
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

 

Ο ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ 
 
 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΟΝ  ΔΙΑΛΟΓΟ 
 
Ο Πλάτωνας και ο Κομφούκιος συναντιούνται αυτή τη φορά με τους 
μαθητές του 2013. 
Αναπτύσσεται ένας διάλογος με αφορμή τις ερωτήσεις που θέτουν οι 
τελευταίοι, προκειμένου να κατανοήσουν το όραμα των δύο 
φιλοσόφων για την τέλεια, την ιδανική πολιτεία. 
Υπάρχουν σημεία συνάντησης; 
Διαπιστώνονται αντιθέσεις; 
Όλα αυτά τα ερωτήματα θα βρούν ικανοποιητικές απαντήσεις; 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Θα αρχίσω από εσάς κύριε Πλάτωνα. Τι ήταν αυτό που σας 
ώθησε να οραματιστείτε την ιδανική πολιτεία; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Παιδιά μου, η απογοήτευση, η αγανάκτηση και η απώλεια 
ενός αγαπημένου προσώπου μπορούν να σε αλλάξουν. Συγκεκριμένα 
αναφέρομαι στην καταδίκη του πολυαγαπημένου δασκάλου και φίλου 
μου, Σωκράτη. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Next question! Ποιός είναι ο στόχος της ιδανικής πολιτείας; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Στόχος μου ήταν η δημιουργία μιας ευτυχισμένης 
πολιτείας, που  θα φροντίζει για την ευδαιμονία όλων των πολιτών της, 
άσχετα με την τάξη στην οποία ανήκουν. Κατά την άποψή μου 
ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι μόνο οι ενάρετοι, γι’ αυτό η πολιτεία 
οφείλει να αναλάβει την αγωγή όλων των πολιτών και την άσκησή τους 
στην αρετή, η οποία είναι { γνώση} και επομένως διδακτή.. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Έχει πολύ ακόμα; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Όχι! Που είχα μείνει; Α! Ναι! Η παρουσία λοιπόν της 
αρετής στη ζωή των ανθρώπων, προφυλάσσει πολιτεύματα και 
ανθρώπους από τον εκφυλισμό και οδηγεί τους πολίτες στην αληθινή 
ευδαιμονία. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Τι μορφή θα έχει η παιδεία στην ιδανική πολιτεία; 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Η παιδεία θα είναι ανάλογη με την ψυχική κατάσταση των 
μελών της πολιτείας. Έτσι θα εξασφαλίζεται η κοινωνική κινητικότητα, 



αφού τα παιδιά ανάλογα με τις ικανότητές τους, μπορούν να ανέλθουν 
ή να κατέλθουν την κοινωνική σκάλα.                      
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Θέλετε να μας πείτε πώς στην ιδανική πολιτεία σας, 
υπάρχει κοινωνική διαστρωμάτωση; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Μα εννοείται παιδιά μου! Ξεκινάμε με τους δημιουργούς, 
που είναι οι χειρώνακτες, γεωργοί, έμποροι και τεχνίτες. Στη συνέχεια 
είναι οι φύλακες-επίκουροι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι 
στρατιωτικοί και οι διοικητές, που είναι ενταγμένοι στην υπηρεσία του 
κράτους. Τέλος στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται οι φύλακες, 
άρχοντες- βασιλείς. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Τι προσφέρει, μεγάλε δάσκαλε, στην πολιτεία η ανώτερη 
τάξη των φυλάκων; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Εξουσιάζει αλλά και υπηρετεί το λαό!! 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Πείτε μας λοιπόν τι παιδεία λαμβάνουν και ποιες είναι οι 
προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στην τάξη των φυλάκων; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Κοιτάξτε η παιδεία των φυλάκων εξελίσσεται σταδιακά. 
Καταρχήν κατάλληλοι για την ομάδα είναι οι έχοντες καλή σωματική 
διάπλαση και οξύνοια. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Και ποια είναι τα στάδια της εκπαίδευσής τους; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Η εκπαίδευσή τους χωρίζεται σε τρία στάδια. Το πρώτο 
στάδιο περιλαμβάνει γυμναστική και μουσική αγωγή. Στο δεύτερο 
στάδιο, που αφορά το διάστημα από τα 20 ως  τα 30, έχουμε την 
ενασχόληση με τις μαθηματικές επιστήμες. Ενώ το τρίτο στάδιο 
αφιερώνεται στη σπουδή της διαλεκτικής και τη μελέτη της φιλοσοφίας, 
που οδηγεί τελικά στην ύψιστη μορφή της γνώσης. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Πώς γίνεται όμως η είσοδος των φυλάκων στην τάξη των 
αρχόντων; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Όσοι διέλθουν με επιτυχία τις δοκιμασίες- κρίσεις, 
προάγονται σε φύλακες βασιλείς, μετά τα 50, οπότε ασχολούνται με την 
διακυβέρνηση της πολιτείας, με τις επιστήμες και την φιλοσοφία. 



 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Δηλαδή δάσκαλε, πότε μια διακυβέρνηση είναι καλή; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Όταν ανέλθουν στην πολιτική ηγεσία αληθινοί και γνήσιοι 
φιλόσοφοι ή όταν ισχυροί πολιτικοί ενστερνιστούν την αληθινή 
φιλοσοφία. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Γιατί ισχυρίζεσθαι ότι οι φιλόσοφοι οφείλουν να αναλάβουν 
την πολιτική εξουσία;  
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Γιατί αυτοί είναι οι ειδήμονες στην πολιτική τέχνη. Κατά 
την γνώμη μου, οι φιλόσοφοι, βασιλείς έχουν την αρετή της σοφίας και 
έτσι είναι οι αρμόδιοι να νομοθετούν και να διοικούν το κράτος, 
κατευθύνοντας τους πολίτες προς το αγαθό. Εξ’ άλλου στόχος της 
πολιτικής είναι ο ευδαιμονισμός της πόλης. Ευδαίμονες άνθρωποι όμως 
είναι μόνο οι ενάρετοι, συνεπώς οι φιλόσοφοι! Μόνο αυτοί γνωρίζουν 
την αλήθεια, την ουσία των πραγμάτων και κάθε ηθική έννοια!! Αυτοί 
λοιπόν ως ειδικοί, αναλαμβάνουν την άσκηση της πολιτικής εξουσίας, 
αφιερώνοντας τη ζωή τους στην υπηρεσία των συνανθρώπων τους, οι 
οποίοι με τη σειρά τους θα εκχωρήσουν κάθε δικαίωμα στον φιλόσοφο, 
ώστε να αποφασίζει αυτός για εκείνους. Τελικά μόνο έτσι θα 
δημιουργηθεί μια ευτυχισμένη πολιτεία. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Δηλαδή, κρίνεται απαραίτητο οι φιλόσοφοι να 
αποφασίζουν εκ μέρους των πολιτών.. 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Είμαι πεπεισμένος πως μόνο με τους φιλοσόφους, τη 
μαγιά για τη ζύμη του αύριο, με τη σύζευξη δηλαδή της πολιτικής 
εξουσίας και της γνήσιας επιστήμης, μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της 
σωστής διακυβέρνησης, που δεν είναι άλλος από την δημιουργία μιας 
ευτυχισμένης πολιτείας!! 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Αν είναι όπως τα λέτε, τότε ποια θα πρέπει να είναι η στάση 
των πολιτών; 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Ο φιλόσοφος όπως προανέφερα, γνωρίζει ότι είναι καλό, 
γι’ αυτό οι πολίτες πρέπει να εναρμονισθούν με τις απόψεις του. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Εάν τύχει κάποιος να διαφωνήσει με τις απόψεις του, ή να 
μην υπακούσει στις εντολές του, τι θα του συμβεί; 
 



ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Σ’ αυτή την περίπτωση, η πολιτεία δικαιούται να 
χρησιμοποιήσει όσα κατασταλτικά μέσα διαθέτει, όπως εξορίες,     
φυλακίσεις, θανατώσεις και άλλα, για να τους αναγκάσει να 
ευθυγραμμιστούν με τις απόψεις του φιλοσόφου. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Πού δημοκρατικός είστε κύριε Πλάτωνα… 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Δεν ξέρω αν είμαι δημοκρατικός, είμαι όμως σωστός! 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Εγώ μεγάλε δάσκαλε, θεωρώ πως ιδανικός άρχοντας ( 
ανώτερος άνθρωπος), είναι αυτός που δεν αφαιρεί την ελευθερία 
επιλογής από τους πολίτες, αλλά  απλά τους εμπνέει με την τελειότητά 
του, ώστε να θελήσουν οι ίδιοι από μόνοι τους, να ενστερνιστούν την 
αρετή και να οδηγηθούν τελικά στην ηθική τους ανύψωση. 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Θα επιμείνω στην αρχική μου θέση Κομφούκιε. Είμαι 
πεπεισμένος πως η ηθική και πνευματική ανωτερότητα του ηγέτη 
φιλοσόφου, επιβάλει την καθολική συμμόρφωση των πολιτών με τις 
απόψεις του. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Εσύ, δάσκαλε από την Κίνα, ποιος λές ότι πρέπει να 
αναλάβει την διακυβέρνηση του κράτους; 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Σίγουρα όχι ο απλός λαός, γιατί δεν έχει την γνώση, δεν 
κατέχει το Τάο.  
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Τι είναι το Τάο; 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Είναι η οδός, ο τρόπος με τον οποίο κινείται το σύμπαν, 
ο ηθικός κώδικας, ο νόμος που διέπει τα πάντα. Όμως η κατοχή του Τάο 
απαιτεί διαπαιδαγώγηση και καλλιέργεια.  
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Ποιος λοιπόν θα ηγηθεί μεγάλε δάσκαλε; 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Ο ανώτερος άνθρωπος. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Και ποιός είναι ο ανώτερος άνθρωπος; 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Αυτοί που έχουν ηθική και πνευματική αριστοκρατία, 
είναι ανώτεροι άνθρωποι. Λέγοντας ηθική αριστοκρατία, εννοώ αυτούς 



που κοσμούνται με τις αρετές της δικαιοσύνης, της ορθότητας, της 
ανθρωπιάς, της ειλικρίνειας και της σοβαρότητας. Λέγοντας πνευματική 
αριστοκρατία, εννοώ τους σοφούς, φωτισμένους και μορφωμένους 
ανθρώπους. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Δάσκαλε, ποιόν πρέπει να θεωρούμε μορφωμένο; 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Αυτόν που μελετά συνεχώς, αυτόν που καλλιεργεί και 
βελτιώνει τον εαυτό του, την προσωπικότητά του και δεν διστάζει να 
μαθαίνει από τους κατωτέρους του, όπως ο δάσκαλος από τους 
μαθητές του. Αυτά είναι τα στάδια που οδηγούν στη μόρφωση. Μελετώ 
για να γίνω ουσιαστικά καλύτερος, όχι για να φανώ μορφωμένος. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Για ποιο λόγο ισχυρίζεσαι δάσκαλε, ότι ο ανώτερος 
άνθρωπος οφείλει να αποτελεί ηγετική μορφή της ιδεώδους, της 
σωστής κυβέρνησης; 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Γιατί μόνο αυτός με την τελειότητά του είναι ικανός να 
επιβληθεί και να προσφέρει ασφάλεια και ειρήνη στον λαό. Έτσι μπορεί 
να δημιουργήσει μια κυβέρνηση που όσοι την υφίστανται είναι 
ευχαριστημένοι και όσοι βρίσκονται μακριά της, επιθυμούν να γίνουν 
πολίτες  της. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Ποιος πρέπει να είναι ο τελικός σκοπός, για τον οποίο θα 
προσπαθήσει ο άρχοντας ηγεμόνας, σύμφωνα με όσα λές δάσκαλε;  
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Η δημιουργία ενός καλά οργανωμένου και 
ιεραρχημένου κράτους, με ηθικό άρχοντα και ηθικό λαό. Σ’ αυτό το 
κράτος η τελειότητα του άρχοντα καθίσταται αναγκαία και αποτελεί 
πρότυπο για τους πολίτες. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Μόνο ο άρχοντας ή και οι αρχόμενοι διαδραματίζουν 
σπουδαίο ρόλο για την επίτευξη του στόχου της αρμονικής, 
οργανωμένης και ιεραρχημένης κοινωνίας, που προανέφερες δάσκαλε; 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Φυσικά και οι αρχόμενοι, όμως για να βελτιωθούν οι 
πολίτες και να δρούν μέσα στα όρια που τους επιβάλλει ο ηθικός 
κώδικας, πρέπει πρώτιστα να διοικούνται με αρετή, δηλαδή με 
δικαιοσύνη, με τιμιότητα και με αγάπη. 
 



ΜΑΘΗΤΗΣ: Είπατε πιο πάνω δάσκαλε, πως η μελέτη είναι απαραίτητη 
για την βελτίωση των πολιτών. Στην προσπάθειά τους αυτή σίγουρα 
χρειάζονται ένα δάσκαλο. Αυτός ο δάσκαλος για να είναι σωστός τι 
γνωρίσματα πρέπει να έχει; Η εμπειρία σας σε τι συμπέρασμα σας 
οδηγεί; 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Θεωρώ αναγκαίο ο δάσκαλος να γνωρίζει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των μαθητών του και με βάση αυτά να τους κατευθύνει 
κατάλληλα. Σωστός δάσκαλος είναι αυτός που μελετώντας το χθές 
μπορεί να κατανοήσει το σήμερα. Είναι αυτός που εμπνέει τους 
μαθητές του. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Ο σκοπός της μελέτης, που τόσο πολύ αγαπάτε, ποιος είναι 
τελικά; 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Η βελτίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας 
ασφαλώς!! 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Για σας μεγάλε Αθηναίε φιλόσοφε, ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά της ιδανικής εκπαίδευσης, που θα παρέχει η πολιτεία 
σας στους νέους; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Αυτή πρέπει να είναι ανάλογη των ψυχικών ικανοτήτων 
των παιδιών. Έτσι οι παίδες θα είναι σε θέση αργότερα, να ασκήσουν το 
κατάλληλο έργο. Οι εκπαιδευόμενοι στις πρακτικές τέχνες θα 
τροφοδοτούν την πόλη με τα απαραίτητα αγαθά. Οι εκπαιδευόμενοι 
στα μαθηματικά και στις εμπειρικές επιστήμες που έχουν εξέχουσα 
σημασία, θα αναλάβουν την υπεράσπιση και την προστασία της από 
εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Ενώ αυτοί που θα ασκήσουν την 
πολιτική εξουσία και θα νομοθετήσουν, πρέπει να συνεχίσουν την 
εκπαίδευσή τους με την μελέτη της φιλοσοφίας. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Η εκπαίδευση που προτείνεται αφορά όλους τους πολίτες; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Σαφέστατα!! Θα προσφέρεται εξίσου σε αγόρια και σε 
κορίτσια. Τέλος οι διακρίσεις! Έχουν και τα κορίτσια δικαίωμα στην 
αρετή και την γνήσια επιστήμη. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Ας περάσουμε σε ένα ευαίσθητο θέμα, δάσκαλε από την 
μακρινή Κίνα. 



 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Έχεις την προσοχή μου.. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε άτομα με αδυναμίες, 
ασθένειες και ειδικές ανάγκες; 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Οφείλουμε να επιδεικνύουμε σεβασμό στον ανθρώπινο 
πόνο και στις ιδιαίτερες ανάγκες των συνανθρώπων μας. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Στην ιδανική σας πολιτεία, Αθηναίε δάσκαλε, ποια θέση 
κατέχουν οι έχοντες ιδιαίτερες ανάγκες; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Καμία…Παιδιά με αδυναμίες και φυσικά ελαττώματα, 
δύσμορφα παιδιά, δεν έχουν θέση στην ιδανική πολιτεία. Πρέπει να 
απομακρύνονται από αυτή και να οδηγούνται σε κάποιον άγνωστο και 
μυστηριώδη τόπο. Και αυτό γιατί στα πλαίσια της επιδιωκόμενης 
ευγονικής, πρέπει να παραμένουν στη πόλη μόνο οι εύρωστοι οι οποίοι 
θα νυμφεύονται εύρωστες. 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Τι θέση επιφυλάσσεις για την γυναίκα στην ιδανική σου 
πολιτεία Αθηναίε φιλόσοφε; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ:  Στην ιδανική μου πολιτεία τα κορίτσια απολαμβάνουν το 
δικαίωμα ίσης και κοινής εκπαίδευσης με τα αγόρια. Δεν θεωρώ τους 
άνδρες ως τα κυρίαρχα όντα. Άντρες και γυναίκες είναι από την φύση 
τους ίσοι. 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ:  Δηλαδή πιστεύεις πώς οι γυναίκες μπορούν να 
αναλαμβάνουν έργα ανδρών; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ:   Βεβαίως και το πιστεύω! Καινοτομία, δεν νομίζεις; Αν οι 
γυναίκες εκπαιδευτούν κατάλληλα, είναι ικανές να αναλάβουν και να 
επιτελέσουν με επιτυχία το ίδιο έργο με τους άνδρες. Ωστόσο διατηρώ 
και μια επιφύλαξη: Έχω την εντύπωση πως οι άνδρες τα καταφέρνουν 
καλύτερα από τις γυναίκες στις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν. 
 Εσύ Κομφούκιε, ποια θέση πιστεύεις πως πρέπει να κατέχει η γυναίκα 
στην κοινωνία; 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα με την άποψή σου, που 
δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη Πλάτωνα. Εγώ προτείνω την αλλαγή της 



κοινωνικής θέσης της γυναίκας. Με την καθαρά μεταρρυθμιστική 
διάθεση που με κατέχει, συμφωνώ απόλυτα με τον άρχοντα Γιού, ο 
οποίος έχει τοποθετήσει σε διοικητική θέση μια γυναίκα ανάμεσα σε 
εννέα άνδρες. 
 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Μπορεί όμως να σταθεί μια τόσο επαναστατική θέση στο 
κοινωνικό περιβάλλον της εποχής μας, Κομφούκιε; 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Σαφώς και όχι. Έχεις δίκιο σ’ αυτό. Οι μεταρρυθμίσεις 
αυτές, για τη θέση της γυναίκας πρέπει να είναι σταδιακές και 
προσεκτικές, ώστε να μην προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις. Όμως στο 
μυαλό μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη η ισότητα των δύο φύλων. Γι’ αυτό 
υποστηρίζω χαρακτηριστικά, πως πρέπει να προηγείται η φροντίδα, η 
μέριμνα και η δικαιοσύνη του συζύγου και να ακολουθεί η υπακοή και 
ο σεβασμός της συζύγου. Αν και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά 
τους, οι γυναίκες από την φύση τους είναι γκρινιάρες και μπορούν να 
γίνουν εκδικητικές!!! 
Και τώρα θα ήθελα, Αθηναίε δάσκαλε, να προσεγγίσουμε ένα 
σημαντικό, κατά την άποψή μου θέμα. Πιστεύεις στην οικογένεια ως 
θεσμό; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Όχι απόλυτα.. ή για να είμαι πιο σαφής, όχι με την 
συνηθισμένη του όρου έννοια. Για μένα δεν έχει σημασία τόσο το μέρος 
όσο το όλο, το σύνολο. Αυτό έχει προτεραιότητα και όχι το άτομο. 
Προσωπικές επιθυμίες και επιμέρους σκοποί οφείλουν να 
εναρμονιστούν με τους σκοπούς και τη θέληση του συνόλου.  
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Τι εννοείς μ’ αυτό; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Στην ιδανική πολιτεία τα πάντα είναι κοινά. Δεν υπάρχει 
δικό μου και δικό σου. Ιδιοκτησία και οικογενειακή ζωή θυσιάζονται 
στο βωμό της πολιτείας. Αυτή θεωρείται ως ευρύτερη οικογένεια, στην 
οποία το άτομο αποροφάται από το σύνολο. Έτσι τα παιδιά από την 
πρώτη στιγμή της γέννησής τους πρέπει να αναλαμβάνονται από την 
πολιτεία. Δηλαδή δεν στηρίζονται και δεν ανήκουν στους βιολογικούς 
τους γονείς αλλά στην πολιτεία. 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ:  Αυτό όμως δεν είναι απάνθρωπο και σκληρό, ιδιαίτερα 
για τα παιδιά; 



 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Όχι, γιατί η πολιτεία θα αποτελεί μια μεγάλη οικογένεια. 
Έτσι τα παιδιά θα θεωρούν όσους βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία 
γονείς τους και οι γονείς με την σειρά τους θα βλέπουν όλα τα παιδιά, 
ως δικά τους. 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Έχω αμφιβολίες επ’ αυτού! Νομίζω πως τα παιδιά δεν 
θα πειθαρχούν σε γενικούς κανόνες, που θα προέρχονται από ένα 
απρόσωπο σύστημα. 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ:  Διαφωνώ φίλτατε! Η πολιτεία θα έχει τον απόλυτο έλεγχο 
πάνω στα παιδιά, θα είναι παιδαγωγικό ίδρυμα και οικογένεια σε 
μεγέθυνση. Έτσι θα μπορέσει κατά την άποψή μου, να επιτευχθεί η 
ευημερία και η ενότητα του συνόλου των πολιτών.                     
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Επέτρεψέ μου να διατυπώσω την δική μου αντίθετη 
άποψη, μεγάλε φιλόσοφε. Θεωρώ πως η οικογένεια αποτελεί στήριγμα 
για τα παιδιά. Όλα πηγάζουν και εξαρτώνται από την οικογένεια. 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Δηλαδή εσύ Κομφούκιε πιστεύεις, πως η οικογένεια 
προετοιμάζει κατάλληλα τα παιδιά για την ιδανική πολιτεία; 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Σαφέστατα! Θεωρώ πως τα παιδιά μόνο μέσα σ’ αυτήν, 
μπορούν να ολοκληρωθούν ως ξεχωριστές προσωπικότητες και να 
λειτουργήσουν μέσα στην κοινωνία ως σωστοί πολίτες, που θα 
κατευθύνονται προς την αρετή. Έτσι μέσα στην οικογένεια θα ασκηθούν 
από νωρίς στις αρετές της υπακοής, του σεβασμού, της αγάπης, της 
καλοσύνης τη δικαιοσύνης και της αγαθότητας. Για μένα επομένως η 
βάση της ιδανικής πολιτείας και η σταθερή βάση της κοινωνικής 
πυραμίδας είναι η οικογένεια.  
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Για μένα πάλι Κομφούκιε, η αρετή και η ηθική 
ανωτερότητα διδάσκεται από την πολιτεία. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Ας πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα. Ποια είναι η στάση σας 
απέναντι στις διάφορες μορφές της τέχνης; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Στέκομαι με αυστηρή και ιδιαίτερα κριτική διάθεση 
απέναντι στην τέχνη. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Δηλαδή τι προτείνετε; 



 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Προτείνω να ελέγχεται αυστηρά τόσο η λογοτεχνία που θα 
διαβάζουν, όσο και η μουσική που θα ακούν οι νέοι. Έτσι επιθυμώ να 
απαγορευθεί η ανάγνωση των ποιημάτων του Ομήρου και του Ησιόδου. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Μα για πιο λόγο να γίνουν όλα αυτά; Η τέχνη είναι 
ελεύθερη, δεν μπορεί να περιοριστεί!! 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Διότι είναι λάθος να παρουσιάζονται στα έργα τους οι θεοί 
με ελαττώματα και πάθη, πράγμα που δεν συνάδει με την θεϊκή τους 
ιδιότητα. Εξάλλου στα ποιήματά τους, υπονομεύονται αρετές, όπως η 
εγκράτεια και η ευπρέπεια, ενώ καλλιεργείται ο φόβος του θανάτου. 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Τελειώσατε; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Όχι! Ακόμα πρέπει να καταργηθεί από την ιδανική 
πολιτεία, η διδασκαλία του δράματος, που με τις αποτρόπαιες πράξεις 
που παρουσιάζει, διαφθείρει το ήθος των νέων. Επιπλέον πρέπει να 
απαγορευθούν από τα είδη της μουσικής το ιωνικό και το λυδικό μέλος, 
που προωθούν τη μαλθακότητα και τη θλίψη και να επιτραπεί το 
δωρικό και το φρυγικό που καλλιεργούν την ανδρεία και την εγκράτεια 
αντίστοιχα. 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Μα αυτό είναι τρελό!! Είναι ανήκουστο!! Πιστεύω πως 
η μουσική και οι τέχνες γενικότερα, συμβάλλουν στην ηθική εξύψωση 
του ανθρώπου και στοχεύουν στην ψυχαγωγία του. Έτσι ο ανώτερος 
άνθρωπος πρέπει να ασχολείται εντατικά με τη λογοτεχνία. Εγώ 
προσωπικά, γνωρίζω και αγαπώ ιδιαίτερα την τέχνη της μουσικής, 
επίσης τραγουδώ… 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Ώπα! Τι αποκαλύψεις είναι αυτές κύριε Κομφούκιε; 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Ε ναι! Τέλος πάντων, για να καταλάβετε την αγάπη μου 
για την τέχνη της μουσικής, πρέπει να σας πώ, πώς μια τέλεια μελωδία 
ήταν ικανή να επηρεάσει τον τρόπο της ζωής μου… 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Ας έρθουμε σε κάτι άλλο τώρα. Ποια είναι η γνώμη σου για 
την αλήθεια; Υπάρχει απόλυτη αλήθεια τελικά; 
 



ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Απόλυτη αλήθεια; Δεν υπάρχει! Οι άνθρωποι δεν 
πρέπει να είναι δογματικοί, Πλάτωνα. Ακόμα και εγώ, ο μεγάλος 
δάσκαλος για κάποιους, σέβομαι τις απόψεις των μαθητών μου και 
είμαι έτοιμος να τις δεχτώ αλλάζοντας την άποψή μου. 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Διαφωνώ κάθετα! Υπάρχει απόλυτη αλήθεια και την 
κατέχουν μόνο οι φιλόσοφοι, Κομφούκιε. Αυτή είναι η ύψιστη γνώση 
των ιδεών, η αλήθεια των πραγμάτων, δηλαδή τι είναι πραγματικά 
καλό, δίκαιο και γενικότερα ποιες είναι αξίες που στηρίζουν την 
πολιτεία. 
Επέτρεψέ μου όμως να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη.. 
Εκτός των άλλων, προβληματίζεσαι για τα μεταφυσικά πράγματα; 
Επιδίδεσαι σε θρησκευτικές αναζητήσεις, έχεις καταλήξει σε κάποιες 
απαντήσεις;  
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Αγαπητέ μου είμαι αγνωστικιστής! Αρνούμαι την 
δυνατότητα αντικειμενικής γνώσης των μεταφυσικών πραγμάτων και 
του θεού! Δεν είμαι άθεος όμως! Σέβομαι την θρησκεία και αναγνωρίζω 
την σημασία της για τον άνθρωπο. Απλά προβληματίζομαι, γιατί θεωρώ 
πως το ανθρώπινο πνεύμα αδυνατεί να προσεγγίσει το ζήτημα της 
ύπαρξης του θεού.                                                                                        
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Τι προτείνεις αντ’ αυτού; 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Συνιστώ οι άνθρωποι να ασχολούνται με τη ζωή του 
εδώ και τώρα και με τους συνανθρώπους τους. Να μην αναζητούν 
πράγματα και απαντήσεις πέρα από τις δυνατότητές τους!  
Θα ήθελα να ακούσω και σένα όμως. Ποια είναι η γνώμη σου γι’ αυτό; 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Είμαι πεπεισμένος Κομφούκιε, πως ο θεός είναι 
δημιουργός μόνο των αγαθών πραγμάτων. Επομένως τίποτε κακό δεν 
προέρχεται απ’ αυτόν και κανένα αρνητικό στοιχείο, όπως πάθη και 
ελαττώματα δεν ταιριάζει στην θεϊκή του ιδιότητα. 
 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Σέβομαι την άποψή σου Πλάτωνα. Επέτρεψέ μου όμως 
να παραμείνω στον αγνωστικισμό μου και στη μελέτη των εγκόσμιων 
πραγμάτων. 
 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Τελικά είσαι γήινος φιλόσοφος Κομφούκιε! 
 



ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Ιδιαίτερα τιμητικός ο τίτλος που μου προσδίδεις. Αυτό 
άλλωστε επιδίωξα, να διορθώσω μέσα από τη διδασκαλία μου τα γήινα. 
Εσύ πάλι δεν περιορίστηκες στο παρόν Πλάτωνα, είσαι περισσότερο 
ιδεαλιστής. Αναζήτησες την ευδαιμονία του παρόντος, προσβλέποντας 
στην ευδαιμονία της αιωνιότητας, για την προσέγγιση της οποίας εγώ 
νιώθω πολύ μικρός. Γι’ αυτό περιορίστηκα στα εγκόσμια, ελπίζοντας να 
προκύψει πρακτική ωφέλεια από την διδασκαλία μου. 
 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Επιτρέψτε μου να πώ, πως πέρα από χαρακτηρισμούς, και 
οι δυό ξεκινήσατε από την κακή πολιτική και κοινωνική κατάσταση της 
εποχής σας. Και οι δυό σας σχεδιάσατε, αλλά δεν καταφέρατε να 
πραγματοποιήσετε την ιδανική, την τέλεια πολιτεία. Δεν βρήκατε τους 
κατάλληλους να ηγηθούν και αφιερωθήκατε και οι δυό στη διδασκαλία. 
Συναντηθήκατε παρά τις όποιες αντιθέσεις, αφού και οι δυό υψώσατε 
την αρετή των πολιτών σε στόχο της πολιτείας, αφού και οι δυό 
θελήσατε να αναλάβει την πολιτική εξουσία η ηθική και πνευματική 
αριστοκρατία. Συναντηθήκατε στην τέχνη της διακυβέρνησης, που 
συνδυάζει γνώση και ηθική και θέτει ως στόχο το καλό ολόκληρης της 
πολιτείας και όχι ενός μέρους της. Συναντηθήκατε όταν αναγνωρίσατε 
το δικαίωμα της εκπαίδευσης για όλους τους πολίτες, ανάλογα με τις 
δυνατότητές τους, όταν δώσατε στην γυναίκα θέση στην πολιτεία σας, 
όταν ζητήσατε από τους άρχοντες, ηγέτες, να εξουσιάζουν αλλά και να 
υπηρετούν το λαό! 
Και συναντιέστε για μια φορά ακόμη μέσα από την ερευνητική εργασία 
μας….                                                                                              
 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 Η διδασκαλία του Κομφούκιου, μετάφραση από τα κινέζικα: 
ΤΖΕΗΜΣ Ρ. ΓΟΥΕΑΡ, μετάφραση: ΜΑΝΙΝΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ, 
εκδόσεις Κάκτος Αθήνα 1987. 

 

 Ιστορία της κινεζικής φιλοσοφίας, τόμος πρώτος 11ος -2ος  π.Χ. 
αιώνας, Δημήτρη Κ. Βελισσαρόπουλου, εκδόσεις «Δωδώνη» 
Αθήνα- Γιάννινα 1981. 

 

 ΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΙ, Δημ. Σίμου Μπαλάνου, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1907. 
 

 ΑΙ ΠΕΝΤΕ ΜΕΓΑΛΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, Κεφ.ΙΙΙ ο κινεζικός 
οικουμενισμός, HELTMUTH VON CLASSENAP, μετάφραση Νικ. 
Βρετάκου, εκδόσεις βιβλιοαθηναϊκή. 

 

 ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, Εκπαιδευτική Ελληνική εγκυκλοπαίδεια, τόμος 21, 
Εκδοτική Αθηνών 1992. 

 

 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ, Γρηγ. Φιλ. Κωσταρά, όγδοη έκδοση, 
Αθήνα 2003. 

 
 

 ΠΛΑΤΩΝ, ο άνθρωπος και το έργο του, A. E. TAYLOR, μετάφραση 
Ιορδάνης Αρζόγλου, Β΄έκδοση, Μορφωτικό ίδρυμα εθνικής 
τραπέζης, Αθήνα 1992. 

 

 ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΕΠΟΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης, Β΄ 
έκδοση, Ελληνικά γράμματα Αθήνα 1998. 

 

 ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Β΄ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης, 
Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης, Έκδοση Δ. 2002. 

 

 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Γ΄ Γενικού Λυκείου, 
θεωρητική κατεύθυνση, Έκδοση 2012. 

 

 ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου, θεωρητική         
κατεύθυνση, Στέλιος Βιρβιδάκης, Βασίλης Καρασμάνης, Χαρινέλα 
Τουρνά, Έκδοση Δ΄ 2010. 

 


