
    

Οι Αρετές του Ηγέτη κατά Πλάτωνα 
 

1. Φύση και Ηγέτης 
Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι μεγάλος αγώνας και πολλές συζητήσεις εγένοντο την 

εποχή του Πλάτωνα περί της φυσικότητας ή της συμβατικότητας των νόμων. 
 Σ’ αυτούς όλους τους διαλόγους για την φύση των νόμων ο Πλάτων διακηρύσσει στην 

«Πολιτεία» του τις πραγματικά πρωτότυπες απόψεις περί φυσικού δικαίου και οι οποίες, 

ως γνωστόν, συνίστανται στην αρχή ότι ο καθένας πρέπει από τα επαγγέλματα που 
υπάρχουν στην πόλη ν’ ασχολείται μ’ ένα μονάχα και αυτό είναι το επάγγελμα για τ’ 

οποίο η φύση έχει δώσει την πιο μεγάλη επιτηδειότητα.1 
 Ενώ ταυτόχρονα συνιστά την πειθαρχία στους γραπτούς και άγραφους κοινωνικούς 

νόμους και ασφαλώς με το κύρος της ισονομίας αυτών έναντι όλων των πολιτών. 
 Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πλάτωνα θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αυτός 

επεκτείνει το φυσικό δίκαιο στην κοινωνία σε δύο φυσικές διαστάσεις: 
 Αφενός μεν με τον φυσικό καταμερισμό των επαγγελμάτων στην πόλη και αφετέρου 

με την πειθαρχία του συνόλου των πολιτών στους αρίστους νόμους της πολιτείας. 

 Σύμφωνα λοιπόν με την αρχή αυτή πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι και οι ηγετικοί 
ρόλοι ανήκουν στους ανθρώπους αυτούς, που από την φύση είναι προικισμένοι με τις 

αρετές εκείνες, που ανταποκρίνονται σ’ αυτούς τους κοινωνικούς ρόλους. 
 Η κατηγορία αυτή των ανθρώπων, που από την φύση είναι προικισμένοι με τις 

ηγετικές αρετές, ο Πλάτων κατονομάζει και λέει ότι ανήκουν στο «βασιλικό γένος» οι 
οποίοι εκτός των άλλων προσόντων έχουν και την ικανότητα της «αυτοεπιτακτικής».2 

 Πλατωνικός όρος η «αυτοεπιτακτική», ο οποίος δύναται να ερμηνευθεί ως η δυνατό-

τητα του ηγέτη να λαμβάνει αυτοφυείς αποφάσεις, κατόπιν ορθής μελέτης και κρίσης 
των πραγμάτων, προκειμένου αυτές να είναι επωφελείς για το σύνολο της κοινωνίας. 

 Επίσης έχει και την άλλη ερμηνευτική διάσταση της αυτοπειθαρχίας ως προς τα 
τυχόν του ιδίου πάθη, αλλά στις αρχές και τους κανόνες που έχουν θεσπισθεί. 

 Επί πλέον όμως αυτής της φυσικής επιλογής των ηγετών, ο Πλάτων, για το καλό της 
κοινωνίας και προκειμένου να υπάρχουν άριστοι ηγέτες αυτής, θεωρεί απαραίτητη και 

την κατάλληλη προς την φύση τους και τον ρόλο τους παιδεία, ώστε να είναι οι καλύτε-
ροι ανάμεσα στους άλλους, γενόμενοι έτσι πρότυπα προς μίμηση και κυρίως επωφελέ-

στεροι στην κοινωνία.3 

 Αυτήν την φυσική επιλογή των ηγετών, αλλά και της κατάλληλης παιδείας γι’ αυτούς 
κατά τον Πλάτωνα, έχει σήμερα ακριβή εφαρμογή στους στρατιωτικούς ηγέτες. 

 Τέλος, απ’ όσα μέχρις εδώ αναφέρθηκαν, σύμφωνα με τις σκέψεις του Πλάτωνα, 
αλλά και με την σημερινή πρακτική, συμπεραίνεται ότι ο ηγέτης γεννιέται αλλά και 

γίνεται.  
 

2. Ορισμός Αρετής 
Εφόσον λοιπόν συμπεράναμε ότι ο ηγέτης γεννιέται, αλλά και γίνεται, προκύπτει α-

νάγκη στη συνέχεια ανάπτυξης αυτού του θέματος να εξετασθεί, πως ο ίδιος ο Πλάτων 

παρουσιάζει τις φυσικές αρετές του ηγέτη ως μη δυνάμενες να διδαχθούν, αλλά ως 
διδόμενες αυτές ως «θεϊκή δωρεά» σ’ αυτόν. 

Γίνεται λόγος περί φυσικών αρετών του ηγέτη διότι, όπως λέει πάλι ο Πλάτων, όλα τα 
κακά συμβαίνουν στην κοινωνία, αλλά και σε κάθε αρχή και εξουσία, όταν λείπει από 

τις ηγεσίες αυτών η αρετή.4 
Αξίζει λοιπόν να ερευνηθεί η ουσία της αρετής ακολουθώντας, λίαν συνοπτικά, κυρί-

ως το σκεπτικό του Πλάτωνα, όπως αυτό αναπτύσσεται στο έργο του «Μένων», που 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι αρετές , αν και πολλαπλών μορφών, αποτελούν 
συνολικά ένα είδος. 

Επομένως η αρετή ως ουσία είναι όλων των περιπτώσεων η ίδια. 
Εφόσον έτσι συμβαίνει θα είναι δυνατός ο προσδιορισμός της και ως πρώτος ορισμός 

της αρετής δίδεται να είναι ικανή να διοικεί ανθρώπους, εξασφαλίζοντας στους πολίτες 
όλα τ’ αγαθά.5 
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Στη συνέχεια του διαλόγου στον «Μένωνα» ερευνάται εάν η αρετή είναι κάτι που δι-
δάσκεται ή σαν κάτι που με κάποιον άλλον επιτέλους τρόπο αποκτούν αυτήν οι άνθρω-

ποι. 
Για να δοθεί όμως αυτή η απάντηση πρέπει κατ’ αρχάς να ερευνηθεί εάν η αρετή εί-

ναι ή όχι γνώση, διότι εάν είναι γνώση, γίνεται φανερό ότι η αρετή είναι διδακτή. 
Καταλήγει λέγοντας ότι η αρετή δεν διδάσκεται, διότι δεν υπάρχουν ούτε δάσκαλοι, 

ούτε μαθητές ώστε να καταστήσουν αυτή διδακτή. 

Ετσι μέσα από έναν ενδελεχή διάλογο στον «Μένωνα» του Πλάτωνα για τον προσδιο-
ρισμό της ουσίας της αρετής δεν κατορθώθηκε να προσδιορισθεί αυτή στο σύνολό της, 

πλην όμως έγινε αποδεκτό ότι η αρετή είναι αγαθό και ότι είναι ωφέλιμο εκεί-
νο το αγαθό που κυβερνά σωστά. 

Τέλος ο διάλογος κλείνει με το συμπέρασμα ότι η αρετή έρχεται ως συνολικό α-
γαθό σ’ αυτούς που την κατέχουν μόνον από θεϊκή εύνοια, θέλοντας έτσι να 

τονίσει τον χαρισματικό ηγέτη. 6 
Διαφορετικός όμως είναι από τον Πλάτωνα ο μαθητής του ο Αριστοτέλης, σύμφωνα 

με τον οποίον οι αρετές δεν δίδονται ως θεϊκή δωρεά, αλλ’ ούτε υπάρχουν στη φύση του 

ανθρώπου, μπορεί να υπάρχει η φυσική προδιάθεση αλλά διδάσκονται και καλλιεργού-
νται.7 

Τελικά μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι ο Αριστοτέλης διατυπώνει την θέση ότι η αρε-
τή γνωρίζεται και διδάσκεται, αλλά και εθίζεται ως δεύτερη άλλη φύση σ’ έντιμες και 

ηθικές πράξεις, οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο στην ευδαιμονία, που αποτελεί και 
ύψιστο γι’ αυτόν αγαθό. 

Με άλλα λόγια, αρετή κατά τον Αριστοτέλη είναι η ευπραξία στην καθημερινή ζωή 

του ανθρώπου. 
 

3. Οι Θεϊκές Αρετές 
Απ’ όλα όσα παραπάνω αναφέρθηκαν, μπορεί να μην έγινε δυνατός ο ορισμός της 

αρετής στο σύνολό της , πλην όμως απ’ όσα διατυπώνονται τόσον από τον Πλάτωνα, όσον 
και από τον Αριστοτέλη, διαπιστώνεται ότι η ουσία της αποτελεί ύψιστο ωφέλιμο ανθρώ-

πινο αγαθό. 
Απ’ εκεί και πέρα λόγος γίνεται ποια από τα μέρη της αρετής δύνανται ν’ αποτελούν 

και το ουσιαστικότερο αγαθό. 

Οι Σοφιστές θεωρούσαν ως μεγίστη πολιτική αρετή την πειθώ, την οποία βέβαια εξε-
λάμβαναν ως φυσικό χάρισμα, αλλά και ως αποτέλεσμα διδασκαλίας και εξάσκησης, 

σύμφωνα με την οποία ο κάτοχός της γινόταν κυρίαρχος της πολιτικής.8 
Αλλά εάν οι Σοφιστές θεωρούν ως μοναδική αρετή την πειθώ, η οποία χρησιμοποι-

ούμενη ως εργαλείο μπορεί ν’ αλλάξει τις αντιλήψεις των ανθρώπων, ο Σωκράτης, ο κατ’ 
εξοχήν φιλόσοφος του βάθους της ψυχής, διακηρύσσει ως μοναδική και συγχρόνως 

θεμελιώδη αρετή την αυτογνωσία. 
Αρετή της οποίας η διαδικασία μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τα καλά και τα κακά 

της ψυχής μας σε βάθος, ν’ αποκτήσουμε αυτοσυνείδηση αυτών και με οδηγό την 

φρόνηση να πορευόμεθα εν συνεχεία σ’ ευπραξίες. 
Μέθοδος η οποία στην νεότερη εποχή απετέλεσε την Σχολή Ψυχανάλυσης και Ψυ-

χοθεραπείας του Sigmund Froyd.9 

Αυτή την θεμελιώδη και μοναδική αρετή της αυτογνωσίας του Σωκράτη στην συνέ-

χεια ο μαθητής του ο Πλάτων, όπως είδαμε, ανέλυσε και προσδιόρισε σε τέσσερις κατά 
σειρά προτεραιότητας βασικές αρετές: 

Πρώτη την φρόνηση, δεύτερη την σωφροσύνη μετά λογικής, τρίτη την δικαιοσύνη 

με ανδρεία και τέταρτη αυτήν την ανδρεία.10 

 

α. Η Φρόνηση 
Όπως είδαμε ο Πλάτων θεωρεί την φρόνηση άρρηκτα συνδεδεμένη με την ορθή γνώ-

μη, αρχικά ως «θεϊκή δωρεά» και μετέπειτα κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση αυτής με 
την γνώση και την αγωγή. 
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Αλλά δεν παύει να θεωρεί ευτυχή εκείνον τον άνθρωπο, ο οποίος ακόμα και στα γη-

ρατειά του αποκτά την φρόνηση, έστω και ως ορθογνωμία, χωρίς επιστήμη. 
Προς επιτυχία αυτού του σκοπού σημαντικό ρόλο παίζουν, κατά τον Πλάτωνα, η 

μουσική παιδεία και ψυχαγωγία προκειμένου οι πολίτες να γίνουν καλοί και αγαθοί 
μέσα στην πόλη. 

Η επαγρύπνηση της πολιτείας για την καλλιέργεια της ορθογνωμίας θεωρεί-
ται αναγκαία διότι οι άνθρωποι κρίνουν τα γεγονότα ανάλογα με τα συναισθή-

ματα, αλλά και την ηλικία τους. 

Μάλιστα επειδή η ψυχή των παιδιών δεν ανέχεται το σοβαρό και τα βλέπει όλα σαν 
τραγούδι και παιγνίδι, προτρέπει τους παιδαγωγούς να περνούν τα μηνύματα των 

αρετών μέσα από την ευχαρίστησή τους. 
Γι’ αυτούς τους λόγους συνιστά τόσον στην Πολιτεία όσον και στον καθένα χωριστά 

αυτό να εύχεται και να επιδιώκει πως ν’ αποκτήσει φρόνηση. 
Κάνει δε αυτή την σύσταση διότι την φρόνηση ο Πλάτων θεωρεί κορωνίδα όλων 

των αρετών, διότι αυτή είναι και γνώμη και σοφία του νού, ενώ αυτήν ακολου-
θούν και ο έρωτας και οι επιθυμίες, διότι εάν αυτά ακολουθήσουν διαφορετικό 

δρόμο έχουν αντίθετα αποτελέσματα.11 

Ο Αριστοτέλης προσδιορίζει την φρόνηση ως την αισθησιακή αντίληψη, η οποία μέσα 
από μία κριτική σκέψη απορρέει ως ευβουλία στην καθημερινή ορθή πρακτική δράσης 

για το αγαθό, που εκφράζει και τον σκοπό της ευδαιμονίας του ανθρώπου.12 
Απ’ αυτόν τον διαχωρισμό επίσης φαίνεται ότι ο Αριστοτέλης θεωρεί δύο βασικές 

λειτουργίες του νου, αυτή της φρόνησης, την οποίαν εξαρτά από τις αισθήσεις 
και την άλλη της σοφίας, από την οποία προέρχονται η επιστήμη και η τέχνη, 

προφανώς ως καθαρά προϊόντα της σοφίας του νου. 

Θέματα για την παραγωγή της αλήθειας που απασχολούσαν και όλους τους άλλους 
προγενέστερους και σύγχρονους του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη φιλοσόφους. 

Μεταξύ αυτών ο Ηράκλειτος, ο οποίος δηλώνει μεν την προτίμησή του στα πράγματα 
των αισθήσεων, πλην όμως από την άλλη πλευρά εκφράζεται δεοντολογικά ότι πρέπει 

νάχουμε εμπιστοσύνη στον νου, τον οποίο θεωρεί επέκταση του Θείου νόμου. 
Ενώ οι Σοφιστές, οι οποίοι κινούνται σε άλλο κλίμα της μετάπλασης και επομένως 

της σχετικότητας της φρόνησης και εξ αυτών ο Γοργίας θα πεί ότι δεν υπάρχει 
μόνιμη και αμετάβλητη πραγματικότητα ως αντικείμενο γνώσης, αλλά μόνον 

γνώμη, επομένως και η διαμορφούμενη ως ανωτέρω φρόνηση είναι μεταβλητή. 

Αλλά επειδή η ορθή γνώμη δεν διαφέρει και πολύ από την επιστήμη κατά τον Πλά-
τωνα με αυτή την έννοια προτρέπει τον καλό νομοθέτη να συντάσσει τους νόμους, ώστε 

και αυτοί με την σειρά τους να μπορούν να εμβάλλουν φρόνηση στο σύνολο των πολιτών 
και να ξεριζώσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την αφροσύνη απ’ αυτούς. 

Ειδέ άλλως μεταξύ των πολιτών μπορεί να συμβεί, να μισούν αυτό που κρίνεται ως 
ωραίο και καλό και ν’ αγαπούν αποδεχόμενοι το πονηρό και το άδικο. 

Αυτή δε η ασυμφωνία του συναισθήματος με την λογική δεν χαρακτηρίζεται 
μόνον ως χειρότερη αμάθεια του νού, αλλά αποβαίνει και καταστροφική για τον 

άνθρωπο, επειδή έχει κυριαρχήσει και στη ψυχή του. 

Κι αν αυτό μπορεί να συμβεί σ’ έναν άνθρωπο, ανάλογα κατ’ επέκταση συμ-
βαίνει και σε ολόκληρη την πόλη, όταν η ψυχή των πολιτών εναντιώνεται στη 

λογική ή στις ορθές γνώμες και στις επιστήμες, που είναι από την φύση προο-
ρισμένα να άρχουν στο συναίσθημα και στις επιθυμίες, το αποτέλεσμα είναι 

ολόκληρη η πόλη να καταλαμβάνεται από αφροσύνη και οι πολίτες να μη πει-
θαρχούν σε άρχοντες και νόμους. 

Κι αν ο Πλάτων ζητά από κάθε πολίτη να πειθαρχεί τα πάθη του και τις επιθυμίες 

του στη φρόνησή του, πολύ περισσότερο απαιτητικός σ’ αυτή την ηθική είναι για του 
άρχοντες της πόλης.  

Απ’ αυτούς τους άφρονες πολίτες αποκλείει κάθε μορφή εξουσίας από την πόλη, έ-
στω κι αν είναι λογικοί και οξυδερκείς κατά τα άλλα. 
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Απεναντίας θεωρεί σοφούς αυτούς που γνωρίζουν και μπορούν να επιβάλ-

λονται στις επιθυμίες τους και σ’ αυτούς αξίζει να παραδίδεται η εξουσία της 
πόλης, διότι αυτοί είναι ουσιαστικά οι έμφρονες πολίτες και οι οποίοι θα 

μεριμνούν για το καλό της πόλης και μόνον.13 

Μια τέτοια όμως σοφή πόλη θα βγάζει και ορθές αποφάσεις. 

Αυτές όμως οι ορθές αποφάσεις απαιτούν επί πλέον και κάποια εξειδικευμένη επι-
στήμη. 

Αλλά διερωτάται ο Πλάτων ποια είναι αυτή η επιστήμη που θα χαρακτηρίζει την πό-

λη ως εύβουλη και σοφή ; 
Καθόσον μέσα στην πόλη υπάρχουν πολλές και κάθε λογής επιστήμες, οι οποίες 

αποκλείονται για να δώσουν αυτούς τους χαρακτηρισμούς της σοφής και εύβουλης 
πόλης.       

Αυτή την διοικητική επιστήμη ο Πλάτων στην «Πολιτεία» του θα ονομάσει φυλακική 
και την οποία κατέχουν η εκλεκτή ολιγαριθμότατη ομάδα των Φυλάκων – των Αξιωματι-

κών όπως σήμερα θα λέγαμε – και στους οποίους ανήκει η αρχή της πόλης. 
Ενώ στον «Πολιτικό» του την διοικητική αυτή επιστήμη θα ονομάσει πολιτική, η ο-

ποία ταιριάζει πάλι στους λίγους χαρισματικούς πολίτες που ανήκουν στο λεγόμενο 

κατά Πλάτωνα «βασιλικό γένος».14 
Επομένως φρόνηση κατά Πλάτωνα είναι η ορθή γνώμη μετά επιστήμης, στις 

οποίες είναι ανάγκη να πειθαρχούν οι επιθυμίες και τα συναισθήματα κάθε 
ανθρώπου. 

Και κατ’ επέκταση αντίστοιχα χαρακτηρίζεται ως φρόνηση της πολιτείας, 
όταν αυτή διοικείται από έμφρονες άρχοντες και δίκαιους νόμους, ώστε να 

μπορούν να εμβάλλουν αυτή την αρετή και στους πολίτες. 

 
β. Σωφροσύνη 

Η δεύτερη κατά προτεραιότητα στην τάξη από τις Πλατωνικές αρετές είναι αυτή της 
σωφροσύνης, της οποίας την θέση προσδιορίζει με ακρίβεια ο Πυθαγόρας λέγοντας ότι η 

μεν σωφροσύνη αφορά αυτό καθαυτό το άτομο ως ενάρετο άνθρωπο, η δε δικαιοσύνη 
έχει σχέση με την κοινωνία και αποβλέπει να καταστήσει ενάρετα τα μέλη αυτής.15 

Ώστε σύμφωνα με τις σκέψεις του Πυθαγόρα η σωφροσύνη θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι είναι η δικαιοσύνη που αφορά τον εαυτό μας και επομένως έχει 

σχέση με την εσωτερική ισορροπία και αρμονία κάθε ατόμου. 

Ακριβώς ως κάποια αρμονική τάξη, που επικρατεί σε κάθε άνθρωπο, θα χαρακτηρί-
σει και ο Πλάτων την αρετή της σωφροσύνης, όταν αυτός κατορθώνει να κυριαρχεί στις 

ηδονές, στις επιθυμίες, αλλά και στις λύπες. 
Όταν με λίγα λόγια κατορθώνει κάποιος διαρκώς ν’ αναδεικνύεται ανώτερος του κα-

τώτερου εαυτού του. 
Σ’ αυτόν τον άνθρωπο αξίζει ο έπαινος, διότι η πράξη ν’ άρχεις του εαυτού 

σου αποτελεί πρώτη και αρίστη νίκη, λέει ο Πλάτων. 
Αντιθέτως αποτελεί ψόγον όταν από κακή ανατροφή ή συναναστροφή επικρατήσει το 

κατώτερο στο ανώτερο τμήμα της ψυχής τους ανθρώπου, τότε αυτός ο άνθρωπος τουλά-

χιστον χαρακτηρίζεται ως κατώτερος του εαυτού του. 
Ανάλογα, θα πει ο Πλάτων, συμβαίνει κατ’ επέκταση και μέσα στην πόλη, η 

οποία αξίζει να πάρει και αυτή τον έπαινο της σωφροσύνης, όταν κυριαρχεί το 
ανώτερο στο κατώτερο τμήμα αυτής. 

Και θα πάρει η πόλη προσωνυμία αντάξια της σωφροσύνης, όταν οι ηδονές, οι επι-
θυμίες και οι λύπες των πολιτών ελέγχονται από τον νου, την ορθή γνώμη και την 

λογική. 

Και αυτό θα συμβεί όταν οι πολίτες της προς αυτές τις αρετές και την αρίστη φυσική 
προδιάθεση έχουν, αλλά και άριστη παιδεία επίσης έχουν λάβει. 

Τότε, όταν δηλαδή υπάρχει στην πόλη σωφροσύνη, μπορεί να γίνει και κάποια συμ-
φωνία μεταξύ αρχόντων και αρχομένων, ποιος πρέπει νάχει στα χέρια του την διοίκηση 

της πόλης. 
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Καθόσον αυτή η ομογνωμοσύνη παρουσιάζεται ως αρμονία, που απλώνεται ολοκλη-

ρωτικά μέσα σε όλη την πόλη ωσάν διαπασών, φέροντας τον ίδιο τόνο τόσο στους ασθε-
νέστατους, όσο και στους ισχυρότατους και στους μέσους, εξασφαλίζοντας με κάθε 

δυνατό τρόπο την ομόνοια μεταξύ των πολιτών. 
Συμπεραίνει όμως ορθά, θα λέγαμε, ότι η ομόνοια αυτή αποτελεί σωφροσύνη, δηλα-

δή η συμφωνία του κατά φύση κατώτερου και του κατά φύση ανώτερου είτε αφορά την 
διοίκηση της πόλης, είτε πρόκειται για κάθε πολίτη χωριστά.16 

Υπάρχει αυτή η αρμονία στο σύνολο της πόλης, αλλά και σε κάθε πολίτη χωριστά, 

διότι υπάρχει μία ιεραρχημένη τάξη.17  
Αυτή η αρχή αρμόζει και σε κάθε ελεύθερο πολίτη, να ιεραρχεί και να καθορίζει 

προτεραιότητες καθόλην την διάρκεια της καθημερινής του ζωής, από την προηγούμενη 
μέχρι την επόμενη μέρα, αλλά ακόμα και από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου, 

θα πει μ’ έμφαση ο Πλάτων.18  

Δεν θα παύσει όμως ο Πλάτων μέχρι των βαθέων γεραμάτων του να βροντοφωνάζει 

ότι η ομοφωνία στην πόλη εκφράζει την ευδαιμονία της και ότι η πολιτεία πρέπει να 
θεσμοθετεί τέτοιους νόμους, ώστε στην σκέψη του άρχοντα να κυριαρχεί η φρο-

ντίδα της πόλης και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου να προηγείται του 

ατομικού, τότε και ο άρχοντας είναι ευδαίμων. 
Πλην όμως η ομοφωνία μέσα στην πόλη για έναν άρχοντα, προκειμένου να επιτύχει 

την αρμονία και την ενότητα σε αντιτιθέμενες καταστάσεις, είναι δυσχερής και επίπονη 
και πράγματι μοιάζει με τον ηνίοχο που διευθύνει ένα ζεύγος ίππων, από τους οποίους 

ο ένας είναι ωραίος και εξαίρετος και από ανάλογο γένος, ενώ ο άλλος είναι διαφορετι-
κός του πρώτου και εντελώς αντίθετου γένους. 

Για να μην καταστραφεί όμως ολόκληρο το άρμα της ηνιόχησης, εξ αιτίας αυτών των 

αντιθέσεων, είναι απαραίτητο να εφαρμοσθεί από τον άρχοντα της πόλης, με 
σωφροσύνη, η τέχνη του μέτρου, ο δε νομοθέτης ν’ αποβλέπει με τους νόμους να 

καλλιεργεί στους πολίτες την σωφροσύνη, την φρόνηση, την φιλία και όλες τις παρό-
μοιες αρετές, χάριν της αρμονίας της πόλης.19 

Διότι, όπως θα πεί και ο Ηράκλειτος, κάθε αλαζονική υπέρβαση των ορίων του μέ-
τρου και των ηθικών αξιών δεν αποτελεί μόνον ύβριν, αλλά θεωρείται και μεγάλη πηγή 

διαταραχής του πολιτικού βίου και πρέπει να τρέχουμε να την σβήσουμε περισσότερο 
απ’ ότι σε μία πυρκαγιά.20 

Τέλος, ο Πλάτων επικαλείται την υφαντική τέχνη σαν παράδειγμα για την ικανότητα 

του ηγέτη να συνθέτει τις διαφοροποιημένες θέσεις των πολιτών στα θέματα της πόλης.21 
Αυτή δε την σύνθεση της υφαντική τέχνης ο Αριστοτέλης βρίσκει και ορίζει στην με-

σότητα κάθε υπερβολής και έλλειψης, προσδιορίζεται δε από τον ορθό λόγο και 
γίνεται έξη με την θέλησή μας για μία ευδαίμονα ζωή.22 

Απ’ όσα για την σωφροσύνη αναφέρθηκαν βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτή 
είναι η αρετή της ισορροπίας και της αρμονίας, τόσον καθόσον αφορά την 

ψυχή του κάθε ανθρώπου, αλλά καθόσον αφορά και την ψυχή του κοινωνικού 
συνόλου, η οποία εξασφαλίζεται με μία καλή διακυβέρνηση. 

Εργαλεία για την επιτυχία αυτής της αρμονίας – όπως αυτά διατυπώθηκαν 

από Πλάτωνα και Αριστοτέλη – είναι κατ’ αρχήν ο ορθός λόγος, η σύνθεση, το 
μέτρο και η μεσότητα των αντιτιθεμένων καταστάσεων και τέλος η έξη αυτών 

των λογικών στην καθημερινή μας ζωή. 
 

γ. Δικαιοσύνη 
Συνέχεια της σωφροσύνης είναι η δικαιοσύνη, η οποία θα μπορούσε να χαρακτη-

ρισθεί ως η εμπράγματη εφαρμογή αυτής, καθόσον την αρμονία, που κάθε άτομο 

διακατέχει, είναι δίκαιο όπως εξωτερικεύει προς την κοινωνία, με αμοιβή ανταποδοτικό-
τητας την ηθική του ικανοποίηση. 

Υπ’ αυτήν την έννοια η αρετή της δικαιοσύνης πράγματι αποτελεί αγαθό γι’ αυ-
τόν που την κατέχει και ως αγαθό ερευνάται κυρίως, τόσον από τον Πλάτωνα και τον 

Αριστοτέλη, αλλά απασχολεί και τους άλλους φιλοσόφους. 
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(1) Ορισμοί 

Ο Πλάτων μετά από ένα σύντομο διάλογο αποδεικνύει, ότι η αρετή της δικαιοσύ-
νης είναι ένα «εκ φύσεως», αλλά και «καθ’ έξιν» αγαθό, τα’ οποίον είναι εμφυτευ-

μένο μέσα σε κάθε άνθρωπο, εφόσον δύναται ν’ αυτοκρίνεται και ν’ αυτοδικάζεται με τις 
δίκαιες ή άδικες πράξεις του. 

Αλλά αυτός ο διάλογος αν και θεμελιώδης, αποτελεί την αρχή στην μακράν έρευνα 
του Πλάτωνα για τον ορισμό της δικαιοσύνης. 

Συνεχίζει λοιπόν την έρευνά του με το άλλο ερώτημα εάν δικαιοσύνη είναι 

να κάνεις καλό στους φίλους και κακό στους εχθρούς. 
Αυτή όμως η δικαιοσύνη έχει εφαρμογή μόνο στον πόλεμο και όχι καθολική εφαρ-

μογή στην κοινωνία κατά την ειρήνη. 
Σ’ αυτήν την έννοια ενίσταται ο Θρασύμαχος ο οποίος θεωρεί ότι δίκαιον εί-

ναι η συμμόρφωση του ασθενέστερου προς το συμφέρον του ισχυρού.23 
Αυτό το δίκαιον όμως από τον Πλάτωνα ονομάζεται δεσποτικό, τυραννικό και είναι 

γνώρισμα κάθε άλλης δυναστείας, που θέλει να δυναστεύει τους ασθενέστερους.24 
Διότι ο καλός κυβερνήτης του πλοίου θεωρεί δίκαιο να μεριμνά για το καλό 

του πληρώματός του και όχι για το δικό του συμφέρον. 

Όμως το ίδιο συμβαίνει και σ’ αυτούς που κατέχουν κάποια επιστήμη και 
τέχνη, οι οποίοι εργάζονται για να εξυπηρετούν τους άλλους και όχι τους 

εαυτούς τους. 
Με την πρόοδο όμως του διαλόγου διαπιστώνεται, συμφωνούντος και του Θρασύμα-

χου, ότι η δικαιοσύνη είναι συγχρόνως σοφία και αρετή, ενώ η αδικία είναι 
αμάθεια και κακία. 

Και ως εξ αυτού του συμπεράσματος προκύπτει ότι η αδικία γεννά στάσεις και 

μίση και αλληλομαχίες, ενώ η δικαιοσύνη την ομόνοια και την φιλία μεταξύ των 
πολιτών. 

Ο δε δίκαιος άνθρωπος ζει κατά ευλογημένον και ευδαίμονα τρόπον, ενώ το 
αντίθετο συμβαίνει με τον άδικο,25 είναι δυστυχής και αξιολύπητος, διότι το μέγιστο 

απ’ όλα τα κακά είναι η αδικία και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι προτιμότερο ν’ 
αδικείσαι παρά ν’ αδικείς.26 

Στα ίδια πλαίσια και ο Αριστοτέλης θα θεωρήσει και αυτός την δικαιοσύνη ως τέλεια 
«καθ’ έξιν» αρετή, της οποίας το δίκαιο δημιουργεί και προστατεύει την ευημερία της 

πολιτείας και των πολιτών της, ενώ η αδικία είναι ολόκληρη η κακία.27 

Σκέψεις του Αριστοτέλη περί δικαιοσύνης οι οποίες είναι παράλληλες, όσον αφορά  
Στην συνέχεια ο Πλάτων έρχεται να ερευνήσει ποια είναι η ουσία αυτού του αγαθού 

της δικαιοσύνης κατ’ αρχάς μέσα στην πόλη ως σύνολο και στη συνέχεια σε κάθε άτομο 
χωριστά, συνδέοντας και θεωρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αλληλένδετες τις έννοιες 

πολιτεία και πολίτης σε μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ τους. 
Ετσι ως δικαιοσύνη μέσα στην πόλη ο Πλάτων θεωρεί ο κάθε πολίτης ν’ α-

σχολείται μ’ ένα μόνον επάγγελμα, αυτό για τ’ οποίον η φύση του έχει δώσει 
την πιο μεγάλη επιτηδειότητα, αυτό δηλαδή που στη φύση του ταιριάζει και 

επομένως του ανήκει. 

Ακόμα δικαιοσύνη είναι να κοιτάζει ο καθένας την δική του δουλειά και να 
μην ανακατεύεται σε πολλές άλλες. 

Επομένως κάθε εκτροπή και υπέρβαση απ’ αυτή την δικαιοσύνη θεωρείται από τον 
Πλάτωνα μεγίστη βλάβη για την πόλη και ορθά δύναται να χαρακτηρισθεί ως κακουργία 

υψίστου βαθμού. 
Αλλά αυτό που στην πόλη θεωρείται δικαιοσύνη, θα πεί ο Πλάτων, είναι όμοια με 

αυτή που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο χωριστά. 

Όπως συμβαίνει στην πόλη, δηλαδή να κάνει ο καθένας την δουλειά του που από 
την φύση είναι προορισμένος, πλην όμως υπό τον συντονισμό της πολιτείας, έτσι συμ-

βαίνει και με τον άνθρωπο, του οποίου η ψυχή ως γνωστόν συνίσταται από τρία 
γένη, το επιθυμητικόν, το θυμοειδές και το λογικό. 

Αυτά δε τα τρία γένη από την φύση επίσης είναι προορισμένα το καθένα να 
έχει την δική του λειτουργικότητα, μέσα όμως από τον έλεγχο του λογιστικού, 
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σε μία αμοιβαία μεταξύ τους φιλική συμφωνία, ώστε να διατηρείται το ενιαίον 

της προσωπικότητας, χωρίς αυτά να επαναστατούν εναντίον του λογιστικού. 
Αυτή η εσωτερική δικαιοσύνη τόσον μέσα στην πόλη, όσον και σε κάθε άνθρωπο χω-

ριστά, αποτελεί μία φυσική πραγματικότητα, η οποία έχει την δύναμη να εξασφαλίζει 
την ενότητα των μελών που την απαρτίζουν, με αποτέλεσμα την καλλιέργεια της φιλίας 

μεταξύ τους.28 

Αλλά εάν για τον Πλάτωνα η αρετή ως ανωτέρω της δικαιοσύνης εξασφαλίζει την ενό-

τητα των πολιτών και την αρμονία μέσα στην πόλη, για τον Αριστοτέλη αυτά τα αγαθά 

επιτυγχάνονται περισσότερον με την φιλία, διότι αυτή είναι συγγενέστερη με την ομό-
νοια και εχθρικότερη προς την διχόνοια. 

Και καταλήγει στο συμπέρασμα, μετά απ’ αυτά περί φιλίας που ανέπτυξε ο Αριστο-
τέλης, ότι η φιλία και δίκαιο συνυπάρχουν και έχουν κοινά γνωρίσματα, διότι 

κοινά είναι και τα’ αγαθά των ενάρετων φίλων.29 
Στο ίδιο πνεύμα περί φιλίας του Αριστοτέλη κινήθηκε και ο Δημόκριτος, ο οποίος, 

μεταξύ των πολλών άλλων, λέει ότι η φιλία ενός συνετού ανθρώπου είναι πολύ 
καλύτερη από την φιλία όλων μαζί των μη συνετών και ότι η μετά των φαύλων 

συναναστροφή πολλαπλασιάζει την προς την κακία φυσική προδιάθεση των ανθρώ-

πων.30 
Στη συνέχεια από τον Πλάτωνα ερευνάται η έννοια του δικαίου ως προς την φύση , 

με τον οποίον συμφωνεί γενικά και ο Αριστοτέλης ο οποίος το πολιτικό δίκαιον διαιρεί 
στο φυσικό και νομοθετημένο τοιούτο. 

Το φυσικό δίκαιο έχει πηγή προέλευσης την φύση και έχει καθολική ισχύ, το δε νο-
μοθετημένο έχει διάφορες προελεύσεις και μεταβάλλεται. 

Το νομοθετημένο δίκαιο είναι αποτέλεσμα συμβάσεων μεταξύ των ανθρώπων, δεν 

είναι το ίδιο παντού, ενώ το συναρμοζόμενο με αυτό φυσικό είναι άριστο δίκαιο, διότι 
εδράζεται στην φύση.31 

Τέλος ο Πλάτων μελετά το δίκαιον ως προς το θείον συγκρίνοντας τις σχέσεις του δι-
καίου με το όσιο. 

Ορίζεται κατ’ αρχήν ότι όσιο είναι αυτό που αγαπάται από τους «Θεούς», όχι επειδή 
αγαπούν αυτό οι «Θεοί», αλλά επειδή είναι πράγματι όσιο. 

Στη συνέχεια ερευνάται η σχέση του οσίου με το δίκαιο, δηλαδή κατά πόσον οι δύο 
αυτές έννοιες ταυτίζονται ή αποτελούν η μία μέρος της άλλης και διαπιστώνεται ότι τ’ 

όσιο αποτελεί μέρος του δικαίου. 

Το μέρος δε αυτό του δικαίου που εκφράζει τ’ όσιο έχει σχέση με την τιμή, τον σε-
βασμό και την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων προς τους «Θεούς», προς ανταπόδοση των 

καλών που μας παρέχουν. 
Γι αυτόν τον λόγο τ’ όσιο αγαπάται από τους «Θεούς».32 

 
 (2) Νομολογία του Δικαίου 

Ακριβώς γι’ αυτό το νομοθετημένο δίκαιο θα γίνει στη συνέχεια ο λόγος, όπως αυτό 
εξελικτικά παρουσιάζεται κυρίως στη φιλοσοφική πορεία του Πλάτωνα, αλλά και των 

άλλων φιλοσόφων της εποχής. 

Έτσι στην «Πολιτεία» του ο Πλάτων τονίζει την ανάγκη ύπαρξης νόμων για την εύ-
ρυθμη λειτουργία της πόλης και μάλιστα καθορίζει όπως το επίταγμα των νόμων χαρα-

κτηρισθεί και ονομασθεί νόμιμο και δίκαιο. 
Αλλά συγχρόνως με την ανάγκη των νόμων θα διατυπώσει και τις πραγματικές παρα-

τηρήσεις του, λέγοντας ότι αυτοί όμως γίνονται σύμφωνα με το συμφέρον κάθε 
αρχής. 

Έτσι οι νόμοι πολύ απέχουν από το γενικό συμφέρον των αρχομένων, οι οποίοι μά-

λιστα τιμωρούνται όταν αυτούς παραβαίνουν. 
Διευκρινίζει μάλιστα ο Πλάτων και λέει ότι το φαινόμενο αυτό συμβαίνει σε όλες τις 

πόλεις, δηλαδή οι νόμοι να εξυπηρετούν το συμφέρον της κρατούσας αρχής και 
παντού να επικρατεί ως αρχή του δικαίου το συμφέρον του ισχυρότερου.33 
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Γι’ αυτό στη συνέχεια ο Πλάτων μέσω του έργου του ο «Πολιτικός» ερευνά ποια μπο-

ρεί να είναι η ανθρωπίνως καλύτερη πηγή δικαίου, ώστε αυτοί να είναι οι άριστοι και να 
εκφράζουν το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και μόνον. 

Έτσι στην αρχή του διαλόγου θέτει ως πηγή δικαίου τον επιστήμονα και δίκαιον άρ-
χοντα, ο οποίος για το καλό της πόλης και μόνο, να παίρνει αποφάσεις.  

Πλην όμως καταλήγει ότι ο νομοθέτης θα θέσει εκείνο τον νόμο που ταιριάζει στην 
πλειονότητα των πολιτών και των περιπτώσεων είτε με τους γραπτούς είτε με τους άγρα-

φους κατ’ έθιμο νόμους. 

Επειδή όμως ο νομοθέτης είναι αδύνατο να κάθεται κάθε στιγμή της ζωής του κοντά 
σε κάθε πολίτη και να του ορίζει ακριβώς τι οφείλει να κάνει για κάθε περίπτωση, 

προκύπτει η ανάγκη της πρωτοβουλίας για δίκαιες αποφάσεις εκ μέρους του 
επιστήμονα και ενάρετου ηγέτη.34 

Αλλά και ο Αριστοτέλης, διαχωρίζοντας τις άδικες πράξεις σ’ εκούσιες και ακού-
σιες, που συμβαίνουν από άγνοια ή καταναγκασμό, δέχεται γι’ αυτές τις πράξεις την 

αρχή της επιείκειας.  
Η αιτία δε εφαρμογής της επιείκειας είναι ότι κάθε νόμος είναι γενικός και ως εκ 

τούτου είναι αδύνατο να εκδίδονται ορθές νομικές διατάξεις για κάθε περίπτωση θέμα-

τος. 
Επομένως και ο Αριστοτέλης σ’ αυτές τις περιπτώσεις θεωρεί πραγματικά υπέρτε-

ρο του νόμιμου δικαίου την επιείκεια, η οποία ενεργεί συμπληρωματικά ως προς 
τον νόμο. 

Απεναντίας θεωρεί μεγίστη αδικία την απραξία του ηγέτη.35 
Μετά το θέμα της πρωτοβουλίας του ηγέτη για λήψη ορθών αποφάσεων στις περι-

πτώσεις που δεν υπάρχουν νόμοι, έρχεται η σειρά στον ίδιο διάλογο και ερευνάται η 

περίπτωση αναπροσαρμογής των νόμων. 
Τις οποίες αναπροσαρμογές των νόμων ο Πλάτων θεωρεί αναγκαίες, παραλληλίζοντας 

μάλιστα αυτές με τις αναπροσαρμογές που επίσης κάνουν οι γιατροί και οι γυμναστές 
στις συνταγές τους για να διατηρήσουν την υγεία του σώματος των ασθενών τους σε καλή 

κατάσταση. 
Ανάλογα μπορεί να πράττει και ο επιστήμονας, ενάρετος άρχοντας για τους νόμους 

της πόλης, φέρνοντας καλύτερους νόμους απ’ αυτούς των προγόνων, με την βασική 
βέβαια προϋπόθεση να επιτύχει και την συγκατάθεση των πολιτών, αλλιώτικα 

δεν πρέπει να νομοθετεί, λέει ο Πλάτων. 

Τι γίνεται όμως εάν κάποιος άρχοντας δεν επιτύχει αυτή τη συγκατάθεση 
των πολιτών ; θα επιβάλλει με τη βία το καλύτερο για την πόλη ; 

Ο Πλάτων πάλι φέροντας ως παράδειγμα τον γιατρό που χωρίς να πείσει τον ασθενή 
του επιβάλλει την αρμόζουσα θεραπεία, ως επίσης και τον κυβερνήτη πλοίου, ο οποίος 

προσηλωμένος στο συμφέρον του πλοίου και των ναυτών, βάζει όλα τα δυνατά της 
τέχνης του για να σώσει αυτούς που θαλασσοπορούν μαζί του, έτσι πρέπει να ενεργούν 

με όλη τη δύναμη της τέχνης τους και οι συνετοί άρχοντες της πόλης. 
Αυτή όμως η τόλμη εκ μέρους των αρχόντων απαιτεί μεγάλη προσοχή ώστε να μην 

πέσουν σε πλάνη και γι’ αυτό τον σκοπό πρέπει να εφαρμόζουν ένα μεγάλο κανόνα: 

Ν’ απονέμουν σε κάθε ευκαιρία στους πολίτες τελειότατα δικαιοσύνη με νού και 
τέχνη και να είναι ικανοί να τους σώζουν και να τους καθιστούν καλύτερους, όσο το 

δυνατόν.36 
Όσο δύσκολες κι αν είναι οι αναπροσαρμογές των νόμων ως μεταρρυθμίσεις, όση 

και αν εξαιρετική τέχνη απαιτούν από τον ηγέτη, από τον Αριστοτέλη θεωρούνται απα-
ραίτητες και αναγκαίες, προκειμένου να προλαμβάνονται οι κοινωνικές ταραχές, 

οι στάσεις και οι επαναστάσεις εκ μέρους των πολιτών.37 

Τελικά καταλήγει ο Πλάτων στον «Πολιτικό» να θεωρεί υπέρτερο όλων των κατα-
στάσεων την πειθαρχία στους νόμους, διότι θεωρεί σπάνια την περίπτωση του 

αγαθού ηγέτη με τόση τελειότητα, πληρότητα και αυτάρκεια, γνωρίσματα τα οποία 
ανήκουν στο θείο και εκφεύγουν των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. 

Διότι ακόμα και οι γιατροί και οι κυβερνήτες πλοίων, που φέραμε ως καλό παρά-
δειγμα πιο πάνω, θα κοιτάξουν από την επιστήμη τους και την τέχνη τους πως θα 
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εξυπηρετήσουν το δικό τους συμφέρον και την δική τους χρηματική αμοιβή, έστω κι αν 

φθάσουν στο σημείο να κάνουν κακουργήματα σε βάρος των ασθενών τους ή των επιβα-
τών τους. 

Γι’ αυτούς τους λόγους πρέπει να συντάσσονται νόμοι, οι οποίοι θα προκύ-
πτουν από μία βάση στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι κοινωνικές ομάδες, οι 

φιλόσοφοι, οι πλούσιοι, όλοι οι επαγγελματίες και γενικά όλοι οι πολίτες και 
στους οποίους νόμους να προσδοθεί η δύναμη των πατρογονικών εθίμων. 

Σ΄αυτούς τους νόμους θα πειθαρχούν οι κυβερνήτες των πλοίων, οι γιατροί 

για την θεραπεία των ασθενών τους, αλλά και οι άρχοντες της πόλης. 
Οι άρχοντες της πόλης θα ορίζονται από τους πολίτες ν’ άρχουν για ένα 

χρόνο και στο τέλος της θητείας τους υποχρεούνται να λογοδοτούν ενώπιον 
των δικαστηρίων, εφόσον κάποιος από τους πολίτες κατηγορήσει αυτούς ότι κατά την 

διάρκεια της θητείας τους δεν κυβέρνησαν σύμφωνα με τους νόμους και με το κατ’ 
έθιμο δίκαιο. 

Για όσους δε καταδικαστούν, οι ίδιοι οι δικαστές να ορίζουν τις ποινές που θα υπο-
στούν ή το πρόστιμο που πρέπει να πληρώσουν. 

Το ίδιο ισχύει για τους γιατρούς και τους κυβερνήτες πλοίων, ακόμα και γι’ αυτούς 

που διδάσκουν είτε τους νέους, είτε τους γέροντες να περιφρονούν τους νόμους, γιατί 
κανείς δεν πρέπει να είναι πιο σοφός από τους νόμους, οι οποίοι συντάχθηκαν με 

τόση επιμέλεια και με την εμπειρία όλων μας. 
Ακόμα δεν πρέπει να εξαιρείται των συνεπειών του νόμου εκείνος ο ηγέτης, ο 

οποίος με το πρόσχημα της αναπροσαρμογής ή της ερμηνείας των νόμων, εξυπηρετούσε 
την αγάπη του για το κέρδος ή την προσωπική του ιδιοτροπία, παρά το ισχύον άριστο 

περιεχόμενο αυτών. 

Διότι το κακό που θάκανε έναντι των νόμων, θα ήταν πολύ χειρότερο απ’ αυτό που 
υποτίθεται ότι θα έκαναν οι απαρχαιομένες αλλά ισχύουσες διατάξεις των νόμων. 

Επομένως, καταλήγει ο Πλάτων στον «Πολιτικό», τόσον οι νομοθέτες, όσον και οι 
εφαρμοστές των νόμων να μην αφήνουν ποτέ μήτε ένα άτομο, μήτε ένα πλήθος να 

κάνει οτιδήποτε ενάντια στους νόμους.38 
Ετσι απ’ όλη αυτή τη συζήτηση που ο Πλάτων έκανε σχετικά με την νομολογία του 

στον «Πολιτικό», είδαμε σε ποιες περιπτώσεις θεωρεί τον αγαθό άρχοντα ως πηγή δικαί-
ου. 

Και αυτός είναι είτε όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται για την συμπλήρωση κενών των 

νόμων, είτε όταν υπερβαίνει αυτούς για το καλύτερο της κοινωνίας. 
Αλλά και αυτές τις περιπτώσεις στο τέλος του διαλόγου του δείχνει να τις αποσιωπά, 

όταν θεωρεί σπάνια την περίπτωση αγαθού και ενάρετου άρχοντα και θέτει 
όλους, άρχοντες και αρχομένους στην απόλυτη υπακοή στους νόμους, οι οποίοι 

συντάσσονται απ’ όλες τις κοινωνικές ομάδες της πόλης. 
Παρατηρείται ακόμα ο Πλάτων στον «Πολιτικό» να εισάγει δημοκρατικές διαδικασί-

ες τόσο για την εκλογή των αρχόντων, όσο και για τη σύνταξη των νόμων, ενώ στο προγε-
νέστερο έργο του την «Πολιτεία», θεωρεί απόλυτη πηγή δικαίου τον ενάρετο και σοφό 

άρχοντα, ο οποίος νομοθετεί και μόνο για το καλό της κοινωνίας. 

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι και στη νομολογία του ο Πλάτων υπήρξε ένας εξελικτι-
κός φιλόσοφος και μάλιστα με δημοκρατική προοδευτικότητα, η οποία θα μπορούσε 

να θεωρηθεί περισσότερο εξελιγμένη και από τους σύγχρονους δημοκρατικούς θεσμούς, 
όταν για την σύνταξη των νόμων αποφασίζουν όλες οι επαγγελματικές ομάδες, 

προκειμένου αυτοί να είναι τελειότεροι και καθολικής αποδοχής. 
Με το ίδιο πνεύμα της νομολογίας του ο Πλάτων ομιλεί και στο καταληκτικό του έρ-

γο στους «Νόμους», στ’ οποίο πράγματι δείχνει έντονα να διακατέχεται από την 

ανησυχία της κατάληψης της ηγεσίας της πόλης από διεφθαρμένους ανθρώ-
πους, λέγοντας: 

Είτε άνθρωπος, είτε ολιγαρχία ή δημοκρατία που έχει ψυχή να ορέγεται για τις ηδο-
νές και τις επιθυμίες, θέλει να γεμίσει απ’ αυτές χωρίς να μπορεί να σιγάσει αυτά τα 

πάθη, όταν αυτά τα πάθη κυριαρχήσουν σ’ άτομο ή στο σύνολο των πολιτών, οι νόμοι θα 
καταπατηθούν και τρόπος σωτηρίας πλέον δεν υπάρχει. 
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Αυτά όμως τα πάθη προλαμβάνονται όταν υπάρχουν νόμοι που αποβλέπουν κατά 

κύριο λόγο στην καλλιέργεια της αρετής, στη φρόνηση και στην ορθή γνώμη του νού και 
δευτερευόντως στον έρωτα και στις άλλες επιθυμίες. 

Γι’ αυτούς τους λόγους και για να προλάβει τέτοιες ασθενικές καταστάσεις των αρχό-
ντων, που θα κατέστρεφαν την πόλη, ο Πλάτων στους «Νόμους» σαφώς καθιστά αυτούς 

ισχυρότερους από τους άρχοντες και απ’ αυτούς πλέον εξαρτά την σωτηρία ή την κατα-
στροφή της πόλης. 

Απεναντίας εάν στην πόλη επιλέγονται οι άριστοι άρχοντες, οι οποίοι πει-

θαρχούν και στους άριστους νόμους, οι δε νόμοι είναι κυρίαρχοι των αρχόντων 
και οι άρχοντες δούλοι αυτών των νόμων, τότε στην πόλη αυτή έρχονται όλα τ’ 

αγαθά του Θεού.39 

Αυτή την αφοσίωσή του στους νόμους ο Σωκράτης επισφραγίζει με την άδικη κατα-

δίκη του σε θάνατο, καθόσον έμπρακτα με την παραμονή του έδειξε ότι αποδεχόταν την 
ισχύ τους, αν και οι νόμοι επέτρεπαν την λογική μετάπεισή τους και επομένως την 

αναπροσαρμογή τους, αλλά ο Σωκράτης τίποτα δεν έπραξε γι’ αυτό.40 
Μία αναπροσαρμογή των νόμων την οποία και εδώ στους «Νόμους» ο Πλάτων θε-

ωρεί μεν αναγκαία προς συμπλήρωση των ελλείψεων και εκσυγχρονισμό των νόμων, 

πλην όμως θεωρεί επίσης και πολύ δύσκολο έργο. 
Και είναι δύσκολο έργο διότι η αλλαγή των νόμων, που πλέον έχουν γίνει έθι-

μο, προσκρούει σύμφωνα με τη σύγχρονη πολιτική επιστήμη, επάνω σε κατεστημέ-
νες νοοτροπίες και συμφέροντα των πολιτών. 

Ακριβώς λόγω αυτών των δυσκολιών των αλλαγών αυτές απαιτούν καλή μελέτη και 
σχεδιασμό, συνεχή ενημέρωση των πολιτών ώστε να αποδεχθούν την αλλαγή, διαρκή 

έλεγχο της αποτελεσματικότητας αυτής, ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως διορθωτικές 

αποφάσεις εάν απαιτηθεί και τέλος βασική προϋπόθεση είναι ο σοφός και τολμηρός 
ηγέτης, όπως είδαμε γι’ αυτούς παραπάνω στον «Πολιτικό». 

Τις οποίες ίδιες απόψεις θα παρουσιάσει και εδώ στους «Νόμους» ο Πλάτων, ότι δεν 
υπάρχει άλλος τρόπος για να μεταβάλλει ευκολότερα και γρηγορότερα μία 

πόλη τους νόμους από το να έχει ως άρχοντα έναν χαρισματικό, σώφρονα, σοφό 
αλλά θαραλέο «τύραννο» και συγχρόνως την καλή τύχη του αρίστου νομοθέτη, 

προκειμένου η πόλη να γίνει ευδαιμονέστερη απ’ αυτή την αλλαγή. 
Αυτή τη θέση αφού με τόλμη κατ’ αρχάς ο Πλάτων διατυπώνει, στη συνέχεια όμως 

ανακαλεί λέγοντας πως διατυπώθηκε ένας μύθος κατά τον τρόπο που λέγονται οι χρη-

σμοί. 
Αλλά επειδή είναι απαραίτητη στην αλλαγή των νόμων η συναίνεση των πο-

λιτών και για να μη θεωρηθεί κατώτερη η πόλη από «τυραννικούς» νόμους, διορθώνει 
την παραπάνω άποψή του, περί επιβολής της αλλαγής, με το να προτείνει ο νομοθέ-

της κι άλλες εναλλακτικές αλλαγές νόμων και απ’ αυτές ας επιλέξουν οι πολί-
τες τον καλύτερο. 

Οσον αφορά τον τρόπο σύνταξης των νόμων, ο Πλάτων προτείνει όπως κάθε νόμος 
περιλαμβάνει δύο τμήματα: 

το πειστικό και το επιτακτικό. 

Το πρώτο αποτελεί το προοίμιο του νόμου και έχει πραγματικό και φιλάνθρωπο χα-
ρακτήρα, το δε άλλο αποτελεί το άκρατο και ανελεύθερο τμήμα αυτού. 

Με τη σύνταξη αυτή των νόμων, ο Πλάτων αποβλέπει, με το πειστικό τμήμα να συμ-
μορφώσει τον πολίτη με την πειθώ γι’ αυτά που ακολουθούν στο επιτακτικό, τ’ οποίο 

περιλαμβάνει τιμωρίες και αυστηρές ποινές γι’ αυτούς που ήθελαν να παραβούν τους 
νόμους. 

Τελικά ο Πλάτων θα θεωρήσει φρουρούς της αρετής της δικαιοσύνης τους νό-

μους, αλλά και τους νομοφύλακες δικαστές, οι οποίοι και αυτοί επιλέγονται από 
τους πλέον άριστους και δικαιότατους στο ήθος των αρετών τους. 

Κλείνει ο Πλάτων τις σκέψεις του στους «Νόμους», λέγοντας ότι όλη αυτή η νομολο-
γία γράφηκε για τους ανθρώπους εκείνους που αποκλίνουν από τον θείο νόμο καθόσον 

αυτοί στις ψυχές των οποίων κυριαρχούν οι θείοι νόμοι, δεν έχουν ανάγκη της 
επίβλεψης των ανθρωπίνων.41 
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δ. Η Ανδρεία 

Αλλά εάν η δικαιοσύνη και η σωφροσύνη με την καθοδήγηση της φρόνησης ενερ-
γούν για την αρμονία κάθε ανθρώπου και της κοινωνίας ως συνόλου, η αρετή της 

ανδρείας δημιουργεί και εξασφαλίζει έμπρακτα την έκφραση και την εξέλιξη όλων των 
άλλων αρετών. 

Διότι η αρετή της ανδρείας είναι συνυφασμένη με την πράξη και την δραστηριότητα 
και όπως είναι γνωστό, μόνο υπ’ αυτές τις συνθήκες θα υπάρχει και δημιουργικό 

αποτέλεσμα στις ενέργειές μας. 

Για να έχουμε όμως αυτό το δημιουργικό αποτέλεσμα, η ανδρεία είναι απαραίτητο 
να συνοδεύεται από την φρόνηση, ενώ θα ήταν θεία δωρεά η συνοδεία της και από τις 

άλλες αρετές. 
Αυτός εξ’ άλλου εκτιμάται ότι είναι και ο λόγος που ο Πλάτων θέτει κατά σειρά τις 

θεμελιώδεις αυτές αρετές με πρώτη την φρόνηση και τελευταία την ανδρεία, προκειμέ-
νου να δείξει ότι οποιαδήποτε απόφαση για πράξη του ανθρώπου – αλλά και πολύ 

περισσότερο για τον ηγέτη – περνά κατ’ αρχήν από την ορθοκρισία της λογικής και 
διερχόμενη από την σωφροσύνη του να ενεργεί με δικαιοσύνη. 

Για τον ορισμό όμως της ανδρείας ο Πλάτων έχει μιλήσει σε διάφορα έργα του, ιδιαί-

τερα όμως λόγο κάνει στον «Λάχη» και μάλιστα σ΄ έναν αριστοτεχνικό διάλογο, του 
οποίου αξίζει ν’ αναφέρουμε αποσπάσματα, λόγω των στροφών του διαλόγου για τον 

ορισμό της ανδρείας, αλλά και διότι περιγράφονται και στρατιωτικοί επιχειρησιακοί 
ελιγμοί, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδιαφέρον ακόμα και σήμερα. 

Έτσι στο έργο του «Λάχης» δίδεται ως πρώτος ορισμός ότι ανδρείος είναι ασφαλώς 
αυτός που μένει στη θέση του και πολεμά τον εχθρό. 

Επ’ αυτού όμως εγείρεται ένσταση με το ερώτημα: 

Αλλά τότε πως χαρακτηρίζεται αυτός που φεύγοντας και όχι μένοντας πολεμά τον 
εχθρό ;  

Φέροντας ως παράδειγμα τους Σκύθες που λέγουν ότι το ίδιο πολεμούν και υποχω-
ρώντας και καταδιώκοντας. 

Ενώ ακόμα γίνεται αναφορά και στον Όμηρο, ο οποίος επαινώντας το ιππικό του Αι-
νεία, είπε πως ξέρουν την πολεμική τέχνη: «επάνω-κάτω σαν αετοί να κυνηγούν και να 

φεύγουν». 
Διευκρινίζεται όμως στο διάλογο ότι η τακτική αυτή αφορά το ιππικό και όχι το πε-

ζικό που μένει στις θέσεις του για να πολεμά. 

Ανατρέπεται όπως και για το πεζικό ο παραπάνω ισχυρισμός με το ιστορικό παρά-
δειγμα της μάχης των Πλαταιών, όπου το πεζικό των Λακεδαιμονίων δεν έμεινε στη 

θέση του για να πολεμά, αλλά υποχώρησαν και όταν διασπάσθηκαν οι γραμμές των 
Περσών, επέστρεψαν μ’ ελιγμό όπως οι ιππείς και έτσι κέρδισαν εκείνη την μάχη. 

Αυτός ο διάλογος αποκαλύπτει κατ’ αρχάς και επιβεβαιώνει ότι η αρετή της ανδρείας 
σ’ έναν ηγέτη απαραίτητα πρέπει να συνοδεύεται από την εφευρετικότητα και από 

την ευελιξία της φρόνησης, ώστε το αποτέλεσμα ενός αγώνα να είναι νικηφόρο. 
Ο διάλογος αυτός διεξάγεται μεταξύ του Σωκράτη και του Λάχη, στον οποίο ανήκει 

και ο παραπάνω ορισμός της ανδρείας. 

Πλην όμως ο Σωκράτης για να διευρύνει της έννοια της ανδρείας επεμβαίνει και α-
πευθυνόμενος προς τον Λάχη λέει: 

Θα ήθελα να σε ρωτήσω όχι μόνο για τους ανδρείους στον πόλεμο, αλλά και για 
‘κείνους που είναι ανδρείοι στους κινδύνους της θάλασσας και για όσους είναι ανδρείοι 

σε ασθένειες και σε φτώχειες ή και στην πολιτική ζωή και πάλιν ακόμα όχι μόνο 
για όσους είναι ανδρείοι σε βάσανα ή φόβους, αλλά και για ‘κείνους που είναι εγκρα-

τείς στη μάχη, στις επιθυμίες ή τις ηδονές, είτε μένοντας όρθιοι στη θέση τους, είτε 

φεύγοντας και γυρίζοντας επιθετικοί, όπως συμβαίνει και στους ανδρείους του πολέμου. 
Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι όλοι αυτοί είναι ανδρείοι, αλλά άλλοι στις ηδονές, 

άλλοι στα βάσανα, άλλοι στις επιθυμίες κι άλλοι στους φόβους αποκτούν την ανδρεία 
τους. 

Ενώ αντιθέτως όταν υποκύπτουν στους παραπάνω πειρασμούς χαρακτηρίζονται ως 
δειλοί. 
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Έτσι με το άνοιγμα αυτό στο διάλογο διατυπώνεται ένας δεύτερος ορισμός της αν-

δρείας, που είναι η με φρόνηση καρτερία, προκειμένου τ’ αποτελέσματα απ’ αυτή 
να είναι καλά κα αγαθά, ειδέ άλλως χωρίς φρόνηση είναι κακή και βλαβερή. 

Αλλά και επ’ αυτού του ορισμού εγείρεται ένσταση, η οποία υποστηρίζει ότι ανδρείοι 
είναι και αυτοί που διακινδυνεύουν και καρτερούν με λιγότερη φρόνηση από τους 

άλλους, αλλά έχουν τα ίδια αποτελέσματα. 
Εδώ ο διάλογος με τον Λάχη για τον ορισμό της ανδρείας έφθασε σε κάποιο αδιέξο-

δο και με την εξαιρετική τέχνη που διακρίνει ιδιαίτερα τους διαλόγους του Πλάτωνα, 

εισέρχεται σ’ αυτόν ο Νικίας μ’ ένα τρίτο ορισμό, στο’ οποίο συνδέει την ανδρεία με την 
γνώση, προκειμένου αυτή να έχει καλά αποτελέσματα και ορίζει την ανδρεία ως 

σοφία. 
Και θα εξηγήσει λέγοντας ότι η σοφία αυτή είναι να γνωρίζεις καλά τα δεινά αλλά 

και θαρραλέα πράγματα και στον πόλεμο και σε όλα τ’ άλλα. 
Απεναντίας η από άγνοια αφοβία των δεινών δεν έχει σχέση με την αρετή της αν-

δρείας. 
Και πάλιν ο Σωκράτης επεμβαίνοντας και σ’ αυτόν τον ορισμό της ανδρείας από τον 

Νικία λέει ότι: 

Η ανδρεία δεν περιορίζεται μόνο στη γνώση των δεινών και θαρραλέων πραγμάτων, 
αλλά η γνώση επεκτείνεται και αφορά όλα τα καλά και τα κακά σε οποιονδήποτε 

χρόνο. 
Έτσι και από τον ανδρείο άνθρωπο δεν θα έλειπε οποιοδήποτε από τ’ άλλα μέρη 

της αρετής, δηλαδή της φρόνησης, της σωφροσύνης, της δικαιοσύνης και της 
οσιότητας, αφού σ’ αυτόν τον άνθρωπο ταιριάζει να ξεχωρίζει με προσοχή τα δεινά 

από τα μη δεινά και να επωφελείται τ’ αγαθά, μια και γνωρίζει ν’ αναστρέφεται 

ορθά με αυτά τα πράγματα. 
Δείχνοντας με αυτές τις συνεχείς αναφορές των ορισμών ο Πλάτων ότι η αρετή δεν 

ορίζεται και πράγματι ο διάλογος αυτός τελειώνει με τη διαπίστωση από τον ίδιο τον 
Σωκράτη ότι δεν έγινε δυνατός ο προσδιορισμός της αρετής της ανδρείας.42 

Με αυτή την κατάληξη στο πρώιμο αυτό έργο του ο Πλάτων προφανώς δεν δηλώνει 
κάποια πραγματική αδυναμία να ορισθεί η αρετή της ανδρείας, αλλά θέλει να 

τονίσει τις πολύπτυχες πλευρές αυτής, που αφορούν κάθε μορφή δραστηριότητας 
του ανθρώπου και στις οποίες ο άνθρωπος πρέπει ν’ αναδεικνύεται ανδρείος προκειμέ-

νου ν΄ απολαμβάνει τ’ αγαθά αποτελέσματά της. 

Αυτή όμως η ανδρεία, θα πει στους «Νόμους» ο Πλάτων, καλλιεργείται με την κατάλ-
ληλη αγωγή που οι νόμοι θα ορίζουν, ώστε από την νεανική τους ηλικία οι πολίτες να 

εξασκηθούν να νικούν και να αναδεικνύονται θαρραλέοι απέναντι στους φόβους, στις 
λύπες, στις ηδονές και σε όλα αυτά. 

Συνιστά δε να γνωρίζουν επίσης από τον νεανική ηλικία τους φόβους, τις 
λύπες και τις ηδονές στο μέτρο της εγκράτειας, προκειμένου ο κάθε πολίτης να 

μην περιπέσει σ’ ακόμα πιο δυσάρεστες καταστάσεις εξάρτησης και δουλείας, αλλά με 
την ενσυνείδητη εξοικείωση σ’ όλα αυτά να διατηρήσει την αυτοκυριαρχία του και την 

αυτοδυναμία του. 

Μία αγωγή καλλιέργειας της ανδρείας στην οποία ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην 
διαμόρφωση τους ήθους του Στρατιωτικού Αρχηγού, την αξία της οποίας και ο Πλά-

των τονίζει από τα χρόνια εκείνα λέγοντας ότι δεν είναι κατάλληλος για Στρατιωτικός 
Αρχηγός όταν αυτός είναι δειλός και καταλαμβάνεται από φόβους έναντι των κινδύνων, 

έστω κι αν κατέχει άριστα την πολεμική τέχνη. 
Ακόμα δε χειρότερα και χαρακτηρίζεται ως τιποτένιος όταν είναι δειλός και επί πλέ-

ον ούτε την πολεμική τέχνη κατέχει. 

Επομένως ο Στρατιωτικός Αρχηγός, καταλήγει ο Πλάτων, πρέπει να είναι ανδρείος, 
διότι είναι αλήθεια ότι αυτός πτοείται τουλάχιστον πολύ λιγότερο στους φόβους απ’ 

αυτόν που είναι δειλός.43 
Άρα συμπεραίνει ο Πλάτων ότι στην κοινωνία ηγούνται αυτοί που είναι ανδρείοι 

και οι άλλοι που είναι λιγότερο ανδρείοι ακολουθούν. 
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Μία πόλη δε χαρακτηρίζεται δειλή ή ανδρεία, παρατηρώντας και μελετώντας 

μόνο την τάξη εκείνη των πολιτών που είναι εξουσιοδοτημένη να κάνει πολέ-
μους και εκστρατείες για να την υπερασπισθεί. 

Σε αυτούς δε τους πολίτες η αγωγή προς καλλιέργεια της ανδρείας πρέπει να έχει 
τόσον βαθιές ρίζες, ώστε να μη φεύγει από τις δοκιμασίες, αλλά να έχει ριζώσει στην 

ψυχή τους σταθερά και μόνιμα η αρετή της ανδρείας.44 
Αλλά για την ανδρεία και στο ίδιο πνεύμα με τον Πλάτωνα μίλησαν και άλλοι φιλό-

σοφοι, όπως ο Δημόκριτος ο οποίος αποφθεγματικά λέει ότι: 

Η ανδρεία κάμνει τις συμφορές μικρότερες και ότι ανδρείος δεν είναι εκείνος 
μόνο που νικά τους εχθρούς, αλλά κι εκείνος που νικά τις ηδονές.45 

Αναλυτικότερα όμως θα μιλήσει για την ανδρεία ο Αριστοτέλης, ο οποίος μάλιστα θα 
ορίσει αυτή – όπως και τις άλλες αρετές – ως την μεσότητα μεταξύ φόβου και του 

θάρρους. 
Ορίζει δε τον φόβο ως το συναίσθημα εκείνο τ’ οποίο γεννάται από την αναμονή ενός 

κακού και των οποίων το χειρότερο είναι ο θάνατος. 
Γι’ αυτό και οι ανδρείοι κατ’ εξοχήν αναδεικνύονται στον πόλεμο, όπου ο κίνδυνος 

είναι μέγιστος αλλά και ένδοξος συγχρόνως. 

Είναι φυσικό και ο ανδρείος να φοβάται κάτι το τρομερό που είναι πέραν των δυνά-
μεών του, πλην όμως παραμένει ατρόμητος χάριν του καλού και του ωραίου της αν-

δρείας, τα οποία εμπνέουν θάρρος και εμπιστοσύνη σε κάθε λογικό άνθρωπο. 
Ενώ όταν το θάρρος υπερβαίνει το μέτρο του λογικού ανθρώπου, τότε αυτό χαρακτη-

ρίζεται ως θρασύτητα. 
Ο δε υπερβολικός φόβος χαρακτηρίζεται ως δειλία και προκαλεί οδύνη σε κάθε 

άνθρωπο. 

Επί πλέον δε κάθε ανδρείος είναι και εύελπις, διότι το θάρρος αυτό καθαυτό γεννά-
ται από την αισιοδοξία και την καλή ελπίδα που διακατέχει την ψυχή του ανθρώπου και 

ιδιαίτερα του ηγέτη. 
Επίσης όπως ο Πλάτων υποστηρίζει ότι η αρετή της ανδρείας καλλιεργείται με την 

νόμιμη αγωγή, έτσι και ο Αριστοτέλης θα χαρακτηρίσει την ανδρεία ως εμπειρία, ως 
αποτέλεσμα μάθησης σε διάφορα πεδία. 

Καθόσον άλλοι είναι ανδρείοι σ’ αυτό το πεδίο, άλλοι στ’ άλλο, οι δε στρατιώτες στον 
πόλεμο. 

Γι’ αυτό τον λόγο οι στρατιώτες, χάριν στην εμπειρία τους και στην άσκησή τους – 

λέει ο Αριστοτέλης – είναι ικανότατοι να προξενούν κακό στον εχθρό χωρίς αυτοί να 
υφίστανται κάτι τέτοιο. 

Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τους μισθοφόρους στρατιώτες, οι οποίοι γίνο-
νται δειλοί όταν ο κίνδυνος φθάνει στο κατακόρυφο ή όταν υστερούν σε μαχητική ισχύ 

από τον εχθρό, ενώ οι στρατιώτες θητείας μένουν στις θέσεις τους και αποθνή-
σκουν χάριν του ωραίου της ανδρείας και των υψηλών ιδανικών, τα οποία έχουν παγιω-

θεί με την αγωγή στη λογική του κάθε πολίτη.46 
Αν όμως ο Αριστοτέλης γενικά προσδιόρισε την ανδρεία ως την μεσότητα του θάρ-

ρους και του φόβου και χαρακτήρισε και το περιεχόμενο της ουσίας αυτής ως ωραίο και 

ο Πλάτων ύστερα από την πολύπλευρη έρευνα για τον προσδιορισμό αυτής στα διάφορα 
πεδία της θα καταλήξει σε κάποιο τελικό συμπέρασμα, τ’ οποίο δύναται να χαρακτηρι-

σθεί και ως ο ορισμός αυτής. 
Ετσι ο Πλάτων θα συμπληρώσει τις σκέψεις του Αριστοτέλη λέγοντας ότι για να μπο-

ρεί ο κάθε πολίτης να πειθαρχεί στην αγωγή που οι νόμοι προσφέρουν χάριν της αν-
δρείας, πρώτα πρέπει να κυβερνά τον εαυτό του με θεϊκή φρονιμάδα και τότε 

αναδεικνύεται σε άριστο αρχηγό. 

Καθόσον εκείνος που θα κατορθώσει ν’ άρχει πρώτα του εαυτού του, θα έχει 
μάθει και τους άλλους ν’ άρχει.47 
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3. Επίμετρον: Το Αγαθό και η Αρετή 

 
Από την ανάπτυξη των απόψεων του Πλάτωνα περί αρετής είδαμε ότι αφενός μεν δεν 

είναι δυνατός ο προσδιορισμός αυτής στο σύνολό της, παρά μόνο σε τμήματά της τα 
οποία και βιώνονται και αφετέρου ότι ο Πλάτων εντάσσει τις αρετές, αδιαχώριστα με την 

έννοια του αγαθού. 
Επίσης ο Πλάτων δεν απαρνείται την χαρά των ηδονών, πλην όμως θέτει αυτές υπό 

τον έλεγχο της φρόνησης. 

Οι απόψεις του όμως αυτές αμφισβητούνται από τον Φίληβο, ο οποίος δέχεται για 
όλα τα ζωντανά όντα ότι αγαθό είναι αποκλειστικά η χαρά, η ηδονή και η ευχαρίστηση 

και όσα ανήκουν σ’ αυτές τις κατηγορίες. 
Βέβαια ο Πλάτων δεν συμφωνεί και προτάσσει ως αγαθό την φρόνηση, την νόηση, 

την μνήμη και γενικά όσα συγγενεύουν με αυτά. 
Αλλά με την πρόοδο του διαλόγου διαπιστώνεται ότι αγαθόν από μόνο του είναι κά-

ποιο άλλο καλύτερο και από τα δύο. 
Και αυτό διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αισθανθεί τη χαρά των ηδονών 

από μόνες τους χωρίς την κρίση της φρόνησης, αλλά ούτε μπορεί να ζεί με 

μόνη την φρόνηση χωρίς την συμμετοχή των συναισθημάτων που προκαλούν οι 
ηδονές, αλλά και οι λύπες. 

Επομένως το αγαθό είναι κάτι το τέλειο και το αυτάρκες, τ’ οποίον βέβαια κάθε 
ύπαρξη επιδιώκει να κάνει βίωμά της. 

Άρα ούτε η φρόνηση ούτε η ηδονή από μόνα τους είναι αγαθά, εφόσον και το ένα 
και το άλλο χωριστά στερούνται από αυτάρκεια και από την δύναμη της επάρκειας και 

της τελειότητας. 

Επομένως εάν δεν μπορεί η έννοια του αγαθού να προσδιορισθεί σε μία μονάχα 
μορφή του, ας προσεγγίζουμε αυτό σε μία σύμμετρη και αρμονική και ωραία 

σύνθεση των μερών αυτού.48 
Σ’ αυτήν όμως την σύνθεση των μερών ως αγαθό κατά Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης θα 

δώσει μία πρακτική διάσταση και θα τοποθετήσει το αγαθό στον κοινό χαρακτήρα των 
μερών αυτού και αυτός ο κοινός χαρακτήρας είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. 

Αλλά και οι σκοποί δεν είναι τέλειοι, ως τελειότερος όμως θεωρείται η ευδαιμο-
νία των ανθρώπων, η οποία αποτελεί και ύψιστον αγαθό.49 

Μία όμως ευδαιμονία των ανθρώπων η οποία προκύπτει από την ενάρετη ευπραξία 

και ευζωία αυτών, η οποία όμως είναι γενικά σύμφωνη με τις Πλατωνικές αντιλήψεις 
περί αγαθού και αρετής. 

Και πράγματι οι Αριστοτελικές και οι Πλατωνικές αντιλήψεις περί αγαθού και αρετής 
βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση, πλην όμως διαφοροποιούνται ως προς τους προσδιο-

ρισμούς αυτών. 
Ο Αριστοτέλης, όπως είδαμε, ορίζει τις αρετές ως μία μεσότητα, το δε αγαθό προσ-

διορίζει στην ευδαιμονία ως σκοπό της ζωής του ανθρώπου, προσδίδοντας έτσι και στις 
δύο έννοιες έναν πραγματικό και συνάμα πρακτικό ορισμό αυτών για την ζωή του 

ανθρώπου. 

Ενώ ο Πλάτων αντιθέτως, τόσον την έννοια της αρετής αδυνατεί να ορίσει στο σύνολό 
της, όσον και την έννοια του αγαθού θεωρεί ως κάτι το τέλειο και αυτάρκες, που δεν 

μπορεί να κατακτήσει ο άνθρωπος σ’ αυτό τον απόλυτο βαθμό. 
Αρα κατά τον Πλάτωνα τόσο το αγαθό όσο και η αρετή στην ολότητά τους εκφράζουν 

κάτι το απόλυτο, που ο άνθρωπος αδυνατεί να συλλάβει, δύναται όμως να ορίζει και να 
βιώνει μόνο συνθέσεις των μερών αυτών, ώστε να είναι ενάρετος και ευδαίμων στην ζωή 

του. 

Ενώ από την άλλη πλευρά οι έννοιες της αρετής και του αγαθού στην ολότη-
τά τους, θ’ αποτελούν ένα διαχρονικό ιδανικό σκοπό του ανθρώπου προς κατά-

κτησή του, προκειμένου αυτός με την συνεχή εξέλιξή του να καταστεί τέλειος 
και αυτάρκης. 
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4. Επίλογος 

 
Μετά απ’ όλα αυτά που εκτέθηκαν περί αρετής μπορεί να διατυπωθούν τα επι-

γράμματα: 
 

Ότι ο ενάρετος άνθρωπος είναι και αγαθός και ότι ακόμα βιώνει σ’ ευδαιμο-
νία. 

Η δε σύνθεση των αρετών της φρόνησης, της σωφροσύνης, της δικαιοσύνης 

και της ανδρείας στην προσωπικότητα του ηγέτη πράγματι αποτελεί θεία δωρε-
ά, όπως λέει και ο Πλάτων. 
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πυρος. Αθήνα 1975. 
- Πλάτων. Φαίδρος 246b. Μετάφραση-Σχόλια. Στέφανος Χ.Παππάς. Εκδόσεις Πάπυρος. 
Αθήνα. 
20. Κων/νος Δ.Γεωργούλης. Ηράκλειτος. Απόσπασμα 43. Σελίδα 204. Εγκυκλοπαιδικό Λεξι-
κό «Ήλιος». Τόμος Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Αθήνα. 
21. Πλάτων. Πολιτικός. 305e-310a. Eισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Ηλίας Λάγιος. Επιμέλεια 
Ευάγγελος Παπανούτσος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα. 
22. Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια. Βιβλίο Β΄. Κεφάλαια 5-6. 1108b15, 1108b 25-30, 
1108b 35-40, 1109a, 1109a 25, Βιβλίο Γ΄. Κεφάλαια 13, 14, 15. Μετάφραση-Σχόλια Ανδρέας 
Δαλέζιος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.   
23. Πλάτων. Πολιτεία. 330d-331a, 332d, 335a-b, 335b-e, 338c-e, 340b. Μετάφραση-Σχόλια 
Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963.  
24. Πλάτων. Νόμοι. 777e. Μετάφραση-Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 
1975.   
25. Πλάτων. Πολιτεία. 342c-e, 343b, 344c, 348b, 348c, 349b-d, 350d, 351d, 354a. Μετά-
φραση-Σχόλια Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. Αθήνα 1963. 
26. Πλάτων. Γοργίας. 468e-469e, 491d. Μετάφραση-Σχόλια Κ. Κορδάτος. Εκδόσεις Ζαχαρό-
πουλος. Αθήνα.  
27. Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια. 1129a5, 1129a35-1129b, 1129b20-40, 1130a35. Με-
τάφραση-Σχόλια Ανδρέας Δαλέζιος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.   
28. Πλάτων. Πολιτεία 357b-d, 367c-d, 368e-369a, 433a-b, 433b, 433d, 433e, 434c, 435b, 
436a-e, 439c-440d, 441d-e, 442c-d, 443d-444a, 557a-d  559b-c, 561a, 561e, 562c, 563e-
564a. Μετάφραση-Σχόλια Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα 1963.   
29. Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια. 1155a25, 1155b5, 1155b35. Βιβλίο 8ο   Κεφάλαια 1, 2, 
3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16. Βιβλίο 9ο. Κεφάλαια 4, 6, 9, 10, 11, 12. Μετάφραση-Σχόλια Ανδρέας 
Δαλέζιος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975. 
30. Κων/νος Δ. Γεωργούλης. Δημόκριτος. Αποσπάσματα 98, 99, 101, 103, 106, 107, 109, 
188. Σελίδες 238, 239, 242. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό  «Ήλιος». Τόμος Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. 
Αθήνα. 
31. Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια. 1134b20-1135a5. Μετάφραση-Σχόλια Ανδρέας Δαλέ-
ζιος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975. 
32. Πλάτων. Ευθύφρων. 5d, 6a, 6e, 7a, 7e-8b, 8e, 9e, 10c-e, 11b, 12a-d, 12e, 14e-15b. 
Επιμέλεια Ευάγγελος Παπανούτσος. Μετάφραση-Σχόλια. Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπου-
λος. Αθήνα. 
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33. Πλάτων. Πολιτεία. 338e, 359a. Μετάφραση-Σχόλια. Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σιδέρης. 
Αθήνα 1963. 
34. Πλάτων. Πολιτικός 292d-293e, 293e-295b. Επιμέλεια Ευάγγελος Παπανούτσος. Μετά-
φραση-Σχόλια Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα. 
35. Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια. 1137b10-40. Μετάφραση-Σχόλια Ανδρέας Δαλέζιος. Εκ-
δόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975. 
- Αρχές και Τέχνη Διοίκησης. ΕΕ181-1. Εκδόσεις Στρατού. Αθήνα. 
36. Πλάτων. Πολιτικός. 295c-e, 296a-297c. Επιμέλεια Ευάγγελος Παπανούτσος. Μετάφραση-

Σχόλια Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα. 
37. Αριστοτέλης. Πολιτικά 1302a25, 1302a30-1302b, 1307b30-35, 1308b10-15. Μετάφρα-
ση-Σχόλια Νικόλαος Παρίτσης. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.   
38. Πλάτων. Πολιτικός. 297d-300c. Επιμέλεια Ευάγγελος Παπανούτσος. Μετάφραση-Σχόλια 
Ηλίας Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα. 
39. Πλάτων. Νόμοι. 688b, 714a, 716a, 715d. Πρόλογος. Κ.Δ. Γεωργούλης. Μετάφραση-
Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975. 
40. Πλάτων. Κρίτων. 51e. Μετάφραση-Σχόλια Κ.Θ. Αραπόπουλος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. 
Αθήνα. 

41. Πλάτων. Νόμοι. 711c, 712a, 716a, 722e, 739a, 770b, 790b, 875d, 935c, 948c . Πρό-
λογος. Κ.Δ. Γεωργούλης. Μετάφραση-Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 
1975. 
42. Πλάτων. Λάχης. 190e-191c, 191d-e, 192c-d, 193d, 194d-e, 195a, 199 b-e. Μετάφραση-
Σχόλια Β. Τατάκης-Ηλ. Λάγιος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα. 
43. Πλάτων. Νόμοι. 633d, 634b-635d, 639b, 640a. Πρόλογος. Κ.Δ. Γεωργούλης. Μετάφρα-
ση-Σχόλια Κων/νος Φίλιππας. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975. 
44. Πλάτων. Πολιτεία. 429b-430b, 564b. Μετάφραση-Σχόλια Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σι-
δέρης. Αθήνα 1963. 
45. Κ.Δ. Γεωργούλης. Δημόκριτος. Αποσπάσματα 213, 214. Σελίδα 243. Εγκυκλοπαιδικό Λε-
ξικό «Ήλιος». Τόμος Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Αθήνα. 
46. Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια. Βιβλίο 3ο. Κεφάλαια 9, 10, 11, 12-15. Μετάφραση-
Σχόλια Ανδρέας Δαλέζιος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975. 
47. Πλάτων. Πολιτεία 388d, 412c, 590d. Μετάφραση-Σχόλια Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Σι-
δέρης. Αθήνα 1963. 
- Το καταληκτικό αυτό απόφθεγμα του Πλάτωνα αποτελεί σήμερα την προμετωπίδα της 
Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων. 
48. Πλάτων. Φίληβος 11b, 20c-22a, 22e, 66a-67a, 64e-65a. Μετάφραση-Σχόλια Μ. Ανδρό-
νικος. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα. 
49. Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια 1096b15-20, 1096b25-35, 1097a15-30. Μετάφραση-
Σχόλια Ανδρέας Δαλέζιος. Εκδόσεις Πάπυρος. Αθήνα 1975.  


