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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

Ο Σωκράτης, ο µεγάλος διδάσκαλος της ανθρωπότητας, είχε ανακαλύψει ότι η 

πραγµατική οµορφιά βρίσκεται στην ψυχή. Μάλιστα χαρακτηριστική ως προς αυτή 

την κατεύθυνση είναι και η προσευχή που απευθύνει στο θεό Πάνα στον Φαίδρο του 

Πλάτωνα (279b6-c4): «ὦ φίλε Πάν τε καὶ ἄλλοι ὅσοι τῇδε θεοί, δοίητέ µοι καλῷ 

γενέσθαι τἄνδοθεν ἔξωθεν δὲ ὅσα ἔχω, τοῖς ἐντὸς εἶναί µοι φίλια. πλούσιον δὲ 

νοµίζοιµι τὸν σοφόν· τὸ δὲ χρυσοῦ πλῆθος εἴη µοι ὅσον µήτε φέρειν µήτε ἄγειν 

δύναιτο ἄλλος ἢ ὁ σώφρων». 

Αυτή την οµορφιά που κυριαρχούσε στη δική του σκέψη δεν ήθελε να την 

κρατήσει µόνο για τον εαυτό του, αλλά θέλησε να τη µεταλαµπαδεύσει και στους 

συµπολίτες του. Ο στόχος του ήταν η διαµόρφωση ηθικά ενάρετων ανθρώπων και το 

µοναδικό µέσο για την επίτευξη του στόχου ήταν η φιλοσοφία. Ο ίδιος µάλιστα στον 

Φαίδωνα του Πλάτωνα (61a2-3) αναφέρει ότι η φιλοσοφία είναι µουσική: «καὶ ἐµοὶ 

οὕτω τὸ ἐνύπνιον ὅπερ ἔπραττον τοῦτο ἐπικελεύειν, µουσικὴν ποιεῖν, ὡς φιλοσοφίας 

µὲν οὔσης µεγίστης µουσικῆς, ἐµοῦ δὲ τοῦτο πράττοντος», καθώς και αυτή µε τη 

σειρά της µπορεί να συµβάλλει στην κάθαρση της ψυχής1
.  

 Ο πνευµατικός ταγός της αρχαιότητας σ’ αυτήν την φιλοσοφική του 

αποστολή δεν ήταν µόνος, αλλά είχε για συνοδοιπόρο του, το περίφηµο δαιµόνιον. Η 

αινιγµατική φύση αυτού του ουράνιου πνεύµατος είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον ήδη 

από την αρχαιότητα, καθώς αναφορές σ’ αυτό και µάλιστα σ’ ένα πλήθος από τα έργα 

τους κάνουν οι µαθητές του µεγάλου φιλοσόφου, ο Πλάτωνας και ο Ξενοφώντας. 

Αυτός ο εσωτερικός επιµελητής2
 στη σκέψη του Σωκράτη δεν µπόρεσε να 

αφήσει ασυγκίνητο και τον συγγραφέα της ύστερης αρχαιότητας, τον Πλούταρχο. Ο 

ίδιος, γοητευµένος από τη µορφή του µεγάλου φιλοσόφου, θέλησε να λύσει το 

µυστήριο αναφορικά µε τον πνευµατικό του καθοδηγητή, προκειµένου να 

προσδιορίσει την επίδραση που άσκησε αυτό στη ζωή του, αλλά και στο φιλοσοφικό 

του έργο.  

Γι’ αυτό το λόγο, λοιπόν, και µέσα σε µια άκρως ιστορική ατµόσφαιρα, έβαλε 

τους κεντρικούς πρωταγωνιστές του έργου να αναζητήσουν, ο καθένας µε τη σειρά 

του, έναν ορισµό για το δαιµόνιο του Σωκράτη. Οι ίδιοι επιθυµούσαν έντονα να 

κατανοήσουν τι ήταν το δαιµόνιον, αλλά και γιατί ο ηθικός ήρωας της αρχαιότητας 

                                                           
1
 Πετράκης, 2014: 215. 

2
 Adam, 2000: 17. 
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ήταν δεκτικός σε µια τέτοια δαιµονική καθοδήγηση. Τι ήταν αυτό που τον 

καθιστούσε αρεστό στον κόσµο των ουράνιων πνευµάτων; Έφτασαν όµως οι 

οµιλητές στο στόχο τους, στο τέλος του προορισµού τους, σε µια Ιθάκη, όπως θα 

έλεγε ο Κωνσταντίνος Καβάφης; Το ταξίδι τους αυτό στον µαγικό κόσµο του 

δαιµονίου µας το παρουσιάζει ο Χαιρώνειος στοχαστής µ’ έναν αριστοτεχνικό τρόπο, 

που αποτυπώνει και το µεγάλο θαυµασµό που έτρεφε για τον Σωκράτη. 
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1. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ 
ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ 

 

 Ο Πλούταρχος, ο συγγραφέας της ύστερης αρχαιότητας, ζώντας µέσα σε ένα 

περιβάλλον, όπου ήταν έντονο το ενδιαφέρον για τους συγγραφείς της κλασικής 

αρχαιότητας αλλά και για τη δύναµη του δαιµονίου του Σωκράτη και έχοντας και ο 

ίδιος µέσα του το δαιµόνιο της γνώσης δεν µπόρεσε να αντισταθεί στη συγγραφή ενός 

έργου, το οποίο θα πραγµατευόταν το συγκεκριµένο θέµα. 

 Τι να ήταν όµως αυτός ο µυστηριώδης αγγελιαφόρος στη ζωή του Σωκράτη3
; 

Προκειµένου να απαντήσει στο συγκεκριµένο ερώτηµα ο Χαιρώνειος βιογράφος και 

να εκµαιεύσει τις δικές του διαπιστώσεις, βασίστηκε και στις αναφορές που είχαν 

γίνει σε αυτό στους συγγραφείς της προγενέστερης λογοτεχνίας. 

 Στα οµηρικά κείµενα, ο όρος «δαίµων» χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει 

ασαφώς την έννοια του θεού. Από την Οδύσσεια του Οµήρου µπορούµε να 

παραθέσουµε την ακόλουθη πρόταση που υποστηρίζει την παραπάνω θέση «πρὸς δ᾿ 

ἔτι καὶ τόδε µεῖζον ἐνὶ φρεσὶν ἔβαλε δαίµων» (ρ 10). 

 Σύµφωνα µε τον Ησίοδο δαίµονες έγιναν το πρώτο γένος των ανθρώπων, το 

χρυσό γένος. Αυτοί αποτελούσαν τους προστάτες της ανθρώπινης φύσης κάτι σαν 

φύλακες άγγελοι, οι οποίοι περιφρουρούσαν την ανθρωπότητα και φρόντιζαν να 

υπάρχει τάξη: «τοὶ µὲν δαίµονές εἰσι ∆ιὸς µεγάλου διὰ βουλὰς / ἐσθλοί, ἐπιχθόνιοι, 

φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων, / οἵ ῥα φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα / ἠέρα 

ἑσσάµενοι, πάντη φοιτῶντες ἐπ᾽ αἶαν, / πλουτοδόται· καὶ τοῦτο γέρας βασιλήιον 

ἔσχον» (Έργα και Ηµέραι, 122-126).  

 Ενδιαφέρον για την έννοια του δαίµονα έδειξαν και οι προσωκρατικοί 

φιλόσοφοι Θαλής και Ηράκλειτος. Μάλιστα ο Ηράκλειτος αναφέρει πως ο δαίµονας 

δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο χαρακτήρας του ανθρώπου, ο οποίος και ήταν 

υπεύθυνος για την πορεία της ζωής του, καθώς και για τον καθορισµό της ποιότητάς 

της: «ἦθος ἀνθρώπῳ δαίµων» (22 Β 119 D.-K). 

 Μέσα από τα κείµενα του Πλάτωνα είναι σαν να ακούµε την ίδια τη φωνή του 

ιατρού της ψυχής των Αθηναίων πολιτών (Φαίδων 89a) σχετικά µε το δαιµόνιό του. 

Συγκεκριµένα στην Απολογία του Πλάτωνα, το πιο σωκρατικό έργο σύµφωνα µε το 

                                                           
3
 Adam, 2000: 17. 
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Γκάρθι4, ο Σωκράτης αναφέρει τα ακόλουθα σχετικά µε τον εσωτερικό επιµελητή 

του5
(31c7-31d6): «τούτου δὲ αἴτιόν ἐστιν ὃ ὑµεῖς ἐµοῦ πολλάκις ἀκηκόατε πολλαχοῦ 

λέγοντος, ὅτι µοι θεῖόν τι καὶ δαιµόνιον γίγνεται [φωνή], ὃ δὴ καὶ ἐν τῇ γραφῇ 

ἐπικωµῳδῶν Μέλητος ἐγράψατο. ἐµοὶ δὲ τοῦτ᾽ ἔστιν ἐκ παιδὸς ἀρξάµενον, φωνή τις 

γιγνοµένη, ἣ ὅταν γένηται, ἀεὶ ἀποτρέπει µε τοῦτο ὃ ἂν µέλλω πράττειν, προτρέπει δὲ 

οὔποτε. τοῦτ᾽ ἔστιν ὅ µοι ἐναντιοῦται τὰ πολιτικὰ πράττειν, καὶ παγκάλως γέ µοι 

δοκεῖ ἐναντιοῦσθαι». 

 Ο µεγάλος φιλόσοφος θεωρούσε ότι το δαιµόνιον ήταν ένας πνευµατικός 

οδηγός6
 που είχε αποτρεπτικές ιδιότητες και εµφανιζόταν στη ζωή του, προκειµένου 

να τον εµποδίζει από λανθασµένες κινήσεις. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της 

δίκης δεν του εναντιώθηκε, αποτελούσε ένδειξη ότι ο θάνατος ήταν η καλύτερη λύση 

γι’ αυτόν (Απολογία 40c1-c3): «οὐ γὰρ ἔσθ᾽ ὅπως οὐκ ἠναντιώθη ἄν µοι τὸ εἰωθὸς 

σηµεῖον, εἰ µή τι ἔµελλον ἐγὼ ἀγαθὸν πράξειν. ἐννοήσωµεν δὲ καὶ τῇδε ὡς πολλὴ 

ἐλπίς ἐστιν ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι». 

 Στον Θεαίτητο του Πλάτωνα αυτή η ιδιαίτερη περίπτωση µαντικής7
 τον 

εµπόδιζε από το να συναναστρέφεται µε µερικούς ανθρώπους, ενώ µε άλλους του το 

επέτρεπε (151a): «οὕς, ὅταν πάλιν ἔλθωσι δεόµενοι τῆς ἐµῆς συνουσίας καὶ θαυµαστὰ 

δρῶντες, ἐνίοις µὲν τὸ γιγνόµενόν µοι δαιµόνιον ἀποκωλύει συνεῖναι, ἐνίοις δὲ ἐᾷ, καὶ 

πάλιν οὗτοι ἐπιδιδόασι». 

 Στον Ευθύδηµο, όταν ο Σωκράτης βρισκόταν στα αποδυτήρια και επιθυµούσε 

να αναχωρήσει, το δαιµόνιο τον απέτρεψε από αυτή του την κίνηση (272
 
e): «κατὰ 

θεὸν γάρ τινα ἔτυχον καθήµενος ἐνταῦθα, οὗπερ σύ µε εἶδες, ἐν τῷ ἀποδυτηρίῳ 

µόνος, καὶ ἤδη ἐν νῷ εἶχον ἀναστῆναι· ἀνισταµένου δέ µου ἐγένετο τὸ εἰωθὸς 

σηµεῖον τὸ δαιµόνιον. πάλιν οὖν ἐκαθεζόµην, καὶ ὀλίγῳ». 

 Μια αντίστοιχη λειτουργία εντοπίζουµε και στον Φαίδρο του Πλάτωνα, 

καθώς όταν ο Σωκράτης επρόκειτο να διαβεί τον ποταµό, αυτή η ιδιαίτερη εσωτερική 

φωνή δεν τον άφηνε να φύγει, αν ο ίδιος πρώτα δεν εξαγνιζόταν (242c): «ἡνίκ᾽ 

ἔµελλον, ὠγαθέ, τὸν ποταµὸν διαβαίνειν, τὸ δαιµόνιόν τε καὶ τὸ εἰωθὸς σηµεῖον µοι 

γίγνεσθαι ἐγένετο —ἀεὶ δέ µε ἐπίσχει ὃ ἂν µέλλω πράττειν— καί τινα φωνὴν ἔδοξα 

αὐτόθεν ἀκοῦσαι, ἥ µε οὐκ ἐᾷ ἀπιέναι πρὶν ἂν ἀφοσιώσωµαι, ὡς δή τι ἡµαρτηκότα εἰς 

τὸ θεῖον». 

                                                           
4
 Colaiaco, 2004: 42. 

5
 Adam, 2000: 17. 

6
 Μανουσόπουλος, 2009: 305. 

7
 Schröder, 2010: 159. 
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 Σε ένα άλλο έργο του Πλάτωνα τον Κρατύλο, ο Σωκράτης συζητώντας µε τον 

Ερµογένη του αναφέρει την άποψη του Ησιόδου σχετικά µε το τι ήταν οι δαίµονες 

και προσπαθεί να δώσει την ετυµολογία της λέξης συνδέοντάς την µε τους 

«δαήµονες» δηλαδή µε τους σοφούς. Για τον µεγάλο διδάσκαλο της αρετής οι 

ενάρετοι άνθρωποι γίνονταν δαίµονες, οι δαήµονες ήταν γι’ αυτόν άνθρωποι θεϊκοί 

και όσο ζούσαν αλλά και αφού είχαν πεθάνει (397e-398c): 

Ἑρµογένης: δῆλον δὴ ὅτι [δαίµονάς τε καὶ ἥρωας καὶ ἀνθρώπους] δαίµονας. 

Σωκράτης: καὶ ὡς ἀληθῶς, ὦ Ἑρµόγενες, τί ἄν ποτε νοοῖ τὸ ὄνοµα οἱ δαίµονες; 

σκέψαι ἄν τί σοι δόξω εἰπεῖν. 

Ἑρµογένης: λέγε µόνον. 

Σωκράτης: οἶσθα οὖν τίνας φησὶν Ἡσίοδος εἶναι τοὺς δαίµονας; 

Ἑρµογένης: οὐκ ἐννοῶ. 

Σωκράτης: οὐδὲ ὅτι χρυσοῦν γένος τὸ πρῶτόν φησιν γενέσθαι τῶν ἀνθρώπων; 

Ἑρµογένης: οἶδα τοῦτό γε. 

Σωκράτης: λέγει τοίνυν περὶ αὐτοῦ αὐτὰρ ἐπειδὴ τοῦτο γένος κατὰ µοῖρ᾽ ἐκάλυψεν, 

οἱ µὲν δαίµονες ἁγνοὶ ὑποχθόνιοι καλέονται, 

ἐσθλοί, ἀλεξίκακοι, φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων. 

Ἑρµογένης: τί οὖν δή; 

Σωκράτης: ὅτι οἶµαι ἐγὼ λέγειν αὐτὸν τὸ χρυσοῦν γένος οὐκ ἐκ χρυσοῦ πεφυκὸς 

ἀλλ᾽ ἀγαθόν τε καὶ καλόν. τεκµήριον δέ µοί ἐστιν ὅτι καὶ ἡµᾶς φησιν σιδηροῦν εἶναι 

γένος. 

Ἑρµογένης: ἀληθῆ λέγεις. 

Σωκράτης: οὐκοῦν καὶ τῶν νῦν οἴει ἂν φάναι αὐτὸν εἴ τις ἀγαθός ἐστιν ἐκείνου τοῦ 

χρυσοῦ γένους εἶναι; 

Ἑρµογένης: εἰκός γε. 

Σωκράτης: οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ ἄλλο τι ἢ φρόνιµοι; 

Ἑρµογένης: φρόνιµοι. 

Σωκράτης: τοῦτο τοίνυν παντὸς µᾶλλον λέγει, ὡς ἐµοὶ δοκεῖ, τοὺς δαίµονας· ὅτι 

φρόνιµοι καὶ δαήµονες ἦσαν, δαίµονας αὐτοὺς ὠνόµασεν· καὶ ἔν γε τῇ ἀρχαίᾳ τῇ 

ἡµετέρᾳ φωνῇ αὐτὸ συµβαίνει τὸ ὄνοµα. λέγει οὖν καλῶς καὶ οὗτος καὶ ἄλλοι ποιηταὶ 

πολλοὶ ὅσοι λέγουσιν ὡς, ἐπειδάν τις ἀγαθὸς ὢν τελευτήσῃ, µεγάλην µοῖραν καὶ 

τιµὴν ἔχει καὶ γίγνεται δαίµων κατὰ τὴν τῆς φρονήσεως ἐπωνυµίαν. ταύτῃ οὖν τίθεµαι 

καὶ ἐγὼ [τὸν δαήµονα] πάντ᾽ ἄνδρα ὃς ἂν ἀγαθὸς ᾖ, δαιµόνιον εἶναι καὶ ζῶντα καὶ 

τελευτήσαντα, καὶ ὀρθῶς δαίµονα καλεῖσθαι. 
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 Στο Συµπόσιο σύµφωνα µε την ιέρεια ∆ιοτίµα, η οποία αντανακλά τις απόψεις 

του Πλάτωνα, οι δαίµονες παίζουν ρόλο αγγελιαφόρων και κοµίζουν τα µηνύµατα 

των θεών στους ανθρώπους αλλά και αντίστροφα. Ακόµα σύµφωνα µε τα λεγόµενά 

της και ο Έρωτας ανήκει στους δαίµονες (202d-e): «Ὁρᾷς οὖν, ἔφη, ὅτι καὶ σὺ 

Ἔρωτα οὐ θεὸν νοµίζεις; Τί οὖν ἄν, ἔφην, εἴη ὁ Ἔρως; θνητός; ῞Ηκιστά γε. Ἀλλὰ τί 

µήν; Ὥσπερ τὰ πρότερα, ἔφη, µεταξὺ θνητοῦ καὶ ἀθανάτου. Τί οὖν, ὦ ∆ιοτίµα 

∆αίµων µέγας, ὦ Σώκρατες·  καὶ γὰρ πᾶν τὸ δαιµόνιον µεταξύ ἐστι θεοῦ τε καὶ 

θνητοῦ. Τίνα, ἦν δ᾽ ἐγώ, δύναµιν ἔχον; Ἑρµηνεῦον καὶ διαπορθµεῦον θεοῖς τὰ παρ᾽ 

ἀνθρώπων καὶ ἀνθρώποις τὰ παρὰ θεῶν, τῶν µὲν τὰς δεήσεις καὶ θυσίας, τῶν δὲ τὰς 

ἐπιτάξεις τε καὶ ἀµοιβὰς τῶν θυσιῶν». 

 Στον Φαίδωνα του Πλάτωνα, ο δαίµων αναλαµβάνει να οδηγήσει τη ψυχή των 

ανθρώπων στον τόπο της κρίσης και έπειτα στον Άδη, ενώ ένας άλλος δαίµων 

συνοδεύει τις ψυχές κατά την επιστροφή τους από εκεί, οι δαίµονες δηλαδή έχουν 

αντικαταστήσει το ψυχοποµπό θεό Ερµή8
 (107d-e): «λέγεται δὲ οὕτως, ὡς ἄρα 

τελευτήσαντα ἕκαστον ὁ ἑκάστου δαίµων, ὅσπερ ζῶντα εἰλήχει, οὗτος ἄγειν ἐπιχειρεῖ 

εἰς δή τινα τόπον, οἷ δεῖ τοὺς συλλεγέντας διαδικασαµένους εἰς Ἅιδου πορεύεσθαι 

µετὰ ἡγεµόνος ἐκείνου ᾧ δὴ προστέτακται τοὺς ἐνθένδε ἐκεῖσε πορεῦσαι». 

 Στην Πολιτεία του Πλάτωνα ο «Σόλων του ηθικού κόσµου»
9
, όπως τον 

χαρακτηρίζει τον Σωκράτη ο Γιέγκερ, τονίζει τη µοναδικότητα αυτού του φαινοµένου 

που συµβαίνει στον ίδιο (ΣΤ, 496c): «τὸ δ᾽ ἡµέτερον οὐκ ἄξιον λέγειν, τὸ δαιµόνιον 

σηµεῖον· ἢ γάρ πού τινι ἄλλῳ ἢ οὐδενὶ τῶν ἔµπροσθεν γέγονεν». Σε άλλο σηµείο του 

ίδιου έργου ο φιλόσοφος αναφέρει ότι την ευθύνη για την επιλογή των δαιµόνων δεν 

την έχουν οι θεοί αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι (Ι, 617e): «ἀνάγκης θυγατρὸς κόρης 

Λαχέσεως λόγος. Ψυχαὶ ἐφήµεροι, ἀρχὴ ἄλλης περιόδου θνητοῦ γένους θανατηφόρου 

οὐχ ὑµᾶς δαίµων λήξεται, ἀλλ᾽ ὑµεῖς δαίµονα αἱρήσεσθε. πρῶτος δ᾽ ὁ λαχὼν πρῶτος 

αἱρείσθω βίον ᾧ συνέσται ἐξ ἀνάγκης. ἀρετὴ δὲ ἀδέσποτον, ἣν τιµῶν καὶ ἀτιµάζων 

πλέον καὶ ἔλαττον αὐτῆς ἕκαστος ἕξει. αἰτία ἑλοµένου· θεὸς ἀναίτιος.» 

 Ο δαίµονας στον Τίµαιο του Πλάτωνος παρουσιάζεται να είναι το κυρίαρχο 

είδος της ψυχής, η οποία γεννιέται στον ουρανό και αυτό καταδεικνύει τη θεϊκή 

καταβολή του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος καλλιεργήσει σωστά την ψυχή του µέσα 

από τη γνώση και τη µάθηση τότε µπορεί να κατακτήσει την αθανασία (90a-c): «διὸ 

φυλακτέον ὅπως ἂν ἔχωσιν τὰς κινήσεις πρὸς ἄλληλα συµµέτρους. τὸ δὲ δὴ περὶ τοῦ 

                                                           
8
 Πετράκης, 2014: 302. 

9
 Colaiaco, 2004: 75. 
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κυριωτάτου παρ' ἡµῖν ψυχῆς εἴδους διανοεῖσθαι δεῖ τῇδε, ὡς ἄρα αὐτὸ δαίµονα θεὸς 

ἑκάστῳ δέδωκεν […] φρονεῖν µὲν ἀθάνατα καὶ θεῖα, ἄνπερ ἀληθείας ἐφάπτηται, πᾶσα 

ἀνάγκη που, καθ' ὅσον δ' αὖ µετασχεῖν ἀνθρωπίνῃ φύσει ἀθανασίας ἐνδέχεται, τούτου 

µηδὲν µέρος ἀπολείπειν, ἅτε δὲ ἀεὶ θεραπεύοντα τὸ θεῖον ἔχοντά τε αὐτὸν εὖ 

κεκοσµηµένον τὸν δαίµονα σύνοικον ἑαυτῷ, διαφερόντως εὐδαίµονα εἶναι». 

 Το δαιµόνιο παρουσιάζεται στον Αλκιβιάδη του Πλάτωνα να έχει θεϊκό 

άρωµα, καθώς εµφανίζεται σαν ένα ακαθόριστο θεϊκό εµπόδιο10
, το οποίο εµπόδιζε 

τον Σωκράτη να συναναστραφεί µε τον Αλκιβιάδη προτού να ενηλικιωθεί (103a5-

b2): «ούτου δὲ τὸ αἴτιον γέγονεν οὐκ ἀνθρώπειον, ἀλλά τι δαιµόνιον ἐναντίωµα, οὗ 

σὺ τὴν δύναµιν καὶ ὕστερον πεύσῃ. νῦν δὲ ἐπειδὴ οὐκέτι ἐναντιοῦται, οὕτω 

προσελήλυθα· εὔελπις δ' εἰµὶ καὶ τὸ λοιπὸν µὴ ἐναντιώσεσθαι αὐτό». 

 Παρατηρούµε λοιπόν ότι µέσα από τα έργα του Πλάτωνα, αυτός ο φρουρός 

της ύπαρξης του µεγάλου φιλοσόφου παρουσιάζεται κυρίως σαν µια φωνή µε 

αποτρεπτική δράση11
, διότι τον εµπόδιζε από τη συναναστροφή του µε ανθρώπους 

που δεν έπρεπε και λειτουργούσε σαν µια ασπίδα σωτηρίας από λανθασµένες 

κινήσεις. Ήταν σαν ένα αεράκι µέσα στη σκέψη του, το οποίο γαλήνευε την ψυχή του 

και έτσι µπορούσε µε απόλυτη ηρεµία να δέχεται τις θεϊκές εντολές12
. 

 Βλέπουµε λοιπόν ότι µέσα από τα πλατωνικά έργα, ο Σωκράτης επιθυµούσε 

να βαφτίσει το δαιµόνιον ως κάτι θεϊκό και να δείξει ότι αυτό αποτελούσε µια γέφυρα 

επικοινωνίας ανάµεσα στον ίδιο και τους θεούς. Ο ίδιος µάλλον ήθελε µ’ αυτόν τον 

τρόπο να τονίσει τη θεοσέβειά του και να παρουσιάσει τον εαυτό του ως εντολοδόχο 

και απεσταλµένο των θεών πάνω στη γη13
. 

 Πληροφορίες για το δαιµόνιον µπορούµε να αντλήσουµε και µέσα από τα 

έργα του Ξενοφώντα. Στην Aπολογία του ο πνευµατικός καθοδηγητής του Σωκράτη 

παρουσιάζεται να έχει αποτρεπτική δράση, διότι εµπόδιζε το µεγάλο φιλόσοφο να 

προετοιµάσει το απολογητικό του κείµενο (§4): «ἀλλὰ ναὶ µὰ ∆ία, φάναι αὐτόν, καὶ 

δὶς ἤδη ἐπιχειρήσαντός µου σκοπεῖν περὶ τῆς ἀπολογίας ἐναντιοῦταί µοι τὸ 

δαιµόνιον». Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στην Απολογία του Πλάτωνα, όπου εκεί το 

δαιµόνιο δεν εναντιώθηκε καθόλου κατά τη διάρκεια της δίκης, άρα και στις δυο 

                                                           
10

 Αποστολίδης, 2015: 872. 
11

 Αποστολίδης, 2015: 324. 
12

 Ζαλοκώστας, 2011: 19. 
13

 Adam, 2000: 19. 
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απολογίες ο θάνατος παρουσιάζεται ότι ήταν η καλύτερη λύση για τον άνθρωπο14
 που 

ήθελε να γλιτώσει τους Αθηναίους από την ηθική χρεοκοπία15
. 

 Όπως και στην Απολογία του Πλάτωνα έτσι και στην Απολογία του 

Ξενοφώντα, το δαιµόνιον παρουσιάζεται σαν ένα είδος φωνής, όµως στον Ξενοφώντα 

είναι πιο ξεκάθαρη η θεϊκή του καταβολή16
 (§12): «καινά γε µὴν δαιµόνια πῶς ἂν ἐγὼ 

εἰσφέροιµι λέγων ὅτι θεοῦ µοι φωνὴ φαίνεται σηµαίνουσα ὅ τι χρὴ ποιεῖν;». Τη φωνή 

αυτή τη βαφτίζει ο Σωκράτης ως «δαιµόνιον» (§13): «ἀλλ᾽ οἱ µὲν οἰωνούς τε καὶ 

φήµας καὶ συµβόλους τε καὶ µάντεις ὀνοµάζουσι τοὺς προσηµαίνοντας εἶναι, ἐγὼ δὲ 

τοῦτο δαιµόνιον καλῷ καὶ οἶµαι οὕτως ὀνοµάζων καὶ ἀληθέστερα καὶ ὁσιώτερα 

λέγειν τῶν τοῖς ὄρνισιν ἀνατιθέντων τὴν τῶν θεῶν δύναµιν». 

 Στην Απολογία του Ξενοφώντα το πνεύµα αυτό παρουσιάζεται σαν µια 

προφητική ικανότητα ή χάρισµα που ο Σωκράτης χρησιµοποιούσε όχι µόνο για τον 

ίδιο αλλά και για τους φίλους του, γιατί κόµιζε σε αυτούς τις συµβουλές των θεών17
 

(§13): «ὥς γε µὴν οὐ ψεύδοµαι κατὰ τοῦ θεοῦ καὶ τοῦτ᾽ ἔχω τεκµήριον· καὶ γὰρ τῶν 

φίλων πολλοῖς δὴ ἐξαγγείλας τὰ τοῦ θεοῦ συµβουλεύµατα οὐδεπώποτε ψευσάµενος 

ἐφάνην». 

 Στα Αποµνηµονεύµατα του Ξενοφώντα κάνει την εµφάνισή του το δαιµόνιον 

µε την γνώριµη αποτρεπτική λειτουργία, την οποία συναντήσαµε στα πλατωνικά 

έργα, καθώς και στην Απολογία του ίδιου (IV 8.5): «αὐτὸς δὲ πάλιν εἰπεῖν· οὐχ ὁρᾷς, 

ὦ Σώκρατες, ὅτι οἱ Ἀθήνησι δικασταὶ πολλοὺς µὲν ἤδη µηδὲν ἀδικοῦντας λόγῳ 

παραχθέντες ἀπέκτειναν, πολλοὺς δὲ ἀδικοῦντας ἀπέλυσαν; ἀλλὰ νὴ τὸν ∆ία, φάναι 

αὐτόν, ὦ Ἑρµόγενες, ἤδη µου ἐπιχειροῦντος φροντίσαι τῆς πρὸς τοὺς δικαστὰς 

ἀπολογίας ἠναντιώθη τὸ δαιµόνιον». 

 Πέρα από την αποτρεπτική λειτουργία του δαιµονίου, έτσι όπως τη 

συναντήσαµε στα πλατωνικά έργα, ο Ξενοφώντας δίνει και στο δαιµόνιο και 

διαστάσεις προτρεπτικές και αυτό διατυπώνεται ξεκάθαρα18
 στο ακόλουθο χωρίο από 

τα Αποµνηµονεύµατα (IV 8.1): «εἰ δέ τις, ὅτι φάσκοντος αὐτοῦ τὸ δαιµόνιον ἑαυτῷ 

προσηµαίνειν ἅ τε δέοι καὶ ἃ µὴ δέοι ποιεῖν ὑπὸ τῶν δικαστῶν κατεγνώσθη θάνατος, 

οἴεται αὐτὸν ἐλέγχεσθαι περὶ τοῦ δαιµονίου ψευδόµενον, ἐννοησάτω πρῶτον µὲν ὅτι 

οὕτως ἤδη τότε πόρρω τῆς ἡλικίας ἦν, ὥστ᾽, εἰ καὶ µὴ τότε, οὐκ ἂν πολλῷ ὕστερον 

                                                           
14

 Guthrie, 2005: 36. 
15

 Ζαλοκώστας, 2011: 36. 
16

 Αποστολίδης, 2015: 876. 
17

 Adam, 2000: 18. 
18

 Αποστολίδης, 2015: 326. 
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τελευτῆσαι τὸν βίον· εἶτα ὅτι τὸ µὲν ἀχθεινότατόν τε τοῦ βίου […] ἀνδρωδέστατα 

ἐνέγκας». 

 Το γεγονός ότι ο Σωκράτης είχε γνωστοποιήσει την ύπαρξη του δαιµονίου ως 

προφητικού σηµείου, αν και δεν το προσδιόριζε ποτέ19
, φαίνεται στα ακόλουθα 

αποσπάσµατα από τα Αποµνηµονεύµατα (I 1.2): «διετεθρύλητο γὰρ ὡς φαίη 

Σωκράτης τὸ δαιµόνιον ἑαυτῷ σηµαίνειν· ὅθεν δὴ καὶ µάλιστά µοι δοκοῦσιν αὐτὸν 

αἰτιάσασθαι καινὰ δαιµόνια εἰσφέρειν», (I 1.4): «ἀλλ᾽ οἱ µὲν πλεῖστοί φασιν ὑπό τε 

τῶν ὀρνίθων καὶ τῶν ἀπαντώντων ἀποτρέπεσθαί τε καὶ προτρέπεσθαι· Σωκράτης δ᾽ 

ὥσπερ ἐγίγνωσκεν, οὕτως ἔλεγε· τὸ δαιµόνιον γὰρ ἔφη σηµαίνειν. καὶ πολλοῖς τῶν 

συνόντων προηγόρευε τὰ µὲν ποιεῖν, τὰ δὲ µὴ ποιεῖν, ὡς τοῦ δαιµονίου 

προσηµαίνοντος· καὶ τοῖς µὲν πειθοµένοις αὐτῷ συνέφερε, τοῖς δὲ µὴ πειθοµένοις 

µετέµελε». 

 Ο Ξενοφώντας λοιπόν φαίνεται πως λάµβανε υπόψη του το γεγονός ότι ο 

Μέλητος και ο κύκλος του, όταν κατηγορούσαν το Σωκράτη για την απόρριψη των 

παραδεδοµένων θεών της πόλης , είχαν κατά νου τους το δαιµόνιον. Ο ίδιος λοιπόν 

προσπαθούσε να αποδείξει ότι αυτή η φωνή που κατοικούσε στη ψυχή του Σωκράτη 

ήταν ο τρόπος µε τον οποίο οι θεοί ερχόταν σε επικοινωνία µε το µεγάλο φιλόσοφο20
. 

 Το δαιµόνιον λοιπόν αυτό το εσωτερικό µαντείο21
 στη σκέψη του Σωκράτη, 

αποτέλεσε ένα αινιγµατικό σηµείο, ένα γρίφο όπου διάφοροι µελετητές προσπάθησαν 

να το λύσουν, ώστε να καταλάβουν το ρόλο που µπορεί να έπαιξε αυτό στον άνθρωπο 

που έκανε τη φιλοσοφία ανθρωποκεντρική22
 και υπηρέτησε την ανθρωπότητα 

διδάσκοντας το δρόµο της αλήθειας και της αρετής. 

 

  

                                                           
19

 Αποστολίδης, 2015: 877. 
20

 Guthrie, 2005: 120. 
21

 Adam, 2000: 17. 
22

 Adam, 2000: 8. 
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2. Η ΔΑΙΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 

 

2.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ 
 

Ο Πλούταρχος, ο επιµελής αναγνώστης της κλασικής γραµµατείας, 

συνεπαρµένος από το µεγαλείο της προσωπικότητας του Σωκράτη, προσπάθησε µέσα 

από την έρευνά του να προσδιορίσει την ταυτότητα της εσωτερικής φωνής που 

αντηχούσε στα βάθη της ψυχής του µεγάλου φιλοσόφου, ώστε να λύσει τον γρίφο 

αναφορικά µε την σχέση που είχε αναπτύξει µε το προσωπικό του δαιµόνιο o 

αρχιεπίσκοπος της γνώσης. 

Προκειµένου λοιπόν ο Χαιρώνειος συγγραφέας να φωτίσει το κοµµάτι της 

έρευνας, το οποίο σχετιζόταν µε τον πνευµατικό καθοδηγητή του Σωκράτη, 

τοποθέτησε το προς διερεύνηση ζήτηµα µέσα στο ιστορικό πλαίσιο µια συζήτησης, 

που αφορούσε την αφήγηση των γεγονότων σχετικά µε την ανακατάληψη της 

Καδµείας από τους Θηβαίους δηµοκρατικούς το 379 π.Χ23
. 

Μέσα σε αυτήν την ιστορική συζήτηση που εγκιβωτίζεται και το κεντρικό 

θέµα του έργου για τη φύση και τη δύναµη του δαιµονίου του Σωκράτη, 

τοποθετούνται και άλλα ενδιαφέροντα ζητήµατα, όπως το άνοιγµα του τάφου της 

Αλκµήνης και η αφορία που ακολούθησε µετά στην Αλίαρτο, καθώς και το ∆ήλιο 

πρόβληµα το οποίο είχε σχέση µε ένα χρησµό που δόθηκε στους ∆ηλίους, σύµφωνα 

µε τον οποίο έπρεπε να διπλασιάσουν το βωµό που υπήρχε στο νησί τους, ώστε να 

σταµατήσουν οι συµφορές για τους ίδιους αλλά και για τους υπόλοιπους Έλληνες. 

Οι συνωµότες λοιπόν που πάσχιζαν να απελευθερωθεί η πόλη τους από το 

σπαρτιατικό ζυγό, φαίνεται ότι πέρα από τον υψηλού επιπέδου πατριωτισµό που 

διέθεταν, ήταν βαθιά θρησκευόµενα και φιλοσοφηµένα άτοµα24
 µε ποικίλου τύπου 

ανησυχίες. Ενδεχοµένως αυτές οι συζητήσεις τους, οι οποίες δεν είχαν άµεση σχέση 

µε τον ιστορικό κορµό του έργου, να µην αποτελούσαν απλώς κοσµητικά στοιχεία 

αλλά να συνδέονται µε τη δαιµονολογία της πραγµατείας του Πλουτάρχου25
 και να 

αποτελούν ένα είδος προθαλάµου, πριν εισαχθεί ο αναγνώστης στην κεντρική 

συζήτηση σχετικά µε το δαιµόνιο του Σωκράτη. 

                                                           
23

 Roskam, 2010: 102. 
24

 Stoike, 1975: 236. 
25

 Riley, 1977: 260-262.  
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Το δαιµόνιο στην πρώτη του εµφάνιση στο Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιµονίου 

ταυτίζεται µε το θεό (578A): «Λακεδαιµονίοις ἀµήνιτον ἔοικεν εἶναι τὸ δαιµόνιον, ὡς 

προδείκνυσι τὰ σηµεῖα περὶ ὧν ἄρτι Λυσανορίδας ἡµῖν ἐκοινοῦτο». Στη συνέχεια 

γίνεται µια αναφορά σε αυτό ενδεχοµένως µε την έννοια του πνεύµατος (579F): 

«‘πρὶν δ’ ἐντυχεῖν ἐνηυλίσατο τῷ τάφῳ διανοούµενος ἀνελέσθαι τὰ λείψανα τοῦ 

σώµατος καὶ κοµίζειν εἰς Ἰταλίαν, εἰ µή τι νύκτωρ ὑπεναντιωθείη δαιµόνιον’. ὁ µὲν 

οὖν πατὴρ ταῦτ’ εἰπὼν ἐσιώπησεν». 

Η πραγµατική εισαγωγή στο κοµµάτι της δαιµονολογίας γίνεται µε την άποψη 

που διατυπώνει γύρω από αυτό το θέµα ο µάντης Θεόκριτος, ο οποίος ήδη από την 

αρχή υπογραµµίζει την αινιγµατική φύση του δαιµονίου, καθώς διερωτάται, αν 

πρόκειται για κάτι ψευδές ή αληθινό (580C): «‘Εἶεν’ εἶπεν ὁ Θεόκριτος, ‘τὸ δὲ 

δαιµόνιον, ὦ βέλτιστε, τὸ Σωκράτους ψεῦδος ἢ τί φαµεν;’». 

Προχωρώντας όµως τονίζει τη θεϊκή φύση του προσωπικού επιµελητή26
 του 

Σωκράτη και µάλιστα η προσωπική του άποψη ενισχύεται και µέσα από τη χρήση του 

δοξαστικού ρήµατος ἔδοξε (580 C). Για το µάντη αυτό το θεϊκό σηµείο, το οποίο 

αποκαλύπτεται στο Σωκράτη, είναι κάτι που τον ξεχωρίζει από τους άλλους ακόµα 

και από τους Πυθαγορείους27
 (580C): «ἐµοὶ γὰρ οὐδὲν οὕτω µέγα τῶν περὶ 

Πυθαγόρου λεγοµένων εἰς µαντικὴν ἔδοξε καὶ θεῖον». 

Επειδή ο Θεόκριτος επιθυµούσε να προσδώσει κύρος στα λεγόµενά του, 

επικαλείται την αυθεντία του Οµήρου και µάλιστα αποµόνωσε ένα στίχο από την 

Ιλιάδα (Κ 279): «ἐν πάντεσσι πόνοισι παρισταµένην», γιατί µέσω αυτού ήθελε να 

δείξει ότι, όπως ο Όµηρος τοποθέτησε την Αθηνά να στέκεται αρωγός δίπλα στον 

Οδυσσέα σε κάθε του βήµα, έτσι και το δαιµόνιο προσέφερε στο µεγάλο φιλόσοφο 

µια όραση (ὄψιν), η οποία φώτιζε το δρόµο της ζωής του (580C-D): «τοιαύτην ἔοικε 

Σωκράτει τοῦ βίου προποδηγὸν ἐξ ἀρχῆς τινα συνάψαι τὸ δαιµόνιον ὄψιν, ‘ἥ’ µόνη 

‘οἱ πρόσθεν ἰοῦσα τίθει φάος’ ἐν πράγµασιν ἀδήλοις καὶ πρὸς ἀνθρωπίνην 

ἀσυλλογίστοις φρόνησιν».  

Μέσα από αυτόν τον παραλληλισµό επεδίωκε να δείξει ότι το δαιµόνιο ήταν 

ένας σηµαντικός οδηγός στη ζωή του ανθρώπου που µεθούσε µέσα από την 

συναναστροφή του µε τους συνανθρώπους του. Ακόµα για να τονίσει το γεγονός ότι 

ήθελε να λειτουργήσει σαν µια ασπίδα σωτηρίας για το Σωκράτη, προκειµένου να τον 

προστατεύσει από ενδεχόµενους κινδύνους, τονίζει την επαναληπτικότητα της 
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επικοινωνίας τους28
 (580D): «ἐν οἷς αὐτῷ συνεφθέγγετο πολλάκις τὸ δαιµόνιον 

ἐπιθειάζον ταῖς αὐτοῦ προαιρέσεσι». 

Έπειτα αναφέρει ότι την πλέον αξιόπιστη πηγή που µπορεί να προσφέρει 

σηµαντικές πληροφορίες γύρω από το ζήτηµα, αποτελεί ο ίδιος ο κύκλος του 

Σωκράτη και συγκεκριµένα ο Σιµµίας (580D): «τὰ µὲν οὖν πλείονα καὶ µείζονα 

Σιµµίου χρὴ καὶ τῶν ἄλλων ἐκπυνθάνεσθαι Σωκράτους ἑταίρων». Την πρόθεσή του 

να τονίσει τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που µπορεί να αντλήσει κάποιος για το 

δαιµόνιο του Σωκράτη µέσα από τους γνωστούς του την εκδηλώνει και µέσα από τη 

χρήση των παραθετικών του συγκριτικού βαθµού πλείονα καὶ µείζονα. 

Βέβαια προκειµένου να φωτίσει το κοµµάτι της έρευνας για το πνεύµα που 

κατοικούσε στη σκέψη του ανθρώπου που ήθελε να φωτίσει τους συνανθρώπους του 

µε την παιδεία, σαν επιδέξιος ρήτορας φέρνει στο προσκήνιο µια προσωπική του 

µαρτυρία «ἐµοῦ δὲ παρόντος». Αξίζει να σηµειωθεί ότι τέτοιου είδους διηγήσεις από 

αυτόπτες µάρτυρες παίζουν σηµαντικό ρόλο, όταν συνδέονται µε ιστορίες που 

σχετίζονται µε θαυµαστά γεγονότα29
. 

Η ιστορία που θα προσκοµίσει ο Θεόκριτος ως αποδεικτικό στοιχείο 

παρουσιάζει την τυπική αρχή, η οποία συνηθίζεται σε τέτοιου τύπου αφηγήσεις και 

περιλαµβάνει την αναφορά στην ηµεροµηνία, στον τόπο καθώς και στα άτοµα που θα 

πρωταγωνιστήσουν σ’ αυτή30
 (580 D): «ἐµοῦ δὲ παρόντος, ὅτε πρὸς Εὐθύφρονα τὸν 

µάντιν ἥκοµεν, ἔτυχε µέν, ὦ Σιµµία, µέµνησαι γάρ, ἄνω πρὸς τὸ Σύµβολον Σωκράτης 

καὶ τὴν οἰκίαν τὴν Ἀνδοκίδου βαδίζων ἅµα τι διερωτῶν καὶ διασείων τὸν Εὐθύφρονα 

µετὰ παιδιᾶς».  

Κύριοι πρωταγωνιστές στην ιστορία που θα αφηγηθεί ο Θεόκριτος πέρα από 

τον ίδιο είναι: ο Σωκράτης, ο µάντης Ευθύφρονας και ο Σιµµίας. Ο Θεόκριτος, 

λοιπόν, ενώ είχε πάει να συναντήσει τον Ευθύφρονα, έτυχε να είναι παρών σε ένα 

συνηθισµένο στιγµιότυπο από τον καθηµερινό βίο του Σωκράτη και το οποίο είχε να 

κάνει µε τη διαλεκτική µέθοδο που εφάρµοζε ο µεγάλος φιλόσοφος, διότι δεν υπήρχε 

µεγαλύτερος τεχνίτης απ’ αυτόν στη συναναστροφή µε τους γύρω του και ιδίως µε 

τους νέους31
. 

Συγκεκριµένα ενώ ο Σωκράτης βάδιζε παράλληλα µε τους άλλους 

συνοµιλητές προς το Σύµβολο και την οικία του Ανδοκίδη, έθετε κάποια ερωτήµατα 

                                                           
28

 Schröder, 2010: 160. 
29

 Stoike, 1975: 257. 
30

 Stoike, 1975: 258. 
31

 Adam, 2000: 31. 



16 

 

στον Ευθύφρονα µένοντας έτσι πιστός στη διαλεκτική του µέθοδο. Το 

επίρρηµα ἄφνω, το οποίο συναντάµε και στη Μήδεια του Ευριπίδη (1205), µας 

µεταφέρει στο θαυµαστό κόσµο του δαιµονίου του Σωκράτη, καθώς η 

αυτοσυγκέντρωσή του στην προκειµένη περίπτωση έχει να κάνει µε το δαιµόνιό του32
 

(580F): «ἄφνω δ’ ἐπιστὰς καὶ σιωπήσας προσέσχεν αὑτῷ συχνὸν χρόνον, εἶτ’ 

ἀναστρέψας ἐπορεύετο τὴν διὰ τῶν κιβωτοποιῶν καὶ τοὺς προκεχωρηκότας ἤδη τῶν 

ἑταίρων - - - γεγονέναι τὸ δαιµόνιον». Μέσα σε αυτήν την ατµόσφαιρα 

αυτοσυγκέντρωσης, το δαιµόνιο επισκέφτηκε το Σωκράτη µε το συνηθισµένο τρόπο 

που κάνει και στα πλατωνικά έργα, όπως στην Απολογία (31d). 

Ο λόγος που έκανε αυτή την επίσκεψη ήταν επειδή ήθελε να αποτρέψει το 

Σωκράτη από το να προχωρήσει µπροστά, διότι ενδεχοµένως αυτή του η κίνηση να 

ελλόχευε κινδύνους. Την συµβουλή αυτή ο πνευµατικός φωστήρας τη µοιράστηκε και 

µε τους υπόλοιπους συντρόφους που ήταν γύρω του. Οι περισσότεροι από αυτούς την 

ακλούθησαν (580E): «οἱ µὲν οὖν πολλοὶ συνανέστρεφον, ἐν οἷς κἀγὼ τοῦ 

Εὐθύφρονος ἐχόµενος», όµως υπήρξαν και κάποιοι αντιρρησίες, οι οποίοι την 

περιφρόνησαν (580E): «νεανίσκοι δέ τινες τὴν εὐθεῖαν βαδίζοντες ὡς δὴ τὸ 

Σωκράτους ἐλέγξοντες δαιµόνιον ἐπεσπάσαντο Χάριλλον τὸν αὐλητὴν ἥκοντα καὶ 

αὐτὸν µετ’ ἐµοῦ εἰς Ἀθήνας πρὸς Κέβητα». Οι αντιθετικοί σύνδεσµοι µέν και δέ είναι 

τοποθετηµένοι ακριβώς για να δείξουν τη διάσταση απόψεων γύρω από το κοµµάτι 

της δαιµονολογίας. 

Αυτοί λοιπόν που δεν άκουσαν το Σωκράτη βρέθηκαν αντιµέτωποι µε την 

κακοτυχία, γιατί, ενώ πήραν την απόφαση να προπορευτούν, συνάντησαν µια αγέλη 

χοίρων και γέµισαν ακαθαρσίες (580F): «πορευοµένοις δ’ αὐτοῖς διὰ τῶν 

ἑρµογλύφων παρὰ τὰ δικαστήρια σύες ἀπαντῶσιν ἀθρόαι βορβόρου περίπλεαι καὶ 

κατ’ ἀλλήλων ὠθούµεναι διὰ πλῆθος, ἐκτροπῆς δὲ µὴ παρούσης τοὺς µὲν ἀνέτρεψαν 

ἐµβαλοῦσαι τοὺς δ’ ἀνεµόλυναν. ἧκεν οὖν καὶ ὁ Χάριλλος οἴκαδε τά τε σκέλη καὶ τὰ 

ἱµάτια βορβόρου µεστός». 

Η στόχευση του Θεόκριτου µέσα από την αφήγηση αυτής της κωµικής 

ιστορίας ήταν να τονίσει τη δύναµη της ουράνιας έµπνευσης33
 του Σωκράτη, καθώς 

και τη θεϊκή της προέλευση (580F): «ὥστ’ ἀεὶ τοῦ Σωκράτους δαιµονίου µεµνῆσθαι 

µετὰ γέλωτος ἡµᾶς σφόδρα θαυµάζοντας, εἰ µηδαµοῦ προλείπει τὸν ἄνδρα µηδ’ 

ἀµελεῖ τὸ θεῖον αὐτοῦ». Το επίρρηµα ἀεὶ υπογραµµίζει ότι το δαιµόνιο δεν πρέπει να 
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λησµονηθεί από τους ανθρώπους και αυτό ανακαλεί στη µνήµη µας τη διάσηµη ρήση 

του Θουκυδίδη (Α22): «κτῆµά τε ἐς αἰεί», ο οποίος ήθελε να αφήσει το έργο του 

ευγενή παρακαταθήκη στις µελλοντικές γενιές.  

Η άποψη του Θεόκριτου ότι ο Σωκράτης διέθετε ένα είδος δαιµονικής όρασης 

(ὄψις), η οποία του έδειχνε το δρόµο, όταν επρόκειτο να πάρει δύσκολες αποφάσεις, 

έχει θεωρηθεί από κάποιους µελετητές αρκετά επιφανειακή και ότι χρησιµοποιήθηκε 

από τον Πλούταρχο σαν ένα είδος εισαγωγής στο προς διερεύνηση θέµα. Κάποιες 

αναφορές που γίνονται από το µάντη για το θεϊκό οιωνό του µεγάλου διδασκάλου της 

αρετής και της αλήθειας παρουσιάζουν γειτνίαση µε αντίστοιχες που υπάρχουν στον 

Απουλήιο και στον Μάξιµο Τύριο. Ο Πλούταρχος όµως συγκριτικά µε τους 

προαναφερθέντες συγγραφείς ίσως να προσπάθησε να κάνει µια πιο 

εµπεριστατωµένη έρευνα γύρω από αυτό το θέµα34
.  

Ο επόµενος οµιλητής που παίρνει τη σκυτάλη, ώστε να εκφράσει και αυτός µε 

τη σειρά του την άποψή του για το δαιµόνιο του Σωκράτη, είναι ο Γαλαξίδωρος, ένας 

από τους κυριότερους Θηβαίους πολιτικούς σύµφωνα µε τα Ελληνικά του Ξενοφώντα 

(3.5.1). Το γεγονός ότι οι απόψεις των οµιλητών σχετικά µε τον εσωτερικό 

επιµελητή35
 του Σωκράτη δεν αποτελούν δογµατικές κρίσεις αλλά υποκειµενικές 

απόψεις ενισχύεται από το γεγονός ότι και ο Γαλαξίδωρος, για να εισαγάγει την 

γνώµη του για το δαιµόνιο, χρησιµοποιεί το δοξαστικό ρήµα οἴει. 

Έχει ειπωθεί ότι στη συγκεκριµένη πραγµατεία ο Γαλαξίδωρος ήταν αυτός 

που έκανε την πρώτη σοβαρή ερµηνευτική απόπειρα σχετικά µε τον πνευµατικό 

οδηγό του Σωκράτη36
. Ο ίδιος ήθελε να περιβάλει το µύστη της φιλοσοφίας µ’ έναν 

προστατευτικό µανδύα, καθώς επιθυµούσε να διατηρήσει την υπεροχή του ως 

ανθρώπου της λογικής37
. Η ερµηνεία που δίνει είναι ορθολογιστική38

, διότι το 

δαιµόνιο γι’ αυτόν ίσως αποτελούσε ένα ασήµαντο εξωτερικό θέµα, κάτι που δεν είχε 

ιδιαίτερη σηµασία39
, επειδή ακριβώς ήθελε να προστατεύσει το Σωκράτη.  

Αυτός λοιπόν ο Θηβαίος πολιτικός που απέρριπτε την ξεχωριστή δύναµη του 

δαιµονίου, θεωρούσε ότι ο Σωκράτης βασιζόµενος στην κοινή µαντική ικανότητα που 

υπάρχει σ’ όλους και µε τη βοήθεια της πείρας µπορούσε να κρίνει την έκβαση των 

γεγονότων που δεν µπορούσαν να ερµηνευτούν µε βάση τη λογική (580F): «καὶ ὁ 
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Γαλαξίδωρος ‘οἴει γάρ,’ ἔφη ‘Θεόκριτε, τὸ Σωκράτους δαιµόνιον ἰδίαν καὶ περιττὴν 

ἐσχηκέναι δύναµιν, οὐχὶ τῆς κοινῆς µόριόν τι ἀνάγκης τὸν ἄνδρα πείρᾳ 

βεβαιωσάµενον ἐν τοῖς ἀδήλοις καὶ ἀτεκµάρτοις τῷ λογισµῷ ῥοπὴν ἐπάγειν;». 

Ένα τυχαίο φτάρνισµα ή µια τυχαία κουβέντα αρκούσαν, ώστε να εξαχθούν 

τα συµπεράσµατα που έπρεπε (581A): «ὡς γὰρ ὁλκὴ µία καθ’ αὑτὴν οὐκ ἄγει τὸν 

ζυγόν, ἰσορροποῦντι δὲ βάρει προστιθεµένη κλίνει τὸ σύµπαν ἐφ’ ἑαυτήν, οὕτω 

πταρµὸς ἢ κληδὼν ἤ τι τοιοῦτον σύµβολον - - - καὶ κοῦφον ἐµβριθῆ διάνοιαν 

ἐπισπάσασθαι πρὸς πρᾶξιν·  δυεῖν δ’ ἐναντίων λογισµῶν θατέρῳ προσελθὸν ἔλυσε τὴν 

ἀπορίαν τῆς ἰσότητος ἀναιρεθείσης, ὥστε κίνησιν γίγνεσθαι καὶ ὁρµήν.» 

Αξιοπρόσεχτο είναι ότι στο προαναφερθέν χωρίο ο σύνδεσµος ὡς ίσως 

εισάγει αναφορικές-παραβολικές προτάσεις, κάτι το οποίο ενισχύεται και από το 

τροπικό επίρρηµα οὕτω που ακολουθεί. Ο Γαλαξίδωρος ενδεχοµένως µέσα από αυτό 

το συντακτικό πλαίσιο ήθελε να παραλληλίσει καταστάσεις και συγκεκριµένα να 

δείξει ότι, όπως µια δραχµή από µόνη της δεν αρκεί, για να κάνει µια ζυγαριά να 

γείρει, αλλά αν προστεθεί σε ένα από τα βάρη που ισορροπούν, τότε µπορεί να κλίνει 

το σύνολο του ζυγού προς το µέρος της, έτσι και µια τυχαία κουβέντα ή ένα 

φτάρνισµα από µόνα τους µπορεί να µην επαρκούν, ώστε να οδηγήσουν στη δράση 

µια διάνοια, αλλά αν προστεθούν στους αντίρροπους λογισµούς, τότε µπορεί να 

προκληθεί κίνηση και ορµή. 

Μέσα από αυτή την παροµοίωση ο Γαλαξίδωρος έδωσε στην αφήγησή του 

λογοτεχνικό άρωµα και αυτό είναι φυσικά κάτι που αντανακλά τον τρόπο γραφής του 

Πλουτάρχου. Ο λόγος του Θηβαίου πολιτικού απηχεί και στωικές αντιλήψεις και 

αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι τυχαίες κουβέντες και τα φταρνίσµατα ανήκουν 

στο πλαίσιο της τεχνικής µαντείας40
, κάτι που συναντάµε και στον Κικέρωνα (De div. 

1.102-4, 2.83-4.) Ο Γαλαξίδωρος λοιπόν ίσως δίνει την εντύπωση ότι έχει 

τοποθετήσει τον εαυτό του σε µια γωνία41
 και ότι δεν ήταν στις αρχικές του 

προθέσεις η υπεράσπιση της καθηµερινής µαντικής, αλλά να δείξει ότι δεν πρέπει να 

αποδίδουµε µεγάλη σηµασία στο δαιµόνιο42
, προκειµένου να µη µειωθεί ο Σωκράτης. 

Ο Πολύµνης, ο πατέρας του σπουδαίου Θηβαίου πολιτικού Επαµεινώνδα, 

είναι το επόµενο πρόσωπο που θα προσπαθήσει και αυτό µε τη σειρά του να βάλει 

ένα λιθαράκι στο κοµµάτι της έρευνας αναφορικά µε το δαιµόνιο του Σωκράτη. 
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Αρχικά φαίνεται να ασπάζεται τη γνώµη του Γαλαξίδωρου για το δαιµόνιο του 

Σωκράτη, διότι φέρνει στο προσκήνιο µια ιστορία που είχε ακούσει από κάποιο 

µαθητή του Σωκράτη τον Τερψίωνα, τον οποίο συναντάµε και στον Φαίδωνα του 

Πλάτωνα (59c). 

Σύµφωνα µε αυτόν το πνεύµα που καθοδηγούσε το Σωκράτη ήταν ένα 

φτάρνισµα τόσο για τον ίδιο όσο και για τους υπόλοιπους (581B): «καὶ αὐτός, ὦ 

Γαλαξίδωρε, Μεγαρικοῦ τινος ἤκουσα, Τερψίωνος δὲ ἐκεῖνος, ὅτι τὸ Σωκράτους 

δαιµόνιον πταρµὸς ἦν, ὅ τε παρ’ αὐτοῦ καὶ ὁ παρ’ ἄλλων. ἑτέρου µὲν γὰρ πταρόντος 

ἐκ δεξιᾶς εἴτ’ ὄπισθεν εἴτ’ ἔµπροσθεν ὁρµᾶν αὐτὸν ἐπὶ τὴν πρᾶξιν, εἰ δ’ ἐξ ἀριστερᾶς, 

ἀποτρέπεσθαι·  τῶν δ’ αὐτοῦ πταρµῶν τὸν µὲν ἔτι µέλλοντος βεβαιοῦν τὸν δ’ ἤδη 

πράσσοντος ἐπέχειν καὶ κωλύειν τὴν ὁρµήν». 

Αυτός ο πταρµός σύµφωνα µε την παραπάνω διήγηση είχε τόσο αποτρεπτική 

όσο και προτρεπτική δράση. Μετά όµως από αυτήν την αναφορά ο Πολύµνης και 

µέσα από τη χρήση του αντιθετικού συνδέσµου ἀλλ’ εκφράζει ανοιχτά την αντίθεση 

του απέναντι στην θέση του Γαλαξίδωρου σχετικά µε το δαιµόνιο του Σωκράτη, ο 

οποίος πίστευε ότι η εικόνα του Σωκράτη ως ορθολογιστή µπορούσε να αλλοιωθεί 

εξαιτίας του δαιµονίου και γι’ αυτό ίσως το λόγο ήθελε να µειώσει το ρόλο που 

έπαιζε αυτό στη ζωή του.  

Όπως και οι προηγούµενοι συνοµιλητές του, αποφεύγει το δογµατισµό και 

εκφράζει και αυτός τη γνώµη του µέσα από τη χρήση του δοξαστικού ρήµατος δοκεῖ. 

Αρχικά αναφέρει πως, αν ο αδιάκοπος αναζητητής της αλήθειας καθοδηγούνταν 

µαντικά από φταρνίσµατα, ο ίδιος δε θα ισχυριζόταν ότι τον καθοδηγεί το δαιµόνιο 

(581B): «ἀλλ’ ἐκεῖνό µοι δοκεῖ θαυµαστόν, εἰ πταρµῷ χρώµενος οὐ τοῦτο τοῖς 

ἑταίροις ἀλλὰ δαιµόνιον εἶναι τὸ κωλῦον ἢ κελεῦον ἔλεγε». 

Ο Πολύµνης θεωρεί ότι το ψεύδος ήταν κάτι άγνωστο για το Σωκράτη, ο 

οποίος ήταν ένας ολοκληρωµένος φιλόσοφος43
 και υπέρµαχος της αλήθειας και της 

απλότητας, δυο ιδιότητες που τον ξεχώριζαν και τον καθιστούσαν σπουδαίο (581B): 

«τύφου γὰρ ἂν ἦν τινος, ὦ φίλε, κενοῦ καὶ κόµπου τὸ τοιοῦτον, οὐκ ἀληθείας καὶ 

ἁπλότητος οἷς τὸν ἄνδρα µέγαν ὡς ἀληθῶς καὶ διαφέροντα τῶν πολλῶν γεγονέναι 

δοκοῦµεν». Εποµένως ο πατέρας του Επαµεινώνδα δεν µπορούσε να διανοηθεί ότι ο 

άνθρωπος µε την γαλήνια ψυχή44
 και το αδαµάντινο ήθος θα µπορούσε να 

καθοδηγείται από εξωτερικές φωνές ή φταρνίσµατα (581B): «ὑπὸ φωνῆς ἔξωθεν ἢ 

                                                           
43

 Riley, 1977: 269. 
44

 Riley, 1977: 269. 



20 

 

πταρµοῦ τινος ὁπηνίκα τύχοι θορυβούµενον ἐκ τῶν πράξεων ἀνατρέπεσθαι καὶ 

προΐεσθαι τὸ δεδογµένον». 

Στη συνέχεια ο ίδιος προβάλλει το µεγαλείο της προσωπικότητας του 

Σωκράτη παρουσιάζοντας σηµαντικές πτυχές της. Ο Σωκράτης ήταν ένας άνθρωπος 

αδέκαστος, ο οποίος ήταν ολόψυχα αφοσιωµένος και ταγµένος στο λειτούργηµα που 

ασκούσε. Γι’ αυτό το λόγο σ’ ολόκληρη τη ζωή του παρέµεινε πάµπτωχος, καθώς δε 

δεχόταν χρήµατα για τις υπηρεσίες που προσέφερε σε αντίθεση µε τους σοφιστές, οι 

οποίοι αµείβονταν για τα µαθήµατα που παρέδιδαν45
.  

Ακόµα ήταν προσκολληµένος µε τη φιλοσοφία46
, την οποία υπηρέτησε πιστά 

µέχρι το τέλος της ζωής του, χωρίς να φοβηθεί το θάνατο (581C): «πενίᾳ γὰρ 

ἐµµεῖναι παρὰ πάντα τὸν βίον ἑκουσίως σὺν ἡδονῇ καὶ χάριτι τῶν διδόντων ἔχειν 

δυνάµενον καὶ φιλοσοφίας µὴ ἐκστῆναι πρὸς τοσαῦτα κωλύµατα καὶ τέλος εἰς 

σωτηρίαν καὶ φυγὴν αὐτῷ σπουδῆς ἑταίρων καὶ παρασκευῆς εὐµηχάνου γενοµένης 

µήτε καµφθῆναι λιπαροῦσι µήθ’ ὑποχωρῆσαι τῷ θανάτῳ πελάζοντι». 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν δείγµατα µιας ιδιαίτερης και 

ξεχωριστής προσωπικότητας, η οποία δε θα βασιζόταν σε σηµάδια καθηµερινής 

µαντικής, που σχετίζονταν µε την τύχη47
, προκειµένου να εκµαιεύσει συµπεράσµατα. 

Για τον Πολύµνη κάποια ανώτερη αρχή αποτελούσε τον οδηγό του µεγάλου 

φιλοσόφου (581D): «χρῆσθαι δ’ ἀτρέπτῳ τῷ λογισµῷ πρὸς τὸ δεινόν, οὐκ ἔστιν 

ἀνδρὸς ἐκ κληδόνων ἢ πταρµῶν µεταβαλλοµένην ὅτε τύχοι γνώµην ἔχοντος ἀλλ’ ὑπὸ 

µείζονος ἐπιστασίας καὶ ἀρχῆς ἀγοµένου πρὸς τὸ καλόν». 

Ο ίδιος φαίνεται να θεωρούσε ότι το δαιµόνιο αποτελούσε µια ανώτερη 

δύναµη που υποδείκνυε στο Σωκράτη τι έπρεπε να κάνει και τον βοηθούσε να 

προβλέπει σηµαντικά γεγονότα, όπως ήταν η καταστροφή των Αθηναίων στη Σικελία 

(581D): «ἀκούω δὲ καὶ τὴν ἐν Σικελίᾳ τῆς Ἀθηναίων δυνάµεως φθορὰν προειπεῖν 

αὐτὸν ἐνίοις τῶν φίλων». Το ειδικό απαρέµφατο προειπεῖν48
 αναφέρεται ακριβώς 

στην ικανότητα του φιλοσόφου να προφητεύει περιστατικά βαρύνουσας σηµασίας. 

Ο Σωκράτης λοιπόν ήταν ένας εξαιρετικός φιλόσοφος που πέρα από αυτήν 

του την ιδιότητα ήταν και ενεργός πολίτης49
, καθώς τον βλέπουµε να ανησυχεί για 

την πόλη του και να προλέγει τη Σικελική καταστροφή αλλά και να συµµετέχει ο 
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ίδιος στη µάχη που έγινε στο ∆ήλιο το 423 π.Χ. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της µάχης, 

στην περιοχή της Πάρνηθας, κάποιοι από τους Αθηναίους ιππείς δεν υπάκουσαν στο 

δαιµόνιο και ακλούθησαν διαφορετικό δρόµο από αυτόν που τους υπέδειξε ο 

εσωτερικός επιµελητής50
 του Σωκράτη, µε αποτέλεσµα να οδηγηθούν στο θάνατο.  

Η ανυπακοή51
 είχε ολέθριες συνέπειες για τους ίδιους, διότι δεν ακολούθησαν 

τη συµβουλή του δαιµονίου µε αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους (581E): «‘πολλὰ 

δὲ φίλους τινὰς καὶ λοχίτας οἷς συνέβη µετ’ αὐτοῦ παρὰ τὴν Πάρνηθα φεύγουσιν ὑπὸ 

τῶν ἡµετέρων ἱππέων ἀποθανεῖν, ὡς τοῦ Σωκράτους δαιµονίου παρακούσαντας 

ἑτέραν ὁδὸν οὐχ ἣν ἐκεῖνος ἦγε τρεποµένους ἀπὸ τῆς µάχης. ταῦτα δ’ οἶµαι καὶ 

Σιµµίαν ἀκηκοέναι.’ ‘πολλάκις’ ὁ Σιµµίας ἔφη ‘καὶ πολλῶν·  διεβοήθη γὰρ οὐκ ἠρέµα 

τὸ Σωκράτους Ἀθήνησιν ἐκ τούτων δαιµόνιον’». 

Ο Πολύµνης προκειµένου να ενισχύσει την αξιοπιστία των λεγοµένων του 

αναφέρει ότι ο κυριότερος µάρτυρας που µπορεί να επιβεβαιώσει τα λεγόµενά του 

είναι ο Σιµµίας (581E): «ταῦτα δ’ οἶµαι καὶ Σιµµίαν ἀκηκοέναι», ο οποίος ανήκε στον 

κύκλο του Σωκράτη και θα αποτελέσει ένας από τους κεντρικούς οµιλητές52
 στη 

συζήτηση σχετικά µε το προσωπικό δαιµόνιο του Σωκράτη. Ο Σιµµίας αποκρίθηκε 

στον πατέρα του σπουδαίου πολιτικού Επαµεινώνδα ότι όντως πολλές φορές και από 

πολλούς έχει ακούσει για την ιστορία στην Πάρνηθα.  

Μάλιστα χαρακτηριστικό είναι το ετυµολογικό σχήµα της επανάληψης του 

θέµατος πολλ- στην απάντηση του Σιµµία (581A): «‘πολλάκις’ ὁ Σιµµίας ἔφη ‘καὶ 

πολλῶν’», ο οποίος µέσα από αυτή την ακουστική εντύπωση ήθελε να επιβεβαιώσει 

τον ισχυρισµό του Πολύµνη και µάλιστα να υπογραµµίσει την συχνότητα αλλά και το 

πλήθος των ανθρώπων, που γνώριζαν αυτή την ιστορία. Συνεχίζοντας λέει ότι 

εξαιτίας αυτών των προβλέψεων ο µυστικός αγγελιαφόρος53
 του Σωκράτη έγινε 

αντικείµενο συζήτησης στην Αθήνα (581E): «διεβοήθη γὰρ οὐκ ἠρέµα τὸ Σωκράτους 

Ἀθήνησιν ἐκ τούτων δαιµόνιον». 

Ο πατέρας λοιπόν του Θηβαίου πολιτικού Επαµεινώνδα φαινόταν 

απρόθυµος54
 να δεχτεί τη θεωρία των φταρνισµάτων, επειδή θεωρούσε ότι κάτι τέτοιο 

δεν ταίριαζε µε το µεγαλείο της προσωπικότητας του Σωκράτη, ο οποίος µέσω του 

δαιµονίου είχε την ικανότητα να προβλέπει γεγονότα όπως η Σικελική καταστροφή 
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αλλά και να προσπαθεί να υποδείξει στους Αθηναίους ιππείς στην περιοχή της 

Πάρνηθας το δρόµο που έπρεπε να ακολουθήσουν, ώστε να διασωθούν55
.  

Ο Σωκράτης αποτελούσε τον τέλειο φιλόσοφο, ο οποίος ήταν ανοιχτός στη 

δαιµονική καθοδήγηση όλες τις ώρες και έτσι µ’ αυτόν τον τρόπο µπορούσε να 

προβλέπει γεγονότα κλιµακούµενης επικινδυνότητας, από την επίθεση των χοίρων 

στο περιστατικό µε το µάντη Ευθύφρονα µέχρι την πανωλεθρία που υπέστησαν οι 

Αθηναίοι στη Σικελική εκστρατεία. Ήταν ένας άνθρωπος στον οποίο ενυπήρχε και η 

φιλοσοφική ιδιότητα, καθώς και αυτή του πολίτη56
. 

Έπειτα το λόγο παίρνει ο Φειδόλαος, ο οποίος είναι σύµφωνος µε τις απόψεις 

του Πολύµνη, αντικρούει τους ισχυρισµούς του Γαλαξίδωρου57
 και παρακινεί τον 

Σιµµία να προστατέψει το δαιµόνιο του Σωκράτη από τα φταρνίσµατα και τις τυχαίες 

κουβέντες. Γι’ αυτόν ο προσωπικός καθοδηγητής ισοδυναµεί µε το µεγαλύτερο 

κατόρθωµα της µαντικής, που διέθετε υπερφυσική δύναµη58
 (581F): «‘Τί οὖν,’ ὁ 

Φειδόλαος εἶπεν ‘ὦ Σιµµία; Γαλαξίδωρον ἐάσωµεν παίζοντα καταβάλλειν τοσοῦτο 

µαντείας ἔργον εἰς πταρµοὺς καὶ κληδόνας οἷς καὶ οἱ πολλοὶ καὶ ἰδιῶται περὶ µικρὰ 

προσχρῶνται καὶ παίζοντες’». 

Μάλιστα σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, τα σηµάδια της καθηµερινής µαντικής 

οι άνθρωποι τα χρησιµοποιούσαν για δευτερεύοντα ζητήµατα, όταν όµως έπρεπε να 

αντιµετωπίσουν πιο κρίσιµες καταστάσεις τότε γίνονταν πιο συνεσταλµένοι. Για να 

µπορέσει να προσδώσει κύρος στα λεγόµενά του παραθέτει και ένα στίχο από τον 

Αυτόλυκο του Ευριπίδη (απόσπ. 282, 22): «οὐδεὶς σιδήρου ταῦτα µωραίνει πέλας;». 

Πίσω βέβαια από αυτή την παράθεση κρύβεται ο Πλούταρχος, καθώς οι συγγραφείς 

της ύστερης αρχαιότητας συνήθιζαν να κάνουν αναφορές στους πνευµατικούς ταγούς 

της κλασικής γραµµατείας προκειµένου να ενδυναµώσουν και να επισφραγίσουν µια 

άποψη59
. 

Μέσα σ’ αυτό το παιχνίδι του διαλόγου, το οποίο εξυπηρετεί και δραµατικές 

σκοπιµότητες60
, και πριν ξεκινήσει ο Σιµµίας να µιλάει, ο Γαλαξίδωρος προβάλλει 

δυο επιχειρήµατα προκειµένου να υποστηρίξει την ποικιλία της µαντικής, την οποία 

έχει προσκοµίσει61
. Αρχικά αναφέρει ότι το φτάρνισµα ή µια τυχαία κουβέντα µπορεί 
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να αποτελέσουν ενδείξεις σπουδαίων γεγονότων. Για να στηρίξει τη θέση του, 

εφαρµόζει την τεχνική της παροµοίωσης, την οποία είδαµε να χρησιµοποιεί και πιο 

πριν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η δοµή της παροµοίωσης που χρησιµοποιεί 

ενδεχοµένως να παρουσιάζει γειτνίαση και µε την οµηρική παροµοίωση, η οποία 

αποτελείται από το αναφορικό και το δεικτικό µέρος και έχει τον κοινό όρο.  

Η παροµοίωση αυτή έχει να κάνει σχέση µε το χώρο της ιατρικής, όπου 

κάποια σηµάδια, όπως οι σφυγµοί και οι φουσκάλες, µπορεί να αποτελέσουν σηµάδια 

για ασθένεια, αλλά και µε το χώρο των ναυτικών, όπου η φωνή κάποιου πουλιού ή το 

πέρασµα κάποιου σύννεφου αποτελούσαν οιωνούς για ταχύτερη κίνηση (581F-

582A): «ὡς γὰρ ἐν ἰατρικῇ σφυγµὸς ἢ φλύκταινα µικρὸν οὐ µικροῦ δὲ σηµεῖόν ἐστι, 

καὶ κυβερνήτῃ πελαγίου φθόγγος ὄρνιθος ἢ διαδροµὴ κνηκίδος ἀραιᾶς πνεῦµα 

σηµαίνει καὶ κίνησιν τραχυτέραν θαλάσσης». 

Έτσι, λοιπόν, όπως τα παραπάνω σηµάδια µπορεί να αποτελέσουν ενδείξεις 

για κάποια ασθένεια ή για ανάπτυξη µεγαλύτερης ταχύτητας στο θαλάσσιο χώρο, έτσι 

και ο πταρµὸς ἢ κληδὼν µπορεί να σηµατοδοτήσουν την πραγµατοποίηση πολύ 

σηµαντικών γεγονότων (582A): «οὕτω µαντικῇ ψυχῇ πταρµὸς ἢ κληδὼν οὐ µέγα καθ’ 

αὑτὸ µεγάλου δὲ σηµεῖον συµπτώµατος». 

Σύµφωνα µε το δεύτερο επιχείρηµά του δεν µπορούµε να αντιληφθούµε τις 

συνδέσεις που έχουν αυτά τα σηµάδια µε τα µελλοντικά γεγονότα και γι’ αυτό το 

λόγο δεν πρέπει να απορρίπτουµε τη χρήση τους62
. Για να µπορέσουµε να 

κατανοήσουµε τις θέσεις του και να κάνει πιο ενδιαφέρουσα και ζωντανή την 

αφήγησή του καταφεύγει στη γνώριµη τακτική της παροµοίωσης. 

 Στο πρώτο σκέλος της γίνεται λόγος για τους ανθρώπους που απέχουν από το 

χώρο των γραµµάτων και δεν µπορούν να αντιληφθούν ότι µέσω αυτών κάποιοι 

µπορούν να αφηγούνται γεγονότα του παρελθόντος. Γι’ αυτά τα άτοµα το 

αποτέλεσµα της συγγραφής από τους πεφωτισµένους ανθρώπους είναι προϊόν 

βοήθειας από κάποιο δαιµόνιο (582Α-Β): «ἀλλ’ ὥσπερ εἴ τις ἄπειρος γραµµάτων 

δυνάµεως ὁρῶν ὀλίγα πλήθει καὶ φαῦλα τὴν µορφὴν ἀπιστοίη ἄνδρα γραµµατικὸν ἐκ 

τούτων ἀναλέγεσθαι πολέµους µεγάλους, οἳ τοῖς πάλαι συνέτυχον, καὶ κτίσεις πόλεων 

πράξεις τε καὶ παθήµατα βασιλέων, εἶτα φαίη δαιµόνιόν τι µηνύειν καὶ καταλέγειν 

ἐκείνῳ τῶν ἱστορικῶν τούτων ἕκαστον, ἡδὺς ἄν, ὦ φίλε, γέλως σοι τοῦ ἀνθρώπου τῆς 

ἀπειρίας ἐπέλθοι».  
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Με παρόµοιο τρόπο θα πρέπει να προσέξουν οι άνθρωποι να µην περιγελούν 

αδικαιολόγητα διάνοιες του πνεύµατος, οι οποίες βασίζονται σε σηµάδια για να 

προβαίνουν σε προβλέψεις και βαπτίζουν τον καθοδηγητή τους ως δαιµόνιο, 

απορρίπτοντας µ’ αυτόν τον τρόπο τη σηµασία των µαντικών σηµείων. Το κοινό τους 

σηµείο αποτελεί ότι δεν πρέπει να παραβλέπουµε τη δύναµη σηµαντικών σηµείων, 

όπως των γραµµάτων στην πρώτη περίπτωση και των µαντικών σηµείων στη δεύτερη 

(582B): «οὕτω σκόπει, µὴ καὶ ἡµεῖς τῶν µαντικῶν ἑκάστου τὴν δύναµιν ἀγνοοῦντες, 

ᾗ συµβάλλει πρὸς τὸ µέλλον, εὐήθως ἀγανακτῶµεν, εἰ νοῦν ἔχων ἄνθρωπος ἐκ 

τούτων ἂν ἀποφαίνεταί τι περὶ τῶν ἀδήλων, καὶ ταῦτα φάσκων αὐτὸς οὐ πταρµὸν 

οὐδὲ φωνὴν ἀλλὰ δαιµόνιον αὐτῷ τῶν πράξεων ὑφηγεῖσθαι». 

Η αρχική αρνητικότητα του Γαλαξίδωρου αρχίζει πλέον να υποχωρεί, γιατί 

µια τρίτη θέση που φέρνει στο προσκήνιο φαίνεται να έρχεται σε αρµονία µε τα όσα 

έλεγε ο ίδιος ο φιλόσοφος για τη µυστική φωνή που αντηχούσε στα βάθη της ψυχής 

του και την οποία βάπτιζε ως δαιµόνιο63
. Ο Θηβαίος πολιτικός αποδέχεται ότι το 

δαιµόνιο είναι αυτό που καθοδηγεί το Σωκράτη και συνειδητοποιεί ότι το φτάρνισµα 

ή µια τυχαία κουβέντα ήταν απλά τα όργανα του θεϊκού σηµείου64
. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι πριν την προαναφερθείσα θέση χρησιµοποιεί την λέξη τοὐναντίον που 

ίσως να αποτελεί προεξαγγελτική παράθεση. 

Για τον ίδιο λοιπόν ο Σωκράτης, ο άνθρωπος που τροφοδοτούσε το εγώ του 

µέσα από το διάλογο, δε γινόταν να καθοδηγείται από τέτοιου είδους οιωνούς, αλλά 

από µια ανώτερη αρχή και αυτά τα σηµάδια απλά αποτελούσαν εργαλεία της65
 

(582C): «ὦ Πολύµνι, θαυµάζοντα Σωκράτους ἀνδρὸς ἀτυφίᾳ καὶ ἀφελείᾳ µάλιστα δὴ 

φιλοσοφίαν ἐξανθρωπίσαντος, εἰ µὴ πταρµὸν µηδὲ κληδόνα τὸ σηµεῖον ἀλλὰ 

τραγικῶς πάνυ τὸ δαιµόνιον ὠνόµαζεν. εγὼ γὰρ ἂν τοὐναντίον ἐθαύµαζον ἀνδρὸς 

ἄκρου διαλέγεσθαι καὶ κρατεῖν ὀνοµάτων, ὥσπερ Σωκράτης, εἰ µὴ τὸ δαιµόνιον ἀλλὰ 

τὸν πταρµὸν αὑτῷ σηµαίνειν ἔλεγεν».  

Ο Γαλαξίδωρος µέσα στο πλαίσιο αυτό κάνει µια διάκριση ανάµεσα στο έργο 

και την άσκηση την οποία συναντάµε και στα Αποµνηµονεύµατα του Ξενοφώντα 

(1.1.3-4). Γι’ αυτόν τα φταρνίσµατα και οι τυχαίες κουβέντες αποτελούν µορφές και 

όργανα της δαιµονικής καθοδήγησης. Όπως το βέλος και η ζυγαριά από µόνα τους 

δεν µπορούν να λειτουργήσουν αλλά εξαρτούν άµεσα τη λειτουργία τους από τον 
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ανθρώπινο παράγοντα, έτσι τα όργανα της µαντικής βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση 

από το θεϊκό σηµείο (582C): «ὥσπερ εἴ τις ὑπὸ τοῦ βέλους φαίη τετρῶσθαι µὴ τῷ 

βέλει ὑπὸ τοῦ βαλόντος, µεµετρῆσθαι δ’ αὖ τὸ βάρος ὑπὸ τοῦ ζυγοῦ µὴ τῷ ζυγῷ ὑπὸ 

τοῦ ἱστάντος. οὐ γὰρ τοῦ ὀργάνου τὸ ἔργον, ἀλλ’ οὗ καὶ τὸ ὄργανον ᾧ χρῆται πρὸς τὸ 

ἔργον·  ὄργανον δέ τι καὶ τὸ σηµεῖον ᾧ χρῆται τὸ σηµαῖνον». 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι ο Γαλαξίδωρος θεωρεί ότι ο Σωκράτης, όντας 

τροµερά εκπαιδευµένος και ηθικά προπονηµένος φιλόσοφος, είχε διαχωρίσει τη 

διαφορά µεταξύ του πραγµατικού του καθοδηγητή δηλαδή του δαιµονίου και των 

εργαλείων που χρησιµοποιούσε, που ήταν τα φταρνίσµατα και οι τυχαίες κουβέντες66
. 

Το ερώτηµα που ανακύπτει σχετικά µε τη διαφορά µεταξύ Γαλαξίδωρου και 

Πολύµνη είναι αν το δαιµόνιο του Σωκράτη ήταν ένα είδος επικοινωνίας το οποίο 

απαιτούσε ερµηνεία ή αν αποτελούσε µια περίπτωση µαντικής67
. 

Ο Γαλαξίδωρος θεωρούσε ότι ήταν κάτι που χρειαζόταν ερµηνευτική 

ανάλυση και ότι ο Σωκράτης έδειξε επιδεξιότητα στην ερµηνεία του δαιµονίου του. Η 

τελευταία πρόταση του Γαλαξίδωρου αποτελεί µια παράκληση προς το Σιµµία 

προκειµένου να δώσει λύση στο προς διερεύνηση ζήτηµα (582C): «ἀλλ’ ὅπερ εἶπον, 

εἴ τι Σιµµίας ἔχει λέγειν, ἀκουστέον, ὡς εἰδότος ἀκριβέστερον». Βλέπουµε λοιπόν ότι 

δε δίνονται έτοιµες απαντήσεις για το δαιµόνιο του µεγάλου διδασκάλου της αρετής, 

αλλά ο αναγνώστης θα πρέπει και αυτός ο ίδιος µε τη σειρά του να µπει σε µια 

διαδικασία έρευνας σχετικά µε τον πνευµατικό καθοδηγητή του Σωκράτη68
.  

Ο Πλούταρχος θέλει να µας κρατά σε διαρκή αγωνία αναφορικά µε το 

δαιµόνιο του Σωκράτη, γι’ αυτό η απάντηση του Σιµµία γύρω από αυτό το θέµα δε 

δίνεται άµεσα, αλλά αφού προηγηθούν άλλα θέµατα. Στο διάστηµα λοιπόν που 

µεσολαβεί αποκαλύπτεται η ταυτότητα του ξένου, ο οποίος είχε φτάσει στη Θήβα 

προκειµένου να αναζητήσει κάποιο σηµάδι από το πνεύµα του Πυθαγόρειου Λύση, 

σχετικά µε το αν επιθυµούσε να µεταφερθούν τα οστά του στην Ιταλία ή να 

παραµείνουν στη Θήβα. Το όνοµα λοιπόν του ξένου που είχε αναλάβει αυτή την 

αποστολή ήταν Θεάνορας, ο οποίος µάλιστα ίσως αποτελεί µια επινόηση του 

Πλουτάρχου, προκειµένου να µας δείξει τον αντιπροσωπευτικό τύπο Πυθαγόρειου, 
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γιατί ο πυθαγορισµός ήταν ένα δόγµα το οποίο γνώριζε ιδιαίτερη άνθηση την εποχή 

του συγγραφέα69
.  

Στη συνέχεια ακολουθεί ο αγώνας λόγων µεταξύ Επαµεινώνδα και Θεάνορα 

για ζητήµατα σχετικά µε τον πλούτο και τη φτώχεια καθώς και την ευεργεσία. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι ο διάλογος µεταξύ των δυο οµιλητών έχει σωκρατικό άρωµα και 

υφή70
. Το σηµαντικότερο θέµα που ίσως αναδεικνύεται µέσα από αυτή τη συζήτηση 

είναι αυτό της ηθικής εκπαίδευσης71
. Μέσα από αυτό το διάλογο θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι προβάλλεται το µεγαλείο της προσωπικότητας του Επαµεινώνδα. Ο 

Σωκράτης ήταν ο άνθρωπος που συνδύαζε τη θεωρία µε την πράξη στον υπέρτατο 

βαθµό και αυτό ήταν κάτι που το προσέγγιζε ο Θηβαίος Επαµεινώνδας72
. 

Κάτι πολύ ενδιαφέρον στο οποίο γίνεται αναφορά είναι το ζήτηµα της 

µετεµψύχωσης, προφήτης της οποίας θεωρείται ο Πυθαγόρας73
. Συγκεκριµένα εδώ 

βλέπουµε ότι επειδή το σώµα του Λύση κηδεύτηκε µε όσιο τρόπο, η ψυχή του 

ξαναγεννήθηκε και ενώθηκε µε έναν άλλο δαίµονα (585F-586A): «ὁσίως γὰρ ὑπὸ τῶν 

φίλων κεκηδεῦσθαι τὸ Λύσιδος σῶµα, τὴν δὲ ψυχὴν ἤδη κεκριµένην ἀφεῖσθαι πρὸς 

ἄλλην γένεσιν ἄλλῳ δαίµονι συλλαχοῦσαν». Ο δαίµονας του Λύση φαίνεται ότι 

ενώθηκε µε τον Επαµεινώνδα και αποτελούσε τον οδηγό του (586A): «καὶ µέντοι καὶ 

συµβαλὼν ἕωθεν Ἐπαµεινώνδᾳ καὶ τὸν τρόπον ἀκούσας ᾧ θάψειε Λῦσιν ἐπέγνων ὅτι 

καλῶς ἄχρι τῶν ἀπορρήτων πεπαιδευµένος ὑπ’ ἐκείνου τἀνδρὸς εἴη καὶ χρῷτο ταὐτῷ 

δαίµονι πρὸς τὸν βίον». 

Οι δαίµονες φαίνεται ότι ήταν επιλεκτικοί και επέλεγαν λίγους ανθρώπους, 

που ήθελαν να καθοδηγήσουν (586A): «µυρίαι µὲν γὰρ ἀτραποὶ βίων, ὀλίγαι δ’ ἃς 

δαίµονες ἀνθρώπους ἄγουσιν». Η πεφωτισµένη προσωπικότητα του Σωκράτη µε την 

ανέγγιχτη από τα πάθη ψυχή ήταν η κατάλληλη επιλογή για ένα δαίµονα. Η γοητεία 

που ασκούσε ο Σωκράτης εξαιτίας της προσωπικότητάς του δε θα µπορούσε να 

αφήσει ασυγκίνητα τα ουράνια πνεύµατα. 

Ο Ιπποσθενίδας αποτελεί µια προσωπικότητα, η οποία είναι εκ διαµέτρου 

αντίθετη από αυτή του Σωκράτη και του Επαµεινώνδα74
. Είναι ένας άνθρωπος, ο 

οποίος δε βασίζεται στη λογική του αλλά στη δειλή του φύση και αφήνει να 
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επηρεάζεται από συγκυριακές καταστάσεις75
, χωρίς να µπορεί να διαχωρίσει το εἶναι 

από το φαίνεσθαι. ∆ε διαθέτει τη διεισδυτική µατιά, γιατί ίσως στερείται της 

κατάλληλης ηθικής εκπαίδευσης. 

Επειδή δεν είχε ευθυκρισία, προκειµένου να συναγάγει συµπεράσµατα, 

στηριζόταν σε όνειρα και θυσίες χωρίς να τα ερµηνεύει κατάλληλα. Μάλιστα 

βασιζόµενος σε αυτά έστειλε το Χλίδωνα, για να προτρέψει τους φυγάδες να 

γυρίσουν πίσω, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο το µέλλον της συνωµοσίας και το όνειρο 

της ανακατάληψης των Θηβών.  

Σχετικά µε τις θυσίες ο µάντης Θεόκριτος αναφέρει ότι τα ζώα που 

θυσιάστηκαν ήταν των εχθρών, άρα το µέλλον προβλεπόταν άσχηµο για τους ίδιους 

και όχι για τους συνωµότες, όπως θέλησε να πιστεύει ο Ιπποσθενίδας (587C): 

«δυσιερεῖν δέ γε θύοντας εἰκός·  ἡ γὰρ ἀρχὴ καὶ τὸ ἱερεῖον οὐ δηµόσιον ἀλλὰ τῶν 

κρατούντων ἐστίν». Αναφορικά µε το όνειρο οι άναρθρες κραυγές που έβγαιναν από 

την οικία του Χάρωνα ερµηνεύτηκαν από το µάντη ως ασαφείς φήµες, οι οποίες θα 

προσέφεραν κάλυψη στη συνωµοσία (587C): «ἀσήµους δὲ φωνὰς ἐκφέρεσθαι παρ’ 

ἡµῶν, ὥστε κἄν εἰ τις ἐπιχειρῇ κατηγορεῖν, περιφώνησιν ἀσαφῆ καὶ τυφλὴν ὑπόνοιαν 

ἡ πρᾶξις λαβοῦσα µόνον ἅµα καὶ φανήσεται καὶ κρατήσει». 

Εποµένως τα όνειρα και οι χρησµοί ίσως να αποτελούσαν τα σηµεία µέσω των 

οποίων το δαιµόνιο µπορούσε να έρθει σε επικοινωνία µε τους ανθρώπους, η 

διαδικασία της ερµηνείας τους όµως είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από τη φύση του 

ερµηνευτή τους76
. Βέβαια στην περίπτωση του Σωκράτη, µε το ανεκτίµητο ήθος του 

και τη χαρισµατική του ψυχή77
, εντοπίζεται η σωστή επικοινωνία78

 µε έναν δαίµονα, 

καθώς λάµβανε άµεσα τα µηνύµατα χωρίς να χρειάζεται οιωνούς, τους οποίους θα 

έπρεπε να αποκρυπτογραφεί. 

Ο Πλούταρχος ως επιδέξιος συγγραφέας σκηνοθετεί έξυπνα το λόγο του και 

προσπαθεί να κρατά τον αναγνώστη σε διαρκή αγωνία, µέχρι να ακουστεί η άποψη 

του κεντρικού οµιλητή του λόγου σχετικά µε το δαιµόνιο του µεγάλου διδασκάλου 

της αρετής. Βέβαια λίγο πριν ν’ ακούσουµε τη φωνή του Σιµµία, ο Πλούταρχος µε 

ένα µικρό τέχνασµα µας παραθέτει κάποιες πληροφορίες, που γνώριζε ο ίδιος ο 

µαθητής του Σωκράτη, σε πλάγιο λόγο (588C): «αὐτὸς δὲ Σωκράτη µὲν ἔφη περὶ 

τούτων ἐρόµενός ποτε µὴ τυχεῖν ἀποκρίσεως, διὸ µηδ’ αὖθις ἐρέσθαι, πολλάκις δ’ 
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αὐτῷ παραγενέσθαι τοὺς µὲν δι’ ὄψεως ἐντυχεῖν θείῳ τινὶ λέγοντας ἀλαζόνας 

ἡγουµένῳ, τοῖς δ’ ἀκοῦσαί τινος φωνῆς φάσκουσι προσέχοντι τὸν νοῦν καὶ 

διαπυνθανοµένῳ µετὰ σπουδῆς». 

Από το προαναφερθέν χωρίο πληροφορούµαστε ότι, όταν ο Σιµµίας είχε 

προσπαθήσει να ρωτήσει το Σωκράτη σχετικά µε το δαιµόνιό του, δεν είχε λάβει 

απάντηση και γι’ αυτό το λόγο αποφάσισε να µην τον ξαναρωτήσει σχετικά µ’ αυτό 

το ζήτηµα. Ακόµα πληροφορούµαστε ότι ο µεγάλος φιλόσοφος αντιδρούσε αρνητικά 

σ’ αυτούς που έλεγαν ότι συνάντησαν µια θεότητα µέσω οράµατος, ενώ ήταν θετικός 

απέναντι σ’ αυτούς που έλεγαν ότι ήταν µάρτυρες ακουστικών φαινοµένων. Μάλιστα 

το επίρρηµα πολλάκις είναι τοποθετηµένο σε καίρια θέση, ακριβώς για να 

επισφραγίσει την ακρίβεια της στάσης αυτής του Σωκράτη. 

Πλέον ήρθε η στιγµή να µιλήσει ο Σιµµίας γύρω από αυτό το θέµα και έχουµε 

την παράθεση των λόγων του σε ευθύ λόγο (588D): «ὅθεν ἡµῖν παρίστατο 

σκοπουµένοις ἰδίᾳ πρὸς ἀλλήλους ὑπονοεῖν µήποτε τὸ Σωκράτους δαιµόνιον οὐκ 

ὄψις ἀλλὰ φωνῆς τινος αἴσθησις ἢ λόγου νόησις εἴη συνάπτοντος ἀτόπῳ τινὶ τρόπῳ 

πρὸς αὐτόν». Σε αυτό το χωρίο ο Σιµµίας αναφέρει ότι θα πρέπει να θεωρήσουµε το 

δαιµόνιο ως ακουστικό φαινόµενο79
, σαν την αίσθηση κάποιας φωνής χωρίς όµως την 

ύπαρξή της80
. 

Προκειµένου να κατανοήσουµε αυτή του τη θέση, παροµοιάζει αυτή την 

κατάσταση µε αυτό που συµβαίνει στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια του ύπνου 

τους, όπου τυχαίνει να λαµβάνουν κάποιες εντυπώσεις και νοήσεις, χωρίς όµως να 

τους µιλάει κανείς (588C): «ὥσπερ καὶ καθ’ ὕπνον οὐκ ἔστι φωνή, λόγων δέ τινων 

δόξας καὶ νοήσεις λαµβάνοντες οἴονται φθεγγοµένων ἀκούειν». 

Κατά τη διάρκεια του ύπνου το ανθρώπινο σώµα είναι ήρεµο και 

ανεπηρέαστο από πάθη, οπότε είναι πιο δεκτικό στη θεϊκή καθοδήγηση81
 (588D): 

«ἀλλὰ τοῖς µὲν ὡς ἀληθῶς ὄναρ ἡ τοιαύτη σύνεσις γίγνεται δι’ ἡσυχίαν καὶ γαλήνην 

τοῦ σώµατος». Όταν όµως οι περισσότεροι άνθρωποι είναι βυθισµένοι µέσα στο χάος 

και το λαβύρινθο της καθηµερινότητας δεν µπορούν να αντιληφθούν τα θεϊκά 

µηνύµατα (588D): «ὅταν καθεύδωσι, - - - µόλις ἐπήκοον ἔχουσι τὴν ψυχὴν τῶν 

κρειττόνων καὶ πεπνιγµένοι γε θορύβῳ τῶν παθῶν καὶ περιαγωγῇ τῶν χρειῶν 

εἰσακοῦσαι καὶ παρασχεῖν τὴν διάνοιαν οὐ δύνανται τοῖς δηλουµένοις». 
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Η αντίθεση τώρα εντοπίζεται ανάµεσα στο Σωκράτη, ο οποίος είναι σε θέση 

να λαµβάνει τέτοιου είδους µηνύµατα και ενώ είναι ξύπνιος, και στο µεγαλύτερο 

µέρος του πλήθους, όπου αυτό είναι εφικτό µόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου82
. Ο 

αντιθετικός σύνδεσµος δέ είναι τοποθετηµένος σε σηµαντική θέση, καθώς θέλει 

ακριβώς να τονίσει την διαφοροποίηση του Σωκράτη από το ευρύ πλήθος (588D-E): 

«Σωκράτει δ’ ὁ νοῦς καθαρὸς ὢν καὶ ἀπαθής, τῷ σώµατι µὴ µικρὰ τῶν ἀναγκαίων 

χάριν καταµιγνὺς αὑτόν, εὐαφὴς ἦν καὶ λεπτὸς ὑπὸ τοῦ προσπεσόντος ὀξέως 

µεταβαλεῖν». 

Ο Σωκράτης λοιπόν ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ο οποίος είχε περιορίσει 

την εµπλοκή του µε το σώµα, διότι τον ενδιέφεραν οι πνευµατικές ενασχολήσεις και 

κυρίως η καλλιέργεια της ψυχής, επειδή πίστευε ότι αυτή ήταν ο αληθινός µας εαυτός 

και το σώµα απλά αποτελούσε ένα σύνολο οργάνων ή εργαλείων, τα οποία 

χρησιµοποιούσε η ψυχή για να ζήσει83
. Έτσι λοιπόν ο ίδιος επειδή ήταν φιλόσοφος 

και όχι φιλοσώµατος, έκρινε ότι έπρεπε να ικανοποιεί µόνο τις βασικές του ανάγκες, 

χωρίς να προβαίνει σε υπερβολές. Μάλιστα κυκλοφορούσε πάντα ξυπόλυτος και 

φορώντας τον ίδιο µανδύα84
. Ο Σωκράτης λοιπόν µπορεί και να αποτελούσε την 

µοναδική περίπτωση στην οποία η δαιµονική καθοδήγηση γινόταν αντιληπτή µε το 

σωστό τρόπο85
, γιατί ήταν εκπαιδευµένος µε τον ηθικά ενδεδειγµένο και ορθό τρόπο. 

Βήµα βήµα λοιπόν ο Πλούταρχος βάζει τον κεντρικό του οµιλητή να 

ξεδιπλώνει ακόµα περισσότερες σκέψεις αναφορικά µε το δαιµόνιο του Σωκράτη. 

Είναι τόσο επιδέξιος συγγραφέας ο Χαιρώνειος βιογράφος, ώστε θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι ίσως παρουσιάζει παράλληλα την πορεία και την εξέλιξη της φιλοσοφικής 

συζήτησης µε εκείνης της ιστορικής. Τα γεγονότα εκείνης τα βραδιάς µπορεί να 

επηρεάζουν τον τρόπο που κυλά η φιλοσοφική συζήτηση. Ενδεχοµένως οι ιστορικές 

εξελίξεις να επιδρούν στον τρόπο µε τον οποίο οι συµµετέχοντες σκέφτονται για 

βαθύτερα ζητήµατα86
. 

Το επόµενό κοµµάτι που βάζει ο Σιµµίας, προκειµένου να συµπληρώσει σιγά-

σιγά το πάζλ σχετικά µε το δαιµόνιο του Σωκράτη, είναι ότι τα µηνύµατα που 

δεχόταν ο Σωκράτης δε θα πρέπει να τα εκλάβουµε ως φωνές αλλά ως τις σκέψεις 

δαιµόνων, οι οποίες έρχονταν σε επαφή µε τη νόηση του Σωκράτη εξαιτίας του 

                                                           
82

 Russell, Parker, Nesselrath, 2010: 93. 
83

 Guthrie, 2005: 206-207. 
84

 Guthrie, 2005: 101. 
85

 Riley, 1977: 273. 
86

 Pelling, 2010: 115. 



30 

 

περιεχοµένου τους (588E): «τὸ δὲ προσπῖπτον οὐ φθόγγον ἀλλὰ λόγον ἄν τις εἰκάσειε 

δαίµονος ἄνευ φωνῆς ἐφαπτόµενον αὐτῷ τῷ δηλουµένῳ τοῦ νοοῦντος». 

Αφότου έχει υπογραµµίσει ότι το δαιµόνιο αποτελεί ακουστικό φαινόµενο, 

τώρα φαίνεται να επεξεργάζεται µια άλλη και πιο λεπτοµερειακή αλλά και 

φιλοσοφική άποψη γύρω από αυτό το θέµα87
. Βλέπουµε ότι πιθανόν κατά κάποιο 

τρόπο να υποτιµά τώρα την ακουστική επικοινωνία και να δίνει έµφαση στην 

πνευµατική88
. Η νέα του ερµηνευτική προσέγγιση βασίζεται σε παραδοσιακές ιδέες89

 

σύµφωνα µε τις οποίες η φωνή παροµοιάζεται µ’ ένα χτύπηµα στη ψυχή, έναν ορισµό 

της οποίας βρίσκουµε και στον Τίµαιο του Πλάτωνα (67a). Η ψυχή ύστερα από αυτό 

το χτύπηµα δέχεται µε βίαιο τρόπο και µέσω των αυτιών το λόγο (588E): «πληγῇ γὰρ 

ἡ φωνὴ προσέοικε τῆς ψυχῆς δι’ ὤτων βίᾳ τὸν λόγον εἰσδεχοµένης, ὅταν ἀλλήλοις 

ἐντυγχάνωµεν». 

Ο Σωκράτης όµως αποτελεί µια ιδιαίτερη περίπτωση, όπου η επικοινωνία µε 

ένα δαίµονα δεν απαιτεί βίαια χτυπήµατα, καθώς ο νοῦς του φιλοσόφου είναι άµεσα 

προσβάσιµος και δεκτικός στα δαιµονικά µηνύµατα χωρίς να είναι απαραίτητη η 

χρήση βίας, λόγω της εξαιρετικής του φύσης και του µεγαλείου της ψυχής του. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι στο Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιµονίου αλλά και σ’ ένα άλλο 

έργο του Πλουτάρχου, στο Περὶ τοῦ ἐµφαινοµένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης, 

το δόγµα της ψυχής βασίζεται σε µια αυστηρή διαφοροποίηση ανάµεσα σ’ αυτήν και 

το νου90
. 

Ο νους µιας ανώτερης αρχής και στην προκειµένη περίπτωση ενός δαίµονα 

είναι αυτός που κατευθύνει µια κατάλληλη ψυχή, όπως είναι αυτή του Σωκράτη, 

ερχόµενος σε επαφή µε το νοητό του (588E): «ὁ δὲ τοῦ κρείττονος νοῦς ἄγει τὴν 

εὐφυᾶ ψυχὴν ἐπιθιγγάνων τῷ νοηθέντι πληγῆς µὴ δεοµένην». Το γεγονός ότι οι 

σκέψεις των δαιµόνων έρχονταν σε επαφή µε το νου ξεχωριστών ανθρώπων, όπως 

και του Σωκράτη, είναι κάτι το οποίο απηχεί και πλατωνικές αντιλήψεις (Συµπόσιον 

203a).  

Ο Σιµµίας στη συνέχεια προβαίνει και σε ένα άλλο παραλληλισµό, ο οποίος 

έχει να κάνει τόσο µε τον άψυχο όσο και µε τον έµψυχο κόσµο91
. Σύµφωνα µε αυτόν, 

αν τα µεγάλα πλοία µπορούν να καθοδηγηθούν από µικρά πηδάλια και οι κεραµικοί 
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τροχοί µπορεί να τεθούν σε οµαλή περιστροφή απλά και µόνο µε το άγγιγµα της 

άκρης του χεριού (588F): «οὐ δεῖ δὲ θαυµάζειν ὁρῶντας τοῦτο µὲν ὑπὸ µικροῖς οἴαξι 

µεγάλων περιαγωγὰς ὁλκάδων τοῦτο δὲ τροχῶν κεραµεικῶν δίνησιν ἄκρας 

παραψαύσει χειρὸς ὁµαλῶς περιφεροµένων·  ἄψυχα µὲν γὰρ ἀλλ’ ὅµως τροχαλὰ ταῖς 

κατασκευαῖς ὑπὸ λειότητος ἐνδίδωσι πρὸς τὸ κινοῦν ῥοπῆς γενοµένης», τότε και η 

ψυχή µπορεί να τεθεί σε κίνηση µε το άγγιγµα µιας δαιµονικής σκέψης. 

Οι δαίµονες λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να θέτουν σε κίνηση και την ψυχή 

(588F-589A): «ψυχὴ δ’ ἀνθρώπου µυρίαις ὁρµαῖς οἷον ὕσπληξιν ἐντεταµένη µακρῷ 

πάντων ὀργάνων εὐστροφώτατόν ἐστιν, ἄν τις κατὰ λόγον ἅπτηται, ῥοπὴν λαβοῦσα 

πρὸς τὸ νοηθὲν κινεῖσθαι. ἐνταῦθα γὰρ εἰς τὸ νοοῦν αἱ τῶν παθῶν καὶ ὁρµῶν 

κατατείνουσιν ἀρχαί, τούτου δὲ σεισθέντος ἑλκόµεναι σπῶσι καὶ συντείνουσι τὸν 

ἄνθρωπον». 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο προαναφερθέν χωρίο η ψυχή µε τις ορµές της, 

που παροµοιάζονται µε σκοινιά, µας φέρνει στο νου την παροµοίωση µε τις 

µαριονέτες και τα νευρόσπαστα που υπάρχει στον Πλάτωνα (Νόµοι 644d-e). 

Ενδιαφέρον προκαλεί η λέξη ὁρµαῖς, καθώς ενδεχοµένως να µπορεί να συσχετιστεί 

µε τις αισθήσεις. Η λέξη αίσθηση προέρχεται από το ρήµα ἀΐσσω, που σηµαίνει 

ορµώ, και τη λέξη θέση. Σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, οι κινήσεις µέσω του σώµατος 

οδηγούνται στη ψυχή και προκαλούν τις αισθήσεις (Όροι 414c).  

Βέβαια η ψυχή πέρα από την κίνηση που µπορεί να δεχτεί από τη σκέψη ενός 

δαίµονα διαθέτει και η ίδια τη δική της κίνηση (589B): «ἅµα δὲ τῷ τὴν ψυχὴν ἐν νῷ 

τι βαλέσθαι καὶ πρὸς αὐτὸ κινῆσαι τὴν ὁρµὴν ὅλος ἀναστὰς καὶ συνταθεὶς πᾶσι τοῖς 

µέρεσιν οἷον ἐπτερωµένος φέρεται πρὸς τὴν πρᾶξιν». Με τη σειρά της µάλιστα 

µπορεί να προκαλέσει την κίνηση του σώµατος (589B): «οὐδ’ ὁ τῆς κινήσεως καὶ 

συνεντάσεως καὶ παραστάσεως τρόπος χαλεπὸς ἢ παντελῶς ἄπορος συνοφθῆναι, 

καθ’ ὃν ἡ ψυχὴ νοήσασα ἐφέλκεται ταῖς ὁρµαῖς τὸν ὄγκον». Παρατηρούµε λοιπόν ότι 

στον Πλούταρχο η ψυχή, το σώµα και ο νους αποτελούν έννοιες διακριτές µεταξύ 

τους και ότι κάτι αντίστοιχο συναντάµε και στον Τίµαιο του Πλάτωνα (70a-71c). 

Ο Σιµµίας όπως και οι υπόλοιποι συνοµιλητές του αποφεύγει να είναι 

απόλυτος και δογµατικός, γι’ αυτό καταφεύγει και αυτός στη χρήση δοξαστικών 

ρηµάτων όπως είναι το οἶµαι. Τον βλέπουµε λοιπόν να αναφέρει πως πιστεύει ότι 

ένας νους µπορεί να καθοδηγηθεί από έναν ανώτερο και µια ψυχή από µια ανώτερη. 

Αγγίζοντας την ψυχή, αυτή η σκέψη του ανώτερου όντος επικρατεί στη δική της 

σκέψη (589B-C): «οὕτως οὐκ ἂν οἶµαι δυσπείστως ἔχοιµεν ὑπὸ νοῦ κρείσσονος νοῦν 
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καὶ ψυχὴν ψυχῆς θειοτέρας ἄγεσθαι θύραθεν ἐφαπτοµένης ἣν πέφυκεν ἐπαφὴν λόγος 

ἴσχειν πρὸς λόγον ὥσπερ φῶς ἀνταύγειαν». 

Ενδιαφέρουσα είναι και η παροµοίωση σύµφωνα µε την οποία, όπως µια 

σκέψη επικρατεί σε µια άλλη, έτσι και το φως επικρατεί στην ανταύγειά του (589C): 

«ὥσπερ φῶς ἀνταύγειαν». Μέσα από αυτή εισάγεται και το κοµµάτι των 

πεφωτισµένων ανθρώπων καθώς και του φωτός92
, που πολλές φορές ταυτίζεται µε 

την αλήθεια. Χαρακτηριστικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι στη χριστιανική 

θρησκεία, ο Χριστός ταυτίζεται µε το φως (Κατά Ιωάννην Η:12-13): «ἐγώ εἰµι τὸ φῶς 

τοῦ κόσµου·  ὁ ἀκολουθῶν ἐµοὶ οὐ µὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς 

ζωῆς». 

Οι σκέψεις των δαιµόνων λάµπουν πάνω στις ψυχές των δαιµόνιων 

ανθρώπων, χωρίς να είναι απαραίτητη η λεκτική επικοινωνία (589C): «αἱ δὲ τῶν 

δαιµόνων φέγγος ἔχουσαι τοῖς δυναµένοις ἰδεῖν ἐλλάµπουσιν, οὐ δεόµεναι ῥηµάτων 

οὐδ’ ὀνοµάτων, οἷς χρώµενοι πρὸς ἀλλήλους οἱ ἄνθρωποι συµβόλοις εἴδωλα τῶν 

νοουµένων καὶ εἰκόνας ὁρῶσιν, αὐτὰ δ’ οὐ γιγνώσκουσι πλὴν οἷς ἔπεστιν ἴδιόν τι καὶ 

δαιµόνιον ὥσπερ εἴρηται φέγγος». 

Μέσα από αυτή τη µεταφορά, σύµφωνα µε την οποία οι σκέψεις των 

δαιµόνων φωτοβολούν στις ψυχές δαιµόνιων ανθρώπων, παρατηρούµε ότι οι 

δαίµονες επιλέγουν ηθικά προπονηµένους και εκπαιδευµένους ανθρώπους και ότι η 

σωστή µετάδοση των σκέψεων είναι ανώτερη από την επικοινωνία µέσω της φωνής93
. 

Αξιοπρόσεχτο είναι και το γεγονός ότι οι δαίµονες ταυτίζονται µε το φως κάτι το 

οποίο φαίνεται µέσα και από την αναφορική-παραβολική πρόταση (589C): «ὥσπερ 

εἴρηται φέγγος». Το γεγονός ότι οι δαίµονες παροµοιάζονται µε το φως ίσως να είναι 

κάτι που τονίζει και υπογραµµίζει τη θεϊκή τους καταβολή. 

Στη συνέχεια ο Σιµµίας αναφέρει το περιστατικό µε τον αέρα, σύµφωνα µε το 

οποίο, όπως ο αέρας µεταβληµένος σε φωνή κοµίζει στις ψυχές των ανθρώπων τις 

σκέψεις των άλλων, έτσι και ο αέρας µεταβάλλεται µε τις σκέψεις των δαιµόνων και 

αποκαλύπτει στις εξαιρετικές φύσεις τα µηνύµατά τους (589C): «ὁ γὰρ ἀὴρ φθόγγοις 

ἐνάρθροις τυπωθεὶς καὶ γενόµενος δι’ ὅλου λόγος καὶ φωνὴ πρὸς τὴν ψυχὴν τοῦ 

ἀκροωµένου περαίνει τὴν νόησιν. ὥστε θαυµάζειν οὐκ ἄξιον, εἰ καὶ κατὰ τοῦτο τὸ 

νοηθὲν ὑπὸ τῶν δαιµόνων ὁ ἀὴρ τρεπόµενος δι’ εὐπάθειαν ἐνσηµαίνεται τοῖς θείοις 

καὶ περιττοῖς ἀνδράσι τὸν τοῦ νοήσαντος λόγον». 
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Μάλιστα για να κάνει πιστευτή την παραπάνω του θέση καταφεύγει στην 

τεχνική της παροµοίωσης. Παρατηρούµε ότι ο Πλούταρχος, γιατί αυτός ουσιαστικά 

κρύβεται πίσω από τους πρωταγωνιστές του έργου του, καταφεύγει αρκετές φορές 

στην παραπάνω τεχνική. Του αρέσει να ντύνει και να στολίζει το λόγο του µε ωραία 

ενδύµατα για να επισφραγίζει τις απόψεις του µε τον καλύτερο και τον οµορφότερο 

τρόπο. Χαρακτηριστικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι µόνο στην παράγραφο 589, 

χρησιµοποιεί τουλάχιστον πέντε φορές το αναφορικό-παραβολικό επίρρηµα ὥσπερ. Η 

συχνότητά του λοιπόν υπηρετεί ακριβώς την πρόθεσή του για παραλληλισµό αλλά 

και για καλλιέπεια του λόγου. 

Η παροµοίωση που φέρνει τώρα στο προσκήνιο , αφορά τους χτύπους εκείνων 

που σκάβουν κάτω από τη γη και γίνονταν αντιληπτοί από τις χάλκινες ασπίδες 

εξαιτίας της αντήχησης. Με ανάλογο τρόπο και οι σκέψεις των δαιµόνων αντηχούν 

µέσα στις ψυχές των ανθρώπων που έχουν αδαµάντινο ήθος (589D): «ὥσπερ γὰρ αἱ 

πληγαὶ τῶν ὑπορυττόντων ἀσπίσι χαλκαῖς ἁλίσκονται διὰ τὴν ἀντήχησιν, ὅταν ἐκ 

βάθους ἀναφερόµεναι προσπέσωσι, τὰ δ’ ἄλλ’ ἀδήλως διεκθέουσαι λανθάνουσιν, 

οὕτως οἱ τῶν δαιµόνων λόγοι διὰ πάντων φερόµενοι µόνοις ἐνηχοῦσι τοῖς ἀθόρυβον 

τὸ ἦθος καὶ νήνεµον ἔχουσι τὴν ψυχήν, οὓς δὴ καὶ ἱεροὺς καὶ δαιµονίους ἀνθρώπους 

καλοῦµεν». Αξίζει να σηµειωθεί ότι για την παραπάνω παροµοίωση , ο Πλούταρχος 

πιθανόν να είχε στο νου και το περιστατικό από την πολιορκία της Βάρκης, την οποία 

περιγράφει και ο Ηρόδοτος (4.200). 

Στη συνέχεια ο Σιµµίας κάνει λόγο για τα όνειρα, στα οποία είδαµε να 

αναφέρεται και στην αρχή του λόγου του94
, προκειµένου να δηλώσει την άγνοια και 

την πλάνη των ανθρώπων, οι οποίοι πιστεύουν ότι το δαιµόνιο καθοδηγεί τους 

ανθρώπους την ώρα που κοιµούνται, ενώ αντίθετα θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν είναι 

εφικτό κατά τη διάρκεια που οι άνθρωποι είναι ξύπνιοι (589D): «οἱ δὲ πολλοὶ 

καταδαρθοῦσιν οἴονται τὸ δαιµόνιον ἀνθρώποις ἐπιθειάζειν, εἰ δ’ ἐγρηγορότας καὶ 

καθεστῶτας ἐν τῷ φρονεῖν ὁµοίως κινοῦσι, θαυµαστὸν ἡγοῦνται καὶ ἄπιστον». Ο 

Σωκράτης όµως δεχόταν τα µηνύµατα των δαιµόνων οποιαδήποτε ώρα, επειδή η 

εσωτερική του γαλήνη και η αυτοκυριαρχία95
 τον έκαναν δεκτικό σε τέτοιου τύπου 

καλέσµατα. 

Έπειτα παραλληλίζει αυτή τη λανθασµένη άποψη των ανθρώπων, σχετικά µε 

το χρονικό διάστηµα της επίσκεψης του δαιµονίου, µε αυτό που συµβαίνει στο χώρο 
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της µουσικής και συγκεκριµένα µε την αντίληψη σύµφωνα µε την οποία οι µουσικοί 

χρησιµοποιούν τη λύρα µόνο όταν οι χορδές της είναι χαλαρωµένες και όχι όταν έχει 

κουρδιστεί (589D): «ὥσπερ ἂν εἴ τις οἴοιτο τὸν µουσικὸν ἀνειµένῃ τῇ λύρᾳ 

χρώµενον, ὅταν συστῇ τοῖς τόνοις ἢ καθαρµοσθῇ, µὴ ἅπτεσθαι µηδὲ χρῆσθαι». Ο 

κοινός όρος ανάµεσα στις δυο τους είναι η σύγχυση των ανθρώπων που δεν µπορούν 

να δουν ξεκάθαρα. 

Ύστερα ο Σιµµίας φέρνει στο φως ένα ενδιαφέρον στοιχείο που έχει να κάνει 

µ’ ένα χρησµό96
 που είχε λάβει ο Σωκράτης, όταν ο ίδιος βρισκόταν ακόµα στην 

παιδική ηλικία (589E): «τὸ γὰρ αἴτιον οὐ συνορῶσι, τὴν ἐν αὐτοῖς ἀναρµοστίαν καὶ 

ταραχήν, ἧς ἀπήλλακτο Σωκράτης ὁ ἑταῖρος ἡµῶν, ὥσπερ ὁ δοθεὶς ἔτι παιδὸς ὄντος 

αὐτοῦ τῷ πατρὶ χρησµὸς ἀπεθέσπισεν». 

Ο χρησµός αυτός προέτρεπε τον πατέρα του µεγάλου φιλοσόφου να αφήσει το 

Σωκράτη ελεύθερο να πράττει αυτά που ήθελε, γιατί θα είχε ως οδηγό στη ζωή του 

µια αρχή και δύναµη, η οποία ήταν ανώτερη από όλους τους παιδαγωγούς 

(589E): «ἐᾶν γὰρ αὐτὸν ἐκέλευσεν ὅ τι ἂν ἐπὶ νοῦν ἴῃ πράττειν, καὶ µὴ βιάζεσθαι 

µηδὲ παράγειν ἀλλ’ ἐφιέναι τὴν ὁρµὴν τοῦ παιδός, εὐχόµενον ὑπὲρ αὐτοῦ ∆ιὶ 

Ἀγοραίῳ καὶ Μούσαις, τὰ δ’ ἄλλα µὴ πολυπραγµονεῖν περὶ Σωκράτους, ὡς κρείττονα 

δήπουθεν ἔχοντος ἐν αὑτῷ µυρίων διδασκάλων καὶ παιδαγωγῶν ἡγεµόνα πρὸς τὸν 

βίον». Μέσα από αυτό το χρησµό το βασίλειο των δαιµόνων97
 ήδη ανακοίνωνε ότι ο 

µεγάλος φιλόσοφος θα είχε στη ζωή του ένα προστάτη, χωρίς να τον ονοµατίζει, ο 

οποίος θα φώτιζε το δρόµο της ζωής του και θα τον προστάτευε από κινδύνους. 

Ο Σιµµίας µε τη σειρά του όπως και οι προηγούµενοι οµιλητές προσπάθησε 

να δώσει έναν ορισµό σχετικά µε το δαιµόνιο του Σωκράτη, γιατί ο κόσµος των 

δαιµόνων ίσως ξεκλείδωνε το µυστήριο σχετικά µε τον προσωπικό καθοδηγητή του 

φιλοσόφου98
. Βέβαια ο Σιµµίας ίσως να µην έψαχνε µια περιεκτική εξήγηση για τη 

λειτουργία των δαιµόνων, αλλά αυτό που ήθελε να δείξει είναι ότι το δαιµόνιο 

αποτελούσε ένα φαινόµενο σωστής καθοδήγησης και όχι τεχνικής µαντείας99
.  

Αυτό που ίσως να ήθελε κυρίως να υπογραµµίσει είναι ότι κόσµος των 

δαιµόνων άνοιγε τις πύλες του σε ανθρώπους που διέθεταν καθαρή ψυχή και ήταν 

ολόψυχα αφοσιωµένοι στο δρόµο της αρετής, όπως φυσικά ήταν και ο Σωκράτης. 

Εξαιτίας λοιπόν του ενάρετου βίου αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί 
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παράδειγµα, γι’ αυτό και διάφοροι µελετητές προσπάθησαν να λύσουν το γρίφο 

αναφορικά µε τον προσωπικό του καθοδηγητή, για να κατανοήσουν το ρόλο αλλά και 

την επίδραση που άσκησε αυτό το πνεύµα στη ζωή του.  
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2.2 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΤΙΜΑΡΧΟΥ 
 

Αφότου ο Σιµµίας ολοκλήρωσε το λογικό κοµµάτι της επιχειρηµατολογίας 

του µεταβαίνει στο µύθο, µια γνώριµη τακτική στην οποία κατέφευγε και ο 

Πλάτωνας και τη συναντάµε σε διάφορα έργα του, όπως στην Πολιτεία που µας 

παραθέτει το µύθο του Ηρός σχετικά µε τη µεταθανάτια κρίση των ψυχών (614c-

621d) . Όταν πλέον ο δρόµος της λογικής οδηγούσε σε αδιέξοδο ή δε φώτιζε αρκετά 

το κοµµάτι της έρευνας, τότε ο µύθος αποτελούσε το απαραίτητο όχηµα που 

µπορούσε να οδηγήσει στην οδό της αλήθειας.  

Ο νους και η ψυχή του Σωκράτη καθοδηγούνταν από έναν ανώτερο νου και 

ψυχή αντίστοιχα, έτσι λοιπόν ο µαέστρος της φιλοσοφίας δε χρειαζόταν να ερµηνεύει 

τα δυσνόητα σηµάδια, διότι λάµβανε τη δαιµονική καθοδήγηση µε τον πλέον 

ενδεδειγµένο τρόπο100
. Ο Σιµµίας µέσα από αυτό το µύθο προσπαθεί να εξηγήσει τι 

ήταν αυτό που έκανε το Σωκράτη ανοιχτό σε µια τέτοια καθοδήγηση και λάµβανε 

αυτά τα µηνύµατα, χωρίς να χρειάζεται να τα αποκρυπτογραφεί. Η συγκεκριµένη του 

επιλογή πέρα από το γεγονός ότι συνεχίζει την πλατωνική παράδοση101
, αποτελεί και 

ένα πολύτιµο εργαλείο που χρησιµοποίησε ο οικείος του Σωκράτη, προκειµένου να 

προσεγγίσει την αλήθεια και να µας προσφέρει µια ολοκληρωµένη έρευνα102
. 

Βέβαια αρχικά ο Σιµµίας εκφράζει κάποιες επιφυλάξεις, σχετικά µε το αν θα 

πρέπει να καταφύγει στο συγκεκριµένο τύπο αφήγησης. Αυτός που τον βγάζει από το 

αδιέξοδο, είναι ο µάντης Θεόκριτος, ο οποίος προκρίνει ότι η καλύτερη λύση είναι να 

αφηγηθεί το µύθο του Τιµάρχου (589F): «‘ἃ δὲ Τιµάρχου τοῦ Χαιρωνέως ἠκούσαµεν 

ὑπὲρ τούτων διεξιόντος, οὐκ οἶδα µὴ µύθοις ὁµοιότερ’ ἢ λόγοις ὄντα σιωπᾶν 

ἄµεινον.’ ‘µηδαµῶς’ εἶπεν ὁ Θεόκριτος, ‘ἀλλὰ δίελθ’ αὐτά’». Μάλιστα για τον ίδιο ο 

µύθος µπορεί να προσεγγίσει την αλήθεια (589F): «καὶ γὰρ εἰ µὴ λίαν ἀκριβῶς, ἀλλ’ 

ἔστιν ὅπη ψαύει τῆς ἀληθείας καὶ τὸ µυθῶδες». 

Έπειτα ο µάντης θέλει να µάθει πράγµατα σχετικά µε την ταυτότητα του 

Tιµάρχου (590A): «πρότερον δὲ τίς ἦν οὗτος ὁ Τίµαρχος φράσον». Ο Σιµµίας 

φαίνεται πρόθυµος να απαντήσει στο ερώτηµά του και του αναφέρει ότι ο Τίµαρχος 

ήταν ένα πρόσωπο που σχετιζόταν στενά µε το Σωκράτη και τον κύκλο του103
 και 

µάλιστα ήταν φίλος του γιου του Σωκράτη, του Λαµπροκλή (590A): «‘εἰκότως γ’,’ 
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εἶπεν ὁ Σιµµίας ‘ὦ Θεόκριτε·  νέος γὰρ ὢν κοµιδῇ κατέστρεψε τὸν βίον καὶ 

Σωκράτους δεηθεὶς ταφῆναι παρὰ Λαµπροκλέα τὸν Σωκράτους υἱόν, ὀλίγαις 

πρότερον ἡµέραις αὐτοῦ τεθνηκότα, φίλον καὶ ἡλικιώτην γενόµενον’». Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το παραπάνω χωρίο ο Λαµπροκλής πέθανε πριν από τον 

πατέρα του, κάτι τέτοιο όµως ενδεχοµένως να µην ισχύει, γιατί η παράδοση ήθελε 

όλοι οι γιοι του Σωκράτη να ζουν µετά το θάνατό του, µια πληροφορία µάλιστα την 

οποία συναντάµε και στο Φαίδωνα του Πλάτωνα (116a). 

Ο Τίµαρχος µπορεί να οφείλει το όνοµά του σε κάποιο πρόσωπο, που 

αναφέρεται στο Θεάγνη του Πλάτωνα (129a) και το οποίο δεν υπάκουσε στο δαιµόνιο 

του Σωκράτη, µε αποτέλεσµα να οδηγηθεί στο θάνατο. Ο ίδιος λοιπόν µπορεί να 

αποτελούσε ένα ιστορικό πρόσωπο που να ανήκε στους γνωστούς του Σωκράτη ή να 

ήταν µια πλαστή µορφή104
, η οποία δηµιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 

του µύθου. Αυτός ο µυθικός νεαρός που επιθυµούσε έντονα να µάθει πράγµατα για το 

δαιµόνιο του Σωκράτη θα µπορούσε να παραλληλιστεί µε τον Χαιρεφώντα στην 

Απολογία του Πλάτωνα (21a), ο οποίος πήγε στο µαντείο των ∆ελφών, για να 

ρωτήσει σχετικά µε τη σοφία του αδιάκοπου αναζητητή της αλήθειας105
. 

∆ιψασµένος από την επιθυµία του ο Τίµαρχος να κατανοήσει τι ήταν αυτή η 

αινιγµατική φωνή που αντηχούσε στην ψυχή του Σωκράτη, αλλά και το ρόλο που 

έπαιζε στη ζωή του, αποφάσισε να κατέβει στο µαντείο του Τροφωνίου, το οποίο 

βρισκόταν στη Λειβαδιά. Το µαντείο αυτό είχε κεντρίσει την προσοχή του 

Πλουτάρχου, καθώς κάνει υπαινιγµούς σ’ αυτό και σε διάφορα άλλα έργα του, όπως 

στο Περὶ τοῦ ἐµφαινοµένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης (944E), όπου 

αναφέρεται στους Τροφώνιους δαίµονες. Ακόµα είχε αφιερώσει µια ολόκληρη 

πραγµατεία στο συγκεκριµένο µαντείο µε τίτλο Περὶ τῆς εἰς Τροφωνίου Καταβάσεως. 

 Το µαντείο του Τροφωνίου δε θα µπορούσε να αφήσει ασυγκίνητο τον 

Παυσανία, ο οποίος µας περιγράφει το τελετουργικό που έπρεπε να ακολουθήσει 

κανείς, προκειµένου να µπει µέσα (9.39.4-14). Αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον είναι 

ότι τη λέξη δαίµονας γράφεται µε κεφαλαίο µπροστά, χαρακτηρίζεται ως αγαθός και 

υπήρχε ιερό αφιερωµένο σ’ αυτόν (9.39.5): «τὸ δὲ οἴκηµα ∆αίµονός τε ἀγαθοῦ καὶ 

Τύχης ἱερόν ἐστιν ἀγαθῆς». Τα παραπάνω στοιχεία ενδεχοµένως να υπογραµµίζουν 

τη θεϊκή του καταβολή. 
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Ο Σιµµίας µέσα από το λεκτικό ρήµα ἔφη µας εισάγει στο µαγικό κόσµο του 

πλαγίου λόγου και της αφήγησης της θαυµαστής ιστορίας του Τιµάρχου, η οποία 

σχετίζεται µε τα όσα ανέφερε ότι βίωσε ο ίδιος στο Σιµµία. Αρχικά το πρώτο πράγµα 

που πληροφορούµαστε ότι αντίκρισε ήταν βαθύ σκοτάδι (590C): «Ἔφη δὲ καταβὰς 

εἰς τὸ µαντεῖον περιτυχεῖν σκότῳ πολλῷ τὸ πρῶτον». Μετά, αφού προσευχήθηκε, 

ξάπλωσε και δεν µπορούσε να αντιληφθεί αν ήταν ξύπνιος ή εάν βρισκόταν σε µια 

κατάσταση ονειρική (590C): «εἶτ’ ἐπευξάµενος κεῖσθαι πολὺν χρόνον οὐ µάλα 

συµφρονῶν ἐναργῶς εἴτ’ ἐγρήγορεν εἴτ’ ὀνειροπολεῖ». 

Στη συνέχεια δέχτηκε ένα χτύπηµα στο κεφάλι και ένιωσε ότι η ψυχή του 

εγκατέλειπε το σώµα του (590C): «πλὴν δόξαι γε τῆς κεφαλῆς ἅµα ψόφῳ 

προσπεσόντι πληγείσης τὰς ῥαφὰς διαστάσας µεθιέναι τὴν ψυχήν». Εδώ φαίνεται 

σαφώς ότι σώµα και ψυχή αποτελούσαν κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο έρχεται σε 

αντίθεση µε το φιλοσοφικό ρεύµα του Επικουρισµού, σύµφωνα µε το οποίο ψυχή και 

σώµα βρίσκονταν σε άµεση αλληλεξάρτηση µεταξύ τους106
. 

 Ενώ η ψυχή του αναχωρούσε, αισθανόταν πιο ελεύθερη και πιο µεγάλη 

(590C): «ὡς δ’ ἀναχωροῦσα κατεµίγνυτο πρὸς ἀέρα διαυγῆ καὶ καθαρὸν ἀσµένη, 

πρῶτον µὲν ἀναπνεῦσαι τότε δοκεῖν διὰ χρόνου συχνοῦ τεινοµένην τέως καὶ πλείονα 

γίγνεσθαι τῆς πρότερον». Μάλιστα ο Πλούταρχος όντας επιδέξιος τεχνίτης του λόγου, 

παροµοιάζει αυτή την απελευθέρωση και τη µεγέθυνση της ψυχής µε ιστίο που 

ξεδιπλώνεται (590C): «ὥσπερ ἱστίον ἐκπεταννύµενον». 

Μετά νόµισε ότι άκουσε ένα σφύριγµα που του άφηνε µια γλυκιά και 

αρµονική φωνή, η οποία ενδεχοµένως να ήταν η µουσική που παράγεται από την 

κίνηση των ουράνιων σφαιρών107
 (590C): «ἔπειτα κατακούειν ἀµαυρῶς ῥοίζου τινὸς 

ὑπὲρ κεφαλῆς περιελαυνοµένου φωνὴν ἡδεῖαν ἱέντος». Παρατηρούµε τη βαρύνουσα 

σηµασία που δίνεται στη φωνή, καθώς είχαµε δει το Σιµµία να αναφέρει στην αρχή 

του λόγου ότι θα πρέπει να αντιληφθούµε το δαιµόνιο σαν την αίσθηση κάποιας 

φωνής, χωρίς όµως την ύπαρξή της (588D). Επίσης ο Σωκράτης στην Απολογία 

(31d3-6) του Πλάτωνα θεωρεί ότι το δαιµόνιον ήταν κάποια προειδοποιητική φωνή, 

που τον απέτρεπε από κινήσεις που µπορεί να εγκυµονούσαν κινδύνους. 

Η χρονική µετοχή ἀναβλέψας µας µεταφέρει στον κεντρικό κορµό της 

αφήγησης του Τιµάρχου, όπου ο ίδιος πλέον γίνεται µάρτυρας ενός οράµατος 

συµπαντικής υφής και φύσης. Με αυτόν τον τρόπο ο Πλούταρχος καθιστά τους 
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αναγνώστες του παίχτες σ’ αυτό το δράµα συµπαντικής προέλευσης108
. Αυτό που 

αντικρίζει είναι το ουράνιο στερέωµα, το οποίο κοσµείται από νησιά που λάµπουν και 

συµβολίζουν τα άστρα109
, τα οποία ήταν πολλά και ανισοµεγέθη µεταξύ τους (590C): 

«ἀναβλέψας δὲ τὴν µὲν γῆν οὐδαµοῦ καθορᾶν, νήσους δὲ λαµποµένας µαλακῷ πυρὶ 

κατ’ ἀλλήλων ἐξαµειβούσας ἄλλην ἄλλοτε χρόαν ὥσπερ βαφὴν ἅµα τῷ φωτὶ 

ποικιλλοµένῳ κατὰ τὰς µεταβολάς. φαίνεσθαι δὲ πλήθει µὲν ἀναρίθµους µεγέθει δ’ 

ὑπερφυεῖς, οὐκ ἴσας δὲ πάσας ἀλλ’ ὁµοίως κυκλοτερεῖς». 

Την εικόνα ενός ανθρώπου να κοιτάζει το σύµπαν, µπορεί ο Πλούταρχος να 

την υιοθέτησε από την Πολιτεία (614c) του Πλάτωνα, καθώς και εκεί ο Ηρ ο 

Παµφύλιος κάνει κάτι αντίστοιχο µε τον Τίµαρχο. Ο Χαιρώνειος στοχαστής λοιπόν 

µπορεί να ήταν οπαδός του εκλεκτισµού, που περιείχε στοιχεία από διάφορα 

φιλοσοφικά ρεύµατα, όµως διαφαίνεται ότι ίσως έδινε ένα προβάδισµα στην 

πλατωνική σκέψη110
.  

Έτσι στο µύθο του Τιµάρχου συναντάµε διάφορους συµβολισµούς, όπως για 

παράδειγµα τη θαλάσσια λίµνη που απλωνόταν ανάµεσα στα άστρα (590D): «διὰ 

µέσου δ’ αὐτῶν θάλασσαν ἢ λίµνην ὑποκεχύσθαι τοῖς χρώµασι διαλάµπουσαν διὰ τῆς 

γλαυκότητος ἐπιµιγνυµένοις», η οποία πιθανόν να συµβόλιζε την ουράνια σφαίρα και 

όχι απλά το Γαλαξία111
. Τέτοιου τύπου συµβολισµούς βρίσκουµε και στα πλατωνικά 

έργα, όπως στην Πολιτεία του Πλάτωνα και συγκεκριµένα στην αλληγορία του 

Σπηλαίου (514a-515a). 

Ξαφνικά αυτή η εικόνα του ουράνιου στερεώµατος που προκαλούσε χαρά και 

ψυχική αγαλλίαση στον Τίµαρχο (590F): «ταῦτα µὲν οὖν ὁρᾶν τερπόµενος τῇ θέᾳ», 

άλλαξε, όταν έριξε τη µατιά του προς τα κάτω, γιατί είδε ένα φοβερό και τροµερό 

χάσµα που µόνο αισθήµατα φόβου µπορούσε να του προκαλέσει (590F): «κάτω δ’ 

ἀπιδόντι φαίνεσθαι χάσµα µέγα στρογγύλον οἷον ἐκτετµηµένης σφαίρας, φοβερὸν δὲ 

δεινῶς καὶ βαθύ, πολλοῦ σκότους πλῆρες οὐχ ἡσυχάζοντος ἀλλ’ ἐκταραττοµένου καὶ 

ἀνακλύζοντος πολλάκις». Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε ότι µεταβαίνοµε από το 

φως στο σκοτάδι, κάτι το οποίο µας φέρνει στο νου ένα από τα δέκα ζεύγη της 

θεωρίας των αντιθέτων των Πυθαγορείων που είναι: φῶς-σκότος112
. 
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Κοιτώντας προς τα κάτω ο Τίµαρχος ενδεχοµένως να αισθανόταν έντονη 

ζαλάδα που να έφτανε στο σηµείο να του προκαλέσει ίλιγγο113
. Τα αισθήµατα φόβου 

και τρόµου επιτείνονταν και από κάποιες φωνές ανθρώπων και ζώων, που 

προέρχονταν από το χάσµα (590F-591A): «ὅθεν ἀκούεσθαι µυρίας µὲν ὠρυγὰς καὶ 

στεναγµοὺς ζῴων µυρίων δὲ κλαυθµὸν βρεφῶν καὶ µεµιγµένους ἀνδρῶν καὶ 

γυναικῶν ὀδυρµούς, ψόφους δὲ παντοδαποὺς καὶ θορύβους ἐκ βάθους πόρρωθεν 

ἀµυδροὺς ἀναπεµποµένους οἷς οὐ µετρίως αὐτὸς ἐκπεπλῆχθαι».  

 Το χάσµα αυτό ίσως να συµβόλιζε τον Άδη114
 ή τη γη, καθώς σ’ ένα άλλο 

έργο του Πλουτάρχου στο Περὶ τοῦ ἐµφαινοµένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης 

(940F), ο ίδιος αναφέρει ότι οι κάτοικοι της σελήνης θα πίστευαν ότι η οµηρική 

περιγραφή του Άδη ίσως να σχετιζόταν µε τη γη. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι 

το χάσµα αυτό παροµοιάζεται µε σφαίρα (590F): «κάτω δ’ ἀπιδόντι φαίνεσθαι χάσµα 

µέγα στρογγύλον οἷον ἐκτετµηµένης σφαίρας». Υπάρχει η άποψη ότι η σφαίρα αυτή 

µπορεί να αποτελούσε το κατώτερο ηµισφαίριο του σύµπαντος115
. 

Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα ο Τίµαρχος άκουσε µια φωνή, η οποία 

φάνηκε πρόθυµη να τον βοηθήσει προκειµένου να ερµηνεύσει τον κόσµο που 

απλωνόταν µπροστά του και ίσως να προερχόταν από κάποιο δαίµονα της σελήνης116
. 

Το ερώτηµα που του έθεσε αρχικά ήταν τι επιθυµούσε να µάθει (591A): «ὦ Τίµαρχε, 

τί ποθεῖς πυθέσθαι;». Ο Τίµαρχος του απάντησε ότι επιθυµούσε να µάθει τα πάντα 

(591A): «φράσαι δ’ αὐτὸν ὅτι ‘πάντα, τί γὰρ οὐ θαυµάσιον;’».  

 Ο Τίµαρχος πιθανόν να δίνει την εντύπωση ότι ίσως είχε ξεχάσει την 

ερώτηση, για την οποία είχε έρθει να συµβουλευτεί το µαντείο και η οποία 

σχετιζόταν µε το δαιµόνιο του Σωκράτη, όµως αυτή θα δοθεί αργότερα αυθόρµητα117
. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι µέσα σ’ αυτή τη θάλασσα µυθικής αφήγησης, εντάσσονται 

και νησίδες ευθέως λόγου, οι οποίες προσδίδουν ζωντάνια λόγο και έτσι διατηρείται 

αµείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη.  

Ο αόρατος οδηγός παρουσιάζεται πρόθυµος να προσφέρει στον Τίµαρχο 

πληροφορίες που σχετίζονταν µε την περιοχή στην οποία ανήκε ο ίδιος118
 και όχι γι’ 

αυτήν που βρισκόταν ψηλότερα, διότι αυτή ανήκε στη δικαιοδοσία άλλων θεών 

(591A): «‘ἀλλ’ ἡµῖν’ φάναι ‘τῶν ἄνω µέτεστι µικρόν·  ἄλλων γὰρ θεῶν ἐκεῖνα·  τὴν δὲ 
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Φερσεφόνης µοῖραν, ἣν ἡµεῖς διέποµεν, τῶν τεττάρων µίαν οὖσαν ὡς ἡ Στὺξ ὁρίζει, 

βουλοµένῳ σοι σκοπεῖν πάρεστιν’». Ο τόπος δράσης αυτής της αόρατης 

διαφωτιστικής φωνής, είναι η Σελήνη119
, κάτι το οποίο συναντάµε στο Περὶ 

τοῦ ἐµφαινοµένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης (942D), όπου παρουσιάζεται η 

Περσεφόνη να κυβερνά. 

Ο Τίµαρχος όντας φιλοπερίεργος συνεχίζει να υποβάλλει ερωτήµατα στη 

φωνή προκειµένου να εκµαιεύσει συµπεράσµατα γι’ αυτόν τον ιδιαίτερο κόσµο που 

αντικρίζει. ∆ιερωτάται λοιπόν ποια είναι η Στύγα (591A): «ἐροµένου δ’ αὐτοῦ τίς ἡ 

Στύξ ἐστιν» και η καθοδηγητική φωνή του απάντησε (591A): «‘ὁδὸς εἰς Ἅιδου’ 

φάναι ‘καὶ πρόεισιν ἐξ ἐναντίας, αὐτῇ σχίζουσα τῇ κορυφῇ τὸ φῶς·  ἀνατείνουσα δ’, 

ὡς ὁρᾷς, ἐκ τοῦ Ἅιδου κάτωθεν ᾗ ψαύει περιφεροµένη καὶ τοῦ φωτός, ἀφορίζει τὴν 

ἐσχάτην µερίδα τῶν ὅλων’».  

Η Στύγα πιθανόν να είναι ένα είδος µικρού συνόρου µεταξύ του Άδη, που 

συµβολίζει τη γη και του βασιλείου της Περσεφόνης, που είναι το φεγγάρι120
. Ο 

αόρατος οδηγός δεν µπόρεσε να προσφέρει πολλές πληροφορίες για τον Πάνω 

Κόσµο, όµως έδωσε µια πειστική εξήγηση για τη Στύγα, ίσως επειδή βρισκόταν σε 

πιο άµεση γειτνίαση µε το δικό του κόσµο. Αυτός µάλιστα ίσως και να ήταν ο λόγος 

που τον ώθησε να παρουσιάσει ένα περίεργο µεταφυσικό σύστηµα121
, το οποίο 

παρουσιάζει κάποιες οµοιότητες µ’ ένα αντίστοιχο στο Περὶ τοῦ ἐµφαινοµένου 

προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης (943A-944F).  

Σύµφωνα µε αυτό το κοσµολογικό δόγµα τέσσερις είναι οι αρχές των πάντων: 

η ζωή, η κίνηση, η γέννηση και η φθορά (591B): «τέσσαρες δ’ εἰσὶν ἀρχαὶ πάντων, 

ζωῆς µὲν ἡ πρώτη κινήσεως δ’ ἡ δευτέρα γενέσεως δ’ ἡ τρίτη φθορᾶς δ’ ἡ 

τελευταία». Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αρχή της ζωής ίσως επιλέχθηκε ως πρώτη 

εξαιτίας του Τίµαιου (31a-b) του Πλάτωνα, όπου τονίζεται η µοναδικότητα των 

ζωντανών όντων και δίνεται έµφαση στο µοντέλο της ∆ηµιουργίας122
. 

Την πρώτη µε τη δεύτερη αρχή τις συνδέει η Μονάδα στο Αόρατο, τη δεύτερη 

µε την τρίτη ο Νους στον Ήλιο και την τρίτη µε την τέταρτη η Φύση στη Σελήνη 

(591B): «συνδεῖ δὲ τῇ µὲν δευτέρᾳ τὴν πρώτην Μονὰς κατὰ τὸ ἀόρατον, τὴν δὲ 

δευτέραν τῇ τρίτῃ Νοῦς καθ’ ἥλιον, τὴν δὲ τρίτην πρὸς τετάρτην Φύσις κατὰ 
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σελήνην». Η τριάδα Μονάδα-Νους-Φύση µας φέρνει στο νου τον Νεοπλατωνισµό, 

αλλά µπορεί να βασίζεται και στο Σοφιστή του Πλάτωνα (248a-e)
123

.  

Σε κάθε µια από αυτές τις τρεις συνδέσεις υπάρχει ως κλειδούχος µια µοίρα. 

Στην πρώτη σύνδεση η Άτροπος, στη δεύτερη η Κλωθώ και στην τρίτη η Λάχεση 

(591B): «τῶν δὲ συνδέσµων ἑκάστου Μοῖρα κλειδοῦχος Ἀνάγκης θυγάτηρ κάθηται, 

τοῦ µὲν πρώτου Ἄτροπος τοῦ δὲ δευτέρου Κλωθώ, τοῦ δὲ πρὸς σελήνην Λάχεσις, 

περὶ ἣν ἡ καµπὴ τῆς γενέσεως». Την συµβολική χρήση των τριών µοιρών ο 

Χαιρώνειος βιογράφος πιθανόν να την άντλησε από το µύθο του Ηρός στην Πολιτεία 

(617c) του Πλάτωνα και να τη χρησιµοποίησε και στο Περὶ τοῦ ἐµφαινοµένου 

προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης (945C)
124

.  

Εύλογα θα µπορούσε να προκύψει η απορία, γιατί αυτός ο αόρατος οδηγός 

ξεκίνησε την καθοδήγησή του αναφερόµενος στις τέσσερις βασικές αρχές του 

σύµπαντος, από τη στιγµή που δεν παίζουν κάποιο ρόλο σ’ αυτό που θα 

ακολουθήσει125
. Ενδεχοµένως µ’ αυτό τον τρόπο να δόθηκε η δυνατότητα στον 

Τίµαρχο να εισαχθεί σ’ ένα περιορισµένο κοµµάτι του κόσµου και έτσι µπόρεσε και 

είδε τον τρόπο, µε τον οποίο παρουσιάζονται οι δυνάµεις και τα επίπεδα του 

σύµπαντος126
. Μετά από αυτήν την παρουσίαση, ο ίδιος µπορεί να αισθάνθηκε 

µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γιατί πιθανόν να διαπίστωσε ότι η άνοδος του δαίµονα 

δε σταµατά µόνο στη σφαίρα της σελήνης. 

Στη συνέχεια η φωνή αναφέρει ότι η Σελήνη σπάνια συλλαµβάνεται από τη 

Στύγα, που αποτελεί τη σκιά της γης και αυτό συµβαίνει περιοδικά, όταν στην 

περιστροφή της η Στύγα αρπάζει το φεγγάρι και προκαλεί έκλειψη127
 (591C): 

«σελήνη δὲ δαιµόνων ἐπιχθονίων οὖσα φεύγει τὴν Στύγα µικρὸν ὑπερφέρουσα, 

λαµβάνεται δ’ ἅπαξ ἐν µέτροις δευτέροις ἑκατὸν ἑβδοµήκοντα ἑπτά». Όταν η Στύγα 

ορµά πάνω στη Σελήνη οι ψυχές τροµοκρατούνται, κάποιες από αυτές µάλιστα τις 

αρπάζει ο Άδης και κάποιες άλλες τις ξαναπαίρνει πίσω η Σελήνη (591C): «καὶ τῆς 

Στυγὸς ἐπιφεροµένης αἱ ψυχαὶ βοῶσι δειµαίνουσαι·  πολλὰς γὰρ ὁ Ἅιδης ἀφαρπάζει 

περιολισθανούσας, ἄλλας δ’ ἀνακοµίζεται κάτωθεν ἡ σελήνη προσνηχοµένας». 

Η Σελήνη όµως είναι επιλεκτική, επειδή τις ψυχές που έχουν αµαρτήσει δεν 

τις αφήνει να την πλησιάσουν (591C): «πλὴν ὅσαι µιαραὶ καὶ ἀκάθαρτοι·  ταύτας δ’ 
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ἀστράπτουσα καὶ µυκωµένη φοβερὸν οὐκ ἐᾷ πελάζειν». Μάλιστα την απόρριψή της 

αυτή την εκδηλώνει µε έντονες εκρήξεις, οι οποίες υπογραµµίζονται από τις τροπικές 

µετοχές ἀστράπτουσα-µυκωµένη. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι ο µοναδικός 

δορυφόρος της γης κατά κάποιο τρόπο προσωποποιείται, καθώς παρουσιάζεται 

κατακυριευµένος από θυµός για τις ψυχές που έχουν διαπράξει σφάλµατα. 

 Ύστερα από την παρουσίαση του κοσµολογικού δόγµατος, ο Τίµαρχος 

συνεχίζει να µην κατανοεί τι βλέπει µπροστά του (591D): «‘ἀλλ’ οὐδὲν ὁρῶ’ τὸν 

Τίµαρχον εἰπεῖν ‘ἢ πολλοὺς ἀστέρας περὶ τὸ χάσµα παλλοµένους, ἑτέρους δὲ 

καταδυοµένους εἰς αὐτό, τοὺς δ’ ᾄττοντας αὖ κάτωθεν’». Η φωνή του εξηγεί ότι τα 

άστρα, τα οποία βυθίζονται και αναπηδούν στο χάσµα, είναι οι δαίµονες (591D): 

«‘αὐτοὺς ἄρα’ φάναι ‘τοὺς δαίµονας ὁρῶν ἀγνοεῖς’». Για να µπορέσει ο αόρατος 

οδηγός να διαφωτίσει ακόµα περισσότερο τον Τίµαρχο, αποφασίζει να του εξηγήσει 

την κατασκευή και τη φύση της ψυχής128
. 

Σύµφωνα µε τον καθοδηγητή του Τιµάρχου, η άυλη οντότητα της ψυχής 

διακρίνεται από αυτή του νου (591D): «ἔχει γὰρ ὧδε·  ψυχὴ πᾶσα νοῦ µετέσχεν, 

ἄλογος δὲ καὶ ἄνους οὐκ ἔστιν». Ο Πλούταρχος βασιζόµενος στον Τίµαιο (70a-71c) 

του Πλάτωνα, θεωρεί ότι η ανθρώπινη υπόσταση διαιρείται σε τρία µέρη: το νου, την 

ψυχή και το σώµα. Μάλιστα στο Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιµονίου φαίνεται να υπάρχει 

ένας αυστηρός διαχωρισµός µεταξύ νου και ψυχής129
. Το ανώτερο τµήµα του νου 

βρίσκεται έξω από το ανθρώπινο σώµα (591E): «αἱ δὲ πῆ µὲν ἀνεκράθησαν, πῆ δ’ 

ἔλιπον ἔξω τὸ καθαρώτατον». Υπό αυτή την έννοια η ψυχή µπορεί να οριστεί σαν ένα 

κοµµάτι που είναι βυθισµένο µέσα στο σώµα (591E): «τὸ µὲν οὖν ὑποβρύχιον ἐν τῷ 

σώµατι φερόµενον ψυχὴ λέγεται».  

Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι ο νους βρίσκεται µέσα στους ανθρώπους 

(591E): «τὸ δὲ φθορᾶς λειφθὲν οἱ πολλοὶ νοῦν καλοῦντες ἐντὸς εἶναι νοµίζουσιν 

αὑτῶν, ὥσπερ ἐν τοῖς ἐσόπτροις τὰ φαινόµενα κατ’ ἀνταύγειαν». Αξιοπρόσεχτο είναι 

ότι στο παραπάνω χωρίο ο Πλούταρχος, για να υπογραµµίσει ότι αυτή η αντίληψη 

είναι λανθασµένη, την παραλληλίζει µε τη ψευδαίσθηση που έχουν οι άνθρωποι ότι 

τα είδωλα της αντανάκλασης είναι εγκλωβισµένα µέσα στους καθρέφτες. Ο νους 

λοιπόν βρίσκεται εκτός σώµατος και θα πρέπει να τιτλοφορηθεί ως δαίµονας (591E): 

«οἱ δ’ ὀρθῶς ὑπονοοῦντες, ὡς ἐκτὸς ὄντα δαίµονα προσαγορεύουσι». Το τροπικό 

επίρρηµα ὀρθῶς υπογραµµίζει την αξιοπιστία της ταύτισης του δαίµονα µε το νου. 
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Συνοψίζοντας, λοιπόν, η φωνή αναφέρει ότι τα άστρα που σβήνουν είναι οι 

ψυχές που είναι βυθισµένες εξ ολοκλήρου στο σώµα (591F): «‘τοὺς µὲν οὖν 

ἀποσβέννυσθαι δοκοῦντας ἀστέρας, ὦ Τίµαρχε,’ φάναι ‘τὰς εἰς σῶµα καταδυοµένας 

ὅλας ψυχὰς ὁρᾶν νόµιζε’». Αυτά που σβήνουν πάλι είναι οι ψυχές που έχουν 

απελευθερωθεί από το σώµα και ακολουθούν ξανά ανοδική πορεία (591F): «τοὺς δ’ 

οἷον ἀναλάµποντας πάλιν καὶ ἀναφαινοµένους κάτωθεν, ἀχλύν τινα καὶ ζόφον ὥσπερ 

πηλὸν ἀποσειοµένους, τὰς ἐκ τῶν σωµάτων ἐπαναπλεούσας µετὰ τὸν θάνατον». Τα 

άστρα που κινούνται ψηλά είναι οι δαίµονες, οι οποίοι ταυτίζονται µε το νου (591F): 

«οἱ δ’ ἄνω διαφερόµενοι δαίµονές εἰσι τῶν νοῦν ἔχειν λεγοµένων ἀνθρώπων». 

Μετά την ανάλυση του δόγµατος της ψυχής και την ταύτιση του νου µε το 

δαίµονα, ο Τίµαρχος αρχίζει να παρατηρεί µε µεγαλύτερη προσοχή τις κινήσεις των 

αστεριών (592A): «ταῦτ’ ἀκούσας αὐτὸς ἀκριβέστερον προσέχειν καὶ θεᾶσθαι τῶν 

ἀστέρων ἀποσαλεύοντας τοὺς µὲν ἧττον τοὺς δὲ µᾶλλον, ὥσπερ τοὺς τὰ δίκτυα 

διασηµαίνοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ φελλοὺς ὁρῶµεν ἐπιφεροµένους». Ο Πλούταρχος 

είναι ένας επιδέξιος κατασκευαστής µύθων130
, που πέρα από το γεγονός ότι απηχούν 

τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές του αντιλήψεις131
, αντανακλούν τις αστρονοµικές 

του γνώσεις και είναι διανθισµένοι µε υπέροχες εικόνες. Ο Χαιρώνειος συγγραφέας 

καθιστά τον αναγνώστη του συµµέτοχο σ’ αυτό το συµπαντικό δράµα και 

παρατηρητή της κίνησης των άστρων, όπως ο Τίµαρχος. 

Οι κινήσεις των άστρων είναι αυτές που δείχνουν κατά πόσο οι ψυχές ήταν 

υπάκουες, καθώς οι ευπειθείς, λόγω της ανατροφής και της εκπαίδευσης που είχαν 

λάβει, ακολουθούσαν µια ανοδική πορεία (592A): «λέγειν δὲ τὴν φωνὴν τοὺς µὲν 

εὐθεῖαν καὶ τεταγµένην κίνησιν ἔχοντας εὐηνίοις ψυχαῖς χρῆσθαι διὰ τροφὴν καὶ 

παίδευσιν ἀστείαν, οὐκ ἄγαν σκληρὸν καὶ ἄγριον παρεχοµέναις τὸ ἄλογον». Αντίθετα 

οι ψυχές που ήταν παραδοµένες στα πάθη κινούνταν µε ταραγµένο και άνισο τρόπο132
 

(592A): «ἐνίους δὲ τοῖς κλωθοµένοις ἀτράκτοις ὁµοίως ἕλικα τεταραγµένην καὶ 

ἀνώµαλον ἕλκοντας, οὐ δυναµένους καταστῆσαι τὴν κίνησιν ἐπ’ εὐθείας». 

Οι ενσαρκωµένες ψυχές133
, λοιπόν, οδηγούνται από ένα δαίµονα, όταν όµως 

αυτές φανούν απρόθυµες να υπακούσουν, τότε οι δαίµονες αναλαµβάνουν να 

επιβάλουν την ηθική τάξη και να τις επαναφέρουν στην κανονική τροχιά (592B-C): 

«τὸν µὲν γὰρ σύνδεσµον οἷα χαλινὸν τῷ ἀλόγῳ τῆς ψυχῆς ἐµβεβληµένον, ὅταν 
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ἀντισπάσῃ, τὴν λεγοµένην µεταµέλειαν ἐπάγειν ταῖς ἁµαρτίαις καὶ τὴν ἐπὶ ταῖς 

ἡδοναῖς, ὅσαι παράνοµοι καὶ ἀκρατεῖς». 

Στο παραπάνω χωρίο οι δαίµονες παρουσιάζονται να τραβούν τα ηνία της 

ψυχής, προκειµένου να την ελέγξουν. Την χρήση αλυσίδων και ηνίων134
 για το 

σωφρονισµό της ψυχής τη συναντάµε και σ’ άλλα έργα του Πλουτάρχου, όπως στο 

Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ θείου βραδέως τιµωρουµένων (566D). Ενδεχοµένως εδώ ο δαίµονας 

να µας φέρνει στο νου τον ηνίοχο στο Φαίδρο (244a-257b) του Πλάτωνα, ο οποίος 

συµβολίζει το λογιστικόν µέρος της ψυχής και συγκρατεί µε τα ηνία του τα δυο άλλα 

µέρη της ψυχής, που είναι το ἐπιθυµητικόν και το θυµοειδές. 

Η ψυχή λοιπόν που θα σωφρονιστεί από το νου-δαίµονα, ο οποίος έχει 

ηγετικό ρόλο, θα µπορέσει να εξηµερωθεί όπως ένα άγριο ζώο και πλέον θα γίνει 

δεκτική στη δαιµονική καθοδήγηση µε σύµβολα και σηµεία και όχι µε χτυπήµατα 

(592C): «αἰσχύνην, ἀλγηδόνα καὶ πληγὴν οὖσαν ἔνδοθεν τῆς ψυχῆς ὑπὸ τοῦ 

κρατοῦντος καὶ ἄρχοντος ἐπιστοµιζοµένης, µέχρι ἂν οὕτω κολαζοµένη πειθήνιος 

γένηται καὶ συνήθης ὥσπερ θρέµµα πρᾶον ἄνευ πληγῆς καὶ ἀλγηδόνος ὑπὸ συµβόλων 

ὀξέως καὶ σηµείων αἰσθανοµένη τοῦ δαίµονος».  

Εδώ θίγεται το ζήτηµα της εκπαίδευσης και κυρίως της ηθικής που µπορεί να 

οδηγήσει στη δηµιουργία ενάρετων ανθρώπων µε αδαµάντινο ήθος. Εποµένως τα 

χτυπήµατα των δαιµόνων θα µπορούσαν να παραλληλιστούν µε την εξάσκηση και 

την ηθική προπόνηση που προτείνει ο Επαµεινώνδας στο λόγο του, καθώς υπηρετούν 

τον ίδιο σκοπό, που είναι η συγκράτηση από τα πάθη και τις επιθυµίες135
. Θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι ο µύθος κάνει εύληπτο ότι οι αµαρτίες αφήνουν τα 

σηµάδια τους στη ψυχή των ανθρώπων και καθορίζουν τη µελλοντική τους 

τιµωρία136
, όµως µε την κατάλληλη εκπαίδευση µπορεί να επανέλθουν στην κανονική 

τους τροχιά.  

Βέβαια κάποιοι άνθρωποι είναι χαρισµατικοί και λαµβάνουν τη δαιµονική 

καθοδήγηση από την αρχή όπως ο Σωκράτης, του οποίου η ψυχή ήταν καθαρή από τη 

γέννησή του137
. Για τον Πλούταρχο ο Σωκράτης αποτελούσε τον ιδανικό τύπο 

ανθρώπου, ο οποίος αξίζει να αποτελεί αντικείµενο θαυµασµού αλλά και παράδειγµα 

προς µίµηση138
. Όµως εδώ δε γίνεται αναφορά στο Σωκράτη, αλλά ο αόρατος οδηγός 
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φέρνει στο προσκήνιο το παράδειγµα και ενός άλλου ανθρώπου µε ενάρετο ήθος. 

Αυτός ήταν ο Ερµότιµος ο Κλαζοµένιος,τον οποίο ο Χαιρώνειος βιογράφος 

λανθασµένα τον αποκαλεί Ερµόδωρο139
 (592C): «αὗται µὲν οὖν ὀψέ ποτε καὶ 

βραδέως ἄγονται καὶ καθίστανται πρὸς τὸ δέον. ἐκ δὲ τῶν εὐηνίων ἐκείνων καὶ 

κατηκόων εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς καὶ γενέσεως τοῦ οἰκείου δαίµονος καὶ τὸ µαντικόν ἐστι 

καὶ θεοκλυτούµενον γένος·  ὧν τὴν Ἑρµοδώρου τοῦ Κλαζοµενίου ψυχὴν». 

Η ψυχή του Ερµότιµου υποτίθεται ότι άφηνε το σώµα του για να αποκτήσει 

γνώσεις για πράγµατα που συνέβαιναν σε µεγάλες αποστάσεις140
 (592C-D): 

«ἀκήκοας δήπουθεν, ὡς ἀπολείπουσα παντάπασι τὸ σῶµα νύκτωρ καὶ µεθ’ ἡµέραν 

ἐπλανᾶτο πολὺν τόπον, εἶτ’ αὖθις ἐπανῄει πολλοῖς τῶν µακρὰν λεγοµένων καὶ 

πραττοµένων ἐντυχοῦσα καὶ παραγενοµένη». Όµως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς η 

ψυχή του ήταν υπάκουη στο δαίµονά της, µε αποτέλεσµα αυτός να την πληροφορεί 

για διάφορα θέµατα που συνέβαιναν µακριά (592D): «οὐ γὰρ ἐξέβαινεν ἡ ψυχὴ τοῦ 

σώµατος, ὑπείκουσα δ’ ἀεὶ καὶ χαλῶσα τῷ δαίµονι τὸν σύνδεσµον ἐδίδου περιδροµὴν 

καὶ περιφοίτησιν, ὥστε πολλὰ συνορῶντα καὶ κατακούοντα τῶν ἐκτὸς εἰσαγγέλλειν». 

Το σώµα του Ερµότιµου αφανίστηκε κατά τη διάρκεια του ύπνου του και οι 

ιθύνοντες γι’ αυτή την πράξη τιµωρήθηκαν στον Τάρταρο (592D): «οἱ δ’ ἀφανίσαντες 

τὸ σῶµα κοιµωµένου µέχρι νῦν δίκην ἐν τῷ ταρτάρῳ τίνουσι». Ειδική µνεία στον 

Τάρταρο γίνεται στο Φαίδωνα του Πλάτωνα και συγκεκριµένα στη διήγηση του 

Σωκράτη για τον Κάτω Κόσµο (107c1-115a9). Στον Τάρταρο οδηγούνται οι ένοχες141
 

και από τα πάθη κατακυριευµένες ψυχές που διέπραξαν ανόσιες και άδικες πράξεις. 

Μετά την αναφορά στον Ερµότιµο τον Κλαζοµένιο, ο αόρατος οδηγός 

εξαφανίστηκε και ο Τίµαρχος αποφάσισε να γυρίσει πίσω, προκειµένου να δει ποιος 

ήταν ο αόρατος καθοδηγητής του (592E): «ὁ Τίµαρχος ἔφη θεάσασθαι 

περιστρέφοντα, τίς ὁ φθεγγόµενος εἴη». Ο ίδιος όµως αισθάνθηκε έναν έντονο πόνο 

στο κεφάλι (592E): «σφόδρα δὲ τὴν κεφαλὴν αὖθις ἀλγήσας, καθάπερ βίᾳ 

συµπιεσθεῖσαν, οὐδὲν ἔτι γιγνώσκειν οὐδ’ αἰσθάνεσθαι τῶν καθ’ ἑαυτόν», κάτι το 

οποίο του είχε συµβεί και στην αρχή του οράµατός του (590B). Μάλιστα το χρονικό 

επίρρηµα αὖθις είναι καίρια τοποθετηµένο, καθώς τονίζει την επαναληπτικότητα του 

γεγονότος. 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία λόγια του οδηγού του Τιµάρχου ήταν τα 

ακόλουθα (592E): «‘ταῦτα δ’ εἴσῃ’ φάναι ‘σαφέστερον, ὦ νεανία, τρίτῳ µηνί·  νῦν δ’ 

ἄπιθι’». Η φωνή αυτή αποδείχθηκε προφητική, καθώς οι τρεις µήνες που ανέφερε 

αποδείχθηκε ότι σήµαιναν ότι, αφού παρέλθει αυτό το χρονικό διάστηµα, ο Τίµαρχος 

θα πεθάνει, όπως και έγινε (592F): «ἐπεὶ δ’ ἐλθὼν Ἀθήναζε τρίτῳ µηνὶ κατὰ τὴν 

γενοµένην φωνὴν ἐτελεύτησεν». 

Ο Σιµµίας ανέφερε ότι, όταν ενηµέρωσαν το Σωκράτη για το περιστατικό που 

βίωσε ο Τίµαρχος στο µαντείο του Τροφωνίου, αντέδρασε, επειδή θεώρησε ότι καλό 

θα ήταν να τον είχαν ενηµερώσει πριν πεθάνει ο Τίµαρχος,γιατί µ’ αυτόν τον τρόπο 

θα µπορούσε ο ίδιος να είχε συνοµιλήσει µαζί του και να εκµαιεύσει συµπεράσµατα 

(592F): «ἡµεῖς δὲ Σωκράτει θαυµάζοντες ἀπηγγέλλοµεν, ἐµέµψατο Σωκράτης ἡµᾶς, 

ὅτι µὴ ζῶντος ἔτι τοῦ Τιµάρχου διήλθοµεν·  αὐτοῦ γὰρ ἂν ἡδέως ἐκείνου πυθέσθαι καὶ 

προσανακρῖναι σαφέστερον». 

Ο Σωκράτης ήταν λάτρης του διαλόγου, καθώς οι συζητήσεις αποτελούσαν 

πηγή ενέργειας για τον ίδιο. Η διαλεκτική και η µαιευτική142
, οι δυο βασικές του 

µέθοδοι, αποτελούσαν τα εργαλεία στη συναναστροφή του µε τους άλλους, διότι 

µέσα από αυτές µπορούσε να οδηγηθεί κάποιος στην αρετή, επειδή για τον µαέστρο 

της φιλοσοφίας η αρετή ισοδυναµούσε µε τη γνώση143
. 

 Ο λόγος του Σιµµία λοιπόν ήταν διχοτοµηµένος σε δυο µέρη: το ένα, το οποίο 

αποτελούσε το λογικό κοµµάτι της επιχειρηµατολογίας του και το άλλο, που ήταν ο 

µύθος. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα δυο αυτά µέρη συµπορεύονται, γιατί και στα 

δυο δίνεται έµφαση στο γεγονός ότι οι ψυχές των ενάρετων ανθρώπων αποτελούσαν 

την προαπαιτούµενη έµπνευση για ένα δαίµονα. Όµως υπάρχουν και διαφορές µεταξύ 

τους, καθώς στο λογικό τµήµα ο Σιµµίας αναφέρει ότι ο δαίµονας που εµπνέει το 

Σωκράτη βρισκόταν έξω από τη ψυχή και το άτοµό του, ενώ στο µύθο ο Τίµαρχος τον 

έβλεπε σαν ένα συστατικό µιας ανεξάρτητης ψυχής144
. 

Ο Σιµµίας µέσα από την επιχειρηµατολογία του που, όπως προαναφέρθηκε, 

ήταν διµερής, προσπάθησε να φωτίσει το κοµµάτι της έρευνας σχετικά µε το δαιµόνιο 

του Σωκράτη. Ενδεχοµένως αυτό στο οποίο ήθελε να δώσει έµφαση να ήταν ότι οι 

ηθικά συγκροτηµένοι άνθρωποι είναι αυτοί που επιλέγονταν από τους δαίµονες για 

καθοδήγηση. Το προαπαιτούµενο κριτήριο για τη διαµόρφωση ανθρώπων που θα 
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ήταν απαλλαγµένοι από τα πάθη και τις επιθυµίες ήταν η εκπαίδευση και κυρίως η 

ηθική. Ο Σωκράτης λοιπόν θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελούσε µια από τις πιο 

εξαιρετικές ανθρώπινες φύσεις, κάτι το οποίο σαφώς δεν άφησε ασυγκίνητο κάποιο 

δαίµονα, καθώς το προσωπικό του δαιµόνιο, ο εσωτερικός θεός145
 της σκέψης του, 

τον συντρόφεψε σ’ ολόκληρη τη ζωή του.  
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2.3 Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΑΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ 
 

Ο Σιµµίας ο οικείος του ηθικού διαφωτιστή της ανθρωπότητας µας προσέφερε 

ένα λόγο που ήταν χωρισµένος σε δυο τµήµατα, κάτι το οποίο ανέφερε στο µάντη 

Θεόκριτο και ο Καφισίας, ο αδερφός του Θηβαίου πολιτικού Επαµεινώνδα (592F): 

«ἀπέχεις, ὦ Θεόκριτε, µετὰ τοῦ λόγου τὸν µῦθον». Μάλιστα παρουσιάστηκε 

πρόθυµος να δώσει τη σκυτάλη στον πυθαγόρειο Θεάνορα, προκειµένου και αυτός µε 

τη σειρά του να συνεισφέρει στο κοµµάτι της έρευνας σχετικά µε το δαιµόνιο του 

Σωκράτη (592F): «ἀλλ’ ὅρα µὴ καὶ τὸν ξένον ἡµῖν παρακλητέον ἐπὶ τὴν ζήτησιν·  

οἰκεία γὰρ πάνυ καὶ προσήκουσα θείοις ἀνδράσι». 

Ο Θεάνορας όµως προσπάθησε να βάλει σ’ αυτό το παιχνίδι του διαλόγου τον 

Επαµεινώνδα, τον άνθρωπο µε το ατσάλινο ηθικό φρόνηµα. Ο Θηβαίος πολιτικός, 

από την πλευρά του, φάνηκε απρόθυµος να συµµετάσχει σ’ αυτό το κάλεσµα, 

ακολουθώντας την τακτική της σιγής. Η σιωπή αποτελούσε µια από τις βασικές αρχές 

της κοσµοθεωρίας των Πυθαγορείων, καθώς τα µέλη της κοινότητάς τους 

δεσµεύονταν µε όρκο σιωπής, για να µην αποκαλύψουν τα όσα άκουσαν κατά τη 

διάρκεια των συναντήσεών τους146
. Μάλιστα οι δόκιµοι πυθαγόρειοι, προκειµένου να 

γίνουν δεκτοί ως τακτικά µέλη αυτής της ξεχωριστής κοινότητας, έπρεπε να εθιστούν 

σε πέντε χρόνια σιωπής (ἐχεµυθία), καθώς άκουγαν το µάθηµα χωρίς να παίρνουν το 

λόγο και κρυµµένοι πίσω από ένα παραπέτασµα147
. 

Εποµένως αντί για τον Επαµεινώνδα το λόγο πήρε ο Πολύµνης, ο πατέρας του 

σπουδαίου πολιτικού. Σύµφωνα µε τον ίδιο ο γιος του αποτελούσε έναν άνθρωπο 

ολιγοµίλητο και τροµερά φιλοµαθή (592F): «καὶ ὁ πατὴρ µειδιάσας ‘τοιοῦτον’ ἔφη 

‘τὸ ἦθος, ὦ ξένε, τὸ τούτου, σιωπηλὸν καὶ πρὸς τοὺς λόγους εὐλαβές, ἄπληστον δὲ 

τοῦ µανθάνειν καὶ ἀκροᾶσθαι’».  

Για να προσδώσει εγκυρότητα στα λεγόµενά του επικαλείται τη µαρτυρία του 

Σπίνθαρου του Ταραντίνου, του οποίου µάλιστα η γνώµη για τον Επαµεινώνδα 

συµφωνεί µε τη δική του (592F-593A): «διὸ καὶ Σπίνθαρος ὁ Ταραντῖνος οὐκ ὀλίγον 

αὐτῷ συνδιατρίψας ἐνταῦθα χρόνον ἀεὶ δήπου λέγει µηδενί πη τῶν καθ’ ἑαυτὸν 

ἀνθρώπων ἐντετυχηκέναι µήτε πλείονα γιγνώσκοντι µήτ’ ἐλάσσονα φθεγγοµένῳ». Ο 

Σπίνθαρος ο Ταραντίνος ήταν πατέρας του Αριστόξενου και µάλλον γνωστός του 
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Σωκράτη148
. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η αντίθεση που υπάρχει στα λεγόµενά του 

ανάµεσα στο µήτε πλείονα γιγνώσκοντι και στο µήτ’ ἐλάσσονα φθεγγοµένῳ, τονίζει το 

µεγαλείο της προσωπικότητας του Επαµεινώνδα. 

 Αφού το λόγο δε θα λάβει ο Επαµεινώνδας, ο Πολύµνης καλεί το Θεάνορα να 

εκφέρει τη γνώµη του σχετικά µε τα όσα έχουν ειπωθεί µέχρι τώρα (593A): «σὺ οὖν ἃ 

φρονεῖς αὐτὸς δίελθε περὶ τῶν εἰρηµένων». Τα λεγόµενα του Πολύµνη 

υπογραµµίζουν το γεγονός ότι ο Θεάνορας θα αποτελέσει τον τελευταίο ρήτορα που 

θα διατυπώσει άποψη σχετικά µε τον προσωπικό καθοδηγητή του Σωκράτη, 

συνοψίζοντας149
 τις βασικές θέσεις των προηγούµενων οµιλητών, αλλά και βάζοντας 

τη δική του προσωπική σφραγίδα στο προς διαπραγµάτευση θέµα. 

Από τα πρώτα του λόγια ο Θεάνορας φαίνεται ότι θα προσδώσει στο λόγο του 

θεολογικό χρώµα (593A): «‘Ἐγὼ τοίνυν’ ἔφη ‘τὸν µὲν Τιµάρχου λόγον ὥσπερ ἱερὸν 

καὶ ἄσυλον ἀνακεῖσθαί φηµι τῷ θεῷ χρῆναι’». Στο παραπάνω χωρίο βλέπουµε ότι 

κάνει χρήση λέξεων που σχετίζονται µε τη θρησκευτική ορολογία και αποπνέουν 

έναν άνεµο ιερότητας: ἱερόν, τῷ θεῷ. Ακόµα πρέπει να κάνει αναφορά και στην 

υποχρέωση που είχαν αυτοί που κατέβαιναν στο µαντείο του Τροφωνίου να 

καταγράφουν αυτά που βίωσαν σε µια πινακίδα, η οποία τοποθετούνταν ως αφιέρωµα 

στο ιερό. Τη συγκεκριµένη µαρτυρία µάς την παραθέτει και ο Παυσανίας στα 

Βοιωτικά (9.39.14). 

Ο πυθαγόρειος οµιλητής παρουσιάζεται στην αρχή να συµφωνεί πλήρως µε τα 

λεγόµενα του Σιµµία150
 και να θεωρεί παράδοξο το γεγονός ότι µπορεί να υπάρχουν 

άνθρωποι που, ενώ πιστεύουν ότι υπάρχουν ιερά ζώα, δεν πιστεύουν στην ύπαρξη 

ιερών ανθρώπων (593A): «θαυµάζω δ’ εἰ τοῖς ὑπὸ Σιµµίου λεγοµένοις αὐτοῦ 

δυσπιστήσουσί τινες, κύκνους µὲν γὰρ ἱεροὺς καὶ δράκοντας καὶ κύνας καὶ ἵππους 

ὀνοµάζοντες, ἀνθρώπους δὲ θείους εἶναι καὶ θεοφιλεῖς ἀπιστοῦντες, καὶ ταῦτα τὸν 

θεὸν οὐ φίλορνιν ἀλλὰ φιλάνθρωπον ἡγούµενοι».  

Το παραπάνω απόσπασµα µπορεί να µας φέρνει στο νου τα λεγόµενα του 

Σωκράτη στην Απολογία (27a9-28a9) του Πλάτωνα, όπου για να κάνει εµφανέστερες 

τις αντιφάσεις στις οποίες είχε προβεί ο Μέλητος151
 αναφέρει τα ακόλουθα: «ἔστιν 

ὅστις ἀνθρώπων, ὦ Μέλητε, ἀνθρώπεια µὲν νοµίζει πράγµατ᾽ εἶναι, ἀνθρώπους δὲ οὐ 

νοµίζει; ἀποκρινέσθω, ὦ ἄνδρες, καὶ µὴ ἄλλα καὶ ἄλλα θορυβείτω·  ἔσθ᾽ ὅστις ἵππους 
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µὲν οὐ νοµίζει, ἱππικὰ δὲ πράγµατα; ἢ αὐλητὰς µὲν οὐ νοµίζει εἶναι, αὐλητικὰ δὲ 

πράγµατα; οὐκ ἔστιν, ὦ ἄριστε ἀνδρῶν·  εἰ µὴ σὺ βούλει ἀποκρίνεσθαι, ἐγὼ σοὶ λέγω 

καὶ τοῖς ἄλλοις τουτοισί. ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τούτῳ γε ἀπόκριναι·  ἔσθ᾽ ὅστις δαιµόνια µὲν 

νοµίζει πράγµατ᾽ εἶναι, δαίµονας δὲ οὐ νοµίζει;». 

Ο θεολογικός τόνος του λόγου του Θεάνορα επισφραγίζεται από το γεγονός 

ότι χρησιµοποιεί αρκετές λέξεις µε θρησκευτική απόχρωση στις οποίες µάλιστα 

συναντάµε και την επανάληψη του θέµατος θε-. Χαρακτηριστικά µπορούµε να 

αναφέρουµε ότι σ’ όλο το λόγο του συναντάµε περίπου έξι φορές το ουσιαστικό θεός, 

τρεις το επίθετο θεῖος και µια φορά το επίθετο θεοφιλής. Μάλιστα και ο ίδιος, 

σύµφωνα µε τον Καφισία, συγκαταλέγεται ανάµεσα στους θεϊκούς ανθρώπους 

(593F): «οἰκεία γὰρ πάνυ καὶ προσήκουσα θείοις ἀνδράσι». Όλα τα παραπάνω 

καταδεικνύουν τη θεοσέβεια του Θεάνορα, αλλά επισφραγίζουν και το ρόλο του ως 

θρησκευτικού ρήτορα152
. 

Προχωρώντας το λόγο του ο πυθαγόρειος ρήτορας αναφέρει ότι οι θεοί είναι 

επιλεκτικοί και δίνουν πρόσβαση στο θεϊκό µερίδιο µόνο σε ηθικά συγκροτηµένους 

ανθρώπους µε καθαρή ψυχή. Παροµοιάζει µάλιστα την πρακτική αυτή των θεών µε 

την τάση των ανθρώπων από όλα τα άλογα που διαθέτουν να ξεχωρίζουν το καλύτερο 

(593B): «καθάπερ οὖν ἀνὴρ φίλιππος οὐ πάντων ὁµοίως ἐπιµελεῖται τῶν ὑπὸ τὸ 

γένος, ἀλλ’ ἀεί τιν’ ἄριστον ἐξαιρῶν καὶ ἀποκρίνων καθ’ αὑτὸν ἀσκεῖ καὶ τρέφει καὶ 

ἀγαπᾷ διαφερόντως, οὕτω καὶ ἡµῶν οἱ ὑπὲρ ἡµᾶς τοὺς βελτίστους οἷον ἐξ ἀγέλης 

χαράξαντες ἰδίας τινὸς καὶ περιττῆς παιδαγωγίας ἀξιοῦσι». 

Στο παραπάνω απόσπασµα ενδιαφέρουσα είναι και η χρήση του παραθετικού 

του υπερθετικού βαθµού βελτίστους, προκειµένου να δοθεί έµφαση στις χαρισµατικές 

ανθρώπινες υπάρξεις, που είναι απαλλαγµένες από τα πάθη. Στην Πολιτεία του 

Πλάτωνα (519b-d) γίνεται λόγος για βελτίστας φύσεις. Βλέπουµε ότι και στο 

πλατωνικό έργο η χρήση του υπερθετικού βαθµού έχει σαν στόχευση να τονίσει τις 

εξαιρετικές και προικισµένες φυσιογνωµίες, που οφείλουν να κατέβουν στο σπήλαιο 

για να µεταλαµπαδεύσουν το φως της γνώσης τους στους ανθρώπους που είναι 

δέσµιοι των αισθήσεών τους. 

 Θα µπορούσαµε να πούµε λοιπόν ότι οι απόψεις του Θεάνορα και του Σιµµία 

γειτνιάζουν, καθώς και οι δυο δίνουν έµφαση στο γεγονός ότι οι ηθικά ενάρετοι 

άνθρωποι έχουν το προνόµιο να καθοδηγούνται από τους θεούς. Μια διαφορά τους 

                                                           
152

 Lamberton, 2001: 187. 



52 

 

όµως εντοπίζεται στο ότι ο λόγος του Θεάνορα φαίνεται να συνδέεται περισσότερο µε 

τη θρησκεία και τα ηθικά διδάγµατα, ενώ του Σιµµία µε τη φυσική και την 

ψυχολογία153
. 

Οι θεοί επικοινωνούν µε τις ανθρώπινες υπάρξεις που διαθέτουν ανεκτίµητο 

ήθος και ευγενική ψυχή µέσω ειδικών συµβόλων (593B): «λόγῳ διὰ συµβόλων», ενώ 

µε τους περισσότερους ανθρώπους που δεν µπορούν να λάβουν αυτή τη θεϊκή εύνοια 

εξαιτίας της συµπεριφοράς τους, µέσα από σηµάδια της καθηµερινής µαντικής154
 

(593D): «τοῖς δὲ πολλοῖς σηµεῖα δίδωσιν, ἐξ ὧν ἡ λεγοµένη µαντικὴ συνέστηκε». 

Για να προσδώσει κύρος στα λεγόµενά του ο Θεάνορας επικαλείται την 

αυθεντία του Οµήρου που διέκρινε τους µάντεις σε οιωνοσκόπους, οι οποίοι έκαναν 

προβλέψεις βασιζόµενοι σε καθηµερινά σηµάδια και σ’ αυτούς που λάµβαναν άµεσα 

τη θεϊκή καθοδήγηση εξαιτίας της αδαµάντινής τους προσωπικότητας (593C): 

«φαίνεται δὲ γιγνώσκων καὶ Ὅµηρος ἣν λέγοµεν διαφορὰν ἡµεῖς·  τῶν γὰρ µάντεων 

οἰωνοπόλους τινὰς καλεῖ καὶ ἱερεῖς, ἑτέρους δὲ τῶν θεῶν αὐτῶν διαλεγοµένων 

συνιέντας καὶ συµφρονοῦντας ἀποσηµαίνειν οἴεται τὸ µέλλον». Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι και οι στωικοί διέκριναν τη µαντεία σε τεχνητή και φυσική, η πρώτη µάλιστα 

στηριζόταν σε οιωνούς για να προβλέπει το µέλλον και η δεύτερη στην ουράνια 

έµπνευση155
. 

Για µεγαλύτερη ακρίβεια ο Θεάνορας φέρνει στο προσκήνιο τους ακόλουθους 

στίχους από την Ιλιάδα (Η 44-45): «τῶν δ’ Ἕλενος, Πριάµοιο φίλος παῖς, ξύνθετο 

θυµῷ / βουλήν, ἥ ῥα θεοῖσιν ἐφήνδανε µητιόωσι», (Η 53): «ὣς γὰρ ἐγὼν ὄπ’ ἄκουσα 

θεῶν αἰει γενετάων». Η στόχευσή του ήταν να παρουσιάσει τον Έλενο, το γιο του 

Πριάµου, σαν ένα παράδειγµα ανθρώπου µε καθάρια ψυχή, που ήταν σε θέση να 

ακούει τις συνοµιλίες των θεών, χωρίς να χρειάζονται διαµεσολαβητικοί παράγοντες. 

Η παράθεση των οµηρικών στίχων αντανακλά τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής του 

Πλουτάρχου, αλλά και τη συνήθη πρακτική των γραµµατικών και των ρητόρων της 

εποχής του να κάνουν αναφορές σε συγγραφείς της αρχαίας κλασικής γραµµατείας, 

δίνοντας όµως σαφές προβάδισµα στον Όµηρο156
. 

Στη συνέχεια ο πυθαγόρειος οµιλητής δίνει τον δικό του ορισµό για τους 

δαίµονες (593D): «αἱ δ’ ἀπηλλαγµέναι γενέσεως ψυχαὶ καὶ σχολάζουσαι τὸ λοιπὸν 

ἀπὸ σώµατος, οἷον ἐλεύθεραι πάµπαν ἀφειµέναι, δαίµονές εἰσιν ἀνθρώπων ἐπιµελεῖς 
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καθ’ Ἡσίοδον». Σύµφωνα λοιπόν µε τον ίδιο, δαίµονες είναι οι ψυχές που έχουν 

απαλλαχθεί από τον κύκλο των γεννήσεων157
. Αυτό µας φέρνει στο νου την 

πυθαγόρεια αντίληψη σχετικά µε την αθανασία, η οποία µπορεί να κατανοηθεί τόσο 

µε όρους µετενσάρκωσης των ψυχών όσο και µε τη δυνατότητα κάθαρσης και 

διαφυγής από τη σωµατική µορφή και από τον κύκλο των επαναγεννήσεων158
. 

Σύµφωνα µε το Θεάνορα, ο ρόλος των δαιµόνων προσδιορίστηκε από τον 

Ησίοδο, ο οποίος θεωρούσε ότι αποτελούσαν τους επιβλέποντες και τους προστάτες 

της ανθρώπινης φύσης (593D): «δαίµονές εἰσιν ἀνθρώπων ἐπιµελεῖς καθ’ Ἡσίοδον». 

Ο Ησίοδος έδειξε έντονο ενδιαφέρον για το ρόλο που επιτελούσαν τα ουράνια 

πνεύµατα και µάλιστα κάνει αναφορές σ’ αυτά στο έργο του Ἔργα καὶ ἡµέραι (122-

126). Βλέπουµε ότι οι παραποµπές σε συγγραφείς της προγενέστερης λογοτεχνίας 

που γίνονται στο λόγο του Θεάνορα έχουν επικό άρωµα. 

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι παροµοιάζει τους δαίµονες µε αθλητικούς 

προπονητές, οι οποίοι έφτασαν στο σηµείο να επιτελούν αυτόν τον ρόλο ύστερα από 

κοπιώδεις προσπάθειες πολλών ετών και µέσα από αυτόν συνεχίζουν να καλλιεργούν 

την αγάπη τους για τον αθλητισµό, µε το να προπονούν ικανούς και άξιους αθλητές 

(593D-E): «ὡς γὰρ ἀθλητὰς καταλύσαντας ἄσκησιν ὑπὸ γήρως οὐ τελέως ἀπολείπει 

τὸ φιλότιµον καὶ φιλοσώµατον, ἀλλ’ ἑτέρους ἀσκοῦντας ὁρῶντες ἥδονται καὶ 

παρακαλοῦσι καὶ συµπαραθέουσιν». 

Έτσι και οι ενάρετες ψυχές που έγιναν δαίµονες δεν αδιαφόρησαν αλλά 

ανέλαβαν ρόλο ηθικού προπονητή ασκώντας τις ψυχές στην αρετή (593E): «οὕτως οἱ 

πεπαυµένοι τῶν περὶ τὸν βίον ἀγώνων δι’ ἀρετὴν ψυχῆς γενόµενοι δαίµονες οὐ 

παντελῶς ἀτιµάζουσι τὰ ἐνταῦθα πράγµατα καὶ λόγους καὶ σπουδάς, ἀλλὰ τοῖς ἐπὶ 

ταὐτὸ γυµναζοµένοις τέλος εὐµενεῖς ὄντες καὶ συµφιλοτιµούµενοι πρὸς τὴν ἀρετὴν 

ἐγκελεύονται καὶ συνεξορµῶσιν, ὅταν ἐγγὺς ἤδη τῆς ἐλπίδος ἁµιλλωµένους καὶ 

ψαύοντας ὁρῶσιν». Η ύπαρξη ενός ατοµικού δαίµονα που αναλαµβάνει να οδηγήσει 

τις ψυχές στο δρόµο της αρετής έχει πιθανόν πυθαγόρεια προέλευση159
.  

Στη συνέχεια ο Θεάνορας, για να δείξει ότι οι δαίµονες είναι επιλεκτικοί, τους 

παραλληλίζει µε τους ανθρώπους που σπεύδουν να βοηθήσουν αυτούς που 

κινδυνεύουν και βρίσκονται κοντά στη στεριά όχι όµως µακριά από αυτή (593F): 

«ἀλλ’ οἷον ἐπὶ τῶν νηχοµένων ἐν θαλάττῃ τοὺς µὲν πελαγίους ἔτι καὶ πρόσω τῆς γῆς 
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φεροµένους οἱ ἐπὶ γῆς ἑστῶτες σιωπῇ θεῶνται µόνον, τοὺς δ’ ἐγγὺς ἤδη παραθέοντες 

καὶ παρεµβαίνοντες ἅµα καὶ χειρὶ καὶ φωνῇ βοηθοῦντες ἀνασῴζουσιν». 

Με ανάλογο τρόπο και οι δαίµονες γίνονται µε τη σειρά τους κολυµβητές του 

διαστήµατος160
 για να σώσουν ψυχές που είναι ένα βήµα πριν την υλοποίηση του 

στόχου τους (594A): «ἥτις δ’ ἂν ἤδη διὰ µυρίων γενέσεων ἠγωνισµένη µακροὺς 

ἀγῶνας εὖ καὶ προθύµως ψυχὴ τῆς περιόδου συµπεραινοµένης κινδυνεύουσα καὶ 

φιλοτιµουµένη περὶ τὴν ἔκβασιν ἱδρῶτι πολλῷ τοῖς ἄνω προσφέρηται, ταύτῃ τὸν 

οἰκεῖον οὐ νεµεσᾷ δαίµονα βοηθεῖν ὁ ὁ θεὸς ἀλλ’ ἀφίησι τῷ προθυµουµένῳ». 

Τις ψυχές όµως που φαίνονται απρόθυµες να απαλλαγούν από την φυλακή 

του σώµατος, οι δαίµονες δεν προτίθενται να τις βοηθήσουν (593A): «ἡµᾶς 

βαπτιζοµένους ὑπὸ τῶν πραγµάτων καὶ σώµατα πολλὰ καθάπερ ὀχήµατα 

µεταλαµβάνοντας αὐτοὺς ἐξαµιλλᾶσθαι καὶ µακροθυµεῖν δι’ οἰκείας πειρωµένους 

ἀρετῆς σῴζεσθαι καὶ τυγχάνειν λιµένος». 

Ο λόγος λοιπόν του θρησκευτικού ρήτορα του έργου µπορούµε να πούµε ότι 

χωρίζεται σε δυο µέρη: στο πρώτο (593A-593D), όπου µας εξήγησε τον τρόπο που 

λειτουργεί η µαντική, αναφέροντας ότι οι θεοί οδηγούν τους ξεχωριστούς ανθρώπους 

µέσα από ειδικά σηµάδια, ενώ οι υπόλοιποι για να κάνουν προβλέψεις στηρίζονται σε 

σηµάδια καθηµερινής µαντικής, όπως είναι οι οιωνοί. Σ’ αυτό το πρώτο τµήµα 

συνόψισε τις απόψεις του Γαλαξίδωρου, του Θεόκριτου και του Πολύµνη. Το 

δεύτερο κοµµάτι (593D-594A) του λόγου του αποτέλεσε ένα σχολιασµό στις απόψεις 

του Σιµµία161
. 

 Ο Θεάνορας, πέρα από το γεγονός ότι ανακεφαλαίωσε τις απόψεις των 

προηγούµενων οµιλητών, εισήγαγε και κάποια καινούρια στοιχεία, όπως την ύπαρξη 

ενός προσωπικού δαίµονα ως επιτηρητή της ανθρώπινης ψυχής162
, θεωρία µάλιστα 

που τη συναντάµε και στον Φαίδωνα του Πλάτωνα (107d6). Αυτός ο συνδυασµός 

στοιχείων µεταφράζει την προσφορά του πυθαγόρειου οµιλητή, σαν ένα αξιόλογο 

συµπέρασµα που ήρθε να σφραγίσει το τέλος της συζήτησης σχετικά µε το δαιµόνιο 

του Σωκράτη. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι κύριοι πρωταγωνιστές της συζήτησης σχετικά µε 

το δαιµόνιο µέσα από τις ερµηνείες που έδωσαν προσπάθησαν να φωτίσουν το δρόµο 

της γνώσης µας σχετικά µε το ουράνιο πνεύµα που κατοικούσε στη σκέψη του 
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Σωκράτη. Ο καθένας από αυτούς προσπάθησε να βρει το κατάλληλο ερµηνευτικό 

κλειδί που θα ξεκλείδωνε την πόρτα που κρατούσε καλά κρυµµένο µέσα της τον 

µυστικό ορισµό για το δαιµόνιο. 
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 3. ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
 ΣΩΚΡΑΤΗ 
 

Ο Σωκράτης, ο µάρτυρας163
 της αρχαιότητας, που θυσιάστηκε για να 

παραδειγµατίσει µε τη στάση του την ανθρωπότητα, δείχνοντας µ’ αυτόν τον τρόπο 

την πίστη του στο ύψιστο ιδανικό της πόλης, δεν µπόρεσε να αφήσει ασυγκίνητη και 

τη συγγραφική πένα του Πλουτάρχου. Ο Χαιρώνειος βιογράφος γοητευµένος από τις 

ακτίνες ηθικότητας που εξέπεµπε η µορφή του µεγάλου φιλοσόφου, σκιαγράφησε την 

προσωπικότητά του µε ένα τρόπο που δείχνει τον µεγάλο σεβασµό που έτρεφε γι’ 

αυτόν, αλλά και την προσπάθειά του να τον παρουσιάσει ως ένα πρότυπο 

απαράµιλλης ηθικότητας. 

 Μέσα από την περιγραφή του Πολύµνη, πίσω από τον οποίο κρύβεται και ο 

Πλούταρχος, σκιαγραφείται ο ηθικός ήρωας της αρχαιότητας, µε ένα τρόπο που 

δείχνει το µεγαλείο της προσωπικότητάς του. Γι’ αυτόν λοιπόν ο σπουδαίος 

φιλόσοφος, συνδύαζε τις αρετές της αλήθειας και της απλότητας, οι οποίες τον 

καθιστούσαν µέγαν (581B): «τύφου γὰρ ἂν ἦν τινος, ὦ φίλε, κενοῦ καὶ κόµπου τὸ 

τοιοῦτον, οὐκ ἀληθείας καὶ ἁπλότητος οἷς τὸν ἄνδρα µέγαν ὡς ἀληθῶς καὶ 

διαφέροντα τῶν πολλῶν γεγονέναι δοκοῦµεν».  

 Ο ίδιος µάλιστα ο Σωκράτης στην Απολογία του Πλάτωνα από την αρχή του 

λόγου του παρουσιάζει τον εαυτό του ως µυηµένο στην αλήθεια (17b-18d): «οὗτοι 

µὲν οὖν, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, ἤ τι ἢ οὐδὲν ἀληθὲς εἰρήκασιν, ὑµεῖς δέ µου ἀκούσεσθε 

πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν». Η αλήθεια έπαιζε πολύ σηµαντικό ρόλο στη ζωή του και για 

αυτό το λόγο υπήρξε ένθερµος υποστηρικτής της. 

 Ακόµα ο Πολύµνης παρουσιάζει τον αρχιεπίσκοπο της φιλοσοφίας σαν έναν 

άνθρωπο αδέκαστο, που δεν αµειβόταν για τις υπηρεσίες που προσέφερε (581C): 

«πενίᾳ γὰρ ἐµµεῖναι παρὰ πάντα τὸν βίον ἑκουσίως σὺν ἡδονῇ καὶ χάριτι τῶν 

διδόντων ἔχειν». Αυτό του το χαρακτηριστικό το συναντάµε και στην Απολογία του 

Ξενοφώντα, όπου µας παρουσιάζει τον µέντορα της αλήθειας να αναφέρει ότι 

προτιµούσε την αποχή από τις υλικές απολαύσεις (§16): «τίνα µὲν γὰρ ἐπίστασθε 

ἧττον ἐµοῦ δουλεύοντα ταῖς τοῦ σώµατος ἐπιθυµίαις; τίνα δὲ ἀνθρώπων 

ἐλευθεριώτερον, ὃς παρ᾽ οὐδενὸς οὔτε δῶρα οὔτε µισθὸν δέχοµαι;». Ο Σωκράτης 
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λοιπόν είχε επιλέξει στη ζωή του να είναι πάµφτωχος164
, γιατί πίστευε ότι αυτό που 

τον έκανε πλούσιο, ήταν η καλλιέργεια της ψυχής του και όχι τα υλικά αγαθά. 

 Μέσα από τα λεγόµενα του πατέρα του Επαµεινώνδα, ο διδάσκαλος της 

αρετής παρουσιάζεται σαν ένας άνθρωπος που τροφοδοτούσε το εγώ του µέσα από τη 

φιλοσοφία, την οποία δεν έπαψε ποτέ να υπηρετεί (581C): «δυνάµενον καὶ 

φιλοσοφίας µὴ ἐκστῆναι πρὸς τοσαῦτα κωλύµατα». Ακόµα δε φοβήθηκε το θάνατο, 

ούτε δελεάστηκε από την προσπάθεια ορισµένων φίλων του να τον βοηθήσουν να 

δραπετεύσει (581C): «καὶ τέλος εἰς σωτηρίαν καὶ φυγὴν αὐτῷ σπουδῆς ἑταίρων καὶ 

παρασκευῆς εὐµηχάνου γενοµένης µήτε καµφθῆναι λιπαροῦσι µήθ’ ὑποχωρῆσαι τῷ 

θανάτῳ πελάζοντι». Αυτή του τη στάση, η οποία υπαγορεύτηκε από την προσήλωση 

και την τυφλή υπακοή του στους νόµους, τη συναντάµε και στον Κρίτωνα του 

Πλάτωνα (52e-54d).  

 Ο Πολύµνης αναφέρει ότι ο άγιος της αρχαιότητας165
, είχε την ικανότητα να 

προβλέπει µεγάλα γεγονότα, όπως την πανωλεθρία που υπέστησαν οι Αθηναίοι στη 

Σικελία το 413 π.Χ. (581D): «ἀκούω δὲ καὶ τὴν ἐν Σικελίᾳ τῆς Ἀθηναίων δυνάµεως 

φθορὰν προειπεῖν αὐτὸν ἐνίοις τῶν φίλων». Η µαγεία και η γοητεία που αποπνέει η 

µορφή του Σωκράτη έγκειται στο γεγονός ότι ήταν ένας άνθρωπος που και 

φιλοσοφούσε ακατάπαυστα, αλλά ήταν και ενεργός πολίτης166
, καθώς τον βλέπουµε 

να συµµετέχει στη µάχη στο ∆ήλιο (423 π.Χ.), δείχνοντας µ’ αυτόν τον τρόπο την 

φιλοπατρία του (581D): «καὶ πρότερον ἔτι τούτων Πυριλάµπης ὁ Ἀντιφῶντος ἁλοὺς 

ἐν τῇ διώξει περὶ ∆ήλιον ὑφ’ ἡµῶν δορατίῳ τετρωµένος».  

 Ο Γαλαξίδωρος, ο Θηβαίος πολιτικός, ο οποίος και αυτός µε τη σειρά του 

εκτιµούσε το Σωκράτη, αναφέρεται σε µια από τις πιο σηµαντικές προσφορές του 

στην ανθρωπότητα, που ήταν το γεγονός ότι έκανε τη φιλοσοφία ανθρωποκεντρική167
 

(582C): «µέτειµι γὰρ ἤδη πρὸς σέ, ὦ Πολύµνι, θαυµάζοντα Σωκράτους ἀνδρὸς 

ἀτυφίᾳ καὶ ἀφελείᾳ µάλιστα δὴ φιλοσοφίαν ἐξανθρωπίσαντος».  

Ακόµα εξυµνεί µια από τις σηµαντικότερες µεθόδους που χρησιµοποιούσε ο 

µεγάλος φιλόσοφος και ήταν αυτή της διαλεκτικής (582C): «ἐγὼ γὰρ ἂν τοὐναντίον 

ἐθαύµαζον ἀνδρὸς ἄκρου διαλέγεσθαι καὶ κρατεῖν ὀνοµάτων». Μέσα από τη 

διαλεκτική, ο µεγάλος διδάσκαλος της αρετής εξέταζε και έλεγχε τους Αθηναίους για 

πολλά χρόνια και µπορεί και αυτή µε τη σειρά της να ήταν ένας από τους λόγους που 
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προκάλεσε το µίσος των εχθρών του168
. Μάλιστα και ο µάντης Θεόκριτος κάνει 

αναφορά στη λατρεία του Σωκράτη να υποβάλλει ερωτήσεις στους συνοµιλητές του 

(580D): «ἄνω πρὸς τὸ Σύµβολον Σωκράτης καὶ τὴν οἰκίαν τὴν Ἀνδοκίδου βαδίζων 

ἅµα τι διερωτῶν καὶ διασείων τὸν Εὐθύφρονα µετὰ παιδιᾶς». 

Το γεγονός ότι ο απόστολος των νέων169
 τροφοδοτούσε την ύπαρξή του µέσα 

από το παιχνίδι της διαλεκτικής170
, το συναντάµε και σ’ ένα άλλο σηµείο του λόγου, 

όπου ο Σωκράτης φαίνεται να αντέδρασε, επειδή δεν ενηµερώθηκε άµεσα, ώστε να 

µπορέσει να ανακρίνει ο ίδιος τον Τίµαρχο, σχετικά µε όσα είδε και άκουσε στο 

µαντείο του Τροφωνίου (592F): «ὁ µὲν οὖν Τιµάρχου µῦθος οὗτος·  ἐπεὶ δ’ ἐλθὼν 

Ἀθήναζε τρίτῳ µηνὶ κατὰ τὴν γενοµένην φωνὴν ἐτελεύτησεν, ἡµεῖς δὲ Σωκράτει 

θαυµάζοντες ἀπηγγέλλοµεν, ἐµέµψατο Σωκράτης ἡµᾶς, ὅτι µὴ ζῶντος ἔτι τοῦ 

Τιµάρχου διήλθοµεν·  αὐτοῦ γὰρ ἂν ἡδέως ἐκείνου πυθέσθαι καὶ προσανακρῖναι 

σαφέστερον».  

Ο Σιµµίας, ο οικείος του Σωκράτη, φαίνεται και αυτός να αναφέρει ότι ο 

διδάσκαλος της αρετής ήταν ένας άνθρωπος που δεν τον ενδιέφεραν οι σωµατικές 

απολαύσεις και ότι γι’ αυτό το λόγο ήταν δεκτικός στα µηνύµατα από το ουράνιο 

βασίλειο (588D-E): «Σωκράτει δ’ ὁ νοῦς καθαρὸς ὢν καὶ ἀπαθής, τῷ σώµατι µὴ 

µικρὰ τῶν ἀναγκαίων χάριν καταµιγνὺς αὑτόν, εὐαφὴς ἦν καὶ λεπτὸς ὑπὸ τοῦ 

προσπεσόντος ὀξέως µεταβαλεῖν». Χαρακτηριστικά για τον εισηγητή της ηθικής 

φιλοσοφίας µπορούµε να αναφέρουµε ότι δεν τον ενδιέφερε καθόλου η εξωτερική 

του εικόνα, καθώς κυκλοφορούσε ξυπόλητος και φορώντας τον ίδιο χιτώνα171
. Για το 

Σωκράτη η καλλιέργεια της ψυχής ήταν υψίστης σηµασίας, καθώς αυτή αποτελούσε 

τον πραγµατικό µας εαυτό172
.  

Ο κεντρικός οµιλητής του έργου φαίνεται να πίστευε ότι ο σπουδαίος 

φιλόσοφος ανήκε σε µια ξεχωριστή οµάδα ανθρώπων, λόγω του ενάρετου ήθος του. 

Μάλιστα αυτό τον καθιστούσε αρεστό στα ουράνια πνεύµατα, καθώς η σκέψη 

κάποιου δαίµονος ερχόταν σε επαφή µε το νοητό του κοµµάτι (588E): «τὸ δὲ 

προσπῖπτον οὐ φθόγγον ἀλλὰ λόγον ἄν τις εἰκάσειε δαίµονος ἄνευ φωνῆς 

ἐφαπτόµενον αὐτῷ τῷ δηλουµένῳ τοῦ νοοῦντος».  
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Ακόµα ο Σωκράτης, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Σιµµία, φαίνεται να 

συγκαταλέγεται ανάµεσα στους θεϊκούς και έξοχους ανθρώπους (589C): «ὥστε 

θαυµάζειν οὐκ ἄξιον, εἰ καὶ κατὰ τοῦτο τὸ νοηθὲν ὑπὸ τῶν δαιµόνων ὁ ἀὴρ 

τρεπόµενος δι’ εὐπάθειαν ἐνσηµαίνεται τοῖς θείοις καὶ περιττοῖς ἀνδράσι τὸν τοῦ 

νοήσαντος λόγον», αλλά και σε αυτούς που διέθεταν γαλήνια ψυχή (589D): «οὕτως οἱ 

τῶν δαιµόνων λόγοι διὰ πάντων φερόµενοι µόνοις ἐνηχοῦσι τοῖς ἀθόρυβον τὸ ἦθος 

καὶ νήνεµον ἔχουσι τὴν ψυχήν».  

Ήταν ένας ηθικός διανοούµενος173
 µε ολοκληρωµένη προσωπικότητα, µέσα 

στη ψυχή του οποίου υπήρχε τάξη και ισορροπία και όχι δυσαρµονία και ταραχή, κάτι 

το οποίο πιστοποιείται και από έναν χρησµό που είχε λάβει και ο πατέρας του 

Σωκράτη, όταν ο ίδιος ήταν ακόµη παιδί (589E): «τὸ γὰρ αἴτιον οὐ συνορῶσι, τὴν ἐν 

αὐτοῖς ἀναρµοστίαν καὶ ταραχήν, ἧς ἀπήλλακτο Σωκράτης ὁ ἑταῖρος ἡµῶν, ὥσπερ ὁ 

δοθεὶς ἔτι παιδὸς ὄντος αὐτοῦ τῷ πατρὶ χρησµὸς ἀπεθέσπισεν». 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι χρησµός από το µαντείο των ∆ελφών για το Σωκράτη 

είχε δοθεί και στο φίλο του τον Χαιρεφώντα, κάτι το οποίο µας παρουσιάζει τόσο ο 

Πλάτωνας στην Απολογία του (21a7-8): «καὶ ἴστε δὴ οἷος ἦν Χαιρεφῶν, ὡς σφοδρὸς 

ἐφ᾽ ὅτι ὁρµήσειεν. καὶ δή ποτε καὶ εἰς ∆ελφοὺς ἐλθὼν ἐτόλµησε τοῦτο µαντεύσασθαι 

—καί, ὅπερ λέγω, µὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες— ἤρετο γὰρ δὴ εἴ τις ἐµοῦ εἴη σοφώτερος. 

ἀνεῖλεν οὖν ἡ Πυθία µηδένα σοφώτερον εἶναι», όσο και ο Ξενοφώντας στη δική του 

Απολογία (§14): «Χαιρεφῶντος γάρ ποτε ἐπερωτῶντος ἐν ∆ελφοῖς περὶ ἐµοῦ πολλῶν 

παρόντων ἀνεῖλεν ὁ Ἀπόλλων µηδένα εἶναι ἀνθρώπων ἐµοῦ µήτε ἐλευθεριώτερον 

µήτε δικαιότερον µήτε σωφρονέστερον».  

Ο πυθαγόρειος Θεάνορας προβάλλει και αυτός µε διακριτικό τρόπο το 

µεγαλείο της προσωπικότητας του Σωκράτη, χωρίς να κάνει αναφορά στο όνοµά του. 

Συγκεκριµένα αναφέρει ότι οι θεοί είναι επιλεκτικοί και διαλέγουν ξεχωριστές 

ανθρώπινες υπάρξεις για να τους αποκαλύπτουν τις σκέψεις τους (593B): «οὕτω καὶ 

ἡµῶν οἱ ὑπὲρ ἡµᾶς τοὺς βελτίστους οἷον ἐξ ἀγέλης χαράξαντες ἰδίας τινὸς καὶ 

περιττῆς παιδαγωγίας ἀξιοῦσι, οὐχ ὑφ’ ἡνίας οὐδὲ ῥυτήρων ἀλλὰ λόγῳ διὰ συµβόλων 

εὐθύνοντες», (593D): «θεοὶ µὲν γὰρ οὖν ὀλίγων ἀνθρώπων κοσµοῦσι βίον, οὓς ἂν 

ἄκρως µακαρίους τε καὶ θείους ὡς ἀληθῶς ἀπεργάσασθαι βουληθῶσιν». 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα λεγόµενα του Θεάνορα και του Σιµµία, ο Σωκράτης 

ήταν ένας θεϊκός άνδρας, ο οποίος παρουσιάζεται σαν εντολοδόχος των θεών πάνω 
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στη γη. Το δαιµόνιο, αυτό το εσωτερικό µαντείο174
 στη σκέψη του, ήταν πιθανόν 

απόδειξη της άµεσης επαφής που είχε ο ίδιος µε τους θεούς. Το γεγονός µάλιστα ότι 

εκτελούσε θεϊκή αποστολή, µας το αναφέρει και ο ίδιος στην Απολογία του Πλάτωνα 

(30a5-7): «ταῦτα γὰρ κελεύει ὁ θεός, εὖ ἴστε, καὶ ἐγὼ οἴοµαι οὐδέν πω ὑµῖν µεῖζον 

ἀγαθὸν γενέσθαι ἐν τῇ πόλει ἢ τὴν ἐµὴν τῷ θεῷ ὑπηρεσίαν». 

Ο όρος «δαιµόνιο» αποτυπώνεται επίσης στο επίσηµο κατηγορητήριο του 

Σωκράτη, έτσι όπως αυτό διατυπώθηκε το 399 π.Χ. Αυτό µάλιστα µας το παραθέτει ο 

∆ιογένης ο Λαέρτιος (2,40) και είναι το ακόλουθο: «τάδε ἐγράψατο καὶ ἀντωµόσατο 

Μέλητος Μελήτου Πιτθεὺς Σωκράτει Σωφρονίσκου Ἀλωπεκῆθεν·  ἀδικεῖ Σωκράτης, 

οὓς µὲν ἡ πόλις νοµίζει θεοὺς οὐ νοµίζων, ἕτερα δὲ καινὰ δαιµόνια εἰσηγούµενος· 

ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφθείρων. Τίµηµα θάνατος».  

Παρατηρούµε ότι ο Μέλητος στη γραφήν ἀσεβείας εναντίον του Σωκράτη 

κάνει λόγο για καινὰ δαιµόνια, εκµεταλλευόµενος την υπερφυσική φωνή που ηχούσε 

στην ψυχή του Σωκράτη, η οποία δεν ενείχε τίποτα το εγκληµατικό ή το ασεβές175
, 

απεναντίας αποτελούσε τη σύνδεσή του µε τα ανώτερα όντα. Μάλιστα και ο ίδιος ο 

Σωκράτης στην Απολογία του Πλάτωνα αναφέρει ότι ο Μέλητος χρησιµοποίησε 

αυτήν την προειδοποιητική φωνή, προκειµένου να τον διακωµωδήσει (31c7-d2): 

«τούτου δὲ αἴτιόν ἐστιν ὃ ὑµεῖς ἐµοῦ πολλάκις ἀκηκόατε πολλαχοῦ λέγοντος, ὅτι µοι 

θεῖόν τι καὶ δαιµόνιον γίγνεται, ὃ δὴ καὶ ἐν τῇ γραφῇ ἐπικωµῳδῶν Μέλητος 

ἐγράψατο». 

Φαίνεται ότι οι διώκτες του Σωκράτη ίσως θέλησαν να χρησιµοποιήσουν τον 

εσωτερικό επιµελητή του Σωκράτη, προκειµένου να τον χαρακτηρίσουν ως άθεο. Στο 

επίσηµο όµως κατηγορητήριο πουθενά δε γίνεται λόγος για αθεΐα. Αυτό ήταν κάτι 

που το αντιλήφθηκε ο µεγάλος φιλόσοφος και γι’ αυτό το λόγο στην Απολογία (26a9-

28a1) του Πλάτωνα, προσπάθησε να φέρει σε αµηχανία το Μέλητο. 

 Το δαιµόνιο δεν συνιστούσε στοιχείο αθεΐας, αλλά αντίθετα αποτελούσε 

απόδειξη της µεγάλης θεοσέβειας του Σωκράτη. Ο ίδιος ο φιλόσοφος µάλιστα στην 

Απολογία του Πλάτωνα χαρακτηρίζει το σηµείο αυτό ως θεϊκό (31c8): «θεῖόν τι καὶ 

δαιµόνιον γίγνεται». Επίσης και ο Ξενοφώντας στην Απολογία του τονίζει τη θεϊκή 

προέλευση αυτής της προειδοποιητικής φωνής, που ηχούσε µέσα στην ψυχή του 

Σωκράτη (§12): «καινά γε µὴν δαιµόνια πῶς ἂν ἐγὼ εἰσφέροιµι λέγων ὅτι θεοῦ µοι 

φωνὴ φαίνεται σηµαίνουσα ὅ τι χρὴ ποιεῖν;».  

                                                           
174

 Adam, 2000: 17. 
175

 Waterfield, 2013: 94. 



61 

 

Ο Χαιρώνειος βιογράφος και αυτός µε τη σειρά του θέλησε να προβάλει τη 

θεϊκή καταβολή του δαιµονίου. Μάλιστα και στο χιουµοριστικό περιστατικό µε το 

µάντη Ευθύφρονα, όπου κάποιοι παράκουσαν το δαιµόνιο του Σωκράτη και έπεσαν 

σε µια αγέλη χοίρων, φαίνεται ότι το δαιµόνιον ήταν ο τρόπος µέσα από τον οποίο οι 

θεοί επικοινωνούσαν µε το Σωκράτη (580F): «ὥστ’ ἀεὶ τοῦ Σωκράτους δαιµονίου 

µεµνῆσθαι µετὰ γέλωτος ἡµᾶς σφόδρα θαυµάζοντας, εἰ µηδαµοῦ προλείπει τὸν ἄνδρα 

µηδ’ ἀµελεῖ τὸ θεῖον αὐτοῦ». 

Ακόµα µέσα στο έργο το δαιµόνιο παρουσιάζεται ως µια ανώτερη αρχή 

(581D): «ἀλλ’ ὑπὸ µείζονος ἐπιστασίας καὶ ἀρχῆς ἀγοµένου πρὸς τὸ καλόν», αλλά 

και ως ένας ανώτερος οδηγός (589F): «ὡς κρείττονα δήπουθεν ἔχοντος ἐν αὑτῷ 

µυρίων διδασκάλων καὶ παιδαγωγῶν ἡγεµόνα πρὸς τὸν βίον». Οι συγκριτικοί βαθµοί 

µείζονος και κρείττονα συνεργάζονται µεταξύ τους, για να τονίσουν τη σπουδαιότητα 

του ουράνιου πνεύµατος και πιθανόν τη θεϊκή του προέλευση.  

Το γεγονός λοιπόν ότι το δαιµόνιο του Σωκράτη µπορεί να αποτελούσε θεϊκό 

οιωνό σηµαίνει ότι ο ίδιος µπορεί να συµπεριληφθεί στους θεϊκούς και δαιµόνιους 

ανθρώπους, που είχαν το προνόµιο να λαµβάνουν τη δαιµονική καθοδήγηση, λόγω 

της ηθικά συγκροτηµένης προσωπικότητάς του. Το δαιµόνιο προέρχεται από το ρήµα 

δαίω που σηµαίνει µοιράζω, εποµένως ο προσωπικός επιµελητής του Σωκράτη 

µοίραζε στον ίδιο την ουράνια έµπνευση και αυτός µε τη σειρά του την αρετή στην 

ανθρωπότητα, γιατί η αρετή για τον σπουδαίο φιλόσοφο ήταν γνώση176
. 

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι ο Πλούταρχος στο Περὶ τοῦ Σωκράτους 

δαιµονίου, προκειµένου να σκιαγραφήσει τις χαρισµατικές φυσιογνωµίες µε το 

ανεκτίµητο ήθος, χρησιµοποιεί µια σειρά επιθέτων, κάποια εκ των οποίων µάλιστα 

µπορεί να λειτουργούν ως επιθετικοί προσδιορισµοί (589D): θείοις καὶ περιττοῖς ως 

επιθετικοί προσδιορισµοί στο ἀνδράσι, (589D): ἱεροὺς καὶ δαιµονίους ως επιθετικοί 

προσδιορισµοί στο ἀνθρώπους, (593A): θείους καὶ θεοφιλεῖς ως επιθετικοί 

προσδιορισµοί στο ἀνθρώπους, αλλά και κάποια που µπορεί να παίζουν ρόλο 

κατηγορηµατικού προσδιορισµού, όπως το επίθετο (589D): νήνεµον που πιθανόν 

λειτουργεί ως κατηγορηµατικός προσδιορισµός στο τὴν ψυχήν. 

Στο ακόλουθο χωρίο, στο οποίο φαίνεται ότι οι θεοί επιλέγουν να καθοδηγούν 

ξεχωριστές ανθρώπινες υπάρξεις (593D): «θεοὶ µὲν γὰρ οὖν ὀλίγων ἀνθρώπων 

κοσµοῦσι βίον, οὓς ἂν ἄκρως µακαρίους τε καὶ θείους ὡς ἀληθῶς ἀπεργάσασθαι 

                                                           
176

 Guthrie, 2005: 179. 



62 

 

βουληθῶσιν», ο Χαιρώνειος στοχαστής βλέπουµε ότι, πέρα από το επίθετο ὀλίγων 

που ίσως λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισµός στο ἀνθρώπων, κάνει και χρήση 

των επιθέτων µακαρίους και θείους, τα οποία πιθανόν να παίζουν ρόλο 

κατηγορουµένων εξαιτίας του συνδετικού ρήµατος ἀπεργάζοµαι.  

Το επίθετο µακάριος µας παραπέµπει στις νήσους των µακάρων, στις οποίες 

φαίνεται να γίνεται υπαινιγµός και στο Φαίδωνα του Πλάτωνα (111a6-7): «τοὺς δὲ 

περὶ τὸν ἀέρα ὥσπερ ἡµεῖς περὶ τὴν θάλατταν, τοὺς δ᾽ ἐν νήσοις ἃς περιῤῥεῖν τὸν 

ἀέρα πρὸς τῇ ἠπείρῳ οὔσας» και µάλιστα παρουσιάζεται η παλιά εκδοχή γι’ αυτές, 

την οποία συναντάµε και στον Πίνδαρο (2
ος Ολυµπιόνικος, 70-72): «ἔνθα µακάρων / 

νᾶσος ὠκεανίδες / αὖραι περιπνέοισιν»177
.  

Για αυτά τα νησιά γίνεται λόγος και στην Πολιτεία του Πλάτωνα (519c): 

«ἡγούµενοι ἐν µακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι;». Εκεί παρουσιάζονται σαν 

ένα τόπος όπου κατοικούν οι χαρισµατικές φυσιογνωµίες. Στη χριστιανική θρησκεία 

τόπος κατοικίας των µακάριων ψυχών που απελευθερώθηκαν από το σώµα είναι ο 

Παράδεισος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το επίθετο µακάριος το συναντάµε και στη 

χριστιανική θρησκεία, χαρακτηριστική µάλιστα είναι και η ακόλουθη φράση (Ματθ. 

5:3): «µακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύµατι». Με αυτόν τον χαρακτηρισµό πιθανό να 

εννοούνται οι ταπεινές ανθρώπινες υπάρξεις, που αναγνώρισαν την παντοδυναµία του 

θεού, σεβάστηκαν τους συνανθρώπους τους και µ’ αυτόν τον τρόπο έγιναν µακάριες. 

Ο Πλούταρχος λοιπόν θέλησε να προβάλει τον ηθικό ήρωα178
 της αρχαιότητας 

σαν ένα µακάριο άνθρωπο µε τεράστιο µεγαλείο ψυχής. Τον είδαµε να χρησιµοποιεί 

διάφορα επίθετα, τα οποία µπορεί να µην αναφέρεται πουθενά µέσα στο κείµενο ότι 

αποδίδονται συγκεκριµένα στο Σωκράτη, αλλά σίγουρα αποτέλεσαν πολύτιµα 

εργαλεία , προκειµένου να αποδώσει πιστά τον ανεκτίµητο θησαυρό του Σωκράτη, 

που δεν ήταν άλλος από την προσωπικότητά του. 

 Βέβαια στην εγκωµιαστική αναφορά που κάνει ο Πολύµνης για τον Σωκράτη, 

εκεί κάποια επίθετα χρησιµοποιούνται ξεκάθαρα για να σκιαγραφήσουν το πολύτιµο 

ήθος του, όπως το επίθετο (581B): µέγαν, το οποίο καταδεικνύει τη θέση του ως 

κορυφαίου ανθρωπιστή, αλλά και το επίθετο ἄτρεπτος σε πτώση δοτική και σε θέση 

επιθετικού προσδιορισµού (581D): «ἀτρέπτῳ τῷ λογισµῷ» , προκειµένου να δείξει 
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ότι ήταν ένας άνθρωπος σκληραγωγηµένος179
, που δε δείλιαζε µπροστά στις 

δυσκολίες. 

Τα επίθετα αυτά µε τα οποία ήταν διανθισµένος ο λόγος του Πλουτάρχου, 

συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους για να σκιαγραφήσουν την 

ανεκτίµητη προσωπικότητα του Σωκράτη, στον οποίο πραγµατικός και πνευµατικός 

κόσµος συναντώνται180
, αλλά και για να τονίσουν ότι τέτοιας ποιότητας άνθρωποι 

επιλέγονται από τα ανώτερα όντα για καθοδήγηση. 

Ο Πλούταρχος λοιπόν µέσα από το Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιµονίου θέλησε να 

αποτίσει ένα φόρο τιµής στο Σωκράτη, αλλά και στο ουράνιο πνεύµα που κατοικούσε 

µέσα στη σκέψη του. Οι κεντρικοί πρωταγωνιστές του Πλουτάρχου, ενώ καθώς ο 

καθένας µε τη σειρά του προσπαθούσε να βρει τον κατάλληλο ορισµό για το δαιµόνιο 

του µέντορα της ηθικής φιλοσοφίας, παράλληλα θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

σκιαγραφούσαν και την προσωπικότητά του.  
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ΣYΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Οι κεντρικοί πρωταγωνιστές στο Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιµονίου 

προσπάθησαν να βρουν τον κατάλληλο δρόµο που θα τους οδηγούσε στην αλήθεια 

σχετικά µε το δαιµόνιο του Σωκράτη. Ήταν φιλοσοφηµένα και ενάρετα άτοµα, τα 

οποία πάσχισαν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του δαιµονίου, αλλά και να 

αποσαφηνίσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του µεγάλου φιλοσόφου 

αλλά και των ενάρετων ατόµων που γοήτευαν τα ουράνια πνεύµατα και για αυτό το 

λόγο λάµβαναν το προνόµιο να γνωρίζουν τις σκέψεις τους, αλλά και να 

καθοδηγούνται από αυτά. 

 Το ταξίδι στο µαγικό κόσµο του δαιµονίου, στην πραγµατεία του 

Πλουτάρχου, ξεκίνησε µε τον µάντη Θεόκριτο, ο οποίος θεωρούσε ότι το δαιµόνιο 

προσέφερε στον Σωκράτη µια όραση (ὄψις), προκειµένου να φωτίζει τους δύσκολους 

δρόµους στη ζωή του (580D): «τοιαύτην ἔοικε Σωκράτει τοῦ βίου προποδηγὸν ἐξ 

ἀρχῆς τινα συνάψαι τὸ δαιµόνιον ὄψιν, ἥ µόνη οἱ πρόσθεν ἰοῦσα τίθει φάος ἐν 

πράγµασιν ἀδήλοις καὶ πρὸς ἀνθρωπίνην ἀσυλλογίστοις φρόνησιν, ἐν οἷς αὐτῷ 

συνεφθέγγετο πολλάκις τὸ δαιµόνιον ἐπιθειάζον ταῖς αὐτοῦ προαιρέσεσι». 

 Ο ίδιος µάλιστα έφερε στο προσκήνιο και µια προσωπική του µαρτυρία, 

σύµφωνα µε την οποία κάποιοι παράκουσαν το δαιµόνιο, µε αποτέλεσµα να πέσουν 

σε µια αγέλη χοίρων και να γεµίσουν ακαθαρσίες. Το χιουµοριστικό αυτό 

περιστατικό δεν είχε στόχο να µειώσει το δαιµόνιο, αλλά να τονίσει τη δύναµή του, 

καθώς και τη θεϊκή του καταβολή. Εδώ µάλιστα βλέπουµε να υπάρχουν επιδράσεις 

τόσο από τον Πλάτωνα, στα έργα του οποίου συνήθως το δαιµόνιο λειτουργεί 

αποτρεπτικά, αλλά και από τον Ξενοφώντα, όπου το δαιµόνιο παρουσιάζεται πέρα 

από τη γνώριµη αποτρεπτική του δράση να έχει και προτρεπτικές ιδιότητες, τις οποίες 

ο φιλόσοφος δεν κρατούσε µόνο για τον εαυτό του, αλλά τις µοιραζόταν και µε του 

φίλους του, προκειµένου να τους σώζει από επικίνδυνες καταστάσεις181
. 

Η άποψη του Θεόκριτου θεωρήθηκε από κάποιους µελετητές αρκετά ρηχή και 

ότι η πρώτη ουσιαστική ερµηνευτική απόπειρα, έγινε από το Γαλαξίδωρο. Ο Θηβαίος 

πολιτικός αρχικά ανέπτυξε µια ορθολογιστική ερµηνεία σύµφωνα µε την οποία ο 

µεγάλος διδάσκαλος της αρετής, όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι, στηριζόταν σε 

φταρνίσµατα ή τυχαίες κουβέντες, προκειµένου να κάνει προβλέψεις για το µέλλον 

                                                           
181

 Adam, 2000: 18. 

 



65 

 

(580F): «καὶ ὁ Γαλαξίδωρος ‘οἴει γάρ,’ ἔφη ‘Θεόκριτε, τὸ Σωκράτους δαιµόνιον ἰδίαν 

καὶ περιττὴν ἐσχηκέναι δύναµιν, οὐχὶ τῆς κοινῆς µόριόν τι ἀνάγκης τὸν ἄνδρα πείρᾳ 

βεβαιωσάµενον ἐν τοῖς ἀδήλοις καὶ ἀτεκµάρτοις τῷ λογισµῷ ῥοπὴν ἐπάγειν;’». Τον 

βλέπουµε λοιπόν να υποτιµά κατά κάποιο τρόπο τη σηµασία που έπαιζε το δαιµόνιο 

στη ζωή του µεγάλου φιλοσόφου, γιατί φοβόταν µήπως αυτό µείωνε το ρόλο του 

Σωκράτη ως σπουδαίου ορθολογιστή182
. 

Ο Πολύµνης, ο πατέρας του Επαµεινώνδα, φαίνεται αρχικά να ασπάζεται τη 

θέση του Γαλαξίδωρου και µάλιστα επικαλέστηκε την ιστορία του µαθητή του 

Σωκράτη, του Τερψίωνα, ο οποίος θεωρούσε ότι το δαιµόνιο του αγίου της 

αρχαιότητας ήταν φτάρνισµα (581D): «‘ἀλλὰ µήν’ ἔφη ‘καὶ αὐτός, ὦ Γαλαξίδωρε, 

Μεγαρικοῦ τινος ἤκουσα, Τερψίωνος δὲ ἐκεῖνος, ὅτι τὸ Σωκράτους δαιµόνιον 

πταρµὸς ἦν, ὅ τε παρ’ αὐτοῦ καὶ ὁ παρ’ ἄλλων’».  

Αυτή όµως η αποδοχή της θέσης του Γαλαξίδωρου, από την πλευρά του 

Πολύµνιος, ήταν πρόσκαιρη, καθώς σύντοµα παρουσίασε την πραγµατική του άποψη 

σχετικά µε το δαιµόνιο. Ο ίδιος ζωγράφισε το προφίλ του Σωκράτη µε τέτοιο τρόπο, 

προκειµένου να δείξει ότι ένας τόσο ηθικά σπουδαίος άνθρωπος δε γινόταν να 

στηρίζεται σε στοιχεία καθηµερινής µαντικής για να προβλέπει το µέλλον. Μάλιστα 

αναφέρει ότι και ο ίδιος ο Σωκράτης ισχυριζόταν ότι το δαιµόνιο ήταν αυτό που τον 

καθοδηγούσε (581D): «δαιµόνιον εἶναι τὸ κωλῦον ἢ κελεῦον ἔλεγε». Ο Πολύµνης, 

λοιπόν, φαίνεται να ερµηνεύει το δαιµόνιο ως µια ανώτερη αρχή και δύναµη (581D): 

«ὑπὸ µείζονος ἐπιστασίας καὶ ἀρχῆς ἀγοµένου πρὸς τὸ καλόν».  

 Ο πατέρας του Επαµεινώνδα, όπως και ο Θεόκριτος, έφερε στο προσκήνιο 

µια µαρτυρία, στην οποία µπορεί να µη συµµετείχε ο ίδιος, είχε όµως σχέση µε την 

επίσκεψη του δαιµονίου στη σκέψη του Σωκράτη. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν της 

µάχης στο ∆ήλιο (423 π.Χ.), στην οποία συµµετείχε και ο Σωκράτης, και κατά την 

αποχώρηση των Αθηναίων στην Πάρνηθα, κάποιοι παράκουσαν το δαιµόνιο µε 

αποτέλεσµα να ακολουθήσουν λάθος δρόµο, κάτι το οποίο είχε ολέθριες συνέπειες 

για τους ίδιους, διότι αυτή τους η απρονοησία τους οδήγησε στο θάνατο. Ακόµα 

προκειµένου να τονίσει τη δύναµη του δαιµονίου, αλλά και την επίδραση που 

ασκούσε στο Σωκράτη, ανέφερε ότι ο µεγάλος φιλόσοφος είχε προβλέψει την 

πανωλεθρία, που υπέστησαν οι Αθηναίοι στη Σικελία (581D): «ἀκούω δὲ καὶ τὴν ἐν 

Σικελίᾳ τῆς Ἀθηναίων δυνάµεως φθορὰν προειπεῖν αὐτὸν ἐνίοις τῶν φίλων». 
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Μέσα λοιπόν σ’ αυτό το πλαίσιο του διαλόγου και των αντίθετων απόψεων 

του Γαλαξίδωρου και του Πολύµνιος, που µπορεί κατά κάποιο τρόπο να µας φέρνουν 

στο νου και τις αντιθετικές-ζευγαρωτές δηµηγορίες του Θουκυδίδη, εντάχθηκε και 

µια ενδιαφέρουσα άποψη για το δαιµόνιο από τον Φειδόλαο, ένα πρόσωπο του 

οποίου δεν ακούσαµε πολύ τη φωνή µέσα στο έργο. Σύµφωνα µε τον ίδιο, το 

δαιµόνιο είναι ένα µεγάλο κατόρθωµα της µαντικής (581E): «‘Τί οὖν,’ ὁ Φειδόλαος 

εἶπεν ‘ὦ Σιµµία; Γαλαξίδωρον ἐάσωµεν παίζοντα καταβάλλειν τοσοῦτο µαντείας 

ἔργον εἰς πταρµοὺς καὶ κληδόνας’». 

 Η αρχική αρνητικότητα του Γαλαξίδωρου σταδιακά υποχώρησε. Μπορεί 

κάποιο ρόλο —και ας µην το παραδέχεται ο ίδιος— να έπαιξε η δυνατή 

επιχειρηµατολογία του πατέρα του Επαµεινώνδα, η οποία µπορεί να έσβησε τις 

έντονες αµφιβολίες που είχε ο ίδιος σχετικά µε το δαιµόνιο. Ίσως να συνεπικούρησε 

και κατά ένα µέρος ως προς αυτήν την κατεύθυνση και η άποψη του Φειδολάου. Ο 

Γαλαξίδωρος πλέον αναγνωρίζει το δαιµόνιο και πιστεύει ότι τα φταρνίσµατα και οι 

τυχαίες κουβέντες αποτελούν απλώς εργαλεία του (582C): «ἐγὼ γὰρ ἂν τοὐναντίον 

ἐθαύµαζον ἀνδρὸς ἄκρου διαλέγεσθαι καὶ κρατεῖν ὀνοµάτων, ὥσπερ Σωκράτης, εἰ µὴ 

τὸ δαιµόνιον ἀλλὰ τὸν πταρµὸν αὑτῷ σηµαίνειν ἔλεγεν», (582C): «ὄργανον δέ τι καὶ 

τὸ σηµεῖον ᾧ χρῆται τὸ σηµαῖνον». 

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι οµιλητές θεωρούσαν ως 

την πλέον αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για το δαιµόνιο τον Σιµµία, επειδή ανήκε 

στον κύκλο του Σωκράτη. Ο Θεόκριτος µάλιστα αναφέρει (580D): «τὰ µὲν οὖν 

πλείονα καὶ µείζονα Σιµµίου χρὴ καὶ τῶν ἄλλων ἐκπυνθάνεσθαι Σωκράτους 

ἑταίρων», ο Γαλαξίδωρος (580F): «καὶ ὁ Γαλαξίδωρος ‘Σιµµίου µέν,’ ἔφη ‘Φειδόλαε, 

περὶ τούτων, εἴ τι Σωκράτους αὐτὸς λέγοντος ἤκουσεν, ἕτοιµος ἀκροᾶσθαι καὶ 

πείθεσθαι µεθ’ ὑµῶν’», (582C): «ἀλλ’ ὅπερ εἶπον, εἴ τι Σιµµίας ἔχει λέγειν, 

ἀκουστέον, ὡς εἰδότος ἀκριβέστερον» και ο Πολύµνης (581E): «ταῦτα δ’ οἶµαι καὶ 

Σιµµίαν ἀκηκοέναι». 

Ο Σιµµίας στο λογικό κοµµάτι της επιχειρηµατολογίας του ανέφερε ότι πρέπει 

να αντιληφθούµε το δαιµόνιο σαν την αίσθηση κάποιας φωνής, χωρίς όµως την 

ύπαρξή της (588D): «ὅθεν ἡµῖν παρίστατο σκοπουµένοις ἰδίᾳ πρὸς ἀλλήλους 

ὑπονοεῖν µήποτε τὸ Σωκράτους δαιµόνιον οὐκ ὄψις ἀλλὰ φωνῆς τινος αἴσθησις ἢ 

λόγου νόησις εἴη συνάπτοντος ἀτόπῳ τινὶ τρόπῳ πρὸς αὐτόν». Βέβαια στη συνέχεια ο 
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ίδιος επιχείρησε µια πιο φιλοσοφική ερµηνεία183
: τα µηνύµατα που έπεφταν πάνω 

στις σκέψεις του Σωκράτη θα πρέπει να τα εκλάβουµε σαν τις σκέψεις των δαιµόνων, 

οι οποίες έρχονταν σε επαφή µε το νοητό του κοµµάτι (588E): «τὸ δὲ προσπῖπτον οὐ 

φθόγγον ἀλλὰ λόγον ἄν τις εἰκάσειε δαίµονος ἄνευ φωνῆς ἐφαπτόµενον αὐτῷ τῷ 

δηλουµένῳ τοῦ νοοῦντος». 

Αυτό που προσπάθησε να τονίσει κυρίως ο Σιµµίας είναι ότι οι δαίµονες 

επιλέγουν να καθοδηγούν ηθικά συγκροτηµένους ανθρώπους µε ενάρετο ήθος και 

καθαρή ψυχή (589C): «αἱ δὲ τῶν δαιµόνων φέγγος ἔχουσαι τοῖς δυναµένοις ἰδεῖν 

ἐλλάµπουσιν» , (589D): «οὕτως οἱ τῶν δαιµόνων λόγοι διὰ πάντων φερόµενοι µόνοις 

ἐνηχοῦσι τοῖς ἀθόρυβον τὸ ἦθος καὶ νήνεµον ἔχουσι τὴν ψυχήν, οὓς δὴ καὶ ἱεροὺς καὶ 

δαιµονίους ἀνθρώπους καλοῦµεν». Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Σωκράτης, που 

µε την ξεχωριστή παρουσία του δεν άφησε ασυγκίνητο τον κόσµο των δαιµόνων. 

Στη συνέχεια προχώρησε στο µύθο του Τιµάρχου, όπου όρισε το δαίµονα σαν 

το νου, το ανώτερο κοµµάτι της ανθρώπινης ύπαρξης (591F): «οἱ δ’ ἄνω 

διαφερόµενοι δαίµονές εἰσι τῶν νοῦν ἔχειν λεγοµένων ἀνθρώπων». Επίσης και σ’ 

αυτό το δεύτερο κοµµάτι του λόγου του υπογράµµισε ότι οι εξαιρετικές φυσιογνωµίες 

επιλέγονταν από τους δαίµονες για καθοδήγηση (592C): «αὗται µὲν οὖν ὀψέ ποτε καὶ 

βραδέως ἄγονται καὶ καθίστανται πρὸς τὸ δέον. ἐκ δὲ τῶν εὐηνίων ἐκείνων καὶ 

κατηκόων εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς καὶ γενέσεως τοῦ οἰκείου δαίµονος καὶ τὸ µαντικόν ἐστι 

καὶ θεοκλυτούµενον γένος». 

Τη διαδροµή σ’ αυτόν τον αγώνα αναζήτησης ενός ορισµού για το δαιµόνιο 

τερµάτισε ο πυθαγόρειος Θεάνορας που όρισε τους δαίµονες σαν τις ψυχές που έχουν 

απαλλαχτεί από τον κύκλο των γεννήσεων (593D): «αἱ δ’ ἀπηλλαγµέναι γενέσεως 

ψυχαὶ καὶ σχολάζουσαι τὸ λοιπὸν ἀπὸ σώµατος, οἷον ἐλεύθεραι πάµπαν ἀφειµέναι, 

δαίµονές εἰσιν ἀνθρώπων ἐπιµελεῖς καθ’ Ἡσίοδον». Το γεγονός λοιπόν ότι δαίµονες 

έγιναν οι ενάρετες ψυχές αποτελεί την επιβράβευσή τους για τον κοπιώδη ηθικό 

αγώνα που έδωσαν πάνω στη γη. 

Οι προαναφερθείσες λοιπόν ερµηνείες αποτέλεσαν τα κοµµάτια ενός πάζλ, το 

οποίο ολοκληρώθηκε µε τον πυθαγόρειο Θεάνορα. Όλοι οι οµιλητές µε τη σειρά τους 

συνεργάστηκαν ώστε να οδηγηθούµε σ’ ένα συµπέρασµα σχετικά µε το δαιµόνιο. Οι 

απόψεις τους ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες και ενδεχοµένως σ’ αυτές να υπάρχει µια 

κλιµάκωση, ξεκινώντας από τον µάντη Θεόκριτο, από µια ίσως ασθενέστερη 
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επιχειρηµατολογία συγκριτικά µε τις υπόλοιπες, και φτάνοντας σ’ αυτή του Θεάνορα, 

η οποία λειτούργησε σαν αξιολογικό συµπέρασµα. 

Ο Πλούταρχος παρουσίασε όλους τους ρήτορές του να θέλουν να τονίσουν ότι 

το δαιµόνιο ήταν ένα ανώτερο πνεύµα µε θεϊκή καταβολή και ότι αποτέλεσε 

σηµαντικό σταθµό στη ζωή του σπουδαίου φιλοσόφου. Ένας Σωκράτης άλλωστε 

χωρίς δαιµόνιο δε θα µπορούσε να είναι Σωκράτης. Ακόµα και ο αντιρρησίας 

Γαλαξίδωρος δεν µπόρεσε τελικά να µην αναγνωρίσει το δαιµόνιο ως ορόσηµο στη 

ζωή του Σωκράτη.  

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι ο Σιµµίας, ο οικείος του Σωκράτη, πέρα 

από τον τρόπο που τον είδαµε να ορίζει το δαιµόνιο στα δυο κοµµάτια της 

επιχειρηµατολογίας του, προσπάθησε να µας παρουσιάσει το βασίλειο των δαιµόνων, 

καθώς και το πώς λειτουργούσε, έτσι ώστε να καταλάβουµε καλύτερα τον κόσµο 

στον οποίο ανήκε και το προσωπικό δαιµόνιο του Σωκράτη. Ο Θεάνορας και αυτός 

µε τη σειρά του µας εξήγησε τον τρόπο που δραστηριοποιούνταν οι δαίµονες και µας 

έδωσε τον ορισµό τους, ο οποίος γειτνιάζει µ’ αυτόν που συναντάµε και στον 

Κρατύλο του Πλάτωνα (397e-398c), καθώς και εκεί δαίµονες γίνονται οι ενάρετες 

ψυχές.  

Οι κεντρικοί λοιπόν πρωταγωνιστές του έργου σέβονταν βαθύτατα το 

Σωκράτη και, συνακόλουθα, το ουράνιο πνεύµα που κατοικούσε στη σκέψη του. 

Αυτός ο πνευµατικός καθοδηγητής πιστοποιούσε τη σύνδεση του Σωκράτη µε τα 

θεία. Η επιλογή µάλιστα του µέντορα της φιλοσοφίας από τον κόσµο δαιµόνων δεν 

ήταν καθόλου τυχαία. Οι ρήτορες του Πλουτάρχου και κυρίως ο Σιµµίας και ο 

Θεάνορας µας παρουσίασαν και µας κατέστησαν σαφές ότι µόνο οι ηθικά 

εκπαιδευµένοι πολίτες επιλέγονται για δαιµονική καθοδήγηση. Μόνο οι άνθρωποι µε 

καθαρή ψυχή µπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο θεϊκό µερίδιο. 

Ο Σωκράτης µπορεί να ανήκε στις ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες η θεϊκή 

καθοδήγηση γινόταν µε το πλέον ενδεδειγµένο τρόπο, καθώς η οµορφιά της ψυχής 

του ήταν τέτοια που δε µπόρεσε να αφήσει αδιάφορα τα ουράνια όντα. Ο µεγάλος 

φιλόσοφος ανήκε σε µια ξεχωριστή οµάδα ανθρώπων, καθώς δε χρειαζόταν να 

αποκρυπτογραφεί χρησµούς, όνειρα ή οιωνούς για να κάνει προβλέψεις, διότι 

λάµβανε άµεσα τη δαιµονική καθοδήγηση184
, επειδή η ψυχή του ήταν καθαρή και 

αµόλυντη από πάθη. Τέτοιες ψυχές ήθελαν να καθοδηγούν οι δαίµονες και να τους 
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αποκαλύπτουν τα µηνύµατά τους, αλλά και τέτοιες ψυχές µπορούσαν να γίνουν 

δαίµονες. 

 Ένα λοιπόν από τα βασικότερα µηνύµατα που πιθανόν ήθελε να περάσει ο 

Πλούταρχος µέσα από το Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιµονίου είναι η δύναµη της 

αρετής185
. Οι ενάρετες ψυχές απελευθερώθηκαν από τη φυλακή του σώµατος και 

έγιναν δαίµονες, έτσι και οι κεντρικοί πρωταγωνιστές του έργου ήταν ηθικά ενάρετα 

και φιλοσοφηµένα άτοµα και γι’ αυτό το λόγο µπόρεσαν να επιτύχουν την 

απελευθέρωση της πόλης τους από τους Σπαρτιάτες το 379 π.Χ.  

 Ο Ανδρέας Κάλβος µάλιστα στην Ωδή εις Σάµον, έχοντας συνειδητοποιήσει 

τη µεγάλη σηµασία της αρετής, γράφει:  

     α' 

    Όσοι το χάλκεον χέρι 

    βαρύ του φόβου αισθάνονται, 

    ζυγόν δουλείας ας έχωσι. 

    Θέλει αρετήν και τόλµην 

     η ελευθερία. 

     β' 

    Αυτή (και ο µύθος κρύπτει 

    νουν αληθείας) επτέρωσε 

    τον Ίκαρον·  και ανέπεσεν 

    ο πτερωθείς κ’ επνίγη 

     θαλασσωµένος. 

     γ' 

    Αφ’ υψηλά όµως έπεσε, 

    και απέθανεν ελεύθερος. 

    Αν γένης σφάγιον άτιµον 

    ενός τυράννου, νόµιζε 

    φρικτόν τον τάφον. 

 Η αρετή λοιπόν είναι ο µόνος τρόπος µέσα από τον οποίο µπορεί να οδηγηθεί 

κάποιος στο δρόµο της ελευθερίας. Αυτόν τον δρόµο τον βάδισε ο µεγάλος 

φιλόσοφος λόγω της ανεκτίµητης προσωπικότητάς του. Ανάµεσα στα αγκάθια είναι 

δύσκολο να φυτρώσουν τριαντάφυλλα, έτσι λοιπόν και ο Σωκράτης ήταν κάτι σπάνιο 
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και µοναδικό τόσο για την εποχή του, αλλά και για τις επερχόµενες γενιές. Αξίζει 

όµως να σηµειωθεί ότι, µε την κατάλληλη ηθική εκπαίδευση και κυρίως µέσα από τη 

φιλοσοφία, µπορεί ο κόσµος να γεµίσει µε πολύ περισσότερα τριαντάφυλλα, τα οποία 

θα τον κάνουν πολύ πιο όµορφο ηθικά και θα φέρουν την αρµονία και την κοινωνική 

ευταξία. 

 Οι κεντρικοί πρωταγωνιστές λοιπόν στο Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιµονίου 

µπορούµε να πούµε ότι τελικά έφτασαν στο προορισµό τους, καθώς έδωσαν 

ενδιαφέρουσες ερµηνείες για το δαιµόνιο, απελευθέρωσαν την πόλη τους και κυρίως 

µεταλαµπάδευσαν αρχές και αξίες µε πανανθρώπινη ισχύ και ακτινοβολία, η 

σηµαντικότερη εκ των οποίων είναι η αρετή, η οποία µπορεί να διαπλάσει ελεύθερους 

και ηθικά συγκροτηµένους ανθρώπους. Τέλος θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο 

Πλούταρχος δεν επέλεξε να παρουσιάσει το Σωκράτη ως πρότυπο ανυπέρβλητης 

ηθικότητας τυχαία, καθώς ήταν ο µεγαλύτερος µύστης της αρετής, της αλήθειας και 

της αντικειµενικότητας, ο άνθρωπος που νίκησε την αιωνιότητα και συνεχίζει ακόµα 

και να διδάσκει, αλλά και να εµπνέει.  

 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

   

 



71 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Adam, J. (2000), Σωκράτης, Πλάτων. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία τους, Ιάµβλιχος, 

Αθήνα. 

 

Αποστολίδης, Π.∆. (2015), Σωκράτης Βίος και Πολιτεία, Gutenberg, Αθήνα. 

 

Brenk, F.E. (1998), Relighting the Souls, Studies in Plutarch, in Greek Literature, 

Religion and Philosophy, and in the New Testament Background, Franz Steiner 

Verlag, Stuttgart. 

 

Colaiaco, J.A. (2004), Σωκράτης εναντίον Αθηνών. Η Φιλοσοφία στο εδώλιο, Ενάλιος, 

Αθήνα. 

 

Corlu, A. (1970), Plutarque Le démon de Socrate, Klincksieck, Paris. 

 

Cumont, F. (1942), Recherches sur le Symbolisme funéraire des Romains, Geuthner, 

Paris. 

  

Deuse, W. (2010), “Plutarch’s eschatological myths”, στο Nesselrath, H.-G. (επιµ.) 

(2010), Plutarch. On the daimonion of Socrates. Human Liberation, divine guidance 

and philosophy (Sapere 16), Mohr Siebeck, Tübingen, σελ. 169-197. 

 

Dillon, J. (2010), “Pythagoreanism in Plutarch”, στο Nesselrath, H.-G. (επιµ.) (2010), 

Plutarch. On the daimonion of Socrates. Human Liberation, divine guidance and 

philosophy (Sapere 16), Mohr Siebeck, Tübingen, σελ. 139-144. 

 

Gottlieb, A. (2001), Σωκράτης, Αθήνα. 

 

Guthrie, W.K.C. (2005), Σωκράτης, ΜΙΕΤ, Αθήνα.  

 

Ζαλοκώστας, Χ. (2011), Σωκράτης, ΕΣΤΙΑ, Αθήνα. 

 



72 

 

Kahn, C.H. (2005), Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι, Ενάλιος, Αθήνα. 

 

Καραβάς, Ο. (2008), “Η Αρχαία Ελληνική Τραγωδία στην Ύστερη Αρχαιότητα”, στο 

Μαρκαντωνάτος, Α., Τσαγγάλης, Χ. (επιµ.) (2008), Αρχαία Ελληνική Τραγωδία 

Θεωρία και Πράξη, Gutenberg, Αθήνα, σελ. 239-264. 

 

Lamberton, R. (2001), Plutarch, Yale University Press, New Haven and London. 

 

Long, A.A. (2012), Η Ελληνιστική Φιλοσοφία, Στωικοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί, 

ΜΙΕΤ, Αθήνα.  

 

Μανουσόπουλος, Γ.Π. (2009), Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους, Παπαζήσης, Αθήνα. 

 

Mattéi,, F.J. (1995), Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι, Καρδαµίτσα, Αθήνα. 

 

Méautis, G. (1922), Recherches sur le pythagorisme, Faculté Des Lettres, Neuchâtel. 

 

Pelling, C. (2010), “The liberation of Thebes in Plutarch’s De genio Socratis and 

Pelopidas”, στο Nesselrath, H.-G. (επιµ.) (2010), Plutarch. On the daimonion of 

Socrates. Human Liberation, divine guidance and philosophy (Sapere 16), Mohr 

Siebeck, Tübingen, σελ. 111-127. 

 

Πετράκης, Ι. (2014), Πλάτων Φαίδων, ΕΣΤΙΑ, Αθήνα. 

 

Riley, M. (1977), “The Purpose and Unity of Plutarch’s De genio Socratis”, Greek 

Roman and Byzantine Studies, vol. 18, No 3, σελ. 257-273.  

 

Roskam, G. (2010), “Socrates’ δαιµόνιον in Maximus of Tyre, Apuleius, and 

Plutarch”, στο Frazier, F., Leão, D.F. (επιµ.) (2010), Tyche et Pronoia La marché du 

monde selon Plutarque, Coimbra, Centro de Estudos Classicos e Humanisticos da 

Universidade de Coimbra, σελ. 93-105. 

 



73 

 

Russell, D.Α. (2010), “Introduction”, στο Nesselrath, H.-G. (επιµ.) (2010), Plutarch. 

On the daimonion of Socrates. Human Liberation, divine guidance and philosophy 

(Sapere 16), Mohr Siebeck, Tübingen, σελ. 3-15. 

 

Russell, D.A., Parker, R., Nesselrath, H.-G. (2010), “Notes on the Translation”, στο 

Nesselrath, H.-G. (επιµ.) (2010), Plutarch. On the daimonion of Socrates. Human 

Liberation, divine guidance and philosophy (Sapere 16), Mohr Siebeck, Tübingen, 

σελ. 82-98. 

 

Schröder, S. (2010), “Plutarch on oracles and divine inspiration”, στο Nesselrath, H.-

G. (επιµ.) (2010), Plutarch. On the daimonion of Socrates. Human Liberation, divine 

guidance and philosophy (Sapere 16), Mohr Siebeck, Tübingen, σελ. 145-168. 

 

Stoike, D.A. (1975), “De Genio Socrates”, στο Betz, H.D. (επιµ.) (1975), Plutarch’s 

Theological Writings and Early Christian Literature, Brill, Leiden, σελ. 236-286. 

 

Τσιµπουκίδης, ∆. (1987), Ο Βιογράφος Πλούταρχος, Παπαδήµας, Αθήνα. 

 

Waterfield, R. (2013), Σωκράτης. Η ζωή του, ο θάνατός του, Ψυχογιός, Αθήνα. 

 

 

 

 


