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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Κάθε λαός από την αρχαιότητα ως τις µέρες µας έχει εκφραστεί µε 

µύθους. Η ύπαρξη των µύθων σε όλους τους πολιτισµούς οφείλεται στο 
γεγονός ότι αυτοί αποτελούν: α) ένα µέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής 
απόψεων, β) µια προσπάθεια ερµηνείας του κόσµου και των φαινόµενων, 
αλλά κυρίως γ) ένα προϊόν τέχνης, µια ανθρώπινη δηµιουργία και 
έκφραση. Τα παραµύθια, οι θρύλοι, οι µυθολογίες και οι λαϊκές δοξασίες 
γεννήθηκαν µέσα σε διαφορετικές κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες και 
από διαφορετικούς κάθε φορά ανθρώπους, αντικατοπτρίζοντας έτσι την 
ιδιοσυγκρασία του ατόµου ή του λάού απ’ τον οποίον προήλθαν. 

«Η µυθολογία ήταν αρχικά η καταγραφή της πείρας των 
πρωτόγονων ανθρώπων. Ο άνθρωπος χάρη στη λογική του ξεχωρίζει από 
τον κόσµο των ζώων. Και η λογική του τον βοηθά στη συγκέντρωση και 
ταξινόµηση των γνώσεων πού αποκοµίζει µε την άµεση πρακτική του. Η 
µετάδοση της γνώσης αυτής αρχικά γινόταν µε την µίµηση. Χρειάστηκε 
όµως να διατυπωθούν αυτά σε λογικές έννοιες και να εκφραστούν ως 
τέτοιες. Έτσι ο πρωτόγονος άνθρωπος από την απλή αναπαράσταση – 
µίµηση, περνάει στην αναπαράσταση µε λόγια – µε µύθο. Κάπου εδώ 
αρχίζει η µυθική έκφραση. Ο µύθος λοιπόν, είναι ο τρόπος έκφρασης και 
πραγµάτωσης της γνώσης για τον πρωτόγονο άνθρωπο»1. 

Ο µύθος χρησιµοποιείται ως µέσον επικοινωνίας και µετάδοσης 
πληροφοριών, «εµφανίζεται ως ένα µήνυµα µέσω του οποίου µια 
δεδοµένη κοινότητα µεταδίδει από γενιά σε γενιά όσα διατηρεί στη 
µνήµη από το παρελθόν της»2. «Ένας µύθος ανακαλεί πάντα µια 
ανάµνηση που, διατηρήθηκε στη µνήµη µιας ολόκληρης κοινότητας»3. 

Η αρχαία ελληνική µυθολογία είναι γέννηµα του πολιτισµού των 
Ελλήνων και διαφέρει από τις µυθολογίες των άλλων λαών. «Οι 
σηµαντικότερες όµως διαφορές της και αυτές που τελικά αναδεικνύουν 
τη µοναδικότητα της είναι δύο: i) Το γεγονός ότι από πολύ νωρίς 
αξιώθηκε να γίνει ποίηση από µεγάλους ποιητές που τα ποιήµατά τους 
σχετικά νωρίς πήραν µορφή γραπτού κειµένου και φυσικά, ii) το ότι δεν 
στάθηκε εµπόδιο στην εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης»4. «Το πλήθος των 
µύθων που υπήρχε στον Ελλαδικό χώρο, οι Έλληνες προσπάθησαν να το 
τυποποιήσουν σε µια µυθολογική παράδοση, χωρίς αντιφατικούς µύθους. 
Έκαναν τη µυθολογία κοµµάτι της ιστορίας και έντυσαν µε µύθους τους 
Θεούς, τους βασιλιάδες και τους ήρωες. Τους µύθους όµως των Θεών, 
πολλοί πνευµατικοί άνθρωποι και ανάµεσά τους ο Πλάτων, θέλησαν να 
καθάρουν από απάνθρωπες αγριότητες και απαράδεκτες συµπεριφορές, 
που δεν ανταποκρίνονταν στο εξελιγµένο ηθικό αισθητήριο του 
Ελληνικού κόσµου»5. Άρα ο µύθος προϋπήρχε ως µέσο έκφρασης στον 

                                                 
1 Βλ. διαδικτυακό τόπο www.clab.edc.uoc.gr/seminar/heraklio/promitheas/myth.htm σ.3-4 
2 Βλ. Luc Brisson, Ο Πλάτων, οι λέξεις και οι µύθοι, σ.21 
3 Βλ. Luc Brisson, Ο Πλάτων, οι λέξεις και οι µύθοι, σ.25 
4 Βλ. Σπυρόπουλος Η., Πλάτωνος µύθοι, σ.15-16 
5 Βλ. Σπυρόπουλος Η., Πλάτωνος µύθοι, σ.19 
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παραδοσιακό ποιητικό λόγο και δεν τον επινοεί ο Πλάτωνας, απλά τον 
χρησιµοποιεί.  

Ο Πλάτων (427-347 π.Χ.), χρησιµοποιεί συχνά το µύθο µέσα στο 
φιλοσοφικό του έργο. Μύθοι µε διαφορετικά θέµατα υπάρχουν στα έργα 
του Πλάτωνα: Φαίδρος, Φαίδων, Γοργίας, Πολιτεία, Θεαίτητος, 
Ευθύφρων, Φίληβος, Κρίτων, Πρωταγόρας, Συµπόσιο, Τίµαιος, Κριτίας, 
Απολογία, Νόµοι, και Πολιτικός. Τα θέµατα για τα οποία χρησιµοποιεί 
µύθους είναι κυρίως : η ψυχή και η πορεία της µετά το θάνατο, η 
δικαιοσύνη, η δηµιουργία του κόσµου και η γραφή. Έτσι προκύπτουν οι 
παρακάτω οµάδες µύθων για τα εξής θέµατα: i)Μύθοι για τη 
µεταθανάτια πορεία της ψυχής (εσχατολογικοί µύθοι) που βρίσκονται 
στα έργα του: Φαίδων, Γοργίας, Πολιτεία, Κρίτων και Απολογία. 
ii)Μύθοι για την δηµιουργία του κόσµου (κοσµογονικοί µύθοι), οι 
οποίοι παρουσιάζονται στους διαλόγους: Πρωταγόρας, Θεαίτητος, 
Τίµαιος, Φίληβος,Συµπόσιο. iii)Μύθοι για την Ατλαντίδα υπάρχουν 
στους διαλόγους : Τίµαιος και Κριτίας καθώς και µύθοι που σχετίζονται 
µε την iv)ψυχή και τον έρωτα, στα έργα του: Φαίδρος και Συµπόσιο. Η 
τελευταία κατηγορία µύθων αναφέρεται σε v)µύθους για τη  γραφή και 
τα γράµµατα, οι οποίοι βρίσκονται στους διαλόγους : Φαίδρος και 
Φίληβος. Υπάρχουν επίσης κάποιοι µύθοι που δεν µπορούν να ενταχθούν 
σε ένα ευρύτερο σύνολο, όπως ο µύθος για τα Τζιτζίκια στο Φαίδρο ή 
του Βορέα και την Ωρείθυιας στο ίδιο έργο καθώς και η µυθολογική 
αναφορά στην Πάραλο στον Φαίδωνα και η αναφορά στη Μνηµοσύνη 
στο Θεαίτητο. 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθώ µόνο µε τους 
εσχατολογικούς µύθους, αλλά και µε τις εικόνες που έχουν ως θέµα τους 
την ψυχή, χωρίς να διαχωρίζω το µύθο από την εικόνα, την αναλογία ή 
την αλληγορία, επειδή η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα σε αυτά δεν 
είναι ευδιάκριτη, αφού τόσο οι µύθοι και οι εικόνες όσο και οι αναλογίες 
και οι αλληγορίες είναι µυθοπλασίες. Οι µύθοι που µιλούν για τη πορεία 
της ψυχής µετά το θάνατο αναφέρονται και στη δικαιοσύνη, καθώς η 
δίκαιη ψυχή είναι αυτή που ανταµοίβεται. Τέτοιοι µύθοι για τη 
δικαιοσύνη υπάρχουν στην Πολιτεία. Εξετάζοντας τους µύθους για τη 
ψυχή προκύπτουν τα εξής ερωτήµατα. Γιατί ο Πλάτων επιλέγει να 
εξετάσει θέµατα σοβαρά και δυσνόητα, όπως για παράδειγµα η πορεία 
της ψυχής µετά το θάνατο, µε µυθολογικές διηγήσεις; Μπορεί ο Πλάτων 
να πείσει, µε εργαλείο του το µύθο ότι  η ψυχή ζει και µετά το θάνατο; 
Νοµιµοποιείται να το κάνει αυτό; Μπορεί µε τον µύθο να αποδείξει την 
αθανασία της ψυχής; Είναι ο µύθος µορφή επιχειρήµατος;  
 Παρατηρώντας καλύτερα ολόκληρη την Πλατωνική σκέψη και την 
εµµονή του Πλάτωνα στην αναζήτηση της αλήθειας προκύπτει η εξής 
αντίθεση. Από τη µια ο φιλόσοφος της Ακαδηµίας διατείνεται ότι 
αναζητά την καθαρή αλήθεια και από την άλλη µιλά µε µύθους, οι οποίοι 
αναφέρονται στα ένδοξα. Η δόξα, η υποκειµενική δηλαδή, αντίληψη 
είναι κατά τον Πλάτωνα αµφιβόλου κύρους εν αντιθέσει προς την 
τεκµηριωµένη γνώση που αποκτά κανείς µέσω της διάνοιας. Η επιστήµη 
συνιστά πιο έγκυρη από τη «δόξα» µορφή γνώσης, όχι όµως την ύψιστη. 
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Η ύψιστη µορφή γνώσης εξασφαλίζεται µόνο µέσω της φιλοσοφίας. Άρα 
θα πρέπει να σταθούµε στο πρόβληµα της αλήθειας σε σχέση µε το µύθο. 
∆ηλαδή είναι ο µύθος κοντά στην επιστήµη ή πιο κοντά στη δόξα; 
Μπορεί ο µύθος να οδηγήσει στην αλήθεια κι αν ναι µε ποιές 
προϋποθέσεις; Τέλος, διαφαίνεται µια ακόµα αντίθεση. Ο µύθος είναι 
µορφή του ποιητικού λόγου. Πως είναι δυνατόν ο Πλάτωνας, ένας 
ορθολογιστής φιλόσοφος που θεωρεί όλο τον αισθητό κόσµο αποµίµηση 
του πραγµατικού κόσµου των ιδεών, ο οποίος αποδοκιµάζει την ποίηση 
και τους ποιητές, να  γράφει διάλογους που εµπεριέχουν µύθους, δηλαδή 
ποιητικά δηµιουργήµατα; 
 Ο τρόπος που θα παρουσιάζω τους µύθους θα είναι ο εξής: Πρώτα 
θα παραθέσω λίγες πληροφορίες για τον κάθε διάλογο στον οποίο 
εντάσσεται ο κάθε µύθος και θα σχολιάσω τα ακόλουθα: α) Το 
περιεχόµενο του καθενός ξεχωριστά µύθου και τη δοµή του. β) Τη 
νοηµατική, υφολογική και φιλοσοφική σύνδεσή του µε τον υπόλοιπο 
διάλογο. γ) Το λόγο για τον οποίο τον χρησιµοποιεί. Έπειτα θα 
συγκρίνω τους µύθους και θα προσπαθήσω να βρώ τα κοινά σηµεία τους 
ή τις τυχόν διαφορές τους. Στο τέλος θα προσπαθήσω να εξάγω κάποια 
συµπεράσµατα απαντώντας, όσο αυτό είναι δυνατόν, στα ερωτήµατα τα 
σχετικά µε τη χρήση του µύθου, τον σκοπό που εξυπηρετεί, το  κατά 
πόσο ο Πλάτωνας πίστευε σε αυτόν, το διδακτικό του ρόλο και σε 
ποιους αναφέρεται καθώς και τη σχέση του µε την επιστήµη, την αλήθεια 
ή τη δόξα. 
 Η µέθοδος που θα ακολουθήσω για την εξέταση αυτού του 
ζητήµατος θα συνδυάζει τη φιλοσοφική ερµηνεία κάθε µύθου αλλα και 
όλων µαζί ως σύνολο µε τη φιλολογική ανάλυση, η οποία θα αποτελέσει 
βοήθηµα για τη φιλοσοφική προσέγγγιση. Είναι απαραίτητη η 
φιλολογική ανάλυση, αφενός για να βρούµε ενδείξεις στη γλώσσα και 
στο ύφος που θα µας καθοδηγήσουν και αφετέρου γιατί ο µύθος ανήκει 
περισσότερο στη λογοτεχνία παρά στη φιλοσοφία. Για το λόγο αυτό θα 
παραθέσω ένα παράρτηµα στο οποίο θα υπάρχει το αρχαίο κείµενο των 
µύθων που θα αναλυθούν και η µετάφραση στα νέα ελληνικά. 
 Ο Πλάτων θίγει συγκεκριµένα θέµατα µε τη χρήση του µύθου, ενώ 
κάποια άλλα ζητήµατα τα πραγµατεύεται µε επιχειρηµατολογία. Γιατί 
δηλαδή για ορισµένα θέµατα, όπως για παράδειγµα η δικαιοσύνη µιλά 
και µε επιχείρηµα αλλά και µε µύθο όπως στην Πολιτεία στο µύθο του 
Γύγη, ενώ για άλλα, όπως η πορεία της ψυχής µετά το θάνατο, 
χρησιµοποιεί µόνο µύθους; Στο Φαίδωνα, αποδεικνύει την αθανασία της 
ψυχής µε επιχειρηµατολογία, αλλά την πορεία της µετά το θάνατο τη 
δίνει µε µύθο.  
 Άραγε οι µύθοι, που αναφέρει ο Πλάτων είναι κατασκευάσµατα 
της φαντασίας του ή προϋπήρχαν σε προγενέστερους συγγραφείς; Μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο θα φανεί αν κάποια µυθολογικά στοιχεία είναι 
καθαρά φιλοσοφικές κατασκευές, όπως για παράδειγµα η θεότητα 
Ανάγκη. Από ποιούς επηρεάστηκε ο Πλάτων για να µιλήσει µε µύθους; 
Τελικά ο Πλάτωνας πίστευε στους µύθους;  
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Στους µύθους αναφέρονται πολλά µυθολογικά πρόσωπα. Θα 
δηµιουργηθεί ένας κατάλογος µε τα πρόσωπα και τους τόπους των 
µύθων και θα ερευνηθούν οι γνώσεις µας για αυτά από άλλες πηγές. 
Προσθέτει κάτι καινούριο αναφορικά µε αυτά ο Πλάτων;  

 
ΚΕΦ 1Ο . Ο ΜΥΘΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ. 

 
 

•   Η έννοια του µύθου 
 
 Επιτακτική ανάγκη και ζήτηµα καθοριστικής σηµασίας για την 
ανάλυση των Πλατωνικών µύθων αποτελεί ο ορισµός, η διευκρίνιση 
αυτής της έννοιας. Τι σηµαίνει δηλαδή µύθος και πώς λειτουργεί µέσα 
στη φιλοσοφία του Πλάτωνα; Είναι πολύ δύσκολο να οριστεί και να 
κατανοηθεί η λέξη µύθος, όπως ο Πλάτων τη χρησιµοποίησε, γιατί στην 
εποχή µας η λέξη αυτή έχει ταυτιστεί µε την πλαστή διήγηση, το 
παραµύθι. Στο Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης των Liddell και 
Scott, ως µύθος ορίζεται οτιδήποτε λέγεται από το στόµα, δηλαδή ο 
λόγος, η οµιλία. Είναι επίσης η δηµόσια αγόρευση, η συνοµιλία, η 
συµβουλή, η διαταγή, η γνώµη ακόµα και η υπόσχεση, επειδή όλα αυτά 
εκφέρονταν µέσω του προφορικού λόγου. Άλλες σηµασίες της λέξης 
«µύθος» ήταν: η υπόθεση της αγόρευσης, η απόφαση, ο σκοπός, το 
σχέδιο, το λόγιο απόφθεγµα, η παροιµία, η φήµη, το διήγηµα, η ιστορία, 
η πλαστή διήγηση καθώς και η πλοκή της τραγωδίας. 
 Είναι προφανές λοιπόν ότι το σηµασιολογικό εύρος της λέξης 
µύθος είναι πολυδιάστατο, αλλά στο Πλατωνικό έργο ο µύθος σηµαίνει 
µυθοπλασία, διήγηµα ή ιστορία. Η πρώτη αυτή προσπάθεια ορισµού του 
µύθου δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, επειδή δεν περιλαµβάνει όλες 
τις πτυχές και τις σηµασίες του µύθου. Εκτός λοιπόν από µυθοπλασία, ως 
µύθος εννοείται και η παροµοίωση, η παραβολή, η αναλογία και η 
εικόνα, η αλληγορία, η µεταφορά, γενικότερα κάθε λόγος µη 
επαληθεύσιµος που δεν στηρίζεται σε κάποιο επιχείρηµα. Έτσι το άρµα 
της ψυχής στο Φαίδρο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως παροµοίωση ή 
εικόνα, το κύκνειο άσµα και η σύνδεσή του µε τη φαιδρότητα του 
Σωκράτη πριν πεθάνει είναι µια αλληγορία, µια παραβολή όπως και η 
διήγηση για το σπήλαιο στην Πολιτεία. Μεταφορικά χρησιµοποιούνται 
οι νόµοι του Άδη στον Κρίτωνα και οι αµοιβές των δικαίων κατά τον 
Μουσαίο, στην Πολιτεία.  
 Με τον όρο µυθοπλασία εννοώ την κατασκευή, το πλάσιµο µιας 
ιστορίας, ενός λόγου ο οποίος έχει ως βάση κάποιο µύθο, αλλά η δοµή 
του διέπεται από λογική αλληλουχία και στο τέλος αφήνει στον 
αποδέκτη του έναν προβληµατισµό. Είναι µία κατασκευή που δεν µπορεί 
να πει κανείς µε βεβαιότητα ούτε ότι είναι αλήθεια, ούτε ότι είναι ψέµα. 
Ο Πλάτων δηλαδή, ξεκινάει την αφήγηση στους µύθους του από κάτι 
που φαίνεται σαν παραµύθι, σαν παραβολή, σαν παροµοίωση αλλά στη 
συνέχεια  δηµιουργεί έναν περεταίρω προβληµατισµό που σχετίζεται µε 
το θέµα που ανέλυαν οι συνοµιλητές πριν το µύθο. ∆εν καταλήγει ποτέ 
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σε κάποιο συγκεκριµένο συµπέρασµα, απλά αφήνει στον καθένα το 
περιθώριο να σκεφτεί και να ερµηνεύσει µε το δικό του τρόπο αυτά που 
καταλαβαίνει από τη µυθοπλασία, «λαµβάνοντας υπόψη τους 
κειµενικούς δείκτες, την ιδιαίτερη συνοχή του κειµένου, τις εξηγήσεις που 
δίνονται για το ένα ή το άλλο ζήτηµα, τις αντιστοιχίες µε σηµεία που 
υποστηρίζει ο «λόγος» και εν γένει τη σχέση της µε την διαλεκτική 
επιχειρηµατολογία που κατά κανόνα προηγείται. Ωστόσο η ερµηνεία 
παραµένει αναπόφευκτα προσωπική, καθώς υπάρχει πολύ µεγαλύτερη 
ελευθερία ερµηνευτικής πρόσληψης από αυτή της επιχειρηµατολογίας, 
διαλεκτικής ή αποδεικτικής.»6 

Ο µύθος είναι µια αφήγηση, µια διήγηση που µοιάζει µε 
λογοτεχνία, η οποία συχνά υπηρετεί µια θέση, που ακόµα και αν δεν 
δηλώνεται, µπορεί να ανασυγκροτηθεί. Για παράδειγµα, ο µύθος του 
Ηρός µε τον οποίον ολοκληρώνεται η πλατωνική Πολιτεία υπηρετεί τη 
θέση ότι η δικαιοσύνη είναι αγαθό στο οποίο πρέπει να στοχεύει κάθε 
άνθρωπος. Με τον µύθο αυτό ο Σωκράτης λέει ότι η δίκαιη ψυχή 
ανταµοίβεται µετά το θάνατό της και ισχυροποιεί την αρχική του θέση 
περί δικαιοσύνης, αντικρούοντας τις γνώµες των συνοµιλητών του, οι 
οποίοι υποστήριζαν είτε ότι η δικαιοσύνη είναι το δίκαιο του ισχυρού, 
όπως έλεγε ο Θρασύµαχος στο πρώτο βιβλίο της Πολιτείας 338c, είτε ότι 
δεν είναι κανείς δίκαιος επειδή πραγµατικά το θέλει, όπως έλεγε ο 
Γλαύκωνας µε το µύθο του Γύγη Πολιτεία 359d-360c. 

Ο χρόνος και ο τόπος των µύθων δεν είναι σαφώς καθορισµένοι. 
Οι µύθοι αναφέρονται στο παρελθόν, όπως για παράδειγµα ο µύθος του 
Γύγη ή σε κάποιο αόριστο χρονικό σηµείο, όπως οι µύθοι που µιλούν για 
τη πορεία της ψυχής µετά το θάνατο. Ο τόπος όπου διαδραµατίζονται 
δεν έχει πάντα καθορισµένα γεωγραφικά όρια, παράδειγµα ο µύθος του 
Ηρός τοποθετείται σε ένα λιβάδι µε τέσσερα χάσµατα, όπου τα δυο 
οδηγούν στη γη και τα άλλα δυο στον ουρανό. Οι πρωταγωνιστές των 
µύθων είναι θεοί, ήρωες ή απλοί άνθρωποι µε περίεργη τύχη, όπως ο 
Γύγης και ο Ηρ. Γύρω από το µύθο απλώνεται ένα πέπλο µυστηρίου και 
ασάφειας για το πότε, το πού και το ποιός. Έτσι ο µύθος πυροδοτεί τη 
φαντασία µας και µας ωθεί να εστιάσουµε όχι τόσο στο χρόνο και στον 
τόπο, αλλά κυρίως στο θέµα του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Βλ. Καραµανώλης Γ., Γιατί ο Πλάτων χρησιµοποιεί µύθους; Οι πλατωνικές µυθοπλασίες για την ψυχή, 
Νεύσις, 2007, σ.18 
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•  Μύθος – λόγος 
 
 

 «Ο µύθος και ο λόγος είναι οι δύο πόλοι ανάµεσα στους οποίους 
αιωρείται η ανθρώπινη πνευµατική ζωή. Η µυθική παραστατική δύναµη 
και η λογική σκέψη συνιστούν αντιθέσεις. Η πρώτη – δηµιουργώντας και 
διαµορφώνοντας ακούσια και µέσα απ’ το ασυνείδητο – είναι 
εικονιστική, ενώ η δεύτερη – αναλύοντας και συνδέοντας σκόπιµα  και 
συνειδητά είναι εννοιολογική»7. Ο µύθος εµφανίζεται πριν από το λόγο 
και χαρακτηρίζεται από την παντελή έλλειψη ελέγχου των παραστάσεων 
του µε βάση την πραγµατικότητα8. Ωστόσο η µυθική διήγηση δεν µπορεί 
να αποφύγει εντελώς την αιτιότητα, αλλα χρησιµοποιεί εντελώς 
αυθαίρετα και άκριτα ακόµα την έννοια της αιτίας. Η πορεία από το 
µύθο στο λόγο είναι σταδιακή. Ο λόγος ωριµάζει δίπλα στο µύθο σιγά – 
σιγά. «∆εν επιτρέπεται λοιπόν να µελετάµε το Ελληνικό πνεύµα και τα 
δηµιουργήµατά του, τον µύθο και τον λόγο, σε κατάσταση ακινησίας, 
αλλά πρέπει να το βλέπουµε εν κινήσει όπως προχωρεί από το µύθο στο 
λόγο. Για τη σχέση µύθου και λόγου ο Πλούταρχος λέει: «Ο µύθος 
διατείνεται ότι είναι απατηλός (τεχνητός, ψευδής) λόγος, ο οποίος 
µοιάζει µε τον αληθινό. Για τούτο απέχει πολύ απ’ την πραγµατικότητα, 
και αν ο λόγος είναι οµοίωµα και εικόνα της πραγµατικότητας, ο µύθος 
είναι εικόνα και οµοίωµα του λόγου». Όπως λοιπόν, σύµφωνα µε τον 
Πλάτωνα, ο εικαστικός καλλιτέχνης µε αφετηρία την αλήθεια βρίσκεται 
στην τρίτη θέση (ιδέα – επιµέρους ον, αλήθεια), έτσι και ο µύθος, 
σύµφωνα µε τον Πλούταρχο, µε αφετηρία την πραγµατικότητα βρίσκεται 
στην τρίτη θέση (πραγµατικότητα – λόγος – µύθος). Γιατί ο λόγος 
προσπαθεί να αποδώσει εύστοχα την πραγµατικότητα µε έλλογη οµιλία 
και εννοιολογική έκφραση. Ο µύθος όµως σχηµατίζει απ’ την έννοια µια 
εικόνα και από ένα πραγµατικό γεγονός µια φανταστική ιστορία»9. Για 
αυτό ο µύθος είναι υπόθεση των ποιητών, οι οποίοι ακριβώς επειδή 
εξαπατούν, όπως υποστηρίζει ο Πλάτων δεν επιτρέπεται να 
εκλαµβάνονται στα σοβαρά, για το λόγο αυτό απορρίπτει τον Όµηρο 
Πολιτεία 379d και 607b.  
 Από την Πλατωνική Πολιτεία εξορίζονται εποµένως οι ποιητές και 
φυσικά ο Όµηρος ως ο µεγαλύτερος των ποιητών και ο πρώτος των 
τραγικών, επειδή ο ορθός λόγος υπαγορεύει αυτόν το διωγµό. Στην πόλη 

                                                 
7 Βλ. Nestle W., Από το µύθο στο λόγο, σ.13 
8 Βλ. Nestle W., Από το µύθο στο λόγο, σ.14 
9 Βλ. Nestle W., Από το µύθο στο λόγο, σ.24-25 
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αυτή τα µοναδικά ποιητικά δηµιουργήµατα που γίνονται δεκτά είναι οι 
ύµνοι στους θεούς και τα εγκώµια στους µεγάλους άντρες Πολιτεία 607a. 
Παρόλα αυτά ο Σωκράτης δηλώνει πως δέχεται την επιστροφή της 
ποίησης και της µίµησης που είναι καµωµένη για ευχαρίστηση αν αυτή 
µπορεί να παρουσιάσει κάποιο επαρκή λόγο, αποδεικνύοντας πως έχει 
θέση σε µια ευνοούµενη πόλη Πολιτεία 607c. Γιατί αυτό που θα πρέπει 
να αποδείξει η τέτοιου είδους ποίηση είναι πως δεν είναι µόνο για 
ευχαρίστηση, αλλα και ωφέλιµη στις Πολιτείες και στους ανθρώπους 
γενικά Πολιτεία 607e. 
 Ο Πλάτωνας εναντιώνεται στους ποιητές, δεν απορρίπτει όµως 
τελείως τον ποιητικό λόγο, αντίθετα τον αξιοποιεί µέσα στα πλαίσια της 
φιλοσοφίας. Απορρίπτει δηλαδή ως µη ταιριαστές στην εκπαίδευση των 
νέων και στη φιλοσοφία τις απόψεις και τις στάσεις των ποιητών, όχι 
όµως και το λόγο της ποίησης, αφού ο ίδιος χρησιµοποιεί µύθους και 
δέχεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν ύµνοι στους θεούς και εγκώµια στους 
γενναίους. Με άλλα λόγια, αυτό που ο Πλάτωνας δεν δέχεται είναι τα 
λανθασµένα πρότυπα προς µίµηση, τα οποία διαφθείρουν τους πολίτες, 
καθώς τους αποµακρύνουν απ’ την αλήθεια και δεν τους ωφελούν 
πουθενά. Η απόρριψη των ποιητών απ’ τον Πλάτωνα, γίνεται επειδή οι 
αντιλήψεις τους (των ποιητών) για τη γνώση έρχονται σε αντίθεση µε τη 
φιλοσοφία, η οποία είναι η έλλογη αναζήτηση της αλήθειας µέσω της 
διαλεκτικής. Άρα φαίνεται ότι ο Πλάτωνας χρησιµοποιεί το µύθο, που 
είναι προϊόν της ποίησης, τον υιοθετεί ως ένα µέσον έκφρασης της 
φιλοσοφίας και αναγνωρίζει το γεγονός ότι η ποίηση ασκεί µεγάλη 
γοητεία πάνω στους ανθρώπους Πολιτεία 607c. Ο µύθος και ο λόγος 
συνυπάρχουν στην Πλατωνική φιλοσοφία, διατηρώντας όµως έκδηλη τη 
διαφορά τους. 

Στο δεύτερο βιβλίο της Πολιτείας, όταν µιλάει για τη µόρφωση 
των φυλάκων, ο Σωκράτης αναπτύσσει την άποψη του για τους µύθους 
και την παιδαγωγική τους αξία. Στο χωρίο 377 υποστηρίζει ότι οι µύθοι 
στο σύνολο τους είναι ένα ψέµα, αλλά έχουν µέσα τους και κάποιες 
αλήθειες. Επειδή λοιπόν η εκπαίδευση των παιδιών ξεκινά µε µύθους θα 
πρέπει οι µύθοι αυτοί να διαχωρίζονται σε καλούς και κακούς και τα 
παιδιά να γαλουχούνται µόνο µε καλούς µύθους και όχι µε τους 
ψεύτικους του Ησιόδου και του Οµήρου Πολιτεία 377d. Οι µύθοι των 
αρχαίων αυτών ποιητών δυστυχώς πρόβαλλαν θεούς µε ανθρώπινες 
αδυναµίες, οι οποίοι πολεµούσαν µεταξύ τους, γεµάτοι έριδες και 
εκδίκηση 378c. Ο σκοπός των θεµελιωτών αυτής της πολιτείας, λέει ο 
Σωκράτης είναι η οµόνοια µεταξύ των συµπολιτών, γι’ αυτό και τα 
πρότυπα που θα προβάλλουν οι µύθοι θα πρέπει να είναι ηθικά, σωστά 
και ενάρετα, ακριβώς επειδή ο νέος δεν είναι σε θέση να κρίνει τι είναι 
αλληγορία και τι δεν είναι Πολιτεία 378d-e. 

 Επιπλέον στον Πλάτωνα ο µύθος πολλές φορές χρησιµοποιείται 
ως µέσον πειθούς, που προχωρά τη συζήτηση µε διαφορετικό τρόπο, 
όπως για παράδειγµα στον Πρωταγόρα 320c όταν ρωτά ο Πρωταγόρας 
µε ποιόν από τους δύο τρόπους να αποδείξει τη θέση του, µε το λόγο ή µε 
το µύθο όπως οι γεροντότεροι προς τους νεότερους. Στο χωρίο αυτό 
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αντιδιαστέλλεται ο µύθος µε το λόγο ως δύο διαφορετικοί τρόποι για να 
αναπτυχθεί µία θέση. 
 

Ἀλλ΄͵ ὦ Σώκρατες͵ ἔφη͵ οὐ φθονήσω· ἀλλὰ πότερον ὑµῖν͵ ὡς 
πρεσβύτερος νεωτέροις͵ µῦθον λέγων ἐπιδείξω ἢ λόγῳ διεξελθών; Πολλοὶ οὖν 
αὐτῷ ὑπέλαβον τῶν παρακαθηµένων ὁποτέρως βούλοιτο οὕτως διεξιέναι. 
∆οκεῖ τοίνυν µοι͵ ἔφη͵ χαριέ στερον εἶναι µῦθον ὑµῖν λέγειν.   

 
 Ο Πρωταγόρας στο συγκεκριµένο χωρίο προκρίνει το µύθο ως 
χαριέστερο τρόπο απ’ το λόγο για τη πραγµάτευση ενός ζητήµατος. Έτσι 
θα προτιµήσει να διηγηθεί το µύθο του Προµηθέα και του Επιµηθέα 
στους συνοµιλητές του, αφού αυτοί του άφησαν το περιθώριο να 
διαλέξει το πώς θα µιλήσει. Στο συγκεκριµένο χωρίο παρουσιάζεται η 
χρήση του µύθου από τον Πρωταγόρα ως ισότιµη µε τη χρήση του λόγου. 
Εδώ διαφαίνεται µία ειρωνεία στον τρόπο που µεταχειρίζεται ο 
Πρωταγόρας το θέµα. Ο µύθος δηλαδή για τον σοφιστή δεν έχει 
συγκεκριµένη θέση στη συλλογιστική του. Θέλοντας να επιδείξει τη 
ρητορική του δεινότητα παρουσιάζεται έτοιµος να αναπτύξει το θέµα 
του µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δείχνοντας ότι µπορεί να τα 
καταφέρει εξίσου. Ο Πλάτων αυτό φαίνεται να το εκλαµβάνει ως 
αδυναµία, ως άγνοια της σωστής χρήσης των δύο αυτών διαφορετικών 
µορφών λόγου. 
 Ο µύθος για τους σοφιστές είναι τελικά ισοδύναµος µε το λόγο; 
Μήπως είναι ανώτερος του λόγου, επειδή µ’αυτόν επιλέγουν να µιλήσουν 
οι γεροντότεροι στους νεότερους και άρα οι γέροι που είναι και 
σοφότεροι µεταχειρίζονται το πιο σοφό µέσο; Απ’την άλλη αν δούµε τη 
φράση αυτή του Πρωταγόρα στο χωρίο 320c συνδυαστικά µε αυτό που 
λέει ο Σωκράτης στον Καλλικλή στο Γοργία 523  
Ἄκουε δή͵ φασί͵ µάλα καλοῦ λόγου͵ ὃν σὺ µὲν ἡγήσῃ µῦθον͵ ὡς ἐγὼ οἶµαι͵ ἐγὼ 
δὲ λόγον· ὡς ἀληθῆ γὰρ ὄντα σοι λέξω ἃ µέλλω λέγειν. 
οδηγούµαστε σε τελείως διαφορετικό συµπέρασµα. Ο Σωκράτης δηλαδή 
λέει στον Καλλικλή ότι πρόκειται να του διηγηθεί έναν πολύ καλό λόγο, 
τον οποίο ο Καλλικλής θα νοµίσει µύθο, ενώ ο Σωκράτης αληθινή 
διήγηση. Στον ίδιο διάλογο στο χωρίο 527 ο Σωκράτης επαναλαµβάνει 
ότι όλα όσα είπε του Καλλικλή θα του φανούν µύθος, όπως τα 
παραµύθια που λένε οι γριές στα παιδιά και γι’αυτό το λόγο θα 
καταφρονήσει τα λεγόµενα του. Φαίνεται λοιπόν ότι ο µύθος είναι 
κατώτερος του λόγου για τους σοφιστές όπως δείχνει το ρήµα 
«καταφρονείς», γι’ αυτό ο Πρωταγόρας επιλέγει να µιλήσει αρχικά µε 
µύθο που είναι απλά χαριτωµένος και εκφράζει µε αυτόν την αντίθετη 
άποψη από τη δική του, ενώ η επιχειρηµατολογία του έπεται του µύθου 
και ισχυροποιεί τη θέση του. Είναι σαν να επιλέγει να τους πει ένα 
παραµυθάκι για να τους τέρψει και µετά να τους αποδείξει το σωστό. 
 Πιστεύω ότι οι σοφιστές θεωρούν το µύθο ένα από τα εργαλεία 
τους, το οποίο και χρησιµοποιούν ανάλογα µε την περίσταση. ∆εν τους 
ενδιαφέρει τόσο να κατατάξουν το µύθο και το λόγο στις κατάλληλες 
θέσεις, όσο να δείξουν ότι αυτοί είναι σε θέση να πείσουν είτε µε τον 
έναν είτε µε τον άλλο τρόπο. Απ’ τα παραπάνω χωρία προκύπτει ότι 
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παραδέχονται την υπεροχή του µύθου έναντι του λόγου όσον αφορά τη 
γοητεία που ασκεί στους ανθρώπους. Απ’ την άλλη όµως ο µύθος γι’ 
αυτούς είναι υποδεέστερος του λόγου όσον αφορά την πειθώ. 
 Ο Πλάτων ειρωνεύεται και περιφρονεί τους σοφιστές εξαιτίας 
αυτής της µη ξεκάθαρης θέση τους. ∆ηλαδή ενώ καυχιούνται για τη 
δεινότητα τους στο λόγο, στην ουσία δεν έχουν στρατηγική και δεν 
ξέρουν να χειρίζονται σωστά ούτε το µύθο ούτε και το λόγο. ∆εν 
διαχωρίζουν τα δύο αυτά είδη ανάπτυξης θέσεων µε σαφήνεια και δεν 
έχουν βρει το σωστό τρόπο χρήσης του µύθου και του λόγου. Έτσι γι’ 
αυτούς είναι τυχαίο µε ποιό απ’ τα δύο θα µιλήσουν και πολλές φορές 
υποτιµούν το µύθο, θεωρώντας τον παραµύθι, γιατί ακριβώς δεν είναι σε 
θέση να διακρίνουν το ρόλο που διαδραµατίζει αυτός στην ανθρώπινη 
σκέψη. Ο Σωκράτης στον Φαίδρο 229c ειρωνεύεται τους σοφούς οι 
οποίοι δεν πιστεύουν στους µύθους και σοφίζονται διάφορες 
λογικοφανείς εξηγήσεις. Όπως για παράδειγµα στον µύθο του Βορέα που 
ισχυρίζονται ότι η αρπαγή της Ωρείθυιας δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα 
δυνατό φύσηµα του αέρα που έριξε την κοπέλα στους βράχους. Είναι 
ξεκάθαρο πως αυτές τις εξηγήσεις των µύθων κατά το εικός ο Σωκράτης 
τις αποδίδει στους σοφιστές τους οποίους ειρωνικά αποκαλεί σοφούς. 

Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά του µύθου σε αντίθεση µε το 
λόγο κι όπως προκύπτει από τα παραπάνω ο µύθος δεν εξηγεί τα πάντα. 
Ακριβώς επειδή δεν δίνει σαφείς εξηγήσεις για όλα, όπως για παράδειγµα 
ο µύθος στο Φαίδρο για το άρµα της ψυχής δεν εξηγεί σαφώς και 
επιστηµονικά όλα όσα αφορούν την ψυχή, γι’ αυτό και δεν πρέπει να 
ερµηνεύεται κατά γράµµα. Είναι ανοιχτός στην ερµηνεία, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι αληθεύει κάθε ερµηνεία του. Έτσι δεν οδηγεί σε 
συγκεκριµένα συµπεράσµατα, τα οποία να µπορούν να ελεγχθούν µε 
κάποιο επιστηµονικό κριτήριο, µε τη σηµερινή έννοια, διότι πολλοί 
ισχυρισµοί του δεν τεκµηριώνονται, απλά παρατίθενται, όπως για 
παράδειγµα στο µύθο του Ηρός, τα όσα περιέγραψε ο Ηρ για τα 
χάσµατα και το αδράχτι της ανάγκης δεν µπορούν να αποδειχθούν. Έτσι 
τα συµπεράσµατα που εξάγει κανείς απ’ το µύθο είναι προσωπικά, µε την 
έννοια ότι ο ίδιος ο αναγνώστης τα ανασυνθέτει µε γνώµονα το 
γενικότερο πλαίσιο του διαλόγου. Το γεγονός όµως, ότι ο µύθος οδηγεί 
σε κάποια συµπεράσµατα, έστω κι αν αυτά δεν είναι αντικειµενικά, 
αποδεικνύει ότι έχει και αυτός δύναµη πειθούς, διαφορετική όµως από το 
λόγο. 
 Ο λόγος έχει τη δυνατότητα να πείσει και εκφράζει την αλήθεια. 
Στηρίζει µια θέση µε επιχειρηµατολογία και την αποδεικνύει. Εξαιτίας 
της επιχειρηµατολογίας, της κατασκευής δηλαδή ενός επιχειρήµατος από 
δύο ή περισσότερες προκείµενες που καταλήγουν σε ένα συµπέρασµα, 
µπορεί να ελεγχθεί µε τη λογική και να διαψευσθεί ή να επικροτηθεί, αν 
είναι ψευδής ή αληθής λόγος αντίστοιχα. Άρα ο λόγος οδηγεί σε ακριβή 
γνώση και σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα, που µπορούν να ελεγχθούν 
µε τη λογική. 
 Από την άλλη µεριά, στο µύθο δεν µπορούµε εύκολα να 
διακρίνουµε τη θέση και τη στήριξή της. ∆εν είναι εύκολο να πει κανείς 
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τι ακριβώς είναι ο µύθος στον Πλάτωνα, και ποια η σηµασία του, αλλά 
θα αρκεστούµε µόνο να επισηµάνουµε τις διαφορές του από το λόγο και 
ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του. Η βασική διαφορά του απ’ το 
λόγο έγκειται στο είδος της στήριξης της θέσης που προβάλλεται. Σε 
αντίθεση µε το λόγο, ο οποίος καταλήγει σε µια ερµηνεία, που 
επαληθεύεται µε επιχειρηµατολογία, ο µύθος είναι ανοικτός σε ερµηνεία 
και δεν έχει στήριξη  µε επιχειρηµατολογία.  Ο  κάθε αναγνώστης µπορεί 
να φτάσει στα δικά του προσωπικά συµπεράσµατα ερµηνεύοντας τον 
Πλατωνικό µύθο, όπως νοµίζει. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει η 
αντικειµενικότητα του λογικού επιχειρήµατος στο µύθο, οι προσωπικές 
ερµηνείες δεν είναι βέβαιο ότι είναι πάντα αληθείς. Άρα τα 
συµπεράσµατα που βγάζει ο αναγνώστης από το µύθο είναι απλώς 
πιθανά.  
 Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του µύθου είναι ο 
αφηγηµατικός του χαρακτήρας. Ο µύθος είναι «διήγηση», µε την 
πλατωνική έννοια, η οποία αντιδιαστέλλεται στη «µίµηση». Ο Πλάτων 
στην Πολιτεία  διακρίνει δυο είδη ποιητικού λόγου, τη µίµηση που 
καλλιεργούν η τραγωδία και η κωµωδία και τη διήγηση που δεν είναι 
µιµητική, αλλά καταδικάζει ευθέως µόνο την πρώτη10. Στη διήγηση η 
πληροφορία διαµεσολαβείται σηµαντικά από τον αφηγητή, ενώ στην 
µίµηση ο ρόλος του αφηγητή είναι πολύ πιο απλός. Η σύγχρονη κριτική 
απορρίπτει την αυστηρή διάκριση µεταξύ διήγησης και µίµησης και 
επικρίνει το Πλάτωνα. «Ο Genette υποστηρίζει ότι η αφήγηση είναι η 
ψευδαίσθηση της µίµησης, εφόσον σε κάθε αφηγηµατικό κείµενο 
µεσολαβεί η γλώσσα, η οποία σηµαίνει αλλα δεν µιµείται. ∆ιακρίνει 
µάλιστα τρεις βαθµούς απόδοσης του λόγου (το µιµούµενο - ευθύ λόγο, 
το διηγηµατοποιηµένο λόγο και τον µετατιθέµενο λόγο) που 
προϋποθέτουν και τις σχετικές αποστάσεις ανάµεσα στην ιστορία και 
την αφήγηση»11.  Έτσι η έννοια της αφήγησης αποκτά ένα ευρύτερο 
σηµασιολογικό εύρος στη σύγχρονη κριτική και δεν είναι µόνο η διαδοχή 
των γεγονότων στον αφηγηµατικό λόγο αλλα και η ίδια η πράξη της 
αφήγησης12. Στους πλατωνικούς λοιπόν µύθους, η αφήγηση συνεχίζει τον 
φιλοσοφικό λόγο µε αφηγηµατικό τρόπο, ειδικά στους διαλόγους, που 
είναι αφηγήσεις σε πλάγιο λόγο, όπως στο Συµπόσιο13. Σε άλλους πάλι 
διαλόγους παρεµβάλλονται διηγήσεις σε ευθύ λόγο όπως στο Φαίδρο 
231a-234c που ο Φαίδρος διηγείται στο Σωκράτη το λόγο του Λυσία σε 
πρώτο πρόσωπο.   
 Ο µύθος συµπληρώνει το λόγο στο Πλατωνικό έργο, για αυτό τις 
περισσότερες φορές έπεται της επιχειρηµατολογίας, όπως στο διάλογο 
Φαίδων που έχει προηγηθεί η απόδειξη περί αθανασίας της ψυχής και 
στο Φαίδρο που έχει αναλύσει προηγουµένως το γνώρισµα της 
αυτοκίνησης της ψυχής. Ο λόγος είναι καθαρά επιστηµονικός–
                                                 
10 Βλ.Annas J., Εισαγωγή στην Πολιτεία του Πλάτωνα, σ.128-129 
11 Βλ. Τζίοβας ∆., Μετά την αισθητική, σ.59-60 
12 Βλ. Τζίοβας ∆., Μετά την αισθητική, σ.54 
13 Βλ. Καραµανώλης Γ., Γιατί ο Πλάτων χρησιµοποιεί µύθους; Οι πλατωνικές µυθοπλασίες για την 
ψυχή, Νεύσις, 2007, σ.14 
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φιλοσοφικός τρόπος έκφρασης, ενώ ο µύθος είναι ένας πιθανός 
εκφραστής της αλήθειας ή κάποιου µέρους αυτής. Το πρόβληµα που 
προκύπτει λοιπόν είναι πως ο µύθος υπηρετεί τη φιλοσοφία. Υπάρχει 
δηλαδή, µια αντιδιαστολή µεταξύ της µορφής και του περιεχοµένου 
στους διαλόγους του Πλάτωνα. 
 Ο Πλάτωνας κάνει µία προσπάθεια θεµελίωσης της φιλοσοφίας. 
Επιδιώκει να ξεκαθαρίσει το σκοπό και τα µέσα της. Ο στόχος της 
φιλοσοφίας , όπως προκύπτει απ’τους διαλόγους του, δεν είναι άλλος 
απ’την αναζήτηση της αλήθειας. Η αναζήτηση αυτή γίνεται µέσα από το 
διάλογο µε τη βοήθεια του επιχειρήµατος αλλά και του µύθου. Ο 
Σωκράτης, το κύριο πρόσωπο των διαλόγων µε τη µαιευτική µέθοδο και 
τη διαδικασία της ανάµνησης ωθεί τους συνοµιλητές του να φτάσουν στη 
γνώση, ορίζοντας το εξεταζόµενο ζήτηµα. Για να φτάσει η ψυχή στην 
ανάµνηση, αυτό σηµαίνει ότι έχει ζήσει και κάποιες άλλες καταστάσεις 
παλαιότερα, τις οποίες καλείται να θυµηθεί. Σε όλους τους 
εσχατολογικούς µύθους οι ψυχές έχουν ζήσει αρκετές ζωές σε διάφορα 
σώµατα, όπως για παράδειγµα το µύθο του Ηρός και προσπαθούν να 
θυµηθούν αυτά που είδαν ανεβαίνοντας το ουράνιο χάσµα. Αν η 
φιλοσοφία είναι µελέτη θανάτου, όπως φαίνεται στο Φαίδωνα αυτό 
γίνεται επειδή µετά το θάνατο του σώµατος η ψυχή φτάνει στον αληθινό 
κόσµο, απελευθερωµένη απ’το σώµα και µετέχει πλέον στην αλήθεια. 
 Ο στόχος λοιπόν της φιλοσοφίας είναι η αλήθεια, δηλαδή κατά µία 
έννοια η άρνηση της λήθης. Ο φιλόσοφος προσπαθεί να µη ξεχάσει αλλά 
να θυµηθεί όσα είδε η ψυχή του όταν απαλλάχτηκε απ’το σώµα. Η 
αλήθεια είναι αυτό που στην Πολιτεία ονοµάζει αγαθό, δηλαδή το 
επιστέγασµα όλων των αρετών, µε υπέρτατη αρετή τη δικαιοσύνη. Η 
δικαιοσύνη προβάλλεται περισσότερο απ’ όλες τις αρετές, επειδή αυτή 
είναι που οικοδοµεί τη σωστή πολιτεία, ρυθµίζει τις ανθρώπινες σχέσεις 
και δηµιουργεί υπεύθυνους και ενάρετους πολίτες. Άρα η προσέγγιση της 
αλήθειας σηµαίνει και προσέγγιση του αγαθού. 
 Ένα από τα µέσα για να επιτευχθεί ο σκοπός της φιλοσοφίας είναι 
ο λόγος. Ο λόγος, µε την έννοια της λογικής διεργασίας έχει ως εργαλείο 
του το επιχείρηµα. Ο λόγος είναι περίπου το ίδιο µε τη διάνοια, µε τη 
µόνη διαφορά ότι η διάνοια είναι διάλογος εσωτερικός χωρίς φωνή, ενώ 
το ρεύµα που βγαίνει από την ψυχή και περνάει από το στόµα ενωµένο 
µε τη φωνή, αυτό καλείται λόγος, όπως αναφέρει ο Ελεάτης Ξένος στο 
Σοφιστή 263e. Κυρίως όµως λόγος κατά τον Πλάτωνα είναι µια µορφή 
επιχειρηµατολογικού τύπου λόγου, στον οποίο διακρίνεται καθαρά η 
θέση και η στήριξή της. Η στήριξη αυτή έχει ορισµένου είδους µορφή, την 
οποία µπορούµε να χαρακτηρίσουµε απόδειξη (Αριστοτέλης Τοπικά 
162a, 13-15). Ο Πλάτωνας τόσο στο Φαίδρο 246c όσο και στο Φαίδωνα 
χρησιµοποιεί τον όρο απόδειξη για το εξεταζόµενο θέµα, που είναι η 
αθανασία της ψυχής. Πρόκειται για µία µορφή επιχειρηµατολογίας 
εναλλακτική της διαλεκτικής όπου η λογική εξέταση προχωρά µε 
ερωτήσεις και απαντήσεις (Αριστοτέλης Αναλυτικά Ύστερα 71b, 15-19, 
75a39-b36).  
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 Ο λόγος όµως χρησιµοποιήθηκε εκείνη την εποχή από τους ρήτορες 
και τους σοφιστές, ως το κατεξοχήν µέσο της έκφρασής τους. Ο 
Πλάτωνας θεωρούσε χρέος του να ξεκαθαρίσει ότι ο λόγος στη 
φιλοσοφία δεν είναι ίδιος µε το λόγο των σοφιστών. Έτσι έγραψε 
πολλούς διαλόγους όπου επιχειρεί να δείξει αυτή τη διαφορά. Για 
παράδειγµα η αντιπαράθεση των λόγων του Σωκράτη και του Λυσία στο 
Φαίδρο ή στο Γοργία και στο Σοφιστή η αντίθεση µεταξύ του Σωκράτη 
και των ρητόρων γίνεται προκειµένου να καταστεί σαφές ότι ο λόγος 
των φιλοσόφων είναι διαφορετικός από αυτόν των ρητόρων. Η ειδοποιός 
διαφορά τους έγκειται στο ότι οι µεν φιλόσοφοι ενδιαφέρονται για την 
αλήθεια του περιεχοµένου των λόγων τους, ενώ οι ρήτορες προσπαθούν 
µόνο να πείσουν µέσω του λόγου, χωρίς να νοιάζονται για το αν 
αληθεύουν αυτά που υποστηρίζουν. 
 Πρώτος ο Πλάτωνας χρησιµοποιεί τους όρους σοφιστής και 
ρητορική14. Η λέξη «ρητορική» προέρχεται από το ρήµα «λέγω» και 
εποµένως είναι η τέχνη του λόγου, ενώ η λέξη «σοφιστής» προέρχεται 
από το ρήµα «σοφίζω» ή το επίθετο «σοφός» µε την κατάληξη –ιστής και 
δηλώνει είτε το πρόσωπο που ενεργεί είτε τον σχετιζόµενο µε το πρώτο 
συνθετικό της λέξης. Ο σοφιστής λοιπόν δεν είναι σοφός, αλλά κάποιος 
που σχετίζεται κάπως µε τη σοφία. Ωστόσο µόνο από τον Πλάτωνα 
πληροφορούµαστε τι πίστευαν οι σοφιστές. Οι ίδιοι οι σοφιστές δεν 
ξέρουµε τι θα έλεγαν. Στον Πλατωνικό διάλογο Σοφιστής ο Ελεάτης 
Ξένος προσπαθεί να ορίσει το σοφιστή. «Στους τέσσερις πρώτους 
ορισµούς δεσπόζει η εµπορική όψη της σοφιστικής δραστηριότητας, που 
ο Πλάτων την προβάλλει ως κύριο γνώρισµα της έννοιας του σοφιστή. 
Στόχος του σοφιστή δεν είναι να κατακτήσει την αλήθεια, αλλά να 
νικήσει τον αντίπαλο στη µάχη των εντυπώσεων»15. Κατά τον πέµπτο 
ορισµό ο σοφιστής είναι ένα είδος αθλητή στο αγώνισµα των λόγων, ενώ 
κατά το έκτο είναι καθαριστής της ψυχής από σφαλερές δοξασίες που 
εµποδίζουν την µάθηση Σοφιστής 231c. Η σοφιστική είναι 
ψευδοεπιστήµη, τέχνη µιµητική, όπου ο σοφιστής κατέχει κάποια 
φαινοµενική επιστήµη (δοξαστικήν άρα επιστήµην) για όλα τα 
πράγµατα, όχι όµως την αλήθεια Σοφιστής 233c. 
 Τόσο λοιπόν οι ρήτορες και οι σοφιστές όσο και οι φιλόσοφοι 
χρησιµοποιούν το λόγο. Στο διάλογο Σοφιστής 262c, ο Ελεατής Ξένος 
λέει στο Θεαίτητο ότι ο λόγος γεννιέται από ένα ανακάτεµα ονοµάτων 
και ρηµάτων και έχει µια ορισµένη ποιότητα Σοφιστής 262e. Η βασική 
συνεπώς, διαφορά των ρητόρων και των φιλοσόφων έγκειται στην 
ποιότητα των λόγων τους. Ο λόγος λοιπόν διακρίνεται σε αληθή, ο 
οποίος λέει τα όντα όπως πραγµατικά είναι 263b και σε ψευδή λόγο, ο 
οποίος λέει τα µη όντα (όντα έτερα) ως όντα 263b. Οι φιλόσοφοι, που 
έχουν ως στόχο τους την αλήθεια προσπαθούν να περιγράψουν τα όντα 
ως τέτοια, χρησιµοποιώντας δηλαδή, αληθείς λόγους. Αντίθετα οι 
σοφιστές είναι µιµητές του σοφού και όχι σοφοί 268c αφού 

                                                 
14 Βλ. Lidell H. and Scott R., Μέγα λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης, στα λήµµατα ρητορική, σοφιστές, 
σ.459, 467 
15 Σκουτερόπουλος Ν., Η αρχαία σοφιστική, σ.22 
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χρησιµοποιούν µια τέχνη δοξασιοµιµητική που βασίζεται στην 
υποκειµενική γνώµη 267d-e. 
 Η διάκριση µεταξύ ρητορικής – σοφιστικής και φιλοσοφίας γίνεται 
από τον Πλάτωνα για να καταδείξει τη µεγάλη διαφορά των δύο αυτών 
πεδίων, στα οποία µολαταύτα χρησιµοποιούνται τα ίδια µέσα. Εκτός του 
λόγου, χρησιµποιείται και ο µύθος εξίσου στη φιλοσοφία και στη 
ρητορική. Για παράδειγµα ο σοφιστής Πρόδικος έγραψε µια πραγµατεία 
σχετικά µε την αρετή µε τον τίτλο Ώρες, στην οποία χρησιµοποιεί το 
µύθο της αρετής και της κακίας, όπου ο Ηρακλής καλείται να διαλέξει 
την µία εκ των δύο16. Υπάρχουν οµοιότητες µεταξύ της αλληγορίας του 
Προδίκου και των Πλατωνικών διαλόγων και γενικά µε το Σωκρατικό 
διάλογο ως είδος, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στη χρήση του µύθου 
για τη µετάδοση φιλοσοφικών διανοηµάτων και στην αβίαστη ροή του 
διαλόγου»17. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κεφ. 2ο. Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ 
 
 

•  Ο Μύθος και ο λόγος στα πλαίσια της διαλεκτικής του Πλάτωνα 
 
 
 Η διαλεκτική είναι η φιλοσοφική µέθοδος του Σωκράτη και του 
Πλάτωνα. «Είναι ένα είδος επιχειρηµατολογίας που υπαγορεύεται από 
τη διάθεση διεύρυνσης µιας θέσης µε τελικό στόχο την εύρεση της 
αλήθειας, και όχι από τη διάθεση υποστήριξης µιας θέσης που θεωρείται 
ότι εκφράζει την αλήθεια. Στους διαλόγους ο Πλάτωνας κάνει σαφές ότι 
θέλει να θεµελιώσει την φιλοσοφία ως διαλεκτική µε αυτή την έννοια, 
και όπως γίνεται σαφές στην Πολιτεία για τον λόγο αυτό η διαλεκτική 
είναι το τελικό στάδιο παιδείας των φιλοσόφων βασιλέων της ιδανικής 
πολιτείας»18. Η διαλεκτική είναι η συστηµατική µελέτη του ενός και των 
πολλών. Σύµφωνα µ’ αυτήν ο φιλόσοφος προσπαθεί να ορίσει µια έννοια, 
χρησιµοποιώντας τη διαίρεση της στα επιµέρους χαρακτηριστικά της µε 
στόχο να φτάσει στο τέλος, στην ουσία της. Βέβαια, σχεδόν σε όλους τους 

                                                 
16 Βλ. Σκουτερόπουλος Ν., Η αρχαία σοφιστική, σ.309 
17 Βλ. Σκουτερόπουλος Ν., Η αρχαία σοφιστική, σ.319 
18 Βλ. Καραµανώλης Γ., Γιατί ο Πλάτων χρησιµοποιεί µύθους; Οι πλατωνικές µυθοπλασίες για την 
ψυχή, Νεύσις, 2007, σ.4 
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Πλατωνικούς διαλόγους δεν καταλήγουµε σε κάποιον πάγιο και 
απόλυτο ορισµό της εξεταζόµενης έννοιας. Το εξεταζόµενο ζήτηµα είτε 
παραµένει ανοικτό για µια καινούργια συζήτηση, είτε ενώ φαίνεται 
ολοκληρωµένο, σε κάποιον άλλο διάλογο τίθεται ξανά για συζήτηση και 
επαναπροσδιορίζεται, όπως για παράδειγµα το ζήτηµα της αθανασίας 
της ψυχής που εξετάζεται και στον Φαίδωνα και στον Φαίδρο.  
 Συνεπώς η διαλεκτική είναι άµεσα σχετιζόµενη µε το λόγο, αλλά 
και η ρητορική σχετίζεται φυσικά µε το λόγο. Στη ρητορική ένα µεγάλο 
µέρος της επιχειρηµατολογίας στηρίζεται στα εικότα, τα οποία είναι 
αµφιρρεπή και βασίζονται στην πιθανολογία. Τα εικότα είναι 
επικουρικά των άτεχνων πίστεων σαν ένα είδος υποκατάστατου σε 
περίπτωση απουσίας εκείνων, δηλαδή αντιπροσωπεύουν πιθανές–
ευλογοφανείς καταστάσεις πραγµάτων19. Οι ρήτορες χρησιµοποιούν στην 
επιχειρηµατολογία τους τα εικότα, αλλά και την διάζευξη και τον 
αποκλεισµό των διαφόρων ενδεχοµένων. «Σε µια τέτοια µέθοδο 
παραγωγής πειθούς απαραίτητο στοιχείο για την αποτελεσµατικότητά 
της ήταν η σαφώς διαρθρωµένη δόµηση της επιχειρηµατολογίας. Γιατί 
περισσότερο  κι απ’ την πειστικότητα των επιµέρους αποδείξεων, η 
αλληλουχία είναι αυτή που προσδίδει στο σύνολο τον χαρακτήρα της 
λογικής συνέπειας, δηµιουργώντας έτσι την ψευδαίσθηση της 
προσπέλασης στην αλήθεια»20. Η αλήθεια λοιπόν στους ρήτορες κατοικεί 
µέσα στο λόγο, τον οποίο µπορεί απλώς να διευθετήσει µε την δέουσα 
ευκοσµία21.  
 «Ο Πλάτων θέλησε να εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την 
αντικειµενικότητα των εννοιολογικών διασυνδέσεων µεταξύ 
αφηρηµένων όρων, των ίδιων ακριβώς που αποτελούσαν το υλικό που 
χειριζόταν και η ρητορική, ώστε να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος αυτή σαν 
εργαλείο ικανό να αποκαλύψει βαθύτερες εννοιολογικές δοµές»22. Έτσι 
παρόλο που το θεµελιώδες στοιχείο της φιλοσοφικής µεθόδου του είναι ο 
ορισµός µίας έννοιας µέσω υποθέσεων για το τι είναι και τι δεν είναι, 
(όπως και στη ρητορική στα επιχειρήµατα του εικότος) ο στόχος του 
είναι να πετύχει την κατανόηση µιας έννοιας µέσω της διερεύνησης των 
λογικών διασυνδέσεων της και των συσχετισµών της µε άλλες συγγενικές 
της έννοιες. Μέσα από τη διαίρεση και την επαγωγή κατορθώνει να 
φτάσει ο φιλόσοφος σε καθολικά έγκυρες αλήθειες. Έτσι ο Πλάτωνας 
υιοθετεί απ’ τη ρητορική τέχνη της εποχής του τα µέσα αυτά που τον 
βοηθούν να φτάσει στο σκοπό του και τα εντάσσει στη φιλοσοφία του. Η 
πλατωνική µέθοδος προϋποθέτει έναν ορισµό, έχει δηλαδή ως αφετηρία 
της την ταυτότητα, το ένα. Αντίθετα οι ρήτορες προϋποθέτουν τρεις 
θέσεις (τι θα πει ο ίδιος, τι θα πει ο αντίπαλος, τι θα πει ο δικαστής). 
 Στον Φαίδρο το θέµα που κυριαρχεί είναι η ρητορική σε 
αντιδιαστολή µε το φιλοσοφικό λόγο του Πλάτωνα. Με αφορµή το λόγο 
του Λυσία για τον έρωτα και το παράδοξο συµπέρασµά του ότι είναι 

                                                 
19 Βλ. Καλλιγάς Π., Απ’ την εικασία στη διαλεκτική, σ.148-150 
20 Βλ. Καλλιγάς Π., Απ’ την εικασία στη διαλεκτική, σ.164 
21 Βλ. Καλλιγάς Π., Απ’ την εικασία στη διαλεκτική, σ.165 
22 Βλ. Καλλιγάς Π., Απ’ την εικασία στη διαλεκτική, σ.166 
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προτιµότερο να χαρίζεται κανείς σε κάποιον που δεν έχει ερωτευτεί ο 
Πλάτων κατασκευάζει δύο ακόµα λόγους αρτιότατους κατά τα ρητορικά 
πρότυπα, διαφορετικούς όµως ως προς τα συµπεράσµατα. Ο δεύτερος 
λόγος είναι αυτός που υπερασπίζεται τον έρωτα και καταρρίπτει τη θέση 
του Λυσία. Όλο αυτό το παιχνίδι γίνεται για να αποδείξει ο Πλάτωνας 
ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο σε ένα φιλόσοφο να µιλήσει µε τον τρόπο 
που µιλούν οι ρήτορες και να πείσει εύκολα για τα όσα υποστηρίζει, 
όπως κάνει στον πρώτο του λόγο. Το σηµαντικό όµως δεν είναι απλά να 
πείσει, αλλά να καταλήξει στα αληθή συµπεράσµατα, να αναλύσει µια 
έννοια µέσω της επαγωγής και της διαίρεσης και να φτάσει όχι απλά σε 
πειστικές υποθέσεις αλλα σε καθολικά έγκυρες αλήθειες αναλυτικού 
χαρακτήρα. Έτσι στο Φαίδρο προκρίνεται µια νέα µορφή ρητορικής η 
οποία διατηρεί από το λόγο των ρητόρων τον τρόπο διάρθρωσης της 
επιχειρηµατολογίας, αλλά προχωρεί στη προβολή της αναγκαιότητας της 
εύρεσης της αλήθειας. Η νέα αυτή µορφή ρητορικής είναι η διαλεκτική, 
την οποία ο Πλάτωνας προβάλλει ως φιλοσοφική µέθοδο. Η 
σπουδαιότητα της µεθόδου αυτής φαίνεται στην Πολιτεία όπου ο 
Πλάτων τη θεωρεί απαραίτητη για την εκπαίδευση των φυλάκων, 
εφόσον αυτοί θα έχουν κλείσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους και 
ύστερα από µακρά µαθηµατική εκπαίδευση, ώστε να είναι έτοιµοι να 
καταλάβουν και να καλλιεργήσουν το διαλεκτικό τρόπο σκέψης και 
έκφρασης.  
 «Τι είναι όµως η διαλεκτική; Ο Robinson στο βιβλίο του Plato’s 
earlier dialectic, τονίζει ότι για τον Πλάτωνα η λέξη διαλεκτική σηµαίνει 
την ιδανική µέθοδο όποια και να είναι αυτή. Στην Πολιτεία η διαλεκτική 
πρέπει να ερµηνευτεί ως διευκρινιστική των µεληµάτων της πολιτείας. 
Γύρω από τη διαλεκτική ο Πλάτων δεν λέει τίποτα θετικό, αλλά ο 
Σωκράτης λέει στον Γλαύκωνα ότι δεν γίνεται να µιλήσει για αυτήν 
θετικά και ευθέως 532e-533e. Από την µια µεριά ίσως αυτό να οφείλεται 
στο ότι ο Πλάτων δεν είναι σίγουρος πώς να ορίσει τον φιλοσοφικό 
στοχασµό. Από την άλλη ο Πλάτων τονίζει επίσης ότι η αληθινή φύση 
της σοφίας είναι εµφανής µόνο σε όσους έχουν φιλοσοφήσει για αρκετό 
χρόνο»23. Η διαλεκτική όπως φαίνεται και από την αναλογία µε τη 
γραµµή σχετίζεται µε τη νόηση και χρησιµοποιεί τις ιδέες για να φτάσει 
στα συµπεράσµατα. Είναι ανώτερη από τα µαθηµατικά, τα οποία 
αντιστοιχούν στη διάννοια, αλλά παράλληλα προϋποθέτει τις 
µαθηµατικές επιστήµες. Ο φιλοσοφικός στοχασµός µέσω της διαλεκτικής 
είναι εξολοκλήρου µη εµπειρικός και στηρίζεται στο νου. Το αντικείµενο 
της φιλοσοφίας είναι ανώτερο από αυτό των µαθηµατικών, σύµφωνα µε 
τον Πλάτωνα. Είναι η πραγµατικότητα και όχι απλώς η εικόνα ή το 
φαινόµενο. Η φιλοσοφία γνωρίζει το αντικείµενό της άµεσα ενώ τα 
µαθηµατικά έµεσα24. 
 Η διαλεκτική µας ανάγει στην ιδέα του αγαθού, δηλαδή απαιτεί 
να έχουµε συναίσθηση των αξιών και εξαρτάται από αυτήν την 
συναίσθηση, ενώ η αγαθότητα είναι σηµαντική για την κατανόηση κάθε 
                                                 
23 Βλ. Annas J., Εισαγωγή στη πολιτεία του Πλάτωνα, σ.346 
24 Βλ. Annas J., Εισαγωγή στη πολιτεία του Πλάτωνα, σ.351 
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ζητήµατος. Η φιλοσοφική αυτή επιστήµη είναι συνοπτική και υιοθετεί 
µια σφαιρική θεώρηση πέρα από τις ειδικές επιστήµες. Ο διαλεκτικός 
φιλόσοφος δεν είναι απαραίτητο να είναι ειδήµων σε κάθε επιστήµη, 
αλλά να έχει επαρκή αντίληψη. Με άλλα λόγια, ενώ οι επιστήµες 
ασχολούνται µε επιµέρους γνώσεις, η φιλοσοφία στοχεύει στη κατανόηση 
γενικότερα και στην ικανότητα να παρέχουµε µε συστηµατικό τρόπο 
εξήγηση αυτού που γνωρίζουµε. Η πλατωνική µέθοδος της φιλοσοφίας 
χαρακτηρίζεται κυρίως από την προσπάθεια ορισµού διαφόρων εννοιών. 
Την προσπάθεια να  γίνουν κατανοητές οι αλήθειες που ήδη γνωρίζουµε 
και µε αυτή την έννοια η φιλοσοφική κατανόηση είναι µια γεωµετρική 
κατανόηση25. 
 Συνεπώς προκύπτει το εξής ερώτηµα σχετικά µε το µύθο και τη 
διαλεκτική. Πως ο µύθος λειτουργεί στα πλαίσια της διαλεκτικής; Εκ 
πρώτης όψεως ο µύθος δεν συµβαδίζει µε τη διαλεκτική. Η λέξη 
διαλεκτική προέρχεται από το «διαλέγεσθαι» και απαιτεί ευκρίνεια στη 
λεκτική έκφραση και διαπροσωπική ανταλλαγή λόγων. Ο διαλεκτικός 
φιλόσοφος πρέπει να µπορεί να ορίσει τι πραγµατικά είναι το κάθε 
αντικείµενο µελέτης. Οι µυθοπλασίες απ’ την άλλη πλευρά κάνουν τη 
γνώση να µοιάζει µε κάτι µη λεκτικό, που δεν µπορεί να εκφραστεί µε 
ευκρίνεια και που ο καθένας την αποκτά µε τις δικές του δυνάµεις. Η 
γνώση παρουσιάζεται µεταφορικά, όπως οι αναλογίες της γραµµής και 
του σπηλαίου στην Πολιτεία. «Οι δυο αυτοί τρόποι περιγραφής της 
διαλεκτικής έρχονται σε αντίθεση µόνο αν θεωρήσουµε ότι η γνώση που 
παράγεται από τη διαλεκτική είναι κατάσταση βεβαιότητας, η οποία 
αποκλείει το λάθος. Αν η ενόραση των ιδεών ήταν άµεση γνώση και 
οδηγούσε στη βέβαιη αλήθεια τότε η διαλογική πλευρά της δε θα 
χρειαζόταν. Η αντίθεση αυτών των δύο γεφυρώνεται εύκολα αν αυτές 
θεωρηθούν ως δύο στάδια της διαλεκτικής. Πρώτα κάνουµε διάλογο µε 
τους άλλους ανθρώπους και έπειτα αποκτάµε την ενόραση της 
αλήθειας»26. Η αληθινή φιλοσοφία κατά τον Πλάτωνα, χρειάζεται και τα 
δύο στάδια της διαλεκτικής ώστε να κατακτηθεί η γνώση. Είναι 
αναγκαία δηλαδή τόσο η συζήτηση, η ανταλλαγή και η µετάδοση των 
απόψεων όσο και η προσωπική προσπάθεια για την κατάκτηση της 
αλήθειας.  

Ο µύθος λοιπόν είναι ένα από τα µέσα που µας βοηθούν να 
κατακτήσουµε τη γνώση, γιατί ενεργοποιεί τη φαντασία και το λογισµό 
µας, µέσω των εικόνων του, και των µεταφορών του και µας οδηγεί στην 
ενόραση. Μπορεί να µην έχει η µυθοπλασία τη λογική αλληλουχία του 
επιχειρήµατος, αλλά διέπεται από µια συνοχή προβάλλοντας άλλοτε 
άµεσα και άλλοτε έµµεσα µια θέση. Στον Πλάτωνα η πλειονότητα των 
µυθοπλασιών πλέκονται γύρω από µια θέση µε ισχυρή ηθική χροιά, όπως 
η αθανασία της ψυχής και η αµοιβή των δίκαιων ψυχών. 
 Αν λοιπόν ο λόγος διακρίνεται σε δύο ποιότητες, στον αληθή και 
στον ψευδή Σοφιστής 263b και η διαλεκτική είναι η φιλοσοφική µέθοδος 
χρήσης του λόγου, ο µύθος που ακριβώς βρίσκεται; Είναι άραγε πιο 
                                                 
25 Βλ. Annas J., Εισαγωγή στη πολιτεία του Πλάτωνα, σ.362 
26 Βλ. Annas J., Εισαγωγή στη πολιτεία του Πλάτωνα, σ.354 
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κοντά στον αληθή ή στον ψευδή λόγο; Και αφού η διαλεκτική είναι ο 
τρόπος πραγµάτευσης των θεµάτων για τον Πλάτωνα, γιατί χρησιµοποιεί 
και µύθους; Η χρήση του µύθου δηλώνει ότι η διαλεκτική δεν επαρκεί, 
επειδή ορισµένα θέµατα, όπως για παράδειγµα η πορεία της ψυχής µετά 
το θάνατο, η επιχειρηµατολογία δεν µπορεί να τα αποδείξει. 
 Ο µύθος δεν είναι ούτε αληθής, ούτε ψευδής λόγος, αφού είναι κάτι 
το διαφορετικό απ’ το λόγο. Βρίσκεται ανάµεσα στον αληθή και στον 
ψευδή λόγο, επειδή ακριβώς όλα όσα εκφράζει δεν µπορούν να 
αποδειχτούν, ότι είναι ή δεν είναι έτσι και άρα θεωρούνται πιθανά. 
Όµως όπως ο λόγος διακρίνεται σε αληθή και ψευδή Σοφιστής 263b και 
Πολιτεία 376e έτσι και ο µύθος διακρίνεται σε καλό και κακό Πολιτεία 
377c. Συγκεκριµένα στο χωρίο αυτό της Πολιτείας υποστηρίζει ότι 
επειδή µε τους µύθους πλάθονται οι ψυχές των παιδιών, οι µόνοι µύθοι 
που θα πρέπει να γίνονται δεκτοί στην πολιτεία είναι οι καλοί µύθοι, οι 
οποίοι προβάλλουν ενάρετα πρότυπα. Άρα το ζητούµενο για τον 
Πλάτωνα δεν είναι να αποδείξει ότι όλα όσα αναφέρονται στο µύθο 
είναι αληθινά, αλλά τα µηνύµατα που εκπέµπει κάθε µύθος να είναι 
ηθικά και να προτρέπουν τους ανθρώπους προς τη δικαιοσύνη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Η χρήση του µύθου 
 

Πριν εξετάσουµε τον τρόπο χρήσης του µύθου απ’ τον Πλάτωνα 
θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η έννοια του µύθου στον Πλάτωνα είναι 
διαφορετική απ’ ότι σήµερα. Στην εποχή µας ο µύθος δεν είναι τίποτα 
άλλο από µια φανταστική διήγηση, ένα παραµύθι που αφήνει στο τέλος 
ένα δίδαγµα.Στον Πλάτωνα ο µύθος, είπαµε ότι είναι µυθοπλασία, µία 
κατασκευή δηλαδή που έχει συγκεκριµένο ρόλο µέσα στη φιλοσοφία του 
και συνυπάρχει µε τη διαλεκτική.  

«Ο Πλάτων γνώρισε τους ελληνικούς µύθους σ’ όλες τους τις 
µορφές. ∆ηλαδή ήξερε καλά τόσο την προφορική Αττική λαϊκή 
παράδοση όσο και τις καταγραµµένες ως την εποχή του ιστορίες στην 
ποίηση και την πεζογραφία. Ήταν επίσης γνώστης των µύθων που 
διδάσκουν οι Ορφικοί και οι Νεοπυθαγόρειοι για την τύχη της ψυχής 
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µετά το θάνατο»27. Απ’ τη διδασκαλία αυτή επηρεάστηκε ιδιαίτερα και 
αυτό φαίνεται στους εσχατολογικούς του µύθους. ∆εν µένει όµως µόνο 
στις παραδόσεις, αλλά καταφέρνει να τις ενώσει µε την ορθολογική 
σκέψη και να δηµιουργήσει τους δικούς του µύθους. Επιλέγει εύστοχα 
όσες λαϊκές διηγήσεις ταιριάζουν στο πρόβληµα που αναλύει και τις 
παρεµβάλλει στα κατάλληλα σηµεία ώστε να δένουν αρµονικά µε το 
υπόλοιπο κείµενο. 

Ο Πλάτων επιλέγει να µιλήσει µε µυθοπλασίες, οι οποίες όσο κι αν 
φαίνονται παρµένες απ’ τη λαϊκή παράδοση, είναι επινοηµένα κείµενα, 
που πολλές φορές έχουν στοιχεία απ’ την παραδοσιακή µυθολογία, αλλά 
χρησιµοποιούνται όπως βολεύει τον Πλάτωνα για να αποδώσει δηλαδή, 
το νόηµα που θέλει. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο Πλάτων διηγείται µύθους 
για τα πιο σηµαντικά θέµατα. Έτσι στην Πολιτεία όταν θίγει τα 
φλέγοντα ζητήµατα του αγαθού, της δικαιοσύνης και της µεταθάνατον 
ζωής, χρησιµοποιεί τρεις µυθοπλασίες αντίστοιχα, το µύθο του Γύγη, την 
εικόνα του Σπηλαίου και το µύθο του Ηρός. Αναλύει λοιπόν µία έννοια 
πρώτα µέσω της διαλεκτικής και έπειτα διηγείται έναν µύθο σχετιζόµενο 
µε την αναλυόµενη έννοια. Οι µύθοι που αναφέρονται στην ψυχή και την 
τύχη της µετά το θάνατο κλείνουν συνήθως το διάλογο και έπονται της 
επιχειρηµατολογίας.  

Το µοναδικό παράδειγµα όπου ο µύθος προηγείται της 
επιχειρηµατολογίας βρίσκεται στους Νόµους, όπου δίνεται πρώτα ο 
µύθος σαν πρόλογος για τους νόµους. Ο Αθηναίος ξένος επιµένει στον 
πειστικό χαρακτήρα του µύθου συνδέοντας τον µε µια παραίνεση που 
συντάσσεται σαν προοίµιο των νόµων. Το γεγονός αυτό αποτελεί έναν 
νεοτερισµό του ύστερου Πλάτωνα. Στους νόµους η παραδοσιακή 
µυθολογία είναι παρούσα µε πέντε εµφανίσεις µύθων, που µοιάζουν µε 
παραµύθια (Η περιπέτεια του Θησέα, Bιβλίο έκτο (751d-752a), οι δώδεκα 
διαιρέσεις της πόλης αντίστοιχες ως προς τους θεούς, Bιβλίο έκτο (771c), 
Ο γάµος της Ήρας και του ∆ία, Bιβλίο έκτο (773b), οι Κορύβαντες Bιβλίο 
έβδοµο (790c) και ένας ακόµα µύθος στο Bιβλίο όγδοο (841c))28. 

Εκτός όµως από τους µύθους που κλείνουν πολλούς από τους 
διαλόγους του Πλάτωνα υπάρχουν και µύθοι, οι οποίοι βέβαια δε 
σχετίζονται πάντα µε την µεταθάνατον πορεία της ψυχής, αλλά 
τοποθετούνται σε κρίσιµα σηµεία των διαλόγων. Έτσι για παράδειγµα 
στο Φαίδρο 274c-275b ο Σωκράτης διηγείται στο Φαίδρο το µύθο της 
γραφής. Θέλοντας να απαντήσει λοιπόν στο κρίσιµο ερώτηµα πότε και µε 
ποιούς όρους πρέπει να συγγράφουµε παραθέτει το µύθο για την 
ανωτερώτητα του προφορικού έναντι του γραπτού λόγου, δίνοντας µε το 
µύθο τη θέση του. Στη συνέχεια όµως 275e-278e στηρίζει αυτή τη θέση µε 
επιχειρηµατολογία. Εδώ λοιπόν παρατηρούµε ότι γίνεται το αντίστροφο 
απ’ ότι συνήθως, δηλαδή ο µύθος εδώ προηγείται της επιχειρηµατολογίας. 
Το γεγονός αυτό όµως δεν είναι αντίθετο σε όσα είπαµε, ακριβώς επειδή 
αναφερθήκαµε στους εσχατολογικούς µύθους. Έτσι ο µύθος της γραφής 
όπως και πολλοί άλλοι µύθοι που είναι άσχετοι µε το θέµα της πορείας 
                                                 
27 Βλ. Σπυρόπουλος Η., Πλάτωνος µύθοι., σ.23-24. 
28 Παρόµοια ανάπτυξη Brisson L.,Plato the mythmaker, σ.132-133 
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της ψυχής µετά το θάνατο τοποθετούνται σε διάφορα σηµεία των 
διαλόγων. 

 Στον ίδιο διάλογο 246-252e όµως, παρεµβάλλεται ο µύθος-
παροµοίωση της ψυχής µε άρµα. Ένας µύθος που σχετίζεται µε τη φύση 
της ψυχής και την πορεία της µετά το χωρισµό απ’ το σώµα. Η εικόνα 
αυτή έπεται του δεύτερου λόγου του Σωκράτη και της εξέτασης των 
ειδών της µανίας. Υποστήριξε δηλαδή ότι ο έρωτας είναι µία µορφή 
µανίας, που υπάρχει στην ψυχή και έχει δοθεί από τους θεούς για την πιο 
µεγάλη ευτυχία 245. Στη συνέχεια θεωρεί σκόπιµο να εξετάσει τη φύση 
της ανθρώπινης και της θεϊκής ψυχής ξεκινώντας από τη θέση ότι κάθε 
ψυχή είναι αθάνατη. Πώς θα µπορέσει όµως να αποδείξει ποια είναι η 
φύση της θεϊκής ψυχής και ποιά της ανθρώπινης; Αυτό δεν µπορεί να 
γίνει µε κανέναν άλλο τρόπο παρά µόνο µε µύθο, µε αλληγορία. Ο µύθος 
αυτός δεν κλείνει βέβαια το Φαίδρο, όπως συµβαίνει συνήθως µε τους 
εσχατολογικούς µύθους, λειτουργεί όµως και αυτός επιλογικά στο πρώτο 
µέρος του διαλόγου. Μετά λοιπόν απ’ αυτήν την παροµοίωση το θέµα 
του διαλόγου µετατοπίζεται απ’ τον έρωτα στη ρητορική και στις 
προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες πρέπει κανείς να συγγράφει λόγους. 
Άρα η θέση της παροµοίωσης αυτής µέσα στο διάλογο δεν αντιτίθεται 
στο συµπέρασµά µας, αλλά έρχεται να το επιβεβαιώσει. Εποµένως το 
πρώτο συµπέρασµα που προκύπτει, ύστερα απ’ την εξέταση όλων των 
εσχατολογικών µύθων είναι ότι οι µύθοι αυτοί σφραγίζουν πάντα το 
θέµα του διαλόγου και ακολουθούν µετά από την επιχειρηµατολογία.  
 Εφόσον λοιπόν η θέση των εσχατολογικών µύθων είναι σχεδόν 
πάντα καθορισµένη µέσα στους πλατωνικούς διαλόγους, θα πρέπει τώρα 
να εξετάσουµε και τη χρήση τους. Ο µύθος δηλαδή επιλέγεται και 
χρησιµοποιείται απ’ τον Πλάτωνα για κάποιους λόγους. Οι λόγοι αυτοί 
κατά τη γνώµη µου είναι κυρίως ηθικοί και γνωσιοθεωρητικοί. Ο 
Πλάτων δηλαδή µιλάει και γράφει µε µύθους, αφενός γιατί ο µύθος είναι 
φορέας της φιλοσοφικής αλήθειας και παράλληλα έχει παιδαγωγική 
δύναµη, αφετέρου γιατί κάθε µύθος έχει κάποιο επιµύθιο, στο οποίο 
προβάλλεται µία ηθική αξία. 
 
 
 

• Ο µύθος ως παιδαγωγικό µέσο 
 
 

Ο Πλάτων γράφει µε µύθους πρώτα απ’ όλα επειδή ο µύθος έχει 
παιδαγωγική ισχύ. Μην ξεχνάµε ότι τα παιδιά το πρώτο πράγµα που 
µαθαίνουν είναι παραµύθια. Εξάλλου και ο Πλάτωνας θεωρεί τον εαυτό 
του δάσκαλο και τους αναγνώστες του µαθητές (παιδιά), που για να 
τους διδάξει, ιδιαίτερα για τα δύσκολα θέµατα, θα ανατρέξει στο µύθο, 
ο οποίος έχει την ιδιότητα να απλουστεύει τα δύσκολα. Στο σηµείο αυτό 
φαίνεται και η επιθυµία του Πλάτωνα να απευθύνει το γραπτό του λόγο 
σε όλους, ώστε να τον κατανοήσουν. Απ’ την άλλη όµως οι µύθοι του δεν 
είναι και τόσο απλοί, άρα µπορεί να µην απευθύνονται σε όλους, αλλά 
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µόνο στους µυηµένους στην Ακαδηµία, που ήταν σε θέση να τους 
καταλάβουν. Στους µύθους του επίσης επιβάλλεται στον αναγνώστη µια 
θέση µέσω της ρητορικής επιβολής του µύθου. Τη θέση αυτή ο 
αναγνώστης-ακροατής του µύθου θα πρέπει να την ανασυγκροτήσει ο 
ίδιος και να προβληµατιστεί πάνω σ’ αυτήν. Συνεπώς ίσως τελικά οι 
πλατωνικοί µύθοι να απευθύνονται και στον µυηµένο στη φιλοσοφία, 
αλλά και σε κάποιον άσχετο µε αυτήν, ο οποίος όµως έχει τη διάθεση να  
αναζητήσει την αλήθεια µέσα από σκέψη και προβληµατισµό. 

 
 

• Ο µύθος ως φορέας της φιλοσοφικής αλήθειας και ως µέσο 
φιλοσοφικού προβληµατισµού 

 
 

Ο Πλάτων σ’ όλη του τη φιλοσοφική πορεία αναζητούσε την 
αλήθεια. Έβλεπε όµως, ότι στα εδώ πράγµατα δεν ήταν δυνατόν να 
υπάρχει ένα κοινό κριτήριο, αδιάψευστο και αληθινό. Η αλήθεια 
λοιπόν, δεν µπορούσε να υπάρχει σ’ όσα έβλεπε ή άκουγε. Ένιωθε ότι 
όλα ήταν υποκειµενικά. Κατέληξε, στο ότι η µοναδική αλήθεια 
βρίσκεται έξω απ’ τον εδώ κόσµο, σε έναν νοητό υπερουράνιο τόπο, τον 
κόσµο των ιδεών. Η αλήθεια δηλαδή µπορεί να συλληφθεί µόνο µε το 
πνεύµα µας. Έτσι η αλήθεια, δεν είναι τίποτα άλλο από µια νοητική 
κατασκευή, µια φαντασία. Όπως λέει ο Πόλ Βέιν, η αλήθεια για τα 
πράγµατα έχει κατασκευαστεί, δια µέσου των αιώνων µε περίεργο 
τρόπο και είναι η πιο ιστορική εµπειρία. Οι άνθρωποι δεν βρίσκουν την 
αλήθεια, αλλά την κατασκευάζουν, όπως κάνουν και µε την ιστορία 
τους29. Ο Ηρόδοτος, ο πρώτος ιστορικός όταν δεν µπορούσε να έχει 
ακριβείς πληροφορίες για κάτι, το συνήγαγε απ’ τα εικότα – τα ένδοξα, 
απ’ όσα δηλαδή του φαινόταν πιθανά και λογικά. Κατά τον ίδιο τρόπο 
και η αλήθεια του µύθου είναι µια ανθρώπινη κατασκευή, µια 
προσπάθεια εξήγησης ορισµένων φαινόµενων ή καταστάσεων. Οι 
αρχαίοι Έλληνες είχαν µύθους για τα πάντα, απ’ τα φυτά και τα ζώα ως 
τους Θεούς και το σύµπαν. Αυτό πιστεύω ότι δείχνει την ανάγκη τους να 
εξηγήσουν µε την φαντασία τους τον κόσµο, δίνοντας του µια πιστευτή 
εξήγηση που µε τα χρόνια θα επικυρωνόταν. Έτσι οι µύθοι πέρασαν 
στην παράδοση κι από στόµα σε στόµα διαδόθηκαν και απόκτησαν 
κύρος. Οι µύθοι για παράδειγµα του Ησιόδου, µετά από χρόνια ήταν για 
τους Έλληνες έγκυρες πηγές απ’ όπου αντλούσαν στοιχεία για Θεούς και 
ανθρώπους. 

Ο µύθος απευθύνεται και στη λογική και στο συναίσθηµα των 
ανθρώπων και αγγίζει τη φαντασία τους. Σίγουρα τα πρόσωπα, ο τόπος 
και η πλοκή των µύθων δεν είναι κάτι συνηθισµένο και λογικό, έχουν 
όµως κάποια λογικοφάνεια, κάποια λογικότητα. Τα γεγονότα 
συνδέονται µεταξύ τους µε κάποια αιτιότητα ώστε να µπορεί ο 
άνθρωπος να τα επεξεργαστεί µε τη λογική του. Αν το µύθο δεν τον 

                                                 
29 Βλ. Βέιν Π., Οι Έλληνες πίστευαν στους µύθους τους; σ.8-9 
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ακολουθούσε κάποια λογική δε θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως 
φορέας της φιλοσοφικής αλήθειας, ούτε ως µέσον για να συνεχίσει µε 
διαφορετικό τρόπο, από ότι το επιχείρηµα τη φιλοσοφική συζήτηση. 
Έτσι οι µύθοι δεν είναι απλώς δηµιουργήµατα της φαντασίας, αλλά 
φορείς φιλοσοφικών ιδεών, εφόσον γεννιούνται απ’ το σύµπαν της 
λογικής σκέψης. ∆ια µέσου του µύθου εκφράζεται η εσωτερική ορµή της 
ψυχής να συλλάβει αυτό που την υπερβαίνει30.  
 Οι µύθοι είναι έτσι γραµµένοι που να οδηγούν τον αποδέκτη τους 
σε αλήθειες και υψηλά συµπεράσµατα, χωρίς όµως να κουράζουν παρά 
µόνο µε το να συγκεντρώνουν την προσοχή και τη σκέψη. 
 
 

• Ο µύθος ως  ποιητικό προϊόν 
 
 

Ο Πλάτωνας σαν συγγραφέας γνωρίζει ότι ο µύθος, εξαιτίας της 
ποιητικής του καταβολής γοητεύει και κερδίζει  τις εντυπώσεις, για αυτό 
και τον χρησιµοποιεί στο τέλος, όπως για παράδειγµα στα έργα του 
Πολιτεία και  Γοργίας. Βέβαια αυτό µπορεί να το κάνει για περαιτέρω 
προβληµατισµό του αναγνώστη αλλά και για να τονίσει το συµπέρασµα. 
Να τονιστεί για παράδειγµα στο µύθο του Ηρός στην Πολιτεία ή στο 
µύθο µε τον οποίον τελειώνει ο Φαίδων, ότι οι δίκαιοι δικαιώνονται, 
µετά το θάνατό. Οι µύθοι του είναι άψογα λογοτεχνήµατα, που µαγεύουν 
και καθηλώνουν τους αναγνώστες. 

Όπως και να ’χει όµως, χρησιµοποιεί ποιητικές τεχνικές, σαν αυτή 
της επίκλησης της µούσας στο µύθο των τζιτζικιών, ή το δραµατικό τέλος 
του Σωκράτη στο Φαίδωνα, το οποίο δεν το παρουσιάζει να γίνεται 
ζωντανά, αλλά όπως και οι τραγικοί, µέσω της αφήγησης δίνει τα 
τροµερά γεγονότα, όπως αυτό του θανάτου. Φαίνεται λοιπόν πως την 
ποίηση, την οποία µε τόσο πάθος καταδικάζει ο Πλάτωνας, την ίδια 
ποίηση χρησιµοποιεί ως τέχνη γραφής, αφού και ο µύθος θεωρείται 
µορφή ποιητικού λόγου. Στο δέκατο βιβλίο της Πολιτείας 607, εξορίζει 
τους ποιητές και δέχεται µόνο τους ύµνους στους Θεούς και τα εγκώµια 
στους γενναίους, ενώ στο δεύτερο βιβλίο 377c, όταν µιλάει για τη 
µόρφωση των φυλάκων: υποστηρίζει ότι ο µύθος πλάθει την ψυχή του 
νέου. Γι’ αυτό πρέπει να ελέγχονται οι µυθοποιοί, ώστε να λένε καλούς 
µύθους, µύθους δηλαδή που θα τονίζουν την οµόνοια µεταξύ των 
πολιτών. Αντίθετα οι µύθοι που αναφέρονται σε έριδες, διχόνοιες, 
τσακωµούς και πολέµους µεταξύ των θεών, θα πρέπει να µην λέγονται. 
Είναι προφανές λοιπόν ότι ο Πλάτων επεµβαίνει στο µύθο και κρατά 
από αυτόν  όποιο κοµµάτι θεωρεί ορθό. Έτσι η κύρια λειτουργία του 
µύθου στο Πλατωνικό έργο δεν είναι άλλη απ΄ το να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στη φιλοσοφική έρευνα. Για θέµατα όπου η λογική 
διαδικασία δε δύναται να παρέχει περεταίρω αποδείξεις, ο µύθος 
κατορθώνει µε τρόπο υπερβατολογικό να φωτίσει αυτά τα ζητήµατα και 

                                                 
30 Βλ. Μαραγγιανού-∆ερµούση,  Πλατωνικά θέµατα, σ.16 
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να απαντήσει σε µεγάλα ερωτήµατα όπως αυτά της δηµιουργίας του 
κόσµου ή της αθανασίας των ψυχών. 
 
 

• Ο µύθος ως  εκφραστής της ηθικής τάξης 
 
 

Ο Πλάτων αφηγείται τους µύθους, τους πιστεύει και τους θεωρεί 
µέσα για να κατανοήσει, να συλλάβει ιδέες δυσνόητες και απρόσιτες. 
Υποστηρίζει ότι δεν προσπαθεί να εκλογικεύσει τις µυθικές διηγήσεις, 
όπως κάνουν άλλοι (σοφιστές και Ίωνες φιλόσοφοι) αλλά τις δέχεται ως 
έχουν Φαίδρος 229c. Στην πραγµατικότητα όµως και αυτός τις περνά 
από επεξεργασία, απορρίπτει όσα δεν ταιριάζουν στην ηθική του 
φιλοσοφία και κρατάει τα υπόλοιπα. Αυτά ενισχύει µε δικές του 
παρεµβολές και απόψεις. Στην Πολιτεία κατακρίνει τον Όµηρο και τους 
ποιητές που γράφουν σαν και αυτόν προσδίδοντας δηλαδή στους θεούς 
ανθρώπινα ελαττώµατα και αδυναµίες, που δεν αρµόζουν στη θεϊκή τους 
φύση. Άρα και αυτός υποβάλλει το µύθο σε κριτική αλλά από 
διαφορετική οπτική. Όλοι οι µύθοι του Πλάτωνα έχουν έναν ηθικό 
στόχο, λέγονται δηλαδή για να οδηγήσουν τον αναγνώστη στην αποδοχή 
κάποιου συµπεράσµατος. Έτσι όλοι οι µύθοι που αναφέρονται στη 
µεταθάνατον πορεία της ψυχής οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η 
δικαιοσύνη είναι το ανώτερο αγαθό και ότι η ψυχή που ζει µε 
δικαιοσύνη και σοφρωσύνη είναι η πιο ευτυχισµένη και ανταµοίβεται 
για τη στάση της αυτή µετά το θάνατο του σώµατος. 
 
 

Εποµένως το συµπέρασµα σχετικά µε το ρόλο της µυθοπλασίας στο 
Πλατωνικό έργο είναι ότι η µυθοπλασία δεν είναι άσχετη από τη 
φιλοσοφική σκέψη, ούτε κατώτερη από αυτήν. Αν ο Πλάτων δεν 
θεωρούσε το ίδιο σπουδαία µε την επιχειρηµατολογία τη µυθοπλασία δε 
θα χρησιµοποιούσε τόσο συχνά και τόσους πολλούς µύθους στα έργα 
του. Η χρήση των µυθοπλασιών δεν υπαγορεύεται από αδυναµία του 
φιλοσόφου για να µιλήσει µε διαφορετικό τρόπο για ένα θέµα. Αυτό 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι εκθέτει πρώτα µε επιχείρηµα τη σκέψη 
του, προσπαθεί µε τη διαλεκτική να ορίσει τις εξεταζόµενες έννοιες και 
έπειτα καταφεύγει στις µυθοπλασίες ολοκληρώνοντας µε αυτές την 
εξέταση της έννοιας που τον απασχολεί.  
 Η µυθοπλασία λοιπόν υπηρετεί τη φιλοσοφική άποψη που 
αναλύεται στο διάλογο και χρησιµοποιείται απ’ τον Πλάτωνα επειδή 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως παράδειγµα για θέµατα ηθικής. Έτσι όλοι 
οι εσχατολογικοί µύθοι που µιλούν για την αθανασία της ψυχής 
λειτουργούν ως παραδείγµατα συνδέοντας την ηθική µε την µεταφυσική 
και την οντολογία κάνοντας το θέµα του διαλόγου κατανοητό στους 
αναγνώστες, λειτουργώντας ως παραινέσεις και αφήνοντας τους 
αναγνώστες να βγάλουν τα δικά τους συµπεράσµατα αξιοποιώντας 
κατάλληλα τις ενδείξεις του µύθου, βοηθώντας τους να ελέγξουν τη 
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γνώση τους. Άρα η µυθοπλασία απευθύνεται στο συναίσθηµα αλλά και 
στο λόγο, υποστηρίζοντας και επιβεβαιώνοντας τη διαλεκτική. Αν η 
διαλεκτική και η µυθοπλασία µπορούν να παραλληλιστούν µε τη 
γεωµετρική επιστήµη, τότε πιστεύω ότι διαλεκτικη θα ήταν η γεωµετρική 
απόδειξη και η µυθοπλασία το γεωµετρικό σχήµα, στοιχεία εξίσου 
απαραίτητα για τη λύση ενός προβλήµατος. 
 Ο Σωκράτης στον Φαίδρο 229d-e δίνει τον τρόπο µε τον οποίο θα 
πρέπει να αντιµετωπίζουν τους µύθους. Λέει δηλαδή ότι είναι άξεστη 
σοφία να προσπαθεί κανείς να συνταιριάξει κατά το εικός κάθε µυθικό 
στοιχείο, αντί να το δεχτεί ως τέτοιο και να το πιστέψει. Θεωρεί την 
παραπάνω αναζήτηση ως χάσιµο χρόνου. Και αυτός λέει ότι δεν έχει 
χρόνο για κάτι τέτοιο επειδή δεν έχει φτάσει ακόµα στη γνώση του ίδιου 
του του εαυτού και άρα είναι γελοίο να νοιάζεται για ξένα πράγµατα. 
Συνεπώς η ενδεδειγµένη κατά το Σωκράτη στάση µας απέναντι στο µύθο 
δεν είναι η αµφισβήτηση και ο παραλληλισµός των µυθικών στοιχείων µε 
αντίστοιχα της πραγµατικότητας αλλά η πίστη και η αποδοχή του µύθου 
ως τέτοιου είδους, δηλαδή µοναδικού και διαφορετικού απ’ την 
πραγµατικότητα. Ο µύθος έχει τη δική του πραγµατικότητα την οποία 
πρέπει να αποδεχόµαστε.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΦ 3Ο . ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΛΟΓΟ 
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Η ψυχή κατά το Πλάτωνα, όπως προκύπτει από τους παρακάτω 
µύθους, είναι αθάνατη και προέρχεται από τον Ουρανό (Φαίδρος). 
Θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο από το χωρισµό της ψυχής από το σώµα. 
Η ψυχή ανάλογα µε τις πράξεις της όταν αποχωριστεί από το σώµα 
πηγαίνει είτε σε ένα υπερουράνιο τόπο απερίγραπτης οµορφιάς ή στα 
Νησιά των Μακάρων είτε στον Τάρταρο ή πάλι πίσω στη γη. Η πορεία 
της ψυχής στη γη έχει συγκεκριµένα χρονικά όρια και εξαρτάται από τις 
επιλογές του ανθρώπου. Στο µύθο του Φαίδρου 249 ο Πλάτων λέει ότι 
χρειάζονται δεκα χιλιάδες χρόνια ή τρεις χιλιάδες για όσους επιλέξουν 
βίο φιλοσοφικό µέχρι να αναπτερωθούν οι ψυχές. 

Τρία είναι τα µέρη στα οποία διακρίνεται η ψυχή, το λογιστικόν 
που αντιστοιχεί στο νου, το θυµοειδές που εδρεύει στην καρδιά, και το 
επιθυµητικόν που εδρεύει στην κοιλιά. Η διάκριση αυτή γίνεται στην 
Πολιτεία 439d-e και κάθε µέρος της ψυχής χαρακτηρίζει και µια 
κοινωνική τάξη. Το λογιστικόν δηλαδή, που είναι η πηγή της λογικής 
δράσης υπερισχύει των υπολοίπων µερών στους φιλοσόφους – βασιλείς, 
το θυµοειδές στους φύλακες, ενώ το επιθυµητικόν στην κατώτερη 
κοινωνική τάξη. Στο τέταρτο βιβλίο της  Πολιτείας 441-442e 
υποστηρίζεται η θέση ότι η ψυχή έχει µέρη, στα οποία ανήκει και µία 
διαφορετική αρετή. Έτσι στο λογιστικόν αντιστοιχεί η σοφία, στο 
θυµοειδές η ανδρεία και στο επιθυµητικόν η σωφροσύνη. 
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ΤΑΞΕΙΣ 

Επιθυµητικόν Κοιλιά  Σωφροσύνη Γεωργοί 
Θυµοειδές Καρδιά Ανδρεία Φύλακες 
Λογιστικόν Νους Σοφία Άρχοντες 

  
 

 
ΦΑΙ∆ΩΝ 

 
 
Στο διάλογο Φαίδων ή αλλιώς περί ψυχής ή ηθικός, που 

διαδραµατίζεται έξω από την Αθήνα, κοντά στην Ηλίδα, υπάρχουν δύο 
µύθοι για την ψυχή και για την πορεία της µετά το θάνατο, γεγονός 
απόλυτα λογικό, αφού το θέµα του  διαλόγου δεν είναι άλλο απ’ τη 
µεταθανάτια τύχη της ψυχής. Η συζήτηση αυτή ξεκινά µε αφορµή τον 
επικείµενο θάνατο του Σωκράτη. Τα κύρια πρόσωπα του διαλόγου είναι: 
ο Φαίδων, ο Ηλείος, µαθητής του Σωκράτη, ο Εχεκράτης, µέλος της 
Πυθαγόρικής σχολής του Φλειούντα και οι Θηβαίοι Κέβης και Σιµµίας, 
που ήταν επίσης Πυθαγόρειοι. Ο Σωκράτης επιλέγει ως βασικούς 
συνοµιλητές του για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα τα άτοµα αυτά, καθώς 
ήταν όλοι Πυθαγόρειοι και άρα πίστευαν στην αθανασία της ψυχής. 
Συνεπώς µπορούσαν να δεχτούν ευκολότερα τα λόγια του. 

Υπάρχουν επίσης µια σειρά από δευτερεύοντα πρόσωπα, φίλοι και 
µαθητές του Σωκράτη: ο Απολλόδωρος, ο Κρίτων, ο Ερµογένης, ο 
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Επιγενής, ο Αισχίνης, ο Αντισθένης, ο Κτήσιππος, ο Μενέξενος, ο 
Φαιδωνίδης, ο Ευκλείδης, ο Τερψίων και ο Αρίστιππος. Ο Πλάτων 
σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Φαίδωνα, απουσίαζε διότι ήταν άρρωστος. 
Η κυρίαρχη µορφή του διαλόγου, βέβαια, δεν είναι άλλη απ’ το Σωκράτη.
  

Η συζήτηση που παρουσιάζει ο διάλογος γίνεται λίγο µετά το 
θάνατο του Σωκράτη, όµως ο διάλογος είναι γραµµένος αρκετά χρόνια 
αργότερα και αυτό φαίνεται απ’ το γεγονός ότι η διδασκαλία των ιδεών 
αναπτύσσεται συστηµατικότερα και από το ότι ο Πλάτων φαίνεται 
γνώστης του Πυθαγορείου δόγµατος της µετεµψύχωσης, το οποίο 
διδάχτηκε στην κάτω Ιταλία περίπου το 386π.Χ31. 

Ο Φαίδων διηγείται στον Εχεκράτη τις τελευταίες στιγµές του 
δασκάλου του στη φυλακή και το θάνατό του. Ο Σωκράτης λοιπόν µέσα 
στη φυλακή και λίγο πρίν πεθάνει ξεκινά µε τους µαθητές του µια 
κουβέντα για την αθανασία της ψυχής και τη ζωή µετά το θάνατο. 

Οι δύο µύθοι που παρουσιάζει στο διάλογο αυτό είναι και οι δύο 
προσανατολισµένοι στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή στην περιγραφή της 
πορείας της ψυχής µετά το θάνατο. Ο πρώτος αναφέρεται στο κύκνειο 
άσµα 84e-85c, ενώ ο δεύτερος κάνει λόγο για την διαδικασία στην οποία 
υποβάλλεται η ψυχή, όταν πηγαίνει στον Άδη. 

Ο Σωκράτης προσπαθώντας να πείσει το Σιµµία ότι δεν θεωρεί το 
θάνατο συµφορά, αλλά καλή τύχη διηγείται το µύθο για το κύκνειο άσµα 
84e-85c. Οι κύκνοι, λέει ο Σωκράτης, αισθανόµενοι το θάνατό τους ενώ 
και πρίν τραγουδούν, τότε τραγουδούν περισσότερο και καλύτερα. Οι 
άνθρωποι εξαιτίας του φόβου τους για το θάνατο, παρερµηνεύουν το 
κύκνειο άσµα, λέγοντας ότι τα πουλιά θρηνώντας για το θάνατο, 
τραγουδούν από λύπη. ∆ε σκέφτονται όµως ότι κανένα πουλί δεν 
τραγουδά όταν πεινά ή κρυώνει ή λυπάται, ούτε το αηδόνι, το χελιδόνι 
και ο αγριοπετεινός, τα οποία είναι πουλιά που τραγουδούν λυπητερά, 
καθώς λέγεται. Κανένα πουλί όµως, συνεχίζει ο Σωκράτης, δεν ψέλνει 
από λύπη, ούτε και οι κύκνοι βέβαια. Αντίθετα το τραγούδι των κύκνων 
είναι ένα χαρούµενο άσµα. Οι κύκνοι, όντας ιερά πουλιά του θεού 
Απόλλωνα, έχουν λάβει απ’ το θεό τη µαντική ικανότητα και επειδή 
γνωρίζουν από πρίν τα αγαθά του Άδη και καταλαβαίνουν ότι 
πρόκειται να πάνε κοντά στο θεό, του οποίου είναι θεράποντες 
τραγουδούν εκείνη την ηµέρα, χαρούµενα, µε τρόπο διαφορετικό απ’ ότι 
τον προηγούµενο χρόνο. Έτσι, καταλήγει ο Σωκράτης, ότι επειδή και 
αυτός είναι θεράποντας του Απόλλωνα και δεν έχει πάρει από το θεό την 
µαντική τέχνη σε κατώτερο βαθµό από τους κύκνους, δε λυπάται για 
αυτό που πρόκειται να πάθει καθώς δε βρίσκεται σε χειρότερη ψυχική 
κατάσταση απ’ τα πουλιά αυτά. Για αυτό προτρέπει τους φίλους του να 
τον ρωτούν ότι θέλουν χωρίς να σκέφτονται ότι θα τον στεναχωρήσουν. 

Πριν το µύθο αυτό, έχει γίνει µια αναλυτική προσπάθεια απ’ το 
Σωκράτη για να αποδειχθεί η αθανασία της ψυχής. Ο Σωκράτης ξεκινά 
το συλλογισµό του, ύστερα απ’ την ένσταση του Κέβητα 70 ότι η χαρά 
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του φιλοσόφου όταν πεθάνει, είναι δικαιολογηµένη µόνο υπο την 
προϋπόθεση ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Χρησιµοποιεί λοιπόν, ως πρώτο 
επιχείρηµα για την αθανασία της ψυχής την αρχή των αντιθέτων 70d-72e, 
ως δεύτερο τη θεωρία της ανάµνησης 73-77b και έπειτα προβαίνει στην 
ένωση αυτών των δύο αποδείξεων 77c-d. Στη συνέχεια στηρίζει την 
απόδειξη του στην ίδια τη φύση της ψυχής, δηλαδή στην απλότητα και 
την ενότητά της 77e-81. Και καταλήγει στο τι περιµένει τις ψυχές µετά το 
θάνατο 81b-84b, µιλώντας για την µετεψύχωση. 

Έπειτα απ’ όλη αυτή την επιχειρηµατολογία για την αθανασία της 
ψυχής, όπως ήταν φυσικό, οι µαθητές του είχαν κάποιες αντιρρήσεις που 
δίσταζαν να τις εκφράσουν µε το φόβο ότι θα λυπήσουν το Σωκράτη, 
µιλώντας για το θάνατο, θυµίζοντας του έτσι, την δική του κατάσταση. 
Στο σηµείο αυτό ο Σωκράτης θέλοντας να ενθαρρύνει το Σιµµία και τον 
Κέβητα να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους, διηγείται το µύθο για το 
κύκνειο άσµα, αφου πρώτα γελά µε την αφέλεια τους και 
διαπιστώνοντας ότι δύσκολα θα πείσει τους ανθρώπους ότι δεν θεωρεί 
το θάνατο συµφορά, µιας και δεν µπορεί να πείσει ούτε τους ίδιους του, 
τους µαθητές για αυτό. 

Με το µύθο αυτό ο Πλάτωνας στοχεύει στα εξής:   
Πρώτον, όπως είναι προφανές απ΄τα λόγια του Σωκράτη, ο µύθος 

λέγεται για να ενθαρρύνει τον Κέβητα και τον Σιµµία να εκφράσουν τις 
απορίες τους και να προαχθεί έτσι ο φιλοσοφικός διάλογος, 
προχωρώντας σε πιο βαθιά ανάλυση του ζητήµατος της θανασίας της 
ψυχής. 

∆εύτερον, η αναφορά στον Απόλλωνα, τον θεό της µαντικής και 
στα ιερά πουλιά του δίνει εγκυρότητα στη γνώµη του φιλοσόφου και 
δικαιολογεί την απόφασή του να πιει το κώνειον. Αφού ο Απόλλων έχει 
δώσει το χάρισµα της µαντικής στους κύκνους που είναι πουλιά και αυτά 
χαίρονται για ότι τα περιµένει, για τους ανθρώπους, που είναι ανώτερα 
πνευµατικά όντα απ’ τους κύκνους σίγουρα θα υπάρχει κάτι ακόµα 
καλύτερο στον Άδη. 

Τρίτον, εξετάζοντας προσεκτικά τη δοµή του διαλόγου ο µύθος 
αυτός φαίνεται να χωρίζει το διάλογο σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος 
όπου γίνεται µια προσπάθεια να αποδειχθεί η αθανασία της ψυχής µε 
φυσική, ψυχολογική και οντολογική απόδειξη και στο δεύτερο µέρος, 
όπου οι συνοµιλητές προχωρούν σε εµβάθυνση του θέµατος, 
επανεξετάζοντας τις αποδείξεις και χρησιµοποιώντας καλύτερα 
επιχειρήµατα. Έτσι ο Σωκράτης απαντώντας στην αντίρρηση του Κέβητα 
που δέχεται την ύπαρξη της ψυχής, αλλά όχι την αθανασία της, αναλύει 
ποια είναι η αιτία των όντων, που δεν είναι άλλη απ’ την ιδέα, την 
ιδανική και απόλυτη ύπαρξη. Εν συνεχεία προχωρά σε µια δεύτερη 
απόδειξη των αντιθέτων, κάνοντας λόγο για τις ιδέες, που η µια 
αποκλείει την άλλη και έτσι η ψυχή που νοείται πάντα µε την παρουσία 
της ιδέας της ζωής, δεν µπορεί να σχετίζεται µε την ιδέα του θανάτου και 
άρα είναι αθάνατη. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνει την απόδειξη του 
και στο τέλος κλείνει ο διάλογος µε έναν άλλο µύθο που µιλά για την 
κρίση των ψυχών στον Άδη. Έτσι ο µύθος των κύκνων µοιάζει να 
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σταµατά ένα είδος επιχειρηµατολογίας και να ξεκινά ένα άλλο. Ένα 
είδος λόγου, που βάζει τον αναγνώστη σε σκέψη και τον βοηθά να 
παρακολουθήσει µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον την υπόλοιπη φιλοσοφική 
επιχειρηµατολογία. Ο µύθος συνεχίζει τη συζήτηση µε άλλο τρόπο.  

Τέταρτον η ερµηνεία που δίνεται στο τραγούδι των κύκνων είναι 
εντελώς διαφορετική απ’ αυτήν που πίστευε τότε ο κόσµος. Είναι πιο 
αισιόδοξη, όπως ακριβώς και η άποψη του Πλάτωνα για το συµβάν του 
θανάτου. Ο θάνατος για αυτόν είναι η αρχή µιας καινούριας, καλύτερης 
ζωής. Έτσι µε το µύθο αυτό τονίζει ακόµα περισσότερο τη φιλοσοφική 
του στάση απέναντι στο θάνατο. 

Στη συνέχεια του διαλόγου 107c–114c παρατίθεται ένας µύθος που 
αποτελεί µια αληθινή κοσµολογία και χωρίζεται σε τέσσερα µέρη: στο 
πρώτο 107c-108c δίνονται πληροφορίες για την τύχη της ψυχής µετά το 
θάνατο, στο δεύτερο 108e-111c περιγράφεται η γη στο σύνολό της, ενώ 
στο τρίτο 111c-113c γίνεται λόγος για την κατανοµή των υδάτων στην 
επιφάνεια, αλλά και στο εσωτερικό της γης. Τέλος στα χωρία 113c-114c 
αναφέρεται η τύχη που περιµένει τις ψυχές µετά το θάνατο. Ο Σωκράτης 
για να απαντήσει στην αµφιβολία του Κέβητα και του Σιµµία σχετικά µε 
την αθανασία της ψυχής χρησιµοποιεί ως τελευταίο του όπλο ένα µύθο.  

Ο µύθος αυτός εισάγεται στο διάλογο αφού έχει προηγηθεί µια 
µακρά επιχειρηµατολογία του Σωκράτη σχετικά µε την αθανασία της 
ψυχής. Ο Σωκράτης 91c–92c  απαντά στην αντίρρηση του Σιµµία, ο 
οποίος δέχεται την ύπαρξη της ψυχής και την παροµοιάζει µε αρµονία, 
λέγοντας πως αν η ψυχή ήταν αρµονία, δε θα ήταν νοητή η προϋπαρξη 
της, επειδή η αρµονία έπεται της λύρας και των χορδών και για να 
υπάρχει η αρµονία θα πρέπει να προϋπάρχει η λύρα. Στη συνέχεια, ο 
Σωκράτης 93-94b λέει πως η αρµονία έχει βαθµούς, ενώ η ψυχή δεν 
υπόκειται σε διαβαθµίσεις καθώς και ότι η ψυχή είναι δύναµη που 
εξουσιάζει και διευθύνει το σώµα 94c-95. Αφού έχει απαντήσει διεξοδικά 
στο Σιµµία, ο Σωκράτης απαντά και στις αντιρρήσεις του Κέβητα, ο 
οποίος υποστήριζε ότι η ψυχή φθείρεται και πεθαίνει. Έτσι ο Σωκράτης 
96-102 αναλύει ποια είναι η αιτία των όντων, που δεν είναι άλλη απ’ την 
ιδέα, την ιδανική κι απόλυτη ύπαρξη και σύµφωνα µε αυτή την άποψη οι 
ιδέες υπάρχουν και τα πράγµατα λαµβάνουν ύπαρξη, εφόσον µετέχουν 
στις ιδέες. Υπάρχουν λοιπόν δυο επίπεδα οντολογικά, που το ένα είναι η 
αιτία του άλλου. Το ένα είναι ανώτερο, µε µεγαλύτερη αλήθεια από το 
άλλο, επειδή αντιπροσωπεύει το είναι, αφού δε φθείρεται. Το άλλο 
µετέχει στο είναι. Το είναι του αισθητού κόσµου µετέχει στο είναι, 
δηλαδή στον πραγµατκό κόσµο, τον κόσµο των ιδεών. 

Έπειτα προχωρά σε ένα δεύτερο επιχείρηµα σχετικά µε τα 
αντίθετα, κάνοντας λόγο για τις αντίθετες ιδέες που η µία αποκλείει την 
άλλη 102c-103. Η ιδέα λοιπόν της ψυχής, που είναι βέβαια συνδεδεµένη 
µε τη ζωή αποκλείει την ιδέα του θανάτου 105c–106c. Καταλήγει λοιπόν 
ο Σωκράτης στο ότι το αθάνατο είναι άφθαρτο και η ψυχή, που είναι 
αθάνατη θα είναι εποµένως άφθαρτη. Ο Κέβης συµφωνεί µε τα λεγόµενα 
του Σωκράτη, αλλά ο Σιµµίας αν και παραδέχεται ότι ο Σωκράτης 
ανέλυσε µε σαφήνεια το θέµα, παρόλα αυτά υποστηρίζει ότι εξαιτίας του 
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µεγέθους του ζητήµατος και της ανθρώπινης αδυναµίας, εξακολουθεί να 
έχει κάποιες αµφιβολίες για όσα ελέχθησαν. Ο Σωκράτης ενθαρρύνει το 
Σιµµία να δυσπιστεί όχι µόνο για αυτά που µόλις ανέλυσε, αλλά και για 
τις πρώτες αρχές που µεταχειρίστηκαν ως αφετηρία και τον προτρέπει να 
τις επανεξετάσουν σαφέστερα, ώστε να εµβαθύνουν σ’ αυτές, για να 
µπορούν να παρακολουθήσουν τους συλλογισµούς του (107b). Μετά από 
αυτή τη δήλωση, ακολουθεί ο µύθος.  

 
 
 
      Φαίδων 107b.2 -107b.10  
a)nagka/zomai a)pisti/an e)/ti e)/xein par' e)maut%= peri\ tw=n 

ei)rhme/nwn.   Ou) mo/non g', e)/fh, w)=  Simmi/a, o(  Swkra/thj, a)lla\ tau=ta/ te 
eu)= le/geij kai\ ta/j ge u(poqe/seij ta\j prw/taj, kai\ ei) pistai\ u(mi=n ei)sin, 
o(/mwj e)piskepte/ai safe/steron: kai\ e)a\n au)ta\j i(kanw=j die/lhte, w(j 
e)g%)=mai, a)kolouqh/sete t%= lo/g%, kaq' o(/son dunato\n ma/list' a)nqrw/p% 
e)pakolouqh=sai: ka)\n tou=to au)to\ safe\j ge/nhtai, ou)de\n zhth/sete peraite/rw.   
)Alhqh=, e)/fh, le/geij. 

 
 Ο Σιµµίας αναγκάζεται να έχει ακόµα αµφιβολίες για όσα 

ειπώθηκαν και να µην τα πιστεύει. Ο Σωκράτης του απαντά ότι έχει 
δίκιο να δυσπιστεί και ότι καλά τα λέει αυτά. Επιπλέον θα πρέπει τις 
πρώτες υποθέσεις και αν ακόµα τους φαίνονται πιστευτές να τις 
εξετάσουν µε πιο σαφή τρόπο. Και αν τις κατανοήσουν ικανοποιητικά, ο 
Σωκράτης τους λέει ότι νοµίζει ότι θα µπορούν να παρακολουθήσουν µε 
τη σκέψη τους το λόγο του, όσο είναι δυνατόν σε ένα άνθρωπο να τα 
παρακολουθήσει. Και όταν αυτό κατανοηθεί δε θα ζητούν τίποτα 
περισσότερο σχετικά µ’αυτό.  

Στο σηµείο αυτό ο Σωκράτης ξεκαθαρίζει τη θέση του απέναντι 
στους συνοµιλητές του. Η επιχειρηµατολογία που αναπτύχθηκε καλό θα 
είναι να επανεξεταστεί µε τη λογική και αν ακόµα φαίνεται σωστή και 
πιστευτή. Η δοτική τω λόγω δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 
εξεταστούν πάλι οι πρώτες υποθέσεις, δηλαδή µε τη λογική. Αυτή όµως η 
εµβάθυνση µέσω του λόγου δε θα γίνει από το Σωκράτη. Ταυτόχρονα µε 
την προτροπή για τη λογική εξέταση ο Σωκράτης φαίνεται να 
υποδηλώνει ότι υπάρχουν όρια στο λόγο, αφού ο άνθρωπος δεν έχει 
απεριόριστες δυνατότητες και αφού η διαδικασία ορισµού µιας έννοιας 
όταν γίνει σαφής δεν µπορεί να ζητηθεί περισσότερο. Κλείνει λοιπόν την 
επιχειρηµατολογία του για να αρχίσει την ανάπτυξη του ίδιου θέµατος 
µέσω ενός µύθου.  

Απ’ όσα λοιπόν είπε ο Σωκράτης, ο µύθος φαίνεται να λέγεται για 
να τους βάλλει σε σκέψεις, για να ξαναδούν µε µεγαλύτερη σαφήνεια το 
ζήτηµα της αθανασίας της ψυχής. Έτσι µετά την επιχειρηµατολογία, 
ακολουθεί η µυθοπλασία, η οποία συνεχίζει τη συζήτηση µε διαφορετικό 
τρόπο. Οι συνοµιλητές, δηλαδή του Σωκράτη αφού έχουν εκφράσει τις 
αντιρρήσεις τους κι έχουν δεχθεί τεκµηριωµένες µε επιχειρήµατα 
απαντήσεις απ’ το Σωκράτη, τωρα θα ακούσουν και ένα µύθο για να 
ολοκληρωθεί η ανάλυση του θέµατος. Ο µύθος έπεται της 
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επιχειρηµατολογίας διότι για να γίνει κατανοητός, για να αξιολογηθεί 
κατάλληλα και να µην θεωρηθεί ως ένα απλό παραµύθι χωρίς καµία αξία 
για το διάλογο, έπρεπε πρώτα οι συνοµιλητές να έχουν εξαντλήσει τα 
ρητορικά τους όπλα, τα επιχειρήµατα. Έρχεται λοιπόν ο µύθος, µετά το 
επιχείρηµα για να σφραγίσει τα όσα ειπώθηκαν, απευθυνόµενος όχι µόνο 
στη λογική των συνοµιλητών, αλλά και στο συναίσθηµά τους. Έπρεπε, 
εποµένως ο Σωκράτης να προετοιµάσει καλά τους µαθητές του για να 
δεχθούν τη µυθολογική διήγηση. 

Ο µύθος που λέει ο Σωκράτης βασίζεται στη θέση που έχει 
αποδείξει µε επιχείρηµα, ότι η ψυχή είναι αθάνατη και εφόσον είναι 
τέτοιου είδους δεν έχει άλλη σωτηρία απ’ το να γίνει όσο το δυνατόν 
καλύτερη και φρονιµότερη 107d. Πηγαίνει λοιπόν στον Άδη χωρίς να 
έχει τίποτα άλλο απ’ την ηθική της κατάρτιση και τον τρόπο µε τον 
οποίο έζησε. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι διαφωνεί µε την παλιά συνήθεια 
των Ελλήνων να βάζουν κτερίσµατα µέσα στους τάφους ή νοµίσµατα για 
να πληρώσουν το Χάροντα. Έπειτα λέει ότι κάθε ψυχή έχει ένα δαίµονα 
που τη φροντίζει και εν ζωή και µετά το θάνατο και αυτός αναλαµβάνει 
να την οδηγήσει σε κάποιο τόπο, όπου αφού δικαστεί, θα την πάει στον 
Άδη. Αφού λοιπόν στον Αδη απολαύσουν τα καλά ή τα κακά, τα οποία 
αξίζουν και µείνουν εκεί όσο χρόνο πρέπει, άλλος δαίµων τους φέρνει 
στη παρούσα ζωή µε πολλές και µακρές χρονικές περιόδους. Η οδός που 
οδηγεί στον Άδη δεν είναι ούτε µια ούτε απλή, όπως έλεγε ο Τήλεφος του 
Αισχύλου, αλλιώς η ψυχή δε θα χρειαζόταν οδηγό. Αντίθετα η οδός 
διχάζεται συχνά κι έχει πολλές στροφές. Η µεταγενέστερη χριστιανική 
πεποίθηση για το φύλακα άγγελο και την κρίση των ψυχών, έχει 
εποµένως τις ρίζες της στη διήγηση αυτή του Πλάτωνα. Η κόσµια και 
φρόνιµη ψυχή, ακολουθεί τον οδηγό της και δεν αγνοεί την τύχη που την 
περιµένει, αντίθετα εκείνη την οποία τα πάθη έχουν προσκολλήσει στο 
σώµα, αφού υποφέρει πολύ οδηγείται µε τη βία απ’ τον καθορισµένο 
δαίµονα της. Κι όταν πάει εκεί που είναι συγκεντρωµένες οι άλλες ψυχές, 
αυτές την αποφεύγουν. Κάθε νεκρός φεύγει πλάγια απ’ το δρόµο και δεν 
θέλει να είναι συνοδοιπόρος ούτε και οδηγός της ακάθαρτης ψυχής, που 
έχει κάνει φόνους ή αδικίες κι έτσι αυτή περιπλανιέται αµήχανα µέχρι να 
φτάσει το χρονικό διάστηµα που η ανάγκη θα την µεταφέρει στην 
πρέπουσα κατοικία. Η Ανάγκη, η τόσο προσφιλής θεότητα στον 
Πλάτωνα, ταυτίζεται και εδώ µε την κοσµική τάξη και µε την έννοια της 
αναγκαιότητας. Την ψυχή όµως που έζησε καθαρά και φρόνιµα οι ίδιοι 
οι θεοί την οδηγούν και εγκαθίσταται στον τόπο που της αρµόζει 108c. 

Οι άδικοι άνθρωποι πληρώνουν τα κρίµατά τους στον κάτω 
κόσµο. Η ποινή τους είναι η αποµόνωση και η άσκοπη περιπλάνηση. «Ο 
θάνατος όµως για τους αγαθούς δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια αλλαγή 
κατοικίας που θα τους εξασφαλίσει τη συναναστροφή µε θεούς και 
ανθρώπους αγαθούς»32. Είναι τελικά η απελευθέρωση της ψυχής και η 
αποκατάσταση της στο µέρος που της αρµόζει. Ο Πλάτων, µιλάει για τη 
µεταθανάτια τύχη της ψυχής µε µύθους, µιας και δεν γίνεται να έχει 

                                                 
32 Βλ. Μαραγγιανού–∆ερµούση Ε., Πλατωνικά θέµατα, σ.45 
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κάποια ασφαλέστερη γνώση για το θέµα αυτό. Βάζει τη φαντασία του να 
δηµιουργήσει συνδυάζοντας τη σκέψη του, µε τη θρησκευτική παράδοση 
του καιρού του, µε τα διδάγµατα των Ορφικών και των Πυθαγορείων 
και προσθέτοντας στη συνέχεια τις λαϊκές δοξασίες και τις φυσικές 
θεωρίες της εποχής του33. 

Στη συνέχεια ο Σωκράτης περιγράφει τη γη. Λέει ότι οι τόποι της 
γης δεν είναι ούτε τέτοιοι, ούτε τόσοι όσοι νοµίζουν αυτοί που 
συνηθίζουν να µιλούν για εκείνη 108d. Η γη είναι σφαιρική, βρίσκεται 
στο κέντρο του κόσµου και τη συγκρατούν η οµογένεια του Ουρανού και 
η ισορροπία αυτής της ίδιας. Έτσι δεν έχει ανάγκη τον αέρα ούτε κάποιο 
άλλο υποστήριγµα για να µην πέσει. Είναι επίσης ακίνητη. Οι άνθρωποι 
ζούνε από το µέρος του Φάσιδος  µέχρι  τις Ηράκλειες στήλες, 
κατοικώντας ένα µικρό µέρος της γης γύρω απ’ τη Μεσόγειο θάλασσα 
109b. Εντούτοις υπάρχουν γύρω από την γη πολλές άλλες περιοχές όπου 
κατοικούν άλλοι λαοί. Υπάρχουν επίσης πολλοί βαθιοί τόποι κάθε 
είδους γύρω από τη γη, όπου έχουν συρρεύσει το νερό, η οµίχλη και ο 
αέρας, ενώ αυτή η γη βρίσκεται καθαρή στο µέσο του καθαρού κόσµου, 
στον οποίο υπάρχουν τα άστρα και τον ονοµάζουν αιθέρα 109b-c. Εµείς 
χωρίς να το ξέρουµε, κατοικούµε στα βαθιά µέρη της γής και 
φανταζόµαστε ότι µένουµε πάνω στη γη και τον αέρα ονοµάζουµε 
ουρανό, νοµίζοντας ότι διαµέσου τούτου κινούνται τα άστρα. Εξαιτίας 
της αδυναµίας και της βαρύτητας δεν µπορούµε να φτάσουµε στο άκρο 
του αέρα, γιατί αν κάποιος ήθελε να πάει στα άκρα του πετώντας, αφού 
έσκυβε θα έβλεπε, όπως τα ψάρια βλέπουν απο τη θάλασσα τα εδώ 
πράγµατα, δηλαδή µε αντικατοπτρισµούς 109e. Για αυτό αν η φύση µας 
µπορούσε να υποµείνει παρατηρώντας θα γνώριζε ότι εκείνος είναι ο 
αληθινός ουρανός, το αληθινό φως, η αληθέστατη γη. ∆ιότι εδώ η γη και 
οι πέτρες και όλος ο τόπος είναι κατεστραµµένα. Αντίθετα τα µέρη που 
υπάρχουν στον επάνω κόσµο υπερέχουν απ’ τα δικά µας. Στο σηµείο 
αυτό 110b-c, ο Σωκράτης λέει ότι ήρθε η στιγµή να πεί έναν ωραίο µύθο 
(Ει γαρ δει και µυθον λεγει καλον αξιον ακουσαι), για το ποια είναι 
αυτά που βρίσκονται κάτω απ’ τον πραγµατικό ουρανό επι της γης και ο 
Σιµµίας απαντά ότι θα τον ακούσουν ευχάριστα (ηδεως αν ακουσαιµεν). 
Παροµοιάζει λοιπόν αυτή τη γη µε µπαλόνι που αποτελείται από δώδεκα 
κοµµάτια δέρµατος, που το καθένα έχει διαφορετικό χρώµα, 
παρουσιάζοντας µια όψη συνεχούς πολυχρωµίας. Στη γη αυτή τα φυτά, 
τα άνθη και τα δέντρα είναι ανάλογα προς αυτήν και τα βουνά και οι 
πέτρες έχουν οµαλότητα, διαφάνεια και χρώµατα καλύτερα απο ότι οι 
πέτρες στη δική µας γη. Στη γη αυτή υπάρχουν επίσης ζώα και άνθρωποι, 
που κατοικούν σε νησιά κοντά στη ξηρά, τα οποία περιβάλλει ο αέρας, 
κι ότι είναι για εµάς το νερό και η θάλασσα είναι για αυτούς ο αέρας, κι 
ότι για εµάς ο αέρας για αυτούς ο αιθέρας. Γενικότερα υπάρχει µια 
αναλογία του εδώ µε το εκεί, του φαινοµενικού µε το αληθινό. Οι εποχές 
τους έχουν συγκερασθεί ώστε να µην αρρωσταίνουν και να ζουν πολύ 
περισσότερο απ’ ότι εµείς. Υπάρχουν βέβαια και εκεί δάση, ιερά των 
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θεών και ναοί, στους οποίους πράγµατι κατοικούν οι θεοί και η 
υπόλοιπη ευτυχία τούτων είναι ανάλογη. 

Έπειτα ακολουθεί η περιγραφή της γης και της καταµονής των 
υδάτων στην επιφάνεια και το εσωτερικό αυτής 111d-114d. Στα βαθιά 
µέρη της γης υπάρχουν πολλά µέρη που έχουν διατρυπηθεί και έχουν 
διεξόδους απ’ όπου τρέχει νερό, απ’ το ένα στο άλλο και σχηµατίζονται 
ποταµοί µε ψυχρά και θερµά νερά και αστείρευτοι. Υπάρχει επίσης 
φωτιά κι έτσι σχηµατίζονται ποταµοί από φωτιά καθώς και ποταµοί 
γεµάτοι πηλό, άλλοι µε καθαρότερο και άλλοι µε πιο ακάθαρτο. Όλα 
αυτά κινούν πάνω και κάτω τη γη σαν να υπάρχει σ’ αυτή η δύναµη της 
αιώρησης. Η αιτία της αιώρησης αυτής είναι ο Τάρταρος, ένα χάσµα 
µεγάλο που διαπερνά ολόκληρη τη γη απ’ το ένα µέρος στο άλλο. Απ’ 
αυτό συρρέουν όλοι οι ποταµοί και απ’ αυτό εκρέουν, γιατί το υγρό που 
υπάρχει στον Τάρταρο δεν έχει ούτε πυθµένα ούτε βάση. Οι θάλασσες, οι 
λίµνες, τα ποτάµια και οι πηγές προέρχονται από το ύδωρ του 
Τάρταρου. Άλλα λοιπόν ρεύµατα όταν το νερό υποχωρήσει στον κάτω 
κόσµο, εισέρχονται στα γύρω µέρη της γης και τη γεµίζουν και όταν 
αποµακρυνθούν από εκεί ορµούν προς τα εδώ. Άλλα πάλι βυθιζόµενα 
κάτω από τη γη διατρέχουν µακρότερους τόπους και άλλα λιγότερους 
και µικρότερους και ξαναβυθίζονται στον Τάρταρο. Υπάρχουν επίσης 
και µερικά που κάνουν ολόκληρο κύκλο µια ή περισσότερες φορές γύρω 
από τη γη και ρέουν χαµηλότερα στον Τάρταρο. Τα ρεύµατα αυτά είναι 
δυνατόν να κατέβουν µόνο µέχρι το κέντρο, τόσο προς τη µία, όσο και 
προς την άλλη διεύθυνση και όχι πέρα από αυτό, διότι και από τις δυο 
µεριές το κεντρικό µέρος της γης γίνεται ανηφορικό 112e. Από όλα τα 
ρεύµατα ξεχωρίζουν τέσσερα. Ο Ωκεανός που περιρρέει τη γη, ο Αχέρων 
που βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση, απέναντι του Ωκεανού και 
χύνεται στη λίµνη Αχερουσιάδα, στην οποία έρχονται οι ψυχές των 
περισσότερων νεκρών και αφού παραµείνουν ορισµένο χρόνο 
στέλνονται πάλι στη γη για να µπούν σε άλλα σώµατα ζώντων 
οργανισµών. Μεταξύ του Ωκεανού και του Αχέροντα πηγάζει ο 
Πυριφλεγέθοντας, του οποίου τα ρυάκια ρίχνουν τη λάβα τους σ’ όποιο 
µέρος της γης πλησιάσουν. Ο Πυριφλεγέθοντας είναι ο ποταµός που 
λάµπει σαν φλόγα φωτιάς. Τέλος απέναντί του βρίσκεται ο Στύγιος 
ποταµός, σε θέση φοβερή και άγρια και έχει χρώµα κυανό. Αυτός 
σχηµατίζει τη λίµνη Στύγα, εισδύσει κάτω από τη γη και προχωρεί µε 
ελιγµούς απέναντι από τον Πυριφλεγεθοντα και φτάνει από το αντίθετο 
µέρος στην Αχερουσιάδα λίµνη, ενώ το νερό του δεν ενώνεται µε το 
άλλο, αλλά χύνεται στον Τάρταρο. Τα νερά του είναι πολύ κρύα. Ο 
ποταµός αυτός λέγεται από του ποιητές Κωκυτός 113b-c. Ο Πλάτων 
διαχωρίζει τον Ωκεανό που είναι προσωποποίηση του υδάτινου 
στοιχείου που περιβάλει τον κόσµο απ’ τα ποτάµια του κάτω κόσµου: 
δηλαδή τον Αχέροντα, τον Πυριφλεγέθοντα, το Στύγιο και τον Κωκυτό.  

 
 
 

 Στύγιος ή Κωκυτός  
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(κρύο νερο) 
Ωκεανός  Αχέρων 

(λίµνη Αχερουσιάδας) 
 Πυριφλεγέθων 

(φωτιά) 
 

 
 
 
Όταν λοιπόν οι ψυχές φτάνουν στο τόπο όπου κρίνονται 

συνοδευόµενες από το δαίµονά τους, πρώτα απ’ όλα περνούν από δίκη. 
Για όσες το δικαστήριο αποφανθεί ότι έζησαν ανάµεσα στο καλό και στο 
κακό πορεύονται προς τον Αχέροντα. Μπαίνουν σε βάρκες και φτάνουν 
στο κατάλυµα τους στη λίµνη Αχερουσία. Αφού καθαρθούν και 
πληρώσουν ποινές για τα αµαρτήµατά τους, παίρνουν άφεση και αµοιβές 
για τις αγαθοεργίες τους ανάλογα µε την αξία τους. Για όσες όµως η 
απόφαση του δικαστηρίου είναι αρνητική, διότι τα εγκλήµατά τους ήταν 
µεγάλα η µοίρα τους είναι να ριχτούν στον Τάρταρο, απ’ όπου δεν 
ξαναβγαίνουν. Για άλλες που επίσης έχουν κάνει αδικήµατα αλλά έχουν 
ελαφρυντικά ή το έχουν µετανιώσει η τύχη τους είναι να ριχτούν στον 
Τάρταρο και να παραµείνουν εκεί για ένα χρόνο. Ύστερα το κύµα 
εκτοξεύει τους δολοφόνους στον Κωκυτό και τους πατροκτόνους και 
µητροκτόνους στον Πυριφλεγέθοντα. Και όταν φτάσουν στην λίµνη 
Αχερουσιάδα µε φωνές καλούν αυτούς που έβλαψαν και τους 
παρακαλούν να τους πάρουν κοντά τους. Αν τους πείσουν, βγαίνουν και 
παίρνουν τέλος τα βάσανα τους, διαφορετικά ξαναγκρεµίζονται στον 
Τάρταρο και επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία µέχρι να πειστούν οι 
αδικηµένοι. Τέλος όσοι έζησαν ζωή ενάρετη λυτρώνονται από τους 
τόπους αυτούς και ανεβαίνουν πάνω στη γη όπου και βρίσκουν 
κατάλυµα. Και απ’ εκείνους ορισµένοι που έχουν καθαρθεί µε τη 
φιλοσοφία ζουν απόλυτα ασώµατοι στα χρόνια που είναι να έρθουν και 
βρίσκονται σε οικίες απερίγραπτης οµορφιάς. 

Η διαβαθµισµένη κατάταξη των ψυχών ανάλογα µε τις πράξεις 
τους βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τις δυνατότητες κάθε µέρους της ψυχής. 
Στην υψηλότερη βαθµίδα της κλίµακας τοποθετούνται οι φιλόσοφοι, 
αυτοί δηλαδή  που ζουν ενάρετα και στους οποίους το λογιστικόν 
κυριαρχεί πάνω στα άλλα δυο κατώτερα µέρη της ψυχής τους. Στην 
ενδιάµεση βαθµίδα βρίσκονται όσοι ζουν στη µέση, µεταξύ καλού και 
κακού. Σε τούτους είναι ανεπτυγµένο κυρίως το θυµοειδές και πότε 
υποτάσσεται στο λογιστικόν τους, πράττοντας το σωστό και πότε 
παρασύρεται σε κακές πράξεις. Τέλος όσοι έκαναν αδικήµατα είναι στο 
τελευταίο σκαλοπάτι, σ’ αυτούς το κατώτερο µέρος της ψυχής, το 
επιθυµητικόν δεν υπολογίζει τα άλλα δύο ανώτερα. Έτσι δρουν 
απερίσκεπτα κυριευµένοι από τα πάθη και τις επιθυµίες τους. Ανάµεσα 
τους όµως, ξεχωρίζουν δυο είδη ανθρώπων: απ’ τη µια όσοι διέπραξαν 
κακά, αλλά το µετάνιωσαν ή το έκαναν εν βρασµώ ψυχής (επικράτηση 
του θυµοειδούς) και απ’ την άλλη όσοι παρέµειναν αµετανόητοι καθ’ όλη 
τη διάρκεια του βίου τους.  
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Με τις αµοιβές των ψυχών ανάλογα µε το πώς έζησαν κλείνει ο 
µύθος και ακολουθεί ένας µικρός σχολιασµός, κάτι σαν επιµύθιο 114d.  Ο 
Σωκράτης λέει στο Σιµµία ότι απ’ όσα συζήτησαν προκύπτει το 
συµπέρασµα ότι θα πρέπει να µετέχουµε κατά τη ζωή µας όσο 
περισσότερο γίνεται στην αρετή και στη φρόνηση, επειδή η ανταµοιβή 
είναι ωραία και η ελπίδα µεγάλη. Φαίνεται λοιπόν ότι λέει το µύθο όχι 
για να επανεξετάσει το ζήτηµα της αθανασίας της ψυχής. Το ζήτηµα αυτό 
έχει αναλυθεί αρκετά και ο µύθος πιστοποιεί ότι η συζήτηση έχει 
αλλάξει. Τον ενδιαφέρει δηλαδή, η ηθική διάσταση της αθανασίας της 
ψυχής και όχι η οντολογική.  

Προχωρά όµως στο λόγο του, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καµία 
ανάνγκη να βεβαιώσουν ότι τα όσα ειπώθηκαν από αυτόν είναι έτσι, 
γιατί κάτι τέτοιο δε θα άρµοζε σε άνθρωπο που έχει νου 114d.  

Το ότι όµως αυτά συµβαίνουν ή παρόµοια για τις ψυχές µας και 
για τις κατοικίες τους, εφόσον βέβαια η ψυχή είναι αθάνατη, τούτο µου 
φαίνεται ότι ταιριάζει να ισχυριστεί ένας άνδρας συνετός και ότι αξίζει 
να διακινδυνεύσει να το πιστέψει, επειδή είναι ωραίος ο κίνδυνος και 
πρέπει ο καθένας σαν µαγικές ωδές να λέει στην εαυτό του τέτοιους 
ισχυρισµούς. Γι’αυτό και εγώ, λέει ο Σωκράτης µακραίνω το µύθο. Στο 
σηµείο αυτό ο Πλάτωνας µας αναλύει το λόγο για τον οποίο επιµήκυνε 
τη διήγησή του µε αυτό το µύθο. Εξαιτίας αυτού του λόγου θα πρέπει να 
έχει θάρρος ο άνθρωπος που στόλισε τη ψυχή του µε σωφροσύνη, 
δικαιοσύνη, ανδρεία, ελευθερία και αλήθεια. Προκύπτει λοιπόν απο τα 
λεγόµενα του Σωκράτη ότι ο µύθος αυτός λέγεται για να δώσει κουράγιο 
στον εαυτό του τις τελευταίες του στιγµές αφού σε λίγο θα πεθάνει 
(ωσπερ επαδειν εαυτω). Ακριβώς επειδή έζησε ενάρετα τον περιµένει µια 
πολύ καλύτερη ζωή και λέει το µύθο για να προτρέψει και τους µαθητές 
του να κάνουν το ίδιο. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι δεν ενδιαφέρεται να συζητήσει 
αν όλα όσα είπε είναι πραγµατικά, γιατί αυτό θα ήταν κίνηση ανόητου 
ανθρώπου. Αντίθετα ισχυρίζεται ότι ένας συνετός αξίζει να πιστέψει ότι 
όλα όσα είπε για την ψυχή και τις κατοικίες της είναι έτσι. Άρα εδώ είναι 
σαν να παραδέχεται ότι ο µύθος δεν έχει ανάγκη από απόδειξη, διότι δεν 
µπορεί να αποδειχτεί ως πραγµατικότητα. Η µυθοπλασία δεν θα πρέπει 
να ερµηνεύεται κυριολεκτικά, όπως η επιχειρηµατολογία γιατί δεν έχει 
ακρίβεια, γι’ αυτό και µένει ανοικτή για παραπάνω σκέψη και 
αποσαφήνιση. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουµε από το συγκεκριµένο 
µύθο, γιατί αυτό θα µας ωφελήσει είναι ότι η ψυχή αφού είναι αθάνατη 
θα πρέπει να ζήσει ενάρετα για να πάρει την κατάλληλη ανταµοιβή. Με 
τη διήγηση τούτη, απευθύνεται στην πίστη του αναγνώστη, στην ψυχή, 
στην καρδιά και στο θρησκευτικό του συναίσθηµα. Είναι µια ηθική 
προτροπή και όχι ένα λογικό επιχείρηµα. Στο µύθο τούτο δίνει ο  
Πλάτων αληθοφάνεια, κάνοντας τον να εξηγεί γεγονότα και φέρνοντας 
τον σε συµφωνία µε την µοντέρνα επιστήµη του καιρού του. Η 
διαχωριστική γραµµή µεταξύ επιστήµης και µυθοπλασίας δεν είναι 
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ευδιάκριτη, όµως ο Πλάτων ξέρει να µετατρέπει αυτή τη δυσκολία σε 
καλλιτεχνική, φιλοσοφική χρήση34. 

Μέσα απ’ τη µυθολογική κατασκευή ο φιλόσοφος της Ακαδηµίας 
δίνει µια κοσµολογική εξήγηση. Επιλέγει να διηγηθεί το µύθο στο τέλος 
του διαλόγου κλείνοντας έτσι το θέµα της αθανασίας της ψυχής και της 
τύχης της στους αιώνες. Η πειστικότητά του φαίνεται από το γεγονός ότι 
το χρησιµοποιεί τελευταίο ως το καλύτερο πράγµα που µπορεί να πει για 
το εξεταζόµενο ζήτηµα.  

Το θέµα της µεταθανάτιας τύχης των ψυχών, που θίγει εδώ ο 
Πλάτωνας, δεν έχει ακρίβεια, αλλα ηθική διάσταση, για αυτό και το 
αναπτύσσει µε µυθοπλασία. Η µυθοπλασία έχει παιδευτικό στόχο, αλλά 
δεν µπορεί να αποδείξει αν πραγµατικά η ψυχή είναι αθάνατη και που 
πηγαίνει όταν χωρίζεται από το σώµα. Έτσι επειδή δεν µπορεί να 
συσταθεί ελέγξιµη γνώση για το εξεταζόµενο ζήτηµα χρήσιµοποιεί το 
µύθο. Ο κύριος λόγος που επιλέγει να εκφραστεί µε αυτό το µύθο ο 
Πλάτωνας, πιστεύω ότι είναι για να δείξει ότι δεν πρέπει ο δίκαιος 
άνθρωπος να φοβάται το θάνατο. Ο φόβος είναι κάτι που δεν 
καταπολεµάται εύκολα, ούτε µε τη λογική. Έτσι µε µια ωραία εικόνα της 
πορείας της δίκαιης ψυχής σε έναν άλλο κόσµο όπου θα συνοδεύεται από 
τους θεούς και θα κατοικεί σε όµορφα σπίτια, ο φόβος µετατρέπεται σε 
επιθυµία και χαρά. 

Ολόκληρος ο διάλογος περιστρέφεται γύρω από το θάνατο. 
Εξάλλου η φιλοσοφία είναι µελέτη θανάτου, όπως ισχυρίζεται ο Πλάτων. 
Χρησιµοποιεί και πάλι το µύθο για έννοιες δυσνόητες. Περιγράφει την 
πορεία της ψυχής µετά το θάνατο καθώς και το εσωτερικό της γης, 
πράγµατα, για τα οποία δεν έχουµε βέβαιη γνώση. Έτσι επιστρατεύει τη 
φαντασία του για να τα εξηγήσει. Πλάθει λοιπόν ένα µύθο που 
συµβαδίζει µε τις ηθικές του απόψεις περί ανταµοιβής των δίκαιων 
ψυχών µετά τον θάνατο. Γι’ αυτόν όλο τούτο το δηµιούργηµα δεν είναι 
µυθικό, φανταστικό, αλλά το αληθινό, εφόσον η ψυχή έχει τη 
δυνατότητα της ανάµνησης και είναι αθάνατη. 
 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΑ 
 
 
 Με προβληµατισµό για το θάνατο τελειώνει και η Απολογία, το 
µοναδικό από τα Πλατωνικά έργα που δεν έχει διαλογική µορφή. Είναι 
δηλαδή ο λόγος του Σωκράτη στο δικαστήριο, υπερασπιζόµενος τον 
εαυτό του, ύστερα από τη κατηγορία του Άνυτου, του Μελήτου και του 
Λύκωνα ότι εισάγει καινά δαιµόνια και διαφθείρει τους νέους. Στο τέλος 
της απολογίας του ο Σωκράτης αναφέρεται στην ψυχή και στο θάνατο. 
 Ο Σωκράτης τελειώνει την απολογία του προς το δικαστήριο 
λέγοντας ότι δεν είναι σίγουρο ότι ο θάνατος είναι κακό. Αντίθετα ο 
θάνατος µπορεί να είναι αγαθό, είτε επειδή κανείς δεν αισθάνεται 

                                                 
34 Παρόµοια ανάπτυξη Stewart, The myths of Plato, σ.112 
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τίποτα, κάτι σαν ήσυχος ύπνος, είτε επειδή µπορεί να είναι µια µετοίκηση 
της ψυχής σε άλλο τόπο. Αν συµβαίνει το δεύτερο τότε σίγουρα ο 
ενάρετος, ο δίκαιος άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, επειδή στον 
Άδη θα τον δικάσουν δίκαιοι δικαστές (ο Μίνως, ο Ραδάµανθυς και ο 
Αιακός). Με αυτή τη µυθολογική αναφορά ο Σωκράτης προσπαθεί να 
πείσει ότι αν υπάρχει ζωή µετά το θάνατο τότε αυτή είναι καλύτερη για 
τους δίκαιους και ότι σε καµία περίπτωση ο θάνατος δεν είναι κάτι 
φοβερό. Γι’ αυτό το λόγο δε φοβάται την απόφαση των δικαστών του, 
αφενός γιατί ο ίδιος ξέρει ότι είναι αθώος και αφετέρου γιατί δεν είναι 
σίγουρο ποιός από τους δυο θα πάει σε καλύτερο µέρος, δηλαδή οι 
δικαστές του που θα φύγουν για τα σπίτια τους ή αυτός που θα φύγει 
από τη ζωή. Μοιάζει να αµφιβάλει και να µην λέει µε σιγουριά ότι ο 
θάνατος είναι η αρχή µιας άλλης ζωής, αλλά αυτό είναι εξάλλου και το 
χαρακτηριστικό σωκρατικό γνώρισµα, ότι δηλαδή δεν είναι σίγουρος για 
τίποτα. ∆ίνει δύο ενδεχόµενα για να δείξει ότι και στις δύο περιπτώσεις ο 
ίδιος θα είναι κερδισµένος, όπως και κάθε δίκαιος άνθρωπος. Ολόκληρη 
η απολογία του στο δικαστήριο είναι µία στήριξη του τρόπου µε τον 
οποίο έζησε και τον οποίο φυσικά δε θα µπορούσε να τον απαρνηθεί 
ούτε και τώρα ακόµα και αν κρίνεται η ζωή του. 
 

ΦΑΙ∆ΡΟΣ 
 
 
Ο διάλογος αυτός περιέχει τέσσερις µύθους. Ο πρώτος είναι ο 

µύθος του Βορέα και της Ωρείθυιας 229b – 230, ο δεύτερος µύθος 
αναφέρεται στην ψυχή και στον έρωτα 246b – 256d, ο τρίτος είναι ο 
µύθος των τζιτζικιών 259-260 και τέλος κάνει χρήση του µύθου της 
ανακάλυψης της γραφής από τον Θευθ 274b – 275c για να αποδείξει την 
υπεροχή του προφορικού έναντι του γραπτού λόγου. 

Ο Φαίδρος γράφτηκε από τον Πλάτωνα σε ηλικία περίπου εξήντα, 
χρονών, µετά την Πολιτεία. Η διάρθρωση του διαλόγου ευνοεί το 
χωρισµό του σε δύο κυρίως θεµατικές ενότητες. Το πρώτο µέρος που 
µιλάει για τον έρωτα, περιλαµβάνει τρεις λόγους, έναν του Λυσία και 
δύο του Σωκράτη, ενώ η δεύτερη ενότητα κάνει για την τέχνη της 
ρητορικής και κατά βάθος αντιπαρατάσσεται το έργο της Ακαδηµίας 
προς το έργο της ρητορικής. Τα πρόσωπα του έργου είναι µόνο δύο, ο 
Σωκράτης και ο Φαίδρος. Ο Σωκράτης συναντά το Φαίδρο στον Ιλισό 
ποταµό και τον ακολουθεί στη βόλτα του έξω από το Τείχος. Ο Φαίδρος 
είναι ένας έφηβος , τον οποίο γνωρίζει καλά ο Σωκράτης, όπως ο ίδιος 
µας πληροφορεί στο χωρίο 228, γι’ αυτό και συνοµιλούν µε άνεση. 
Πρώτος ο Σωκράτης ρωτάει τον Φαίδρο από πού έρχεται και αυτός του 
απαντά από το Λυσία, ο οποίος εκφώνησε ένα λόγο µε θέµα τον έρωτα. 

Ο δεύτερος µύθος που χρησιµοποιεί ο Σωκράτης σε αυτό το 
διάλογο στο 246b-256d, σχετίζεται µε την ανθρώπινη ψυχή. Η δυσκολία 
προσέγγισης της αλήθειας σε ένα θέµα τόσο περίπλοκο και δυσνόητο 
αναγκάζει τον Πλάτωνα να καταφύγει στην παρεµβολή µύθων. Για να 
αποδώσει καλύτερα τη µορφή της ψυχής και το γνώρισµα της 
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αυτοκίνησης της πλάθει ένα µύθο-µια παροµοίωση. Η παροµοίωση της 
ψυχής µε άρµα και η πορεία της στον ουρανό λέγεται για να 
επισφραγίσει τη θέση ότι ο έρωτας δίνεται από τους θεούς για τη µέγιστη 
ευτυχία του εραστή και του ερώµενου. Η απόδειξη της θέσης αρχίζει µε 
µια απόδειξη για την αθανασία της ψυχής 245c-246a η οποία εξελίσσεται 
ως το τέλος όχι µε µυθική αφήγηση αλλά µε έναν αυστηρά θεωρητικό 
τρόπο35. 

Σύµφωνα µε τον µύθο αυτό η ψυχή µοιάζει µε άρµα, στο οποίο ο 
ηνίοχος είναι το λογιστικόν και τα δύο άλογα το επιθυµητικόν και το 
θυµοειδές. Η τριµερής διάκριση της ψυχής έχει προηγηθεί στη Πολιτεία 
και ο Πλάτων εδώ τη θεωρεί δεδοµένη. Τα άλογα είναι φτερωτά και 
έχουν διαφορετικές ροπές γεγονός που δυσχεραίνει το έργο του ηνιόχου. 
Οι Θεοί όπως και οι άνθρωποι έχουν τρία µέρη στην ψυχή τους. Σ΄ 
αυτούς τα άλογα και οι ηνίοχοι είναι όλοι καλοί και από καλή γενιά, 
ενώ στους ανθρώπους είναι ανακατωµένα 246b. Το άρµα της ψυχής 
διατρέχει το ουράνιο στερέωµα και µε την καθοδήγηση των θεών, φτάνει 
στην περιοχή της πραγµατικότητας, τηρώντας έτσι την παγκόσµια τάξη 
των πραγµάτων 247c. Η ποµπή σταµατά στην περιοχή της 
πραγµατικότητας και από εκεί η ψυχή βλέπει όσα είναι πέρα από τον 
ουρανό, δηλαδή την ασώµατη  πραγµατικότητα, τα Είδη 247d. 

Μόνο οι Θεοί όµως, πραγµατοποιούν τέλεια ανάβαση. Οι 
άνθρωποι σύµφωνα µε το νόµο της Αδράστειας αφού ακολουθήσουν την 
ίδια πορεία µε το θεό, κατορθώνουν για µια στιγµή να έχουν µια θέαση 
του επέκεινα, επιστρέφοντας αµέσως στην κάτω ζώνη, ενώ οι χειρότεροι 
γκρεµίζονται στη γη και το άλογό τους χάνει τα φτερά του. Η Αδράστεια 
είναι η προσωποποίηση της έννοιας του αναπόδραστου, που ταυτίζεται 
µε την ανάγκη. Η θεότητα αυτή είναι ιδιαίτερα αγαπητή στους 
φιλοσόφους και ο Πλάτων έχει ξανακάνει λόγο για αυτήν στο δέκατο 
βιβλίο της Πολιτείας. «Όσοι είδαν τη θαυµαστή αυτή περιοχή 
περισσότερο γίνονται φιλόσοφοι, µουσικοί, λάτρεις του ωραίου και 
εραστές⋅ ακολουθούν µε καθοδική σειρά, οι νοµοταγείς βασιλείς και οι 
πολεµιστές, οι άνθρωποι της δράσης και οι έµποροι, οι αθλητές και οι 
γιατροί, οι προφήτες, οι ποιητές και οι καλλιτέχνες, οι µηχανικοί και οι 
γεωργοί, οι επαγγελµατίες σοφιστές και οι δηµαγωγοί και τέλος οι 
τύραννοι»36. Χρειάζονται δέκα χιλιάδες χρόνια για την ανάκτηση των 
φτερών στις ψυχές που δεν κατόρθωσαν να πραγµατοποιήσουν σωστά 
την ανάβαση, αλλά τα χρόνια µειώνονται σε τρεις χιλιάδες, για όσους 
επιλέξουν βίο φιλοσοφικό, τρεις συνεχόµενες φορές. Για την ανάκτηση 
των φτερών των µη φιλοσόφων προβλέπεται µετενσάρκωση όχι µόνο σε 
ανθρώπινα σώµατα. Όταν καταφέρουν να µετενσαρκωθούν σε άνθρωπο, 
οι ψυχές έχουν ανάµνηση της θέασης 249. 

Η σύνδεση της ψυχής και του έρωτα περιγράφεται στα χωρία 249d 
ως 252c. Ο έρωτας λοιπόν είναι η µορφή εκείνη της µανίας, κατά την 
οποία όταν κανείς βλέπει την οµορφιά στη γη, καθώς θυµάται την 
αληθινή, φτερώνεται και ανοίγει τα φτερά του γεµάτος πόθο να πετάξει, 
                                                 
35 Βλ. Szlezak T., Πώς να διαβάζουµε τον Πλάτωνα, σ.173 
36 Βλ.Α.Ε.Τaylor., Πλάτων, ο άνθρωπος και το έργο του, σ.358 
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µα δεν έχει τη δύναµη και κοιτάζει σαν πουλί προς τα πάνω και αµελεί 
τα κάτω και του λένε πως είναι µανιακός 249e. Εκείνος που διακατέχεται 
από αυτή τη µανία, την αγάπη δηλαδή για την οµορφιά, λέγεται εραστής 
250. Η ιδέα, του κάλλους προσδιορίζει το µύθο περί έρωτος. Η ψυχή µε 
τη βοήθεια της ανάµνησης θυµάται τις ιδέες. Η ιδέα της οµορφιάς όµως, 
ακριβώς επειδή έχει οµοίωµα της στη γη, είναι ευκολότερο να ανακληθεί 
στη µνήµη του ανθρώπου, σε αντίθεση µε άλλες ιδέες όπως για 
παράδειγµα, η δικαιοσύνη και η σωφροσύνη37. Για τη ψυχή που έχει 
χάσει εντελώς την εικόνα της ουράνιας ωραιότητας, η γήινη 
σκιαγράφησή της προκαλεί κτηνώδη πόθο επαφής µε το ωραίο σώµα 
(τετράποδος νόµον βαίνειν, 250e). Αντίθετα στην ψυχή που πρόσφατα 
θεάθηκε το πνευµατικό κάλλος, το θέαµα της γήινης ωραιότητας 
προκαλεί θρησκευτικό δέος. Τα φτερά της ψυχής αρχίζουν να φυτρώνουν 
και η διαδικασία αυτή είναι µεστή από επίπονα και ανακουφιστικά 
συναισθήµατα, επειδή περιέχει πόνο από την απουσία του αγαπηµένου 
και ηδονή εξαιτίας της παρουσίας του 251a-e. Ο εραστής αφοσιώνεται 
στον έρωτα του, εγκαταλείπει κάθε άλλη συναναστροφή και αγνοεί τις 
συµβατότητες. Η κατάσταση αυτή αποκαλείται ερωτοχτύπηµα και δεν 
είναι τίποτα άλλο από το ξαναφύτρωµα των φτερών 252b. 

Ο Πλάτωνας στα χωρία 252c ως 253c θα παρουσιάσει την 
ποικιλότροπη έκφραση του έρωτα µέσα στους ατοµικούς χαρακτήρες. 
Κάνει µια ιεράρχηση των ειδών της ζωής, όπου την πρώτη θέση κατέχουν 
οι οπαδοί του ∆ία. Όποιος από αυτούς, κυριευτεί από έρωτα, αυτός έχει 
τη δύναµη να βαστάξει πιο πολύ το βάρος της ψυχής, καθώς φτερωµένη 
ανεβαίνει προς τα πάνω38. Ακολουθούν οι οπαδοί του Άρη, οι οποίοι 
όταν ερωτευθούν έχουν όρεξη για φονικά και είναι έτοιµοι να θυσιάσουν 
τον εαυτό τους για τον αγαπηµένο τους 252d. Έπειτα έρχονται όλοι οι 
άλλοι Θεοί µε τους θιασώτες τους. Ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου 
φαίνεται από το θεό, τον οποίο ακολουθεί. Έτσι  οι οπαδοί του ∆ία 
ζητούν η ψυχή εκείνου που αγαπάνε να συγγενεύει µε το ∆ία, να είναι 
δηλαδή, η φύση φιλοσοφική και ηγεµονική 252e. Και όταν βρεθεί ένας 
τέτοιος σύντροφος, τότε και οι ίδιοι για χάρη του γίνονται καλύτεροι. 
Όσοι πάλι ακολούθησαν την Ήρα ζητάνε βασιλικό χαρακτήρα και άµα 
τον βρουν κάνουν µ’ αυτόν σε όλα τα ίδια 253b. «Σε όλες όµως τις 
περιπτώσεις ο εραστής επιδιώκει να µεταπλάσσει το ον που λατρεύει σε 
είδωλο ολοένα τελειότερο από το Θεό που υπηρετούν και οι δυο»39. 
Είναι προφανές ότι οι θεοί µε τα διαφορετικά χαρίσµατα που προβάλλει 
ο καθένας ως ιδανικά πρότυπα βίου, που εµπνέουν ενθουσιασµό και θείο 
πάθος προκαλούν τη µίµηση, η οποία φτιάχνει έναν τρόπο ζωής και 
ενεργεί παιδευτικά στη διαµόρφωση του αγαπηµένου προσώπου40. Στη 
θεϊκή ποµπή στον ουρανό ηγέτης είναι ο ∆ίας και οι ακόλουθοι του οι 
υπόλοιποι θεοί, εκτός της Εστίας. Αυτή παραµένει ακίνητη στο σπίτι, 
χωρίς ποτέ να εγκαταλείπει τη θέση της. «Τη Θεά, αυτή όντας σταθερό 

                                                 
37 Παρόµοια ανάπτυξη Ι.Ν.Θεοδωρακόπουλος, Πλάτωνος Φαίδρος, σ.237 
38 Παρόµοια ανάπτυξη Ι.Ν.Θεοδωρακόπουλος, Πλάτωνος Φαίδρος, σ.250 
39 Βλ.Α.Ε.Τaylor, Πλάτων, ο άνθρωπος και το έργο του, σ.359 
40 Παρόµοια ανάπτυξη Μιχαηλίδης, Πλάτων λόγος και µύθος, σ.137 
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σηµείο, κέντρο από όπου ξεκινώντας ο ανθρώπινος χώρος 
προσανατολίζεται και οργανώνεται, θα την ταυτίσουν οι ποιητές και οι 
φιλόσοφοι µε τη γη, η οποία είναι ακίνητη στο κέντρο του κόσµου»41. 

Το τρίτο και τελευταίο µέρος του λόγου του Σωκράτη 
πραγµατεύεται την επίδραση του έρωτα µέσα  σε κάθε συγκεκριµένη 
ανθρώπινη ψυχή 253c – 256e. Τα δύο άλογα της ψυχής είναι εντελώς 
διαφορετικά. Το ένα άλογο είναι όµορφο, φιλότιµο, µε αιδώ και φίλος 
της αληθινής γνώσης, ενώ το άλλο είναι άσχηµο, κακότροπο και 
αλαζονικό 253d-e. Έτσι καθώς ο ηνίοχος εκστασιάζεται ενατενίζοντας 
τον αγαπηµένο, το καλύτερο άλογο πειθαρχεί µε σωφροσύνη, ενώ το 
χειρότερο αφηνιάζει από το πόθο της σαρκικής ηδονής 254. Το χειρότερο 
άλογο συχνά δαµάζεται, δεν παύει όµως ποτέ να παλεύει και ο 
πειρασµός αγριεύει κυρίως όταν το πάθος ανταποδίδεται 255a-e. Αν η 
αντίσταση στον πειρασµό σταθεί αποτελεσµατική, νικήσουν δηλαδή τα 
καλύτερα µέρη της ψυχής και οδηγήσουν το ζεύγος σε τακτική ζωή και σε 
φιλοσοφία, τότε οι ερωτευµένοι κερδίζουν µία από τις τρεις ολυµπιακές 
νίκες που χρειάζονται για την απελευθέρωση από τη σάρκα 256b. Από τη 
στιγµή εκείνη γίνονται κυρίαρχοι του κακού που έχουν µέσα τους και 
εξασφαλίζουν την ελευθερία τους. Αν όµως οι ερωτευµένοι προτιµήσουν 
αντί της σοφίας την τιµή, τότε το κακό άλογο ενδέχεται να επιβάλει τη 
δική του θέληση. «Τότε θα ακολουθήσουν στη ζωή τους και άλλες τέτοιες 
στιγµές, όχι όµως πολλές, αφού η συµπεριφορά τους δεν εκφράζει 
ολόκληρη την ψυχή»42. Τη στιγµή του θανάτου θα είναι βέβαια χωρίς 
φτερά, µα µε την ορµή που είχαν να γίνουν φτερωτοί, πράγµα που επίσης 
αποτελεί επίτευγµα 256d. Είναι η αρχή µιας πορείας προς τον ουρανό και 
τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Αυτά λοιπόν είναι τα πλεονεκτήµατα 
που προσφέρει η σχέση µε έναν αληθινό εραστή. Αντίθετα ο δεσµός µε 
έναν που δεν είναι ερωτευµένος δεν επιφέρει κανένα όφελος, παρά µόνο 
ψυχική ευτέλεια. Εποµένως λαθεµένα θεωρείται αρετή και παινεύεται 
από το πλήθος. 

Ο Πλάτων στο 256c-e κάνει λόγο για την τρέλα του έρωτα εκείνων 
που δεν είναι αληθινά εραστές. Μιλάει γι’ αυτήν εύγλωττα σαν ένα δεσµό 
ο οποίος ενώνει φιλόδοξες ψυχές στη ζωή µετά θάνατο. Υποστηρίζει ότι 
όσοι δεν διάγουν βίο φιλοσοφικό, αλλά προτιµούν µια φιλόδοξη ζωή 
ζουν µέσα σε µια επίφαση ευτυχίας. Αυτοί βέβαια όταν πεθάνουν θα 
είναι χωρίς φτερά, κερδίζουν όµως χάρη στον έρωτά τους, τη δυνατότητα 
να φτερωθούν στο µέλλον. Το σηµείο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί σε 
σχέση µε το γεγονός ότι ολόκληρος ο διάλογος έχει ως σκοπό να 
αποτελέσει παράδειγµα φιλοσοφικής ρητορικής και είναι 
προσαρµοσµένος, όπως όλη η αληθινη ρητορική θα έπρεπε να ήταν στην 
ικανότητα του ακροατή, ο οποίος στην προκειµένη περίπτωση είναι ο 
Φαίδρος, ένας νέος λιγάκι φιλήδονος και αισθησιοκράτης. Έτσι προκαλεί 
αίσθηση το ότι ο Πλάτων αποτολµά να µιλήσει για κάτι που στην 

                                                 
41 Βλ. Vernant, Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα, σ.199 
42 Βλ. Α.Ε.Τaylor, Πλάτων, ο άνθρωπος και το έργο του, σ.359 
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πραγµατικότητα σε άλλους διαλόγους του περιφρονεί ως γνήσιος 
ορθολογιστής43. 

Η ψυχή διακρίνεται σε τρία µέρη που και τα τρία µαζί αποτελούν 
µια ενιαία αδιάσπαστη ενότητα. Το ανώτερο µέρος της είναι ο νους, το 
λογιστικόν. Πρωταρχική αρετή του είναι η σύνεση. Τα δύο κατώτερα 
µέρη της ψυχής είναι το θυµοειδές, του οποίου η αρετή είναι το κουράγιο 
και η υπακοή στο νου και το επιθυµητικόν που έχει ως γνώρισµα την 
οξύτητα των αισθήσεων, την επιθυµία. Στο µύθο της ψυχής, το 
λογιστικόν είναι ο ηνίοχος, αυτός δηλαδή που κατευθύνει τα δύο 
κατώτερα µέρη. Ο αγαθός ίππος αντιστοιχεί µε το θυµοειδές, ενώ ο κακός 
µες το επιθυµητικόν. Βέβαια το καλό άλογο δεν είναι πάντοτε υπάκουο 
ούτε και το κακό πάντα ατίθασο, αλλά εξαρτάται από τη δεξιότητα του 
ηνιόχου και την ισχύ του κάθε αλόγου να συµπεριφέρεται καλά (το 
θυµοειδές µε την αφοσίωση του και το επιθυµητικό µε την αποφυγή της 
υπερβολικής βουλιµίας), ή να συµπεριφέρεται κακά (το θυµοειδές µε την 
επίδειξη δύναµης και το επιθυµητικόν µε την αχόρταγη δίψα για υλικά 
αγαθά44). 

 Η εικόνα της ψυχής αποκαλύπτει τις βασικές φιλοσοφικές θέσεις 
του Πλάτωνα όπως την αθανασία της ψυχής, το γεγονός ότι η γνώση 
είναι ανάµνηση όλων όσων πρόλαβε να δει η ψυχή κατά τη θέαση του 
υπερουράνιου τόπου και  τη διάκριση της ψυχής σε τρία µέρη κατά 
αναλογία µε τις τρεις τάξεις της ιδανικής πολιτείας. Στο σηµείο αυτό 
πάλι ο Πλάτων ξεκινάει από τον άνθρωπο και την ψυχή του και 
πηγαίνει στην κοινωνική διάρθρωση της πολιτείας. Κοινωνιολογία και 
ψυχολογία ενώνονται και αλληλο-συµπληρώνονται. Άλλωστε στην 
αρχαία Ελλάδα η φιλοσοφία περιείχε όλες τις επιστήµες. Το λογιστικόν 
καθοδηγεί τα άλλα δύο µέρη όπως ακριβώς ο άρχοντας καθοδηγεί την 
πόλη. Η αρµονία και η ευταξία δεν είναι άλλη από τη δικαιοσύνη. Τα 
µέρη της ψυχής υποτάσσονται τα κατώτερα στα  ανώτερα, 
συνεργάζονται και είναι αλληλέγγυα. Το κακό δε βρίσκεται σε ένα από 
τα µέρη, αλλά στην αταξία ανάµεσά τους. Άρα το σηµαντικό και 
αναγκαίο είναι η κυριαρχία του ορθού λόγου που φέρνει την τάξη45. 

Η παροµοίωση της ψυχής µε άρµα λέγεται για να δοθεί µε κάποιον 
τρόπο η µορφή της ψυχής, η οποία είναι δύσκολο να περιγραφτεί, γι’ 
αυτό και ο Πλάτων χρησιµοποιεί αυτό το µύθο. Η εικόνα του άρµατος 
είναι παλιά. Στηρίζει όλη την επιχειρηµατολογία του περί της ψυχής, 
στην Παρµενίδια εικόνα του άρµατος. Για τα άδηλα, τα µη προφανή ο 
Πλάτων χρησιµοποιεί τη λογική και την φαντασία του για να τα 
πλησιάσει. Γιατί όµως η παροµοίωση αυτή λέγεται στο συγκεκριµένο 
µέρος του µύθου; Και πώς λειτουργεί µέσα στο διάλογο αυτόν 
γενικότερα;  

Η διάρθρωση του Φαίδρου µοιάζει µε δύο διαλόγους ενωµένους σε 
έναν. Στο πρώτο µέρος παραθέτονται τρεις λόγοι µε ίδιο θέµα, δηλαδή 
τον έρωτα, αλλά εντελώς διαφορετικές θέσεις. Μετά την παλινωδία του 

                                                 
43 Παρόµοια ανάπτυξη Stewart, The myths of Plato, σ.297 
44 Βλ. Σπυρόπουλος Η., Πλάτωνος µύθοι, σ.264-265 
45 Παρόµοια ανάπτυξη Η., Πλάτωνος µύθοι, σ.265-266 
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Σωκράτη όπου αποκαθίσταται η εικόνα του έρωτα και θεωρείται ο 
έρωτας µία απ’ τις ιερές µανίες που υπάρχει στις ψυχές µας ακολουθεί η 
παροµοίωση της ψυχής µε άρµα, ως προσπάθεια περιγραφής της ψυχής. 
Μετά απ’ αυτό το µύθο το θέµα του διαλόγου δεν είναι πια ο έρωτας 
αλλά η ρητορική. Ο µύθος λοιπόν αυτός λειτουργεί σαν επίλογος στο 
πρώτο µέρος του διαλόγου και συνολικά µέσα στο διάλογο είναι 
απαραίτητος γιατί δίνει µία εικόνα της ψυχής και της λειτουργίας της. 

 
ΚΡΙΤΩΝ 

 
 

Ο Κρίτων είναι ένας διάλογος µεταξύ του Σωκράτη και του 
µαθητή του, του Κρίτωνα. Ο Κρίτων πηγαίνει στη φυλακή για να πείσει 
το Σωκράτη να µην πεθάνει και να τον φυγαδεύσει. Ο Σωκράτης φυσικά 
δε δέχεται, γιατί αυτό θα ήταν η αναίρεση όλων όσων πίστευε. 
Προτίµησε λοιπόν να πιει το κώνειο παρά να παραβεί τους νόµους της 
πόλης του και την απόφαση του δικαστηρίου, ακόµα κι αν αδικήθηκε. Η 
δοµή του διαλόγου έχει ως εξής: ο διάλογος αρχίζει µε την άφιξη του 
Κρίτωνα στο δεσµωτήριο, όπου ο Σωκράτης του λέει ότι δεν θα πεθάνει 
ακόµα, επειδή είδε ένα προφητικό όνειρο (44b). Ο Κρίτων προσπαθεί να 
πείσει το Σωκράτη να δεχτεί να δραπετεύσει επειδή θα τον 
κατηγορήσουν ότι δεν ήθελε να ξοδέψει χρήµατα για να σώσει το 
δάσκαλό του (44c). Ο Σωκράτης του απαντά ότι δεν θα πρέπει να 
ενδιαφέρεται για τη γνώµη των πολλών, αλλά για τη γνώµη των 
αρίστων, οι οποίοι γνωρίζουν το σωστό. Ο Κρίτων επιµένει, λέει ότι τα 
χρήµατα που απαιτούνται είναι λίγα και ότι έχει κανονίσει να τον 
φυγαδεύσει στη Θεσσαλία. Υποστηρίζει ότι αν δεν δραπετεύσει θα είναι 
σα να συµµαχεί µε τους εχθρούς του κατά του εαυτού του και σα να 
εγκαταλείπει τα παιδιά και τη πατρίδα του (415d-e). Ο Σωκράτης 
απαντώντας στο Κρίτωνα(46b) αρχίζει να εκθέτει τους λόγους για τους 
οποίους δεν πρέπει να δραπετεύσει. Ξεκινά λέγοντας ότι θα ακολουθεί 
πάντα τις υπαγορεύσεις του ορθού λόγου και προσθέτει ότι δεν πρέπει 
να λογαριάζουµε τις γνώµες όλων των ανθρώπων, αλλά µόνο των 
αγαθών και των φρονίµων (47). Γιατί για όλα τα ζητήµατα η γνώµη των 
ειδηµόνων είναι προτιµότερη απ’ τη γνώµη του πλήθους (47d). 

Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι αυτό που πρέπει να µας ενδιαφέρει 
δεν είναι το ζην, αλλά το ευ ζην (48b). Στο 48c έρχεται στο ζητούµενο της 
συζήτησης, που δεν είναι άλλο απ’ το αν είναι δίκαιη ή άδικη πράξη η 
απόδρασή του, παρά τη θέληση των Αθηναίων. Η θέση του Σωκράτη 
είναι φυσικά ότι µια τέτοια πράξη είναι άδικη. Σε ένα διάλογο που 
σχετίζεται τόσο πολύ µε τον επικείµενο θάνατο του Σωκράτη, δεν είναι 
δυνατόν να απουσιάζουν αναφορές στο µύθικό κάτω κόσµο, στον Άδη. 
 Ο Σωκράτης φέρνει σαν επιχείρηµα ότι υπάρχουν και στον Άδη 
νόµοι και ότι συµφέρει και στον εδώ και στον εκεί κόσµο να αδικείται 
κάποιος παρά να αδικεί. Για άλλη µια φορά εδώ ο Πλάτων αναπτύσσει 
την ηθική θεωρία του δασκάλου του για τη δικαιοσύνη και την αδικία. 
Οι νόµοι που έχουν τη µεγαλύτερη ισχύ είναι ηθικοί νόµοι, αυτοί που 
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ισχύουν στο κάτω κόσµο. Μόνο µε αυτό το επιχείρηµα µπορεί ο 
Σωκράτης να αρνηθεί τη προσφορά του µαθητή του και να τον 
αποστοµώσει. Αν ο Σωκράτης ακούσει τον Κρίτωνα και δραπετεύσει 
είναι σαν να ανταποδίδει το κακούργηµα και να παραβαίνει τις 
υποσχέσεις και συµφωνίες που είχε συνάψει µε τους νόµους κάνοντας 
έτσι κακό στον εαυτό του στους φίλους, στα παιδιά και στην πατρίδα 
του. Έτσι οι νόµοι του Άδη δεν θα τον υποδεχτούν όµορφα.  
 Η εικόνα των νόµων έπεται της επιχειρηµατολογίας και κλείνει το 
διάλογο πείθοντας τον Κρίτωνα. Το κριτήριο που υπαγορεύει εδώ τη 
µυθοπλασία είναι ηθικό – παιδαγωγικό. Επιθυµεί να αποδείξει ότι ο 
νόµος γενικά θα πρέπει να έχει µεγάλη ηθική βαρύτητα για κάθε 
άνθρωπο και να είναι σεβαστός από όλους. Οι νόµοι του κάτω κόσµου 
είναι αδέλφια των νόµων του κόσµου των ζωντανών. Η εικόνα της 
υποδοχής του Σωκράτη στον Άδη από τους ίδιους τους νόµους θέλει να 
δείξει ότι η ψυχή δε θα βρει ησυχία ούτε στο κάτω κόσµο αν δεν 
σεβαστεί τους νόµους. 
 
 

ΓΟΡΓΙΑΣ 
 
 

Ο Γοργίας γράφτηκε από τον Πλάτωνα µετά τη δίκη των δέκα 
στρατηγών (405 π.Χ.) και πριν το πραξικόπηµα των τριάκοντα (404 π.Χ.) 
όπου οι πολιτικές συζητήσεις για το καλύτερο πολίτευµα ήταν έντονες46. 
Τα πρόσωπα του διαλόγου είναι ο ρητοροδιδάσκαλος Γοργίας, οι 
µαθητές του Πώλος και Καλλικλής, ο Σωκράτης και ο µαθητής του 
Χαιρέφων. Το κύριο θέµα του έργου είναι η ρητορική. Ο Σωκράτης 
αποδοκιµάζει τις ιδέες των τριάκοντα. Ζητά να µάθει τι είναι η ρητορική 
και θεωρεί τους ρήτορες δηµαγωγούς, οι οποίοι µαζί µε τους πολιτικούς 
είναι υπεύθυνοι για πολλά δεινά. 

Ο Σωκράτης θέλοντας να εκφράσει την αντίθεση του στην αδικία 
που διαπράττουν οι τύραννοι αναφέρει την ιστορία του Αρχέλαου, του 
γιου του Περδίκκα.Υποστηρίζει πως ο Αρχέλαος ήταν δυστυχής, επειδή 
ήταν άδικος.  Αντίθετα ο Πώλος πιστεύει ότι ο Αρχέλαος ήταν 
ευτυχισµένος και στο 471 χωρίο διηγείται την ιστορία του. Ο Αρχέλαος 
ήταν γιος του Περδίκκα και µιας δούλας του Αλκέτα, του αδελφού του 
Περδίκκα και έτσι δεν είχε κανένα δικαίωµα στο Μακεδονικό θρόνο. 
Όµως αυτός, αφού πρώτα δολοφόνησε το θείο του, τον Αλκέτα και τον 
ξάδελφό του, τον Αλέξανδρο κι αφού έπνιξε τον ετεροθαλή αδελφό του, 
νόµιµο διάδοχο του Περδίκκα πήρε την εξουσία και έζησε πλούσια. Ο 
Πώλος θεωρεί ότι παρόλα όσα διέπραξε ο Αρχέλαος, πολλοί θα ζήλευαν 
την τύχη του. 

Ο Σωκράτης υποστηρίζοντας τη θέση του, ότι το µέγιστο όλων των 
κακών είναι η αδικία και για να καταρρίψει τον ισχυρισµό του Πώλου, 
ότι οι άδικοι ζουν ευτυχισµένοι, µιλάει στο 469b για την ηµέρα της 

                                                 
46 Βλ. Πλάτωνος, Γοργίας, σ.8 
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κρίσης των ψυχών. Η στήριξη της θέσης του Πώλου αναφέρεται στην εδώ 
ζωή, ενώ του Σωκράτη στο µετά θάνατον κόσµο. Οι ρήτορες και οι 
δηµαγωγοί ενδιαφέρονται για το προσωρινό, για τη ζωή στην πόλη, 
αντίθετα οι διαλεκτικοί φιλόσοφοι για το αιώνιο, για το αληθινό, για 
αυτό που βρίσκεται πέρα από την εδώ ζωή. Η ρητορική λοιπόν 
ενδιαφέρεται για το φαίνεσθαι, ενώ η διαλεκτική για το είναι. 

Στον Πώλο ανταπαντά ο Σωκράτης µ’ ένα µύθο που µιλάει για την 
κρίση των ψυχών και εξηγεί ότι η τιµωρία όλων όσων αδικούν βρίσκεται 
µετά το θάνατο. Με την ιστορία αυτή  δείχνει ότι η ρητορική, η τέχνη 
δηλαδή της πειθούς, όσο ισχυρή κι αν είναι, χάνει την ισχύ της την ηµέρα 
της κρίσης των νεκρών, αφού δεν είναι δυνατό να ξεφύγει κανείς απ’ τον 
έλεγχο που ασκεί το µάτι του θεϊκού κριτή. Το µόνο στοιχείο που 
ενδιαφέρει τους κριτές είναι η άδικη ή δίκαιη ζωή.  

Απευθυνόµενος στο συνοµιλητή του ο Σωκράτης πριν ξεκινήσει τη 
διήγηση του µύθου, του λέει ότι την ιστορία που πρόκειται να πει τη 
θεωρεί αληθινή, ενώ ίσως εκείνος τη νοµίσει παραµύθι. Παίζει δηλαδή 
εδώ µε την αντίθεση µύθου και λόγου. Είναι προφανές πως ένας µύθος 
εκλαµβάνεται  διαφορετικά από κάθε άνθρωπο και η αποδοχή ή 
απόρριψή του εξαρτάται απ’ τον τρόπο σκέψης των ατόµων. Οι σοφιστές 
δεν παραδέχονταν τους µύθους, αλλά προσπαθούσαν να τους 
εκλογικεύσουν. Αντίθετα ο Σωκράτης, όπως φαίνεται και στο Φαίδρο 
(229d-e) δέχεται την µυθολογική παράδοση όπως είναι, γιατί αυτό που 
τον ενδιαφέρει δεν είναι η εξήγηση των µύθων και η ανάλυση τους, αλλά 
η γνώση του εαυτού του. Έτσι από τη µια µεριά υπάρχουν άνθρωποι που 
βλέπουν µόνο το µυθικό στοιχείο στην ιστορία και για αυτό αρνούνται 
να την πιστέψουν, ενώ από την άλλη υπάρχουν κάποιοι σαν τον 
Πλάτωνα που καταλαβαίνουν το αναπόδεικτο στο µύθο το αποδέχονται 
και συλλαµβάνουν την ουσία του µύθου. 

Ο Πλάτων δεν υποστήριζε βέβαια ότι είναι αλήθεια κάθε στοιχείο 
του µύθου, όπως για παράδειγµα η κρίση ενός ανθρώπου γινόταν την 
τελευταία µέρα της ζωής του και από ζωντανούς κριτές. Αυτό που 
πίστευε και υποστήριζε ως αλήθεια ήταν η αθανασία της ψυχής, η κρίση 
της και η µελλοντική της κατάταξη ανάλογα µε την ηθική της 
συµπεριφορά. «Επειδή όµως ο Καλλικλής δεν ξέρει τίποτα για την 
εσωτερική δοµή της ψυχής και εποµένως δε γνωρίζει ούτε τη φιλοσοφική 
έννοια της δικαιοσύνης, η οποία συνάγεται από τη δοµή της ψυχής, δεν 
µπορεί να συλλάβει το λόγο µέσα στο µύθο γι’ αυτό και θα τον 
απορρίψει απλώς ως µύθο»47. 
 
Περίληψη του µύθου: 
 

Σύµφωνα µε τον Όµηρο ο ∆ίας, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας 
µοιράστηκαν την εξουσία, όταν την έλαβαν από τον πατέρα τους. Κι απ’ 
την εποχή του Κρόνου υπήρχε ο νόµος που όριζε ότι οι δίκαιοι άνθρωποι 
όταν πεθάνουν θα πηγαίνουν στα νησιά των Μακάρων ενώ οι άδικοι 
στο Τάρταρο. Αρχικά όµως, οι δίκες κρίνονταν κακά, διότι ζωντανοί και 
                                                 
47 Βλ. Szlezak T., Πώς να διαβάζουµε τον Πλάτωνα, σ. 175. 
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ντυµένοι κρίνονταν οι άνθρωποι από ζωντανούς. Επιπλέον έρχονταν 
αρκετοί ψευδοµάρτυρες στη δίκη και έλεγαν πως οι ψυχές ορισµένων 
πονηρών ζούσαν δίκαια και έντιµα. Έτσι ο ∆ίας άλλαξε αυτή τη 
συνήθεια και οι άνθρωποι από τότε δεν γνωρίζουν την ώρα του θανάτου 
τους, κρίνονται γυµνοί για αυτό και πεθαµένοι και ο κριτής τους είναι 
επίσης νεκρός. Οι κριτές του κάτω κόσµου είναι τα δυο παιδιά του ∆ία 
µε την Ευρώπη, δηλαδή ο Μίνωας και ο Ραδάµανθυς καθώς και ο γιος 
του µε την Ασία, ο Αιακός. Αυτοί δικάζουν τις ψυχές σ’ ένα τρίστρατο, 
όπου απ’ την µια µεριά ο δρόµος οδηγεί στο νησί των Μακάρων κι απ’ 
την άλλη στον Τάρταρο. Ο Αιακός κρίνει όσους έρχονται απ’ την Ασία, 
ο Ραδάµανθυς όσους έρχονται απ΄ την Ευρώπη, ενώ ο Μίνωας βρίσκεται 
πάνω απ’ τους άλλους δύο και αποφασίζει όταν υπάρχει διχογνωµία. 

Ο θάνατος είναι χωρισµός της ψυχής απ’ το σώµα και αφού 
χωρίσουν µεταξύ τους, το καθένα µένει σχεδόν στην κατάσταση που 
βρισκόταν όσο ζούσε ο άνθρωπος. Όλα τα γνωρίσµατα που είχε το σώµα 
ζωντανό τα κρατάει φανερά για κάµποσο καιρό και πεθαµένο. Το ίδιο 
συµβαίνει και µε την ψυχή. Ο κάθε κριτής κρίνει τις ψυχές, χωρίς να ξέρει 
σε ποιόν ανήκουν, αλλά ανάλογα µε τα σηµάδια που φέρουν. Έτσι ίσως 
να κρίνει την ψυχή ενός µεγάλου βασιλιά, η οποία όµως να είναι γεµάτη 
πληγές, ασυµµετρία και αισχρότητα απ’ την εξουσία και να τη στείλει 
στη φυλακή να πληρώσει την ποινή της. Ο κάθε τιµωρηµένος, από δίκαιη 
κρίση µπορεί είτε να ωφεληθεί είτε να σταθεί αποτρεπτικό παράδειγµα 
για τους άλλους, ώστε να φοβούνται µήπως πάθουν τα ίδια µε αυτόν. 
Εκείνοι που ωφελούνται είναι αυτοί που διορθώνονται µε την τιµωρία 
τους. Όσοι όµως διέπραξαν µεγάλες αδικίες κι απ΄ αυτές  έγιναν 
αγιάτρευτοι χρησιµεύουν σαν παραδείγµατα προς αποφυγήν και οι ίδιοι 
δεν ωφελούνται σε τίποτα. Άρα και ο Αρχέλαος θα είναι ένας απ’ τους 
αγιάτρευτους καθώς και όποιος άλλος τύραννος του µοιάζει. 

Ωστόσο αν κάποιος απ’ τους δυνατούς γίνει αντί για πονηρός 
δίκαιος τότε του αξίζει µεγάλος θαυµασµός, γιατί είναι δύσκολο να 
αντισταθεί κανείς στον πειρασµό της δύναµης και της εξουσίας και να 
ζήσει το βίο του µε σύνεση και δικαιοσύνη. Ένας από τους ενάρετους 
ήταν και ο Αριστείδης, ο γιος του Λυσιµάχου, ο επονοµαζόµενος δίκαιος. 
Οι κριτές µπορούν να διακρίνουν τις πονηρές ψυχές από τις όσιες. Και 
όταν δουν µια ψυχή που έζησε δίκαια κάποιου κοινού ανθρώπου ή 
καλύτερα κάποιου φιλοσόφου που κοίταξε µόνο τη δουλειά του και δεν 
ξόδεψε τη ζωή του σε πολυπραγµοσύνες, τότε τη στέλνουν στο νησί των 
Μακάρων. Τέτοια ζωή προσπαθεί να ζήσει ο Σωκράτης, αδιαφορώντας 
δηλαδή για τις τιµές και ζητώντας την αλήθεια, ώστε να µπορεί να 
επιδείξει στους κριτές του µια ψυχή υγιή. Και παρακαλεί τον Καλλικλή 
και όλους τους ανθρώπους να κάνουν την ίδια µε αυτόν επιλογή για να 
βοηθήσουν τον εαυτό τους την ώρα της δίκης, γιατί απ’ το µύθο φαίνεται 
ότι είναι προτιµότερο να σ’ αδικήσουν παρά να αδικήσεις. 

Στην παραπάνω ιστορία που διηγείται ο Σωκράτης στον 
Καλλικλή, καταδεικνύεται η ευνοϊκή θέση των φιλοσόφων µετά την 
κρίση τους στον Άδη. Φαίνεται λοιπόν, ότι ο Πλάτωνας πλάθει το µύθο, 
θέλοντας να προβάλλει το βίο των φιλοσόφων σαν τον καλύτερο απ’ 
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όλους τους άλλους. Τονίζει ότι όσοι εξασκούνται στην φιλοσοφία δε 
σπαταλούν τη ζωή τους σε πολυπραγµοσύνες, αλλά είναι αφιερωµένοι 
στο αντικείµενο των ερευνών τους, στην αλήθεια. Ακόµη υποστηρίζει ότι 
δεν πρέπει να καταφρονούνται οι µύθοι από κανέναν, διότι κατόπιν 
ανθρώπινης έρευνας δεν έχει βρεθεί τίποτα πιο καλό και πιο αληθινό απ’ 
αυτούς. ∆ίνει δηλαδή έµφαση στη σπουδαιότητα και στην αλήθεια του 
µύθου ως προϊόν της λαϊκής σοφίας. 

Ο Πλάτων αντλεί τον µύθο απ΄ την παράδοση, αλλά προσθέτει 
καινούρια στοιχεία και µεταπλάθει άλλα προκειµένου να φτιάξει το 
κείµενο που εξυπηρετεί τους σκοπούς του. Για παράδειγµα στον Όµηρο 
αναφέρονται ως κριτές τα τρία παιδιά του ∆ία: Μίνωας, Ραδάµανθυς και 
Σαρπηδόνας, αλλά στο µύθο του Πλάτωνα στο 526c παρουσιάζεται κι 
ένας τέταρτος κριτής ο Αιακός, γιος του ∆ία και της Αίγινας, που είχε τη 
φήµη του δίκαιου ανθρώπου. «Επιπλέον για το ευτυχισµένο κατάλυµα 
των ενάρετων του αρχαίου κόσµου υπάρχουν τρεις διαφορετικές 
ονοµασίες. Στους Ορφικούς και Νεοπυθαγόρειους απ’ τους οποίους 
επηρεάστηκε ο Πλάτων λέγεται Νησί των Μακάρων και βρίσκεται στην 
έσχατη ∆ύση. Στον Όµηρο Ηλύσια πεδία, ενώ υπάρχει και µια τρίτη 
ονοµασία, η Λευκή Νήσος, όπου προεδρεύει το ζεύγος Αχιλλέας και 
Ελένη»48.  Συνεπώς ο Πλάτων επιλέγει την εκδοχή του µύθου που 
ταιριάζει στην σκέψη του κι αυτή διηγείται. Τέλος σηµαντική είναι η 
αναφορά στο τρίστρατο όπου βρίσκονταν οι κριτές. Στην αρχαία Αθήνα 
στα σταυροδρόµια θυσίαζαν για τους νεκρούς στους βωµούς της Εκάτης. 
Οι δρόµοι που ξεκινούσαν απ’ το τρίστρατο ήταν ο ένας µόνο για τους 
Νήσους των Μακάρων, ο άλλος για τον Τάρταρο και ο τρίτος δρόµος 
ήταν αυτός απ’ τον οποίο ήρθαν. Είναι ευδιάκριτη µια εµµονή στον 
αριθµό τρία (τρεις κριτές και τρίστρατο). Αυτό θυµίζει την Ιλιάδα και 
την Οδύσσεια όπου ο Όµηρος χρησιµοποιεί συνεχώς τον αριθµό τρία και 
τα πολλαπλάσια του. Ολόκληρος ο µύθος για την κρίση των ψυχών, 
αλλά και η εµµονή στον αριθµό τρία φαίνεται ότι άσκησε επιρροή και 
στη µετέπειτα χριστιανική άποψη για την τριαδικότητα του Θεού και τη 
δευτέρα παρουσία. 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
 
 

Το δεκάτοµο έργο του Πλάτωνα, έχει ως κύριο θέµα του την 
περιγραφή της ιδανικής πολιτείας, η οποία θα απαρτίζεται από άτοµα 
επαρκώς εκπαιδευµένα για τις κατάλληλες θέσεις. Τα κύρια πρόσωπα  
του διαλόγου είναι ο Σωκράτης, ο Γλαύκων, ο Αδείµαντος και στο 
πρώτο βιβλίο ο Πολέµαρχος και ο Θρασύµαχος. Μέσα στα πλαίσια της 
ιδανικής πολιτείας θίγονται ζητήµατα όπως η εκπαίδευση, η τέχνη, η 
δικαιοσύνη και το αγαθό. Ο διάλογος λαµβάνει χώρα στον Πειραιά. 

                                                 
48 Βλ. Σπυρόπουλος, Πλάτωνος µύθοι, σ.189 
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Απ’ τα συνολικά δέκα βιβλία του έργου θα εξετάσουµε τους 
παρακάτω µύθους για την ψυχή. Ο πρώτος βρίσκεται στο δεύτερο βιβλίο: 
ο µύθος του δαχτυλιδιού του Γύγη, που θίγει το θέµα του δίκαιου και του 
άδικου ανθρώπου και ο άλλος µύθος στο ίδιο βιβλίο µιλάει για τις 
αµοιβές των δικαίων. Το δέκατο βιβλίο τελειώνει µε το µύθο του Ηρός.  
 
 

ΒΙΒΛΙΟ 2o 
Ο µύθος του Γύγη (359d -360c) 

 
 
 Στο δεύτερο βιβλίο της Πολιτείας ο Γλαύκων διηγείται στο 
Σωκράτη το µύθο του Γύγη 359d -360c.  

Ο Γλαύκων αναφέρει αυτό το µύθο για να υποστηρίξει ότι κανείς 
δεν είναι δίκαιος, επειδή πραγµατικά το θέλει, αλλά επειδή είναι 
αναγκασµένος (ουδείς εκών δίκαιος, αλλ’ αναγκαζόµενος, 360c). Για 
αυτό το λόγο υποθέτει πως εάν υπήρχαν δυο δαχτυλίδια που να κάνουν 
όποιον τα φορά αόρατο και το ένα φορούσε ο δίκαιος και το άλλο ο 
άδικος κανείς απ’ τους δύο δεν θα είχε τόσο αδαµάντινο χαρακτήρα 
ώστε να µείνει προσκολληµένος στην δικαιοσύνη, ενώ θα είχε την 
ευκαιρία να κλέψει αγαθά απ’ τους άλλους, χωρίς να φαίνεται. Ο 
Γλαύκων κάνει χρήση του µύθου ως παραδείγµατος που επιβεβαιώνει τον 
ισχυρισµό του. Η άποψη του είναι αντίθετη µε τη Σωκρατική ρήση 
«ουδείς εκών κακός». Ο Γλαύκων πιστεύει ότι η ανθρώπινη φύση τείνει 
προς την αδικία, επειδή η τήρηση του δικαίου γίνεται κατ’ ανάγκη, από 
το φόβο της τιµωρίας. Ο Γύγης επιλέγει να κάνει ανήθικες και άδικες 
πράξεις όντας αόρατος, που αυτές όµως του εξασφαλίζουν την ευηµερία. 
Άρα ήταν δίκαιος, πριν πάρει το δαχτυλίδι όχι επειδή το ήθελε, αλλά 
επειδή ήταν αναγκασµένος απ’ το φόβο της τιµωρίας.  
 Ο µύθος του Γύγη ισχυροποιεί την επιχειρηµατολογία του 
Γλαύκωνα, για αυτό και επιλέγει να τον χρησιµοποιήσει. Βέβαια ο 
Γλαύκων σκοπίµως δεν αναφέρεται στο τι γίνεται µετά το θάνατο του 
Γύγη και των ανθρώπων που συµπεριφέρνονται σαν αυτόν. Επιθυµεί να 
δείξει ότι µε την αδικία περνά κανείς καλύτερα τη ζωή του και 
απολαµβάνει αγαθά, για την ψυχή όµως του άδικου και για την 
πραγµατική της ευτυχία δεν κάνει λόγο. Ίσως επειδή για όποιον 
υποστηρίζει µια τέτοια άποψη προέχουν τα υλικά αγαθά και δεν 
προβληµατίζεται για την ηθική και για τη µεταθάνατον πορεία της ψυχής 
του. Ίσως πάλι επειδή όσοι θεωρούν ευτυχία την απόκτηση υλικών 
αγαθών και δόξας µε οποιονδήποτε τρόπο, αυτοί δεν πιστεύουν ότι 
υπάρχει άλλη ζωή, για αυτούς η ζωή είναι εδώ και προσπαθούν να την 
απολαύσουν.  
 Ο Πλάτωνας παρεµβάλλει το µύθο αυτό στο δεύτερο βιβλίο 
δείχνοντας ότι όπως ο λόγος µπορεί να στηρίξει δύο τελείως 
διαφορετικές θέσεις το ίδιο και ο µύθος, απλά θα πρέπει ο καθένας να 
επιλέγει να πει τον καλό µύθο, αυτόν δηλαδή που το περιεχόµενό του θα 
διδάσκει κάτι ηθικό. Έτσι ενώ ο Γλαύκων λέει το µύθο του Γύγη 
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υποστηρίζοντας ότι η δικαιοσύνη δεν είναι επιλογή, αλλά επιβολή, ο 
Αδείµαντος έρχεται να του απαντήσει µε τη µυθική αναφορά στις 
ανταµοιβές των ψυχών στον Άδη.  

 
 

Οι αµοιβές των δικαίων κατά τον Μουσαίο. (363c-e) 
 

        
 Ο Αδείµαντος απαντώντας στο Γλαύκωνα λέει πως οι δίκαιοι 
άνθρωποι δεν περνούν βασανιστήρια, αντίθετα επιβραβεύονται τόσο 
αυτοί όσο και οι απόγονοί τους για την καλή τους διαγωγή. Η 
επιβράβευση είναι ακόµα µεγαλύτερη µετά το θάνατό τους, στον Άδη 
όπου παραβρίσκονται σε συµπόσια ευσεβών µετέχοντας σε ένα αιώνιο 
µεθύσι. Εδώ βέβαια η εικόνα της µέθης είναι µεταφορική και πρέπει να 
εννοείται η ψυχική ευφορία. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Γλαύκων και ο 
Αδείµαντος µιλούνε µε µύθους για να στηρίξουν τη θέση τους. Φυσικά 
έχει προηγηθεί η επιχειρηµατολογία και ο µύθος έρχεται για άλλη µια 
φορά να την επισφραγίσει. Η αµοιβή της δίκαιης ψυχής µετά το θάνατο 
δίνεται ακόµα παραστατικότερα στο µύθο του Ηρός στο τελευταίο 
βιβλίο της Πολιτείας. Ο Πλάτων µε εργαλείο του τις µυθολογικές 
διηγήσεις, προσπαθεί να δείξει ότι η ψυχή µετά το θάνατο συνεχίζει να 
υπάρχει και ότι ανάλογα µε τα έργα της επιβραβεύεται ή τιµωρείται. 
 
 

ΒΙΒΛΙΟ 10Ο 

Ο µύθος του Ηρός 
 
 
Περίληψη: 
 

Ο Ηρ, ο γιος του Αρµενίου, από την Παµφυλία σκοτώνεται στον 
πόλεµο και όταν ύστερα από δέκα ηµέρες πηγαίνουν να παραλάβουν τα 
σώµατα των νεκρών, παρατηρούν ότι το δικό του δεν είχε υποστεί καµία 
βλάβη. Έτσι τον µετέφεραν στην πατρίδα του για να τον κάψουν εκεί. 
Όταν τη δωδέκατη ηµέρα το σώµα του βρισκόταν πάνω στην πυρά, 
αυτός ξυπνάει και διηγείται στους συντοπίτες του την εµπειρία που είχε. 
Η ψυχή του βγήκε από το σώµα του και µαζί µε άλλες ψυχές έφτασε σε 
ένα θαυµάσιο τόπο όπου υπήρχαν δυο χάσµατα στη γη το ένα κοντά στο 
άλλο και άλλα δύο πάνω στον ουρανό αντίκρυ στα πρώτα. Ανάµεσα 
τους κάθονταν οι δικαστές που πρόσταζαν τους δίκαιους να ανέβουν 
στον ουρανό και τους άδικους να πάρουν το δρόµο προς τα κάτω, αφού 
πρώτα τους κρεµούσαν ένα σηµείωµα που έλεγε όλες τους τις πράξεις. 
Όταν παρουσιάστηκε ο ίδιος του είπαν να παρατηρεί και να πει στους 
ανθρώπους όλα όσα θα δει. Είδε λοιπόν άλλες ψυχές να ανεβαίνουν προς 
τον ουρανό και άλλες να κατεβαίνουν από εκεί χαρούµενες προς το 
λιβάδι. Από τη γη ανέβαιναν ψυχές γεµάτες βροµιά και σκόνη και µε 
δάκρυα εξιστορούσαν τη χιλιόχρονη πορεία τους εκεί. Γιατί για  όλες τις 
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αδικίες που έκανε ο καθένας στη ζωή του η τιµωρία που έπρεπε να 
πληρώσει ήταν το δεκαπλάσιο του κάθε αδικήµατος. Έτσι όσοι είχαν 
πράξει εγκλήµατα µεγάλα υπέφεραν τα δεκαπλάσια βασανιστήρια, απ’ 
εναντίας όσοι έκαναν µεγάλες ευεργεσίες ανταµείβονταν γι’ αυτές. 
Μάλιστα κάποιος από τους συγκεντρωµένους στο λιβάδι ρώτησε που 
βρίσκεται ο µέγας Αρδιαίος, ο τύραννος της Παµφυλίας, που είχε 
σκοτώσει τον πατέρα του και αδελφό του και είχε κάνει και άλλα πολλά 
κακά. Η απάντηση ήταν πως αυτός ο άνθρωπος δεν έφτασε και ούτε 
πρόκειται ποτέ να φτάσει πάνω, γιατί τα όσα έκανε ήταν πολύ κακά. 
Κάθε φορά που έφτανε ύστερα από επίπονη πορεία στο στόµιο του 
χάσµατος, αυτό µούγκριζε και τον ξανάριχνε πίσω. Τότε κάτι 
κατακόκκινοι αγριάνθρωποι τον έγδερναν και τον πετούσαν πάνω σε 
ασπαλάθους ξεσκίζοντας τις σάρκες του. Ο µεγαλύτερος φόβος που 
δοκίµαζαν όσοι βρίσκονταν πάνω από τη γη, ήταν το µούγκρισµα του 
στοµίου που έδειχνε ότι έπρεπε να ξαναπεράσουν τα ίδια βασανιστήρια. 
Αν δεν ακουγόταν µουγκρητό τότε η ψυχή θα µπορούσε να ανέβει 
επιτέλους πάνω στη γη. 

Στο λιβάδι παρέµεναν οι ψυχές για επτά ηµέρες και την όγδοη 
ξεκινούσαν µια τετραήµερη πορεία για έναν τόπο όπου έβλεπαν ψηλά 
ένα φως που απλωνόταν σε ολόκληρο τον ουρανό και τη γη, όµοιο µε 
την ίριδα αλλά πιο λαµπρό. Όταν έφτασαν εκεί είδαν στη µέση του 
φωτός να είναι από τον ουρανό τεντωµένες οι άκρες των δεσµών του. Το 
φως συγκρατούσε ολόκληρο τον περιστρεφόµενο ουρανό και στις άκρες 
ήταν στερεωµένο το αδράχτι της Ανάγκης που έδινε την κίνηση σε όλες 
τις ουράνιες περιστροφές. Το στέλεχος και το αγκίστρι του ήταν από 
χάλυβα ενώ το σφοντύλι του από µείγµα χάλυβα και άλλων µετάλλων. Η 
φύση του σφοντυλιού ήταν η εξής: εξωτερικά έµοιαζε µε τα δικά µας 
σφοντύλια, εσωτερικά όµως έµοιαζε µε ένα µεγάλο σφοντύλι κοίλο και 
φαγωµένο  από µέσα εντελώς που µέσα του προσαρµοζόταν ένα άλλο 
µικρότερο. Κατά τον ίδιο τρόπο ο ένας σφόνδυλος έµπαινε µέσα στον 
άλλο και στο σύνολό τους ήταν οκτώ. Από πάνω τα χείλη τους 
φαίνονται σαν κύκλοι που όλοι µαζί δηµιουργούσαν µια ενιαία 
επιφάνεια ενός µοναδιαίου σφοντυλιού και αυτή διαπερνούσε το κέντρο 
του όγδοου κύκλου. Τέλος ο πρώτος και εξωτερικός σφόνδυλος  είχε το 
πιο πλατύ κυκλικό χείλος. ∆εύτερο στο πλάτος ερχόταν το χείλος του 
έκτου σφοντυλιού, τρίτο του τέταρτου, τέταρτο του όγδοου, πέµπτο του 
εβδόµου, έκτο του πέµπτου, έβδοµο του τρίτου και όγδοο του δευτέρου.  
«∆ηλαδή πρέπει να φανταστούµε την εικόνα των οκτώ οµόκεντρων 
δακτυλίων που προκύπτουν µε εγκάρσια τοµή απ’ το αδράχτι της 
Ανάγκης σαν την εικόνα των επτά  πλανητών και το σύνολο των 
απλανών αστέρων. Στο κέντρο ακίνητη είναι η γη. Οι απλανείς 
βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια. Ο άξονας του αδραχτιού 
διαπερνά τη γη και κινεί όλα τα ουράνια σώµατα κυκλικά γύρω απ’ 
αυτή»49. Οι πληροφορίες που δίνει ο µύθος για τους πλανήτες, την 

                                                 
49 Παρόµοια ανάπτυξη Περιοδικό Θαλλώ, Κάλφας Β., Η ερµηνεία του Πλατωνικού µύθου του Ηρός, 
σ.32-33 
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κίνηση, το χρώµα, τη διάταξη και την ταχύτητά τους συνοψίζονται στα 
παρακάτω σχήµατα: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
∆ίας 
Αφροδίτη 
Ερµής 
 
Γη 
Σελήνη 
Ήλιος 
Άρης 
 
Κρόνος 
 
Απλανείς 

 
∆ιάταξη ως προς την ταχύτητα της αυτόνοµης περιστροφής κατά 
φθίνουσα σειρά: 
 
Σελήνη – Ήλιος 
 
Αφροδίτη 
 
Ερµής – Άρης – ∆ίας – Κρόνος 
 
 
Σχήµα 2α 
 

Χαρακτηρισµός πλανητών σχετικά µε το 
χρώµα ή τη λαµπρότητα. 
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Ποικιλόχρωµος ______________________ 
 
Όπως ο Ερµής________________________ 
 
Ο πιο λευκός_________________________ 
 
Κόκκινος____________________________ 
 
Ξανθότερος απ’τον ήλιο και τη 
Σελήνη._____________________________ 
 
∆εύτερος σε λευκότητα________________ 
 
Ο πιο λαµπρός_______________________ 
 
Ετερόφωτη απ’ τον 
ήλιο._______________ 

 

Γη 
 
Σχήµα 2β 

 

 
 

 

 
 
 
 
Απλανείς  = 8ος 
δακτύλιος 
Κρόνος = 7ος  δακτύλιος 
 
∆ίας = 6ος δακτύλιος 
 
Άρης = 5ος δακτύλιος 
 
Ερµής = 4ος δακτύλιος 
Αφροδίτη = 3ος 
δακτύλιος 
 
Ήλιος = 2ος δακτύλιος 
Σελήνη = 1ος δακτύλιος 
 
Γη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απόσταση κατά 
φθίνουσα σειρά. 
 
 
1η Απλανείς –
Κρόνος 
8η Κρόνος – ∆ίας 
 
7η ∆ίας - Άρης 
 
3η Άρης – Ερµής 
6η Ερµής – 
Αφροδίτη 
2η Αφροδίτη  -
Ήλιος 
5η Ήλιος- Σελήνη 
4η Σελήνη - Γη 

 
 
«Οι ψυχές στο µύθο : βλέπουν τις ενδιάµεσες αποστάσεις των 

πλανητών, που είναι φανταστικές και αυθαίρετες. Βλέπουν ακόµη τη 
διπλή κίνηση τους σε εγκιβωτισµένους σφονδύλους, δηλαδή µια κίνηση 
που στην πραγµατικότητα δεν είναι ορατή, όχι όµως και το ορατό 
αποτέλεσµα της σύνθεσης των κινήσεων. Βλέπουν τις ταχύτητες µε τις 
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οποίες διατρέχουν την αυτόνοµη αντίστροφη τροχιά τους, όχι όµως και 
τις φαινόµενες ταχύτητες. Με δυο λόγια, βλέπουν µόνο αυτό που στην 
πραγµατικότητα δεν µπορεί να ειδωθεί. Απ’ την άλλη πλευρά όµως, οι 
ψυχές δεν βλέπουν την κλίση της εκλειπτικής, της κεκλιµένης δηλαδή 
πορείας του Ήλιου ανάµεσα στα αστέρια που δηµιουργεί τις εποχές του 
χρόνου, ούτε την αυξοµείωση της ταχύτητας του Ηλίου που δηµιουργεί 
την ανισότητα των εποχών, φαινόµενα γνωστά στην Ελλάδα από τα 
τελευταία χρόνια του 5ου αιώνα π.Χ. δεν βλέπουν ακόµα τις διαδοχικές 
προσπεράσεις στην πορεία του Ήλιου, της Αφροδίτης και του Ερµή ούτε 
και την κυριότερη ανωµαλία των πλανητών, την παλινδροµική τους 
δηλαδή κίνηση. Είναι τέλος ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι δεν δείχνουν να 
αντιλαµβάνονται,  το ορατό αποτέλεσµα της σύνθεσης των δύο 
αυτόνοµων κινήσεων. Από τη σύνθεση ωστόσο παρατηρείται µια 
υστέρηση του κάθε πλανήτη σε σχέση µε την κίνηση των απλανών. Οπότε 
ο πλανήτης που υποτίθεται ότι κινείται ταχύτερα, η Σελήνη, είναι αυτός 
που φαίνεται να κινείται βραδύτερα στον ορατό ουρανό. Υπάρχει 
ωστόσο ένα στοιχείο που φαίνεται να παραπέµπει στα φαινόµενα : είναι 
η αναφορά στο χρώµα και τη λαµπρότητα των πλανητών, σε 
χαρακτηριστικά τους δηλαδή που ως ένα βαθµό έχουν εµπειρική 
προέλευση. Αν προσέξει όµως κανείς από πιο κοντά το σχετικό χωρίο θα  
δει ότι αυτό που εισάγει ο Πλάτων, όταν παραθέτει τα χρώµατα των 
πλανητών, είναι στην ουσία η διάταξή τους, ένα χαρακτηριστικό δηλαδή 
του αόρατου και όχι του ορατού ουρανού. Γιατί χωρίς την αναφορά στα 
χρώµατα, όλη η κατασκευή θα παρέµενε µετέωρη αφού ο αναγνώστης 
δεν θα είχε τρόπο να ταυτίσει τον κάθε δακτύλιο του µύθου µε ένα 
συγκεκριµένο πλανήτη»50. Άρα ο Πλάτων θέλει να δείξει ότι οι ψυχές 
βλέπουν όσα δεν µπορούσαν να δουν όσο ζούσαν, δηλαδή έβλεπαν τα 
φαινόµενα ενώ τώρα αντικρίζουν τα πραγµατικά, τα αληθινά, τον κόσµο 
της µαθηµατικής, αρµονίας   και τάξης. 

Το αδράχτι στρεφότανε πάνω στα γόνατα της Ανάγκης και πάνω 
σε κάθε ένα από τους κύκλους του στεκόταν και µια σειρήνα που 
τραγουδούσε ωραία και οι οκτώ µαζί παρήγαγαν µια αρµονική µελωδία. 
Η Ανάγκη, η µεγάλη κλώστρα θεά, συµβολίζει την αναγκαιότητα και 
συνδέεται µε την έννοια του αναπόδραστου. Μπορεί επίσης να 
παραλληλιστεί µε την Εστία, τη µόνη απ’ τους θεούς που µένει πάντα 
στον Όλυµπο και είναι νοικοκυρά. Παραµένει ακίνητη αλλά κυρίαρχη 
των περιστροφικών κινήσεων γύρω της και κεντρική σαν τον άξονα που 
διαπερνά µια µηχανή και κρατάει ενωµένα όλα τα κοµµάτιά της51. Το 
αδράχτι της Ανάγκης είναι, ο κόσµος όλος, ο οποίος ανήκει σ’ αυτήν, έχει 
δηλαδή µια αιτιότητα, µια νοµοτέλεια. Το αρµονικό τραγούδι των 
σειρήνων που βγαίνει απ’ το αδράχτι θυµίζει την  αρµονία του 
σύµπαντος, άποψη καθαρά Πυθαγορική, αφού οι πυθαγόρειοι µιλούσαν 
για µουσική αρµονία κι απ’ αυτούς ο Πλάτων επηρεάστηκε. Η κοσµική 
αρµονία καθώς και οι τεντωµένες άκρες των δεσµών του φωτός που 
απλώνονταν σ’ ολόκληρο τον ουρανό και τη γη συνάδουν µε την 
                                                 
50 Βλ. Περιοδικό Θαλλώ, Κάλφας Β., Η ερµηνεία του Πλατωνικού µύθου του Ηρός, σ.34-36 
51 Βλ. Vernant, Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα, σ.253 
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σύγχρονη επιστηµονική θεωρία των υπερχορδών. Σύµφωνα µ’ αυτήν τα 
υποατοµικά σωµατίδια δεν είναι στην πραγµατικότητα σωµατίδια, αλλά 
χορδές. Οι χορδές αυτές πάλλονται µε διαφορετική συχνότητα κι 
ανάλογα µε τη συχνότητα αυτή έχουµε και διαφορετικό τύπο 
σωµατιδίου. Άρα όλη η δοµή της ύλης είναι χορδές. Έτσι για παράδειγµα 
το φωτόνιο και το ηλεκτρόνιο είναι στην ουσία το ίδιο πράγµα, δηλαδή 
δυο χορδές που πάλλονται όµως µε άλλη συχνότητα η κάθε µια και εκεί 
έγκειται η διαφορά τους. 

Γύρω απ’ το αδράχτι κάθονταν οι κόρες της Ανάγκης, οι τρεις 
µοίρες, η Κλωθώ, η Λάχεση και η Άτροπος, που εναρµονίζονται µε το 
τραγούδι των σειρήνων. Η µοίρα και η αιτιότητα βρίσκονται σε πλήρη 
αρµονία. Η Λάχεση ψάλλει τα περασµένα, η Κλωθώ τα τωρινά και η 
Άτροπος αυτή που κόβει το νήµα της ζωής, το οποίο κλώθει η Κλωθώ, τα 
µελλούµενα. Και οι τρεις µοίρες, µε διαφορετικό βέβαια τρόπο η κάθε 
µια, βοηθούν το αδράχτι στις περιστροφές του. Με αυτόν τον τρόπο ο 
Πλάτων συνδέει τη µοίρα µε τον κόσµο, δεν είναι ο κόσµος άσχετος απ’ 
την µοίρα, αλλά σ’ αυτόν συµβάλλει και η µοίρα, δίνοντας ώθηση στα 
πράγµατα. Η Κλωθώ βοηθάει µε το δεξί της χέρι στην εξωτερική κίνηση 
του αδραχτιού, δηλαδή στην κίνηση αυτή που έκανε όλο το αδράχτι ως 
ένα. Η Άτροπος µε το αριστερό της χέρι βοηθά στην εσωτερική κίνηση 
του αδραχτιού, δηλαδή στην κάθε µια κίνηση των οκτώ κύκλων που 
γινόταν σε αντίθετη φορά µε την κίνηση του αδραχτιού. Τέλος η Λάχεση 
βοηθά πότε µε το δεξί και πότε µε το αριστερό  της χέρι και στις δυο 
περιστροφές, ενώνοντας έτσι και τις δυο κινήσεις. 

Έπειτα ένας προφήτης έδειχνε στην κάθε ψυχή τη σειρά της καθώς 
και παραδείγµατα ανθρώπινων βίων που είχε πάρει από τα γόνατα της 
Λάχεσης. Έτσι οι άνθρωποι σύµφωνα µε τη σειρά που είχε ο καθένας θα 
διάλεγαν κι έναν τύπο ζωής, τον οποίο θα ζούσαν τώρα που θα 
ξανακατέβαιναν στην γη. Ο προφήτης τους είπε επίσης ότι υπήρχαν 
περισσότερα παραδείγµατα βίων, απ’ ότι ήταν οι ψυχές, για να έχουν 
όλοι δικαίωµα επιλογής και ότι για την επιλογή τους ήταν ο καθένας 
προσωπικά υπεύθυνος και όχι ο θεός. Τους συµβούλεψε, τέλος να µην 
βιαστούν, αλλά να διαλέξουν κατόπιν σκέψης. Όσοι λοιπόν από 
αφροσύνη και απληστία επέλεξαν βίους άσχηµους, δηλαδή ζωές γεµάτες 
αδικία, όπως αυτές των τυράννων, δεν κατηγορούσαν τους εαυτούς τους, 
αλλά την τύχη και τους θεούς και σωστότερες επιλογές έκαναν όσες 
ψυχές είχαν την εµπειρία κάτω απ’ τη γη. Αξιοθαύµαστο επίσης ήταν ότι 
η εκλογή της κάθε ψυχής γινόταν µε γνώµονα τις συνήθειες του 
προγενέστερου βίου. 

Στο απόσπασµα αυτό του µύθου φαίνεται καθαρά ότι ο Πλάτων 
περιγράφει µε ακρίβεια τις τυπικές ανθρώπινες συµπεριφορές. Το 
γεγονός δηλαδή ότι για κάθε συµφορά οι άνθρωποι δεν τα βάζουν µε τον 
εαυτό τους, αλλά µε όλους τους εξωτερικούς παράγοντες και το ότι η 
συνήθεια είναι πολλές φορές αυτή που οδηγεί τις επιλογές µας. Εξάλλου 
οι αρχαίοι έλεγαν ότι η έξις είναι η δεύτερη φύση µας. Πιστεύει επίσης 
ότι οι άνθρωποι µαθαίνουν απ’ τα παθήµατά τους και γίνονται 
σοφότεροι, γι’ αυτό παρουσιάζει όσους υπέφεραν στο χάσµα, κάτω απ’ 



 52

τη γη να διαλέγουν καλύτερα απ’ τους άλλους. ∆ιαχωρίζει όµως, και πάλι 
τους φιλοσόφους, οι οποίοι επιλέγουν, σωστά όχι από συνήθεια ή τύχη 
αλλά έχοντας διδαχθεί από έναν κουραστικό, αλλά διδακτικό βίο. Θίγει 
ακόµα ένα πολύ σπουδαίο ζήτηµα, αυτό της ελεύθερης επιλογής. Ο 
άνθρωπος διαλέγει ελεύθερα, δεν του επιβάλλεται ούτε από τη µοίρα 
ούτε από τους θεούς τίποτα. Ακριβώς επειδή διαλέγει ο ίδιος, η ευθύνη 
της επιλογής του βαραίνει αυτόν µόνο. 

Ύστερα από αυτή την επιλογή καθένας πήγαινε στη Λάχεση που 
του έδινε έναν οδηγό και φύλακα στη νέα του ζωή. Κατόπιν αυτός 
οδηγούσε την ψυχή στην Κλωθώ για να της επικυρώσει την καινούρια 
τύχη και µε το χέρι της έδινε µια περιστροφή στο περιδινούµενο αδράχτι. 
Αφού ερχόταν σε επαφή µε το αδράχτι, την έφερνε έπειτα στο γνέσιµο 
της Ατρόπου κάνοντας έτσι ανέκκλητα όσα είχε κλώσει η Κλώθω. Μετά 
την επικύρωση βάδιζαν στην πεδιάδα της Λήθης, όπου είχε φοβερή ζέστη 
και έφταναν στον ποταµό Αµέλητα για να πιούν µια ορισµένη ποσότητα 
απ’ το νερό της λησµονιάς. Αν κάποιος από λαιµαργία έπινε παραπάνω 
τότε έχανε κάθε ανάµνηση απ’ όσα είχε δει κι έτσι δε θα ήταν εύκολο 
µόλις θα έφτανε στη γη να ανακαλέσει τα όσα είδε. 

Στο τέλος του µύθου Πολιτεία 621c-d ο Σωκράτης λέει στο 
Γλαύκωνα το επιµύθιο. «Και έτσι, ο Γλαύκων, σώθηκε ως εµάς ο µύθος 
αυτός, και δεν χάθηκε. Μπορεί µάλιστα και µας να σώσει, αν δώσουµε 
πίστη σε αυτόν. Και τότε και τον ποταµό της Λήθης θα περάσουµε καλά 
και την ψυχή µας θα διαφυλάξουµε καθαρή από κάθε µίασµα. Αν λοιπόν 
ακολουθώντας τη γνώµη µου παραδεχτούµε ότι η ψυχή είναι αθάνατη 
και ικανή να υποφέρει όλα τα κακά και όλα τα καλά, θα µείνουµε πάντα 
στον δρόµο που οδηγεί προς τα πάνω και µε κάθε τρόπο θα εκτελούµε τα 
έργα της ζωής µε δικαιοσύνη και φρόνηση, έτσι ώστε και µε τον εαυτό 
µας να είµαστε πάντα φίλοι και µε τους θεούς, και αφού κερδίσουµε, 
κατά την εδώ διαµονή µας, τα βραβεία της αρετής, θριαµβευτικά 
περιεχόµενοι, όπως οι νικηφόροι αθλητές, να ευτυχούµε και εδώ και 
κατά τη χιλιόχρονη πορεία µας.» 
 
 Ολόκληρη η Πολιτεία αναφέρεται στο αγαθό – στη δικαιοσύνη. Ο 
Πλάτων για να θεµελιώσει το επιχείρηµά του ότι το υπέρτατο αγαθό 
είναι η δικαιοσύνη κατασκευάζει µύθους. Ο πρώτος µύθος, του Γύγη 
λειτουργεί επικουρικά στην ιδεολογία των αντιπάλων του, όσων δηλαδή 
πιστεύουν ότι η δικαιοσύνη δεν είναι αγαθό, αλλά κάτι το οποίο 
ορίζεται κάθε φορά ανάλογα από τις κοινωνικές συµβάσεις και ότι οι 
άνθρωποι εξ ανάγκης και όχι συνειδητά είναι δίκαιοι. Αυτή τη θέση 
προσπαθεί να καταρρίψει ο Πλάτων µε τους άλλους δυο µύθους, δηλαδή 
µε το µύθο του Μουσαίου και αυτόν του Ηρός. Η δίκαιη ζωή 
ανταµείβεται µετά το θάνατο και έτσι συνδέει τη δικαιοσύνη µε τη 
µεταθανάτια πορεία της ψυχής. Η δικαιοσύνη στην εδώ ζωή εξασφαλίζει 
ευηµερία µετά το θάνατο. Καθίσταται προφανές ότι ο άνθρωπος θα 
πρέπει να είναι δίκαιος, ακόµα και αν αυτό είναι εις βάρος του, αφού 
όταν θα πεθάνει η συµπεριφορά του αυτή θα δικαιωθεί απόλυτα και θα 
ανταµειφθεί. Χρησιµοποιεί λοιπόν αυτό το επιχείρηµα, που στηρίζεται σε 



 53

κάτι για το οποίο δεν έχουµε βέβαιη γνώση, δηλαδή στην πορεία της 
ψυχής µετά το θάνατο και το οποίο παράλληλα τροµάζει τους 
περισσότερους ανθρώπους και τους κάνει  να ενεργούν µε τρόπο τέτοιο 
ώστε να σώσουν την ψυχή τους. 
 Ο µύθος του Ηρός, όπως φαίνεται και από το επιµύθιο έχει κυρίως 
διδακτικό στόχο και λειτουργεί προτρεπτικά. Λέγεται δηλαδή για να 
προτρέψει όλους τους ανθρώπους να επιλέξουν µια ζωή γεµάτη 
δικαιοσύνη και σύνεση, γιατί τέτοιους πολίτες χρειάζεται κάθε σωστή 
πολιτεία. Πέρα όµως απ’ αυτήν την ηθική προτροπή, ο µύθος είναι και 
κοσµογονικός. Περιγράφει το σύµπαν και παραλληλίζει την αρµονία και 
τη νοµοτέλεια του σύµπαντος µε την αρµονία και την ευνοµία που θα 
πρέπει να υπάρχει σε κάθε πολιτεία. 

 
 
 

• Οι µύθοι για τη µεταθανάτια πορεία της ψυχής 
 
 
«Οι εσχατολογικοί µύθοι του Πλάτωνος αποτελούν συνθέσεις, τα 

στοιχεία των οποίων εν µέρει µόνο είναι προσωπική δηµιουργία του, 
όµως τα περισσότερα βρίσκονται είτε στις λαϊκές παραδόσεις είτε σε 
προγενέστερα λογοτεχνικά κείµενα. Όπως κι αν έχει η µυθική αφήγηση 
του Πλάτωνα υπήρξε ένα από τα πρότυπα των καταβάσεων, δηλαδή των 
λογοτεχνικών έργων µε θέµα την κάθοδο στον Κάτω Κόσµο και την 
επάνοδο από εκεί µε πληροφορίες για το τι συµβαίνει»52. Ο κύριος λόγος 
της ενασχόλησης του Πλάτωνα µε το ζήτηµα της µετά το θάνατο πορείας 
της ψυχής είναι η επιθυµία του να αποδείξει ότι η ψυχή είναι αθάνατη 
και άρα η ηθικότητά της είναι η µοναδική της σωτηρία. Επιπλέον θέλει 
να δείξει ότι η δικαιοσύνη είναι η ανώτατη αρετή και ότι η γνώση δεν 
είναι τίποτα άλλο από µια ανάµνηση, µια ανάκληση των όσων είδε η 
ψυχή στον άλλο κόσµο. 
 
Κοινά σηµεία των εσχατολογικών µύθων: 
 

1. Και στους τρεις µύθους, στο Γοργία, στην Πολιτεία και στον 
Φαίδωνα υπάρχει κρίση από δικαστές σε κάποιο άγνωστο µέρος. 

2. Υπάρχει αναφορά σε σταυροδρόµι, τρίστρατο, στο οποίο έφταναν 
οι ψυχές για να κριθούν. 

3. Ανάλογα µε το ποιόν της ψυχής στην επίγεια ζωή θα λάβει την 
τιµωρία ή την ανταµοιβή της. Έτσι οι χειρότεροι είναι οι τύραννοι, 
οι ασεβείς και οι δολοφόνοι, ενώ οι καλύτεροι = οι δίκαιοι, οι 
ευσεβείς και οι φιλόσοφοι53. Θεωρεί την ενασχόληση µε τη 
φιλοσοφία ως τον πιο ενάρετο τρόπο ζωής και προβάλει τους 
φιλοσόφους ως πρότυπα. 

                                                 
52 Βλ. Σπυρόπουλος Η., Πλάτωνος µύθοι, σ.226 
53 Παρόµοια ανάπτυξη Περιοδικό Θαλλώ, Κάλφας Β., Η ερµηνεία του Πλατωνικού µύθου του Ηρός, 
σ.28 
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4. Οι ψυχές µετά το θάνατο µετενσαρκώνονται σ’ όποια ζωή 
επιλέξουν. ∆υνατότητα επιλογής έχουν οι καλές ψυχές και αυτές 
βλέπουν τα επουράνια. 

5. Οι καλές ψυχές έχουν οδηγό, ενώ οι κακές κάποιον που τις 
τυραννά Φαίδων, Πολιτεία, Γοργίας ή τις αφήνουν µόνες τους να 
περιπλανιούνται στον Άδη. Ο ρόλος του δαίµονα είναι 
καθοριστικός. Ο δαίµων µοιάζει µε το φύλακα άγγελο των ψυχών 
στο χριστιανισµό. Είναι αυτός που οδηγεί τη ψυχή στο δύσκολο 
δρόµο του Άδη και απ’ τη ζωή στο θάνατο και το αντίθετο Φαίδων 
107d-e. Στην Πολιτεία µάλιστα, ο δαίµων προειδοποιεί τις ψυχές 
να διαλέξουν µε σύνεση και σκέψη την επόµενη ζωή τους.  

6. Και στους τρεις µύθους ο Πλάτων λέει ότι τέτοιου είδους 
διηγήσεις, όπως οι µύθοι ίσως από µερικούς να θεωρηθούν 
παραµύθια, αλλά ο ίδιος τις πιστεύει και τις αποδέχεται Πολιτεία 
621c, Γοργίας 527a-b ή ότι απλά τις δέχεται και δεν προσπαθεί να 
τις εκλογικεύσει Φαίδων 114d, Φαίδρος 229d-230a. 

7. Οι εσχατολογικοί µύθοι τοποθετούνται στο τέλος των διαλόγων  
Πολιτεία, Γοργίας, Φαίδων για να επισφραγίσουν την Πλατωνική 
ηθική, φτάνοντας σε ένα κοινό συµπέρασµα, το οποίο είναι ότι για 
το καλό της ψυχής µας θα πρέπει να ζήσουµε µια ζωή κοντά στη 
δικαιοσύνη: 

Γοργίας 527e 
ὥσπερ οὖν ἡγεµόνι τῷ λόγῳ χρησώµεθα τῷ νῦν παραφανέντι͵ ὃς ἡµῖν 

σηµαίνει ὅτι οὗτος ὁ τρόπος ἄριστος τοῦ βίου͵ καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ 
τὴν ἄλλην ἀρετὴν ἀσκοῦντας καὶ ζῆν καὶ τεθνάναι. τούτῳ οὖν ἑπώµεθα͵ 
καὶ τοὺς ἄλλους παρακα λῶµεν͵ µὴ ἐκείνῳ͵ ᾧ σὺ πιστεύων ἐµὲ 
παρακαλεῖς·   

Φαίδων 114c  
ἀλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα χρὴ ὧν διεληλύ θαµεν͵ ὦ Σιµµία͵ πᾶν 

ποιεῖν ὥστε ἀρετῆς καὶ φρονήσεως ἐν τῷ βίῳ µετασχεῖν· καλὸν γὰρ τὸ 
ἆθλον καὶ ἡ ἐλπὶς µεγάλη. 

Πολιτεία 621c 
ἀλλ΄ ἂν ἐµοὶ πειθώµεθα͵ νοµίζοντες ἀθάνατον ψυχὴν καὶ δυνατὴν 

πάντα µὲν κακὰ ἀνέχεσθαι͵ πάντα δὲ ἀγαθά͵ τῆς ἄνω ὁδοῦ ἀεὶ ἑξόµεθα 
καὶ δικαιοσύνην µετὰ φρονήσεως παντὶ τρόπῳ ἐπιτηδεύσοµεν͵ ἵνα καὶ 
ἡµῖν αὐτοῖς φίλοι ὦµεν καὶ τοῖς θεοῖς͵ 

Παράλληλα όµως αφήνουν ανοικτό το εξεταζόµενο ζήτηµα 
του διαλόγου και πολλά ερωτήµατα µένουν αναπάντητα 
προβληµατίζοντας τον αναγνώστη. Για παράδειγµα η απορία που 
εκφράζει ο Σωκράτης προς τους δικαστές στο τέλος της απολογίας 
για το ποιος από τους δύο πηγαίνει προς το καλύτερο, ο Σωκράτης 
που πηγαίνει προς το θάνατο ή οι δικαστές που θα συνεχίσουν τη 
ζωή τους. 

8. Ο Πλάτων κάνει λόγο για µια χρονικά ορισµένη πορεία της ψυχής 
µέχρι να κατορθώσει να απελευθερωθεί τελείως από το σώµα. Η 
Πολιτεία 621d τελειώνει µε µια ηθική προτροπή ώστε οι άνθρωποι 
να εκτελούν τα έργα της ζωής τους µε δικαιοσύνη και φρόνηση 
κερδίζοντας έτσι στην εδώ διαµονή τους τα βραβεία της αρετής. 
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Και έτσι θα είναι ευτυχισµένοι και στην εδώ ζωή και κατά την 
χιλιόχρονη πορεία τους. Στην Πολιτεία λοιπόν φαίνεται ότι η 
ψυχή χρειάζεται χίλια χρόνια για να ολοκληρώσει την πορεία της. 
Στο Φαίδρο 248e – 249a η κάθε ψυχή για να ξαναγυρίσει από εκεί 
που έρχεται και να φτερωθεί χρειάζεται δέκα χιλιάδες χρόνια. 
Εξαιρείται µόνο η ψυχή του φιλοσόφου η οποία µπορεί σε τρεις 
χιλιάδες χρόνια να γυρίσει στην πηγή της, βγάζοντας φτερά εάν 
επιλέξει τρεις συνεχόµενες φορές φιλοσοφικό βίο. 

9. Η Ανάγκη, η θεά που συµβολίζει την αναγκαιότητα του 
σύµπαντος χρησιµοποιείται πολύ στους µύθους του Πλάτωνα και 
είναι µια καθαρά φιλοσοφική επινόηση. Η ανάγκη βρίσκεται πάνω 
ακόµα και από τις Μοίρες. Στο µύθο το Ηρός στην Πολιτεία το 
αδράχτι της ανάγκης συµβολίζει το σύµπαν, η Ανάγκη είναι αυτή 
που το κρατάει στα γόνατά της ενώ οι Μοίρες το βοηθούν στην 
περιστροφή του. Στο Φαίδρο 247a από όλους τους θεούς λέγεται 
ότι µόνο η Εστία δεν εγκαταλείπει ποτέ τον οίκο των θεών, σε 
αντίθεση µε τους υπόλοιπους θεούς. Κάτι τέτοιο θυµίζει την 
Ανάγκη η οποία είναι αµετακίνητη και ακλόνητη. Επιπλέον στον 
ίδιο διάλογο (248c) ο Πλάτων λέει ότι υπάρχει ο νόµος της 
Αδράστειας για την πορεία των ψυχών, δηλαδή όποια ψυχή γίνει 
συνοδός θεού και δει κάτι από τα αληθινά να µένει απείραχτη από 
το κακό ως την επόµενη καθορισµένη χρονική περίοδο. Η 
Αδράστεια σύµφωνα µε τη µυθολογία είναι κόρη της Ανάγκης και 
για άλλη µια φορά προκύπτει ότι η Αδράστεια, δηλαδή η έννοια 
του αναπόδραστου είναι πάνω από όλα. Τέλος στο Φαίδωνα 108c 
όταν περιγράφεται η περιπλάνηση της ψυχής στον Άδη στη 
περίπτωση που η ακάθαρτη ψυχή πέφτει σε πλάνη πρέπει να 
περάσουν κάποια χρονικά διαστήµατα µέχρι να οδηγηθεί αυτή  
στη πρέπουσα κατοικία από την ανάγκη. Η έννοια της 
αναγκαιότητας προβάλλεται για άλλη µια φορά.  

10. Στους εσχατολογικούς µύθους η ψυχή φτάνει στον Άδη, αλλά 
καλείται να ξαναέρθει στη ζωή για να ζήσει µια εντελώς καινούρια 
εµπειρία. Αφήνει λοιπόν η ψυχή όλα όσα είδε και ξανακατεβαίνει 
στη γη ξεχνώντας τα όλα. Όποια ψυχή καταφέρνει να διατηρήσει 
την ανάµνηση αυτών κάνει άριστες επιλογές. Στην Πολιτεία 621a ο 
δαίµων οδηγεί τις διψασµένες ψυχές στην πεδιάδα της λήθης µέσα 
σε φοβερή ζέστη και κάθε µία από αυτές έπρεπε να πιεί ορισµένη 
ποσότητα από το νερό του ποταµού Αµέλητα. Το όνοµα του 
ποταµού βγαίνει από το ρήµα αµελώ που σηµαίνει, δε φροντίζω, 
ξεχνώ. Όσες ψυχές έπιναν παραπάνω έχαναν κάθε ανάµνηση των 
προηγούµενων. Στο Φαίδρο 249b κάθε χίλια χρόνια οι άνθρωποι 
πρέπει να διαλέξουν µία καινούρια ζωή. Η επιλογή γίνεται µε 
βάση τα όσα είδε η ψυχή στον υπερουράνιο κόσµο. Η ψυχή που 
δεν είδε ποτέ την αλήθεια δε θα φτάσει στη µορφή ανθρώπου. Στο 
Φαίδωνα 114c ο φιλόσοφος που έζησε τη ζωή του κοντά στη 
δικαιοσύνη κατορθώνει να ζήσει χωρίς σώµα όλο τον µετέπειτα 
χρόνο. Στο Φαίδρο 249a η ψυχή που θα επιλέξει τρεις συνεχόµενες 
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φορές φιλοσοφικό βίο, θα φτερωθεί και θα επιστρέψει στην πηγή 
της, χωρίς σώµα. 

11. Σε όλους τους εσχατολογικούς µύθους του Πλάτωνα ο 
καθοριστικός παράγοντας για την κατάταξη της ψυχής και την 
αξιολόγησή της είναι η δικαιοσύνη. Αν ο άνθρωπος ζει δίκαιη ζωή, 
τότε ο θάνατος για αυτόν είναι µία απόλαυση και µία επιβράβευση 
για την ηθική του ακεραιότητα. 

12. Η τιµωρία των άδικων ψυχών δεν είναι ένας τρόπος εκδίκησης, 
αλλά ένα µέσο σωφρονισµού ώστε να βελτιωθεί η άδικη ψυχή και 
να µετανιώσει πραγµατικά για τα κρίµατά της, όπως φαίνεται 
στον Φαίδωνα 113d-e. Η τιµωρία των άδικων αποτελεί επίσης 
παράδειγµα προς αποφυγήν για τις άλλες ψυχές. Μέσα από την 
τιµωρία καθαίρονται οι  ψυχές και απαλλάσσονται απ’ τα 
αδικήµατά τους. Βέβαια υπάρχει και µία κατηγορία αθεράπευτων 
ψυχών, οι οποίες διέπραξαν πολύ µεγάλα αδικήµατα και η πορεία 
τους είναι µη αναστρέψιµη. Τέτοιες ψυχές ρίχνονται στον Τάρταρο 
και δε βγαίνουν από εκεί ποτέ Φαίδων 113e-114a, Πολιτεία (616a - 
η τιµωρία του Αρδιαίου του τύραννου). Ο Τάρταρος βρίσκεται 
στα έγκατα της γης και εκεί υπάρχουν αντίθετες δυνάµεις όπως η 
λάβα του Πυριφλεγέθοντα και το κρύο νερό του Στύγιου ποταµού 
που βασανίζουν τις ψυχές.  

 
∆ιαφορές των εσχατολογικών µύθων: 

 
1. Οι κριτές που παρουσιάζονται να κρίνους τις ψυχές στον Άδη δεν 

είναι σε όλους τους πλατωνικούς µύθους ίδιοι. Στο Γοργία οι τρεις 
κριτές είναι ο Μίνως, ο Ραδάµανθυς και ο Αιακός, στην Απολογία 
στους τρεις πρώτους προστίθεται και ο Τριπτόλεµος καθώς όσοι 
άλλοι ηµίθεοι έζησαν δίκαιη ζωή. Στο Φαίδωνα οι δικαστές του 
Άδη δεν κατονοµάζονται, ενώ στον Κρίτωνα αυτοί που κρίνουν 
τους νεκρούς είναι οι νόµοι του Άδη που είναι αδελφοί των νόµων 
του κόσµου των ζωντανών. 

2. Όλοι οι εσχατολογικοί µύθοι µιλάνε για έναν υπερουράνιο τόπο, 
όµως σε κάθε µύθο ο τόπος αυτός δεν είναι ακριβώς ίδιος. Στο 
Φαίδωνα οι δίκαιες ψυχές πηγαίνουν στα νησιά των Μακάρων και 
ζουν χωρίς σώµατα στις καλύτερες κατοικίες, οδηγούµενοι σ’ αυτές 
από τους ίδιους τους θεούς. Στο Φαίδρο 247c γίνεται λόγος για 
έναν υπερουράνιο τόπο που κανείς δεν τον έχει εξυµνήσει, όπως 
του αξίζει και εκεί που βρίσκεται η άχρωµη, άµορφη και ανέγγιχτη 
ουσία που αληθινά υπάρχει και είναι ορατή µονάχα απ’ το νου 
που ζητάει το γένος της αληθινής γνώσης. Στην Πολιτεία 616b οι 
ψυχές µετά από τετραήµερη πορεία έφταναν σε έναν τόπο, όπου 
έβλεπαν ψηλά ένα φως που απλωνόταν σε όλον τον ουρανό και τη 
γη, σαν στήλη και όµοιο µε την Ίριδα, αλλά λαµπρότερο και 
καθαρότερο. Το φως χρησίµευε σαν σύνδεσµος του ουρανού και 
συγκρατούσε ολόκληρο τον περιστρεφόµενο ουρανό και στις 
άκρες ήταν στερεωµένο τα αδράχτι της Ανάγκης. Στο Γοργία 526c 
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δεν περιγράφεται ο υπερουράνιος τόπος, αλλά οι κριτές των 
ψυχών στέλνουν τις ψυχές των φιλοσόφων που έζησαν 
αφιερωµένες στο έργο τους στα νησιά των Μακάρων, δηλαδή στο 
καλύτερο µέρος που µπορούν να πάνε οι ψυχές. Από όλους λοιπόν 
τους παραπάνω µύθους προκύπτει ότι οι δίκαιες ψυχές πηγαίνουν 
σε κάποιο υπέροχο µέρος (Νήσοι Μακάρων, υπερουράνιος τόπος) 
που δεν είναι όµως, ίδιος σε όλους τους µύθους.  

3. Η περιγραφή του Κάτω Κόσµου γίνεται µε όρους της επίγειας 
γεωγραφίας. Στο Γοργία, στο Φαίδωνα και στην Πολιτεία το µέρος 
όπου κρίνονταν οι ψυχές είχε τη µορφή ενός κόµβου απ’ όπου 
ξεκινούσαν άλλοι δρόµοι είτε προς τα πάνω ή κάτω είτε προς την 
Ανατολή ή την ∆ύση. 
Σχηµατικά η τοποθεσία αυτή έχει ως εξής 54: 

 
 
 

Στον Γοργία 
 

 

 

Νήσοι των 
Μακάρων 

 
 

 

 Ευρώπη Τρίστρατο 
 
 

Ασία 

  Τάρταρος  
 

Στο Φαίδωνα 
 
 

 

Νήσοι των 
Μακάρων 
Ωκεανός 

 
 

 

 Στύξ 
(πάγος) 

Λίµνη 
Αχερουσία 

 
 

Πυριφλεγέθων 
(φωτιά) 

 
 

Αχέρων 
Γη  

 
 
∆εν είναι τυχαίο ότι η Στύγα βρισκόταν δυτικά, όπου ο καιρός είναι 
πάντα πιο ψυχρός, ενώ ο Πυριφλεγέθων ανατολικά, απ’ όπου έρχεται 
µεγάλη ζέστη. 

                                                 
54 Βλ. Mattei, Platon et le miroir du mythe, σ.144, 148, 153 
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Στην Πολιτεία 
 
 Αριστερός 

ουράνιος δρόµος 
(κάθοδος 
ψυχών) 

 ∆εξιός ουράνιος 
δρόµος 

(άνοδος ψυχών) 

   
Λιβάδι 

 

 

 Αριστερό χάσµα 
(άνοδος από τον 

Τάρταρο) 

 ∆εξιό χάσµα 
(κάθοδος στο 
Τάρταρο) 

 
 
 

Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι το µέρος όπου συναθροίζονται οι 
ψυχές δεν περιγράφεται οµοιότροπα σε όλους τους µύθους, αλλά 
παρουσιάζει κάποιες ανοµοιότητες. Βέβαια και στις τρεις 
παραπάνω περιγραφές υπάρχουν κοινά σηµεία όπως η διάκριση 
µεταξύ του ουράνιου δρόµου και του Τάρταρου ή των νησιών των 
Μακάρων κα του Τάρταρου, ανάµεσα στα οποία βρίσκεται πάντα 
το µέρος της κρίσης των ψυχών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1   

 
ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 
 

ΦΑΙ∆ΩΝ 
 

        
Καὶ ὃς ἀκούσας ἐγέλασέν τε ἠρέµα καί φησιν· Βαβαί͵ ὦ Σιµµία· ἦ που 

χαλεπῶς ἂν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους πεί 84.e σαιµι ὡς οὐ συµφορὰν ἡγοῦµαι 
τὴν παροῦσαν τύχην͵ ὅτε γε µηδ΄ ὑµᾶς δύναµαι πείθειν͵ ἀλλὰ φοβεῖσθε µὴ 
δυσκολώ τερόν τι νῦν διάκειµαι ἢ ἐν τῷ πρόσθεν βίῳ· καί͵ ὡς ἔοικε͵ τῶν 
κύκνων δοκῶ φαυλότερος ὑµῖν εἶναι τὴν µαντικήν͵ οἳ ἐπειδὰν αἴσθωνται ὅτι 
δεῖ αὐτοὺς ἀποθανεῖν͵ ᾄδοντες καὶ ἐν 85.a τῷ πρόσθεν χρόνῳ͵ τότε δὴ πλεῖστα 
καὶ κάλλιστα ᾄδουσι͵ γεγηθότες ὅτι µέλλουσι παρὰ τὸν θεὸν ἀπιέναι οὗπέρ 
εἰσι θεράποντες. οἱ δ΄ ἄνθρωποι διὰ τὸ αὑτῶν δέος τοῦ θανάτου καὶ τῶν 
κύκνων καταψεύδονται͵ καί φασιν αὐτοὺς θρηνοῦντας τὸν θάνατον ὑπὸ λύπης 
ἐξᾴδειν͵ καὶ οὐ λογίζονται ὅτι οὐδὲν ὄρνεον ᾄδει ὅταν πεινῇ ἢ ῥιγῷ ἤ τινα 
ἄλλην λύπην λυπῆται͵ οὐδὲ αὐτὴ ἥ τε ἀηδὼν καὶ χελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ͵ ἃ δή 
φασι διὰ λύπην θρηνοῦντα ᾄδειν. ἀλλ΄ οὔτε ταῦτά µοι φαίνεται 85.b 
λυπούµενα ᾄδειν οὔτε οἱ κύκνοι͵ ἀλλ΄ ἅτε οἶµαι τοῦ Ἀπόλ λωνος ὄντες͵ 
µαντικοί τέ εἰσι καὶ προειδότες τὰ ἐν Ἅιδου ἀγαθὰ ᾄδουσι καὶ τέρπονται 
ἐκείνην τὴν ἡµέραν διαφερόντως ἢ ἐν τῷ ἔµπροσθεν χρόνῳ. ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὸς 
ἡγοῦµαι ὁµόδουλός τε εἶναι τῶν κύκνων καὶ ἱερὸς τοῦ αὐτοῦ θεοῦ͵ καὶ οὐ 
χεῖρον ἐκείνων τὴν µαντικὴν ἔχειν παρὰ τοῦ δεσπότου͵ οὐδὲ δυσθυµότερον 
αὐτῶν τοῦ βίου ἀπαλλάττεσθαι. ἀλλὰ τούτου γ΄ ἕνεκα λέγειν τε χρὴ καὶ 
ἐρωτᾶν ὅτι ἂν βούλησθε͵ ἕως ἂν Ἀθηναίων ἐῶσιν ἄνδρες ἕνδεκα. 
 
Μετάφραση: 
 

Αλίµονο Σιµµία, δύσκολα θα έπειθα τους ανθρώπους ότι δε θεωρώ 
συµφορά την παρούσα τύχη, αφού ούτε εσάς δεν µπορώ να πείσω, αλλά 
φοβάστε µήπως τώρα βρίσκοµαι σε χειρότερη κατάσταση απ’ ότι στη 
προηγούµενη ζωή µου. Και όπως φαίνεται, νοµίζω ότι εσείς µε θεωρείτε 
κατώτερο των κύκνων στην µαντική, οι οποίοι όταν καταλάβουν ότι 
πρέπει να πεθάνουν, ενώ και πριν τραγουδούν, τότε τραγουδούν 
περισσότερο και καλύτερα, επειδή καταλαβαίνουν ότι πρόκειται να πάνε 
κοντά στο θεό, του οποίου είναι θεράποντες. 

Οι άνθρωποι εξαιτίας του φόβου του θανάτου λένε ψέµατα για 
τους κύκνους και λένε ότι αυτοί θρηνώντας για το θάνατο από λύπη 
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τραγουδούν. Και δεν σκέφτονται ότι κανένα πουλί δεν τραγουδά όταν 
πεινά ή κρυώνει ή λυπάται από κάποια άλλη λύπη, ούτε το ίδιο το 
αηδόνι και το χελιδόνι κι ο αγριοπετεινός, τα οποία όπως λέγεται 
τραγουδούν από λύπη. Αλλά ούτε αυτά µου φαίνεται ότι ψάλλουν από 
λύπη, ούτε οι κύκνοι. Αλλά νοµίζω, ότι όντας ιερά πουλιά του 
Απόλλωνα έχουν µαντική ικανότητα και επειδή γνωρίζουν από πριν τα 
αγαθά του Άδη, τραγουδούν και χαίρονται εκείνη την ηµέρα µε τρόπο 
διαφορετικό από ότι τον προηγούµενο χρόνο. Και εγώ ο ίδιος θεωρώ ότι 
είµαι οµόδουλος όπως οι κύκνοι του Απόλλωνα και ανήκω στον ίδιο θεό 
και δεν έχω πάρει σε κατώτερο βαθµό από εκείνους την µαντική  από τον 
κύριό µου, ούτε είµαι σε χειρότερη ψυχική κατάσταση από αυτούς που 
µε απαλλάσσουν απ’ τη ζωή µου. Αλλά γι’ αυτό πρέπει να λέτε και να 
ρωτάτε ότι θέλετε, εφόσον αφήνουν οι έντεκα άντρες εκ µέρους των 
Αθηναίων.    
 

        
107.c Ἀλλὰ τόδε γ΄͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες͵ δίκαιον διανοηθῆναι͵ ὅτι͵ εἴπερ ἡ 

ψυχὴ ἀθάνατος͵ ἐπιµελείας δὴ δεῖται οὐχ ὑπὲρ τοῦ χρόνου τούτου µόνον ἐν ᾧ 
καλοῦµεν τὸ ζῆν͵ ἀλλ΄ ὑπὲρ τοῦ παντός͵ καὶ ὁ κίνδυνος νῦν δὴ καὶ δόξειεν ἂν 
δεινὸς εἶναι͵ εἴ τις αὐτῆς ἀµελήσει. εἰ µὲν γὰρ ἦν ὁ θάνατος τοῦ παντὸς 
ἀπαλλαγή͵ ἕρµαιον ἂν ἦν τοῖς κακοῖς ἀποθανοῦσι τοῦ τε σώµατος ἅµ΄ 
ἀπηλλάχθαι καὶ τῆς αὑτῶν κακίας µετὰ τῆς ψυχῆς· νῦν δ΄ ἐπειδὴ ἀθάνατος 
φαίνεται οὖσα͵ οὐδεµία ἂν 107.d 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 ἐκεῖσε 
πορείας. λέγεται δὲ οὕτως͵ ὡς ἄρα τελευτήσαντα ἕκαστον ὁ ἑκάστου δαίµων͵ 
ὅσπερ ζῶντα εἰλήχει͵ οὗτος ἄγειν ἐπιχειρεῖ εἰς δή τινα τόπον͵ οἷ δεῖ τοὺς 
συλλεγέντας διαδικασαµένους εἰς Ἅιδου 107.e πορεύεσθαι µετὰ ἡγεµόνος 
ἐκείνου ᾧ δὴ προστέτακται τοὺς ἐνθένδε ἐκεῖσε πορεῦσαι· τυχόντας δὲ ἐκεῖ ὧν 
δὴ τυχεῖν καὶ µείναντας ὃν χρὴ χρόνον ἄλλος δεῦρο πάλιν ἡγεµὼν κοµίζει ἐν 
πολλαῖς χρόνου καὶ µακραῖς περιόδοις. ἔστι δὲ ἄρα ἡ πορεία οὐχ ὡς ὁ 
Αἰσχύλου Τήλεφος λέγει· ἐκεῖνος 
 108.a µὲν γὰρ ἁπλῆν οἶµόν φησιν εἰς Ἅιδου φέρειν͵ ἡ δ΄ οὔτε ἁπλῆ οὔτε µία 
φαίνεταί µοι εἶναι. οὐδὲ γὰρ ἂν ἡγεµόνων ἔδει· οὐ γάρ πού τις ἂν διαµάρτοι 
οὐδαµόσε µιᾶς ὁδοῦ οὔσης. νῦν δὲ ἔοικε σχίσεις τε καὶ τριόδους πολλὰς ἔχειν· 
ἀπὸ τῶν θυσιῶν τε καὶ νοµίµων τῶν ἐνθάδε τεκµαιρόµενος λέγω. ἡ µὲν οὖν 
κοσµία τε καὶ φρόνιµος ψυχὴ ἕπεταί τε καὶ οὐκ ἀγνοεῖ τὰ παρόντα· ἡ δ΄ 
ἐπιθυµητικῶς τοῦ σώµατος ἔχουσα͵ ὅπερ ἐν τῷ ἔµπροσθεν εἶπον͵ περὶ ἐκεῖνο 
πολὺν 108.b χρόνον ἐπτοηµένη καὶ περὶ τὸν ὁρατὸν τόπον͵ πολλὰ ἀντιτείνασα 
καὶ πολλὰ παθοῦσα͵ βίᾳ καὶ µόγις ὑπὸ τοῦ προστεταγµένου δαίµονος οἴχεται 
ἀγοµένη. ἀφικοµένην δὲ ὅθιπερ αἱ ἄλλαι͵ τὴν µὲν ἀκάθαρτον καί τι 
πεποιηκυῖαν τοιοῦτον͵ ἢ φόνων ἀδίκων ἡµµένην ἢ ἄλλ΄ ἄττα τοιαῦτα 
εἰργασµένην͵ ἃ τούτων ἀδελφά τε καὶ ἀδελφῶν ψυχῶν ἔργα τυγχάνει ὄντα͵ 
ταύτην µὲν ἅπας φεύγει τε καὶ ὑπεκτρέπεται καὶ οὔτε συνέµπορος οὔτε ἡγεµὼν 
ἐθέλει γίγνεσθαι͵ αὐτὴ 108.c δὲ πλανᾶται ἐν πάσῃ ἐχοµένη ἀπορίᾳ ἕως ἂν δή 
τινες χρόνοι γένωνται͵ ὧν ἐλθόντων ὑπ΄ ἀνάγκης φέρεται εἰς τὴν αὐτῇ 
πρέπουσαν οἴκησιν· ἡ δὲ καθαρῶς τε καὶ µετρίως τὸν βίον διεξελθοῦσα͵ καὶ 
συνεµπόρων καὶ ἡγεµόνων θεῶν τυχοῦσα͵ ᾤκησεν τὸν αὐτῇ ἑκάστη τόπον 
προσήκοντα. εἰσὶν δὲ πολλοὶ καὶ θαυµαστοὶ τῆς γῆς τόποι͵ καὶ αὐτὴ οὔτε οἵα 
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οὔτε ὅση δοξάζεται ὑπὸ τῶν περὶ γῆς εἰωθότων λέγειν͵ ὡς ἐγὼ ὑπό τινος 
πέπεισµαι. 
 108.d Καὶ ὁ Σιµµίας͵ Πῶς ταῦτα͵ ἔφη͵ λέγεις͵ ὦ Σώκρατες; περὶ γάρ τοι γῆς καὶ 
αὐτὸς πολλὰ δὴ ἀκήκοα͵ οὐ µέντοι ταῦτα ἃ σὲ πείθει· ἡδέως οὖν ἂν ἀκούσαιµι. 
Ἀλλὰ µέντοι͵ ὦ Σιµµία͵ οὐχ ἡ Γλαύκου τέχνη γέ µοι δοκεῖ εἶναι διηγήσασθαι ἅ 
γ΄ ἐστίν· ὡς µέντοι ἀληθῆ͵ χαλεπώτερόν µοι φαίνεται ἢ κατὰ τὴν Γλαύκου 
τέχνην͵ καὶ ἅµα µὲν ἐγὼ ἴσως οὐδ΄ ἂν οἷός τε εἴην͵ ἅµα δέ͵ εἰ καὶ ἠπιστάµην͵ ὁ 
βίος µοι δοκεῖ ὁ ἐµός͵ ὦ Σιµµία͵ τῷ µήκει τοῦ λόγου οὐκ ἐξαρκεῖν. τὴν µέντοι 
ἰδέαν τῆς γῆς οἵαν 108.e πέπεισµαι εἶναι͵ καὶ τοὺς τόπους αὐτῆς οὐδέν µε 
κωλύει λέγειν. Ἀλλ΄͵ ἔφη ὁ Σιµµίας͵ καὶ ταῦτα ἀρκεῖ. Πέπεισµαι τοίνυν͵ ἦ δ΄ ὅς͵ 
ἐγὼ ὡς πρῶτον µέν͵ εἰ ἔστιν ἐν µέσῳ τῷ οὐρανῷ περιφερὴς οὖσα͵ µηδὲν αὐτῇ 
δεῖν µήτε 109.a ἀέρος πρὸς τὸ µὴ πεσεῖν µήτε ἄλλης ἀνάγκης µηδεµιᾶς τοιαύτης͵ 
ἀλλὰ ἱκανὴν εἶναι αὐτὴν ἴσχειν τὴν ὁµοιότητα τοῦ οὐρανοῦ αὐτοῦ ἑαυτῷ 
πάντῃ καὶ τῆς γῆς αὐτῆς τὴν ἰσορροπίαν· ἰσόρροπον γὰρ πρᾶγµα ὁµοίου τινὸς 
ἐν µέσῳ τεθὲν οὐχ ἕξει µᾶλλον οὐδ΄ ἧττον οὐδαµόσε κλιθῆναι͵ ὁµοίως δ΄ ἔχον 
ἀκλινὲς µενεῖ. πρῶτον µὲν τοίνυν͵ ἦ δ΄ ὅς͵ τοῦτο πέπεισµαι. Καὶ ὀρθῶς γε͵ ἔφη ὁ 
Σιµµίας. Ἔτι τοίνυν͵ ἔφη͵ πάµµεγά τι εἶναι αὐτό͵ καὶ ἡµᾶς οἰκεῖν 
 109.b τοὺς µέχρι Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος ἐν σµικρῷ τινι µορίῳ͵ 
ὥσπερ περὶ τέλµα µύρµηκας ἢ βατράχους περὶ τὴν θάλατταν οἰκοῦντας͵ καὶ 
ἄλλους ἄλλοθι πολλοὺς ἐν πολλοῖσι τοιούτοις τόποις οἰκεῖν. εἶναι γὰρ πανταχῇ 
περὶ τὴν γῆν πολλὰ κοῖλα καὶ παντοδαπὰ καὶ τὰς ἰδέας καὶ τὰ µεγέθη͵ εἰς ἃ 
συνερρυηκέναι τό τε ὕδωρ καὶ τὴν ὁµίχλην καὶ τὸν ἀέρα· αὐτὴν δὲ τὴν γῆν 
καθαρὰν ἐν καθαρῷ κεῖσθαι τῷ οὐρανῷ ἐν ᾧπέρ ἐστι τὰ ἄστρα͵ ὃν δὴ αἰθέρα 
ὀνοµάζειν 109.c τοὺς πολλοὺς τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα εἰωθότων λέγειν· οὗ δὴ 
ὑποστάθµην ταῦτα εἶναι καὶ συρρεῖν ἀεὶ εἰς τὰ κοῖλα τῆς γῆς. ἡµᾶς οὖν 
οἰκοῦντας ἐν τοῖς κοίλοις αὐτῆς λεληθέναι καὶ οἴεσθαι ἄνω ἐπὶ τῆς γῆς οἰκεῖν͵ 
ὥσπερ ἂν εἴ τις ἐν µέσῳ τῷ πυθµένι τοῦ πελάγους οἰκῶν οἴοιτό τε ἐπὶ τῆς 
θαλάττης οἰκεῖν καὶ διὰ τοῦ ὕδατος ὁρῶν τὸν ἥλιον καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα τὴν 
θάλατταν ἡγοῖτο οὐρανὸν εἶναι͵ διὰ δὲ 109.d βραδυτῆτά τε καὶ ἀσθένειαν 
µηδεπώποτε ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆς θαλάττης ἀφιγµένος µηδὲ ἑωρακὼς εἴη͵ ἐκδὺς καὶ 
ἀνακύψας ἐκ τῆς θαλάττης εἰς τὸν ἐνθάδε τόπον͵ ὅσῳ καθαρώτερος καὶ 
καλλίων τυγχάνει ὢν τοῦ παρὰ σφίσι͵ µηδὲ ἄλλου ἀκηκοὼς εἴη τοῦ ἑωρακότος. 
ταὐτὸν δὴ τοῦτο καὶ ἡµᾶς πεπονθέναι· οἰκοῦντας γὰρ ἔν τινι κοίλῳ τῆς γῆς 
οἴεσθαι ἐπάνω αὐτῆς οἰκεῖν͵ καὶ τὸν ἀέρα οὐρανὸν καλεῖν͵ ὡς διὰ τούτου 
οὐρανοῦ ὄντος τὰ ἄστρα χωροῦντα· τὸ δὲ εἶναι ταὐ 
109.e τόν͵ ὑπ΄ ἀσθενείας καὶ βραδυτῆτος οὐχ οἵους τε εἶναι ἡµᾶς διεξελθεῖν ἐπ΄ 
ἔσχατον τὸν ἀέρα· ἐπεί͵ εἴ τις αὐτοῦ ἐπ΄ ἄκρα ἔλθοι ἢ πτηνὸς γενόµενος 
ἀνάπτοιτο͵ κατιδεῖν ἂν ἀνακύ ψαντα͵ ὥσπερ ἐνθάδε οἱ ἐκ τῆς θαλάττης ἰχθύες 
ἀνακύ πτοντες ὁρῶσι τὰ ἐνθάδε͵ οὕτως ἄν τινα καὶ τὰ ἐκεῖ κατιδεῖν͵ καὶ εἰ ἡ 
φύσις ἱκανὴ εἴη ἀνασχέσθαι θεωροῦσα͵ γνῶναι ἂν ὅτι ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀληθῶς 
οὐρανὸς καὶ τὸ ἀληθινὸν φῶς 110.a καὶ ἡ ὡς ἀληθῶς γῆ. ἥδε µὲν γὰρ ἡ γῆ καὶ οἱ 
λίθοι καὶ ἅπας ὁ τόπος ὁ ἐνθάδε διεφθαρµένα ἐστὶν καὶ καταβεβρω µένα͵ 
ὥσπερ τὰ ἐν τῇ θαλάττῃ ὑπὸ τῆς ἅλµης͵ καὶ οὔτε φύεται ἄξιον λόγου οὐδὲν ἐν 
τῇ θαλάττῃ͵ οὔτε τέλειον ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδέν ἐστι͵ σήραγγες δὲ καὶ ἄµµος καὶ 
πηλὸς ἀµήχανος καὶ βόρβοροί εἰσιν͵ ὅπου ἂν καὶ [ἡ] γῆ ᾖ͵ καὶ πρὸς τὰ παρ΄ 
ἡµῖν κάλλη κρίνεσθαι οὐδ΄ ὁπωστιοῦν ἄξια. ἐκεῖνα δὲ αὖ τῶν παρ΄ ἡµῖν πολὺ 
ἂν ἔτι πλέον φανείη δια 110.b φέρειν· εἰ γὰρ δὴ καὶ µῦθον λέγειν καλόν͵ ἄξιον 
ἀκοῦσαι͵ ὦ Σιµµία͵ οἷα τυγχάνει τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ τῷ οὐρανῷ ὄντα. Ἀλλὰ 
µήν͵ ἔφη ὁ Σιµµίας͵ ὦ Σώκρατες͵ ἡµεῖς γε τούτου τοῦ µύθου ἡδέως ἂν 
ἀκούσαιµεν. Λέγεται τοίνυν͵ ἔφη͵ ὦ ἑταῖρε͵ πρῶτον µὲν εἶναι τοιαύτη ἡ γῆ 
αὐτὴ ἰδεῖν͵ εἴ τις ἄνωθεν θεῷτο͵ ὥσπερ αἱ δωδεκάσκυ τοι σφαῖραι͵ ποικίλη͵ 
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χρώµασιν διειληµµένη͵ ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε εἶναι χρώµατα ὥσπερ δείγµατα͵ οἷς δὴ 
οἱ γραφῆς 
110.c καταχρῶνται. ἐκεῖ δὲ πᾶσαν τὴν γῆν ἐκ τοιούτων εἶναι͵ καὶ πολὺ ἔτι ἐκ 
λαµπροτέρων καὶ καθαρωτέρων ἢ τούτων· τὴν µὲν γὰρ ἁλουργῆ εἶναι [καὶ] 
θαυµαστὴν τὸ κάλλος͵ τὴν δὲ χρυσοειδῆ͵ τὴν δὲ ὅση λευκὴ γύψου ἢ χιόνος 
λευκοτέραν͵ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων χρωµάτων συγκειµένην ὡσαύτως͵ καὶ ἔτι 
πλειόνων καὶ καλλιόνων ἢ ὅσα ἡµεῖς ἑωράκαµεν. καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα τὰ κοῖλα 
αὐτῆς͵ ὕδατός τε καὶ ἀέρος ἔκπλεα 110.d ὄντα͵ χρώµατός τι εἶδος παρέχεσθαι 
στίλβοντα ἐν τῇ τῶν ἄλλων χρωµάτων ποικιλίᾳ͵ ὥστε ἕν τι αὐτῆς εἶδος συνεχὲς 
ποικίλον φαντάζεσθαι. ἐν δὲ ταύτῃ οὔσῃ τοιαύτῃ ἀνὰ λόγον τὰ φυόµενα 
φύεσθαι͵ δένδρα τε καὶ ἄνθη καὶ τοὺς καρπούς· καὶ αὖ τὰ ὄρη ὡσαύτως καὶ 
τοὺς λίθους ἔχειν ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον τήν τε λειότητα καὶ τὴν διαφάνειαν καὶ 
τὰ χρώµατα καλλίω· ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε λιθίδια εἶναι ταῦτα τὰ ἀγαπώµενα 
µόρια͵ σάρδιά τε καὶ ἰάσπιδας καὶ σµαράγδους 110.e καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα· 
ἐκεῖ δὲ οὐδὲν ὅτι οὐ τοιοῦτον εἶναι καὶ ἔτι τούτων καλλίω. τὸ δ΄ αἴτιον τούτου 
εἶναι ὅτι ἐκεῖνοι οἱ λίθοι εἰσὶ καθαροὶ καὶ οὐ κατεδηδεσµένοι οὐδὲ 
διεφθαρµένοι ὥσπερ οἱ ἐνθάδε ὑπὸ σηπεδόνος καὶ ἅλµης ὑπὸ τῶν δεῦρο 
συνερρυηκότων͵ ἃ καὶ λίθοις καὶ γῇ καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις τε καὶ φυτοῖς αἴσχη 
τε καὶ νόσους παρέχει. τὴν δὲ γῆν αὐτὴν κεκοσµῆσθαι τούτοις τε ἅπασι καὶ ἔτι 
χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ καὶ 
111.a τοῖς ἄλλοις αὖ τοῖς τοιούτοις. ἐκφανῆ γὰρ αὐτὰ πεφυκέναι͵ ὄντα πολλὰ 
πλήθει καὶ µεγάλα καὶ πανταχοῦ τῆς γῆς͵ ὥστε αὐτὴν ἰδεῖν εἶναι θέαµα 
εὐδαιµόνων θεατῶν. ζῷα δ΄ ἐπ΄ αὐτῇ εἶναι ἄλλα τε πολλὰ καὶ ἀνθρώπους͵ τοὺς 
µὲν ἐν µεσογαίᾳ οἰκοῦντας͵ τοὺς δὲ περὶ τὸν ἀέρα ὥσπερ ἡµεῖς περὶ τὴν 
θάλατταν͵ τοὺς δ΄ ἐν νήσοις ἃς περιρρεῖν τὸν ἀέρα πρὸς τῇ ἠπείρῳ οὔσας· καὶ 
ἑνὶ λόγῳ͵ ὅπερ ἡµῖν τὸ ὕδωρ τε καὶ ἡ θάλαττά ἐστι πρὸς τὴν ἡµετέραν χρείαν͵ 
τοῦτο ἐκεῖ 111.b τὸν ἀέρα͵ ὃ δὲ ἡµῖν ἀήρ͵ ἐκείνοις τὸν αἰθέρα. τὰς δὲ ὥρας 
αὐτοῖς κρᾶσιν ἔχειν τοιαύτην ὥστε ἐκείνους ἀνόσους εἶναι καὶ χρόνον τε ζῆν 
πολὺ πλείω τῶν ἐνθάδε͵ καὶ ὄψει καὶ ἀκοῇ καὶ φρονήσει καὶ πᾶσι τοῖς 
τοιούτοις ἡµῶν ἀφεστάναι τῇ αὐτῇ ἀποστάσει ᾗπερ ἀήρ τε ὕδατος ἀφέστηκεν 
καὶ αἰθὴρ ἀέρος πρὸς καθαρότητα. καὶ δὴ καὶ θεῶν ἄλση τε καὶ ἱερὰ αὐτοῖς 
εἶναι͵ ἐν οἷς τῷ ὄντι οἰκητὰς θεοὺς εἶναι͵ καὶ φήµας τε καὶ µαντείας καὶ 
αἰσθήσεις τῶν θεῶν καὶ τοιαύτας συνουσίας 111.c γίγνεσθαι αὐτοῖς πρὸς 
αὐτούς· καὶ τόν γε ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ἄστρα ὁρᾶσθαι ὑπ΄ αὐτῶν οἷα 
τυγχάνει ὄντα͵ καὶ τὴν ἄλλην εὐδαιµονίαν τούτων ἀκόλουθον εἶναι. Καὶ ὅλην 
µὲν δὴ τὴν γῆν οὕτω πεφυκέναι καὶ τὰ περὶ τὴν γῆν· τόπους δ΄ ἐν αὐτῇ εἶναι 
κατὰ τὰ ἔγκοιλα αὐτῆς κύκλῳ περὶ ὅλην πολλούς͵ τοὺς µὲν βαθυτέρους καὶ ἀνα 
πεπταµένους µᾶλλον ἢ ἐν ᾧ ἡµεῖς οἰκοῦµεν͵ τοὺς δὲ βαθυ τέρους ὄντας τὸ 
χάσµα αὐτοὺς ἔλαττον ἔχειν τοῦ παρ΄ ἡµῖν 
111.d τόπου͵ ἔστι δ΄ οὓς καὶ βραχυτέρους τῷ βάθει τοῦ ἐνθάδε εἶναι καὶ 
πλατυτέρους. τούτους δὲ πάντας ὑπὸ γῆν εἰς ἀλλήλους συντετρῆσθαί τε 
πολλαχῇ καὶ κατὰ στενότερα καὶ εὐρύτερα καὶ διεξόδους ἔχειν͵ ᾗ πολὺ µὲν 
ὕδωρ ῥεῖν ἐξ ἀλλήλων εἰς ἀλλήλους ὥσπερ εἰς κρατῆρας͵ καὶ ἀενάων ποταµῶν 
ἀµήχανα µεγέθη ὑπὸ τὴν γῆν καὶ θερµῶν ὑδάτων καὶ ψυχρῶν͵ πολὺ δὲ πῦρ καὶ 
πυρὸς µεγάλους ποταµούς͵ πολλοὺς δὲ ὑγροῦ πηλοῦ καὶ καθαρωτέρου καὶ 
βορβορωδε 111.e στέρου͵ ὥσπερ ἐν Σικελίᾳ οἱ πρὸ τοῦ ῥύακος πηλοῦ ῥέοντες 
ποταµοὶ καὶ αὐτὸς ὁ ῥύαξ· ὧν δὴ καὶ ἑκάστους τοὺς τόπους πληροῦσθαι͵ ὡς ἂν 
ἑκάστοις τύχῃ ἑκάστοτε ἡ περιρροὴ γιγνο µένη. ταῦτα δὲ πάντα κινεῖν ἄνω καὶ 
κάτω ὥσπερ αἰώραν τινὰ ἐνοῦσαν ἐν τῇ γῇ· ἔστι δὲ ἄρα αὕτη ἡ αἰώρα διὰ 
φύσιν τοιάνδε τινά. ἕν τι τῶν χασµάτων τῆς γῆς ἄλλως τε 112.a µέγιστον 
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τυγχάνει ὂν καὶ διαµπερὲς τετρηµένον δι΄ ὅλης τῆς γῆς͵ τοῦτο ὅπερ Ὅµηρος 
εἶπε͵ λέγων αὐτό 
112.c.8 τῆλε µάλ΄͵ ᾗχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον· ὃ καὶ ἄλλοθι καὶ 
ἐκεῖνος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιητῶν Τάρ ταρον κεκλήκασιν. εἰς γὰρ τοῦτο τὸ 
χάσµα συρρέουσί τε πάντες οἱ ποταµοὶ καὶ ἐκ τούτου πάλιν ἐκρέουσιν· 
γίγνονται δὲ ἕκαστοι τοιοῦτοι δι΄ οἵας ἂν καὶ τῆς γῆς ῥέωσιν. ἡ δὲ 112.b αἰτία 
ἐστὶν τοῦ ἐκρεῖν τε ἐντεῦθεν καὶ εἰσρεῖν πάντα τὰ ῥεύµατα͵ ὅτι πυθµένα οὐκ 
ἔχει οὐδὲ βάσιν τὸ ὑγρὸν τοῦτο. αἰωρεῖται δὴ καὶ κυµαίνει ἄνω καὶ κάτω͵ καὶ ὁ 
ἀὴρ καὶ τὸ πνεῦµα τὸ περὶ αὐτὸ ταὐτὸν ποιεῖ· συνέπεται γὰρ αὐτῷ καὶ ὅταν εἰς 
τὸ ἐπ΄ ἐκεῖνα τῆς γῆς ὁρµήσῃ καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐπὶ τάδε͵ καὶ ὥσπερ τῶν 
ἀναπνεόντων ἀεὶ ἐκπνεῖ τε καὶ ἀναπνεῖ ῥέον τὸ πνεῦµα͵ οὕτω καὶ ἐκεῖ 
συναιωρούµενον τῷ ὑγρῷ τὸ πνεῦµα δεινούς τινας ἀνέµους καὶ ἀµηχάνους 
παρέχεται καὶ 112.c εἰσιὸν καὶ ἐξιόν. ὅταν τε οὖν ὑποχωρήσῃ τὸ ὕδωρ εἰς τὸν 
τόπον τὸν δὴ κάτω καλούµενον͵ τοῖς κατ΄ ἐκεῖνα τὰ ῥεύµατα [διὰ] τῆς γῆς 
εἰσρεῖ τε καὶ πληροῖ αὐτὰ ὥσπερ οἱ ἐπαν τλοῦντες· ὅταν τε αὖ ἐκεῖθεν µὲν 
ἀπολίπῃ͵ δεῦρο δὲ ὁρµήσῃ͵ τὰ ἐνθάδε πληροῖ αὖθις͵ τὰ δὲ πληρωθέντα ῥεῖ διὰ 
τῶν ὀχετῶν καὶ διὰ τῆς γῆς͵ καὶ εἰς τοὺς τόπους ἕκαστα ἀφικνού µενα͵ εἰς οὓς 
ἑκάστοις ὡδοποίηται͵ θαλάττας τε καὶ λίµνας καὶ ποταµοὺς καὶ κρήνας ποιεῖ· 
ἐντεῦθεν δὲ πάλιν δυόµενα 
112.d κατὰ τῆς γῆς͵ τὰ µὲν µακροτέρους τόπους περιελθόντα καὶ πλείους͵ τὰ δὲ 
ἐλάττους καὶ βραχυτέρους͵ πάλιν εἰς τὸν Τάρταρον ἐµβάλλει͵ τὰ µὲν πολὺ 
κατωτέρω ἢ ᾗ ἐπην τλεῖτο͵ τὰ δὲ ὀλίγον· πάντα δὲ ὑποκάτω εἰσρεῖ τῆς ἐκροῆς͵ 
καὶ ἔνια µὲν καταντικρὺ ἢ ᾗ [εἰσρεῖ] ἐξέπεσεν͵ ἔνια δὲ κατὰ τὸ αὐτὸ µέρος· ἔστι 
δὲ ἃ παντάπασιν κύκλῳ περιελ θόντα͵ ἢ ἅπαξ ἢ καὶ πλεονάκις περιελιχθέντα 
περὶ τὴν γῆν ὥσπερ οἱ ὄφεις͵ εἰς τὸ δυνατὸν κάτω καθέντα πάλιν ἐµβάλλει. 
112.e δυνατὸν δέ ἐστιν ἑκατέρωσε µέχρι τοῦ µέσου καθιέναι͵ πέρα δ΄ οὔ· 
ἄναντες γὰρ ἀµφοτέροις τοῖς ῥεύµασι τὸ ἑκατέρωθεν γίγνεται µέρος. Τὰ µὲν 
οὖν δὴ ἄλλα πολλά τε καὶ µεγάλα καὶ παντοδαπὰ ῥεύµατά ἐστι· τυγχάνει δ΄ 
ἄρα ὄντα ἐν τούτοις τοῖς πολλοῖς τέτταρ΄ ἄττα ῥεύµατα͵ ὧν τὸ µὲν µέγιστον 
καὶ ἐξωτάτω ῥέον περὶ κύκλῳ ὁ καλούµενος Ὠκεανός ἐστιν͵ τούτου δὲ καταν 
τικρὺ καὶ ἐναντίως ῥέων Ἀχέρων͵ ὃς δι΄ ἐρήµων τε τόπων 113.a ῥεῖ ἄλλων καὶ 
δὴ καὶ ὑπὸ γῆν ῥέων εἰς τὴν λίµνην ἀφικνεῖται τὴν Ἀχερουσιάδα͵ οὗ αἱ τῶν 
τετελευτηκότων ψυχαὶ τῶν πολλῶν ἀφικνοῦνται καί τινας εἱµαρµένους 
χρόνους µείνασαι͵ αἱ µὲν µακροτέρους͵ αἱ δὲ βραχυτέρους͵ πάλιν ἐκπέµπονται 
εἰς τὰς τῶν ζῴων γενέσεις. τρίτος δὲ ποταµὸς τούτων κατὰ µέσον ἐκβάλλει͵ καὶ 
ἐγγὺς τῆς ἐκβολῆς ἐκπίπτει εἰς τόπον µέγαν πυρὶ πολλῷ καόµενον͵ καὶ λίµνην 
ποιεῖ µείζω τῆς παρ΄ ἡµῖν θαλάττης͵ ζέουσαν ὕδατος καὶ πηλοῦ· ἐντεῦθεν δὲ 
113.b χωρεῖ κύκλῳ θολερὸς καὶ πηλώδης͵ περιελιττόµενος δὲ τῇ γῇ ἄλλοσέ τε 
ἀφικνεῖται καὶ παρ΄ ἔσχατα τῆς Ἀχερουσιάδος λίµνης͵ οὐ συµµειγνύµενος τῷ 
ὕδατι· περιελιχθεὶς δὲ πολλάκις ὑπὸ γῆς ἐµβάλλει κατωτέρω τοῦ Ταρτάρου· 
οὗτος δ΄ ἐστὶν ὃν ἐπονοµάζουσιν Πυριφλεγέθοντα͵ οὗ καὶ οἱ ῥύακες ἀπο 
σπάσµατα ἀναφυσῶσιν ὅπῃ ἂν τύχωσι τῆς γῆς. τούτου δὲ αὖ καταντικρὺ ὁ 
τέταρτος ἐκπίπτει εἰς τόπον πρῶτον δεινόν τε καὶ ἄγριον͵ ὡς λέγεται͵ χρῶµα δ΄ 
ἔχοντα ὅλον οἷον ὁ 113.c κυανός͵ ὃν δὴ ἐπονοµάζουσι Στύγιον͵ καὶ τὴν λίµνην 
ἣν ποιεῖ ὁ ποταµὸς ἐµβάλλων͵ Στύγα· ὁ δ΄ ἐµπεσὼν ἐνταῦθα καὶ δεινὰς δυνάµεις 
λαβὼν ἐν τῷ ὕδατι͵ δὺς κατὰ τῆς γῆς͵ περιελιττόµενος χωρεῖ ἐναντίος τῷ 
Πυριφλεγέθοντι καὶ ἀπαντᾷ ἐν τῇ Ἀχερουσιάδι λίµνῃ ἐξ ἐναντίας· καὶ οὐδὲ τὸ 
τούτου ὕδωρ οὐδενὶ µείγνυται͵ ἀλλὰ καὶ οὗτος κύκλῳ περιελ θὼν ἐµβάλλει εἰς 
τὸν Τάρταρον ἐναντίος τῷ Πυριφλεγέθοντι· ὄνοµα δὲ τούτῳ ἐστίν͵ ὡς οἱ 
ποιηταὶ λέγουσιν͵ Κωκυτός. 
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113.d Τούτων δὲ οὕτως πεφυκότων͵ ἐπειδὰν ἀφίκωνται οἱ τετε λευτηκότες εἰς 
τὸν τόπον οἷ ὁ δαίµων ἕκαστον κοµίζει͵ πρῶτον µὲν διεδικάσαντο οἵ τε καλῶς 
καὶ ὁσίως βιώσαντες καὶ οἱ µή. καὶ οἳ µὲν ἂν δόξωσι µέσως βεβιωκέναι͵ πορευ 
θέντες ἐπὶ τὸν Ἀχέροντα͵ ἀναβάντες ἃ δὴ αὐτοῖς ὀχήµατά ἐστιν͵ ἐπὶ τούτων 
ἀφικνοῦνται εἰς τὴν λίµνην͵ καὶ ἐκεῖ οἰκοῦσί τε καὶ καθαιρόµενοι τῶν τε 
ἀδικηµάτων διδόντες δίκας ἀπολύονται͵ εἴ τίς τι ἠδίκηκεν͵ τῶν τε εὐεργεσιῶν 
113.e τιµὰς φέρονται κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστος· οἳ δ΄ ἂν δόξωσιν ἀνιάτως ἔχειν 
διὰ τὰ µεγέθη τῶν ἁµαρτηµάτων͵ ἢ ἱερο συλίας πολλὰς καὶ µεγάλας ἢ φόνους 
ἀδίκους καὶ παρανόµους πολλοὺς ἐξειργασµένοι ἢ ἄλλα ὅσα τοιαῦτα τυγχάνει 
ὄντα͵ τούτους δὲ ἡ προσήκουσα µοῖρα ῥίπτει εἰς τὸν Τάρταρον͵ ὅθεν οὔποτε 
ἐκβαίνουσιν. οἳ δ΄ ἂν ἰάσιµα µὲν µεγάλα δὲ δόξωσιν ἡµαρτηκέναι ἁµαρτήµατα͵ 
οἷον πρὸς πατέρα ἢ µη 114.a τέρα ὑπ΄ ὀργῆς βίαιόν τι πράξαντες͵ καὶ µεταµέλον 
αὐτοῖς τὸν ἄλλον βίον βιῶσιν͵ ἢ ἀνδροφόνοι τοιούτῳ τινὶ ἄλλῳ τρόπῳ 
γένωνται͵ τούτους δὲ ἐµπεσεῖν µὲν εἰς τὸν Τάρταρον ἀνάγκη͵ ἐµπεσόντας δὲ 
αὐτοὺς καὶ ἐνιαυτὸν ἐκεῖ γενοµένους ἐκβάλλει τὸ κῦµα͵ τοὺς µὲν ἀνδροφόνους 
κατὰ τὸν Κωκυτόν͵ τοὺς δὲ πατραλοίας καὶ µητραλοίας κατὰ τὸν Πυριφλεγ 
έθοντα· ἐπειδὰν δὲ φερόµενοι γένωνται κατὰ τὴν λίµνην τὴν Ἀχερουσιάδα͵ 
ἐνταῦθα βοῶσί τε καὶ καλοῦσιν͵ οἱ µὲν οὓς ἀπέκτειναν͵ οἱ δὲ οὓς ὕβρισαν͵ 
καλέσαντες δ΄ ἱκετεύουσι 
114.b καὶ δέονται ἐᾶσαι σφᾶς ἐκβῆναι εἰς τὴν λίµνην καὶ δέξασθαι͵ καὶ ἐὰν µὲν 
πείσωσιν͵ ἐκβαίνουσί τε καὶ λήγουσι τῶν κακῶν͵ εἰ δὲ µή͵ φέρονται αὖθις εἰς 
τὸν Τάρταρον καὶ ἐκεῖθεν πάλιν εἰς τοὺς ποταµούς͵ καὶ ταῦτα πάσχοντες οὐ 
πρότερον παύονται πρὶν ἂν πείσωσιν οὓς ἠδίκησαν· αὕτη γὰρ ἡ δίκη ὑπὸ τῶν 
δικαστῶν αὐτοῖς ἐτάχθη. οἳ δὲ δὴ ἂν δόξωσι διαφερόντως πρὸς τὸ ὁσίως 
βιῶναι͵ οὗτοί εἰσιν οἱ τῶνδε µὲν τῶν τόπων τῶν ἐν τῇ γῇ ἐλευθερούµενοί τε καὶ 
ἀπαλλαττό 114.c µενοι ὥσπερ δεσµωτηρίων͵ ἄνω δὲ εἰς τὴν καθαρὰν οἴκησιν 
ἀφικνούµενοι καὶ ἐπὶ γῆς οἰκιζόµενοι. τούτων δὲ αὐτῶν οἱ φιλοσοφίᾳ ἱκανῶς 
καθηράµενοι ἄνευ τε σωµάτων ζῶσι τὸ παράπαν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον͵ καὶ εἰς 
οἰκήσεις ἔτι τούτων καλλίους ἀφικνοῦνται͵ ἃς οὔτε ῥᾴδιον δηλῶσαι οὔτε ὁ 
χρόνος ἱκανὸς ἐν τῷ παρόντι. ἀλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα χρὴ ὧν διεληλύ θαµεν͵ ὦ 
Σιµµία͵ πᾶν ποιεῖν ὥστε ἀρετῆς καὶ φρονήσεως ἐν τῷ βίῳ µετασχεῖν· καλὸν γὰρ 
τὸ ἆθλον καὶ ἡ ἐλπὶς µεγάλη. 
 
 
Μετάφραση : 
 
Γιατί η ψυχή έρχεται στον Άδη µη έχοντας τίποτα άλλο εκτός απ’την 
παιδεία της και την ανατροφή της, τα οποία µάλιστα λέγεται ότι πάρα 
πολύ ωφελούν ή βλάπτουν αυτόν που έχει πεθάνει, αµέσως απ’την αρχή 
της πορείας του εκεί. Λέγεται λοιπόν έτσι ότι όταν κάποιος πεθάνει ο 
δαίµων του καθενός, ο οποίος του είχε λάχει όσο ζούσε, αυτός επιχειρεί 
να τον οδηγήσει σε κάποιο τόπο, στον οποίο πρέπει όσοι έχουν µαζευτεί, 
αφού κριθούν να πορεύονται στον Άδη µε οδηγό τους εκείνον στον 
οποίον έχει δοθεί η διαταγή να τους οδηγήσει από την εδώ στην εκεί ζωή. 

Και αφού εκεί απολαύσουν αυτά, τα οποία τους πρέπει να τύχουν 
και µείνουν όσο χρόνο χρειάζεται, άλλος πάλι οδηγός τους φέρνει εδώ 
µετά από πολλές και µακρές χρονικές περιόδους. Είναι λοιπόν η πορεία 
όχι όπως ο Τήλεφος του Αισχύλου την περιγράφει. 

Γιατί εκείνος ισχυρίζεται ότι η οδός που οδηγεί στον Άδη είναι 
απλή, µου φαίνεται όµως πως ούτε απλή ούτε µία είναι η οδός. ∆ιότι ούτε 
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οδηγός θα χρειαζόταν, αφού κανείς δεν µπορεί να κάνει λάθος, όταν η 
οδός είναι µία. Τώρα όµως µοιάζει να έχει πολλές διασταυρώσεις και 
στροφές και το λέω αυτό επειδή το συµπεραίνω από τα όσια και τα 
νόµιµα των εδώ πραγµάτων. Η κόσµια λοιπόν και η φρόνιµη ψυχή 
ακολουθεί τον οδηγό της και δεν αγνοεί τα παρόντα. Αυτή όµως, η οποία 
επιθυµεί το σώµα όπως είπα πιο µπροστά, διότι για εκείνο και για τον 
ορατό κόσµο έχει συγκινηθεί για πολύ χρόνο, αφού εναντιωθεί και αφού 
πάθει πολλά µε βία και µε µόχθο οδηγείται γρήγορα απ’τον δαίµονα που 
έχει οριστεί γι’αυτήν. Όταν λοιπόν φτάσει εκεί όπου είναι οι άλλες, την 
ακάθαρτη και εκείνη που έχει κάνει κάτι τέτοιο, ή άδικους φόνους ή έχει 
διαπράξει άλλα τέτοια, τα οποία είναι παρόµοια µε αυτά και τυχαίνει να 
είναι έργα παρόµοιων ψυχών. Αυτή λοιπόν κάθε νεκρός την αποφεύγει 
και τρέπεται σε φυγή (όταν τη συναντήσει) και ούτε συνοδοιπόρος, ούτε 
οδηγός της θέλει να γίνει, αλλά αυτή περιπλανιέται κατεχόµενη από κάθε 
απορία µέχρι να παρέλθουν χρονικά κάποια διαστήµατα, µετά την 
πάροδο των οποίων απ’την ανάγκη φέρεται στην κατοικία που της 
πρέπει. Η ψυχή όµως που έζησε τη ζωή της καθαρά και µε µέτρο, οι ίδιοι 
οι θεοί την οδηγούν και είναι συνοδοιπόροι της και κατοικεί στον τόπο 
που της ταιριάζει. Υπάρχουν πολλοί και αξιοθαύµαστοι τόποι της γης 
και η ίδια δεν είναι ούτε τέτοια ούτε όση νοµίζεται από όσους 
συνηθίζουν να µιλούν για τη γη, όπως εγώ έχω πεισθεί από κάποιον. 
 

Περιγραφή της γης 
 
 

Πώς τα εννοείς αυτά Σωκράτη, είπε ο Σιµµίας. Γιατί για τη γη και 
εγώ ο ίδιος πολλά έχω ακούσει, όχι όµως αυτά, για τα οποία εσύ έχεις 
πεισθεί. Με ευχαρίστηση λοιπόν θα άκουγα αυτά. 

Αλλά όµως, Σιµµία δε µου φαίνεται ότι έχω ανάγκη την τέχνη του 
Γλαύκου για να διηγηθώ τι είναι αυτά. Αλλά το να σου αποδείξω ότι 
είναι αληθή µου φαίνεται δυσκολότερο ακόµα κι αν έκανα χρήση της 
τέχνης του Γλαύκου. Και  ούτε εγώ ίσως (γνωρίζω) αν θα γινόµουν 
τέτοιος, αλλά και αν το ήξερα καλά, µου φαίνεται ότι δε θα µε φτάσει, 
Σιµµία η δική µου ζωή εξαιτίας του µήκους αυτού του θέµατος. Την ιδέα 
λοιπόν της γης που έχω πειστεί πως είναι έτσι, και τους τόπους της 
τίποτα δεν µε εµποδίζει να πω. Αλλά και αυτά είπε ο Σιµµίας, είναι 
αρκετά. Έχω πειστεί λοιπόν, είπε ο Σωκράτης ότι πρώτον µεν, εάν 
βρίσκεται στο µέσο του ουρανού και έχει κάποια περιφέρεια (η γη), 
τίποτα δε χρειάζεται αυτή ούτε αέρα, ούτε έχει καµία άλλη τέτοιου 
είδους ανάγκη. Αλλά είναι ικανά να συγκρατούν αυτήν η οµοιογένεια 
του ουρανού του ίδιου προς τον εαυτόν του σε όλα και η ισορροπία 
αυτής της ίδιας της γης, γιατί κάθε πράγµα είναι ισόρροπο σε κάτι που 
είναι οµοιογενές εάν τεθεί στο µέσον και δε θα κλίνει ούτε περισσότερο 
ούτε λιγότερο πουθενά και θα µένει ακίνητο. Πρώτον έχω πειστεί 
γι’αυτό. 
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Και σωστά βέβαια, είπε ο Σιµµίας. Επιπλέον έχω πειστεί ότι η γη είναι 
πολύ µεγάλη και ότι εµείς οι λαοί που κατοικούµε από το µέρος του 
Φάσιδος έως τις Ηράκλειες στήλες, κατοικούµε σε ένα µικρό µέρος της 
γης µένοντας γύρω απ’τη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως τα µυρµήγκια ή οι 
βάτραχοι γύρω από ένα τέλµα και ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι λαοί , οι 
οποίοι κατοικούν σε παρόµοιους τόπους. Γιατί νοµίζω, ότι υπάρχουν σε 
όλα τα µέρη γύρω από τη γη πολύ βαθιοί τόποι κάθε είδους και ως προς 
τις µορφές και ως προς τα µεγέθη, όπου έχουν συρρεύσει η οµίχλη, το 
νερό και ο αέρας, ενώ αυτή η γη βρίσκεται καθαρή στη µέση του 
καθαρού κόσµου, στον οποίον υπάρχουν τα άστρα και τον οποίον 
ονοµάζουν αιθέρα οι περισσότεροι από εκείνους που συνηθίζουν να 
µιλούν για τέτοια. Αυτού λοιπόν του αιθέρα αυτά τα στοιχεία είναι 
υποστάθµη και συρρέουν στα βαθιά µέρη της γης. Εµείς λοιπόν χωρίς να 
το καταλαβαίνουµε κατοικούµε στα βαθιά µέρη της και φανταζόµαστε 
ότι κατοικούµε πάνω στη γη, καθώς εάν κάποιος που κατοικούσε στη 
µέση του πυθµένα της θάλασσας θα νόµιζε ότι κατοικεί πάνω στη 
θάλασσα και βλέποντας τον ήλιο και τα άλλα άστρα µέσα από το νερό 
θα πίστευε ότι η θάλασσα είναι ουρανός. Όπως ένας άνθρωπος ο οποίος 
από κάποια βραδύτητα και αδυναµία δε θα µπορούσε ποτέ να έρθει στην 
επιφάνεια της θάλασσας ούτε, αφού βγει και ανακύψει από τη θάλασσα 
σε αυτόν εδώ τον τόπο θα έβλεπε πόσο καθαρότερος και καλύτερος είναι 
απ’το δικό του, ούτε θα ήθελε να ακούσει από κάποιον άλλο που τον έχει 
δει. Το ίδιο λοιπόν έχουµε πάθει και εµείς. Φανταζόµαστε δηλαδή, ότι 
ενώ κατοικούµε στο βαθύ µέρος της γης κατοικούµε πάνω σ’αυτή και τον 
αέρα ονοµάζουµε ουρανό, νοµίζοντας ότι µέσα απ’αυτόν τον αέρα, ο 
οποίος είναι ουρανός, κινούνται, τα άστρα. Το ίδιο πράγµα ασφαλώς 
συµβαίνει και σ’εµάς, εξαιτίας δηλαδή της αδυναµίας και της βραδύτητας 
δεν µπορούµε να φτάσουµε στο άκρο του αέρα. Γιατί εάν κάποιος ήθελε 
να έρθει στο άκρο του, αφού αποκτήσει φτερά για να πετάξει, 
σκύβοντας θα έβλεπε, όπως βλέπουν τα ψάρια που σκύβουν απ’τη 
θάλασσα τα εδώ πράγµατα. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί κανείς να δει τα 
εκεί και αν η φύση µας ήταν ικανή να υποµένει παρατηρώντας, θα 
γνώριζε ότι εκείνος είναι ο αληθινός ουρανός, το αληθινό φως και η 
αληθινή γη. Γιατί αυτή η γη και οι πέτρες και όλος ο τόπος εδώ είναι 
κατεστραµµένα και καταφαγωµένα, όπως είναι καταφαγωµένα από την 
αρµύρα όσα είναι στη θάλασσα. Και ούτε βλασταίνει κάτι άξιο λόγου 
στη θάλασσα, ούτε υπάρχει τίποτα τέλειο, για να µιλήσω εν συντοµία, 
αλλά σήραγγες και άµµους και άπειρος πυλός και βόρβοροι, ανάµεσα 
στα οποία υπάρχει και γη και σε αντίθεση µε τα εδώ ούτε ωραία, είναι 
ούτε καθόλου άξια λόγου. Όµοια θα φαίνονταν και εκείνα τα µέρη που 
βρίσκονται στον επάνω κόσµο, ότι κατά πολύ περισσότερο ακόµα 
υπερέχουν από τα δικά µου. Εάν όµως Σιµµία, είναι πράγµατι κατάλληλη 
στιγµή να πούµε έναν ωραίο µύθο, αξίζει να ακούσουµε ποιά είναι αυτά 
που βρίσκονται κάτω απ’τον πραγµατικό ουρανό πάνω στη γη. Αλλά 
βεβαίως, είπε ο Σιµµίας, Σωκράτη εµείς ευχαρίστως θέλουµε να 
ακούσουµε το µύθο αυτό. 
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Λέγεται λοιπόν, είπε ο Σωκράτης, αγαπητέ µου Σιµµία, ότι πρώτα 
αυτή η γη, αν κάποιος την έβλεπε από ψηλά, είναι όµοια µε τα µπαλόνια 
που αποτελούνται από δώδεκα κοµµάτια δέρµατος, µε διάφορα 
χρώµατα, των οποίων και τα εδώ χρώµατα είναι σαν δείγµατα και τα 
οποία µεταχειρίζονται οι ζωγράφοι. Εκεί πάνω όλη η γη είναι 
σκεπασµένη από τέτοια χρώµατα και ακόµη πολύ λαµπρότερα και 
καθαρότερα από ότι είναι αυτά εδώ. Επειδή ένα µέρος αυτής είναι 
πορφυρό και αξιοθαύµαστο ως προς την ωραιότητα, άλλο χρυσό, όσο 
µέρος της γης είναι λευκό, είναι λευκότερο του γύψου ή του χιονιού και η 
άλλη γη έχει τα άλλα χρώµατα τα ίδια και ακόµα περισσότερα και 
ωραιότερα από όσα εµείς έχουµε δει. Ακόµη και αυτά τα βαθιά µέρη της 
που είναι γεµάτα από αέρα και νερό έχουν επίσης δικά τους χρώµατα 
που λάµπουν µεταξύ της ποικιλίας των άλλων χρωµάτων. Εποµένως η γη 
φαντάζει σαν κάποιο είδος µε συνεχή ποικιλοχρωµία. Στη γη λοιπόν 
αυτή, η οποία είναι τέτοια, όπως την περιέγραψα, τα φυτά, τα δέντρα, τα 
άνθη και οι καρποί είναι ανάλογα προς αυτήν και πάλι τα βουνά και οι 
πέτρες έχουν οµοίως οµαλότητα και διαφάνεια και χρώµατα καλύτερα. 
Αυτών λοιπόν µέρη είναι και τα εδώ πετραδάκια τα οποία είναι στους 
ανθρώπους πολύ αγαπητά, δηλαδή σάρδια και ιάσπιδες και σµαράγδια 
και όλα τα τέτοιου είδους. Εκεί τίποτα δεν υπάρχει το οποίο να µην είναι 
ακόµα ωραιότερο από αυτό. Αιτία αυτών είναι ότι εκείνες οι πέτρες 
είναι καθαρές και δεν έχουν καταφαγωθεί, ούτε καταστραφεί όπως οι 
εδώ από τη σήψη και την άρµη που οφείλονται στις ύλες που έχουν 
συρρεύσει στους εδώ τόπους. Αυτά είναι ακριβώς που φέρνουν ασχήµιες 
και αρρώστιες στις πέτρες και στη γη και στα άλλα ζώα και φυτά. Η γη 
όµως έχει κοσµηθεί µε όλους τους πολύτιµους λίθους και ακόµα µε χρυσό 
και ασήµι και µε άλλα παρόµοια. Γιατί αυτά είναι απ’τη φύση φανερά, 
πολλά ως προς το πλήθος και µεγάλα και σε πολλά µέρη της γης, ώστε το 
να την δει κανείς είναι θέαµα ευτυχισµένων θεατών. Ζώα πάνω στη γη 
αυτή υπάρχουν και άλλα πολλά και άνθρωποι κατοικούν στα νησιά που 
βρίσκονται κοντά στη ξηρά, τα οποία περιβάλλει ο αέρας. Και µε ένα 
λόγο ότι είναι για εµάς το νερό και η θάλασσα για τις ανάγκες µας αυτό 
είναι για εκείνους ο αέρας, ότι είναι για εµάς ο αέρας, για εκείνους είναι 
ο αιθέρας. Ενώ οι εποχές τους έχουν έτσι συγκεραστεί ώστε εκείνοι να 
µην αρρωσταίνουν και να ζουν πολύ περισσότερο από τους εδώ και ως 
προς την όψη και ως προς την ακοή και σε όλα τα τέτοια απέχουν από 
εµάς κατά την ίδια απόσταση σύµφωνα µε την οποία ο αέρας απέχει από 
το νερό και ο αιθέρας από τον αέρα σε σχέση µε την καθαρότητα. Και 
µάλιστα έχουν εκεί άλση θεών και ιερά, όπου πράγµατι κατοικούν οι 
θεοί. Και υπάρχουν προφητικοί λόγοι και µαντείες και εµφανίσεις των 
θεών και σχέσεις των ανθρώπων προς τους θεούς. Και ο ήλιος και η 
σελήνη, και τα άστρα βλέπονται από αυτούς όπως ακριβώς είναι και η 
υπόλοιπη ευτυχία αυτών είναι ανάλογη. Και όλη λοιπόν η γη είναι 
τέτοια απ’τη φύση, όπως και αυτά που περιβάλλουν τη γη. Υπάρχουν 
λοιπόν τόποι στα βαθιά µέρη ολόγυρά της πολλοί και άλλοι είναι 
βαθύτεροι και έχουν µεγαλύτερο άνοιγµα από εκείνον, στον οποίο εµείς 
κατοικούµε, άλλοι αν και είναι βαθύτεροι, όµως έχουν µικρότερο 
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άνοιγµα απ’τον τόπο στον οποίο κατοικούµε, µερικοί όµως τέλος έχουν 
µικρότερο βάθος από τον εδώ τόπο και είναι πλατύτεροι. Όλοι αυτοί οι 
τόποι κάτω από τη γη έχουν σε πολλά µέρη τρυπηθεί και έχουν τρύπες 
στενότερες και πλατύτερες. Έχουν επίσης διεξόδους, απ’τις οποίες τρέχει 
πολύ νερό από τους µεν στους δε, όπως στα µεγάλα δοχεία. Με αυτό τον 
τρόπο σχηµατίζονται κάτω από τη γη ποταµοί µε θερµά και ψυχρά νερά 
αστείρευτοι και µεγάλοι. Επίσης υπάρχει πολλή φωτιά και έτσι 
σχηµατίζονται µεγάλοι ποταµοί πυρός. Υπάρχουν τέλος και πολλοί 
ποταµοί που περιέχουν υγρό πυλό, άλλοι καθαρότερο, άλλοι πιο 
λασπώδη, όπως και στη Σικελία ρέουν πριν τη λάβα ποταµοί γεµάτοι 
πυλό και έπειτα ακολουθεί η ίδια η λάβα. Κάθε µια από τις κοιλότητες 
αυτές γεµίζει από τη µια ή την άλλη ύλη ανάλογα τον τρόπο µε τον οποίο 
κάθε µία από αυτές περιρρέουν οι ποταµοί. Όλα αυτά κινούν πάνω κάτω 
τη γη σαν να υπάρχει µέσα της µια δύναµη αιώρησης. Η αιτία όµως, 
αυτής της αιώρησης είναι η εξής: ένα από τα χάσµατα της γης που είναι 
και πάρα πολύ µεγάλο διαπερνά ολόκληρη τη γη από το ένα µέρος στο 
άλλο. Αυτό ακριβώς αναφέρει και ο Όµηρος λέγοντας: «πολύ µακριά 
κάτω από τη γη, όπου υπάρχει βαθύτατο βάραθρο», το οποίο αλλού και 
εκείνος και άλλοι ποιητές έχουν ονοµάσει Τάρταρο. Είναι δε πολύ βαθύ, 
επειδή σε αυτό το χάσµα µαζεύονται όλοι οι ποταµοί και από αυτό πάλι 
εκρέουν. Γίνεται δε καθένας τέτοιος ανάλογα µε τη γη από την οποία 
ρέει. Η αιτία που εκρέουν από εδώ και εισρέουν όλα τα ρεύµατα, είναι 
ότι το υγρό το οποίο υπάρχει στον Τάρταρο δεν έχει ούτε πυθµένα ούτε 
βάση. Αιωρείται λοιπόν το υγρό αυτό κα πηγαίνει κυµατιστά πότε προς 
τα πάνω και πότε προς τα κάτω. Και ο αέρας και ο άνεµος γύρω από το 
υγρό αυτό κάνουν το ίδιο, γιατί ακολουθούν το νερό και όταν κινηθεί 
προς το αντίθετο µέρος της και όταν κινηθεί προς τη γη. Και καθώς 
συµβαίνει στην αναπνοή, κατά την οποία η πνοή ρέει πάντα προς τα έξω 
και ποτέ προς τα µέσα, έτσι και εκεί, καθώς η πνοή αιωρείται µαζί µε το 
υγρό, προκαλεί µε την είσοδο και την έξοδό της ανέµους ισχυρούς και 
βίαιους. Όταν λοιπόν το νερό υποχωρήσει στον κάτω κόσµο, τα ρεύµατα 
δια µέσου της γης εισέρχονται στα γύρω απ’αυτήν µέρη και τα γεµίζουν 
όπως αυτοί που αντλούν µε αντλία. Όταν δε πάλι αποµακρυνθούν από 
εκεί τα νερά και ορµήσουν προς τα εδώ, γεµίζουν πάλι τα προς τα εδώ 
µέρη, ενώ τα νερά των ρευµάτων, από τα οποία γέµισαν τα µέρη, ρέουν 
από τους οχετούς και από τη γη και έρχονται σε κάθε τόπο, στον οποίο ο 
δρόµος είναι ανοιχτός και σχηµατίζουν εκεί θάλασσες, λίµνες, ποταµούς 
και πηγές. Από εδώ πάλι ρεύµατα που βυθίζονται κάτω από τη γη µερικά 
διατρέχουν µακρότερους και  περισσότερους τόπους, άλλα πάλι 
µικρότερους και λιγότερους και έπειτα ρίχνονται πάλι στον Τάρταρο, 
άλλα πολύ χαµηλότερα από τον τόπο από τον οποίο ρέουν, άλλα 
λιγότερο χαµηλότερα, αλλά όλα χαµηλότερα από το µέρος από το οποίο 
εξέρχονται. Και µερικά ρεύµατα χύνονται κάτω σε σηµείο που βρίσκεται 
απέναντι από τον τόπο της εισροής, µερικά προς το ίδιο µε τον τόπο 
εκείνο µέρος. Υπάρχουν επίσης και µερικά τα οποία κάνουν έναν 
ολόκληρο κύκλο ή µία ή και περισσότερες φορές γύρω από τη γη και 
καθώς περιστρέφονται, όπως τα φίδια, ρέουν πάλι στον Τάρταρο, όσο 
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µπορούν χαµηλότερα. Είναι όµως δυνατόν τα ρεύµατα αυτά να κατεβούν 
µόνο  µέχρι το κέντρο τόσο προς τη µία όσο και προς την άλλη διεύθυνση 
όχι όµως πέρα από αυτό. Επειδή η µια και η άλλη µεριά του κεντρικού 
µέρους της γης κα για τα δύο ρεύµατα γίνεται ανηφορική. Τα άλλα 
ρεύµατα λοιπόν είναι πολλά και µεγάλα και κάθε είδους. Μεταξύ αυτών 
των πολλών ρευµάτων υπάρχουν τέσσερα ρεύµατα, των οποίων το 
µεγαλύτερο και αυτό που εξ ολοκλήρου ρέει προς τα έξω και γύρω από 
τη γη είναι ο Ωκεανός. Απέναντι από αυτόν και σε αντίθετη διεύθυνση 
ρέει ο Αχέρων, ο οποίος ρέει δια µέσου των άλλων έρηµων τόπων και 
µάλιστα κάτω από τη γη, πέφτει στην Αχερουσιάδα λίµνη, όπου οι ψυχές 
των περισσότερων πεθαµένων έρχονται και αφού παραµείνουν ορισµένο 
χρόνο άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο, στέλνονται πάλι στη ζωή 
για να µπουν στα σώµατα άλλων ανθρώπων. Μεταξύ του Αχέροντα και 
του Ωκεανού πηγάζει τρίτος ποταµός και κοντά στο µέρος που πηγάζει 
χύνεται σε τόπο µεγάλο, ο οποίος καίγεται από πολλή φωτιά και 
σχηµατίζει λίµνη µεγαλύτερη απ’τη δική µας θάλασσα, όπου νερό και 
πυλός βράζουν. Από εκεί ο ποταµός προχωρεί σπειροειδώς, θολός και 
γεµάτος πυλό, που περιστρέφεται γύρω από τη γη και σε άλλα µέρη 
έρχεται και προς τις ακριανές όχθες της Αχερουσιάδας λίµνης, χωρίς να 
ενώνεται όµως µε το νερό της και αφού κάνει πολλές περιστροφές 
χύνεται κάτω από τη γη, πιο κάτω απ’τον Τάρταρο. Αυτός είναι ο 
ποταµός, τον οποίον ονοµάζουν Πυριφλεγέθοντα και του οποίου τα 
ρυάκια ρίχνουν τη λάβα τους σε όποιο µέρος της γης πλησιάσουν. 
Απέναντι από αυτόν πάλι ο τέταρτος ποταµός χύνεται πρώτα σε θέση 
φοβερή και άγρια καθώς λέγεται, έχοντας χρώµα σε όλη την έκταση, 
όπως ο κυανός, ονοµάζουν όµως αυτόν Στύγιο και τη λίµνη, την οποία 
σχηµατίζει ο ποταµός εµβάλλοντας, την ονοµάζουν Στύγα. Αυτός αφού 
πέσει εδώ και πάρει στο νερό του φοβερές δυνάµεις πέφτει κάτω απ’τη γη 
και περιστρεφόµενος προχωρά απέναντι από τον Πυριφλεγέθοντα και 
φθάνει από το αντίθετο µέρος στην Αχερουσιάδα λίµνη. Και αυτό το 
νερό δεν ενώνεται µε άλλο, αλλά και αυτός περιστρεφόµενος µε κύκλους 
χύνεται στον Τάρταρο αντίκρυ απ’τον Πυριφλεγέθοντα. Αυτός 
ονοµάζεται όπως λένε και οι ποιητές, Κωκυτός.  
 

Ποιά τύχη περιµένει τις ψυχές µετά το θάνατο 
 

Αφού όµως αυτά είναι έτσι, όταν φτάσουν αυτοί που έχουν 
πεθάνει στον τόπο, όπου ο δαίµονας θα φέρει τον καθένα, πρώτα 
υποβάλλονται σε δίκη όσοι έζησαν καλά και σύµφωνα µε τους θεϊκούς 
νόµους και αυτοί που δεν έζησαν σύµφωνα µε αυτούς. Και όσοι φανούν 
ότι έζησαν ούτε καλά ούτε κακά, αφού πάνε στον Αχέροντα κι αφού 
ανεβούν στις σχεδίες που είχαν προοριστεί για αυτούς, φτάνουν στην 
Αχερουσιάδα λίµνη και εκεί κατοικούν. Και αφού τιµωρηθούν για τα 
αδικήµατα που διέπραξαν και καθαριστούν, απαλλάσσονται, αν έκανε 
κάποιος κάποιο αδίκηµα, και για τις καλές τους πράξεις παίρνουν 
ανταµοιβή σύµφωνα µε την αξία του ο καθένας. Όσοι όµως φανούν ότι 
είναι αθεράπευτοι εξαιτίας του µεγέθους των αµαρτηµάτων, επειδή έχουν 
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διαπράξει πολλές και µεγάλες ιεροσυλίες ή πολλούς άδικους και 
παράνοµους φόνους ή άλλα παρόµοια αδικήµατα, αυτοί βρίσκουν την 
τύχη που τους ταιριάζει, ρίχνονται στον Τάρταρο, από όπου και δεν 
βγαίνουν ποτέ. Όσοι όµως φανούν ότι έχουν κάνει αµαρτήµατα που 
µπορούν να θεραπευτούν αλλά είναι µεγάλα, όταν για παραδείγµατος 
χάριν διέπραξαν κάτι βίαιο προς τον πατέρα ή τη µητέρα τους από τη 
δύναµη της οργής, και έζησαν την υπόλοιπη ζωή τους µε µεταµέλεια, ή µε 
παρόµοιο τρόπο έχουν σκοτώσει άνθρωπο, αυτοί είναι ανάγκη να 
πέσουν στον Τάρταρο. Αφού όµως πέσουν και µείνουν εκεί ένα χρόνο, 
τους ρίχνει έξω το κύµα. Τους φονιάδες ανθρώπων προς τον Κωκυτό, 
τους πατροκτόνους ή τους µητροκτόνους προς το Πυριφλεγέθοντα. Αφού 
φτάσουν στην Αχερουσιάδα λίµνη, εδώ φωνάζουν και προσκαλούν οι 
µεν εκείνους που σκότωσαν, οι δε εκείνους που έβρισαν και τους 
παρακαλούν και ικετεύουν να τους αφήσουν να βγούν από τη λίµνη και 
να τους δεχτούν. Και αν τους πείσουν βγαίνουν και τελειώνουν τα 
παθήµατά τους. Εάν όµως όχι, µεταφέρονται αµέσως στον Τάρταρο και 
από εκεί πάλι στους ποταµούς και δεν παύουν να παθαίνουν τα ίδια 
µέχρι να πείσουν αυτούς που αδίκησαν. Γιατί αυτή η τιµωρία δόθηκε σε 
αυτούς από τους δικαστές. Όσοι όµως φανούν ότι έζησαν εξαιρετικά 
σύµφωνα µε τους θεϊκούς νόµους, αυτοί ελευθερώνονται από αυτούς τους 
βαθιούς τόπους της γης και απαλάσσονται από αυτά, σαν να βγαίνουν 
από φυλακές και έρχονται πάνω στην καθαρή κατοικία και κατοικούν 
πάνω στη γη. Όσοι µεταξύ αυτών καθαρίστηκαν αρκετά µε τη φιλοσοφία 
ζώντας εντελώς χωρίς σώµατα για το µετέπειτα χρόνο και έρχονται σε 
κατοικίες καλύτερες από αυτές, τις οποίες ούτε εύκολο είναι να 
περιγράψουµε, ούτε υπάρχει αρκετός χρόνος επι του παρόντος. Αλλά 
από όσα ως τώρα συζητήσαµε, Σιµµία εξάγεται η υποχρέωση να κάνουµε 
τα πάντα ώστε να µετέχουµε στη ζωή µας στην αρετή και στη φρόνηση. 
Επειδή η ανταµοιβή είναι ωραία και η ελπίδα µεγάλη. 

 
 
 
 

ΦΑΙ∆ΡΟΣ 
 
        
Περὶ µὲν οὖν ἀθανασίας αὐτῆς ἱκανῶς· περὶ δὲ τῆς ἰδέας αὐτῆς ὧδε λεκτέον. 
οἷον µέν ἐστι͵ πάντῃ πάντως θείας εἶναι καὶ µακρᾶς διηγήσεως͵ ᾧ δὲ ἔοικεν͵ 
ἀνθρωπίνης τε καὶ ἐλάττονος· ταύτῃ οὖν λέγωµεν. ἐοικέτω δὴ συµφύτῳ δυνάµει 
ὑποπτέρου ζεύγους τε καὶ ἡνιόχου. θεῶν µὲν οὖν ἵπποι τε καὶ ἡνίοχοι πάντες 
αὐτοί τε ἀγαθοὶ καὶ ἐξ ἀγαθῶν͵ 246.b τὸ δὲ τῶν ἄλλων µέµεικται. καὶ πρῶτον 
µὲν ἡµῶν ὁ ἄρχων συνωρίδος ἡνιοχεῖ͵ εἶτα τῶν ἵππων ὁ µὲν αὐτῷ καλός τε καὶ 
ἀγαθὸς καὶ ἐκ τοιούτων͵ ὁ δ΄ ἐξ ἐναντίων τε καὶ ἐναντίος· χαλεπὴ δὴ καὶ 
δύσκολος ἐξ ἀνάγκης ἡ περὶ ἡµᾶς ἡνιόχησις. πῇ δὴ οὖν θνητόν τε καὶ ἀθάνατον 
ζῷον ἐκλήθη πειρατέον εἰπεῖν. ψυχὴ πᾶσα παντὸς ἐπιµελεῖται τοῦ ἀψύχου͵ 
πάντα δὲ οὐρανὸν περιπολεῖ͵ ἄλλοτ΄ ἐν ἄλλοις εἴδεσι γιγνοµένη. τελέα 246.c 
µὲν οὖν οὖσα καὶ ἐπτερωµένη µετεωροπορεῖ τε καὶ πάντα τὸν κόσµον διοικεῖ͵ ἡ 
δὲ πτερορρυήσασα φέρεται ἕως ἂν στερεοῦ τινος ἀντιλάβηται͵ οὗ 
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κατοικισθεῖσα͵ σῶµα γήϊνον λαβοῦσα͵ αὐτὸ αὑτὸ δοκοῦν κινεῖν διὰ τὴν 
ἐκείνης δύναµιν͵ ζῷον τὸ σύµπαν ἐκλήθη͵ ψυχὴ καὶ σῶµα παγέν͵ θνητόν τ΄ 
ἔσχεν ἐπωνυµίαν· ἀθάνατον δὲ οὐδ΄ ἐξ ἑνὸς λόγου λελογι σµένου͵ ἀλλὰ 
πλάττοµεν οὔτε ἰδόντες οὔτε ἱκανῶς νοήσαντες 246.d θεόν͵ ἀθάνατόν τι ζῷον͵ 
ἔχον µὲν ψυχήν͵ ἔχον δὲ σῶµα͵ τὸν ἀεὶ δὲ χρόνον ταῦτα συµπεφυκότα. ἀλλὰ 
ταῦτα µὲν δή͵ ὅπῃ τῷ θεῷ φίλον͵ ταύτῃ ἐχέτω τε καὶ λεγέσθω· τὴν δὲ αἰτίαν τῆς 
τῶν πτερῶν ἀποβολῆς͵ δι΄ ἣν ψυχῆς ἀπορρεῖ͵ λάβωµεν. ἔστι δέ τις τοιάδε. 
       Πέφυκεν ἡ πτεροῦ δύναµις τὸ ἐµβριθὲς ἄγειν ἄνω µετε ωρίζουσα ᾗ τὸ τῶν 
θεῶν γένος οἰκεῖ͵ κεκοινώνηκε δέ πῃ µάλιστα τῶν περὶ τὸ σῶµα τοῦ θείου 
[ψυχή]͵ τὸ δὲ θεῖον 246.e καλόν͵ σοφόν͵ ἀγαθόν͵ καὶ πᾶν ὅτι τοιοῦτον· τούτοις 
δὴ τρέφεταί τε καὶ αὔξεται µάλιστά γε τὸ τῆς ψυχῆς πτέρωµα͵ αἰσχρῷ δὲ καὶ 
κακῷ καὶ τοῖς ἐναντίοις φθίνει τε καὶ διόλ λυται. ὁ µὲν δὴ µέγας ἡγεµὼν ἐν 
οὐρανῷ Ζεύς͵ ἐλαύνων πτηνὸν ἅρµα͵ πρῶτος πορεύεται͵ διακοσµῶν πάντα καὶ 
ἐπι µελούµενος· τῷ δ΄ ἕπεται στρατιὰ θεῶν τε καὶ δαιµόνων͵ 247.a κατὰ ἕνδεκα 
µέρη κεκοσµηµένη. µένει γὰρ Ἑστία ἐν θεῶν οἴκῳ µόνη· τῶν δὲ ἄλλων ὅσοι ἐν 
τῷ τῶν δώδεκα ἀριθµῷ τεταγµένοι θεοὶ ἄρχοντες ἡγοῦνται κατὰ τάξιν ἣν 
ἕκαστος ἐτάχθη. πολλαὶ µὲν οὖν καὶ µακάριαι θέαι τε καὶ διέξοδοι ἐντὸς 
οὐρανοῦ͵ ἃς θεῶν γένος εὐδαιµόνων ἐπιστρέφεται πράττων ἕκαστος αὐτῶν τὸ 
αὑτοῦ͵ ἕπεται δὲ ὁ ἀεὶ ἐθέλων τε καὶ δυνάµενος· φθόνος γὰρ ἔξω θείου χοροῦ 
ἵσταται. ὅταν δὲ δὴ πρὸς δαῖτα καὶ ἐπὶ θοίνην ἴωσιν͵ ἄκραν ἐπὶ τὴν 247.b 
ὑπουράνιον ἁψῖδα πορεύονται πρὸς ἄναντες͵ ᾗ δὴ τὰ µὲν θεῶν ὀχήµατα 
ἰσορρόπως εὐήνια ὄντα ῥᾳδίως πορεύεται͵ τὰ δὲ ἄλλα µόγις· βρίθει γὰρ ὁ τῆς 
κάκης ἵππος µετέχων͵ ἐπὶ τὴν γῆν ῥέπων τε καὶ βαρύνων ᾧ µὴ καλῶς ἦν 
τεθραµµένος τῶν ἡνιόχων. ἔνθα δὴ πόνος τε καὶ ἀγὼν ἔσχατος ψυχῇ πρόκειται. 
αἱ µὲν γὰρ ἀθάνατοι καλούµεναι͵ ἡνίκ΄ ἂν πρὸς ἄκρῳ γένωνται͵ ἔξω 
πορευθεῖσαι ἔστησαν ἐπὶ τῷ τοῦ οὐρανοῦ 
247.c νώτῳ͵ στάσας δὲ αὐτὰς περιάγει ἡ περιφορά͵ αἱ δὲ θεωροῦσι τὰ ἔξω τοῦ 
οὐρανοῦ. Τὸν δὲ ὑπερουράνιον τόπον οὔτε τις ὕµνησέ πω τῶν τῇδε ποιητὴς 
οὔτε ποτὲ ὑµνήσει κατ΄ ἀξίαν. ἔχει δὲ ὧδετολµη τέον γὰρ οὖν τό γε ἀληθὲς 
εἰπεῖν͵ ἄλλως τε καὶ περὶ ἀλη θείας λέγονταἡ γὰρ ἀχρώµατός τε καὶ 
ἀσχηµάτιστος καὶ ἀναφὴς οὐσία ὄντως οὖσα͵ ψυχῆς κυβερνήτῃ µόνῳ θεατὴ νῷ͵ 
περὶ ἣν τὸ τῆς ἀληθοῦς ἐπιστήµης γένος͵ τοῦτον ἔχει 247.d τὸν τόπον. ἅτ΄ οὖν 
θεοῦ διάνοια νῷ τε καὶ ἐπιστήµῃ ἀκη ράτῳ τρεφοµένη͵ καὶ ἁπάσης ψυχῆς ὅσῃ 
ἂν µέλῃ τὸ προσῆκον δέξασθαι͵ ἰδοῦσα διὰ χρόνου τὸ ὂν ἀγαπᾷ τε καὶ 
θεωροῦσα τἀληθῆ τρέφεται καὶ εὐπαθεῖ͵ ἕως ἂν κύκλῳ ἡ περιφορὰ εἰς ταὐτὸν 
περιενέγκῃ. ἐν δὲ τῇ περιόδῳ καθορᾷ µὲν αὐτὴν δικαιοσύνην͵ καθορᾷ δὲ 
σωφροσύνην͵ καθορᾷ δὲ ἐπιστήµην͵ οὐχ ᾗ γένεσις πρόσεστιν͵ οὐδ΄ ἥ ἐστίν που 
ἑτέρα 247.e ἐν ἑτέρῳ οὖσα ὧν ἡµεῖς νῦν ὄντων καλοῦµεν͵ ἀλλὰ τὴν ἐν τῷ ὅ 
ἐστιν ὂν ὄντως ἐπιστήµην οὖσαν· καὶ τἆλλα ὡσαύτως τὰ ὄντα ὄντως θεασαµένη 
καὶ ἑστιαθεῖσα͵ δῦσα πάλιν εἰς τὸ εἴσω τοῦ οὐρανοῦ͵ οἴκαδε ἦλθεν. ἐλθούσης 
δὲ αὐτῆς ὁ ἡνίοχος πρὸς τὴν φάτνην τοὺς ἵππους στήσας παρέβαλεν ἀµβροσίαν 
τε καὶ ἐπ΄ αὐτῇ νέκταρ ἐπότισεν. 
248.a Καὶ οὗτος µὲν θεῶν βίος· αἱ δὲ ἄλλαι ψυχαί͵ ἡ µὲν ἄριστα θεῷ ἑποµένη 
καὶ εἰκασµένη ὑπερῆρεν εἰς τὸν ἔξω τόπον τὴν τοῦ ἡνιόχου κεφαλήν͵ καὶ 
συµπεριηνέχθη τὴν περιφοράν͵ θορυβουµένη ὑπὸ τῶν ἵππων καὶ µόγις 
καθορῶσα τὰ ὄντα· ἡ δὲ τοτὲ µὲν ἦρεν͵ τοτὲ δ΄ ἔδυ͵ βιαζοµένων δὲ τῶν ἵππων 
τὰ µὲν εἶδεν͵ τὰ δ΄ οὔ. αἱ δὲ δὴ ἄλλαι γλιχόµεναι µὲν ἅπασαι τοῦ ἄνω ἕπονται͵ 
ἀδυνατοῦσαι δέ͵ ὑποβρύχιαι συµπεριφέρονται͵ πατοῦσαι ἀλλήλας καὶ 
ἐπιβάλλουσαι͵ ἑτέρα 248.b πρὸ τῆς ἑτέρας πειρωµένη γενέσθαι. θόρυβος οὖν καὶ 
ἅµιλλα καὶ ἱδρὼς ἔσχατος γίγνεται͵ οὗ δὴ κακίᾳ ἡνιόχων πολλαὶ µὲν 
χωλεύονται͵ πολλαὶ δὲ πολλὰ πτερὰ θραύονται· πᾶσαι δὲ πολὺν ἔχουσαι πόνον 
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ἀτελεῖς τῆς τοῦ ὄντος θέας ἀπέρχονται͵ καὶ ἀπελθοῦσαι τροφῇ δοξαστῇ 
χρῶνται. οὗ δ΄ ἕνεχ΄ ἡ πολλὴ σπουδὴ τὸ ἀληθείας ἰδεῖν πεδίον οὗ ἐστιν͵ ἥ τε δὴ 
προσήκουσα ψυχῆς τῷ ἀρίστῳ νοµὴ ἐκ τοῦ ἐκεῖ 248.c λειµῶνος τυγχάνει οὖσα͵ 
ἥ τε τοῦ πτεροῦ φύσις͵ ᾧ ψυχὴ κουφίζεται͵ τούτῳ τρέφεται. θεσµός τε 
Ἀδραστείας ὅδε. ἥτις ἂν ψυχὴ θεῷ συνοπαδὸς γενοµένη κατίδῃ τι τῶν ἀλη θῶν͵ 
µέχρι τε τῆς ἑτέρας περιόδου εἶναι ἀπήµονα͵ κἂν ἀεὶ τοῦτο δύνηται ποιεῖν͵ ἀεὶ 
ἀβλαβῆ εἶναι· ὅταν δὲ ἀδυνα τήσασα ἐπισπέσθαι µὴ ἴδῃ͵ καί τινι συντυχίᾳ 
χρησαµένη λήθης τε καὶ κακίας πλησθεῖσα βαρυνθῇ͵ βαρυνθεῖσα δὲ 
πτερορρυήσῃ τε καὶ ἐπὶ τὴν γῆν πέσῃ͵ τότε νόµος ταύτην 
248.d µὴ φυτεῦσαι εἰς µηδεµίαν θήρειον φύσιν ἐν τῇ πρώτῃ γενέσει͵ ἀλλὰ τὴν 
µὲν πλεῖστα ἰδοῦσαν εἰς γονὴν ἀνδρὸς γενησοµένου φιλοσόφου ἢ φιλοκάλου ἢ 
µουσικοῦ τινος καὶ ἐρωτικοῦ͵ τὴν δὲ δευτέραν εἰς βασιλέως ἐννόµου ἢ 
πολεµικοῦ καὶ ἀρχικοῦ͵ τρίτην εἰς πολιτικοῦ ἤ τινος οἰκονοµικοῦ ἢ 
χρηµατιστικοῦ͵ τετάρτην εἰς φιλοπόνου ἢ γυµναστικοῦ ἢ περὶ σώµατος ἴασίν 
τινος ἐσοµένου͵ πέµπτην µαντικὸν βίον 248.e ἤ τινα τελεστικὸν ἕξουσαν· ἕκτῃ 
ποιητικὸς ἢ τῶν περὶ µίµησίν τις ἄλλος ἁρµόσει͵ ἑβδόµῃ δηµιουργικὸς ἢ 
γεωργικός͵ ὀγδόῃ σοφιστικὸς ἢ δηµοκοπικός͵ ἐνάτῃ τυραννικός. ἐν δὴ τούτοις 
ἅπασιν ὃς µὲν ἂν δικαίως διαγάγῃ ἀµείνονος µοίρας µεταλαµβάνει͵ ὃς δ΄ ἂν 
ἀδίκως͵ χείρονος· εἰς µὲν γὰρ τὸ αὐτὸ ὅθεν ἥκει ἡ ψυχὴ ἑκάστη οὐκ ἀφικνεῖται 
ἐτῶν µυρίων 249.a οὐ γὰρ πτεροῦται πρὸ τοσούτου χρόνουπλὴν ἡ τοῦ φιλοσο 
φήσαντος ἀδόλως ἢ παιδεραστήσαντος µετὰ φιλοσοφίας͵ αὗται δὲ τρίτῃ 
περιόδῳ τῇ χιλιετεῖ͵ ἐὰν ἕλωνται τρὶς ἐφεξῆς τὸν βίον τοῦτον͵ οὕτω 
πτερωθεῖσαι τρισχιλιοστῷ ἔτει ἀπέρ χονται. αἱ δὲ ἄλλαι͵ ὅταν τὸν πρῶτον βίον 
τελευτήσωσιν͵ κρίσεως ἔτυχον͵ κριθεῖσαι δὲ αἱ µὲν εἰς τὰ ὑπὸ γῆς δικαι ωτήρια 
ἐλθοῦσαι δίκην ἐκτίνουσιν͵ αἱ δ΄ εἰς τοὐρανοῦ τινα τόπον ὑπὸ τῆς ∆ίκης 
κουφισθεῖσαι διάγουσιν ἀξίως οὗ ἐν 249.b ἀνθρώπου εἴδει ἐβίωσαν βίου. τῷ δὲ 
χιλιοστῷ ἀµφότεραι ἀφικνούµεναι ἐπὶ κλήρωσίν τε καὶ αἵρεσιν τοῦ δευτέρου 
βίου αἱροῦνται ὃν ἂν θέλῃ ἑκάστη· ἔνθα καὶ εἰς θηρίου βίον ἀνθρωπίνη ψυχὴ 
ἀφικνεῖται͵ καὶ ἐκ θηρίου ὅς ποτε ἄνθρωπος ἦν πάλιν εἰς ἄνθρωπον. οὐ γὰρ ἥ 
γε µήποτε ἰδοῦσα τὴν ἀλήθειαν εἰς τόδε ἥξει τὸ σχῆµα. δεῖ γὰρ ἄν θρωπον 
συνιέναι κατ΄ εἶδος λεγόµενον͵ ἐκ πολλῶν ἰὸν αἰ 249.c σθήσεων εἰς ἓν λογισµῷ 
συναιρούµενον· τοῦτο δ΄ ἐστὶν ἀνάµνησις ἐκείνων ἅ ποτ΄ εἶδεν ἡµῶν ἡ ψυχὴ 
συµπορευθεῖσα θεῷ καὶ ὑπεριδοῦσα ἃ νῦν εἶναί φαµεν͵ καὶ ἀνακύψασα εἰς τὸ 
ὂν ὄντως. διὸ δὴ δικαίως µόνη πτεροῦται ἡ τοῦ φιλοσό φου διάνοια· πρὸς γὰρ 
ἐκείνοις ἀεί ἐστιν µνήµῃ κατὰ δύναµιν͵ πρὸς οἷσπερ θεὸς ὢν θεῖός ἐστιν. τοῖς δὲ 
δὴ τοιούτοις ἀνὴρ ὑποµνήµασιν ὀρθῶς χρώµενος͵ τελέους ἀεὶ τελετὰς τελού 
µενος͵ τέλεος ὄντως µόνος γίγνεται· ἐξιστάµενος δὲ τῶν 249.d ἀνθρωπίνων 
σπουδασµάτων καὶ πρὸς τῷ θείῳ γιγνόµενος͵ νουθετεῖται µὲν ὑπὸ τῶν πολλῶν 
ὡς παρακινῶν͵ ἐνθουσιάζων δὲ λέληθεν τοὺς πολλούς. Ἔστι δὴ οὖν δεῦρο ὁ 
πᾶς ἥκων λόγος περὶ τῆς τετάρτης µανίαςἣν ὅταν τὸ τῇδέ τις ὁρῶν κάλλος͵ τοῦ 
ἀληθοῦς ἀναµιµνῃσκόµενος͵ πτερῶταί τε καὶ ἀναπτερούµενος προ θυµούµενος 
ἀναπτέσθαι͵ ἀδυνατῶν δέ͵ ὄρνιθος δίκην βλέπων ἄνω͵ τῶν κάτω δὲ ἀµελῶν͵ 
αἰτίαν ἔχει ὡς µανικῶς διακεί 
249.e µενος ὡς ἄρα αὕτη πασῶν τῶν ἐνθουσιάσεων ἀρίστη τε καὶ ἐξ ἀρίστων 
τῷ τε ἔχοντι καὶ τῷ κοινωνοῦντι αὐτῆς γίγνεται͵ καὶ ὅτι ταύτης µετέχων τῆς 
µανίας ὁ ἐρῶν τῶν καλῶν ἐραστὴς καλεῖται. καθάπερ γὰρ εἴρηται͵ πᾶσα µὲν 
ἀνθρώπου ψυχὴ φύσει τεθέαται τὰ ὄντα͵ ἢ οὐκ ἂν ἦλθεν 250.a εἰς τόδε τὸ ζῷον· 
ἀναµιµνῄσκεσθαι δὲ ἐκ τῶνδε ἐκεῖνα οὐ ῥᾴδιον ἁπάσῃ͵ οὔτε ὅσαι βραχέως 
εἶδον τότε τἀκεῖ͵ οὔθ΄ αἳ δεῦρο πεσοῦσαι ἐδυστύχησαν͵ ὥστε ὑπό τινων 
ὁµιλιῶν ἐπὶ τὸ ἄδικον τραπόµεναι λήθην ὧν τότε εἶδον ἱερῶν ἔχειν. ὀλίγαι δὴ 
λείπονται αἷς τὸ τῆς µνήµης ἱκανῶς πάρεστιν· αὗται δέ͵ ὅταν τι τῶν ἐκεῖ 
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ὁµοίωµα ἴδωσιν͵ ἐκπλήττονται καὶ οὐκέτ΄ ἐν αὑτῶν γίγνονται͵ ὃ δ΄ ἔστι τὸ 
πάθος ἀγνο 250.b οῦσι διὰ τὸ µὴ ἱκανῶς διαισθάνεσθαι. δικαιοσύνης µὲν οὖν 
καὶ σωφροσύνης καὶ ὅσα ἄλλα τίµια ψυχαῖς οὐκ ἔνεστι φέγγος οὐδὲν ἐν τοῖς 
τῇδε ὁµοιώµασιν͵ ἀλλὰ δι΄ ἀµυδρῶν ὀργάνων µόγις αὐτῶν καὶ ὀλίγοι ἐπὶ τὰς 
εἰκόνας ἰόντες θεῶνται τὸ τοῦ εἰκασθέντος γένος· κάλλος δὲ τότ΄ ἦν ἰδεῖν 
λαµπρόν͵ ὅτε σὺν εὐδαίµονι χορῷ µακαρίαν ὄψιν τε καὶ θέαν͵ ἑπόµενοι µετὰ 
µὲν ∆ιὸς ἡµεῖς͵ ἄλλοι δὲ µετ΄ ἄλλου θεῶν͵ εἶδόν τε καὶ ἐτελοῦντο τῶν τελετῶν 
ἣν θέµις λέγειν 
250.c µακαριωτάτην͵ ἣν ὠργιάζοµεν ὁλόκληροι µὲν αὐτοὶ ὄντες καὶ ἀπαθεῖς 
κακῶν ὅσα ἡµᾶς ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ ὑπέµενεν͵ ὁλό κληρα δὲ καὶ ἁπλᾶ καὶ 
ἀτρεµῆ καὶ εὐδαίµονα φάσµατα µυούµενοί τε καὶ ἐποπτεύοντες ἐν αὐγῇ 
καθαρᾷ͵ καθαροὶ ὄντες καὶ ἀσήµαντοι τούτου ὃ νῦν δὴ σῶµα περιφέροντες 
ὀνοµάζοµεν͵ ὀστρέου τρόπον δεδεσµευµένοι. Ταῦτα µὲν οὖν µνήµῃ κεχαρίσθω͵ 
δι΄ ἣν πόθῳ τῶν τότε νῦν µακρότερα εἴρηται· περὶ δὲ κάλλους͵ ὥσπερ εἴποµεν͵ 
250.d µετ΄ ἐκείνων τε ἔλαµπεν ὄν͵ δεῦρό τ΄ ἐλθόντες κατειλήφαµεν αὐτὸ διὰ τῆς 
ἐναργεστάτης αἰσθήσεως τῶν ἡµετέρων στίλβον ἐναργέστατα. ὄψις γὰρ ἡµῖν 
ὀξυτάτη τῶν διὰ τοῦ σώµατος ἔρχεται αἰσθήσεων͵ ᾗ φρόνησις οὐχ 
ὁρᾶταιδεινοὺς γὰρ ἂν παρεῖχεν ἔρωτας͵ εἴ τι τοιοῦτον ἑαυτῆς ἐναργὲς εἴδωλον 
παρείχετο εἰς ὄψιν ἰόνκαὶ τἆλλα ὅσα ἐραστά· νῦν δὲ κάλλος µόνον ταύτην ἔσχε 
µοῖραν͵ ὥστ΄ ἐκφανέστατον εἶναι 250.e καὶ ἐρασµιώτατον. ὁ µὲν οὖν µὴ 
νεοτελὴς ἢ διεφθαρµένος οὐκ ὀξέως ἐνθένδε ἐκεῖσε φέρεται πρὸς αὐτὸ τὸ 
κάλλος͵ θεώµενος αὐτοῦ τὴν τῇδε ἐπωνυµίαν͵ ὥστ΄ οὐ σέβεται προσ ορῶν͵ ἀλλ΄ 
ἡδονῇ παραδοὺς τετράποδος νόµον βαίνειν ἐπιχειρεῖ καὶ παιδοσπορεῖν͵ καὶ 
ὕβρει προσοµιλῶν οὐ δέ 
       251.a δοικεν οὐδ΄ αἰσχύνεται παρὰ φύσιν ἡδονὴν διώκων· ὁ δὲ ἀρτιτελής͵ ὁ 
τῶν τότε πολυθεάµων͵ ὅταν θεοειδὲς πρόσωπον ἴδῃ κάλλος εὖ µεµιµηµένον ἤ 
τινα σώµατος ἰδέαν͵ πρῶτον µὲν ἔφριξε καί τι τῶν τότε ὑπῆλθεν αὐτὸν 
δειµάτων͵ εἶτα προσορῶν ὡς θεὸν σέβεται͵ καὶ εἰ µὴ ἐδεδίει τὴν τῆς σφό δρα 
µανίας δόξαν͵ θύοι ἂν ὡς ἀγάλµατι καὶ θεῷ τοῖς παι δικοῖς. ἰδόντα δ΄ αὐτὸν 
οἷον ἐκ τῆς φρίκης µεταβολή τε 251.b καὶ ἱδρὼς καὶ θερµότης ἀήθης λαµβάνει· 
δεξάµενος γὰρ τοῦ κάλλους τὴν ἀπορροὴν διὰ τῶν ὀµµάτων ἐθερµάνθη ᾗ ἡ τοῦ 
πτεροῦ φύσις ἄρδεται͵ θερµανθέντος δὲ ἐτάκη τὰ περὶ τὴν ἔκφυσιν͵ ἃ πάλαι 
ὑπὸ σκληρότητος συµµεµυκότα εἶργε µὴ βλαστάνειν͵ ἐπιρρυείσης δὲ τῆς τροφῆς 
ᾤδησέ τε καὶ ὥρµησε φύεσθαι ἀπὸ τῆς ῥίζης ὁ τοῦ πτεροῦ καυλὸς ὑπὸ πᾶν τὸ 
τῆς ψυχῆς εἶδος· πᾶσα γὰρ ἦν τὸ πάλαι πτερωτή. 251.c ζεῖ οὖν ἐν τούτῳ ὅλη καὶ 
ἀνακηκίει͵ καὶ ὅπερ τὸ τῶν ὀδον τοφυούντων πάθος περὶ τοὺς ὀδόντας 
γίγνεται ὅταν ἄρτι φύωσιν͵ κνῆσίς τε καὶ ἀγανάκτησις περὶ τὰ οὖλα͵ ταὐτὸν δὴ 
πέπονθεν ἡ τοῦ πτεροφυεῖν ἀρχοµένου ψυχή· ζεῖ τε καὶ ἀγανακτεῖ καὶ 
γαργαλίζεται φύουσα τὰ πτερά. ὅταν µὲν οὖν βλέπουσα πρὸς τὸ τοῦ παιδὸς 
κάλλος͵ ἐκεῖθεν µέρη ἐπι όντα καὶ ῥέοντ΄ἃ δὴ διὰ ταῦτα ἵµερος 
καλεῖταιδεχοµένη [τὸν ἵµερον] ἄρδηταί τε καὶ θερµαίνηται͵ λωφᾷ τε τῆς ὀδύνης 
251.d καὶ γέγηθεν· ὅταν δὲ χωρὶς γένηται καὶ αὐχµήσῃ͵ τὰ τῶν διεξόδων 
στόµατα ᾗ τὸ πτερὸν ὁρµᾷ͵ συναυαινόµενα µύσαντα ἀποκλῄει τὴν βλάστην 
τοῦ πτεροῦ͵ ἡ δ΄ ἐντὸς µετὰ τοῦ ἱµέρου ἀποκεκλῃµένη͵ πηδῶσα οἷον τὰ 
σφύζοντα͵ τῇ διεξόδῳ ἐγχρίει ἑκάστη τῇ καθ΄ αὑτήν͵ ὥστε πᾶσα κεντουµένη 
κύκλῳ ἡ ψυχὴ οἰστρᾷ καὶ ὀδυνᾶται͵ µνήµην δ΄ αὖ ἔχουσα τοῦ καλοῦ γέγηθεν. 
ἐκ δὲ ἀµφοτέρων µεµειγµένων ἀδηµονεῖ τε τῇ ἀτοπίᾳ τοῦ πάθους καὶ 
ἀποροῦσα λυττᾷ͵ καὶ ἐµµανὴς 251.e οὖσα οὔτε νυκτὸς δύναται καθεύδειν οὔτε 
µεθ΄ ἡµέραν οὗ ἂν ᾖ µένειν͵ θεῖ δὲ ποθοῦσα ὅπου ἂν οἴηται ὄψεσθαι τὸν ἔχοντα 
τὸ κάλλος· ἰδοῦσα δὲ καὶ ἐποχετευσαµένη ἵµερον ἔλυσε µὲν τὰ τότε 
συµπεφραγµένα͵ ἀναπνοὴν δὲ λαβοῦσα κέντρων τε καὶ ὠδίνων ἔληξεν͵ ἡδονὴν 
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δ΄ αὖ ταύτην γλυκυτάτην ἐν τῷ 252.a παρόντι καρποῦται. ὅθεν δὴ ἑκοῦσα εἶναι 
οὐκ ἀπολείπεται͵ οὐδέ τινα τοῦ καλοῦ περὶ πλείονος ποιεῖται͵ ἀλλὰ µητέρων τε 
καὶ ἀδελφῶν καὶ ἑταίρων πάντων λέλησται͵ καὶ οὐσίας δι΄ ἀµέλειαν 
ἀπολλυµένης παρ΄ οὐδὲν τίθεται͵ νοµίµων δὲ καὶ εὐσχηµόνων͵ οἷς πρὸ τοῦ 
ἐκαλλωπίζετο͵ πάντων κατα φρονήσασα δουλεύειν ἑτοίµη καὶ κοιµᾶσθαι ὅπου 
ἂν ἐᾷ τις ἐγγυτάτω τοῦ πόθου· πρὸς γὰρ τῷ σέβεσθαι τὸν τὸ κάλλος 
 252.a παρόντι καρποῦται. ὅθεν δὴ ἑκοῦσα εἶναι οὐκ ἀπολείπεται͵ οὐδέ τινα 
τοῦ καλοῦ περὶ πλείονος ποιεῖται͵ ἀλλὰ µητέρων τε καὶ ἀδελφῶν καὶ ἑταίρων 
πάντων λέλησται͵ καὶ οὐσίας δι΄ ἀµέλειαν ἀπολλυµένης παρ΄ οὐδὲν τίθεται͵ 
νοµίµων δὲ καὶ εὐσχηµόνων͵ οἷς πρὸ τοῦ ἐκαλλωπίζετο͵ πάντων κατα 
φρονήσασα δουλεύειν ἑτοίµη καὶ κοιµᾶσθαι ὅπου ἂν ἐᾷ τις ἐγγυτάτω τοῦ 
πόθου· πρὸς γὰρ τῷ σέβεσθαι τὸν τὸ κάλλος 252.b ἔχοντα ἰατρὸν ηὕρηκε µόνον 
τῶν µεγίστων πόνων. τοῦτο δὲ τὸ πάθος͵ ὦ παῖ καλέ͵ πρὸς ὃν δή µοι ὁ λόγος͵ 
ἄνθρωποι µὲν ἔρωτα ὀνοµάζουσιν͵ θεοὶ δὲ ὃ καλοῦσιν ἀκούσας εἰκότως διὰ 
νεότητα γελάσῃ. λέγουσι δὲ οἶµαί τινες Ὁµηριδῶν ἐκ τῶν ἀποθέτων ἐπῶν δύο 
ἔπη εἰς τὸν Ἔρωτα͵ ὧν τὸ ἕτερον ὑβριστικὸν πάνυ καὶ οὐ σφόδρα τι ἔµµετρον· 
ὑµνοῦσι δὲ ὧδε τὸν δ΄ ἤτοι θνητοὶ µὲν Ἔρωτα καλοῦσι ποτηνόν͵ ἀθάνατοι δὲ 
Πτέρωτα͵ διὰ πτεροφύτορ΄ ἀνάγκην. 
252.c τούτοις δὴ ἔξεστι µὲν πείθεσθαι͵ ἔξεστιν δὲ µή· ὅµως δὲ ἥ γε αἰτία καὶ τὸ 
πάθος τῶν ἐρώντων τοῦτο ἐκεῖνο τυγχάνει ὄν. Τῶν µὲν οὖν ∆ιὸς ὀπαδῶν ὁ 
ληφθεὶς ἐµβριθέστερον δύναται φέρειν τὸ τοῦ πτερωνύµου ἄχθος· ὅσοι δὲ 
Ἄρεώς τε θεραπευταὶ καὶ µετ΄ ἐκείνου περιεπόλουν͵ ὅταν ὑπ΄ Ἔρωτος ἁλῶσι 
καί τι οἰηθῶσιν ἀδικεῖσθαι ὑπὸ τοῦ ἐρωµένου͵ φονικοὶ καὶ ἕτοιµοι καθιερεύειν 
αὑτούς τε καὶ τὰ παιδικά. 252.d καὶ οὕτω καθ΄ ἕκαστον θεόν͵ οὗ ἕκαστος ἦν 
χορευτής͵ ἐκεῖ νον τιµῶν τε καὶ µιµούµενος εἰς τὸ δυνατὸν ζῇ͵ ἕως ἂν ᾖ 
ἀδιάφθορος καὶ τὴν τῇδε πρώτην γένεσιν βιοτεύῃ͵ καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ πρός τε 
τοὺς ἐρωµένους καὶ τοὺς ἄλλους ὁµιλεῖ τε καὶ προσφέρεται. τόν τε οὖν Ἔρωτα 
τῶν καλῶν πρὸς τρόπου ἐκλέγεται ἕκαστος͵ καὶ ὡς θεὸν αὐτὸν ἐκεῖνον ὄντα 
ἑαυτῷ οἷον ἄγαλµα τεκταίνεταί τε καὶ κατακοσµεῖ͵ ὡς 252.e τιµήσων τε καὶ 
ὀργιάσων. οἱ µὲν δὴ οὖν ∆ιὸς δῖόν τινα εἶναι ζητοῦσι τὴν ψυχὴν τὸν ὑφ΄ αὑτῶν 
ἐρώµενον· σκο ποῦσιν οὖν εἰ φιλόσοφός τε καὶ ἡγεµονικὸς τὴν φύσιν͵ καὶ ὅταν 
αὐτὸν εὑρόντες ἐρασθῶσι͵ πᾶν ποιοῦσιν ὅπως τοιοῦτος ἔσται. ἐὰν οὖν µὴ 
πρότερον ἐµβεβῶσι τῷ ἐπιτηδεύµατι͵ τότε ἐπιχειρήσαντες µανθάνουσί τε ὅθεν 
ἄν τι δύνωνται καὶ αὐτοὶ µετέρχονται͵ ἰχνεύοντες δὲ παρ΄ ἑαυτῶν ἀνευρίσκειν 
253.a τὴν τοῦ σφετέρου θεοῦ φύσιν εὐποροῦσι διὰ τὸ συντόνως ἠναγκάσθαι 
πρὸς τὸν θεὸν βλέπειν͵ καὶ ἐφαπτόµενοι αὐτοῦ τῇ µνήµῃ ἐνθουσιῶντες ἐξ 
ἐκείνου λαµβάνουσι τὰ ἔθη καὶ τὰ ἐπιτηδεύµατα͵ καθ΄ ὅσον δυνατὸν θεοῦ 
ἀνθρώπῳ µετα σχεῖν· καὶ τούτων δὴ τὸν ἐρώµενον αἰτιώµενοι ἔτι τε µᾶλλον 
ἀγαπῶσι͵ κἂν ἐκ ∆ιὸς ἀρύτωσιν ὥσπερ αἱ βάκχαι͵ ἐπὶ τὴν τοῦ ἐρωµένου ψυχὴν 
ἐπαντλοῦντες ποιοῦσιν ὡς δυνατὸν 253.b ὁµοιότατον τῷ σφετέρῳ θεῷ. ὅσοι δ΄ 
αὖ µεθ΄ ῞Ηρας εἵποντο͵ βασιλικὸν ζητοῦσι͵ καὶ εὑρόντες περὶ τοῦτον πάντα 
δρῶσιν τὰ αὐτά. οἱ δὲ Ἀπόλλωνός τε καὶ ἑκάστου τῶν θεῶν οὕτω κατὰ τὸν 
θεὸν ἰόντες ζητοῦσι τὸν σφέτερον παῖδα πεφυκέναι͵ καὶ ὅταν κτήσωνται͵ 
µιµούµενοι αὐτοί τε καὶ τὰ παιδικὰ πείθοντες καὶ ῥυθµίζοντες εἰς τὸ ἐκείνου 
ἐπιτήδευµα καὶ ἰδέαν ἄγουσιν͵ ὅση ἑκάστῳ δύναµις͵ οὐ φθόνῳ οὐδ΄ ἀνελευ 
θέρῳ δυσµενείᾳ χρώµενοι πρὸς τὰ παιδικά͵ ἀλλ΄ εἰς ὁµοιότητα 253.c αὑτοῖς καὶ 
τῷ θεῷ ὃν ἂν τιµῶσι πᾶσαν πάντως ὅτι µάλιστα πειρώµενοι ἄγειν οὕτω 
ποιοῦσι. προθυµία µὲν οὖν τῶν ὡς ἀληθῶς ἐρώντων καὶ τελετή͵ ἐάν γε 
διαπράξωνται ὃ προθυ µοῦνται ᾗ λέγω͵ οὕτω καλή τε καὶ εὐδαιµονικὴ ὑπὸ τοῦ 
δι΄ ἔρωτα µανέντος φίλου τῷ φιληθέντι γίγνεται͵ ἐὰν αἱρεθῇ· ἁλίσκεται δὲ δὴ ὁ 
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αἱρεθεὶς τοιῷδε τρόπῳ. Καθάπερ ἐν ἀρχῇ τοῦδε τοῦ µύθου τριχῇ διείλοµεν 
ψυχὴν ἑκάστην͵ ἱπποµόρφω µὲν δύο τινὲ εἴδη͵ ἡνιοχικὸν δὲ εἶδος 
253.d τρίτον͵ καὶ νῦν ἔτι ἡµῖν ταῦτα µενέτω. τῶν δὲ δὴ ἵππων ὁ µέν͵ φαµέν͵ 
ἀγαθός͵ ὁ δ΄ οὔ· ἀρετὴ δὲ τίς τοῦ ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ κακία͵ οὐ διείποµεν͵ νῦν δὲ 
λεκτέον. ὁ µὲν τοίνυν αὐτοῖν ἐν τῇ καλλίονι στάσει ὢν τό τε εἶδος ὀρθὸς καὶ 
διηρθρωµένος͵ ὑψαύχην͵ ἐπίγρυπος͵ λευκὸς ἰδεῖν͵ µελανόµ µατος͵ τιµῆς ἐραστὴς 
µετὰ σωφροσύνης τε καὶ αἰδοῦς͵ καὶ ἀληθινῆς δόξης ἑταῖρος͵ ἄπληκτος͵ 
κελεύσµατι µόνον καὶ 253.e λόγῳ ἡνιοχεῖται· ὁ δ΄ αὖ σκολιός͵ πολύς͵ εἰκῇ 
συµπεφορη µένος͵ κρατεραύχην͵ βραχυτράχηλος͵ σιµοπρόσωπος͵ µελάγ χρως͵ 
γλαυκόµµατος͵ ὕφαιµος͵ ὕβρεως καὶ ἀλαζονείας ἑταῖρος͵ περὶ ὦτα λάσιος͵ 
κωφός͵ µάστιγι µετὰ κέντρων µόγις ὑπεί κων. ὅταν δ΄ οὖν ὁ ἡνίοχος ἰδὼν τὸ 
ἐρωτικὸν ὄµµα͵ πᾶσαν αἰσθήσει διαθερµήνας τὴν ψυχήν͵ γαργαλισµοῦ τε καὶ 
πόθου 254.a κέντρων ὑποπλησθῇ͵ ὁ µὲν εὐπειθὴς τῷ ἡνιόχῳ τῶν ἵππων͵ ἀεί τε 
καὶ τότε αἰδοῖ βιαζόµενος͵ ἑαυτὸν κατέχει µὴ ἐπι πηδᾶν τῷ ἐρωµένῳ· ὁ δὲ οὔτε 
κέντρων ἡνιοχικῶν οὔτε µάστιγος ἔτι ἐντρέπεται͵ σκιρτῶν δὲ βίᾳ φέρεται͵ καὶ 
πάντα πράγµατα παρέχων τῷ σύζυγί τε καὶ ἡνιόχῳ ἀναγκάζει ἰέναι τε πρὸς τὰ 
παιδικὰ καὶ µνείαν ποιεῖσθαι τῆς τῶν ἀφροδισίων χάριτος. τὼ δὲ κατ΄ ἀρχὰς 
µὲν ἀντιτείνετον 254.b ἀγανακτοῦντε͵ ὡς δεινὰ καὶ παράνοµα ἀναγκαζοµένω· 
τελευ τῶντε δέ͵ ὅταν µηδὲν ᾖ πέρας κακοῦ͵ πορεύεσθον ἀγοµένω͵ εἴξαντε καὶ 
ὁµολογήσαντε ποιήσειν τὸ κελευόµενον. καὶ πρὸς αὐτῷ τ΄ ἐγένοντο καὶ εἶδον 
τὴν ὄψιν τὴν τῶν παιδικῶν ἀστράπτουσαν. ἰδόντος δὲ τοῦ ἡνιόχου ἡ µνήµη 
πρὸς τὴν τοῦ κάλλους φύσιν ἠνέχθη͵ καὶ πάλιν εἶδεν αὐτὴν µετὰ σωφροσύνης 
ἐν ἁγνῷ βάθρῳ βεβῶσαν· ἰδοῦσα δὲ ἔδεισέ τε καὶ σεφθεῖσα ἀνέπεσεν ὑπτία͵ καὶ 
ἅµα ἠναγκάσθη εἰς 254.c τοὐπίσω ἑλκύσαι τὰς ἡνίας οὕτω σφόδρα͵ ὥστ΄ ἐπὶ τὰ 
ἰσχία ἄµφω καθίσαι τὼ ἵππω͵ τὸν µὲν ἑκόντα διὰ τὸ µὴ ἀντιτείνειν͵ τὸν δὲ 
ὑβριστὴν µάλ΄ ἄκοντα. ἀπελθόντε δὲ ἀπωτέρω͵ ὁ µὲν ὑπ΄ αἰσχύνης τε καὶ 
θάµβους ἱδρῶτι πᾶσαν ἔβρεξε τὴν ψυχήν͵ ὁ δὲ λήξας τῆς ὀδύνης͵ ἣν ὑπὸ τοῦ 
χαλινοῦ τε ἔσχεν καὶ τοῦ πτώµατος͵ µόγις ἐξαναπνεύσας ἐλοιδόρησεν ὀργῇ͵ 
πολλὰ κακίζων τόν τε ἡνίοχον καὶ τὸν ὁµόζυγα ὡς δειλίᾳ τε καὶ ἀνανδρίᾳ 
λιπόντε τὴν τάξιν καὶ 254.d ὁµολογίαν· καὶ πάλιν οὐκ ἐθέλοντας προσιέναι 
ἀναγκάζων µόγις συνεχώρησεν δεοµένων εἰς αὖθις ὑπερβαλέσθαι. ἐλ θόντος δὲ 
τοῦ συντεθέντος χρόνου [οὗ] ἀµνηµονεῖν προσ ποιουµένω ἀναµιµνῄσκων͵ 
βιαζόµενος͵ χρεµετίζων͵ ἕλκων ἠνάγκασεν αὖ προσελθεῖν τοῖς παιδικοῖς ἐπὶ 
τοὺς αὐτοὺς λόγους͵ καὶ ἐπειδὴ ἐγγὺς ἦσαν͵ ἐγκύψας καὶ ἐκτείνας τὴν κέρκον͵ 
ἐνδακὼν τὸν χαλινόν͵ µετ΄ ἀναιδείας ἕλκει· ὁ δ΄ 254.e ἡνίοχος ἔτι µᾶλλον 
ταὐτὸν πάθος παθών͵ ὥσπερ ἀπὸ ὕσ πληγος ἀναπεσών͵ ἔτι µᾶλλον τοῦ 
ὑβριστοῦ ἵππου ἐκ τῶν ὀδόντων βίᾳ ὀπίσω σπάσας τὸν χαλινόν͵ τήν τε 
κακηγόρον γλῶτταν καὶ τὰς γνάθους καθῄµαξεν καὶ τὰ σκέλη τε καὶ τὰ ἰσχία 
πρὸς τὴν γῆν ἐρείσας ὀδύναις ἔδωκεν. ὅταν δὲ ταὐτὸν πολλάκις πάσχων ὁ 
πονηρὸς τῆς ὕβρεως λήξῃ͵ ταπεινωθεὶς ἕπεται ἤδη τῇ τοῦ ἡνιόχου προνοίᾳ͵ καὶ 
ὅταν ἴδῃ τὸν καλόν͵ φόβῳ διόλλυται· ὥστε συµβαίνει τότ΄ ἤδη τὴν τοῦ ἐραστοῦ 
ψυχὴν τοῖς παιδικοῖς αἰδουµένην τε καὶ δεδιυῖαν 255.a ἕπεσθαι. ἅτε οὖν πᾶσαν 
θεραπείαν ὡς ἰσόθεος θεραπευό µενος οὐχ ὑπὸ σχηµατιζοµένου τοῦ ἐρῶντος 
ἀλλ΄ ἀληθῶς τοῦτο πεπονθότος͵ καὶ αὐτὸς ὢν φύσει φίλος τῷ θερα πεύοντι͵ ἐὰν 
ἄρα καὶ ἐν τῷ πρόσθεν ὑπὸ συµφοιτητῶν ἤ τινων ἄλλων διαβεβληµένος ᾖ͵ 
λεγόντων ὡς αἰσχρὸν ἐρῶντι πλησιάζειν͵ καὶ διὰ τοῦτο ἀπωθῇ τὸν ἐρῶντα͵ 
προϊόντος δὲ ἤδη τοῦ χρόνου ἥ τε ἡλικία καὶ τὸ χρεὼν ἤγαγεν εἰς 255.b τὸ 
προσέσθαι αὐτὸν εἰς ὁµιλίαν· οὐ γὰρ δήποτε εἵµαρται κακὸν κακῷ φίλον οὐδ΄ 
ἀγαθὸν µὴ φίλον ἀγαθῷ εἶναι. προσεµένου δὲ καὶ λόγον καὶ ὁµιλίαν 
δεξαµένου͵ ἐγγύθεν ἡ εὔνοια γιγνοµένη τοῦ ἐρῶντος ἐκπλήττει τὸν ἐρώµενον 
διαισθανόµενον ὅτι οὐδ΄ οἱ σύµπαντες ἄλλοι φίλοι τε καὶ οἰκεῖοι µοῖραν φιλίας 
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οὐδεµίαν παρέχονται πρὸς τὸν ἔνθεον φίλον. ὅταν δὲ χρονίζῃ τοῦτο δρῶν καὶ 
πλησιάζῃ µετὰ τοῦ ἅπτεσθαι ἔν τε γυµνασίοις καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ὁµιλίαις͵ 255.c 
τότ΄ ἤδη ἡ τοῦ ῥεύµατος ἐκείνου πηγή͵ ὃν ἵµερον Ζεὺς Γανυµήδους ἐρῶν 
ὠνόµασε͵ πολλὴ φεροµένη πρὸς τὸν ἐραστήν͵ ἡ µὲν εἰς αὐτὸν ἔδυ͵ ἡ δ΄ 
ἀποµεστουµένου ἔξω ἀπορρεῖ· καὶ οἷον πνεῦµα ἤ τις ἠχὼ ἀπὸ λείων τε καὶ 
στερεῶν ἁλλοµένη πάλιν ὅθεν ὡρµήθη φέρεται͵ οὕτω τὸ τοῦ κάλλους ῥεῦµα 
πάλιν εἰς τὸν καλὸν διὰ τῶν ὀµµάτων ἰόν͵ ᾗ πέφυκεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἰέναι 
ἀφικόµενον καὶ ἀνα 255.d πτερῶσαν͵ τὰς διόδους τῶν πτερῶν ἄρδει τε καὶ 
ὥρµησε πτεροφυεῖν τε καὶ τὴν τοῦ ἐρωµένου αὖ ψυχὴν ἔρωτος ἐνέπλησεν. ἐρᾷ 
µὲν οὖν͵ ὅτου δὲ ἀπορεῖ· καὶ οὔθ΄ ὅτι πέπονθεν οἶδεν οὐδ΄ ἔχει φράσαι͵ ἀλλ΄ 
οἷον ἀπ΄ ἄλλου ὀφθαλµίας ἀπολελαυκὼς πρόφασιν εἰπεῖν οὐκ ἔχει͵ ὥσπερ δὲ ἐν 
κατόπτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν λέληθεν. καὶ ὅταν µὲν ἐκεῖνος παρῇ͵ λήγει 
κατὰ ταὐτὰ ἐκείνῳ τῆς ὀδύνης͵ ὅταν δὲ ἀπῇ͵ κατὰ ταὐτὰ αὖ ποθεῖ καὶ 
ποθεῖται͵ εἴδωλον 255.e ἔρωτος ἀντέρωτα ἔχων· καλεῖ δὲ αὐτὸν καὶ οἴεται οὐκ 
ἔρωτα ἀλλὰ φιλίαν εἶναι. ἐπιθυµεῖ δὲ ἐκείνῳ παραπλησίως µέν͵ ἀσθενεστέρως 
δέ͵ ὁρᾶν͵ ἅπτεσθαι͵ φιλεῖν͵ συγκατακεῖσθαι· καὶ δή͵ οἷον εἰκός͵ ποιεῖ τὸ µετὰ 
τοῦτο ταχὺ ταῦτα. ἐν οὖν τῇ συγκοιµήσει τοῦ µὲν ἐραστοῦ ὁ ἀκόλαστος ἵππος 
ἔχει ὅτι λέγῃ πρὸς τὸν ἡνίοχον͵ καὶ ἀξιοῖ ἀντὶ πολλῶν πόνων 256.a σµικρὰ 
ἀπολαῦσαι· ὁ δὲ τῶν παιδικῶν ἔχει µὲν οὐδὲν εἰπεῖν͵ σπαργῶν δὲ καὶ ἀπορῶν 
περιβάλλει τὸν ἐραστὴν καὶ φιλεῖ͵ ὡς σφόδρ΄ εὔνουν ἀσπαζόµενος͵ ὅταν τε 
συγκατακέωνται͵ οἷός ἐστι µὴ ἂν ἀπαρνηθῆναι τὸ αὑτοῦ µέρος χαρίσασθαι τῷ 
ἐρῶντι͵ εἰ δεηθείη τυχεῖν· ὁ δὲ ὁµόζυξ αὖ µετὰ τοῦ ἡνιόχου πρὸς ταῦτα µετ΄ 
αἰδοῦς καὶ λόγου ἀντιτείνει. ἐὰν µὲν δὴ οὖν εἰς τεταγµένην τε δίαιταν καὶ 
φιλοσοφίαν νικήσῃ τὰ βελτίω τῆς διανοίας ἀγαγόντα͵ µακάριον µὲν καὶ 
ὁµονοητικὸν τὸν ἐνθάδε βίον διάγουσιν͵ ἐγκρατεῖς αὑτῶν καὶ κόσµιοι ὄντες͵ 
δουλωσάµενοι µὲν ᾧ κακία ψυχῆς ἐνε γίγνετο͵ ἐλευθερώσαντες δὲ ᾧ ἀρετή· 
τελευτήσαντες δὲ δὴ ὑπόπτεροι καὶ ἐλαφροὶ γεγονότες τῶν τριῶν παλαισµάτων 
τῶν ὡς ἀληθῶς Ὀλυµπιακῶν ἓν νενικήκασιν͵ οὗ µεῖζον ἀγαθὸν οὔτε 
σωφροσύνη ἀνθρωπίνη οὔτε θεία µανία δυνατὴ πορίσαι ἀνθρώπῳ. ἐὰν δὲ δὴ 
διαίτῃ φορτικωτέρᾳ τε καὶ 256.c ἀφιλοσόφῳ͵ φιλοτίµῳ δὲ χρήσωνται͵ τάχ΄ ἄν 
που ἐν µέθαις ἤ τινι ἄλλῃ ἀµελείᾳ τὼ ἀκολάστω αὐτοῖν ὑποζυγίω λαβόντε τὰς 
ψυχὰς ἀφρούρους͵ συναγαγόντε εἰς ταὐτόν͵ τὴν ὑπὸ τῶν πολλῶν µακαριστὴν 
αἵρεσιν εἱλέσθην τε καὶ διεπρα ξάσθην· καὶ διαπραξαµένω τὸ λοιπὸν ἤδη 
χρῶνται µὲν αὐτῇ͵ σπανίᾳ δέ͵ ἅτε οὐ πάσῃ δεδογµένα τῇ διανοίᾳ πράτ τοντες. 
φίλω µὲν οὖν καὶ τούτω͵ ἧττον δὲ ἐκείνων͵ ἀλλή 256.d λοιν διά τε τοῦ ἔρωτος 
καὶ ἔξω γενοµένω διάγουσι͵ πίστεις τὰς µεγίστας ἡγουµένω ἀλλήλοιν 
δεδωκέναι τε καὶ δεδέχθαι͵ ἃς οὐ θεµιτὸν εἶναι λύσαντας εἰς ἔχθραν ποτὲ 
ἐλθεῖν. ἐν δὲ τῇ τελευτῇ ἄπτεροι µέν͵ ὡρµηκότες δὲ πτεροῦσθαι ἐκβαί νουσι τοῦ 
σώµατος͵ ὥστε οὐ σµικρὸν ἆθλον τῆς ἐρωτικῆς µανίας φέρονται· εἰς γὰρ σκότον 
καὶ τὴν ὑπὸ γῆς πορείαν οὐ νόµος ἐστὶν ἔτι ἐλθεῖν τοῖς κατηργµένοις ἤδη τῆς 
ὑπου ρανίου πορείας͵ ἀλλὰ φανὸν βίον διάγοντας εὐδαιµονεῖν 256.e µετ΄ 
ἀλλήλων πορευοµένους͵ καὶ ὁµοπτέρους ἔρωτος χάριν͵ ὅταν γένωνται͵ 
γενέσθαι. Ταῦτα τοσαῦτα͵ ὦ παῖ͵ καὶ θεῖα οὕτω σοι δωρήσεται ἡ παρ΄ ἐραστοῦ 
φιλία· ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ µὴ ἐρῶντος οἰκειότης͵ σωφροσύνῃ θνητῇ κεκραµένη͵ θνητά 
τε καὶ φειδωλὰ οἰκονο µοῦσα͵ ἀνελευθερίαν ὑπὸ πλήθους ἐπαινουµένην ὡς 
ἀρετὴν 257.a τῇ φίλῃ ψυχῇ ἐντεκοῦσα͵ ἐννέα χιλιάδας ἐτῶν περὶ γῆν 
κυλινδουµένην αὐτὴν καὶ ὑπὸ γῆς ἄνουν παρέξει. 
 
 
 
Μετάφραση (Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος Πλάτωνος Φαίδρος): 
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Σχετικά λοιπόν µε την αθανασία της, είναι ικανοποιητικά αυτά. 

Για την ιδέα όµως αυτής θα πρέπει να µιλήσουµε. Τι λογής είναι βέβαια, 
αυτό για να φανεί χρειάζεται θεϊκή και µακρά διήγηση,  µε τι πράγµα 
όµως µοιάζει, αυτό για να φανεί αρκεί περιγραφή ανθρώπινη και 
µικρότερη. Με αυτή λοιπόν ας µιλήσουµε. Μοιάζει λοιπόν µε τη σύνδετη 
δύναµη που έχει ένα ζευγάρι φτερωτά άλογα µαζί µε τον ηνίοχο. Τα 
άλογα λοιπόν των θεών και οι ηνίοχοι είναι όλοι αγαθοί και 
προέρχονται από αγαθούς, ενώ στους άλλους είναι ανακατωµένα. Και 
πρώτα ο δικός µας άρχοντας βαστάει µε τα ηνία ένα µονάχα ζευγάρι 
άλογα, κι έπειτα από τ’ άλογα το ένα είναι αγαθό και καλό και από 
αγαθή γεννιά, ενώ το άλλο είναι απ’ αντίθετη και αντίθετο. Έτσι η 
ηνιόχηση µας είναι εξ’ ανάγκης δύσκολη και χαλεπή. Πρέπει να 
αποπειραθούµε να πούµε πως ειπώθηκε ότι το ένα είναι θνητό και το 
άλλο αθάνατο ζώο. Όλη η ψυχή φροντίζει όλο το άψυχο και διατρέχει 
όλο τον ουρανό, άλλοτε µε την µια και άλλοτε µε την άλλη µορφή. Κι 
εκείνη λοιπόν που είναι τέλεια και φτερωτή πορεύεται µετέωρη και 
εξουσιάζει όλο το κόσµο. Η άλλη που έχει χάσει τα φτερά της, φέρεται 
(από εδώ και από εκεί) ώσπου να πιαστεί από κάτι στέρεο, όπου και 
κατοικεί, παίρνοντας τον εαυτό του και όλο αυτό, ψυχή και σώµα µαζί, 
το ονοµάζουν ζώο και έχει την επωνυµία θνητό. Ποιό όµως ονοµάζουµε 
αθάνατο, δεν έχουµε ούτε ένα λόγο θεµελιωµένο µε τη λογική µας, αλλά 
πλάθουµε, χωρίς να δούµε και χωρίς να νοήσουµε καθαρά, το θεό ένα 
αθάνατο ζώο το οποίο έχει ψυχή και σώµα που συµφυτά στους αιώνες 
για πάντα είναι. Αλλά αυτά ας είναι και ας λέγονται, όπως στο θεό 
αρέσει, την αιτία όµως που αποβάλλονται τα φτερά κι από την οποία η 
ψυχή βρίσκεται σε αυτή την απορία, ας την εξετάσουµε, και είναι 
περίπου τέτοια. Η δύναµη του φτερού είναι το φυσικό της να τραβάει 
προς τα πάνω το βαρύ και να το πηγαίνει ψηλά εκεί που των θεών το 
γένος κατοικεί. Και απ’ όσα είναι σχετικά µε το σώµα η ψυχή έχει γίνει 
κοινωνός περισσότερο µε το θεϊκό. Και το θεϊκό είναι όµορφο, σοφό και 
αγαθό και ό,τι άλλο όµοιο. Μ’ αυτά πιο πολύ τρέφεται και µεγαλώνει το 
φτέρωµα της ψυχής, ενώ µε το αισχρό και µε το κακό και µε τ’ άλλα τα 
αντίθετα φθίνει και χάνεται. Ο µεγάλος λοιπόν άρχοντας στον ουρανό ο 
Ζεύς, οδηγώντας το φτερωτό του άρµα, πορεύεται πρώτος φροντίζοντας 
και διακοσµώντας τα πάντα και τον ακολουθεί στρατιά θεών  και 
δαιµόνων µε έντεκα µέρη παρατεταγµένη. Γιατί η Εστία µένει µόνη στον 
οίκο των θεών. Οι άλλοι όµως θεοί όσοι είναι διαταγµένοι µέσα στον 
αριθµό των δώδεκα, πάνε µπροστά σαν άρχοντες µε την τάξη που έχει 
ταχθεί ο καθένας. Πολλές λοιπόν ευχάριστες θέες και διέξοδοι 
βρίσκονται εντός του ουρανού, που τα διαβαίνει το ευτυχισµένο γένος 
των θεών, και καθένας από αυτούς πράττει το αντικείµενό του και 
ακολουθεί όποιος πάντοτε θέλει και µπορεί, γιατί ο φθόνος στέκει έξω 
από το θείο χορό. Και όταν πάνε σε τραπέζι και σε γλέντι, ανεβαίνουν 
πηγαίνοντας προς τα πάνω ως την άκρη της αψίδας του ουρανού. Σ’ αυτή 
λοιπόν την άνοδο τα οχήµατα των θεών, όντας ισόρροπα και 
καλοκυβέρνητα πάνε εύκολα, ενώ τα άλλα µε µόχθο. Γιατί το άλογο που 
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µετέχει στην κακία ρέπει προς τη γη και βαραίνει, αν δεν είναι καλά 
γυµνασµένο από τον ηνίοχο. Κι εδώ πρόκειται για το πόνο και τον 
τελευταίο αγώνα της ψυχής. Εκείνες βέβαια οι ψυχές που καλούνται 
αθάνατες,  όταν φτάσουν προς την άκρη, περνάνε έξω, στέκουν πάνω 
στα νώτα του ουρανού και καθώς στέκουν η περιφορά της πάει γύρω και 
αυτές βλέπουνε τα όσα είναι έξω απ’ τον ουρανό. Τον υπερουράνιο όµως 
τόπο, ούτε κανείς από τους εδώ ποιητές δεν ύµνησε ποτέ ούτε θα τον 
υµνήσει όπως του αξίζει. Είναι όµως έτσι περίπου, γιατί πρέπει 
τουλάχιστον να τολµήσει κανείς, να πει το αληθές, αφού άλλωστε µιλάει 
για την αλήθεια. Γιατί η άχρωµη και ασχηµάτιστη και ανέγγιχτη ουσία, 
που αληθινά υπάρχει είναι θεατή µονάχα από το κυβερνήτη της ψυχής, 
το νου, που την ζητάει το γένος της αληθινής γνώσης και βρίσκεται σε 
τούτον εκεί τον τόπο. Η διάνοια λοιπόν του θεού, επειδή τρέφεται µε το 
νου και µε την καθαρή επιστήµη, και η  διάνοια κάθε ψυχής που 
πρόκειται να δεχθεί αυτό που της ταιριάζει, όταν ύστερα από πολύ 
χρόνο δει ξανά το ον, το αγαπάει και βλέποντας αληθινά τρέφεται και 
ευχαριστιέται, ώσπου η περιφορά την φέρει, να ολοκληρώσει αυτό  τον 
κύκλο και έρθει σε αυτό το σηµείο. Σ’ αυτή όµως την περίοδο βλέπει 
καθαρά και την ίδια τη δικαιοσύνη, τη σωφροσύνη και την επιστήµη, όχι 
εκείνη που τη συνοδεύει η γένεση, ούτε εκείνη που είναι άλλη για κάθε 
πράγµα απ’ όσα εµείς τώρα λέµε πως υπάρχουν, αλλά την όντως 
επιστήµη, αυτή που βρίσκεται µέσα σ’ αυτό που πραγµατικά υπάρχει, και 
αφού δει η ψυχή και τα άλλα τα αληθινά όντα και τα χορτάσει, 
βυθίζεται πάλι στο µέσα µέρος του ουρανού και πηγαίνει στον οίκο της. 
Κι αφού επιστρέψει αυτή, ο ηνίοχος βάζει τα άλογα στη φάτνη και τους 
δίνει αµβροσία και έπειτα τα ποτίζει µε νέκταρ και αυτός είναι ο βίος 
των θεών. Απ’ τις άλλες όµως ψυχές, όποια ακολουθεί άριστα την πορεία 
του θεού και του µοιάζει εκείνης υπερύψωσε προς τον έξω τόπο το 
κεφάλι ο ηνίοχος της και έκανε κι αυτή την περιφορά µαζί µε τον θεό, 
παρόλο που ήταν θορυβούµενη από τα άλογά της. 
 Και µε µόχθο βλέπει τα όντα. Κάποια άλλη πάλι άλλοτε υψώνεται 
και άλλοτε βυθίζεται, κι επειδή τα άλογα τραβάνε µε βία, άλλα βλέπει κι 
άλλα δεν βλέπει. Κι όλες οι άλλες ποθούνε όλες να πάνε προς τα πάνω 
και ακολουθούν, µα τους λείπει η δύναµη κι έτσι κάνουν µαζί το γύρο, 
µα κάτω απ’ το θόλο του ουρανού, πατώντας η µια την άλλη και 
προσπαθώντας  να επιβληθούν και να πρωτοπεράσει η µια την άλλη. Και 
γίνεται θόρυβος κι άµιλλα και χύνεται ο τελευταίος ιδρώτας, όπου από 
την κακία του ηνιόχου πολλές ψυχές µειονεκτούν και πολλές 
θρυµµατίζουν πολλά φτερά. Όλες µαζί έχοντας πολύ πόνο, φεύγουν 
χωρίς να δουν τη θέα του όντος και όταν φύγουν χρησιµοποιούν για 
τροφή τις παραστάσεις. Η αιτία όµως που πάνε µε πολύ σπουδή να δούνε 
το πεδίο της αλήθειας που βρίσκεται, είναι πως από το εκεί λιβάδι 
τυχαίνει να βγαίνει η τροφή που  αρµόζει στο καλύτερο µέρος της ψυχής  
και πως των φτερών το φύτρωµα, απ’ το οποίο η ψυχή ανακουφίζεται, 
τρέφεται απ’ αυτό. Και υπάρχει τούτος ο νόµος της Αδράστειας , όποια 
ψυχή γίνει συνοπαδός του θεού και δει κάτι από τα αληθινά να µένει 
απείραχτη από το κακό ως την άλλη περίοδο της περιφοράς. Κι αν 
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πάντοτε µπορεί τούτο να το κάνει, πάντοτε να είναι αβλαβής. Όταν όµως 
δεν δει τίποτα, γιατί της έλειψε η δύναµη ν’ ακολουθήσει και από 
κακοτυχία γεµίσει λήθη και κακία και βαρύνει και από το βάρος ρίξει τα 
φτερά της και πέσει πάνω στη γη. 
Τότε είναι νόµος αυτή η ψυχή να µη φυτευτεί στην πρώτη  γέννησή της σε 
κανενός θηρίου φύση. Αλλά όποια ψυχή είδε τα πιο πολλά να φυτευθεί 
σε σπέρµα άνδρα που θα γίνει, φιλόσοφος ή φίλος της οµορφιάς ή σε 
κάποιου µουσικού ή και φίλου του έρωτα. Η δεύτερη σ’ ενός βασιλιά 
εννόµου ή που είναι καλός στον πόλεµο και ικανός στο να εξουσιάζει. Η 
τρίτη σ’ ενός πολιτικού ή σε κάποιου που να ασχολείται µε τα 
οικονοµικά ή σε κάποιον που να θέλει να αποκτήσει πολλά. Η τέταρτη σ’ 
ενός που του αρέσει ο πόνος της γυµναστικής ή κανενός που θα 
ασχολείται µε την ίαση του σώµατος. Η πέµπτη θα έχει ζωή που να 
ασχολείται µε τη µαντική ή µε κάποια ιεροτελεστική. Στην έκτη θα 
αρµόζει βίος ποιητικός ή σχετικός µε τη µίµηση, στην έβδοµη βίος εργάτη 
ή αγρότη, στην όγδοη σοφιστικός ή δηµοκοπικός και στην ένατη κανενός 
τυράννου.  
 Και από αυτούς όλους όποιος όµως κάνει ζωή δίκαια βρίσκει 
καλύτερη τύχη, όποιος όµως κάνει άδικη ζωή χειρότερη. Γιατί κάθε ψυχή 
δεν ξαναγυρίζει εκεί απ’ όπου έρχεται πριν από δέκα χιλιάδες χρόνια, 
γιατί δεν βγάζει φτερά πριν περάσει τόσος χρόνος, εκτός απ’ την ψυχή 
εκείνου που φιλοσόφησε άδολα ή εκείνου που µε την φιλοσοφία 
αγάπησε τα παιδιά. Αυτές οι ψυχές βγάζουν φτερά στην τρίτη χιλιόχρονη 
περίοδο, αν διάλεξαν τρεις συνεχείς φορές αυτόν το βίο, έτσι βγάζουν 
φτερά και φεύγουν στα τρεις χιλιάδες χρόνια. Οι άλλες όµως όταν 
τελειώσουν την πρώτη ζωή δικάζονται και αφού κριθούν, άλλες πάνε 
στους τόπους της τιµωρίας που είναι κάτω απ’ τη γη για να ξεπληρώσουν 
εκεί την ποινή τους. Άλλες πάλι µετά τη δίκη τους ανακουφίζονται και 
πηγαίνουν σε κάποιο τόπο του ουρανού και ζουν εκεί αντάξια µε τη ζωή 
που έκαναν όταν είχαν µορφή ανθρώπου. Όµως στα χίλια χρόνια και οι 
δύο φτάνουν σε κλήρωση και σε εκλογή της δεύτερης ζωής και διαλέγει η 
κάθε µια όποιο βίο θέλει. Όπου και στο βίο ενός θηρίου µια ανθρώπινη 
ψυχή µπορεί να φτάσει κι από το ζώο να ξαναπάει σε άνθρωπο, όποια 
ψυχή ήτανε κάποτε άνθρωπος. Γιατί η ψυχή που δεν είδε ποτέ την 
αλήθεια δεν θα φτάσει σ’ αυτή τη µορφή. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να 
καταλαβαίνει ότι λέγεται (κατ’ είδος) στην µορφή της έννοιας, που 
βγαίνει µέσα από τις πολλές αισθήσεις και συναιρείται σε ένα λογισµό, 
249c. Και τούτο είναι η ανάµνηση, που έχουµε για εκείνα, τα οποία είδε 
κάποτε η ψυχή µας όταν πορεύθηκε µαζί µε το θεό κι όταν είδε από ψηλά 
αυτά που λέµε τώρα πως υπάρχουν και αφού σήκωσε το κεφάλι πάνω 
στο όντως ον. Γι’ αυτό µάλιστα, δίκαια φτερώνεται µόνο η ψυχή του 
φιλοσόφου, γιατί είναι πάντα µε τη δύναµη της µνήµης της κοντά σε 
εκείνα, όπου είναι και ο θεός και γι’ αυτό είναι θεός. Όποιος άνδρας 
χρησιµοποιεί σωστά τέτοιου είδους αναµνήσεις και πάντα προσδέχεται 
τέλεια τις µυσταγωγίες. Αυτός µόνο γίνεται πραγµατικά τέλειος. Και 
όταν αφήνει τα ανθρώπινα σπουδάγµατα και βρίσκεται κοντά στο θείο, 
τότε νουθετείται απ’ τους πολλούς, επειδή τάχα παρακινείται σε τέτοιες 
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ασχολίες, αλλά διαφεύγει στους πολλούς ότι αυτός είναι γεµάτος από το 
θεό. 
 Φτάνοντας λοιπόν εδώ, ολόκληρος ο λόγος γίνεται για την τέταρτη 
µανία, αυτήν, που όταν κανείς βγάζει φτερά και αφού έχει αναπτερωθεί 
και είναι πρόθυµος να πετάξει, αδυνατεί όµως και κοιτάζει πάνω σαν 
πουλί κι αµελεί τα κάτω και κατηγορείται πως είναι µανιακός, 249e.   

Αυτή όµως απ’ όλες τις ενθουσιάσεις είναι άριστη και προέρχεται 
απ’ την πιο καλή πηγή και για αυτόν που την έχει και γι’ αυτόν που 
γίνεται κοινωνός της. Κι αυτός που µετέχει σ’ αυτή την µανία, αυτός που 
αγαπάει την οµορφιά, λέγεται εραστής. Γιατί καθώς έχει λεχθεί, γιατί 
κάθε ψυχή του ανθρώπου από τη δύση της έχει δει τα όντα, αλλιώς δε θα 
ερχόταν σ’ αυτό το ζώντα οργανισµό. ∆εν είναι όµως εύκολο στην κάθε 
µια απ’ αυτά εδώ να ανακαλεί στη θύµηση της εκείνα, ούτε σ’ όσες για 
λίγο είδανε τότε τα εκεί, ούτε σ’ αυτές  που έπεσαν εδώ και δυστύχησαν, 
ώστε από κάποιες οµιλίες τράπηκαν προς το άδικο και ξέχασαν εκείνα 
τα ιερά που είδαν τότε. Μένουν λοιπόν λίγες που έχουν µέσα τους 
δυνατή τη θύµηση, αυτές λοιπόν όταν δουν κάποιο οµοίωµα απ’ τα εκεί 
εκπλήττονται και ούτε τους εαυτούς τους κυβερνούν. Αγνοούν ποιό είναι 
το πάθος, γιατί δεν µπορούν να το καταλάβουν καθαρά, 250b. 

Η δικαιοσύνη λοιπόν και η σωφροσύνη και όσα άλλα είναι τίµια 
για τις ψυχές δεν έχουν κανένα φέγγος, στα εδώ οµοιώµατα. Αλλά µε 
αµυδρά όργανα µε πολύ µόχθο και λίγοι πλησιάζουν τις εικόνες τους και 
βλέπουν το γένος που παριστάνουν. Το Κάλλος όµως που είδαν τότε 
ήταν λαµπρό, όταν µαζί µε το µακάριο χορό βλέπαµε την ευτυχή όψη και 
το θέαµα κι ακολουθώντας εµείς το ∆ία και άλλους θεούς τελούσαµε την 
τελετή που δίκαια λέγεται µακαριότατη. Αυτήν που τη γιορτάζουµε, 
όντας οι ίδιοι ολόκληροι και ανέπαφοι απ’ όσα κακά µας περιµένουν 
ύστερα. Και µυηθήκαµε στα ολόκληρα, στα απλά, στα ατρεµή και ευτυχή 
οράµατα και τα εποπτεύαµε µέσα σε µια καθαρή λάµψη, όντας καθαροί 
και χωρίς να δίνουµε σηµασία σε τούτο, το οποίο περιφέρουµε τώρα µαζί 
µας και το ονοµάζουµε σώµα και είµαστε δεσµευµένοι µε αυτό κατά τον 
τρόπο που είναι το στρείδι µε το όστρακο. Αυτά λοιπόν άξιζε να 
ειπωθούνε για τη θύµηση, για αυτήν που µακρολογήσαµε τώρα από τον 
πόθο µας για τα τότε. Μα η οµορφιά, όπως είπαµε, ήταν ανάµεσα σε 
εκείνα που λαµποκοπούσε. Και όταν ήρθαµε εδώ κάτω την νιώσαµε µε 
την πιο καθαρή αίσθησή µας, καθώς ολοφάνερα ακτινοβολούσε. Γιατί η 
όραση είναι η πιο δυνατή από τις αισθήσεις που µας έρχονται µέσα από 
το σώµα. Μ’αυτή δε βλέπει κανείς τη φρονιµάδα, γιατί η φρονιµάδα θα 
προκαλούσε φοβερούς έρωτες, αν µας πρόσφερε κανένα τέτοιο καθαρό 
οµοίωµα του εαυτού της που να έφτανε στην όραση µας. Ούτε και τα 
άλλα βλέπει κανείς όσα είναι αξιαγάπητα. Μα να που µονάχα η οµορφιά 
είχε αυτή τη µοίρα για να είναι κάτι κατάφωτο και πάρα πολύ αγαπητό.  

Και εκείνος λοιπόν που δεν είναι νεοµύητος ή που είναι 
διεφθαρµένος, αυτός δεν πετάει γρήγορα από δω προς τα κει, προς αυτό 
το κάλλος, βλέποντας εκείνο που εκεί κάτω έχει το ίδιο όνοµα. Και έτσι 
δεν το σέβεται όταν το βλέπει, αλλά παραδοµένος στην ηδονή προσπαθεί 
όπως τα τετράποδα να πλησιάσει και να σπείρει παιδιά. Και όντως 
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βουτηγµένος στην ακολασία δε φοβάται, ούτε ντρέπεται που κυνηγάει 
την παρα φύσιν ηδονή. Ο νεοµύητος όµως, αυτός που τότε είδε πολλά 
όταν δει ένα πρόσωπο που να µοιάζει µε θεϊκό, που να είναι καλή 
αποµίµηση της οµορφιάς ή κάποια τέτοια ιδέα δει σε σώµα, πρώτα 
πρώτα φρίττει και χωρίς να το καταλάβει τον κυριεύει καποιος σαν 
εκείνους τους τότε φόβους, έπειτα καθώς τον βλέπει σα θεό τον σέβεται 
και αν δε φοβόταν µην τον πάρουν για τελείως τρελό, θα έκανε θυσίες 
στον αγαπηµένο, σαν σε άγαλµα και σε θεό. Και όταν αυτός δει τον 
αγαπηµένο, όπως είναι από τη φρίκη, τον κυριεύει έπειτα ιδρώτας και 
ζέστη ασυνήθιστη. Γιατί καθώς δέχτηκε την απορροή του κάλλους µε τα 
µάτια του, θερµάνθηκε εκεί από όπου ποτίζεται η φύση του φτερού. Και 
αφού ζεστάθηκε έλιωσαν όσα ήταν γύρω από την έκφυση, που από 
καιρό είχανε κλείσει από σκληράδα και το εµπόδιζαν  να βγάλει 
βλαστούς. Και τώρα καθώς χύθηκε επάνω τροφή φούσκωσε και όρµησε 
να φυτρώσει από τη ρίζα ο βλαστός του φτερού από όλο το είδος της 
ψυχής. Γιατί παλιά όλη η ψυχή ήταν φτερωτή. Βράζει λοιπόν σε αυτό 
ολόκληρη και αναπηδάει. Και ότι παθαίνουν εκείνοι που βγάζουν δόντια 
γύρω σ’αυτά τη στιγµή που ξεφυτρώνουνε, τη φαγούρα και τη 
στενοχώρια γύρω από τα ούλα, το ίδιο παθαίνει και η ψυχή εκείνου που 
άρχισαν να φυτρώνουν τα φτερά της. Βράζει και τυραννιέται και την 
παιδεύει η φαγούρα καθώς φυτρώνουν τα φτερά της. Την ώρα λοιπόν 
που η ψυχή έχει τα µάτια της ριγµένα πάνω στην οµορφιά του παιδιού, 
µέρη της οµορφιάς έρχονται από εκεί και ρέουν µέσα της, και γι’αυτά 
καλείται ίµερος. Η ψυχή δέχεται το πόθο αυτόν και ποτίζεται και 
θερµαίνεται και ησυχάζει από τον πόνο της και γεµίζει χαρά. Όταν όµως 
η ψυχή χωρίσει από το όµορφο παιδί και ξεραθεί, τα ανοίγµατα των 
πόρων απ’όπου βγαίνει µε ορµή το νερό, ξεραίνονται και αυτά και άµα 
κλείσουν εµποδίζουν τη βλάστηση του φτερού. Η ψυχή όµως, κλεισµένη 
µέσα µαζί µε τον πόθο, χτυπάει σαν το αίµα µέσα στις φλέβες και χώνεται 
µέσα σε κάθε της πόρο και έτσι κεντιέται ολόγυρα όλη η ψυχή, την 
παιδεύει ο οίστρος και την σφίγγει ο πόνος. Μα από το άλλο µέρος πάλι 
έχει τη θύµηση της οµορφιάς και γεµίζει από χαρά. Και καθώς νιώθει 
µέσα της ανακατωµένα και τα δύο, πόνο και χαρά το παράξενο τούτο 
πάθηµα την ανησυχεί, τι να κάνει δεν ξέρει και ταράζεται, θυµώνει και 
ούτε τη νύχτα µπορεί να κοιµηθεί, ούτε τη µέρα να µείνει εκεί που είναι, 
µα τρέχει γεµάτη πόθο όπου νοµίζει πως θα δει εκείνον που έχει την 
οµορφιά. Και όταν τον δει και χυθεί µέσα της ο πόθος, ελευθερώνει τους 
πόρους που ήταν πριν φραγµένοι, παίρνει αναπνοή και της περνάνε οι 
κεντιές και οι πόνοι και καρπώνεται τη στιγµή αυτή πάλι τη πιο γλυκιά 
ηδονή. Γι’αυτό δε χωρίζεται µε τη θέληση της από τον όµορφο, ούτε βάζει 
κανέναν άλλο πιο ψηλά απ’αυτόν, αλλά και µητέρες και αδελφούς και 
φίλους, όλους τους ξεχνάει και δεν τη νοιάζεται καθόλου για την 
περιουσία που χάνεται από αµέλειά της, καταφρονεί όλα τα ήθη και 
όλους τους τρόπους τους καλούς, αυτά που πριν τα είχε καµάρι και είναι 
έτοιµη να γίνει δούλα σε εκείνον που ποθεί  και να κοιµάται όσο θα την 
αφήνουν πιο κοντά του, γιατί εκτός του ότι σέβεται εκείνον που έχει την 
οµορφιά, βρήκε και το µοναδικό γιατρό για τους πιο µεγάλους πόνους. 
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Και αυτό το πάθος, όµορφο παιδί, που για σένα τώρα λέω το λόγο, οι 
άνθρωποι το λένε έρωτα, µα πώς το λένε οι θεοί, φυσικά άµα το ακούσεις 
θα γελάσεις γιατί είσαι νέος. Λένε µερικοί από τους Οµηρίδες, νοµίζω, 
δύο έπη για τον έρωτα από τα απόκρυφα, και από αυτά το ένα είναι 
πολύ αλαζονικό και όχι πολύ µετρηµένο και το τραγούδί τους λέει:  

Και αυτόν βέβαια οι θνητοί τον λένε έρωτα φτερωτό, οι αθάνατοι 
όµως τον λένε Πτέρωτα γιατί είναι στη φύση του να βγάζει φτερά. 

Και αυτά µπορεί κανείς να τα δεχτεί, µα µπορεί και να µην τα 
δεχτεί. Η αιτία όµως και το πάθος εκείνων που κατέχονται από έρωτα 
είναι εκείνο που είπαµε. Όποιος λοιπόν από τους οπαδούς του ∆ία 
κυριευτεί απ’αυτό το πάθος, αυτός µπορεί να βαστάει πιο αλύγιστα το 
βάρος του έρωτα του ονοµατισµένου από τα φτερά του. Όσοι όµως 
λατρεύουν τον Άρη και µε εκείνον έκαναν το γύρο, όταν κυριευτούν από 
τον έρωτα και νοµίσουν πως αδικούνται σε κάτι από τον αγαπηµένο, 
έχουν όρεξη για φονικά και είναι έτοιµοι να θυσιάσουνε και τον εαυτό 
τους και τον αγαπηµένο. Και έτσι γίνεται µε κάθε θεό. Σε όποιον δηλαδή, 
ήταν ο καθένας οπαδός, εκείνον τιµάει και ζει όσο µπορεί µε το 
παράδειγµά του όσο είναι άβλαφτος και ζει εδώ κάτω την πρώτη του 
ζωή. Και µ’αυτό τον τρόπο συναναστρέφεται και φέρεται στους 
αγαπηµένους και στους άλλους. Και κάθε ένας λοιπόν σύµφωνα µε τον 
χαρακτήρα του, διαλέγει τον έρωτα του µέσα στους όµορφους και σαν 
αυτός να ήτανε θεός, του στήνει άγαλµα και τον στολίζει για να τον 
τιµήσει και να τον γιορτάσει.  

Όσοι λοιπόν είναι συνοδοί του ∆ία ζητούν η ψυχή εκείνου που 
αγαπούν να συγγενεύει µε το ∆ία. Κοιτάζουνε λοιπόν να είναι φύση 
φιλοσοφική και ηγεµονική κι όταν τον βρούνε και τον αγαπήσουνε, 
κάνουν το παν για να είναι τέτοιος. Κι αν πριν δεν είχαν µπει σε αυτό το 
έργο καταπιάνονται τότε και το µαθαίνουν απ’ όπου µπορέσουν και το 
ασκούν και οι ίδιοι. Κι όταν ψάχνουν µέσα τους για να βρουν τη φύση, 
του δικού τους θεού πετυχαίνουν, γιατί είναι αναγκασµένοι να βλέπουν 
έντονα προς το θεό, κι άµα τον αγγίξουν µε τη θύµηση γεµίζουν την ψυχή 
τους µε το θεό και παίρνουν απ’ αυτόν τους τρόπους και τις τέχνες, όσο 
βέβαια γίνεται στον άνθρωπο να έχει κοινά µε το θεό. Και γι’ αυτό 
νοµίζουν πως αίτιος είναι εκείνος ο αγαπηµένος και γι’ αυτό τον 
αγαπάνε πιο πολύ. Κι αν αντλούν κάτι απ’ το ∆ία, όπως οι Βάκχες το 
ξαναχύνουν πάνω στην ψυχή του αγαπηµένου και τον κάνουν όσο 
γίνεται πιο όµοιο µε το θεό τους. Και όσοι πάλι ακολουθήσανε την Ήρα 
ζητάνε βασιλικό χαρακτήρα και άµα τον βρουν κάνουν µ’ αυτόν σε όλα 
τα ίδια. Και το ίδιο κάνουν οι οπαδοί του Απόλλωνα και καθένας 
πηγαίνει σύµφωνα µε το θεό του. Και ζητάνε και ο αγαπηµένος τους να 
έχει την ίδια φύση. Κι όταν τον αποχτήσουν πάνε κι οι ίδιοι µε το 
παράδειγµα του θεού τους. Κι εκείνον που αγαπάνε προσπαθούν να τον 
πείσουν, να τον µορφώσουν και να τον οδηγήσουν µε όση δύναµη έχει ο 
καθένας στην τέχνη και στη µορφή του θεού τους. Και αυτό το κάνουν 
χωρίς να πηγαίνουν, ούτε µε φθόνο, ούτε µε ανελεύθερη κακοβουλία 
προς τον αγαπηµένο, αλλά µε όλη τη δύναµη τους προσπαθώντας να τον 
κάνουν να µοιάσει όσο γίνεται µε αυτούς και µε το θεό που λατρεύουν. Ο 
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ζήλος λοιπόν εκείνων που αληθινά κατέχονται από έρωτα και λατρεία, 
αν κατορθώσουν, όπως είπαµε, αυτό που θέλουν, τόση οµορφιά και τόση 
ευδαιµονία φέρνουν από το φίλο που είναι µανιασµένος από τον έρωτα 
στον αγαπηµένο, αν προτιµηθεί. 

Και κερδίζεται εκείνος που θα κερδηθεί µε τον ακόλουθο τρόπο. 
Όπως στην αρχή αυτού εδώ του µύθου χωρίσαµε σε τρία µέρη κάθε ψυχή, 
στα δύο που έχουν µορφή αλόγου και στο τρίτο που έχει ηνίοχου µορφή, 
έτσι ας µείνουν και τώρα για µας χωρισµένα. Και από τ’ άλογα το ένα 
είπαµε θα είναι καλό, το άλλο όµως όχι. Μα ποια είναι  η αξιοσύνη του 
καλού και ποια η κακοτροπιά του κακού δεν ξεχωρίσαµε και πρέπει να 
πούµε τώρα. Το ένα λοιπόν απ’ αυτά, όντας στην καλύτερη θέση, είναι 
και στην κορµοστασιά ίσιο και καλοδεµένο, µε τον αυχένα ψηλά, τη µύτη 
γαµψή,  χιονάτο στην όψη, µε µάτια µαύρα, φιλότιµο, µε φρονιµάδα και 
µε αιδώ και της αληθινής γνώµης φίλος, δεν έχει ανάγκη από το µαστίγιο 
και χαλινάρι του είναι µονάχα η διαταγή και ο λόγος. Το άλλο πάλι είναι 
στραβόκορµο, παχύ, στην τύχη από πολλά αίµατα ανακατωµένο, µε 
χοντρό αυχένα, κοντόλαιµο, στραβοµύτικο, µαυριδερό, γαλανόµατο, µε 
µάτια που στάζουν αίµα, της ακολασίας και της αλαζονείας φίλος, 
δασύτριχο γύρω απ’ τα αυτιά, βαρύκουο και δύσκολα υποτακτικό στο 
µαστίγιο και στα σπιρούνια. Άµα λοιπόν ο ηνίοχος δει τα µάτια της 
αγάπης και µε το βλέµµα πυρώσει όλη την ψυχή του και γεµίσει σιγά 
σιγά από οίστρο και από σπιρουνίσµατα του πόθου, εκείνο απ’τα άλογα 
που είναι υπάκουο στον ηνίοχο, όπως πάντα, έτσι και τώρα κρατιέται 
από αιδώς και βαστάει τον εαυτό του να µην πηδήξει πάνω στον 
αγαπηµένο. Το άλλο όµως δε γυρίζει ούτε µε τα σπιρούνια του ηνίοχου 
ούτε και µε το µαστίγιο, πηδάει και ρίχνεται µε βία και βασανίζοντας µε 
κάθε τρόπο και το σύντροφό του και τον ηνίοχο, τους αναγκάζει να 
πάνε στον αγαπηµένο και να θυµηθούνε τη γοητεία της ηδονής. Και αυτή 
βέβαια στην αρχή αντιστέκονται µε αγανάκτηση, γιατί βλέπουν ότι τους 
υποχρεώνει να κάνουν φριχτά και παράνοµα. Στο τέλος όµως, όταν το 
κακό δεν έχει τελειωµό, πάνε τραβηχτά, χωρίς πια να αντιστέκονται και 
συµφωνούν να κάνουν ότι εκείνο προστάζει.  

Κι έτσι έρχονται σ’αυτόν και βλέπουν την όψη του αγαπηµένου 
την αστραφτερή. Κι άµα την δει ο ηνίοχος η θύµηση του πηγαίνει στη 
φύση της οµορφιάς και τη βλεπει ξανά να στέκει µαζί µε τη σωφροσύνη 
επάνω σε ιερό βάθρο. Και άµα η ψυχή τη δει τροµάζει και από σεβασµό 
κλίνει προς τα πίσω και τότε αναγκάζεται να σύρει προς τα πίσω τα ηνία 
µε τόση δύναµη, που τα δύο τα άλογα καθίζουνε στους γοφούς τους, το 
ένα βέβαια µε τη θέλησή του, γιατί δεν αντιστέκεται, το ακόλαστο όµως 
καθόλου µε τη θέλησή του. Και όταν τραβηχτούν παρακεί, το ένα από 
αιδώ και θάµπωµα βρέχει όλη την ψυχή του µε ιδρώτα, το άλλο όµως, 
µόλις του περάσει ο πόνος που πήρε από το χαλινάρι και το πέσιµο, 
παίρνει µε µόχθο ανάσα και αρχίζει να µαλώνει µε οργή κρατώντας 
κακία και στον ηνίοχο και στο σύντροφο του, γιατί από δειλία και 
ανανδρία λιποτάχτησαν και δεν κράτησαν τη συµφωνία. Και τους βιάζει 
να πλησιάσουν πάλι, χωρίς να θέλουν, και µε δυσκολία κάνει τη γνώµη 
τους, που το παρακαλάνε να το αναβάλουν για άλλη φορά. Και µόλις 
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έρθει η στιγµή που συµφώνησαν, ενώ εκείνοι κάνουν πως τη ξεχνάνε, 
τους τη θυµίζει, τους βιάζει, χλιµιντρίζει και τραβώντας τους αναγκάζει 
να ξαναπάνε στον αγαπηµένο για τα ίδια πράγµατα. Και όταν έρθουν 
κοντά του, σκύβει το κεφάλι και σηκώνει την ουρά, δαγκώνει το 
χαλινάρι και τραβάει µε αναίδεια. Ο ηνίοχος όµως παθαίνει πιο πολύ 
εκείνο που έπαθε πριν, τραβιέται πίσω, σαν µπροστά του να βρήκε το 
σκοινί, που τεντώνουν µπροστα στα άλογα που είναι για να τρέξουν, 
τραβάει µε ακόµα πιο πολύ βία προς τα πίσω το χαλινάρι µέσα από τα 
δόντια του ακόλαστου αλόγου και καταµατώνει την κακόλογη γλώσσα 
και τα σαγόνια του και, καθώς το αναγκάζει να ακουµπήσει και τα 
σκέλια και τους γοφούς στη γη, το κάνει να πονάει. Και όταν το κακό 
άλογο, παθαίνοντας αυτό πολλές φορές, πάψει να έχει αναίδεια και 
ταπεινωθεί, τότε πια ακολουθεί τη φρονιµάδα του ηνίοχου και, άµα δει 
τον όµορφο, χάνεται από φόβο. Και έτσι τότε πια κατορθώνει η ψυχή 
του εραστή να ακολουθεί τον αγαπηµένο µε αιδώ και φόβο. 

Αφού λοιπόν αυτός, σαν να ήταν ίσος µε το θεό, δέχεται κάθε 
λατρεία, όχι από έναν που κάνει πως τον αγαπάει, αλλά από έναν που 
αληθινά έχει αυτό το πάθος, και αφού και ο ίδιος έχει από τη φύση 
συγγένεια µε το λατρευτή του, και αν ακόµα πριν οι σύντροφοι του ή και 
κάποιοι άλλοι τον έκαναν να κακοβάλει, λέγοντας του πως είναι ντροπή 
να πλησιάζει έναν που κατέχεται από έρωτα και γι’αυτό απωθούσε τον 
εραστή, τώρα πια όσο προχωρεί ο καιρός, τον οδηγεί και η ηλικία και η 
ανάγκη να κάνει µε αυτόν συντροφιά, γιατί δεν όρισε ποτέ η µοίρα ο 
κακός να’ναι φίλος µε τον κακό, ούτε ο καλός να µην είναι φίλος µε τον 
καλό. Όταν λοιπόν τον πλησιάσει και δεχτεί το λόγο του και τη 
συντροφιά του, τότε η καλογνωµία που του δείχνει από κοντά πια ο 
εραστής σαστίζει τον αγαπηµένο, γιατί διαισθάνεται ότι οι άλλοι φιλοί 
και δικοί τους ούτε όλοι µαζί δεν µπορούν να του δώσουν ούτε ένα µέρος 
από τη φιλία που του δίνει ο φίλος ο γεµάτος από το θεό. Κι όταν το 
κάνει τούτο πολύ καιρό και πλησιάζει και αγγίζει ο ένας τον άλλον και 
στις γυµναστικές ασκήσεις και στις άλλες συναντήσεις, τότε πια η πηγή 
εκείνη του ρεύµατος, που ο Ζευς όταν αγαπούσε το Γανυµήδη το είπε 
ίµερο (πόθο), φέρνεται µε πολύ ορµή προς τον εραστή και ένα µέρος της 
χύνεται µέσα του ένα άλλο πάλι σαν αυτός απογεµίσει, χύνεται έξω. Κι 
όπως κάποιο πνεύµα ανέµου ή κάποιος ήχος πηδάει πίσω από τα λεία 
και από τα στερεά και ξαναπάει εκεί από όπου ξεκίνησε, έτσι και το 
ρεύµα της οµορφιάς ξαναγυρίζει πίσω στον όµορφο µέσα από τα µάτια, 
που τα έβαλε η φύση για να οδηγάνε την ψυχή. Κι άµα φτάσει να την 
αναπτερώσει, ποτίζει τους πόρους των φτερών, τα σπρώχνει να 
µεγαλώσουν και γεµίζει και του αγαπηµένου τη ψυχή µε έρωτα. Αγαπάει 
λοιπόν τώρα, ποιόν όµως δεν ξέρει, κι ούτε νιώθει αυτό που έπαθε, ούτε 
µπορεί να το ιστορήσει, αλλά, σαν να πήρε από άλλον αρρώστια των 
µατιών και δεν µπορεί να πει το πώς, δεν καταλαβαίνει πως µέσα στον 
εραστή βλέπει τον ίδιο τον εαυτό του σαν µέσα σε καθρέπτη. Κι όταν 
βέβαια εκείνος είναι κοντά του, περνάει και σ’ αυτόν ο πόνος, όµοια µε 
εκείνον. Κι όταν είναι µακριά, όµοια πάλι ποθεί και ποθιέται, γιατί έχει 
τον αντέρωτα, το οµοίωµα του έρωτα. Και αυτόν τον λέει κει τον νοµίζει 
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πως δεν είναι έρως, αλλά φιλία. Και επιθυµεί όµοια µε εκείνον, µα πιο 
αδύνατα, να τον βλέπει, να τον αγγίζει, να τον φιλάει και ν’ αναπαύεται 
κοντά του. Κι έπειτα είναι πιθανόν, ότι αυτός δίχως χρονοτριβή 
προχωρεί σ’ αυτά. Όταν λοιπόν κοιµούνται µαζί, το ακόλαστο άλογο του 
εραστή έχει τι να πει στον ηνίοχο και ζητάει απέναντι στους πολλούς 
πόνους να έχει µια µικρή απόλαυση. Και του αγαπηµένου το ακόλαστο 
άλογο δεν έχει τίποτα να πει, µα γεµάτο λαγνεία και σάστισµα 
αγκαλιάζει τον εραστή και τον φιλάει, σαν να χαϊδεύει έναν πολύ 
καλόγνωµο φίλο. Κι όταν είναι κάτω ο ένας δίπλα στον άλλον, ίσως γίνει 
και δεν αρνηθεί από µέρους του να χαρισθεί στον εραστή, αν αυτός τον 
παρακαλούσε. Μα το οµόζυγο άλογο µαζί µε τον ηνίοχο αντιστέκονται 
πάλι µε αιδώ και φρονιµάδα. 

Αν λοιπόν νικήσουν τα καλύτερα µέρη της ψυχής και τους 
οδηγήσουν σε τακτική ζωή και σε φιλοσοφία, τότε περνάνε και τούτη 
εδώ τη ζωή ευτυχισµένη και µονοιασµένη, γιατί όντας αυτοσυγκράτητοι 
και φρόνιµοι κατόρθωσαν να κρατήσουν υπόδουλο το µέρος εκείνο της 
ψυχής, όπου γεννιόταν η κακοτροπιά, και να ελευθερώσουν εκείνο, όπου 
γεννιέται η αρετή. Και όταν πια φτάσουν στο τέλος της ζωής τους, αφού 
έχουν γίνει φτερωτοί κι ανάλαφροι, έχουν νικήσει στο ένα από τα τρία 
αγωνίσµατα, τ ’αληθινά  Ολυµπιακά. Κι απ’ αυτό ανώτερο αγαθό δεν 
µπορεί να δώσει στον άνθρωπο ούτε η ανθρώπινη σωφροσύνη, ούτε η 
θεϊκή µανία. Αν όµως κάνουν πιο κοινή κι αφιλοσόφητη, αλλά φιλόδοξη 
ζωή, τότε θα τύχει κάποτε ή σε µεθύσια ή σε καµιά άλλη ώρα που θα 
ξεχασθούν, τα δύο ακόλαστα άλογα τους να καταλάβουν τις ψυχές 
αφρούρητες, να φέρουν τη µια κοντά στην άλλη και να διαλέξουν και να 
κάµουν εκείνο που ο πολύς κόσµος το νοµίζει για ευτυχία. Κι άµα µια 
φορά το κάνουν το ξανακάνουν κι έπειτα, αλλά σπάνια, γιατί την πράξη 
τους αυτή δεν τη δέχονται µε όλη τους την ψυχή. Κι αυτοί βέβαια 
γίνονται φίλοι µεταξύ τους, λιγότερο όµως από τους άλλους και κατά 
τον καιρό του έρωτος και πέρα απ’ αυτόν, και περνάνε τη ζωή τους, γιατί 
είναι της γνώµης πως έδωσε και δέχτηκε ο ένας από τον άλλον τις πιο 
µεγάλες εγγυήσεις, που δεν είναι θεµιτό να τις αθετήσουν και να 
φτάσουν ποτέ σε έχθρα. Και στο τέλος της ζωής, χωρίς βέβαια φτερά, µα 
µε την ορµή που είχαν να γίνουν φτερωτοί, βγαίνουν από το σώµα. Κι 
έτσι παίρνουν όχι µικρό έπαθλο για την ερωτική µανία. Γιατί στο 
σκοτάδι και στην πορεία κάτω από τη γη δεν είναι νόµος να πάνε πια 
εκείνοι που έχουν κιόλας αρχίσει την ουράνια πορεία, αλλά να ζούνε 
φωτεινή ζωή και να είναι ευτυχισµένοι, περπατώντας ο ένας κοντά στον 
άλλον και µαζί, χάρη στον έρωτα τους, να γίνουν φτερωτοί, όταν έρθει ο 
καιρός να γίνουν. 

Αυτά, παιδί µου, τόσο µεγάλα, και τόσο θεϊκά δώρα θα σου 
δωρίσει η φιλία του εραστή. Αντίθετα, η οικειότητα εκείνου που δεν 
αγαπάει, ανακατωµένη µε τη φρονιµάδα των θνητών, θα σου 
οικονοµήσει πράγµατα θνητά και φειδωλά, θα σπείρει µέσα στην ψυχή 
του φίλου την ανελευθερία, που το πλήθος την παινεύει σαν αρετή, και 
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θα κάνει την ψυχή να κυλιέται ανόητη εννιά χιλιάδες χρόνια γύρω και 
κάτω από τη γη55. 
 
 

ΚΡΙΤΩΝ 
 

        
 Ἀλλ΄͵ ὦ Σώκρατες͵ πειθόµενος ἡµῖν τοῖς σοῖς τροφεῦσι µήτε παῖδας περὶ 
πλείονος ποιοῦ µήτε τὸ ζῆν µήτε ἄλλο µηδὲν πρὸ τοῦ δικαίου͵ ἵνα εἰς Ἅιδου 
ἐλθὼν ἔχῃς πάντα ταῦτα ἀπολογήσασθαι τοῖς ἐκεῖ ἄρχουσιν· οὔτε γὰρ ἐνθάδε 
σοι φαίνεται ταῦτα πράττοντι ἄµεινον εἶναι οὐδὲ δικαιότερον οὐδὲ ὁσιώτερον͵ 
οὐδὲ ἄλλῳ τῶν σῶν οὐδενί͵ οὔτε ἐκεῖσε ἀφικοµένῳ ἄµεινον ἔσται. ἀλλὰ νῦν µὲν 
ἠδικηµένος ἄπει͵ 54.c ἐὰν ἀπίῃς͵ οὐχ ὑφ΄ ἡµῶν τῶν νόµων ἀλλὰ ὑπ΄ ἀνθρώπων· 
ἐὰν δὲ ἐξέλθῃς οὕτως αἰσχρῶς ἀνταδικήσας τε καὶ ἀντικα κουργήσας͵ τὰς 
σαυτοῦ ὁµολογίας τε καὶ συνθήκας τὰς πρὸς ἡµᾶς παραβὰς καὶ κακὰ 
ἐργασάµενος τούτους οὓς ἥκιστα ἔδει͵ σαυτόν τε καὶ φίλους καὶ πατρίδα καὶ 
ἡµᾶς͵ ἡµεῖς τέ σοι χαλεπανοῦµεν ζῶντι͵ καὶ ἐκεῖ οἱ ἡµέτεροι ἀδελφοὶ οἱ ἐν 
Ἅιδου νόµοι οὐκ εὐµενῶς σε ὑποδέξονται͵ εἰδότες ὅτι καὶ ἡµᾶς ἐπεχείρησας 
ἀπολέσαι τὸ σὸν µέρος. ἀλλὰ µή σε 54.d πείσῃ Κρίτων ποιεῖν ἃ λέγει µᾶλλον ἢ 
ἡµεῖς. 
 
 
Μετάφραση: 
 

Αλλά Σωκράτη, πειθόµενος σε εµάς που σ’ αναθρέψαµε ούτε τα 
παιδιά σου να προτιµάς, ούτε τη ζωή, ούτε κανένα άλλο µπρος το δίκιο. 
Γιατί όταν έρθεις στον Άδη θα πρέπει να απολογηθείς για όλα αυτά 
στους εκεί άρχοντες. Γιατί ούτε εκεί φαίνεται ότι είναι καλύτερο σε 
εσένα, αν κάνεις αυτά, ούτε πιο δίκαιο, ούτε πιο άγιο, ούτε σε κανέναν 
άλλο από τους δικούς σου, ούτε σε εκείνο το µέρος όταν πας θα σου είναι 
περισσότερο ωφέλιµο. Αλλά τώρα θα φύγεις αδικηµένος, αν θα φύγεις, 
όχι από εµάς τους νόµους, αλλά από τους ανθρώπους. Αν δεν φύγεις 
τόσο άσχηµα αφού ανταποδώσεις το αδίκηµα και το κακούργηµα, αφού 
παραβείς τις υποσχέσεις και τις συµφωνίες µε εµάς και κάνεις κακό σε 
τούτους, τους οποίους ελάχιστα πρέπει, δηλαδή και στον εαυτό σου και 
στους φίλους και στην πατρίδα και σ’ εµάς και εµείς όσο ζεις θα σε 
δυσκολεύουµε. Και στον Άδη οι αδελφοί µας, οι νόµοι του Άδη δε θα σε 
υποδεχτούν όµορφα, επειδή γνωρίζουν ότι και εµάς επιχείρησες να 
καταστρέψεις από µέρους σου. Αλλά πρόσεχε, µη σε πείσει ο Κρίτων να 
κάνεις όσα λέει, αλλά εµείς. 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΑ 
 

                                                 
55 Βλ. Θεοδωρακόπουλος Ι., Πλάτωνος Φαίδρος, µτφ. σ.473-485 
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       Ἐννοήσωµεν δὲ καὶ τῇδε ὡς πολλὴ ἐλπίς ἐστιν ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι. δυοῖν 
γὰρ θάτερόν ἐστιν τὸ τεθνάναι· ἢ γὰρ οἷον µηδὲν εἶναι µηδὲ αἴσθησιν µηδεµίαν 
µηδενὸς ἔχειν τὸν τεθνεῶτα͵ ἢ κατὰ τὰ λεγόµενα µεταβολή τις τυγχάνει οὖσα 
καὶ µετοίκησις τῇ ψυχῇ τοῦ τόπου τοῦ ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον. καὶ εἴτε δὴ 
µηδεµία αἴσθησίς ἐστιν ἀλλ΄ 40.d οἷον ὕπνος ἐπειδάν τις καθεύδων µηδ΄ ὄναρ 
µηδὲν ὁρᾷ͵ θαυ µάσιον κέρδος ἂν εἴη ὁ θάνατοςἐγὼ γὰρ ἂν οἶµαι͵ εἴ τινα 
ἐκλεξάµενον δέοι ταύτην τὴν νύκτα ἐν ᾗ οὕτω κατέδαρθεν ὥστε µηδὲ ὄναρ 
ἰδεῖν͵ καὶ τὰς ἄλλας νύκτας τε καὶ ἡµέρας τὰς τοῦ βίου τοῦ ἑαυτοῦ 
ἀντιπαραθέντα ταύτῃ τῇ νυκτὶ δέοι σκεψάµενον εἰπεῖν πόσας ἄµεινον καὶ 
ἥδιον ἡµέρας καὶ νύκτας ταύτης τῆς νυκτὸς βεβίωκεν ἐν τῷ ἑαυτοῦ βίῳ͵ οἶµαι 
ἂν µὴ ὅτι ἰδιώτην τινά͵ ἀλλὰ τὸν µέγαν βασιλέα εὐαριθµή 40.e τους ἂν εὑρεῖν 
αὐτὸν ταύτας πρὸς τὰς ἄλλας ἡµέρας καὶ νύκταςεἰ οὖν τοιοῦτον ὁ θάνατός 
ἐστιν͵ κέρδος ἔγωγε λέγω· καὶ γὰρ οὐδὲν πλείων ὁ πᾶς χρόνος φαίνεται οὕτω 
δὴ εἶναι ἢ µία νύξ. εἰ δ΄ αὖ οἷον ἀποδηµῆσαί ἐστιν ὁ θάνατος ἐνθένδε εἰς ἄλλον 
τόπον͵ καὶ ἀληθῆ ἐστιν τὰ λεγόµενα͵ ὡς ἄρα ἐκεῖ εἰσι πάντες οἱ τεθνεῶτες͵ τί 
µεῖζον ἀγαθὸν τούτου εἴη ἄν͵ ὦ ἄνδρες δικασταί; εἰ γάρ τις. 41.a ἀφικόµενος εἰς 
Ἅιδου͵ ἀπαλλαγεὶς τουτωνὶ τῶν φασκόντων δικαστῶν εἶναι͵ εὑρήσει τοὺς ὡς 
ἀληθῶς δικαστάς͵ οἵπερ καὶ λέγονται ἐκεῖ δικάζειν͵ Μίνως τε καὶ Ραδάµανθυς 
καὶ Αἰακὸς καὶ Τριπτόλεµος καὶ ἄλλοι ὅσοι τῶν ἡµιθέων δίκαιοι ἐγένοντο ἐν 
τῷ ἑαυτῶν βίῳ͵ ἆρα φαύλη ἂν εἴη ἡ ἀποδηµία; ἢ αὖ Ὀρφεῖ συγγενέσθαι καὶ 
Μουσαίῳ καὶ Ἡσιόδῳ καὶ Ὁµήρῳ ἐπὶ πόσῳ ἄν τις δέξαιτ΄ ἂν ὑµῶν; ἐγὼ µὲν 
γὰρ πολλάκις ἐθέλω τεθνάναι εἰ ταῦτ΄ ἔστιν ἀληθῆ. ἐπεὶ 41.b ἔµοιγε καὶ αὐτῷ 
θαυµαστὴ ἂν εἴη ἡ διατριβὴ αὐτόθι͵ ὁπότε ἐντύχοιµι Παλαµήδει καὶ Αἴαντι τῷ 
Τελαµῶνος καὶ εἴ τις ἄλλος τῶν παλαιῶν διὰ κρίσιν ἄδικον τέθνηκεν͵ 
ἀντιπαρα βάλλοντι τὰ ἐµαυτοῦ πάθη πρὸς τὰ ἐκείνωνὡς ἐγὼ οἶµαι͵ γε τὰ 
λεγόµενα ἀληθῆ.[…] Ἀλλὰ καὶ ὑµᾶς χρή͵ ὦ ἄνδρες δικασταί͵ εὐέλπιδας εἶναι 
πρὸς τὸν θάνατον͵ καὶ ἕν τι τοῦτο διανοεῖσθαι ἀληθές͵ ὅτι 41.d οὐκ ἔστιν ἀνδρὶ 
ἀγαθῷ κακὸν οὐδὲν οὔτε ζῶντι οὔτε τελευ τήσαντι͵ οὐδὲ ἀµελεῖται ὑπὸ θεῶν 
τὰ τούτου πράγµατα·  
 

 
Μετάφραση: 
 
 Ας σκεφτούµε και µε την εξής λογική ότι υπάρχουν πολλές ελπίδες 
να είναι αγαθό ο θάνατος: Γιατί το να πεθαίνει κανείς είναι ένα από τα 
δυο, ή δεν είναι τίποτα και ο νεκρός δεν αισθάνεται τίποτε, ή, όπως 
λέγεται είναι µια µεταβολή και µια µετοίκηση της ψυχής από εδώ σε άλλο 
τόπο. Και αν ο θάνατος είναι το να µην αισθάνεται κανείς τίποτε, 
δηλαδή κάτι σαν ύπνος, στον οποίο όταν κανείς κοιµάται δε βλέπει 
κανένα όνειρο, τότε θα ήταν µεγάλο κέρδος. Γιατί εγώ νοµίζω ότι, αν 
κάποιος έπρεπε να διαλέξει τη νύχτα στην οποία κοιµήθηκε έτσι ώστε να 
µη δει κανένα όνειρο και αφού την αντιπαραθέσει στις άλλες νύχτες και 
να πει πόσες µέρες και νύχτες καλύτερες και πιο ευχάριστες από αυτή 
πέρασε στη ζωή του, νοµίζω ότι όχι µόνο κάποιος άλλος άνθρωπος αλλά 
και ο ίδιος ο µεγάλος βασιλιάς θα τις έβρισκε πολύ λίγες σε σχέση µε τις 
άλλες ηµέρες και νύχτες. Αν λοιπόν τέτοιο πράγµα είναι ο θάνατος, εγώ 
λέω ότι είναι κέρδος, γιατί έτσι ολόκληρος ο χρόνος δε φαίνεται 
µεγαλύτερος απο µια νύχτα. Αν πάλι ο θάνατος είναι κάτι σαν αποδηµία 
από εδώ σε άλλο τόπο, και αν είναι αληθινά αυτά που λέγονται ότι εκεί 
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βρίσκονται όλοι οι πεθαµένοι, ποιό µεγαλύτερο αγαθό θα µπορούσε να 
υπάρξει από αυτό, δικαστές; Αν κανείς ερχόµενος στον Άδη, έχοντας 
απαλλαχτεί  από αυτούς εδώ που λένε ότι είναι δικαστές, βρει τους 
αληθινούς δικαστές, αυτούς που λέγεται ότι δικάζουν εκεί, το Μίνωα και 
το Ραδάµανθυ και τον Αιακό και το Τριπτόλεµο και τους άλλους 
ηµίθεους που έζησαν τη ζωή τους ως δίκαιοι άνθρωποι, θα ήταν κακή 
αυτή η αποδηµία; ή πάλι τι δε θα έδινε κανείς για να συναναστραφεί τον 
Ορφέα και το Μουσαίο και τον Ησίοδο και τον Όµηρο;  Εγώ 
τουλάχιστον θέλω πολλές φορές να πεθάνω, αν αυτά είναι αληθινά. Γιατί 
για µένα βέβαια θα ήταν θαυµάσια η διαµονή εκεί, κάθε φορά που θα 
συναντούσα τον Παλαµήδη και τον Αίαντα, το γιο του Τελαµώνα, και 
όποιον άλλο από τους παλιούς ήρωες πέθανε εξαιτίας άδικης καταδίκης, 
θα αντιπαρέβαλα τα δικά µου πάθη µε τα δικά τους, όπως µου φαίνεται, 
καθόλου δυσάρεστο δε θα ήταν αυτό (και το κυριότερο θα ρωτούσα και 
θα εξέταζα τους ανθρώπους εκεί, όπως έκανα και µε τους ανθρώπους 
εδώ, ποιός από αυτούς είναι σοφός και ποιός νοµίζει ότι είναι, αλλά δεν 
είναι. Πόσο πολύ θα ήθελε κανείς, δικαστές να εξετάσει αυτόν που 
οδήγησε τη µεγάλη στρατιά στην Τροία, τον Αγαµέµνονα, ή τον 
Οδυσσέα ή το Σίσυφο ή χιλιάδες άλλους άνδρες και γυναίκες; Να 
συναναστραφεί και να συζητήσει µαζί τους και να τους ρωτήσει θα ήταν 
η υπέρτατη ευτυχία. Τουλάχιστον αυτοί που µένουν εκεί δε σκοτώνουν  
ανθρώπους για αυτόν το λόγο. Γιατί και ως προς τα άλλα είναι 
ευτυχέστεροι αυτοί που βρίσκονται εκεί από αυτούς που βρίσκονται εδώ 
και είναι ήδη αθάνατοι για τον υπόλοιπο χρόνο, αν βέβαια αληθεύουν 
αυτά που λέγονται). Αλλά και εσείς πρέπει, δικαστές, να είστε πολύ 
αισιόδοξοι σε ότι αφορά το θάνατο και να σκέφτεστε ότι ένα πράγµα 
είναι αλήθεια, ότι δηλαδή κανένα κακό δεν µπορεί να βρει τον καλό 
άνθρωπο, ούτε όσο ζει ούτε όταν πεθάνει και ότι οι θεοί νοιάζονται για 
αυτόν.   
 
 

ΓΟΡΓΙΑΣ 
 
 

       523.a ΣΩ. Ἄκουε δή͵ φασί͵ µάλα καλοῦ λόγου͵ ὃν σὺ µὲν ἡγήσῃ 
µῦθον͵ ὡς ἐγὼ οἶµαι͵ ἐγὼ δὲ λόγον· ὡς ἀληθῆ γὰρ ὄντα σοι λέξω ἃ µέλλω λέγειν. 
ὥσπερ γὰρ Ὅµηρος λέγει͵ διενείµαντο τὴν ἀρχὴν ὁ Ζεὺς καὶ ὁ Ποσειδῶν καὶ ὁ 
Πλούτων͵ ἐπειδὴ παρὰ τοῦ πατρὸς παρέλαβον. ἦν οὖν νόµος ὅδε περὶ 
ἀνθρώπων ἐπὶ Κρόνου͵ καὶ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἔστιν ἐν θεοῖς͵ τῶν ἀνθρώπων τὸν 
µὲν δικαίως τὸν βίον διελθόντα καὶ 523.b ὁσίως͵ ἐπειδὰν τελευτήσῃ͵ εἰς 
µακάρων νήσους ἀπιόντα οἰκεῖν ἐν πάσῃ εὐδαιµονίᾳ ἐκτὸς κακῶν͵ τὸν δὲ 
ἀδίκως καὶ ἀθέως εἰς τὸ τῆς τίσεώς τε καὶ δίκης δεσµωτήριον͵ ὃ δὴ Τάρταρον 
καλοῦσιν͵ ἰέναι. τούτων δὲ δικασταὶ ἐπὶ Κρόνου καὶ ἔτι νεωστὶ τοῦ ∆ιὸς τὴν 
ἀρχὴν ἔχοντος ζῶντες ἦσαν ζώντων͵ ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ δικάζοντες ᾗ µέλλοιεν 
τελευτᾶν· κακῶς οὖν αἱ δίκαι ἐκρίνοντο. ὅ τε οὖν Πλούτων καὶ οἱ ἐπιµεληταὶ οἱ 
ἐκ µακάρων νήσων ἰόντες ἔλεγον πρὸς τὸν ∆ία ὅτι φοιτῷέν 
523.c σφιν ἄνθρωποι ἑκατέρωσε ἀνάξιοι. εἶπεν οὖν ὁ Ζεύς· Ἀλλ΄ ἐγώ͵ ἔφη͵ 
παύσω τοῦτο γιγνόµενον. νῦν µὲν γὰρ κακῶς αἱ δίκαι δικάζονται. ἀµπεχόµενοι 
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γάρ͵ ἔφη͵ οἱ κρινόµενοι κρίνονται· ζῶντες γὰρ κρίνονται. πολλοὶ οὖν͵ ἦ δ΄ ὅς͵ 
ψυχὰς πονηρὰς ἔχοντες ἠµφιεσµένοι εἰσὶ σώµατά τε καλὰ καὶ γένη καὶ 
πλούτους͵ καί͵ ἐπειδὰν ἡ κρίσις ᾖ͵ ἔρχονται αὐτοῖς πολλοὶ µάρτυρες͵ 
µαρτυρήσοντες ὡς δικαίως βεβιώ 523.d κασιν· οἱ οὖν δικασταὶ ὑπό τε τούτων 
ἐκπλήττονται͵ καὶ ἅµα καὶ αὐτοὶ ἀµπεχόµενοι δικάζουσι͵ πρὸ τῆς ψυχῆς τῆς 
αὑτῶν ὀφθαλµοὺς καὶ ὦτα καὶ ὅλον τὸ σῶµα προκεκαλυµ µένοι. ταῦτα δὴ 
αὐτοῖς πάντα ἐπίπροσθεν γίγνεται͵ καὶ τὰ αὑτῶν ἀµφιέσµατα καὶ τὰ τῶν 
κρινοµένων. πρῶτον µὲν οὖν͵ ἔφη͵ παυστέον ἐστὶν προειδότας αὐτοὺς τὸν 
θάνατον· νῦν γὰρ προΐσασι. τοῦτο µὲν οὖν καὶ δὴ εἴρηται τῷ Προ 523.e µηθεῖ 
ὅπως ἂν παύσῃ αὐτῶν. ἔπειτα γυµνοὺς κριτέον ἁπάντων τούτων· τεθνεῶτας 
γὰρ δεῖ κρίνεσθαι. καὶ τὸν κριτὴν δεῖ γυµνὸν εἶναι͵ τεθνεῶτα͵ αὐτῇ τῇ ψυχῇ 
αὐτὴν τὴν ψυχὴν θεωροῦντα ἐξαίφνης ἀποθανόντος ἑκάστου͵ ἔρηµον πάντων 
τῶν συγγενῶν καὶ καταλιπόντα ἐπὶ τῆς γῆς πάντα ἐκεῖνον τὸν κόσµον͵ ἵνα 
δικαία ἡ κρίσις ᾖ. ἐγὼ µὲν οὖν ταῦτα ἐγνωκὼς πρότερος ἢ ὑµεῖς ἐποιησάµην 
δικαστὰς ὑεῖς ἐµαυτοῦ͵ δύο µὲν ἐκ τῆς Ἀσίας͵ Μίνω τε καὶ Ραδάµανθυν͵ 
524.a ἕνα δὲ ἐκ τῆς Εὐρώπης͵ Αἰακόν· οὗτοι οὖν ἐπειδὰν τελευ τήσωσι͵ 
δικάσουσιν ἐν τῷ λειµῶνι͵ ἐν τῇ τριόδῳ ἐξ ἧς φέρετον τὼ ὁδώ͵ ἡ µὲν εἰς 
µακάρων νήσους͵ ἡ δ΄ εἰς Τάρ ταρον. καὶ τοὺς µὲν ἐκ τῆς Ἀσίας Ραδάµανθυς 
κρινεῖ͵ τοὺς δὲ ἐκ τῆς Εὐρώπης Αἰακός· Μίνῳ δὲ πρεσβεῖα δώσω ἐπιδια κρίνειν͵ 
ἐὰν ἀπορῆτόν τι τὼ ἑτέρω͵ ἵνα ὡς δικαιοτάτη ἡ κρίσις ᾖ περὶ τῆς πορείας τοῖς 
ἀνθρώποις. Ταῦτ΄ ἔστιν͵ ὦ Καλλίκλεις͵ ἃ ἐγὼ ἀκηκοὼς πιστεύω 524.b ἀληθῆ 
εἶναι· καὶ ἐκ τούτων τῶν λόγων τοιόνδε τι λογίζοµαι συµβαίνειν. ὁ θάνατος 
τυγχάνει ὤν͵ ὡς ἐµοὶ δοκεῖ͵ οὐδὲν ἄλλο ἢ δυοῖν πραγµάτοιν διάλυσις͵ τῆς 
ψυχῆς καὶ τοῦ σώµατος͵ ἀπ΄ ἀλλήλοιν· ἐπειδὰν δὲ διαλυθῆτον ἄρα ἀπ΄ 
ἀλλήλοιν͵ οὐ πολὺ ἧττον ἑκάτερον αὐτοῖν ἔχει τὴν ἕξιν τὴν αὑτοῦ ἥνπερ καὶ 
ὅτε ἔζη ὁ ἄνθρωπος͵ τό τε σῶµα τὴν φύσιν τὴν αὑτοῦ καὶ τὰ θεραπεύµατα καὶ 
τὰ παθήµατα ἔνδηλα 524.c πάντα. οἷον εἴ τινος µέγα ἦν τὸ σῶµα φύσει ἢ τροφῇ 
ἢ ἀµφότερα ζῶντος͵ τούτου καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνῃ ὁ νεκρὸς µέγας͵ καὶ εἰ παχύς͵ 
παχὺς καὶ ἀποθανόντος͵ καὶ τἆλλα οὕτως· καὶ εἰ αὖ ἐπετήδευε κοµᾶν͵ κοµήτης 
τούτου καὶ ὁ νεκρός. µαστιγίας αὖ εἴ τις ἦν καὶ ἴχνη εἶχε τῶν πληγῶν οὐλὰς ἐν 
τῷ σώµατι ἢ ὑπὸ µαστίγων ἢ ἄλλων τραυµάτων ζῶν͵ καὶ τεθνεῶτος τὸ σῶµα 
ἔστιν ἰδεῖν ταῦτα ἔχον· ἢ κατεαγότα εἴ του ἦν µέλη ἢ διεστραµµένα ζῶντος͵ καὶ 
524.d τεθνεῶτος ταὐτὰ ταῦτα ἔνδηλα. ἑνὶ δὲ λόγῳ͵ οἷος εἶναι παρεσκεύαστο τὸ 
σῶµα ζῶν͵ ἔνδηλα ταῦτα καὶ τελευτήσαντος ἢ πάντα ἢ τὰ πολλὰ ἐπί τινα 
χρόνον. ταὐτὸν δή µοι δοκεῖ τοῦτ΄ ἄρα καὶ περὶ τὴν ψυχὴν εἶναι͵ ὦ Καλλίκλεις· 
ἔνδηλα πάντα ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ͵ ἐπειδὰν γυµνωθῇ τοῦ σώµατος͵ τά τε τῆς 
φύσεως καὶ τὰ παθήµατα ἃ διὰ τὴν ἐπιτήδευσιν ἑκάστου πράγµατος ἔσχεν ἐν 
τῇ ψυχῇ ὁ ἄνθρωπος. ἐπειδὰν οὖν ἀφίκωνται παρὰ τὸν δικαστήν͵ οἱ µὲν ἐκ τῆς 
Ἀσίας 524.e παρὰ τὸν Ραδάµανθυν͵ ὁ Ραδάµανθυς ἐκείνους ἐπιστήσας θεᾶται 
ἑκάστου τὴν ψυχήν͵ οὐκ εἰδὼς ὅτου ἐστίν͵ ἀλλὰ πολλάκις τοῦ µεγάλου 
βασιλέως ἐπιλαβόµενος ἢ ἄλλου ὁτουοῦν βασιλέως ἢ δυνάστου κατεῖδεν οὐδὲν 
ὑγιὲς ὂν τῆς ψυχῆς͵ ἀλλὰ διαµεµαστιγωµένην καὶ οὐλῶν µεστὴν ὑπὸ 525.a 
ἐπιορκιῶν καὶ ἀδικίας͵ ἃ ἑκάστη ἡ πρᾶξις αὐτοῦ ἐξωµόρξατο εἰς τὴν ψυχήν͵ 
καὶ πάντα σκολιὰ ὑπὸ ψεύδους καὶ ἀλα ζονείας καὶ οὐδὲν εὐθὺ διὰ τὸ ἄνευ 
ἀληθείας τεθράφθαι· καὶ ὑπὸ ἐξουσίας καὶ τρυφῆς καὶ ὕβρεως καὶ ἀκρατίας 
τῶν πράξεων ἀσυµµετρίας τε καὶ αἰσχρότητος γέµουσαν τὴν ψυχὴν εἶδεν· ἰδὼν 
δὲ ἀτίµως ταύτην ἀπέπεµψεν εὐθὺ τῆς φρουρᾶς͵ οἷ µέλλει ἐλθοῦσα ἀνατλῆναι 
τὰ προσήκοντα πάθη. 
525.b προσήκει δὲ παντὶ τῷ ἐν τιµωρίᾳ ὄντι͵ ὑπ΄ ἄλλου ὀρθῶς τιµωρουµένῳ͵ ἢ 
βελτίονι γίγνεσθαι καὶ ὀνίνασθαι ἢ παρα δείγµατι τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι͵ ἵνα 
ἄλλοι ὁρῶντες πάσχοντα ἃ ἂν πάσχῃ φοβούµενοι βελτίους γίγνωνται. εἰσὶν δὲ 
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οἱ µὲν ὠφελούµενοί τε καὶ δίκην διδόντες ὑπὸ θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων οὗτοι οἳ 
ἂν ἰάσιµα ἁµαρτήµατα ἁµάρτωσιν· ὅµως δὲ δι΄ ἀλγηδόνων καὶ ὀδυνῶν γίγνεται 
αὐτοῖς ἡ ὠφελία καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν Ἅιδου· οὐ γὰρ οἷόν τε ἄλλως ἀδικίας ἀπαλ 
525.c λάττεσθαι. οἳ δ΄ ἂν τὰ ἔσχατα ἀδικήσωσι καὶ διὰ τὰ τοιαῦτα ἀδικήµατα 
ἀνίατοι γένωνται͵ ἐκ τούτων τὰ παρα δείγµατα γίγνεται͵ καὶ οὗτοι αὐτοὶ µὲν 
οὐκέτι ὀνίνανται οὐδέν͵ ἅτε ἀνίατοι ὄντες͵ ἄλλοι δὲ ὀνίνανται οἱ τούτους 
ὁρῶντες διὰ τὰς ἁµαρτίας τὰ µέγιστα καὶ ὀδυνηρότατα καὶ φοβερώτατα πάθη 
πάσχοντας τὸν ἀεὶ χρόνον͵ ἀτεχνῶς παρα δείγµατα ἀνηρτηµένους ἐκεῖ ἐν 
Ἅιδου ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ͵ τοῖς ἀεὶ τῶν ἀδίκων ἀφικνουµένοις θεάµατα καὶ 
νουθετήµατα. 525.d ὧν ἐγώ φηµι ἕνα καὶ Ἀρχέλαον ἔσεσθαι͵ εἰ ἀληθῆ λέγει 
Πῶλος͵ καὶ ἄλλον ὅστις ἂν τοιοῦτος τύραννος ᾖ· οἶµαι δὲ καὶ τοὺς πολλοὺς 
εἶναι τούτων τῶν παραδειγµάτων ἐκ τυράννων καὶ βασιλέων καὶ δυναστῶν καὶ 
τὰ τῶν πόλεων πραξάντων γεγονότας· οὗτοι γὰρ διὰ τὴν ἐξουσίαν µέγιστα καὶ 
ἀνοσιώτατα ἁµαρτήµατα ἁµαρτάνουσι. µαρτυρεῖ δὲ τούτοις καὶ Ὅµηρος· 
βασιλέας γὰρ καὶ δυνάστας ἐκεῖνος πεποίηκεν 
525.e τοὺς ἐν Ἅιδου τὸν ἀεὶ χρόνον τιµωρουµένους͵ Τάνταλον καὶ Σίσυφον καὶ 
Τιτυόν· Θερσίτην δέ͵ καὶ εἴ τις ἄλλος πονηρὸς ἦν ἰδιώτης͵ οὐδεὶς πεποίηκεν 
µεγάλαις τιµωρίαις συνεχό µενον ὡς ἀνίατονοὐ γὰρ οἶµαι ἐξῆν αὐτῷ· διὸ καὶ 
εὐδαιµο νέστερος ἦν ἢ οἷς ἐξῆνἀλλὰ γάρ͵ ὦ Καλλίκλεις͵ ἐκ τῶν 526.a 
δυναµένων εἰσὶ καὶ οἱ σφόδρα πονηροὶ γιγνόµενοι ἄνθρωποι· οὐδὲν µὴν κωλύει 
καὶ ἐν τούτοις ἀγαθοὺς ἄνδρας ἐγγίγνεσθαι͵ καὶ σφόδρα γε ἄξιον ἄγασθαι τῶν 
γιγνοµένων· χαλεπὸν γάρ͵ ὦ Καλλίκλεις͵ καὶ πολλοῦ ἐπαίνου ἄξιον ἐν µεγάλῃ 
ἐξουσίᾳ τοῦ ἀδικεῖν γενόµενον δικαίως διαβιῶναι. ὀλίγοι δὲ γίγνονται οἱ 
τοιοῦτοι· ἐπεὶ καὶ ἐνθάδε καὶ ἄλλοθι γεγόνασιν͵ οἶµαι δὲ καὶ ἔσονται καλοὶ 
κἀγαθοὶ ταύτην τὴν ἀρετὴν τὴν τοῦ δικαίως 526.b διαχειρίζειν ἃ ἄν τις 
ἐπιτρέπῃ· εἷς δὲ καὶ πάνυ ἐλλόγιµος γέγονεν καὶ εἰς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας͵ 
Ἀριστείδης ὁ Λυσι µάχου· οἱ δὲ πολλοί͵ ὦ ἄριστε͵ κακοὶ γίγνονται τῶν δυνα 
στῶν. ὅπερ οὖν ἔλεγον͵ ἐπειδὰν ὁ Ραδάµανθυς ἐκεῖνος τοιοῦτόν τινα λάβῃ͵ 
ἄλλο µὲν περὶ αὐτοῦ οὐκ οἶδεν οὐδέν͵ οὔθ΄ ὅστις οὔθ΄ ὧντινων͵ ὅτι δὲ πονηρός 
τις· καὶ τοῦτο κατιδὼν ἀπέπεµψεν εἰς Τάρταρον͵ ἐπισηµηνάµενος͵ ἐάντε 
ἰάσιµος ἐάντε ἀνίατος δοκῇ εἶναι· ὁ δὲ ἐκεῖσε ἀφικόµενος 
526.a δυναµένων εἰσὶ καὶ οἱ σφόδρα πονηροὶ γιγνόµενοι ἄνθρωποι· οὐδὲν µὴν 
κωλύει καὶ ἐν τούτοις ἀγαθοὺς ἄνδρας ἐγγίγνεσθαι͵ καὶ σφόδρα γε ἄξιον 
ἄγασθαι τῶν γιγνοµένων· χαλεπὸν γάρ͵ ὦ Καλλίκλεις͵ καὶ πολλοῦ ἐπαίνου 
ἄξιον ἐν µεγάλῃ ἐξουσίᾳ τοῦ ἀδικεῖν γενόµενον δικαίως διαβιῶναι. ὀλίγοι δὲ 
γίγνονται οἱ τοιοῦτοι· ἐπεὶ καὶ ἐνθάδε καὶ ἄλλοθι γεγόνασιν͵ οἶµαι δὲ καὶ 
ἔσονται καλοὶ κἀγαθοὶ ταύτην τὴν ἀρετὴν τὴν τοῦ δικαίως 526.b διαχειρίζειν ἃ 
ἄν τις ἐπιτρέπῃ· εἷς δὲ καὶ πάνυ ἐλλόγιµος γέγονεν καὶ εἰς τοὺς ἄλλους 
Ἕλληνας͵ Ἀριστείδης ὁ Λυσι µάχου· οἱ δὲ πολλοί͵ ὦ ἄριστε͵ κακοὶ γίγνονται 
τῶν δυνα στῶν. ὅπερ οὖν ἔλεγον͵ ἐπειδὰν ὁ Ραδάµανθυς ἐκεῖνος τοιοῦτόν τινα 
λάβῃ͵ ἄλλο µὲν περὶ αὐτοῦ οὐκ οἶδεν οὐδέν͵ οὔθ΄ ὅστις οὔθ΄ ὧντινων͵ ὅτι δὲ 
πονηρός τις· καὶ τοῦτο κατιδὼν ἀπέπεµψεν εἰς Τάρταρον͵ ἐπισηµηνάµενος͵ 
ἐάντε ἰάσιµος ἐάντε ἀνίατος δοκῇ εἶναι· ὁ δὲ ἐκεῖσε ἀφικόµενος 526.c τὰ 
προσήκοντα πάσχει. ἐνίοτε δ΄ ἄλλην εἰσιδὼν ὁσίως βεβιωκυῖαν καὶ µετ΄ 
ἀληθείας͵ ἀνδρὸς ἰδιώτου ἢ ἄλλου τινός͵ µάλιστα µέν͵ ἔγωγέ φηµι͵ ὦ 
Καλλίκλεις͵ φιλοσόφου τὰ αὑτοῦ πράξαντος καὶ οὐ πολυπραγµονήσαντος ἐν 
τῷ βίῳ͵ ἠγάσθη τε καὶ ἐς µακάρων νήσους ἀπέπεµψε. ταὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ ὁ 
Αἰακός ἑκάτερος τούτων ῥάβδον ἔχων δι κάζειὁ δὲ Μίνως ἐπισκοπῶν κάθηται͵ 
µόνος ἔχων χρυσοῦν 526.d σκῆπτρον͵ ὥς φησιν Ὀδυσσεὺς ὁ Ὁµήρου ἰδεῖν 
αὐτὸν  
χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα͵ θεµιστεύοντα νέκυσσιν. 
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Μετάφραση (Στ. Τζουµελέας Πλάτων Γοργίας, εκδ. Ζαχαρόπουλος, 
σ.250-255): 
 

Άκου λοιπόν, λένε πολύ καλό λόγο, τον οποίον εσύ µεν θα τον 
νοµίζεις µύθο, όπως µου φαίνεται, εγώ όµως αληθινή διήγηση, διότι όπως 
αληθινά θα σου πω όσα πρόκειται να σου διηγηθώ. Ο Ζεύς, ο 
Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας, όπως διηγείται ο Όµηρος, αφού 
παρέλαβαν από τον πατέρα τους την εξουσία την διένειµαν µεταξύ τους. 
Υπήρχε λοιπόν ο εξής νόµος για τους ανθρώπους την εποχή του Κρόνου 
και τώρα ακόµη υπάρχει στους θεούς. Εκείνος δηλαδή ο άνθρωπος που 
πέρασε τη ζωή του σύµφωνα µε τους θείους και ανθρώπινους νόµους, 
όταν πεθάνει να κατοικεί στα νησιά των Μακάρων ευτυχισµένος µακριά 
από κάθε δυστυχία, αυτός όµως που πέρασε τη ζωή του παραβαίνοντας 
τους θείους και ανθρώπινους νόµους να ρίχνεται στο δεσµωτήριο, το 
οποίο ονοµάζουν Τάρταρο για να δικασθεί και να τιµωρηθεί. ∆ικαστές 
όµως αυτών την εποχή του Κρόνου και κατά την πρώτη περίοδο της 
εξουσίας του ∆ία ήταν ζωντανοί άνθρωποι που δίκαζαν ζωντανούς κατά 
την τελευταία ηµέρα του βίου τους. Οι υποθέσεις λοιπόν δε δικάζονταν 
αµερόληπτα. 
Και ο Πλούτωνας λοιπόν και οι επιµελητές που έρχονται από τα νησιά 
των Μακάρων έλεγαν στο ∆ία ότι υπάρχουν εκεί άνθρωποι ανάξιοι να 
µεταβούν στα νησιά των Μακάρων, και στον Τάρταρο υπάρχουν 
κάποιοι οι οποίοι άδικα στάλθηκαν εκεί. Είπε λοιπόν ο ∆ίας «Αλλά εγώ, 
είπε, θα εµποδίσω να γίνεται αυτό. ∆ιότι τώρα οι δίκες δεν διεξάγονται 
αµερόληπτα. Αφού, είπε, οι δικαζόµενοι δικάζονται ντυµένοι. ∆ιότι 
δικάζονται ζωντανοί. Πολλοί λοιπόν, είπε αυτός, που έχουν πονηρές 
ψυχές είναι ντυµένοι ωραία σώµατα και ευγενή καταγωγή και πλούτο, 
και κατά την ηµέρα της δίκης έρχονται για χάρη αυτών πολλοί µάρτυρες 
να µαρτυρήσουν ότι έχουν περάσει τη ζωή τους σύµφωνα µε τις επιταγές 
της δικαιοσύνης. Οι δικαστές λοιπόν από τούτους ταράσσονται και δεν 
µπορούν να κρίνουν ορθά, συγχρόνως και αυτοί ντυµένοι δικάζουν, 
έχοντας ως προκάλυµµα της ψυχής τους τα µάτια, τα αυτιά και όλο το 
σώµα. Αυτά όλα λοιπόν γίνονται εµπόδιο σε αυτούς, δηλαδή και τα 
προκαλύµµατα της δικής τους ψυχής και της ψυχής των κρινόµενων. 
Πρώτον λοιπόν, είπε, πρέπει να εµποδίσω αυτούς να γνωρίζουν πότε θα 
πεθάνουν. ∆ιότι τώρα το γνωρίζουν. Ειπώθηκε λοιπόν στον Προµηθέα 
να εµποδίσει τους ανθρώπους να γνωρίζουν πότε θα πεθάνουν. Στο εξής 
πρέπει να δικάζονται χωρίς τούτα, διότι µετά το θάνατο πρέπει να 
κρίνονται. Και ο κριτής πρέπει να είναι γυµνός, πεθαµένος, όχι ζωντανός, 
βλέποντας µε µόνη την ψυχή, µόνη την ψυχή καθενός ευθύς µόλις πεθάνει, 
(πρέπει να κρίνει καθέναν) στερηµένο από όλους τους συγγενείς, και 
έχοντας αφήσει στη γη όλον εκείνο τον στολισµό, για να είναι η κρίση 
δίκαια. Εγώ λοιπόν αφού κατανόησα πρωτύτερα από εσάς τις αδικίες 
που έχουν γίνει, διόρισα δικαστές τους γιους µου, δύο µεν απ’την Ασία, 
τον Μίνωα και τον Ραδάµανθυς, ένα δε απ’την Ευρώπη, τον Αιακό. 
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Αυτοί λοιπόν, όταν πεθάνουν, θα δικάζουν στο λιβάδι, στην τρίοδο, 
απ’την οποία δύο δρόµοι δρόµοι οδηγούν µεν, ο ένας στα νησιά των 
Μακάρων, ο δε άλλος στον Τάρταρο. Και τους µεν καταγόµενους από 
την Ασία θα δικάζει ο Ραδάµανθυς, τους δε καταγόµενους από την 
Ευρώπη, ο Αιακός.Στο Μίνωα θα δώσω το προνόµιο να επιφέρει την 
οριστική κρίση όταν βρεθεί σε απορία ο ένας ή ο άλλος από τους κυρίως 
δικαστές, για να είναι δικαιότατη η κρίση σε ποιο δρόµο πρέπει να 
πορεύεται κάθε άνθρωπος». 
 Αυτά είναι, Καλλικλή, τα οποία αφού εγώ έχω ακούσει πιστεύω 
ότι είναι αληθινά. Απ’αυτή τη διήγηση σκέπτοµαι ότι εξάγεται το εξής 
συµπέρασµα. Τίποτα άλλο, κατά τη γνώµη µου, δεν είναι ο θάνατος 
απ’το διαχωρισµό δύο πραγµάτων, της ψυχής και του σώµατος. Όταν 
λοιπόν διαχωριστούν µεταξύ τους, καθένα έχει σχεδόν επίσης τις ίδιες 
ιδιότητες, τις οποίες είχε και όταν ζούσε ο άνθρωπος, και το σώµα έχει 
τις φυσικές ιδιότητες, τις επίκτητες, και τα παθήµατα όλα φανερά. 
Παραδείγµατος χάριν, εάν κάποιος όσο ζούσε ήταν µεγαλόσωµος ή εκ 
φύσεως ή από δίαιτα ή και από τα δύο, και µετά θάνατον το πτώµα του 
είναι µεγάλο, εάν ήταν παχύς παχύ είναι και το πτώµα, και κατά τα άλλα 
το ίδιο συµβαίνει, και αν πάλι ζωντανός συνήθιζε να έχει µαλλιά, και το 
πτώµα του µακριά είχε µαλλιά. Και αν κάποιος ζωντανός χτυπήθηκε από 
µαστίγιο και είχε ουλές όπως και ίχνη πληγών στο σώµα του που είχαν 
γίνει από µαστίγια ή άλλα τραύµατα, βλέπεις και το πτώµα του να έχει 
τέτοια. Και αν είχε σπασµένα µέλη του σώµατός του ή παραµορφωµένα 
εφόσον ζει, αυτά φαίνονται να έχουν την ίδια κατάσταση και όταν 
πεθάνει. Με λίγα λόγια, όποιος όσο ζούσε είχε τέτοια σωµατική 
κατάσταση και όταν πεθάνει αυτά θα είναι φανερά ή σε όλα ή στα 
περισσότερα για κάποιο χρόνο. Το ίδιο λοιπόν, µου φαίνεται, Καλλικλή, 
ότι συµβαίνει και για τη ψυχή. Φανερώνονται όλα σε αυτή, όταν 
απαλλαχθεί απ’το σώµα και οι φυσικές της και οι επίκτητες ιδιότητες, 
όσες απέκτησε ο άνθρωπος στην ψυχή του από την επίδοσή του σε κάθε 
πράγµα. Όταν λοιπόν φτάσουν στο δικαστή, αυτοί που έρχονται από την 
Ασία στον Ραδάµανθυ, ενώ αυτοί που έρχονται από την Ευρώπη στον 
Αιακό, ο Ραδάµανθυς αφού σταµατήσει όσους έρχονται από την Ασία 
παρατηρεί την ψυχή του καθενός και χωρίς να ξέρει ποιανού είναι. Αλλά 
πολλές φορές όταν εξετάζει το βασιλιά των Περσών ή οποιονδήποτε 
άλλο βασιλιά ή άλλον ισχυρό άρχοντα βλέπει ότι η ψυχή του δεν είναι 
καθόλου υγιής, αλλά ότι έχει χτυπηθεί από µαστίγιο και είναι γεµάτη 
ουλές από επιορκίες και αδικίες, τις οποίες ουλές κάθε πράξη του 
αποτύπωσε στην ψυχή και ότι όλα είναι διεστραµµένα από το ψεύδος 
και την αλαζονεία και ότι τίποτα δεν είναι ειλικρινές στην ψυχή του, 
διότι έχει ανατραφεί χωρίς αλήθεια. Και βλέπει την ψυχή γεµάτη 
αλαζονεία και ακολασία και περηφάνια και ακράτεια των πράξεων και 
ασυµµετρία και αισχρότητα. Και αφού είδε αυτήν περιφρονητικά την 
στέλνει αµέσως στη φυλακή, όπου όταν πάει πρόκειται να υποστεί τα 
πάθη που της ταιριάζουν. Πρέπει όµως ο καθένας που τιµωρείται από 
άλλον που τον τιµωρεί σωστά ή να γίνεται καλύτερος και να ωφελείται ή 
να γίνεται παράδειγµα στους άλλους για να βλέπουν οι άλλοι όσα 
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παθαίνει και να γίνονται καλύτεροι φοβούµενοι τις τιµωρίες. Αυτοί είναι 
που τιµωρούνται και από θεούς και από ανθρώπους, όσοι διαπράττουν 
αµαρτήµατα που µπορούν να θεραπευτούν. Αλλά όµως µε πόνους και 
θλίψεις ωφελούνται και σ’αυτόν τον κόσµο και στον Άδη, γιατί δεν είναι 
δυνατόν µε άλλο τρόπο να απαλλαχθούν από την αδικία. Όσοι όµως 
διαπράξουν πάρα πολύ µεγάλα αδικήµατα και εξαιτίας τους γίνονται 
ανίατοι, σε αυτούς εφαρµόζονται παραδειγµατικές ποινές και γίνονται 
παραδείγµατα στους άλλους, ενώ αυτοί οι ίδιοι καθόλου πια δεν 
ωφελούνται διότι είναι αδύνατον να θεραπευτούν. Οι άλλοι όµως 
ωφελούνται βλέποντας αυτούς να παθαίνουν αιωνίως τα µεγαλύτερα, τα 
οδυνηρότερα και τα φοβερότερα πάθη εξαιτίας των αµαρτιών τους και 
να είναι φυλακισµένοι εκεί στον Άδη, στο δεσµωτήριο ως παραδείγµατα 
και ως θεάµατα και νουθετήµατα στους άδικους που έρχονται κάθε 
φορά. Ισχυρίζοµαι ότι ένας από αυτούς θα είναι και ο Αρχέλαος, εάν ο 
Πώλος λέει την αλήθεια, και οποιοσδήποτε άλλος ίδιος µε αυτόν 
τύραννος. Νοµίζω ότι οι περισσότεροι οι οποίοι είναι τέτοια 
παραδείγµατα είναι αυτοί που υπήρξαν τύραννοι, βασιλιάδες, άρχοντες 
πόλεων και πολιτευόµενοι. Επειδή αυτοί, εξαιτίας της εξουσίας που 
έχουν διαπράττουν µέγιστα και ανοσιότατα αµαρτήµατα. Συµφωνεί σε 
αυτό και ο Όµηρος, γιατί στα ποιήµατά του παρουσίασε βασιλιάδες και 
δυνάστες να τιµωρούνται αιωνίως στον Άδη, τον Τάνταλο και τον 
Σίσυφο και τον Τιτυό. Τον Θερσίτη όµως και οποιονδήποτε άλλο φαύλο 
ιδιώτη κανένας ποιητής δεν παρουσίασε να τιµωρείται µε µεγάλες και 
αθεράπευτες τιµωρίες, επειδή νοµίζω, ότι δεν µπορούσε αυτός να 
διαπράξει αθεράπευτα αµαρτήµατα, γι’αυτό ήταν και πιο ευτυχής από 
εκείνους οι οποίοι µπορούσαν. Αλλά αν, Καλλικλή, απ’αυτούς που έχουν 
δύναµη είναι εκείνοι, οι οποίοι έγιναν πάρα πολύ πονηροί τίποτα όµως 
δεν εµποδίζει και µεταξύ τους να υπάρχουν και αγαθοί άνθρωποι και 
αξίζει να τους θαυµάζουµε πολύ γιατί έγιναν αγαθοί. ∆ιότι είναι 
δύσκολο, Καλλικλή και άξιο µεγάλου επαίνου να περάσει τη ζωή του 
δίκαια εκείνος που έχει την εξουσία να αδικεί. Λίγοι γίνονται τέτοιοι. 
Επειδή και εδώ και στα άλλα µέρη υπήρξαν, κατά τη γνώµη µου και θα 
υπάρξουν στο µέλλον καλοί και αγαθοί που έχουν την αρετή να 
διαχειρίζονται δίκαια όσα κανείς τους εµπιστεύεται. Ένας όµως, έχει 
γίνει ονοµαστός σε όλη την Ελλάδα, Ο Αριστείδης ο γιος του Λυσίµαχου. 
Οι περισσότεροι που λαµβάνουν δύναµη γίνονται, φίλε µου, κακοί. 
Επανέρχοµαι λοιπόν σε εκείνα που πριν λίγο έλεγα, όταν ο Ραδάµανθυς 
συλλάβει κάποιον από εκείνους και δε γνωρίζει τίποτα άλλο γι’αυτόν, 
ούτε ποιος είναι, ούτε από ποιους κατάγεται, γνωρίζει µόνο ότι είναι 
κάποιος πονηρός. Και όταν δει αυτό τον στέλνει στον Τάρταρο αφού 
βάλει σε αυτόν την σφραγίδα που δείχνει, αν τα αµαρτήµατά του είναι 
ανίατα ή ιάσιµα. Εκείνος αφού έρθει στον Τάρταρο υποφέρει όσα πρέπει 
να πάθει. Ενίοτε όταν βλέπει άλλη ψυχή ενός άντρα ιδιώτη ή κάποιου 
άλλου που έχει ζήσει µε οσιότητα και φρόνηση εγώ µάλιστα ισχυρίζοµαι, 
Καλλικλή, ψυχή φιλοσόφου που έχει µείνει εκεί όπου έταξε ο ίδιος στον 
εαυτό του και δεν ασχολούνταν µε πολυπραγµοσύνη στο βίο του, τη 
θαυµάζει και τη στέλνει στο νησί των Μακάρων. Τα ίδια κάνει και ο 
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Αιακός. Καθένας απ’αυτούς δικάζει κρατώντας ραβδί. Ο Μίνως όµως, 
κάθεται επιβλέποντας, κρατώντας µόνο αυτός χρυσό σκήπτρο, καθώς 
λέει και ο οµηρικός Οδυσσέας βλέποντας αυτόν:  
(Μίνως) κρατεί χρυσό ραβδί και τους νεκρούς δικάζει. 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ   
 
 

Ο µύθος του Γύγη (359d -360c) 
 

        
 οἵαν 359.d ποτέ φασιν δύναµιν τῷ [Γύγου] τοῦ Λυδοῦ προγόνῳ γενέσθαι. εἶναι 
µὲν γὰρ αὐτὸν ποιµένα θητεύοντα παρὰ τῷ τότε Λυδίας ἄρχοντι͵ ὄµβρου δὲ 
πολλοῦ γενοµένου καὶ σεισµοῦ ῥαγῆναί τι τῆς γῆς καὶ γενέσθαι χάσµα κατὰ 
τὸν τόπον ᾗ ἔνεµεν. ἰδόντα δὲ καὶ θαυµάσαντα καταβῆναι καὶ ἰδεῖν ἄλλα τε δὴ 
ἃ µυθολογοῦσιν θαυµαστὰ καὶ ἵππον χαλκοῦν͵ κοῖλον͵ θυρίδας ἔχοντα͵ καθ΄ ἃς 
ἐγκύψαντα ἰδεῖν ἐνόντα νεκρόν͵ ὡς φαίνεσθαι µείζω ἢ κατ΄ ἄνθρωπον͵ τοῦτον 
δὲ ἄλλο µὲν οὐδέν͵ περὶ δὲ 359.e τῇ χειρὶ χρυσοῦν δακτύλιον ὄντα 
περιελόµενον ἐκβῆναι. συλλόγου δὲ γενοµένου τοῖς ποιµέσιν εἰωθότος͵ ἵν΄ ἐξαγ 
γέλλοιεν κατὰ µῆνα τῷ βασιλεῖ τὰ περὶ τὰ ποίµνια͵ ἀφικέσθαι καὶ ἐκεῖνον 
ἔχοντα τὸν δακτύλιον· καθήµενον οὖν µετὰ τῶν ἄλλων τυχεῖν τὴν σφενδόνην 
τοῦ δακτυλίου περιαγαγόντα πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὸ εἴσω τῆς χειρός͵ τούτου δὲ 
γενοµένου 
360.a ἀφανῆ αὐτὸν γενέσθαι τοῖς παρακαθηµένοις͵ καὶ διαλέγεσθαι ὡς περὶ 
οἰχοµένου. καὶ τὸν θαυµάζειν τε καὶ πάλιν ἐπιψη λαφῶντα τὸν δακτύλιον 
στρέψαι ἔξω τὴν σφενδόνην͵ καὶ στρέψαντα φανερὸν γενέσθαι. καὶ τοῦτο 
ἐννοήσαντα ἀπο πειρᾶσθαι τοῦ δακτυλίου εἰ ταύτην ἔχοι τὴν δύναµιν͵ καὶ 
αὐτῷ οὕτω συµβαίνειν͵ στρέφοντι µὲν εἴσω τὴν σφενδόνην ἀδήλῳ γίγνεσθαι͵ 
ἔξω δὲ δήλῳ· αἰσθόµενον δὲ εὐθὺς διαπράξασθαι τῶν ἀγγέλων γενέσθαι τῶν 
παρὰ τὸν βασιλέα͵ ἐλθόντα 360.b δὲ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ µοιχεύσαντα͵ µετ΄ 
ἐκείνης ἐπιθέ µενον τῷ βασιλεῖ ἀποκτεῖναι καὶ τὴν ἀρχὴν οὕτω κατασχεῖν. εἰ 
οὖν δύο τοιούτω δακτυλίω γενοίσθην͵ καὶ τὸν µὲν ὁ δίκαιος περιθεῖτο͵ τὸν δὲ ὁ 
ἄδικος͵ οὐδεὶς ἂν γένοιτο͵ ὡς δόξειεν͵ οὕτως ἀδαµάντινος͵ ὃς ἂν µείνειεν ἐν τῇ 
δικαιοσύνῃ καὶ τολµήσειεν ἀπέχεσθαι τῶν ἀλλοτρίων καὶ µὴ ἅπτεσθαι͵ ἐξὸν 
αὐτῷ καὶ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀδεῶς ὅτι βούλοιτο λαµβάνειν͵ 360.c καὶ εἰσιόντι εἰς 
τὰς οἰκίας συγγίγνεσθαι ὅτῳ βούλοιτο͵ καὶ ἀποκτεινύναι καὶ ἐκ δεσµῶν λύειν 
οὕστινας βούλοιτο͵ καὶ τἆλλα πράττειν ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἰσόθεον ὄντα. οὕτω 
δὲ δρῶν οὐδὲν ἂν διάφορον τοῦ ἑτέρου ποιοῖ͵ ἀλλ΄ ἐπὶ ταὔτ΄ ἂν ἴοιεν 
ἀµφότεροι. 
 
 
Μετάφραση: 
 

Ο Γύγης ο πρόγονος του Λυδού, ήταν βοσκός που υπηρετούσε τον 
άρχοντα της Λυδίας. Κάποτε έγινε σεισµός και ανοίχτηκε, µπροστά του 
ένα χάσµα. Βλέποντάς το, έµεινε έκπληκτος και κατέβηκε µέσα σ’ αυτό. 
Εκεί είδε θαυµαστά πράγµατα κι ένα χάλκινο άλογο, κοίλο που  είχε 
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παραθυράκια, στα οποία σκύβοντας είδε έναν άνδρα νεκρό, πολύ 
µεγαλύτερο απ’ το φυσιολογικό µέγεθος του ανθρώπου. Αυτός, τίποτα 
άλλο δεν είχε εκτός από ένα δαχτυλίδι, το οποίο και πήρε. Όταν έγινε η 
συγκέντρωση των βοσκών, όπως συνηθιζόταν, για να ενηµερώσουν το 
βασιλιά για τα κοπάδια του, φτάνει και ο Γύγης φορώντας το δαχτυλίδι. 
Καθώς καθόταν µαζί µε τους άλλους, διηγούνται ότι έτυχε να στρίψει την 
πέτρα του δαχτυλιδιού προς τον εαυτό του, στο εσωτερικό του χεριού 
και µόλις έγινε αυτό, ο Γύγης έγινε άφαντος στους παρακαθηµένους του 
και µιλούσαν σαν να µην βρισκόταν εκείνος εκεί. Αυτός απόρησε και 
ψηλαφώντας πάλι το δαχτυλίδι έστριψε την πέτρα προς τα έξω και µε 
αυτή τη στροφή φανερώθηκε. Μόλις το κατάλαβε, αποπειράθηκε να 
δοκιµάσει το δαχτυλίδι αν πραγµατικά έχει την ίδια δύναµη και 
πράγµατι συνέβη αυτό, στρέφοντας την πέτρα προς τα µέσα έγινε 
άφαντος, ενώ στρέφοντας την προς τα έξω φανερώθηκε. Αµέσως µόλις το 
συνειδητοποίησε, λέγεται ότι πήγε µε αυτούς που ήταν να αναγγείλουν 
στο βασιλιά (τα σχετικά µε τα κοπάδια) και αφού έφτασε και διέπραξε 
µοιχεία µε τη γυναίκα του βασιλιά, µαζί µε αυτήν επιτίθεται στο βασιλιά 
και τον σκοτώνουν και µε αυτόν τον τρόπο, λέγεται ότι κατέλαβε την 
εξουσία. Αν λοιπόν υπήρχαν δύο τέτοια δαχτυλίδια και το ένα το 
φορούσε ο δίκαιος και το άλλο ο άδικος, κανείς δεν θα ήταν, όπως θα 
φαινόταν, µε τόσο αδαµάντινο χαρακτήρα, ώστε να παραµείνει δίκαιος 
και να τολµήσει να απέχει από τα αγαθά των άλλων και να µην τα 
αγγίξει, ενώ θα µπορούσε κι απ’ την αγορά να παίρνει ότι ήθελε χωρίς 
φόβο και να µπαίνει στα σπίτια και να συναναστρέφεται µε όποιον θέλει 
και να σκοτώνει και να απελευθερώνει όποιους θέλει κι όλα τα άλλα να 
κάνει σαν να ήταν ίσος µε θεούς ανάµεσα σε ανθρώπους. ∆ρώντας 
λοιπόν έτσι τίποτα διαφορετικό δε θα έκανε απ’ τον άλλον, τον άδικο, 
αλλά θα πήγαιναν και οι δυο προς τον ίδιο δρόµο. 

 
  

Οι αµοιβές των δικαίων κατά τον Μουσαίο. (363c-e) 
 
        
 Μουσαῖος δὲ τούτων νεανικώτερα τἀγαθὰ καὶ ὁ ὑὸς αὐτοῦ παρὰ θεῶν 
διδόασιν τοῖς δικαίοις· εἰς Ἅιδου γὰρ ἀγαγόντες τῷ λόγῳ καὶ κατακλίναντες 
καὶ συµπόσιον τῶν ὁσίων κατα σκευάσαντες ἐστεφανωµένους ποιοῦσιν τὸν 
ἅπαντα χρόνον 363.d ἤδη διάγειν µεθύοντας͵ ἡγησάµενοι κάλλιστον ἀρετῆς 
µισθὸν µέθην αἰώνιον. οἱ δ΄ ἔτι τούτων µακροτέρους ἀποτείνουσιν µισθοὺς 
παρὰ θεῶν· παῖδας γὰρ παίδων φασὶ καὶ γένος κατόπισθεν λείπεσθαι τοῦ 
ὁσίου καὶ εὐόρκου. ταῦτα δὴ καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἐγκωµιάζουσιν δικαιοσύνην· 
τοὺς δὲ ἀνοσίους αὖ καὶ ἀδίκους εἰς πηλόν τινα κατορύττουσιν ἐν Ἅιδου καὶ 
κοσκίνῳ ὕδωρ ἀναγκάζουσι φέρειν͵ ἔτι τε ζῶντας 
363.d ἤδη διάγειν µεθύοντας͵ ἡγησάµενοι κάλλιστον ἀρετῆς µισθὸν µέθην 
αἰώνιον. οἱ δ΄ ἔτι τούτων µακροτέρους ἀποτείνουσιν µισθοὺς παρὰ θεῶν· 
παῖδας γὰρ παίδων φασὶ καὶ γένος κατόπισθεν λείπεσθαι τοῦ ὁσίου καὶ 
εὐόρκου. ταῦτα δὴ καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἐγκωµιάζουσιν δικαιοσύνην· τοὺς δὲ 
ἀνοσίους αὖ καὶ ἀδίκους εἰς πηλόν τινα κατορύττουσιν ἐν Ἅιδου καὶ κοσκίνῳ 
ὕδωρ ἀναγκάζουσι φέρειν͵ ἔτι τε ζῶντας 363.e εἰς κακὰς δόξας ἄγοντες͵ ἅπερ 
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Γλαύκων περὶ τῶν δικαίων δοξαζοµένων δὲ ἀδίκων διῆλθε τιµωρήµατα͵ ταῦτα 
περὶ τῶν ἀδίκων λέγουσιν͵ ἄλλα δὲ οὐκ ἔχουσιν. ὁ µὲν οὖν ἔπαινος καὶ ὁ ψόγος 
οὗτος ἑκατέρων. 

 
 

Μετάφραση: 
 
 Ο Μουσαίος όµως και ο γιος του δίνουν στους δίκαιους από 
µέρους των θεών ακόµα πιο γενναιόδωρα τ’ αγαθά. ∆ιότι, αφού τους 
οδηγήσουν στον Άδη, µε το λόγο (ότι είναι νεκροί) και αφού τους 
ξαπλώσουν και προετοιµάσουν συµπόσιο για τους όσιους, περνούν τον 
υπόλοιπο χρόνο τους στεφανωµένοι, µεθώντας, επειδή θεωρούν ότι η 
καλύτερη πληρωµή για την αρετή είναι η αιώνια µέθη. Άλλοι πάλι 
επεκτείνουν ακόµα περισσότερο τούτες τις αµοιβές απ’ τους θεούς, γιατί 
ισχυρίζονται ότι παιδιά των παιδιών τους και ολόκληρο γένος αφήνουν 
πίσω τους οι όσιοι και οι εύορκοι. Σχετικά µε αυτά πράγµατι και µε άλλα 
παρόµοια εγκωµιάζουν την δικαιοσύνη. Τους ανόσιους όµως και τους 
άδικους σε λάσπη τους καταχώνουν στον Άδη και τους αναγκάζουν να 
φέρνουν νερό  µε το κόσκινο, επειδή κι όσο ακόµα ζούσαν τους 
οδηγούσαν σε κακές φήµες. Όπως ακριβώς αυτές τις τιµωρίες, για τις 
οποίες ο Γλαύκων µίλησε για τους δίκαιους, αυτές για τους άδικους λένε 
ότι τραβούν και άλλα δεν υπάρχουν. Αυτός λοιπόν είναι ο έπαινος και ο 
ψόγος και των δύο.  
 
 

Ο µύθος του Ηρός  
 
 
       Ἀλλ΄ οὐ µέντοι σοι͵ ἦν δ΄ ἐγώ͵ Ἀλκίνου γε ἀπόλογον ἐρῶ͵ ἀλλ΄ ἀλκίµου µὲν 
ἀνδρός͵ Ἠρὸς τοῦ Ἀρµενίου͵ τὸ γένος Παµφύλου· ὅς ποτε ἐν πολέµῳ 
τελευτήσας͵ ἀναιρε θέντων δεκαταίων τῶν νεκρῶν ἤδη διεφθαρµένων͵ ὑγιὴς 
µὲν ἀνῃρέθη͵ κοµισθεὶς δ΄ οἴκαδε µέλλων θάπτεσθαι δωδεκαταῖος ἐπὶ τῇ πυρᾷ 
κείµενος ἀνεβίω͵ ἀναβιοὺς δ΄ ἔλεγεν ἃ ἐκεῖ ἴδοι. ἔφη δέ͵ ἐπειδὴ οὗ ἐκβῆναι͵ τὴν 
ψυχὴν πορεύεσθαι 614.c µετὰ πολλῶν͵ καὶ ἀφικνεῖσθαι σφᾶς εἰς τόπον τινὰ 
δαιµόνιον͵ ἐν ᾧ τῆς τε γῆς δύ΄ εἶναι χάσµατα ἐχοµένω ἀλλήλοιν καὶ τοῦ 
οὐρανοῦ αὖ ἐν τῷ ἄνω ἄλλα καταντικρύ. δικαστὰς δὲ µεταξὺ τούτων 
καθῆσθαι͵ οὕς͵ ἐπειδὴ διαδικάσειαν͵ τοὺς µὲν δικαίους κελεύειν πορεύεσθαι 
τὴν εἰς δεξιάν τε καὶ ἄνω διὰ τοῦ οὐρανοῦ͵ σηµεῖα περιάψαντας τῶν 
δεδικασµένων ἐν τῷ πρόσθεν͵ τοὺς δὲ ἀδίκους τὴν εἰς ἀριστεράν τε καὶ κάτω͵ 
ἔχοντας καὶ τούτους ἐν τῷ ὄπισθεν σηµεῖα πάντων ὧν 
 614.d ἔπραξαν. ἑαυτοῦ δὲ προσελθόντος εἰπεῖν ὅτι δέοι αὐτὸν ἄγγελον 
ἀνθρώποις γενέσθαι τῶν ἐκεῖ καὶ διακελεύοιντό οἱ ἀκούειν τε καὶ θεᾶσθαι 
πάντα τὰ ἐν τῷ τόπῳ. ὁρᾶν δὴ ταύτῃ µὲν καθ΄ ἑκάτερον τὸ χάσµα τοῦ οὐρανοῦ 
τε καὶ τῆς γῆς ἀπιούσας τὰς ψυχάς͵ ἐπειδὴ αὐταῖς δικασθείη͵ κατὰ δὲ τὼ ἑτέρω 
ἐκ µὲν τοῦ ἀνιέναι ἐκ τῆς γῆς µεστὰς αὐχµοῦ τε καὶ κόνεως͵ ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου 
καταβαίνειν ἑτέρας ἐκ τοῦ 614.e οὐρανοῦ καθαράς. καὶ τὰς ἀεὶ ἀφικνουµένας 
ὥσπερ ἐκ πολλῆς πορείας φαίνεσθαι ἥκειν͵ καὶ ἁσµένας εἰς τὸν λει µῶνα 
ἀπιούσας οἷον ἐν πανηγύρει κατασκηνᾶσθαι͵ καὶ ἀσπά ζεσθαί τε ἀλλήλας ὅσαι 
γνώριµαι͵ καὶ πυνθάνεσθαι τάς τε ἐκ τῆς γῆς ἡκούσας παρὰ τῶν ἑτέρων τὰ ἐκεῖ 
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καὶ τὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὰ παρ΄ ἐκείναις. διηγεῖσθαι δὲ ἀλλήλαις τὰς 615.a µὲν 
ὀδυροµένας τε καὶ κλαούσας͵ ἀναµιµνῃσκοµένας ὅσα τε 
.a µὲν ὀδυροµένας τε καὶ κλαούσας͵ ἀναµιµνῃσκοµένας ὅσα τε καὶ οἷα πάθοιεν 
καὶ ἴδοιεν ἐν τῇ ὑπὸ γῆς πορείᾳεἶναι δὲ τὴν πορείαν χιλιέτητὰς δ΄ αὖ ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ εὐπαθείας διηγεῖσθαι καὶ θέας ἀµηχάνους τὸ κάλλος. τὰ µὲν οὖν 
πολλά͵ ὦ Γλαύκων͵ πολλοῦ χρόνου διηγήσασθαι· τὸ δ΄ οὖν κεφάλαιον ἔφη τόδε 
εἶναι͵ ὅσα πώποτέ τινα ἠδίκησαν καὶ ὅσους ἕκαστοι͵ ὑπὲρ ἁπάντων δίκην 
δεδωκέναι ἐν µέρει͵ ὑπὲρ ἑκάστου δεκάκιςτοῦτο δ΄ εἶναι κατὰ ἑκατονταετηρίδα 
615.b ἑκάστην͵ ὡς βίου ὄντος τοσούτου τοῦ ἀνθρωπίνουἵνα δεκα πλάσιον τὸ 
ἔκτεισµα τοῦ ἀδικήµατος ἐκτίνοιεν͵ καὶ οἷον εἴ τινες πολλοῖς θανάτων ἦσαν 
αἴτιοι͵ ἢ πόλεις προδόντες ἢ στρατόπεδα͵ καὶ εἰς δουλείας ἐµβεβληκότες ἤ τινος 
ἄλλης κακουχίας µεταίτιοι͵ πάντων τούτων δεκαπλασίας ἀλγηδόνας ὑπὲρ 
ἑκάστου κοµίσαιντο͵ καὶ αὖ εἴ τινας εὐεργεσίας εὐερ γετηκότες καὶ δίκαιοι καὶ 
ὅσιοι γεγονότες εἶεν͵ κατὰ ταὐτὰ 615.c τὴν ἀξίαν κοµίζοιντο. τῶν δὲ εὐθὺς 
γενοµένων καὶ ὀλίγον χρόνον βιούντων πέρι ἄλλα ἔλεγεν οὐκ ἄξια µνήµης. εἰς 
δὲ θεοὺς ἀσεβείας τε καὶ εὐσεβείας καὶ γονέας καὶ αὐτόχειρος φόνου µείζους ἔτι 
τοὺς µισθοὺς διηγεῖτο. Ἔφη γὰρ δὴ παραγενέσθαι ἐρωτωµένῳ ἑτέρῳ ὑπὸ 
ἑτέρου ὅπου εἴη Ἀρδιαῖος ὁ µέγας. ὁ δὲ Ἀρδιαῖος οὗτος τῆς Παµφυλίας ἔν τινι 
πόλει τύραννος ἐγεγόνει͵ ἤδη χιλιοστὸν ἔτος εἰς ἐκεῖνον τὸν χρόνον͵ γέροντά τε 
πατέρα ἀποκτείνας 
615.d καὶ πρεσβύτερον ἀδελφόν͵ καὶ ἄλλα δὴ πολλά τε καὶ ἀνόσια 
εἰργασµένος͵ ὡς ἐλέγετο. ἔφη οὖν τὸν ἐρωτώµενον εἰπεῖν͵ Οὐχ ἥκει͵ φάναι͵ οὐδ΄ 
ἂν ἥξει δεῦρο. ἐθεασάµεθα γὰρ οὖν δὴ καὶ τοῦτο τῶν δεινῶν θεαµάτων· ἐπειδὴ 
ἐγγὺς τοῦ στοµίου ἦµεν µέλλοντες ἀνιέναι καὶ τἆλλα πάντα πεπονθότες͵ 
ἐκεῖνόν τε κατείδοµεν ἐξαίφνης καὶ ἄλλουςσχεδόν τι αὐτῶν τοὺς πλείστους 
τυράννους· ἦσαν δὲ καὶ ἰδιῶταί τινες τῶν 615.e µεγάλα ἡµαρτηκότωνοὓς 
οἰοµένους ἤδη ἀναβήσεσθαι οὐκ ἐδέχετο τὸ στόµιον͵ ἀλλ΄ ἐµυκᾶτο ὁπότε τις 
τῶν οὕτως ἀνιάτως ἐχόντων εἰς πονηρίαν ἢ µὴ ἱκανῶς δεδωκὼς δίκην ἐπιχειροῖ 
ἀνιέναι. ἐνταῦθα δὴ ἄνδρες͵ ἔφη͵ ἄγριοι͵ διάπυροι ἰδεῖν͵ παρεστῶτες καὶ 
καταµανθάνοντες τὸ φθέγµα͵ τοὺς µὲν διαλαβόντες ἦγον͵ τὸν δὲ Ἀρδιαῖον καὶ 
ἄλλους συµποδί 616.a σαντες χεῖράς τε καὶ πόδας καὶ κεφαλήν͵ καταβαλόντες 
καὶ ἐκδείραντες͵ εἷλκον παρὰ τὴν ὁδὸν ἐκτὸς ἐπ΄ ἀσπαλάθων κνάµπτοντες͵ καὶ 
τοῖς ἀεὶ παριοῦσι σηµαίνοντες ὧν ἕνεκά τε καὶ ὅτι εἰς τὸν Τάρταρον 
ἐµπεσούµενοι ἄγοιντο. ἔνθα δὴ φόβων͵ ἔφη͵ πολλῶν καὶ παντοδαπῶν σφίσι 
γεγονότων͵ τοῦτον ὑπερβάλλειν͵ µὴ γένοιτο ἑκάστῳ τὸ φθέγµα ὅτε ἀναβαίνοι͵ 
καὶ ἁσµενέστατα ἕκαστον σιγήσαντος ἀναβῆναι. καὶ τὰς µὲν δὴ δίκας τε καὶ 
τιµωρίας τοιαύτας τινὰς 
616.b εἶναι͵ καὶ αὖ τὰς εὐεργεσίας ταύταις ἀντιστρόφους. ἐπειδὴ δὲ τοῖς ἐν τῷ 
λειµῶνι ἑκάστοις ἑπτὰ ἡµέραι γένοιντο͵ ἀνα στάντας ἐντεῦθεν δεῖν τῇ ὀγδόῃ 
πορεύεσθαι͵ καὶ ἀφικνεῖσθαι τεταρταίους ὅθεν καθορᾶν ἄνωθεν διὰ παντὸς 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ γῆς τεταµένον φῶς εὐθύ͵ οἷον κίονα͵ µάλιστα τῇ ἴριδι 
προσφερῆ͵ λαµπρότερον δὲ καὶ καθαρώτερον· εἰς ὃ ἀφι κέσθαι προελθόντες 
ἡµερησίαν ὁδόν͵ καὶ ἰδεῖν αὐτόθι κατὰ 616.c µέσον τὸ φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὰ 
ἄκρα αὐτοῦ τῶν δεσµῶν τεταµέναεἶναι γὰρ τοῦτο τὸ φῶς σύνδεσµον τοῦ 
οὐρανοῦ͵ οἷον τὰ ὑποζώµατα τῶν τριήρων͵ οὕτω πᾶσαν συνέχον τὴν 
περιφοράνἐκ δὲ τῶν ἄκρων τεταµένον Ἀνάγκης ἄτρακτον͵ δι΄ οὗ πάσας 
ἐπιστρέφεσθαι τὰς περιφοράς· οὗ τὴν µὲν ἠλακάτην τε καὶ τὸ ἄγκιστρον εἶναι 
ἐξ ἀδάµαντος͵ τὸν δὲ σφόνδυλον µεικτὸν ἔκ τε τούτου καὶ ἄλλων γενῶν. τὴν δὲ 
616.d τοῦ σφονδύλου φύσιν εἶναι τοιάνδε· τὸ µὲν σχῆµα οἵαπερ ἡ τοῦ ἐνθάδε͵ 
νοῆσαι δὲ δεῖ ἐξ ὧν ἔλεγεν τοιόνδε αὐτὸν εἶναι͵ ὥσπερ ἂν εἰ ἐν ἑνὶ µεγάλῳ 
σφονδύλῳ κοίλῳ καὶ ἐξεγλυµ µένῳ διαµπερὲς ἄλλος τοιοῦτος ἐλάττων ἐγκέοιτο 
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ἁρµόττων͵ καθάπερ οἱ κάδοι οἱ εἰς ἀλλήλους ἁρµόττοντες͵ καὶ οὕτω δὴ τρίτον 
ἄλλον καὶ τέταρτον καὶ ἄλλους τέτταρας. ὀκτὼ γὰρ εἶναι τοὺς σύµπαντας 
σφονδύλους͵ ἐν ἀλλήλοις ἐγκειµένους. 616.e κύκλους ἄνωθεν τὰ χείλη 
φαίνοντας͵ νῶτον συνεχὲς ἑνὸς σφονδύλου ἀπεργαζοµένους περὶ τὴν ἠλακάτην· 
ἐκείνην δὲ διὰ µέσου τοῦ ὀγδόου διαµπερὲς ἐληλάσθαι. τὸν µὲν οὖν πρῶτόν τε 
καὶ ἐξωτάτω σφόνδυλον πλατύτατον τὸν τοῦ χείλους κύκλον ἔχειν͵ τὸν δὲ τοῦ 
ἕκτου δεύτερον͵ τρίτον δὲ τὸν τοῦ τετάρτου͵ τέταρτον δὲ τὸν τοῦ ὀγδόου͵ 
πέµπτον δὲ τὸν τοῦ ἑβδόµου͵ ἕκτον δὲ τὸν τοῦ πέµπτου͵ ἕβδοµον δὲ τὸν τοῦ 
τρίτου͵ ὄγδοον δὲ τὸν τοῦ δευτέρου. καὶ τὸν µὲν τοῦ µεγίστου ποικίλον͵ τὸν δὲ 
τοῦ ἑβδόµου λαµπρότατον͵ τὸν δὲ 617.a τοῦ ὀγδόου τὸ χρῶµα ἀπὸ τοῦ ἑβδόµου 
ἔχειν προσλάµποντος͵ τὸν δὲ τοῦ δευτέρου καὶ πέµπτου παραπλήσια ἀλλήλοις͵ 
ξανθότερα ἐκείνων͵ τρίτον δὲ λευκότατον χρῶµα ἔχειν͵ τέταρ τον δὲ 
ὑπέρυθρον͵ δεύτερον δὲ λευκότητι τὸν ἕκτον. κυκλεῖ σθαι δὲ δὴ στρεφόµενον 
τὸν ἄτρακτον ὅλον µὲν τὴν αὐτὴν φοράν͵ ἐν δὲ τῷ ὅλῳ περιφεροµένῳ τοὺς µὲν 
ἐντὸς ἑπτὰ κύκλους τὴν ἐναντίαν τῷ ὅλῳ ἠρέµα περιφέρεσθαι͵ αὐτῶν δὲ 
τούτων τάχιστα µὲν ἰέναι τὸν ὄγδοον͵ δευτέρους δὲ καὶ ἅµα 617.b ἀλλήλοις τόν 
τε ἕβδοµον καὶ ἕκτον καὶ πέµπτον· [τὸν] τρίτον δὲ φορᾷ ἰέναι͵ ὡς σφίσι 
φαίνεσθαι͵ ἐπανακυκλούµενον τὸν τέταρτον͵ τέταρτον δὲ τὸν τρίτον καὶ 
πέµπτον τὸν δεύτερον. στρέφεσθαι δὲ αὐτὸν ἐν τοῖς τῆς Ἀνάγκης γόνασιν. ἐπὶ 
δὲ τῶν κύκλων αὐτοῦ ἄνωθεν ἐφ΄ ἑκάστου βεβηκέναι Σειρῆνα 
συµπεριφεροµένην͵ φωνὴν µίαν ἱεῖσαν͵ ἕνα τόνον· ἐκ πασῶν δὲ ὀκτὼ οὐσῶν 
µίαν ἁρµονίαν συµφωνεῖν. ἄλλας δὲ καθη 617.c µένας πέριξ δι΄ ἴσου τρεῖς͵ ἐν 
θρόνῳ ἑκάστην͵ θυγατέρας τῆς Ἀνάγκης͵ Μοίρας͵ λευχειµονούσας͵ στέµµατα 
ἐπὶ τῶν κεφα λῶν ἐχούσας͵ Λάχεσίν τε καὶ Κλωθὼ καὶ Ἄτροπον͵ ὑµνεῖν πρὸς 
τὴν τῶν Σειρήνων ἁρµονίαν͵ Λάχεσιν µὲν τὰ γεγονότα͵ Κλωθὼ δὲ τὰ ὄντα͵ 
Ἄτροπον δὲ τὰ µέλλοντα. καὶ τὴν µὲν Κλωθὼ τῇ δεξιᾷ χειρὶ ἐφαπτοµένην 
συνεπιστρέφειν τοῦ ἀτράκτου τὴν ἔξω περιφοράν͵ διαλείπουσαν χρόνον͵ τὴν 
δὲ Ἄτροπον τῇ ἀριστερᾷ τὰς ἐντὸς αὖ ὡσαύτως· τὴν δὲ Λάχεσιν 617.d ἐν µέρει 
ἑκατέρας ἑκατέρᾳ τῇ χειρὶ ἐφάπτεσθαι. σφᾶς οὖν͵ ἐπειδὴ ἀφικέσθαι͵ εὐθὺς δεῖν 
ἰέναι πρὸς τὴν Λάχεσιν. προ φήτην οὖν τινα σφᾶς πρῶτον µὲν ἐν τάξει 
διαστῆσαι͵ ἔπειτα λαβόντα ἐκ τῶν τῆς Λαχέσεως γονάτων κλήρους τε καὶ βίων 
παραδείγµατα͵ ἀναβάντα ἐπί τι βῆµα ὑψηλὸν εἰπεῖν Ἀνάγκης θυγατρὸς κόρης 
Λαχέσεως λόγος. Ψυχαὶ ἐφήµεροι͵ ἀρχὴ ἄλλης περιόδου θνητοῦ γένους 
θανατηφόρου.       617.e οὐχ ὑµᾶς δαίµων λήξεται͵ ἀλλ΄ ὑµεῖς δαίµονα 
αἱρήσεσθε. πρῶτος δ΄ ὁ λαχὼν πρῶτος αἱρείσθω βίον ᾧ συνέσται ἐξ ἀνάγκης. 
ἀρετὴ δὲ ἀδέσποτον͵ ἣν τιµῶν καὶ ἀτιµάζων πλέον καὶ ἔλαττον αὐτῆς ἕκαστος 
ἕξει. αἰτία ἑλοµένου· θεὸς ἀναίτιος. Ταῦτα εἰπόντα ῥῖψαι ἐπὶ πάντας τοὺς 
κλήρους͵ τὸν δὲ παρ΄ αὑτὸν πεσόντα ἕκαστον ἀναιρεῖσθαι πλὴν οὗ͵ ἓ δὲ οὐκ 
ἐᾶν· τῷ δὲ ἀνελοµένῳ δῆλον εἶναι ὁπόστος εἰλή 618.a χει. µετὰ δὲ τοῦτο αὖθις 
τὰ τῶν βίων παραδείγµατα εἰς τὸ πρόσθεν σφῶν θεῖναι ἐπὶ τὴν γῆν͵ πολὺ πλείω 
τῶν παρόντων. εἶναι δὲ παντοδαπά· ζῴων τε γὰρ πάντων βίους καὶ δὴ καὶ τοὺς 
ἀνθρωπίνους ἅπαντας. τυραννίδας τε γὰρ ἐν αὐτοῖς εἶναι͵ τὰς µὲν διατελεῖς͵ 
τὰς δὲ καὶ µεταξὺ διαφθειροµένας καὶ εἰς πενίας τε καὶ φυγὰς καὶ εἰς πτω χείας 
τελευτώσας· εἶναι δὲ καὶ δοκίµων ἀνδρῶν βίους͵ τοὺς µὲν ἐπὶ εἴδεσιν καὶ κατὰ 
κάλλη καὶ τὴν ἄλλην ἰσχύν 618.b τε καὶ ἀγωνίαν͵ τοὺς δ΄ ἐπὶ γένεσιν καὶ 
προγόνων ἀρεταῖς͵ καὶ ἀδοκίµων κατὰ ταῦτα͵ ὡσαύτως δὲ καὶ γυναικῶν. 
ψυχῆς δὲ τάξιν οὐκ ἐνεῖναι διὰ τὸ ἀναγκαίως ἔχειν ἄλλον ἑλοµένην βίον 
ἀλλοίαν γίγνεσθαι· τὰ δ΄ ἄλλα ἀλλήλοις τε καὶ πλού τοις καὶ πενίαις͵ τὰ δὲ 
νόσοις͵ τὰ δ΄ ὑγιείαις µεµεῖχθαι͵ τὰ δὲ καὶ µεσοῦν τούτων. ἔνθα δή͵ ὡς ἔοικεν͵ ὦ 
φίλε Γλαύκων͵ ὁ πᾶς κίνδυνος ἀνθρώπῳ͵ καὶ διὰ ταῦτα µάλιστα 618.e.4 618.c 
ἐπιµελητέον ὅπως ἕκαστος ἡµῶν τῶν ἄλλων µαθηµάτων ἀµελήσας τούτου τοῦ 
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µαθήµατος καὶ ζητητὴς καὶ µαθητὴς ἔσται͵ ἐάν ποθεν οἷός τ΄ ᾖ µαθεῖν καὶ 
ἐξευρεῖν τίς αὐτὸν ποιήσει δυνατὸν καὶ ἐπιστήµονα͵ βίον καὶ χρηστὸν καὶ πονη 
ρὸν διαγιγνώσκοντα͵ τὸν βελτίω ἐκ τῶν δυνατῶν ἀεὶ παντ αχοῦ αἱρεῖσθαι· 
ἀναλογιζόµενον πάντα τὰ νυνδὴ ῥηθέντα καὶ συντιθέµενα ἀλλήλοις καὶ 
διαιρούµενα πρὸς ἀρετὴν βίου πῶς ἔχει͵ εἰδέναι τί κάλλος πενίᾳ ἢ πλούτῳ 
κραθὲν καὶ 618.d µετὰ ποίας τινὸς ψυχῆς ἕξεως κακὸν ἢ ἀγαθὸν ἐργάζεται͵ καὶ 
τί εὐγένειαι καὶ δυσγένειαι καὶ ἰδιωτεῖαι καὶ ἀρχαὶ καὶ ἰσχύες καὶ ἀσθένειαι 
καὶ εὐµαθίαι καὶ δυσµαθίαι καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα τῶν φύσει περὶ ψυχὴν ὄντων 
καὶ τῶν ἐπικτήτων τί συγκεραννύµενα πρὸς ἄλληλα ἐργάζεται͵ ὥστε ἐξ 
ἁπάντων αὐτῶν δυνατὸν εἶναι συλλογισάµενον αἱρεῖσθαι͵ πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς 
φύσιν ἀποβλέποντα͵ τόν τε χείρω καὶ τὸν ἀµείνω 618.e βίον͵ χείρω µὲν 
καλοῦντα ὃς αὐτὴν ἐκεῖσε ἄξει͵ εἰς τὸ ἀδικω τέραν γίγνεσθαι͵ ἀµείνω δὲ ὅστις 
εἰς τὸ δικαιοτέραν. τὰ δὲ ἄλλα πάντα χαίρειν ἐάσει· ἑωράκαµεν γὰρ ὅτι ζῶντί 
τε καὶ τελευτήσαντι αὕτη κρατίστη αἵρεσις. ἀδαµαντίνως δὴ 619.a δεῖ ταύτην 
τὴν δόξαν ἔχοντα εἰς Ἅιδου ἰέναι͵ ὅπως ἂν ᾖ καὶ ἐκεῖ ἀνέκπληκτος ὑπὸ 
πλούτων τε καὶ τῶν τοιούτων κακῶν͵ καὶ µὴ ἐµπεσὼν εἰς τυραννίδας καὶ ἄλλας 
τοιαύτας πράξεις πολλὰ µὲν ἐργάσηται καὶ ἀνήκεστα κακά͵ ἔτι δὲ αὐτὸς µείζω 
πάθῃ͵ ἀλλὰ γνῷ τὸν µέσον ἀεὶ τῶν τοιούτων βίον αἱρεῖσθαι καὶ φεύγειν τὰ 
ὑπερβάλλοντα ἑκατέρωσε καὶ ἐν τῷδε τῷ βίῳ κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ ἐν παντὶ τῷ 
ἔπειτα· οὕτω γὰρ 619.b εὐδαιµονέστατος γίγνεται ἄνθρωπος. Καὶ δὴ οὖν καὶ 
τότε ὁ ἐκεῖθεν ἄγγελος ἤγγελλε τὸν µὲν προφήτην οὕτως εἰπεῖν· Καὶ τελευταίῳ 
ἐπιόντι͵ ξὺν νῷ ἑλοµένῳ͵ συντόνως ζῶντι κεῖται βίος ἀγαπητός͵ οὐ κακός. µήτε 
ὁ ἄρχων αἱρέσεως ἀµελείτω µήτε ὁ τελευτῶν ἀθυµείτω. Εἰπόντος δὲ ταῦτα τὸν 
πρῶτον λαχόντα ἔφη εὐθὺς ἐπιόντα τὴν µεγίστην τυραννίδα ἑλέσθαι͵ καὶ ὑπὸ 
ἀφροσύνης τε καὶ λαιµαργίας οὐ πάντα ἱκανῶς ἀνασκεψάµενον ἑλέσθαι͵ ἀλλ΄ 
619.c αὐτὸν λαθεῖν ἐνοῦσαν εἱµαρµένην παίδων αὑτοῦ βρώσεις καὶ ἄλλα κακά· 
ἐπειδὴ δὲ κατὰ σχολὴν σκέψασθαι͵ κόπτεσθαί τε καὶ ὀδύρεσθαι τὴν αἵρεσιν͵ 
οὐκ ἐµµένοντα τοῖς προρρη θεῖσιν ὑπὸ τοῦ προφήτου· οὐ γὰρ ἑαυτὸν αἰτιᾶσθαι 
τῶν κακῶν͵ ἀλλὰ τύχην τε καὶ δαίµονας καὶ πάντα µᾶλλον ἀνθ΄ ἑαυτοῦ. εἶναι 
δὲ αὐτὸν τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡκόντων͵ ἐν τεταγµένῃ πολιτείᾳ ἐν τῷ προτέρῳ 
βίῳ βεβιωκότα͵ ἔθει 619.d ἄνευ φιλοσοφίας ἀρετῆς µετειληφότα. ὡς δὲ καὶ 
εἰπεῖν͵ οὐκ ἐλάττους εἶναι ἐν τοῖς τοιούτοις ἁλισκοµένους τοὺς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
ἥκοντας͵ ἅτε πόνων ἀγυµνάστους· τῶν δ΄ ἐκ τῆς γῆς τοὺς πολλούς͵ ἅτε αὐτούς 
τε πεπονηκότας ἄλλους τε ἑωρακότας͵ οὐκ ἐξ ἐπιδροµῆς τὰς αἱρέσεις ποιεῖσθαι. 
διὸ δὴ καὶ µεταβολὴν τῶν κακῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν ταῖς πολλαῖς τῶν ψυχῶν 
γίγνεσθαι καὶ διὰ τὴν τοῦ κλήρου τύχην· ἐπεὶ εἴ τις ἀεί͵ ὁπότε εἰς τὸν ἐνθάδε 
βίον ἀφικνοῖτο͵ ὑγιῶς φιλο 619.e σοφοῖ καὶ ὁ κλῆρος αὐτῷ τῆς αἱρέσεως µὴ ἐν 
τελευταίοις πίπτοι͵ κινδυνεύει ἐκ τῶν ἐκεῖθεν ἀπαγγελλοµένων οὐ µόνον 
ἐνθάδε εὐδαιµονεῖν ἄν͵ ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε καὶ δεῦρο πάλιν πορείαν 
οὐκ ἂν χθονίαν καὶ τραχεῖαν πορεύεσθαι͵ ἀλλὰ λείαν τε καὶ οὐρανίαν. Ταύτην 
γὰρ δὴ ἔφη τὴν θέαν ἀξίαν εἶναι ἰδεῖν͵ ὡς ἕκασται 620.a αἱ ψυχαὶ ᾑροῦντο τοὺς 
βίους· ἐλεινήν τε γὰρ ἰδεῖν εἶναι καὶ γελοίαν καὶ θαυµασίαν. κατὰ συνήθειαν 
γὰρ τοῦ προτέρου βίου τὰ πολλὰ αἱρεῖσθαι. ἰδεῖν µὲν γὰρ ψυχὴν ἔφη τήν ποτε 
Ὀρφέως γενοµένην κύκνου βίον αἱρουµένην͵ µίσει τοῦ γυναικείου γένους διὰ 
τὸν ὑπ΄ ἐκείνων θάνατον οὐκ ἐθέλουσαν ἐν γυναικὶ γεννηθεῖσαν γενέσθαι· ἰδεῖν 
δὲ τὴν Θαµύρου ἀηδόνος ἑλοµένην· ἰδεῖν δὲ καὶ κύκνον µεταβάλλοντα εἰς 
ἀνθρωπίνου βίου αἵρεσιν͵ καὶ ἄλλα ζῷα µουσικὰ ὡσαύτως. 620.a αἱ ψυχαὶ 
ᾑροῦντο τοὺς βίους· ἐλεινήν τε γὰρ ἰδεῖν εἶναι καὶ γελοίαν καὶ θαυµασίαν. κατὰ 
συνήθειαν γὰρ τοῦ προτέρου βίου τὰ πολλὰ αἱρεῖσθαι. ἰδεῖν µὲν γὰρ ψυχὴν ἔφη 
τήν ποτε Ὀρφέως γενοµένην κύκνου βίον αἱρουµένην͵ µίσει τοῦ γυναικείου 
γένους διὰ τὸν ὑπ΄ ἐκείνων θάνατον οὐκ ἐθέλουσαν ἐν γυναικὶ γεννηθεῖσαν 
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γενέσθαι· ἰδεῖν δὲ τὴν Θαµύρου ἀηδόνος ἑλοµένην· ἰδεῖν δὲ καὶ κύκνον 
µεταβάλλοντα εἰς ἀνθρωπίνου βίου αἵρεσιν͵ καὶ ἄλλα ζῷα µουσικὰ ὡσαύτως. 
620.b εἰκοστὴν δὲ λαχοῦσαν ψυχὴν ἑλέσθαι λέοντος βίον· εἶναι δὲ τὴν Αἴαντος 
τοῦ Τελαµωνίου͵ φεύγουσαν ἄνθρωπον γε νέσθαι͵ µεµνηµένην τῆς τῶν ὅπλων 
κρίσεως. τὴν δ΄ ἐπὶ τούτῳ Ἀγαµέµνονος· ἔχθρᾳ δὲ καὶ ταύτην τοῦ ἀνθρωπίνου 
γένους διὰ τὰ πάθη ἀετοῦ διαλλάξαι βίον. ἐν µέσοις δὲ λαχοῦσαν τὴν 
Ἀταλάντης ψυχήν͵ κατιδοῦσαν µεγάλας τιµὰς ἀθλητοῦ ἀνδρός͵ οὐ δύνασθαι 
παρελθεῖν͵ ἀλλὰ λαβεῖν. µετὰ 620.c δὲ ταύτην ἰδεῖν τὴν Ἐπειοῦ τοῦ Πανοπέως 
εἰς τεχνικῆς γυναικὸς ἰοῦσαν φύσιν· πόρρω δ΄ ἐν ὑστάτοις ἰδεῖν τὴν τοῦ 
γελωτοποιοῦ Θερσίτου πίθηκον ἐνδυοµένην. κατὰ τύχην δὲ τὴν Ὀδυσσέως 
λαχοῦσαν πασῶν ὑστάτην αἱρησοµένην ἰέναι͵ µνήµῃ δὲ τῶν προτέρων πόνων 
φιλοτιµίας λελωφηκυῖαν ζητεῖν περιιοῦσαν χρόνον πολὺν βίον ἀνδρὸς ἰδιώτου 
ἀ πράγµονος͵ καὶ µόγις εὑρεῖν κείµενόν που καὶ παρηµεληµένον 620.d ὑπὸ τῶν 
ἄλλων͵ καὶ εἰπεῖν ἰδοῦσαν ὅτι τὰ αὐτὰ ἂν ἔπραξεν καὶ πρώτη λαχοῦσα͵ καὶ 
ἁσµένην ἑλέσθαι. καὶ ἐκ τῶν ἄλλων δὴ θηρίων ὡσαύτως εἰς ἀνθρώπους ἰέναι 
καὶ εἰς ἄλληλα͵ τὰ µὲν ἄδικα εἰς τὰ ἄγρια͵ τὰ δὲ δίκαια εἰς τὰ ἥµερα 
µεταβάλλοντα͵ καὶ πάσας µείξεις µείγνυσθαι. Ἐπειδὴ δ΄ οὖν πάσας τὰς ψυχὰς 
τοὺς βίους ᾑρῆσθαι͵ ὥσπερ ἔλαχον ἐν τάξει προσιέναι πρὸς τὴν Λάχεσιν· 
ἐκείνην δ΄ ἑκάστῳ ὃν εἵλετο δαίµονα͵ τοῦτον φύλακα συµ 620.e πέµπειν τοῦ 
βίου καὶ ἀποπληρωτὴν τῶν αἱρεθέντων. ὃν πρῶτον µὲν ἄγειν αὐτὴν πρὸς τὴν 
Κλωθὼ ὑπὸ τὴν ἐκείνης χεῖρά τε καὶ ἐπιστροφὴν τῆς τοῦ ἀτράκτου δίνης͵ 
κυροῦντα ἣν λαχὼν εἵλετο µοῖραν· ταύτης δ΄ ἐφαψάµενον αὖθις ἐπὶ τὴν τῆς 
Ἀτρόπου ἄγειν νῆσιν͵ ἀµετάστροφα τὰ ἐπικλω σθέντα ποιοῦντα· ἐντεῦθεν δὲ 
δὴ ἀµεταστρεπτὶ ὑπὸ τὸν τῆς 621.a Ἀνάγκης ἰέναι θρόνον͵ καὶ δι΄ ἐκείνου 
διεξελθόντα͵ ἐπειδὴ καὶ οἱ ἄλλοι διῆλθον͵ πορεύεσθαι ἅπαντας εἰς τὸ τῆς 
Λήθης πεδίον διὰ καύµατός τε καὶ πνίγους δεινοῦ· καὶ γὰρ εἶναι αὐτὸ κενὸν 
δένδρων τε καὶ ὅσα γῆ φύει. σκηνᾶσθαι οὖν σφᾶς ἤδη ἑσπέρας γιγνοµένης 
παρὰ τὸν Ἀµέλητα ποταµόν͵ οὗ τὸ ὕδωρ ἀγγεῖον οὐδὲν στέγειν. µέτρον µὲν οὖν 
τι τοῦ ὕδατος πᾶσιν ἀναγκαῖον εἶναι πιεῖν͵ τοὺς δὲ φρονήσει µὴ σῳζοµένους 
πλέον πίνειν τοῦ µέτρου· τὸν δὲ ἀεὶ πιόντα 621.b πάντων ἐπιλανθάνεσθαι. 
ἐπειδὴ δὲ κοιµηθῆναι καὶ µέσας νύκτας γενέσθαι͵ βροντήν τε καὶ σεισµὸν 
γενέσθαι͵ καὶ ἐντεῦθεν ἐξαπίνης ἄλλον ἄλλῃ φέρεσθαι ἄνω εἰς τὴν γένεσιν͵ 
ᾄττοντας ὥσπερ ἀστέρας. αὐτὸς δὲ τοῦ µὲν ὕδατος κωλυ θῆναι πιεῖν· ὅπῃ 
µέντοι καὶ ὅπως εἰς τὸ σῶµα ἀφίκοιτο͵ οὐκ εἰδέναι͵ ἀλλ΄ ἐξαίφνης ἀναβλέψας 
ἰδεῖν ἕωθεν αὑτὸν κείµενον ἐπὶ τῇ πυρᾷ. 
 
 
Μετάφραση (Ι. Γρυπάρης Πλάτων Πολιτεία, εκδ. Ζαχαρόπουλος, σ.763-
779) : 
  
Θα ακούσεις λοιπόν τώρα τη διήγηση όχι του Αλκίνου, αλλά ενός 
αλκίµου ανδρός, του Ηρός του Αρµενίου, που ήταν Πάµφυλος κατά το 
γένος. Αυτός σκοτώθηκε στον πόλεµο και όταν έπειτα από δέκα µέρες 
ήρθαν να παραλάβουν τα σώµατα των νεκρών, που βρίσκονταν πια σε 
αποσύνθεση, το δικό του ήταν ακόµη σώο και ακέραιο. Τον µετέφεραν 
λοιπόν στην πατρίδα του για να τον ενταφιάσουν και ενώ τη δωδέκατη 
µέρα από το θάνατό του βρισκόταν πια πάνω στη φωτιά, ξανάρθε στη 
ζωή και άρχισε να ανιστορεί τα όσα είχε δει στον άλλο κόσµο.  

Αµέσως τους έλεγε, που µόλις βγήκε η ψυχή του, ξεκίνησε µε 
πολλούς άλλους και έφτασαν σε ένα θαυµάσιο τόπο, όπου είδαν δύο 
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χάσµατα στη γη, το ένα κοντά στο άλλο, και δύο άλλα πάνω στον 
ουρανό, αντίκρυ στα πρώτα. Ανάµεσα τους κάθονταν δικαστές που 
έβγαζαν την απόφαση τους και πρόσταζαν τους δίκαιους να 
ακολουθήσουν το δρόµο που πήγαινε δεξιά και πάνω µέσα από τον 
ουρανό, αφού πρώτα τους κρέµαγαν  µπροστά σηµάδια που έλεγαν τι 
απόφαση είχαν βγάλει για αυτούς στην δική. Τους αδίκους τους έστελναν 
να πάρουν τον δρόµο προς τα αριστερά και κάτω αφού κρέµαγαν σε 
αυτούς, αλλά από πίσω, σηµείωµα που έλεγε όλες τις πράξεις τους. Όταν 
παρουσιάστηκε και ο ίδιος, του είπαν να φέρει στους ανθρώπους την 
είδηση για όσα συµβαίνουν εκεί και τον πρόσταξαν να παρατηρήσει και 
να ακούσει όλα όσα γίνονται στον τόπο εκείνο. Εκεί είδε λοιπόν πρώτα 
τις ψυχές, αφού δικάστηκαν, να ξεκινούν από τα δύο αντικρινά χάσµατα 
του ουρανού και της γης, και από τα άλλα δύο, από το ένα της γης  να 
ανεβαίνουν ψυχές γεµάτες από ακαθαρσία και σκόνη, από το άλλο του 
ουρανού να κατεβαίνουν άλλες καθαρές. Όλες έδιναν την εντύπωση πως 
έρχονταν από δρόµο µακρινό, και µε ευχαρίστηση πήγαιναν να 
κατασκηνώσουν στο λιβάδι, όπως γίνεται στο πανηγύρι, όσες από αυτές 
γνωρίζονταν χαιρετιούνταν µεταξύ τους και ζητούσαν πληροφορίες, όσες 
έφταναν από τη γη ρωτούσαν τις άλλες για ότι συµβαίνει σε εκείνον τον 
κόσµο, όσες πάλι έφταναν από τον ουρανό ρωτούσαν για τα γήινα 
πράγµατα. ∆ιηγούνταν τις αναµνήσεις τους, µεταξύ τους, οι πρώτες µε 
θρήνους και µε δάκρυα έλεγαν όσα έπαθαν και είδαν κατά την πορεία 
τους κάτω από την γη – η διάρκεια της πορείας ήταν χίλια χρονιά-, όσες 
πάλι έφταναν από τον ουρανό έλεγαν τις ηδονές που δοκιµάσαν και το 
απερίγραπτο κάλλος των θεαµάτων που είδαν. Πολύς καιρός θα 
χρειαζότανε, φίλε µου Γλαύκωνα, να καθήσω να σου διηγηθώ τις 
λεπτοµέρειες των αφηγήσεών του. Συνοπτικά, όµως, είπε για όλες τις 
αδικίες που έκανε καθένας στην ζωή του και για όλους όσους αδίκησε, 
τιµωρήθηκε χωριστά δέκα φορές –η διάρκεια της κάθε τιµωρίας ήταν 
εκατό χρονιά, όση είναι και η διάρκεια της ανθρώπινης ζωής ώστε να 
πληρώσουν δέκα φορές την ποινή κάθε αδικήµατος. Έτσι, εκείνοι που 
έγιναν αίτιοι πολλών θανάτων µε την προδοσία πόλεων ή στρατοπέδων, 
και εξανδραπόδισαν ανθρώπους ή γίνανε ένοχοι άλλων κακουργηµάτων, 
υπέφεραν δεκαπλάσια βασανιστήρια για κάθε τους έγκληµα, ενώ 
απεναντίας όσοι έκαναν µεγάλες ευεργεσίες και υπήρξαν δίκαιοι στους 
ανθρώπους και ευσεβείς απέναντι στους θεούς, έπαιρναν µε την ιδία 
αναλογία την ανταµοιβή για τις καλές τους πράξεις. Όσο για αυτούς που 
πέθαιναν λίγο καιρό µετά την γέννηση τους, έλεγε µερικές άλλες όχι 
αξιοµνηµόνευτες λεπτοµέρειες. Υπήρχαν ακόµη ανταµοιβές πολύ 
µεγαλύτερες για όσους σέβονταν τους θεούς και τιµούσαν τους γονείς 
τους, καθώς και µεγάλα βασανιστήρια περίµεναν τους ασεβείς και τους 
πατροκτόνους, καθώς και για όσους µε το ίδιο τους το χέρι έκαναν 
φόνους. 

Έλεγε µάλιστα ότι ήταν παρών εκεί, όταν κάποιος ερώτησε έναν 
άλλο που βρίσκεται ο Μέγας Αρδιαίος. Αυτός ο Αρδιαίος ήταν τύραννος 
σε κάποια πόλη της Παµφυλίας, χίλια χρονιά πριν, είχε σκοτώσει τον 
γέρο πατέρα του και τον µεγαλύτερο αδερφό του και καθώς έλεγαν είχε 



 102

κάνει και άλλες πολλές ανόσιες πράξεις. Αυτός που ρωτήθηκε απάντησε 
«∆εν έφτασε» είπε «και ούτε πρόκειται να φτασει ποτέ εδώ. Είδαµε όµως 
ένα από τα πιο τροµερά θεάµατα εκεί. Όταν βρισκόµασταν πλάι κοντά 
στο υπόγειο χάσµα, έτοιµοι να ανεβούµε αφού είχαµε συµπληρώσει όλες 
τις τιµωρίες µας, βλέπουµε ξαφνικά εκείνον τον Αρδιαίο και άλλους 
πολλούς–σχεδόν όλοι είχαν διατελέσει τύραννοι, ήταν όµως και µερικοί 
ιδιώτες που είχαν διαπράξει µεγάλα κακουργήµατα- που όταν νόµιζαν 
πια ότι θα βγουν, το στόµιο του χάσµατος δεν τους επέτρεπε να 
περάσουν, αλλά άρχισε να µουγκρίζει, όπως έκανε κάθε φορά που 
δοκίµαζε να βγει ένας από εκείνους που τα αµαρτήµατά του ήταν ανίατα 
ή δεν είχε ακόµη υποστεί ολόκληρη την τιµωρία του. Την ώρα εκείνη 
έτρεξαν αµέσως κάτι άγριοι άνθρωποι, κατακόκκινοι από την φλόγα, 
που κατάλαβαν τι σήµαινε το µουγκρητό, και τους άλλους τους άρπαξαν 
και τους πήραν από εκεί, τον Αρδιαίο όµως και µερικούς ακόµη τους 
έδεσαν τα χεριά, τα ποδιά και το κεφάλι, τους έριξαν στην γη και ενώ 
τους έγδαραν άρχισαν να τους σέρνουν έξω από τον δρόµο πάνω σε 
ασπαλάθους, οπού το κορµί τους ξεσκιζόταν ενώ διαλαλούσαν στους 
περαστικούς που κάθε στιγµή περνούσαν, την αιτία που ελάµβαναν 
αυτής της µεταχείρισης και ότι πήγαιναν να τους πετάξουν στον 
Τάρταρο». Απ’όλους, είπε, τους πολλούς και κάθε λογής φόβους που 
είχαν δοκιµάσει, κανένας δεν µπορεί να συγκριθεί µ’αυτόν, γιατί ο 
καθένας από αυτούς φοβότανε µήπως ακουστεί εκείνο το µουγκρητό τη 
στιγµή της ανάβασης, για αυτόν το λόγο είναι απερίγραπτη η χαρά 
εκείνου που µπορεί να ανεβεί χωρίς το στόµιο να αντηχήσει. Αυτές 
λοιπόν είναι περίπου οι κρίσεις και οι τιµωρίες και οι αντίστοιχες 
αµοιβές, που ιστορούσε. Αφού λοιπόν έµειναν σε εκείνο το λιβάδι επτά 
ηµέρες, έπρεπε την όγδοη να ξεκινήσουν. Και έπειτα από τεσσάρων 
ηµερών πορεία έφταναν σε έναν τόπο, οπού έβλεπαν ψηλά ένα φως που 
απλωνόταν σε ολόκληρο τον ουρανό και την γη, ίσιο σαν στήλος και ίδιο 
µε την Ίριδα, αλλά λαµπρότερο και πιο καθαρό. Στο φως αυτό έφτασαν 
µετά από πορεία άλλης µιας µέρας. Εκεί είδαν, στη µέση του φωτός, να 
είναι από τον ουρανό τεντωµένες οι άκρες των δεσµών του –το φως 
χρησίµευε ως σύνδεσµος του ουρανού και συγκροτούσε ολόκληρο τον 
περιστρεφόµενο ουρανό, ίδια µε τα υποζώµατα των πλοίων και στις 
άκρες ήταν στερεωµένο της Ανάγκης το αδράχτι που έδινε κίνηση σε 
όλες τις ουράνιες περιστροφές. Αυτού του αδραχτιού το στέλεχος και το 
αγκίστρι ήταν φτιαγµένο από χάλυβα και το σφοντύλι του ήταν 
φτιαγµένο από την ανάµειξη χάλυβα µε άλλα γένη. Η φύση του 
σφοντυλιού είναι η ακόλουθη. Είχε το σχήµα του σφοντυλιού που 
χρησιµοποιούν οι άνθρωποι της γης, για να έχεις ακριβέστερη ιδέα του 
πως το παρίστανε πρέπει να φανταστείς ένα σφοντύλι µεγάλο, κοίλο και 
φαγωµένο από µέσα εντελώς, µέσα σε αυτό προσαρµοζόταν ένα άλλο 
µικρότερο, όπως οι κάδοι που µπαίνουν ο ένας µέσα στον άλλο, µέσα στο 
δεύτερο µπαίνει ένα άλλο τρίτο, και πάλι ένα τέταρτο, και ακόµη άλλα 
τέσσερα, γιατί όλα ήταν οχτώ, το ένα βαλµένο µέσα στο άλλο. Από πάνω 
φαινότανε του καθενός τα χείλη σαν κύκλοι και από έξω παρουσίαζαν 
επιφάνεια συνεχή, σαν να ήτανε ένα µεγάλο σφοντύλι γύρω από το 
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στέλεχος, αυτό το στέλεχος πέρναγε καταµεσής από το κέντρο του 
όγδοου σφοντυλιού. Το πρώτο προς τα έξω σφοντύλι είχε τον κύκλο του 
χείλους πλατύτερο από όλους, δεύτερο στο πλάτος ερχότανε το χείλος 
του έκτου σφοντυλιού, τρίτο του τετάρτου, τέταρτο του ογδόου, πέµπτο 
του εβδόµου, έκτο του πέµπτου, έβδοµο του τρίτου και όγδοο του 
δευτέρου. Ο κύκλος που σχηµατιζότανε από το χείλος του πιο µεγάλου 
σφοντυλιού είχε ποικίλα χρώµατα, του έβδοµου ήταν λαµπρότατος, ο 
όγδοος έπαιρνε από τον έβδοµο το χρώµα και την λάµψη του, ο δεύτερος 
και ο πέµπτος είχαν τα ίδια χρώµατα, αλλά προς το ξανθότερο, του 
τρίτου το χρώµα ήταν πιο άσπρο από όλα, του τέταρτου κοκκινωπό και 
του έκτου δεύτερο στην ασπράδα. Ολόκληρο το αδράχτι στρεφόταν 
γύρω στον άξονα του κατά την ίδια φορά, ενώ εσωτερικά οι επτά 
συγκεντρικοί κύκλοι περιστρέφονταν ήρεµα κατά την αντίθετη 
διεύθυνση. Από αυτούς πολύ γρήγορα περιστρεφόταν ο όγδοος, κατά 
δεύτερο λόγο και ισόχρονα ο ένας µε τον άλλο ο έβδοµος, ο έκτος και ο 
πέµπτος. Ο τέταρτος, όπως τους φαινότανε, ήταν τρίτος στην ταχύτητα, ο 
τρίτος τέταρτος και ο δεύτερος πέµπτος. Τούτο το αδράχτι στρέφοταν 
απάνω στα γόνατα της Ανάγκης. Απάνω σε κάθε ένα από τους κύκλους 
του στρεφότανε από µία σειρήνα που περιστρεφότανε και αυτή και 
έψαλλε µε φωνή από σε ένα και τον ίδιο τόνο πάντοτε κανονισµένη, έτσι 
ώστε από τις οχτώ που ήτανε σχηµατιζότανε µία και αρµονική 
συµφωνία. Γύρω από το αδράχτι και σε ίσες αποστάσεις καθότανε πάνω 
σε θρόνο οι τρεις Μοίρες, κόρες της Ανάγκης, η Λάχεση, η Κλωθώ και η 
Άτροπος, µε άσπρα φορέµατα και µε στέµµατα στο κεφάλι συνόδευαν µε 
το τραγούδι τους την αρµονία των σειρήνων ψάλλοντας η Λάχεση τα 
περασµένα, η Κλωθώ τα τωρινά και η Άτροπος τα µελλούµενα. Η Κλωθώ 
αγγίζοντας κατά διαστήµατα µε το δεξί της χέρι βοηθούσε στην 
εξωτερική περιστροφή του αδραχτιού, η Άτροπος πάλι µε το αριστερό 
της χέρι βοηθούσε στις εσωτερικές περιστροφές ενώ η Λάχεση πιάνοντας 
ποτέ µε το δεξί και ποτέ µε το αριστερό της χέρι βοηθούσε και στα δύο 
είδη περιστροφών. Μόλις έφτασαν εκεί, έπρεπε να παρουσιαστούν 
αµέσως µπροστά στην Λάχεση. Τότε, πρώτα ένας προφήτης έδειξε στον 
καθένα τη θέση του και την σειρά του, και αφού πήρε από τα γόνατα της 
Λάχεσης κλήρους και παραδείγµατα ανθρωπίνων βίων, ανέβηκε πάνω σε 
ένα ψηλό βήµα και είπε. «Αυτά εδώ τα λέει η κόρη της Ανάγκης, Λάχεση. 
Ψυχές εφήµερες. Αρχίζει για το θνητό γένος µια νέα περίοδος που τέρµα 
της θα είναι ο θάνατος. ∆εν θα σας πάρει µε τον κλήρο ο δαίµονας σας, 
αλλά εσείς θα διαλέξετε τον δαίµονά σας. Ο πρώτος που θα τον 
υποδείξει ο κλήρος , θα εκλέξει πρώτος τον βίο του που θα τον ζήσει 
κατά ανάγκη. Η αρετή δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, η µετοχή που θα 
έχει κανείς επάνω σε αυτήν θα είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη ανάλογα µε 
την εκτίµηση ή την περιφρόνηση που θα δείξει απέναντί της. Η ευθύνη 
πέφτει πάνω σε αυτόν που κάνει την εκλογή, ο Θεός είναι ανεύθυνος». 
Αφού είπε αυτά έριξε στον καθέναν µπροστά του από έναν κλήρο, 
έπειτα καθένας από αυτούς έπαιρνε τον κλήρο που ήταν πεσµένος, εκτός 
από αυτόν εδώ, γιατί εκείνον δεν τον άφησε. Ήξερε λοιπόν καθένας από 
τον κλήρο του ποιά ήταν η σειρά του να διαλέξει. Αµέσως µετά άπλωσε 
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µπροστά σε αυτούς επάνω στη γη τα δείγµατα, τους τρόπους ζωής που 
ήταν πολύ περισσότερα από τους παρόντες , και ήταν αυτά κάθε λογής, 
οι τρόποι ζωής όλων των ζώων καθώς και όλοι οι ανθρώπινοι. Ανάµεσα 
σε αυτούς τους τρόπους υπήρχαν και τυραννίες που βαστιούνται πέρα ως 
πέρα και άλλες που υστέρα από κάµποσο καιρό πέφτουν και τελειώνουν 
σε φτώχεια, σε εξορία και σε διακονιά, ήταν ακόµη και ζωές ανδρών 
επιφανών, άλλων για τις µορφές και τα κάλλη τους και άλλων για τη 
δύναµη, την αγωνιστική τους διάθεση, είτε για την ευγενική καταγωγή 
τους και τα κατορθώµατα των προγόνων τους. Ακόµα υπήρχαν ζωές 
ανθρώπων άσηµων ως προς τα προηγούµενα αγαθά, καθώς και δείγµατα 
ζωής που ανήκαν σε γυναίκες. Οι βαθµίδες της ποιότητας της ψυχής δεν 
ήταν µέσα στα αντικείµενα της εκλογής, γιατί είναι αναγκασµένη η ψυχή 
να γίνει αλλιώτικη ανάλογα µε το διαφορετικό τρόπο ζωής που θα 
διαλέξει. Όλα τα αλλά δείγµατα ήταν ανακατεµένα το ένα µε το άλλο, 
και το καθένα µε πλούτη και φτώχιες άλλα µε αρρώστιες, άλλα µε υγείες, 
µερικά κρατούσαν την µεσότητα ανάµεσα σε όλες αυτές τις αντιθέσεις. 
Εδώ ακριβώς όπως φαίνεται Γλαύκωνα, είναι όλος ο κίνδυνος για τον 
άνθρωπο. Και για αυτό προπάντων πρέπει ο καθένας µας παρατώντας 
τα άλλα µαθήµατα να γίνεται µε θερµό ζήλο ερευνητής και µαθητής του 
µαθήµατος που µπορεί να του δώσει την ικανότητα να µάθει και να 
ανακαλύψει ποιος θα µπορέσει να του µάθει να είναι σε θέση να 
διακρίνει τον καλό και τον πονηρό βίο και να προτιµά παντού και 
πάντα από τους δυνατούς το καλύτερο. Και αναλογιζόµενος όλα όσα 
είπαµε τώρα να κρίνει κατά πόσο αυτά είτε συνδυαζόµενα το ένα µε το 
άλλο, είτε χωριστά θεωρούµενα, οδηγούν στην ορθή αντίληψη για την 
αρετή του βίου. Έτσι παραδείγµατος χάρη, θα γνωρίζει πως η οµορφιά, 
άµα ανακατωθεί µε κάποιο βαθµό φτώχιας ή πλούτου και µε ορισµένη 
διάθεση της ψυχής, κάνει τον άνθρωπο καλό ή κακό. Ποιό αποτέλεσµα 
µπορούν να έχουν η ευγενής και η ταπεινή καταγωγή και ο ιδιωτικός 
βίος και τα αξιώµατα, οι σωµατικές δυνάµεις και ασθένειες, η ευµάθεια 
και η δυσµάθεια και µ’ έναν λόγο οι διάφορες της ψυχής φυσικές ή 
επίκτητες ιδιότητες, συναρµοζόµενες µεταξύ τους, ώστε αφού τα 
λογαριάσει όλα αυτά, να είναι σε θέση, αποβλέποντας στη φύση της 
ψυχής, να κάνει την εκλογή του ανάµεσα στο χειρότερο και στον 
καλύτερο τρόπο ζωής, µε τη βεβαιότητα ότι χειρότερος είναι εκείνος που 
πάει να κάνει την ψυχή αδικότερη, και καλύτερος όποιος πάει να την 
κάνει δικαιότερη. Όλα τ’ άλλα δε θα τα λογαριάσει για τίποτα, γιατί 
είδαµε ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή που έχει να κάνει, είτε για 
αυτή τη ζωή είτε για την άλλη. Πρέπει ακόµη να κατέβει στον Άδη, 
κρατώντας αδιάσειστη αυτή την πεποίθηση, ώστε και εκεί να µην τον 
θαµπώσουν τα πλούτη και άλλα τέτοια κακά, κι έτσι πέφτοντας σε 
τυραννίες και άλλες όµοιες πράξεις προξενήσει πολλές και 
ανεπανόρθωτες συµφορές στους άλλους και στον εαυτό του ακόµα 
µεγαλύτερα παθήµατα, αλλά αντίθετα να µάθει πάντα να διαλέγει τρόπο 
ζωής που να στέκεται στο µέσον των όσων είπαµε και να αποφεύγει τα 
άκρα, από το ένα και το άλλο µέρος, και σ’ αυτή τη ζωή, όσο το δυνατόν, 
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και σ’ όλη την άλλη έπειτα, γιατί µόνο έτσι γίνεται ευτυχέστατος ο 
άνθρωπος. 

Και τότε λοιπόν, καθώς διηγούνταν ο σταλµένος από εκείνον τον 
κόσµο αγγελιοφόρος, είπε ο προφήτης «Ακόµη και γι’ αυτόν που θα ΄ρθει 
τελευταίος, αρκεί να κάµει µε περίσκεψη την εκλογή του, και να ζει 
αυστηρά, υπάρχει εδώ βίος ευχάριστος, όχι κακός. Ας προσέξει λοιπόν ο 
πρώτος που θα κάµει εκλογή, και ο τελευταίος µην απελπίζεται». Αφού 
είπε αυτά, εκείνος στον οποίο έλαχε ο πρώτος κλήρος, ευθύς όρµησε και 
χωρίς να υπολογίσει αρκετά τα πάντα, διάλεξε την πιο µεγάλη τυραννία. 
Η αφροσύνη τον παρέσυρε και η απληστία κι έτσι δεν είδε ότι µέσα εκεί 
πεπρωµένο ήταν να φάει τα ίδια του τα παιδιά και άλλα εγκλήµατα να 
κάµει. Όταν όµως ήσυχα κάθισε και τα στοχάσθηκε αυτά, άρχισε να 
χτυπιέται και να οδύρεται για την εκλογή του ξεχνώντας τα όσα  είχε πει 
ο προφήτης. ∆εν κατηγορούσε δηλαδή για την συµφορά τον εαυτό του, 
αλλά την τύχη και τους δαίµονες και κάθε άλλον παρά τον εαυτό του. 
Εντούτοις αυτός ήταν από εκείνους που ήρθαν από τον ουρανό και είχε 
ζήσει τη προγενέστερη ζωή του µέσα σε πολιτεία οργανωµένη, κι αρετή 
είχε, αλλά τη χρωστούσε µάλλον στην συνήθεια παρά στη φιλοσοφία. 
Πρέπει άλλωστε να ειπωθεί ότι δεν ήταν λιγότεροι όσοι έφταναν από το 
δρόµο του ουρανού, και όµως έπεφταν έξω στην εκλογή τους, γιατί δεν 
είχαν πείρα των κακών της ζωής. Ενώ απεναντίας πολλοί από εκείνους 
που έρχονταν από τη γη, επειδή και οι ίδιοι είχαν υποφέρει πολλά και 
άλλους είχαν δει να υποφέρουν, δεν έκαναν απερίσκεπτα την εκλογή 
τους. Γι’ αυτό το λόγο και από τύχη ακόµη του κλήρου συνέβαινε πολλές 
ψυχές να αλλάξουν ζωή, από τα καλά να πάνε στα κακά και ανάποδα. 
Γιατί αν καθένας, κάθε φορά που έρχεται σε τούτη τη ζωή, αφοσιώνεται 
στην υγιή φιλοσοφία, αρκεί µόνο να µην πέφτει από τον κλήρο ανάµεσα 
στους τελευταίους στη σειρά της εκλογής, είναι πάρα πολύ πιθανό, κατά 
τα λεγόµενα του Ηρός του Αρµενίου, όχι µόνο εδώ να ζήσει ευτυχής, 
αλλά και κατά την πορεία του από εδώ προς τα εκεί, και πάλι από εκεί 
προς τα εδώ, να πάρει τον οµαλό δρόµο του ουρανού και όχι τον τραχύ 
της γης. 

Άξιζε λοιπόν, καθώς έλεγε, να δει κανείς το θέαµα εκείνο, πως 
διάλεγε κάθε ψυχή το βίο της. Το θέαµα ήταν άξιο οίκτου, αλλά και 
γελοίο κάποτε, καθώς και θαυµαστό. Γιατί ως επί το πλείστον έκαναν 
την εκλογή τους οδηγούµενες από τις συνήθειες του προγενέστερου βίου. 
Είδαν ξαφνικά µια ψυχή, που ήταν κάποτε του Ορφέα, να διαλέγει το 
βίο του κύκνου από µίσος προς το γυναικείο γένος, επειδή βρήκε το 
θάνατο από γυναίκες, δεν ήθελε να χρωστάει τη γέννησή της σε γυναίκα. 
Είδε και του Θαµύρου την ψυχή να διαλέγει βίο αηδονιού, ένα κύκνο 
πάλι να ανταλλάσσει το δικό του µε ανθρώπινο βίο, καθώς και άλλα 
ωδικά πτηνά να κάνουν το ίδιο. Μια ψυχή που έλαχε τον εικοστό κλήρο, 
διάλεξε βίο λιονταριού, και αυτή ήταν του Αίαντα, του γιου του 
Τελαµώνα, που απόστεργε να γίνει πάλι άνθρωπος, επειδή θυµότανε την 
κρίση για τα όπλα. Εκείνη που ερχόταν ύστερα ήταν του Αγαµέµνονα, 
και αυτή από έχθρα προς το ανθρώπινο γένος για όσα είχε πάθει, 
προτίµησε βίο αετού. Η ψυχή της Αταλάντης, που είχε λάχει έναν από 
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τους µεσαίους κλήρους, στοχαζόµενη τις µεγάλες τιµές των αθλητών, δεν 
µπόρεσε να αντισταθεί στην επιθυµία της να διαλέξει κι αυτή ένα τέτοιο 
βίο. Μετά από αυτή είδε την ψυχή του Επειού, του γιου του Πανοπέα, να 
προτιµά φύση γυναίκας επιτήδειας στα έργα του χεριού. Μακριά 
ανάµεσα στους τελευταίους είδε την ψυχή του γελωτοποιού Θερσίτη να 
ντύνεται στο σχήµα πιθήκου. Κατά τύχη, και η ψυχή του Οδυσσέα που 
της έλαχε ο τελευταίος κλήρος από όλους, ήρθε και αυτή να κάµει την 
εκλογή της. Συλλογιζόµενη τα βάσανα που πέρασε και χορτασµένη πια 
από τις τιµές, τριγύριζε και αναζητούσε πολύ καιρό έναν ήσυχο βίο 
απλού ιδιώτη. Επιτέλους τον ανακάλυψε κάπου καταφρονεµένον από 
τους άλλους και µόλις τον είδε είπε ότι και αν ο κλήρος της επέτρεπε να 
διαλέξει πρώτη, το ίδιο θα έκανε και τον πήρε µε χαρά µεγάλη. Και από 
τα άλλα ζώα πολλά επίσης άλλαξαν το βίο τους µε ανθρώπινο και 
µεταξύ τους, τα άδικα πήραν των αγρίων το βίο και τα δίκαια των 
ήµερων και έτσι γινόταν όλων των ειδών οι αναµείξεις. 

Και αφού όλες οι ψυχές διάλεξαν τους βίους τους κατά σειρά που 
έδειχνε ο κλήρος τους, µε την ίδια τάξη παρουσιάστηκαν µπροστά στη 
Λάχεση. Εκείνη έδωσε συνοδό στον καθένα το δαίµονα που διάλεξε, για 
να του χρησιµεύσει ως φύλακας στη νέα του ζωή και βοηθός στην 
εκπλήρωση του προορισµού της εκλογής του. Αυτός οδηγούσε πρώτα την 
ψυχή προς την Κλωθώ, για να επικυρώσει εκείνη τη µοίρα, που της έλαχε, 
µε το χέρι της και µε µια περιστροφή που έδινε στο περιδινούµενο 
αδράχτι. Αφού ερχόταν σε επαφή µε το αδράχτι, την έφερνε έπειτα στο 
γνέσιµο της Ατρόπου κάνοντας έτσι αµέτακλητα όσα είχε κλώσει η 
Κλωθώ. Και από εκεί, χωρίς να επιτρέπεται πια να γυρίσουν πίσω, 
πήγαιναν και περνούσαν κάτω από το θρόνο της Ανάγκης, από το ένα 
µέρος στο άλλο, και αφού περνούσαν και οι άλλοι, άρχιζαν όλοι να 
πορεύονται προς την πεδιάδα της λήθης µέσα από φοβερή και πνιγερή 
ζέστη, γιατί δεν υπήρχε ούτε δέντρο ούτε τίποτε από όσα φυτρώνουν στη 
γη. Όταν τέλος βράδιαζε, κατασκήνωναν στις όχθες του ποταµού 
Αµέλητα, που το νερό του κανένα δοχείο δεν µπορούσε να κρατήσει. 
Κάθε ψυχή ήταν υποχρεωµένη να πιει ορισµένη ποσότητα από το νερό, 
µερικοί όµως δεν είχαν αρκετή φρόνηση να συγκρατηθούν και ήπιαν 
περισσότερο. Τότε έχαναν για πάντα κάθε ανάµνηση των προηγουµένων. 
Έπειτα έπεσαν στον ύπνο και κατά τα µεσάνυχτα έγινε βροντή και 
σεισµός, και τότε ξαφνικά εκσφενδονίστηκαν προς τα πάνω, σαν αστέρες 
διάττοντες άλλος εδώ, άλλος εκεί, όπου έµελλε ν’ αρχίσει η νέα τους ζωή. 
Αυτόν τον εµπόδισαν καθώς έλεγε, να πιει από το νερό εκείνο από που 
όµως και πως έφτασε πάλι στο σώµα η ψυχή του, δεν ήξερε, απλά 
ξαφνικά άνοιξε τα µάτια του την αυγή και είδε ότι βρισκόταν 
ξαπλωµένος επάνω στη φωτιά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝ: 
 

Άδης = Ο θεός των νεκρών, γιος του Κρόνου και της Ρέας κι 
αδερφός του ∆ία. Μαζί µε το ∆ία και τον Ποσειδώνα µοιράστηκαν την 
εξουσία του κόσµου µετά την Τιτανοµαχία. Ο ∆ίας πήρε ως µερίδιο του 
τον Ουρανό, ο Ποσειδώνας τη θάλασσα και ο Άδης τον κάτω κόσµο, τον 
Τάρταρο. «Τον Άδη, που το όνοµα του σηµαίνει ο αόρατος, δεν τον 
ονόµαζαν συνήθως, γιατί φοβούνταν πως αν τον επικαλούνταν, θα 
προκαλούσαν την οργή του. Για αυτό το λόγο του έδωσαν την επωνυµία 
Πλούτων, ο πλούσιος, υπαινιγµός στον ανεξάντλητο πλούτο της γης»56.  
«Το βασίλειο του Άδη, είναι η κατοικία του Θεού Άδη ή Πλούτωνα. 
Τοποθετηµένο σε ένα σηµείο που απέχει εξίσου από τα Τάρταρα και από 
τον ουρανό και περιγράφεται ως το πέρασµα από τον κόσµο των 
ζωντανών στον κόσµο των νεκρών, το βασίλειο του Άδη είναι ο τόπος 
όπου κρίνονται οι ψυχές, µε τη συµβολή του Μίνωα του Ραδάµανθυ και 
του Αιακού»57. Στον Πλάτωνα αναφέρεται στα : Συµπόσιο 192b, Γοργίας 
525b, Πολιτεία 363c και 619a, Φαίδων 107d, Κρίτων 54c, και Απολογία 
41a. 

Αδράστεια =  «Ήταν επώνυµο της Ρέας Κυβέλης, που σ’ αυτήν ο 
Άδραστος, ο γιος του Μέροπα και βασιλιάς της Αδράστειας ίδρυσε εκεί 
ιερό. Ήταν επίσης η ίδια µε τη Νέµεσι και το όνοµά της δήλωνε το 
αναπόδραστο. Η κόρη του βασιλιά της Κρήτης Μελισσέα, η οποία 
ανέθρεψε το ∆ία µαζί µε την αδελφή της Ίδη, λεγόταν και αυτή 
Αδράστεια»58. Στο Πλάτωνα η Αδράστεια δηλώνει την έννοια του 
αναπόδραστου από τη µοίρα και αναφέρεται στο  Φαίδρο 248a. 

Αηδών = «Σύµφωνα µε την Οδύσσεια, η Αηδόνα ήταν κόρη του 
Πανδάρεου και γυναίκα του Θηβαίου Ζήθου, αδελφού του Αµφίονα. 
Έκανε µόνο ένα γιο και ζήλευε τη συννυφάδα της Νιόβη, τη γυναίκα του 
Αµφίονα, για την πολυτεκνία της. Από τη ζήλεια της προσπάθησε να 
σκοτώσει τον πρωτότοκο γιο της Νιόβης Αµαλέα. Από λάθος όµως 
σκότωσε το δικό της γιο, τον Ίτυλο. Μέσα στο πόνο της παρακάλεσε να 
τη λυπηθούν οι Θεοί και αυτοί τη µεταµόρφωσαν σε αηδόνι. Για το 
αηδόνι υπάρχει ένας διαφορετικός µύθος. Η Αηδόνα ήταν κόρη του 
Πανδάρεου από τη Μίλητο και γυναίκα του καλλιτέχνη Πολύτεχνου. 
Μαζί του κατοικούσε στην Κολοφώνα, στη Λύδια, και είχε αποκτήσει 
ένα γιο, τον Ίτη. Ο Πολύτεχνος και η Αηδόνα, όσο καιρό τιµούσαν τους 
Θεούς, ήταν ευτυχισµένοι. Η ευτυχία τους όµως τους γέµισε µε αλαζονεία 
και καυχήθηκαν ότι περνούσαν µια ζωή πιο αρµονική από ότι η Ήρα και 
ο ∆ίας. Η Ήρα για να τους τιµωρήσει, τους έστειλε την Έρίδα (διχόνοια) 
που τους έβαλε την επιθυµία του ανταγωνισµού. Ρίχτηκαν και οι δύο στη 
δουλειά. Όποιος από τους δύο θα τελείωνε πρώτος τη δουλειά θα έπρεπε 
να δώσει στον άλλο µια δούλα. Με τη βοήθεια της Ήρας κέρδισε η 
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Αηδόνα. Ο Πολύτεχνος πληγωµένος αποφάσισε να πάρει εκδίκηση. Πήγε 
στη Έφεσο και ζήτησε από το πεθερό του την άδεια να πάρει µαζί του 
την κόρη του τη Χελιδόνα, για να επισκεπτεί την αδελφή της. Στο δρόµο 
ατίµασε την κόρη, της έδωσε ρούχα δούλας, της έκοψε τα µαλλιά και την 
απείλησε µε θάνατο, αν έλεγε στην αδελφή της ποια ήταν. Έπειτα πήγε 
στην Αηδόνα και της την έδωσε ως δούλα. Η Χελιδόνα υπηρέτησε λίγο 
καιρό την αδελφή της, χωρίς αυτή να την αναγνωρίσει. Μια µέρα όµως, 
καθώς θρηνούσε για τα βάσανά της στην πηγή, η Αηδόνα την άκουσε και 
την αναγνώρισε. Και οι δύο µαζί αποφάσισαν να εκδικηθούν, σκότωσαν 
τον Ίτη και πρόσφεραν τις σάρκες του µαγειρεµένες στον Πολύτεχνο. 
Έπειτα κατέφυγαν στη Μίλητο. Ο Πολύτεχνος από ένα γείτονα έµαθε τι 
ήταν αυτό που είχε φάει. Ξεκίνησε αµέσως για να τις καταδιώξει. Οι 
φρουροί όµως του Πανδάρεου, στον οποίο οι κόρες του είχαν 
αποκαλύψει τα πάντα, τον συνέλαβαν, τον έδεσαν, τον άλειψαν µε µέλι 
και τον άφησαν εκτεθειµένο σε ένα λιβάδι. Τυραννισµένος από τις µύγες 
προκάλεσε τον οίκτο της Αηδόνας, η οποία έδιωξε τα έντοµα. Τότε τα 
αδέλφια και ο πατέρας της αγανάκτησαν και θέλησαν να τη σκοτώσουν. 
Ο ∆ίας όµως ευσπλαχνίστηκε αυτή τη δυστυχισµένη οικογένεια και τους 
µεταµόρφωσε όλους σε πουλιά. Ο Πανδάρεος έγινε θαλασσινός αετός, η 
Αρµοθόη, η µητέρα της Αηδόνας, αλκυόνα, ο Πολύτεχνος πελεκάνος, 
γιατί κάποτε ο Ποσειδώνας του είχε χαρίσει ένα τσεκούρι (πέλεκυς). Ο 
αδελφός της Αηδόνας µεταµορφώθηκε σε τσαλαπετεινό, η Αηδόνα, όπως 
δείχνει το όνοµά της, σε αηδόνι και η Χελιδόνα σε χελιδόνι»59. Η Αηδόνα 
στον Πλάτωνα αναφέρεται στο Φαίδωνα 85a και στην Πολιτεία 620a, 
όπου ο Θάµυρος επιλέγει το βίο αυτού του πουλιού.  

Αθηνά = «Η Αθηνά είναι η κόρη του ∆ία και της Μήτιδας. Η 
Μήτιδα ήταν έγκυος και έτοιµη να φέρει στον κόσµο µια κόρη, όταν ο 
∆ίας την καταβρόχθισε. Το έκαµε µε τη συµβολή του Ουρανού και της 
Γαίας, που του αποκάλυψαν ότι, αν η Μήτιδα αποκτούσε κόρη, θα 
αποκτούσε ύστερα και αγόρι, που θα άρπαζε απ’ τον ∆ία την εξουσία 
του ουρανού. Όταν έφτασε η ώρα της γέννας, ο ∆ίας έδωσε εντολή στον 
Ήφαιστο να του σχίσει το κεφάλι µε µια τσεκουριά. Από το κεφάλι του 
ξεπήδησε πάνοπλη η θεά Αθηνά. Θεά πολεµική, οπλισµένη µε το ακόντιο 
και την αιγίδα. Προστάτευσε και ευνόησε πολλούς ήρωες όπως ο 
Ηρακλής, ο Οδυσσέας, ο ∆ιοµήδης, ο Ιάσων κ.α. Αυτή η προστασία, που 
δίνεται στον Οδυσσέα και τον Ηρακλή, συµβολίζει τη βοήθεια που 
προσφέρει το πνεύµα στη βίαιη δύναµη και στην προσωπική αξία των 
ηρώων. Η Αθηνά στον ελληνικό κόσµο γενικά και ιδιαίτερα στην πόλη 
της, την Αθήνα, θεωρείται η θεά της λογικής. Αυτή προΐσταται στις 
τέχνες και στη λογοτεχνία, αποστολή στην οποία τείνει να υποσκελίσει 
τις Μούσες. Έχει όµως περισσότερη σχέση µε τη φιλοσοφία παρά µε την 
ποίηση και την καθαρή µουσική. Η Αθηνά διαγωνίστηκε µε τον 
Ποσειδώνα για την κυριαρχία στην Αθήνα. Ο Ποσειδώνας µε χτύπηµα 
της τρίαινας έκαµε να αναβλύζει επάνω στην Ακρόπολη της Αθήνας µια 
λίµνη µε αλµυρό νερό. Η Αθηνά όµως φύτεψε µια ελιά. Οι δώδεκα θεοί, 
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που είχαν κληθεί ως διαιτητές, έκριναν πως η ελιά ήταν προτιµότερη και 
έδωσαν την κυριαρχία της Αττικής στην Αθηνά. Στην Τροία της 
απέδιδαν ειδική λατρεία µε τη µορφή ενός πανάρχαιου ειδώλου, που 
ονοµαζόταν Παλλάδιο. Αυτό το άγαλµα πίστευαν πως ήταν η εγγύηση 
για την επιβίωση της πόλης. Κανείς δεν θα µπορούσε να πάρει την Τροία, 
αν πρώτα δεν γινόταν κύριος του Παλλαδίου. Γι’ αυτό ο ∆ιοµήδης και ο 
Οδυσσέας µπήκαν νύχτα µέσα στην Τροία και έκλεψαν το άγαλµα, 
στερώντας µε αυτόν τον τρόπο την πόλη από την προστασία του. Αυτό 
είναι το Παλλάδιο που στα αρχαία χρόνια φύλαγαν στη Ρώµη, στο ναό 
της Εστίας (Vista), που εκπλήρωνε την ίδια αποστολή. Η Αθηνά έµεινε 
παρθένα. ∆ιηγούνται ωστόσο ότι απέκτησε ένα γιο µε τον ακόλουθο 
τρόπο. Κάποτε πήγε να επισκεφτεί τον Ήφαιστο στο σιδεράδικό του, για 
να προµηθευτεί όπλα. Ο Ήφαιστος, παρόλο που ήταν κουτσός, κυνήγησε 
την Θεά Αθηνά και κατάφερε να την πιάσει, την πήρε στην αγκαλιά του, 
αλλά η θεά δεν του παραδόθηκε. Από τον πόθο του έβρεξε το πόδι της 
θεάς. Αηδιασµένη σκουπίστηκε µε ένα κοµµάτι µάλλινο ύφασµα και 
πέταξε καταγής το µίασµα. Έτσι λοιπόν από τη γη, που γονιµοποιήθηκε 
µ’ αυτόν τον τρόπο, γεννήθηκε ο Εριχθόνιος, τον οποίο η θεά θεωρούσε 
γιό της. Τον µεγάλωσε κρυφά από τους άλλους θεούς και θέλησε να τον 
κάνει αθάνατο. Το ζώο που ευνοούσε ήταν η κουκουβάγια. Φυτό της η 
ελιά»60. Στον Πλάτωνα αναφέρεται στο διάλογο Πρωταγόρας 321d, 
όπου στον κοσµογονικό µύθο ο Προµηθέας κλέβει την τέχνη της Αθηνάς 
και του Ηφαίστου, τη συνδυασµένη µε τη φωτιά και τη δίνει στους 
ανθρώπους. 

Αιακός =  «Είναι γιος του ∆ία και της Νύµφης Αίγινας, κόρης του 
ποταµού Ασωπού. Γεννήθηκε στο νησί Οινώνη, που από το όνοµα της 
µητέρας του ονοµάστηκε αργότερα Αίγινα. Τότε το νησί ήταν έρηµο. Ο 
Αιακός επειδή επιθυµούσε να έχει συντρόφους και ένα λαό στον οποίο 
να βασιλεύσει, ζήτησε από το ∆ία να µεταµορφώσει σε ανθρώπους τα 
µυρµήγκια που αφθονούσαν στο νησί. Ο ∆ίας συγκατένευσε και ο λαός 
που δηµιουργήθηκε µε αυτόν τον τρόπο ονοµάστηκε από τον Αιακό 
Μυρµιδόνες (από τη λέξη µύρµηγκες). Αργότερα ο Αιακός παντρεύτηκε 
την κόρη του Σκίρωνα, την Ενδηίδα, από την οποία απέκτησε δύο 
παιδιά, τον Τελαµώνα και τον Πηλέα. Κατόπιν ο Αιακός έσµιξε µε την 
κόρη του Νηρέα Ψαµάθη, από την οποία απέκτησε ένα γιο, τον Φώκο. Ο 
Φώκος διακρινόταν στους αθλητικούς αγώνες, πράγµα που προξένησε 
την ζήλεια των δυο αδελφών του, του Πηλέα και του Τελαµώνα. Έτσι 
τον σκότωσαν. Όταν όµως ανακαλύφθηκε η δολοφονία, ο Αιακός 
εξόρισε τα παιδιά του από την Αίγινα. Εξαιτίας της φήµης για την 
ευσέβεια και τη δικαιοσύνη του, τον διάλεξαν για να απευθύνει στον ∆ία 
πανηγυρική ικεσία στο όνοµα όλων των Ελλήνων, κατά τη διάρκεια µιας 
περιόδου ξηρασίας, που µάστιζε τους αγρούς του τόπου. Ο Αιακός µετά 
το θάνατό του έγινε στον Άδη δικαστής των ψυχών των νεκρών. Αυτή 
όµως η δοξασία είναι σχετικά νεότερη. Ο Όµηρος την αγνοεί και 
τοποθετεί µόνο δικαστή στον Άδη το Ραδάµανθυ. Τον Αιακό ως δικαστή 
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στον Άδη τον αναφέρει για πρώτη φορά ο Πλάτωνας»61 (Γοργίας 524a, 
Απολογία 41). 

Αίας = «Με το όνοµα Αίας συναντάµε δυο ήρωες. Ο Αίας ο 
Λοκρός, ο γιος του Οϊλέα, που ξεχωρίζει από τον Αίαντα τον µεγάλο. Ο 
πρώτος συγκαταλέγεται ανάµεσα στους ήρωες, που πολεµούν εναντίον 
της Τροίας, ως αρχηγός του λοκρικού στρατεύµατος. Πολεµά στο πλευρό 
του οµώνυµού του, του γιου του Τελαµώνα, αλλά ενώ εκείνος είναι ένας 
πολεµιστής µεγαλόσωµος, ο γιός του Οϊλέα είναι µικρόσωµος και έχει 
κακό χαρακτήρα. Είναι ασεβής και τα σφάλµατά του στο τέλος φέρνουν 
καταστροφή σε µεγάλο µέρος του ελληνικού στρατού. Το πιο σοβαρό 
σφάλµα είναι η ιεροσυλία εναντίον της Αθηνάς»62. «Ο Αίαντας, ο γιος 
του Τελαµώνα είναι ο µεγάλος Αίαντας. Βασιλεύει στη Σαλαµίνα και 
έρχεται στην Τροία επικεφαλής δώδεκα πλοίων. Ύστερα από τον 
Αχιλλέα είναι ο ήρωας ο δυνατός και ο πιο ρωµαλέος από όλο το 
στράτευµα. Τον θεωρούν, εγγονό του Αιακού. Στην Αττική έλεγαν ότι 
είχε µητέρα την Περίβοια, µια από τις νέες κόρες, τις οποίες έστελνε ο 
Αιγέας στην Κρήτη ως φόρο στο Μίνωα και τις οποίες ο Θησέας έσωσε 
από το θάνατο σκοτώνοντας το Μινώταυρο. Ο Ηρακλής, την εποχή που 
ετοίµαζε την εκστρατεία του εναντίον της Τροίας, είχε έλθει να καλέσει 
τον Τελαµώνα να πάρει µέρος σ’ αυτήν. Προτείνοντας µπροστά του τη 
λεοντή παρακάλεσε το ∆ία  να δώσει στο Τελαµώνα ένα γιο τόσο 
ρωµαλέο όσο ο ίδιος και τόσο δυνατό όσο το λιοντάρι. Ο ∆ίας άκουσε 
την παράκλησή του και έστειλε σηµάδι της συγκατάνευσης του έναν 
αετό, απ’ όπου και το όνοµα του παιδιού. Όταν έπεσε η Τροία, ο 
Αίαντας ζητά για µερίδιο στα λάφυρα να του δώσουν το Παλλάδιο. Ο 
Οδυσσέας µε την παρότρυνση των Ατρειδών κατορθώνει ώστε να του το 
αρνηθούν. Αυτό προκαλεί διαφωνία ανάµεσα στους αρχηγούς. Ο 
Αίαντας απειλεί να εκδικηθεί το Μενέλαο και τον Αγαµέµνονα. Το 
επόµενο πρωί βρίσκουν τον Αίαντα σκοτωµένο από το ξίφος του. Μια 
άλλη παραλλαγή του θανάτου του, πιο οικεία στους τραγικούς, διηγείται 
πως ο ήρωας είχε χάσει τα λογικά του, επειδή του είχαν αρνηθεί όχι το 
Παλλάδιο, αλλά τα όπλα του Αχιλλέα. Τα όπλα αυτά ήταν προορισµένα 
από τη Θέτιδα να δοθούν στον πιο γενναίο από τους Έλληνες και την 
εποµένη το πρωί αυτοκτόνησε»63. Στον Πλάτωνα αναφορά στο µεγάλο 
Αίαντα συναντάµε στην Πολιτεία 620b, όπου επιλέγει το βίο ενός 
λιονταριού, το οποίο ίσως δικαιολογεί και τη σχέση του µε τον Ηρακλή 
και τη λεοντή του, καθώς βέβαια και τον ισχυρό χαρακτήρα του.  

Αίγινα = «Κόρη του θεού-ποταµού Ασωπού. Ο ∆ίας την 
ερωτεύτηκε και την απήγαγε. Ο Πατέρας της γύρισε όλη την Ελλάδα 
αναζητώντας παντού τον απαγωγέα. Αλλά δεν µπόρεσε να τον βρει 
παρά χάρη στην καταγγελία του Σίσυφου, που επιθυµούσε να έχει µια 
πηγή στην ακρόπολή του, στην Κόρινθο. Για ανταµοιβή ο Ασωπός του 
παραχώρησε αυτή την πηγή, την Πειρήνη. Αργότερα ο Σίσυφος 
τιµωρήθηκε στον Άδη γι’ αυτή του την προδοσία. Ο ∆ίας κεραυνοβόλησε 
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τον Ασωπό, που επέστρεψε στην κοίτη του. Και από εκείνο τον καιρό 
βρίσκουµε κάρβουνα στην κοίτη του Ασωπού. Ο ∆ίας οδήγησε την 
Αίγινα στο νησί Οινώνη και εκεί της χάρισε ένα γιό, τον Αιακό. Το νησί 
πήρε κατόπιν το όνοµα της νέας κοπέλας και έγινε το νησί Αίγινα. 
Αργότερα η Αίγινα πήγε στη Θεσσαλία, όπου παντρεύτηκε τον Άκτορα 
και του έκανε ένα γιο, τον Μενοίτιο, τον πατέρα του Πάτροκλου»64. Ως 
µητέρα του Αιακού ενός από τους κριτές του Άδη, στο διάλογο Γοργία 
του Πλάτωνα(524a), αναφέρεται η Ευρώπη και όχι η Αίγινα. 

Αίγυπτος = «Ο επώνυµος ήρωας της Αιγύπτου, είναι γιος του 
Βήλου και της Αγχιόνης. Από τον πατέρα του κατάγεται κατευθείαν από 
τον Ποσειδώνα, ενώ από την µητέρα του από τον ποταµό Νείλο. Έχει 
αδελφό τον ∆αναό. Ο Βήλος, που βασίλευε στις αφρικανικές χώρες, 
εγκατέστησε το ∆αναό στη Λιβύη και έδωσε την Αραβία στον Αίγυπτο. 
Ο Αίγυπτος όµως κατέλαβε για λογαριασµό του τη χώρα των 
Μελαµπόδων (αυτών µε τα µαύρα πόδια), που την ονόµασε από το 
όνοµα του Αίγυπτο. Ο Αίγυπτος είχε πενήντα γιούς από διαφορετικές 
γυναίκες. Ο αδελφός του ο ∆αναός είχε πενήντα κόρες. Τα αδέρφια 
µάλωσαν και τελικά ο ∆αναός κατέφυγε στην Αργολίδα. Οι γιοι του 
Αιγύπτου πήγαν να τον συναντήσουν και ζήτησαν τις κόρες του σε γάµο. 
Ο ∆αναός δέχτηκε, αλλά το βράδυ του γάµου έβαλε τις κόρες του να 
δολοφονήσουν όλους τους µνηστήρες τους. Χωρίς τους γιούς του, 
τρέµοντας τον αδελφό του και σπαραγµένος από τη λύπη, ο Αίγυπτος 
αποσύρθηκε στην Αρόη, όπου και πέθανε»65. Για την Αίγυπτο ο 
Πλάτωνας κάνει λόγο στα έργα του Φαίδρος 274c, Τίµαιος 25b, Φίληβος 
18b. 

Αιδώς = «Στην αρχαία ελληνική µυθολογία είναι η 
προσωποποίηση της συνείδησης, ή της ντροπής, η οποία προκαλείται απ’ 
τη συνείδηση. Ο βωµός  της βρισκόταν στην Ακρόπολη στην Αθήνα, 
κοντά στο ναό της Αθηνάς, της οποίας λέγεται ότι υπήρξε θεραπαινίδα. 
Η Αιδώς θεωρείται µια θεότητα, η οποία τριγυρίζει τη γη και η οποία δεν 
ζει ανάµεσα στους αθάνατους θεούς του Ολύµπου. Στο θέατρο του 
∆ιονύσου µια θέση ήταν κρατηµένη για την ιέρεια της Αιδούς»66. Στον 
Πλάτωνα η Αιδώς αναφέρεται στα έργα του Φαίδρος 253d και 256a και 
στον Πρωταγόρα(322c). 

Αιθέρας = «Ο Αιθέρας είναι η προσωποποίηση του ανώτερου 
τµήµατος του ουρανού, όπου το φως είναι πιο καθαρό από ότι στο τµήµα 
του ουρανού που είναι πιο κοντά στη γη. Κατά τον Ησίοδο ο Αιθέρας 
είναι γιος του Έρεβους και της Νύκτας και αδελφός της ηµέρας. 
Σύµφωνα µε άλλη παράδοση, ο Αιθέρας ενώθηκε µε την Ηµέρα και 
γέννησε πρώτα τη Γη, τον Ουρανό και τη Θάλασσα και αργότερα µερικές 
αφηρηµένες έννοιες όπως τον Πόνο, την Οργή, το Ψέµα κτλ. Ακόµη 
γέννησε τον Ωκεανό, τη Θέµιδα, τον Τάρταρο, τον Βριάρεο, τον Γύη, τον 
Στερόπη, τον Άτλαντα, τον Υπερίονα, τον Κρόνο, την Αφθονία, τη 
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Μονήτα, τη ∆ιώνη και τις τρείς Ερινύες»67. Στον Πλάτωνα στο Φαίδωνa 
(109c) περιγράφεται η γη και οι τόποι της και γίνεται αναφορά στον 
αιθέρα.  

Αµέλητας ποταµός = Τον αναφέρει ο Πλάτωνας στην Πολιτεία 
(620e), ως ένα απ’ τα ποτάµια του κάτω κόσµου. 

Ανάγκη = «Η Ανάγκη, είναι προσωποποίηση της απόλυτης 
επιταγής και της δύναµης που προδικάζει τις αποφάσεις της Μοίρας, 
είναι µια θεότητα «σοφή». Στην Ελλάδα εµφανίζεται µε αυτό το όνοµα 
µόνο στην ορφική θεογονία, όπου µαζί µε την κόρη της Αδράστεια είναι 
τροφός του µικρού ∆ία. Η ίδια είναι κόρη του Κρόνου, όπως και η ∆ίκη. 
Παιδιά της είναι ο Αιθήρ, το Χάος και το Έρεβος. Η ανάγκη παίζει ρόλο 
στις κοσµογονικές και µεταφυσικές συνθέσεις των φιλοσόφων. Για 
παράδειγµα, στον πλατωνικό µύθο της Πολιτείας η Ανάγκη είναι  η 
µητέρα των Μοιρών. Σιγά σιγά και ιδιαίτερα στο λαϊκό πνεύµα η 
Ανάγκη  γίνεται θεότητα του θανάτου (η Ανάγκη να πεθαίνει κανείς). 
Στους ποιητές όµως και ιδιαίτερα στους τραγικούς παρέµεινε η 
ενσάρκωση της υπέρτατης ∆ύναµης, στην οποία πρέπει να υπακούσουν 
ακόµη και οι θεοί»68. Αναφορά στην Ανάγκη γίνεται στους Πλατωνικούς 
διαλόγους: Φαίδων (108c) και στην Πολιτεία (616c). 

Απόλλων = «Ο Απόλλωνας που ανήκει στη δεύτερη γενιά των 
Ολυµπίων, είναι γιος του ∆ία και της Λητούς και αδελφός της θεάς 
Άρτεµης. Η Ήρα, που ζήλευε τη Λητώ, κυνήγησε τη νέα γυναικά σ’ 
ολόκληρη τη γη. Η Λητώ κατάκοπη από την περιπλάνησή, αναζητούσε 
να βρει ένα τόπο να γεννήσει τα παιδιά της, αλλά όλη η γη αρνιόταν να 
την δεχτεί, επειδή φοβόταν την οργή της Ήρας. Μονάχα ένα πλεούµενο 
και άγονο νησί, που λεγόταν Ορτύγια (το νησί των ορτυκιών) ή και 
Αστερία, δέχτηκε να δώσει άσυλο στη δυστυχισµένη. Εκεί γεννήθηκε ο 
Απόλλωνας, γεµάτος ευγνωµοσύνη ο θεός στερέωσε το νησί στο κέντρο 
του ελληνικού κόσµου και του έδωσε το όνοµα ∆ήλος ( η λαµπρή). Εκεί, 
στη ρίζα µιας φοινικιάς, το µοναδικό δέντρο επάνω στο νησί, η Λητώ 
περίµενε να λευτερωθεί εννιά µέρες και νύχτες. Η Λητώ τότε, µε τη 
βοήθεια της Ειλείθυιας,  γονάτισε στη ρίζα της φοινικιάς και έφερε στον 
κόσµο πρώτα την Άρτεµη και ύστερα τον Απόλλωνα. Την ώρα που 
γεννήθηκε ο θεός ιεροί κύκνοι άρχισαν να πετούν επάνω από το νησί, 
κάνοντας τον γύρο επτά φορές, γιατί ήταν η έβδοµη ηµέρα του µήνα. Ο 
∆ίας πρόσφερε αµέσως δώρα στο γιο του. Του χάρισε µια χρυσή µίτρα, 
µια λύρα και ένα άρµα ζεµένο µε κύκνους. Κατόπιν του παράγγειλε να 
πάει στους ∆ελφούς. Οι κύκνοι όµως οδήγησαν τον Απόλλωνα πρώτα 
στη χώρα τους, στις όχθες του Ωκεανού, πέρα από τη χώρα του Βόρειου 
Ανέµου, στους Υπερβορείους, οι οποίοι ζούσαν κάτω από έναν ουρανό 
πάντα καθαρό και καθιέρωσαν για τον Απόλλωνα τη λατρεία, που 
γιόρταζαν χωρίς διακοπή. Εκεί ο θεός έµεινε ένα χρόνο και δέχονταν τις 
τιµές των Υπερβορείων. Ύστερα γύρισε πίσω στην Ελλάδα και το 
κατακαλόκαιρο έφτασε στους ∆ελφούς. Στους ∆ελφούς ο Απόλλωνας 
σκότωσε µε τα βέλη του ένα δράκοντα, που άλλοτε ονοµαζόταν Πύθωνας 
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και άλλοτε ∆ελφύνη. Στο δράκοντα αυτόν είχε ανατεθεί να προστατεύει 
ένα παλιό µαντείο της Θέµιδας. Εκείνος όµως επιδιδόταν σε κάθε λογής 
καταστροφές στον τόπο. Ο Απόλλωνας απάλλαξε τον τόπο από το θεριό. 
Ίδρυσε αγώνες που πήραν το όνοµα Πυθικοί Αγώνες και γιορτάζονταν 
στους ∆ελφούς. Έπειτα κατέλαβε το µαντείο της Θέµιδας και αφιέρωσε 
στον ιερό ναό έναν τρίποδα. Ο τρίποδας είναι ένα από τα σύµβολα του 
Απόλλωνα. Οι κάτοικοι των ∆ελφών γιόρταζαν τη νίκη του θεού και την 
κατάκτηση του ιερού µε θριαµβευτικά τραγούδια. Τραγούδησαν για 
πρώτη φορά τον Παιάνα, που στην ουσία είναι ύµνος τιµής στον 
Απόλλωνα. Ο θεός όµως όφειλε να πάει ως την κοιλάδα των Τεµπών, στη 
Θεσσαλία, για να εξαγνιστεί από το µίασµα που επέφερε ο φόνος του 
δράκοντα. Ο Απόλλωνας παρασταινόταν ως ένας θεός πολύ όµορφος.  
Γι’ αυτό και είχε πολυάριθµες ερωτικές περιπέτειες µε Νύµφες και θνητές. 
Έτσι αγάπησε τη Νύµφη ∆άφνη, την κόρη του θεού - ποταµού Πηνειού 
στη Θεσσαλία, η οποία δεν ανταποκρίθηκε στους πόθους του. Καθώς ο 
θεός την κυνηγούσε, αυτή απηύθυνε µια προσευχή στον πατέρα της, 
οποίος την µεταµόρφωσε στο οµώνυµο δέντρο ∆άφνη, που από τότε 
είναι αφιερωµένο στον Απόλλωνα. Από τη Νύµφη Κυρήνη, µε την οποία 
ο Απόλλωνας ήταν πιο τυχερός, απέκτησε τον ηµίθεο Αρισταίο. Και µε 
τις Μούσες, που η λατρεία τους συνδεόταν µε την δική του, είχε επίσης 
περιπέτειες. Λένε πως από τη Θάλεια απέκτησε τους Κορύβαντες, µε την 
Ουρανία έκαµε τους µουσικούς Λίνο  και Ορφέα. Η Εκάβη, η µητέρα της 
Κασσάνδρας, ερωτεύτηκε τον Απόλλωνα και του χάρισε ένα γιο, τον 
Τρωίλο. Στην Κολοφώνα, στην Μικρά Ασία, ο Απόλλωνας απέκτησε ένα 
γιο µε την µάντισσα Μαντώ, το µάντη Μόψο, ο οποίος ξεπέρασε τον 
Έλληνα µάντη Κάλχα. Στην Ασία πάλι απέκτησε ένα γιο, τον Μίλητο, 
από µια γυναίκα που ονοµαζόταν άλλοτε Αρεία και άλλοτε Ακακαλλίδα 
ή Ακαλίδα. Αυτός ο Μίλητος ίδρυσε αργότερα την οµώνυµη πόλη 
Μίλητο. Στην κυρίως Ελλάδα όλοι δέχονταν τον Απόλλωνα ως εραστή 
της Φθίας, αποδίδοντας στην ένωση αυτή τρεις γιους, τον ∆ώρο, τον 
Λαοδόκο και τον Πολυποίτη, τους οποίους σκότωσε ο Αιτωλός. Τέλος 
από την Ροιώ απέκτησε τον Άνιο, που έγινε Βασιλιάς της ∆ήλου. Ο 
Απόλλωνας δεν περιορίστηκε στις ερωτικές του περιπέτειες σε γυναίκες 
µονάχα. Αγάπησε και νέους άνδρες. Οι πιο γνωστοί είναι οι ήρωες 
Υάκινθος και Κυπάρισσος. Παρασταίνεται ως ο θεός της µουσικής, της 
µαντικής και της ποίησης. Οι χρησµοί του γενικά διατυπώνονταν µε 
έµµετρες φόρµουλες και πίστευαν ότι εµπνέει τόσο τους µάντεις όσο και 
τους ποιητές. Εκτός από το φίδι τον Πύθωνα, σκότωσε επίσης τους 
Κύκλωπες και τον Γίγαντα Τιτυό. Πήρε µέρος στη Γιγαντοµαχία στο 
πλευρό των Ολυµπίων. Στην Ιλιάδα πολεµά υπέρ των Τρώων εναντίων 
των Ελλήνων, προστατεύει τον Πάρη στη µάχη και στην παρέµβασή του, 
άµεση ή έµµεση, αποδίδουν το θάνατο του Αχιλλέα. Μερικά ζώα ήταν 
ιδιαίτερα αφιερωµένα στον Απόλλωνα. Ο λύκος, που κάποτε του τον 
πρόσφεραν θυσία, απεικονίζεται συχνά µαζί του στα νοµίσµατα. Το 
ελάφι ή η ελαφίνα, που απαντούν και στη λατρεία της Άρτεµης. Από τα 
πουλιά , ο κύκνος, ο ικτίνος (κιρκινέζι), ο γύπας, το κοράκι, που από το 
πέταγµα του έπαιρναν µηνύµατα. Τέλος από τα θαλάσσια ζώα το 
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δελφίνι, που το όνοµα του θύµιζε τους ∆ελφούς, το κυριότερο ιερό του 
Απόλλωνα. Η δάφνη ήταν το κατεξοχήν φυτό του Απόλλωνα, το οποίο 
µασούσε η Πυθία την ώρα της προφητικής της έκστασης. Τα έργα και τα 
σύµβολα του Απόλλωνα είναι πολυάριθµα, η µελέτη τους ανήκει στην 
ιστορία των θρησκειών παρά στη µυθολογία. Έτσι ο Απόλλωνας έγινε 
σιγά σιγά ο θεός της ορφικής θρησκείας και µε το όνοµά του συνέδεσαν 
ένα σύστηµα µισό-θρησκευτικό, µισό-ηθικό, που υποσχόταν τη σωτηρία 
και την αιώνια ζωή στους µυηµένους. Ο Απόλλωνας θεωρήθηκε πατέρας 
του Πυθαγόρα, µε το όνοµα του οποίου συνδέθηκαν συχνά παρεµφερή 
δόγµατα. Παρουσίαζαν επίσης τον Απόλλωνα (και κυρίως τον 
Υπερβόρειο) να βασιλεύει στα Νησιά των Μακάρων, που είναι ο 
Παράδεισος του Ορφισµού και του Νέο-Πυθαγορισµού»69. Το όνοµα του 
Απόλλων αναφέρεται σε αρκετούς από τους Πλατωνικούς µύθους όπως 
στο Φαίδωνα (85b) στο µύθο των κύκνων, στο Συµπόσιο (190e) και στο 
Φαίδρο (253b) στην εικόνα του άρµατος της ψυχής. 

Αρετή = «Στην ελληνική µυθολογία η αρετή είναι η 
προσωποποίηση του θάρρους ή των αντρικών αρετών»70. «Ο σοφιστής 
Πρόδικος έγραψε είδος µυθιστορήµατος, κατά το οποίο ο Ηρακλής 
καθόταν σε µια διασταυρωµένη οδό στον Κιθαίρωνα και σκεπτόταν το 
είδος του βίου τον οποίο θα διάλεγε. Τότε εµφανίστηκαν µπροστά του 
δυο γυναίκες, η Αρετή και η Ηδονή και η κάθε µια προσπάθησε να τον 
πείσει να την ακολουθήσει. Ο Ηρακλής διάλεξε την Αρετή»71. Στον 
Πλάτωνα αναφέρεται στους διαλόγους Φαίδρος (256a) και Πολιτείαι 
(363c). 

Άρης = «Θεός του πολέµου. Ήταν γιος του ∆ία και της Ήρας και 
ανήκει στη δεύτερη γενιά των Ολυµπίων. Συγκαταλέγεται ανάµεσα 
στους δώδεκα µεγάλους θεούς, διαφέροντας έτσι από τις αδελφές του 
Ήβη και Ειλείθυια, που είναι δευτερεύουσες θεότητες. Από την οµηρική 
ήδη εποχή, ο Άρης είναι το πνεύµα της µάχης, που ικανοποιείται µε 
σφαγές και µε αίµα. Μπροστά στην Τροία µάχεται τις περισσότερες 
φορές στο πλευρό των Τρώων. Τον παρασταίνουν µε θώρακα και 
περικεφαλαία, οπλισµένο µε ασπίδα, ακόντιο και ξίφος. Έχει ανάστηµα 
υπερφυσικό και βγάζει κραυγές τροµερές. Συνήθως µάχεται πεζός. Τον 
βλέπουµε όµως και πάνω σε άρµα, ζεµένο µε τέσσερα άλογα 
ιπποδροµιών. Συνοδεύεται από δαίµονες, που είναι οι ακόλουθοι του. 
Συγκεκριµένα το ∆είµο (Τρόµο) και το Φόβο, που είναι τα παιδιά του. 
Γύρω του βρίσκονται ακόµη η Έρις (η διχόνοια) και η Ενυώ. Πίστευαν 
ότι ο Άρης κατοικούσε στη Θράκη, τόπο σχεδόν άγριο, µε κλίµα τραχύ, 
πλούσιο σε άλογα, πέρασµα πολεµικών λαών. Στην κυρίως Ελλάδα τον 
λάτρευαν ιδιαίτερα στη Θήβα, όπου τον θεωρούσαν πρόγονο των 
απογόνων του Κάδµου. Επειδή ο Κάδµος παντρεύτηκε την Αρµονία, την 
κόρη του Άρη και της Αφροδίτης. Οι περισσότεροι µύθοι, στους οποίους 
παρεµβαίνει ο Άρης, είναι φυσικά µύθοι πολεµικοί και αφηγήσεις µαχών. 
Με κάποια βίαιη πράξη του Άρη συνδέεται κατά τη µυθική παράδοση το 
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όνοµα του Άρειου Πάγου. Στους πρόποδες του λόφου µια µέρα ο Άρης 
είδε τον Αλιρρόθιο, το γιο του Ποσειδώνα και της Νύµφης Ευρύτης, που 
προσπάθησε να βιάσει την Αλκίππη, την κόρη του από την Άγραυλο. 
Από το θυµό του σκότωσε τον Αλιρρόθιο. Ο Ποσειδώνας όµως ζήτησε 
από το συµβούλιο των Ολυµπίων να τον δικάσει στον ίδιο λόφο, όπου 
έγινε ο φόνος. Οι θεοί αθώωσαν το φονιά. Η παράδοση αποδίδει στον 
Άρη πολλές ερωτικές περιπέτειες, όπως εκείνη που τον δείχνει να 
ενώνεται ερωτικά µε την Αφροδίτη. Απέκτησε όµως πολλά παιδιά από 
θνητές, όπως τον Κύκνο και το ∆ιοµήδη από τη Θράκη, που οι φοράδες 
του καταβρόχθιζαν ανθρώπινο κρέας, και το Λυκάονα. Και τους τρεις 
τους σκότωσε ο Ηρακλής. Του αποδίδουν επίσης κάποτε την πατρότητα 
του Μελέαγρου και του ∆ρυάντα. Τέλος πιστεύουν πως ο Άρης έδωσε 
στο γιο του Οινόµαο τα όπλα, µε τα οποία σκότωσε τους µνηστήρες, που 
ήθελαν  για γυναίκα την κόρη του. Ζώα αφιερωµένα στον Άρη είναι ο 
σκύλος και το γεράκι»72. Στον Πλάτωνα αναφέρεται στο διάλογο  
Φαίδρος (252c) στα πλαίσια του µύθου του άρµατος της ψυχής. 

Αρµονία = «Κόρη το Άρη και της Αφροδίτης και γυναίκα του 
Κάδµου, ιδρυτή και βασιλιά των Θηβών. Στο τέλος της ζωής της 
µεταµορφώνεται µαζί µε το σύζυγο της σε φίδι και κατοικούν στα 
Ηλύσια Πεδία»73. Στον Πλάτωνα, στο µύθο του Ηρός στο δέκατο βιβλίο 
της Πολιτείας (617b), γίνεται λόγος για την αρµονία που παράγεται από 
το τραγούδι των Σειρήνων στο περιστρεφόµενο αδράχτι της Ανάγκης. 

Άρτεµις = «∆ίδυµη αδελφή του Απόλλωνα, παιδί της Λητούς και 
του ∆ία. Γεννήθηκε στη ∆ήλο, πρώτη από τα δύο παιδιά, και αµέσως 
µόλις γεννήθηκε, βοήθησε τη µητέρα της να φέρει στον κόσµο τον αδελφό 
της. Η Άρτεµη έµεινε παρθένα, παντοτινά νέα, ο τύπος της νέας αγέρωχης 
κόρης, που της άρεσε µονάχα το κυνήγι. Όπως ο αδελφός της, είναι 
οπλισµένη µε τόξο. Το χρησιµοποιεί για τα ελάφια που καταδιώκει 
τρέχοντας, αλλά επίσης και για ανθρώπους. Στα βέλη της αποδίδουν τον 
ακαριαίο θάνατο , κυρίως αυτόν που έρχεται χωρίς πόνο. Είναι 
εκδικητική και είναι πάµπολλα τα θύµατα της οργής της. Μια από τις 
πρώτες πράξεις της ήταν να σκοτώσει, µαζί µε τον αδελφό της, τα παιδιά 
της Νιόβης. Για χάρη της ακόµα επιτέθηκαν και σκότωσαν τον Τιτυό, 
που επιδίωκε να την βιάσει. Ανάµεσα στα θύµατά της είναι ακόµη και ο 
Ωρίωνας, ο κυνηγός. Ένας άλλος κυνηγός, ο Ακταίωνας, γιος του 
Αρισταίου, οφείλει επίσης το θάνατό του στο θυµό της Άρτεµης. Αυτή 
είναι ακόµα η αιτία για το κυνήγι του Καλυδωνίου κάπρου, που 
προκάλεσε το θάνατο του Μελέαγρου του κυνηγού. Μια άτυχη φράση 
του Αγαµέµνονα, όταν  σκότωσε στο κυνήγι ένα ελάφι και αναφώνησε 
«Και η Άρτεµη η ίδια δε θα µπορούσε να το σκοτώσει µ’ αυτό τον 
τρόπο!», προκάλεσε την οργή της Άρτεµης η οποία έστειλε άπνοια που 
ακινητοποίησε όλο το στόλο .Έτσι τα καράβια δεν µπορούσαν να 
φύγουν για την Τροία. Ο µάντης Κάλχας αποκάλυψε την αιτία του 
ανάποδου καιρού, προσθέτοντας ως µόνο φάρµακο να  θυσιάσουν στην 
Άρτεµη την Ιφιγένεια, την παρθένα κόρη του βασιλιά. Κατά τη θυσία της 
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κόρης η Άρτεµη άλλαξε την Ιφιγένεια µε ένα ελάφι την τελευταία στιγµή, 
σηκώνοντάς την ψηλά και µεταφέροντάς την στην Ταυρίδα, όπου την 
έκανε ιέρειά της. Η θεά στο ελληνικό Πάνθεον πήρε τη θέση της «Κυράς 
των Αγριµιών», όπως αποκαλύπτουν τα Κρητικά ιερά µνηµεία. Επίσης 
την θεωρούσαν προστάτιδα των Αµαζόνων»74. 

Ασία = «Η Ασία είναι κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος, που 
έδωσε το όνοµά της στην ασιατική ήπειρο. Ενώθηκε µε τον Ιαπετό και 
γέννησε τον Άτλαντα, τον Προµηθέα, τον Επιµηθέα και τον Μενοίτο»75. 
Αναφέρεται στον Πλατωνικό διάλογο Γοργία (523e). 

Αφροδίτη = Είναι η θεά του έρωτα, που στη Ρώµη ταυτίζεται µε 
την παλιά ιταλική θεότητα Venus. ∆υο διαφορετικές παραλλαγές 
παραδόθηκαν για τη γέννησή της. Άλλοτε θεωρείται  η κόρη του ∆ία και 
της ∆ιώνης και άλλοτε κόρη του Ουρανού, που απ’ τα κοµµένα 
γεννητικά του όργανα που έπεσαν στη θάλασσα  γεννήθηκε η θεά. Είναι 
λοιπόν µια γυναίκα γεννηµένη από τα κύµατα ή η γεννηµένη από το 
σπέρµα του θεού. Μόλις η Αφροδίτη βγήκε από τη θάλασσα, ο Ζέφυρος 
την έφερε πρώτα στα Κύθηρα, ύστερα ως τις άκρες της Κύπρου. Εκεί τη 
δέχτηκαν οι Ώρες (εποχές του έτους), την έντυσαν, τη στόλισαν και την 
οδήγησαν στους Αθανάτους. Ένας άλλος µύθος, που τον αναφέρει ο 
Λουκιανός, λέει πως στην αρχή ανατράφηκε από τον Νηρέα. Αργότερα ο 
Πλάτωνας φαντάστηκε πως υπήρχαν δυο διαφορετικές Αφροδίτες µια 
που γεννήθηκε από τον Ουρανό, η ουράνια Αφροδίτη, η θεά του έρωτα 
και η κόρη της ∆ιώνης, και µια άλλη, η Πάνδηµος Αφροδίτη (η λαϊκή 
Αφροδίτη) η θεά του κοινού, του Πάνδηµου Έρωτα (Συµπόσιο 203b). 
Εδώ όµως βρίσκεται µια µεταγενέστερη φιλοσοφική ερµηνεία, ξένη προς 
τους αρχαιότερους µύθους της θεάς. Η Αφροδίτη παντρεύτηκε τον 
Ήφαιστο. Αγαπούσε όµως τον Άρη, το θεό του πολέµου. Από τους 
έρωτες της Αφροδίτης και του Άρη γεννήθηκαν ο Έρως και ο Αντέρως, ο 
∆είµος και ο Φόβος και η Αρµονία (η οποία αργότερα στη Θήβα έγινε 
γυναίκα του Κάδµου). Άλλοι προσθέτουν και τον Πρίαπο, το θεό της 
Λαµψακού, τον προστάτη των κήπων. Οι έρωτες της Αφροδίτης ήταν 
πολλοί. Όταν η Μύρρα, που έγινε δέντρο, γέννησε τον Άδωνη, η 
Αφροδίτη πήρε το παιδί, που είχε σπάνια οµορφιά, και το εµπιστεύτηκε 
στην Περσεφόνη. Ο ∆ίας, ο οποίος αποφάσισε πως ο νέος θα έπρεπε να 
µείνει ένα τρίτο του χρόνου µε την Περσεφόνη, ένα τρίτο µε την 
Αφροδίτη και ένα τρίτο όπου ήθελε. Ο Άδωνης έµεινε ένα τρίτο µε την 
Περσεφόνη και δύο τρίτα µε την Αφροδίτη. Σε λίγο όµως ο Άδωνης 
πληγωµένος θανάσιµα από ένα αγριογούρουνο πέθανε, θύµα ίσως της 
ζήλιας του Άρη. Η θεά ακόµη επάνω στην Ίδη της Τρωάδας αγάπησε και 
τον Αγχίση και µαζί του έκανε δυο γιούς , τον Αινεία και σύµφωνα µε 
κάποιες άλλες εκδοχές το Λύρνο. Οι θυµοί και οι κατάρες της Αφροδίτης 
ήταν ξακουστές. Αυτή ενέπνευσε στην Ηώ ένα ακατανίκητο πάθος για 
τον Ωρίωνα, για να την τιµωρήσει που δόθηκε στον Άρη. Τιµώρησε 
επίσης όλες τις γυναίκες της Λήµνου που δεν την τίµησαν στέλνοντας σε 
αυτές µια ανυπόφορη µυρωδιά, τέτοια που οι άντρες τους τις 
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εγκατέλειψαν και πήγαν µε αιχµάλωτες από τη Θράκη. Οι γυναίκες της 
Λήµνου τότε σκότωσαν όλους τους άντρες του νησιού και ίδρυσαν µια 
κοινωνία γυναικών, ως την ηµέρα που έφτασαν οι Αργοναύτες και 
έδωσαν σε αυτές γιούς. Μια µέρα η θεά Έριδα πέταξε ένα µήλο που 
έπρεπε να δοθεί στη πιο όµορφη (την καλλίστη) από τις τρείς θεές, την 
Ήρα, την Αθηνά και την Αφροδίτη.  Ο ∆ίας παράγγειλε να τις κρίνει ο 
Πάρης. Η Αφροδίτη υποσχέθηκε να του δώσει γυναίκα την Ελένη και 
αυτή διάλεξε ο Πάρης. Είναι συνεπώς η πρωταίτια του Τρωϊκού 
πολέµου. Χάρη στη θεά ο Αινείας, µαζί µε τον Αγχίση, τον πατέρα του, 
και του Ίουλο (ή Ασκάνιο), το γιό του, παίρνοντας µαζί τους από την 
Τροία τους πατρώους θεούς κατάφεραν να φύγουν για µια νέα πόλη. Γι’ 
αυτό το λόγο η Ρώµη είχε ιδιαίτερη προστάτιδα την Αφροδίτη. Τα 
αγαπηµένα ζώα της θεάς ήταν τα περιστέρια. Ένα ζευγάρι από τα 
πουλιά αυτά έσερνε το άρµα της. Φυτά της ήταν το τριαντάφυλλο και η 
µυρτιά»76.  

Αχερουσία λίµνη = Είναι η λίµνη του κάτω κόσµου στην οποία 
χύνεται ο ποταµός Αχέρων, αναφέρεται από τον Πλάτωνα στο διάλογο 
Φαίδων (113), όπου περιγράφονται τα νερά του Κάτω Κόσµου. 

Αχέρων =  «Το νόηµα του ονόµατος ερµηνεύεται ως χωρίς χαρά»77. 
Γιος του Ήλιου και της Γαίας, ο οποίος συµµετείχε στην Τιτανοµαχία 
εναντίον των Ολυµπίων. Μετά τη νίκη του, ο ∆ίας τον στέλνει κάτω στον 
Τάρταρο78. «Στην Οδύσσεια έχουµε για πρώτη φορά περιγραφή του 
χθόνιου κόσµου του Άδη, όπου µνηµονεύεται ο ποταµός Αχέροντας πλάι 
στον Πυριφλεγέθοντα και τον Κωκυτό. Ο Αχέροντας είναι ο ποταµός τον 
οποίον οφείλουν να διασχίσουν οι ψυχές για να φτάσουν στο βασίλειο 
των νεκρών. Ένας πορθµέας, ο Χάροντας , είχε για δουλειά του να τις 
περνάει από τη µία όχθη στην άλλη. Ο ποταµός αυτός είναι σχεδόν 
τέλµα. Οι όχθες του πνίγονται από καλαµιές και είναι γεµάτες βούρκο. 
Ένας ποταµός µε το όνοµα Αχέροντας υπήρχε στην Ήπειρο, στη δυτική 
ακτή της ηπειρωτικής Ελλάδας»79. Ο Πλάτωνας τον αναφέρει στο 
Φαίδρο  (112e). 

Βορέας = «Ο Βορέας, ο θεός του ανέµου του Βορρά, ήταν γιος του 
Αστραίου και της Ηούς και αδελφός του Νότου και του Ζέφυρου. 
Παριστάνεται ως γέροντας µε ουρά φιδιού που ζούσε σε µια σπηλιά στο 
βουνό, µέσα στην οποία ο Τυφώνας, τραυµατισµένος από τον ∆ία έχασε 
πλήθος αίµατος»80. «Ανήκει στο γένος των Τιτάνων και ανάµεσα σε 
πολλές βίαιες πράξεις του αποδίδουν την αρπαγή της Ωρείθυιας,  την 
ώρα που έπαιζε µε τις ακόλουθες της στις όχθες του Ιλισού. Την οδήγησε 
στην Θράκη και από αυτήν απέκτησε τον Καλάη και τον Ζήτη, τους 
Βορεάδες. Μια παραλλαγή αυτού του µύθου τοποθετούσε την αρπαγή, 
την ώρα µιας λιτανείας που ανέβαινε στην ακρόπολη στο ναό της 
Πολιάδας Αθηνάς»81. «Οι Αθηναίοι όταν ο Ξέρξης ξεκίνησε να 
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εκστρατεύσει εναντίον τους ζήτησαν τη βοήθεια του γαµπρού τους, του 
Βοριά κι αυτός σήκωσε τέτοιον αέρα που οι Πέρσες έχασαν 400 καράβια 
αύτανδρα. Έτσι του έχτισαν βωµό δίπλα στον Ιλισό82». Στον Πλατωνικό 
διάλογο Φαίδρο (229 b-d) ο µύθος της αρπαγής της Ωρείθυιας από το 
Βορέα γίνεται αφορµή για να εκθέσει ο Σωκράτης στο Φαίδρο την πίστη 
τους στους µύθους. 

Γαία ή Γη = «Η Γαία είναι η Γη, που θεωρείται το πρωταρχικό 
στοιχείο, από όπου βγήκαν τα θεϊκά γένη. Σύµφωνα µε τον Ησίοδο, η 
Γαία γεννήθηκε δεύτερη, αµέσως µετά το Χάος και αµέσως πριν τον 
Έρωτα. Χωρίς τη βοήθεια κανενός αρσενικού στοιχείου, γέννησε τον 
Ουρανό που την καλύπτει, τα βουνά και επίσης τον Πόντο. Μετά τη 
γέννηση του Ουρανού ενώθηκε µαζί του και τότε τα παιδιά που γέννησε 
δεν ήταν πια στοιχειώδες απλές δυνάµεις, αλλά πραγµατικοί θεοί. Πρώτα 
απέκτησε τους έξι Τιτάνες (τον Ωκεανό, τον Κοίο, τον Κρείο, τον 
Υπερίονα, τον Ιαπετό και τον Κρόνο) και τις έξι Τιτανίδες (τη Θεία, τη 
Ρέα, τη Θέµιδα, τη Μνηµοσύνη, τη Φοίβη, την Τηθύ) που είναι γυναικείες 
θεότητες. Ο Κρόνος είναι ο πιο νέος από αυτή τη σειρά. Έπειτα ήλθαν οι 
Κύκλωπες, Ο Άργης, ο Στερόπης και ο Βρόντης. Τέλος από τους έρωτες 
του Ουρανού γεννήθηκαν οι Εκατόγχειρες, ο Κόττος, ο Βριάρεος και ο 
Γύης, όντα βίαια µε εκατό τεράστια χέρια. Όλα αυτά τα παιδιά ήταν ο 
φόβος του Ουρανού. ∆εν επέτρεπε σε αυτά να δουν το φως, αλλά τα 
ανάγκαζε να µένουν θαµµένα στα έγκατα την µητέρας τους, της γης. 
Αυτή αποφάσισε να ελευθερώσει τα παιδιά και ζήτησε να εκδικηθούν 
τον Ουρανό. Αλλά κανένα δε συµφώνησε εκτός από το νεότερο, τον 
Κρόνο. Τότε η Γαία του εµπιστεύτηκε ένα πολύ κοφτερό δρεπάνι και 
όταν µε την νύχτα ο Ουρανός πλησίασε στη Γαία, καλύπτοντας την από 
όλες τις πλευρές, ο Κρόνος µε ένα χτύπηµα του δρεπανιού έκοψε τα 
γεννητικά όργανα του πατέρα του και τα έριξε πίσω του. Το αίµα της 
πληγής έπεσε πάνω στην Γαία και τη γονιµοποίησε ξανά. Έτσι 
γεννήθηκαν οι Ερινύες, οι Γίγαντες  και οι Νύµφες. Μετά τον 
ακρωτηριασµό του Ουρανού, η Γαία ενώθηκε µε ένα από τα παιδιά που 
είχε άλλοτε αποκτήσει, τον Πόντο, και µαζί του γέννησε πέντε θαλάσσιες 
θεότητες, τον Νηρέα, τον Θαύµαντα, τον Φόρκη, την Κητώ και την 
Ευρυβία. Ο Κρόνος βασίλευε στον κόσµο και δεν άργησε να φανεί ένας 
τύραννος το ίδιο βίαιος µε τον πατέρα του. Και αυτός έκλεισε τους 
αδελφούς του, τους γιους της Γαίας, στον Τάρταρο, έτσι που η Γαία 
προετοίµασε µια δεύτερη επανάσταση. Η Γαία ωστόσο δε συµµάχησε 
µέχρι τέλος µε το ∆ία. ∆υσαρεστηµένη από την ήττα των Εκατόγχειρων, 
των παιδιών της, έσµιξε µε τον Τάρταρο, το θεό που προσωποποιούσε 
την άβυσσο του Κάτω Κόσµου, και µαζί του γέννησε ένα τέρας µε 
υπερφυσική δύναµη, τον Τυφώνα, που κήρυξε πόλεµο µε τους θεούς και 
τους έφερε για πολύ καιρό σε δύσκολη θέση. Με τον Τάρταρο απέκτησε 
και ένα άλλο παιδί, την Έχιδνα, επίσης τέρας. Άλλες θεογονίες της 
αποδίδουν τη µητρότητα του Τριπτόλεµου, που είχε αποκτήσει µε τον 
Ωκεανό, τον ίδιο της το γιο, έναν από τους Τιτάνες. Γενικότερα δεν 
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υπάρχει τέρας, που να µην θεωρήθηκε από κάποιο µυθογράφο ως παιδί 
της Γαίας, όπως η Χάρυβδις, οι Άρπυιες, ο Πύθων, ο δράκοντας που 
φύλαγε το χρυσόµαλλο δέρας. Σιγά σιγά η Γαία, δύναµη και 
παρακαταθήκη της γονιµότητας αστείρευτη, θεωρήθηκε η παγκόσµια 
Μητέρα και η µητέρα των θεών. Η Γαία ενσαρκώθηκε σε θεότητες όπως η 
∆ήµητρα ή η Κυβέλη, οι µύθοι των οποίων, πιο ανθρώπινοι, µιλούσαν 
περισσότερο στη φαντασία, ενώ οι θεωρίες για τη Γαία ως στοιχείο 
άφηναν την περιοχή της µυθολογίας, για να µπουν στην περιοχή της 
φιλοσοφίας. Θεωρούσαν τη Γαία ως εµπνεύστρια πολλών χρησµών. 
Κατείχε τα µυστικά των Μοιρών και οι χρησµοί της ήταν πιο παλιοί και 
µάλιστα πιο ασφαλείς από του Απόλλωνα»83. 

Γανυµήδης = Ο Γανυµήδης ανήκει στο βασιλικό γένος της Τροίας, 
και θεωρείται ο νεότερος γιος του Τρώα και της Καλλιρόης, αδελφός της 
Κλεοπάτρας, του Ίλου και του Ασσάρακου. Άλλες  όµως παραλλαγές 
τον θέλουν γιό του Λαοµέδοντα ή γιο του Ίλου ή γιο του Ασσάρακου ή 
ακόµη και του Εριχθόνιου. Ο Γανυµήδης ήταν νέος, µόλις έφηβος, και 
φύλαγε τα κοπάδια του πατέρα του στα βουνά που κυκλώνουν την πόλη 
της Τροίας, όταν τον απήγαγε ο ∆ίας και τον οδήγησε στον Όλυµπο. Η 
οµορφιά του (θεωρούσαν τον Γανυµήδη ως τον ωραιότερο των θνητών) 
είχε ανάψει τον έρωτα του πιο µεγάλου από τους θεούς. Στον Όλυµπο ο 
Γανυµήδης υπηρετούσε ως οινοχόος, δηλαδή έριχνε το νέκταρ στο ποτήρι 
του ∆ία. Σ’ αυτή τη δουλειά αντικατέστησε την Ήβη, τη θεότητα της 
νιότης. Σε αντιστάθµισµα της απαγωγής ο ∆ίας δώρισε στον πατέρα του 
παιδιού θεϊκά άλογα ή ακόµη ένα χρυσό κλήµα, έργο του Ήφαιστου. Ο 
αετός, που είχε αρπάξει τον Γανυµήδη, έγινε αστερισµός»84. Ο πόθος του 
∆ία για το Γανυµήδη αναφέρεται κι από τον Πλάτωνα στον διάλογο 
Φαίδρος (225c). 

Γύγης = Ήταν βασιλιάς της Λυδίας, του οποίου ο µύθος 
παραδίδεται από τον Ηρόδοτο και περιέχει µεγάλο αριθµό λαογραφικών 
στοιχείων (το δαχτυλίδι που σε κάνει αόρατο, η θαυµαστή περιουσία, η 
ανακάλυψη ενός «Θησαυρού»). ∆εν ανήκει στη µυθολογία αλλά στην 
ιστορία. Ο Πλάτων στην Πολιτεία (359d-360c) παραθέτει το µύθο του 
Γύγη. 

∆αίµων = «Ο ∆αίµων ή ∆αιµογοργών είναι γέννηµα του Ουρανού 
της Γης και της Θάλασσας. Κατοικεί στο µέσο της οικουµένης και 
συµβολίζει την πρώτη αρχή και σύσταση των όντων»85. «Στον όµηρο η 
λέξη δαίµων είναι ταυτόσηµη του θεού, όταν εξασκεί αγαθή η επιβλαβή 
επιρροή στους ανθρώπους. Μεταγενέστερα όµως η λέξη δήλωνε όντα 
µεταξύ θεών και ανθρώπων. Έτσι σύµφωνα µε τον Ησίοδο οι άνθρωποι 
στο Χρυσό αιώνα, µετά το θάνατο γίνονταν δαίµονες, δηλαδή κάποια 
ανώτερα όντα, τα οποία βρίσκονταν πάνω απ’ τη γη, παρατηρώντας τους 
ανθρώπους, ρυθµίζοντας το δίκιο και το άδικο και δίνοντας τον πλούτο. 
Από τότε που οι ήρωες άρχισαν να θεωρούνται και οι ίδιοι ως ανώτερα 
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όντα, παρενεβλήθησαν οι δαίµονες µεταξύ αυτών και των θεών, οι οποίοι 
περισσότερο ανυψώνονταν και αποµακρύνονταν από την επικοινωνία 
από τους ανθρώπους, σύµφωνα µε τον Πλάτωνα (Συµπόσιο 201e) και 
έτσι οι δαίµονες έφερναν στους θεούς τις ευχές των ανθρώπων και στους 
ανθρώπους τις διαταγές των θεών. Τη θεωρία γύρω από τους δαίµονες 
ανέπτυξαν κυρίως οι Νεοπλατωνικοί της πρώτης χριστιανικής 
εκατονταετηρίδας. Από το Σωκράτη και το Πλάτωνα προέκυψε η 
δοξασία ότι σε κάθε άνθρωπο απ’ τη γέννησή του, του δίνεται ένας 
δαίµονας ο οποίος τον οδηγεί ηθικώς»86 και ο ίδιος βοηθάει τη ψυχή του 
στον Άδη (Φαίδων 107d). Ο Πλάτων στο µύθο του Ηρός στο δέκατο 
βιβλίο της Πολιτείας 617e-620e λέει πως ένας δαίµονας φέρνει µπροστά 
στις ψυχές παραδείγµατα βίων που θα πρέπει να διαλέξουν και τις 
συµβουλεύει να µην βιαστούν, αλλά να επιλέξουν µε σύνεση και σκέψη.  

∆ίας – Ζεύς = «Ο Ζεύς ή ∆ίας είναι ο πιο µεγάλος θεός του 
ελληνικού πανθέου. Είναι ουσιαστικά ο θεός του φωτός, του καθαρού 
ουρανού, καθώς και του κεραυνού, αλλά δεν ταυτίζεται µε τον Ουρανό. 
Ήδη από τα οµηρικά ποιήµατα δηµιουργείται η προσωπικότητα του ∆ία, 
βασιλιά των ανθρώπων και των θεών, που έχει το θρόνο του στα 
φωτεινά ύψη του ουρανού. Συχνότερα βρίσκεται στη κορυφή του 
Ολύµπου, αλλά ταξιδεύει κιόλας. Σιγά σιγά η κατοικία του ∆ία 
αποσπάστηκε από κάποιο ιδιαίτερο βουνό και µε τη λέξη Όλυµπος 
εννοούσαν πια την περιοχή του αιθέρα, που ζούσαν οι θεοί. Ο ∆ίας όχι 
µόνο εξουσιάζει τα ουράνια φαινόµενα, προκαλεί τη βροχή, ρίχνει τον 
κεραυνό και τις αστραπές, δύναµη η οποία συµβολίζεται από την αιγίδα 
του, αλλά προπάντων διατηρεί την τάξη και τη δικαιοσύνη στον κόσµο. 
Καθώς είναι επιφορτισµένος µε τον εξαγνισµό των φονιάδων από το 
µίασµα του αίµατος, επαγρυπνεί για την τήρηση του όρκου, για το 
σεβασµό των υποχρεώσεων προς τους ξένους. Είναι ο εγγυητής της 
βασιλικής εξουσίας και γενικά της κοινωνικής ιεραρχίας. Τα προνόµια 
αυτά τα έχει όχι µόνο απέναντι στους ανθρώπους, αλλά και µέσα στη 
κοινωνία των θεών. Ο ίδιος υπόκειται στις Μοίρες που είναι ερµηνευτής 
τους και που τις υπερασπίζεται απέναντι στις επιθυµίες των άλλων θεών. 
Θεός προνοητικός, µε συνείδηση της ευθύνης του, είναι ο µόνος που δεν 
αφήνει να παρασυρθεί από τις ιδιοτροπίες του. Τουλάχιστον όταν δεν 
πρόκειται για τις ερωτικές του ιδιοτροπίες. Αυτός µοιράζει τα καλά και 
τα κακά. Ο Όµηρος διηγείται στην Ιλιάδα πως στην πύλη του παλατιού 
του ∆ία υπάρχουν δυο πιθάρια, που το ένα περιέχει τα καλά, το άλλο τα 
κακά. Συνήθως ο ∆ίας για τον καθένα από µας αντλεί µια από το ένα και 
µια από το άλλο πιθάρι. Η αντίληψη αυτή για το ∆ία ως παγκόσµια 
δύναµη αναπτύχθηκε από τα οµηρικά ποιήµατα και µετά και στους 
φιλοσόφους της Ελληνιστικής εποχής κατέληξε στην έννοια µιας 
µοναδικής πρόνοιας, στους Στωικούς. Ο ∆ίας είναι το σύµβολο του 
µοναδικού θεού, που ενσαρκώνει τον Κόσµο. Οι νόµοι του Κόσµου είναι 
η σκέψη του ∆ία. Ο ∆ίας ανήκει, όπως όλοι οι Ολύµπιοι, στη δεύτερη 
θεϊκή γενιά. Είναι γιος του Τίτανα Κρόνου και της Ρέας. Είναι τελευταίος 
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κατά σειρά απ’ τα αδέλφια του. Ο Κρόνος είχε προειδοποιηθεί από ένα 
χρησµό πως ένα από τα παιδιά του επρόκειτο να τον εκθρονίσει, 
προσπαθούσε να εµποδίσει την πραγµατοποίηση αυτής της απειλής, 
καταβροχθίζοντας τους γιούς και τις κόρες του διαδοχικά. Η Ρέα 
αποφάσισε να σώσει το µικρό ∆ία, που µόλις είχε γεννηθεί. Τον γέννησε 
τη νύκτα κρυφά και το πρωί έφερε στο Κρόνο µια πέτρα τυλιγµένη µε 
φασκιές. Ο Κρόνος καταβρόχθισε την πέτρα. Ο ∆ίας γεννήθηκε στην 
Κρήτη, στο όρος Ίδη ή ακόµη στο όρος ∆ίκτη, όπου η µητέρα του τον 
είχε εµπιστευτεί στους Κουρήτες και στις Νύµφες. Τροφός του ήταν η 
Νύµφη (ή η  κατσίκα) Αµάλθεια, που του έδωσε το γάλα της. ∆ιηγούνταν 
πως, όταν η κατσίκα πέθανε, ο ∆ίας είχε πάρει το δέρµα της ως ασπίδα. 
Ήταν η αιγίδα, που τη δύναµή της δοκίµασε για πρώτη φορά στη µάχη 
εναντίων των Τιτάνων. Το Θεϊκό παιδί τράφηκε επίσης µε µέλι. Οι 
µέλισσες της Ίδης το απόσταξαν επίτηδες γι’ αυτόν. Όταν ο ∆ίας 
ενηλικιώθηκε, θέλησε να καταλάβει την εξουσία, την οποία κατείχε ο 
Κρόνος.  Ζήτησε τότε τη συµβουλή της Μήτιδας, η οποία του έδωσε ένα 
φάρµακο, χάρη στο οποίο ο Κρόνος ξέρασε τα παιδιά, που είχε καταπιεί. 
Υποστηριζόµενος από τους αδελφούς και τις αδελφές του, ο ∆ίας 
επιτέθηκε στο Κρόνο και τους Τιτάνες. Ο αγώνας κράτησε δέκα χρόνια. 
Στο τέλος ο ∆ίας και οι Ολύµπιοι νίκησαν. Για να πετύχει η νίκη αυτή, µε 
συµβουλή της Γαίας ο ∆ίας, ελευθέρωσε από τον Τάρταρο τους 
Κύκλωπες και τους Εκατόγχειρες. Οι Κύκλωπες έδωσαν τότε στο ∆ία τη 
βροντή και τον κεραυνό, που είχαν κατασκευάσει, στον Άδη έδωσαν ένα 
µαγικό κράνος που καθιστούσε αόρατο όποιον το φορούσε. Στον 
Ποσειδώνα έδωσαν µια τρίαινα, που το χτύπηµά της συγκλόνιζε τη γη 
και τη Θάλασσα. Μόλις κέρδισαν τη νίκη, οι θεοί µοιραστήκαν την 
εξουσία τραβώντας κλήρο. Ο ∆ίας πήρε τον ουρανό, ο Ποσειδώνας τη 
θάλασσα και ο Άδης τον κάτω κόσµο. Επιπλέον ο ∆ίας είχε την ανώτατη 
κυριαρχία στο σύµπαν. Χρειάστηκε επίσης µαζί µε τους Ολύµπιους, να 
πολεµήσει κατά των Γιγάντων, τους οποίους η Γη εξήγειρε εναντίον τους, 
γιατί είχε εξοργιστεί, όταν έµαθε πως οι γιοι της, οι Τιτάνες είχαν 
κλειστεί µέσα στον Τάρταρο. Η τελευταία δοκιµασία του ∆ία ήταν να τα 
βγάλει πέρα µε τον Τύφωνα. Κατά τη διάρκεια αυτού του µακροχρόνιου  
αγώνα πιάστηκε αιχµάλωτος και ακρωτηριάστηκε από το τέρας. Αλλά µε 
πονηριά του Ερµή και του Πάνα απελευθερώθηκε και κέρδισε τη νίκη. Η 
πρώτη χρονολογικά από τις γυναίκες του ∆ία είναι η Μήτιδα, η κόρη του 
Ωκεανού. Για να ξεφύγει από το θεό, η Μήτιδα άλλαξε πολλές µορφές, 
αλλά µάταια. Παντρεύτηκε όµως την αδελφή του την Ήρα. Τα παιδιά 
που απέκτησε ο ∆ίας µε θεές ήταν τα εξής: από τη ∆ήµητρα απέκτησε την 
Περσεφόνη, από την ∆ιώνη την Αφροδίτη, από την Ευρύνοµη τις 
Χάριτες, από την Ήρα τον Άρη την Ήβη και την Ειλείθυια, από τη 
Θέµιδα τις Ώρες και τις Μοίρες, από τη Λητώ τον Απόλλωνα και την 
Άρτεµη, από την Μήτιδα την Αθηνά και από τη Μνηµοσύνη τις Μούσες. 
Ενώθηκε όµως και µε πολλές θνητές από τις οποίες απέκτησε τα 
παρακάτω τέκνα: από την Αίγινα τον Αιακό, από την Αλκµήνη τον 
Ηρακλή, από την Αντιόπη τον Αµφίονα, από την ∆ανάη τον Περσέα, 
από την Ευρώπη τον Μίνωα τον Σαρπηδόνα και τον Ραδάµανθυ, από 
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την Ηλέκτρα τον ∆άρδανο τον Ιάσονα και την Αρµονία, από την Ιώ τον 
Έπαφο, από την Καλλιστώ τον Αρκάδα, από την Λαοδάµεια τον 
Σαρπηδόνα, από την Λήδα την Ελένη και τους ∆ιόσκουρους, από τη 
Μαία τον Ερµή, από τη Νιόβη τον Άργο και τον Πελασγό, από την 
Πλουτώ τον Τάνταλο, από την Σεµέλη τον ∆ιόνυσο και από την Ταϋγέτη 
τον Λακεδαίµονα. Οι ποιητές και µυθογράφοι προσπαθούσαν να 
ανακαλύψουν τους βαθύτερους λόγους, που οδήγησαν το θεό να 
αποκτήσει παιδιά µε θνητές γυναίκες. Έτσι εξηγούσαν τη γέννηση της 
Ελένης από την επιθυµία του να µειώσει τον υπερβολικά πολυάριθµο 
πληθυσµό της Ελλάδας και της Ασίας, προκαλώντας µια αιµατηρή 
σύγκρουση. Κατά τον ίδιο τρόπο η γέννηση του Ηρακλή είχε ως σκοπό 
να φέρει στον κόσµο έναν ήρωα ικανό να απαλλάξει τη γη από τα 
κακοποιά τέρατα. Οι περιπέτειες αυτές εξέθεσαν συχνά τον ∆ία στην 
οργή της Ήρας. Μια εξήγηση που έδιναν οι αρχαίοι στις µεταµορφώσεις 
του θεού ήταν ακριβώς η επιθυµία του να κρυφτεί από τη σύζυγό του. 
Επίσης οι ερωµένες του ∆ία έπαιρναν συχνά τις µορφές ζώων. Η Ιώ 
µεταµορφώθηκε σε αγελάδα, η Καλλιστώ έγινε αρκούδα κτλ»87. Στο 
Πλατωνικό έργο γίνονται συχνά αναφορές στο ∆ία:  Ευθύφρων (6a), 
Γοργίας (523), Πρωταγόρας (321d), Συµπόσιο (190c,203b), Φαίδρος 
(246e). 

∆ίκη = «Η ∆ίκη είναι µια από τις τρείς ώρες, κόρες του ∆ία και της 
Θέµιδας και αδελφές των Μοιρών. Οι τρείς Ώρες είναι η Ευνοµία, η ∆ίκη 
και η Ειρήνη, δηλαδή η Πειθαρχία, η ∆ικαιοσύνη και η Ειρήνη. Είναι 
θεότητες των εποχών και τις παρουσιάζουν σαν τρείς νεαρές κοπέλες, 
χαριτωµένες που συχνά κρατούν στο χέρι τους ένα φυτό. Θεωρούνται 
όµως, αφηρηµένα όντα µε αβέβαιη προσωπικότητα και δεν παίζουν 
σχεδόν κανένα ρόλο στους µύθους. Έχουν λοιπόν διττή υπόσταση. Ως 
θεότητες της φύσης προΐστανται στον κύκλο της βλάστησης και ως 
θεότητες της τάξης εξασφαλίζουν τη διατήρηση της κοινωνίας»88. «Η 
∆ίκη είναι η προσωποποίηση της δικαιοσύνης, η οποία ανταµείβει τους 
ανθρώπους σύµφωνα µε την αξία τους. Είναι βοηθός του ∆ία, η οποία 
του καταγγέλλει κάθε άδικο δικαστή. Κατά τον Πίνδαρο έχει κόρη της 
την Ησυχία. Κατά τους τραγικούς είναι θεά αυστηρή συνδεδεµένη µε τις 
Ευµενίδες, που τιµωρεί αµείλικτα τους κακούργους»89. Στον Πλάτωνα 
γίνεται λόγος για τη ∆ίκη στον Πρωταγόρα (322c), στο Φαίδρο (249a), 
και στην Πολιτεία (363d)  στο µύθο του Μουσαίου. 

Επιµηθέας =  «Ο Επιµηθέας είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά του 
Ιαπετού και της Ωκεανίδας Κλυµένης ή της Ασίας. Ανήκει στο γένος των 
Τιτάνων. Αδελφούς έχει τον Άτλαντα, τον Μενοίτιο και τον Προµηθέα, 
µε τον οποίο αποτελεί ένα ζευγάρι και είναι ακριβής η αντίθεσή του. Το 
όνοµά του σηµαίνει αυτόν που σκέπτεται µετά την ενέργεια, ενώ ο 
Προµηθέας είναι αυτός που σκέπτεται πριν ενεργήσει. Είναι το όργανο 
που χρησιµοποιεί ο ∆ίας, για να εξαπατήσει τον επινοητικό Προµηθέα. 
Όταν ο τελευταίος βρίσκεται δυο φορές σε πλεονεκτική θέση απέναντι 
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στο θεό, απαγορεύει στον Επιµηθέα να δεχτεί έστω και το παραµικρό 
δώρο από το ∆ία. Αλλά ο Επιµηθέας δεν µπόρεσε να αντισταθεί, όταν ο 
∆ίας του πρόσφερε µε τον Ερµή την Πανδώρα. Έτσι ο Επιµηθέας είναι ο 
υπεύθυνος των καταστροφών της ανθρωπότητας. Από την Πανδώρα ο 
Επιµηθέας απέκτησε την Πύρρα, τη γυναίκα του ∆ευκαλίωνα»90. Ο 
Πλάτωνας στον Πρωταγόρα (320d) αναπτύσει το µύθο του Προµηθέα 
και του Επιµηθέα κατά τη δηµιουργία του κόσµου. 

Ερµής = «Ο Ερµής είναι γιος του ∆ία και της Μαίας, της 
νεαρότερης από τις Πλειάδες. Γεννήθηκε µέσα σε µια σπηλιά επάνω στο 
όρος Κυλλήνη, στα νότια της Αρκαδίας. Η Μαία τον είχε συλλάβει από 
το ∆ία µέσα στη βαθιά νύχτα, την ώρα που θεοί και άνθρωποι 
κοιµόνταν. Ο Ερµής ήρθε στο κόσµο τη τέταρτη µέρα του µήνα, ηµέρα 
που θα παραµείνει αφοσιωµένη σ’ αυτόν. Όταν γεννήθηκε, τον τύλιξαν 
µε φασκιές και τον απόθεσαν µέσα σε ένα κόσκινο. Αλλά την ηµέρα της 
γέννησής του κιόλας βρήκε τον τρόπο να λυθεί και πήγε ως τη Θεσσαλία, 
όπου ο αδελφός του ο Απόλλωνας ήταν τότε βοσκός και έβοσκε τα 
κοπάδια του Άδµητου. Ο Ερµής του έκλεψε ένα µέρος  από τα ζώα του, 
δώδεκα αγελάδες, εκατό δαµάλια, που δεν είχαν ακόµα γνωρίσει το 
ζυγό, και ένα ταύρο. Έπειτα, δένοντας ένα κλαδί στην ουρά του κάθε 
ζώου (σύµφωνα µε άλλους φορώντας πέλµατα), τα οδήγησε, 
διασχίζοντας όλη την Ελλάδα, ίσαµε µια σπηλιά στην Πύλο. ∆εν τον είδε 
παρά µόνο ένας µάρτυρας, ένας γέρος που ονοµαζόταν Βάττος. Στην 
Πύλο θυσίασε δυο από τα κλεµµένα ζώα και τα τεµάχισε σε δώδεκα 
µερίδια, ένα για τον καθένα από τους δώδεκα θεούς. Έπειτα έκρυψε το 
υπόλοιπο κοπάδι και κατέφυγε στη σπηλιά του στην Κυλλήνη. 
Φτάνοντας εκεί βρήκε µπροστά στην είσοδο µια χελώνα. Την πήρε, την 
άδειασε και τέντωσε επάνω στην κοιλότητα του οστράκου χορδές που 
κατασκεύασε µε τα έντερα των βοδιών, τα οποία είχε θυσιάσει, έτσι 
κατασκευάστηκε η πρώτη λύρα. Ο Απόλλωνας αναζητούσε παντού το 
κοπάδι του. Ο Βάττος του αποκάλυψε την κρυψώνα. Έτρεξε τότε στο 
όρος Κυλλήνη και παραπονέθηκε στην Μαία για τις κλοπές του γιου της. 
Αλλά η Μαία του έδειξε το παιδί, που ήταν φρόνιµα δεµένο µέσα στις 
φασκιές του. Ο Απόλλωνας κάλεσε τότε τον ∆ία, που πρόσταξε το παιδί 
να επιστρέψει τα κλεµµένα ζώα. Ο Απόλλωνας ωστόσο είχε δει µέσα στη 
σπηλιά της Κυλλήνης τη λύρα και είχε ακούσει τους ήχους που έβγαζε 
από αυτή ο Ερµής. Γοητευµένος, αντάλλαξε τα κοπάδια του µε το όργανο 
αυτό. Ο Ερµής λίγο αργότερα επινόησε τον αυλό. Ο Απόλλωνας θέλησε 
να του αγοράσει και αυτό το νέο όργανο µουσικής και του πρόσφερε τη 
χρυσή γκλίτσα. Ο Ερµής του ζήτησε επιπλέον µαθήµατα µαντικής. Ο 
Απόλλωνας δέχτηκε τη συµφωνία και έτσι το χρυσό σκήπτρο (το 
κηρύκειο) εµφανίζεται ανάµεσα στα σύµβολα του Ερµή. Επιπλέον ο 
Ερµής έµαθε την τέχνη να µαντεύει το µέλλον µε µικρά βότσαλα. Ο ∆ίας, 
ευτυχισµένος για την επιδεξιότητα και τη δραστηριότητα του τελευταίου 
του γιου, τον έκαµε κήρυκα του, αφιερωµένο ιδιαίτερα στην προσωπική 
του υπηρεσία και στην υπηρεσία των θεών του Κάτω Κόσµου, του Άδη 
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και της Περσεφόνης. Αυτοί οι µύθοι της παιδικής ηλικίας είναι οι µόνοι, 
όπου το πρόσωπο του Ερµή παίζει κύριο ρόλο. Τις περισσότερες φορές 
µέσα στους µύθους ο Ερµής επεµβαίνει ως δευτερεύον πρόσωπο, ως 
εκτελεστικό όργανο µιας θεότητας, ως προστάτης των ηρώων κτλ. Κατά 
τη διάρκεια της πάλης των θεών εναντίον των Αλωάδων, σώζει τον Άρη, 
απελευθερώνοντας τον από το χάλκινο δοχείο, µέσα στο οποίο οι δυο 
Γίγαντες τον είχαν κλείσει. Με ανάλογο τρόπο ο Ερµής έσωσε το ∆ία 
κατά τη διάρκεια της πάλης του εναντίον του Τυφώνα. Κατάφερε να 
κλέψει από το τέρας τους τένοντες του ∆ία, που ο Τυφώνας είχε κρύψει 
µέσα σ’ ένα δέρµα αρκούδας και έβαλε να τους φυλάει ένας δράκοντας, η 
∆ελφοσύνη, µισή γυναίκα και µισή φίδι. Χωρίς να γίνει αντιληπτός από 
τον εχθρό του, κατάφερε µε τη βοήθεια του Πάνα να συνδέσει τους 
τένοντες στο σώµα του ∆ία, δίνοντάς του έτσι τη δυνατότητα να 
ξαναρχίσει τον αγώνα. Σε όλες αυτές  τις περιπέτειες επεµβαίνει χάρη 
στην επιδεξιότητά του. Η πιο γνωστή περιπέτεια, στην οποία 
αναµιγνύεται ο Ερµής, είναι ο θάνατος του Άργου, τον οποίο η Ήρα είχε 
τοποθετήσει ως φύλακα της Ιώς, που είχε µεταµορφωθεί σε αγελάδα. Με 
αυτό το φόνο εξηγούσαν τη σκοτεινή επωνυµία που έφερε ο θεός, δηλαδή 
Αργεϊφόντης, που θεωρούσαν πως σήµαινε ο φονιάς του Άργου. Με τον 
ίδιο τρόπο, για να υπηρετήσει τον ∆ία και να αποτρέψει την εκδίκηση 
της Ήρας, οδήγησε τον µικρό ∆ιόνυσο, επάνω στο όρος Νύσα κι έπειτα 
στον Αθάµαντα. Ο Ερµής θεωρούνταν ο θεός του εµπορίου, αλλά και της 
κλεψιάς. Ήταν οδηγός των ταξιδιωτών στους δρόµους. Η εικόνα του 
ήταν στηµένη στα σταυροδρόµια µε τη µορφή κίονα, που το επάνω µέρος 
του µονάχα ήταν διαµορφωµένο σε ανθρώπινο µπούστο, αλλά είχε 
ανδρικά µόρια πολύ εµφανή. Προστάτευε επίσης τους βοσκούς. Συχνά 
τον παρασταίνουν να κουβαλάει ένα αρνάκι στους ώµους του. Ο Ερµής 
ήταν επίσης ιδιαίτερα επιφορτισµένος να οδηγεί τις ψυχές των νεκρών 
στον Κάτω Κόσµο και εξαιτίας αυτής της υπηρεσίας του λεγόταν 
ψυχοποµπός, συνοδός των ψυχών. Η µυθική παράδοση θεωρούσε τον 
Ερµή πατέρα πολλών παιδιών, του Αυτόλυκου, του παππού του 
Οδυσσέα, του Εύρυτου, ενός από τους Αργοναύτες, του Άβδηρου, του 
Κέφαλου, που τον είχε αποκτήσει στην Αθήνα από την Έρση και τέλος, 
σύµφωνα µε σκοτεινές παραδόσεις, είχε λένε, αποκτήσει από την 
Πηνελόπη, που απίστησε στον Οδυσσέα, τον θεό Πάνα. Τον είχε σπείρει 
µέσα στα βουνά της Αρκαδίας και ήταν, όπως ο πατέρας του, θεός των 
βοσκών. Παράσταιναν τον Ερµή να φοράει φτερωτά πέδιλα, ένα καπέλο 
πλατύγυρο, τον πέτασο, και να φέρει το Κηρύκειο (σκήπτρο) σύµβολο 
της ιδιότητάς του ως κήρυκα των θεών»91. Ο Πλάτων τον αναφέρει στον 
κοσµογονικό µύθο του Πρωταγόρα (322a). 

Έρωτας = «Ο Έρωτας είναι ο θεός της αγάπης. Στις πιο παλιές 
θεογονίες ο Έρωτας θεωρείται ως ένας θεός που γεννήθηκε στην ίδια 
εποχή µε τη Γη βγαίνοντας απευθείας  από το αρχικό Χάος. Ή ακόµη ο 
Έρωτας γεννιέται από το αρχέγονο αυγό που γέννησε η Νύκτα και του 
οποίου τα δύο µισά χωρισµένα σχηµατίζουν τη Γη και το κάλυµµά της 
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τον Ουρανό. Ο Έρωτας θα παραµείνει πάντοτε, µια κυρίαρχη δύναµη 
του Κόσµου. Αυτός διασφαλίζει όχι µόνο την συνέχεια των ειδών, αλλά 
και την εσωτερική συνοχή του Κόσµου. Αντίθετη µε την τάση να 
θεωρείται ο Έρωτας ως ένας από τους µεγάλους θεούς διατυπώνεται η 
µεγάλη θεωρία που παρουσιάζεται µε τη µορφή ενός µύθου από τον 
Πλάτωνα στο Συµπόσιο, µύθο που τον βάζει στο στόµα µιας γυναίκας 
από την Μαντίνεια, της ∆ιοτίµας, αυτής που µύησε, λένε, τον Σωκράτη. 
Σύµφωνα µε τη ∆ιοτίµα, ο Έρωτας είναι ένας δαίµονας, µεσολαβητής 
ανάµεσα στους θεούς και τους ανθρώπους. Γεννήθηκε από την ένωση του 
Πόρου και της Πενίας, µέσα στο κήπο των θεών, έπειτα από ένα µεγάλο 
δείπνο προς τιµή της Αφροδίτης, στο οποίο είχαν προσκληθεί όλες οι 
θεότητες. Σ’ αυτή του την καταγωγή οφείλει µερικά ιδιάζοντα 
χαρακτηριστικά: στην αναζήτηση πάντοτε του αντικειµένου του ως γιός 
της Πενίας ξέρει πάντοτε να επινοεί έναν τρόπο, για να φτάσει στο 
σκοπό του, όπως ο Πόρος. Χωρίς να είναι όµως καθόλου ένας 
παντοδύναµος θεός, ο Έρωτας είναι µια δύναµη διαρκώς ανικανοποίητη 
και ανήσυχη. Επινοήθηκαν και άλλοι µύθοι, που του έδιναν 
διαφορετικές γενεαλογίες. Κάποτε τον θέλουν γιο της Ειλείθυιας ή της 
Ίριδας ή του Ερµή και της χθόνιας Άρτεµης ή του Ηρακλή και της 
Αφροδίτης. Όπως διακρίνουν διάφορες Αφροδίτες, έτσι διακρίνουν και 
περισσότερους Έρωτες. Ένας Έρωτας, λένε, ήταν γιος του Ερµή και της 
Ουράνιας Αφροδίτης. Ένας άλλος Έρωτας που ονοµάστηκε Αντέρως, 
είχε γεννηθεί από τον Άρη και την Αφροδίτη, την κόρη του ∆ία και της 
∆ιώνης. Ένας τρίτος Έρωτας ήταν γιος του Ερµή και της Αρετής κόρης 
του ∆ία και της Περσεφόνης, και αυτός είναι ειδικά ο φτερωτός θεός, ο 
οικείος των ποιητών και των γλυπτών. Λίγο λίγο κάτω από την επίδραση 
των ποιητών ο θεός Έρωτας πήρε την παραδοσιακή του φυσιογνωµία. 
Τον παρουσιάζουν σαν ένα παιδί, συχνά φτερωτό, αλλά και χωρίς 
φτερά, που του αρέσει να φέρνει την ταραχή στις καρδιές. Ή τις 
πυρπολεί µε το δαυλό του ή τις πληγώνει µε τα βέλη του. Οι επεµβάσεις 
του είναι αναρίθµητες. Ένας από τους διασηµότερους µύθους, στους 
οποίους ο Έρωτας παίζει ένα ρόλο, είναι η µυθιστορηµατική περιπέτεια 
της ψυχής, που την παραδίδουν ως µύθο. Οι αρχές της θεωρίας αυτής 
πρέπει να αναζητηθούν πιθανότατα στους Μιλήσιους µύθους 
(παραµύθια)»92. Σύµφωνα µε άλλους µύθους (ο θεός της ερωτικής έλξης, 
ήταν  γεννηµένος απο την αγάπη του ∆ία και της Αφροδίτης ή του Άρη 
και της Αφροδίτης, ή ακόµα της Ίριδας και του ∆υτικού Ανέµου. 
Εξαιτίας της κακίας του και των πειραγµάτων του, δεν συγχέεται µε την 
αγάπη, γιος των αρχών του κόσµου, δεν απεικονίζεται ποτέ στον 
Όλυµπο)93. Ο Πλάτων κάνει λόγο για  τον Έρωτα στο Συµπόσιο (193b 
και 203c), καθώς και στο µύθο της ψυχής στο Φαίδρο (252b). 

Εστία = «Η Εστία, η θεά της οικογενειακής εστίας, της οποίας ήταν 
η προσωποποίηση, είναι η πρώτη κόρη του Κρόνου και της Ρέας και 
αδελφή του ∆ία και της Ήρας. Αν και την περιτριγύριζαν ο Απόλλωνας 
και ο Ποσειδώνας ποθώντας να την κάµουν γυναίκα τους, πέτυχε από το 
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∆ία να διατηρήσει αιώνια την αγνότητά της. Επιπλέον ο ∆ίας της έδωσε 
ξεχωριστές τιµές. Θα λατρευόταν σε όλα τα σπίτια  των ανθρώπων και 
τους ναούς των θεών. Ενώ οι άλλες θεότητες πάνε και έρχονται µέσα στο 
κόσµο, η Εστία παραµένει ακίνητη στον Όλυµπο. Όπως η οικογενειακή 
εστία είναι το θρησκευτικό κέντρο της κατοικίας, το ίδιο και η Εστία 
είναι το θρησκευτικό κέντρο της θεϊκής κατοικίας. Αυτή η ακινησία της 
Εστίας συντελεί, ώστε να µην παίζει κανένα ρόλο στους µύθους. 
Παραµένει περισσότερο µια αφηρηµένη αρχή, η ιδέα της Εστίας, παρά 
µια προσωπική θεότητα»94. Στο διάλογο Φαίδρος (247), ο Πλάτων 
αναφέρει και την Εστία. 

Ευρώπη = «Το όνοµα Ευρώπη φέρουν πολλές ηρωίδες. 1. Η κόρη 
του Τιτυού, που από τον Ποσειδώνα γέννησε τον Εύφηµο. 2. Μια από τις 
Ωκεανίδες, τις κόρες του Ωκεανού και της Τηθύος. 3. Η µητέρα της 
Νιόβης, η γυναίκα του Φορωνέα. 4. Η κόρη του Νείλου, µια από τις 
γυναίκες του ∆αναού. 5. Η διασηµότερη από άλλες είναι η κόρη του 
Αγήνορα και της Τηλέφασσας, που αγαπήθηκε από το ∆ία. Αν και 
γενικά τη θεωρούσαν κόρη του Αγήνορα, κάποτε της δίνουν πατέρα τον 
Φοίνικα, έναν από τους γιους του Αγήνορα. Ο ∆ίας είδε την Ευρώπη, ενώ 
έπαιζε µε τις συντρόφισσές της στην παραλία της Σιδώνας ή της Τύρου, 
όπου ο πατέρας της ήταν βασιλιάς. Φλεγόµενος από έρωτα για την 
οµορφιά της, µεταµορφώθηκε σε ένα κάτασπρο ταύρο µε κέρατα σαν 
µισοφέγγαρα. Μ’ αυτή τη µορφή ήρθε και ξάπλωσε στα πόδια της 
κοπέλας. Η κοπέλα στην αρχή φοβήθηκε. Ύστερα παίρνει θάρρος, 
χαϊδεύει το ζώο και κάθεται στη ράχη του. Ξαφνικά ο ταύρος 
ανασηκώνεται και ορµά προς τη θάλασσα. Παρά της κραυγές της 
Ευρώπης, που αγκιστρώνεται στα κέρατά του, ο ταύρος ρίχνεται µέσα 
στα κύµατα και αποµακρύνεται από την ακτή. Έτσι φτάνουν µαζί ως την 
Κρήτη, όπου κοντά σε µια πηγή, στη Γόρτυνα, ο ∆ίας ενώνεται µε τη νέα 
κοπέλα κάτω από πλατάνια, που σε ανάµνηση αυτού του ερώτα 
κράτησαν το προνόµιο να µην χάνουν ποτέ τα φύλλα τους. Στον ∆ία 
έδωσε τρεις γιους, το Μίνωα, τον Σαρπηδόνα και το Ραδάµανθυ. Της 
αποδίδουν επίσης τη µητρότητα του Κάρνου, που αγαπήθηκε από τον 
Απόλλωνα, και ακόµη του ∆ώδωνα. Ο ∆ίας της έκανε κατόπιν τρία 
δώρα. Της έδωσε τον Τάλο, το ορείχαλκο «ροµπότ», που φύλαγε τις 
ακτές της Κρήτης από κάθε ξένη απόβαση, ένα σκύλο, που δεν του 
ξέφευγε κανένα θήραµα, και ένα κυνηγετικό όπλο, που δεν ξαστοχούσε 
ποτέ. Έπειτα την πάντρεψε µε το βασιλιά της Κρήτης Αστερίωνα, γιο του 
Τέκταµου, που δεν είχε παιδιά και υιοθέτησε τους γιους του ∆ία. Μετά 
το θάνατό της η Ευρώπη τιµήθηκε µε θεϊκές τιµές»95. Για την Ευρώπη ο 
Πλάτων κάνει λόγο στον Τίµαιο (24e) και στο Γοργία (523e). 

Εφιάλτης = «Εφιάλτης είναι το όνοµα δύο Γιγάντων. Ο πρώτος 
είναι ένας από τους Αλωάδες, ο δεύτερος ένας από τους αντιπάλους των 
θεών στη Γιγαντοµαχία. Τον σκότωσαν ο Απόλλωνας και ο Ηρακλής 
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τρυπώντας τα µάτια του µε βέλη»96. Αναφέρεται από τον Πλάτωνα στο 
Συµπόσιο (190b). 

Ηράκλειες Στήλες = «Ο Ηρακλής ήταν ήρωας γιός της Αλκµήνης 
και του ∆ία. Ο Θνητός του πατέρας ήταν ο Αµφιτρύωνας και το 
πραγµατικό του όνοµα ήταν Αλκίδης. Το µετέπειτα όνοµά του Ηρακλής 
που σηµαίνει δόξα της Ήρας, το πήρε ο ήρωας αφού κατόρθωσε να 
επιτύχει τους δώδεκα άθλους που του ανέθεσε ο ξάδελφος του 
Ευρυσθέας, οι οποίοι θα χρησίµευαν στην εξύµνηση της θεάς. Η πρώτη 
του γυναίκα ήταν η Μέγαρα και απ’ αυτήν απέκτησε τρεις γιους τους 
οποίους και σκότωσε πάνω σε στιγµή τρέλας. Ως εξαγνισµός από τους 
φόνους των γιων του ήταν οι δώδεκα άθλοι που κατόρθωσε να 
εκπληρώσει. Σε ένα από αυτούς τους άθλους ανατέθηκε στον Ηρακλή να 
φέρει τα βόδια του Γηρυώνη στον Ευρυσθέα. Ο Γηρυώνης είχε τα 
κοπάδια του στο νησί Ερύθεια, που βρισκόταν στην άκρη της δύσης. Για 
να πάει εκεί ο Ηρακλής έπρεπε πρώτα να διασχίσει τον Ωκεανό. Για να 
ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία ο ήρωας δανείστηκε το κύπελλο του Ήλιου. 
Ήταν ένα µεγάλο κύπελλο (∆έπας) πάνω στο οποίο ανέβαινε ο Ήλιος 
κάθε βράδι, όταν έφτανε στον Ωκεανό για να ξαναγυρίσει στο παλάτι 
του στην ανατολή του κόσµου. Έτσι ο Ηρακλής έφτασε στην Ερύθεια. 
Εκεί τον αντιλήφθηκε ο σκύλος Όρθρος, που φύλαγε τα βόδια, αλλά ο 
Ηρακλής τον σκότωσε µε το ρόπαλό του. Το ίδιο έκανε και µε το βοσκό 
Ευρυτίωνα, που ήρθε να βοηθήσει το σκύλο του. Ύστερα έφυγε µε τα 
βόδια. Ο Μενοίτης, ο βοσκός του Άδη, µάρτυρας της σκηνής ειδοποίησε 
το Γηρυώνη ο οποίος έτρεξε και συνάντησε τον Ηρακλή στο ποταµό 
Ανθεµούντα και του επιτέθηκε. ∆εν άργησε όµως να νικηθεί και αυτός. 
Τότε ο Ηρακλής επιβίβασε τα ζώα στο κύπελλο του Ήλιου και 
ξαναπέρασε στην άλλη όχθη του ποταµού στην Ταρτησσό. Οι 
περισσότερες από τις περιπέτειες που του αποδίδουν στη δυτική 
Μεσόγειο τοποθετούνται κατά τη διάρκεια της επιστροφής του Ηρακλή 
στην Ελλάδα µε το κοπάδι του. ∆ιηγούνται πως ήδη στο ταξίδι του 
πηγαιµού είχε απαλλάξει τη Λιβύη από µεγάλο αριθµό τεράτων και πως 
ως ενθύµιο του περάσµατος του από την Ταρτησό είχε υψώσει δύο 
κολώνες από τη µια και από την άλλη µεριά του στενού που χωρίζει τη 
Λιβύη (Αφρική) από την Ευρώπη. Αυτές είναι οι Ηράκλειες στήλες (ο 
βράχος του Γιβραλτάρ [Κάπη] και ο βράχος της Χέουτα ή Θέουτα 
[Αβύλη])»97. Αναφορά στις Ηράκλειες Στήλες κάνει ο Πλάτων στο 
Φαίδωνα (109b) και στον Τίµαιο (25b). 

Ήφαιστος = «Ο Ήφαιστος είναι θεός της φωτιάς. Είναι γιος του 
∆ία και της Ήρας. Αλλά µερικές φορές ισχυρίζονται πως η Ήρα τον 
γέννησε µόνη της από αγανάκτηση για τη γέννηση της Αθηνάς, την οποία 
ο ∆ίας έφερε στο κόσµο χωρίς τη βοήθεια γυναίκας και ύστερα τον 
εµπιστεύτηκε στον Νάξιο Κηδαλίωνα, για να µάθει την κατεργασία των 
µετάλλων. Τέτοια είναι τουλάχιστον η παράδοση του Ησιόδου. Μια 
αποκλίνουσα κρητική παράδοση θεωρεί τον Ήφαιστο γιο όχι του ∆ία 
αλλά του Τάλου. Σ’ αυτή την παράδοση ο Ραδαµάνθης θεωρούνταν γιός 
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του Ήφαιστου. Ο Ήφαιστος είναι ένας θεός κουτσός  και διάφορες 
µυθικές εξηγήσεις είχαν δοθεί για την αναπηρία του. Η πιο συνηθισµένη 
αναφέρεται στην Ιλιάδα. Η Ήρα φιλονικούσε µε το ∆ία για τον Ηρακλή 
και ο Ήφαιστος πήρε το µέρος της µητέρας του. Ο ∆ίας τον άρπαξε τότε 
από το ένα πόδι και τον πέταξε κάτω από τον Όλυµπο. Ο Ήφαιστος 
έπεφτε µια ολόκληρη µέρα. Προς το βράδυ συνάντησε τη γη στο νησί της 
Λήµνου, όπου προσέκρουσε αναπνέοντας µε δυσκολία. Εκεί τον 
περιµάζεψαν οι Σίντιες και τον συνέφεραν. Αλλά παρέµεινε για πάντα 
κουτσός. Στην Ιλιάδα παρουσιάζεται ένας άλλος µύθος σχετικά µε την 
ίδια αναπηρία. Ο Ήφαιστος, λένε, ήταν κουτσός από τη γέννησή του και 
η µητέρα του από ντροπή είχε αποφασίσει να τον αποκρύψει από τη θέα 
των άλλων θεοτήτων. Γι’ αυτό τον πέταξε κάτω από τον Όλυµπο. Ο 
Ήφαιστος έπεσε µέσα στον Ωκεανό, που τον περιµάζεψαν οι Τηθύς και η 
Ευρυνόµη, που του έσωσαν τη ζωή και τον ανέθρεψαν εννιά χρόνια µέσα 
σε µια θαλασσινή σπηλιά. Στα εννιά αυτά χρόνια δούλεψε το µέταλλο. 
Για να εκδικηθεί τη µητέρα του, που τον είχε γκρεµίσει µ’ αυτό τον τρόπο 
κάτω από τον Όλυµπο, ο Ήφαιστος κατασκεύασε κρυφά ένα χρυσό 
θρόνο, µέσα στον οποίο αλυσίδες έδεναν σφικτά όποιον καθόταν. Τον 
έστειλε στη µητέρα του, η οποία απερίσκεπτα κάθισε και έτσι βρέθηκε 
δεµένη, χωρίς να µπορεί να λύσει τα δεσµά της.  Κανένας δεν γνώριζε τον 
τρόπο για να το καταφέρει, µόνο ο Ήφαιστος κατείχε το µυστικό. Οι 
θεοί αναγκάστηκαν τότε να τον καλέσουν πίσω. Ο ∆ιόνυσος, στον οποίο 
ο Ήφαιστος είχε εµπιστοσύνη, ανέλαβε να πάει να τον βρει και για να 
τον πείσει τον µέθυσε. Ο Ήφαιστος, λένε, έκαµε την είσοδό του στον 
Όλυµπο πάνω σε ένα γαϊδούρι. Και έλυσε τη µητέρα του. Ο Ήφαιστος 
είναι ο κύριος του στοιχείου της φωτιάς. Κατά τη διάρκεια της 
Γιγαντοµαχίας είχε σκοτώσει τον Γίγαντα Κλύτιο χτυπώντας τον µε µια 
µάζα πυρακτωµένου σιδήρου. Επιπλέον είναι ο θεός των µετάλλων και 
της µεταλλουργίας. Βασιλεύει στα ηφαίστεια, που είναι τα εργαστήριά 
του και µέσα στα οποία δουλεύει µε τους βοηθούς του, τους Κύκλωπες. Ο 
Ήφαιστος είναι ανάµεσα στους θεούς ότι είναι ο ∆αίδαλος ανάµεσα 
στους ανθρώπους. Ένας εφευρέτης, για τον οποίο κανένα θαύµα της 
τέχνης δεν είναι αδύνατο. Ο Ήφαιστος, µολονότι σωµατικά ήταν 
άσχηµος, θεωρούνταν ωστόσο ότι είχε γυναίκες πολύ ωραίες. Ήδη η 
Ιλιάδα του αποδίδει ως γυναίκα τη Χάρη, που είναι η προσωποποίηση 
της οµορφιάς (χάρις). Ο Ησίοδος του δίνει ως γυναίκα την Αγλαΐα, την 
πιο νέα από τις Χάριτες. Αλλά προπάντων γνωρίζουµε τις περιπέτειες 
του µε την Αφροδίτη. Πράγµατι ο ∆ίας τον είχε παντρέψει µε τη θεά, 
αλλά εκείνη έγινε ερωµένη του Άρη. Η παράδοση απέδιδε πολλούς γιους 
στον Ήφαιστο. Παραδείγµατος χάρη τον Αργοναύτη Παλαίµονα ή 
ακόµη τον Άρδαλο. Αναφέρουν ακόµη τον Περιφήτη, ένα φηµισµένο 
ληστή, που τον σκότωσε ο Θησέας. Όσο για τον Εριχθόνιο, το µυθικό 
ήρωα των Αθηναίων, γεννήθηκε από τη γη και από µια ερωτική επιθυµία 
του Ήφαιστου για τη θεά – παρθένα Αθηνά. Ο Ήφαιστος πήρε µέρος 
ακόµη στη δηµιουργία της Πανδώρας, της οποίας έπλασε το σώµα µε 
λάσπη. Συνέβαλε επίσης στην τιµωρία του Προµηθέα καρφώνοντας τον 
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επάνω στον Καύκασο»98. Αναφέρεται από τον Πλάτωνα στον 
Πρωταγόρα  (321d) και στο Συµπόσιο (192b). 

Θάνατος = «Ο Θάνατος είναι αρσενικό φτερωτό πνεύµα, η 
προσωποποίηση του θανάτου. Στην Ιλιάδα εµφανίζεται ως αδελφός του 
Ύπνου. Αυτή τη γενεαλογία επαναλαµβάνει ο Ησίοδος, που θεωρεί τα 
δυο αυτά πνεύµατα γιους της Νύκτας. Στο θέατρο κάποτε ο Θάνατος 
εµφανίζεται ως πρόσωπο. Η καινοτοµία ανάγεται στο τραγικό Φρύνιχο, 
στη χαµένη σήµερα τραγωδία Άλκηστις. Τον µιµήθηκε και ο Ευριπίδης 
στο έργο του µε το ίδιο θέµα. Ο Θάνατος δεν έχει ιδιαίτερο µύθο. Η µάχη 
του Ηρακλή στην Άλκηστη του Ευριπίδη, η κακοτυχία του µε τον 
Σίσυφο είναι λαϊκές φανταστικές διηγήσεις έξω από κάθε µυθικό 
σύστηµα»99. Στον Πλάτωνα ο Θάνατος αναφέρεται ως έννοια, ως το 
τέλος της θνητής ζωής και όχι ως µυθολογικό πρόσωπο. 

Θέµιδα = «Η Θέµιδα, η θεά του Νόµου, ανήκει στο γένος των 
Τιτάνων. Είναι κόρη του Ουρανού και της Γαίας και αδελφή των 
Τιτανίδων. Ως θεότητα των αιώνιων Νόµων εµφανίζεται µεταξύ των 
θεϊκών συζύγων του ∆ία, η δεύτερη έπειτα από τη Μήτιδα. Με το ∆ία η 
Θέµιδα γέννησε τις τρεις Ώρες, τις τρεις Μοίρες, την Παρθένα Αστραία, 
που ήταν προσωποποίηση της δικαιοσύνης και τις Νύµφες του ποταµού 
Ηριδανού, από τις οποίες ο Ηρακλής ρώτησε και έµαθε το δρόµο για τη 
χώρα των Εσπερίδων. Κάποτε αποδίδουν σ’ αυτόν το γάµο και τις ίδιες 
τις Εσπερίδες. Μια παράδοση, που την αναφέρει µόνο ο Αισχύλος, θέλει 
τη Θέµιδα µητέρα του Προµηθέα. Οι µυθογράφοι και οι φιλόσοφοι 
φαντάστηκαν πως η Θέµιδα, ως προσωποποίηση της δικαιοσύνης ή του 
αιώνιου νόµου, ήταν σύµβουλος του ∆ία. Εκείνη τον είχε συµβουλεύσει 
να ντυθεί µε το δέρµα της κατσίκας Αµάλθειας, την αιγίδα, και να την 
χρησιµοποιήσει ως ασπίδα για την Γιγαντοµαχία. Ακόµη της αποδίδουν 
κάποτε την πρώτη ιδέα του Τρωικού πολέµου, που τον υποκίνησε για να 
αντιµετωπισθεί ο υπερπληθυσµός της γης. Ανάµεσα στους θεούς  της 
πρώτης Θεϊκής γενιάς η Θέµιδα είναι µια από τις σπάνιες θεότητες που 
συνδέεται µε τους Ολύµπιους και µοιράζεται τη ζωή τους επάνω στον 
Όλυµπο. Η Θέµιδα είχε διδάξει στον Απόλλωνα τους τρόπους της 
µαντείας. Κατείχε άλλωστε το πυθικό µαντείο στους ∆ελφούς πριν από 
το θεό»100.  

Θερσίτης = «Ο ήρωας Θερσίτης κατάγεται από την Αιτωλία. Είναι 
εγγονός του Πορθάονα και της Ευρύτης και ένας από τους γιους του 
Άγριου. Αδελφούς έχει τον Ογχρηστό, τον Πρόθοο, τον Κελεύτορα, τον 
Λυκωπέα και τον Μελάνιππο. Μαζί τους έδιωξε το θείο του Οινέα από 
το θρόνο της Καλυδώνας. Ο Θερσίτης είναι διάσηµος για τον ελάχιστα 
αξιοπρεπή ρόλο, που του αποδίδει η Ιλιάδα κατά τον Τρωικό πόλεµο. 
Σύµφωνα µε την Ιλιάδα, ο Θερσίτης είναι ο πιο άσχηµος και ο πιο δειλός 
από τους Έλληνες µπροστά στην Τροία. Είναι κουτσός και τα πόδια του 
στραβά. Οι ώµοι του είναι κυρτοί, τα µαλλιά του λιγοστά. Όταν ο 
Αγαµέµνονας δοκιµάζει τους Στρατιώτες του προτείνοντάς τους να 
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λύσουν τη πολιορκία, ο Θερσίτης είναι από τους πρώτους που δέχεται 
αυτή τη λύση και εµφανίζεται µεταξύ των υποκινητών της στάσης που 
τότε ξεσπά. Έτσι τιµωρείται από τον Οδυσσέα µε ένα δυνατό χτύπηµα µε 
µαγκούρα και σωριάζεται κάτω, ενώ τον περιγελούν οι στρατιώτες. 
∆ιηγούταν επίσης – αυτή όµως η αφήγηση δεν υπάρχει στην Ιλιάδα – πως 
είχε πάρει µέρος στο κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου, αλλά το είχε βάλει 
στα πόδια βλέποντας το θηρίο. Τα ποιήµατα του επικού κύκλου µας 
πληροφορούν πως ο θάνατος του Θερσίτη προήλθε από την κακία του, 
όταν η Πενθεσίλεια, η ωραία Αµαζόνα, σκοτώθηκε από τον Αχιλλέα, 
που την ερωτεύτηκε, καθώς την είδε να πεθαίνει, ο Θερσίτης τον 
ειρωνεύτηκε για την αγάπη του και µε την άκρη του δόρατός του έβγαλε 
τα µάτια της νέας κοπέλας. Ο Αχιλλέας αγανάκτησε για τη βαρβαρότητα 
και σκότωσε το Θερσίτη µε γροθιές. Έπειτα πήγε να εξαγνιστεί για το 
φόνο αυτό στη Λέσβο»101. Στην Πολιτεία (620c) όταν οι ψυχές διαλέγουν 
το βίο που θα ακολουθήσουν, ο Θερσίτης, ο γελωτοποιός, αναφέρει ο 
Πλάτωνας ότι επιλέγει το βίο ενός πίθηκου. Στον Γοργία (525e) όµως, ο 
Θερσίτης αναφέρεται ως παράδειγµα ενός βασιλιά που διέπραξε 
αδικήµατα, εξαιτίας της εξουσίας του και τιµωρείται αιωνίως στον Άδη. 

Θευθ =  «Ο Θευθ ήταν ο αρχαίος αιγυπτιακός θεός της µάθησης 
και της σοφίας, σχετιζόµενος µε το φεγγάρι. Ονοµαζόταν «ο βασιλιάς των 
ουρανών», «η οµορφιά της νύκτας» , «το ήρεµο όν», ανάλογα µε την 
περιοχή. Συνήθως είχε τη µορφή του άνδρα µε το κεφάλι του ιερού 
πτηνού της Ίβης, δείχνοντας την Θεοφάνεια του, παρόλο που σχετιζόταν 
επίσης µε τους µπαµπουίνους και µπορούσε να πάρει τη µορφή τους. 
Τιµήθηκε πρώτα πρώτα σαν ο θεός της γραφής στην Ερµούπολη, 
αργότερα θεωρείτο ότι είχε τη µορφή ενός πίθηκου µε κεφάλι σκύλου. Η 
µεγάλη του λαϊκή γιορτή γινόταν τον καινούριο χρόνο. Ήταν επίσης 
ικανότατος στην µαγεία και έγινε προστάτης των γραφών σε όλα τα 
έθνη. Εµφανίζεται και σαν ο θεός που αγαπούσε την αλήθεια102». «Η 
Σεσχάτ, η θεά της γραφής και της λογοτεχνίας λέγεται ότι ήταν γυναίκα 
του ή κόρη του103». «Λέγεται ότι ο Θεύθ είχε γράψει ένα βιβλίο, το οποίο 
όµως δεν βρέθηκε ποτέ. Ήταν µία συλλογή από σαράντα δύο παπύρους, 
που υποτίθεται ότι ήταν υπαγορευµένοι από τον θεό104». Αναφορές γι’ 
αυτόν το θεό στον Πλάτωνα υπάρχουν στους διαλόγους: Φαίδρος (274b 
-275c) στο µύθο της γραφής και στο Φίληβο (18c-d). 

Κρόνος = «Ο Κρόνος στη σειρά των Τιτάνων είναι ο πιο νέος γιος 
του Ουρανού και της Γαίας. Είναι ο µόνος από τους αδελφούς του, που 
βοήθησε τη µητέρα του να εκδικηθεί τον πατέρα του και µε το δρεπάνι, 
που του έδωσε η Γαία, του έκοψε τα γεννητικά όργανα. Κατόπιν πήρε τη 
θέση του στον ουρανό και έσπευσε να ξαναρίξει στον Τάρταρο τους 
αδελφούς του, τους Εκατόγχειρες και τους Κύκλωπες. Κυρίαρχος πια του 
κόσµου παντρεύτηκε την ίδια του την αδελφή, τη Ρέα, και επειδή ο 
Ουρανός και η Γαία, που ήταν κάτοχοι της φρόνησης και της γνώσης του 
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µέλλοντος, τους είχαν προείπει πως θα εκθρονιζόταν από ένα από τα 
παιδιά του, τα έτρωγε, µόλις γεννιούνταν. Έτσι απέκτησε και 
καταβρόχθιζε διαδοχικά την Εστία, τη ∆ήµητρα, την Ήρα, τον 
Πλούτωνα (Άδη) και τον Ποσειδώνα. Η Ρέα, οργισµένη που έβλεπε να 
χάνει τα παιδιά της, έγκυος στον ∆ία, κατέφυγε στην Κρήτη και εκεί 
γέννησε το µωρό µυστικά στη ∆ίκτη. Ύστερα τύλιξε µια πέτρα µε 
φασκιές και την έδωσε στον Κρόνο να την καταπιεί. Όταν ο ∆ίας 
µεγάλωσε, έδωσε στο Κρόνο να καταπιεί ένα φάρµακο, που τον 
ανάγκασε να ξεράσει όλα τα παιδιά, που είχε καταπιεί. Αυτά, οδηγηµένα 
από το ∆ία, κήρυξαν πόλεµο  στον Κρόνο. Ο πόλεµος κράτησε δέκα 
χρόνια και ένα µαντείο της Γαίας υποσχέθηκε  επιτέλους τη νίκη στο ∆ία, 
αν έπαιρνε ως συµµάχους του τα όντα που άλλοτε είχε καταβαραθρώσει 
στα τάρταρα ο Κρόνος. Ο ∆ίας τα ελευθέρωσε και κατέκτησε τη νίκη. 
Τότε ο Κρόνος και οι Τιτάνες αλυσοδέθηκαν στη θέση των 
Εκατόγχειρων, που έγιναν φύλακές τους. Εκτός από τα παιδιά του µε τη 
Ρέα, ο Κρόνος είχε αποκτήσει από τη Φιλύρα επίσης τον Κένταυρο 
Χείρωνα, ένα ον αθάνατο, µισό άνθρωπο, µισό άλογο. Άλλες παραδόσεις 
του δίνουν την πατρότητα του Ηφαίστου, που τον απέκτησε, λένε, µε την 
Ήρα. Μερικές άλλες θέλουν την Αφροδίτη δική του κόρη και όχι κόρη 
του Ουρανού. Στην ορφική θρησκευτική παράδοση ο Κρόνος 
εµφανίζεται απελευθερωµένος από τις αλυσίδες του, συµφιλιωµένος µε το 
∆ία και κάτοικος των Νήσων των Μακάρων. Αυτή η συµφιλίωση του 
∆ία µε τον Κρόνο, ο οποίος θεωρείται ως ένας καλός βασιλιάς, ο πρώτος 
που βασίλευσε στον ουρανό και στη γη, αυτή προκάλεσε τις παραδόσεις 
για τη Χρυσή εποχή. Στην Ελλάδα διηγούνταν πως σ’ εκείνους τους πολύ 
µακρινούς καιρούς ο Κρόνος βασίλευε στην Ολυµπία»105. Ο Πλάτων 
κάνει λόγο για τον Κρόνο στο Γοργία (523a). 

Κύκνος = «Σύµφωνα µε τη µυθολογία το όνοµα Κύκνος έχουν 
διάφοροι ήρωες. Γιος του Ποσειδώνα, ο Κύκνος ζούσε κοντά στο Ίλιον 
και ήταν σύµµαχος των Τρώων στον Τρωικό πόλεµο. Χάρη στη θεϊκή 
καταγωγή του ήταν άτρωτος. Εντούτοις ο Αχιλλέας τον έπνιξε και ο 
πατέρας του τον µεταµόρφωσε σε πουλί. Άλλοι µύθοι τον θέλουν γιο του 
Άρη και άλλοι παιδί του Απόλλωνα. Τέλος υπάρχει και µια ιστορία για 
το βασιλιά της Λιγυρίας που είχε αυτό το όνοµα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν 
φίλος του Φαέθοντα. Έκλαψε πικρά όταν πέθανε ο φίλος του και 
µεταµορφώθηκε σε κύκνο. Ο Απόλλωνας είχε προικίσει αυτόν τον κύκνο 
µε µελωδική φωνή κι αυτό εξηγεί τα τραγούδια των κύκνων τη στιγµή 
που πεθαίνουν»106. Ένας µύθος για το κύκνειο άσµα παρατίθεται από 
τον Πλάτωνα στο διάλογο Φαίδων (84e-85b). 

Κωκυτός = «Ο Κωκυτός, που σηµαίνει ο ποταµός των 
αναστεναγµών, είναι στη γη ένας παραπόταµος του Αχέροντα. Στη 
µυθική παράδοση είναι, όπως και ο Αχέροντας, ένας από τους ποταµούς 
του Κάτω Κόσµου. Τα νερά του είναι πολύ κρύα. Κυλάει παράλληλα µε 
τη Στύγα, όπως και ο Πυριφλεγέθοντας, ο πύρινος ποταµός. Αυτοί οι 
ποταµοί σχηµατίζουν µαζί την υδάτινη έκταση, που πρέπει να 
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διασχίσουν οι ψυχές, πριν φτάσουν στο βασίλειο του Άδη»107. «Το όνοµα 
αυτό του ποταµού του κάτω κόσµου σήµαινε θρήνος108». Ο Κωκυτός 
ήταν παιδί της Στύγας και σύµφωνα µε τον Όµηρο (Οδ.Κ.514) έρεε από 
τον Περιφλεγέθοντα και µαζί µε αυτόν στον Αχέροντα, ενώ σύµφωνα µε 
τον Ησίοδο (Θεογ.740.807) απέναντι από τον Περιφλεγέθοντα στον 
Τάρταρο. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ήταν ποτάµι της Θεσπρωτίας στην 
Ήπειρο βόρεια του Αχέροντα στον οποίο και εκβάλλει. Αναφέρεται 
στον Πλατωνικό διάλογο Φαίδων (113e) ως ένα από τα ποτάµια του 
Κάτω Κόσµου. 

Λήθη = «Η λήθη είναι η κόρη της Έριδας και σύµφωνα µε µια 
παράδοση µητέρα των Χαρίτων. Έδωσε το όνοµά της στην επώνυµη 
πηγή, στην πηγή της Λήθης, στον Άδη, από όπου έπιναν οι νεκροί, για να  
λησµονήσουν την επίγεια ζωή τους. Με τον ίδιο τρόπο δέχονταν οι 
φιλόσοφοι, ένας από τους οποίους και ο Πλάτωνας, ότι οι ψυχές, πριν 
ανέβουν στη γη, για να µπουν σε ένα σώµα, έπιναν από την πηγή αυτή 
για να ξεχάσουν ό,τι είδαν στον Κάτω Κόσµο. Στη Λειβαδιά της 
Βοιωτίας, κοντά στο µαντείο του Τροφώνιου, υπήρχαν δυο πηγές, από 
όπου όφειλαν να πιούν αυτοί που το συµβουλεύονταν, η πηγή της Λήθης 
(της λησµονιάς) και η πηγή της Μνηµοσύνης (της θύµησης). Η Λήθη 
κατέληξε να είναι µια αλληγορία, η λησµονιά, αδελφή του Θανάτου και 
του Ύπνου. Μ’ αυτή την ιδιότητα την αναφέρουν συχνά οι ποιητές»109. Ο 
Πλάτων στο µύθο του Ηρός µιλά για την πεδιάδα της Λήθης Πολιτεία 
(620e), όπου έφταναν οι ψυχές λίγο πριν ξανακατέβουν στη γη. 

Μακάρων Νήσοι = «Είναι τα Κανάρια νησιά απέναντι απ’ τις 
βορειοδυτικές ακτές της Αφρικής, τα οποία είναι πανέµορφα και εύφορα. 
Από το βορρά ως το νότο είναι τα ακόλουθα: α) η Απρόσιτος, β) η Ήρας 
νήσος, γ) η Πλουϊτάλα, δ)η Κασπειρία, ε)η Καναρία και στ)η Νιγγαρία ( 
το νησί Τενερίφη). Σε απόσταση 625 στάδια προς το βορρά ήταν κι άλλα, 
τα Πορφυρά νησιά»110. Στον Πλάτωνα παρουσιάζονται ως τόπος 
διαµονής των αγαθών ψυχών µετά το θάνατο και αναφέρονται στο 
διάλογο Γοργίας (523b και 526c). 

Μήτις = Είναι Ωκεανίδα της οποίας το όνοµα σηµαίνει σύνεση ή 
δολιότητα. Θεωρείται η πρώτη γυναίκα του ∆ία. Αυτή του έδωσε το 
φάρµακο χάρη στο οποίο ο Κρόνος ξέρασε όλα τα παιδιά που είχε 
καταπιεί. Έπειτα όταν η Μήτιδα έµεινε έγκυος ο ∆ίας την κατάπιε γιατί 
η Γαία του έδωσε χρησµό πως όταν η Μήτιδα θα γεννούσε αγόρι αυτό θα 
τον εκθρόνιζε. Ύστερα από εννιά µήνες γεννήθηκε από το κεφάλι του 
∆ία η Αθηνά, η κόρη της Μήτιδας111. Αναφορά στη Μήτιδα υπάρχει στο 
Συµπόσιο  (203b). 

Μίνωας = «Ο Μίνωας είναι βασιλιάς της Κρήτης, που έζησε, 
έλεγαν, τρεις γενιές πριν από τον Τρωικό πόλεµο. Συνήθως θεωρείται 
γιος της Ευρώπης και του ∆ία, που ανατράφηκε από το βασιλιά της 
                                                 
107 Βλ. Grimal P., Λεξικό της Ελληνικής και Ρωµαϊκής µυθολογίας, σ.388 
108 Βλ. Pedro Olalla., Μυθολογικός Άτλας της Ελλάδας, σ.38. 
109 Βλ. Grimal P., Λεξικό της Ελληνικής και Ρωµαϊκής µυθολογίας, σ.407 
110 Βλ. Ραγκαβής Α., Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας, σ.616 
111 Βλ. Grimal P., Λεξικό της Ελληνικής και Ρωµαϊκής µυθολογίας, σ.454 
 



 133

Κρήτης Αστερίωνα ή Αστέριο. Αδελφοί του ήταν ο Σαρπηδόνας και ο 
Ραδάµανθυς. Ύστερα από το θάνατο του Αστερίωνα, ο Μίνωας 
βασίλευσε µόνος του στην Κρήτη. Όταν έδειξε διάθεση να πάρει την 
εξουσία στα χέρια του, τα αδέλφια του δυσανασχέτησαν. Ο Μίνωας 
απάντησε ότι οι θεοί τον προόριζαν για το βασίλειο και για να το 
αποδείξει, δήλωσε πως ότι και αν ζητούσε από τους θεούς θα του το 
έδιναν. Πρόσφερε θυσία στον Ποσειδώνα και ζήτησε από το θεό να 
βγάλει ένα ταύρο από τη θάλασσα µε την υπόσχεση σε αντάλλαγµα να 
θυσιάσει το ζώο, για να τον τιµήσει. Ο Ποσειδώνας έστειλε τον ταύρο, 
πράγµα που εξασφάλισε στον Μίνωα την εξουσία χωρίς αντίρρηση. Ο 
βασιλιάς όµως παρέλειψε να θυσιάσει τον ταύρο, γιατί έβρισκε πως ήταν 
ένα ωραίο ζώο. Τότε ο Ποσειδώνας εκδικήθηκε κάνοντας τον ταύρο 
τόσο µανιασµένο, που αργότερα ο Ηρακλής αναγκάστηκε να τον 
σκοτώσει ύστερα από παράκληση του Μίνωα. Πρέπει να ήταν ο ίδιος 
ταύρος, για τον οποίο η Πασιφάη η γυναίκα του Μίνωα, ένιωσε 
αργότερα ένοχο πάθος. Ο Μίνωας παντρεύτηκε την Πασιφάη, την κόρη 
του Ήλιου και της Περσηίδας. Άλλη παράδοση λέει πως είχε παντρευτεί 
την Κρήτη, κόρη του Αστερίωνα. Τα νόµιµα παιδιά του ήταν ο Κατρέας, 
ο ∆ευκαλίωνας, ο Γλαύκος, ο Ανδρόγεως, που ονοµαζόταν και 
Ευρυγύης, η Άκαλλη, που ονοµαζόταν και Ακακαλλίδα, η Ξενοδίκη, η 
Αριάδνη και η Φαίδρα. Τα νόθα παιδιά του από µια Νύµφη, που την 
έλεγαν Παρία ήταν ο Ευρυµέδοντας, ο Χρύσης, ο Νηφαλίωνας και ο 
Φιλόλαος. Από τη Νύµφη ∆εξιθέα απέκτησε ένα άλλο γιο τον Ευξάνθιο. 
Στον Μίνωα απέδιδαν πολλές ερωτικές περιπέτειες και µερικές φορές την 
ανακάλυψη της παιδεραστίας. Ανάµεσα στους γυναικείους έρωτές του 
αναφέρουν τη Βριτόµαρτη, η οποία προτίµησε να ριχτεί στη θάλασσα 
παρά να υποκύψει σ’ αυτόν. Έπειτα η Περίβοια, µια από τις νέες που 
πηρέ από την Αθήνα. Οι ερωµένες του ήταν τόσο πολλές, που η 
Πασιφάη, η γυναίκα του, αγανάκτησε. Του έκανε µάγια και όλες οι 
γυναίκες του πέθαιναν, τις καταβρόχθιζαν σκορπιοί και φίδια, που 
έβγαιναν από το σώµα του. Από την κατάρα αυτή τον απάλλαξε η 
Πρόκριδα, που δέχτηκε να πάει µαζί του µε αντάλλαγµα ένα µαγικό 
σκυλί και ένα µαγικό ακόντιο που είχε ο Μίνωας. Η Πρόκριδα γνώριζε 
πράγµατι ένα βότανο, τη ρίζα της Κίρκης  το οποίο έλυσε τα µάγια. Ο 
Μίνωας θεωρείται ότι είναι ο πρώτος που εκπολίτισε τους Κρήτες. 
Ακόµη ότι βασίλευε µε πραότητα και δικαιοσύνη και τους έδωσε 
εξαιρετικούς νόµους. Ο Μίνωας κάθε εννέα χρόνια πήγαινε, λέει, να 
συµβουλευτεί το ∆ία στο σπήλαιο της Ίδης της Κρήτης, όπου ο θεός είχε 
µεγάλωσει, και εκεί έπαιρνε τις οδηγίες του. Τον Μίνωα ως νοµοθέτη 
συχνά τον παραλληλίζουν µε τον αδελφό του το Ραδάµανθυ, τον οποίο 
έδιωξε από ζήλεια και τον οποίο µιµήθηκε. Στον Κάτω κόσµο και οι δυο 
συνεδρίαζαν, για να κρίνουν τις ψυχές των πεθαµένων. Στο έργο αυτό 
τους βοηθούσε ο Αιακός. Στη µυθική παράδοση στο όνοµα του Μίνωα 
εκπροσωπείται η κρητική «θαλασσοκρατορία», που από τη δεύτερη 
χιλιετία π.Χ. άπλωσε την εξουσία της σε ολόκληρο το Αιγαίο. Ο Μίνωας 
λένε, κατεύθυνε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εναντίον της 
Αθήνας για να εκδικηθεί το θάνατο του Ανδρόγεου. Έτσι όταν νίκησε, 
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ύστερα από ένα λοιµό, που ανάγκασε τους Αθηναίους να ζητήσουν 
έλεος, απαίτησε ετήσιο φόρο από επτά αγόρια και επτά κορίτσια, που θα 
έδιναν τροφή στο Μινώταυρο. Κατόπιν ο Μίνωας επικεφαλής µιας 
στρατιάς πήγε στη Σικελία να αναζητήσει το ∆αίδαλο, τον οποίο βρήκε 
στην αυλή του βασιλιά Κώκαλου. Εκεί όµως µέσα σε ένα λουτρό τον 
σκότωσαν οι κόρες του βασιλιά µε την προτροπή του ∆αίδαλου. Οι 
Κρήτες στρατιώτες, που είχε µαζί του, ίδρυσαν στη Σικελία την πόλη 
Ηράκλεια Μινώα. Στην Ηράκλεια Μινώα υπήρχε ένας «τάφος του 
Μίνωα» που ήταν, καθώς έλεγαν, ο τάφος που είχαν χτίσει οι σύντροφοι 
του Μίνωα για το βασιλιά τους. Σε µια εσωτερική αίθουσα βρισκόταν η 
στάχτη του Μίνωα. Μια δεύτερη αίθουσα ήταν ιερό αφιερωµένο στην 
Αφροδίτη. Τον τάφο αυτόν γκρέµισε ο Θήρων, την εποχή που ιδρύθηκε ο 
Ακράγαντας. Η Στάχτη του Μίνωα µεταφέρθηκε τότε στην Κρήτη»112. Ο 
Πλάτωνας αναφέρεται στο Μίνωα, ως κριτή στον Άδη στο Γοργία (523e) 
και στην Απολογία (41a). 

Μνήµη = Η µνήµη στην αρχαία Ελληνική µυθολογία είχε εξέχουσα 
θέση. Ήταν Θεά τιτανική, αδελφή του Κρόνου και του Ωκεανού, κόρη 
του Ουρανού και της Γαίας και µητέρα των εννέα Μουσών, γι’ αυτό και 
προστάτευε την ποιητική τέχνη113. Ο ∆ίας ενώθηκε µαζί της εννιά 
συνεχόµενες νύχτες και µετά από ένα χρόνο γεννήθηκαν οι εννέα µούσες. 
Για τους αρχαίους Έλληνες η µνήµη, αυτή η λειτουργία του νου που 
σχετίζεται µε ψυχολογικές κατηγορίες όπως το εγώ και το χρόνο, είναι 
αυτονόητο πως απαιτεί µια υπερφυσική παρέµβαση114. Οι ποιητές όπως ο 
Όµηρος και ο Ησίοδος έπρεπε να έχουν την βοήθεια της Θεάς 
Μνηµοσύνης για να θυµούνται τόσες πληροφορίες που ανέφεραν 
λεπτοµερώς στα έργα τους. Εξασκούσαν τη µνήµη τους σε τέτοιο βαθµό 
που µάθαιναν απ’ έξω µε µνηµοτεχνικές µεθόδους τεράστιους 
γενεαλογικούς καταλόγους ή άλλα πολύστιχα επαναλαµβανόµενα µέρη 
των ποιηµάτων. Με αυτό τον τρόπο η παράδοση των Ελλήνων περνούσε 
από γενιά σε γενιά και µοναδικό µέσο διάσωσής της ήταν η µνήµη. Στο 
διάλογο Φαίδρο (274c-275b) ο Πλάτων κάνει λόγο για τη µνήµη στο 
µύθο της γραφής, αλλά και στο µύθο του Γύγη Πολιτεία (359d) καθώς 
και στο Θεαίτητο (191d). 

Μοίρες = «Οι µοίρες είναι η προσωποποίηση του πεπρωµένου των 
ανθρώπων, της τύχης που τους περιµένει στον κόσµο αυτό. Αρχικά ο 
κάθε άνθρωπος έχει τη µοίρα του, δηλαδή τη «µερίδα του» (µερίδα ζωής, 
ευτυχίας, δυστυχίας, κτλ). Αργότερα η αφηρηµένη αυτή έννοια γρήγορα 
έγινε θεότητα και πήγαινε να µοιάσει στην Κήρα, χωρίς ωστόσο ποτέ να 
γίνει, όπως εκείνη, ένας βίαιος και αιµοβόρος δαίµονας. Απρόσωπη, η 
Μοίρα είναι τόσο άκαµπτη όσο και το πεπρωµένο, ενσαρκώνει ένα νόµο 
που ούτε και οι θεοί µπορούν να τον παραβούν, χωρίς να βάλουν σε 
κίνδυνο την τάξη του κόσµου. Η Μοίρα είναι αυτή που εµποδίζει τους 
θεούς να βοηθήσουν κάποιον ξεχωριστό ήρωα στο πεδίο της µάχης, όταν 
η «ώρα» του έχει φτάσει. Σιγά σιγά φαίνεται πως αναπτύχθηκε η ιδέα 

                                                 
112 Βλ. Grimal P., Λεξικό της Ελληνικής και Ρωµαϊκής µυθολογίας, σ.457-458 
113 Βλ. Grimal P., Λεξικό της Ελληνικής και Ρωµαϊκής µυθολογίας, σ.460 
114 Παρόµοια ανάπτυξη Vernant, Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα, σ.199 
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µιας καθολικής Μοίρας, που εξουσίαζε το πεπρωµένο όλων των 
ανθρώπων. Ύστερα όµως από τα οµηρικά έπη οι Μοίρες έγιναν τρεις, οι 
τρεις αδελφές Κλωθώ, Λάχεση και Άτροπος. Αυτές κανόνιζαν τη 
διάρκεια της ζωής του κάθε θνητού από τη γέννηση ως το θάνατό του µε 
τη βοήθεια µιας κλωστής, που η µια έκλωθε, η άλλη τύλιγε και η τρίτη 
την έκοβε, όταν η ζωή που αντιστοιχούσε στην κλωστή έφτανε στο τέλος 
της. Οι τρεις αυτές «κλώστριες» είναι κόρες του ∆ία και της Θέµιδας και 
αδελφές των Ωρών. Σύµφωνα µε τη γενεαλογία, ήταν κόρες της Νύκτας, 
όπως οι Κήρες, και ανήκουν κατά συνέπεια στην πρώτη θεϊκή  γενιά, τη 
γενιά τ ων πρώτων δυνάµεων του κόσµου. Κάποτε τείνουν να 
σχηµατίζουν µια οµάδα µαζί µε την Ειλείθυια, που και αυτή, όπως και 
εκείνες, είναι θεότητες της γέννησης. Ακόµη µνηµονεύονται µαζί µε την 
Τύχη, που ενσαρκώνει παραπλήσια έννοια. Οι Μοίρες δεν έχουν µύθο µε 
την κυριολεκτική σηµασία του όρου. Συµβολίζουν µια σύλληψη του 
κόσµου µισό-φιλοσοφική, µισό-θρησκευτική»115. Αναφορά στις Μούσες 
από το Πλάτωνα γίνεται στην Πολιτεία (617c), όπου οι τρεις αδελφές 
γυρίζουν το αδράχτι της Ανάγκης. 

Μουσαίος = «Ο Μουσαίος είναι φίλος, µαθητής, δάσκαλος, γιός ή 
απλά σύγχρονος του Ορφέα. Στην αττική µυθική παράδοση ο Μουσαίος 
είναι το δίδυµο ταίρι του Θρακιώτη Ορφέα. Πατέρας του είναι ο 
Αντίφηµος ή ο Ευµόλοπος, των οποίων τα ονόµατα δείχνουν πως είναι 
αοιδοί, όπως ο ίδιος ο Μουσαίος. Ουσιαστικά είναι το πρότυπο του 
µουσικού. Μητέρα του, λένε, ήταν η Σελήνη και είχε ανατραφεί από τις 
Νύµφες. Ο Μουσαίος θεωρείται µεγάλος µουσικός, ικανός να θεραπεύει 
µε τη µουσική του τους αρρώστους. Είναι επίσης µάντης, ενώ µερικές 
φορές λένε πως είναι αυτός που εισήγαγε στην Αττική τα Ελευσίνια 
µυστήρια. Μερικοί πίστευαν ότι η επινόηση του δακτυλικού στίχου 
ανέρχονταν σ’ αυτόν. Ήταν, λένε, µαθητής του Λίνου ή ακόµη και του 
Ορφέα. Από την αρχαιότητα ακόµη µε το όνοµά του κυκλοφορούσαν 
ποιήµατα µε έµπνευση µυστικιστική»116. Ο Πλάτων στην Πολιτεία (363c) 
υποστηρίζει ότι ο Μουσαίος και ο γιος του δίνουν αγαθά στις δίκαιες 
ψυχές, στον Άδη. 

Μούσες = «Θεές των βουνών. Αρχικά στον αριθµό ήταν τρεις 
(όπως τα πρόσωπα της µεγάλης θεάς). Οι Μούσες του Ελικώνα 
ξεχώρισαν ως οι εννιά κόρες του ∆ία και της Μνηµοσύνης»117. Αναφορά 
στις Μούσες από τον Πλάτωνα γίνεται στο Θεαίτητο (191d) και στο 
µύθο των τζιτζικιών Φαίδρος (259b). 

Νύξ ή Νύκτα= «Η Νύκτα είναι η προσωποποίηση της θεάς της 
νύχτας. Κατά τη Θεογονία του Ησιόδου είναι κόρη του Χάους. Η ίδια 
γέννησε δύο στοιχεία, τον Αιθέρα και την Ηµέρα, και ολόκληρη σειρά 
από θεότητες, που είναι αφηρηµένες έννοιες, ο Μορός (κλήρος), οι Κήρες, 
ο Ύπνος, τα Όνειρα, ο Μώµος (σαρκασµός), η Οϊζύς (µόχθος), οι Μοίρες, 
η Νέµεσις, η Απάτη, η Φιλότητα, το Γήρας, η Έρις, οι Εσπερίδες, που 
είναι και κόρες του Έσπερου. Κατοικεί στις εσχατιές της ∆ύσης, πέρα 

                                                 
115 Βλ. Grimal P., Λεξικό της Ελληνικής και Ρωµαϊκής µυθολογίας, σ.460 
116 Βλ. Grimal P., Λεξικό της Ελληνικής και Ρωµαϊκής µυθολογίας, σ.463 
117 Βλ. Robert – Jacques Thibaud, Dictionnaire de mythologie et de symbolique Grecque, σ.418. 
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από τη χώρα του Άτλαντα. Είναι ακόµη αδελφή του Ερέβους, που 
προσωποποιεί τα υπόγεια σκοτάδια»118. Στον Πλάτωνα η Νύκτα δεν 
παρουσιάζεται ως µυθολογικό πρόσωπο. 

Ορφέας = «Ο µύθος του Ορφέα είναι από τους πιο σκοτεινούς και 
πιο συµβολικούς µύθους που γνώρισε η ελληνική µυθολογία και άσκησε 
κάποια επιρροή στο σχηµατισµό του πρώτου χριστιανισµού και 
µαρτυρείται στη χριστιανική εικονογραφία. Ο Ορφέας οµόφωνα 
θεωρείται γιος του Οίαγρου. Θεωρείται γιος της Καλλιόπης, της Μούσας 
ή της Πολύµνιας, ή ακόµη αλλά πιο σπάνια, της Μενίππης κόρης του 
Θάµυρη. Ο Ορφέας κατάγεται από τη Θράκη. Είναι λοιπόν, όπως και οι 
Μούσες, γείτονας του Ολύµπου, όπου συχνά τον παρασταίνουν να 
τραγουδά. Οι µυθογράφοι τον θέλουν βασιλιά της περιοχής αυτής, των 
Βιστόνων, των Οδρυσών, των Μακεδόνων, κτλ. Ο Ορφέας είναι ο 
κατεξοχήν αοιδός, µουσικός και ποιητής. Παίζει λύρα και κιθάρα, της 
οποίας συχνά θεωρείται και εφευρέτης. Του αποδίδουν επίσης την 
αύξηση του αριθµού των χορδών του οργάνου που όπως λένε, ήταν επτά, 
αλλά έγιναν εννέα εξαιτίας του αριθµού των Μουσών. Ο Ορφέας ήξερε 
να τραγουδά τραγούδια τόσο γλυκά, που έκανε τα θηρία να τον 
ακολουθούν. Πήρε επίσης µέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία, 
εκτελώντας το χρέος του αρχικελευστή, δίνοντας το ρυθµό στους 
κωπηλάτες. Στη διάρκεια µιας θύελλας ηρεµεί τα µέλη του πληρώµατος 
και ηµερώνει τα κύµατα µε το τραγούδι του. Ο κυριότερος ρόλος του 
στάθηκε το ότι τραγούδησε, όταν οι Σειρήνες προσπαθούσαν να 
γοητεύσουν τους αργοναύτες, και κατάφερε να τους συγκρατήσει, γιατί 
το τραγούδι του ήταν πιο γλυκό από αυτό που τραγουδούσαν οι 
µάγισσες. Με λίγα λόγια ο Ορφέας ήταν ο ιερέας των Αργοναυτών. Ο πιο 
διάσηµος µύθος σχετικά µε τον Ορφέα είναι ο µύθος της καθόδου του 
στον Άδη για την αγάπη της γυναίκας του Ευριδίκης. Φαίνεται πως ως 
λογοτεχνικό θέµα αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά την αλεξανδρινή εποχή 
και το ∆΄ βιβλίο των Γεωργικών του Βιργιλίου µας δίνει την πιο πλούσια 
και την πιο ολοκληρωµένη παραλλαγή. Η Ευριδίκη είναι Νύµφη 
(∆ρυάδα) ή ακόµη κόρη του Απόλλωνα. Μια µέρα που περπατούσε κατά 
µήκος ενός ποταµού της Θράκης, την πήρε από πίσω ο Αρισταίος, που 
ήθελε να τη βιάσει. Η Ευριδίκη όµως µέσα στα χόρτα πάτησε πάνω σε 
ένα φίδι, που τη δάγκωσε και πέθανε. Απαρηγόρητος ο Ορφέας κατέβηκε 
στον Άδη να αναζητήσει τη γυναίκα του. Με τους ήχους της λύρας του 
σαγηνεύει όχι µόνο τα τέρατα του Κάτω Κόσµου, αλλά ακόµη και τους 
χθόνιους θεούς. Οι ποιητές ανταγωνίζονται σε φαντασία, για να 
αποδώσουν τα αποτελέσµατα της θείας αυτής µουσικής. Ο τροχός του 
Ιξίονα σταµατά το γύρισµά του, η πέτρα του Σίσυφου ισορροπεί από 
µόνη της, ο Τάνταλος ξεχνά τη πείνα και τη δίψα του κτλ. Ως και οι 
∆αναΐδες δεν ενδιαφέρονται πια να γεµίσουν το τρύπιο πιθάρι τους. Ο 
Άδης και η Περσεφόνη συγκατανεύουν να δώσουν την Ευριδίκη σε ένα 
σύζυγο που δείχνει τόσο µεγάλη αγάπη. Με έναν όµως όρο, όταν ο  
Ορφέας θα ξανανέβει στη γη, η γυναίκα του θα τον ακολουθήσει, αλλά 
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αυτός δεν θα γυρίσει πίσω να την κοιτάξει, πριν εγκαταλείψουν τον 
Κάτω Κόσµο. Ο Ορφέας δέχεται και ξεκινά. Φτάνει σχεδόν στο φως της 
ηµέρας όταν µια τροµερή αµφιβολία του έρχεται στο νου. Μήπως η 
Περσεφόνη τον ξεγέλασε; Η Ευριδίκη είναι πράγµατι πίσω του; Αµέσως 
γυρίζει για να δει, αλλά η Ευριδίκη λιποθυµά και πεθαίνει για δεύτερη 
φορά. Ο Ορφέας προσπαθεί να  γυρίσει πίσω να τη βρει, τη φορά όµως 
αυτή ο Χάροντας είναι αµετάκλητος και του αρνείται την είσοδο στον 
Κάτω Κόσµο. Υποχρεώνεται να επιστρέψει στα εγκόσµια απαρηγόρητος. 
ο θάνατος του Ορφέα έγινε αφορµή να γεννηθούν πολλές παραδόσεις. 
Συνήθως διηγούνται ότι τον σκότωσαν οι γυναίκες από τη Θράκη. Τα 
κίνητρα όµως, που είχαν προξενήσει το µίσος τους ποικίλλουν. Άλλοτε 
τα βάζουν µαζί του για την πίστη του στη µνήµη της Ευριδίκης, γιατί την 
πίστη αυτή την ερµηνεύουν ως προσβολή προς εκείνες. Έλεγαν ακόµη ότι 
ο Ορφέας, επειδή δεν ήθελε πια σχέση µε τις γυναίκες, περιτριγυριζόταν 
από νέους και µάλιστα ότι είχε επινοήσει την παιδεραστία. Φίλος του, 
καθώς έλεγαν, ήταν ο Λάλαης, ο γιός του Βορέα. Έλεγαν ακόµη πως ο 
Ορφέας, όταν γύρισε από τον Άδη καθιέρωσε τα µυστήρια, βασισµένα 
στις εµπειρίες του από τον άλλο κόσµο. Είχε όµως απαγορεύσει να 
γίνονται δεχτές σ’ αυτά γυναίκες. Οι άντρες συγκεντρώνονταν µαζί του 
σε ένα κλειστό σπίτι και άφηναν τα όπλα τους στην πόρτα. Μια νύχτα 
λοιπόν, οι γυναίκες άρπαξαν τα όπλα και, όταν οι άντρες βγήκαν έξω, 
σκότωσαν τον Ορφέα και τους πιστούς του. Μια άλλη ερµηνεία γι’ αυτό 
αναζήτησαν σε κατάρα της Αφροδίτης. Πράγµατι η Αφροδίτη, όταν 
φιλονίκησε µε την Περσεφόνη για τον Άδωνη, υποχρεώθηκε, σύµφωνα µε 
διαταγή του ∆ία, να υποταχθεί στη διαιτησία της Καλλιόπης. Και αυτή 
είχε αποφασίσει να κρατούν καθεµιά τον Άδωνη για ένα χρονικό 
διάστηµα διαδοχικά. Η Αφροδίτη είχε θυµώσει πάρα πολύ µε την 
απόφαση αυτή και επειδή δεν µπορούσε να εκδικηθεί άµεσα την 
καλλιόπη, ενέπνευσε στις γυναίκες της Θράκης έρωτα για τον Ορφέα. 
Καθώς όµως αυτές δεν ήθελαν να τον παραχωρήσει η µια στην άλλη, τον 
ξέσκισαν. Μια εντελώς διαφορετική παράδοση ισχυριζόταν πως τον 
Ορφέα τον σκότωσε ο ∆ίας µε κεραυνό. Ο ∆ίας είχε οργιστεί µε τις 
µυστικές αποκαλύψεις που έκανε ο Ορφέας στους µυηµένους στα 
Μυστήριά του. Όταν οι γυναίκες της Θράκης (κατά την πιο κοινή εκδοχή 
του θανάτου του Ορφέα) είχαν κοµµατιάσει το πτώµα του, έριξαν 
κοµµάτια στον ποταµό που τα έφερε ως τη θάλασσα. Το κεφάλι και η 
λύρα του ποιητή έφτασαν έτσι στη Λέσβο. Οι κάτοικοι απέδωσαν στο 
ποιητή ταφικές τιµές και του έστησαν µνηµείο. Ισχυρίζονταν πως από τον 
τάφο αυτόν  µερικές φορές έβγαινε ήχος λύρας. Γι’ αυτόν το λόγο το νησί 
της Λέσβου υπήρξε ο κατεξοχήν τόπος της Λυρικής ποίησης. Έδειχναν 
επίσης και αλλού τον τάφο του Ορφέα, π.χ στη Μικρά Ασία, στις εκβολές 
του ποταµού Μέλητα. Στη Θεσσαλία πίστευαν ότι ο τάφος του Ορφέα 
βρισκόταν κάποτε στα Λείβηθρα. Μετά το θάνατο του, η λύρα του 
µεταφέρθηκε στον ουρανό, όπου έγινε αστερισµός. Όσο για την ψυχή του 
Ορφέα µεταφέρθηκε στα Ηλύσια Πεδία, όπου, ντυµένη µε µακριά άσπρη 
φορεσιά, συνεχίζει τα τραγούδια της για τους ευτυχισµένους του Κάτω 
Κόσµου. Γύρω από αυτό το µύθο σχηµατίστηκε η ορφική θεολογία. Από 
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την κάθοδό του στον Άδη για την αναζήτηση της Ευριδίκης ο Ορφέας 
θεωρήθηκε ότι είχε µεταφέρει πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο 
φτάνει κανείς στη χώρα των Μακάρων και αποφεύγει όλα τα εµπόδια 
και τις παγίδες που περιµένουν την ψυχή µετά το θάνατό της. Υπάρχει 
ολόκληρη λογοτεχνία απόκρυφων ποιηµάτων, που αποδίδονται στον 
Ορφέα. Τα ποιήµατα αυτά κλιµακώνονται από µικρές λαϊκές φόρµουλες, 
που έγραφαν πάνω σε πλάκες και τις έθαβαν µε τους νεκρούς, ως σε 
Ύµνους, µια Θεογονία και ένα µεγάλο επικό ποίηµα, τα Αργοναυτικά, 
που ήδη αναφέραµε πιο πάνω»119. Ο Πλάτων στο µύθο του Ηρός 
Πολιτεία (620a) λέει ότι η ψυχή του Ορφέα επιλέγει το βίο του κύκνου, 
δείχνοντας τη σχέση του Ορφέα µε τον Απόλλωνα, του οποίου ιερά 
πτηνά ήταν οι κύκνοι. Στην Απολογία (41a) ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι 
θα ήθελε πολύ να συναναστραφεί στον Άδη τον Ορφέα. 

Ουρανός = «Ο Ουρανός είναι η προσωποποίηση του ουρανού ως 
στοιχείου ευφορίας. Παίζει µεγάλο ρόλο στη Θεογονία του Ησιόδου, 
όπου είναι γιος της Γαίας. Άλλα ποιήµατα τον θέλουν γιο του Αιθέρα και 
µητέρα του ήταν η Ηµέρα, η θηλυκή προσωποποίηση της ηµέρας. Στην 
ορφική θεογονία ο Ουρανός και η Γαία είναι δυο παιδιά της Νύκτας. Ο 
Ουρανός θεωρείται σύζυγος της Γαίας. Μαζί της έκανε πολλά παιδιά. 
Από τη Γαία ο Ουρανός είχε τους έξι Τιτάνες, τις έξι Τιτανίδες, τους τρείς 
Κύκλωπες και τους τρείς εκατόγχειρες. Η Γαία όµως, που δεν ήταν 
ευχαριστηµένη µε αυτή τη γονιµότητα και ήθελε να απαλλαχτεί από τη 
βίαιη αγκαλιά του συζύγου της, ζήτησε από τους γιούς της να την 
προστατέψουν από αυτόν. Όλοι αρνήθηκαν εκτός από τον υστερότοκο, 
τον Κρόνο, που του έστησε καρτέρι και µε τη βοήθεια ενός δρεπανιού, 
έκοψε τα γεννητικά όργανα του πατέρα του και τα έριξε στη θάλασσα. 
Τις περισσότερες φορές ο τόπος του ακρωτηριασµού τοποθετείται στο 
ακρωτήριο ∆ρέπανο. Μερικές φορές τον τοποθετούν στην Κέρκυρα, στην 
χώρα των Φαιάκων. Το νησί, λένε, δεν ήταν παρά το δρεπάνι του 
Κρόνου, που το έριξε στη θάλασσα και ρίζωσε. Οι ίδιοι οι Φαιάκες, 
πρέπει να γεννήθηκαν απο το αίµα του θεού. Ή ακόµα η Σικελία είναι 
εκείνη που γονιµοποιήθηκε από το ιερό αίµα και γι’ αυτό το νησί ήταν 
εξαιρετικά εύφορο. Ο ∆ιόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει λίγο 
διαφορετικά µια παράδοση για τον Ουρανό. Ο Ουρανός, λέει, ήταν ο 
πρώτος βασιλιάς των Ατλάντων, ενός λαού δίκαιου που κατοικούσε στις 
όχθες του Ωκεανού. Αυτός, καθώς λένε, ήταν ο πρώτος, που τους έµαθε 
να ζουν πολιτισµένα και τους µύησε στην πνευµατική καλλιέργεια. Ο 
ίδιος ήταν ικανός αστρονόµος και από τις κινήσεις των άστρων επινόησε 
το πρώτο ηµερολόγιο, ενώ συγχρόνως προέλεγε τα σπουδαιότερα 
γεγονότα, που θα συνέβαιναν στον κόσµο. Όταν πέθανε, του απέδωσαν 
θεϊκές τιµές και σιγά σιγά ταυτίστηκε µε τον ίδιο τον ουρανό. Σύµφωνα 
µε τον Πλάτωνα, ο Ωκεανός και η Τηθύς είναι και αυτοί παιδιά του 
Ουρανού. Το ότι οι γενεαλογίες αυτές είναι περίπλοκες και ποικίλες 
οφείλεται στο γεγονός πως δεν προέρχονται από συγκεκριµένους µύθους, 
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αλλά από συµβολικές ερµηνείες σοφών κοσµογονιών. Έτσι ο Ουρανός 
δεν παίζει σχεδόν κανένα ρόλο µέσα στους ελληνικούς µύθους»120. 
  Παλαµήδης = «Ο Παλαµήδης είναι ένας από τους τρεις γιους του 
Ναύπλιου και της Κλυµένης, κόρης του Κατρέα. Τα δύο αδέλφια του 
είναι ο Οίακας και ο Ναυσιµέδοντας. Απαριθµείται ανάµεσα στους 
µαθητές του Κενταύρου Χείρωνα, δίπλα στον Αχιλλέα, τον Αίαντα και 
τον Ηρακλή, και µετέχει στα προκαταρτικά του Τρωϊκού πολέµου. Κατά 
την αρπαγή της Ελένης, παρηγορεί το Μενέλαο και προσπαθεί να τον 
ηρεµήσει. Τη στιγµή που οι αρχηγοί των Ελλήνων ετοιµάζονταν να πάνε 
στην Τροία να πάρουν πίσω την Ελένη, ο Οδυσσέας, παρόλο που ήταν 
δεµένος µε τον όρκο που είχε δώσει στον Τυνδάρεο, προσπάθησε να 
ξεφύγει από το χρέος του αυτό, και όταν ο Μενέλαος και ο Παλαµήδης 
πήγαν να τον βρουν, έκανε τον τρελό. Είχε ζέψει στο αλέτρι του ένα 
γαϊδούρι και ένα βόδι  και έσπερνε αλάτι. Ο Παλαµήδης όµως δεν 
ξεγελάστηκε από το τέχνασµα αυτό και για να αναγκάσει τον Οδυσσέα 
να αποκαλύψει πως δεν ήταν τρελός, έβαλε το µικρό Τηλέµαχο µπροστά 
στο αλέτρι. Ο Οδυσσέας δε µπόρεσε να αντέξει τη δοκιµασία και 
σταµάτησε έγκαιρα τα ζώα, για να µην σκοτώσει το παιδί του, 
εγκαταλείποντας έτσι την προσποιητή του τρέλα. Ο Παλαµήδης είναι 
αυτός που αποκάλυψε την πονηριά του Οδυσσέα και έτσι τον ανάγκασε 
να πάρει µέρος στην εκστρατεία του Μενέλαου, και του Αγαµέµνονα. 
Αυτό ο Οδυσσέας δεν του το συγχώρησε ποτέ. Επίσης έλεγαν πως ο 
Παλαµήδης είχε πάρει µέρος και στην αναζήτηση του Αχιλλέα, ο οποίος 
κρυβόταν στην Σκύρο. Τον πρώτο καιρό της εκστρατείας ο Παλαµήδης 
πρόσφερε πολλές υπηρεσίες στο στρατό µε το να ανυψώνει το ηθικό των 
στρατιωτών, που ανησυχούσαν από τους δυσµενείς οιωνούς, κυρίως από 
µια έκλειψη. Προσπαθεί επίσης, να αποτρέψει το λοιµό, που έρχεται να 
χτυπήσει το στρατό και που τον προβλέπει από τον ερχοµό στο 
στρατόπεδο ενός λύκου (ζώο του Απόλλωνα), που βγήκε από τα δάση 
της Ίδης. Θεράπευσε επίσης ένα λοιµό κάνοντας να έρθουν οι 
Οινοτρόποι ή Οινοτρόφοι, οι τρεις κόρες του Άνιου. Στο τέλος όµως ο 
Οδυσσέας κατάφερε να τον εκδικηθεί. ∆ιηγούνται λοιπόν πως ο 
Οδυσσέας, έχοντας αιχµαλωτίσει έναν Τρώα, τον απείλησε και τον 
υποχρέωσε να γράψει ένα γράµµα, το οποίο δήθεν ερχόταν από τον 
Πρίαµο και έλεγε ότι ο Παλαµήδης προσφερόταν στον Πρίαµο να 
προδώσει τους Έλληνες. Έπειτα εξαγόρασε ένα δούλο του Παλαµήδη, ο 
οποίος έκρυψε το χρυσάφι κάτω από το κρεβάτι του κυρίου του. Τέλος 
φρόντισε να κυκλοφορήσει αυτό το γράµµα στο στρατόπεδο. Το γράµµα 
αυτό το βρήκε ο Αγαµέµνονας, που συνέλαβε τον Παλαµήδη και τον 
παρέδωσε στους Έλληνες. Οι Έλληνες τον λιθοβόλησαν. Άλλη 
παραλλαγή διηγούνταν πως ο Οδυσσέας και ο ∆ιοµήδης πίεσαν τον 
Παλαµήδη να κατέβει σε ένα πηγάδι και έριξαν επάνω του βράχους και 
χώµα που τον συνέτριψαν. Ο θάνατος του Παλαµήδη έγινε παροιµιώδης 
ως ο κατεξοχήν άδικος θάνατος, που οφείλεται σε ραδιουργίες των 
κακών ενάντια σε κάποιον που είναι ανώτερός τους. Η παράδοση 
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τιµούσε τον Παλαµήδη για πολλές εφευρέσεις του, κυρίως για την εύρεση 
ενός ή περισσοτέρων γραµµάτων του αλφαβήτου ή ακόµη γιατί σ’ αυτόν 
οφειλόταν, καθώς έλεγαν, η σειρά των γραµµάτων του ελληνικού 
αλφαβήτου, ενώ τα ίδια τα γράµµατα τα είχε επινοήσει ο Κάδµος. Τις πιο 
πολλές φορές διηγούνται πως ο Παλαµήδης σχηµάτισε την ιδέα του 
γράµµατος Υ, παρατηρώντας τους γερανούς να πετούν. Μερικές φορές 
του αποδίδουν επίσης την επινόηση των αριθµών – δόξα που µοιράζεται 
µε το Μουσαίο ή τον Προµηθέα. Ακόµη του αποδίδουν τη χρήση των 
νοµισµάτων, τον υπολογισµό της διάρκειας των µηνών σύµφωνα µε την 
τροχιά των άστρων, το παιχνίδι των πεσσών, τα ζάρια και τα κότσια. Το 
θάνατο του Παλαµήδη εκδικήθηκε σκληρά ο Ναύπλιος»121. Στην 
Απολογία (41a) ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι θα ήταν χαρούµενος αν 
πεθαίνοντας πήγαινε στον Άδη και συναναστρεφόταν µε τον Παλαµήδη, 
που είχε πεθάνει άδικα και µοιραζόταν µαζί του και τα δικά του πάθη.   

Πάραλος = «Ο Πάραλος ήταν Αθηναίος ήρωας, που επινόησε τα 
πολεµικά πλοία και προς τιµήν του η επίσηµη Αθηναϊκή τριήρης 
ονοµάστηκε Πάραλος»122. Για το ιερό πλοίο των Αθηναίων κάνει λόγο ο 
Πλάτων στο Φαίδωνα (58c). 

Πειθώ = «Η Πειθώ είναι η έννοια της «πειθούς» θεοποιηµένη. Τις 
περισσότερες φορές εµφανίζεται ανάµεσα στις δευτερεύουσες θεότητες, 
που αποτελούν τη συνοδεία της Αφροδίτης. Μερικές φορές θεωρείται 
κόρη της Άτης (πλάνη, τύφλωση του νου). Άλλοι όµως µύθοι, που έχουν 
γεννηθεί από την ιδέα ότι η αξία της πειθούς στην πόλη είναι µεγάλη, την 
παρουσιάζουν ως αδελφή της Τύχης και της Ευνοµίας και τη θεωρούν 
κόρη του Προµηθέα. Ο Ησίοδος επίσης αναφέρει µια Πειθώ ανάµεσα στις 
κόρες του Ωκεανού και της Τηθύος. Παντρεύτηκε, καθώς έλεγαν, τον 
πρώτο Άργο. Στον ίδιο αρκαδικό κύκλο είναι ακόµη γνωστή µια Πειθώ, 
γυναίκα του Φορωνέα και µητέρα της Αιγιάλειας και του Άπη»123. Στους 
φιλοσόφους και τους ρήτορες η Πειθώ δεν είναι ένα µυθικό πρόσωπο, 
αλλά µια ιδέα, ένα χρήσιµο εργαλείο τόσο της ρητορικής όσο και της 
φιλοσοφίας.  

Πενία =  «Η Πενία είναι η προσωποποίηση της φτώχειας και έχει 
ένα µύθο, αυτόν που της αποδίδει ο Σωκράτης στο Συµπόσιο (203b) µε 
το όνοµα της ∆ιοτίµας, της ιέρειας από τη Μαντίνεια. Ύστερα από ένα 
συµπόσιο στους θεούς η Πενία ενώθηκε, καθώς έλεγαν, µε τον Πόρο και 
από αυτόν γέννησε τον Έρωτα»124.  

Πλούτων = Είναι ένα από τα ονόµατα του θεού του κάτω κόσµου, 
του Άδη και υπαινίσσεται τον ανεξάντλητο πλούτο της γης. Στον 
Πλάτωνα αναφορά στον Πλούτωνα γίνεται στο Γοργία  (523). 

Πόρος = «Ο Πόρος είναι γιος της Μήτιδας. Ενώθηκε µε την Πενία 
(τη φτώχεια) και γέννησε τον Έρωτα. Πέρα από το συµβολικό µύθο, που 
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διηγείται ο Πλάτωνας στο Συµπόσιο (203b), ο Πόρος δε φαίνεται να έχει 
άλλη µυθική παράδοση»125.  

Ποσειδών = «Ο Ποσειδώνας, ο θεός που εξουσιάζει στη θάλασσα, 
είναι ένας από τους Ολύµπιους θεούς, γιος του Κρόνου και της Ρέας. Τον 
Ποσειδώνα έλεγαν πως τον είχαν αναθρέψει οι Τελχίνες και η κόρη του 
Ωκεανού Καφείρα. Όταν µεγάλωσε, ερωτεύτηκε την Αλία, την αδελφή 
των Τελχίνων, και αυτή του έκαµε έξι αγόρια και ένα κορίτσι, την Ρόδο. 
Αυτό έγινε στη Ρόδο, η οποία πήρε το όνοµα της από την κόρη του 
Ποσειδώνα. Μπορεί όχι µόνο να διατάζει τα κύµατα, αλλά να προκαλεί 
θύελλες, να ξεκουνάει τα βράχια από τις ακτές µε ένα χτύπηµα της 
τρίαινας του και να κάµει να αναβλύζουν πηγές. Η δύναµή του φαίνεται 
να επεκτείνεται όχι µόνο στη θάλασσα, αλλά και στα τρεχούµενα νερά 
και τις λίµνες. Όταν οι θνητοί οργανώθηκαν σε πολιτείες, οι θεοί 
αποφάσισαν να διαλέξουν ο καθένας µια ή περισσότερες πόλεις, όπου θα 
τους τιµούσαν ιδιαίτερα. Έτυχε όµως δυο ή τρεις θεότητες να διαλέξουν 
τη ίδια πόλη, πράγµα που προκάλεσε διαµάχες, τις οποίες ανέθεσαν στη 
διαιτησία των άλλων θεών, ή ακόµα και στη διαιτησία των θνητών. Στις 
διαιτησίες αυτές ο Ποσειδώνας γενικά υπήρξε άτυχος. Έτσι διεκδίκησε 
από τον Ήλιο την Κόρινθο. Ο Γίγαντας Βριάρεος, που τον πήραν για 
δικαστή, αποφάσισε υπέρ του Ήλιου. Επίσης ο Ποσειδώνας θέλησε να 
βασιλεύσει στην Αίγινα, αλλά υποσκελίστηκε από το ∆ία. Στη Νάξο 
υπερίσχυσε ο ∆ιόνυσος, στους ∆ελφούς ο Απόλλωνας, στην Τροιζήνα και 
στην Αθήνα η Αθηνά και στο Άργος η Ήρα. Ο Ποσειδώνας ωστόσο 
κατείχε ένα καταπληκτικό νησί, την Ατλαντίδα. Ο Ποσειδώνας 
θεωρούνταν πως είχε πολυάριθµους έρωτες που όλοι τους ήταν γόνιµοι. 
Αλλά τα παιδιά του Ποσειδώνα, όπως και τα παιδιά του Άρη τις 
περισσότερες φορές ήταν Γίγαντες καταστροφικοί και βίαιοι. Από τη 
Θόωσα π.χ. απέκτησε τον Κύκλωπα Πολύφηµο, από τη Μέδουσα τον 
Γίγαντα Χρυσάορα και το φτερωτό άλογο Πήγασο, από την Αµυµώνη 
τον Ναύπλιο, που έκαµε τόσο κακό στους Αχαιούς, από την Ιφιγένεια 
τους Αλωάδες. Ο Κερκύονας, ο ληστής Σκίρωνας, που σκοτώθηκε από το 
Θησέα, ο βασιλιάς των Λαιστρυγόνων Λάµος, ο καταραµένος κυνηγός 
Ωρίωνας ήταν παιδιά του. Επίσης οι γιοι που απέκτησε από την Αλία 
διέπραξαν κάθε είδους υπερβολές και υποχρεώθηκε να τους θάψει κάτω 
από τη γη, για να τους απαλλάξει από την τιµωρία. Από τους έρωτες του 
Ποσειδώνα και της ∆ήµητρας, γεννήθηκαν µια κόρη, που ήταν 
απαγορευµένο να την αποκαλούν µε το όνοµά της, και το άλογο 
Αρείονας, που ανέβαινε ο Άδραστος στην εκστρατεία των επτά αρχηγών 
της Θήβας. Ο Ποσειδώνας έχει µια νόµιµη σύζυγο, τη θεά Αµφιτρίτη, µια 
Νηρηίδα, από την οποία δεν απέκτησε παιδί. Οι αναπαραστάσεις 
έδειχναν τον Ποσειδώνα οπλισµένο µε την τρίαινα, που είναι το 
κατεξοχήν όπλο των ψαράδων του τόνου, και ανεβασµένο σε ένα άρµα, 
που το έσερναν τερατώδη ζώα, µισό άλογα και µισό φίδια, το 
περιτριγύριζαν ψάρια, δελφίνια, θαλασσινά πλάσµατα κάθε είδους 
καθώς και Νηρηίδες και διάφορα πνεύµατα, όπως ο Πρωτέας, ο Γλαύκος 
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κτλ»126. Ο Πλάτωνας κάνει αναφορά στον Ποσειδώνα στο Γοργία (523) 
και στον Κριτία (113c), στο µύθο το σχετικό µε την Ατλαντίδα. 

Προµηθέας = «Ο Προµηθέας είναι ξάδελφος του ∆ία. Είναι γιος 
του Τίτανα Ιαπετού. Σχετικά µε το όνοµα της µητέρας του οι παραδόσεις 
ποικίλλουν. Την ονοµάζουν Ασία, κόρη του Ωκεανού, ή Κλυµένη, 
Ωκεανίδα και αυτή. Ο Προµηθέας έχει πολλούς αδελφούς, τον Επιµηθέα, 
που σε αντίθεση µε τον ίδιο, είναι ο κατεξοχήν αδέξιος , τον Άτλαντα, 
τον Μενοίτιο. Ο Προµηθέας παντρεύτηκε µε την Κλεαινώ ή Κλυµένη. 
Παιδιά του είναι ο ∆ευκαλίωνας, ο Λύκος, και ο Χιµαιρέας. Σ’ αυτά 
µερικές φορέα προσθέτουν τον Αιτναίο, τον Έλληνα και τη Θήβη. Στη 
θεογονία ο Προµηθέας είναι ο ευεργέτης της ανθρωπότητας και όχι ο 
δηµιουργός της. Ο Προµηθέας εξαπάτησε το ∆ία για χάρη των 
ανθρώπων. Μια πρώτη φορά στη Μηκώνη κατά τη διάρκεια µιας 
επίσηµης θυσίας, χώρισε ένα βόδι σε δυο µερίδια. Στο ένα έβαλε 
σκεπασµένα µε το δέρµα τη σάρκα και τα εντόσθια ξανασκεπάζοντάς τα 
µε την κοιλιά του ζώου. Στο άλλο τοποθέτησε τα κόκαλα, από τα οποία 
είχε αφαιρέσει το κρέας και τα είχε σκεπάσει µε άσπρο λίπος. Έπειτα 
είπε στο ∆ία να διαλέξει το µερίδιό του, το υπόλοιπο προοριζόταν για 
τους ανθρώπους. Ο ∆ίας διάλεξε το λευκό λίπος και όταν ανακάλυψε ότι 
αυτό δεν έκρυβε παρά κόκαλα, τον έπιασε µεγάλο µίσος για τον 
Προµηθέα και για τους θνητούς, τους οποίους ο δόλος αυτός τους είχε 
ευνοήσει. Έτσι, για να τους τιµωρήσει, αποφάσισε να µην τους 
ξαναστείλει ποτέ πια τη φωτιά. Τότε, για µια ακόµη φορά, ο Προµηθέας 
τους βοήθησε. Έκλεψε σπίθες φωτιάς από τον τροχό του ήλιου και τις 
χάρισε στη γη κρυµµένες µέσα σε ένα νάρθηκα. Σύµφωνα µε άλλη 
παράδοση, ο Προµηθέας έκλεψε τη φωτιά από το καµίνι του Ηφαίστου. 
Ο ∆ίας τιµώρησε τους θνητούς και τον ευεργέτη τους. Εναντίον των 
πρώτων επινόησε και έστειλε πλάσµα ειδικά δηµιουργηµένο γι’ αυτούς, 
την Πανδώρα. Όσο για τον Προµηθέα, τον αλυσόδεσε µε ατσαλένια 
δεσµά επάνω στον Καύκασο και έστειλε έναν αετό, που τον είχε γεννήσει 
η Έχιδνα µε τον Τυφώνα, να του τρώει το συκώτι, το οποίο συνέχεια 
αναγεννιόταν. Ακόµη ορκίστηκε στη Στύγα να µη λύσει ποτέ από το 
βράχο τον Προµηθέα. Ωστόσο, όταν ο Ηρακλής πέρασε από τη περιοχή 
του Καύκασου, σκότωσε µε ένα βέλος τον αετό του Προµηθέα και 
απελευθέρωσε τον ίδιο. Ο ∆ίας χάρηκε µε το κατόρθωµα, που µεγάλωσε 
τη δόξα του γιου του και δε διαµαρτυρήθηκε. Για να κρατήσει όµως τον 
όρκο του, παράγγειλε στον Προµηθέα να φοράει ένα δαχτυλίδι 
καµωµένο από το ατσάλι των αλυσίδων του και απο ένα κοµµάτι του  
βράχου επάνω στον οποίο ήταν δεµένος. Έτσι ατσάλινος πάλι δεσµός 
συνέχισε να δένει τον Τίτανα µε το βράχο του. Τον καιρό εκείνο ο 
Κένταυρος Χείρωνας υπέφερε χωρίς σταµατηµό από τραύµα, που του 
είχε προκαλέσει ένα βέλος του Ηρακλή, και γι’ αυτό ζήτησε να πεθάνει. 
Ως αθάνατος που ήταν έπρεπε να βρει κάποιον που να δεχτεί την 
αθανασία του. Ο Προµηθέας του έκανε τη χάρη αυτή. Πήρε τη θέση του 
και έγινε αθάνατος. Ο ∆ίας αποδέχτηκε την απελευθέρωση και την 
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αθανασία του Τίτανα, γιατί του είχε προσφέρει µεγάλη υπηρεσία 
αποκαλύπτοντας του έναν πολύ παλιό χρησµό, σύµφωνα µε τον οποίο το 
παιδί που θα αποκτούσε από τη Θέτιδα θα ήταν πιο δυνατό από τον ίδιο 
και θα τον εκθρόνιζε. Ο Προµηθέας είχε χαρίσµατα µάντη. Αυτός 
υπέδειξε στον Ηρακλή πώς να προµηθευτεί τα χρυσά µήλα, 
πληροφορώντας τον ότι µόνο ο Άτλαντας θα µπορούσε να τα κόψει από 
τον κήπο των Εσπερίδων. Αυτός επίσης δίδαξε στο γιο του ∆ευκαλίωνα 
τον τρόπο να σωθεί από τον µεγάλο κατακλυσµό που σχεδίασε ο ∆ίας, 
για να εξαφανίσει το ανθρώπινο γένος και αυτός είχε την ικανότητα να 
τον προβλέψει»127. Ο Πλάτων αναφέρεται στον Προµηθέα στον 
Πρωταγόρα (320d) και στον Φίληβος (16c). 

Πυριφλεγέθων = «Πυριφλεγέθων είναι ένα ακόµα όνοµα του 
Φλεγέθωνα, του ποταµού της φωτιάς στον Κάτω Κόσµο»128. «Ο Φλεγέθων 
ήταν ένα από τα πέντε ποτάµια που περιτριγύριζαν τον Άδη. Ήταν ένα 
ποτάµι φωτιάς το οποίο εκβάλλει στον Αχέροντα»129. «Η σηµασία του 
ονόµατος του ποταµού ήταν φλεγόµενα κάρβουνα»130. Ο Πλάτωνας στο 
Φαίδωνα (113b) υπογραµµίζει ότι οι ψυχές που είχαν δολοφονήσει τους 
γονείς τους µεταφέρονταν µε ένα κύµα από τον Τάρταρο στον 
Πυριφλεγέθοντα.  

Ραδάµανθυς (Ραδάµανθης) = «Ο Ραδάµανθυς είναι Κρητικός 
ήρωας, που θεωρείται ένας από τους τρεις γιους του ∆ία και της Ευρώπης 
και αδελφός του Μίνωα και του Σαρπηδόνα. Υιοθετήθηκε µαζί µε τους 
αδελφούς του από τον Κρητικό βασιλιά Αστερίωνα, στον οποίο ο ∆ίας 
είχε δώσει την Ευρώπη. Υπήρχε και ένας τοπικός µύθος, που έλεγε τον 
Ραδάµανθυ γιο του Ηφαίστου. Ο Ραδάµανθυς φηµιζόταν για τη σοφία 
και τη δικαιοσύνη του. Του απέδιδαν την οργάνωση του κρητικού 
κώδικα, που χρησίµευσε ως υπόδειγµα στις ελληνικές πόλεις. Μετά το 
θάνατό του, λένε, είχε κληθεί στον Κάτω Κόσµο, για να κρίνει τους 
νεκρούς µαζί µε τον αδελφό του Μίνωα και µε έναν άλλο γιο του ∆ία, 
τον Αιακό. Ο Ραδάµανθυς προς το τέλος της ζωής του έφυγε από την 
Κρήτη, πήγε στη Βοιωτία και εκεί παντρεύτηκε την Αλκµήνη. Στην 
Οδύσσεια γίνεται λόγος για ένα ταξίδι του Ραδάµανθυ µε φαιακικά 
πλοία στην Εύβοια, για να αναζητήσει τον Γίγαντα Τιτυό. Του απέδιδαν 
ως γιους τον Γόρτυνα, τον επώνυµο ήρωα της κρητικής πόλης Γόρτυνας, 
και τον Ερυθρό, τον ιδρυτή των Ερυθρών στη Βοιωτία»131. Ο Πλάτων 
κάνει λόγο για το Ραδάµανθυ στο Γοργία  (523e) και στην Απολογία 
(41). 

Σειρήνες = «Οι Σειρήνες είναι θαλασσινοί δαίµονες µε σώµα µισό 
γυναίκας και µισό πουλιού. Άλλοτε θεωρούνταν κόρες της Μελποµένης 
και του θεού – ποταµού Αχελώου, άλλοτε πάλι κόρες του Αχελώου και 
της Στερόπης, που ήταν κόρη του Πορθάονα και της Ευρύτης. Ακόµη 
πίστευαν πως γονείς τους ήταν ο Αχελώος και η µούσα Τερψιχόρη ή και 
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ο θαλασσινός θεός Φόρκης. Οι Σειρήνες αναφέρονται για πρώτη φορά 
στην Οδύσσεια. Εκεί είναι δύο στον αριθµό. Άλλες παραδόσεις 
µεταγενέστερες γνωρίζουν τέσσερις (Τελής, Ραιδνή, Μόλπη, Θελξιόπη), ή 
και τρεις (Πεισινόη, Αγλαόπη, Θελξιέπεια που λέγονται και Παρθενόπη, 
Λευκωσία και Λίγεια). Οι µυθογράφοι αναφέρουν παραδοσιακά ότι 
είναι αξιόλογοι µουσικοί και γνωρίζουν ακόµη και τη θέση που παίρνει 
η καθεµιά στην τριφωνία ή τετραφωνία. Η µία έπαιζε λύρα, η άλλη αυλό 
και η τρίτη τραγουδούσε. Οι Σειρήνες ήταν εγκατεστηµένες σε ένα νησί 
της Μεσογείου και µε την µουσική τους προσέλκυαν τους ναύτες που 
περνούσαν από εκεί κοντά και τους καταβρόχθιζαν. ∆ιηγούνται πως οι 
Αργοναύτες πέρασαν από τις Σειρήνες, αλλά ο Ορφέας τραγουδούσε 
τόσο µελωδικά, ώστε οι ήρωες δεν είχαν την παραµικρή επιθυµία να 
πλησιάσουν στην ακτή. Όταν ο Οδυσσέας πέρασε από τις ίδιες ακτές, 
παράγγειλε σε όλους τους ναύτες του να βουλώσουν τα αυτιά τους µε 
κερί. Ο ίδιος δέθηκε στο κατάρτι και απαγόρευσε στους ναύτες του να 
τον λύσουν. Ο Οδυσσέας µόλις άρχισε να ακούει τη φωνή των Σειρήνων, 
αισθάνθηκε ακατανίκητη επιθυµία να πάει κοντά τους. Οι σύντροφοί 
του όµως τον εµπόδισαν. Αγανακτισµένες για την αποτυχία τους οι 
Σειρήνες ρίχτηκαν στη θάλασσα και χάθηκαν. Οι Σειρήνες δεν είχαν 
πάντοτε φτερούγες πουλιών. Άλλοτε ήταν συνηθισµένες κοπέλες, 
συντρόφισσες της Περσεφόνης. Όταν όµως την απήγαγε ο Πλούτωνας, 
ζήτησαν από τους θεούς να τους δώσουν φτερά, για να µπορέσουν να 
αναζητήσουν τη σύντροφό τους. Ή διηγούνται ακόµη πως η Αφροδίτη 
τους πήρε την οµορφιά τους, επειδή περιφρονούσαν τις χάρες του έρωτα. 
Τέλος διηγούνταν ακόµη ότι µετά τη µεταµόρφωση τους θέλησαν να 
ανταγωνιστούν µε τις Μούσες. Οργισµένες αυτές τους έβγαλαν τα φτερά 
και στεφανώθηκαν µε τα λάφυρά τους. Κατά την παράδοση το νησί των 
Σειρήνων τοποθετείται κατά µήκος της νότιας Ιταλίας. Στις θεωρητικές 
εσχατολογικές µελέτες τις µεταγενέστερες από την επική ποίηση 
θεωρούσαν τις Σειρήνες θεότητες του Υπερπέραν, που τραγουδούσαν για 
τους Μακάρες στα νησιά των Ηλυσίων. Κατέληξαν να παρασταίνουν τις 
ουράνιες αρµονίες και µε την ιδιότητα αυτή εικονίζονται στις 
σαρκοφάγους»132. Με την τελευταία αυτή παράδοση που θέλει τις 
Σειρήνες να παρασταίνουν ουράνιες αρµονίες συµφωναί και ο Πλάτων, ο 
οποίος στην Πολιτεία (617b) διηγείται ότι πάνω σε κάθε σφόνδυλο του 
αδραχτιού της Ανάγκης τραγουδά µια Σειρήνα. 

Σίσυφος = «Ο Σίσυφος είναι ο πιο πονηρός και ο πιο αδίστακτος 
θνητός. Ήταν γιος του Αίολου και ανήκε στο γένος του ∆ευκαλίωνα. 
Υπήρξε επίσης ιδρυτής της Κορίνθου, που τότε ονοµαζόταν Εφύρα. Όταν 
ο Αυτόλυκος έκλεψε τα κοπάδια του. Ο Σίσυφος πήγε να τα αναζητήσει 
και κατόρθωσε να αποδείξει την κυριότητά του, δείχνοντας το όνοµά 
του, που είχε χαράξει κάτω από τις οπλές των ζώων. Κατά τύχη η ηµέρα 
εκείνη ήταν η παραµονή του γάµου της Αντίκλειας, κόρης του 
Αυτόλυκου µε τον Λαέρτη. Τη νύχτα ο Σίσυφος βρήκε τρόπο να γίνει 
εραστής της κοπέλας, που συνέλαβε από αυτόν ένα γιο, αυτόν που 
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επρόκειτο να είναι ο Οδυσσέας. Όταν ο ∆ίας απήγαγε την Αίγινα, την 
κόρη του Ασωπού, πέρασε από την Κόρινθο, κι ο Σίσυφος τον είδε. Έτσι, 
όταν ο Ασωπός παρουσιάστηκε µπροστά του αναζητώντας παντού τη 
νέα, ο Σίσυφος υποσχέθηκε να του αποκαλύψει το όνοµα του απαγωγέα, 
µε τον όρο να κάµει ο Ασωπός να αναβλύσει µια πηγή στην ακρόπολη 
της πόλης. Ο Ασωπός συµφώνησε και ο Σίσυφος του είπε πως ο ένοχος 
ήταν ο ∆ίας. Αυτό το γεγονός επέσυρε πάνω στο Σίσυφο την οργή του 
αρχηγού των θεών. Μια παραλλαγή θέλει το ∆ία να τον κεραυνοβολεί 
αµέσως και να τον ρίχνει στα Τάρταρα, όπου του επέβαλε ως τιµωρία να 
κυλά αιώνια έναν πελώριο βράχο ανεβαίνοντας µια πλαγιά. Μόλις ο 
βράχος έφτανε στην κορυφή, ξανακυλούσε παρασυρµένος από το δικό 
του βάρος, και η δουλειά έπρεπε να ξαναρχίσει. Στην Οδύσσεια, 
θεωρείται ότι είχε µια άλλη εξήγηση. Πράγµατι ο ∆ίας, οργισµένος από 
το ότι τον κατέδωσε ο Σίσυφος, του έστειλε το δαίµονα του θανάτου, για 
να τον σκοτώσει. Ο Σίσυφος, αντί να αφεθεί στην τύχη του, έπιασε το 
θάνατο και τον έδεσε µε αλυσίδες, τόσο σφιχτά που για λίγο διάστηµα 
δεν πέθαινε πια κανένας άνθρωπος. Χρειάστηκε να επέµβει ο ∆ίας, που 
ανάγκασε το Σίσυφο, να ελευθερώσει το θάνατο. Το πρώτο θύµα υπήρξε 
φυσικά ο Σίσυφος. Αντί όµως ο Σίσυφος να υποταχτεί στη µοίρα του, 
πριν πεθάνει, παράγγειλε κρυφά στη γυναίκα του να µην του αποδώσει 
νεκρικές τιµές. Όταν έφτασε στο Κάτω Κόσµο, ο Άδης τον ρώτησε για 
ποιο λόγο δεν ήρθε εκεί µε τους συνηθισµένους τύπους. Ο Σίσυφος 
παραπονέθηκε πολύ για την ασέβεια της γυναίκας του και 
αγανακτισµένος πήρε την άδεια από το θεό να ξαναγυρίσει στη γη, για 
να την τιµωρήσει και να την επαναφέρει στον ίσιο δρόµο. Όταν ο 
Σίσυφος βρέθηκε στη γη, δεν ξαναγύρισε στον Κάτω Κόσµο και έζησε 
µέχρι τα βαθιά γεράµατα. Όταν όµως πέθανε για τα καλά πια, οι θεοί  
επιθυµώντας να αποφύγουν κάθε απόδραση , του επέβαλαν µια ασχολία, 
που δεν του άφηνε καθόλου ανάπαυλα και καµία δυνατότητα φυγής. Ο 
Σίσυφος είχε γυναίκα του τη Μερόπη, µια από τις Πλειάδες, τη µόνη που 
παντρεύτηκε θνητό. Στους απογόνους του, περιλαµβάνονται κυρίως ο 
Γλαύκος και ο Βελλεροφρόντης»133. Ο Πλάτων µιλάει για το Σίσυφο στην 
Απολογία (41b) όπου ο Σωκράτης λέει ότι αν πεθάνει και πάει στον Άδη 
θα έχει την ευκαιρία να εξετάσει άντρες σπουδαίους όπως ο Σίσυφος. 
Στον Γοργία (525e) αναφερόµενος στο γεγονός ότι η εξουσία διαφθείρει 
τους ανθρώπους φέρνει ως παραδείγµατα βασιλιάδες που βασανίζονται 
στον Άδη εξαιτίας των αδικηµάτων τους συνεχώς και ανάµεσά τους είναι 
και ο Σίσυφος.  

Στύγα = «Η Στύγα είναι ποτάµι του Κάτω Κόσµου. Στη Θεογονία 
του Ησιόδου η Στύγα είναι το µεγαλύτερο από τα παιδιά του Ωκεανού 
και της Τηθύος. Η γενεαλογία όµως που ο Υγίνος βάζει στην αρχή αυτών 
των µύθων τη θεωρεί ως ένα από τα παιδιά της Νύκτας και του Έρεβους. 
Τις περισσότερες φορές η Στύγα είναι παντρεµένη µε τον Πάλλαντα, µε 
τον οποίο αποκτά τον Ζήλο, τη Νίκη, το Κράτος και τη Βία. Κατά τη 
µάχη του ∆ία προς τους Γίγαντες βοήθησε µε τα παιδιά της το βασιλιά 
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των θεών και συντέλεσε στην εδραίωση της νίκης του. Ως ανταµοιβή γι’ 
αυτό ο ∆ίας της παραχώρησε το δικαίωµα να είναι εγγυήτρια των 
επισήµων όρκων που έδιναν οι θεοί. Τέλος ένα από τα παιδιά, που 
αποδίδονται στη Στύγα, είναι ο Ασκάλαβος ή Ασκάλαφος. Στύγα 
ονοµαζόταν και µια πηγή στην Αρκαδία, όχι µακριά από το χωριό 
Νώνακρη. Η πηγή αυτή ανάβλυζε από ένα ψηλό βράχο και ύστερα 
χανόταν κάτω από τη γη. Στα νερά της απέδιδαν ολέθριες ιδιότητες. 
Ήταν δηλητήριο για ανθρώπους και ζώα. Συνέτριβε το σίδερο και τα 
άλλα µέταλλα καθώς και τα αγγεία που βουτούσαν σ’ αυτή. Πάντως η 
οπλή του αλόγου µπορούσε να αντισταθεί στο νερό της πηγής αυτής και 
δεν καταστρεφόταν από αυτό. Ο Παυσανίας, που µας διασώζει την 
απαρίθµηση των ιδιοτήτων του νερού της Στύγας, υπαινίσσεται κάποιο 
µύθο, σύµφωνα µε τον οποίο ο Αλέξανδρος δηλητηριάστηκε από το νερό 
της πηγής αυτής. Θεωρούσαν επίσης πως το νερό του ποταµού του Κάτω 
Κόσµου είχε µαγικές ιδιότητες. Στο ποτάµι αυτό, λένε, βούτηξε η Θέτιδα 
τον Αχιλλέα, για να τον κάνει άτρωτο. Κυρίως όµως το νερό της Στύγας 
το χρησιµοποιούσαν για να δώσουν επισήµους όρκους. Όταν κάποιος 
θεός ήθελε να δεσµευτεί µε όρκο, ο ∆ίας έστελνε την Ίριδα να πάρει µε 
µα υδρία νερό της Στύγας και να το µεταφέρει στον Όλυµπο για να γίνει 
µάρτυρας του όρκου. Αν ο θεός κατόπιν καταπατούσε τον όρκο του, τον 
περίµενε µια φοβερή τιµωρία. Έµενε έναν ολόκληρο χρόνο, χωρίς να 
πάρει αναπνοή, και δεν πλησίαζε στα χείλη ούτε αµβροσία ούτε νέκταρ. 
Στο τέλος αυτού του χρόνου του επιβαλλόταν άλλη δοκιµασία. Για εννέα 
χρόνια έµενε αποτραβηγµένος από τους άλλους θεούς. ∆εν απολάµβανε 
τα παλιά του προνόµια παρά µόνο το δέκατο χρόνο. Η φύση του 
µοιραίου αυτού νερού, αποτελεί λένε, ένα βραχίονα του Ωκεανού, 
ακριβέστερα το δέκατο τµήµα του αρχικού ποταµού. Τα άλλα εννέα 
τµήµατα σχηµάτιζαν εννέα σπειροειδής καµπύλες, µε τις οποίες ο 
ποταµός περιέβαλε το δίσκο της γης. Τον αριθµό αυτό των εννέα σπειρών 
τον ξαναβρίσκουµε στην περιγραφή από τον Βιργίλιο της Χθόνιας 
Στύγας, που περιβάλλει µε τους µαιάνδρους της το βασίλειο του Κάτω 
κόσµου»134. Ο Πλάτων αναφέρεται στη Στύγα και τα νερά της στο 
Φαίδωνα (113c). 

Στύγα λίµνη = «Η λίµνη αυτή σχηµατίζεται στο εσωτερικό µιας 
σπηλιάς κοντά στην κορυφή του όρους Στύγα. Τα νερά της προέρχονται 
από τον υπόγειο ποταµό του Άδη και πάνω σ’ αυτά έδιναν όρκο οι 
αθάνατοι θεοί. Η Στύγα της Θεσπρωτίας βρισκόταν στο εσωτερικό µιας 
σπηλιάς, στη βορινή πλαγιά του όρους Ερηµίτης, κοντά στην κορυφή. 
Στύγα ονοµάζεται και άλλη µια λίµνη στο όρος Χελµός της Αρκαδίας 
που βρίσκεται επίσης στο εσωτερικό µιας κρυφής σπηλιάς»135. Στο 
Πλατωνικό Φαίδωνα (113c) υπάρχει αναφορά στη λίµνη αυτή. 

Τάνταλος = «Ο Τάνταλος συνήθως θεωρείται γιος του ∆ία και της 
Πλουτώς, κόρης του Κρόνου ή και του Άτλαντα. Βασίλευε στη Φρυγία ή 
και στη Λυδία, στο όρος Σίπυλος. Ήταν πάµπλουτος και αγαπηµένος των 
θεών, που τον δέχονταν στα συµπόσια τους. Είχε παντρευτεί µια από τις 
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κόρες του Άτλαντα, την Πλειάδα ∆ιώνη. Αλλά του αποδίδουν και άλλη 
γυναίκα, την  Ευρυάνασσα, κόρη του θεού-ποταµού Πακτωλού. Μερικοί 
µυθογράφοι αναφέρουν ως γυναίκα του ακόµη την Κλυτία, κόρη του 
Αµφιδάµαντα, και τη Στερόπη, µια άλλη Πλειάδα. Τα παιδιά του είναι ο 
Πέλοπας και η Νιόβη, στα οποία κάποτε προσθέτουν το Βροτέα, τον 
∆άσκυλο και µερικά άλλα. Από τον Τάνταλο µε τη µεσολάβηση του 
Πέλοπα κατάγονται ο Θυέστης, ο Ατρέας και τέλος ο Αγαµέµνονας και ο 
Μενέλαος. Εκείνο όµως που πιο πολύ έκαµε τον Τάνταλο διάσηµο στη 
µυθολογία είναι η τιµωρία η οποία του επιβλήθηκε στον Άδη και της 
οποίας µια περιγραφή δίνεται ήδη στην Οδύσσεια, στη Νέκυια. Οι 
συγγραφείς ωστόσο δε συµφωνούν για την αιτία αυτής της τιµωρίας. Τον 
κατηγορούσαν για αλαζονεία. Προσκαλεσµένος από τους θεούς στο 
τραπέζι τους είχε, λένε, αποκαλύψει στους θνητούς τα θεϊκά µυστικά, για 
τα οποία συζήτησαν ελεύθερα µπροστά του. Ή ότι είχε κλέψει νέκταρ 
και αµβροσία κατά τη διάρκεια αυτών των συµποσίων και τα είχε 
προσφέρει  στους θνητούς φίλους του.  Ή ότι ο Τάνταλος είχε θυσιάσει 
το γιο του για να ετοιµάσει ένα γεύµα, που το πρόσφερε στους θεούς. 
Όποιο και να ήταν το σφάλµα του, η τιµωρία του έµεινε αξιοµνηµόνευτη. 
Τον είχαν βάλει στον Άδη κάτω από µια τεράστια πέτρα, που ήταν 
πάντοτε έτοιµη να πέσει, αλλά που ωστόσο έµενε αιώνια σε ισορροπία. 
Έλεγαν επίσης ότι η τιµωρία του ήταν αιώνια πείνα και δίψα. 
Βυθισµένος στο νερό ίσαµε το λαιµό, δεν µπορούσε να πιεί, γιατί αυτό 
έφευγε, κάθε φορά που προσπαθούσε να βρέξει τα χείλη του. Ακόµη 
επάνω στο κεφάλι του κρεµόταν ένα κλαδί φορτωµένο µε φρούτα, µόλις 
όµως σήκωνε το χέρι του, το κλαδί υψωνόταν απότοµα πιο ψηλά από 
όσο µπορούσε να το φτάσει»136. Ο Πλάτωνας Γοργίας (525e) αναφέρει 
τον Τάνταλο ως έναν από τους βασιλιάδες που διέπραξαν αδικίες και 
τιµωρούνται αιώνια στον Άδη.  

Τάρταρος = «Στα οµηρικά ποιήµατα και τη Θεογονία του 
Ησίοδου, ο Τάρταρος εµφανίζεται ως η πιο βαθιά περιοχή του κόσµου, 
που βρίσκεται πιο κάτω από τον Άδη. Μεταξύ του Άδη και του 
Ταρτάρου υπάρχει τόση απόσταση όση µεταξύ του Ουρανού και της γης. 
Ο Τάρταρος είναι τα ίδια τα θεµέλια του Σύµπαντος. Η µυθική 
παράδοση δείχνει ότι στον Τάρταρο φυλάκισαν διαδοχικά οι διάφορες 
θεϊκές γενιές τους αντιπάλους τους. Ο Ουρανός είχε κλείσει εκεί τα 
πρώτα του παιδιά, που είχε αποκτήσει από τη Γαία, τους Κύκλωπες 
Άργη, Στερόπη και Βρόντη. Η Γαία είχε ξεσηκώσει τους Τιτάνες εναντίον 
του πατέρα τους. Έπειτα από τη νίκη τους, ο Κρόνος, ο νεαρότερος από 
τους Τιτάνες, απελευθέρωσε τους Κύκλωπες, αλλά έσπευσε να τους 
ξαναφυλακίσει. Οι Κύκλωπες τελικά ελευθερώθηκαν από το ∆ία, που 
τους πήρε σύµµαχους στον αγώνα εναντίον των Τιτάνων και των 
Γιγάντων. Οι Τίτανες µε τη σειρά τους καταβαραθρώθηκαν στον 
Τάρταρο από το ∆ία, που τον βοήθησαν οι αδελφοί του Άδης και 
Ποσειδώνας. Και οι καινούργιοι άρχοντες τοποθέτησαν φρουρούς τους, 
τους Εκατόχειρες, το Γύη, τον Κόττο και τον Βριάρεο. Ο Τάρταρος 
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παρέµεινε ένας φοβερός τόπος για τους Ολύµπιους. Όταν κάποιος από 
αυτούς προβάλλει κάποια αντίσταση στο ∆ία, εκείνος απειλεί να τον 
κλείσει στον Τάρταρο και ο επαναστάτης σπεύδει να υπακούσει. Σιγά 
σιγά έγινε σύγχυση του Ταρτάρου µε τον κυρίως Άδη στην έννοια του 
υπογείου κόσµου και εκεί τοποθέτησαν το µέρος όπου τιµωρούνταν οι 
µεγάλοι εγκληµατίες. Με την έννοια αυτή ο Τάρταρος αντιτίθεται προς 
τα Ηλύσια Πεδία, τη διαµονή των Μακάρων. Στη Θεογονία του Ησιόδου 
ο Τάρταρος προσωποποιείται.  Ο Τάρταρος έσµιξε µε τη Γαία και 
απέκτησαν διάφορα τέρατα, τον Τυφώνα και την Έχιδνα. Στα τέρατα 
αυτά προσθέτουν κάποτε τον αετό του ∆ία και το Θάνατο»137. Ο 
Πλάτων στους µύθους που περιγράφει την πορεία της ψυχής µετά το 
θάνατο κάνει λόγο για τον Τάρταρο Φαίδων (112c – 112d), Γοργίας 
(526d), Πολιτεία (616). 

Τελαµώνας = «Ο Τελαµώνας είναι γνωστός κυρίως επειδή ήταν 
πατέρας του µεγάλου Αίαντα. Σύµφωνα µε την παράδοση, γονείς του 
ήταν ο Ακταίος και η Γλαύκη, κόρη του βασιλιά της Σαλαµίνας Κυχρέα. 
Πιο συχνά όµως ο Τελαµώνας θεωρείται γιος του Αιακού και της 
Ενδηίδας (της εγγονής του Κυχρέα) και αδελφός του Πηλέα καθώς και 
της Αλκιµάχης. Ύστερα από τη δολοφονία του Φώκου, του ετεροθαλούς 
αδελφού του, εξορίστηκε, όπως και ο Πηλέας, που κατέφυγε στη 
Θεσσαλία, ενώ ο Τελαµώνας πήγε στη Σαλαµίνα. Παρόλο που από εκεί 
προσπάθησε να πετύχει χάρη και να επιστρέψει κοντά στον πατέρα του, 
στέλνοντας τους πρέσβεις, ο Αιακός δεν του επέτρεψε να επιστρέψει στην 
Αίγινα. Στη Σαλαµίνα ο Τελαµώνας παντρεύτηκε τη Γλαύκη, την κόρη 
του βασιλιά Κυχρέα που δεν είχε γιο. Όταν ο Τελαµώνας χήρεψε, 
παντρεύτηκε την Περίβοια ή Ερίβοια.  Από την Περίβοια απέκτησε ένα 
γιο, τον Αίαντα. Η µυθική παράδοση συνδέει τον Τελαµώνα µε τις 
µεγάλες επιχειρήσεις της ηρωικής εποχής, µε το κυνήγι του Καλυδώνιου 
κάπρου και µε την Αργοναυτική εκστρατεία. Το πιο γνωστό όµως 
επεισόδιο που αποδίδεται στον Τελαµώνα είναι η συµµετοχή του στην 
άλωση της Τροίας από τον Ηρακλή. Ο Τελαµώνας µπήκε πρώτος στην 
πόλη και µε µια επιδέξια απάντηση απέφυγε τον θυµό που προκάλεσε το 
κατόρθωµα αυτό στο σύντροφό του. Ο Ηρακλής του παραχώρησε για 
γυναίκα τη κόρη του Λαοµέδοντα Ησιόνη. Από την Ησιόνη απέκτησε 
ένα γιο, τον Τεύκρο. Ο Τελαµώνας ζούσε ακόµη κατά το τέλος του 
πολέµου της Τροίας, στον οποίο συµµετείχαν οι δυο γιοι του, ο Αίαντας 
και ο Τεύκρος. Όταν ο Τεύκρος επέστρεψε χωρίς τον αδελφό του, ο 
Τελαµώνας τον έδιωξε»138. Ο Πλάτων αναφέρει το όνοµα του Τελαµώνα 
ως πατέρα του Αίαντα στην Απολογία (41b). 

Τιτυός = «Ο Τιτυός είναι γίγαντας, γιος του ∆ία και της Ελάρας, 
που αναφέρεται άλλοτε ως κόρη του Ορχοµενού και άλλοτε ως κόρη του 
Μινύα. Ο ∆ίας, από φόβο για τη ζήλεια της Ήρας έκρυψε την έγκυο 
ερωµένη του, στα έγκατα της γης. Και από τη γη βγήκε µόλις γεννήθηκε ο 
Γίγαντας Τιτυός. Όταν η Λητώ χάρισε στον ∆ία την Άρτεµη και τον 
Απόλλωνα, η Ήρα από ζήλεια για την αντίπαλό της, εξαπέλυσε εναντίον 
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της τον τερατώδη Τιτυό, εµπνέοντας του την επιθυµία να τη βιάσει. Ο 
∆ίας όµως κεραυνοβόλησε τον Τιτυό και τον καταβαράθρωσε στον Άδη, 
όπου δυο φίδια (ή αετοί) καταβρόχθισαν το συκώτι του που 
ξαναγεννιόταν ανάλογα µε τις φάσεις της σελήνης. Σύµφωνα  µε άλλους 
συγγραφείς, τα δυο παιδιά της Λητώς προστάτευσαν τη µητέρα τους και 
σκότωσαν το τέρας µε τα βέλη τους. Έτσι ο Τιτυός έµεινε αιώνια στο 
έδαφος, όπου το σώµα του κάλυπτε εννέα «εκτάρια». Στην Εύβοια 
υπήρχε ένα σπήλαιο, όπου λάτρευαν τον Τιτυό»139. Στο Γοργία (525e) ο 
Πλάτωνας αναφέρει τον Τιτυό ως έναν από τους νεκρούς που 
τιµωρούνταν συνέχεια στον Άδη. 

Τριπτόλεµος = «Ο Τριπτόλεµος είναι ο κατεξοχήν Ελευσίνιος 
ήρωας, που συνδέεται µε το µύθο της ∆ήµητρας. Θεωρείται βασιλιάς της 
Ελευσίνας ή γιος του βασιλιά Κελεού και της Μετάνειρας και αδελφός 
του ∆ηµόφωντα ή γιος του ∆υσαύλη και της Βαυβώς ή ακόµη του ήρωα 
Ελευσίνα ή τέλος της Γαίας και του Ωκεανού. Η ∆ήµητρα για να 
ανταµείψει τη φιλοξενία που δέχτηκε από τους γονείς του Τριπτόλεµου 
στην Ελευσίνα, χάρισε στον Τριπτόλεµο ένα άρµα, που το έσερναν 
φτερωτοί δράκοντες, και τον διέταξε να διατρέξει τον κόσµο σπέρνοντας 
παντού σπόρους σιταριού. Σε µερικές χώρες ο Τριπτόλεµος αντιµετώπισε 
σφοδρές αντιδράσεις. Ο βασιλιάς π.χ των Γετών Καρναβών σκότωσε έναν 
από τους δράκοντές του , η ∆ήµητρα όµως τον αντικατέστησε αµέσως µε 
έναν άλλο. Στην Πάτρα ο Ανθείας, γιος του Εύµηλου, προσπάθησε να 
ζέψει τους δράκοντες στο θεϊκό άρµα και να σπείρει µόνος του, ενώ ο 
Τριπτόλεµος κοιµόταν. Ο Ανθείας όµως έπεσε από το άρµα και 
σκοτώθηκε. Ο Πλάτων στην Απολογία (41a) αναφέρει τον Τριπτόλεµο 
ως δικαστή των Νεκρών στον Κάτω Κόσµο, όπου εµφανίζεται κάποτε 
δίπλα στον Αιακό, τον Μίνωα και το Ραδάµανθυ. Στον Τριπτόλεµο 
απέδιδαν τη θέσπιση των Θεσµοφοριών, που είναι γιορτές της ∆ήµητρας 
στην Αθήνα. Κάποτε ο Τριπτόλεµος θεωρείται πως ήταν το αντικείµενο 
των µαγειών της θεάς»140.  

Τηθύς = Η Τηθής είναι Τιτανίδα, κόρη του Ουρανού και της Γαίας 
και γυναίκα του Ωκεανού. Συµβολίζει τη γόνιµη δύναµη της θάλασσας. Ο 
Πλάτων αναφέρει στο έργο του Θεαίτητος 180d ότι οι ποιητές θεωρούν 
γεννήτορες των πάντων τα δύο ασταµάτητα ρεύµατα, τον Ωκεανό και 
την Τηθύ. 

Φάσης (Φάσις) = «Ο Φάσης είναι ο θεός του οµωνύµου ποταµού 
στην κολχίδα. ∆ιηγούνταν πως ήταν γιος του Ήλιου και της Ωκεανίδας 
Ωκυρρόης. Επειδή όµως συνέλαβε επ’ αυτοφόρω τη µητέρα του να 
διαπράττει µοιχεία, τη σκότωσε. Κυνηγηµένος από τις Ερινύες ρίχτηκε 
στον ποταµό που ως τότε λεγόταν Αρκτούρος και που από τότε πήρε το 
όνοµα Φάσης»141. «Το ποτάµι της Μικράς Ασίας Φάσις πηγάζει από τα 
Μουχικά όρη, διαρρέει την Κολχίδα και εκβάλει στα ανατολικά του 
Ευξείνου πόντου.  Στην αρχαιότητα το θεωρούσαν ως το σύνορο µεταξύ 
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της Ευρώπης και της Ασίας»142. Το µέρος του φάσιδος και τις Ηράκλειες 
Στήλες χρησιµοποιεί ο Πλάτωνας ως όρια για τον τότε γνωστό κόσµο στο 
διάλογο Φαίδων 190b. 

Χάρων = «Είναι ένα πνεύµα του Κάτω Κόσµου. ∆ουλειά του είναι 
να περνά τις ψυχές µέσα από τα έλη του Αχέροντα στην άλλη όχθη του 
ποταµού των νεκρών. Για πληρωµή οι νεκροί δίνουν έναν οβολό. Για το 
λόγο αυτό υπήρχε η συνήθεια να βάζουν ένα κέρµα στο στόµα των 
νεκρών, τη στιγµή που τους έθαβαν. Παρουσιάζουν το Χάροντα ως έναν 
πολύ άσχηµο γέροντα µε παχιά ολόγκριζη γενειάδα, που φοράει ένα 
κουρελιασµένο πανωφόρι και ένα στρογγυλό καπέλο. ∆ιευθύνει τη 
νεκρική βάρκα, αλλά δεν κωπηλατεί. Τη δουλειά αυτή την κάνουν οι 
ίδιες οι ψυχές. Παρουσιάζεται τυραννικός και βίαιος απέναντί τους σαν 
ένας πραγµατικός υποταχτικός άλλου. Όταν ο Ηρακλής κατέβηκε στον 
Άδη, πίεσε το Χάροντα να τον περάσει µε τη βάρκα του. Καθώς εκείνος 
αρνιόταν, ο Ηρακλής άρπαξε το γάντζο του βαρκάρη και του κατάφερε 
τέτοια χτυπήµατα, που ο Χάροντας αναγκάστηκε να υπακούσει. Εκτός 
από αυτό ο Χάροντας στη συνέχεια τιµωρήθηκε, γιατί επέτρεψε σε έναν 
ζωντανό να εισχωρήσει στον κόσµο των νεκρών και υποχρεώθηκε να 
περάσει ένα χρόνο αλυσοδεµένος»143. 

Ψυχή = «Ψυχή ήταν το όνοµα της ηρωίδας ενός µύθου, που µας 
διασώθηκε από τον Απουήλιο στις µεταµορφώσεις του. Η Ψυχή ήταν 
κόρη ενός βασιλιά και είχε άλλες δύο αδερφές. Επειδή όµως είχε µεγάλη 
οµορφιά κανένας νέος δεν τη ζητούσε σε γάµο. Οι γονείς της 
απελπισµένοι, ρώτησαν το µαντείο αν θα την  παντρέψουν ποτέ και αυτό 
τους απάντησε ότι έπρεπε να τη στολίσουν και να την αφήσουν σε ένα 
βράχο, που θα ερχόταν ένα τροµερό τέρας να την κάνει δική του. Οι 
γονείς της έκαναν όλα όσα τους υπέδειξε το µαντείο και όταν η Ψυχή 
έµεινε µόνη ένας άνεµος τη σήκωσε ψηλά και την παρέσυρε στους 
αιθέρες. Έπειτα έφτασε σε µια βαθιά κοιλάδα κι εκεί αποκοιµήθηκε 
βαθιά. Όταν ξύπνησε βρέθηκε στον κήπο  ενός παλατιού από χρυσάφι 
και µάρµαρο. Εκεί την δέχτηκαν φωνές που της αποκάλυψαν ότι ήταν 
σκλάβες στη διάθεσή της. Πέρασε η µέρα και τη νύχτα αισθάνθηκε δίπλα 
της µια παρουσία. Ήταν ο σύζυγός της, για τον οποίο είχε µιλήσει ο 
µάντης. Αυτός της εξήγησε ότι κάθε βράδυ θα ερχόταν στο παλάτι αλλά 
ότι θα ήταν αδύνατον να τον δει, γιατί τότε θα τον έχανε για πάντα. Η 
Ψυχή ήταν ευτυχισµένη, αλλά επιθυµούσε να δει τους γονείς της. Ζήτησε 
την άδεια του άντρα της κι έτσι ο άνεµος την µετέφερε από εκεί που την 
είχε πάρει κι ύστερα την πήγε σπίτι της. Την υποδέχτηκαν µε χαρά, 
ήρθαν και οι παντρεµένες αδερφές της, που όµως ζήλεψαν την ευτυχία 
της και την έπεισαν να κρυφτεί και να δει την µορφή του άνδρα της µε 
µία λάµπα, καθώς θα κοιµόταν τη νύχτα. Η Ψυχή έκανε όπως την 
συµβούλεψαν και ανακάλυψε ότι ο άνδρας της ήταν πανέµορφος, αλλά 
απ’ την ταραχή της µια καυτή σταγόνα λαδιού, έπεσε και έκαψε το νέο, 
που δεν ήταν άλλος απ’ τον Έρωτα. Τότε αυτός την έδιωξε απ’ το παλάτι 
και η Ψυχή απροστάτευτη περιπλανιόταν στον κόσµο κατατρεγµένη απ’ 
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την οργή της Αφροδίτης, η οποία την έκλεισε στο παλάτι της, τη 
βασάνισε και της επέβαλε διάφορα καθήκοντα, όπως να ξεδιαλέγει 
σπόρους, να µαζεύει µαλλί απ’ τα άγρια πρόβατα και τέλος να κατέβει 
στον κάτω κόσµο. Εκεί έπρεπε να ζητήσει απ’ την Περσεφόνη ένα 
φιαλίδιο µε νερό της Νιότης, που δεν έπρεπε να το ανοίξει, αυτή όµως 
δεν υπάκουσε κι έτσι έπεσε σε βαθύ ύπνο. Ωστόσο ο Έρωτας δεν 
µπορούσε να την ξεχάσει και την έψαχνε. Όταν τη βρήκε κοιµισµένη, την 
ξύπνησε µε τα βέλη του και την πήγε στο ∆ία, στον Όλυµπο, όπου και 
την παντρεύτηκε. Έπειτα και απ’ αυτό η Ψυχή συµφιλιώθηκε και µε την 
Αφροδίτη»144. Ο Πλάτωνας στα έργα του : Φαίδων 107c, Πολιτεία 617d, 
Συµπόσιο 192c, Φαίδρος 246b κάνει λόγο για την ψυχή όχι ως µυθικό 
πρόσωπο, αλλά κυρίως ως το αθάνατο, άφθαρτο και αιώνιο κοµµάτι του 
ανθρώπου. Στο Φαίδρο µάλιστα η σύσταση της ψυχής αποδίδεται  µε µία 
εικόνα ενός άρµατος, όπου ο ηνίοχος είναι το λογιστικόν µέρος της και 
τα δύο άλογα του άρµατος είναι αντίστοιχα το επιθυµητικόν και το 
θυµοειδές. 

Ωκεανός = «Ο Ωκεανός ως θεός είναι πατέρας όλων των ποταµών. 
Ο Ησίοδος στη Θεογονία ονοµάζει παιδιά του τον Νείλο, τον Αλφειό, 
τον Ηριδανό, τον Στρυµόνα, τον Μαίανδρο, τον Ίστρο, τον Φάση, τον 
Ρήσο, τον Αχελώο, τον Νέστο, τον Ρόδιο, τον Αλιάκµονα, τον Επτάπορο, 
τον Γρανικό, τον Αίσηπο, τον Σιµόεντα και άλλες τρεις χιλιάδες 
τουλάχιστον ονόµατα, αν θέλαµε να ονοµάσουµε όλους τους ποταµούς 
που γέννησε µε την Τηθύ. Από την Τήθυ απέκτησε και πολλές κόρες, τις 
Ωκεανίδες, που ενώθηκαν µε θεούς. Ο Ωκεανός είναι ο µεγαλύτερος από 
τους Τιτάνες, γιος του Ουρανού και της Γαίας. Αποτελεί ζευγάρι µε την 
Τήθυ, την αδελφή του, η οποία παριστάνει τη γόνιµη δύναµη της 
θάλασσας»145. Αναφορά στον Ωκεανό κάνει ο Πλάτων στα έργα του : 
Φαίδων 112e και Θεαίτητος 180d. 

Ωρείθυια = «Ήταν µία από τις κόρες του Ερεχθέα, Βασιλιά της 
Αθήνας, που την απήγαγε ο Βορέας, και απέκτησαν µαζί δύο γιους. 
Σύµφωνα µε άλλη παράδοση ήταν κόρη του Κέκροπα και γυναίκα του 
Μακεδόνα στον οποίο χάρισε ένα γιο, τον Εύρωπο, από τον οποίο πήρε 
το όνοµά της η οµώνυµη µακεδονική πόλη»146. Ο µύθος της αρπαγής της 
Ωρείθυιας απ΄τον Βορέα αναφέρεται και στον πλατωνικό διάλογο 
Φαίδρο  229c. 

Ώτος = «Γιος της Ιφιµέδειας και του Αλωέα, ή γιος του ίδιου του 
Ποσειδώνα και αδελφός του Έφιάλτη. Είχε υπερφυσικό µέγεθος, αυτός 
και ο αδελφός του»147. «Όταν έγιναν εννιά χρονών – είχαν πλάτος εννιά 
πήχεις (τέσσερα µέτρα περίπου) και ύψος εννιά οργιές (δεκαεπτά µέτρα) 
– αποφάσισαν να πολεµήσουν µε τους θεούς. Γι’ αυτό έβαλαν την Όσσα 
επάνω στον Όλυµπο και το Πήλιο επάνω στα δύο αυτά βουνά 
απειλώντας να φτάσουν ως τον ουρανό. Έπειτα είπαν πως θα γέµιζαν τη 
θάλασσα µε βουνά, για να την αποξηράνουν και πως θα έβαζαν τη 
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θάλασσα εκεί που ως τότε ήταν στεριά. Τέλος, εξοµολογήθηκαν τον 
έρωτά τους στις θεές. Ο Εφιάλτης ήταν ερωτευµένος µε την Ήρα, ο Ώτος 
µε την Άρτεµη. Εξοργισµένοι εναντίον του Άρη, ο οποίος είχε 
προκαλέσει το θάνατο του Άδωνη στο κυνήγι, φυλάκισαν το θεό µέσα σε 
ένα χάλκινο βάζο, αφού πριν τον είχαν αλυσοδέσει. Τον άφησαν εκεί 
δεκατρείς µήνες, ως την ώρα που ο Ερµής κατάφερε επιτέλους να τον 
απελευθερώσει σε κατάσταση έσχατης εξάντλησης. Όλα αυτά τα 
αφύσικα κατορθώµατα είχαν σαν αποτέλεσµα να επισύρουν την τιµωρία 
των θεών επάνω στους δυο αδελφούς. Άλλοτε διηγούνταν πως ο ∆ίας 
τους κεραυνοβόλησε και άλλοτε πως η Άρτεµη µεταµορφώθηκε σε ελάφι 
και µια µέρα, καθώς κυνηγούσαν στη Νάξο, ρίχτηκε ανάµεσά τους. Μέσα 
στη βία τους να χτυπήσουν το ελάφι σκότωσαν ο ένας τον άλλον. Στον 
Άδη η τιµωρία τους εξακολούθησε. Τους έδεσαν µε φίδια πάνω σε ένα 
στύλο, όπου έρχονταν να τους βασανίζει µια κουκουβάγια, που έκραζε 
αδιάκοπα»148 «ή ένας νυχτοκόρακας (ώτος) που τους βασάνιζε µε τις 
κραυγές του»149. Ο Ώτος αναφέρεται από  τον Πλάτωνα στο Συµπόσιο 
190b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
148 Βλ. Grimal P., Λεξικό της Ελληνικής και Ρωµαϊκής µυθολογίας, σ.78-79 
149 Βλ. Ραγκαβής Α., Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας, σ.69 



 153

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΠΗΓΕΣ 
 

1. Πλάτων, Απολογία Σωκράτους, Oxford Classical Texts εκδ: 

Καρδαµίτσα.  

2. Πλάτων, Γοργίας, εισαγωγή, µτφ, σχόλια: Τζουµελέας Στ, εκδ : 

Ζαχαρόπουλος, Αθήνα. 

3. Πλάτων, Θεαίτητος, εισαγωγή, µτφ, σχόλια : Β.Τατάκης εκδ: 

Ζαχαρόπουλος, Αθήνα. 

4. Πλάτων, Πολιτεία, εισαγωγή µτφ σχόλια: Γεωργούλη Κ. εκδ: 

Σιδέρης, Αθήνα, 1962. 

5. Πλάτων, Πολιτεία, εισαγωγή, µτφ, σχόλια : Γύπαρης Ι, εκδ: 

Ζαχαρόπουλος, Αθήνα. 

6. Πλάτων, Πρωταγόρας, µτφ, σχόλια : Π.Τζαβέλης, εκδ: Πατάκης, 

Αθήνα, 1991. 

7. Πλάτων, Σοφιστής, εισαγωγή, µτφ, σχόλια: Γλήνος ∆ηµήτριος ,εκδ: 

Ζαχαρόπουλος, Αθήνα. 

8. Πλάτων, Συµπόσιο, εισαγωγή, µτφ, σχόλια : Ι.Συκουτρής εκδ: 

Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα,1992. 

9. Πλάτων, Τίµαιος, εισαγωγή, µτφ, σχόλια : Β.Κάλφας εκδ: Πόλις, 

Αθήνα,1995. 

10. Πλάτων, Φαίδρος, εισαγωγή, µτφ, σχόλια : Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος, 

εκδ: Βιβλιοπωλεία της εστίας, Αθήνα, 2000. 

11. Πλάτων, Φαίδων, εισαγωγή, µτφ, σχόλια : Αραπόπουλου Κ, εκδ : 

Πάπυρος, Αθήνα, 1975. 

12. Πλάτων, Φίληβος - Κρίτων, εισαγωγή, µτφ, σχόλια : Μ. 

Ανδρόνικος, Κ. Αραπόπουλος, εκδ: Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1985. 

 

 

 

 



 154

ΛΕΞΙΚΑ – ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΕΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

13. Λωρέντη Ν., Λεξικόν των αρχαίων µυθολογικών, ιστορικών και 

γεωγραφικών κυρίων ονοµάτων. Εκδ: Κυπείρος – Παρουσία, 

Αθήνα 2003. 

14. Πελεγρίνης Θ., Λεξικό της Φιλοσοφίας εκδ: Ελληνικά γράµµατα, 

Αθήνα, 2004. 

15. Ραγκαβής Α., Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας, Ινστιτούτο 

του Βιβλίου, Α.Καρδαµίτσα, Αθήνα, 1996. 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ 

 

16. Avery C., The New Century handbook of Greek mythology and 

legend, Meredith corporation , New York, 1972. 

17. Bunson M., A dictionary of ancient Egypt, Oxford University Press, 

New York – Oxford, 1995. 

18. Grimal P., Λεξικό της Ελληνικής και Ρωµαϊκής µυθολογίας, 

επιµέλεια Ελληνικής έκδοσης : Ατσαλος, εκδ: University studio 

press, Θεσσαλονίκη, 1991. 

19. Lidell H. and Scott R., Μέγα λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης, µτφ: 

Μόσκος Ξ. εκδ: Σιδέρης, Αθήνα. 

20. Olalla P., Μυθολογικός Άτλας της Ελλάδας, εκδ: Road, Αθήνα, 

2001. 

21. Redford D. B., The Oxford encyclopedia of ancient Egypt, Vol 3, 

Oxford University Press, New York, 2001. 

22. Thibaud R.- J., Dictionnaire de mythologie et de symbolique Grecque, 

editions: Dervy, Paris, 1996. 

 

 

 



 155

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

23. Καλλιγάς Π., «Από την εικασία στην διαλεκτική. Η 

σοφιστική κληρονοµιά του Πλάτωνα», ∆ευκαλίων 21/2 

(2003). 

24. Κάλφας Β. «Η ερµηνεία του Πλατωνικού µύθου του Ηρός”, 

Θαλλώ, τεύχος 14, Χανιά, 2003. 

25. Καραµανώλης Γ., Γιατί ο Πλάτων χρησιµοποιεί µύθους; Οι 

πλατωνικές µυθοπλασίες για την ψυχή, (υπό έκδοση) 

26. Μαραγγιανού–∆ερµούση Ε, Πλατωνικά θέµατα, εκδ: 

Καρδαµίτσα, Αθήνα, 1994. 

27. Μιχαηλίδης Κ, Πλάτων λόγος και µύθος, εκδ: ΜΙΕΤ, Αθηνα, 

2000. 

28. Σκουτερόπουλος Ν., Η αρχαία σοφιστική, εκδ: Γνώση, 

Αθήνα, 1991. 

29. Σπυρόπουλος Η, Πλάτων, Μύθοι, εισαγωγή, αρχαίο κείµενο, 

µτφ, σχόλια : Σπυρόπουλος Η, εκδ : Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 

2003. 

30. Τζιόβας ∆., Μετά την αισθητική, εκδ: Γνώση, Αθήνα, 1987. 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

31. Annas J., Εισαγωγή στην Πολιτεία του Πλάτωνα, µτφ: 

Γραµµένου Χ, εκδ: Καλέντης, Αθήνα, 2006. 

32. Brisson L, Plato the myth maker, translated: Gerald Nadda F, 

The University of Chicago Press, Chicago and London, 1998. 

33. Brisson L, Platon, les motset les myths, Paris, 1982. 



 156

34. Frede M. The literary Form of Sophist form and argument in 

late Plato ed. Ml Cabe, Gill, Oxford, 1996. 

35. Jeanniere A., Πλάτων, µτφ: Βλοντάκης, Εκδ: Παπαδήµας, 

Αθήνα, 1995. 

36. Mattei J. F., Platon et le miroir du mythe, Quadrige, Paris, 2002. 

37. Moors K.F,  Platonic Myth, University Press of America, 

Washington, 1982. 

38. Morgan K, Myth and philosophy from the Presocratics to Plato, 

εκδ: Cambridge University Press, Cambridge, 2000. 

39. Natorp P. Πλάτων, µτφ : Αρζόγλου Ι., εκδ: ΜΙΕΤ, Αθήνα, 

2000. 

40. Pender E., Images of Person Unsees Plato’s Metaphors for the 

Gods and the Soul,  Sankt Augustin, 2000. 

41. Nestle W., Από το µύθο στο λόγο – η εξέλιξη της Ελληνικής 

σκέψης από τον Όµηρο ως τη σοφιστική και το Σωκράτη, 

µτφ: Γεωργίου Άννα, εκδ: Γνώση, Αθήνα, 1999. 

42. Segal R, Theorizing about myth, University of Massachusetts 

press, Amhest, 1999. 

43. Sebeok T., Myth a symposium, edited by: Thomas Α. Sebeok, 

Indiana University Press, Bloomington and London, 1965. 

44. Snell Br., Η ανακάλυψη του Πνεύµατος, µτφ Ιακώβ. ∆, Αθήνα. 

1981.  

45. Stewart J., The myths of Plato, edited by : G.R.Levy, Centaur 

Press LTD, 1970. 

46. Szlezak T. A., Πώς να διαβάζουµε τον Πλάτωνα, µτφ: Κοτζιά 

Π. εκδ: Θύραθεν, Θεσσαλονίκη, 2004. 

47. Taylor A, Πλάτων, ο άνθρωπος και το έργο του, εκδ: 

Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης., 1991. 



 157

48. Thayer, H. S., “The Myth of Er”, History of Philosophy 

Quarterly 5 1988. 

49. Todorov T., Ποιητική, µτφ: Καστρινάκη Αγγέλα, εκδ: Γνώση, 

Αθήνα, 1989. 

50. Vernant,  Μύθος και Σκέψη στην αρχαία Ελλάδα,  µτφ: 

Γεωργούδη Στ, εκδ : ∆αίδαλος – Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1989. 

51. Veyne P., Οι Έλληνες πίστευαν στους µύθους τους; ,µτφ : 

Τσάγκας,   εκδ : Ζαχαρόπουλος, Αθήνα. 


