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1. Διζαγυγή 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξείηαη κηα πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ 

ζέζεσλ ηνπ Πιάησλα, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη  θαη αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ην 

έξγν ηνπ  Πολιηεία. Αξρηθά εμεηάδνληαη νη θηινζνθηθέο ηνπ απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εζηθή θαη ηελ πνιηηηθή. 

      Κχξην δήηεκα ηνπ έξγνπ είλαη ε αλαδήηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ πνπ ζα 

ζπληειέζνπλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο ηδαληθήο πνιηηείαο. Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

αλάγθε γέλλεζεο ηεο πνιηηείαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν πιεζπζκφο ηεο ιεηηνπξγεί κέζα 

ζε απηήλ. Έπεηηα, κειεηάηαη ν ρσξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ν ξφινο ηεο 

θαζεκηάο κέζα ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ε αληηζηνηρία απηψλ  κε ηα 

κέξε ηεο ςπρήο. Δπηζεκαίλνληαη αθφκα νη βαζηθέο αξρέο, ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή νξγάλσζε, θαζψο θαη νη επηθξαηνχζεο αξεηέο, απφ ηηο νπνίεο 

δηαθαηέρεηαη ε ηδεψδεο πνιηηεία. Αθφκα, ν Πιάησλαο πξνβάιιεη ην ηδαληθφ 

πνιίηεπκα θαηά ηνλ ίδην θαζψο θαη ηηο εθθπιηζκέλεο πνιηηείεο.  

πλερίδνληαο, ηνλίδεηαη ε παηδεία ζηελ ηδαληθή Πνιηηεία. Γίλεηαη εθηεηακέλε 

αλαθνξά ζηα ζηάδηα ηεο αγσγήο ησλ θπιάθσλ, θαζψο θαη ζηελ ηδέα ηνπ Αγαζνχ. 

Αμηνπνηψληαο ηελ αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ, φρη κφλν παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηνπ 

αγαζνχ, αιιά θαη νη βαζκνί θαζαξφηεηαο ηεο γλψζεο. ηε ζπλέρεηα, επηζεκαίλεηαη ε 

αμία ηεο παηδείαο ζηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. 

Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηελ επίθνπξε θαζεγήηξηα Διέλε 

Βνινλάθε γηα ηε βνήζεηά ηεο ζηε κειέηε κνπ θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηεο ζηε δηάξθεηα 

ηεο ζπγγξαθήο. Οη παξαηεξήζεηο, ηα ζρφιηα θαη νη επηζεκάλζεηο ηεο ζπλέβαιαλ 

θαίξηα ζηε νξγάλσζε ηεο ζθέςεο κνπ θαη ηελ ελδειερή παξνπζίαζε ηνπ δηαιφγνπ.  

Δπίζεο, επραξηζηψ ηδηαηηέξσο ηελ Λέθηνξα Μαξγαξίηα σηεξίνπ θαη ηνλ Λέθηνξα 

Γεψξγην Πνιίηε, γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εμέιημε ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο.  
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2. Βιογπαθικά ζηοισεία ηος Πλάηυνα 
 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ απηνβηνγξαθηθφ θείκελν πνπ έρεη δηαζσζεί απφ ηελ αξραηφηεηα 

θαη απφ ην νπνίν αληινχκε πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ θηινζφθνπ είλαη 

ε έβδομη Επιζηολή. Ο Πιάησλαο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 427 π..Υ απφ Αζελαίνπο 

αξηζηνθξάηεο γνλείο
1
, ηνλ Αξίζησλα θαη ηελ Πεξηθηηφλε. Ο παηέξαο ηνπ ν Αξίζησλαο 

ήηαλ γηφο ηνπ Αξηζηνθιή θαη θαπρηφηαλ φηη θξαηνχζε απφ ηνλ Κφδξν, ηνλ ηειεπηαίν 

βαζηιηά ηεο Αζήλαο. Παξ’ φινπ πνπ δελ γλσξίδνπκε πνιιά γηα ηνλ παηέξα ηνπ 

Πιάησλα, κφλν ηα νλφκαηα ηνπ παηέξα ηνπ θαη ηνπ παππνχ ηνπ απνδεηθλχνπλ ην 

αξηζηνθξαηηθφ ηνπο γέλνο. Ζ κεηέξα ηνπ ε Πεξηθηηφλε πξνέξρνληαλ απφ παιηά 

αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα πνπ έθηαλε κέρξη θαη ην λνκνζέηε φισλα. Απφ ηελ 

πιεπξά ηεο κεηέξαο ηνπ Πιάησλα, είρε ζηελή ζπγγέλεηα κε ηνλ Κξηηία θαη ηνλ 

Υαξκίδε. Ο Κξηηίαο ήηαλ ν ζείνο ηεο Πεξηθηηφλεο θαη φληαο δηαλννχκελνο ζπλδέζεθε 

ζηελά κε ην ζνθηζηηθφ θίλεκα θαη ηδηαίηεξα κε ην νιηγαξρηθφ πξαμηθφπεκα ησλ 

Σξηάθνληα Σπξάλλσλ, ησλ νπνίσλ ήηαλ εγεηηθή θπζηνγλσκία. Ο Υαξκίδεο ήηαλ 

αδεξθφο ηεο Πεξηθηηφλεο θαη ζπλεξγάζηεθε θη απηφο κε ηνπο Σξηάθνληα, ν νπνίνο 

θαηά ηε λεαληθή ηνπ ειηθία είρε ζπλδεζεί κε ηνλ σθξάηε. Ο Πιάησλαο είρε ηξία 

αδέξθηα, ηνλ Γιαχθσλα, ηνλ Αδείκαλην θαη ηελ Πσπψλε. Έραζε γξήγνξα ηνλ παηέξα 

ηνπ θαη δεχηεξνο ζχδπγνο ηεο κεηέξαο ηνπ ήηαλ ν Αζελαίνο Ππξηιάκπεο. 

Ο Πιάησλαο  έιαβε  πινχζηα γλψζε ήδε  απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, έιαβε επηκειεκέλε κνπζηθή θαη γπκλαζηηθή παηδεία φκνηα κε 

απηή ησλ αξηζηνθξαηηθψλ ηέθλσλ ηεο Αζήλαο θαη ήξζε ζε επαθή κε ηελ δσγξαθηθή 

θαη ζπλέζεζε πνηθίια πνηήκαηα. Πξψηα έγξαςε δηζπξάκβνπο, κεηά ιπξηθά «κέιε» 

θαη ηξαγσδίεο
2
.  Ήηαλ καζεηήο ηνπ Κξαηχινπ

3
, ν νπνίνο αζπαδφηαλ ζηελ θηινζνθία 

ηνλ Ζξάθιεηην. ηα εθεβηθά ηνπ ρξφληα, αζινχληαλ ζηα γπκλαζηήξηα θαη ζηηο 

παιαίζηξεο ηεο Αζήλαο, θαζψο θαη ιάκβαλε κέξνο καδί κε ζπλνκειίθνπο ηνπ ζηηο 

παλαζελατθέο γηνξηέο ζηελ επνρή πνπ ν Αιθηβηάδεο ζεσξνχληαλ σο ε δφμα ηεο 

πφιεο. Αθφκα, ν Πιάησλαο πήξε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε (ηππηθφ) θαη ζπκκεηείρε ζε 

                                                           
1
 Mario Vegetti 2000: 151-152 

2
 Γηνγέλεο  Λαέξηηνο 3,5 

3
 Πεηξφπνπινο 2000: 19-20 
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πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ θαη ιίγα 

ρξφληα κεηά ηελ ιήμε ηνπ.  

Δίλαη έθδειε ε λεαληθή ηάζε ηνπ Πιάησλα γηα ηελ πνιηηηθή. Αλαιπηηθφηεξα,  

αλ θαη ζπκκεηείρε ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ θαη αζθνχζε ηα θαζήθνληά ηνπ σο 

γλήζηνο Αζελαίνο πνιίηεο, δελ είρε ζθνπφ λα απνθηήζεη δεκφζηα αμηψκαηα. Βέβαηα, 

ε θηινδνμία, πνπ ηνλ δηαθαηείρε, ήηαλ ηππηθή γηα πνιινχο Αζελαίνπο πνιίηεο ηεο 

ίδηαο ηνπιάρηζηνλ θνηλσληθήο ζέζεο κε ηνλ Πιάησλα. Αθφκα, αμίδεη λα ζεκεησζεί ε 

έληνλε επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ γηα ελεξγφ  ζπκκεηνρή ζηα 

πνιηηηθά δξψκελα  θαη νη δηθνί ηνπ άλζξσπνη ηνλ παξαθηλνχζαλ λα πξνζεγγίζεη ηελ 

εμνπζία ζαλ θάηη πνπ ηνπ αλήθε ( Ζ’ Επιζηολή, 324 1-3). Πξφθεηηαη γηα ηνπο δπν 

ζείνπο ηνπ, ηνλ Υαξκίδε θαη ηνλ Κξηηία, νη νπνίνη ππήξμαλ επηθεθαιήο ησλ 

Σξηάθνληα ηπξάλλσλ. Μέζσ ηνπ ζείνπ ηνπ,  Κξηηία, ν λεαξφο Πιάησλαο γλσξίδεηαη 

κε κηα νκάδα αθξαίσλ αξηζηνθξαηηθψλ θηινιαθεδαηκνλίσλ πνπ ζρεδίαδαλ ηελ 

παιηλφξζσζε ηεο νιηγαξρηθήο εμνπζίαο ζηελ Αζήλα. Ζ εμνπζία απηή δελ 

ζπλνδεπφηαλ απφ ηνλ νξζφ ιφγν αιιά απφ ηελ βηαηφηεηα, ηελ απφξξηςε ηνπ λφκνπ 

θαη ηεο πνιηηηθήο κεζνιάβεζεο.  

  ηα λεαληθά ηνπ ρξφληα αληηκεηψπηδε κε ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα ηελ νκάδα ηνπ 

Κξηηία θαη ήηαλ πξνθαλψο αλακελφκελε ε πξνζρψξεζή ηνπ ζην ηπξαλληθφ ηεο 

πείξακα. Όκσο ην πείξακα απηφ δελ πέηπρε θαη είρε σο απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Κξηηία. Ωζηφζν, ν Πιάησλαο γξήγνξα πείζηεθε γηα ηελ αδηθία θαη ηελ 

αδπλακία ηεο εμνπζίαο λα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ βία. Σαπηφρξνλα, ε 

θιεξνλνκηά ηνπ λνκνζέηε φισλα θαη νη δηδαρέο ηνπ θηιφζνθνπ σθξάηε 

ζηηγκάηηζαλ ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ. ηνλ αληίπνδα, ε παιηλνξζσκέλε δεκνθξαηία 

ηνπ 4
νπ

 αηψλα δελ έδεηρλε λα  είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη θάπνηα δπζθνιία,  

θαζψο είρε εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ δηεπζέηεζε θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ θαη 

αλίθαλε λα ηηο θέξεη εηο πέξαο.  Άκεζν επαθφινπζν είλαη ε αλάπηπμε ελζηίθηνπ 

δπζπηζηίαο ζρεηηθά κε απηφ ην θαζεζηψο. 

 Μεγάιν θεθάιαην ζηελ δσή  ηνπ Πιάησλα είλαη ε γλσξηκία ηνπ κε ηνλ 

σθξάηε
4
 ην 408/407 π. Υ. Σφηε ν Πιάησλαο ήηαλ είθνζη κφιηο εηψλ, ελψ  ν 

σθξάηεο ήηαλ ζηα  εμήληα δχν ηνπ. ηα γπκλαζηήξηα, ζηελ αγνξά θαη ζηηο νηθίεο 

εχπνξσλ Αζελαίσλ πνιηηψλ ήξζε ζε επαθή κε ηηο ζεσξίεο ησλ μέλσλ θηινζφθσλ, νη 

                                                           
4
 Κπξηάηαο – Ράγθνο 2010: 220  
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νπνίνη παξεπξίζθνληαλ ζηελ Αζήλα γηα λα δηδάμνπλ. Ο γλσζηφο Αζελαίνο ζνθφο 

αζθνχζε έληνλε επίδξαζε πάλσ ζηνλ λέν ηφηε Πιάησλα, φρη κνλάρα κε ηελ εμππλάδα 

ηνπ θαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα επηρεηξεκαηνινγεί, αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηκεηψπηζε ηνλ ζάλαην ππαθνχνληαο ζηνπο λφκνπο ηεο πφιεο. Όκνηα επίδξαζε κε 

ηνλ Πιάησλα δέρηεθαλ θαη άιινη λένη ηεο επνρήο. Όζνη λένη απνηεινχζαλ ηνλ 

ζσθξαηηθφ θχθιν, είραλ έληνλα ηελ επηζπκία λα  ιάβνπλ πην νινθιεξσκέλε γλψζε 

απφ εθείλε ησλ πνηεηψλ θαη ησλ ξεηφξσλ. Αλαδεηνχζαλ εθείλε ηελ γλψζε πνπ δελ 

είρε ζθνπφ κφλν λα πείζεη ηνπο άιινπο, αιιά δηεπθξηλίζεη κε επαξθψο ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ θαη λα ηελ θαιπηεξεχζεη. 

  Ήδε απφ ηελ αξρή ηνλ παξφηξπλε λα ξίμεη ζηελ θσηηά ηηο ηξαγσδίεο ηνπ. 

Πηζαλφηαηα, πην πξηλ είρε έξζεη ζε επαθή θαη κε άιινπο θηινζφθνπο  θαη πξνζσπηθά 

είρε αθνχζεη ηνλ εξαθιεηηηθφ Κξαηχιν. Κνληά ζηνλ γνεηεπηηθφ ηνπ δάζθαιν 

σθξάηε,  ν Πιάησλαο ζα εθπαηδεπηεί γηα ηα πην κεγάια πξνβιήκαηα ηεο επνρήο, 

ππφ ηελ επηξξνή  ηεο γεληθφηεξεο  ζνθηζηηθήο θξηηηθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

εληξπθήζεη  ζε κία ηερληθή αλάιπζεο ησλ θαηαζηάζεσλ θαη έλαλ ηξφπν ειέγρνπ. 

Απηή ε ηερληθή γηα ηνπο πην αθξαίνπο ζσθξαηηθνχο δελ απείρε ηδηαίηεξα απφ ηελ 

ακθηζβήηεζε, ελψ αληίζεηα γηα ηνπο ζηελφθαξδνπο έκνηαδε δπζθνινπιεζίαζηε 

κέζνδνο. Όκσο, απηή ε ηερληθή θαζνδήγεζε ηνλ Πιάησλα ζε ζχγθξνπζε κε ηα 

θαζηεξσκέλα. Ζ πίθξα πνπ πήξε χζηεξα απφ ηελ άδηθε αληηκεηψπηζε ηνπ σθξάηε 

απφ ηελ αζελατθή δεκνθξαηία ηνλ απνκάθξπλε απφ ηελ πνιηηηθή. Απηή ε 

κεηαζηξνθή ηνπ ζα δηαηεξεζεί κέρξη ηα πνιχ ψξηκα ρξφληα ηνπ (κεηά ηα 70 ηνπ), 

φηαλ ζα ζπλζέζεη ηελ γλσζηή Έβδομη Ενηολή
5
. πλεπψο,  ε αλάγθε ελαζρφιεζεο ηνπ 

Πιάησλα κε ηε δσή ηεο πνιηηείαο θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο ζα κεγαιψλεη δηαξθψο. Σν 

θηινζνθηθφ έξγν ηνπ Πιάησλα δηαπνηίδεηαη απφ απηή ηε δξακαηηθή αληίζεζε. 

Ο ζάλαηνο ηνπ σθξάηε ζε ζπλδπαζκφ κε φζα είραλ πξνεγεζεί, βνήζεζε ηνλ 

Πιάησλα λα αληηιεθζεί φηη ε «άξξσζηε» πνιηηεία δελ κπνξνχζε λα ζσζεί παξά 

κνλάρα κε κία  λέα αληίιεςε ηεο «πνιηηηθήο», κε ηελ έλλνηα ηεο εζηθήο αγσγήο ηνπ 

ιανχ. Πην αλαιπηηθά, μεθίλεζε λα σξηκάδεη ε ηδέα λα γίλεη ν ίδηνο εζηθφο θαη 

θνηλσληθφο κεηαξξπζκηζηήο ηνπ ιανχ ζηα ρλάξηα ηνπ φισλα ή ηνπ Λπθνχξγνπ. Σν 

πξψην δηάζηεκα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ σθξάηε, ν Πιάησλαο θαηεπζχλζεθε εθηφο ηνπ 

αζελατθνχ δήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Μέγαξα, εξρφκελνο ζε επαθή κε ηνλ 

                                                           
5
 Said et al., 2004: 272-273 



8 
 

Δπθιείδε. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Αζήλα, αθηεξψζεθε γηα πεξίπνπ κηα 

δεθαεηία ζηελ ζχλζεζε θηινζνθηθψλ έξγσλ, ηα νπνία θηλνχληαλ ζηελ ηξνρηά ηεο 

ζσθξαηηθήο δηαλφεζεο. Δίλαη πνιχ πηζαλφλ ηελ ίδηα πεξίνδν λα έθαλε ηηο πξψηεο 

δηδαθηηθέο ηνπ απφπεηξεο. Απηέο νη πξνζπάζεηέο ηνπ δηαθφπεθαλ θαζψο έιαβε κέξνο 

ζηνλ Κνξηλζηαθφ πφιεκν. ηελ ζπλέρεηα, έλησζε ηελ αλάγθε λα δηεπξχλεη ηελ ζθέςε 

ηνπ. Έηζη, φπσο ν φισλ, ν Θαιήο, ν Γεκφθξηηνο, ν Δθαηαίνο θαη ν Ζξφδνηνο, 

ξίρηεθε θαη εθείλνο ζηα ηαμίδηα. Δπηζθέθζεθε ηελ Αίγππην θαη ζηελ Κπξήλε, φπνπ 

ζθφπεπε λα γλσξίζεη ηνλ γλσζηφ καζεκαηηθφ Θεφδσξν θαη ζηε ζπλέρεηα πήγε ζηνλ 

Σάξαληα λα γλσξίζεη ηνπο Ππζαγνξείνπο. Δπηπξνζζέησο, ήξζε ζε επαθή κε ηνλ 

Φηιφιαν θαη ζην πξφζσπν ηνπ Αξρχηα αλαθάιπςε ελσκέλεο ηελ θηινζνθία, ηελ 

επηζηήκε θαη ηελ πνιηηηθή κε έλαλ ηδαληθφ ηξφπν. Οη επηξξνέο πνπ έιαβε απφ ηελ 

ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηνπο λεφηεξνπο Ππζαγφξεηνπο είραλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ θαη πξνθάιεζαλ απνθαζηζηηθή ηάζε ζηελ θηινζνθηθή ηνπ 

δηαλφεζε. 

ην πιαίζην αλαθάιπςεο ελφο θέληξνπ δηεζλνχο  εμνπζίαο, ην νπνίν ζα 

βαζηδφηαλ ζηηο δηθέο ηνπ κεηαξξπζκηζηηθέο αιιαγέο, ν Πιάησλαο  δελ πείζηεθε 

θαζφινπ απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο καθεδνληθήο κνλαξρίαο, θαζψο ήηαλ απνκαθξπζκέλε 

απφ ηελ αξηζηνθξαηηθή παξάδνζε θαη ηελ θηινζνθία εθείλεο. Αλακθίβνια, ηξάβεμε 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ ε ειιεληθή Γχζε θαη ηδίσο ν Σάξαληαο, φπνπ εθεί ν Ππζαγφξεηνο 

Αξρχηαο είρε κία ζηαζεξή εμνπζία, ε νπνία  ελδερνκέλσο κπνξνχζε λα ζπληαηξηάμεη   

ηελ πνιηηηθή θαη ηε γλψζε. Δπίζεο, ηνλ πξνζέιθπζε ε πνιχ δπλαηή πφιε ησλ 

πξαθνπζψλ. Δθεί ινηπφλ, ζηηο αξρέο ηνπ 4
νπ

 αηψλα, εγεκφλαο ήηαλ ν ηχξαλλνο 

Γηνλχζηνο θαη ν λεαξφο θνπκπάξνο ηνπ ν Γίσλαο ζπλδέζεθε θηιηθά κε ηνλ Πιάησλα. 

Γχξσ ζηα 388, ν Πιάησλαο θαηεπζχλζεθε αξρηθά ζηνλ Σάξαληα, κε ζθνπφ λα 

γλσξηζηεί κε ηνλ Αξρχηα. Μεηά πήγε ζηηο πξαθνχζεο
6
 θαη γλσξίζηεθε κε ηνλ 

ηχξαλλν ηνλ Γηνλχζην ηνλ πξψην. Δπηζπκνχζε λα κπήζεη ηνλ Γηνλχζην ζηελ 

θνζκνζεσξία ηνπ θαη απηφ λα απνηειέζεη αθεηεξία ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ νξάκαηνο. 

Γξήγνξα φκσο νη ζρέζεηο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Γηνλχζηνπ κεηαηξάπεθαλ ζε άζρεκεο 

θαη νη ζπλέπεηεο ήηαλ ζρεδφλ δξακαηηθέο γηα ηνλ Πιάησλα. Με παξφηξπλζε ηνπ 

Γίσλα, ν λεαξφο ηχξαλλνο, ήζειε έξζεη ζε επαθή κε ηελ θηινζνθία θαη  λα δηδαρζεί 

κέζσ ηνπ Πιάησλα ηελ πνιηηηθή αξεηή θαη ηελ ζνθία. Ο Πιάησλαο θαθψο πίζηεςε 
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ζηηο πξνζέζεηο ηνπ  λεαξνχ ηπξάλλνπ θαη δηψρζεθε θαθήλ θαθψο θαη παξά ιίγν λα 

πνπιεζεί σο δνχινο ζηελ Αίγηλα.  Σειηθά κε ηελ βνήζεηα Αζελαίσλ θίισλ ηνπ 

επέζηξεςε ζηελ Αζήλα. 

Αλεμαξηήησο ησλ  πξψησλ  απηψλ δπζθνιηψλ, ε θηιηθή ζρέζε κε ηνλ Γίσλα 

είρε σο απνηέιεζκα λα βξεζεί κπιεγκέλνο επί ρξφληα ζε κηα θαηάζηαζε, ε νπνία 

πξνθάιεζε πνιινχο θαη κεγάινπο θηλδχλνπο θαη αθφκα ζνβαξφηεξεο απνγνεηεχζεηο. 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 367,  ν Γηνλχζηνο ν πξψηνο απεβίσζε θαη ηελ ζέζε ηνπ 

πήξε έλαο γηφο ηνπ, ν νπνίνο είρε ην ίδην φλνκα, ν Γηνλχζηνο ν δεχηεξνο. Ο Γίσλαο 

λνκίδνληαο  φηη αζθνχζε κεγάιε επηξξνή πάλσ ηνπ, πίεζε ηνλ Πιάησλα λα μαλαέξζεη 

ζηηο πξαθνχζεο πείζνληάο ηνλ φηη ν Γηνλχζηνο είλαη πην πξφζπκνο απφ ηνλ παηέξα 

ηνπ λα απνδερζεί ηα θηινζνθηθά δηδάγκαηα. Αλ θαη ν  θηιφζνθνο είρε ιάβεη κεγάιε 

απνγνήηεπζε απφ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Αζήλα, δελ είρε ζηακαηήζεη λα 

αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο θαη ζεψξεζε φηη ζα κπνξνχζε λα 

κεηαηξέςεη ηνλ Γηνλχζην ζε έλαλ θιλόζοθο βαζιλέα
7
, φπσο ηνπο ηδαληθνχο 

θπβεξλήηεο πνπ πεξηγξάθεη ζηελ Πολιηεία ηνπ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, φηαλ ν θηιφζνθνο 

πξνζθιήζεθε γηα δεχηεξε θνξά, πήγε θαη πάιη ζηηο πξαθνχζεο ην 366. Ζ θνηλή 

πξφζεζε ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Γίσλα λα ηνλ αληηθαηαζηήζνπλ ζηελ άζθεζε ηεο 

εμνπζίαο, δελ δηέθπγε ηεο πξνζνρήο ηνπ Γηνλπζίνπ Β΄. Άκεζε ζπλέπεηα ήηαλ ν 

εμνξηζκφο ηνπ ζείνπ ηνπ Γίσλα θαη ν θηιφζνθνο  βξέζεθε θπιαθηζκέλνο κέρξη λα 

αθεζεί ειεχζεξνο γηα λα επηζηξέςεη ζηελ Αζήλα. 

  Έλα ηξίην ηαμίδη
8
 ζηηο πξαθνχζεο ζηνλ Γηνλχζην  πξαγκαηνπνίεζε ν 

Πιάησλαο ην 361, φληαο ζε κεγάιε ειηθία. Ο Πιάησλαο είρε ζθνπφ ηελ αλάθιεζε 

ηνπ Γίσλα απφ ηελ εμνξία. Γπζηπρψο,  θαη ην ηαμίδη απηφ  απέηπρε, θαζψο ηειείσζε 

κε ηελ εκπινθή πνιιψλ Αθαδεκεηθψλ ζηελ εκθχιηα ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνλ 

Γηνλχζην θαη ηνλ Γίσλα  θαη ζηα δηαδνρηθά πξαμηθνπήκαηα πνπ αθνινχζεζαλ. Ο 

θηιφζνθνο θαηάθεξε λα γπξίζεη πίζσ ζηελ Αζήλα κνλάρα ράξε ζηελ κεζνιάβεζε 

ηνπ Αξρχηα.  

Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ Πιάησλα ζηελ Αζήλα  απφ ην πξψην ηνπ ηαμίδη ζηελ 

ηθειία, ίδξπζε ηελ ζρνιή ηνπ, ηελ Αθαδεκία φπσο ηελ νλφκαζε, ζε κία ηνπνζεζία 

ηεο Αηηηθήο πεξίπνπ ελάκηζε ρηιηφκεηξν απφ ην Γίππιν. Ζ ζρνιή ηνπ ζα 
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ιεηηνπξγήζεη γηα ελληά αηψλεο κέρξη ην 529 κ. Υ., φηαλ ηελ έθιεηζε ν Ηνπζηηληαλφο. 

Σα καζήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε έλα θηήκα θνληά ζην πνιχ παιηφ γπκλαζηήξην, 

ην νπνίν νλνκαδφηαλ, φπσο φιε ε πεξηνρή, Αθαδήκεηα, απφ ηνλ πξνζηάηε Αθάδεκν ή 

Δθάδεκν. πλεπψο θαη ε ζρνιή πήξε ην ίδην φλνκα.  

Ζ Αθαδεκία ήηαλ έλα πνιπζχλζεην ίδξπκα, ηνπ νπνίνπ φκνην δελ έρεη 

δεκηνπξγεζεί κέρξη θαη ζήκεξα. Απφ λνκηθή δηάζηαζε, είλαη έλαο ζξεζθεπηηθφο 

ζχιινγνο πξνο ηηκή ηεο ιαηξείαο ησλ Μνπζψλ. πγρξφλσο ήηαλ κία πνιίηηθε 

νξγάλσζε, ε νπνία απνηεινχληαλ απφ αξηζηνθξαηηθνχο λένπο φρη κφλν απφ ηελ 

Αζήλα αιιά θαη νιφθιεξν ηνλ ειιεληθφ θφζκν θαζψο θαη θέληξν επηζηεκνληθήο 

δηεξεχλεζεο. Ωο θέληξν επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο, ραξαθηεξίζηεθε ζεκείν 

αλαθνξάο γηα θηινζφθνπο, καζεκαηηθνχο, αζηξνλφκνπο
9
 θαη επηζηήκνλεο. Αθφκα, 

ήηαλ  πνιχ κεγάιν ίδξπκα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζεσξνχληαλ ην 

θαιχηεξν ζην είδνο ηνπ ζε φιε ηελ ηζηνξία ηεο Διιάδνο. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ζρνιήο απηήο ήηαλ ν θνηλφο ηξφπνο δσήο δαζθάισλ θαη καζεηψλ, ε ζπκθσλία 

κίαο εζηθνπνιηηηθήο κεηαηξνπήο ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζε κία 

θηινζνθηθή-επηζηεκνληθή γλψζε. Απφ ην 387 θαη χζηεξα, φιε ε πλεπκαηηθή εμέιημε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζηελ Αθαδεκία. Αξθεηά απφ ηα πην ζεκαληηθά θηινζνθηθά 

ηνπ επηηεχγκαηα, φπσο ε Πολιηεία, ν Παρμενίδης, ν Φίληβος θαη νη Νόμοι,  κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ ζαλ ζρεδηαγξακκαηηθά θείκελα ή λνπζεζίεο ησλ δηαιέμεσλ κέζα ζην 

πιαίζην ηεο ζρνιήο. 

Μέζα απφ ηελ ζρνιή ηνπ αλέδεημε αμηφινγνπο πνιηηηθνχο
10

 άληξεο, νη νπνίνη 

εθπαηδεχηεθαλ ζχκθσλα κε κία «θηινζνθία» δηθή ηνπ φληαο πην νινθιεξσκέλε θαη  

πην ππεχζπλε  απφ ηελ ζνθηζηηθή. Αλ ν Πιάησλαο δελ έθαλε επηζεκάλζεηο ζηελ 

ζπλεζηζκέλε γλψζε, παξφια απηά ακθηζβεηνχζε ηα πξφηππα ηεο επνρήο θαζψο θαη 

ηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηα αλαπαξήγαγε. Ζ νινθιεξσηηθή πξνζήισζε 

ζηνλ σθξάηε ππνδήισλε φηη επηζπκνχζε πξνπάλησλ λα ζπιινγηζηεί ζρεηηθά κε ηηο 

κεγάιεο απνπζίεο, ηα κεηνλεθηήκαηα νιφθιεξεο ηεο πνιηηείαο θαη λα αληηιεθζεί ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζην ζχλνιφ ηεο. Απηή είλαη κηα δηαδηθαζία αλψηεξεο 

ζεσξεηηθήο δεκηνπξγίαο. Ωο αθεηεξία ήηαλ κία επψδπλε θηινζνθηθή δηεξγαζία ζην 
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αζελατθφ ζχζηεκα θαη ν πιένλ άμηνο γηα απηφ ήηαλ ν σθξάηεο. Γηα πξψηε θνξά ε 

Αζήλα ζην πξφζσπφ ηνπ βξήθε ηνλ δηθφ ηεο θηιφζνθν
11

. 

3. Οι θιλοζοθικέρ ιδέερ ηος Πλάηυνα 
 

3.1. Η διαμόπθυζη ηυν βαζικών θιλοζοθικών ηος ζηάζευν 
 

 Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ε πιαησληθή θηινζνθία δηαπιάζεθε 

ζηαδηαθά θαη ζηελ εμέιημή ηεο ζπλέβαιαλ πξνγελέζηεξα ξεχκαηα, φπσο ηνπ 

Ζξάθιεηηνπ, ηνπ σθξάηε, ησλ Ππζαγνξείσλ θαη ησλ Διεαηψλ. Καη’ αξράο, 

αθνινχζεζε ηελ ζσθξαηηθή ζεψξεζε  γηα δεηήκαηα φπσο ε έλλνηα ηεο ςπρήο, ηεο 

αξεηήο θαη ηεο γλψζεο. Ζ θηινζνθία ηνπ ζπλδέζεθε άκεζα κε ηελ θηινζνθία ησλ 

Ππζαγνξείσλ, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Γεσκεηξία, πνπ ηνλ βνήζεζαλ ζηελ πξνψζεζε 

ηεο ζθέςεο θαη ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπ. 

Γεζπφδνπζα ζέζε ζηελ θηινζνθία ηνπ Πιάησλα θαηέρεη ε ζεσξία ησλ 

ηδεψλ
12

. πγθεθξηκέλα, ηαπηφρξνλα κε ηνλ αηζζεηφ θφζκν ππάξρεη θαη ν θφζκνο ησλ 

ηδεψλ (ησλ φλησο φλησλ), ν νπνίνο είλαη πξνζηηφο κνλάρα ζην λνπ θαη φρη ζηηο 

αηζζήζεηο καο. Ο αηζζεηφο θφζκνο κεηαβάιιεηαη δηαξθψο, θζείξεηαη θαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά. ηνλ αληίπνδα, ν θφζκνο ησλ Ηδεψλ είλαη 

αηψληνο θαη ακεηάβιεηνο. Ο αηζζεηφο θφζκνο εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο κεηαβνιήο θαη 

ηεο θζνξάο ηνπ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο γλψζεο, ε νπνία πξέπεη λα 

είλαη αηψληα θαη ζηαζεξή. ηελ θνξπθή ηεο ζεσξίαο ησλ ηδεψλ ηνπνζεηεί ν Πιάησλαο 

ηελ ηδέα ηνπ αγαζνχ, ην νπνίν απνηειεί απψηαην ζθνπφ ηνπ θφζκνπ θαη ηαπηίδεηαη κε 

ηελ έλλνηα ηνπ ζενχ. Κάζε αλζξψπηλε νληφηεηα κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηηο Ηδέεο 

απνθιεηζηηθά κε ηελ ινγηθή, ε νπνία είλαη απαιιαγκέλε κε ηηο αηζζήζεηο θαη νδεγεί 

ζηελ επηζηήκε. ην ππεξβαηηθφ πιαίζην ηεο ηδέαο ηνπ αγαζνχ ή ηνπ ζετθνχ ζηνηρείνπ 

ππάξρεη θαη ε έλλνηα ηεο ςπρήο, ε νπνία έρεη θεληξηθή ζέζε ζηελ πιαησληθή 

θηινζνθία. Ο άλζξσπνο δνχζε θάπνηε σο άπιε ςπρή, φκσο θαηέιεμε ζηνλ πιηθφ 

θφζκν θαη θαηέρεη ζψκα, ην νπνίν απνηειεί ηελ “θπιαθή” ηεο ςπρήο. Γηα απηφ ηνλ 

ιφγν ν άλζξσπνο πξέπεη λα απνδεζκεπηεί απφ  ηνλ πιηθφ θφζκν θαη κε ηνλ ζάλαηφ 
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ηνπ λα επαλέιζεη ζηνλ θφζκν ησλ Ηδεψλ. Αλ δελ επηηεπρζεί απηφ, ε ςπρή ηνπ 

αλζξψπνπ επαλέξρεηαη ζηνλ επίγεην θφζκν θαη κεηελζαξθψλεηαη. 

Άξξεθηα ζπλδεδεκέλε ζρέζε κε ηελ αλζξψπηλε δσή έρνπλ ε εζηθή θαη ε 

πνιηηηθή, πνπ  απνηεινχλ θαίξηα ζέκαηα ηεο δηαιεθηηθήο ηνπ Πιάησλα (537d) θαη 

είλαη αλαγθαία ε αξκνληθή ηνπο ζπλχπαξμε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα ηδεψδεο 

πνιηηεία. Ζ αξκνλία απηή πξνυπνζέηεη  θαηακεξηζκφ ησλ έξγσλ ζηηο ηξεηο ηάμεηο. 

ηελ πξψηε ηάμε ησλ βηνηερλψλ, ησλ γεσξγψλ θαη ησλ εκπφξσλ αλαηίζεηαη ε 

κέξηκλα γηα ηα πιηθά αγαζά. Ζ ηάμε ησλ θπιάθσλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θξνχξεζε 

ηεο πνιηηείαο, ελψ ε ηάμε ησλ αξρφλησλ γηα ηελ θπβέξλεζε, εθφζνλ απνθηήζνπλ ηελ 

πξναπαηηνχκελε εθπαίδεπζε. Γηα λα απνθεπρζνχλ νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ, πξνηείλεη ηελ θνηλνθηεκνζχλε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ζηηο δπν αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. Ζ δηάθξηζε ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ κπνξεί λα 

παξαιιειηζηεί κε ηα κέξε ηεο ςπρήο
13

, ηα νπνία δηαθξίλεη ν Πιάησλαο ζηελ 

Πολιηεία. Γηα παξάδεηγκα, νη άξρνληεο ζρεηίδνληαη κε ην λογιζηικόν, νη θχιαθεο κε ην 

θσμοειδές θαη νη δεκηνπξγνί κε ην επιθσμηηικόν κέξνο ηεο ςπρήο. Ζ δηθαηνζχλε 

ζεσξείηαη σο ηέηαξηε αξεηή, ε νπνία βξίζθεηαη ζε φιεο ηηο άιιεο θαη πάλσ απφ φιεο, 

θαζψο ράξε ζε απηήλ εμαζθαιίδεηαη ε ηζνξξνπία ηνπ ζπλφινπ. Μέζα απφ ηα 

ιεγφκελα ηνπ Πιάησλα, γίλεηαη ζαθέο φηη δελ ήηαλ κφλν κεηαθπζηθφο αιιά θαη 

πνιηηηθφο θηιφζνθνο. Ήηαλ αληίζεηνο κε ηελ δεκνθξαηία ηεο επνρήο ηνπ, κε ηελ 

επηθξάηεζε ησλ πινπζίσλ θαη ηελ αδηθία πνπ επηθξαηνχζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν νξακαηηδφηαλ ηελ ηδαληθή πνιηηεία, ε νπνία δελ 

πινπνηήζεθε πνηέ, φκσο απνηέιεζε ζηφρν ησλ θηινζφθσλ πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηηο 

απφςεηο ηνπ. 
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3.2.  Ο Πλάηυναρ και οι ζοθιζηέρ 
 

Ο Πιάησλαο ζεσξεί φηη ε γλψζε είλαη κηα πξνζπάζεηα επαλαθνξάο ζηηο απφιπηεο 

ηδέεο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε εηπκνινγία ηεο ιέμεο αιήζεηα,  ε νπνία απνηειείηαη απφ 

ην ζηεξεηηθφ α θαη ηελ ιέμε ιήζε. Αλ θαη γεληθφηεξα ε ιήζε έρεη ηελ έλλνηα ηεο 

πιάλεο, ηνπ ιάζνπο, ζηνλ Πιάησλα ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ μεραζκέλνπ. Αθφκα 

ππνζηεξίδεη φηη ε αιήζεηα ππάξρεη κέζα ζηνλ άλζξσπν θαη ν θαζέλαο πξέπεη λα ηελ 

αλαθαιχςεη. Δπηπξνζζέησο, ν εγθέθαινο είλαη άπεηξνη ζεζαπξνί, νη νπνίνη θαηά 

βάζε  παξά πνιχ θαιά θξπκκέλνη θαη απηνί έρνπλ ζπζζσξεπηεί απφ ηελ καθξνρξφληα 

εμέιημε. Κχξηνο ζθνπφο ηεο γλψζεο είλαη ε εμαγσγή απηψλ ησλ ζεζαπξψλ ζηελ 

επηθάλεηα. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη επίπνλε, αιιά νη αληακνηβέο ηεο είλαη πνιιέο θαη 

δηαξθείο. 

Ο Πιάησλαο, ινηπφλ, πξνρψξεζε απηή ηελ αξρηθή ηδέα ζηηο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίεο. Αλαιπηηθφηεξα ηνλίδεη φηη ε αιήζεηα είλαη κία θαη κνλαδηθή θαη κνλάρα  

νη θηιφζνθνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηελ αλαθαιχςνπλ θαη λα θζάζνπλ ζηηο 

απφιπηεο ηδέεο. Έηζη, απνθιεηζηηθά απηνί  κπνξεί λα είλαη νη εθθξαζηέο ηεο κίαο θαη 

κνλαδηθήο αιήζεηαο θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη λα δηνηθνχλ ηηο θνηλσλίεο. ηελ Πνιηηεία 

ησλ ηδεψλ ζηε ζέζε ησλ δηνηθνχλησλ ηνπνζέηεζε ηνπο θηιφζνθνπο, απηνχο δειαδή 

πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ γλψζε θαη ηελ αλαθάιπςε απηψλ ησλ αιεζεηψλ (519b- d). 

Απηνί έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν γηα ηα πάληα θαη επηβάιινπλ ηελ κία θαη κνλαδηθή 

αιήζεηα, έζησ θαη κε ηε βία γηα φζνπο δελ ζέινπλ λα ηε δερζνχλ. 

 

ηνλ αληίπνδα, αλ θαη νη ζνθηζηέο
14

 είραλ κεγάιε επηξξνή θαηά ηελ επνρή 

ηνπο, δέρηεθαλ αξλεηηθή θξηηηθή θαη θπξίσο απφ ηνλ σθξάηε θαη ηνλ Πιάησλα. 

πγθεθξηκέλα, θαηεγνξήζεθαλ γηα ηνλ ζξεζθεπηηθφ αγλσζηηθηζκφ, γηα ακθηζβήηεζε 

ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη γηα επαγγεικαηηζκφ, δηφηη ε δηδαρέο ηνπ ήηαλ επί 

πιεξσκή (Σοθιζηής, 231d-236e). Άκεζν απνηέιεζκα απηήο ηεο θξηηηθήο ήηαλ ν φξνο 

«ζνθηζηέο», πνπ  είρε θαηαιήμεη λα ζεσξείηαη ζπλψλπκε ηνπ ακνξαιηζηή θαη  ηνπ 

«επαγγεικαηία θηιφζνθνπ». Θεσξήζεθαλ φηη δελ ήηαλ «θηιφζνθνη» κε ηελ 

επηθξαηνχζα ζεκαζία ηνπ φξνπ, πνπ δειψλεη ηε δηαξθή θαη επίκνλε επίηεπμε ηεο 
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αλαθάιπςεο ηεο αιήζεηαο θαη ηελ εηιηθξηλή αθνζίσζε ζε απηήλ. Αληίζεηα, νη 

ακεηβφκελνη δάζθαινη ηεο ζνθίαο επηδίσθαλ λα κεηαιακπαδεχζνπλ ζηνπο λένπο ηελ 

κέζνδν (πεηζνχο δεκηνπξγφο) κε ηελ νπνία ζα εθθξάδνπλ πεηζηηθά ην ςεχδνο σο 

αιήζεηα. πλεπψο, δελ ηνπο ελδηέθεξε ε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο θαη ηνπ δηθαίνπ, 

αιιά πίζηεπαλ ζηα «εἰκότα» , δειαδή ηα πηζαλά θαη αιεζνθαλή. Σέινο, γηα ηνπο 

ζνθηζηέο δελ ππήξρε κηα απφιπηε αιήζεηα θαη είλαη νη άλζξσπνη πνπ θξίλνπλ θάζε 

θνξά αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη φρη (Πρωηαγόρας 

316d-e, 318e-319a) . 

 

ηελ αξραία Διιάδα,  νη ζνθηζηέο θαη νη θηιφζνθνη ήηαλ ππνζηεξηθηέο 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηεπκάησλ πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη ζνθηζηέο, ήηαλ νπαδνί 

ηεο δεκνθξαηίαο, ελψ ν Πιάησλαο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εθαξκφζεη ηελ Πολιηεία 

ησλ ηδεψλ, ήξζε ζε επαθή κε δηάθνξα ηπξαλληθά θαηά βάζε θαζεζηψηα ζηηο 

ειιεληθέο πφιεηο ζηελ ηθειία. Ήηαλ έλαο ππέξκαρνο ηνπ θαινχ, ηεο κηαο αιήζεηαο, 

πνπ έπξεπε λα εθαξκνζζεί κε νπνηνδήπνηε θφζηνο, αθφκε θαη κε ηε βία. 
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3.3.  Η ηθική ηος Πλάηυνα 
 

Καηά ηελ ιεγφκελε  ζσθξαηηθή πεξίνδν, ν Πιάησλαο κειεηά ηελ έλλνηα ηνπ αγαζνχ 

θαη θαηαιήγεη ζηε γλψζε ηεο ελφηεηάο ηεο θαη ηα νλφκαηα ησλ δηάθνξσλ αξεηψλ 

δηαθξίλνληαη σο πνηθίιεο εθθξάζεηο ηεο κηαο θαη κνλαδηθήο εζηθήο ελέξγεηαο, ηεο 

αξεηήο (428b-429a, 429a-430c, 430d-432b, 432b-434d). Σαπηφρξνλα, ππνζηεξίδεη 

έλα γλσζηνζεσξεηηθφ ληεηεξκηληζκφ, θαζψο ελζηεξλίδεηαη φηη ε πξάμε ελφο αηφκνπ 

εμαξηάηαη απφ ηελ γλψζε ησλ εζηθψλ αμηψλ. πλεπψο, ην θαθφ παξνπζηάδεηαη ζαλ 

πιάλε, ε νπνία είλαη εθηθηφ λα παξακεξηζηεί κε ηελ δηδαρή (476d- 478e).  

Ζ άπνςε φηη ε αξεηή είλαη απνηέιεζκα γλψζεο επηθξαηεί κέρξη ηνλ 

Πξσηαγφξα, αιιά αξρίδεη λα παξακεξίδεηαη ζηαδηαθά ζην Γνξγία. Σν θαθφ ζεσξείηαη 

πηα φηη είλαη αξξψζηηα ηεο ςπρήο, ε νπνία κπνξεί λα γηαηξεπηεί κε κία ζπγθεθξηκέλε 

επηζηήκε, ηελ θηινζνθία. Ο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απηήο ηελ ςπρηθήο αζζέλεηαο δελ 

είλαη ε δηδαρή, αιιά ε ηηκσξία θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ πθίζηαηαη κεγαιχηεξε 

δπζηπρία γηα ην άηνκν απφ ην λα πξάηηεη ην θαθφ θαη λα κέλεη αηηκψξεηνο, θαζψο 

έηζη αθαηξείηαη ε κνλαδηθή δπλαηφηεηα λα δηνξζσζεί. Ζ αιιαγή απηή νθείιεηαη ζηελ 

πξνζρψξεζή ηνπ ζηνλ δπτζηηθή ςπρνινγία ησλ Ππζαγνξείσλ. 

Ζ εζηθή
15

 ηνπ Πιάησλα απφ ηνλ Γνξγία θαη κεηέπεηηα παξακέλεη 

απνθιεηζηηθά δπτζηηθή. Αλαιπηηθφηεξα, ε ζσκαηηθφηεηα κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο 

θαη ηηο επηζπκίεο είλαη ε αθνξκή θάζε θαθνχ θαη θάζε βιάβεο. Όια ηα πιηθά αγαζά 

θαη αλάκεζα ζε απηά θαη ε δσή δελ έρνπλ αμία. Όκσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα 

αγαζά απνηεινχλ εκπφδηα γηα ηελ ζέαζε ηνπ αγαζνχ, ηελ εμνκνίσζε κε ην ζείν. Ζ 

ςπρή ζηελ αιεζηλή ηεο νπζία ζρεηίδεηαη κε ην λνεηφ θφζκν.  Μνλάρα αλεθνξίδνληαο 

πξνο ην λνεηφ θφζκν θαη επηζηξέθνληαο ζηελ ξίδα ηεο απνθηάηαη ε ηέιεηα 

καθαξηφηεηα ηεο ςπρήο. πλεπψο, ζχκθσλα κε ηνλ Φαίδωνα (64a-67b) , ην ζψκα 

απνηειεί ηελ θπιαθή θαη ηνλ ηάθν ηεο ςπρήο, θαζψο ην θαθφ κνιχλεη ηελ ςπρή.  

Υάξε ζηελ ζπζηεκαηηθή ιχηξσζε απφ ηνλ επίγεην ζχληξνθν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δσήο θαη ηέινο ζην ζάλαην ε ςπρή πηζαλφηαηα λα μαλαθηάζεη ζηελ αξρηθή ηεο 

θαζαξφηεηα θαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο κηαο θαη κνλαδηθήο αιήζεηαο. ηελ νπζία, ε 
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αληίιεςε απηή επηθξάηεζε ζε φιε ηελ δσή ηνπ θηινζφθνπ, αθφκα θαη αλ δελ ηελ 

ζηήξηδε πάληα κε ηελ ίδηα ζέξκε.  

Ύςηζηνο ζθνπφο θαηά ηνλ Πιάησλα, είλαη ε απφθηεζε ηνπ αγαζνχ ή ε 

«επδαηκνλία» (519d -520a) . Ζ επδαηκνλία βαζίδεηαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ αγαζνχ, ε 

νπνία ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην ζπλαίζζεκα ηεο εδνλήο θαη ηζνδπλακεί κε ηελ 

αξκνλία ηεο ςπρήο. Με άιια ιφγηα, είλαη ε νκνξθηά θαη ε πγεία ηεο ςπρήο, ε 

επηθξάηεζε ηνπ ζετθνχ ζηνηρείνπ ζηνλ άλζξσπν φζνλ αθνξά ηηο θαηψηεξεο νξκέο. Ζ  

εζηθή ζπλνιηθή ζχζηαζε  ηνπ αλζξψπνπ απνθαιείηαη απφ ηνλ θηιφζνθν σο 

«δηθαηνζχλε», δηφηη παξνπζηάδεη κηα ηδεψδε εηθφλα ηνπ δηθαίνπ, πνπ δελ ακθηζβεηεί 

ηελ νξζφηεηα ησλ αξρψλ ηνπ. 

           Ζ πιαησληθή εζηθή, φπσο θαη ε ζσθξαηηθή, βαζίδεηαη εμ’ νινθιήξνπ ζηελ 

απηνλνκία ηνπ ινγηθνχ (377a). Ωζηφζν ε εζηθή ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ζξεζθεία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ δηθή ηνπ ζξεζθεία. Απηή είλαη ν θηινζνθηθφο κνλνζετζκφο, 

νπνίνο ηαπηίδεη ηελ ζεφηεηα κε ηελ ηδέα ηνπ αγαζνχ θαη ηελ πίζηε ζηελ πξφλνηα. 

Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ν θφζκνο είλαη έξγνπ ηεο ινγηθήο θαη αληίγξαθν ηνπ θφζκνπ 

ησλ ηδεψλ. Όληαο ζε πξνρσξεκέλε ειηθία ν Πιάησλαο γίλεηαη πην ζπληεξεηηθφο θαη  

δελ δηαθξίλεη κφλν ζηα άζηξα αφξαηνπο ζενχο, αιιά αλαγλσξίδεη θαη ζηνπο ιατθνχο 

ζενχο θάπνηα παηδαγσγηθή αμία  θαη απαηηεί ζαλαηηθή πνηλή  ζηνπο αδηφξζσηνπο 

ζενχο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε ζξεζθεία θαηαιήγεη λα ζεσξείηαη φξγαλν γηα ηελ εζηθή 

αγσγή ηνπ ιανχ. 
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3.4.  Η πολιηική ηος Πλάηυνα   

    
Ζ εζηθή θαη ε πνιηηηθή

16
 γηα ηνλ Έιιελα  έρνπλ πνιχ ζηελή ζρέζε, γηαηί ην άηνκν 

δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη απνκαθξπζκέλν απφ ηελ θνηλφηεηά ηνπ. Σα πνιηηεχκαηα 

πνπ επηθξάηεζαλ ζπλέβαιαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ ρεηξαθέηεζε ηνπ αηφκνπ. Ο 

Πιάησλαο ηνλίδεη φηη ε πνιηηεία δελ ζα απαιιαρζεί απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο  κε ηελ 

αιιαγή ηνπ πνιηηεχκαηνο, αιιά κφλν κε ηελ εζηθή αλαθαίληζε ηεο πνιηηείαο (Ζ’ 

Επιζηολή 324d). Ήηαλ εκθαλψο επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Ππζαγνξηζκφ, ν νπνίνο 

ζηφρεπε ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ ζπζθνηηζκέλνπ λνπ απφ ηα δεζκά ηνπ θαη 

ππνζηήξηδε φηη κνλάρα κε ην λνπ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ε γλψζε ηεο Αιήζεηαο, 

απαιιαγκέλνο απφ πάζε θαη ειαηηψκαηα. πλεπψο, ν Πιάησλ ζεσξεί φηη  ε πνιηηεία 

δελ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ θηιαξρία αηφκσλ ή νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, 

αιιά αληίζεηα ζηελ δηαπαηδαγψγεζε γηα ην αγαζφ (Γοργίας 501d).  Ζ δεζπφδνπζα 

ζέζε ηεο ηδέαο ηνπ αγαζνχ ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε ηεο δηθαηνζχλεο, ε νπνία 

εμαζθαιίδεη ηε νξζή δηαρείξηζε ησλ ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ 

θαη ηεο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο. Ζ πολιηεία ηνπ Πιάησλα ζεκειηψλεηαη κεηαθπζηθά 

θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ δπτζηηθφ ρσξηζκφ ζψκαηνο θαη ςπρήο, γήηλνπ θαη αηψληνπ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζψκα είλαη ην κέζν θαη ε ςπρή ν ζθνπφο. Απφδεημε γη’ απηφ 

είλαη ε παξαβνιή ηεο ζπειηάο ζηελ αξρή ηνπ εβδφκνπ βηβιίνπ θαη ν κχζνο ηεο ςπρήο 

ζην ηέινο ηνπ δέθαηνπ βηβιίνπ. Απνθιεηζηηθά κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ ππεξβαηηθνχ 

θφζκνπ, ηνπ αηψληνπ,  ν Πιάησλαο είλαη ζε ζέζε γηα θαηλνηφκεο κεηαξξπζκίζεηο. 

Ζ κεηαθπζηθή ζεκειίσζε ηεο πιαησληθήο πνιηηείαο είλαη δηαθξηηή ζηνλ 

ρσξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Ο ηξεηο θνηλσληθέο ηάμεηο αληηζηνηρνχλ ζηελ 

ηξηρνηφκεζε ηεο ςπρήο θαηά ηνλ θηιφζνθν. ην ινγηζηηθφ κέξνο αληηζηνηρεί ε ηάμε 

ησλ θηινζνθηθά κνξθσκέλσλ αξρφλησλ, ζην ζπκνεηδέο ε ηάμε ησλ θπιάθσλ θαη ζην 

επηζπκεηηθφ κέξνο ε ηάμε ησλ γεσξγψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ. Ζ πολιηεία ηνπ 

Πιάησλα έρεη ην ραξαθηήξα ηεο πλεπκαηηθήο αξηζηνθξαηίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

γηα ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο πνιηηείαο απαξαίηεην είλαη ε γλψζε ηνπ αγαζνχ θαη ε 

εθαξκνγή ηεο ζηελ αγσγή ηνπ ιανχ. Γη’ απηφ ην ιφγν βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε 
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 Zeller – Nestle 1995: 178-184 
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δηαπαηδαγψγεζε θαηάιιεισλ αξρφλησλ θαη έηζη ην θχξην ζέκα ηνπ έξγνπ ηνπ ην 

απνηειεί νη δπν αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. 

Ήδε ζηελ Πολιηεία (580 b ) ν ηχξαλλνο απέρεη πνιχ απφ ηνλ αιεζηλά βαζηιηθφ 

άλζξσπν. Απηφ ην κνλαξρηθφ ηδαληθφ ηνπ άξρνληα απνηππψλεηαη ζηνλ Πολιηικό, ζην 

νπνίν ζηε ζέζε ηνπ θηινζνθεκέλνπ άξρνληα ηνπνζεηεί ηνλ πνιηηηθά 

πξαγκαηνγλψκνλα κνλάξρε. Απηφο, απνδεζκεπκέλνο απφ θάζε λφκν, δηαηάδεη ην πην 

σθέιηκν γηα ην θξάηνο, βάδνληαο ηνπο ζσζηνχο αλζξψπνπο ζηηο ζσζηέο ζέζεηο.  

Κνληά ζην ηδαληθφ ηεο απνιπηαξρίαο, αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ηνπ λνκηθνχ θξάηνπο. 

Σν λνκηθφ θξάηνο μερσξίδεη ηηο ηξεηο κνξθέο εμνπζίαο, ηε βαζηιεία, ηελ 

αξηζηνθξαηία θαη ηελ έλλνκε δεκνθξαηία. Αληίζεηα, παξάλνκεο ζεσξεί ηελ 

ηπξαλλίδα, ηελ νιηγαξρία θαη ηελ απεξηφξηζηε δεκνθξαηία.  ηνπο Νόμοσς ν 

Πιάησλαο εγθαηέιεηςε νξηζκέλεο απφ ηηο ξηδνζπαζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ, φπσο ηελ 

θνηλφηεηα γπλαηθψλ θαη παηδηψλ, ηελ θαηάξγεζε ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζία αθφκα θαη 

ηελ επηθξάηεζε ησλ θηινζφθσλ (Νόμοι, 738a). ηελ ζέζε ηνπο έβαιαλ έλα 

ζπκβνχιην ηεο επηθξαηείαο, ην νπνίν επηηεξεί ηα πάληα, έλα ζχιινγν απνηεινχκελν 

απφ λνκνθχιαθεο, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε γάκσλ θαη ηελ νηθηαθήο 

δσήο, θαζψο θαη ηελ απζηεξή δηαηήξεζε ηνπ νξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ θιήξσλ. 

Αθφκα, ν Πιάησλαο επηζεκαίλεη φηη ε πνιηηεία είλαη ην παηδεπηήξην ηεο ςπρήο γηα 

ηελ αησληφηεηα θαη ε ινγηθή πνιηηεία παξνπζηάδεηαη ζρεδφλ ζε ζενθξαηία (Νόμοι 

713a). Ζ ζεσξία ηεο κεηεκςχρσζεο δηαηεξείηαη θαη ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα αιιά θαη 

ζηελ ηέρλε θαη ζηελ πνίεζε, νη  νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ππνηαρζνχλ ζε 

εζηθνζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο θαη ππνβαζκίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ επίγεησλ 

αλαγθψλ. 
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4. Γιεπεςνώνηαρ ηο πεπιεσόμενο ηηρ  Πολιτείας 
 

 

Ο σθξάηεο αθεγείηαη ζε θάπνηνλ θίιν ηνπ, ν νπνίνο δελ θαηνλνκάδεηαη, ην 

καθξνζθειή, νινλχθηην δηάινγν πνπ δηαδξακαηίζηεθε ηελ πξνεγνχκελε κέξα 

αλάκεζα ζε εθείλνλ θαη δηάθνξα πξφζσπα ζην ζπίηη ηνπ ειηθησκέλνπ, πινχζηνπ 

κέηνηθνπ Κέθαινπ. Δθείλνο θαη ν Γιαχθσλ, ν κεγαιχηεξνο αδειθφο ηνπ Πιάησλα, 

είραλ θαηεβεί ζηνλ Πεηξαηά γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηε γηνξηή ηεο Βελδίδαο, κηαο 

ζξαθηθήο ζεφηεηαο πνπ ηαπηηδφηαλ κε ηε ζεά Άξηεκε
17

. Δπηζηξέθνληαο ζηελ Αζήλα 

ζπλάληεζαλ ηνλ Πνιέκαξρν, ην κεγαιχηεξν γην ηνπ κέηνηθνπ Κέθαινπ, ν νπνίνο 

ηνπο πξνζθάιεζε ζην ζπίηη ηνπ παηέξα ηνπ φπνπ εηνηκαδφηαλ ζπζία (327 – 328b). 

Δθεί μεθίλεζαλ κηα ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε, ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο ν Κέθαινο, ν 

γηνο ηνπ Πνιέκαξρνο, ν ζνθηζηήο Θξαζχκαρνο, ν Κιεηηνθψλ, νη δχν κεγαιχηεξνη 

αδειθνί  ηνπ Πιάησλα, ν Γιαχθσλ θαη ν Αδείκαληνο, θαη ν σθξάηεο. Κχξηνη 

ζπδεηεηέο απφ ην δεχηεξν βηβιίν ηεο Πολιηείας θαη εμήο είλαη ν σθξάηεο, ν 

Γιαχθσλ θαη ν Αδείκαληνο. 

Ο σθξάηεο, φπσο θαη ζε άιινπο ζεκαληηθνχο δηαιφγνπο ηνπ Πιάησλα, είλαη 

ην θεληξηθφ πξφζσπν ηεο ζπδήηεζεο, ην νπνίν αλαιακβάλεη λα ππνδείμεη 

θαζνδεγεηηθά ζηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ ηνλ ελάξεην ηξφπν δσήο, φπσο ηνλ αζπάζηεθε 

ν ίδηνο ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ βίν
18

. Κεληξηθφ ζέκα ηνπ δηαιφγνπ είλαη ε θχζε ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ηεο αδηθίαο θαη, θαη’ επέθηαζε, αλ θαη θαηά πφζν ν δίθαηνο ή ν 

άδηθνο άλζξσπνο είλαη επηπρέζηεξνο θαη ζε απηήλ θαη ζηελ άιιε δσή. Γηα λα 

δηεξεπλεζεί ην πεξίπινθν απηφ δήηεκα, ν σθξάηεο πξνηείλεη ηελ εμέηαζή ηνπ ζην 

επξχηεξν πιαίζην κηαο πφιεο – θξάηνπο (369a). Σφηε, μεθηλνχλ εμαξρήο ηε ζεσξεηηθή 

θαηαζθεπή κηαο ηδεαηήο πνιηηείαο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη θαη αλαπηχζζεηαη 

πξννδεπηηθά απφ ην πξσηφγνλν ζηάδην ηεο ίδξπζήο ηεο ζηελ πιήξε αλάπηπμή ηεο.  

Ζ Πολιηεία καδί κε ηνλ Πολιηικό θαη ηνπο Νόμοσς – φπσο άιισζηε 

ππνδειψλεη θαη ν ηίηινο ηνπο – αιιά θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο πιαησληθνχο δηαιφγνπο 

ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, δηαπιέθνληαη γχξσ απφ έλα θξίζηκν πνιηηηθφ 
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 θνπηεξφπνπινο, 2002: 779 

18
 Brumbaugh, 1966: 137; Strauss, 1972: 7 
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εξψηεκα ππαγφκελνη ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο. Σν κέξνο ζην νπνίν 

δηαδξακαηίδεηαη ε ζπδήηεζε, φπσο θαη ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή, ηα 

νπνία έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ειηθία, θνηλσληθή ζέζε, ραξαθηήξα θαη εκθάληζε, 

δειψλνληαη κε ζαθήλεηα. Κάηη αλάινγν δελ ζπκβαίλεη κε ην επξχηεξν ρξνληθφ 

πιαίζην, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα δηαγξαθεί κε αζθάιεηα ε πεξηξξένπζα 

πνιηηηθή αηκφζθαηξα κέζα ζηελ νπνία δηεμάγεηαη ε ζπδήηεζε. Πηζαλψο, 

δηαδξακαηίδεηαη ζε κηα ζεκαληηθή πνιηηηθή δεθαεηία γηα ηελ Αζήλα, ε νπνία 

απαζρφιεζε έληνλα ηνλ σθξάηε, ηνλ Γιαχθσλα θαη ηνλ Αδείκαλην, θνηλψο ηνπο 

θεληξηθνχο ζπλνκηιεηέο
19

. 

ην δηάινγφ ηνπ Πολιηεία ή Περί δικαίοσ, ν Πιάησλαο δηά ζηφκαηνο ηνπ 

σθξάηε εθζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ καλλίπολιν, ηελ ηδεψδε πνιηηεία, ε νπνία 

δηαζθαιίδεη ζηνλ πνιίηε ηεο ηνλ άξηζηνλ βίνλ. Σν ζέκα απηφ απαζρνινχζε ηδηαίηεξα 

ηνλ Πιάησλα θαη θπξίσο ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο, νη δεκαγσγνί, νη νπνίνη  

θαιφπηαλαλ, θνιάθεπαλ θαη εμαπαηνχζαλ ην δήκν, ε αλάζεζε πνιιψλ αμησκάησλ 

ζην ίδην πξφζσπν κε θιήξσζε, νη απνθάζεηο δηα βνήο ηνπ πιήζνπο γηα θξίζηκα 

ζέκαηα ηεο πφιεο θαη ε πεηζψο ησλ ξεηφξσλ. 
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 Strauss 1972: 7-8 
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5. Η ιδανική Πολιηεία 
 

5.1.  Η γέννηζη ηηρ Πολιηείαρ 
 

Σν θξάηνο θαηά ηνλ Πιάησλα δελ απνηειεί κηα ζχκβαζε, αιιά βαζίδεηαη ζηε θχζε 

ηνπ αλζξψπνπ. Σν άηνκν γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βαζηθέο ηνπ αλάγθεο (ζηέγε, ηξνθή, 

έλδπζε) είλαη αλαγθαζκέλν λα δεκηνπξγήζεη ππξήλεο ζπκβίσζεο κε άιια άηνκα. Ζ 

βνήζεηα θαη ε πξνζηαζία πνπ παξέρεη ν έλαο άλζξσπνο ζηνλ άιιν είλαη νη δεζκνί πνπ 

ζπλέρνπλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ αιιειεγγχε, φκσο, δελ αξθεί γηα λα επηβηψζεη ε 

νκάδα. Ζ εξγαζία πξέπεη λα θαηακεξίδεηαη αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο θάζε αηφκνπ. 

Έηζη, ν πξσηαξρηθφο ππξήλαο ηεο θνηλσλίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα γεσξγφ, 

έλαλ ηκαηηνπξγφ, έλαλ ππνδεκαηνπνηφ θαη έλαλ νηθνδφκν. 

Ωζηφζν, κηα ηφζν κηθξνζθνπηθή θνηλσλία δελ έρεη δπλαηφηεηεο λα επηβηψζεη 

γηα κεγάιν δηάζηεκα. πλεπψο, ν πξσηαξρηθφο απηφο ππξήλαο ζα πξέπεη λα 

δηεπξπλζεί θαη λα ζπκπεξηιάβεη πνιινχο ηερλίηεο πνπ παξάγνπλ αγαζά θαη απηνχο 

πνπ ζα ηα δηαθηλνχλ, δειαδή ηνπο εκπφξνπο (369b – 373e). Ζ αλαπηπγκέλε πιηθά θαη 

πλεπκαηηθά πφιε δελ κπνξεί λα κείλεη απξνζηάηεπηε, δηφηη ε πιενλεμία πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζηελ αλζξψπηλε θχζε, ε αλαδήηεζε θαη ε θαηνρή ηνπ πινχηνπ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη ζπγθξνχζεηο. Δπνκέλσο, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ε πφιε λα επεθηαζεί 

εδαθηθά ράξε ζηηο ππεξεζίεο εηδηθά εθπαηδεπκέλσλ ζηξαηησηψλ, νη νπνίνη 

παξάιιεια ζα ηελ πξνζηαηεχνπλ (374a – 374e). 

ην ζεκείν απηφ ηίζεηαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

θπιάθσλ θαη ηα πξφζσπα ηα νπνία ζα θαζνξίζνπλ ην πεξηερφκελφ ηεο θαη ζα 

αλαιάβνπλ γεληθφηεξα ηε θπβέξλεζε ηεο πνιηηείαο. Απηά ηα πξφζσπα πξφθεηηαη γηα  

κηα κηθξή κεξίδα εθιεθηψλ θπιάθσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ θξίζε, ηελ παηδεία θαη φια 

ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα λα αλαιάβνπλ λα θέξνπλ εηο πέξαο κε επηηπρία ην 

βαξπζήκαλην απηφ θαζήθνλ. Ζ κεξίδα απηή ησλ εθιεθηψλ αληηζηνηρεί βέβαηα ζηνπο 

θηινζφθνπο. 

Δπνκέλσο, ε ίδξπζε ηεο ηδαληθήο πνιηηείαο εμειίζζεηαη ζε ηξία ζηάδηα, ηα 

νπνία εγθαζηδξχνληαη θαη αλαπηχζζνληαη πξννδεπηηθά κέζα απφ κηα γξακκηθή 
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πνξεία,  θαηά ηελ νπνία θάζε κνξθή ηεο πφιεο – θξάηνπο θζίλεη θαη αληηθαζηζηάηαη 

απφ ηελ επφκελε. Καηά ηελ εμέιημε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ
20

 ηδξχνληαη:  

α) ε «πγηήο πφιε» ή ε «πφιε ησλ γνπξνπληψλ», 

β) ε «εκπινπηηζκέλε πφιε» ή ε «πφιε ηνπ νπιηζκέλνπ ζηξαηνπέδνπ», 

γ) ε «πφιε ηεο Οκνξθηάο» ή ε πφιε πνπ θπβεξλάηαη απφ ηνπο θηινζφθνπο. 

Ζ αλάγθε ηεο ίδξπζεο ηεο αξρηθήο πφιεο θέξεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αλάγθε ηνπ 

αλζξψπνπ λα ηθαλνπνηήζεη θάπνηεο πξσηνγελείο ηνπ αλάγθεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ επηβίσζή ηνπ. Δπνκέλσο, θάζε άλζξσπνο παξάγεη κφλν έλα αγαζφ ή 

πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή ππεξεζία κε αληάιιαγκα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξάγνπλ θαη πξνζθέξνπλ νη ζπκπνιίηεο ηνπ. Κάζε άλζξσπνο εμαζθείηαη θαη 

γλσξίδεη κφλν κηα ηέρλε, θνηλψο έλα επάγγεικα, ην νπνίν είλαη κνλαδηθφ, δειαδή  

δηαθέξεη απφ εθείλν ησλ ππνινίπσλ. Ζ επηινγή ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα ίδηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε αλζξψπνπ, δειαδή ηα ηαιέληα θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο πνπ 

ηνπ έρεη ραξίζεη ε θχζε. πλεπψο, ε ελαζρφιεζή ηνπ κε απηφ θαζίζηαηαη πην 

επράξηζηε θαη ιηγφηεξν θνπξαζηηθή. 

ηελ πγηή πφιε ν πιεζπζκφο είλαη κηθξφο, ην έδαθνο πεξηνξηζκέλν, φινη 

δνπιεχνπλ φρη κφλν γηα πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο αιιά θαη κε γλψκνλα ην θνηλφ θαιφ. 

ηελ πφιε απηή δελ ππάξρεη ε αλάγθε θπβέξλεζεο ησλ πνιηηψλ, θαζψο επηθξαηεί εθ 

θχζεσο ε απφιπηε αξκνλία θαη ε δηθαηνζχλε. Ζ ζπγθεθξηκέλε πφιε ηαπηίδεηαη κε ηηο 

πξσηφγνλεο θνηλσλίεο, δελ ππάξρεη πνιηηηζκφο αιιά θαιχπηεη κφλν ηηο αλάγθεο 

επηβίσζεο. 

Ωζηφζν, ε αξκνλία ηεο δηαηαξάζζεηαη εμαηηίαο ηεο πιενλεθηηθήο θχζεο ηνπ 

αλζξψπνπ, ε νπνία επηηάζζεη ζηνπο πνιίηεο ηεο κεηά ηελ θάιπςε ησλ πξσηνγελψλ 

αλαγθψλ, λα δηεθδηθήζνπλ θαη άιια πξάγκαηα κε αλαγθαία, φπσο ν πινχηνο. 

Δπνκέλσο, κεηαβαίλνπκε ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο εμέιημήο ηεο, ζην νπνίν   επηθξαηεί 

δπζαξκνλία, θαζψο δελ ππάξρεη αληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ παξαγσγή θαη ηελ 

αληακνηβή. Δπηπιένλ, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ δεκηνπξγεί κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα 

ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο, ην εκπφξην αλαθαηαηάζζεηαη 

φρη κφλν ζην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, αλαθχπηνπλ πξνβιήκαηα 
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ζρεηηθά κε ηε ξνή ηνπ ρξήκαηνο, ηελ αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο. 

Οη λέεο δηεπξπκέλεο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ νδεγνχλ ζηελ ελαζρφιεζή ηνπο 

κε πεξηζζφηεξεο ηέρλεο, αιιά θαη ζηελ θήξπμε πνιέκσλ, ψζηε λα επεθηαζνχλ θαη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κε ηα αγαζά ησλ γεηηνληθψλ πφιεσλ. Δπνκέλσο, 

είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία κηαο λέαο ηέρλεο, ηεο ηέρλεο ησλ πνιεκηζηψλ, θαη ε 

δεκηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο θνηλσληθήο νκάδαο, ε νπνία ζα αλαιακβάλεη ηελ 

πξνζηαζία ηεο πφιεο απφ εμσηεξηθνχο ερζξνχο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο ηζνξξνπίαο ζην 

εζσηεξηθφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε πξέπεη λα εληάζζνληαη 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηα θαηάιιειε θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζσκαηηθά θαη 

πλεπκαηηθά, ηα νπνία ζα δηαλζίζνπλ κέζα απφ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Θα πξέπεη 

λα είλαη ζθιεξνί κε ηνπο ερζξνχο, θηιηθνί θαη επγεληθνί κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπο, λα έρνπλ δηαπιάζζεη ην ζψκα αιιά θαη ην πλεχκα ηνπο. 

Σφηε, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε λα βξεζνχλ θάπνηνη νη νπνίνη ζα απνθαζίζνπλ 

γηα ηελ εθπαίδεπζή ησλ πνιηηψλ θαη δή ησλ θπιάθσλ, ζα θαηαζηνχλ δειαδή 

αξρηηερλίηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζα αλαιάβνπλ λα θπβεξλνχλ φιεο ηηο 

ηάμεηο θαη λα απνλέκνπλ ηε δηθαηνζχλε. Απηνί δελ είλαη άιινη απφ ηνπο θηινζφθνπο, 

κηα κηθξή θνηλσληθή νκάδα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηάμε ησλ θπιάθσλ, ε νπνία 

δηαθξίλεηαη γηα θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα θπβεξλά 

ηειηθά ηελ ηδαληθή πνιηηεία 

Ζ πγηήο πνιηηεία ηνπνζεηείηαη ζηε βάζε ηεο εμέιημεο ηεο ηδαληθήο Πνιηηείαο, 

πξνθεηκέλνπ ν Πιάησλαο λα πξνζδηνξίζεη ηελ νηθνλνκηθή βάζε φισλ ησλ θνηλσληψλ. 

Οη ελ ιφγσ θνηλσλίεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλαπηχζζνληαη πιεζπζκηαθά, 

εμειίζζνληαη, έρνπλ πεξηζζφηεξεο αλάγθεο πιηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αιιά θαη 

ζηξαηεχκαηνο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί, επνκέλσο, ε δηθαηνζχλε ζην εζσηεξηθφ ηνπο, ν 

Πιάησλαο πξνηείλεη έλα κνληέιν γηα ηε δηάθξηζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο ζηελ πνιηηεία
21

. 
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5.2. Η κοινυνική διάπθπυζη και η άζκηζη ηηρ εξοςζίαρ 
 

ηελ ηδαληθή πνιηηεία ηα κέιε ηεο θαηακεξίδνληαη ζε ηξεηο θνηλσληθέο νκάδεο: ηνπο 

δεκηνπξγνχο, ηνπο θχιαθεο – επίθνπξνπο θαη ηνπο θχιαθεο – άξρνληεο (ή ηνπο 

ιεγφκελνπο βαζηιείο). Ζ παξαπάλσ δηάθξηζε ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα ραξαθηεξηζηεί 

σο δηκεξήο, θαζψο ε αλψηεξε νκάδα, ε νκάδα ησλ θπιάθσλ – αξρφλησλ πξνέξρεηαη 

απφ ηνπο θχιαθεο – επίθνπξνπο. Ζ επηινγή ηνπ φξνπ «νκάδα» δελ είλαη ηπραία, 

θαζψο ε θνηλσληθή δηάθξηζε ησλ πνιηηψλ ζε θαηεγνξίεο δελ παξαπέκπεη ζηηο ηάμεηο 

ή ηηο ιεγφκελεο θάζηεο
22

. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάξζξσζε είλαη ιεηηνπξγηθή θαη αληηζηνηρεί ζηα ηξία κέξε 

ηεο ςπρήο πνπ θπξηαξρνχλ ζηα κέιε θάζε θνηλσληθήο νκάδαο
23

, ην ἀλόγιστον ή 

ἐπιθυμητικόν (439d), ην θσμοειδές (441a) θαη ην λογιζηικόν (436a, 580d). Καη’ αξράο, 

ην αλόγιζηο ή επιθσμηηικό είλαη ην θαηψηεξν κέξνο ηεο ςπρήο, ην νπνίν απνδεηά ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πξσηνγελψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ θαη ηελ απφιαπζε ζαξθηθψλ 

επηζπκηψλ, φπσο ην θαγεηφ, ην πνηφ θαη ν έξσηαο. Σν ζπγθεθξηκέλν κέξνο είλαη 

θηινθεξδέο θαη θηινρξήκαην, θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απιεζηία θαη ην πάζνο 

λα απνθηήζεη ην άηνκν νινέλα θαη πεξηζζφηεξα πιηθά αγαζά. Σν θαηψηεξν απηφ 

κέξνο θπξηαξρεί ζηα επξχηεξα ιατθά ζηξψκαηα, δειαδή ζηνπο δεκηνπξγνχο. Σν 

θσμοειδές, φπσο ππνδειψλεη ην φλνκά ηνπ,  είλαη ην εχθακπην κέξνο ηεο ςπρήο. Απηφ  

ζπλδέεηαη κε ην ζπκφ, ηελ νξκή, ηελ νξγή, ηελ αλδξεία, ηνλ εγσηζκφ, ηε βνχιεζε θαη 

φια ηα ππφινηπα ζπλαηζζήκαηα. Σν κέξνο απηφ θπξηαξρεί ζηελ ςπρή ησλ θπιάθσλ 

θαη ηηζαζεχεη ην επηζπκεηηθφ. Καη ηα δπν καδί ππαθνχνπλ ζην αλψηεξν κέξνο ηεο 

ςπρήο,  ην λογιζηικόν, ην νπνίν εγεκνλεχεη.  Απηφ  αληηζηνηρεί ζηε ινγηθή, ηε ζνθία 

θαη ην λνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο θπβεξλψληεο ηεο πνιηηείαο. 

Γηα λα επηθξαηεί δηθαηνζχλε θαη αξκνλία ζηελ ςπρή θάζε αλζξψπνπ ζε 

αηνκηθφ επίπεδν, πξέπεη ηα δχν θαηψηεξα αιιειεμαξηψκελα κέιε ηεο λα ππαθνχνπλ 

ζην ινγηζηηθφ, ην νπνίν πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο θξίζεηο θαη δίλεη εληνιέο ζην ζπκνεηδέο, 

ψζηε ην ηειεπηαίν λα επηβάιιεη ζην επηζπκεηηθφ ηηο απνθάζεηο ηνπ
24

. Γηαθνξεηηθά 

επέξρεηαη ε ζχγρπζε θαη ε θαηαζηξνθή. Ζ ςπρή δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ λνεκνζχλε ή 
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ηε ζθέςε ζηελ πιαησληθή ζεσξία. Δίλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα θέξεη πςειφ βαζκφ 

επθπΐαο αιιά ε ςπρή ηνπ λα έρεη αθεζεί ζην επηζπκεηηθφ, κε απνηέιεζκα λα 

επηδηψθεη κφλν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζσκαηηθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη ηηο εδνληθέο 

απνιαχζεηο
25

. 

Αληίζηνηρα, γηα λα επηθξαηεί δηθαηνζχλε ζηελ πνιηηεία ζε θνηλσληθφ επίπεδν, 

πξέπεη λα θπβεξλνχλ εθείλνη, νη νπνίνη δξνπλ κε γλψκνλα ην ινγηζηηθφ κέξνο ηεο 

ςπρήο, θνηλψο νη θηιφζνθνη. Πην αλαιπηηθά: 

Α) Οη δημιοσργοί: Δίλαη ε θαηψηεξε θαη πνιππιεζέζηεξε νκάδα ζηελ ηδαληθή 

πνιηηεία, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο γεσξγνχο, ηνπο ηερλίηεο, ηνπο εκπφξνπο θαη 

γεληθά ηνπο ρεηξψλαθηεο. Οη πνιίηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζπκβάιινπλ κέζα 

απφ ην παξαγσγηθφ ηνπο έξγν ή θάπνηα ππεξεζία ζηελ νηθνλνκηθή ζπληήξεζε ηεο 

πνιηηείαο, γη’ απηφ άιισζηε κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ην «ρξεκαηηζηηθφ γέλνο» 

ηεο πνιηηείαο. Δίλαη κελ απνθιεηζκέλνη απφ ηα ζηξαηησηηθά θαζήθνληα θαη ηελ 

άζθεζε ηεο εμνπζίαο, αιιά εξγάδνληαη πξνζηαηεπκέλα, ρσξίο λα θηλδπλεχνπλ λα 

δνπλ ζηελ έλδεηα, αιιά νχηε λα πινπηίζνπλ ππέξκεηξα (421a-421c). Έρνπλ 

νηθνγέλεηα, φπσο θαη αηνκηθή πεξηνπζία αιιά κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζπληεξνχλ 

νπζηαζηηθά φρη κφλν ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θαη ηηο άιιεο δχν εγεκνληθέο ηάμεηο. Σα 

θπζηθά θαη ςπρηθά ηνπο γλσξίζκαηα δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα ιάβνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ θπιάθσλ, φπσο θαη ε ίδηα ε απαζρφιεζή ηνπο κε παξαγσγηθέο εξγαζίεο. Μέζα 

απφ ηηο ελαζρνιήζεηο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο ηθαλνπνηνχλ ην πην αλαπηπγκέλν 

κέξνο ηεο δσήο ηνπο, δειαδή ην αιφγηζην
26

. 

Β) Οη θύλακες – επίκοσροι: Πξφθεηηαη γηα πξνηθηζκέλνπο αλζξψπνπο κε ζσκαηηθά 

θαη ςπρηθά ραξίζκαηα, νη νπνίνη είλαη ηθαλνί λα ιάβνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

θαη λα αλαιάβνπλ ζηξαηησηηθά θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα (591c). Οη θχιαθεο είλαη 

αθνζησκέλνη ζηελ ππεξεζία ηνπ θξάηνπο θαη ελ δπλάκεη κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε 

θηινζφθνπο. Έρνπλ έλα βαζηθφ ξφιν ζηελ Πνιηηεία, θαζψο ηε δηνηθνχλ θαη αζθνχλ 

ηελ εμνπζία ζε θαηξφ πνιέκνπ θαη εηξήλεο. Οη θχιαθεο είλαη νπζηαζηηθά ε 

πξνζηαηεπηηθή αζπίδαο ηεο πφιεο απφ ηνπο  εμσηεξηθνχο ερζξνχο, αιιά θαη ε 

δηθιείδα αζθαιείαο ηεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο. 
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Γ) Οη θύλακες – βαζιλείς (ή θηιφζνθνη)
27

: Πξφθεηηαη γηα θχιαθεο ηδηαίηεξα 

πξνηθηζκέλνπο κε νμχηεηα ζην λνπ θαη ηέηνηεο ςπρηθέο δπλάκεηο, νη νπνίεο φηαλ 

απειεπζεξσζνχλ κέζα απφ καθξνρξφληα θαη επίπνλε εθπαίδεπζε, κπνξνχλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ηελ ηδέα ηνπ Αγαζνχ (415c, 423d). Δίλαη πξνζσπηθφηεηεο πνπ δελ 

δηαζέηνπλ κφλν γλψζεηο θαη ζπλζεηηθή ζθέςε, αιιά πείξα δσήο, δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη αδακάληηλν ραξαθηήξα. Αλαιακβάλνπλ ηελ εμνπζία απφ αίζζεζε 

θαζήθνληνο γηα λα δηνρεηεχζνπλ κέζα ζηε λνκνζεζία ηε ζνθία ηνπο θαη ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπο. Γελ δηαζέηνπλ νχηε πξνζσπηθή πεξηνπζία, νχηε θαλ νηθνγέλεηα, 

ψζηε λα είλαη αδέθαζηνη, αλεπεξέαζηνη θαη νιφςπρα αθνζησκέλνη ζην θνπηψδεο 

ιεηηνχξγεκά ηνπο. Αλαιακβάλνπλ ηε δηαθπβέξλεζε κεηά ηα 50 ηνπο ρξφληα θαη 

κεξηκλνχλ γηα ηελ επδαηκνλία νιφθιεξεο ηεο πνιηηείαο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

αξηζηνθξαηία ηνπ πλεχκαηνο, ε νπνία εμνπζηάδεη θαη παξάιιεια ππεξεηεί ην πιήζνο. 

πγθεθξηκέλα, θαζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππφινηπσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ κέζσ ηεο άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, κεξηκλνχλ γηα θάζε θάζε ηεο 

δσήο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη είλαη ππεχζπλνη λα επηιέμνπλ ηα παηδηά εθείλα πνπ 

κπνξνχλ ελ δπλάκεη λα εμειηρζνχλ κειινληηθά ζε θχιαθεο
28

. 

Λογιζηικόν 

 

θχιαθεο –άξρνληεο ή 

βαζηιείο 

Θςμοειδέρ 

 

θχιαθεο – επίθνπξνη 

Αλόγιζηον ή επιθςμηηικόν Γεκηνπξγνί 

 

 

Δθφζνλ νη πνιίηεο ησλ δχν θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ δελ ελεξγνχλ κε 

βάζε ηε ινγηθή, γηα λα κελ ππνπέζνπλ ζε αδηθίεο εμαηηίαο ζπλαηζζεκάησλ θηιαπηίαο, 

καηαηνδνμίαο ή ιφγσ ηεο αδπλακίαο άζθεζεο νξζήο θξίζεο, πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη ζηηο ππνδείμεηο ησλ εκπεηξφηεξσλ, ησλ ζνθφηεξσλ θαη 

ζσθξνλέζηεξσλ. Ζ δηάθξηζε ησλ πνιηηψλ ζε ηάμεηο ζηελ πιαησληθή πνιηηεία δελ 

είλαη θαζεζησηηθή, νχηε ππνλνκεχεη ηελ αμία ηεο ηάμεο ησλ δεκηνπξγψλ, ε νπνία 
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είλαη ε κφλε πνπ ζπληεξεί νηθνλνκηθά ην θξάηνο. Άιισζηε, νη θχιαθεο, αλ θαη 

εληάζζνληαη ζε αλψηεξε ηάμε απφ ηνπο δεκηνπξγνχο, αλαιακβάλνπλ πην ζθιεξά 

θαζήθνληα θαη δνπλ κηα απζηεξά πεξηνξηζκέλε δσή ρσξίο ηελ πξνλνκηαθή απφιαπζε 

ησλ πιηθψλ αγαζψλ, φπσο νη ηειεπηαίνη
29

. Αληίζηνηρα, νη ηέρλεο ηεξαξρνχληαη κε ηε 

θηινζνθία λα αλάγεηαη ζε αλψηεξε ζέζε ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο, λα αζθείηαη 

απφ αλψηεξνπο ιεηηνπξγνχο ηεο Πνιηηείαο, ηνπο θχιαθεο – βαζηιείο, θαη λα 

θαζνδεγεί φιεο ηηο ππφινηπεο ηέρλεο. 

Ο θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο ησλ πνιηηψλ γίλεηαη γηα θαζαξά πξαθηηθνχο 

ιφγνπο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ε πνιηηηθή αθεξαηφηεηα ηεο 

Πνιηηείαο (473b-c). Σν γεγνλφο φηη ν θαηακεξηζκφο, φπσο θαη ε δηάθξηζε ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ζπληεινχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα θπζηθά θαη ςπρηθά 

γλσξίζκαηα ησλ αλζξψπσλ θαζηζηά θπζηθφ επαθφινπζν ηε δηάθξηζε ησλ εξγαζηψλ 

ζε αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε γίλεηαη, δειαδή, θαη’ 

εθαξκνγή ησλ αδήξηησλ λφκσλ ηεο θχζεο πνπ πξνθαζνξίδνπλ κε ζαθήλεηα ην 

επάγγεικα θάζε πνιίηε απνθιείνληάο ηνλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε επαγγεικαηηθή 

ελαζρφιεζε. ε κηα αλάινγα νξγαλσκέλε θνηλσλία, ε δηθαηνζχλε ζε ζπιινγηθφ 

επίπεδν εμαζθαιίδεηαη θαη δηαηεξείηαη, φηαλ αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο 

ππάξρεη κηα αξκνληθή θαη νξγαλσκέλε ζρέζε ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ επίιεθησλ 

θπβεξλψλησλ πνπ άξρνπλ κε ζάξξνο ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ πλεχκαηνο
30

. 

Γηαθνξεηηθά, επέξρεηαη θαη επηθξαηεί ην ράνο
31

 . 
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5.3. Σο θηπίο ηηρ τςσήρ ζηην Πολιηεία (588c-592b) 
 

Όπσο παξαηεξείηαη ζηελ Πνιηηεία, ε ςπρή
32

 είλαη ζχκθπζε ελφο αλζξψπνπ, ελφο 

ιηνληαξηνχ, ην νπνίν πεξηθιχεηαη απφ θίδηα θαη ελφο  πνιχρξσκνπ ζεξίνπ κε πνιιά 

θεθάιηα . Απηφ ην φλ έρεη θεθάιηα ήξεκσλ δψσλ θαη άγξησλ θαη  έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα κεηακνξθψλεηαη ζε φια απηά ηα ζεξία θαη λα ηα βγάδεη κφλν ηνπ.  Καιχπηεηαη 

γχξσ γχξσ  κε ηελ κνξθή ελφο αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, θαη κάιηζηα ζε ηέηνην βαζκφ 

ψζηε λα κελ δηαθξίλεηαη θαζφινπ. ηελ φςε απηή δηαηππψλνληαη φιεο νη 

θαηαζηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο.  

Ζ δηθαηνζχλε ζπληζηά φηη ν εζσηεξηθφο θφζκνο (ην ινγηζηηθφλ) εμνπζηάδεη 

νιφθιεξν ηνλ άλζξσπν, αμηνπνηψληαο ηελ δχλακε ηνπ ιηνληαξηνχ (ην ζπκνεηδέο) θαη 

εμεπγελίδνληαο ην ήκεξν ζπζηαηηθφ ηνπ πνιπθέθαινπ ζεξίνπ (ηνπ επηζπκεηηθνχ), 

αθήλνληαο λα απνδπλακσζεί ε αγξηφηεηα
33

. Δθφζνλ επηηεπρζεί ε θαηάζηαζε απηή, 

θάζε κέξνο ηεο ςπρήο πξάηηεη ην δηθφ ηνπ έξγν, δειαδή ην ινγηζηηθφλ είλαη ην ζνθφ, 

ην ζπκνεηδέο αλδξείν, ην επηζπκεηηθφλ πεηζαξρεί. Σαπηφρξνλα επηηπγράλεηαη ε πγεία 

ηεο ςπρήο, ε ζσθξνζχλε.  Σν λεονηώδες  θαη ην πνηθηιφκνξθν – κεηαβιεηφ ζηνηρείν 

κε ηνλ εζσηεξηθφ άλζξσπν, θαζψο ην ινγηζηηθφλ είλαη πξννξηζκέλν γηα ηελ 

θπξηαξρία. Ζ αδηθία κε ηηο πνηθίιεο φςεηο ηεο μαλαεκθαλίδεηαη είηε φηαλ ην λεονηώδες 

θπξηαξρεί είηε ην πνηθηιφκνξθν ζεξίν  απνθηήζεη εμνπζία. Με άιια ιφγηα, ην θάζε 

κέξνο ηεο ςπρήο δελ εθηειεί ην δηθφλ ηνπ θαζήθνλ, αιιά νηθεηνπνηείηαη ην  έξγν ηνπ 

ινγηζηηθνχ. Σν γεγνλφο  απηφ ηεο αλάιεςεο θαη άιισλ θαζεθφλησλ εθηφο ησλ 

θαζηεξσκέλσλ πνπ δελ ηνπο αλαινγνχλ νλνκάδεηαη πνιππξαγκνζχλε θαη απνηειεί 

ηελ πξαγκαηηθή αδηθία. 

 

5.4.  Το γενναῖον ψεῦδος 
 

Γηα λα αηηηνινγήζεη ηελ θαηάηαμε ησλ πνιηηψλ ηεο λέαο πφιεο ζε ηξεηο θνηλσληθέο 

νκάδεο, ν Πιάησλαο παξαζέηεη έλαλ κχζν πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη σο γενναῖον ψεῦδος 

(414b). Οη θάηνηθνη ηεο Πνιηηείαο ζα πεηζζνχλ φηη είραλ δηακνξθψζεη ην ραξαθηήξα 
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ηνπο ήδε κέζα ζηα ζπιάρλα ηεο γεο θαη φηη δελ ήηαλ νη λνκνζέηεο ηα πξφζσπα πνπ  

είραλ πξνθαζνξίζεη ηελ παηδεία ηνπο. Με ηελ πεπνίζεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα 

κεηέξα ζα ζξέθνπλ ακνηβαία αηζζήκαηα αγάπεο θαη αδειθνζχλεο ν έλαο γηα ηνλ 

άιινλ. 

Δπηπιένλ, ν κχζνο ζα δηδάζθεη ζηνπο πνιίηεο πσο φηαλ ν ζεφο έπιαηηε ηνλ 

θαζέλα, ζπλέκημε ρξπζφ γηα εθείλνπο πνπ είλαη ηθαλνί λα εμνπζηάδνπλ, άξγπξν γηα 

ηνπο θχιαθεο –επίθνπξνπο, ζίδεξν θαη ραιθφ γηα ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο ηερλίηεο. 

Όκσο, επεηδή ε ηδεψδεο πνιηηεία δελ είλαη κηα αξηζηνθξαηία ηνπ αίκαηνο, αιιά κηα 

αξηζηνθξαηία ηνπ πλεχκαηνο, δηαζθαιίδεηαη ε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα αλάκεζα ζηηο 

ηάμεηο (415c). Έηζη, αλ νη ρξπζνί ή αξγπξνί γνλείο γελλήζνπλ έλα ράιθηλν ή 

ζηδεξέλην παηδί, νθείινπλ λα ην απνζηείινπλ εθεί φπνπ πξάγκαηη αλήθεη, δειαδή 

ζηελ ηάμε ησλ δεκηνπξγψλ. Αληίζηνηρα, αλ ζηελ θαηψηεξε ηάμε γελλεζνχλ παηδηά 

ρξπζά ή αξγπξά, νη άξρνληεο πξέπεη λα θξνληίζνπλ λα αλέιζνπλ ζηελ ηάμε πνπ ηνπο 

ηαηξηάδεη. 

Δπνκέλσο, ε έληαμε ησλ πνιηηψλ ζε κηα θνηλσληθή νκάδα δελ θέξεη 

θιεξνλνκηθφ ραξαθηήξα, αιιά θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ αμία θαη ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπο. αθψο, ν Πιάησλαο πηζηεχεη φηη ηα παηδηά ησλ θπιάθσλ έρνπλ ηε γελεηηθή 

πξνδηάζεζε λα γίλνπλ άμηνη δηάδνρνη ησλ γνληψλ ηνπο. Ωζηφζν, δελ απνξξίπηεη ηελ 

πηζαλφηεηα φηη θάπνηα απφ απηνχο κπνξεί λα αλήθνπλ ζην ράιθηλν γέλνο θαη λα 

πξέπεη λα κεηαβνχλ  ζηελ ηάμε ησλ δεκηνπξγψλ. Αληίζηνηρα, πηζηεχεη φηη θάπνηνη 

απφγνλνη ησλ πνιηηψλ ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ κπνξεί λα θέξνπλ ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα, ψζηε λα κεηαπεδήζνπλ ζηελ ηάμε ησλ θπιάθσλ
34

. Ζ θνηλσληθή 

θηλεηηθφηεηα ζηελ Πολιηεία εληνπίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θπιάθσλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. πγθεθξηκέλα, αλ έλαο θχιαθαο δελ αληαπεμέιζεη ζην 

θαζήθνλ ηνπ φπσο πξέπεη δείρλνληαο έιιεηςε αλδξείαο, ηφηε κεηαθέξεηαη ζηελ 

παξαγσγηθή ηάμε ησλ δεκηνπξγψλ
35

. 
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6. Σα σαπακηηπιζηικά ηηρ ιδανικήρ Πολιηείαρ  
 

6.1. Οι απσέρ ηηρ κοινυνικήρ και πολιηικήρ οπγάνυζηρ 
 

ηελ αξρή ηνπ έξγνπ δηαηππψλνληαη πνηθίιεο απφςεηο πεξί ηνπ ηη είλαη ε δηθαηνζχλε. 

Ο Κεθάιαο εθπξνζσπψληαο ηελ παιηά γεληά ππνζηεξίδεη φηη δηθαηνζχλε είλαη ε 

εληηκφηεηα ζηηο ζπλαιιαγέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν πινχζηνο  έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλ 

είλαη δίθαηνο, δηφηη κπνξεί λα εμνθιεί ηα ρξέε ηνπ. Ο Πνιέκαξρνο ηνλίδεη φηη 

δηθαηνζχλε είλαη λα αληαπνδίδεηο ηα ίδηα, θαιφ ζηνλ θίιν θαη θαθφ ζηνλ ερζξφ (335a-

336a). Πξνζπεξλά φκσο ην γεγνλφο φηη ελδέρεηαη ν θίινο λα κελ είλαη δίθαηνο θαη ν 

ερζξφο λα είλαη. Ο Θξαζχκαρνο δηαηππψλεηαη κε ζθιεξφηεηα φηη ην ζπκθέξνλ ηνπ 

ηζρπξνχ θαζνξίδεη ην ηη είλαη δίθαην (354c). Ο Γιαχθσλ απνηειεί θεξέθσλν ηεο 

αξηζηνθξαηηθήο εζηθήο, ζεσξεί ηε δηθαηνζχλε σο κηα ππνηηζέκελε θνηλσληθή 

ζχκβαζε πνπ επηβάιιεηαη απφ ηνπο πνιινχο θαη αδχλαηνπο  γηα ηελ απηνπξνζηαζία 

ηνπο.  

Ζ αξρή ηεο δικαιοζύνης είλαη ε ζεκέιηα ιίζνο ζηε βάζε ηεο ηδαληθήο 

Πνιηηείαο, ελψ ε δηαθχιαμή ηεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζθνπφ ηεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο ηεο νξγάλσζεο
36

. Γηθαηνζχλε είλαη έλα είδνο αξκνλίαο ησλ αληηκαρφκελσλ 

ηάζεσλ ηεο ςπρήο θαη απηή πεγάδεη απφ ην γλψζη ζεαπηφλ θαη ηνλ ζπλαθφινπζν 

απηνπεξηνξηζκφ. Ζ δηάθξηζε θαη δηάξζξσζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη’ 

αληηζηνηρία ησλ ηξηψλ κεξψλ ηεο ςπρήο ηνπ αηφκνπ θαη ε αλάζεζε ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο ζην «ινγηζηηθφ» ηεο κέξνο, ην νπνίν εμνπζηάδεη αηνκηθά ηελ ςπρή ηνπ 

δίθαηνπ αλζξψπνπ
37

,απνδεηθλχνπλ φηη ε δηθαηνζχλε επηθξαηεί ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο 

ηεο δσήο ηεο Πνιηηείαο
38

. 

Ζ αξρή απηή πξνάγεηαη θαη θαηά ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη πνιίηεο αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ. 
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Δηδηθφηεξα, ζηελ Πνιηηεία ε εξγαζία θαηαλέκεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχληαη ηα εμήο αηηήκαηα
39

(Lee, 1989: 119): 

Α) Σα αίηεκα ηεο μοναδικόηηηας: Κάζε πνιίηεο αλαιακβάλεη κία θαη κνλαδηθή 

εξγαζία, ρσξίο λα παξεκβαίλεη ζηηο εξγαζίεο ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ. 

Β) Σν αίηεκα ηεο προζαρμογής: Κάζε πνιίηεο επηιέγεη θαη θάλεη ηε δνπιεηά πνπ 

ηαηξηάδεη ζηε «θχζε» ηνπ, θνηλψο ζηα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά.  

Γ) Σν αίηεκα ηνπ «κοινού» καλού: Κάζε πνιίηεο εξγάδεηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αηνκηθψλ ηνπ αλαγθψλ αιιά θαη ηελ πξναγσγή ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο ηεο 

θνηλσλίαο σο ζχλνιν. 

Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηα παξαπάλσ αηηήκαηα γίλεηαη θαλεξφ φηη ζηελ 

ηδαληθή Πνιηηεία φινη νη πνιίηεο πξνζθέξνπλ ζηελ θνηλσλία κέζα απφ ηελ εξγαζία 

θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ππάξρεη ε θαηάιιειε δνπιεηά γηα ηνλ θαζέλα, ελψ ην 

ζχζηεκα θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο είλαη «αλνηρηφ», ψζηε λα αλαηίζεηαη ζε θάζε 

πνιίηε ε εξγαζία πνπ ηνπ ηαηξηάδεη. Δπηπιένλ, θαζέλαο αλαιακβάλεη κία θαη 

κνλαδηθή εξγαζία, ηελ νπνία πξνζπαζεί λα θέξεη εηο πέξαο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, 

αθνχ έρεη ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πινπνίεζή
40

 ηεο. 

 Δπηπιένλ, ε Πνιηηεία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ενόηηηας, δειαδή δελ 

απνηειεί έλα ζχλνιν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλάζξνηζε θάπνησλ αηφκσλ, αιιά θαη’ 

αλαινγία ηεο ςπρήο ηνπ αλζξψπνπ, είλαη έλα Όινλ, έλαο πλεπκαηηθφο νξγαληζκφο. 

Όια ηα κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ δξνπλ κε γλψκνλα ηα πξνζσπηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα θαη ελδηαθέξνληα, ηα νπνία δελ είλαη αηνκηθηζηηθά, αιιά ηαπηίδνληαη κε 

ηα ζπκθέξνληα ηεο Πνιηηείαο θαη πξνάγνπλ ηελ επεκεξία θαη επδαηκνλία ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Οη πνιίηεο δηαθαηέρνληαη απφ αιιειεγγχε, πξνζθέξνπλ 

βνήζεηα ν έλαο ζηνλ άιινλ κε απνηέιεζκα λα κελ εθδειψλνληαη θαηλφκελα 

θνηλσληθνηαμηθνχ αιιεινζπαξαγκνχ
41

.Άιισζηε, νη πνιίηεο δελ ρσξίδνληαη ζε ηάμεηο 

ή θάζηεο αιιά ζε θνηλσληθέο νκάδεο. Οη δεκηνπξγνί ππνζηεξίδνπλ ην παξαγσγηθφ 
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ζχζηεκα ηεο Πνιηηείαο, θαη νη δχν εγεκνληθέο νκάδεο θξνληίδνπλ κε νκνςπρία γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο δηθαηνζχλεο ζην εζσηεξηθφ
42

 ηεο  . 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δηθαηνζχλε θαη ε ελφηεηα ζην θξάηνο, ν Πιάησλαο 

πξνηείλεη ηελ θαηάξγεζε θάπνησλ παξαδνζηαθψλ ζεζκψλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηελ ελφηεηα θαη ηε ζπλνρή ηνπ ςπρηζκνχ ησλ πνιηηψλ θαη δή 

ησλ θπιάθσλ, γεγνλφο θαηαζηξεπηηθφ γηα ηε δίθαηε άζθεζε ηεο εμνπζίαο θαη ηελ 

χπαξμε ηεο ίδηαο ηεο Πνιηηείαο. Δηδηθφηεξα, πξνάγεηαη ε κοινοκηημοζύνη ζηελ 

πνιηηηθή θνηλσλία ηνπ θξάηνπο κέζα απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ηδηνθηεζίαο 

ζηελ ηάμε ησλ θπιάθσλ. Οη θχιαθεο ζηελ ηδαληθή Πνιηηεία δελ δηθαηνχληαη λα έρνπλ 

ζηελ θαηνρή ηνπο θάπνηα κνξθή ηδηνθηεζίαο, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδνληαη νη 

πηζαλφηεηεο λα θαηαρξαζηνχλ ηελ εμνπζία πνπ ηνπο αλαηίζεηαη γηα λα επεθηείλνπλ 

ηελ αηνκηθή ηνπο πεξηνπζία αιιά θαη λα ηνπο πξνθιεζνχλ, έζησ, αλάινγεο ςπρηθέο 

δηαζέζεηο. Οη θχιαθεο απνηεινχλ ην κφληκν ζηξαηφ ηεο Πνιηηείαο, επνκέλσο 

θαηνηθνχλ ζε απνκαθξπζκέλνπο – απφ ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο – ζηξαηησηηθνχο 

θαηαπιηζκνχο θαη ζπληεξνχληαη απφ ηελ Πνιηηεία. Ζ δσή ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ  

απζηεξφ πλεχκα ιηηφηεηαο. Απαγνξεχεηαη ε θαηνρή πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο, 

κεγάισλ θαη πνιπηειψλ θαηνηθηψλ, ρξπζνχ θαη αξγχξνπ. Ζ άξρνπζα ηάμε δελ πξέπεη 

λα απνιακβάλεη ηα αγαζά εηο βάξνο ησλ άιισλ. θνπφο ηεο πνιηηείαο δελ είλαη ε 

επίηεπμε ηεο επδαηκνλίαο κηαο ηάμεο, αιιά νιφθιεξεο ηεο πνιηηείαο. Καη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε εμνπζία δελ απνβαίλεη κέζν παξάλνκνπ πινπηηζκνχ. 

Δπηπιένλ, αίξεηαη ν θεζμός ηνπ γάμοσ, θαζψο δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ μερσξηζηή νηθνγέλεηα κε κηα ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα θαη λα 

δεζκεπηνχλ κε αλάινγεο ππνρξεψζεηο. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε 

αδηάζπαζηε αθνζίσζε θαη ην πάζνο ησλ θπιάθσλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ Πνιηηεία 

(457d-458b). Δπνκέλσο, ε θνηλνθηεκνζχλε επεθηείλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αμηψκαηνο «κοινά τά τῶν φίλων». 

Με βάζε απηφ ην ππζαγφξεηαο πξνέιεπζεο αμίσκα νη θχιαθεο ζα έρνπλ απφ θνηλνχ 

θαη ηηο γπλαίθεο ηεο ηάμεο ηνπο, φπσο θαη ηα παηδηά πνπ γελληνχληαη ζην πιαίζην ησλ 

εξσηηθψλ ηνπο ζπλεπξέζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, ηα παηδηά ζα αλαζξέθνληαη απφ θνηλνχ ζε δεκφζηνπο παηδηθνχο 

ζηαζκνχο ρσξίο νη γνλείο ηνπο λα γλσξίδνπλ πνηα είλαη ηα βηνινγηθά ηνπο ηέθλα, 
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φπσο θαη ηα ηειεπηαία ηνπο βηνινγηθνχο ηνπο γνλείο αληίζηνηρα. Μέζα ζην πιαίζην 

απηφ, ηφζν νη θχιαθεο, φζν θαη ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπο ζα αλαπηχμνπλ δεζκνχο 

αγάπεο θαη ζηνξγήο κεηαμχ ηνπο, θαζψο ελ δπλάκεη φινη ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλδένληαη κε δεζκνχο αίκαηνο.  

Οη άξρνληεο, σζηφζν, ζα θξνληίδνπλ ψζηε λα κελ επηθξαηήζεη ε εξσηηθή 

αζπδνζία θαη νη εξσηηθέο ζπλεπξέζεηο λα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο επγνληθήο. Ζ 

ηεθλνπνηία ζεσξείηαη θαζήθνλ απέλαληη ζηελ πνιηηεία, ελψ ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ αλαιακβάλεη εμ νινθιήξνπ ην θξάηνο. Έηζη, εθκεδελίδεηαη ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ πξφζθηεζε πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο, ε νπνία ζα θιεξνδνηεζεί θάπνηα ζηηγκή, 

θαη παξακεξίδνληαη ηα πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ επλννχλ ηελ νηθνγελεηνθξαηία. 

Δπηπιένλ, πεξηνξίδνληαη νη ζπγθξνχζεηο γηα ηε δηεθδίθεζε ηνπ ειθπζηηθνχ εξσηηθνχ 

ζπληξφθνπ (457d – 461e). 

H θνηλσληθή ιζόηηηα – ηνπιάρηζηνλ θαηλνκεληθά – κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

απνηειεί κηα άιιε αξρή πνπ δηέπεη ηελ Πνιηηεία
43

. πγθεθξηκέλα, ν Πιάησλαο 

θαίλεηαη λα πξνηείλεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κέζα απφ ηε 

δπλαηφηεηα έληαμεο ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ ηάμε ησλ θπιάθσλ θαη ηελ παξνρή κηαο 

εθπαίδεπζεο αλάινγεο κε εθείλε ησλ αληξψλ. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ελ δπλάκεη 

ηελ πξννπηηθή νη γπλαίθεο λα αθνινπζήζνπλ κηα αλάινγε ζηαδηνδξνκία κε ηνπο 

άληξεο ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία, λα πνιεκνχλ, λα δηνηθνχλ, λα θηινζνθνχλ θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο. Ωζηφζν, ν ίδηνο ν Πιάησλαο δηά ζηφκαηνο 

ηνπ σθξάηε άξεη απηή ηε δπλαηφηεηα κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη νη άλδξεο έρνπλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηηο γπλαίθεο ζε θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία 

θαηαπηάλνληαη (451d – 457c, 540c). 

 Ζ πξφηαζε πεξί ηζνηηκίαο ησλ δχν θχισλ θξίλεηαη αξθεηά ξεμηθέιεπζε, αλ 

αλαινγηζηνχκε ηελ πεξηνξηζκέλε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ. 

Οη γπλαίθεο ζηεξνχληαλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, δελ κνξθψλνληαλ (κε ειάρηζηεο 

εμαηξέζεηο) θαη δεκηνπξγνχζαλ ζρέζεηο εμάξηεζεο απφ ηνπο άληξεο. Ο Πιάησλαο 

πξνηείλνληαο ηελ είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζηηο αλψηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο ηεο 

Πνιηηείαο παξνπζηάδεηαη ζαλ έλαο πξψηκνο θεκηληζηήο. Ωζηφζν, ε πεπνίζεζή ηνπ 

πεξί κεηνλεμίαο ησλ γπλαηθψλ, φρη κφλν ζε επίπεδν ζσκαηηθψλ δπλάκεσλ, αιιά θαη 

ζε επίπεδν ςπρήο δεκηνπξγεί κηα ινγηθή αζπκβαηφηεηα. 
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Ο Πιάησλαο θαηαθξίλεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθψλ, ηηο παξνπζηάδεη λα 

βξίδνπλ ηνπο άληξεο, λα αληηκάρνληαη ηνλ παξάδεηζν, λα είλαη αιαδνληθέο γηα ηελ 

θαιή ηνπο ηχρε θαη, αληίζηξνθα, πζηεξηθέο γηα ηελ θαθνηπρία ηνπο (455d-456c). 

Κνηλψο, ηηο παξνπζηάδεη σο άθξσο παξνξκεηηθά άηνκα, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζην ίδην επίπεδν κε ηνπο άληξεο. Δπηπιένλ, θαη 

ζε επίπεδν ηθαλνηήησλ νη επηδφζεηο ησλ γπλαηθψλ είλαη ρεηξφηεξεο απφ εθείλεο ησλ 

αληξψλ κε απνηέιεζκα λα ηνπνζεηνχληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζηελ ηάμε ησλ 

θπιάθσλ
44

. Δπνκέλσο, νη γπλαίθεο εληάζζνληαη κελ ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία ηεο 

Πνιηηείαο, αιιά νη άληξεο – κε εμαίξεζε ηα νηθηαθά θαζήθνληα – παξνπζηάδνληαη σο 

αλψηεξνη ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Έλα άιιν δήηεκα πνπ πξνάγεη ηελ θνηλσληθή ηζφηεηα ζηελ Πνιηηεία είλαη ε 

αλππαξμία ηνπ ζεζκνχ ηεο δοσλείας (433d), έλαο θαζηεξσκέλνο ζεζκφο ζηελ αξραία 

Αζήλα. Ζ επηθξάηεζε ηεο δνπιείαο ζηελ Πνιηηεία ζα δηαθχβεπε ηελ ελφηεηα κεηαμχ 

ησλ θαηνίθσλ ηεο, θαζψο ε δηάθξηζή ηνπο ζε θνηλσληθέο νκάδεο ζα εθηπιηζζφηαλ  

παξάιιεια κε ην δηαρσξηζκφ ηνπο ζε θπξίνπο θαη δνχινπο. Αθφκα, ζα αλαηξνχζε ην 

αίηεκα ηεο αιιεινπξνζθνξάο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, θαζψο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ δνχισλ δελ επηθξαηεί ακνηβαηφηεηα ζηελ πξφζιεςε ησλ αγαζψλ
45

 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ . 
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 Allen  1985: 61 – Bughan 1999: 29, 36-37 

45
 Γεζπνηφπνπινο 1980: 70-71 – Γεζπνηφπνπινο 2002: 89 
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6.2. Οι επικπαηούζερ απεηέρ  
 

Ζ ηδεψδεο πνιηηεία δηαθαηέρεηαη απφ ηέζζεξηο ζεκειηψδεηο αξεηέο. Αξρηθά, είλαη 

ζνθή, επεηδή νη άξρνληέο ηεο, νη θηιφζνθνη – βαζηιείο, είλαη ζνθνί θξίλνπλ νξζά θαη 

ηελ θαζνδεγνχλ πξνο ην Αγαζφλ (428b – 429a). Δίλαη αλδξεία, επεηδή νη θχιαθεο – 

επίθνπξνη είλαη αλδξείνη θαη κπνξνχλ λα ππεξαζπηζηνχλ θαη ηελ εδαθηθή ηεο 

αθεξαηφηεηα θαη ηηο αμίεο πνπ πξνβάιιεη ην εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα (429a – 430c). 

Ζ αλδξεία είλαη επίζεο ε δηαθχιαμε ηεο νξζήο πεπνίζεζεο φζνλ αθνξά ηα θνβεξά 

δεηήκαηα, ε νπνία δελ παξεκπνδίδεηαη νχηε αθφκα θαη  απφ πάζε. Γηαθαηέρεηαη απφ 

ζσθξνζχλε (απηνθπξηαξρία θαη λνκηκνθξνζχλε), επεηδή αλάκεζα ζηηο ηξεηο ηάμεηο 

βαζηιεχεη ε αξκνλία, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ ππνηαγή ηεο θαηψηεξεο ζηηο 

αλψηεξεο (430d – 432a). Με άιια ιφγηα είλαη νκνθσλία ηνπ εθ θχζεσο αλψηεξνπ κε 

ην εθ θχζεσο θαηψηεξν ζρεηηθά κε ην πνην απφ ηα δπν πξέπεη λα θπβεξλάεη θαη ζηελ 

πφιε θαη ζηνλ θαζέλα κέζα.  Δίλαη δίθαηε, επεηδή ην θάζε ζηνηρείν εθπιεξψλεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρσξίο λα παξαθσιχεη ηε ιεηηνπξγία ησλ άιισλ. Καζέλαο, δειαδή, 

πξάηηεη ην έξγν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί θαη δελ πνιππξαγκνλεί (432b). 

Ο Βψξνο (1984: 41) παξαηεξεί φηη ε αληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ ςπρνινγία, 

ηελ πνιηηεηνινγία θαη ηελ αξεηνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ηδαληθήο Πνιηηείαο δελ 

είλαη ηπραία. Όπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξηψλ κεξψλ ηεο ςπρήο, έηζη θαη νη 

παξαπάλσ αμίεο δηακνηξάδνληαη θαη ραξαθηεξίδνπλ ηηο ηξεηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ 

θαηνηθνχλ ζηελ Πνιηηεία. Ζ κεηξηνπάζεηα εληνπίδεηαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ηνπ 

θξάηνπο θαη θπξηαξρεί ζηελ ηάμε ησλ δεκηνπξγψλ. Σν ζάξξνο ραξαθηεξίδεη ηελ ηάμε 

ησλ θπιάθσλ, ηφζν ζηελ πεξίπησζε ησλ επίθνπξσλ πνπ απνθηά ηε ρξνηά ηεο 

πνιεκηθήο αθνβίαο, φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ βαζηιέσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

πνιηηηθή ηφικε. Ζ θξφλεζε ραξαθηεξίδεη ην κηθξφηεξν κέξνο ησλ πνιηηψλ, θαζψο 

ελππάξρεη κφλν ζηνπο θηινζφθνπο, δειαδή ζηνπο θπβεξλψληεο. 

Καη’ αληηζηνηρία ησλ κεξψλ ηεο ςπρήο ε κεηξηνπάζεηα αληηζηνηρεί ζην 

θαηψηεξν κέξνο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηηο επηζπκίεο, ηα πάζε θαη ηηο νξκέο 

(επηζπκεηηθφ), ε αλδξεία αληηζηνηρεί ζην ζπκνεηδέο, δειαδή ην ζπλαίζζεκα, θαη ε 

θξφλεζε ζπλδηαιέγεηαη κε ην αλψηεξν θαη εγεκνληθφ κέξνο ηεο ςπρήο, ην ινγηζηηθφ. 
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Ζ δηθαηνζχλε είλαη ε ππέξηαηε αξεηή, ε αμία πνπ δηαζθαιίδεη ηελ αξκνληθή 

ζπκπφξεπζε ησλ κεξψλ ηεο ςπρήο αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζηελ ηδαληθή 

Πνιηηεία. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο δηθαηνζχλεο είλαη ε εγεκνλία 

ηεο ςπρήο θαη ηεο Πνιηηείαο αληίζηνηρα, απφ ηα αλψηεξα κέξε ηνπο, δειαδή ην 

ινγηζηηθφ ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη ηνπο άξρνληεο – βαζηιείο ζε θνηλσληθφ. Ζ 

δηθαηνζχλε δελ εδξεχεη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηάμε, αιιά πεγάδεη απφ ηελ ίδηα ηελ 

επηαμία, ηελ νκφλνηα θαη ηε ζπλνρή ηνπ ζπλφινπ ηεο Πνιηηείαο ζε έλα εληαίν φινλ. 

Ζ έληαμε ησλ πνιηηψλ ζε θνηλσληθέο νκάδεο θαη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο 

αλάινγα κε ηα ςπρηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θαη ε πξνζήισζε θάζε νκάδαο 

ζηα θαζήθνληα πνπ ηεο αλαινγνχλ, απνηειεί, ίζσο, ηελ  ππέξηαηε πξαγκάησζε ηεο 

δηθαηνζχλεο ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Ωζηφζν, ζε αηνκηθφ ε δηθαηνζχλε ησλ 

θηινζφθσλ, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηε θξφλεζή ηνπο, είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε 

δηθαηνζχλε ησλ πνιηηψλ πνπ ππάγνληαη ζηηο άιιεο δχν θνηλσληθέο ηάμεηο, θαζψο νη 

ηειεπηαίνη δελ θέξνπλ ην αλψηεξν απηφ ραξαθηεξηζηηθφ. Δπνκέλσο, σο πξαγκαηηθά 

δίθαηνη ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κε βεβαηφηεηα ζηελ Πνιηηεία κφλν νη 

θηιφζνθνη. Καη ζε απηνχο ζα έπξεπε λα δνζεί ε δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο, ψζηε λα 

επηθξαηήζεη αξκνλία
46

 . 
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 Bughan 1999: 36 – Βψξνο 1984:42 – Koyre 1990: 135-136 – Strauss 1978: 20-21 
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6.3. Σο πολίηεςμα ηηρ ιδανικήρ Πολιηείαρ και οι εκθςλιζμένερ 

πολιηείερ 
 

Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θπιάθσλ ηεο Πνιηηείαο ζπκίδνπλ αξθεηά ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ ζε θνπκνπληζηηθά θαζεζηψηα. Σν θξάηνο αλαιακβάλεη εμ 

νινθιήξνπ ηελ παξνρή ζηέγεο, ηξνθήο θαη έλδπζεο ζηνπο θχιαθεο, ελψ ε αλαηξνθή 

ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπο γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζε δεκφζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. 

Ωζηφζν, ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο ηδαληθήο Πνιηηείαο σο θνκνπληζηηθφ 

θαη ε αλαγσγή ηνπ Πιάησλα ζε πξψηκν θνκνπληζηή ζα ήηαλ επηθαλεηαθή θαη 

εζθαικέλε, αθνχ ζην νπηνπηθφ απηφ θξάηνο νη θηιφζνθνη αζθνχλ ηελ εμνπζία. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ Πνιηηεία επηθξαηνχλ δηάθνξεο έθδειεο θαη 

πθέξπνπζεο δεκνθξαηηθέο αξρέο, φπσο ε δηθαηνζχλε, ε ηζφηεηα, ε κέξηκλα γηα ηελ 

επδαηκνλία ηνπ ζπλφινπ θαη ε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο απφ κηα θνηλσληθή ηάμε ζε κηα 

άιιε (432- 434d, 416d- 417b, 419e- 420a). Παξφια απηά, ε αλάζεζε ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ θξάηνπο ζε κηα κηθξή κεξίδα πνιηηψλ δελ επηηξέπεη ηελ 

θαηνλνκαζία ηνπ πνιηηεχκαηνο σο δεκνθξαηηθφ. Δπηπιένλ, ε παξνπζία ησλ 

παξαπάλσ αξρψλ ζηα ζεκέιηα ηεο θνηλσλίαο εμαιείθεη νπνηαδήπνηε κλεία πεξί 

επηβνιήο ελφο θαζηζηηθνχ θαζεζηψηνο
47

. 

Ο Πιάησλαο, πηζηφο ζηηο θαηαβνιέο ηεο νιηγαξρηθήο κεξίδαο σο γλήζηνο 

γφλνο ηεο, δφκεζε ην πνιίηεπκα ηνπ νπηνπηθνχ απηνχ θξάηνπο ζηε βάζε ηεο 

νιηγαξρηθήο ηδενινγίαο. Ωζηφζν, ζηε δηθή ηνπ πνιηηεία ην δίθαην δελ ηαπηίδεηαη κε ην 

δίθαην ηνπ ηζρπξνχ – δήηεκα πνπ απαζρφιεζε ηε δηαλφεζε ηεο επνρήο ηνπ – αιιά 

ιεηηνπξγεί σο έθθξαζε ηεο αξκνλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε φιεο ηηο 

θνηλσληθέο
48

 νκάδεο. Ζ ηδεψδεο πνιηηεία είλαη αξηζηνθξαηηθή, αιιά ε αξηζηνθξαηία 

ηεο δελ βαζίδεηαη ζηελ θαηαγσγή, πξφθεηηαη γηα κηα αξηζηνθξαηία ηνπ πλεχκαηνο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο ηεο ηδεψδνπο – γη’  απηφλ – 

πνιηηείαο, ν Πιάησλαο επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη αλ θάπνην απφ ηα ηέζζεξα 

επηθξαηέζηεξα πνιηηεχκαηα ηεο επνρήο ηνπ ηαπηίδεηαη καδί ηεο. Δηδηθφηεξα, κέζα 
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 Strauss 1978: 9 

48
 Βσψξνο 1984: 42-43 
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απφ κηα θαληαζηηθή ηζηνξία ζηαδηαθήο θαηάπησζεο ηεο ηδαληθήο πνιηηείαο απαξηζκεί 

θαη πξνζεγγίδεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εζσηεξηθήο ηνπο ζχζηαζεο, φπσο θαη 

ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ δηέπνπλ ηε δσή ησλ πνιηηψλ ηνπο. Ζ θζνξά ηεο ηδαληθήο 

Πνιηηείαο επέξρεηαη εμαηηίαο εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλάκημε ηνπ ρξπζνχ κε ην ράιθηλνο γέλνο (546a – 547c). 

Γηα εθείλνλ ε ηέιεηα πνιηηεία είλαη εθείλε πνπ θπβεξλάηαη απφ ηε ινγηθή ζε 

αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Δπνκέλσο, παξνπζηάδεη θαηά αχμνπζα ζεηξά θζνξάο 

ηα ηέζζεξα πνιηηεχκαηα πνπ αθνινπζνχλ σο εθθπιηζκέλεο πνιηηείεο. Ζ αηέιεηά ηνπο 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε θηινδνμία, ε θηιαξγπξία, ε καηαηνδνμία θαη ε 

εγθιεκαηηθφηεηα έρνπλ θαηαιάβεη ηε ζέζε ηεο ινγηθήο
49

 . 

Α) Σηκνθξαηία θαη ηηκνθξαηηθφο πνιίηεο: Σν ηηκνθξαηηθφ πνιίηεπκα έρεη ηζηνξηθφ 

ηνπ πξφηππν ηε πάξηε, γη’ απηφ απνθαιείηαη θαη ιαθσληθφ. Ζ πνιηηεία απηή είλαη 

θηινπφιεκε θαη ππνρείξην ηεο θηιαξγπξίαο. Ο ηηκνθξαηηθφο άλζξσπνο είλαη 

παξαδνκέλνο ζην ζπκνεηδέο κέξνο ηεο ςπρήο θαη επηδηψθεη ζπλερψο λα απνιαχζεη 

ηηκέο, δηαθξίζεηο, πινχην θαη εδνλέο (547c – 550b).  Δπηπιένλ, ραξαθηεξίδεηαη 

ηδηαηηέξσο απφ θηινδνμία θαη κεγάιε απηνπεπνίζεζε. Αλ θαη δελ είλαη πνιχ  

κνξθσκέλνο, είλαη θαθφο ξήηνξαο. Δίλαη  ζθιεξφο απέλαληη ζηνπο δνχινπο, φκσο δελ 

ηνπο πεξηθξνλεί. Οη απαηηήζεηο ηνπ δελ ζηεξίδνληαη ζηελ ηέρλε ηεο πεηζνχο αιιά 

ζηελ βηαηφηεηα.  

Β) Οιηγαξρία (πινπηνθξαηία) θαη νιηγαξρηθφο πνιίηεο: Απφ ηελ Σηκνθξαηία 

(ζπκνεηδέο) πξνθχπηεη ε Οιηγαξρία (επηζπκεηηθφλ), φπνπ ν άκεηξνο πινπηηζκφο 

εθθνιάπηεη έλα πιήζνο θεθήλσλ. Άιινη απφ απηνχο έρνπλ θεληξί (νη θαθνχξγνη) θαη 

άιινη είλαη άθεληξνη (νη θησρνί). Δδψ θπβεξλνχλ νη πινχζηνη θαη νη θησρνί δελ έρνπλ 

θακία ζέζε ζηελ εμνπζία.  Οη θησρνί  ζηελ νιηγαξρία φηαλ έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο 

πινχζηνπο, πξνζπαζνχλ λα αθαηξέζνπλ ηελ εμνπζία απφ απηνχο ηνπο 

θαθνκαζεκέλνπο αλζξψπνπο θαη μεζπά επαλάζηαζε. Όινη, σζηφζν, επηδηψθνπλ ηελ 

αλαηξνπή ηεο πνιηηείαο. Οη άξρνληεο νξίδνληαη κε θιήξν.  Ο νιηγαξρηθφο ιαηξεχεη ην 

ρξήκα, πεξηθξνλεί ηελ παηδεία, αδηαθνξεί γηα ηελ ηηκή θαη ηελ ππεξάζπηζε ηεο 

παηξίδαο ηνπ (550c – 555b). 
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Γ) Γεκνθξαηία θαη δεκνθξαηηθφο πνιίηεο: Οη θεθήλεο ζπλερψο πιεζχλνληαη, 

επεηδή νη νιηγαξρηθνί επλννχλ ηελ θαηαζπαηάιεζε ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο ησλ 

απφξσλ γηα λα πινπηίδνπλ νη ίδηνη αθφκε πεξηζζφηεξν. Όηαλ νη θεθήλεο 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δχλακή ηνπο, αλαηξέπνπλ ηελ νιηγαξρία θαη εγθαζηζηνχλ έλα 

αλάπεξν πνιίηεπκα, ηε Γεκνθξαηία. ηε Γεκνθξαηία επηηξέπνληαη ηα πάληα. Ο 

θαζέλαο πξάηηεη, ιέγεη φ,ηη ζέιεη θαη δεη φπσο ζέιεη. Σα αμηψκαηα κνηξάδνληαη κε 

θιήξν, ψζηε λα δίλεηαη ε εληχπσζε φηη νη πνιίηεο είλαη ίζνη. Οη δάζθαινη θνβνχληαη 

θαη θνιαθεχνπλ ηνπο καζεηέο, νη γέξνληεο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα είλαη λένη, αθφκε 

θαη ηα δψα σζνχλ έμσ απφ ηνλ δξφκν ηνπο ηνπο αλζξψπνπο (555b – 562a). 

Γ) Σπξαλλία θαη ηχξαλλνο: Ζ άκεηξε ειεπζεξία ηεο Γεκνθξαηίαο νδεγεί ζηελ 

αλαξρία. Μέζα ζηελ πφιε δεκηνπξγείηαη πφισζε. Απφ ηε κηα πιεπξά, είλαη νη 

άπιεζηνη νιηγαξρηθνί θαη απφ ηελ άιιε, νη άθεληξνη θεθήλεο (νη θησρνί) πνπ έρνπλ,  

σζηφζν, σο πξνζηάηεο ηνπο θεθήλεο κε θεληξί. Όηαλ ινηπφλ ν θαθνχξγνο θεθήλαο 

αλαιάβεη κε ηε βνήζεηα ηνπ Γήκνπ ηελ εμνπζία, εγθαζηζηά ηελ Σπξαλλίδα. Ωο 

ηχξαλλνο πηα ιεζκνλεί ηηο ππνζρέζεηο πνπ είρε δψζεη ζηνπο θησρνχο γηα ηελ 

αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ, θεξχζζεη πνιέκνπο γηα λα απνζπά ηνλ ιαφ απφ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπ θαη θαηαδηψθεη ηνπο επηθαλείο πνιίηεο. Γηα λα πξνζηαηεπζεί απφ 

ηνπο αγαλαθηηζκέλνπο θαη ειεπζεξφθξνλεο, ζπγθξνηεί ζσκαηνθπιαθή απφ 

απειεχζεξνπο. Ο ηπξαλληθφο άλζξσπνο πεξηηξηγπξίδεηαη απφ ζκήλνο εδνλψλ, θιέβεη, 

ζπθνθαληεί θαη δηαπξάηηεη θάζε είδνπο αλνζηνχξγεκα(562a – 569c). 

Ο Πιάησλαο παξνπζηάδεη δχν νξηαθνχο ηχπνπο πνιηηεπκάησλ∙ ηελ ηδαληθή 

Πνιηηεία ή ηε θηινζνθηθή Πνιηηεία, ζηελ νπνία θπξηαξρεί απφιπηα ε ινγηθή, θαη ηελ 

ηπξαλληθή Πνιηηεία ή ε πιήξσο δηεζηξακκέλε πνιηηεία, ζηελ νπνία επηθξαηνχλ ην 

έγθιεκα θαη ν θφβνο. O θηιφζνθνο πξάηηεη ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ ιφγνπ, 

δειαδή ζχκθσλα κε πεπνηζήζεηο θαη επηζπκίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εζηθφ κέξνο 

ηεο ςπρήο. Αληίζεηα, ν ηχξαλλνο είλαη παξαδνκέλνο ζην κε εζηθφ κέξνο ηεο ςπρήο, 

δειαδή ζε θηιήδνλεο επηζπκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο ή 

απφ αξξψζηηεο
50

 . 

Αλάκεζα ζηα δχν απηά θαζεζηψηα αλαπηχζζνληαη ηξεηο άιινη ηχπνη 

πνιηηεπκάησλ∙ ε Πνιηηεία ηεο αλδξείαο θαη ηεο ηηκήο, ε Πνιηηεία ηεο θηιαξγπξίαο θαη 

ε Πνιηηεία ηεο αηαμίαο. Οη Πνιηηείεο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξννδεπηηθή 

                                                           
50

 Ganson 2009: 188 – Merling 1987: 91 



40 
 

επηθξάηεζε ηεο απεηζαξρίαο, ηε βεβήισζε ησλ αλψηεξσλ ηκεκάησλ ηεο ςπρήο απφ 

ηα θαηψηεξα θαη ηε κεζφδεπζε ησλ άμησλ εγεκφλσλ ηνπ θξάηνπο απφ αλζξψπνπο πνπ 

δξνπλ κε γλψκνλα ην άινγν κέξνο ηεο ςπρήο ηνπο
51

 . 
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7. Η παιδεία ζηην ιδανική Πολιηεία 
  

7.1. Η αγυγή ηυν θςλάκυν  

 

ηελ ηδαληθή Πνιηηεία νη δεκηνπξγνί γλσξίδνπλ εθ θχζεσο θαη θέξνπλ φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα λα αλαιάβνπλ θαη λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ εξγαζία γηα 

ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Δπνκέλσο, ε αγσγή ηνπο θξίλεηαη πεξηηηή. Ωζηφζν, θάηη 

αλάινγν δελ ηζρχεη γηα ηελ ηάμε ησλ θπιάθσλ. Αλ θαη ηα παηδηά πνπ επηιέγνληαη γηα 

λα απνηειέζνπλ ελ δπλάκεη ηνπο ζηξαηηψηεο ηεο Πνιηηείαο θέξνπλ θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα πλεπκαηηθά, εζηθά θαη ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά(374e – 376c), πξέπεη 

λα ιάβνπλ, επίζεο, ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηα 

βαξπζήκαληα κειινληηθά ηνπο θαζήθνληα. 

Σελ επνρή ηνπ Πιάησλα ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ηεο λέαο γεληάο ήηαλ 

κείδνλ,  θαζψο ε Αζήλα είρε εμειηρζεί ζε ζπνπδαία λαπηηθή δχλακε θαη ζεκαληηθφ 

νηθνλνκηθφ θέληξν ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. Δπνκέλσο, ε ιηηή αξρατθή παξαδνζηαθή 

εθπαίδεπζε δελ επαξθνχζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ, ελψ νη δηδαζθαιίεο ησλ 

ζνθηζηψλ δελ ήηαλ νχηε θαιχηεξεο, νχηε ρεηξφηεξεο θαηά ηνλ Πιάησλα. Μάιηζηα, ν 

θηιφζνθνο ζεσξνχζε φηη νη Αζελαίνη δηέπξαηηαλ κεγάιν παξάπησκα παξακειψληαο 

ηελ παηδεία, ε νπνία έπξεπε λα μεθηλά απφ ηελ παηδηθή ειηθία ησλ πνιηηψλ, λα είλαη 

εληαία θαη λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αξεηήο θαη ηεο δηθαηνζχλεο
52

  

Ζ εθπαίδεπζε ησλ θπιάθσλ ζηελ ηδαληθή Πνιηηεία πξνηείλεηαη λα δηεμαρζεί 

ζε δχν θάζεηο∙ ε κελ πξψηε μεθηλά απφ ηελ παηδηθή ειηθία κέρξη ην εηθνζηφ έηνο ηεο 

δσήο ηνπο, θαη ε δεχηεξε απφ ηελ ειηθία ησλ είθνζη κέρξη ηξηάληα ρξφλσλ. Πην 

αλαιπηηθά, ζηελ πξψηε θάζε ε εθπαίδεπζε επηθεληξψλεηαη ζηε γπκλαζηηθή θαη ηε 

κνπζηθή αγσγή (536d – 537a), θνηλψο ηε ζσκαηηθή δηάπιαζε θαη ηελ ςπρηθή 

θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ, ηε κχεζε ζηελ ηέρλε ηνπ πνιέκνπ θαη ζηελ πνιηηηζκέλε 

αξεηή
53

. Υάξε ζηε  γπκλαζηηθή ηα παηδηά καζαίλνπλ λα θξνληίδνπλ γηα ηελ επεμία 
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ηνπ ζψκαηφο ηνπο, αζθνχληαη ζε απιέο αζθήζεηο θαη πηνζεηνχλ έλαλ πγηεηλφ ηξφπν 

δσήο. Ζ κνπζηθή αγσγή ηνπο επηηξέπεη λα ελαζρνιεζνχλ κε ηηο θαιέο ηέρλεο, δειαδή 

ηε κνπζηθή, ην ρνξφ, ην ηξαγνχδη, λα εμαζθεζνχλ ζηελ αλάγλσζε θαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ εηθαζηηθή ηνπο επαηζζεζία.  

Βεβαία νη θπβεξλψληεο επαγξππλνχλ γηα ηε  κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Ζ ηέρλε νθείιεη λα ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αξεηήο 

θαη επνκέλσο πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε απζηεξφ έιεγρν. Αθφκε θαη ηα παξακχζηα πνπ 

δηεγνχληαη νη ηξνθνί ζηα κηθξά παηδηά πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα. Ο Όκεξνο θαη ν 

Ζζίνδνο απνθιείνληαη απφ ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, επεηδή ελίνηε παξνπζηάδνπλ 

ηνπο ζενχο σο επίνξθνπο, δνιεξνχο, επζπγθίλεηνπο, ραξνθφπνπο θαη απξεπείο. Οη 

παξαδνζηαθνί πνηεηέο κε ηηο δηεγήζεηο ηνπο γηα ηνλ Άδε ελζηαιάδνπλ ζηηο ςπρέο ησλ 

παηδηψλ ηνλ θφβν ηνπ ζαλάηνπ, ελψ ν ειεχζεξνο άλζξσπνο πξέπεη λα θνβάηαη 

κνλάρα ηε δνπιεία. Δπηπιένλ, ε ηαχηηζε ηνπ λένπ κε άδηθνπο θαη γεληθφηεξα 

αξλεηηθνχο ραξαθηήξεο, ηνπο νπνίνπο παξνπζηάδεη ε παξαδνζηαθή ινγνηερλία, 

ζπληζηά εμίζνπ κεγάιν θίλδπλν (376d – 412b). 

Μάιηζηα, ζην πξψην κέξνο ηνπ Η΄ βηβιίνπ ηεο Πολιηείας ν Πιάησλαο επηθξίλεη 

ηε κηκεηηθή ηέρλε, ε νπνία απνζθνπνχζε ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Ζ ηέρλε απηή πνπ απεπζχλεηαη ζην άινγν κέξνο ηεο ςπρήο εμνβειίδεηαη απφ ηελ 

ηδεψδε πνιηηεία, δηφηη βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ αιήζεηα ησλ Ηδεψλ θαη είλαη 

βπζηζκέλε κέζα ζηελ παρπιή άγλνηα, παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνχο παξά 

επνηθνδνκεηηθνχο ραξαθηήξεο θαη δηαηαξάζζεη κε ηα πάζε πνπ αθππλίδεη ηελ 

αξκνλία ηεο ςπρήο (595a – 607e).πλεπψο, γηα ηνλ Πιάησλα σθέιηκα γηα ηελ ςπρή 

αλαγλψζκαηα θαη αθξνάκαηα ζεσξνχληαη κνλάρα νη χκλνη πξνο ηνπο ζενχο, ηα 

εγθψκηα γηα ηνπο ήξσεο θαη θπζηθά νη θηινζνθηθνί δηάινγνη (377a – 403c). 

Μεηά ην ηέινο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη λένη ιακβάλνπλ 

ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε θαη πεξλνχλ απφ απζηεξέο εμεηάζεηο γηα λα παξακείλνπλ 

ζηελ ηάμε ησλ θπιάθσλ θαη λα κεηαβνχλ ζην επφκελν ζηάδην. ην ζηάδην απηφ 

αζρνινχληαη θπξίσο κε ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, δειαδή ηελ αξηζκεηηθή (522b – 526c), 

ηε γεσκεηξία (526c – 527c), ηε ζηεξενκεηξία (528a – 528e), ηελ αζηξνλνκία (527d – 

528a, 528e – 530c) θαη ηελ αξκνλία (530d – 531c). 

Κνξσλίδα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ησλ θπιάθσλ είλαη ε πεληαεηήο (απφ ην 

ηξηαθνζηφ έσο ην ηξηαθνζηφ πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο) ζπνπδή ηεο δηαιεθηηθήο 
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(535a), δειαδή ηεο θηινζνθίαο, ε νπνία νδεγεί ζηελ χςηζηε κνξθή ηεο γλψζεο, 

δειαδή ζηελ αλαδήηεζε ηεο νπζίαο φισλ ησλ πξαγκάησλ θαη ηε ζέαζε ηνπ Αγαζνχ 

(537c – 540a). Ζ δηαιεθηηθή είλαη ζηνλ Πιάησλα ε κέζνδνο δηαζθάιηζεο θαη 

ζεκειίσζεο ηεο γλψζεο καο, κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα ζπιιάβνπκε ηη είλαη ην θάζε 

πξάγκα (533b). Δίλαη ε ηέρλε ε νπνία κέζα απφ κηα ζεηξά εξσηήζεσλ θαη 

απαληήζεσλ καο νδεγεί ζηνλ αζθαιή νξηζκφ ησλ ηδεψλ. 

πλεπψο, ε πνξεία πξνο ηελ νινθιήξσζε ηνπ ελάξεηνπ αλζξψπνπ είλαη 

θνπηαζηηθή θαη επίπνλε. Όζνη απφ ηνπο θχιαθεο – επίθνπξνπο ππνζηνχλ κε επηηπρία 

ηηο θαζνξηζκέλεο θξίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπο πξνάγνληαη κεηά 

ην πεληεθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ζε θχιαθεο – παληειείο, δειαδή ζε θχιαθεο –

άξρνληεο (βαζηιείο). Δπνκέλσο, βαζηθφ θξηηήξην ηεο επηινγήο ηνπο δελ είλαη απιψο ε 

σξίκαλζή ηνπο ιφγσ ειηθίαο, αιιά ε αλάπηπμε ησλ αλψηαησλ πλεπκαηηθψλ 

ραξηζκάησλ ηνπο. Οη ελαζρνιήζεηο απηήο ηεο νιηγάξηζκεο αξρεγεζίαο είλαη ελ κέξεη 

πξαθηηθέο (δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο) θαη ελ κέξεη ζεσξεηηθέο, δειαδή εζηηάδνπλ ζηηο 

επηζηήκεο θαη ηε θηινζνθία. Οη άξρνληεο δνπλ καθάξηα απνιακβάλνληαο ηηο 

πλεπκαηηθέο εδνλέο, έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηεο λέαο γεληάο ησλ 

θπιάθσλ θαη φηαλ πεζάλνπλ, ηηκψληαη ζαλ ήξσεο
54

 (540a)  
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7.2. Η ιδέα ηος Αγαθού 
 

Ο Πιάησλαο πίζηεπε αθξάδαληα φηη ε νξζή παηδεία κπνξεί λα επεξεάζεη 

απνθαζηζηηθά ηελ πνιηηηθή δσή ηνπ θξάηνπο. Οη θηιφζνθνη κεηά απφ κηα 

καθξνρξφληα θαη θνπηαζηηθή αγσγή έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ ηελ ηδέα 

ηνπ Αγαζνχ, ην νπνίν ζεσξείηαη ε πξαγκαηηθή αηηία ηεο χπαξμεο, ην αξρέηππν ηεο 

δσήο, ε ππέξηαηε ηδέα πνπ ππεξβαίλεη ηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ
55

. ην Ε βηβιίν ηεο 

Πολιηείας ν Πιάησλαο παξνπζηάδεη ηελ ηδέα ηνπ Αγαζνχ ζαλ πεγή ηεο πλεπκαηηθήο 

χπαξμεο κέζα απφ ηνλ παξαιιειηζκφ ηεο κε ηνλ ήιην, ν νπνίνο θαζηζηά ηα 

αληηθείκελα νξαηά ζηνλ αηζζεηεξηαθφ θφζκν. Ζ ηδέα ηνπ Αγαζνχ δίλεη ζηα λνεηά 

αληηθείκελα ηελ αιήζεηα θαη ζηνλ άλζξσπν πνπ δηαβαίλεη ην δξφκν ηεο γλψζεο, ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα ζπιιάβεη. Αληίζηνηρα, ν ήιηνο ράξε ζην θσο ηνπ δεκηνπξγεί ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα γχξσ καο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ηδέα είλαη ε αηηία ηεο αιήζεηαο ηεο γλψζεο, δελ ηαπηίδεηαη απιψο κε ηελ νπζία αιιά 

ηελ ππεξβαίλεη. Αλ ν άλζξσπνο δελ αληηιεθζεί ηελ ηδέα ηνπ Αγαζνχ, ηφηε δελ κπνξεί 

λα αμηνινγήζεη ην θαιφ θαη ην θαθφ. Γελ επαξθεί νη θχιαθεο ηεο πνιηηείαο λα 

δηδαρζνχλ απιψο ηηο αξεηέο ηεο, δειαδή ηε δηθαηνζχλε, ηε ζσθξνζχλε, ηελ αλδξεία 

θαη ηε ζνθία. Πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ ηελ ππέξηαηε ηδέα, ην Αγαζφ, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα ηηο αλαγλσξίζνπλ θαη λα ηηο αμηνινγήζνπλ καδί κε φιεο ηηο ππφινηπεο 

ηδέεο ησλ πξαγκάησλ. Οη άλζξσπνη ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη ζε φ,ηη θαίλεηαη έληηκν 

θαη δίθαην, επνκέλσο ε πνιηηεία δελ ζα είλαη πξνζηαηεπκέλε αλ νη θχιαθεο δελ 

κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα δίθαηα θαη έληηκα πξάγκαηα
56

. 

Ο Πιάησλαο επεμεγεί ηελ ηδέα ηνπ Αγαζνχ κέζα απφ έλα κχζν, ηελ 

αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ, ζέκα ηεο νπνίαο είλαη ε επίδξαζε πνπ αζθεί ε παηδεία ζηελ 

αλζξψπηλε θχζε θαη ε ππνρξέσζε πνπ έρεη ν νξζψο πεπαηδεπκέλνο, δειαδή ν 

θηιφζνθνο, λα «θσηίζεη» ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ (517a-519a). Σα ζέκαηα απηά 

εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο ηδαληθήο πνιηηείαο, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ παξνρή 

κηαο νξζήο παηδείαο ζηηο εγεκνληθέο ηάμεηο. Σν πεδίν ηνπ θφζκνπ ρσξίδεηαη ζε δχν 
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κέξε κέζα απφ έλα ζρήκα δπτζκνχ ζε εθείλν πνπ αληηιακβαλφκαζηε κε ηηο αηζζήζεηο 

θαη ζε εθείλν πνπ ζπιιακβάλνπκε κε ηε λφεζε
57

. 

Ο Πιάησλαο απνδίδεη ζην Αγαζφ έλα νληνινγηθφ θαη επηζηεκνινγηθφ 

πξνβάδηζκα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηδέεο. Οη ηδηφηεηεο ηεο ππέξηαηεο απηήο ηδέαο 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο ζεκεία:  

Α) Υάξε ζηελ ηδέα ηνπ Αγαζνχ ν άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίζεη ηηο 

ππφινηπεο ηδέεο. 

Β) Υάξε ζην Αγαζφ ν λνπο γλσξίδεη πξάγκαηη ηηο ππφινηπεο ηδέεο. 

Γ) Ζ ηδέα ηνπ Αγαζνχ είλαη ε αηηία ηεο αιεζηλήο νπζίαο ησλ ηδεψλ. Οη ηειεπηαίεο 

κεηέρνληαο ζηελ ππέξηαηε ηδέα αληηπξνζσπεχνπλ ηα αιεζηλά αληηθείκελα ηνπ είδνπο 

ηνπο. 
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7.3. Η αλληγοπία ηος ζπηλαίος και η πολιηική κοινυνία (517a-519a)    
 

Ο Πιάησλαο δηά ζηφκαηνο ηνπ σθξάηε καο πξνηξέπεη λα θαληαζηνχκε θάπνηνπο 

αλζξψπνπο, νη νπνίνη απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία βξίζθνληαη δεκέλνη ζηα πφδηα θαη 

ηνλ απρέλα κέζα ζε κηα ππφγεηα ζπειηά. Οη άλζξσπνη απηνί είλαη αθηλεηνπνηεκέλνη, 

δελ κπνξνχλ νχηε λα βεκαηίζνπλ, νχηε λα ζηξέςνπλ ην θεθάιη ηνπο πξνο 

νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε. Σν κφλν πνπ θάλνπλ είλαη λα θνηηνχλ επζεία κπξνζηά. Ζ 

είζνδνο ηεο ζπειηάο απέρεη καθξηά, επνκέλσο δελ είλαη ζε ζέζε λα δνπλ ην θσο ηνπ 

ήιηνπ. Ζ κνλαδηθή θσηεηλή πεγή ζηε ζπειηά είλαη κηα θσηηά, ε νπνία θαίεη πίζσ 

ηνπο ζε έλα επίπεδν ιίγν ςειφηεξα απφ απηνχο. 

Αλάκεζα ζηε θσηηά θαη ηνπο δεζκψηεο, ππάξρεη έλαο δξφκνο, θαηά κήθνο ηνπ 

νπνίνπ είλαη ρηηζκέλν έλα ρακειφ ηνηράθη πνπ ζπκίδεη παξαπέηαζκα 

ηαρπδαθηπινπξγνχ. ην δξφκν απηφ πεξλνχλ άλζξσπνη πνπ κεηαθέξνπλ δηάθνξα 

ζθεχε, ηα νπνία πξφθεηηαη γηα ιίζηλα ή μχιηλα νκνηψκαηα αλζξψπσλ, δψσλ θαη 

αληηθεηκέλσλ πνπ εμέρνπλ πάλσ απφ ην ηνηράθη. Ζ ζθηά ηνπο πέθηεη ζηνλ ηνίρν ηεο 

ζπειηάο απέλαληη απφ ηνπο δεζκψηεο. Κάπνηνη απφ ηνπο κεηαθνξείο ζπδεηνχλ, ελψ 

θάπνηνη άιινη παξακέλνπλ ζησπεινί. Οη  δεζκψηεο έρνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη νη ζθηέο 

πνπ βιέπνπλ είλαη αιεζηλέο θαη φηη εθπξνζσπνχλ ην κνλαδηθφ πξαγκαηηθφ θφζκν
58

. 

Ωζηφζν, αλ νξηζκέλνη απφ απηνχο θαηαθέξνπλ λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηα 

δεζκά ηνπο θαη βγνπλ ζθαιί – ζθαιί πξνο ηελ έμνδν, ηφηε ζα γλσξίζνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή αιήζεηα. Όηαλ αληηθξίζνπλ γηα πξψηε θνξά ην θσο ηνπ ήιηνπ, ε ιάκςε 

ηνπ ζα πιεγψζεη ηελ φξαζή ηνπο. Σφηε, είλαη βέβαην φηη ζα δπζαλαζρεηήζνπλ ή 

αθφκα θαη ζα επηζηξέςνπλ ζην δεζκσηήξηφ ηνπο. Αλ, σζηφζν, εμαλαγθαζηνχλ λα 

παξακείλνπλ ζην θσο, ζα αξρίζνπλ βαζκηαία λα ζπλεζίδνπλ ηε ιάκςε, ζα αηελίζνπλ 

ηνλ ήιην, ν νπνίνο ζπκβνιίδεη ηελ ηδέα ηνπ Αγαζνχ, θαη ζα αληηιεθζνχλ ηελ 

θπξηαξρία ηνπ ζηνλ θφζκν ησλ αηζζεηψλ πξαγκάησλ. Απφ νίθην ζα ζειήζνπλ λα 

ειεπζεξψζνπλ ηνπο παιαηνχο ζπληξφθνπο ηνπο. Αλ φκσο επηζηξέςνπλ ζηε ζπειηά, ην 

ζθνηάδη ζα βιάςεη ηελ φξαζή ηνπο θαη ζα ηνπο εθζέζεη ζηελ θαηαθξφληα ησλ άιισλ, 

νη νπνίνη ελδέρεηαη λα επηηεζνχλ ζηνπο επίδνμνπο ειεπζεξσηέο ηνπο θαη λα ηνπο 

εμνληψζνπλ. Παξά ηνλ θίλδπλν απηφ, ν απειεπζεξσκέλνο δεζκψηεο, δειαδή ν 
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θηιφζνθνο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηέιζεη ζηε ζπειηά θαη λα πξνζπαζήζεη λα 

αθππλίζεη ηνπο δεζκψηεο (514a – 520e). 

Ο παξαιιειηζκφο ηνπ Πιάησλα ηζνδπλακεί κε κηα ξηδηθή ακθηζβήηεζε ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο. Έρνπκε ζπλεζίζεη λα ζεσξνχκε ηα απηά 

αληηθείκελα πνπ καο πεξηβάιινπλ σο πξαγκαηηθά, ελψ δελ είλαη. Πξφθεηηαη γηα απιά 

«έθηππα» θαη «είδσια», δειαδή θαθέθηππα θαη ιηγφηεξν πξαγκαηηθά νκνηψκαηα ησλ 

ακεηάβιεησλ θαη αηψλησλ «ηδεψλ». Απηέο νη ηδέεο, φπσο ηηο νξίδεη ν Πιάησλαο, είλαη 

νη κφληκεο γηα εκάο πξαγκαηηθφηεηεο, απφ ηηο νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη – κε θάπνηνλ 

ηξφπν– αηειή θαη θζαξηά, απηά αληίγξαθα.  

Απηά ηα ηδεαηά αληηθείκελα απνηεινχλ γηα ηνλ Πιάησλα αληηθείκελα 

πεξηζζφηεξν «πξαγκαηηθά» απφ ηηο εγθφζκηεο απνκηκήζεηο ηνπο, αθνχ είλαη θαη 

ηειεηφηεξα θαη θαζνιηθά. Δπεηδή φκσο νη αηειείο αηζζήζεηο καο είλαη παγηδεπκέλεο 

ζηνλ θφζκν ησλ εηδψισλ, είκαζηε ηπθινί σο πξνο ηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ. Σν πλεχκα 

καο είλαη δέζκην ησλ απνκηκήζεσλ, ηηο νπνίεο εθιακβάλνπκε σο ζηνηρεία ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Οπζηαζηηθά, ν άλζξσπνο βξίζθεηαη θπιαθηζκέλνο ζε έλα ζπήιαην 

εηδψισλ. 

Δληνχηνηο, ε ειπίδα δελ έρεη ραζεί, θαζψο ε θηινζνθία κπνξεί λα ηνλ 

απειεπζεξψζεη. Αξθεί λα δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε λα κπνξέζεη 

λα ηνλ βγάιεη απφ ηε ζπειηά ηεο άγλνηαο πξνο ην θσο ηεο αιεζηλήο χπαξμεο. Ζ 

πξψηε πηζαλή αληίδξαζή ηνπ, φληαο πξνζθνιιεκέλνο ζηελ «πξαγκαηηθφηεηα» ησλ 

αηζζεηψλ πξαγκάησλ, είλαη ε απνδνθηκαζία θαη ε άξλεζε ηεο αιήζεηαο ησλ 

θηινζνθηθψλ ηδεαηψλ. Αιιά πξννδεπηηθά ζα αξρίζεη λα αληηιακβάλεηαη κε δηαχγεηα 

θαη λα πξνζεγγίδεη ηελ ππέξηαηε ηδέα ησλ ηδεψλ, ηελ ηδέα ηνπ Αγαζνχ, δειαδή ηεο 

αξεηήο. Φπζηθά, ν Πιάησλ, σο θηιφζνθνο, νξίδεη ην Αγαζφ σο ηελ ππέξηαηε 

γλψζε
59

. 

 

ηελ αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πνιινί θαη πνηθίινη 

ζπκβνιηζκνί. Πην αλαιπηηθά, ν ρψξνο ηεο ζπειηάο, ζπκβνιίδεη ηνλ νξαηφ, αηζζεηφ, 

πξαγκαηηθφ θφζκν, ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ζεσξνχλ πξαγκαηηθφ. Δίλαη ε πνιηηηθή 

θνηλσλία, ζηελ νπνία δελ θπβεξλνχλ νη θσηηζκέλνη θαη πεπαηδεπκέλνη. Οη δεζκψηεο 

                                                           
59

 Γθηδειήο 1980: 80 



48 
 

κέζα ζην εκίθσο θαη ζηελ αθηλεζία είλαη φζνη βξίζθνληαη, ρσξίο λα ην μέξνπλ, ζηα 

ζθνηάδηα ηεο ακάζεηαο, ηεο πιάλεο, ηεο πλεπκαηηθήο ηχθισζεο. Δίλαη νη απαίδεπηνη 

άλζξσπνη, πνπ αξλνχληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ άγλνηά ηνπο. Σα δεζκά 

ζπκβνιίδνπλ ηηο ζπλήζεηεο, ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηηο ζπκβαηηθφηεηεο, ηελ ακάζεηα, ηηο 

δεηζηδαηκνλίεο (δεζκά πλεπκαηηθά, εζηθά, πνιηηηθά). Οη ζθηέο πνπ βιέπνπλ θαη νη 

αληίιαινη ησλ ήρσλ πνπ αθνχλ νη δεζκψηεο δελ ζπκβνιίδνπλ ηα πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα θαη ήρνπο, αιιά ηα νκνηψκαηα, είδσια ησλ πξαγκαηηθψλ φλησλ. Σν θσο 

ηεο θσηηάο κέζα ζηε ζπειηά ζπκβνιίδεη ην θσο ηνπ ήιηνπ, ην θσο ησλ αηζζήζεσλ. 

Σν θσο ηνπ ήιηνπ ζπκβνιίδεη ην αλψηαην ζεκείν γλψζεο, ηελ πξαγκαηηθή αιήζεηα, 

ηελ ηδέα ηνπ Αγαζνχ, ην πλεπκαηηθφ θσο ηεο λφεζεο. 

Ζ πνξεία ηνπ απειεπζεξσκέλνπ δεζκψηε απφ ην ζπήιαην πξνο ηελ 

ειηνθψηηζηε πεξηνρή είλαη ε πνξεία θαη ην αλέβαζκα ηεο ςπρήο  απφ ηνλ αηζζεηφ 

πξνο ηνλ λνεηφ θφζκν. Δίλαη ν αγψλαο ηνπ αλζξψπνπ λα ιπηξσζεί απφ ηε 

θαηλνκεληθφηεηα πνπ ηνλ θξαηά εγθισβηζκέλν ζηελ πιάλε θαη λα αληηθξίζεη ηελ 

πξαγκαηηθή αιήζεηα. Ο απειεπζεξσκέλνο δεζκψηεο ζπκβνιίδεη ηνλ θηιφζνθν. Ο 

θσηεηλφο ρψξνο έμσ απφ ηε ζπειηά ζπκβνιίδεη ηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ (ηελ αιεζηλή 

πξαγκαηηθφηεηα). Σν ζθνηείληαζκα ηεο φςεο θαη ε «ππνδνρή» πνπ γίλεηαη ζην 

δεζκψηε φηαλ μαλαγπξίδεη ζην ζπήιαην ζπκβνιίδνπλ ηελ ακεραλία θαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ πεξηδψλνπλ ηνλ θσηηζκέλν άλζξσπν, φηαλ μαλαγπξίδεη ζηνπο 

δεζκψηεο ηνπ θαη δηαηαξάζζεη ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ γηα ηε ζθηψδε 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Ο Πιάησλαο ρξεζηκνπνηεί ην ζπήιαην σο ζχκβνιν ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο 

θαη ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ γεληθφηεξα. Δίλαη ν ρψξνο ηεο πιάλεο, ηνπ πλεπκαηηθνχ 

ζθφηνπο, ηεο απαηδεπζίαο, ηεο αιινηξίσζεο. Οη αλαινγίεο ζπειαίνπ θαη πνιηηηθήο 

θνηλσλίαο είλαη νξαηέο. Σν ζπήιαην είλαη κηα θνηλσλία ζε κηθξνγξαθία, ε νπνία  

ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο δεζκψηεο πνπ ηνπο έρνπλ θαζειψζεη θάπνηνη άιινη, θαη απφ 

ηνπο αζέαηνπο κεηαθνξείο νκνησκάησλ, ηνπο ζπληειεζηέο, ηνπο ζθελνζέηεο κηαο 

απαηειήο αλαπαξάζηαζεο ησλ φλησλ πνπ πξνβάιινληαη σο ζθηέο ζηνλ απέλαληη 

ηνίρν. Ο δεζκψηεο είλαη αθίλεηνο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί νχηε λα αιιάμεη ηελ 

νπηηθή ππφ ηελ νπνία βιέπεη ηα πξάγκαηα, νχηε λα ηξνπνπνηήζεη ην πεξηβάιινλ
60

 

ηνπ. 
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Καηά ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν θαη ε πνιηηηθή θνηλσλία ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο 

πλεπκαηηθά αλάπεξνπο πνιίηεο θαη απφ απαίδεπηνπο πνιηηηθνχο πνπ εκπνξεχνληαη ην 

θφβν θαη ηηο ειπίδεο ησλ πνιηηψλ. Οη πνιίηεο είλαη δέζκηνη ηεο άγλνηάο ηνπο, ηεο 

ακάζεηαο, ηεο πιάλεο, ησλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ θαληαζηηθψλ, θπξίσο, αλαγθψλ ηνπο. 

Υεηξαγσγνχληαη απφ ηελ θάζε κνξθήο εμνπζία κε δεζκά ηδενινγηθά, εζηθά, 

πλεπκαηηθά .Όπσο νη δεζκψηεο, αλαγλσξίδνπλ σο αιεζηλή θαη κνλαδηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνλ θφζκν ησλ ζθηψλ, ελψ ε πλεπκαηηθή ηνπο «αθηλεζία» ηνπο 

απαιιάζζεη απφ ηελ αλάιεςε επζπλψλ.  

Ζ ζεσξία ηνπ Πιάησλα έρεη θαζνιηθή θαη δηαρξνληθή ηζρχ, θαζψο ην 

θαηλφκελν ηεο ρεηξαγψγεζεο είλαη έθδειν ζε θάζε ηζηνξηθή επνρή. Όπσο νη 

δεζκψηεο έρνπλ γίλεη άηνκα ςπρηθά θαη εζηθά αλάπεξα, πνπ αξλνχληαη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηε θπιαθή ηνπο θαη ηηο ςεπδαηζζήζεηο ηνπο, έηζη αθξηβψο θαη νη 

πνιίηεο θάζε ηζηνξηθήο θνηλσλίαο αξλνχληαη λα ακθηζβεηνχλ ηα «πηζηεχσ» ηνπο, λα 

μεβνιεπηνχλ. Δρζξεχνληαη φπνηνλ ηνπο ιέεη ηελ αιήζεηα. Ενπλ κε ην ςέκα ηνπο θαη 

ηηο παξσπίδεο. 

Ο δνγκαηηζκφο θαη ν θαλαηηζκφο είλαη απφ ηα ζπλεζέζηεξα θαηλφκελα. 

Πηζηεχνπκε ζε είδσια, ζε «ζθηέο», φπσο νη δεζκψηεο. Ζ αληίιεςή καο γηα ηελ 

επηπρία, ηε δηθαηνζχλε, ηελ παηδεία, ηελ εμνπζία θαη άιιεο κεηαβιεηέο ηεο δσήο καο  

είλαη ζρεηηθή. Ννκίδνπκε φηη γλσξίδνπκε ηα πάληα θαη ζξηακβνινγνχκε κε θάζε 

επηκέξνπο επίηεπγκα, ελψ έρνπκε κηα πεξηνξηζκέλε θαη απνζπαζκαηηθή γλψζε ηνπ 

αηζζεηνχ θφζκνπ. 
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7.4. Η καηάκηηζη ηηρ γνώζηρ και η πολιηική απεηή  
 

ηελ αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ, εθηφο απφ ηελ έλλνηα ηνπ Αγαζνχ, παξνπζηάδνληαη νη 

ηέζζεξηο βαζκνί ηεο θαζαξφηεηαο ηεο γλψζεο πνπ θαηαθηά ν δεζκψηεο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ δεη αθηλεηνπνηεκέλνο ζηε ζπειηά κέρξη ηελ απειεπζέξσζή ηνπ. Ο 

Πιάησλαο ηαμηλνκεί ηα ζηάδηα απηά θαηά αχμνπζα ζεηξά ζε αληηζηνίρηζε κε ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξφζιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αλάινγα κε ην ζηάδην πνπ 

έρεη θαηαθηεζεί (514a– 515a). Πην αλαιπηηθά:  

Α)Εικαζία: Οη δεζκψηεο βιέπνπλ κφλν ηηο ζθηέο πνπ πξνβάιινληαη ζηνλ ηνίρν ηεο 

ζπειηάο απέλαληί ηνπο θαη λνκίδνπλ φηη είλαη πξαγκαηηθά φληα. Σηο θσλέο ησλ 

κεηαθνξέσλ ηηο εθιακβάλνπλ σο θσλέο ησλ ζθηψλ. 

Β) Πίζηη: Αλ νη δεζκψηεο ειεπζεξσζνχλ απφ ηα δεζκά ηνπο, ζα δνπλ ηα ίδηα ηα 

πξάγκαηα ζηε ιάκςε ηεο ηερλεηήο θσηηάο, φπσο θαη ηελ ίδηα ηε θσηηά. 

Γ) Διάνοια: Αλ νη δεζκψηεο βγνπλ απφ ηε ζπειηά κεηά απφ κηα θνπηαζηηθή θαη 

αλεθνξηθή πνξεία, ζα ηπθισζνχλ αξρηθά απφ ην δπλαηφ θσο ηνπ ήιηνπ. Ωζηφζν, 

κεηά απφ κηα θάζε πξνζαξκνγήο ζα δνπλ ηα αιεζηλά φληα θαη φρη ηα νκνηψκαηά 

ηνπο. 

Γ) Νόηζη: ην ηέινο, νη απειεπζεξσκέλνη δεζκψηεο ζα αληηθξίζνπλ ηνλ ίδην ηνλ 

ήιην, δειαδή ηελ ηδέα ηνπ Αγαζνχ, θαη ζα θαηαιάβνπλ ηε ζεκαζία ηνπ σο πεγή 

δσήο. Θα αληηιεθζνχλ ην κέγεζνο ηεο πιάλεο ζηελ νπνία βξίζθνληαλ φζν δνχζαλ 

ζηε ζπειηά θαη ζηελ νπνία εμαθνινπζνχλ λα δνπλ νη ζχληξνθνί ηνπο. 

 

ηελ πιαησληθή εζηθή ε επδαηκνλία είλαη ν ππέξηαηνο ζθνπφο πνπ πξέπεη λα 

επηδηψθεη ε πνιηηεία ηφζν γηα θάζε πνιίηε κεκνλσκέλα, φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία σο 

ζχλνιν. Ζ επδαηκνλία δελ απνθηάηαη κέζα απφ ηηο εδνληθέο απνιαχζεηο, αιιά ράξε 

ζηελ αξεηή, δειαδή κέζα απφ ηελ θαηάθηεζε ηεο ηδέαο ηνπ Αγαζνχ. Δπνκέλσο, ε 

αξεηή δελ είλαη απξφζηηε ή απξνζπέιαζηε, αιιά κπνξεί λα θαηαθηεζεί κέζα απφ κηα 

επίπνλε θαη καθξφρξνλε εθπαίδεπζε. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε αξεηή είλαη 

δηδαθηή
61

  θαη φηη νη θηιφζνθνη, νη νπνίνη έρνπλ βηψζεη φια ηα ζηάδηα ηεο γλψζεο θαη 
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έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ Αγαζνχ, είλαη νη θαηάιιεινη πνιηηηθνί γηα λα 

νδεγήζνπλ ηελ πνιηηεία ζηελ επδαηκνλία. 

Ο θαηψηεξνο βαζκφο ηεο γλψζεο, ε εικαζία, αλαθέξεηαη– φπσο ππνδειψλεη 

ην φλνκά ηεο– ζε έλα είδνο ζθέςεο κε εηθφλεο πνπ αληηζηνηρεί ζηε θαληαζία θαη ηε 

κπζνπιαζία. ην ακέζσο επφκελν επίπεδν απαληάηαη ε πίζηη, ε νπνία αληίθεηηαη ζηελ 

αβεβαηφηεηα θαη ηελ αλαμηνπηζηία ηεο εηθαζίαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο βαζκφο ηεο γλψζεο 

θαηαθηάηαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο θαη αλαθέξεηαη ζην «πψο» δνπιεχνπλ ηα 

πξάγκαηα. Σν ηξίην είδνο είλαη ε διάνοια, ε νπνία ελέρεη έλα κεγαιχηεξν βαζκφ 

αληίιεςεο ηεο θαζαξφηεηαο ηεο γλψζεο, θαζψο ν άλζξσπνο πνπ ηελ θαηέρεη γλσξίδεη 

πψο δνπιεχνπλ ηα πξάγκαηα θαη πψο είλαη. Σν ππέξηαην ζεκείν γλψζεο είλαη ε 

νόηζη, δειαδή ε γλψζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην «Ννπ» θαη επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν 

λα αληηιεθζεί φρη κφλν πψο είλαη ηα πξάγκαηα αιιά θαη ηηο αηηηψδεηο ζρέζεηο
62

 πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο. 

 

Οη θσηηζκέλνη δεζκψηεο επηζηξέθνπλ ζηε ζπειηά κε ζθνπφ ηε δηαθψηηζε ησλ 

ζπληξφθσλ ηνπο. Απηή ε επηζηξνθή απνηειεί ζθιεξφ θαζήθνλ θη αληηζηνηρεί ζηελ 

εζηθή αλαγθαηφηεηα, πνπ αλαγθάδεη ηνλ θηιφζνθν λα πεξάζεη απφ ηελ επηπρία ηνπ 

ζεσξεηηθνχ βίνπ ζηνλ ελεξγεηηθφ βίν ηεο πνιηηεηαθήο δσήο, δειαδή ηελ πξάμε. 
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7.5. Η ζημαζία ηηρ παιδείαρ και η άζκηζη ηηρ πολιηική εξοςζίαρ 
 

Ζ επίπνλε θαη καθξνρξφληα εθπαίδεπζε ησλ θπιάθσλ ζηελ ηδαληθή Πνιηηεία νδεγεί 

ζηελ «αιεζή παηδεία», ηελ θαηάθηεζε ηεο ππέξηαηεο κνξθήο γλψζεο πνπ έρεη σο 

απνθνξχθσκα ηε ζέαζε ηεο ηδέαο ηνπ Αγαζνχ. Ζ ελ ιφγσ γλψζε θαηαθηάηαη κφλν 

κέζα απφ ηε κχεζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε θηινζνθία, δειαδή ηε δηαιεθηηθή. Ζ παηδεία 

απηή αθνξά «ηαο βειηίζηαο θχζεηο», δειαδή ηα άηνκα πνπ είλαη πξνηθηζκέλα απφ ηε 

θχζε, ηα νπνία επηιέγνληαη γηα ην πην ππεχζπλν θαη  ζεκαληηθφ έξγν∙ ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο Πνιηηείαο. 

Ζ παηδεία ησλ θηινζφθσλ – βαζηιέσλ, δειαδή ησλ πνιηηηθψλ, ζπληειεί ψζηε 

νη εθπαηδεπφκελνη λα απνθηήζνπλ φιεο ηηο αξεηέο ζχκθσλα κε ηελ πιαησληθή 

θνζκνζεσξία. Πην αλαιπηηθά:  

Α) Γίλνληαη έκπεηξνη αιεζείαο θαη φρη «άπεηξνη αιεζείαο», φπσο νη απαίδεπηνη. 

Γλσξίδνπλ δειαδή ζε βάζνο ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο, θαηαλννχλ ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη επηιέγνπλ ηηο νξζέο θάζε θνξά 

ιχζεηο. Έηζη απνθηνχλ ηελ αξεηή ηεο ζνθίαο. 

Β) Θέηνπλ έλα κεγάιν ζηφρν ζηε δσή ηνπο, πνπ ηνλ ππεξεηνχλ ζηαζεξά θαη κε 

βάζε απηφλ ξπζκίδνπλ φιεο ηνπο ηηο ελέξγεηεο. Ο ζθνπφο απηφο είλαη ε επηθξάηεζε 

ηεο δηθαηνζχλεο κέζα ζηελ θνηλσλία θαη ε πξφηαμε ηνπ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο 

έλαληη ηνπ αηνκηθνχ. Έηζη, νη εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ θαη ηελ αξεηή ηεο 

δηθαηνζχλεο κέζα ζηελ ςπρή ηνπο. 

Γ) Νηψζνπλ ην ρξένο λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Ξεπεξλνχλ ηνλ αηνκηζκφ ηνπο, ραιπβδψλνληαη κε ζάξξνο θαη γελλαηφηεηα, ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο αδηθίεο θαη ηα άλνκα ζπκθέξνληα. Επκψλνληαη κε ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ ιανχ θαη κνηξάδνληαη καδί ηνπ ηελ ίδηα κνίξα. Έηζη, απνθηνχλ θαη ηελ αξεηή ηεο 

αλδξείαο. Ζ παηδεία ζσξαθίδεη ηνπο κέιινληεο πνιηηηθνχο κε γλψζε θαη ήζνο. Ζ 

παηδεία κπαίλεη ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο. Σειηθφο ζηφρνο ηεο είλαη ε πνιηηηθή 

πξάμε (519b – d). 

Ζ εζηθή ζπγθξφηεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ε θαηάθηεζε ηεο ζσθξνζχλεο, ηεο 

ππέξηαηεο αξεηήο, ζπληειείηαη ζην πιαησληθφ ζχκπαλ κφλν ζε ςπρέο πνπ 
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θπβεξλψληαη απφ ηε ινγηθή, δειαδή απφ ην ινγηζηηθφ κέξνο. Ωζηφζν, κφλν ε θχζε 

ηνπ αλζξψπνπ δελ επαξθεί γηα ηε δηάπιαζε ησλ αξεηψλ, αλ θαη απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ζηε ζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ο «πξνηθηζκέλνο» άλζξσπνο 

πξέπεη λα ιάβεη, επίζεο, ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί ε 

εμαίξεηε θχζε ηνπ κε ηελ εζηθή ηνπ δηάπιαζε. Αληηζέησο, αλ ε κφξθσζή ηνπ είλαη 

αθαηάιιειε, κπνξεί λα ππάξμνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηνλ ίδην, γηα ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θπβεξλψλησλ
63

. 

ηηο αξραίεο δεκνθξαηίεο ε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά ήηαλ εζηθή ππνρξέσζε ηνπ 

πνιίηε. «Τόν μηδέν τῶν δε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ’ ἀχρεῖον νομίζομεν» 

δηαθεξχζζεη ν Θνπθπδίδεο δηά ζηφκαηνο ηνπ Πεξηθιή ζηνλ Επιηάθιο, δειαδή ην 

πνιηηηθά αλελεξγφ άηνκν ζεσξείηαη άρξεζηνο άλζξσπνο, άηνκν αλππφιεπην. Παξ’ 

φια απηά ππήξραλ θηιφζνθνη νη νπνίνη απνζηαζηνπνηνχληαλ, νη νπνίνη θξαηηνχληαλ 

καθξηά απφ ηελ πνιηηηθή. Ζ ζηάζε απηή ησλ θηινζφθσλ – θαη γεληθά ησλ αλζξψπσλ 

ηεο ζεσξίαο – μεθηλνχζε απφ ηελ αληίιεςή ηνπο φηη επηπρηζκέλνο άλζξσπνο δελ είλαη 

ν πινχζηνο ή ν κνλάξρεο αιιά ν «σωφρόνως ζῶν».  Έηζη, πνιινί ζνθνί 

πξνηηκνχζαλ ηε γαιήλε θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ζεσξεηηθνχ βίνπ απφ ηε θζνξά ηνπ 

πξαθηηθνχ, ηνπ ελεξγνχ πνιηηηθνχ βίνπ. 

Ωζηφζν ν Πιάησλαο ζεσξεί φηη ρξένο ησλ πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ, ησλ 

θηινζφθσλ, πνπ θαηφξζσζαλ ράξε ζηε ζσζηή παηδεία λα αλεβνχλ απφ ην ζπήιαην 

ηεο απαηδεπζίαο θαη ηεο πιάλεο ζηνλ επάλσ θφζκν, είλαη λα κελ αζρνινχληαη κφλν 

κε ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο αλαδεηήζεηο θαη λα κελ απέρνπλ απφ ηελ ελεξγφ πνιηηηθή. 

Αληίζεηα, πξέπεη λα θαηεβνχλ ην ζπήιαην, λα αλακεηρζνχλ ελεξγά κε ηελ πνιηηηθή, 

ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσλίαο ηνπο κε ηηο 

γλψζεηο θαη ηελ αξεηή ηνπο. 

Ζ αλαβάζκηζε ηεο θνηλσλίαο θαη ε αλαγσγή ηεο ζηε ζθαίξα ηεο ηδεψδνπο 

πνιηηείαο πξνβιέπεη ηελ εζηθή θαη πνηνηηθή ηεο κεηαξξχζκηζε. Σε δηαδηθαζία απηή 

κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ θαη λα δηεθπεξαηψζνπλ κφλν νη θηιφζνθνη, νη νπνίνη θέξνπλ 

ηηο θαηάιιειεο αξεηέο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ εδξαησκέλε 

δηαθζνξά θαη λα νδεγήζνπλ ηελ πνιηηεία ζηελ επδαηκνλία. Πξψηνο ηνκέαο ζηνλ 
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νπνίν πξέπεη λα εζηηάζνπλ είλαη ε εθπαίδεπζε, ψζηε λα πξνεηνηκάζνπλ ηε λέα γεληά 

εθιεθηψλ, νη νπνίνη ζα ηνπο δηαδερζνχλ κειινληηθά ζηελ πνιηηηθή εμνπζία
64

 .ην 

ζεκείν απηφ ηίζεηαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ην πψο ε πνιηηεία ζα πείζεη 

ηνπο θηινζφθνπο λα αλαιάβνπλ ηελ εμνπζία. Ο Πιάησλαο ππνζηεξίδεη δηακέζνπ ηνπ 

εμαλαγθαζκνχ.  

Ο Γιαχθσλ ζεσξεί άδηθν λα εμαλαγθάδνληαη λνκηθά νη θηιφζνθνη λα 

ζπζηάζνπλ ηελ αηνκηθή (ή ηαμηθή) ηνπο επηπρία, λα εγθαηαιείςνπλ ηε καθαξηφηεηα 

ηεο θηινζνθηθήο ελαηέληζεο ηνπ θφζκνπ, ηε γαιήλε ηνπ ζεσξεηηθνχ βίνπ, γηα ράξε 

ηεο πνιηηηθήο, δειαδή ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηεο πνιηηείαο (358b-360d) . Ζ αλάκημε κε 

ηελ πνιηηηθή ζα ππνβαζκίζεη αλαπφθεπθηα ηε δσή ηνπο, δηφηη ζα ρξεηαζηεί λα 

ζπγθξνπζηνχλ κε άλνκα ζπκθέξνληα γηα ράξε ηεο δηθαηνζχλεο θαη ζα εθηεζνχλ ζε 

θηλδχλνπο. Ζ νπηηθή ηνπ Γιαχθσλα είλαη αηνκηθή θαη ην θξηηήξηφ ηνπ, ην νπνίν 

θαζνδεγεί ην θχξην επηρείξεκά ηνπ, είλαη ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ. Απφ απηή ηε ζθνπηά, 

ν εμαλαγθαζκφο ησλ θηινζφθσλ είλαη άδηθνο, θαζψο νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο δσήο θαη ηελ απψιεηα ηεο επηπρίαο ηνπο. 

Ο σθξάηεο, αληηζέησο, ζεσξεί δίθαην ηνλ εμαλαγθαζκφ ησλ θηινζφθσλ απφ 

ηε ζηηγκή πνπ εμππεξεηείηαη ην ζπκθέξνλ ηνπ ζπλφινπ, δειαδή ε επηπρία φισλ ησλ 

πνιηηψλ. Σν θξηηήξην – επηρείξεκα ηνπ σθξάηε είλαη ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, ην 

νπνίν ππεξέρεη ηνπ αηνκηθνχ ή ηαμηθνχ. Ζ νπηηθή ηνπ σθξάηε είλαη 

θνηλσληνθεληξηθή. Ζ ελαζρφιεζε ησλ θηινζφθσλ κε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο πνιηηείαο 

ζα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηεο επδαηκνλίαο ηνπ ζπλφινπ, δηφηη αθελφο κε ην ήζνο 

ηνπο θαη ηε δίθαηε θξίζε ηνπο ζα ζπληειέζνπλ ζηελ επίηεπμε εο θνηλσληθήο γαιήλεο 

θαη ζα εληζρχζνπλ ηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο, αθεηέξνπ κε ηε ζνθία ηνπο, ηε γλψζε 

ηεο αιήζεηαο, ζα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο, θαη έηζη ζα αμηνπνηεζνχλ 

φιεο νη ππάξρνπζεο δπλάκεηο. Δπνκέλσο, κε ηελ αιιειεγγχε, ηελ ελφηεηα, ηε γαιήλε 

ζα επηηεπρζεί ε επηπρία ηνπ ζπλφινπ. Άξα, ν εμαλαγθαζκφο ησλ θηινζφθσλ είλαη 

δίθαηνο, αθνχ ζα ππεξεηήζεη έλαλ αλψηεξν ζθνπφ (519d – 520a). 

Δίλαη θνηλφο ηφπνο ζηελ αξραία ειιεληθή δηαλφεζε φηη ην θνηλσληθφ 

ζπκθέξνλ είλαη αλψηεξν ηνπ αηνκηθνχ. Ωζηφζν, θαη ν ίδηνο ν Πιάησλαο ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ ιφγνπ (520b) δηεπθξηλίδεη φηη ζεσξεί δίθαην ηνλ εμαλαγθαζκφ ησλ 

θηινζφθσλ κφλν ζηελ ηδαληθή πνιηηεία θαη άδηθν ζηα ππφινηπα πνιηηεχκαηα. 
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πγθεθξηκέλα, ζεσξεί   φηη ζηηο ππφινηπεο θνηλσλίεο, επεηδή νη θηιφζνθνη είλαη 

απηνδεκηνχξγεηνη, δελ είλαη δίθαην λα εμαλαγθάδνληαη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο πνιηηείαο. Δλψ ζηελ ηδαληθή πνιηηεία νη θηιφζνθνη 

νθείινπλ ηελ αλαηξνθή ηνπο θαη ηελ επηκειεκέλε παηδεία ηνπο ζην ίδην ην θξάηνο. Γη 

απηφ είλαη δίθαην λα ππνρξεψλνληαη λα επσκίδνληαη θαη λα δηακνηξάδνληαη ηηο 

θπβεξλεηηθέο επζχλεο. Άξα, ν «θαηαλαγθαζκφο» ησλ θηινζφθσλ είλαη ε έθθξαζε ηεο 

επγλσκνζχλεο ηνπ πξνο ηελ ηξνθφ, δειαδή ηελ θνηλσλία, γηα ηελ παξαδεηγκαηηθή 

εθπαίδεπζε πνπ ηνπο πξνζέθεξε. Άιισζηε, ζηνλ πιαησληθφ θφζκν δελ ηίζεηαη θαλ 

ζέκα θαηαλαγθαζκνχ, θαζψο νη θηιφζνθνη ηεο ηδαληθήο πνιηηείαο ζα έρνπλ 

δηακνξθψζεη ην θαηάιιειν ήζνο, ψζηε λα πξνζθέξνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο αξεηέο 

ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν εθνχζηα, ιφγσ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ («ἐμποιῶν 

τοιούτους ἄνδρας»). 
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8. ςμπεπάζμαηα 
 

 

Ζ  ίδξπζε ηεο ηδαληθήο πνιηηείαο ζηνλ Πιάησλα εμειίζζεηαη ζε ηξία επίπεδα, πνπ ζε 

θαζέλα απφ απηά κηα κνξθή ηεο πφιεο – θξάηoπο παξαθκάδεη θαη παίξλεη ηελ ζέζε 

ηεο απφ κία άιιε. πγθεθξηκέλα,  ζην πξψην ζηάδην ππάξρεη ε πγηήο πφιε ή πφιε 

ησλ γνπξνπληψλ, ζην δεχηεξν ζηάδην είλαη ε εκπινπηηζκέλε πφιε ή πφιε ηνπ 

νπιηζκέλνπ ζηξαηνπέδνπ θαη ζην ηξίην ζηάδην ε πφιε ηεο νκνξθηάο ή ε πφιε πνπ 

θπβεξλάηαη απφ ηνπο θηινζφθνπο. ην πξψην ζηάδην ηεο πγηνχο πφιεο, ν θάζε 

άλζξσπνο επηζπκεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο επηβίσζεο θαη εδψ  φινη δνπιεχνπλ φρη 

κφλν γηα ην πξνζσπηθφ θέξδνο αιιά θαη ην δεκφζην θαιφ. Ζ πφιε απηή ζρεηίδεηαη κε 

ηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο θαη δελ πθίζηαληαη  θαλέλα ζεκείν πνιηηηζκνχ αιιά κφλν 

αλάγθεο επηβίσζεο. ην δεχηεξν ζηάδην ππάξρεη αληζνξξνπία αλάκεζα ζηελ 

παξαγσγή θαη ζηε ρξεκαηηθή ακνηβή. Ζ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ξνή 

ηνπ ρξήκαηνο, ηελ  αμία ηεο εξγαηηθή ηζρχο θαη ε αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο. Γηα ηηο 

απμεκέλεο αλάγθεο δεκηνπξγνχληαη λέεο ηέρλεο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ ηέρλε ησλ 

πνιεκηζηψλ.  Ζ αληίζηνηρε θνηλσληθή ηάμε  έρεη ζπγθεθξηκέλα  θπζηθά, ζσκαηηθά 

θαη πλεπκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζα εμειηρζνχλ κέζα απφ ηελ αλάινγε 

εθπαίδεπζε. Σέινο, ε εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θπιάθσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά απφ ηνπο θηινζφθνπο, πνπ μερσξίδνπλ γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο λα θπβεξλνχλ ηελ ηδαληθή πνιηηεία. 

χκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν, ε ςπρή ηνπ αλζξψπνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Σν 

αλψηαην κέξνο είλαη ην ινγηζηηθφλ, ην θαηψηαην είλαη ην επηζπκεηηθφλ θαη αλάκεζα 

ζε απηά ηα δπν ππάξρεη ην ζπκνεηδέο. Σν ινγηζηηθφλ κέξνο ηεο ςπρήο θπξηαξρεί ησλ 

άιισλ δπν κεξψλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ζθέςε ηνπ αλζξψπνπ. Σν ζπκνεηδέο 

πεξηθιχεηαη απφ βνπιεηηθέο ελέξγεηεο θαη ζπλαηζζήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

νξγή, ν ζπκφο, ε νξκή, ε αλδξεία, ν εγσηζκφο θαη ε βνχιεζε. Σν επηζπκεηηθφλ 

ηαπηίδεηαη κε ηηο ζσκαηηθέο απνιαχζεηο, φπσο ην θαγεηφ, ην πνηφ θαη ν έξσηαο. 

Ζ ηξηκεξήο απηή δηάθξηζε ηεο ςπρήο αληηζηνηρεί κε ηελ ηξηκεξή 

δηαζηξσκάησζε ηεο ηδαληθήο πνιηηείαο ζε ηξεηο θνηλσληθέο ηάμεηο. Οη δεκηνπξγνί 

είλαη ε θαηψηεξε θαη ε πνιππιεζέζηεξε θνηλσληθή νκάδα θαη απνηειείηαη απφ 
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γεσξγνχο, ηερλίηεο, εκπφξνπο θαη γεληθφηεξα ρεηξψλαθηεο. Απηνί θαζνδεγνχληαη ζηηο 

πξάμεηο ηνπο απφ ην επηζπκεηηθφλ κέξνο ηεο ςπρήο ηνπο.  Οη θχιαθεο – επίθνπξνη, 

άηνκα κε πνιιά ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ραξίζκαηα, αλαιακβάλνπλ ζηξαηησηηθά θαη 

δηνηθεηηθά θαζήθνληα κεηά απφ ηελ αλάινγε εθπαίδεπζε. Ζ ζπκπεξηθνξά απηψλ 

θπξηαξρείηαη απφ ην ζπκνεηδέο ηκήκα ηεο ςπρήο. Οη θχιαθεο – βαζηιείο ή θηιφζνθνη, 

άηνκα κε πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη ηθαλά λα δηαθπβεξλήζνπλ ηελ ηδαληθή πνιηηεία. 

Απηνί δνχλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ ινγηζηηθνχ ηκήκαηνο ηεο 

ςπρήο ηνπο. Σα κέιε θάζε θνηλσληθήο ηάμεο είλαη πξνηθηζκέλα ζηελ δσή ηνπο λα 

δηαηειέζνπλ κηα νξηζκέλε απνζηνιή γηα ην ζπκθέξνλ ηεο πνιηηείαο. 

Ο ρσξηζκφο ησλ θαηνίθσλ ζε θνηλσληθέο ηάμεηο ρσξίδεηαη κέζα απφ έλα κχζν, 

ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο γενναῖον ψεῦδος. Οη θάηνηθνη ηεο λέαο πφιεο ζα 

αληηιεθζνχλ φηη ε γλψζε ηνπ ήηαλ δηακνξθσκέλε κέζα απφ ηα ζπιάρλα ηεο γεο. 

Καζψο είλαη ηέθλα ηεο ίδηαο κεηέξαο ζα ληψζνπλ αδέξθηα θαη ζα έρνπλ ακνηβαία 

ζπλαηζζήκαηα αγάπεο. Καηά ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ αλζξψπνπ ν ζεφο 

αλακίγλπε ρξπζφ γηα λα είλαη ηθαλφο λα εμνπζηάδεη, αξγπξφ γηα ηνπο θχιαθεο – 

επίθνπξνπο, ζίδεξν θαη ραιθφ γηα ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο ηερλίηεο. Όκσο ε ηδεψδεο 

πνιηηεία είλαη αξηζηνθξαηία ηνπ πλεχκαηνο θαη δηαπηζηψλεηαη θηλεηηθφηεηα αλάκεζα 

ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο. Αλ νη ρξπζνί ή αξγπξνί γνλείο γελλήζνπλ παηδί ράιθηλν ή 

ζηδεξέλην πξέπεη λα πάξνπλ ηελ ζθιεξή απφθαζε λα ζηείινπλ ηα ηέθλα ηνπο ζηνπο 

δεκηνπξγνχο. Πξνθαλψο, κπνξεί λα ζπκβεί θαη ην αληίζεην, δειαδή αλ ζηελ 

θαηψηεξε ηάμε γελλεζνχλ ρξπζά παηδηά, κε ηελ θαηάιιειε θξνληίδα ζα αλέιζνπλ 

εθεί πνπ ηνπο αξκφδεη. 

ηελ  ηδαληθή Πνιηηεία δηαηππψλνληαη θαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο θνηλσληθήο 

θαη ηεο πνιηηηθήο νξγάλσζεο. Καη’ αξράο, κηα ζεκειηψδεο αξρή είλαη ε δηθαηνζχλε, 

γηα ηελ νπνία έρνπλ εθθξαζηεί δηαθνξεηηθέο νξνινγίεο απφ πνιινχο. Ζ δηθαηνζχλε 

δηαζθαιίδεη ηελ αξκνλία θαη παξέρεη ζηνλ θαζέλα φηη ηνπ αλήθεη θαη ηνλ ηνπνζεηεί 

ζηε ζέζε πνπ  ηνπ αξκφδεη. Δπίζεο, ε Πνιηηεία ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηελ αξρή ηεο 

ελφηεηαο, θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα ελεξγνχλ κε βάζε ην πξνζσπηθφ φθεινο, ην νπνίν 

ηαπηίδεηαη κε ην ζπκθέξνλ ηεο πνιηηείαο θαη έηζη  πξνάγεηαη ε επεκεξία θαη ε 

επδαηκνλία. Αθφκα, πξνάγεηαη ε θνηλνθηεκνζχλε  ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία κέζα απφ 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ηδηνθηεζία ζηελ θνηλσληθή ηάμε ησλ θπιάθσλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη θαζψο δελ είλαη ζθνπφο ηεο πνιηηείαο ε επδαηκνλία απνθιεηζηηθά κηαο 

θνηλσληθήο ηάμεο, αιιά νιφθιεξεο ηεο πνιηηείαο. Καηαξγείηαη ν ζεζκφο ηνπ γάκνπ  
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θαη  κε απηφ ηνλ ηξφπν νη θχιαθεο ζα είλαη πξνζεισκέλνη ζην έξγν ηνπο, ρσξίο λα 

έρνπλ άιιεο ππνρξεψζεηο. Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε αξρή ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο, 

θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ίζε κεηαρείξηζε αληξψλ θαη γπλαηθψλ. Απηφ δηαθξίλεηαη 

εκθαλψο κέζα απφ ηελ δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηάμε ησλ 

θπιάθσλ θαη ηελ παξνρή αλάινγεο εθπαίδεπζεο κε ηνπο άληξεο. Απηή ε αξρή 

ζεσξείηαη αξθεηά πξσηνπνξηαθή, θαζψο ε ζέζε ηεο γπλαίθα ηνλ 5
νλ

 αηψλα ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε. Σέινο, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο δελ πθίζηαηαη ν ζεζκφο 

ηεο δνπιείαο, θαζψο ζα δπζρέξαηλε ηελ ελφηεηα ησλ θαηνίθσλ κεηαμχ ηνπο. 

Ζ ηδαληθή πνιηηεία δηαθαηέρεηαη απφ ηέζζεξηο ζεκειηψδεηο αξεηέο. Αξρηθά, 

είλαη ζνθή, δηφηη νη θχιαθεο άξρνληεο είλαη ζνθνί θαη έρνπλ ζηφρν ηελ ζέαζε ηνπ 

αγαζνχ. Δίλαη αλδξεία, δηφηη νη θχιαθεο επίθνπξνη είλαη αλδξείνη θαη πξνζηαηεχνπλ 

ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο. Υαξαθηεξίδεηαη 

απφ ζσθξνζχλε, θαζψο θπξηαξρεί ε αξκνλία αλάκεζα ζηηο ηξεηο ηάμεηο, κε ηελ 

ππνηαγή ηεο θαηψηεξεο ζηηο αλψηεξεο. Σέινο, είλαη δίθαηε, γηαηί θάζε κέινο ηεο 

πξάηηεη ην δηαηειεί ην δηθφ ηνπ έξγν ρσξίο λα παξεκπνδίδεη  ην έξγσλ ησλ άιισλ θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππξαγκνζχλε. 

Ο θηιφζνθνο έρνληαο αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή, ηάρζεθε ππέξ ηεο νιηγαξρίαο. 

Έηζη, ην  πνιίηεπκα ηνπ νπηνπηθνχ θξάηνπο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Πνιηηεία είλαη ε 

νιηγαξρία.  Βέβαηα, δελ ηαπηίδεηαη ην δίθαην κε ην δίθαην πνπ ππνζηεξίδεη ηνπ 

ηζρπξφηεξνπ, αιιά ιεηηνπξγεί σο έθθξαζε ηεο αξκνλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ. 

 Ζ ηδεψδεο πνιηηεία είλαη αξηζηνθξαηηθή, αιιά ε αξηζηνθξαηία δελ ζηεξίδεηαη 

ζηελ επγελή θαηαγσγή, αιιά ζρεηίδεηαη κε ηελ αξηζηνθξαηία ηνπ πλεχκαηνο. Ζ 

δηάβξσζή ηεο έρεη εζσηεξηθά αίηηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ζπλχπαξμε ηνπ ρξπζνχ 

γέλνπο κε ην ράιθηλν. Γηαζηξεβισκέλν απφηνθφ ηεο είλαη ε ηηκνθξαηηθή πνιηηεία. 

Απηή ραξαθηεξίδεηαη σο θηινπφιεκε θαη ππνρείξην φξγαλν ηεο θηιαξγπξίαο. Ο 

ηηκνθξαηηθφο άλζξσπνο έρεη παξαδνζεί ζην ζπκνεηδέο  θαη αλαδεηά δηαξθψο ηηκέο, 

δηαθξίζεηο, πινχην θαη εδνλέο.  

Απφ ηελ Σηκνθξαηία πξνθχπηεη ε Οιηγαξρία (πινπηνθξαηία). Δδψ ν άθξαηνο 

πινπηηζκφο δεκηνπξγεί έλα πιήζνο θεθήλσλ. Μεξηθνί απφ απηνχο έρνπλ θεληξί θαη 

άιινη  είλαη άθεληξνη. Ο νιηγαξρηθφο άλζξσπνο αγαπάεη ην ρξήκα, αδηαθνξεί γηα ηελ 

κφξθσζε θαζψο θαη γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο παηξίδαο. Πξφηππφ ηνπ ν θηιφζνθνο είρε 
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κάιινλ  ηελ απνηθία ησλ Φνηλίθσλ, ηελ Καξρεδφλα,  κε ηνπ «ηπθινχο» εγεκφλεο, 

πνπ έζεηαλ πάλσ απφ φια ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ. 

Οη θεθήλεο απμάλνληαλ ζπλερψο, θαζψο νη νιηγαξρηθνί επλννχζαλ ηελ 

θαηαζπαηάιεζε ηεο παηξηθήο εμνπζίαο ησλ θησρψλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη ίδηνη 

γίλνληαλ πην πινχζηνη. Όηαλ αληηιεθζήθαλ ηελ ηζρχ ηνπο, θαηέιπζαλ ηελ νιηγαξρία 

θαη εγθαηέζηεζαλ έλα αλάπεξν πνιίηεπκα, ηελ Γεκνθξαηία. ε απηφ ην πνιίηεπκα 

ππήξρε πιήξεο ειεπζεξία θαη ν θαζέλαο έθαλε φηη επηζπκνχζε θαη δνχζε φπσο 

αθξηβψο ήζειε. Γίλνληαλ ε εληχπσζε ζηνπο πνιίηεο φηη φινη είλαη ίζνη, δηφηη ηα 

αμηψκαηα κνηξάδνληαλ κε θιήξν. 

Ζ πιήξεο ειεπζεξία ηεο Γεκνθξαηίαο ζπλεπάγεηαη ηελ αλαξρία θαη 

δεκηνπξγείηαη πφισζε. Όηαλ φκσο ν θαθνχξγνο θεθήλαο κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ 

πάξεη ζηα ρέξηα ηνπ ηελ εμνπζία, εγθαζηζηά ηελ Σπξαλλίδα. αλ ηχξαλλνο μερλά ηηο 

ππνζρέζεηο  ζρεηηθά κε ηελ αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ, θεξχζζεη πνιέκνπο γηα λα 

απνπξνζαλαηνιίδεη ηνλ ιαφ απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαη έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε 

ηνπο επηθαλείο πνιίηεο. Γηα λα πξνζηαηέςεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηνπο αγαλαθηηζκέλνπο 

θαη ηνπο ειεπζεξφθξνλεο εγθαζηζηά ζσκαηνθπιαθή απφ απειεχζεξνπο.. Ο 

ηπξαλληθφο άλζξσπνο είλαη πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ εδνλέο, θιέβεη, ιέεη ςέκαηα θαη 

θάλεη θάζε κνξθήο αλνζηνχξγεκα. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έδεηρλε ν λνκνζέηεο ζηελ νξζή αγσγή ησλ θπιάθσλ, νη 

νπνίνη έρνπλ  επηιεγεί κε βάζε ηελ θαιή ζσκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ 

νμπδέξθεηά ηνπο. ην πξψην ζηάδην ηεο αγσγή επηδηψθεηαη ε εμηζνξξφπεζε 

εθγχκλαζεο θαη κνπζηθήο παηδείαο. Με ηνλ φξν γπκλαζηηθή ελλνείηαη ε θξνληίδα ηεο 

επεμίαο ηνπ ζψκαηνο, εχθνιεο αζθήζεηο θαη πγηεηλφο ηξφπνο δσήο. Μνπζηθή παηδεία 

είλαη ε επαθή κε ηηο θαιέο ηέρλεο, φπσο ε κνπζηθή, ην ηξαγνχδη, ε αλάγλσζε θαη ε 

αλάπηπμε ηεο εηθαζηηθήο επαηζζεζίαο. ίγνπξα ν λνκνζέηεο αλεζπρεί γηα ηελ κνξθή 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. 

ην δεχηεξν ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο (απφ ηα 20 έσο ηα 30 έηε) 

πεξηιακβάλνληαη θπξίσο νη καζεκαηηθέο επηζηήκεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

αξηζκεηηθή, ε γεσκεηξία, ε ζηεξενκεηξία, ε αζηξνλνκία θαη ε αξκνληθή. 

Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο απνηειεί  πεληαεηήο (απφ ηα 30 έσο 

35 έηε) δηδαρή ηεο δηαιεθηηθήο (θηινζνθία) νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε ηεο νπζίαο ησλ 

πξαγκάησλ θαη ζηελ ζέαζε ηνπ Αγαζνχ. 
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Ζ πνξεία πξνο ηελ νινθιήξσζε ηνπ ελάξεηνπ αλζξψπνπ έρεη πνιιέο 

δπζθνιίεο.  Δθ’ φζνλ  νη θχιαθεο – επίθνπξνη  νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηηο θξίζεηο 

πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, κεηά ηα 50 έηε κεηαβαίλνπλ ζηελ ηάμε ησλ θπιάθσλ 

παληειψλ, δειαδή  ζε θχιαθεο – άξρνληεο (βαζηιείο). Ζ νιηγαξρία απηή αξρεγεζία 

(ειίη) αζρνιείηαη ηφζν κε πξαθηηθά ζέκαηα φπσο ε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο, φζν θαη κε 

ζεσξεηηθά φπσο κε ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο επηζηήκεο θαη ηελ θηινζνθία. Οη βαζηιείο 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηαπαηδαγψγεζε ηεο λέαο γεληάο ησλ θπιάθσλ, δνπλ 

καθάξηα, δηφηη εηζπξάηηνπλ πλεπκαηηθέο απνιαχζεηο πνπ κφλν απηέο δηαξθνχλ θαη 

φηαλ πεζαίλνπλ απνιακβάλνπλ ηηκέο εξψσλ. 

Ο θηιφζνθνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ πξνζεγγίδεη ηελ 

ηδέα ηνπ Αγαζνχ. χκθσλα κε απηή, ν ςεχηηθνο επίγεηνο θφζκνο, ζηνλ νπνίν δνπλ νη 

άλζξσπνη, παξνκνηάδεηαη κε κηα θαληαζηηθή, βαζηά θαη ππφγεηα κηζνζθφηεηλε ζπειηά  

θαη νη άλζξσπνη κε δεζκψηεο. Απηνί είλαη αιπζνδεκέλνη θαη αληηθξίδνπλ κνλάρα ηνλ 

ηνίρν πνπ ππάξρεη κπξνζηά ηνπο. Πίζσ ηνπο ππάξρεη ε είζνδνο ηεο ζπειηάο, ε νπνία 

είλαη καθξηά θαη ςειά, αθήλνληαο λα πεξάζεη ειάρηζην θσο. Απηνί ην κφλν πνπ 

βιέπνπλ είλαη νη ζθηέο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη είλαη έμσ ζε 

έλαλ άιιν θφζκν θαη ην κφλν πνπ αθνχλ είλαη ν αληίιαινο ήρσλ πνπ εηζέξρνληαη απφ 

ηελ είζνδν. Σν ρεηξφηεξν βέβαηα είλαη φηη λνκίδνπλ πσο ε κφλε πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

φζα βιέπνπλ θαη αθνχλ. Με άιια ιφγηα, λνκίδνπλ φηη νη ζθηέο είλαη ηα αιεζηλά φληα 

θαη ν αληίιαινο  είλαη ν ήρνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ζθηέο. Απηή είλαη δπζηπρψο ε   

γλσζηηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

Αλ θάπνηνο απειεπζεξσζεί  απφ ηα δεζκά θαη αλέβεη απφ ην ζθνηάδη ηεο 

ζπειηάο ζην θσο, ζηελ αξρή ηα κάηηα ηνπ ζα ηνλ ελνρινχλ, φκσο ζηελ ζπλέρεηα ζα 

ζπλεζίζνπλ θαη ζα κπνξνχλ λα αηελίζνπλ θαη ηνλ ίδην ηνλ ήιην. Ξεθηλά ζηαδηαθά λα 

αληηιακβάλεηαη ν πξψελ δεζκψηεο φηη ηα πξαγκαηηθά φληα είλαη απηά πνπ αληηθξίδεη 

ζηνλ λνεηφ θφζκν θαη φρη απηά πνπ έβιεπε κέρξη ηψξα (αηζζεηηθφο θφζκνο). Έηζη 

γλσξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ αγαζνχ, ε νπνία είλαη ε πεγή ηνπ νξζνχ θαη ηνπ σξαίνπ θαη 

ζε απηήλ πξέπεη λα ζηνρεχεη θάζε αλζξψπηλν φλ, αλ επηζπκεί λα δεη ζσζηά θαη 

καθάξηα ζηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ δεκφζην βίν ηνπ. 

ηελ αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ εθηφο απφ ηελ απφ ηελ έλλνηα ηνπ αγαζνχ, 

πξνβάιινληαη θαη ηα ηέζζεξα ζηάδηα θαζαξφηεηαο ηεο γλψζεο κέρξη ηελ 

απειεπζέξσζή ηνπ. Απηά είλαη ε εικαζία, ε πίζηη, ε διάνοια θαη ε νόηζη. Ωο 
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θαηψηεξν ζηάδην ζεσξείηαη ε εηθαζία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ θαληαζία θαη ηελ 

κπζνπιαζία. Σν ακέζσο επφκελν ζηάδην έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αβεβαηφηεηα ηεο 

εηθαζίαο θαη θαηαιακβάλεηαη απφ ηελ ηάμε ησλ  δεκηνπξγψλ. Δδψ αληηθξίδνληαη ηα 

ίδηα ηα αιεζηλά αληηθείκελα. ην ηξίην ζηάδην ηεο δηάλνηαο έρνπκε ηελ αληίιεςε ηεο 

πξαγκαηηθήο γλψζεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, θαζψο ν άλζξσπνο έρεη έξζεη ζε επαθή 

κε ηα πξαγκαηηθά φληα. Σέινο, ην χςηζην ζεκείν ηεο γλψζεο απνηειεί ην ηέηαξην 

ζηάδην, ε γλψζε. Δδψ δελ έρνπκε κφλν ηελ ζέαζε ησλ ηδεψλ αιιά θαη ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Ζ παηδεία  παίδεη πνιχ ζπνπδαίν ξφιν ζηελ ηδαληθή πνιηηεία. Πην αλαιπηηθά, 

νη λένη πνπ δηαθαηέρνληαη απφ ην  επηζπκεηηθφλ κέξνο ηεο ςπρήο δηδάζθνληαη κφλν 

πξαθηηθέο ηέρλεο. Με ηελ δηδαρή ηεο πξαθηηθήο ηέρλεο ζα εληαρζνχλ ζηελ ηάμε ησλ 

δεκηνπξγψλ θαη  ζα είλαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλ ην αληίζηνηρν επάγγεικα, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαγάγεη ηα πιηθά αγαζά, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηαβίσζε 

ησλ πνιηηψλ. Οη λένη , πνπ ζηελ ςπρή ηνπο πξσηεχνπζα ζέζε έρεη ην ζπκνεηδέο, είλαη 

ηθαλνί λα δηδαρζνχλ εθηφο απφ ηηο πξαθηηθέο ηέρλεο, ηα καζεκαηηθά θαη άιιεο 

επηζηήκεο. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε απηψλ ησλ επηζηεκψλ ζα κπνξνχλ λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ δηνίθεζε θαη ηελ αζθάιεηα ηεο πνιηηείαο.  Δίλαη ε απνζηνιή πνπ 

σο θχιαθεο πξέπεη λα θέξνπλ ζε πέξαο. Σέινο, έλαο κηθξφο αξηζκφο λέσλ, πνπ έρεη 

αλαπηπγκέλν ην ινγηζηηθφ κέξνο ηεο ςπρήο ζα εμαληιήζνπλ φια ηα πεξηζψξηα ηεο 

γλψζεο. Γειαδή απηνί ζα δηδαρζνχλ ηελ θηινζνθία, ηελ χςηζηε κνξθή γλψζεο . 

Απηή ε γλψζε  ζα ηνπο εληάμεη ζηελ θνξπθαία ηάμε ησλ θηινζφθσλ, ζηελ νπνία 

αλήθεη ην πξνλφκην ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο πνιηηείαο. 

Μέζα απφ ηελ «αιεζηλή παηδεία», πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θηιφζνθνη – 

βαζηιείο, ζα εμνπιηζηνχλ θαη απφ ηξεηο αξεηέο. Πξψηνλ,  απνθηψληαο ηελ κία θαη 

κνλαδηθή αιήζεηα, κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη έπεηηα λα 

ηα επηιχζνπλ. Έπεηηα, έρνπλ ζθνπφ ηελ επηθξάηεζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο έλαληη ηνπ ηδησηηθνχ. Σέινο, αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα 

πξνθέξνπλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη εμνπιηζκέλνη κε ζάξξνο θαη γελλαηφηεηα λα 

αληηκεησπίζνπλ φιεο ηηο αδηθίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ επξφθεηην λα εκθαληζηνχλ. 

πλνςίδνληαο, ε ζρέζε ηεο πνιηηείαο ηνπ Πιάησλα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη έλα κεγάιν δήηεκα. Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη απηφ ην έξγν ηνπ θηινζφθνπ 
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ραξαθηεξίδεηαη σο νπηνπηθφ
65

 θαη κφλν θαζνδεγεηηθή αμία κπνξεί λα έρεη ζρεηηθά κε 

ηελ πξαθηηθή πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ, ρσξίο φκσο λα είλαη πνηέ εθηθηφ 

λα πινπνηεζεί. Παξνπζηάδεηαη ε πνιηηεία αλάινγε κε ηηο ηδέεο ηνπ  Kant θαη παξ’ 

φινπ πνπ είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο πξαθηηθήο καο 

ζπκπεξηθνξάο δελ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε απεηθφληζε.

                                                           
65
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