
  



  



  

 

 

 

 

 

 «Καλλίπολις» 
 

η του Πλάτωνος Πολιτεία 



  



  

«Καλλίπολις» 
 

η του Πλάτωνος Πολιτεία 
 

 

 

 

Ιστορικό Διήγημα 

 

 

 

 

Μίλτος Μόσχος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα 2019 



  

«Καλλίπολις» 
Νοέμβριος 2019 – Αθήνα 
Εκτύπωση & Διάθεση: www.lulu.com 
ISBN: 978-0-359-94764-5 

Φωτογραφία εξωφύλλου: Διονυσία Μόσχου 
 

Παλαιότερα έργα 

«Μια ανάσα από την Ιστορία» 

e-book: Αθήνα 2018 - Διάθεση: SmashWords, Inc. ISBN: 9780463570470 

 «Τρεις Ζωές» 

e-book: Αθήνα 2019 - Διάθεση: SmashWords, Inc. ISBN: 9780463104200 

έντυπη μορφή: Αθήνα 2019 - 2η
 έκδοση - Εκτύπωση & διάθεση: 

www.Lulu.com - ISBN: 978-0-359-98513-5  

 «Νησάκια εντέχνως ξεχασμένα» 

e-book: Αθήνα 2018 - Διάθεση: SmashWords, Inc. ISBN: 9780463337059 

έντυπη μορφή: Αθήνα 2019 - Εκτύπωση & διάθεση: www.Lulu.com - ISBN: 

9780244224011 

 «Κινητό χειρουργείο» 

e-book: Αθήνα 2018 - Διάθεση: SmashWords, Inc. ISBN: 9780463846445 

έντυπη μορφή: Αθήνα 2019 - Εκτύπωση & διάθεση: www.Lulu.com - ISBN: 

9780359957163 

«Επιμέλεια Κειμένου-σημεία στίξης» 

Αθήνα 2019 - Εκτύπωση & διάθεση: www.Lulu.com - ISBN: 978-0-359-

97852-6 

«Η Ερίτιμος παρέα μας» 

e-book: Αθήνα 2019 - Διάθεση: SmashWords, Inc. ISBN: 9780463940365 

έντυπη μορφή: Αθήνα 2019 - Εκτύπωση & διάθεση: www.Lulu.com - ISBN: 

978-0-359-97852-6 

«Ένα ξεχασμένο έγκλημα στο Ναύπλιο» 

Αθήνα 2020 - Εκτύπωση & διάθεση: www.Lulu.com - ISBN: 978-1-79487-

075-8 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστοσελίδα:  http://www.moschosbooks.gr/ 

Επικοινωνία: miltos@moschosbooks.gr 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα όνειρα που  
δεν έγιναν ποτέ πραγματικότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Πρόλογος ..................................................................................... 11 

Αναχώρηση αποίκων από την Αθήνα ......................................... 13 

Το ταξίδι προς κάτω Ιταλία ......................................................... 17 

Άφιξη στην Καλλίπολη ............................................................... 31 

Σχηματίζεται η τάξη των εργατών .............................................. 47 

Σχηματίζεται η τάξη των αρχόντων ............................................ 65 

Διατυπώνονται οι Νόμοι και τα Ιαματικά ψεύδη ........................ 73 

Εκπαίδευση των φυλάκων ........................................................... 89 

Δοκιμασίες των φυλάκων ............................................................ 97 

Ευγονική .................................................................................... 111 

Το ξεκαθάρισμα της τάξης των φυλάκων ................................. 125 

 



 

 



 

- 11 - 

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 
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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. 
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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 
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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 
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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. 

 



 

- 16 - 

 



 

- 17 - 

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 

Α 
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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;» 
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«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 
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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 
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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. 
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»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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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«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. 
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«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. 
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«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». 
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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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Άφιξη στην Καλλίπολη 

 ήλιος είναι έτοιμος να σκαρφαλώσει στο μεσουράνι και 
οι κωπηλάτες τραβάνε γρήγορο κουπί σε μια θάλασσα 
λάδι. Όλοι μας έχουμε ξυπνήσει και καθόμαστε κατάχαμα 

στο κατάστρωμα. Έχουμε βαρεθεί πια τόσες μέρες να 
βολοδέρνουμε στη θάλασσα. Μας πετάει σαν ελατήρια από το 
κατάστρωμα η βροντερή φωνή του καπετάνιου, «Νάτη η ξηρά!» 

 

Τρέχουμε όλοι στην κουπαστή· στα μάτια μας μια τρέλα. 
Πάνω στην ανυπομονησία μας ο ένας πατάει τον άλλον. 
Αχνοφαίνονται οι ακτές της κάτω Ιταλίας. Έφτασε η τελευταία 
μέρα του ταξιδιού μας. Κατά το απόγευμα  θα πατήσουμε στεριά. 
Όλοι οι κωπηλάτες είναι φανερά κουρασμένοι, αλλά και πολύ 
περήφανοι που κατάφεραν να μας φτάσουν τόσο μακριά. Όπου 
και αν γυρίσεις να δεις βλέπεις πρόσωπα  ξεχειλισμένα από χαρά. 
Το πιο λαμπερό είναι αυτό του καπετάνιου μας. Πολέμησαν τα 
παλικάρια αυτά με τη θάλασσα τόσες μέρες. 

Κι εμείς οι άποικοι ήμαστε φανερά ευχαριστημένοι που, 
επιτέλους, το ταξίδι φάνει στο τέλος του. Τόσες μέρες τρώγαμε 
καρπούς και χυλούς. Έχουμε αδυνατίσει φανερά όλοι μας. Θα 
χρειαστεί μόλις βγούμε να κυνηγήσουμε, για να φάμε λίγο κρέας, 
να πάρουμε τα πάνω μας.  

Πλησιάζουμε στα χίλια πόδια από την ακτή. 
 

«Αργή κωπηλασία», ακούγεται ο καπετάνιος. 

Ο 
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«Αργή κωπηλασία», ακούμε τη φωνή του πηδαλιούχου στο 
κάτω κατάστρωμα. Τα κουπιά αλλάζουν ρυθμό, κινούμαστε 
αργά.  

Πλησιάζουμε στα πεντακόσια πόδια από την ακτή. 
«Παύσατε κωπηλασία», η φωνή του καπετάνιου. 
«Παύσατε κωπηλασία», επαναλαμβάνει ο πηδαλιούχος. 
 

Βλέπω τα κουπιά και από τις δύο σειρές να σηκώνονται με 
δύναμη έξω από το νερό και παραμένουν εκεί σε αναμονή νέας 
εντολής. Ο καπετάνιος προσπαθεί με τα δυο του χέρια να κόψει 
τον ενοχλητικό ήλιο που πέφτει στα μάτια του· παρατηρεί 
προσεκτικά την ακτή. Εποπτεύει τον χώρο πριν ακουμπήσουμε 
στην ξηρά. Το σκαρί μας ταλαντεύεται απαλά στη θάλασσα. 
Ένας στρατιώτης σκαρφαλώνει στο άλμπουρο. Κάνει και αυτός 
το ίδιο με τον καπετάνιο· ψάχνει για πιθανό κίνδυνο στην ακτή.  

Εμείς, σταφύλια κρεμασμένα στην κουπαστή του πλοίου -

όπως κάναμε και στην αναχώρησή μας από τον Πειραιά- 

ρουφάμε με τα μάτια μας τον νέο τόπο, ψάχνουμε να δούμε τι 
έχει. Πού είναι τα δέντρα του, πού είναι οι λόφοι του, πού είναι 
τα ποτάμια του.  

 

«Κάτω σειρά, αργή κωπηλασία», ο καπετάνιος. 
«Κάτω σειρά, αργή κωπηλασία»,  ο πηδαλιούχος. 
 

Τα μισά κουπιά μόνο στο νερό, τ’ άλλα στον αέρα παίζουν 
με αυτόν. Το πλοίο μας ίσα που κινείται· πλέει πολύ αργά και 
προσεκτικά. Πλησιάζουμε στα εκατό πόδια, στα πενήντα, στα 
δέκα. 

 

«Παύσατε κωπηλασία», ο καπετάνιος. 
«Παύσατε κωπηλασία», ο πηδαλιούχος. 
Το πλοίο σταματά ξανά και τα κουπιά πάλι στον αέρα. 
 

Οι στρατιώτες πηδάνε στη θάλασσα. Γρήγορα βγαίνουν στη 
στεριά και χάνονται αμέσως στα ενδότερα. Σε λίγο τους χάνουμε 
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απ’ τα μάτια μας. Πάνε να ψάξουν, να σιγουρευτούν ότι δεν 
υπάρχει κανείς κίνδυνος.  

Η παραλία είναι πολύ όμορφη με μια ψιλή άμμο· ο πάτος 
της παίζει με τις ακτίνες του ήλιου, χρυσαφίζει. Μου θυμίζει τις 
παραλίες της αγαπημένης μου Αίγινας. Στο βάθος ξεχωρίζω ψηλά 
δέντρα, άρα θα βρούμε την απαραίτητη ξυλεία να στήσουμε τα 
σπιτικά μας. Όσο φτάνει το μάτι μας δεν βλέπουμε κάτι που να 
μας δείχνει ότι ζουν και άλλοι  άνθρωποι εδώ. Ο καπετάνιος είναι 
σε μια διαρκή κίνηση, είναι ανήσυχος, έχει ευθύνη για την 
ασφάλειά μας. Δίνει συνεχώς εντολές στους ναύτες του και, 
επιτέλους, νοιώθουμε τα ύφαλα του σκαριού να  σέρνονται στην 
άμμο.  

 

Έτος 365 π.Χ. μια ακόμη πόλη γεννιέται. 
Αυτό ήταν, φτάσαμε. Παίρνουμε εντολή να παραμείνουμε 

στο σκάφος μέχρι να επιστρέψουν οι στρατιώτες και να μας πουν 
ότι όλα είναι καλά και ασφαλή. Έχει φτάσει απόγευμα και ο 
ήλιος ερωτοτροπεί με την κορυφή του βουνού· σε λίγο θα 
βουτήξει πίσω του. 

Μετά από ώρα, οι στρατιώτες γυρίζουν και ο καπετάνιος 
δίνει εντολή να αποβιβαστούμε. Οι άντρες ξεφορτώνουν πρώτα 
όλες τις κοινές προμήθειες και μετά ο καθένας μας αναλαμβάνει 
τα ατομικά του είδη. Ο Πλάτωνας μόλις πατάει το πόδι του στη 
στεριά σκύβει και φιλάει το χώμα. Σηκώνει τα χέρια του στον 
ουρανό και απευθύνει ευχαριστήριο ύμνο στους Θεούς. Η πιο 
συγκινητική στιγμή της περιπέτειάς μας, η απόδοση τιμών στους 
Θεούς μας, που τους έχουμε τόση ανάγκη. Στα χιλιάδες στάδια 
μακριά από την ασφάλεια της Αθήνας μας, οι Θεοί μάς έχουν 
μείνει για να πάρουμε θάρρος. Μαζευόμαστε όλοι σ’ έναν κύκλο 
γύρω από τα πράγματά μας. 

Ο τόπος είναι πράγματι πανέμορφος. Στα τριακόσια πόδια 
από μας ακούω να τρέχουν τα νερά κάποιου ποταμού. Ο τόπος 
είναι μια μεγάλη πεδιάδα, η βλάστηση είναι πλούσια. Στο βάθος, 
αρκετά μακριά από μας, το βουνό πνιγμένο στο πράσινο· σίγουρα 
εκεί θα έχει κυνήγι. Αρκετοί κινήσαμε για το ποτάμι να ρίξουμε 
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λίγο νερό πάνω μας, βρομάμε από την απλυσιά και την αρμύρα 
της θάλασσας.  

Αφού ξαποστάσαμε λίγο, αρχίσαμε να απλώνουμε τα 
προσωπικά μας μπογαλάκια, να κάνουμε μια υποτυπώδη 
κατασκήνωση. Κανείς δεν έχει το κουράγιο και την όρεξη να 
κάνει κάτι περισσότερο· εξ’ άλλου δεν προλαβαίνουμε να 
κάνουμε κάτι αξιόλογο· σε μια-δυο ώρες θα μας σκεπάσει η 
νύχτα. Τα μικρά παιδιά έφτιαξαν κιόλας παρέες και παίζουν. Τα 
μόνα ανέμελα, όταν εμάς τους μεγάλους μας τρώνε τα φίδια του 
άγνωστου. Οι γυναίκες παίρνουν νερό από το ποτάμι για να 
βράσουν καρπούς, να φάμε κάτι για βραδινό. Οι στρατιώτες 
ακροβολίστηκαν σε κάποια σημεία που μπορούν να βλέπουν σε 
όλη την πεδιάδα. 

Το βράδυ ήρθε, και κάναμε τον πρώτο μας ύπνο στη νέα 
μας πατρίδα. Μεσ’ την απόλυτη ησυχία της νύχτας ακούω τα 
νερά του ποταμού να τρέχουν να συναντήσουν τη θάλασσα. Τον 
ύπνο μου τον συνοδεύουν  γουργουρίσματα από κουκουβάγιες. 
Κάπου-κάπου ακούω κραυγές ζώων και έντονα χτυπήματα  
φτερών. Κάποιες απ’ αυτές εξασφάλιζαν το νυκτερινό τους φαΐ. 

Ο ουρανός πεντακάθαρος, γεμάτος αστέρια να λαμπυρίζουν. 
Ο κόσμος όλος  στέκεται πάνω απ’ τα κεφάλια μας. Μόνοι μας, 
μέσα σ’ αυτή την απεραντοσύνη, χιλιάδες στάδια μακριά από την 
Αθήνα μας. Στο μέσον του πουθενά… τι τρέλα και αυτή να 
ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή! 

Περνάνε χίλιες σκέψεις από το μυαλό μου. Άραγε τι να 
κάνουν τώρα οι φίλοι μου στην Αθήνα. Το πιο πιθανό είναι να 
γλεντοκοπάνε σε κανένα συμπόσιο, με πλούσια φαγητά, πολύ κρασί 
και κάμποσες εταίρες να τους βαστάνε συντροφιά. 

Άραγε θα με σκέφτονται καθόλου; 
Η υγρασία έχει αρχίσει να γίνεται ενοχλητική, σκεπάζομαι 

ολόκληρος με μια μάλλινη κουβέρτα, που με συνόδεψε σ’ όλο το 
ταξίδι. Την έπλεκε η μάνα μου από τότε που της είπα ότι θα φύγω 
μακριά. Για προσκεφάλι έχω τον μπόγο με τα πράγματά μου. 
Αδύνατον να με πάρει ύπνος. Μόνο τα μάτια μου έχω έξω από 
την κουβέρτα. Στα πενήντα πόδια μακριά μου, βλέπω τη φιγούρα 
ενός στρατιώτη που σχηματίζεται από το φως που ρίχνει το  
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φεγγάρι μέσα στη νύχτα. Ευτυχώς που έχουμε και αυτούς! 
σκέφτομαι. 

 

Το πρωί μας ξύπνησε ένας ολόλαμπρος ήλιος που βγήκε 
μέσα από τη θάλασσα. Δεν έκανα και τον καλύτερο ύπνο της 
ζωής μου. Είμαι πιασμένος σ’ όλο μου το σώμα. Αυτό το 
πρόχειρο υπόστρωμα που είχα φτιάξει με κλαριά με κάρφωνε όλο 
το βράδυ. Όλη η αποικία στο πόδι. Οι μόνοι που κοιμόντουσαν 
ακόμη -και με το δίκιο τους- ήταν οι κωπηλάτες μας, που 
κοιμήθηκαν εξαντλημένοι από την κούραση πάνω στο πλοίο 
τους. Τυχεροί… αυτοί… αυτοί τουλάχιστον θα την ξαναδούν την 
Αθήνα! 

 

Ο Πλάτωνας, παρά τα χρόνια που κουβαλάει στην πλάτη 
του, είναι αεικίνητος. Πάει πάνω-κάτω και μας παρακινεί να 
βιαστούμε, γιατί έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας. Παίρνουμε 
ένα λιτό πρωινό και μαζευόμαστε στην παραλία να συζητήσουμε. 
Ο Πλάτωνας σκαρφαλώνει σ’ έναν βράχο για να μας βλέπει 
όλους. Παίρνει τον λόγο και μας λέει: «Το βλέπετε αυτό το κουτί 
που βαστώ; μέσα εδώ είναι το μέλλον μας». 

«Τι εννοείς σοφέ, Πλάτωνα; άφησε τους γρίφους». 
«Ως ο ιδρυτής της πόλης αυτής κάνω έναρξη των εργασιών 

στην πόλη μας. Έχουμε κουβεντιάσει ώρες πολλές στο ταξίδι.  
Θυμάστε που σας μίλησα πριν μέρες για τη Θεϊκή γέννηση του 
καθενός μας; Σας είχα πει ότι όλοι μας, πριν γεννηθούμε, 
πλαστήκαμε 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. Το 
θυμάστε;» 

«Το θυμόμαστε πολύ καλά», του λέμε. 
«Πολύ ωραία! Τώρα ήρθε η ώρα να διαλέξετε την τάξη 

στην οποία πιστεύετε ότι ανήκετε».  
Ωοο! ακούγεται μια επιδοκιμασία από εμάς. 
 

Ανοίγει ο Πλάτωνας το κουτί, όπου μέσα του είχε  κρύψει 
ενενήντα εννιά δακτυλίδια, αυτά που έφτιαξε ο ίδιος μέσα στ’ 
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αμπάρια του πλοίου στο ταξίδι από την Αθήνα. Τριάντα τρία 
χρυσά, τριάντα τρία αργυρά και τριάντα τρία χάλκινα. 

 

«Ελάτε όλοι γύρω μου», μας παρακινεί ο Πλάτωνας. «Σας 
καλώ να περάσετε από μπροστά μου και να διαλέξετε από το 
κουτί ένα δακτυλίδι που θα έχει χρώμα χρυσό, αργυρό ή χάλκινο, 
ανάλογα με την τάξη στην οποία θα ενταχθείτε από δω και πέρα. 
Σύμφωνα με το σχέδιο -που αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε σε 
αυτή τη γη που βρεθήκαμε- να σας πω ότι οι άρχοντες της πόλης 
θα φορέσουν στο δάκτυλό τους  χρυσό δακτυλίδι. Οι φύλακες 
αργυρό και οι εργάτες χάλκινο».  

 
{Στην «Πολιτεία» προβλέπεται ότι δεν 

επιτρέπονται σημάδια πλούτου στην τάξη των 
αρχόντων και φυλάκων.} 

 

Και συνεχίζει… «αυτό θα είναι το μόνο σας διακριτικό. 
Ούτε φανταχτερά ρούχα ούτε άλλα σημάδια πλούτου  
επιτρέπονται στην πόλη μας. Σκεφτείτε τώρα πολύ καλά, ζυγίστε 
τις ικανότητές σας  και μετά αποφασίστε σε ποια τάξη νομίζετε 
ότι έχετε το δικαίωμα να ενταχθείτε».  
 

Οι άποικοι ζητάνε από τον Πλάτωνα, πριν διαλέξουν, να 
τους πει ακόμα μια φορά ποιο είναι το έργο της κάθε τάξης. Ο 
Πλάτωνας το αποφεύγει, γιατί σίγουρα πολλούς θα τους 
απογοητεύσει. Τους λέει ότι πρώτα περιμένει να δει την τάξη που 
θα διαλέξουν να ενταχθούν και αμέσως μετά θα τους αναλύσει 
ποια είναι τα δικαιώματα και ποιες οι υποχρεώσεις τους. Άρχισαν 
ένας-ένας να περνάνε από μπροστά του και να διαλέγουν από ένα 
δακτυλίδι. 

 

Τα χρυσά δακτυλίδια ήταν αυτά που εξαντλήθηκαν πρώτα. 
Τα αργυρά τα διάλεξαν δέκα πολίτες και κανένας δεν πήρε από 
τα χάλκινα. 

 

Τριάντα τρεις οι άρχοντες, δέκα οι φύλακες, κανείς εργάτης 
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Πενήντα έξι άποικοι έμειναν χωρίς δακτυλίδι. 
 

Τους λέει, ότι όσοι ενταχθούν στους άρχοντες και φύλακες, 
αν έχουν κάνει λάθος, θα κριθούν από τις αποδόσεις τους και θα 
καθοδηγηθούν με την πειθώ προς την πρέπουσα τάξη. Όσοι δεν 
πειστούν με την πειθώ και επιμείνουν να ενταχθούν σε λάθος 
τάξη, θα υποστούν δοκιμασίες  για να αποδείξουν τις ικανότητές  
τους. 

 

Τους φάνηκε λογικό, οπότε και συμφώνησαν. Το πρόβλημα 
που τίθεται, πλέον, είναι το ποιος θα καθοδηγήσει με την πειθώ 
τους μεν και ποιος θα θέσει τις δοκιμασίες στους δε. Ο Πλάτωνας 
τους προτείνει να ορίσουν αυτόν σαν κριτή των υπολοίπων και 
σαν τον αρμοδιότερο να θέσει τις δοκιμασίες στους 
διαγωνιζόμενους. Δεν του ήταν δύσκολο  να τους πείσει. 

 

Την Πολιτεία του ο Πλάτωνας τη βαφτίζει «Καλλίπολη». 

Σαν όνομα αρέσει και στους άποικους, οπότε από τώρα και στο 
εξής έτσι θα την ονομάζουν. 

 

«Ωραία, τώρα που διαλέξατε τα δακτυλίδια σας, ας δούμε τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχει η κάθε τάξη». 

«Μα, εμείς, Πλάτωνα», λένε κάποιοι από τους πενήντα έξι,  
«δεν προλάβαμε να πάρουμε το δακτυλίδι μας, τελείωσαν τα 
χρυσά». 

Ο Πλάτωνας κοιτώντας μέσα στο κουτί, κουνάει 
απελπισμένος το κεφάλι του και λέει: «Υπέθεσα ότι θα υπήρχαν 
κάποιοι από σας που θα πήγαιναν οικειοθελώς στην τάξη των 
εργατών, αλλά βλέπω ότι κανείς σας δεν τη διάλεξε. Δυστυχώς, 
δεν μπορώ σε αυτό να κάνω κάτι».  

 
{Στην «Πολιτεία» προβλέπεται ότι η τάξη των 
αρχόντων θα διοικήσει την πόλη. Οι φύλακες 

θα υπακούουν σε αυτά που θα τους λένε οι 
άρχοντες και θα εφαρμόζουν τον «Νόμο».} 
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«Εσείς που φοράτε τα χρυσά προορίζεστε για την τάξη των 
αρχόντων και είστε εσείς που θα διοικήσετε την πόλη. Οι 
άρχοντες πρέπει να είναι οι πλέον φιλόσοφοι όλων μας. 

»Εσείς που διαλέξατε τα αργυρά θα είστε οι φύλακες της 
πόλης. Θα υπακούετε σε αυτά που θα σας λένε οι άρχοντες και θα 
εφαρμόζετε τον “Νόμο της Πολιτείας”. Έργο σας είναι η 
προστασία της πόλης και των πολιτών της απέναντι στους 
εχθρούς».  

 

Και γυρνώντας στους υπόλοιπους, «εσείς που δεν 
προλάβατε να πάρετε το δακτυλίδι της αρεσκείας σας, ποιο 
χρώμα θα θέλατε να είχατε;» 

«Το χρυσό, το χρυσό!» ακούγεται σαν μια βοή. 
«Αφού θέλετε να είστε άρχοντες, ας δεχτούμε ότι είστε, 

έστω και αν δεν φοράτε ακόμα δακτυλίδι. Δώστε εντολή στους 
εργάτες να πάνε να σας φτιάξουν χρυσά δακτυλίδια». 

«Σε ποιους εργάτες; Δεν βλέπουμε κανέναν εργάτη». 
«Εσείς είστε οι άρχοντες, δικό σας το πρόβλημα. Εσείς να 

το λύσετε. Αυτή είναι η δουλειά σας, να λύνετε προβλήματα και 
να διοικείτε», τους λέει. 

«Μα, πώς να το λύσουμε; αφού κανείς δεν θέλει να γίνει 
εργάτης». 

«Τότε, βρείτε έναν τρόπο να ξεπεράσετε το πρόβλημα, εσείς 
είστε αυτοί που θα δίνετε λύσεις από εδώ και πέρα». 

«Δώσε μας λίγο χρόνο να φτιάξουμε μόνοι μας τα 
δακτυλίδια που θέλουμε». 

 
{Στην «Πολιτεία» προβλέπεται ότι οι 

άρχοντες δεν επιτρέπεται να ασχολούνται με 
οτιδήποτε άλλο, εκτός από το να διοικούν.} 

 

«Αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε. Ο άρχοντας δεν 
επιτρέπεται να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο, εκτός από το να 
διοικεί. Άρα, δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς οι ίδιοι. Θα πρέπει 
να δώσετε παραγγελία σε έναν εργάτη να το κάνει και φυσικά θα 
πρέπει να τον πληρώσετε για τον κόπο του». 
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«Να τον πληρώσουμεεε;» του λέει ένας από αυτούς που δεν 
πρόλαβαν να επιλέξουν δακτυλίδι. «Καλά, άντε να τον 
πληρώσουμε… αν βρούμε κάποιον να μας τα φτιάξει, αλλά με 
αυτόν τον τρόπο, πληρώνοντας τους εργάτες πότε για το ένα και 
πότε για το άλλο, στο τέλος θα τελειώσουν τα λεφτά που έχουμε 
μαζί μας και αφού εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε, πού θα 
βρίσκουμε λεφτά να πληρώνουμε; Και ‘μεις, σαν άρχοντες που 
είμαστε, κάνουμε μια δουλειά, κάποιος πρέπει να πληρώνει κι 
εμάς». 

 
{Στην «Πολιτεία» προβλέπεται ότι οι 

άρχοντες και φύλακες δεν πληρώνονται για το 
λειτούργημα που κάνουν. Οι άρχοντες δεν 

χρειάζεται να έχουν λεφτά, διότι δεν 
χρειάζεται να πληρώνουν για τίποτα και σε 
κανέναν. Όλα όσα τους χρειάζονται θα τα 

παρέχει η «Πολιτεία». Ούτε επιτρέπεται να 
έχουν δική τους περιουσία.}  

 

«Οι άρχοντες δεν παίρνουν λεφτά για τη δουλειά που λέτε 
ότι θα κάνετε, διότι η διοίκηση της Πόλης δεν είναι δουλειά, είναι 
υποχρέωση. Δεν χρειάζεται να πληρώνετε σε κανέναν και για 
τίποτα. Όλα όσα χρειάζεστε θα σας τα παρέχει η “Πολιτεία”. 

Ούτε χρειάζεται να έχετε δικό σας σπίτι ή άλλη περιουσία. Η 
“Πολιτεία” θα σας στεγάσει σε κοινόχρηστο κτίριο, το 
Διοικητήριο της πόλης, όπου θα μένουν όλοι οι άρχοντες από 
κοινού», τους λέει. 

«Ωραία, τότε ας μας δώσει η Πολιτεία το φαΐ της ημέρας, κι 
ας μας δείξει το κτίριο που θα μείνουμε», λέει ένας από αυτούς 
που έχουν μείνει χωρίς δακτυλίδι. 

«Ας μου δώσει η πολιτεία και μένα το δακτυλίδι που μου 
λείπει, ώστε να μπω και εγώ στην τάξη που διαλέγω», ακούγεται 
ένας άλλος. 

«Μα, ποια πολιτεία περιμένετε να σας δώσει όλα αυτά που 
ζητάτε;» φανερά θυμωμένος ο Πλάτωνας,  «η πολιτεία είμαστε 
εμείς όλοι. Είμαστε σε μια γη όπου δεν υπάρχει τίποτα, ούτε 
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σπίτια, ούτε λουτρά, ούτε ναοί, ούτε μαγειρεία, ούτε τίποτα. Όλα 
αυτά που σας είπα πρέπει να γίνουν από όλους εμάς, από το 
μηδέν. 

»Εμείς είμαστε η πολιτεία, μη τα περιμένετε από κάποια 
άλλη που παίζει κρυφτό μεσ’  τη φαντασία σας. Ας ξεκινήσουν οι 
άρχοντες να δίνουν εντολές για να στηθεί και να δουλέψει αυτή. 
Ορίστε φίλοι άρχοντες… ξεκινήστε το λειτούργημα το οποίο 
επιλέξατε να κάνετε», τους παροτρύνει ο Πλάτωνας. Τον κοιτάνε 
οι υποψήφιοι άρχοντες σαν χαζοί. Πήραν εξουσία για πρώτη 
φορά στη ζωή τους και δεν ξέρουν πώς να τη διαχειριστούν. 

 

«Ωραία… εγώ σαν άρχοντας», αποφασίζει να σπάσει αυτόν 
τον κύκλο αμηχανίας ένας με το χρυσό δακτυλίδι στο χέρι, «δίνω 
εντολή να αρχίσουν οι εργάτες να χτίζουν σπίτια για όλους». 

«Ναι, ναι, έγνεψαν και οι άλλοι άρχοντες», επιδοκιμάζοντας 

τα λόγια του. 
 

Δεν κινήθηκε κανείς. Όσοι είχαν μείνει χωρίς δακτυλίδι 
κοίταζαν ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί γύρω τους, να δουν 
ποιος θα φιλοτιμηθεί να ξεκινήσει να χτίζει σπίτια. Κανείς δεν 
κινείται. Εξ’ άλλου, όλοι αυτοί προορίζουν τους εαυτούς τους για 
άρχοντες μόλις εξασφαλίσουν το χρυσό δακτυλίδι. 

«Φίλτατε, δεν βλέπω να σε υπακούει κανείς, διότι δεν 
υπάρχει κανείς στην τάξη των εργατών», του λέει ειρωνικά ο 
Πλάτωνας. «Άρα, άδικα δίνεις εντολές και άδικα κρατάς τον 
τίτλο του άρχοντα, αφού δεν έχεις πολίτες να σε υπακούσουν. 
Τι σόι άρχοντας είσαι;» 

«Ε… τότε δίνω εντολή στους φύλακες να κτίσουν τα σπίτια 
που θα μείνουμε», φωνάζει ξαναμμένος και αποφασισμένος να 
περάσει τη διαταγή του οπωσδήποτε σε κάποιον. 

«Δεν μπορείς ούτε αυτό. Η υποχρέωση των φυλάκων είναι 
να υπερασπίζονται όλους τους πολίτες από τους εχθρούς και να 
εφαρμόζουν τον νόμο. Δεν είναι στις υποχρεώσεις τους να 
κτίζουν». 
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«Μα… οι φύλακες είναι μια τάξη κατώτεροι από τη δικιά 
μου κι αφού είναι έτσι, μπορώ να τους δίνω οποιαδήποτε 
εντολή», ξαναλέει απηυδισμένος. 

«Η τάξη των φυλάκων, όπως και όλες οι τάξεις, δεν είναι 
καμία κατώτερη ή ανώτερη των άλλων», ανταπαντά ο Πλάτωνας. 
«Η κάθε τάξη είναι απλά διαφορετική από τις άλλες. Η κάθε τάξη 
έχει τον δικό της σκοπό, που δεν είναι ανώτερος ούτε καλύτερος 
από των άλλων. Δεν τίθενται τέτοιες συγκρίσεις. Όλες οι τάξεις 
χρειάζονται και καμία δεν μπορεί να εκλείψει. Αν μια τάξη χαθεί, 
οι άλλες δύο δεν μπορούν να σταθούν». 

 
{Στην «Πολιτεία» ο Πλάτωνας εισάγει τη 
θεωρία ότι υπάρχουν τρεις ιδιότητες της 

ανθρώπινης ψυχής,  το λογιστικό, το θυμικό 
και το επιθυμητικό.} 

 

«Πάρε για παράδειγμα τον άνθρωπο», συνεχίζει ο 
Πλάτωνας. «Η ανθρώπινη ψυχή  έχει τρεις ιδιότητες: το 
λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Το “επιθυμητικό” είναι 
αυτό που συνεχώς ζητάει και έχει ανάγκη για ηδονές. Θέλει φαΐ, 
ποτό, γυναίκες και χορούς. Το “λογιστικό” είναι αυτό που 
σκέφτεται καθαρά και όχι ηδονιστικά. Είναι αυτό που κάνει τον 
άνθρωπο να ξεχωρίζει από το ζώο. Και είναι αυτό που θα δώσει 
εντολή στο “θυμικό” να τιθασεύσει το επιθυμητικό και να το 
συγκρατήσει. Και τα τρία δουλεύουν σε συνεργασία. Υπάρχει 
μυαλό ανθρώπου που έχει μόνο λογιστικό, ή μόνο θυμικό;» τους 
ρωτάει με τα χέρια του σε έκταση απορίας. 

«Μάλλον δεν υπάρχει», λένε από οι από κάτω. 
 

Και συνεχίζοντας ο Πλάτωνας τους λέει: «Αν είχε μόνο 
επιθυμητικό και του έλειπαν οι άλλες ιδιότητες, θα ήταν σαν έναν 
άγριο θηρίο. Αν είχε μόνο θυμικό, όλη μέρα θα τσακωνόταν και 
θα πάλευε με όλους. Αν ο άνθρωπος δεν έχει λογιστικό, τότε 
είναι ένας άνθρωπος ανίκανος να πάρει μια απόφαση, να κρίνει, 
να σκεφτεί. Θα είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος 
δεν έχει στην ψυχή του και τις τρεις ιδιότητες θα είναι 
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ανισόρροπος. Όπως είναι η ψυχή του ανθρώπου, έτσι ακριβώς 
είναι και η πόλη. 

Οι άρχοντες είναι το λογιστικό. 
Οι φύλακες το θυμικό. 
Οι χειρώνακτες το επιθυμητικό. 
Έτσι, και στην πολιτεία που ήρθαμε να φτιάξουμε πρέπει να 

υπάρχουν και οι τρεις τάξεις που συνεργάζονται και όχι να 
σκεπάζει η μια τις άλλες. Στον άνθρωπο το επιθυμητικό μπορεί 
να ζητήσει πράγματα περίεργα, το θυμικό όμως θα επέμβει να το 
τιθασεύσει, μόλις το λογιστικό του δώσει την εντολή να φερθεί 
σαν άνθρωπος» και καταλήγει θριαμβευτικά ο Πλάτωνας να τους 
λέει ότι τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν και στην Πολιτεία. 

 

Οι πολίτες άρχισαν να συζητούν όλες αυτές τις νέες ιδέες· 
άλλοι να συμφωνούν, άλλοι να διαφωνούν, άλλοι να έχουν 
σχηματίσει πηγαδάκια. Οι άρχοντες να έχουν φτιάξει έναν δικό 
τους κύκλο και να μιλάνε μεταξύ τους επιδοκιμαστικά ή 
αποδοκιμαστικά. 

Ο Πλάτωνας, σαν καλός ψαράς ρίχνει το δόλωμα και  
μετράει αντιδράσεις, κοιτάει προσεκτικά τις κινήσεις των χεριών 
τους, τις εκφράσεις των προσώπων τους και καταλαβαίνει ποιοι 
έχουν επηρεαστεί και ποιοι όχι. Έχει πολύ δουλειά να κάνει 
ακόμα, μέχρι να εμφυσήσει στις καρδιές τους το νέο μοντέλο της 
πόλης. 

 

Οι φύλακες, όσοι είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή  ενταχθεί σ’ 
αυτούς, μπαίνουν ανάμεσά τους και προσέχουν να μην αρχίσουν 
οι φιλονικίες, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή η 
ενστικτώδης αντίδραση που έδειξαν –ομολογουμένως έκανε 
εντύπωση στον Πλάτωνα και- τον χαροποίησε, που αυτοί μόνοι 
τους, χωρίς να τους πει κανείς άρχοντας ανέλαβαν να τηρήσουν 
την τάξη στην πόλη τους, σ’ αυτήν που μόλις τώρα έχει αρχίσει 
να διαμορφώνεται και να κοιλοπονάει από τη γέννηση των νέων 
ιδεών. 
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Και εντελώς ξαφνικά… ένας νέος άντρας, με τη γυναίκα του 
και το παιδί του, αγνοεί με φανερή περιφρόνηση τους τσακωμούς 
και τις κουβέντες. Σηκώνει τις αποσκευές του, φορτώνεται και η 
γυναίκα του μερικές, πιάνουν το μικρό τους κορίτσι απ’ το χέρι 
και αρχίζουν να ξεμακραίνουν αηδιασμένοι απ’ όλους τους 
άλλους. Η κίνησή τους αυτή είναι τόσο επιδεικτική, που κάνει 
όλους τους άλλους να σταματήσουν τους τσακωμούς και να 
παρατηρούν το ζευγάρι αυτό να φεύγει.  

Μα… τι έπαθαν αυτοί! 
Πού πάνε! αναρωτιούνται όλοι. 
Έχουν απομακρυνθεί γύρω στα τριακόσια πόδια από μας. 

Σταματούν δίπλα στο ποτάμι, ακουμπούν τους μπόγους τους 
κάτω. Το κορίτσι παίρνει την κούκλα του και κάθεται ανέμελο 
κάτω από ένα δέντρο να παίξει. Ο άντρας παίρνει στον ώμο του 
το τσεκούρι και κατευθύνεται προς μια συστάδα δέντρων με 
καρυδιές. Αρχίζει να κόβει ξύλα, μικρά και μεγάλα, τα στοιβάζει 
σε δύο ντάνες. Η γυναίκα ανοίγει το μπόγο της βγάζοντας όσα 
κουζινικά σκεύη κατάφερε να φέρει από την Αθήνα και στήνει 
πρόχειρα πάνω σε πέτρες τα κατσαρολικά της. Μαζεύει μικρά 
ξύλα και ανάβει φωτιά, φτιάχνει με πέτρες μια πρόχειρη εστία. 
Κουβαλάει νερό μ’ ένα κατσαρόλι από το ρυάκι… ετοιμάζεται να 
φτιάξει το φαΐ της ημέρας.  

 

Μα… τι κάνουν; αναρωτιούνται οι άλλοι. 
Μετά από κάμποση ώρα, ο άντρας αρχίζει να 

πηγαινοέρχεται ανάμεσα στο δάσος κι εκεί που άφησε τη γυναίκα 
του,  φορτωμένος με ξύλα. Τα απιθώνει εκεί που είχε ακουμπήσει 
το νοικοκυριό του. Αρχίζει να στήνει ένα πρόχειρο ξύλινο σπίτι. 

«Τι έπαθες και ξεμάκρυνες τόσο από μας;» του φωνάζει από 
μακριά ο Πλάτωνας. 

«Βαρέθηκα τις κουβέντες που δεν βγάζουν πουθενά. Εγώ 
αποφάσισα να μπω στην τάξη των εργατών· δεν θέλω να γίνω 
ούτε άρχοντας ούτε φύλακας, αφήνω σε εσάς να γίνετε τέτοιοι. 
Εξ’ άλλου, δεν ξέρω ούτε γράμματα για να κάνω τον άρχοντα 
ούτε είμαι τόσο δυνατός για να κάνω τον φύλακα. Και επειδή έχω 
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μαζί μου ένα μικρό παιδί και μια γυναίκα που πρέπει να 
φροντίσω, θα φτιάξω το σπίτι μου μόνος μου». 

 

Τριάντα τρεις οι άρχοντες, δέκα οι φύλακες και ένας ο 
εργάτης. 

 

Γυρνώντας ο Πλάτωνας προς εμάς, μ’ ένα βλέμμα που 
ξεχείλιζε από ευτυχία… «βλέπετε φίλοι μου τον τρόπο με τον 
οποίο όλοι μας θα ενταχθούμε σιγά-σιγά στην τάξη που 
ανήκουμε, είτε με την πειθώ είτε με την ανάγκη!»  

 

Είχε φτάσει πια το απόγευμα, όταν ο ξεμακρυσμένος είχε 
καταφέρει με τη βοήθεια της γυναίκας του να στήσει ένα 
πρόχειρο κατάλυμα να περάσει το βράδυ που σε λίγο θα ερχόταν. 
Ο Πλάτωνας πλησίασε προς το μέρος του. Από πίσω του ν’ 
ακολουθούμε και αρκετοί από μας, μας έτρωγε η  περιέργεια να 
δούμε τι έφτιαξε. Είχε φτιάξει ένα υποτυπώδες δωμάτιο για να 
κοιμούνται,  μια μικρή εσοχή για το μαγειρείο και ένα 
μεγαλύτερο δώμα σαν τραπεζαρία. Τα κρεβάτια τους απλά 
κομμάτια από ξύλο καρυδιάς. Η γυναίκα του είχε απλώσει πάνω 
τους κάποιες κουβέρτες· ένα ζεστό σπίτι· φτιαγμένο όλο από 
ξύλο.  

 

«Ωραίο σπίτι έφτιαξες!» του λέει με έκδηλο θαυμασμό ο 
Πλάτωνας. «Τι θα έλεγες αν σε παρακαλούσα να μου φτιάξεις και 
μένα ένα, μια και εγώ είμαι πολύ γέρος για να το φτιάξω μόνος 
μου; Θα σε πληρώσω φυσικά για τον κόπο σου». 

«Πολύ ευχαρίστως, εξ’ άλλου αυτή τη δουλειά ξέρω πολύ 
καλά να κάνω από τότε που ήμουνα στην Αθήνα».  

 

Ο Πλάτωνας γυρνώντας προς εμάς, μας κοιτάει, θέλοντας 
να μας δείξει το πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και στρέφει πάλι το 
βλέμμα του στον άποικο. 

«Πόσα θα μου στοιχίσει;» 

«Μια Αθηναϊκή γλαύκα… ελπίζω να μη σου φαίνεται 
ακριβά». 
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«Όχι, όχι… είναι πολύ καλά. Τότε, σε παρακαλώ ξεκίνα τη 
δουλειά και μόλις τελειώσεις σε πληρώνω», του λέει ο 
Πλάτωνας. 

 

«Εσύ, Πλάτωνα, πώς μπορείς και δίνεις εντολή να σου 
φτιάξουν σπίτι, αφού δεν βλέπω να φοράς το χρυσό δακτυλίδι 
στο δάκτυλό σου;», του λέει ένας από τους πολλούς υποψήφιους 
άρχοντες. 

«Μα, αγαπητέ, δεν έδωσα καμία εντολή, του ζήτησα να με 
βοηθήσει· το δέχτηκε, μου ζήτησε την αμοιβή του και δέχτηκα. 
Δεν τον πίεσα, εμπορική συμφωνία κάναμε. Υπάρχει ελευθερία 
σ’ αυτόν να δεχτεί και σε μένα ελευθερία να διαλέξω τον 
καλύτερο τεχνίτη. Βέβαια, δεν έχω ακόμα τη δυνατότητα να 
επιλέξω τεχνίτη, αφού μόνο ένας είναι διαθέσιμος, αλλά δεν 
υπάρχει βία εκ μέρους κανενός. Έχουμε ελευθερία σκέψης και 
δράσης». 

«Εσύ, Πλάτωνα, γιατί δεν διάλεξες την τάξη σου;» τον 
ρωτάει άλλος. 

«Εγώ είμαι ο ιδρυτής της πόλης, είμαι το μάτι του Θεού. Μη 
με λογίζετε ούτε σαν άρχοντα, ούτε σαν  φύλακα, ούτε σαν 
εργάτη. Εγώ είμαι αυτός που σας έπεισα να σχεδιάσουμε την 
πόλη και μέχρι αυτή να δουλέψει τέλεια, εγώ δεν δικαιούμαι να 
πάρω κάτι για τον εαυτό μου, ανήκω σε όλες τις τάξεις, ανήκω σε 
όλους σας, ανήκω στην πόλη όλη σαν σύνολο, για την οποία θα 
δώσω και τη ζωή μου για το κοινό της καλό». 

 
{Στην «Πολιτεία» προβλέπεται ότι δεν 

υπάρχει ατομικό καλό και κακό· υπάρχει μόνο 
το σύνολο. Εάν το σύνολο ευδαιμονεί, τότε 

και όλοι πολίτες ευδαιμονούν.}  
 

«Όλοι μας θα είμαστε ευτυχισμένοι και όλοι μας θα είμαστε 
δυστυχισμένοι. Όλοι θα χαιρόμαστε για τα καλά που θα μας 
τύχουν και όλοι επίσης θα λυπόμαστε για ό,τι κακό μας βρει. 
Ξεχάστε την ατομική ευδαιμονία, όλοι μαζί θα απολαμβάνουμε 
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την ευτυχία. Η πόλη πάνω από μας, βάλτε το καλά στο μυαλό 
σας!» 

Ήταν ένα κτύπημα στον εγωισμό όσων είχαν κουβαλήσει 
μέσα τους τέτοιες σκέψεις από την Αθήνα. Πολλά κεφάλια 
κατέβηκαν χαμηλά, οι λογομαχίες έχασαν κατά πολύ τη ζωηράδα 
τους, η σκέψη άρχισε να καταλαμβάνει τους περισσότερους και 
ελάχιστοι ξέμειναν να  επιχειρηματολογούν. Τους έβλεπες όλους 
να βρίσκονται σε μια περίσκεψη. Κάτι τους ξέφευγε μέσα απ’ τα 
χέρια τους που δεν μπορούσαν όμως να προσδιορίσουν τι είναι. 

Ο Πλάτωνας, σαν γνήσιος φιλόσοφος, τους κοιτούσε όλους 
με εκείνο το διερευνητικό βλέμμα που είχε προσπαθώντας να 
μπει μέσα στο μυαλό τους, και να δει πόσους μπορεί να 
επηρεάζει. 

 

Δεύτερο βράδυ για όλους μας, με πάπλωμά μας τον υπέροχο 
ουρανό της Καλλίπολης. 
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Σχηματίζεται η τάξη των εργατών 

αι το δεύτερο βράδυ μας το περάσαμε σκεπασμένοι με 
ότι πρόχειρο είχε ο καθένας μας. Μια ολόκληρη μέρα και 
μόνο ένα σπίτι έχει στηθεί. Μια μόνο οικογένεια 

κατάφερε να στεγαστεί. Όλοι οι άλλοι κοιμηθήκαμε στο ύπαιθρο, 
όσοι καταφέραμε να κλείσουμε μάτι. Άκουγες παντού γύρω σου 
αναστεναγμούς απελπισίας. Φύσαγαν και ξεφύσαγαν.  Δύσκολα 
πράγματα μας έβαλε να κάνουμε ο Πλάτωνας. Το επόμενο πρωί, 
ο μόνος επίσημος κτίστης της πόλης από πολύ νωρίς είχε αρχίσει 
να κόβει και να καρφώνει ξύλα· ετοίμαζε το σπίτι του Πλάτωνα. 
Μέσα στη μέρα το είχε στήσει και αυτό. Όταν το τελείωσε, τον 
κάλεσε να το δει και να του πει αν του αρέσει.  

Του είχε φτιάξει ένα και μόνο δωμάτιο, πολύ λιτό, δυο 
καρέκλες, ένα κρεβάτι, ένα νιπτήρα και ένα μπαούλο. Δεν ήθελε 
πολυτέλειες ο Πλάτωνας. Εκτός από το δωμάτιο, του είχε 
περιφράξει έναν αρκετά μεγάλο χώρο στον οποίο υπήρχαν καμιά 
δεκαριά πλατύφυλλα δέντρα. Πιο πολύ θα καθόταν ο Πλάτωνας 
κάτω από τους ίσκιους τους να φιλοσοφεί, παρά μέσα στο δώμα. 
Του είχε φτιάξει και ένα μικρό κανάλι, από το ποτάμι μέχρι την 
αυλή του, να παίρνει νερό όποτε το χρειάζεται. 

Ο Πλάτωνας ανοίγει την ξύλινη πόρτα της αυλής, μπαίνει 
μέσα, περιεργάζεται τον φράχτη, σκύβει στο κανάλι και με τη 
χούφτα του φέρνει λίγο νερό στο στόμα του. Στέκεται μ’ ένα 
φαρδύ χαμόγελο να κοιτά το σπιτάκι του με φανερή ευχαρίστηση. 
Στο τέλος με ένα τεράστιο χαμόγελο του λέει: «Μπράβο σου, 

Κ 
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έκανες καταπληκτική δουλειά, πάρε και την αμοιβή που 
συμφωνήσαμε. Φόρα και αυτό που σου αρμόζει», δίνοντάς του 
ένα χάλκινο δακτυλίδι. 

Οι υπόλοιποι όλο περιέργεια ρούφαγαν κάθε στιγμή από τα 
διαδραματιζόμενα. Άρχισε ο κτίστης να παίρνει παραγγελίες και 
από άλλους άποικους για να φτιάξει και σ’ αυτούς το σπίτι τους. 
Η χαρά του κτίστη και της γυναίκας του ήταν τεράστια, γιατί τα 
έσοδά τους θα πήγαιναν πολύ καλά με τόσες παραγγελίες που 
είχαν. Μέσα στη μέρα εμφανίστηκαν ακόμα έξι άποικοι να 
στήνουν μόνοι τα σπίτια τους. 

Οι κτίστες, από ένας και  μοναδικός που ήταν αρχικά, τώρα 
έγιναν περισσότεροι. Έτσι, οι υπόλοιποι άποικοι που δεν 
κατείχαν την τέχνη του κτίζειν, είχαν την ευχέρεια να επιλέξουν 
όποιον ήθελαν και για το δικό τους σπίτι. Η πολύ δουλειά των 
κτιστάδων μοιράστηκε ανάμεσά τους, αλλά και πάλι τα έσοδα 
που αυτοί θα αποκτούσαν θα ήταν πολύ καλά για όλους. Λίγοι οι 
κτιστάδες, πολλοί οι πελάτες. Όλοι αυτοί οι κτίστες, με το που 
ξεκίναγαν τη δουλειά, έπαιρναν από τον Πλάτωνα και το χάλκινο 
δακτυλίδι που εδικαιούντο. Εντάσσονταν οικειοθελώς στην τάξη 
των εργατών που δεν ήταν δα και τόσο άσχημη, όσο τους 
φαινόταν χθες. 

 

Τριάντα τρεις οι άρχοντες, δέκα οι φύλακες, εφτά οι εργάτες 

 

Αυτή η οικοδόμηση βάστηξε αρκετές μέρες. Όλο και 
περισσότεροι άποικοι πιάνουν τη δουλειά, άλλοι γίνονται κτίστες, 
άλλοι καταπιάνονται με σιδηρικά, άλλοι γίνονται εργάτες και 
κουβαλούν ξύλα από το δάσος και άλλοι ξυλοκόποι. Ο καθένας 
ξεκινά τη δουλειά που ξέρει να κάνει από την εποχή που ήταν 
στην Αθήνα. Έτσι, δημιουργούνται μέσα στην πρώτη εβδομάδα 
αρκετά επαγγέλματα. Οι κτίστες παίρνουν την αμοιβή τους από 
όσους παραγγέλνουν σπίτια, πληρώνουν τους σιδεράδες για τα 
καρφιά, τους ξυλοκόπους για το κόψιμο και τους εργάτες για το 
κουβάλημα των ξύλων. Όλοι αυτοί οι επαγγελματίες έχουν 
αρχίσει να βγάζουν ένα καλό μεροκάματο από τη δουλειά τους. Η 
πόλη αρχίζει να στήνεται στα πόδια της. 
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Οι μόνοι που πληρώνουν για τα πάντα είναι οι φύλακες και 
οι άρχοντες, μια και αυτοί απαγορεύεται να δουλεύουν. 

Κάποιοι άλλοι άποικοι, που δεν ξέρουν από τέχνες, 
αρχίζουν να ασχολούνται με τη γη. Σκάβουν, φυτεύουν σπόρους 
που έχουν φέρει από την Αθήνα, ποτίζουν. Επειδή όμως τόσος 
κόσμος πρέπει και κάτι να φάει, αυτοί οι καλλιεργητές ξεκινούν 
μακρινούς περιπάτους στα γειτονικά δάση όπου μαζεύουν 
καρπούς και φρούτα που τους φέρνουν κάθε απόγευμα στην 
Καλλίπολη. Ταΐζουν τις οικογένειές τους και ό,τι περισσεύει το 
πουλάνε σε άλλους. Έχει αρχίσει να στήνεται μια πολύ 
υποτυπώδης πολιτεία, που αρχίζει να καλύπτει τις πρώτες 
ανάγκες της. 

 

Είκοσι πέντε οι άρχοντες, δέκα οι φύλακες, τριάντα εφτά οι 
εργάτες. 

 

Η τάξη των αρχόντων έχει αρχίσει να φυλλορροεί. Πολλοί 
απ΄ αυτούς δεν αντέχουν να κάθονται άπραγοι όλη μέρα και να 
πληρώνουν άλλους για να τους φτιάξουν σπίτι, να τους φτιάξουν 
έπιπλα ή να βρουν φαΐ να φάνε. Τα χρήματά τους, με αυτό τον 
τρόπο, θα τελειώσουν πολύ γρήγορα. 

Οι φύλακες, αντίθετα, παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη 
σταθερότητα, δέκα ξεκίνησαν και παραμένουν δέκα. Κανείς δεν 
φεύγει, κανείς δεν προστίθεται στην τάξη τους. Η τάξη των 
εργατών αυξάνει διαρκώς. Είναι η μόνη τάξη που ευημερεί. 

Αυτοί οι δέκα φύλακες είναι άνθρωποι δυνατοί και 
ρωμαλέοι. Δεν ξέρουν να κάνουν καμιά άλλη δουλειά από το να 
είναι στρατιώτες. Έχουν αρχίσει και αυτοί να βλέπουν το πουγκί 
τους να λιγοστεύει επικίνδυνα. Πληρώνουν για τα πάντα. 

Ο Πλάτωνας περιδιαβαίνει όλη τη μικρή ακόμα πόλη, 
βλέπει τα έργα του καθενός, μιλάει με τους τεχνίτες, με τους 
συνοφρυωμένους άρχοντες, με τους ανήσυχους φύλακες και 
καταγράφει αντιδράσεις και συμπεριφορές. Πέρασαν είκοσι 
μέρες, οπότε ο Πλάτωνας μας καλεί ένα βράδυ όλους στην 
παραλία της πόλης να μας μιλήσει. 
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«Αγαπητοί συμπολίτες, σας κάλεσα σήμερα να μιλήσουμε 
για τον τόπο μας. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα. 
Θα τα καταφέρουμε να στήσουμε την πόλη μας, έτσι όπως μας 
αξίζει;» 

«Πλάτωνα, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση», του 
παραπονιέται ένας φύλακας. «Μας είπες ότι εμείς οι φύλακες 
απαγορεύεται να δουλεύουμε. Το μόνο που μπορούμε να 
κάνουμε είναι να προστατεύουμε την πόλη και το κάνουμε όσο 
μπορούμε καλύτερα. Μας είπες ότι το φαΐ μας θα το εξασφαλίζει 
η πολιτεία. Μας είπες ότι το σπίτι που θα μένουμε θα μας το δίνει 
επίσης η Πολιτεία. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει και επί πλέον 
πρέπει να πληρώνουμε για όλα». 

«Έχετε δίκιο εσείς οι φύλακες, κι αυτό θα αλλάξει από 
σήμερα». 

«Πώς σκέφτεσαι να γίνει αυτό;» τον ρωτούν κάποιοι. 
«Θέλω να έρθουν αριστερά μου όσοι ακόμα νομίζουν, ότι 

είναι κατάλληλοι για άρχοντες». 
 

Ήρθαν αριστερά του έντεκα από τους είκοσι πέντε που 
είχαν ξεμείνει πριν από λίγες μέρες. 

«Τώρα θέλω να έρθουν δεξιά μου όσοι ακόμα νομίζουν ότι 
είναι κατάλληλοι για φύλακες». 

Ήρθαν δεξιά του οι δέκα αυτοί φύλακες που από την αρχή 
είχαν ενταχθεί σε αυτήν την τάξη. Ο Πλάτωνας κοιτά προσεκτικά 
όλους τους υπόλοιπους. «… Να υποθέσω ότι όλοι εσείς οι 
εβδομήντα οκτώ πολίτες, που δεν είστε δεξιά μου ή αριστερά 
μου, θέλετε να ενταχθείτε οριστικά στην τάξη των εργατών;» 

«Έτσι ακριβώς είναι», ακούστηκαν φωνές. 
 

Έντεκα οι άρχοντες, δέκα οι φύλακες, εβδομήντα οκτώ οι 
εργάτες και τεχνίτες. 

 

«Η πόλη μας, λοιπόν, έχει αυτή τη δομή που έχουμε εδώ 
μπροστά μας», τους λέει. 
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{Στην «Πολιτεία» προβλέπεται ότι οι 
άρχοντες και οι φύλακες απαγορεύεται να 

δουλεύουν. Απαγορεύεται να έχουν περιουσία. 
Η μόνη απασχόλησή τους είναι να διοικούν 

την πόλη. Οι ανάγκες τους σε σίτιση, ένδυση 
και κατοικία θα τους παρέχεται από την 

πόλη.} 
«Μάθετε οριστικά, πλέον, ότι οι άρχοντες και οι φύλακες 

απαγορεύεται να δουλεύουν. Απαγορεύεται να έχουν περιουσία 
είτε σε σπίτια είτε σε χωράφια. Η μόνη απασχόλησή τους είναι να 
διοικούν την πόλη με ήθος και μόνο. Στόχος να εξασφαλίσουν 
στην πόλη, συνολικά, την ευδαιμονία της και τη δικαιοσύνη που 
της αρμόζει. Θα μένουν όλοι στο Διοικητήριο που θα κτιστεί στο 
κέντρο της πόλης. Το δημόσιο αυτό κτίριο θα αρχίσει να κτίζεται 
από αύριο.  

»Αυτό θα το κάνουν όσοι κτίστες βρίσκονται ανάμεσά μας. 
Τα ξύλα θα τα κόψουν οι ξυλοκόποι μας, τα καρφιά θα τα 
φτιάξουν οι σιδεράδες μας και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες που 
ανήκουν στη χάλκινη τάξη και που δεν κατέχουν καμία από τις 
τέχνες που προανέφερα θα βοηθήσουν τους τεχνίτες να 
τελειώσουν το έργο. Κανείς τεχνίτης δεν θα πληρωθεί για την 
εργασία του, γιατί όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε, ώστε να 
καλύψουμε τις στεγαστικές ανάγκες των αρχόντων μας». 

«Μα, δεν είπαμε ότι οι χάλκινοι πρέπει να πληρωνόμαστε 
για τη δουλειά που κάνουμε;» πετάγεται ένας χτίστης. 

«Ναι, αυτό ισχύει, αλλά και όλοι μας σαν σύνολο πρέπει να 
ανταμείψουμε τους άρχοντες για το λειτούργημά τους. Και η 
ανταμοιβή που θα δώσουμε για το έργο που παράγουν αυτοί, 
είναι να τους δώσουμε οικία να μείνουν δωρεάν», του απαντά ο 
Πλάτωνας. 

«Και με μας, τι θα γίνει;» ρωτάει ένας φύλακας.  
«Θα φτάσω και σε σας. Μόλις τελειώσει το διοικητήριο, 

όπου θα στεγαστούν οι άρχοντες, όλοι πάλι μαζί θα κτίσουμε 
έναν στρατώνα όπου θα μένουν οι φύλακες. Οι φύλακες 
απαγορεύεται να ασχοληθούν με οτιδήποτε άλλο, εκτός από το  
να φυλάνε την πόλη και όλους μας. Εκτελούν και αυτοί ένα έργο, 
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που τους αναθέτει η πόλη, οπότε η στέγαση και η σίτισή τους 
είναι υποχρέωση όλων των χάλκινων ανθρώπων, σε ανταμοιβή 
για το έργο τους». 

«Θα φτιάξουμε δωρεάν και τους στρατώνες; Σαν πολλοί δεν 
μαζεύονται αυτοί που δε θα δουλεύουν και που εμείς οι 
υπόλοιποι θα πρέπει να στεγάζουμε και να ταΐζουμε;» ρωτάει με 
παράπονο, ένας εργάτης. 

«Αφού δεν καταλαβαίνετε το γιατί γίνεται αυτό, να σας το 
πω πιο αναλυτικά», αρπάζει την ευκαιρία ο Πλάτωνας. 

 

«Με βλέπετε όλοι; Με ακούτε εκεί πίσω;» τους ρωτά ο 
Πλάτωνας και απευθυνόμενος στον εργάτη που τον ρώτησε, 
συνεχίζει: «Εσύ ο εργάτης ζεις μέσα στη θαλπωρή του σπιτιού 
σου με τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Κοιμάσαι κάθε βράδυ 
στο ζεστό κρεβάτι σου και ξυπνάς κάθε πρωί. Φιλάς τα παιδιά και 
τη γυναίκα σου και ξεκινάς για τη δουλειά. Φαντάζομαι ότι είσαι 
ευτυχισμένος με τη ζωή σου, σωστά μαντεύω;» 

«Σωστά», τον επιβεβαιώνει ο τεχνίτης. 
«Ωραία… συνεχίζω λοιπόν. Σε μια διπλανή πόλη από μας, ο 

πληθυσμός έχει γίνει πολύ μεγάλος, μεγαλύτερος από όσο μπορεί 
αυτή η άλλη πόλη να αντέξει. Ο κόσμος εκεί αρχίζει να έχει 
έλλειψη τροφών, διότι η γη τους, πλέον, δεν φτάνει να τους 
θρέψει όλους. Τι κάνουν αυτοί οι γείτονες; 

»Μα, σας το ‘πα και την άλλη φορά… ελάτε, θέλω να το 
ακούσω από σας… τι κάνουν αυτοί οι γείτονες;»  

Κανείς δεν αποκρίνεται. Κανείς δεν θέλει να χρεωθεί 
απαισιόδοξα λόγια. 

«Αφού δεν θυμάστε τι κάνουν… να σας το θυμίσω. 
Αρχίζουν να επεκτείνονται για να αποκτήσουν περισσότερη γη 
και να τη μοιράσουν στους συνεχώς αυξανόμενους σε αριθμό 
πολίτες τους. Οπότε, μια ωραία πρωία εμφανίζονται έξω από τη 
δική μας πόλη οι εχθροί, μας επιτίθενται και μας νικούν, αφού 
αυτοί θα στείλουν τους πολεμιστές τους, κι εμείς θα στείλουμε 
τους απλούς κατοίκους της πόλης μας. Ποιο θα είναι το 
αποτέλεσμα της μάχης;» 

«…!» 
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«Μα, είναι εύκολο… μαντέψτε… ποιο θα είναι το 
αποτέλεσμα! … Δεν ακούω απαντήσεις... Ας είναι, συνεχίζω 
λοιπόν. 

»Μας καίνε τα σπίτια, βιάζουν τις γυναίκες μας, παίρνουν 
σαν δούλους τα παιδιά μας και σκοτώνουν όλους τους άντρες 
μας. Πες μου τώρα εσύ πολίτη της “Πόλης μας”, πού είναι το 
ωραίο σου σπίτι, πού είναι η όμορφη γυναίκα σου, σε ποια πόλη 
θα γίνουν τα παιδιά σου δούλοι; 

»Πού είναι τώρα αυτή η ευδαιμονία που είχες τα πρωινά 
όταν ξεκίναγες για τη δουλειά σου, πριν έρθουν οι βάρβαροι; 
Πάνε όλα… έγιναν καπνός. Δεν υπάρχει κανείς να υπερασπίσει 
την Πόλη μας. Γι’ αυτόν τον λόγο που σας περιέγραψα, τι θα 
λέγατε; Δεν πρέπει να έχουμε κι εμείς πολεμιστές να μας 
προστατέψουν;» 

 

«Ε… ναι, βέβαια… έτσι δείχνει. Και βέβαια, πρέπει», 
ακούγεται να λένε σιγανά κάποιοι εργάτες. 

«Ωραία· αναγνωρίζετε την ανάγκη να έχουμε φύλακες», 
καταλήγει ο Πλάτωνας, «και τι λέτε τώρα; οι φύλακες αυτοί θα 
πρέπει να είναι κάποιοι που σε καιρό ειρήνης κάνουν ας πούμε 
τους γεωργούς ή τους σιδεράδες και σε καιρό πολέμου παίρνουν  
άρματα και πολεμούν;» 

«Γιατί όχι;» λένε οι από κάτω, «έτσι δεν κάναμε πάντα;» 

«Μάλιστα! Μα… πέστε μου αγαπητοί, ποιος είναι ο 
καλύτερος στρατιώτης; αυτός που όλη μέρα και κάθε μέρα και 
όλο το χρόνο εξασκείται στα όπλα ή κάποιος που ασχολείται με 
αυτά τις ελεύθερες ώρες του;» 

«Μα… φυσικά αυτός που εξασκείται συνεχώς», λέει ένας 
σιδεράς. 

«Πολύ ωραία! Ποιος στρατός θα νικήσει στη μάχη; αυτός 
που εξασκείται κάθε μέρα στ’ άρματα ή αυτός που ασχολείται με 
αυτά μετά τη δουλειά του στο χωράφι, αγαπητέ μου σιδερά;» 
ρωτά πάλι ο Πλάτωνας 

«Αυτός που εξασκείται συνεχώς!» του απαντάει 
χαμογελαστός με θριαμβευτικό ύφος ο σιδεράς. 
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«Αυτό θέλουμε και εμείς! Προς το παρόν είμαστε πολύ 
λίγοι. Έχουμε μόλις δέκα φύλακες αυτή τη στιγμή και ίσως 
κληθούμε να αντιμετωπίσουμε πιο μεγάλους στρατούς από τον 

δικό μας. Θέλουμε αυτοί οι δικοί μας δέκα φύλακες να είναι 
ισάξιοι με εκατό εχθρούς, αν δεν θέλουμε να δούμε τα παιδιά μας 
στα σκλαβοπάζαρα.  Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε φύλακες 
σαν άγρια σκυλιά, να γλείφουν εμάς και να δαγκώνουν τους 
άλλους. Γι’ αυτό πρέπει να τους αφήσουμε απερίσπαστους να 
γυμνάζονται όλη μέρα και γι’ αυτό θα πρέπει όλοι εμείς οι 
υπόλοιποι να τους εξασφαλίσουμε κάπου να μένουν και κάτι να 
τρώνε».  

 
{Στην «Πολιτεία» οι φύλακες ζουν στους 

στρατώνες. Σε κοινές τραπεζαρίες τρώνε όλοι 
μαζί και κοιμούνται σε κοιτώνες πάλι όλοι 
μαζί. Δεν κατέχουν περιουσία. Οι φύλακες 
δεν έχουν δικές τους γυναίκες ούτε δικά 

τους παιδιά. Στην τάξη των φυλάκων μπορούν, 
και επιβάλλεται, να μπουν και οι γυναίκες.} 

 

«Τι λέτε τώρα; πρέπει να τους εξασφαλίσουμε όλα όσα σας 
είπα;» 

«Εντάξει, έχεις δίκιο Πλάτωνα, ας γίνει έτσι, μας έπεισες. 
Αλλά πες μας, Πλάτωνα, τι εννοείς στρατώνες; δεν θα έχουμε 
εμείς τα σπίτια μας;» τον ρωτά ένας φύλακας. 

«Οι φύλακες στην Πολιτεία που φτιάχνουμε ζουν σε 
στρατώνες και όχι σε σπίτια. Οι στρατώνες αυτοί είναι δημόσια 
κτίρια, ανοικτά για όλους όσους θέλουν να μπουν και να δουν 
πώς ζείτε. Σε αυτά θα υπάρχουν τραπεζαρίες όπου θα τρώτε όλοι 
μαζί και κοιτώνες όπου θα κοιμάστε πάλι όλοι μαζί. Δεν 
υπάρχουν σπίτια για σας». 

«Και… πώς θα ζήσουν οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας 
μέσα σ’ έναν στρατώνα που δεν θα έχει ιδιαίτερα δωμάτια για την 
οικογένειά μας;» 

«Οι φύλακες δεν έχουν δικές τους γυναίκες ούτε δικά τους 
παιδιά. Οι γυναίκες και τα παιδιά των φυλάκων δεν ανήκουν σε 
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κάθε φύλακα ξεχωριστά, είναι όλες γυναίκες σας και όλα παιδιά 
σας. Αντίστοιχα, όλοι οι φύλακες είναι άντρες όλων των 
γυναικών σας και όλα τα παιδιά που θα γεννηθούν θα σας έχουν 
όλους σαν πατέρες. Τα παιδιά όλων των φυλάκων είναι παιδιά 
όλων σας και όχι του καθενός ξεχωριστά. Οι φύλακες, εκτός από 
τα ρούχα που φοράνε, δεν έχουν τίποτα άλλο που να τους 
ανήκει». 

«Μα, Πλάτωνα, τι είναι αυτά που λες; θες να πεις ότι οι 
γυναίκες μας από εδώ και πέρα δεν θα ξανακοιμηθούν μαζί μας;» 
τον ρωτά κάποιος από τους φύλακες. 

«Αυτό ακριβώς λέω. Οι γυναίκες των φυλάκων μπορούν να 
κοιμούνται με οποιονδήποτε φύλακα, κι εσύ αγαπητέ θα μπορείς 
να κοιμάσαι με οποιαδήποτε γυναίκα-φύλακα». 

«Μα, δεν δέχομαι εγώ να κοιμάται η γυναίκα μου με 
άλλους». 

«Τότε, δεν ανήκεις σ’ αυτή τη τάξη! είναι πολύ απλό. Καλό 
θα είναι, οι φύλακες που θα ενταχθούν στην τάξη αυτή να μην 
είναι παντρεμένοι, ώστε να μην έχουν τέτοιους ενδοιασμούς, τους 
οποίους σε διαβεβαιώ, ότι τους καταλαβαίνω απόλυτα. Και μια 
και το συζητάμε αυτό το θέμα πρώτη φορά εδώ, θα ζητήσω από 
τους δέκα φύλακες της πόλης -όσοι από αυτούς είναι 
παντρεμένοι- να πάρουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και 
να μετακινηθούν στην τάξη των εργατών. Να μείνουν στην τάξη 
των φυλάκων μόνο οι ανύπαντροι», λέει ο Πλάτωνας. 

«Εννοείται, ότι έτσι θα κάνουμε, Πλάτωνα, εμείς δεν 
δεχόμαστε οι γυναίκες μας να κοιμούνται και με άλλους». 

Έτσι, από τους δέκα αρχικούς φύλακες έφυγαν οι 
παντρεμένοι και έμειναν τώρα μόνο τέσσερις. 

 

Έντεκα  οι άρχοντες, τέσσερις οι φύλακες, ογδόντα τέσσερις 
οι εργάτες 

 

«Και αφού είπες, Πλάτωνα, ότι οι φύλακες έχουν 
κοινόχρηστες γυναίκες, σε ποια τάξη θα ανήκουν αυτές; Πού θα 
βρίσκουν γυναίκες οι φύλακες;» τον ρώτησε ένας από τους 
πολίτες. 
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«Σας είχα πει και παλαιότερα ότι οι γυναίκες είναι ίσες με 
τον άντρα και αφού συμβαίνει αυτό, είναι καιρός να πούμε  ότι 
στην τάξη των φυλάκων μπορούν να μπουν και γυναίκες, που 
έχουν τα ανάλογα προσόντα με αυτά που πρέπει να έχει ένας 
πολεμιστής. Καλώ λοιπόν και ελεύθερες γυναίκες που θέλουν, να 
το κάνουν τώρα», λέει ο Πλάτωνας. 

«Μα, γυναίκες στον στρατό;» αναρωτήθηκαν πολλοί 
άντρες, «πού ακούστηκε αυτό; οι γυναίκες είναι για το σπίτι». 

«Αυτό συμβαίνει στις πόλεις που ξέρατε ως τώρα. Στην 
πόλη μας όλοι οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, είναι ίσοι σε 
όλα. Στο μόνο που μπορεί κάποιος να πει ότι διαφέρουν είναι η 
μυϊκή δύναμη, που μερικές φορές κι αυτό δεν είναι απόλυτο. 
Πάρτε για παράδειγμα την αγαπημένη σε όλους μας Αγαθονίκη, 
κοιτάξτε τα δυνατά της χέρια, δέστε πόσο ψηλή και σωματώδης 
είναι και κοιτάξτε τώρα και τον αγαπητό μου φούρναρη τον 
Ευθύδημο, πόσο αδύνατος και κοντούλης είναι. Τι λέτε, ποιος 
από τους δύο είναι πιο κατάλληλος για να πολεμήσει;» ρωτά ο 
Πλάτωνας. 

«Σ’ αυτό έχεις δίκιο», ακούγονται οι άποικοι μέσ’ τα γέλια. 
Ο Ευθύδημος δεν εκτίμησε και πολύ τα αστεία χάχανα των 
συμπολιτών του. 

«Υπάρχει λοιπόν ανάμεσά σας κάποια γυναίκα που έχει τα 
προσόντα του πολεμιστή για να μπει στην τάξη των φυλάκων;» 
ρωτάει ο Πλάτωνας με ένα σκληρό βλέμμα να σαρώνει ανάμεσά 
τους. 

«Εγώ, Πλάτωνα, θα το ήθελα, έχω φτάσει πια σε μια ηλικία 
που κανείς δεν πρόκειται να με ζητήσει σε γάμο», σηκώνεται και 
λέει μια κοπέλα. 

«Τότε, μπορείς να ενταχθείς και συ σ’ αυτούς, έλα σε 
παρακαλώ και κάτσε μαζί με τους άλλους φύλακες». 

«Μόνο που θα ήθελα, Πλάτωνα, πριν αποφασίσω, να μου 
εξηγήσεις καλύτερα αυτό που είπες: ότι δηλαδή όλοι οι φύλακες 
άντρες θα κοιμούνται με όλες τις γυναίκες φύλακες. Δε λέω, μια 
χαρά μου φαίνεται που θα έχω όλους τους άντρες δικούς μου, 
αλλά…» 
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Κρυφά γελάκια και χαχανητά από όλους. «Και για μας τους 
άντρες θα ήταν ωραίο αυτό», πετάχτηκαν δυο νεαροί. 

 

«αλλά…», συνεχίζει η κοπέλα, «υπάρχουν φύλακες 
όμορφοι, που θα ήθελα να κοιμηθώ μαζί τους, αλλά υπάρχουν και 
φύλακες που δεν μου προκαλούν καμία έλξη». 

 

«Να μας πεις, ποιους εννοείς», ακούγεται από κάτω, μέσα 
σε ακατάσχετα αντρικά γέλια. 

 
{Στην «Πολιτεία» προβλέπεται ότι από τη 

τάξη των φυλάκων θα προέλθουν οι 
μελλοντικοί άρχοντες. Όλες οι συνευρέσεις 
μεταξύ ζευγαριών θα γίνονται κάτω από την 

αυστηρή επίβλεψη των αρχόντων.} 
 

«Βεβαίως, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να το πούμε και 
αυτό», ακούγεται η φωνή του Πλάτωνα. «Όταν λέμε, ότι οι 
φύλακες άντρες και γυναίκες είναι όλοι κοινοί, δεν εννοούμε ότι 
θα υπάρχει ερωτική ασυδοσία και όργια. Από την τάξη των 
φυλάκων θα προέλθουν οι μελλοντικοί άντρες και γυναίκες που 
θα ενταχθούν, εφ’ όσον κριθούν ικανοί, στην τάξη των αρχόντων. 
Οι φύλακες όσο θα είναι στην ακμή τους θα υπερασπίζονται την 
πόλη, όταν όμως φτάσουν στην ηλικία των πενήντα ετών και η 
σωματική τους ρώμη δεν θα είναι όπως παλιά, θα κριθούν για τα 
προσόντα τους και εφ’ όσον είναι κατάλληλοι θα γίνονται 
άρχοντες.   

»Ο σκοπός λοιπόν των φυλάκων είναι να φτιάξουν 
απογόνους που θα έχουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά που 
μπορούν να πάρουν από τους γονείς τους. Για να γίνει αυτό, θα 
πρέπει οι καλύτεροι άντρες να συνευρίσκονται με τις καλύτερες 
γυναίκες.  

»Οι άρχοντες έχουν σαν βασική τους υποχρέωση να 
διοργανώνουν  κατά καιρούς γιορτές, όπου με κλήρωση που θα 
κάνουν θα καθοδηγούν τα ζευγάρια αντρών και γυναικών στο 
νυφικό κρεβάτι, για να προκύψει από αυτό ένα παιδί, αγόρι ή 
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κορίτσι. Δεν θα μπορούν οι φύλακες να συνευρίσκονται με δική 
τους πρωτοβουλία, παρά μόνο μετά από τον προγραμματισμό που 
θα κάνουν οι άρχοντες και ανάλογα με τον επιθυμητό κάθε φορά 
πληθυσμό που θέλουμε να έχουμε στην πόλη μας.  

»Για παράδειγμα, τώρα είμαστε μόνο ενενήντα εννιά  
άνθρωποι. Η πόλη μας είναι πολύ μικρή· πρέπει να μεγαλώσει 
και είναι ευνόητο ότι τώρα στις αρχές θα πρέπει οι άρχοντες να  
οργανώσουν πολλές τέτοιες νυφικές γιορτές, ενώ αργότερα, όταν 
θα φτάσει ο πληθυσμός μας στα επιθυμητά, οι συνευρέσεις θα 
γίνουν λιγότερες.  

»Τα  παιδιά, που θα γεννιούνται κάτω από τις ευλογίες των 
αρχόντων και με την ευχή των Θεών μας, θα είναι κοινά και θα 
μεγαλώνουν με τη φροντίδα της πολιτείας. Όσα παιδιά είναι γερά 
και υγιή θα μεγαλώνουν στο Σχολαρχείο που θα είναι στο κέντρο 
της πόλης. Όσα παιδιά είναι μη αρτιμελή θα στεγάζονται σε άλλο 
μέρος μυστικό και μακριά από εδώ. Μ’ αυτόν τον τρόπο τα υγιή 
παιδιά θα τροφοδοτούν συνεχώς την πόλη με νέους πολίτες.  

»Είναι αυτονόητο, ότι τα παιδιά των άριστων αντρών και 
γυναικών θα βγουν και αυτά άριστα. Αν όμως παραδόξως βγουν 
παιδιά που δεν αξίζει ν’ ανήκουν στο χρυσό ή αργυρό γένος, τότε 
αυτά θα απομακρύνονται από το Σχολαρχείο και θα εντάσσονται 
στην τάξη των εργατών. Αλλά και όσα παιδιά γεννηθούν από 
τους εργάτες και έχουν τα προσόντα να γίνουν φύλακες και 
άρχοντες, θα έρχονται να μείνουν στο Σχολαρχείο, όπου θα 
μεγαλώνουν και τα άλλα παιδιά των φυλάκων και αρχόντων».  

 
{Στην «Πολιτεία» προβλέπεται ότι οι τάξεις 
θα επικοινωνούν όσον αφορά τα προσόντα των 
πολιτών. Οι πολίτες με τα πολλά προσόντα θα 

ανέρχονται και οι πολίτες με τα λίγα θα 
κατέρχονται.} 

 

«Και ποιος θα κρίνει, Πλάτωνα, αυτά τα παιδιά, αν αξίζουν 
να αλλάξουν τάξη;» αναρωτιέται ένας φύλακας.  

«Μα, των αρχόντων είναι και αυτό το έργο», απαντά ο 
Πλάτωνας, «η πόλη μας δεν θα είναι βασισμένη σε κληρονομικές 



 

- 59 - 

κάστες αυστηρά περικλεισμένες, αλλά θα στηρίζεται σε 
πνευματικές κληρονομιές. Όλες οι τάξεις μπορούν να 
επικοινωνούν, όσον αφορά τα προσόντα των πολιτών. Οι πολίτες 

με τα πολλά προσόντα θα ανέρχονται και οι πολίτες με τα λίγα θα 
κατέρχονται».  

«Και ποιος θα μεγαλώνει αυτά τα κοινά παιδιά, αφού δεν θα 
ξέρουμε ποιανού πατέρα και μητέρας είναι, Πλάτωνα;» 

«Όλες οι γυναίκες της πόλης που έχουν στα στήθια τους 
γάλα θα αναλάβουν να τα ταΐζουν. Και οι γυναίκες φύλακες, όταν 
γεννήσουν και θα έχουν γάλα στα στήθη τους θα πηγαίνουν στο 
κτίριο αυτό και θα βυζαίνουν όλα τα παιδιά, μια που δεν θα 
γνωρίζουν ποιο είναι το δικό τους παιδί. Οι άρχοντες θα 
φροντίσουν να μην γνωρίζει καμιά μάνα ποιο είναι το παιδί της, 
καθώς και κανείς πατέρας ποιο είναι το παιδί του. Όλα αυτά τα 
παιδιά θα είναι παιδιά μας, παιδιά όλων μας, παιδιά που αύριο θα 
είναι οι άρχοντες και οι φύλακές μας». 

«Τότε, Πλάτωνα, αποφασίζω και εγώ να μπω στην τάξη των 
φυλάκων, μου φαίνονται ωραία αυτά έτσι όπως τα λες», του λέει 
η κοπέλα που τον ρώτησε αρχικά. 

 

Έντεκα οι άρχοντες, πέντε οι φύλακες εκ των οποίων μία 
γυναίκα, ογδόντα τρεις οι εργάτες. 

 

«Και με ποιο τρόπο θα μπορούν οι άρχοντες να κρίνουν,  αν 
είναι ικανά αυτά τα παιδιά να γίνουν άρχοντες;» τον ρωτάει 
κάποιος από το πλήθος. 

«Αυτό δεν είναι της ώρας αυτής. Κράτα την ερώτησή σου 
να με ρωτήσεις όταν θα φτάσουμε στις πρώτες τέτοιες 
γεννήσεις».  

«Πλάτωνα, δεν μας είπες… η ίδια διαδικασία θα γίνεται και 
με τις γυναίκες και τους άντρες της χάλκινης τάξης;» τον ρωτά 
ένας τεχνίτης. 

«Όχι, βέβαια!  η τάξη των εργατών ζει στα σπίτια τους με 
τις οικογένειές τους, όπως τις ξέρουμε σήμερα.  Οι άντρες και οι 
γυναίκες συνευρίσκονται όποτε θέλουν. Αλλά, αν γεννηθούν 
παιδιά που είναι άρρωστα και δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ 
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παραγωγικοί πολίτες της πόλης, θα πρέπει να κάνετε την καρδιά 
σας πέτρα και να τα δίνετε στους άρχοντες να τα πάνε σε εκείνο 
το ίδρυμα μακριά από την πόλη, όπως προείπα. Και αυτό δεν 
πρέπει να σας στενοχωρήσει, δεν πρέπει να σας βαρύνει με την  
υποψία ότι είστε κακοί γονείς, διότι θα το κάνετε για το καλό 
όλης της πόλης», τους λέει ο Πλάτωνας. 

«Πλάτωνα, αυτός ο τρόπος ζωής που απονέμεις στους 
φύλακες και άρχοντες δεν μου φαίνεται και τόσο ταιριαστός σε 
μένα. Εγώ θέλω να βρίσκομαι με τις γυναίκες όποτε μου έρχεται 
η όρεξη και όχι όποτε προβλέπουν οι άρχοντες και ούτε θέλω να 
πηγαίνω με γυναίκες που θα μου κληρωθούν», λέει ένας από τους 
άρχοντες, μέσα σε επιδοκιμασίες και γέλια όλων. 

«Τότε, αγαπητέ μου, μετακινήσου στην τάξη των εργατών», 
του απαντά ο Πλάτωνας, «και είναι τώρα η ευκαιρία», συνεχίζει, 
«να το ξανασκεφτούν οι έντεκα άρχοντές μας. Να σκεφτούν αν 
μπορούν να ζήσουν μια τέτοια ζωή όπως την περιέγραψα. Δεν 
είναι εύκολο λειτούργημα αυτό των αρχόντων και φυλάκων. Έχει 
πολλές στερήσεις που αν κάποιος δεν είναι δυνατός, δεν μπορεί 
να τις ακολουθήσει. 

»Επίσης, όσοι από τους άρχοντες είναι κάτω των πενήντα 
ετών δεν νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουν στην τάξη των 
αρχόντων, διότι είναι ακόμη ακμαίοι ερωτικά, ενώ εγώ έχω 
προβλέψει άρχοντες να γίνονται οι ηλικιωμένοι που ο ερωτικός 
τους πόθος έχει καταλαγιάσει και  έχουν εν τω μεταξύ 
συσσωρεύσει εμπειρίες από τη ζωή». 

 

«Έχεις δίκιο», ακούγονται κάποιες φωνές από την ομάδα 
των αρχόντων, «δεν είναι η θέση μας εδώ». 

Κάποιοι παντρεμένοι που δεν ήθελαν να αποχωριστούν από 
τις γυναίκες τους και κάποιοι που ήταν μικρότεροι από πενήντα 
χρονών ρίχνουν τα δακτυλίδια τους στο κουτί και φεύγουν από το 
πλάι του Πλάτωνα, κατευθυνόμενοι στην τάξη των εργατών που 
ήταν μπροστά του. 

 

Πέντε οι άρχοντες, πέντε οι φύλακες, ογδόντα εννιά οι 
εργάτες. 
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«Πολύ σοφά πράττετε αγαπητοί μου· πρέπει να 
καταλάβουμε όλοι ότι οι άρχοντες και φύλακες υπηρετούν την 
πόλη και δεν γίνονται άρχοντες και φύλακες για τη δική τους 
καλοπέραση. 

»Φίλοι μου, αυτό που καθαρά πλέον βλέπω είναι ότι η τάξη 
των αρχόντων είναι ικανοποιητική και των εργατών είναι αρκετά 
δυνατή. Αλλά, η τάξη των φυλάκων έχει πολύ λίγους και η 
ασφάλεια της πόλης χρειάζεται περισσότερους. Είναι μόνο πέντε 
οι φύλακες και θα αποδειχτούν πολύ λίγοι, αν μας επιτεθούν 
εχθροί». Και απευθυνόμενος στους χάλκινους ανθρώπους τους 
λέει:  «Έχετε γίνει περισσότεροι από όσους χρειάζεται η πόλη 
μας. Γίνατε  πολλοί κτίστες, πολλοί σιδεράδες, πολλοί τεχνίτες 
και πολλοί γεωργοί. Αν μειωθείτε, θα έχετε καλύτερα 
μεροκάματα για την εργασία σας. Τώρα, τα λεφτά που 
κυκλοφορούν στην πόλη μοιράζονται από λίγα σε όλους. Αν 
γίνετε  λιγότεροι, από τα λεφτά που κυκλοφορούν θα σας 
αναλογούν περισσότερα».  

 
{Στην «Πολιτεία» προβλέπεται ότι οι νέες 
και νέοι φύλακες που θα κάνουν εξαίρετες 
πράξεις, θα έχουν προνομιακή μεταχείριση 

από τους  άρχοντες σχετικά με τις 
συνευρέσεις.} 

 

«Καλώ τους ανύπαντρους νέους και νέες, που τώρα είστε 
στην τάξη των εργατών, να στελεχώσετε την τάξη των φυλάκων. 
Εξ’ άλλου, οι φύλακες δεν έχουν μόνο υποχρεώσεις, έχουν και 
αρκετά δικαιώματα που θα αρέσουν ειδικά στη νεολαία μας». 

Στην προσπάθειά του να τους προσελκύσει συνεχίζει ο 
Πλάτωνας να τους λέει: «Όσοι νέοι και νέες φέρονται  ηρωικά 
στη μάχη ή κάνουν εξαίρετες πράξεις σε καιρό ειρήνης, εκτός 
των άλλων τιμών που θα απολαμβάνουν, θα έχουν προνομιακή 
μεταχείριση εκ μέρους των αρχόντων». 

«Δηλαδή;» ρωτάνε κάποιοι νεαροί. 
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«Οι άρχοντες θα τους δίνουν τις ευκαιρίες να κοιμηθούν 
ακόμα περισσότερες φορές με τους κοινούς άντρες και γυναίκες 
φύλακες, σαν δώρο για τις γενναίες τους πράξεις. Έτσι, θα έχουμε 
και περισσότερες γεννήσεις από τα επιθυμητά ζευγάρια, οπότε θα 
αυξήσουμε και τους υποψήφιους φύλακες. Κι από ότι θυμάμαι 
και εγώ από τα νιάτα μου, ένας νέος και νέα ενθουσιάζεται και 
επιδιώκει την ευκαιρία να έχει συχνές συνευρέσεις με το αντίθετο 
φύλο. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου». 

«Πλάτωνα, αυτό που είπες μόλις τώρα μπορεί να φανεί 
στους νέους μας σαν ευκαιρία να πέσουν με τα μούτρα στους 
έρωτες και να ξεχάσουν οτιδήποτε άλλο», τον προειδοποιεί μια 
μεσήλικας. 

«Καθόλου! Μα καθόλου μη περάσει από το μυαλό σας ότι 
οι συνευρέσεις θα εξελιχθούν σε ερωτικές ακολασίες. Όλες οι 
συνευρέσεις θα γίνονται κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των 
αρχόντων και θα γίνονται μέσα στο πλαίσιο του τι είναι καλύτερο 
για την “Πόλη”».  

 

Και γυρνώντας προς μια ομάδα γυναικών ο Πλάτωνας 
συνεχίζει με περισσή βροντερή φωνή… «Εξ’ άλλου, ξεχωριστή 
θέση επιφυλάσσει ο Νόμος για τις γυναίκες που θα ασχοληθούν 
με τον κοινωνικό τομέα. Σε αυτόν τον τομέα ο “Νόμος” θα 
αναθέσει σε γυναίκες-επόπτριες να καθοδηγούν τους νέους και τα 
νιόπαντρα ζευγάρια και να τους προφυλάσσουν από την άγνοια 
και την αμαρτία. Θα είναι οι σύμβουλοι για τη συνεύρεση των 
φυλάκων και σύμβουλοι του γάμου στη χάλκινη τάξη». 

 

Και πράγματι αρκετές νέες και νέοι άνθρωποι που είδαν ότι 
τα επιχειρήματα του Πλάτωνα περί εργασίας και διανομής 
πλούτου ανάμεσα στην εργατική τάξη είναι κοντά στην αλήθεια, 
σηκώνονται και πάνε δεξιά του, όπου στέκονται και οι υπόλοιποι 
πέντε φύλακες. 

 

Πέντε οι άρχοντες, είκοσι πέντε οι φύλακες εκ των οποίων 
πέντε γυναίκες, εξήντα εννιά οι εργάτες. 
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Ο Πλάτωνας, πανευτυχής πλέον, στέκεται με εκείνο το 
γαλήνιο χαμόγελο στα χείλη, χαϊδεύει τη γενειάδα του και κοιτά  
τους ανθρώπους της πόλης του. Αρχίζει, πλέον, να πιστεύει  ότι 
το όνειρό του μπορεί να γίνει πραγματικότητα. 

Όλοι τους είναι συνεργάσιμοι και άνθρωποι που δέχονται 
νέες ιδέες πολύ πιο εύκολα από τους Αθηναίους, που άφησαν 
πίσω στην πατρίδα. 
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Σχηματίζεται η τάξη των αρχόντων 

Πέντε οι άρχοντες, είκοσι πέντε οι φύλακες, εξήντα εννιά οι 
εργάτες. 

 

δη οι πέντε άρχοντες έχουν εγκατασταθεί στο 
Διοικητήριο της πόλης· ένα κτίριο φτιαγμένο από πέτρα 
στην πλατεία της. Στο ισόγειό του έχει μια μεγάλη 

αίθουσα, ένα μεγάλο τραπέζι και πολλά σκαμνιά. Έχει τεράστια 
παράθυρα και από τις δυο πλευρές του. Η μια πλευρά των 
παραθύρων κοιτά προς το πέλαγος και η άλλη προς τα υπόλοιπα 
κτίρια της πλατείας. Στον πάνω όροφο, το υπερώο, βρίσκονται τα 
δωμάτια των αρχόντων. Τα δύο πατώματα τα συνδέει μια ξύλινη 
σκάλα με περίπου είκοσι σκαλιά.  

Εκεί στην πλατεία χτυπά η ολοκαίνουργια καρδιά της 
πόλης. Κάθε μέρα οι έμποροι στήνουν τους πάγκους τους και 
πουλάνε την πραμάτεια τους. Στην απέναντι πλευρά του 
Διοικητηρίου  βρίσκεται ο στρατώνας των φυλάκων. Στο μέλλον 
προβλέπεται στην ίδια πλατεία να φτιαχτεί και μια βιβλιοθήκη.   

Πίσω από την πλατεία, προς τα ενδότερα της πεδιάδας, 
έχουν χαραχτεί περιμετρικά οι δρόμοι όπου βρίσκονται τα σπίτια 
των πολιτών. Πιο πίσω από τα σπίτια, περίπου στα τριακόσια 
πόδια υπάρχει το φυσικό όριο της πόλης, το ποτάμι που τους 
τροφοδοτεί με νερό. Από το ποτάμι έχουν τραβήξει λούκια και 
φέρνουν το νερό σε κάποιες βρύσες που βρίσκονται στην 
πλατεία.  

Ή 
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Στο κέντρο της πόλης έχει κτιστεί και το Σχολαρχείο. 
Μπορεί να στεγάσει μέχρι και διακόσια παιδιά, χώρος 
υπεραρκετός αυτή τη στιγμή για τις ανάγκες τους. 

Στο διοικητήριο οι άρχοντες που έχουν απομείνει ενεργοί  
συσκέπτονται. Όλοι τους είναι πάνω από πενήντα χρονών και 
κανείς  τους δεν έχει γυναίκα· άλλοι είναι ανύπαντροι και άλλων 
έχει πεθάνει από καιρό. Καιρός ήταν, πλέον, να τους επισκεφθεί ο 
Πλάτωνας στην έδρα τους και να συζητήσει μαζί τους. Έχουν 
τόσα πολλά να πουν. 

Το πρωινό αυτό, λοιπόν, ξεκινά από το σπίτι του που 
βρίσκεται κοντά στο ποτάμι, τριακόσια πόδια μακριά από την 
κεντρική πλατεία της πόλης. Βαδίζει στο μικρό δρομάκι του 
σπιτιού του που είναι γεμάτο δέντρα, και παιδιά που χαλάνε τον 
κόσμο με τις φωνές τους. Μπαίνει στον πρώτο κεντρικό δρόμο 
της πόλης, που εκείνη την ώρα οι εργάτες τον στρώνουν με 
πλίνθους, φτάνει στην πλατεία, κοντοστέκεται να ξεκουραστεί 
δίπλα σε μια βρύση που τρέχει γάργαρο νερό και απολαμβάνει 
κατευχαριστημένος την εικόνα που βλέπει.  

Γυρνάει αριστερά του όπου δεσπόζει το διώροφο πέτρινο 
διοικητήριο της πόλης. Κοιτάζει το σκέπαστρο του κτιρίου. 
Κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε μπροστά να το φτιάξουμε και 
αυτό καλύτερο, σκέφτεται.  Είναι φτιαγμένο από άχυρο και πηλό. 
Στρέφει το κεφάλι του πιο κει, στην άλλη γωνιά της πλατείας, 
όπου βρίσκεται ο στρατώνας των φυλάκων. Ακούει αχνά από εκεί 
παραγγέλματα και φωνές των αθλούμενων. Γυρνάει το κεφάλι 
του ακόμα πιο δεξιά στην πλατεία, απ’ όπου έρχονται παιδικές 
φωνές. Μια μαρμάρινη πλάκα στην είσοδο, γράφει «Σχολαρχείο 
Καλλίπολης». Τ' όνειρό του έχει γίνει πραγματικότητα. 

Περνά ακροβατώντας ανάμεσα σε φρούτα, πάγκους, 
καρότσια και κότες, όλα ανάκατα σε μια πολύβουη πλατεία. 
Σπρώχνει και σπρώχνεται από τους βιαστικούς και ανοίγει δρόμο 
να φτάσει στο διοικητήριο. Δρασκελά τα τρία σκαλιά που 
χωρίζουν την αίθουσα του ισόγειου από τον δρόμο και μπαίνει 
στο κτίριο.  Βρίσκεται στη μεγάλη αίθουσα του κτιρίου. Από τα 
παράθυρα μπαίνει μέσα το πλούσιο φως της μέρας. Στο μέσον 
ένα μεγάλο τραπέζι από ξύλο καρυδιάς. Εκεί βρίσκει ο Πλάτωνας 
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τους πέντε άρχοντες να κάθονται και να συζητούν. Έχουν 
μπροστά τους μεγάλους χάρτες, όπου έχουν σχεδιάσει το 
ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης.  

«Χαιρετώ τους άρχοντες της πόλης μας», τους λέει 
γελαστός. 

«Καλώς τον Πλάτωνα», αναφωνούν όλοι μαζί γυρνώντας 
προς το μέρος του, αφήνοντας τον χάρτη στην άκρη.  

«Τι σκαρώνετε εκεί;» 

«Ψάχνουμε την καλύτερη διαδρομή να περάσουν τα 
κανάλια του νερού και της αποχέτευσης». 

«Α… πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι όταν  βλέπω την πόλη μας 
να βελτιώνεται συνεχώς». 

 

Το μυαλό του Πλάτωνα μόνο στην αποχέτευση δεν ήταν, 
τον βασανίζει έντονα κάποιο άλλο πολύ σπουδαιότερο πρόβλημα. 
Οι πέντε άρχοντες της πόλης, που ο Πλάτωνας θεωρούσε 
πολλούς, δεν ήταν όλοι εξίσου ικανοί για την άσκηση αυτού του 
λειτουργήματος. Οι τρεις εξ’ αυτών, ο Λυσίας, ο Θρασύμαχος και 
ο Πολέμαρχος, ήταν κατά τον Πλάτωνα σώφρονες άνθρωποι, 
είχαν πείρα από τη ζωή και είχαν δείξει με τον βίο τους στην 
Αθήνα ότι ήταν δίκαιοι και ηθικοί άνθρωποι. Για τους άλλους 
δύο, τον Ευθύδημο και τον Νικήρατο δεν μπορεί να πει το ίδιο, 
όσον αφορά τις ικανότητές τους.  

 

«Σε τι οφείλουμε την τιμή της επίσκεψής σου, Πλάτωνα;» 

«Ήρθα να συζητήσουμε φίλοι μου για την κυριότερη τάξη 
που υπάρχει στην πόλη μας. Αν οι άρχοντες μας είναι ηθικοί όλη 
η πόλη θα προοδεύσει, αν είναι ανήθικοι και άδικοι, η πόλη θα 
καταστραφεί. Έχουμε όπως βλέπετε να κάνουμε την πιο σοβαρή 
κουβέντα από τότε που ήρθαμε σαν άποικοι εδώ». 

«Έχεις δίκιο, Πλάτωνα», του λένε όλοι και πήραν θέση  
γύρω από το τραπέζι. 

«Και ερωτώ ευθέως: αισθάνεστε όλοι σας ικανοί να 
εκτελέσετε το δύσκολο έργο που αναλάβατε; Έχετε τις 
ικανότητες που προβλέπεται να έχουν οι άρχοντες; Έχουμε 
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μιλήσει εκτενέστατα για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που 
έχετε, καιρός να δούμε και τις λεπτομέρειες». 

«Γίνε πιο σαφής, Πλάτωνα, για να μπορούμε να σε 
παρακολουθούμε και ‘μείς», ακούγεται η φωνή του Πολέμαρχου. 

«Ωραία… γίνομαι, ευθύς αμέσως», λέει ο Πλάτωνας. «Ο 
άρχοντας πρέπει να είναι φιλόσοφος, κι αν δεν είναι, πρέπει να 
γίνει. Είστε όλοι σας πάνω από πενήντα χρονών. Τι λέτε; αν 
κάποιος από σας δεν έχει πάρει εκπαίδευση φιλόσοφου στα νιάτα 
του, θα μπορούσε τώρα στα γεράματα να τ' αποκτήσει; Είναι 
εύκολο ένα γέρικο μυαλό σαν το δικό μας να μάθει τώρα, όσα δεν 
έμαθε νέος;» 

«Πολύ δύσκολο», του λέει ο Ευθύδημος. 
«Ευθύδημε, εσύ από ότι θυμάμαι, στην Αθήνα κατείχες για 

ένα διάστημα την προεδρία της Εκκλησίας του Δήμου. Αυτό 
όμως σε κάνει ικανό και για άρχοντα;» 

«Νομίζω ότι έχω την ικανότητα γι’ αυτό, Πλάτωνα». 
«Έχεις εκπαιδευτεί στα αντίστοιχα μαθήματα που έχουμε 

ορίσει ότι πρέπει να έχει σπουδάσει ένας άρχοντας;» 

«Έχω εκπαιδευτεί από την οικογένεια μου στη μουσική και 
τη ρητορική». 

«Έχεις εκπαιδευτεί και στη γεωμετρία;» 

«Όχι , Πλάτωνα, ποτέ δεν μου άρεσαν οι επιστήμες αυτές. 
Μου άρεσε περισσότερο η ποίηση και η ρητορική». 

«Αυτό το παραδέχομαι και εγώ· στη ρητορική είσαι 
άπιαστος. Αλλά φτάνει αυτό στο νέο σου λειτούργημα;» 

«Νομίζω πως ναι, θα χρειαστεί πολύ καπατσοσύνη στον 
άρχοντα, για να πείσει τον απλό πολίτη σε μερικά πράγματα και 
εγώ μπορώ να του παρουσιάσω το άσπρο σαν μαύρο. Είμαι 
ρήτορας και νομίζω πολύ καλός». 

«Έχεις εκπαιδευτεί στην αριθμητική;» 

«Όχι, στο είπα και πριν, δεν με ενδιέφεραν αυτές οι τέχνες». 
«Όταν η πόλη μας βρεθεί σε πόλεμο με μια άλλη, 

Ευθύδημε, και κληθείς σαν άρχοντας να πας σε ένα λόφο και να 
εκτιμήσεις τη δύναμη του αντίπαλου στρατού, αν δεν ξέρεις 
αριθμητική, πώς θα είσαι ικανός να πάρεις την απόφαση, για το 
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αν πρέπει να πολεμήσουμε ή να έρθουμε σε συμβιβασμό μαζί 
τους;» 

«Μα, αυτό θα το κάνουν οι φύλακες· αυτωνών είναι κτήμα  
οι πολεμικές τέχνες». 

«Οι φύλακες θα περιμένουν από σένα το σύνθημα της μάχης 
ή της υποχώρησης. Αυτοί το μόνο που ξέρουν καλά, είναι να 
πολεμούν σαν σκυλιά. Δεν θα ξέρουν να αποφασίσουν, αν πρέπει 
να επιτεθούμε ή να αμυνθούμε. Μη ξεχνάς, ότι οι φύλακες 
εκτελούν τις δικές σου εντολές. Θα πρέπει σαν άρχοντας να 
πάρεις μια απόφαση, όπου θα σου χρειαστεί η γεωμετρία για να 
μετρήσεις πόση απόσταση πρέπει να βαδίσει ο στρατός μας μέχρι 
τον στόχο. Κι αν μεν αποφασίσεις να βαδίσουν, πώς ακριβώς να 
το κάνουν; Να πάνε γύρω από μια τετράγωνη πεδιάδα ή να τη 
διασχίσουν στη διαγώνιο της. Πώς θα το κάνεις αυτό;» 

«…!» 

«Θα κληθείς σαν άρχοντας να εκφράσεις τη γνώμη σου ή 
και να σχεδιάσεις ακόμα ένα δημόσιο κτίριο· αν δεν έχεις 
εκπαιδευτεί στην αρχιτεκτονική, πώς θα το κάνεις;» 

«…!» 

«Οι πολίτες θα περιμένουν από σένα τα πάντα. Θα πρέπει να 
είσαι πραγματικά πάνσοφος. Θα αποδειχτείς ένας πάνσοφος 
άρχοντας, αφού πολλές από τις επιστήμες δεν τις έχεις διδαχτεί;» 

«…!» 

«Είσαι πράγματι ένας δεινός ρήτορας και ίσως φανείς 
χρήσιμος στην πόλη, σαν ένας καταπληκτικός κατασκευαστής 
μύθων. Μήπως να το δεις έτσι; Δεν είμαστε όλοι ικανοί για όλα, 
Ευθύδημε, ούτε εγώ κάνω για άρχοντας, σοφός είμαι, αλλά και 
εγώ δεν κατέχω όλες τις απαραίτητες επιστήμες, όσο ο 
Πολέμαρχος για παράδειγμα». 

 

Σταματά για λίγο αυτόν τον μονόλογο ο Πλάτωνας και 
μετράει αντιδράσεις. Νεκρική σιωπή απλώνει τα φτερά της στην 
αίθουσα. Κανείς δεν μιλάει. Κοιτάει ο ένας τον άλλον. Τα μυαλά 
τους σίγουρα κάνουν χιλιάδες σκέψεις, σκαλίζουν ρητά, 
αναθυμούνται μύθους, οραματίζονται το μέλλον της πόλης, 
νοιώθουν το βάρος της υπευθυνότητας που επωμίζονται. 
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Απόλυτη σιγή· ακούγονται μόνο οι αναπνοές τους. Ο 
Πλάτωνας τους κοιτά όλους από τη κορυφή ως τα νύχια. Το 
βλέμμα του προσπαθεί να τους γδύσει για να φανερωθεί η 
πραγματική αξία του καθενός. Κοιτά στα μάτια τον Ευθύδημο. 
Περιμένει από αυτόν μια απάντηση. Με τα μάτια του, σαν να του 
λέει, προχώρα… σε ακούω. 

Ο Ευθύδημος κάνει ένα γύρω με το βλέμμα του, 
κοιτάζοντας ερευνητικά όλους τους άλλους. Ψάχνει κάπου να 
πιαστεί. Περιμένει να καταλάβει από τα βλέμματά τους, αν 
συμφωνούν και αυτοί με τον Πλάτωνα. Σηκώνεται αργά, βγάζει 
το πανωφόρι του, το ακουμπάει  στο σκαμνί του, πάει μέχρι το 
παράθυρο και χύνει τη ματιά του έξω, στην πόλη. 

Οι υπόλοιποι στρέφουν τα σώματά τους πάνω στα 
καθίσματα και τον παρατηρούν όπου πάει· γυρνάει το βλέμμα 
του πίσω, τους κοιτά και πάλι με μια ερευνητική ματιά και ξανά 
χάνεται στις σκέψεις του, κοιτώντας τους ανθρώπους της πόλης 
στην πλατεία. Φεύγει με αργά βήματα από το παράθυρο που 
βλέπει την πλατεία και πάει στα απέναντι παράθυρα της 
αίθουσας, σκαλώνοντας τη ματιά του στη θάλασσα. Στηρίζεται 
με τα δυο του χέρια στο περβάζι του παραθύρου και ατενίζει το 
πέλαγο.  

Οι άλλοι ξαναστρέφουν τα σώματά τους πάνω στα σκαμνιά 
ακολουθώντας τον με το βλέμμα τους. Σκέφτεται. Με τον κορμό 
του σώματός του, ακίνητο, να στηρίζεται στο περβάζι γυρνά τη 
ματιά του προς την παρέα,. Τους κοιτά ερευνητικά και με ένα 
μεγάλο ερωτηματικό στο πρόσωπο. Όλοι έχουν καρφωμένα τα 
μάτια τους επάνω του. Αφήνει το παράθυρο, περπατά αργά μέχρι 
το τραπέζι που κάθονται οι υπόλοιποι, τραβάει ένα σκαμνί και 
κάθεται·  παίρνει μια βαθιά ανάσα… «Πιστεύεις ότι αυτή είναι η 
καλύτερη λύση;» απευθύνεται στον Πλάτωνα. 

Ο Πλάτωνας του γνέφει με το κεφάλι καταφατικά.  
«Εσείς;» ρωτάει τους υπόλοιπους, «το πιστεύετε κι εσείς;» 

«Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση, πρέπει μόνος σου 
να το αποφασίσεις», σκύβει προς το μέρος του και του λέει 
χαμηλόφωνα ο Λυσίας. 
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Σηκώνεται πάλι, βαδίζει αργά για μια ακόμα φορά μέχρι το 
παράθυρο της πλατείας, ακουμπάει τα χέρια του στο πρεβάζι του 
παραθύρου, το κεφάλι χώνεται χαμηλά στους ώμους του, να μη 
επηρεάζεται από τις φωνές του κόσμου. Σηκώνει πάλι το κεφάλι 
του και κοιτάει ξανά έξω. 

 

Τι να σκέφτεται…; 
Παίρνει βαθιά ανάσα, κάτι λέει ψιθυριστά, το κεφάλι του 

κάνει ανεπαίσθητες κινήσεις αριστερά-δεξιά, σαν να μιλάει και ν’ 
απαντάει μόνος του σε έναν εσωτερικό διάλογο, ξεφυσάει· είναι 
φανερό ότι δεν μπορεί να πάρει απόφαση. Γυρνάει ξαφνικά το 
σώμα του ακουμπώντας με την πλάτη στο περβάζι. Σταυρώνει τα 
χέρια και τους κοιτά.  

«Θέλω τη γνώμη σας… ολωνών τη γνώμη… τι κρίνετε 
εσείς σωστό να κάνω, να ακολουθήσω τα λόγια του Πλάτωνα ή 
κάτι άλλο;» τους ρωτά με περισσή απελπισία. 

 

Σηκώνεται ο Θρασύμαχος, πάει δίπλα του, τον αγκαλιάζει 
από τον ώμο και του λέει:  «Αγαπητέ μου Ευθύδημε, είναι μια 
πολύ δύσκολη στιγμή αυτή που σε καλεί ο Πλάτωνας να 
αποφασίσεις· στην ουσία να βαστήξεις ή να πετάξεις τα όνειρα 
που έκανες γι’ αυτή την πόλη. Στο αναγνωρίζω, αλλά σκέψου και 
αυτό. Στην “Πολιτεία μας” προβλέπεται ότι οι υποψήφιοι 
άρχοντες θα περνούν από δοκιμασίες, κι αν είναι άξιοι θα 
καταλαμβάνουν τη θέση τους. Αν αποδειχτούν κατώτεροι των 
προσδοκιών θα υποβιβάζονται. 

»Εγώ, προσωπικά, θα προτιμούσα να μη ρεζιλευτώ 
μπαίνοντας σε μια κρίση που πιθανόν να μην είχα ελπίδες 
διάκρισης. Θα διάλεγα την οδό της έντιμης αποχώρησης, παρά να 
χάσω και να υποβιβαστώ. Εγώ, προσωπικά, σέβομαι πολύ τη 
γνώμη του Πλάτωνα, διότι οι γνώσεις του -είμαι σίγουρος, ότι 
κάποια στιγμή θα τον κατατάξουν στους μεγαλύτερους σοφούς 
του κόσμου- και  ο βίος του θα είναι ένα διαρκές παράδειγμα για 
τους ανθρώπους επί πολλούς αιώνες μετά από μας. Θα 
ακολουθούσα τη γνώμη του, λοιπόν». 
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Απόλυτη σιωπή και πάλι. Βαδίζει ο Ευθύδημος από το 
παράθυρο προς το κέντρο της αίθουσας. Η παλάμη του σφιγμένη 
σε γροθιά κτυπά ελαφρά τη φούχτα του άλλου χεριού. 
Αποφασίζει και τους λέει: «Τότε, Πλάτωνα, αποχωρώ από τους 
άρχοντες και εύχομαι στους αγαπητούς μου φίλους να πετύχουν 
το καλύτερο για την πόλη μας. Γυρνάει στους υπόλοιπους και 
τους λέει αρχίζοντας να μαζεύει τα πράγματά του: «Φίλοι μου, 
σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με έχετε 
συνομιλητή σας σε τόσα όμορφα πράγματα». 

«Μια στιγμή…», ακούγεται ο Νικήρατος, «…αν ο 
Ευθύδημος δεν είναι ικανός για άρχοντας, τότε εγώ που δεν 
γνωρίζω ούτε τα μισά από αυτόν δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να 
ανήκω σε αυτήν την τάξη».  

  

Τρεις οι άρχοντες, είκοσι πέντε οι φύλακες εκ των οποίων 
πέντε γυναίκες, εβδομήντα ένας οι εργάτες. 

 

Ο Πλάτωνας είναι απέραντα ευτυχής. Σηκώνεται από το 
σκαμνί του, αγκαλιάζει τον Ευθύδημο και τον Νικήρατο,  τους 
φέρνει τον έναν από τα αριστερά και τον άλλον από δεξιά του. 
Ακούγεται αν τους λέει: «Φίλοι μου υποκλίνομαι στη 
μεγαλοψυχία σας. Είχατε τη δυνατότητα να τεθείτε σε δοκιμασία 
για να αποδείξετε τις ικανότητές σας, αλλά προτιμήσατε να 
θέσετε το προσωπικό σας συμφέρον κάτω από το συμφέρον της 
πόλης· σας συγχαίρω και τους δύο». 

Οι δύο Αθηναίοι αποχώρησαν από την αίθουσα και άφησαν 
πίσω τους τον Λυσία, τον Θρασύμαχο και τον Πολέμαρχο, μαζί 
με τον Πλάτωνα. 

 

«Αγαπητοί μου», λέει ο Πλάτωνας, «σας θεωρώ σαν τους 
πιο άξιους άρχοντες που θα μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή η 
πόλη. Πρέπει όμως από τους τρεις σας να ξεχωρίσει ο ένας. Οι 
άλλοι δύο θα ανήκετε και εσείς στην τάξη των αρχόντων, αλλά 
θα διοικήσετε την πόλη μόνο όταν έρθει η σειρά σας». 
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Διατυπώνονται οι Νόμοι και τα Ιαματικά ψεύδη 

 Πλάτωνας με τους τρεις άρχοντες στο Διοικητήριο 
συζητούν τα της πόλης. Ξεκινά να τους εξηγεί μερικά 
μυστικά, όσον αφορά τους μύθους που κάποιες φορές θα 

αναγκαστούν να πουν οι άρχοντες στους υπόλοιπους και που θα 
τα ξέρουν μόνο αυτοί. 

 
{Στην «Πολιτεία» βασικός μύθος είναι αυτός 

που αφορά τη γέννηση χρυσών, αργυρών και 
χάλκινων ανθρώπων.} 

 

Τους λέει ότι οι άνθρωποι μέσα στην πλεονεξία τους και τον 
μεγαλοϊδεατισμό τους, θα ήθελαν όλοι τους να είναι άρχοντες και 
κανείς αρχόμενος. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ και 
πουθενά. Αν προσπαθήσουν να τους πείσουν ότι δεν είναι ικανοί 
όλοι οι άνθρωποι για όλες τις δουλειές και τα λειτουργήματα, δεν 
θα τα καταφέρουν. 

Αν όμως τους φοβίσουν με τον Θεό και τις συνέπειες που θα 
έχουν παραβαίνοντας τον Θείο νόμο, τότε το έργο των αρχόντων 
γίνεται πιο εύκολο. Ο κόσμος φοβάται το άγνωστο και την 
τιμωρία, φοβάται να παραβεί τη Θεϊκή εντολή. Έτσι, οι άρχοντες 
πρέπει να πείθουν τους πολίτες ότι από τότε που γεννιούνται, 
μέχρι να πεθάνουν, ο Θεός έχει φτιάξει τους ανθρώπους σε τάξεις 
που δεν μπορεί να παραβεί κανείς. Αυτό είναι το «Ιαματικό 
ψεύδος». 

Ο 
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«Γιατί το λες “Ιαματικό”, Πλάτωνα;» 

«Ο χαρακτηρισμός που του δίνω έχει σχέση με τον σκοπό 
για τον οποίο λέγεται. Πρέπει οι πολίτες να αισθανθούν σαν 
αδέλφια, λέγοντάς τους ότι ο Θεός τους έσπειρε στη γη και 
βγήκαν μέσα από την ίδια γη, ότι φύτρωσαν δίπλα-δίπλα, αλλά με 
διαφορετικές ικανότητες έκαστος. Η κοινή τους μάνα είναι η γη, 
οπότε όλοι είναι αδέλφια μεταξύ τους. Το λέω “ιαματικό” γιατί 
είναι σαν φάρμακο που γιατρεύει την απληστία των ανθρώπων 
για τον πλούτο και τις δημόσιες θέσεις. Και αφού είναι φάρμακο, 
θα ξέρετε ήδη ότι τα φάρμακα  τα χειρίζονται μόνο οι γιατροί και 
τον ρόλο του γιατρού της πόλης τον έχετε εσείς, οι άρχοντες. 

»Με το ιερό ψεύδος που εσείς οι άρχοντες θα χειρίζεστε, 
ωφελείτε την πόλη από τους εχθρούς της, αλλά προσέξτε μη 
διαρρεύσει αυτό το μυστικό σας· όλοι οι άλλοι πρέπει να μην 
έχουν καμία επαφή μ’ αυτό». 

«Είναι ίδιον των σοφών ανθρώπων να λένε ψέματα, έστω 
και για το καλό της πόλης;» τον ρωτάει ένας άρχοντας. 

«Για την πόλη μας πρέπει να μεταχειριστούμε οποιοδήποτε 
φάρμακο. Αυτό κάνει και ο γιατρός που σου δίνει θεραπεία όσο 
πικρή κι αν είναι αυτή», του απαντάει ο Πλάτωνας και συνεχίζει 
ακάθεκτος, «βάλτε καλά στο μυαλό σας: όταν λέτε αυτό το 
ψεύδος να έχετε πάντα κατά νου την αντιστοιχία των τάξεων με 
την ψυχή του ανθρώπου. Να είστε σίγουροι ότι οι πολίτες  
καταλαβαίνουν αυτόν τον παραλληλισμό. Αν πεισθούν ότι η 
ψυχή τους είναι φτιαγμένη με τρεις διαφορετικές πλευρές, θα 
αποδεχτούν και την αντιστοιχία των τάξεων μέσα στην πόλη. Θα 
ήθελες, Θρασύμαχε, να μας πεις με ποιο τρόπο θα παρουσίαζες 
αυτόν τον μύθο σε ένα νέο παιδί που σου αναθέτουν να 
εκπαιδεύσεις;» 

«Βεβαίως, να προσπαθήσω, Πλάτωνα, κι αν κάνω κάπου 
λάθος σε παρακαλώ διόρθωσέ με». 

 
{Στην «Πολιτεία» αναφέρεται ότι η ψυχή του 

ανθρώπου είναι χωρισμένη από τον Θεό σε 
τρία μέρη, όσες και οι τάξεις της πόλης.} 
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Ο Θρασύμαχος έρχεται στο μέσον της αίθουσας και με τη 
βροντερή φωνή του ξεκινά να εκφράσει τις ιδέες του, κινούμενος 
συνέχεια πάνω-κάτω σαν να διδάσκει. 

«Το πιο ποταπό μέρος της ψυχής είναι αυτό το κομμάτι που 
εκφράζει όλες τις κατώτερες επιθυμίες, δηλαδή, την πείνα, τις 
ακολασίες με γυναίκες, το ποτό, τη δίψα και γενικά ό,τι προκαλεί 
ευδαιμονία στο σώμα του και που το ονομάζουμε “επιθυμητικό”. 

Το επιθυμητικό δεν είναι σε θέση να κρίνει τις επιθυμίες σαν 
λογικές ή παράλογες ούτε σαν ηθικές ή ανήθικες· είναι εντελώς 
άβουλο και απαιτητικό. Απλά επιθυμεί. 

»Αν αφήναμε τον άνθρωπο με μόνο αυτό το κομμάτι, τότε 
δεν θα ήταν άνθρωπος, αλλά ένα κτήνος που καλύπτει μόνο τις 
βιοτικές του ανάγκες. Αυτό το κομμάτι της ψυχής δεν έχει πάρει 
ποτέ του κάποια εκπαίδευση και ούτε μπορεί να πάρει· είναι 
αρχέγονο και ανεπίδεκτο μάθησης. Το “επιθυμητικό” αν αφεθεί 
ανεξέλεγκτο, μπορεί να ρίξει τον άνθρωπο στον βούρκο της 
ακολασίας, του ηθικού ξεπεσμού και της αδικίας. 

»Το ανώτερο και πιο ευγενικό μέρος της ψυχής είναι αυτό 
που έχει “νου” και μπορεί να κρίνει αν αυτό που ζητά το 
“επιθυμητικό”, είναι λογικό ή παράλογο, ηθικό ή ανήθικο. Αυτό 
το κομμάτι διαθέτει “λογισμό”, έχει την ικανότητα να 
“σκέφτεται” και θα το πούμε “λογιστικό”.  

»Είναι αυτό που κυβερνά την ψυχή του ανθρώπου. Και  
μπορούμε επίσης με βεβαιότητα να πούμε ότι και ο άνθρωπος 
που έχει μόνο “λογιστικό” και καθόλου “επιθυμητικό” δεν είναι 
άνθρωπος, έτσι τουλάχιστον όπως ξέρουμε τον άνθρωπο. Δεν 
υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει επιθυμίες για τις ηδονές. Αν 
υπήρχε θα ήταν ένας ανούσιος άνθρωπος, μια ψυχρή ανθρώπινη 
μηχανή. 

»Ανάμεσα σε αυτά τα δύο μέρη της ψυχής, που αναφέραμε, 
παραμονεύει και το τρίτο μέρος που θα το ονομάσουμε 
“θυμοειδές”. Αυτό είναι υπεύθυνο για την ανδρεία, τη 
μαχητικότητα, τον θυμό που εμφανίζεται σε έναν άνθρωπο, όταν 
αυτός δεχτεί ένα καλό ή κακό ερέθισμα από το περιβάλλον του. 
Είναι αυτό που σε συνεργασία με το “λογιστικό” θα τιθασεύσει 
το “επιθυμητικό”. Είναι αυτό που θα πάρει εντολή από το 
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“λογιστικό” να επιβάλλει στο “επιθυμητικό” να πράξει δίκαια και 
όχι άδικα, ηθικά και όχι ανήθικα». 

«Μπράβο! Θρασύμαχε, μπορώ να πω ότι τα είπες καλύτερα 
κι από εμένα. Τέλεια! Ποιος άλλος από τους άρχοντες θα ήθελε 
να ολοκληρώσει το “ιαματικό ψεύδος” που ξεκινήσαμε να 
αναπτύσσουμε;» ρωτά ο Πλάτωνας. 

«Θα προσπαθήσω και εγώ να δοκιμάσω την τέχνη μου στη 
ρητορεία, Πλάτωνα, και θα συνεχίσω τον μύθο από εκεί που τον 
άφησε ο Θρασύμαχος», σηκώνεται παίρνοντας τον λόγο ο 
Πολέμαρχος. 

«Όπως χώρισε ο Θεός την ψυχή του ανθρώπου σε τρία 
τμήματα, έτσι όρισε να είναι και οι τάξεις των πολιτών μέσα σε 
μια κοινωνία». 

 

«Πολέμαρχε», τον διακόπτει ο Πλάτωνας, «καλά κάνεις και 
τονίζεις από την αρχή του λόγου σου ότι ο Θεός επιθυμεί κάτι 
τέτοιο. Τον Θεό θα χρησιμοποιούμε συνεχώς για να κάνουμε τον 
φόβο τους πιο δυνατό και το επιχείρημά μας πιο ακαταμάχητο· 
προχώρα». 

 

«Συνεχίζω λοιπόν και λέγω, το “λογιστικό” που κυβερνά 
τον άνθρωπο είναι οι «άρχοντες» της πόλης, το “θυμοειδές” που 
επιβάλλει το ανθρώπινο δίκαιο είναι οι “φύλακες” και το 
“επιθυμητικό” είναι οι χειρώνακτες πολίτες. 

»Οι χειρώνακτες μπορεί να θέλουν ηδονές, καθημερινά 
γλεντοκόπια, τεμπελιά και πολλά άλλα, αλλά οι άρχοντες θα 
αποφασίζουν ποια από όλα αυτά χρειάζονται για το καλό της 
πόλης μας και πότε ή πόσες φορές θα γίνουν. Οι φύλακες είναι 
αυτοί που θα εφαρμόσουν την απόφαση των αρχόντων, πάντα για 
το γενικό καλό της πόλης και όχι για την ευδαιμονία της στιγμής 
ή για το καλό μιας μόνο μερίδας πολιτών». 

«Μπράβο!» τον διακόπτει πάλι ο Πλάτωνας, «και σε σένα, 
Πολέμαρχε, είμαι πολύ ικανοποιημένος που τονίζεις ότι οι 
αποφάσεις των αρχόντων δεν λαμβάνονται, έτσι, χωρίς λόγο 
παρά μόνο επειδή το συνολικό καλό και η συνολική ευδαιμονία 
όλων μας το απαιτεί». 
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Και συνεχίζοντας λέει ο Πολέμαρχος: «Θέλω να τονίσω εδώ 
ότι οι φύλακες που θα αναλάβουν να εφαρμόσουν τις αποφάσεις 
των αρχόντων είναι από τον Θεό φτιαγμένοι να υπακούν τους 
άρχοντες, αν βέβαια αυτοί οι φύλακες έτυχαν καλής ανατροφής. 
Αν οι φύλακες δεν έχουν “καλή ανατροφή”, μπορεί να γίνουν 
τύραννοι, κι αντί να ενδιαφέρονται για το γενικό καλό να 
σπέρνουν το άδικο στην πόλη μας. Άρα, όταν φτάσουμε να 
διατυπώσουμε οριστικά τον νόμο -που αφορά την εκπαίδευση 
των φυλάκων- θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψη μας να 
καλλιεργήσουμε την ψυχή τους και να τους δώσουμε τέτοια 
ανατροφή για να κάνουν μόνο το καλό. 

»Έτσι,  προβλέπουμε οι φύλακες να πάρουν μια εκπαίδευση 
με ανάμειξη της μουσικής και της γυμναστικής, ώστε να 
αποκτήσουν την ημερότητα και τη ρώμη αντίστοιχα, για να είναι 
σε θέση να  κυβερνήσουν το  επιθυμητικό, που όπως ξέρουμε 
αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της ψυχής του καθενός, και είναι 
από τη φύση του προικισμένο με ακόρεστη χρηματομανία. 

»Και βέβαια, ξέρουμε ότι αν οι φύλακες πάρουν σε όλη τους 
τη ζωή τέτοια εκπαίδευση, όταν φτάσει η ώρα να ξεχωρίσουν από 
αυτούς οι μελλοντικοί άρχοντες, θα έχουμε και άρχοντες με την 
τέλεια εκπαίδευση». 

 

Σηκώνεται από τη θέση του ο Πλάτωνας, διακόπτει τον 
Πολέμαρχο και λέει: «Συγχώρα μου, Πολέμαρχε, τη διακοπή, 
αλλά είναι σημαντικό. Θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να 
επιδιώκουμε τέτοια διοίκηση, ώστε οι φιλόσοφοι να γίνονται 
βασιλείς ή οι λεγόμενοι σήμερα βασιλείς να  αποκτήσουν 
ειλικρινή και επαρκή φιλοσοφική μόρφωση. Και δεν φτάνει μόνο 
αυτό· θα πρέπει να επιδιώκουμε οι δύο αυτές ιδιότητες, του 
βασιλιά και του φιλόσοφου να ταυτίζονται  στο ίδιο πρόσωπο. Αν 
δεν γίνει αυτό κατορθωτό, δηλαδή η πολιτική δύναμη και  η 
φιλοσοφία να συνυπάρξουν, δεν μπορεί να υπάρξει για την πόλη 
σταμάτημα της δυστυχίας». Και συνεχίζει ο Πλάτωνας, 
διερωτώμενος: «ποιούς θα θεωρήσουμε φιλόσοφους;» και χωρίς 
να περιμένει  απάντηση, συνεχίζει… «Οι φιλόσοφοι αποτελούν 
επίλεκτη τάξη ανθρώπων οι οποίοι είναι  προικισμένοι με σπάνια 
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χαρίσματα. Ο φιλόσοφος είναι άμεμπτος κι  από τη φύση του 
“μνήμων, ευμαθής, μεγαλοπρεπής, εύχαρις, φίλος και συγγενής 
της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της ανδρείας και της 
σωφροσύνης”. 

»Διαφέρει  από τους υπόλοιπους ανθρώπους, καθώς έχει την 
ικανότητα να φτάνει  στην “ιδέα” όλων των πραγμάτων. Αυτοί 
είναι οι πλέον αρμόδιοι να πραγματώσουν την άριστη πολιτεία, 
γιατί μόνο αυτοί γνωρίζουν τα Θεϊκά  πρότυπα της δικαιοσύνης. 
Και μόνο με αυτούς ως άρχοντες η πόλη θα ευτυχήσει, καθώς δεν 
κατέχουν την εξουσία ως μέσον για πλουτισμό ή για 
εξυπηρέτηση ατομικών επιδιώξεων, αλλά ως μέσον για την 
εξασφάλιση της κοινής ευδαιμονίας».  

  
{Στην «Πολιτεία προβλέπεται ότι η συνεύρεση 

των αντρών και γυναικών, θα ελέγχεται 
πλήρως από τους άρχοντες.} 

 

«Συνέχισε, Πολέμαρχε». 
 

Με ακόμη μεγαλύτερη θέρμη συνεχίζει μετά τον Πλάτωνα, 
ο Πολέμαρχος: «Επειδή βλέπω ότι εξαντλήσαμε το ιαματικό 
ψεύδος για την καταγωγή των ανθρώπων θα ήθελα να αναφερθώ 
και σε ένα άλλο ψεύδος που νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε. Η 
συνεύρεση των αντρών και γυναικών, την οποία θα ελέγχουν 
πλήρως οι άρχοντες με κλήρωση,  μπορεί να βγάλει ζευγάρια που 
δεν θα δώσουν και τους καλύτερους απογόνους στην πόλη. Αυτό 
δεν είναι επιθυμητό, αν θέλουμε κάποια στιγμή να έχουμε 
πληθυσμό με πολύ καλό φυσικό και πνευματικό επίπεδο». 

«Και τι προτείνεις;» του λένε οι άλλοι. 
«Προτείνω, εμείς οι άρχοντες μετά από μεγάλη έρευνα να 

επιλέγουμε τα τέλεια ζευγάρια προς τεκνοποίηση, αλλά να λέμε 
στους φύλακες ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας κλήρωσης που 
τάχα κάναμε», λέει ο Πολέμαρχος. 

«Και γιατί να τους λέμε ότι κάνουμε κλήρωση και να μη 
τους πούμε ότι για το καλό της πόλης οι άρχοντες αποφασίσανε 
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να ζευγαρώσουν τα συγκεκριμένα άτομα; Γιατί χρειάζεται να 
πούμε ακόμα ένα ψέμα;» τον ρωτάνε οι υπόλοιποι. 

«Διότι ακόμα και οι φύλακες είναι άνθρωποι με πολλές 
αδυναμίες και μπορεί το θυμικό τους να μη συμφωνήσει μ’ αυτή 
την επιλογή. Αν τους πούμε ότι το ζευγάρωμα οφείλεται στην 
τύχη, θα κατηγορήσουν την κακοτυχία τους και όχι εμάς. Θα 
ελπίζουν ότι την επόμενη φορά θα σταθούν πιο τυχεροί. Είπαμε, 
το ψεύδος είναι σαν το φάρμακο, πικρό μεν, αλλά απαραίτητο», 
καταλήγει ο Πολέμαρχος. 

 

Και βιαστικά παίρνει ξανά τον λόγο ο Πλάτωνας. «Θα 
ήθελα όμως να ακούσω και από τους υπόλοιπους, τι σκέφτεται ο 
καθένας σας γύρω από αυτό το θέμα, που έθιξε μόλις τώρα ο 
Πολέμαρχος».  

«Είναι πολύ δύσκολο θέμα, αυτό της συνεύρεσης, Πλάτωνα, 
και για να πούμε τη γνώμη μας πρέπει να το μελετήσουμε καλά», 
λέει ο Λυσίας.  

«Ειδικά δε το θέμα που θα προκύψει με την επόμενη γενιά, 
είναι αυτό του κινδύνου της αιμομιξίας. Πρέπει να δούμε πώς θα 
αποτρέψουμε να ζευγαρώνουν αδέλφια, ή πατεράδες με κόρες ή 
μανάδες με γιους».  

«Επειδή το έχω μελετήσει πολύ καλά, θα σας πω πώς το 
σκέφτομαι εγώ», τους ενημερώνει ο Πλάτωνας ξεδιπλώνοντας τις 
σκέψεις του: «Κατ’ αρχάς δεχόμαστε, ότι η στοχευμένη από μας 
συνεύρεση γίνεται για να αποκτήσει η πόλη υγιείς απογόνους», 
λέει με περισσή πειθώ. 

«Σωστά», λένε συμφωνώντας οι υπόλοιποι. 
«Μια άλλη ανάγκη είναι ότι η πόλη πρέπει να αναπτυχθεί 

σύμμετρα, ώστε να μη γίνει η πόλη ούτε ολιγάριθμη ούτε 
πολυάριθμη, να είναι αυτάρκης και να έχει ενότητα. Άρα, πρέπει 
με τη στοχευμένη συνεύρεση να έχουμε τον έλεγχο των 
γεννήσεων», επιμένει ο Πλάτωνας. 

«Βεβαίως», του λένε οι υπόλοιποι. 
«Θα ήταν πιο εύκολο για μας να φτιάχναμε έναν νόμο με 

τον οποίο οι γάμοι θα γίνονται μόνο μεταξύ των ταιριαστών 
ζευγαριών -να κάναμε δηλαδή μόνιμους “ιερούς γάμους”- και να 
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αφήναμε μετά να συνευρεθούν όσες φορές θέλουν, αλλά έτσι θα 
χάναμε τον έλεγχο των γεννήσεων ως προς τον αριθμό των 
επιθυμητών κάθε φορά πολιτών», ισχυρίζεται ο Πλάτωνας. 

«Οι φύλακες όμως -που από αυτούς μόνο θα θέλαμε να 
γεννιούνται τα παιδιά- έτσι και αλλιώς δεν έχουν δικές τους 
αποκλειστικά γυναίκες ούτε αποκλειστικούς άντρες οι γυναίκες. 
Οπότε ξεχνάμε αυτό το περί μόνιμων  “ιερών γάμων”. Τα παιδιά 
που θα γεννιούνται στην πόλη, βασικά,  θα προέρχονται από το 
χάλκινο είδος ανθρώπων, και από τους φύλακες που έχουν 
κοινόχρηστες γυναίκες και άντρες. Κληρονομικά τέλεια παιδιά θα 
γεννιούνται μόνο από τους φύλακες, ενώ μη τέλεια παιδιά θα 
γεννιούνται από τους χειρώνακτες. Σε αυτούς τους τελευταίους 
δεν μπορούμε να βάλουμε κληρωτίδες για το πότε θα 
συνευρίσκονται, αφού κοιμούνται κάθε βράδυ με τις γυναίκες 
τους και τους άντρες τους. 

»Κληρώσεις θα γίνονται μόνο για την τάξη των φυλάκων. 
Αλλά και τα παιδιά που θα γεννιούνται από το χάλκινο είδος 
ανθρώπων τα χρειάζεται η πολιτεία, διότι στην αντίθετη 
περίπτωση θα σταμάταγε η δυναμική της πόλης με εργατικό 
δυναμικό». 

 
{Στην «Πολιτεία» προβλέπεται ότι οι άριστοι 

άντρες θα έρχονται σε γενετήσια επαφή με 
τις άριστες γυναίκες συχνότερα και οι 

κατώτεροι άντρες και γυναίκες  σπανιότερα.} 
 

«Αφού επιδίωξή μας είναι να συνευρίσκονται οι άριστοι με 
τις άριστες, να θεσπίσουμε νόμο για κάποιες γιορτές και να 
διευκολύνουμε τις επαφές ανάμεσα στις νύμφες και τους 
νυμφίους. Να γίνονται και θυσίες, όπου θα συνθέσουν οι ποιητές 
μας ύμνους που να ταιριάζουν με τους γάμους που γίνονται. Τον 
αριθμό όμως των γάμων  θα τον αφήσουμε στην πρωτοβουλία 
των αρχόντων, για να μπορούν με όλη τη δυνατή ακρίβεια να 
κρατούν τον πληθυσμό της πόλης στο επιθυμητό αριθμητικό 
όριο, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις απώλειες που θα έχει η πόλη 
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στους πολέμους και  τις αρρώστιες, ώστε να μη γίνεται η πόλη 
μας ούτε μεγάλη ούτε μικρή».  

«Δεν νομίζεις, Πλάτωνα, ότι πρέπει να μπουν και κάποια επί 
πλέον κριτήρια για να ζευγαρώνονται οι φύλακες;» τον ρωτά ο 
Θρασύμαχος. 

«Ασφαλώς… και κοίτα να δεις πώς το σκέφτομαι», του 
απαντά με σιγουριά ο Πλάτωνας. 

«Υγιή παιδιά γεννιούνται μόνο αν οι γονείς τους βρίσκονται 
στη σωματική αλλά και πνευματική ακμή τους. Η ακμή της 
γυναίκας αρχίζει στα είκοσι χρόνια της και του άντρα στα 
τριάντα. Όμως μέχρι πότε μπορούν να κάνουν παιδιά; 

»Η γυναίκα μπορεί -και πρέπει- να δίνει παιδιά στην πόλη 
έως τα σαράντα της χρόνια, ενώ ο άντρας μπορεί -και πρέπει- να 
δίνει παιδιά στην πόλη έως τα πενήντα πέντε του χρόνια. Αν 
κάποιος ή κάποια, έχοντας περάσει τα ανώτερα χρονικά όρια που 
θέτουμε ή είναι μικρότερος και μικρότερη από αυτά και στα 
κρυφά συνευρεθεί και προκύψουν γεννήσεις, θα χαρακτηρίσουμε 
αυτό τους το αμάρτημα σαν μεγάλο ανοσιούργημα και αδικία. 
Και είναι αδικία, επειδή φυτεύει στην πόλη παιδί που αν ξεφύγει 
και γεννηθεί, θα γεννηθεί χωρίς να είναι σπαρμένο κάτω από την 
προστασία των ευχών και των θυσιών που θα τελέσουν επάνω σε 
κάθε γάμο οι ιέρειες. Το παιδί θα χαρακτηριστεί σαν νόθο, 
παράνομο και ανίερο. 

»Το θέλημα του Θεού είναι να γεννιούνται καλύτερα παιδιά 
πάντα από καλούς και ωφελιμότερα παιδιά πάντα από ωφέλιμους. 
Όποιος λοιπόν παραβεί αυτή την εντολή, θα έχει  πράξει  άδικα 
για την πόλη, μέσα στο σκοτάδι και το έρεβος».  

 

«Πλάτωνα, ωραία τα θέτεις, αλλά εδώ υπάρχει ένα μικρό 
προβληματάκι». 

«Τι ακριβώς εννοείς Λυσία;» ρωτά έκπληκτος ο Πλάτωνας. 
«Η φύση έχει δώσει τη δυνατότητα σε άντρες και γυναίκες 

να συνευρίσκονται μέχρι και τα βαθιά γεράματα μερικές φορές. 
Είναι δύσκολο να πούμε στους πολίτες ότι από εδώ και πέρα αυτό 
δεν επιτρέπεται, διότι οι ηλικίες συνεύρεσης έχουν καθοριστεί 
αλλιώς». 
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«Α, βιάζεσαι Λυσία, δεν με άφησες να ολοκληρώσω. Άκου 
λοιπόν και τη συνέχεια αυτού του ζητήματος. Όταν οι γυναίκες 
και οι άντρες περάσουν την ηλικία της τεκνογονίας, είναι 
ελεύθεροι να συνευρίσκονται με όποιον και όποια θέλουν. Δεν 
υπάρχει πλέον ο κίνδυνος να σπείρουν μη επιθυμητό παιδί.  

»Να φροντίσουν όμως οι άντρες να μην έρθουν σε επαφή με 
κόρες τους ή μητέρες τους ή εγγονές τους. Οι γυναίκες να 
φροντίσουν να μην έρθουν σε επαφή με το παιδί τους ή τον 
πατέρα τους ή τον εγγονό τους. Η ελευθερία αυτή θα τους δοθεί, 
αρκεί και αυτοί να παίρνουν κάθε προφύλαξη, ώστε να μη 
φέρουν στο φως κάποιον καρπό τεκνογονίας».  

«Και με ποιο τρόπο θα ξεχωρίζουν αναμεταξύ τους πατέρες, 
θυγατέρες και  άλλοι συγγενικοί βαθμοί, αφού δεν θα γνωρίζει 
κανείς ποιο είναι το παιδί του;» επιμένει ο Λυσίας. 

«Οι άρχοντες θα γνωρίζουν την ημέρα της συνεύρεσης 
Λυσία;»  

«Ασφαλώς, Πλάτωνα». 
«Ε, όσα παιδιά γεννηθούν στους εννιά ή στους εφτά μήνες 

μετά την ημέρα που θα συνευρεθούν οι άντρες και οι γυναίκες, 
όλα αυτά θα είναι παιδιά τους και όλα αυτά τα παιδιά θα τους 
έχουν για γονείς τους», λέει ο Πλάτωνας. «Κατά τον ίδιο τρόπο 
τα παιδιά που θα γεννηθούν απ’ αυτά τα παιδιά, θα είναι όλα 
εγγόνια τους και εκείνα πάλι θα τους έχουν για παππούδες και 
γιαγιάδες.  

»Όσα παιδιά γεννηθούν κατά τον καιρό που οι μητέρες τους 
και οι πατέρες τους γέννησαν παιδιά, θα είναι μεταξύ τους 
αδέλφια. Κάπως έτσι θα αποφεύγεται η μεταξύ όλων αυτών των 
συγγενών γενετήσια επαφή. Την ένωση των αδερφών προς τις 
αδερφές θα την επιτρέψει ο νόμος, αν το θέλει η “σύμπτωση του 
κλήρου”. Οι άρχοντες θα έχουν καταλόγους και θα γνωρίζουν 
όλο το γενεαλογικό δέντρο του καθενός, οπότε συμβουλευόμενοι 
αυτούς τους χάρτες είναι εύκολο να διαπιστώσουν, αν είναι 
πραγματικά αδέλφια ή όχι, άσχετα αν οι λοιποί τα θεωρούν 
αδέλφια». 

«Πλάτωνα,  δύσκολο εγχείρημα αυτό που παρουσίασες και 
μένει να το δούμε στην πράξη για το αν μπορεί να δουλέψει», 
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λέει ο Λυσίας. «Ας προχωρήσουμε και σε κάτι άλλο. Ωραία,  
γεννιούνται τα παιδιά και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να 
μορφωθούν. Πες μας με ποιο τρόπο θα μορφώνονται αυτά». 

 

Παίρνει μια βαθιά ανάσα ο Πλάτωνας, γεμίζει τη κούπα του 
νερό από μια στάμνα και λέει: «Ένα ακόμη σπουδαίο κεφάλαιο 
που ζητάτε να ανοίξω· αυτό της εκπαίδευσης. Ακούστε λοιπόν τι 
προβλέπουν οι Νόμοι μου. 

»Αυτά τα παιδιά που προορίζονται για φύλακες -όταν είναι 
πολύ νέα- τα εκθέτουμε σε κάποιους  “εκφοβισμούς” και αμέσως 
μετά σε ένα ηδονιστικό  περιβάλλον».  

«Σαν τι είναι αυτοί οι εκφοβισμοί και οι ηδονές;» ρωτάνε οι 
άρχοντες εν χορώ. 

«Κατ’ αρχάς τ’ αφήνουμε μόνα τους στο δάσος το βράδυ 
και το επόμενο πρωί βλέπουμε πόσα από αυτά είναι ατρόμητα και 
πόσα φοβιτσιάρικα. Τα βάζουμε να περάσουν δύσκολα 
μονοπάτια, κρύα ποτάμια και βλέπουμε ποια απ’ αυτά αντιδρούν 
γενναιότερα.  

»Όσον αφορά τις ηδονές, τους δίνουμε γλυκά, πολλά 
φαγητά, τα βάζουμε στο γυμναστήριο, όπου έχουμε όπλα, 
κούκλες και παιχνίδια και βλέπουμε ποια απ’ αυτά τα παιδιά θα 
παίξουν με τα όπλα και ποια με τα παιχνίδια. Τα προκαλούμε με 
διάφορα γεγονότα για να δούμε αν ο χαρακτήρας τους είναι 
ευγενικός ή κακοτράχηλος. Τους ζητάμε να διαλέξουν αν θέλουν 
διασκέδαση ακούγοντας  μουσική ή βλέποντας χαζοθεατρικές 
παραστάσεις και βλέπουμε ποιών παιδιών η ψυχή έχει τάσεις για 
τη δύσκολη μουσική αρμονία ή για την εύκολη διασκέδαση. 

»Αυτού  του είδους η δοκιμασία συνεχίζεται για πάντα, 
μέχρι αυτά να γίνουν άντρες και γυναίκες. Όσο μεγαλώνουν, 
τόσο δυσκολότερες δοκιμασίες τους κάνουμε. Όταν πια είναι 
έφηβοι και έφηβες, τους δίνουμε τις ευκαιρίες να ζευγαρώσουν 
με τον εύκολο τρόπο ή να περιμένουν να ζευγαρώσουν σύμφωνα 
με το σχέδιο των αρχόντων.  Όποιοι υφίστανται αυτή τη 
δοκιμασία στην παιδική, νεανική και ανδρική ηλικία και βγουν 
αψεγάδιαστοι, αυτοί είναι κατάλληλοι να γίνουν και άρχοντες της 
πόλης, όταν φτάσει η κατάλληλη ηλικία προς τούτο.  
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»Η εκπαίδευση, ως τα είκοσι χρόνια τους, είναι κοινή σε 
όλους τους φύλακες γυναίκες και άντρες με τα ίδια μαθήματα, 
που είναι αυτά της γυμναστικής και της μουσικής. Όσοι δεν 
διακριθούν σ’ αυτό το στάδιο παραμένουν απλοί φύλακες για όλη 
τους τη ζωή. Όταν φτάσουν τα είκοσι τους χρόνια αρχίζει μια 
εκπαίδευση μέχρι τα τριάντα τους. Σε αυτό το στάδιο 
διδάσκονται κυρίως τα “μαθηματικά”. Όσοι δείξουν καλές 
επιδόσεις κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων προβιβάζονται σ' 
έναν ανώτερο βαθμό παιδείας, που είναι η “διαλεκτική”, δηλαδή 
η φιλοσοφία και προχωρούν σταθερά προς την ιδέα του αγαθού. 

»Η μελέτη της διαλεκτικής βαστά μέχρι τα τριάντα πέντε 
τους χρόνια, μετά το πέρας της οποίας όσοι έχουν επιδείξει ζήλο 
και προκοπή αναλαμβάνουν υψηλά καθήκοντα, που τους 
αναθέτουν οι άρχοντες. Ασχολούνται έτσι, άλλα δεκαπέντε 
χρόνια μέχρι τα πενήντα τους όσοι αποδειγμένα  έχουν 
καταρτιστεί άρτια στη θεωρία. Στην ουσία, όσα έμαθαν στη 
διαλεκτική οι φύλακες τα εφαρμόζουν στην πράξη, 
αντιμετωπίζοντας τα καθημερινά προβλήματα της πόλης. 

»Όταν, λοιπόν, θα έχουν φτάσει τα πενήντα τους χρόνια και 
όσοι από αυτούς επιζήσουν και αριστεύσουν σε όλα -και στα 
έργα και στις επιστήμες- αυτούς πρέπει να τους οδηγήσουμε στην 
τελευταία βαθμίδα και να τους αναθέσουμε για την υπόλοιπη ζωή 
τους να αφιερωθούν στη “φιλοσοφία”. Όταν έρθει η σειρά του 
καθενός, θα παίρνουν μέρος στο λειτούργημα της πολιτικής ζωής 
και στα αξιώματα για το συμφέρον της πόλης. Αυτή η θέση όμως 
δεν πρέπει να λογιστεί σαν τιμητική διάκριση προς το πρόσωπό 
τους, αλλά σαν μια υποχρέωση που έχουν προς την πόλη. 

»Όταν πια αυτοί θα είναι αληθινοί φιλόσοφοι και πάρουν 
στα χέρια τους την πολιτική δύναμη μέσα στην πόλη, είναι 
σίγουρο ότι τις συνηθισμένες τιμές που ξέρουμε να έχουν τώρα 
αντίστοιχοι άρχοντες σε άλλες πόλεις θα τις θεωρήσουν σαν 
ανάρμοστες για τον ελεύθερο άνθρωπο. Για τον λόγο αυτόν θα 
τις περιφρονήσουν, έχοντας στο μυαλό τους, σαν το 
σπουδαιότατο και πλέον αναγκαίο την εφαρμογή του “δίκαιου” 

και θα  οργανώσουν την πόλη τους κατά τέτοιο τρόπο που να 
εξυπηρετείται  και να πληθύνεται η ιδέα του “δικαίου”.   



 

- 85 - 

«Τι έννοια έχει ακριβώς το “δίκαιο” για την πόλη μας;» τον 
ρωτά ο Πολέμαρχος. 

«Μμμ… το δίκαιο…». Σκέφτεται για λίγο ο Πλάτωνας, 
τακτοποιεί στο μυαλό του τις ιδέες του, και μετά του απαντά.  

«Στον άνθρωπο, αν το κάθε τμήμα της ψυχής κάνει τη δική 
του δουλειά… τι λέτε;… αυτός ο άνθρωπος δεν είναι 
ισορροπημένος σε όλα του; 

Δεν φέρεται σε όλους τους συμπολίτες του δίκαια; 
Δεν είναι έτσι, όπως θα ήθελε να τον βλέπει ο Θεός που τον 

έφτιαξε; Δεν θα λέγαμε, ότι αυτός χαρακτηρίζεται σαν δίκαιος;» 

«Και βέβαια θα τον λέγαμε δίκαιο», συμφωνούν όλοι. 
«Τι λέτε για την πόλη, όταν σε αυτήν, τα αντίστοιχα μέρη 

της ψυχής που είναι οι τρεις τάξεις που είπαμε, αν η κάθε τάξη 
κάνει τη δική της δουλειά, δεν θα είναι αυτή η πόλη δίκαιη;» 
προσπαθεί να τους εκμαιεύσει ο Πλάτωνας θετική απάντηση. 

«Και βέβαια, έτσι είναι», συμφωνούν οι άρχοντες. 
«Αγαπητοί μου, λέμε λοιπόν, ότι κύριο θέμα στην Πολιτεία 

μας είναι η διαρκής αναζήτηση της δικαιοσύνης η οποία συντελεί 
στην αρμονική συνύπαρξη των μερών της, φροντίζοντας πάντα το 
“κοινό καλό”». 

 

Και καταλήγουν όλοι στο συμπέρασμά τους, «άρα δίκαιο 
και δικαιοσύνη θα έχουμε όταν η κάθε τάξη εκτελεί το έργο για το 
οποίο ορίστηκε!» 

 

«Και όχι μόνο!» αναφωνεί ο Πλάτωνας, «προσέξτε τι 
αφήνετε έξω από τις φράσεις σας!», «Και όχι μόνο!» 

 

«Άρα δίκαιο και δικαιοσύνη θα έχουμε όταν η κάθε τάξη 
εκτελεί το έργο για το οποίο ορίστηκε από τους Θεούς!» 
συμπεραίνει ένας άρχοντας. 

 

«Μη ξεχνάτε τους Θεούς, είναι οι βοηθοί μας στο έργο που 
αναλάβαμε», τους υπενθυμίζει ο Πλάτωνας. 
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«Ας δώσουμε τότε, Πλάτωνα, τον ορισμό και αυτής της 
τελευταίας φράσης σου. Τι είναι το “κοινό καλό”;» 

«Στο “κοινό καλό” περιλαμβάνονται πολλά πράγματα, που 
μερικά σας παραθέτω ευθύς αμέσως», λέει ο Πλάτωνας. 

 
{Στην «Πολιτεία» προβλέπεται το καλό του 
συνόλου και όχι του επί μέρους. Προέχει η 

ευδαιμονία της πόλης και όχι κάποιων 
ανθρώπων που εκπροσωπούν κάποια τάξη. Ο 

Νόμος δεν προβλέπει ιδιοκτησία, προσωπική 
ζωή και οικογένεια, ενώ η φιλοσοφία δεν θα 
είναι προσβάσιμη από τις κατώτερες τάξεις. 

Υπάρχει ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα ίδιο 
για άνδρες και γυναίκες.} 

 

«Μέλημα του νόμου είναι να αποκτηθεί ευδαιμονία σε όλες 
τις τάξεις δια της πειθούς, αλλά αν είναι απαραίτητο και δια της 
βίας, και όχι η ευδαιμονία μιας μόνο τάξης.  

»Να υπάρξει ένα αρμονικό σύνολο, στο οποίο μοιράζονται 
όλοι από κοινού τη βοήθεια που μπορεί να συνεισφέρει η κάθε 
τάξη στις άλλες. Να δημιουργήσει ο Νόμος τέτοιους πολίτες  με 
στόχο να μην τραβά ο καθένας όπου του αρέσει, αλλά να τους 
χρησιμοποιεί για τον ενωτικό δεσμό της πόλης. 

»Όλα θυσιάζονται για το κοινό καλό και ο καθένας 
περιορίζεται στις δραστηριότητες εκείνες που ταιριάζουν στη 
φύση του. Εφόσον υπάρχει κοινοκτημοσύνη, δεν υπάρχει 
διαχωρισμός ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Και φυσικά 
δεν υπάρχουν δούλοι, αφού κανείς δεν έχει τίποτα δικό του. 

»Η κατάργηση του πλούτου οδηγεί στην κατάργηση της 
παραδοσιακής οικογένειας όπως τη γνωρίζουμε ως τώρα. Κανένα 
παιδί δε θα πρέπει να γνωρίζει τους γονείς του και το αντίστροφο. 
Έτσι αποφεύγεται η κληροδότηση, η προσωπική περιουσία και ο 
νεποτισμός στα δημόσια αξιώματα.  

»Οι άρχοντες, και μόνο αυτοί, αποφασίζουν για τα ζεύγη 
που θα αναπαραχθούν. Στην ουσία αυξάνουν τον πληθυσμό μέσω 
της ευγονικής, ενώ παράλληλα η κοινωνική συνοχή αυξάνεται, 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
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καθώς οι οικογενειακές σχέσεις δημιουργούνται ανάμεσα σε όλα 
τα μέλη της Πολιτείας. 

»Υπάρχει ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα για άντρες και 
γυναίκες. Οι μύθοι, που θα διδάσκονται, θα είναι μόνο όσοι 
βοηθούν στην ευημερία της πόλης και απορρίπτονται όλοι οι 
άλλοι που προκαλούν τη μήνη των Θεών για την ασέβεια που 
διδάσκουν. Η απαγόρευση αυτή είναι πιο αυστηρή στους 
φύλακες και άρχοντες, καθώς πρέπει να αποφεύγουν κάθε είδους 
πνευματική εκπαίδευση από ακατάλληλους μύθους και διαφθορά.  

»Οι ανάξιοι απόγονοι των φυλάκων και αρχόντων 
εξορίζονται από το σώμα της πόλης και ξεπέφτουν από τον 
επίγειο παράδεισο της γενιάς τους, αν αποδειχτεί  πως δεν έχουν 
αρκετό “χρυσάφι” στη σύστασή τους και  μολύνουν την τάξη 
τους με την παρουσία τους. Θα ξεπέφτουν στην τάξη των 
τεχνιτών».  

«Ας το δεχτούμε λοιπόν και αυτό σαν Νόμο του δικαίου 
στην πόλη μας», συμφωνούν οι άρχοντες.  

«Πλάτωνα, ένα άλλο δύσκολο για την πόλη μας θέμα είναι 
οι γυναίκες και η θέση τους μέσα σ’ αυτή. Έχουμε πει κάποια 
λόγια εξ’ απαλών ονύχων, αλλά δεν έχουμε εντρυφήσει 
περισσότερο», λέει ένας από τους άρχοντες.  

Ο Πλάτωνας έχει τη λύση και σε αυτό. «Οι γυναίκες είναι 
σε όλα ισότιμες με τους άντρες, εκτός εκείνων των περιπτώσεων, 
που η γυναίκα δεν έχει από τη φύση της τη μεγάλη μυϊκή δύναμη 
που έχει ένας άντρας. 

»Η Πολιτεία που δεν μορφώνει και δεν εκπαιδεύει τις 
γυναίκες της μοιάζει με τον άνθρωπο που εξασκεί και γυμνάζει  
μονάχα το δεξί του χέρι. Στα πρώτα χρόνια η αγωγή είναι κοινή 
για αγόρια και κορίτσια·  αργότερα γίνεται διαχωρισμός, γιατί 
αρχίζουν να διαφοροποιούνται και τα ενδιαφέροντα. Στις 
γυμναστικές ασκήσεις στις οποίες θα συμμετέχουν και οι 
γυναίκες, στα αγωνίσματα, στις πορείες και στην άθληση, 
υπεύθυνοι θα είναι δάσκαλοι που μισθοδοτούνται από τη πόλη.  

»Είναι ντροπή οι γυναίκες να ανατρέφονται με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μην θεωρούνται ικανές αν παραστεί ανάγκη να ριχτούν 
στον κίνδυνο, αλλά να κρίνονται κατάλληλες μόνο για να 
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τρέχουν σε χαζογιορτές και πανηγύρια. Και οι γυναίκες μπορούν 
να συμμετέχουν στον πόλεμο είτε μέσα στις ίδιες γραμμές με 
τους άνδρες είτε ως σώμα τοποθετημένο στα μετόπισθεν για 
παροχή βοήθειας. 

»Ξεχωριστή θέση έχουν οι γυναίκες στον κοινωνικό τομέα, 
αφού θα αναθέσουμε σ’ αυτές τον ρόλο της επόπτριας. Θα 
καθοδηγούν τους νέους και τα νιόπαντρα ζευγάρια και θα τους 
προφυλάσσουν από την άγνοια και την αμαρτία. Θα τους 
συμβουλεύουν, δηλαδή, με πρακτικό τρόπο πώς θα γίνουν 
καλύτεροι και χρησιμότεροι πολίτες». 

«Νομίζω ότι μας κάλυψες πλήρως και σε αυτό το θέμα, 
Πλάτωνα», του λέει ο άρχοντας. 

«Τότε δεν μας μένει κάτι άλλο, από το να ορκιστούμε στους 
Θεούς ότι αυτούς τους Νόμους θα τους γνωρίζουμε μόνο εμείς 
και θα τους παραδίδουμε από άρχοντα σε άρχοντα, δια λόγου». 

Ορκιζόμαστε στον Θεό! λένε όλοι μ’ ένα στόμα, 
αγκαλιασμένοι! 
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Εκπαίδευση των φυλάκων 

 Πλάτωνας και οι άρχοντες έχουν φτάσει εδώ και ώρα 
στον στρατώνα και ζητάνε από τον αρχηγό να μαζέψει 
όλους τους φύλακες να τους μιλήσει.  

«Πλάτωνα, όλοι οι φύλακες είναι στην αρένα και σε 
περιμένουν», του αναγγέλει ο αρχηγός της φρουράς. Οι τρεις 
άρχοντες, ο Πλάτωνας και ο αρχηγός βγαίνουν από το αρχηγείο 
και παίρνουν τον δρόμο για την αρένα του στρατώνα, διακόσια 
πόδια πιο κει. Ο Πλάτωνας  μόλις φτάνει εκεί, ευθύς αμέσως 
παίρνει τον λόγο: «Αγαπητοί μου θα ήθελα να κάνω μια 
κουβέντα μαζί σας και όλοι μαζί να καθορίσουμε το πώς πρέπει 
να είναι ένας φύλακας. Ο φύλακας πρέπει να είναι ένα γενναίο 
σκυλί και παράλληλα ένας ευγενής νέος. Για να νικήσουν οι 
φύλακες τον εχθρό, θα χρειαστεί πολύ ανδρεία εκ μέρους τους. 
Για να είναι κάποιος ανδρείος, πρέπει να έχει πολύ θυμό. Μόνο 
αν  η ψυχή έχει θυμό, είναι ατρόμητη και ακατανίκητη. Θέλουμε 
όμως να είναι άγριοι στους εχθρούς μας και ταυτόχρονα πράοι με 
τους συμπολίτες τους». 

«Μα, από έναν πολεμιστή το μόνο που θέλει κάποιος είναι η 
αγριάδα που θα δείχνει προς τους εχθρούς. Σε τι θα τους 
χρειαστεί η πραότητα;» ρωτά ένας φύλακας. 

«Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι φύλακες να στραφούν 
εναντίον των συμπολιτών τους και να τους κατασπαράξουν, αν 
μπουν στο μυαλό τους παράλογες ιδέες», απαντά ο Πλάτωνας.  
«Θυμηθείτε ότι πάμε να αντιγράψουμε τη φύση, που είναι πολύ 

Ο 
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πιο σοφή από μας. Θέλουμε να αντιγράψουμε τον σκύλο, που 
ενώ κάνει χάδια στο αφεντικό του, ταυτόχρονα είναι ικανός να  
σκίσει στα δύο τον ξένο. Αναγνωρίζω, ότι είναι δύσκολο να 
βρούμε τέτοιους φύλακες -να έχουν ταυτόχρονα αυτά τα δύο 
αντίθετα χαρακτηριστικά-, αλλά μπορούμε να τους τα 
δημιουργήσουμε, όπως ακριβώς εκπαιδεύουμε ένα σκυλί. 

»Ο φύλακας, λοιπόν, εκτός από το θυμοειδές που θα δείχνει 
προς τον εχθρό, πρέπει να έχει και χαρακτήρα φιλοσόφου, ώστε 
να μπορεί να κρίνει πότε θα επικρατεί η μια του πλευρά και πότε 
η άλλη. Ας εστιάσουμε πρώτα στην ιδιότητα του φιλόσοφου-

φύλακα και μετά θα φροντίσουμε να γίνει άγριος σαν σκύλος, 
πράγμα που μπορούμε να του το μάθουμε». 

«Και ποια θα είναι η εκπαίδευση που προτείνεις, Πλάτωνα;» 

«Πρώτα θα τον εκπαιδεύσουμε με  μουσική και απαγγελίες. 
Μετά θα ακολουθήσει η γυμναστική. Σ’ αυτά τα μαθήματα θα 
στηριχτούμε κατά τα  πρώτα χρόνια της εκπαίδευσής του. Στις 
απαγγελίες θα φροντίσουμε να συνυπάρξει και η αλήθεια και το 
ψέμα. 

»Πρώτα θα ξεκινήσουμε να τους διδάσκουμε με το ψέμα, 
δηλαδή τους μύθους, γιατί έτσι κάνουν και οι μανάδες που 
μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Τα μικρά πλάθονται στους 
χαρακτήρες τους ευκολότερα, όσο είναι μικρά παρά  όταν 
μεγαλώσουν. Έτσι, είμαστε αναγκασμένοι να καταργήσουμε τους 
κακούς μύθους, που έχουμε τώρα, και να διδάσκουμε μόνο τους 
δικούς μας μύθους, τους καλούς. Και σαν πρώτοι μύθοι που θα 
διδαχθούν είναι αυτοί που μιλάνε για την καλοσύνη του Θεού. 
Και μην παρεξηγήσετε τη λέξη μύθος. Όπως είναι απαραίτητα τα 
παραμύθια στα μικρά παιδιά, έτσι χρειάζονται και οι μύθοι στην 
εκπαίδευση των μελλοντικών φυλάκων μας». 

 

Οι στρατώνες χτίστηκαν πολύ γρήγορα μια και δεν δόθηκε  
πολύ μεγάλη σημασία στην ομορφιά του κτίσματος, αλλά στην 
πρακτικότητα του απλού. Μεγάλοι θάλαμοι με κρεβάτια να 
κοιμούνται, μια μεγάλη αίθουσα όπου θα τρώνε και μια μεγάλη 
αρένα, όπου θα εξασκούνται στα όπλα. Λίγο πιο κει, ένα τέλειο 
γυμναστήριο. 
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Τρεις οι άρχοντες, είκοσι πέντε οι φύλακες εκ των οποίων 
πέντε γυναίκες, εβδομήντα ένας οι εργάτες. 

 

Είκοσι άντρες και πέντε γυναίκες ζωσμένοι με τα σπαθιά 
τους στέκονται στη μέση της αρένας. Πολύ κοντά στους φύλακες 
έχουν πάρει θέση οι δάσκαλοι, που ορίστηκαν από την πολιτεία. 

 

«Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να σας πω ότι από τους Θεούς έχετε 
μια ιδιαιτερότητα, από τότε που σας έπλασαν σαν αργυρούς  
ανθρώπους», λέει ο Πλάτωνας, «αυτό που έχετε μέσα στην ψυχή 
σας είναι ασήμι Θεϊκό. Το άλλο ασήμι, που κατέχουν σαν χρήμα 
ή σαν κόσμημα οι λοιποί άνθρωποι δεν είναι τόσης αξίας, όσο 
αυτό που έχετε μέσα σας.  

»Γι’ αυτό, το ανθρώπινο ασήμι δεν σας χρειάζεται· και όχι 
μόνο αυτό, αλλά είναι αμαρτία να μολύνετε το ασήμι της ψυχής 
σας με το άλλο, το ανθρώπινο, αφού γύρω από το  ασήμι που 
χρησιμοποιεί το πλήθος  έχουν συμβεί αναρίθμητα αμαρτήματα, 
ενώ στο νόμισμα που υπάρχει στην ψυχή σας δεν μπορεί να 
εισέλθει καμία μόλυνση. 

»Θα σας θυμίσω, επίσης, και κάτι που έχω πει παλιότερα. 
Ότι από τις τάξεις τις δικές σας, των Φυλάκων, θα προέλθουν και 
οι μελλοντικοί άρχοντες της Πολιτείας. Κατά συνέπεια, η 
εκπαίδευση που θα πάρετε είναι πολύ σημαντική και για σας και 
για τους αυριανούς μας άρχοντες. Αλλά ας ασχοληθούμε σήμερα 
μόνο με σας». 

  

Και ερωτά ο Πλάτωνας τους φύλακες, χωρίς να περιμένει 
απάντηση: «Ποιο είναι το έργο των φυλάκων; Τι αποζητά η 
Πολιτεία από σας τους φύλακες; 

»Η πολιτεία αποζητά από σας να προστατεύετε την πόλη 
από κάθε εξωτερικό εχθρό και να εφαρμόζετε το Νόμο ανάμεσα 
στους πολίτες της. Αυτό το τελευταίο είναι λίγο δύσκολο, αλλά 
θα τα καταφέρετε. Ας δούμε πρώτα γιατί είναι δύσκολο το δικό 
σας έργο, αλλά και των δασκάλων σας. Είπαμε ότι θέλουμε οι 
φύλακες να έχουν ευνοϊκή διάθεση προς τους συμπολίτες τους 
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και να είναι επιθετικοί έναντι των εχθρών. Πρέπει δηλαδή οι 
φύλακες να έχουν δύο όψεις στον χαρακτήρα τους». 

«Ναι, αλλά εσύ μας είπες ότι η ψυχή μας είναι ζυμωμένη με 
μια ουσία που μας κάνει να είμαστε καλοί μόνο σε ένα πράγμα. 
Και εδώ εσύ μας λες ότι οι φύλακες είναι ταυτόχρονα δύο 
πράγματα· και καλοί και κακοί. Γίνεται αυτό;» τον ξαναρωτά ο 
φύλακας. 

«Γίνεται, αν ο φύλακας είναι προικισμένος και με ψυχικές 
αρετές, ώστε να έχει ανυψώσει το θυμοειδές τμήμα της ψυχής 
του από αρχέγονο, που ήταν όταν γεννήθηκε, σε κάτι ανώτερο. Η 
ανάπτυξη του θυμοειδούς δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος του 
λογιστικού και του επιθυμητικού.  

»Φανταστείτε το “λογιστικό” σαν τον ηνίοχο που διευθύνει 
ζεύγος ίππων, εκ των οποίων ο ένας είναι αγαθός, ενώ ο άλλος 
έχει τις αντίθετες ιδιότητες, γεγονός που καθιστά δυσχερή την 
εργασία αυτού του ηνίοχου. Η ανάπτυξη του θυμοειδούς, 
επομένως, πρέπει να ευρίσκεται σε αρμονία με τα υπόλοιπα 
τμήματα της ψυχής».  

 

Ακατάπαυστα τονίζει ο Πλάτωνας την ανάγκη η λογική να 
ελέγχει τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Εντοπίζει μία 
δυσχέρεια η οποία έγκειται στη δυσκολία που έχουν οι άνθρωποι 
με έντονο το θυμοειδές τους, να είναι παράλληλα πράοι προς 
τους οικείους και αυστηροί προς τους εχθρούς. Αλλά, αυτό 
μπορεί να γίνει δυνατό μέσω της φιλοσοφικής διάθεσης  η οποία 
είναι συνέπεια της εκπαίδευσης. 

 

Και συνεχίζει ο Πλάτωνας με ένα ακόμα παράδειγμα: «Όλη 
η φύση και τα όντα μέσα σε αυτήν, έχουν μια αρμονία που 
δόθηκε από τον Θεό. Για παράδειγμα, πάρτε ένα σκυλί που 
φυλάει τα πρόβατα. Όταν πλησιάσει λύκος είναι έτοιμος να τον 
σκίσει στα δυο, αλλά μόλις δει τον τσοπάνη του κάνει χαρές. 
Αυτό το σκυλί, θυμηθείτε πώς ήταν όταν γεννήθηκε, ήταν ένα 
κουτάβι που όλη μέρα έπαιζε με όλους, διότι δεν είχε πάρει 
ακόμα καμία εκπαίδευση.  
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»Ο τσοπάνης, όμως, το έπαιρνε μαζί του στα βουνά και το 
έμαθε στις κακουχίες του κρύου, της βροχής και της πείνας. 
Μερικές φορές το χάιδευε κιόλας, αλλά αυτές οι στιγμές ήταν οι 
λιγότερες. Το τάιζε λιτά και μόνο για να μη πεθάνει από την 
πείνα αλλά πλούσια όταν μάθαινε τον ρόλο του. Το σκυλί 
μεγάλωνε και έμαθε να αντέχει κρύο, βροχή και ήλιο. Έμαθε ότι 
αν πλησιάσει κάποιος άλλος εκτός από το αφεντικό του, θα του 
γάβγιζε και έδειχνε χαρές μόνο στον αφέντη του. Και ξέρουμε, 
ότι ενώ το σκυλί εκπαιδεύτηκε σε σκληρές συνθήκες δεν θα  
πειράξει ποτέ του ένα πρόβατο, αλλά ταυτόχρονα θα δείξει τα 
δόντια του στον λύκο». 

«Τι λες, δεν είναι ένας τέλειος φύλακας ο σκύλος;» ρωτάει ο 
Πλάτωνας. 

«Αναμφίβολα ναι», του απαντά ο φύλακας. 
«Αν έτσι εκπαιδεύσουμε και τους φύλακές μας, θα έχουμε 

φύλακες άγρυπνους σαν  τα σκυλιά. Θα διαθέτουν οξύτητα 
όρασης και ακοής. Υγεία που δεν θα επηρεάζεται στις 
εκστρατείες, επειδή δεν βρίσκουν καλής ποιότητας νερό, ή έχουν 
ελάχιστα τρόφιμα, ή συναντούν καύσωνες και κρύο. 

»Για να δώσουμε  στον φύλακά μας και τις δύο όψεις του 
χαρακτήρα που θέλουμε, θα τον εκπαιδεύσουμε αφενός με 
πνευματική και αφετέρου με σωματική εκγύμναση. Γι΄ αυτό σας 
είπα πρωτύτερα, ότι πρωτεύουσα θέση κατέχει η πνευματική 
μόρφωση, η οποία στηρίζεται βασικά στους “μύθους”. 

Δευτερεύουσα θέση έχει η σωματική εκπαίδευση, η οποία 
αποκτάται μέσω της γυμναστικής.  

»Αναφορικά με τη γυμναστική, εξαίρεται η συνεισφορά της 
στην ανάπτυξη ενός ισχυρού μυϊκού συστήματος». 

 

«Μια και μίλησες για μύθους, Πλάτωνα, ξέρω ότι έχουμε 
εκατοντάδες μύθους. Θα χρειαστούν πολλά χρόνια εκπαίδευσης 
για όλους αυτούς και δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει Αθηναίος 
πολίτης που να ξέρει όλους τους μύθους, αν εξαιρέσουμε τους 
σοφούς», λέει ένας από τους φύλακες. 

«Έχεις απόλυτο δίκιο. Από τους εκατοντάδες αυτούς μύθους 
που λες, πέτα τουλάχιστον τους μισούς στα άχρηστα. Από δω και 
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πέρα θα διδάσκονται μόνο οι καλοί μύθοι, ενώ οι κακοί θα 
απορρίπτονται. Δεν θέλουμε μύθους που διδάσκουν τους νέους 
να φοβούνται τον θάνατο, ούτε μύθους που κακολογούν τους 
Θεούς, ούτε μύθους που όλα τα δεινά τα ρίχνουν σε αυτούς.  

»Και με αυτήν την ευκαιρία να απευθυνθώ τώρα και στους 
άρχοντες της πόλης μας», γυρνώντας το βλέμμα του προς αυτούς.  
«Η ποιότητα των μύθων, που θα διδάσκονται οι νέοι, πρέπει να 

εμπίπτει στον έλεγχο των αρχόντων της πόλης, οι οποίοι έχουν 
χρέος να γνωρίζουν τους τρόπους δια των οποίων οι ποιητές 
μυθοποιούν.  

»Οι άρχοντες της πόλης είναι οι θεματοφύλακες της 
ποιότητας των διδασκομένων μύθων στους νέους μας, αλλά να 
σημειώσουμε εδώ ότι οι ίδιοι οι άρχοντες δεν επιτρέπεται να 
συνθέτους μύθους, μόνο θα εγκρίνουν ή θα απορρίπτουν. 
Επομένως, τα καθήκοντα των αρχόντων της πόλης, σε ό,τι αφορά 
τους μύθους, είναι αποκλειστικά ελεγκτικού χαρακτήρα. Η χρήση 
των μύθων ως παιδαγωγικού μέσου αρχίζει όταν τα παιδιά των 
φυλάκων είναι ακόμη σε πολύ μικρή ηλικία». 

«Δώσε μας ένα παράδειγμα, Πλάτωνα, σχετικά με τους 
καλούς και κακούς μύθους», του λένε κάποιοι άρχοντες, που 
μαθαίνουν και αυτοί μαζί με τους υπόλοιπους τα καθήκοντά τους. 

Με προθυμία ο Πλάτωνας, τους λέει: «Έχουμε συμφωνήσει, 
ότι ο φύλακας πρέπει να είναι ανδρείος. Αλλά για να γίνει 
κάποιος ανδρείος πρέπει να του μάθουμε να μη φοβάται τον 
θάνατο. Υπάρχουν όμως ποιήματα που μιλάνε για τον Άδη με τα 
χειρότερα λόγια, τον παρουσιάζουν σαν κάτι τρομερό και 
οδυνηρό. Μα, αν διδάσκουμε τους νέους μας ότι ο Άδης είναι 
τρομερός, τότε οι φύλακές μας θα προτιμήσουν την ήττα και την 
αιχμαλωσία παρά τη μάχη και τον θάνατο. Άρα, αυτού του τύπου 
οι μύθοι και ποιήματα είναι απαράδεκτα για την πόλη μας. 

»Και επιπλέον, επειδή θέλουμε η ψυχή των στρατιωτών να 
καταστεί ρωμαλέα και όχι μαλθακή, να απορρίπτετε και τις 
θρηνητικές μελωδίες οι οποίες μάλιστα από τούδε και στο εξής 
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ούτε από άνδρες ούτε από 
γυναίκες φύλακες. Οι μόνες μελωδίες που επιτρέπονται είναι 
αυτές που προάγουν το ηρωικό ήθος.  
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»Επίσης, οι φύλακές μας δεν πρέπει να θεωρούν τον θάνατο 
ενός φίλου τους ή του πατέρα τους ή του γιου τους σαν κάτι 
τρομερό. Είναι λυπηρό σαν γεγονός, αλλά πρέπει να το 
αντιμετωπίζουν με ηρεμία. Δεν ταιριάζει στους φύλακες το 
μοιρολόι. Αυτούς τους θρήνους ας τους αφήσουμε, στις όχι και 
τόσο σπουδαίες γυναίκες και στους ασήμαντους άντρες, ώστε οι 
φύλακες να βλέπουν αυτούς τους κακόμοιρους και να μη θέλουν 
να τους μοιάσουν».   

«Είπες, Πλάτωνα, ότι οι φύλακες θα αποκτήσουν 
φιλοσοφική κρίση. Αλλά ξέρουμε, ότι για να γίνει αυτό δεν 
αρκούν σαν εκπαίδευση οι μύθοι και η γυμναστική. Πρέπει 
κάποιος να εκπαιδευτεί και σε άλλες επιστήμες», λέει ένας 
φύλακας. 

«Αν με αφήνατε να ολοκληρώσω, θα ακούγατε και γι’ 
αυτά», του απαντά ο Πλάτωνας. Και αρχίζει με περισσή μαεστρία 
να ξεδιπλώνει τον τρόπο που θα διδάσκονται και τα υπόλοιπα 
μαθήματα στους φύλακες.  

«Και η μουσική θα διδάσκεται, καθώς ο ρυθμός και η 
αρμονία εισχωρούν βαθιά μέσα στην ψυχή και την επηρεάζουν 

σημαντικά. Η ευρυθμία όμως δεν θα πρέπει να υπάρχει μόνο στη 
μουσική, αλλά και στις άλλες τέχνες, όπως στην αρχιτεκτονική, 
που δίνει την αρμονία σε ό,τι ωραίο βλέπουμε γύρω μας.  

»Να ανακεφαλαιώσω λοιπόν· τα δυο βασικά μαθήματα, 
αυτά της μουσικής και της γυμναστικής, προέρχονται από τον 
Θεό, ο οποίος μέσω αυτών αποβλέπει στην καλλιέργεια του 
θυμοειδούς και της φιλοσοφικής διάθεσης, προκειμένου η ψυχή 
και το σώμα να συνυπάρχουν αρμονικά.   

»Επομένως, οι Φύλακες της Πολιτείας δεν είναι απλώς 
ικανοί μαχητές με ανεπτυγμένη τη σωματική ρώμη, αλλά έχουν 
και φιλοσοφική διάθεση. Σαν αποτέλεσμα αυτού δεν καθίστανται 
ούτε μαλθακοί ούτε  άγριοι. Χαρακτηριστικό των ανωτέρω 
μαθημάτων είναι ότι συμβάλλουν στην ψυχοσωματική ανάπτυξη 
των φυλάκων. 

»Αλλά επειδή από τα σπλάχνα των φυλάκων θα προκύψουν 
οι μελλοντικοί άρχοντες, δεν είναι αρκετό οι Φύλακες να 
διαθέτουν μόνο αρμονία ψυχής και σώματος. Πρέπει να μπορούν 
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να φτάσουν στο επίπεδο της υπέρτατης ιδέας· του Αγαθού και 
αυτό θα γίνει μέσω της επιστημονικής εκπαίδευσης. Επομένως, κι 
εδώ είναι που ερχόμαστε στον προχωρημένο κύκλο της 
εκπαίδευσης των φυλάκων, καθίσταται αναγκαία η εισαγωγή 
μερικών ακόμη μαθημάτων.  

»Της αριθμητικής, της γεωμετρίας, της αστρονομίας και της 
αρμονικής. Σημαντική κρίνεται η συμβολή της αριθμητικής, η 
οποία εξυπηρετεί στην εκτίμηση της θέσης των στρατευμάτων, 
γεγονός που έχει πρακτική σημασία στις μάχες. Η  γεωμετρία από 
την πλευρά της οδηγεί τη νόηση στην περιοχή  του αεί όντος. 
Απαραίτητη για την εκπαίδευση των Φυλάκων κρίνεται και η 
αστρονομία, η οποία οδηγεί την ψυχή προς το ον και το 
αόρατον».  

 

Τελευταίο μάθημα στο οποίο αναφέρεται ο Πλάτων είναι η 
αρμονική, η οποία σχετιζόμενη με τη μουσική εξυψώνει τη νόηση 
στη μελέτη των αρμονικών αριθμών, απομακρύνοντας έτσι τους 
νέους από την αναζήτηση ρυθμών και συμφωνιών σε μουσικά 
ακούσματα, που δεν είναι αρμονικά    

 

«Εν κατακλείδι, οι Φύλακες δεν αποτελούν  απλώς 
προικισμένους με φυσικά χαρίσματα υπερασπιστές της 
Πολιτείας. Μέσω της εκπαίδευσης που λαμβάνουν καθίστανται 
αρμονικές ψυχοσωματικές οντότητες, στο πρώτο στάδιο 
εκπαίδευσης, οι οποίες μέσω της επιστήμης οδηγούνται προς τη 
θέαση του Αγαθού, στο δεύτερο στάδιο εκπαίδευσης».  

Και τελειώνοντας γυρνά προς τους άρχοντες, λέγοντας: «Γι’ 
αυτό σας λέω αγαπητοί μου, ότι “τους φύλακες και τα μάτια 
μας”, αυτοί είναι το παν για την πόλη και αξίζει κάθε θυσία που 
κάνουμε γι’ αυτούς. Το ότι από τις τάξεις τους προέρχονται οι 
μελλοντικοί Άρχοντες της Πολιτείας μας, καθιστά το ζήτημα της 
εκπαίδευσής τους ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της Πόλης 
μας». 
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Δοκιμασίες των φυλάκων 

αλλίπολις 346 π.Χ., δεκαεννιά χρόνια πέρασαν από τότε 
που ο Πλάτωνας έσκυψε και φίλησε για πρώτη φορά το 
χώμα της Καλλίπολης. Αξημέρωτα ξεκινούν οι φύλακες 

από τον στρατώνα τους για την ετήσια εκπαίδευσή τους στην 
ύπαιθρο. Στην ομάδα συμμετέχουν νεαρά παιδιά, το πολύ μέχρι 
είκοσι χρονών. Είναι τα φυντάνια των φυλάκων. Η εκπαίδευση 
μέχρι τα είκοσι χρόνια προβλέπεται κοινή για αγόρια και 
κορίτσια. Θα ζήσουν μακριά από τον στρατώνα για πολλές μέρες. 
Η πορεία προς το βουνό δεν είναι και τόσο εύκολη. Το πρώτο 
εμπόδιο το βρίσκουν στο κοντινό τους ποτάμι.  

Αυτή την εποχή, έχει πολύ νερό που έρχεται από το βουνό. 
Λιώνουν τα χιόνια και κατεβάζει με ορμή μεγάλα κομμάτια από 
κορμούς δέντρων. Μεγάλες πέτρες κουτρουβαλάνε ατελείωτα. Ο 
θόρυβος που προκαλεί το νερό και τα υλικά που παρασύρονται 
από αυτό προκαλούν τρόμο σε όποιον προσπαθεί να περάσει 
απέναντι. 

«Είστε σε αποστολή πολέμου· πρέπει όλη η δύναμη των 
στρατιωτών μας να περάσει στην απέναντι όχθη με ασφάλεια. 
Βρέστε τον καλύτερο τρόπο», ακούγεται η φωνή του αρχηγού. 

Στέλνουν δύο ομάδες ανιχνευτών, και προς τις δύο  
κατευθύνσεις του ποταμού, ψάχνοντας το καλύτερο σημείο 
περάσματος. Οι υπόλοιποι μένουν στο αρχικό σημείο. Αρχίζουν 
να ενώνουν και να επισκευάζουν  τα σκοινιά που έχουν μαζί 
τους, για να φτιάξουν ένα αρκετά μεγάλο, ώστε όταν βρεθεί το 

Κ 
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σημείο διάβασης να το χρησιμοποιήσουν. Οι ανιχνευτές 
επέστρεψαν μετά από αρκετές ώρες, έχοντας βρει ένα πλάτωμα 
της κοίτης, όπου ναι μεν το νερό είναι ακόμα ορμητικό, αλλά 
τουλάχιστον η κοίτη είναι σχετικά ρηχή. Το νερό θα τους φτάνει 
μέχρι τα γόνατα. Όλη η δύναμη των φυλάκων κινείται προς 
εκείνο το σημείο της όχθης που φαίνεται το καλύτερο για τη 
διάβαση. Είναι εποχή που λιώνουν τα χιόνια  στο βουνό και το 
νερό είναι πολύ παγωμένο. 

Δοκιμάζουν κάποιοι να μπουν στο ποτάμι για να περάσουν 
απέναντι, αλλά πολύ γρήγορα ξαναβγαίνουν ξεπαγιασμένοι, το 
κρύο νερό είναι αφόρητο, δεν υποφέρεται. Ψάχνουν να βρουν 
άλλον τρόπο· πρέπει να περάσουν χωρίς να βραχούν. Ένας 
φύλακας ρίχνει την ιδέα να φτιάξουν με τα δέρματα που έχουν 
μαζί τους δύο ψηλές μπότες. Να τις φορέσει κάποιος, να 
προστατέψει τα πόδια του και να περάσει απέναντι. Αν τα 
καταφέρει να περάσει, θα μεταφέρει το σκοινί απέναντι, κι έτσι 
θα μπορέσει να γίνει η διάβαση.  

Ο αρχηγός δεν παίρνει θέση, μόνο παρατηρεί και σημειώνει 
ποιοι φύλακες είναι ενεργοί, ποιοι ρίχνουν έξυπνες ιδέες και ποιοι 
είναι αμέτοχοι. Όλα αυτά θα μετρήσουν στη βαθμολογία που θα 
πάρει ο καθένας τους. Η ιδέα φάνηκε καλή, οπότε άρχισαν να 
ράβουν τα δέρματα το ένα με το άλλο, να μπαλώνουν τις τρύπες 
τους, να τα κάνουν όσο πιο στεγανά γινόταν. Στο τέλος, μπορεί 
να πει κανείς ότι το αποτέλεσμα φαίνεται αρκετά καλό. 
Φτιάχτηκαν δυο ψηλές μπότες και ετοιμάστηκαν να τις 
δοκιμάσουν. Μπήκε ένας μέσα στο ποτάμι, εκεί στην άκρη, να 
δει πόσο θα αντέξει.  

«Κρυώνουν τα πόδια σου;» τον ρωτάνε, «αντέχεις;» 

«Ναι, φαίνεται ότι δουλεύει αυτή η προστασία με τα 
δέρματα», τους ενημερώνει αυτός που είχε μπει μέσα στο νερό. 

 

Η δοκιμή πέτυχε, άντεξε αρκετή ώρα μέσα στο κρύο νερό, 
οπότε θα μπορούσε σε αυτή την ώρα να είχε περάσει και 
απέναντι. Ο πιο δυνατός νεαρός ανέλαβε το εγχείρημα. Φόρεσε 
τις μπότες, έδεσε στη μέση του την άκρη του σκοινιού και άρχισε 
προσεκτικά να βαδίζει για την απέναντι όχθη. Μέσα στο ποτάμι 
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υπάρχουν τεράστιες πέτρες που είναι πολύ μεγάλες για να 
παρασυρθούν από το νερό. Σε αυτές στηρίζεται, αλλιώς θα τον 
παρέσυρε το ρεύμα. Προσέχει μη τον κτυπήσει κάποιος από τους 
κορμούς που κατεβαίνουν συνεχώς από τα ψηλά. Έχει φτάσει στη 
μέση της απόστασης και δείχνει να τα πηγαίνει  καλά. Σε λίγο 
φτάνει απέναντι μέσα σε πανηγυρισμούς από τους υπόλοιπους. 
Σκαρφαλώνει λίγα πόδια την πλαγιά της απέναντι όχθης και δένει 
το σκοινί σε ένα δέντρο. 

Οι άλλοι, που έχουν μείνει πίσω στην αποδώ όχθη, δένουν 
τη δική τους άκρη σε ένα ψηλότερο σημείο από του απέναντι, 
ώστε το σκοινί να έχει μια κλίση προς τα εκεί που θέλουν να 
περάσουν. Το σκοινί έχει κάνει μια τεράστια κοιλιά, αλλά 
τουλάχιστον  δεν ακουμπάει στο νερό. 

Στήνουν έναν υποτυπώδη μηχανισμό με τροχαλία και ένας-

ένας οι φύλακες αρχίζουν να περνάνε απέναντι, χωρίς να 
βραχούν. Τα σκοινιά έμειναν εκεί που τα είχαν δέσει, ίσως τους 
χρησιμέψουν και πάλι στην επιστροφή τους. Όλοι πέρασαν 
απέναντι, ξεκουράστηκαν για λίγο, ανασυγκροτήθηκαν και μετά 
ξεκίνησαν μια βασανιστική πορεία προς τα ενδότερα. 

«Θα περπατήσουμε γύρω στις πέντε ώρες, μέχρι να 
φτάσουμε στο σημείο διανυκτέρευσης. Θέλω βήμα ταχύ. 
Υποτίθεται ότι θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο πριν από τον 
εχθρό. Να προλάβουμε να κατοπτεύσουμε τον χώρο του 
καταυλισμού με το φως της μέρας», ακούστηκε η φωνή του 
αρχηγού. 

 «Με τόσο φορτίο που μας φόρτωσες λίγο δύσκολο το 
βλέπω να προλάβουμε», μουρμούρισε στους διπλανούς του 
κάποιος από τη φάλαγγα. 

«Εδώ δεν κάνω παράπονα εγώ, που κουβαλάω ακριβώς τον  
ίδιο εξοπλισμό με σένα, και κάνεις εσύ;» τον πειράζει μια από τις 
κοπέλες. 

«Ε, μα τι τα ‘θελες και συ, κορίτσι πράγμα, να έρθεις μαζί 
μας; αυτές είναι αντρικές δουλειές», λέει ο νεαρός. 

«Ναι, το βλέπω, αντρικές δουλειές, με λίγο βάρος που 
κουβαλάς είσαι έτοιμος να καταρρεύσεις. Και αυτά που ήξερες 
να τα ξεχάσεις. Από δω και πέρα κι εμείς είμαστε ισάξιες με σας. 
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Έχουμε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις», του 
υπενθυμίζει η κοπέλα. 

«Όταν θα έρθεις αντιμέτωπη με πραγματικό εχθρό θέλω να 
έρθεις να μου τα πεις αυτά», της απαντάει ειρωνικά. 

«Κοίτα να δεις παλικαράκι μου, εδώ δεν είναι η μαμάκα σου 
να σε βυζάξει, οπότε βγάλε τον σκασμό και προχώρα». 

«Τώρα καταλαβαίνω γιατί σε λέγανε αγοροκόριτσο». 
«Τι κατάλαβες δηλαδή;» 

«Κατάλαβα γιατί δεν γύρναγε ποτέ να σε κοιτάξει άντρας». 
«Τον άντρα θα τον διαλέξω εγώ κι όχι αυτός». 
«Τώρα δεν μπορείς ούτε αυτό να κάνεις. Θα πας με όποιον 

σου κληρωθεί και μπορεί να είμαι εγώ αυτός». 
«Αν είσαι εσύ στην κληρωτίδα, θα σε κάνω να μετανιώσεις 

τα λόγια που λες τώρα, γι’ αυτό πρόσεχε τι λες», του λέει με ένα 
πονηρό χαμόγελο. 

 

Με τούτα και με κείνα, η πορεία γινόταν όλο και πιο 
δύσκολη. Τα πόδια είχαν βαρύνει σαν μολύβι. Ο ιδρώτας έτρεχε 
ποτάμι πάνω τους. Οι χιτώνες τους είχαν κολλήσει πάνω στα 
κορμιά τους. Τα εφηβικά κορμιά διαγράφονταν κάτω από τα 
ποτισμένα με τον ιδρώτα ρούχα τους. Το ίδιο θέαμα και με τις 
κοπέλες. Τα στήθη τους διαγράφονταν πεντακάθαρα, τα οπίσθια 
τους το ίδιο. 

 

«Εγώ πάντως», πετάγεται ένας άλλος, «ψηφίζω και με τα 
δύο μου χέρια τη συμμετοχή των γυναικών στον στρατό και μόνο 
για το ωραίο θέαμα που βλέπω στα γυναικεία κορμιά. Ο Θεός 
είχε κέφια όταν ζωγράφιζε το σώμα της γυναίκας!» 

Όσες γυναίκες ήταν κοντά στην παρέα αυτή, που δεν έβαζε 
γλώσσα μέσα της, ακούγοντας αυτές τις στιχομυθίες των αγοριών 
χαμογέλασαν αυτάρεσκα, που έστω και κάτω από αυτές τις 
συνθήκες αναστάτωναν τους άντρες της παρέας τους.  

 

«Να έχετε κατά νου, ότι παράλληλα με την πορεία πρέπει να 
εξασφαλίσετε και το βραδινό σας φαΐ. Αν δείτε κάτι να κινείται, 
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κτυπήστε το», ακούγεται από την κορυφή της πορείας, η 
βροντερή φωνή του αρχηγού. 

 

Ώρες τώρα βάδιζαν σε μια παρθένα πεδιάδα, δεν υπήρχε 
ίχνος από κάποιον άλλον άνθρωπο ή από κάποιο ανθρώπινο  
κατασκεύασμα. Τα ζώα ήταν άφθονα, λαγοί και πέρδικες κάθε 
λίγο και λιγάκι πεταγόντουσαν μπροστά τους. Όποιος ήταν καλός 
στο σημάδι θα έτρωγε το βράδυ, ειδάλλως θα έπεφτε νηστικός. 
Στόχος τους το βουνό, που ορθωνόταν στο βάθος του ορίζοντα. 
Φορτωμένοι με βαρύ εξοπλισμό κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες 
να σταθούν όρθιοι. 

Φτάνουν στο σημείο της κατασκήνωσης το απόγευμα. 
Αποκαμωμένοι, έστησαν τα πράγματά τους κοντά σε μια 
λιμνούλα, που ήταν δεν ήταν εκατό πόδια φάρδος. Ανάβουν 
φωτιές να στεγνώσουν τα ρούχα τους και να φτιάξουν το φαγητό 
τους. Ευτυχώς, στην πορεία τους είχαν καλές επιδόσεις  στο 
κυνήγι των λαγών. Αυτό θα ήταν το βραδινό τους. Αποζημίωση 
για όλη την κούραση της μέρας. Στο κυνήγι αποδείχτηκαν πολύ 
καλύτερες των αντρών οι κοπέλες. Υπήρχαν και μερικοί που δεν 
τα πήγαν καλά· αυτοί θα κοιμηθούν νηστικοί. 

Με το πρώτο χάραγμα της μέρας όλοι στο πόδι. Πρώτη τους 
δουλειά ο καλλωπισμός. Όλοι τους πήγαν για το πρωινό τους 
μπάνιο. Οι κοπέλες τραβήχτηκαν όλες μαζί λίγο πιο κει, να μη 
σκανδαλίζουν τα αγόρια. Πέταξαν τα ρούχα τους και βούτηξαν 
να πλυθούν. Μπορούσε άνετα, ακόμα και κάποιος που ήταν 
μακριά τους,  να διακρίνει τα καλογυμνασμένα αντρικά και 
γυναικεία κορμιά που έπαιζαν στο νερό. 

Τα αγόρια έκαναν τις φιγούρες τους, βούταγαν στο νερό, 
πήδαγαν ο ένας πάνω στον άλλον και γενικά έκαναν οτιδήποτε θα 
μπορούσε να τραβήξει το ενδιαφέρον των κοριτσιών. Από την 
άλλη, κι αυτές δεν πήγαιναν πίσω, προκλητικές στάσεις δήθεν 
αδιάφορες, τα στήθη τους να κινούνται πάνω κάτω κι ατελείωτα 
χαχανητά και επιφωνήματα. 

 

Η πορεία αρχίζει και πάλι. Μέχρι να τους πιάσει το βράδυ 
θα πρέπει να έχουν φτάσει στους πρόποδες του βουνού. Αύριο 
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αρχίζει η δοκιμασία μέσα στο δάσος, που φαίνεται ν’ αρχίζει από 
τα ριζά του και να φτάνει μέχρι την κορυφή, θεόρατο βουνό! 

 

«Ξεκινάμε παιδιά», λέει ο αρχηγός. 
Όλοι τους έχουν σήμερα καλύτερη διάθεση από χθες. Σαν 

να τα πάνε καλύτερα σήμερα με την κούραση, έχουν δέσει σαν 
ομάδα, έχουν βρει ο καθένας τα κουμπιά του άλλου. Μερικοί 
έχουν σχηματίσει και ιδιαίτερες παρέες. Η εκπαίδευση στο βουνό 
είναι μια ευκαιρία να διαμορφωθούν οι προτιμήσεις τους ως προς 
τους φίλους που θέλει να κάνει ο καθένας τους. 

Όμως αυτό το κόλλημα σε παρεούλες δεν αρέσει καθόλου 
στον αρχηγό και είναι αναγκασμένος να πάρει τα μέτρα του. Ο 
στόχος είναι όλοι οι στρατιώτες να αποκτήσουν μεταξύ τους μια 
αδελφική αγάπη, να είναι όλοι με όλους. Αυτό χρειάζεται σε μια 
μάχη που θα χρειαστεί να δώσουν κάποια στιγμή. Όλοι να 
πολεμούν σαν να είναι αδέλφια και να δίνουν τη ζωή τους, όχι για 
τον έναν ή δύο κολλητούς φίλους τους, αλλά για τον 
οποιονδήποτε. 

 

«Φτιάξτε ομάδες με πέντε άτομα η κάθε μία», τους δίνει 
διαταγή ο αρχηγός, «θα βαδίζετε σε απόσταση η μία ομάδα από 
την άλλη πενήντα πόδια. Αν πέσουμε σε ενέδρα του εχθρού να 
μην κινδυνεύσουμε όλοι μαζί. Δύο ομάδες θα κινούνται σαν 
εμπροσθοφυλακή, να ανιχνεύουν το έδαφος. Άλλες δύο θα είναι 
το κύριο σώμα και άλλες δύο θα έρχονται πίσω από όλους σαν 
εφεδρεία και οπισθοφυλακή. Κάθε μια ώρα οι ομάδες θα 
διαλύονται για να φτιαχτούν ξανά με άλλη σύνθεση». 

 

«Αρχηγέ, καλά είμαστε και έτσι όπως είμαστε τώρα. 
Έχουμε ταιριάξει στα γούστα μας», του λέει ένας νεαρός. 

«Θέλω όλοι σας να είστε με όλους, δεν επιτρέπεται να 
έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Θέλω να είμαστε όλοι μαζί, πρέπει να 
μάθετε να ζείτε και να πολεμάτε με όλους τους συντρόφους σας, 
κι όχι μόνο με τους κολλητούς σας φίλους· όλοι μαζί είμαστε μια 
μεγάλη οικογένεια. Και ευκαιρία να μάθετε μια και καλή, ότι οι 
διαταγές που σας δίνει ο αρχηγός δεν αμφισβητούνται ούτε 
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συζητούνται. Απαιτώ άμεση εφαρμογή όσων σας λέω, χωρίς 
αντιρρήσεις!» 

 

Για πότε φτιάχτηκαν οι ομάδες, για πότε έπεσε μια απόλυτη 
σιγή, δεν περιγράφεται. Σαν στρατιωτάκια, γρήγορα εκτέλεσαν 
και κατάλαβαν ότι η δουλειά του φύλακα είναι πολύ σοβαρή, δεν 
είναι μια εκδρομή στο δάσος. Από αυτά τα παιδιά η πόλη 
περιμένει να προστατευτεί και κατά συνέπεια πρέπει όλοι να 
είναι μια γροθιά. Εξάλλου, η αγριάδα της φωνής του αρχηγού δεν 
τους άφηνε κανένα περιθώριο παρερμηνείας. 

Ο αρχηγός είχε ανοίξει κατά πολύ το βήμα του, η πορεία 
είχε έναν έντονο και γρήγορο ρυθμό, η όρεξη για κουβέντα 
κόπηκε, πάλευαν να τα βγάλουν πέρα με τις ανάσες τους, που 
γίνονταν όλο και πιο βαριές, τα πνευμόνια τους είχαν πολλές 
απαιτήσεις, δεν υπήρχαν περιθώρια να περπατούν και να μιλούν 
ταυτόχρονα· κι αυτό το βάρος του εξοπλισμού τους ασήκωτο! 

Έπεφταν κάτω, τα πόδια τους λύγιζαν, βούλιαζαν σε λάσπες 
και ξανάβγαιναν. Τα πυκνά βάτα τους χιλιόκοβαν τις γάμπες. Και 
ο αρχηγός, εκεί μπροστά, φορτωμένος όσο και οι στρατιώτες του, 
να μη σταματά, να έχει βγάλει φτερά στα πόδια. Λαχάνιαζαν, 
φούσκωναν, ξεφούσκωναν. 

«Θέλει κανείς να σταματήσει για ξεκούραση;» τον ακούνε 
να τους ρωτάει με βροντερή φωνή. 

«Όχιιιιι!» φώναξαν με κόπο, αλλά το φώναξαν· η καρδούλα 
τους το ήξερε. 

«Πεινάει κανείς;» ξαναρωτά. 
«Όχιιιι!»  
«Διψάτε;» τους ρωτά πάλι. 
«Όχιιιι!» 

«Δεν ακούω να κτυπάνε οι ασπίδες σας». 
Εδώ και κει άρχισαν κάποιοι να κτυπάνε ξεθυμασμένα τα 

σπαθιά τους πάνω στις ασπίδες. 
«Τι είναι αυτό που ακούω, μωρέ, δεν είμαστε βρεφοκομείο, 

στρατιώτες είμαστε. Δεν ακούω τίποτα!» 

Περισσότερες ασπίδες άρχισαν να κτυπιούνται. 
«Και πάλι δεν ακούω τίποτα». 
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Ορυμαγδός σπαθιών να κτυπιούνται αλύπητα πάνω στις 
ασπίδες. 

«Έτσι μπράβο στρατιώτες μου, θέλω να σας ακούει ο 
εχθρός ότι πλησιάζετε και να χέζεται από τον φόβο του! Πιο 
δυνατά… και φωνή θέλω! Δεν ακούω να τραγουδάτε! 
Τραγουδήστε τον ηρωικό παιάνα των φυλάκων… θέλω να δω τα 
πουλιά του κάμπου να κουρνιάξουν απ’ τη τρομάρα τους». 

 

Μεγαλειώδες! 
Περπατάνε εδώ και πολλές ώρες, κτυπούν τα σπαθιά τους 

στις ασπίδες ασταμάτητα, τραγουδούν, ξαναμμένα τα πρόσωπά 
τους, οι φλέβες στο λαιμό τους έτοιμες να πεταχτούν έξω, βλέπεις 
παιδιά να έχουν γίνει μαχητές, λες και έχουν στην πλάτη τους 
άπειρες πολεμικές εμπειρίες. Δεν σταματάνε με τίποτα, 
αποφασισμένοι να βγάλουν ασπροπρόσωπο τον αρχηγό τους. 

Μεγαλειώδες!  
Και αναπάντεχο, ακόμα και γι’ αυτόν τον σκληροτράχηλο 

αρχηγό. Τα χθεσινά παιδιά, με δυο κουβέντες που τους είπε, με 
λίγο παρότρυνση, δείχνουν να θέλουν να σκίσουν όποιον βρεθεί 
μπροστά τους.  

 

Μεσημέριασε πια. Πεθαμένοι κάτω από ίσκιους δέντρων 
ξεκουράζονται οι ηρωικοί φύλακες της Καλλίπολης. Το 
μεσημεριανό τους φαγητό ήταν φρούτα από τα κατάφορτα 
δέντρα της πεδιάδας.  Με προσκεφάλι τον εξοπλισμό τους, με 
κλειστά τα μάτια,  προσπαθούν να ανακτήσουν δυνάμεις. 

Ο αρχηγός περιδιαβαίνει από δέντρο σε δέντρο. Θέλει να δει 
σε τι κατάσταση είναι η ομάδα του. Από μέσα του τα λυπάται, 
αλλά από την άλλη πεισμώνει. Όσο περισσότερο τα παιδέψει, τα 
κουράσει και τα φέρει στα άκρα, τόσο καλύτεροι στρατιώτες θα 
γίνουν. Η εκπαίδευση που θα πάρουν τώρα θα είναι αυτή που θα 
τους σώσει τη ζωή αύριο σε μια μάχη.  

Όχι λοιπόν, δεν θα τα λυπηθεί ποτέ και αυτό θα το κάνει για 
το καλό τους. Κάποιες κοπελίτσες έχουν ξαπλώσει στα πόδια 
κάποιων αγοριών, οι συμπάθειες βλέπεις δεν ξεριζώνονται 
εύκολα, φυσικό είναι και αυτό να υπάρχει κάποια έλξη ανάμεσά 
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τους· νέα παιδιά είναι και βράζει το αίμα τους. Κάποια απ’ αυτά 
τα ξεθεωμένα παιδιά είναι και δικά του παιδιά, αλλά δεν είναι σε 
θέση να γνωρίζει ποια από αυτά είναι δικά του και ποια αλλουνού 
πατέρα. Και αφού δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα δικά του παιδιά, 
τότε όλα είναι παιδιά του. Και αυτά επίσης το γνωρίζουν, ότι 
μπορεί να είναι ο φυσικός τους πατέρας, κάποια ίσως να το 
σκέφτονται, άραγε αυτός να είναι ο δικός μου πατέρας ή κάποιος 
άλλος; 

Όλα αυτά τα παιδιά, που μετέχουν στην εκπαίδευση, είναι 
δεκαεννιά  με είκοσι χρονών. Γεννήθηκαν όλα από γάμους που 
είχαν κληρωθεί και είχαν ευλογήσει οι άρχοντες ανάμεσα σε 
ζευγάρια φυλάκων. Δεν γνωρίζει κανείς ποιοι είναι οι φυσικοί 
γονείς των παιδιών. Εκτός… των αρχόντων της εποχής εκείνης, 
που είναι αυτοί που έκαναν τις κληρώσεις. 

Μεγάλωσαν όλα μαζί στο σχολαρχείο της πόλης. Κάποια 
από αυτά μπορεί να είναι και αδέλφια μεταξύ τους, σπόροι από 
τον ίδιο πατέρα ή μάνα. Οι ίδιοι άντρες και οι ίδιες γυναίκες 
φύλακες μετέχουν κάθε χρόνο σε αυτούς τους ιερούς γάμους. 
Μερικές φορές έχει παρατηρηθεί να κληρώνονται, ξανά και ξανά, 
τα ίδια ακριβώς ζευγάρια. «Μεγάλη σύμπτωση της τύχης αυτή»! 

Η αλήθεια είναι, ότι αυτό συμβαίνει πολύ λίγες φορές, αλλά 
συμβαίνει. Επειδή κανείς, εκτός των αρχόντων, δεν ξέρει τους 
φυσικούς γονείς των παιδιών, είναι καλύτερα να θεωρούνται όλα 
αυτά αδέλφια. Είναι παρακινδυνευμένο να δημιουργηθούν 
ερωτικές σχέσεις μεταξύ των παιδιών, χωρίς να λάβουν γνώση οι 
άρχοντες, που μόνο αυτοί ξέρουν ποια είναι τα πραγματικά 
αδέλφια και ποια όχι. Και οι άρχοντες αφού είναι σε θέση να 
γνωρίζουν ποιοι φύλακες έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους, 
ρυθμίζουν και τα ονόματα που θα μπουν στην κληρωτίδα. 

 

«Όλοι και όλες οι φύλακες να εγερθούν, είναι ώρα να 
ξεκινήσουμε», ακούγεται ο αρχηγός.  

Τους άφησε να ξεκουραστούν καλά, αλλά τώρα πρέπει να 
φύγουν για να προλάβουν να στρατοπεδεύσουν στη βάση του 
βουνού, όσο ακόμα είναι μέρα. Σχηματίζουν τις ομάδες που 
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πρέπει για την πορεία, φορτώνονται τον εξοπλισμό τους  και 
ξεκινούν. 

Το βουνό όλο και πλησιάζει κοντύτερά τους. Τα νερά που 
έρχονταν από ψηλά στο βουνό είναι πολύ περισσότερα τώρα. Η 
θερμοκρασία έχει αρχίσει να πέφτει αισθητά, μια και ο ήλιος 
άρχισε να κρύβεται πίσω από το βουνό· έχει έρθει κιόλας το 
απόγευμα. Έβλεπαν στις κορφές του τεράστιου βουνού το χιόνι 
που αυτή την εποχή είχε αρχίσει να λιώνει. 

Η υγρασία της ατμόσφαιρας αρχίζει να τους τρυπάει τα 
κόκαλα. Έχουν μπει πλέον μέσα σε πυκνό δάσος, που αρχίζει από 
τους πρόποδες του βουνού. Η πορεία της ημέρας εκείνης φτάνει 
όπου να ‘ναι στο τέλος της. Βρίσκουν ένα μέρος σχετικά στεγνό 
από τα πολλά νερά και αποφασίζουν να στήσουν τα πράγματα 
τους εκεί για το βράδυ. Η συνηθισμένη βραδινή ρουτίνα 
ξεκίνησε. 

Γδάρσιμο των ζώων που χτύπησαν στην πορεία, άναμμα 
εστιών για να τα ψήσουν, άπλωμα ρούχων γύρω από τις φωτιές 
να στεγνώσουν τα ρούχα τους. Ημίγυμνοι όλοι, κορίτσια και 
αγόρια.  

 

«Όση ώρα θα τρώμε το βραδινό μας, κάποιοι από σας να 
αναλάβουν φρούρηση της κατασκήνωσης, είμαστε σε εχθρικό 
έδαφος», διατάσσει ο αρχηγός με τα μάτια του ορθάνοιχτα, να δει 
ποιοι θα σηκωθούν με προθυμία να κάνουν τη σκοπιά τους. Παρά 
τη μεγάλη κούραση που είχε πέσει πάνω τους, κάποια παιδιά 
σηκώθηκαν αμέσως, αλλά και κάποια άλλα έκαναν πώς δεν 
άκουσαν. Ο αρχηγός κατέγραφε πρόθυμους και απρόθυμους. 

«Δεν ήξερα ότι η πορεία κουφαίνει κιόλας», τους λέει 
περιπαικτικά ο αρχηγός. 

«Δεν γίνεται να φάμε πρώτα και μετά να ξεκινήσουμε τις 

σκοπιές;» 

«Όχι, γιατί την ώρα που θα έχουμε το νου μας στο φαΐ ο 
εχθρός θα πέσει πάνω μας και θα μας πετσοκόψει. Δεν πιστεύω 
να κουραστήκατε;» 

«Και βέβαια, αρχηγέ». 
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«Όση κούραση και αν έχετε, έχω υποχρέωση να σας γυρίσω 
στην πόλη όλους σας ζωντανούς», τους λέει με την αγριοφωνάρα 
του ο αρχηγός. Και τώρα βάζοντας τους τις φωνές, «σηκωθείτε 
αμέσως πάνω και πιάστε τις θέσεις φύλαξης»! 

 

Σαν ελατήρια πετάχτηκαν πάνω όλοι. 
«Εσείς οι δυο σ’ αυτόν τον βράχο δεξιά, εσείς οι δυο στο 

ύψωμα εκεί ψηλά, εσείς οι δυο δίπλα στο μονοπάτι και εσείς οι 
δυο σε εκείνο το ύψωμα μπροστά μας. Οι υπόλοιποι ψήστε το φαΐ 
και σε δύο ώρες να ετοιμαστείτε να αλλάξετε στις σκοπιές τους 
προηγούμενους. Αν πιάσω κάποιον να τον έχει πάρει ο ύπνος, θα 
τον γδάρω ζωντανό». 

Για πότε εξαφανίστηκαν όλοι και πιάσαν τις θέσεις τους δεν 
περιγράφεται. Οι φωνές αποδεικνύονται το καταλληλότερο μέσο 
διοίκησης. Αυτοί που έμειναν πίσω έπεσαν με τα μούτρα στο φαΐ, 
σκέτο γλύκισμα τους φαινόταν, κι ας έτρωγαν σκέτο κρέας, χωρίς 
ψωμί, χωρίς λίγο κρασί. Οι σκοπιές άλλαξαν στην ώρα τους και 
όλα πήγαιναν ρολόι. 

«Κανονίστε να κοιμηθείτε νωρίς, να χορτάσετε τον ύπνο, 
γιατί αύριο θα έχουμε δύσκολη ανάβαση στο βουνό. Και να 
βάλετε καλά στο μυαλό σας αυτό που θα σας πω τώρα». 

 

Ρίχνει το βλέμμα του πάνω τους, τους κοιτάει κατάματα  
έναν προς έναν. Έχουν φάει, έχουν στεγνώσει τα ρούχα τους, 
έχουν ξεκουραστεί, δεν έχουν παράπονο. Τα παιδιά κρέμονται 
από τα χείλη του και περιμένουν να μάθουν τι είναι αυτό, που 
θέλει να τους πει, αλλά ακόμα δεν έχει βγάλει λέξη. Έχει γούστο 
να μας βάλει να τρέχουμε τέτοια ώρα στο βουνό, σκέφτονται 
μερικά παιδιά. 

«Με προσέχετε όλοι καλά;» 

«Ναι, αρχηγέ». 
«Κάποιοι δεν με προσέχουν, βλέπω έχουν άλλη δουλειά εκεί 

πίσω», βλέποντας δυο νεαρά παιδιά, αγόρι και κορίτσι να 
κάθονται δίπλα-δίπλα και να σιγομιλάνε μεταξύ τους όλο γελάκια 
και πειράγματα. Καρφώνει το βλέμμα του επάνω τους· αυτοί δεν 
έχουν καταλάβει ότι τους κοιτά, ερωτοτροπούν ο ένας με τον 
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άλλον και συνεχίζουν τα γελάκια τους. Απόλυτη ησυχία 
απλώνεται και ο αρχηγός συνεχίζει να τους κοιτά. Κάποια στιγμή 
αντιλαμβάνονται και αυτά τα δυο την πλήρη ησυχία που έχει 
πέσει και ξαφνιασμένοι γυρνούν προς το μέρος του. Κόβονται τα 
γελάκια τους με μαχαίρι, δεν είναι και λίγο να περιμένει ο 
αρχηγός εσένα να σταματήσεις να χαριεντίζεσαι.  

Τους κοιτάει μέσα στα μάτια… «έτσι μπράβο… τώρα 
ελπίζω να με ακούτε όλοι», τους λέει με ένα πατρικό, γλυκό και  
μειλίχιο ύφος. 

«Πριν πάτε για ύπνο, θέλω να σας πω τρία πράγματα. 
Πρώτον, με κάνατε πολύ περήφανο αυτές τις δύο μέρες που 
είμαστε μαζί. Κάποιους σαν εσάς θα ήθελα να έχω δίπλα μου, αν 
βρεθώ στην ανάγκη να πολεμήσω για την προστασία της πόλης 
μου και των συμπολιτών μου».  

Λόγια κολακευτικά, όλα τα παιδιά ένιωσαν μεγάλοι, το 
πήραν πολύ πάνω τους. Το ‘βλεπες στα μάτια τους. Ένας 
έμπειρος πολεμιστής σαν τον αρχηγό τους, ομολογεί  ότι τέτοιους 
πολεμιστές θέλει δίπλα του σε μια μάχη· μεγάλο πράγμα η 
αναγνώριση εκ μέρους του. 

«Δεύτερον, να σας θυμίσω ότι πολλοί από σας είστε 
αδέλφια που έχετε γεννηθεί από τον ίδιο πατέρα ή από την ίδια 
μάνα, πριν από είκοσι περίπου χρόνια. Κάποιοι από σας θα είστε 
σίγουρα και δικά μου παιδιά. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι τα 
παιδιά μου, δεν ξέρω αν έχω σπείρει αγόρια ή κορίτσια και δεν 
ξέρω πόσα ακριβώς παιδιά έχω ανάμεσά σας. 

»Επειδή, λοιπόν, δεν ξέρω ούτε εγώ ούτε εσείς ποιοι είναι 
πραγματικά αδέλφια, μην τολμήσετε να ακουμπήσετε ερωτικά ο 
ένας τον άλλον. Θα είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που θα κάνετε. 
Θα είναι ένα ανοσιούργημα απέναντι στους Θεούς. Σε αυτούς 
τους Θεούς που ευλόγησαν πριν από είκοσι χρόνια τις γεννήσεις 
σας.  

»Ακόμα και όταν κοιμάμαι… έχω το ένα μου μάτι ανοικτό 
και βλέπω. Αν τυχόν δω κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο 
των Θεών…» και κοιτάει ψάχνοντας γύρω του κάτι… κοιτάει 
πάνω, κοιτάει κάτω… δε βρίσκει αυτό που θέλει... ψάχνει 
αγωνιωδώς να βρει το κατάλληλο… και στο τέλος… «να! 
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βλέπετε αυτό το ψηλό δέντρο… σ’ αυτό θα σας κρεμάσω 
ανάποδα. Είμαστε σύμφωνοι;» 

«Σύμφωνοι αρχηγέ». 
«Καταλάβατε καλά τον λόγο που σας ανέπτυξα; ότι δηλαδή 

είστε αδέλφια;» κοιτώντας με νόημα το ζευγαράκι, που 
ερωτοτροπούσε εκεί πίσω. 

«Ναι, αρχηγέ το ξέρουμε και το καταλάβαμε».  
«Σας βλέπω ξαναμμένους μερικούς. Είναι φυσικό, γιατί 

είμαστε άντρες και γυναίκες, αλλά οι φύλακες πρέπει να έχουν 
εσωτερική πειθαρχία, αλλιώς δεν κάνουν για φύλακες. 

»Και τρίτον, όσοι και όσες από σας δείξετε προθυμία στο 
έργο που κάνουμε, όσοι δείξετε ότι είστε καλοί φύλακες, μόλις 
γυρίσουμε στη πόλη θα ανταμειφθείτε. Οι φύλακες που τιμούν 
την τάξη τους με εξαίρετες πράξεις ανταμείβονται από τους 
άρχοντες με συχνότερες συνευρέσεις, από ότι οι υπόλοιποι, που 
δεν δείχνουν τα καλά τους χαρίσματα. Έτσι, βαστήξτε τις ορμές 
σας και μόλις γυρίσουμε πίσω θα κληρωθείτε με άντρες και 
γυναίκες να βγάλετε τον ερωτικό σας πόθο, να πέσουν οι ορμές 
σας». 
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Ευγονική 

 ομάδα των εκκολαπτόμενων φυλάκων επέστρεψε αργά 
χθες βράδυ στην Καλλίπολη από την ετήσια άσκηση της 
στο βουνό. Ο αρχηγός διασχίζει με γοργά μεγάλα βήματα 

την απόσταση που χωρίζει τον στρατώνα από το Διοικητήριο. 
Και τα δύο κτίρια βρίσκονται στην πλατεία της πόλης. 

Στην πλατεία επικρατεί ένα αλαλούμ από τις φωνές των 
εμπόρων. Eκθέτουν μπαχάρια, φρούτα, αρώματα, υφάσματα από 
άλλες πόλεις, πήλινα σκεύη, γεωργικά εργαλεία, κι ό,τι άλλο 
μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ κτυπά η καρδιά της πόλης. 

Στο διάβα του, τον αρχηγό της φρουράς, οι πολίτες τον 
αναγνωρίζουν αμέσως από το τεράστιο μπόι του, τη μακριά 
γενειάδα του και μια γλυκιά καλοσύνη που είναι ζωγραφισμένη 
μόνιμα στο πρόσωπό του. Τον αγαπάνε όλοι και αισθάνονται 
πολύ τυχεροί που έχουν αυτόν τον γενναίο άντρα σαν τον πρώτο 

της φρουράς. Δίκαιος και αυστηρός προς όλους. Και αυτός 
αγαπάει όλους τους πολίτες της πόλης, τους αισθάνεται σαν 
αδέλφια του και νοιώθει σαν ο προστάτης τους. 

«Πώς τα πήγες αρχηγέ;» τον ρωτάει ένας έμπορος που είναι 
χαμένος πίσω από ένα τεράστιο όγκο βράβυλων1

 στον πάγκο του. 
«Μια χαρά πήγαμε, τα παιδιά ήταν πολύ δυνατά» και τον 

προσπερνάει γρήγορα. 

                                                 
1
 Βράβυλα, τα δαμάσκηνα στην αρχαία Ελλάδα. 

 

Η 
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Λίγο πιο κάτω… «Καλημέρα αρχηγέ», του λέει ο 
Περίανδρος, ο φημισμένος κατασκευαστής σπαθιών στην πόλη. 

«Καλημέρα και σε σένα Περίανδρε». 
Φτάνει στο κτίριο του Διοικητηρίου. Μ’ ένα σάλτο πηδάει 

μονομιάς τα τρία σκαλιά της εισόδου και βρίσκεται μέσα στη 
μεγάλη αίθουσα του ισογείου. Ψάχνει αριστερά-δεξιά… άδεια η 
αίθουσα, κανείς δεν φαίνεται. 

«Είναι κανείς εδώ;» η βροντερή φωνή του ακούγεται σε όλο 
το κτίριο. Από το υπερώο ξεπροβάλλει το κεφάλι του Λυσία. 

«Γεια σου, αρχηγέ, καλώς ήρθες», τον κοιτάει από ψηλά. 
«Καλώς σε βρίσκω, Λυσία», τον κοιτάει γυρνώντας το 

κεφάλι του προς τα πάνω. 
«Έλα πάνω», του λέει κάνοντας την ανάλογη πρόσκληση με 

το χέρι του, «σε περιμέναμε από χθες». 
«Γυρίσαμε πολύ αργά χθες βράδυ και δεν ήθελα να σας 

ενοχλήσω». 
Με γρήγορους πήδους ανεβαίνει τρία–τρία τα σκαλιά, που 

χωρίζουν τη μεγάλη κάτω αίθουσα από το υπερώο. Μαζεμένοι 
εκεί σε ένα τραπέζι οι τρεις άρχοντες, σκυμμένοι πάνω σε χαρτιά 
να γράφουν και να σβήνουν. Σηκώνονται όλο χαρά και 
ενθουσιασμό, τον αγκαλιάζουν, τον περιεργάζονται από πάνω ως 
κάτω. Τον σφίγγουν στα μπράτσα, δυο μπράτσα σκληρά σαν 
γρανίτης. Τον χτυπούν ελαφρά με τα χέρια τους στην πλάτη. Τον 
θαυμάζουν. 

 

«Μια χαρά φαίνεσαι, τι νέα μας έχεις; πώς τα πήγες;» 

«Πολύ καλά, σας έφερα μια λίστα με τους καλύτερους 

φύλακες. Δουλειά σας τώρα να ανταμείψετε όσους μόχθησαν». 
«Για δώσε μου να δω», λέει ο Θρασύμαχος. 
«Μμμ… πολύ καλά… μπράβο παιδιά, το παλέψατε το 

πράγμα…Μμμ…περίφημα» κι αφού το διάβασε όλο, του λέει: 
«ενδιαφέρουσα δουλειά έκανες». 

«Τόσο ωραία πράγματα γράφει Θρασύμαχε; Όλο 
επιφωνήματα είσαι», του λέει ο Λυσίας. 

«Πάρτε να δείτε και σεις φίλοι μου», λέει ο Θρασύμαχος  
στον Λυσία και τον Πολέμαρχο, δίνοντάς τους να διαβάσουν. 
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«Αα… έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε φίλοι μου», λέει ο 
Πολέμαρχος. «Πρέπει να ετοιμαστούμε για την ανταμοιβή των 
παιδιών. Πρέπει πολύ σύντομα κιόλας να κάνουμε “κλήρωση”», 

λέει με μια πονηριά στο μάτι, κοιτάζοντας τους άλλους δύο 
άρχοντες. «Δεν θα κρατιέται η νεολαία μας». 

«Μπράβο, αρχηγέ, έκανες καλή δουλειά». 
«Αυτά είναι τα καλά νέα… άρχοντές μου… γιατί έχω και 

κακά». 
«Και κακά;» τον ρωτούν και η ανησυχία χαράζεται στο 

πρόσωπό τους. Οι χαρούμενες όψεις συννέφιασαν. 
«Δυστυχώς, ναι, και λυπάμαι πολύ γι’ αυτό». 
«Γιατί; τι έγινε αρχηγέ;» τον ρωτά ο Πολέμαρχος. 
«Δύο νέα παιδιά τα ‘πιασα να κάνουν έρωτα σε μια σκοπιά. 

Τους είχα βάλει  επίτηδες  μαζί να φυλάνε». Πάνε και τα 
χαμόγελα, πάνε και οι χαρές τους. Κάθισαν ξανά στα σκαμνιά 
τους, με το κεφάλι κάτω, να κοιτούν το πάτωμα. 

«Καιρό είχαμε να ακούσουμε τέτοια κρούσματα», λέει ο 
Θρασύμαχος. 

«Ποια παιδιά είναι;» 

«Ο Αγήνορας και η Αρετή». 
Απόλυτη σιωπή. Ο Λυσίας, δίνει μια γροθιά με το χέρι του 

στο τραπέζι και πετάγεται πάνω, βρίζοντας μέσα από τα δόντια 
του. Με σφιγμένα  χείλη, γυρνάει και κοιτάει τους άλλους δύο 
άρχοντες. «Όχι, δεν είναι δυνατόν να έπεσα τόσο έξω με τον 
Αγήνορα, έδειχνε τόσο αξιόλογο παιδί. Ήταν πάντα πρώτο στα 
μαθήματα», μονολογεί ο Λυσίας. 

«Και η Αρετή ήταν πρώτη στην τοξοβολία, θα γινόταν μια 
πολύ καλή πολεμίστρια», λέει ο Πολέμαρχος. 

«Κρίμα», λέει ο Θρασύμαχος!… «κρίμα για τα παιδιά 
αυτά… Ήταν από τα καλύτερα που είχαμε στις τάξεις». 

«Τι προβλέπετε να κάνετε άρχοντές μου;» τους ρωτά ο 
αρχηγός και η ανησυχία τώρα σκαλώνει στο δικό του πρόσωπο. 

«Οι νόμοι είναι ανώτεροι από μας τους ανθρώπους. 
Οφείλουμε να τους εφαρμόζουμε, όσο σκληροί και να ‘ναι», 
φωνάζει με φανερό εκνευρισμό ο Λυσίας, που δεν μπορεί να 
χωνέψει ότι έπεσε τόσο έξω. Το αίμα του ‘χει ανέβει στο κεφάλι. 
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«Τι λέει ο Νόμος;» ξαναρωτά ήρεμος ο αρχηγός, αν και τον 
ήξερε πολύ καλά. 

«Έκπτωση στην τάξη των χάλκινων ανθρώπων! Είναι 
σαφέστατος, δεν σηκώνει καμίας παρερμηνείας», απαντάει ο 
Θρασύμαχος. «Συνευρέθηκαν χωρίς των έγκριση των αρχόντων 
της πόλης». 

«Υπάρχει περίπτωση να τους δώσουμε μια δεύτερη 
ευκαιρία;» ρωτάει ο αρχηγός. Προσπαθεί να σώσει τους 
καλύτερους φύλακές του.  

«Καμία αρχηγέ, καμία!… και συ το ξέρεις πολύ καλά 
αυτό… αν συγχωρήσουμε αυτή τους τη πράξη, πριονίζουμε τις 
βάσεις της πολιτείας…» και μετά από αρκετή σκέψη και 
αρκετούς γύρους στην αίθουσα, «…πρέπει να είμαστε αυστηροί», 
ακούγεται ο Θρασύμαχος. 

«Αλλά… άσε μας να το συζητήσουμε και να βρούμε τι 
έφταιξε και τι πήγε στραβά. Έλα αύριο να σου πούμε τι 
αποφασίσαμε». 

«Καλώς, σας χαιρετώ άρχοντές μου, έχω πολύ δουλειά στον 
στρατώνα, θα τα πούμε αύριο». 

 

Οι άρχοντες συσκέφτηκαν και έβαλαν κάτω τα κατάστιχα 
τους, να δουν όσα παιδιά προτείνονται για ανταμοιβή, ποια 
συγγενική σχέση έχουν μεταξύ τους. Έτσι σχηματίζουν τα 
«κατάλληλα ζευγάρια» που δεν έχουν δεσμούς αίματος μεταξύ 
τους. Θα ανακοινώσουν σε μια βδομάδα: ότι μετά από κλήρωση 
που έκαναν στο Διοικητήριο αυτά τα ζευγάρια νέων ανθρώπων 
θα κοιμηθούν για ένα μήνα μαζί στο ίδιο κρεβάτι Η ανταμοιβή 
τους για τις καλές επιδόσεις τους στην άσκηση. Διάλεξαν και 
ταίριαξαν δυνατά παλικάρια με δυνατές κοπέλες, έξυπνους νέους 
με έξυπνα κορίτσια και γενναίους με γενναίες, ελπίζοντας, ότι οι 
απόγονοί τους θα ήταν δυνατότεροι, εξυπνότεροι και 
γενναιότεροι από τους γονείς τους.  

Αυτή ήταν η πιο δύσκολη και κοπιαστική εργασία που είχαν 
να κάνουν οι άρχοντες. Θα ήταν φρικτό λάθος να μπερδέψουν 
ονόματα που δεν πρέπει να μπουν στην κληρωτίδα. Ο κίνδυνος 
της αιμομιξίας κρέμεται από πάνω τους. 
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Η ευκολότερη απόφαση, αν και με πόνο ψυχής, ήταν αυτή 
που πήραν σχετικά με τα δύο νεαρά παιδιά που τους ανέφερε ο 
αρχηγός ότι ήρθαν σε ερωτική επαφή ένα βράδυ στο βουνό, παρά 
τις ρητές αντίθετες εντολές της πόλης. Και ήταν η ευκολότερη, 
διότι οι Νόμοι είναι σαφέστατοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν 
έχουν να επιλέξουν άλλη λύση από τη  μοναδική που προβλέπει ο 
νόμος. 

 

«Ο Νόμος της πολιτείας είναι ξεκάθαρος», παίρνει τον λόγο  
ο Λυσίας, «αν κάποιος ή κάποια φύλακας, που είναι σε ηλικία 
τεκνοποιίας, έρθει σε συνεύρεση με το αντίθετο φύλο, χωρίς να 
έχει την έγκριση των αρχόντων, διαπράττει ανοσιούργημα και 
αδικία εις βάρος όλης της πόλης. Η τιμωρία τους είναι να 
εκπέσουν στη χαμηλότερη τάξη ανθρώπων, αυτή των χάλκινων, 
διότι μολύνουν την τάξη τους!» 

 

Αυτό και ανακοινώθηκε σε όλη την πόλη για το νεαρό 
ζευγάρι που δεν κατόρθωσε να συγκρατήσει τις ερωτικές του 
ορμές. Οι ιεροί γάμοι κανονίστηκαν για την ερχόμενη βδομάδα.  
Τα ιδιαίτερα δωμάτια όπου θα κοιμούνταν οι φύλακες που 
κληρώθηκαν, βρίσκονταν στο βάθος της αρένας. Ήταν 
απομονωμένα σπιτάκια, όπου για ένα μήνα θα συγκατοικούσαν οι 
τυχεροί. Τα σπιτάκια αυτά ήταν πνιγμένα μέσα στο πράσινο και 
δεν είχαν οπτική επαφή με τον υπόλοιπο στρατώνα. Οι 
μελλόνυμφοι επισκέπτονταν το χώρο του συσσιτίου για να φάνε 
και μετά αποτραβιόντουσαν στα ιδιαίτερα διαμερίσματά τους. 
Είχαν απαλλαγεί από όλες τις ασκήσεις που συνήθως κάνουν οι 
φύλακες. 

Ο αρχηγός έδειχνε απασχολημένος στο δωμάτιο του, 
κανονίζοντας τις ασκήσεις και τα μαθήματα των φυλάκων για την 
επόμενη μέρα. Είχε βραδιάσει και είχε ανάψει τη λάμπα. Τα 
λιγοστά πράγματα που ήταν μέσα στο δωμάτιο φωτίζονταν 
αμυδρά, στο βάθος ίσα που φαινόταν το κρεβάτι του και στη 
γωνιά μια λεκάνη πλυσίματος. 

Σε λίγο, έξω από το δωμάτιο του ακούγονται βαριά βήματα, 
φασαρία και μια τσιριχτή δυνατή γυναικεία φωνή ανακατωμένη 
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με κάποιες αντρικές,  που επέμεναν να μην ενοχλήσει κανείς τον  
αρχηγό·  ήταν πολύ απασχολημένος. Η γυναίκα ακουγόταν έξω 
φρενών· χάλαγε τον κόσμο. Οι άντρες, φύλακες του αρχηγού, και 
η γυναίκα είχαν πιαστεί στα χέρια. Οι μεν να την εμποδίζουν, η 
δε να παλεύει να ξεφύγει απ’ αυτούς. Ο αρχηγός πετάγεται από 
τη θέση του και βγαίνει να δει τι συμβαίνει. Βλέπει μια φύλακά 
του αναμαλλιασμένη να τα έχει βάλει με τρεις άντρες και να μη 
μπορούν να την κάνουν καλά. 

 

«Τι συμβαίνει εδώ;» 

«Αρχηγέ, θέλει να μπει στο δωμάτιο σου και δεν την 
αφήνουμε». 

«Αρχηγέ, πρέπει να σε δω», του λέει με τσιριχτή φωνή μια 
μαινόμενη νεαρή φύλακας. 

«Αφήστε τη να περάσει» και τα μάτια του αρχηγού έχουν 
πάρει ανήσυχη μορφή. Της δείχνει να μπει μέσα και κλείνει πίσω 
του την πόρτα. «Κάτσε να ηρεμήσεις», της λέει. 

Κατακόκκινη, ξεμαλλιασμένη και γεμάτη φούρκα, 
ανασαίνει βαριά από την πάλη, που έδωσε με τους τρεις φύλακες· 
προσπαθεί να πάρει ανάσες. Το πρόσωπό της ιδρωμένο· τα 
μάγουλα της κατακόκκινα. 

«Τι έπαθες Αυγή;»  
«Μου έλαχε…ουφ… συγχώρα με λίγο να πάρω μια 

ανάσα… μου έλαχε για άντρας… αυτός που μου ‘λαχε. Είχα 
ακούσει και από άλλες φίλες μου όχι και τόσο καλά λόγια γι’ 
αυτόν, αλλά δεν έφερα αντίρρηση μια κι αυτός είναι ο Νόμος της 
πόλης μας. Στην ουσία θα έκανα υπομονή να περάσει ο μήνας 
του μέλιτος. Ούτε καν όμορφο δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω, 
αντίθετα είναι αποκρουστικός». Είχε αρχίσει να βρίσκει και πάλι 
τις αναπνοές της. 

«Τι σου έκανε;» 

«Τι δεν μου έκανε να λες! Πρώτα μου ζήτησε να πάμε στο 
ποτάμι να κάνουμε έρωτα στο ύπαιθρο,  σε κοινή θέα, λες και δεν 
υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που κυκλοφορούν από δω κι από 
κει. Μετά μου ζήταγε να κάνουμε παρά φύση έρωτα. Αντί να έχει 
το μυαλό του στον φυσιολογικό τρόπο έρωτα για να συλλάβουμε 
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παιδί, αυτός ζήταγε παιχνίδια και ανωμαλίες. Μου ζήτησε μετά 
να κάνουμε έρωτα μαζί με άλλα ζευγάρια, κι αφού λέει, έτσι και 
αλλιώς, δεν θα ξέρει κανείς μας ποιανού θα είναι το παιδί που θα 
γεννηθεί, τι πειράζει να κάνουμε ομαδικά όργια με άλλους 
φύλακες. 

»Εγώ, αρχηγέ, ξέρω ότι τα ομαδικά όργια γίνονται με 
εταίρες και εγώ εταίρα δεν είμαι. Είμαι πολεμίστρια της 
Καλλίπολης και είναι τιμή μου και καμάρι μου!». Τα μάτια της 
φλογισμένα να πετάνε φωτιές. «Με ανώμαλους δεν έχω καμία 
σχέση εγώ και μεγάλη χάρη του κάνω που κοιμάμαι μαζί του!». 

 

Στήλη άλατος ο αρχηγός· ακίνητος, δεν πρόλαβε να κάνει 
ρούπι από τη στιγμή που έκλεισε την πόρτα πίσω του, δεν είχε 
προλάβει να κάτσει καν στην καρέκλα του· όρθιος με ανοικτό το 
στόμα την ακούει να του εξιστορεί με λεπτομέρειες όσα έχει να 
του πει. Η Αυγή εξαπέλυε  έναν καταιγισμό κατηγοριών· 
ανήκουστων για την πόλη και τους φύλακές της. Ηρέμησε μόνο 
αφού κατάφερε να πει όλη την ιστορία που τη βάραινε. Μια 
όμορφη κοπέλα γύρω στα δεκαοκτώ, με σφικτό σώμα, με το 
μαλλάκι της να πέφτει και να της καλύπτει το πρόσωπο, που 
τώρα είναι γερμένο με φανερή απογοήτευση στο δάπεδο.  

Αποφεύγει να αντικρίσει τον αρχηγό. Τα χέρια της όση ώρα 
εξιστορεί στον αρχηγό τα καθέκαστα είναι τεντωμένα και σε μια 
διαρκή κίνηση. Τα χέρια της τρέμουν, δεν μπορεί να τα ελέγξει. 
Είναι πνιγμένη στο δίκιο της και δεν μπορεί να ξεσπάσει. 

«Αυγή… τι είναι αυτά που λες; είσαι σίγουρη ότι δεν 
υπερβάλλεις;» 

«Αυτά που σου λέω, αρχηγέ! και λίγα είναι· είναι ένας 
ανώμαλος· σε παρακαλώ κάνε κάτι, γιατί θα τον σφάξω!» 

 

Ο αρχηγός με αργές κινήσεις περνάει πίσω από το τραπέζι 
και κάθεται στο σκαμνί. Κοιτάει το κορίτσι που είναι μπροστά 
του και δεν πιστεύει στ’ αυτιά του. Σκέφτεται ότι μπορεί να είναι 
ακόμα και κόρη του. Η Αυγή μαντεύει την απορία του για όσα 
του εξιστόρησε και τον ρωτάει εκνευρισμένη: «Δεν με πιστεύεις 
αρχηγέ;» 
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«Δεν έχω λόγους να μη σε πιστεύω. Ποιος είναι το ταίρι 
σου;» 

«Αυτός ο απαίσιος ο Βροτέας!» 

 

Περνάνε κάποιες στιγμές, χωρίς να μιλάνε· ο ένας 
περιεργάζεται τον άλλο. Έχει καταλαγιάσει το πάθος της, 
κοιτιούνται και οι δυο κατάματα. Κανείς δεν παίρνει το βλέμμα 
του από τον άλλον. Συναγωνίζονται ποιος θα αποτραβήξει  
πρώτος τη ματιά του. Τα κόκκινα μάτια της έχουν γεμίσει οργή, 
που ακόμα ψάχνει δίοδο να ξεσπάσει. Τα μάγουλά της έχουν 
πάρει το χρώμα της φωτιάς. Το μέτωπό της στάζει ιδρώτα. Τα 
χείλη της σφικτά, σαν να σφράγισε επίτηδες το στόμα της μη 
ξεστομίσει και άλλα πράγματα που δεν έπρεπε να πει. 

Ο αρχηγός σηκώνεται αργά, πάει στο παράθυρό του, δείχνει 
έντονη νευρικότητα,  τα χέρια του σφικτά κρατημένα πίσω του. 
Μετά, με το δεξί του χέρι πιάνει τη λαβή του σπαθιού, τα 
δάκτυλά του παίζουν πάνω της, σαν να θέλει να το τραβήξει και 
να πάρει κεφάλια. Απόλυτη σιγή, μόνο η ανάσα του ακούγεται 
βαριά. Η Αυγή δεν βγάζει μιλιά, δεν κουνιέται από τη θέση της, 
αναλογίζεται τι κατακλυσμούς έφερε στο κεφάλι του αρχηγού. 
Και ξαφνικά, αφού τόση ώρα γέμιζε με οργή, δεν άντεξε και 
ξέσπασε σαν λύκος. 

«Φύλακααας!», η βροντερή φωνή του ακούγεται σε όλο το 
κτίριο, «Φύλακααας!» 

Ακούγονται τα ποδοβολητά των φυλάκων, πέφτουν με  
τρομάρα και βιασύνη πάνω στην πόρτα που ανοίγει με δύναμη 
διάπλατα, το φύλλο της πόρτας χτυπά πάνω στο κούφωμά της και 
επανέρχεται πάνω τους. Λίγο ακόμα και θα την έσπαγαν· με 
γουρλωμένα μάτια κοιτούν τον αρχηγό που αφρίζει, έναν αρχηγό 
έξαλλο! 

«Πηγαίντε και φωνάξτε μου γρήγορα τον Βροτέα! τώρα 
αμέσως!… όχι περπατώντας, πετώντας!… γρήγορα, τσακιστείτε 
είπα!» και ρίχνει μια δυνατή μπουνιά στην πόρτα. Πετάγεται ο 
μεντεσές της πόρτας στο ταβάνι, η πόρτα γέρνει και κάθεται με 
τη μια γωνιά της στραβά στο πάτωμα. Βουτάει το σκαμνί και το 
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σκάει με τρομερή δύναμη πάνω στο τραπέζι, ξύλα πετάγονται 
από δω κι εκεί, το σκαμνί χίλια κομμάτια. 

 

«Τον άτιμο!» βρυχάται… «θα το λιώσω το σκουλήκι!» 

Η Αγνή έχει πεταχτεί όρθια από την τρομάρα της και 
τραβιέται στη γωνία, κοιτάει την πεσμένη πόρτα, φυλάγεται μη 
της έρθει κανένα σπασμένο ξύλο του σκαμνιού πάνω της. 
Μπροστά της, τώρα, ένα θηρίο να ωρύεται, ένα πληγωμένο 
θηρίο. Τώρα, πλέον, το πρόσωπο του αρχηγού ξεβράζει μόνο 
καυτή οργή. Ο αρχηγός παίρνει θέση πίσω από τραπέζι του, 
όρθιος, τα πόδια του ανοικτά, το χέρι στο θηκάρι του σπαθιού, 
ανυπομονεί και βράζει, το βλέπεις στα μάτια του·. λίγο θέλει 
ακόμα και θα σκάσει. Η Αυγή στριμωγμένη στη γωνία του 
δωματίου. Ίσα που στέκεται όρθια και δεν καταρρέει από την 
τρομάρα της. Στιγμές αναμονής που βαστάνε μια αιωνιότητα. 

Αισθάνεται προσωπικά ένοχος απέναντι σ’ αυτό το κορίτσι. 
Μέσα από τα δόντια του βρίζει· με δυσκολία προσπαθεί η Αγνή 
να καταλάβει τι λέει, βγαίνουν ασυνάρτητες λέξεις. 

«Έριξαν … κορ… στα δόντια …. λύκου! 
Κι’ άλλο …λημα με τις ιε… συνε…έσεις! 
Τι δεν πά.. καλά στ….λη!» 

 

Ο χρόνος έχει σταματήσει· αναμονή εκνευριστική. «Μη 
στενοχωριέσαι… θα το λύσουμε το θέμα… να είσαι σίγουρη», 
γυρνάει και της λέει προσπαθώντας να φαίνεται ήρεμος, αλλά η 
Αυγή φοβάται πως θα χρησιμοποιήσει το σπαθί του μόλις 
εμφανιστεί μπροστά του το κάθαρμα. 

«Το… το ξέρω αρχηγέ… το ξέρω ότι θα το λύσεις, γι’ αυτό 
ήρθα σε σένα. Στην αρχή ήθελα να… να πάω στους άρχοντες, 
αλλά δεν μπορούσα, δεν μπορούσα αρχηγέ, να μη το πω πρώτα 
εσένα».  

 

Άτσαλα βήματα ακούγονται στη σάλα. Από εκεί που 
βρίσκεται, όρθιος ο αρχηγός πίσω από το τραπέζι του, βλέπει απ’ 
ευθείας την είσοδο της μεγάλης αίθουσας του ισογείου. Έτσι κι’ 
αλλιώς δεν υπάρχει πόρτα στη θέση της, αυτή χάσκει χτυπημένη 
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από ώρα. Βλέπει τους δυο στρατιώτες του να φέρνουν σηκωτό 
τον Βροτέα που δείχνει να τα έχει χαμένα· κοιτάει αριστερά-

δεξιά και τους ρωτάει να μάθει τι συμβαίνει, αλλά αυτοί δεν 
έχουν τον νου τους σε τέτοια, τον αγνοούν. Κι οι φύλακες 
τρέμουν ακόμα με τις πρότερες φωνές του αρχηγού. 

«Πέρνα μέσα!» τον διατάζει. 
Τα γουρλωμένα μάτια του Βροτέα βλέπουν τη σπασμένη 

πόρτα, βλέπουν σπασμένα ξύλα πάνω στο τραπέζι και στο 
πάτωμα, βλέπουν μια κοκαλωμένη στη γωνία Αυγή, βλέπουν και 
τον θεόρατο βλοσυρό αρχηγό όρθιο να βαστάει τη λαβή από το 
σπαθί του· τρέμει σύγκορμος κι αυτός· δεν τον φέρανε εδώ για 
καλό.  

«Κάτσε εκεί!», του λέει δυνατά και απότομα. 
Κάθεται ένας Βροτέας, έντρομος. Ο αρχηγός όρθιος κοιτάει, 

μια αυτόν και μια την κοπέλα. Το βλέμμα του αρχηγού τον καίει. 
Βλέμμα που θα φόβιζε και ένα άγριο θηρίο. Τολμάει να γυρίσει ο 
Βροτέας ελαφρά το κεφάλι του, απορημένος να δει τον αρχηγό, 
«γύρνα μπροστά σου!», του φωνάζει και αμέσως αυτός υπακούει. 
Ο αρχηγός φεύγει από το τραπέζι του και πάει και κάθεται ορθός 
στο κάσωμα της ξεχαρβαλωμένης πόρτας. Αυτό ήταν· του 
έκλεισε κάθε δίοδο διαφυγής. Τώρα έχει μπροστά του τους δύο 
νέους, βλέπει τα πρόσωπά τους. 

 

«Ποια είναι η κοπέλα αυτή; Την ξέρειιιιις;» δείχνοντάς την 
Αυγή με χέρι που τρέμει. 

«Και βέβαια η… η Αυγή είναι», ακούγεται με σιγανή φωνή 
ο Βροτέας 

«Και ποια ακριβώς είναι αυτηηηή;» 

«Μα… είναι… είναι φύλακας της πόλης… μαζί είμαστε 
τόσα χρόνια». 

«Εσύ τι είσαι;» 

«Και εγώ… φύλακας είμαι». 
«Εσύ και η Αυγή έχετε κάνει διαφορετικά μαθήματα στο 

σχολαρχείο; μεγαλώσατε χώρια σε άλλη πόλη ο καθένας σας; 
κάνατε ξεχωριστές ασκήσεις; είχατε διαφορετικούς δασκάλους;» 
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«Όχι… όχι, τα ίδια … τα ίδια ακριβώς κάναμε όλα αυτά τα 
χρόνια, αρχηγέ μου». 

«Και πώς γίνεται, βρε αχρείε, αφού πήρατε την ίδια 
εκπαίδευση, να ζητάς από τη γυναίκα που σου όρισαν οι άρχοντες 
για τεκνοποίηση, να ζητάς να κάνετε όργια; Σε ποιο μάθημα σου 
είπαν οι δάσκαλοι ότι στην Καλλίπολη υπάρχει ερωτική 
ασυδοσία; Πού βρήκες το δικαίωμα να ζητάς από μια κοπέλα 
πολεμίστρια της πόλης μας να κάνει πράγματα ανήθικα; Eεε; … 
από πού πήρες αυτήν την αναίδειαααα; Αυτά σας έμαθα εγώ τόσα 
χρόνια;» 

«Μα δεν… δεν … εγώ δεν ζήτησα ποτέ… τέτοια 
πράγματα». 

«Βρε άτιμο σκουλήκι, δεν μου ζήτησες να βρεθούμε όλοι 
μαζί με άλλους, να κάνουμε ομαδικό έρωτα;» πετάγεται με ένα 
σάλτο μπροστά του η Αυγή. Του χώνει τη μούρη της μέσα στη 
δικιά του, με τις φλέβες στον λαιμό της να έχουν πεταχτεί έξω. 
Την τραβάει πιο μακριά με το χέρι του ο αρχηγός, μακριά από 
τον Βροτέα. 

«Δεν το… το εννοούσα… έτσι το είπα…αρχηγέ… να 
γελάσουμε». 

«Ζήτησες να κάνετε παρά φύση έρωτα;» με μια φωνή που  
ακούγεται σε όλο το κτίριο, ρωτά ο αρχηγός. 

«…!» 

«Δε μιλάς; Της ζήτησες τέτοια πράγματα;» 

«Δεν θα επέμενα… αν δεν ήθελε… και εξάλλου δεν της 
άσκησα καθόλου βία… να ρώτησέ την, αρχηγέ…», του λέει με 
τρεμουλιαστή φωνή και γυρνώντας ικετευτικά σε αυτήν, «σε 
ακούμπησα, όχι πες… σε ακούμπησα;» 

«Αν τόλμαγες να με ακουμπήσεις, θα ήσουν νεκρός τώρα, 
βρε άτιμε», του πετάει στα μούτρα μια Αυγή που έχει βραχνιάσει· 
που λίγο θέλει να τον κατασπαράξει και με τον  ιδρώτα να λούζει 
ξανά το κορμί της.  

Μπαίνει ξανά στη μέση ο αρχηγός και τη βάζει να κάτσει 
απέναντι στον Βροτέα. Ο Βροτέας, με το κεφάλι κάτω δεν τολμά 
να το σηκώσει, είναι εντελώς ανυπεράσπιστος. Περίμενε με 
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καρτερικότητα ακόμα και να τον κτυπήσει. Το αγρίμι, η Αυγή, 
δεν κρατιέται. 

Πέρασαν κάποιες στιγμές που δεν μιλάει κανείς και ενώ όλα 
δείχνουν ότι ηρέμησαν τα πράγματα, πετάγεται σαν αρπακτικό 
αυτή… «Για ποια με πέρασες, βρε βρομιάρη; σου φαίνομαι για 
καμιά εταίρα που είναι του χεριού σου;» 

«Ζητάω συγγνώμη…», με το κεφάλι κάτω, «δεν… δεν  
έπρεπε να φτάσουν τα πράγματα ως εδώ και ούτε που το 
φανταζόμουνα, ότι οι βλακείες που ξεστόμισα θα σε 
πρόσβαλαν…» λέει στην Αυγή με φωνή που βγαίνει με το ζόρι, 
και απευθυνόμενος στον αρχηγό, «συ… συγγνώμη αρχηγέ… δεν 
φάνηκα αντάξιος ενός φύλακα και εκτός από την Αυγή που την 
αγαπάω πολύ… πραγματικά την αγαπώ σαν φίλη μου, εξέθεσα 
και σένα». 

 

Ακολούθησε ένα μεγάλο κενό, που σαν να βάστηξε αιώνες. 
Και οι δυο τους σταμάτησαν να μιλούν, κοίταγαν και οι δύο το 
πάτωμα, η μία με κατακόκκινα μάγουλα από τη φούρκα και ο 
άλλος να μη ξέρει πού να κρυφτεί από τη ντροπή του. Ο αρχηγός 
όρθιος, πάλι να έχει περάσει από την πίσω μεριά του τραπεζιού, 
με ακουμπισμένες τις παλάμες του στο τραπέζι, να μη μπορεί να 
πιστέψει ότι θα του τύχαιναν τέτοια πράγματα όσο αυτός είναι 
αρχηγός της φρουράς. Πλέον, δείχνει να έχει ηρεμήσει και αυτός, 
δείχνει να έχει πάρει τις αποφάσεις του. 

 

«Ακούστε να μάθετε τι αποφασίζω. Και οι δύο θα γυρίσετε 
στους κοιτώνες σας. Από αυτή τη στιγμή δεν ισχύει ο ιερός γάμος 
που κληρωθήκατε να κάνετε. Εσύ, Αυγή, για την ηθική 
ακεραιότητα  που έδειξες, προβιβάζεσαι μέσα στην τάξη των 
φυλάκων κατά μία βαθμίδα και εσύ Βροτέα υποβιβάζεσαι.  

»Ξέρω, ότι είσαι από τους πιο καλούς στρατιώτες μας στη 
μάχη, είσαι γενναίος κι αυτό είναι που σε σώζει και σε βαστάω 
ακόμα ανάμεσά μας. Παραμένεις στην τάξη των φυλάκων, αλλά 
θα παραμείνεις απλός φύλακας. Η συμπεριφορά σου δεν σου 
επιτρέπει να προχωρήσεις σε ανώτερες θέσεις. 
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»Από σήμερα θέλω να ξεχάσετε ό,τι έγινε μεταξύ σας και να 
γυρίσετε πάλι στα καθήκοντά σας». 

 

Την επόμενη μέρα το πρωί ο αρχηγός ενημερώνει τους 
άρχοντες για ό,τι ειπώθηκε χθες στο δωμάτιο του. Οι άρχοντες 
σημείωσαν στα χαρτιά τους αυτά που έπρεπε να προσέξουν στο 
μέλλον όσον αφορά αυτούς τους δύο νέους. 

«Αυτό το γεγονός πρέπει να μας κάνει πιο προσεκτικούς στα 
πράγματα που διδάσκουμε τους νέους μας», αποφαίνεται ο 
Λυσίας, κλείνοντας το βιβλίο στο οποίο έγραψε τις λεπτομέρειες 
του χθεσινού γεγονότος. 

«Και θα ζητήσουμε από την Ελπινίκη να μιλήσει σε αυτόν 
τον νέο και να του εξηγήσει μερικά πράγματα που έχουν σχέση 
με τη γενετήσια πράξη. Είναι η πιο κατάλληλη από τις γυναίκες 
συμβούλους γάμου να ξεδιαλύνει τα πράγματα, γιατί στο μυαλό 
του, φοβάμαι ότι,  υπάρχει ένας κυκεώνας». 
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Το ξεκαθάρισμα της τάξης των φυλάκων 

χεδόν τους είχαν ξεχάσει αυτούς που, πριν από πολύ καιρό, 
είχαν ξεκινήσει το ταξίδι στην Κύπρο. Όταν το πλοίο 
φάνηκε να έρχεται από μακριά, ένας παρατηρητής 

φύλακας έφερε το νέο στο Διοικητήριο. Όλη η πόλη μαζεύτηκε 
στο λιμάνι για να τους υποδεχτεί. 

Ο Πολέμαρχος είχε «οργανώσει» το ταξίδι με την άριστη 
συνεργασία του Λύκιου, πλούσιου εμπόρου της πόλης τους. Σε 
αυτό το ταξίδι πήραν μέρος ο έμπορος, είκοσι φύλακες -τρεις 
γυναίκες και δεκαεφτά άντρες-  και δυο γυναίκες από την τάξη 
των τεχνιτών, τεχνίτριες, δηλαδή. 

Οι δύο τεχνίτριες, κορίτσια της χάλκινης γενιάς, επελέγησαν 
από τα πιο έξυπνα και τα πιο όμορφα. Επίσημα, συνόδευσαν τον 
έμπορο στο ταξίδι, για να μάθουν νέες τεχνικές δημιουργίας 
νομισμάτων και κοσμημάτων. Ο έμπορος είναι ένας 
ευκατάστατος πολίτης της Καλλίπολης που η δουλειά του είναι 
να εμπορεύεται πολύτιμα αγαθά με άλλες μακρινές πόλεις της 
Μεσογείου. Είναι τόσο επιτυχημένος που έχει ακόμα και 
ιδιόκτητο πλοίο για να κάνει τις δουλειές του. Ο Λύκιος 
συνεργαζόταν πάντα με τους άρχοντες και τους βοηθούσε σε ό,τι 
του ζήταγαν. 

Τις τρεις γυναίκες φύλακες τις πρότεινε ο αρχηγός της 
φρουράς και διαλέχτηκαν από τις πιο αφοσιωμένες στους Νόμους 
της Καλλίπολης.  

Σ 
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Η πόλη έχει ανάγκη από μεγάλες ποσότητες χαλκού και 
ασημιού. Έτσι, ο Πολέμαρχος έδωσε παραγγελία στον έμπορο να 
φέρει αυτές τις απαραίτητες ποσότητες και μάλιστα του 
παραχώρησε και φρουρά από είκοσι στρατιώτες, προκειμένου να 
προστατεύσουν το πολύτιμο εμπόρευμα από τους πειρατές που 
λυμαίνονται τις θάλασσες της Μεσογείου. 

Το ταξίδι ήταν γνωστό σε όλους ότι θα βάσταγε πολύ καιρό. 
Ανάμεσα στους φύλακες δεν υπήρχε κανείς βαθμοφόρος· ήταν 
όλοι τους ισόβαθμοι· απλοί φύλακες. Χαρούμενοι που έπαιρναν 
μέρος σε μια αποστολή που φαινόταν ότι θα ήταν παιχνιδάκι γι’ 
αυτούς. Εξάλλου, όλοι γνωρίζουν ότι οι πειρατές αποφεύγουν να 
χτυπούν πλοία που στο κατάρτι τους κρέμεται η σημαία της 
Αθηναϊκής συμμαχίας. Δεν τους συμφέρει να τα βάζουν με τα 
συμφέροντα της ισχυρότερης πόλης της Μεσογείου. Προτιμούν 
να κτυπούν μικρότερες δυνάμεις. Να, ένας ακόμα λόγος που το 
ταξίδι αυτό έδειχνε να είναι ένας ασφαλής ναύλος, χωρίς 
προβλήματα· άρα κάτι σαν ένας θαυμάσιος τουριστικός 
περίπατος, κάτι σαν δώρο του αρχηγού της φρουράς προς τους 
καλύτερους στρατιώτες του. 

Το πρώτο λιμάνι που έπιασαν στο ταξίδι τους προς Κύπρο 
ήταν αυτό της Κατάνης, στη Σικελία. Έμειναν τέσσερα 
μερόνυχτα εκεί. Μετά θα έβαζαν πλώρη ανατολικά. Αυτές τις 
τέσσερις μέρες οι κωπηλάτες είχαν αναγκαστική αργία από τα 
κουπιά τους. Είχαν όλο τον καιρό δικό τους,  αφού στο καράβι 
αυτές τις  ημέρες θα φόρτωναν και θα ξεφόρτωναν εμπορεύματα 
οι εργάτες του λιμανιού. Οι φύλακες και οι τρεις γυναίκες 
τεχνίτριες είχαν επίσης πολύ ελεύθερο χρόνο να βολτάρουν στην 
πόλη, να  χαζεύουν, να αγοράζουν αναμνηστικά, να μιλήσουν με 
τους ντόπιους και γιατί όχι, να γλεντήσουν την ελευθερία τους. 
Πλήρης ελευθερία κινήσεων για όλους, αφού δεν υπήρχε κανείς 
βαθμοφόρος να τους ελέγξει. 

Οι κωπηλάτες αυτό που κυνήγαγαν -μετά μανίας- ήταν οι 
εταίρες του λιμανιού. Ο έμπορος τους είχε δώσει την άδεια, αν 
θέλουν να τις φέρνουν και μέσα στο καράβι. Λύσσα τους είχε 
πιάσει· όπως πάντα. Για κάθε γυναίκα που ξάπλωναν στο 
κατάστρωμα λες και έπαιρναν κι ένα παράσημο. Συναγωνίζονταν 
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ποιος θα πάει με τις περισσότερες και τις πιο όμορφες. Έτσι και 
αλλιώς, ο Λύκιος ήταν πολύ γενναιόδωρος, όλα τα έξοδα 
καλυμμένα από τον ίδιο, ακόμα και αυτά των εταίρων. 

 

«Θέλω τους ναυτικούς μου ευχαριστημένους για να τραβάνε 
δυνατό κουπί μέχρι το επόμενο λιμάνι, όπου ονειρεύονται τις 
επόμενες εταίρες. Πληρώνω εγώ τις γυναίκες, φέρτε όσες θέλετε, 
να χορτάσετε μέχρι να σκάσετε από έρωτα», διαλαλούσε 
γελώντας,  ο έμπορος. 

Οι φύλακες άμαθοι από τέτοια έκφυλη συμπεριφορά, 
στερημένοι από τη γυναικεία σάρκα τόσα χρόνια, έμεναν άναυδοι 
από τις πρωτόγνωρες σκηνές που εκτυλίσσονταν μπροστά στα 
μάτια τους. 

Οι ναύτες μαθημένοι χρόνια σ’ αυτόν τον τρόπο ζωής, 
κυλιόντουσαν με τις καλλίγραμμες εταίρες στο κατάστρωμα, 
έπιναν και γλεντούσαν. Οι φύλακες, στην αρχή, προσπαθούσαν 
να μη μολύνονται από τέτοιες εικόνες, αλλά ακόμα κι αν 
έκλειναν τα μάτια τους τα αυτιά τους άκουγαν όλα όσα γίνονταν 
λίγο πιο κει απ΄ αυτούς.  Οι αισθήσεις τους τούς τράνταζαν. 

Και δεν έφτανε η ασυδοσία των ναυτών. Οι γυναίκες 
φύλακες, καθώς και οι τεχνίτριες, επηρεασμένες από την 
ασυδοσία που επέτρεπε ο έμπορος είχαν ξεσαλώσει. 
Κυκλοφορούσαν με κάτι ρουχαλάκια τόσο δα μικρούλικα - 

ανάμεσα στους άντρες-  που άφηναν να φαίνονται ακόμη και τα 
απόκρυφα μέρη του σώματός τους, μοίραζαν πονηρά χαμόγελα 
και υπόσχονταν και αυτές τους δικούς τους  παραδείσους. 

Πόσες φορές μέσα σε μια πρωτόγνωρη αθωότητα δεν  
ζήτησαν από τους άντρες να τις βοηθήσουν να πάρουν το μπάνιο 
τους ρίχνοντάς τους νερό. Πόσες φορές δεν πέταξαν τα ρούχα 
τους στο κατάστρωμα και βούτηξαν ολόγυμνες στη θάλασσα να 
δροσιστούν. Πόσες φορές δεν τους  στρίμωχναν στα στενά 
αμπάρια του πλοίου, όταν κατέβαιναν να πάρουν τρόφιμα και 
νερό. Τη γύμνια των γυναικείων κορμιών οι φύλακες την είχαν 
συνηθίσει μέσα στον στρατώνα και στις ασκήσεις που έκαναν, 
αλλά αυτό που γινόταν στο πλοίο τους ξεπερνούσε.  
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Ζούσαν και αυτές, οι κοπέλες, μέρες ανείπωτης ελευθερίας. 
Κάποιοι στρατιώτες υπέκυπταν που και που και έπαιρναν μέρος 
στα αθώα ερωτικά φλερτ που έστηναν οι γυναίκες. 

Από λιμάνι σε λιμάνι, ο μεν έμπορος πούλαγε και αγόραζε 
εμπορεύματα, οι κωπηλάτες έτρωγαν όλα τους τα λεφτά με τις 
εταίρες, οι φύλακες έβγαιναν στο λιμάνι παρέες – παρέες, κάποιοι 
έβγαιναν δυο-δυο σε ζευγάρια, έπιναν και έτρωγαν στα καπηλειά 
με έξοδα του εμπόρου. Και οι γυναίκες του πλοίου έριχναν 
συνεχώς τα ερωτικά τους δίχτυα προς όλους.  

Ο έμπορος την ερωτική αυτή ασυδοσία την άφηνε να 
απλώνεται σε όλο το πλοίο και άφθονη μάλιστα. Έμπορος ήταν, 
και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν το κέρδος του· δεν είχε 
οριστεί δα και θεματοφύλακας της ηθικής τους. Όποιος ήθελε 
μπορούσε να κοιμηθεί με οποιαδήποτε. Εξαιρούνταν οι 
κωπηλάτες· αυτοί ήταν μια ξέχωρη κατηγορία από μόνοι τους· 
δεν πολυσκοτίζονταν με τις γυναίκες του πλοίου, αφού έβρισκαν 
πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ταλαντούχες στον έρωτα κοινές 
γυναίκες στο λιμάνι. 

Εκεί όμως που δόθηκε πραγματικό ρεσιτάλ ήταν στο λιμάνι 
της Κορίνθου -που κάποια στιγμή άραξαν κι εκεί- όπου 
παρέμειναν για περίπου δυο βδομάδες. Γνωστή πόλη για τις 
ομορφότερες εταίρες. Κάθε βράδυ το πλοίο μετατρεπόταν σε 
οίκο ανοχής. Δεν μπορεί να μη στριφογύριζαν τρελές σκέψεις 
μέσ’ τα μυαλά των φυλάκων. Οι δαίμονες γύρω τους ήταν πολλοί 
και όμορφοι, δεν θέλει και πολύ ο άνθρωπος. Σκέψεις τριβόλιζαν 
το μυαλό τους:  

«Μες στο σκοτάδι ποιος θα μας δει, με ποια γυναίκα θα  
ξαπλώναμε! Αφού οι περισσότεροι είναι μονίμως μεθυσμένοι, 
κανείς δεν δίνει σημασία, κανείς δεν νοιάζεται για τον αν είμαστε 
μέσα ή έξω από το καράβι, κανείς δεν μας βλέπει!» 

«Έτσι και αλλιώς, αυτού του είδους τα ταξίδια είναι σπάνια. 
Δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος ξανά σε άλλη τέτοια αποστολή με 
τόση ελευθερία γύρω μας. Στερηθήκαμε τόσα πράγματα τόσα 
χρόνια, ας γλεντήσουμε και εμείς λίγο, δεν χάθηκε και ο κόσμος! 
Άσε που μπορούμε να διαλέξουμε γυναίκα είτε από το  σινάφι μας, 
είτε από τις τεχνίτριες. Όλες τους είναι πανέμορφες. Αλλά, κι αν 
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ακόμα δεν θέλει κάποιος να μπλέξει με μια συμπολίτισσα,  
υπάρχουν και οι εταίρες, που στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν. 
Ποιος θα το μάθει;» 

 

«Αλλά, κι αν ακόμα πάμε με κάποια φύλακα, δεν υπάρχει 
περίπτωση να το μάθει κανείς, αφού ούτε αυτές τις συμφέρει να 
μαθευτεί κάτι τέτοιο.  

Και όσον αφορά τις τεχνίτριες, ποιος ενδιαφέρεται γι’ αυτές; 
Έτσι κι αλλιώς, αυτές είχαν το ελεύθερο να κάνουν έρωτα χωρίς 
τους δικούς μας περιορισμούς». 

 

Ο έμπορος, επίσης, ήταν ο μόνος που είχε δηλώσει 
ξεκάθαρα  ότι δεν τον νοιάζει τι κάνει ο καθένας μας. Όλη μέρα 
γύρναγε στην πόλη, αγόραζε και πούλαγε εμπορεύματα, έκλεινε 
συμφωνίες και το βράδυ κατάκοπος πήγαινε πολύ νωρίς για ύπνο. 

  

Το πλοίο αρχίζει να πετάει τους κάβους του, να δέσει στο 
λιμάνι της Καλλίπολης. Πηδήξαμε στον μόλο, αγκαλιαστήκαμε 
με τους φίλους μας και παρέα όλοι μαζί βαδίσαμε προς τον 
στρατώνα. Μας ρώταγαν να μάθουν πώς τα περάσαμε, τι είδαμε 
στα ξένα λιμάνια, τι τους φέραμε για δώρα. 

Ο αρχηγός μας αγκάλιασε έναν προς έναν, γεμάτος 
χαμόγελα και φανερή ικανοποίηση, που όλα πήγαν καλά, χωρίς 
να βρεθούμε ποτέ στην ανάγκη να υπερασπιστούμε το πλοίο μας 
από πειρατές. Τελικά, αποδείχτηκε πολύ ισχυρό σήμα αυτή η 
σημαία της Αθηναϊκής συμμαχίας στο κατάρτι μας. 

Για μέρες η κύρια κουβέντα στον στρατώνα ήταν οι 
εμπειρίες που αποκτήσαμε στο ταξίδι. Εξιστορούσαμε ξανά και 
ξανά τα πάντα γύρω από τις νέες πόλεις που επισκεφτήκαμε κι 
εμείς για πρώτη φορά στη ζωή μας, εκτός βέβαια από το μεγάλο 
μας μυστικό.  

Όλοι μας, γυναίκες και άντρες, θάψαμε βαθιά μέσα στην 
καρδιά μας το μυστικό, όσοι από μας είχαν κάποια ερωτική 
περιπέτεια. Και η αλήθεια είναι ότι κανείς μας δεν ήξερε, αν και 
τι ακριβώς συνέβη στους άλλους, μέσα στα σκοτάδια του 
καταστρώματος· ήμασταν πολύ προσεκτικοί και ποτέ δεν κάναμε 
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κουβέντα τέτοιου είδους. Ο καθένας ό,τι έκανε το είχε μόνο για 
τον εαυτό του. Οι επόμενες μέρες πέρασαν μέσα στη ρουτίνα του 
στρατώνα, μαθήματα, εκπαίδευση, οπλομαχία. 

Χαιρόμασταν την ομορφιά της πόλης μας, που τώρα 
μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τις άλλες και μπορούμε με 
βεβαιότητα να πούμε, ότι στη δική μας δεν υπήρχε εκείνη η 
ασχήμια  που συναντήσαμε αλλού. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι 
που είχαμε την τύχη να ζούμε στην Καλλίπολη, που ήταν μια 
πολιτισμένη, καθαρή πόλη και με καλοκουρδισμένους Νόμους 
που τηρούνται από όλους μας. Όλοι μας σε αυτή τη πόλη είχαμε 
ο καθένας το δικό του έργο να εκτελέσει, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις σαφώς καθορισμένα σε όλες τις λεπτομέρειες. 

Στη μεγάλη αίθουσα, που παίρναμε το συσσίτιό μας, μόλις 
είχαμε τελειώσει το μεσημεριανό μας, όταν σηκώθηκε ο αρχηγός 
να μας ανακοινώσει το πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Αντ’ 
αυτού όμως, άστραψε και βρόντηξε. 

«Όπως ξέρουμε όλοι μας, πριν μερικές μέρες, οι φύλακές 
μας γύρισαν μετά από πολύ καιρό από το ταξίδι τους στην 
Κύπρο. Γνωρίζετε όλοι σας ότι οι φύλακες δοκιμάζονται για όλη 
τους τη ζωή. Δοκιμάζονται για να βεβαιωθούμε ότι τηρούν τους 
νόμους της πόλης, ότι είναι καλοί μαχητές, ότι αγαπούν και 
προστατεύουν τους πολίτες μας.   

»Όσοι από σας δείχνουν την ανδρειοσύνη τους και είναι 
πιστοί στους Νόμους που μας παρέδωσαν οι άρχοντες της πόλης 
μας και οι Θεοί, προβιβάζονται και ανεβαίνουν συνεχώς τα 
κλιμάκια του στρατού, μέχρι να φτάσουν στην υπέρτατη θέση 
του άρχοντα. Όσοι από σας δείχνουν μικρή θέληση στο έργο τους 
αποπέμπονται από τις τάξεις μας. 

»Στο ταξίδι που έγινε, διέταξα τρεις από τις καλύτερες και 
ομορφότερες γυναίκες μας να συνοδεύσουν το πλοίο και να 
προκαλέσουν ερωτικά τους άντρες μας. Ήθελα να διαπιστώσω 
ποιοι από αυτούς είναι πιστοί φύλακες και ποιοι όχι. Τις κοπέλες 
αυτές που έφεραν σε πέρας την αποστολή τους τις προάγω, όπως 
προβλέπουν οι νόμοι. Κρατάω στα χέρια μου μια λίστα με 
τέσσερα ονόματα φυλάκων που δεν άντεξαν στις ανήθικες 
ηδονές». 
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«Μα… αρχηγέ…», οι κοπέλες γύρισαν και τον κοίταξαν 
απορημένες, «…αρχηγέ, κάποιο λάθος κάνεις… τρία ονόματα 
σου αναφέραμε, όχι τέσσερα». Ο αρχηγός έκανε σαν να μην 
άκουσε. 

 

«Ήλπιζα», συνεχίζει, «ότι όταν γυρίσει η αποστολή δεν θα 
βρισκόμουν στη δύσκολη θέση να διώξω από τις τάξεις μας 
κανέναν. Ήλπιζα ότι θα είχα πιστούς φύλακες. Δεν δικαιώθηκα 
στην προσμονή μου. Κάποιοι φύλακες δεν τήρησαν τον όρκο 
τους και προέβησαν σε ανομία. Προέβησαν σε αδικία έναντι της 
πόλης. Καλώ, λοιπόν, αυτούς τους τέσσερις φύλακες -που ξέρουν 
πολύ καλά ποιοι είναι- να αποχωρήσουν από τον στρατώνα αυτή 
τη στιγμή». 

 

Αρχίζω να ζαλίζομαι, νοιώθω τα σωθικά μου να 
ανακατεύονται, μια μαχαιριά να με σκίζει στα δύο, τα πόδια μου 
να τρέμουν, η ντροπή να με πλημμυρίζει. 

Ένα σούσουρο άρχισε ν’ απλώνεται σ’ όλα τα τραπέζια. Ο 
αρχηγός όρθιος με τη λίστα στα χέρια, γυρνάει το βλέμμα του σ’ 
όλη την αίθουσα. Σαν να θέλει να πει σ’ αυτούς τους τέσσερις:  
«σας ξέρω», «περιμένω να σηκωθείτε», «δείξτε τώρα ότι έχετε 
αξιοπρέπεια».  

Οι τρεις κοπέλες, σκυμμένες, να μιλάνε μεταξύ τους και να 
χειρονομούν σε έντονο τόνο και να απορούν με το λάθος του 
αρχηγού, που πάει να γίνει ανεξέλεγκτο. 

Είκοσι χρόνια σκληρής ζωής, είκοσι χρόνια χαμένα όνειρα, 
είκοσι όμορφα χρόνια περνούν σαν οπτασία μπροστά μου· όλα 
πάνε χαμένα, όλα δόθηκαν αντιπαροχή για ένα γυναικείο κορμί 
σ’ ένα βρωμερό κατάστρωμα. Μια άνιση ανταλλαγή είκοσι 
χρόνων σκληρής εκπαίδευσης με τρία λεπτά ηδονής. Η απόλυτη 
αισχύνη, το απόλυτο πικρό κατακάθι που θα πιω. 

Μέσα σε νεκρική σιγή σηκώθηκα πρώτος· νοιώθω τα 
βλέμματα όλων να με τρυπάνε. Το σούσουρο σβήστηκε, έπεσε 
απόλυτη ησυχία. Τι ντροπή! Σέρνω το κορμί μου με αργά βήματα 
προς τους κοιτώνες, να πάρω τα προσωπικά μου είδη. Από την 
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άλλη άκρη της αίθουσας βλέπω ότι και άλλοι δύο φύλακες, με 
σκυμμένο το κεφάλι, κάνουν την ίδια κίνηση. 

Τρεις σκιές φυλάκων σέρνουμε το κορμί μας στον απόλυτο 
εξευτελισμό! Χιλιάδες ντροπιαστικές σκέψεις καταβροχθίζουν το 
μυαλό μου, αλλόκοτοι δαίμονες χτυπάνε σφυριά στο κρανίο μου, 
που λίγο θέλει να διαλυθεί σε χίλια κομμάτια. 

«Ο τέταρτος φύλακας δεν θα παραδειγματιστεί από τους 
τρεις που ήδη σηκώθηκαν;» ακούγεται αυστηρά να λέει ο 
αρχηγός. 

Και τέταρτος! ακούστηκε σαν κανονιά μέσα μου. 
Πράγματι, τρεις από μας σηκώθηκαν. 
Και τέταρτος! 
 

«Και συ, Αντίνοε, δεν πρέπει να σηκωθείς;» ρωτά ο 
αρχηγός. 

«Μα… αρχηγέ», λένε οι κοπέλες, «δεν σου αναφέραμε 
τίποτα για τον Αντίνοο, ποτέ ο Αντίνοος δεν κοιμήθηκε μαζί 
μας». 

Mε ήρεμο ύφος ο αρχηγός γυρνά στις κοπέλες και τους λέει: 
«Στα λιμάνια οι εταίρες -που ανέβαιναν στο πλοίο να βρουν 
άντρες- πληρώνονταν για τις υπηρεσίες τους από τον Λύκιο. 
Αυτός ξέρει πολύ καλά για ποιόν άντρα πλήρωνε τις γυναίκες. 
Και ο Αντίνοος έκανε το μεγαλύτερο σφάλμα απ’ τους άλλους 
τρεις, να συνευρεθεί με γυναίκα ακόμα  χαμηλότερης τάξης. Έτσι 
δεν είναι Αντίνοε;» και τον κοιτά με φαρμακερό βλέμμα. 

Ο Αντίνοος σηκώθηκε κι αυτός. Δεν είχε νόημα να κρύβεται 
πλέον.- 

 

 

 

### 

 

 

Τέλος 
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Σας ευχαριστώ που διαβάσατε το βιβλίο μου, θα διαθέτατε μια στιγμή να 
αφήσετε ένα σχόλιο σας;  
 

Ευχαριστώ! 

Μίλτος Μόσχος 

 

θα με βρείτε: 
ιστοσελίδα μου www.moschosbooks.gr 

e-mail: miltos@moschosbooks.gr 
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