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 α. μετὰ ταῦτα εἶπον.  

 Η συζήτηση για τη λειτουργία της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της  ιδεώδους πολιτείας συνεχίζεται 

(υπενθυμίζουμε ότι ο Σωκράτης αφηγείται σε κάποιον τη συζήτηση που είχε στο σπίτι του 

Κέφαλου).  

 Αφού έγινε λόγος για τους φύλακες και τους άρχοντες, για τις γυναίκες και τα παιδιά και για άλλα 

θέματα, η συζήτηση στρέφεται τώρα στους αληθινούς φιλοσόφους ως σωτήρες της πολιτείας και για 

την εκπαίδευση τους, που πρέπει να κατατείνει στην ιδέα του αγαθού.  

 Στο τελευταίο τμήμα του κειμένου πριν από την εικόνα του σπηλαίου (βιβλίο ΣΤ΄) γίνεται λόγος για 

το νοητό και το αισθητό ως αντικείμενα της γνώσης.  

β. Το θέμα λοιπόν της αλληγορίας του σπηλαίου είναι η παιδεία (παιδείας τε περί καί άπαιδευσίας) ως στροφή της 

ψυχής προς το φως, δηλαδή προς την ιδέα του αγαθού, και συγκεκριμένα:  

 α) η επίδραση την οποία ασκεί η παιδεία στη φύση του ανθρώπου και  

 β) η υποχρέωση που έχουν οι ορθά πεπαιδευμένοι (οι φιλόσοφοι) να φωτίζουν με την παιδεία και τους 

άλλους ανθρώπους.  

 Βέβαια αυτά τα θέματα εξετάζονται στο πλαίσιο της ορθής πολιτείας, η οποία προϋποθέτει ορθή 

παιδεία.  

 

 

 άπείκασον. Ο Σωκράτης καλεί το Γλαύκωνα να παρομοιάσει τον κόσμο με ένα μισοσκότεινο χώρο σαν 

σπηλιά και τους ανθρώπους με δεσμώτες.  

o Στο λογοτεχνικό σχήμα της παρομοίωσης συσχετίζεται η ιδιότητα ενός προσώπου (ζώου, 

πράγματος ή αφηρημένης έννοιας) με την ιδιότητα ενός άλλου ανθρώπου (ζώου, πράγματος ή 

αφηρημένης έννοιας), η οποία υπάρχει σ' αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό και είναι πιο εντυπωσιακή.  

o Η μεταφορά, όπως και η παρομοίωση, περιορίζεται σε μία έννοια ή σε μία μικρή φράση. 

o Όταν όμως εκτείνεται σε μεγαλύτερο τμήμα ενός κειμένου, σε μια ενότητα ή ακόμα και σε 

ολόκληρο έργο, ονομάζεται αλληγορία (= άλλα λέω και άλλα εννοώ) και είναι πολύ συχνή 
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στους μύθους. Η αλληγορία λοιπόν είναι μια πλατιά μεταφορά, και στο κείμενο για το σπήλαιο 

σημασιοδοτείται στην αρχή  με τη λέξη άπείκασον. 

o Γενικά χρησιμοποιεί την εικόνα, την αλληγορία και κυρίως το μύθο, όταν προσπαθεί να 

θεμελιώσει απόψεις που δεν είναι δυνατό να στηριχτούν με τη διαλεκτική, τη βασική μέθοδο 

του, ή για να ενισχύσει τη διαλεκτική. 

 

 

 Σπηλιά  = αισθητή πραγματικότητα, μη αληθινή 

   δεσμώτες = όσοι βρίσκονται στα σκοτάδια της αμάθειας, της άγνοιας, της πλάνης, οι απαίδευτοι 

άνθρωποι 

 σκιές = τα ομοιώματα, τα είδωλα των πραγματικών όντων 

 Ο φωτεινός χώρος έξω από την σπηλιά = ο κόσμος των ιδεών, η αληθινή πραγματικότητα 

 Οι άνθρωποι που κινούνται εκεί = τα αληθινά όντα (οι ιδέες) 

 το φως του ήλιου = η πραγματική αλήθεια, η ιδέα του αγαθού 

 

 

 Έχει τις ρίζες του στους: 

o ορφικούς 

o στις μυστηριακές θρησκείες της Ανατολής 

o στις διδασκαλία του Πυθαγόρα 

 Η υποβάθμιση του αισθητού κόσμου έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα της ελληνικής αρχαιότητας που 

θεωρεί μεγάλο αγαθό τη ζωή και τις επίγειες χαρές. 

 

 

 Η ταύτιση του φωτός με το θείο θα γίνει και στη χριστιανική διδασκαλία (πρβλ. «Εγώ ειμί το φως του 
κόσμου») 

 Στον πλατωνικό μύθο του σπηλαίου το φως ταυτίζεται με το υπέρτατο αγαθό, δηλ. το θείο. 
 Όπως και στο χριστιανισμό, έτσι κι εδώ η απαλλαγή από το ημίφως της πλάνης και η όδευση προς το φως 

αποτελεί μονόδρομο για τη σωτηρία 
 

  

 Αλληγορία     υπάρχει σε όλο το μύθο του σπηλαίου 

 Διάλογος     αποφεύγεται η μονοτονία της συνεχούς περιγραφής και αποκτά ο λόγος 

ζωηρότητα και αμεσότητα. 

 Β΄ εν. πρόσωπο   αμεσότητα προσωπικής επικοινωνίας. 

 Εικόνα    Η περιγραφή του σπηλαίου δίνεται με πολλές επιμέρους οπτικές και κινητικές 

εικόνες και μια ακουστική εικόνα. 
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Μετάυραση 
Τη δε; Οπθ εηθόο ηόδε, ελ δ’ εγώ,  

θαη αλάγθε  

εθ ησλ πξνεηξεκέλσλ, κήηε ηνπο 

απαηδεύηνπο θαη απείξνπο αιεζείαο 

αλ επηηξνπεπζαη ηθαλσο  

ηελ πόιηλ 

κήηε ηνπο εσκέλνπο δηαηξίβεηλ 

δηα ηέινπο ελ παηδεία; 

ηνπο κελ όηη νπθ έρνπζηλ έλα ζθνπόλ 

ελ ησ βίσ νπ ζηνραδνκέλνπο δεη 

πξάηηεηλ άπαληα 

ά αλ πξάηησζηλ ηδία ηε θαη δεκνζία, 

ηνπο δε όηη εθόληεο είλαη νπ πξάμνπζη 

 

εγνύκελνη έηη δσληεο  

απσθίζζαη ελ καθάξσλ λήζνηο; 

 

Αιεζε έθε. 

Ηκέηεξνλ δε έξγνλ, ελ δ’ εγώ,  

ησλ νηθηζηώλ αλαγθάζαη 

ηαο βειηίζηαο θύζεηο αθηθέζζαη 

πξνο ην κάζεκα ό έθακελ ελ ησ 

πξόζζελ 

είλαη κέγηζηνλ, ηδεηλ ηε ην αγαζόλ 

θαη αλαβελαη εθείλελ ηελ αλάβαζηλ 

θαη επεηδάλ αλαβάληεο ίδσζηλ ηθαλσο 

κε επηηξέπεηλ απηνηο ό λπλ 

επηηξέπεηαη. 

Τν πνηνλ δε; 

Τν θαηακέλεηλ, ελ δ’ εγώ, απηνπ  
θαη κε εζέιεηλ θαηαβαίλεηλ πάιηλ  

παξ’ εθείλνπο ηνπο δεζκώηαο 

κεδέ κεηέρεηηλ ησλ παξ’ εθείλσλ 
πόλσλ ηε θαη ηηκσλ, είηε θαπιόηεξαη 

είηε ζπνπδαηόηεξαη. 

Τη ινηπόλ; Δελ είλαη θαη απηό ινγηθό, είπα εγώ 

θαη δελ απνξξέεη αλαγθαζηηθά  

από όζα έρνπκε πεη σο ηώξα, όηη νύηε  

νη απαίδεπηνη πνπ δελ γλώξηζαλ ηελ αιήζεηα,  

κπνξνύλ πνηέ λα θπβεξλήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά  

ηελ πόιε 

νύηε εθείλνη πνπ ηνπο αθήλνπλ λα αζρνινύληαη 

κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο κε ηελ παηδεία; 

νη πξώηνη, επεηδή δελ έρνπλ έλαλ νξηζκέλν ζηόρν 

ζηε δσή ηνπο, πνπ πξέπεη θπλεγώληαο ηνλ  

λα ξπζκίδνπλ όιεο ηηο πξάμεηο ηνπο  

θαη ζηνλ ηδησηηθό θαη ζην δεκόζην βίν ηνπο. 

θαη νη άιινη, επεηδή δε ζα ξηρηνύλ κε ηε ζέιεζή 

ηνπο ζηε δξάζε, 

λνκίδνληαο όηη από δσληαλνί αθόκε είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη θαη δνπλ ζηα καθξηλά λεζηά ησλ 

Μαθάξσλ; 

-Αιήζεηα, είπε. 

Δηθό καο, ινηπόλ, έξγν, είπα εγώ,  

ησλ ηδξπηώλ ηεο πνιηηείαο, είλαη λα αλαγθάζνπκε 

ηηο εμαηξεηηθέο θύζεηο λα θηάζνπλ  

ζην κάζεκα πνπ αλαγλσξίζακε πξηλ  

 

όηη είλαη ην αλώηεξν, δειαδή λα δνπλ ην αγαζό θαη 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθείλε ηελ αλάβαζε, θαη, 

αθνύ αλεβνύλ θαη δνπλ αξθεηά,  

λα κελ ηνπο επηηξέπνπκε λα θάλνπλ απηό πνπ ηώξα 

επηηξέπεηαη. 

-Καη πνην είλαη απηό; 

Να κέλνπλ, είπα εγώ, κόληκα εθεί ςειά  
θαη λα κε ζέινπλ λα θαηεβαίλνπλ πίζσ  

θνληά ζ’ εθείλνπο ηνπο δεζκώηεο  

νύηε λα ζπκκεξίδνληαη κε εθείλνπο  
θαη ηνπο θόπνπο θαη ηηο ηηκέο, είηε είλαη ηαπεηλόηεξεο 

είηε ζπνπδαηόηεξεο 
 

Ενότητα 12η  
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Η υποχρέωση που έχουν οι ορθά πεπαιδευμένοι να κυβερνήσουν τους άλλους ανθρώπους και να τους φωτίσουν 

με την παιδεία τους. 

 

 

 Η κατοικία του δεσμωτηρίου της σπηλιάς = ο αισθητός κόσμους 

 Ο κόσμος του φωτός = ο νοητός κόσμος 

 Η πορεία του δεσμώτη που ανεβαίνει πάνω, στον κόσμο του φωτός = η πορεία της ψυχής από τον αισθητό 

στο νοητό κόσμο. 

 

 

Απαίδευτοι: 

 δεν είναι κατάλληλοι για διακυβέρνηση, γιατί: 

 τους λείπει ένα βασικό προσόν, η παιδεία, είναι άπειροι αληθείας 

 δεν έχουν έναν υψηλό πολιτικό στόχο, αλλά οι στόχοι τους είναι ταπεινοί (εξυπηρέτηση προσωπικών 

συμφερόντων κ.α) 

 

Πεπαιδευμένοι: 

 κι αυτοί δεν είναι κατάλληλοι για διακυβέρνηση, γιατί: 

 ζουν στη μακαριότητα των πνευματικών ενασχολήσεών τους και είναι απορροφημένοι από αυτή. 

 Η πολιτική δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντά τους, αδιαφορούν για τα αξιώματα, τις τιμές. 

 

 

 Σύμφωνα με μια λαϊκή δοξασία των αρχαίων, πέρα από τις στήλες του Ηρακλή, (σημερινό Γιβραλτάρ) στο 

ρεύμα του Ωκεανού, υπήρχαν κάποια νησιά που ζούσαν οι ήρωες, οι άνθρωποι της 1ης γενιάς και οι ευσεβείς 

μέσα σε απόλυτη ευτυχία, γαλήνη και αμεριμνησία. 

 Τα νησιά των Μακάρων ήταν ένας τόπος ανάλογος με τον Παράδεισο της χριστιανικής θρησκείας. 

 Κάτι ανάλογο υπόσχονται και άλλες θρησκείες στους δικούς τους πιστούς. 
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 Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ιστορικών ανδρών που αρνήθηκαν να αναμιχτούν με την πολιτική ή την 

εγκατέλειψαν, παρόλο που είχαν να προσφέρουν πολλά ακόμη. 

 Οι νομοθέτες Σόλων και Λυκούργος δεν ανέλαβαν αξιώματα, αλλά έφυγαν από τις πόλεις τους, όταν 

ολοκλήρωσαν το νομοθετικό τους έργο. 

 Ο Κιγκινάτος, όταν ολοκλήρωσε με επιτυχία τη στρατιωτική του αποστολή, δε δέχτηκε πολιτικά αξιώματα 

και επέστρεψε στο αγρόκτημά του. 

 Οι πιθανοί λόγοι που αποτρέπουν ορισμένους ικανούς από την πολιτική είναι: 

 προτιμούν να ζουν γαλήνια και διακριτικά, μακριά από την έντονη ζωή του πολιτικού. 

 δε θέλουν να κατηγορηθούν για αρχομανία, ιδιοτέλεια ή για ηθική διαφθορά. 

 θέλουν να αποφύγουν τις πικρίες και τη ψυχική φθορά της πολιτικής 

 φοβούνται ότι μπορεί να μην ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πολιτικής 

 

 

 Οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικές φύσεις και προικισμένοι με ικανότητες, πρέπει να αναγκάζονται να 

γνωρίζουν το αγαθό. 

 Στη συνέχεια πρέπει πάλι να αναγκάζονται να επιστρέψουν στη σπηλιά και να αναλαμβάνουν τη 

διακυβέρνηση, ωφελώντας με την πείρα και τις γνώσεις τους την πόλη. 

 Αυτός είναι ο ρόλος των πλατωνικών φυλάκων και των αρχόντων. 

 

 

 Ο αριστοκρατικός Πλάτων δεν αναμίχθηκε με την πολιτική και ίσως αυτό το χωρίο θα μπορούσε να 

θεωρηθεί υπαινικτικό. 

 Όταν ήταν νέος, θέλησε να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά: 

 η δημαγωγική συμπεριφορά των πολιτικών και η καταδίκη του Σωκράτη σε θάνατο τον 

απομάκρυναν από τη δημοκρατία 

 η απάνθρωπη και σκληρή διακυβέρνηση από τους Τριάκοντα τυράννους (μερικοί ήταν συγγενείς 

του) τον απομάκρυναν από την ολιγαρχία 

 Η απογοήτευση στην αυλή του τυράννου των Συρακουσών Διονυσίου Α΄  τον απομάκρυνε και από 

το τυραννικό πολίτευμα  

 

 Έτσι, θεώρησε ότι όλα τα πολιτεύματα ήταν διεφθαρμένα και αποστασιοποιήθηκε από την πολιτική. Πάντως 

οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι προσπάθησε να αναμιχθεί με την πολιτική, αλλά απογοητεύθηκε. 
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Μετάυραση 
Έπεηη’  έθε, αδηθήζνκελ απηνύο  

θαη πνηήζνκελ δελ ρεηξνλ,  

δπλαηόλ νλ απηνηο άκεηλνλ; 

Επειάζνπ, ελ δ’ εγώ, πάιηλ, σ θίιε, 

όηη νπ κέιεη λόκσ ηνπην,  

όπσο επ πξάμεη δηαθεξόλησο ελ ηε 

πόιεη ελ ηη γέλνο, αιιά κεραλαηαη 

εγγελέζζαη ηνπην ελ όιε ηε πόιεη. 

 

ζπλαξκόηησλ ηνπο πνιίηαο  

πεηζνη ηε θαη αλάγθε, 

 

πνησλ κεηαδηδόλαη αιιήινηο ηεο 

σθειίαο, ελ αλ έθαζηνη δπλαηνί σζηλ 

σθειεηλ ην θνηλόλ 

θαη απηόο εκπνησλ ηνηνύηνπο άλδξαο 

ελ ηε πόιεη, νπρ ίλα αθηε ηξέπεζζαη 

όπνη ιεθαζηνο βνύιεηαη, αιιά ίλα 

θαηαρξεηαη απηόο απηνηο επί ηνλ 

ζύλδεζκνλ ηεο πόιεσο. 

Αιεζσο, έθε. Επειαζόκελ γαξ. 

Σθέςαη, ηνίλπλ, σ Γιαύθσλ, είπνλ, όηη 

νπδ’ αδηθήζνκελ ηνπο γηγλνκέλνπο 

θηινζόθνπο παξ’ εκηλ, αιιά δίθαηα 

εξνπκελ πξνο απηνύο, 

πξνζαλαγθάδνληεο επηκειεηζζαη θαη 

θπιάηηεηλ ησλ άιισλ. 

-Μα πώο; είπε. Θα ηνπο αδηθήζνπκε  

θαη ζα ηνπο θάλνπκε λα δνπλ ρεηξόηεξα,  

ελώ ηνπο είλαη δπλαηό λα δνπλ θαιύηεξα; 

-Ξέραζεο πάιη, θίιε κνπ, είπα εγώ,  

όηη κέιεκα ηνπ λόκνπ δελ είλαη απηό,  

δειαδή πώο ζα δεη ζηελ πόιε εμαηξεηηθά θαιά κηα 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα, αιιά αλαδεηάεη 

κέζα γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό γηα νιόθιεξε 

ηελ πόιε. 

 Γη’ απηό ην ζθνπό ζπγθξνηεί ηνπο πνιίηεο ζε 

αξκνληθό ζύλνιν κε ηελ πεηζώ θαη κε ηνλ 

εμαλαγθαζκό,  

ηνπο θάλεη λα κεηαδίδνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν ηελ 

σθέιεηα πνπ κπνξεί ν θαζέλαο λα ζπλεηζθέξεη ζην 

θνηλό  

θαη δεκηνπξγεί ν ίδηνο ηέηνηνπο πνιίηεο κέζα ζηελ 

πόιε, κε ζθνπό όρη λα ηνπο αθήλεη λα ηξαβάεη ν 

θαζέλαο όπνπ ηνπ αξέζεη, αιιά λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηεί απηόο γηα λα δέλεη καδί ζε κηα ελόηεηα 

ηελ πόιε. 

-Έρεηο δίθην, είπε. Πξαγκαηηθά ην είρα μεράζεη. 

-Σθέςνπ ηώξα, Γιαύθσλα, είπα, όηη δε ζα 

αδηθήζνπκε όζνπο γίλνληαη  

θηιόζνθνη ζηελ πόιε καο, αιιά ζα είλαη δίθαηε ε 

αμίσζή καο,  

αλ ηνπο ππνρξεώλνπκε λα θξνληίδνπλ θαη λα 

θπιάλε ηνπο άιινπο. 

 

 

 

Ο ηθικός εξαναγκασμός των φιλοσόφων από το νόμο για την ανάληψη της πολιτικής εξουσίας. 

 

 

Ενότητα 13η  
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 Διατύπωση αντίθεσης από τον Γλαύκωνα: 

Είναι άδικος ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων, γιατί θα υποβαθμιστεί ο βίος τους, ενώ θα είχαν τη δυνατότητα να 

ζουν καλά. 

 

 Αναίρεση της αντίθεσης από το Σωκράτη: 

Ο νόμος ενδιαφέρεται για την ευδαιμονία του συνόλου και όχι μιας μεμονωμένης κοινωνικής ομάδας. 

Επιχειρήματα: 

 συγκροτεί τους πολίτες σε αρμονικό σύνολο με την πειθώ και τον εξαναγκασμό. 

 τους κάνει να συνεισφέρουν όλοι στο κοινό καλό. 

 τους χρησιμοποιεί για τη συνοχή της πόλης. 

 

Συμπέρασμα: 

Δεν αδικούνται οι φιλόσοφοι, όταν τους αναγκάζουν να κυβερνούν. 

 

 

 Ο Γλαύκων διατυπώνει την εύλογη απορία: αν οι φιλόσοφοι εγκαταλείψουν με  τη βία την ευδαιμονία που 

βίωναν με την ενασχόλησή τους με τον κόσμο του Αγαθού, για να αναλάβουν πρακτικά καθήκοντα, δε θα 

τους στερήσουμε αυτήν την ευτυχία; 

 Ο Γλαύκων αντιμετωπίζει τους πολίτες ως άτομα. 

 

 Ο Σωκράτης προσπαθεί να του αποδείξει ότι αυτό δεν αποτελεί αδικία, αλλά είναι μια δίκαιη αξίωση, αφού 

συντείνει στην ευδαιμονία όλων των κοινωνικών ομάδων. 

 Ο Σωκράτης βλέπει τους πολίτες ως μέλη του κοινωνικού συνόλου. 

 

 Το συμπέρασμα όμως στο οποίο καταλήγει δεν είναι ακαταμάχητο και πειστικό, γιατί δεν απορρέει από 

λογική αναγκαιότητα: 

o δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε κάτι ως δίκαιο, μόνο και μόνο επειδή αποβλέπει στο κοινό 

καλό, τη στιγμή που μπορεί να βλάπτει μια μερίδα πολιτών. 

o Ο ίδιος ο Αριστοτέλης είχε ήδη εντοπίσει το αδύνατο σημείο του συλλογισμού: ενώ ο 

Σωκράτης αφαιρεί την ευδαιμονία από τους φύλακες, ισχυρίζεται ότι ο νομοθέτης οφείλει να 

κάνει ευτυχισμένη όλη την πόλη, πράγμα αδύνατο, αφού κάποιοι δε θα είναι ευτυχισμένοι. 
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Στο ζήτημα της ευδαιμονίας του πολίτη σε συνάρτηση με την ευδαιμονία του κοινωνικού συνόλου έχουν 

αναφερθεί σημαντικοί Έλληνες συγγραφείς: 

 Ο Θουκυδίδης παρουσιάζει τον Περικλή να λέει ότι η πόλη που ακμάζει ως σύνολο ωφελεί τους πολίτες ως 

άτομα. 

o Αν ευδοκιμεί ο πολίτης ατομικά, αλλά η πόλη καταστραφεί, τότε καταστρέφεται και ο πολίτης. 

 Ο Μακρυγιάννης στα Απομνημονεύματά του διατυπώνει τις ίδιες σκέψεις. 

 Και οι δύο συγγραφείς συγκλίνουν γενικά με την άποψη του Πλάτωνα. 

o Όμως, στον Πλάτωνα υπεισέρχεται το δεοντολογικό στοιχείο της βίας του νόμου που 

εξαναγκάζει μια ομάδα να θυσιάσει την ευδαιμονία της χάρη του γενικού καλού. 

 

 

 Σκοπός του νόμου: 

o Το κοινό καλό, η ευτυχία του συνόλου και όχι η ευπραγία μιας συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης. 

 

 Μέσα που χρησιμοποιεί ο νόμος: 

o Η πειθώ και ο εξαναγκασμός (=βία) 

 Προσπαθεί να πείσει τους πολίτες για την ορθότητά του 

 αλλά εξαναγκάζει τους φιλοσόφους να εγκαταλείψουν την ευδαιμονία τους 

 Η αναγκαστική επιβολή κανόνων και απαγορεύσεων είναι χαρακτηριστικό της φύσης του 

νόμου, αλλά η στέρηση της ευδαιμονίας μιας κοινωνικής ομάδας αποτελεί στοιχείο που 

αντιβαίνει τις δημοκρατικές αρχές. 

 Αποτελεί γνώρισμα ενός κράτους που ελέγχει και κατευθύνει με τρόπο ολοκληρωτικό τις 

δραστηριότητες των πολιτών και τις καθυποτάσσει στην κρατική εξουσία. 

 

 Η προσωποποίηση του νόμου: 

o Ο νόμος δίνει την εντύπωση ενός προσώπου που είναι ο κύριος ρυθμιστής των λειτουργιών του 

κράτους, ο κυβερνήτης, η ψυχή της πολιτείας. 

o Αποτελεί έναν ψυχρό και αντικειμενικό κυβερνήτη που ενδιαφέρεται μόνο για το καλό του 

κοινωνικού συνόλου, όπως, κατά τη γνώμη του Πλάτωνα, έπρεπε να είναι οι φιλόσοφοι – 

βασιλείς. 

 

 

 Κατά την άποψη του Πλάτωνα, οι λαοί θα πάψουν να υποφέρουν, όταν πάρουν στα χέρια τους την πολιτική 

εξουσία οι φιλόσοφοι ή όταν αρχίσουν να φιλοσοφούν γνήσια οι πολιτικοί ηγέτες. 
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 Κατά τον Πλάτωνα, οι φιλόσοφοι – βασιλείς είναι: 

 φωτισμένες προσωπικότητες με 

 γνώσεις,  

 πείρα,  

 διοικητικές ικανότητες,  

 ακέραιο χαρακτήρα,  

 αίσθημα ευθύνης.  

 Δε διαθέτουν περιουσία  

 ούτε δημιουργούν οικογένεια, για να είναι 

 αντικειμενικοί  

 και απερίσπαστοι στο λειτούργημά τους. 

 

 

 

 

   


