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ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Η Πολιτεία ανήκει στη δεύτερη περίοδο συγγραφικής δραστηριότητας 

«τη Μεγαρική ή διαλεκτική» και αναπτύσσεται σε μορφή διαλόγου 

με ηθικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα η παιδεία, την οποία 

οφείλει να παρέχει η πολιτεία στα μέλη της, ανάλογα με την ψυχική 

τους κατάσταση, οδηγεί τους ανθρώπους στην αρετή, δηλαδή στην 

ευτυχία. 

Ο Πλάτωνας διαχωρίζει την ψυχή του ανθρώπου σε τρία επίπεδα. Κατά 

τον φιλόσοφο η ψυχή έχει τρεις δυνάμεις : 

 Το Λογιστικό , το οποίο είναι το ανώτερο. Εκεί παράγεται η 

σκέψη. 

 Το Θυμοειδές, το οποίο βρίσκεται αξιολογικά στη δεύτερη θέση. 

Από αυτό το τμήμα εκπορεύεται η ανδρεία και οι βουλησιακές 

τάσεις. 

 Το Επιθυμητικό, το οποίο καταλαμβάνει την τελευταία θέση. Από 

αυτό υπαγορεύονται τα πάθη. 

Προτείνει την κοινωνική διαστρωμάτωση ανάλογα με το τμήμα της 

ψυχής που έχουν αναπτυγμένο: 

 Οι κοινοί πολίτες ( επιθυμητικό) 

 Οι φύλακες ( θυμοειδές) 

 Οι φιλόσοφοι ( λογιστικό) 

Καθήκον όλων είναι να επιτελούν το έργο που υπαγορεύει η τάξη 

τους. 

Στην κατώτερη τάξη ανήκουν οι παραγωγοί-δημιουργοί, οι οποίοι 

ασχολούνται με χειρωνακτικές εργασίες, έργο τους η εξασφάλιση 

των υλικών αγαθών με στόχο τη συντήρηση της πολιτείας. Στην 

δεύτερη τάξη ανήκουν οι φύλακες, οι οποίοι προασπίζουν την 

πολιτεία και την προστατεύουν από εσωτερικούς και εξωτερικούς 



εχθρούς. Τέλος στην τρίτη τάξη ανήκουν οι φιλόσοφοι, οι οποίοι 

ασκούν την πολιτική εξουσία και σ’ αυτούς οφείλουν να υπακούν οι 

υπόλοιποι πολίτες. Ορίζουν το πρακτέο, το οποίο οι υπόλοιποι 

πολίτες πρέπει να ακολουθούν, εξαιτίας της ιδιαίτερης γνώσης που 

κατέχουν και οφείλεται στην παιδεία που τους δόθηκε από την 

πολιτεία. 

Στην εποχή του Πλάτωνα η παιδεία διαχωριζόταν σε δύο κλάδους: τη 

μουσική και τη γυμναστική. Η μουσική περιλαμβάνει όλες τις τέχνες 

και τις επιστήμες και η γυμναστική , την άσκηση του σώματος με 

σκοπό να συμβάλλει θετικά στην πνευματική ανάπτυξη του 

ανθρώπου. 

Ο ίδιος πίστευε στην ισότητα των δύο φύλων στην εκπαίδευση. 

Προτείνει η πολιτεία να ελέγχει απόλυτα τα παιδιά, 

απομακρύνοντας τα από τους γονείς τους ήδη από την πρώτη στιγμή 

της γέννησης, παρέχοντάς τους τη σωστή εκπαίδευση. Κάθε πολίτης 

θα θεωρεί συγγενείς του όλους τους συμπολίτες του και δεν θα 

γνωρίζει τους φυσικούς του συγγενείς. Στην πολιτεία θα 

παραμένουν μόνο όσα παιδιά είναι υγιή, ενώ τα υπόλοιπα θα 

απομακρύνονται απ’ αυτήν. Οι νέοι θα λαμβάνουν εκπαίδευση 

ανάλογη με τον τύπο της ψυχής τους: 

 Επιθυμητικό ( κοινοί πολίτες), στο οποίο πραγματοποιείται 

εκμάθηση πρακτικών τεχνών με σκοπό την άσκηση 

επαγγελμάτων που θα τροφοδοτούν την πολιτεία με υλικά 

αγαθά. 

 Θυμοειδές (φύλακες), στο οποίο πραγματοποιείται εκμάθηση 

εμπειρικών επιστημών και μαθηματικών. 

 Λογιστικό (φιλόσοφοι), στο οποίο πραγματοποιείται εκμάθηση 

μαθηματικών και φιλοσοφίας χάρη στη λογική δύναμη της ψυχής 

τους, με σκοπό την απόκτηση της γνώσης των ιδεών, ώστε να 

ανακαλύψουν τη βαθύτερη αλήθεια των πραγμάτων. Έτσι η 

υψηλή τους παιδεία, τους καθιστά ικανούς να διαπιστώσουν το 



πραγματικά καλό, την πραγματική δικαιοσύνη και γενικότερα τις 

αξίες πάνω στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η πολιτεία. 

Ο Πλάτωνας πιστεύει πως οι άνθρωποι οφείλουν να 

συμβουλεύονται τους ειδήμονες (ειδικούς) για κάθε δραστηριότητά 

τους, έτσι λοιπόν και στην πολιτική τέχνη οι ειδικοί (φιλόσοφοι) 

γνωρίζουν καλύτερα πως η πολιτεία θα φτάσει στην ευτυχία, η 

οποία είναι ο τελικός στόχος της πολιτικής τέχνης. Ο Πλάτωνας 

υποστηρίζει πως ο ειδικός στην πολιτική τέχνη ορίζει τις επιλογές 

που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι στη ζωή τους. 

 Ωστόσο η άποψη αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί αυθαίρετη. Οι 

ειδικοί οφείλουν να βοηθούν με τη σοφία τους ανθρώπους, να 

ικανοποιούν τις ηθικές επιλογές τους, ανεξαρτήτως αν συμπίπτουν 

με τις δικές τους. Ο Πλάτωνας ασπάστηκε το απόλυτο. Πίστεψε πως 

για όλους τους ανθρώπους υπάρχει ένας ηθικός κώδικας, ένα κοινό 

σύστημα ηθικών αξιών. Ο φιλόσοφος, που για τον Πλάτωνα είναι ο 

πιο ενημερωμένος για τα πράγματα, γνωρίζει ποιο είναι το καλό, οι 

πολίτες λοιπόν οφείλουν να ακολουθούν τις αντιλήψεις του και αν 

δεν το πράξουν, η πολιτεία οφείλει να λάβει μέτρα υποχρεώνοντάς 

τους να ευθυγραμμιστούν με την άποψη του φιλοσόφου. 

Ο Πλάτωνας φαίνεται πως εξισώνει τις προτάσεις με τις οποίες 

περιγράφουμε τα φυσικά γεγονότα και αντικείμενα, με τις προτάσεις 

που εκφράζουμε τις θέσεις μας  για τα ηθικά ζητήματα. Ωστόσο, 

είναι διαφορετική η αποστολή της φυσικής και της ηθικής γλώσσας. 

Φυσική γλώσσα: με αυτή περιγράφεται η πραγματικότητα του 

φυσικού κόσμου. 

Ηθική γλώσσα: οι ηθικές λέξεις και εκφράσεις δεν περιγράφουν 

τίποτε, αλλά με αυτές οι άνθρωποι θεσπίζουν νόμους, εισάγουν 

κριτήρια και κανόνες συμπεριφοράς που στηρίζονται στην 

προσωπική τους βούληση. Για τη χρήση της, για να κριθεί κάτι ηθικά  

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ελευθερία στην επιλογή του τι είναι 

καλό. Γι’ αυτό ο ηθικός ολοκληρωτισμός, ο αναγκαστικός 

προσανατολισμός όλων των πολιτών σε ένα κοινό πρότυπο ηθικής 

συμπεριφοράς, που θα προτείνει ο φιλόσοφος, είναι αυθαίρετος και 



επομένως καταδικασμένη εκ των προτέρων η προσπάθειά του, να 

οικοδομήσει πάνω σ’ αυτόν την ιδανική πολιτεία. 

 

Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ 

Η ιδέα της κλειστής κοινωνίας,  στηρίζεται στη θεωρία του για τις 

ιδέες, στην πεποίθηση του ότι υπάρχουν κάπου οι απόλυτες 

αλήθειες και οι ακατάλυτες αξίες και αρετές, στις οποίες μετέχουν 

μόνο οι φιλόσοφοι, οι οποίοι επειδή γνωρίζουν το αληθινό και το 

καλό, έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν τον τελικό στόχο της 

πολιτείας, προς τον οποίον οφείλουν όλα τα μέλη της να 

ευθυγραμμιστούν. Ωστόσο όταν επιχείρησε ο Πλάτωνας να 

πραγματοποιήσει την τέλεια κοινωνία που εμπνεύστηκε, απέτυχε, 

απογοητεύθηκε και δεν ασχολήθηκε ξανά με την πολιτική, 

αφιερωμένος έκτοτε στην έρευνα και τη διδασκαλία της φιλοσοφίας. 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Σύμφωνα με την αλληγορία του σπηλαίου ο πνευματικός άνθρωπος 

στην ιδανική κοινωνία έχει υποχρέωση να φωτίσει τους 

συνανθρώπους του. Οφείλει να τους εθίζει στο φως (γνώση, σκέψη) 

ώστε να ατενίζουν τον ήλιο, δηλαδή να πλησιάζουν το φως και έτσι 

να γνωρίσουν το Αγαθό και να αναγνωρίσουν την κυριαρχία του 

στον κόσμο των αισθητών πραγμάτων. Οι πνευματικοί άνθρωποι 

πλησιάζουν και προσεγγίζουν τους «δεσμώτες», δηλαδή αυτούς που 

δεν έχουν παιδεία και γνώση του Αγαθού, αυτούς που βλέπουν μόνο 

τις σκιές, τις οποίες θεωρούν ως τη μόνη αλήθεια. Οι πνευματικοί 

άνθρωποι τους παρέχουν επιμόρφωση, έτσι ώστε να βγουν από το 

σπήλαιο και να δουν το Αγαθό. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να 

μεταδοθεί η γνώση και η αλήθεια, να ξεφύγουν οι άνθρωποι από τον 

σκοταδισμό, να αναμορφωθούν και με αυτόν τον τρόπο να 

απαλλαγούν από την περιφρόνηση και την εκμετάλλευση των 

άλλων. 



Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟ 

Ο Πλάτωνας στέκεται με αυστηρή και ιδιαίτερα κριτική διάθεση, 

απέναντι στις διάφορες μορφές της τέχνης , που κατά την εποχή του 

τυγχάνουν γενικότερης αναγνώρισης από το σύνολο των πολιτών. 

Έτσι κατά τον Πλάτωνα, για να επιτευχθεί ο στόχος της πολιτείας, που 

είναι η αρετή και κατ’ επέκταση  η ευτυχία των πολιτών, πρέπει να 

καταργηθούν κάποια είδη τέχνης. Συγκεκριμένα προτείνει να ελέγχετε 

αυστηρά τόσο η λογοτεχνία που θα διάβαζαν, όσο και η μουσική που 

θα άκουγαν οι νέοι. Έτσι πρέπει να απαγορευθεί η ανάγνωση των 

ποιημάτων του Ομήρου και του Ησίοδου, γιατί στα έργα τους 

παρουσιάζουν τους θεούς με ελαττώματα και πάθη, πράγμα που δεν 

συνάδει με την θεϊκή τους ιδιότητα. Εξάλλου στα ποιήματά τους κατά 

τον  Πλάτωνα, υπονομεύονται  αρετές , όπως η εγκράτεια και η 

ευπρέπεια ενώ καλλιεργείται ο φόβος του θανάτου. 

 Για αντίστοιχους λόγους, από την ιδανική πολιτεία, πρέπει να 

καταργηθεί και η διδασκαλία του δράματος, που με τις αποτρόπαιες 

πράξεις που παρουσιάζει, διαφθείρει το ήθος των νέων. Αυτό που 

προτείνεται στις μητέρες, είναι η ανάγνωση παραμυθιών, στα οποία 

παρουσιάζονται οι αρετές. 

 Αντίστοιχα  πρέπει να απαγορευθούν από τα είδη της μουσικής, το 

ιωνικό και το λυδικό μέλος που προωθούν την μαλθακότητα και την 

θλίψη και να επιτραπεί το δωρικό και το φρυγικό, που καλλιεργούν την 

ανδρεία και την εγκράτεια αντίστοιχα. 

 Συμπερασματικά ο Πλάτωνας θεωρεί την τέχνη ανασταλτικό 

παράγοντα στη ζωή του ανθρώπου, που επιδιώκει την αλήθεια και την 

αρετή. Τα δημιουργήματα των καλλιτεχνών κινούνται στο χώρο του 

ψεύδους και της απάτης, με αποτέλεσμα να διαταράσσουν την ψυχική 

υγεία των νέων. Εν αντιθέσει, θεωρούνται ψυχωφελή και προτείνονται 

από τον φιλόσοφο, αναγνώσματα και ακροάματα, όπως οι ύμνοι προς 

τους θεούς, τα εγκώμια και φυσικά οι φιλοσοφικοί διάλογοι. 

Και ενώ ο Πλάτωνας ελέγχει, απαγορεύει και αυστηρά προτείνει 

συγκεκριμένες μορφές τέχνης, με το αιτιολογικό της ψυχικής ωφέλειας , 



αποκλείοντας τους πολίτες από τη δυνατότητα προσωπικής κρίσης και 

επιλογής των καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, ο Κομφούκιος θεωρεί 

πως η μουσική και οι τέχνες γενικότερα, συμβάλλουν στην ηθική 

εξύψωση του ανθρώπου και στοχεύουν στη ψυχαγωγία του. Ο ίδιος ο 

Κομφούκιος γνώριζε και αγαπούσε ιδιαίτερα την τέχνη της μουσικής και 

τραγουδούσε, ενώ μια τέλεια μελωδία ήταν ικανή να επηρεάσει τον 

τρόπο της ζωής του. 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι απέναντι στην ελεγχόμενη τέχνη του 

Πλάτωνα, ο Κομφούκιος προτείνει την εντατική ενασχόληση με την 

τέχνη, φροντίζοντας να τονίσει, πως η αξία της δεν περιορίζεται στα 

εξωτερικά της στοιχεία, αλλά βρίσκεται σ' αυτό που προκαλεί το 

άγγιγμά της στην ψυχή του ανθρώπου, οδηγώντας τον στην εσωτερική 

τελείωση!! 

  



Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ 

ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ  ΔΥΟ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 

 Συγκρίνοντας τους δυο φιλοσόφους Κομφούκιο-Πλάτωνα καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα, ότι και οι δυο κρατούν μια ευνοϊκή στάση προς τη 

γυναίκα, όσο φυσικά τους επιτρέπεται από το κοινωνικό καθεστώς της 

τότε εποχής. 

Ο Κομφούκιος καινοτόμος αλλά προσεκτικός μεταρρυθμιστής, δίνει το 

έναυσμα για την αλλαγή της κοινωνικής θέσης τη γυναίκας, στην 

κινεζική πολιτεία, προσέχοντας βέβαια οι απόψεις του να μην 

προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις στο κοινωνικό σύνολο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι συμφωνεί 

απόλυτα με τον άρχοντα Γιου ο οποίος έχει τοποθετήσει γυναίκα σε 

διοικητική θέση : «εννέα άνδρες-μια γυναίκα». Ενδεικτική της 

συμπάθειας που τρέφει για το γυναικείο φύλο ο κινέζος δάσκαλος, 

είναι η προτροπή του να προηγείται η φροντίδα, η μέριμνα και  η 

δικαιοσύνη του συζύγου και να ακολουθεί η υπακοή κι ο σεβασμός της 

συζύγου!!! 

Στην ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια 

απολαμβάνουν το δικαίωμα ίσης, κοινής εκπαίδευσης αφού ο 

Πλάτωνας θεωρεί, ότι άνδρες και γυναίκες αρχικά είναι από τη φύση 

τους ίσοι και αφού εκπαιδευτούν κατάλληλα, μπορούν να αναλάβουν 

και να εκτελέσουν με επιτυχία το ίδιο έργο. Βέβαια ο Πλάτωνας παρά 

τη διαφαινόμενη αναγνώριση της αξίας των γυναικών, υποστηρίζει ότι 

οι άντρες τα καταφέρνουν καλύτερα από τις γυναίκες στις  

δραστηριότητες που αναλαμβάνουν. 

Εν κατακλείδι, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ενώ και οι δύο 

φιλόσοφοι θεωρούνται επαναστάτες και καινοτόμοι για την εποχή τους, 

μάλλον δεν είναι τόσο προοδευτικοί, ώστε να θεωρούν τις γυναίκες 

εξίσου άξιες και δραστήριες όσο του άνδρες, ούτε ικανές να ηγηθούν 

μετέχοντας εξίσου στη διοίκηση της πολιτείας, τοποθετημένες σε 

διοικητικές θέσεις. Γενικότερα θεωρούν ότι οι γυναίκες υπολείπονται 

των ανδρών, αφού οι τελευταίοι μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα 



σε ό, τι αναλαμβάνουν, δικαιώνοντας έτσι την κυρίαρχη θέση τους στην 

κοινωνία και την ευθύνη τους για τη πρόοδο και την εξέλιξή της.     



Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΚΟΜΦΟΥΚΙO 

(ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ) 

 

Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ παρατηρώντας τα δημόσια πράγματα στην Αθήνα, 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καλή 

διακυβέρνηση «αν δεν περάσουν στην πολιτική εξουσία αληθινοί και 

γνήσιοι φιλόσοφοι ή αν ισχυροί πολιτικοί δεν ασπαστούν, με τη χάρη 

της θείας πρόνοιας, την αληθινή φιλοσοφία» 

Ο Πλάτωνας θεωρεί πως για κάθε δραστηριότητα υπάρχει ο ειδικός, ο 

γνώστης. Ο ειδικός στην πολιτική τέχνη, κατά τον Πλάτωνα, είναι ο 

φιλόσοφος. Στόχος της πολιτικής τέχνης είναι η δημιουργία 

ευτυχισμένης πολιτείας. Ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι μόνο οι ενάρετοι. 

Ο φιλόσοφος επειδή μόνο αυτός γνωρίζει την αλήθεια των πραγμάτων, 

αφού είναι κάτοχος της ανώτερης γνώσης των ιδεών, ξέρει ποιό είναι το 

καλό, η αληθινή δικαιοσύνη και γενικότερα όλες τις αξίες, είναι εκείνος 

που θα πεί στους πολίτες τι πρέπει να κάνουν, για να γίνουν ενάρετοι 

και κατά συνέπεια ευτυχισμένοι. Γι’ αυτό και οι πολίτες οφείλουν να 

του εκχωρήσουν το δικαίωμα, την εξουσία, να αποφασίζει αυτός για 

εκείνους!!  

Ο φιλόσοφος κατεχόμενος από ένα ιεραποστολικό πνεύμα, για το 

κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει, έχει το επιτακτικό καθήκον να 

αφιερώσει το καλύτερο μέρος της ανδρικής του ηλικίας στην υπηρεσία 

των συνανθρώπων του, ως πολιτικός και νομοθέτης. 

Ο Πλάτωνας πίστευε στην εκπαίδευση των νέων για το δημόσιο βίο. 

Ήταν πεπεισμένος ότι οι ελπίδες του κόσμου εναπόκεινται 

αποκλειστικά στη σύζευξη της πολιτικής εξουσίας και της γνήσιας 

επιστήμης. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ ήταν η ιδεώδης διακυβέρνηση του κράτους. 

Ποιος πρέπει να διοικήσει; Ο απλός λαός όχι, γιατί δεν έχει την γνώση, 

δεν κατέχει το Τάο (την οδό, τον τρόπο με τον οποίο κινείται το σύμπαν 

ολόκληρο, τον ηθικό νόμο), πράγμα που κατορθώνεται με την 

διαπαιδαγώγηση και την καλλιέργεια.  



Ποιος λοιπόν θα ηγηθεί; Ο Ανώτερος Άνθρωπος. Ο όρος φανερώνει μια 

ηθική και πνευματική αριστοκρατία. Οι προικισμένοι εκ γενετής, με την 

σοφία είναι οι ανώτεροι άνθρωποι. Αυτοί που κοσμούνται με τις αρετές 

της δικαιοσύνης, της ορθότητας, της ανθρωπιάς, της ειλικρίνειας, της 

σοβαρότητας. Αυτοί που είναι φωτισμένοι και μορφωμένοι (μελέτη-

καλλιέργεια-μάθηση), είναι ικανοί να επιβληθούν και να προσφέρουν 

ασφάλεια και ειρήνη στο λαό.  

Το ιδεώδες του άρχοντα-ηγεμόνα είναι τελικά η δημιουργία ενός καλά 

οργανωμένου κράτους, με ηθικό άρχοντα και ηθικό λαό. Ο άρχοντας 

είναι αυτός που θα λειτουργήσει ως πρότυπο για τους πολίτες και θα 

τους εμπνεύσει με την τελειότητά του. Η καλή διοίκηση εξάλλου και ο 

σκοπός της, που δεν είναι άλλος από το καλό του λαού, δεν εξαρτάται 

μόνο από τον άρχοντα, αλλά και από τους πολίτες (αρχόμενους). Ο λαός 

δεν ελέγχεται με τιμωρίες και νόμους,  πρέπει να διοικείται με αρετή. 

Αυτό θα εμπνεύσει τους πολίτες και θα τους κάνει να διορθωθούν από 

μόνοι τους, 

Σωστή κυβέρνηση λοιπόν κατά τον Κομφούκιο, είναι αυτή που όσοι την 

υφίστανται είναι ευχαριστημένοι και όσοι βρίσκονται μακριά της, 

επιθυμούν να γίνουν πολίτες της. 

  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην ιδανική πολιτεία, τόσο 

του Πλάτωνα όσο και του Κομφούκιου, την διακυβέρνηση του κράτους 

πρέπει να αναλαμβάνουν οι αξιότεροι (φιλόσοφος-ανώτερος 

άνθρωπος), οι οποίοι ενσαρκώνουν την αρετή και κατέχουν την ύψιστη 

γνώση. Αυτοί που αγαπούν το λαό και είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους στους πολίτες. Ο στόχος της διακυβέρνησης κοινός «το 

καλό του λαού-η δημιουργία μιας ευτυχισμένης πολιτείας», στην οποία 

θα επιδιώκεται η αρετή και η βελτίωση της ηθικής στάθμης του λαού. 

[Ωστόσο υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί τους δυο φιλοσόφους. Στην 

ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα, η ηθική και πνευματική ανωτερότητα 

του ηγέτη, διανοούμενου, φιλοσόφου, επιβάλει την καθολική 

συμμόρφωσή τους, με ότι αυτός επιλέγει και αποφασίζει γι’ αυτούς ως 

σωστό. Στην ιδανική πολιτεία του Κομφούκιου ο άρχοντας(ανώτερος 



άνθρωπος) δεν αφαιρεί την ελευθερία επιλογής στους πολίτες, αλλά 

καλείται να τους εμπνεύσει με την τελειότητά του, ώστε να θελήσουν 

να τον ακολουθήσουν στο δρόμο που θα οδηγήσει στην αρετή και 

τελικά την ηθική τους ανύψωση.] 



ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΝΟΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ, Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΕ 

ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟ. 

     Ο Πλάτωνας τονίζει ότι η τάξη των δημιουργών, κοινών πολιτών, 

οφείλει να υπακούει την ανώτερη τάξη των φυλάκων: 

Οι φιλόσοφοι, βασιλείς έχουν την αρετή της σοφίας και είναι έτσι οι 

αρμόδιοι να νομοθετούν και να διοικούν το κράτος, κατευθύνοντας 

τους πολίτες προς το Αγαθό. Είναι αυτοί που επιβλέπουν την τήρηση 

του νόμου. Η δικαιοσύνη και οι νόμοι είναι απαραίτητοι για να 

συγκρατούν και να επιτηρούν τους απείθαρχους και αδίστακτους, σε 

όσα ορίζει η πολιτεία. Ο φιλόσοφος γνωρίζει τι είναι καλό, για αυτό οι 

άλλοι πρέπει να εναρμονισθούν με τις απόψεις του και εάν αρνηθούν 

να το πράξουν, η πολιτεία δικαιούται να χρησιμοποιήσει όσα 

κατασταλτικά μέσα διαθέτει, όπως εξορίες, φυλακίσεις, θανατώσεις και 

άλλα, για να τους αναγκάσει να ευθυγραμιστούν με τις απόψεις του 

φιλοσόφου. 

    Ο Κομφούκιος τονίζει ότι ο Ανώτερος άνθρωπος συμμορφώνεται με 

τους κανόνες και στο δημόσιο βίο υπηρετεί τους ανωτέρους του. 

Ωστόσο ο φιλόσοφος εκφράζει την δυσπιστία του απέναντι στους 

νόμους. Θεωρεί πως ο λαός δεν ελέγχεται με τιμωρίες και νόμους. Ο 

λαός πρέπει να διοικείται με αρετή. Αυτό θα εμπνεύσει τους πολίτες και 

θα τους κάνει να θέλουν να διορθωθούν από μόνοι τους. Εάν υπάρχει 

ευθύτητα και ειλικρίνεια στη κυβέρνηση, ο λαός δεν χρειάζεται 

διαταγές για να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις του. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ακόμη και οι διαταγές και οι νόμοι, δεν θα τον κάνουν να 

υπακούσει !!!  



Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ 

ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ 

Ο Πλάτωνας δεν στηριζόταν στην οικογένεια όσο ο Κομφούκιος. Για 

αυτόν δεν έχει σημασία τόσο το μέρος όσο το όλο, το σύνολο. Στην 

ιδανική πολιτεία το ένα εκβάλει μέσα στα πολλά, προτεραιότητα έχει το 

σύνολο και όχι το άτομο. Οι προσωπικές επιθυμίες και οι επιμέρους 

σκοποί, οφείλουν να εναρμονισθούν με τους σκοπούς και τη θέληση 

του συνόλου. Στόχος στην ιδανική πολιτεία  είναι να μην υπάρχει δικό 

μου και δικό σου, τα πάντα γίνονται πλέον κοινά. Ιδιοκτησία και 

οικογενειακή ζωή θυσιάζονται στο βωμό της πολιτείας. Έτσι τα παιδιά 

από την πρώτη στιγμή γέννησης τους αναλαμβάνονται από το κράτος, 

δηλαδή δεν στηρίζονται στους βιολογικούς τους γονείς  αλλά στην 

πολιτεία. Η πολιτεία έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω στα παιδιά. Ο 

στόχος είναι να θεωρούν όλοι πως αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια. 

Τα παιδιά να θεωρούν  όσους βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία γονείς 

τους και οι γονείς με την σειρά τους να τα βλέπουν όλα ως παιδιά δικά 

τους. 

 Ο Κομφούκιος σε αντίθεση με τον Πλάτωνα στηριζόταν πολύ στον 

θεσμό της οικογένειας, αφού κατά τη γνώμη του , όλα πηγάζουν και 

εξαρτώνται από την οικογένεια. Μέσω αυτής τα παιδιά θα πρέπει να 

προετοιμαστούν κατάλληλα για την ιδανική πολιτεία . Ο Κομφούκιος 

πίστευε ότι τα παιδιά για να ολοκληρωθούν και να λειτουργούν μέσα 

στην κοινωνία ως σωστοί πολίτες, που θα κατευθύνονται προς την 

αρετή, προσδοκώντας να πλησιάσουν την ανθρώπινη τελειότητα, 

πρέπει να ασκηθούν ήδη από την νεαρή τους ηλικία στις αρετές της 

υπακοής, του σεβασμού , της αγάπης , της καλοσύνης , της δικαιοσύνης 

και της αγαθότητας , πρώτιστα μέσα στην οικογένεια τους. 

Έτσι συμπεραίνουμε ότι ο Πλάτωνας και ο Κομφούκιος, ενώ θεωρούν  

άκρως σημαντικό να παιδαγωγηθούν οι νέοι άνθρωποι στην αρετή , τον 

ρόλο αυτό στον Κομφούκιο αναλαμβάνει σε πρώτο και μεγάλο βαθμό η 

οικογένεια , ενώ στον Πλάτωνα η πολιτεία είναι αυτή που μετατρέπεται 

σε παιδαγωγικό ίδρυμα, είναι οικογένεια σε μεγέθυνση.  

 



Έτσι στον Κομφούκιο η βάση της ιδανικής πολιτείας , η σταθερή βάση 

της κοινωνικής πυραμίδας είναι η οικογένεια , ενώ στον Πλάτωνα το 

ρόλο της οικογένειας αναλαμβάνει η πολιτεία. 

Στην σκέψη του γήινου κινέζου φιλόσοφου η ανωτερότητα ξεκινά από 

την οικογένεια!  

Στην σκέψη του ιδεαλιστή Αθηναίου φιλόσοφου η ανωτερότητα 

διδάσκεται από την πολιτεία ! 

 

 



ΣΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΝ 

ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ. 

        Ο Κομφούκιος τονίζει πως ο δάσκαλος οφείλει να γνωρίζει τα 

ιδιαίτερα γνωρίσματα των μαθητών του και ανάλογα να τους 

κατευθύνει. Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση της ανθρώπινης 

προσωπικότητας. Ο μεγάλος Κινέζος δάσκαλος, εκτιμά  ιδιαίτερα τους 

μαθητές που έχουν ικανότητες και προοδεύουν.  

Στην ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα, η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι 

ανάλογη με τις ικανότητες των παιδιών, ώστε να αναλάβουν αργότερα 

και με επιτυχία να ασκήσουν το κατάλληλο έργο. Έτσι οι << κοινοί 

πολίτες >>, μάθαιναν τις πρακτικές τέχνες, για να ασκήσουν στη 

συνέχεια τα επαγγέλματα εκείνα, που θα τροφοδοτούσαν την πολιτεία 

με τα απαραίτητα για τη συντήρησή της αγαθά. Οι ανήκοντες στην τάξη 

των << φυλάκων >>, διδάσκονταν τα μαθηματικά και τις εμπειρικές 

επιστήμες, για να αναλάβουν την προστασία της πολιτείας από τους 

εξωτερικούς και τους εσωτερικούς εχθρούς. Τέλος οι << φιλόσοφοι >>, 

εκτός των μαθηματικών και των  άλλων μαθημάτων, συνέχιζαν τη 

μόρφωσή τους με την άσκηση τους στη φιλοσοφία, για να είναι έτοιμοι 

να αναλάβουν την άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Αξίζει να σημειωθεί 

πως η εκπαίδευση θα προσφέρεται εξίσου σε αγόρια και κορίτσια, ενώ 

ο σκοπός της δεν είναι άλλος, από το να γίνουν οι άνθρωποι ενάρετοι. 

 



Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΜΦΟΥΚΙΑΝΙΚΗ    ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. 

   Στην Κομφουκιανική διδασκαλία ο Ανώτερος άνθρωπος είναι 

υποστηρικτής της λιτότητας, του μέτρου, της απλότητας και το 

εκφράζει σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του. Στον ιδιωτικό και 

δημόσιο βίο αποφεύγει τις υπερβολές και τα περιττά, ενώ καυτηριάζει 

αντίστοιχες συμπεριφορές. Ο ίδιος ο Δάσκαλος διδάσκει συνεχώς, 

χωρίς να προσβλέπει στην ανταμοιβή. Αδιαφορεί για το κέρδος, <<δεν 

μπορεί να συνδυαστεί ο πλούτος με τους υψηλότερους στόχους>>, 

υποστηρίζει. 

     Στην ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα, αυστηρό πνεύμα λιτότητας 

χαρακτηρίζει τη διαβίωση των φυλάκων. Ενώ στην τάξη των 

δημιουργών, επιτρέπεται ο σχετικός πλουτισμός, οι ανήκοντες στην 

τάξη των φυλάκων, αποκλείονται από την προσωπική περιουσία, τα 

μεγάλα και πολυτελή σπίτια, ενώ παράλληλα δεν έχουν στην κατοχή 

τους χρυσό και άργυρο. Η άρχουσα τάξη δεν απολαμβάνει τα αγαθά 

εις βάρος των υπολοίπων, δεν πλουτίζει. Σκοπός της πολιτείας είναι η 

επίτευξη της ευδαιμονίας για όλους τους πολίτες, όχι για μια μόνο 

τάξη. 

    Συμπέρασμα: Και οι δύο φιλόσοφοι φαίνεται να συμφωνούν, πως το 

στοιχείο της λιτότητας, πρέπει να χαρακτηρίζει την διαβίωση των 

ανώτερων ανθρώπων. Αφού σκοπός τους δεν είναι ο προσωπικός 

πλουτισμός, αλλά η υπηρεσία, η προσφορά στην πολιτεία. 



Ο ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. 

  Ο Κομφούκιος στέκεται με σεβασμό μπροστά στον ανθρώπινο πόνο 
και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων. Έτσι είναι ενδεικτικός ο 
απόλυτος σεβασμός που έδειχνε στους τυφλούς συμπολίτες του. 

  Στην ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα, δεν έχουν θέση όπως 
διαπιστώνεται από την διδασκαλία του οι έχοντες ιδιαίτερες ανάγκες.. 
Έτσι τα παιδιά που γεννιούνται με κάποια αδυναμία, είναι ασθενικά ή 
δύσμορφα, πρέπει να απομακρύνονται και να πηγαίνουν σε κάποιο 
άγνωστο και μυστηριώδη τόπο. Ενώ στα πλαίσια της ευγονικής οι 
εύρωστοι πρέπει να νυμφεύονται εύρωστες. Άλλωστε οι κατάλληλοι για 
την ανώτερη τάξη των φυλάκων είναι αυτοί που έχουν καλή σωματική 
διάπλαση και οξύνοια.  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ; (ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ο ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ).  

  Οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι δογματικοί θα πει ο Κομφούκιος, 
γιατί απόλυτη αλήθεια δεν υπάρχει. Γι’ αυτό σέβεται τις απόψεις των 
μαθητών του και είναι έτοιμος να τις δεχτεί, αλλάζοντας την άποψή 
του. 

  Κατά τον Πλάτωνα υπάρχει απόλυτη αλήθεια και την κατέχουν μόνο οι 
φιλόσοφοι. Πρόκειται για την ύψιστη γνώση των ιδεών. Μόνο αυτοί 
γνωρίζουν την αλήθεια των πραγμάτων . Τι είναι πραγματικά καλό, τι 
είναι δικαιοσύνη, τις αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η πολιτεία. 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ (ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ 

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟ). 

 Αγνωστικιστής, αλλά όχι άθεος, ο Κομφούκιος απέχει από 
μεταφυσικούς προβληματισμούς και θρησκευτικές αναζητήσεις. 
Σέβεται την θρησκεία, αναγνωρίζει τη σημασία της για τη ζωή των 
ανθρώπων, αλλά θεωρεί πως το ανθρώπινο πνεύμα αδυνατεί να 
πλησιάσει το πολύ δύσκολο ζήτημα της ύπαρξης του θεού. Προτείνει γι’ 
αυτό, οι άνθρωποι να ασχοληθούν με τη ζωή και τους συνανθρώπους 
τους και να περιορίσουν την αναζήτηση της γνώσης στα όρια των 
ανθρώπινων δυνατοτήτων. 



  Σε αντίθεση με τον Κομφούκιο που κρατά αποστάσεις από τα 
μεταφυσικά ζητήματα, ο Πλάτωνας υποστηρίζει ότι ο θεός είναι 
δημιουργός μόνο των αγαθών πραγμάτων, επομένως τίποτε κακό δεν 
προέρχεται από αυτόν και κανένα αρνητικό και άσχημο στοιχείο, δεν 
του ταιριάζει. Εξαιτίας των παραπάνω, δικαιολογείται και η 
απαγόρευση διδασκαλίας των ποιημάτων του Ομήρου και του Ησιόδου 
, που εμφανίζουν τους Θεούς να συμπεριφέρονται με τρόπο αισχρό, να 
έχουν ελαττώματα και πάθη, πράγμα που δεν ταιριάζει με την θεϊκή 
τους ιδιότητα.    

 

 

  



Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ(Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ) 

 

   Στο συγκεκριμένο κείμενο ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί την αλληγορία 

και τον μύθο, για να καταφέρει να κάνει αντιληπτές τις θεωρίες του. Η 

αλληγορία του σπηλαίου αναφέρεται στην επίδραση που ασκεί η 

παιδεία στην ανθρώπινη φύση, στην υποχρέωση που έχει ο ορθώς 

πεπαιδευμένος, δηλαδή ο φιλόσοφος, να φωτίσει τους συνανθρώπους 

του, αλλά και γενικότερα στην αντίθεση ανάμεσα στον κόσμο που 

συλλαμβάνουμε με τις αισθήσεις μας και στον κόσμο της νόησης. 

     Ας φανταστούμε λοιπόν, δεσμώτες σε μια σπηλιά, που δεν βλέπουν 

παρά μόνο σκιές να προβάλλονται στο βάθος πάνω στο τοίχωμα. Οι 

άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι οι σκιές είναι η μόνη αλήθεια. Αν τώρα 

ορισμένοι λυθούν από τα δεσμά τους και ανέβουν σκαλί - σκαλί προς 

την έξοδο, όπου λάμπει το φως του ήλιου, είναι βέβαιο ότι θα 

δυσανασχετήσουν από την λάμψη που πληγώνει την όρασή τους και θα 

επιστρέψουν στο δεσμωτήριο τους. Αν ωστόσο εξαναγκαστούν να 

παραμείνουν στο φως, θα αρχίσουν βαθμιαία να συνηθίζουν στην 

λάμψη και θα μπορέσουν να ατενίσουν τον ήλιο, που συμβολίζει την 

ιδέα του Αγαθού, και να αναγνωρίσουν την κυριαρχία του στον κόσμο 

των αισθητών πραγμάτων. Από ηθικό καθήκον θα θελήσουν να 

ελευθερώσουν τους παλαιούς συνδεσμώτες τους. Αν όμως 

ξαναβρεθούν μέσα στη σπηλιά, το σκοτάδι θα βλάψει την όρασή τους 

και θα τους εκθέσει στην καταφρόνια των άλλων, οι οποίοι ενδέχεται 

να επιτεθούν στους επίδοξους ελευθερωτές τους και να τους 

εξοντώσουν. Παρά τον κίνδυνο ωστόσο, ο απελευθερωμένος δεσμώτης, 

ο φιλόσοφος δηλαδή, έχει την υποχρέωση να κατέλθει στη σπηλιά και 

να προσπαθήσει να αναμορφώσει τους δεσμώτες. Ο φιλόσοφος-

βασιλιάς, είναι αυτός που λαμβάνει την καλύτερη εκπαίδευση από την 

πολιτεία. Μια εκπαίδευση που θα είναι συνεχής και επίπονη, μια 

εκπαίδευση που θα τον οδηγήσει στην ύψιστη γνώση, στην γνώση του 

Αγαθού. Γι’ αυτό έχει την υποχρέωση προς την πολιτεία, να αναλάβει τα 

ηνία του κράτους, διοχετεύοντας τη σοφία και την ακεραιότητα του στη 

νομοθεσία, φροντίζοντας να οδηγήσει τους πολίτες στην αλήθεια, για 

να γίνει η αλήθεια χαρακτηριστικό της τέλειας πολιτείας. 



      Ο φιλόσοφος είναι ο άνθρωπος που βρήκε την οδό της ευτυχίας. 

Όποιος όμως βαδίζει αυτήν την οδό, οφείλει να διακατέχεται από ένα 

ιεραποστολικό πνεύμα, για το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει. Ο 

φιλόσοφος πρέπει να είναι ο βασιλιάς φιλόσοφος. Δεν μπορεί ο ίδιος 

να βιώσει την ευδαιμονία, εάν δεν την προσφέρει στην κοινωνία.     

      Στο μύθο του σπηλαίου περιγράφεται η γνωστική πορεία  της 

ανθρώπινης ψυχής, η μετάβαση της δηλαδή από την απατηλή στην 

αληθινή γνώση, καθώς επίσης και η κατάσταση της σύγχρονης του 

Πλάτωνα πολιτικής πραγματικότητας, ενώ είναι σαφής ο υπαινιγμός 

του φιλοσόφου στην καταδίκη του δασκάλου του Σωκράτη από την 

πολιτεία. Δεν αποκλείεται ο Πλάτωνας να έχει στο νού του και τη δική 

του πικρή εμπειρία, την αιχμαλωσία στην Σικελία, όταν προσπάθησε να 

διδάξει φιλοσοφία τον τύραννο των Συρακουσών. 

      Ο Πλάτωνας με το μύθο του σπηλαίου προσπαθεί να καθορίσει την 

ορθή στάση του φιλοσόφου απέναντι στην πολιτική κοινωνία, η αξία 

του οποίου δεν βρίσκεται στην θεωρητική γνώση, αλλά στο ενδιαφέρον 

του για την καλυτέρευση, την ευημερία και την ευδαιμονία ολόκληρης 

της πολιτείας. Ο Βασιλιάς-φιλόσοφος θα αναλάβει την εξουσία, 

απαλλαγμένος από εξουσιαστικές τάσεις και προσωπικά οφέλη, 

αψηφώντας τους κινδύνους, επειδή είναι ο μόνος κατάλληλος να 

ηγηθεί της πολιτείας και να καθοδηγήσει τους πολίτες προς το Αγαθό. 



ΤΟ ΟΡΑΜΑ  ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ 

 

 Κομφούκιος : Προσγειωμένος φιλόσοφος με εγκόσμια, γήινη 

κατεύθυνση. 

Ο Κομφούκιος ζώντας σε μία εποχή έντονων συγκρούσεων μεταξύ των 

φεουδαρχών  και εν μέσω πολιτικής και πολιτιστικής αναρχίας, 

οραματίστηκε και σχεδίασε την αλλαγή της κινεζικής κοινωνικής και 

πολιτιστικής πραγματικότητας. Ιδεαλιστής αλλά και προσγειωμένος 

φιλόσοφος, αποσκοπεί να υπάρξει πρακτική ωφέλεια από τη 

διδασκαλία του. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος, 

του προσεκτικού μεταρρυθμιστή Κομφούκιου, ο οποίος θεωρεί την 

ηθική τελείωση του ατόμου, απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή 

λειτουργία του βασιλείου. 

Στόχος του η δημιουργία μιας ειρηνικής κοινωνίας, στην οποία θα 

επικρατεί η δικαιοσύνη, η τιμιότητα, η καλοσύνη, μιας κοινωνίας στην 

οποία θα επιδιώκεται από το σύνολο των πολιτών της η Αρετή. Μιας 

κοινωνίας που θα εξουσιάζεται αλλά και θα υπηρετείται από 

Ανώτερους ανθρώπους , οι οποίοι θα παραδειγματίζουν με τη 

συμπεριφορά τους τούς πολίτες, που με τη σειρά τους δε θα 

χρειάζονται νόμους και τιμωρίες για να συμμορφωθούν, αφού θα 

θέλουν να βελτιωθούν από μόνοι τους. 

Συμπερασματικά ο Κομφούκιος γίνεται ένας μεγάλος παιδαγωγός που 

θέλει να μάθει τους μαθητές του και τους ανθρώπους γενικότερα, να 

σκέπτονται και να πράττουν ηθικά, επειδή οι ίδιοι το επιθυμούν και το 

επιλέγουν. 

Μόνο έτσι θα προκύψει μία κοινωνία αρμονική, πολιτισμένη και 

ουσιαστικά ηθική, μια κοινωνία που τα μέλη της θα απολαμβάνουν την 

ευδαιμονία του παρόντος και δεν θα αναλώνονται σε αναζητήσεις και 

προβληματισμούς, που ξεπερνούν τα εγκόσμια… 

 



Πλάτωνας: Ιδεαλιστής φιλόσοφος που στοχεύει στη αιώνια 

μακαριότητα και ευτυχία του ανθρώπου. 

 Ο Πλάτωνας γεννημένος στην Αθήνα από αριστοκρατικό και 

δοξασμένο γένος, προορισμένος να ασχοληθεί με τα πολιτικά και 

να σταδιοδρομήσει στην ενεργό πολιτική ζωή, απογοητεύεται, 

αγανακτεί και αηδιασμένος εγκαταλείπει  την αρχική του 

πρόθεση, ιδίως μετά την καταδίκη του δασκάλου και φίλου του 

Σωκράτη. 

 Ο Αθηναίος φιλόσοφος οραματίστηκε και θέλησε να κάνει πράξη 

τις ιδέες του για την ιδανική πολιτεία, πραγματοποιώντας δυο 

ταξίδια στη Σικελία. Θα απογοητευθεί όμως για μια φορά ακόμη 

και επιστρέφοντας θα αφιερωθεί στη διδασκαλία και την 

επιστημονική έρευνα. 

 Στόχος του η δημιουργία μια ευτυχισμένης πολιτείας, που θα 

φροντίζει για την ευδαιμονία όλων  των πολιτών, άσχετα με την 

τάξη στην οποία ανήκουν. Κατά τον Πλάτωνα 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. Η 

παρουσία της αρετής στη ζωή των ανθρώπων, προφυλάσσει 

πολιτεύματα και ανθρώπους απ’ τον εκφυλισμό και οδηγεί τους 

πολίτες  στην αληθινή ευδαιμονία. 

 Στην ιδανική πολιτεία, παρέχεται παιδεία ανάλογη με την ψυχική 

κατάσταση των μελών της, εξασφαλίζεται έτσι η κοινωνική 

κινητικότητα, αφού τα παιδιά ανάλογα με τις ικανότητές τους, 

μπορούν να ανέλθουν ή να κατέλθουν την κοινωνική σκάλα 

(αριστοκρατία του πνεύματος όχι του αίματος). 

 Σε αυτή την πολιτεία τα πάντα είναι κοινά : ιδιοκτησία και 

οικογενειακή ζωή θυσιάζονται στο βωμό της πολιτείας, που 

θεωρείται ως ευρύτερη οικογένεια, στην οποία το άτομο 

απορροφάται από το σύνολο και οι επιμέρους σκοποί και οι 



προσωπικές  φιλοδοξίες εναρμονίζονται με τους σκοπούς του 

συνόλου. 

 Αυτή η πολιτεία πρέπει να κυβερνηθεί από τους έχοντες την 

κατάλληλη, την ανώτερη γνώση και αυτοί είναι οι φιλόσοφοι. Οι 

τελευταίοι 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 στο φιλόσοφο, ώστε να αποφασίζει αυτός για 

εκείνους. 

 Μόνο έτσι θα δημιουργηθεί μια ιδανική, δηλαδή μια 

ευτυχισμένη πολιτεία, που τα μέλη της παιδαγωγούμενα  στην 

αρετή, θα δοκιμάσουν την γήινη ευδαιμονία του παρόντος, 

προσδοκώντας να αγγίξουν την αιώνια ευτυχία του μέλλοντος!! 





 


