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ΑΑΑΑ.... ΝαΝαΝαΝαµεταφράσετεµεταφράσετεµεταφράσετεµεταφράσετε τοτοτοτο απόσπασµααπόσπασµααπόσπασµααπόσπασµα:::: ««««ἘπελάθουἘπελάθουἘπελάθουἘπελάθου,,,, ἦνἦνἦνἦν δ’δ’δ’δ’ ἐγώἐγώἐγώἐγώ,,,, ............ ἐπελαθόµηνἐπελαθόµηνἐπελαθόµηνἐπελαθόµηνγάργάργάργάρ....»»»»

- Ξέχασες πάλι, φίλε µου, είπα εγώ, ότι µέληµα του νόµου δεν είναι αυτό, δηλαδή
πώς θα ζει στην πόλη εξαιρετικά καλά µια συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα,
αλλά αναζητάει µέσα για να πραγµατοποιηθεί αυτό για ολόκληρη την πόλη. Γι'
αυτό το σκοπό συγκροτεί τους πολίτες σε αρµονικό σύνολο µε την πειθώ και µε τον
εξαναγκασµό, τους κάνει να µεταδίδουν ο ένας στον άλλο την ωφέλεια που
µπορεί ο καθένας να συνεισφέρει στο κοινό και δηµιουργεί ο ίδιος τέτοιους
πολίτες µέσα στην πόλη, µε σκοπό όχι να τους αφήνει να τραβάει ο καθένας όπου
του αρέσει, αλλά να τους χρησιµοποιεί αυτός για να δένει µαζί σε µια ενότητα την
πόλη.
- Έχεις δίκιο, είπα. Πραγµατικά, το είχα ξεχάσει.

ΒΒΒΒ.1..1..1..1. ΠοιοςΠοιοςΠοιοςΠοιος είναιείναιείναιείναι οοοο στόχοςστόχοςστόχοςστόχος τουτουτουτου νόµουνόµουνόµουνόµου,,,, σύµφωνασύµφωνασύµφωνασύµφωνα µεµεµεµε τοντοντοντον ΠλάτωναΠλάτωναΠλάτωναΠλάτωνα,,,, καικαικαικαι ποιαποιαποιαποια τατατατα
µέσαµέσαµέσαµέσα πουπουπουπου χρησιµοποιείχρησιµοποιείχρησιµοποιείχρησιµοποιεί γιαγιαγιαγια νανανανα τοντοντοντον πετύχειπετύχειπετύχειπετύχει;;;;

Ο Σωκράτης αντικρούει την άποψη του Γλαύκωνα και του υπενθυµίζει ότι
τελικός και κορυφαίος σκοπός του Νόµου, τον οποίο προσωποποιεί, είναιείναιείναιείναι ηηηη
ευδαιµονίαευδαιµονίαευδαιµονίαευδαιµονία όληςόληςόληςόλης τηςτηςτηςτης πόληςπόληςπόληςπόλης και όχι µόνο µιας κοινωνικής οµάδας. Βλέπει,
λοιπόν, το δίκαιο από τη σκοπιά του συλλογικού συµφέροντος και εκφράζει
κοινωνιοκεντρικές αντιλήψεις για την πολιτική οργάνωση της πόλης - κράτους.
Συλλαµβάνει ο Σωκράτης την ουσία της ένστασης του Γλαύκωνα και απαντά
προβάλλοντας το γενικό καλό της πολιτικά οργανωµένης κοινότητας ως αγαθό
επιβαλλόµενο από τον Νόµο. Του αποδίδει τρεις βασικές λειτουργίες του µε τις
οποίες επιδιώκεται η ευδαιµονία της πόλης. Χρησιµοποιεί τρεις µετοχές
«συναρµόττων«συναρµόττων«συναρµόττων«συναρµόττων,,,, ποιῶνποιῶνποιῶνποιῶν καικαικαικαι ἐµποιῶν»ἐµποιῶν»ἐµποιῶν»ἐµποιῶν» για να καταδείξει τρεις αδιαπραγµάτευτες
λειτουργίες – προϋποθέσεις για την ύπαρξη και την ευδαιµονία της πόλης.

αααα.... «συναρµόττων«συναρµόττων«συναρµόττων«συναρµόττων τοὺςτοὺςτοὺςτοὺς πολίταςπολίταςπολίταςπολίτας πειθοῖπειθοῖπειθοῖπειθοῖ τετετετε καὶκαὶκαὶκαὶ ἀνάγκῃ»ἀνάγκῃ»ἀνάγκῃ»ἀνάγκῃ» Με το πρώτο µετοχικό
σύνολο ο Πλάτωνας προβάλλει την κοινωνική λειτουργία του Νόµου, καθώς
επιδιώκεται η κοινωνική συναρµογή των πολιτών. Ο Πλάτωνας συχνά κάνει
λόγο για την αναγκαιότητα της αρµονίας τόσο στα µέρη της ψυχής, µε την
υποταγή του κατώτερου µέρους στο ανώτερο (το «ἐπιθυµητικὸν» πρέπει να
υποτάσσεται στο «θυµοειδὲς» και το τελευταίο στο «λογιστικόν»), όσο και στις
σχέσεις των πολιτών µεταξύ τους. Μόνο αν επιτευχθεί αυτή η αρµονία, θα
οδηγηθούν οι πολίτες στη δικαιοσύνη, στην οµαλή συµβίωση µέσα στην πόλη
και κατ’ επέκταση στην ευδαιµονία. Αν όµως ο πολίτης είτε από φιλαυτία είτε
από µαταιοδοξία είτε από αδυναµία κρίσης δεν είναι σε θέση να οριοθετήσει τον
τοµέα της δραστηριότητάς του, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να συµµορφώνεται
προς τις υποδείξεις του εµπειρότερου, του σοφότερου, του σωφρονέστερου
(βλέπε εισαγωγή σχολικού εγχειριδίου).
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Έτσι, ο νόµος, προκειµένου να πείσει τους πολίτες να υπακούουν σ’ αυτόν,
ώστε να επέλθει η κοινωνική αρµονία, χρησιµοποιεί την πειθώπειθώπειθώπειθώ και τη βίαβίαβίαβία
(Πλάτων, Νόµοι, 722b: ο άριστος νοµοθέτης συνδυάζει την πειθώ µε τη βία). Ο
νόµος εναρµονίζει τους πολίτες χρησιµοποιώντας την πειθώ, την εσωτερίκευση
δηλαδή των επιταγών του, και τον εξαναγκασµό, δηλαδή τη δύναµη των
κυρώσεων που διαθέτει.

Με την πειθώπειθώπειθώπειθώ, µε τη χρήση, δηλαδή, λογικών επιχειρηµάτων, την
προβολή υγιών προτύπων και µε την παιδεία οφείλουν οι πολίτες να
συνειδητοποιήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, να παραµερίσουν το προσωπικό
τους συµφέρον και να προσφέρουν αλληλοβοηθούµενοι ό,τι είναι δυνατόν στην
πολιτεία. Η µέθοδος αυτή απευθύνεται κυρίως στους πεπαιδευµένους πολίτες.

Υπάρχουν, όµως, πολίτες και µέλη της κοινωνίας, οι οποίοι δεν πείθονται
µε τον λόγο. Σ’ αυτούς επιβάλλεται η βία. Πρόκειται για τον καταναγκασµό που
ορίζεται από τον νόµο και δεν επιβάλλεται τυραννικά, αυταρχικά. Η µέθοδος
αυτή απευθύνεται, κυρίως, στον «ἄπειρον παιδείας ὄχλον», στον οποίο ο
φιλόσοφος-νοµοθέτης την εφαρµόζει, αλλά επιβάλλει και στους πολίτες, αν
εκείνοι πολυπραγµονούν, καταναγκαστικά, υποχρεωτικά µέτρα για τη
συµµόρφωσή τους στο πνεύµα της δικαιοσύνης, όπως και στους πεπαιδευµένους,
που δεν έχουν συνετιστεί µε την πειθώ, και στους άρχοντες, που είναι
υποχρεωµένοι να ζουν µε λιτότητα και ευσυνειδησία, ώστε να εκλείψει η
διαφθορά από τον δηµόσιο βίο. Αυτός ο λιτός και ευσυνείδητος τρόπος ζωής
αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του βιβλίου µας: τόσο οι φύλακες όσο και οι
φιλόσοφοι-βασιλείς στο πλαίσιο της ιδανικής πολιτείας δεν έχουν προσωπική
περιουσία, πολυτελείς κατοικίες, ούτε καν οικογένεια, για να είναι απερίσπαστοι
στο λειτούργηµά τους. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο νόµος οφείλει να αποβλέπει
στην ευδαιµονία όλης της πόλης και να υποχρεώνει τους Αγαθούς να ασκήσουν
την εξουσία.

ββββ.... «ποιῶν«ποιῶν«ποιῶν«ποιῶν µεταδιδόναιµεταδιδόναιµεταδιδόναιµεταδιδόναι …………ὠφελεῖν»ὠφελεῖν»ὠφελεῖν»ὠφελεῖν»Με το δεύτερο µετοχικό σύνολο ο Σωκράτης
αποδίδει στον Νόµο οικονοµική λειτουργία. Ο Νόµος κατοχυρώνει µια από τις
βασικές ιδρυτικές αρχές της πόλης, τον καταµερισµό της εργασίας, µε τον οποίο
κατακτάται η αυτάρκεια. Έτσι, αν το άτοµο είναι φύσει ενδεές, µε την κοινωνική
του συναρµογή γίνεται αύταρκες χάρη στην αυτάρκεια που αποκτά η κοινότητα
µε τον καταµερισµό της εργασίας. Οι εργασίες κατανέµονται σε κάθε πολίτη µε
βάση τις ικανότητές του, ώστε ο καθένας να στρέφει την προσοχή του όχι µόνο
στην ικανοποίηση των δικών του αναγκών, αλλά και στις ανάγκες των
συµπολιτών του, µε στόχο το κοινό όφελος και την ευδαιµονία. Έτσι, µεταξύ των
πολιτών καλλιεργούνται σχέσεις συνεργασίας, αλληλοβοήθειας,
αλληλοπροσφοράς και αλληλεγγύης.

γγγγ.... «καὶ«καὶ«καὶ«καὶ αὐτὸςαὐτὸςαὐτὸςαὐτὸς ἐµποιῶνἐµποιῶνἐµποιῶνἐµποιῶν ………… ἐπὶἐπὶἐπὶἐπὶ τὸντὸντὸντὸν σύνδεσµονσύνδεσµονσύνδεσµονσύνδεσµον τῆςτῆςτῆςτῆς πόλεως»πόλεως»πόλεως»πόλεως» Με το τρίτο
µετοχικό σύνολο δηλώνεται η παιδαγωγική και πολιτική λειτουργία του Νόµου,
ο οποίος έχει χρέος να διαπλάθει ανθρώπους ικανούς και άξιους να διατηρούν
τη συνοχή της πόλης. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται ο Νόµος από τη µια να
περιορίσει την ατοµική επιθυµία, ώστε να τιθασευτεί η βούληση από τον Λόγο,
και από την άλλη να κατευθύνει την πολιτική κοινωνικοποίηση των ανθρώπων.



3

Συνεπώς, ο Νόµος υπηρετεί τον τελικό σκοπό της ευδαιµονίας του συνόλου και
επιχειρώντας να υπαγάγει την ατοµική επιθυµία στην αναγκαιότητα της
κοινωνικής συναρµογής και της πολιτικής ευταξίας. Προς αυτή την κατεύθυνση
ο Νόµος καλλιεργεί την κοινωνικότητα και ακόµη περισσότερο αναδεικνύει τους
αγαθούς πολίτες σε πολιτικούς ηγέτες που επιφορτίζονται µε τη διατήρηση της
συνοχής της πόλης. Τέλος, ο Νόµος θέτει όρια και περιορισµούς στη
συµπεριφορά των πολιτών, αλλά και των φιλοσόφων-βασιλέων, ώστε να µην
παρεκτρέπονται και διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης.

ΒΒΒΒ.2..2..2..2. ΗΗΗΗ άποψηάποψηάποψηάποψη τουτουτουτου ΠλάτωναΠλάτωναΠλάτωναΠλάτωνα ότιότιότιότι οοοο νόµοςνόµοςνόµοςνόµος πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα φροντίζειφροντίζειφροντίζειφροντίζει ώστεώστεώστεώστε ηηηη
ευδαιµονίαευδαιµονίαευδαιµονίαευδαιµονία νανανανα διασφαλίζεταιδιασφαλίζεταιδιασφαλίζεταιδιασφαλίζεται γιαγιαγιαγια ολόκληρηολόκληρηολόκληρηολόκληρη τηντηντηντην πόληπόληπόληπόλη,,,, καικαικαικαι όχιόχιόχιόχι µόνοµόνοµόνοµόνο γιαγιαγιαγια µιαµιαµιαµια
οµάδαοµάδαοµάδαοµάδα πολιτώνπολιτώνπολιτώνπολιτών,,,, βρίσκεταιβρίσκεταιβρίσκεταιβρίσκεται στηνστηνστηνστην ίδιαίδιαίδιαίδια γραµµήγραµµήγραµµήγραµµή σκέψηςσκέψηςσκέψηςσκέψης µεµεµεµε τηντηντηντην άποψηάποψηάποψηάποψη πουπουπουπου
διατυπώνειδιατυπώνειδιατυπώνειδιατυπώνει οοοο ΠερικλήςΠερικλήςΠερικλήςΠερικλής ((((ΘουκΘουκΘουκΘουκ.... ΙΙΙΙΙΙΙΙ 60):60):60):60): «ἐγὼ«ἐγὼ«ἐγὼ«ἐγὼ γὰργὰργὰργὰρ ἡγοῦµαιἡγοῦµαιἡγοῦµαιἡγοῦµαι πόλινπόλινπόλινπόλιν πλείωπλείωπλείωπλείω ξύµπασανξύµπασανξύµπασανξύµπασαν
ὀρθουµένηνὀρθουµένηνὀρθουµένηνὀρθουµένην ὠφελεῖνὠφελεῖνὠφελεῖνὠφελεῖν τοὺςτοὺςτοὺςτοὺς ἰδιώταςἰδιώταςἰδιώταςἰδιώτας ἢἢἢἢ καθ’καθ’καθ’καθ’ ἕκαστονἕκαστονἕκαστονἕκαστον τῶντῶντῶντῶν πολιτῶνπολιτῶνπολιτῶνπολιτῶν εὐπραγοῦσανεὐπραγοῦσανεὐπραγοῦσανεὐπραγοῦσαν,,,,
ἁθρόανἁθρόανἁθρόανἁθρόαν δὲδὲδὲδὲ σφαλλοµένηνσφαλλοµένηνσφαλλοµένηνσφαλλοµένην.... ΚαλῶςΚαλῶςΚαλῶςΚαλῶς µὲνµὲνµὲνµὲν γὰργὰργὰργὰρ φερόµενοςφερόµενοςφερόµενοςφερόµενος ἀνὴρἀνὴρἀνὴρἀνὴρ τὸτὸτὸτὸ καθ’καθ’καθ’καθ’ ἑαυτὸνἑαυτὸνἑαυτὸνἑαυτὸν
διαφθειροµένηςδιαφθειροµένηςδιαφθειροµένηςδιαφθειροµένης τῆςτῆςτῆςτῆς πατρίδοςπατρίδοςπατρίδοςπατρίδος οὐδὲνοὐδὲνοὐδὲνοὐδὲν ἧσσονἧσσονἧσσονἧσσον ξυναπόλλυταιξυναπόλλυταιξυναπόλλυταιξυναπόλλυται,,,, κακοτυχῶνκακοτυχῶνκακοτυχῶνκακοτυχῶν δὲδὲδὲδὲ ἐνἐνἐνἐν
ευτυχούσῃευτυχούσῃευτυχούσῃευτυχούσῃ πολλῷπολλῷπολλῷπολλῷ µᾶλλονµᾶλλονµᾶλλονµᾶλλον διασῴζεται»διασῴζεται»διασῴζεται»διασῴζεται».... ΠοιαΠοιαΠοιαΠοια είναιείναιείναιείναι ηηηη γνώµηγνώµηγνώµηγνώµη σαςσαςσαςσας γι’γι’γι’γι’ αυτόναυτόναυτόναυτόν τοντοντοντον
προβληµατισµόπροβληµατισµόπροβληµατισµόπροβληµατισµό;;;;

Ο Περικλής στο κεφ. II 60 του Θουκυδίδη διατυπώνει την άποψη πως µια
πολιτεία εξυπηρετεί πιο πολύ το συµφέρον των πολιτών, αν στο σύνολό της
βρίσκεται σε ακµή, παρά αν ευτυχεί σε αυτήν ο κάθε πολίτης, αλλά στο σύνολό της η
ίδια δυστυχεί Γιατί όσο κι αν ευτυχεί ένας πολίτης στις ιδιωτικές τον υποθέσεις, αν
καταστρέφεται η πατρίδα, χάνεται στον ίδιο βαθµό µαζί της, ενώ, αν δυστυχεί σε
πατρίδα που ευηµερεί, έχει πολλές ελπίδες να σωθεί. Είναι φανερό πως ηηηη άποψηάποψηάποψηάποψη
πουπουπουπου διατυπώνειδιατυπώνειδιατυπώνειδιατυπώνει οοοο ΠλάτωνΠλάτωνΠλάτωνΠλάτων στην ενότητα αυτή, ότι δηλαδή ο νόµος πρέπει να
φροντίζει ώστε η ευδαιµονία να διασφαλίζεται για ολόκληρη την πόλη και όχι
µόνο για µια οµάδα πολιτών, βρίσκεται στηνστηνστηνστην ίδιαίδιαίδιαίδια γραµµήγραµµήγραµµήγραµµή σκέψηςσκέψηςσκέψηςσκέψης µεµεµεµε τηντηντηντην άποψηάποψηάποψηάποψη
πουπουπουπουδιατυπώνειδιατυπώνειδιατυπώνειδιατυπώνει οοοοΠερικλήςΠερικλήςΠερικλήςΠερικλήςστο προαναφερθέν απόσπασµα.

Τόσο ο Πλάτων όσο και ο Περικλής δίνουν προτεραιότηταπροτεραιότηταπροτεραιότηταπροτεραιότητα στοστοστοστο συµφέρονσυµφέρονσυµφέρονσυµφέρον τουτουτουτου
κοινωνικούκοινωνικούκοινωνικούκοινωνικού συνόλουσυνόλουσυνόλουσυνόλου και όχι στο ατοµικό συµφέρον των µεµονωµένων ατόµων ή
κοινωνικών οµάδων. Για τον Πλάτωνα µάλιστα η ευδαιµονία του συνόλου είναι ο
κύριος σκοπός του νόµου και πρέπει να επιδιώκεται µε κάθε τρόπο (όχι µόνο µε την
πειθώ αλλά και µε τον εξαναγκασµό).

Ο ΠερικλήςΠερικλήςΠερικλήςΠερικλής θεωρεί ότι βασικήβασικήβασικήβασική προϋπόθεσηπροϋπόθεσηπροϋπόθεσηπροϋπόθεση για την ευηµερία και πρόοδο του
ατόµου είναι η πρόοδος και η ευηµερία του συνόλου. Όταν το σύνολο δυστυχεί,
είναι βέβαιο πως θα συµπαρασύρει στη δυστυχία και το άτοµο. Αντίθετα, όταν το
σύνολο ευηµερεί, δίνει τη δυνατότητα να διασωθεί ένα άτοµο που δυστυχεί.

Οι απόψεις αυτές απηχούν την αντίληψη για την προτεραιότητα του
κοινωνικού συνόλου έναντι του ατόµου, που έχει πολλές φορές διατυπωθεί τόσο
στα κλασικά όσο και στα µεταγενέστερα χρόνια. Η έµφαση στο κοινωνικό ιδεώδες
αποτελούσε κοινό τόπο σε όλα τα κείµενα των αρχαίων. Ο Κρέων στην Αντιγόνη
του Σοφοκλή διατυπώνει για την πολιτεία την άποψη: ἣδ' ἐστίν ἡ σώζουσα και
ταύτης ἒπι πλέοντες ὀρθής τούς φίλους ποιούµεθα.
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Αλλά καικαικαικαι οοοο ΑριστοτέληςΑριστοτέληςΑριστοτέληςΑριστοτέλης στα Πολιτικά υποστηρίζει ότι εκ φύσεως η πολιτεία
προηγείται από την οικογένεια και τον καθένα µας. Γιατί το σύνολο προηγείται
αναγκαστικά από το µέρος. Γιατί αν καταστραφεί το σύνολο, δε θα υπάρχει ούτε
το µέρος (οὐκ ἒσται πούς οὐδέ χειρ).

Ο ΠλάτωνΠλάτωνΠλάτωνΠλάτων στην Πολιτεία επιχειρεί να διατυπώσει το πλαίσιο µιας ιδεατής
πολιτείας και είναι πολύ φυσικό να θεωρεί βασική προϋπόθεση την ευδαιµονία του
συνόλου και όχι µιας µόνο κοινωνικής τάξης. Ο ΠερικλήςΠερικλήςΠερικλήςΠερικλής, υπέρµαχος της
δηµοκρατικής ιδέας, γνωρίζει πως το συµφέρον του συνόλου είναι ο σκοπός κάθε
δηµοκρατικής κοινωνίας και προϋπόθεση της ατοµικής ευδαιµονίας.

ΒΒΒΒ.3..3..3..3. ΠοιοιΠοιοιΠοιοιΠοιοι ορισµοίορισµοίορισµοίορισµοί δίνονταιδίνονταιδίνονταιδίνονται στηνστηνστηνστηνΠολιτείαΠολιτείαΠολιτείαΠολιτεία γιαγιαγιαγια τητητητη δικαιοσύνηδικαιοσύνηδικαιοσύνηδικαιοσύνη καικαικαικαι απόαπόαπόαπό ποιουςποιουςποιουςποιους;;;;
Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 101: Το µείζον πρόβληµα … ἐπιτηδειοτάτη πεφυκυῖα εἴη»
(433a).

ΒΒΒΒ.4..4..4..4. ΝαΝαΝαΝα εντοπίσετεεντοπίσετεεντοπίσετεεντοπίσετε στοστοστοστο κείµενοκείµενοκείµενοκείµενο οµόρριζεςοµόρριζεςοµόρριζεςοµόρριζες τωντωντωντων λέξεωνλέξεωνλέξεωνλέξεων::::
• λάθρα: ἐπελάθουἐπελάθουἐπελάθουἐπελάθου
• νέµεση: νόµῳνόµῳνόµῳνόµῳ
• νόµισµα: νόµῳνόµῳνόµῳνόµῳ
• γόνιµος: ἐγγενέσθαιἐγγενέσθαιἐγγενέσθαιἐγγενέσθαι
• ευπειθής: πειθοῖπειθοῖπειθοῖπειθοῖ
• πίστη: πειθοῖπειθοῖπειθοῖπειθοῖ
• δώρο: µεταδιδόναιµεταδιδόναιµεταδιδόναιµεταδιδόναι
• χειραφετώ: ἀφιῇἀφιῇἀφιῇἀφιῇ
• χρήµα: καταχρῆταικαταχρῆταικαταχρῆταικαταχρῆται
• σκέψη: σκέψαισκέψαισκέψαισκέψαι
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