Ἐὰν μή, ἦν δ’ ἐγώ, ἢ οἱ φιλόςοφοι
βαςιλεύςωςιν ἐν ταῖσ πόλεςιν ἢ οἱ
βαςιλῆσ τε νῦν λεγόμενοι καὶ
Ο ΔΙΑΦΨΡΙΜΟ ΣΨΝ
δυνάςταιφιλοςοφήςωςι
γνηςίωσ τε
ΣΑΞΕΨΝ ΣΗΝ ΠΛΑΣΨΝΙΚΗ
καὶ ἱκανῶσ, καὶ
τοῦτο
εἰσ
ταὐτὸν
ΠΟΛΙΣΕΙΑ
ςυμπέςῃ, δύναμίσ
τε πολιτικὴ καὶ
ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
φιλοςοφία, τῶν δὲ νῦν πορευομένων
χωρὶσ ἐφ’ ἑκάτερον αἱ πολλαὶ φύςεισ
ἐξ ἀνάγκησ ἀποκλειςθῶςιν, οὐκ ἔςτι
κακῶν παῦλα, ὦ φίλε Γλαύκων, ταῖσ
πόλεςι, δοκῶ δ’ οὐδὲ τῷ ἀνθρωπίνῳ
γένει, οὐδὲ αὕτη ἡ πολιτεία μή ποτε
πρότερον
φυῇ
τε
εἰσ
τὸ
δυνατὸν καὶ φῶσ ἡλίου ἴδῃ, ἣν νῦν
λόγῳ διεληλύθαμεν. ἀλλὰ τοῦτό
ἐςτιν ὃ ἐμοὶ πάλαι ὄκνον ἐντίθηςι
λέγειν, ὡσ πολὺ παρὰ δόξαν ῥηθήςετ
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ΠΡΟΛΟΓΟ

τα πλαίσια συζητήσεων με άλλους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
αναφορικά με το ζήτημα επιλογής θέματος της διπλωματικής εργασίας
αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος για το αν το θέμα θα έπρεπε να
σχετίζεται με την αρχαία ή με τη νεότερη φιλοσοφία. Η νεότερη πολιτική
φιλοσοφία είναι αναμφισβήτητα πιο κοντά χρονολογικά στη σημερινή εποχή
και ίσως περισσότερο ανεξερεύνητη, όμως ομολογώ ότι πάντα με γοήτευαν οι
«κλασικοί» και το πόσο κοντά είναι απόψεις που διατυπώθηκαν χιλιάδες
χρόνια πριν με τη σημερινή πραγματικότητα και με τους σύγχρονους
φιλοσοφικούς προβληματισμούς.
Αποφάσισα λοιπόν, και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω
θερμά για τη συμβολή του και τη συμπαράσταση του τον καθηγητή μου κ.
ωκράτη Δεληβογιατζή, να ασχοληθώ με τον πολυσυζητημένο Πλάτωνα και
συγκεκριμένα

με

την

περίφημη, πολυδιαβασμένη

και συνάμα τόσο

γοητευτική «Πολιτεία» του. Είναι το πλήθος των ζητημάτων με τα οποία
ασχολήθηκε ο Πλάτων; Είναι η διαχρονικότητα των πολιτικοκοινωνικών του
θεωριών που επηρέασαν τη φιλοσοφική σκέψη από την ελληνιστική σκέψη
μέχρι την Αναγέννηση και τους νεότερους χρόνους; Είναι σίγουρα όλα αυτά
που

αποδεικνύουν

τη

μεγαλοπρέπεια

των

πλατωνικών

λόγων

και

κατατάσσουν τον Πλάτωνα στους μεγαλύτερους φιλοσόφους παγκοσμίως.
Ψστόσο, δε θα ήταν εφικτό στα πλαίσια της εκπόνησης μιας
διπλωματικής εργασίας να αναλύσουμε τα ποικίλα νοήματα και τους
προβληματισμούς που προκύπτουν από τη μελέτη της ιδεώδους Πολιτείας.
την παρούσα εργασία γίνεται αρχικά μια αναφορά στη βιογραφία και στα
έργα του φιλοσόφου και στη συνέχεια στο διαχωρισμό των τριών τάξεων της
ιδεώδους Πολιτείας, αφού πρώτα αναφερθούμε στον όρο «τάξη» και στον τον
ταξικό διαχωρισμό στις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις της αρχαίας Ελλάδας, την
Αθήνα και την πάρτη, αλλά και στον ταξικό διαχωρισμό των ανθρώπων

στην αρχαία Αίγυπτο.
την πραγματικότητα αυτό στο οποίο δίνεται μεγαλύτερη έμφαση
είναι το πώς ο Πλάτων διαχωρίζει τις τρεις τάξεις στη μοναδική σε σύλληψη
ιδανική κοινωνία του, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ευημερία του συνόλου
των πολιτών. Θα εξετάσουμε βέβαια και άλλες παραμέτρους που αφορούν
την κοινωνική σύνθεση, όπως η δουλεία.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο
ΒΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΟΤ ΠΛΑΣΩΝΑ

1.1. Ο ΒΙΟ ΣΟΤ

Ό,τι πληροφορίες διαθέτουμε για τη βιογραφία του Πλάτωνα είναι
κατά κύριο λόγο από την Έβδομη Επιστολή του ίδιου του Πλάτωνα, από το 3ο
βιβλίο από το έργο

ος κ ι

νωμ ι των ἐν φιλοσοφ ᾳ εὐδοκιμησάντων του

Διογένη Λαέρτιου, από τη βιογραφία που γράφτηκε τον 6ο αιώνα από τον
νεοπλατωνιστή φιλόσοφο Ολυμπιόδωρο∙επίσης στοιχεία από τον

ο Δ ωνος

του Πλούταρχου και αποσπασματικές πληροφορίες που συλλέγουμε από
διάφορους συγγραφείς.
ύμφωνα με μαρτυρία του ελληνιστικού χρονογράφου Απολλόδωρου ο
Πλάτων γεννήθηκε κατά την 88η Ολυμπιάδα (428/7 π.Φ.)στην Αθήνα(ίσως
στην Αίγινα). Σο πραγματικό του όνομα ήταν Αριστοκλής, όμως του έδωσε ο
γυμναστής του το παρωνύμιο Πλάτων (από το επίθετο πλατύς), λόγω της
σωματικής του διάπλασης. Γόνος αριστοκρατικής οικογενείας, αφού ο
πατέρας του Αρίστων υπερηφανευόταν για την καταγωγή του από τον
μυθικό βασιλιά Κόδρο και η μητέρα του Περικτιόνη είχε ως πρόγονο τον
όλωνα και υπήρξε στενής συγγενής του Κριτία και του Φαρμίδη,
εκπροσώπων της ομάδας των Σριάκοντα Συράννων.
Ορφάνεψε νωρίς από πατέρα και την ανατροφή του ανέλαβε η μητέρα
του και ο πατριός του Πυριλάμπης. Ο Πλάτων ανατράφηκε σε ένα
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον εχθρικό προς το δημοκρατικό
καθεστώς το οποίο βρισκόταν στην εξουσία κατά τις τελευταίες δεκαετίες του
5ου αιώνα π.Φ. Έλαβε την αρμόζουσα για τους νεαρούς αριστοκράτες
μόρφωση, η οποία περιλάμβανε τη μελέτη της γραμματικής και της μουσικής,
καθώς και τη σωματική εκγύμναση. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας του έλαβε
μέρος σε ορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Πελοποννησιακού
Πολέμου.
Λέγεται ότι είχε ασχοληθεί με τη ζωγραφική και την ποίηση, αλλά ότι
κατέστρεψε τις πρώτες του ποιητικές συνθέσεις όταν γνώρισε σε ηλικία 20
περίπου ετών (408/7 π.Φ.) τον ωκράτη μέσω του Κριτία και του Φαρμίδη,
αλλά και των μεγαλύτερων αδερφών του Γλαύκωνα και Αδείμαντου, που

τους συνέδεε στενή φιλία με τον φιλόσοφο. Η γνωριμία αυτή έπαιξε τον πιο
καθοριστικό ρόλο στη ζωή του νερού τότε Πλάτωνα, αφού εγκατέλειψε από
κει και έπειτα την ποίηση και την πολιτική και αποφάσισε να ασχοληθεί
αποκλειστικά με τη φιλοσοφία, ακολουθώντας τη διδασκαλία του δασκάλου
του ως το θάνατο του. Ο ωκράτης θα γίνει ο πρωταγωνιστής της
πλειοψηφίας των διαλόγων του Πλάτωνα και μέσα από αυτόν θα εκφράσει
ακόμη και τις προσωπικές του σκέψεις. Γνωρίζουμε βέβαια ότι είχε ήδη δεχτεί
κι άλλες επιδράσεις∙ μέσω του Κρατύλου, ενός από τους ακόλουθους του
Ηράκλειτου είχε γνωρίσει τις θεωρίες του Ηράκλειτου, καθώς επίσης είχε
έρθει σε επαφή με την Ελεατική χολή και γνώριζε καλά τον Παρμενίδη.1
Ενώ ενδιαφέρθηκε για την πολιτική, η ανάμειξη μελών της οικογένειας
στην υπόθεση των Σριάκοντα και η απόπειρα της αποκατεστημένης
δημοκρατίας να εκδικηθεί τους ολιγαρχικούς καταδικάζοντας τον ωκράτη
σε θάνατο τον έκαναν να απομακρυνθεί οριστικά από οποιαδήποτε
φιλοδοξία ανάμειξης στα κοινά της Αθήνας. Μετά το θάνατο του ωκράτη
καταφεύγει μαζί με άλλους σωκρατικούς στα Μέγαρα, στον φιλόσοφο
Ευκλείδη.
τα χρόνια 398/390 π.Φ. ο Πλάτων ταξιδεύει στην Κάτω Ιταλία και τη
ικελία.(Θρυλείται μάλιστα πως, λόγω κάποιων αναφορών του ίδιου του
φιλοσόφου στη σοφία της Αιγύπτου, επισκέφτηκε την εποχή του Κικέρωνα
την Αίγυπτο και την Κυρήνη). Σο ταξίδι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για
την πνευματική εξέλιξη του Πλάτωνα, αφού ήρθε σε επαφή με τον
Πυθαγορισμό και τον εξέχοντα εκπρόσωπό του, τον Αρχύτα τον Σαραντίνο,
αλλά και για τη γνωριμία του με τον Διονύσιο τον Ι, τύραννο των
υρακουσών (405/367) και τον γαμπρό του, τον Δίωνα. Οι συνέπειες της
σχέσης αυτής ήταν σχεδόν δραματικές για τον Πλάτωνα, αφού κινδύνεψε
μάλιστα στις «περιπέτειες» του στα τρία ταξίδια του στη ικελία να χάσει και
τη ζωή του.
Με παρότρυνση του Δίωνα, ο νεαρός τύραννος, που είχε ήδη απαλλάξει
τον σικελικό ελληνισμό από την απειλή των Καρχηδονίων, ήθελε να στραφεί
1

Franco Montanari, «Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας- Από τον 8ο αι. π.Φ. έως τον 6ο
αι.μ.Φ.», επιμέλεια: Δ.Ιακώβ-Α.Ρεγκάκος, εκδ. University Press, Θεσσαλονίκη 2008 (σελ.623-624)

προς τη φιλοσοφία και να διδαχθεί από τον Πλάτωνα την πολιτική αρετή και
σοφία. Ο Πλάτωνας, μάλλον αφελώς, πίστεψε στις προθέσεις του τυράννου,
αλλά ήδη η πρώτη επαφή έληξε άδοξα: ο φιλόσοφος εκδιώχτηκε κακήν κακώς
και κινδύνεψε μάλιστα να πουληθεί ως δούλος στην Αίγινα, όπου, παρά την
εμπόλεμη κατάσταση του νησιού με την Αθήνα τον έστειλε ο Διονύσιος.
Άλλες δύο φορές όμως θα επιστρέψει στη ικελία ο Πλάτωνας. τα 367
ο Διονύσιος ο ΙΙ διαδέχτηκε τον πατέρα του και ο Δίωνας πίεσε τον Πλάτωνα
να επιστρέψει στις υρακούσες, πείθοντας τον πως ο νέος τύραννος ήταν
ακόμη πιο πρόθυμος από τον προηγούμενο να δεχθεί τα φιλοσοφικά
διδάγματα. Προφανώς ο φιλόσοφος, που είχε απογοητευτεί από τα πολιτικά
πράγματα της Αθήνας , αλλά δεν είχε πάψει να μελετά το θέμα της πολιτικής
θεωρίας, πίστεψε πως θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον Διονύσιο σε
φιλόσοφο βασιλέα∙ όπως ο ίδιος γράφει στην Έβδομη Επιστολή του (326b)
«κ κῶν οὖν οὐ λήξειν τὰ ἀνθρώπιν
ὀρθῶς

ε κ ὶ ἀληθῶς

ένη, πρὶν ἂν ἢ τὸ τῶν φιλοσοφούντων

ένος εἰς ἀρχὰς ἔλθῃ τὰς πολιτικὰς ἢ τὸ τῶν

δυν στευόντων ἐν τ ῖς πόλεσιν ἔκ τινος μο ρ ς θε ς ὄντως φιλοσοφήσῃ».
δηλαδή «δε θ
προτού ή

π λλ

ούν λοιπόν πό τ κ κά που έχουν τ

ν λάβει την πολιτική εξουσ

το

φιλοσοφούν ή το ένος όσων έχουν την εξουσ
πρ

νθρώπιν

ένος όσων σωστά κ ι

ένη,
ληθινά

μέσ στις πόλεις φιλοσοφήσει

μ τικά με κάποι θεϊκή π ρεμβολή» έτσι επέστρεψε στις υρακούσες το

366, αλλά το σχέδιό του δεν τελεσφόρησε ούτε αυτή τη φορά. Βρέθηκε τελικά
«όμηρος» των πολιτικών συγκρούσεων Δίωνα και Διονύσιου, αφού ο
Διονύσιος ΙΙ φθονούσε τον Δίωνα και τον έδιωξε από τις υρακούσες∙ ο
Πλάτων επέστρεψε άπρακτος στην Αθήνα. Παρόλο που με δυσκολίες
κατάφερε να φύγει και πάλι, επέστρεψε και τρίτη φορά, το 361. Σο τρίτο αυτό
ταξίδι έληξε με τη θλιβερή εμπλοκή διάφορων Ακαδημεικών στην εμφύλια
διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ Δίωνα και Διονύσιου και στα συνεχή
πραξικοπήματα που ακολούθησαν.2
Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα από το πρώτο του ταξίδι στη
ικελία ο Πλάτων ιδρύει τη σχολή του, την περίφημη Ακαδημία. Η σχολή του
θα λειτουργήσει για εννέα αιώνες, μέχρι το 529 μ.Φ., όταν την έκλεισε ο
2

Θεόδωρος Γ. Μαυρόπουλος, «Πλάτων-Πολιτεία» Σόμος Α’, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2006 (σελ.23-24)

Ιουστινιανός ( πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως η σχολή βρισκόταν την εποχή
εκείνη σε πλήρη παρακμή). Η Ακαδημία πήρε το όνομά της από το πολύ
παλιότερο γυμναστήριο που βρισκόταν κοντά στο κτήμα που λειτουργούσε η
σχολή και ονομαζόταν, όπως κι όλη η περιοχή, Ακαδήμεια, από τον προστάτη
ήρωά του, τον Ακάδημο ή Εκάδημο. Σα μαθήματα της Ακαδημίας πρέπει σε
μεγάλο βαθμό να ήταν παρόμοια με αυτά που ο Πλάτωνας ορίζει στην
Πολιτεία του ως ιδανική παιδεία των φυλάκων, της ανώτερης τάξης που ασκεί
τν εξουσία. Μεγάλη σημασία είχαν πάντως τα μαθηματικά, που θεωρούνταν
ως απαραίτητη προετοιμασία για τη διδασκαλία της διαλεκτικής. ύμφωνα
μάλιστα με μια αρχαία παράδοση, στην είσοδο της Ακαδημίας συναντούσε
κανείς την επιγραφή «Ἀ εωμέτρητος μηδεὶς εἰσ τω».
Μαθητές του Πλάτωνα ήταν, μεταξύ άλλων, ο Αριστοτέλης, ο
πεύσιππος, ο Ξενοκράτης και άλλοι σημαντικοί φιλόσοφοι της ελληνιστικής
εποχής.
Σα τελευταία χρόνια της ζωής του αφιερώθηκε στην εμβάθυνση του
φιλοσοφικού του στοχασμού και στη σύνταξη των έργων του. Ο θάνατος τον
βρήκε σε ηλικία περίπου 80 ετών στα 348/7 και σύμφωνα με τον Παυσανία
ενταφιάστηκε κοντά στην Ακαδημία.3

3

Franco Montanari, «Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας- Από τον 8ο αι. π.Φ. έως τον 6ο
αι.μ.Φ.», επιμέλεια: Δ.Ιακώβ-Α.Ρεγκάκος, εκδ. University Press, Θεσσαλονίκη 2008 (σελ.627)

1.2. Η ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΣΟΤ ΠΛΑΣΨΝΙΚΟΤ ΣΟΦΑΜΟΤ

Μια αρχαία φράση πολύ εύστοχα τονίζει «Ἕτερος ἐξ ἑτέρου σοφὸς»
και το ίδιο ισχύει και για τον Πλάτωνα (όπως άλλωστε και για όλους τους
μεγάλους

στοχαστές

όλων

των

εποχών),

επηρεάστηκε

δηλαδή

και

τροφοδοτήθηκε με κριτικό τρόπο στη διαμόρφωση του στοχασμού του και από
τη μελέτη προγενέστερων στοχαστών ή συγγραφέων.
ύμφωνα με αρχαίους σχολιαστές των πλατωνικών έργων τα
πρόσωπα που συνέβαλαν κατά το μέτρο τους στη διαμόρφωση του
φιλοσοφικού στοχασμού του Πλάτωνα ήταν κατά κύριο λόγο: Ο Κρατύλος,
μέσω του οποίου γνώρισε τη θεωρία του Ηράκλειτου, ο Θεόδωρος, οι
Πυθαγόρειοι και οι Ορφικοί – η επιρροή αυτή διακρίνεται μάλιστα και στην
Πολιτε

του – οι Ελεάτες, οι σοφιστές και κυρίως, βέβαια, ο ωκράτης. Πολλά

ονόματα διάσημων στοχαστών προγενέστερων ή συγχρόνων του είναι τίτλοι
έργων του. Θα πρέπει φυσικά στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι δεν
μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την αντικειμενικότητα της παρουσίασης
των απόψεων των προσώπων αυτών από τον Πλάτωνα, αλλά έχουμε
οπωσδήποτε σαφείς αναφορές που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δέχτηκε
επιρροή από τις σκέψεις άλλων αναφορικά με θέματα που ενδιέφεραν και τον
ίδιο.
χετικά με τον ωκράτη τώρα, ο οποίος πρωταγωνιστεί, όπως ανάφερα
και παραπάνω, στους διαλόγους του φιλοσόφου, έχει μελετηθεί και συζητηθεί
ιδιαίτερα το κατά πόσο ο Πλάτων μεταφέρει μέσα από τα έργα του τις ιδέες
του δασκάλου του ή τις δικές του διά στόματος ωκράτη. Θα καταλήγαμε
μάλλον στο συμπέρασμα ότι ο Πλάτων «σωκρατίζει» στα πρώτα του έργα,
περιλαμβάνει δηλαδή σε αυτά απόψεις του δασκάλου του, ενώ στα έργα της
ωριμότητας του ο ωκράτης «πλατωνίζει», με την έννοια ότι με τη συμμετοχή
του στους διαλόγους μας μεταφέρει σκέψεις του Πλάτωνα, όπως αυτές
διαμορφώθηκαν ανεξάρτητα από την αρχική σωκρατική επίδραση.
Ίσως η διαμόρφωση της προσωπικότητας του Πλάτωνα και η στροφή
του προς τη φιλοσοφία να οφείλεται κυρίως στον ωκράτη. Ο Πλάτων δεν

ήταν βέβαια καν, με τη στενή έννοια του όρου, μαθητής του ωκράτη και δεν
ανήκε στο στενό κύκλο των φιλοσόφων που βρέθηκε κοντά του στις δύσκολες
ώρες της δίκης, της φυλάκισης και της θανάτωσής του με το κώνειον, ωστόσο
είχε μεγάλο σεβασμό και τον θεωρούσε πρεσβύτερο φίλο. Κέρδισε από αυτόν
την επίδοσή του στη φιλοσοφία, την ορθολογιστική του μέθοδο, το ενδιαφέρον
για τα ηθικά προβλήματα της κοινωνικής ζωής.4
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1.3. ΣΑ ΕΡΓΑ ΣΟΤ

Ενώ από τους προγενέστερους φιλοσόφους έχουν σωθεί μόνο λίγα
αποσπάσματα, ο Πλάτων αποτελεί τον πρώτο κι ένα από τους λίγους
φιλοσόφους το έργο του οποίου κατέχουμε ακέραιο. Δικαιωματικά λοιπόν
μιλούμε για ένα πραγματικό πλατωνικό corpus, αν και κάποιων έργων η
γνησιότητα αμφισβητείται. Κατά πάσα πιθανότητα μια πρώτη έκδοση των
πλατωνικών έργων πραγματοποιήθηκε εντός της Ακαδημίας κατά το πρώτο
μισό του 3ου αιώνα π.Φ., την περίοδο που την διεύθυνση της σχολής είχε ο
Αρκεσίλαος από την Πιτάνη (περίπου 315-240 π.Φ.) ύμφωνα με πληροφορίες
του Διογένη του Λαέρτιου τα έργα του Πλάτωνα είχαν οργανωθεί από τον
αλεξανδρινό Αριστοφάνη τον Βυζάντιο. Ψστόσο η διαίρεση σε τετραλογίες, η
οποία τελικά και επικράτησε έγινε από τον Θράσυλλο.

Σα έργα του είναι χωρισμένα στις εξής τετραλογίες:

1.
2.
3.
4.

Ι. Σετραλογία
Ευθύφρων
Απολογία ωκράτους
Κρίτων
Υαίδων

5.
6.
7.
8.

IV. Σετραλογία
13.
14.
15.
16.

Αλκιβιάδης Α'
Αλκιβιάδης Β'
Ίππαρχος
Αντερασταί

Ιππίας μείζων
Ιππίας ελάσσων
Ίων
Μενέξενος

III. Σετραλογία
9.
Παρμενίδης
10. Υίληβος
11. υμπόσιον
12. Υαίδρος

V. Σετραλογία

VI. Σετραλογία

17. Θεάγης
18. Φαρμίδης
19. Λάχης
20. Λύσις

VII. Σετραλογία
23.
24.
25.
26.

II. Σετραλογία
Κρατύλος
Θεαίτητος
οφιστής
Πολιτικός

21.
21.
23.
22.

VIII. Σετραλογία
27,
28.
29.
30.

Κλειτοφών
Πολιτεία
Σίμαιος
Κριτίας

Ευθύδημος
Πρωταγόρας
Γοργίας
Μένων
IX. Σετραλογία

31.
32.
33.
34.

Μίνως
Νόμοι
Επινομίς
Επιστολαί

Εκτός από την Απολογία ωκράτους και τις Επιστολές, το σωζόμενο
έργο του φιλοσόφου περιλαμβάνει 34 διαλόγους και άλλους 7 σύντομους
διαλόγους (οι οποίοι θεωρούνται ήδη νόθοι από την αρχαιότητα).
Όλα σχεδόν τα έργα του Πλάτωνα είναι γραμμένα σε διαλογική μορφή
(με εξαίρεση την Απολογία ωκράτους και δεκαοχτώ επιστολές που του
αποδίδονται και τον Μενέξενο), μιμούνται δηλαδή τα διαλογικά μέρη των
αρχαίων ελληνικών δραματικών έργων. τους πλατωνικούς διαλόγους, όπως
ήδη έχει αναφερθεί, ο ένας πρωταγωνιστής είναι πάντοτε ο ωκράτης (εκτός
από τους Νόμους κι μάλιστα η εξαίρεση αυτή έχει προβληματίσει τους
μελετητές για τη γνησιότητα του έργου). Από το όνομα, μάλιστα, του
συνομιλητή του ωκράτη παίρνουν τον τίτλο τους τα περισσότερα έργα.
Έως την εποχή του ωκράτη η φιλοσοφία εκφραζόταν ποιητικά, ενώ με
αφετηρία

την

εμπειρία

της

σωκρατικής

διδασκαλίας

φάνηκε

να

ανταποκρίνεται ο διάλογος με τον επαρκέστερο τρόπο στην πορεία της
φιλοσοφικής αναζήτησης. Με τον Πλάτωνα όμως έφτασε ο διάλογος στο
απόγειό του ως λογοτεχνική και φιλοσοφική μορφή. το προοίμιο του
Θεαίτητου εκφράζεται με σαφήνεια η αυτοσυνειδησία των λογοτεχνικών
επιλογών του∙ διακρίνει λοιπόν τον άμεσο ή μιμητικό–δραματικό διάλογο
στον οποίο ανταλλάσσουν άμεσα τις απόψεις τους, από τον έμμεσο ή
αφηγηματικό διάλογο, με τον οποίο ο αφηγητής εκθέτει μια συζήτηση που
είχε προηγηθεί. τον αφηγηματικό διάλογο, όπως στον Πρωταγόρα, μπορεί ο
φιλόσοφος να εμπλουτίσει τον διάλογο και να σκιαγραφεί τους χαρακτήρες.
Προτού περάσουμε στον διαχωρισμό των πλατωνικών

έργων με

χρονολογική σειρά πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στο ζήτημα που αφορά τα
λεγόμενα ἄγραφα δόγματα του φιλοσόφου για τα οποία κάνουν λόγο ο
Αριστοτέλης (Υυσικά 209a 13-15) και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς. «Η σχολή της
Συβίγγης», μια ομάδα μελετητών, τονίζει ότι ο Πλάτων μετέδωσε την
υψηλότερη μορφή της φιλοσοφίας εντός της Ακαδημίας και δεν ενδιαφέρθηκε
για

τη

γραπτή

διάδοσή

της.

Σα

«λογοτεχνικά»

του

δηλαδή

έργα

κατατάσσονται σε υποδεέστερο επίπεδο επικοινωνίας και φιλοσοφικής
εκπαίδευσης ,γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να αποτυπωθεί στον γραπτό λόγο∙
την ύψιστη αλήθεια ο Πλάτων την διαφύλαξε για τα ἄγραφα δόγματα κι όχι

για τον γραπτό λόγο. Ο ίδιος ο φιλόσοφος στον Υαίδρο παρουσιάζει τον
ωκράτη να υποστηρίζει ότι η απευθείας συζήτηση με ερωταποκρίσεις
μεταξύ προσώπων είναι ανώτερη από τη γραπτή πραγμάτευση, η οποία, ως
πάγια και αναλλοίωτη, μένει εκτεθειμένη στην παρερμηνεία δίχως καμία
δυνατότητα απάντησης ή υπεράσπισης. Ο όρος «λογοτεχνικός» είναι άδικος
για το πλατωνικό έργο, τόσο ως προς τη ποιότητα, όσο και ως προς την
ποσότητα. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να θεωρήσει την Πολιτεία ή τον
Κρατύλο ως κατώτερα προϊόντα;5
Με χρονολογική σειρά λοιπόν, τα έργα του φιλοσόφου κατατάσσονται
σε γενικές γραμμές σε τρεις μεγάλες περιόδους, τους πρώιμους διαλόγους,
τους, τους διαλόγους της ωριμότητας και τους όψιμους διαλόγους.
Παρακολουθώντας την φιλοσοφική σκέψη του Πλάτωνα σε όλη την
πνευματική του διαδρομή, αντιλαμβανόμαστε ότι στην αρχή της πορείας του,
στα έργα της νεότητάς του, ο Πλάτων είναι περισσότερο «σωκρατικός», ενώ
στην συνέχεια απέκτησε το δικό του «πλατωνικό» ύφος, αφού η σκέψη του
επηρεάστηκε κι από άλλες κατευθύνσεις εναρμονίζοντας όλες τις επιρροές
με τη δική του διάνοια.
Ο ίδιος ο φιλόσοφος δυστυχώς δεν μας δίνει «ενδείξεις» χρονολόγησης
μέσα από τα έργα του, ώστε να ήταν δυνατό να γίνει η χρονολόγηση ante
quem ή post quem. την αρχή μπορούμε σίγουρα να τοποθετήσουμε την
Απολο

Σωκράτους και τον Κρ των , ενώ επίσης στο τέλος της συγγραφικής

του πορείας εντάσσουμε τους Νόμους.
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α) Περίοδος νεότητας (400 π.Φ. - 387 π.Φ.). ΄ αυτήν ανήκουν:











Απολογία
Κρίτων
Φαρμίδης
Πρωταγόρας
Λάχης
Ευθύφρων
Ιππίας Μείζων
Ιππίας Ελάσσων
Ίων
Λύσις

β) Περίοδος ωριμότητας (386 π.Φ. - 367 π.Φ.). ' αυτήν ανήκουν:












Μενέξενος
Κρατύλος
Ευθύδημος
Γοργίας
Μένων
Παρμενίδης
Υαίδων
Υαίδρος,
Πολιτεία
υμπόσιον
Θεαίτητος

γ) Περίοδος γήρατος (366 π.Φ. - 348 π.Φ.). Περιλαμβάνονται:








οφιστής
Πολιτικός
Υίληβος
Κριτίας
Σίμαιος
Νόμοι
Έβδομη επιστολή

Κατά αλφαβητική σειρά οι συγγραφές που αναφέρονται στο όνομα του
Πλάτωνα ανεξάρτητα από τη γνησιότητα και τη χρονολογική σειρά είναι:6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Αλκιβιάδης Α'
Αλκιβιάδης Β'
Αλκυών
Αντερασταί
Απολ. ωκράτους
Περί Αρετής
Αξίοχος
Γοργίας
Δημόδοκος
Περί δικαίου
Επινομίς
Επιστολαί
Ερυξίας
Ευθύδημος
Ευθύφρων

16. Θεάγης
17. Θεαίτητος
18. Ίππαρχος
19. Ιππίας μείζων
20. Ιππίας ελάσσων
21. Ίων
22. Κλειτοφών
23. Κρατύλος
24. Κριτίας
25.Κρίτων
26. Λάχης
27. Λύσις
28. Μενέξενος
29. Μένων
30. Μίνως

Παναγιωτίδης Γεώργιος,«Πλάτων», εκδ. Μπάυρον,Αθήνα 19- (σελ166).

31. Νόμοι
32. Όροι
33. Παρμενίδης
34. Πολιτεία
35. Πολιτικός
36. Πρωταγόρας
37. ίσυφος
38. οφιστής
39. υμπόσιον
40. Σίμαιος
41. Υαίδων
42. Υαίδρος
43. Υίληβος
44. Φαρμίδης

2Ο ΚΕΥΑΛΑΙΟ

ΠΟΛΙΣΕΙΑ
Ή ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΤ

2.1. Η ΤΓΓΡΑΥΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑ

Η Πολιτεία είναι μετά τους Νόμους το εκτενέστερο έργο του Πλάτωνα∙
γράφτηκε κατά την περίοδο της ωριμότητάς του, την περίοδο που ο
φιλόσοφος έχει σταματήσει να «σωκρατίζει» και έχει διαμορφώσει το δικό του
«πλατωνικό» ύφος. Σο έργο αυτό είναι μια πλατιά έκθεση, κάποτε θετική και
κάποτε δογματική, ποικίλων απόψεων για θέματα όπως η πολιτική, η
οντολογία, η γνωσιολογία, η ηθική, η μεταφυσική, η αισθητική κτλ. Είναι ένα
από τα μεγαλουργήματα, αν όχι το αριστούργημα του αθηναίου φιλοσόφου.
Ο Πλάτων είχε από νεαρή ηλικία είχε δείξει ενδιαφέρον για την
πολιτική, αλλά απογοητεύτηκε από όλα τα πολιτεύματα της πολιτεύματα της
εποχής του. Ήταν ευνοϊκά διακείμενος απέναντι στην τυραννία των
Σριάκοντα, αφού δύο από τα μέλη της ανήκαν στο συγγενικό του περιβάλλον
,αλλά γρήγορα απογοητεύτηκε από την ωμότητα των Σριάκοντα, οι οποίοι
μάλιστα προσπάθησαν να εμπλέξουν ως συνένοχο στις βιαιοπραγίες τους και
τον ωκράτη. Κι όταν όμως η δημοκρατία αποκαταστάθηκε, ο Πλάτων βίωσε
τη μεγαλύτερη απογοήτευση, όταν καταδικάστηκε για αθεϊα και διαφθορά
της νεολαίας ο δάσκαλός του ωκράτης.
Σα γεγονότα αυτά κι η αρνητική εμπειρία του φιλοσόφου στην αυλή
του τυράννου των υρακουσών Διονυσίου Α’ δημιούργησαν στον Πλάτωνα
την πεποίθηση ότι όλα τα πολιτεύματα της εποχής του ήταν διεφθαρμένα.
Τγιής πολιτική ζωή θα μπορούσε να υπάρξει μόνο αν οι φιλόσοφοι
αναλάμβαναν την εξουσία ή αν οι άρχοντες φιλοσοφούσαν. Βασικός άξονας
της πολιτικής σκέψης του φιλοσόφου είναι η ιδέα της δικαιοσύνης, να πράττει
δηλαδή ο καθένας αυτό για το οποίο είναι καταλληλότερος.
Σις απόψεις του για την ιδεώδη πολιτεία, την καλλίπολιν, τις εκθέτει ο
Πλάτων στο διάλογό του Πολιτεία ή Περί Δικαίου (τον δεύτερο τίτλο
προσέθεσε ο Θράσυλος, ο οποίος χώρισε τα πλατωνικά έργα σε τετραλογίες
την Πολιτεία σε 10 βιβλία). ε πολλές εκδόσεις διατηρείται όχι ο διαχωρισμός
του έργου σε βιβλία, αλλά η σελιδαρίθμηση της έκδοσης του Ερρίκου
τεφάνου, η οποία κυκλοφόρησε στα 1578∙ στην έκδοση αυτή η Πολιτεία

καταλαμβάνει τις σελίδες 327a-621d.
Ο χρόνος συγγραφής του έργου, όπως και των περισσότερων έργων της
αρχαίας ελληνικής, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μπορούμε να εικάσουμε με
εσωτερικά στοιχεία ότι η Πολιτεία έχει γραφεί 380-370 π.Φ.

και κατά

προσέγγιση το 375 π.Φ., όταν ο Πλάτων βρίσκεται στην έκτη δεκαετία της
ζωής του. Σα εσωτερικά στοιχεία που μας οδηγούν σε αυτή τη χρονολογία
είναι τα εξής: ο φιλόσοφος ορίζει ότι στην ιδεώδη πολιτεία του οι φιλόσοφοιβασιλείς πρέπει να έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας του
για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της, άρα πιθανόν ο ίδιος να είχε
συμπληρώσει αυτό το όριο∙ το έτος 377π.Φ. είναι λοιπόν terminus post quem,
χρόνος δηλαδή μετά τον οποίο έγινε η συγγραφή της Πολιτείας. Επίσης το
έτος 371 π.Φ. πρέπει να είναι terminus ante quem, δηλαδή χρόνος πριν από τον
οποίο πρέπει να έγινε η συγγραφή , επειδή αυτός ο χρόνος, κατά τον οποίο η
σπαρτιατική δύναμη δοκίμασε συντριπτικό πλήγμα στα Λεύκτρα της
Βοιωτίας και μείωσε αισθητά το γόητρο του σπαρτιατικού πολιτεύματος και
της σπαρτιατικής αγωγής του βίου, δεν θα ήταν πια πρόσφορος για άμεση ή
έμμεση προβολή διάφορων θέσεων που στο πλατωνικό έργο «σπαρτιατίζουν».
Όσον αφορά τον δραματικό χρόνο της Πολιτείας, οι περισσότεροι
μελετητές συγκλίνουν στο έτος 421 π.Φ. , όταν είχε λήξει η πρώτη δεκάχρονη
φάση του πελοποννησιακού πολέμου και είχε υπογραφεί η «Νικίειος ειρήνη».
την Αθήνα υπήρχε κάποια ανακούφιση και κάποια αισιοδοξία για τη
συνέχεια. Η πανηγυρική ατμόσφαιρα στην αρχή του έργου και η νεανική
συντροφιά είναι ενδεικτικά περιόδου ειρήνης. 7
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2.1.1.

Η κηνοθεσία και τα πρόσωπα του διαλόγου

Ο ωκράτης και ο μεγαλύτερος αδερφός του Πλάτωνα Γλαύκων είχαν
κατέβει στον

Πειραιά για να παρακολουθήσουν τη γιορτή της θρακικής

θεότητας Βενδίδας. Επιστρέφοντας στην Αθήνα σταμάτησαν στο σπίτι του
πλούσιου μέτοικου Κέφαλου, που ετοίμαζε θυσία. τη συζήτηση που
ακολούθησε εκείνο το καλοκαιρινό βράδυ πήραν μέρος ο Κέφαλος, ο
οικοδεσπότης και πατέρας του «λογογράφου» Λυσία), ο μεγαλύτερος γιος του
Πολέμαρχος, ο σοφιστής Θρασύμαχος, ο Κλειτοφών, οι δύο μεγαλύτεροι
αδερφοί του Πλάτωνα Γλαύκων και Αδείμαντος κι ο ωκράτης. Από το
δεύτερο βιβλίο όμως κι ως το τέλος του έργου, κύριοι συζητητές είναι ο
ωκράτης, ο Γλαύκων κι ο Αδείμαντος. Σην επόμενη μέρα ο ωκράτης
αναδιηγήθηκε τη συζήτηση αυτή σε κάποιον φίλο του αρχίζοντας με τη
φράση «Κ τέβην χθές εἰς Πειρ ιᾶ μετά Γλ ύκωνος τοῦ Ἀρ στωνος<»
Θέμα του διαλόγου είναι η φύση της και της αδικίας και κατ᾽ επέκταση
ποιος είναι ποιος περισσότερο ευτυχισμένος σε αυτή και στην άλλη ζωή, ο
δίκαιος ή ο άδικος. Διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις από τους ομιλητές
και, για να διερευνηθεί αυτό το περίπλοκο πρόβλημα, ο ωκράτης προτείνει
να το εξετάσουν στα πλαίσια μιας πόλης-κράτους που θα κατασκευάσουν
θεωρητικά από το πρωτόγονο στάδιο ως στην πλήρη ανάπτυξή της. Έτσι θα
προσπαθήσουν να απαντήσουν στο πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη μέσα σε
αυτή τη μεγάλη συλλογική ψυχή.

2.1.2. Η Διάρθρωση του έργου

Ακολουθώντας το διαχωρισμό του έργου σε 10 βιβλία βλέπουμε
περιληπτικά ότι η διάρθρωση του έργου είναι η εξής:
1ο βιβλίο: υζητούνται διάφορες αντιλήψεις περί δικαιοσύνης σε σχέση με το
άτομο, σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί η διαγωγή του σύννομου βίου σε
σχέση με τον έκνομο.
2ο βιβλίο: Ο ωκράτης προτείνει τη μετάθεση της συζήτησης περί δικαιοσύνης
από τη σφαίρα του ατόμου σε εκείνη του κράτους. Περιγράφεται η δομή της
ιδεώδους

πολιτείας.
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ανάγκη

βρίσκεται

στη
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της

κοινωνικής

συγκρότησης, στο εσωτερικό της οποίας σταδιακά δημιουργείται ένας
διαχωρισμός σε τάξεις που αντιστοιχεί στη διάκριση των υποχρεώσεων
(δημιουργοί, φύλακες-επίκουροι και φύλακες-άρχοντες). Ο ωκράτης αναλύει
εδώ ποια θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση των φυλάκων.
3ο βιβλίο: υζητείται το θέμα της ακατάλληλης ποίησης και γίνεται διάκριση
της ποιητικής παραγωγής σε τρεις κατηγορίες: αφηγηματική ποίηση
(διθύραμβος), μιμητική (δράμα), οποία και καταδικάζεται ως διαστρέβλωση
της αισθητής πραγματικότητας, οποία με τη σειρά της αποτελεί απείκασμα
των Ιδεών και αφηγηματική/μιμητική (έπος). Γίνεται αναφορά στο ρόλο της
μουσικής και της γυμναστικής στην εκπαίδευση των φυλάκων και
παρατίθεται ο μύθος της προέλευσης των τριών τάξεων.
4ο βιβλίο: Παρακολουθούμε όψεις της νομοθεσίας και της θρησκείας, τις
ηθικές αρετές που πρέπει να έχουν τα άτομα της κάθε τάξης και την τριμερή
διάκριση των μερών της ψυχής κατά τον Πλάτωνα-ωκράτη: ἐπιθυμητικόν,
θυμοειδές και λογιστικόν.
5ο βιβλίο: Περιγράφει ο ωκράτης ότι στην ιδανικό θεωρητικό κατασκεύασμα
της πολιτείας που συγκροτούν οι άντρες και οι γυναίκες αναλαμβάνουν τις
ίδιες υποχρεώσεις και οι άνδρες μοιράζονται από κοινού τις γυναίκες και τα
παιδιά. Η διακυβέρνηση πρέπει να ασκείται από φιλοσόφους ή από
πολιτικούς με φιλοσοφική παιδεία.
6ο βιβλίο: Η συζήτηση περί αρχόντων-φιλοσόφων οδηγεί στη θεωρία των
Ιδεών. Μέσω της διαλεκτικής ο φιλόσοφος φτάνει στη θέαση των Ιδεών και

της υπέρτατης Ιδέας, στη θέαση του Ἀγαθού, που υπερέχει όλων των
πραγμάτων και έχει ιδιαίτερη και αυτόνομη ύπαρξη. Η γνώση περνά τέσσερα
επίπεδα: την εικασία, την πίστη, τη διάνοια και τη νόηση.
7ο βιβλίο: Για να κάνει πιο κατανοητή την επίδραση που ασκεί η παιδεία στην
ανθρώπινη φύση και την υποχρέωση που έχει ο ορθώς πεπαιδευμένος, ο
φιλόσοφος, να φωτίσει τους συνανθρώπους του, αλλά και γενικότερα την
αντίθεση ανάμεσα στον κόσμο που συλλαμβάνουμε με τις αισθήσεις μας και
τον κόσμο της νόησης, ο ωκράτης περιγράφει εδώ την περίφημη «αλληγορία
του σπηλαίου».
8ο
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διακυβέρνησης δηλαδή που ακολουθούν τον εκφυλισμό της ιδανικής
πολιτείας: η τιμοκρατία, η ολιγαρχία, η δημοκρατία και η τυραννίδα.
9ο βιβλίο: Από όλες τις μορφές αλλοίωσης του πολιτεύματος η χειρότερη είναι
η τυραννίδα. Ο τύραννος είναι καταδικασμένος σε μια αέναη δυστυχία.
10ο βιβλίο: Επαναλαμβάνεται η διάκριση ανάμεσα στα αισθητά πράγματα και
τις Ιδέες και ασκείται ιδιαίτερα αυστηρή κριτική στην τέχνη, η οποία είναι δύο
φορές μίμηση των Ιδεών, αφού είναι μίμηση της αισθητής πραγματικότητας
και αυτή είναι, κατά τον φιλόσοφο, μίμηση των Ιδεών.
Σο έργο κλείνει με την περιγραφή του εσχατολογικού μύθου του Ηρός, στον
οποίο κάνει λόγο για τη μοίρα των δίκαιων και των άδικων ψυχών στον άλλο
κόσμο.8
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2.2 ΕΙΝΑΙ ΟΤΣΟΠΙΚΗ Η ΠΟΛΙΣΕΙΑ;

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό πρέπει πρώτα να εξετάσουμε
την ακριβή σημασία του επιθέτου «ουτοπικός». Ο όρος σχηματίστηκε τον 15ο
αιώνα από τον Άγγλο ουμανιστή Thomas Mor ως Utopia λατινιστί από τις
ελληνικές λέξεις οὐ και τόπος, για να δηλώσει « υτό που δεν υπάρχει σε
κ νέν ν τόπο».
Με

αυτή

τη

σημασία

λοιπόν,

αν

και

βρίσκουμε

«ουτοπικά»

σχεδιάσματα και στην επική ποίηση πριν τον Πλάτωνα, ωστόσο ο Πλάτωνας
είναι ο πρώτος που έδωσε με πληρότητα το σχεδιασμό ενός πολιτεύματος
που, επειδή δεν εφαρμόστηκε ποτέ και πουθενά, χαρακτηρίστηκε «ουτοπικό».
Σο πλατωνικό εγχείρημα το συναντήσαμε και στις «Όρνιθες» του
Αριστοφάνη και στον Διόδωρο τον ικελιώτη, αλλά είχε μιμήσεις και σε
μεταγενέστερους χρόνους. Έτσι, όπως προαναφέρθηκε, έχουμε την Utopia
του Thomas Mor, με την οποία ο συγγραφέας απέβλεψε στη συνειδητοποίηση
των αδικιών που υπάρχουν στον κόσμο και της δυνατότητας για κοινωνική
μεταρρύθμιση. Σο 1602 ο ιταλός Tomazo Campanela στο έργο του La citta del
sole (= Η πολιτεία του ήλιου), εμπνευσμένος από την «Πολιτεία» του
Πλάτωνα και την Utopia του Thomas Mor, περιέγραψε μια ιδεώδη κοινωνία
κοινοκτημοσύνης. Σον 17ο και τον 18ο αιώνα τα «ουτοπικά» έργα πήραν τη
μορφή ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, στα οποία ο άνθρωπος αναζητά συνήθως
την επιστροφή του σε «κάποια χρυσή εποχή τελειότητας». Σον 19ο έχουμε
επίσης αρκετά «ουτοπικά» έργα σοσιαλιστών∙ τέτοιου είδους εγχειρήματα
μάλιστα ήταν αποτυχημένα, με την έννοια ότι ήταν ανεφάρμοστοι πολιτικοί
και κοινωνικοί σχεδιασμοί. Σον 20ο αιώνα τα ουτοπικά έργα αναγνωρίστηκαν
για τη συμβολή τους στην κοινωνική κριτική, αλλά παρόλα αυτά το επίθετο
«ουτοπικός» φαίνεται να διατηρεί ένα μειωτικό νόημα, μια αρνητική
σημασία.9
υμπερασματικά, με την κυριολεκτική σημασία της λέξης η πλατωνική
Πολιτεία είναι ουτοπική, αφού ποτέ δεν πέρασε από τη θεωρία στην πράξη. Η
πλατωνική
9
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σχεδιασμένη

θεωρητικά

κι

επομένως

Θεόδωρος Γ. Μαυρόπουλος, «Πλάτων-Πολιτεία» Σόμος Α’, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2006 (σελ.69-70)

εφαρμόσιμη τόσο, όσο ήταν και η θεωρία του σοσιαλισμού στον λεγόμενο
«υπαρκτό σοσιαλισμό» του 20ου – είναι δηλαδή μια ουτοπία.
Γιατί ασχολούμαστε λοιπόν μια ουτοπική, μη εφαρμόσιμη
πολιτεία; Κάθε άλλο. Κατά τον Werner Jaeger, η «Πολιτεία» είναι το
«κεντρικόν έργον εις το όποιον πάσαι αί κατευθύνσεις, αι έκδηλωθείσαι εις
το πρώιμον συγγραφικόν του έργον συναντώνται». Επικρατεί η γνώμη,
περισσότερο στους ξένους και λιγότερο σ' εμάς, ότι η «Πολιτεία» είναι μια
μεγαλειώδης φιλοσοφική ουτοπία.
Ο Γάλλος πλατωνιστής Dies αφήνει να νοηθεί ότι η «Πολιτεία» είναι
ένα ριζοσπαστικό σύνταγμα με ουτοπιστικό χαρακτήρα.

«Ο Πλάτων—

γράφει—παραδέχεται την πολιτεία σαν φυσική αναγκαιότητα. Μα την
ουτοπία την δέχεται με αγάπη όχι μονάχα σαν ποιητής. αν άνθρωπος
δράσης κλεισμένος στη μοναξιά του, ανυπομονεί συχνά να προετοιμάσει
ένα ανώτερο μέλλον και νιώθει την ανάγκη να το πραγματοποιήσει και να
το δει έστω και μέσα σ' ένα όνειρο» Ο πιο σύγχρονος μας Albin Lesky,
παρατηρεί ότι «δεν είναι σωστό να μιλάμε για μια ουτοπία, γιατί ο Πλάτων
σχεδίασε την εικόνα του σωστού πολιτεύματος έχοντας αληθινά συνείδηση
των δυσκολιών της πραγματοποίησης του, χωρίς όμως να παραιτείται
ολωσδιόλου από μια τέτοια δυνατότητα».
Εξομολογούμαι, γράφει ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, πως αφότου
άρχισα να διαβάζω Πλάτωνα έχω σχηματίσει τη γνώμη, (σωστή η σφαλερή
ας το κρίνουν οι άλλοι), ότι οι ξένοι σχολιαστές, αν και μεθοδικότεροι στις
έρευνες τους, δεν φτάνουν πάντα την ουσία. αν δεσμώτες, θαρρείς, «στο
σπήλαιο», ερευνούν το «φως της φωτιάς» από κάποια απόσταση. Και τούτο
γιατί διαθέτουν λιγότερη διαισταντική ορατότητα. Σι τα θέλετε, το αίμα μιλά.
Οι Έλληνες σχολιαστές, (κι εννοώ βέβαια τους πραγματικούς επιστήμονες κι
όχι εκείνους που προτιμούν να οικειοποιηθούν τα σχόλια των ξένων παρά να
κουράσουν το μυαλό τους), είναι απείρως ουσιαστικότεροι. Να άξαφνα πώς
δυο φωτισμένοι απ' το προγονικό πνεύμα δικοί μας πλατωνιστές,
αιστάνθηκαν την «Πολιτεία» κι έδωσαν την απάντηση τους στους

αντίγνωμους ξένους.
«Δεν είναι ο Πλάτων ένας ατάραχος μεταφυσικός που αποτραβηγμένος
από τη ζωή υφαίνει με το νου του ανέγνοιαστα τα θεωρητικά του αξιώματα.
(...)Ό στοχασμός του είναι όλο πάθος και έγνοια για τη ζωή της πολιτείας (...)
Ή πολιτεία, και μέσα σ' αυτήν ο άνθρωπος, είναι το θεμελιακό πρόβλημα του
Πλάτωνος. Με την πολύμοχθη σπουδή, της πολιτείας και του ανθρώπου
αρχίζει σιγά-σιγά να ροδίζει μέσα στην ψυχή του η αυγή της ιδέας. Γέννημα
του πόνου του για την πολιτεία είναι η ιδέα, όχι αφηρημένη κατασκευή
κάποιου ωχρού αναχωρητή. Γιατί από τη φιλοσοφία του Πλάτωνος λείπει
ολωσδιόλου η χλωμάδα της ά σ α ρ κ η ς σκέψης».
Κι ο Κ. Γιωργούλης γράφει: «Ή «Πολιτεία» δεν είναι ένα ουτοπιστικό
βιβλίο αλλά μια φανέρωση των θεμελίων εκείνων που στερεώνουν κάθε
ανθρώπινη κοινωνία. Σο πρόβλημα του είναι: ποιο είναι εκείνο το στοιχείο
που θεμελιώνει και εξασφαλίζει την ανθρώπινη συμβίωση; Ή απάντηση του
είναι πως η ανθρώπινη συμβίωση έχει απαραίτητη προϋπόθεση την
τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα σε μια κοινωνία ιδεών. Μόνον όταν οι
άνθρωποι κατανοούν τον κόσμο των ιδεών, μόνον όταν συναντάται η
αντίληψη τους στα βαθύτερα , περιεχόμενα του κοσμολογικού φαινομένου
είναι δυνατή η ύπαρξη της ανθρώπινης πολιτείας.
Και ο Κ. Σσάτσος δίνει επίσης μια υπέροχη λεκτική και νοητική εικόνα
της «Πολιτείας» σχετίζοντας την, κατά κάποιο τρόπο, με την Πολιτεία του
Hegel: «Και στις δύο — γράφει — εμφανίζεται η πολιτεία σαν τελείωση του
πνεύματος στην ιστορία, σαν το έσχατο τέρμα της, σαν πραγματοποίηση της
ιδέας και ενσάρκωση του Λόγου.» («Κοιν. Υιλ. Αρχ. Έλλ.» σ. 560).
Ο Πλάτων σύνταξε την «Πολιτεία» του, και για να την κάνει πράξη
περίμενε «την καλή τύχη». Μας το λέει πεντακάθαρα στην Έβδομη επιστολή
του. Ήρθαν εποχές που νόμισε πως τη βρήκε. Που πίστεψε πως είχε αρπάξει
την κατάλληλη στιγμή και πως «δεν του χρειάζονταν παρά να πείσει έναν
μόνο άνθρωπο» (Ζ' έπιστ. b, c).
Αλίμονο, δεν τη βρήκε. Άτυχος στάθηκε κοντά στον ψευτο-φιλόσοφο
Διονύσιο το νεώτερο. Και περισσότερο άτυχος στον προσφιλέστατο του

Δίωνα. Ο Δίωνας, συζευγμένος ψυχικά και πνευματικά μαζί του, με πίστη
ιερή θα οικοδομούσε το αριστοτεχνικό σχεδίασμα της πολιτείας, «θα γέμιζε
το κράτος των υρακουσών με το πνεύμα του..Πλάτωνα», όπως γράφει ο
Lesky, αν ο φθόνος των συγγενών του δεν τον σκότωνε έτσι άδικα.
Oπωσδήποτε, βέβαιο είναι ότι ποτέ δεν του έλλειψε η ελπίδα της εφαρμογής
της φιλοσοφικής του πολιτείας. Κι αυτό μας το εξομολογείται στην
ευλογημένη εκείνη Έβδομη επιστολή του.
Ψστόσο σήμερα έχουμε μαρτυρίες αποδειχτικές του ότι και στα χρόνια
του δεν ήταν αδύνατη η συγκρότηση πολιτείας, όπου η φιλοσοφία σαν
πνευματικός κυβερνήτης και η δικαιοσύνη σαν εμπειρικός οδηγός, θα
κατεύθυναν την οργάνωση της με την έμπνευση του ορθού λόγου και τη
δύναμη της παιδείας.10
την Πολιτεία ο Πλάτων, σχεδιάζει μια καινούρια πολιτική κοινότητα
η οποία θα'ναι η προϋπόθεση για την ατομική τελείωση του ανθρώπου. Γι'
αυτό και πραγματεύεται μέσα σε αυτήν ένα απέραντο πλήθος προβλημάτων
κοινωνιολογικής, παιδαγωγικής, ψυχολογικής, πολιτικής και οντολογικής
υφής.
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συναισθηματική κοινότητα στηριγμένη στη δημιουργική σύνθεση πνεύματος
και δύναμης, σοφίας και ανδρείας.11 Σο αποκορύφωμα της πολιτικής σκέψης
του αποτυπώνεται στην Πολιτεία.
Σο θέμα του είναι η φύση της δικαιοσύνης και της αδικίας αλλά και οι
επιπτώσεις τους για τον δίκαιο και τον άδικο άνθρωπο. Ο τέλεια δίκαιος
άνθρωπος-που αποδεικνύεται πως είναι ο φιλόσοφος - είναι ο τέλεια καλός
και ευτυχισμένος σε κάθε τομέα της ζωής του. Ευδαιμονία και δικαιοσύνη
είναι ταυτόσημες έννοιες για τον φιλόσοφο. χολιάζεται και αναλύεται ο
τρόπος με τον οποίο οι κοινωνικοί θεσμοί και η παιδεία επιτρέπουν στο άτομο
να εξασφαλίσει την δικαιοσύνη και την ευτυχία. Αυτός που βρήκε το δρόμο
της ευτυχίας είναι ο φιλόσοφος. Ψστόσο, η ευτυχία του δεν έχει καμία αξία
εάν δεν δείξει και στους συνανθρώπους του τον τρόπο για να την
10
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κατακτήσουν και οι ίδιοι. Γι' αυτό και ο κοινωνικός ρόλος του φιλοσόφου είναι
να κυβερνήσει την ιδανική πολιτεία που πρόκειται να δημιουργηθεί.12

Όλα τα παραπάνω αναπτύσσονται διεξοδικά μαζί με πλήθος άλλων
στοιχείων - σε μια σειρά από 10 βιβλία. την ουσία αυτό που κάνει ο Πλάτων
στην Πολιτεία είναι να μεταπηδά από την πραγματικότητα και από την
ιστορία στην τέλεια ιδανική κατασκευή. Αντί να καταγράψει αναλυτικά τη
φυσική ιστορία της κοινωνίας και του κράτους ώστε να παρουσιάσει πώς
γεννήθηκε μέσα της η δικαιοσύνη, καταλήγει να μας διδάξει ποια πρέπει να
είναι η ιδανική πολιτεία, παρόλο που το ερώτημα που θέτει η Πολιτεία αφορά
την ουσία της δικαιοσύνης. Ο μεγάλος οικιστής της Πόλεως, δομεί την Πόλη
του σαν ένα υπόδειγμα, σαν ένα παράδειγμα μιας ά-ψογης πολιτείας, και
συνειδητοποιεί ότι επιζητά το τέλειο, επιζητά μια πολιτεία που θα παρείχε τις
αναγκαίες προϋποθέσεις για την πλήρωση μιας άρτιας και ευτυχισμένης
κοινωνίας.

12

Gross Barry, « The great thinkers on Plato», εκδ. Capricon Books, New York 1968 (sel.314)
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3.1. Ο ΟΡΟ “TΑΞΗ”

Προτού ασχοληθούμε ενδελεχώς με τη μελέτη του διαχωρισμού των
τάξεων στην πλατωνική πολιτεία πρέπει να μελετήσουμε τον όρο ‚τάξη‛ και
τον διαχωρισμό των τάξεων σε κάποιες αρχαίες κοινωνίες, όπως είναι αυτή
της Αθήνας, αλλά και μιας εντελώς διαφορετικής κι έξω από τα
αρχαιοελληνικά δεδομένα κοινωνίας, αυτής της αρχαίας Αιγύπτου.
Η έννοια της τάξης είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκη και δεν υπάρχει
γενικά ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της «κοινωνικής τάξης». Εμπειρικά
κοινωνική τάξη είναι μια ομάδα ανθρώπων που κατέχουν μια λίγο-πολύ
καθορισμένη θέση στην κοινωνική κλίμακα, π.χ. οι ανώτερες τάξεις, οι
μεσαίες τάξεις ή οι κατώτερες τάξεις. ‚Σάξη‛, σύμφωνα με το λεξικό της
Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Μανώλη Σριανταφυλλίδη ορίζεται ως α.
«κατηγορία ανθρώπων που βρίσκονται στην ίδια κοινωνική και οικονομική
κατάσταση και που έχουν συνήθ. την ίδια νοοτροπία και τα ίδια οικονομικά
συμφέροντα: H άρχουσ τάξη ή η νώτερη τάξη» κ ι β. σύνολο ανθρώπων
που ανήκουν στο ίδιο επάγγελμα ή που έχουν την ίδια ιδεολογία, την ίδια
νοοτροπία ή κοινά ενδιαφέροντα: H τάξη των γιατρών. Επιπλέον, σχετικά με
την κοινωνική τάξη, ο μαρξισμός, εισήγαγε δυο έννοιες οι όποιες έχουν
παίξει θεμελιώδη ρόλο. Άπ' τη μια μεριά, η τάξη ορίζεται σε αναφορά προς
τη θέση που κατέχει στις σχέσεις παραγωγής: είναι άραγε η τάξη που
παράγει, ή που απολαμβάνει τα οφέλη της παραγωγής χωρίς να παίρνει
άμεσα μέρος σε αυτήν; Κατά την άποψη του Μαρξ, σε αυτό έγκειται η
αντίθεση ανάμεσα στην εργατική τάξη και την αστική (μπουρζουαζία). Ό
μαρξισμός στη συνέχεια εισήγαγε μιαν ακόμη έννοια, την έννοια της
ταξικής συνείδησης: κοινότητα συμφερόντων, δημιουργία κοινού λεξιλογίου
και

κοινού

προγράμματος,

καθώς

κι

εφαρμογή

στην

πράξη

του

προγράμματος αυτού στο επίπεδο της πολιτικής και κοινωνικής δράσης.
Αυτές οι δύο έννοιες (της τάξης κ θ' ε υτήν και της τάξης δι' ε υτήν) δεν
αλληλοεπικαλύπτονται. Ό Μαρξ μπορούσε να λέει χωρίς ν' αντιφάσκει, στη

μελέτη του Ή 18η Μπρυμ ρ του Λουδοβ κου ον πάρτη (1852), ότι οι Γάλλοι
χωρικοί αποτελούν κοινωνική τάξη, επειδή «ο τρόπος ζωής τους, τα
συμφέροντα τους, η κουλτούρα τους» (θα μπορούσε κανείς να προσθέσει
εδώ, η θέση τους στις σχέσεις παραγωγής), «τους θέτουν σε αντίθεση με τις
άλλες τάξεις της κοινωνίας», καθώς επίσης και ότι, εξαιτίας του
κατακερματισμού τους, δεν είχαν περισσότερους δεσμούς ο ένας με τον
άλλον απ' ό,τι οι πατάτες μέσα στο τσουβάλι, και επομένως δεν
αποτελούσαν τάξη. Αν ακολουθήσει κανείς κατά λέξη το Κομμουνιστικό
Μ νιφέστο: «Ή ιστορία ολόκληρης της ανθρώπινης κοινωνίας, της
περασμένης και της τωρινής, είναι ιστορία ταξικών αγώνων. Ό ελεύθερος
και ο δούλος, ο πατρίκιος και ο πληβείος, ο βαρώνος και ο δουλοπάροικος, ο
πρωτομάστορας και. ο κάλφας -με δυο λόγια, ο καταπιεστής και ο
καταπιεζόμενος- βρίσκονταν σε έντονη αντίθεση μεταξύ τους».13
την πλατωνική πολιτεία η χρήση του όρου «τάξη» είναι εμφανής
αναχρονισμός, αλλά είναι ωστόσο και αναπόφευκτη. Τπάρχει η ανάγκη να
διευκρινίσουμε ότι στην Πολιτεία δεν ταιριάζει η σύγχρονη σημασία της λέξης,
αλλά ο διαχωρισμός των τριών «τάξεων» γίνεται με βάση τις λειτουργίες που
επιτελεί ο καθένας και την ικανότητα εκτέλεσης των λειτουργιών αυτών, όπως
θα διαπιστώσουμε και παρακάτω.

13

Austin M.M., Vidal P και Naquet, «Οικονομία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα», μετ. Κουκουλιός
Σάσος, εκδ.Δαίδαλος, Αθήνα 1998 (σελ.44)

3.2. Ο ΔΙΑΦΨΡΙΜΟ ΣΨΝ ΣΑΞΕΨΝ ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Αναμφισβήτητα, με κριτήριο τη δημοκρατική κοινωνική οργάνωση,
η Αθήνα κατέχει μια από τη σημαντικότερες θέσεις, αν όχι τη
σημαντικότερη∙ αποτέλεσε μάλιστα πρότυπο για τη μελλοντικές μορφές
διακυβέρνησης των κοινωνιών. Ό πληθυσμός που ζούσε στην αρχαία
Αθήνα και την Αττική διακρινόταν σε τρεις νόμιμες κατηγορίες: τους
πολίτες, τους μετοίκους και τους δούλους. ε γενικές γραμμές ισχύει ο
βασικός διαχωρισμός ανάμεσα σε πολίτες και δούλους, αφού ο πολίτης
είχε το γνώρισμα του ζῆν ὡς βούλεται, ενώ ο δούλος του ζῆν ὡς μη
βούλεται.
Ή μόνη γνήσια οικονομική διάκριση ανάμεσα στους πολίτες και
τους μη πολίτες (είτε ελεύθερους, είτε δούλους) -διάκριση που ήταν όμως
θεμελιώδης-

αφορούσε

την

έγγειο

ιδιοκτησία.

Σο

δικαίωμα

της

απόκτησης, κατοχής και εκποίησης ενός κτήματος στην Αττική ήταν
αποκλειστικό προνόμιο του πολίτη.
Ό δεσμός αυτός ανάμεσα στη γη και τον πολίτη είχε στην πράξη
αρκετές συνέπειες. Κατ' αρχήν, σε πολλές ελληνικές πόλεις ήταν αποδεκτή η
αντίληψη ότι η κατοχή δικαιωμάτων του πολίτη πρέπει να εξαρτάται, κατά
κάποιον τρόπο, από την έγγειο ιδιοκτησία. Τπάρχουν παραδείγματα κι
άλλων πόλεων που περιόριζαν την κατοχή πλήρων δικαιωμάτων του πολίτη
μόνο σε γαιοκτήμονες (Θήβα, Κυρήνη). Η Αθήνα διέφερε από άλλες
ελληνικές πόλεις κατά το ότι πολίτες χωρίς έγγειο ιδιοκτησία απέκτησαν
τελικά πλήρη (ή σχεδόν πλήρη) δικαιώματα του πολίτη. Ή εξέλιξη
σημειώθηκε σταδιακά. Σο αξίωμα του άρχοντος, λόγου χάριν, ήταν έως τους
χρόνους του όλωνα προνόμιο της αριστοκρατίας. Μετά τον όλωνα,
ανοίχθηκε σε άνδρες της πρώτης περιουσιακής κατηγορίας (ή ίσως των δύο
πρώτων κατηγοριών). Για την τρίτη περιουσιακή κατηγορία, το αξίωμα αυτό
έγινε προσιτό λίγο πριν το 457 ή το 456. Η ανάδειξη μελών της τέταρτης
περιουσιακής κατηγορίας, δηλαδή των θητών, στο αξίωμα του άρχοντα δεν
έγινε ποτέ δεκτή θεωρητικά- στην πράξη, ο νόμος έπαψε να εφαρμόζεται.

την Αθήνα, ένα άτομο ή ήταν πολίτης και συμμετείχε στο κράτος, ή
δεν ήταν και κατά συνέπεια, παρέμενε έξω από την πολιτική κοινότητα - είτε
ήταν ελεύθερος (ξένος ή μέτοικος), είτε δούλος. Μπορούμε ν' αφήσουμε κατά
μέρος

ορισμένες

κατηγορίες

πολιτών

που,

για

κάποιους

λόγους,

αποκλείονταν από αυτήν τη συμμετοχή, όπως όσοι είχαν εξοστρακισθεί ή
τους είχε επιβληθεί η ποινή της ατιμίας: πρόκειται για σαφώς ειδικές
περιπτώσεις, που δεν αναιρούσαν τον γενικό κανόνα. την Αθήνα, η
διάκριση ανάμεσα στις διάφορες νομικές κατηγορίες ήταν ξεκάθαρη: η
διάκριση ανάμεσα σε ελεύθερο και δούλο, καθώς και ανάμεσα σε πολίτη και
μη πολίτη, διαγραφόταν καθαρά και οι ενδιάμεσες κατηγορίες είχαν
εξαλειφθεί. Σαυτόχρονα με την εξαφάνιση των εσωτερικών υποτελών,
αναπτύχθηκε ο ρόλος των ξένων (τόσο ελεύθερων, όσο και δούλων): οι δυο
διαδικασίες ήταν αλληλένδετες.
Επιπλέον, τον ίδιο καιρό που οι ανισότητες ανάμεσα στους Αθηναίους
εξαλείφονταν και συνεχιζόταν η προοδευτική εξέλιξη προς τη δημοκρατία,
το σώμα των Αθηναίων πολιτών γινόταν τελείως αποκλειστικό, κλειστό
στους ξένους. Έως τον νόμο του Περικλή, το 451-450, για να γίνει κάποιος
πολίτης αρκούσε να έχει πατέρα πολίτη: υπάρχουν μερικά γνωστά
παραδείγματα μελών της αθηναϊκής αριστοκρατίας, που-η μητέρα τους δεν
ήταν Αθηναία ή ούτε καν Ελληνίδα (ο Κλεισθένης, ο Θεμιστοκλής, ο
Κίμων). Αυτές οι «διεθνείς» ενώσεις ανάμεσα σε αριστοκρατικές οικογένειες
είναι χαρακτηριστικές της αρχαϊκής εποχής (ένα πολύ γνωστό παράδειγμα,
που αναφέρει ο Ηρόδοτος είναι ο γάμος της Άγαρίστης, κόρης του
Κλεισθένη, τυράννου της ικυώνας, με τον Αθηναίο Μεγακλή, ένας γάμος
από τον όποιο γεννήθηκε ο Κλεισθένης ο νομοθέτης). Ακολούθησε κατόπιν
ο νόμος του Περικλή, το 451-450, ο όποιος συνέπιπτε με την ολόκληρη της
δημοκρατίας: στο έξης μόνο παιδιά που και οι δυο γονείς τους ήταν πολίτες
θα μπορούσαν να είναι Αθηναίοι πολίτες . Βέβαια, ο νόμος του Περικλή δεν
εφαρμόσθηκε με απόλυτη αυστηρότητα: οί Ευβοείς απέκτησαν το δικαίωμα
της επι

μ ς (δηλαδή το δικαίωμα να συνάπτουν νομικά έγκυρους γάμους

με Αθηναίους) πριν από το 413, ενώ κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού
πολέμου ο νόμος έπεσε σε αχρηστία. Ψστόσο, υπήρχε η αίσθηση ότι η αρχή
που συνεπαγόταν ο νόμος αυτός ήταν θεμελιώδους σημασίας: ένα από τα
μέτρα

της

δημοκρατίας,

όταν

αποκαταστάθηκε

το

403,

ήταν

να

επαναβεβαιώσει την ισχύ του νόμου το Περικλή με τους ίδιους, όπως και
πριν, όρους.
Ή χορήγηση του δικαιώματος του Αθηναίου πολίτη σε ξένους ήταν
λοιπόν, κατ' αρχήν τουλάχιστον, ένα προνόμιο που απονεμόταν μερικές
φορές σε άτομα και πιο σπάνια σε ομάδες. Πάντως και για την περίπτωση
αυτή υπάρχουν παραδείγματα: οι επιζήσαντες από την πολιορκία των
Πλαταιών το 427 (με «κάποιους περιορισμούς)- οι μέτοικοι που είχαν
πολεμήσει στη ναυμαχία των Άργινουσών το 406- το 405, οι άμιοι
τιμήθηκαν με ισοπολιτε

(ισότητα πολιτικών δικαιωμάτων με τους

Αθηναίους), επειδή υπήρξαν πιστοί στην Αθήνα. Η συμπεριφορά της
αποκατεστημένης δημοκρατίας το 403 υπήρξε ενδεικτική: θα περίμενε
κανείς να δει την Αθήνα να απονέμει γενναιόδωρα το δικαίωμα του πολίτη,
εν μέρει για ν' ανταμείψει τους μετοίκους που είχαν πολεμήσει στο πλευρό
των δημοκρατικών, και εν μέρει για ν' ανασυγκροτήσει το σώμα των πολιτών, που είχε υποστεί τρομακτική αφαίμαξη με τον Πελοποννησιακό
πόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο του 404-403. Μια τέτοια πρόταση έγινε από
τον ηγέτη των δημοκρατικών, τον Θρασύβουλο: δεν έγινε δεκτή και φαίνεται
πως το δικαίωμα του πολίτη δόθηκε μόνο σ' έναν μικρό αριθμό μετοίκων
(λίγο περισσότερο από εκατό;), και μάλιστα με κάποια καθυστέρηση, το 401400. Έτσι, το σώμα των πολιτών παρέμεινε το ίδιο αποκλειστικό όπως και
πριν.
Οι μέτοικοι ήταν ελεύθεροι, Έλληνες ή μη Έλληνες, που κατοικούσαν
στην Αθήνα ή στην Αττική, άλλοι λίγο-πολύ νόμιμα και άλλοι για
περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι περισσότερες πληροφορίες για τη νομική
τους υπόσταση χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα ή και αργότερα ακόμη, και
δεν μπορούμε να είμαστε πάντοτε βέβαιοι ότι οι ίδιοι κανόνες ίσχυαν και τον

5ο αιώνα. Υαίνεται ότι, πέρα από μιαν ορισμένη περίοδο παραμονής (της
οποίας η ακριβής διάρκεια δεν είναι γνωστή, αλλά που θα μπορούσε να είναι
ένας μήνας, ένας ξένος που βρισκόταν στην Αθήνα έπρεπε να εγγραφεί
στον κατάλογο των μετοίκων, αλλιώς μπορούσε να πουληθεί ως δούλος. Με
αλλά λόγια, η διαδικασία για να γίνει κανείς μέτοικος ήταν αυτόματη (η
άποψη αυτή έχει πάντως αμφισβητηθεί). Οι μέτοικοι είχαν διάφορες
υποχρεώσεις: έπρεπε να πληρώνουν το μετο κιον, τον ειδικό φόρο για τους
μετοίκους, που δεν θα ήταν πολύ μεγάλος (12 δραχμές τον Φρόνο για τους
ενήλικες, 6 δραχμές για τις ενήλικες γυναίκες, αν συντηρούσαν μόνες τους
τον εαυτόν τους), αλλά που συμβόλιζε την κατωτερότητα της θέσης τους σε
σύγκριση με τους πολίτες. Οι πολίτες δεν πλήρωναν φόρο για τα άτομα,
αλλά μόνον για τ' αγαθά τους, και αυτό όχι σε τακτική βάση. Και στην
περίπτωση αυτή επίσης, η μη καταβολή του φόρου οδηγούσε στην πώληση
τους ως δούλων. Επιπλέον, οι μέτοικοι όφειλαν ίσως να πληρώνουν
ορισμένους φόρους που επιβάλλονταν σε ξένους (τα ξενικά), όπως ο φόρος
που πλήρωναν για να έχουν το δικαίωμα να εμπορεύονται στην

οράν.

Ψστόσο, μπορούσε να δοθεί σ᾽έναν μέτοικο το προνόμιο της ισοτέλει ς
(Ισότητα φορολογίας), πράγμα που τον τοποθετούσε στο ίδιο επίπεδο με
τους πολίτες σχετικά με όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις, και σήμαινε ότι
δεν όφειλε να πληρώνει το μετο κιον. Κάθε μέτοικος έπρεπε επίσης να βρει
ένα προστάτην, έναν αθηναίο πολίτη που θα αναλάμβανε να τον
εκπροσωπεί στις νομικές του υποθέσεις. Ό ακριβής ρόλος του προστάτη δεν
είναι πολύ γνωστός- ίσως είχε γίνει λιγότερο σημαντικός κατά τον 4ο αιώνα,
και ήδη τον 5ο αιώνα οι ξένοι μπορούσαν να καταφύγουν στα δικαστήρια,
χωρίς τη βοήθεια προστάτη. Παρ' όλα αυτά, η παράλειψη εκ μέρους του
μετοίκου να εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση επέσυρε και πάλι την ποινή
της πώλησης του ως δούλου. Επίσης οι μέτοικοι έπρεπε να εγγράφουν ως κάτοικοι ενός από τους δήμους της Αττικής (οι περισσότεροι ζούσαν στην
Αθήνα και ιδίως στον Πειραιά, το σημαντικότερο κέντρο οικονομικής
δραστηριότητας στην Αττική), αλλά δεν ήταν μέλη των δήμων με τον ίδιο

τρόπο που ήταν οι πολίτες.
Πώς όμως εξηγείται η παρουσία όλων αυτών των ξένων στην Αθήνα;
Κι επίσης, θα έπρεπε να προσθέσουμε, σε πολλές άλλες ελληνικές πόλεις;
Γιατί, αν και το σύστημα των μετοίκων είχε μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα τη μόνη πόλη όπου το γνωρίζουμε σχετικά καλά κατά την κλασική εποχή δεν ήταν αποκλειστικότητα της Αθήνας και η παρουσία του μαρτυρείται σε
πολλές άλλες ελληνικές πόλεις. Η απάντηση, είτε τη δίνουν φιλόσοφοι,
πολιτικοί ή απλοί πολίτες, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση η πόλη χρειαζόταν
τους μετοίκους εξαιτίας όλων των οικονομικών υπηρεσιών που παρείχαν
(βιοτεχνία, εμπόριο, εξαιτίας των εσόδων που έφερναν στην πόλη, χωρίς να
στοιχίζουν τίποτε, και τέλος εξαιτίας της χρησιμοποίησης τους στον στρατό
και στο ναυτικό.
Οι μέτοικοι ήταν απαραίτητοι για την οικονομική ζωή της πόλης και
όμως δεν αποτελούσαν πραγματικό μέρος της πόλης, αφού δεν είχαν
κανένα πολιτικό δικαίωμα. Η θεωρία και η πράξη συνέκλιναν στο σημείο
αυτό: η πόλις των πολιτών δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς την
παρουσία ξένων.
Οι δούλοι, τέλος,

δεν είχαν κανένα δικαίωμα: αποτελούσαν

ιδιοκτησία του κυρίου τους, ο όποιος μπορούσε ελεύθερα να τους διαθέσει
όπως ήθελε. την πράξη, οι δούλοι στην Αθήνα είχαν κάποια προστασία
από τον νόμο: δεν μπορούσε κανείς να κακομεταχειριστεί έναν δούλο ή να
τον θανατώσει ατιμώρητα (η δολοφονία ενός δούλου, όπως και η δολοφονία
ενός μετοίκου, εξομοιωνόταν με ακούσια ανθρωποκτονία). Αλλά ο δούλος
δεν είχε καμιά νομική υπόσταση: με την πιθανή εξαίρεση ορισμένων
προνομιούχων ομάδων (όπως ορισμένοι δημόσιοι δούλοι -οι δημόσιοι- και οι
χωρ ς οικούντες -οι δούλοι που «κατοικούσαν χωριστά» και πλήρωναν ένα
είδος ενοικίου στους κυρίους τους αλλά, ήταν, κατά τ' άλλα, λίγο-πολύ
ανεξάρτητοι), οι δούλοι δεν μπορούσαν γενικά να εκπροσωπούν τον εαυτό
τους ενώπιον του νόμου, αλλά εξαρτώνταν απόλυτα από τους κυρίους τους
(υπήρξε ωστόσο μια μικρή εξέλιξη κατά τον 4ο αιώνα, σε συνδυασμό με την
ανάπτυξη του εμπορικού δικαίου).

Η μαρτυρία ενός δούλου στο δικαστήριο γινόταν δεκτή συνήθως μόνο
υστέρα από βασανιστήρια. Για τις λειτουργίες που επιτελούσαν οι δούλοι
στην Αθήνα, μπορούμε να πούμε ότι, κατά γενικό κανόνα, δεν υπήρχαν
σχεδόν ειδικές δραστηριότητες των δούλων και ότι έκαναν περίπου ό,τι και
οι ελεύθεροι. Υυσικά, πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ορισμένους
καταφανείς περιορισμούς. Οι δούλοι δεν είχαν πολιτικά δικαιώματαμολονότι καμιά φορά τους χρησιμοποιούσαν στο ναυτικό, αυτά ήταν πάντα
ένα μέτρο έκτακτης ανάγκης. ε αντίθεση με τους Είλωτες στη πάρτη, οι
δούλοι στην Αθήνα δεν έπαιρναν μέρος στον πόλεμο. Με εξαίρεση λοιπόν
αυτά τα δυο, βρίσκουμε δούλους σε κάθε σχεδόν τομέα αθηναϊκής
δραστηριότητας, να κάνουν την ίδια δουλειά με τους ελευθέρους: γεωργία,
εμπόριο, βιοτεχνία, οικιακές εργασίες κτλ. Τπήρχαν επίσης δημόσιοι δούλοι,
επιφορτισμένοι με διάφορες κρατικές λειτουργίες, (γραφείς, γραμματείς,
δεσμοφύλακες)- μια ειδική κατηγορία αποτελούσαν οι 300 κύθες τοξότες,
που χρησίμευαν ως αστυνομική δύναμη. Μόνο η εργασία στα μεταλλεία
μπορούσε να θεωρηθεί δραστηριότητα που ταίριαζε περισσότερο σε
δούλους, εξαιτίας των ιδιαίτερα σκληρών συνθηκών που συνεπαγόταν και,
παρόλο που μπορούσε κανείς να βρει και ελευθέρους να δουλεύουν στα
μεταλλεία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δούλοι υπερίσχυαν συντριπτικά.
Επιλογικά, οι Αθηναίοι δούλοι δεν αποτελούσαν κοινωνική τάξη και
όπως και οι μέτοικοι, δεν θεωρούνταν από τους πολίτες υπολογίσιμοι και
ανταγωνιστές τους στις οικονομικές τους δραστηριότητες.

3.3. Ο ΔΙΑΦΨΡΙΜΟ ΣΨΝ ΣΑΞΕΨΝ ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΑ ΑΙΓΤΠΣΟ

τη συνέχεια θα επιχειρήσουμε μια αλλιώτικη προσέγγιση του
διαχωρισμού των κοινωνικών τάξεων, μια προσέγγιση που σκοπό έχει να
ξεφύγει από την κλασσική μελέτη και αντιπαράθεση μεταξύ μόνο των δύο
μεγάλων δυνάμεων της αρχαίας Ελλάδας Αθήνα-πάρτη∙ θα επιδιώξουμε
λοιπόν

να

προσεγγίσουμε

την

κοινωνική

διάρθρωση

της

αρχαίας

αιγυπτιακής κοινωνίας, μιας κοινωνίας εντελώς διαφορετικής από τις
αρχαιοελληνικής, μιας κοινωνίας όμως που, αν υποθέσουμε ότι οι
περιγραφές είναι αληθής, γνώρισε κι ίσως επηρεάστηκε ο Πλάτων. Λέω θα
προσεγγίσουμε καθώς τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την
κοινωνική διάρθρωση της αρχαίας Αιγύπτου δεν είναι πολλά κι τα
συλλέγουμε κατά κύριο λόγο έμμεσα από αναφορές σε κείμενα και από
μελέτες που έχουν γίνει από επιγραφές, παπύρους και χαραγμένους
βασιλικούς καταλόγους. Πηγές πληροφόρησης μπορούμε να θεωρήσουμε
τον μεγάλο πάπυρο της συλλογής

Harris (Great Papyrus Harris), την

περίφημη στήλη της Ροζέτης και μαρτυρίες ιστορικών της αρχαιότητας,
όπως ο Ηρόδοτος, ο τράβων και ο Διόδωρος ικελιώτης.
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι οι θεοί, όπως ο Όσις και ο Όσιρις
ελέγχουν το σύμπαν κι ότι άρα έπρεπε να κρατούν τους θεούς τους πάντοτε
ευχαριστημένους για να μην τους βρουν συμφορές, όπως η πλημμύρα του
Νείλου, ή ένας λιμός. Κατά συνέπεια στην κορυφή της αιγυπτιακής
κοινωνικής πυραμίδας, αν θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι,
βρίσκεται ο Υαραώ, ο οποίος δεν ήταν απλώς ο βασιλιάς, ο μονάρχης, αλλά
πίστευαν ότι ήταν η ανθρώπινη μορφή του θεού στη γη. Για τον λόγο αυτό
είχαν απόλυτη εξουσία κι όταν ένας Υαραώ πέθανε, έχτιζαν τεράστιες
πυραμίδες από πέτρα για τάφους τους.
Επειδή ο λαός της Αιγύπτου πίστευε ότι οι Υαραώ ήταν θεοί, είχαν
αναθέσει στους ηγέτες τους πολλές ευθύνες, όπως η

προστασία, η

καθοδήγηση του στρατού σε περίπτωση εξωτερικής απειλής ή μια
εσωτερικής σύγκρουσης.

Όλοι οι νόμοι θεσπίστηκαν κατά τη διακριτική

ευχέρεια του Υαραώ. Κάθε αγρότης κατέβαλε φόρο σε μορφή κόκκων που
ήταν αποθηκευμένοι στις αποθήκες του Υαραώ κι αυτοί οι κόκκοι
χρησιμοποιούνταν για τη διατροφή των ανθρώπων σε περίπτωση ενός
λιμού. Καθώς ο Υαραώ ως ένα μόνο άτομο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε
όλα τα καθήκοντα, όριζε ως επιβλέπων έναν επικεφαλή

υπουργό που

ονομαζόταν Βεζίρης. Η βεζίρης εξασφάλιζε την είσπραξη των φόρων. ε
συνεργασία με τον βεζίρη οι γραφείς κρατούσαν τα αρχεία της κυβέρνησης.
Αυτή η υψηλή τάξη

των εργαζομένων είχε το μοναδικό προνόμιο της

ανάγνωσης και της γραφής στην αρχαία Αίγυπτο.
Κάτω από τον Υαραώ στην ιεραρχική πυραμίδα βρίσκονταν οι
ευγενείς και οι ιερείς∙ μόνο αυτοί μπορούσαν να αναλάβουν κυβερνητικές
θέσεις, ενώ επίσης επωφελούνταν από τα αφιερώματα των απλών
ανθρώπων προς τους Υαραώ.
Οι στρατιώτες, αμέσως παρακάτω, αγωνίζονταν σε πολέμους και
εσωτερικές συγκρούσεις, ενώ σε περιόδους ειρήνης είχαν την εποπτεία των
αγροτών και των σκλάβων που εργάζονταν στην κατασκευή των πυραμίδων
και των παλατιών.
Οι εργαζόμενοι, όπως οι ιερείς, οι γιατροί και οι μηχανικοί
αποτελούσαν τη μεσαία τάξη και στη βάση της πυραμίδας βρίσκονταν οι
αγρότες και οι σκλάβοι. την κατηγορία αυτή ανήκαν και κάποιοι
αιχμάλωτοι πολέμου που είχαν πουληθεί ως δούλοι. Η κατηγορία αυτή που
ήταν και η πολυπληθέστερη, αναγκάζονταν να εργάζονται για τα
οικοδομικά έργα.

Οι αγρότες καλλιεργούσαν εκτάσεις γης στις οποίες

μάλιστα ήταν υποχρεωτικό να παραμένουν ως καλλιεργητές ακόμη κι αν η
γη τους είχε πουληθεί, εξέτρεφαν ζώα και αρκετές φορές εργάζονταν και
στην κατασκευή βασιλικών μνημείων. Οι αγρότες ήταν υποχρεωμένοι να
καταβάλουν φόρους που μπορούσαν να φθάσουν έως το 60 τοις εκατό της
ετήσιας συγκομιδής τους.

ε γενικές γραμμές η κοινωνία της αρχαίας Αιγύπτου ήταν
χωρισμένη σε τρεις μεγάλες τάξεις, όπως τις χώρισε κι ο τράβων στη
Γεω ρ φ

του: στρατιώτες, εργάτες και ιερείς. « Οι τελευτ οι φρόντιζ ν ι

ό,τι ε χε σχέση με τους θεούς κι οι άλλοι

ι

ό,τι ε χε σχέση με τους

νθρώπους. Άλλοι ν λάμβ ν ν τη δι χε ριση των πολεμικών επιχειρήσεων,
άλλοι των ειρηνικών ερ

σιών, την κ λλιέρ ει

εφ ρμο ή των τεχνών , πό τ

οπο

προέρχοντ ν τ

του εδάφους κ ι την
έσοδ

του β σιλιά. Οι

ιερε ς φιερώνοντ ν στη μελέτη της φιλοσοφ ς κ ι της στρονομ ς κι ήτ ν
κόλουθοι του β σιλιά».
Η κοινωνική κινητικότητα, τέλος, δεν ήταν αδύνατη. Ένας μικρός
αριθμός των αγροτών μπορούσε να μετακινηθεί στην τάξη των εργατών.
Οικογένειες εξοικονομούσαν χρήματα για την αποστολή των παιδιών τους
σε σχολεία του χωριού για να μάθουν συναλλαγές, τα οποία διοικούνται από
ιερείς ή από τεχνίτες.

Σα αγόρια που μάθαιναν να διαβάζουν και να

γράφουν μπορούσαν να γίνουν γραφείς και να απασχοληθούν στην
κυβέρνηση. Ήταν δυνατόν για ένα αγόρι που γεννήθηκε σε ένα αγρόκτημα
να ανέλθει στις υψηλότερες βαθμίδες της κυβέρνησης. Η γραφειοκρατία
είχε αποδειχθεί αρκετά προσοδοφόρα.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο
Ο ΔΙΑΦΩΡΙΜΟ ΣΩΝ ΣΑΞΕΩΝ ΣΗΝ
ΠΛΑΣΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑ

4.1. Η ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ

Όπως είδαμε και στο πρώτο κεφάλαιο, θέμα της συζήτησης του
διαλόγου είναι βασικά η δικαιοσύνη και με αφορμή αυτό πρότεινε ο
ωκράτης να «χτίσουν» την ιδανική πολιτεία. ’αυτή την κ λλ πολιν λοιπόν,
για να υπάρχει δικαιοσύνη στον μακρόκοσμο της πολιτείας ολόκληρης,
πρέπει πρώτα να επικρατεί δικαιοσύνη στον μικρόκοσμο του καθενός, στο
κάθε άτομο ξεχωριστά.
Για τον Πλάτωνα η ατομική ψυχή (και με τον όρο ψυχή δηλώνει τον
χαρακτήρα, την προσωπικότητα, ακόμη και τον νου) χωρίζεται σε τρία μέρη:
το κατώτερο μέρος, το ἀλό ιστον ή ἐπιθυμητικόν, που επιδιώκει την
εκπλήρωση των βασικών αναγκών (φαγητό, ποτό , έρωτας) και γι’αυτό το
λόγο είναι φιλοχρήματο και φιλοκερδές, το θυμοειδές, το δεύτερο μέρος της
ψυχής, που είναι τα συναισθήματα, η «καρδιά» θα λέγαμε και το ανώτερο
μέρος απ’όλα, το λο ιστικόν, ο νους δηλαδή, που τιθασεύει και ηγεμονεύει τα
άλλα δύο. Κάθε άνθρωπος είναι δίκαιος, γράφει ο Πλάτων, όταν τα τρία
στοιχεία (νους, καρδιά, επιθυμίες) που συναπαρτίζουν την προσωπικότητά
του βρίσκονται σε αρμονική συμβίωση. Αν τα άλλα στοιχεία υφαρπάσουν
την εξουσία του λογιστικού τότε επέρχονται η σύγχυση και η καταστροφή.
Σην αρμονία διασφαλίζει η Δικαιοσύνη που απονέμει στον καθένα ό,τι του
ανήκει και τον τοποθετεί στη θέση που του αρμόζει. Η κάθε μία από τις τρεις
τάξεις της Πολιτείας κυριεύεται, όπως θα διαπιστώσουμε και παρακάτω,
από ένα μέρος της ψυχής και γι’αυτό πρέπει να κυβερνά η ανώτερη τάξη που
κυριεύεται από το λογιστικόν και μπορεί να τιθασεύσει τα άλλα μέρη της
ψυχής.
Όταν, συμπερασματικά, υπάρχει αρμονία μεταξύ των αντιμαχόμενων
μερών της ψυχής του κάθε ατόμου και ο καθένας «πράττει τά αὑτοῦ», αυτό
δηλαδή στο οποίο είναι καταλληλότερος, όπως λέει ο ωκράτης ως
απάντηση στους ορισμούς της αρετής που παρέθεσαν οι άλλοι συνομιλητές,
τότε επικρατεί δικαιοσύνη και στην πόλη συνολικά.

4.2. ΣΟ ΓΕΝΝΑΙΟΝ ΧΕΤΔΟ

Πριν όμως δούμε τον διαχωρισμό των τάξεων πρέπει να αναφέρουμε το
γενναιον ψεῦδος, τον μύθο που «εξηγεί» στους πολίτες της Πολιτείας,
σύμφωνα με τον ωκράτη, την κατάταξη των πολιτών σε τρεις τάξεις. Ο
μύθος θα διδάσκει πως όλοι οι άνθρωποι έχουν διαμορφωθεί μέσα στα
σπλάχνα της γης κι όταν ο θεός έπλαττε τον καθένα συνέμιξε χρυσό για
αυτούς που είναι ικανοί να εξουσιάζουν , άργυρο για αυτούς που φυλάττουν
την πόλη, σίδηρο και χαλκό για τους γεωργούς και τους τεχνίτες.
Προβλέπεται παρόλα αυτά κοινωνική κινητικότητα, η οποία διασφαλίζεται
ανάμεσα στις τάξεις με έναν χρησμό : «τότε την πόλιν διαφθαρῆναι, ὃταν
αὐτήν ὁ σιδηροῦς φύλαξ ἤ ὁ χαλκοῦς φυλάξῃ» (415c).Έτσι, αν χρυσοί γονείς
γεννήσουν παιδί χάλκινο ή σιδερένιο οφείλουν να το δώσουν εκεί που
πραγματικά ανήκει, στους χάλκινους δημιουργούς. Σο ίδιο ισχύει και
αντίστροφα όμως, αν στην κατώτερη τάξη γεννηθούν παιδιά χρυσά ή
αργυρά, πρέπει οι άρχοντες να φροντίσουν ώστε τα παιδιά αυτά να
ανέλθουν στην τάξη που τους αξίζει.

4.3. Ο ΔΙΑΦΨΡΙΜΟ ΣΨΝ ΣΑΞΕΨΝ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΕΙΑ

Οι τάξεις και γενικότερα η κοινωνική διαστρωμάτωση στην
Πολιτεία συνδέεται άμεσα με το γεγονός πως η πλατωνική Πολιτεία δεν
είναι μια συνάθροιση ατόμων∙ αποτελεί μια πραγματική ενότητα, έναν
πνευματικό οργανισμό και ως εκ τούτου η αναλογία της συστάσεως, της
δομής του ανθρώπου προς εκείνη της πολιτείας είναι τέτοια ώστε να
καθιστά τον μεν άνθρωπο «αληθινή πολιτεία εν σμικρύνσει, την δε Πολιτεία
αληθινόν άνθρωπο εν μεγεθύνσει». Η ψυχολογική δομή του ατόμου και η
κοινωνική δομή της Πολιτείας βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία μεταξύ τους
ή αν διατυπώσουμε το ίδιο πράγμα χρησιμοποιώντας σύγχρονη ορολογία, η
κοινωνική και η ατομική ψυχολογία συνιστούν αμοιβαία προϋπόθεση.14
Ο εντοπισμός των τάξεων και η αυστηρή οριοθέτηση τους με τη
σύγχρονη έννοια του όρου δεν είναι εύκολη υπόθεση διότι η διάρθρωση της
«ορθής πολιτείας», διαπλασμένη όπως υπαγορεύει η αρχή της δικαιοσύνης
και το αίτημα της ενότητας, με την ορθή λύση του κοινωνικού
προβλήματος και με την απότοκη της ηθική σύμπνοια των πολιτών,
αποκλείει ριζικά την ύπαρξη κοινωνικών τάξεων είτε καταστάσεων είτε
καστών.15
ε ολόκληρη όμως σχεδόν τη βιβλιογραφία για την «πολιτεία» του
Πλάτωνος υποστηρίζεται η γνώμη, πως η παραδειγματική «πόλις» του
Πλάτωνος περιέχει τρεις κοινωνικές τάξεις ή καταστάσεις ή κάστες. Αυτό,
συγκεκριμένα, υποστηρίζουν, εκτός από άλλους, οι Rohde Psyche 1894σ.
272,Adam The Repyblic of Plato Ι 19212, σ. 262, Shorey Unity of Platos Thought
1903, σ. 42 κ. έπ., What Plato said, 1933, α 523, Windetband Platon, (Handworterbuch
der Staatswissenschaften VI, 1910 , σ. 1044), Lehrbuch der Geschichte der Philosophic
1935, α 105, Pohlenz Aus Platos Werdezeit, 1913, σ. 228 κ. έπ., Wilamowitch Platon, Ι,
1919, σ. 391Bitter Platon, Π, 1923, σ. 559, 622, Ueberweg (Praechter) Grundriss der
Koyre Alexandre, «Υιλοσοφία και Πολιτεία: εισαγωγή στην ανάγνωση του Πλάτωνα», μετ.
Κασίμη Λένα, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1990, (σελ.110)
15
Δεσποτόπουλος Κ.Ι., «Υιλοσοφία της Ιστορίας κατά Πλάτωνα», εκδ.Παπαζήση, Αθήνα 1982
(σελ.94)
14

Geschichte der Philosophic, Ι, 192612, ο. 270,Reinhardt Platons Muthen , 1927, α
103,Frutiger Les Mythes de Platon, 1930, α 82 κ. έπ., Robin La pensee grecque,
1932, σ, 242 κ. έπ., Binder System der Rechts-Philosophie, 1937, σ. 285, 291,Jaeger
Paideia , Π, 1944, σ. 338 κ. έπ.,Russel A history of western philosopshy , 1945, σ.
108 κ. έπ.,Kerschensteiner Platon und der Orient, 1945, σ. 78, Luccioni ένθ. αν., σ. 130,
Theimer Geschichte der politischen Ideen, 19734, ο. 15. Και στηρίζεται η γνώμη
αυτή σε ορισμένα χωρία της «πολιτείας», που το γράμμα τους κατονομάζει
τρία «γένη» πολιτών, «χρηματιστικόν», «επικουρικόν», «φυλακικόν»(434 c)
«χρηματιστικού, επικουρικού, φυλακικού γένους», καί 414 ab , 414 d, 433 cd,
434 b, 441 c, 441 d.
Αλλά η διάκριση των πολιτών σε τρεις κατηγορίες, που και
χαρακτηρίζονται από τους νεώτερους συγγραφείς κοινωνικές τάξεις είτε
καταστάσεις είτε κάστες, εμφανίζεται μόνο με τη διάσπαση των «φυλάκων»
σε δύο κατηγορίες: Lehrstand και Wehrstand στην ορολογία του Windelband,
quardians και soldiers στην ορολογία του Russel. Ή διάσπαση αυτή όμως των
«φυλάκων» σε δυο κατηγορίες, και μάλιστα ο χαρακτηρισμός των δύο αυτών
κατηγοριών των «φυλάκων», όπως και της άλλης κατηγορίας πολιτών,
δηλαδή του παραγωγικού λαού, σαν κοινωνικών τάξεων είτε καταστάσεων
είτε καστών, δεν βρίσκει έρεισμα θετικό, αλλά και διαψεύδεται πολλαπλά,
στην

πραγματική

άρθρωση

της

«ορθής

πολιτείας»,

όπως

αυτή

παρουσιάζεται στις πραγματολογικές αναπτύξεις - και όχι σε ονοματικές
απλώς εκφράσεις - της «Πολιτείας», προπάντων για την παιδεία και άλλη
δοκιμασία και σταδιοδρομία των «φυλάκων», για το καθεστώς ζωής των
«φυλάκων» ή και των «άλλων πολιτών», και για την ένταξη του
συγκεκριμένου πολίτη στη μια ή στην άλλη κατηγορία πολιτών.
Πραγματικά στην άρθρωση της «ορθής πολιτείας» υπάρχουν δύο μόνο
κατηγορίες πολιτών: οι «φύλακες», ως μια ενιαία κατηγορία πολιτών, και οι
«άλλοι πολίται», δηλαδή ο παραγωγικός λαός. Οι «φύλακες» όμως εξάλλου
υπέχουν ιεραρχικές μεταξύ τους διακρίσεις, συνυφασμένες με την επίδοση
τους ειδικότερα στην παιδεία και σε άλλη δοκιμασία και με τη διαλογή τους

αντίστοιχα και με την εξέλιξη ή μη της σταδιοδρομίας τους. Και οι
διακρίσεις αυτές είναι όχι μόνο δύο, αλλά περισσότερες, και σε ορισμένη
κάθε φορά ηλικία των «φυλάκων», συγκεκριμένα στην ηλικία των είκοσι
χρόνων, των τριάντα χρόνων, των τριάντα πέντε χρόνων, των πενήντα
χρόνων (537 b, 537 d, 540 a, 540 ab), και με το αποτέλεσμα, να ξεχωρίζονται
κάθε φορά, για να υποβληθούν και στην επόμενη φάση παιδείας και
δοκιμασίας, όσοι μόνο από τους «φύλακες» έχουν ευδοκιμήσει ήδη στην
προηγούμενη φάση παιδείας και δοκιμασίας. Αλλά με την ύπαρξη των
ιεραρχικών αυτών διακρίσεων, και αντίστοιχων ιεραρχικών διαχωρισμών,
δεν παύουν οι «φύλακες» να αποτελούν μια και μόνο κατηγορία πολιτών,
ενιαία πάντοτε υπέρ τον ιεραρχικό μέσα της διαφορισμό και όχι τέσσερες
χωριστές κατηγορίες πολιτών, όπως θα μπορούσε η και θα έπρεπε να
υποστηρίξει, με κάποια συνέπεια, μια θεωρία, μικροθηρική, επίμονη στην
υπέρμετρη έξαρση των ιεραρχικών αυτών διαχωρισμών. Έτσι και δεν
απαρτίζουν χωριστή κατηγορία πολιτών (την δήθεν Lehrstand του
Windelband) ούτε όσοι ελάχιστοι από τους «φύλακες», αφού ευδοκιμήσουν
και στην τελευταία διάκριση και πρόκριση, βρίσκονται πια στην ύψιστη
βαθμίδα της ιεραχίας, εξ άλλου σε ηλικία πενήντα χρόνων και έπειτα. Ό
Πλάτων ο ίδιος άλλωστε ονομάζει και αυτούς με την ίδια λέξη «φύλακες»,
και μόνο με την προσθήκη του επιθέτου «παντελείς» ή «τέλεοι» (414 b:
«φύλακες παντελείς», 428 d: «τέλεοι φύλακες»)- προπάντων όμως, ενιαία
μνημονεύει και αντιδιαστέλλει τους «φύλακες»)∙ από τους «άλλους
πολίτας», και σε χωρίο, κατ' εξοχήν σημαντικό για την αντιμετώπιση του
κοινωνικού προβλήματος, και για την έκφραση άρα των κατηγοριών
πολιτών, που υπάρχουν πραγματικά στην άρ-θρωση της «ορθής πολιτείας»:
«ἐᾶντε τῶν φυλάκων τις φαύλος ἔκγονος γένηται εἴς τούς ἄλλους αυτόν
ἀποπέμπεσθαι, ἐᾶντ' ἐκ τῶν ἄλλων σπουδαίος, εἴς τούς φύλακας. Σούτο δ'
ἐβούλετο δηλούν ὃτι και τούς ἄλλους πολίτας, προς ὃ τις πέφυκε, προς
τούτο ἓνα προς ἑν ἓκαστον ἔργον δει κομίζειν...» (423 cd)∙
Και η διάκριση αυτή όμως των πολιτών σε δύο κατηγορίες, και όχι σε
τρεις, η μόνη, που υπάρχει πραγματικά στην «ορθή πολιτεία»» είναι μια

διάκριση με αξιολογική βάση και με λειτουργική μόνο συνέπεια, όχι
καθεστωτική για τον συγκεκριμένο πολίτη∙ η ένταξη είτε ή παραμονή του
συγκεκριμένου πολίτη στη μια ή στην άλλη κατηγορία πολιτών, που έχει
λειτουργική μόνο συνέπεια, δεν είναι κάτι οριστικό είτε κεκτημένο, σαν
δικαίωμα ιδιοκτησίας δηλαδή, και μάλιστα με κληρονομικό τίτλο, αλλά
είναι κάτι, που καθορίζεται με βάση την αξία, και την πραγμάτωση της
αξίας του συγκεκριμένου πολίτη, και συνάμα υπόκειται αντίστοιχα σε
ανατροπή. Έπειτα, η ένταξη ιδιαίτερα στους «φύλακες» συνεπάγεται μόνο
βαρύτερα καθήκοντα και αυστηρότερη ζωή, και όχι απόλαυση προνομιακή
αγαθών υλικών.
Ο χαρακτηρισμός λοιπόν των «φυλάκων» με την κοινωνιολογική
έννοια κάστα ή κατάσταση ή τάξη κοινωνική ενέχει προκρούστεια
εφαρμογή των κοινωνιολογικών αυτών εννοιών, και αντίστοιχη παραβίαση
των πραγματικών στοιχείων της διαλογής, της ζωής και της σταδιοδρομίας
των «φυλάκων»- όπως ενέχει και αγνόηση περιφρονητική των ρητών
διαβεβαιώσεων του Πλάτωνα για έκλειψη από την υποδειγματική «πόλιν»
οποιουδήποτε κοινωνικού διαχωρισμού, διασπαστικού της ηθικής συνοχής
της (420 b: «οὐ μην... ὃπως ἑν τι
ἀλλ' ὃπως ὂτι μάλιστα ὂλη

μιν ἔθνος ἔσται διαφερόντως εὕδαιμον,

πόλις»).

Η διάκριση «τριών γενών» πολιτών («χρηματιστικού», «επικουρικού»,
«φυλακικού») σε αρκετά χωρία της «Πολιτείας», όσο δεν υπαγορεύεται από
συγγραφική οικονομία, για εκμετάλλευση της ελκυστικής αντιστοιχίας με
την διάκριση τριών μερών της ψυχής, εκφράζει πραγματικά τη λειτουργική
άρθρωση της υποδειγματικής «πόλεως» και όχι την κοινωνική σύσταση της,
όπως σήμερα εννοείται η έκφραση αυτή. Φαρακτηριστικά είναι τα χωρία:
«σμικροτάτω άρα... μέρει ἑαυτής..., τῷ προεστώτι καί ἄρχοντι...» (428 e)∙ «τό
μέρος, ὁ προπολεμεί τε καί στρατεύεται ὑπέρ αὐτής» (429 b). ύμφωνα και με
την

έννοια

των

χαρακτηριστικών

αυτών

χωρίων,

η

διάκριση

του

«προεστώτος και ἄρχοντος» μέρους από το μέρος «ὁ προπολεμεί τε καί
στρατεύεται», δηλαδή του «φυλαχικού γένους» από το «επικουρικό γένος»

(των

«παντελών

φυλάκων»

από

τους

«επικούρους

φύλακας»)

της

υποδειγματικής «πόλεως» αντιστοιχεί απλώς με την καθιερωμένη στη
νεώτερη πολιτειολογία διάκριση της κυβερνητικής λειτουργίας από τη
διοικητική λειτουργία και ιδιαίτερα την κυρωτική λειτουργία, της πολιτείας
(πβλ. 414 b, 458 c).
Αναμφίβολα,

για

να

καταλήξουμε

σε

μια

αντικειμενική

και ολοκληρωμένη θεώρηση της κάθε τάξης και να αντιληφθούμε το ρόλο
που έχει η καθεμία μέσα στην πολιτεία, θα πρέπει να εξετάσουμε
λεπτομερέστερα όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με καθεμία από αυτές.
Βέβαια πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζουμε τον όρο «τάξη» υπό το
πλατωνικό και όχι το σύγχρονο στενό κοινωνιολογικό πρίσμα.
Βασικό κριτήριο διάκρισης των τριών τάξεων είναι η αντιστοιχία που
υπάρχει ανάμεσα στην ψυχή και την πολιτεία. Είδαμε παραπάνω την
τριμερή διάκριση της ψυχής σύμφωνα με τον Πλάτωνα: το λογιστικό
αντιστοιχεί η τάξη των αρχόντων που έχει ως αρετή τη σοφία και ως
αποστολή να άρχει. το θυμοειδές, η τάξη των φυλάκων, που έχει ως αρετή
την ανδρεία και ως αποστολή τη φρούρηση της πόλης και στο επιθυμητικό
αντιστοιχεί η τάξη των εργαζόμενων που έχει ως αρετή τη σωφροσύνη και
την υποταγή και ως αποστολή την παραγωγή και την προετοιμασία των
αναγκαίων αγαθών για την άρχουσα τάξη. Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως η
διαστρωμάτωση της Πολιτείας γίνεται με βάση την τριμερή σύνθεση της
ψυχής. Οι λόγοι που οδηγούν στη διάκριση αυτή θα αναλυθούν στη
συνέχεια.

4.3.1. Η τρίτη τάξη – οι δημιουργοί

Όπως προαναφέρθηκε σε αντιστοιχία προς τα τρία μέρη της ψυχής
υπάρχουν τρεις τάξεις στην «πάλιν», στην άρτια οργανωμένη κοινωνία. ε
αντιστροφή προς τη σημασία που δίνει ο φιλόσοφος, πρώτη, εκ των κάτω
προς τα άνω, είναι η «τρίτη τάξη». Αυτή θεραπεύει το επιθυμητικό της
κοινωνίας, δηλαδή τις υλικές της ανάγκες. Η τάξη των γεωργών και των
ανθρώπων της οικονομίας, δηλαδή των παραγωγών. Έμποροι, βιοτέχνες,
μισθωτοί, εργαζόμενοι γενικά, δηλαδή «δημιουργοί», ανήκουν σ' αυτή την
«κατώτερη» τάξη. Ας επισημανθεί εδώ η πάγια αντίληψη που διαποτίζει την
αρχαία ελληνική σκέψη κατά την οποία η χειρωνακτική εργασία αποτελεί
κάτι το κατώτερο, ανάξιο λόγου. Η ίδια η αντίληψη γίνεται απόλυτη στην
ιδανική πολιτεία του Πλάτωνος: οι άνθρωποι της τρίτης τάξης δεν είναι
δούλοι —και αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια την οποία κάνουν πως
αγνοούν οι πολέμιοι των Πλατωνικών κειμένων. Μολονότι όμως είναι
ελεύθεροι, η κατάσταση τους δεν φαίνεται να διαφέρει και πολύ από των
δούλων. Γιατί δεν έχουν καμιά θέση μέσα στην πολιτική ζωή, δεν
συμμετέχουν στα κοινά, δεν έχουν δηλαδή πολιτικά δικαιώματα.
Ο

Πλάτων

συμπεριφέρεται

αντεκδικητικά

στον

«πολύ

λαό».

Περιφρονεί, όχι την ταπεινότητα του έργου που προσφέρουν, την παραγωγή
της οικονομίας στο σύνολο της, αλλά τις γνώσεις και τη συνάφεια τους προς
το χώρο των ιδεών, προς το απόλυτο αγαθό, την καθάρια ιδέα. Μόνο οι
φιλόσοφοι έχουν την προνομία να προσεγγίζουν τις ιδέες, κατά συνέπεια
αυτοί θα πρέπει να έχουν πολιτικά δικαιώματα στην πληρότητα τους. τη
σκέψη του δεν είναι μόνο η καταδίκη του ωκράτους ένα παράδειγμα για το
-πώς ο λαός από αμάθεια και από εμπάθεια πολιτεύεται εσφαλμένα, είναι
και ο ίδιος ο εαυτός του που με τους κανόνες της πολιτικής ζωής της εποχής
του παρέμενε, παρά τον διακαή του πόθο, παραμερισμένος, στο περιθώριο
της δημόσιας ζωής. Σο πολιτικό παιγνίδι που όριζαν οι πολλοί και αμαθείς,
τον απέκλεισε από την ενάσκηση της εξουσίας. την ιδανική του λοιπόν
πολιτεία αποκλείει και αυτούς τους πολλούς από την πολιτική. Δεν είναι

από «αντιδημοκρατικά» αισθήματα, όπως θέλουν πολλοί επικριτές του ούτε
από «αντιδραστική» στάση κατέναντι των ρευμάτων της εποχής του. Η
αριστοκρατική του καταγωγή προφανώς έπαιξε κάποιο ρόλο, αλλά όχι τόσο
όσο προβάλλεται συνήθως. Άλλωστε, ούτε θρησκευόμενος ήταν για την
εποχή του, με την έννοια της προσήλωσης στην ελληνική πολυθεΐα, και η
έννοια του αγαθού,, η μονοθεϊστική θεότητα, οπωσδήποτε έρχεται σε
αντίφαση προς το θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής του. Αλλά όπως
είδαμε και τη δουλεία ουσιαστικά αγνοεί. Παρακάτω θα συναντήσουμε
απόψεις του για κοινοκτημοσύνη των αγαθών, για ταπεινούς όρους
διαβίωσης που επιβάλλει σ' όσους ασκούν την πολιτική εξουσία. Όλα αυτά
δε συμβιβάζονται προς την από μέρους του στήριξη της «αντιδημοκρατικής»
παράταξης της εποχής του, προφανώς στο μέτρο που δεν συμβιβάζονται και
προς τη στήριξη των «δημοκρατικών».
Η «τρίτη τάξη» ενδιαφέρθηκε πολύ λίγο για τον Πλάτωνα. Και αυτός
ανταποδίδει τα ίσα. Μικρή είναι και η φροντίδα του γι' αυτούς. Οι γεωργοί
και οι «δημιουργοί» στην Πλατωνική πολιτεία διάγουν μια απλή ζωή, εκείνη
που ζούσαν οι μικροαστοί της εποχής του φιλόσοφου. Έχουν οικογένεια και
ατομική περιουσία και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους. Ξέχωρη
φροντίδα ο Πλάτων δε δείχνει για την παιδεία της τάξης αυτής.
Εξακολουθούν να έχουν την παιδεία που ίσχυε μέχρι τότε στην «πόλιν».
Απλά και μόνο εργάζονται, παράγουν αγαθά, συγκροτούν την υλική
υπόσταση της κοινωνίας, για να μπορούν απερίσπαστοι οι φιλόσοφοι να
ασκούν τα υψηλά τους καθήκοντα: να πολιτεύονται και να κυβερνούν.16
Για τον Πλάτωνα, για να υπάρξει η πόλη πρέπει να υπάρχει και η
τάξη που θα παράγει τα υλικά αγαθά. Και αυτός είναι λοιπόν ο ρόλος της
τρίτης τάξης. Αυτή θα έχει στα χέρια της τα υλικά αγαθά και θα προμηθεύει
τις άλλες τάξεις. Όσον αφορά την πολιτική δραστηριότητα της τάξης των
γεωργών και των εμπόρων, είναι αποκλεισμένη από κάθε μορφής πολιτική
δραστηριότητα και περιορίζεται στην εργασία αποκλειστικά.17 Εξάλλου, η
16

αρρής Νεοκλής,«Υιλοσοφία της κοινωνίας και της Πολιτείας», εκδ.Κάκτος, Αθήνα 1997
(σελ.298)
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ταπεινότητα της τάξης αυτής προέρχεται από το γεγονός ότι δεν έχει καμιά
θέση μέσα στην πολιτική ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που κάνει τον Πλάτωνα
να παραμελεί την αγωγή των δημιουργών και γεωργών αλλά και το γεγονός
πως αυτοί έχουν ανεπτυγμένο το επιθυμητικό και ελαττωμένες τις δυνάμεις
του θυμικού και του λογιστικού που είναι απαραίτητες για κάθε παιδευτική
προσπάθεια. Ο δήμος είναι αναγκαίος στο κοινωνικό σχήμα και στην
κοινωνική διαβάθμιση που προτείνει ο Πλάτων. Είναι όλοι χρήσιμοι στην
πολιτεία δημιουργοί φύλακες και φιλόσοφοι. Δημιουργοί είναι όλοι όσοι
ασκούν ένα από τα βάναυσα επαγγέλματα και βάναυσα είναι όλα τα
επαγγέλματα σύμφωνα με την αντίληψη του φιλοσόφου.
Όσοι ασχολούνται μ' αυτά - ο δήμος στο σύνολο του - είναι αναγκαίοι
σε μια κοινωνία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκτούν και
δικαιώματα. Προορισμός τους να δουλεύουν και να υπακούν. Κι ακόμη να
χρησιμεύουν σαν τόπος εξορίας για τους ανάξιους γιους της αριστοκρατίας,
για κείνους που θα ξεπέφτουν από τον επίγειο παράδεισο της γενιάς τους
αν τύχει και αποδειχθεί πως δεν έχουν αρκετό «χρυσάφι» στη σύσταση τους,
πως μολύνουν την τάξη τους με την παρουσία τους. Αυτοί, σαν τον
εωσφόρο, θα καταδικάζονται να ζουν μακριά από τον ουρανό των γονιών
τους, θα ξεπέφτουν στην τάξη των δημιουργών. (Πολιτε , 415 &-ά, 423 ο-ά).
Γιατί, σύμφωνα με το «αποτελεσματικό ψέμα» με το οποίο ζητά ο Πλάτωνας
να γαλουχηθούν οι νέοι της ιδανικής πολιτείας του, οι άνθρωποι
γεννιούνται με μια καθορισμένη ποιότητα, όσοι είναι γεννημένοι, για
άρχοντες έχουν στη σύσταση τους χρυσάφι, όσοι είναι γεννημένοι για
φύλακες έχουν στη σύσταση τους ασήμι, και οι δημιουργοί είναι πλασμένοι
από ευτελή μέταλλα, από σίδερο και χαλκό.18
Βέβαια και μέσα στην κατώτερη αυτή τάξη υπάρχει καταμερισμός της
εργασίας αναγκαίος για την άρθρωση της οικονομικοκοινωνικής μονάδας,
της πολιτείας. Έτσι, ενώ αρχικά συγκροτείται η «ἀν

κ ιότ τη πόλις ἐκ

τεττάρων ἢ πέντε ἀνδρών» (369 a), αντίστοιχα με τον αριθμό των βασικών
(σελ.300)
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βιοτικών

αναγκών

του

ανθρώπου,

έπειτα,

με

την

ανάπτυξη

του

καταμερισμού των έργων, «πλειόνων δεῖ πολιτῶν ἤ τεττάρων ἐπὶ τάς
π ρ σκευάς... Ὀ

ρ

εωρ ός, ὡς ἔοικεν, ούκ

ὐτός ποιήσετ ι ἑ υτῷ τό

ἂροτρον, εἰ μέλλει κ λόν εἶν ι, οὐδέ σμινύην, οὐδέ τἆλλ
εωρ

ν οὐδ' ύ ὁ οἰκοδόμος..., ὡσ ύτως δε ὁ ύφάντης κ

cd ). «Τέκτονες δή κ

χ λκῆς κ

ὄρ

ν , ὃσ

περ

ὁ σκυτοτόμος» (370

τοιούτοι τινες πολλο δημιουρ ο , κοινωνο

ἡμῖν τοῦ πολιχν ου ι νόμενοι, συχνόν ὐτό ποιούσιν» (370 d). «Άλλ'... ὐτο ς
βουκόλους τε κ

ποιμέν ς τούς τε ἄλλους νομέ ς προσθεῖμεν» (370 d). Έτσι

δηλαδή παρουσιάζονται και τα επαγγέλματα, όσα είναι χρήσιμα έμμεσα
μόνο, τέκτονες, χαλκείς, οι άλλοι πολλοί τεχνίτες, βουκόλοι, ποιμένες και οι
άλλοι βοσκοί, που απλώς παρασκευάζουν τα όργανα και τα μέσα για να
ασκούν το άμεσα χρήσιμο έργο: τους οι τέσσερις βασικοί επαγγελματίες, ο
γεωργός, ο οικοδόμος, ο υφαντής και ο σκυτοτόμος (= υποδηματοποιός). Και
έτσι απαρτίζεται, όπως φαίνεται, ο αναγκαίος λειτουργικά πληθυσμός της
πολιτείας, και χωρίς να υπερβεί το μέτρο («Οὐδέ
ἔχουσ πάντ τ ύτ » 370 e- κ

ε... σμικρά πόλις ἄν εἴη

«ούκ ἄν πω πάνυ ε μέ

τι εἴη» 370 d).

Η άρτια όμως αυτή, όπως φαίνεται, συγκρότηση της πολιτείας, με την
πρόκυψη

έτσι

και

των

έμμεσα

έστω

αναγκαίων

επαγγελμάτων,

αποδείχνεται από τα πράγματα ελλειπτική. Μια παρατήρηση για το
γεωοικονομικό βάθρο της προβάλλει την έλλειψη οικονομικής αυτάρκειας
σαν χαρακτηριστικό της αναπότρεπτο σχεδόν («κ τοικ σ ι
πόλιν εἰς τοιοῦτον τόπον, οὗ ἐπεισ

ε

ὐτήν τήν

ω μων μη δεήσετ ι, σχεδόν τι ἀδύν τον»

370 e). Πρόκειται πάντα για μια πολιτεία, ιδρυμένη σε μια χώρα μόνο, και
μάλιστα μικρή, ώστε και να είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία και
επικαταλλαγή των ανθρώπων της και των έργων τους, άλλωστε χωρίς
αναπτυγμένη τεχνική συγκοινωνίας και τηλεπικοινωνίας
βάθρο μιας τέτοιας πολιτείας,

και το γήινο

έτσι δηλαδή περιορισμένης εδαφικά, δεν

μπορεί ποτέ σχεδόν να εξασφαλίσει οικονομική αυτάρκεια- και έτσι μόνο
εξηγείται η εμφάνιση, και προσδιορίζεται η κοινωνική λειτουργία, των
εμπόρων, που ασχολούνται με την εισαγωγή οικονομικών αγαθών από άλλη

πολιτεία, «προσδεήσει ἄρ ἔτι κ ι ἄλλων, οἳ ἐξ ἄλλης πόλεως ὐτῇ κομιοῦσιν
ὧν

δεῖτ ι»(

370

πλεονασματική
προορισμένων

e).

Και

παρουσιάζεται

παραγωγή
για

όμως

προϊόντων,

εξαγωγή

στην

έτσι

γεωργικών

άλλη

πολιτεία,

η

ανάγκη

ή

και

σαν

για

άλλων,

απαραίτητη

αντιπαροχή για την εισαγωγή οικονομικών αγαθών από αυτήν (370 d - 3 7 1
a), και ακόμη η ανάγκη για διενέργεια της ανταλλακτικής αυτής εξαγωγής
προϊόντων. Και αντίστοιχα προκύπτει αύξηση ευρύτερη του πληθυσμού, του
αναγκαίου λειτουργικά για την ακεραίωση της πολιτείας, με την προσθήκη
δηλαδή και άλλων γεωργών και τεχνιτών, όσοι χρειάζονται για να παράγουν
τα εξαγώγιμα προϊόντα (371 a), και παράλληλα των «εμπόρων», των
απασχολημένων με το εξωτερικό εμπόριο («κ

τῶν ἄλλων δι κόνων που, τῶν

τε εἰσ ξόντων κ ι ἐξ ξόντων ἕκ στa ∙ oὗτοι δέ εἰσιν ἔμποροι» 371 a), και
ακόμη, για την υπηρέτηση του εξωτερικού εμπορίου, των «επιστημόνων της
περ την θάλ σσ ν ερ
θάλ ττ ν ἡ ἐμπορ

σ ς» (371 b), των ναυτικών δηλαδή «ἐάν .. .κ τά
νητ ι» (371 a).

Αλλά, και με τη σπουδαία αυτή συμπλήρωση, δεν είναι ακόμη
συντελεσμένη η λειτουργική ακεραίωση της πολιτείας. Ήδη, προβάλλει το
ζήτημα: «Πῶς ἀλλήλοις μετ δώσουσιν ὧν ἄν ἕκ στοι ἐρ άζωντ ι; ὧν δή ἕνεκ
κ ι κοινων ν ποιησάμενοι πόλιν Ὠκήσ μεν» (371 b). Και η πρώτη απάντηση
είναι: «πωλοῦντες κ ι ὠνούμενοι. Ἀ ορά δη ἡμῖν κ
ἀλλ

ής ἕνεκ

νόμισμ

ξύμβολον τῆς

ενήσετ ι ἐκ τούτου» (371 b). Έτσι, η ανταλλακτική οικονομία,

και μάλιστα με το νόμισμα υπηρετικό της μέσο, παρουσιάζεται, με επίκληση
και

του

γενεσιουργού

λόγου

της

πολιτείας,

σαν

απαραίτητο

κοινωνιολειτουργικό συμπλήρωμα του καταμερισμού των έργων, των
καθαυτό παραγωγικών. Προβάλλει όμως και το ζήτημα, το πιο ειδικό: «Ἄν
οὖν κομ σ ς ὁ εωρ ός εἰς τήν ἀ οράν τι ών ποιεῖ, ἤ τις ἄλλος τῶν δημιουρ ῶν,
μη εἰς τόν

ὐτόν χρόνον ἥκῃ τοῖς δεομένοις τά π ρ’

ρ ήσει τῆς

ὑτοῦ δημιουρ

ὐτοῦ ἀλλάξ σθ ι,

ς κ θήμενος ἐν ἀ ορᾷ;» (371 c). Και σαν

απάντηση έτσι δεύτερη στο αρχικό ζήτημα, πως θα τελεσφορήσει ο
καταμερισμός

των

έργων

στην

υπηρέτηση

του

κάθε

ανθρώπου,

παρουσιάζεται η κοινωνική λειτουργία του εσωτερικού εμπορίου: «εἰσ ν οἱ
τοῦτο ὁρῶντες ἑ υτούς ἐπ τήν δι κον ν τάττουσιν τ ύτην... Αὐτοῦ

ρ δεῖ

μένοντ ς ὐτούς περ την ἀ οράν τά μέν ἀντ' ἀρ υρ ου ἀλλάξ σθ ι τοῖς τι
δεομένοις ἀποδόσθ ι, τοῖς δε ἀντ

ὖ ἀρ υρ ου δι λλάττειν ὃσοι τι δέοντ ι

πρ σθ ι» (371 cd). Και παρουσιάζεται η κοινωνική αυτή λειτουργία, η
γενεσιουργική του εσωτερικού εμπορίου, στη ριζική έτσι φάση της, σαν
διαμεσολάβηση για την εύκολη και αζήμια σε χρόνο επικαταλαγή των
οικονομικών αγαθών ώστε και ισχύει σαν κοινωνιολειτουργική δικαίωση του
εσωτερικού εμπορίου γενικά, είτε ιδιωτικό είναι αυτό είτε κρατικό. Έτσι εξ
άλλου προκύπτει και άλλο επάγγελμα για τη συμπλήρωση του αναγκαίου
λειτουργικά πληθυσμού της πολιτείας, οι «κάπηλοι» (371d, σε διάκριση από
τους «εμπόρους» που ασχολούνται με το εξωτερικό εμπόριο, («Ἢ οὐ
κ πήλους κ λοῦμεν τοῦς πρός ὠνήν τε κ ι πρᾶσιν δι κονοῦντ ς ἱδρυμένους ἐν
ἀ ορᾷ, τοῦς δέ πλ νήτ ς ἐπ τ ς πόλεις ἐμπόρους;» 371 d).

Τπάρχει όμως ακόμη και άλλο επάγγελμα, λειτουργικά επίσης
αναγκαίο, για να ολοκληρωθεί ο πληθυσμός της, αδιάφθορης ακόμη,
πολιτείας είναι γενικά οι «μισθωτοί», μια κατηγορία και αυτοί «διακόνων»,
ανθρώπων δηλαδή με βοηθητικό επάγγελμα, όπως και οι έμποροι και οι
κάπηλοι, («Ἒτι δη τινες... εἰσ κ

ἄλλοι διάκονοι, οἱ ἂν τά μέν τῆς δι νο ς μη

πάνυ ἀξιοκοινώνητοι ὦσιν, τήν δε τοῦ σώμ τος ἰσχύν ἱκ νήν ἐπ τούς πόνους
ἔχωσιν∙ οἵ δή πωλοῦντες τήν τῆς ἰσχύος χρε ν, τήν τιμήν τ ύτην μισθόν
κ λοῦντες, κέκληντ ι...μισθωτο » 371 de).19
Όλος λοιπόν αυτός ο λαός των βιοτεχνών, των γεωργών και των
επαγγελματιών θα «θρέψει τους αρχηγούς του όπως θρέφει κανείς τα
μαντρόσκυλα, και οι καλοθρεμένοι μα λιτοί και ρωμαλέοι σκύλοι θα
οδηγούν και θα φυλάνε το κοπάδι».20
Καταλήγοντας, θα πίστευε κανείς ότι αφού αυτή η κατώτερη

19

Δεσποτόπουλος Κ.Ι., ., «Υιλοσοφία της Ιστορίας κατά Πλάτωνα», εκδ.Παπαζήση, Αθήνα 1982.
(σελ.61)
20
Dies Auguste, «Πλάτων: ο άνθρωπος-η εποχή του-το έργο του», μετ. Μαρκέτης Φρ., εκδ. Ζήτα,
Αθήνα 1970 (σελ.144)

κοινωνική τάξη καταδικάστηκε στην αμορφωσιά και στην σκληρή εργασία
θα υπήρχε προστριβή ανάμεσα σ' αυτήν και στις υπόλοιπες. Ψστόσο, είναι
πρόθυμη να δείξει απόλυτη πειθαρχία στις εντολές των φιλοσόφων επειδή
τους θεωρεί εκλεκτές φύσεις που κατόρθωσαν να δουν την ιδέα του αγαθού.
Δεν τους θεωρεί τους ανθρώπους των άλλων τάξεων άρχοντες, όπως
συνέβαινε στα άλλα πολιτεύματα, αλλά σωτήρες. Όμως και οι άλλες οι
τάξεις δε θεωρούνταν την τρίτη τάξη κατώτερη ή δούλους αλλά ως
μισθοδότες και συντηρητές.21

Και για το λόγο αυτό υπάρχουν ενωτικοί

δεσμοί φιλίας ανάμεσα στις τάξεις και όχι αντιπαράθεση και έχθρα για την
εξουσία και τη διακυβέρνηση.

4.3.2. Οι φύλακες
Η δεύτερη τάξη στην πολιτεία αντιστοιχεί προς το θυμοειδές της
ψυχής. Είναι η τάξη των φυλάκων. Αυτοί αποτελούν το ενδιάμεσο στοιχείο
μεταξύ των φιλοσόφων, που άρχουν και των «δημιουργών» της τρίτης
τάξης. Κύρια αποστολή τους είναι η εκτέλεση των εντολών που δίνουν οι
φιλόσοφοι, εκείνοι που κυβερνούν. Κύριο έργο τους είναι, όπως έχουμε
αναφέρει, η τήρηση της εσωτερικής τάξης, δηλαδή της ταξικής ιεραρχίας,
της «ιδιοπραγίας» και της εξωτερικής ασφάλειας. Η μέριμνα του Πλάτωνος
για την παιδεία στρέφεται ακριβώς σ' αυτή την τάξη, διότι η αγωγή
καλλιεργεί τη βούληση και αυτή εκπροσωπούν οι φύλακες, ή ορθότερα
πραγματώνουν τη βούληση της πολιτείας. Ολόκληρη λοιπόν η πολιτεία
μεταβάλλεται σ' ένα ίδρυμα π ιδε ς κατά κύριο λόγο των φυλάκων.
Η παιδεία κατά τον Πλάτωνα είναι δίπλευρη: γυμναστική για το σώμα
και μουσική για την ψυχή. Η μουσική εδώ πρέπει να επεκταθεί από την
τρέχουσα σημειολογική της βαρύτητα ώστε να περιλάβει όλη την ψυχική,
πνευματική και καλλιτεχνική μόρφωση. Ψστόσο, στην ιδανική πολιτεία οι
μυθοπλάστες καλλιτέχνες δεν έχουν θέση: Η λογοκρισία όμως δεν έχει,
όπως μπορεί να νομιστεί, πολιτικό σκοπό, αλλά την προφύλαξη της
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νεότητας από ακατάλληλα κείμενα — ή και θεάματα, θα λέγαμε σήμερα. Η
διαπίστωση του Πλάτωνος είναι πως πρέπει να διηγούμαστε στα παιδιά
επιλεκτικά μύθους, μύθους που θα πλάθουν τις ψυχές των παιδιών, θα
πρέπει μέσω της διήγησης και των μιμητικών τεχνών - που θα'ναι μίμηση
σοβαρών, σταθερών και φρόνιμων ηθών - να ενεργούμε ευεργετικά στην
ψυχή των νέων.
Η παιδεία θα ασκηθεί σύμφωνα με την παράδοση περιλαμβάνοντας
δύο κύκλους, τη μουσική κ ι τη

υμν στική. Αντίθετα όμως προς την

παράδοση, η νέα πολιτεία θα ν θεωρήσει το πρόγραμμα των δύο κύκλων,
για να το καθάρει από τα στοιχεία εκείνα που φθείρουν το ήθος των
φρουρών. Θα

αναμετρηθεί

λοιπόν

με

το

εμπειρικά

παραδεδομένο

περιεχόμενο τους, ιδιαίτερα μ' αυτό που προσφέρει η αθηναϊκή κοινωνία της
εποχής εκείνης. τόχος είναι να αναπτυχθούν οι αρετές των νέων, γνωστές
κι αυτές από την ελληνική παιδεία: η αρετή των πολεμιστών, η νδρε , η
άπη στη σοφ - νώση (η φιλομάθεια) και η σωφροσύνη, η αρετή της
εγκράτειας, που δεν αφήνει τα πάθη να γίνουν άμετρα. Οι καλά επιλεγμένοι
υποψήφιοι φύλακες της πόλεως πρέπει λοιπόν να καλλιεργήσουν εκείνες τις
δυνάμεις της ψυχής, που θα τους βοηθήσουν να φτάσουν στις αντίστοιχες
αρετές. Όμως κι αυτές οι αρετές ανακτούν ένα νέο περιεχόμενο, που τις
απαλλάσσει από τα ψεύδη, τις διαστροφές και τις συμβατικές συνήθειες.
Όλη η παιδεία θεμελιώνεται τελικά πάνω στην ιδέα του αγαθού.
Η μουσική, που περιλάμβανε τη λογοτεχνία και τη μουσική,
διδασκόταν στην Αθήνα στα παιδιά από μικρή ηλικία. Η λογοτεχνία όμως με
τη μορφή κατ' εξοχήν της ποίησης και του δράματος στηριζόταν στη
μυθολογία. Μια μυθολογία που μας δίνει μια απαράδεκτη, κατά τον
Πλάτωνα, εικόνα των θεών και των ηρώων, γιατί τους παρουσιάζει να
εχθρεύονται ο ένας τον άλλο, να πολεμούν, και να προξενούν κακά. Η
τραγωδία και η κωμωδία, από την άλλη, εξάπτουν, λέει ο ωκράτης, τα
πάθη και ωθούν στη μίμηση ενός πολυτάραχου και ευμετάβλητου ήθους.
Εκπαιδεύοντας τους φύλακες με τέτοια παραδείγματα διαφθείρουμε λοιπόν

τον χαρακτήρα τους. Γιατί ο θεός είναι καλός, απλός στην αλήθεια του, ποτέ
δεν λέει ψέματα. Σο ίδιο και οι ήρωες δεν θρηνούν για τον θάνατο, δεν
δολοπλοκούν, δεν είναι φιλοχρήματοι ούτε άδικοι, όπως τους παρουσιάζουν
οι ποιητές.
Ο μύθος είναι αναμφίβολα πηγή έμπνευσης και μίμησης. Γι' αυτό
πρέπει να αναζητήσουμε μια νέ

μυθολο

, που να λέει την αλήθεια για

τους θεούς και τους ήρωες, και αυτήν να διδάσκονται οι νεαροί φύλακες
μιμούμενοι το θείο, για να γίνουν κι αυτοί, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο,
όμοιοι με τον θεό.
Αντί της δραματικής μίμησης, που είναι επικίνδυνη, γιατί γοητεύει
τους ανθρώπους, στη διδασκαλία θα προτιμηθεί η διήγηση με ελάχιστο
μέρος μίμησης, που διατηρεί μιαν απόσταση από τον αναγνώστη. Σην
πολλαπλή λοιπόν έκφραση θα την αποφύγει η παιδεία των φυλάκων, για
να προτιμήσει την απλή και άκρατη.22
Με τη

μουσική

παιδεία

που έχει,

όπως είδαμε, πολύπλευρο

περιεχόμενο, θρησκευτικό, ηθικό και πολιτικό, συνδέεται και η υμν στική,
που δεν γίνεται μόνο για χάρη του σώματος, αλλά κυρίως για χάρη της
ψυχής. Η γυμναστική μαζί με τη λιτή δίαιτα θα είναι αδελφή της απλής
μουσικής, που αυξάνει και τρέφει τόσο την υγεία του σώματος, όσο και τη
σωφροσύνη της ψυχής. Και πάλι πρωταρχική σημασία έχει το μέτρο, γιατί η
υπερβολή στη γυμναστική ή η υπερβολή

στη

μουσική

κάνει τους

ανθρώπους υπερβολικά σκληρούς ή υπερβολικά μαλακούς.
Οι φύλακες καλλιεργώντας το ήθος και τον χαρακτήρα τους φτάνουν
σε μια ευαρμοστία της ψυχής που τους επιτρέπει να επιτελέσουν το έργο της
φύλαξης της πόλης. Για τον ίδιο σκοπό, για να μην υπόκεινται στον
πειρασμό της φιλοχρηματίας, οι φύλακες δεν πρέπει να έχουν περιουσία και
πρέπει να ζουν σε κοινόβια. Ακόμα οι γυναίκες, που δεν θα διακρίνονται
από τους άνδρες στην άσκηση της λειτουργίας αυτής, θα είναι κοινές, όπως
κοινά θα είναι και τα παιδιά. Η ακραία αυτή και τόσο ξένη σε μας αίσθηση
Σαρρής Νεοκλής, ,«Υιλοσοφία της κοινωνίας και της Πολιτείας», εκδ.Κάκτος, Αθήνα 1997
(σελ.300)
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της κοινότητ ς πρέπει να προέχει λοιπόν στη συνείδηση των φυλάκων και
όχι η ιδιωτική ζωή.
Αυτό όμως δεν θα εμποδίζει την παραγωγική τάξη (τους εμπόρους,
τους τεχνίτες, τους αγρότες), που θα είναι και η πολυπληθέστερη, να έχει
ιδιωτική περιουσία και οικογένεια. Σο καθεστώς της κοινοκτημοσύνης θα
ισχύει λοιπόν για ένα πολύ περιορισμένο αριθμό πολιτών.
Θα είναι όμως οι φύλακες, διάγοντας μια τέτοια ασκητική και άχαρη
ζωή, ευδαίμονες; Θα είναι, απαντά ο ωκράτης, αν λάβουμε υπόψη την
ευδαιμονία του συνόλου της πόλεως. Ο κάθε πολίτης και η κάθε τάξη των
πολιτών ενταγμένη στο σύνολο, μέσα στο οποίο επιτελεί το έργο της,
μετέχει στην ευδαιμονία κατά τον δικό της τρόπο (320 ). Προσβλέποντας
λοιπόν προς το όλον θα πρέπει να φροντίσουμε για το ορθό μέτρο, που δεν
θα αφήνει την πόλη να παρεκτραπεί στα άκρα, όπως φροντίσαμε και για
τον πολίτη.
την πόλη δεν πρέπει να υπάρχει γι’ αυτό ούτε άμετρος πλούτος,
ούτε ανέχεια, γιατί αυτά διαφθείρουν το ήθος και διχάζουν την πόλη. Η
πόλη πάλι δεν πρέπει να είναι υπερβολικά μεγάλη, ώστε να διατρέχει τον
κίνδυνο να μην είναι μία, ούτε υπερβολικά μικρή, ώστε να αναγκάζεται ο
καθένας να κάνει όλες τις δουλειές.
Μια

τέτοια

μετρημένη

πολιτεία

θα

διακρίνεται

τέσσερις παραδοσιακά γνωστές αρετές: τη φρόνηση, την

από

τις

νδρε , τη

σωφροσύνη κ ι τη δικ ιοσύνη.
Όλες αυτές οι αρετές αναπτύσσονται έχοντας τη ρίζα τους στην ίδια
τη φύση, καλλιεργούμενες από την π ιδε

και υποστηριζόμενες από τον

νόμο. Σο παιγνίδι των παιδιών δουλεμένο με τους τρόπους της μουσικής θα
αναπτύξει το ήθος της ευνομίας. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται η ύπαρξη
πολλών νομικών διατάξεων (425 a-e), γιατί σε άνδρες «κ λούς κἀ

θοὺς» δεν

αξίζει να δίνονται προσταγές.
Ο Πλάτων σχεδιάζει έτσι τη δομή της πολιτείας και των αρετών της σε
μιαν αντιστοιχία προς τη δομή και τις αρετές της ψυχής, αφού ο νόμος της

πολιτείας έχει θεμέλιο και τροφό του το ήθος των πολιτών.
Σους πολίτες που είναι ταγμένοι να κυβερνούν τους άλλους, θα τους
χαρακτηρίζει η ευβουλ

(428 a-429 a) δηλ. η ικανότητα της καλής συμβουλής

για τα κοινά της πράγματα, που δεν είναι άλλη από την πρακτική σοφία, τη
φρόνηση. Η ίδια αρετή θα χαρακτηρίζει και εκείνο το μέρος της ψυχής που
θα κυβερνά και θα εναρμονίζει τα δύο άλλα μέρη. Ανάμεσα στους φύλακες
οι πιο εκλεκτοί ασκώντας το έργο των αρχόντων, θα μπορούν έτσι να
συμβουλεύουν την πόλη για τις εσωτερικές και τις εξωτερικές υποθέσεις που
αφορούν το σύνολο της. Δεν πρόκειται λοιπόν για τη γνώση των ειδικών,
των τεχνιτών ή των επιστημόνων, που αφορά τον δικό τους, ιδιαίτερο τομέα,
αλλά για μια γνώση που αφορά τα κοινά πράγματα και μεριμνά για την
προαγωγή της ίδιας της πόλης. Δεν βρισκόμαστε ακόμα στη σοφία των
φιλοσόφων, που έχει να κάνει με τη γνώση της σταθερής και αναλλοίωτης
πραγματικότητας, αλλά στην περιοχή της πρακτικής άσκησης της ορθής
γνώμης.
Η

νδρε

(429

-430 c), παράλληλα, θα είναι κι αυτή η αρετή κατ'

εξοχήν των φυλάκων, που είναι ταγμένοι να πολεμούν και να στρατεύονται
υπέρ της πόλεως.
Η σωφροσύνη που προκύπτει από την εγκράτεια των ηδονών και
επιθυμιών, θα χαρακτηρίζει και όλη την πόλη και τον κάθε πολίτη
ξεχωριστά, Επιπλέον, πέρα από όλα αυτά, οι φύλακες δεν έπαυαν να είναι
και αθλητές πολέμου που μέσω σωματικών ασκήσεων έπρεπε να
αναπτύσσουν και τις απαραίτητες αρετές για το πολεμικό επάγγελμα και
για το λόγο αυτό ήταν υποχρεωμένοι να υποστούν σκληρές δοκιμασίες όχι
μόνο για να αποκτήσουν φυσική δύναμη, αλλά για να καλλιεργήσουν το
θάρρος του. Οι φύλακες που είχαν το ρόλο της αστυνόμευσης και του
πολέμου έπρεπε να επιλεχθούν με πολύ αυστηρά κριτήρια. Αυτή βέβαια η
επιλογή θα γινόταν κατά την παιδική ηλικία κι έπειτα από μακροχρόνια
παρακολούθηση για να διαπιστωθεί ποιος ήταν πράγματι ατρόμητος,
κόσμιος, ηθικός και εγκρατής. Για όσους φαινόταν ότι κατείχαν αυτές τις

αρετές, ήταν έτοιμοι να υπηρετήσουν το συμφέρον της πολιτείας. Οι άριστοι
φύλακες ονομάζονταν «φύλακες παντελείς». τις διαταγές τους είχαν
καθήκον να υπακούουν οι υπόλοιποι φύλακες που ονομάζονταν βοηθοί και
επίκουροι. Οι φύλακες, είτε προβιβάζονταν στην τάξη των αρχόντων είτε
παρέμεναν επίκουροι, έπρεπε να είναι δίκαιοι, ανδρείοι, σώφρονες, ευμαθείς,
φιλόπονοι και θεοσεβείς. Όλα αυτά ήταν αναγκαία γιατί η αποστολή του
φύλακα ήταν κάτι που απαιτούσε εξαιρετικές προδιαθέσεις, επίμονη
προσπάθεια, και μακροχρόνια εξάσκηση. Αυτή η γενιά των φυλάκων,
κατείχε μια ενδιάμεση θέση στην άρχουσα τάξη και στο λαό. Ήταν η δύναμη
που συμμορφώνει την υλική ζωή της πολιτείας στις επιταγές των
φιλοσόφων.
Εύλογα, φαίνεται από τα παραπάνω, πως η ζωή των φυλάκων δεν
ήταν δα και δελεαστική για τους νέους, αφού ούτε περιβαλλόταν από
κάποια πολυτέλεια ούτε εμπεριείχε κάποια φιλοδοξία. «Αυτό είναι πιθανό
αλλά δεν έχει σημασία γιατί δημιουργώντας την Πολιτεία δεν είχαμε στο
νου την ευτυχία των φυλάκων, αλλά την ευτυχία ολόκληρης της
Πολιτείας».23
Οι φύλακες λοιπόν δεν ήταν κυρίαρχοι αλλά υπηρέτες. Ακόμα και οι
πιο ευγενείς από αυτούς, παρέμεναν στην υπηρεσία του συνόλου. Και αν
στερούνταν πολλά αγαθά ωστόσο κερδίζανε έτσι, εξουσία και τιμές, και
πάνω απ' όλα, το σεβασμό και την αγάπη των συμπολιτών τους.
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4.3.3. Οι φύλακες – βασιλείς

κοπίμως αφήσαμε στο τέλος της εξέτασης των τάξεων που
απαρτίζουν την Πολιτεία την πιο σημαντική, την άρχουσα τάξη - το χρυσό
γένος - που είναι η τάξη των φιλοσόφων. Ποιους θεωρεί όμως φιλοσόφους ο
Πλάτωνας; Οι φιλόσοφοι αποτελούσαν επίλεκτη, τάξη ανθρώπων οι οποίοι
ήταν προικισμένοι με σπάνια χαρίσματα. Ο φιλόσοφος ήταν άμεμπτος και
από τη φύση του «μνήμων, εὐμ θής, με
συ

λοπρεπής, εὔχ ρις, φ λος τε κ ι

ενής ἀληθε ς, δικ ιοσύνης, ἀνδρε ς, σωφροσύνης».(487α) Διαφέρουν

από τους υπόλοιπους ανθρώπους καθώς είχαν την ικανότητα να φτάνουν
στην ιδέα όλων των πραγμάτων : ήταν «τῆς ἀλήθει ς οἱ φιλοθεάμονες»24
Ασφαλώς ήταν οι πλέον αρμόδιοι να πραγματοποιήσουν την άριστη
πολιτεία γιατί μόνο αυτοί γνωρίζουν τα θεϊκά πρότυπα της δικαιοσύνης. Και
μόνο με αυτούς ως άρχοντες η πόλη θα ευτυχούσε καθώς δε θα κατείχαν την
εξουσία ως μέσο για πλουτισμό ή για εξυπηρέτηση ατομικών επιδιώξεων
αλλά ως μέσο για την εξασφάλιση της κοινής ευδαιμονίας. Βέβαια, τέτοια
προσόντα τα είχαν ελάχιστοι άνθρωποι «τοι ύτην φύσιν κ

πάντ ἔχουσ ν,

ὃσ προσετάξ μεν νῦν δή, εἰ τελέως μέλλοι φιλόσοφος ενέσθ ι, ὀλι άκις ἐν
ἀνθρώποις φύεσθ ι κ

ὀλ

ς» (491 a)

Η τάξη των φιλοσόφων ουσιαστικά θα προέλθει με την προαγωγή
των δοκιμασμένων και καλά επιλεγμένων φυλάκων. Δηλαδή, φυτώριο της
πολιτικής ηγεσίας είναι η τάξη των στρατιωτικών. Πώς όμως αναδείχνεται
κανείς αρχικά φύλακας και στη συνέχεια φθάνει ως το ύστατο σκαλοπάτι
του «βασιλικού άνδρα», του φιλόσοφου που κυβερνά. Θεωρητικά ο Πλάτων
δεν αποκλείει την άνοδο και ατόμων που προέρχονται από την τρίτη, τάξη,
την τάξη των εργατών και δημιουργών, δηλαδή των εργατών και
παραγωγών. Αλλά

είναι επιφυλακτικός. Όλοι, λέγει,

οι πολίτες που

συγκροτούν την πολιτεία είναι αδερφοί, , γιατί είναι παιδιά της ίδιας γης και
έχουν ανατραφεί μέσα σ' αυτήν. Ψστόσο, διαφέρουν ανάλογα προς το

24

Πλάτωνος Πολιτεία, Σ 485 d

«μέταλλο» από το οποίο έχουν πλαστεί. τους ικανούς από τους πολίτες ο
Θεός έβαλε στην πλάση τους μέταλλο χρυσού, αυτοί είναι προορισμένοι να
άρχουν. Είναι φυσικό από κάθε γένος να προέρχονται όμοιοι απόγονοι.
Μολοντούτο δε σπανίζουν και οι εξαιρέσεις, οι αποκλίσεις από τη φυσική
κληρονομικότητα Έτσι συμβαίνει να γεννώνται υπάργυρα ή υπόχαλκα
παιδιά από χρυσούς γονείς και αντίθετα υπόχρυσα τέκνα από αργυρούς ή
υποσίδηρους γονείς.
Καθήκον λοιπόν των αρχόντων, της τάξης δηλαδή των φιλοσόφων,
είναι να προσέχουν από τι μέταλλο έχει πλαστεί το κάθε παιδί. Όσα παιδιά
είναι πλασμένα από κατώτερα μέταλλα έστω και αν ανήκουν σε άρχοντες
θα πρέπει να μη λαμβάνουν ηγετικές ή στρατιωτικές θέσεις χατιρικά, αλλά
θα πρέπει να προωθούνται για την τάξη και για τα έργα για τα οποία είναι
πλασμένα. Αντίθετα, όσα παιδιά άσημων υπόχαλκων ή υποσίδηρων γονέων
είναι υπάργυρα ή υπόχρυσα θα πρέπει να ανυψωθούν στις ανώτερες
ηγετικές θέσεις της πολιτείας. Σο κράτος επιβάλλεται να το διευθύνει μόνο
το χρυσό γένος, αλίμονο αν αναλάβει τη διαχείριση υποθέσεων του το γένος
του χαλκού ή του σιδήρου. Έτσι η Ιδεοκρατία του Πλάτωνος εξελίσσεται
σε απόλυτη αξιοκρατία, απορρίπτοντας κάθε εννοιοκρατική ή νεποτιστική
αντίληψη.25
Βέβαια, η άνοδος στην κορυφή δεν γίνεται ως μια απλή διεργασία
που οδηγεί μια μερίδα ανθρώπων στην άσκηση της εξουσίας αλλά ύστερα
από δοκιμασίες και μέσω της παιδείας.
Ψς τα είκοσι χρόνια η παιδεία για τους φύλακες είναι κοινή. Σότε,
όποιοι κριθούν από τους άρχοντες άξιοι για προαγωγή σε ανώτερη θέση
ξεχωρίζονται και υποβάλλονται σταδιακά σε μια ανώτερη και πιο
επιμελημένη πνευματική και ηθική αγωγή. Διδάσκονται τις επιστήμες —και
κυρίως τα μαθηματικά— μ' άλλη διατύπωση συνηθίζουν στον κόσμο που
μετέχει της ιδέας, το μικτό κόσμο, αυτόν που στέκεται πάνω από την κοινή
προεπιστημονική εμπειρία. Γίνονται δηλαδή επιστήμονες. Και σπουδάζουν
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δέκα ολόκληρα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων αν επιδείξουν καλή
επίδοση, προβιβάζονται στα τριάντα τους χρόνια σ' έναν ανώτερο βαθμό
παιδείας που είναι η διαλεκτική, δηλαδή η φιλοσοφία και προχωρούν
σταθερά προς την ιδέα του αγαθού. Γιατί αυτή είναι το μέγιστο μάθημα
«έπε ὃτι

ε ἡ τοῦ ἀ

θοῦ ἰδέ

μέ ιστον μάθημ ». Πέντε χρόνια διαρκεί η

μελέτη της διαλεκτικής, μετά το πέρας της οποίας όσοι έχουν επιδείξει ζήλο
και προκοπή αναλαμβάνουν υψηλά καθήκοντα που τους αναθέτουν οι
άρχοντες. Ασχολούνται έτσι άλλα δεκαπέντε χρόνια αυτοί που αποδειγμένα
έχουν καταρτιστεί άρτια στη θεωρία. Δυσκολότερα μπορούμε να πούμε πως
μεταφέρουν την τελευταία στην πράξη και έρχονται σε επαφή με τη
ζωντανή κοινωνική πραγματικότητα.
Ψστόσο, πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο στη συμβολή της
παιδείας και των μαθημάτων καθώς είναι το ύψιστο αξιοκρατικό κριτήριο
που διαμορφώνει τους φιλοσόφους και τους διακρίνει από τους υπόλοιπους
φύλακες.
Η γυμναστική και η μουσική αποτέλεσαν τη μόρφωση των φυλάκων
ασκώντας τους σε καλές συνήθειες. Ιδιαίτερα η μουσική ως αντιφάρμακο
της σωματικής άσκησης, που παρείχε η γυμναστική, τους έκανε να
αποκτούν ευρυθμία και οι διηγήσεις της μετρημένο ήθος. Ψστόσο, αληθινή
γνώση τα μαθήματα αυτά δεν τους έδιναν. Γιατί, εκείνο που χρειάζονται οι
φύλακες για να γίνουν άρχοντες φιλόσοφοι, είναι η «περι

ω ή» της ψυχής

από τη νυχτερινή στην αληθινή μέρα, το ξαναγύρισμα γύρω από το ον και η
ανύψωση προς αυτό. Πρέπει δηλαδή οι αληθινοί κυβερνήτες να έχουν γνώση
της βαθύτερης ουσίας των πραγμάτων. Ο Πλάτων προτείνει τέσσερα
μαθήματα, που θα οδηγήσουν προς αυτόν τον στόχο: την αριθμητική, τη
γεωμετρία-στερεομετρία, την αστρονομία και την αρμονική.
Η

ριθμητική, της οποίας την παρουσία βλέπουμε σ' όλες τις

επιστήμες, εξετάζοντας τους αριθμούς και τις σχέσεις τους ωθεί την ψυχή
να προχωρήσει από τα αισθητά στα νοητά, από τους αριθμούς που
πλέκονται με τις συγκεχυμένες εντυπώσεις, προς τις ίδιες τις καθαρές

μαθηματικές σχέσεις. Όσα λοιπόν σχετίζονται με τους αριθμούς ο Πλάτων
τα χαρακτηρίζει π ρ κλητικά της δι νο ς (524 d ).
Σο ίδιο και η εωμετρ

και η στερεομετρ , που είναι μια προέκταση

της γεωμετρίας στον τρισδιάστατο χώρο, εξετάζοντας τα σχήματα και τις
σχέσεις τους φτάνει σε μιαν εποπτεία που υπερβαίνει τις αισθητές
μεταβολές είναι κι αυτή μια οδός προς το ιδεατό.
Η

στρονομ

από την άλλη είναι η επιστήμη της μελέτης του

ουρανού και των τροχιών των άστρων. Ανακαλύπτοντας τη συμμετρία που
έχουν η φορά των ουρανίων σωμάτων και η διαδοχή των ωρών ο
αστρονόμος όμως δεν θα μείνει στην ορατή τους εμφάνιση, όπως κάνουν οι
εμπειριστές, αλλά θα αναζητήσει τη νοητή, αμετάβλητη τάξη που κρύβεται
μέσα τους, την ιδεατή τους πραγματικότητα. το μάθημα λοιπόν αυτό
υπάρχει η ίδια πρόκληση της διάνοιας για να στοχαστεί το μη ορατό.
Σέλος, η

ρμονική θα κάνει με τους ήχους αυτό που η αστρονομία

επιδιώκει με τις ορατές κινήσεις: θα αναζητήσει την αρμονία τους, μιαν
αρμονία όχι όμως σαν αυτή που αναζητούν όσοι περιορίζονται στ' αυτιά και
στους ήχους που ακούνε, αλλά όσοι ανυψώνονται στην ίδια τη βαθύτερη
αρμονική σχέση των αριθμών. Ο Πλάτων ειρωνεύεται και πάλι τους
εμπειριστές.
Όλες αυτές οι επιστήμες συγγενεύουν, αφού γεφυρώνουν τα αισθητά
με τα νοητά, είναι οι επιστήμες της διάνοιας, που ανοίγει τον δρόμο προς τη
βαθύτερη πραγματικότητα, που είναι ο δρόμος της δι λεκτικής.
Η δι λεκτική δεν είναι άλλη από τη φιλοσοφία, που δίνει λόγο γι' αυτό
που υπάρχει- είναι ένας διάλογος με τους άλλους, αλλά κυρίως ένας
διάλογος της ψυχής με τον εαυτό της σε μια κίνηση αυτοεξέτασης και
αυτοσυνειδησίας. Ο διαλεκτικός δεν στηρίζεται όπως οι άλλες επιστήμες σε
υποθέσεις, σε αξιώματα και σε έννοιες που θεωρούν δεδομένες, αλλά
προχωρεί στην αναζήτηση του ίδιου του όντος φτάνοντας στο

νυπόθετον,

που είναι το ίδιο το αγαθό. Πάνω σ' αυτό το ανυπόθετον στηρίζει τη γνώση
της η διαλεκτική όντας μια καθαρά νοητική επιστήμη, που ερωτά για το ζώο

το διο, το άστρο το διο,

κόμ

κ ι

ι

τον ήλιο τον διο(533c-d). Όπως

παρατηρεί ο ωκράτης, «η δι λεκτική μέθοδος κολουθε τον δρόμο τούτο κ ι
πορεύετ ι ν ιρώντ ς τις υποθέσεις στην δι την ρχή, ι ν
β σική Θεμελ ωση. Κ ι τ

μάτι

επιτύχει τη

της ψυχής, που ήτ ν πρ

μ τικά

εντ φι σμέν μέσ σε κάποιο β ρβ ρικό βόρβορο, σι ά σι ά τ έλκει κ ι τ
κάνει ν β ουν στον επάνω κόσμο έχοντ ς δούλες της κ ι σννερ άτισσές της
στην περι

ω ή

υτή τις τέχνες που συζητήσ με,

πολλές φορές με τον τ τλο της επιστήμης ν

υτές τις τιτλοφορήσ με

κ σμένοι πό τη συνήθει , τους

χρειάζετ ι όμως έν άλλο όνομ που ν δε χνει έν πρά μ φωτεινότερο πό
τη δόξ

κ ι

μυδρότερο

πό την επιστήμη- στ

χρησιμοποιήσ με τον όρο διάνοι » (Πολιτε

προη ούμεν , νομ ζω,

533 c-d).

Ο Πλάτων αντιθέτοντας τη μέθοδο των άλλων επιστημών, οι οποίες
στηρίζονται σε αναπόδεικτες παραδοχές, υποθέσεις και αξιώματα, προς τη
μέθοδο της διαλεκτικής, προβαίνει σε μιαν αξιοθαύμαστη διάκριση, που
ισχύει και για τις επιστήμες σήμερα. Η φιλοσοφία και σήμερα ασκεί το έργο
της έρευνας αυτού που οι ειδικές επιστήμες θεωρούν αυτονόητο και που γι'
αυτό συνεχώς αναγκάζονται να αναθεωρούν. Και σήμερα τα μαθηματικά, η
γεωμετρία, η φυσική, η χημεία, η ψυχολογία βρίθουν από αόριστες πρώτες
έννοιες και μόνο με μιαν αυτοκριτική, που γίνεται με ό,τι ο Πλάτων ονόμασε
διαλεκτική, αναθεωρούνται. Η ευκλείδεια γεωμετρία συμπληρώνεται από
μια «μη ευκλείδεια», το δημοκρίτειο άτομο προσδιορίζεται τώρα με όρους που
δεν θα τους αναγνώριζε

ο Δημόκριτος,

και η

θεωρία της ανελίξεως

των ειδών (Δαρβίνος) μετασχηματίζεται ως προς το αξίωμα της με την
εισαγωγή των ξαφνικών «μεταλλάξεων».

Η φιλοσοφία-διαλεκτική είναι έτσι μια αναζήτηση των πρώτων
αρχών. Όλες αυτές οι αρχές θεμελιώνονται, κατά τον Πλάτωνα, στην αρχή
του «βελτ ονος». Ό, τι υπάρχει, υπάρχει, γιατί είναι «άμεινον».26
Επιστρέφοντας λοιπόν στη διάκριση από την τάξη των φυλάκων για
26
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τη άνοδο προς την άρχουσα τάξη, στα πενήντα του ένας φύλακας αφού
περάσει όλες τις δοκιμασίες και ευδοκιμήσει στα έργα που έχει αναλάβει να
εκτελέσει προβιβάζεται στην τάξη των αρχόντων και επιδίδεται με ζήλο
στην επιμέλεια της πολιτείας και στην

άσκηση

της ολοκληρωτικής

εξουσίας. Είναι πια φιλόσοφος, έχει αγγίξει το αγαθό, έχει προσεγγίσει την
καθαρή ιδέα. Αλλά στην ασχολία του ο φιλόσοφος, με τα κοινά, δεν
παραμελεί καθόλου και την ανάπτυξη της θεωρίας, μοιράζεται το χρόνο του
στην άσκηση της εξουσίας για τους πολλούς και την άσκηση τη δική του, για
δική του τελείωση, για ολοκλήρωση της προσωπικότητας του.
Ο φιλόσοφος-ηγέτης της πολιτείας, της ιδανικής και ολοτικής
κοινωνίας έχει επωμιστεί το δυσχερέστατο έργο της εξυγίανσης όχι μόνο
του δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού βίου. Γι' αυτό στην Πλατωνική
πολιτεία δεν υπάρχουν γραπτοί κανόνες δικαίου.

Δίκαιο είναι ο Λόγος

του Υιλοσόφου. Και η δικαιοσύνη απονέμεται με το Λόγο που σαρκώνεται
σε πράξη από το Λόγο του Υιλοσόφου. Ση λύτρωση από τα δεινά που
μαστίζουν την πολιτεία κατορθώνει η φιλοσοφία όταν γίνεται πολιτική,
όταν η πολιτική ανέρχεται στο ύπατο σκαλοπάτι της φιλοσοφίας για να
ατενίσει απ' εκεί το θαυμάσιο κι έκπαγλο κόσμο της ιδέας.
Αφού λοιπόν εφοδιαστούν οι φιλόσοφοι με την ηθική αντοχή και την
πνευματική

δύναμη

και

έχουν

αναπτύξει

μια

ολοκληρωμένη

προσωπικότητα, είναι έτοιμοι να αναλάβουν, για ορισμένο χρονικό
διάστημα, την εξουσία της πολιτείας. Η ανάληψη της εξουσίας από αυτούς
σήμαινε σοφή διακυβέρνηση καθώς ήταν αυτοί που κατείχαν την αλήθεια.
Ο ιδεώδης φιλόσοφος του Πλάτωνα, ο Υιλόσοφος-βασιλιάς είναι άξιος ώστε
να πλησιάζει την παντογνωσία και την παντοδυναμία.
Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του φιλοσόφου-βασιλιά ήταν βαριές.
Είναι ο νομοθέτης της πολιτείας ήταν αυτός που έπρεπε να ιδρύσει ένα
κράτος αληθινό αντίγραφο της ιδέας του, να αντιγράψει το θείο αρχέτυπο
της πόλης και της παιδείας. Ήταν ο μόνος που είχε τη δύναμη και το κίνητρο
«να πραγματώσει, σε επίπεδο ατόμου και σε επίπεδο πόλης, το ουράνιο

όραμά του».27
Παράλληλα, έπρεπε να στοχεύουν στην ειλικρινή φροντίδα των
πολιτών και έμμεσα να αμβλύνουν την αντίθεση λαού και αρχόντων.
Εύλογα, έπρεπε να αποτελούν υπόδειγμα συμπεριφοράς και δράσης, να
διάγουν «ζωήν ἀ

θήν τε κ ὶ ἔμφρον » ώστε να διαπλάθουν το ήθος των

πολιτών.
Η θέση τους στην κοινωνία ήταν κυριαρχική. Η υψηλή μόρφωση και
η βαθύτατη γνώση του δικαίου, τους επέτρεπε, δίχως την ύπαρξη γραπτών
νόμων, να ρυθμίζουν τα κοινωνικοπολιτικά και παιδευτικά ζητήματα. Για
όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους ο Πλάτων πιστεύει ότι όλα τα κακά θα
είχαν εξαλειφθεί από την κοινωνία «Ἐὰν μή < ἢ οἱ φιλόσοφοι β σιλεύσωσιν
ἐν τ ῖς πόλεσιν». Ειδικότερα: « ἢ οἱ β σιλεῖς τε νῦν λε όμενοι κ ὶ δυνάστ ι
φιλοσοφήσωσι
ξυμπέσῃ,
νῦν

νησ ως

δύν μ ς

πορευομένων

τε
τε

χωρὶς

κ ὶ

ἱκ νῶς,

πολιτικὴ
ἐφ’

κ ὶ

κ ὶ

ἑκάτερον

τοῦτο

φιλοσοφ ,
ἱ

πολλ ὶ

εἰς

τ ὐτὸν

τῶν

δὲ

φύσεις

ἐξ

ἀνά κης ἀποκλεισθῶσιν, οὐκ ἔστι κ κῶν π ῦλ < τ ῖς πόλεσι< δ’ οὐδὲ τ
ἀνθρωπ νῳ ένει»(473d-473e). Δηλαδή, «αν οι φιλόσοφοι δε γίνουν βασιλείς
στις πόλεις ή εκείνοι που σήμερα λέγονται βασιλείς και δυνάστες δεν
φιλοσοφήσουν γνήσια και δε συμπέσει επαρκώς σ' ένα και το αυτό
πρόσωπο η πολιτική δύναμη και η φιλοσοφία, και αν δεν αποκλειστούν
βίαια οι πολλοί άνθρωποι που στρέφονται προς το ένα μόνο από τα δυο,
χωρίς να τα συνδυάζουν και τα δυο μαζί, δε θα σταματήσουν τα δεινά
ούτε των πόλεων αλλά ούτε και ολόκληρου του ανθρώπινου γένους».
Η ανώτερη λοιπόν αυτή τάξη των προικισμένων ανθρώπων, αφού
ολοκληρώσει τις φυσικές της προδιαθέσεις με την πρόοδο της ηλικίας και
την παρέμβαση της παιδείας, είναι έτοιμη να ασκήσει την πολιτική εξουσία.
Μόνο έτσι θα σωθούν οι πόλεις από την αθλιότητα της πολιτικής ζωής και
μόνο αν η πολιτική εξουσία αποκτήσει φιλοσοφικό ήθος η ανθρωπότητα θα
φτάσει στο τερμάτων δεινών της, αφού προηγουμένως καθορίσουν τους
θεσμούς της πολιτικής τάξης και σώσουν τις διατάξεις της, «εἰς το
27
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ἀληθέστ τον ἀποβλέποντες κἀκεῖσε ἀε ἀν φερόντες τε κ ι θεώμενοι ὡς
οἷόν τε ἀκριβέστ τ , οὕτω δή κ
κ ι ἀ

θῶν τ θεσθ

τά ἐνθάδε νόμιμ κ λῶν τε πέρι κ ι δικ ων

τε, ἐάν δέῃ τ θεσθ ι, κ ι τά κε μεν

φυλάττοντες

σῴζειν» (484 c). Από την άποψη αυτή οι φιλόσοφοι είναι οι εντολοδόχοι της
ιδέας του αγαθού και αυτοί έχουν την αποστολή να πραγματοποιούν τα
προστάγματα της μέσα στην πολιτική κοινωνία. Και για το λόγο αυτό οι
πολίτες υπακούουν στους φιλοσόφους γιατί είναι βέβαιοι ότι αυτοί
αποτελούν ένα είδος φορέων της ιδέας του αγαθού και έχουν πεισθεί από
τη διαβίωση τους ότι οι φιλόσοφοι είναι πρότυπα σοφίας, ανδρείας,
σωφροσύνης και δικαιοσύνης.28
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4.3.4. Η δουλεία στην Πολιτεία

Αν υπάρχει δουλεία στην Πολιτεία του Πλάτωνα, είναι ένα μείζον
ερώτημα που προκαλεί σωρεία συζητήσεων.
Ό Πλάτων κατά κανόνα υποστηρίζει με επιχειρήματα τις καινοτομίες
που προτείνει, οπότε ο σχεδιασμός του ιδανικού του κράτους συνεπάγεται
ριζικές θεσμικές μεταβολές και παρεκκλίσεις από την τότε υπάρχουσα
κατάσταση -όπως συμβαίνει σε θέματα ιδιοκτησίας, οργάνωσης της
οικογένειας, παιδείας, πολιτικής και πολέμου. Άλλα η δουλεία ήταν άρρηκτα
δεμένη με την τότε υπάρχουσα κατάσταση. Αν λοιπόν ο Πλάτων ήθελε *291+
να καταργήσει τη δουλεία, θα έπρεπε κανονικά να επιχειρηματολογήσει,
πράγμα που δεν κάνει. Όχι μόνο δεν επιχειρεί να αιτιολογήσει την
κατάργηση της δουλείας, αλλά ούτε καν αναφέρει αν προτείνει, αυτή -την
αλλαγή. Άρα, εκτός αν υποθέσουμε ότι κρατάει κρυφή την πραγματική του
γνώμη

(άποψη

που

κανένας

δεν

θα

πρότεινε

σοβαρά),

είμαστε

υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε με την υπόθεση ότι δεν έχει πάρει απόφαση
για την κατάργηση της δουλείας.
Τπάρχει άραγε κάποιο στοιχείο που αποδυναμώνει αυτή την κατά
τεκμήριο εκτίμηση; Κανένα με αποδεικτική ή έστω και ενδεικτική αξία.
Έτσι, όταν ό καθηγητής John Wild βασίζεται στην «εισαγωγή της
δουλείας», όπως λέει (πρόκειται για το 547 c, όπου γίνεται λόγος για τον
εκφυλισμό της ουτοπίας σε τιμοκρατία) για να συμπεράνει ότι δεν υπήρχε
δουλεία προηγουμένως, η προκείμενη του δεν βρίσκει αντίκρισμα στο
κείμενο: τo 547c δεν άφορα καμιά «εισαγωγή της δουλείας», αλλά μόνο την
υποδούλωση μιας τάξης πολιτών πό μια άλλη. Όταν πάλι o Wild γραφεί
ότι «οι δούλοι περιττεύουν στην Πολιτε , εφόσον όλους τους αναγκαίους
παραγωγικούς ρόλους τους εκπληρώνουν *ελεύθεροι+ τεχνίτες» δεν
εγκαλείται κανένα τεκμήριο για το «όλους», λέξη από την οποία εξαρτάται
τελείως η δύναμη του επιχειρήματος του: τέτοιο τεκμήριο δεν υπάρχει.
Σέλος, η δήλωση του καθηγητή G.R.Morrow που παραθέτει ο Wild, ότι
δηλαδή στην Πολιτε

«δεν γίνεται μνεία καμίας τάξης δούλων», είναι

βέβαια τυπικά αληθής: ο Πλάτων δεν αναφέρει τους δούλους ως ένα από

τα τρία μέρη ή είδη που συνθέτουν την πόλιν. Ό Wild όμως δεν λαμβάνει
υπόψη το ενδεχόμενο ότι ίσως ο Πλάτων προβλέπει δούλους για την
κοινωνία του, χωρίς όμως να τους θεωρεί και κανονικό τμήμα της πόλεως
παραβλέπει, ότι προηγουμένως παρέβλεψαν και τόσοι άλλοι μελετητές,
ένα χωρίο στο οποίο ο Πλάτων χαρακτηρίζει τον δούλο ως στοιχείο του
πληθυσμού, το οποίο συντελεί στην αρετή της πόλεως.
Αντίστροφα τώρα: δεδομένου ότι το κείμενο δεν αναφέρει τίποτα για
κατάργηση της δουλείας, άραγε περιέχει στοιχεία που στηρίζουν την
υπόθεση ότι η δουλεία εμφανίζεται ως θεσμός που πρέπει να εξακολουθήσει
να υπάρχει; Ναι, μολονότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε βάσιμα όλα τα
στοιχεία που έχουν προβληθεί ως τέτοι , τεκμήρια. Ό καθηγητής Karl
Popper μας παραπέμπει στην Πολ. 549α 1-3, όπου λέγεται ότι ο τιμοκράτης
κακομεταχειρίζεται τους δούλους, οὑ κ τ φρονών δούλων; ῶσπερ ὁ ἰκ νώς
πεπ ιδευμένος, και επιχειρηματολογεί ως έξης: «εφόσον παιδεία καλύτερη
από εκείνη που προσφέρει η τιμοκρατία βρίσκεται μόνο στην άριστη πόλη,
συμπεραίνουμε αναγκαστικά ότι στην άριστη, κατά τον Πλάτωνα, πόλη
υπάρχουν δούλοι». χετικά τώρα με την τιμοκρατική π ιδε ν, ο Πλάτων
γράφει τα ακόλουθα: «δεν εκπαιδεύτηκαν με την πείθω άλλα με
εξαναγκασμοί έχοντας αμελήσει την αληθινή μούσα, που τη συντροφεύουν
η διαλογική συζήτηση και η φιλοσοφία, και έχοντας αποδώσει μεγαλύτερη
αξία στη σωματική καλλιέργεια παρά στη μουσική» (548bc). Περίεργο λοιπόν
θα ήταν να πίστευε ο Πλάτων ότι στην εποχή του δεν υπήρχε μη
τιμοκρατικό

σύστημα

ικανό

να

εξασφαλίσει

καλύτερη

μόρφωση.

Οδηγούμαστε άραγε τότε υποχρεωτικά στο συμπέρασμα ότι στην άριστη,
κατά τον Πλάτωνα, πόλη υπάρχουν δούλοι; Απάντηση: για να προκύπτει
αναγκαστικά το συμπέρασμα αυτό, θα έπρεπε να γνωρίζαμε ότι ο Πλάτων
θεωρούσε την παρουσία των δούλων ουσιαστική προϋπόθεση της ποιοτικά
ανώτερης παιδείας την οποία παρέχει η άριστη πόλη του. Όμως αυτό ούτε το
ξέρουμε ούτε μπορούμε να το συναγάγουμε από το 549a. Σο μόνο που
προκύπτει από το κείμενο αυτό είναι ότι, αν κάποιος διαθέτει ικ νήν
π ιδε ν, άσχετ , πώς ή πού την απέκτησε, δεν κακομεταχειρίζεται τους
δούλους που μπορεί ενδεχομένως να έχει.

Ο Morrow υποστήριξε ότι, αφού «η διαφορά μεταξύ ουράνιας και
επίγειας πόλης *δηλαδή μεταξύ της ιδανικής πόλης της Πολιτε ς και της
πόλης των Νόμων, που έχει τη δεύτερη θέση εξαρτάται εν μέρει, όπως
βεβαιώνει ο Πολιτικός, πό το αν τα όργανα της εξουσίας διαθέτουν ή όχι
απόλυτη δύναμη, ...η *292+ νομιμότητα της δουλείας πρέπει κανονικά να
είναι λιγότερο αμφίβολη στην ουράνια παρά στην επίγεια». Σο επιχείρημα
ευσταθεί. Δεν μπορούμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε για να συναγάγουμε
την ύπαρξη δουλείας στην Πολιτε

άλλωστε, ούτε και ο Μorrow προτείνει

κάτι τέτοιο. Αν το επιχειρούσαμε, θα αντιμετωπίζαμε∙ την ακόλουθη
δυσκολία: το γεγονός ότι η πηγή του δικαιώματος της άσκησης απόλυτης
εξουσίας συνίσταται στη φιλοσοφική γνώση νομιμοποιεί την κατοχή δούλων
από τους φιλοσόφους και π ράλληλ

αδυνατεί να νομιμοποιήσει την

κατοχή τους εκεί που αυτή χρειάζεται πρώτιστα και επιτακτικότατα, δηλαδή
στον οικονομικά τομέα, ο οποίος βρίσκεται ολοκληρωτικά στα χέρια μη
φιλοσόφων.29
Από την άλλη, όταν ο Πλάτων χαρακτηρίζει με τόση αθωότητα τους
τεχνίτες της Πολιτε ς ως «δούλους» των φιλοσόφων» σίγουρα δεν θέλει, να
ερμηνευθούν τα λόγια του κατά γράμμα. κοπό δεν έχει ούτε να υποβιβάσει
όλους τους τεχνίτες στο επίπεδο του σκλάβου ούτε να αναβαθμίσει
κοινωνικά *292+ τον δούλο στο επίπεδο του ελεύθερου εργάτη. Ούτε στην
Πολιτε

– ούτε και πουθενά άλλου υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι ο

Πλάτων επιζητά να καταργήσει ή να χαλαρώσει με οποιονδήποτε τρόπο την
εν λόγω διάκριση. Εκείνο που αληθεύει είναι ακριβώς το αντίθετο.
Η μελέτη του καθηγητή Morrow έδειξε ότι ό νόμος του Πλάτωνα για
τη δουλεία είναι λιγότερο, όχι περισσότερο, φιλελεύθερος από την αθηναϊκή
νομοθεσία της εποχής του και μάλιστα από μια σημαντική άποψη, λιγότερο
φιλελεύθερος από κάθε άλλη, γνωστή σε μας, νομοθεσία της κλασικής
αρχαιότητας σχετικά με τη δουλεία. Πώς τότε ο Πλάτων χαρακτηρίζει ως
δούλους, με τόση άνεση, ανθρώπους διαφόρων ειδών και καταστάσεων, οι
όποιοι απλώς υπόκεινται πολιτικά σε κάποια ανώτερη τους εξουσία; Ό
λόγος δεν είναι πρακτικός αλλά θεωρητικός. Ό Πλάτων θέλει να τονίσει το
29
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γεγονός ότι, σύμφωνα με την πολιτική θεωρία του, η σχέση του κυρίου προς
τον δούλο του δεν διαφέρει κατ' αρχήν σε τίποτα από τη σχέση του ηγεμόνα
προς τους υπηκόους του ή, όπως διατυπώνει την πλατωνική αυτή
διδασκαλία ο Αριστοτέλης, ότι «η ιδιότητα του κυρίου *δεσποτε +, η ιδιότητα
του πολιτικού *πολιτική+ και η ιδιότητα του βασιλιά *β σιλική+ είναι το ίδιο
πράγμα». Με άλλα λόγια, ο Πλάτων χρησιμοποιεί μια και την αυτή αρχή,
για να ερμηνεύσει (και να αιτιολογήσει) τόσο την πολιτική εξουσία και το
δικαίωμα του κυρίου να κυβερνά τον δούλο και τις πολιτικές υποχρεώσεις
και το καθήκον του δούλου να υπακούει στον κύριο του. Ή αντίληψη που
έχει για κάθε είδους διακυβέρνηση ( ρχή, άρχειν) είναι του ίδιου είδους με
την αντίληψη του για τη διακυβέρνηση των δούλων. Έρχονται βέβαια στο
νου σωρός σημαντικοί περιορισμοί. Ό ισχυρισμός όμως είναι βασικά αληθής.
Αρκεί να υπενθυμίσει κανείς τη ρητή δήλωση του Πολιτικού, σύμφωνα με
την οποία μεταξύ της τέχνης του ιδιοκτήτη δούλων (δεσπότου 259b7) και της
τέχνης του βασιλιά *β σιλικού 259c2) δεν υπάρχει άλλη διαφορά εκτός από
το μέγεθος του πεδίου ισχύος του καθενός.
Εξάλλου, ο θεσμός της δουλείας είναι ασυμβίβαστος και με το αίτημα
της ενότητας και με την αρχή της δικαιοσύνης.
Καμιά επίκληση κοινωνικής αναγκαιότητας είτε σκοπιμότητας, ειδικά δήθεν
για περιόδους τις ιστορίας με τεχνική της παραγωγής υπανάπτυκτη, -όπως
υποστηρίζουν

θετικιστικές

θεωρίες,

συγχέοντας

χονδρικά

την ηθική

δικαίωση ενός θεσμού κοινωνικοπολιτικού με πενιχρές κοινωνικοτεχνικές
εξηγήσεις, άλλωστε αμφίβολες στην ισχύ τους και αυτές δεν έχει τη δύναμη
να δικαιώσει ή έστω να εξαγνίσει ηθικά το θεσμό της δουλείας, ανήθικο από
τη ρίζα του, με τη σύμφυτη ανευλαβειά, προς την αυταξία του ανθρώπου. Ό
θεσμός της δουλείας ενσαρκώνει επιβλητικά την άρνηση της δικαιοσύνης,
καθώς δεν επιτρέπει ούτε ελάχιστα σε ορισμένο άνθρωπο «τα αυτού
πράττειν», αποκλείοντας ακριβώς να υπάρξει και σ' αυτόν, έστω ελάχιστα,
«ἡ τοῦ οἰκε ου τε κ ι ἑ υτού ἓξις τε κ ι πράξις» αλλά και αποτρέπει συνάμα
την ενότητα μιας πολιτείας, με τον άτεγκτο ακριβώς χωρισμό των
ανθρώπων της σε κυρίους και σε δούλους. Ό θεσμός άρα της δουλείας δεν
μπορεί να υπάρχει, και δεν υπάρχει πραγματικά στην ορθή πολιτεία. Ό

τρόπος ήδη, που επιτελείται η σύμπηξη της πολιτείας, «π ρ λ μβάνων
ἅλλος ἅλλον ἐπ' ἅλλου, τόν δ' ἐπ' ἅλλου χρε , πολλών δεόμενοι...», η
αλληλοπρόσληψη δηλαδή των ανθρώπων για την αμοιβαία εξυπηρέτηση
των αναγκών τους, δεν περιέχει τη δυνατότητα να υπάρξει ο θεσμός της
δουλείας- γιατί ο δούλος ούτε μετέχει στην «αλληλοπρόσληψη», αυτός, που
υφίσταται απλώς ετεροπρόσληψη, ούτε μετέχει στην αμοιβαία εξυπηρέτηση
των αναγκών, αυτός, που μόνο υπηρετεί άλλους στις ανάγκες τους, χωρίς να
υπηρετείται καθόλου σχεδόν στις δικές του ανάγκες. Και στην απαρίθμηση
όμως των ανθρώπων με τα διάφορα επαγγέλματα, που απαρτίζουν την
«αναγκαιοτάτην» πάλιν, δεν παρουσιάζεται καθόλου δούλος. Μάλιστα και
παρουσιάζονται εκεί οι «μισθωτοί» - ελεύθεροι επαγγελματίες, ισότιμοι
κοινωνικά με τους άλλους «διακόνους», τους ανθρώπους δηλαδή με
βοηθητικά επαγγέλματα, όπως οι έμποροι π.χ., που και στην υφή της
εργασίας τους και στη φύση τους, ψυχικά πολύ πενιχρή, δεν έχουν διαφορά
μεγάλη από τους «φύσει δούλους» του Αριστοτέλη. Τπάρχουν έτσι πολίτες
ελεύθεροι, και όπου ακόμη ο Αριστοτέλης φαίνεται να εγκρίνει την ύπαρξη
δούλων. Αλλά και στην απαρίθμηση των ανθρώπων με τα διάφορα
επαγγέλματα, που αποτελούν την
νοσηρά

διογκωμένη

πολιτεία

«τρυφώσαν

πάλιν»,

δηλαδή

τη

δεν παρουσιάζεται καθόλου δούλος, ούτε

καν με υπαινιγμό για την ύπαρξη του.30
Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως για το κατώτερο «στρώμα» της
Πλατωνικής Πολιτείας, πως μόνο με προσεκτική εξέταση μπορούμε να
διαπιστώσουμε αν όντως υφίσταται ή αν είναι απλά μια ακόμη παράμετρος
για την ομαλή λειτουργία του κοινωνικού μηχανισμού.

30

Δεσποτόπουλος Κ.Ι., «Υιλοσοφία της Ιστορίας κατά Πλάτωνα», εκδ.Παπαζήση, Αθήνα 1982..
(σελ.226)

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΕΠΙΛΟΓΟ
Σι συμπεράσματα εξάγουμε λοιπόν από όλα τα παραπάνω; Θα
μπορούσαμε να απαντήσουμε στα πλαίσια αυτής της εργασίας αν ο Πλάτων
σχεδίαζε στην Πολιτεία δια στόματος ωκράτη μια αληθινά δημοκρατική
κοινωνία που ο καθένας συνεισφέρει για το κοινό καλό ή ένα αυστηρό,
αυταρχικό σύστημα που καταπιέζει τους βελτίστους της; Αν στην Πολιτεία
του προέβλεπε δούλους ή όχι; ίγουρα δε θα μπορούσαμε να δώσουμε μια
σαφή και σίγουρη απάντηση σε αναπάντητα ανά τους αιώνες ερωτήματα
που προκύπτουν από το μοναδικό αυτό έργο∙ μπορούμε μόνο να
τοποθετήσουμε κι εμείς το ‘λιθαράκι’ μας.
ε σύγκριση με την αθηναϊκή κοινωνία, που περιγράψαμε παραπάνω,
εύκολα διαπιστώνουμε μεγάλη απόκλιση∙ αυτό είναι πολύ λογικό και μόνο
αν αναλογιστούμε ότι ένας από τους λόγους που ο Πλάτων «σχεδιάζει» μια
ιδανική πολιτεία είναι η απογοήτευσή του από όλες τις μορφές
πολιτευμάτων και ειδικά από την Αθήνα, και στην ακραία εκδοχή της επί
Σριάκοντα Συράννων, αλλά και με την αποκατάσταση της δημοκρατίας
αργότερα. Μόνο η δικαιοσύνη και πολυπόθητη ευδαιμονία του συνόλου δεν
επετεύχθη από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και ο ωκράτης, ο πιο
δίκαιος άνθρωπος για τον Πλάτωνα, καταδικάστηκε για αθεΐα και διαφθορά
των νέων!
Η διαφορά εντοπίζεται κυρίαρχα στη βάση του διαχωρισμού των
τάξεων στα δύο πολιτειακά συστήματα. την αρχαία Αθήνα ο διαχωρισμός
προέκυπτε στη βάση της κατοχύρωσης

των δικαιωμάτων∙ Τπήρχαν οι

ελεύθεροι πολίτες που είχαν δικαιώματα και μπορούσαν να παίρνουν μέρος
στη λήψη των αποφάσεων στην εκκλησία του δήμου, να συμμετέχουν στη
δικαστική και βουλευτική εξουσία και οι δούλοι, οι οποίοι δεν είχαν
δικαιώματα. την πλατωνική πολιτεία ο διαχωρισμός των τάξεων, που είναι
τριμερής κι όχι διμερής, βασίζεται στις ικανότητες των πολιτών από τη φύση
τους, στο τι μπορούσαν να προσφέρουν στην πολιτεία.

την πλατωνική πολιτεία ο διαχωρισμός δε σχετιζόταν επίσης με την
καταγωγή, όπως στην αθηναϊκή πολιτεία, που πολίτης ήταν ο αθηναϊκής
καταγωγής από ένα γονιό και μετά το νόμο του Περικλή αυτός που ήταν
αθηναϊκής καταγωγής και από τους δυο γονείς. ύμφωνα με το γενναίον
ψεύδος βέβαια, οι τρεις τάξεις προέκυπταν από το υλικό από το οποίο ήταν
φτιαγμένος ο κάθε άνθρωπος στα έγκατα της γης, αλλά αυτό δε θα
μπορούσαμε να το θεωρήσουμε διαχωρισμό λόγω καταγωγής (είναι
άλλωστε, λέει ο ωκράτης, ο μύθος ο οποίος θα πείθει τους πολίτες για την
τάξη στην οποία ανήκουν).
το έργο του Πλάτωνα επίσης δεν υπάρχουν μέτοικοι, ξένοι δηλαδή,
αφού πρόκειται για μια θεωρητική κατασκευή μιας ιδανικής πολιτείας
εξαρχής. Για τον ίδιο λόγο ο διαχωρισμός δε βασίζεται στην έγγειο
ιδιοκτησία όπως στις περισσότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις και λιγότερο
και στην αρχαία Αθήνα.
την καλλίπολιν του Πλάτωνα τέλος, ακόμα κι αν δεχτούμε ότι
υπήρχαν δούλοι, το έργο τους δεν ήταν η γεωργία, η κτηνοτροφία και οι
άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά αυτές ήταν οι δραστηριότητες για
τις οποίες η φύση είχε πλάσει κατάλληλα τους δημιουργούς, την κατώτερη
τάξη.
Σο πολίτευμα της πλατωνικής πολιτείας δεν αντιστοιχεί σε καμία
μορφή πολιτεύματος των αρχαίων πόλεων-κρατών, ούτε ελληνικών, ούτε
και ξένων που γνώρισε στα ταξίδια του ο φιλόσοφος. (σίγουρα ούτε και με το
αθηναϊκό πολιτειακό σύστημα). Απαρνείται όλες τις μορφές πολιτευμάτων
και γι’αυτό ακριβώς σχεδιάζει την ιδανική πολιτεία του. Ο στόχος σε αυτήν
θα μπορούσε μεν να χαρακτηριστεί δημοκρατικός, αφού αυτός είναι η
ευδαιμονία του συνόλου και όχι μόνο της άρχουσας τάξης, ούτε κάποιας
κοινωνικής τάξης μεμονωμένα, αλλά οι αποφάσεις και η διαχείριση των
διοικητικών θεμάτων είναι στα χέρια των ικανότερων, των φυλάκωναρχόντων κι όχι στα χέρια των πολιτών. Εξάλλου ο Πλάτων θεωρούσε ότι
και στην τέχνη πρέπει να ασκούν κριτική οι επαΐοντες κι όχι το κοινό δια

βοής, όπως συνέβαινε. Μιλάμε για μια αριστοκρατία του πνεύματος λοιπόν,
που εξουσιάζει και συνάμα υπηρετεί το πλήθος.
ε σχέση με την κοινωνία της αρχαίας Αιγύπτου τώρα, η Πολιτεία
παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες. Παρατηρούμε ότι και στις δύο κοινωνίες
υπάρχει μια ιεραρχία, παρότι τα κριτήρια που οδηγούν σε αυτήν είναι
διαφορετικά, οι εργασίες δηλαδή είναι μοιρασμένες στις τάξεις ανάλογα με
τις ικανότητες και τις γνώσεις τους. ε καμία περίπτωση βέβαια δεν είναι η
Πολιτεία θεοκρατούμενη, ούτε ο θεός προσωποποιείται στο πρόσωπο του
άρχοντα, του βασιλέα, όπως θεωρούσαν τον Υαραώ στην Αίγυπτο∙ η έννοια
του θεού αντιστοιχεί στο Αγαθό του Πλάτωνα, στον ανώτατο βαθμό γνώσης
και θέασης της αλήθειας που φτάνουν οι φύλακες με τη σπουδή της
φιλοσοφίας, το τελευταίο στάδιο της αγωγής των φυλάκων στην Πολιτεία.
Ένα ακόμα κοινό στοιχείο μεταξύ των δύο κοινωνιών είναι η
πρόβλεψη κοινωνικής κινητικότητας. Ένας μικρός αριθμός των αγροτών
μπορούσε να μετακινηθεί στην τάξη των εργατών και παιδιά από
οικογένειες κατώτερων τάξεων που μάθαιναν να διαβάζουν και να γράφουν
μπορούσαν να γίνουν γραφείς και να απασχοληθούν στην κυβέρνηση, να
ανέλθουν μάλιστα ακόμα και στις υψηλότερες βαθμίδες της κυβέρνησης.
το πλατωνικό έργο παιδιά από την τάξη των φυλάκων που διέκριναν οι
νομοθέτες ότι είναι αργυρά ή χρυσά, αναλάμβανε το κράτος να τους παρέχει
την κατάλληλη αγωγή για να προαχθούν στην τάξη που «η φύση τους έχει
προορίσει», όπως επίσης μπορούσε να συμβεί και το αντίστροφο.
Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι δεν είναι ούτε η κοινωνία της
αρχαίας Αιγύπτου η ιδανική, αφού κι εδώ η κοινωνική διαστρωμάτωση και η
κατανομή των δραστηριοτήτων δε γίνεται με απώτερο σκοπό την αρμονική
συμβίωση και την ευημερία όλων, ενώ επίσης υπήρχαν δούλοι που τους
αξιοποιούσαν για κοινωνικές εργασίες. Ψς προς το σημείο αυτό δηλαδή ο
Πλάτων είναι πιο «δημοκρατικός».

Μελετητές πολλοί και σημαντικοί προσπάθησαν να αναλύσουν
κοινωνιολογικά και φιλοσοφικά το πολιτειακό σύστημα της ιδανικής
πολιτείας. Ο Πλάτων κατέθεσε μια ριζοσπαστική για την εποχή του
κοινωνική πρόταση. Πολλοί ήταν αυτοί που υποστήριξαν θερμά τις θέσεις
του όπως οι Lowes, Taylor, Linger, Pater, Leninson κ.α. ενώ εξίσου πολλοί ήταν
και οι επικριτές του όπως οι Grossmann, Russell και Popper.
Ο Popper στο πρόσωπο του Πλάτωνα βλέπει το θεωρητικό του
ρατσισμού και την «Πολιτεία» του σαν το πρώτο εγχειρίδιο του είδους,
καταλογίζοντας του μεγάλη ευθύνη για το ρατσισμό με τη σύγχρονη έννοια
του όρου. την προσπάθεια του να στηρίξει τις κατηγορίες του επικαλείται
αποσπασματικά ορισμένα χωρία κυρίως από την «Πολιτεία» και τους
«Νόμους» χωρίς να έχουν όλα τους τη σχέση ή τη σημασία που τα αποδίδει
με καθαρά προσωπικές και όχι αντικειμενικές κατά περίπτωση γνώμες από
τους R.H.S. Grossmann, B.Farrington, O.Fife και T.Gomperz.

Με την παραδοχή ότι η σύγχρονη έννοια του όρου ρατσισμός σημαίνει
την πολιτική ιδεολογία η οποία πιστεύει στην ανωτερότητα και στην
καθαρότητα μιας συγκεκριμένης φυλής ή ενός έθνους, εύλογα θα περίμενε
κανείς από τον Popper να τεκμηριώσει, με βάση τον ορισμό, ουσιαστικά και
αντικειμενικά τη ρατσιστική θέση του Πλάτωνα δηλαδή τον υποτιθέμενο
εθνοφυλετισμό ή σωβινισμό του. Αντί γι' αυτό προτίμησε να οικοδομήσει
τεχνητά την όλη θεωρία του σε μια σειρά από διαδοχικές μη επαληθεύσιμες
υποθέσεις, με πρώτη την ανεφάρμοστη βιογενετική πραγμάτωση μιας
απλής σκέψης του Πλάτωνα στην όλη υποθετική «κατά λόγον» συγκρότηση
της «Πολιτείας». Γι' αυτήν λοιπόν την υπόθεση καταλογίζει σε βάρος του
Πλάτωνα την εισήγηση μιας ολόκληρης βιολογικής και ρατσιστικής θεωρίας
με στόχο την κοινωνική δυναμική για την πολιτική ιστορία (O.S. 82-3 και
«Πολιτεία» 547α) που έχει σαν έμπρακτη εφαρμογή την εκτροφή και
εκπαίδευση των επικούρων ως κυρίαρχης τάξης το ίδιο όπως και το δικαίωμα
τους να οπλοφορούν (O.S. 51, 227 και «Νόμοι» 753β), ένα ταξικό σύμβολο και
προνόμιο. Επιπλέον καταλογίζει στον Πλάτωνα την καθιέρωση του

γαμήλιου αριθμού και το θεσμό της καλοστημένης κλήρωσης για τη
γαμήλια τελετή, προκειμένου να εξασφαλίσει το απαραίτητο πλαίσιο για
την απόλυτη επικράτηση του φιλοσόφου - εκτροφέα ( O.S. και «Πολιτεία» 41
Ογ, 546γ και «Νόμοι» 731 β) και τη δημιουργία μιας τάξης με ανυπέρβλητη
υπεροχή. Όσο για την τελευταία κατηγορία εναντίον του Πλάτωνα σχετικά
με το ρατσισμό την εντοπίζει στην ανύπαρκτη ανισότητα και διάκριση
Ελλήνων και βαρβάρων («Πολιτεία» 469β-471γ) καθώς και στην επίσης
φανταστική εχθρότητα προς το ανθρώπινο γένος (O.S. 152,273, και
«Πολιτεία» 469β,471ε).
Η αδυναμία του Popper να κατανοήσει το πραγματικό νόημα του
πλατωνικού

κειμένου

(457β-466δ)

το

οποίο

είναι

σχετικό

με

την

κοινοκτημοσύνη και τον ευγονισμό οφείλεται μάλλον στο ότι επηρεάστηκε
από την κριτική του Πλάτωνα για την ποίηση και αγνόησε την εσωτερική
του τάση για την πραγματική ποίηση και γενικά τις μούσες όπως μαρτυρεί ο
ίδιος στην «Πολιτεία» (411-ε) και η οποία μπορεί να εκτεθεί συνοπτικά ως
εξής: «Ο έρωτας για τις Μούσες είναι γνώρισμα του ανθρώπου (Βλ. G.Martin
63-83, 133-7).
Επιπρόσθετα, γράφει ο Μαρξ: «Η δημοκρατία του Πλάτωνα, μολονότι
ο καταμερισμός της εργασίας παρουσιάζεται σαν συστατικό στοιχείο του
κράτους, δεν είναι παρά μια αθηναϊκή εξιδανίκευση του ταξικού
καθεστώτος των Αιγυπτίων.»
Η κατάταξη σε κοινωνικές τάξεις γίνεται με βάση τις φυσικές
καταβολές και την κοινωνική προέλευση. Η πίστη του Πλάτωνα στη δύναμη
της κληρονομικότητας και η έλλειψη εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις,
δυνατότητας προωθήσεως ή υποβιβασμού κάποιου ατόμου από τάξη σε
τάξη παγιώνει μια αυστηρή ταξική διάκριση και ευνοεί ή καταδικάζει το
άτομο από πολύ νωρίς να ακολουθήσει την κοινωνική τάξη των γονέων του.
Με αυτόν τον τρόπο οι καταβολές υψώνονται σε αποφασιστικό κριτήριο,
πριν ακόμη δοθούν στα άτομα ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για να τις
εξελίξουν σε δεξιότητες και πνευματικές δυνάμεις. Ψστόσο τα άτομα με την

εκπαίδευση αποκτούν εφόδια που επιτρέπουν την ένταξη τους σε
διαφορετικό κοινωνικό επίπεδο, διευκολύνουν την κοινωνική κινητικότητα.
Εδώ διαπιστώνουμε ένα τρωτό σημείο της πλατωνικής πολιτείας, δεδομένου
ότι ο Πλάτων φαίνεται να υποτιμά τη δύναμη της αγωγής σε σχέση με την
κληρονομικότητα. ίσως ο αριστοκρατισμός του επηρέασε αποφασιστικά τη
θέση του αυτή, που έρχεται σε αντίφαση με τις γενικότερες απόψεις του στο
θέμα των δυνατοτήτων της παιδείας.
τον αντίποδα αυτών των θεωριών, έχουν διατυπωθεί απόψεις που
χαρακτηρίζουν την πλατωνική πολιτεία κομμουνιστική. Μια τέτοια εκδοχή
είναι εντελώς εσφαλμένη διότι η κομμουνιστική πολιτεία καταργεί τις
τάξεις ενώ η πλατωνική τις διατηρεί όχι διαιρώντας τους πολίτες βάση των
περιουσιακών τους στοιχείων αλλά βάση της αξίας τους. Η κομμουνιστική
θεωρία πρεσβεύει πως το πολιτικό φαινόμενο στηρίζεται στην οικονομία,
την οποία ο Πλάτων περιφρονεί έντονα.
Η

οικονομική

δραστηριότητα

θεωρείται

από

τον

φιλόσοφο,

επικράτηση του επιθυμητικού εις βάρος των άλλων δυνάμεων της ψυχής.
Εξάλλου, η πλατωνική πολιτεία είναι, σε αντίθεση με την κομμουνιστική,
κοινωνία

πνευματική

με

αντιλήψεις

εναντίον

της

υλιστικής

οικονομοκρατίας. Σέλος, σύμφωνα με την κομμουνιστική θεωρία η αταξική
κοινωνία θα πραγματωθεί αναπόδραστα με την πάλη των τάξεων, ενώ η
πραγμάτωση της αρίστης Πολιτείας εξαρτάται από ευνοϊκές συγκυρίες με
απαραίτητη προϋπόθεση την παιδεία

και

τη

φιλοσοφία.

υνεπώς,

η

αρκετά

η

πραγμάτωση της αποτελεί έργο πνευματικής φύσης.
Διαπιστώνουμε

λοιπόν,

πως

έχει

παρερμηνευθεί

προτεινόμενη κοινότητα του Πλάτωνα και κύριος παράγοντας για τις
πολλαπλές αυτές παρερμηνείες αναμφίβολα είναι η έννοια της «τάξις».
Αυτό που καθιστά τη θεώρηση της πλατωνικής πολιτεία τόσο
ενδιαφέρουσα χιλιάδες χρόνια μετά είναι η οργάνωσή της με κριτήριο την
ευδαιμονία του συνόλου. την αρχαιοελληνική σκέψη προέχει το όλον
έναντι του μέρους, το συλλογικό συμφέρον έναντι του ατομικού, ότι ακριβώς

δηλαδή εκλείπει από τη σημερινή εποχή. Ό «κόσμος» της πολιτείας, η
«τάξις», ήταν πολύ επάνω από το άτομο. Σο άτομο προσδιορίζεται απ' αρχής
και σε απροσμέτρητο βαθμό απ' αυτήν την τάξη, απ' αυτήν την
αντικειμενικότητα, την κοινότητα της ζωής. Γι’ αυτό η παιδεία έχει εδώ το
συγκεκριμένο σκοπό να κρατήσει το άτομο και να το συνδέσει μ' αυτήν την
κοινότητα, όχι να το αποχωρίσει απ' αυτήν, ούτε να το διακρίνει από τ' άλλα.

τις μέρες μας το άτομο έχει αποκοπεί από την κοινότητα κι αυτό θα
μπορούσε

να

θεωρηθεί

η

ρίζα

όλων

των

προβλημάτων

που

αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία, από το πιο μικρό και τοπικό ζήτημα, όπως
π.χ. η καθαριότητα της γειτονιάς μας, μέχρι τα πιο μεγάλα, σημαντικά και
καίρια ζητήματα, όπως π.χ. η φοροδιαφυγή και η καταστροφή του
περιβάλλοντος τοπικά, κρατικά, ευρωπαϊκά, αλλά ακόμη και σε παγκόσμια
κλίμακα.
Προτείνει ο Πλάτων, συνολική απόρριψη των ηθών και της δομής της
κοινωνίας, της κληρονομημένης από το παρελθόν, και τη θέση ολόκληρης
γενιάς ανθρώπων στη σκιά της ιστορικής πραγματικότητας, που εφεξής
εκπρόσωπος της ενεργός είναι η νέα γενιά, η απαρτισμένη από τα παιδιά,
προορισμένη να γίνει ο ανθρώπινος συντελεστής που ταιριάζει στην
«αρίστην πόλιν». Είναι, αληθινά, επανάσταση ριζική. Ή αποκοπή από το
παρελθόν έχει θέμα τον υφιστάμενο ηθικό πολιτισμό της κοινωνίας
συνολικά, όχι μόνο την κυρίαρχη κοινωνική τάξη και τον ηθικό πολιτισμό
της.
Και όμως, η διαίρεση της κοινωνίας σε τάξεις δεν αγνοείται από τον
Πλάτωνα. Αλλά ο μέγιστος αυτός φιλόσοφος —ενώ πρώτος ίσως
παρουσιάζει την ταξική διάρθρωση της ανθρώπινης κοινωνίας- δεν
εμπιστεύεται σε μια από τις κοινωνικές τάξεις, στην τάξη των φτωχών έστω
και των καταπιεσμένων, ώστε και να επιβάλει το ιδιαίτερο της σύστημα
άξιων στη νέα υπό διάπλαση κοινωνία- θεωρεί και τις δύο κοινωνικές τάξεις
βαθιά διαποτισμένες από την ηθική διαφθορά της υπάρχουσας κοινωνίας.
Έτσι, η κοπή στα δύο του υφιστάμενου πληθυσμού της κοινωνίας

προτείνεται ως απόσπαση απλώς του μέρους εκείνου, που δεν είναι ακόμη
ολοκληρωτικά ενταγμένο στην υπάρχουσα κοινωνία και δεν είναι ακόμη
ανεξάλειπτα σφραγισμένο από τον ηθικό πολιτισμό
υποσημαίνει

καμιά

ιστορική

εκδίκηση

της-

χωρίς

να

μεταξύ κοινωνικών τάξεων ή

ανθρώπινων γενεών, καμιά τυχόν μνησικακία ή άλλο εχθρικό συναίσθημα
προς το μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου πληθυσμού της κοινωνίας, που
ανάλγητα παραμερίζεται για την ανοικοδόμηση της «ορθής πολιτείας». Η
προϋπόθεση της κοινωνικής σωτηρίας, πιστεύει ο Πλάτων είναι όχι η νίκη
της μιας από τις δύο αντίπαλες κοινωνικές τάξεις, αλλά η υπερνίκηση ριζικά
της πάλης των τάξεων: η κοινωνικοπολιτική δομή και ο ηθικός πολιτισμός,
που θα σώσουν την ανθρωπότητα και θα την φέρουν σε καθεστώς γνήσιας
ευδαιμονίας, θα προέλθουν όχι από οιαδήποτε κοινωνική τάξη, αλλά
μάλλον από υπερβατική πηγή.
Επιλογικά, θα πρέπει να τονιστεί πως εκείνο που έχει σημασία είναι
πως ο Πλάτωνας δεν κατέθεσε την κοινωνικοπολιτική του πρόταση
ορμώμενος από ατομικό συμφέρον, όπως έχει κατά καιρούς ακουστεί, αλλά
με γνώμονα την κοινωνική αρμονία και ευτυχία. Μια πρόταση που
περιλάμβανε μια πόλη δίχως τις ατέλειες των σύγχρονων πόλεων του. Μια
αξιοκρατική κοινωνία που θα τοποθετούσε το κάθε άτομο εκεί που θα
μπορούσε να' ναι ευτυχισμένο και χρήσιμο τόσο σε προσωπικό όσο και σε
συλλογικό επίπεδο. Ένα κοινωνικό σύστημα που με βάση την αξιοκρατία θα
στόχευε στο κοινό καλό. Όλα αυτά τα δεδομένα λοιπόν, που επιτυχώς
αναλύονται από τον Πλάτωνα, όλες οι κατευθύνσεις που ξεπροβάλλουν από
το έργο του και όλες οι κοινωνιολογικές παρατηρήσεις και προτάσεις του,
εύλογα μας οδηγούν στην πεποίθηση πως η Πολιτεία είναι το πιο
αριστοτεχνικό έργο του φιλοσόφου που πέρα από όλες τις άλλες αρετές,
μέσω της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και ανάλυσης που εμπεριέχει,
αποτέλεσε και τη βάση για τη σύγχρονη κοινωνιολογία.
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Ο Πλάτων

Πλάτων και Αριστοτέλης από την «αγορά
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Ο Πλάτων
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"H λλη ορ

Έκδοση της Πολιτείας του Πλάτωνα, 1713
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Η σχολή των Αθηνών- Έργο του Ραφαήλ
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υπηρέτρια κοιτάζει την αποθανούσα κυρία της.
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Η άρχουσα τάξη

Σεχνίτες

Αγρότες

Αιγυπτιακή κοινωνική πυραμίδα

την κοινωνική πυραμίδα της αρχαίας Αιγύπτου του Υαραώ και εκείνων που συνδέονται με
τη θεότητα ήταν στην κορυφή, και των υπαλλήλων και των δούλων που μέχρι το τέλος.
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Η θρησκεία ήταν το κεντρικό θέμα στην αρχαία
αιγυπτιακή κουλτούρα και κάθε πόλη είχε τη
δική της θεότητα. Αρχικά, οι θεότητες ήταν ζώα
Αργότερα, πήραν ανθρώπινες εμφανίσεις και
συμπεριφορές. Εδώ απεικονίζεται να κάθεται ο
Thoth, ο θεός της μάθησης και της σοφίας,
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δύναμη.

