
 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΠΛΑΤΩΝΑΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

 

Στο έργο Πολιτεία ο Πλάτωνας μέσω του Σωκράτη εκφράζει τη θεωρία του σχετικά 

με το ποιο αποτελεί το ιδανικό πολίτευμα για την οργάνωση της πόλης1. Για να 

κατανοήσουμε, όμως, το πνεύμα του συγκεκριμένου έργου, θα πρέπει να γνωρίζουμε 

τη θεωρία περί Ιδεών του Πλάτωνα. 

 

Η θεωρία των Ιδεών 

Για τον Πλάτωνα ο κόσμος χωρίζεται σε δύο επίπεδα: 

1. Ο κόσμος των αισθητών πραγμάτων, δηλαδή ο κόσμος μέσα στον οποίο ό,τι 

υπάρχει γύρω μας μπορούμε να το αντιληφθούμε μέσα από τις αισθήσεις μας, 

π.χ. υπάρχει ό,τι βλέπουμε, ό,τι αγγίζουμε, ό,τι ακούμε κ.ο.κ. 

2. Ο κόσμος των Ιδεών. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, τα αντικείμενα που μας 

περιβάλλουν στον κόσμο των αισθητών πραγμάτων αποτελούν απλώς είδωλα 

των πραγματικών όντων/αντικειμένων. Τα πραγματικά όντα είναι οι Ιδέες που 

βρίσκονται στον κόσμο των Ιδεών.  

Προκειμένου να γνωρίσουμε τα πραγματικά αντικείμενα, θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουμε τη πλάνη στην οποία βρισκόμαστε και που αφορά τη 

πεποίθησή μας ότι πραγματικά είναι τα αντικείμενα που αντιλαμβανόμαστε με τις 

αισθήσεις μας και να σπάσουμε τα δεσμά μας. Το μέσο για να το πετύχουμε αυτό 

είναι η παιδεία και συγκεκριμένα η σπουδή της ανώτερης των επιστημών, της 

φιλοσοφίας. Ο άνθρωπος που θα καταφέρει να σπάσει τα δεσμά του και να 

γνωρίσει τις Ιδέες είναι ο κατάλληλος να αναλάβει τη διακυβέρνηση της πόλης. 

 

Το θέμα του διαλόγου: Ο Σωκράτης μαζί με τα υπόλοιπα πρόσωπα του διαλόγου 

και κυρίως τα δύο αδέλφια του Πλάτωνα, Γλαύκωνα και Αδείμαντο, συζητούν για 

τη φύση της δικαιοσύνης και της αδικίας και κατά πόσο ο δίκαιος ή ο άδικος είναι 

πιο ευτυχισμένος σ’ αυτήν και στην άλλη ζωή. Προκειμένου να απαντηθεί το 

περίπλοκο αυτό θέμα, ο Σωκράτης ξεκινά τη μελέτη του στο πλαίσιο της πόλης 

και πιο συγκεκριμένα ξεκινά τη θεωρητική κατασκευή μιας πόλης στο πλαίσιο 

της οποίας θα εξετάσει τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη. 

 

 
1 Με τον όρο πόλις δηλώνεται η πόλη-κράτος. 



 

 

Στα κεφάλαια της Πολιτείας που προηγούνται της 11ης ενότητας, από την οποία 

ξεκινάμε την εξέταση του έργου, ο Σωκράτης μίλησε για τον τρόπο οργάνωσης 

της ιδανικής πολιτείας, για την κοινωνική διάρθρωσή της και τα κριτήρια αυτής 

της διάρθρωσης, για τις ασχολίες των ανθρώπων, το ρόλο της ανώτερης τάξης, 

που είναι οι φιλόσοφοι-βασιλείς, τη παιδεία που πρέπει να λαμβάνει αυτή η τάξη 

και τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. 

Στην 11η ενότητα, λοιπόν, βλέπουμε τον Σωκράτη να κάνει λόγο για το ρόλο της 

παιδείας στην ορθή διακυβέρνηση της ιδανικής πολιτείας. 

 

11η Ενότητα 

Σε αυτή την ενότητα ο Σωκράτης θα μιλήσει για την επίδραση που ασκεί η 

παιδεία στην ανθρώπινη φύση μέσα από μια αλληγορία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αλληγορία μέσα από εικόνα 

 



 

 

 

Ο αποσυμβολισμός  

Το σπήλαιο- Ο κόσμος των αισθητών πραγμάτων 

Οι δεσμώτες- οι άνθρωποι που ζουν στον κόσμο των αισθητών πραγμάτων (εμείς, 

όπως αναφέρει στο τέλος της ενότητας ο Σωκράτης) 

Οι σκιές- τα αντικείμενα του αισθητού κόσμου 

Τα αντικείμενα στον πραγματικό κόσμο- Οι Ιδέες 

Τα δεσμά- Οι αισθήσεις μας 

Ο απελευθερωμένος δεσμώτης- Ο φιλόσοφος 

Η πορεία από το εσωτερικό της σπηλιάς στον έξω κόσμο- Η σπουδή της 

φιλοσοφίας 

Το φως της φωτιάς- Ο κόσμος των Ιδεών 

Ο ήλιος- Η Ιδέα του Αγαθού 

 

12η Ενότητα 

Σε αυτή την ενότητα ο Σωκράτης θα αναφέρει ποιοι είναι κατάλληλοι να 

αναλάβουν τη διακυβέρνηση της πόλης. Ξεκινά αναφέροντας ποιοι ΔΕΝ είναι 

κατάλληλοι (σχήμα άρσης-θέσης). Έτσι: 

1. Δεν είναι κατάλληλοι οι απαίδευτοι και αυτοί που δε γνωρίζουν την 

αλήθεια. 

i. Αφενός γιατί, αγνοώντας την αλήθεια και ζώντας στο πνευματικό 

τους σκοτάδι, δεν είναι σε θέση να πράξουν το σωστό για το καλό 

της πόλης, γιατί δεν το γνωρίζουν2.  

ii. Αφετέρου γιατί δεν έχουν έναν υψηλό σκοπό, με βάση τον οποίο 

να πράττουν στην ιδιωτική και δημόσια ζωή τους. Είναι δηλαδή 

άνθρωποι που πιθανό να κινούνται από ταπεινά κίνητρα και να 

επιδιώκουν την ικανοποίηση προσωπικών συμφερόντων. 

2. Δεν είναι κατάλληλοι ούτε αυτοί που περνούν όλη τους τη ζωή 

αφοσιωμένοι στις πνευματικές τους αναζητήσεις, καθώς τους λείπει ένα 

βασικό στοιχείο που πρέπει να έχει αυτός που θα αναλάβει τη 

διακυβέρνηση της πόλης, τη διάθεση και την επιθυμία να προσφέρει σε 

αυτή.  

 
2 Τόσο για τον Σωκράτη όσο και για τον Πλάτωνα, όποιος πράττει το κακό είναι γιατί δε γνωρίζει το 

καλό, συνδέοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ηθική με τη γνώση. 



 

 

 

Στη συνέχεια αναφέρει ποιοι είναι κατάλληλοι για τη διακυβέρνηση της πόλης. Το 

«παράδοξο» που προκύπτει είναι ότι με βάση τα παραπάνω κανένας δε κρίνεται 

ικανός να αναλάβει τα ηνία της πόλης, ωστόσο, θα δούμε το Σωκράτη να αναφέρει 

ποια θεωρεί ως λύση του συγκεκριμένου προβλήματος. 

 

✓ ῾Ημέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις 

ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, 

ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν 

✓ μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται 

 

Ο Σωκράτης, λοιπόν, προτείνει τον εξαναγκασμό των άριστων και ξεχωριστών 

προσωπικοτήτων, ώστε να αναλάβουν τη διακυβέρνηση. Οι ξεχωριστές 

προσωπικότητες κρίνονται καταλληλότεροι για τη διακυβέρνηση, μια και 

γνωρίζοντας την αλήθεια (δεν είναι ἄπειροι ἀληθείας όπως οι απαίδευτοι) είναι σε 

θέση να πράξουν το σωστό για τη πόλη, ενώ θα πρέπει να εξαναγκαστούν, μια και 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν έχουν τη διάθεση και την προθυμία να το 

κάνουν.  

Γι’ αυτό και θα πρέπει να τους αναγκάσουν να το κάνουν παρά τη θέλησή τους και να 

μην τους επιτρέπουν άλλο να μένουν μακρυά από τα κοινά (τάση αυταρχισμού από 

τον Σωκράτη και διάθεση περιορισμού των προσωπικών επιλογών). 

 

Σημαντικά στοιχεία της ενότητας: Ο ορισμός του Αγαθού και γενικά 

συμπεράσματα γι’αυτό. 

• Τι είναι: το μέγιστο μάθημα, το ύψιστο σημείο της γνώσης, το φως. 

• Πώς προσεγγίζεται: μέσα από τη παιδεία. 

• Ποιοι μπορούν να το προσεγγίσουν: οι προικισμένες φύσεις. 

• Μέσα από ποια διαδικασία προσεγγίζεται: μέσα από συνεχή και κοπιώδη 

αγώνα. 

• Γιατί πρέπει να προσεγγιστεί: αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

διακυβέρνηση της πολιτείας. 

 

13η ενότητα 

Ο Γλαύκων (συνομιλητής του Σωκράτη στον εν λόγω διάλογο) αναρωτιέται για την 

αδικία που θα διαπράξει η πόλη με τον εξαναγκασμό των εξαίρετων φύσεων να 

αναλάβουν τη διακυβέρνηση της πολιτείας. 



 

 

Απάντηση Σωκράτη στην απορία του Γλαύκωνα: 

• Ζητούμενο δεν είναι η ευημερία κάποιων πολιτών, αλλά όλης της πόλης. 

• Τον νόμο τον ενδιαφέρει η ευημερία όλου του συνόλου και όχι μέρους 

αυτού. 

• Μια πράξη που στοχεύει στην ευδαιμονία του συνόλου δε μπορεί να είναι 

άδικη. 

• Οι εξαίρετες φύσεις έφτασαν στη γνώση χάρη στη παιδεία που τους 

προσέφερε η πολιτεία. Οπότε τώρα οφείλουν να της το «ξεπληρώσουν». 

Κριτική στην άποψη του Σωκράτη: 

• Η άποψη ότι μια πράξη δεν είναι άδικη, όταν αποσκοπεί  στην ευδαιμονία 

του συνόλου, μοιάζει πειστική, ωστόσο, παραμένει άδικη για το μέρος του 

συνόλου που αδικείται. 

• Ο Σωκράτης ισχυρίστηκε πως οι εξαίρετες φύσεις οφείλουν να βοηθήσουν 

τη πόλη, μια και αυτή μέσω της εκπαίδευσης που τους παρείχε τους 

οδήγησε στη γνώση και την αλήθεια. Μια τέτοια άποψη, ωστόσο, φαίνεται 

να παραποιεί τον ουσιαστικό ρόλο της παιδείας που είναι η διάπλαση 

ανθρώπων με ελεύθερο πνεύμα και όχι η εκμετάλλευσή τους μέσα από μια 

διαδικασία δούναι και λαβείν. 

 

Κυριακή Θεοδοσιάδου 

Φιλόλογος, Υπ. Διδάκτωρ Παιδαγωγικής ΠΔΜ 


