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Πρόλογος 

 Πολιτεία του Πλάτωνα δεν εφαρμόστηκε ποτέ σε καμία 
πόλη, οπότε δεν έχουμε την τύχη να γνωρίζουμε αν ήταν 
μια ουτοπία ή μια καλή ιδέα. Και αφού η Ιστορία δεν 

επέτρεψε να δημιουργηθεί τέτοια πόλη, αυτό θα γίνει 
πραγματικότητα μέσα από ένα διήγημα. Να δούμε πώς θα 
μπορούσε να ήταν αυτή, αν εφαρμόζονταν οι Νόμοι του 
Πλάτωνα. Το ιστορικό πείραμα θα γίνει στην Καλλίπολη, μια 
αποικία στην κάτω Ιταλία. 

 

Το βιβλίο αυτό δεν φιλοδοξεί να διδάξει Φιλοσοφία. Είναι  
διήγημα και σαν τέτοιο έχει μέσα του την υπερβολή, και στην 
πλοκή του αρκετή φαντασία· παράλληλα ακροβατεί πάνω στις 
ιδέες του Πλάτωνα. 

 

Το διήγημα δανείζεται τις ιδέες του Πλάτωνα για να  
σχηματιστεί η ιστορία του. Δημιουργείται η πόλη, οι Νόμοι 
αρχίζουν να εφαρμόζονται και οι πολίτες προσπαθούν να λύσουν 
τα όσα προβλήματα εμφανίζονται μέσα σ’ αυτό το πρωτόγνωρο 
και πρωτάκουστο σύστημα διοίκησης. Οι λύσεις, στα 
προβλήματα, δίνονται από τον Πλάτωνα και τους ανθρώπους που 
αυτός επιλέγει στο ξεκίνημα του πειράματος. 

Οι  Νόμοι αποκαλύπτονται στους συμπολίτες του σιγά-σιγά 
ανάλογα με τις ανάγκες της ιστορίας και το πόσο αντέχουν αυτοί 
να ακούσουν νέα πράγματα. 

Η 



 

Οι φιλοσοφικές αρχές δίνονται από τον Πλάτωνα με το 
σταγονόμετρο, διότι τέτοιες επαναστατικές πολιτικές ιδέες 
αναστατώνουν το είναι του ανθρώπου. Ο Πλάτωνας γνωρίζει 
καλά αυτόν τον κίνδυνο και προσέχει πολύ. Θέλει να επιτύχει στο 
έργο του και δεν διακινδυνεύει να τους τα παραθέσει όλα μαζί, 
δεν είναι δα και τόσο σίγουρος ότι μπορούν να τα αποδεχτούν 
όλα μονομιάς.  

Ο κεντρικός ήρωας του διηγήματος δεν είναι ένας 
άνθρωπος, αλλά η ίδια αυτή η πολιτεία σαν σύνολο. 

Την αφήγηση την αναλαμβάνει κάποιος άποικος, που 
ξεφυτρώνει ανάμεσά τους, ενώ κάποιες άλλες φορές η αφήγηση 
περνάει με αόριστο τρόπο στη μάζα αυτή των αποίκων σαν 
σύνολο.  Σε άλλες στιγμές χάνονται αυτοί οι αφηγητές και 
αναλαμβάνει την αφήγηση ο συγγραφέας που εποπτεύει το πεδίο 
δράσης από ψηλά. 

 

Στην ανάπτυξη του διηγήματος οι βασικοί Νόμοι του 
Πλάτωνα, παρατίθενται με Courier χαρακτήρες σε δεξιά 
στοίχιση. 

 

Θα σας ήμουν ευγνώμων, αν μετά την ανάγνωση του 
διηγήματος εκ μέρους σας, κάνατε τον κόπο να με 
πληροφορήσετε σχετικά με την αίσθηση που σας προκάλεσε η 
ιστορία της «Καλλίπολης» στο mail που παραθέτω στις πρώτες 
σελίδες του βιβλίου. 



 

Αναχώρηση αποίκων από την Αθήνα 

365 π.Χ. και η Βουλή των Αθηναίων αποφασίζει την ίδρυση μιας 
αποικίας στην κάτω Ιταλία. Ορίζεται σαν ιδρυτής αυτής ο 
Πλάτωνας. 

Ξεκινάμε από την Αθήνα 99 ενήλικοι πολίτες, άντρες και 
γυναίκες,  και με τον Πλάτωνα 100. Ανάμεσά μας βρίσκονται 
πολίτες κάθε ηλικίας· μόνοι ηλικιωμένοι, ζευγάρια νιόπαντρα 
που κάποια έχουν παιδιά και κάποια όχι, ανύπαντροι νέοι και 
νέες. Ο μικρότερος ενήλικας είναι δεκαεφτά ετών και ο 
μεγαλύτερος πενήντα πέντε.  

Το πρωινό της αναχώρησης, στο λιμάνι του Πειραιά,  
επικρατεί όπως κάθε μέρα ένας πανζουρλισμός από ανθρώπους 
που πηγαινοέρχονται, από εργάτες που φορτώνουν και 
ξεφορτώνουν αγαθά, από καπεταναίους που δίνουν συνεχώς 
εντολές στα πληρώματά τους. Για μας που φεύγουμε είναι ίσως 
το πιο θλιβερό πρωινό μας. Έχουμε ανακατέψει τη λύπη -που 
χάνουμε την πόλη μας- με την περίεργη αυτή χαρά που στομώνει 
την ψυχή μας για τη νέα ζωή που επιλέξαμε να ζήσουμε. 

Το σκαρί μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα που διαθέτει η 
Αθήνα. Έχει κάνει και άλλες τέτοιες αποστολές. Πριν ανέβω στο 
πλοίο, στέκομαι στην προκυμαία και το θαυμάζω· είναι 
επιβλητικό και τεράστιο. Από τα πλευρά του ξεπετάγονται δυο 
κωπηλατικές σειρές, η μία πάνω από την άλλη. Η θάλασσα 
σήμερα έχει λίγο κυματισμό και η πλώρη του σκαριού παίζει στο 
νερό με ανάλαφρες  βουτιές και αναδύσεις. Κάθε φορά που το 



 

νερό σηκώνει το σκαρί, τα βρεγμένα του μέρη λαμπυρίζουν στον 
ήλιο και μετά, σαν να ντρέπονται, χάνονται πάλι μέσα στη 
θάλασσα. 

Φορτώνονται τώρα στο πλοίο τα τελευταία προσωπικά μας 
αντικείμενα. Μια βαρυφορτωμένη άμαξα, τη σέρνει ένα καφετί 
βόδι, κουβαλάει τις κοινές μας  προμήθειες. Τελευταίοι μπαίνουν 
οι οπλίτες που μας έδωσε η Αθήνα για να μας προστατεύουν στο 
ξένο μέρος. Δεν περιμένουμε πια κανέναν άλλον επιβάτη· ο 
καπετάνιος δίνει εντολή για σαλπάρισμα. Φίλοι και συγγενείς,  
φτασμένοι από νωρίς κι αυτοί στο λιμάνι, μας αποχαιρετούν από 
την προκυμαία. Αποχωριζόμαστε το άλλο μας μισό. Κύτταρα που 
σπάμε στα δύο για να πολλαπλασιαστούμε. Αυτή είναι και η 
επιτυχία της Αθήνας μας. μια πόλη που μεγαλώνει συνεχώς και 
συνεχώς επεκτείνεται. Καταλαμβάνει συνεχώς χώρο που της 
λείπει. Μεταλαμπαδεύει σε άλλα μέρη τα παιδιά της και τον 
πολιτισμό της· διασκορπίζει στη Μεσόγειο τη δόξα της και τα 
επιτεύγματά της. γιατί είναι σίγουρο ότι κι εκεί που θα πάμε θα 
φτιάξουμε μια νέα Αθήνα, στηριγμένη στα ίδια ιδανικά της μάνα 
γης. Γεννοβολάμε ασταμάτητα νέες αποικίες, σπέρνουμε τον 
πολιτισμό μας από δω κι από κεί. Πάμε σε άγνωστο μέρος· δεν 
ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Φίλοι και συγγενείς θα χαθούν 
για πάντα. Σχεδόν ποτέ, δεν επιστρέφει άποικος στη γενέτειρά 
του. 

Οι κωπηλάτες -μέχρι να βγούμε από το λιμάνι- έχουν έναν 
πολύ αργό ρυθμό, νωχελικό μπορώ να πω. Λίγο μετά, αρχίζουν 
να επιταχύνουν· σπρώχνουν το πλοίο μας όλο και πιο μακριά από 
την ακτή. Βγαίνουμε μόλις τώρα από το λιμάνι·  διακρίνονται 
καθαρά τα Μακρά τείχη στην ακτή του Πειραιά, έργο που 
ξεκίνησε ο Κίμωνας και ολοκλήρωσε ο Περικλής. Τσαμπιά 
σταφύλι έχουμε κρεμαστεί στην κουπαστή· μπροστά μας οι ακτές 
και πίσω μας η θρυλική Σαλαμίνα. Τα μάτια πολλών συμπολιτών 
μου δακρύζουν.  Μαζί τους κι εγώ αποχαιρετάμε την πατρίδα και 
αποτίουμε το οφειλόμενο τελευταίο δάκρυ μας προς αυτήν· της 
το χαρίζουμε. Νοιώθω τον κόμπο που ανεβαίνει στον λαιμό· με 
πνίγει. Μετά από ώρα δεν ξεχωρίζουμε, πλέον, τις ακτές. 
Ανοιχτήκαμε για τα καλά στο πέλαγος, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο 



 

παρ’ εκτός τη θάλασσα. Σκεφτικοί, αφήνουμε την κουπαστή και 
αποτραβιόμαστε στο κατάστρωμα ψάχνοντας να βρούμε σκιά να 
σκεπάσουμε τις κεφαλές μας. Τις κυνηγάμε αδιάκοπα, αλλάζουν 
συνεχώς θέση, παιχνιδίζουν μαζί μας· σκιές να κρύψουμε τις 
άλλες σκιές της παρελθούσας μας ζωής.  Σκιές που στήνουν 
ταξιδιάρικα τσαντίρια, πότε εδώ και πότε εκεί,  ανάλογα με τα 
καπρίτσια του ανέμου και των ιστίων του πλοίου. Εγώ 
γατζωμένος στη θέση μου, δίπλα στην κουπαστή· από κει 
ρουφάω σκεφτικός τη θάλασσα.  

Πού πάω; 
Στο ακριβώς από κάτω μου κατάστρωμα βλέπω τις εξόδους 

των κουπιών του πλοίου να κουνιούνται μπρος – πίσω με έναν 
τέλειο συγχρονισμό. Σκύβω να δω τους κωπηλάτες, αλλά δεν 
μπορώ· είναι χωμένοι μέσα στο κουφάρι του πλοίου. Βλέπω μόνο 
τα κουπιά τους. Όλα αυτά τα τεράστια σε μήκος κουπιά, που 
κινούνται σαν μια ψυχή όλα μαζί, δίνουν μεγάλη ταχύτητα στο 
σκαρί μας. Βλέπω προσεκτικά κάθε τι γύρω μου, να κάνω κτήμα 
μου κάθε γωνιά του πλοίου, αυτού του πλοίου που θα είναι το 
σπίτι μου για πάρα πολλές μέρες. Πίσω μου, ολόρθος ο 
ξερακιανός καπετάνιος μας  κάθεται σε μια υπερυψωμένη θέση 
του καταστρώματος. Μπροστά του κάποιος χάρτης· τα μάτια του 
πηδάνε πότε σ’ αυτόν και πότε στο πέλαγο.  

Στο κέντρο του πλοίου, εκεί που χώνεται το  κεντρικό 
κατάρτι στα σωθικά του καταστρώματος, ακουμπά την πλάτη του  
ο Πλάτωνας, μασουλώντας κάτι κριθαρένια παξιμάδια που 
κουβαλάει στο σακίδιο του. Διαπεραστικό το βλέμμα του. 
Δαγκώνει αργά, δαγκωνιά και κοίταγμα στους γύρω του· τους 
ανθρώπους που έχει μαζί του, αυτούς που πρόκειται να 
στελεχώσουν τη νέα πόλη.  

Κάποιοι άποικοι έχουν φτιάξει μικρές παρέες συζητώντας. 
Κάποιες μανάδες βυζαίνουν τα μικρά τους. Τα πιο μεγάλα παιδιά 
με τις δικές τους παρέες στήνουν τον δικό τους κόσμο πάνω στα 
σκοινιά και τα ιστία που είναι στοιβαγμένα από δω κι από κει. 

 



 

 



 

Το ταξίδι προς κάτω Ιταλία 

τέλειωτο αυτό το ταξίδι. Όλοι μαζί, καθισμένοι στο 
κατάστρωμα ξεψαχνίζουμε τον τρόπο που θα 
δημιουργήσουμε τη νέα πόλη, τα προβλήματα που θα 

αντιμετωπίσουμε, κι αν θα μας περιμένει φιλικό περιβάλλον από 
τους ντόπιους. 

Οι κωπηλάτες μας, τα φαντάζομαι όλα τους νέα και 
μπρατσωμένα παιδιά, δίνουν φτερά στο πλοίο μας. Πρέπει να 
είναι πολύ  σκληροί άντρες. Τη δουλειά του κωπηλάτη δεν 
μπορεί να την κάνει ο καθένας. Πολύ θα ήθελα να κατέβω κάτω, 
να τους δω την ώρα που κωπηλατούν, αλλά ο αυστηρός 
πηδαλιούχος δεν το επιτρέπει. Απ’ ό,τι μας είπε ο καπετάνιος, οι 
κωπηλάτες είναι ικανοί να κωπηλατούν αδιάκοπα πολλές ώρες. 
Με τις αγριοφωνάρες του δίνει συνεχώς διαταγές απ’ τη γέφυρα 
του πλοίου. Κάθε του διαταγή ακούω να επαναλαμβάνεται, σαν 
μάνα που γεννοβολά το παιδί της, από τον πηδαλιούχο στο κάτω 
κατάστρωμα.  

Τα μικρά παιδιά που έχουμε μαζί μας είναι τα μόνα 
ασυννέφιαστα πλάσματα του πλοίου· ανέμελα παίζουν όλη μέρα 
κυνηγώντας να πιάσουν τα  γλαροπούλια που μας κρατούν πιστή 
παρέα. 

Ο Πλάτωνας, τις περισσότερες ώρες, είναι χωμένος στις 
σκέψεις του, παλεύει θαρρείς με άγριες φιγούρες στα δρομάκια 
του νου του· σημειώνει συνεχώς στα χαρτιά του. Τώρα, να… τον 
βλέπω, κάθεται σε μια  γωνιά, προσπαθώντας ν’ αποφύγει τον 
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καυτό ήλιο πίσω από ένα ιστίο του πλοίου. Τα βράδια μάς 
μαζεύει γύρω του, ρωτάει τι θα επιθυμούσαμε από τη νέα πόλη, 
μας εμψυχώνει όταν βλέπει ότι πάμε να λυγίσουμε από τις 
ανησυχίες μας. Και είναι αλήθεια, λυγάμε, λιποψυχάμε πολύ 
εύκολα, πολύ γρήγορα με το πρώτο εμπόδιο. Εμάς μας φαίνεται 
βουνό απάτητο με κοφτερές κορφές αυτή η τρέλα, αυτός 
ανήσυχος όχι με την τρέλα αλλά με μας τους ανθρώπους του. 
Είμαστε ένα δύσκολο μίγμα πολιτών. Κάθε μέρα στήνει βήμα-

βήμα αριστοτεχνικά και μια θεωρία περί Πολιτείας και μας την 
παρουσιάζει. Περιμένει να τη χωνέψουμε μέχρι να μας σερβίρει 
την επόμενη, την πιο δύσκολη. Ακούμε πρωτόγνωρα και δύσκολα 
πράγματα που μας κάνουν να τον ρωτάμε συνέχεια. Έχουμε, 
πάντα, ανάγκη τη βοήθειά του για να μας τα εξηγήσει και μάλλον 
αυτή την ανάγκη μας, να κρεμόμαστε πάνω του, την 
απολαμβάνει. Δεν δείχνει να φοβάται· το όνειρο του είναι πολύ 
πιο ισχυρό από όλα τα’ άλλα. Πού αλλού θα έβρισκε και αυτός 
την ευκαιρία να στήσει τη θεωρία του! 

 

«Υπάρχει περίπτωση εκεί που θα πάμε, Πλάτωνα, να 
συναντήσουμε εχθρικούς πληθυσμούς;» τον ρωτά μια κοπέλα. 

«Μμ… πολύ πιθανό», απαντά ο Πλάτωνας και μετά από 
κάποια σκέψη, «πολύ κακό πράγμα ο πόλεμος αδέλφια μου», 
συμπληρώνει. 

«Μα εμείς πάμε εκεί με ειρηνικές διαθέσεις», του λέει. 
«Και που το ξέρουν αυτοί; Πολύ πιθανό να νομίσουν, ότι 

πάμε να τους υποδουλώσουμε και να καταλάβουμε τη γη τους», 
της απαντάει ο Πλάτωνας. 

«Μα δεν είναι έτσι, Πλάτωνα, και το ξέρεις», πετάγεται ο 
Μνησικλής. 

«Κι όμως αγαπητέ μου, έτσι ακριβώς είναι κι ας μη το 
αντιλαμβάνεσαι». 

«Μα, πώς το λες αυτό, δεν πάω εκεί για πόλεμο», επιμένει 
αυτός, και ερευνώντας με το βλέμμα του τους υπόλοιπους 
ψάχνοντας εναγώνια συμμάχους στην άποψη του, «φαντάζομαι 
και κανείς άλλος δεν πάει εκεί με κακές διαθέσεις, έτσι δεν είναι 
αδέλφια;» 



 

«Για πόλεμο πάς, κι εσύ και όλοι μας», επιμένει ο 
Πλάτωνας. 

 

Αυτή η φράση του Πλάτωνα κάνει τους άποικους να  
παραξενεύονται. Στα πρόσωπά τους βλέπει κανείς καθαρά να 
χαράζεται η ανησυχία. Δεν είναι λόγια αυτά που λέει ο 
Πλάτωνας. Ούτε για να γελάσουν είναι. Δεν καταλαβαίνουν γιατί 
ο Πλάτωνας επιμένει σ’ αυτή την εκδοχή. Αποικία πάνε να 
φτιάξουν, όχι να πολεμήσουν. Δεν είναι Σπαρτιάτες που πρώτα 
σε σπαθίζουν και μετά σου λένε τον λόγο. 

«Και μια και το αναφέρεις φίλτατε Μνησικλή», απευθύνεται 
κατά πρόσωπο σ’ αυτόν αλλά στην ουσία για όλους το λέει, 
«θέλεις να σου πω πώς ξεκινά ένας πόλεμος;» Η δυνατή του 
φωνή μας κάνει να ανακάτσουμε όλοι. 

«Ναι, Πλάτωνα», σε ακούμε.  
 

Τους κάνει με τα γέρικα χέρια του νεύμα, να πλησιάσουν. 
Οι άποικοι υπακούουν, στριμώχνονται και κάνουν έναν κύκλο 
γύρω του. Όρθιος αυτός, παλεύει να κουμαντάρει τον χιτώνα του 
που κάνει τις δικές του τρέλες  με τον αέρα. Αν μη τι άλλο, 
έχουμε χορτάσει από αέρα. Μια γυναίκα του δίνει μια ζώνη να 
δέσει στη μέση του, να σφίξει τους αέρηδες.  Κάποιοι που δεν 
βρίσκουν χώρο να κάτσουν στον κύκλο που φτιάχτηκε γύρω του, 
σκαρφαλώνουν πάνω σε κάτι σωρούς από σκοινιά που είναι 
στοιβαγμένα λίγο πιο κει. Το πλοίο αραγμένο από ώρα σε μια 
παραλία, να ξεκουραστούν οι κωπηλάτες. Είναι οι μόνοι που δεν 
δίνουν σημασία σε τέτοιου είδους  ανησυχίες, μια και αυτοί θα 
γυρίσουν στην Αθήνα μας με το πλοίο.  

Οι στρατιώτες της φρουράς έχουν βγει στη στεριά να 
ψάξουν για νερό. Κάποιοι κουβαλάνε στην επιστροφή τους 
καλάθια γεμάτα με φρούτα, που βρήκαν σ’ εκείνη την ξένη γη. 
Μερικά παιδιά ζαλισμένα από τη θάλασσα έχουν φωλιάσει στις 
αγκαλιές της μάνας τους ξεθεωμένα. 

 

«Ξεκινάω από τη αρχή και θα σας πάω πολύ σύντομα στον 
πόλεμο, που είναι το θέμα μας. Συμφωνείτε ότι οι πιο επείγουσες 



 

ανάγκες των ανθρώπων είναι κατά σειρά το φαΐ, η στέγαση, η 
ένδυση και η υπόδηση;» αρχίζει να τους λέει. «Μήπως βλέπετε 
εσείς και κάποια άλλη ανάγκη, που δεν βλέπω εγώ;» 

 

Καμία απάντηση δεν έρχεται από κανέναν· παρατηρώ 
κάποια κεφάλια να κουνιούνται επιβεβαιωτικά της άποψης αυτής. 

«Συνεχίζω λοιπόν… θα ήθελα να σας αφηγηθώ μια ιστορία 
που μου έλεγε ο δάσκαλός μου, στις ατέλειωτες κουβέντες που 
έκανα μαζί του στην Αθήνα. Φανταστείτε, ότι στην αρχή είμαστε  
τέσσερις ξεχωριστοί άνθρωποι· ο ένας είναι γεωργός, ο άλλος 
κτίστης, ο άλλος ράφτης και ο τελευταίος υποδηματοποιός. Και 
οι τέσσερις θέλουμε να φάμε, να αποκτήσουμε ένα καλύβι για να 
κρύβουμε μέσα του τον ύπνο μας, να ντυθούμε και να φορέσουμε 
κάτι τις στα πόδια μας. Δουλεύουμε και ζούμε ανεξάρτητα, χωρίς 
να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Για να καλύψουμε τις ανάγκες μας 
διαθέτουμε αναγκαστικά το ένα τέταρτο  του χρόνου μας για να 
οργώσουμε, το άλλο για να στεγαστούμε, το επόμενο για να 
ράψουμε τα ρούχα μας και το τελευταίο για να φτιάξουμε τα 
παπούτσια μας. Δεν έχουμε οργανωθεί ακόμα σε κάτι πιο 
σύνθετο. Είμαστε μονάδες.  

»Βέβαια, το έχουμε δει πολλές φορές στην πράξη ότι αν 
κάποιος  κάνει όλες αυτές τις δουλειές που πρέπει να κάνει, δεν 
είναι σε όλες τόσο καλός όσο είναι σε μία από αυτές, γιατί έτσι 
ρύθμισε τις ανθρώπινες δεξιότητες ο Θεός, όταν γεννηθήκαμε. Ο 
καθένας μας έχει γεννηθεί για να είναι καλός σε μία, και μόνο σε 
μία δουλειά». 

Μερικοί, στο άκουσμα αυτό κοιτούν ένας τον άλλον με ένα 
βλέμμα γεμάτο απορία. Δυσκολεύονται να καταλάβουν. 

 

«Πώς μπλέκεις τον Θεό, Πλάτωνα, με τα επαγγέλματα που 
κάνουν οι άνθρωποι;» τολμά και τον ρωτά κάποιος. 

«Θα σας το αποκαλύψω, αλλά όχι τώρα· δεν είναι της 
στιγμής αυτής. Αφού εμείς οι τέσσερις είμαστε νοήμονες 
άνθρωποι και αφού καταλάβαμε ότι δεν γίνεται να είμαστε καλοί 
σε όλες τις τέχνες,  αποφασίσαμε να ενωθούμε σε μια ομάδα. 
Έτσι ο γεωργός μόνο να καλλιεργεί, ο κτίστης μόνο να κτίζει, ο 



 

υφαντής μόνο να ράβει και ο τσαγκάρης μόνο να φτιάχνει 
παπούτσια. Η ομάδα άρχισε να οργανώνεται σε κάτι πιο σφικτό 
από ό,τι ήταν πριν, τότε, που όλα τα κάναμε μόνοι μας».  
 

«Άρα, στην πολύ αρχική της μορφή η πόλη θα έχει γεωργό, 
οικοδόμο, ράφτη και τσαγκάρη. Όπως καταλαβαίνετε, η μικρή 
αυτή πόλη δημιουργήθηκε, επειδή κανείς μας δεν είναι αυτάρκης 
και ο καθένας μας έχει ανάγκες που καλύπτουν κάποιοι άλλοι. Ο 
ένας προσφέρει κάτι που το ζητάνε οι άλλοι και παίρνει από τους 
άλλους κάτι που το χρειάζεται αυτός. Η προσωπική μας ανάγκη 
είναι αυτή που μας ανάγκασε να δημιουργήσουμε αυτή τη μικρή 
πόλη. 

»Διαπιστώσαμε λοιπόν με τον καιρό, ότι καλύτερα να κάνει 
κάποιος μια μόνο δουλειά, παρά πολλές ταυτόχρονα. Όμως, με τη 
λογική αυτή ο γεωργός που χρειάζεται  σιδερένια εργαλεία πρέπει 
να τα φτιάξει αυτός ο ίδιος και ο χτίστης που έχει ανάγκη από 
καρφιά να τα φτιάξει και αυτός μόνος του και ο τσαγκάρης που 
χρειάζεται δέρματα να φροντίσει  να βόσκει και ζώα από τα 
οποία θα πάρει τα δέρματά τους. 

»Αλλά, αφού είπαμε ότι καλύτερα να κάνει κάποιος μία και 
μόνο δουλειά, είμαστε αναγκασμένοι να δεχτούμε ότι η πόλη έχει 
ανάγκη και άλλων επαγγελμάτων. Έτσι, εμφανίζεται ο σιδεράς, ο 
τσοπάνος, ο βυρσοδέψης και άλλοι πολλοί. 

»Παρά το μεγάλωμα της πόλης κατά μερικά ακόμα άτομα, 
βλέπουμε ότι η μικρή μας πόλη χρειάζεται ακόμα μερικά   
πράγματα που δεν μπορεί να τα παράγει η ίδια, όπως για 
παράδειγμα τα κεραμικά σκεύη. Βλέπετε, δεν υπάρχει πολίτης 
που να κατέχει την τέχνη του κεραμοποιού. Θα χρειαστεί λοιπόν 
ακόμα ένα επάγγελμα -αυτό του έμπορου- που θα ταξιδέψει σε 
άλλη πόλη για να τα φέρει. Όταν τα φέρει στην πόλη, δεν θα 
κάτσει βέβαια ο ίδιος ο έμπορος να τα πουλήσει στην αγορά. Θα 
τα δώσει σε έναν άλλον που θα κάνει το επάγγελμα του 
μεταπράτη, ώστε ο μεν μεταπράτης να κάτσει στην αγορά όλη τη 
μέρα να τα πουλήσει, ο δε έμπορος να κάνει ακόμα ένα ταξίδι σε 
άλλη πόλη, για να φέρει και κάτι άλλο που θα χρειαστούμε κ.ο.κ. 



 

»Όμως, για να αγοράσει ο έμπορος από την άλλη πόλη 
πράγματα -που λείπουν στη δική μας- πρέπει να τους προσφέρει 
κάτι που λείπει σε αυτούς και περισσεύει σε μας. Άρα, ο γεωργός 
δεν μπορεί να είναι μόνο ένας και ούτε πρέπει να παράγει μόνο 
όσα χρειάζονται στην πόλη μας. Το ίδιο και ο τσαγκάρης· θα 
πρέπει να φτιάξει περισσότερα παπούτσια από όσα μας 
χρειάζονται.  

»Πρέπει, δηλαδή, τα πράγματα που παράγει η πόλη να είναι 
περισσότερα από τις ανάγκες της, για να τα στείλουμε στην άλλη 
και να φέρουμε από αυτήν όσα μας λείπουν, μέσω των εμπόρων. 
Αν κιόλας χρειαστεί ο έμπορος να ταξιδέψει σε άλλους τόπους 
μέσω της θάλασσας, θέλουμε και ναυτικούς και ναυπηγούς. 

»Για την ανταλλαγή των προϊόντων μέσα στην πόλη θα 
χρειαστεί, επίσης, όπως καταλαβαίνετε να έχουμε και κάποιο 
νόμισμα. Ανάμεσα στους πολίτες υπάρχουν και κάποιοι που δεν 
έχουν και πολύ καλή σχέση με τις τέχνες, αλλά έχουν σωματική 
δύναμη και βοηθάνε τους άλλους στις δουλειές. Αυτοί θα είναι οι 
μισθωτοί που πουλάνε τη μυϊκή τους δύναμη.  

»Κάποια στιγμή θα γεννηθούν και παιδιά, οπότε θα 
χρειαστούν και παιδαγωγοί. Η  πόλη μεγαλώνει και ασφυκτιά στα 
τωρινά της όρια. Άρα,  πρέπει να μεγαλώσει. Τι λέτε κι εσείς, δεν 
πρέπει;» 

«Και βέβαια πρέπει», ακούγεται από τους άποικους, «έτσι 
γίνεται το μεγάλωμα της πόλης».  

«Ωραία· ας συνεχίσουμε τότε τον συλλογισμό μας. Για να 
μεγαλώσει η πόλη, θα χρειαστεί να πάρουμε γη από τη γειτονική 
πόλη. Κι αυτοί όμως -αφού και αυτοί θα πληθαίνουν συνεχώς-  

θα επιδιώξουν να πάρουν γη από μας. Έτσι ακριβώς, αγαπητοί 
μου ξεκινά ο πόλεμος. Φανερώθηκε μπροστά σας η αιτία των 
πολέμων, η οποία  βρίσκεται πίσω από κάθε δημόσια και ιδιωτική 
διαφορά!» 

 

Κάνει μικρή παύση κοιτώντας να πάρει τις αντιδράσεις τους 
και συνεχίζει... «Ναι, αλλά με τον πόλεμο επί θύραις, τώρα 
κινδυνεύει η πόλη μας και θα χρειαστούμε  φύλακες να την 
υπερασπιστούν. Σας τα λέω αυτά, διότι και εμείς εκεί που πάμε 



 

θα αντιμετωπίσουμε τέτοιο πρόβλημα· άρα καλύτερα είναι να το 
συζητήσουμε τώρα που έχουμε την άνεση του χρόνου. Τι λέτε, 
αυτό που κάνουν οι στρατιώτες φύλακες της πόλης, δεν είναι και 
αυτό μια τέχνη;» τους θέτει έξυπνα ο Πλάτωνας το δίλημμα. 

«Ναι, πολεμική τέχνη και μάλιστα πολύ σοβαρή και πολύ 
επικίνδυνη», απαντά ένα νέο παλικάρι. 

«Δεν θα πρέπει οι φύλακες να είναι πολύ καλοί σε αυτό που 
καλούνται να κάνουν;» επιμένει ο Πλάτωνας. 

«Και βέβαια», συμφωνούν όλοι. 
«Δεν ισχύει και γι’ αυτούς αυτό, -που παραδεχτήκαμε 

νωρίτερα για τις άλλες τέχνες- ότι δηλαδή είναι προτιμότερο να 
κάνουν και αυτοί μία, και μόνο μία τέχνη κι όχι δύο και τρεις 
ταυτόχρονα;» ρωτά ο Πλάτωνας και τους οδηγεί μεθοδικά σιγά-

σιγά εκεί που θέλει. 
«Αν αυτό ισχύει για άλλες τέχνες, τότε ισχύει για όλες, δεν 

μπορούμε να το διαχωρίσουμε», του απαντάει με δυνατή φωνή 
για ν’ ακουστεί, κάποιος που κάθεται στο άλλο άκρο του 
καταστρώματος. 

«Πράγματι φίλτατοι», δείχνοντας με το χέρι του ο 
Πλάτωνας τον άποικο που μόλις τώρα συμφώνησε, «είναι τόσο 
σημαντικό το έργο των φυλάκων της πόλης, ώστε όσο 
περισσότερο απέχουν αυτοί από άλλες ασχολίες, τόσο καλύτεροι 
πολεμιστές θα γίνουν. Αν δεν θέλουμε φυσικά να χάσουμε την 
πόλη μας σε έναν πόλεμο. Θα πρέπει, μάλιστα, λόγω της 
κρισιμότητας του θέματος, να τους επιβάλλουμε ν’ 
απασχολούνται σε αυτήν και μόνο σ’ αυτήν την τέχνη· αν 
χρειαστεί ακόμα και δια ροπάλου. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε 
και σε αυτό!» 

 

Και αφού ο Πλάτωνας  τους έσυρε κυριολεκτικά να 
συμφωνήσουν στην αναγκαιότητα των φυλάκων, συνεχίζει: 
«Επειδή θα χρειαστεί να κάνουμε πολλές συζητήσεις γύρω από 
θέματα διαχείρισης της πόλης μας, σας λέω μόνο αυτό, και βάλτε 
το καλά στο μυαλό σας: «Οι Θεοί δεν λένε ποτέ ψέματα και ό,τι 
δώρα μας κάνουν αυτοί -όπως δώρο είναι και η ίδια η γέννησή 



 

μας- πρέπει να τα σεβόμαστε και να τα τηρούμε βαθιά στην 
καρδιά μας!» 

 

Ο Πλάτωνας με πολύ τέχνη, είναι αλήθεια, τους πείθει ότι 
θα άξιζε να δημιουργήσουν μια εντελώς άλλη πόλη και όχι ένα 
αντίγραφο της Αθήνας, που εκτός από τα καλά της, είχε και πάρα 
πολλά κακά, όσον αφορά τη δικαιοσύνη, τους πολιτικούς 
θεσμούς και τους δημαγωγούς. Τους υπενθύμισε το πόσο άδικα 
φέρθηκε αυτή η παλιά πόλη στον Σωκράτη.  

 
{Στην «Πολιτεία» προβλέπεται ότι οι άριστοι 

θα κυβερνούν, ενώ όλοι οι άλλοι θα 
αποτελούν την εργατική τάξη της πόλης. Θα 

επικρατεί απόλυτη ηθική και δικαιοσύνη, δεν 
θα υπάρχουν δούλοι και θα υπάρχει ισότητα 

ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες.} 
 

Τους προτείνει να δημιουργήσουν μια «Πολιτεία» στην 
οποία αυτά τα κακά φαινόμενα που ταλανίζουν τις πόλεις της 
Μητροπολιτικής Ελλάδας θα είναι παρελθόν. Μια πόλη όπου οι 
άριστοι θα κατέχουν την τέχνη του κυβερνάν, ενώ  οι λιγότερο 
προικισμένοι με αυτήν την τέχνη θα είναι η εργατική τάξη της 
πόλης. Στην πόλη αυτή θα επικρατεί απόλυτη ηθική και 
δικαιοσύνη· δεν θα υπάρχουν δούλοι και θα υπάρχει ισότητα 
ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. 

Δεν είναι εύκολο να τους πείσει όλους μονομιάς, γιατί οι 
περισσότεροι έχουν κακομάθει να βαδίζουν με σιγουριά στα 
παλιά γνώριμα βήματα και να μη πειραματίζονται με καινούργιες 
ιδέες. Των αντρών τους κακοφαίνεται ότι η γυναίκα, πλέον, θα 
είναι ισότιμη με τους άντρες. Τους φαίνεται πράγμα ανήκουστο. 
Τους κακοφαίνεται, επίσης, ότι δεν θα υπάρχουν πλέον δούλοι. 
Δεν μπορούν να φανταστούν πώς θα είναι, μια και θυμούνται ότι 
πάντα οι δούλοι ήταν μια πραγματικότητα της  ζωής τους. 

Ατέλειωτες συζητήσεις πάνω στο κατάστρωμα, με έναν 
ανοιξιάτικο ήλιο να λάμπει και μια θάλασσα γαλήνια, αφού είχαν 
διαλέξει για το ταξίδι την καλύτερη εποχή του χρόνου. Σιγά-σιγά 



 

και κάθε μέρα ο Πλάτωνας βάζει και ένα λιθαράκι στην πρότασή 
του. Σιγά-σιγά κάνει τους αποίκους να συμφωνούν με τις ιδέες 
του. Εξ’ άλλου, έχει οριστεί σαν ο ιδρυτής της πόλης -και έχει 
έναν λόγο παραπάνω- πόσω μάλλον που τα λόγια του δεν μπορεί 
κανείς να τα  αμφισβητήσει, λόγω της μεγάλης του σοφίας. 

 
{Στην «Πολιτεία» προβλέπεται, ότι θα 

υπάρχουν τρεις τάξεις. Οι άρχοντες, οι 
φύλακες και οι χειρώνακτες. Στη νέα πόλη 
δεν υπάρχει το «άτομο», αλλά το «σύνολο». 
Όλοι θα χαίρονται με τις χαρές όλων και 
όλοι θα λυπούνται με τις συμφορές που θα 

βρίσκουν τον κάθε έναν πολίτη.} 
 

Τους μιλάει γενικά και πολύ αόριστα για τις τρεις νέες 
τάξεις που θα δημιουργηθούν· τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που θα έχει η κάθε τάξη απέναντι στους 
υπόλοιπους, τους μιλάει για άρχοντες, για φύλακες και για 
χειρώνακτες. Τους υπόσχεται ότι όλη η πόλη θα είναι 
ευδαιμονούσα. Όχι κάποιοι λίγοι να περνάνε καλά και οι 
περισσότεροι να πεινάνε. Τους τονίζει ότι στη νέα πόλη δεν 
υπάρχει το «άτομο», αλλά το «σύνολο». Όλοι θα χαίρονται με τις 
χαρές όλων και όλοι θα λυπούνται με τις συμφορές που θα 
βρίσκουν τον κάθε πολίτη. 

 Τους φέρνει χίλια δυο παραδείγματα από πόλεις πρότυπα 
και πόλεις βαρβαρικές, πόλεις Δωρικές και Ιωνικές, πόλεις με 
κουλτούρα και πόλεις πολεμοχαρείς. Τους έχει μαγέψει. Κάθε 
φορά που τους μαζεύει γύρω του όλοι κρέμονται από τα χείλη 
του, δεν ακούγεται κιχ. Ακόμα και τα παιδιά κάθονται και ακούνε 
αυτόν τον παππού, νομίζοντας ότι ο Πλάτωνας τους λέει ένα 
ωραίο παραμύθι.  

Σε μια στιγμή, πιάνει το μάτι του Πλάτωνα ακόμα και τον 
καπετάνιο του πλοίου, να έχει παρατήσει το πόστο του, 
ακουμπισμένο πάνω σε ένα παλαμάρι να ρουφάει τα λόγια του. 
Και διακόπτοντας τη ροή της κουβέντας, γυρνάει μ’ ένα τεράστιο 
χαμόγελο στο πρόσωπό του και του λέει: «Ελπίζω, καπετάνιε, να 



 

έχεις αφήσει το πλοίο σε καλά χέρια· αυτοί οι άνθρωποι θέλουν 
διακαώς να φτάσουν το γρηγορότερο στην Ιταλία και να 
αρχίσουν να στήνουν τη νέα Πόλη». 
 

Ήταν τόσο απορροφημένος ο καπετάνιος από τα λόγια του 
Πλάτωνα που ξαφνιασμένος σαν να ξύπνησε απότομα  γελάει 
βαθιά και του λέει. «Μόνο λυπάμαι πολύ, Πλάτωνα, που δεν θα 
μπορέσω και εγώ να συμμετέχω σ’ αυτό το πείραμα στην Πόλη 
σας, γιατί πρέπει να επιστρέψω το πλοίο στον ναύσταθμό του».  

«Σε καλώ να έρθεις και να μείνεις μαζί μας στην επόμενη 
αποστολή αποίκων, που κάποια στιγμή θα γίνει. Στο μέλλον θα 
χρειαστούμε σίγουρα και ναυτικούς». 

 

Οι περισσότεροι από τους άποικους σαγηνεύονται με τις 
τάξεις των αρχόντων και φυλάκων. Θα επιθυμούσαν διακαώς να 
μετέχουν σε αυτές. Έχουν στο μυαλό τους το πρότυπο των 
αρχόντων της Αθήνας, που καλοπερνούν μέσα στις δόξες και το 
χρήμα. Αλλά ο Πλάτωνας τους επαναφέρει στην πραγματικότητα 
λέγοντάς τους ότι οι άρχοντες και οι φύλακες θα έχουν μια 
σκληρή και λιτή ζωή. Πόσο σκληρή ζωή; Άμα είσαι άρχοντας 
είσαι, πάει και τελείωσε. Από τις κουβέντες που κάνει μαζί τους   
αντιλαμβάνεται τις παγίδες και τους κινδύνους παρανόησης πολύ 
εύκολα και αναγκάζεται να τους πει ένα μεγάλο ψέμα. Δεν 
μπορεί να τους δώσει όλη την αλήθεια μονομιάς, δεν τους κρίνει 
ώριμους πνευματικά να ενστερνιστούν τις ιδέες για τις οποίες 
τους μιλά. Εξ’ άλλου, το ιαματικό ψεύδος είναι ένα από τα 
συστατικά εργαλεία για τη διοίκηση της Πολιτείας του. 

Τους  λέει ότι, σχεδόν πάντα, οι άνθρωποι τυφλώνονται 
όταν τους φανερώσει κανείς την πλήρη αλήθεια. Όπως παθαίνει  
κάποιος -που είναι κλεισμένος μέσα σε μια σπηλιά- ζώντας για 
χρόνια στο σκοτάδι. Όταν, ξαφνικά, αυτόν τον άνθρωπο τον 
βγάλεις στο φως του Ήλιου, θα τυφλωθεί. Ο Ήλιος είναι κάτι σαν 
την αλήθεια που πολλές φορές δεν αντέχει ο άνθρωπος. 

«Δεν θέλετε να πάθετε και εσείς το ίδιο, έτσι δεν είναι;» 
τους ρωτά με το πονηρό του βλέμμα. 



 

«Όχι, βέβαια!» του απαντούν και κουνιούνται από τη θέση 
τους να αποδιώξουν ακόμα και τη σκέψη του κακού. 

«Τότε εμπιστευτείτε με και θα σας οδηγήσω εγώ στο 
λαμπερό φως της αλήθειας, χωρίς να κινδυνέψετε να τυφλωθείτε. 
Ακούστε, φίλοι μου, να μάθετε με ποιο τρόπο οι Θεοί δίνουν ζωή 
στον άνθρωπο. Είναι αυτό που σας υποσχέθηκα ότι θα το 
παρουσιάσω, όταν έρθει η ώρα του. Ε, λοιπόν, ήρθε η ώρα να 
μάθετε μια μεγάλη Θεϊκή αλήθεια».  

Όλοι μας ανακαθίσαμε και έπεσε απόλυτη ησυχία ανάμεσά 
μας. Μας μάγευε αυτός ο άνθρωπος  με τόσα πολλά που γνώριζε. 

«Όλοι μας, πριν γεννηθούμε, έχουμε πλαστεί από τον Θεό 
με μια ουσία που θα μας δώσει τον χαρακτήρα που θα έχουμε σε 
όλη μας τη ζωή. Από την ουσία αυτή θα εξαρτηθεί ακόμα και η 
δουλειά που θα κάνουμε. Άλλους ο Θεός τους ζυμώνει με τον 
χρυσό, άλλους με τον άργυρο και άλλους με τον χαλκό και τον 
σίδηρο. Μας φυτεύει όλους δίπλα-δίπλα στην ίδια γη και 
φυτρώνουμε από την ίδια γη, μόλις ο καρπός μας είναι έτοιμος να 
ανθίσει, αλλά το βλαστάρι μας έχει διαφορετικό λουλούδι πάνω 
του. Έτσι γεννιούνται άνθρωποι του χρυσού, του αργυρού και του 
χάλκινου ή σιδερένιου γένους. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε 
τίποτα για να το αλλάξουμε αυτό και θα ήταν ύβρις προς τον Θεό 
αν τολμούσαμε να το αλλάξουμε. Ο Θεός ξέρει πολύ καλύτερα 
από εμάς τι πρέπει να κάνει. 

»Ο Θεός, λοιπόν, μας έφτιαξε έτσι, ώστε ο καθένας από 
εμάς να είναι ικανός να κάνει διαφορετική εργασία από τον  
άλλον. Δεν μας επιτρέπει ο Θεός να κάνουμε έργο που ανήκει σε 
άλλο γένος. Οι χρυσοί άνθρωποι προορίζονται για άρχοντες της 
πόλης, οι αργυροί για φύλακες και οι χάλκινοι για τους γεωργούς, 
τους εργάτες, τους εμπόρους και τους τεχνίτες. Και βέβαια μη 
ξεχνάτε και το άλλο… ότι υπάρχει χρησμός για την “Πόλη μας”». 

«Τι χρησμός; καλός ή κακός;» τον ρωτάμε με έντονη 
περιέργεια· μας ζώσανε τα φίδια. Δεν είναι λίγο να υπάρχει 
χρησμός κι εμείς να μη τον ξέρουμε. Τρέμαμε με την ιδέα ότι θα 
μπορούσε κάποια στιγμή να βγει χρησμός κακός για την πόλη 
μας. 



 

«Εξαρτάται από εμάς, αν θα είναι προς το καλό ή προς το 
κακό, ανάλογα με το πώς θα του συμπεριφερθούμε», τον ακούμε 
να μας λέει. 

«Πες μας τον χρησμό να ξέρουμε κι εμείς να φυλαγόμαστε». 
«Η “Πόλη” θα καταστραφεί, όταν τη φύλαξή της αναλάβει 

σιδερένιος ή χάλκινος άνθρωπος», μας λέει και διακρίνουμε στο 
πρόσωπό του την ιερότητα της στιγμής. 

«Γιατί να γίνει αυτό;» σηκώνεται και ρωτάει ένας 
κατάξανθος νεαρός από πίσω μου. «Στην Αθήνα, πολλές φορές  
ένας απλός πολίτης μπορεί να γίνει ακόμα και άρχοντας, και 
θυμάμαι, ότι πολλοί στρατηγοί μας έφεραν νίκες χωρίς να ήταν 
ποτέ άρχοντες· απλοί πολίτες ήταν». 

«Συμφωνώ με αυτό που λες νεαρέ μου, αλλά και πολλοί 
απλοί πολίτες», συμπληρώνει ο Πλάτωνας, «με τον λαϊκισμό και 
τη δημαγωγία τους πήραν την εξουσία και έφεραν δυστυχία στην 
πόλη. Μου φαίνεται, ότι δεν ακούσατε τον χρησμό που μόλις 
τώρα σας ανακοίνωσα. Ο χρησμός αυτός δόθηκε για την Πόλη 
μας. Έχετε τα κότσια να τον παρακούσετε;  

»Τι θα πείτε σ’ αυτά τα μικρά παιδιά σας που τώρα μας 
παρακολουθούν σαν σφουγγάρια; Ότι ξέραμε για τον χρησμό που 
μας έδωσε ο Θεός κι εμείς κάναμε του κεφαλιού μας; Είστε 
έτοιμοι να παίξετε με τον Θεό; Αισθάνεστε τόσο δυνατοί;  

»Αν εσείς αισθάνεστε τόσο δυνατοί, εγώ σας δηλώνω ότι 
δεν είμαι και δεν πρόκειται να παρακούσω Θεϊκά λόγια», είπε 
δείχνοντας έντονα τον εκνευρισμό του, ο Πλάτωνας.  

 

Το πρόσωπό του κατακόκκινο. Τα χέρια του χαστουκίζουν  
τον αέρα αριστερά και δεξιά, κοιτάει ερευνητικά έναν προς έναν, 
ψάχνοντας εναγωνίως να δει ποιος διαφωνεί και ποιος συμφωνεί. 
Τα παιδιά που τον παρακολουθούσαν άρχισαν να φοβούνται·  
πριν λίγο αυτός ο αγαθός γέροντας ήταν τόσο μειλίχιος και τώρα 
μετατράπηκε σε άγριο θηρίο. Τα μάτια του έχουν μικρύνει· 
κοιτάνε απειλητικά γύρω του. 

 



 

«Όχι, Πλάτωνα, δεν είχαμε σκοπό να παρακούσουμε τις 
Θεϊκές εντολές, απλά να μάθουμε το πώς και το διότι θέλουμε», 
λέει ένας μεσόκοπος άποικος. 

«Για να ξαναγυρίσω λοιπόν στο θέμα μας, εσείς με 
αποκαλείτε σοφό -εσείς το λέτε και έτσι φαίνεται ότι είναι- γιατί 
έτσι με έφτιαξε ο Θεός· μόνο αυτό ξέρω να κάνω, να φιλοσοφώ. 
Αν θελήσω να έρθω αντίθετος στο θέλημα του Θεού και πιάσω το 
τιμόνι του καραβιού μας, σίγουρα θα σας ρίξω σε ξέρα.  

»Από την άλλη ο καπετάνιος μας, δείχνοντάς τον με το δεξί 
του χέρι, «κατέχει καλύτερα από όλους μας την τέχνη της 
πλοήγησης, αλλά αν τον καταλάβει η  αναίδεια και θελήσει να 
φιλοσοφήσει αντί να κυβερνά το πλοίο, θα γελοιοποιηθεί σε 
όλους μας». 

«Σαν να έχεις δίκιο στα λεγόμενά σου. Έτσι φαίνεται να 
είναι για όλα τα επαγγέλματα», ακούγεται μια φωνή. 

«Αν σας φαίνεται ότι έχω δίκιο, τότε θα συμφωνήσετε και 
εσείς ότι κάποιοι από σας είναι γεννημένοι για άρχοντες, κάποιοι 
άλλοι για φύλακες και κάποιοι άλλοι για γεωργοί, έτσι δεν είναι;» 

«Έτσι, όπως τα λες, Πλάτωνα». 
«Θέλημα του Θεού είναι, λοιπόν, ο χωρισμός των 

ανθρώπων σε τρεις τάξεις και φαντάζομαι επίσης ότι κανείς σας 
δεν θέλει να έρθει αντίθετος με τη θέλησή του, συμφωνείτε ή 
όχι;». 

«Έτσι, είναι Πλάτωνα, συνέχισε», του λένε δια βοής. 
«Πλάτωνα…», ρωτάει ένας άποικος, «… με ποιο τρόπο 

μπορούμε να διακρίνουμε αν ανήκουμε στη σωστή τάξη, αφού 
εμείς δεν θυμόμαστε τη γέννησή μας και δεν ξέρουμε με τι υλικό 
μας έπλασε ο Θεός;» 

«Εγώ, σαν σοφός που είμαι, θα μπορούσα να διακρίνω σε 
ποια τάξη ανήκει ο κάθε ένας από σας, αλλά δεν θα σας το 
αποκαλύψω. Θα σας αφήσω να το καταλάβετε μόνοι σας. 
Προτιμώ να επιλέξετε την τάξη που ανήκετε μετά από σκέψη που 
θα κάνετε, παρά να σας το επιβάλλω εγώ. Να ξέρετε ότι βασική 
αρχή στην “Πόλη μας” είναι όχι ο εξαναγκασμός, αλλά η πειθώ». 

 



 

Με τέτοιες συζητήσεις πέρναγαν οι μέρες και το καράβι 
μας, όλο και ζύγωνε στον τόπο που είχαμε διαλέξει για την 
«Πόλη μας». Μεγάλα διαστήματα του ταξιδιού ο Πλάτωνας τα 
πέρναγε χωμένος στο αμπάρι του πλοίου, στο οποίο δεν άφηνε να 
μπαίνει κανείς όση ώρα αυτός δούλευε. Είχε ζητήσει από τον 
καπετάνιο να τον προμηθεύσει με διάφορα μέταλλα τα οποία  
δούλευε για πολύ καιρό. Στο τέλος, ό,τι είχε φτιάξει τα έκλεισε 
σε ένα κουτί που το σφράγισε καλά. 
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