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Περίληψη 

 Ὁ Πλάτων ἀναφέρεται σέ τρεῖς διαφορετικούς τύπους γυναικῶν: Α) Τή γυναίκα στήν ἐποχή του πού 

ἔχει ὡς σκοπό τή γέννηση φυσικῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα εἶναι κατώτερα από τά πνευματικά πού 

προκύπτουν ἀπό τή φιλία μεταξύ ἐναρέτων ἀνδρῶν. Β) Τή γυναίκα – ἱέρεια πού εὑρίσκεται στήν 

ὑψηλότερη βαθμίδα τῆς κοινωνικῆς ἱεραρχίας, ὅπως φαίνεται κατά τή μύηση τοῦ Σωκράτη στό 

μυστήριο τοῦ ἔρωτα ἀπό τήν ἱέρεια Διοτίμα. Γ) Τή γυναίκα στήν ἰδανική πολιτεία του, ἡ ὁποία 

θεωρεῖται ὡς ἴση μέ τόν ἄνδρα, ἐκτελεῖ τά ἴδια ἔργα μέ αὐτόν, ἀκόμη δέ  ἀναλαμβάνει καί τή διοίκηση 

τῆς πόλης, ἐφ’ ὅσον ἔχει ἐκπαιδευθῆ κατάλληλα καί ἔχει τίς ἀπαιτούμενες ἱκανότητες. Ὁ Ἀριστοτέλης 

τονίζει τόν πρωτεύοντα ρόλο τῆς γυναίκας ὡς πρός τή δημιουργία τῆς πόλης (γυναίκα + ἄνδρας ---> 

οἰκογένεια ---> κώμη ---> πόλη), ἀλλά παράλληλα ὑποστηρίζει ὅτι αὐτή εἶναι κατώτερη ἀπό τόν 

ἄνδρα, δεδομένου ὅτι δέν ἔχει τό «βουλευτικὸν» τόσο ἰσχυρό ὅσο ἐκεῖνος.  
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Abstract 

Plato talks about three kinds of women: A) The woman of his time, whose aim in life was the birth of 

children. This birth is inferior to the birth of spiritual children , which is the consequence of the 

friendship between virtuous men. Β) The woman – priestess, who belongs in the upper class of the 

society, as it appears in the initiation of Socrates into the mystery of love by the priestess Diotima. Γ) 

The woman in his ideal state, who is considered as equal to man, accomplishes the same works and 

undertakes the government of the city, if she has been educated in the proper way and if she has the 

indispensable abilities. Aristotle declares that woman has an important role to the creation of the city 

(woman + man         ---> family ---> village ---> city), but he maintains also that she is inferior to man 

in the capacity of taking decisions. 
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     Ὁ  Πλάτων εἶναι ὁ πρῶτος φιλόσοφος τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ἔδειξε ἰδιαίτερο     

     ἐνδιαφέρον γιά τή θέση τῆς γυναίκας μέσα στήν κοινωνία καί ἐπεξεργάσθηκε ἕνα   

     καλά μελετημένο σχέδιο, προκειμένου νά τή βελτιώσει. Ὁ φιλόσοφος, ὅταν μιλάει γιά  

     τή γυναίκα, ἔχει πρό ὀφθαλμῶν τρεῖς διαφορετικούς τύπους γυναικῶν: 

     α) τή γυναίκα τῆς κοινωνίας τῆς ἐποχῆς του, 

     β) τή γυναίκα - ἱέρεια  

     γ) τή γυναίκα μέσα στήν ἰδανική πολιτεία του. 
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α)  Ἡ γυναίκα κατά τήν ἐποχή τοῦ Πλάτωνος. 

Ἡ θέση τῆς γυναίκας τῆς ἀθηναϊκής κοινωνίας κατά τόν 5ο καί  4ο π.Χ. αἰῶνα ἦταν 

σαφῶς παρασκηνιακή, ἐφ’ ὅσον προορισμός της ἦταν νά παραμένει στό σπίτι γιά νά 

φροντίζει τόν σύζυγο καί νά ἀνατρέφει τά παιδιά τους. Ὁ Πλάτων δέν ἔχει γιά τίς 

γυναῖκες αὐτές μέ τήν ἐλλιπῆ ἐκπαίδευση καί τίς περιορισμένες ἱκανότητες ἰδιαίτερη 

ἐκτίμηση. Τονίζει ὅτι κάθε ἄνδρας, ὅταν φθάσει στήν κατάλληλη ἡλικία, ἐπιθυμεῖ 

ἀπό φυσική ἀνάγκη νά τεκνοποιήσει, γιατί πιστεύει ὅτι ἔτσι θα κερδίσει την 

ἀθανασία, ἀφήνοντας στή θέση του ἕνα ἄλλο πλάσμα ὅμοιο μέ αὐτόν. Ὡς ἐκ τούτου 

οἱ ἄνδρες πού εἶναι γόνιμοι κατά τό σῶμα, στρέφονται πρός τίς γυναῖκες, τίς 

ἐρωτεύονται καί γεννοῦν μέσῳ αὐτῶν παιδιά. Στό πλαίσιο αὐτό ὁρίζει τόν ἔρωτα ὡς 

πόθο ἀθανασίας καί γέννηση μέσα στό ὡραῖο εἴτε κατά τό σῶμα εἴτε κατά τήν ψυχή: 

«Ἔστι γὰρ τοῦτο (ὁ ἔρως) τόκος ἐν καλῷ καὶ κατὰ τὸ σῶμα, καὶ κατὰ τὴν ψυχήν, καί, 

ἐπειδὰν ἐν ἡλικίᾳ γένωνται, τίκτειν ἐπιθυμεῖ ἡμῶν ἡ φύσις ... Ἡ γὰρ ἀνδρὸς καὶ 

γυναικὸς συνουσία τόκος ἐστίν ... καὶ τοῦτο ἐν θνητῷ ὄντι τῷ ζώῳ ἀθάνατον ἔνεστιν, ἡ 

κύησις καὶ ἡ γέννησις». 1  

    Ὑπάρχουν ὅμως καί ἐκεῖνοι πού εἶναι γόνιμοι κατά τήν ψυχή καί αὐτοί γεννοῦν 

πνευματικούς ἀπογόνους πού ζοῦν αἰώνια. Ἡ γέννηση κατά τό σῶμα – κοινή στόν 

ἄνθρωπο καί στά ζῶα – εἶναι κατώτερη ἀπό τή γέννηση κατά τήν ψυχή, ἡ ὁποία 

ἀποτελεῖ ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τοῦ ἀνθρώπου. Πρόκειται γιά τήν ἐπιθυμία τῆς 

ἀθανασίας πού μπορεῖ νά ἱκανοποιηθῆ μέ τήν πνευματική γονιμότητα καί ἔχει ὡς 

συνέπεια τή γέννηση ὡραίων λόγων καί ἔργων, ὅπως εἶναι τά ποιήματα, τά 

φιλοσοφικά ἔργα ἤ οἱ δίκαιοι νόμοι. Οἱ γόνιμοι κατά τήν ψυχή αἰσθάνονται ἕλξη γιά 

τά ὡραῖα σώματα, ἀλλά πρό πάντων γιά τίς ὡραῖες ψυχές, τίς ὁποῖες προσεγγίζουν 

γιά νά δημιουργήσουν μαζί μέ αὐτές  ἀθάνατα ἔργα. 2   

    Συνεπῶς ἡ ἕνωση τοῦ ἄνδρα μέ τή γυναίκα, ἡ ὁποία καταλήγει συνήθως στήν 

τεκνοποίηση, δέν ἔχει γιά τόν φιλόσοφο ἰδιαίτερη σημασία, δεδομένου ὅτι ἡ γέννηση 

τῶν φυσικῶν παιδιῶν εἶναι κατώτερη ἀπό τή δημιουργία τῶν πνευματικών ἀπογόνων 

πού εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς φιλίας μεταξύ ἐναρέτων ἀνδρῶν. Οἱ γυναῖκες, ὅπως τίς εἶχε 

διαμορφώσει ἡ κοινωνία τῆς ἐποχῆς του, προορισμένες κυρίως νά τεκνοποιοῦν, εἶναι  

κατώτερες, κατά τόν φιλόσοφο, ἀπό τούς ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι - ἄν εἶναι γόνιμοι στό 

πνεῦμα - μποροῦν νά διακριθοῦν ὡς φιλόσοφοι, ποιητές, νομοθέτες κ.λ.π. 

 

β) Ἡ γυναίκα – ἱέρεια. 

Ὁ Πλάτων ἐπηρεάσθηκε σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τίς μυστικιστικές θεωρίες τῶν 

Ὀρφικῶν καί τῶν Πυθαγορείων, καθώς καί ἀπό ὡρισμένες θρησκευτικές τελετές τῆς 

ἐποχῆς του, συγκεκριμένα δέ ἀπό τή μαντεία πού βασιζόταν στόν «ἐνθουσιασμό», 

δηλαδή στήν ἐκστατική κατοχή τῆς Πυθίας ἀπό τόν θεό. Ἡ ἱέρεια τοῦ Ἀπόλλωνος 

δέν ἦταν πλέον ὁ ἑαυτός της. Μέσα ἀπό αὐτήν μιλούσε ὁ ἴδιος ὁ θεός. Ὅταν 

 
1 ΠΛΑΤΩΝ, Συμπόσιον, 206 b - c. RΟΒΙΝ, L. (1964 / 19331). La théorie platonicienne de 

l’amour, P.U.F., Paris, pp. 21, 41, 173. 
2 ΠΛΑΤΩΝ, Συμπόσιον, 208 e - 209 e. RΟΒΙΝ, L. (1964 / 19331). La théorie platonicienne 

de l’amour,  pp. 141 - 142. 
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προφήτευε βρισκόταν κάτω ἀπό θεία ἔμπνευση καί σέ κατάσταση μανίας.3  Στήν 

περίπτωση αὐτή ἡ γυναίκα – ἱέρεια, κατά τον φιλόσοφο, κατέχει τό ὑψηλότερο 

σημεῖο τῆς κοινωνικῆς ἱεραρχίας, ὡς κατεχόμενη ἀπό τόν θεό (ἔνθεος), ὅπως φαίνεται 

καί κατά τή μύηση τοῦ Σωκράτη στό μυστήριο τοῦ ἔρωτα ἀπό τήν ἱέρεια Διοτίμα.4  Ὁ 

Πλάτων, ὁ ὁποῖος θεωροῦσε τόν Σωκράτη ὡς τόν τέλειο δάσκαλο, τόν ὁποῖο σεβόταν 

καί θαύμαζε ἀπεριόριστα, τόν  παρουσιάζει στό Συμπόσιον  ὡς  μαθητή τῆς Διοτίμας, 

τήν ὁποία θεωρεῖ ἀνώτερη ακόμη καί  ἀπό αὐτόν.  

    Ἡ ἱέρεια, ἡ ὁποία ἐπανειλημμένα ἀποκαλεῖται ἀπό τόν φιλόσοφο «σοφή» ἤ 

«σοφωτάτη», 5 ἀποκαλύπτει στόν Σωκράτη ὅτι ὁ ἔρωτας εἶναι ἕνα μυστήριο, στό 

ὁποῖο μόνο λίγοι μποροῦν νά μυηθοῦν.6  Ὁ μυούμενος πρέπει κατ’ ἀρχήν νά 

ἐξοικειωθῆ μέ τό αἰσθητό κάλλος. Κατόπιν ἀνέρχεται στό ἑπόμενο στάδιο, αὐτό πού 

ἀφορᾶ τήν ὀμορφιά τῶν ψυχῶν καί τῶν πράξεων, στή συνέχεια δέ  ἀνυψώνεται σέ 

ἐκεῖνο πού ἔχει ὡς ἀντικείμενο τήν ὀμορφιά τῶν ἐπιστημῶν, γιά νά φθάσει τέλος 

στήν κορυφή τῆς κλίμακας, ὅπου ὑπάρχει ἡ ἰδέα τοῦ κάλλους, αἰώνια, ἀγέννητη, 

ἀνώλεθρη καί ἀμετάβλητη, ἡ μόνη πού μπορεῖ νά δώσει  ἀξία στήν ἀνθρώπινη ζωή 

καί νά μᾶς χαρίσει τήν εὐδαιμονία.7 Ἡ Διοτίμα ἀποκαλύπτει ἔτσι στόν Σωκράτη ὅτι ὁ 

ἔρωτας μᾶς ὁδηγεῖ διά μέσου μιᾶς σειρᾶς ἀναβαθμῶν μέχρι τήν ἐντελῶς πνευματική 

θέαση τῆς ἰδέας τοῦ ὡραίου. Ἔχουμε ἐδῶ τήν πλήρη καταξίωση αὐτοῦ τοῦ 

συγκεκριμένου τύπου γυναίκας, ὁ ὁποῖος ὅμως σπάνια ἀπαντᾶται μέσα σέ μιά 

πολιτική κοινωνία. 

 

γ) Ἡ γυναίκα στήν ἰδανική πολιτεία τοῦ Πλάτωνος. 

Ὁ Πλάτων, ὑπερβαίνοντας κατά πολύ τίς καθιερωμένες ἀντιλήψεις τοῦ καιροῦ του, 

πιστεύει ὅτι ἡ γυναίκα δέν διαφέρει ὡς πρός τή φύση της σέ οὐσιαστικά σημεῖα ἀπό 

τόν ἄνδρα, ἀκριβῶς ὅπως δέν διαφέρουν ὡς πρός τήν ἀνθρώπινη φύση τους ὁ 

φαλακρός καί ὁ «κομήτης» (ἐκεῖνος πού ἔχει κώμη).8 Κατά συνέπεια πρέπει νά 

ἀντιμετωπίζεται ὡς ἴση μέ ἐκεῖνον καί νά ἐκτελεῖ τά ἴδια ἔργα μέ αὐτόν, ἀκόμη δέ νά 

ἀναλαμβάνει καί τή διοίκηση τῆς πόλης, δεδομένου ὅτι δέν ὑπάρχει κανένα ἔργο, τό 

ὁποῖο πρέπει νά ἀσκεῖται ἀποκλειστικά ἀπό γυναῖκες ἤ ἀπό ἄνδρες: «ἀλλ’ ἔτι 

 
3 ΠΛΑΤΩΝ, Φαῖδρος, 249 b κ.ἑ. RΟΒΙΝ, L. (1968 / 19351). Platon, P.U.F.. Paris, p. 140. 

DΟDDS, Ε. R. (1978). Οἱ Ἕλληνες καί τό παράλογο, μετάφρ. Γ. Γιατρομανωλάκη, ἐκδόσεις 

Ἀ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα, σσ. 74, 177. GUTHRIE, W. K. C. (1977 / 19501). The Greeks and 

their Gods, Methuen and Co. LTD, London, pp. 87, 199. 
4 ΠΛΑΤΩΝ, Συμπόσιον, 210 a - 212 a. 
5 ΠΛΑΤΩΝ, Συμπόσιον, 201 d, 208 b. Καί στόν Μένωνα ἐπίσης (81 a) ὁ Σωκράτης, ὅταν 

ἀναφέρεται στή θεωρία τῆς προΰπαρξης τῆς ψυχῆς, κάνει λόγο γιά ὁρισμένους σοφούς ἱερεῖς 

καί ἱέρειες, οἱ οποῖοι τοῦ ἀποκάλυψαν ὅτι οἱ ἀνθρώπινες ψυχές, πρίν εἰσέλθουν σέ ἕνα θνητό 

σῶμα, εἶχαν γνωρίσει ὅλα τά  πράγματα (81 c). 
6 ΠΛΑΤΩΝ, Συμπόσιον, 209 d -  210 a. 
7 ΠΛΑΤΩΝ, Συμπόσιον, 210 a -  212 a. RΟΒΙΝ, L. (1964). La théorie platonicienne de 

l’amour, pp.  16 - 19, 174. ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ, I. (19827). Πλάτωνος Συμπόσιον, Ἀθήνα, σσ. 221 - 

224. RIST, J. M. (1964), Eros and Psyche, Phoenix, Toronto, σσ. 26 - 27. ΝΙΑΡΧΟΣ, Κ. 

(2003). Πλάτωνος Συμπόσιον, Αθήνα, σσ. 47 κ.ε. 
8 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, V 454 c. 
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οἰησόμεθα δεῖν τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύειν τούς τε φύλακας ἡμῖν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ... 

Οὐδὲν ἄρα ἐστίν, ὦ φίλε, ἐπιτήδευμα τῶν πόλιν διοικούντων γυναικὸς διότι γυνή, οὐδ’ 

ἀνδρὸς διότι ἀνήρ, ἀλλ’ ὁμοίως διεσπαρμέναι αἱ φύσεις ἐν ἀμφοῖν τοῖν ζώιοιν, καὶ 

πάντων μὲν μετέχει γυνὴ ἐπιτηδευμάτων κατὰ φύσιν πάντων δὲ ἀνήρ». 9  

    Ἔτσι οἱ γυναῖκες τῆς πλατωνικῆς πολιτείας θά ἀσκοῦν τά  ἐπαγγέλματα τοῦ 

ἰατροῦ, τοῦ μουσικοῦ, τοῦ γυμναστῆ, τοῦ πολεμιστῆ ἤ τοῦ φιλοσόφου, ἀκόμη δέ θά 

γίνονται καί φυλακίδες,10 ἐάν ἔχουν τίς ἀπαιτούμενες πνευματικές καί σωματικές 

ἱκανότητες καί λάβουν τήν κατάλληλη παιδεία, ὥστε  νά ἀποκτήσουν ὅλες τίς 

γνώσεις καί τίς ἀρετές πού ταιριάζουν στούς  ἰδανικούς ἄρχοντες: «Οὐκοῦν πρός γε τὸ 

φυλακικὴν γυναῖκα γενέσθαι, οὐκ ἄλλη μὲν ἡμῖν ἄνδρας ποιήσει παιδεία, ἄλλη δὲ 

γυναῖκας, ἄλλως τε καὶ τὴν αὐτὴν φύσιν παραλαβοῦσα;» 11   

    Πρός ἐνίσχυση τῆς ἄποψής του ὁ Πλάτων ανατρέχει στή φύση, ἀναφέροντας τό 

παράδειγμα τῶν σκυλιῶν, τά ὁποῖα ἐκπαιδεύονται, θηλυκά ἤ ἀρσενικά ἀδιακρίτως, 

γιά τή φύλαξη τῶν κοπαδιῶν ἤ γιά τό κυνήγι, ἐφ’ ὅσον δέν διαφέρουν τά μέν ἀπό τά 

δέ: «Τὰς θηλείας τῶν φυλάκων κυνῶν πότερα ξυμφυλάττειν οἰόμεθα δεῖν ἅπερ ἄν οἱ 

ἄρρενες φυλάττωσι καὶ ξυνθηρεύειν καὶ τἆλλα κοινῇ πράττειν, ἤ τὰς μὲν οἰκουρεῖν 

ἔνδον  ... τοὺς δὲ πονεῖν τε καὶ πᾶσαν ἐπιμέλειαν ἔχειν περὶ τὰ ποίμνια;». 12 

    Tό πρόγραμμα τῆς ἐκπαίδευσης περιλαμβάνει πολλά μαθήματα. Οἱ νέοι καί οἱ νέες 

θά διδάσκονται κατ’ ἀρχήν τά στοιχειώδη μαθήματα πού εἶναι ἡ ἀνάγνωση, ἡ γραφή, 

ἡ γυμναστική, ὁ χορός, ἡ μουσική καί ἡ ἀριθμητική. Ὁ Πλάτων δίνει μάλιστα 

ἰδιαίτερη σημασία στήν ἐξάσκηση τῆς νόησης διά τῆς ἀριθμητικῆς καί στήν 

εὐεργετική ἐπίδραση τῆς μουσικῆς – κυρίως ὅταν αὐτή συνδυάζεται μέ τίς 

κατάλληλες γυμναστικές ἀσκήσεις – στίς ψυχές τῶν νέων.13  Στή συνέχεια 

προστίθενται ἡ ἀριθμητική, ἡ γεωμετρία, ἡ φυσική, ἡ ἀστρονομία, ἡ διαλεκτική (τό 

σπουδαιότερο ἀπό ὅλα τά μαθήματα πού εἶναι τό ἐπιστέγασμα - ὁ  θριγκὸς - τῶν 

ἄλλων) καί ἡ  φιλοσοφία.14  

    Ὅσοι φθάσουν στήν ἀνώτατη βαθμίδα τῆς ἐκπαίδευσης, δηλαδή οἱ πλέον ἄξιοι στό 

σῶμα, τό πνεῦμα καί τό ἦθος, ἀφοῦ γίνουν πενήντα ἐτῶν, θά ἀναλάβουν τήν 

ἐξουσία.15  Μόνο ἔτσι θά σταματήσουν τά δεινά τῶν πόλεων, γιατί αὐτοί (οἱ 

φιλόσοφοι – βασιλεῖς) θά ἐφαρμόζουν πάντοτε τή δικαιοσύνη καί θά ἔχουν ὡς σκοπό 

τήν εὐδαιμονία ὅλων τῶν πολιτῶν:«Ἐὰν μή ... ἤ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς 

 
9 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, V 454 e - 455 e.  
10 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, V 455 e -  457 c. 
11 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, V 456 c - d. Βλέπε ἐπίσης ibid. VII 540 a. 
12 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, V 451 d.  
13 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, III 401 d, VII 536 d. Νόμοι, ΙI  654 a - b, VII 804 c - e. Ὁ πλέον 

κατάλληλος μουσικός ρυθμός γιά τήν ἐκπαίδευση τῶν νέων εἶναι, κατά τόν Πλάτωνα, ὁ 

δωρικός (Λάχης,188 d). 
14 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, VII 525 a - 534 e.  
15 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία,VII 539 e - 540 c. Νόμοι, VΙI 809 a. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, K. (1997). 

Φιλοσοφία τοῦ  Πλάτωνος, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Ἀθήνα,  σσ. 114 - 115. 
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πόλεσιν ἤ οἱ βασιλεῖς ... φιλοσοφήσωσι ... καὶ τοῦτο εἰς ταὐτὸν ξυμπέσῃ δυναμίς τε 

πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία  ... οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα ... ταῖς πόλεσι». 16 

Παρατηροῦμε λοιπόν ὅτι ἡ γυναίκα στήν πλατωνική πολιτεία καταξιώνεται πλήρως, 

κάτι πού οὔτε σήμερα δέν ἔχει ἀκόμη ἐπιτευχθῆ σέ παγκόσμια κλίμακα. 

    Ὁ Ἀριστοτέλης ὡς  πρός τό θέμα τῆς  ἀντιμετώπισης τῶν γυναικῶν εἶναι πολύ πιό 

συντηρητικός ἀπό τόν Πλάτωνα, ἀποδεχόμενος τίς περισσότερες ἀπό τίς κρατοῦσες 

ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς του. Ἐν τούτοις δέν διστάζει νά τονίσει τόν πρωτεύοντα ρόλο 

τῆς γυναίκας ὡς πρός τή δημιουργία τῆς πόλης πού ἀποτελεῖ τόν μοναδικό χῶρο μέσα 

στόν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά εἶναι αὐτάρκης, νά διαμορφώσει τήν 

προσωπικότητά του, νά καλλιεργήσει τίς ἔμφυτες ἱκανότητές του καί νά γίνει 

εὐδαίμων διά μέσου τῶν ἀρετῶν, δηλαδή νά ἐπιτύχει τό «εὖ ζῆν». 17 

    Ἡ πόλη ὅμως πού εἶναι ἐπακόλουθο μιᾶς φυσικῆς ἀναγκαιότητας, προέρχεται ἀπό 

τήν κώμη καί αὐτή μέ τή σειρά της ἀπό τόν «οἶκον» (τήν οἰκογένεια).18 Ὁ «οἶκος» 

πάλι ἔχει ὡς πρωταρχικό πυρήνα του τήν ἕνωση τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας, οἱ 

ὁποῖοι δέν μποροῦν νά ζήσουν χωριστά, ἀλλά ἑνώνονται, γιά νά δημιουργήσουν 

ἀπογόνους ὅμοιους μέ αὐτούς: «Ἀνάγκη δὴ πρῶτον συνδυάζεσθαι τοὺς ἄνευ ἀλλήλων 

μὴ δυναμένους εἶναι, οἷον θῆλυ μὲν καὶ ἄρρεν τῆς γενέσεως ἕνεκεν».19 

    Ἡ σημασία πού δίνει ὁ φιλόσοφος στή γυναίκα εἶναι ἐδῶ μεγίστη, ἐφ’ ὅσον χωρίς 

αὐτή δέν θά ὑπῆρχε ἡ πολιτική κοινωνία πού εἶναι ἀπαραίτητη, γιατί κανένας δέν 

μπορεῖ νά ζῆ μόνος του, ἀλλά ὅλοι, ἔχουν ἀνάγκη τῶν γονέων τους, τοῦ (ἤ τῆς) 

συζύγου, τῶν παιδιῶν, τῶν φίλων καί τῶν συμπολιτῶν τους: «Διότι δὲ πολιτικὸν ὁ 

ἄνθρωπος ζῷον πάσης μελίττης καὶ παντὸς ἀγελαίου ζώιου μᾶλλον, δῆλον». 20 

    Σέ ἄλλα ὅμως χωρία ὁ Ἀριστοτέλης ἀντιμετωπίζει τή γυναίκα ὡς ὕπαρξη κατώτερη 

ἀπό τόν ἄνδρα, σύμφωνα μέ τούς φυσικούς νόμους πού ἐπιτάσσουν τήν ὑπεροχή τῶν 

ἀρσενικῶν ζώων ἐπί τῶν θηλυκῶν: «τὸ ἄρρεν πρὸς τὸ θῆλυ φύσει τὸ μὲν κρεῖττον τὸ δὲ 

χεῖρον,  τὸ μὲν ἄρχον τὸ δ’ ἀρχόμενον. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἀναγκαῖον εἶναι καὶ ἐπὶ 

πάντων ἀνθρώπων». 21 

    Ὁ Ἀριστοτέλης ἰσχυρίζεται συγκεκριμένα ὅτι ὁ ἄνδρας πρέπει νά ἄρχει τῆς 

γυναίκας «πολιτικῶς», δηλαδή ὅπως συμβαίνει ἀνάμεσα στούς πολίτες, ὡρισμένοι 

ἀπό τούς ὁποίους ἄρχουν τῶν ἄλλων, ἀποβλέποντας στήν εὐδαιμονία τους,22 

 
16 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία,V 473 c - d. Ibid. IV 420 b, VI 499 b - c. Z΄ Ἐπιστολή, 326 a - b, 328 

a.  

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, K. (1997). Φιλοσοφία του Πλάτωνος, σσ. 108 - 110. 
17 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1253 a 2 - 5, 25. Ibid. 1252 a 1 - 7. 
18 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1252 b 13 - 17.   
19 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, A 1252 a 26 - 28. Ibid. A 1252 b 13 - 17. 
20 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1253 a 7 - 9. Ήθικὰ Νικομάχεια, Α 1097 b 8 - 11. 

GUTHRIE, W. K. C. (19933/19811), A History of Greek Philosophy, Vol. VI: Aristotle: An 

encounter, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 332 - 333. 
21 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1254 b 14 - 15. Ὁ Πλάτων, ὅπως προαναφέρθηκε, ἀνατρέχει 

ἐπίσης στή φύση, ἀλλά γιά νά ἀποδείξει τήν ἰσότητα μεταξύ ἀνδρῶν καί γυναικῶν (Πολιτεία, 

V 451 d). 
22 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1259 b 1 κ.ε. 
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δεδομένου ὅτι ἡ γυναίκα δέν ἔχει τό «βουλευτικὸν» τόσο ἰσχυρό ὅσο ὁ ἄνδρας.23 Ὁ 

φιλόσοφος ὅμως στό σημεῖο αὐτό παραλείπει νά ἀναφέρει ὅτι στήν πραγματικότητα 

ἐλάχιστοι εἶναι οἱ ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς στόχο τους τήν εὐδαιμονία ὅλων τῶν 

πολιτών, ἐφ’ ὅσον ὅπως εἶχε πεῖ καί ὁ Πλάτων: «ἀνθρωπεία φύσις οὐδεμία ἱκανὴ τὰ 

ἀνθρώπινα διοικοῦσα ... πάντα μὴ οὐχ ὕβρεώς τε καὶ ἀδικίας μεστοῦσθαι». 24 

    Ἐάν λοιπόν ἰσχύει ἡ ἀναλογία μεταξύ τοῦ ἄρχοντα μιᾶς πόλης καί  τοῦ πατέρα 

μιᾶς οἰκογένειας, τότε εἶναι ἑπόμενο ὁ ἀρχηγός τῆς οἰκογένειας νά μήν ἐνδιαφέρεται 

πάντοτε γιά τό συμφέρον καί τήν εὐδαιμονία  τῶν μελῶν τοῦ οἴκου του, ὅπως οἱ 

περισσότεροι κυβερνῆτες δέν ἐνδιαφέρονται γιά τό καλό τῶν ὑπηκόων τους. 

    Συνεπῶς οἱ ἀρετές, κατά τόν φιλόσοφο δέν εἶναι ἴδιες, ὅπως πίστευε ὁ Σωκράτης 

καί ὁ Πλάτων, γιά τόν ἄνδρα καί γιά τή γυναίκα, δεδομένου ὅτι ἡ σωφροσύνη, ἡ 

ἀνδρεία ἤ ἡ δικαιοσύνη τοῦ ἄνδρα εἶναι «ἀρχική», τῆς δέ γυναίκας «ὑπηρετική»: 

«Ὥστε φανερὸν ὅτι ἐστὶν ἠθικὴ ἀρετὴ τῶν εἰρημένων πάντων, καὶ οὐχ ἡ αὐτὴ 

σωφροσύνη γυναικὸς καὶ ἀνδρὸς οὐδ’ ἀνδρεία καὶ δικαιοσύνη, καθάπερ ᾢετο 

Σωκράτης, ἀλλ’ ἡ μὲν ἀρχικὴ ἀνδρεία, ἡ δ’ ὑπηρετική, ὁμοίως δ’ ἔχει καὶ περὶ τὰς 

ἄλλας». 25 

    Γιά νά ἐνισχύσει μάλιστα τήν ἄποψή του ὁ Ἀριστοτέλης ἀναφέρει τόν πασίγνωστο 

στίχο τοῦ Σοφοκλῆ: «γυναικὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει», 26  μέ τόν ὁποῖο πολλοί 

συμφωνοῦν ἀκόμα καί σήμερα. 

    Ἄν θελήσουμε τώρα νά ἀπαντήσουμε στό ἐρώτημα: «ποιός ἀπό τούς δύο 

φιλοσόφους εἶναι πιό ἐπίκαιρος;», θά διαπιστώσουμε ὅτι τόσο οἱ ἀπόψεις τοῦ 

Πλάτωνος ὅσο καί ἐκεῖνες τοῦ Ἀριστοτέλη ἔχουν ὀπαδούς στήν ἐποχή μας. Ἐπίσημα, 

βέβαια, οἱ χῶρες τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς ἔχουν ἀναγνωρίσει τήν ἰσότητα 

ἀνδρῶν καί γυναικῶν, ἀλλά ὑπάρχουν καί κράτη, πόλεις ἤ χωριά, στά ὁποῖα οἱ 

ἀντιλήψεις σχετικά μέ τή γυναίκα εἶναι πολύ πιό ὀπισθοδρομικές ἀπό ἐκεῖνες τοῦ 

Σταγειρίτη.         

    Ὁ Πλάτων λοιπόν εἶναι ἐκεῖνος πού μπορεῖ καί πρέπει νά γίνει ὁδηγός μας στή 

δημιουργία μιᾶς καλύτερης κοινωνίας πού θά ἀντιμετωπίζει ἰσότιμα καί χωρίς 

προκαταλήψεις  ἄνδρες καί γυναῖκες. 
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