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I. ΠΛΑΣΩΝ 

1.Η δφή ηοσ 

 Οη αξραίεο βηνγξαθίεο είλαη απηέο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

νδεγήζεη ζηε ζχλζεζε ηνπ βίνπ ηνπ Πιάησλα. χκθσλα κε απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο, ν Πιάησλαο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 427 π.Υ.
1
. Ο Γηνγέλεο 

Λαέξηηνο φκσο αλαθέξεη σο ηφπν γέλλεζεο ηνπ Πιάησλα ηελ Αίγηλα θαη φηη 

κεηά έγηλε επηζηξνθή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζηελ Αζήλα: Καὶ ἐγελλήζε θαηά ηηλαο 

ἐλ Αἰγίλῃ - ἐλ ηῇ Φεηδηάδνπ νἰθίᾳ ηνῦ Θάιεηνο, ὥο θεζη Φαβωξῖλνο ἐλ 

Παληνδαπῇ ἱζηνξίᾳ - ηνῦ παηξὸο αὐηνῦ κεηὰ θαὶ ἄιιωλ πεκθζέληνο θιεξνύρνπ θαὶ 

ἐπαλειζόληνο εἰο Ἀζήλαο, ὁπόζ' ὑπὸ Λαθεδαηκνλίωλ ἐμεβιήζεζαλ βνεζνύληωλ 

Αἰγηλήηαηο. Ἀιιὰ θαὶ ἐρνξήγεζελ Ἀζήλεζη Γίωλνο ἀλαιίζθνληνο, ὥο θεζηλ 

Ἀζελόδωξνο ἐλ εʹ Πεξηπάηωλ
2
. 

 Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Πιάησλα πξνέξρνληαλ απφ ηελ αξηζηνθξαηία θαη ήηαλ 

εχπνξε. Ο παηέξαο ηνπ Αξίζησλ ήηαλ απφγνλνο ηνπ βαζηιηά Κφδξνπ. Ζ κεηέξα 

ηνπ Πιάησλα Πεξηθηηφλε, ήηαλ αδειθή θαη αληςηά ηνπ Υαξκίδε θαη ηνπ Κξηηία 

αληίζηνηρα πνπ αλήθαλ ζηνπο Σξηάθνληα ηπξάλλνπο. Ζ κεηέξα ηνπ κεηά ην 

ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ Πιάησλα, έγηλε ζχδπγνο ηνπ Ππξηιάκπε, πνπ ήηαλ ζείνο 

ηεο θαη θίινο ηνπ Πεξηθιή. Ο Πιάησλαο είρε ηξία αδέιθηα, ηνλ Πνηψλε, ηνλ 

Γιαχθσλα θαη ηνλ Αδείκαλην
3
.Ζ δσή ηνπ Πιάησλα  επεξεάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ θαηαγσγή ηνπ αιιά θαη απφ ηηο γεληθφηεξεο εκπεηξίεο πνπ πξνζέιαβε απφ ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ζ ζέζε ηνπ ζηελ θνηλσλία φπσο 

ήηαλ αλακελφκελν ηνλ νδήγεζε ζηελ ελαζρφιεζε κε ηελ πνιηηηθή θαη ηελ άζθεζε 

εμνπζίαο
4
. 

 Όηαλ ν Πιάησλαο γλψξηζε ηνλ σθξάηε ήηαλ 20 εηψλ. Ζ γλσξηκία απηή 

έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ: Δγθαηέιεηςε ηελ πνίεζε, έθαςε φζα 

πνηήκαηα είρε γξάςεη θαη αθνζηψζεθε ζηε θηινζνθία. Έγηλε πηζηφο θίινο ηνπ 

σθξάηε θαη αρψξηζηνο θίινο ηνπ θαη έλα απφ ηα θχξηα πξφζσπα ηνπ ζηελνχ 

                                                           
1
Benson, 2006, σελ.1. 

2«Βίοι και γνώμαι των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων», Βιβλίο Γ, 3. 

3Benson 2006, σελ.1. 
4
Veggeti, 2000, ζει. 152 
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θηινζνθηθνχ ηνπ θχθινπ
5
.   Παξέκεηλε φκσο καδί ηνπ κέρξη ην ζάλαην ηνπ ην 399 

π.Υ. ηε ζπλέρεηα έκεηλε ζηελ Αζήλα γηα έλα δηάζηεκα πεξίπνπ ηξηψλ εηψλ θαη 

κεηά πήγε ζηα Μέγαξα φπνπ βξίζθνληαλ ν Δπθιείδεο πνπ ήηαλ ζπκκαζεηήο ηνπ 

αιιά θαη άιινη καζεηέο ηνπ σθξάηε. Με ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Αζήλα 

μεθίλεζε θαη ε ζπγγξαθή ηνπ θηινζνθηθνχ ηνπ έξγνπ κε ζαθή ηελ επηξξνή ηνπ 

σθξάηε ζε απηφ
6
. Ο ηξαγηθφο θαη άδηθνο ζάλαηνο ηνπ σθξάηε πιήγσζε ηελ 

επαίζζεηε ςπρή ηνπ Πιάησλα
7
,  πνπ κε φζα είραλ πξνεγεζεί ηνπ άλνημε ηα 

κάηηα, πσο ε άξξσζηε απηή πνιηηεία δελ κπνξνχζε πηα λα ζσζεί κε θακία 

αιιαγή ζην πνιίηεπκα, παξά κνλάρα κε κία νιφηεια λέα αληίιεςε ηεο 

«πνιηηηθήο» ζηελ έλλνηα ηεο εζηθήο αγσγήο ηνπ ιανχ. Έηζη θαίλεηαη πσο 

σξίκαζε κέζα ηνπ ζηγά ζηγά ε ηδέα λα γίλεη ν ίδηνο εζηθφο θαη θνηλσληθφο 

κεηαξξπζκηζηήο ηνπ ιανχ ηνπ ζην είδνο ελφο φισλα ή ηνπ Λπθνχξγνπ
8
.  

 Γηα ηα ηαμίδηα πνπ έθαλε ππάξρνπλ αληηθαηηθέο πιεξνθνξίεο. Υσξίο λα 

επηβεβαηψλεηαη, ζεσξήζεθε πσο έθαλε ηαμίδηα ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Κπξήλε 

πνπ γλψξηζε θαη ηνλ καζεκαηηθφ Θεφδσξν
9
. ηελ Αίγππην γλψξηζε θαη 

κειέηεζε θαη ηνλ παλάξραην θαη ηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ ηεο θαη δηδάρηεθε ίζσο 

ηζηνξία θαη καζεκαηηθά. ηελ Κπξήλε ν Πιάησλαο έκεηλε ιίγν θαηξφ θνληά ζην 

δηάζεκν καζεκαηηθφ (γεσκέηξε) Θεφδσξν, άθνπζε ηνπο καζεκαηηθνχο ηεο θαη 

πινχηηζε ηηο γλψζεηο ηνπ ζηε Γεσκεηξία
10

. Πην επηβεβαησκέλεο πιεξνθνξίεο 

ππάξρνπλ γηα ηα ηαμίδηα ηνπο ζηελ Κάησ Ηηαιία θαη ζηε ηθειία. Σν 387 π.Υ. 

ηαμίδεςε ζηνλ Σάξαληα φπνπ θαη γλσξίζηεθε κε ηνπο Ππζαγφξεηνπο απφ ηνπο 

νπνίνπο δέρηεθε ζεκαληηθέο θηινζνθηθέο επηξξνέο. ηε ηθειία γλψξηζε ηνλ 

Γίσλα, ζηελ απιή ηνπ βαζηιηά Γηνλπζίνπ ησλ πξαθνπζψλ. Ο Γηνλχζηνο φκσο 

έδησμε ηνλ Πιάησλα απφ ηελ ηθειία θνβνχκελνο ηελ χπαξμε ζπλνκσζίαο κε 

ηνλ Γίσλα.
 

Πεξίπνπ ην 387 π.Υ. επέζηξεςε ζηελ Αζήλα φπνπ θαη ίδξπζε ηελ Αθαδεκία 

ηνπ
11

, ζε κία ηνπνζεζία ηεο Αηηηθήο γχξσ ζην ελάκηζη ρηιηφκεηξν απφ ην 

Γίππιν. Ζ πεξίθεκε απηή ζρνιή ζα ιεηηνπξγήζεη γηα ελλέα αηψλεο, κέρξη θαη ην 

                                                           
5
 Κνληνπνχινπ- Εαθεηξίνπ- Διενπνχινπ, 1980, ζει.5 

6Bormann,2006, σελ.12. 

7
 Κνληνπνχινπ- Εαθεηξίνπ- Διενπνχινπ, 1980, ζει.5 

8
 Σζέιιεξ- Νέζηιε, 2004, ζει. 147 

9Bormann,2006, σελ.13 
10

 Σζέιιεξ- Νέζηιε, 2004, ζει. 148 
11

Ό.π., ζει.14. 
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529 π.Υ. φηαλ ηελ έθιεηζε ν Ηνπζηηληαλφο. Ζ ζρνιή ιεηηνχξγεζε θνληά ζην πνιχ 

παιαηφηεξν γπκλαζηήξην πνπ νλνκαδφηαλ, φπσο θαη φιε ε πεξηνρή, Αθαδεκία, 

απφ ηνλ πξνζηάηε ήξσά ηνπ Αθάδεκν ή Δθάδεκν. Μαζεηέο ηνπ ήηαλ, κεηαμχ 

άιισλ ν Αξηζηνηέιεο, ν Ξελνθξάηεο, ν Φίιηππνο απφ ηνλ Οπνχληα, θαη άιινη 

ζεκαληηθνί θηιφζνθνη ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο
12

. Πεξίπνπ είθνζη ρξφληα κεηά, 

φηαλ πιένλ βαζηιηάο ζηηο πξαθνχζεο ήηαλ ν Γηνλχζηνο Β' ν Νεφηεξνο ν 

Πιάησλαο πξνζεθιήζε θαη πάιη γηα λα γίλεη ζχκβνπινο ηνπ. Ζ πξφζθιεζε 

απηή, πνπ έγηλε κε πξνηξνπή ηνπ Γίσλα, ζεσξήζεθε απφ ηνλ Πιάησλα σο κία 

ηδαληθή επθαηξία λα εθαξκφζεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ ηδέεο ζε έλα βαζίιεην. Όλησο, 

ην 366 π.Υ. πήγε ζηηο πξαθνχζεο αιιά δελ θαηάθεξε λα πξαγκαηνπνηήζεη ην 

ζρέδην ηνπ ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο πνπ ππήξρε κε ηνπο άιινπο βαζηιηθνχο 

ζπκβνχινπο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζχγθξνπζεο ήηαλ ε εμνξία ηνπ Γίσλα. 

Γελ έγηλε φκσο θαη ην ίδην θαη κε ηνλ Πιάησλα πνπ παξέκεηλε ζηελ απιή ηνπ 

βαζηιηά κέρξη θαη ην 365 π.Υ. αηρκάισηνο φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
13

. 

 Σν 362 π.Υ. ζα επηζηξέςεη θαη πάιη ζηηο πξαθνχζεο αθνχ νη ζρέζεηο 

Γηνλπζίνπ θαη Γίσλα εμνκαιχλζεθαλ. Καη πάιη φκσο ππήξραλ ζπγθξνχζεηο πνπ 

έθαλαλ ηνλ Πιάησλα λα θχγεη θαη λα επηζηξέςεη ζηελ Αζήλα. Δθεί ζπλέρηζε λα 

ζπγγξάθεη ηα έξγα ηνπ θαη λα δηδάζθεη θηινζνθία κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ
14

,πνπ 

ζπλέβε ζηα 80 ηνπ ρξφληα, ην 347 π.Υ.
15

. Σνλ έζαςαλ ζηνλ θήπν ηεο 

Αθαδεκίαο
16

. Σν λεθξφ ηνλ ηξηγχξηδε ακέζσο ε παξάδνζε, πνπ ήζειε λα ηνλ 

παξνπζηάζεη ζα γην ηνπ Απφιισλα
17

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Κνπηδάθεο – Παηξηθίνπ, 2003, ζει. 41-2 
13Bormann, 2006, σελ. 14 
14

Ό.π., ζει.14. 
15

Σζέιιεξ- Νέζηιε, 2004, ζει. 149 
16

Κνληνπνχινπ- Εαθεηξίνπ- Διενπνχινπ, 1980, ζει.8 
17

 Σζέιιεξ- Νέζηιε, 2004, ζει. 149 
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2.Σο έργο ηοσ 

 

            Με ην φλνκα ηνπ Πιάησλα δηαζψζεθαλ 44 έξγα. Απφ απηά ζεσξνχληαη 

γλήζηα ηξεηο επηζηνιέο θαη 24-26 ζπγγξάκκαηα κε κνξθή δηαινγηθή, εθηφο απφ ηελ 

Απνινγία ηνπ σθξάηε, πνπ είλαη γξακκέλε ζε ζπλερή ιφγν. Ο δηάινγνο δελ είλαη 

κνξθή ηνπ ιφγνπ πνπ ηε δαλείζηεθε ν Πιάησλ απφ άιινπο, αιιά ζε θπζηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεοδηαινγηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ σθξάηε, πνπ γηλφηαλ κε κεγάιε 

επηδεμηφηεηα θαη πξνρσξνχζε κε ζηγνπξηά. Με πξφηππν ηε δηαινγηθή δηδαζθαιία ηνπ 

σθξάηε ν Πιάησλαο δεκηνχξγεζε έλα είδνο ηνπ αηηηθνχ πεδνχ ιφγνπ, ηνλ 

πιαησληθφ δηάινγν, γξακκέλν κε κεγάιε ινγνηερληθή ράξε ζηε γιψζζα ησλ 

Αζελαίσλ ηεο επνρήο εθείλεο. Γελ πξέπεη φκσο λα ζεσξήζνπκε ηνπο πιαησληθνχο 

δηαιφγνπο ζαλ έλα είδνο ζηελνγξαθεκέλσλ πξαθηηθψλ ησλ σθξαηηθψλ δηαιφγσλ· ε 

δσή, ε κνξθή θαη ην πιαίζην ηνπο επξχλνληαη, παξειζφλ θαη παξφλ ζπλελψλνληαη θαη 

νη ηδέεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζ΄ απηνχο πςψλνληαη ζε αλψηεξα επίπεδα
18

. πκβνιηθά, 

ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο πιαησληθνχο δηαιφγνπο, ππάξρεη έλα ηξίην πξφζσπν, ν 

θηιφζνθνο, πνπ ζηνλ Πιάησλα πξνζιακβάλεη ην φλνκα δηαιεθηηθόο ( απφ ην 

«δηαιέγεζζαη» πνπ, ζεκαίλεη ζπδεηψ), εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ σθξάηε. Καη πνιχ 

ζπρλά νη ηδέεο ηνπ ππνζηεξίδεη δελ είλαη ηνπ ηζηνξηθνχ σθξάηε αιιά ηνπ 

Πιάησλα
19

. Αληίζεηα, ηα γξαπηά θείκελα, ζαλ ζε κνλφινγν, ν ζπγγξαθέαο εθζέηεη ηηο 

ζέζεηο ηνπ ζε έλαλ αλαγλψζηε αλίθαλν λα αληηδξάζεη, λα ξσηήζεη, λα ειέγμεη, έρνπλ 

κεδακηλή αμία. Ζ πιαησληθή δηαιεθηηθή, ε κέζνδνο απηήο ηεο αλαδήηεζεο ηεο 

θηινζνθηθήο αιήζεηαο κέζα απφ ηε δσληαλή αληηπαξάζεζε θαη ηνλ άκεζν έιεγρν 

θάζε άπνςεο πνπ δηαηππψλεηαη, βξήθε ζηε δηαινγηθή κνξθή ησλ έξγσλ ηνπ ηελ 

ηδαληθή ινγνηερληθή ηεο έθθξαζε
20

. 

           Ζ επηδεμηφηεηα ηνπ Πιάησλα ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο γιψζζαο ζαπκαδφηαλ θαη απφ  

αξραίνπο θαη απφ λεφηεξνπο. Μπνξνχζε λα γξάςεη κ΄ έλαλ ηξφπν πνπ έρεη ηελ 

έκθαζε ή ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ θαζεκεξηλνχ ιφγνπ ησλ κνξθσκέλσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ιεμηιφγην ρσξίο αμηψζεηο, πνιπάξηζκα κφξηα ξεαιηζηηθά 

αλαθφινπζα. Έλα ρηππεηφ γλψξηζκα ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ Πιάησλα είλαη ε θεηδσιή 

ρξήζε ηερληθψλ φξσλ. Έγξαςε Διιεληθά, φρη Διιεληθά θηινζφθνπ. Γηα ηε ζπλαγσγή 

                                                           
18

 Κνληνπνχινπ- Εαθεηξίνπ- Διενπνχινπ, 1980, ζει.9 
19

Veggeti, 2000, ζει. 157 
20

 Κνπηδάθεο – Παηξηθίνπ, 2003, ζει. 44 
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ζπκπεξαζκάησλ απηφ έρεη κεηνλέθηεκα, αθνχ ε αζάθεηα θνηλψλ ιέμεσλ ζπρλά 

αθήλεη ακθηβνιία ζρεηηθά κε ην ηη αθξηβψο πξνζπαζνχζε λα πεη· απφ ηελ άιιε ε 

αζάθεηα, αλ αλαγλσξηδφηαλ, είλαη έλα έμνρν κέζν γηα λα πξνθαιέζεη ηε ζθέςε, έλαο 

ζηφρνο ηφζν ζπνπδαίνο γη΄ απηφλ φζν ε κεηάδνζε ησλ δηθψλ ηνπ ηδεψλ. Σαπηφρξνλα 

ην ιεμηιφγην ηνπ Πιάησλα δελ είλαη απιψο εθείλν ηνπ ζπλεζηζκέλνπ αηηηθνχ ιφγνπ ή 

ηεο αηηηθήο πξφδαο. Απηφ γίλεηαη πην αμηνζεκείσην θαζψο γηλφηαλ κεγαιχηεξνο ζηελ 

ειηθία. Τπάξρνπλ πνηεηηθέο ιέμεηο, ζχλζεηα θαη παξάγσγα πνπ κπνξεί λα επηλνήζεη ν 

ίδηνο, θαη ιέμεηο πνπ κπνξεί λα έρεη κάζεη απφ κε- αηηηθνχο θίινπο ή ζπγγελείο. Ο 

πινχηνο απηφο ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ε έιιεηςε επαγγεικαηηθήο δηαιέθηνπ είλαη δχν 

αξεηέο ηνπ χθνπο πνπ θάλνπλ ηελ αλάγλσζε ηνπ Πιάησλα θαη εχθνιε θαη ειθπζηηθή 

αθφκα θαη ζηνλ αξράξην ζηε θηινζνθία
21

. 

Σελ επνρή πνπ ν Πιάησλαο άξρηζε λα γξάθεη ηηο ηδέεο ηνπ ππήξραλ 

δηάθνξα ξεχκαηα ζθέςεο θαη πνηθίια εξσηήκαηα ζην ζέκα ηεο ςπρήο. Έλα απφ 

απηά είρε πξνέιζεη απφ ηελ δηδαζθαιία ηνπ σθξάηε πνπ ππνζηήξηδε φηη νη 

άλζξσπνη έπξεπε λα λνηάδνληαη γηα ηελ ςπρή ηνπο. Απηφ πνπ ζηελ νπζία 

ελλννχζε ήηαλ φηη νη άλζξσπνη δελ έπξεπε λα αξθνχληαη απιψο ζην λα θάλνπλ 

πξάμεηο πνπ ζεσξνχληαλ φηη πεξηείραλ αξεηέο αιιά λα αλαθαιχςνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ θχζε ησλ αξεηψλ απηψλ ψζηε νη πξάμεηο λα είλαη ζπλεηδεηέο 

θαη φρη ηππηθέο.ε εζηθφ επίπεδν, ην εξψηεκα πνπ πξν έθππηε απφ ηελ πξνηξνπή 

απηή ηνπ σθξάηε, ήηαλ πξσηφγλσξν γηα ηελ επνρή. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

Έιιελεο δελ ελδηαθέξνληαλ γηα ην ζέκα ηεο ςπρήο θαη πεξηνξίδνληαλ ζηηο 

αζαθείο εμεγήζεηο θαη έλλνηεο πνπ ζπλνςίδνληαλ ζην φηη ε ςπρή ήηαλ κία πλνή 

πνπ θαηνηθνχζε ζην ζψκα θαη ιεηηνπξγνχζε πάληα ζε ζρέζε κε απηφ. Μεηά ηνλ 

θπζηθφ ζάλαην, ρσξίο ην ζψκα, ε ςπρή γηλφηαλ αδχλακε θαη ρσξίο λφεζε. Ήηαλ 

ινγηθφ ινηπφλ ε έλλνηα ηεο ςπρήο, έηζη φπσο πξφθππηε απφ ην εξψηεκα ηνπ 

σθξάηε, δειαδή φηη ήηαλ πην ζεκαληηθή απφ ην ζψκα θαη φηη κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ην θέληξν ησλ εζηθψλ θαη δηαλνεηηθψλ δπλάκεσλ, λα απνηειεί κία 

λέα ζεψξεζε γηα ηελ επνρή. 

ην εξψηεκα απηφ θαζψο θαη ζε άιια πνπ ππήξραλ, ν Πιάησλαο 

πξνζπάζεζε λα δψζεη απαληήζεηο κέζσ ηεο ζεσξίαο ησλ ηδεψλ. Όπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, σο ηδέεο ν Πιάησλαο φξηδε ηηο ππάξμεηο, δειαδή ηα αληηθείκελα ηεο 

                                                           
21

Easterling- Know, 2006, ζει. 653-4 
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γλψζεο πνπ κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ, ηα νπνία φκσο δελ ηαπηίδνληαλ κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν παξφιε ηελ χπαξμε ηνπο ζε απηφλ
22

. 

Με ηελ ζεσξία απηή ν Πιάησλαο ππεξαζπίζηεθε ηελ πξνηξνπή ηνπ 

σθξάηε πνπ πξναλαθέξζεθε. Γηα λα κπνξέζεη ν Πιάησλαο λα ππεξαζπηζηεί 

ηελ άπνςε ηνπ σθξάηε φηη ε ςπρή ήηαλ πην ζεκαληηθή απφ ην ζψκα, 

βαζίζηεθε ζηε ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία ησλ Ππζαγφξεησλ. χκθσλα κε απηή 

ινηπφλ ε ςπρή δελ ήηαλ κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη πξνζσξηλνχ θφζκνπ αιιά 

ηνπ αηψληνπ. Γλψξηδε φκσο θαη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ιφγσ ησλ γήηλσλ δσψλ 

πνπ είρε δήζεη. Αληίζεηα, απφ ηελ παξαδνζηαθή άπνςε ν ζσκαηηθφο ζάλαηνο 

επλννχζε ηελ ςπρή γηαηί αλαλέσλε ηελ αιεζηλή δσή ηεο. Με ηνλ ζάλαην ηνπ 

ζψκαηνο ινηπφλ ε ςπρή επέζηξεθε πίζσ, ζηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ κε ηηο νπνίεο 

βξίζθνληαλ θαη πξηλ ηελ γήηλε δσή ηεο
23

. 

Ο Πιάησλαο φκσο πξνρσξά αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ηαπηίδεη ηελ ςπρή κε 

ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ γλψζε, δειαδή γη’ απηφλ ε ςπρή ηαπηίδεηαη κε ην λνπ 

ηνπ αλζξψπνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν Πιάησλαο πηζηεχεη φηη, φ,ηη δελ είλαη 

νινθιεξσκέλν δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ γλψζε ηνπ ηέιεηνπ. ηελ γλψζε 

πάιη δελ κπνξεί λα νδεγεζεί θαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη κφλν γηαηί φια ηα 

πξάγκαηα ζηελ θφζκν δελ είλαη φκνηα ψζηε λα αλαδεηρζεί κέζα απφ ηελ 

παξαηήξεζε ε ηέιεηα εηθφλα ηνπο. Γηα ηνλ Πιάησλα, ε ηέιεηα γλψζε ππάξρεη 

ζηνλ λνπ ηνπ αλζξψπνπ αιιά θνηκάηαη. Γελ απνθηάηαη ινηπφλ κέζσ ησλ 

αηζζήζεσλ, δειαδή ηνπ ζψκαηνο αιιά κέζσ ηνπ λνπ θαη πξέπεη λα 

παξακεξηζηεί ην ζψκα γηα λα κπνξέζεη ν λνπο λα απνθαιχςεη ηελ γλψζε 

επηθξαηψληαο θαη ππεξηεξψληαο ησλ αηζζήζεσλ. Με ηνλ ζάλαην ινηπφλ πνπ 

είλαη ν απφιπηνο παξακεξηζκφο ηνπ ζψκαηνο, ε ςπρή, δειαδή ν λνπο 

απειεπζεξψλεηαη θαη επηζηξέθεη ζηνλ ηδαληθφ θφζκν ησλ ηδεψλ απνθαιχπηνληαο 

ηελ γλψζε, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη απφ ηηο ζπκβάζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

γήηλνπ θφζκνπ
24

. 

 

 

                                                           
22

Taylor, 2009, ζει.45 
23

Veggeti, 2000, ζει. 159 
24

Taylor 2006, ζ.226. 
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Πιάηφλ - Φαίδφλ  

ην έξγν Φαίδωλ ν Πιάησλαο αλαθέξεηαη εθηελψο ζηελ αζαλαζία ηεο 

ςπρήο. Ο δηάινγνο απηφο ηνπ Πιάησλα δηαδξακαηίδεηαη αλάκεζα ζε δχν θίινπο 

απφ ηελ Πεινπφλλεζν. Ο έλαο απφ ηνπο δχν θίινπο, ν Δρεθξάηεο ππνδέρεηαη 

ζηε Φιεηνχληα, ηελ πφιε ηνπ, ηνλ Φαίδσλα πνπ έρεη επηζηξέςεη απφ ηελ Αζήλα. 

Ο Δρεθξάηεο θάλεη ζηνλ Φαίδσλα πνιιά εξσηήκαηα, γηα ηνλ θηιφζνθν πνπ 

ζαλαηψζεθε ζηελ Αζήλα, ηνλ σθξάηε. Άιια πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

δηάινγν είλαη ν ίδηνο ν σθξάηεο, ν Κέβεο θαη ν ηκκίαο πνπ είλαη καζεηέο ηνπ 

απφ ηελ Θήβα, ν Κξίησλ πνπ είλαη ζηελ ειηθία ηνπ σθξάηε θαη πινχζηνο, ε 

γπλαίθα ηνπ σθξάηε Ξαλζίππε, θαη ν δήκηνο Απνιιφδσξνο πνπ έδσζε ην 

θψλεην ζηνλ σθξάηε.Σν πξψην εξψηεκα πνπ γίλεηαη ζηνλ Φαίδσλα αθνξά ηνλ 

ιφγν πνπ ν σθξάηεο ζαλαηψζεθε έλαλ κήλα κεηά ηελ θαηαδίθε ηνπ ελψ 

ζπλήζσο απηφ γηλφηαλ άκεζα. Ο Φαίδσλα ηνπ απαληάεη φηη ε αλαβνιή ηεο 

εθηέιεζεο έγηλε γηαηί ππήξραλ άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ιφγσ ελφο ζεζκνχ 

ησλ Αζελψλ. Ζ δεχηεξε εξψηεζε πνπ θάλεη ζηνλ Φαίδσλα ν θίινο ηνπ είλαη ηη 

έγηλε θαη ηη εηπψζεθε ηελ εκέξα πξηλ πεζάλεη ν σθξάηεο θαζψο θαη πνηνη 

άλζξσπνη ήηαλ θνληά ηνπ. Ο Φαίδσλαο ηνλ ελεκεξψλεη φηη βξίζθνληαλ θνληά 

ηνπ κία παξέα θίισλ ηνπ θαη ε ζχδπγνο ηνπ ηελ νπνία φκσο ν σθξάηεο έδησμε 

φηαλ απηή άξρηζε λα ζξελεί γηα ηνλ επεξρφκελν ζάλαην ηνπ. Ο Φαίδσλαο 

ελεκεξψλεη επίζεο ηνλ θίιν ηνπ φηη φζν ήηαλ θπιαθηζκέλνο ν σθξάηεο 

ζπλέγξαςε έλαλ χκλν γηα ηνλ ζεφ Απφιισλα θαη ξπζκηθνχο ζηίρνπο γηα 

θάπνηνπο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ.  

     Ζ ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα. ην πξψην ηκήκα 

αλαθέξεηαη ε ζηάζε ηνπ σθξάηε απέλαληη ζην ζάλαην. Ο ίδηνο ν Φαίδσλαο 

αλαθέξεη φηη ε ήξεκε ζηάζε ηνπ σθξάηε ηνπ πξνθάιεζε πνηθίια θαη αλάκεηθηα 

ζπλαηζζήκαηα(58b-59a). 

Ο σθξάηεο απέζηεηιε έλαλ ραηξεηηζκφ ζην ζνθηζηή Δχελν κέζσ ηνπ 

Κέβε. Ο ηκκίαο φηαλ αθνχεη ηελ πξφζθιεζε απηή ζεσξεί φηη ν Δχελνο δελ ζα 

απνδερηεί λα αθνινπζήζεη ηνλ σθξάηε ζηνλ ζάλαην. Ο σθξάηεο επηκέλεη φηη 

αλ είλαη θηιφζνθνο ζα δερηεί ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη απνδέρεηαη λα 

απηνθηνλήζεη. Ο Κέβεο ηφηε ζέηεη ην εξψηεκα αλ ν σθξάηεο είλαη ελαληίνλ ηεο 

απηνθηνλίαο γηαηί πξνζθαιεί ηνλ Δχελν ζην ζάλαην θαη φηη ν θηιφζνθνο ζα 
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πξέπεη λα απνδείμεη ζεπνηεο πεξηπηψζεηο ν ζάλαηνο είλαη θαιχηεξνο απφ ηελ 

δσή. Ο σθξάηεο ηνπ απαληά φηη ε απηνθηνλία είλαη πξνζβνιή πξνο ηνπο ζενχο 

πνπ ηηκσξείηαη γηαηί αθνχ νη άλζξσπνη είλαη θηήκα ηνπο ε απηνθηνλία ζεσξείηαη 

απφδξαζε απφ ηνλ έιεγρν ηνπ. ηελ αληίξξεζε ηνπ Κέβε φηη έλαο θηιφζνθνο 

δελ πξέπεη λα ζηεξείηαη κέζσ ηνπ ζαλάηνπ ηελ θεδεκνλία ησλ ζεψλ παξεκβαίλεη 

ν ηκκίαο ν νπνίνο μεθαζαξίδεη φηη απηά πνπ ιέεη ν Κέβεο είλαη ζηελ νπζία έλα 

θαηεγνξεηήξην απέλαληη ζηνλ σθξάηε πνπ κέζσ ηνπ ζαλάηνπ εγθαηαιείπεη 

ηνπο ζενχο αιιά θαη ηνπο θίινπο ηνπ. Ο σθξάηεο ηνπο απαληά φηη ειπίδεη φηη 

ζα γλσξίζεη έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ αθήλνληαο ηε δσή θαη ζπλερίδνληαο ηνπο 

ιέεη φηη ν ζάλαηνο είλαη ν ρσξηζκφο ηεο ςπρήο απφ ην ζψκα. Γηα λα είλαη ε ςπρή 

ειεχζεξε απφ ην ζψκα, ν θηιφζνθνο ζα πξέπεη λα απαξλείηαη ηηο ζσκαηηθέο 

απνιαχζεηο θαη ηνπο θαιισπηζκνχο. Γηα λα κπνξεί ν θηιφζνθνο λα θαηαλνήζεη 

ηελ αιήζεηα ζα πξέπεη ε λφεζε ηνπ λα είλαη θαζαξή θαη λα κελ πιαλάηαη απφ ηηο 

αηζζήζεηο. Γη’ απηφ ν θηιφζνθνο δελ πξέπεη λα αγαλαθηεί αιιά λα αληηκεησπίδεη 

ηνλ ζάλαην αηζηφδνμα γηαηί ε θξφλεζε πξέπεη λα είλαη ε βαζηθή ηνπ αξεηή.   

    ην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ (θεθ. 9-13) ν σθξάηεο αλαθέξεηαη ζηελ 

αζαλαζία ηεο ςπρήο πξνζπαζψληαο κέζσ επηρεηξεκάησλ λα ηελ απνδείμεη. ην 

ηξίην κέξνο ηνπ έξγνπ (θεθ. 14), ηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ν σθξάηεο 

είλαη ε ζεσξία ηεο αξκνλίαο, ε επηβίσζε ηεο ςπρήο, ηα επηρεηξήκαηα γηα ηε 

αξκνλία θαη γηα ηελ επηβίσζε ηεο ςπρήο θαζψο ηελ απφδεημε φηη ε ςπρή είλαη 

αζάλαηε.Σν έξγν ηειεηψλεη κε έλαλ θνζκνινγηθφ κχζν ν νπνίνο θαη απηφο κε ηε 

ζεηξά ηνπ δηαηξείηαη ζε ηξία ηκήκαηα. Σν πξψην κέξνο (θεθ. 3-8) εκπεξηέρεη 

γεληθέο θαη εηδηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηελ γε, ην δεχηεξν κέξνο πεξηγξάθεη ην 

εζσηεξηθφ ηεο γεο θαηεμεγεί ηα θαηλφκελα πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ θαη ην ηξίην 

κέξνο, θαζνξίδεη ηελ ζπλάθεηα αλάκεζα ζηνπο θπζηθνχο φξνπο θαη ηελ ηχρε ησλ 

ςπρψλ κεηά ζάλαην. ην ηέινο ηνπ κχζνπ ππάξρεη κία εζηθή παξαίλεζε. 

Ο σθξάηεο μεθηλά ηα επηρεηξήκαηα ηνπ εμεγψληαο ζηνπο θίινπο ηνπ φηη 

ν ίδηνο δελ θνβάηαη ην ζάλαην γηαηί είλαη θηιφζνθνο θαη πξνζδνθά φηη κεηά ην 

ηέινο ηεο δσήο ηνπ ζα αλαθαιχςεη αγαζά θαη εθεί πνπ ζα πάεη. Γηα ηνλ σθξάηε 

είλαη δεδνκέλν νη θηιφζνθνη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ζάλαην θαη λα ηνλ 

βιέπνπλ σο ζεηηθφ ζηνηρείν (64a). 
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Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ν σθξάηεο απνδίδεη ζηνπο θηινζφθνπο 

πέξα απφ ηελ αλππαξμία θφβνπ γηα ηνλ ζάλαην, είλαη θαη ε αληίιεςε πνπ έρνπλ 

φηη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αιήζεηα είλαη ε ςπρή 

ηνπο λα απνθνπεί απφ ην ζψκα, πνπ απηφ γίλεηαη κέζσ ηνπ ζαλάηνπ. Σν ζψκα 

γηα ηνλ σθξάηε είλαη εκπφδην ζηελ απφθηεζε ηεο αιήζεηαο γηαηί κπεξδεχεη ηε 

ςπρή θαη ζπλαηζζήκαηα θαη πιηθέο αλάγθεο(66b). 

Γηα ηνλ σθξάηε ινηπφλ ν ζάλαηνο είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα θαζαξηζηεί ε 

ςπρή απφ ην ζψκα θαη γη’ απηφ δελ πξέπεη λα αγαλαθηεί θαλέλαο θαη εηδηθά νη 

θηιφζνθνη. Αλ νη θηιφζνθνη ππνζηεξίδνπλ πσο κε ηνλ ζάλαην ε ςπρή 

απειεπζεξψλεηαη απφ ην ζψκα, ηφηε γηα ηνλ σθξάηε είλαη παξάινγν λα 

αγαλαθηνχλ φηαλ θζάλεη ν ζάλαηνο αιιά αληίζεηα, ζα πξέπεη λα ηνλ 

πξνζκέλνπλ(68c). 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ ηα θχξηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη 

είλαη: ην επηρείξεκα ησλ ελαληίνλ, ην επηρείξεκα ηεο αλάκλεζεο θαη ην 

επηρείξεκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ αληηθείκελσλ ησλ αηζζήζεσλ απφ απηψλ 

ηεο λφεζεο. Ζ αθεηεξία ηνπ επηρεηξήκαηνο είλαη φηη αλάκεζα ζηα ελάληηα φπσο 

ην σξαίν θαη ην άζρεκν, ην θαιφ θαη ην θαθφ ππάξρεη αληίζεζε. Ο σθξάηεο 

ιέεη φηη ην έλα δεκηνπξγείηαη απφ ην άιιν θαη απηή ε δεκηνπξγία έρεη δχν 

πφινπο φπσο θάζε αληίζεζε(70e). 

Ζ ίδηα αληίζεζε ππάξρεη αλάκεζα ζηε δσή θαη ηνλ ζάλαην, δειαδή 

ππάξρνπλ δχν γελλήζεηο. Ο ζάλαηνο είλαη έλαο γεγνλφο πνπ δελ ακθηζβεηείηαη. 

Ζ γέλλεζε νδεγεί ζηνλ ζάλαην αιιά θαη ν ζάλαηνο νδεγεί ζηε δσή δηαθνξεηηθά 

ζα ππήξρε κφλν ν ζάλαηνο ζηνλ θφζκν ησλ φλησλ πνπ δνπλ θαη φρη δσή(72d). 

Σν δεχηεξν επηρείξεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν σθξάηεο είλαη απηφ ηεο 

αλάκλεζεο. Ο Κέβεο ξσηά ηνλ θηιφζνθν φηη αλ ε κάζεζε είλαη αλάκλεζε, ηφηε 

θαη νη αλακλήζεηο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ θάπνηα πξνεγνχκελε κάζεζε. Οη 

ςπρέο δειαδή ππήξραλ θάπνπ θαη δεκηνχξγεζαλ ηηο γλψζεηο πνπ κέζσ ησλ 

αλακλήζεσλ ν άλζξσπνο επαλαθέξεη ζηε λφεζε ηνπ. Ο σθξάηεο βαζίδεηαη ζε 

απηή ηελ παξαηήξεζε γηα λα αλαπηχμεη έλαλ δηάινγν εξσηήζεσλ θαη 

απαληήζεσλ πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ςπρή είλαη αζάλαηε.Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεη ζηνλ ηκκία φηη εθφζνλ ν άλζξσπνο γλσξίδεη πξάγκαηα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνεγνχκελε γλψζε, άξα νη ςπρέο ππήξραλ πξηλ ηε 
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γέλλεζε ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα, είλαη αζάλαηε. χκθσλα κε ηνλ Πιάησλα γηα λα 

ππάξρεη εκπεηξία πξέπεη λα ππάξρεη γλψζε. Ζ εκπεηξία ιέεη αλ θάηη είλαη ίζν 

γηαηί ππάξρεη ε γλψζε ηνπ ίζνπ ζηνλ άλζξσπν. Ζ γλψζε απηή φκσο ππάξρεη 

πξηλ ηεο εκπεηξίαο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε ςπρή ηνπ αλζξψπνπ ηελ απέθηεζε 

θάπνπ αιινχ (75c). 

Ο ηκκίαο αληηπαξαβάιεη ζηηο απφςεηο ηνπ σθξάηε, ηελ άπνςε ηνπ φηη 

κπνξεί ε γλψζε λα απνθηηέηαη απφ ηνλ άλζξσπν ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ θαη 

φρη πην πξηλ. Ο σθξάηεο φκσο επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηεο ςπρήο πξηλ ηε 

γέλλεζε κε ην επηρείξεκα φηη δελ είλαη ινγηθφ ν άλζξσπνο λα απνθηά γλψζε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή γηαηί ηφηε ζα έπξεπε λα ηηο ράλεη. Γηα ηνλ σθξάηε, ην λα 

αλαηξεζεί φηη ε ςπρή ππάξρεη πξηλ ηε γέλλεζε ηζνδπλακεί κε άξλεζε ηεο γλψζεο 

θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ππάξρεη. Αλ ινηπφλ δελ ηζρχεη ε αζαλαζία ηεο 

ςπρήο, ηφηε δελ ηζρχεη θαη ε πξαγκαηηθφηεηα(76e- 77a). 

Απάληεζε δίλεη ν σθξάηεο θαη ζηε παξαηήξεζε ησλ θίισλ ηνπ φηη ην 

επηρείξεκα ηνπ γηα ηελ αλάκλεζε επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηεο ςπρήο πξηλ ηε 

γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε ςπρή επηβηψλεη θαη κεηά 

ηνλ ζάλαην. Ο σθξάηεο δίλεη απάληεζε θαη ζε απηή ηελ παξαηήξεζε 

ζπλδπάδνληαο ηα δχν επηρεηξήκαηα πνπ έρεη αλαπηχμεη πξηλ, απηφ ηεο 

αλάκλεζεο θαη απηφ ησλ ελαληίσλ. Αλ ινηπφλ είλαη απνδεθηφ φηη ε ςπρή 

πξνυπήξρε θαη απφ ην ζάλαην ήξζε ζηε δσή, ηφηε, ζχκθσλα κε ην επηρείξεκα 

ησλ ελαληίσλ, ζα γπξίζεη απφ ην ζάλαην ζηε δσή(77d). 

Σν ηξίην επηρείξεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν σθξάηεο γηα λα απνδείμεη φηη  

ςπρή είλαη αζάλαηε είλαη απηφ ηεο ζπγγέλεηαο ηεο κε ηα φλησο φληα. ην 

επηρείξεκα απηφ ν Πιάησλαο ζπλδπάδεη ζε έλα κεηαθπζηθφ ζέκα, ηελ ςπρνινγία 

κε ηελ γλσζηνινγία.Όζν ε ςπρή είλαη ζην αλζξψπηλν ζψκα, δειαδή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο, δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα φλησο φληα γηαηί πεξηνξίδεηαη 

απφ ην ζψκα πνπ κεηαρεηξίδεηαη ηα φξγαλα ηνπ. Όηαλ φκσο ην ζψκα πεζαίλεη, ε 

ςπρή ειεπζεξψλεηαη θαη ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρνπλ πιένλ πεξηνξηζκνί κπνξεί 

λα έξζεη ζε επαθή κε ηα φλησο φληα. Ζ ςπρή έρεη εληειψο δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ην ζψκα. Ζ ςπρή είλαη ζετθή θαη αζάλαηε ελψ ην ζψκα 

ζλεηφ θαη θζαξηφ. Σν ζψκα ινηπφλ πνπ είλαη δεδνκέλν φηη είλαη θζαξηφ, έρεη 

θάπνηα ηκήκαηα πνπ δηαηεξνχληαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλ ινηπφλ ην 
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ζψκα κπνξεί λα δηαηεξεζεί, ε ςπρή πξέπεη λα δηαηεξείηαη αηψληα, δειαδή λα 

κελ πεζαίλεη πνηέ θαη θαηά ζπλέπεηα, είλαη αζάλαηε(80e). 

Αθνχ ινηπφλ ν σθξάηεο ζεσξεί φηη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ έρνπλ πείζεη 

γηα ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο, επεθηείλεηαη ζηε πεξηγξαθή ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζηηο 

ςπρέο κεηά ζάλαην. Οη ςπρέο ησλ αλζξψπσλ ζα επηζηξέςνπλ ζε ζψκαηα 

αλζξψπσλ θαη δψσλ αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηεο ςπρήο φπσο γηα παξάδεηγκα 

νη άξπαγεο ζα γίλνπλ ιχθνη(81e). 

Απηφ φκσο δελ ηζρχεη γηα ηνλ θηιφζνθν πνπ επεηδή έρεη θξνληίζεη λα 

δηαηεξήζεη ηε ςπρή ηνπ θαζαξή απφ ζσκαηηθέο ακαξηίεο θαη απνιαχζεηο κπνξεί 

λα θηάζεη ηελ αησληφηεηα(82c-82d). 

ην ηξίην κέξνο ηνπ έξγνπ, ν Κέβεο ζπλερίδεη λα ακθηζβεηεί ηελ 

επηβίσζε ηεο ςπρήο. Ο Πιάησλαο πξνβάιιεη ζθνπίκσο κε ινγηθφ ηξφπν ηηο 

αληηξξήζεηο ησλ δχν θίισλ κε απνηέιεζκα θαη νη δχν απφςεηο, δειαδή φηη ε 

ςπρή είλαη αζάλαηε θαη φηη ε ςπρή είλαη ζλεηή, λα θαίλνληαη έγθπξεο. Ζ 

ζθνπηκφηεηα απηή εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηεο κειέηεο ηεο κηζνινγίαο. Ο 

Πιάησλαο ζέιεη λα απνδείμεη φηη ηα ηπρφλ ιάζε πνπ ππάξρνπλ ζηελ αλαδήηεζε 

ηεο αιήζεηαο δελ νθείινληαη ζηε ινγηθή σο θηινζνθηθφ φξγαλν αιιά ζηνλ 

ρξήζηε απηήο.Σν επηρείξεκα ηνπ δε γηα ηελ κηζνινγία θαη ηελ κηζαλζξσπία ην 

απεπζχλεη ζηνλ ίδην ηνλ Φαίδσλα ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηα ιφγηα ηνπ 

σθξάηε(89d-90a). 

ε φζνπο δελ παξαδέρνληαη φηη ε ςπρή επηβηψλεη αηψληα ν σθξάηεο 

ππνζηεξίδεη φηη ε ζεψξεζε απηή πξνθχπηεη απφ ην ζέκα ηεο θζνξάο θαη ηεο 

γέλεζεο. Ο ίδηνο, κειέηεζε ζεσξίεο πξνγελέζηεξσλ ηνπ γηα ην πψο δεκηνπξγείηαη 

ε δσή θαη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη απνηέιεζκα ηεο ελέξγεηαο ησλ κεραληθψλ 

δπλάκεσλ. Ζ κειέηε απηή φκσο ηνλ πξνβιεκάηηζε θαη δελ ηνλ δηαθψηηζε(96a-

96c, 97c-97e). 

Άξρηζε ινηπφλ λα αλαδεηά εμεγήζεηο κέζσ ηεο ινγηθήο αθνινπζίαο θαη 

θαηέιεμε ζην φηη ε γέλεζε θαη θζνξά δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ηδέεο. Με ηε ζεσξία 

ινηπφλ ησλ ηδεψλ θαη κε κία ζεηξά απφ δηεπθξηλίζεηο, ν σθξάηεο θαηαιήγεη ζην 

φηη ε ςπρή ζπλδέεηαη κε ηελ δσή θαη φηη ε πξψηε πεξηιακβάλεη πάληα ηελ ηδέα 

ηεο δεχηεξεο. Καηά ζπλέπεηα, αθνχ ε ςπρή πεξηιακβάλεη ηε δσή δελ κπνξεί 

παξά λα είλαη αζάλαηε.Σν φηη ε ςπρή φκσο είλαη αζάλαηε δελ ζεκαίλεη γηα ηνλ 
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σθξάηε φηη έρεη επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα αθνχ θαη κεηά ζάλαην ε 

ςπρή πξέπεη λα θξνληίδεη λα γίλεηαη θαιχηεξε(107c). 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ην έξγν θιείλεη κε έλαλ γεσκεηξηθφ κχζν. ην 

κχζν απηφ αλαθέξεη θαη ηελ πνξεία θαη ηελ θξίζε ησλ ςπρψλ κεηά ηνλ 

ζάλαην(112e-115a). 

ε απηφv ζηελ νπζία ν Πιάησλ πξνβάιιεη ηελ άπνςε ηνπ σθξάηε πεξί 

απφθηεζεο ησλ αξεηψλ ζηελ επίγεηα δσή θαη ηελ κεγάιε θξνληίδα ηεο ςπρήο 

πνπ απαηηείηαη, επηβεβαηψλνληαο ηελ  θαζψο επίζεο θαη ηελ δηθή ηνπ, πεξί 

αζαλαζίαο ηεο ςπρήο κεηά ζάλαηνλ, απνδίδνληαο ηελ αζαλαζία ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ θξνληίδνπλ ηελ ςπρή πεξηζζφηεξν απφ ην ζψκα ηνπο νδεγψληαο 

ηελ ςπρή απηψλ ζηελ αζαλαζία θαη ζε κία ηδαληθή δσή.  

Σν ηέινο ηνπ έξγνπ είλαη αληάμην φιεο ηεο θηινζνθίαο πνπ μεδηπιψλεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Ο ζάλαηνο δελ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ζηελνρσξεί 

ηνλ άλζξσπν γηαηί ε ςπρή ηνπ είλαη αζάλαηε θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζηνλ ζάλαην 

θαιά πξάγκαηα ηνλ αλακέλνπλ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν σθξάηεο 

αληηκεησπίδεη ηελ εθηέιεζε ηνπ σο έλα είδνο γηνξηήο. Πξηλ πηεη ην θψλεην θάλεη 

κε ην δειεηήξην κία ζπνλδή ζηνπο ζενχο φπσο γίλνληαλ ζηηο γηνξηέο επραξηζηίαο 

πξνο απηνχο γηα λα ηνπο επραξηζηήζεη θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ θαη λα ηνπο 

παξαθαιέζεη λα κεηαβεί κε επηπρία απφ ηε δσή ζην ζάλαην.  

Όηη ν σθξάηεο δελ θνβάηαη ηνλ ζάλαην δηαθαίλεηαη θαη απφ ην φηη πίλεη 

θαη ήξεκνο ην δειεηήξην ρσξίο λα δηζηάδεη θαη λα θνβάηαη θαζφινπ. Γελ 

ιππάηαη θαη γη’ απηφ δελ ζέιεη λα ιππνχληαη θαη νη θίινη ηνπ πνπ αξρίδνπλ λα 

θιαίλε. Ζ ζλεηή ηνπ δσή ηειεηψλεη αιιά ε ςπρή ηνπ παξακέλεη αζάλαηε θαη γη’ 

απηφ καιψλεη ηνπο θίινπο ηνπ αθνχ ζέιεη λα πεζάλεη ζε έλα θαιφ θιίκα πνπ ζα 

ζεκαηνδνηήζεη ηε κεηάβαζε ηεο ςπρήο ηνπ ζε κία λέα δσή. 
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II.  ΠΟΛΙΣΔΙΑ 

1. Δηζαγφγή 

 

 

 Ζ Πνιηηεία ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά έξγα ηεο θηινζνθίαο 

παγθνζκίσο. ην έξγν απηφ ν σθξάηεο καδί κε άιινπο αλζξψπνπο, κε αθνξκή 

ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο, αλαθέξνληαη ζηε δεκηνπξγία κηαο ηδαληθήο 

πνιηηείαο κε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο λα ηελ αλαιακβάλνπλ βαζηιείο-θηιφζνθνη. 

ην έξγν πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο βαζηθέο ηδέεο θαη έλλνηεο πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. Ο φξνο «Πνιηηεία» αθνξά ην πνιίηεπκα 

κίαο θνηλσλίαο, κία έλλνηα πνπ εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ν Αξηζηνηέιεο
25

.Ζ 

Πνιηηεία είλαη ην γλσζηφηεξν έξγν ηνπ Πιάησλα θαη, απφ πνιιέο πιεπξέο, ε 

ππεξβνιηθή θήκε ηνπ ίζσο δελ ήηαλ πξνο φθεινο ηνπ. Μαο παξέρεη ζπζηεκαηηθέο 

απαληήζεηο ζε έλα επξχ θάζκα εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εζηθή, ηελ πνιηηηθή, 

ηελ γλψζε θαη ηελ κεηαθπζηθή θαη σο βηβιίν είλαη γξακκέλν κε ηξφπν πνπ απνζθνπεί 

ζην λα ζπλαξπάζεη ηνλ αλαγλψζηε θαη λα δψζεη κηα γεληθή εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ν Πιάησλαο ζεσξεί αιιειέλδεηα φια απηά ηα εξσηήκαηα
26

. Πφηε 

γξάθηεθε ε Πνιηηεία θαη αλ ζε ζπλέρεηα ή ηκεκαηηθψο θαη αλ έρεη εζσηεξηθή 

ελφηεηα, πνιιέο γλψκεο δηαηππψζεθαλ. Καη βαζηζκέλε ζε εζσηεξηθνχο ιφγνπο (φπσο 

νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ηνπ 5
νπ

 πξνρξηζηηαληθνχ αηψλα, ηα ηαμίδηα ηνπ αλά ηελ Διιάδα, 

ηελ Βφξεηα Αθξηθή, ηελ Αίγππην θαη ηε ηθειία),  επηθξάηεζε ε γλψκε φηη 

νινθιεξψζεθε κεηαμχ 380 θαη 370 π.Υ.
27

. 

           Ο Πιάησλαο ζηνπο κέζνπο δηαιφγνπο ηνπ, ζηελ Πνιηηεία, βιέπεη ηελ 

θπβέξλεζε ηεο πφιεο σο κηα εηδηθή ηέρλε ή επηζηήκε πνπ κφλν νη θηιφζνθνη- 

βαζηιείο γλσξίδνπλ. Δμάιινπ, ν Πιάησλαο είρε επεξεαζηεί ηφζν βαζηά απφ ηνλ 

σθξάηε θαη πεηζηεί φηη ε θηινζνθία άμηδε σο επάγγεικα δσήο, πνπ ήιπηδε ζε 

νιφθιεξε ηελ δσή ηνπ αηζηφδνμα φηη ε θηινζνθία ίζσο αιιάμεη ηνλ θφζκν πξνο ην 

                                                           
25

«Πνιηηηθά», 1264b 24. 

26
 Γηακαληνπνχινπ, 1975, ζει. 5 

27
 Μαληάηεο, 2005, ζει. 19 
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θαιχηεξν. Ζ Πνιηηεία άιισζηε απνπλέεη έλα πνιχ αηζηφδνμν κήλπκα θαη απνηειεί 

έλα πνιηηηθφ ζρέδην γηα κηα κειινληηθή θνηλσλία πνπ πξφθεηηαη λα έξζεη
28

. 

          Ο πινχηνο απηνχ ηνπ βηβιίνπ θαίλεηαη απφ ηηο πνιχ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηηο 

νπνίεο έρεη πξνθαιέζεη. Ο Πιάησλαο έρεη ζεσξεζεί επαλαζηάηεο, ζπληεξεηηθφο, 

θαζίζηαο, θνκκνπληζηήο, απφιπηα πξνζγεησκέλνο κεηαξξπζκηζηήο θαη νλεηξνπφινο. 

Παξ’ φηη θάπνηεο απφ ηηο εξκελείεο απηέο είλαη επθάληαζηεο απφ θάπνηεο άιιεο, φιεο 

έρνπλ θάπνην έξεηζκα ζην θείκελν. Έλα βηβιίν πνπ πξνθαιεί ηφζν έληνλεο δηαθσλίεο 

φζνλ αθνξά ην λφεκα ηνπ δελ γίλεηαη λα είλαη απιφ θαη επθνινλφεην, φζν θαη αλ ην 

ίδην ην ζπγγξαθηθφ χθνο ηνπ Πιάησλα πξνζπαζεί λα καο πείζεη πεξί ηνπ αληηζέηνπ.Ζ 

πξψηε καο αληίδξαζε ζην έξγν πηζαλφλ λα είλαη απιντθή· επίζεο, πηζαλφλ λα είλαη 

ερζξηθή. Όινη ζρεδφλ ζα βξίζθακε πνιιέο απφ ηηο πιαησληθέο απφςεηο απαξάδεθηεο, 

αθφκε θαη απσζεηηθέο. Ζ ηδεψδεο θνηλσλία ηνπ Πιάησλα είλαη άθξσο απηαξρηθή. Ο 

ηδαληθφο άλζξσπνο είλαη αθνζησκέλνο ζε έλα θνηλσληθφ ηδεψδεο θαη ηαπηίδεηαη κε 

έλαλ θνηλσληθφ ξφιν κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα ληψζνπκε φηη ν Πιάησλαο αξλείηαη 

ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ αηφκνπ. Οη ζεσξίεο γηα ηελ γλψζε θαη ηελ 

εζηθή έξρνληαη ζε αληίζεζε κε πνιιέο δηθέο καο παξαδνρέο. 

          Ωζηφζν, δελ πξέπεη λα ππνηηκήζνπκε ηνλ Πιάησλα ζε απηφ ην ζεκείν. Δίλαη 

δεηλφο ηερλίηεο ηνπ ιφγνπ θαη έρεη επίγλσζε ηεο εληχπσζεο πνπ πξνθαιεί. Ζ 

Πνιηηεία απνζθνπεί ζην λα αηθληδηάζεη θαη λα θινλίζεη ηνπο αλαγλψζηεο ηεο. Ο 

Πιάησλαο δελ ζθφπεπε λα θαηεπλάζεη ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ· ζα έλησζαλ ην ίδην 

ελνριεκέλνη κε εκάο- θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξν, εθ’ φζνλ εκείο δνχκε ζε θφζκν 

πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλν κε πνηθίιεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο κνξθέο 

θνιεθηηβηζκνχ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ δηθφ ηνπο.  Ο Πιάησλαο ελδηαθέξεηαη κε πάζνο 

γηα έλα ζχλνιν δεηεκάησλ θαη πξνηηκά λα καο ηαξαθνπλήζεη, ψζηε λα 

ζπλαηζζαλζνχκε ηφζν απηά ηα ίδηα ηα δεηήκαηα φζν θαη ηα ζπγθινληζηηθά 

επαθφινπζά ηνπο, παξά λα δηαηεξήζεη ηελ ζπδήηεζε ζ΄ έλα αθίλδπλν επίπεδν. Έλα 

απνηέιεζκα απηνχ ηνπ πξάγκαηνο είλαη πσο είλαη αδχλαηνλ λα παξακείλνπκε 

νπδέηεξνη απέλαληη ζηελ Πνιηηεία. Δάλ πξάγκαηη ζπιιάβνπκε ηα φζα ιέεη ν 

Πιάησλαο, ηφηε ζα πξέπεη λα απαληήζνπκε ζε απηά. Δάλ δηαθσλνχκε κε θάπνην 

πξνθιεηηθφ ζπκπέξαζκα, ππνρξεσηηθά ζα αλαξσηεζνχκε ην γηαηί θαη ζα 

ππνζηεξίμνπκε ηελ άπνςή καο. Απηφο, είλαη εμάιινπ, ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ 
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Πιάησλα· ζέιεη λα ζθεθηνχκε, λα αζθήζνπκε ηελ θηινζνθία, παξά λα 

ζπγθαηαλεχζνπκε κε λσζξφηεηα ζηα ιεγφκελά ηνπ.    

           Παξά ηνλ δνγκαηηθφ ηνπ ηφλν, ν Πιάησλαο δελ επηζπκεί ηελ εχθνιε θαη 

αζηφραζηε ζπκθσλία· ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ελδερφκελν ηεο αζηφραζηεο 

ζπκθσλίαο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δελ εκπηζηεχεηαη ηα βηβιία, φπσο 

βιέπνπκε ζε έλα άιιν πεξίθεκν ρσξίν ελφο άιινπ δηαιφγνπ, ηνπ Φαίδξνπ (274b-

277a). Σα βηβιία δελ κπνξνχλ λα καο απνθξηζνχλ, νχηε απαληνχλ ζηηο ελζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο πξνθαινχλ· δελ κπνξεί λα ππάξμεη γλήζηνο πλεπκαηηθφο δηάινγνο αλάκεζα 

ζηνλ ζπγγξαθέα θαη ζηνλ αλαγλψζηε, παξά κφλν κεηαμχ δχν αηφκσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζε θηινζνθηθή ζπδήηεζε. Ο Πιάησλαο έρεη επεξεαζηεί βαζηά απφ ηελ 

ηδέα φηη ε αιεζηλή  γλψζε είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζεί κφλν απφ ηνλ θαζέλα 

πξνζσπηθά, κε ην λα ζθέπηεηαη δηεμνδηθά δηαθνξά δεηήκαηα θαη λα ακθηζβεηεί 

θαζεηί ην παξαδεδεγκέλν. Ζ παζεηηθή αλάγλσζε θάπνηνπ βηβιίνπ δελ είλαη 

ζπληνκφηεξνο δξφκνο γηα ηελ θαηαλφεζε. Όια απηά, βέβαηα, δελ ζεκαίλνπλ φηη ε 

Πνιηηεία δελ απνηειεί ζνβαξφ εγρείξεκα· ν Πιάησλαο αμηνπνηεί ζην έπαθξν φια ηα 

κέζα πνπ δηαζέηεη γηα λα πξνσζήζεη ηηο ηδέεο ηνπ. Ωζηφζν, ε Πνιηηεία καο 

ελζαξξχλεη λα ηελ ζεσξήζνπκε  ζπλεηδεηά θαη εζθεκκέλα πξνθιεηηθή θαη λα 

ζθεθηνχκε φηη ν Πιάησλαο ζα δπζαλαζρεηνχζε ιηγφηεξν κε κηα επθξηλψο 

δηαηππσκέλε ερζξηθή αληίξξεζε ζην έξγν ηνπ απ’ φζν κε κηα παζεηηθή θαη άθξηηε 

απνδνρή ηνπ. Ο Πιάησλαο καο πξνζθέξεη ηελ αιήζεηα φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν 

ίδηνο· ελ ηνχηνηο, πξφθεηηαη γηα αιήζεηα ηελ νπνία ν θαζέλαο καο πξέπεη λα 

αλαθαιχςεη εθ λένπ, ψζηε λα κπνξεί λα εηπσζεί αιεζψο γηα εκάο φηη ηελ θαηέρνπκε
29
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2. Ιζηορηθό πιαίζηο 

 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο Πνιηηείαο σο ινγνηερληθήο κνξθήο θη αθφκε ην 

πεξηερφκελν πνιιψλ απφ ηα παξαδείγκαηα ηεο αζθαιψο νθείινληαη θαηά κεγάιν 

κέξνο ζηηο γξήγνξεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ επεξέαζαλ ηνπο Έιιελεο 

ηνπ ηέινπο ηνπ πέκπηνπ θαη ηνλ ηέηαξην αηψλα
30

. Σν έξγν δηαδξακαηίδεηαη ην 421 

π.Υ. ζηνλ Πεηξαηά φπνπ βξίζθεηαη ην ζπίηη ηνπ Πνιέκαξρνπ. Ο σθξάηεο είλαη 

απηφο πνπ πεξηγξάθεη ην δηάινγν πνπ έιαβε ρψξα. Δθηφο απφ ηνλ σθξάηε, ζην 

δηάινγν ζπκκεηέρνπλ νκηινχληα αιιά θαη βνπβά πξφζσπα. Σα βνπβά είλαη ν 

Υαξκαληίδεο, απφ ηελ Παηαλία, ν Λπζίαο, γηνο ηνπ Κέθαινπ, ν Δπζχδεκνο, γηνο 

ηνπ Κέθαινπ θαη ν Νηθήξαηνο, γηνο ηνπ Νηθία. Σα νκηινχληα πξφζσπα είλαη ν 

παηέξαο ηνπ ξήηνξα Λπζία Κέθαινο, πνπ θαηαζθεπάδεη φπια θαη είλαη κέηνηθνο, 

ν Θξαζχκαρνο απφ ηε Υαιθεδφλα πνπ είλαη ζνθηζηήο, ν Γιαχθσλ θαη ν 

Αδείκαληνο κεγαιχηεξνη αδειθνί ηνπ Πιάησλα, ν Κιεηηνθψλ πνπ είλαη γηνο ηνπ 

Αξηζησλχκνπ θαη ν Πνιέκαξρνο πνπ είλαη γηνο ηνπ Κεθάινπ.Ζ ζπδήηεζε ζηελ 

Πνιηηεία δηεμάγεηαη ην 422 π.Υ., ζηε δηάξθεηα ηεο Δηξήλεο ηνπ Νηθία, ε νπνία έπαπζε 

πξνζσξηλά ηνλ πφιεκν, πνπ ζχληνκα κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ηειείσλε κε ηε ηθειηθή 

Δθζηξαηεία. Ο Πιάησλαο εθείλε ηελ επνρή ήηαλ κηθξφ παηδί, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη 

αθφκε θαη αλ θάπνηα εθδνρή ηεο ζπδήηεζεο ηεο Πνιηηείαο είρε δηαδνζεί εθείλνο ζα 

κπνξνχζε λα ηελ είρε κάζεη αξθεηά αξγφηεξα, φηαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα είραλ 

πιένλ πεζάλεη ( ε Πνιηηεία γξάθηεθε, πηζαλψο γχξσ ζην 375 π.Υ. πελήληα ρξφληα 

αθνχ έιαβε ρψξα σο «δηάινγνο», θάηη πνπ ππνδεηθλχεη φηη ε ζπδήηεζε είλαη 

επηλνεκέλε)
46

. Πξνθαλψο, ε Αζήλα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζην απφγεην ηεο 

εγεκνληθήο ηεο ιακπξφηεηαο θαη δχλακεο. Φαίλεηαη, επίζεο, φηη πξφθεηηαη γηα επνρή 

απφιπηεο εηξήλεο. Γελ γίλεηαη ε παξακηθξή αλαθνξά ζε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο· 

θαη, παξφιν πνπ ηε ζπληξνθηά ηελ απνηεινχλ θπξίσο λένη ζηξαηεχζηκεο ειηθίαο, δελ 

γίλεηαη θακία εμήγεζε γηα ηελ παξνπζία ηνπο ζηε κεηξφπνιε
31

. 

           Ο Πιάησλαο, φηαλ γξάθεη, γλσξίδεη πσο δελ είλαη δπλαηφλ ε ζπδήηεζε λα κελ 

επηζθηαζηεί απφ ην γεγνλφο φηη νη αλαγλψζηεο γλσξίδνπλ ηη ζα ζπκβεί ζηνπο 

πξσηαγσληζηέο ηεο. Ο σθξάηεο θπζηθά, ζα εθηειεζηεί κε ηελ θαηεγνξία πσο 

απνηειεί απεηιή γηα ηελ δεκνθξαηία σζηφζν, ζαλ λα κελ έρεη επίγλσζε απηνχ ηνπ 

                                                           
30
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θηλδχλνπ, ζρεδηάδεη έλα θξάηνο πνπ ζα ην δηνηθεί κηα επηηξνπή, ρσξίο λα ζπκκεηέρεη 

ζ΄ απηήλ πνιηηηθά ε πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηψλ ηνπ. Οξηζκέλεο θνξέο νη ζπλνκηιεηέο 

ηνπ ηνλ πξνεηδνπνηνχλ φηη ην θνηλφ ζα αληηκεησπίζεη ερζξηθά ηηο ηδέεο ηνπ (γηα 

παξάδεηγκα ζην ρσξίν 474a). Σέηνηεο πξνεηδνπνηήζεηο καο επηηξέπνπλ λα 

αληηιεθζνχκε φηη απηφο ν δηάινγνο – φπσο θαη αξθεηνί άιινη – ιεηηνπξγεί θαη σο 

ππεξάζπηζε ηνπ σθξάηε
32

. Ζ νινθιήξσζε ηεο Πνιηηείαο ηνπνζεηείηαη ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 380-370 π.Υ., έηνο ηεο ζπληξηβήο ηεο πάξηεο ζηα Λεχθηξα. Ζ 

θαηαιπηηθή εληχπσζε απηήο ηεο ήηηαο έζβεζε κηα γηα πάληα ζηα κάηηα ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνχ θφζκνπ ηελ φπνηα παξαδεηγκαηηθή αμία ηνπ ζπαξηηαηηθνχ πνιηηεχκαηνο 

θαη γεληθφηεξα ηεο ζπαξηηαηηθήο αγσγήο ηνπ βίνπ, νξηζκέλεο φςεηο ηεο νπνίαο 

πξνβάιινληαη εκκέζσο ή θαη ακέζσο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο Πνιηηείαο σο 

ππνδεηγκαηηθέο. Όπσο θαη λα έρεη ην πξάγκα, κπνξνχκε λα δερζνχκε θαηά 

πξνζέγγηζε σο ρξφλν ζπγγξαθήο ην 375 π.Υ., φηαλ ν θηιφζνθνο είρε αξρίζεη λα 

δηαλχεη ηελ έθηε δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ. Ζ ηζηνξηθή απηή ρξνλνιφγεζε είλαη 

ζπκβαηή θαη κε ηε ζρεηηθή ρξνλνιφγεζε ηεο Πνιηηείαο πνπ ζε φιεο ηηο γεληθέο 

εθζέζεηο ηνπ πιαησληθνχ έξγνπ ηνπνζεηείηαη- κε βάζε ηα πθνινγηθά δεδνκέλα αιιά 

θαη ζηνηρεία απφ ηελ εζσηεξηθή αλέιημε ηνπ πιαησληθνχ ζηνραζκνχ- ζην θέληξν ηνπ 

ζπγγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ Πιάησλα
33

.   

 

3. Περίιευε 

 

 Σν έξγν είλαη ρσξηζκέλν ζε 10 βηβιία πνπ ην θαζέλα απφ απηά 

αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ηα πξψηα πέληε βηβιία πεξηγξάθεηαη ε 

ηδαληθή πνιηηεία κε αθνξκή ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο δηθαηνζχλεο. ηα 

επφκελα δχν βηβιία νξίδεηαη ε έλλνηα ησλ θηινζφθσλ θαη αμηνινγνχληαη σο 

άξρνληεο ηεο πνιηηείαο. ηα ηξία ηειεπηαία βηβιία εμεηάδνληαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πνιηηεπκάησλ σο κνξθή δηαθπβέξλεζεο. 

Μνξθνινγηθά ε Πνιηηεία απνηειεί κηα αθήγεζε ηνπ σθξάηε ζε θάπνηνλ ή ζε 

θάπνηνπο κε θαηνλνκαδφκελνπο αθξναηέο πνπ ηνλ αθνχλε ζησπεινί. Σνπο δηεγείηαη 

ηελ ελδηαθέξνπζα θαη καθξά ζπδήηεζε – αξθεηά κεγαιχηεξε απφ νινλπθηία!-, πνπ 
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είρε γίλεη κφιηο ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ζηνλ Πεηξαηά, φπνπ ν σθξάηεο είρε πάεη γηα 

λα πξνζεπρεζεί ζηε ζεά θαη λα παξαθνινπζήζεη κηα ζξεζθεπηηθή ηειεηή (327a1-2), 

ζην ζπίηη ελφο ειηθησκέλνπ πινχζηνπ κεηνίθνπ απφ ηηο πξαθνχζεο, ηνπ Κέθαινπ, 

θπξίσο αλάκεζα ζηνλ αθεγεηή σθξάηε θαη ζε δχν μερσξηζηνχο λένπο, 

ραξαθηεξηζηηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο αξηζηνθξαηηθήο θαινθαγαζίαο, ηνλ Γιαχθσλα 

θαη ηνλ Αδείκαλην, ηνπο κεγαιχηεξνπο αδειθνχο ηνπ Πιάησλα. Θεκαηηθφο ππξήλαο 

απηήο ηεο ζπδήηεζεο είλαη ην εξψηεκα πεξί ηεο δηθαηνζχλεο. Ήδε ζηελ εηζαγσγηθή 

ζθελή είλαη ελζσκαησκέλε κηα ζχληνκε ζπλνκηιία ηνπ σθξάηε κε ηνλ γέξνληα 

Κέθαιν, ε νπνία νδεγεί αβίαζηα ζην εξψηεκα πεξί ηεο δηθαηνζχλεο (331d1). Απφ 

απηφ ην ζεκείν θαη κέρξη ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 2
νπ

 βηβιίνπ (386c 3) κε ζπλνκηιεηέο 

ηνπ σθξάηε, δηαδνρηθά, ην γηφ ηνπ νηθνδεζπφηε Πνιέκαξρν (έσο ην 336a 10), ην 

ζνθηζηή Θξαζχκαρν (έσο ην 354c3), ηνλ Γιαχθσλα (έσο ην 362c 9) θαη ηνλ 

Αδείκαλην (έσο ην 367e5) ζπδεηνχληαη ε νπζία θαη ηα επαθφινπζα ηεο δηθαηνζχλεο: 

Ση είλαη ε δηθαηνζχλε; Πνην ην φθεινο γηα ηνλ άλζξσπν ν νπνίνο πξάηηεη δηθαηνζχλε;  

           Απφ ην 368c σο ην 433e (απφ ηα κέζα ηνπ δεχηεξνπ βηβιίνπ σο ηα κέζα ηνπ 

ηέηαξηνπ βηβιίνπ) ζπδεηνχλ κε ην σθξάηε κε ελαιιαγή ν Γιαχθσλαο θαη ν 

Αδείκαληνο. Ζ ζπδήηεζε ηνπο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε νπζία ηεο δηθαηνζχλεο 

ζα κπνξνχζε επθνιφηεξα λα αληρλεπζεί, αλ εμεηαδφηαλ πην κεγάια θαη πην επδηάθξηηα 

κεγέζε (θαηά ην πξσηφηππν, 368e, αλ δειαδή γηλφηαλ πξνζπάζεηα λα εληνπηζζεί ε 

δηθαηνζχλε κεο ζην πιαίζην κηαο δίθαηεο πνιηηείαο). ην ζεκείν απηφ θαη σο ην 427c 

εμεηάδεηαη ε δνκή ελφο ηδαληθνχ θξάηνπο δηθαηνζχλεο. Οη ζπλνκηιεηέο απνθαζίδνπλ 

λα ην «ζπγθξνηήζνπλ» λνεξά θαη ζην ηδαληθφ θαηαζθεχαζκα ηνπο δηαθξίλνπλ ηξεηο 

θαηεγνξίεο πνιηηψλ, πνπ ηηο νξηζηηθνπνηνχλ ζηε ζπλέρεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπο : ηνπο 

«θχιαθεο», πνπ είλαη νη ιίγνη πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηε δηαθπβέξλεζε ηεο λνεξήο 

πνιηηείαο, ηνπο «επηθνχξνπο», κηα νκάδα βνεζψλ πνπ ζπκπαξαζηέθνληαη ζηνπο 

πξψηνπο ζηξαηεπκέλνη ζην έξγν ηεο θχιαμεο ηεο πνιηηείαο απφ εμσηεξηθνχο θαη 

εζσηεξηθνχο ερζξνχο, θαη ην πιήζνο ησλ «δεκηνπξγψλ», δειαδή ησλ γεσξγψλ, ησλ 

ηερληηψλ, ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ δηαθηλεηψλ γεληθά ησλ πιηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ 

δηθαηνζχλε ζηελ πεξίπησζε ηεο ηδαληθήο απηήο πνιηηείαο εληνπίδεηαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ φηη θαζεκία απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο θάλεη φζα ηεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

λα θάλεη (433e). ην ζεκείν απηφ ε ζπδήηεζε επαλέξρεηαη ζηε ζθαίξα ηεο αηνκηθήο 

ςπρήο. ε αλαινγία κε φ,ηη ζπκθσλήζεθε γηα ηελ ηξηρνηφκεζε ησλ πνιηηψλ ηεο 

ηδαληθήο πνιηηείαο (θαηά ην πξσηφηππν, 440e, ηξηρνηνκείηαη θαη ε αηνκηθή ςπρή ζε 
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«επηζπκεηηθφλ», ζε «ζπκνεηδέο» θαη ζε «ινγηζηηθφλ» θαη ε έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο 

εδψ είλαη θάζε κέξνο λα ελεξγεί ζην πιαίζην ηεο θχζεο ηνπ θαη λα κελ εηζρσξεί ζηελ 

πεξηνρή ησλ άιισλ δχν). Έηζη ε ζπδήηεζε νδεγείηαη ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε νπζία 

ηεο δηθαηνζχλεο απνηειεί εζσηεξηθή θαηάζηαζε θαη δηάζεζε είηε ηνπ ζπιινγηθνχ 

είηε ηνπ αηνκηθνχ ππνθεηκέλνπ, ηεο πφιεο ή ηεο ςπρήο, θαη δηακνξθψλεηαη έηζη θάηη 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη πγεία θαη νκνξθηά ηεο ςπρήο (444b). 

           ην ζεκείν απηφ (πέκπην βηβιίνπ, 449a) ε πξφζεζε ηνπ σθξάηε λα 

νινθιεξψζεη ην ζέκα κε ηε δηεξεχλεζε ησλ αληίζεησλ θαηαζηάζεσλ, δειαδή ηεο 

άδηθεο πνιηηείαο θαη ηεο άδηθεο ςπρήο, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε ηεο 

δηθαηνζχλεο κε ηελ αδηθία θαη λα εμεηαζζεί ην θξίζηκν εξψηεκα, πνηα απφ ηηο δχν 

εμαζθαιίδεη πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα ζηελ πφιε θαη ζην άηνκν, ε ζπδήηεζε 

μεζηξαηίζεη. Σν μεζηξάηηζκα απηφ νθείιεηαη ζε παξέκβαζε ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ 

σθξάηε θαη άιισλ αθξναηψλ ηεο ζπδήηεζεο. Απηνί κε πηεζηηθή επηκνλή δεηνχλ 

απφ ην σθξάηε λα δηεπθξηλίζεη ηη αθξηβψο ελλννχζε, φηαλ πξσηχηεξα έιεγε, 

κηιψληαο γηα ηελ θηήζε γπλαηθψλ, γηα ηνπο γάκνπο θαη ηελ ηεθλνγνλία, φηη απηά ηα 

ζέκαηα ζα ξπζκίδνληαη κε ηελ αξρή (423e). 

           Ο σθξάηεο έρεη θάπνηνπο αξρηθνχο δηζηαγκνχο λα αλαπηχμεη θαηλνηφκεο 

ζέζεηο, αιι’ «ππνρσξεί» κπξνζηά ζηελ πξνβαιιφκελε απαίηεζε. πκθσλείηαη 

αξρηθά φηη ζηελ ηδαληθή πνιηηεία νη γπλαίθεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα εθπαίδεπζε θαη 

αγσγή κε ηνπο άληξεο, λα αζθνχληαη ζηα πνιεκηθά έξγα, φπσο εθείλνη, θαη λα κελ 

έρεη θαλέλαο δηθή ηνπ νηθνγέλεηα –απηφ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ησλ «θπιάθσλ» θαη 

ησλ «επηθνχξσλ»-, (457c). Αθνινπζεί ιεπηνκεξέζηεξε έθζεζε δηάθνξσλ ξπζκίζεσλ, 

ψζηε θαλέλαο απφ ηνπο «θχιαθεο» θαη απφ ηνπο «επηθνχξνπο», άληξεο θαη γπλαίθεο, 

λα κελ μέξεη πνηα είλαη ηα θπζηθά παηδηά ηνπ (457d)  θαη φινη λα ληψζνπλ φηη είλαη 

παηέξεο ή κεηέξεο φισλ ησλ παηδηψλ. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη πέξα (ζην ππφινηπν 

ηνπ πέκπηνπ βηβιίνπ θαη ζηα βηβιία έθην θαη έβδνκν, 474a-541b) ε νκάδα ησλ 

θηινζφθσλ – θπιάθσλ κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ σξηκφηεηα ηεο, άληξεο θαη γπλαίθεο, 

ζα αλαιάβνπλ λα δηεθπεξαηψλνπλ φηη είλαη απαξαίηεην: ρσξίο δεζκεχζεηο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη έρνληαο σο δηαθξηηηθφ ζηνηρείν ηνπο ην ζετθφ ρξπζάθη 

θαη αζήκη ηεο ςπρήο ηνπο (416d) θαη ζα θπβεξλνχλ ζσζηά φρη απιψο εθαξκφδνληαο 

θάπνηνπο ζεζπηζκέλνπο λφκνπο, αιιά κε δηαξθή πξνζήισζε ζην «αγαζφλ» (540a), 

θαη ζα έρνπλ θχξην έξγν ηνπο λα επηιέγνπλ θαη λα πξνεηνηκάδνπλ ηε κειινληηθή 

εγεζία ηεο πφιεο. 



22 
 

          Αθνινπζεί έλα «αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο» ζηελ πιαησληθή 

πνιηηεία. Μεηά ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο ζα θαιιηεξγείηαη ην 

«ζπκνεηδέο» θαη ην «θηιφζνθνλ» ηκήκα ηεο ςπρήο κε ηε «κνπζηθή», δειαδή κε ηελ 

πνηθίιε πλεπκαηηθή άζθεζε, θαη κε ηε γπκλαζηηθή. Απφ ηελ εθπαίδεπζε πάλησο ησλ 

λέσλ ζα απνθιεηζζνχλ ε επηθή θαη ε δξακαηηθή πνίεζε, επεηδή κε πεξηγξαθέο ηνπ 

θαθνχ εμάπηνπλ ηα πάζε, θαη θάζε κνξθή κνπζηθήο πνπ, αληί λα δπλακψλεη ηελ 

ςπρή, ηελ απνθνηκίδεη. Οη λένη ζηελ ειηθία ησλ 16-18 εηψλ ζα δηδάζθνληαη 

καζεκαηηθέο επηζηήκεο, ζηα δχν επφκελα ρξφληα ζα αζθνχληαη ζε πνιεκηθά έξγα. 

Όζνη απφ απηνχο ζα είλαη πεξηζζφηεξν πξνηθηζκέλνη απφ ηνλ 20
ν
 ρξφλν ηεο δσήο 

ηνπο ζα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο κε καζεκαηηθέο ζπνπδέο, επεηδή θξίλεηαη 

φηη απηέο είλαη θαηάιιειεο γηα ηε κεηαζηξνθή ηεο ςπρήο απφ ηνλ θφζκν ησλ 

αηζζεηψλ ζηνλ θφζκν ηεο θαζαξήο λφεζεο, ψζηε ε ςπρή λα ζπιιάβεη ηελ εζσηεξηθή 

ζπγγέλεηα ησλ καζήζεσλ απηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε θχζε ηνπ αιεζηλνχ φληνο. Θα 

αθνινπζήζεη χζηεξα απφ ζεηξά δνθηκαζηψλ κηα πεληάρξνλε ζπνπδή ηεο δηαιεθηηθήο, 

πνπ ζεσξείηαη επηζηέγαζκα απηνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο  (534e) θαη ζα 

θνξπθψλεηαη κε ην κέγηζην κάζεκα, ηε γλψζε ηεο ηδέαο ηνπ «αγαζνχ», επεηδή θαηά 

ην πξσηφηππν (505a). Σέινο, κεηά ηε ζεσξεηηθή απηή θαηάξηηζε ζα αθνινπζεί 

δεθαπεληάρξνλε πξαθηηθή άζθεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο πνιηηείαο· 

φζνη ζα αξηζηεχζνπλ εδψ ζα είλαη άξρνληεο- θχιαθεο ηεο πφιεο. 

          ηα βηβιία φγδνν θαη έλαην ε ζπδήηεζε επαλέξρεηαη ζην ζεκείν απ’ φπνπ έρεη 

αλαγθαζηεί ν σθξάηεο λα θάλεη ηε κεγάιε παξέκβαζε. Σψξα δηεξεπλάηαη ε αδηθία 

ζηελ ςπρή θαη ζηελ πνιηηεία. Αλαπηχζζεηαη ηψξα κηα παζνινγία ησλ θαθψλ 

πνιηηεπκάησλ κε νινέλα βαζχηεξεο απνθιίζεηο απφ ην ηδαληθφ πνιίηεπκα. Πξψηα 

πεξηγξάθεηαη έλα «ηηκνθξαηηθφ» πνιίηεπκα κε νινέλα βαζχηεξεο απνθιίζεηο απφ ην 

ηδαληθφ πνιίηεπκα (547c-550c) απφ θηιφδνμνπο πνιεκηζηέο, πνπ κεηαιιάζζεηαη ζε 

κηα πινπηνθξαηηθή «νιηγαξρία» (550c-555a)· απηή νδεγεί κε ηε ζεηξά ηεο ζε κηα 

«δεκνθξαηία»  κε αραιίλσηε ειεπζεξία (555b-562a), πνπ θαηαιήγεη ζε «ηπξαλλίδα» 

κε θαζνιηθή ππνδνχισζε ησλ πνιηηψλ (562a-576b). Απηά ηα ηέζζεξα θαθά, θαηά 

ηελ αλάιπζε απηή, πνιηηεχκαηα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρή εθείλσλ πνπ κε ηνλ 

εγεηηθφ ξφιν ηνπο ζηα θνηλά θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν ησλ πνιηηεπκάησλ. Σν ηειηθφ 

ζπκπέξαζκα ηεο ζπδήηεζεο απηήο είλαη φηη ην ηπξαλληθφ πνιίηεπκα ηαπηίδεηαη κε ηελ 

απφιπηε αδηθία θαη φηη ν ηχξαλλνο είλαη ηαπηφρξνλα ν πην άδηθνο θαη ν 

δπζηπρηζκέλνο απ’ φινπο ηνπο αλζξψπνπο. 
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           ην δέθαην βηβιίν ηεο Πνιηηείαο, κε επηρεηξήκαηα πνπ έρνπλ αληηιεθζεί απφ 

ηελ «ζεσξία ησλ ηδεψλ» (595a-603b) αλαλεψλεηαη ε αξρηθή επίζεζε ελαληίνλ ηεο 

επηθήο θαη ηεο δξακαηηθήο πνίεζεο θαη απφ ην 607eγίλεηαη καθξνζθειήο αλαθνξά γηα 

ηηο αληακνηβέο πνπ έρεη ν δίθαηνο άλζξσπνο θαη φζν δεη θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ. ην 

ηέινο ηνπ έξγνπ (614b-621d) ελζσκαηψλεηαη ν κχζνο ηνπ Ζξφο. Ο σθξάηεο 

απεπζχλεηαη ζην Γιαχθσλα θαη κε εχινγε απηαξέζθεηα ηνλίδεη φηη, αλ αθνινπζνχκε 

ηε ζπκβνπιή ηνπ θαη αλ πηζηεχνπκε φηη ε ςπρή είλαη αζάλαηε θαη φηη είλαη ηθαλή λα 

αληέρεη φια ηα θαθά θαη φια ηα θαιά, ζα είκαζηε θίινη θαη κεηαμχ καο θαη κε ηνπο 

ζενχο θαη ελεξγψληαο ζσζηά ζα επηπρνχκε
34

. 

 

4. Ποιίηες θαη δηθαηοζύλε 

 

Ο Πιάησλαο δελ πεξηνξίδεηαη ζην λα ππνζέηεη έλα είδνο πνιηηείαο θαη κε ην λα 

παξέρεη ζπκβνπιέο πξνο ηελ θαιπηέξεπζή ηεο ή κε ην λα ζπδεηά ηελ ζρεηηθή αμία 

ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ηεο πνιηηείαο, φπσο έθαλαλ νη ζνθηζηέο. Απηφο είλαη 

πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθφο απφ ηνπο ζνθηζηέο ζηε δηεξεχλεζε δηαθφξσλ ζεκάησλ· 

αξρίδεη ηελ εμέηαζε ηνπ κε ην γεληθφ πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ δηθαηνζχλε· ε 

«ζπκθσλία» ηεο  Πνιηηείαο αξρίδεη κε ην νηθείν ζσθξαηηθφ ζέκα ζρεηηθά κε ηελ 

αξεηή θαη ζε απηφ ην «θιεηδί», φπσο νη πξψηκνη δηάινγνη ηνπ. Καηά πξψηνλ, θαζψο 

επεκβαίλεη θαη ζηνπο πξψηκνπο δηαιφγνπο, ε πνιηηεία δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ. Ο 

σθξάηεο θαίλεηαη λα αξρίδεη λα ζπδεηεί ζρεηηθά κε κία κφλν αξεηή. Αιιά ε 

ζπδήηεζε έρεη έλα ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ ππφβαζξν, ην νπνίν, παξφηη είλαη αδηφξαην, 

είλαη παξφλ ζηα κάηηα ηνπ ηζηνξηθνχ. Γηα λα αληηιεθζνχκε ηελ αξρή ηεο Πνιηηείαο, 

ην πξψην βηβιίν, πξέπεη λα ζθεθηνχκε ηηο δηακάρεο ζρεηηθά κε ην ηδεψδεο ηεο 

δηθαηνζχλεο , νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα θαηά ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα ηεο δσήο ηνπ 

Πιάησλα. Ζ δηθαηνζχλε είλαη θαηεμνρήλ πνιηηηθή αξεηή. Καζψο ν παιαηφο πνηεηήο 

είπε, πεξηέρεη κέζα ηεο φιεο ηηο άιιεο αξεηέο. Πξηλ απφ πνιιά ήδε ρξφληα, φηαλ ε 

ζπληαγκαηηθή πνιηηεία ιάκβαλε χπαξμε, ν ζηίρνο απηφο είρε εθθξάζεη θαηά ηξφπν 

αμηνζεκείσην ηε λέα ζεκαζία ηεο έλλνηαο αξεηήο· θαη ηψξα απηή ήηαλ αθφκα κία 

θνξά, πξαγκαηηθή θαη επίθαηξε γηα ηνλ Πιάησλα· φκσο ην λφεκα ηεο είρε κεηαβιεζεί 

θαη θαηαζηεί βαζχηεξν. Γηα ηνλ καζεηή ηνπ σθξάηε δελ ήηαλ δπλαηφ λα απνηειεί 
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 Μαπξφπνπινο, 2006, ζει.50-55 



24 
 

απιή πξνζθφιιεζε ζηνπο λφκνπο, ζε εθείλε ηε λνκηκφηεηα, ε νπνία είρε θαηαζηεί 

ηείρνο ηεο ζπληαγκαηηθήο πνιηηείαο θαηά ηνπ θφζκνπ ησλ νιηγαξρηθψλ, 

θενπδαξρηθψλ ή επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ. Ζ αληίιεςε ηνπ Πιάησλα ζρεηηθά κε ηελ 

δηθαηνζχλε ππεξέβαηλε φινπο ηνπο αλζξψπηλνπο ζεζκνχο, γη΄ απηφ ηνπνζεηεί ηελ ξίδα 

ηεο δηθαηνζχλεο κάζα ζηελ ςπρή. Ό, ηη ν θηιφζνθνο απνθαιεί δηθαηνζχλε πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηελ θαη’ εμνρήλ εζσηεξηθή θχζε ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο
35

.   

            Γχν αηψλεο λσξίηεξα ε δηεπζέηεζή ηνπ γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θνκκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαίλεηαη λα είρε ιάβεη ηελ εμήο κνξθή: φινη νη πνιίηεο 

φθεηιαλ λα ππαθνχζνπλ ζηελ αξρή ηνπ θαζνιηθνχ λφκνπ. Αιιά νη εμειίμεηο πνπ 

επαθνινχζεζαλ έδεημαλ, φηη ε ιχζε απηή εκπεξηέρεη ζνβαξέο δπζθνιίεο. Οη λφκνη 

είραλ ζρεδηαζηεί λα δηαξθέζνπλ γηα πνιχ ρξφλν, ίζσο γηα πάληνηε. Αιιά ήξζε ε 

ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ρξεηάδνληαλ ή  θαιπηέξεπζε ή δηεχξπλζε. Καη φκσο ε πείξα 

έδεημε, φηη ηα πάληα εμαξηψληαη απφ έλα θνηλσληθφ ζηνηρείν ζην θξάηνο, ην νπνίν 

ζηνηρείν ζα αλαιάκβαλε ηελ πξνζπάζεηα λα ηνπο δηεπξχλεη θαη λα ηνπο θαιπηεξεχζεη. 

Αλ απηφ ήηαλ κηα κηθξή θπβεξλψζα ηάμε, ε πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ ζαλ ν 

κνλαδηθφο εγεκφλαο, έρεη ζεκαζία· γηαηί είλαη αλαπφθεπθην, φηη εθφζνλ απηή 

θπβεξλά, ζα κεηέβαιιε ηνπο λφκνπο ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληά ηεο. Ζ δηθαηνζχλε 

θαλεξψλεη ηφζα πνιιά θαη δηαθέξνληα κεηαμχ ηνπο πξάγκαηα ζε δηάθνξεο πνιηηείαο, 

ψζηε  ζεσξείηαη φηη είλαη ζρεηηθά θαζαξή έλλνηα. Δάλ φκσο θάπνηνο πξνζπαζήζεη λα 

ππεξβεί απηέο ηηο παξαιιαγέο θαη λα βξεη κηα ηειηθή ελφηεηα, απηή ζα κπνξνχζε- ή 

έηζη πηζηεχεηαη- λα βξεζεί ζηνλ κε ηθαλνπνηεηηθφ νξηζκφ, θαηά ηνλ νπνίν ε 

δηθαηνζχλε ζ΄ έλα κηθξφ κέξνο είλαη ε έθθξαζε ηεο ζέιεζεο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο κεξίδαο, ε νπνία ηχγραλέ λα είλαη ε ηζρπξφηεξε. Καηά ζπλέπεηα απηή θαηέζηε 

απιψο κία έθθξαζε δχλακεο, ε νπνία δελ πεξηέρεη θακία εζηθή αξρή ζ ΄ απηή. Σν 

δφγκα, φηη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελφο ππνηάζζνληαη ζε εθείλα ησλ άιισλ 

αλαγλσξίδεηαη απφ θάζε κία θπβεξλεηηθή ηάμε φισλ ησλ επνρψλ, αιιά εξκελεχεηαη 

απφ θάζε κία θπβεξλεηηθή ηάμε ζχκθσλα κε ην δηθφ ηεο ηξφπν. Αιιά αλ ε 

δηθαηνζχλε ηζνχηαη κε ην ζπκθέξνλ ηνπ ηζρπξφηεξνπ, ηφηε φινη νη αγψλεο καο, γηα λα 

πεηχρνπκε ην πςειφ ηδεψδεο ηεο δηθαηνζχλεο, είλαη απιψο απηαπάηε, ε δε πνιηηηθή 

ηάμε, ε νπνία απνζθνπεί ζην λα πξαγκαηνπνηήζεη απηφ ην ηδεψδεο, δελ είλαη ηίπνηε 

άιιν παξά κηα δσγξαθηζκέλε νζφλε πξνο ηελ αδηάθνπε κάρε ησλ εγσηζηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. Πνιινί ζνθηζηέο θαη πνιινί πνιηηηθνί θαηά ηελ επνρή ησλ ζνθηζηψλ 
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είραλ πξάγκαηη εμαγάγεη απηφ ην ζπκπέξαζκα θαη είραλ απνξξίςεη θάζε εζηθφ 

πεξηνξηζκφ, ηνλ νπνίν ν κέζνο εππξεπήο πνιίηεο δελ αληηιακβάλεηαη. Ο Πιάησλαο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα αξρίζεη κηα ζε βάζνο έξεπλα, ε νπνία έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο, ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Πνιηηείαο, γηα ηελ εμέηαζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ 

θπζηνθξαηηθνχ απηνχ δφγκαηνο· γηαηί, αλ απηφ είλαη νξζφ, θάζε θηινζνθία ζρεηηθά 

κε ηελ πνιηηεία ζα ήηαλ άρξεζηε ή θαη θάηη ρεηξφηεξν απφ απηφ
36

. 

 

ηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο, ν σθξάηεο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ εμεηάδνπλ 

ηελ πξφηαζε, πνπ απνδίδεηαη ζηνλ πνηεηή ηκσλίδε, φηη ε δηθαηνζχλε είλαη λα 

ιεο ηελ αιήζεηα θαη λα δίλεηο ζηνλ θαζέλα φ, ηη είλαη ζσζηφ γ’ απηφλ(331c, 332c). 

Ο σθξάηεο νχηε δέρεηαη νχηε απνξξίπηεη απηή ηελ πξφηαζε. Ο δηθφο 

ηνπ νξηζκφο ηεο δηθαηνζχλεο, είλαη αδηακθηζβήηεηα αξθεηά επξχο ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη θαη ηνπ ηκσλίδε. Ζ ηειεπηαία απηή έλλνηα είλαη νπζηαζηηθά 

λνκηθίζηηθε. Γίλνληαο ζηνλ θαζέλα απηά πνπ ηνπ αλαινγνχλ είλαη φια ζρεηηθά 

κε ηελ επηβνιή ηηκσξηψλ θαη αληακνηβψλ. Τπάξρεη κηα αλαινγηθφηεηα, κηα 

ηζνξξνπία, πνπ ηθαλνπνηεί ηελ εγγελή αίζζεζε ηεο δηθαηνζχλεο.  

Απηφ πνπ απνξξίπηεη ν σθξάηεο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφο ν 

νξηζκφο εξκελεχεηαη απφ ηνλ ζχληξνθφ ηνπ, ηνλ Πνιεκάξρν, πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

δηθαηνζχλε είλαη ε ηέρλε ηνπ λα θάλεηο θαιφ ζηνπο θίινπο ζνπ θαη λα βιάπηεηο 

ηνπο ερζξνχο ζνπ. Απηφ, φπσο αλαθέξεη ν σθξάηεο, δελ κπνξεί λα είλαη 

αιήζεηα, νχηε φηαλ νη θίινη ηνπ είλαη θαινί θαη νη ερζξνί ηνπο είλαη θαθνί(335e). 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε βιάβε ελφο άιινπ δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη δίθαηε. 

Σν ζθεπηηθφ είλαη φηη ν ηξαπκαηίαο κεηψλεηαη αλαγθαζηηθά ζηε δηθαηνζχλε, 

δειαδή γίλεηαη άδηθνο(335c). 

Ο σθξάηεο δελ πξνηείλεη εδψ φηη νη παξαβάηεο ζα έπξεπε λα απνθχγνπλ 

ηελ ηηκσξία. Απηφ ζα ήηαλ κηα παγίδα ηεο δηθαηνζχλεο. Δπνκέλσο, φηαλ έλα 

δηθαζηήξην επηβάιιεη κηα θαηάιιειε ηηκσξία ζε έλαλ παξαβάηε, δελ ππάξρεη 

ηξαπκαηηζκφο θαη έηζη δελ γίλεηαη αδηθία. Αληίζεηα, ε ηηκσξία απηή είλαη έλα 
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αλαγθαίν δηνξζσηηθφ, ην νπνίν ηειηθά ζα κεηψζεη ην φθεινο ηνπ 

αδίζηαθηνπ(591b-c). 

Ο σθξάηεο, κε άιια ιφγηα, ζεσξεί φηη ν ζθνπφο ηεο ηηκσξίαο είλαη ε 

απνθαηάζηαζε ή ε αλακφξθσζε ηνπ αδηθήκαηνο. Ζ ζχγθξηζε ηεο δηθαηνζχλεο 

κε ηελ αδηθία δείρλεη, πξψηνλ, φηη ε δηθαηνζχλε κεηαδίδεη αξκνλία, ελψ ε αδηθία 

δεκηνπξγεί δηρφλνηεο θαη δηαθσλίεο(351d). 

Γεχηεξνλ,  ε αδηθία δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη πην ζπκθέξνπζα ή 

θεξδνθφξα απφ φηη ε δηθαηνζχλε(354a, 367b, 367e, 445a-b). 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ηεο πξψηεο απφ απηέο ηηο πξνηάζεηο, ν σθξάηεο 

ζεκεηψλεη φηη έλαο άδηθνο άλζξσπνο, αλ ππνηεζεί φηη ππάξρεη, ζα ήηαλ αλίθαλνο 

λα ελεξγήζεη ζε ζπλελλφεζε κε άιινπο (352c). 

Έηζη, εάλ κηα νκάδα αηφκσλ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπλεξγαηηθή 

επηρείξεζε, δελ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ, εθηφο αλ θαζέλαο απφ απηνχο δηαζέηεη 

ειάρηζηα ππνιείκκαηα δηθαηνζχλεο. Δπνκέλσο, ε δηθαηνζχλε καο δίλεη ηελ 

ειεπζεξία λα δξάζνπκε, ελψ ε αδηθία αλαζηέιιεη ηε δξάζε. Απηφο ν δεζκφο 

κεηαμχ δηθαηνζχλεο θαη ζπιινγηθήο δξάζεο είλαη ηφζν εθπιεθηηθφο φζν θαη 

ζεκαληηθφο. Ζ ζεκαζία ηεο είλαη φηη ηζρχεη γηα φιεο ηηο ζπλεξγαηηθέο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δηθαηνζχλε, ζχκθσλα κε ηνλ σθξάηε, είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ δεχηεξε αξρή είλαη φηη ε δηθαηνζχλε είλαη πην ζπκθέξνπζα απφ ηελ 

αδηθία, θαη γη’ απηφ ν σθξάηεο εμεγεί ηε ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο ζηελ 

αλζξψπηλε ςπρή: Ζ δηθαηνζχλε, ππνζηεξίδεη είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή ή 

νπζηαζηηθή πνηφηεηα ηεο ςπρήο, ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο επνπηείαο, ηεο 

δηνίθεζεο, ηεο ζπδήηεζεο θαη ησλ ζπλαθψλ(353d-e). 

Ζ ζηελή ζρέζε ηεο πνιηηείαο πξνο ηελ ςπρή ππνδειψλεηαη θαη απφ ηνλ 

αμηνζεκείσην ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ν Πιάησλαο αξρίδεη λα κηιά ζρεηηθά κε ηελ 

πνιηηεία. Ο ηίηινο ησλ βηβιίσλ καο παξαθηλεί λα ζθεθηνχκε φηη ηψξα, επί 

πνιινχο, ε πνιηηεία ζα παξνπζηαζζεί σο ν αιεζήο ηειηθφο ζθνπφο ηεο κεγάιεο 

πεξί ηεο δηθαηνζχλεο ζπδήηεζε. Καη φκσο ν Πιάησλαο ρξεζηκνπνηεί ηελ 

πνιηηεία απιψο σο κέζνλ πξνο εμήγεζε ηνπ ζθνπνχ, ηεο θχζεο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δηθαηνζχλεο ζηελ ςπρή. Δπεηδή ππάξρεη δηθαηνζχλε θαη ζηελ 
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ςπρή θαη ζηελ πνιηηεία σο φινλ ηη ζεσξνπκέλε, πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα 

δηαθξίλνπκε ηνλ ραξαθηήξα απηήο ηεο πνιηηείαο- ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε θαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν θάπσο καθξηλή απηήο- δηά γξακκάησλ ζαθέζηεξσλ θαη 

κεγαιχηεξσλ απφ εθείλσλ ηεο αηνκηθήο ςπρήο. Δθ πξψηεο φςεσο απηφ 

απνδεηθλχεη φηη ε πνιηηεία είλαη ην πξσηφηππν ηεο ςπρήο. Αιιά γηα ηνλ 

Πιάησλα απηά είλαη αθξηβψο φκνηα : ε δνκή ησλ νπνίσλ είηε ζε θαηάζηαζε 

πγείαο, είηε ζε παξαθκή είλαη απηή ε ίδηα. Πξάγκαηη φκσο ε πεξηγξαθή, ηελ 

νπνία δίλεη ζρεηηθά κε ηελ δηθαηνζχλε θαη ηελ ιεηηνπξγία απηήο ζηελ ηδεαηή 

πνιηηεία δελ πξνέξρνληαη απφ ηε  πξαγκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο δσήο, αιιά 

είλαη κηα αληαλάθιαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ πεξί ησλ κεξψλ ηεο ςπρήο, πνπ 

πξνβάιιεηαη αλαινγηθά θαη θαηά κεγέζπλζε ζηελ εηθφλα ηνπ πεξί ηεο πνιηηείαο 

θαη ησλ ηάμεσλ απηήο. Απηφο θαηαζθεπάδεη ηελ πνιηηεία έηζη, ψζηε λα 

αλαπηχζζεηαη ελψπηνλ καο εθ ησλ απινπζηάησλ ζηνηρείσλ, γηα λα 

αλαθαιχςνπκε ην ζεκείν, ζην νπνίν ε δηθαηνζχλε θαζίζηαηαη αλαγθαία γη απηό. 

Απηφ δελ έξρεηαη ζην θσο ακέζσο, αιιά ε αξρή, ε νπνία ππφθεηηαη, είλαη ελ 

δξάζε θαηά ηξφπνλ αζέαην ζηα πξψηα βήκαηα ηεο πνιηηείαο, δειαδή ζηε 

δηαίξεζε δηαθφξσλ επαγγεικάησλ θαη εκπνξηθψλ απαζρνιήζεσλ· απηή 

θαζίζηαηαη αλαγθαία επζχο φπσο κεξηθνί ηερλίηεο θαη γεσξγνί λα ελσζνχλ γηα 

λα ζρεκαηίζνπλ ηελ απινχζηαηε θνηλφηεηα. Ζ αξρή- φηη δειαδή θαζέλαο πξέπεη 

λα πξάηηεη ηα ζρεηηθά κε ηα εαπηνχ- θαηά ηνλ Πιάησλα, ζπλδέεηαη κε ηελ θχζε 

ηεο αξεηήο, ε νπνία είλαη ε άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ φινπ θαη ηνπ θαζελφο εθ ησλ 

κεξψλ απηνχ. Απηφ είλαη εχθνιν λα θαηαλνεζεί ζε ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο νη 

νπνίνη εξγάδνληαη καδί κε ηελ θνηλσλία παξά ζε ζρέζε πξνο ηε ζπλεξγαζία ησλ 

κεξψλ ηεο ςπρήο. Ζ νπζηψδεο θχζε ηεο δηθαηνζχλεο θαζίζηαηαη ζαθέζηεξα 

θαηφπηλ, φηαλ ν Πιάησλαο εμάγεη ην ζπκπέξαζκα, ην νπνίν ελππάξρεη ήδε ζηε 

ζχγθξηζε ηεο πνιηηείαο θαη ηεο ςπρήο
37

. 

Ο σθξάηεο επίζεο ππνζηεξίδεη φηη ε δηθαηνζχλε είλαη εμίζνπ αξεηή ηνπ 

θξάηνπο θαη ηνπ αηφκνπ, θαη είλαη πην εχθνια αληηιεπηή ζην θξάηνο απφ φ, ηη 

ζην άηνκν(368e). 

ε φινπο καο, ιέεη ν σθξάηεο, ππάξρνπλ νη ίδηεο αξρέο θαη ζπλήζεηεο 

πνπ ππάξρνπλ ζην θξάηνο. Απφ ην άηνκν κεηαβαίλνπλ ζην θξάηνο. Γεδνκέλνπ 

φηη ην θξάηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην άηνκν, ε δηθαηνζχλε πηζαλφλ λα είλαη πην 
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εχθνια αληηιεπηή ζην θξάηνο απφ φ, ηη ζην άηνκν. Δπνκέλσο, ν σθξάηεο 

εμεηάδεη ηελ δηθαηνζχλε θαη ηελ αδηθία, πξψηνλ, θαζψο εκθαλίδνληαη «κεγάιεο» 

ζην θξάηνο θαη ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη ζην άηνκν, πξνρσξψληαο απφ ην 

κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν θαη ζπγθξίλνληάο ην(369a). 

O σθξάηεο ππνζηεξίδεη φηη ε δηθαηνζχλε είλαη κηα απφ ηηο ηέζζεξηο 

αξεηέο ζην ηδαληθφ θξάηνο(427d). 

Δπηπιένλ, ε δηθαηνζχλε είλαη ε πςειφηεξε απφ απηέο ηηο αξεηέο, γηαηί 

είλαη ε ηειηθή αηηία ηεο χπαξμεο ησλ άιισλ ηξηψλ, πνπ είλαη ε ζνθία, ε αλδξεία 

θαη ε ζσθξνζχλε θαη ε εξεκία(433b). 

Ο σθξάηεο νξίδεη ηε δηθαηνζχλε σο ηελ αξρή φηη έλαο άλζξσπνο πξέπεη 

λα θάλεη  έλα πξάγκα πνπ είλαη θπζηθφ γη 'απηφλ, λα ην θάλεη ζηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή θαη λα αθήζεη άιια πξάγκαηα(370c,433a). 

H ζσθξαηηθή έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο δηαηππψλεηαη κέζα απφ ηα ιφγηα 

ηνπ ίδηνπ ηνπ θηινζφθνπ (433a, 433d, 434a). 

Ζ ζσθξαηηθή δηθαηνζχλε, φπσο απεηθνλίδεηαη ζε απηά ηα ιφγηα, θαίλεηαη 

απιή. Απιή κπνξεί λα είλαη, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη ξερή αθνχ ε 

έλλνηα είλαη ιεπηή θαη επξεία ζηελ εθαξκνγή ηεο ηφζν ζην θξάηνο φζν θαη ζην 

άηνκν. ην έξγν, ν σθξάηεο δίλεη κηα ζεηξά παξαδεηγκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο δηθαηνζχλεο ζε ζρέζε κε ην θξάηνο (364a,370b,373d,374d,394e,398a,434a,434c). 

Θα πξέπεη κέρξη ηψξα λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ε νπζία ηεο ζσθξαηηθήο 

δηθαηνζχλεο είλαη απιψο λα βξίζθεηαη ζην παξφλ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

αλάγθε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη απνθιείνληαο φιεο ηηο άιιεο ζθέςεηο. Ζ θάιπςε 

ηεο αλάγθεο ηεο παξνχζαο ζηηγκήο κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνπο αλζξψπνπο λα 

παξεθθιίλνπλ ή λα εγθαηαιείςνπλ, ακέζσο εάλ είλαη απαξαίηεην, ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε πνξεία δξάζεο. Έηζη, ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο 

ζσθξαηηθήο δηθαηνζχλεο είλαη ε επειημία, ην άλνηγκα θαη ε αληαπφθξηζε. Απηφ 

δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα άθακπηε, κεραληθή ζπκπεξηθνξά.  

Ο Πιάησλαο παξαζέηεη έλα αθφκα παξάδεηγκα ηνπ πσο ιεηηνπξγεί ε 

ζσθξαηηθή δηθαηνζχλε ζην θξάηνο. Όηαλ κηα ρψξα επηζπκεί ηα ππάξρνληα κίαο 

άιιεο, ε ηειεπηαία ζα πξέπεη λα έρεη κηα ηάμε εθπαηδεπκέλσλ πνιεκηζηψλ γηα λα 

ππεξαζπηζηεί ην έδαθφο ηεο ζε πεξίπησζε εηζβνιήο. Γελ ζα αξθνχζε έλαο 
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ζηξαηφο απφ ηνπο πνιίηεο γηα ην ζθνπφ απηφ; Όρη, ιέεη ν σθξάηεο. Αληίζεηα 

αλαθέξεη σο βαζηθή αξρή φηη έλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα αζθήζεη πνιιέο 

ηέρλεο κε επηηπρία θαη φηη θάζε εξγαδφκελνο πξέπεη λα αλαιακβάλεη έλα έξγν 

ζην νπνίν πξνζαξκφδεηαη εθ θχζεσο(374a&b). 

ε απηφ ην έξγν θαη ζε θαλέλαλ άιιν, πξέπεη λα αθηεξψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαζ’ φιε ηε δσή ηνπ. Πξνζπαζψληαο λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα, πξνεηδνπνηεί ν 

σθξάηεο, δελ ζα θάλνπκε ηίπνηα θαιά θαη ζα απνηχρνπκε λα θεξδίζνπκε 

θήκε. 

Απηά ηα παξαδείγκαηα δείρλνπλ φηη νη ζπλαθφινπζεο αλζξψπηλεο 

ηδηφηεηεο ηεο ζσθξαηηθήο δηθαηνζχλεο είλαη ε πξνζνρή, ε θξνληίδα, ε αθνζίσζε 

θαη ε κνλαρηθφηεηα (420b).  

Έλα θξάηνο απηνχ ηνπ είδνπο, ιέεη ν σθξάηεο, ζα κεγαιψζεη κε επγελή 

ηάμε, νη δηάθνξεο ηάμεηο κέζα ηνπ ζα απνιαχζνπλ ην βαζκφ επηπρίαο πνπ ηνπο 

απνδίδεη ε θχζε θαη νηεγέηεο ηνπο ζα είλαη νη αιεζηλνί ζσηήξεο, φρη νη 

θαηαζηξνθείο ηνπ θξάηνπο (421b&c). 

Ο σθξάηεο δείρλεη εδψ φηη ε δηθαηνζχλε δελ ιεηηνπξγεί κεκνλσκέλα 

αιιά ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ νιφηεηα, ηελ ηάμε θαη ηελ επηπρία ηνπ θξάηνπο.  

Ζ ζσθξαηηθή δηθαηνζχλε απαηηεί επίζεο φιεο νη επηδηψμεηο ησλ αλδξψλ 

λα είλαη θαη νη επηδηψμεηο ησλ γπλαηθψλ. Οη δηαθνξέο ηεο δχλακεο θαη ηεο θχζεο 

δελ έρνπλ ζεκαζία φηη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ θαη ηα δχν ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ έλαλ θεδεκφλα, έλαλ κνπζηθφ, έλαλ ζεξαπεπηή, 

έλαλ αζιεηή ή έλαλ πνιεκηζηή (455c, 456b). 

Οη γπλαίθεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα κφξθσζε θαη ηξφπν δσήο φπσο νη 

άλδξεο (451d, 452a). 

Ο σθξάηεο ππνζηεξίδεη πξέπεη λα ππάξρεη πιήξεο ηζφηεηα ησλ θχισλ. 

Ο Πιάησλαο ζεσξεί φηη ε απνδνρή φηη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ θνηλέο  επηδηψμεηο ζα είλαη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ επεξγεηηθέο γηα ην 

θξάηνο (456e, 457c). 
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Αληίζεηα, ε απνπζία δηθαηνζχλεο ππφ απηή ηελ έλλνηα πξνθαιεί 

δηαηαξαρή ηφζν ζην άηνκν φζν θαη ζην θξάηνο. Ζ δηθαηνζχλε πξνέξρεηαη απφ ην 

άηνκν θαη πεξλά απφ ην άηνκν ζην θξάηνο (435e). 

Ο σθξάηεο ηνπνζεηεί ηψξα φια απηά πνπ έρνπλ πεξάζεη ζηελ 

θαηάιιειε πξννπηηθή: Ζ δηθαηνζχλε φπσο εκθαλίδεηαη ζην θξάηνο, δελ είλαη 

παξά κηα ζθηά πξαγκαηηθήο δηθαηνζχλεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε δηθαηνζχλε 

αθνξά φρη ηελ εμσηεξηθή δσή θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη 

ηελ εζσηεξηθή χπαξμή ηνπ (433c&d). 

Ζ δηθαηνζχλε ηεο πνιηηείαο ζπλίζηαηαη ζε εζσηεξηθέο ζρέζεηο είηε 

αλάκεζα ζε δχν άηνκα είηε ζε έλα άηνκν θαη ηελ πνιηηεία σο φινλ. Έηζη ν 

σθξάηεο αλαθέξεηαη ειαρίζησο ζηηο ζρέζεηο ηεο πνιηηείαο κε άιιεο 

θνηλφηεηεο, θαη ζρεδφλ θακία απφ απηέο ηηο αλαθνξέο δελ αθνξά ηε δίθαηε 

ζπκπεξηθνξά. Γηα λα κπνξέζεη, άξα, ε αλαινγία ςπρήο- πνιηηείαο λα 

ιεηηνπξγήζεη ζα πξέπεη ε δίθαηε ςπρή λα κελ είλαη ε ςπρή θάπνηνπ πνπ απιψο 

ζπκπεξηθέξεηαη δίθαηα αιιά κηα ςπρή πνπ είλαη ζπγθξνηεκέλε εζσηεξηθά κε 

έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αλζξψπηλε ςπρή πεξηέρεη εζσηεξηθέο 

ππνδηαηξέζεηο ή «κέξε», ηα νπνία κε βάζε ηελ αλαινγία, αληηζηνηρνχλ είηε ζε 

επηκέξνπο πνιίηεο είηε ζε νκάδεο πνιηηψλ. Έηζη ε πνιηηηθή ζεσξία ζα ζηεξηρηεί 

ζε απηήλ ηελ ζχγθξηζε, γηαηί αλ κηα πνιηηεία κνηάδεη κε ηελ ςπρή, ηφηε απηή 

πξέπεη λα ζεσξείηαη εληαία
38

. 

Ζ δηθαηνζχλε ηεο Πνιηηείαο πξνυπνζέηεη ηνλ απηνέιεγρν, θαη φζν 

πεξηζζφηεξν δηαηεξνχλ ηνλ απηνέιεγρφ ηνπο νη άλζξσπνη ηφζν ιηγφηεξν πηζαλφ 

είλαη λα παξαδνζνχλ ζηηο επηζπκίεο ηνπο
39

. Όηαλ ν Πιάησλαο πεξηγξάθεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηελέμεηο πνπ μεπξνβάιινπλ κέζα ζηελ πφιε, φηαλ θάπνηνη ζέινπλ 

λα πινπηίζνπλ ζε βάξνο ησλ άιισλ: ηφηε ιέεη, «φπσο έλα ζψκα αζζεληθφ κηα 

παξακηθξή αθνξκή ρξεηάδεηαη απέμσ γηα λα πέζεη θάησ, ην ίδην θαη κηα πνιηηεία 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε. Αξθεί κηθξή αθνξκή, γηα λα αλαζηαησζεί 

θαη λα παξαδνζεί ζηνλ εκθχιην πφιεκν, φηαλ νη θησρνί δεηήζνπλ ηελ βνήζεηα 

κηαο δεκνθξαηνχκελεο πφιεο, ή νη πινχζηνη ηελ επηθνπξία κηαο νιηγαξρνχκελεο, 

                                                           
38

Pappas, 2013, ζει. 64 
39

Ό.π., ζει. 106 



31 
 

θάπνηε ρσξίο λα γίλεη νχηε θαη απηφ. Οη αλεμέιεγθηεο επηζπκίεο ζπέξλνπλ 

ινηπφλ ηελ αξξψζηηα
40

.  

Γηα λα απνθεπρζνχλ απηά ηα ζπκπηψκαηα ρξεηάδεηαη ζηελ δηαθπβέξλεζε 

ηεο πνιηηείαο έλαο άλδξαο ή άλδξεο πνπ λα έρνπλ κπεζεί ζηελ αιήζεηα θαη ζην 

θαιφ. Καη έηζη εμεγείηαη ε εμαηξεηηθή απαίηεζε λα εκπηζηεχνληαη ηελ εμνπζία 

ζε αλζξψπνπο, πνπ έρνπλ δερηεί επί πνιιά ρξφληα αλψηεξε πλεπκαηηθή 

δηαπαηδαγψγεζε· ην αίηεκα απηφ ζηνλ Πιάησλα απνπξνζαλαηνιίδεη ην 

ζχγρξνλν πλεχκα καο· ην εκπλεχζηεθε, ρσξίο θακηά ακθηβνιία, απφ ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ γηα απηφλ είρε ν γηαηξφο ηεο λέαο ηαηξηθήο, ν νπνίνο έζεηε ηε 

γλψζε ηνπ ζηελ ππεξεζία ηνπ θαινχ
41

.   

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο θχζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηθαηνζχλεο ζην 

άηνκν είλαη ν ππξήλαο ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ «Πνιηηεία». Όια φζα 

πξνεγήζεθαλ, δειαδή ε κειέηε ηεο δηθαηνζχλεο ζην πιαίζην ηνπ θξάηνπο, 

απνηεινχζε πξσηίζησο έλα κέζν πνπ δηεπθφιπλε ηελ επίηεπμε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ζηφρνπ ηνπ σθξάηε, ηε γλψζε ηεο θχζεο ηεο δηθαηνζχλεο ζην άηνκν. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη ν σθξάηεο ππνηηκά ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. Δθηηκά πνιχ θαιά ηε 

ζεκαζία ηεο θαιήο θπβέξλεζεο θαη ηεο επηπρίαο ζηελ θνηλσλία. Αιιά βιέπεη 

φηη φια μεθηλνχλ κε ηε θχζε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ αηφκνπ. Αλ νη άλδξεο είλαη 

δίθαηνη, ε θνηλσλία ηνπο ζα είλαη δίθαηε θαη ζα αλζίζεη.  

Όπσο ε Πνιηηεία αξρίδεη κε ην γεληθφ πξφβιεκα ηεο δηθαηνζχλεο έηζη 

εθθηλεί ν Πιάησλαο ζηνπο «Νφκνπο» απφ ην πλεχκα ησλ λφκσλ, ην νπνίν ζε έλα 

πξαγκαηηθφ θξάηνο δηαπλέεη θάζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε κε ην ήζνο ηνπ
42

.    
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5. Ποιίηες θαη εθπαίδεσζε 

 

χκθσλα κε ηνλ Πιάησλα, ν ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα παξάγεη 

ελήιηθεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ κε επηηπρία ζηελ επηπρία νιφθιεξεο ηεο 

θνηλφηεηαο θαη νη νπνίνη απνιακβάλνπλ θαη νη ίδηνη ηελ επηπρία κέζα ζε απηήλ 

ηελ θνηλφηεηα
43

. Ζ εθπαίδεπζε ζηε κνπζηθή θαη ζηε γπκλαζηηθή πξνσζεί ηελ 

θίλεζε απφ ηελ αδηθία ζηε δηθαηνζχλε ζην άηνκν (441e& 442a). 

Ο πην μεθάζαξνο απνινγηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο 

φηη ν Γιαχθσλ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηνλ κεηξηνπαζή θαη απιφ ηξφπν δσήο πνπ 

απαηηείηαη ζηε δίθαηε νκηιία ηνπ σθξάηε (369a). 

Πξνζπαζψληαο λα θαληαζηεί ηελ ηδαληθή πφιε, ν Γιαχθσλ δελ κπνξεί λα 

θαηαιάβεη φηη ζα είλαη ηφζν απζηεξή φζν ππνδειψλεη ν σθξάηεο θαη επηζπκεί 

λα είλαη πην πνιπηειή. Ο σθξάηεο πξνηείλεη φηη νη θεδεκφλεο πξέπεη λα 

ειέγρνληαη κέζσ κηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζα ηνπο θάλεη λα είλαη άγξηνη κε ηνπο 

ερζξνχο θαη επγελείο κε ηνπο νκνγελείο (375a). 

Ο σθξάηεο ιέεη φηη εθείλνη πνπ ελδείθλπληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ελφο 

θεδεκφλα πξέπεη απφ ηε θχζε ηνπο λα είλαη θηινζνθηθνί, πλεπκαηηθνί, γξήγνξνη 

θαη ηζρπξνί (376c). 

Οη θεδεκφλεο πξέπεη λα είλαη επίζεο ιάηξεο ηεο κάζεζεο (376b). 

Ζ εθπαίδεπζε ζηε κνπζηθή μεθηλά κε ηελ αθήγεζε ηζηνξηψλ ζηα πξψηα 

ρξφληα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, δηφηη ηφηε νη άλζξσπνη είλαη πην εχθακπηνη. Οη 

ηζηνξίεο πξέπεη λα ινγίδνληαη απζηεξά επεηδή ηα κηθξά παηδηά είλαη εχπιαζηα 

θαη απνξξνθνχλ φια ηα νπνία εθηίζεληαη (378d-e). 

Γελ είλαη δπλαηή ε δηάθξηζε κεηαμχ θαιψλ θαη θαθψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

ζπιιέγνληαο παξαδείγκαηα γηα ην πψο λα κελ ζπκπεξηθέξνληαη απφ θαθέο 

ηζηνξίεο, ηα παηδηά ζα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν θαθά παξαδείγκαηα γηα λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηε δηθή ηνπο θαθή ζπκπεξηθνξά (391e-392a). 
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Σν πεξηερφκελν ησλ ηζηνξηψλ έρεη ζθνπφ λα ελζηαιάμεη ηελ αξεηή θαη 

κηα νξηζκέλε ζενινγία ζηνπο αθξναηέο. Αληί λα δίδεη παξαδείγκαηα 

θαηάιιεισλ ηζηνξηψλ, ν σθξάηεο πξνζβάιιεη ηνπο κεγάινπο πνηεηέο, ηνλ 

Ζζίνδν θαη ηνλ Όκεξν, γηα ηε δεκηνπξγία αθαηάιιεισλ παξακπζηψλ, δηφηη 

παξηζηάλνπλ ηνπο ζενχο σο αλζξψπηλα φληα
44

. Λέεη φηη νη ηζηνξίεο απηψλ ησλ 

πνηεηψλ πεξηιακβάλνπλ θαθά ςέκαηα θαη άιιεο κε ξεαιηζηηθέο εηθφλεο ησλ 

ζεψλ θαη ησλ εξψσλ (377e-378a).Οη κχζνη, νη νπνίνη ιέγνληαη ζηα παηδηά δελ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη σο αιεζείο· θαη φκσο πεξηέρνπλ έλα ίρλνο αιήζεηαο. 

Καηά ηελ αγσγή φκσο, σο θαη εηο παλ ηη άιιν, ε αξρή είλαη άθξσο ζεκαληηθή, 

επεηδή ζπκβαίλεη θαηά ην θαηεμνρήλ επαίζζεην ζηάδην ηνπ αλζξψπνπ. Απηή 

είλαη ε ειηθία ε θαη’ εμνρήλ εχπιαζηνο, φηαλ ν άλζξσπνο πξνζιακβάλεη ηελ 

πξνζθεξφκελε θαη επηβαιινκέλε ζε απηφλ κνξθή. Σίπνηα δελ είλαη πεξηζζφηεξν 

απφ απηφ αθαηάιιειν παξά ε απεξηζθεςία καο λα ιέκε ζηα παηδηά καο ηζηνξίεο 

θαη κχζνπο γηα παληφο είδνπο αλζξψπνπο. Οη ηδέεο, νη νπνίεο ζπγθξαηνχλ απφ ηηο 

δηεγήζεηο απηέο είλαη πνιχ ζπρλά εληειψο αληίζεηεο πξνο ηηο πεπνηζήζεηο ηηο 

νπνίεο απαηηείηαη λα έρνπλ, φηαλ κεγαιψζνπλ. Γη’ απηφ ν Πιάησλαο 

δηαθεξχζζεη, φηη νη κπζνπνηνί θαη ξαςσδνί πξέπεη λα ειέγρνληαη κεηά πξνζνρήο, 

δηφηη ε ςπρή ηνπ παηδηνχ ιακβάλεη κνξθή ζρεδφλ κφληκε απφ ηηο δηεγήζεηο απηέο 

παξά ην ζψκα ηνπ απφ ηα ρέξηα ηνπ γπκλαζηή
45

. 

Αιιά νιφθιεξε ε ζθέςε ηνπ Πιάησλα εμ’ αξρήο κέρξη ηέινπο απνβιέπεη 

ζην λα βξεη ηα αλψηαηα εζηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Κξίλνληαο κε ην θξηηήξην 

απηφ νη ηδέεο ησλ παιηψλ πνηεηψλ ήηαλ ελ κέξε κελ επγελείο, ελ κέξε κελ 

πεξηθξνλεηέεο. Θεσξνπκέλε εμ’ ελφο πςειφηεξνπ ζεκείνπ ε θξηηηθή ηνπ 

Πιάησλα θαηά ηεο πνίεζεο είλαη ππνρξεσκέλε λα ιάβεη πεξηζζφηεξν 

ξηδνζπαζηηθή κνξθή. Δάλ θξίλνπκε απηήλ δηα ηεο γλψζεσο ηνπ αιεζηλνχ φληνο, 

ηελ νπνία ε θηινζνθία καο απνθαιχπηεη, ν θφζκνο, ηνλ νπνίν νη πνηεηέο 

πεξηγξάθνπλ ζα λα ήηαλ πξαγκαηηθφο, πξέπεη αλαπφθεπθηα λα δηαιπζεί θαη λα 

ζεσξεζεί κφλν σο θφζκνο ησλ θαηλνκέλσλ. Ο Πιάησλαο θπζηθά έρεη δηάθνξεο 

απφςεηο πεξί ηεο πνίεζεο, άιινηε ηελ ζεσξεί σο ην πξφηππν πξνο θαζνδήγεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη άιινηε σο έλα κέζν γηα λα επηηεπρζεί ε γλψζε ηεο 

απφιπηεο αιήζεηαο. Σν δεχηεξν απηφ ην δηαπξαγκαηεχεηαη ζην δέθαην βηβιίν 
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ηεο Πνιηηείαο θαηά ηελ ηειηθή ζπδήηεζε γηα ηελ πνίεζε, ηελ νπνία εθεί 

απνθαιεί σο ην αληίγξαθν ελφο άιινπ αληηγξάθνπ. Αιιά εθεί ηελ ζεσξεί απφ ηα 

πςειφηεξα ζεκεία ηεο γλψζεο. Δδψ φκσο, πεξηγξάθεη ηελ αγσγή ησλ θπιάθσλ, 

ε νπνία βξίζθεηαη ζην θαηψηεξν επίπεδν, σο εθείλε ηεο απιήο γλψκεο, ηεο 

δφμαο, επί ηεο νπνίαο θηλείηαη νιφθιεξε ε «κνπζηθή» παηδεία. Γηα απηφ θαη είλαη 

πεξηζζφηεξν αλαλεσηηθφο σο πξνο απηή θαη δηαηεξεί απηή σο ηε θαιχηεξε 

κέζνδν αγσγήο θαη σο κηα έθθξαζε πςειφηεξεο αιήζεηαο. Γηα απηφ θαη πξέπεη 

δηαξθψο λα ηξνπνπνηεί ή λα θαηαπηέδεη θάζε ηη γηα απηή, ην νπνίν δελ ζπκθσλεί 

πξνο ηα πξφηππα ηεο θηινζνθίαο
46

.  

Σν πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο πνίεζεο ππφ ηεο 

θηινζνθίαο ζηελ Πνιηηεία είλαη πλεπκαηηθφ· θαη είλαη πνιηηηθφ ηφζν κφλν, φζν 

κηα πνιηηηθή δεκηνπξγηθή δχλακε πεξηέρεηαη ζηε έθθξαζε παληφο πλεπκαηηθνχ 

ηδεψδνπο. Απηφ είλαη εθείλν, ην νπνίν έδσζε ζηνλ Πιάησλα ην δηθαίσκα λα 

ζεζκνζεηήζεη, φπσο ηε λενζχζηαηε δεκηνπξγεκέλε θνηλσλία ηνπ, ε πνίεζε 

πξέπεη λα γξάθεηαη θαηά ηξφπν ζχκθσλν πξνο ηηο ηδέεο, άιισο δπγίδεηαη θαη 

επξίζθεηαη αλεπαξθήο. Έηζη δελ επηζπκεί λα αθπξψζεη θάζε είδνο πνίεζεο, ην 

νπνίν δελ ηαηξηάδεη πξνο ην δηθφ ηνπ πξφηππν· δελ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ 

αηζζεηηθή ηεο αμία. Καη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε πνίεζε θαηαδηθάδεηαη απφ ηε 

κνλαδηθή εθείλε αμία ηεο, δηα ηεο νπνίαο νη Έιιελεο ηελ έρνπλ πεξηβάιεη· γη’ 

απηφ ην ιφγν ε πνιηηεία ππνβηβάδεηαη απφ ηελ ίδηα απηή αξρή, ε νπνία δηεθδηθεί 

ηελ εζηθή εμνπζία, φηαλν Πιάησλαο κεηξά απηή πξνο ην εζηθφ πξφηππν ηνπ 

σθξάηε, έλα πξφηππν ηνπ νπνίνπ ην ζρεηηθφ πξνο ηνλ θφζκν ραξαθηεξηζηηθφ 

απηνχ πάληνηε ην εκπφδηδε γηα λα γίλεη θηήκα. Φπζηθά νχηε ε πνίεζε νχηε ε 

πνιηηεία είλαη δπλαηφλ λα αθαληζηνχλ σο παξάγνληεο κέζσ ηεο αγσγήο, αιιά 

κέζσ ηεο θηινζνθίαο, αιιά ζηελ Πνιηηεία ηνπ Πιάησλα απηά νθείινπλ λα 

παξαδψζνπλ ηελ αξρή ζηε θηινζνθία, ζηελ γλψζε ηεο αιήζεηαο, γηαηί ε 

θηινζνθία είρε ηε δπλαηφηεηα λα πεη πσο πξέπεη απηά λα αιιάμνπλ,  γηα λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηηο ζρεηηθέο δηεθδηθήζεηο κε σο πξνο ηελ παηδεία. Πξάγκαηη 

φκσο αξλήζεθαλ λα κεηαβιεζνχλ· γη’  απηφ θαη ην κφλν ππαξθηφ απνηέιεζκα 

ηεο θξηηηθήο ηνπ Πιάησλα είλαη ην αγεθχξσην ράζκα, ην νπνίν έθηνηε επξφθεηην 

λα δηαηξέζεη ηελ ειιεληθή ςπρή. Αιιά ππήξμε θαη έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ 

πξνθαλψο κάηαηε επηζπκία ηνπ Πιάησλα λα ζπκβηβάζεη ηελ ηάζε ηεο ηέρλεο 
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πξνο ηελ νκνξθηά κε ηελ πςειή παηδεπηηθή ηεο απνζηνιή. Απηφ είλαη ε 

θηινζνθηθή πνίεζε ησλ δηαιφγσλ ηνπ. Πξνο ηα θξηηήξηα, ηα νπνία έζεζε ζηελ 

Πνιηηεία ηα ζρεηηθά κε απηά γξαθφκελα ήηαλ εμνινθιήξνπ ζχκθσλα θαη 

ππνθαηέζηεζαλ εληειψο ην παιηφ είδνο πνίεζεο θαη πξνο θάζε πξνζπάζεηα λα ηα 

κηκεζνχλ άιινη, παξέκελαλ κνλαδηθά. Αιιά γηαηί ν Πιάησλαο δελ ιέεη επζέσο 

φηη ηα δηθά ηνπ βηβιία ήηαλ ε πξαγκαηηθή πνίεζε ε νπνία έπξεπε λα δνζεί ζηνπο 

δαζθάινπο θαη ζηνπο καζεηέο; Απιψο, γηαηί απηφο πξνζπνηήζεθε φηη θαηέγξαθε 

φρη ηηο ζθέςεηο ηνπ, αιιά δηάινγν κεηαμχ άιισλ. Καηά ηελ κεγαιχηεξε ειηθία 

ηνπ εγθαηαιείπεη ηελ πξνζπνίεζε θαη ιέγεη ζηνλ παξεθκαζκέλν θφζκν, φηη νη 

«Νφκνη» ηνπ ήηαλ ην απαηηνχκελν είδνο πνίεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ράλεηαη ε 

πνίεζε γηα κηα αθφκα θνξά, θαλεξψλνληαο ηελ ππεξνρή ηεο ζην έξγν ελφο εθ 

ησλ κεγαιχηεξσλ θαηεγφξσλ απηήο
47

. 

Παξάιιεια κε ηελ Μνπζηθή ν Πιάησλαο νηθνδνκεί θαη ην άιιν κηζφ ηεο 

παηδείαο, ηελ Γπκλαζηηθή. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ ζηξέθεηαη θπξίσο πξνο ηε 

κνπζηθή αγσγή, γηα ηελ κφξθσζε φκσο ησλ θπιάθσλ έρεη θαη ηνπ ζψκαηνο ε 

εμάζθεζε χςηζηε ζεκαζία, γηα ηνλ ιφγν κάιηζηα απηφλ ε Γπκλαζηηθή πξέπεη λα 

αξρίδεη απφ ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία. Καηαθαίλεηαη πιένλ ηψξα, φηη ε 

πξνηεξαηφηεηα, ε νπνί α είρε δνζεί ζηε κνπζηθή κφξθσζε δελ νθείιεηαη ζην φηη 

ε έλαξμε απηή πξέπεη λα πξνεγεζεί ρξνληθά.Απηή πξνεγείηαη απνιχησο ηεο 

γπκλαζηηθήο, θαζψο έλα ζψκα ζε θαιή θαηάζηαζε δελ δχλαηαη εμαηηίαο ηεο 

θαιήο απηήο θαη κφλν θαηάζηαζεο ηνπ λα θαηαζηήζεη θαιή θαη ηελ ςπρή, έλα 

έμνρν φκσο πλεχκαδχλαηαη, αληηζηξφθσο λα ζπκβάιεη ζηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ 

ζψκαηνο. Δπ’ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ζηεξίδεη ν Πιάησλαο ην ζρέδην ηνπ 

παηδεπηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έρεη ηελ πξφζεζε λα παξάζρεη ζηνπο λένπο κηα 

πιήξε αγσγή πλεχκαηνο θαη δηάλνηαο θαη θαηφπηλ λα ηνπο αθήζεη λα θξνληίζνπλ 

νη ίδηνη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο θπζηθήο ηνπο άζθεζεο
48

. 

Οη Έιιελεο, γηα αηψλεο, ζεσξνχζαλ ηνλ αζιεηή σο ηνλ χςηζην ηχπν 

θπζηθήο δχλακεο· θαη εθφζνλ νη  ζηξαηηψηεο νθείινπλ λα είλαη «αζιεηέο ζηνλ 

κέγηζην αγψλα», ζα θαηλφηαλ ινγηθφ ε εμάζθεζε ησλ θπιάθσλ λα έρεη σο 

πξφηππν ηελ έμνρε αλεπηπγκέλε άζθεζε ησλ αζιεηψλ. Γελ επηηξέπεηαη, νη 

αζιεηέο γηα παξάδεηγκα, λα ηξψλε θαη λα πίλνπλ ππεξβνιηθψο. Πνιινί  φκσο 
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απφ ηνπο δηαηηεηηθνχο θαλφλεο, ηνπο νπνίνπο αθνινπζνχλ νη αζθνχκελνη 

παιαηζηέο, ήηαλ ππεξβνιηθνί θαηά ηε γλψκε ηνπ Πιάησλα. Έηζη πηζηεχεη, φηη 

θαζηζηνχλ ηνλ αζιεηή εμαηξεηηθά επαίζζεην θαη εμαξηψκελν απφ ηε δίαηηα ηνπ 

θαη αζθαιψο νη πνιιέο ψξεο χπλνπ ηνπ αζιεηή δελ ηαηξηάδνπλ ζηνπο θχιαθεο, 

νη νπνίνη νθείινπλ λα είλαη ε επαγξχπλεζε πξνζσπνπνηεκέλε. Θα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα ππνκείλνπλ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηε ηξνθή, ην πνηφ ή ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε πγεία ηνπο δελ είλαη ζθφπηκν λα είλαη ηφζν ιεπηή, ψζηε 

λα βξίζθεηαη εθηεζεηκέλε ζε απηά. Ο Πιάησλαο, επνκέλσο, επηζπκεί έλαλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν γπκλαζηηθήο, κηα απιή γπκλαζηηθή φκνηα κε ην «κνπζηθφ 

ζχζηεκα», ην νπνίν είρε πξνδηαγξάςεη ζηελ παηδεία. Αθξηβψο, φπσο ε ελφξγαλε 

κεινπνίεζε θαη ε αξκνλία είραλ πεξηνξηζηεί ζε απιέο κνξθέο, έηζη θαη ε 

εμάζθεζε ηνπ ζψκαηνο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ αθξφηεηεο θαη λα 

επαλέιζεη ζηα απνιχησο απαξαίηεηα. Έηζη ζεσξεί, φηη δχν είλαη ηα ζπκπηψκαηα 

ηεο θαθήο παηδείαο, ηα δηθαζηήξηα θαη ηα λνζνθνκεία. Γελ ζα πηζηέςνπκε, 

βεβαίσο, φηη ην θνξχθσκα ηνπ πνιηηηζκνχ ζα είλαη ε επηκειήο αλάπηπμε απηψλ· 

θαη ν παηδαγσγφο πξέπεη λα απνζθνπεί ζην λα θαηαζηήζεη απηά πεξηηηά ζην 

θξάηνο ηνπ
49

. 

Ο Πιάησλαο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αγσγή ησλ γπλαηθψλ εθείλσλ νη νπνίεο 

πξννξίδνληαη σο ζχδπγνη ησλ θπιάθσλ. ηελ πξάμε δελ ζα απνηειέζνπλ κφλν 

ζχδπγνη, αιιά θαη θχιαθεο νη ίδηεο. Τπνζηεξίδεη, φηη νη ζχδπγνη ησλ θπιάθσλ 

είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιινπλ δεκηνπξγηθψο ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλφηεηαο, 

δελαλακέλεη φκσο- φπσο ζα αλακέλακε εκείο- λα πξάμνπλ απηφ κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δσή ηεο νηθνγέλεηαο. Αληηηίζεηαη ζηελ επηθξαηνχζα άπνςε 

φηη εθ θχζεσο είλαη πξννξηζκέλεο λα γελνχλ παηδηά, λα ηα αλαηξέθνπλ θαη λα ηα 

θξνληίδνπλ γηα ην ζπίηη. Παξαδέρεηαη φηη γεληθψο είλαη πιένλ αδχλακνη ή νη 

άλδξεο- φπσο λνκίδεη- απηφ δελ ηηο εκπνδίδεη λα έρνπλ θαη απηέο θαζήθνληα 

ζρεηηθά κε ηε θχιαμε ηεο πνιηηείαο. Δάλ ινηπφλ ζα εθηεινχλ έξγν φκνην κε απηφ 

ησλ αλδξψλ, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ απηήλ ηελ αλαηξνθή(«ηξνθήλ») θαη 

«παηδείαλ».Καη νη γπλαίθεο επνκέλσο ηεο άξρνπζαο ηάμεο ζα πξέπεη λα 

παηδεπηνχλ – φπσο αθξηβψο θαη νη άλδξεο – ζηε «κνπζηθή» θαη ζηε γπκλαζηηθή, 

φπσο αθξηβψο θαη νη άλδξεο, πξνζέηη δε λα εθπαηδεπηνχλ θαη ζηξαηησηηθά
50

. 
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Ζ εθπαίδεπζε ησλ θηιφζνθσλ-βαζηιέσλ ζηνρεχεη πέξα απφ ηελ επίηεπμε 

ησλ ηεζζάξσλ αξεηψλ θαη ηε κεγαιχηεξε θαη σθέιηκε κειέηε: απηή ηνπ 

θαινχ.Ζ γλψζε ηνπ θαινχ είλαη ε ηειηθή αξεηή ρσξίο λα είλαη αδχλαηε ε 

επίηεπμε άιισλ αξεηψλ (505a&b). 

Δπηπιένλ, δελ αξθεί λα έρνπκε απιψο γλψκεο γηα ην θαιφ. Αλη’απηνχ, ε 

γλψζε ηνπ θαινχ πξέπεη λα είλαη απφιπηε (505d).  

Σν θαιφ είλαη κηα πςειφηεξε πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

ηθαλφηεηά καο λα ινγηδφκαζηε, θαζψο θαη γηα ηελ ίδηα καο ηελ χπαξμε (509b). Ο 

Πιάησλαο ηαπηίδεη ηελ αξίζηελ πνιηηείαλ κε ηελ εμνπζία ησλ αξίζησλ. Απηφ 

ζεσξεί σο αξρή ζχκθσλε πξνο ηε θχζε, θαη γη’ απηφ ζηελ πνιηηεία ηεο ζείαο 

ηειεηφηεηαο απηφ είλαη απνιχησο αλαπφθεπθην. Ζ θπξηαξρία ησλ αξίζησλ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαιείηαη θπξηνιεθηηθψο αξηζηνθξαηία
51

.  

ηελ νπζία ν Πιάησλαο δεηά απφ ηνπο κειινληηθνχο θηινζφθνπο λα 

δηδαρζνχλ δπν πξάγκαηα. Σν πξψην είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεκαηηθνί 

πεξλνχλ απφ ηα αμηψκαηα ζηα ζεσξήκαηα: πσο απφ ην γεληθφ εμάγεηαη ην 

εηδηθφηεξν. Γηα παξάδεηγκα πσο απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ ηξηγψλνπ απνδεηθλχεηαη φηη 

ην άζξνηζκα ησλ γσληψλ ηνπ είλαη δπν νξζέο. Απηή ε αζθαιήο κεηάβαζε απφ ηε 

κηα αιεζή πξφηαζε ζηελ άιιε είλαη απαξαίηεηε θαη ζηε θηινζνθία. Σν δεχηεξν 

είλαη ν ηδεαηφο ραξαθηήξαο ησλ καζεκαηηθψλ νληνηήησλ. Όζνη μέξνπλ 

γεσκεηξία, γλσξίδνπλ επαθξηβψο ηη είλαη ηξίγσλν θαη ηη είλαη θχθινο, αθνχ 

γλσξίδνπλ ηνπο νξηζκνχο ηνπο· δελ πεξηκέλνπλ λα ην κάζνπλ θνηηψληαο γχξσ 

ηνπο ηα ηξίγσλα ή ηα θπθιηθά αληηθείκελα νχηε απνγνεηεχνληαη επεηδή δελ 

βιέπνπλ ζηνλ αηζζεηφ ηνπο πεξίγπξν θαλέλα ηέιεην ηξίγσλν ή θχθιν. Σν 

καζεκαηηθφ ηξίγσλν είλαη Ηδέα, δηαθεξχζζεη ν Πιάησλαο. Ωο ηδέα είλαη λνεηή 

θαη ζηαζεξή, αλεμάξηεηε απφ ηα αηειή αηζζεηά ηξίγσλα, κία θαη κνλαδηθή 

απέλαληη ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ αηζζεηψλ ηξηγψλσλ
52

.  

Ζ παηδεία, σο ιεηηνπξγία θαίξηα ηεο «νξζήο πνιηηείαο», έρεη ζρεδηαζζεί 

αθέξαηα. Ο Πιάησλαο δελ αξθείηαη ζε εκίκεηξα θαη ζε εκηεπηηπρίεο, ζχκθσλα 

κε ηηο θαζηεξσκέλεο επηδηψμεηο ηεο παηδείαο. Δίλαη ακείιηθηνο θαη ζηηο αξλήζεηο 

ηνπ θαη ζηηο αμηψζεηο ηνπ γηα ηνλ ηξφπν θαη ηα ζηνηρεία θαη ηα φξηα ηεο παηδείαο. 

                                                           
51

Jaeger, 1971, ζει. 311 
52

 Κάιθαο- Εσγξαθίδεο, 2013, ζει. 130 



38 
 

Έηζη, ακείιηθηα επηβάιιεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο παηδείαο ζηελ «θχζηλ» ηνπ 

θαζελφο αλζξψπνπ, θάηη νισζδηφινπ θξίζηκν γηα ηελ επδνθίκεζε ηνπ κεγάινπ 

αλζξσπνπιαζηηθνχ έξγνπ ηεο, θαη ηνπ ζχκθπηνπ άιισζηε θνηλσληνπιαζηηθνχ 

έξγνπ ηεο. Ακείιηθηα φκσο θαη επεθηείλεη ηα φξηα ηεο παηδείαο, ψζηε λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα ζηνηρεία ηεο έμσ απφ ην ζρνιείν παηδείαο, ηεο 

ςπρνπιαζίαο δειαδή, πνπ απηφκαηα επηηειείηαη άκνρζα ζηελ θαζεκεξηλή απιψο 

αλαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ γχξσ ηνπ δσή ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη 

πξνπάλησλ κε ηηο γχξσ ηνπ εθδειψζεηο είηε δεκηνπξγίεο ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ 

παηδεία ινηπφλ ζηελ «νξζή πνιηηεία» είλαη θαη’ εμνρήλ αλζξσπηζηηθή, φρη φκσο 

ζηε ζεκεξηλή ζεκαζία ηνπ φξνπ, αιιά ζε κία επξχηαηε πεξηεθηηθή έλλνηα, έηζη 

πνπ ην ηδαληθφ ηεο αθέξαηεο απηήο παηδείαο κπνξεί θαη πξέπεη λα νλνκαζζεί 

νινθιεξσκέλνο άλζξσπνο. 

Ζ θαη’ εμνρήλ απηή αλζξσπηζηηθή παηδεία ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηα είδε. 

Σν πξψην είλαη ε αδηαθφξηζηε γηα φινπο «παηδεία», ή «ηξνθή ηε θαη παηδεία», 

πνπ έρεη απνζηνιή ζσκαηνπιαζηηθή ζπλάκα θαη ςπρνπιαζηηθή. Σν δεχηεξν 

είλαη ε «παηδεία», πνπ αληηθείκελν έρεη ηηο λνεηηθέο δπλάκεηο ηνπ αλζξψπνπ, θαη 

είλαη δηαθνξηζκέλε βαζκηαία, χζηεξα ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ αξράξηα θάζε ηεο.- 

Ζ αδηαθφξηζηε γηα φινπο «παηδεία» είλαη ε αγσγή κε ηε «κνπζηθή», αιιά θαη κε 

ηε «γπκλαζηηθή», ζε κηα έλλνηα επξχηαηε, έηζη πνπ ε «κνπζηθή» ζεκαίλεη 

θαιιηέξγεηα ηεο ςπρήο γεληθά, έκκεζα φκσο θαη ηνπ ζψκαηνο, κε ηελ πνίεζε, 

άξα θαη ην ζέαηξν, κε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ηα φκνηα. – Ζ «παηδεία», πνπ 

αληηθείκελν έρεη ηηο λνεηηθέο δπλάκεηο ηνπ αλζξψπνπ, ζπληειείηαη κε ην 

ζχζηεκα ησλ καζεκαηηθψλ, δειαδή αξηζκεηηθή, γεσκεηξία, αζηξνλνκία, ζεσξία 

ηεο αξκνλίαο, θαη ζπγθνξπθσηηθά κε ηε δηαιεθηηθή, δειαδή ηε θηινζνθία. – 

Δμάιινπ, θαη ε ζσκαηνπιαζηηθή ζπλάκα θαη ςπρνπιαζηηθή αγσγή, κε ηε 

«κνπζηθή» ζπλάκα θαηηε «γπκλαζηηθή», φπσο θαη ε κφξθσζε ησλ λνεηηθψλ 

δπλάκεσλ ηνπ αλζξψπνπ κε ηα καζεκαηηθά ή θαη ηε θηινζνθία, είλαη 

νπσζδήπνηε θαη εζνπιαζηηθή. Δηδηθφηεξα κάιηζηα, ε αγσγή κε ηε «κνπζηθή» 

ζπλάκα θαη ηε «γπκλαζηηθή» έρεη λα δηαπιάζεη εζηθά, πξν πάλησλ πξνο ηε 

«ζσθξνζχλε» θαη ηελ «αλδξεία», ε κφξθσζε κε ηα καζεκαηηθά ή θαη ηε 

θηινζνθία έρεη λα δηαπιάζεη εζηθά πξνο ηε «ζνθία». Ζ άξζξσζε νιηθά ηεο 

παηδείαο ζηελ «νξζή πνιηηεία» βξίζθεηαη ζε απζηεξή αληηζηνηρία πξνο ηελ 

πιαησληθή ζεσξία ηεο «αξεηήο», κε ηε «δηθαηνζχλε», δειαδή ηελ αθέξαηε εζηθή 
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ζπγθξφηεζε ηνπ αλζξψπνπ, απνηειεζκέλε απφ ην πεξίθεκν ηξίπηπρν: ζνθία, 

αλδξεία, ζσθξνζχλε
53

. 

Δίλαη πξφδειν ε γεληθφηεξε παηδαγσγηθή αξρή πνπ δηέπεη ηελ Πνιηηεία 

ηνπ Πιάησλα δελ ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζθνξά έηνηκεο γλψζεο ζηελ ςπρή, αιιά 

,ζην λα απνδεζκεχεηαη κέζα ηεο θαη λα ελεξγνπνηείηαη φ,ηη θαιχηεξν ππάξρεη 

ήδε ιαλζάλνληνο ζε απηήλ θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ην λα θαηεπζχλεηαη ε ςπρή 

ζηα ζσζηά αληηθείκελα , δειαδή ζηελ Ηδέα ηνπ Αγαζνχ
54

.   

 

6. Ποιίηες θαη αιιεγορηθές αθεγήζεης 

 

Ζ Πνιηηεία παξέρεη πνιιά παξαδείγκαηα πιαησληθψλ παξαζηαηηθψλ εμεγήζεσλ. Σν 

«γελλαίν ςέκα» ζην 3
ν
 βηβιίν δηακνξθψλεη ηελ ηαμηθή δνκή ηεο πφιεο αλάινγα κε ηα 

κέηαιια απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε ςπρή. Ζ αιιεγνξία κε ην θαξάβη ζην 6
ν
 βηβιίν 

εμεγεί ηελ ερζξφηεηα ησλ πνιηηηθψλ πξνο ηνπο θηινζφθνπο. Ο κχζνο ηνπ Ζξφο, κε 

ηνλ νπνίν θιείλεη ε Πνιηηεία, επαλαδηαηππψλεη ηελ ππεξάζπηζε ηεο δηθαηνζχλεο κε 

κηα ηζηνξία γηα ηε κεηαζαλάηηα δσή. Απηνί νη κχζνη, νη εηθφλεο θαη νη αιιεγνξίεο, 

πνπ είλαη ηφζν γλσζηέο ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ Πιάησλα φζν θαη νη παξαβνιέο ηνπ 

Ηεζνχ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ Δπαγγειίσλ, κνηάδνπλ κε ηηο ηειεπηαίεο ζην φηη 

επηδηψθνπλ ηξεηο δηαθξηηηθνχο ζηφρνπο. Οξηζκέλεο πείζνπλ ην θνηλφ ηνπο λα πξάμεη 

απηφ πνπ θαη ην ίδην ήδε γλσξίδεη φηη πξέπεη λα πξάμεη. Άιιεο δηδάζθνπλ κε ζαθή 

γιψζζα απηφ πνπ έλα κε κνξθσκέλν θνηλφ ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα θαηαλνήζεη. Άιιεο, 

ηέινο, ζεσξεηηθνινγνχλ γηα δεηήκαηα πνπ δελ έρεη θαηαλνήζεη θαλέλαο άλζξσπνο. 

Σν γελλαίν ςέκα θαη ν κχζνο ηνπ Ζξφο απεηθνλίδνπλ ηελ πξνπαγαλδηζηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ εηθφλσλ ηνπ Πιάησλα ελψ ην θαξάβη επεμεγεί ηελ παηδαγσγηθή ηνπο 

ιεηηνπξγία. Όπσο ην βαζίιεην ησλ νπξαλψλ ζηα Δπαγγέιηα, έηζη θαη εδψ ε Ηδέα ηνπ 

Αγαζνχ ρξεηάδεηαη θάπνηα κεηαθνξά γηα λα εμεγήζεη, ζε φζνπο δνπλ αθφκε, ηε 

ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο ηδαληθήο δσήο
55

. 

 Ζ βαζηθή αιιεγνξία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν σθξάηεο είλαη απηή ηνπ 

ζπειαίνπ. Με ηελ αιιεγνξηθή εηθφλα ηνπ ζπειαίνπ, ζηελ νπνία ε νξθηθή 

                                                           
53

Κ.Η. Γεζπνηφπνπινο, 1980, ζει. 103 - 105  
54

θνπηεξφπνπινο, 2017, ζει. 866 
55

Pappas, 2013, ζει. 154- 5 



40 
 

παξάζηαζε ηεο δσήο σο θπιαθήο δηαπιέθεηαη κε ηελ ππζαγφξεηα παξάζηαζε ηεο 

ζπειηάο σο ζπκβφινπ ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ, ν Πιάησλαοεπηρεηξεί λα 

απεηθνλίζεη ηε δσή θαη ηελ πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ απαίδεπηνπ θαη αδανχο 

αλζξψπνπ
56

. 

Ο σθξάηεο πεξηγξάθεη κηα ζπειηά ζηελ νπνία νη άλζξσπνη είλαη αιπζνδεκέλνη 

απφ ηε γέλλεζε ηνπο λα βιέπνπλ  έλαλ ηνίρν. Πίζσ απφ απηνχο, νη καξηνλέηεο 

θέξνπλ εηδψιηα πνπ ξίρλνπλ ζθηέο ζηνλ ηνίρν κπξνζηά ζηνπο θξαηνχκελνπο. 

Δπεηδή δελ μέξνπλ ηίπνηα άιιν, νη θξαηνχκελνη ππνζέηνπλ φηη νη ζθηέο είλαη ε 

έθηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο - αιιά απηφ πνπ βιέπνπλ θαη αθνχλ είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κφλν έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ θαηαλνεηνχ θφζκνπ. Ο Γιαχθσλαο 

θαηαιαβαίλεη εχθνια ηελ ηδέα πίζσ απφ ηελ αιιεγνξία θαη ακέζσο ελδηαθέξεηαη 

γηα ηελ εηθφλα (515a). 

Γηα ηνλ αλαγλψζηε, ε εηθφλα ηνπ ζπειαίνπ πξνθαιεί γξήγνξα ηε κλήκε 

ησλ παιαηφηεξσλ ςεχηηθσλ παξακπζηψλ θαη επγελψλ ςεκάησλ ηνπ σθξάηε θαη 

είλαη θαλεξφ φηη ε λέα εθπαίδεπζε απνζθνπεί ζηελ απειεπζέξσζε ησλ 

θπιαθηζκέλσλ απφ ςεπδείο απφςεηο θαη πεπνηζήζεηο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

αιπζφδεζε ηνπο ζην ζπήιαην φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε. 

Ο σθξάηεο ζηε ζπλέρεηα απνθαιχπηεη γηαηί ε θηινζνθηθή εθπαίδεπζε 

ζπρλά αληηζηέθεηαη θαη πψο ν εθπαηδεπηηθφο δηαθσηηζκφο είλαη πξννδεπηηθφο. 

Γείρλεη ζηνλ Γιαχθσλα ηη ζα ζπλέβαηλε αλ έλαλ θπιαθηζκέλν ηνλ άθελαλ λα 

θχγεη απφ ηε ζπειηά θαη λα δεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αξρηθά, ζα έλησζε πφλν θαη 

απνπξνζαλαηνιηζκφ απφ ηα μέλα αμηνζέαηα. Όηαλ θαηαιάβαηλε φηη ε εκπεηξία 

ηνπ ζην ζπήιαην δελ ήηαλ εληειψο πξαγκαηηθή, ζα επαλαζηαηνχζε  θαη φρη 

ρσξίο ιφγν (515c&d). 

 Δάλ πξνζπαζήζεη λα θνηηάμεη ην λέν ηνπ πεξηβάιινλ θαη ηνλ ήιην 

ακέζσο κεηά ηελ απνρψξεζε απφ ην ζθνηεηλφ ζπήιαην, ζα ηπθισζεί θαη ζα 

ήζειε λα επηζηξέςεη ζηελ άλεζε ηνπ γλσζηνχ παξειζφληνο πεξηβάιινληνο (515e, 

516a). 

Ο σθξάηεο ηζρπξίδεηαη φηη εάλ θάπνηνο ηνλ άξπαδαλ απφ εθεί, ν 

θξαηνχκελνο ζα πνιεκνχζε θαη ζα ήηαλ αλππφηαθηνο, θαη αθφκε θαη ηφηε, δελ 
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ζα κπνξνχζε λα δεη ηα πάληα κε ηε κία. Αλη’ 'απηνχ, ηα κάηηα ηνπ ζα 

πξνζαξκφδνληαλ αξγά. Πξψηα ζα έβιεπε ζθηέο θαη ζηαδηαθά ζηα ππφινηπα. 

Αιιά κφιηο εζηηάζεη ζε απηφ πνπ είλαη, ζα είλαη πην επηπρηζκέλνο απφ πνηέ θαη 

πνηέ δελ ζα ζέιεη λα επηζηξέςεη ζηε ζπειηά. Δπηπιένλ, αλ πξνζπαζνχζε λα 

επηζηξέςεη ζην ζπήιαην θαη λα βνεζήζεη ηνπο άιινπο θξαηνχκελνπο, ζα ηνλ 

κηζνχζαλ, θαιψληαο ηνλ δηεθζαξκέλν θαη παξαιεξεηηθφ επεηδή ε 

πξαγκαηηθφηεηά ηνπο εμαθνινπζεί λα πεξηνξίδεηαη ζηηο ζθηέο ζηελ ζπειηά (516-

517a). 

Ζ αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ είλαη ζπκβνιηθή θαη επηβνεζεηηθή ηεο 

ζπδήηεζεο γηα ηε δηθαηνζχλε ηεο ςπρήο
57

. Δπαλέξρεηαη δειαδή ζην αξρηθφ ηνπ 

εξψηεκα θαη θσηίδεη ηελ ςπρή σο πξψηε χιε κέζσ ηεο νπνίαο θαη κε κέζν ηε 

ζσζηή αγσγή κπνξεί ν πνιίηεο λα νινθιεξσζεί (ζέαζε ηνπ Αγαζνχ), λα 

αληηιεθζεί ηελ πξαγκαηηθή αμία θαη νπζία θαη ελ ηέιεη λα νδεγήζεη ηελ πνιηηεία 

ζηελ ζηαζεξφηεηα, αιιηψο νινθιήξσζή ηεο.  

 

7. Ποιίηες θαη ποιηηεύκαηα 

 

ηελ αξρή ηνπ β΄ βηβιίνπ, φιν ην α΄ νλνκάδεηαη «πξννίκην», θαη απφ απηφ κέρξη ην 

ηέινο ηνπ δ΄ (357b-445e) εθηίζεηαη ν ηχπνο ηεο ηέιεηαο πνιηηείαο θαη εθ παξαιιήινπ 

ηνπ ηέιεηνπ αλζξψπνπ σο πξφηππνπ εθείλεο, έπεηηα παξεκβαιινκέλεο ηεο ζεσξίαο 

«πεξί  γπλαηθῶλ ηέ θαη παίδσλ…δνθεῖ είλαη» (449c-541b), ζπκπιεξψλεηαη ε εηθφλα 

ηεο αξίζηεο πνιηηείαο κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ζρέζεσλ ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ησλ 

πνιηηψλ κεηαμχ ηνπο (462a-541b). Μεηά απφ απηά, ζηελ αξρή ηνπ ε΄ βηβιίνπ ν 

σθξάηεο αθνχ πξνθαιείηαη απφ ηνλ Γιαχθσλα θαη ηνλ Πνιέκαξρν αλαιακβάλεη λα 

εθζέζεη ηα ζρεηηθά κε ηηο «αηειείο» πνιηηείεο, Σηκνθξαηία, Οιηγαξρία, Γεκνθξαηία 

θαη Σπξαλλία (545c-592b)
58

. 

Οη ηειεπηαίεο πιαησληθέο πνιηηηθέο απφςεηο ζηελ Πνιηηεία αθνξνχλ φια 

ηα πνιηηεχκαηα, απφ ηα νπνία ν Πιάησλαο ζεσξεί σο ην κφλν άξηζην ηελ 

αξηζηνθξαηίαλ,  φπνπ θπβεξλά ε ζνθία ηνπ θηινζφθνπ- βαζηιέσο. Όια ηα 
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ππφινηπα πνιηηεχκαηα είλαη θαθά θαη   απνθιίλνπλ απφ αξθεηά έσο πνιχ απφ 

ηελ αξίζηε πνιηηεία
59

.Αμηνινγηθά ην επφκελν πνιίηεπκα είλαη ε ηηκνθξαηία, 

φπνπ δελ θπβεξλά πιένλ ε ζνθία αιιά ε ηηκή θαη ε δφμα ηνπ ηηκνθξάηε, ε 

πνιηηεία ηεο αλδξείαο θαη ηεο ηηκήο (547c-550c). Καηφπηλ έξρεηαη ε νιηγαξρία  

δειαδή ε πινπηνθξαηία, φπνπ θπβεξλά ν πινχηνο ηνπ νιηγαξρηθνχ πνπ 

ελδηαθέξεηαη  θπξίσο γηα ηελ απφθηεζε αγαζψλ, ε πνιηηεία ηνπ ρξήκαηνο θαη 

ηεο θηιαξγπξίαο (550-550a). Έπεηηα, έξρεηαη ε δεκνθξαηία, φπνπ θπβεξλά ε 

αλεμέιεγθηε ειεπζεξία θαη ηζφηεηα φισλ ησλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ απψιεηα θάζε ζηαζεξφηεηαο θαη έλλνηαο ησλ αμηψλ, ε πνιηηεία 

ηεο αηαμίαο θαη ηεο απζαηξεζίαο (555b-562a). Σέινο, έξρεηαη ην ρείξηζην 

πνιίηεπκα φισλ, ε ηπξαλλία, φπνπ θπβεξλά πιένλ ε ζθιεξφηεηα θαη ε 

βαξβαξφηεηα ελφο δηεθζαξκέλνπ θαη ελ αγλνία  ηπξάλλνπ, ε πνιηηεία ηνπ θφβνπ 

θαη ηνπ εγθιήκαηνο (520a-576b)
60

. 

 

Ο Πιάησλαο πεξηγξάθεη ηα πνιηηεχκαηα απφ ην θαιχηεξν πξνο ην 

ρεηξφηεξν κε πξφηππν ην θαιχηεξν δπλαηφ, ηελ αξηζηνθξαηία, ηελ θπβέξλεζε 

ησλ «θίισλ ηεο θηινζνθίαο», θαηφπηλ ηελ ηηκνθξαηία, ηελ θπβέξλεζε ησλ 

«θίισλ ηεο ηηκήο», θαη θαηφπηλ ηελ θπβέξλεζε ησλ ηξηψλ εηδψλ ησλ «θίισλ ηεο 

επηζπκίαο», πξψηνλ ησλ «θίισλ ηεο αλαγθαίαο επηζπκίαο», ηελ νιηγαξρία, 

θαηφπηλ ησλ «θίισλ ηεο αλαγθαίαο θαη κε αλαγθαίαο επηζπκίαο», ηε 

δεκνθξαηία, θαη ηέινο ηελ ρείξηζηε θπβέξλεζε φισλ, ησλ «θίισλ φισλ ησλ 

επηζπκηψλ», ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξάλνκσλ, ηελ ηπξαλλία. Καη εδψ 

ν Πιάησλαο κε ινγηθή αλάιπζε αλαθέξεηαη ζηα αηειή πνιηηεχκαηα βαζηζκέλνο 

ζηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία. Ζ έθπησζε ησλ πνιηηεπκάησλ πνπ πεξηγξάθεη 

βαζίδεηαη θαη είλαη πξντφλ ηεο ςπρνινγηθήο έθπησζεο ηεο ςπρήο, φπνπ φζν ηεο 

ιείπεη ε δίθαηε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ ηεο, ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη θαη ε παξαθκή ηεο. Απηφ ηζρχεη θαη’ αλαινγία θαη ζηελ αηειή πνιηηεία. 

Έηζη, ν θηιφζνθνο- βαζηιηάο είλαη θαη ν κφλνο άλζξσπνο, πνπ ιφγσ ηεο 

αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ ηξηψλ κεξψλ ηεο ςπρήο ηνπ, δεη ζηελ επδαηκνλία 

κέξα θαη λχρηα, ελψ αληίζεηα, ν ηηκνθξαηηθφο, ν νιηγαξρηθφο, ν δεκνθξαηηθφο, 

θαη θπξίσο ν ηπξαλληθφο άλζξσπνο, νπδέπνηε αηζζάλνληαη επδαηκνλία. 
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Ο Πιάησλαο πηζηεχεη φηη νη άλζξσπνη δελ πξέπεη απιψο λα δνπλ, αιιά λα 

δνπλ θαιά θαη επδαηκνληθά. Σν επδαηκνληθφ δελ φκσο δελ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

πξφζβαζε ζηηο πνιπηέιεηεο ηεο δσήο, αιιά δψληαο ζην θσο ηεο αιήζεηαο. Δθεί 

ζηεξίδεηαη φιε ε νξγάλσζε ηεο πιαησληθήο πνιηηείαο : ζην επδαηκνληθφ δελ ζην 

θσο ηεο αιήζεηαο
61

. 

Ζ αξηζηνθξαηία, πνπ απνηειεί παξάδεηγκα ηεο Kαιιίπνιεο, είλαη ην 

πξψην θαη κνλαδηθφ δίθαην ζχληαγκα ζηελ Πνιηηεία. Ζ Καιιίπνιηο είλαη ε 

ηδαληθή πφιε ζηελ νπνία πξέπεη λα βξεζνχλ φιεο νη αξεηέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηθαηνζχλεο. Σα πην μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

είλαη νη ηέζζεξηο αξεηέο: ε ζνθία, ην ζάξξνο, ε κεηξηνπάζεηα θαη ε δηθαηνζχλε, 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κνλαδηθή θνηλσληθή δνκή θαη εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

(427e). 

ηε ζπδήηεζή ηνπ γηα ηηο ηέζζεξηο αξεηέο, ν Πιάησλαο επηζεκαίλεη φηη ε 

Καιιίπνιε είλαη ζνθή ιφγσ ηεο γλψζεο πνπ θαηέρνπλ νη άξρνληεο, ε νπνία 

αθνξά ηε ζπληήξεζε ηεο πφιεο ζην ζχλνιφ ηεο (428d).Ζ πιαησληθή 

αξηζηνθξαηία δε ζεκαίλεη επγέλεηα θαηαγσγήο, αλ απηφ ζεκαίλεη , φηη 

νπνηνζδήπνηε γελλήζεθε εληφο ησλ νξίσλ ηεο ηάμεο πνπ θπβεξλά έρεη ην 

δηθαίσκα λα θαηαιάβεη ζπνπδαία ζέζε εληφο ηνπ θξάηνπο. Οη αλίθαλνη ή νη 

αλάμηνη άλδξεο ή γπλαίθεο ζα πξέπεη λα ππνβαζκηζζνχλ, ελψ νη ηθαλνί θαη άμηνη 

ζα πξέπεη λα  πξναρζνχλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ, ζηελ άξρνπζα ηάμε. Δπίζεο ν 

πιάησλ ππνζηεξίδεη, φηη ε θαηαγσγή παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ 

αξίζησλ ηεο Πνιηηείαο ηνπ. Δίλαη πεπεηζκέλνο, φηη γεληθψο ηα ηέθλα ησλ 

αξρφλησλ ζα δηαθξηζνχλ φζν θαη νη γνλείο ηνπο δειαδή εθφζνλ νη γνλείο 

επηιέγνπλ λα λπκθεπζνχλ θαηαιιήισο. Αλ ε εμνπζία ησλ αξίζησλ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί επί ηεο αξίζηεο αγσγήο· ε αξίζηε αγσγή κε ηε 

ζεηξά ηεο απαηηεί ηηο άξηζηεο θπζηθέο ηθαλφηεηεο
62

. 

Μεηά ηελ αξηζηνθξαηία, ε ηηκνθξαηία είλαη ην δεχηεξν θαιχηεξν 

πνιίηεπκα. Σα πην μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε αγάπε ηεο λίθεο θαη 

ηεο ηηκήο, ιφγσ ηεο ππεξνρήο ηνπ πλεπκαηηθνχ ζηνηρείνπ ζηελ πφιε (548c). 
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ην λέν πνιίηεπκα, νη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη ζα επηιεγνχλ σο 

θπβεξλήηεο, επεηδή ε αξρηθή άξρνπζα ηάμε (νη ζνθνί) είλαη πιένλ αλακεηγκέλνη. 

Οη εγέηεο ζα έρνπλ κηα κπζηηθή επραξίζηεζε λα μνδεχνπλ ηα ρξήκαηα ησλ 

άιισλ αλζξψπσλ, παξφιν πνπ ζα κέλνπλ αθφκα απφ θνηλνχ. Σαπηφρξνλα, ζα 

εθηηκήζνπλ ηε θπζηθή θαηάξηηζε πεξηζζφηεξν απφ ηε κνπζηθή θαη ηελ πνίεζε 

θαη επνκέλσο ε εθπαίδεπζή ηνπο ζα γίλεη κε βία (548a-c). 

Ζ νιηγαξρία πξνέξρεηαη απφ ηελ ηηκνθξαηία, φηαλ νη θπβεξλήηεο ηείλνπλ 

θαη παξαβηάδνπλ ηνπο λφκνπο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα πιηθή 

θαηνρή.ε κηα νιηγαξρία, ν πινχηνο απνηηκάηαη πεξηζζφηεξν θαη ε αξεηή 

απνηηκάηαη αθφκε ιηγφηεξν απφ ηελ ηηκνθξαηία (550d-e). 

Οη πινχζηνη άλζξσπνη ζα επηιεγνχλ σο εγεκφλεο ιφγσ ηεο απνηίκεζεο 

ηεο πφιεο ηεο πινχζηαο θαη νη εγεκφλεο ζα θαζηεξψζνπλ έλαλ πινχην πνπ ζα 

ππαγνξεχεη φηη κφλν νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ έλα νξηζκέλν πνζφ ηδηνθηεζίαο 

έρνπλ ηα πξνζφληα λα θπβεξλνχλ. Τπάξρνπλ πνιιά ιάζε ζε κηα νιηγαξρηθή 

πφιε. Σν πξψην είλαη ε θαθή επηινγή ησλ εγεκφλσλ απφ ηνλ πινχην, αληί απφ 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θπβεξλνχλ ηελ πφιε (551c). 

Σν δεχηεξν ξήγκα είλαη ε αλαγθαία δηαίξεζε πνπ ππάξρεη ζηελ πφιε 

κεηαμχ ησλ πινπζίσλ θαη ησλ θησρψλ, νη νπνίνη, σο απνηέιεζκα απηήο ηεο 

δηαίξεζεο, ζπρλά πξνζθξνχνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ πφιε 

ρσξηζκέλε, αληί γηα έλα ζχλνιν (551d). 

Σν ηξίην πξφβιεκα είλαη ε αδπλακία ηεο πφιεο λα πξνθπιαρζεί απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ερζξνχο ιφγσ ηνπ θφβνπ ησλ εγεκφλσλ λα ελψζνπλ ηνπο θησρνχο 

ζε ζηξαηφ θαη ηεο απξνζπκίαο ηνπο λα πιεξψζνπλ κηζζνθφξνπο ιφγσ ηεο 

αγάπεο ηνπο γηα ρξήκαηα (551e). 

Σν ηέηαξην ζθάικα είλαη ε εκπινθή ζηηο ππνζέζεηο άιισλ αλζξψπσλ, 

δεδνκέλνπ φηη νη ίδηνη άλζξσπνη ζα είλαη αγξφηεο θαη ζηξαηηψηεο ηαπηφρξνλα 

ζηελ πφιε. Σέινο, ην κεγαιχηεξν θαθφ κηαο νιηγαξρηθήο πφιεο επηηξέπεη ζε 

θάπνηνλ λα πνπιήζεη φια ηα ππάξρνληά ηεο γηα ρξήκαηα θαη λα κείλεη ζηελ πφιε 

σο θπβεξλήηεο, φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη παξά έλαο ζπάηαινο (552b). 

χκθσλα κε απηφ ην πνιίηεπκα, νη θπβεξλήηεο ζα είλαη νη ιίγνη άλζξσπνη 

πνπ ζα βιέπνπλ ηνλ πινχηνζηελ θαηνρή ηνπο λα ζπζζσξεχεηαη ελψ ε ππφινηπε 
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πφιε ζα ζηεξείηαη ησλ ρξεκάησλ ηεο σο απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο εθπαίδεπζεο, 

ηεο θαθήο εθηξνθήο θαη ηνπ θαθνχ πνιηηεχκαηνο (552e). 

Ζ δεκνθξαηηθή πφιε ππάξρεη φηαλ νη θησρνί ζηελ νιηγαξρία 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζσκαηηθή αδπλακία ηεο πινχζηαο άξρνπζαο ηάμεο, μεθηλνχλ 

έλαλ πφιεκν ελαληίνλ ησλ εγεκφλσλ, ηνπο αλαηξέπνπλ θαη δίλνπλ ζηνλ ληθεηή 

έλα ίζν κεξίδην ζηηο απνθάζεηο, αλαζέηνληαο ηνπο αλζξψπνπο ζε ζέζεηο 

θπξηαξρίαο. Ζ δεκνθξαηία είλαη έλα πνιίηεπκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

ειεπζεξία ηεο. Ζ πφιε απνιακβάλεη πιήξε ειεπζεξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ. Κάζε πνιίηεο έρεη άδεηα λα θάλεη φ, ηη ζέιεη θαη 

νξγαλψλεη ηε δσή ηνπ αλάινγα κε ηελ επραξίζηεζε ηνπ. ε κηα δεκνθξαηία, 

θάζε πνιίηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη νπνηαδήπνηε εληνιή ζέιεη. Γελ ππάξρεη 

απαίηεζε λα απνθαλζεί θαλείο ή λα ππαθνχζεη ζην λφκν. Δάλ θάπνηνο ζέιεη, 

κπνξεί θαλείο λα απνθχγεη ηελ ππνρξέσζε λα ππεξεηεί ή λα μεθχγεη απφ κηα 

πξφηαζε. Δπηπιένλ, ε δεκνθξαηία ζηεξείηαη παληειψο θαζνξηζκέλεο αμίαο εθηφο 

απφ ηελ ειεπζεξία θαη πεξηθξνλεί ηηο αμίεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηα 

πξνεγνχκελα πνιηηεχκαηα (αξεηή, ηηκή θαη πινχην). Γηαλέκεη ηελ ηζφηεηα ζε 

ίζνπο θαη άληζνπο θαη δελ έρεη ζηαζεξή άξρνπζα ηάμε (557a&b&c&d, 558a). 

Ζ ηπξαλλία είλαη ν ηειεπηαίνο ηχπνο πνιηηεχκαηνο θαη ν πην άδηθνο απφ 

ηνπο πέληε ηχπνπο. Δκθαλίδεηαη φηαλ νη εγέηεο ζε κηα δεκνθξαηηθή πφιε 

εμαπαηνχλ ηελ εξγαηηθή ηάμε λα πηζηέςεη φηη νη πινχζηνη είλαη νιηγαξρηθνί θαη 

ζρεδηάδνπλ ελαληίνλ ηνπο, πξάγκα πνπ πξνθαιεί πφιεκν αλάκεζα ζηνλ ιαφ θαη 

ηνπο πινχζηνπο. Οη άλζξσπνη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ θαη θαιιηεξγνχλ έλαλ 

πξσηαζιεηή σο εγέηε ηνπο, ν νπνίνο ηειηθά ζα εθηειέζεη ηνπο πινχζηνπο κε 

ςεπδείο θαηεγνξίεο (φηη ζρεδηάδνπλ ελαληίνλ ηνπ ιανχ γηα λα απνθαηαζηήζνπλ 

ηελ νιηγαξρία) θαη ππφζρεηαη ηελ αλαθαηαλνκή ηεο γεο θαη ηελ αθχξσζε ησλ 

ρξεψλ. Ζ δνινθνλία ηεο νηθνγέλεηάο κεηαηξέπεη ηνλ εγέηε ζε ηχξαλλν (565e-

566a). 

Θα ζπλερίζεη λα πξνθαιεί πνιέκνπο ελαληίνλ ησλ πινπζίσλ θαη λα 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε αζθάιεηα ηνπ ηπξάλλνπ 

θηλδπλεχεη αιιά δελ είλαη δηθή ηνπο. Οη πινχζηνη είηε ζα θχγνπλ απφ ηελ πφιε 

απφ θφβν ή ζα εθηειεζηνχλ θαη ν ηχξαλλνο ζα γίλεη έηζη έλαο πιήξεο ηχξαλλνο 

παξά έλαο εγέηεο. Μεηά ηελ εμνξία ησλ πινπζίσλ, ν ηχξαλλνο ζα ζπλερίζεη λα 
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αλαδεχεη έλαλ πφιεκν έηζη ψζηε ν ιαφο λα ζπλερίζεη λα πηζηεχεη ζηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο εγεζίαο ηνπ. ε κηα πξνζπάζεηα λα εκπνδίζεη ηνπο αλζξψπνπο 

λα ζρεδηάζνπλ ελαληίνλ ηνπ, ν ηχξαλλνο ζα ππνβαζκίζεη ηνπο αλζξψπνπο, 

αλαγθάδνληάο ηνπο λα πιεξψζνπλ θφξνπο πνιέκνπ. Όινη φζνη είλαη γελλαίνη, 

κεγάινη, γλψζηεο ή πινχζηνη ζα θαζαξηζηνχλ απφ ηελ πφιε, έηζη ψζηε λα κελ 

κπνξνχλ λα αλαηξέςνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπ (566d-567b). 

Αλαιπηηθφηεξα θάζε έλα δηεθζαξκέλν πνιίηεπκα :  

Σηκοθραηία 

Καζεηί πνπ γελληέηαη ππφθεηηαη ζηε θζνξά (546a) , έηζη θαη ε πφιηο ησλ 

θηινζφθσλ πνπ ζπζηάζεθε θαη΄ αλάγθελ ζα δηαιπζεί
63

. Ζ θζνξά ηεο έρεη αίηηα 

εζσηεξηθά, ηελ αλάκεημε ηνπ ρξπζνχ κε ην ράιθηλν γέλνο. Γηαζηξεβισκέλν 

ινηπφλ απφηνθφ ηεο είλαη ε ηηκνθξαηηθή πνιηηεία (ηζηνξηθφ πξφηππν: ε 

πάξηε)
64

. Δμ αηηίαο ηεο ακέιεηαο ησλ αξρφλησλ λα δηαθξίλνπλ θαη λα 

ζπγθξνηνχλ ηε ζχζηαζε ησλ ηάμεσλ θαη ηε θζνξά ηεο αξκνλίαο
65

, ην 

απνηέιεζκαείλαη παηδηά κε πξνδηαζέζεηο φρη εληειψο άξηζηεο, πνπ δελ ζα 

αληαπνθξίλνληαη πιένλ ζηηο απαηηήζεηο εθείλεο πνπ πξέπεη λα ηίζεηαη γηα ηνπο 

θηινζφθνπο-βαζηιείο. Αλ απηά νξηζηνχλ θχιαθεο ηεο πφιεσο, ηφηε ζα αξρίζεη ε 

δηρφλνηα αλάκεζα ζηνπο θχιαθεο. Οη εμαίξεηνη θχιαθεο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα 

είλαη ζηξακκέλνη πξνο ηελ αξεηή θαη ηελ παιαηά θαηάζηαζε ησλ θηινζφθσλ, νη 

ιηγφηεξν άξηζηνη ζα δεηνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ έιιεηςε ηνπο ζε 

πξνδηαζέζεηο κε ηελ απφθηεζε πεξηνπζίαο θαη ρξεκάησλ. Σν απνηέιεζκα ηεο 

ζχγθξνπζεο είλαη έλαο ζπκβηβαζκφο. Οη θχιαθεο αζρνινχληαη νη ίδηνη κε ηελ 

δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ θαη κε ηε θξνχξεζεησλ δνχισλ ηνπο, θαη ηελ εμνπζία 

ηνπο δελ ηελ ζηεξίδνπλ πηα ζηε θηινζνθηθή γλψζε, αιιά ζηε βία
66

. ηνπο 

άξρνληεο επηθξαηεί αληί ηεο ζνθίαο ην ζπκηθφλ θαη νη βίαηεο θηλήζεηο, νη 

πνιεκηζηέο απνβιέπνπλ πξνο ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο ηερλίηεο ζαλ δνχινπο, 

ζηελ παηδεία αληί ηεο πεηζνχο επηθξαηεί ε επηβνιή θαη ακειείηαη  ε αιεζήο 

Μνχζα, ε δηαιεθηηθή δειαδή θαη ε θηινζνθία, θαη πξνηηκάηαη ηεο Μνπζηθήο ε 

Γπκλαζηηθή, ηελ ςπρή δηεπζχλεη φρη ν ιφγνο αιιά ν ζπκφο
67

. Ο ηηκνθξαηηθφο 
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άλζξσπνο ραξαθηεξίδεηαη απφ θηινδνμία θαη κεγάιε απηνπεπνίζεζε, δελ είλαη 

ηδηαίηεξα κνξθσκέλνο, είλαη θαθφο ξήηνξαο, είλαη ζθιεξφο ζηνπο δνχινπο, αιιά 

δελ ηνπο πεξηθξνλεί, απέλαληη ζηνπο αλψηεξνπο είλαη δνπινπξεπήο, ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ηηο ζηεξίδεη φρη ζηελ ηέρλε λα πείζεη ηνπο άιινπο κε ηε γλψζε 

ηνπ, αιιά ζηε βία
68

. Έηζη ν ηηκνθξαηηθφο άλζξσπνο είλαη παξαδνκέλνο ζην 

ζπκνεηδέο ζηνηρείν θαη επηδηψθεη ζπλερψο ηηκέο, δηαθξίζεηο, πινχην θαη εδνλέο
69

. 

Οιηγαρτία  

Γηαζηξνθή ηεο Σηκνθξαηίαο είλαη ε Οιηγαξρία, φπνπ ε πεξηνπζία 

θαζνξίδεη ηε ζέζε ησλ πνιηηψλ θαη ην θχξνο ηεο αξεηήο ππνρσξεί ζηε δχλακε 

ηνπ πινχηνπ
70

.Ωο πξφηππν ν Πιάησλαο ζα πξέπεη λα είρε ππφςε ηνπ ηελ απνηθία 

ησλ Φνηλίθσλ, ηελ Καξρεδφλα, κε ηνπο κπσπηθνχο εγεκφλεο πνπ έζεηε ππεξάλσ 

ησλ πάλησλ ην πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο
71

. Ο άκεηξνο πινπηηζκφο εθθνιάπηεη έλα 

πιήζνο θεθήλσλ, άιινη απφ απηνχο έρνπλ θεληξί (νη θαθνχξγνη) θαη άιινη είλαη 

άθεληξνη (νη θησρνί), φινη ηνπο φκσο επηδηψθνπλ ηελ αλαηξνπή ηεο πνιηηείαο
72

. 

ηελ νιηγαξρία θαη ζηνλ νιηγαξρηθφ άλζξσπν επηθξαηνχλ νη αλαγθαίεο 

επηζπκίεο, θαίηνη ζε ππεξβνιηθφ αξηζκφ επαπμεκέλεο. Σν ἔπηζπκεηηθφλ φκσο 

εκπεξηέρεη θαη επηζπκίεο κε εληειψο δηαθνξεηηθή πθή, πνπ ην κφλν πνπ 

πεξηκέλνπλ είλαη λα αθεζνχλ ειεχζεξεο, ηηο ιεγφκελεο κε αλαγθαίεο επηζπκίεο, 

ηηο δαπαλεξέο θαη ηηο εγθιεκαηηθέο. Οη θησρνί ζηελ νιηγαξρία, πνπ πλίγνληαη 

απφ άθξα έλδεηα θαη θάπνηνη απ’ απηνχο ζα κπνξνχζαλ νπσζδήπνηε λα είλαη 

εμαηξεηηθνί άλζξσπνη (555d), φηαλ έιζνπλ ζε ζηελφηεξε επαθή κε ηνπο 

πινχζηνπο, θάλνπλ ηειηθά ηε ζθέςε φηη είλαη εχθνιν λα αθαηξέζνπλ ηελ εμνπζία 

απφ απηνχο ηνπο θαθνκαζεκέλνπο αλζξψπνπο. Ξεζπά ε επαλάζηαζε. Οη θησρνί 

ππεξηζρχνπλ, άιινπο απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπο ηνπο ζθνηψλνπλ θη άιινπο ηνπο 

εμνξίδνπλ, θαηφπηλ θαζέλαο έρεη ηελ ίδηα ζπκκεηνρή ζηα αμηψκαηα ζηε βάζε ηεο 

ηζφηεηαο νη άξρνληεο νξίδνληαη κε θιήξν. 
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Γεκοθραηία 

Με ηνλ ηξφπν απηφ κνηάδεη λα έρεη εγθαζηδξπζεί ε αηαμηθή θνηλσλία, ε 

απεξηφξηζηε εμνπζία ηνπ ιανχ (δεκνθξαηία)
73

. Ζ άθξα ειεπζεξία ραξαθηεξίδεη 

ηελ πνιηηεία απηή (527b), απφ απηήλ πξνέξρεηαη ν εγσηζκφο, ε επηδίσμε δειαδή 

ηνπ ηδίνπ θάζε πνιίηε ζπκθέξνληνο, νη αξρέο ηεο πφιεο, ν άξρσλ θαη ν δηθαζηήο, 

είλαη ζε φινπο πξνζηηέο ζηε δεκφζηα αγνξά, φπνπ πξνο επηηπρίαλ αξθεί λα 

επηδείμεη νπνηνζδήπνηε ελδηαθέξνλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ιανχ. Ζ ηζφηεο 

επηβάιιεηαη κεηαμχ πξαγκάησλ άληζσλ (588c)
74

. Καλέλαο δελ ππνρξεσκέλνο λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο λφκνπο, αλ δελ ηνλ ζέιεη. Όπνηνο θαηαδηθάδεηαη ζε 

ηηκσξία δελ ρξεηάδεηαη λα λνηάδεηαη γη΄ απηφ (558a). ηε δεκνθξαηία ε 

ειεπζεξία θαη΄ αλάγθελ ζα μεπεξάζεη θάζε φξην (562e). Όηαλ ε θπβέξλεζε δελ 

αθήλεη πιήξε ειεπζεξία θαη δελ ππνρσξεί ζ΄ φιεο ηηο απαηηήζεηο, θαηεγνξείηαη 

φηη δελ είλαη δεκνθξαηηθή αιιά νιηγαξρηθή (562d). H άκεηξε ειεπζεξία 

επεθηείλεηαη ζ΄ φια ηα πεδία ηνπ βίνπ: νη γνλείο θνβνχληαη ηα παηδηά ηνπο, νη 

δάζθαινη θνβνχληαη ηνπο καζεηέο, νη γέξνη κηκνχληαη ηνπο λένπο, ληχλνληαη ζαλ 

εθείλνπο, ελψ νη λένη παζρίδνπλ ζηα ιφγηα θαη ζηα έξγα λα ηνπο μεπεξάζνπλ. 

Αθφκα θαη ηα δψα ζηε δεκνθξαηία πεξηθέξνληαη ζην δξφκν πην ειεχζεξα απφ 

νπνπδήπνηε αιινχ. Παξά ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα, θαη ε δεκνθξαηία 

θαηαιήγεη πάιη ζ΄ έλα είδνο θξάηνπο κε ηάμεηο. Ζ αηηία βξίζθεηαη ζηελ 

αραιίλσηε ειεπζεξία. Σελ αλψηεξε ηάμε ζπγθξνηνχλ νθλεξνί θαη ζπάηαινη 

άλζξσπνη (546b), νη πην δξαζηήξηνη απφ απηνχο κεξηκλνχλ γηα ηε δξάζε θαη ηνπο 

ιφγνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ αθνινπζία ηνπο. Ζ δεχηεξε ηάμε απνηειείηαη 

απφ εθείλνπο πνπ είλαη « απφ ηε θχζε ηνπο σο επί ην πιείζησλ πην κεηξεκέλνη» 

(546c) , απηνί γίλνληαη θαη νη πην πινχζηνη. Σελ Σξίηε ηάμε απνηεινχλ εξγάηεο, 

νη ηερλίηεο θαη νη επαγγεικαηίεο. ΄ απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη φινη φζνη δνπλ απφ 

ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, δελ αλαθαηεχνληαη ζηα πνιηηηθά θαη έρνπλ κηθξή 

πεξηνπζία. Πξφθεηηαη γηα ηελ αξηζκεηηθά πην ηζρπξή ηάμε, ζηελ νπνία 

ελαπφθεηηαη ζπγρξφλσο ε ιήςε απνθάζεσλ ζηε ζπλέιεπζε ηνπ δήκνπ (565a). 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ απηψλ μεζπά αλαπφθεπθηα ζχγθξνπζε: νη θησρνί πξέπεη 

λα θαηεπλαζζνχλ, νη πινχζηνη θνβνχληαη γηα ηηο πεξηνπζίεο ηνπο (ηξέθνπλ 

νιηγαξρηθά θξνλήκαηα), αξρίδνπλ ηφηε «νη θαηαγγειίεο θαη νη δίθεο θαη νη 
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πξνζηξηβέο» (565c). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ν ιαφο ζπλεζίδεη λα βάδεη πάληνηε 

θάπνηνλ γηα αξρεγφ ηνπ θαη λα ηνλ θάλεη παληνδχλακν. Απηφο ν εγέηεο ηνπ είλαη 

ν ππνθηλεηήο ηεο εμέγεξζεο ελαληίνλ ησλ ηάμεσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ ηηο 

πεξηνπζίεο ζηε δεκνθξαηία (566a). Όηαλ πάξεη ηελ εμνπζία ηνπ θξάηνπο, ζηελ 

αξρή ζα δίλεη θάζε είδνπο ππνζρέζεηο, ζα ραξίδεη ηα ρξέε, ζα μαλακνηξάδεη ηε γε 

θαη ζα παίδεη ην ξφιν Τςεινηάηνπ
75

. Ζ παξνπζία ηεο δεκνθξαηίαο απφ ηνλ 

Πιάησλα είλαη αλακθίβνια επεξεαζκέλε απφ ηελ αζελατθή δεκνθξαηία
76

. 

 

Σσραλλία  

Όηαλ ινηπφλ ν θαθνχξγνο θεθήλαο αλαιάβεη κε ηε βνήζεηα ηνπ Γήκνπ 

ηελ εμνπζία εγθαζηζηά ηελ Σπξαλλίδα
77

. Όηαλ ν εγέηεο ηνπ ιανχ πνπ 

αλαδείρζεθε κέζα απφ ηε δεκνθξαηία ζπκθηιησζεί κε ηνπο εμσηεξηθνχο ερζξνχο 

ή άιινπο ηνπο μεπαζηξέςεη, ηφηε θαη΄ αξρήλ ππνθηλεί πάληα θάπνηνπο πνιέκνπο, 

γηα λα ρξεηάδεηαη ν ιαφο αξρεγφ (566e) θαη επίζεο γηα λα γίλεηαη θησρφηεξνο ν 

ιαφο απφ ηνπο πςεινχο θφξνπο θαη λα είλαη αλαγθαζκέλνο λα παιεχεη κφλν γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ βηνηηθψλ αλαγθψλ, έηζη ψζηε απφ ηελ 

θξνληίδα ηνπ γηα ηνλ επηνχζην λα κελ κπνξεί λα θνβάηαη ηνλ θαζέλα πνπ είλαη 

αλδξείνο, ζπλεηφο ή θαη πινχζηνο, θαη απφ θφβν φινπο απηνχο ζα ηνπο αθαλίδεη. 

Σν δηαξθψο απμαλφκελν κίζνο θαηά ηνπ ηπξάλλνπ ηνλ θάλεη λα είλαη 

αλαγθαζκέλνο λα εληζρχεη θαη λα κεγαιψλεη νινέλα ηε ζσκαηνθπιαθή ηνπ, 

θαηαθεχγνληαο ζηνλ φριν ηνπ θξάηνπο ηνπ ή θαη μέλσλ θξαηψλ. Καλέλα λφκηκν 

πιαίζην ρεηξηζκνχ δελ έρεη πηα ζηε δηάζεζε ηνπ ν ιαφο γηα λα απαιιαγεί απφ ηνλ 

ηχξαλλν : ε απφιπηε ειεπζεξία ηεο δεκνθξαηίαο έρεη κεηαβιεζεί ζηελ απφιπηε 

δνπιεία ηεο αλππφθξηηεο ηπξαλλίαο
78

.  
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Πιάηφλ - Γεκοθραηία   

Όια απηά ηα αξραία πνιηηεχκαηα, ινηπφλ, δελ απνηέιεζαλ νπδέπνηε 

πξφηππα ηεο άξηζηεο πνιηηεία, γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη δελ είλαη 

θηινζνθηθά θαη θαζφινπ θηιηθά πξνο ηε θηινζνθία. Γηα ηνλ ίδην ιφγν 

ερζξεχεηαη ν Πιάησλαο θαη ηελ αξραία δεκνθξαηία: επεηδή δελ είλαη θίιε ηεο 

θηινζνθίαο. Μνινλφηη ε αξραία δεκνθξαηία είλαη ην κφλν πνιίηεπκα πνπ 

επηηξέπεη ηελ θηινζνθία κέζα ζηελ θνηλσλία ηεο, ρσξίο φκσο λα ηελ αγαπά θαη 

λα ηελ επηδηψθεη. Γηφηη, ζην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θπξηαξρεί ε άθξαηε 

ειεπζεξία δίρσο ηελ αγάπε ηεο ζνθίαο, θαζψο επηθξαηεί κφλν ε 

αληηεπηζηεκνληθή γλψκε ηνπ φρινπ πνπ ηζνπεδψλεη ηα πάληα, θαη ηηο γλψκεο θαη 

ηα άηνκα, σο ίζα θαη ηζάμηα. Ο δεκνθξαηηθφο άλζξσπνο, έηζη πνπ δελ αηζζάλεηαη 

νχηε πηζηεχεη νχηε δηαηειεί ελ αγλνία, δελ εμεηάδεη ηηο γλψκεο ηεο νρινθξαηίαο, 

θαη είλαη αλήκπνξνο νπζηαζηηθά λα ζθεθηεί θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζεη ινγηθά, 

επηζηεκνληθά θαη θηινζνθηθά. Γη΄ απηφ ην ιφγν, ν Πιάησλαο ζεσξεί ηελ αξραία 

δεκνθξαηία σο ην πξνηειεπηαίν ρεηξφηεξν πνιίηεπκα, δηφηη ην πξφηππν κε ην 

νπνίν θξίλεη φια ηα πνιηηεχκαηα είλαη ε ζνθία θαη πφζν θνληά απηά βξίζθνληαη 

ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ζνθίαο
79

. Όπσο θζείξεηαη ε ςπρή απφ ηελ αδηθία, ηελ 

ππεξβνιή ηνπ ζπκνχ ή ηνπ πάζνπο, δειαδή ηελ αζπδνζία ησλ κεξψλ ηεο 

απέλαληη ζην λνεηηθφ ζηνηρείν, ε πνιηηεία θζείξεηαη απφ ηελ ακεηξία ηεο 

ειεπζεξίαο. Σν λφεκα ηεο δηαζψδεη θαζαξά ζηελ ειιεληθή γιψζζα ε ρξήζε ηνπ 

φξνπ ζηε θπζηνινγία, ε ακεηξία είλαη ζαλάζηκε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ 

πνιηηεία (564a)
80

. Ζ ρεηξνηέξεπζε αξρίδεη γηα ηα θαιά φηαλ ην ινγηζηηθφ 

εθζξνλίδεηαη θαη είηε ππεξεηεί θάπνηνλ άιιν ζθνπφ είηε θαηαξξέεη νισζδηφινπ. 

Σνχην είλαη αλακελφκελν, ιφγσ ηεο έκθαζεο ηνπ ηέηαξηνπ βηβιίνπ ζην 

ινγηζηηθφ σο ην κφλν ηθαλφ λα θξνληίδεη θαηάιιεια γηα φια ηα κέξε ηεο ςπρήο. 

Γπζηπρψο φκσο απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ην ρεηξφηεξν πνιίηεπκα είλαη ε 

πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηία θαη ν ρεηξφηεξνο άλζξσπνο ν δεκνθξαηηθφο, πνπ ηνπ 

ιείπεη ν ιφγνο σο θπξίαξρε δχλακε, αθφκε θαη σο θνηλή θξφλεζε ή 

πξνλνεηηθφηεηα
81

. Ζ αξραηνειιεληθή δεκνθξαηία πνπ απνξξίπηεη ν Πιάησλαο 

είλαη ε δεκφζηα αγνξά θαη ζπλάζξνηζε ησλ ειεχζεξσλ Αζελαίσλ αλδξψλ, φπνπ 

ζε θάζε ζπλάζξνηζή ηεο έρεη ηελ απφιπηε δχλακε λα πξάηηεη φπσο απηή 
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απνθαζίδεη ζηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε, αιιάδνληαο φπνηε ζέιεη θη φπσο ζέιεη 

θάησ απφ ηελ επηξξνή θάπνησλ παλνχξγσλ πνιηηηθψλ δεκαγσγψλ θαη ξεηφξσλ. 

Ο Πιάησλαο ινηπφλ απνξξίπηεη ηελ αλνεζία ηνπ αληηθηινζνθηθνχ φρινπ πνπ 

παξαζχξεηαη απφ ηνπο παλνχξγνπο δεκαγσγνχο θαη ζνθηζηέο ζε ζπλερψο ιάζνο 

απνθάζεηο
82

. Ο Πιάησλαο ερζξεχεηαη κφλν ηελ «αξραία δεκνθξαηία» ηεο 

δεκφζηαο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο άθξαηεο ειεπζεξίαο ηνπ φρινπ, πνπ επηβάιιεη 

ηελ αληηεπηζηεκνληθή γλψζε ηεο θαη παξαβαίλεη ηελ δίθαηε αξρή ηνπ ηά αὑηνχ 

πξάηηεηλ, κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί αλαξρία θαη αδηθία ζηηο απφςεηο θαη ζηηο 

δξάζεηο ησλ πνιηηψλ. Γελ ερζξεχεηαη ηελ «ζχγρξνλε πνιηηεία» ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθήο θπβέξλεζεο ηεο Βνπιήο, ε νπνία κάιηζηα πηνζεηεί ηελ 

πιαησληθή αξρή ηνπ ηά αὑηνχ πξάηηεηλ, θαη αλαγλσξίδεη φηη θάζε ζέζε κέζα 

ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία πξέπεη λα θαηαιακβάλεηαη απφ αλζξψπνπο πνπ 

αξκφδνπλ επάμηα ζε απηήλ, θαη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο απαηηεί 

επαγγεικαηηθή γλψζε θαη ππεξεζία γηα ηελ θαιχηεξε ππεξεζία ηνπ θξάηνπο. Σν 

γεγνλφο, ινηπφλ, φηη ν Πιάησλαο επηζεκαίλεη ηα αξλεηηθά ζεκεία ηεο αξραίαο 

δεκνθξαηίαο, ε νπνία δελ ζρεηίδεηαη θαη πάξα πνιχ κε ηελ ζχγρξνλε 

δεκνθξαηία δελ ηνλ θάλεη θαη’  αλάγθε θαη νινθιεξσηηθφ
83

. 

’ απηή ηελ πνιηηηθή παζνινγία ησλ θαθψλ πνιηηεπκάησλ ν Πιάησλαο 

επηρεηξεί λα παξαηεξήζεη νξηζκέλα πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη εζηθά θαηλφκελα σο 

κέξε κηαο ινγηθήο κάιινλ παξά ρξνληθήο- ηζηνξηθήο αθνινπζίαο θαη λα ηα 

εμεγήζεη σο εμειηθηηθά ζηάδηά ηεο. Άξα απφ ηε θχζε ηεο ε έθζεζή ηνπο δελ έρεη 

απζηεξά ηζηνξηθφ ραξαθηήξα θαη ζα έρεη λφεκα λα ηνπ απνδνζεί έιιεηςε 

γλψζεσλ ή εζειεκέλε ζηξέβισζε ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ
84

.  

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ηνλ Πιάησλα ηνλ απαζρνιεί φρη ηφζν ην θξάηνο 

θαη ε πνιηηεία θαζαπηή, αιιά κφλν ε δίθαηε, άξηζηε θαη αγαζή πνιηηεία, ζηελ 

νπνία ζα κπνξνχζε λα δήζεη έλαο αιεζηλά δίθαηνο άλζξσπνο, φπσο ν σθξάηεο, 

ρσξίο λα θνβάηαη φηη κπνξεί λα δηθαζηεί ζε ζάλαην ή άιιεο ηηκσξίεο. Δίλαη κηα 

θηινζνθηθή πνιηηεία φπνπ ην άξηζην θπβεξλά θαη θπξηαξρεί πάλησλ ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο. Ζ δε ζρέζε αλζξψπνπ–πνιίηε θαη πνιηηείαο είλαη «ηέηνηα ψζηε λα 

θαζηζηά ηνλ κελ άλζξσπν αιεζηλή πνιηηεία ζε ζκίθξπλζε, ηελ δε Πνιηηεία 
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αιεζηλφ άλζξσπν ζε κεγέζπλζε», ή φπσο αιιηψο έρεη ιερζεί «ε Πνιηηεία είλαη 

καθξάλζξσπνο θαη ν πνιίηεο είλαη κηθξνπνιηηεία»
85

.  

Ο Πιάησλαο επηρεηξεί λα ζεσξήζεη ην έξγν ηνπ απφ ηέηνηα απφζηαζε θαη 

ε ζηάζε , ηελ νπνία ηεξεί απέλαληί ηνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ο «σθξάηεο» 

παξνκνηάδεη ηνλ εαπηφ κε δσγξάθν, ν νπνίνο πεξάησζε έλαλ ζαπκάζην πίλαθα : 

πξφθεηηαη γηα ηελ ηδεψδε πξνζσπνγξαθία ηνπ ηέιεηνπ δίθαηνπ άλδξα, θαη 

εθζεηάδεη ηε θχζη ηνπ θαη ηελ επδαηκνλία ηνπ. Σελ ζπνπδαηφηεηα ηεο εηθφλαο 

ηνλίδεη ε αληίζεηε κνξθή- ε εηθφλα ηνπ ηέιεηνπ άδηθνπ αλζξψπνπ ζε φιε ηνπ ηελ 

αζιηφηεηα. Ο Πιάησλαο νλνκάδεη ην έξγν ηνπ «παξάδεηγκα» - είλαη 

ηαπηνρξφλσο εηθφλα θαη πξφηππν. Απηή ε παξαβνιή ηνπ νπηνπηθνχ ηδεψδνπο 

ηνπ σθξάηε θαη ηεο εηθφλαο ηνπ σξαίνπ άλδξα καο δείρλεη ηί ζεσξεί ν 

Πιάησλαο σο νπζηαζηηθφ ζέκα ηεο Πνιηηείαο. Γελ είλαη θαη’ αξρήλ θαη 

ζπνπδαηφηεηα ην θξάηνο θαζαπηφ, αιιά ν άλζξσπνο κε ηε δχλακή ηνπ λα 

δεκηνπξγήζεη ην θξάηνο απηφ. Αλ θαη νκηιεί γηα ην θξάηνο-παξάδεηγκα , δελ 

κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ην θξάηνο πξνο ηελ εηθφλα ηνπ ηδεψδνπο σξαίνπ 

αλζξψπνπ. Ζ εηθφλα πξάγκαηη αληηζηνηρεί πξνο ην ραξαθηήξα ηνπ αιεζψο 

δίθαηνπ άλδξα, ηνλ νπνίν απηφο ν Πιάησλαο ηνλ παξνπζηάδεη σο ζέκα ηνπ 

πίλαθά ηνπ. Σν ηέιεην θξάηνο απνηειεί θαη κφλν ηνπ ηνλ θαηάιιειν ρψξν, ηνλ 

νπνίν ρξεηάδεηαη σο πιαίζην θαη βάζνο γηα λα δσγξαθίζεη ηελ πξνζσπνγξαθία. 

Ο ηξφπνο , ινηπφλ, θαηά ηνλ νπνίν ν Πιάησλαο πεξηγξάθεη ην έξγν ηνπ 

ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαιχζεσο καο. Ζ Πνιηηεία είλαη πξσηίζησο 

έλα έξγν γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα. Γελ απνηειεί έξγν 

πνιηηηθφ κε ηε ζπλήζε έλλνηα ησλ «πνιηηηθψλ» έξγσλ , αιιά κφλν ππφ ηελ 

σθξαηηθή. Αιιά ε κεγάιε παηδεπηηθή αιήζεηα, ηελ νπνία δσεξψο εθζέηεη ε 

Πνιηηεία είλαη ε ζηελή ζρέζε ραξαθηήξα θαη πεξηβάιινληνο, πξνζσπνγξαθίαο 

θαη βάζνο δσγξαθηθνχ. Απηφ δελ απνηειεί απιψο θαιιηηερληθή αξρή, απνηειεί 

θαη λφκν ηνπ εζηθνχ θφζκνπ. Ο ηέιεηνο άλζξσπνο δχλαηαη λα δηακνξθσζεί κφλν 

εληφο ηνπ ηέιεηνπ θξάηνπο· θαη αληηζηξφθσο, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηέιεην 

θξάηνο νθείινπκε λα εξεπλήζνπκε πσο λα δεκηνπξγήζνπκε ηέιεηνπο άλδξεο. 

Ηδνχ ε βάζε θάζε αληηζηνηρίαο κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ηεο ηνπ θξάηνπο, ηεο νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν πξνηχπσλ. Καη απφ ηελ άπνςε 

απηή λέν θσο ξίρλεηαη ζηηο ζπλερείο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Πιάησλα, φηη ε 
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θνηλσληθή αηκφζθαηξα έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηψλ 

ηνπ θξάηνπο
86

. 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν φκσο εληφο ηνπ άξηζηνπ θξάηνπο δελ πθίζηαηαη 

κφλν επηθαλεηαθή ζρέζε πνιηηεχκαηνο θαη αλζξψπνπ, αιιά ην πνιίηεπκα 

απνηειεί ην θελφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ε εηθφλα ηνπ 

πξνο ην θξάηνο απηφ ζπγγελνχο δίθαηνπ αλζξψπνπ, έηζη θαη ζηηο ππφινηπεο 

πνιηηεηαθέο κνξθέο ην θξάηνο νπδεκία έρεη ζεκαζία άλεπ ησλ αλζξψπσλ. Ζ 

αλαθνξά ζε έλα πνιπεηδέο «πνιηηεηαθφ πλεχκα» ζεκαίλεη φηη πεγή ηνπ 

πλεχκαηνο απηνχ είλαη ην ήζνο ηνπ αλζξψπηλνπ ηχπνπ ην νπνίν δεκηνχξγεζε 

πνιηηεηαθφ ηχπν πνπ ηαηξηάδεη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ δελ αληηβαίλεη 

πξνο ην φηη, κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο, κηα δεδνκέλε κνξθή θνηλσληθνχ βίνπ ζέηεη 

ηε ζθξαγίδα ηεο επί ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζε απηήλ. Αιιά φηαλ, δηαζπάηαη 

απηφο ν δηαγεγξακκέλνο θχθινο, δεκηνπξγείηαη, φπσο δηδάζθεη ε ηζηνξηθή 

εκπεηξία, δπλαηφηεηα κεηάβαζεο ζε δηαθνξεηηθή πνιηηηθή  κνξθή, ε κεηαβνιή 

απηή δελ πξέπεη λα απνδνζεί ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο: ε αθνξκή ηεο 

κεηαβνιήο απηήο πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ, 

δηαπηζησκέλεο ηεο αιιαγήο απηήο ζηελ ςπρηθή απηή δνκή (θαηαζθεπή ςπρήο). 

Παξαηεξνχκελε απφ ην ζεκείν απηφ, ε  ζρεηηθή κε ηηο πνιηηηθέο κνξθέο ζεσξία 

ηνπ Πιάησλα εκθαλίδεηαη σο παζνινγία ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Δθφζνλ γίλεη δεθηή φηη ε ζχκθσλε πξνο ην πξφηππν «έμηο» ηνπ αλζξψπνπ 

απνηειεί ηεθκήξην γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο παηδείαο, ε επζχλε γηα ηηο 

απνθιίζεηο απφ ην πξφηππν πξέπεη επίζεο λα απνδνζεί ζηελ παηδεία. Αλ φινη νη 

θάηνηθνη απηνχ ηνπ θξάηνπο απέρνπλ απφ ην πξφηππν θαηά ηέηνην ηξφπν, ε 

έιιεηςε απηή πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ παηδεία θαη φρη ζηε θχζε, ε νπνία ηείλεη 

πξνο ην Αγαζφ. Καηά ζπλέπεηα ε πεξί πνιηηεηαθψλ κνξθψλ ζεσξία πξέπεη λα 

ζεσξεζεί ζχκθσλα κε απηφ θαη σο παζνινγία ηεο παηδείαο
87

. 
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8. Ποιίηες θαη κέρε υστής 

 

ηελ Πνιηηεία ηνπ ν Πιάησλαο εθζέηεη ηελ θχξηα πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ 

πεξί ηεο άξηζηεο θαη αγαζήο πνιηηείαο, δειαδή πεξί ηνπ πην άξηζηνπ, αγαζνχ, 

δίθαηνπ θαη επδαηκνληθνχ θξάηνπο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα 

ππάξμεη, δίλνληαο νπζηαζηηθά πξψηνο ζηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο – χζηεξα 

απφ ηηο πξψηεο απφπεηξεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο απφ ηνπο Πξνζσθξαηηθνχο θαη 

ηνπο νθηζηέο- κία αιεζηλά κεγάιε, ζεκαληηθή θαη ζπζηεκαηηθή πνιηηηθή 

θηινζνθία. Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε φηη νη άλζξσπνη ζπγθξνηνχλ ηηο πφιεηο 

απφ ηηο αλάγθεο ηεο δσήο, ν Πιάησλαο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δνκή 

ελφο άξηζηνπ θξάηνπο δηθαηνζχλεο νθείιεη λα απαξηίδεηαη απφ ηξεηο νκάδεο 

πνιηηψλ: α) ηνπο θχιαθεο, δειαδή ηνπο άξρνληεο , θπβεξλήηεο πνπ θπβεξλνχλ, 

β) ηνπο επίθνπξνπο, δειαδή ηνπο βνεζνχο ησλ θπιάθσλ, ηνπο πνιεκηζηέο θαη 

θάζε ινγήο άζηπ-θχιαθεο πνπ βνεζνχλ ζηελ δηαθχιαμε ηεο πφιεο απφ θάζε 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ερζξφ θαη απεηιή, θαη γ) ηνπο δεκηνπξγνχο, δειαδή 

ηνπο ρεηξψλαθηεο εκπφξνπο, αγξφηεο, ηερλίηεο θαη θάζε άιιν είδνο εξγαδνκέλσλ 

πνπ παξάγνπλ φια ηα πιηθά αγαζά ηεο πφιεο. Ζ δηαίξεζε ηεο άξηζηεο πνιηηείαο 

ζε ηξία κέξε, πνπ αληηζηνηρεί αλαιφγσο ζηα ηξία κέξε ηεο ςπρήο, ην ινγηζηηθφ, 

ην ζπκνεηδέο θαη ην επηζπκεηηθφ, δίλεη ζε θάζε πνιίηε ηελ δίθαηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κέζα ζηελ πφιε, ε νπνία γίλεηαη έηζη πφιε ηνπ δηθαίνπ, επεηδή ν θάζε πνιίηεο 

πξάηηεη ηα αλάινγα
88

.  

Ζ ςπρή ινηπφλ δηαηξείηαη ζε ηξία κέξε. Σν πξψην θαη θαηψηεξν 

νλνκάδεηαη «επηζπκεηηθφ» θαη είλαη ε έδξα ησλ εδνλψλ θαη ησλ πάζεο θχζεηο 

επηζπκηψλ. Σν δεχηεξν νλνκάδεηαη «ζπκνεηδέο» είλαη έδξα ηνπ πάζνπο. Καη ην 

ηξίην είλαη ην αζάλαην κέξνο ηεο ςπρήο καο, ην «ινγηζηηθφ», πνπ ζηεγάδεη ην 

ινγηθφ θαη ηελ νξζή θξίζε. Σα ηξία κέξε ηεο ςπρήο βξίζθνληαη ζε δηαξθή 

δηακάρε, κε θπξίαξρε ηελ αληίζεζε θξφλεζεο θαη εδνλήο, «ινγηζηηθνχ» θαη 

«επηζπκεηηθνχ». Ζ ζσζηή δσή θαη ε θαηάθηεζε ηεο επδαηκνλίαο εμαξηάηαη απφ  

ηελ ελαξκφληζε ησλ κεξψλ ηεο ςπρήο, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εγεκνλία ηνπ 

ινγηζηηθνχ ζηα θαηψηεξα κέξε ηεο ςπρήο. Σφηε ν άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα 

ειέγρεη ηηο επηζπκίεο ηνπ, κε εγθξάηεηα θαη ζσθξνζχλε, ε αλδξεία θαη ε ζνθία, 
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αληηζηνηρνχλ ζηα ηξία κέξε ηεο ςπρήο, θαη ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ελάξεην βίν. ε 

απηέο πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη κηα ηέηαξηε, ε δηθαηνζχλε, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

ηζνξξνπία ηνπ ζπλφινπ. Γίθαηνο άλζξσπνο είλαη απηφο πνπ έρεη θαηαθέξεη λα 

ελαξκνλίζεη ηα ηξία κέξε ηεο ςπρήο ηνπ, φπσο δίθαηε πνιηηεία είλαη απηή πνπ 

έρεη βξεη ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο βαζηθέο νκάδεο ησλ πνιηηψλ ηεο
89

. 

Αθνχ, ινηπφλ,  νινθιήξσζε ηελ εμέηαζε ηεο δηθαηνζχλεο ζε ζρέζε κε ην 

θξάηνο, ν σθξάηεο πξνρσξά λα εμεηάζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην άηνκν. Με ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ ε δηθαηνζχλε ζην θξάηνο ζπλίζηαηαη ζην φηη φινη θάλνπλ ην δηθφ 

ηνπο έξγν, έηζη ε δηθαηνζχλε ζην άηνκν απαηηεί θαζεκία απφ ηηο ηξεηο αξρέο ηνπ 

ινγηζκνχ, ηνπ ζπκνχ θαη ηεο επηζπκίαο (441d&e). 

Αληίζεηα, νπνηαδήπνηε αληίθαζε κεηαμχ απηψλ ησλ αξρψλ πξνθαιεί 

αδηθία(444b).Ζ δηάθξηζε ησλ κεξψλ ηεο ςπρήο επηηειείηαη- πξνο ηειεζθφξεζε 

εμ’ άιινπ ηεο έξεπλαο γηα ηελ νπζία ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ζνθίαο, ηεο 

αλδξείαο θαη ηεο ζσθξνζχλεο- κε αθεηεξία ηελ ελδνζθφπεζε ησλ δηάθνξσλ 

ςπρηθψλ ηάζεσλ ηνπ αλζξψπνπ, θαζνξηζηηθψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
90

.  

ηελ Πνιηηεία ν Πιάησλαο ζα πξνρσξήζεη ζε κηα λέα δηάθξηζε. Πην 

ζεκαληηθή απφ ηελ αληίζεζε ζψκαηνο θαη ςπρήο είλαη ε αληίζεζε αλάκεζα ζηα 

κέξε ηεο ίδηαο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο. Ζ ςπρή είλαη κηα πνιχπινθε ελφηεηα, πνπ 

δηαζέηεη δηαθνξεηηθά κέξε θαη δηαθνξεηηθέο παξνξκήζεηο. Ο Πιάησλαο 

ζπλεηδεηνπνηεί φηη, ελψ φινη νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ ςπρή, έρνπλ δειαδή 

ζπλαηζζήκαηα, αηζζεηεξηαθέο παξαζηάζεηο θαη ζηνηρεηψδε ηνπιάρηζηνλ 

δπλαηφηεηα θξίζεο, ειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ ζα κπνξέζνπλ ηειηθά λα 

αθηεξσζνχλ ζην δξφκν ηεο λφεζεο. Άξα ν αγψλαο δελ δηεμάγεηαη νπζηαζηηθά 

αλάκεζα ζηελ ςπρή θαη ζην ζψκα, αιιά ζε αληίζεηεο δπλάκεηο ηεο ίδηαο ηεο 

ςπρήο
91

. 

Ο σθξάηεο αλαγλσξίδεη ηξεηο αξρέο ή ηδηφηεηεο ζηελ αλζξψπηλε ςπρή. 

Ο ιφγνο, ν πξψηνο θαη ν πςειφηεξνο απφ απηνχο, έρεη ηε θξνληίδα νιφθιεξεο 

ηεο ςπρήο θαη νθείιεη πάληα λα θπβεξλάεη ηνπο άιινπο. Ο φξνο πλεπκαηηθφηεηα 

πεξηιακβάλεη πνηφηεηεο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ θπκαίλνληαη απφ ζπκφ κέρξη 

γελλαηφηεηα θαη ελζνπζηαζκφ (441 a-c). 
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Σα παξαδείγκαηα επηζπκίαο ηνπ σθξάηε πεξηιακβάλνπλ ηελ αγάπε ηνπ 

ρξήκαηνο, ηεο πείλαο θαη ηεο δίςαο θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ζσκαηηθψλ 

απνιαχζεσλ. Ζ ηειεπηαία αξρή πεξηγξάθεηαη επίζεο σο  ζχκκαρνο δηάθνξσλ 

απνιαχζεσλ θαη ηθαλνπνηήζεσλ (439d). 

Δπηπιένλ, νη αξρέο απηέο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην άηνκν, πεξλνχλ απφ ην 

άηνκν ζην θξάηνο. Έηζη αλ έλα θξάηνο απνηειείηαη απφ άηνκα ζηα νπνία κία 

απφ ηηο ηξεηο ηδηφηεηεο - γηα παξάδεηγκα, ε αηηία κε ηε κνξθή ηεο αγάπεο ηεο 

γλψζεο, ή ε επηζπκία κε ηε κνξθή ηεο αγάπεο ηνπ ρξήκαηνο - θπξηαξρεί, ηφηε ε 

ίδηα πνηφηεηα ζα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ θξάηνπο ζην ζχλνιφ ηνπ 

(435e, 436a, 441d). 

Έηζη, φηαλ θπξηαξρεί ν ιφγνο πάλσ απφ ην πάζνο θαη ηελ επηζπκία, 

επέξρεηαη ε αξκνλία θαη ε δηθαηνζχλε. Αληίζεηα, φηαλ ε επηζπκία, είλαη κεγάιε 

θαη ηζρπξή θαη, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζηε δηθή ηεο ζθαίξα, ηφηε νιφθιεξε ε 

δσή ηνπ αλζξψπνπ αλαηξέπεηαη (442a&b, 587a). 

Ο σθξάηεο εδξαηψλεη εδψ κηα άκεζε ζρέζε κεηαμχ ινγηθήο θαη 

δηθαηνζχλεο: απηφ πνπ είλαη ινγηθφ είλαη δίθαην, απηφ πνπ είλαη παξάινγν δελ 

είλαη. Έηζη ν Πιάησλαο δηαβεβαηψλεη ξεηά πσο ε θαζαξή θαη αζάλαηε ςπρή 

ηαπηίδεηαη κφλν κε ην θηινζνθηθφ κέξνο ηεο, ην νπνίν ιαρηαξάεη λα ελσζεί κε 

ην ζετθφ θαη αζάλαην . Κη απηφ δελ είλαη απιψο ιφγνο αιιά έξσο εμνινθιήξνπ 

ζηξακκέλνο ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, φπσο ήηαλ ζηνλ Φαίδσλα θαη ηνλ 

Φαίδξν. Οη θπζηθέο επηζπκίεο, νη γήηλεο επηδηψμεηο είλαη  ηδηφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη θαηά ηε ζχδεπμε ηεο ςπρήο κε ην ζψκα, κφιν πνπ δηαξθνχλ θαη 

πέξα απφ ηελ επίγεηα δσή
92

. Ο δίθαηνο άλζξσπνο είλαη απηφο πνπ έρεη θαηαθέξεη 

λα επηβιεζεί ζηηο επηζπκίεο ηνπ, έρεη θαηεπλάζεη ηα πάζε ηνπ, θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν, έρεη αλνίμεη ηνλ δξφκν γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ αζάλαηνπ κέξνπο ηεο 

ςπρήο ηνπ κε ηηο Ηδέεο
93

.   

Ο Πιάησλαο είλαη πξαγκαηηθά ν κφλνο Έιιελαο ζπγγξαθέαο, καδί κε ην 

Θνπθπδίδε, πνπ εθάξκνζε ηελ έλλνηα ηεο αλάγθεο ζε κηα ηζηνξηθή εμέιημε θαη ν 

κφλνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε, πεξηζζφηεξν αθφκα θαη απφ ηνλ Θνπθπδίδε, ηελ 

πεξίθεκε ιέμε αλάγθε, γηα λα εμηζηνξήζεη απηή ηελ εμέιημε. Πξφθεηηαη γηα ηνλ 
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ηξφπν πνπ πεξηγξάθεη ζην φγδνν βηβιίν ηεο Πνιηηείαο, ην πέξαζκα απφ ην έλα 

θαζεζηψο ζην άιιν, πνπ νδεγεί δηαδνρηθά απφ ηελ ηηκνθξαηία, ζηελ νιηγαξρία, 

ζηε δεκνθξαηία θαη χζηεξα ζηελ ηπξαλλία. Ζ εμέιημε απηή δηαιχεηαη σο 

κεραληζκφο θαη παξνπζηάδεηαη σο αλαπφθεπθηε: κεξηθά απφ ηα ζηάδηα ηεο 

ζεκεηψλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ιέμεο αλάγθε. Αλ φκσο ε ιέμε αξρίδεη λα 

εκθαλίδεηαη γηα ηα πξνεγνχκελα θαζεζηψηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά θαη ζπζηεκαηηθά, παξά κφλν φηαλ ν ιφγνο ράλεη θάζε 

δχλακε πξνο φθεινο ησλ δχν άιισλ ηκεκάησλ ηεο ςπρήο, δειαδή ηε ζηηγκή πνπ 

εγθαζίζηαηαη ε ηπξαλλία. Σφηε μαθληθά, πέθηνπκε ζηελ απφιπηε εμνπζία ηεο 

αλάγθεο. Οη πινχζηνη αλαγθάδνληαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο· ν ιαφο 

ηνπο βιάπηεη ρσξίο λα ην ζέιεη θαη νη ίδηνη γίλνληαη νιηγαξρηθνί ρσξίο λα ην 

ζέινπλ. ηε πεξίπησζε απηή, ν ηχξαλλνο γλσξίδεη θαιά ηελ ηχρε ηνπ αλζξψπνπ 

πνπ έρεη δηαπξάμεη θξηθηά θαθνπξγήκαηα· θαη φπσο απηφο, γίλεηαη αλαγθαζηηθά 

ιχθνο γηα ηνλ ηχξαλλν ηζρχεη «θαηά αλάγθε ηφηε, χζηεξα απφ φια απηά, είλαη 

πεπξσκέλν ν ηέηνηνο άλζξσπνο ή λα πέζεη θαη απηφο ζχκα ησλ ερζξψλ ηνπ ή λα 

γίλεη ηχξαλλνο θαη λα κεηαβιεζεί απφ άλζξσπνο ζε ιχθν». Απφ ηφηε είλαη 

αλαγθαζκέλνο λα θάλεη αδηάθνπα πφιεκν, λα γίλεη ερζξφο ησλ θαιψλ πνιηηψλ, 

λα δεη κε αλζξψπνπο άμηνπο πεξηθξφλεζεο.  

Ο Πιάησλαο ηνπνζεηείηαη εδψ ζηελ γξακκή πνπ ράξαμε ν Θνπθπδίδεο· 

θαη θαζψο ηνλ ππεξβαίλεη ζε απηφ, παξέρεη έλα είδνο αξλεηηθνχ αληίηππνπ ησλ 

ηδεψλ πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ. Γηφηη, αλ κπνξεί λα πεξηγξάςεη κε φξνπο ηφζν 

ακείιηθηνπο ηνλ φξν ηεο αλάγθεο ζηελ πνιηηηθή εμέιημε, είλαη αθξηβψο επεηδή 

ηνπνζεηείηαη ζηελ αθξαία πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ιφγνο δελ έρεη πηα ηνλ 

ξφιν πνπ θπζηνινγηθά ηνπ αξκφδεη. Γηα ηνπο Έιιελεο, ε αλάγθε ζεκαίλεη πξηλ 

απφ φια έλα φπιν ζηελ ππεξεζία ηνπ ιφγνπ: θαη κφλν κε παξαίηεζε απφ ηνλ 

ιφγν, δίλεη ζηελ αλάγθε ηελ πιήξε θπξηαξρία πάλσ ζηελ πνξεία ηεο αλζξψπηλεο 

ηζηνξίαο
94

. 
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III.            ΓΔΝΙΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

Σν βαζηθφ κάζεκα ηεο Πνιηηείαοείλαη φηη πξέπεη, αλ κπνξεί θάπνηνο, λα 

αθνινπζήζεη ηε ζνθία θαη φηη εάλ δελ κπνξεί θαλείο, πξέπεη λα αθνινπζήζεηε 

ηνπο ζνθφηεξνπο νδεγνχο πνπ κπνξεί θαλείο λα βξεη. Απηφ ην κάζεκα είλαη 

γλσζηφ απφ ηνπο δηαιφγνπο ηνπ σθξάηε ηνπ Πιάησλα: ε θηινζνθηθή δσή είλαη 

ε θαιχηεξε, θαη αλ θάπνηνο δελ έρεη γλψζε, ζα πξέπεη λα πξνηηκά θαλείο λα 

κάζεη απφ έλαλ έκπεηξν.  

Μεζνδνινγηθά, ε Πνιηηεία πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε αληηθεηκεληθψλ 

γεγνλφησλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δσήο. Ο σθξάηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ 

πξνζεθηηθή κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο γηα λα απνθαιχςεη πψο νη ςπρέο 

καο ιεηηνπξγνχλ θαιά ή φρη θαη βαζίδεηαη ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ ηη πξέπεη λα 

θάλεη έλαο άλζξσπνο ζηελ θαηαλφεζε ηεο θαιήο ςπρνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Ζ ηδηαίηεξε αλάπηπμε απηήο ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο απφ ηνλ σθξάηε δείρλεη 

φηη νη θαιέο ελέξγεηεο είλαη εθείλεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ελάξεηε ςπρή θαη φηη ε 

ελάξεηε ςπρή είλαη απηή κε έλα κέγηζην ελνπνηεκέλν ζχλνιν δεζκεχζεσλ.  

Σα δηδάγκαηα ηεο πνιηηηθήο ηεο Πνιηηείαο ππφθεηληαη ζε ηδηαίηεξε 

δηακάρε. Δίλαη φκσο εληππσζηαθφ ην γεγνλφο φηη ν σθξάηεο είλαη έηνηκνο λα 

δείμεη φηη είλαη θαιχηεξν λα είκαζηε δίθαηνη απ’ φ, ηη αδηθαηνιφγεηνη πξνηνχ λα 

πεη θαλείο φηη ν δίθαηνο θαη ζνθφο πξέπεη λα είλαη θηιφζνθνο θαη φηη ε δίθαηε 

πφιε πξέπεη λα θπβεξλάηαη απφ θηιφζνθνπο. Καη είλαη εληππσζηαθφ επίζεο φηη ν 

σθξάηεο αλαγλσξίδεη φηη νη Έιιελεο ζα γεινηνπνηνχζαλ ηελ πξφηαζή ηνπ φηη 

νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα γίλνπλ πνιεκηζηέο. Δληνχηνηο, δελ δηζηάδεη λα θαηαζέζεη 

πξσηνπνξηαθέο απφςεηο γηα ηελ επνρή πνπ ζα σθεινχζαλ ηφζν ην άηνκν φζν 

θαη ην θξάηνο.  

εκαληηθέο είλαη επίζεο θαη νη πνιηηηθέο ζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη. 

Πξψηνλ, νη θαιχηεξνη θπβεξλήηεο είλαη ζνθνί. Γεχηεξνλ, νη θαιχηεξνη 

θπβεξλήηεο θπβεξλνχλ πξνο φθεινο ησλ θπβεξλψλησλ θαη φρη γηα ην δηθφ ηνπο 

ζπκθέξνλ. Σξίηνλ, κηα πφιε είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν λα έρεη ηνπο θαιχηεξνπο 

εγέηεο, ελ κέξεη επεηδή ππάξρεη έλα ράζκα κεηαμχ ησλ αμηψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ αμηψλ ησλ ζνθψλ. Σέηαξηνλ, ε κεγαιχηεξε δεκηά ζε κηα 
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πφιε είλαη ε δηαθσλία ζρεηηθά κε ην πνηνο ζα πξέπεη λα θπβεξλήζεη θαζψο νη 

αληαγσληζηηθέο νκάδεο δεκηνπξγνχλ πνιηηηθέο δηακάρεο. Έηζη, πέκπησλ, έλαο 

θεληξηθφο ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε αξκνλία ή ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

πνιηηψλ γηα ην πνηνο ζα πξέπεη λα θπβεξλήζεη. Σέινο, ε αξκνλία απαηηεί ε πφιε 

λα θαιιηεξγεί ηελ αξεηή θαη ην θξάηνο δηθαίνπ.  
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