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Περίληψη: Η  παρούσα εισήγηση αφορά στην εκπαίδευση και τη σημασία

της,  η  οποία   έχει  απασχολήσει  από  την  αρχαιότητα.  Φιλόσοφοι  έχουν  θέσει
ερωτήματα σχετικά με το ποια κριτήρια και κανόνες ρυθμίζουν τη γνώση και την
εκπαίδευση.

Κατά τον Πλάτωνα πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία
καλών πολιτών δίνοντας έμφαση στην ηθική διαπαιδαγώγηση. Μέσα από τα έργα του
και κυρίως στην «Πολιτεία» και τους «Νόμους» προσπαθεί να μελετήσει την έννοια
της  Παιδείας  ως  το  βασικό  μέλημα  και  εχέγγυο  κάθε  Πολιτείας  που  θέλει  να
ευημερήσει  και  να  προοδεύσει.  Οι  ιδέες  του  Πλάτωνα  για  την  εκπαίδευση
αναπτύσσονται μέσα στο πλαίσιο αναζήτησης της ιδανικής πολιτείας.

 Η κεντρική ιδέα της Πολιτείας μέχρι σήμερα εμπνέει  και εμπλουτίζει  την
εκπαιδευτική πολιτική πάρα πολλών κρατών. 

 
Abstract: This  paper  concerns  the  education  and  the  importance  of  which  has
occupied since antiquity.  The Philosophers have raised questions about criteria and
rules concerning the knowledge and education.

According to Plato, the primary purpose of education is to create good citizens
emphasizing moral education. Through his works, and especially in the "State" and
"Laws" trying to study the concept of education as the main concern and guarantee to
every State that wants to prosper and progress. The ideas of Plato on education are
developed in the search of the ideal state.

  The central idea of the State until today inspires and enriches the educational
policy of so many countries.
 
 Λέξεις-κλειδιά: φιλοσοφία, παιδεία,  εκπαίδευση, αγωγή, ευημερία  

 1.Εισαγωγή

Η έννοια της εκπαίδευσης είναι αρκετά σύνθετη ως προς το περιεχόμενό της
και αξιολογικά φορτισμένη, ώστε να μπορέσει να αποδοθεί με έναν και μόνο ορισμό.
Οι σκοπός της καθορίζει το περιεχόμενό της και έννοιες όπως παιδεία, εκπαίδευση,

ISSN 1790-8574 1



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12  Οκτωβρίου 2014

μόρφωση  αφορούν  σε  διαφορετικές  αξίες  που  διαφοροποιούνται  ως  προς  τη
σημαντικότητα από την οπτική κάθε  φιλοσόφου και  σηματοδοτούν διαφορετικούς
στόχους  (Γασπαράτου,2013,σ.8).

Όλα τα έργα του Πλάτωνα, είναι γραμμένα σε διαλογική μορφή με εξαίρεση
την Απολογία του Σωκράτη και τις Επιστολές. Πολλές φορές η διαλογική συζήτηση
χαρακτηρίζεται ως διανοητικό παιχνίδι το αποτέλεσμα της οποίας ποτέ δεν παίρνει τη
μορφή «μαθήματος» αλλά ένας γρίφος προς επίλυση.

Ο Πλάτωνας επισημαίνει την εκπαιδευτική αξία της μουσικής, του χορού, της
γυμναστικής  και  του παιχνιδιού και  προτείνει  την παιγνιώδη μορφή μάθησης που
προάγει  την  ψυχική  κατάσταση  των  μαθητών.  Για  τον  Πλάτωνα  παιδεία  είναι  η
άνοδος στον κόσμο του φωτός. Είναι τέχνη και ως τέτοια είναι ικανή να οδηγήσει το
άτομο στη σύμμετρη καλλιέργεια ψυχικών αρετών όπως η φρόνηση και σωματικών
όπως δεξιοτεχνία και οξυδέρκεια, ώστε να καταστεί ικανό να προσφέρει τα μέγιστα
για  την  ευημερία  της  πολιτείας  του.  Στην περίφημη σχολή του την Ακαδημία  τα
μαθηματικά κατείχαν σημαντική θέση και θεωρούνταν ως απαραίτητη προετοιμασία
για τη διδασκαλία  της  διαλεκτικής.  Την είσοδο άλλωστε  της  σχολής κοσμούσε η
επιγραφή «αγεωμέτρητος μηδείς εισίτω». Τονίζει τη σημασία του διαλόγου καθώς
υποστηρίζει ότι η ζωντανή σχέση μεταξύ των συνδιαλεγομένων μπορεί να οδηγήσει
στη σοφία.

2.  Η θέση της παιδείας στο φιλοσοφικό  σύστημα του Πλάτωνα  

Ο  Πλάτωνας  δεν  είναι  ο  πρώτος  που  κάνει  αναφορά  σε  παιδαγωγικές
μεθόδους, αλλά είναι πρωτοπόρος στον προσδιορισμό του γενικότερου πλαισίου της
αγωγής,  όπου  επιβάλλεται  η  παιδαγωγική  ενέργεια,  στον  προσδιορισμό  των
συνθηκών και των απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιήσει, αλλά και το πλαίσιο στο
οποίο  μπορεί  να  εφαρμοστεί  αποτελεσματικά  (Στεφάνου,  2009,σ.8).  Θα  τον
αποκαλούσαμε φιλόσοφο της αγωγής (Σατώ, 1983,σ.25), καθώς το κύριο σώμα της
φιλοσοφική  και  συγγραφικής  δραστηριότητάς  του   διαχέεται  από  θέσεις
παιδαγωγικού χαρακτήρα και σπουδής παιδαγωγικών προβλημάτων. 

Το  387  π.Χ  ίδρυσε  την  Ακαδημία,  η  οποία  αποτέλεσε  πρότυπο  ίδρυμα
ανώτατης εκπαίδευσης που στόχευε στην πρωτότυπη έρευνα για την προαγωγή της
γνώσης  σε  μια  εποχή  όπου  δεν  υπήρχαν  πτυχία  βαθμοί  και  διαπιστευτήρια.  Δεν
υπήρχαν δίδακτρα, αλλά οι πλέον ευκατάστατοι είχαν τη δυνατότητα να αφιερώνουν
χρόνο στη φιλοσοφία.  Επρόκειτο για ένα κέντρο συζητήσεων.  Ο Αριστοτέλης  για
είκοσι χρόνια παρέμεινε εκεί (Μαρινάτου,2009,σ.10).

Ο Πλάτωνας πίστευε στη σύζευξη πολιτικής εξουσίας και επιστήμης και στην
αξία της αυστηρής επιστημονικής εκπαίδευσης κάθε ηγεμόνα. Το απέδειξε μάλιστα
αναλαμβάνοντας  σε  προχωρημένη  ηλικία  την  εκπαίδευση  του  Διονυσίου  Β΄  των
Συρακουσών,  ο  οποίος  διαδέχτηκε  τον  πατέρα  του  ενώ  κρινόταν  εντελώς
ακατάλληλος λόγω της ελλιπούς του μόρφωσης (Μαρινάτου,2009,σ.11).

Η  εξέχουσα  θέση  της  παιδείας  στο  φιλοσοφικό   σύστημα  του  Πλάτωνα
αναγνωρίζεται  και  προβάλλεται  από  όλους  τους  νεώτερους  μελετητές.  Κατά  τον
Jeager στο  έργο  του  Πλάτωνα  οι  έννοιες  φιλοσοφία  και  παιδεία  είναι  έννοιες
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ταυτόσημες,  καθώς  η  εκπαίδευση  του  ατόμου  αποτελεί  βασικό  σκοπό  της
φιλοσοφίας, μέσω της οποίας τίθεται ο προβληματισμός για τη δημιουργία προτύπων
και αξιών που θα υιοθετηθούν για τη διάπλαση ενός νέου τύπου ανθρώπου (Ισηγόνης,
1964,  σ.52).  Η  παιδεία  για  τον  Πλάτωνα  αποτέλεσε  αντικείμενο  συστηματικής
μελέτης  σε  αντίθεση  με  τους  σοφιστές,  για  τους  οποίους  εκλαμβανόταν  ως
πρόσκτηση  γνώσεων  και  δεξιότητα  ρητορικής  δεινότητας,  επικεντρώθηκε  στα
αποτελέσματά  της  και  διατύπωσε  το  σκοπό  της  παιδευτικής  διαδικασίας  ως  την
καλλιέργεια  της  ανθρώπινης  ψυχής  επί  τη  βάση  της  ενοράσεως  των  ιδεών
(Στεφάνου,2009,σ.9).  Η  ορθή  πολιτεία  προϋποθέτει  ορθή  παιδεία.  Όλα  αυτά
κινούνται  στο  σχήμα  του  δυισμού  σύμφωνα  με  το  οποίο  ο  κόσμος  είναι
διαχωρισμένος στα δύο. Στον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις και σε
αυτόν που συλλαμβάνουμε με τη νόηση (Εμμανουηλίδης,1999, σ.114).

3. Η αλληγορία του σπηλαίου

Στο μεγαλειώδες έργο του Πολιτεία ο Πλάτωνας πραγματεύεται την επίδραση
της παιδείας στην ανθρώπινη φύση, το χρέος του ορθώς πεπαιδευμένου έναντι των
συμπολιτών του, την αντίθεση ανάμεσα στον κόσμο των αισθήσεων και στον κόσμο
της νόησης, το πρόβλημα του δικαίου βίου και πλήθος θεμάτων που τον πλαισιώνουν
και τον νοηματοδοτούν όπως: ηθικής φιλοσοφίας, αισθητικής, λογοτεχνικής κριτικής,
παιδαγωγικής, παθολογίας των πολιτειών, ψυχολογίας του πλήθους και μεταφυσικής
(Τσιλογιάννης,1999,σ.19).

Έντονο  παιδαγωγικό  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  αλληγορία  του  σπηλαίου.
Παρουσιαζόμαστε σα να ζούμε για όλη μας τη ζωή σε ένα σπήλαιο. Το θέμα της
αλληγορίας είναι η παιδεία ως στροφή της ψυχής προς το φως, δηλαδή προς την ιδέα
του  αγαθού  και  συγκεκριμένα  η  επίδραση  που  ασκεί  η  παιδεία  στη  φύση  του
ανθρώπου αλλά και η υποχρέωση των ορθά πεπαιδευμένων δηλαδή των φιλοσόφων
να φωτίζουν με την παιδεία και τους συνανθρώπους τους, αλλά και η διαφοροποίηση
του  κόσμου  της  νόησης  από  τον  κόσμο  της  αίσθησης.  Σύμφωνα  λοιπόν,  με  τον
πλατωνικό  δυισμό  υπάρχουν  ο  νοητός  κόσμος,  ο  οποίος  είναι  ανώτερος  και
«πρότυπος» και  ο  αισθητός κόσμος,  ο οποίος  είναι  κατώτερος  και  αντίγραφο του
πρώτου. Κάθε κόσμος από τους δύο διαιρείται εκ νέου σε δύο μέρη, ανώτερο και
κατώτερο.  Έτσι  ο  αισθητός  κόσμος  περιλαμβάνει  το  κατώτερο  ποιοτικά  είδος
αισθητών  πραγμάτων,  που  αντιστοιχεί  στις  σκιές,  και  το  ανώτερο  ορατό,  που
αντιστοιχεί στα «μάλλον όντα», δηλαδή στα φυσικά αντικείμενα, στα αισθητά όντα,
στα όσα παράγει η φύση και κατασκευάζει  ο άνθρωπος. Ο νοητός κόσμος,  με τη
σειρά του διαιρείται σε δύο κόσμους, στο κατώτερο νοητό, στον οποίο αντιστοιχούν
οι νοητικές μορφές που μετέχουν περισσότερο στις Ιδέες και λιγότερο στα αισθητά
όντα (π.χ. τα ιδανικά σχήματα και σώματα της γεωμετρίας), και στον ανώτερο νοητό
που αναφέρεται στις ιδέες και στην ανώτερη όλων, στην Ιδέα του Αγαθού. Ο χώρος
της  σπηλιάς  είναι  η αισθητή πραγματικότητα,  που δεν είναι  αληθινή,  αλλά και  η
πολιτική  κοινωνία,  στην  οποία  δεν  κυβερνούν  φωτισμένοι  και  πεπαιδευμένοι
(Εμμανουηλίδης,1999, σ.116).

Η απελευθέρωση κάποιων δεσμωτών και το πέρασμά τους στον κόσμο του
φωτός συμβολίζουν τον αγώνα του ανθρώπου να ξεφύγει και να λυτρωθεί από τη
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φαινομενικότητα  που  τον  εγκλωβίζει  στην  πλάνη  και  να  οδηγηθεί  στη  γνώση
(Εμμανουηλίδης,1999, σ.128).

Οι  δεσμώτες  του  σπηλαίου  δε  βλέπουν  τίποτε  άλλο  παρά  μόνο  σκιές  να
προβάλλονται  πάνω στα  τοιχώματα  της  σπηλιάς.  Πιστεύουν  ότι  οι  σκιές  είναι  η
μοναδική  αλήθεια.   Είναι  αυτοί  που μένουν  βυθισμένοι  διαρκώς στο σκοτάδι  της
άγνοιας και της αμάθειας, της πνευματικής και ηθικής αποτελμάτωσης, οι απαίδευτοι
άνθρωποι  (Τσιλογιάννης,1999,σ.99).  Αυτοί  κρίνονται  ακατάλληλοι  για  τη
διακυβέρνηση της πόλης όχι γιατί υστερούν ως προς το προσόν της παιδείας, αλλά
κυρίως διότι δεν έχουν υψηλό πολιτικό στόχο, ώστε να επικεντρώνονται σε αυτόν
ρυθμίζοντας  τόσο  τον  ιδιωτικό   όσο  και  τον  δημόσιο  βίο  τους.  Η  αδυναμία
ικανοποιητικής  διακυβέρνησης  εντοπίζεται  και  στους  πεπαιδευμένους,  όταν  αυτοί
καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου τους απορροφώνται από τις πνευματικές ενασχολήσεις
τους αποκομμένοι από την πολιτική δράση. Η αδιαφορία για την κατάκτηση θέσεων
εξουσίας, τιμητικών διακρίσεων και ενεργούς συμμετοχής στον πολιτικό στίβο, τους
καθιστούν  αδρανείς  (Εμμανουηλίδης,1999,  σ.128).  Παραδείγματα  εξαιρετικών
φυσιογνωμιών που δηλώνουν εγκατάλειψη ή άρνησης συμμετοχής στα κοινά έχει να
επιδείξει  όχι  μόνο  το  παρελθόν  (Σόλωνας  ,  Λυκούργος,  Κιγκινάτος)  αλλά και  το
παρόν. Είτε γιατί επιλέγουν να ζουν διακριτικά αφοσιωμένοι  στην προσωπική και
επαγγελματική  τους ζωή,  είτε  διότι  θέλουν να προστατέψουν τον εαυτό τους από
κάθε μομφή ιδιοτέλειας, ματαιοδοξίας, δημαγωγίας, ηθικής διαφθοράς, είτε θέλουν
να διασφαλίσουν την ψυχική ακεραιότητα τους, απέχουν από τη δράση του πολιτικού
(Εμμανουηλίδης,1999,  σ.130).  Ο Σωκράτης  επισημαίνει  ότι  για  τη θεμελίωση της
ιδεώδους  πολιτείας  χρέος  μας  είναι  η  εγρήγορση.  Οι  πνευματικοί  άνθρωποι  δεν
επιτρέπεται και δε δικαιολογείται να μένουν αποστασιοποιημένοι και αμέτοχοι στα
προβλήματα της πόλης. Έχουν χρέος να αναλάβουν ενεργό δράση και να προσφέρουν
άκοπα τις υπηρεσίες και τις γνώσεις τους αλλά και να προσπορίζονται το μερίδιο των
κόπων και των τιμών που τους αναλογεί (Τσιλογιάννης,1999,σ.133).

Όλη η εικόνα της σπηλιάς, η απελευθέρωση κάποιων δεσμωτών και η άνοδός
τους στον κόσμο του φωτός συμβολίζουν τον αγώνα του ανθρώπου να λυτρωθεί από
τη φαινομενικότητα, που τον κρατάει εγκλωβισμένο στην πλάνη, και να αντικρίσει
την  πραγματική  αλήθεια  (Εμμανουηλίδης,1999,  σ.128).  Όσοι   καταφέρουν   να
συνηθίσουν το φως, και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους φιλόσοφους, θα δουν καθαρά
τον Ήλιο-  το Αγαθό,  που από τη μια επιτρέπει  τη γέννηση των πραγμάτων στον
αισθητό κόσμο και από την άλλη μας επιτρέπει να βλέπουμε χάρη στο φως του. Αυτό
αποτελεί για τον Πλάτωνα το «μέγιστον μάθημα» και την «ύψιστη αρχή» την πηγή
του όντος και της γνώσης. Στη λέξη «αγαθός» της αρχαίας ελληνικής περικλείονται
έννοιες όπως γενναιότητα,  αρετές,  χαρίσματα, τα προτερήματα του τέλειου πολίτη
και ανθρώπου «καλός καγαθός» (Εμμανουηλίδης,1999, σ.133).

Η  ψυχή  του  ανθρώπου  κατά  τον  Πλάτωνα  στην  ιδανική  Πολιτεία  του
διακρίνεται  στο λογιστικό (λογική), στο θυμοειδές (βούληση) και στο επιθυμητικό
(τα πάθη). Η παρεχόμενη από την πολιτεία εκπαίδευση προς τα άτομα καθορίζεται
από το  επικρατέστερο  μέρος  της  ψυχής  και  είναι  αυτό που  προσδιορίζει  και  τον
κοινωνικό του ρόλο, τις υποχρεώσεις  και τα δικαιώματά του, οδηγεί το άτομο σε
διαφορετικές βαθμίδες αγωγής. Η επικράτηση του επιθυμητικού προσανατολίζει τα
άτομα προς τις χειρωνακτικές εργασίες, τη γεωργία και την παραγωγή αγαθών για τη
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συντήρηση της κοινωνίας. Τα άτομα, στα οποία το θυμοειδές υπερισχύει, απαρτίζουν
την κατηγορία που επιφορτίζεται με την προάσπιση της πολιτείας από κάθε επιβολή
δηλαδή τους φύλακες. Όσοι έχουν ανεπτυγμένο το λογιστικό τμήμα της ψυχής είναι
αυτοί  που  συγκροτούν  την  ανώτερη  τάξη  και  προορίζονται  να  γίνουν  φιλόσοφοι
(Kahn,1996, σ.227-228).

Απώτερος στόχος της παιδείας είναι η ενόραση των Ιδεών, στην οποία όμως
δεν  μπορούν  να  οδηγηθούν  όλοι  ανεξαιρέτως.  Δεν  αποτελεί  μια  εξ  ολοκλήρου
επίκτητη δυνατότητα του ατόμου. Με την κατάλληλη εκπαίδευση  αναπτύσσονται
ανώτερες πνευματικές ικανότητες. Η άρνηση  συμμόρφωσης στο σχέδιο εκπαίδευσης
και η μη καλλιέργεια των φυσικών κλίσεων οδηγεί σε αποτυχία την εκπαιδευτική
διαδικασία (Μαρινάτου, 2009, σ.17).

Η φαντασία και η δημιουργικότητα, αν δεν επικουρούν θέσεις αληθείς και δεν
προκαλούν προβληματισμό πάνω στις σωστές αξίες, μπορεί να θεωρηθούν ακόμη και
επιβλαβείς, καθώς ενθαρρύνουν το άτομο να νιώσει ικανοποίηση με άκριτες αξίες της
κουλτούρας μας  (Annas,2006,σ.47).  Στην Πολιτεία  υποστηρίζει  ότι  η  παραδοσιακή
πολιτιστική εκπαίδευση της εποχής του εντυπώνει ψευδείς γνώμες στους ανθρώπους για
τους θεούς και ψευδή ιδανικά για το πώς πρέπει να ζήσουν τη ζωή τους (Μαρινάτου,
2009, σ.71). Δεν αποδέχεται την ιδέα των θεών που διακατέχονται από ανθρώπινες
αδυναμίες και ελαττώματα, αλλά εισηγείται το μονοθεϊσμό. 

4. Η σχέση δασκάλου – μαθητή

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ανάπτυξη του γνωστικού τομέα προϋποθέτει και
το κατάλληλο πλαίσιο ανθρώπινης διάδρασης. Ο Πλάτωνας στο Συμπόσιο κάνει λόγο
για τη σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή, μια σχέση που χαρακτηρίζει ερωτική και
εμπλέκει  τη φιλία,  την αγάπη το σεβασμό και  το θαυμασμό σε τέτοιο  βαθμό και
ένταση που παρασύρει ο ένας τον άλλο (Γασπαράτου,2013,σ.44). Γι αυτόν ακριβώς
τον λόγο κατά τον Πλάτωνα πρέπει να παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στο μαθητή
να επιλέγει το δάσκαλό του. Στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού ο μαθητής  βλέπει το
μελλοντικό εαυτό του και ο δάσκαλος στο πρόσωπο του μαθητή την ευκαιρία για
ανανέωση και  αθανασία.  Μέσα από αυτές  τις  ιδέες  επισημαίνεται  η  σημασία της
παιδαγωγικής  σχέσης  και  ο  ρόλος  του  δασκάλου  στην  εκπαιδευτική  σχέση
(Γασπαράτου,2013,σ.47).

Στο Συμπόσιο κάνει αναφορά στο γεγονός ότι δεν μπορούν να εκπαιδευτούν
στον  ίδιο  βαθμό  όλα  τα  άτομα  εξαιτίας  πολλών  παραγόντων.  Καθοριστικό  ρόλο
παίζει  ο  υποκειμενικός  παράγοντας,  η  ιεράρχηση  προτεραιοτήτων  και  αξιών,
αναγκών  και  προσωπικών  επιλογών,  η  εργατικότητα  η  πειθαρχεία,  ο  ζήλος  για
μάθηση. Τονίζει τη σημασία του οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της
προσωπικότητας  και  τη  εμφύσηση  αρχών  και  αξιών.  Δεν  παραλείπει  βέβαια  να
τονίσει και το γεγονός ότι πολλές φορές οι τάσεις και οι επιθυμίες του ατόμου μπορεί
παρεκκλίνουν από τις κατευθυντήριες γραμμές του περιβάλλοντός του (Μαρινάτου,
2009, σ.71).

Στο συμπόσιο αναφέρει επίσης τη σημασία του δασκάλου στη διαδικασία της
αγωγής. Ένας δάσκαλος μπορεί να εμπνεύσει το μαθητή του και να μετατρέψει την
άρνησή του για μάθηση σε προσπάθεια  και  επιθυμία.  Δεν αποκλείει  όμως και  το
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γεγονός  η προσπάθειά του να αποβεί  άκαρπη,  όταν οι  προσωπικές  επιδιώξεις  δεν
συμπλέουν  με  τη  αγωγή  που  οδηγεί  στην  αρετή.  Παράδειγμα  αποτυχημένης
διαδικασίας αγωγής αποτελεί ο πλατωνικός Αλκιβιάδης. Παρά τον έξοχο χαρακτήρα
του οδηγήθηκε από τη φιλοδοξία του στον ηθικό εκπεσμό. Εκτιμώντας ότι παιδεία
που  θα  λάμβανε  κοντά  στο  Σωκράτη  θα  στεκόταν  εμπόδιο  στην  κατάκτηση  του
πολιτικού στίβου απομακρύνθηκε από την κηδεμονία του (Μαρινάτου, 2009, σ.87).

5. Η ευδαιμονία κατά τον Πλάτωνα

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα η γυμναστική προσφέρει παιδεία στο σώμα και η
μουσική και η λογοτεχνία στην ψυχή. Στο έργο του ο Πλάτωνας λοιπόν κάνει λόγο
στην ανθρώπινη φύση, στην οποία προϋπάρχουν εγγενείς ιδιότητες, ελαττώματα και
προτερήματα,  τα  οποία  μπορούν  να  βελτιωθούν  με  την  άσκηση  και  την  παιδεία.
Επίσης κάνει λόγο για προικισμένες φυσιογνωμίες και χαρισματικά άτομα (βελτίστας
φύσεις)  (Εμμανουηλίδης,1999,  σ.132).Όλα  τα  φυσικά  χαρακτηριστικά  ενός
ανθρώπου,  οι  ιδιότητες,  οι  διαθέσεις,  οι  τάσεις  του  αναπτύσσονται  και
καλλιεργούνται με τη σωστή παιδεία. Με την κατάλληλη αξιοποίηση των φυσικών
καταβολών  το  άτομο  καθίσταται  ικανό  να  διάγει  άριστο  βίο
(Τσιλογιάννης,1999,σ.131). 

Πρωταρχικός  λοιπόν  σκοπός  της  εκπαίδευσης  για  τον  Πλάτωνα  όπως
άλλωστε και πολλούς άλλους φιλοσόφους και στοχαστές είναι η δημιουργία καλών
πολιτών.  Το  άτομο  πρέπει  να  εκπαιδευτεί,  ώστε  να  καταστεί  ικανό  της  μέγιστης
κοινωνικής προσφοράς με οποιοδήποτε προσωπικό τίμημα. Σε αντίθετη περίπτωση
δεν μπορεί, να είναι μέτοχος της ευδαιμονίας. Ευδαίμων λογίζεται αυτός που «πληροί
το σκοπό του». Υπεράνω του ατόμου τίθεται το κοινωνικό σύνολο και η υπηρέτηση
του κοινού καλού στα πλαίσια μιας δίκαιης πολιτείας. Η δίκαιη πολιτεία αποτελεί
προϋπόθεση καλής ζωής και αυτό επιτυγχάνεται με την υπηρέτηση των πολλών και
διαφορετικών αναγκών της κοινωνίας. Το κοινωνικό σύνολο προτάσσεται του ατόμου
χωρίς να υποθάλπεται κάποια εγγενής σύγκρουση μεταξύ τους. Άλλωστε προϋπόθεση
ποιοτικού  βίου  και  ευδαιμονίας  αποτελεί  η  δίκαιη  πολιτεία.  Το  κοινό  καλό
επιτυγχάνεται με την εκπαίδευση των πολιτών σύμφωνα πάντοτε με τις δυνατότητες,
τις  κλίσεις  και  τα  ενδιαφέροντα  καθενός,  ώστε  σε  κάθε  άτομο  να  παρέχεται  η
δυνατότητα  να  αναπτύσσει  και  να  εξελίσσει  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της
προσωπικότητάς του. Ο Πλάτωνας κάνει λόγο για την αναγκαιότητα καταμερισμού
εργασίας μέσω της εκπαίδευσης.  Το «πλατωνικό μοντέλο» εναρμονίζεται  σε κάθε
εποχή, γιατί κάθε κοινωνία έχει την ανάγκη όλων των επαγγελματικών ομάδων και
για την εξασφάλισή τους κρίνεται απαραίτητη η αναπροσαρμογή της παρεχόμενης
εκπαίδευσης.  Βέβαια στην ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα δεν υπάρχει  αμοιβή για
κανέναν. Δικαίωμα ιδιοκτησίας έχουν μόνο οι δημιουργοί, την οποία όμως διαθέτουν
στην υπηρεσία του κράτους, καθώς τα προϊόντα από την καλλιέργεια της γης ή της
βιοτεχνικής παραγωγής προσφέρονται σε όλους τους πολίτες. Έτσι  οι διαφορές στην
εκπαίδευση δεν συνεπάγονται ανισότητες οικονομικές χωρίς αυτό να εξασφαλίζει την
αποφυγή διακρίσεων καθώς αυτές διαφαίνονται από την εξουσία που κάποιος ασκεί
στους  υπολοίπους.  Ο  Πλάτωνας  υιοθετεί  ένα  καθαρά  φονξιοναλιστικό  μοντέλο
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(function=σκοπός). Τα προγράμματα σπουδών καθορίζονται  και επιβάλλονται από
το σκοπό που καλούνται να εξυπηρετήσουν (Γασπαράτου,2013,σ.12,13).

Βέβαια  γεννάται   το  ερώτημα,  αν  το  πλατωνικό  μοντέλο  εξασφαλίζει  την
ευδαιμονία σε όλους τους πολίτες της. Για τον Πλάτωνα από τη στιγμή που το άτομο
αξιοποιεί  τις  εγγενείς  δυνατότητές  του  κάτι  τέτοιο  είναι  θεωρητικά  εφικτό.  Στην
αλληγορία του σπηλαίου, αλλά και σε άλλα έργα του υπαινίσσεται μια συγκεκριμένη
θεωρία για το τι συνιστά την «καλή ζωή» και τις συνθήκες που καθιστούν ένα άτομο
ευδαίμονα και αυτές δεν είναι άλλες από το «θεωρητικό βίο». Ο όρος ευδαιμονία δεν
εμπεριέχει τη σημερινή έννοια της ευτυχίας. Οι εκπλήρωση των υποχρεώσεων και
των καθηκόντων ορίζουν την καλή ζωή και οδηγούν το άτομο στην αυτοπραγμάτωση
(Γασπαράτου,2013,σ.14). 

Η κεντρική  ιδέα  της  Πολιτείας  μέχρι  σήμερα  εμπνέει  και  εμπλουτίζει  την
εκπαιδευτική πολιτική πάρα πολλών κρατών. Η παροχή ίσων ευκαιριών επιτρέπει στα
παιδιά να αναπτύξουν ικανότητες, που τους επιτρέπουν την είσοδο σε εναλλακτικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα, προγράμματα σπουδών και επαγγέλματα. Το γεγονός ότι όλα
τα  παιδιά  δεν  αναπτύσσουν  στον  ίδιο  βαθμό  τις  ικανότητές  τους  θεωρητικά  δεν
καθιστά αδικία, αφού τα άτομα διαφοροποιούνται μεταξύ του ως προς τις κλίσεις ,τα
ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες. Η παροχή ίσων ευκαιριών δεν εξασφαλίζει τα ίδια
εκπαιδευτικά  αποτελέσματα.  Έτσι  οι  καλύτεροι  μαθητές  θα  οδηγηθούν  στα
απαιτητικότερα εκπαιδευτικά  ιδρύματα και  θα ασκήσουν τα καλύτερα από άποψη
κύρους και γιατί όχι και αποδοχών επαγγέλματα (Γασπαράτου,2013,σ.14).

Η συγκεκριμένη θέση βέβαια έχει εγείρει και αντιδράσεις. Ο θέση του Ντιούι
είναι  ότι  δεν  υπάρχουν  διαβαθμισμένα  ανώτερα  και  κατώτερα  επαγγέλματα  και
προγράμματα σπουδών και κυρίως ότι σκοπός της εκπαίδευσης είναι κάθε άτομο να
εκπαιδεύεται  σύμφωνα  με  τα  ενδιαφέροντα  και  τις  κλίσεις  του,  ώστε  να  είναι
ευτυχισμένο.  Μια  άλλη  θέση  είναι  ότι  στόχος  ενός  επίσημου  εκπαιδευτικού
προγράμματος δεν αρκεί  να είναι  η παροχή ίσων ευκαιριών,  αλλά και  η εγγύηση
ίδιων αποτελεσμάτων και απόκτηση ενός επιπέδου μόρφωσης και καλλιέργειας από
όλους τους πολίτες με την παροχή των κατάλληλων μέσων (Γασπαράτου,2013,σ.14).

Για τον Πλάτωνα εξέχουσα σημασία έχει  η  ευρωστία της  κοινωνίας  και  η
εξασφάλιση της ευδαιμονίας των πολιτών της. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξάσκηση
τόσο των πρακτικών όσο και των διανοητικών αρετών του. Πρόκειται για κατάσταση
πληρότητας μακράς διάρκειας, η οποία περικλείει το αίτημα για αυτοπραγμάτωση,
για πλήρη εκδήλωση των αρετών, αλλά και ένα πολιτικό αίτημα να παίζει κανείς
ενεργό  ρόλο  στην  κοινωνία  του  (Γασπαράτου,2013,σ.31).  Η  επίσημη  εκπαίδευση
συνεπικουρεί  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  και  αυτό  επιτυγχάνεται  με  την  παροχή
εκπαίδευσης προσανατολισμένη στις ικανότητες του ατόμου και την ανάληψη ρόλων
σύμφωνα με αυτές. Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα αναπαράγουν ένα τέτοιο
μοντέλο και δεν είναι λίγοι αυτοί που ισχυρίζονται, ότι αυτός ο στόχος θα πρέπει να
ενυπάρχει  στην  επίσημη  παιδεία.  Ο  Πλάτωνας  κάνει  λόγο  για  την  αναγκαιότητα
καταμερισμού εργασίας μέσω της εκπαίδευσης και πρώτος κάνει λόγο για κρατική,
δημόσια εκπαίδευση. Το κράτος πρέπει να μεριμνά για την εκπαίδευση διότι αυτή
είναι ένα από τα βασικότερα μέσα επιβίωσής του (Γασπαράτου,2013,σ.15).
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