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ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ 

 

Αρκεσίλαος 316/315-241 π. Χ. 

Καρνεάδης 214/213-129 π. Χ. 

Φίλων ο Λαρισαίος 154/3-84/3 π. Χ.  

[δάσκαλος του Κικέρωνα] 

 

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει την βέβαιη γνώση. Τίποτε 

δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Μπορούμε να 

κάνουμε λόγο μόνο για πράγματα που είναι περισσότερο 

εύλογα και πιο πιθανά από άλλα. 

 



 

 

 
 

e)poxh/ = η αναστολή τοποθέτησης, έκφρασης γνώμης 



 

 

 

Καρνεάδης ο Κυρηναίος 

περ. 214-129 π. Χ. 

 

Μαθητής του Αρκεσίλαου, 

που ήταν επικεφαλής της 

Μέσης Ακαδημίας 

 



 

 

 

 

 

Κριτική στον δογματισμό των 

Επικούρειων και κυρίως των 

Στωικών. 

Ήταν ένας από τους τρεις 

φιλοσόφους που στάλθηκαν στην 

Ρώμη το 155 π. Χ. ως επικεφαλής 

της Ακαδημίας και εκπρόσωπος της 

συγκεκριμένης θεώρησης. 

Οι άλλοι δύο ήταν ο Διογένης ο 

Βαβυλώνιος ως εκπρόσωπος του 

Στωικισμού και ο Κριτόλαος από 

την Φασήλιδα της Λυκίας, 

εκπρόσωπος της Περιπατητική 

σχολή.  

ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ Ο ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ 



 

 

 

 

Οι απόψεις του για την 

σχετικότητα της δικαιοσύνης φέραν 

ανησυχία στους Ρωμαίους 

πολιτικούς. Ανησυχία προκάλεσαν 

και οι άλλοι δύο φιλόσοφοι της 

αποστολής και τελικά οι Ρωμαίοι 

τους υποχρέωσαν να φύγουν. 

 

Αμφισβήτησε όχι απλά την 

αξιοπιστία των αισθήσεων, αλλά 

την ίδια την ικανότητα της λογικής 

να μας οδηγήσει στην αλήθεια. 

 

ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ Ο ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ 



 

 

 

 

Παραδεχόταν ωστόσο κάποιες 

πιθανότητες αλήθειας που 

μπορούν να δώσουν κατευθύνσεις 

στον άνθρωπο για την ζωή και την 

δράση του. 

 

Δεν άφησε γραπτά έργα σύμφωνα 

και με την μαρτυρία του Διογένη 

του Λαερτίου και οι απόψεις του 

είναι γνωστές από τον διάδοχό του 

Κλειτόμαχο. 

 ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ Ο ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ 



Οι απόψεις του Καρνεάδη ωστόσο, καθώς και των Ακαδημεικών 

και όλης της πλατωνικής φιλοσοφίας γενικότερα, θα ασκήσουν 

μεγάλη επίδραση στην Ρώμη, μεταξύ άλλων και στον Κικέρωνα. 
 

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΤΥΛΛΙΟΣ ΚΙΚΕΡΩΝ 

106-43 π. Χ. 
 

Μετέφρασε και απέδωσε 

μέσω νεολογισμών την 

ελληνική φιλοσοφική σκέψη 

και ορολογία στη λατινική. 

Λέξεις όπως essentia [ουσία] 

και conscientia [συνείδηση] 

είναι νεολογισμοί του 

Κικέρωνα. 

 



Cicero, De natura deorum 

non enim sumus i quibus nihil verum esse videatur, sed i qui omnibus 

veris falsa quaedam adiuncta esse dicamus tanta similitudine ut in is nulla  

insit certa iudicandi et adsentiendi nota. ex quo exsistit  et illud, multa esse 

probabilia, quae quamquam non  perciperentur, tamen, quia visum 

quendam haberent  insignem et inlustrem, his sapientis vita regeretur.  

1.12.7-13.  

«δεν λέμε άρα πως τίποτε δεν είναι αληθές, αλλά ότι σε όλα τα 

αληθή υπάρχει κάτι το ψευδές, το οποίο μοιάζει τόσο με το 

αληθές, ώστε να μην μπορεί να γίνει σαφής διαχωρισμός, για 

να κριθεί κάτι ως αληθές. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι πολλά 

είναι πιο πιθανά, τα οποία παρόλο που δεν μπορούν να γίνουν 

πλήρως αντιληπτά, μπορούν να κατευθύνουν τη ζωή του σοφού 

ανθρώπου, επειδή έχουν κάτι το διακριτό στην εικόνα τους».  



 

 

 

 

 οὗτος τὰ τῶν Στωικῶν βιβλία  

ἀναγνοὺς ἐπιμελῶς <καὶ μάλιστα> 

τὰ Χρυσίππου, ἐπιεικῶς αὐτοῖς  

ἀντέλεγε καὶ εὐημέρειτοσοῦτον,  

ὥστε ἐκεῖνο ἐπιλέγειν: 
 

εἰ μὴ γὰρ ἦν Χρύσιππος, οὐκ ἂν  

ἦν ἐγώ. 
 
 

«Αυτός [ο Καρνεάδης] διάβαζε με 

επιμέλεια τα βιβλία των Στωικών και 

ιδιαίτερα του Χρυσίππου και 

ανασκεύαζε τις θέσεις με τόση 

επιτυχία, ώστε έλεγε συχνά: 

‘Αν δεν υπήρχε ο Χρύσιππος, δεν θα 

υπήρχα εγώ.’»  

(Διογένης Λαέρτιος 4.9) 

ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ Ο ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ 



 

 

 

 

 

 

Η βασική θέση του ήταν πως καμία 

γνώση δεν είναι εφικτή, πέρα από το 

ό,τι καμία γνώση δεν είναι εφικτή [το 

δεύτερο σκέλος το απέρριψαν μετά οι 

Πυρρώνειοι σκεπτικοί]. 

 

 
 

 Θεωρούσε πως οι άνθρωποι δεν 

μπορούν να έχουν ποτέ κανένα 

κριτήριο αλήθειας. 

  

 

 ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ Ο ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ 



ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΡΝΕΑΔΗ 

 

Διότι τρία μπορεί να είναι τα κριτήρια της αλήθειας 

 

1. οι αισθήσεις 

2. η λογική 

3. η σύλληψη/φαντασία 

 
 

Επειδή όμως τα τρία είναι αλληλένδετα με την έννοια πως το 

καθένα προϋποθέτει τα άλλα, άρα δεν υπάρχει κριτήριο 

αλήθειας, δηλαδή εργαλείο με το οποίο μπορούμε να την 

προσεγγίσουμε. 

 



 

ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: 
 

ΠΥΡΡΩΝΕΙΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ 
 

 

ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ 

 

(ο ακαδημεικός σκεπτικισμός εξελίχτηκε/ συστηματοποιήθηκε 

πρώτος, αν και το πρόσωπο του Πύρρωνα προηγείται 

χρονολογικά) 



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ... 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΤΙ; 

 

 

ο Πύρρων από την Ηλεία  

(360-272 π. Χ.) 

 

«κάθε ανθρώπινη γνώση εμπεριέχει 

αβεβαιότητα» 

 

 



 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΕΠΤΙΚΩΝ ΗΤΑΝ Η ΑΤΑΡΑΞΙΑ 

 

 

 

 

 



 

Poseidw¯nioj de\ ka iì toiou=to/ n ti die/ce isi per iì  au)tou=.     
tw½n ga\r sumpleo/n twn e)sku qrwpako/twn u(po\ xeimw½noj,   
au)to\j galhno\j wÔn a)ne/rrwse th\n yuxh/n, dei¿caj e)n t%½   
ploi¿% xoiri¿d ion e) sqi¿on kaiì  ei¹pwÜn w¨ j xrh\ to\n sofo\n e)n 
toiau/tv kaqesta/nai a)ta raci ¿#a)ta raci ¿#a)ta raci ¿#a)ta raci ¿#.  

«Ο Ποσειδώνιος αναφέρει και το εξής γι αυτόν [τον Πύρρωνα]. 

Όταν έπλεε μαζί με άλλους και είχε πιάσει καταιγίδα, αυτός 

γαλήνιος έδειξε ψυχική δύναμη, δείχνοντας ένα ποντικάκι στο 

πλοίο να τρώει και λέγοντας πως ο σοφός σε τέτοια αταραξία 

πρέπει να βρίσκεται» (Διογένης Λαέρτιος 9.68.1-4). 

 

 



 



Παντὶ λόγῳ φωνὴ καὶ αὐτὴ συνάγει τὴν ἐποχήν: τῶν μὲν  

γὰρ πραγμάτων διαφωνούντων, τῶν δὲ λόγων ἰσοσθενούν 

των ἀγνωσία τῆς ἀληθείας ἐπακολουθεῖ  
 

«Κάθε λόγος/θέση οδηγεί στην επιφύλαξη [αναστολή 

τοποθέτησης]. Η αντιφατικότητα των πραγμάτων και η ίση 

δύναμη των επιχειρημάτων οδηγεί σε αγνωσία της αλήθειας» 

(Διογένης Λαέρτιος 9.76.6-8) 
 

τῷ βεβαίως καὶ πεπεισμένως διεγγυωμένῳ 

ἐπακολουθεῖν  ἄτην.  
«όσα μας είναι εγγυημένα ως βέβαια και σίγουρα συνοδεύει 

σύγχυση/ταραχή» (Διογένης Λαέρτιος 9.71.5-6) 

 

 



 

 

Η ΑΤΑΡΑΞΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΚΙ ΑΥΤΗ ΩΣ ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ 

ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ ΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ 

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΟΤΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΒΡΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΔΙΩΞΟΥΜΕ. 

 

 

 

 



• Η θεώρηση του Σκεπτικισμού έχει μεγάλη χρησιμότητα 

σήμερα γιατί ρόλος της μεταξύ άλλων είναι και να κλονίσει 

την βεβαιότητα, όταν η βεβαιότητα δεν είναι παραγωγική. 
 

• Η μηχανισμοί βεβαιότητας και συγκεκριμένα βεβαιότητας 

αυθαίρετης κατασκευάζονται από θρησκευτικούς χώρους, 

αλλά εκεί ο ρόλος τους είναι να στηρίξουν το άτομο και να 

το πείσουν για πράγματα που είναι καλά, με την έννοια ότι 

από αυτά μπορεί να αντλήσει θάρρος και να βρει στήριξη 

και ελπίδα. 

• Σήμερα μοιάζει να έχουμε διατηρήσει τους μηχανισμούς, 

αλλά να έχουμε αντικαταστήσει τα καλά με τα δυσάρεστα. 
 

• Για παράδειγμα η ειμαρμένη των Στωικών ήταν μεν μοίρα, 

αλλά μοιρά καλή, που σήμαινε αναμονή καλών πραγμάτων. 

 

 



• Επιπλέον η ποικιλία αυτών των βεβαιοτήτων και 

«αληθειών» που μπορεί να χαρακτηρίζει τον πολιτικό χώρο 

για παράδειγμα είναι προβληματική, γιατί η συναίνεση είναι 

δείκτης ωριμότητας ενός χώρου. 
 

• Και μιλάμε για συναίνεση που να έρχεται φυσικά και όχι 

συμμόρφωση ή υποταγή, επιβεβλημένη, δηλαδή όπως όταν 

όλοι συμφωνούμε πως αυτό είναι ένα τραπέζι ή ότι όποιος 

έχει σκωληκοειδίτιδα πρέπει να χειρουργείται. 
 

• Αν δεν συμφωνούμε σημαίνει ίσως πως ή (1) δεν το βρήκαμε 

ακόμη ή (2) δεν μπορούμε να το πούμε με σαφήνεια ή (3) δεν 

μας ακούνε οι άλλοι ή (4) δεν ακούμε τους άλλους ή (5) 

υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα [συνεπώς μιλάμε για 

5 σενάρια τουλάχιστον και όχι μονο το 5ο, αλλά ακόμη και τα 

συμφέροντα πάλι σε βεβαιότητες είναι σκαλωμένα]. 

 



• Όταν δεν υπάρχει συναίνεση ιδεολογική σημαίνει πως τα 

πράγματα χρειάζονται περισσότερο ψάξιμο [πέρα από τις 

αναγκαίες προσωρινές λύσεις], ότι τα πράγματα χρειάζονται 

περισσότερο προβληματισμό και ενασχόληση και σκέψη από 

όσους θέλουν. 

• Δεν θα μπορέσουμε να ψάξουμε, αν θεωρούμε ότι έχουμε τις 

απαντήσεις, αν έχουμε βεβαιότητες που εμποδίζουν την 

διερεύνηση. 

• Επιθυμητή είναι πάντα η διερεύνηση που ψάχνει αίτια και 

λύσεις στους παράγοντες, οι οποίοι είναι μακροβιότεροι των 

προσώπων (το ‘κακό’ δεν πεθαίνει με τους ‘κακούς’). 

• Το να ταυτίζουμε τα πρόσωπα με τις πράξεις τους είναι 

κατανοητό, αλλά δημιουργεί την ψευδαίσθηση πως αν 

απαλλαγούμε από τα πρόσωπα θα απαλλαγούμε και από τα 

φαινόμενα, το οποίο δεν είναι αλήθεια. 



• Αυτό το σκεπτικό θα μας βοηθήσει ίσως να κάνουμε 

νηφάλιες, αλλά και αποφασιστικές κινήσεις για να 

περιορίσουμε τα φαινόμενα και όχι απλά τα πρόσωπα [που 

και αυτό για να γίνει, π.χ. για να φύγει το ΔΝΤ, πάλι πρέπει 

να υπάρξει ευρύτερη συνεννόηση και συναίνεση μεταξύ των 

ιδεολογικών χώρων] και άμεσα και σε βάθος χρόνου. 

 

 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ 

 

Για πράγματα όπου δεν υπάρχει συναίνεση βάζουμε στη ζωή 

μας συχνότερα την συμφιλιωτική λέξη ‘μπορεί’. 

 

 

 



 
 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

 

"pa/nta ga\r e) nde/xetai
 kaiì aÃ llwj eÃ xein" 

 

 «Όλα τα πράγματα 

μπορεί να είναι και 

αλλιώς.» 

 (Ηθικά Νικομάχεια 1140a.35) 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 4Ο ΒΙΒΛΙΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



421a 

ἀλλὰ τῶν μὲν ἄλλων ἐλάττων λόγος: νευρορράφοι γὰρ  

φαῦλοι γενόμενοικαὶ διαφθαρέντες καὶ προσποιησάμενοι  

εἶναι μὴ ὄντες πόλει οὐδὲν δεινόν, φύλακες δὲ νόμων τε καὶ  

πόλεως μὴὄντες ἀλλὰ δοκοῦντες ὁρᾷς δὴ ὅτι πᾶσαν ἄρδην  

πόλινἀπολλύασιν, καὶ αὖ τοῦ εὖ οἰκεῖν καὶ εὐδαιμονεῖν  

μόνοι τὸνκαιρὸν ἔχουσιν.’  

«κι όσο βέβαια αφορά τα άλλα επαγγέλματα, το πράγμα δεν 

έχει και μεγάλη σημασία. Αν για παράδειγμα κάποιοι 

μπαλωματήδες ξεφύγουν από τον ίσιο δρόμο, γίνουν άχρηστοι 

και παριστάνουν τους μπαλωματήδες, ενώ δεν είναι, δεν 

χάλασε κι ο κόσμος. Όταν όμως έχουμε φύλακες των νόμων και 

της πόλης οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν είναι φύλακες, 

αλλά εμφανίζονται ως τέτοιοι, το βλέπεις και μόνος σου ότι την 

ρημάζουν την πόλη ολόκληρη συθέμελα και αντιστρόφως ότι 

μόνοι αυτοί, οι πραγματικοί φύλακες, έχουν τον τρόπο να την 

διοικήσουν καλά και να την κάνουν να ευτυχεί.» 



εἰ μὲν οὖν ἡμεῖς μὲν φύλακας ὡς ἀληθῶς [421b] ποιοῦμεν  

ἥκιστα κακούργους τῆς πόλεως, [...].σκεπτέον οὖν πότερον  

πρὸς τοῦτο βλέποντες τοὺς φύλακας καθιστῶμεν, ὅπως ὅτι  

πλείστη αὐτοῖς εὐδαιμονία ἐγγενήσεται, ἢ τοῦτο μὲν εἰς  

τὴν πόλιν ὅλην βλέποντας θεατέον εἰ ἐκείνῃ ἐγγίγνεται 

 

«αν λοιπόν εμείς πραγματικά φτιάχνουμε φύλακες τέτοιους 

που να μην προξενούν την παραμικρή βλάβη στην πόλη […] ας 

σκεφτούμε τί από τα δύο θα κάνουμε: θα θεσπίσουμε στην πόλη 

τους φύλακες αποβλέποντας σε τούτο, πως δηλαδή θα 

εξασφαλιστεί σ’αυτούς όσο το δυνατόν περισσότερη ευτυχία ή η 

ευτυχία είναι κάτι που πρέπει να δούμε αν εξασφαλίζεται για 

όλη την πόλη;» 

 

 

 



ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ 

ὑπ᾽ ἀμφοτέρων δή, πενίας τε καὶ πλούτου, χείρω μὲν τὰ τῶν 

τεχνῶν ἔργα, χείρους δὲ αὐτοί. 

«εξαιτίας λοιπόν αυτών των δύο, της φτώχειας και του πλούτου 

και η ποιότητα της δουλειάς χειροτερεύει και οι ίδιοι οι τεχνίτες 

γίνονται χειρότεροι.» 

 

φαίνεται. «έτσι φαίνεται.» 

 

ἕτερα δή, ὡς ἔοικε, τοῖς φύλαξιν ηὑρήκαμεν, ἃ παντὶ τρόπῳ 

φυλακτέον ὅπως μή ποτε αὐτοὺς λήσει εἰς τὴν πόλιν 

παραδύντα. «βρήκαμε λοιπόν κι άλλα πράγματα για τους 

φύλακές μας, που με κάθε τρόπο πρέπει να προσέχουν μήπως 

τρυπώσουν στην πόλη μας χωρίς να το καταλάβουν.» 

 

 



 

τὰ ποῖα ταῦτα; «Ποιά είναι αυτά;» 

 

[422a] πλοῦτός τε, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ πενία: ὡς τοῦ μὲν τρυφὴν  

καὶ ἀργίαν καὶ νεωτερισμὸν ἐμποιοῦντος, τῆς δὲ  

ἀνελευθερίαν καὶ κακοεργίαν πρὸς τῷ νεωτερισμῷ. 

 

«Ο πλούτος, είπα, και η φτωχεια. Γιατί το ένα φέρνει 

τρυφηλότητα, τεμπελιά και ανατρεπτική διάθεση, το άλλο πάλι, 

εκτός από την ανατρεπτική διάθεση [φέρνει] δουλοφροσύνη και 

εξαχρείωση.» 

 

 

 

 

 



ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΛΕΣ 

 

εὐδαίμων εἶ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι οἴει ἄξιον εἶναι ἄλλην τινὰ 

προσειπεῖν πόλιν ἢ τὴν τοιαύτην οἵαν ἡμεῖς 

κατεσκευάζομεν. «Τρισευτυχισμένος είσαι, είπα, αν νομίζεις 

ότι μπορείς να αποκαλείς ‘πόλη’ οποιαδήποτε άλλη εκτός από 

αυτήν εδώ όπως πάμε να την φτιάξουμε.» 

 

ἀλλὰ τί μήν; ἔφη. «Γιατί όχι, είπε.» 

 

μειζόνως, ἦν δ᾽ ἐγώ, χρὴ προσαγορεύειν τὰς ἄλλας: ἑκάστη 

γὰρ αὐτῶν πόλεις εἰσὶ πάμπολλαι ἀλλ᾽ οὐ πόλις.  

«Για τις άλλες πρέπει να χρησιμοποιούμε κάποια λέξη που να 

δηλώνει κάτι μεγαλύτερο, γιατί η καθεμία τους είναι 

πάμπολλες πόλεις κι όχι μία πόλη.» 

 



δύο μέν, κἂν ὁτιοῦν ᾖ, πολεμία ἀλλήλαις, [423a] ἡ μὲν  

πενήτων, ἡ δὲ πλουσίων: «δύο πόλεις είναι σε κάθε περίπτωση, 

εχθρικές η μία στην άλλη: από τη μία η πόλη των φτωχών, από 

την άλλη η πόλη των πλουσίων.» 

 

τούτων δ᾽ ἐν ἑκατέρᾳ πάνυ πολλαί, αἷς ἐὰν μὲν ὡς μιᾷ  

προσφέρῃ, παντὸς ἂνἁμάρτοις, ἐὰν δὲ ὡς πολλαῖς, διδοὺς τὰ

 τῶν ἑτέρων τοῖς ἑτέροις χρήματά τε καὶ δυνάμεις ἢ καὶ  

αὐτούς, συμμάχοις μὲν ἀεὶ πολλοῖς χρήσῃ, πολεμίοις δ᾽  

ὀλίγοις. «στην καθεμία από τις δύο υπάρχουν πάρα πολλές 

πόλεις, που αν τις αντιμετώπιζες σαν να ήταν μία, θα τα έχανες 

όλα, αν όμως τις αντιμετώπιζες ως πολλές και έδινες στους μεν 

υλικούς πόρους και το δυναμικό των δε ή ακόμη και τους 

ανθρώπους τους, θα είχες πάντοτε συμμάχους πολλους, ενώ 

εχθρούς λίγους.» 

 



καὶ ἕως ἂν ἡ πόλις σοι οἰκῇ σωφρόνως ὡς ἄρτι ἐτάχθη,  

μεγίστη ἔσται, οὐτῷ εὐδοκιμεῖν λέγω, ἀλλ᾽ ὡς ἀληθῶς  

μεγίστη, καὶ ἐὰνμόνον ᾖ χιλίων τῶν προπολεμούντων:   

«και για όσον καιρό η πόλη σου θα κυβερνιέται με σωφροσύνη, 

σύμφωνα με τα όσα τώρα δα θεσπίστηκαν, θα είναι η 

μεγαλύτερη απ’ όλες, και δεν εννοώ από την άποψη της καλής 

φήμης, αλλά στ’αλήθεια η μεγαλύτερη, έστω αν θα έχει όλους 

κι όλους χίλιους πολεμιστές για να την υπερασπίζονται» 

οὕτω γὰρ μεγάληνπόλιν μίαν οὐ ῥᾳδίως οὔτε ἐν Ἕλλησιν οὔ

τε ἐν βαρβάροις [423β] εὑρήσεις, δοκούσας δὲ πολλὰς  

καὶ πολλαπλασίας τῆςτηλικαύτης.   

 «Γιατί δεν θα βρεις εύκολα ούτε στην Ελλάδα, ούτε οπουδήποτε 

αλλού πόλη έτσι μεγάλη που να είναι στ’αλήθεια μία, ενώ 

πόλεις που φαίνονται τέτοιες θα βρεις πολλές και πολλαπλάσια 

μεγαλύτερες από την δική μας.» 

 



οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὗτος ἂν εἴη καὶ κάλλιστος ὅρος τοῖς 

ἡμετέροις ἄρχουσιν, ὅσην δεῖ τὸ μέγεθος τὴν πόλιν 

ποιεῖσθαι καὶ ἡλίκῃ οὔσῃ ὅσην χώραν ἀφορισαμένους τὴν 

ἄλλην χαίρειν ἐᾶν. «συνεπώς αυτό, είπα, θα ήταν και το 

καλύτερο μέτρο για τους άρχοντές μας να κανονίσουν το 

μέγεθος που πρέπει να έχει η πόλη και να προσδιορίσουν 

ανάλογα τα όριά της εγκαταλείποντας την υπόλοιπη έκταση» 

 

τίς, ἔφη, ὅρος; «Ποιό είναι αυτό το μέτρο, ρώτησε.» 

οἶμαι μέν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τόνδε: μέχρι οὗ ἂν ἐθέλῃ αὐξομένη 

εἶναι μία, μέχρι τούτου αὔξειν, πέρα δὲ μή. «κατά τη γνώμη 

μου αυτό: να μεγαλώνει μέχρι εκεί που μπορεί να είναι 

μεγαλώσει χωρίς να χάσει την ενότητά της, παραπέρα όμως 

όχι.» 

 

[423c] καὶ καλῶς γ᾽, ἔφη. «Ναι, σωστά, είπε.» 



 

 

οὐκοῦν καὶ τοῦτο αὖ ἄλλο πρόσταγμα τοῖς φύλαξι 

προστάξομεν, φυλάττειν παντὶ τρόπῳ ὅπως μήτε σμικρὰ ἡ 

πόλις ἔσται μήτε μεγάλη δοκοῦσα, ἀλλά τις ἱκανὴ καὶ μία. 

 

«Να λοιπόν πάλι και ένα άλλο πρόσταγμα που θα δώσουμε 

στους φύλακες: να προσέχουν με κάθε τρόπο ώστε η πόλη ούτε 

να μικρύνει ούτε απλώς να φαίνεται πως είναι μεγάλη, αλλά να 

έχει αυτάρκεια και αν είναι μία και ενιαία.» 

 

 

 

 

 

 



 [...] 

οὔτοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ ἀγαθὲ Ἀδείμαντε, ὡς δόξειεν ἄν τις,ταῦτα 

πολλὰ καὶ μεγάλα αὐτοῖς προστάττομεν ἀλλὰ [423e] πάντα  

φαῦλα, ἐὰν τὸ λεγόμενον ἓν μέγα φυλάττωσι,μᾶλλον δ᾽ ἀντὶ 

μεγάλου ἱκανόν. 

«Δεν είναι, καλέ μου Αδείμαντε, πολλά και βαριά, όπως θα 

μπορούσε να νομίσει κανείς, όσα τους επιβάλλουμε αλλά 

εύκολα όλα, αρκεί να τηρούν εκείνο το παροιμιώδες ένα και 

μεγάλο, αν και εγώ δεν θα το χαρακτήριζα μεγάλο, αλλά 

αρκετό.» 

 

τί τοῦτο; ἔφη. «Ποιό πράγμα εννοείς; Ρώτησε.» 

 

 

 

 



 

τὴν παιδείαν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ τροφήν: ἐὰν γὰρ εὖ 

παιδευόμενοι μέτριοι ἄνδρες γίγνωνται, πάντα ταῦτα 

ῥᾳδίως διόψονται [...] 

 

«Την παιδεία, είπα, και την ανατροφή. Γιατί αν, παίρνοντας μια 

καλή παιδεία, γίνονται άνθρωποι στερεοί και μετρημένοι, 

εύκολα θα διακρίνουν όλα αυτά» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

καὶ μήν, εἶπον, πολιτεία ἐάνπερ ἅπαξ ὁρμήσῃ εὖ, ἔρχεται 

ὥσπερ κύκλος αὐξανομένη: τροφὴ γὰρ καὶ παίδευσις 

χρηστὴ σῳζομένη φύσεις ἀγαθὰς ἐμποιεῖ, καὶ αὖ φύσεις 

χρησταὶ τοιαύτης παιδείας ἀντιλαμβανόμεναι ἔτι βελτίους 

τῶν προτέρων φύονται, εἴς τε τἆλλα καὶ εἰς τὸ [424b] γεννᾶν 

 

«Έτσι λοιπόν, είπα, μια πολιτεία, εφόσον από μιας αρχής 

ξεκινήσει καλά, συνεχίζει να αναπτύσσεται όπως ένας κύκλος: 

η καλή ανατροφή και εκπαίδευση, αν κρατηθούν στο ύψος τους, 

φτιάχνουν ανθρώπους με καλό φυσικό, κι αυτοί πάλι, έχοντας 

για στήριγμά τους μια τέτοια παιδεία, γίνονται ακόμη 

καλύτεροι από τους προγόνους τους και ως προς τα άλλα και ως 

προς τους απογόνους που θα βγάλουν» 

 

 



 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΥΧΗ ΚΑΘΕ ΓΟΝΙΟΥ 

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ 

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ. 

 

ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΟΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ 

ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΛΟΥΠΙ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ 

ΠΡΩΤΑ ΑΠ’ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 



 



 

 

 

ΔΕΝ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ 

ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΛΛΑ ΟΛΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΣΥΧΝΑ ΩΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ 

ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.. 

ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕ ΚΑΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 



ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ [ΑΥΤΑ ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΘΑ 

ΜΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ..] 

 

ὡς τοίνυν διὰ βραχέων εἰπεῖν, τούτου ἀνθεκτέον τοῖς 

ἐπιμεληταῖς τῆς πόλεως, ὅπως ἂν αὐτοὺς μὴ λάθῃ 

διαφθαρὲν ἀλλὰ παρὰ πάντα αὐτὸ φυλάττωσι, τὸ μὴ 

νεωτερίζειν περὶ γυμναστικήν τε καὶ μουσικὴν παρὰ τὴν 

τάξιν,  

«με δυο λόγια λοιπόν, όσοι θα έχουν την φροντίδα της πόλης 

πρέπει να το προσέχουν αυτό να μη χαλάσει χωρίς να το 

πάρουν είδηση, αλλά πάνω απ’ όλα να έχουν το νου τους να 

μην εισάγονται καινοτομίες στην γυμναστική και τη μουσική 

τέτοιες που να ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα αλλά να μένουν 

σταθεροί σε αυτά, όσο το δυνατό περισσότερο.» 

 

 



 

ἀλλ᾽ ὡς οἷόν τε μάλιστα φυλάττειν, φοβουμένους 

ὅταν τις λέγῃ ὡς τὴν“  

... ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπιφρονέουσ᾽ἄνθρωποι, 

ἥτις ἀειδόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται, 

Hom. Od. 1.351 

 

«Αλλά να μένουν σταθεροί σε αυτά, όσο το δυνατόν 

περισσότερο. Κι όταν κάποιος λέει ότι 

 

Ο κόσμος εκείνο το τραγούδι περισσότερο τιμάει 

που είναι των τραγουδιστών το πιο καινούριο.» 

 

 

 



[424c] μὴ πολλάκις τὸν ποιητήν τις οἴηται λέγειν οὐκ 

ᾁσματα νέα ἀλλὰ τρόπον ᾠδῆς νέον, καὶ τοῦτο ἐπαινῇ.  

«να σκέφτονται ότι πολλές φορές μήπως ο ποιητής δεν εννοεί 

τραγούσια καινούρια αλλά μια νέα τεχνοτροπία τραγουδιού, κι 

ότι το επιδοκιμάζει.» 

εἶδος γὰρ καινὸν μουσικῆς μεταβάλλειν εὐλαβητέον ὡς ἐν  

ὅλῳ κινδυνεύοντα: «χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί 

σε ό,τι αφορά την εισαγωγή νέων μουσικών δρόμων, επειδή εδώ 

διακυβεύονται τα πάντα.» 

οὐδαμοῦ γὰρ κινοῦνται μουσικῆς  τρόποι 

ἄνευ πολιτικῶν νόμων τῶν μεγίστων, ὥς φησί τε  Δάμων καὶ 

ἐγὼ πείθομαι. «Γιατί πουθενά δεν συντελούνται αλλαγές στους 

τρόπους της μελωδικής σύνθεσης χωρίς να ακολουθούνται από 

ριζικές πολιτικές και κοινωνικές μεταβολές, όπως υποστηρίζει 

και ο Δάμων και το πιστεύω και εγώ.» 

 



ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΑΙΑ, ΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗΝ 

ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ. 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΙΝΑΙ Η 

ΗΔΟΝΗ, ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ. 

 

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ Η ΤΕΧΝΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΟΝ 

ΨΥΧΙΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΩΣ ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ 

ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ; 

 

[δεν προτεινουμε αυτή τη στιγμή κάτι, αλλά κάνουμε 

διαπιστώσεις...] 

 

 



 



 

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΣΤΕΡΗΣΕΙ Η ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ 

ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ [ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ] 

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ, ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ, ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΥΠΗΡΕΣ 

ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΖΗΣΑΜΕ ΚΙ ΑΥΤΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ  [ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ] 

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΤΙΜΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ [ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ ΜΟΝΟ Η ΜΟΥΣΙΚΗ..] 



[424d]τὸ δὴ φυλακτήριον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὡς ἔοικεν, ἐνταῦθά που 

οἰκοδομητέον τοῖς φύλαξιν, ἐν μουσικῇ. «Κάπου εδώ τότε 

φαίνεται ότι πρέπει να χτίσουν το φρούριο της πόλης οι 

φύλακες: πάνω στη μουσική.» 

 

ἡ γοῦν παρανομία, ἔφη, ῥᾳδίως αὕτη λανθάνει 

παραδυομένη. «είναι βέβαιο, είπε, ότι η εκτροπή από το νόμιμο 

συμβαίνει εύκολα σ’αυτή την περιοχή χωρίς να το πάρει κανείς 

είδηση.» 

 

ναί, ἔφην, ὡς ἐν παιδιᾶς γε μέρει καὶ ὡς κακὸν οὐδὲν 

ἐργαζομένη. «Ναι, σαν είδος παιχνιδιού, σαν κάτι που δεν 

προξενεί κανένα κακό.» 

 

 



οὐδὲ γὰρ ἐργάζεται, ἔφη, ἄλλο γε ἢ κατὰ σμικρὸν 

εἰσοικισαμένη ἠρέμα ὑπορρεῖ πρὸς τὰ ἤθη τε καὶ τὰ 

ἐπιτηδεύματα: ἐκ δὲ τούτων εἰς τὰ πρὸς ἀλλήλους 

συμβόλαια μείζων ἐκβαίνει, ἐκ δὲ δὴ τῶν συμβολαίων 

ἔρχεται ἐπὶ [424e] τοὺς νόμους καὶ πολιτείας  

σὺν πολλῇ, ὦ Σώκρατες, ἀσελγείᾳ, ἕως ἂν τελευτῶσα πάντα  

ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἀνατρέψῃ. 
 

«Μα ούτε και προξενεί, είπε, άλλο τίποτα πέρα από το να 

τρυπώνει σιγά σιγά και να διοχετεύεται απαρατήρητη στα ήθη 

και τις ασχολίες. Και βγαίνοντας από κει δυναμωμένη, εισχωρεί 

στις αμοιβαίες συναλλαγές των ανθρώπων, κι από τις 

συναλλαγές πάει στους νόμους και τους θεσμούς της πολιτείας 

με μεγάλη θρασύτητα, Σωκράτη μου, ώσπου, τελικά τα φέρει 

όλα άνω κάτω και στην ιδιωτική και στη δημόσια σφαίρα.» 

 

[ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΑ ΤΑ ΛΕΕΙ Ο ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ] 



 

 

 

 

 

εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ: οὕτω τοῦτ᾽ ἔχει; «Ωραία είπα. Έτσι έχει το 

πράγμα;» 

 

δοκεῖ μοι, ἔφη. «Νομίζω, είπε.» 

 

 

 

 

 

 

 



[...] 

αν δὴ ἄρα καλῶς ἀρξάμενοι παῖδες παίζειν εὐνομίαν διὰ 

τῆς μουσικῆς εἰσδέξωνται, πάλιν τοὐναντίον ἢ 'κείνοις εἰς 

πάντα συνέπεταί τε καὶ αὔξει, ἐπανορθοῦσα εἴ τι καὶ 

πρότερον τῆς πόλεως ἔκειτο. 

ἀληθῆ μέντοι, ἔφη. 

καὶ τὰ σμικρὰ ἄρα, εἶπον, δοκοῦντα εἶναι νόμιμα 

ἐξευρίσκουσιν οὗτοι, ἃ οἱ πρότερον ἀπώλλυσαν πάντα. 

 

«αν λοιπόν τα παιδιά από τα πρώτα τους παιχνίδια, δεχτούν 

μέσα τους διαμέσου της μουσικής και της ποίησης την ομορφιά 

της τάξης, αυτή τα ακολουθεί σε ολα και τα δυναμώνει, 

διορθώνοντας και ό,τι τυχόν πρωτύτερα πήγαινε στραβά στην 

πόλη.» 

 

[425b] 



τὰ τοιάδε: σιγάς τε τῶν νεωτέρων παρὰ πρεσβυτέροις ἃς 

πρέπει, καὶ κατακλίσεις καὶ ὑπαναστάσεις καὶ γονέων 

θεραπείας, καὶ κουράς γε καὶ ἀμπεχόνας καὶ ὑποδέσεις καὶ 

ὅλον τὸν τοῦ σώματος σχηματισμὸν καὶ τἆλλα ὅσα 

τοιαῦτα.  «[όπως] αυτά εδώ ότι για παράδειγμα οι νέοι δεν 

πρέπει να μιλάν μπροστά στους μεγαλυτέρους, ότι πρέπει να 

τους παραχωρούν τη θέση τους, να σηκώνονται μπροστά τους 

όρθιοι, να φροντίζουν τους γονείς τους, επίσης σχετικά με το 

κούρεμα, το ντύσιμο, την υπόδεσή τους, γενικά την εξωτερική 

τους εμφάνιση και όλα τα παρόμοια.» 

νομοθετεῖν δ᾽ αὐτὰ οἶμαι εὔηθες: οὔτε γάρ που γίγνεται 

οὔτ᾽ ἂν μείνειεν λόγῳ τε καὶ γράμμασιν νομοθετηθέντα. 

πῶς γάρ; «να φτιάχνει κανείς νόμους για να ρυθμίσει τέτοια 

πράγματα είναι νομίζω ανόητο. Γιατί τέτοιες ρυθμίσεις, 

προφορικές και γραπτές, δεν γίνονται, αλλά κι αν γίνονται, θα 

έμεναν ανεφάρμοστες.» 



 

κινδυνεύει γοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Ἀδείμαντε, ἐκ τῆς παιδείας 

[425c] ὅποι ἄν τις ὁρμήσῃ, τοιαῦτα καὶ τὰ ἑπόμενα εἶναι. ἢ 

οὐκ ἀεὶ τὸ ὅμοιον ὂν ὅμοιον παρακαλεῖ; 

«Φαίνεται, Αδείμαντε, είπα, ότι ανάλογα με την κατεύθυνση 

που θα πάρει κανείς από την παιδεία, θα εξαρτηθεί και η 

παραπέρα εξέλιξή του. Η μήπως δεν αληθεύει πως πάντα το 

όμοιο αποζητάει το όμοιό του;» 

τί μήν; «Πως θα μπορούσε να είναι αλλιώς.» 

[…]ἐγὼ μὲν τοίνυν, εἶπον, διὰ ταῦτα οὐκ ἂν ἔτι τὰ τοιαῦτα 

ἐπιχειρήσαιμι νομοθετεῖν. «εγώ λοιπόν γι αυτούς τους λόγους 

δεν θα επιχειρούσα να θεσπίσω νόμους για τέτοιας λογής 

πράγματα.» 

 

εἰκότως γ᾽, ἔφη. «Εύλογα, είπε.» 



τί δέ, ὦ πρὸς θεῶν, ἔφην, τάδε τὰ ἀγοραῖα, συμβολαίων τε 

πέρι κατ᾽ ἀγορὰν ἕκαστοι ἃ πρὸς ἀλλήλους συμβάλλουσιν, 

εἰ δὲ βούλει, καὶ χειροτεχνικῶν περὶ συμβολαίων καὶ 

λοιδοριῶν καὶ αἰκίας καὶ δικῶν λήξεως καὶ δικαστῶν 

καταστάσεως, καὶ εἴ που τελῶν τινες ἢ πράξεις ἢ θέσεις 

ἀναγκαῖοί εἰσιν ἢ κατ᾽ ἀγορὰς ἢ λιμένας, ἢ καὶ τὸ παράπανἀγο

ρανομικὰ ἄττα ἢ ἀστυνομικὰ ἢ ἐλλιμενικὰ ἢ ὅσα ἄλλα 

τοιαῦτα, τούτων τολμήσομέν τι νομοθετεῖν; «Όμως για το όνομα 

των θεών, τί θα γίνει με τις υποθέσεις της αγοράς, τις ιδιωτικές 

συμφωνίες που συνάπτει ο ένας με τον άλλο, τις συναλλαγές, αν 

θέλεις, με τον ένα ή τον άλλο τεχνίτη, επίσης με τις εξυβρίσεις, τις 

σωματικές κακώσεις, τις μηνύσεις που υποβάλλονται, τον ορισμό 

των δικαστών, ακόμη με την καταβολή και την είσπραξη τελών, 

όπου τυχόν είναι απαραίτητο στις αγορές ή στα λιμάνια ή και 

γενικώς με κάποιες ρυθμίσεις για την τάξη στην αγορά, στην 

πόλη, στο λιμάνι ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Θα αποτολμήσουμε 

άρα να φτιάξουμε για τέτοια πράγματα νόμους;» 



 

 

ἀλλ᾽ οὐκ ἄξιον, ἔφη, 

ἀνδράσι καλοῖς κἀγαθοῖς ἐπιτάττειν: 

 
 

«Όχι, είπε. Δεν θα ήταν σωστό να δίνουμε προσταγές σε καλούς 

και άξιους ανθρώπους.» [425c] 

 

 

[425e] τὰ πολλὰ γὰρ αὐτῶν, ὅσα δεῖ νομοθετήσασθαι,ῥᾳδίως 

που εὑρήσουσιν. «Γιατί τις περισσότερες ρυθμίσεις, για όσα 

πράγματα χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση, θα τις βρουν και 

μόνοι τους. 



 

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΟΥΤΟΠΙΚΟ ΚΑΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ 

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΑΠΛΑ 

ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ, 

ΕΝΩ Η ΑΝΟΜΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΑΠΛΑ ΩΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ή -ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΑΛΛΙΩΣ- ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η 

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΝΩ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΑΡΑ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 

ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 

 

 



• Βασική θέση όλων των φιλοσοφικών ρευμάτων της αρχαίας 

Ελλάδας είναι πως η αρετή είναι διδακτή. 

 

• Αυτή πρέπει να είναι και η βασική θέση του παιδαγωγού, 

αλλά και του επιστήμονα, ο οποίος αναζητά και 

μακροπρόθεσμες λύσεις. 

 

• Γιατί αν πραγματικά ο άνθρωπος γεννιέται και δεν γίνεται, 

η μακροπρόθεση αντιμετώπιση των δυσμενών φαινομένων 

θα ήταν η σφαγή των νηπίων [εντοπισμός σε νεαρή ηλικία 

όσων πρόκειται να είναι ‘άδικοι’ και εγκλεισμός..]. 

 

• Συνεπώς η αρετή είναι διδακτή. Δεν ξέρουμε ποιός θα μας 

την διδάξει, αλλά η κατεύθυνση αυτή μοιάζει να είναι 

περισσότερο ανθρωπιστική, χρήσιμη και δίκαιη. 


