Ἡ εἰς ᾍδου Κάθοδος
Τὸ μοτῖβο τῆς ἀνάβασης καὶ κατάβασης στὴν πλατωνικὴ Πολιτεία
Νῖκος Χαραλαμπόπουλος
Στὸ δεύτερο βιβλίο τῆς Πολιτείας τοῦ Πλάτωνος ὁ Γλαύκων ἀφηγεῖται τὴν
ἱστορία τοῦ Γύγη, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς βοσκοὺς τοῦ Λυδοῦ βασιλιᾶ (359d-360b).
Ὅταν ὕστερα ἀπὸ σεισμὸ ἀπεκαλύφθη ἡ ὕπαρξη ὑπογείου νεκρικοῦ
θαλάμου, ὁ Γύγης κατέβηκε τὸ χάσμα γιὰ νὰ ἀνακαλύψη ἔκπληκτος τὴ σορὸ
ἑνὸς γίγαντα. Ὅταν ἐπέστρεψε στὴν ἐπιφάνεια φοροῦσε τὸ μαγεμένο
δαχτυλίδι τοῦ νεκροῦ, τὸ ὁποῖο καθιστοῦσε τὸν κάτοχό του ἀόρατο. Ὁ Γύγης
ἐκμταλλεύτηκε τὶς δυνάμεις τοῦ δαχτυλιδιοῦ γιὰ νὰ ὰναρριχηθῆ στὸν θρόνο
τῆς Λυδίας ἀποπλανῶντας τὴ βασίλισσα καὶ σκοτώνοντας τὸν βασιλιά.
Στὴν ἀρχὴ τοῦ ἑβδόμου βιβλίου ὁ Σωκράτης παραθέτει τὴν περίφημη
παραβολὴ τοῦ Σπηλαίου (514a-517a). Πρόκειται γιὰ τὴ ζωὴ μιᾶς ὁμάδας
φυλακισμένων σὲ ὑπόγεια σπηλιά, οἱ ὁποῖοι, ἁλυσοδεμένοι στὰ χέρια, στὰ
πόδια καὶ στὸν λαιμό, κοιτάζουν μόνο εὐθεῖα μπροστὰ στὸν τοῖχο τῆς
σπηλιᾶς τὶς μορφὲς ποὺ ἀποτυπώνονται πάνω του. Ὅταν κάποιος δεσμώτης
ἐλευθερώνεται καὶ ἀρχίζει νὰ ἀνεβαίνη πρὸς τὸ ἄνοιγμα ὥστε στὸ τέλος νὰ
βγῆ στὴν ἐπιφάνεια, διαπιστώνει πὼς οἱ μορφὲς δὲν εἶναι παρὰ σκιὲς
ἀντικειμένων καὶ πὼς ὁ πραγματικὸς κόσμος βρίσκεται ἔξω ἀπ’ τὴ σπηλιά.
Ἄν ὅμως ἐπιλέξη νὰ ξανακατεβῆ γιὰ νὰ ἐνημερώση καὶ νὰ ἐλευθερώση τοὺς
πρώην συνδεσμῶτες του, ἐκεῖνοι, δύσπιστοι, θὰ ἀντισταθοῦν μέχρι τοῦ
σημείου νὰ τὸν σκοτώσουν.
Ἡ Πολιτεία ὁλοκληρώνεται μὲ τὸν μῦθο τοῦ Ἠρός (614b-621d), τὴ
μεταθανάτια δηλαδὴ ἐμπειρία ἑνὸς στρατιώτη ὁ ὁποῖος λίγο προτοῦ κάψουν
τὴ σορό του «ἀναστήθηκε» καὶ ἀφηγήθηκε ὅ,τι εἶχε δεῖ στὸν κάτω κόσμο. Ὁ
λειμῶνας τῶν ψυχῶν, οἱ τιμωρίες τῶν κολασμένων καὶ οἱ ἀνταμοιβὲς τῶν

δικαίων, ἡ ἐπιλογὴ τοῦ βίου γιὰ τὴν ἑπόμενη μετεμψύχωση, ἡ πεδιάδα τῆς
Λήθης συνθέτουν ἕνα φαντασμαγορικὸ καὶ συγκλονιστικὸ σκηνικό.
Στόχος τῆς παρούσης ὁμιλίας εἶναι νὰ διερευνηθῆ ἡ φαινομενολογία τῆς
ἀνάβασης/κατάβασης στὶς τρεῖς αὐτὲς ἀφηγηματικὲς ἑνότητες ὥστε νὰ
καταδειχθῆ ἡ κειμενική τους λειτουργία. Γιὰ παράδειγμα, δὲν εἶναι τυχαῖο
ὅτι ἡ μοῖρα τῶν ἐμπλεκομένων ἀλλάζει: ὁ βοσκὸς ἔγινε βασιλιάς, ὁ δεσμώτης
ἐλευθερώνεται, ὁ νεκρὸς ξαναζῆ· οὔτε ὅτι ὁ τόπος τῆς κατάβασης νοεῖται ὡς
χῶρος θανάτου. Τέλος σημασία ἔχει καὶ ὁ βαθμὸς συμμετοχῆς ἢ ἀποχῆς τοῦ
θεϊκοῦ παράγοντα κατὰ τὴν πρὸς τὰ ἄνω ἢ κάτω πορεία. Αὐτὲς εἶναι μερικὲς
ἀπὸ τὶς ἑρμηνευτικὲς παραμέτρους τῆς συγκριτικῆς ἀνάγνωσης τῶν
ἑνοτήτων.

