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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία, γίνεται μία προσπάθεια επεξεργασίας του τρόπου με τον οποίο το 

λογοτεχνικό είδος του μύθου περικλείει μέσα του φιλοσοφικές θέσεις. Μέσα από τη 

παρατήρηση της γενικής εμφάνισης των μύθων στην αρχαία Ελλάδα, μελετούνται οι λόγοι 

που ο Πλάτων επέλεξε να τους συμπεριλάβει στο έργο του. Τονίζεται η σημασία που είχαν οι 

μύθοι για την ανάπτυξη της πλατωνικής φιλοσοφίας πάνω στο θέμα της αθανασίας της 

ψυχής, όπως αυτή αναλύεται στον διάλογο Πολιτεία. Στη συνέχεια, γίνεται η παρουσίαση και 

λεπτομερής ανάλυση του μύθου του Ηρός ώστε ν’ αναδειχθεί η σύνδεση της λογοτεχνίας με 

τη φιλοσοφία. Έπειτα, αυτή η σύνδεση εφαρμόζεται στην πράξη, με τη συγγραφή ενός μύθου 

με φιλοσοφικά στοιχεία ενσωματωμένα στην ροή της ιστορίας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Πλάτων, μύθος, Πολιτεία, μύθος του Ηρός, ανάλυση, συγγραφή 
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Abstract 

 

The main goal of this thesis is to examine the way philosophical theories can be developed in 

a myth. After a presentation of the first myths that appeared and evolved in ancient Greece, 

the emphasis shifts on Plato’s decision to include myths in his dialogues. Through the 

dialogue of Plato’s Republic, the importance of myths for the platonic view on the 

immortality of the soul is closely observed. The myth of Er is presented and analyzed, to 

highlight the connection between literature and philosophy. Following this connection, a 

myth, with philosophical meanings in its story, is written. 

 

Key words: Plato, myth, Republic, myth of Er, analysis, writing 
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Εισαγωγή 

 

Μία από τις πρώτες μορφές τέχνης που συναντάμε στους αρχαίους πολιτισμούς είναι ο 

μύθος. Προφορικές ιστορίες που οι απλοί άνθρωποι ήταν εύκολο να τις θυμούνται και να τις 

μεταφέρουν από γενιά σε γενιά.  

Το περιεχόμενό τους ήταν εμπνευσμένο κυρίως από τα φυσικά φαινόμενα, καθώς η 

φαντασία ήταν ο μόνος τρόπος να τα εξηγήσουν. Κι έτσι, άρχισαν να εμφανίζονται ιστορίες 

για την δημιουργία της φωτιάς, της βροχής, των κεραυνών και της φύσης. Σύντομα οι μύθοι 

απέκτησαν διδακτικό χαρακτήρα, που βοηθούσε στην συνέτιση των ανθρώπων στους 

κανόνες της κοινωνίας.  

Με την πάροδο των αιώνων και την ανάπτυξη της σκέψης, υπαρξιακά ερωτήματα 

άρχισαν να βασανίζουν το μυαλό των ανθρώπων. Πώς δημιουργήθηκε η ζωή, τί είναι η 

σκέψη, τί είναι το σώμα και η ψυχή. Πράγματα μη ορατά, μη απτά, δεν μπορούσαν να 

εκφραστούν μέσα στους σύντομους διδακτικούς μύθους. Οι πρώτοι φιλόσοφοι άρχισαν να 

εμφανίζονται στην αρχαία Ελλάδα και προσπάθησαν να δώσουν εξηγήσεις σε αυτά τα 

ερωτήματα, βασισμένοι στις υπάρχουσες παγανιστικές λατρείες. Με αυτό τον τρόπο όμως 

δεν δίνονταν επαρκείς ερμηνείες. Πώς τελικά απέδωσαν εξηγήσεις σε φαινόμενα που κανείς 

δεν μπορούσε να ορίσει; 

Τον 5ο αιώνα π.Χ. ένας φιλόσοφος συντάραξε την κοινωνία της Αθήνας με τις 

απόψεις του περί αρετής και ψυχής. Ο Σωκράτης είπε για πρώτη φορά ότι υπάρχει ένας 

κόσμος πέρα από τη Γή, όπου οι ψυχές ζουν μαζί με τις ιδέες όλων των πραγμάτων, τον 

κόσμο των Ιδεών. Εκεί υπάρχουν όλες οι ψυχές από τη στιγμή της δημιουργίας του 

σύμπαντος, μπαίνουν στο σώμα για ένα διάστημα, κι έπειτα επιστρέφουν πίσω. Μία αέναη 

κίνηση κατά τη διάρκεια των αιώνων. Μέσα από αυτή τη θεώρηση εξήγησε τον λόγο που οι 

άνθρωποι έχουν την ικανότητα της σκέψης, της πνευματικής αναζήτησης και της μάθησης. 

Δυστυχώς, οι πρωτοπόρες ιδέες του Σωκράτη, τον οδήγησαν στην καταδίκη και τον θάνατό 

του το 399 π.Χ.  

Το έργο του συνέχισε ο σημαντικότερος μαθητής του, Πλάτων. Καθώς ο Σωκράτης 

δεν άφησε γραπτή κληρονομιά, ο Πλάτων κατέγραφε τις φιλοσοφικές θέσεις του 

αγαπημένου του δασκάλου με τη μορφή διαλόγων, ενώ σταδιακά άρχισε να εκφράζει και τις 
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προσωπικές του θέσεις. Κύρια μορφή των πλατωνικών διαλόγων ήταν ο Σωκράτης, με 

συνομιλητές που άλλαζαν ανάλογα με τον διάλογο. Ένας από τους τρόπους που διάλεξε ο 

Πλάτων ώστε να ξεδιπλώσει τις θέσεις, τόσο του Σωκράτη, όσο και τις δικές του, ήταν η 

συγγραφή μύθων, που εξηγούσαν, συμπλήρωναν και πιστοποιούσαν τα λεγόμενά τους. 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, θα εξετάσουμε την παρουσία του μύθου 

στον αρχαίο ελληνικό Κόσμο. Έπειτα, θα εξετάσουμε πώς έγινε μέρος της φιλοσοφικής 

σκέψης της εποχής, με έμφαση στους λόγους που οδήγησαν τον Πλάτωνα να συμπεριλάβει 

μύθους στα έργα του, και στις λειτουργίες που επιτελούσαν οι μύθοι μέσα σε αυτά. Θα 

εστιάσουμε στην Πολιτεία του Πλάτωνα και τους μύθους που την απαρτίζουν, με ιδιαίτερη 

έμφαση στον μύθο που αποτελεί την αυλαία αυτού του σπουδαίου έργου, τον μύθο του Ηρός. 

Θα γίνει μία νέα, λεπτομερής ανάλυση του μύθου και θα εξεταστούν τα στοιχεία που τον 

απαρτίζουν, η λειτουργία του στο έργο, και η σκοπιμότητά του.  

Ο μύθος του Ηρός από την αρχαιότητα ακόμα εξετάζονταν από τους μελετητές των 

πλατωνικών έργων, και σήμερα θεωρείται η καλύτερη παρουσίαση της πλατωνικής 

εσχατολογίας. Θα αναλυθεί η λειτουργία του μύθου όχι μόνο μέσα στην Πολιτεία, αλλά και 

σε σύγκριση με άλλα πλατωνικά έργα της ίδιας περιόδου, τα οποία περιλαμβάνουν μύθους 

που μπορούν να ειδωθούν ως αποσπασματικά κομμάτια, ή προσχέδια του μύθου του Ηρός. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις αναλύσεις παλαιότερων μελετητών, η παρούσα εργασία θα 

προσθέσει ένα νέο λιθαράκι στην μελέτη της μετά θάνατον πορείας της ψυχής, όπως αυτή 

παρουσιάζεται μέσα στον μύθο, εξετάζοντάς την μέσα από μία ματιά περισσότερο 

λογοτεχνική και λιγότερο φιλοσοφική. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, θα γίνει η συγγραφή ενός μύθου κατά τα Πλατωνικά 

πρότυπα, ως ένα παράδειγμα της συμβολής κι ενσωμάτωσης της φιλοσοφικής σκέψης στη 

λογοτεχνία.  
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Κεφάλαιο 1 

 

Ο Μύθος στην αρχαία Ελλάδα 

 

1.1 Η σημασία του μύθου στην αρχαία Ελλάδα 

 

«Ο μύθος είναι μία μορφή μυθοπλασίας που είναι δύσκολο να οριστεί» (Σπυρόπουλος, 

2003:11). Υπάρχει από τους αρχαίους χρόνους κι έχει επιβιώσει σε όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας, σε διαφορετικές κάθε φορά κοινωνικές και πνευματικές συνθήκες, ενώ έχει 

καλύψει άπειρες θεματικές κατηγορίες. Οι μύθοι είναι εύκολα κατανοητοί, ψυχαγωγικοί και 

σαγηνευτικοί, γι’ αυτό είναι ακούσματα και αναγνώσματα για όλες τις ηλικίες και κοινωνικά 

στρώματα. «Ο μύθος ανήκει σ’ όλο το ανθρώπινο γένος, ασχολείται κυρίως με υπερφυσικά 

πράγματα-θεούς, δημιουργούς, υπερφυσικές δυνάμεις και ήρωες» (Cooper, 1983:17). Ο 

Jacob Grimm, ένας εκ των δύο ξακουστών αδερφών Grimm, που κατέγραψαν τους λαϊκούς 

μύθους της κεντρικής Ευρώπης τον 19ο αιώνα, πίστευε πως «ακόμα και οι πιο σοβαροί 

άνθρωποι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, όπως αυτός, θα έβρισκαν στα παραμύθια την 

ποίηση, τη μυθολογία και την ιστορία» (Pullman, 2013:11). Αυτή η πολυμορφία του μύθου 

οδήγησε τον Mircea Eliade (1968), Ρουμάνο ιστορικό της φιλοσοφίας, θρησκείας και 

λογοτεχνίας, να γράψει ότι είναι αδύνατον να βρούμε έναν ορισμό που να καλύπτει όλες τις 

διαστάσεις, τους τύπους και τις λειτουργείς του ανά τους αιώνες.  

 Ο λόγος που από την αρχή της ιστορίας οι άνθρωποι δημιουργούσαν μύθους ήταν η 

ανάγκη τους να εξηγήσουν τον κόσμο γύρω τους. Ο μύθος ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο 

μπορούσαν να κατανοήσουν φυσικά φαινόμενα, υπαρξιακές ανησυχίες, συναισθήματα και 

αόρατες έννοιες, όπως η ψυχή. Αρχέγονα ερωτήματα που βρήκαν τις απαντήσεις τους στην 

πλούσια φαντασία των ανθρώπων, με μύθους που για χιλιετίες θεωρούνταν καθολικές 

αλήθειες. Ακόμα και σήμερα κοσμογονικοί μύθοι κυρίως, αντιμετωπίζονται ως τα θεμέλια κι 

αποδεικτικά στοιχεία θρησκευτικών δογμάτων. Μία διάσταση που καθιερώνει τον μύθο ως 

τη δυνατότερη μορφή λογοτεχνίας, και, γενικά, τέχνης. 
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 Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι το πιθανότερο είναι ότι προήλθαν από τους μύθους των 

ενωμένων ακόμα ινδοευρωπαϊκών λαών της προϊστορίας (Σπυρόπουλος, 2003:14). Καθώς ο 

ελλαδικός χώρος κατοικήθηκε και ο πολιτισμός άρχισε να δημιουργείται, αυτοί οι μύθοι 

αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής και των ανθρώπων, ενώ 

επηρεάστηκαν και από τους λαούς της ανατολής. Γι’ αυτό αν κοιτάξουμε την αρχαία 

ελληνική μυθολογία, μπορούμε να βρούμε ομοιότητες με τις μυθολογίες άλλων ευρωπαϊκών 

λαών. Στη νορβηγική μυθολογία για παράδειγμα, ο Όντιν, ο πατέρας των θεών, όπως 

ακριβώς και ο Δίας, έχει τον θρόνο του στο ψηλότερο μέρος της Άσγκαρντ, της χώρας των 

θεών ψηλά, πάνω απ’ τα σύννεφα, παρόμοια με τον τρόπο που ο Δίας έχει τον θρόνο του 

στην ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, που είναι επίσης σχεδόν πάντα καλυμμένη με 

σύννεφα. Από αυτό τον θρόνο, και οι δύο θεοί παρατηρούν τους ανθρώπους και βλέπουν τα 

πάντα στη γη (Κωνσταντινίδης, 2002).    

 Στην αρχή, ανάλογα με το μέρος του τότε ελληνικού κόσμου, υπήρχαν διάφορες 

εκδοχές των ίδιων μύθων, ή θεότητες και φανταστικά πρόσωπα που συναντιόνταν με πολλά 

ονόματα. Η Ήρα, η θεά του γάμου, προστάτιδα της οικογένειας, συγχέονταν με την Εστία, 

επίσης προστάτιδα της οικογένειας, που συχνά εμφανίζονταν αντί της Ήρας στο δωδεκάθεο. 

Η υπάρχουσα μυθολογία έδωσε τεράστιο υλικό στον Όμηρο1 για να το δουλέψει και να το 

συμπεριλάβει στα έπη του2. Πήρε αυτές τις αντιφατικές παραδόσεις και τις ένωσε, ώστε να 

δημιουργήσει μία ομοιόμορφη ιστορία, στην οποία όλοι κάπως συνδέονταν. Την ίδια χρονική 

περίοδο, ίσως μερικά έτη πριν τον Όμηρο3, ο Ορφέας4 συνέθεσε τη Θεογονία.  Το 

μεγαλύτερο μέρος των  ποιημάτων της Θεογονίας του Ορφέα έχει χαθεί. Ο Ησίοδος5 είχε 

δηλώσει κάποτε ότι «ο Όμηρος και ο Ορφέας έδωσαν στους Έλληνες τους θεούς τους μέσω 

των μύθων τους» (Γκιργκένης, 2011:17). Ο ίδιος ο Ησίοδος, έγραψε τη δική του Θεογονία 

και σχημάτισε το γενεαλογικό δέντρο των θεών. Είναι η δική του εκδοχή που κυριάρχησε 

 

1  Σπουδαίος επικός ποιητής που έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. 

2  Ηλιάδα και Οδύσσεια 

3 Η ακριβής χρονολογία που έζησε ο Ορφέας  δεν είναι γνωστή. Υπολογίζεται γύρω στον 10ο αιώνα 

π.Χ. 

4  Ο  μεγαλύτερος τραγουδοποιός της αρχαιότητας που σύντομα απέκτησε μυθική υπόσταση. 

5  Ποιητής και συγγραφέας, έζησε το δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ. 
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στον αρχαίο κόσμο και μελετάμε κι εμείς σήμερα. Η επιτυχία και μεγάλη διάδοση των έργων 

του Ομήρου και του Ησιόδου, βοήθησε στο να εδραιωθούν αυτές οι πλευρές των μύθων ως 

οι αληθινές και κατά κόρον αποδεκτές από όλους τους ελληνόφωνους δωδεκαθεϊστές, καθώς 

έγιναν ζωτικό μέρος της δωδεκαθεϊστικής λατρείας, και «το περιεχόμενό τους μετατράπηκε 

στους ύμνους που ψάλλονταν στους θεούς στα πλαίσια της θρησκευτικής λατρείας» 

(Γκιρκένης, 2005:20).  

Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής κυριολεχτικά ζούσαν περιστοιχισμένοι από τους 

μύθους. Εντάχθηκαν στη μόρφωση των παιδιών και των νέων, στα πολιτισμικά γεγονότα 

(γιορτές, επικλήσεις), την καθημερινή ζωή, τη ψυχαγωγία (θέατρο, ραψωδοί), την πολιτική, 

τη γλυπτική τέχνη και τη ζωγραφική. Τα περισσότερα αγάλματα, ναοί, αναπαραστάσεις 

αγγείων και τοιχογραφίες, που έχουν διασωθεί από την αρχαία Ελλάδα, είναι απεικονίσεις 

μύθων. Γιορτές αφιερωμένες στους θεούς συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και σήμερα, και 

όχι μόνο σε τοπικές κοινωνίες. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που 

τότε γίνονταν προς τιμήν του Δία. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Όμηρος και ο Ησίοδος «είναι 

αυτοί που δημιούργησαν για τον ελληνικό κόσμο τη γενεαλογία των θεών και τους έδωσαν 

τις ονομασίες και μοίρασαν ανάμεσά τους τις θρησκευτικές τελετές και τα έργα και που 

σκιαγράφησαν τη μορφή τους» (Ηρόδοτος, ΙΙ 53). 

Επίσης, υπήρχαν μύθοι που συνόδευαν ιστορικά γεγονότα, και σταδιακά άρχισαν να 

παρουσιάζονται ως ιστορικές αλήθειες. Τα γεγονότα της Ηλιάδας θεωρούνταν η αληθινή 

εξιστόρηση του Τρωικού πολέμου6. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, όπως στην Ηλιάδα 

που αναφέρθηκε, οι μύθοι είναι η μόνη πηγή αυτών των ιστορικών γεγονότων που έχει 

διασωθεί. 

Ο Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος (2003) εντοπίζει δύο σημαντικές διαφορές στους αρχαίους 

ελληνικούς μύθους συγκριτικά με τους μύθους άλλων αρχαίων πολιτισμών. Πρώτη διαφορά 

είναι ότι η ελληνική μυθολογία έγινε από πολύ νωρίς ποίηση, κι έτσι πέρασε σταδιακά μέσα 

σε όλες τις τέχνες. Το αποτέλεσμα ήταν ν’ αναδειχθεί ένας μοναδικός πολιτισμός βασισμένος 

στους μύθους. Με τη ρωμαϊκή κατοχή, οι μύθοι αυτοί εξαπλώθηκαν προς την Ευρώπη, 

 

6 Μία παρατήρηση του Bruno Snell (1997:136) προσπαθώντας να εξηγήσει πώς μερικοί μύθοι  

άρχισαν να θεωρούνται ιστορικές αλήθειες, είναι ότι με την εισαγωγή του στα ποιητικά και θεατρικά 

έργα «ο μύθος γίνεται ανεπανάληπτο και μοναδικό γεγονός, το οποίο μπορεί να γίνει αντικείμενο 

ιστορικής διήγησης». 
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επηρεάζοντας την τέχνη και τις παραδόσεις κι άλλων λαών. Η δεύτερη εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα διαφορά, είναι ότι παρά την τεράστια διάδοση των ελληνικών μύθων, και σε 

αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες μυθολογίες, δεν στάθηκαν εμπόδιο στην εξέλιξη της σκέψης 

και της επιστήμης. Είναι μεγάλης σημασίας το γεγονός ότι από τον 6ο αιώνα έχουμε 

σημαντικά δείγματα ανάπτυξης του λόγου και των επιστημών, με αποκορύφωμα τον 5ο 

αιώνα που άρχισε ν’ ανθίζει η φιλοσοφία. Αυτό σημαίνει ότι η επιστήμη και η φιλοσοφία 

άρχισαν να εδραιώνονται σχεδόν μαζί με τη διάδοση των μύθων. Και παρ’ όλο που σε 

μερικές περιπτώσεις οι απόψεις τους ήταν αντικρουόμενες, αυτό δεν εμπόδισε τους 

ανθρώπους να πιστεύουν τους μύθους με μία κριτική σκέψη πλέον, και ν’ ασχολούνται με τις 

επιστήμες ταυτόχρονα. Αρκεί να κάνει κανείς τη σύγκριση με τον χριστιανισμό, που όχι 

μόνο έκανε βήματα προς τα πίσω στον πνευματικό κόσμο, αλλά χρειάστηκαν πάνω από 

1.500 χρόνια για τα πρώτα δείγματα επιστήμης που αντιτίθονταν στη μυθολογία της Αγίας 

Γραφής. 

Στη σημερινή εποχή στο άκουσμα της λέξης «μύθος» και στην ερώτηση τί μύθους 

είχαν στην αρχαία Ελλάδα, οι περισσότεροι άνθρωποι εύκολα θ’ απαντούσαν τους Μύθους 

του Αισώπου. Οι αισώπειοι μύθοι είναι από τις πρώτες μορφές μύθων που σώζονται 

παγκοσμίως, ωστόσο «δεν είναι το πρώτο δείγμα μυθολογίας στην αρχαία ελληνική 

γραμματεία. Αν και δεν έχουν σωθεί προγενέστερα αποσπάσματα μυθικών διηγήσεων που να 

τεκμηριώνουν αυτή την άποψη, έχουμε ενδιαφέρουσες μυθογραφικές μνείες σε 

προγενέστερη από τον Αίσωπο περίοδο» (Μαυρόπουλος, 2005:11). Υπάρχουν κάποια 

δείγματα στα Ομηρικά Έπη, αλλά η πρώτη μυθογραφική αναφορά συναντάται στο έργο του 

Ησιόδου Έργα και Ημέραι. 

 Ο Αίσωπος έζησε την εποχή του Σόλωνα7, και κατάγονταν από τη Φρυγία8. 

Γνωρίζουμε ωστόσο ότι έλεγε τους μύθους του μόνο προφορικά, τους οποίους για πρώτη 

φορά έγραψε κι εξέδωσε ο Δημήτριος ο Φαληρέας τον 3ο αιώνα π.Χ9. Μέσα από την 

 

7 6ο αιώνα. π. Χ., μ’ επιφύλαξη 620-564 π.Χ. καθώς η βιογραφία του Αισώπου περιέχει όσα μυθικά 

στοιχεία έχουν και οι μύθοι του, από τις προσθήκες των μετέπειτα μελετητών του. 

8 Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι κατάγονταν από τη Θράκη, αλλά η Φρυγία θεωρείται η 

επικρατέστερη. 

9 Η έκδοση με τίτλο «Λόγων αισωπείων συναγωγαί» δεν σώζεται. 
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παράδοση από στόμα σε στόμα οι Μύθοι του Αισώπου έγιναν γνωστοί σε όλο τον αρχαίο 

ελληνόφωνο χώρο. Οι μύθοι ήταν πεζοί αρχικά, μερικοί από αυτούς γράφτηκαν αργότερα σε 

ποιητική μορφή, μικροί σε έκταση, εύκολοι και διασκεδαστικοί. Τις σύντομες ιστορίες 

ακολουθούσε πάντα ένα δίδαγμα στο τέλος. Οι ήρωες ήταν σχεδόν πάντα ζώα, πολλές φορές 

εξανθρωπισμένα, που τους αποδίδονταν φωνή, ανθρώπινος τρόπος ζωής, χαρακτήρας και 

σκέψη. 

 Στον πλατωνικό διάλογο Φαίδων (60d), που διαδραματίζεται μέσα στη φυλακή όπου 

ο Σωκράτης περίμενε την καταδίκη του, ο Κέβης10 ρωτά τον Σωκράτη για τα ποιήματα του 

Αισώπου που κατέγραψε σε ποιητική μορφή, παρ’ όλο που ο Σωκράτης ήταν πάντοτε 

πολέμιος της ποίησης. Στην έκπληξη των παρευρισκόμενων, ο Σωκράτης απαντά ότι απλώς 

ήθελε να εξηγήσει κάποια όνειρά του και να αποδώσει θρησκευτική ευλάβεια11, ίσως μία 

τελευταία προσπάθεια να δείξει την ευσέβειά του προς τους θεούς, καθώς μία από τις 

βαρύτερες κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν στη δίκη που προηγήθηκε, ήταν η βλασφημία. 

Ενδεχομένως όμως να ήταν και μία απόδειξη, ότι «ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, 

είναι σημαντική η πνευματική διαύγεια» (Beck, 2018:141). Στον Φαίδρο, ο Σωκράτης για να 

ξανακερδίσει το ενδιαφέρον των συνομιλητών του, αφηγείται τον μύθο των Τζιτζικιών12, μία 

διασκευή του αισωπικού μύθου δοσμένη με ποιητική μορφή, κάτι που μας δείχνει ότι πάντα 

είχε στο μυαλό του τους μύθους του Αισώπου, και η σκέψη του να τους καταγράψει δεν 

γεννήθηκε για πρώτη φορά όσο βρίσκονταν στη φυλακή. Αν και το πιθανότερο είναι ότι ο 

μύθος των Τζιτζικιών δεν ειπώθηκε ποτέ από τον Σωκράτη, αλλά ήταν δημιούργημα του 

Πλάτωνα. 

 Ο Πλάτων, ως Αθηναίος πολίτης που προέρχονταν από μία πλούσια οικογένεια, είχε 

εξαιρετική μόρφωση, την οποία επιμελήθηκαν κάποιοι από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες 

 

10 Κέβης εκ Θηβών, μαθητής κι επιστήθιος φίλος του Σωκράτη. 

11 Πλάτων, Φαίδων 60e: «ἐνυπνίων τινῶν ἀποπειρώμενος τί λέγοι καὶ ἀφοσιούμενος» 

12 Πλάτων, Φαῖδρος 259b: Ο μύθος διηγείται τη δημιουργία του γένους των τζιτζικιών. Οι άνθρωποι 

που υπήρχαν πριν από τη γέννηση των Μουσών δεν ήξεραν τί ήταν μουσική. Όταν γεννήθηκαν οι 

Μούσες κι άκουσαν οι άνθρωποι για πρώτη φορά τραγούδι, άρχισαν να τραγουδούν και ξέχασαν να 

φάνε και να πιουν νερό ώσπου πέθαναν. Τότε οι Μούσες τους μεταμόρφωσαν σε τζιτζίκια, ώστε να 

μπορούν για πάντα να τραγουδούν χωρίς να έχουν ανάγκη από τροφή και νερό. 
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της σκέψης εκείνης της εποχής13. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από μικρή ηλικία να έχει 

πρόσβαση σε όλες τις μορφές των μύθων, από τις προφορικές παραδόσεις και τους ύμνους, 

ως τα Ομηρικά Έπη. Γνωρίζουμε ότι λάτρευε την ποίηση και είχε σκοπό ν’ αφιερώσει τη 

ζωή του στη συγγραφή πριν μπει στα μονοπάτια της φιλοσοφίας. Μπορεί να εγκατέλειψε για 

πάντα τη συγγραφή λυρικής ποίησης όταν γνώρισε τον Σωκράτη, η αγάπη που έτρεφε προς 

την ποίηση όμως τον έσπρωξε να ενώσει τη μυθολογία, που τόσο θαύμαζε, με την 

φιλοσοφία.  

  

 

13  Δάσκαλοί του ήταν ο γραμματιστής Διονύσιος, ο γυμναστής Αρίστων, και ο μουσικός Μέτελλος. 
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Κεφάλαιο 2 

 

Πλάτων 

 

2.1. Βιογραφία του Πλάτωνα 

 

Ο Πλάτων γεννήθηκε το 427 π.Χ. «ανάμεσα στον Μάρτιο και τον Ιούλιο» (Ueberwegs, 

1926:181) στην Αθήνα ή στην Αίγινα. Κατάγονταν από εύπορη οικογένεια, πατέρας του 

ήταν ο Αρίστων, γόνος παλαιάς οικογένειας των Αθηνών που καμάρωνε ότι προέρχονταν 

από τον τελευταίο βασιλιά της Αθήνας Κόδρο, και μητέρα του η Περικτιόνη, που 

«κατάγονταν από τη γενιά του Σόλωνα» (Μαυρόπουλος, 2006:19). Είχε τρία αδέρφια. Ο 

Γλαύκων και ο Αδείμαντος συμμετέχουν και στους διαλόγους Πολιτεία και Παρμενίδης. Η 

αδερφή του ονομαζόταν Ποτώνη. 

 Από μικρός έδειξε ότι είναι καλλιτεχνική φύση καθώς καταπιάστηκε με τη 

ζωγραφική και την ποίηση, «σύντομα άρχισε να γράφει επικά ποιήματα και μία τετραλογία 

δραματικής ποίησης» (Περδικίδης, 1993:14). Στη φιλοσοφία λέγεται ότι τον εισήγαγε ο 

φιλόσοφος Κρατύλος, ωστόσο έχουν χαθεί οι πηγές που θα μπορούσαν να το αποδείξουν. Το 

407 π.Χ. εισήχθη στον κύκλο των μαθητών του Σωκράτη. 

 Η γνωριμία με τον Σωκράτη ήταν καταλυτική για την εξέλιξη της σκέψης του 

Πλάτωνα. Ο Σωκράτης θωρούσε τις μορφές τέχνης κακές απομιμήσεις των Ιδεών, πίστευε 

μάλιστα ότι η λυρική ποίηση και τραγωδία διέφθειραν την αρετή των νέων και ιδανικά θα 

έπρεπε ν’ απαγορευτούν14. Πιστός στις απόψεις του δασκάλου του, ο Πλάτων έκαψε τα 

πρωτόλειά του και δεν ασχολήθηκε ποτέ ξανά με την ποίηση.  

 

14 Πλάτων, Πολιτεία 386a-387b: Ο Σωκράτης αναφέρει ενδεικτικά κάποιους ομηρικούς στίχους που 

θα έπρεπε ν’ αφαιρεθούν απ’ τα έπη ώστε να μην ωθούν τους νέους προς την ύβρη, ενώ έπειτα λέει 

ότι το καλύτερο θα ήταν να σβήνονταν ολόκληρα.  



24 
 

 Ωστόσο είναι φανερό ότι τον διακατείχε μια λογοτεχνική ψυχή. Όλα του τα 

φιλοσοφικά έργα είναι γραμμένα σε διαλογική μορφή, που θυμίζει έντονα λυρική ποίηση. Η 

γραφή βγαίνει πηγαία, καθώς οι διάλογοι κυλούν σαν λογοτεχνικά κείμενα, κάνοντας την 

ανάγνωσή τους πολύ ευχάριστη, ακόμα κι από άτομα που δεν εντρυφούν στη φιλοσοφία.  

Οι περιγραφές που χρησιμοποιεί, τόσο για τα πρόσωπα όσο και για τα τοπία, είναι 

γλαφυρές και δημιουργούν μία σαφή εικόνα στον αναγνώστη. Μέσα στους μύθους που 

υπάρχουν στους διαλόγους του, υπάρχουν φορές που αφιερώνει λεπτομερείς, ποιητικές 

περιγραφές της φύσης15, ακόμα κι αν δεν εξυπηρετούν στο θέμα των μύθων του και απλώς 

ομορφαίνουν την αφήγησή του. 

Οι χαρακτήρες, που όλοι τους αποτελούνται από αληθινά πρόσωπα του κύκλου του 

Πλάτωνα και του Σωκράτη, είναι πλασμένοι με προσοχή και διατηρούν τα χαρακτηριστικά 

των προσωπικοτήτων τους, γεγονός που γίνεται ιδιαίτερα εμφανές όταν πρόκειται για 

χαρακτήρες που γνωρίζουμε κι από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα τον Αλκιβιάδη16, τον 

οποίο συναντάμε μέσα στους διαλόγους ως άνδρα θρασύ, διεφθαρμένο, χωρίς καμία αίσθηση 

του μέτρου, που δεν χαίρει καμίας εκτίμησης του περιγύρου του17. Αντίθετα, 

προσωπικότητες με τους ο Πλάτων είχε ιδεολογικές ή προσωπικές διαφορές, παρουσιάζονται 

με διάφορους τρόπους. Ο Αριστοφάνης, ο μεγάλος κωμικός της αρχαιότητας, στο Συμπόσιον 

παρουσιάζεται τραγελαφικά, και η ιδεολογία του έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις 

 

15 Πλάτων, Κριτίας 111c: «τότε δὲ ἀκέραιος οὖσα τὰ τε ὄρη γηλόφους ὑψηλοὺς εἶχε, καὶ τὰ φελλέως 

νῦν ὀνομασθέντα πεδία πλήρη γῆς πιείρας ἐκέκτητο, καὶ πολλὴν ἐν τοῖς ὄρεσιν ὔλην εἶχεν» (αντί για 

τους σημερινούς ξερότοπους είχε χωμάτινους λόφους, και αυτές οι πεδιάδες που σήμερα ονομάζονται 

φελλέες ήταν γεμάτες εύφορο χώμα και τα βουνά είχαν πολλά δάση) 

16 Αθηναίος πολιτικός, ρήτορας και εξαιρετικός στρατηγός, που έχει μείνει στην ιστορία όχι μόνο για 

τις ικανότητες, αλλά και για τον άσωτο τρόπο ζωής του. 

17 Πλάτων, Συμπόσιον 215e: «ἐγὼ γοῦν, ὦ ἄνδρες, εἰ μὴ ἔμελλον κομιδῇ δόξειν μεθύειν, εἶπον ὀμόσας 

ἃν ὑμῖν οἷα δὴ πέπονθα αὐτὸς ὑπὸ τῶν τούτου λόγων καὶ πάσχω ἔτι καὶ νυνί.» (εγώ άξαφνα, συμπότες 

μου, αν δεν κινδύνευα να δώσω την εντύπωση ότι είμαι τύφλα στο μεθύσι, θα ‘παιρνα όρκο και θα 

σας έλεγα τί αναστάτωση έφεραν μέσα μου τα λόγια του και πόσο κι αυτή ακόμα τη στιγμή μ’ 

αναστατώνουν.) 
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πραγματικές του θέσεις18. Ο Πρωταγόρας όμως στον ομώνυμο διάλογο, παρουσιάζεται ως 

ένας σοφιστής άξιος σεβασμού, με συγκροτημένη και λογική σκέψη. Φαίνεται λοιπόν ότι 

παρά τις διαφωνίες τους, ήταν ένα πρόσωπο που ο Πλάτων εκτιμούσε. 

Ο τρόπος που διάλεξε ο Πλάτων για να παρουσιάσει τη φιλοσοφία του ήταν οι μύθοι. 

Κάποιοι θεωρείται ότι είναι διασκευές προϋπαρχόντων μύθων και ιστοριών, ωστόσο οι 

περισσότεροι είναι δημιουργήματα του ίδιου-αν και πάντα δίνονται ως απόψεις άλλων 

προσώπων μέσα στους διαλόγους. Στην πλειοψηφία τους είναι εκτενείς, με λεπτομερείς 

περιγραφές κι ακολουθεί σχολιασμός τους από τα πρόσωπα των διαλόγων.  

«Θεωρείται ότι έχουν σωθεί όλα τα έργα του Πλάτωνα» (Bormann, 2006:19), γεγονός 

σπάνιο γι’ αρχαίο συγγραφέα. Στην εποχή μας έχουμε την Απολογία Σωκράτους, σαράντα 

ένα διαλόγους και δεκατρείς επιστολές κι επιγράμματα. Οι επιστολές δεν έχουν φιλοσοφικό 

περιεχόμενο, μας δίνουν όμως σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή του φιλοσόφου και τα 

ιστορικά γεγονότα της εποχής. Οχτώ από τους διαλόγους θεωρούνται μερικώς ή πλήρως 

νόθοι από τους αρχαίους ακόμα χρόνους. Δεν ήταν σπάνιο έργα των μαθητών του Πλάτωνα 

να δημοσιεύονται με το όνομά του, ειδικά μετά τον θάνατό του. Η ακριβής χρονολογική 

σειρά σύνταξης των διαλόγων δεν είναι γνωστή. Στα τέλη του 18ου αιώνα (Tennemann, 1973) 

άρχισε η προσπάθεια χρονολόγησής τους από τους σύγχρονους φιλοσόφους, που 

βασιζόμενοι σε ιστορικά γεγονότα, αναφορές μέσα στις επιστολές του Πλάτωνα, τα έργα των 

μαθητών της Ακαδημίας και φήμες που επιβίωσαν στη διάρκεια των αιώνων, προσπάθησαν 

να βάλουν τους διαλόγους σε μία σειρά19. Το μόνο που μπορούμε να γνωρίζουμε με σιγουριά 

είναι ότι ο Κριτίας υπήρξε το προ τελευταίο έργο του Πλάτωνα που δεν πρόλαβε να 

τελειώσει καθώς καταπιάστηκε με τους Νόμους, οι οποίοι ήταν και ο τελευταίος διάλογος 

 

18 Παρά την έντονη πολιτική κριτική και σάτιρα που ασκούσε ο Αριστοφάνης στις κωμωδίες του, 

«ήταν ένα άτομο έντονα συντηρητικό και ελιτιστικό» (Jones, 1952:12) που αντιπαθούσε τους 

φιλοσόφους, τους σοφιστές και την ελεύθερη έκφραση. Στην Απολογία Σωκράτους ο Σωκράτης 

επιρρίπτει μεγάλος μέρος των ευθυνών για τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν στον τρόπο που ο 

Αριστοφάνης τον απεικόνισε στην παράσταση των Νεφελών.  Στο Συμπόσιον o Πλάτων παίρνει την 

εκδίκησή του, περιγελά τον Αριστοφάνη παρουσιάζοντάς τον σαν καρικατούρα. Τον βάζει να 

παθαίνει έναν γελοίο λόξυγκα πριν αρχίσει την ομιλία του, που δεν τον αφήνει να μιλήσει καθαρά, 

και να χρησιμοποιεί «εκφράσεις γελοιότητας», σύμφωνα με την τότε εποχή. 

19 Βλ. παράρτημα σελ. 76-77 
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που ολοκλήρωσε. Οι Raeder (1951) και Ueberweg-Praechter (1926), αναγνωρίζουν την 

Επινομίς ως αυθεντικό έργο (από τη μεγαλύτερη μερίδα μελετητών της πλατωνικής 

φιλοσοφίας θεωρείται νόθο) και την τοποθετούν ως το τελευταίο έργο του κορυφαίου 

φιλοσόφου20. 

Το συγγραφικό έργο του Πλάτωνα χωρίζεται σε τρείς περιόδους. Στην πρώτη περίοδο 

ανήκουν τα έργα που «περιγράφουν δεδομένα της ζωής του Σωκράτη, όπως η Απολογία 

Σωκράτους και ο διάλογος Κρίτων» (Μαυρόπουλος, 2006:34). Ο Πλάτων παρουσίαζε κυρίως 

τις φιλοσοφικές θέσεις του δασκάλου του. Στη δεύτερη συγγραφική περίοδο αρχίζουν να 

σχηματίζονται οι ιδέες της πλατωνικής φιλοσοφίας, και «ο ίδιος ο Πλάτων ανατρέπει 

ορισμένα προφανώς σωκρατικά αξιώματα» (Kenny, 2005:45). Σ’ αυτή τη περίοδο ανήκουν 

οι περισσότεροι πλατωνικοί διάλογοι, ανάμεσά τους ο Φαίδων, η Πολιτεία και το Συμπόσιον. 

Στην τρίτη περίοδο ο Πλάτων φαίνεται να έχει αφήσει πίσω τις σωκρατικές απόψεις και ν’ 

αναπτύσσει τις δικές του φιλοσοφικές θέσεις. « » (Κenny,  2005:46). Σπουδαιότερο έργο 

αυτής της περιόδου είναι οι Νόμοι, ο μοναδικός πλατωνικός διάλογος που δεν συμμετέχει ο 

Σωκράτης. 

Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε ο Σωκράτης καθόρισαν τα όρια της φιλοσοφικής 

αναζήτησης του Πλάτωνα. Στους διαλόγους βλέπουμε να τον απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα 

της αρετής, της ηθικής, της δικαιοσύνης, της γνώσης, της μόρφωσης και της αθανασίας της 

ψυχής. Για την ακρίβεια η ψυχή φαίνεται ότι είναι ο πυρήνας όλων των άλλων. Η γνώση 

είναι ανάμνηση, μέσω της μάθησης η ψυχή αρχίζει να ξαναθυμάται όσα είχε δεί στον κόσμο 

των Ιδεών21.  

Σε αντίθεση με τους σύγχρονους και παλαιότερούς τους φιλοσόφους, που είτε 

άφησαν γραπτά με διδακτικό χαρακτήρα είτε δεν άφησαν22, ο Πλάτων ήταν 

 

20 Βλ. παράρτημα σελ. 76-77 

21 Εκτός από τον αισθητό κόσμο, υπάρχει και ο Κόσμος των Ιδεών, όπου υπάρχουν οι πρωταρχικές 

ιδέες όλων των πραγμάτων. Η ψυχή αρχικά ζούσε εκεί, και καθώς γεννήθηκε σε σώμα, οι Ιδέες 

έμειναν μόνο ως ανάμνηση. 

22 Δεν ήταν μόνο ο Σωκράτης ιδεολογικά ενάντια στον γραπτό λόγο. Αρκετοί φιλόσοφοι της 

αρχαιότητας, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, επέλεξαν να μην καταγράψουν τις φιλοσοφικές 

τους θέσεις. Ο Πυθαγόρας και ο κύκλος του για παράδειγμα, δεν άφησαν τίποτα γραπτό (υπάρχουν 
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πολυγραφότατος. Χάρει στο λογοτεχνικό του ταλέντο μπόρεσε να εκφράσει τις φιλοσοφικές 

του απόψεις μέσα από τον διάλογο. Ακόμα και μέσα στις ομιλίες των προσώπων των 

διαλόγων του, είναι λίγα τα σημεία που ο τόνος είναι μονότονος και διδακτικός. Οι 

συνομιλητές, ο καθένας με τη μοναδική προσωπικότητά του να καθρεπτίζεται στον λόγο του, 

παρουσιάζουν τις απόψεις τους, τις αναλύουν, συγκρούονται, συμπληρώνουν ο ένας τον 

άλλο και σταδιακά απορρίπτουν τις λανθασμένες θέσεις για να φτάσουν στο τελικό 

συμπέρασμα, την αλήθεια23. 

Συχνά, για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους, οι συνομιλητές των πλατωνικών 

διαλόγων καταφεύγουν σε μύθους. Ακόμα κι ο Σωκράτης, που με πάθος απαξιούσε τις 

μορφές τέχνης που χρησιμοποιούσαν τη φαντασία (θέατρο, ποίηση, μύθοι), μέσα στα 

Πλατωνικά έργα αφηγείται αρκετούς μύθους, που αναλύουν και τεκμηριώνουν τις απόψεις 

του. Φυσικά, ενώ πρόκειται για απόψεις που όντως υποστήριζε ο Σωκράτης (αν και το 

πιθανότερο είναι ο Πλάτων να χρησιμοποιούσε τη μορφή του αγαπημένου του δασκάλου για 

να περάσει δικές του ιδέες), οι μύθοι είναι πλασμένοι από τον Πλάτωνα. Πρόκειται ίσως για 

το σημαντικότερο στοιχείο των πλατωνικών διαλόγων. Αρκεί ν’ αναλογιστούμε ότι 

ολόκληρη η Σωκρατική σκέψη φανερώνεται, εξηγείται και τεκμηριώνεται μέσα σ’ έναν 

μύθο, την Αλληγορία του Σπηλαίου24. 

 
μελετητές που υποστήριξαν ότι ο Πυθαγόρας εξέδωσε έργα, ωστόσο αυτές οι υποθέσεις δεν μπορούν 

ν’ αποδειχθούν) καθώς θεωρούσαν ότι η φιλοσοφική τους γνώση πρέπει να μοιράζεται μόνο μέσα 

στον κύκλο των ομοϊδεατών τους (Wheelwright, 1977). 

23 Αυτή η τεχνική βασίζεται στη μαιευτική μέθοδο (Πλάτων, Μένων 82c -85b) του Σωκράτη. Ο 

Σωκράτης πιστός στο διάσημο πλέον ρητό του «ἕν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα» (ένα ξέρω, ότι δεν γνωρίζω 

τίποτα) υποστήριζε ότι ακόμα κι όποιος πιστεύει ότι γνωρίζει αρκετά, στην πραγματικότητα δεν 

γνωρίζει τίποτα, πλανάται μόνο πως είναι σοφός και οδηγείται σε λάθη. Έτσι, με συνεχείς ερωτήσεις 

που κατέρριπταν τις θέσεις των συνομιλητών του, τους έφτανε στο σημείο που αποδέχονταν την 

άγνοιά τους. Αντίστοιχα, μέσα από τις σωστές ερωτήσεις κατάφερναν να θυμηθούν τις αληθινές 

έννοιες, που η ψυχή τους θυμόταν από τον κόσμο των Ιδεών.  

24 Πλάτων, Πολιτεία 514a-520a: Στην Αλληγορία του Σπηλαίου ο Σωκράτης φαντάζεται μία σπηλιά, 

έναν δρόμο που περνά πάνω από το φαράγγι της σπηλιάς και κατά μήκος του υπάρχουν φλεγόμενες 

δάδες, και το άνοιγμα από το φαράγγι που βγάζει πάνω σε μία πεδιάδα που λούζεται από τον ήλιο. 

Στον πάτο της σπηλιάς υπάρχουν δεσμώτες που κάθονται με την πλάτη στον βράχο του φαραγγιού 

και βλέπουν μόνο τις σκιές από τα είδωλα που κρατούν οι άνθρωποι που περνούν από τον δρόμο. Αν 
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 Πιστός στις πεποιθήσεις του και το όνειρό του για μία ιδανική πολιτεία25 ο Πλάτων 

προσπαθούσε σ’ όλη του τη ζωή να πετύχει τη δημιουργία της. Απόθεσε τις ελπίδες του στον 

βασιλιά των Συρακουσών Διονύσιο Α’, που γνώρισε στο πρώτο ταξίδι του στην κάτω Ιταλία 

το 388-387 π.Χ. (390-388 π.Χ. σύμφωνα με τον U. v. Wilamowitz-Moellendorff, 1959:240). 

Η γνωριμία τους θεωρείται τυχαίο γεγονός του ταξιδιού, που δεν γνωρίζουμε με σιγουριά για 

ποιόν λόγο πραγματοποίησε ο Πλάτων. Ανέπτυξε επίσης φιλικές σχέσεις με τον γαμπρό του 

Διονυσίου Α’, Δίωνα. Ωστόσο σύντομα ο βασιλιάς με τον Πλάτωνα ήρθαν σε ρήξη, με 

αποτέλεσμα να διωχθεί και να πωληθεί σαν σκλάβος στην Αίγινα, όπου ο Αννίκερις ο 

Κυρηναίος τον αναγνώρισε κι εξαγόρασε την ελευθερία του.  

Επιστρέφοντας στην Αθήνα ίδρυσε το 387 π.Χ. την φιλοσοφική του σχολή, την 

Ακαδημία, όπου διδάσκονταν φιλοσοφία, πολιτικές επιστήμες και μαθηματικά. 

Το 367 π.Χ. ανέβηκε στο θρόνο ο γιος του Διονύσιου Α’, Διονύσιος Β’, και με την 

προτροπή του Δίωνα, κάλεσε τον Πλάτωνα ως φιλοσοφικό του σύμβουλο. Γι’ άλλη μία φορά 

όμως τα γεγονότα δεν κύλισαν όπως ο Πλάτωνας επιθυμούσε, και μέχρι να καταφέρει να 

επιστρέψει στην Αθήνα ήταν αιχμάλωτος. Παρ’ όλα αυτά, το 361 π.Χ. επέστρεψε στις 

Συρακούσες, αφού πείστηκε από τον Δίωνα. Και πάλι όμως ο Διονύσιος Β’ εναντιώθηκε 

στον Δίωνα, κι έτσι ο Πλάτων επέστρεψε για πάντα στην Αθήνα. Ήταν η εποχή που, 

αποκαρδιωμένος από τις αποτυχημένες του προσπάθειες, ο Πλάτων είδε να διαλύονται τα 

όνειρά του για μία ενάρετη κοινωνία, και πεπεισμένος ότι ποτέ δεν θα μπορέσει να 

εφαρμοστεί, έγραψε τους Νόμους, μέσα στους οποίους οι πολιτικές θεωρίες που 

αναπτύσσονται είναι λιγότερο ιδεατές απ’ ότι στην Πολιτεία, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να 

πραγματοποιηθούν. 

 
κάποιος δεσμώτης λυθεί κι ανέβει προς τα πάνω, θα δεί το φώς του ήλιου και θ’ ανακαλύψει ότι όλη 

του τη μέχρι τότε ζωή, έβλεπε μόνο είδωλα και τα περνούσε γι’ αληθινά. 

25 Ο Bertrand Russell (1945) στο βιβλίο του A history of western philosophy κάνει μία πολύ 

ενδιαφέρουσα παρατήρηση για την ιδανική πολιτεία του Πλάτωνος, που το πολίτευμά της πλησιάζει 

περισσότερο τη βασιλεία. Τα περισσότερα από τα συγγενικά πρόσωπα του Πλάτωνα γνωρίζουμε ότι 

είχαν ανάμειξη στο καθεστώς των τριάκοντα τυράννων, που όταν έπεσε, δέχθηκαν ποινές. 

Ενδεχομένως αυτό το γεγονός να ήταν τραυματικό για τον Πλάτωνα και να τον έκανε να μισήσει τη 

δημοκρατία. 
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Ο Πλάτων πέθανε το 347 π.Χ. όταν ήταν ογδόντα ενός ετών, κατά τον Έρμιππο σε 

μία γαμήλια τελετή, ενώ κατά τον Κικέρωνα καθώς έγραφε26. Στην διεύθυνση της 

Ακαδημίας, όπου δίδασκε μέχρι τον θάνατό του, τον διαδέχτηκε ο ανιψιός του, γιος της 

Ποτώνης, Σπεύσιππος.  

  

 

26 Cicero, Cato 13:  «Platonis, qui uno et octogesimo anno scribens est mortuus» 
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2.2. Η θέση του μύθου στην Πλατωνική φιλοσοφία 

 

Ο Πλάτων δεν ήταν ο πρώτος που ενσωμάτωσε μυθικά στοιχεία στη φιλοσοφία του. Πριν 

από αυτόν οι Ορφικοί27 και οι Πυθαγόρειοι28 φιλόσοφοι πραγματεύονταν εσχατολογικούς 

μύθους29. Ο τρόπος χειρισμού του Πλάτωνα όμως είναι μοναδικός. Δεν επιχείρησε να 

φτιάξει μία δική του θεογονία για να υποστηρίξει τις απόψεις του, όπως έκανε ο Ορφέας, 

ούτε παρουσίασε τους μύθους ως απόλυτες αλήθειες, παρ’ όλο που μέσα στο έργο του, οι 

ομιλητές τους χρησιμοποιούν συχνά ως απόδειξη των λόγων τους. Το έργο του Πλάτωνα στο 

σύνολό του είναι αρκετά σοβαρό, τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται αναλύονται με βάση 

κριτικά επιχειρήματα και λογική, ενώ ο μύθος εκ των πραγμάτων παρουσιάζει το παράλογο 

(Σπυρόπουλος, 2003). Με μία πρώτη ανάγνωση θα μπορούσε κανείς ν’ απορήσει, πώς είναι 

δυνατόν ένας φιλόσοφος με τόσο συγκροτημένη σκέψη να καταφεύγει σε μύθους. Ωστόσο ο 

Πλάτων δεν έκανε τυχαία αυτή την επιλογή. 

 Ο πρώτος λόγος που ο Πλάτων επέλεξε να χρησιμοποιήσει τους μύθους μέσα στα 

έργα του, το πιθανότερο είναι ότι έχει να κάνει με την κρίση του. Ως πολυδιαβασμένος, 

μπορούσε να καταλάβει πότε ένα κείμενο καταντά μονότονο και κουραστικό. Προσθέτοντας 

τους μύθους, δημιουργούσε ευχάριστα μικρά διαλλείματα, που επέτρεπαν στους αναγνώστες 

να ξεκουράσουν λίγο το μυαλό τους από το αυστηρό κείμενο. Ταυτόχρονα, τους έκανε ν’ 

αφοσιώνονται περισσότερο στους διαλόγους, καθώς ήταν λιγότερο πιθανό να σταματήσουν 

την ανάγνωσή τους θεωρώντας τους δύσκολους. Αυτό το μικρό διάλειμμα μέσα στο κυρίως 

έργο, αύξανε και την περιέργεια των αναγνωστών να δουν τί θα συμβεί παρακάτω, αφού ο 

μύθος τελειώσει, και πώς θ’ αναλυθούν τα νέα στοιχεία που θα δώσει.  

 

27 Λέγονταν πως το τραγούδι του Ορφέα είχε μαγικές ικανότητες και μπορούσε να συνδέσει τον 

Πάνω με τον Κάτω Κόσμο. Δημιούργησε τη δική του θεογονική παράδοση και θεμελίωσε πολλά 

μυστήρια και μυστηριακές τελετές, ενώ το όνομά του και τα τραγούδια του συνδέθηκαν και με τα 

Διονυσιακά, τα Βάκχικα και τα Ελευσίνια μυστήρια. Η ορφική Θεογονία, παρ’ όλο που περιέχει τους 

ίδιους θεούς, διαφέρει δραματικά με την Θεογονία του Ησιόδου που είναι η γενικά αποδεκτή σήμερα. 

28 Παρ’ όλο που ο Πυθαγόρας και οι πυθαγόρειοι δεν άφησαν γραπτά, μύθοι για την μετενσάρκωση 

της ψυχής έγιναν γνωστοί κι έξω από τον κύκλο τους. 

29  Μύθοι σχετικά με τον σκοπό της ύπαρξης του ανθρώπου και του θανάτου. 
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 Αυτή η προσέγγιση οφείλεται στο ότι εκτός από καλός φιλόσοφος, ο Πλάτων ήταν 

και πολύ καλός συγγραφέας (Magee30, 1998). Χρησιμοποίησε την εμπειρία του ως 

αναγνώστης στο έπακρο, αποφεύγοντας λάθη που ενδεχομένως να τον ξένισαν σε 

αναγνώσματα που πέρασαν απ’ τα χέρια του, και σε συνδυασμό με το έμφυτο λογοτεχνικό 

του ταλέντο, τα έλυσε μ’ έναν τρόπο όμορφο, που έκανε το έργο του ακόμα πιο δυνατό σαν 

ανάγνωσμα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πλατωνικοί διάλογοι δεν διαβάζονται μόνο ως 

φιλοσοφία, αλλά και ως λογοτεχνία, καθώς παρά τα δύσκολα θέματά τους, είναι ικανά να 

ψυχαγωγήσουν τον αναγνώστη σαν έναν λογοτεχνικό βιβλίο. 

 Ο δεύτερος λόγος, είναι ότι ο Πλάτων γνώριζε πως τα κείμενά του δεν θα έπεφταν 

μόνο στα χέρια αναγνωστών έμπειρων με τη φιλοσοφία. Ήθελε να παρουσιάσει τις ιδέες του 

με τρόπο που θα γινόταν κατανοητός και από τους πολίτες με χαμηλότερη μόρφωση σχετικά 

με τους εύπορους Αθηναίους, που άνηκαν σε φιλοσοφικούς κύκλους και είχαν εκτεθεί στα 

διάφορα ρεύματα και γεγονότα της εποχής. Εξάλλου, ήθελε η φιλοσοφία του να φτάσει σε 

όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούσε. Πίστευε βαθειά ότι όλοι οι άνθρωποι, 

ανεξαρτήτου καταγωγής και φύλου, ξεκινούν νοητικά από την ίδια αφετηρία, και η μόρφωση 

τους βοηθά να γίνονται όλο και πιο ικανοί για φιλοσοφικούς στοχασμούς. Όπως οι Μύθοι 

του Αισώπου λέγονταν στα παιδιά και τα βοηθούσαν στη μάθηση, οι πλατωνικοί μύθοι 

έπαιρναν τον αναγνώστη από το χέρι, και σαν παιδί τον εισήγαγαν στο φιλοσοφικό ταξίδι της 

αναζήτησης της αλήθειας, που θα τους ήταν αδύνατον να καταλάβουν από ένα κείμενο που 

στα μάτια τους θα φάνταζε ακαταλαβίστικο. 

 Ο τρίτος λόγος για τη χρήση των μύθων ήταν η άγνοια, που ήταν απόλυτα 

φυσιολογικό να έχουν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής σχετικά με μερικά θέματα, όπως η 

προέλευση του ανθρώπου και των φυσικών στοιχείων. Η επιστήμη δεν είχε ακόμα 

προοδεύσει αρκετά ώστε να δώσει σαφείς απαντήσεις σε θέματα, που ήδη από αιώνες πριν, 

άρχισαν ν’ απασχολούν το μυαλό των ανθρώπων. Η άγνοια οφείλονταν και στην έλλειψη 

πηγών που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν τις εκάστοτε θέσεις. Οι αυθεντίες τότε 

περιορίζονταν στον λόγο κάποιων προσώπων. Στα έργα του Πλάτωνα συναντούμε ως 

 

30  Bryan E. Magee μέσα στο βιβλίο της Iris Murdoch, Υπαρξιστές και μυστικιστές, κείμενα για τη 

φιλοσοφία και τη λογοτεχνία, σελ. 3 
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αυθεντίες σημαντικές προσωπικότητες της αρχαιότητας, όπως τον Σόλωνα31, οι οποίοι είτε 

κάτι είχαν δεί, είτε κάτι είχαν διαβάσει, είτε κάτι είχαν ακούσει. Για παράδειγμα, τον μύθο 

της Ατλαντίδος32 που αφηγείται ο Κριτίας33 στον ομώνυμο διάλογο, τον έχει ακούσει από 

τον Σόλωνα, στον οποίο τον διηγήθηκαν οι ιερείς της Αιγύπτου, εκεί που φυλάνε τα 

χειρόγραφα της ιστορίας του κόσμου. Όντως ο Σόλων είχε πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στην 

Αίγυπτο. Στο 21b του Τίμαιου34 ο Κριτίας αναφέρεται σ’ αυτό το ταξίδι όπως το άκουσε από 

τον παππού του όταν ήταν παιδί. Ωστόσο ακόμα και με την αναφορά σε αληθινά πρόσωπα, 

με ταξίδια που επιβεβαιώνονται ιστορικά, είναι αδύνατον να θεωρήσουμε ότι αυτός ο μύθος 

είναι η πραγματική εξιστόρηση της προϊστορίας των αρχαίων Ελλήνων. Τέτοιου τύπου 

αναφορές σε αυθεντίες όμως ήταν αρκετές για να πείσουν τους τότε αναγνώστες, καθώς τότε 

σπάνια αμφισβητούνταν η αλήθεια στα λόγια προσώπων που θεωρούνταν άξιοι άνδρες. 

 Ειδικά για την εμβάθυνση και την εξήγηση σε μη ορατά θέματα, ή θέματα που δεν 

υπάρχει τρόπος ν’ αποδειχθούν, οι μύθοι ήταν, και συνεχίζουν να είναι, ο μόνος τρόπος να 

μελετηθούν. Για παράδειγμα η ψυχή. Κανείς δεν την έχει δει, μέχρι και σήμερα θεωρείται ότι 

είναι μόνο μία έννοια που δίνει όνομα στην εσωτερική φωνή και τα συναισθήματα των 

ανθρώπων. Ο Πλάτων στον μύθο το φτερωτό άρμα της ψυχής (246a-249b) στον διάλογό του 

Φαίδρο, δίνει μία μορφή στην άμορφη ψυχή. Η φανταστική εικόνα της ψυχής ως ένα άρμα 

 

31 Ο Πλάτων συχνά στο έργο του εκφράζει με έμμεσους τρόπους τον θαυμασμό του προς τον Σόλωνα 

(Περδικίδης, 1993).  

32 Κριτίας 108c-121 c: Ο Μύθος της Ατλαντίδος μας περιγράφει τις μεγαλοπρεπείς πολιτείες της 

Ατλαντίδος και της αρχαίας Αθήνας, που καταστράφηκαν όταν με την τεχνολογική τους πρόοδο 

έφτασαν τους θεούς και προκάλεσαν την οργή του Δία, που έστειλε  μεγάλο κατακλυσμό για να τις 

καταστρέψει. Η Ατλαντίδα χάθηκε για πάντα ενώ η Αθήνα καταστράφηκε ολοσχερώς, ξεκίνησε την 

ιστορία της απ’ το μηδέν κι εξελίχθηκε στην Αθήνα που τώρα γνωρίζουμε. Δυστυχώς δεν μάθαμε 

ποτέ το τέλος αυτού του υπέροχου μύθου, καθώς ο Πλάτων άφησε στη μέση τη συγγραφή του Κριτία 

ώστε ν’ αφοσιωθεί στους Νόμους.  

33 Απλή συνωνυμία με τον τύραννο Κριτία των τριάκοντα τυράννων. Ο πλατωνιστής J. Burnet (1928) 

βασισμένος στον στίχο 20b του διαλόγου Τίμαιος απέδειξε πως πρόκειται για τον παππού του Κριτία 

των τριάκοντα και προπάππο του Πλάτωνα. 

34 Ο Τίμαιος, ο Κριτίας και ο διάλογος Ερμοκράτης, που δεν συντέθηκε ποτέ, θα άνηκαν όλοι στην 

ίδια τριλογία.  



33 
 

με δύο φτερωτά άλογα και τον ηνίοχό τους αντικατοπτρίζει τις εσωτερικές συγκρούσεις των 

ανθρώπων, που πρέπει να μάθουν να χαλιναγωγούν μέσω της πνευματικής τους 

καλλιέργειας. 

 Στον λόγο της άγνοιας πρέπει να προστεθούν και οι μύθοι που επεξηγούν τις έννοιες 

της φιλοσοφίας του Πλάτωνα. Η φύση της αρετής θα μπορούσε να εξηγηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους. Πώς όμως θα ξεχώριζε ο σωστός; Ο Πλάτων πραγματεύεται αυτό το 

θέμα στον διάλογό του Πρωταγόρας, όπου ο σοφιστής Πρωταγόρας35 διηγείται τον μύθο36 

του Προμηθέα και του Επιμηθέα37 για να υποστηρίξει την άποψή του ότι η πολιτική αρετή 

διδάσκεται, χωρίς ωστόσο να πείσει τον Σωκράτη, ο οποίος έκανε τον Πρωταγόρα να 

παραδεχθεί ότι με τον μύθο του απέδειξε το αντίθετο. Ο μύθος απλουστεύει την πολύπλοκη 

ανάλυση της έννοιας της αρετής, και ο τρόπος που αποδομείται στη συνέχεια εξηγεί 

σταδιακά τί αυτή είναι και βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει τις διαστάσεις της. 

 Τα χαρακτηριστικά των πλατωνικών μύθων είναι οι ζωντανές περιγραφές, τόσο του 

τοπίου, όσο και των ηρώων μέσα σ’ αυτούς. Πολύ σπάνια οι ήρωες είναι ανώνυμοι, καθώς τα 

πρόσωπα που εμφανίζονται στους μύθους είναι συχνά γνωστοί μυθολογικοί ήρωες, όπως 

τιτάνες και θεοί. Επίσης είναι ανδρείοι άνδρες, ή ακόμα και φανταστικά επώνυμα πρόσωπα, 

όπως ο στρατιώτης Ηρ στον μύθο του Ηρός38. Συνήθως, τίθεται ένα ερώτημα ή μία θέση 

στην αρχή του μύθου που προϊδεάζει για το περιεχόμενό του. Στο Συμπόσιον ο Αριστοφάνης 

 

35 Ένας από τους πρώτους και κορυφαίους σοφιστές της αρχαιότητας με καταγωγή από τα Άβδηρα 

της Θράκης, 490-430 π.Χ.  

36 Ενδιαφέρουσα επιλογή του Πλάτωνα να βάζει έναν σοφιστή να προσπαθεί να στηρίξει τα λεγόμενά 

του με τη χρήση μύθου. Το σοφιστικό κίνημα απέρριπτε τους μύθους και επικεντρώνονταν στη 

στήριξη σε λογικά επιχειρήματα. Ο Πλάτων, πιστός στις απόψεις του Σωκράτη, ήταν πολέμιος του 

σοφιστικού κινήματος, θεωρώντας ότι οι σοφιστές εξαπατούσαν τους μαθητές τους για χρήματα, 

υποστηρίζοντας ότι μπορούσαν να τους διδάξουν πώς να είναι ορθοί πολίτες, χωρίς να έχουν τις 

απαραίτητες γνώσεις (Jones, 1952). 

37 Πλάτων, Πρωταγόρας 320d-322d: Ο μύθος θεωρείται διασκευή του μη σωζόμενου έργου του 

Πρωταγόρα «Περί της πρώτης καταστάσεως» (Σπυρόπουλος, 2006:54). Μέσα στον μύθο ο 

Πρωταγόρας περιγράφει πώς δημιουργήθηκαν οι πρώτοι άνθρωποι. 

38 Πλάτων, Πολιτεία 614b-621b 
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διηγείται τον μύθο των Ανδρόγυνων (189d-193b), για να υποστηρίξει την άποψη ότι η 

ερωτική έλξη είναι δυνατόν να συμβαίνει τόσο ανάμεσα σε άτομα του ίδιου, όσο και σε 

άτομα του αντίθετου φύλου39, και ξεκινά με τη φράση ότι η ανθρώπινη φύση ήταν 

διαφορετική στους αρχαίους χρόνους40, μας ετοιμάζει έτσι να δεχτούμε έναν μύθο που θα 

μιλά για ένα διαφορετικό είδος ανθρώπου που κάπως θα συνδέεται με το σύγχρονο. Με την 

παρόμοια φράση «ήταν κάποτε ένας καιρός που υπήρχαν θεοί, αλλά δεν υπήρχαν ζώα και 

άνθρωποι»41 ξεκινά ο μύθος του Προμηθέα και του Επιμηθέα στον Πρωταγόρα. Φράσεις που 

θυμίζουν το κλασσικό τρόπου που ξεκινούν τα παραμύθια «μία φορά κι έναν καιρό». 

 Ωστόσο οι πλατωνικοί μύθοι δεν φαίνονται ν’ ακολουθούν τα αρχέτυπα των 

παραμυθιών. Δεν ψάχνουμε για τον ήρωα, τον αντιήρωα, τον εχθρό και τη μεταξύ τους μάχη 

και νίκη. Οι μύθοι κυλάνε κυρίως μέσα από περιγραφές και σύντομη, αλλά λεπτομερή 

αφήγηση όσων συμβαίνουν, η έμφαση δίνεται στις ίδιες τις πράξεις και τη φιλοσοφική 

σκοπιά γύρω από τις εκάστοτε επιλογές, όχι στα κίνητρα των ηρώων, πόσο μάλλον όχι στα 

συναισθήματά τους. Οι πλατωνικοί μύθοι δεν έχουν καλό ή κακό τέλος. Τελειώνουν με 

τρόπο που αφήνει ανοιχτό το δρόμο προς φιλοσοφική συζήτηση, καθώς το συμπέρασμα 

πρέπει να δοθεί μέσα από τη φιλοσοφική ανάλυση. 

 Στο σύνολο του έργου του, ο Πλάτων έγραψε σχεδόν τριάντα μύθους. Δεν είναι όλοι 

της ίδιας έκτασης, ούτε της ίδιας σημασίας, ωστόσο είναι πάντα ένα ζωτικό κομμάτι των 

διαλόγων του. Σε εκτενείς διαλόγους, όπως ο Φαίδων και η Πολιτεία, συναντούμε πάνω από 

έναν μύθους που ακολουθούν τη ροή της συζήτησης των συνομιλητών, καθώς αυτή 

εξελίσσεται, δεδομένα ανατρέπονται και νέες έννοιες εισέρχονται στη συζήτηση. Ίσως οι 

μύθοι αυτών των διαλόγων να είναι κι ένα μεγάλο μέρος του λόγου που θεωρούνται τα δύο 

κορυφαία πλατωνικά έργα-με την Πολιτεία να θεωρείται ίσως το σημαντικότερο φιλοσοφικό 

έργο της αρχαιότητας. 

 

  

 

39 Αν και ο ιστορικός Αριστοφάνης ήταν ενάντια σε αυτή την άποψη. 

40 Πλάτων, Συμπόσιον 189d: «Ἡ γάρ πάλαι ἡμῶν φύσις οὐχ αὐτή ἦν ἢπερ νῦν,ἀλλ’ ἀλλοία» 

41 Πλάτων, Πρωταγόρας 320d: «Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὄτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν» 
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2.3. Πολιτεία 

 

Η Πολιτεία, ή αλλιώς Περὶ Δικαίου, Πολιτικός, συντέθηκε περίπου το 380-370 π.Χ., «κατά 

προσέγγιση το 375 π.Χ.» (Μαυρόπουλος, 2006:61), και αποτελείται από δέκα βιβλία42. Η 

Πολιτεία ανήκει στη δεύτερη συγγραφική περίοδο του Πλάτωνα, κατά τη διάρκεια της 

οποίας ο μεγάλος φιλόσοφος είχε μεν αρχίσει να εκφράζει δικές του γνώμες μέσα στα έργα 

του, συνέχιζε όμως να ακολουθεί τον σωκρατικό τρόπο σκέψης. Ωστόσο νεότεροι ερευνητές 

κατατάσσουν το Ι βιβλίο της Πολιτείας43 στην πρώτη συγγραφική του περίοδο, και τα βιβλία 

ΙΙ-Χ στην τρίτη (Gigon, 1965). 

 Ο διάλογος συνέβη περίπου το 424-409 π.Χ. Διαδραματίζεται στον Πειραιά, στο 

σπίτι44 του Κέφαλου45, και «αν είναι αληθινό γεγονός, πιθανότατα διήρκησε όλη τη νύχτα» 

(Μαυρόπολος, 2006:48). Κύριος ομιλητής είναι ο Σωκράτης. Ιστορικά πρόσωπα που 

παρίστανται και διαλέγονται με τον Σωκράτη είναι ο Κέφαλος, οι γιοί του Πολέμαρχος, 

Λυσίας κι Ευθύδημος46, οι αδερφοί του Πλάτωνα Αδείμαντος και Γλαύκων, και ο 

Θρασύμαχος47. «Ο ακριβής αριθμός των βουβών προσώπων του διαλόγου δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί» (Μαυρόπουλος,, 2006:49). Από αυτούς κατονομάζονται ο Νικήρατος48, ο 

Χαρμαντίδης από την Παιανία και ο γιος του Αριστώνυμου Κλειτοφών. Το γενικότερο θέμα 

του διαλόγου είναι η δικαιοσύνη. 

 

42 Γράφονται με λατινική αρίθμηση Ι-Χ. 

43 C. F. Hernmann (1973): Θεωρεί το Ι βιβλίο αυτόνομο διάλογο, που αργότερα ενσωματώθηκε στο 

έργο της Πολιτείας. 

44 Karl Bormann, 2006:49: Υποστηρίζει ότι το σπίτι ανήκει στον γιό του Κέφαλου, Πολέμαρχο. 

45 Γέροντας, πλούσιος μέτοικος από τις Συρακούσες, πατέρας του διάσημου ρήτορα Λυσία 

46 Ο Λυσίας και ο Ευθύδημος είναι βουβά πρόσωπα. 

47 Σοφιστής από τη Χαλκιδόνα. 

48 Πολιτεία 327c: «Νικήρατος ὁ Νικίου και ἄλλοι τινές» 
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Στο Ι βιβλίο η συζήτηση ξεκινά ανάμεσα στον Σωκράτη και τον Κέφαλο σχετικά με 

το τί είναι δικαιοσύνη. Ο Σωκράτης εκφράζει το αρχικό συμπέρασμα, ότι δικαιοσύνη 

σημαίνει να λέμε την αλήθεια και να επιστρέφουμε εκείνα που χρωστούμε49, άποψη την 

οποία σύντομα, μέσα από διάλογο, απορρίπτει ως λανθασμένη. Στη συνέχεια οι συνομιλητές 

εκφράζουν ο καθένας με τη σειρά του την άποψή τους περί δικαιοσύνης και ο Σωκράτης 

καταρρίπτει κάθε μία από αυτές μέσα από παραδείγματα, που πάντα ευνοούν τον δίκαιο. 

 Η συζήτηση περί δικαιοσύνης συνεχίζεται μέχρι τα μέσα του ΙΙ βιβλίου. Ωστόσο 

συνεχίζει να διχάζει το θέμα αν πιο ευτυχισμένος είναι ο δίκαιος ή ο άδικος άνθρωπος. 

Φτάνει η στιγμή που ο Γλαύκων διηγείται τον πρώτο μύθο της Πολιτείας, το μαγικό δαχτυλίδι 

του Γύγη50 (359b-360c), έναν μύθο που περιγράφει την τύχη ενός φτωχού βοσκού που βρήκε 

ένα μαγικό δαχτυλίδι, και το χρησιμοποίησε για να κατακτήσει τη βασίλισσα και να γίνει 

βασιλιάς. Άρα, αν στην πραγματική ζωή κάποιος έβρισκε ένα τέτοιο δαχτυλίδι, οι πράξεις 

του θα ήταν ανάλογες με το αν ήταν δίκαιος ή άδικος άνθρωπος. Ο άδικος, θα έκανε 

δυστυχισμένους τους γύρω του, αλλά θα ήταν ευτυχισμένος ο ίδιος. «Ο μύθος λειτουργεί σαν 

σπίθα που φουντώνει τη συζήτηση» (Kytzler, 2021:72), και στο τέλος βγαίνει το 

συμπέρασμα ότι η δικαιοσύνη είναι καλύτερη από την αδικία και ο δίκαιος είναι πιο 

ευτυχισμένος από τον άδικο. 

Ο Σωκράτης οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η ουσία της δικαιοσύνης θα μπορούσε να 

επιτευχτεί αν εξετάζονταν σε πιο μεγάλα και ευδιάκριτα μεγέθη51. Κι έτσι ξεκινά η συζήτηση 

για την δικαιοσύνη στα πλαίσια μία πολιτείας. Ορίζονται οι ανάγκες για να υπάρξει μία 

πολιτεία, τόσο οι βιοτικές όσο και οι διοικητικές. Έρχεται στο φως η τάξη των «φυλάκων» 

που θα πρέπει να είναι δίκαιοι και φιλομαθείς. Έτσι μεταπηδούν στο θέμα της εκπαίδευσης 

των φυλάκων μέσω της φιλοσοφίας. Είναι αυτό το βιβλίο της Πολιτείας που ο Σωκράτης 

υποστηρίζει τη λογοκρισία της τέχνης, επειδή ο Όμηρος και ο Αισχύλος παρουσιάζουν τους 

θεούς με ανθρώπινα πάθη, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να διαφθείρει την δίκαιη ψυχή των 

φυλάκων.  

 

49 Πολιτεία 331c: «τό ἀποδιδόναι, ἄν τίς τι παρά του λάβῃ» 

50 Το μαγικό δαχτυλίδι του Γύγη είναι μία διασκευή του μύθου του βασιλιά της Λυδίας Γύγη, που 

έγραψε ο Ηρόδοτος (Ἱστορίαι Θ-Ι). 

51 Πολιτεία 368e: «Ἴσως τοίνυν πλείων ἂν δικαιοσύνη ἐν τῷ μείζονι ἐνείη καὶ ῥᾴων καταμαθεῖν» 
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 Το ΙΙΙ βιβλίο ξεκινά με τον Σωκράτη να συνεχίζει να κρίνει τον Όμηρο, ειδικά τον 

τρόπο που ο επικός ποιητής παρουσιάζει την μεταθανάτια τύχη των νεκρών, γιατί προκαλεί 

τον φόβο κι έτσι προάγει την δειλία. Συνεχίζοντας τη συζήτηση σχετικά με την ποίηση, όλο 

και προστίθενται επιχειρήματα για τη λογοκρισία της. Η λογοκρισία επεκτείνεται και στις 

άλλες μορφές τέχνης, από τις οποίες θα πρέπει να παρουσιάζονται μόνο τα μέρη που θα 

βοηθούν τους φύλακες να γνωρίσουν τα είδη της σωφροσύνης, της ανδρείας, της 

μεγαλοψυχίας και των παρόμοιων αρετών. Μνεία γίνεται και στη σωματική άσκηση των 

φυλάκων. 

 Η συζήτηση φτάνει στο σημείο που συζητούνται «οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, 

την πρόοδο και την επιβίωση της ιδανικής πολιτείας. Κάτι που θα επιτευχθεί με τρεις τάξεις 

πολιτών και αρμονικές σχέσεις ανάμεσά τους» (Σπυρόπουλος, 2003:151). Υποστηρίζει την 

άποψή του με έναν μύθο, τα τρία ανθρώπινα γένη (414d-415c), όπου λέει ότι όταν ο θεός 

έπλαθε τους ανθρώπους, στη ζύμη κάποιων έριξε χρυσό και δημιούργησε το χρυσό γένος52, 

στη ζύμη κάποιων άλλων ασήμι και δημιούργησε το αργυρό γένος53 και τέλος με χαλκό και 

σίδερο έπλασε το σιδηρούν γένος54. Τα γένη καθορίζονται από τον δημιουργό και όχι τους 

γονείς, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να κατατάσσονται σε κοινωνικές τάξεις ανάλογα με το 

γένος, που καθορίζει τις ικανότητές τους, κάνοντας την εργασία που τους αντιστοιχεί βάσει 

των δυνατοτήτων τους, κι έτσι βοηθούν στον μέγιστο βαθμό την πόλη. Γι’ αυτό είναι τόσο 

σημαντική η ποιότητα της εκπαίδευσης, ώστε να αναπτύσσονται οι δυνατότητες του κάθε 

πολίτη στο έπακρο και να γίνεται δίκαιος διαχωρισμός των πολιτών. Έπειτα ο Σωκράτης 

αναλύει τον τρόπο ζωής που θα πρέπει ν’ ακολουθούν οι πολίτες του εκάστοτε γένους. 

Στο IV βιβλίο συνεχίζεται η συζήτηση για τον τρόπο ζωής των φυλάκων και τις 

αρετές που θα πρέπει να έχουν. Παρουσιάζεται η ισαριθμία των στοιχείων της πόλης και της 

ατομικής ψυχής. Όπως στην ιδανική πολιτεία υπάρχουν τα τρία χρυσά γένη, έτσι και στην 

ψυχή υπάρχει το λογιστικόν, το θυμοειδές και το ἐπιθυμητικόν μέρος (439d-441c), τα οποία 

συγκρούονται μεταξύ τους και σημασία έχει ν’ αναπτυχθεί το λογιστικόν ώστε να μπορεί να 

χαλιναγωγεί τα άλλα δύο. Το θέμα του τρόπου ζωής των φυλάκων συνεχίζεται και στο V 

 

52 Σ’ αυτό ανήκουν οι φιλόσοφοι-βασιλείς. 

53 Το αργυρό γένος στελεχώνουν οι φύλακες. 

54 Αποτελείται από τους γεωργούς και βιοτέχνες. 
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βιβλίο, όπου γίνεται ειδική αναφορά στις γυναίκες, οι οποίες ο Σωκράτης θεωρεί ότι είναι 

ικανές να λάβουν την ίδια εκπαίδευση και προνόμια με τους άνδρες, τον έρωτα και τα παιδιά. 

Αρχίζει να εμφανίζεται το ερώτημα, ποιοι είναι οι αληθινοί φιλόσοφοι. 

 Το VI βιβλίο παρουσιάζει τον Σωκράτη να περιγράφει την εκπαίδευση, τη ζωή και τις 

αρμοδιότητες των φιλοσόφων. Ο σημαντικός ρόλος του φιλοσόφου τονίζεται με την 

αλληγορία της πόλης-καράβι και του καπετάνιου (488b-489e) της, με τον φιλόσοφο να 

παραλληλίζεται με τον καπετάνιο ενός πλοίου, που θα καθοδηγήσει την πόλη μέσα από τις 

δύσκολες στιγμές και θα φροντίζει πάντα για την ευημερία της. Προς το τέλος αυτού του 

βιβλίου εισάγεται η θεωρία των Ιδεών, ότι κάθε πράγμα και έννοια του αισθητού κόσμου 

προέρχεται από μία ιδέα, που περιλαμβάνει μέσα της όλους τους ορισμούς και τις χρήσεις 

του. 

 Η θεωρία των Ιδεών αναπτύσσεται διεξοδικά στο VII βιβλίο της Πολιτείας. Ο 

Σωκράτης περιγράφει την αλληγορία του σπηλαίου (514a-520a), τον μύθο που επηρέασε την 

πορεία της παγκόσμιας φιλοσοφίας όσο κανένας άλλος. Η θεωρία των Ιδεών συνδέεται 

άμεσα με την αθανασία της ψυχής, καθώς η αλήθεια των ιδεών έχει θεαθεί απ’ την ψυχή πριν 

ξεκινήσει την πορεία της γέννησης, και σε κάθε μετενσάρκωση φτάνει όλο και πιο κοντά 

μέσω της φιλοσοφικής αναζήτησης. Ως συμπέρασμα, η γνώση είναι ανάμνηση, και με την 

σωστή εκπαίδευση, βγαίνει στην επιφάνεια.  

 Το VIII βιβλίο πραγματεύεται τα είδη των πολιτευμάτων, τα οποία αποδομούνται και 

κρίνονται. Η ίδια συζήτηση συνεχίζεται και στο ΙΧ βιβλίο, με την εστίαση να μετακινείται 

στον λόγο που τα πολιτεύματα μεταβάλλονται και το πορτραίτο του τυράννου, το οποίο 

δίνεται μέσα από την αλληγορία του τέρατος, του λιονταριού και του ανθρώπου (588b – 590a). 

Μέσω αυτής ο τύραννος παρουσιάζεται με ανθρώπινη μορφή που στην ψυχή του έχει το 

αγρίμι και το λιοντάρι55, και «η κάθε κακή πράξη του αγριμιού, θρέφει το λιοντάρι, θέλοντας 

 

55 Πολιτεία 588c-588e: Πραγματικά μοναδική περιγραφή, που δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι έγινε 

το 400 π. Χ.:  
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να δείξει την αχόρταγη μορφή του τυράννου, που όσα περισσότερα παίρνει, τόσα 

περισσότερα θέλει, κι όλο και πιο άδικος γίνεται» (Kytzler, 2021:191). Στα τελευταία 

κεφάλαια του ΙΧ βιβλίου γίνεται μία προετοιμασία για τον τελικό λόγο για τη δικαιοσύνη, 

που θ’ ακολουθήσει στο Χ βιβλίο. Η τελευταία φράση του Σωκράτη στο ΙΧ βιβλίο έχει μια 

μελαγχολική χροιά, καθώς φαίνεται ότι και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι η ιδανική πολιτεία που 

περιγράφει τόση ώρα είναι ουτοπική, γιατί τίποτα απ’ όσα περιγράφει δεν μπορεί να υπάρξει 

έξω απ’ αυτήν56. 

 Στο Χ βιβλίο ο Σωκράτης αναφέρεται γι’ άλλη μία φορά κατά των τεχνών και 

σφραγίζει τη στάση του λέγοντας πως η τέχνη είναι ατελής μίμηση του κόσμου των ιδεών. 

Τίθεται το ερώτημα, τί κερδίζει στο τέλος ο ενάρετος άνθρωπος; Ο Σωκράτης διαχωρίζει την 
 

«Πλάττε τοίνυν μίαν μὲν ἰδέαν 

θηρίου ποικίλου καὶ πολυκεφάλου, 

ἡμέρων δὲ θηρίων ἔχοντος κεφαλὰς 

κύκλῳ καὶ ἀγρίων, καὶ δυνατοῦ 

μεταβάλλειν καὶ φύειν ἐξ αὑτοῦ 

ταῦτα. […] Μίαν δή τοίνυν ἄλλην 

ἰδέαν λέοντος, μίαν δὲ ἀνθρώπου· 

πολὺ δὲ μέγιστον ἔστω τὸ πρῶτον 

καὶ δεύτερον τὸ δεύτερον. […] 

Ταῦτα, ἔφη, ῥοω, καὶ πέπλασται. 

[…] Περίπλασον δὴ αὐτοῖς ἔξωθεν 

ἑνὸς εἰκόνα, τὴν τοῦ ανθρώπου, 

ὤστε τῷ μὴ δυναμένῳ τὰ ὲντὸς ὁρᾶν, 

ἀλλὰ τὸ ἔξω μόνον ἔλυτρον ὁρῶντι, 

ἓν ζῷον φαίνεσθαι, ἄνθρωπον.» 

«Πλάσε λοιπόν με τη φαντασία σου 

τη μορφή ενός αγριμιού 

ποικιλόμορφου και πολυκέφαλου, 

που να έχει γύρω-γύρω κεφάλια 

ήμερων και άγριων ζώων και να 

μεταμορφώνεται και να βγάζει 

τέτοια μόνο του. […] Λοιπόν πλάσε 

μία μορφή λιονταριού και μία άλλη 

ανθρώπου· ας είναι πολύ μεγαλύτερη 

η πρώτη και δεύτερη σε μέγεθος η 

δεύτερη. […] Λοιπόν αυτά τα τρία 

τώρα να τα ενώσεις σε ένα, ώστε ν’ 

αποτελέσουν μία φύση. […] Πλάσε 

τώρα εξωτερικά τη μορφή του ενός, 

του ανθρώπου, ώστε για έναν που 

δεν μπορεί να βλέπει το μέσα, αλλά 

βλέπει μόνο το εξωτερικό 

περικάλυμμα, να δίνεται η εντύπωση 

του ενός ζωντανού πλάσματος, του 

ανθρώπου.» 

 

56 Πολιτεία 592d: «Διαφέρει δὲ οὐδὲν εἴτε που ἔστιν εἴτε ἔσται· τὰ γὰρ ταύτης μόνης ἂν πράξειεν, 

ἄλλης δὲ οὐδεμιᾶς.» 
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ψυχή απ’ το σώμα, λέγοντας ότι ενώ το σώμα φθείρεται, η ψυχή παραμένει άφθαρτη, το 

σώμα πεθαίνει αλλά δεν το ακολουθεί η ψυχή. Έχει παντοτινή υπόσταση και είναι αθάνατη57. 

Τότε ο Σωκράτης επιστρέφει στο αρχικό θέμα της δικαιοσύνης λέγοντας ότι, εφ’ όσον η 

ψυχή είναι αθάνατη, τα έπαθλα του ανθρώπου που έζησε δίκαια και ενάρετα έρχονται μετά 

τον θάνατο. Περιγράφει την επιβράβευση που περιμένει τη ψυχή μετά θάνατον στον μύθο 

του Ηρός, και μ’ αυτό τον τρόπο τελειώνει ο μακρύς διάλογος της Πολιτείας. 

 

 

  

 

57 Πολιτεία 611a: «ἀεὶ ὄν εἶναι· εἰ δ’ ἀεὶ ὄν, ἀθάνατον» 
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Κεφάλαιο 3 

 

Ο Μύθος του Ηρός 

 

3.1. Ο Μύθος του Ηρός 

 

Ο μύθος του Ηρός συναντάται στο δέκατο βιβλίο της Πολιτείας (614b-621b) και 

αποτελεί την αυλαία του σπουδαίου αυτού διαλόγου. Έχει ήδη προηγηθεί το συμπέρασμα ότι 

η ψυχή είναι αθάνατη. Ο Σωκράτης τον χρησιμοποιεί ως τελευταίο επιχείρημα για να 

σφραγίσει την άποψή του ότι η ψυχή είναι άφθαρτη, και πως κάθε ψυχή είναι υπεύθυνη για 

την ευτυχία της επίγειας και μεταθανάτιας ζωής της. Η κρίση των πράξεών της έρχεται μετά 

τον θάνατο, τότε που δικάζεται η μοίρα της και κρίνεται πότε θα συνεχίσει την αεικίνητη 

πορεία της.  

Στον μύθο αυτό παρουσιάζεται η αφήγηση του Ηρός, ενός νέου πολεμιστή, υιού του 

Αρμενίου από το γένος των Παμφύλων, που σκοτώθηκε στο πεδίο της μάχης. Το σώμα του 

όμως έμεινε για δέκα μέρες ατόφιο, και όταν ήρθε η ώρα να τον κάψουν, αναστήθηκε και 

περιέγραψε όλα όσα είχε δει η ψυχή του μετά τον θάνατο. 

Είπε πως η ψυχή του περπατούσε μαζί με τις άλλες ψυχές, κι έφτασαν σ’ ένα μέρος μ’ 

ένα απέραντο καταπράσινο λιβάδι, όπου υπήρχαν αντικριστά δύο χάσματα στη γή και δύο 

στον ουρανό. Όλοι μαζί στη σειρά περίμεναν την κρίση τους από τους δικαστές. Σύμφωνα με 

την απόφασή τους, οι δίκαιοι πορεύονταν δεξιά και πάνω, ενώ οι άδικοι αριστερά και κάτω. 

Εκείνον όμως δεν τον έκριναν, αλλά του είπαν να κοιτάζει προσεκτικά τί συμβαίνει, ώστε 

όταν γυρίσει ως αγγελιοφόρος στους ζωντανούς να μπορέσει να τους εξιστορήσει τί είδε. 

Έβλεπε απ’ τον Κάτω Κόσμο να έρχονται ψυχές ταλαιπωρημένες και βρώμικες, ενώ 

από τον Ουρανό να κατεβαίνουν καθαρές. Κατασκήνωναν όλες στο λιβάδι, και 

συναντιόντουσαν όσοι γνωρίζονταν από παλιά. Ψυχές από τον Ουρανό ρωτούσαν τί γίνεται 

στη Γη, ενώ, αυτές που μόλις είχαν φτάσει, τί γίνεται στον Ουρανό. Όσοι είχαν έρθει πάνω 
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από τον Κάτω Κόσμο έκλαιγαν για τα βάσανά τους, αντίθετα όσοι είχαν έρθει από τον 

Ουρανό μιλούσαν για ευτυχία και καλοπέραση.  

Η πορεία της ψυχής στον Κάτω Κόσμο διαρκούσε χίλια χρόνια. Για όσες αδικίες είχε 

κάνει ο καθένας είχε τιμωρηθεί ίσες φορές, δέκα φορές χίλια χρόνια για κάθε άνθρωπο που 

είχε αδικήσει58. Για όσους διέπραξαν φόνους ή ασέβεια προς τους Θεούς και τους γονείς 

υπήρχαν μεγαλύτερες ποινές59. Με την ίδια αναλογία και ακόμα μεγαλύτερες, ήταν οι τιμές 

που λάμβαναν όσοι έζησαν τη ζωή τους ενάρετα. 

Έλεγαν όσοι είχαν έρθει από τον Κάτω Κόσμο, πως σαν πήγαινε κάνεις ν’ ανέβει 

προς τα πάνω, το στόμιο του Κάτω Κόσμου μούγγριζε εάν θεωρούσε πως δεν τιμωρήθηκε 

αρκετά. Τις ψυχές πολύ κακών ανθρώπων όμως, στην πλειοψηφία τους τυράννων, τους 

έπαιρναν άνδρες άγριοι και φλογισμένοι στην όψη60 για να τους πετάξουν στον Τάρταρο. 

Στη συνέχεια ο Ηρ είπε πως οι ψυχές έμεναν για επτά μέρες σ’ εκείνο το λιβάδι. Την 

όγδοη ξεκίνησαν μία πορεία που κράτησε τέσσερις μέρες ώσπου βρέθηκαν μπροστά σ’ ένα 

λαμπρό φώς, σαν ουράνιο τόξο, που διαπερνούσε ουρανό και γή. Έπειτα από δρόμο μίας 

μέρας έφτασαν στο φως, τ’ οποίο ήταν ο σύνδεσμος του ουρανού και της γής. Στις άκρες των 

δεσμών ήταν στερεωμένο το αδράχτι της Ανάγκης61, που κινούνταν με περιστροφικές 

κινήσεις. Το αδράχτι είχε στέλεχος και αγκίστρι από σκληρό μέταλλο, και σφόνδυλο που 

ήταν κοίλος και περιείχε οχτώ σφονδύλους που ο ένας γυρνούσε γύρω απ’ τον άλλον. Το 

αδράχτι στρέφονταν σφαιρικά ανάμεσα στα γόνατα της ανάγκης, και πάνω στον κάθε κύκλο 

καθόταν μία σειρήνα που τραγουδούσε. Γύρω απ’ την Ανάγκη, κάθονταν οι κόρες της, οι 

Mοίρες, που την βοηθούσαν στην περιστροφή του αδραχτιού. Η Λάχεσις τραγουδούσε τα 

 

58 Πολιτεία 615b: «ὅσα πώποτέ τινα ἠδίκησαν καὶ ὅσους ἔκαστοι, ὑπέρ ἁπάντων δίκην δεδωκέναι, ἐν 

μέρει, ὑπὲρ ἑκάστου δεκάκις» 

59 Πολιτεία 615c: «Εἰς δέ θεούς ἀσεβείας τε και εὐσεβείας καί γονέας καὶ αὐτόχειρος φόνου μείζους 

ἔτι τούς μισθούς διηγεῖτο» 

60 Πολιτεία 615e: «ἄνδρες, ἔφη, ἄγριοι, διάπυροι ἰδεῖν» 

61 Η Ανάγκη ήταν ορφική πρωτογενής θεότητα, «η προσωποποίηση της απόλυτης επιταγής και 

δύναμης που προδικάζει τις αποφάσεις της μοίρας,  ενσάρκωση της υπέρτατης δύναμης, στην οποία 

οφείλουν υποταγή ακόμη και οι θεοί» (Κατσιμάνης, 2003). 
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περασμένα, η Κλωθώ τα παρόντα και η Άτροπος τα μελλοντικά. Φορούσαν λευκά φορέματα 

και στέμματα. 

Μόλις έφτασαν εκεί, ένας προφήτης τους σύναξε μπροστά απ’ τη Λάχεση. Εκείνη 

πήρε κλήρους και πρότυπα ζωής και τους είπε: «δεν θα σας διαλέξει ο δαίμονας, αλλά εσείς 

θα διαλέξετε τον δαίμονά σας»62. Τους έδωσε από έναν κλήρο και τους άφησε να διαλέξουν 

με την σειρά που τους έτυχε, ποιο από τα πρότυπα ζωής ήθελαν. Υπήρχαν ζώων και 

ανθρώπων, φτωχών και τύραννων. Το καθένα είχε γραμμένη τη πορεία της ζωής, και τα 

καλά και τα άσχημα. Κατά τον Σωκράτη τότε φάνηκε ποιος άνθρωπος ήταν ενάρετος και 

ποιος όχι, από τη σοφή επιλογή που έκαναν ή δεν έκαναν.  

Αφού όλες οι ψυχές έκαναν την επιλογή τους, η Λάχεσις τους έδινε τον δαίμονά τους 

ώστε η Κλωθώ και η Άτροπος να αδράξουν την μοίρα τους. Στη συνέχεια περνούσαν κάτω 

από τον θρόνο της Ανάγκης, ώσπου έφτασαν στην κοιλάδα της Λήθης63. Τη νύχτα 

κατασκήνωσαν κοντά στον ποταμό Αμέλητα64. Κάθε ψυχή έπρεπε να πιεί ορισμένη 

ποσότητα νερού, κάποιοι όμως έπιναν πολύ νερό άπληστα, με αποτέλεσμα να ξεχάσουν όλα 

όσα είχε δεί η ψυχή τους, ενώ άλλοι έπιναν λίγο, κρατώντας μεγαλύτερο μερίδιο από τις 

μνήμες τους. Αυτοί ήταν οι φιλόσοφοι. Ο Ηρ όμως δεν ήπιε. 

Όταν κουρασμένες οι ψυχές αποκοιμήθηκαν, έγινε μεγάλος σεισμός και ο καθένας 

γεννήθηκε στον αισθητό κόσμο. Τότε ο Ηρ άνοιξε τα μάτια του πάνω στην πυρά.  

  

 

62 Πολιτεία 617e: «οὐχ ὑμᾶς δαίμων λήξεται, ἀλλ’ ὑμεῖς δαίμονα αἱρήσεσθε» 

63 Πολιτεία 621a: «τῆς Λήθης πεδίον» 

64 Πολιτεία 621a: «Ἀμέλητα ποταμόν» 
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3.2. Ανάλυση του μύθου του Ηρός 

 

Η αθανασία της ψυχής είναι ένα θέμα που βασάνιζε γενικώς τον Σωκράτη, και κυρίως τον 

μαθητή του, Πλάτωνα. Η Πολιτεία δεν είναι ο μόνος πλατωνικός διάλογος που γίνεται μία 

προσπάθεια απόδειξης αυτής της πεποίθησης. Ο διάλογος Φαίδων διαδραματίζεται κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ωρών του Σωκράτη, ενώ περιμένει την εκτέλεση της θανατικής 

ποινής που του επιβλήθηκε από το Αθηναϊκό δικαστήριο. Ο Σωκράτης κάθεται στο κελί του 

με τη συντροφιά των πιο κοντινών του φίλων65 και συζητούν για την αθανασία της ψυχής. Το 

θέμα της αθανασίας της ψυχής εμφανίζεται και στους διαλόγους Γοργίας, Μένων, Φαίδων 

και Απολογία Σωκράτους. 

 Η μεγαλύτερη ανάλυση της αθανασίας της ψυχής γίνεται στον Φαίδωνα, με τον 

Σωκράτη να εξηγεί διεξοδικά τα επιχειρήματά του. Στο τέλος αποδεικνύεται ότι η ψυχή είναι 

αθάνατη γιατί υπάρχει πάντα μέσα της η ιδέα της ζωής. Οι μελετητές της ιστορικής σειράς 

των πλατωνικών έργων τοποθετούν την συγγραφή του Φαίδωνος ακριβώς πριν την 

Πολιτεία66, που σημαίνει ότι ενώ η θεωρία των Ιδεών δεν είχε διατυπωθεί ακόμα, είχε ήδη 

αρχίσει ν’ αναπτύσσεται. Ο Σωκράτης λέει ότι κάθε τί ζωντανό προέρχεται από κάτι 

πεθαμένο, και καθώς η ψυχή μετά το θάνατο πρέπει να ξαναγυρίσει στη ζωή, σημαίνει ότι 

συνεχίζει να υπάρχει όσο το σώμα είναι νεκρό67, και ότι η ψυχή δεν καταστρέφεται με τον 

 

65 Γνωρίζουμε ότι ο Πλάτων απουσίαζε από τις τελευταίες ώρες του Σωκράτη λόγω ασθενείας. 

Ωστόσο W. T. Jones (1952) κάνει την εύστοχη παρατήρηση, ότι ο Πλάτων ήταν ακόμη πολύ νέος για 

ν’ ανήκει στον κύκλο των κοντινών φίλων του Σωκράτη, κάτι που κάνει πιο κατανοητή την απουσία 

του. 

66 Στις περιπτώσεις των μελετητών που διαχωρίζουν τη συγγραφή του Ι και των ΙΙ-Χ βιβλίων της 

Πολιτείας ο Φαίδων τοποθετείται πριν από τα βιβλία ΙΙ-Χ. (βλ. παράρτημα, σελ. 76-77) 

67 Πλάτων, Φαίδων 77d: «τὸ γίγνεσθαι πᾶν τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶτος. Εἰ γὰρ ἔστιν μὲν ἡ ψυχὴ καὶ 

πρότερον, ἀνάγκη δὲ αὐτῇ εἰς τὸ ζῆν ἰούσῃ τε καὶ γιγνομένῃ μηδαμόθεν ἄλλοθεν ἢ ἐκ θανάτου καὶ 

τοῦ τεθνάναι γίγνεσθαι, πῶς οὐκ αὐτὴν καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνῃ εἶναι, ἐπειδή γε δεῖ αὖθις αὐτὴν 

γίγνεσθαι;» 
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θάνατο68. Φαίνεται πως η πίστη του Σωκράτη στην αθανασία της ψυχής έγινε ακόμα 

δυνατότερη καθώς αποδέχθηκε ότι έπρεπε σύντομα να πεθάνει. Όπως είπε και στον φίλο του 

Κέβη: «η ψυχή είναι περισσότερο από κάθε άλλο αθάνατη και ανώλεθρη· και πραγματικά οι 

ψυχές μας θα είναι στον Άδη69».  

 Ωστόσο τα γεγονότα της Πολιτείας προηγούνται των γεγονότων του Φαίδωνα. Αν 

θεωρήσουμε ότι η συζήτηση στο σπίτι του Κέφαλου είναι αληθινό γεγονός, σημαίνει ότι ο 

Σωκράτης αφηγήθηκε τον μύθο του Ηρός έχοντας στο μυαλό του επιρροές από τις 

Πυθαγόρειες και Ορφικές θεωρήσεις για τον θάνατο, που όσον αφορά το κομμάτι της 

μετενσάρκωσης, είναι έτσι κι αλλιώς διάχυτες στον μύθο. Εάν όμως ο Σωκράτης στην 

Πολιτεία είναι ένα φερέφωνο των απόψεων του Πλάτωνα, κάτι που η συγγραφική περίοδος 

που διένυε ο Πλάτων όταν την έγραψε θα το δικαιολογούσε, αφού είχε ήδη αρχίσει ν’ 

αναπτύσσει τη δική του φιλοσοφία στα έργα του70, τότε ενδέχεται ο Πλατών να δημιούργησε 

αυτόν τον μύθο για να δικαιώσει την πίστη του Σωκράτη στον ενάρετο και δίκαιο τρόπο 

ζωής.  

 Σύμφωνα με το σωκρατικό πρότυπο του δίκαιου και ενάρετου ανθρώπου, η 

αναγνώριση του μεγαλοφυούς μυαλού του Σωκράτη θα ερχόταν επί τέλους στην κρίση της 

μεταθανάτιας πορείας της ψυχής του. Ο Πλάτων, στη ζωή του οποίου ένα από τα πιο 

τραυματικά γεγονότα ήταν η άδικη καταδίκη του αγαπημένου του δασκάλου, προσπαθούσε 

σε όλους του τους διαλόγους να τον δικαιώσει με κάθε τρόπο. Εξάλλου, αυτό είναι και το 

έπαθλο των φιλοσόφων στην ιδεατή πολιτεία. Ότι η ψυχή τους με κάθε μετενσάρκωση 

πλησιάζει όλο και περισσότερο στον ιδεατό κόσμο, στον Ουρανό, που ταυτίζεται με τον 

κόσμο των Ιδεών. 

 Ο Πλάτων με έντεχνο τρόπο παρουσιάζει την πορεία της ψυχής μετά τον θάνατο ως 

μία αληθινή εμπειρία ενός ηρωικού πολεμιστή. Φαίνεται και από το όνομα άλλωστε, Ηρ, 

 

68 Πλάτων, Φαίδων 106b: «Εἰ μὲν τὸ ὰθάνατον ἐστιν, ἀδύνατον ψυχῇ, ὅταν θάνατος ἐπ’ αὐτην ἴῃ, 

ἀπόλλυσθαι» 

69 Πλάτων, Φαίδων 107a: «ὦ Κέβης, ψυχὴ ὰθάνατον καὶ ἀνώλεθρον· καὶ τῷ ὄντι ἔσονται ἡμῶν αἱ 

ψυχαὶ Ἅιδου.» 

70 Στη δεύτερη συγγραφική περίοδο του Πλάτωνα ανήκει και ο διάλογος Φαίδων. 
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δηλαδή ήρωας. Προσθέτοντάς του οικογενειακά στοιχεία, κάνει τον μύθο να φαντάζει σαν 

αληθινή εξιστόρηση γεγονότων. Ωστόσο, από τις πρώτες κιόλας σειρές είναι φανερό ότι 

είναι πλαστό γεγονός, με το μαγικό στοιχείο του σώματος του στρατιώτη, που ενώ ήταν 

νεκρός για δέκα μέρες στο πεδίο της μάχης, το σώμα του δεν είχε αποσυντεθεί ακόμα71.  

Αυτό που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι ο τρόπος που ανέβηκε η ψυχή του Ηρός 

μέχρι το λιβάδι, και η περιγραφή που δόθηκε στο μέρος. Δεν κατέβηκε στον Κάτω Κόσμο, 

αλλά περπάτησε ως το λιβάδι κι εκεί περίμενε μαζί με τις άλλες ψυχές την κρίση της πορείας 

τους, αν θα είναι προς τον Ουρανό ή τον Κάτω Κόσμο. Είναι μία εικόνα παρόμοια με όσα 

περιγράφουν άνθρωποι που έχουν ζήσει μεταθανάτιες εμπειρίες. Αυτή η αρκετά μεγάλη 

ομοιότητα αφηγήσεων ανθρώπων που πιστεύουν σε διαφορετικές, μεταγενέστερες 

θρησκείες, σε διαφορετικές κουλτούρες ανά τον κόσμο, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, 

καθώς είναι δύσκολο να έχουν όλοι τους το ίδιο υποσυνείδητο ερέθισμα για την μετά θάνατο 

πορεία τους. 

Όταν γράφτηκε ο μύθος του Ηρός δεν υπήρχε ακόμα η έννοια της θρησκείας όπως 

την έχουμε σήμερα, γιατί αντικειμενικά το πρώτο μέρος του μύθου θυμίζει πολύ περιγραφές 

από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Πώς λοιπόν ο Πλάτων μπόρεσε να φανταστεί κάτι που με 

τόση ακρίβεια περιγράφουν μέχρι και σήμερα άνθρωποι ως μεταθανάτιες εμπειρίες; Είναι 

ένα ερώτημα που μόνο υποθετικά μπορεί ν’ απαντηθεί. Ενδεχομένως από τότε οι άνθρωποι 

να είχαν παρόμοιες εικόνες όταν βίωναν μεταθανάτιες εμπειρίες. 

Ο Πλάτων αγαπούσε να μελετάει ποίηση και μύθους, δεν είναι απίθανο μέσα στους 

μύθους που άκουσε να ήταν και στοιχεία που πρόσθεσε στον μύθο του Ηρός, ή να 

επηρεάστηκε από τις μυστηριακές τελετές που γινόντουσαν, όπως τα Ελευσίνια Μυστήρια. 

Ήδη οι Πυθαγόρειοι και οι Ορφικοί είχαν εισάγει την ιδέα της μετενσάρκωσης, και ο τρόπος 

που περιέγραψε τη διαδικασία ο Πλάτων δεν ήταν πολύ διαφορετικός. 

 Για τους Ορφικούς η ψυχή ήταν αθάνατη, βγαίνει από το σώμα με τον θάνατο και  

ξαναγεννιέται συνεχώς. Όσα αμαρτήματα έκανε στην προηγούμενη ζωή της, θα τα υποστεί 

στην επόμενη. Ο σωστός άνθρωπος δεν χρειάζεται να φοβάται, γιατί η ψυχή του θα 

μετεμψυχώνεται σε όλο και καλύτερες ζωές. Για τους Πυθαγόρειους η ψυχή ήταν επίσης 

αθάνατη. Υπήρχε πριν από τη γέννηση και χωρίστηκε για να μπει στο σώμα, και θα 

 
71  Πλάτων, Πολιτεία 614b: «ὅς ποτε ἐν πολέμῳ τελευτήσας, ἀναιρεθέντων δεκαταίων τῶν νεκρῶν 

ἤδη διεφθαρμένων, ὑγειὴς μὲν ἀνηρέθη»  



47 
 

συνεχίσει να υπάρχει όταν το σώμα πεθάνει. Το σώμα θεωρούνταν φυλακή της ψυχής. 

Υπήρχε η πίστη ότι «κάθε ψυχή έχει υπάρξει παλαιοτέρα σε καλύτερες συνθήκες, και ότι είχε 

συγκρατήσει υποσυνείδητα μόνο κάποιες βασικές αλήθειες, που θα έπρεπε να εξασκεί μέσω 

της μάθησης για να γίνει καλύτερη» (Wheelwright 1977:209-210). Οι άνθρωποι έπρεπε ν’ 

ακολουθούν έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής ώστε να μπορέσουν να λυτρωθούν από τον 

κύκλο των γεννήσεων και ν’ ανακτήσουν την χαμένη, αρχική, θεϊκή ψυχή (Gurthie, 1980). 

Ωστόσο για τους Πυθαγόρειους η ψυχή μπορούσε να γεννηθεί και σε ζώα και σε φυτά. Είναι 

γνωστά τα ανέκδοτα που έχουν επιβιώσει από την αρχαιότητα για τον Πυθαγόρα και τα 

μπιζέλια72.  

 Ειδικά η Πυθαγόρεια θεώρηση για τη γνώση, θυμίζει αρκετά τη θεωρία των Ιδεών, με 

τη γνώση να είναι ανάμνηση. Και είναι λογικό, γνωρίζουμε ότι ο Σωκράτης ήταν 

επηρεασμένος από τη πυθαγόρεια φιλοσοφία. Φαίνονται όμως και οι διαφορές θέασης της 

ψυχής. Στον μύθο του Ηρός στις ψυχές μοιράζονται μόνο βίοι ανθρώπων και ζώων. Σ’ αυτό 

το σημείο διακρίνονταν και η διαφορά με τους Ορφικούς, καθώς οι ψυχές διάλεγαν βίους 

αντίθετους με αυτούς που έζησαν, που όπως ο Ηρ τις έβλεπε ν’ αποφασίζουν, θα τους έδιναν 

μία καλύτερη ζωή από αυτή που είχαν την τελευταία φορά. Επίσης η ψυχή θεωρούνταν εξ’ 

ορισμού πλήρης, αυτό που της έλλειπε ήταν η ανάμνηση του κόσμου των Ιδεών. Οι 

φιλόσοφοι που θα κατάφερναν να φτάσουν στην απόλυτη θέαση των Ιδεών, είναι οι ψυχές 

που μετά την κρίση θ’ ανέβαιναν στον Ουρανό, δηλαδή θα επέστρεφαν στον κόσμο των 

Ιδεών.  

 Δεν γίνεται καμία αναφορά μέσα στον μύθο του Ηρός για το τί υπάρχει πίσω από το 

σχίσμα του ουρανού απ’ όπου κατέβαιναν οι ψυχές. Η μόνη πληροφορία που έχουμε είναι ότι 

οι ψυχές κατέβαιναν από τον ουρανό καθαρές κι ευτυχισμένες. Κάτι που μας βάζει στο 

μυαλό ακόμα περισσότερο τον κόσμο των Ιδεών, με τις ψυχές να είναι ευτυχισμένες, 

απαλλαγμένες από κάθε κακία.  

Αντίθετα, οι ψυχές που επέστρεφαν από τον Κάτω Κόσμο ήταν βρώμικες και 

ταλαιπωρημένες. Σύμφωνα με τον μύθο, εκεί κάτω υποβάλλονταν σε τιμωρίες χειρότερες 

από τα αμαρτήματα που έπραξαν, και για κάθε ένα τιμωρούνταν για χίλια χρόνια. Οι ψυχές 

όμως όσων έπραξαν πολύ σοβαρά αδικήματα και ήταν υπεύθυνοι για πολλούς θανάτους, δεν 

 

72 Για τους Πυθαγόρειους η βρώση μπιζελιών αποτελούσε αμαρτωλή πράξη καθώς μέσα τους μπορεί 

να μετενσαρκωθεί ανθρώπινη ψυχή. 
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μπορούσαν ν’ ανέβουν πίσω στο λιβάδι. Η ψυχή ενός άνδρα, που ανέβηκε από τον Κάτω 

Κόσμο, είπε ότι οι περισσότερες ήταν ψυχές τυράννων και ιδιωτών που τους είχαν 

υποστηρίξει, και με τα μάτια του είδε το βασανιστήριο της ψυχής του τύραννου Αρδιαίου, 

που τον άρπαξαν οι άνδρες με τη φλογερή όψη, τον έγδαραν και μετά τον κύλισαν πάνω σε 

ασπάλαθους μέχρι τον Τάρταρο, όπου θα καταστρέφονταν η ψυχή του. 

Αυτή η φριχτή εικόνα θυμίζει την χριστιανική θεώρηση της κόλασης. Οι άνδρες με 

πυρωμένη μορφή μοιάζουν πολύ με τους δαίμονες, που καίγονται στη φωτιά της κολάσεως, 

εκεί όπου οι ψυχές βασανίζονται αιώνια. Η επιλογή ενός επώνυμου τυράννου για την 

περιγραφή του βασανιστηρίου δεν είναι τυχαία. Λίγο πριν ειπωθεί ο μύθος, στον διάλογο της 

Πολιτείας οι συνομιλητές άκουγαν τον Σωκράτη να απαριθμεί τα κακά της τυραννίδας, το 

χειρότερο κατά τη γνώμη του πολίτευμα. Το βασανιστήριο του Αρδιαίου είναι μία ακόμα 

προσθήκη στην καταδίκη αυτού του πολιτεύματος. Εξάλλου ήταν απαραίτητο να δοθεί ένα 

παράδειγμα, στην περίπτωση που οι αναγνώστες του διαλόγου δεν είχαν πειστεί αρκετά για 

να την καταδικάζουν. Ο Πλάτων ήθελε να κλείσει κάθε πιθανή ελπίδα ότι τα αμαρτήματα με 

τον θάνατο συγχωρούνται και είναι σαν να μην συνέβησαν. Όπως λέει στον Φαίδωνα ο 

Σωκράτης (107b): 

«Εἰ μὲν γὰρ ἦν ὁ θάνατος τοῦ 

παντὸς ἀπαλλαγή, ἔρμαιον ἂν ἦν 

τοῖς κακοῖς ἀποθανοῦσι τοῦ τε 

σώματος ἃμ’ ἀπηλλάχθαι καὶ τῆς 

αὑτῶν κακίας μετὰ τῆς ψυχῆς. 

Νῦν δὲ, ἐπειδή ἀθάνατος φαίνεται 

οὖσα, οὐδεμία ἂν εἴη αὐτῇ ἄλλη 

ἀποφυγὴ κακῶν οὐδὲ σωτηρία, 

πλὴν τοῦ ὡς βελτίστην τε καὶ 

φρονιμωτάτην γενέσθαι· οὐδὲν 

γὰρ ἄλλο ἔχουσα εἰς Ἅιδου ἡ 

ψυχὴ ἔρχεται πλὴν τῆς παιδείας τε 

καὶ τροφῆς, ἃ δὴ καὶ μέγιστα 

λέγεται ὠφελεῖν ἢ βλάπτειν τὸν 

τελευτήσαντα, εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τῆς 

«Διότι, αν ο θάνατος ήταν 

απαλλαγή απ’ όλα, θα ήταν 

έρμαιο για τους κακούς, όταν 

πεθάνουν, ν’ απαλλαγούν από τα 

σώματά τους και παράλληλα μαζί 

με την ψυχή τους από την κακία 

τους. Τώρα όμως, αφού φαίνεται 

ότι η ψυχή είναι αθάνατη, δε θα 

υπάρχει γι’ αυτή καμία άλλη 

αποφυγή από τα κακά κι ούτε 

σωτηρία, εκτός από την 

προσπάθεια να γίνει όσο γίνεται 

πιο καλή και συνετή· διότι η ψυχή 

πηγαίνει στον Άδη μη έχοντας 

τίποτε άλλο εκτός από την 

πνευματική καλλιέργεια και την 
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ἐκεῖσε πορείας.» ανατροφή της, στοιχεία που 

λέγεται ότι παρά πολύ ωφελούν ή 

βλάπτουν τον πεθαμένο, μόλις 

αρχίσει η πορεία του προς τα 

εκεί.» 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην πλατωνική φιλοσοφία ο Άδης με τον Κάτω Κόσμο 

δεν ταυτίζονται, ούτε έχουν την ίδια σημασία με αυτή που τους έδωσαν οι περισσότεροι 

αρχαίοι Έλληνες. Το βασίλειο του Άδη όπου πήγαιναν οι ψυχές, είναι το λιβάδι που ψυχές 

περίμεναν την κρίση τους στον μύθο. Στη ραψωδία λ της Οδύσσειας, όταν ο Οδυσσέας 

ταξιδεύει στον Κάτω Κόσμο για να συναντήσει τον προφήτη Τειρεσία, το βασίλειο του Άδη 

περιγράφεται ως ένα πηχτό σκοτάδι, μέσα απ’ το οποίο εμφανίζονταν οι ψυχές73. Ο Κάτω 

Κόσμος του μύθου δεν είναι γενικά ο κόσμος που πήγαιναν οι ψυχές μετά τον θάνατο, αλλά 

αυτό που στη μυθολογία αναφέρεται ως Τάρταρα, το μέρος όπου τιμωρούνταν οι κακοί 

άνθρωποι. Γίνεται αναφορά άλλωστε στον ποταμό Τάρταρο. Αντίστοιχα ο Ουρανός του 

Πλάτωνα ήταν τα Ιλίσια Πεδία ή αλλιώς οι Νήσοι των Μακάρων.  

 Στον μύθο των ποταμών και των λιμνών του Κάτω Κόσμου στον Φαίδωνα (112e-

114c), στον οποίο επίσης περιγράφεται η πορεία των ψυχών μετά τον θάνατο, οι ψυχές 

φτάνουν σ’ έναν τόπο όπου συμβαίνει η κρίση συνοδευόμενες από τον δαίμονά τους. Πρώτα 

κρίνονται οι ενάρετοι, κι αφού πάρουν την κρίση τους, πλέουν στον ποταμό Αχέροντα και 

πάνε στην Αχερουσιάδα όπου θα περάσουν ένα χρονικό διάστημα μέχρι να ξαναγεννηθούν. 

Αυτοί που έκαναν αδικήματα που ήταν μεγάλα αλλά έχουν το περιθώριο συγχώρεσης 

ρίχνονται αρχικά στον Τάρταρο κι έπειτα στους ποταμούς Κωκυτό και Περιφλεγέθοντα, που 

τους ξεβράζουν στη λίμνη Αχερουσιάδα. Τότε έχουν την ευκαιρία να μετανοήσουν και να 

ζητήσουν συγχώρεση απ’ όσους αδίκησαν. Αν συγχωρεθούν, τότε βγαίνει η ψυχή τους από 

τους ποταμούς, αν όχι ξαναρίχνονται στον Τάρταρο γι’ ακόμα ένα χρόνο, πορεία που μπορεί 

να κρατήσει αιώνια. Οι ψυχές με φοβερά εγκλήματα ρίχνονται στον Τάρταρο απ’ όπου δεν 

βγαίνουν ποτέ.  

 Ενδεχομένως αυτός ο μύθος να ήταν η αρχή της θεωρίας που πήρε επιρροές από 

άλλους μύθους, και εξελίχθηκε στον μύθο του Ηρός. Ή ίσως ο μύθος των ποταμών και των 

 

73 Ομήρου Οδύσσεια λ 36-37: «αἱ δ’ ἀγέροντο ψυχαὶ ὑπεξ Ἐρέβευς νεκύων κεταεθνηώτων» 
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λιμνών του Κάτω Κόσμου να ήταν αυτό που είπε ο Σωκράτης και ο μύθος του Ηρός να είναι η 

εκδοχή του Πλάτωνα.  

 Οι δικαστές που κρίνουν την τύχη των ψυχών αναφέρονται στον μύθο της κρίσης των 

ψυχών και των δικαστών τους (523a-524a) στον διάλογο Γοργία. Μέσα σ’ αυτόν τον μύθο, ο 

Σωκράτης αφηγείται τον λόγο που η τύχη των ψυχών αποφασίζεται μετά τον θάνατο, κι 

εξηγεί τί είναι αυτό που κάνει τους δικαστές να έχουν σωστή κρίση. Κάποτε, είπε, οι 

άνθρωποι κρίνονταν για την μεταθανάτια τύχη της ψυχής τους όσο ήταν ακόμα ζωντανοί, 

από ζωντανούς επίσης δικαστές. Γίνονταν όμως συνέχεια λάθη, καθώς οι πλούσιες φορεσιές 

προσέλκυαν μάρτυρες υπεράσπισης, και η καλή προετοιμασία του λόγου υπεράσπισης των 

κρινόμενων, μπέρδευαν τους κριτές. Γι’ αυτό ο Δίας αποφάσισε πως ο θάνατος θα έπρεπε να 

έρχεται ξαφνικά, ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν να προετοιμάσουν έναν λόγο 

υπεράσπισης, γυμνοί, ώστε τα πλούτοι να μην θολώνουν την κρίση των δικαστών, ενώ 

αντίστοιχα τα κουρέλια να μην τους προϊδεάζουν αρνητικά. Ως κριτές, έθεσε τους γιούς του 

Μίνωα, Ροδάμανθη και τον Αιακό, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι επίσης γυμνοί και πεθαμένοι, 

ώστε να αποφασίζουν αντικειμενικά. 

 Ο διάλογος Γοργίας, αν και ανήκει και αυτός στη δεύτερη συγγραφική περίοδο του 

Πλάτωνα, θεωρείται από τους μελετητές ότι είχε γραφτεί μερικά χρόνια πριν την Πολιτεία74. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Πλάτων έπλαθε σταδιακά την εσχατολογική πλευρά της φιλοσοφίας 

του, καθώς ο μύθος της κρίσης των ψυχών και των δικαστών τους μας δίνει στοιχεία για τους 

δικαστές που δεν αναφέρονται στον μύθο του Ηρός, στον οποίο ο Πλάτων αρκείται στην 

απλή αναφορά δικαστών που έκριναν προς ποια κατεύθυνση θα πάει η ψυχή, σαν οι 

αναγνώστες να ήξεραν ήδη ποιοι είναι αυτοί οι δικαστές. Δίνεται μία πολύ πειστική, και με 

πολύ βαθύ νόημα, εξήγηση για τον λόγο που οι άνθρωποι πάντα πεθαίνουν ξαφνικά, και 

κανείς δεν είναι ικανός να γνωρίζει ακριβώς πότε θα πεθάνει. Κατά τραγικό τρόπο, ο 

Σωκράτης εκτελέστηκε σε θάνατο, και γνώριζε ακριβώς πότε θα ήταν η στιγμή του θανάτου 

του. Και παρ’ όλο που έλεγε ότι οι ψυχές πεθαίνουν απροετοίμαστες, στον διάλογο Φαίδων, 

 

74 Βλ. παράρτημα σελ. 76 
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πρίν πιει το κώνειο ευχήθηκε στους θεούς να έχει μία ευτυχή μετοίκηση στην μετά τον 

θάνατο ζωή75.  

 Στον μύθο του Ηρός, οι ψυχές αφού κρίθηκαν και πέρασαν τα χρόνια που τους 

αναλογούσαν στον Ουρανό ή τον Κάτω Κόσμο, άρχισαν την πορεία προς την νέα τους 

γέννηση. Ο μύθος παίρνει μία φανταστική τροπή, με τις ψυχές να περπατούν οχτώ μέρες και 

να φτάνουν σ’ ένα σημείο που θα μπορούσε να διατυπωθεί ως η άκρη του κόσμου, και μία 

ακτίνα από το πρίσμα του φωτός να τέμνει Ουρανό, γή και Κάτω Κόσμο και να τα συνδέει 

μεταξύ τους. Εκεί στην άκρη του φωτός είδαν το ίδιο το σύμπαν. Το περιστρεφόμενο αδράχτι 

της Ανάγκης είναι μία μικρογραφία του σύμπαντος και της κινήσεως των τότε γνωστών 

πλανητών. Περιγράφεται με αριστοτεχνικό τρόπο πώς ο ήλιος φωτίζει τους πλανήτες σε 

διαφορετικό σημείο τους κάθε φορά, καθώς κινούνται κυκλικά γύρω του, ο καθένας με 

διαφορετική ταχύτητα και άξονα.  

 Είναι ένα ασφαλές συμπέρασμα ότι ο Πλάτων είχε γνώσεις αστρονομίας. 

Καταπιάνεται αναλυτικά με το θέμα στον Τίμαιο, όπου χαρακτηρίζει το σύμπαν ζωντανό 

οργανισμό, επειδή είναι έξυπνο και είναι ικανό γι’ αυτόνομη κίνηση. Και για να το 

χαρακτηρίσει έξυπνο σημαίνει ότι βρίσκεται σε μία τάξη (Jones, 1952:167). Στον μύθο του 

Ηρός βλέπουμε ότι αυτή που ρυθμίζει την κίνηση και την τάξη του σύμπαντος, είναι η 

Ανάγκη. Στον Τίμαιο εξηγείται ότι το σύμπαν έχει σφαιρικό σχήμα γιατί θεωρείται το τέλειο 

σχήμα, ιδανικό για το ὄν που περικλείει μέσα του τα πάντα. Του αποδίδεται επίσης η 

κοσμική ψυχή.  

Στον μύθο του Ηρός, οι σειρήνες που τραγουδούν καθήμενες επάνω στους πλανήτες, 

είναι οι μουσικές κλίμακες που αναφέρονται στον Τίμαιο, που παράγονται από τις 

πλανητικές κινήσεις και κάθε κλίμακα είναι μοναδική για κάθε πλανήτη76. Οι οχτώ σειρήνες 

 

75 Πλάτων, Φαίδων 117c: «Ἀλλ’ εὔχεσθαι γέ που τοῖς θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν ἐνθέδε ἐκεῖσε 

εὐτυχῆ γενέσθαι· ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαί τε καὶ γένοιτο ταύτῃ. Καὶ ἅμ’ εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ 

μάλα εὐχερῶς καὶ ευκόλως ἐξέπιεν.» 

76 To 2018, σ’ ένα podcast που ανέβηκε στον επίσημο ιστότοπο της NASA, το κύριο θέμα της 

συζήτησης είναι ο ηχητικός τόνος που βγάζει ο πλανήτης της Γης κατά τη διάρκεια ενός σεισμού σε 

σύγκριση με τον ήχο που βγάζει ένας σεισμός στο φεγγάρι. Όπως περιγράφει ο B. Banerdt, ο ήχος της 

Γης είναι ντιγκ (ding) σαν καμπανάκι, ενώ του φεγγαριού ντονγκ (dong) σαν ήχο από ντονγκ. Την 

περίοδο που δημοσιεύτηκε το podcast γίνονταν σεισμικές μετρήσεις στον πλανήτη Άρη. Όσο 
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τραγουδούσαν από μία νότα, και όλες μαζί συμπλήρωναν την αρμονία του σύμπαντος, το 

οποίο ως τέλειο ὄν, δεν θα μπορούσε παρά να έχει όλες του τις διαστάσεις σε αρμονία. 

Οι τρείς Μοίρες, η Λάχεσις, η Κλωθώ και η Άτραπος κάθονταν σε θρόνους πάνω απ’ 

το σύμπαν, και κατά διαστήματα ακουμπούσαν τις κινήσεις του. Είναι ένας συμβολισμός, 

καλά κρυμμένος, ότι ακόμα και μέσα στην τέλεια τάξη του σύμπαντος, υπάρχουν και τα 

απρόοπτα. Έτσι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η ύπαρξη γεγονότων ξαφνικών, μη λογικών, 

μέσα στα πλαίσια της ιδανικής πολιτείας. Ο Πλάτων δεν πίστευε στην τύχη, στην 

πραγματικότητα ούτε στην ύπαρξη θεού, ωστόσο κάπως έπρεπε ν’ αφήσει χώρο για την 

εξήγηση γεγονότων που δεν προέρχονταν από ανθρώπινες πράξεις.  

Οι Μοίρες έφτιαξαν βίους για τις ψυχές των ανθρώπων που βρίσκονταν μπροστά 

τους. Ο Hρ είπε πως μετά οι ψυχές πήραν κλήρους που καθόρισαν τυχαία τη σειρά που θα 

διάλεγαν τον βίο τους. Αυτή ήταν η απόδειξη ότι η ψυχή διαλέγει τον τρόπο ζωής της, και γι’ 

αυτό της χρειάζεται η εκπαίδευση, η εγκράτεια και η φιλοσοφία. Είναι μία από τις 

ανταμοιβές του ενάρετου τρόπου ζωής. Να μπορούν να κοιτάξουν όλες τις εκδοχές 

διαβάζοντας έναν βίο, ώστε να ζήσουν σε πραγματικά καλύτερες συνθήκες από αυτές που 

έζησαν την προηγούμενη φορά. Να διαλέξουν μία μεσότητα ζωής77 που θα τους κάνει 

πραγματικά ευτυχισμένους. 

Περιγράφονται ψυχές να κλαίνε και να οδύρονται όταν, αφού έκαναν την επιλογή 

τους τυφλωμένοι από τα λαμπρά γεγραμμένα των πρώτων σειρών, συνειδητοποίησαν ότι 

διάλεξαν βίους τυράννων και δολοφόνων. Και δεν μπορούσαν πια να δώσουν τις επιλογές 

τους πίσω. Αυτή ήταν η τιμωρία της ψυχής τους που δεν ήταν αρκετά εγκρατής, μα άπληστη 

και απερίσκεπτη, να ζήσουν όλη την επικείμενή τους μετενσάρκωση, με έναν τρόπο που θα 

τους έστελνε στον Τάρταρο, έπειτα από τον επόμενο θάνατο. Οι ψυχές που έρχονταν από τον 

Ουρανό ήταν πιο επιρρεπείς στις κακές επιλογές βίων, καθώς όλα τα χρόνια που έζησαν 

ευτυχισμένοι εκεί πάνω, ξέχασαν τις αδικίες που υπάρχουν στον κόσμο και αμέλησαν την 

μελέτη της φιλοσοφίας, που τους είχε κάποτε ανεβάσει ψηλά. Αντίθετα, οι ψυχές που είχαν 

τελέσει την τιμωρία τους στον Κάτω Κόσμο, φάνηκαν πιο συνετές στις επιλογές τους, δείγμα 

 
απίστευτο κι αν φαίνεται, η μουσική κλίμακα των πλανητών, που με τόση σιγουριά περιγράφεται στα 

πλατωνικά έργα, ενδεχομένως ν’ αποδειχθεί αληθινή στο κοντινό μέλλον, 2.500 χρόνια μετά από τη 

συγγραφή των πλατωνικών διαλόγων. 

77 Πλάτων, Πολιτεία 619a: «γνῷ τὸν μέσον ἀεὶ τῶν τοιούτων βίον αἱρεῖσθαι» 
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ότι είχαν υποφέρει πολύ, και δεν ήθελαν να ξανακαταλήξουν εκεί. Αυτό είναι ένα πολύ 

διδακτικό σημείο, καθώς έντεχνα μέσα στον μύθο ο Πλάτων βάζει την σημασία όχι απλώς 

της μετάνοιας, αλλά της σημασία της τιμωρίας στον σωφρονισμό άδικων και κακών 

συμπεριφορών. Λάθη γίνονται, αλλά με την κατάλληλη τιμωρία και αναγνώρισή τους, οι 

ψυχές επιστρέφουν στον δρόμο του αγαθού.  

Ο Ηρ είδε επίσης άλλα ηρωικά πρόσωπα του παρελθόντος, των οποίων οι ψυχές 

ταξίδεψαν μαζί του για τη νέα τους γέννηση. Ο ξακουστός τραγουδιστής Ορφέας, που στα 

Λείβηθρα τον σκότωσαν και τον τεμάχισαν γυναίκες (Γκιργκένης, 2011:14), είχε τόσο μίσος 

για το γυναικείο φύλλο που επέλεξε τη ζωή ενός κύκνου για να μην γεννηθεί από γυναίκα. Κι 

έτσι ο τραγουδιστής που χάρει στη φωνή του έφτασε τους μυθικούς ήρωες σε φήμη, έγινε το 

πουλί με την ωραιότερη φωνή, που τραγουδάει όμως μόνο μία φορά στη ζωή του, τη στιγμή 

του θανάτου του. Κοιτώντας την επιλογή του Ορφέα μέσα από ένα παλαιότερο πλατωνικό 

μύθο, τον μύθο του κύκνειου άσματος78 στον Φαίδωνα (84d-85b), όπου ο Σωκράτης 

επισημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν καταλάβει λάθος το τραγούδι του κύκνου, κανένα πουλί 

δεν τραγουδά όταν πονάει ή λυπάται, αλλά όταν αισθάνεται πραγματικά ευτυχισμένο και 

ελεύθερο79, βλέπουμε ότι ο Ορφέας με αυτή την επιλογή, δείχνει πως επιτέλους λυτρώθηκε 

από τον θυμό της δολοφονίας του στην προηγούμενη ζωή του, και είναι έτοιμος να 

προχωρήσει στο καλύτερο μέλλον που θα έρθει. Οι κύκνοι ως πουλιά του Απόλλωνα έχουν 

κληρονομήσει το χάρισμα της θέασης του μέλλοντός τους στη ζωή μετά το θάνατο, και στις 

τελευταίες τους στιγμές τραγουδούν ευτυχισμένοι που η ψυχή τους θα αφήσει το σώμα 

σύντομα. Σαν σε μία δίκαιη ανταλλαγή, θωρείται ένας κύκνος να επιλέγει τον βίο ενός 

ανθρώπου. 

Κι άλλες ψυχές, που υπέφεραν ως άνθρωποι, επέλεξαν βίους ζώων. Με μία 

στερεοτυπικά κωμική επιλογή, ο κωμικός Θερσίτης παίρνει ο βίο ενός πιθήκου. Ο Αίαντας ο 

Τελαμώνας, ο δυνατός πολεμιστής της Ηλιάδας, που έχοντας γελοιοποιηθεί χάνοντας τα 

όπλα του Αχιλλέα από τον Οδυσσέα αυτοκτόνησε, επέλεξε να γεννηθεί ως λιοντάρι, το 

δυνατότερο κι επιβλητικότερο απ’ όλα τα ζώα. Ο Αγαμέμνονας, που μίσησε τους ανθρώπους 

 

78 Παραλλαγή του αισωπικού μύθου το κύκνειο άσμα. 

79 Πλάτων, Φαίδων 85d: «οὔτε ταῦτά μοι φαίνεται λυπούμενα ᾄδειν οὔτε κύκοι, ἀλλ’ ἅτε οἶμαι τοῦ 

Ἀπόλλωνος ὄντες, μαντικοί τέ εἰσι καὶ προειδότες τὰ ἐν Ἅιδου ἀγαθὰ ᾄδουσι καὶ τέρπονται ἐκείνην 

τὴν ἡμέραν διαφερόντως ἢ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ.» 
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έπειτα από τις δολοπλοκίες τις Κλυταιμνήστρας, έγινε ένας αετός, ώστε για πάντα να πετάει 

ελεύθερος και να βλέπει τα πάντα από ψηλά, ώστε κανείς να μην μπορέσει να τον 

ξαναπαρασύρει με ψέματα . Μπορεί ο Σωκράτης να κατέκρινε την ποιητική τέχνη, και ειδικά 

τα ομηρικά έπη, στη μεγαλύτερη έκταση του διαλόγου της Πολιτείας, ακόμη και μέχρι λίγο 

πριν διηγηθεί τον μύθο του Ηρός, αλλά δίνοντας σε δύο βασανισμένους ομηρικούς 

χαρακτήρες τις ζωές δύο δυνατών, ηγετικών, περήφανων ζώων, δείχνει σε πόσο μεγάλη 

εκτίμηση τους είχε ως γενναίους άνδρες που τα γεγονότα τους αδίκησαν. Αν και το 

πιθανότερο είναι ότι διαβάζουμε τα λόγια του Πλάτωνα εδώ, που είναι γνωστό πόσο πολύ 

αγαπούσε την ποίηση, και φαντάζει λογικό να ταυτίζονταν σε τέτοιο βαθμό με τους ήρωες, 

ώστε να θέλει να τους εξιλεώσει στη συνείδηση των αναγνωστών του μύθου του. Λίγους 

στίχους παρακάτω, ο Οδυσσέας διάλεξε τον βίο του τελευταίος, με τις αναμνήσεις της 

δύσκολης προηγούμενής του ζωής στο μυαλό, έψαξε τη ζωή του πιο απλού ανθρώπου, χωρίς 

καμία δόξα και τιμές, μα γαλήνια κι ευτυχισμένη. Ένας συμβολισμός ότι τα υλικά αγαθά και 

η φήμη δεν είναι σημαντικότερα της προσωπικής ευτυχίας, που επιτυγχάνεται με την απλή, 

ασφαλή ζωή. 

Η μυθική αθλήτρια Αταλάντη, που εξαπατήθηκε από έναν άνδρα κι αναγκάστηκε να 

τον παντρευτεί, διάλεξε τον βίο ενός άντρα αθλητή, ώστε να γευτεί τις τιμές των 

αγωνισμάτων που τόσο αγαπούσε, και να μην εξαπατηθεί ποτέ ξανά από κανέναν άνδρα. 

Αντίστοιχα ειδώθηκαν ψυχές ανδρών να μπαίνουν σε σώματα γυναικών. Αλλά και ψυχές 

ζώων έπαιρναν βίους ανθρώπων, ή άλλαζαν μεταξύ τους. Εθεάθησαν άγρια ζώα να μπαίνουν 

σε ήμερα, και ήμερα σε άγρια. Εικόνα που θύμισε την αλληγορία του τέρατος, του λιονταριού 

και του ανθρώπου από το ΙΧ βιβλίο της Πολιτείας, που συντελούν τον τύραννο.  

Σαν τέλειωσαν την επιλογή των βίων, οι ψυχές παρατάχθηκαν με τη σειρά μπροστά 

στη Λάχεση για να παραλάβουν η καθεμία το δαιμόνιό της-παντα αντίστοιχο του βίου της. 

Έπειτα στην Κλωθώ, που περνούσε τις μοίρες στο αδράχτι και την Άτραπο τις έγνεθε. «Ο 

Πλάτων εκμεταλλεύτηκε τα ονόματα των Μοιρών που ήδη υπήρχαν για να τους προσάψει 

ιδιότητες όμοιες με τα ονόματά τους» (Κατσιμάνης, 2003:150-151) . Η παρουσία τους είναι 

μία εικονογράφηση του παλιού ρητού, πως ό, τι γράφει δεν ξεγράφει. Αλλά και το τέλος της 

ελπίδας, ότι ίσως αυτοί που έκαναν απερίσκεπτες επιλογές βίων θα γίνουν καλοί άνθρωποι 

τελικά. Κι ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν κακοί άνθρωποι, ότι το μέλλον τους 

είναι προδιαγεγραμμένο από δική τους υπαιτιότητα κι επιλογή, και πρέπει να δεχτούν τις 

συνέπειες.  
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Ο δαίμονας που παραλαμβάνουν οι ψυχές είναι το αποκαλούμενο «Σωκράτους 

δαιμόνιον». Ο Σωκράτης έλεγε συχνά ότι είχε πάντα δίπλα του έναν δαίμονα που οδηγούσε 

τις πράξεις του. Έναν δικό του προσωπικό θεό. Πάνω στην ύπαρξη του δαιμόνιου 

στηρίχτηκαν οι κατηγορίες για ασέβεια στους θεούς και δημιουργία νέων θεών, οι οποίες στο 

τέλος έστειλαν τον Σωκράτη στο αθηναϊκό δικαστήριο. Μπορεί στη σημερινή εποχή να μας 

ακούγεται σαν ένα σύμπτωμα σχιζοφρένειας, ωστόσο ο Σωκράτης θα μπορούσε με το 

δαιμόνιο να εννοεί την εσωτερική φωνή του μυαλού, την ικανότητα της σκέψης και της 

νοητική ανάλυσης, που είναι μοναδική στον κάθε άνθρωπο. Κάτι που θα ήταν πολύ λογικό 

να παραλαμβάνουν οι ψυχές από την Ανάγκη καθώς ετοιμάζονται για μία νέα ζωή. Η 

γέννηση σε νέο σώμα προϋποθέτει έναν νέο τρόπο σκέψης, ώστε η κάθε ψυχή να 

συμμορφωθεί ομαλά στον βίο που διάλεξε. 

Έπειτα από το σφράγισμα του βίου, έρχεται η τελευταία δοκιμασία των ψυχών. 

Διασχίζουν την κοιλάδα της Λήθης, ένα τοπίο γυμνό από δέντρα, όμοιο με την έρημο, μέσα 

σε μία καυτή αμμοθύελλα. Όταν πλέον νύχτωσε, κατασκήνωσαν δίπλα στον ποταμό 

Αμέλητα, που το νερό του διαγράφει τις μνήμες. Κουρασμένες όπως ήταν, όσες ψυχές δεν 

ήταν εκπαιδευμένες στην εγκράτεια, ήπιαν μεγάλη ποσότητα με αποτέλεσμα να ξεχάσουν τα 

πάντα από την προηγούμενη ζωή τους. Όσοι ήπιαν λιγότερο, μπόρεσαν να κρατήσουν 

κάποιες ιδέες στη μνήμη τους. Γι’ αυτό όταν τα μωρά γεννιούνται, δεν γνωρίζουν τίποτα, 

αλλά σταδιακά αρχίζουν ν’ αναγνωρίζουν πράγματα και έννοιες καθώς τα βλέπουν γύρω 

τους. Και γι’ αυτό μερικοί άνθρωποι δεν θα γίνουν ποτέ ενάρετοι, έχει χαθεί ακόμα και η 

λίγη ανάμνηση των αρετών της προηγούμενης ζωής τους, που όσο κι αν προσπαθήσουν οι 

δάσκαλοι, η μόρφωση δεν θα καταφέρει να ξαναφέρει στην επιφάνεια. Ακόμη, η πόση του 

νερού της λησμονιάς εξασφαλίζει ότι οι ψυχές θα ζήσουν τους βίους που έπλεξαν γι’ αυτούς 

οι Μοίρες στο αδράχτι τους. Ίσως αν έμπαιναν στο νέο σώμα με αναμνήσεις, οι ψυχές που 

διάλεξαν τους αμαρτωλούς βίους να μην τους εκπλήρωναν. Και παρ’ όλο που θα ήταν 

γεγονός θετικό για τους ίδιους, θα ήταν καταστροφικό για τους φιλοσόφους. Καθώς η 

σύνεση με την οποία επέλεξαν τις νέες τους ζωές θα ξεθώριαζε, μπορεί να έμπαιναν στον 

πειρασμό να ζήσουν ευκολότερα και λιγότερο ηθικά. Τότε θα καταστρέφονταν η ροή της 

φιλοσοφίας στις ανθρώπινες γενιές.  

Ο μοναδικός που δεν ήπιε νερό ήταν ο Ηρ, που έφτασε πια η ώρα να επιστρέψει στο 

σώμα του και να εκτελέσει το καθήκον του ως αγγελιοφόρος. Όπως λέει ο Σωκράτης μόλις 

ολοκληρώνει τον μύθο του, ο μύθος αυτός θα μπορούσε να σώσει κι εμάς, αν τον 
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πιστέψουμε, και θα περάσουμε τον ποταμό της Λήθης και δεν θα λερωθεί η ψυχή μας80. 

Λόγια που δείχνουν μόνο ελπίδα, ότι τα πράγματα στη ζωή θα γίνονται καλύτερα όσο 

περνούν τα χρόνια. Τραγική ειρωνεία αν σκεφτεί κανείς ότι μόλις λίγα έτη έπειτα από την 

εποχή που διαδραματίστηκε η Πολιτεία, ο Σωκράτης δολοφονήθηκε από την πόλη στους 

νόμους της οποίας αφιέρωσε τη ζωή του. 

Η αθανασία της ψυχής όμως, μόνο ελπίδα μπορεί να φέρει. Γίνεται το κίνητρο και η 

δύναμη που ωθεί τους ανθρώπους να βελτιώσουν τις ζωές τους. Όχι μόνο για την ανταμοιβή 

μετά τον θάνατο. Όπως φαίνεται από τον μύθο του Ηρός, η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι η 

σωστή επιλογή της νέας ζωής. Μίας ευτυχίας απτής, μέσα από ένα σώμα, που κάνει την 

σκέψη της ενάρετης ζωής να φαντάζει πιο λογική στο μυαλό των απλών ανθρώπων, οι οποίοι 

ειδικά τότε, σπάνια γνώριζαν κάτι πέρα από το σπίτι και την πόλη τους. Η υπόσχεση για κάτι 

απτό, κι όχι κάτι φανταστικό, είναι που θα βοηθούσε τους ανθρώπους ν’ ακολουθήσουν όσο 

πιο πιστά μπορούν έναν δίκαιο, ενάρετο κι ευτυχισμένο τρόπο ζωής, και σιγά-σιγά, να 

σχηματίσουν την ιδεατή πολιτεία. Όπως ευχήθηκε κι ο Σωκράτης στην τελευταία πρόταση 

της Πολιτείας, ας ευτυχούμε προσπαθώντας81. 

 

  

 

80 Πλάτων, Πολιτεία 621c: «μῦθος ἐσώθη καὶ οὐκ ἀπώλετο, καὶ ἡμᾶς ἂν σώσειν, ἂν πειθόμεθα αὐτῷ, 

καὶ τὸν τῆς Λήθης ποταμὸν εὖ διαβησόμεθα καὶ τὴν ψυχὴν οὐ μιανθησόμεθα.» 

81 Πλάτων, Πολιτεία 621d: «εὖ πράττωμεν» 
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Κεφάλαιο 4 

 

Η συγγραφή ενός μύθου 

 

4.1. Οι λόγοι της συγγραφής 

 

Ο Πλάτων κατάφερε να κάνει τη φιλοσοφία του προσιτή σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο 

της εποχής του, αλλά και τους μεταγενέστερους, μέσα από τους μύθους του. Η σαγηνευτική 

ομορφιά τους, καλούσε τους αναγνώστες να συνεχίσουν την ανάγνωση της δύσκολης 

φιλοσοφίας, τόσο από περιέργεια-τί θα γίνει άραγε παρακάτω-όσο και από ανάγκη να δουν 

τα σχόλια των ομιλητών των διαλόγων πάνω στα γεγονότα της ιστορίας. Κι έτσι 

ανακάλυπταν τις φιλοσοφικές ιδέες μέσα από αυτό το αρχαίο λογοτεχνικό είδος. 

 Σ’ αυτό το κεφάλαιο, δίνεται ένας μύθος, τα πέντε σκήπτρα της βασίλισσας, που έχει 

γραφτεί ακολουθώντας τα πλατωνικά πρότυπα. Καθορίζεται από την αρχή ο τόπος και ο 

χρόνος, ο οποίος μέσα στην αοριστία του, ορίζεται ως χίλια χρόνια από την αρχή της 

ιστορίας του μύθου. Τα πρόσωπα από επιλογή παραμένουν ανώνυμα, καθώς θα ήταν 

ανεπιτυχές να τους δοθούν ονόματα στηριγμένα σε θεούς και μυθικές κοσμογονίες που δεν 

υφίστανται πια. Οι αόριστοι χαρακτήρες μπορούν να σχηματίσουν καλύτερες εικόνες, και να 

μεταφραστούν πιο εύκολα στη φαντασία των σημερινών αναγνωστών. Εξάλλου και ο 

Πλάτων προσαρμόζονταν στην εποχή του, χρησιμοποιώντας στους μύθους του ήρωες που οι 

αναγνώστες του το πιθανότερο είναι ν’ αναγνώριζαν κι από κάπου αλλού. Άρα τους έκανε 

πιο εύκολη τη διαδικασία να δεχτούν τον μύθο. 

  Στον παρακάτω μύθο δίνονται από την αρχή καθολικά αποδεχτά δεδομένα, τα οποία 

αντιμετωπίζονται ως αλήθειες. Σταδιακά, μέσω της πλοκής θα αρχίσουν να καταρρίπτονται, 

και τη θέση τους θα παίρνει ένα συμπέρασμα που έχει γεννηθεί μέσα από λογική σκέψη. Η 

σταδιακή αποδοχή των συμπερασμάτων θα φανερώσει στο τέλος την αλήθεια που 

παρουσιάζει ο μύθος. Όπως στους πλατωνικούς μύθους, το τέλος δεν θα έχει διδαχτικό 

χαρακτήρα, αλλά θα παραμείνει ανοιχτό, ώστε ο κάθε αναγνώστης να χρησιμοποιήσει τη 
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φαντασία του και να δώσει το δικό του νόημα σ’ ό,τι θ’ ακολούθησε μετά. Ο στόχος του 

μύθου, είναι να δώσει τροφή για φιλοσοφικούς στοχασμούς. 
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4.2. Τα πέντε σκήπτρα της βασίλισσας  

 

 Ήταν κάποτε ένα βασίλειο απομονωμένο απ’ τον υπόλοιπο κόσμο. Βρίσκονταν σ’ 

έναν νησί καταμεσής του πελάγους, ο μόνος τρόπος να φτάσει κανείς εκεί ήταν να ταξιδεύει 

για δεκατρείς μέρες με καράβι. Στη βόρεια πλευρά του νησιού υπήρχε ένα ψηλό, δύσβατο 

βουνό, που έκρυβε μέσα του ένα ηφαίστειο. Εκεί, κατοικούσαν οι θεοί του κόσμου. 

Αναπαύονταν κάτω απ’ τη γή, και όταν ήθελαν να ελέγξουν τους ανθρώπους, άνοιγαν την 

πύλη του παλατιού τους και καπνοί κάλυπταν τον ουρανό πάνω απ’ το βασίλειο.  

 Για αιώνες δεν πλησίασε το ηφαίστειο κανείς. Όσοι προσπαθούσαν, προκαλούσαν 

την οργή των θεών, που τους γκρέμιζαν απ’ τα μυτερά βράχια και τους σκότωναν. Λέγονταν 

πως κάποτε οι θεοί κοιμήθηκαν βαριά, κι ένας τυχερός άνθρωπος μπόρεσε ν’ ανέβει ως την 

κορυφή, ένας άνδρας φτωχός, μα ικανός. Εκεί συνάντησε τους ανθρώπους που ζούσαν μέσα 

στη λάβα, πιστούς δούλους των θεών. Το σώμα τους ήταν πλασμένο από πέτρα και το δέρμα 

τους ήταν καλυμμένο με τέφρα, ενώ τα μαλλιά τους σπίθες φωτιάς. Είδαν τον δυνατό άνδρα 

και φοβήθηκαν ότι θα τους ανακάλυπταν οι άνθρωποι και θα θύμωναν οι θεοί. Γρήγορα 

άρχισαν να κλείνουν τον κρατήρα του ηφαιστείου με πέτρες. Οι θεοί όμως άκουσαν τον 

θόρυβο από τα βήματα του άνδρα και ξύπνησαν. Όταν τον είδαν στο κατώφλι του παλατιού 

τους, τον θαύμασαν για το θάρρος και τη δύναμη που είχε, ώστε να φτάσει στην κορυφή 

μόνος του. Τότε αποφάσισαν να κάνουν μαζί του μία ανταλλαγή.  

 Οι άνθρωποι της λάβας ήταν σπουδαίοι τεχνίτες. Σκάλισαν σε πετρωμένη λάβα πέντε 

μαγικά σκήπτρα, όλα όμοια στην όψη, μα στην κορυφή τους είχαν από μία γυάλινη σφαίρα, 

σε διαφορετικό χρώμα το καθένα. Οι θεοί τα πήραν και φύσηξαν πάνω στις σφαίρες, κι έτσι, 

έγιναν σκήπτρα μαγικά. Το πρώτο είχε σφαίρα χρυσή, και είπαν στον άνδρα πως θα τον 

έκανε πλούσιο. Το δεύτερο ασημένια, και θα τον έκανε λαμπρό πολεμιστή. Το τρίτο κόκκινη, 

και θα τον έκανε δίκαιο. Το τέταρτο κίτρινη, και θα τον έκανε σοφό. Και το πέμπτο πράσινη, 

και θα του έδινε την εξουσία ώστε να γίνει βασιλιάς. Θα γίνονταν όλα δικά του, αρκεί να 

ορκίζονταν ότι ποτέ κανείς δεν θα ξαναπλησίαζε το ηφαίστειο. 

 Ο άνδρας δέχτηκε την ανταλλαγή και με τα σκήπτρα στα χέρια γύρισε στην πόλη. 

Και όπως του έταξαν οι θεοί, το χρυσό σκήπτρο του έδωσε πλούτο κι έγινε άρχοντας. Το 

ασημένιο σκήπτρο του έδωσε όπλα, και νικούσε σε όλες τις μάχες. Το κόκκινο σκήπτρο τον 

έκανε δίκαιο δικαστή, που έφερε την αρμονία στην πόλη. Το κίτρινο σκήπτρο τον έκανε 
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άνδρα σοφό, και όλοι αναζητούσαν τη συμβουλή του. Και το πράσινο σκήπτρο έκανε τους 

ανθρώπους να τον λατρέψουν τόσο πολύ ώστε να τον κάνουν βασιλιά, και να εμπιστευτούν 

για πάντα στα χέρια του την εξουσία. 

 Αυτή ήταν η ιστορία, που ήταν γνωστή απ’ άκρη σ’ άκρη στο βασίλειο, και δεν 

υπήρχε ούτε μεγάλος, ούτε μικρός που να μην τη γνωρίζει. Την επαναλάμβαναν καθημερινά 

σε κάθε σπίτι, σαν προσευχή, όταν ερχόταν η ώρα να μαζευτεί η οικογένεια για το βραδινό 

τραπέζι. Λάτρευαν σαν θεό τον βασιλιά και όλους τους βασιλιάδες που τον διαδέχτηκαν στον 

θρόνο. Μακάριζαν την τύχη τους που είχαν βασιλιάδες τόσο ικανούς, που κυβερνούσαν με 

τη μαγική δύναμη των θεών. 

 Πέρασαν έτσι χίλια χρόνια, και ποτέ δεν ακούστηκε κακή κουβέντα για κανέναν 

βασιλιά. Οι άνθρωποι δούλευαν όλη τη μέρα γι’ αυτόν, του αφιέρωναν τη σοδειά και τον 

κόπο τους. Τον εμπιστεύονταν σε κάθε πρόβλημα που είχαν και του πήγαιναν κάθε μήνα από 

πέντε δώρα. Κι ας ήταν φτωχοί, κι ας μην γνώριζαν άλλο απ’ τα χωράφια και τα εργαστήριά 

τους. Τους αρκούσε να βλέπουν και να προσκυνάνε τον βασιλιά όταν τους καλούσε στην 

μεγάλη αίθουσα του παλατιού, και η λάμψη απ’ το σκήπτρο που κρατούσε κάθε φορά 

τύφλωνε τα μάτια τους. 

 Κάποτε όμως, ένας βασιλιάς αρρώστησε. Έφεραν γιατρούς από την μακρινή γή, αλλά 

κανείς δεν μπορούσε να τον γιατρέψει. Οι άνθρωποι προσεύχονταν νυχθημερόν στους θεούς, 

που τόσο απλόχερα προίκισαν τον παλιό βασιλιά, να σώσουν τώρα τον δικό τους. Παρά τα 

γιατροσόφια και τις προσευχές όμως, ο βασιλιάς πέθανε. Οι άνθρωποι θρηνούσαν σαν να 

είχε χάσει ο καθένας τον πατέρα του σπιτιού του. Το μόνο που απάλυνε τον πόνο τους, ήταν 

που ήξεραν ότι η κόρη του βασιλιά θα ήταν άξια διάδοχος, και με την ευλογία των θεών στο 

αίμα της, θα έκανε το βασίλειό της ευτυχισμένο. 

 Η νέα βασίλισσα ήταν νεαρή σε ηλικία, και ήταν ήδη φημισμένη για τη μόρφωση και 

την αρετή της. Όταν ήταν επτά χρονών, ο ίδιος ο πατέρας της πήγε στη μακρινή γή κι έφερε 

δασκάλους από κάθε άκρη της. Της δίδαξαν όλες τις επιστήμες, ήταν ένας απ’ την ανατολή 

για τα μαθηματικά κι άλλος απ’ τη δύση για τη γλώσσα. Ο βασιλιάς της έφερε αστρονόμους 

και γιατρούς, γυμναστές με μετάλλια και παρασημοφορημένους πολεμιστές, να την διδάξουν 

και να της πλάσουν έναν βασιλικό χαρακτήρα. 
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 Έτσι, όταν ήρθε η ώρα ν’ ανέβει στον θρόνο, ήταν έτοιμη ν’ αντιμετωπίσει κάθε 

δυσκολία. Και με τα σκήπτρα στο χέρι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να κάνει λάθος και να 

φέρει τη δυστυχία στο βασίλειο. 

 Η στέψη της έγινε την τρίτη μέρα απ’ την ταφή του βασιλιά. Την έντυσαν με ακριβά 

φορέματα και της φόρεσαν έναν πράσινο βελούδινο μανδύα. Χρυσή κορώνα με πράσινα 

πετράδια. Όλοι οι άνθρωποι του βασιλείου είχαν μαζευτεί στη μεγάλη αίθουσα για να δουν 

με τα μάτια τους τη στέψη. Οι πέτρινοι τοίχοι ήταν στολισμένοι με σημαίες στα πέντε 

χρώματα των σκήπτρων, και μπροστά στον θρόνο βρίσκονταν μία στοίβα από δώρα, που 

άφησαν οι άνθρωποι. Καθώς η νέα βασίλισσα περπάτησε ανάμεσά τους ως τον θρόνο, της 

πετούσαν άνθη. Μόλις κάθισε στο θρόνο, οι σύμβουλοί της τής έφεραν το σκήπτρο με την 

πράσινη σφαίρα. Έπιασε το σκήπτρο σφιχτά και το σήκωσε ψηλά. Τότε οι ακτίνες του ήλιου 

που έμπαιναν απ’ τα παράθυρα, συνάντησαν τη σφαίρα, και η αντανάκλαση πράσινου φωτός 

κάλυψε την αίθουσα. Οι άνθρωποι αναφώνησαν το όνομά της, γονάτισαν κι ακούμπησαν το 

μέτωπο στο δάπεδο από θαυμασμό και δέος.  

«Για πάντα πιστοί στην βασίλισσα, σ’ αυτή που θα κάνει το βασίλειο σπουδαίο!» 

αναφώνησαν υψώνοντας τις γροθιές τους.  

 Η νέα βασίλισσα όμως κοίταξε το σκήπτρο και σκέφτηκε: 

«Πώς ξέρουν ότι θα κάνω το βασίλειο σπουδαίο; Δεν έγινα βασίλισσα με την αξία μου, μα 

μου έτυχε στη ζωή. Είναι τόσο δυνατό αυτό το σκήπτρο;» 

 Μα μέσα στη γιορτή σύντομα ξέχασε τις σκέψεις.  

 Την επόμενη μέρα αποφάσισε να περπατήσει στους δρόμους του βασιλείου της για 

πρώτη φορά. Της δίνονταν πάντα απλόχερα ό,τι επιθυμούσε στο παλάτι, και όσο ζούσε ο 

παλιός βασιλιάς, δεν χρειάστηκε ποτέ να βγεί. Φόρεσε λοιπόν το δερμάτινο φόρεμά της για 

να προστατευτεί απο τον κρύο χειμώνα, πήρε μαζί της δύο φρουρούς, και βολεύτηκε στην 

άνετη άμαξα.   

 Σύντομα όμως δεν την βόλευαν τα πουπουλένια καθίσματα της άμαξας. Οι τροχοί 

αναπηδούσαν πάνω σε πέτρες. Κοίταξε όσο δρόμο έβλεπε απ’ το μικρό παράθυρο. Ήταν 

γεμάτος λακκούβες, λάσπες και κοτρώνες. Γιατί στην πόλη δεν είχαν τα ομοιόμορφα, 

πλακόστρωτα σοκάκια του παλατιού; Αναρωτιόταν. Έπειτα άρχισε να βλέπει τα σπίτια. 
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Ξύλινες δομές με τρύπες στους τοίχους και σπασμένα παράθυρα. Άνθρωποι καθισμένοι κάτω 

από υπόστεγα, κρατώντας καλάθια με κάθε λογής φρούτα και λαχανικά μπροστά στα πόδια 

τους. Λίγο πιο κάτω, εργαστήρια με αγάλματα κι εργαλεία κατά μήκος των τοίχων τους, 

γυναίκες άπλωναν πάγκους κάτω από καλαμένιες ομπρέλες, με όμορφα κεντήματα και 

ρούχα. Μα όλοι οι άνθρωποι φορούσαν ρούχα σκισμένα, παλιά, και τα πόδια τους ήταν 

ξυπόλυτα και λασπωμένα.  

«Οι καημένοι» σκέφτηκε η βασίλισσα που για πρώτη φορά έβλεπε άνθρωπο δίχως 

παπούτσια. «Χρειάζονται τη βοήθειά μου». 

 Γύρισε στο παλάτι θλιμμένη. Κοιτούσε το πλουσιοπάροχο δωμάτιό της, τα βιτρό 

τζάμια στο παράθυρο, φορέματα μεταξωτά και μάλλινες κουβέρτες στο κρεβάτι, τα χρυσά 

της περιδέραια που κρέμονταν σε κλαδιά κέδρου, σαν τα εκθέματα στο μουσείο του 

παλατιού. Πράγματα που περιστοίχιζαν την καθημερινότητά της, και νόμιζε ότι έτσι είναι σ’ 

όλο το βασίλειο. Πώς μπορούσε να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά; Στην στέψη της οι 

άνθρωποι έφεραν για δώρα χρυσά δαχτυλίδια και αρώματα. Με την αμφιβολία ότι δεν είδε 

καλά αποκοιμήθηκε. 

 Την επόμενη μέρα ζήτησε να της δώσουν το σκήπτρο με τη χρυσή σφαίρα που 

έφερνε τον πλούτο. Πήρε τους δύο φρουρούς και κίνησε για την πόλη. Όταν αρνήθηκε την 

άμαξα, οι σύμβουλοί της σάστισαν! Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να την μεταπείσουν. 

Ανήκουστο μία βασίλισσα να περπατά μέσα στις λάσπες και να έρχεται σε τόσο κοντινή 

επαφή με τους ανθρώπους!  

 Με το χρυσό σκήπτρο στο χέρι, βάδιζε με σταθερό ρυθμό. Είχε δεί τελικά πολύ 

σωστά. Το βασίλειο που παινεύονταν ο πατέρας της ότι ευημερούσε, ήταν χτισμένο με 

χαμόσπιτα και οι άνθρωποι ήταν καχεκτικοί και βρώμικοι. Απ’ όπου περνούσε γονάτιζαν και 

ακουμπούσαν το μέτωπο στο χώμα από ευγνωμοσύνη. 

«Ω! Έφερε το χρυσό σκήπτρο!» αναφωνούσαν. «Τώρα θα γίνουμε όλοι πλούσιοι!» 

 Σαν νύχτωσε γύρισε στο παλάτι, με το όμορφο φόρεμά της σκισμένο στις άκρες και 

τις μπότες της λασπωμένες. Σκέφτηκε πως έκανε το καθήκον της και κοιμόταν ήσυχη τα 

βράδια. Το σκήπτρο θα έδινε στους ανθρώπους πλούτο να χτίσουν γερά σπίτια και να 

προστατεύονται απ’ το κρύο.  
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 Πέρασε ένας μήνας, και όλοι ήταν ευχαριστημένοι και λάτρευαν τη βασίλισσα. Ένα 

ηλιόλουστο πρωί ζήτησε να της ετοιμάσουν την άμαξα να ξαναπάει στην πόλη, να θαυμάσει 

την πρόοδό της. Πήρε το χρυσό σκήπτρο και βολεύτηκε στην άμαξα. Μόλις όμως βγήκε απ’ 

τις πύλες του παλατιού οι τροχοί πάλι σκάλωναν στις πέτρες. Τα χαμόσπιτα της πόλης είχαν 

πιο πολλές φθορές και οι άνθρωποι φαίνονταν άρρωστοι.  

 Βγήκε από την άμαξα και πλησίασε έναν πραματευτή, που είχε απλώσει σεντόνια στο 

χώμα με κάθε λογής μικροπράγματα πάνω. Μόλις είδε μπροστά του την βασίλισσα γονάτισε 

και το μέτωπό του άγγιξε το χώμα. 

«Πού είναι τα πλούτη που σας έφερε το χρυσό σκήπτρο;» ρώτησε η βασίλισσα. 

«Είναι γεμάτη χρυσάφι η καρδιά μου που μπορώ να προσφέρω ό,τι έχω στην βασίλισσα» 

απάντησε ο άνθρωπος.  

 Και τότε η βασίλισσα είδε ότι τίποτα δεν άλλαξε. Γύρισε γρήγορα στο παλάτι, και 

μήνυσε να πάρουν τα χρυσαφικά της και να τα πουλήσουν στην μακρινή γή. Με τα χρήματα 

ν’ αγοράσουν τσιμέντο και τούβλα, να φέρουν υφάσματα και δέρματα για παπούτσια. Πήρε 

μόνη της ένα μαχαίρι και ξεκόλλησε τη χρυσή σφαίρα απ’ το σκήπτρο. Οι σύμβουλοί της 

όταν το είδαν έβγαλαν κραυγές πόνου!  

«Είναι τρελή η βασίλισσα!» είπαν. «Θα φέρει τη φτώχεια στο βασίλειο!» 

 Σαν να μην τους άκουσε η βασίλισσα, ζήτησε όταν πάνε στη μακρινή γή, να δώσουν 

τη χρυσή σφαίρα σε τεχνίτη, και να την κόψει σε νομίσματα για το βασίλειο. Κι έτσι, 

σύντομα νέες κατοικίες άρχισαν να χτίζονται, οι άνθρωποι άρχισαν να μοιάζουν υγιείς, και 

πλέον μπορούσαν ν’ αγοράζουν και να πουλούν ό,τι παρήγαγαν χρησιμοποιώντας τα 

νομίσματα.  

 Όλα φαινόταν να πηγαίνουν προς το καλύτερο. Μα τότε, συνέβη μεγάλη σύμφορα. 

Πειρατές ζήλεψαν το βασίλειο που ήταν στ’ αλήθεια πλούσιο πια κι επιτέθηκαν στις ακτές. Η 

βασίλισσα κάλεσε όλους τους ανθρώπους στη μεγάλη αίθουσα κι εμφανίστηκε μπροστά τους 

κρατώντας το ασημένιο σκήπτρο. Το σήκωσε ψηλά κι έλαμψε το ασήμι σαν το φεγγάρι.  

«Θα πάμε σε πόλεμο!» τους ανακοίνωσε και όλοι τους με τα μάτια στυλωμένα στο σκήπτρο 

φώναξαν ότι με τη δύναμη των θεών θα κερδίσουν, κι έτρεξαν να ριχτούν στη μάχη. 
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 Εξακόσιοι άνθρωποι σκοτώθηκαν μόνο την πρώτη μέρα. Η βασίλισσα απόρησε. 

Αφού είχαν την ευλογία του σκήπτρου. Ρίχτηκε και η ίδια στη μάχη, αλλά οι άνθρωποι 

γύρισαν όλοι και κοίταξαν με περιέργεια το σπαθί που είχε στο χέρι. Εκείνοι κρατούσαν 

ξύλα και πέτρες. Δεν ήξεραν τί είναι τα όπλα και πώς να τα κρατήσουν.  

 Η βασίλισσα έδρασε γρήγορα. Διέταξε κάθε τί μεταλλικό να το λιώσουν και να 

ρίξουν το μείγμα σε καλούπια του σπαθιού της. Όταν τους σώθηκαν τα μέταλλα, ξεκόλλησε 

την ασημένια σφαίρα απ’ το σκήπτρο και την πέταξε μέσα στο μείγμα. Οι σύμβουλοί της 

έτρεμαν. 

«Θα μας σκοτώσουν όλους οι πειρατές!» έλεγαν. 

Μέσα σε μία νύχτα, η βασίλισσα έδειξε στους ανθρώπους πώς να κρατούν το σπαθί 

στο χέρι, όπως κάποτε της έμαθαν οι δάσκαλοι που έφερε ο πατέρας της απ’ την μακρινή γή.  

Οι άνθρωποι, που για πρώτη φορά έπιασαν στα χέρια τους όπλα, αισθάνθηκαν ακατανίκητοι, 

κι έδιωξαν τους πειρατές από την πρώτη μάχη. Και δεν τους ενόχλησε κανείς ποτέ ξανά, 

γιατί βγήκε η φήμη ότι είναι δυνατοί πολεμιστές. Με στρατηγό τους τη βασίλισσα, 

δημιούργησαν έναν στρατό, ώστε να κρατήσουν ασφαλές για πάντα το βασίλειο. 

 Η δύναμη όμως δεν άργησε να φέρει αναρχία. Άρχισε να επικρατεί ο νόμος του 

ισχυρού. Κλοπές, δολοπλοκίες και βιαιοπραγίες έγιναν περιστατικά καθημερινά. Οι 

άνθρωποι σκότωναν ο ένας τον άλλο για χρήματα, τραυμάτιζαν θανάσιμα όποιον 

αντιπαθούσαν. Τόσο, που οι περισσότεροι κρύβονταν όλη μέρα στα σπίτια τους, φόβος είχε 

ζωγραφιστεί στα μάτια τους. Μόλις το έμαθε η βασίλισσα πήρε το κόκκινο σκήπτρο και 

κάλεσε όλους τους ανθρώπους στην μεγάλη αίθουσα του παλατιού.  

 Καθώς ύψωσε το σκήπτρο και κόκκινο φώς πόνεσε τα μάτια των ανθρώπων, ακόμα 

και οι πιο βάρβαροι έσκυψαν το κεφάλι, και ακούμπησαν το μέτωπο στο δάπεδο. Σαν τους 

σήκωσε έναν-ένα και τους έβαλε να παραδεχθούν τα σφάλματά τους, γέμισαν τ’ αφτιά της 

υποσχέσεις, ότι όλα θα είναι στο εξής δίκαια. Η βασίλισσα όμως δυσκολεύτηκε να τους 

πιστέψει. Πώς ήξερε αν όντως έλεγαν αλήθεια; Ο λόγος του ενός ερχόταν σε αντίθεση με τον 

λόγο του άλλου.  

 Μελέτησε για ώρες τα παλιά της βιβλία. Είδε πόσα άσχημα πράγματα μπορούν να 

διαπράξουν οι άνθρωποι, και πόσο εύκολο είναι το ψέμα, όταν με δύναμη και πονηριά 
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εξαγοράζουν τη δικαιοσύνη. Τους έκρινε όλους άδικα λοιπόν. Άφησε το κόκκινο σκήπτρο να 

πέσει κι έγινε θρύψαλα. Οι σύμβουλοί της κούνησαν αποδοκιμαστικά το κεφάλι. 

«Συμφορά!» είπαν. «Τώρα οι άνθρωποι θα μετατραπούν σε άγρια ζώα!» 

Η βασίλισσα διέταξε να ξαναφέρουν όλους τους ανθρώπους στην μεγάλη αίθουσα 

του παλατιού. Μόνο που αυτή τη φορά τους σήκωνε επάνω έναν-ένα, και τους κρατούσε 

όρθιους μπροστά της. Καλούσε έπειτα όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους να πουν τί 

γνώριζαν για την εκδοχή των γεγονότων που παρουσίαζε ο κατηγορούμενος. Σημείωνε τα 

πάντα, κι έπειτα μαζί με τους συμβούλους της, διαχώριζαν και σύγκριναν τις καταθέσεις. 

Πήρε σχεδόν τρείς μήνες καθημερινών ανακρίσεων, καθάρισε όμως το βασίλειο από τους 

άδικους ανθρώπους. Έφτιαξε μία φυλακή στα μπουντρούμια του παλατιού, και όσοι 

κρίνονταν ένοχοι κατέληγαν για την υπόλοιπη ζωή τους εκεί.  

 Ευχαριστημένη η βασίλισσα έφτιαξε νόμους, που οι σύμβουλοί της πέρασαν και 

κάρφωσαν έξω από κάθε πόρτα σ’ όλα τα σπίτια της πόλης. Ήσυχη πλέον, ότι οι άνθρωποι θ’ 

ακολουθούν τους νόμους και θα ζουν αρμονικά, συνέχισε να διαβάζει βιβλία. Άρχισε ν’ 

ανακαλύπτει νέα πράγματα και τρόπους που θα έκαναν το βασίλειό της καλύτερο.  

 Είχε έρθει πλέον καλοκαίρι όταν περπάτησε στους δρόμους του βασιλείου της ξανά. 

Η σύγχυσή της όμως ήταν μεγάλη. Θυμόταν ότι στους νόμους της έγραψε να πετούν οι 

άνθρωποι τα σκουπίδια τους μόνο στη χωματερή, αλλά οι δρόμοι ήταν γεμάτοι σκουπίδια. 

Ρώτησε κάθε άνθρωπο που συναντούσε γιατί δεν έπρατταν όπως έγραφαν οι πινακίδες έξω 

απ’ τις πόρτες τους. Την κοιτούσαν όλοι με απορία και γρήγορα έσκυβαν το κεφάλι κι 

ακουμπούσαν το μέτωπο στο χώμα, γιατί φοβούνταν μήπως την οργίσουν. Έμοιαζαν να μην 

καταλαβαίνουν τί έπρεπε να κάνουν. Έντρομη η βασίλισσα κατάλαβε ότι δεν ήξεραν να 

διαβάζουν.  

 Μήνυσε να της φέρουν γρήγορα το σκήπτρο με την κίτρινη σφαίρα που έδινε τη 

σοφία. Κρατώντας το στο χέρι μπήκε κι ευλόγησε κάθε σπίτι με τη θεϊκή σοφία. Καθώς 

έφευγε όμως απ’ την πόλη, θυμήθηκε όλες τις άλλες φορές που τα σκήπτρα δεν βοήθησαν μ’ 

επιτυχία. Γύρισε βιαστικά πίσω κι έβαλε έναν άνθρωπο να της διαβάσει την πινακίδα με τους 

νόμους. Από τα χείλη του βγήκε μόνο σιωπή.  

 Η βασίλισσα κοίταξε με απέχθεια το σκήπτρο με την κίτρινη σφαίρα. Απαίτησε να 

την πάνε στο σχολείο της πόλης, να δεί με τα μάτια της τί μάθαιναν αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι 
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γύρω της απόρησαν και ρώτησαν τί είναι σχολείο. Έτσι εξηγούνταν η άγνοιά τους λοιπόν. Η 

βασίλισσα αναλογίστηκε όλους τους δασκάλους που έφερε ο πατέρας της απ’ τη μακρινή γή, 

για να την πλάσουν έτσι ώστε να γίνει σωστή βασίλισσα, και αμέσως αποφάσισε τί 

χρειάζονταν το βασίλειό της.  

 Χτυπώντας τη σε μία πέτρα, έσπασε σε κομμάτια την κίτρινη σφαίρα. Τα μάζεψε και 

ζήτησε να της φέρουν από τη μακρινή γή τόσους δασκάλους, όσα τα κίτρινα κομμάτια. Οι 

σύμβουλοί της αυτή τη φορά δεν έβγαλαν άχνα.  

Η βασίλισσα έδωσε χρήματα κι έχτισε ένα μεγάλο σχολείο. Δώρισε στο σχολείο όλα 

της τα βιβλία και τα εκθέματα του μουσείου του παλατιού. Κάθε φορά που άλλαζε η εποχή, 

αγόραζε τόσα βιβλία από τον μακρινό κόσμο, όσα και ο αριθμός των ανθρώπων που 

φοιτούσαν στο σχολείο, και τα μοίραζε στους μαθητές. Κι έτσι το βασίλειό της άνθισε, 

εμφανίστηκαν γιατροί, επιστήμονες και λογοτέχνες. Οι άνθρωποι ζούσαν πια ευτυχισμένοι, 

υγιείς, μορφωμένοι και οικονομικά ανεξάρτητοι.   

 Η βασίλισσα έβλεπε το βασίλειό της και καμάρωνε. Πάντα όμως έπεφτε πάνω της μία 

σκιά. Οι άνθρωποι υμνούσαν τους θεούς και το σκήπτρο με την πράσινη σφαίρα, που έκανε 

τη βασίλισσά τους άξια να κυβερνά τον τόπο τους. Κάθε φορά που από το ηφαίστειο έβγαινε 

καπνός, έστηναν γιορτή, για να δείξουν στους θεούς πόσα είχαν καταφέρει χάρει σ’ αυτούς.  

Η ίδια όμως έβλεπε πλέον την αλήθεια.  

 Τα σκήπτρα ήταν όλα τους άχρηστα. Κι αν όντως υπήρχαν θεοί που τους εμφύσησαν  

μαγεία, τότε ήταν ανάξιοι κάθε θαυμασμού. Γιατί απέτυχαν οικτρά, το μόνο που κατάφεραν 

ήταν να φέρουν στους ανθρώπους εξαθλίωση και δυστυχία. Δεν τους άξιζε καμία τιμή, το 

μόνο που θα τους άρμοζε θα ήταν να χαθεί η ανάμνησή τους στον χρόνο, ώστε οι άνθρωποι 

να ζουν ελεύθεροι από θεούς και πίστη σε ανύπαρκτες δυνάμεις. 

 Τα ίδια τα σκήπτρα, ήταν η μεγαλύτερη απάτη. Αρνούνταν πλέον να πιστέψει ότι η 

προέλευσή τους ήταν θεϊκή, ότι μέσα στο ηφαίστειο κατοικούσαν άνθρωποι. Όπως 

απαρνήθηκε ολόκληρη την ιστορία του πρώτου βασιλιά της περιοχής, του ήρωα, ήταν 

πεπεισμένη πως ποτέ δεν ανέβηκε στο ηφαίστειο. Βρήκε μέσα στα βιβλία της ότι ο καπνός 

που βγαίνει απ’ το ηφαίστειο είναι δηλητηριώδης, και γι’ αυτό δεν μπορεί, ούτε θα μπορέσει 

κανείς να πλησιάσει την κορυφή. Ο ήρωας, που χιλιάδες γενιές ανθρώπων γαλουχήθηκαν να 

τιμούν, δεν ήταν τίποτα άλλο από έναν πανούργο άνθρωπο, έναν ικανό τεχνίτη της ορυκτής 

λάβας, που έφτιαξε τα σκήπτρα για να τους εξαπατήσει.  
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 Ήταν λογικό οι άνθρωποι που ζούσαν χωρίς καμία ευκολία, να δεχθούν με τιμές τον 

ψεύτη που τους υποσχέθηκε μαγεία. Κι αυτός, για να μην ανακαλύψει κανείς την πλάνη του, 

άφησε τους ανθρώπους να ζουν μέσα στην άγνοια, σε άθλιες συνθήκες, ώστε να παραμένουν 

πιστοί στον βασιλιά. Να μην τολμήσουν ποτέ να επαναστατήσουν και να ζητήσουν μία 

καλύτερη ζωή. Και να νιώθουν πάντα αδύναμοι, αφού κάθε αρετή υπήρχε μέσα στα 

σκήπτρα, και άρα μόνο στα χέρια του βασιλιά που τα κρατούσε. 

 Η βασίλισσα αποφάσισε ν’ αποδείξει στους ανθρώπους ότι έπρεπε να διαγράψουν 

ιστορία και θεούς ώστε να γίνουν πραγματικά ευτυχισμένοι. Χρειάζονταν μία νέα αρχή, να 

φτιάξουν μία ζωή που θα στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις. Μόνο με τα λόγια όμως δεν 

θα κατάφερνε να διαγράψει την πίστη που είχε ριζώσει μέσα τους τόσο βαθειά, που σκέπαζε 

την αλήθεια. Αποφάσισε να πράξει ρισκάροντας την ίδια της τη θέση. 

 Διέταξε να μαζέψουν όλους τους ανθρώπους στην μεγάλη αίθουσα του παλατιού. 

Καθισμένη στον θρόνο της ύψωσε το σκήπτρο με την πράσινη σφαίρα και τους είπε ότι 

ήθελε να την ακολουθήσουν ως την κορυφή του ηφαιστείου. Οι άνθρωποι την κοίταξαν σαν 

να ήταν τρελή κι έστρεψαν με τρόμο το κεφάλι προς τη μεριά του ηφαιστείου. Η πίστη τους 

όμως ήταν πιο ισχυρή, για την βασίλισσα θα θυσίαζαν και την ίδια τους τη ζωή. 

 Άρχισαν λοιπόν την ανάβαση. Η βασίλισσα είχε κατηχήσει τους συμβούλους της να 

εξηγούν στους ανθρώπους τη λειτουργία ενός ηφαιστείου καθώς ανεβαίνουν. Οι μεγαλύτεροι 

πέρασαν τα λόγια τους για βλασφημία, αφού αλλιώς τα είχαν πει οι θεοί, μα δεν μίλησαν. 

Αλλά οι νεότεροι, που πήγαιναν στο σχολείο και είχαν πια δασκάλους να τους ανοίγουν τα 

μάτια, άρχισαν να συμφωνούν. Όντως, όσο ψηλότερα πήγαιναν, τόσο τους γινόταν πιο 

δύσκολη η αναπνοή. Σε κάθε ύψωμα, το πλήθος που ανέβαινε με τη βασίλισσα λιγόστευε. 

Όσοι ένιωθαν τις δυνάμεις τους να τους εγκαταλείπουν, σταματούσαν και κατασκήνωναν, 

παρακολουθώντας την ανοδική πορεία των υπολοίπων. 

 Όταν πια είχαν πλησιάσει στα σύννεφα που έζωναν την κορυφή του βουνού, η 

βασίλισσα κατάλαβε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει ψηλότερα. Όμοια και οι συνοδοιπόροι 

της, όλοι τους ήταν ζαλισμένοι και κατάκοποι.  

«Δείτε πώς αισθάνεστε τώρα» είπε η βασίλισσα. «Πιστεύει κάποιος από εσάς ότι θα 

μπορούσε να φτάσει την κορυφή;» 
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 Οι λίγοι άνθρωποι που την ακολουθούσαν ακόμα, κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Κανείς 

δεν τόλμησε να σηκώσει το χέρι. Τα μάτια τους όμως γυάλιζαν κοιτώντας το σκήπτρο με την 

πράσινη σφαίρα. 

«Μόνο οι βασιλείς που έχουν την θεϊκή ευλογία και το μαγικό σκήπτρο μπορούν ν’ ανέβουν 

ως την κορυφή!» ακούστηκαν πολλές φωνές μαζί. 

 Οι σύμβουλοι της βασίλισσας επανέλαβαν τις πληροφορίες για την γεωλογία του 

εδάφους, για το χαμηλό οξυγόνο και τον μολυσμένο αέρα του ηφαιστείου. Οι άνθρωποι δεν 

φαίνονταν να συνειδητοποιούν ακόμα ότι γι’ αυτούς τους λόγους ποτέ κανείς δεν θα έφτανε 

στην κορυφή.  

«Είστε οι πιο δυνατοί άνθρωποι του βασιλείου» είπε η βασίλισσα. «Αν όχι εσείς, τότε ποιος 

είναι ο ήρωας που μπορεί;» 

«Εσύ βασίλισσά μας, έχεις τη δύναμη του σκήπτρου με την πράσινη σφαίρα!» 

 Απογοητευμένη η βασίλισσα φώναξε με όλη της τη δύναμη, ώστε η ηχώ να φέρει τα 

λόγια της και σ’ αυτούς που σταμάτησαν χαμηλότερα. 

«Ζούσατε για εκατοντάδες χρόνια μέσα στην φτώχεια και την εξαθλίωση. Σας έφτιαξα 

σπίτια. Σας έδωσα νομίσματα. Πιστεύετε ότι αυτά τα έδωσαν τα σκήπτρα;» 

 Οι άνθρωποι κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Είχαν αγαπήσει τόσο πολύ τα ζεστά τους 

τσιμεντένια σπίτια, τα όμορφα ρούχα και τα γερά παπούτσια. Αλλά όλα αυτά τ’ απέκτησαν 

αφότου η βασίλισσα κατέστρεψε το χρυσό σκήπτρο. 

«Χωρίς πολεμικές γνώσεις, ήσασταν έρμαιο στον κάθε κατακτητή. Γλιτώσατε μόνοι τις 

οικογένειές σας μόλις μάθατε να πολεμάτε. Το σκήπτρο το έδωσε αυτό; Δεν ήταν δικός σας 

κόπος;» 

 Μερικές φωνές ακούστηκαν, μα δεν έβγαινε νόημα. Ωστόσο τώρα η βασίλισσα είδε 

προβληματισμένες εκφράσεις στα περισσότερα πρόσωπα. 

«Αν δεν μαθαίνατε να συμμορφώνεστε όλοι στους ίδιους νόμους, θα σκοτωνόσασταν μεταξύ 

σας. Δεν είναι καλύτερα τώρα που δεν φοβάστε; Θέλατε να συνεχίσει να είναι δικαστής 

όποιος κρατά το κόκκινο σκήπτρο κι ας δικάζει άδικα;» 
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«Έχει δίκιο!» ακούστηκε η πρώτη δυνατή φωνή.  

Μία γυναίκα βγήκε ανάμεσα απ’ τους ανθρώπους και γονάτισε πλάι στην βασίλισσα. 

Φάνηκαν πολλοί να συμφωνούν, μα κανένας άλλος δεν τόλμησε να κάνει βήμα. 

«Δεν γνωρίζατε τίποτα για τον κόσμο. Τώρα μπορείτε να μάθετε τα πάντα. Έχετε σχολείο. 

Έχετε βιβλία. Μπορείτε να ταξιδέψετε. Κι αυτά τα σκήπτρα σας τα έδωσαν;» 

 Οι περισσότεροι άνθρωποι γονάτισαν και προσκύνησαν τη βασίλισσα.  

«Η ιστορία λέει ότι τα σκήπτρα έχουν σώσει αυτό το βασίλειο!» άρχισαν να φωνάζουν οι 

λίγοι που δεν είχαν πειστεί ακόμα. 

 Τότε η βασίλισσα ύψωσε το τελευταίο της σκήπτρο, το πράσινο σκήπτρο που 

μπορούσε να κάνει κάποιον βασιλιά. 

«Είμαι για εσάς βασίλισσα μόνο επειδή κρατάω το σκήπτρο; Πιστεύει κάποιος από εσάς ότι 

θα χειρίζονταν καλύτερα τη θέση του βασιλιά; Δεν νοιάστηκα για το βασίλειό μου; Δεν 

πολέμησα γι’ αυτό; Δεν φρόντισα τους ανθρώπους του;» 

 Ακολούθησε σιωπή, και χωρίς να διστάσει στιγμή, η βασίλισσα πέταξε το πράσινο 

σκήπτρο στον γκρεμό. Ακούστηκαν φωνές και ουρλιαχτά μέχρι τους πρόποδες του βουνού. 

Μόλις έσπασε την πηγή της πίστης τους. Άκουσε τις κραυγές που έλεγαν ότι τώρα τους 

κατέστρεψε, οι θεοί θα θύμωναν με την ασέβειά της και θα τους τιμωρούσαν. Οι άνθρωποι 

οδύρονταν και θρηνούσαν. Μα κανείς δεν τόλμησε ν’ απαιτήσει την καθαίρεσή της.  

«Δεν θα σας τιμωρήσει κανείς, γιατί δεν υπάρχουν θεοί κάτω απ’ τη γή!» είπε. Παρά την 

αναστάτωση που ακολούθησε συνέχισε να μιλά με σταθερή φωνή. «Η μαγεία των σκήπτρων 

ήταν μόνο μία απάτη. Καταντήσατε φτωχοί, γιατί κανείς δεν σας άφησε να μορφωθείτε για 

να δείτε πώς μπορείτε να ζήσετε καλύτερα. Τιμήσατε έναν απατεώνα για ήρωα, γιατί σας 

εξαπάτησε, σας πλάνεψε όταν υποσχέθηκε μαγεία. Σας έκανε να φοβάστε τους θεούς, ώστε 

να πιστεύετε ότι χρειάζεστε την εύνοια και τη βοήθειά τους, και να μην προσπαθήσετε ποτέ 

ν’ αλλάξετε όσα σας επιβλήθηκαν. Όταν τώρα επιστρέψετε στην πόλη, τα πάντα θα είναι 

όπως τ’ αφήσατε. Θα χτίσετε ένα καλύτερο βασίλειο με τα χέρια σας! Από τη θέση μου σας 

υπόσχομαι μόνο ότι τον επόμενο βασιλιά θα τον διαλέξετε εσείς, και θα μπορείτε να κρίνετε 

ποιος απ’ όλους σας θα γίνει ο πιο άξιος να αναλάβει αυτό το βασίλειο!»  
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 Όλοι οι άνθρωποι γονάτισαν και ακούμπησαν το μέτωπο στο χώμα. Μοιρασμένοι σε 

πιστούς και δύσπιστους ακόμα στα λόγια της νεαρής βασίλισσας, άρχισαν την κατάβαση του 

βουνού. Όταν φάνηκαν οι πρώτες κορυφές κτηρίων, έτρεξαν μ’ ανυπομονησία να δουν αν 

μαζί με τα σκήπτρα καταστράφηκε και η ευτυχία τους. Αυτό που αντίκρισαν ήταν τα πάντα 

όμοια, όπως ακριβώς τα άφησαν. Και τότε πίστεψαν τη βασίλισσα, και αναγνώρισαν όλες 

της τις πράξεις που τους άνοιξαν τα μάτια. 

 Πέρασαν τα χρόνια και η βασίλισσα γέρασε με τη συνείδησή της καθαρή. Οι 

άνθρωποι συνέχισαν να γονατίζουν και ν’ ακουμπούν το μέτωπο στο χώμα όποτε την 

έβλεπαν, όχι πια από τυφλή αφοσίωση, αλλά από ευγνωμοσύνη, που με τη λαμπρή βασιλεία 

της, τους άλλαξε τη ζωή. Συνέχισαν ν’ ακολουθούν τους δίκαιους νόμους, να μορφώνονται 

και να προσπαθούν κάθε μέρα να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Κι αντί να βλέπουν με λύπη 

τη στιγμή που αγαπημένη τους βασίλισσα θα έφευγε από τη ζωή, την έβλεπαν με την 

προσδοκία, πως θα ήταν έτοιμοι ν’ αποδείξουν ότι η καλύτερη ζωή τους έκανε ικανότερους 

πολίτες.  
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Επίλογος 

 

Άθελά του ο Πλάτων, με τα γραπτά που άφησε, πραγματοποίησε καί το νεανικό και 

ονειροπόλο, καί το ώριμο και προσγειωμένο όνειρό του. Εκτός από τον τίτλο του ενός από 

τους μεγαλύτερους φιλοσόφους όλων των εποχών, κρατά και τον τίτλο ενός μεγάλου 

συγγραφέα. Αν δεν πάντρευε τη φαντασία με τη σοβαρότητα των λόγων του, δεν θα είχε 

επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ίσως, αν ο Σωκράτης είχε διαβάσει τους διαλόγους του Πλάτωνα, να 

άλλαξε την κακή γνώμη που είχε για κάθε μορφή λογοτεχνίας.  

 Τα πλατωνικά έργα είναι υπέροχα λογοτεχνικά αναγνώσματα. Προσφέρουν γνώση 

και ψυχαγωγία μαζί. Οι μύθοι προσθέτουν μία μαγική νότα σε αναγνώσματα που 

αναφέρονται κυρίως σε ενήλικες. Στη σημερινή εποχή, οι ενήλικες τείνουν να ξεχνούν ότι οι 

φανταστικές διηγήσεις για θεούς και μαγικά πλάσματα δεν ανήκουν μόνο στην παιδική 

ηλικία. Χρειάζονται αναγνώστες ώριμοι και με ολοκληρωμένο τρόπο σκέψης, ώστε να 

μπορούν να κατανοήσουν τα νοήματα που περιέχει κάθε μύθος, πίσω από τις λέξεις και τις 

όμορφα δομημένες εικόνες του. 

Ο μύθος του Ηρός είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα μύθων που μπορούν να 

κεντρίσουν το ενδιαφέρον και τις ανησυχίες ενός αναγνώστη. Περικλείει μέσα του θεωρίες, 

γνώση, φαντασία και στοιχεία που πυροδοτούν το ενδιαφέρον για περεταίρω ενασχόληση με 

το θέμα τους. Ερωτήματα που θα επιστρέψουν στο μυαλό, και ίσως την ανάγκη για 

αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών για να δώσουν απαντήσεις. Ειδικά πάνω σ’ ένα τόσο 

αμφιλεγόμενο θέμα, την αθανασία της ψυχής. Ο μύθος μας πρόσφερε μία οπτική, που για 

πολλούς ανθρώπους αποτελεί απόδειξη αυτής της θέσης, για κάποιους άλλους όμως είναι 

μόνο η ώθηση για προσωπική αναζήτηση της αλήθειας που οι ίδιοι ψάχνουν. 

 Η παρούσα εργασία εστίασε στον μύθο του Ηρός περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. 

Αυτή η επιλογή δεν βασίστηκε μόνο στη φιλοσοφική αξία του. Έχει τις ρίζες της σ’ ένα 

απόγευμα του 2012, όταν σε ένα φοιτητικό αμφιθέατρο η διήγηση του μύθου προσήλωσε 

τους φοιτητές σαν παιδικό παραμύθι. Ίσως γιατί στην μονότονη εκπαίδευση του σχολείου, ο 

Πλάτων ποτέ δεν παρουσιάστηκε ως συγγραφέας, αλλά μόνο ως αυστηρός φιλόσοφος, του 

οποίου οι θεωρίες έπρεπε να αποστηθίζονται κατά γράμμα. Ακόμα και η παρουσία κάποιων 

από τους μύθους του στα σχολικά βιβλία, δόθηκε με έναν τρόπο ξερό, που αφαιρούσε κάθε 

υποψία φαντασίας. Ο μύθος του Ηρός έγινε ένα παράθυρο, που έδειξε ότι μπορούν να 
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φτιαχτούν μύθοι με θέματα πιο περίπλοκα από τα παιδικά παραμύθια που κυκλοφορούν 

πλέον, μύθοι για ενήλικο αναγνωστικό κοινό. 

 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας ένας τέτοιος μύθος έγινε πραγματικότητα. Σκόπιμα 

δεν δόθηκε καμία εξήγηση για το θέμα που πραγματεύεται, ώστε κάθε αναγνώστης να 

μπορέσει να δώσει τη δική του εξήγηση, και ν’ απορροφηθεί στις δικές του σκέψεις. Έπειτα 

από την ανάγνωση της ανάλυσης του μύθου του Ηρός, ενδεχομένως να έγιναν πιο φανερά τα 

σημεία που ένα απαίδευτο μάτι δεν θα μπορούσε να εστιάσει, να αποδομήσει και να κρίνει.  

 Στο τέλος, αυτό που πάντα άφηναν οι μύθοι, ήταν ένα μικρό φανταστικό ταξίδι του 

μυαλού, που διαρκούσε τόσο, όσο χρειάζονταν νέες σκέψεις για ν’ ανθίσουν.  
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Παράρτημα 

 

Πίνακας κατάταξης πλατωνικών έργων με ιστορική χρονική σειρά, σύμφωνα με τις έρευνες 

των μελετητών v. Armin, Lutosławski, Raeder, Ritter και Wilamowitz (Bormann, 2006:23): 

 

v. Armin Lutosławski Raeder Ritter Wilamowitz 

 

Ἴων 

Πρωταγόρας 

Λάχης 

Πολιτεία Ι 

Λύσις 

Χαρμίδης 

Εὐθύφρων 

Εὐθύδημος 

Γοργίας 

Μένων 

Ἱππ. Ἐλ. 

Κρατύλος 

Συμπόσιον 

Ἱππ. Μειζ. 

Ἀπολογία 

 

 

Εὐθύφρων 

Κρίτων 

Χαρμίδης 

 

Λάχης 

Πρωταγόρας 

 

Μένων 

Εὐθύδημος 

Γοργίας 

Πολιτεία Ι 

Κρατύλος 

Ἀπολογία 

Ἴων 

Ἱππ. Ἐλ. 

Λάχης 

Χαρμίδης 

Κρίτων 

Ἱππ. Μείζ. 

Πρωταγόρας 

Γοργίας 

Μενέξενος 

Εὐθύφρων 

Μένων 

Εὐθύδημος 

Κρατύλος 

Λύσις 

Ἱππ. Ἐλλ. 

 

Λάχης 

Πρωταγόρας 

Χαρμίδης 

Εὐθύφρων 

Ἀπολογία 

Κρίτων 

Γοργίας 

Ἱππ. Μείζ. 

Εὐθύδημος 

Κρατύλος 

Μένων 

Μενέξενος 

Λύσις 

Ἴων 

Ἱππ. Ελ. 

Πρωταγόρας 

Ἀπολογία 

Κρίτων 

Λάχης 

 

Λύσις 

Χαρμίδης 

Εὐθύφρων 

Γοργίας 

Μενέξενος 

Μένων 

Κρατύλος 

Εὐθύδημος 
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Φαίδων 

Κρίτων 

Πολ. ΙΙ-Χ 

Θεαίτητος 

Παρμενίδης 

Φαῖδρος 

Σοφιστής 

Πολιτικός 

 

 

Νόμοι 

Συμπόσιον 

Φαίδων 

Πολιτεία ΙΙ-Χ 

Φαῖδρος 

Θεαίτητος 

Παρμενίδης 

Σοφιστής 

Πολιτικός 

Τίμαιος 

Κριτίας 

Νόμοι 

Συμπόσιον 

Φαίδων 

Πολιτεία 

Φαῖδρος 

Θεαίτητος 

Παρμενίδης 

Σοφιστής 

Πολιτικός 

Τίμαιος 

Κριτίας 

Νόμοι 

Ἐπινομίς 

Συμπόσιον 

Φαίδων 

Πολιτεία 

Φαῖδρος 

Θεαίτητος 

Παρμενίδης 

Σοφιστής 

Πολιτικός 

Κριτίας 

Φίληβος 

Νόμοι 

Φαίδων 

Συμπόσιον 

Πολιτεία 

Φαῖδρος 

Παρμενίδης 

Θεαίτητος 

Σοφιστής 

Πολιτικός 

Κριτίας 

Φίληβος 

Νόμοι 

 

Ταξινόμηση των πλατωνικών έργων σύμφωνα με τους Ueberweg-Praechter (1926:189) 

 

I. Ἀπολογία, Κρίτων, Ἴων, Πρωταγόρας, Λάχης, Πολιτεία Ι, Λύσις, Χαρμίδης, 

Εὐθύφρων 

II. Γοργίας, Μένων, Εὐθύδημος, Ἱππίας Ἐλάσσων, Κρατύλος, Ἱππίας Μείζων, 

Μενέξενος 

III. Συμπόσιον, Φαίδων, Πολιτεία ΙΙ-Χ, Φαῖδρος 

IV. Θεαίτητος, Παρμενίδης, Σοφιστής, Πολιτικός, Φίληβος, Τίμαιος, Κριτίας, Νόμοι, 

Ἐπινομίς 
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