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Διαγώνιζμα ζηην Πολιηεία (12 – 13) 

Απανηήζειρ Επυηήζευν 

 

Με ποια εκθπαζηικά μέζα πεπιγπάθει ο Συκπάηηρ ηην καηάκηηζη ηος Αγαθού από 

ηοςρ απελεύθεποςρ δεζμώηερ – ςποτήθιοςρ θιλοζόθοςρ. Τι πεηςσαίνει με αςηά;  

 

«ἀθηθέζζαη πξὸο ηὸ κάζεκα ὃ ἐλ ηῷ πξόζζελ ἔθακελ εἶλαη κέγηζηνλ, ἰδεῖλ ηε ηὸ ἀγαζὸλ 

θαὶ ἀλαβῆλαη ἐθείλελ ηὴλ ἀλάβαζηλ, θαὶ ἐπεηδὰλ ἀλαβάληεο ἱθαλῶο ἴδσζη» 

 

 ἀναβῆναι ... ηὴν ἀνάβαζιν, ... ἀναβάνηες: εηςμολογικό ζρήκα (ή παξνλνκαζίαο ή 

παξήρεζεο): ν Πιάησλαο ρξεζηκνπνηεί ηξεηο δηαθνξεηηθνύο γξακκαηηθνύο όξνπο κε 

θνηλή εηπκνινγηθή ξίδα· κάιηζηα ρξεζηκνπνηεί θαη ζύζηνηρε ζύληαμε (ἀναβῆναι ... ηὴν 

ἀνάβαζιν). Αζθαιώο κε ην ζρήκα απηό ζέιεη λα εκθάλεη ηελ αλνδηθή πνξεία ησλ 

θηινζόθσλ πξνο ην Αγαζό. Μάιηζηα θαη νη ηξεηο όξνη, όπσο ζπλήζηδε ν Πιάησλαο γηα λα 

πεξηγξάςεη ηελ θαηάθηεζε ησλ αγαζώλ ηεο παηδείαο, ρξεζηκνπνηνύληαη μεηαθοπικά, 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εικονοποιίαρ θαη ηεο ζθελνγξαθίαο ηεο αλληγοπίαρ ηνπ 

ζπειαίνπ (ε άλνδνο ησλ ειεπζεξσκέλσλ δεζκσηώλ από ηα βάζε ηεο ζπειηάο ζην 

ζηόκηό ηεο θαη ζην θσο ηνπ ήιηνπ). Σηόρνο ηνπ Πιάησλα είλαη από ηε κία λα ηνλίζεη ηελ 

πςειή ζέζε ηνπ Αγαζνύ, ηε κεγάιε ηνπ ζεκαζία απηνύ πνπ νλνκάδεη «κέγηζηνλ 

κάζεκα», θαη από ηελ άιιε λα παξνπζηάζεη κε εηθνληθή παξαζηαηηθόηεηα ηε δπζθνιία 

πνπ παξνπζηάδεη ε πνξεία γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ Αγαζνύ. 

 ἰδεῖν ηε ηὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι: ζρήκα ππυθύζηεπο (παξνπζηάδνληαη κε αληίζηξνθε 

ζεηξά νη ελέξγεηεο). Με ην ζρήκα απηό νη δπν ξεκαηηθνί ηύπνη πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ 

όξαζε ηνπ αγαζνύ (ἰδεῖν ... ἴδωζι: επαλάιεςε ξεκαηηθνύ ηύπνπ) πεξηβάιινπλ ηνπο ηξεηο 

ηύπνπο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πξνζπάζεηα άθημεο ζε απηό. Έηζη από ηε κηα εκθαίλεηαη ν 

ζηόρνο ηεο πξνζπάζεηαο θαη από ηελ άιιε  ηνλίδεηαη ε θαηαμίσζή ηεο κε ηελ επίηεπμε ηεο 

πξνζπάζεηαο. Φαίλεηαη ινηπόλ, όπσο άιισζηε δείρλεη θαη ην απαξέκθαην ἀθικέζθαι πσο 

ε πξνζέγγηζε ηνπ Αγαζνύ είλαη κηα επίπνλε πξνζπάζεηα, ε νπνία κπνξεί λα επνδσζεί, 

είλαη εθηθηή. 

 Χαξαθηεξηζηηθό είλαη θαη ην πολςζύνδεηο ζρήκα (ἰδεῖλ ηε ηὸ ἀγαζὸλ θαὶ ἀλαβῆλαη 

ἐθείλελ ηὴλ ἀλάβαζηλ, θαὶ ἐπεηδὰλ ἀλαβάληεο ἱθαλῶο ἴδσζη ...) κε ην νπνίν παξνπζηάδεηαη 

ε αθνινπζία ησλ ελεξγεηώλ, ε έληαζε θαη ν δήινο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. 
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Πώρ θεμελιώνει ο Συκπάηηρ ηη θέζη ηος όηι είναι δίκαιορ ο εξαναγκαζμόρ ηυν 

θιλοζόθυν να αζσοληθούν με ηη διακςβέπνηζη ηηρ πολιηείαρ; 

 

 Ο Σσθξάηεο ζεσξεί πσο νη θηιόζνθνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αζρνιεζνύλ κε ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο πόιεο, επεηδή είλαη νη κόλνη πνπ είλαη ηθαλνί γη απηό: είλαη νη βέιηηζηεο 

θύζεηο πνπ κε ηελ θαηάιιειε παηδεία κπνξνύλ λα γλσξίζνπλ ην αγαζό θαη λα ην 

θαηαθηήζνπλ. Άξα απηνί κπνξνύλ λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο ππόινηπνπο ζπκπνιίηεο ηνπο 

ζην Αγαζό, λα πξνζθέξνπλ δειαδή «ηήλ ὠθειίαλ ἣλ ἂλ ἕθαζηνη ηὸ θνηλὸλ δπλαηνὶ ὦζηλ 

ὠθειεῖλ». Άιισζηε ε ζνθία θαη ην ήζνο ηνπο δε ζα ηνπο επηηξέςεη λα εγθαηαιείςνπλ ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο πόιεο ζηνπο θαύινπο, νη νπνίνη είλαη αλίθαλνη εμαηηίαο ηεο άγλνηαο, 

ηεο θηινδνμίαο θαη ηεο πιενλεμίαο ηνπο. Τνλ εμαλαγθαζκό απηό ηνλ επηβάιιεη ε ινγηθή 

θαη ην αίζζεκα επζύλεο. 

 Πξσηίζησο όκσο νη θηιόζνθνη έρνπλ εζηθό ρξένο απέλαληη ζηελ πνιηηεία πνπ ηνπο 

κεγάισζε, ηνπο αλέζξεςε θαη ηνπο παξείρε ηελ θαηάιιειε παηδεία, πξνθεηκέλνπ λα 

θηάζνπλ ζην Αγαζό, λα ηεο αληαπνδώζνπλ ην σθέιεκα αλαιακβάλνληαο ηνλ ξόιν γηα 

ηνλ νπνίν ηνπο πξννξίδεη απηή, ηε δηαθπβέξλεζή ηεο. «αὐηὸο ἐκπνηῶλ ηνηνύηνπο ἄλδξαο 

ἐλ ηῇ πόιεη, νὐρ ἵλα ἀθηῇ ηξέπεζζαη ὅπῃ ἕθαζηνο βνύιεηαη, ἀιι’ ἵλα θαηαρξῆηαη αὐηὸο 

αὐηνῖο ἐπὶ ηὸλ ζύλδεζκνλ ηῆο πόιεσο»: ν πξνζσπνηεκέλνο Νόκνο δηακνξθώλεη 

(ἐμποιῶν) αζθαιώο κε ηελ παηδεία άλδξεο κε ηέηνηεο γλώζεηο θαη ήζνο, πνπ δελ κπνξεί 

λα ηνπο αθήλεη λα ηδησηεύνπλ αιιά ηνπο αμηνπνηεί ζην έπαθξν γηα λα πεηύρεη ηε ζπλνρή 

ηεο πόιεο. Είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ε κεηνρή ἐμποιῶν θαη ν εκπξόζεηνο ἐν ηῇ πόλει πνπ 

κε ηελ επαλάιεςε ηεο πξόζεζεο ἐν εκθαίλεη ηελ εζσηεξηθή παηδαγσγηθή δηεξγαζία, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθό ην ζρήκα άξζεο θαη ζέζεο πνπ δελ αθήλεη πεξηζώξηα γηα ηνλ ζηόρν 

απηήο ηεο δηεξγαζίαο, είλαη ραξαθηεξηζηηθό ην ζύλζεην ξήκα καηαχρῆηαι, είλαη, ηέινο, 

ραξαθηεξηζηηθή ε επαλάιεςε ηεο νξηζηηθήο αλησλπκίαο αὐηὸς ... αὐηὸς, πνπ απνδεηθλύεη 

πσο απηόο πνπ παξέρεη ην πξόγξακκα ηεο παηδείαο έρεη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα λα 

θαξπσζεί ην πξντόλ ηεο. 

 Οη θηιόζνθνη, αξέζθνληαη επιόγσο ζηε λεθαιηόηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ 

πλεπκαηηθώλ ηνπο αλαδεηήζεσλ πνπ ηνπο επηθέξνπλ επηπρία νινθιεξσκέλε. Γη απηό θαη 

ν Γιαύθσλαο ελίζηαηαη ζηνλ εμαλαγθαζκό ησλ θηινζόθσλ λα εκπιαθνύλ ζηελ πνιηηηθή 

δσή κε όια ηα αξλεηηθά πνπ απηή επηθέξεη (δπζθνιίεο, ριεπαζκνύο ...). Ο Σσθξάηεο 

σζηόζν ζεσξεί πσο νη θηιόζνθνη πξέπεη λα ζπζηάζνπλ ή ηνπιάρηζηνλ λα κεηξηάζνπλ ηελ 

αηνκηθή ηνπο επηπρία, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηελ επηπρία ηνπ ζπλόινπ. Καηά ηνλ 

Πιάησλα όινη ρξεηάδεηαη λα ζπλδξάκνπλ ζην ζπιινγηθό θαιό πξνζθέξνληαο απηό πνπ 

απνηειεί ην έξγν ηνπο (δηθαηνζύλε), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλνρή ησλ ηάμεσλ, 

ε αξκνλία θαη ε επηπρία ηεο ηδαληθήο ηνπ πνιηηείαο.  

Τν επηρείξεκα απηό ηνπ Σσθξάηε – Πιάησλα αζθαιώο, έηζη ηνπιάρηζηνλ όπσο ην 

δηαηππώλεη, δελ ζηεξίδεηαη ζηελ νξζή ινγηθή αιιά ζε κηα δενληνινγία, ε νπνία κάιηζηα 

απνξξέεη από ζηόρνπο πνπ δελ πξνθύπηνπλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο θηινζόθνπο αιιά έμσ 

θαη πάλσ από απηνύο· νη ζηόρνη θαζνξίδνληαη θαη επηβάιινληαη από κηα αλώηαηε αξρή 

(ηνπο ηδξπηέο ηεο πνιηηείαο) ρσξίο αλάδεημε, νύηε έιεγρν, νύηε απόδνζε επζπλώλ, άξα 

ζε κηα αξρή απηαξρηθή θαη νινθιεξσηηθή ζα κπνξνύζε λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο. 

Οινθιεξσηηθή εμάιινπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αληίιεςε όηη ε επδαηκνλία ηνπ θξάηνπο 

κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ή άζξνηζκα ηεο κέηξηαο επηπρίαο ή κέηξηαο δπζηπρίαο ησλ 

ππεθόσλ ηνπ. Παξόκνηα θξηηηθή είρε αζθήζεη θαη ν (αξηζηνθξαηηθόο) Αξηζηνηέιεο. Ο 

Πιάησλαο όκσο ζεσξεί επηπρία λα πξνζθέξεη θαλείο επηπρία ζηνλ άιιν. Εμάιινπ 

νξακαηίδεηαη κηα ηδαληθή πνιηηεία θηλνύκελνο από ην αδηέμνδν ηεο ζύγρξνλήο ηνπ 

πνιηηηθήο θαηάζηαζεο θαη από ηελ πξνζσπηθή ηνπ απνηπρία λα ηελ επεξεάζεη. Είρε, 

όπσο θαη λα ΄λαη, αγαζέο πξνζέζεηο.  
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Η λειηοςπγία ηος νόμος ζηην ενόηηηα 13 ηηρ Πολιηείαρ και ζηην ενόηηηα 7 ηος 

Ππυηαγόπα: 

 

 Καη ζηα δπν θείκελα ηνλίδεηαη ν εμαλαγθαζηηθόο ραξαθηήξαο ησλ λόκσλ. Ο 

πξνζσπνπνηεκέλνο λόκνο ζηελ πνιηηεία αλαγθάδεη ηνπο πνιίηεο λα επηδηώμνπλ ηελ 

επηπρία ηνπ ζπλόινπ παξέρνληαο ηε ζπλδξνκή ηνπο πξνο ηελ σθέιεηά ηνπ (« πνηῶλ 

κεηαδηδόλαη  ...»). Γηα λα πεηύρεη ηε ζπλνρή θαη ηελ αξκνλία ηνπ ζπλόινπ ρξεζηκνπνηεί 

θαη ηε βία, πξννξηζκέλε, βέβαηα, θπξίσο γηα ην «άπεηξνλ παηδείαο όρινλ». Άιισζηε, 

εθβηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο παηδείαο πνπ παξέρεη εθόζνλ «θαηαρξῆηαη» απηνύο πνπ 

ηελ πξνζέιαβαλ. Παξόκνηα θαη ζηνλ Πξσηαγόξα νη λόκνη, σο θύξην κέζν ηεο πόιεο λα 

πεηύρεη ηε ζπλύπαξμε ησλ πνιηηώλ, ηνπο αλαγθάδεη λα ζπκκνξθσζνύλ ζηηο επηηαγέο 

ηνπο, ελώ δηαθνξεηηθά πξνβιέπνπλ θπξώζεηο. 

 Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη δε νξίδεη κόλν ν Σσθξάηεο όηη ν Νόκνο δελ αθήλεη ηνπο πνιίηεο 

ηεο ηδαληθήο ηνπ πνιηηείαο λα πνξεύνληαη αλάινγα κε ηνπο δηθνύο ηνπο ζηόρνπο («νὐρ ἵλα 

ἀθηῇ ηξέπεζζαη ὅπῃ ἕθαζηνο βνύιεηαη»), αιιά θαη ν Πξσηαγόξαο ζηνλ νκώλπκν 

δηάινγν. Πξάγκαηη ν ππνζηεξηθηήο ηνπ «άλζξσπνο κέηξνλ» δελ ζεσξεί όηη κπνξεί 

θάπνηνο λα ηδησηεύεη κέζα ζηελ πόιε, αιιά ζεσξεί αλαγθαίν λα ππνηάζζεη ηελ 

αηνκηθόηεηά ηνπ ζηε ζπιινγηθόηεηα, ηελ αηνκηθή βνύιεζε ζηε ζπιινγηθή βνύιεζε. 

 Τόζν ζηελ Πνιηηεία όζν θαη ζηνλ Πξσηαγόξα ν λόκνο επηβάιιεηαη ζε όινπο ηνπο πνιίηεο 

αλεμαξηήησο ηάμεσο. Σηελ Πνιηηεία («πνηῶλ κεηαδηδόλαη  ἀιιήινηο ηῆο ὠθειίαο ἣλ ἂλ 

ἕθαζηνη ηὸ θνηλὸλ δπλαηνὶ ὦζηλ ὠθειεῖλ») όινη αλεμαηξέησο πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζην 

θαιό ηνπ ζπλόινπ ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν, ελώ ζηνλ Πξσηαγόξα νη λόκνη αθνξνύλ θαη 

απηνύο πνπ έρνπλ θάπνην αμίσκα θαη απηνύο πνπ άξρνληαη. 

 Καη ζηα δπν θείκελα δηαθξίλεηαη ν ξόινο ηεο παηδείαο. Σηελ Πνιηηεία ε παηδεία, πνπ κε 

επηκέιεηα θαη καθξόρξνλε πξνζπάζεηα απνθηνύλ νη θηιόζνθνη, είλαη απηή πνπ ηνπο 

δεζκεύεη εζηθά απέλαληη ζηελ πόιε. Σηνλ Πξσηαγόξα ε επλνκνύκελε πόιε απνηειεί ην 

πεδίν ηεο δνθηκαζίαο ηεο πξνγελέζηεξεο παηδείαο ησλ πνιηηώλ (ζην ζπίηη θαη ζην 

ζρνιείν), ελώ ζπληζηά θαη ην αμηνινγηθό πξόηππν ηεο ζπλνιηθήο παηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Γη απηό θαη ε ππνηαγή ζηνπο λόκνπο, όπσο θαη νη θπξώζεηο πνπ επηβάιιεη ε παξαβίαζή 

ηνπο έρεη παηδεπηηθό ραξαθηήξα. 

 Εδώ εληνπίδεηαη θαη ε βαζηθή δηαθνξά: ζηελ Πνιηηεία ην πεξηερόκελν ηεο παηδείαο 

νξίδεηαη από ηνπο ηδξπηέο ηεο, ελώ ηα απνηειέζκαηά ηεο δηεθδηθνύληαη κε ηξόπν 

εθβηαζηηθό. Σηνλ Πξσηαγόξα, αληίζεηα, ν παηδαγσγηθόο ραξαθηήξαο ησλ λόκσλ είλαη 

απηόο πνπ θπξηαξρεί. Αθόκα θαη νη θπξώζεηο – επζύλεο, παξά ηνλ εμαλαγθαζηηθό 

ραξαθηήξα ηνπο έρνπλ ζηόρν ηελ επζπγξάκκηζε ζην θνηλά απνδεθηό σο νξζό. 

 Σηελ Πνιηηεία ν λόκνο 3ν Λύθεην Επόζκνπ πξνζσπνπνηείηαη γηα εκθαλίδεηαη σο 

απόιπηνο ξπζκηζηήο ηεο δσήο ησλ ππεθόσλ. Πίζσ ηνπ έληερλα θξύβεηαη κηα αξρή 

απζαίξεηε, απηαξρηθή, αλεμέιεγθηε θαη αλεύζπλε: νη ηδξπηέο ηεο πνιηηείαο (ζηνηρεία 

απηαξρηζκνύ θαη νινθιεξσηηζκνύ). Σηνλ Πξσηαγόξα νη λόκνη (ζε πιεζπληηθό αξηζκό,  

γηαηί είλαη πνιινί θαη κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ αλάγθεο ηεο πόιεο) απνηεινύλ ηα 

εξγαιεία ηεο πόιεο, δειαδή ηνπ ζπλόινπ ησλ πνιηηώλ θαη ηνπ θνηλσληθνθξαηηθνύ 

νξγαληζκνύ πνπ ζπγθξνηνύλ. Η πόιε πξνζσπνπνηείηαη, γηαηί απηή έρεη ηνλ θπξίαξρν 

ξόιν. Οη λόκνη πάιη εκθαλίδνληαη σο δεκηνπξγήκαηα «θαιώλ θαη παιαηώλ λνκνζεηώλ», 

δειαδή λνκνζεηώλ πνπ αμία ηνπο έρεη γίλεη απνδεθηή θαη δνθηκάδεηαη κέζα ζηνλ ρξόλν. 

Άξα νη λόκνη ρξσζηνύλ ηε γέλλεζή ηνπο ζηελ ζπλαπόθαζε θαη ην θύξνο ηνπο ζηελ 

ζπλαπνδνρή ηνπο από ηνπο πνιίηεο, ηα κέιε ηεο πόιεο, ζύκθσλα κε ηηο δεκνθξαηηθέο 

αξρέο ηνπ Πξσηαγόξα. 


