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Η ςκθνι ανοίγει και μπαίνουν ζξι κοπζλεσ, οι καρυάτιδεσ. Σραγουδάνε: 
 
Γεια ςασ φίλοι κεατζσ 
Δάςκαλοι και μακθτζσ 
Μζλθ τθσ Ακαδθμίασ 
Σθσ απανταχοφ ςοφίασ. 
 
Ηοφμε ςε μια εποχι 
Με πολίτεσ ς’ αποχι 
Τα προβλιματα μεγάλα 
Κεζ μου όχι άλλα. 
 
Κρίςθ ςτθν οικονομία 
Κρίςθ ζχει κι θ παιδεία 
Μ’ απ’ αυτι τθν πανδθμία 
Κα μασ ςϊςει θ Ακαδθμία. 
 
Κ1  Μασ γνωρίηετε;  Είμαςτε οι καρυάτιδεσ. 
 
Κ2    Ρολλοί από ςασ κα ζχετε ακοφςει πωσ είμαςτε γλυπτά αγάλματα με γυναικεία μορφι, με 
μόνθ χρθςιμότθτα τθν ςτιριξθ κτιρίων, όμωσ δεν είναι αυτι  θ αλικεια. 
 
Κ3     Ασ ξεκακαρίςουμε λοιπόν τα πράγματα.  
 
Κ4   Ξζρετε πολφ καλά ότι θ ηωι των ανκρϊπων ςτθ Γθ είναι γεμάτθ προβλιματα και όλοι ςασ 
κάποτε βρεκικατε ςτθν ανάγκθ να κζλετε κάποια βοικεια για να τα ξεπεράςετε. 
 
Κ5    Ζτςι οι κεοί που πάντα νοιάηονται για τθν τφχθ ςασ, ζςτειλαν εμάσ τισ κόρεσ για να ςασ 
ςτθρίηουμε ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ. 
 
Κ6    Κανονικά είμαςτε αόρατεσ. Αν κάποιοι από εςάσ μποροφν και μασ βλζπουν αυτι τθν ςτιγμι 
ςίγουρα είναι άτομα με εξαιρετικζσ πνευματικζσ ικανότθτεσ. 
 
Κ1   Κι αφοφ είμαςτε αόρατεσ οι περιςςότεροι άνκρωποι πιςτεφουν πωσ μόνοι τουσ τα 
καταφζρνουν ςτθ ηωι, δίχωσ καμιά βοικεια.  
 
Κ2   Άλλοι πάλι κάτι υποψιάηονται όμωσ δεν το εκφράηουν με το ςωςτό του όνομα. 
 
Κ3   Οι ποιθτζσ και οι καλλιτζχνεσ για παράδειγμα, μασ λζνε Μοφςεσ. 
 
Κ4   Οι επιςτιμονεσ μασ λζνε Ζμπνευςθ. 
 
Κ5   Οι μακθματικοί μασ λζνε Αφθρθμζνθ Σκζψθ. 
 
Κ6   Οι απλοί άνκρωποι μασ λζνε καλζσ Νεράιδεσ.  
 



                                                                                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Κείμενο:  Γιώργος Καζαπίδης 

3 

Κ1   Πμωσ εςείσ και μόνο εςείσ, που ζχετε τθν δφναμθ να μασ βλζπετε, κζλουμε να πείτε και ςτουσ 
άλλουσ ποιεσ πραγματικά είμαςτε. 
 
Παίρνουν τθ κζςθ τουσ ςτθν ςκθνι. ε όλθ τθ διάρκεια του ζργου οι πρωταγωνιςτζσ δεν 
αντιλαμβάνονται τισ καρυάτιδεσ πάνω ςτθν ςκθνι και ασ δζχονται πολλζσ φορζσ  τθν βοικειά 
τουσ. Κάκε θκοποιόσ ζχει και τθν δικι του καρυάτιδα. 
 
Μπροςτά ςτθν πφλθ τθσ Ακαδθμίασ του Πλάτωνα, ςτζκει ζνασ φφλακασ. Ζχει φράξει με το ςϊμα 
του τθν πφλθ, εμποδίηοντασ ςε κάποιον που κρατάει μια τςάπα ςτον ϊμο του να μπει μζςα, 
κινοφμενοσ αριςτερά δεξιά. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Γιατί δεν μϋ αφινεισ άνκρωπζ μου να περάςω μζςα, που ξφπνθςα από τα άγρια 
χαράματα για να ζρκω από τισ Αχαρνζσ ωσ εδϊ. 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   Μπα! Και ποιοσ είςαι του λόγου ςου που νομίηεισ ότι μπορείσ να διαβείσ ζτςι αβίαςτα  
το κατϊφλι αυτισ τθσ πόρτασ; 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Είμαι ο δοφλοσ του Μζνωνα του Λαριςαίου, και βοθκάω ςτισ δουλειζσ του κιπου. 
Χκζσ το βράδυ, το αφεντικό μου, κολλθτόσ του Ρλάτωνα, μου είπε πωσ ηθτάτε καινοφριο κθπουρό 
για τθν Ακαδθμία, γιατί αυτόσ που είχατε προςβλικθκε από τον νζο ιό τθσ γρίπθσ των 
γουρουνιϊν, και τον ςτείλατε για κεραπεία ςτο Αςκλθπιείο τθσ Βοφλασ.  
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   Αυτό είναι αλικεια. Να δοφμε που κα μασ βγάλει αυτι θ γρίπθ. Πλοι οι Ακθναίοι 
ζχουν τρομοκρατθκεί. Κακθμερινά ζχουμε δεκάδεσ απόντεσ μακθτζσ ςτθν Ακαδθμία και αυτόσ ο 
τριςκατάρατοσ ο Ρερικλισ απειλεί, αν είναι δυνατόν, πωσ κα αναςτείλει τθν λειτουργία τθσ 
Ακαδθμίασ. Ρϊσ είπαμε ότι ςε λζνε δοφλε; 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Δοφλοσ είμαι και Δοφλο με φωνάηουν. Ροιοσ λογαριάηει ζναν δοφλο ςτισ μζρεσ μασ 
για να του δϊςει και όνομα; 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   (τον κοιτάει καλά καλά από πάνω ωσ κάτω, και του λζει ειρωνικά)  Χμμ!  Και ξζρεισ εςφ 
το Ρυκαγόρειο Κεϊρθμα; 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Μα είςαι τελείωσ παλαβόσ; Αν ιξερα το Ρυκ…. πωσ το είπεσ κεϊρθμα, κθπουρόσ κα 
ιμουν ι διδάκτωρασ ςτον Βοτανικό κιπο; 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   Να διαβάηεισ τουλάχιςτον ξζρεισ; ( του δείχνει τθν επιγραφι πάνω από τθν πφλθ 
‘‘μηδείς αγεωμζτρητος εισίτω’’) 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Το αφεντικό μου ο Μζνων, δεν ζχω παράπονο, προςπάκθςε να μου μάκει λίγα 
γράμματα. (Σθκϊνει το μανίκι του και δείχνει ςτον φφλακα ζνα μαφρο ςθμάδι ςτο χζρι του)  Το 
βλζπεισ αυτό; 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   Ρω πω ! Τι είναι τοφτο το ςθμάδι; 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Αποδεικτικό απολφςεωσ. Με βακμό «Λίαν Κακϊσ». Αχ! Ανάκεμά τον, τον άτιμο το 
δάςκαλο  που το μαφριςε ςτο ξφλο το κορμάκι μου.  
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Μάκε ρε αχαΐρευτε να διαβάηεισ τον Πμθρο μου ζλεγε. «Άνδρα μοι ζννεπε, Μοφςα πολφτροπον, 
οσ μάλα πολλά….» Αμάν μανοφλα μου, ακόμθ πονάνε τα παΐδια μου. 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   Μ’ άλλα λόγια οφτε να διαβάηεισ ξζρεισ. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ  Εμ, τι ςου λζω τόςθν ϊρα; 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   Άκου λοιπόν για να τελειϊνουμε. Εκεί πάνω λζει πωσ όποιοσ δεν ξζρει γεωμετρία, να 
πάρει τθν τςάπα του  και να τςακιςτεί από δω χάμου. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   (κοιτϊντασ με ανοιχτό το ςτόμα τθν επιγραφι) Και τα λζει όλα αυτά εκεί πζρα; Γιατί 
εμζνα μου φαίνετε πωσ λζει ότι κα ςου το ανοίξω το κεφάλι ςτα δυο αν δεν μ’ αφιςεισ να 
περάςω. (ςθκϊνει απειλθτικά τθν τςάπα προσ το μζροσ του φφλακα) 
 
Εν τω μεταξφ από το βάκοσ φαίνεται να ζρχεται κάποιοσ προσ το μζροσ τουσ.  Ο φφλακασ τον 
αναγνωρίηει. 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   Ρλάτωνα! Ρλάτωνα, ζλα ςε παρακαλϊ. 
 
Ο Πλάτων πλθςιάηει. τα χζρια του κρατάει κάποια από τα πζντε πλατωνικά ςτερεά.  
 
ΡΛΑΤΩΝ   Τι ςυμβαίνει; Τι φωνζσ είναι αυτζσ και ζχετε ξεςθκϊςει ςτο πόδι όλθ τθν Ακαδθμία; 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   Το παιδί από δω, λζει ότι είναι ο δοφλοσ του Μζνωνα και ότι ζρχεται εκ μζρουσ του, 
για να αντικαταςτιςει τον κθπουρό μασ που γριπϊκθκε.  
 
ΡΛΑΤΩΝ   Και λοιπόν; Τι πρόβλθμα υπάρχει; Ασ ξεκινιςει από το πίςω μζροσ όπου το χορτάρι 
κοντεφει να περάςει το μπόι μου. 
 
Ο κθπουρόσ παίρνει κάρροσ και προχωράει μπροςτά προσ το εςωτερικό προαφλιο. 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   Μα τι λζσ Ρλάτωνα! Ο τφποσ αυτόσ είναι ξφλο απελζκθτο ςτθν Γεωμετρία. Ρϊσ να τον 
επιτρζψω να μπει μζςα ςτθ ςχολι; Αν είναι ζτςι να τθν ξθλϊςουμε τθν επιγραφι. ( δείχνει τθν 
επιγραφι) 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Αυτό είναι ζνα πρόβλθμα, αλλά αγαπθτζ Δοφλε, είναι αλικεια ότι είςαι τελείωσ 
άςχετοσ ςτθν Γεωμετρία; 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Τϊρα που το ςκζφτομαι, κάποια ςχζςθ ζχω κι εγϊ με αυτά που απαςχολοφν όλουσ 
εςάσ τουσ φιλόςοφουσ. 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Δθλαδι; 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ     Να! Εςείσ ξζρετε να μετράτε τθν Γι, αυτό δεν ςθμαίνει εξάλλου Γεωμετρία; Ενϊ εγϊ 
ξζρω πολφ καλά να τθν καλλιεργϊ. Εςείσ ςχεδιάηετε πάνω τθσ διάφορα ακαταλαβίςτικα ςχιματα, 
ενϊ εγϊ τθν γεμίηω είτε με όμορφα λουλοφδια είτε με λαχταριςτά φροφτα και λαχανικά. Ροιανοφ 
θ δουλειά πιςτεφετε ότι είναι ποιο ωφζλιμθ για τον άνκρωπο;  
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ΦΥΛΑΚΑΣ   Οϊμζ! Τι λζσ άνκρωπζ μου; Ακόμθ κι εγϊ που είμαι ζνασ απλόσ φφλακασ ςτθν 
ακαδθμία, ξζρω ότι δίχωσ τα μακθματικά και τθν γεωμετρία ο πολιτιςμόσ μασ κα ιταν διακόςια 
χρόνια πίςω.  
 
Κ2  Οι αρχιτζκτονζσ μασ δεν κα  είχαν καταςκευάςει αυτά τα υπζροχα κτίρια που κα τα 
καυμάηουν οι άνκρωποι ςτον αιϊνα τον άπαντα. 
 
Κ3  Ο Ευπαλίνοσ ςτθν Σάμο δεν κα είχε καταφζρει να καταςκευάςει το περίφθμο υδραγωγείο  για 
να ςβινει τθν δίψα του ο κοςμάκθσ. 
 
Κ4  Κι όλα αυτά τα καράβια μασ που αρμενίηουν ςτισ κάλαςςεσ και μασ φζρνουν τα χίλια καλά 
από όλεσ τισ γωνιζσ του κόςμου, δεν κα μποροφςαν να βρουν τον προςανατολιςμό τουσ δίχωσ τθν 
γνϊςθ τθσ Γεωμετρίασ και τθσ Αςτρονομίασ. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ  Αμάν αδερφάκια μου! Τι κουροφζξαλα μου τςαμπουνάτε; Οι άνκρωποι ηοφςαν μια 
χαρά πάνω ςτθν γθ και χωρίσ να ξζρουν τίποτε απ’ όλα αυτά. Αυτά αρζςουν μόνο ςτουσ 
δαςκάλουσ γιατί με αυτά και μϋαυτά βγάηουν το ψωμί τουσ. 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ  Ααα! Εςφ δεν υποφζρεςαι πια. Ζξω γριγορα. 
 
Κυνθγοφν όλοι τον κθπουρό προσ τθν πφλθ. τθν πορεία κάποιοσ βρίςκει μια κοφπα με νερό και 
τθν ρίχνει προσ τα πάνω του. Εκείνοσ με μια κίνθςθ τθν αποφεφγει, με αποτζλεςμα το νερό να 
πζςει πάνω ςε κάποιον που εκείνθ τθν ςτιγμι πιγαινε να περάςει τθν πφλθ για να μπει ςτθν 
Ακαδθμία. 
 
ΡΛΑΤΩΝ  Ρροςζχετε ρε!  Τον καταβρζξατε τον Δάςκαλο! Σωκράτθ ςου ηθτϊ ςυγγνϊμθ εκ μζρουσ 
αυτϊν των αγροίκων. (πάει κοντά του, τον ςκουπίηει και του διορκϊνει τα οφτωσ ι άλλωσ 
τςαλακωμζνα ροφχα του.) 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Δεν πειράηει Ρλάτωνα, ιταν ότι πρζπει αυτό το νερό για πρωινό ξφπνθμα. Και με τθν 
ευκαιρία ζκανα και το μπάνιο μου που είχα να πλυκϊ ζναν μινα. 
Γιατί όμωσ κζλετε να τον διϊξετε αυτόν τον δφςτυχο άνκρωπο; 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Ξζρεισ. Βαςικι αρχι για να μπεί κάποιοσ ςτθν Ακαδθμία, είναι να γνωρίηει, κάποια 
ςτοιχεία τουλάχιςτον, Γεωμετρίασ. Και τοφτοσ εδϊ, που ιρκε για τθν κζςθ του κθπουροφ, όπωσ ο 
ίδιοσ ιςχυρίηεται δεν ξζρει απολφτωσ τίποτα! Ζλα όμωσ πζρνα μζςα. Αυτόν κα τον τακτοποιιςει ο 
φφλακασ. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   (γεμάτοσ καυμαςμό)  Δεν ξζρει τίποτα; Στάςου κζλω να μιλιςω μαηί του. Αυτόσ 
πρζπει να είναι μεγάλοσ ςοφόσ! 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Διαμαρτφρομαι! Αυτόν γιατί τον αφινετε να περάςει;  
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   Ξζρεισ ποιοσ είναι αυτόσ; 
 



                                                                                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Κείμενο:  Γιώργος Καζαπίδης 

6 

ΚΘΡΟΥΟΣ   Το όνομά του τϊρα δα το άκουςα. Πμωσ ςασ βεβαιϊνω πωσ προχκζσ τον άκουςα 
κάτω ςτθν κεντρικι αγορά τθσ Ακινασ, να μιλάει ςε ζνα τςοφρμο νζουσ. 
Και το μόνο που ζλεγε και ξανάλεγε ιταν «εν οίδα ότι ουδζν οίδα», ζνα ξζρω ότι τίποτα δεν ξζρω. 
Κι ενϊ το παραδζχεται μόνοσ του ότι είναι άςχετοσ ςε όλα, εςείσ τον μπάηετε μζςα, κι εμζνα που 
λζω το ίδιο πράγμα με διϊχνετε! 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Ζχει δίκιο ο άνκρωποσ. Αφιςτε με να μιλιςω μαηί του και κα δείτε πωσ του αξίηει να 
περάςει τθν πφλθ τθσ Ακαδθμίασ. Γιατί όπωσ κα ςασ αποδείξω, όλοι οι άνκρωποι ζχουν τθν γνϊςθ 
μζςα ςτο κεφάλι τουσ. Απλά δεν ξζρουν ότι ξζρουν κάποια πράγματα. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Εγϊ πάντωσ Σωκράτθ, Γεωμετρία δεν ξζρω. Εδϊ όμωσ ιρκα για κθπουρόσ, όχι για 
Μακθματικόσ! 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Ώςτε εςφ …πϊσ ςε είπαμε; 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Άτιμθ κοινωνία! Δθμοκρατία ςου λζνε φςτερα! Οι πολίτεσ μποροφν να λζνε ότι 
γουςτάρουν, κι εγϊ επειδι γεννικθκα δοφλοσ δεν ζχω οφτε όνομα! 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Ώςτε εςφ… παιδί, δεν ξζρεισ κακόλου Γεωμετρία. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Το είπαμε αυτό! 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ  ( ςχεδιάηει ςτο ζδαφοσ ζνα τετράγωνο, ενϊ όλοι οι υπόλοιποι μαηεφονται τριγφρω του 
με περιζργεια) Τι ςχιμα είναι αυτό, ξζρεισ; 
 
 
 
 
 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Ε! αυτό το ξζρουν όλοι. Είναι ζνα τετράγωνο. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Τϊρα , πεσ ότι αυτό το τετράγωνο είναι ζνασ κιποσ, όπωσ αυτοφσ που καλλιεργείσ για 
τον φίλο μου τον Μζνωνα, και επειδι δεν ςου φτάνει θ επιφάνειά του, κζλεισ να τθν κάνεισ 
διπλάςια, χωρίσ όμωσ να αλλάξεισ το τετράγωνο ςχιμα του. Ρόςθ πιςτεφεισ ότι κα ζπρεπε να 
είναι θ πλευρά του νζου ςου κιπου; 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Δεν κζλει και πολφ ςκζψθ Σωκράτθ. Ρρζπει να είναι διπλάςια από τθν πλευρά του 
αρχικοφ τετραγϊνου. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Δθλαδι το νζο ςου τετράγωνο κα είναι κάπωσ ζτςι 
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ΚΘΡΟΥΟΣ   ( προβλθματιςμζνοσ ) Ναι….αλλά….. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Υπάρχει κάτι που ςε προβλθματίηει; 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Το νζο τετράγωνο ζχει τετραπλάςια κι όχι διπλάςια επιφάνεια! 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Δθλαδι όταν διπλαςιάηουμε τθν πλευρά ενόσ τετραγϊνου τότε… 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Θ επιφάνειά του τετραπλαςιάηεται. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Σωςτά! Αν και λεσ πωσ δεν ξζρεισ κακόλου Γεωμετρία μόλισ ζχεισ κάνει τθν πρϊτθ ςου 
ανακάλυψθ. Πμωσ ασ γυρίςουμε ςτο αρχικό μασ πρόβλθμα. Ρϊσ κα διπλαςιάςουμε τθν 
επιφάνεια του τετραγϊνου; 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Δεν ζχω ιδζα! Και γιατί να τθν διπλαςιάςω άλλωςτε. Για να κουράηομαι εγϊ διπλά 
και το αφεντικό μου να τρϊει τετράδιπλα; 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Οφτε κι εγϊ παιδί μου, είμαι ειδικόσ ςτα Μακθματικά. Θ μάνα μου θ Φαιναρζτθ ιταν 
μαμι και δεν μποροφςε να με βοθκιςει προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Και τι; Σου ζμακε να ξεγεννάσ μωρά; Γιατί αν είναι ζτςι, ςε λάκοσ μζροσ ζχεισ ζρκει. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Μωρά δεν μου ζμακε να ξεγεννάω, αλλά με προίκιςε με το χάριςμα να ξεγεννάω 
ιδζεσ από τα κεφάλια των ανκρϊπων. Και να τϊρα, βλζπω κάποιεσ ιδζεσ να ζχουν δθμιουργθκεί 
μζςα ςτο μυαλό ςου και να κζλουν τθν βοικειά  μου για να βγουν ςτο φωσ τθσ γνϊςθσ! 
 
(Κάνει μια προςπάκεια να πιάςει το κεφάλι του Δοφλου, εκείνοσ όμωσ τον εμποδίηει ςθκϊνοντασ 
ψθλά με τα δυο χζρια τθν τςάπα του) 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Ρίςω ακεόφοβε! Τι το πζραςεσ το κεφάλι μου; Φιρί φιρί το πάτε όλοι ςασ ςιμερα να 
τα τςακίςω τα κρανία ςασ. 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Τι νομίηεισ Δοφλε; Πτι για να γεννθκοφν νζεσ ιδζεσ δεν πονάει και δεν υποφζρει ο 
άνκρωποσ; 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Ναι! Αφοφ μου το πριξατε καλά καλά το κεφάλι με όλεσ αυτζσ τισ ςαχλαμάρεσ, τϊρα 
καμϊνεςτε πωσ δικεν το πριξιμο  αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι  μια νζα ιδζα πάει να γεννθκεί!  
(τραγουδάει μαηί με τισ καρυάτιδεσ) 
 
Σα μακθματικά μασ ζχουν τρελάνει 
Μασ ζχουνε κάνει κφματα 
Μεσ το μυαλό μασ τριγυρνάνε 
Αςκιςεισ και προβλιματα 
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ωκράτθσ Πλάτων και Φφλακασ απαντοφν τραγουδϊντασ 
 
Τα μακθματικά μασ άνοιξαν δρόμουσ 
Δίχωσ αυτά κα ιμαςταν βλιματα 
Δεν κα γνωρίηαμε ποτζ ςτθ ηωι μασ 
Του Σφμπαντοσ τα πιο κρυφά νοιματα 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   (Που ςτο μεταξφ είχε πλθςιάςει τον κθπουρό από πίςω, με μια απότομθ λαβι τον 
αφοπλίηει και τον κρατάει ακινθτοποιθμζνο) 
Ζλα Σωκράτθ. Τϊρα τον κρατάω γερά. Βγάλε του τθν ρθμάδα τθν ιδζα απ’ το κεφάλι να 
τελειϊνουμε! 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   (απευκυνόμενοσ ςτον ανιμπορο πια να αντιδράςει ςϋ αυτά που του ςυμβαίνουν 
δοφλο)  Είμαι ςίγουροσ δοφλε του Μζνωνα ότι κα τθν βρείσ τθν άκρθ! Μια προςπάκεια ακόμθ!   
(ςχεδιάηει πάλι το αρχικό τετράγωνο, τϊρα όμωσ φζρνει και τισ διαγωνίουσ του) 
 
 
 
 
 
 
Ππωσ βλζπεισ ζχω ςχεδιάςει τισ διαγωνίουσ του τετραγϊνου. Σε τι ςχιματα χωρίςτθκε το αρχικό 
τετράγωνο; 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ  (απελπιςμζνοσ) Σε τζςςερα ίςα τρίγωνα. Μθν με τυραννάτε άλλο ρε παιδιά! 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Αυτά τα τριγωνικά κομμάτια δεν καλφπτουν όλθ τθν επιφάνεια του τετραγϊνου; 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Είναι φανερό. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Δεν κα μποροφςεσ τϊρα με τα κομμάτια αυτά, τοποκετϊντασ τα κάπωσ διαφορετικά 
να λφςεισ το αρχικό πρόβλθμα; 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   (αφοφ ςκζφτεται λίγο, το πρόςωπό του φωτίηεται ξαφνικά και φωνάηει)  Εφρθκα!!! 
 
(Από μια κλειςτι πόρτα πετάγεται ζξω θμίγυμνοσ κάποιοσ ςε κατάςταςθ ζξαρςθσ) 
 
ΑΧΛΜΘΔΘΣ   Πχι εγϊ το εφρθκα!  (απευκυνόμενοσ ςτουσ παρευριςκόμενουσ και ςτο κοινό) Μου 
ζκλεψε τθν ατάκα!  
 
ΡΛΑΤΩΝ   Αρχιμιδθ! Ρότε ιρκεσ από τισ Συρακοφςεσ;  Και πωσ κυκλοφορείσ ζτςι μ’ αυτιν τθν 
εμφάνιςθ; 
 
ΑΧΛΜΘΔΘΣ   Ρλάτωνα, ζφταςα με το καράβι χκεσ αργά το βράδυ και ιρκα από το λιμάνι 
κατευκείαν εδϊ. 
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ΦΥΛΑΚΑΣ   Ρότε μπικεσ και εγϊ δεν ςε είδα; 
 
ΑΧΛΜΘΔΘΣ   Καλά, εςφ ζριχνεσ τζτοιον φπνο που το ροχαλθτό ςου ακουγόταν ζνα ςτάδιο 
παρακάτω. Ζτςι πζραςα τθν πφλθ και δεν με πιρεσ χαμπάρι. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   (προσ τον φφλακα) Ρωσ δεν ιρκα κι εγϊ εκείνθ τθν ϊρα ρε βαριοκοιμιςμζνε που μου 
κάνεισ τϊρα τον μάγκα! 
 
ΡΛΑΤΩΝ   (γεμάτοσ ενκουςιαςμό)  Ο Αρχιμιδθσ κφριοι ιρκε ςτθν Ακινα αποδεχόμενοσ τθν 
πρόςκλθςθ τθσ Ακαδθμίασ, για να παρουςιάςει τθν νζα του Μακθματικι πραγματεία με τίτλο 
«περί ςφαίρασ και κυλίνδρου». Ρϊσ είςαι όμωσ ζτςι; 
 
ΑΧΛΜΘΔΘΣ   Ππωσ κάκε μζρα ζτςι και ςιμερα ζκανα το πρωινό μου μπάνιο. Μόνο που για καλι 
μου τφχθ ςιμερα ο υπθρζτθσ ςου γζμιςε τθν μπανιζρα μζχρι πάνω. Ε λοιπόν μόλισ μπικα μζςα 
ςτο νερό, τότε ακριβϊσ, το εφρθκα!!! 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ  ( τρομερά απορθμζνοσ) Βρικεσ τθν πλευρά του τετραγϊνου, μζςα ςτθν μπανιζρα; 
 
ΑΧΛΜΘΔΘΣ   Μα τι λζτε κφριε; Ανακάλυψα τθν αρχι τθσ Άνωςθσ! «Ραν ςϊμα βυκιηόμενο εντόσ 
του φδατοσ, εκτοπίηει τόςο υγρό όςο είναι το βάροσ του!» 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Μα τουσ κεοφσ του Ολφμπου, ιδζεσ να γεννιοφνται από τα μυαλά των ανκρϊπων 
πολλζσ φορζσ ζχω δει. Λδζεσ όμωσ να γεννιοφνται από ξεχειλιςμζνεσ μπανιζρεσ πρϊτθ φορά 
βλζπω!  
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   (προσ τον Αρχιμιδθ) Τότε γιατί με κατθγορείσ; Θ δικι μου ανακάλυψθ αφορά τθν 
πλευρά του τετραγϊνου ςτο πρόβλθμα που ζκεςε ο Σωκράτθσ. 
 
ΑΧΛΜΘΔΘΣ   Μπορϊ να μάκω κι εγϊ ποιο είναι το πρόβλθμα; Θ Γεωμετρία είναι θ πιο 
αγαπθμζνθ μου απαςχόλθςθ. Ρρόςφατα, όπωσ ςασ είπε κι ο Ρλάτωνασ ολοκλιρωςα και τθν 
εργαςία μου, «περί ςφαίρασ και κυλίνδρου» όπου απζδειξα ότι ο όγκοσ μιασ ςφαίρασ ιςοφται με 
τα τα 2/3 του όγκου ενόσ κυλίνδρου με τθν ίδια ακτίνα βάςθσ και φψοσ όςο θ διάμετροσ τθσ 
ςφαίρασ. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ  (κουνϊντασ το κεφάλι και κάνοντασ κάποιεσ ειρωνικζσ γκριμάτςεσ) Ωραία 
απαςχόλθςθ μα το Δία! Αντί να κυνθγάσ γκομενάκια ςτισ ακρογιαλιζσ, εςφ γράφεισ ςχιματα ςτθν 
άμμο. Τζλοσ πάντων, για να τελειϊνουμε, να, το βλζπεισ αυτό το τετράγωνο; Ο Σωκράτθσ κζλει να 
βρω πόςο κα είναι θ πλευρά ενόσ τετραγϊνου με διπλάςιο εμβαδόν. 
 
ΑΧΛΜΘΔΘΣ   Ρανεφκολο! Κα φζρεισ…… 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   (απειλϊντασ με τθν τςάπα του) Στόπ!  Θ λφςθ είναι δικι μου κι εγϊ κα τθν 
παρουςιάςω. 
 
ΑΧΛΜΘΔΘΣ   (κουνϊντασ πάνω κάτω τα χζρια) Εντάξει, εντάξει. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Λδοφ θ λφςθ (ςχεδιάηει το παρακάτω ςχιμα) 
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ΚΘΡΟΥΟΣ  (με μεγάλο καμάρι)  Ππωσ βλζπετε, θ πλευρά του νζου τετραγϊνου δεν κα είναι 
διπλάςια τθσ αρχικισ αλλά κα πρζπει να ιςοφται με το μικοσ τθσ διαγωνίου του αρχικοφ 
τετραγϊνου. 
 
( όλοι μζνουν άναυδοι και καυμάηουν τθν απροςδόκθτθ λφςθ που δίνει ο Δοφλοσ)  
 
ΩΚΡΑΣΗ   Τι λεσ  Αρχιμιδθ, είναι ορκι θ λφςθ του Δοφλου; 
 
ΑΧΛΜΘΔΘΣ   Ορκότατθ Σωκράτθ. Αυτι είναι θ λφςθ που ζδωςα κι εγϊ ςτο πρόβλθμα, όταν το 
μελζτθςα για πρϊτθ φορά. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Σασ ρωτάω λοιπόν κφριοι. Ρωσ ο Δοφλοσ αυτόσ βρικε τθν ςωςτι λφςθ δίχωσ να 
γνωρίηει Γεωμετρία; 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Εςφ Σωκράτθ με τθν καυμαςτι μαιευτικι ςου μζκοδο, τον οδιγθςεσ να πάρει το ςωςτό 
μονοπάτι για να φτάςει ςτθ ςωςτι λφςθ. 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   (προσ τον ωκράτθ) Τελικά είςαι και ο πρϊτοσ μάμοσ ιδεϊν.  
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Μα είναι δυνατόν φίλοι μου, να βρίςκει κάποιοσ λφςθ ςε κάτι για το οποίο δεν ξζρει 
τίποτε;  Είναι ςαν να μου λζτε ότι κάποιοσ  κζλει να γίνει ενάρετοσ, δίχωσ να ξζρει τι είναι θ αρετι. 
Μπορεί να ςυμβεί κάτι τζτοιο; 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Αςφαλϊσ και δεν μπορεί Σωκράτθ. 
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ΣΩΚΑΤΘΣ   Άρα κα πρζπει να παραδεχτοφμε ότι τθν γνϊςθ τθσ Γεωμετρίασ ο Δοφλοσ τθν είχε 
ξεχαςμζνθ ςτο κεφάλι του, αλλά δεν το ιξερε ότι τθν είχε. Οι ερωτιςεισ μου απλά ενεργοποίθςαν 
τθν μνιμθ του να τθν ξαναφζρει ςτθν επιφάνεια του νου του. 
 
ΑΧΛΜΘΔΘΣ  Ζτςι φαίνεται να είναι Σωκράτθ! 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Πλοι οι άνκρωποι λοιπόν είναι ικανοί να μάκουν Γεωμετρία και Μακθματικά, αρκεί 
εςείσ αξιότιμοι δάςκαλοι (δείχνει προσ το κοινό) να μπορείτε να κακοδθγείτε τουσ μακθτζσ ςασ με 
τισ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ που κα ξαναηωντανεφουν τθν μνιμθ τουσ. 
 
ΕΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΟ ΤΟ ΚΟΛΝΟ   Ζχεισ μπει ποτζ Σωκράτθ ςε ςχολικι τάξθ; Είναι φυςικό 
αγνοϊντασ τθν ςχολικι πραγματικότθτα να μασ λεσ τζτοιεσ αερολογίεσ. Ρου μπορεί να υπάρχουν 
οι τάξεισ με τουσ μακθτζσ για τουσ οποίουσ μιλάσ;  Εγϊ το μόνο που βλζπω είναι ςτουρνάρια, που 
όχι μόνο με ερωτιςεισ δεν παίρνουν μπρόσ, αλλά κι όταν ακόμθ τουσ δίνεισ τισ απαντιςεισ των 
ερωτιςεων δεν ξζρουν τι να τισ κάνουν. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Εν οίδα ότι ουδζν οίδα. (του γυρίηει τθν πλάτθ και φεφγει από τθν ςκθνι) 
 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ   (εμβρόντθτοσ)  Το είδατε το λαμόγιο; Με ζνα «εν οίδα ότι ουδζν οίδα» μασ τθν ζκανε 
και απάντθςθ δεν μασ ζδωςε. 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Εςφ δάςκαλε που φωνάηεισ, τι εννοείσ όταν λεσ «ςχολικι τάξθ»; 
 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ   Ρεσ μασ τϊρα ότι εςφ, φιλόςοφοσ πράμα, δεν ξζρεισ τι εννοϊ λζγοντασ «τάξθ». 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Εννοείσ αυτιν τθν τάξθ εδϊ; (του δείχνει τθν αίκουςα) 
 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ   Πχι βζβαια αυτιν εδϊ! 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Μιπωσ τότε εννοείσ τθν τάξθ του Α1, ι μιπωσ τθν τάξθ ςε κάποιο γυμνάςιο τθσ 
Σπάρτθσ; 
 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ   Ξζρεισ πολφ καλά ότι όταν λζω τάξθ εννοϊ…(κάνει μια κίνθςθ των χεριϊν)… μια 
αφθρθμζνθ και γενικι ζννοια.  Πλεσ οι ςυγκεκριμζνεσ τάξεισ που ανζφερεσ ποιο πριν ανικουν 
μζςα ςτο πλάτοσ αυτισ τθσ γενικισ ζννοιασ. 
 
ΡΛΑΤΩΝ  Είναι δυνατόν κάποιοσ να δει με τα μάτια του, μιαν αφθρθμζνθ ζννοια; 
 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ   Πχι! Αυτό είναι αδφνατο. 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Άρα δάςκαλε, αν και κατθγορείσ τον Σωκράτθ, οφτε κι εςφ ζχεισ δει ποτζ ςου τθν 
αλθκινι  ςχολικι τάξθ. 
 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ   ….(δεν ξζρει τι  να πει) 
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ΡΛΑΤΩΝ   Και δεν μπορείσ να τθν δεισ με τα μάτια ςου δάςκαλε, γιατί θ πραγματικι ςχολικι τάξθ 
ανικει ςτον κόςμο των Ιδεών. Πλεσ οι τάξεισ που ςυναντάμε ςτον κόςμο μασ, δεν είναι παρά 
ατελι αντίγραφα αυτισ τθσ τζλειασ ιδεϊδουσ και πραγματικισ τάξθσ. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ  Αμάν, που ζμπλεξα! Είναι τελείωσ κουηουλόσ ο άνκρωποσ. Και εςείσ όλοι τι κοιτάτε ρε 
χάνοι με το ςτόμα ςασ ορκάνοιχτο; Υπάρχει τίποτα ποιο πραγματικό από αυτιν εδϊ τθν τςάπα, 
που τθν βλζπω μπροςτά μου και τθν αγγίηω με τα ίδια μου τα χζρια; 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ  Φυςικά και υπάρχει. Είναι θ ιδανικι τςάπα του κόςμου των Λδεϊν, τθσ οποίασ 
αντίγραφο χειρίςτου μορφισ είναι αυτι θ τριςάκλια τςάπα ςου. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Τϊρα καταλαβαίνω γιατί  όπωσ ζχω ακοφςει, ο Μζλθτοσ κι ο Άνυτοσ κζλουν να 
καταδικάςουν τον Σωκράτθ ωσ διαφκορζα των νζων. Εμζνα πάντωσ δεν κα με τρελάνετε. Εγϊ 
εμπιςτεφομαι μόνο όςα μου δείχνουν οι αιςκιςεισ μου. 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Δυςτυχϊσ  παιδί, οι αιςκιςεισ δεν μασ παρζχουν παρά μόνο μια ατελι εικόνα του 
κόςμου των Αιϊνιων Λδεϊν. Ο άνκρωποσ μοιάηει με κάποιον που είναι αλυςοδεμζνοσ ςτθν είςοδο 
μιασ ςπθλιάσ με τθν πλάτθ γυριςμζνθ προσ τον ζξω κόςμο. Το μόνο που μπορεί να αντιλθφκεί 
είναι ςκιζσ ςτα τοιχϊματα τθσ ςπθλιάσ. Σκιζσ που προζρχονται από τα αντικείμενα που υπάρχουν 
ζξω από τθν ςπθλιά. Ο δφςτυχοσ όμωσ, μιασ  και οι αλυςίδεσ δεν του επιτρζπουν να δει τα 
πραγματικά αντικείμενα, ηει μζςα ςτθν αυταπάτθ, κεωρϊντασ ότι οι ςκιζσ είναι ο πραγματικόσ 
κόςμοσ! 
 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ   Τελικά αν εγϊ που είμαι δάςκαλοσ δεν μπορϊ να δϊ τθν πραγματικι ςχολικι τάξθ, 
ποιοσ άλλοσ κα μποροφςε να τθν δει; 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Είναι φανερό αγαπθτζ μου πωσ μόνο ζνασ φιλόςοφοσ μπορεί να μπει με ευκολία ςτων 
ιδεϊν τθν πόλθ. Κι αφοφ μόνο αυτόσ γνωρίηει πωσ είναι τα αλθκινά πράγματα, ςε αυτόν κα 
ζπρεπε να εμπιςτεφονται οι άνκρωποι τθν διαχείριςθ όλων των ςχετικϊν  τομζων για τθν ςωςτι 
λειτουργία τθσ κοινωνίασ. 
 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ   Και όλοι οι υπόλοιποι άνκρωποι δεν μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ; 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Βεβαίωσ και μποροφν. Θ ψυχι των ανκρϊπων είναι ακάνατθ κι ζχει γεννθκεί πολλζσ 
φορζσ, ζχει δει τα πάντα, κι εδϊ και ςτον Άδθ και δεν υπάρχει τίποτε που να μθν ζχει γνωρίςει. 
Πταν όμωσ παγιδεφεται ςτο ςϊμα μασ με τθν γζννθςι μασ, ξεχνάει πολλά από αυτά που ιξερε. 
Τίποτε όμωσ δεν τθν εμποδίηει να τα ξανακυμθκεί, και αυτι θ ανάμνθςθ είναι που ονομάηουν οι 
άνκρωποι μάκθςθ. 
 
(κάποιοσ που ζχει μπει ςτθ ςκθνι ενϊ ο Πλάτωνασ ςυηθτά με τον δάςκαλο, χειροκροτεί ειρωνικά) 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   (ειρωνικά)  Μπράβο Ρλάτωνα. Τι ωραία που τα λεσ! Κόντεψα να τισ  πιςτζψω όλεσ 
αυτζσ τισ ανοθςίεσ ςου. 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   Ο Ρρωταγόρασ ο ςοφιςτισ! Φτου φτου άλλο κακό να μθ μασ εφρθ. Να τον πετάξω ζξω 
Ρλάτωνα;   
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ΡΛΑΤΩΝ   Πχι, άφθςζ τον, να μθν νομίηει ότι τον φοβόμαςτε κιόλασ τον μεγαλοαπατεϊνα. 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Ώςτε Ρλάτωνα εγϊ είμαι απατεϊνασ επειδι διδάςκω ςτουσ ανκρϊπουσ τθν αρετι, 
ενϊ εςφ που μασ ζχεισ φλομϊςει με τισ φανταςτικζσ ιςτορίεσ ςου για τάχαμου πραγματικοφσ 
κόςμουσ ιδεϊν, κζλεισ να κρατιςεισ για τον εαυτό ςου τον τίτλο του μεγάλου φιλόςοφου. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   (που ςτο μεταξφ ζχει ξανάρκει ςτθ ςκθνι)  Και τι είναι θ αρετι Ρρωταγόρα που 
ιςχυρίηεςαι πωσ μπορείσ να τθν διδάξεισ; 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ  Ο άνκρωποσ είναι ενάρετοσ για τα δικά του Σωκράτθ, όταν ξζρει πϊσ να κυβερνά 
άριςτα το ςπίτι του, και για τισ υποκζςεισ τθσ πόλεωσ, πϊσ να τθν κατευκφνει και με τισ πράξεισ 
και με τουσ λόγουσ του. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Υπόςχεςαι δθλαδι πωσ αν ςε πλθρϊςουν καλά, εςφ μπορείσ να μορφϊνεισ τουσ 
ανκρϊπουσ κάνοντάσ τουσ  καλοφσ πολίτεσ και ότι κατζχεισ άριςτα αυτι τθν τζχνθ. 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Ακριβϊσ αυτό υπόςχομαι , και αυτι είναι θ δουλειά του καλοφ ςοφιςτι. 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Φίδια κολοβά είςτε όλοι οι ςοφιςτζσ! Μθν τον ακοφτε. Να ςασ πω εγϊ ποια είναι ςτ’ 
αλικεια θ τζχνθ ενόσ ςοφιςτι. 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ  (ειρωνικά)  Ζλα μου ντε. Για πεσ μασ να μάκουμε κι εμείσ οι αγράμματοι ποιοι 
είμαςτε τελικά. 
 
ΡΛΑΤΩΝ  (με τθν βοικεια καρυάτιδασ)  Ακοφςτε λοιπόν κφριοι! Το κυνθγθτό που γίνεται ςτουσ 
πλοφςιουσ και διάςθμουσ νζουσ, ωσ μζροσ τθσ οικειοποιθτικισ ιδιοποιθτικισ, κτθτικισ, 
κθρευτικισ, ηωοκθρικισ, πεηοκθρίασ, χερςαίασ, θμεροκθρικισ, πικανοκθρίασ, ανκρωποκθρίασ, 
ιδιωτικοκθρίασ, μιςκοκθρικισ, νομιςματοπωλικισ, ψευδοεκπαιδευτικισ τζχνθσ, κα πρζπει να 
ονομαςτεί ςοφιςτικι. 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Ω κεοί του Ολφμπου. Τζτοια ποικιλόμορφα κθρία είμαςτε εμείσ οι ςοφιςτζσ; 
 
ΡΛΑΤΩΝ  (με τθν βοικεια καρυάτιδασ, ακόμθ πιο πακιαςμζνοσ) Τζτοια και χειρότερα. Και για να 
τα ςυνοψίςω με λίγα λόγια, θ ςοφιςτικι είναι εκείνο το χρθματοκερδοφόρο είδοσ τθσ τζχνθσ που 
είναι θ εριςτικι, θ αντιλογικι, θ αμφιςβθτικι, θ μαχθτικι, θ ανταγωνιςτικι, θ κτθτικι. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Ζξοχα! Μασ διαφϊτιςεσ πλιρωσ. (κοιτϊντασ γφρω του και ξφνοντασ το κεφάλι του)   
Τϊρα δθλαδι όλοι εςείσ καταλάβατε τι κζλει να πει ο Ρλάτωνασ; 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Πχι φυςικά. Ο Ρλάτωνασ ζχει επιςτρατεφςει όλθ τθ ςυγγραφικι του δεινότθτα για 
να πολεμιςει όλουσ εμάσ που είμαςτε γζννθμα κρζμμα παιδιά τθσ δθμοκρατίασ. Και κζλει να μασ 
πολεμιςει, γιατί εμείσ αφουγκραηόμαςτε τθν φωνι του λαοφ και είμαςτε πνεφματα προοδευτικά 
και μθ υποταγμζνα ςτισ διακζςεισ κάποιων αριςτοκρατϊν ςαν και του λόγου του. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Μπράβο Ρρωταγόρα. Μαηί ςου κι όλοι εμείσ οι άνκρωποι του μόχκου. 
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ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Να ξζρεισ νζε μου πωσ μζςα ςτουσ προοδευτικοφσ κφκλουσ των  δθμοκρατικϊν 
πολιτϊν τθσ Ακινασ, αρχίηει να δυναμϊνει ςιγά ςιγά το κίνθμα για τθν κατάργθςθ τθσ δουλείασ. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Απ’ το ςτόμα ςου και ςτων κεϊν τ’ αυτιά. 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Μ’ αυτό το πλευρό να κοιμάςτε. 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Τελικά Ρλάτωνα γιατί δεν λεσ ςτα ίςα ότι θ Δθμοκρατία ςου κάκιςε ςτο ςτομάχι 
και δεν τθν χωνεφεισ με τίποτα; 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Εςφ που είςαι πολυδιαβαςμζνοσ ξζρεισ πολφ καλά τισ πολιτικζσ μου κζςεισ. Θ 
Δθμοκρατία είναι βζβαια καλφτερθ τθσ τυραννίασ αλλά δεν μπορεί να ςυγκρικεί οφτε για αςτείο 
με τθν ολιγαρχία και τθν μοναρχία. Και είςτε όλοι εςείσ οι καλοπλθρωμζνοι αεριτηιδεσ αυτοί που 
ξεςθκϊνετε τον κοςμάκθ και δεν τον αφινετε να δει το πραγματικό του ςυμφζρον. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Εγϊ πάντωσ Ρρωταγόρα δεν πιςτεφω ότι θ αρετι μπορεί να διδαχτεί. 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Και γιατί όχι Σωκράτθ; 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Αν διδάςκονταν όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί ι ςτρατθγοί μασ, που βζβαια είναι 
απόλυτοι γνϊςτεσ τθσ αρετισ, δεν κα τθν δίδαςκαν ςτα παιδιά τουσ; 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Αυτό είναι ςίγουρο. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Τι όμωσ. Ζχεισ δει να διακρίκθκαν ςε κάτι τα παιδιά του Ρερικλι, του Κεμιςτοκλι και 
τόςων άλλων διακεκριμζνων ςυμπολιτϊν μασ; 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Θ αλικεια είναι πωσ όχι, αλλά ςκζψου πόςο χειρότερα κα ιταν αυτά τα παιδιά αν 
οι γονείσ τουσ δεν νοιάηονταν κακόλου να τουσ διδάξουν αυτά που οι ίδιοι ξζρουν. Εξάλλου ποια 
νομοτζλεια ςτθν δθμοκρατία ορίηει ότι το παιδί ενόσ πετυχθμζνου άνδρα κα πρζπει να είναι κι 
αυτό πετυχθμζνο; Κάτι τζτοια μόνο κάποιοι ολιγαρχικοί κα μποροφςαν να τα υποςτθρίηουν γιατί 
αυτό κα βόλευε το ςινάφι τουσ να κυβερνά για πάντα τθν πόλθ μασ. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Για κοίτα Ρρωταγόρα ποιοσ ζρχεται. Αυτόσ δεν είναι ζνασ από τουσ μακθτζσ ςου ο 
Εφακλοσ; Είναι αλικεια ότι δεν ςου ζχει εξοφλιςει ακόμθ τα δίδακτρα για τα μακιματα που του 
ζχεισ κάνει; 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Αλικεια είναι. Είχαμε ςυμφωνιςει ότι κα με πλιρωνε όταν κα κζρδιηε τθν πρϊτθ 
του δίκθ, αλλά ο καιρόσ περνάει κι αυτόσ δεν αναλαμβάνει καμιά δίκθ. Κοιτάξτε όμωσ πωσ κα 
τακτοποιιςω τϊρα αμζςωσ το ηιτθμα.   
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Είμαι περίεργοσ να δω πωσ κα το καταφζρεισ αυτό. 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Λοιπόν Εφακλε, επειδι θ υπομονι μου ζχει εξαντλθκεί και επειδι δεν βλζπω να 
αναλαμβάνεισ καμιά δίκθ, ςε μθνφω εγϊ για κακυςτζρθςθ πλθρωμισ διδάκτρων. 
 
ΕΥΑΚΛΟΣ   Χα χα. Είτε χάςω είτε κερδίςω το δικαςτιριο, δεν πρόκειται να ςε πλθρϊςω δάςκαλε. 
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ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Μπα. Και γιατί παρακαλϊ; 
 
ΕΥΑΚΛΟΣ   Απλοφςτατα. Αν μεν κερδίςω το δικαςτιριο γιατί αυτι κα είναι θ απόφαςθ του 
δικαςτι. Αν μεν χάςω γιατί αυτι ιταν θ ςυμφωνία μασ.     
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Δεν κατάλαβεσ καλά. Είτε χάςεισ είτε κερδίςεισ το δικαςτιριο κα με πλθρϊςεισ. 
Γιατί αν μεν κερδίςεισ, αυτι ιταν θ ςυμφωνία μασ, ενϊ αν χάςεισ, γιατί αυτι κα είναι θ απόφαςθ 
του δικαςτι! 
 
Αυτι θ λογομαχία μεταξφ Εφακλου και Πρωταγόρα κίνθςε το ενδιαφζρον όλων των 
παρευριςκομζνων οι οποίοι ζχουν περιζλκει ςε βακειά απορία. 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   Δεν μπορεί να ζχουν δίκιο και οι δφο. Μπορείτε να μου πείτε τι ςυμβαίνει εδϊ; 
 
ΡΛΑΤΩΝ   Μθ ςασ φαίνεται περίεργο. Αυτι ακριβϊσ είναι θ τζχνθ ενόσ ςοφιςτι. Κι όπωσ βλζπετε 
τθν ζμακε καλά κι ο μακθτισ του ςε βακμό που κοντεφει να τον ξεπεράςει ςτθν πονθριά τον 
δάςκαλό του. 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   Θ αλεποφ εκατό χρονϊν, το αλεπουδάκι εκατόν ζνα , που λεν και ςτο χωριό μου. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Εγϊ ζχω άλλθ απορία. Δικι ςου δεν είναι Ρρωταγόρα θ διδαςκαλία ότι «πάντων 
χρθμάτων μζτρον άνκρωπον είναι. Των μεν όντων ωσ ζςτι, των δε μθ όντων ωσ οφκ ζςτιν;» 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Βεβαίωσ, δικι μου είναι. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Λεσ λοιπόν πωσ ο άνκρωποσ είναι «μζτρο όλων των πραγμάτων. Των υπαρκτϊν ότι 
υπάρχουν, και των ανφπαρκτων ότι δεν υπάρχουν». 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Ακριβϊσ. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Δεν εννοείσ επομζνωσ κάτι τζτοιο, ότι όπωσ μου φαίνεται κάκε τι, ζτςι είναι για μζνα, 
και όπωσ ςου φαίνεται ςζνα, ζτςι είναι για ςζνα; Κι εςφ κι εγϊ άνκρωποι δεν είμαςτε; 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Ρροφανϊσ. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Πταν κάποτε φυςάει ο ίδιοσ άνεμοσ για όλουσ μασ, κάποιοσ κρυϊνει ενϊ άλλοσ όχι. Κι 
ο ζνασ πολφ, ο άλλοσ λίγο. Ζτςι δεν είναι; 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Κατ’ εξοχιν. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Τι από τα  δυο κα ποφμε, ο άνεμοσ κακαυτόσ είναι ψυχρόσ ι όχι; Ι κα πειςτοφμε με 
ςζνα Ρρωταγόρα, ότι για κείνον που κρυϊνει είναι ψυχρόσ, ενϊ για κείνον που δεν κρυϊνει όχι; 
Δεν καταλαβαίνεισ πωσ με αυτι ςου τθν διδαςκαλία μασ οδθγείσ να κεωριςουμε πωσ τίποτε δεν 
υπάρχει κακαυτό ωσ ζνα; 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Και γιατί ςε πειράηει  αυτό Σωκράτθ;  
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ΣΩΚΑΤΘΣ   Γιατί κα ςυμβεί αυτό που αναφζρει κι ο Ευριπίδθσ. Θ γλϊςςα μασ κα είναι ςωςτι, 
αλλά ο νουσ μασ δεν κα είναι. Αλλά αν επιμζνεισ ς’ αυτι ςου τθ κζςθ, ότι οι απόψεισ όλων των 
ανκρϊπων είναι ςωςτζσ και θ αλικεια είναι ςχετικι πάνω ςτα διάφορα ηθτιματα, μπορείσ να μου 
πεισ γιατί κάποιοσ να πλθρϊνει εςζνα για να του διδάξεισ τθν αρετι, κι όχι εμζνα ι αυτόν εδϊ τον 
δοφλο; 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Κζλεισ να ςου το εξθγιςω με λόγο και επιχειριματα, με ζναν μφκο, ι καλϊντασ 
εδϊ μπροςτά ςου κάποιουσ μάρτυρεσ που κα ςε πείςουν για το δίκιο τθσ διδαςκαλίασ μου. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Μα τον Δία, πιο πειςτικι απόδειξθ απ’ αυτιν που μπορεί να δϊςουν οι μάρτυρεσ δεν 
υπάρχει. 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Ωραία λοιπόν. Καλϊ να ζρκουν εδϊ ςτθν Ακαδθμία, ο Αριςτοτζλθσ από τα Στάγιρα 
τθσ Χαλκιδικισ, ζνασ από τουσ άριςτουσ μακθτζσ του Ρλάτωνα, και δυο από τα πιο λαμπρά 
πνεφματα από το μζλλον τθσ ανκρωπότθτασ, ο Λςαάκ Νεφτωνασ από τθν Αγγλία και ο Άλμπερτ 
Αϊνςτάιν από τθν Γερμανία. 
 
(πολλοί κορυβοφνται ακοφγοντασ τα τελευταία ονόματα και τουσ τόπουσ καταγωγισ τουσ) 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   Ροφ βρίςκονται αυτζσ οι πόλεισ που ανζφερεσ; Εκτόσ τα ξακουςτά Στάγιρα οι άλλεσ 
νομίηω πωσ δεν είναι Ελλθνικζσ πόλεισ. 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Ρολφ ςωςτά το νομίηεισ. Ο Νεφτωνασ και ο Αϊνςτάιν κατάγονται από περιοχζσ τθσ 
βόρειασ Ευρϊπθσ. 
 
ΦΥΛΑΚΑΣ    Τι; Και κα ζρκουν εδϊ ςτο λίκνο του πολιτιςμοφ αυτοί οι βάρβαροι για να μασ 
πουλιςουν πνεφμα; 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Μθ ςου φαίνεται κακόλου περίεργο αυτό. Με τθν κρίςθ που κα περάςουμε εδϊ 
ςτθν Ελλάδα, είναι ςίγουρο ότι αυτοί που τϊρα λζμε βάρβαροι, κα αναπτφξουν τζτοιον πολιτιςμό 
που κα τον ηθλεφουν όλοι οι Ζλλθνεσ. 
  
Με τθν ςυνοδεία των καρυάτιδων μπαίνουν ςτθν ςκθνι τρία άτομα. Ο Αριςτοτζλθσ κρατάει ςτα 
χζρια του μια πζτρα, ο Νεφτωνασ κρατάει ςτα χζρια του μιλα ενϊ δαγκϊνει και τρϊει το ζνα απ’ 
αυτά. Σο κεφάλι του είναι τυλιγμζνο με επίδεςμο.  Ο Αϊνςτάιν κρατά  κάτω από τον ζνα ϊμο του 
ζνα διπλωμζνο ςεντόνι. το ζνα του χζρι κρατάει επίςθσ μια πίπα. 
 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Μπροςτά ςτα μάτια ςασ ζχετε τρείσ από τουσ μεγαλφτερουσ επιςτιμονεσ τθσ 
ανκρωπότθτασ. Μία και μοναδικι ερϊτθςθ κα κάνω και ςτουσ τρείσ και ασ μασ απαντιςουν αν 
ζχουν τθν ευγενι καλοςφνθ για να μάκουμε κι εμείσ οι υπόλοιποι. (Ραίρνει τθν πζτρα από το χζρι 
του Αριςτοτζλθ και κζτει το ερϊτθμα) 
Γιατί κφριοι αυτι θ πζτρα πζφτει προσ τα κάτω όταν τθν αφινω από το χζρι μου; 
(αφινει τθν πζτρα να πζςει κάτω)  Ξεκίνα εςφ Αριςτοτζλθ. 
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ΑΛΣΤΟΤΕΛΘΣ   Πλοι ςασ γνωρίηετε ότι ο κόςμοσ μασ είναι φτιαγμζνοσ από τζςςερα βαςικά 
ςτοιχεία. Τθν γθ, το νερό, τον αζρα και τθν φωτιά. Απ’ αυτά τα δυο πρϊτα είναι βαριά ςτοιχεία με 
βαρφτερθ τθν γθ, ενϊ τα δυο τελευταία είναι ελαφριά ςτοιχεία με ελαφρφτερθ τθν φωτιά. Τα 
βαριά ςτοιχεία ζχουν τθν τάςθ να κινοφνται κατακόρυφα προσ τα κάτω, ενϊ τα ελαφριά προσ τα 
πάνω. Υπό κανονικζσ ςυνκικεσ και αν δεν υπιρχαν εμπόδια ανάμεςά τουσ, τα ςτοιχεία αυτά κα 
ςχθμάτιηαν τζςςερισ ομόκεντρεσ ςφαίρεσ με χαμθλότερθ τθν ςφαίρα τθσ γθσ και ψθλότερθ τθν 
ςφαίρα τθσ φωτιάσ. Αυτζσ οι ςφαίρεσ είναι λοιπόν οι φυςικοί τόποι των ςτοιχείων και τα ςτοιχεία 
πάντοτε κζλουν να κινθκοφν προσ τον φυςικό τουσ τόπο. Αυτι θ πζτρα που άφθςεσ να πζςει 
Ρρωταγόρα αποτελείται ςχεδόν εξολοκλιρου από το ςτοιχείο γθ κι ζτςι κατευκφνεται πάντα, 
όταν τθν αφινουμε ελεφκερθ, προσ τον χαμθλότερο φυςικό  τόπο που είναι το ζδαφοσ. Αυτι 
είναι θ εξιγθςθ του φαινομζνου τθσ πτϊςθσ. 
 
ΝΕΥΤΩΝΑΣ   ( τρϊει το μιλο που κρατάει , δείχνοντασ να το απολαμβάνει. Απευκφνεται ςτο κοινό)  
Ζνα μιλο τθν θμζρα…τον γιατρό τον κάνει πζρα. Πμωσ αγαπθτοί μου, εμζνα τα μιλα δεν μου 
πρόςφεραν μόνο υγεία αλλά και μεγάλθ φιμθ. Α… το κυμάμαι ακόμθ ςαν να ιταν χκεσ. 
Κακόμουν κάτω από τθ μθλιά που ζχω ςτον κιπο του ςπιτιοφ μου διαβάηοντασ τα φυςικά του 
Αριςτοτζλθ.  Ζςπαγα το κεφάλι μου να βρω με πια μακθματικι εξίςωςθ κα μποροφςα να 
περιγράψω τθν κεωρία του Αριςτοτζλθ, όταν το μιλο που ζπεςε απ’ το ψθλότερο κλαδί τθσ 
μθλιάσ ζφερε το κεφάλι μου ςτθν κατάςταςθ που το βλζπετε τϊρα. Πμωσ δεν λυπάμαι κακόλου 
γι αυτό. Διότι μαηί με το καροφμπαλο που φφτρωςε εδϊ πάνω ( δείχνει το κεφάλι του) ξεπρόβαλε 
και θ  ιδζα για τθν λφςθ του προβλιματοσ που με απαςχολοφςε. Και … ςυγχϊρεςζ με που ςτο λζω 
Αριςτοτζλθ, αλλά κάνεισ λάκοσ. 
 
ΑΛΣΤΟΤΕΛΘΣ  Λάκοσ ςε τι; 
 
ΝΕΥΤΩΝΑΣ   Τα ςϊματα δεν πζφτουν επειδι ψάχνουν τον φυςικό τουσ τόπο, αλλά γιατί υπάρχει 
μια πανταχοφ παροφςα ελκτικι δφναμθ ανάμεςα ςε δυο μάηεσ. Ζτςι θ γθ που ζχει μια τεράςτια 
μάηα ςε ςχζςθ με το μιλο, το ζλκει προσ το μζροσ τθσ με μια δφναμθ που είναι ανάλογθ των 
μαηϊν και αντιςτρόφωσ ανάλογθ του τετραγϊνου των αποςτάςεϊν τουσ. Αυτιν τθν ελκτικι 
δφναμθ τθσ γθσ πάνω ςτα ςϊματα τθν ονομάηουμε βαρφτθτα και αυτι Ρρωταγόρα είναι 
υπεφκυνθ για τθν πτϊςθ τθσ πζτρασ. 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ   Και γιατί Νεφτωνα πιςτεφεισ πωσ θ κεωρία ςου για τθν βαρφτθτα είναι καλφτερθ από 
αυτιν του Αριςτοτζλθ για τουσ φυςικοφσ τόπουσ; 
 
ΝΕΥΤΩΝΑΣ   Γιατί μ’ αυτιν μπορϊ να εξθγιςω πολφ περιςςότερα και πολφ καλφτερα διάφορα 
φαινόμενα.  
 
ΑΛΣΤΟΤΕΛΘΣ   Θ δικι μου κεωρία προβλζπει ότι αν αφιςουμε από το ίδιο φψοσ δυο ςϊματα που 
το ζνα είναι δυο φορζσ βαρφτερο από το άλλο, το βαρφτερο κα κάνει τον μιςό χρόνο για να 
φτάςει ςτο ζδαφοσ απ’ ότι το άλλο. Το προβλζπει αυτό θ δικι ςου κεωρία Νεφτωνα; 
 
ΝΕΥΤΩΝΑΣ  (γελϊντασ)  Καθμζνε Αριςτοτζλθ, ακόμθ και ς’ αυτό κάνεισ λάκοσ. Πλα τα ςϊματα 
πζφτουν με τον ίδιο ρυκμό ανεξάρτθτα από το βάροσ τουσ. Αυτό μασ το επεςιμανε πρϊτοσ ζνασ 
ςπουδαίοσ Λταλόσ επιςτιμονασ ο Γαλιλαίοσ. Εςφ όμωσ πζκανεσ πολφ νωρίσ για να τον γνωρίςεισ. 
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ΑΛΣΤΟΤΕΛΘΣ   Είςαι με τα καλά ςου άνκρωπζ μου; Αν αφιςω να πζςει μια βαριά ςιδερζνια 
μπάλα και ζνα φτερό κα φτάςουν ταυτόχρονα ςτο ζδαφοσ; 
 
ΝΕΥΤΩΝΑΣ   Ε… κοίταξε να δεισ. Αυτά δεν κα φτάςουν ταυτόχρονα γιατί υπάρχει ο αζρασ…και 
….το φτερό παρουςιάηει μεγαλφτερθ αντίςταςθ…αν όμωσ αφαιροφςαμε τον αζρα τότε… 
 
ΑΛΣΤΟΤΕΛΘΣ   Κα πεκαίναμε από αςφυξία. Άςε μασ ρε Νεφτωνα τϊρα! 
 
ΣΩΚΑΤΘΣ    Βλζπω Νεφτωνα πωσ αντικατζςτθςεσ τουσ φυςικοφσ τόπουσ του Αριςτοτζλθ με αυτιν 
τθν μυςτθριϊδθ βαρυτικι δφναμθ. Μπορείσ να μασ πεισ όμωσ πια είναι θ φφςθ αυτισ τθσ 
δφναμθσ; 
 
ΝΕΥΤΩΝΑΣ   Μζχρι τϊρα δεν μπόρεςα να ανακαλφψω από τα φαινόμενα τθν αιτία αυτϊν των 
ιδιοτιτων τθσ βαρφτθτασ και δεν επινοϊ υποκζςεισ (ypotheses non fingo). 
Γιατί οτιδιποτε δε ςυνάγεται από τα φαινόμενα πρζπει να ονομάηεται υπόκεςθ και οι υποκζςεισ 
είτε φυςικζσ είτε μεταφυςικζσ είτε αναφζρονται ςε αποκρυφιςτικζσ ιδιότθτεσ είτε ςε μθχανικζσ,  
δεν ζχουν κζςθ ςτθν πειραματικι φιλοςοφία. 
Εςφ Αϊνςτάιν τι γνϊμθ ζχεισ;  
   
ΑΪΝΣΤΑΛΝ   Νεφτωνα ςυγχϊρεςε με, αλλά κάνεισ λάκοσ. 
 
ΝΕΥΤΩΝΑΣ   Λάκοσ εγϊ; Σε τι; 
 
ΑΪΝΣΤΑΛΝ   Ο Γαλιλαίοσ που ανζφερεσ προθγουμζνωσ, είχε πει πωσ δουλειά του επιςτιμονα είναι 
να μπορεί να διαβάηει το μεγάλο βιβλίο τθσ φφςθσ. Κι αν το διαβάςει ςωςτά εκεί κα βρει όλεσ τισ 
απαντιςεισ που χρειάηεται.  
 
ΦΥΛΑΚΑΣ   Και που είναι αυτό το βιβλίο να το διαβάςουμε κι εμείσ; 
 
ΑΪΝΣΤΑΛΝ   Είναι μπροςτά ςτα μάτια μασ. Θ μόνθ ιδιομορφία που ζχει είναι ότι είναι γραμμζνο ςε 
μακθματικι γλϊςςα. Γι αυτό και όλοι οι ςοφοί ςε κάκε εποχι, και πολφ ςωςτά, μασ 
ςυμβουλεφουν να μελετοφμε τα μακθματικά. 
 
ΝΕΥΤΩΝΑΣ   Υπιρξε πιο πετυχθμζνθ μακθματικι περιγραφι τθσ φφςθσ πριν από μζνα Αϊνςτάιν; 
Και μθν ξεχνάσ πωσ εγϊ είμαι ο επινοθτισ τθσ πιο δυναμικισ μακθματικισ κεωρίασ, του 
διαφορικοφ λογιςμοφ. Ροιο είναι όμωσ το λάκοσ μου, δεν μασ το είπεσ ακόμθ.  
 
ΑΪΝΣΤΑΛΝ   Νεφτωνα μεταξφ μασ τϊρα, είναι παροιμιϊδθσ θ διαμάχθ ςου με το Λάιμπνιτσ όςον 
αφορά τθν πατρότθτά του διαφορικοφ λογιςμοφ. Αυτό όμωσ που κζλω να επιςθμάνω είναι ο 
ρόλοσ που παίηει ςτο ζργο ςου για τθν φυςικι, ο χϊροσ και ο χρόνοσ. 
 
ΝΕΥΤΩΝΑΣ   Δθλαδι; 
 
ΑΪΝΣΤΑΛΝ   Να, ςτθ κεωρία ςου ο χϊροσ μοιάηει με ζνα άδειο κουτί που μζςα του απλά είναι 
τοποκετθμζνα τα διάφορα ςϊματα, τα οποία μάλιςτα αν και αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ, δεν 
επθρεάηουν οφτε επθρεάηονται από τον χϊρο. Επίςθσ ο χρόνοσ εμφανίηεται ωσ μια βοθκθτικι 
παράμετροσ ανεξάρτθτθ του χϊρου επίςθσ, με βαςικι χρθςιμότθτα τθν περιγραφι τθσ κίνθςθσ. 
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ΝΕΥΤΩΝΑΣ   Γιατί, υπάρχει κάποιο λάκοσ ςε αυτι τθν κεϊρθςθ; 
 
ΑΪΝΣΤΑΛΝ   Ππωσ ζδειξα ςτθν ειδικι κεωρία τθσ Σχετικότθτασ, ο χϊροσ και ο χρόνοσ δεν είναι 
ανεξάρτθτεσ και απόλυτεσ ζννοιεσ, αλλά ο τριδιάςτατοσ χϊροσ και ο μονοδιάςτατοσ χρόνοσ  
ςυμπλζκονται μεταξφ τουσ δθμιουργϊντασ ζνα ενιαίο τετραδιάςτατο χωροχρονικό ςυνεχζσ. 
 
ΝΕΥΤΩΝΑΣ   Κζλεισ να πεισ ότι ο χρόνοσ είναι μια επιπλζον διάςταςθ, όπωσ είναι οι τρείσ άλλεσ 
χωρικζσ διαςτάςεισ; 
 
ΑΪΝΣΤΑΛΝ   Κάτι τζτοιο. 
 
ΝΕΥΤΩΝΑΣ   Και μπορεί κάποιοσ να ταξιδζψει ςτον χρόνο όπωσ μπορεί να ταξιδζψει ςτον χϊρο; 
 
ΑΪΝΣΤΑΛΝ    Αν όχι πωσ βρεκικαμε εδϊ ςιμερα εγϊ κι εςφ; 
 
ΝΕΥΤΩΝΑΣ   Και τι ςχζςθ ζχουν όλα αυτά με τθν πτϊςθ τθσ πζτρασ; 
 
ΑΪΝΣΤΑΛΝ   Ζχουν και παραζχουν. Διότι θ παρουςία μιασ μάηασ παραμορφϊνει τον χωροχρόνο 
καμπυλϊνοντάσ τον ςτθν περιοχι τθσ. Εξ αιτίασ αυτισ τθσ καμπυλότθτασ που προκαλεί για 
παράδειγμα θ γθ ςτον χωροχρόνο, όταν ζνα ςϊμα βρεκεί κοντά τθσ απλά πζφτει μζςα ςτθν 
λακκοφβα που αυτι δθμιουργεί και αυτό ακριβϊσ δικαιολογεί το φαινόμενο τθσ πτϊςθσ. 
 
το ςθμείο αυτό και επειδι όλοι δεν καταλαβαίνουν τα λεγόμενα του Αϊνςτάιν, αυτόσ ξεδιπλϊνει 
το ςεντόνι που κρατοφςε παραμάςχαλα. Σζςςερισ καρυάτιδεσ το κρατοφν τεντωμζνο από τισ 
γωνίεσ του. 
 
ΑΪΝΣΤΑΛΝ   Για να γίνω λίγο πιο κατανοθτόσ, φανταςτείτε ότι  αυτό το ςεντόνι είναι ο χωροχρόνοσ. 
Αν βάλω αυτό το ςϊμα (βάηει πάνω ςτο ςεντόνι τθν πζτρα) πάνω του τι πακαίνει ο χϊροσ μασ; 
 
ΟΛΟΛ ΜΑΗΛ   Καμπυλϊνεται. 
 
ΑΪΝΣΤΑΛΝ   Ακριβϊσ. Και αν τϊρα αφιςεισ το μιλο ςου Νεφτωνα εδϊ κοντά ςτθν καμπυλότθτα τι 
κα ςυμβεί; (Ο Νεφτωνασ αφινει το μιλο του πάνω ςτο ςεντόνι) 
 
ΟΛΟΛ ΜΑΗΛ   Κινείται προσ το βαρφ ςϊμα ςτο κζντρο τθσ λακκοφβασ. 
 
ΑΪΝΣΤΑΛΝ   Να λοιπόν φίλοι μου που θ βαρφτθτα δεν είναι τίποτε άλλο από μια καμπφλωςθ του 
χωροχρόνου. Δθλαδι μια εκδιλωςθ τθσ ιδιόμορφθσ γεωμετρίασ του ςχιματοσ που ζχει ο χϊροσ 
ςτθν περιοχι μιασ μάηασ. Ζτςι δεν χρειαηόμαςτε οφτε τουσ φυςικοφσ τόπουσ ςου Αριςτοτζλθ οφτε 
τισ μυςτιριεσ βαρυτικζσ ςου δυνάμεισ Νεφτωνα για να εξθγιςουμε γιατί θ πζτρα πζφτει προσ τθ 
γθ. 
 
Μεγάλοσ προβλθματιςμόσ εν τω μεταξφ υπάρχει μεταξφ των παριςταμζνων . Αναρωτιοφνται ποιοσ 
από τουσ ομιλθτζσ ζχει δίκιο  
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Λοιπόν κφριοι τι ζχετε να πείτε; Ροιοσ ζχει τελικά δίκιο; 
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ΑΛΣΤΟΤΕΛΘΣ   Εγϊ! 
 
ΝΕΥΤΩΝΑΣ   Εγϊ! 
 
ΑΪΝΣΤΑΛΝ   Εγϊ! 
 
ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΟΛ   Ο κακζνασ φωνάηει και ζνα από τα παραπάνω ονόματα. 
 
ΡΩΤΑΓΟΑΣ   Υπάρχει καλφτερθ απόδειξθ απ’ αυτό που βλζπετε, ότι θ αλικεια είναι ςχετικι; Σε 
κάκε εποχι κάποιο μεγάλο πνεφμα μπορεί και πείκει τθν πλειοψθφία τθσ κοινωνίασ για τθν 
ορκότθτα των απόψεϊν του. Και τότε οι περιςςότεροι λόγω ςυνικειασ πιςτεφουν ότι εκ φφςεωσ 
αυτι θ άποψθ είναι ςωςτι. Μια ματιά όμωσ ςτθν ιςτορία του πολιτιςμοφ, δείχνει πόςο πολφ 
μζςα ςτο χρόνο αλλάηουν οι απόψεισ των ανκρϊπων, και πόςο μεταβαλλόμενα είναι αυτά που 
πιςτεφει ο άνκρωποσ, ακόμθ και μζςα ςτθν μικρι διάρκεια τθσ ηωισ του. Δεν ςυμφωνείτε λοιπόν 
μαηί μου, «πωσ πάντων χρθμάτων μζτρον άνκρωπον είναι;» 
 
ΧΟΟΣ   Ρίςω απϋ τθ ςυμφωνία το λάκοσ περιμζνει 
                 Βακιά ςτθν αρμονία, μια άβυςςοσ κρυμμζνθ. 
 
Οι καρυάτιδεσ ζρχονται μπροςτά και τραγουδοφν  
 
Γεια ςασ φίλοι κεατζσ 
Δάςκαλοι και μακθτζσ 
Μζλθ τθσ Ακαδθμίασ 
Σθσ απανταχοφ ςοφίασ 
 
Ηοφμε ςε μια εποχι 
Με πολίτεσ ς’ αποχι 
Τα προβλιματα μεγάλα 
Κεζ μου όχι άλλα. 
 
Κρίςθ ςτθν οικονομία 
Κρίςθ ζχει κι θ παιδεία 
Μ’ απ’ αυτι τθν πανδθμία 
Κα μασ ςϊςει θ Ακαδθμία. 
 
Αποχωροφν όλοι από τθ ςκθνι εκτόσ από τον Δοφλο 
 
ΚΘΡΟΥΟΣ   (Γεμάτοσ απορία)  Τελικά εμζνα με δεχτικανε για κθπουρό ι όχι; 
 
 
ΤΕΛΟΣ 


