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ΘΤΡΑ 31:  Ο ΠΛΑΣΩΝ  
Η ζωθ του Πλάτωνα 
 
Ο Πλάτων, που το πρϊτο του όνομα ιταν Αριςτοκλισ, γεννικθκε ςτθν Ακινα το 
427. Πατζρασ του ιταν ο Αρίςτων και μθτζρα του θ Περικτιόνθ. Η οίκογζνειά του 
είχε αριςτοκρατικι καταγωγι. Οι ρίηεσ τθσ ζφκαναν από τθ μια ωσ τον Κόδρο και 
από τθν άλλθ ωσ τον άλωνα. Σα νιάτα του ςυμπίπτουν με τα χρόνια του 
Πελοποννθςιακοφ πολζμου, όταν θ πατρίδα του διατθροφςε ακόμθ ηωντανά τα 
χαρακτθριςτικά του μεγαλείου τθσ εποχισ του Περικλι. Νωρίσ εξοικειϊκθκε με τθ 
μεγάλθ ελλθνικι ποίθςθ με τον Όμθρο, τον Πίνδαρο, τθν τραγωδία και τθν 
κωμωδία, και ακόμθ με τθ ςφγχρονι του ρθτορικι πεηογραφία. τθ φιλοςοφία 
πρϊτοσ δάςκαλόσ του ιταν ο Κρατφλοσ. Από αυτόν γνϊριςε τθν Κοςμολογία του 
Ηρακλείτου. Αλλά ο μεγάλοσ ςτακμόσ ςε ολόκλθρθ τθ ηωι του Πλάτωνα ιταν ο 
ςφνδεςμόσ του με τον ωκράτθ. ’ αυτόν όφείλει τθν αλθκινι αφφπνιςθ και τθν 
αποφαςιςτιτκι ςτροφι του εςωτερικοφ του κόςμου. 
 
Οκτϊ ολόκλθρα χρόνια, από το 407 ωσ το 399, ωσ τον κάνατο δθλ. του Δαςκάλου, ο 
Πλάτων ανικε ςτον κφκλο του υπζροχου εκείνου ανκρϊπου. Η καταδίκθ και ο 
κάνατόσ του ςυγκλόνιςαν ωσ τα μφχια βάκθ τουσ τθ ςκζψθ και το αίςκθμα του νζου 
άντρα (δεν ιταν τότε περιςςότερο από 28 χρονϊν). Σαυτόχρονα όμωσ ςτερζωςαν 
μζςα του τθ ςυνείδθςθ του μεγαλείου και τθσ ςθμαςίασ του δαςκάλου του και τον 
όδιγθςαν ςτθν απόφαςθ να ηιςθ και να δράςθ ςφμφωνα με το πνεφμα εκείνου. 
 
Σο διάςτθμα αμζςωσ μετά τον κάνατο του ωκράτθ το πζραςε μαηί με μερικοφσ 
φίλουσ ςτα Μζγαρα κοντά ςτον Ευκλείδθ. Σο 390 άρχιςε τα μεγάλα ταξίδια του. 
Πιγε ςτθν Αίγυπτο, γνϊριςε και μελζτθςε τον πανάρχαιο πολιτιςμό τθσ. Πιγε ςτθν 
Κυρινθ, ζμεινε κοντά ςτον Θεόδωρο και ζμακε καλά Μακθματικά και Γεωμετρία. 
Πιγε ςτθν Κάτω Ιταλία, γνωρίςκθκε με τουσ Πυκαγορείουσ και ςποφδαςε τθ κεωρία 
των αρικμϊν και τισ δοξαςίεσ τουσ για τθν ψυχι. τισ υρακοφςεσ ο τφραννοσ 
Διονφςιοσ ο Α τον δζχκθκε ςτθν αυλι του, φιλικά ςτθν αρχι, φςτερα όμωσ τον 
κεϊρθςε φποπτο και τον εξαπζςτειλε με ζνα πολεμικό καράβι, που τον ζβγαλε ςτθν 
Αίγινα, και οι Αιγινιτεσ, εχκροί των Ακθναίων τότε, τον οδιγθςαν ςτο 
ςκλαβοπάηαρο, για να τον πουλιςουν. Σον ζςωςε ο Κυρθναϊκόσ φιλόςοφοσ 
Αννίκερισ, πλθρϊνοντασ το ποςό που ηθτοφςαν, και τον άφθςε να γυρίςθ ςτθν 
Ακινα. Μετά τθν επιςτροφι του ςτθν πατρίδα του (387) ίδρυςε τθν Ακαδθμία, που 
τθ διεφκυνςι τθσ τθν κράτθςε ο ίδιοσ ωσ τον κάνατό του (347), ςαράντα δθλ. 
ολόκλθρα χρόνια, με δυο μόνο διακοπζσ: όταν ζκανε το δεφτερο (367) και το τρίτο 
(361) ταξίδι του ςτθ ικελία, ςτθν αυλι του Διονυςίου του Β'. 
 
τθ ηωι του Πλάτωνα δεν ζπαιξε ρόλο καμμιά γυναίκα. Μια ςειρά από χτυπιματα 
και ςκλθρζσ εμπειρίεσ, πλικοσ απογοθτεφςεισ από τα κοινωνικά και τα πολιτικά 



πράγματα του καιροφ του οδιγθςαν τθ ςτοχαςτικι και καλλιτεχνικι ιδιοςυγκραςία 
του ςε μια ςκλθρι δοκιμαςία. Κατάφερε όμωσ ωσ τα γερατειά του — πζκανε 
ογδόντα χρόνων — να μείνθ πιςτόσ ςτα ιδανικά του και ςε όςα ο ωκράτθσ του είχε 
μεταδϊςει. Σο επιςτζγαςμα όλθσ τθσ προςπάκειασ του είναι θ κεωρία του για τισ 
ιδζεσ. 
 
Σο ζργο του Πλάτωνα, όλο ςε μορφι διαλόγου, μάσ δθμιουργεί δυο βαςικά 
προβλιματα: το πρϊτο είναι ότι δεν μποροφμε εφκολα να ξζρωμε αν οι γνϊμεσ, που 
βάηει ςτο ςτόμα διαφόρων προςϊπων των διαλόγων του, είναι δικζσ του θ των 
άλλων, και αν είναι των άλλων, ςε ποιοφσ πραγματικά ανικουν και ωσ ποιο ςθμείο. 
Σο δεφτερο πρόβλθμα είναι οι διάφοροι μφκοι που παρεμβάλλονται ςτουσ 
διαλόγουσ και που τθ κζςθ ενόσ αυςτθροφ διαλεκτικοφ ςτοχαςτι τθν παίρνει ζνα 
διαφορετικό πνεφμα, γεμάτο φανταςία, πακθτικότθτα και εγκωμιαςτικι διάκεςθ. 
 
 Σο έργο του Πλάτωνος 
 
Σθ ςυγγραφικι παραγωγι του Πλάτωνα τθ χωρίηουμε ςε τζςςερισ όμάδεσ:  
 

1. Σουσ ωκρατικοφσ διαλόγουσ: Κων, Αάχθ σ, Xαρμίδθσ, Αφςισ, Ευκφφρων, 
Απολογία, Κριτών, Ιππίασ ελάςςων.  

2. Σουσ διαλόγουσ τθσ μεταβατικισ περιόδου: Πρωταγόρασ, Ιππίασ μείηων (αν 
είναι γνιςιοσ), Ευκφδθμοσ Κρατφλοσ, Μενζξενοσ, Αλκιβιάδθσ (ο πρϊτοσ αν 
είναι γνιςιοσ), Γοργίασ, Μζνων.  

3. Σα ζργα τθσ ακμισ: Συμπόςιον, Φαίδων, Πολιτεία, Φαιδρόσ.  
4. Σα ζργα τθσ γεροντικισ θλικίασ: Παρμενίδθσ, Θεαίτθτοσ, Σοφιςτισ, Πολιτικόσ, 

Φίλθβοσ, Τίμαιοσ, Κριτίασ (ατζλειωτοσ), Νόμοι (τουσ λείπει θ τελικι 
επεξεργαςία).  

 
(Από τισ 13 Επιςτολζσ του μόνο θ 7θ κεωρείται γνιςια από όλουσ. Είναι και θ πιο 
ςθμαντικι). 
 

1. Η Γνωσιολογία και η Μεταφυσικθ. Όπωσ είπαμε ςτθν ειςαγωγι, με τον 
υποκειμενιςμό του Πρωταγόρα θ Γνϊςθ ζγινε πρόβλθμα, και μάλιςτα το 
κεντρικό πρόβλθμα ςτουσ ςωκρατικοφσ κφκλουσ. Σο κζμα ιταν αν υπάρχθ 
γενικά μια πραγματικι γνϊςθ θ όχι. Ο Πλάτων αφιερϊνει ς’ αυτό το 
πρόβλθμα τον διάλογό του Θεαίτθτοσ. Μόνο ςε ζνα ςθμείο ςυμφωνεί ο 
Πλάτων με τον υποκειμενιςμό του Πρωταγόρα: ς’ αυτό που αναφζρεται 
ςτθν αίςκθςθ. Αυτι και μαηί τθσ οι αιςκθτζσ ποιότθτεσ των πραγμάτων 
ζχουν γενικά μόνο φποκειμενικό κφροσ, γιατί για το κάκε υποκείμενο είναι 
λίγο θ πολφ διαφορετικζσ.  
 

Οι εντυπϊςεισ επίςθσ μεταβάλλονται και διαφζρουν ακόμθ και ςτο ίδιο το 
άτομο,ανάλογα με τθν ψυχοςωματικι διάκεςι του, και μάλιςτα και ςε ςχζςθ με το 
ίδιο πράγμα. Ζτςι, γενικά δεν μποροφμε να περιμζνωμε μια πραγματικι γνϊςθ, μια 
αντικειμενικι, απόλυτθ αλικεια απο τα αιςκθτά πράγματα, γιατί αυτά, όπωσ και τα 
αιςκθτιρια όργανά μασ, μόνο μζςα ςτθν αδιάκοπθ μεταβολι είναι νοθτά Γνϊςθ 
όμωσ μποροφμε να ζχωμε μόνο από πραγματικά όντα, που είναι αιϊνια, αγζννθτα 



και αμετάβλθτα, και τζτοια γνϊςθ δεν μποροφμε γενικά να τθν αποκτιςωμε με τισ 
αιςκιςεισ, αλλά μόνο με τθν ψυχι, από τον δρόμο τθσ κακαρισ νοιςεωσ, που είναι, 
όςο γίνεται, λυτρωμζνθ από το ςϊμα. Νόθςθ και αίςκθςθ ζχουν λοιπόν ολότελα 
διαφορετικά αντικείμενα και πετυχαίνουν τον ςκοπό τουσ με διαφορετικοφσ 
παράγοντεσ. Η πρϊτθ με τθν ευγενζςτερθ δφναμθ τθσ ψυχισ μασ, θ δεφτερθ με τα 
μεταβλθτά όργανα του ςϊματοσ. 
 
Αλλά τι είναι θ αλθκινι Γνϊςθ και πϊσ είναι δυνατι θ κατάκτθςι τθσ; Ο Πλάτων, 
ςτθ δεκαετία που ακολοφκθςε τον κάνατο του ωκράτθ, πζραςε μια βαρειά κρίςθ 
πάνω ςτο πρόβλθμα τθσ Γνϊςεωσ. Σελικά δυο παράγοντεσ γζννθςαν μζςα του τθ 
βεβαιότθτα, ότι μια τζτοια. Γνϊςθ είναι πραγματικά προςιτι ςτον άνκρωπο: ο 
πρϊτοσ παράγων ιταν τα Μακθματικά, ο άλλοσ ιταν οι θκικζσ εννοιεσ, ο θκικόσ 
νόμοσ, που μασ τον ζκανε χειροπιαςτό ο αγϊνασ του ωκράτθ. τον δεφτερο 
παράγοντα πρζπει να προςκζςωμε και τον πυκαγορικό μυςτικιςμό. 
  
α) Η κεωρία των Ιδεϊν. Η κεωρία των Ιδεϊν είναι το κεντρικό δόγμα τθσ 
φιλοςοφίασ του Πλάτωνα. Αποτελεί το οφςιαςτικό περιεχόμενο τθσ Γνωςιολογίασ 
του και τθσ Μεταφυςικισ του, ζχει όμωσ αποφαςιςτικι ςθμαςία και για τθ Αογικι 
του, για τθν Ψυχολογία του, για τθν Ηκικι του, για τθν Πολιτικι Φιλοςοφία του, 
ακόμθ και για τθ Φυςικι Φιλοςοφία του. τα ζργα τθσ ακμισ του — ςτο υμπόςιο, 
ςτον Φαίδωνα, ςτθν Πολιτεία και ςτον Φαιδρό—θ κεωρία των Ιδεϊν είναι το 
κζντρο και θ κορφφωςθ ολόκλθρθσ τθσ πλατωνικισ ζρευνασ. Ο Πλάτων ξεκινάει από 
τθν πεποίκθςθ, ότι τθ γνϊςθ, όπωσ και τισ ζννοιεσ τθσ Δικαιοςφνθσ, του Αγακοφ, 
τθσ Ιςότθτασ κ.λπ., θ ψυχι πρζπει να τισ είχε δεχκι μζςα τθσ, πριν ακόμθ δεκι με το 
ςϊμα, ςε μια προκοςμικι περίοδο τθσ φπαρξεϊσ τθσ, Ζτςι όλθ θ γνϊςθ μασ και 
κάκε 
μάκθςθ δεν είναι παρά ανάμνθςθ των όςων είχε δει θ ψυχι μασ ςτθν προχρονικι 
ηωι τθσ. Η ψυχι ξανακυμαται όςα είχε ξεχάςει με τθν είςοδό τθσ ςτο ςϊμα. Η 
ναρκωμζνθ μνιμθ ξυπνάει, όταν βλζπθ πράγματα που μοιάηουν ι και που 
διαφζρουν από τισ άλλοτε γνωςτζσ τθσ υπερκόςμιεσ μορφζσ. 
 
 Η Γνϊςθ, λοιπόν, που τθν είχαμε δεχκι μζςα μασ κάποτε ζμενε κοιμιςμζνθ, ϊςπου 
μια μζρα μια ςειρά από εντυπϊςεισ των αιςκιςεων προκάλεςαν τθ διαδικαςία τθσ 
ςυγκρίςεωσ, του ςυςχετιςμοφ και του ςυμπεραςμοφ, και τθν ξφπνθςαν μζςα ςτθ 
ςυνείδθςι μασ. Ζτςι π.χ.,.με τθ κζα μιασ ωραίασ μορφισ ξυπνά ςτθν ψυχι μασ θ 
ανάμνθςθ του πρωταρχικά Ωραίου, που κάποτε είχαμε δει, και μάσ γεμίηει με μια 
ακατανίκθτθ νοςταλγία προσ το αιϊνιο Αρχζτυπο. Από αυτι τθ ςκοπιά εξθγείται και 
θ καταγωγι τθσ αλθκινισ αγάπθσ, του «πλατωνικοφ ζρωτα», που δεν είναι άλλοσ 
από τον πόκο τθσ ψυχισ για το Αιϊνιο, από τον αγϊνα του φιλοςόφου για τθν 
αλθκινι γνϊςθ των όντων, που κάποτε τα είχε δει ςτο βαςίλειο τθσ αλθκινισ 
πραγματικότθτασ, και, ταυτόχρονα, από τον πόκο του να τα απομιμθκι ς’ αυτι τθ 
ηωι, δθλ. να τα πραγματοποιιςθ, όςο γίνεται. 
Γι’ αυτι τθ γνϊςθ θ ψυχι κα αςκθκι με τθ Διαλεκτικι. Γιατί, αποςτολι τθσ 
επιςτιμθσ αυτισ είναι να αναηθτιςθ τισ ζννοιεσ, να τισ ξεχωρίςθ με ςαφινεια και 
να προςδιορίςθ τισ ςχζςεισ που φπάρχουν ανάμεςά τουσ. Γιατί, μόνο θ Διαλεκτικι 
μπορεί να κεωριςθ τα διάφορα ςκόρπια πράγματα του αιςκθτοφ Κόςμου ςε μια 
ενιαία μορφι (εισ μίαν ιδζαν). Απόλυτθ πραγματικότθτα ζχουν μόνο τα αρχζτυπα 



των πραγμάτων, οι ιδζεσ. Μόνο από αυτζσ μποροφμε να ζχωμε αλθκινι γνϊςθ, α- 
λθκινι επιςτιμθ. 
 
β) Η Οντολογία: Αυτά που εμείσ ςιμερα τα χαρακτθρίηομε ωσ «ζννοιεσ», για τον 
Πλάτωνα είναι οντότθτεσ αιϊνιεσ, με πραγματικι υπόςταςθ, ζξω από κάκε 
ςωματικότθτα, ολότελα αδζςμευτεσ από τθν Ανκρϊπινθ ςκζψθ. Αντίκετα από τα 
απατθλα φαινόμενα του αιςκθτοφ κόςμου, αυτζσ μόνο είναι τα όντα, δθλ. αυτζσ 
μόνο είναι πραγματικζσ. Κι αυτό γιατί για τον Πλάτωνα το λογικά κακολικό και το 
οντολογικά πραγματικό είναι ζνα πράγμα. Σο ερϊτθμα π.χ. «Σι είναι αρετι;» 
απευκφ- νεται άμεςα ςτθν ουςία τθσ, ςτθν οντότθτά τθσ, κι αυτό ακριβϊσ είναι θ 
ιδζα. Μ’ αυτό τον τρόπο ο Πλάτων ανακάλυψε τον άυλο κόςμο κι ζγινε ο κφριοσ 
κεμελιωτισ τθσ γνιςιασ ιδεοκρατίασ, που μόνο ςτισ ιδζεσ αναγνωρίηει απόλυτθ 
πραγματικότθτα. Αφοφ λοιπόν αυτι θ κεωρία για δυο Κόςμουσ, αιςκθτό και νοθτό, 
αποτελεί το κλειδί ολόκλθρου του ςυςτιματοσ και το κφριο χαρακτθριςτικό 
γνϊριςμα ολόκλθρθσ τθσ πλατωνικισ φιλοςοφίασ, ο Πλάτων αποδεικνφεται οπαδόσ 
τθσ δυαρχίασ, όχι μόνο από γνωςιολογικι και μεταφυςικι αλλά και από 
ανκρωπολογικι άποψθ.  
  
γ) Οι Ιδζεσ και ο Κόςμοσ των φαινομζνων: Σο χάςμα ανάμεςα ςτουσ δυο Κόςμουσ 
φαίνεται ςτθν αρχι αγεφφρωτο, Αλλά αν το Γίγνεςκαι πρζπει να εξθγθκι από το 
Είναι, πϊσ πρζπει να φανταςκοφμε τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτον Κόςμο των Ιδεϊν και 
ςτον Κόςμο των Φαινομζνων; Αν τα αιςκθτά πράγματα, που ζχουν γενικά κάποια 
όμοιότθτα με τισ ιδζεσ, αυτό που είναι, δθλ. τισ ίδιότθτζσ τουσ και τισ καταςτάςεισ 
τουσ, το οφείλουν τελικά ςτισ ιδζεσ, πϊσ πρζπει να εννοιςωμε αυτι τθν αιτιϊδθ 
ςχζςθ: Η εξιγθςθ του Πλάτωνα είναι ότι τα αιςκθτά πράγματα ζχουν μια μζκεξθ 
ςτισ ςχετικζσ ιδζεσ. Αν όμωσ οι Ιδζεσ είναι απόλυτα αμετάβλθτεο, επομζνωσ 
ακίνθτεσ, αδρανείσ, ολοτζλα υπερβατικζσ, αλλά ταυτόχρονα είναι και οι αιτίεσ για 
τα αιςκθτά πράγματα, τότε μόνο με μια προχπόκεςθ μποροφμε να τισ εννοιςωμε: 
αν τισ δεχκοφμε ακριβϊσ ωσ αιτίεσ για ζνα ςκοπό. Με αυτό τον τρόπο είναι εφκολο 
ςτον Πλάτωνα να κζςπιςθ τθν ίδια αιτία και για τον θκικό και για το φυςικό Κόςμο, 
δθλ. ωσ μζτρο για τον αγϊνα και για τθν πράξθ του ανκρϊπου και ωσ νόμο για τα 
γεγονότα του φυςικοφ βίου. 
 
Σο ερϊτθμα που αναφζρεται ςτισ ςχζςεισ των Ιδεϊν μεταξφ τουσ δθμιουργεί ζνα 
άλλο πρόβλθμα. Εδϊ, ο Πλάτων κάνει κάτι, που ανοίγει νζα εποχι ςτθν ιςτορία τθσ 
αρχαίασ Λογικισ. Αντίκετα από τον Παρμενίδθ, δζχεται το Μθ είναι, όχι ωσ το 
αντιφατικό αντίκετο του Είναι, δθλ. ωσ κάτι που δεν υπάρχει κακόλου, αλλά μόνο 
ωσ διαφορετικό από το Είναι, ωσ το αλλιϊτικο. Ζτςι, λφνει ,το πρόβλθμα του 
προςδιοριςμοφ, δθλ. του πϊσ είναι δυνατόν ζνα πράγμα να μετζχθ ςε πολλζσ Ιδζεσ, 
με άλλα λόγια του πϊσ μποροφμε να αναγνωρίηωμε ςε ζνα πράγμα πολλζσ 
ιδιότθτεσ και φκάνει ςτο ςυμπζραςμα ότι ςε κάκε ζννοια υπάρχουν ενωμζνα το 
Είναι και το Μθ είναι. Παράδειγμα θ ζννοια τθσ εικόνασ. Εφ’ όςον μια ζννοια είναι, 
μετζχει ςτο Είναι. Επειδι όμωσ είναι ζτςι ι αλλιϊσ, είναι δθλ. προςδιοριςμζνθ από 
άποψθ περιεχομζνου, είναι και διαφορετικι από όλεσ τισ άλλεσ, επομζνωσ μετζχει 
ταυτόχρονα και ςτο Μθ είναι, που είναι το ίδιο το διαφορετικό, το αλλιϊτικο. Όλεσ 
λοιπόν οι ζννοιεσ μετζχουν και ςτο Είναι και ςτο Μθ είναι, φυςικά ςε διαφορετικζσ 
ςχζςεισ θ κάκε μια. 



 
δ) Η Ιδζα του Αγακοφ: Η Ιδζα του Αγακοφ είναι το ςφνολο όλων των αίτιων, ο 
απόλυτοσ ςκοπόσ του κόςμου αλλά και ο ζςχατοσ λόγοσ του. Η ιδζα του Αγακοφ, 
δθλ. το απόλυτο Αγακό, είναι θ αιτία, όχι μόνο για τθ γνωςτικι ικανότθτα, για τον 
νου του ανκρϊπου και για το ότι οι Κδζσσ είναι προςιτζσ ςτον νου του ανκρϊπου, 
αλλά είναι θ αιτία και για το Είναι των Ιδεϊν. Και ενϊ είναι θ αιτία και για τθ 
γνϊςΣΓκαί για τθν αλικεια, θ ίδια είναι κάτι διαφορετικό και ανϊτερο και από τα 
δυο. Γιατί θ ίδια δεν είναι το Είναι, είναι επζκεινα του είναι, αυτι και μόνθ, ο 
δθμιουργικόσ λόγοσ του παντόσ, του Κόςμου του Γίγνεςκαι και του αιϊνιου Είναι. 
 
Όταν ο Πλάτων αυτό το απόλυτο Αγακό το χαρακτθρίηθ περίπου με ζναν τρόπο 
μυκικό και ανκρωποπαγι, μάλιςτα το ονομάηει ακόμθ και κεό, αυτό το κάνει μόνο 
επειδι θ Ιδζα του Αγακοφ είναι θ δθμιουργικι, θ δυναμικι πρϊτθ αρχι. Αλλά 
πρζπει να είμαςτε επιφυλακτικοί, μιπωσ αυτι τθν κάπωσ μυκοπλαςτικι και 
ςφμφωνθ με το προςωπικό κρθςκευτικό αίςκθμα του Πλάτωνα φυςικι ζκφραςθ, τθ 
κεωριςωμε ωσ φιλοςοφικι διδαςκαλία. Εδϊ δεν πρόκειται για προςπάκεια να 
αποδείξθ διαλεκτικά αυτό που πιςτεφει. Για τον Ζλλθνα τουλάχιςτον, θ κεότθτα 
μόνο ωσ ζμψυχθ και προςωπικι μπορεί να νοθκι . Όμωσ από τθν Ιδζα του Αγακοφ 
βλζπομε ότι λείπουν ακριβϊσ τα γνωρίςματα τθσ προςωπικότθτασ, και τοφτο γιατί 
αυτι είναι ολότελα υπερπροςωπικι. (Ασ μθν ξεχνάμε ότι με τθν ζννοια τθσ 
προςωπικότθτασ είναι ςυνυφαςμζνο το ςτοιχείο τθσ οριςτικότθτασ και του 
περιοριςμοφ).  
 
Κι όμωσ, αυτι θ Ιδζα του Αγακοφ για τον Πλάτωνα είναι θ Πρωταρχικι Αιτία, που 
κλείνει μζςα τθσ όλουσ τουσ λογικοφσ ςκοποφσ. 
Μόνο με τθν Ιδζα του Αγακοφ το βαςίλειο των αιϊνιων Όντων αποκτά τον κεντρικό 
άξονά του και ταυτόχρονα και τον ενιαίο χαρακτιρα του. Γι’ αυτό το Ύψιςτο και το 
Ζςχατο, που για τον άνκρωπο είναι ανζκφραςτο και που μόνο με τθ διαίςκθςθ 
μπορεί να το πλθςιάςθ, τον τελευταίο λόγο δεν τον ζχει θ επιςτιμθ αλλά θ 
κρθςκεία. Η επιςτιμθ ανοίγει βζβαια το δρόμο, αλλά δεν λζγει τθν τελευταία λζξθ. 
 
Με τθ κεωρία των Ιδεϊν ο Πλάτων αναμόρφωςε ςε μια καινοφργια, ανϊτερθ 
ενότθτα, αλθκινά δθμιουργικά, τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία από τθν ανάπτυξθ που 
είχε ωσ τα χρόνια του ολόκλθρθ θ ελλθνικι φιλοςοφία. Ζτςι, μασ ζδωςε τθν πρϊτθ 
πραγματικι Γνωςιολογία και Μεταφυςικι του Δυτικοφ Πολιτιςμοφ. Η κεωρία τθσ 
γενικισ ροισ του Ηρακλείτου ζγινε θ βάςθ τθσ κεωρίασ του για τθν Αίςκθςθ και 
γενικά για τθν αντίλθψθΆουΆίςκθτοφ κόςμου. Η ελεατικι κεωρία του Είναι, θ 
κεωρία του νου του Αναξαγόρα, θ πυκαγορικι κεωρία των αρικμϊν και θ 
ωκρατικι Ζννοιολογία, θ τελευταία μάλιςτα ςε πολφ μεγάλο βακμό, αποτελοφν 
ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ Γνωςιολογίασ και τθσ Μεταφυςικισ του. 
 
2. Η ιεωρία της ψυχθς. Μαηί με τθ κεωρία των Ιδεϊν θ κεωρία τθσ Ψυχισ αποτελεί 
το κεντρικό μζροσ όλθσ τθσ πλατωνικισ φιλοςοφίασ. Αυτά τα δυο ςυςτιματα ιδεϊν 
είναι αξεχϊριςτα δεμζνα το ζνα με το άλλο. 
 
Σα ιςτορικά ςτοιχεία τθσ πλατωνικισ κεωρίασ τθσ Ψυχισ, εφ’ όςον ζχουν 
κρθςκευτικό χαρακτιρα, προζρχονται από τον Ορφικό Πυκαγορικό Μυςτικιςμό. 



Απ’ άκρθ ςε άκρθ, όμωσ, πρωτότυποσ είναι ο τρόποσ που ο Πλάτων τα ςυνδζει, ςε 
μιαν ανϊτερθ ενότθτα, με τα πορίςματα του δικοφ του φιλοςοφικοφ ςτοχαςμοφ, 
δθλ. με τθ κεωρία των Ιδεϊν. Εδϊ φανερϊνεται ο διττόσ χαρακτιρασ τθσ 
πλατωνικισ ζννοιασ τθσ Ψυχισ: ζχομε ζνα κράμα από δυο ολότελα διαφορετικζσ 
κεωρίεσ για τθν ουςία τθσ Ψυχισ. Από τθ μια, τθν ζνοια τθσ ψυχισ ωσ αρχισ για τθ 
ηωι και για τθν κίνθςθ, και από τθν άλλθ, τθ μυςτικιςτικι ζννοια τθσ Ψυχισ, του 
προςωπικοφ Εγϊ μασ.    
 
Σισ βαςικζσ ιδζεσ για τθν προζλευςθ και για τθ μοίρα τθσ ψυχισ ς’ αυτόν και ςτο 
άλλον Κόςμο, ο Πλάτων τισ πιρε από τον αρχαίο Ελλθνικό μυςτικιςμό, όπωσ τον 
ξζρομε από τον Εμπεδοκλι: θ ψυχι του ανκρϊπου ζχει κεία καταγωγι, αλλά, 
φςτερα από κάποιο παράπτωμά τθσ θ ςφμφωνα με κάποιο νόμο του Κόςμου, 
υποχρεϊκθκε να εγκαταλείψθ τον άλλον κόςμο και να ζλκθ ς’ αυτόν εδϊ, να 
κατοικιςθ μζςα ςε ζνα ςϊμα. Απ’ αυτό το ςϊμα ελευκερϊνεται με τον κάνατο.  
 
Και τότε, το δικαςτιριο των νεκρϊν κρίνει τθ ςυμπεριφορά τθσ ψυχισ μζςα ςτο 
ςϊμα και αποφαςίηει αν θ ψυχι κα μείνθ ελεφκερθ να ξαγαγυρίςθ κοντά ςτο κεό θ 
αν κα ξαναμπι ςε νζα ςϊματα, ανκρϊπων θ ηϊων, ανάλογα με τα κρίματά τθσ, 
ϊςπου να εξαγνιςκι ολότελα. Ωσ αυτό το ςθμείο ο Πλάτων ακολουκεί τισ 
μυςτικιςτικζσ δοξαςίεσ. Από εδϊ και εμπρόσ όμωσ κάνει τθν αποφαςιςτικι ςτροφι, 
και αυτό είναι το πϊσ καταλαβαίνει τισ δυο βαςικζσ ικανότθτεσ τθσ ψυχισ. Η 
αντίλθψι του αυτι είναι ςε μεγάλο βακμό αντίςτοιχθ με τθν αντίλθψθ του 
Αναξαγόρα για τον Νου. Πρόκειται για τισ ικανότθτεσ τθσ ψυχισ να γνωρίηθ και να 
κινι μόνθ τθσ τα πράγματα του αιςκθτοφ Κόςμου. Αλλά το εξαιρετικά ςπουδαίο 
είναι θ νοθτικι δφναμθ τθσ ψυχισ. Μόνο ς’ αυτιν χρωςτάει θ ψυχι του ανκρϊπου 
τθ μοναδικι αξία τθσ απζναντι ςε κάκε ζμψυχο και άψυχο πλάςμα. Μόνο με τθ 
νοθτικι δφναμι τθσ μπορεί θ ψυχι να ζρκθ ςε ςχζςθ με το Αιϊνιο, με το μοναδικά 
αλθκινό Ον, με τισ Ιδζεσ. 
 
Αλλά θ ψυχι ζχει μια ιδιότυπθ, μζςθ, κζςθ ανάμεςα ςτουσ δυο Κόςμουσ: ζχει κεία 
καταγωγι, είναι ςυγγενικι με τισ Ιδζεσ, δεν είναι όμωσ Ιδζα, αλλά από όλα τα 
πράγματα του Κόςμου, είναι το μόνο που μοιάηει μ’ αυτζσ. To να γνωρίηθ το κείο, 
για τθν ψυχι που ζχει κεία καταγωγι, δεν είναι άλλο από το να γίνεται και θ ίδια 
κεία. Η γνϊςθ του αιωνίου απ’ αυτιν ςθμαίνει τθ δικι τθσ κεοποίθςθ (ομοίωςισ 
κεϊ). Αλλά ο δρόμοσ για τθν αλθκινι γνϊςθ είναι θ Διαλεκτικι, που γι’ αυτό είναι θ 
βαςίλιςςα των Επιςτθμϊν.  
 
Σο να γνωρίηθ κανείσ το όμορφο, το καλό, το δίκαιο, για τον Πλάτωνα όπωσ και για 
τον ωκράτθ, ςθμαίνει να γίνεται ο ίδιοσ όμορφοσ, καλόσ και δίκαιοσ, και μ’ αυτό 
τον τρόπο να πλθςιάηθ, όςο γίνεται περιςςότερο, τον Θεό. Αυτό βζβαια το 
πετυχαίνει όποιοσ μπορεί να γνωρίςθ τθν ιδζα του αγακοφ. Ζτςι, θ γνϊςθ του 
Αιωνίου, θ πιο ανϊτερθ επιςτιμθ, είναι ταυτόχρονα και θ πιο υψθλι κρθςκεία. 
 
Η προςφορά του Πλάτωνα ςτθ φιλοςοφία τθσ Ψυχισ είναι ςθμαντικι και για τον 
τομζα τθσ Εμπειρικισ Ψυχολογίασ.  
 
Ο Πλάτων διακρίνει τρία μζρθ τθσ ψυχισ:  



 

 Σο Λογικό (Λ ο γ ι ς τ ι κ ό ν),  

 το Βουλθτικό (κ υμ ο ε ι δ ζ σ)  

 και το Επικυμθτικό (ζπικυμθτικόν).  
Μάλιςτα δεν ςταματάει ς’ αυτι τθν ανακάλυψθ, αλλά προχωρεί ςτθν προςπάκειά 
του να τθν κατοχυρϊςθ επιςτθμονικά, και κυρίωσ πάνω ςε γεγονότα τθσ Εμπειρικισ 
Ψυχολογίασ, με βάςθ τθν ψυχολογικι αυτοπαρατιρθςθ. 
 
Σθν ανακάλυψι του για τα τρία μζρθ τθσ Ψυχισ τθν αξιοποίθςε ο Πλάτων και για να 
διαμόρφωςθ τθν αντίλθψι του για το ανκρϊπινο γζνοσ ωσ ςφνολο. Και πρϊτα, τθ 
βλζπομε ςτισ τρεισ κοινωνικζσ τάξεισ τθσ Πολιτείασ του. Κάκε μια τάξθ παίρνει το 
δικό τθσ ψυχο-πνευματικό χαρακτιρα από το μζροσ εκείνο τθσ ψυχισ που 
εκδθλϊνεται πιο ζντονα από τα άλλα δυο. Ζτςι, ανάλογα με το ποιο μζροσ τθσ 
ψυχισ είναι πιο δυνατό ςτον κάκε άνκρωπο και του προςδιορίηει, επομζνωσ, τθ 
βαςικι κατεφκυνςθ τθσ ουςίασ του, μποροφμε να ξεχωρίςωμε από τθν ανκρϊπινθ 
φφςθ τρεισ βαςικοφσ τφπουσ: τουσ φιλομακείσ, τουσ φιλόδοξουσ και τουσ 
φιλοχριματουσ.  
 
Μόνο οι φιλιδονοι δεν ανικουν ςε κανζναν από αυτοφσ τουσ τρεισ τφπουσ. Για τον 
ίδιο λόγο υπάρχουν τρεισ τφποι λαϊν: 

1. Οι κφκεσ, οι Θράκεσ και γενικά οι βόρειοι λαοί ζχουν πιο ζντονο το 
βουλθτικό μζροσ τθσ ψυχισ, κι ζτςι είναι οι πιο φιλόδοξοι και πιο 
αγωνιςτικοί.  

2. Οι Αιγφπτιοι και οι Φοίνικεσ ζχουν πιο ζντονο το επικυμθτικό, γι’ αυτό 
και είναι οι πιο φιλοχριματοι.  

3. Οι Ζλλθνεσ ζχουν πιο ζντονο το λογικό μζροσ και είναι οι πιο φιλομακείσ. 
Οπωςδιποτε θ ανακάλυψθ των τριϊν μερϊν τθσ ψυχισ από τον 
Πλάτωνα είναι ςτακμόσ για όλθ τθν αρχαία Ψυχολογία. 

 
Η Ηιικθ. Η Ηκικι του Πλάτωνα, τουλάχιςτον ςτθν πρϊτθ ςυγγραφικι περίοδό του, 
κυριαρχείται από τθν επίδραςθ του ωκράτθ. Χωρίσ αμφιβολία ο Πλάτων ζμεινε 
πιςτόσ, ςε όλθ του τθ ηωι, ςε οριςμζνεσ βαςικζσ αντιλιψεισ του δαςκάλου του. Και 
του Πλάτωνα το επιςτθμονικό ενδιαφζρον αναφζρεται πρϊτα-πρϊτα ςτθν ζρευνα 
των θκικϊν εννοιϊν. Όπωσ και του ωκράτθ, ζτςι και του Πλάτωνα θ κζςθ, 
τουλάχιςτον ωσ και τθ δεφτερθ ςυγγραφικι περίοδό του, είναι απ’ άκρθ ςε άκρθ 
νοθςιαρχικι. Και ο Πλάτων πιςτεφει ότι όποιοσ γνωρίηει το καλό, είναι καλόσ και 
πράττει καλά, και ότι, επομζνωσ, κανζνασ δεν είναι άδικοσ κελθματικά, αλλά μόνο 
από άγνοια.  

 
Η Ηκικι του Πλάτωνα, ςτα χρόνια τθσ ακμισ του, είναι αξεχϊριςτα δεμζνθ με τθ 
κεωρία των Ιδεϊν: πραγματικι αρετι βαςίηεται πάνω ςε πραγματικι γνϊςθ. Αλλά 
πραγματικι γνϊςθ είναι μόνο θ γνϊςθ των Ιδεϊν. Ολόκλθροσ ο θκικόσ ςτοχαςμόσ 
του Πλάτωνα είναι τοποκετθμζνοσ πάνω και μζςα ςτθν ανκρϊπινθ Κοινότθτα, δθλ. 
βαςικά είναι προςανατολιςμζνοσ κοινωνικά. 
 
Όταν ζγραφε το Γοργία του, ιταν γφρω ςτα τριάντα, και τότε κατάλαβε ότι μόνο δυο 
ιδανικά ηωισ υπάρχουν: το ζνα ζχει ςκοπό του τθν θδονι, το άλλο ζχει ςκοπό του 



το καλό, το Αγακό. Αμζςωσ φςτερα είδε ότι όλεσ οι τζχνεσ και οι δεξιότθτεσ, και 
γενικά όλεσ οι αςχολίεσ του ανκρϊπου, κατατείνουν είτε ςτο ζνα είτε ςτο άλλο. 
Πρζπει λοιπόν ο άνκρωποσ να αποφαςίςθ για ζνα από τα δφο. Αν προτιμιςθ τθν 
θδονι, γριγορα διαπιςτϊνει ότι το ιδανικό αυτό δεν μπορεί να το φτάςθ χωρίσ να 
αδικιςθ τον εαυτό του θ τουσ άλλουσ. Και ο μακθτισ του ωκράτθ ξζρει από τα 
βάκθ τθσ θκικισ ςυνείδθςισ του, ότι το να αδικισ είναι χίλιεσ φορζσ πιο άςχθμο 
από το να ςε αδικοφν. Σότε, λοιπόν, αυτόσ που ζχει ιδανικό και ςκοπό τθσ ηωισ τθν 
θδονι, δεν μπορεί να είναι ευτυχιςμζνοσ, μια και κα βρίςκεται ςε αδιάκοπθ 
αντιδικία με τον εαυτό του και με τουσ ςυνανκρϊπουσ του. Μόνο όποιοσ 
αποφεφγει το άδικο και επιδιϊκει το καλό, μόνο αυτόσ ζχει μερίδιο ςτθν ευτυχία, 
και αν ακόμθ οι ανωμαλίεσ τθσ εξωτερικισ ηωισ τον ταλαιπωροφν. 
 
το επίκεντρο των θκικϊν προβλθμάτων κυριαρχοφςε για πολφν καιρό, μζςα ςτθν 
ςκζψθ του Πλάτωνα, το κζμα τθσ ουςίασ τθσ Αρετισ. Από τθ φφςθ τθσ θ αρετι 
πρζπει να είναι μόνο μία, δθλ. θ γνϊςθ του καλοφ. Σθσ δίνομε όμωσ διάφορα 
ονόματα, ανάλογα με τον τομζα όπου αναφζρεται αυτι θ γνϊςθ και θ ςχετικι με 
αυτιν πράξθ. Γι’ αυτό, όποιοσ κατζχει μίαν από τισ βαςικζσ αρετζσ, μπορεί να 
κατακτιςθ και τισ άλλεσ. Πάνω ςτο πολυκρφλθτο ερϊτθμα, αν θ αρετι είναι 
διδακτι θ όχι, ο Πλάτων, φςτερα από κάποιεσ αμφιταλαντεφςεισ, κι αφοφ πια 
ζδωςε τθ Γνωςιολογία του, εκφράηει τθν πεποίκθςθ ότι είναι διδακτι. Αρκεί να 
βρεκι ο κατάλλθλοσ δάςκαλοσ. 
 
Ήδθ ςτον ωκράτθ γνωρίςαμε τθν ζννοια του κακικοντοσ. Χωρίσ αμφιβολία 
μποροφμε να τθν προχποκζςωμε και για τον ςτοχαςμό του Πλάτωνα, αν και δεν τον 
απαςχόλθςε διαλεκτικά. Επίςθσ, ςθμαςία ζχει το γεγονόσ, ότι ο Πλάτων, με βάςθ 
τθν αυτονομία του λόγου, υποςτθρίηει αποφαςιςτικά ότι θ βοφλθςθ του ανκρϊπου 
είναι ελεφκερθ, όχι μόνο για τθ γιινθ φπαρξι τθσ αλλά και για τθν προκοςμικι 
κατάςταςι μασ, με τθν εκλογι μιασ μοίρασ ηωισ που κάνει θ ψυχι. Ζτςι ο Πλάτων 
πιςτεφει ςτακερά ςτθν ευκφνθ του ανκρϊπου για τθν πράξθ του. 
 
Η εξζλιξθ τθσ πλατωνικισ Ηκικισ ςτθν τελευταία περίοδό τθσ παρουςιάηει 
όριςμζνεσ ςθμαντικζσ μεταβολζσ. Η άκρατθ νοθςιαρχία υποχωρεί ολοζνα. Φυςικά 
παμαμζνει πάντα ςτθ βάςθ τθσ αμετακίνθτθ θ ςωκρατικι κζςθ, ότι κανζνασ δεν 
είναι κακόσ με τθ κελθςι του. 
 
Εδϊ όμωσ προςκζτει τϊρα ο Πλάτων, ότι κακόσ μπορεί να γίνθ κανείσ και από 
νοςθρζσ καταςτάςεισ του ςϊματοσ και από μιςερι αγωγι, επίςθσ από κακζσ 
πολιτικζσ ςχεςεισ και από τθν ζλλειψθ καλϊν προτφπων και επιδράςεων. Με άλλα 
λόγια το ςϊμα, ωσ ςυντελεςτισ τθσ ψυχικισ και ικικισ ηωισ του ανκρϊπου, 
λογαριάηεται εδϊ πολφ περιςςότερο από όςο προθγουμζνωσ.  
Ακόμθ πιο κοντά ςτθν πραγματικι ηωι είναι ο χωριςμόσ των αγακϊν ςε ανκρϊπινα 
και ςε κεία, δθλ. ςε ςχετικά και ςε απόλυτα. Αυτό το χωριςμό τον κάνει ςτουσ 
Νόμουσ του, ςτο τελευταίο ζργο του.  
φμφωνα μ’ αυτό τον χωριςμό, ςτθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν θ φγεία, θ δφναμθ, 
θ όμορφιά και ο πλοφτοσ (ο τελευταίοσ ενωμζνοσ με τθν απαραίτθτθ φρονιμάδα). 
τθ δεφτερθ κατθγορία ανικουν θ γνϊςθ, θ φρονιμάδα, θ δικαιοςφνθ και θ 



ανδρεία. Η ςειρά τθσ αναγραφισ των αρετϊν δεν είναι τυχαία για τον Πλάτωνα. 
Ζχει γίνει υςτζρα από αξιολόγθςθ. 
 
4. Η Πολιτικθ Φιλοσοφία. Ο Πλάτων πιςτεφει ότι πραγματικόσ πολιτικόσ είναι 
εκείνοσ, που για πιο υψθλό ςκοπό του ζχει τθ βελτίωςθ των ςυμπολιτϊν του. Ο 
ανϊτεροσ ςκοπόσ του Κράτουσ δεν είναι άλλοσ από τθν θκικι προαγωγι των 
πολιτϊν του. τον ιδανικό για τον Πλάτωνα τφπο Κράτουσ ιςχφει θ αρχι τθσ 
κατανομισ τθσ εργαςίασ και θ αρχι του ότι κάκε πολίτθσ κάνει τθν εργαςία που 
ταιριάηει ςτθ φφςθ του. Ο πλθκυςμόσ αυτοφ του Κράτουσ διαιρείται ςε τρεισ τάξεισ: 
επαγγελματίεσ, φφλακεσ και άρχοντεσ. Η τάξθ των πρϊτων είναι θ μεγαλφτερθ. 
Αυτι με τθν εργαςία τθσ ςυντθρεί και τισ άλλεσ. Η δεφτερθ τάξθ ζχει αποςτολι να 
προςτατεφθ το ςφνολο από εξωτερικοφσ εχκροφσ και από εςωτερικζσ 
αναςτατϊςεισ. Η τρίτθ τάξθ, που δθμιουργείται με ειδικι αγωγι και αυςτθρι 
επιλογι από τθ δεφτερθ τάξθ, ζχει αποςτολι να κυβερνάει. Ζτςι, είναι αυτονόθτο 
ότι το κζντρο του ενδιαφζροντοσ του Πλάτωνα βρίςκεται ςτθ δεφτερθ τάξθ, ςτουσ 
φφλακεσ. 
 
α) Η αγωγι των φυλάκων. Όποιοσ κζλει να γίνθ ςωςτόσ φφλακασ του Κράτουσ, 
χρειάηεται διπλι αγωγι: μουςικι αγωγι και γυμναςτικι αγωγι. Με τθν πρϊτθ, που 
αναφζρεται ςε όλεσ τισ πνευματικζσ επιδόςεισ, ο φφλακασ γίνεται δυνατόσ ςτθ 
γνϊςθ. Με τθ δεφτερθ γίνεται δυνατόσ ςτθ βοφλθςθ. Ο φφλακασ, πρϊτα - πρϊτα, 
δεν πρζπει να ακοφθ από τουσ δαςκάλουσ τουσ μφκουσ, που λζνε ανάρμοςτα 
πράγματα για τουσ κεοφσ. Οι ποιθτζσ πρζπει να υποχρεωκοφν να λζνε μόνο καλά 
για τουσ κεοφσ, γιατί ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τουσ αυριανοφσ φφλακεσ το να 
ςχθματίςουν μια ςωςτι αντίλθψθ για τθν ουςία του κείου. Πρζπει να καταλάβουν 
από τθν αρχι, ότι θ κεότθτα είναι το καλό και θ αιτία του καλοφ, ότι είναι 
αναλλοίωτθ και ότι δεν μάσ εξαπατά, ότι είναι αλθκινι και τζλεια από κάκε άποψθ, 
Γι’ αυτό, οι καλλιτζχνεσ πρζπει να δθμιουργοφν ζργα, που να ςυμφωνοφν με μιαν 
αυςτθριν θκικότθτα και με μια φωτιςμζνθ κρθςκευτικότθτα. 
τθ μουςικι αγωγι ανικει και θ μόρφωςθ του μελλοντικοφ φφλακα με τθ Μουςικι 
και τθ Ρυκμικι. Ο Πλάτων εκτιμά πολφ τθν επίδραςθ αυτϊν των δφο τεχνϊν πάνω 
ςτο χαρακτιρα του ανκρϊπου. Ζτςι, αποδοκιμάηεται θ κθλυπρεπισ, πακθτικι θ 
μελαγχολικι μουςικι τθσ Λυδίασ και τθσ Ιωνίασ και εγκωμιάηεται θ δωρικι και θ 
φρυγικι μουςικι, δθλ. θ θρωικι μουςικι, γιατί είναι ανδροπρεπισ και ικανι να 
βελτιϊνθ το φρόνθμα των πολεμιςτϊν. Επίςθσ, θ Ρυκμικι, είτε ςτον χορό είτε ςτθν 
ποίθςθ, πρζπει να βοθκιςθ ςτθ ςυμμετρία και ςτθν ευγενικι ςτάςθ. Αλλά ςτθ 
μουςικι αγωγι του μελλοντικοφ φφλακα ανικει και κάτι άλλο, πιο ςθμαντικό: ο 
μελλοντικόσ φφλακασ πρζπει να μάκθ και τισ Ιδζεσ τθσ αυτοκυριαρχίασ, τθσ 
γενναιότθτασ και των άλλων αρετϊν ςτον αρχικό τφπο τουσ, όπωσ τισ ξζρει και ςτα 
γιινα ζκτυπά τουσ. 
 
Η μουςικι αγωγι ολοκλθρϊνεται με τθ γυμναςτικι αγωγι. Αυτισ τθσ αγωγισ ο 
αλθκινόσ ςκοπόσ δεν είναι τόςο θ αφξθςθ των ςωματικϊν δυνάμεων όςο θ 
χαλφβδωςθ τθσ βουλιςεωσ. Μόνο θ ςυνδυαςμζνθ επίδραςθ τθσ μουςικισ και τθσ 
γυμναςτικισ αγωγισ πάνω ςτο βουλθτικό και ςτο λογικό μποροφν να 
δθμιουργιςουν ζναν καλό ςυνδυαςμό αυτϊν των δυο δυνάμεων τθσ ψυχισ. Σο 
λογικό τρζφεται και δυναμϊνει με τθν ποίθςθ και με τθν επιςτιμθ. Αλλά και το 



βουλθτικό με τθ μουςικι και το ρυκμό μετριάηεται και εξευγενίηεται. Σελικά, μόνο 
με ζνα, όςο γίνεται πιο καλό, κράμα από τα αξιϊματα τθσ μουςικισ και τθσ 
γυμναςτικισ αγωγισ μπορεί να πετφχθ ο άνκρωποσ τθν τζλεια δυνατι μόρφωςθ και 
τθν αρμονία του είναι του. 
 
β)Σο πολίτευμα των φυλάκων. Για να μθ χρθςιμοποιοφν οι φφλακεσ τθ δφναμι τουσ 
μζςα ςτο Κράτοσ για προςωπικά ωφζλθ και για να ρυκμίηεται θ ςκζψθ και θ πράξθ 
τουσ με γνϊμονα μόνο το καλό του ςυνόλου, πρζπει να μιν ζχουν καμμιάν 
ιδιοκτθςία. Ωσ πολεμιςτζσ, κα μζνουν ςτο ςτρατόπεδο και εκεί κα τρϊνε. Η τάξθ 
των επαγγελματιϊν κα τουσ ςυντθρι. Η πόρτα τουσ πρζπει να είναι ανοιχτι ςε κάκε 
πολίτθ. 
 
Για τον Πλάτωνα, οι γυναίκεσ είναι άξιεσ για όλα τα επαγγζλματα ακόμθ και για τθ 
διοίκθςθ, για τα ανϊτερα αξιϊματα και για τθ ςτρατιωτικι υπθρεςία. Ο γάμοσ 
καταργείται. Θεςπίηεται κοινοκτθμοςφνθ ςτισ γυναίκεσ και ςτα παιδιά. Οι 
κυβερνιτεσ διαλζγουν για τον κάκε άντρα τθν κατάλλθλθ γυναίκα και τον 
ηευγαρϊνουν. Για να ζχθ το Κράτοσ όςο γίνεται καλφτερα παιδιά και για να 
ανεβαίνθ ολοζνα θ ποιοτικι ςτάκμθ τθσ φυλισ, πρζπει οι άντρεσ και οι γυναίκεσ να 
είναι ςτθν ακμι τουσ, όταν ξευγαρϊνωνται. Ιδανικζσ θλικίεσ γι’ αυτό είναι για τον 
άντρα από τα 25 μζχρι τα 55 και για τθ γυναίκα από τα 20 ωσ τα 40.  
 
Αλλά κι’ αυτά τα ηευγαρϊματα πρζπει να γίνωνται με τθ γνϊςθ και τθ ςυγκατάκεςθ 
τθσ κυβερνθτικισ αρχισ. Σα παιδιά τα παίρνουν από τισ μθτζρεσ τουσ αμζςωσ μετά 
τθ γζννθςθ και, αν είναι κανονικά και γερά, τα μεγαλϊνουν όλα μαηί ςε ζνα ειδικό 
ίδρυμα. Αν δεν είναι γερά, τα κανατϊνουν αμζςωσ. Οφτε τα παιδιά ξζρουν τουσ 
γονείσ τουσ, οφτε οι γονείσ τα παιδιά τουσ. Όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτςια που 
ανικουν ςτθν ίδια γενιά, είναι αδζλφια. Όλοι οι άντρεσ και οι γυναίκεσ που ανικουν 
ςε μια γενιά μεγαλφτερθ από αυτά, είναι οι γονείσ τουσ. Όλα αυτά τα μζτρα, για τον 
Πλάτωνα, αποβλζπουν ςτον παραμεριςμό των προςωπικϊν ενδιαφερόντων και ςτθ 
ςτερζωςθ ενόσ τζλεια κοινοφ αιςκιματοσ. 
 
Από τθν τάξθ των φυλάκων προζρχονται και οι φιλόςοφοι - κυβερνιτεσ, οι άρχοντεσ 
του Κράτουσ. Η δφναμθ των αρχόντων είναι απεριόριςτθ και υπθρετεί μόνο το καλό 
του ςυνόλου. Αυτοί νόμο ζχουν τθν εφκφνθ για τθν εφτυχία και για τθ δυςτυχία του 
ςυνόλου. Γι’ αυτό θ επιλογι και θ μόρφωςθ των αρχόντων ζχει πάρα πολφ μεγάλθ 
ςθμαςία. Όποιοσ κζλει να κυβερνιςθ, πρζπει να ζχει ςτον ανϊτατο βακμό 
ανεπτυγμζνεσ τισ αρχζσ που διακρίνουν τουσ φφλακεσ. Να είναι γνιςιοσ πολεμιςτισ 
και γνιςιοσ φιλόςοφοσ. Να είναι ςωματικά δυνατόσ και επιδζξιοσ, προπαντόσ όμωσ 
γενναίοσ. Επίςθσ, να ςυνενϊνθ μζςα του τθν πραότθτα και τθ ςτζρεθ γνϊςθ.  
 
Οι άρχοντεσ πρζπει να είναι γεμάτοι αγάπθ για το ςφνολο. Πρζπει να ξζρουν ότι το 
καλό το δικό τουσ και το καλό του κακενόσ είναι αξεχϊριςτα δεμζνα με το καλό του 
Κράτουσ. Οι άρχοντεσ, ϊςπου να φκάςουν ςτθν κυβζρνθςθ, περνοφν από μια 
μακροχρόνια διαδικαςία επιλογισ και ςυςτθματικισ ςπουδισ. Αρχίηουν με μια 
βαςικι εκπαίδευςθ ςτισ μακθματικζσ επιςτιμεσ και προχωροφν, οπωςδιποτε μονο 
μετά τα 30 τουσ, ςτθ ςπουδι τθσ Διαλεκτικισ, που κρατάει 5 χρόνια. 
 



 Ύςτερα, για 15 ολόκλθρα χρόνια, τοποκετοφνται ωσ αξιωματικοί ςτο ςτρατό ι ωσ 
ανϊτεροι διοικθτικοί υπάλλθλοι ςε διάφορεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ. Και μόνο αφοφ 
αυτι θ ςταδιοδρομία τουσ κρικι επιτυχθμζνθ από κάκε άποψθ, μποροφν να 
πλθςιάςουν τα κυβερνθτικά αξιϊματα. Αυτά τα ςτάδια αγωγισ και ςταδιοδρομίασ 
ιςχφουν τόςο για τισ. γυναίκεσ όςο και για τουσ άντρεσ. 
κοπόσ του Κράτουσ δεν είναι θ εφτυχία τθσ μιασ θ τθσ άλλθσ τάξεωσ, αλλά το καλό 
του ςυνόλου. Αυτόσ που είναι ταγμζνοσ να επαγρυπνι γι’ αυτό το καλό, πρζπει να 
προςζχθ να μιν ειςχωριςουν μζςα ςτο Κράτοσ οφτε ο πλοφτοσ οφτε θ φτϊχεια, 
γιατί αυτά μποροφν να καταςτρζψουν τθν ενότθτα του ςυνολου. Για τον ίδιο λογο 
δεν πρζπει να αφιςθ να μεγαλϊνθ πολφ το Κράτοσ, δθλ. να αυξάνθ πολφ ςε 
πλθκυςμό.  
 
Ζνα άλλο ςπουδαίο κακικον των αρχόντων είναι θ ρφκμιςθ τθσ κοινωνικισ 
ςτάκμθσ. Με βάςθ τθν εξζταςθ των προτερθμάτων του κάκε αγοριοφ και του κάκε 
κοριτςιοφ, οι άρχοντεσ μποροφν να μετακζτουν τα παιδιά και των τριϊν κοινωνικϊν 
τάξεων από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ. Μοναδικό κριτιριο γι’ αυτι τθν κοινωνικι 
ανακατάταξθ πρζπει να είναι το ςε ποιά κοινωνικι τάξθ ταιριάηει καλφτερα θ φφςθ 
του κάκε παιδιοφ. Αλλά το πιο ςπουδαίο ζργο των αρχόντων είναι θ φροντίδα τουσ 
για όλθ τθν αγωγι και τθν εκπαίδευςθ τθσ γενιάσ που μεγαλϊνει. 
 
Ολόκλθρο το οικοδόμθμα των πολιτικϊν ιδεϊν του Πλάτωνα, χαρακτθρίηεται από 
ζναν άκρατο ιδεαλιςμό. Από τθν αμετάκετθ πίςτθ ςτθ δφναμθ των Ιδεϊν, ςτθ 
διδακτι αρετι και ςτθν ζμφυτθ καλοςφνθ του ανκρϊπου. Και μ’ όλο τον χαρακτιρα 
του πολιτεφματοσ των φυλάκων και με όλεσ τισ κοινωνικζσ κζςεισ του, το Κράτοσ 
του Πλάτωνα είναι μια αριςτοκρατία, αριςτοκρατία τθσ εφφυίασ και τθσ αρετισ, ζνα 
βαςίλειο των αρίςτων, δθλ. των φιλοςόφων - βαςιλζων, που και για τθν 
επιςτθμονικι εποπτεία τουσ και για το ικικό φψοσ τουσ είναι το πιο εκλεκτό μζροσ 
του λαοφ.  
 
Μόνο ςτα τελευταία ζργα του, ςτον Πολιτικό και ςτουσ Νόμουσ ο γζροσ πια Πλάτων 
βλζπει ότι ο ιδανικόσ πολιτικόσ δεν μπορεί να βρεκι ανάμεςά μασ και ότι μόνο ο 
κεόσ, από τθν αγάπθ του για τουσ ανκρϊπουσ, κα μποροφςε να πραγματοποιιςθ 
αυτό το ιδανικό Κράτοσ. Βλζπει ακόμθ οτι ζνασ πολιτικόσ που κα είχε όλθ τθ 
δφναμθ ςτα χζρια του, δεν κα ιταν απαλλαγμζνοσ από τθν αυκαιρεςία. Γι’ αυτό, 
πρζπει να υπάρχουν οριςμζνοι φραγμοί, δθλ. νομοκεςία. Κι ζτςι, φκάνει ο Πλάτων 
ςτθν ιδζα ενόσ Κράτουσ των νόμων, Κράτουσ Δικαίου. Αυτό το Κράτοσ είναι πιο 
κοντά ςτα δοκιμαςμζνα πολιτεφματα τθσ αρχαίασ Ελλάδασ. Ζχει όμωσ ζνα κοινό 
ςθμείο με τθν αρχικι ιδανικι Πολιτεία του. Η πιο ςπουδαία μζριμνα του Κράτουσ 
είναι θ θκικι αγωγι των πολιτϊν 
του. 
 
5. Η Φυσικθ. Ο ςτοχαςμόσ του Πλάτωνα είναι από τθ φφςθ του ξζνοσ προσ τα 
φαινόμενα του ορατοφ Κόςμου. Μόνο από τον Σίμαιό του παίρνομε μιαν ιδζα για 
το πϊσ ζβλεπε τθ Φφςθ. Αλλά κι εδϊ οι ιδζεσ είναι οι τελικζσ αιτίεσ. Ο Κόςμοσ κατά 
βάκοσ είναι δθμiοφργθμα του νου και τθσ καλοςφνθσ τθσ πρϊτθσ αιτίασ, τθσ Ιδζασ 
του Αγακοφ. φμφωνα, λοιπόν, με το βαςικό χαρακτιρα ολόκλθρθσ τθσ ςκζψεωσ 
του Πλάτωνα, είναι και θ φυςικι φιλοςοφία του απ’ άκρθ ς’ άκρθ τελεολογικι. 



Αυτόσ ο Κόςμοσ είναι το πιο ωραίο και το πιο τζλειο δθμιοφργθμα του αιϊνιου νου. 
Αλλά νουσ μπορεί να κατοικι μόνο μζςα ςε μια ηωντανι ψυχι. Γι’ αυτό, ο Κόςμοσ 
αυτόσ πρζπει να είναι κι ο ίδιοσ ζμψυχοσ. Κι αυτό είναι. Και μάλιςτα, είναι ο ίδιοσ 
ζνασ μακάριοσ κεόσ. Προςκζτει ακόμθ ο Πλάτων, για να χυπιςθ τθν ατομικι 
φιλοςοφία, ότι αυτόσ ο Κόςμοσ είναι ο μόνοσ που υπάρχει, γιατί περιζχει μζςα του 
κάκε ζμψυχο. 
 
Η ιδιότυπθ ςφηευξθ τθσ ψυχισ του Κόςμου με τθν ταυτότθτα και τθν ετερότθτα ζχει 
ωσ επακόλουκο τθ διπλι κίνθςθ του Κόςμου. Και λζγοντασ διπλι κίνθςθ ο Πλάτων, 
εννοεί τθ φαινομενικι κακθμερινι περιςτροφι του ουράνιου κόλου και τθν κίνθςθ 
των εφτά πλανθτϊν γφρω από τθ γθ, που γι’ αυτόν βρίςκεται πάντα ςε ζνα ςτακερό 
χϊρο και ςτρζφεται γφρω από τον άξονά τθσ. Η ψυχι του Κόςμου είναι ακόμθ θ 
πθγι για κάκε κίνθςθ και για κάκε πνευματικι ενζργεια, που εκδθλϊνουν τα 
ζμψυχα όντα. Ο Κόςμοσ είναι ζνασ οργανιςμόσ με αυτάρκεια. Γι’ αυτό ζχει και το 
πιο τζλειο ςχιμα, το ςχιμα τθσ ςφαίρασ. Και όπωσ ταιριάηει ςτο ςχιμα-τθσ 
ςφαίρασ, ζχει ακόμθ τθν κυκλικι κίνθςθ, που επθρεάηει κάκε ηωι. 
 
τθ φυςικι κεωρία του Πλάτωνα μποροφμε να διακρίνωμε τθν επίδραςθ του 
Δθμοκρίτου. Ο Πλάτων δεν αγνοεί τισ δυο αρχζσ του Αβδθρίτθ, το κενό και τα 
άτομα. Μόνο που το κενό το αρνείται, και ςτθ κζςθ των ατόμων δζχεται δυο 
κατθγορίεσ από ορκογϊνια πρωταρχικά τρίγωνα, που ςυνκζτουν τισ πιο μικρζσ 
μορφζσ των κανονικϊν ςωμάτων, τα τζςςερα ςτοιχεία (φωτιά, αζρα, νερό, χϊμα). 
Αυτά τα ςτοιχεία φςτερα, με τισ ποικίλεσ μίξεισ τουσ, ςχθματίηουν όλα τα ςϊματα 
που βλζπομε ςτον ορατό Κόςμο. τθν πρωταρχικι φλθ ο Πλάτων δεν αποδίδει 
καμμιά ποιότθτα. Δεν βρίςκει επίςθσ βαςικι διαφορά ανάμεςα ςτθν οργανικι και 
ςτθν ανόργανθ φφςθ, γιατί γι’ αυτόν κάκε μορφι φλθσ είναι ηωντανι. 
 
Ο Πλάτων δείχνει τθν αποςτροφι του για τουσ φυςικοφσ εκείνουσ, που άρκοφνται 
ςτθν παρατθριςθ των φαινομζνων, γιατί πιςτεφει ότι κάκε παρατιρθςθ τθσ 
φφςεωσ πρζπει να ανάγεται ςε μακθματικζσ ςχζςεισ και νόμουσ. Ο ίδιοσ όμωσ δεν 
προςπάκθςε ποτζ να διατυπϊςθ τζτοιουσ νόμουσ. Κςωσ γιατί ζμεινε πάντα με τθν 
πεποίκθςθ ότι από το κόςμο τθσ μεταβολισ και τθσ φκοράσ δεν μποροφμε να 
ζχωμε καμμιά πραγματικι γνϊςθ. Οπωςδιποτε, από τθ κεωρία, τθν οποία 
αναπτφςςει ςτον Σίμαιο, ξζρομε ότι τθν πειραματικι ζρευνα τθ κεωροφςε άςκοπθ. 
Δεν αναγνϊριηε ακόμθ ότι κάκε φυςικι ζρευνα πρζπει να ξεκινά από τθν 
παρατιρθςθ των μερικϊν και να προχωρι προσ τα γενικά, ϊςτε να ζχθ μια γερι 
βάςθ. 
 
6. Η φιλοσοφία της ιρησκείας. Μεγάλθ ςθμαςία για το πρόβλθμα τθσ κεολογίασ 
ςτον Πλάτωνα ζχει το γεγονόσ ότι ζνα μζροσ από το κακό που υπάρχει ς’ αυτό τον 
Κόςμο δεν το βλζπει ωσ κακό. Πραγματικό κακό είναι μόνο το θκικό κακό. Σα άλλα 
κακά ζχουν πθγι τουσ τον άνκρωπο, όχι τον Θεό, που είναι θ πθγι του καλοφ. Με 
αυτι τθ γνιςια θκικι ςκζψθ ςυνδζεται ςυχνά το κρθςκευτικό ςτοιχείο του 
πλατωνικοφ ςτοχαςμοφ. Ο κεόσ βοθκάει τον άνκρωπο. Δεν εγκαταλείπει τον καλό 
και τον δίκαιο, και μόνο προςωρινά τον δοκιμάηει με εξωτερικά κακά. Οφτε ο κακόσ 
ξεφεφγει από τθ τιμωρία του. Αν δεν τιμωρθκι ς' αυτι τθ ηωι, κα τιμωρθκι 
ςίγουρα ςτθν άλλθ. Σθν τιμωρία τθ ςτζλνει ο κεόσ ςτον άνκρωπο για το καλό του, 



για να διορκωκι. τθν τελευταία περίοδο τθσ ηωισ του, που είναι και πιο ζντονα 
Θεολογικι, ο Πλάτων τόνιςε περιςςότερο τθ Θεία πρόνοια για τον κακζνα και για το 
ςφμπαν, και τθ ςτιριξε ςτθν καλοςφνθ, ςτθν παντογνωςία, και ςτθν παντοδυναμία 
του Θεοφ. Η πίςτθ αρχίηει και για τον Πλάτωνα εκεί που τελειϊνει θ γνϊςθ. Αυτό 
μάσ οδθγεί ςτθν ιδιότυπθ κρθςκεία του. 
 
Πλάι ςτισ Ιδζεσ, και μάλιςτα ςτθν Ιδζα του Αγακοφ, δεν μπορεί να ςτακι κανζνασ 
προςωπικόσ κεόσ. Ζτςι, οι ανκρωπόμορφοι κεοί των μφκων, ωσ ςτοιχεία μιασ 
πρωτόγονθσ εποχισ, δεν αναπαφουν πια τθν ψυχι του Πλάτωνα. Οπωςδιποτε 
όμωσ, ο Πλάτων δεν ζκιξε τισ μορφζσ τθσ ελλθνικισ κρθςκείασ. Ομολογεί μάλιςτα 
τθν πίςτθ του ς’ αυτζσ, ςτουσ βαςικοφσ κεςμοφσ του Κράτουσ. Ο Θεόσ, για τον 
Πλάτωνα, είναι θ θκικι τελειότθτα. Γι’ αυτό είναι και αμετάβλθτοσ. Είναι ελεφκεροσ 
από μίςοσ. Δεν ζχει χϊρο μζςα του για το ψζμα και για τθν απάτθ. Σο βαςικό 
γνϊριςμα τθσ ουςίασ του είναι θ καλοςφνθ. Ζτςι, μόνο καλό μπορεί να φζρνθ ςτον 
κόςμο.  
 
Η κεωρία των Ιδεϊν και το κρθςκευτικό ςυναίςκθμα του Πλάτωνα 
άλλθλοεπθρεάηονται και άλλθλοςυμπλθρϊνονται. Με βάςθ τθ Μεταφυςικι του, ο 
Πλάτων κα μποροφςε να δεχκι μια μοναδικι κεία δφναμθ, τθν Ιδζα του Αγακοφ. 
Γιατί, αυτι θ Ιδζα, όπωσ μάσ τθν παρουςίαςε, είναι θ μόνθ αιτία για τθν φπαρξθ και 
για τθ γνϊςθ, κατζχει τθ δφναμθ τθσ δθμιουργίασ και τον ανϊτερο νου, που ενεργεί 
μζςα ςτθ ηωι του Μακροκόςμου και του Μικροκόςμου. Σζλοσ, κρθςκευτικό 
χαρακτιρα ζχουν τα αιςκιματα του Πλάτωνα, όταν παρατθρι τισ τροχιζσ των 
άςτρων, τθν τάξθ και τθν αρμονία του Κόςμου και τισ κινιςεισ τθσ ψυχισ. Γιατί, όλα 
αυτά του άποκαλφπτουν τον φυςικό νόμο που είναι ταυτόςθμοσ με τον θκικό. 


