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Η δικαιοσύνη στην Πολιτεία του Πλάτωνα 

και η παιδεία των φυλάκων 

 
 



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΦΟΡΑΣ 

Η δικαιοσύνη σύμφωνα με 

1. τον Κέφαλο: to\ a)podido/nai aÃn ti¿j ti para/ tou la/to\ a)podido/nai aÃn ti¿j ti para/ tou la/to\ a)podido/nai aÃn ti¿j ti para/ tou la/to\ a)podido/nai aÃn ti¿j ti para/ tou la/bvbvbvbv  

«να είναι κανείς έντιμος στις οικονομικές συναλλαγές.» 

(Πλάτων, Πολιτεία 331.c.3)    

2. τον Πολέμαρχο:    To\ tou\j fi¿louj euÅ poieiÍn kaiì To\ tou\j fi¿louj euÅ poieiÍn kaiì To\ tou\j fi¿louj euÅ poieiÍn kaiì To\ tou\j fi¿louj euÅ poieiÍn kaiì  

tou\j e)xqrou\j kakw½jtou\j e)xqrou\j kakw½jtou\j e)xqrou\j kakw½jtou\j e)xqrou\j kakw½j    «Να κάνεις καλό στους φίλους και 

κακό στους εχθρούς» (Πλάτων, Πολιτεία 332.d.7) 

3. τον Θρασύμαχο: to\ tou= krei¿ttonoj sumfe/ronto\ tou= krei¿ttonoj sumfe/ronto\ tou= krei¿ttonoj sumfe/ronto\ tou= krei¿ttonoj sumfe/ron. «το 

συμφέρον του ισχυροτέρου» (Πλάτων, Πολιτεία 338.c.2) 
 

Μετά από συζήτηση ο Σωκράτης αποδυναμώνει και τις 

τρεις αυτές θέσεις. 



ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
Ou)k aÃra Ou)k aÃra Ou)k aÃra Ou)k aÃra tou= dikai¿ou bla/ptein eÃrgontou= dikai¿ou bla/ptein eÃrgontou= dikai¿ou bla/ptein eÃrgontou= dikai¿ou bla/ptein eÃrgon [...]  [...]  [...]  [...] ouÃte fi¿lonouÃte fi¿lonouÃte fi¿lonouÃte fi¿lon
ouÃt' aÃllon ou)douÃt' aÃllon ou)douÃt' aÃllon ou)douÃt' aÃllon ou)de/na, a)lla\ tou= e)nanti¿ou, tou= a)di¿kou.e/na, a)lla\ tou= e)nanti¿ou, tou= a)di¿kou.e/na, a)lla\ tou= e)nanti¿ou, tou= a)di¿kou.e/na, a)lla\ tou= e)nanti¿ou, tou= a)di¿kou.    
    (Πλάτων, Πολιτεία 335.d.11-12) «άρα το να προξενείς 

βλάβη δεν είναι έργο του δίκαιου, ούτε τον φίλο ούτε 

κανέναν άλλο, αλλά [είναι έργο] του αντίθετου, του 

άδικου» 

Ou)k aÃra e)pisth/mh ge ou)demi¿a to\ tou= kreOu)k aÃra e)pisth/mh ge ou)demi¿a to\ tou= kreOu)k aÃra e)pisth/mh ge ou)demi¿a to\ tou= kreOu)k aÃra e)pisth/mh ge ou)demi¿a to\ tou= krei¿ttonoj sui¿ttonoj sui¿ttonoj sui¿ttonoj su
mfe/ron skopeiÍ ou)d' e)pita/ttei, a)lla\ to\ tou=mfe/ron skopeiÍ ou)d' e)pita/ttei, a)lla\ to\ tou=mfe/ron skopeiÍ ou)d' e)pita/ttei, a)lla\ to\ tou=mfe/ron skopeiÍ ou)d' e)pita/ttei, a)lla\ to\ tou=    hhhhÀttono/jÀttono/jÀttono/jÀttono/j    
te kaiì a)rxome/nou u(po\ e(auth=j. te kaiì a)rxome/nou u(po\ e(auth=j. te kaiì a)rxome/nou u(po\ e(auth=j. te kaiì a)rxome/nou u(po\ e(auth=j. «Άρα καμία επιστήμη 

δεν αποβλέπει και δεν προστάζει το συμφέρον του 

ισχυρού, αλλά το συμφέρον του ασθενεστέρου τον οποίο 

και εξουσιάζει» (Πλάτων, Πολιτεία 342.c.11-d.1) 



Σε σχέση με την τρίτη θέση για το τί είναι δικαιοσύνη, αυτή 

του σοφιστή Θρασύμαχου, ο Σωκράτης επισημαίνει και τα 

εξής: 

• Η τοποθέτηση αυτή, ότι δίκαιο είναι το συμφέρον του 

ισχυροτέρου, συνδέθηκε ήδη από τον Θρασύμαχο με 

την πλεονεξία, ως έμφυτη στην ανθρώπινη φύση. 
 

• Αυτό ωστόσο αποτελεί παραβίαση του ορθού μέτρου. 
 

• Η σοφία που δίνει νόημα στην διεξαγωγή κάθε 

δραστηριότητας, είναι ακριβώς αυτό: το να ξέρει κανείς 

που να σταματήσει. 

 

 



• Η υπέρβαση του ορίου συνεπάγεται μείωση της 

αποτελεσματικότητας και απώλεια της ευτυχίας. 

 

• Έτσι ο Σωκράτης κάνει εδώ μια πρώτη σύνδεση της 

ευτυχίας με την εκπλήρωση του καθήκοντος. 

 

• Όταν το καθήκον δεν εκπληρώνεται, χάνεται η ευτυχία. 
 

Ou)de/pot' aÃra, wÕ maka/rie Qrasu/maxe, lusitele/steron Ou)de/pot' aÃra, wÕ maka/rie Qrasu/maxe, lusitele/steron Ou)de/pot' aÃra, wÕ maka/rie Qrasu/maxe, lusitele/steron Ou)de/pot' aÃra, wÕ maka/rie Qrasu/maxe, lusitele/steron 
a)diki¿a)diki¿a)diki¿a)diki¿a dikaiosu/nhj.a dikaiosu/nhj.a dikaiosu/nhj.a dikaiosu/nhj.    

«Ποτέ λοιπόν καλέ μου Θρασύμαχε δεν μπορεί να είναι πιο 

επωφελής η αδικία από την δικαιοσύνη» 

(Πλάτων, Πολιτεία 353.d.11-354.a.9) 



 Ou)kou=n kaiì a)reth/n fame/n tina yuxh=j eiånai;  

Fame/n.  

 åAr' ouÅn pote, wÕ  Qrasu/maxe, yuxh\ ta\ au(th=j eÃrga euÅ a)per
ga/setai sterome/nh th=j oi¹kei¿aj a)reth=j, hÄ a)du/naton; 

 ¹Adu/naton. 

 ¹Ana/gkh aÃra kakv= yuxv= kakw½j aÃrxein kaiì e)pimeleiÍsqai,  
tv= de\ a)gaqv= pa/nta tau=ta euÅ pra/ttein. 

 ¹Ana/gkh. Ou)kou=n a)reth/n ge sunexwrh/samen yuxh=j eiånai  
dikaio su/nhn, kaki¿an de\ a)diki¿an;  

Sunexwrh/samen ga/r. 

 

 



 ̧H me\n aÃra dikai¿a yuxh\ kaiì o( di¿kaioj a)nh\r euÅ biw¯setai, 
kakw½j de\ o( aÃdikoj.  

Fai¿netai, eÃfh, kata\ to\n so\n lo/gon.  

 ¹Alla\ mh\n oÀ ge euÅ zw½n maka/rio/j te kaiì eu)dai¿mwn, o( de\ mh\
 ta)nanti¿a.  

Pw½j ga\r ouÃ; 

 ̧O me\n di¿kaioj aÃra eu)dai¿mwn, o( d' aÃdikoj aÃqlioj. 

 ãEstw, eÃfh. 

 ¹Alla\ mh\n aÃqlio/n ge eiånai ou) lusiteleiÍ, eu)dai¿mona de/.  

Pw½j ga\r ouÃ;  

Ou)de/pot' aÃra, wÕ maka/rie  Qrasu/maxe, lusitele/steron     
a)diki¿a dikaiosu/nhj. 

(Πλάτων, Πολιτεία 353.d.11-354.a.9) 



• Όσον αφορά την άποψη του Θρασύμαχου ότι η αδικία 

είναι πιο ισχυρή και αποτελεσματική από τη 

δικαιοσύνη, ο Σωκράτης έχοντας ταυτίσει την 

δικαιοσύνη με την σοφία και την αρετή, ταυτίζει τώρα 

την αδικία με την αμάθια. 

 

 

 

 

 

 



e)le/xqh ga/r pou oÀti kaiì dunatw¯teron kaiì i¹sxuro/terone)le/xqh ga/r pou oÀti kaiì dunatw¯teron kaiì i¹sxuro/terone)le/xqh ga/r pou oÀti kaiì dunatw¯teron kaiì i¹sxuro/terone)le/xqh ga/r pou oÀti kaiì dunatw¯teron kaiì i¹sxuro/teron
eiãh a)diki¿a dikaiosu/nhj: eiãh a)diki¿a dikaiosu/nhj: eiãh a)diki¿a dikaiosu/nhj: eiãh a)diki¿a dikaiosu/nhj:     

«Ειπώθηκε ότι η αδικία είναι πιο δυνατή και ισχυρή από 

την δικαιοσύνη.» 

nu=n de/ g', eÃfhn, eiãper sofi¿a te kaiì a)reth/ e)stin nu=n de/ g', eÃfhn, eiãper sofi¿a te kaiì a)reth/ e)stin nu=n de/ g', eÃfhn, eiãper sofi¿a te kaiì a)reth/ e)stin nu=n de/ g', eÃfhn, eiãper sofi¿a te kaiì a)reth/ e)stin                         
dikaiosdikaiosdikaiosdikaiosu/nh, u/nh, u/nh, u/nh,     

«εφόσον όμως η δικαιοσύνη είναι σοφία και αρετή» 

r(#di¿wj oiåmai fanh/setai kaiì i¹sxuro/teron a)diki¿aj,     r(#di¿wj oiåmai fanh/setai kaiì i¹sxuro/teron a)diki¿aj,     r(#di¿wj oiåmai fanh/setai kaiì i¹sxuro/teron a)diki¿aj,     r(#di¿wj oiåmai fanh/setai kaiì i¹sxuro/teron a)diki¿aj,     
e)peidh/per e)stiìn a)maqi¿a h( a)diki¿a     e)peidh/per e)stiìn a)maqi¿a h( a)diki¿a     e)peidh/per e)stiìn a)maqi¿a h( a)diki¿a     e)peidh/per e)stiìn a)maqi¿a h( a)diki¿a         

«εύκολα θα φανεί ότι είναι πιο ισχυρή από την αδικία, 

γιατί η αδικία είναι αμάθια» 

(Πλάτων, Πολιτεία 351.a.2-5) 



 

• Με διεξοδική διερεύνηση αποκαλύπτεται ότι η αδικία 

έχει τέτοια δύναμη ώστε, όπου παρουσιάζεται, είτε 

πολιτεία είναι αυτή, είτε οικογένεια, είτε στράτευμα, το 

καθιστά αδύνατο να ενεργεί ως κάτι ενιαίο. 
 

• Και αυτό λόγω της ασυμφωνίας και της διχόνοιας, 

καθώς και εχθρικό απέναντι στον ίδιο τον εαυτό του και 

σε κάθε αντίπαλο, ακόμη και στον δίκαιο. 

 

[βλέπουμε ότι στον Πλάτωνα η δικαιοσύνη συνδέεται με την 

υγεία της ψυχής] 



 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

 ¹All' euÅ ge su\ poiw½n, wÕ aÃriste. to/de de/ moi le/ge: ¹All' euÅ ge su\ poiw½n, wÕ aÃriste. to/de de/ moi le/ge: ¹All' euÅ ge su\ poiw½n, wÕ aÃriste. to/de de/ moi le/ge: ¹All' euÅ ge su\ poiw½n, wÕ aÃriste. to/de de/ moi le/ge:        

«κάνε μου όμως εσύ αυτή τη χάρη και πες μου» 

 

aÅra ei¹ tou=to eÃrgon a)diki¿aj, miÍsoj e)mpoieiÍn oÀpou aÄnaÅra ei¹ tou=to eÃrgon a)diki¿aj, miÍsoj e)mpoieiÍn oÀpou aÄnaÅra ei¹ tou=to eÃrgon a)diki¿aj, miÍsoj e)mpoieiÍn oÀpou aÄnaÅra ei¹ tou=to eÃrgon a)diki¿aj, miÍsoj e)mpoieiÍn oÀpou aÄn

e)nv=,e)nv=,e)nv=,e)nv=,  «δεν είναι αυτό έργο της αδικίας, να προκαλεί το 

μίσος όπου εμφανιστεί;» 

 

 

 



ΣΩΚΡΑΤΗΣ  

ou) kaiì e)nou) kaiì e)nou) kaiì e)nou) kaiì e)n e)leuqe/roij te e)leuqe/roij te e)leuqe/roij te e)leuqe/roij te    kaiì dou/loijkaiì dou/loijkaiì dou/loijkaiì dou/loij    e)ggignomee)ggignomee)ggignomee)ggignome/nh /nh /nh /nh         
miseiÍn poih/sei a)llh/loujmiseiÍn poih/sei a)llh/loujmiseiÍn poih/sei a)llh/loujmiseiÍn poih/sei a)llh/louj    kaiì stasia/zein kaiì kaiì stasia/zein kaiì kaiì stasia/zein kaiì kaiì stasia/zein kaiì                             
a)duna/touj eiånai koinv= met'a)duna/touj eiånai koinv= met'a)duna/touj eiånai koinv= met'a)duna/touj eiånai koinv= met'    a)llh/lwna)llh/lwna)llh/lwna)llh/lwn    pra/ttein; pra/ttein; pra/ttein; pra/ttein;     

«δεν κάνει και τους ελεύθερους και τους δούλους να 

μισούν ο ένας τον άλλο και να εξεγείρονται και δεν 

καθιστά αδύνατη τη μεταξύ τους συνεργασία;» 

 

ΘΡΑΣΥΜΑΧΟΣ 

Pa/nu gePa/nu gePa/nu gePa/nu ge. «Και βέβαια.» 

(Πλάτων, Πολιτεία 351.d.8-e.2) 

 



ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

Ou)kou=n toia/nde tina\ fai¿netai eÃxousa th\n du/namin, Ou)kou=n toia/nde tina\ fai¿netai eÃxousa th\n du/namin, Ou)kou=n toia/nde tina\ fai¿netai eÃxousa th\n du/namin, Ou)kou=n toia/nde tina\ fai¿netai eÃxousa th\n du/namin,         
oiàan, %Ò aÄn e)gge/nhtai, eiãte po/lei tiniì eiãte ge/nei eiãte oiàan, %Ò aÄn e)gge/nhtai, eiãte po/lei tiniì eiãte ge/nei eiãte oiàan, %Ò aÄn e)gge/nhtai, eiãte po/lei tiniì eiãte ge/nei eiãte oiàan, %Ò aÄn e)gge/nhtai, eiãte po/lei tiniì eiãte ge/nei eiãte     
stratope/d% eiãte aÃll% o(t%ou=n, prw½ton me\nstratope/d% eiãte aÃll% o(t%ou=n, prw½ton me\nstratope/d% eiãte aÃll% o(t%ou=n, prw½ton me\nstratope/d% eiãte aÃll% o(t%ou=n, prw½ton me\n a)du/naton  a)du/naton  a)du/naton  a)du/naton 
au)to\ poieiÍn pra/ttein meq' auau)to\ poieiÍn pra/ttein meq' auau)to\ poieiÍn pra/ttein meq' auau)to\ poieiÍn pra/ttein meq' au(tou= dia\ to\ stasia/zein kaiì(tou= dia\ to\ stasia/zein kaiì(tou= dia\ to\ stasia/zein kaiì(tou= dia\ to\ stasia/zein kaiì
diafe/resqai, eÃti d' e)xqro\n eiånai e(aut%½ te kaiì t%½ diafe/resqai, eÃti d' e)xqro\n eiånai e(aut%½ te kaiì t%½ diafe/resqai, eÃti d' e)xqro\n eiånai e(aut%½ te kaiì t%½ diafe/resqai, eÃti d' e)xqro\n eiånai e(aut%½ te kaiì t%½                     
e)nanti¿% pantiì kaiì t%½ dikai¿%; ou)x ouÀtwj; e)nanti¿% pantiì kaiì t%½ dikai¿%; ou)x ouÀtwj; e)nanti¿% pantiì kaiì t%½ dikai¿%; ou)x ouÀtwj; e)nanti¿% pantiì kaiì t%½ dikai¿%; ou)x ouÀtwj;     

«Δεν έχει λοιπόν τέτοια δύναμη [η αδικία] ώστε, όπου 

εμφανίζεται, είτε σε πόλη, είτε σε οικογένεια, είτε σε 

στρατόπεδο ή οπουδήποτε αλλού, το καθιστά αδύνατο να 

ενεργήσει σαν σώμα λόγω των εξεγέρσεων και της 

διχογνωμίας, και το κάνει να είναι εχθρός προς τον εαυτό 

του και προς κάθε άλλον ακόμη και τον δίκαιο;» 



ΘΡΑΣΥΜΑΧΟΣ 

PaPaPaPa/nu ge/nu ge/nu ge/nu ge. «Και βέβαια.» 

 (Πλάτων, Πολιτεία 351.e.3-352a.4) 

 

• Τις ίδιες δυσκολίες θα προξενήσει η αδικία και στο ίδιο το 

άτομο. 

• Θα το κάνει ανήμπορο να πράξει, καθώς θα διχογνωμεί 

με τον ίδιο τον εαυτό του. 

• Θα εχθρεύεται και τον εαυτό του και τους δίκαιους 

ανθρώπους. 

 

 



ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

Kaiì e)n e(niì dh\ oiåmai e)nou=sa tau)ta\ tau=ta poih/sei aÀperKaiì e)n e(niì dh\ oiåmai e)nou=sa tau)ta\ tau=ta poih/sei aÀperKaiì e)n e(niì dh\ oiåmai e)nou=sa tau)ta\ tau=ta poih/sei aÀperKaiì e)n e(niì dh\ oiåmai e)nou=sa tau)ta\ tau=ta poih/sei aÀper
pe/fuken e)rga/zesqai: prw½ton me\n a)du/naton au)to\n     pe/fuken e)rga/zesqai: prw½ton me\n a)du/naton au)to\n     pe/fuken e)rga/zesqai: prw½ton me\n a)du/naton au)to\n     pe/fuken e)rga/zesqai: prw½ton me\n a)du/naton au)to\n     
pra/ttein poih/sei stasia/zonta kaiì ou)x o(monoou=nta    pra/ttein poih/sei stasia/zonta kaiì ou)x o(monoou=nta    pra/ttein poih/sei stasia/zonta kaiì ou)x o(monoou=nta    pra/ttein poih/sei stasia/zonta kaiì ou)x o(monoou=nta    
au)to\n e(aut%½, eÃpeita e)xqro\n kaiì e(aut%½ kaiìau)to\n e(aut%½, eÃpeita e)xqro\n kaiì e(aut%½ kaiìau)to\n e(aut%½, eÃpeita e)xqro\n kaiì e(aut%½ kaiìau)to\n e(aut%½, eÃpeita e)xqro\n kaiì e(aut%½ kaiì toiÍj        toiÍj        toiÍj        toiÍj       
dikai¿oij: hÅ ga/r; dikai¿oij: hÅ ga/r; dikai¿oij: hÅ ga/r; dikai¿oij: hÅ ga/r;     

«και σε έναν άνθρωπο νομίζω να εμφανιστεί [η αδικία] θα 

κάνει τα ίδια ακριβώς που από τη φύση της κάνει. Πρώτα θα 

το κάνει αδύνατο να ενεργήσει, επαναστατώντας και 

διχογνωμώντας με τον ίδιο τον εαυτό του. Θα τον καταστήσει 

εχθρό και στον εαυτό του και στον δίκαιο. Δεν είναι έτσι;» 

ΘΡΑΣΥΜΑΧΟΣ 

Nai¿.Nai¿.Nai¿.Nai¿. (Πλάτων, Πολιτεία 352.a.5-9) 



• Το πρώτο βιβλίο της Πολιτείας ολοκληρώνεται με την 

ανασκευή/ανεπάρκεια των απόψεων που ακούστηκαν 

για την δικαιοσύνη από τους συνομιλητές. 

• Το δεύτερο βιβλίο συνεχίζει με τις απόψεις του 

Γλαύκωνα και του Αδείμαντου, των δύο αδερφών του 

Πλάτωνα, για την δικαιοσύνη. 

• Οι ρόλοι του Γλαύκωνα και του Αδείμαντου είναι 

αντιθετικοί: ο πρώτος εξυμνεί την αδικία, κυρίως λόγω 

των αποτελεσμάτων της, και ο δεύτερος εγκωμιάζει τη 

τη δικαιοσύνη. 

• Προβάλλεται και πάλι  τελικά η ανάγκη βαθύτερης 

εξέτασης του θέματος και προσέγγιση της ουσίας της 

δικαιοσύνης. 



 

ΓΛΑΥΚΩΝ 

e)piqumw½ ga\r a)kou=sai ti¿ t' eÃstin e(ka/teron kaiì ti¿na e)piqumw½ ga\r a)kou=sai ti¿ t' eÃstin e(ka/teron kaiì ti¿na e)piqumw½ ga\r a)kou=sai ti¿ t' eÃstin e(ka/teron kaiì ti¿na e)piqumw½ ga\r a)kou=sai ti¿ t' eÃstin e(ka/teron kaiì ti¿na         
eÃxei du/namin au)to\ kaq' au(to\ e)no\n e)n teÃxei du/namin au)to\ kaq' au(to\ e)no\n e)n teÃxei du/namin au)to\ kaq' au(to\ e)no\n e)n teÃxei du/namin au)to\ kaq' au(to\ e)no\n e)n tv= yuxv=, tou\j de\v= yuxv=, tou\j de\v= yuxv=, tou\j de\v= yuxv=, tou\j de\
misqou\j kaiì ta\ gigno/mena a)p' au)tw½n e)a=sai xai¿rein. misqou\j kaiì ta\ gigno/mena a)p' au)tw½n e)a=sai xai¿rein. misqou\j kaiì ta\ gigno/mena a)p' au)tw½n e)a=sai xai¿rein. misqou\j kaiì ta\ gigno/mena a)p' au)tw½n e)a=sai xai¿rein.             
 

«θέλω να ακούσω τί ειναι το καθένα και τί επίδραση έχει 

από μόνο του στην ψυχή, οι απολαβές και τα ωφέλη ας 

πάνε στο καλό» 

 

(Πλάτων, Πολιτεία 358.b.4-7) 

 



ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ 

mh\ ouÅnmh\ ouÅnmh\ ouÅnmh\ ouÅn h(miÍn e)ndei¿cv mo/non t%½ lo/g% oÀti dikaiosu/nh   h(miÍn e)ndei¿cv mo/non t%½ lo/g% oÀti dikaiosu/nh   h(miÍn e)ndei¿cv mo/non t%½ lo/g% oÀti dikaiosu/nh   h(miÍn e)ndei¿cv mo/non t%½ lo/g% oÀti dikaiosu/nh  
a)diki¿aj kreiÍtton, a)lla\ kaiì ti¿ poiou=sa e(kate/ra to\n   a)diki¿aj kreiÍtton, a)lla\ kaiì ti¿ poiou=sa e(kate/ra to\n   a)diki¿aj kreiÍtton, a)lla\ kaiì ti¿ poiou=sa e(kate/ra to\n   a)diki¿aj kreiÍtton, a)lla\ kaiì ti¿ poiou=sa e(kate/ra to\n   
eÃxonta au)th\ di' au(th/n, e)a/nte lanqa/nv e)a/nte mh\ qeou/j eÃxonta au)th\ di' au(th/n, e)a/nte lanqa/nv e)a/nte mh\ qeou/j eÃxonta au)th\ di' au(th/n, e)a/nte lanqa/nv e)a/nte mh\ qeou/j eÃxonta au)th\ di' au(th/n, e)a/nte lanqa/nv e)a/nte mh\ qeou/j 
te kaiì a)nqrw¯pouj, h( me\n a)gaqo/n, h( de\ kako/n e)sti.te kaiì a)nqrw¯pouj, h( me\n a)gaqo/n, h( de\ kako/n e)sti.te kaiì a)nqrw¯pouj, h( me\n a)gaqo/n, h( de\ kako/n e)sti.te kaiì a)nqrw¯pouj, h( me\n a)gaqo/n, h( de\ kako/n e)sti. 

(Πλάτων, Πολιτεία 367.e.1-5) 

«μην μας εξηγείς λοιπόν μόνο με επιχειρήματα πως η 

δικαιοσύνη είναι ανώτερη/προτιμότερη από την αδικία, 

αλλά τι συμβαίνει σε όποιον χαρακτηρίζεται από αυτήν, 

είτε διαφύγει την προσοχή θεών και ανθρώπων, είτε όχι, 

[να φανεί] ότι η μία είναι αγαθό, ενώ η άλλη είναι κακό.» 

 



 

Έρχονται έτσι σταδιακά στην περιγραφή της ιδεώδους 

πολιτείας, που την βλέπουν ως μεγέθυνση της ατομικής 

ψυχής, για να μπορέσουν οι συνομιλητές να εξετάσουν το 

θέμα της δικαιοσύνης καλύτερα, επειδή οι απόψεις που 

εκφράστηκαν ως τώρα αποδείχτηκαν ανεπαρκείς ή 

εσφαλμένες. 

 

 



----dikaiosu/nh, fame/n, eÃsti me\ndikaiosu/nh, fame/n, eÃsti me\ndikaiosu/nh, fame/n, eÃsti me\ndikaiosu/nh, fame/n, eÃsti me\n a)ndro\j e(no/j, eÃsti de/ pou a)ndro\j e(no/j, eÃsti de/ pou a)ndro\j e(no/j, eÃsti de/ pou a)ndro\j e(no/j, eÃsti de/ pou kaiì  kaiì  kaiì  kaiì 
oÀlhj po/lewj;oÀlhj po/lewj;oÀlhj po/lewj;oÀlhj po/lewj; «η δικαιοσύνη μπορεί να αφορά έναν άνδρα ή 

άλλοτε μπορούμε να πούμε και όλη την πόλη;» 

----Pa/nu ge, hÅ d' oÀj.Pa/nu ge, hÅ d' oÀj.Pa/nu ge, hÅ d' oÀj.Pa/nu ge, hÅ d' oÀj. «Βέβαια.» είπε 

----Ou)kou=n meiÍzon po/lij e(no\j a)ndro/j; Ou)kou=n meiÍzon po/lij e(no\j a)ndro/j; Ou)kou=n meiÍzon po/lij e(no\j a)ndro/j; Ou)kou=n meiÍzon po/lij e(no\j a)ndro/j; «δεν είναι μεγαλύτερη η 

πόλη από τον ένα άνδρα;» 

----MeiÍzon, eÃfh.MeiÍzon, eÃfh.MeiÍzon, eÃfh.MeiÍzon, eÃfh. «είναι μεγαλύτερη» είπε 

----ãIswj toi¿nun plei¿wn aÄn dikaiosu/nh e)n t%½ mei¿zoni e)nei¿h ãIswj toi¿nun plei¿wn aÄn dikaiosu/nh e)n t%½ mei¿zoni e)nei¿h ãIswj toi¿nun plei¿wn aÄn dikaiosu/nh e)n t%½ mei¿zoni e)nei¿h ãIswj toi¿nun plei¿wn aÄn dikaiosu/nh e)n t%½ mei¿zoni e)nei¿h         
kaiìkaiìkaiìkaiì    r(#/wn katamaqeiÍn. ei¹ ouÅn bou/lesqe, prr(#/wn katamaqeiÍn. ei¹ ouÅn bou/lesqe, prr(#/wn katamaqeiÍn. ei¹ ouÅn bou/lesqe, prr(#/wn katamaqeiÍn. ei¹ ouÅn bou/lesqe, prw½ton e)n taiÍj w½ton e)n taiÍj w½ton e)n taiÍj w½ton e)n taiÍj             
po/lesi zhth/swmen poiÍo/n ti¿ e)stin: po/lesi zhth/swmen poiÍo/n ti¿ e)stin: po/lesi zhth/swmen poiÍo/n ti¿ e)stin: po/lesi zhth/swmen poiÍo/n ti¿ e)stin:     

«ίσως άρα να υπάρχει περισσότερη σε κάτι μεγαλύτερο και 

ευκολότερο να την κατανοήσουμε. Αν θέλετε λοιπόν, πρώτα να 

αναζητήσουμε τί είναι η δικαιοσύνη εντός των πόλεων» 

(Πλάτων, Πολιτεία 368.e.2-369.a.1) 



• Για τον Σωκράτη η πρωταρχική μορφή κοινωνικής 

οργάνωσης δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια ομάδα 

ανθρώπων, που επειδή δεν μπορούσαν να υπάρξουν 

μόνοι τους, συσπειρώθηκαν σε υποτυπώδεις κοινότητες 

(Μπιτσιάνης σ. 97). 
 

• Αυτό επειδή ο άνθρωπος δεν ήταν αυτάρκης, αλλά είχε 

ανάγκες, οι οποίες εξαρτώνταν από τους άλλους. 
 

Gi¿gnetai toi¿nun, hÅn d' e)gw¯, po/lij, w¨j e)g%Õmai, e)peidh\ Gi¿gnetai toi¿nun, hÅn d' e)gw¯, po/lij, w¨j e)g%Õmai, e)peidh\ Gi¿gnetai toi¿nun, hÅn d' e)gw¯, po/lij, w¨j e)g%Õmai, e)peidh\ Gi¿gnetai toi¿nun, hÅn d' e)gw¯, po/lij, w¨j e)g%Õmai, e)peidh\     
tugxa/nei h(mw½n eÀkastoj ou)k au)ta/rkhj, a)lla\ pollw½n tugxa/nei h(mw½n eÀkastoj ou)k au)ta/rkhj, a)lla\ pollw½n tugxa/nei h(mw½n eÀkastoj ou)k au)ta/rkhj, a)lla\ pollw½n tugxa/nei h(mw½n eÀkastoj ou)k au)ta/rkhj, a)lla\ pollw½n     
e)ndeh/j: e)ndeh/j: e)ndeh/j: e)ndeh/j: (Πλάτων, Πολιτεία 369.b.5-7)    

«Γίνεται λοιπόν η πόλη, κατά τη γνώμη μου, είπα, επειδή ο 

καθένας από μας δεν είναι αυτάρκης, αλλά έχει ανάγκη 

από πολλά πράγματα» 



• Η εξυπηρέτηση των βιοτικών αναγκών οδήγησε στη 

συγκρότηση των κοινωνικών σχηματισμών. 
 

• Η πρώτη αυτή πόλη, που ονομάζεται από τον Σωκράτη 

ἀναγκαιοτάτη πόλις διέπεται από τις αρχές τις 

εξειδίκευσης του ατόμου (γεωργού, χτίστη, υφαντή) και 

του καταμερισμού της εργασίας. 
 

• Στόχο έχει βασικά να εξυπηρετήσει τις βιολογικές 

ανάγκες του ατόμου. 
 

• Σε αυτή την πρώτη μορφή κοινωνίας παραμερίζονται οι 

μορφωτικές/ψυχολογικές ανάγκες. 
 

• Ο Σωκράτης εδώ ξεκινά με την στοιχειωδέστατη πόλη, 

στην οποία θα ζούσαν οι άνθρωποι ειρηνική ζωή με 

λιτότητα και χορτοφαγία (Μπιτσιάνης σ. 100). 



• Σε βαθμό να προκαλέι την αντίδραση του Γλαύκωνα 

και να χαρακτηρίζει αυτήν την πόλη, λόγω τις 

απλοϊκοτητάς της, πόλη γουρουνιών. 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

kaiì oÃyon eÀcousin, aÀlaj te dh=lon oÀti kaiì e)la/aj kaiì  
turo/n, kaiì bolbou\j kaiì la/xana/ ge, oiâa dh\ e)n a)groiÍj  
e(yh/mata, e(yh/sontai. kaiì tragh/mata/ pou paraqh/somen
au)toiÍj tw½n te su/kwn kaiì e)rebi¿nqwn kaiì kua/mwn [...] 

 

ΓΛΑΥΚΩΝ 

Ei¹ de\ u(w½n po/lin, wÕ  Sw¯kratej, eÃfh, kateskeu/azej, ti¿ 
aÄn au)ta\j aÃllo hÄ tau=ta e)xo/rtazej; 

(Πλάτων, Πολιτεία 372.c.2-d.5)  



• Η ένσταση που διατυπώνεται από τον Γλαύκωνα, 

αντανακλά τις διαθέσεις για τη δημιουργία μιας 

«καταναλωτικής» πόλη, που θα προσφέρει στους 

κατοίκους της όλες τις οικείες ανέσεις και απολαύσεις. 

 

• Η υγιής πόλις κατά τον Πλάτωνα ταιριάζει στην 

ανθρώπινη φύση με την βιολογική σημασία του όρου. 

 

• Σε αυτή την πρώιμη μορφή κοινωνικής συμβίωσης οι 

άνθρωποι είναι ηθικά αθώοι και δεν είναι σε θέση να 

ξεχωρίσουν το δίκαιο από το άδικο. 

 

 



• Παράλληλα δεν υπάρχει ξεχωριστός φορέας πολιτικής 

εξουσίας. 

 

• Αναγκαίος όρος για την γένεση ηθικής συνείδησης είναι οι 

κοινωνικοί ανταγωνισμοί και ίσως και κάποια μορφή 

παρακμής.  

 

• Εξαιτίας των αναγκών που συνεχώς αυξάνονται, η 

πρωταρχική αυτή συγκρότηση της κοινωνίας παραχωρεί 

την θέση της στην τρυφῶσαν πόλιν, όπου αυξάνει ο 

καταμερισμός εργασίας και ο αριθμός έτσι των 

επαγγελμάτων. 

 



• Η τρυφῶσα πόλις είναι πιο δυναμική και πολυσύνθετη 

από την ὑγιή. 
 

• Οι ανάγκες των ανθρώπων δεν περιορίζονται μόνο στις 

βιολογικές, αλλά επεκτείνονται στις ψυχολογικές και 

πνευματικές (γένεση της τέχνης και ψυχαγωγίας γενικώς) 
 

• Σε αυτό το εξελικτικό στάδιο της πόλης, λόγω του 

οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού της, 

επικρατεί η διχόνοια  και ο ανταγωνισμός, η πλεονεξία 

και η ηθική διαφθορά. 
 

• Η ευμάρεια, η ανάγκη εξασφάλισης πόρων και ζωτικού 

χώρου θεωρούνται από τον φιλόσοφο σοβαρές αιτίες 

πολέμου (Μπιτσιάνης σ. 104). 



• Τα γενεσιουργά αίτια του πολέμου άρα εμφανίζονται να 

είναι η απεριόριστη επιδίωξη υλικού πλούτου και η 

πλεονεξία που ριζώνει στην έμφυτη ανθρώπινη επιθυμία. 

 

• Έτσι οι άνθρωποι καταφεύγουν στη βία για να 

αποσπάσουν τα ξένα αγαθά και να ικανοποιήσουν τις 

επιθυμίες τους. 

 

• Για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου προτείνει ο 

Σωκράτης μια χωριστή τάξη πολεμιστών για την 

αντιμετώπιση εξωτερικών και εσωτερικών κινδύνων. 

 

 



• Σταδιακά λοιπόν ο πλατωνικός Σωκράτης περιγράφει όλο 

τον ιστό της ιδανικής πολιτείας του, που δομικό συστατικό 

έχει την ατομική ψυχή. 

 

• Δομική ισομορφία μεταξύ μεγάλου και μικρού, κοινωνίας 

και ατομικής ψυχής. 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΑΡΕΤΗ 

λογιστικό άρχοντες φρόνηση 

θυμοειδές επίκουροι ανδρεία 

επιθυμητικό δημιουργοί σωφροσύνη 

 



 

 

ΠΑΙΔΕΙΑ = το σύνολο των τρόπων και μεθόδων με τους 

οποίους αφομοιώνεται η κυρίαρχη ιδεολογία, δηλαδή η 

θεωρητική κατασκευή που εκλογικευει και δικαιώνει ένα 

υφιστάμενο κοινωνικό και πολιτικό σύστημα (Μπιτσιάνης σ. 

109). 

 

 

 



• Βασική αρχή και επιθυμητός στόχος για την πλατωνική 

πολιτεία είναι η καλλιέργεια της δικαιοσύνης. 
 

• Σε αυτό το στάδιο που περιγράφεται στο δεύτερο βιβλίο, 

στόχος της παιδείας των φυλάκων είναι μάλλον η 

διάπλαση του χαρακτήρα και όχι τόσο της νοητικής 

δύναμης. 
 

• Η εκπαίδευση γενικά πρέπει να έχει τριπλό στόχο, να 

απευθύνεται στο σώμα, στο θυμικό και στη διανόηση. 
 

• Ο Σωκράτης με βάση την μακρά παιδευτική παράδοση και 

το τότε σύστημα αγωγής διακρίνει τη μόρφωση σε 

• Α) μουσική (ψυχική και πνευματική καλλιέργεια) 

• Β) γυμναστική (σωματική καλλιέργεια) 



• Η μουσική, που είναι ό,τι θα ονομάζαμε σήμερα γενική 

παιδεία, περιλαμβάνει λόγους, που είναι αληθείς και 

μύθους, που είναι συνήθως ψευδείς, αλλά περικλείουν 

ηθικές και θρησκευτικές αλήθειες. 

 

• Αυστηρό είναι το κριτήριο στην επιλογή των μύθων, όπως 

επίσης και στην ποίηση και τους ποιητές (Όμηρο και 

Ησίοδο, καθώς και τους τραγικούς). 

 

• Διαπιστώνεται ότι το περιεχόμενό της ποίησης και των 

μύθων δεν είναι πάντα κατάλληλο για την αγωγή των 

νέων, γιατί δεν είναι σε θέση ακόμη να διακρίνουν το 

αληθές από το μη αληθές. 



     

 àHraj de\ desmou\j u(po\ u(e/oj kaiì  ̧Hfai¿stou r(i¿yeij u(po\
 patro/j, me/llontoj tv= mhtriì tuptome/nv a)muneiÍn, kaiì 
qeomaxi¿aj oÀsaj  àOmhroj pepoi¿hken ou) paradekte/on   
ei¹j th\n po/lin, ouÃt' e)n u(ponoi¿aij pepoihme/naj ouÃte    
aÃneu u(ponoiw½n.  

o( ga\r ne/oj ou)x oiâo/j te kri¿nein oÀti te u(po/noia kaiì oÁ 
mh/, a)ll' aÁ aÄn thlikou=toj wÔn la/bv e)n taiÍj do/caij     
duse/knipta/ te kaiì a)meta/stata fileiÍ gi¿gnesqai: wÒn dh\ 
iãswj eÀneka periì panto\j poihte/on aÁ prw½ta a)kou/ousin 
oÀti ka/llista memuqologhme/na pro\j a)reth\n a)kou/ein. 

(Πλάτων, Πολιτεία 378.d.3-e.3)  

u(po/noia = αλληγορία 



• Οι μυθολογικές παραδόσεις δεν μπορούν να 

ενσταλλάξουν στις ψυχές των νέων την αρετή και την 

αγάπη προς τους γονείς και τους συγγενείς. 

 

• Αντίθετα προβάλουν έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η 

ασέβεια και η αδικία. 

 

• Παράλληλα παρουσιάζουν οι μυθολογικές παραδόσεις 

τους θεούς ως τιμωρούς και πρόξενους κακών. 

 

• Ο θεός κατά τον Πλάτωνα δεν είναι αιτία για όλα τα 

πράγματα αλλά για τα αγαθά. 

    



    
    

mh\ pa/ntwmh\ pa/ntwmh\ pa/ntwmh\ pa/ntwn aiãtion to\n qeo\n a)lla\ tw½n a)gaqw½n.n aiãtion to\n qeo\n a)lla\ tw½n a)gaqw½n.n aiãtion to\n qeo\n a)lla\ tw½n a)gaqw½n.n aiãtion to\n qeo\n a)lla\ tw½n a)gaqw½n.    

«ο θεός δεν είναι αίτιος για όλα τα πράγματα, αλλά για τα 

αγαθά» (Πλάτων, Πολιτεία 380.c.8-9) 

     
tw½n de\ kakw½n aÃll' aÃtta deiÍ zhteiÍn ta\ aiãtia, a)ll' ou) tw½n de\ kakw½n aÃll' aÃtta deiÍ zhteiÍn ta\ aiãtia, a)ll' ou) tw½n de\ kakw½n aÃll' aÃtta deiÍ zhteiÍn ta\ aiãtia, a)ll' ou) tw½n de\ kakw½n aÃll' aÃtta deiÍ zhteiÍn ta\ aiãtia, a)ll' ou) 
to\n qeo/n.to\n qeo/n.to\n qeo/n.to\n qeo/n.    

«για τα κακά πρέπει αλλού να αναζητήσουμε τα αίτια και όχι 

στον θεό» (Πλάτων, Πολιτεία 379.c.6-7) 

 

 



 

Άρα κάθε ποίημα ή έργο που παρουσιάζει τους θεούς ως 

γητευτές που αλλάζουν όψη και εξαπατούν το θεωρεί 

ακατάλληλο για την παιδεία. 

     
w¨j mh/te au)tou\j go/htaj oÃntaj t%½ metaba/llein e(autou\j
mh/te h(ma=j yeu/desi para/gein 

 

(Πλάτων, Πολιτεία 383.a.3-4) 
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