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ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΦΑΙΔΩΝ 61D-62C 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
aÃpeimi de/,  w¨j eÃoike , th/meron: keleu/ousi ga\r  ¹AqhnaiÍoi.  

 «Φεύγω κατά πως φαίνεται σήμερα. Το προστάζουν 

αυτό οι Αθηναίοι.» 

............. 

 ¹Eqelh/sei toi¿nun kaiì EuÃhnoj kaiì pa=j oÀt% a)ci¿wj tou/tou
tou= pra/gmatoj me/testin. ou)  me/ntoi iã swj bia/s etai au(to/n:
ou) ga/r fasi qemit o\n eiånai.  

«ίσως θελήσει και ο Εύηνος [φιλόσοφος] και όποιος επάξια 

ενδιαφέρεται γι αυτά τα πράγματα να ακολουθήσει. Όμως δεν 

θα αυτοκτονήσει, διότι λέγεται ότι αυτό δεν είναι επιτρεπτό» 



ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΦΑΙΔΩΝ 61D-62C 

 

ΚΕΒΗΣ (μαθητής του Σωκράτη) 

Pw½j to u= to le/ geij, wÕ Sw¯kr atej, to\ mh\ qemito\n eiånai  
e(auto\ n bia/zesqai, e)qe/ lein d' aÄn t%½ a)poqnv/skonti to\ n 
filo/so fo n eÀpesqa i;  

 

«πως λες Σωκράτη ότι δεν είναι θεμιτό να αυτοκτονεί ο 

φιλόσοφος, μολονότι είναι αναμενόμενο να επιθυμεί να 

ακολουθήσει αυτούς που πεθαίνουν;» 

 

 



ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΦΑΙΔΩΝ 61D-62C 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Ti¿ de/, wÕ  Ke/bhj; ou)k a )kh ko/ate su/  te kaiì  Simmi¿aj   
periì tw½n  toiou/tw n  Filol a/% sugge gono/tej;  

 

«Μα δεν ακούσατε Κέβη, εσύ και ο Σιμμίας, για αυτό το θέμα 

όσο μαθητεύσατε κοντά στον Φιλόλαο; [Πυθαγόρειος 

φιλόσοφος]» 

 

 

 



ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΦΑΙΔΩΝ 61D-62C 

 

ΚΕΒΗΣ 

Ou)de/n ge  safe/j, wÕ Sw¯kra tej. 

 

«Τίποτα που να είναι ξεκάθαρο, Σωκράτη.» 

 

 

 

 

 



ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΦΑΙΔΩΝ 61D-62C 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

o( me\n ouÅ n e)n a)po rrh/toij l ego/menoj periì au)t w½n lo/goj, 
w¨j eÃn tin i frour#= e)smen oi̧ aÃnqrwpoi kaiì ou) deiÍ dh\     
e(auto\n e)k tau/thj lu/ein ou)d' a)podidra/skein, me/gaj te/ ti¿j
moi fai¿ne tai kaiì ou) r(#/dio j diideiÍn :  

 

«Η μυστική διδασκαλία (των Πυθαγορείων) για αυτά τα 

θέματα, ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε σε μια μορφή φυλακής 

και δεν πρέπει να απελευθερωνόμαστε ή να ξεφεύγουμε, μου 

φαίνεται κάπως βαριά και δυσνόητη» 

 

 



ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΦΑΙΔΩΝ 61D-62C 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ou) me/ntoi a)lla\ to/de ge/ moi dokeiÍ, wÕ  Ke/bhj, euÅ le/gesqai,
to\ qeou\j eiånai h(mw½n tou\j e)pimelou me/nouj kaiì h(ma=j t ou\j
a)nqrw¯pou j eÁn tw½n kthma/twn toiÍj qeoiÍ j eiånai.  

 

«Αλλά νομίζω, Κεβη, ότι αυτό είναι σωστό, πως οι θεοί είναι 

υπεύθυνοι για την φύλαξή μας και εμείς οι άνθρωποι είμαστε 

μέρος της περιουσίας των θεών» 

 

 

 



ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΦΑΙΔΩΝ 61D-62C 
 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

 ãIswj toi¿ nun tau/tv ou)k aÃlogon mh\ pro/teron au(to\n     
a)poktein u/nai deiÍn,  priìn a)na/ gkhn tin a\ qeo\j e)pipe/myv,   
wÐsper ka iì th\n nu=n  h(miÍ n pa rou=san. 

 

«Άρα από αυτή την άποψη είναι λογικό να μην πρέπει κανείς 

να σκοτώσει τον εαυτό του, πριν στείλει ο θεός κάποια 

ανάγκη, όπως είναι τώρα για μένα η παρούσα» 

 

[ο διάλογος Φαίδων μας δίνει τις τελευταίες ώρες του 

Σωκράτη πριν την καταδίκη του] 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ 1138A.4-23 

Po/teron d' e)nde/xetai e(auto\n a)dikeiÍn hÄ ouÃ, fanero\n e)k  
tw½n ei¹rh me/nwn. ta\ me\n ga/r e)sti tw½n dikai¿wn t a\ kata\   
pa=san a)r eth\n u(po\ tou= no/mou tetagme/na, oiâon ou) keleu/ei
a)poktinn u/nai e(auto\n o( no/moj, aÁ de\ mh\ keleu/ei,          
a)pagoreu/ei.  

 

«Είναι λοιπόν δυνάτο ένας άνθρωπος να αδικήσει τον εαυτό 

του; Έγινε αυτό φανερό από όσα είπαμε. Μία κατηγορία 

δίκαιων πράξεων αφορά εκείνα που γίνονται σύμφωνα με την 

αρετή όπως ορίζει ο νόμος. Για παράδειγμα νόμος δεν 

προστάζει την αυτοκτονία και όσα δεν προστάζει, τα 

απαγορεύει»   



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ 1138A.4-23 

eÃti oÀtan para\ to\n no/mon bla/ptv mh\ a)ntibla/ptwn e(kw¯n,
 a)dikeiÍ, [. ..] o( de\ di' o)rgh\n e(auto\n sfa/ttwn e(kwÜn tou=to 
dr#= para\ to\n o)rqo\ n lo/gon, oÁ ou)k e)#= o( no/moj: a)dikeiÍ aÃr
a. a)lla\ ti¿na; hÄ th\n po/lin, au(to\n d' ouÃ. [...] 

 

 «όταν προκαλεί κανείς βλάβη εκούσια και όχι ως ανταπόδοση 

διαπράττει αδίκημα [...] Αυτός που σκοτώνει τον εαυτό του σε 

στιγμή θυμού προξενεί εκούσια βλάβη που έρχεται σε αντίθεση 

με τον ορθό λόγο, το οποίο δεν το επιτρέπει ο νόμος. Διαπράττει 

λοιπόν αδίκημα, αλλά εναντίον τίνος; Εναντίον της πόλης και 

όχι εναντίον του εαυτού του.» 

 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ 1138A.4-23 

 

dio\ kaiì h(  po/lij zh mioiÍ, kai¿ tij a)timi¿ a pro/sesti t%½      
e(auto\n diafqei¿ranti w¨j th\n po/lin a)dikou=nti.  

 

«Γι αυτό και η πόλη είναι που επιβάλει την ποινή, στερώντας τις 

συνηθισμένες τιμές σε αυτόν που αυτοκτονεί, ως αδικήσαντα 

την πόλη.» 

 

 

 

 

 



ΠΛΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΙ IX 854B.8-C.5 

[συμβουλεύει κάποιον τί να κάνει όταν δημιουργείται μέσα του μία 

εγκληματική επιθυμία] 

iãqi e)piì ta\j a)podio pomph/seij,  iãqi e)piì qew½n a)potropai¿wn  
i̧era\ i̧ke/thj, iãqi e)piì ta\j tw½n  legome/nwn a)ndrw½ n u(miÍn a)g
aqw½n sun ousi¿aj, kaiì ta\ me\n aÃkoue, [...] w¨j deiÍ ta\ kala\ k
aiì ta\di¿kaia pa/nta aÃndra tima=n:  

«να πηγαίνεις στις αποδιοπομπήσεις (εξιλαστήριες θυσίες που 

αποτρέπουν επικείμενα κακά), να πηγαίνεις στα ιερά θεών που 

αποτρέπουν συμφορές ως ικέτης, να πηγαίνεις στις 

συναντήσεις των ανθρώπων που λέγονται αγαθοί και να ακούς 

αυτά που λένε, ότι πρέπει κάθε άνθρωπος να τιμά τα καλά και 

δίκαια πράγματα» 



ΠΛΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΙ IX 854B.8-C.5 

[συμβουλεύει κάποιον τί να κάνει όταν δημιουργείται μέσα του μία 

εγκληματική επιθυμία] 

 

ta\j de\ tw½n kakw½n sunousi¿aj feu=ge a)metastrepti¿.       
kaiì e)a\n me/n soi drw½nti tau=ta lwf#=ti to\ no/shma: ei¹ de\ 
mh/, kalli¿w qa/naton skeya/menoj a)palla/ttou tou= bi¿ou. 

 

«να αποφεύγεις αμετάστρεπτα τη συναναστροφή με όσους 

κάνουν εγκληματικές πράξεις. Και αν κάνοντας αυτά 

υποχωρήσει το νόσημα έχει καλώς, αν όχι καλύτερα να 

σκεφτείς τον θάνατο και να απαλλαγείς από την ζωή» 

 


