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Περίληψη 

Στόχος της δημοσίευσης  είναι η παρουσίαση της φύσης της ιδανικής ηγετικής φυσιογνωμίας, κατά  

Πλάτωνα,  η αποτελεσματικότητά των παρεμβάσεών της για την  ανατροπή του (πολιτικού) σκηνικού 

και η σχέση φιλοσόφου-πολιτείας στο πλαίσιο του διαλόγου του Πολιτεία και πιο συγκεκριμένα στην 

αλληγορία του σπηλαίου. Ο Πλάτων απευθύνεται σε εκείνους τους φιλοσόφους που διαθέτουν 

κοινωνική ευαισθησία, ενσυναίσθηση, ανταπόκριση προς τα κοινωνικά κελεύσματα, αντίληψη της 

έννοιας του δικαίου ως πολιτικής, φιλοσοφικής και ανθρωπολογικής αρχής. 
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Abstract 

The issue of this paper refers to the ideal leadership and the effectiveness of policy reforms in Plato’ 

Republic. Τhe key question is who is the most appropriate personality to achieve the common good. 

Plato’s historical perspective gives us an argument, which however we should consider whether it is 

effective nowadays. According to Plato a city-state ruled by a philosopher -politician is the best form 

of government. But here raised some questions: i) Are all philosophers capable of ruling, ii) do they 

want to rule, and iii) what the philosopher must know in order to become able to rule? Plato focuses on 

philosopher’s understanding of the necessity of his intervention. This means to lose his special 

privileges of philosophical life, to pursue the benefit of society. Thus Plato’s appeal is addressed to 

those philosophers who have social sensitivity and embody the concept of justice as a political, 

philosophical and anthropological principle. 
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Στόχος της δημοσίευσης  είναι η παρουσίαση της φύσης της ιδανικής ηγετικής 

φυσιογνωμίας (του φιλοσόφου), κατά  Πλάτωνα,  η αποτελεσματικότητά των 

παρεμβάσεών της για την  ανατροπή του κοινωνικού-πολιτικού σκηνικού, καθώς και 

η σχέση φιλοσόφου-πολιτείας, στο πλαίσιο του διαλόγου Πολιτεία και πιο 

συγκεκριμένα στην αλληγορία του σπηλαίου1.   

    Στην Πολιτεία βλέπουμε την ανάλυση του εσώτερου πυρήνα μιας θέσμισης που 

προτείνεται: την αναγνώριση της ιδανικής ηγεσίας  των φιλοσόφων και της εξουσίας 

 
1 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 514a-521c. 
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που ο Νόμος2 και η πολιτεία αναγνωρίζει  σε αυτούς υπό τους όρους: i. τής 

επ’αγαθόν φίλιας εμπλοκής τους στο εμμένον και ii. της διασφάλισης (πολιτικά, 

θεσμικά) της απρόσκοπτης παρέμβασής τους. Η αναγνώριση αυτής της ιδανικής 

ηγεσίας απαιτεί κατάλληλο ανθρωπολογικό υπόβαθρο του φιλοσόφου3, αγαθή 

πρόθεση (εκπορευόμενη από την οικείωση της εμπειρίας του αγαθού) και 

αποτελεσματικό πλαίσιο δράσης. Ο Πλάτων στην αλληγορία του σπηλαίου στην 

πραγματικότητα φιλοτεχνεί το πορτρέτο του ιδανικού ηγέτη, του οποίου η 

φιλοσοφική  παιδεία είναι η εκ των ων ουκ άνευ διευθυντική αρχή προς αξιολογικά 

επιλεγμένο και δεκτικού πραγμάτωσης στόχο. Ο υψηλός αυτός στόχος βρίσκεται στα  

βάθη της γης στην αλληγορία. 

    Η Πολιτεία είναι ένα κομβικό για την πλατωνική φιλοσοφία έργο στο οποίο 

τίθενται τα θεμέλια όχι μόνο της πολιτικής και ηθικής φιλοσοφίας του Πλάτωνος 

αλλά και της  οντολογίας, γνωσιολογίας, όπως και της φιλοσοφίας της παιδείας4. 

Συνεπώς, εκτός της πραγμάτευσης, λογικοδιαλεκτικά αλλά και μυθοποιητικά5, του 

ορισμού της δικαιοσύνης, βασικoί άξονες του πλατωνικού αυτού συγγράμματος  είναι  

η ανάδειξη της σχέσης φιλοσόφου-πολιτείας, η παρουσίαση ενός είδους φιλοσοφικής 

και πολιτικής παιδείας με  μεθοδολογικό εργαλείο τη διαλεκτική6, ένα συλλογιστικό 

εφόδιο με γνωσιολογική ανταπόκριση ενταγμένο στον ανθρώπινο κόσμο της 

διερώτησης, του αληθινού διαλόγου.  

    Αν η μελέτη της σχέσης πολιτείας-πολίτη είναι ένα από τα κλασικά μοτίβα 

αναφοράς στην πολιτική φιλοσοφία, στην Πολιτεία λαμβάνει χώρα μια ενδιαφέρουσα 

εξειδίκευσή της, η σχέση φιλοσόφου - πολιτείας, μια από τις εκλεκτικές καινοτομίες 

του πλατωνικού λόγου με εστίαση στην  ιδανική ηγεσία, η οποία καλείται να 

ανταποκριθεί  σε συνθήκες κρισιμότητας, φαυλότητας, ή επικίνδυνης απαιδευσίας. 

Καθοριστικό σημείο εδώ  είναι το εξής: η σχέση φιλοσόφου – πολιτείας δεν 

αντανακλάται απλά σε συγκεκριμένες επιλογές της τέχνης της κυβερνητικής7, αλλά 

αποτυπώνει τη θετική ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα της δράσης του 

φιλοσόφου.  Στην πραγματικότητα θα παρακολουθήσουμε μια φιλοσοφική διατομή - 

με ισχυρή ανθρωπολογική σήμανση - στο πολιτικό βάθος της σχέσης της 

προσωπικότητας του ιδανικού ηγέτη-φιλοσόφου και των αναγκών της πολιτείας. Σε 

ένα κείμενο σπουδαίο για την κλασική πολιτική φιλοσοφία και εισαγωγικό στην 

 
2 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 519e-520a. 
3 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 487a. 
4 Πβ. TAYLOR, Α.Ε. (1992). The Man and his Work, M.I.E.T., Athens, σελ. 311, 

SCHOFIELD, M. (2006). Plato: Political Philosophy, Oxford, Ο.U.P., p. 34, WALLACH, J.  

(2001). Platonic Political Art: A Study of Critical Reason and Democracy, The Pennsylvania 

State University, Pennsylvania, pp. 27, 50. Πβ. και ALLIOT, PH. (2011). “On First 

Understanding Plato’s Republic”, The European Journal of International Law, vol. 22 no.4, 

doi: 10.1093/ejil/chr085. 
5 MORGAN, K. (2002). Myth and Philosophy from the Presocratics to Plato, Cambridge 

University Press, p. 13, 212. 
6 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 533a-535a, 536d-e, 537c-e, 539a-d. 
7 Πβ. HOWLAND, J. (1998). "The "Republic's Third Wave and the Paradox of Political 

Philosophy." The Review of Metaphysics 51, no. 3, p. 639. 
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ιστορία της πολιτικής φιλοσοφίας8, ο Πλάτων καλεί τους φιλοσόφους να παρέμβουν 

σωτήρια. Ο φιλόσοφος, ως ο κατεξοχήν διαλεκτικός9, λειτουργεί διαμεσολαβητικά. 

Αυτή η διαμεσολάβηση, όμως, δεν είναι τεχνικού χαρακτήρα,  αλλά ύψιστη 

παιδευτική και πολιτική πράξη («μετά νοῦ καί τέχνης»10) που αντανακλάται στο ήθος 

των «ἐν ταῖς πόλεσι»11. Στο πλαίσιο  της σχέσης αυτής (φιλοσόφου-πολιτείας), ο 

φιλόσοφος οφείλει  να είναι αποτελεσματικός και εμπνευστικός,  να παράγει έργο 

θεωρητικό (Πολιτικός)12 αλλά και πρακτικό (Πολιτεία)13. Οφείλει να είναι και 

ανεκτικός14. Στο βάθος, όχι απλά να συμβάλλει σε μεταρρυθμίσεις αλλά να αλλάξει 

την τάξη των πραγμάτων, να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις ενός πολιτικού πράττειν, 

στη βάση της ύπατης αξίωσης της πλατωνικής διαλεκτικής, του συναιρεῖν. Η 

συμβολή του ενός, του φιλοσόφου, φέρει τη σφραγίδα της τελειότητας15 έναντι μιας  

«πολλαπλότητας» που αδυνατεί να συλλάβει, προς το παρόν, την αξία της συμβολής 

αυτής, αλλά μένει προσκολλημένη σε ένα κόσμο στρεβλό και αναξιόπιστο, γνωστικά, 

ηθικά, πολιτικά.  

    Συνεπώς, η πολιτική στην  Πολιτεία δεν περιορίζεται σε ένα είδος πρακτικής16 ή 

διαχείρισης.  Είναι μια φιλοσοφικά παιδευτική διεργασία με απόβλεψη την 

ανασυγκρότηση εκ των έσω της παραπαίουσας κοινότητας των ἐν τῷ σπηλαίῳ. 

Προϋπόθεση της ανασυγκρότησης αυτής είναι η αποτελεσματικότητα της σχέσης  

φιλοσόφου και πολιτείας. Η σχέση αυτή χαρακτηρίζεται, κυρίως, από αντιθέσεις 

(ευδαίμονα βίο φιλοσόφων-φαύλη αντιμετώπισή τους στον κόσμο των δεσμωτών, 

άνοδος γνωσιακή των φιλοσόφων – κάθοδος στον κόσμο των σκιών, κ.ά.), οι οποίες 

υπερβαίνονται. Η υπέρβαση  αυτή δεν στηρίζεται  στα πρωτεία της βασιλείας των 

φιλοσόφων17, αλλά χαρακτηρίζεται από μια ακατάβλητη ανθρώπινη προσπάθεια, η 

οποία όμως αντικατοπτρίζει τον αξιακό προσανατολισμό της εξουσίας των 

 
8 Πβ.  STRAUSS, L. (1949). “Political Philosophy and History”, Journal of the History of 

Ideas, 10(1), p. 30. doi:10.2307/2707198. 
9 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 537c7. 
10 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτικός, 297b. 
11 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 544e. 
12 Πβ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτικός, 284b. Αντικείμενο εξάλλου του διαλόγου αυτού, ο οποίος 

ανήκει στη β΄τετραλογία, κατά τον Θράσυλο (Κρατύλος, Θεαίτητος, Σοφιστής, Πολιτικός), 

είναι ο ορισμός του πολιτικού ανδρός. Σε όλους τους πλατωνικούς διαλόγους, πάντως, 

διακρίνουμε και αναφορές της πολιτικής του φιλοσοφίας πρακτικού χαρακτήρα. 
13 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία,  519c 2: «ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους 

δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ», 519c8: «ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ᾽ 

ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν».  
14 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 519c9. 
15 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία,543a. Και στον Φαίδωνα  παρακολουθούμε τον φιλόσοφο να 

βαδίζει «μετά λόγου» (66b), να πρέπει να εξηγεί την «αἰτίαν καί τήν ἀνάγκην» (97e). 
16 Πβ., WALLACH, J. (2001), ό.π., p. 43. 
17  ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 473d 1: «ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἢ οἱ 

βασιλῆς τε νῦν λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καὶ ἱκανῶς», πβ. επίσης και 

472a, 499a-c. 
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φιλοσόφων18, την ικανότητά τους για ασφαλείς και  ιδεατές κρίσεις19, ένα γνωστικά 

αλλά και πολιτικά υψηλό στοίχημα. Η ικανότητα αυτή τούς υπαγορεύει, φυσικά, να 

τεθούν την υπηρεσία των συμφερόντων των συμπολιτών τους.20 Ο  φιλόσοφος 

καλοτυχίζει τον εαυτό του και αισθάνεται έλεος-οίκτο για τους κατοίκους του 

σπηλαίου: «ἀναμιμνῃσκόμενον αὐτὸν τῆς πρώτης οἰκήσεως καὶ τῆς ἐκεῖ σοφίας καὶ 

τῶν τότε συνδεσμωτῶν οὐκ ἂν οἴει αὑτὸν μὲν εὐδαιμονίζειν τῆς μεταβολῆς, τοὺς δὲ 

ἐλεεῖν;»21. 

    Πιο συγκεκριμένα στο αντιπροσωπευτικό απόσπασμα από την Πολιτεία  (519d-

520d), ο Σωκράτης συνομιλεί με τον Γλαύκωνα (έναν από τους αδελφούς του 

Πλάτωνος) σχετικά με την κοινωνική αποστολή των φιλοσόφων και την ηθική τους 

υποχρέωση  να προστρέξουν σε βοήθεια. Το σκοτεινό περίγραμμα του βίου των 

δεσμωτών επιβάλλει, σαφώς, μια δραστική παρέμβαση για την ανατροπή του. 

Παρέμβαση την οποία αναλαμβάνουν οι φιλόσοφοι με  τίμημα την απώλεια του 

ευδαίμονος και ανέμελου βίου. Στο σημείο αυτό ο  Γλαύκων θέτει ένα κομβικό 

ερώτημα στον Σωκράτη: Πως είναι δυνατό να εξαναγκάσουμε τους φιλοσόφους, οι 

οποίοι ζουν μια μακάρια ζωή, να κάνουν κάτι δυσάρεστο για αυτούς;  Το ερώτημα 

αυτό εστιάζει στην αποτελεσματικότητα αλλά και αναγκαιότητα αυτής της 

παρέμβασης:  

1. Σε καθεστώς πίεσης και ηθικού εξαναγκασμού. Υπάρχει λόγος αυτή η άριστη 

μερίδα πολιτών-διανοητών να υποχρεωθεί να βιώσει μια δυσάρεστη εμπειρία (της 

κατάβασης στο σπήλαιο των δεσμωτών22); Μήπως αυτό, εκτός από δυσάρεστο, είναι 

και ηθικά μεμπτό; H κατάβαση του φιλοσόφου στα επαχθέστατα της κοινωνίας του 

είναι, τρόπον τινά, παραβίαση/υπονόμευση της ελεύθερης βούλησής τους («καὶ μὴ 

ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’ ἐκείνους τοὺς δεσμώτας»)23; Η  κοινωνική ευρυθμία 

φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της θυσίας των φιλοσόφων. Μιας θυσίας την οποία 

καλούνται να αντιληφθούν ως χρεία της πόλης και ασμένως μάλιστα να την 

αποδεχθούν αποδεικνύοντας ότι έχουν διαφορετική αίσθηση της έννοιας της 

ευδαιμονίας24.  

    Ωστόσο, επισημαίνεται εδώ ότι δεν είναι όλοι οι φιλόσοφοι ικανοί προς άσκηση 

της πολιτικής εξουσίας. Αναγνωρίζει ο Πλάτων δυο κατηγορίες φιλοσόφων, τους 

ενεργούς και τους αιώνιους εραστές της σοφίας, οι οποίοι δεν επιθυμούν να αφήσουν 

τον διανοητικό τους παράδεισο, εγκλεισμένοι στον γυάλινο κόσμο της θεωρίας δίχως 

πρακτικό25 προσανατολισμό στη ζωή τους. Η έκκλησή του στην Πολιτεία26 

απευθύνεται σε αυτούς που δεν είναι αποστασιοποιημένοι. Στόχος του είναι εκείνος ο 

 
18 BROOKS, TH. (2006). “Knowledge and Power in Plato’s Political Thought”, International 

Journal of Philosophical Studies, p. 51. 
19 BROOKS, TH. (2006). Ό.π., p. 52. 
20 BROOKS, TH. (2006). Ό.π., p.55. 
21 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 516c 4-6. 
22 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 517d-e. 
23 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 519d 4-5, πβ. και 519c 4-5. 
24 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 521a-b. 
25 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 519c 4-5. 
26 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 519d-520a. 
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φιλόσοφος που διαθέτει κοινωνική ευαισθησία, ενσυναίσθηση, ανταπόκριση προς τα 

κοινωνικά κελεύσματα, υψηλή αίσθηση της αντίληψης του «μετέχειν  τῶν 

παρ’ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν»27. Πρόκειται για ένα είδος πολιτικής 

διορατικότητας  που οφείλει να διαθέτει ο ικανός ηγέτης - φιλόσοφος και η οποία 

καλλιεργείται με τον εν γένει φιλοσοφικό προσανατολισμό28 και την παιδεία ψυχής, η 

οποία θα αχθεί προς τη γνώση29, το εἶναι.  

     2.  Σε συνθήκες  πλάνης, αμφισβήτησης, φαυλότητας και απροθυμίας των 

κατοίκων του σπηλαίου να ανταποκριθούν στα κελεύσματα των φιλοσόφων:  

Ο Σωκράτης απαντά τονίζοντας ότι ο κοινωνικός εξαναγκασμός των φιλοσόφων όχι 

μόνο δεν είναι ηθικά μεμπτός αλλά είναι επιβεβλημένος και δεν συνιστά καταπάτηση 

του δικαιώματός τους να επιλέξουν τον τρόπο ζωής που επιθυμούν30. Εδώ ο Πλάτων, 

φαίνεται να εστιάζει στο ζήτημα του ηθικού βάρους των παραλείψεων31. Επιπλέον, η 

παρέμβασή του φιλοσόφου στα κοινωνικά τεκταινόμενα είναι ένας ρεαλιστικός και 

επιτεύξιμος στόχος32  υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

    α. Να δεχτεί ο ευδαίμων φιλόσοφος να εγκαταλείψει τη ζωή του «ἐν μακάρων 

νήσοις»33, να συνειδητοποιήσει ότι είναι γέννημα θρέμμα34 μιας πολιτείας και της 

οφείλει να καταβεί στον κόσμο των δεσμωτών, έναν αποκρουστικό και σκοτεινό 

«τόπο». Να έχει την ικανότητα προσαρμογής σε ακραίες και αγενείς συμπεριφορές 

των συμπολιτών του απέναντί του. 

    β. Να εμπλακεί μαζί τους, να συγχρωτιστεί με αυτούς, να δεχτεί τα πλήγματα που 

μπορεί να του φέρουν, αλλά τελικά να κατορθώσει το σκοπό του. Να σημειώσουμε 

εδώ ότι ο φιλόσοφος στην Πολιτεία δεν απευθύνεται στο ίδιο κοινό στο οποίο 

απευθυνόταν ο Σωκράτης προκειμένου να ασκήσει τη μαιευτική του. Ο εν απορία και 

μη ειδώς συνομιλητής – ο πλήρως απογυμνωμένος από όλες τις βεβαιότητες του 

λόγου-όμως πάντα πρόθυμος, μη εριστικός και διαλεκτικός, είναι ο ιδανικός 

συνομιλητής για τον Σωκράτη. Είναι αυτός που προσφέρεται για φιλοσοφική 

συζήτηση, η οποία, φαινομενικά,  ξεκινά από το σημείο μηδέν. Στο σπήλαιο οι 

δεσμώτες έχουν ακριβώς τα αντίθετα χαρακτηριστικά. 

    γ. Να βοηθήσει τους δεσμώτες να βελτιωθούν γνωσιολογικά, να αρχίσουν να 

βλέπουν τα «μάλλον όντα» ώστε να τους γεννηθούν απορίες (515c-e), οι οποίες θα 

ανοίξουν το δρόμο της γνωστικής ανάβασης35  και της πολιτικής συνειδητοποίησης. 

 
27 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 519d 5-6. 
28 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 521a. 
29 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 521d3-4, 523a-d, 532c-d, 533d-e. 
30 Είναι ένα ζήτημα κατά πόσο η ανταπόκριση του φιλοσόφου στις επιταγές της πόλης είναι 

ενάντια στις επιθυμίες του. Κατά τον HALL,  D. (1977). “The Republic and the "Limits of 

Politics”, Political Theory, 5 (3), p. 310, η εν λόγω παρέμβαση του φιλοσόφου δεν μπορεί να είναι 

ενάντια στη φύση του, το ατομικό και το κοινό όφελος συμπλέκονται. 
31 Πβ. και του ιδίου, 7η Επιστ., 328b-c. 
32 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 499b-d. 
33 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 519c5, 520d-e. 
34 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 520b-c. 
35 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 521c. 
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Έτσι θα αναδειχθεί ότι το ζήτημα της παιδείας είναι και ηθικοπολιτικής φύσης36. Ο 

φιλόσοφος είναι ο καταλληλότερος για να βοηθήσει κάποιον να αντιληφθεί τα 

επίπεδα της πραγματικότητας, νοητής και ορατής.37   

    δ. Nα πεισθεί ο απρόθυμος φιλόσοφος από την επιχειρηματολογία του 

προσωποποιημένου Νόμου -την οποία παρουσιάζει ο Σωκράτης-, ο οποίος 

ενδιαφέρεται για την ευδαιμονία ολόκληρης της πόλης38 και παρακινεί τον φιλόσοφο 

να αντιληφθεί την κοινωνική αποστολή του. Η ατομική ευδαιμονία δεν είναι εφικτή 

εκτός της ευδαιμονίας του συνόλου: «νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει 

διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ᾽ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι»39. Η 

ατομική δικαιοσύνη αντικατοπτρίζεται στην πολιτική δικαιοσύνη και η ευτυχία του 

κράτους προηγείται της ευτυχίας του ατόμου. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα 

κλειδιά ανάγνωσης της Πολιτείας, η δίκαιη συμπεριφορά ωφελεί πρώτα από όλα εμάς 

τους  ίδιους40.  Είναι αξιοσημείωτο εδώ ότι ο Νόμος αποτελεί μια θέσμιση, όχι μόνο 

πολιτικού αλλά και φιλοσοφικού χαρακτήρα, δεν είναι απλά συλλογή διατάξεων, 

αλλά διαθέτει εσωτερική και αποβλεπτική λειτουργία. Ο Νόμος, στον Πλάτωνα, είναι 

ένας βασικός όρος πολιτικής συμβίωσης και κεντρικό ζήτημα της φιλοσοφίας του41. 

Ο φιλόσοφος είναι ο καταλληλότερος για την αποστολή αυτή, καθώς η 

αποτελεσματικότητα της ηγετικής παρέμβασης του ερείδεται: 

i) Στο λογιστικό42 μέρος της ψυχής του, το οποίο θα απομακρύνει τις επιταγές του 

θυμοειδούς και του επιθυμητικού43, θα στραφεί στην αλήθεια, στο αγαθό.44 

ii) Στην ψυχική αντοχή του, ώστε να υπομένει την αμφισβήτηση, τον εμπαιγμό από 

τους απαίδευτους. Να ξεπεράσει τη δυσφορία να αντικρίζει το σκοτάδι και τα είδωλα 

ενώ προετοιμάστηκε μια ολόκληρη ζωή για τον υψηλό φιλοσοφικό στόχο. Μπορεί 

όμως να ξεπεράσει αυτή τη δυσφορία, καθώς διαθέτει την (καθολική) εποπτεία του 

όλου45, του όντος, της αλήθειας, έχει δει το μέγιστο μάθημα,  και είναι λογικό και 

ηθικά αναμενόμενο να επιθυμεί τη συνολική ανάκαμψη προς αυτή την κατεύθυνση.    

    Στο 505d 11 αναφέρεται καθαρά: «ὃ δὴ διώκει μὲν ἅπασα ψυχὴ καὶ τούτου ἕνεκα 

πάντα πράττει». Εδώ φαίνεται η σωκρατική ηθική επίδραση. Αυτή η εποπτεία είναι η 

κινητήριος δύναμη αντίστασης του φιλοσόφου στα κελεύσματα των επιθυμιών του.  

iii) Στην κοινωνική του παρέμβαση. Ο φιλόσοφος έχει μια διαφορετική αντίληψη για 

την εξουσία: «τὸ δέ που ἀληθὲς ὧδ᾽ ἔχει˙ ἐν πόλει ᾗ ἥκιστα πρόθυμοι ἄρχειν οἱ 

 
36 Πβ. SCHOFIELD, M. (2006), p. 43. 
37 Σχετικά πβ. VLASTOS, GR. (2013). “Degrees of reality in Plato”, New Essays on Plato 

and Aristotle, ed. Renford Bambrough, Routledge, London, N. York, p. 4. 
38 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 520a. 
39 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 519e1-3. 
40 STALLEY, R. (1998). “Plato's Doctrine of Freedom”, Proceedings of the Aristotelian 

Society, 98, new series, pp. 145-158, http://www.jstor.org/stable/4545279, p. 145. 
41 HALL, J. (1956). "Plato's Legal Philosophy", Indiana Law Journal: Vol. 31: Iss. 2, 

http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol31/iss2/1. 
42 Πβ. TAYLOR, Α.Ε. (1992), σελ. 330. 
43 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία 439d-441c, 441e-442a. Πβ. και Φαίδρ., 246a-256d. 
44 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 518c-d. 
45 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 476b-c ,476b 10-11, 505a. 

http://www.jstor.org/stable/4545279
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μέλλοντες ἄρξειν, ταύτην ἄριστα καὶ ἀστασιαστότατα ἀνάγκη οἰκεῖσθαι, τὴν δ᾽ 

ἐναντίους ἄρχοντας σχοῦσαν ἐναντίως»46. Ο απρόθυμος για άσκηση εξουσίας 

φιλόσοφος, αυτός που απολαμβάνει δηλαδή τα ωφελήματα του θεωρητικού βίου και 

δεν θέλγεται από τις εφήμερες απολαύσεις του πλανημένου πλήθους, αλλά 

συνειδητοποιεί  έγκαιρα το χρέος του και το εκτελεί στο ακέραιο, είναι ο εγγυητής 

της άριστης διακυβέρνησης, πραγματώνει την έννοια της ιδανικής ηγεσίας.  

iv) Τέλος, το αίσθημα του δικαίου (που είναι και η κεντρική θεματική της Πολιτείας), 

η εμπειρία της βίωσης του ωραίου, το δικαίου και του αγαθού47  είναι το 

σημαντικότερο κίνητρο που ωθεί τον φιλόσοφο να προστρέξει στην κοινωνία του48 

και να διασφαλίσει σε αυτήν ζωή «αγαθή» και «έμφρονα»49. Το ευ ζην στην Πολιτεία 

είναι συναρτημένο προς την έννοια της δικαιοσύνης και προς αυτή την κατεύθυνση 

δείχνει ο φιλόσοφος50. Το αίσθημα του δικαίου που διέπει τον φιλόσοφο είναι αυτό 

που διακρίνει την ιδεατή πολιτική διακυβέρνησή του51 και στο βάθος γίνεται το 

κριτήριο απονομής της απόλυτης εξουσίας σε μια εξίσου ιδεατή πολιτεία (βασιλεία 

των φιλοσόφων). 

    O φιλόσοφος δεν ανέχεται την αδικία, δεν πολυπραγμονεί, έχει επίγνωση του 

ρόλου του και του εαυτού του, έχει γίνει φίλος με τον εαυτό του, έχει αρμονία μέσα 

στην ψυχή του (και στις τρεις υποστάσεις της)52. Τα στοιχεία αυτά έμπρακτα 

αξιοποιούνται κατά την κατάβαση στο σπήλαιο. Με αυτά τα εφόδια  ενεργεί στον 

δημόσιο και στον ιδιωτικό βίο, αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο και ανταποκρινόμενος στα 

κελεύσματα της πολιτείας του, απελευθερώνει τους δεσμώτες και δίνει απαντήσεις σε 

βασανιστικά ερωτήματα του βίου των ανθρώπων (τι είναι δικαιοσύνη53, τι συμβαίνει 

μετά το θάνατο54, κ.ά.) διαθέτοντας ισχυρό πολιτικό λόγο. Θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε ότι ο πρόθυμος φιλόσοφος διαθέτει μια διαφορετικού ποιού ανδρεία55, 

γνώρισμα της τάξης των επικούρων, το οποίο είναι ένα είδος σωτηρίας για την 

επιβίωση της πόλης: «Σωτηρίαν ἔγωγ’, εἶπον, λέγω τινὰ εἶναι τὴν ἀνδρείαν»56.  Όπως 

στη σύγχρονη δημοκρατία η παιδευτική επίδραση του μορφωτικού αγαθού (συνοδεία 

και άλλων προϋποθέσεων, βέβαια) είναι ικανή να θεμελιώσει την ενεργητική 

συμμετοχή του πολίτη στο πλαίσιο της διαλεκτικής αντίληψης ιδιωτικού και 

δημόσιου βίου, έτσι και στην Πολιτεία του Πλάτωνος η παιδευτική πορεία προς το 

αγαθόν είναι ικανή να θεμελιώσει -μεταξύ άλλων - μια ιδεώδη πολιτική σχέση, τη 

σχέση φιλοσόφου-πολιτείας. Kαι να σημειώσουμε εδώ ότι για τον Πλάτωνα η 

 
46 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 520d2-3. 
47 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 520c. 
48 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 520e. 
49 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 521a4. 
50 Σχετικά πβ. SCHOFIELD, M. (2006), p. 3. 
51 Πβ. STALLEY, R. (1998), p. 147. 
52 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία 444b-c. 
53 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 331c-e. 
54 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 614b. 
55 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 429a-430a. 
56 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 429c 5. 
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οργανωμένη κοινωνία -όπως υποστηρίζει ο Alliott57- δεν είναι κάτι το «φυσικό», 

όπως στον Αριστοτέλη. Είναι ένα είδος διανοητικής κατασκευής, με τάσεις 

τελειότητας58 δύσκολα υλοποιήσιμης. Συμπλέκεται η γνωσιολογική τελειότητα προς 

την πολιτική τελειότητα σε ένα ακανθώδες όμως ανθρωπολογικά τοπίο. 

Η καινοτομία που εισφέρει ο Πλάτων εδώ στη νέα αυτή μορφή της πολιτικής σχέσης 

είναι προφανής: εισάγει στο όλο εγχείρημα την πολιτική δυναμική του φιλοσόφου. Ο 

Νόμος καλεί, παροτρύνει, επιβάλλει, ο φιλόσοφος όμως υλοποιεί, αλλάζει, 

αναβαθμίζει, εμπνέει. Στόχος του είναι  οι βέλτιστες φύσεις να κατευθυνθούν προς το 

μάθημα το μέγιστον, «ἰδεῖν τε τό ἀγαθόν»  (519b-d). Έτσι πραγματώνεται  στο 

φιλοσοφικό βίο (ὅντινα χρὴ τρόπον ζῆν59) η συμπλοκή του ηθικού, γνωστικού και 

πολιτικού που  συνοψίζει, αφ’ενός, τη σωκρατική επιρροή (ταύτιση γνώσης και 

αρετής)60, αφ’ετέρου,  τη βαθύτερη απόβλεψη της θεωρίας των ιδεών στον Πλάτωνα 

στο πλαίσιο της πολιτικής διακυβέρνησης. Το φιλοσοφικό επιχείρημα, συνεπώς, της 

Πολιτείας αναλύει την έννοια της πόλεως ως αξίας, η οποία  στοχεύει στη 

δημιουργία, αποδοχή και αξιοποίηση μιας ηγετικής μορφής, του φιλοσόφου, ως 

«μηχανής» παραγωγής πολλαπλών ωφελημάτων. 

    Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως ο Πλάτων συλλαμβάνει  την κρισιμότητα της σχέσης: 

εξουσίας-δύναμης-προσώπου. Το καινοτόμο στοιχείο εδώ – και συνεπώς προκλητικό 

για τον φιλόσοφο- είναι ότι εισάγεται η έννοια της εξουσίας με ένα διαφορετικό 

τρόπο,  σχετικό με τη φιλοσοφική καταξίωση και τη διαρκή βελτίωση της κοινωνίας. 

O φιλόσοφος στον Πλάτωνα είναι η εξουσία. Προϋπόθεση του  ανατρεπτικού του 

λόγου («ο τρόπος των ανθρώπων»)61, που συνιστά το θεμέλιο λίθο της εξουσίας του, 

είναι όχι μόνο να συνειδητοποιήσει το κοινωνικά υψηλό φορτίο που του αναλογεί 

(Πολιτεία, Θεαίτητος62), αλλά και ενεργητικά να το προασπίσει με όποιο κόστος.  

     Η εξουσία -πολιτική δύναμη του φιλοσόφου, εκτός του ότι απορρέει από μια 

ιδιότυπη αίσθηση καθήκοντος, είναι ένα μίγμα προκλήσεων και απολαύσεων, που 

έχουν σχέση βέβαια με μια πολιτεία που διακρίνεται για τις αρετές της: σοφία, 

ανδρεία, σωφροσύνη, δικαιοσύνη63. Προκλήσεων που αφορούν στην ανάταξη της 

κοινωνίας ώστε να αντικρίσουν όλοι το φως του ηλίου, το αγαθόν, αλλά και ανάταξης 

του εαυτού (του φιλοσόφου) ώστε να κινηθεί ο ίδιος προς καθορισμό πράξης 

απελευθερωτικών, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Απολαύσεων που απορρέουν από 

την αναγνώριση του ρόλου του από όλους και την αγάπη του στο φιλοσοφείν. Το όλο 

πλαίσιο προϋποθέτει: μεγαλοψυχία, φιλία, βαθιά αγάπη για τον άνθρωπο,  

εμπιστοσύνη  στις νοητικές του ικανότητες και τις παρεπόμενες ηθικές αρετές του 

 
57 ALLIOT, PH. (2011), doi: 10.1093/ejil/chr085. 
58 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία,372e. 
59 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Γοργίας, 500c, 492d. 
60 TAYLOR, Α.Ε. (1992), ό.π., σελ.  311. 
61 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία 329d4. 
62 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Θεαίτητος, 172c-177c. 
63 ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία 433b-c. 
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(σύλληψη της αρχής του διαφωτισμού»64). Αυτόν τον φιλόσοφο θέλει να 

προσγειώσει ο Πλάτων στη γη και μάλιστα στα έγκατά της, στις πιο ζοφερές 

κρυψώνες της άγνοιας. 
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