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ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ
Οι φιλοσοφικές απόψεις
Ανθολόγηση
ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ Ο ΚΟΛΟΦΩΝΙΟΣ
Οι φιλοσοφικές απόψεις
Ο θεός
Ο κόσμος
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ο ΕΦΕΣΙΟΣ
Οι φιλοσοφικές απόψεις
Η κίνηση και η μεταβολή
Το πυρ
Ο λόγος (εν το σοφόν)
Ο πόλεμος
Ενότητα των αντιθέτων
Η ψυχή
Ο θεός και ο άνθρωπος
Η επίδραση των ιδεών του
ΕΜΠΕ∆ΟΚΛΗΣ Ο ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΟΣ
Οι φιλοσοφικές απόψεις
Ανθολόγηση
ΠΑΡΜΕΝΙ∆ΗΣ Ο ΕΛΕΑΤΗΣ
Οι φιλοσοφικές απόψεις
Ανθολόγηση
ΖΗΝΩΝ Ο ΕΛΕΑΤΗΣ
Οι φιλοσοφικές απόψεις
Ανθολόγηση
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ
Οι φιλοσοφικές απόψεις
Ανθολόγηση
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Οι φιλοσοφικές απόψεις
Ανθολόγηση
Οι βασικές θέσεις
ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
Οι βασικές θέσεις
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ο ΑΒ∆ΗΡΙΤΗΣ

2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ
«Σοφιστής» και «σοφιστική»
Η σημασία των όρων ανά τους αιώνες
Το ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι
Η Αθήνα των σοφιστών
Ανατροπή ιδεών μετ’ αμοιβής
Ανάπλαση θεσμών και αξιών
Εκπαίδευση και σοφιστές
Πειθούς δημιουργός
Επαναπροσδιορισμός της αρετής
Το δίκαιο και το θείο
Τα σωζόμενα έργα
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ
Ανθολόγηση
ΓΟΡΓΙΑΣ
Ανθολόγηση
ΠΡΟ∆ΙΚΟΣ
Ανθολόγηση
ΘΡΑΣΥΜΑΧΟΣ
Ανθολόγηση
ΙΠΠΙΑΣ
Ανθολόγηση
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ΑΝΤΙΦΩΝ
Ανθολόγηση
ΚΡΙΤΙΑΣ
Ανθολόγηση

3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Η ζωή και οι φιλοσοφικές του απόψεις
Η προσωπικότητά του
Ο Σωκράτης και το θείον
Οι φιλοσοφικές θέσεις
Η μαιευτική μέθοδος.
ΠΛΑΤΩΝΑΣ
Η ζωή του
Τα ταξίδια του
Η διαλογική μορφή και τα πρόσωπα στο έργο του
Τα πλατωνικά έργα
Aπορητικοί διάλογοι
Ηθικοί και πολιτικοί διάλογοι
Γοργίας
Πρωταγόρας
Μένων
Φαίδων
Αισθητικοί και αλληγορικοί διάλογοι
Συμπόσιο
Φαίδρος
Πολιτεία
Κριτικοί διάλογοι
Παρμενίδης
Θεαίτητος
Ύστεροι διάλογοι
Σοφιστής
Πολιτικός
Φίληβος, Τίμαιος, Κριτίας
Νόμοι

4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
H ζωή του
Η αριστοτελική φιλοσοφία και η επίδρασή της
Αριστοτέλης και Πλάτωνας
Το έργο του
Λογική
Κατηγορίαι
Περί ερμηνείας
Αναλυτικά πρότερα
Αναλυτικά ύστερα
Τοπικά
Σοφιστικοί έλεγχοι
Φυσική
Φυσικά
Περί ουρανού
Περί γενέσεως και φθοράς
Μετεωρολογικά
Βιολογία
Περί τα ζώα ιστορίαι
Περί ζώων μορίων
Περί ζώων γενέσεως
Ψυχολογία και μεταφυσική
Περί ψυχής
Μετά τα φυσικά
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Ηθική
Πολιτική
Ρητορική
Ποιητική

5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
Κλασική Eποχή
500-475 π.Χ.
474-450 π.Χ.
449-425 π.Χ.
424-400 π.Χ.

6. ΧΑΡΤΕΣ
Γενέθλιοι τόποι φιλοσόφων

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[Επιμέλεια: Absens]
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ΠΡ
ΡΟΣΩΚ
ΚΡΑΤΙΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣ
Φ
ΣΟΦΟ
ΟΙ
Στην περριοχή της Ιωνίας
Ι
εμ
μφανίστηκε γγια πρώτη φορά
φ
η
φιλοσοφική σκέψη. Πολλά
Π
χρρόνια πριν από το Σωκ
κράτη
κα
αι το μαθηττή του, Πλά
άτωνα,
οιι Ίωνες φιλόόσοφοι, οι οποίοι
ο
κα
αλούνται
Προσωκρα
ατικοί,
πρροσπάθησανν
να
δώ
ώσουν
απ
πάντηση
σε
ορισ
σμένα
ερρωτήματα ποου οι ίδιοι έθθεσαν.
Τα ερρωτήματα αυυτά μπορούνν με ευσύνοπ
πτο τρόπο να
α διατυπωθούύν σε ένα βα
ασικό: «Ποια
α είναι
η “αρρχή” και ποια
α τα “αίτια” των όντων;»».
Ο πληροφορίες για τη ζω
Οι
ωή και τη δρράση αυτών των διανοηττών είναι περριορισμένες και οι
περισ
σσότερες πρροέρχονται από το έργο του Αθθηναίου γρα
αμματικού κκαι χρονογρ
ράφου
Απολλλόδωρου, ποου έζησε το 2ο αιώνα π.Χ
Χ. και έγραψ
ψε σε τρίμετρρους στίχουςς μια χρονογραφία
στην οποία πραγγματεύεται τα
τ γεγονότα από τον Τρωικό Πόλεεμο έως το 144 π.Χ. Από
Α το
συγκεεκριμένο σύύγγραμμα ανντλούμε και πληροφορίεες για τη λοογοτεχνία, την τέχνη κα
αι την
πνευμ
ματική ζωή. Βέβαια, τοο έργο του Απολλόδωρ
ρου δεν σώθθηκε αυτό κκαθαυτό, αλλλά οι
επισττήμονες καττάφεραν να το ανασυγγκροτήσουν από το ∆ιογένη
∆
το Λαέρτιο. Για τη
διδασ
σκαλία τους, η οποία επίσ
σης παραδόθθηκε αποσπα
ασματικά, έχχουμε αρκετά
ά στοιχεία, κυρίως
κ
από τον
τ Αριστοτέέλη και το Θεόφραστο.
Η εμφάνιση της φιλοσοφ
φικής σκέψη
ης στην Ιωνίία δεν έγινε κατά τρόποο αυθαίρετο,, ούτε
τυχαίίο. Είναι γννωστό ότι σημαντικές
σ
γ
γνώσεις
και γενικότερες αντιλήψειις για το σύ
ύμπαν
υπάρχχουν σε όλουυς τους λαούύς και ιδιαίτεερα στους λα
αούς της Ανα
ατολής.
Ο γνώσεις τους όμως πα
Οι
αρέμειναν σκόρπιες
σ
και εν μέρει συυγκροτημένεες, εξυπηρετώντας
κυρίω
ως τις ανάγκες της καθημ
μερινής ζωήςς –το εμπόριιο, την ανέγεερση κτιρίωνν, την τέχνη–
–, ενώ
η γεννική εικόνα του κόσμουυ που είχαν διαμορφώσ
σει παρέμειννε μέχρι το τέλος μυθικ
κή και
έντοννα θρησκευτιική, συχνά στενά
σ
συνδεδδεμένη με τηνν ποίηση.
Σ ιωνικές όμως πόλειςς του 7ου κα
Στις
αι του 6ου αιώνα
α
π.Χ. υπήρχε
υ
μια ππανίσχυρη αστική
α
τάξη στην οποία κυριαρχούσαν οι έμποροοι και οι ναυ
υτικοί. Αυτοοί προσπάθησ
σαν να εξηγή
ήσουν
τα φα
αινόμενα –πέέρα από τις μυθικές
μ
ερμη
ηνείες το κόσ
σμου– με τη λογική και τον προσδιο
ορισμό
των φυσικών
φ
αιτίίων.
Α
Αυτή
η διαδιικασία είχε ως
ω συνέπεια
α μια βαθιά πνευματική ζύμωση, κα
αθώς και σο
οβαρές
επιπττώσεις στη διιανοητική ισ
στορία του αννθρώπου. Είνναι φανερό, λοιπόν, ότι οοι οικονομικ
κές και
κοινω
ωνικές συνθή
ήκες που επικ
κρατούσαν στην
σ
Ιωνία οδδήγησαν στοο φιλοσοφικόό στοχασμό.
Η πόλη που πρωτοστάτη
ησε σε αυτή την κίνησ
ση ήταν η Μίλητος μεε τις πολυάρ
ριθμες
αποικ
κίες της. Εκεεί έζησαν οι πρώτοι φιλόόσοφοι: ο Θαλής,
Θ
ο Ανα
αξίμανδρος κκαι ο Αναξιμ
μένης.
Ακολλούθησε η Έφεσος,
Έ
η πατρίδα τουυ Ηράκλειτο
ου, και στη
η συνέχεια ά
άλλες πόλειις και
περιοοχές, μακριά από την Ιωννία, όπως τα Άβδηρα στη
η Θράκη (∆ημόκριτος, Πρρωταγόρας) και οι
πόλειις της Μεγάλλης Ελλάδας (Πυθαγόρειιοι, Ελεάτες, Εμπεδοκλήςς).
Οι όρ
ροι «φιλοσοφία» και «φ
φιλόσοφος»
Ο λέξεις «σοοφός» και «φ
Οι
φιλοσοφία» απαντώνται
α
ήδη
ή από τονν 6ο αιώνα π.Χ. Στους επ
πικούς
ποιηττές Όμηρο και
κ Ησίοδο εμφανίζονται
ε
ι οι λέξεις «σοφός» και «σοφία» οι οποίες σημα
αίνουν
απλώ
ώς ότι κάποιοος είναι ικαννός στην εξάσκηση ενός επαγγέλμα
ατος. Για τονν Όμηρο ο καλός
τεχνίττης και ο ικα
ανός ναυτικόός είναι σοφοοί. Στη συνέέχεια σοφός θεωρείται
θ
κα
αι αυτός που
υ ξέρει
να κυυβερνά και γννωρίζει πολύύ καλά τους νόμους.
ν
Σ
Σοφία,
σύμφω
ωνα με τους αρχαίους Έλληνες,
Έ
είνα
αι η άριστη γνώση
γ
αλλά και η φρονιιμάδα,
ενώ η λέξη φιλοσ
σοφία χρησιμ
μοποιήθηκε για πρώτη φορά
φ
τον 6ο αιώνα π.Χ. στην Ιωνία για
γ να
δηλώ
ώσει την κα
αινούργια τάση,
τ
το ζή
ήλο για τη
η μάθηση. Στην αρχή ήταν λέξη
η της
καθημερινότηταςς, αλλά μετά
ά εξυψώθηκ
κε σε επισττημονικό όρρο. Για πρώ
ώτη φορά η λέξη
5
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εμφανίστηκε σε ένα απόσπασμα που αποδίδεται με βεβαιότητα στον Ηράκλλειτο: Χρη γαρ
γ ευ
μαλα πολλών ίστοορας φιλοσόφ
φους άνδραςς είναι (απόσ
σπασμα 35) – (Πρέπει να γνωρίζουν πολλά
π
οι φιλλόσοφοι).
Γ τον Ηρόδδοτο και το Θουκυδίδη
Για
Θ
φ
φιλοσοφία
είνναι μεταξύ άλλων
ά
και η αγάπη της σοφίας
σ
ή, πιοο απλά, η ανναζήτηση τη
ης γνώσης για τη γνώση
η και όχι μόνο για την εεφαρμογή κα
αι την
πρακτική ωφέλεια
α. Ο Κροίσοος, σύμφωνα με την αναφ
φορά του Ηρροδότου, λέεει στο Σόλωννα: Ως
φιλοσσοφέων γην πολλήν
π
θεωρρίης είνεκεν επελήλυθας (Ι, 30) – (Ά
Άκουσα ότι α
από αγάπη γιια την
επισττήμη έκανες πολλά ταξίδδια για να πα
αρατηρήσεις και να μελεττήσεις). Και για το Θουκ
κυδίδη
επίση
ης η λέξη έχχει την ίδια σημασία
σ
– είναι
ε
η μελέττη χωρίς ιδιοοτέλεια (Επιιτάφιος). Τέλλος, η
σωκρρατική σχολή
ή είναι αυτή που
π κατοχύρρωσε τελικά τη λέξη ως τεχνικό
τ
όρο.

ΘΑ
ΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣ
ΣΙΟΣ
Γεννήθηκε στη
Γ
σ
Μίλητοο το 624/6623 π.Χ. Σε
Σ αυτή τη
η
χρονοολογία κατέλληξαν οι ερευνητές μελεττώντας τον Απολλόδωρο
Α
ο,
ο οποοίος αναφέρεει ότι ο Θαλή
ής σε ηλικία σαράντα ετών πρόβλεψ
ψε
μια έκλειψη του Ήλιου
Ή
που έγινε
έ
το Μάιο του 585 π..Χ. Ο Θαλήςς,
πάντα
α σύμφωνα με τους ισχυυρισμούς τοου Απολλόδω
ωρου, πέθαννε
το 5447/546 π.Χ. Όπως
Ό
αναφέρει ο Ηρόδοοτος, έκανε πολλά
π
ταξίδια
α
σε μα
ακρινούς τόπ
πους –ανάμεσ
σά τους και η Αίγυπτος–
–, όπου έμαθε
τη μέέτρηση του ύψους των πυραμίδων
π
α
αλλά
και τηςς σκιάς τουςς.
Λέγετται ότι διατύύπωσε και μια
μ θεωρία γιια τις ανά τα
ακτά χρονικά
ά
διασττήματα επαναλαμβανόμεενες πλημμύρρες του ποτα
αμού Νείλουυ,
ενώ ως
ω μηχανικόςς στο στρατόό του Κροίσοου πέτυχε τη
η διάβαση τουυ
ποταμ
μού Άλυ.
Α την αρχχαιότητα υπή
Από
ήρχαν ήδη πολλοί
π
θρύλο
οι και ανέκδδοτα για το Θαλή, βάσεει των
οποίω
ων ήταν έναςς ιδιαίτερα προβλεπτικός
π
ς άνθρωπος, καλός επιχεειρηματίας, μ
μηχανικός, ευ
υφυής
πολιττικός σύμβουυλος, αλλά και παρατηρητής των άστρων.
ά
Γι’ αυτές του τις ικανότηττες οι
αρχαίίοι Έλληνες τον κατέταξαν ανάμεσα στους Επτά Σοφούς.
Σύμφ
φωνα με τον Αριστοτέλη,
Α
, ο Θαλής υπ
πήρξε ο πρώττος φιλόσοφοος και η φιλοοσοφία αρχίζζει με
αυτόνν. Ο Σταγειρρίτης αναφέρει: Το ερωτά
άν περί των πρώτων
π
αρχώ
ών και αιτίωνν… αλλά Θαλλής
μεν ο της τοιαύτηςς αρχηγός φιλλοσοφίας ύδω
ωρ φησίν είνναι αρχήν…(Τ
Το να ερωτά
ά κάποιος για
α τις
πρώττες αρχές καιι τα αίτια είνα
αι φιλοσοφία
α… αλλά ο Θαλής,
Θ
ο ειση
ηγητής της φ
φιλοσοφίας,
ισχυρρίζεται ότι τοο νερό είναι η πρώτη αρχχή) – Αριστοττέλους, Μεταφυσικά Α2.983b20.
Οι φιιλοσοφικές απόψεις
Τις φιλοσοφιικές απόψειςς του Θαλή παρουσιάζειι ο Αριστοτέλης και έτσ
Τ
σι οι επιστή
ήμονες
είναι μάλλον επ
πιφυλακτικοί γ ια το αν
α αυτές απ
ποδίδονται σωστά.
σ
Αρκεετοί μάλιστα
α δεν
αποδέχονται το χαρακτηρισμ
χ
μό πρώτος φιλόσοφος
φ
που
π έχει καθθιερωθεί γι’ αυτόν, αλλλά τον
συγκα
αταλέγουν ανάμεσα
α
στοους Επτά Σοοφούς. Ακόμ
μη και ο Πλλάτωνας τον θεωρεί σπο
ουδαίο
πρακτικό αστροννόμο και γεω
ωμέτρη, ιδια
αίτερα ικανό
ό στο να επιινοεί σπουδα
αία πράγματτα για
τεχνικ
κές ανάγκες, αλλά χρεώνει στον Όμ
μηρο την άπο
οψη ότι ο κόόσμος δημιουυργήθηκε απ
πό τον
Ωκεα
ανό. Για το ∆ιογένη
∆
το Λαέρτιο
Λ
πρώττος φιλόσοφος είναι ο Ανναξίμανδροςς. Ο καθηγηττής Θ.
Βέικοος υποστηρίζει: «Ο Θαλλής συνετέλεσε με τις γνώσεις,
γ
τις επινοήσεις και τις πρακ
κτικές
επιτυυχίες του να
α δημιουργη
ηθεί κατάλλη
ηλο κλίμα μέσα
μ
στο οποίο εξηγείτται η δημιο
ουργία
φιλοσ
σοφικού στοοχασμού – (άρα) πρέπεει να κλίνουμε υπέρ της άποψης ότι η φιλοσοφία
γεννιόταν πιο πολλύ από πρακττικές ανάγκεες».
Κ
Κατά
τον Αρριστοτέλη ο Θαλής
Θ
θεωρρούσε ότι η αρχή
α
των πά
άντων δεν είίναι κάποιος θεός,
αλλά ένα ενιαίο, πρωταρχικό στοιχείο, τοο ύδωρ-νερό.. Ο κόσμος συντηρείται
σ
α
από το ύδωρ
ρ-νερό
και η Γη πλέει πά
άνω στο νερόό, όπως ένα πλοίο. Πίστευε ότι, επειιδή το νερό εείναι κοινό σε
σ όλα
τα όνντα, με αυτό μπορούν να εξηγηθούν όλα
ό τα φυσικ
κά φαινόμενα
α.
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Ανθοολόγηση
Αρχα
αίο κείμενο
Των δη πρώτον φιλοσοφησά
άντων οι πλεείστοι τας ενν ύλης είδει μόνας ωιήθθησαν αρχάςς είναι
πάντω
ων, εξ ου γαρρ έστιν άπανττα τα όντα κα
αι εξ ου γίγνεεται πρώτον και εις ο φθεείρεται τελευυταίον,
της μεν
μ ουσίας υπομενούσης
υ
τοις δε πάθθεσι μεταβαλλούσης, τούτοο στοιχείον και ταύτην αρχήν
φασίνν είναι των όντων, και διά τούτο ούτε
ο
γίγνεσθα
αι ουδέν οίονται ούτ' αππόλλυσθαι, ως
ω της
τοιαύύτης φύσεως αεί σωιζομέένης. […] ∆ει γαρ είναι τινά φύσιν ή μίαν ή πλλείους μιας, εξ ων
γίγνετται τάλλα σω
ωιζομένης εκεείνης. Το μένντοι πλήθος και
κ το είδος της τοιαύτηςς αρχής ου το
ο αυτό
πάντεες λέγουσιν, αλλά Θαλής μεν ο της τοοιαύτης αρχη
ηγός φιλοσοφ
φίας ύδωρ είνναι φησίν (δδιό και
την γηην εφ' ύδατοος απεφαίνετοο είναι), λαββών ίσως τηνν υπόληψιν τα
αύτην εκ τουυ πάντων ορά
άν την
τροφήήν υγράν ούύσαν και αυττό το θερμόνν εκ τούτου γιγνόμενον και τούτωι ζων (το δ' εξ ου
γίγνετται, τούτ' εσττίν αρχή πάνττων), διά τε δη
δ τούτο την υπόληψιν λα
αβών ταύτην και διά το πά
άντων
τα σπ
πέρματα την φύσιν
φ
υγράν έχειν.
έ
Το δ' ύδωρ
ύ
αρχή τη
ης φύσεώς εσστι τοις υγροίίς.
(Αριστοτέλλους, Μεταφυυσικά Α 3.98
83Β 6)
Μετά
άφραση
Από εκείνους πουυ για πρώτη φορά φιλοσόόφησαν οι περισσότεροι νόμισαν ότιι η αρχή όλω
ων των
όντωνν είναι υλική
ή. Γι' αυτό από
α εκείνο από το οποίο γίνονται όλα
α τα όντα, δδηλαδή από εκείνο
ε
από το
τ οποίο για πρώτη φορά
ά παίρνει ζωή
ή ένα πράγμα
α και στο οπ
ποίο τελικώς καταστρέφεεται, η
ουσία
α η οποία πα
αραμένει, εννώ μεταβάλλλεται κατά τα
α γνωρίσματτά της, αυτόό λένε πως είναι η
αρχή και συσταττικό στοιχείοο όλων των όντων και εξαιτίας
ε
αυτοού πιστεύουν ότι δεν υπ
πάρχει
απόλυυτη γένεση και φθορά,, επειδή αυττή η ουσία πάντα διατη
ηρείται […]] Γιατί πρέπ
πει να
υπάρχχει μία φύσ
ση ή περισσότερες από μία από τιςς οποίες τα άλλα γεννώ
ώνται, ενώ εκείνη
ε
διατη
ηρείται. Για το
τ πλήθος (μ
μέγεθος) και το είδος αυττής της αρχήςς δεν συμφω
ωνούν όλοι, αλλά
α
ο
Θαλή
ής, ο εισηγηττής αυτής τη
ης φιλοσοφία
ας, λέγει ότι είναι το νερρό (για αυτό ισχυριζότανν ότι η
γη έπ
πλεε πάνω στο
σ νερό) κα
αι σχημάτισεε αυτή τη γννώμη γιατί έβλεπε
έ
ότι η τροφή όλω
ων των
όντωνν είναι υγρή και αυτό ακ
κόμα το θερμ
μό να γεννιέτται από εκείννο και ζει αππό αυτό (εκείνο δε
από το
τ οποίο κάτι τέτοιο είνα
αι η αρχή όλω
ων), και αφού
ύ διατύπωσεε αυτή την άπποψη και για
α αυτό
και γιατί
γ
η φύσ
ση των σπερρμάτων είνα
αι υγρή. Το νερό είναι η φυσική αρχή των υγρών
υ
πραγμάτων.
(Μ
Μετάφραση: Κωνσταντίννος Ι. Βουδού
ύρης).

ΑΝ
ΝΑΞΙΜΑ
ΑΝ∆ΡΟΣ
Σ
Γεννήθηκε στη Μίλητο γύρω στο 6610/609 π.Χ
Χ. και
α
Ήτταν λίγο νεό
ότερος
πέθαννε το 547 π..Χ. ή λίγο αργότερα.
από το
τ Θαλή και κατά την πα
αράδοση υπή
ήρξε μαθητή
ής του.
Σύμφ
φωνα με κάπ
ποιες όχι και τόσο ασφαλλείς πληροφ
φορίες,
πραγμ
ματοποίησε πολλά ταξξίδια στην Ελλάδα κα
αι σε
διάφοορες περιοχέές του Εύξξεινου Πόνττου (Απολλω
ωνία).
Μάλιιστα, στη διιάρκεια ενόςς από αυτά συμμετείχε στην
ίδρυσ
ση μιας αποικ
κίας.
Ό
Όπως
ο Θαλή
ής, έτσι και αυτός,
α
είχε ση
ημαντικές γννώσεις
στα μαθηματικά
ά, την αστρρονομία καιι τη γεωγρ
ραφία.
Λέγετται ότι κατα
ασκεύασε τοον πρώτο χά
άρτη του κό
όσμου,
συντέέλεσε στην εισαγωγή της χρήση
ης του ηλλιακού
ρολογγιού στην Ελλάδα,
Ε
ενώ κατασκεύασ
σε και μια ουράνια
ο
σφα
αίρα για τη διευκόλυνση
η των
ναυτιικών. Συγκεκ
κριμένα, δημιούργησε ένα
έ σφαιρικό
ό πρότυπο των
τ
ουρανώνν στο κέντρ
ρο του
οποίοου τοποθέτησ
σε τη Γη (γεω
ωκεντρικό πρότυπο του σύμπαντος).
σ
Η Γη δεν έχεει ανάγκη απ
πό κανένα στήριγμα,
σ
διό
ότι απέχει εξξίσου από όόλα τα σημείία της
ουράννιας περιφέρειας, άρα δεν υπάρχειι κάποιος λό
όγος να κιννηθεί προς μ
μια συγκεκρ
ριμένη
κατεύύθυνση. Η κατασκευή
κ
α
αυτή
του Ανναξίμανδρου δείχνει ότι η σκέψη τοου απομακρύ
ύνεται
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οριστικά από τις μυθικές κοσμογονίες, αλλά και από τις αστρονομικές απόψεις των
Βαβυλωνίων στις οποίες όμως η ελληνική επιστημονική σκέψη χρωστά πολλά. Για το
φιλόσοφο από τη Μίλητο το σύμπαν δεν είναι κάτι αφηρημένο αλλά ένας γεωμετρικός χώρος η
οργάνωση του οποίου μπορεί να κατανοηθεί με βάση τη γεωμετρία.
Τα ενδιαφέροντα όμως του Αναξίμανδρου ξεπερνούν κατά πολύ αυτά του Θαλή. Εκτός από
τα μαθηματικά, την αστρονομία και τη γεωγραφία, τον ενδιαφέρουν η μετεωρολογία, η
ανθρωπολογία, η βιολογία, ακόμη και η ιστορία του πολιτισμού. Τα ενδιαφέροντά του
προδίδουν και την πραγματική του πρόθεση: Ήθελε να δώσει μια καθολική εικόνα της φυσικής
πορείας των πραγμάτων από την αρχή τους ως την παρούσα φάση τους.
Τις απόψεις του ο Αναξίμανδρος τις παρουσίασε στο βιβλίο του με τίτλο Περί Φύσεως, το
οποίο θεωρείται το πρώτο βιβλίο σε ελληνικό πεζό λόγο. ∆εν σώζεται σήμερα, αλλά το είχαν
υπόψη τους ο Αριστοτέλης, ο Απολλόδωρος, αλλά και ο Θεόφραστος με τον Σιμπλίκιο οι
οποίοι παρέθεσαν ένα κατά λέξη –πιθανόν– απόσπασμα του Αναξίμανδρου. Το απόσπασμα
αυτό αποτελεί την παλαιότερη φράση της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας.
Οι φιλοσοφικές απόψεις
Ο Αναξίμανδρος αναζήτησε την αρχή των όντων στο άπειρο, στο απέραντο και άμορφο. Το
άπειρο αποτελεί την προϋπόθεση για κάθε υλική ύπαρξη και περιέχει μέσα του όλα τα ποιοτικά
προσδιορίσιμα όντα, που σχηματίζονται με έκκριση των αντιθέτων (θερμό και ψυχρό, φωτιά
και αέρας). Με αυτό τον τρόπο μπορούν να γεννιούνται αέναα, ο ένας δίπλα στον άλλο και ο
ένας μετά τον άλλο, πάρα πολλοί κόσμοι, και φυσικά πάλι να φθείρονται. Στον κόσμο υπάρχει
ισορροπία γιατί τα όντα πληρώνουν το ένα στο άλλο, και όχι σε κάποια ανώτερη αρχή, τιμωρία
για την αδικία κατά την τάξη του χρόνου. Το ένα στοιχείο δηλαδή τρέφει το άλλο με την
καταστροφή του.
Για το ποιο είναι όμως το περιεχόμενο του απείρου κατά τον Αναξίμανδρο μπορούμε να
κάνουμε μόνο υποθέσεις. Ο Αριστοτέλης το συναρτά με την έννοια του άπειρου χώρου, ενώ ο
Θεόφραστος δέχεται ότι η πρωταρχική ουσία είναι το άπειρο και ο όρος αυτός παρουσιάζει τις
ιδιότητες αυτής της ουσίας ως προς το χώρο. Το βέβαιο είναι ότι το άπειρο δεν μπορεί να είναι
μία μόνο ουσία, αλλά κάτι ακαθόριστο, γιατί μόνο τότε έχουν νόημα η γέννηση και η φθορά. Η
ερμηνεία που δίνει ο Αριστοτέλης στα Φυσικά του, ότι το άπειρο είναι η ουσία που μεσολαβεί
μεταξύ των στοιχείων, ίσως να είναι κοντά στη σκέψη του Αναξίμανδρου.
Το μόνο απόσπασμα που αποδίδεται με κάποια βεβαιότητα στον Αναξίμανδρο διασώθηκε
από το Σιμπλίκιο (νεοπλατωνικό φιλόσοφο του 6ου αιώνα μ.Χ. από την Κιλικία), ο οποίος το
βρήκε στο Θεόφραστο.
Συμπερασματικά, η αναξιμάνδρεια σύλληψη του κόσμου ως αυτόνομου και αυτοδύναμου
οργανισμού αποτελεί ίσως ένα από τα λίγα δείγματα μεγαλοφυών σκέψεων εκείνης της εποχής.
Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι ακόλουθες ιδέες του:
Α. Ο κόσμος κυριαρχείται από το σύμφυτο νόμο και όχι από μια υπέρτατη δύναμη ή θεό.
Β. Ο νόμος ρυθμίζει τις σχέσεις ανάμεσα στους αντίθετους κοσμολογικούς παράγοντες, οι
οποίοι είναι όλοι ίσης τάξης.
Γ. Ο κύκλος δικαιοσύνης και ανταπόδοσης δεν εξαρτάται από την αυθαίρετη παραξενιά
ενός κυρίαρχου βασιλιά παρά από ένα νόμο-δεσπότη που λειτουργεί ανάμεσα σε ισότιμους.
Ανθολόγηση
Αρχαίο κείμενο
Αναξίμανδρος Πραξιάδου Μιλήσιος, Θαλού γενόμενος διάδοχος και μαθητής αρχήν τε και
στοιχείον είρηκε των όντων το άπειρον, πρώτος τούτον τούνομα κομίσας της αρχής. Λέγει δ’
αυτήν μήτε ύδωρ μήτε άλλο τι των καλουμένων είναι στοιχείων, αλλ’ ετέραν τινά φύσιν άπειρον,
εξ ης άπαντας γίνεσθαι τους ουρανούς και τους εν αυτοίς κόσμους. Εξ ων δε η γένεσις εστί τοις
ούσι, και την φθοράν εις ταύταγίγνεσθαι κατά το χρεών. ∆ίδωσι γαρ αυτά δίκην και τίσιν αλλήλοις
της αδικίας κατά την χρόνου τάξιν, ποιητικωτέροις ούτως ονόμασιν αυτά λέγων.
(Σιμπλίκιος, Φυσικά 24.29)
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Μετά
άφραση
Ο Ανναξίμανδρος ο Πραξιάδουυ ο Μιλήσιοος, ο οποίος έγινε
έ
διάδοχοος του Θαλή
ή και μαθητή
ής του,
είπε ότι αρχή τω
ων όντων είνναι το άπειροο, και πρώτο
ος αυτός χρη
ησιμοποίησεε για πρώτη φορά
αυτό τον όρο (αρρχή). Λέγει μάλιστα
μ
ότι αυτή
α
δεν ούττε το νερό ούύτε κάποιο άλλο από αυττά που
καλούύνται στοιχεεία, αλλά κά
άποια άλλη άπειρη
ά
ουσίία από την οποία
ο
δημιουυργούνται όλοι οι
ουραννοί και οι κόόσμοι που βρρίσκονται σε αυτούς. Από
ό εκείνα τα στοιχεία
σ
απόό τα οποία τα
α όντα
λαμβάνουν την ύπαρξή τουυς, σε εκείίνα είναι ανάγκη
α
να επανέρχοντα
ε
αι μετά από
ό την
κατασ
στροφή τουςς. Γιατί αυτά
ά δικάζονται και δίνουν αποζημίωση
α
το ένα στο άλλο εξαιτία
ας της
αδικίας τους, σύμ
μφωνα με τη
ην τάξη που έχει
έ καθιερώ
ώσει ο χρόνοος, περιγράφοοντας αυτά με
μ πιο
ποιηττικές λέξεις.
(Μετάφραση: Κωνσταντίίνος Ι. Βουδο
ούρης.

ΑΝ
ΝΑΞΙΜΕ
ΕΝΗΣ Ο ΜΙΛΗΣ
ΣΙΟΣ
Φιλόσοφοος από τη Μίλητο,
Μ
ο οποοίος γεννήθη
ηκε γύρω σττο 585
π..Χ. και πέθα
ανε περίπου το
τ 525 π.Χ., σύμφωνα με τις πληροφ
φορίες
Τρίτος στη
ποου αντλούμεε από τον Απολλόδωρο.
Α
η σειρά σπου
υδαίος
Μ
Μιλήσιος
φιλόόσοφος, ύστερα από το Θαλή
Θ
και τονν Αναξίμανδδρο, οι
απ
πόψεις του οποίου θεω
ωρούνται συυνέπεια και παραλλαγή
ή των
απ
πόψεων του τελευταίου (του
(
Αναξίμανδρου) μέχχρι του σημείίου να
θεεωρείται –χω
ωρίς όμως να
α υπάρχουν επαρκείς
ε
αποοδείξεις– μα
αθητής
τοου. Ο Αναξιμ
μένης, όπως και οι προκά
άτοχοί του, α
ασχολήθηκε και
κ με
τη
ην αστρονομ
μία. ∆ιατύπω
ωσε μάλιστα την άποψη ότι η Σελήννη δεν
έχχει δικό της φως αλλά το
ο παίρνει απ
πό τον Ήλιο. Πίστευε ότιι η Γη
είίναι ένας επ
πίπεδος δίσκος, ενώ προοχώρησε σε διάκριση μεταξύ
μ
πλλανητών και των απλανώ
ών αστέρων.
Οι φιιλοσοφικές απόψεις
Μ πρότυπο τον
Με
τ Αναξίμα
ανδρο ο Αναξξιμένης διερεύνησε την προέλευση
π
ττων όντων απ
πό μια
πρωτταρχική ουσία, αλλά, σε αντίθεση
α
με το δάσκαλό του, πρότειννε ένα συγκεεκριμένο στο
οιχείο,
τον αέρα,
α
υιοθεττώντας την αναξιμάνδρε
α
εια απειρότητα γι’ αυτόνν. Ο αήρ θεεωρείται μια μάζα
λεπτή
ή, κινητική και
κ «πνευματική», από την
τ οποία δη
ημιουργούνται όλα τα πρράγματα καιι στην
οποία
α τελικά χά
άνονται. Ο αήρ
α
περιέχει όλο τον κόσμο
κ
ως μια
μ άπειρη χχωρικά μάζα και
οπωσ
σδήποτε απροοσδιόριστη, στοιχεία πουυ μας θυμίζουν το άπειροο του Αναξίμ
μανδρου.
Ο απόψεις του Αναξιμ
Οι
μένη φαίνονται σαν μια
α προσπάθεια συγκεκριιμενοποίηση
ης της
θεωρίας του Αναξξίμανδρου. Ωστόσο,
Ω
είνα
αι φανερό ότι στην προσπ
πάθειά του α
αυτή ξεκινά από
α το
μικρόόκοσμο για να αιτιολογγήσει το μα
ακρόκοσμο, ενώ ο Αναξίμανδρος σ
στηρίζεται σε
σ μια
προκοσμική αντίλληψη του απ
πείρου, σε μιια μάλιστα τόσο πρώιμη εποχή, γεγοονός που κάννει πιο
ενδια
αφέρουσα τηνν άποψή τουυ.
Σ
Συγκεκριμένα
α ο Αναξιμέένης έβλεπε την εναλλα
αγή γένεσηςς και φθορά
άς ως μια συνεχή
σ
διαδικ
κασία πύκνω
ωσης και αρραίωσης. Σε αυτό κατέλληξε παρατη
ηρώντας όσα
α συμβαίνου
υν στη
φύση
η: Με τη μετταβολή της θερμοκρασία
θ
ας ο αέρας μπορεί
μ
να γίίνει ορατός ((σύννεφα, νεερό) –
άρα θέρμανση = διαστολή, ψύξη = συστολή
σ
τωνν σωμάτων. Την ιδέα της πύκνωσ
σης ο
Αναξξιμένης την επέκτεινε
ε
και στο χώμα και
κ στις πέτρ
ρες, ενώ την ιδέα της αρα
αίωσης στονν αέρα
που γίνεται
γ
φωτιά
ά.
Μ αυτές τοου τις απόψεις διατήρρησε την εννιαία αρχή των όντωνν (μονισμόςς) και
Με
αναδεείχθηκε στονν πιο συνεπή
ή υλοζωιστή –εμψύχωση
η της ύλης κα
αι της ύπαρξξη ζωής σε όλα
ό τα
πράγματα της φύσ
σης– μεταξύύ των πρώτωνν φιλοσόφωνν.
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Ανθοολόγηση
Αρχα
αίο κείμενο
Οίον η ψυχή, φησ
σίν, η ημετέρρα αήρ ούσα συγκρατεί ημάς,
η
και όλοον τον κόσμοον πνεύμα κα
αι αήρ
περιέέχει. (Diels-K
Kranz, Αποσπ
πάσματα Προοσωκρατικώνν, I 95)
………………………………
………………
………………
………………
………………
……….
Η κα
αθάπερ Ανα
αξιμένης ο παλαιός ώετο, μήτε το
τ ψυχρόν εν ουσίαι μήτε το θερμόν
απολείπωμεν, αλλλά πάθη κοιννά της ύλης επιγιγνόμενα
α ταις μεταβ
βολαίς. Το γα
αρ συστελλό
όμενον
αυτήςς και πυκνούύμενον ψυχρρόν είναι φησ
σί, το δ’ αρα
αιόν και το χαλαρόν
χ
(ούύτω πως ονομ
μάσας
και τωι
τ ρήματι) θερμόν. Όθεν ουκ απειικότως λέγεσ
σθαι το και θερμά τον άνθρωπον εκ
ε του
στόμα
ατος και ψυυχρά μεθιένα
αι. Ψύχεται γαρ
γ η πνοή πιεσθείσα και
κ πυκνωθεείσα τοις χείλεσιν,
ανειμ
μένου δε τοου στόματοςς εκπίπτουσα
α γίγνεται θερμόν
θ
υπό μανότητος. Τούτο μενν ουν
αγνόη
ημα ποιείται του ανδρός ο Αριστοτέλλης. (Πλούτα
αρχος)
Μετά
άφραση
Όπωςς η ψυχή μας,
μ
που είνναι αέρας, μας
μ συγκραττεί, έτσι πνεεύμα και αέέρας περιέχεει και
συγκρατεί τον κόσμο όλο.
(Μ
Μετάφραση: Θεόφιλος Βέικος)
………………………………
………………
………………
………………
………………
……….
Ή όπ
πως ο Αναξιμ
μένης ο παλα
αιός ενόμιζε (έτσι και εμεείς) ας μην αφήσουμε
α
ούύτε το ψυχρό
ό, ούτε
το θερμό στην ουσία, αλλλά (ας θεωρρήσουμε αυτά) ως κοιννές ιδιότητεες της ύληςς που
εξακοολουθούν να
α υπάρχουν στη
σ διάρκειαττων μεταβολλών (αλλά κα
αι μετά από α
αυτές). Γιατίί λέγει
ότι η ύλη η οποία
α συστέλλετται και πυκνώ
ώνεται είναιι ψυχρή, ενώ
ώ εκείνο το οοποίο είναι αραιόα
λεπτόό-και χαλαρόό είναι θερμόό. Για τούτο ευλόγως, είίπε, λέγεται ότι
ό ο άνθρωππος αφήνει από
α το
στόμα
α του συγχρόόνως θερμά και ψυχρά. Γιατί
Γ
η πνοή ψύχεται, αφ
φού πιεσθεί κκαι πυκνωθείί με τα
χείλη
η, ενώ, όταν ξεφεύγει, καθώς
κ
χαλαρρώνει το στό
όμα, αυτή γίννεται θερμή με την αρα
αίωση.
Αυτή
ή τη θεωρία ο Αριστοτέλη
ης πιστεύει ότι
ό οφείλεταιι στην άγνοια
α του Αναξιμ
μένη…
(Μ
Μετάφραση: Κωνσταντίννος Ι. Βουδού
ύρης).

ΞΕΝ
ΝΟΦΑΝ
ΝΗΣ Ο ΚΟΛΟΦ
Κ
ΦΩΝΙΟΣ
Σ
Φιλόσοφος και ποιητής
π
που
υ γεννήθηκε στην Κολοοφώνα της Ιωνίας
Ι
γύρω στοο 570 π.Χ. κα
αι πέθανε πιθανόν στην Ελέα
Ε
της Κά
άτω Ιταλίας έπειτα
έ
από εκαττό χρόνια (4470 π.Χ.). Πρώτη μνεία του ονόματός του βρίσκ
κουμε
στον Ηράκλειτο. Εγκ
κατέλειψε τη
ην πατρίδα του περίπουυ το 545 π.Χ
Χ., σε
α
την παρουσία περσικών
π
σττρατευμάτωνν στην
ηλικία 25 ετών, με αφορμή
περιοχή. Από τότε περιηγήθηκε
π
ε για σχεδόνν 70 χρόνια
α την Ελλάδδα και
τελικά έφ
φτασε στην Κάτω
Κ
Ιταλία
α, όπου παρέέμεινε τα υπόόλοιπα χρόνια της
ζωής τουυ. Ασχολήθη
ηκε με την ποίηση
π
από τη
τ νεαρή τουυ ηλικία καιι έγινε
έτσι επαγγγελματίας ποιητής.
π
Τα ποιήματά τοου τα απάγγειλε ο ίδιος.. Στην
αρχή τιςς σκέψεις τοου τις διατύπ
πωνε σε ελεεγειακή μορρφή (σώζοντται 68
στίχοοι σε ελεγειιακό μέτρο),, δημιούργη
ησε όμως κα
αι μια ιδιόττυπη, αποκλλειστικά δική
ή του
ποιηττική μορφή με πολύ υποκειμενικ
κό-σατιρικό χαρακτήρα,, τους λεγόόμενους Σίλλλους,
ποιήμ
ματα σε δακττυλικό εξάμεετρο με διάσπ
παρτους ιαμβικούς στίχοους (σώζοντα
αι 40 στίχοι)..
Οι φιιλοσοφικές απόψεις
Ε
Ενδιαφέρον
π
παρουσιάζει
το γεγονός ότι ο Ξενοφ
φάνης προσέγγγισε τη φιλλοσοφία μέσα από
την ποίηση
π
και όχι μέσα από
α
τη μελέέτη της φύσ
σης, όπως έκ
καναν οι πρρογενέστεροίί του.
Παρα
ατηρούσε με μεγάλη προοσοχή και οξξυδέρκεια όλλα αυτά που συναντούσεε στα ταξίδια
α του,
τα συυνέκρινε και πολλές φορρές προχωρούύσε σε έντοννη κριτική τω
ων αντιλήψεεων και των αξιών
που ήταν ευρέω
ως διαδεδομ
μένες στην εποχή του. Άσκησε οξεία κριτικκή ενάντια στην
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πολυτέλεια, στην υπερβολική εκτίμηση των αθλητικών επιτυχιών, και κυρίως στην
ανθρωπομορφική απεικόνιση των θεών. Ως αντίδοτο όλων αυτών ο Ξενοφάνης πρόβαλε τη
σοφία. Η λέξη «σοφία» για τον Ξενοφάνη σήμαινε τη μαστοριά στην τέχνη (στην περίπτωση
αυτή της ποίησης) και στη δημιουργία των ιδεών.
Αρχαίο κείμενο
Αλλ’ ει μεν ταχυτήτι ποδών νίκην τις άροιτο
η πενταθλεύων, ένθα ∆ιός τέμενος
παρ Πίσαο ροήισ’ εν Ολυμπίηι, είτε παλαίων
η και πυκτοσύνην αλγινόεσσαν έχων,
είτε τι δεινόν άεθλον ο παγκράτιον καλέουσιν,
αστοίσιν κ’ είη κυδρότερος προσοράν
και κε προεδρίην φανερήν εν αγώσιν άροιτο
και κεν σιτ’ είη δημοσίων κτεάνων
εκ πόλεως και δώρον ο οι κειμήλιον είη.
Είτε και ίπποισιν, ταύτα κε πάντα λάχοι
ουκ εών άξιος ώσπερ εγώ. Ρώμης γαρ αμείνων
ανδρών ηδ’ ίππων ημετέρη σοφίη.
Αλλ’ εικήι μάλα τούτο νομίζεται, ουδέ δίκαιον
προκρίνειν ρώμην της αγαθής σοφίης.
(Diels-Kranz, Αποσπάσματα Προσωκρατικών, 21 Β 3)
Μετάφραση
Όταν κανείς στην Ολυμπία, όπου το ιερό του ∆ία κοντά στον ποταμό Πίσο,
κερδίζει το βραβείο της νίκης στο τρέξιμο ή στο πένταθλο ή στην πάλη και στην πυγμαχία ή
στο φοβερό παγκράτιο, ή ακόμα στις αρματοδρομίες,
τότε όλοι οι συμπολίτες του τον προσβλέπουν με θαυμασμό.
Αυτός καταλαμβάνει θέση τιμητική στους αγώνες, σιτίζεται με δημόσια δαπάνη
και παίρνει και ένα πολύτιμο δώρο.
Και όλα αυτά τα κερδίζει, ενώ δεν είναι τόσο άξιος, όσο εγώ.
Γιατί πιο άξια από τη σωματική δύναμη των ανδρών και των αλόγων είναι η δική μας σοφία.
Αλλά αυτό είναι ένα ολότελα συμβατικό έθιμο και δεν είναι δίκαιο να βάζει κανείς
πιο πάνω από την άξια σοφία τη σωματική δύναμη
(Μετάφραση: Θεόφιλος Βέικος)
Ο θεός
Ο Ξενοφάνης στράφηκε με σατιρικό τρόπο ενάντια στο ∆ωδεκάθεο, καταγγέλλοντας τον
ανθρωπομορφισμό και τις ανθρώπινες απεικονίσεις των θεών. Οι επιθέσεις του στρέφονταν
εναντίον της ανηθικότητας και της ανθρωπομορφικής φύσης των θεών της κρατούσας
θρησκείας. Μια τέτοια θεολογία είναι δυνατόν να θεωρηθεί καταστρεπτική χωρίς όμως να
είναι, αφού ο Ξενοφάνης προχωρά και οδηγείται στην ιδέα ενός Θεού που είναι σύμφυτος με
τον κόσμο. Ο Θεός είναι, όπως και ο κόσμος, αγέννητος, ανώλεθρος (άφθαρτος), αλλά και
ακίνητος, αντίθετα από ό,τι πίστευε ο Αναξίμανδρος για το άπειρο και ο Αναξιμένης για τον
αέρα.
Αρχαίο κείμενο
Πάντα θεοίσ’ ανέθηκαν Όμηρος θ’ Ησίοδος τε,
όσσα παρ’ ανθρώποισιν ονείδεα και ψόγος εστίν,
κλέπτειν, μοιχεύειν τε και αλλήλους απατεύειν.
………………………………………………………………………………………….
Αλλά οι βροτοί δοκέουσι γεννάσθαι θεούς,
την σφετέρην δ’ εσθήτα έχειν φωνήν τε δέμας τε.
………………………………………………………………………………………….
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Αλλ’ ει χείρας έχον βόες ηε λέοντες
η γράψαι χείρεσσι και έργα τελείν άπερ άνδρες,
ίπποι μεν θ’ ίπποισι βόες δε τε βουσίν ομοίας
και θεών ιδέας έγραφον και σώματα εποίουν
τοιαύθ’ οίον περ καυτοί δέμας είχον.
………………………………………………………………………………………….
Αιεί δ’ εν ταυτώι μίμνει κινούμενος ουδέν
ουδέ μετέρχεσθαί μιν επιτρέπει άλλοτε άλληι
αλλ’ απάνευθε πόνοιο νόου φρενί πάντα κραδαίνει.
Μετάφραση
Όλα στους θεούς απέδωσαν ο Όμηρος και ο Ησίοδος
όσα στους ανθρώπους φέρνουν ντροπή και μομφή,
δηλαδή το να κλέβουν, το να μοιχεύουν και το να εξαπατούν ο ένας τον άλλο.
………………………………………………………………………………………….
Αλλά οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι θεοί γεννώνται
έχοντας ανθρώπινο σώμα και φωνή, ντυμένοι με ανθρώπινα ενδύματα.
………………………………………………………………………………………….
Αλλά εάν είχαν χέρια τα βόδια και τα λιοντάρια
και μπορούσαν να ζωγραφίσουν με τα χέρια και να κάνουν έργα όπως οι άνθρωποι,
τα άλογα μεν με άλογα, τα βόδια δε με βόδια όμοια
τους θεούς θα ζωγράφιζαν και σώματα θα έφτιαχναν
όμοια με τα δικά τους.
………………………………………………………………………………………….
Πάντα μένει στο ίδιο μέρος χωρίς να κινείται καθόλου
και ούτε αρμόζει σε αυτόν να αλλάζει θέση πηγαίνοντας εδώ και εκεί,
αλλά χωρίς κόπο ταρακουνάει τα πάντα με τη σκέψη του νου του.
Είναι φανερό ότι η άποψη του Ξενοφάνη για το Θεό μάς θυμίζει την άποψη του
Αναξίμανδρου για τη Γη – είναι ακίνητη στο κέντρο του κόσμου. Ο πανίσχυρος Θεός του είναι
τοποθετημένος στο χώρο και διέπει τα πάντα σαν μια καθοδηγητική δύναμη, που κινεί, ελέγχει
και κυβερνά. Ο Θεός είναι μια δύναμη που απλώνεται από το κέντρο του κόσμου προς κάθε
κατεύθυνση ως το άπειρο, αλλά ο ίδιος δεν ταυτίζεται με τον κόσμο – ο Ξενοφάνης δεν είναι
πανθεϊστής. Είναι ο ένας και αποκλειστικός παράγοντας που ελέγχει και συγκρατεί σε ενότητα
τα πάντα, η ύψιστη εγγύηση της ενότητας και η αρχή της κίνησης όλων τα πραγμάτων.
Αρχαίο κείμενο
Ούλος οράι, ούλος δε νοεί, ούλος δε τ’ ακούει.
Μετάφραση
Όλος βλέπει, όλος σκέπτεται, όλος δε ακούει.
Ο Ξενοφάνης δεν χρησιμοποιεί τα ρήματα ορώ, νοώ και ακούω κυριολεκτικά, γιατί, εάν
συνέβαινε κάτι τέτοιο, αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με τις απόψεις του για τον
ανθρωπομορφισμό των θεών. Με αυτά τα ρήματα δηλώνει ότι ο Θεός συλλαμβάνει και ελέγχει
με τη δύναμή του τα πάντα.
Τέλος, ο Ξενοφάνης, αν και ασκεί κριτική στην παραδοσιακή λατρεία, εντούτοις δεν την
απορρίπτει. Στο απόσπασμα που ακολουθεί φαίνεται ότι ο φιλόσοφος-ποιητής μπορεί να
συνέλαβε την ιδέα του ενός κυρίαρχου Θεού –δημιούργημα καθαρά του φιλοσοφικού
στοχασμού και όχι της πίστης–, αλλά αποδέχεται την ιδέα των πολλών θεών, των θεών όμως
της πίστης.
Αρχαίο κείμενο
Εις θεός, εν τε θεοίσι και ανθρώποισι μέγιστος,
ούτι δέμας θνητοίσιν ομοίιος ουδέ νόημα.
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Μετά
άφραση
Έναςς θεός υπάρχεει ανάμεσα στους
σ
θεούς και
κ τους ανθθρώπους ο πιιο μεγάλος,
ούτε στο σώμα όμ
μοιος με τους θνητούς ούύτε στη σκέψ
ψη.
Ο κόόσμος
Σ
Σύμφωνα
με τον Ξενοφά
άνη, αντίθεττα από ό,τι συμβαίνει με
μ τους θεούύς, οι οποίοιι ούτε
γεννιούνται ούτε πεθαίνουν, όλα τα πράγγματα γεννιο
ούνται, μεταβ
βάλλονται κκαι φθείροντα
αι. Τα
πράγματα που απ
ποτελούν τονν κόσμο προοέρχονται απ
πό τη Γη κα
αι το νερό: Γ
Γη και ύδωρ πάντ’
έσθ’ όσα γίνοντα
αι ηδέ φύοννται (Γη καιι νερό είναιι όλα όσα γίνονται
γ
καιι αναπτύσσο
ονται).
Αφεττηρία όμως και
κ τέρμα κά
άθε κύκλου γένεσης
γ
και φθοράς όλω
ων των πραγμ
μάτων είναι η Γη:
Εκ γα
αίης γαρ πάνττα και εις γηνν πάντα τελευυτά (Όλα ξεκ
κινούν από τη
η Γη και στη
η Γη καταλήγγουν).
Η παρατήρησ
ση του Ξενοοφάνη για τη
ην ύπαρξη απολιθωμένω
α
ων ψαριών σ
στα λατομεία
α των
Συρα
ακουσών τον οδήγησε σττην άποψη ότι
ό υπήρξε ενναλλαγή υγρρών και ξηρώ
ών εποχών και
κ ότι
μια κυκλική
κ
πορεεία χαρακτηρρίζει τον κόσ
σμο – π.χ., η θάλασσα
θ
γίννεται γη και α
αντιστρόφωςς.

ΗΡΑΚΛΕΙΤ
ΤΟΣ Ο ΕΦΕΣΙΟ
Ε
ΟΣ
Φιλόσοφος από
Φ
α την Έφεεσο, ο οποίοος έζησε αννάμεσα
στο 550
5 και το 4880 π.Χ. Ήτανν γόνος παλιάς αριστοκρατικής
και ιεερατικής οικ
κογένειας, πα
αραχώρησε όμως εκουσίως το
ιεραττικό του αξίω
ωμα στον αδεερφό του.
Τ στοιχείο του χαρακττήρα του που
Το
π
τον έκα
ανε να
ξεχωρρίζει ήταν η τάση του να απομονώ
ώνεται και να
ν μην
επιδιώ
ώκει να έχει επαφές με τους
τ
συνανθρρώπους του – πολύ
συχνά
ά μάλιστα έφτανε μέχρρι την περιιφρόνηση κα
αι την
απόρριψή τους. Πολλές φορρές είχε μιλή
ήσει δημοσίίως με
ιδιαίττερα απαξιω
ωτικό τρόπο για μεγάλοους στοχαστές και
ποιηττές της εποχή
ής του.
Α
Απέρριπτε
συλλήβδην την
τ
παράδοσ
ση και, χωρ
ρίς να
στηρίίζεται σε εμφανή τουλά
άχιστον πρόττυπα, συνόψιισε τις
μάλλον ιδιόρρυθμ
μες σκέψεις του με μια το ίδιο ιδιόρρυθμη γλώ
ώσσα σε ένα βιβλίο, το οποίο,
ο
όπωςς μας αποκαλλύπτει ο ∆ιογγένης ο Λαέρρτιος, το είχεε προσφέρει ανάθημα στοο ναό της Εφ
φεσίας
Αρτέμιδας. Ο Λα
αέρτιος συμπ
πληρώνει πωςς σκόπιμα το
ο είχε συγγρά
άψει με τρόππο σκοτεινό,, ώστε
μόνο οι λόγιοι να
α μπορούν να
ν το καταννοήσουν και να μην εκτεθεί εάν πέσ
σει στα χέριια του
οποιοουδήποτε.
Τ βιβλίο απ
Το
ποτελούνταν από επιμέροους αποφθεγγματικές φρά
άσεις αφορισ
στικού χαρακ
κτήρα
που ήταν
ή
διατυπω
ωμένες χωρίίς κάποια συυγκεκριμένη μέθοδο ή τά
άξη. Σε αυτόό πολύ πιθαννόν να
μην έδωσε
έ
τίτλο ο ίδιος, αν και
κ αργότερα
α απέκτησε πολλούς,
π
με επικρατέστεερο το γνωσττό και
από άλλους
ά
φιλοσ
σόφους Περίί Φύσεως.
Τ βιβλίο του αποτελλείται από «φράσεις γνωμικού χαρακτήρα, συχνά μά
Το
άλιστα
σχηματισμένες μόνο
μ
με ονοοματικούς τύύπους, σαν όγκοι ακατέέργαστοι, τοοποθετημένο
οι υπό
μορφ
φή θραυσμάττων ο ένας δίπλα
δ
στον άλλο,
ά
που κυ
υριαρχούν σττο κείμενο, με μια πυκννότητα
που κάνει
κ
δυσπρρόσιτες τις σκέψεις
σ
του Ηράκλειτου
υ εξ ου και το όνομά ττου Ηράκλειιτος ο
Σκοτεεινός» (Paul Kroh).
Οι φιιλοσοφικές απόψεις
Η διδασκαλία
α του Εφέσιοου φιλοσόφουυ μπορεί να συμπυκνωθεεί στις παρακκάτω προτάσ
σεις:
Ο κόσμος βρρίσκεται σε μια ακατάπ
παυστη κίνη
ηση και η συνεχής
σ
αλλλαγή του είνναι το
σταθεερό χαρακτη
ηριστικό της πορείας του. Η φράση αυτή αποτελεεί και τη θεωρία της καθο
ολικής
ροής..
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Ο κόσμος δεν είναι ένα στατικό οικοδόμημα, που κάποιος το δημιούργησε, είτε θεός είτε
άνθρωπος, αλλά μια αιώνια ζωντανή φωτιά, που αναβοσβήνει συνέχεια με μέτρο και κανονικές
αναλογίες.
Ο κόσμος βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση σύρραξης. Ο πόλεμος είναι ο πατέρας και ο
βασιλιάς όλων.
Όλες οι συγκρουόμενες δυνάμεις του κόσμου καταλήγουν σε αρμονία. Αυτός ο πόλεμος
που διεξάγεται δεν γίνεται χωρίς τάξη. Υπάρχει μια σταθερή κανονικότητα και νομοτέλεια που
διέπει όλες τις κινήσεις, μεταβολές και αντίθετες ροπές των πραγμάτων.
Η κίνηση και η μεταβολή
Ο Ηράκλειτος πίστευε ότι ο κόσμος είναι ένα ρεύμα το οποίο κινείται συνεχώς. Την άποψή
του αυτή την παρουσίαζε παραστατικά με την εικόνα του ποταμού. Αν ο κόσμος μοιάζει με το
ποτάμι που τα νερά του κυλούν αδιάκοπα, τότε η ασταμάτητη κίνησή του αποτελεί το μοναδικό
τρόπο για να υπάρχει αυτός, δηλαδή ο κόσμος.
Ο κόσμος δεν συντίθεται από πράγματα που παραμένουν συνεχώς ίδια, αλλά από
συμβάντα, τα οποία μπορεί να είναι συνεχώς διαφορετικά, χωρίς όμως ο κόσμος να χάνει την
ταυτότητά του. Στην κοσμική κίνηση συμμετέχουν όλοι, όπως και στην αλλαγή πορείας που
συνεπάγεται αυτή αλλά και στη σταθερότητα του ρυθμού κίνησης και μεταβολής.
Αρχαίο κείμενο
Ποταμοίσι τοίσιν αυτοίσιν εμβαίνουσιν έτερα και έτερα ύδατα επιρρεί.
………………………………………………………………………………………….
Ποταμώι γαρ ουκ έστιν εμβήναι δις τώι αυτώι… σκίδνησικαι… συνάγει… συνίσταται και
απολείπει… πρόσεισι και άπεισι…
Μετάφραση
Σε αυτούς που μπαίνουν στα ίδια ποτάμια, από πάνω τους κυλάνε άλλα και άλλα νερά.
………………………………………………………………………………………….
∆εν είναι δυνατόν να μπει κανείς στο ίδιο ποτάμι δύο φορές. Τα νερά διαχωρίζονται και
μαζεύονται, συναντιούνται και προσπερνούν, πλησιάζουν και απομακρύνονται...
Το πυρ
Αυτή την κοσμική τάξη που περιγράψαμε προηγουμένως ποιος τη δημιούργησε και ποιος
τη συντηρεί;
Ο Ηράκλειτος απαντά πως αυτή την κοσμική τάξη, η οποία είναι ίδια για όλα τα πράγματα,
δεν την «έχτισε» κανένας θεός ή άνθρωπος, δεν είναι δηλαδή δημιούργημα κανενός. Υπήρχε
πάντοτε, υπάρχει και σήμερα και θα υπάρχει αιώνια ως ζωντανή φωτιά που ανάβει με μέτρο και
σβήνει με μέτρο και πάλι θα ανάβει και πάλι θα σβήνει. Το πυρ όμως δεν είναι η αρχή του
κόσμου, όπως, π.χ., είναι το άπειρον του Αναξίμανδρου, αλλά είναι η σταθερά του κόσμου,
εκείνος ο παράγοντας που παριστάνει τη μεταβλητότητα, την πολλαπλότητα και επιπλέον το
μέτρο και τον απόλυτα καθορισμένο τρόπο μεταβολής (του κόσμου).
Ο Ηράκλειτος, αντίθετα από τους προγενέστερους φιλοσόφους, δεν είχε ιδιαίτερα
αστρονομικά ενδιαφέροντα. Η ενασχόλησή του όμως με το πυρ τον έφερε κοντά και σε αυτό το
γνωστικό πεδίο. Από έμμεσες πληροφορίες που προέρχονται από το ∆ιογένη τον Λαέρτιο
μαθαίνουμε ότι ο Ηράκλειτος πίστευε πως τα ουράνια σώματα είναι σκάφες, με το κοίλο μέρος
τους στραμμένο προς τη Γη. Αυτές οι σκάφες είναι γεμάτες φλόγες –προφανώς αναφέρεται στα
αστέρια–, οι οποίες δημιουργούνται από τις αναθυμιάσεις της θάλασσας. Αυτό συμβαίνει γιατί
το νερό μεταβάλλεται σε πυρ. Ο ήλιος είναι καθημερινά νέος, γιατί το βράδυ ενισχύεται, όπως
προαναφέρθηκε, από νέες αναθυμιάσεις. Ο ήλιος δεν πρόκειται να ξεπεράσει ποτέ τα
προβλεπόμενα για αυτόν όρια –να μη λάμπει περισσότερο από ό,τι έχει κανονιστεί, ούτε να
πλησιάζει τη γη περισσότερο από ό,τι πρέπει–, γιατί η ∆ίκη και οι βοηθοί της, προσωποποίηση
της αρχής της κανονικότητας, θα τον βρουν.
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Αρχαίο κείμενο
Κόσμον τόνδε ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ’ην αεί και έστιν και έσται πυρ
αείζωον, απτόμενον μέτρα και αποσβεννύμενον μέτρα.
………………………………………………………………………………………….
Πυρός τροπαί: πρώτον θάλασσα, θαλάσσης δε το μεν ήμισυ γη το δε ήμισυ πρηστήρ…
…(γη) θάλασσα διαχέεται και μετρέεται εις τον αυτόν λόγον οκοίος πρόσθεν ην ή γενέσθαι γη.
………………………………………………………………………………………….
Πυρός τε ανταμοιβή τα πάντα και πυρ απάντων όκωσπερ χρυσού χρήματα και χρημάτων χρυσός.
………………………………………………………………………………………….
Τα δε πάντα οιακίζει Κεραυνός.
………………………………………………………………………………………….
Ήλιος ουχ υπερβήσεται μέτρα, ει δε μη Ερινύες μιν ∆ίκης επίκουροι εξευρήσουσιν.
Μετάφραση
Αυτή εδώ την κοσμική τάξη δεν τη δημιούργησε ούτε κανένας από τους θεούς ούτε κανένας
από τους ανθρώπους, αλλά πάντοτε υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει αιώνια ζωντανή φωτιά που
ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο.
………………………………………………………………………………………….
Μεταλλαγές της φωτιάς: πρώταθάλασσακαι ύστερα το μισό της θάλασσας γίνεται γη και το
μισό πύρινη αστραπή… Η γη διασκορπίζεται στη θάλασσακαι μετασχηματίζεται με μέτρο στην
ίδια αναλογία στην οποία υπήρχε προηγουμένως προτού γίνει γη.
………………………………………………………………………………………….
Όλα ανταλλάσσονται με φωτιά και η φωτιά με όλα, όπως ακριβώς τα αγαθά με χρυσό και ο
χρυσός με αγαθά.
………………………………………………………………………………………….
Όλα τα κυβερνά ο Κεραυνός.
………………………………………………………………………………………….
Ο ήλιος δεν θα ξεπεράσει τα μέτρα του, διαφορετικά οι Ερινύες, οι βοηθοί της ∆ίκης, θα τον
βρουν.
Ο λόγος (εν το σοφόν)
Ο λόγος έχει πολλές σημασίες μέσα στο έργο του Ηράκλειτου (προφορική έκφραση, φήμη,
διδασκαλία, περιεχόμενο βιβλίου, κοσμικός νόμος, μέτρο, αναλογία κ.λπ.), παρ’ όλα αυτά είναι
ο συνδετικός κρίκος όλων των πραγμάτων και των ανθρώπων, ο κοινός παράγοντας που
ρυθμίζει τα πάντα.
Ο Ηράκλειτος πίστευε ότι η συμπεριφορά των ανθρώπων κρίνεται με βάση την αλήθεια του
λόγου, άρα πρέπει οι άνθρωποι να τον κατανοήσουν, να μυηθούν τέλεια σε αυτόν και να ζουν
σύμφωνα με τον κοσμικό νόμο.
Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι δεν κατανοούν την αλήθεια που έμαθαν, επειδή νομίζουν
ότι αλήθεια είναι η προσωπική τους γνώμη. Έτσι, έρχονται σε σύγκρουση με την αλήθεια.
Πρόθεση του φιλόσοφου είναι να οδηγήσει τους ανθρώπους σε ομολογία, δηλαδή στη
συμφωνία του ατομικού και του καθολικού λόγου, της προσωπικής γνώμης με την αλήθεια, που
αποτελεί την ενότητα όλων των πραγμάτων.
Η συνειδητοποίηση της ενότητας όλων των πραγμάτων προέρχεται από την ομολογία του
ανθρώπου με τον κοινό κοσμικό νόμο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και νόμος της σκέψης και της
πράξης του ίδιου του ανθρώπου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο άνθρωπος θα φτάσει στη
συνείδηση του σοφού (λόγου) ως ενός και μοναδικού παράγοντα όλων των πραγμάτων, που
ξεχωρίζει από όλα. Μόνο τότε θα γίνει κατανοητή η αφανής αρμονία που αντιστοιχεί στη
φανερή πραγματικότητα του κόσμου και την εξηγεί. Η κατάκτηση της αλήθειας και η μύηση
στο βάθος του νοήματός τηςόμως είναι επίπονες διαδικασίες.
Αρχαίο κείμενο
Του δε λόγου τούδ’ εόντος αεί αξύνετοι γίνονται άνθρωποι και πρόσθεν ή ακούσαι και
ακούσαντες το πρώτον. Γινομένων γαρ πάντων κατά τον λόγον τόνδε απείροισιν εοίκασι,
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πειρώμενοι και επέων και έργων τοιούτων, οκοίων εγώ διήγευμαι κατά φύσιν διαιρέων έκαστον
και φράζων όκως έχει. Τους δε άλλους ανθρώπους λανθάνει οκόσα εγερθέντες ποιούσιν,
όκωσπερ οκόσα εύδοντες επιλανθάνονται.
………………………………………………………………………………………….
∆ιό δει έπεσθαι τώι νυνώι. Του λόγου δε εόντος ξυνού ζώουσιν οι πολλοί ωςιδίαν έχοντες
φρόνησιν.
………………………………………………………………………………………….
Αξύνετοι ακούσαντες κωφοίσιν εοίκασι. Φάτις αυτοίσιν μαρτυρεί παρεόντας απείναι.
………………………………………………………………………………………….
Ου γαρ φρονέουσι τοιαύτα πολλοί, οκοίοις εγκυρεύσιν, ουδέ μαθόντες γινώσκουσιν, εωυτοίσι δε
δοκέουσι.
………………………………………………………………………………………….
Ουκ εμού, αλλάτου λόγου ακούσαντες ομολογείν σοφόν εστίν εν πάντα είναι.
………………………………………………………………………………………….
Εν το σοφόν. Επίστασθαι γνώμην, όκη κυβερνάται πάντα διά πάντων.
Μετάφραση
Αν και ο λόγος αυτός υπάρχει αιώνια, οι άνθρωποι γίνονται ασύνετοι και πριν τον ακούσουν
και αφού τον ακούσουν για πρώτη φορά. Ενώ δηλαδή όλα συμβαίνουν σύμφωνα με αυτόν το
λόγο, οι άνθρωποι δείχνουν άπειροι, ενώ λαμβάνουν πείρα λόγων και έργων τέτοιων σαν αυτά
που πραγματεύομαι εγώ διαιρώντας τα σύμφωνα με τη φύση τους το καθένα και λέγοντας πώς
έχουν. Όμως οι άλλοι άνθρωποι δεν παίρνουν είδηση αυτών που κάνουν ξύπνιοι, όπως και
εκείνων που κάνουν όταν κοιμούνται.
………………………………………………………………………………………….
Για αυτό πρέπει να ακολουθούμε τον κοινό λόγο. Ενώ όμως ο λόγος είναι κοινός, οι πολλοί
ζουν σαν να είχαν δική τους φρόνηση.
………………………………………………………………………………………….
Οι ασύνετοι, ακόμα και αν ακούσουν, μοιάζουν με κωφούς. Για αυτούς ο λόγος μαρτυρεί: Αν
και παρόντες, απουσιάζουν.
………………………………………………………………………………………….
Πολλοί άνθρωποι δεν σκέφτονται τέτοια πράγματα που τους συμβαίνουν ούτε νιώθουν, αφού
τα μάθουν, νομίζουν όμως πως τα ξέρουν.
………………………………………………………………………………………….
Όχι εμένα, αλλά το λόγο αφού ακούσετε, να ομολογήσετε πως σοφόν είναι ένα, το να είναι τα
πάντα ένα.
………………………………………………………………………………………….
Ένα είναι το σοφόν. Να γνωρίσετε το λόγο με τον οποίο όλα κυβερνώνται με μέτρο μέσα από
όλα.
Ο πόλεμος
Ο πόλεμος, όπως ο λόγος, είναι ο κοινός κανόνας όλων των πραγμάτων και απόλυτα
αναγκαίος. Οι διαπιστώσεις αυτές του Ηράκλειτου δεν αναφέρονται σε μια εικόνα συνεχούς
σύρραξης και στην κυριαρχία του κακού, αλλά σε έναν κοινό παράγοντα όλων των δυνάμεων
του κόσμου που συγκρούονται, ο οποίος όμως δεν παίρνει το μέρος κανενός –είναι
αμερόληπτος– και είναι απολύτως δίκαιος. Αποτελεί τη δύναμη που κυριαρχεί στη γένεση όλων
των πραγμάτων και των όντων. Παιδιά του είναι βέβαια και οι άνθρωποι. Ο πόλεμος είναι
αυτός που διακρίνει θεούς και ανθρώπους, ελεύθερους και δούλους. Σύμφωνα με τον
Ηράκλειτο, στον πόλεμο αυτοί που πεθαίνουν αποχωρίζονται από το σώμα και γίνονται ψυχές
αθάνατες (θεοί), ενώ αυτοί που μένουν ζωντανοί είναι οι άνθρωποι. Από αυτούς όσοι ανήκουν
στο στρατόπεδο των νικητών είναι ελεύθεροι, ενώ όσοι ανήκουν στο στρατόπεδο των
ηττημένων είναι δούλοι. Εκείνο που διακρίνει τον πόλεμο από το λόγο κ.λπ. είναι ότι αυτός,
δηαλδή ο πόλεμος, αποτελεί την ουσιαστική προϋπόθεση ενός κόσμου σε αφανή αρμονία, γιατί
χωρίς τη συνυφασμένη με τον κόσμο αλλαγή ανάμεσα στα αντίθετα δεν θα είχαμε τελικά την
ενότητα των αντιθέτων.
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Αρχαίο κείμενο
Ειδέναι χρη τον πόλεμον εόντα ξυνόν, και δίκην έριν, και γινόμενα πάντα κατ’ έριν και χρεών.
………………………………………………………………………………………….
Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς, και τους μεν θεούς έδειξε τους δε
ανθρώπους, τους μεν δούλους εποίησε τους δε ελευθέρους.
Μετάφραση
Πρέπει κανείς να ξέρει πως ο πόλεμος είναι κοινός και η δικαιοσύνη είναι έριδα και το καθετί
συμβαίνει μέσα από την έριδα και την αναγκαιότητα.
………………………………………………………………………………………….
Ο πόλεμος είναι ο πατέρας όλων και βασιλιάς όλων. Αυτός ανέδειξε άλλους θεούς και άλλους
ανθρώπους, άλλους έκανε δούλους και άλλους ελεύθερους.
Ενότητα των αντιθέτων
Η αφανής αρμονία του κόσμου οφείλεται στην ενότητα των αντιθέτων, την οποία συχνά ο
Ηράκλειτος την αναφέρει με τον όρο θεός (για αρκετούς αναλυτές του έργου του Ηράκλειτου
θα μπορούσε να ονομάζεται και λόγος ή και πόλεμος). Η άποψή του είναι ξεκάθαρη: Τα
αντίθετα αποτελούν μια ενότητα και περνά το ένα στο άλλο. Για να ενισχύσει μάλιστα αυτή του
την άποψη αναφέρει τη διαδοχή της μέρας από τη νύχτα, του καλοκαιριού από το χειμώνα, του
πολέμου από την ειρήνη και αντιστρόφως. Επειδή μάλιστα ο λόγος που συνέχει τα αντίθετα
είναι κοινός, για αυτό οι μετασχηματισμοί των αντιθέτων καθορίζονται από μια εσωτερική
νομοτέλεια.
Αρχαίο κείμενο
Ο θεός ημέρη ευφρόνη, χειμών θέρος, πόλεμος ειρήνη, κόρος λιμός. Αλλοιούται δέ όκωσπερ πυρ,
οπόταν συμμιγήι θυώμασιν, ονομάζεται καθ’ ηδονήν εκάστου.
………………………………………………………………………………………….
Συλλάψιες όλα και ουχ όλα, συμφερόμενον διαφερόμενον, συνάιδον διάιδον. Εκ πάντων εν και εξ
ενός πάντα.
………………………………………………………………………………………….
Αρμονίη αφανής φανερής κρείττων.
Μετάφραση
Ο θεός είναι μέρα νύχτα, χειμώνας καλοκαίρι, πόλεμος ειρήνη, χορτασμός πείνα. Αλλοιώνεται
σαν τη φωτιά όταν αυτή αναμειχθεί με αρώματα, και παίρνει το όνομα ανάλογα με την
ευχαρίστηση του καθενός.
………………………………………………………………………………………….
Ενότητες είναι όλα και όχι όλα. Αυτά που συμφωνούν διαφέρουν, αυτά που εναρμονίζονται
προχωρούν σε δυσαρμονία. Από όλα γίνεται ένα και από ένα όλα.
………………………………………………………………………………………….
Η αφανής αρμονία είναι ανώτερη από τη φανερή.
Η ψυχή
Ο Ηράκλειτος πίστευε ότι υπήρχαν δύο είδη ψυχής, οι ξηρές, οι οποίες ήταν πύρινες και
αιθέριες, σοφότατες και άριστες, και οι υγρές. Οι πρώτες μετά το θάνατο δεν χάνονται, αλλά
πηγαίνουν στον Άδη, όπου οσφραίνονται αιθέριες αναθυμιάσεις, ενώ οι άλλες, οι φθίνουσες
ψυχές, τελικώς πεθαίνουν μετατρεπόμενες σε νερό.
Αρχαίο κείμενο
Ψυχήισιν θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δε θάνατος γην γενέσθαι, εκ γης δε ύδωρ γίνεται, εξ
ύδατος δε ψυχή.
………………………………………………………………………………………….
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Αύη ψυχή σοφωτάτη και αρίστη.
Μετάφραση
Είναι θάνατος για τις ψυχές να γίνουν νερό, είναι θάνατος για το νερό να γίνει γη. Από τη γη
γίνεται πάλι νερό και από το νερό ψυχή.
………………………………………………………………………………………….
Ξηρή ψυχή είναι η πιο σοφή και άριστη.
Ο θεός και ο άνθρωπος
Ο Ηράκλειτος παρουσιάζει τη σχέση ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο με δύο όψεις. Στη
μια Θεός και άνθρωπος θεωρούνται αντίθετα, ενώ στην άλλη θεωρούνται ενωμένα. Η δεύτερη
περίπτωση δικαιολογείται εύκολαμέσα στο πλαίσιο του στοχασμού του Ηράκλειτου, ενώ στην
πρώτη πρέπει να θεωρήσουμε πως ο άνθρωπος που αντιτίθεται στο Θεό είναι αυτός που δεν
βρίσκεται σε συμφωνία με το σοφόν ή τον λόγον.
Αρχαίο κείμενο
Ήθος ανθρώπειον μεν ουκ έχει γνώμας, θείον δε έχει.
………………………………………………………………………………………….
Τωι μεν θεώι καλά πάντα και αγαθά και δίκαια, άνθρωποι δε α μεν άδικα υπειλήφασιν α δίκαια.
………………………………………………………………………………………….
Ήθος ανθρώπωι δαίμων.
Μετάφραση
Το ανθρώπινο ήθος δεν έχει τη γνώση του μέτρου, ενώ το θεϊκό έχει.
……………………………………………………………………………..
Για τον θεό όλα είναι όμορφα, καλά και δίκαια. Αλλά οι άνθρωποι άλλα τα έχουν θεωρήσει
άδικα και άλλα δίκαια.
……………………………………………………………………..
Το ήθος για τον άνθρωπο είναι ο θεός.
(Όλα τα παραπάνω παραθέματα από το έργο του Ηράκλειτου, καθώς και οι μεταφράσεις τους
προέρχονται από το έργο του καθηγητή Θεόφιλου Βέικου, Οι Προσωκρατικοί, Αθήνα 1998)
Η επίδραση των ιδεών του
Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η επίδραση των ιδεών του Ηράκλειτου στους μεταγενέστερους
φιλοσόφους. Ο ∆ημόκριτος, ο Πλάτωνας, οι στωικοί, ο Σπινόζα, και κυρίως ο Χέγκελ αντλούν
στοιχεία από το έργο του. Από τους πιο σύγχρονους ο Νίτσε ομολογεί το θαυμασμό που τρέφει
προς τον Εφέσιο φιλόσοφο, δεν κρύβει την άποψη που έχει για τον Ηράκλειτο και διακηρύσσει
με απόλυτη ειλικρίνεια: «Ο κόσμος έχει αιώνια την ανάγκη της αλήθειας, έχει επομένως αιώνια
την ανάγκη του Ηράκλειτου».
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ΕΜ
ΜΠΕ∆ΟΚ
ΚΛΗΣ Ο ΑΚΡΑ
ΑΓΑΝΤΙΝ
ΝΟΣ
Φιλόσοφος, ποιητής, πολλιτικός, μάγοος και ιατρόςς. Γεννήθηκεε στον
Ακρράγαντα το 483/482
4
π.Χ
Χ. κατά τον Απολλόδωρρο ή το 492
2 π.Χ.
σύμφωνα με νεότερες
ν
έρευνες. Ήτανν εγγονός του ολυμπιιονίκη
Εμπ
πεδοκλή και γιος του Μέέτωνα ή καττ’ άλλους τοου Αρχίνομο
ου. Αν
και καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια, σ
συμμετείχε στους
πολιιτικούς αγώννες της πατρ
ρίδας του με το μέρος τω
ων δημοκραττικών.
Λέγγεται μάλισττα πως αρνήθηκε να καταλάβει
κ
κκάποιο σημα
αντικό
δημόσιο αξίωμα
α και προτίμ
μησε να περριοδεύσει σεε όλη τη Σικ
κελία,
ασκώντας σημα
αντική επίδρ
ραση στουςς κατοίκους των τόπωνν που
επισ
σκέφθηκε ωςς ρήτορας, ποιητής
π
και φιλόσοφος. Επισκέφθηκ
κε την
Πελλοπόννησο και
κ έλαβε μέρος
μ
στουςς Ολυμπιακοούς Αγώνεςς. ∆εν
φαίνεεται να επέέστρεψε απόό αυτό του το ταξίδι στην πατρίίδα του καιι παρέμεινε στην
Πελοοπόννησο, πιθθανόν ως εξόόριστος.
Π
Πρέπει
να πέθθανε ανάμεσ
σα στο 435 κα
αι το 430 π.Χ
Χ.
Η έλλειψη πλληροφοριών για
γ τη ζωή τοου συντέλεσ
σε ώστε ήδη από
α τους αρχχαίους χρόνο
ους να
δημιοουργηθούν πολλοί
π
μύθοοι-θρύλοι σχχετικά με αυ
υτή. Ένας από
α
αυτούς παρουσιάζεει τον
Εμπεεδοκλή να αυτοκτονεί
α
π
πέφτοντας
μ
μέσα
στον κρατήρα
κ
τουυ ηφαιστείοου της Αίτνα
ας. Η
παράδοση τον πα
αρουσιάζει να
α συνδέεται με τον Παρμ
μενίδη και τοον Ξενοφάνη
η, ενώ η παρα
αμονή
του στους
σ
Θουρίοους τον έφερρε σε επαφή με
μ τον Πυθαγγόρα.
Π
Πολλές
φορές εμφανιζότα
αν ως φιλεύσπλαχνος θεεραπευτής κα
αι ως θαυμα
ατοποιός, ο οποίος
ο
στο τέλος
τ
της δράσης του μεεταφέρθηκε στα
σ Ηλύσια Πεδία. Είνα
αι φανερό αππό τα κείμεννα που
αποδίίδονται στο φιλόσοφο
φ
πω
ως και ο ίδιοςς ενίσχυε μια
α τέτοια εικόόνα για τον εαυτό του.
Κ
Κατά
το ∆ιογγένη τον Λαέέρτιο ο Εμπεδοκλής έγρα
αψε δύο φιλοοσοφικά έργα
α, τα Περί Φύύσεως
και Καθαρμοί
Κ
(έχχει περισσότεερο θρησκευτικό χαρακτή
ήρα). Στο πρρώτο ο Εμπεδδοκλής προσ
σπαθεί
να εξηγήσει απόό φυσική άποψη
ά
τον κόσμο στιςς ποικίλες φάσεις
φ
του και στα πο
οικίλα
περιεεχόμενά του,, ενώ το δεύύτερο έχει ως
ω θέμα τηνν πτώση τηςς ανθρώπινη
ης ψυχής απ
πό μια
αρχικ
κή κατάστασ
ση αθωότητα
ας και τον κύύκλο που αυττή ακολουθεεί για να φτά
άσει και πάλιι στην
αρχικ
κή της θέση.
Ο ερευνητέςς παρατήρησ
Οι
σαν κάποιες αντιφάσεις ανάμεσα σττα δύο έργα κυρίως γιαττί στο
πρώττο του βιβλίοο δεν προϋποοθέτει κάποιια αθάνατη ψυχή,
ψ
πράγμα που συμβα
αίνει στο δεύ
ύτερο.
Η πιοο πειστική εξξήγηση που έχει δοθεί είναι
ε
ότι τα έργα
έ
αυτά έχχουν γραφτεεί σε διαφορετικές
χρονιικές περιόδοους της ζωήςς του φιλόσοοφου. Παραδδίδεται επίση
ης ότι είχε γγράψει τραγω
ωδίες,
πολιττικούς λόγουυς και ιατρικά
ά συγγράμμα
ατα.
Σ
Στα
λίγα απ
ποσπάσματα που σώζοννται από τα
α έργα τουυ διαφαίνοντται τα πολλλαπλά
ενδια
αφέροντά τοου που εμμ
μέσως δικαιιολογούν τη
ην εικόνα του
τ
πολυπρράγμονα και του
πολυμαθούς που παραδίδει για αυτόνη παράδοση. Τα αποσπά
άσματα δικαιιολογούν κα
αι την
άποψ
ψη των μελεττητών ότι ο φιλόσοφος
φ
ήτταν δεινός πεερί την φράσιιν.
Ο Εμπεδοκλή
ής ήταν ο τελλευταίος προοσωκρατικόςς φιλόσοφος που διατύπω
ωσε τη διδασ
σκαλία
του εμμέτρως
ε
σε δακτυλικό εξάμετρο.
Οι φιιλοσοφικές απόψεις
Ο Εμπεδοκλή
ής ωρίμασε πνευματικά
ά-ιδεολογικά
ά σε μια περίοδο έντοννων συγκρού
ύσεων
ανάμεσα στη φυσ
σική θεωρία του Ηράκλειτου για ένα δυναμικό σύύμπαν στο οοποίο κυριαρ
ρχεί το
αείζω
ωον πυρ, και στο στρατόπ
πεδο της πυθθαγορικής κα
αι ελεατικής οντολογίας ττου Παρμενίίδη με
ένα ον
ο στατικό και αναλλοοίωτο. Ο Εμ
μπεδοκλής προσπάθησε
π
στη δική ττου οντολογγία να
συγκεεράσει αυτέςς τις αντιτιθέέμενες θεωρίίες.
Οντοολογία και φυσική
φ
Σ
Συγκεκριμένα
α ο Εμπεδοκ
κλής διακήρυυξε ότι το σύμπαν
σ
συνττίθεται και α
αποσυντίθετα
αι από
τέσσεερα αμετάβλλητα «ριζώμα
ατα»: το ύδω
ωρ (Νήστις), τη γη (Αϊδω
ωνεύς), τον α
αέρα (Ήρα) και
κ το
πυρ (Ζευς).
(
Κάθεε γένεση και φθορά είνα
αι αποτέλεσμα της μείξη
ης και του α
αποχωρισμού των
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τεσσάρων ριζωμάτων σε διαφορετική αναλογία κάθε φορά, ανάλογα με τη μορφή που έχει αυτό
που γεννιέται ή φθείρεται. Έτσι, το ον (ριζώματα) δεν μεταβάλλεται (άποψη των ελεατών),
αλλά και η γένεση και η φθορά είναι πραγματικές διεργασίες (άποψη των ατομικών).
Στη συνέχεια ο Εμπεδοκλής προσπάθησε να εξηγήσει με ποιον τρόπο γίνεται η μίξις και η
διάλλαξις των ριζωμάτων. Έχοντας ως πρότυπο την αρμονίαν και την έριν του Ηράκλειτου,
πρότεινε το νείκος και τη φιλότητα ως δυνάμεις που κατευθύνουν τα ριζώματα. Με την πρότασή
του αυτή όμως ο Εμπεδοκλής χώρισε τις κοσμογονικές δυνάμεις (νείκος-φιλότητα) από τα
φυσικά στοιχεία (ριζώματα) και επέβαλε την επικυριαρχία της ενέργειας πάνω στην ύλη,
ανοίγοντας το δρόμο στη διατύπωση από διάφορους στοχαστές, τους επόμενους αιώνες,
ακραίων θέσεων είτε απόλυτα υλιστικών είτε πνευματοκρατικών.
Όταν η φιλότητα επικρατήσει ολοκληρωτικά, έχοντας επιτύχει τη μείξη όλων των
συστατικών στοιχείων, ονομάζεται σφαίρος. Σφαίρος σημαίνει μια πρωταρχική ενότητα, μια
μάζα ομογενή και συμπαγή, όπου τα πάντα χαίρονται την ένωσή τους. Ο κόσμος συμπτύσσεται
και αναπτύσσεται ανάλογα με το ποια από τις δύο κοσμικές δυνάμεις (νείκος-φιλότητα)
κυβερνά.
Η δημιουργία των όντων και ο μυστικισμός
Ο Εμπεδοκλής ισχυριζόταν ότι τα όνταδημιουργήθηκαν σε τέσσερα στάδια:
Α΄ Στάδιο: ∆ημιουργούνται χωριστά τα μέλη των φυτών και των ζώων.
Β΄ Στάδιο: Στο στάδιο αυτό παρατηρείται το συνέρχεσθαι των μελών των φυτών και των
ζώων προς απαρτισμό ενός όλου. Το στάδιο αυτό ονομάζεται και σύνοδος.
Γ΄ Στάδιο: Στη φάση αυτή συμβαίνει μεταλλαγή αυτών των μορφών για να δημιουργηθούν
οι ζωτικές μορφές.
∆΄ Στάδιο: Στο στάδιο αυτό παρατηρείται η διατήρηση των ζωντανών πλέον μορφών με τη
διαδικασία της αναπαραγωγής.
Για την ανθρώπινη κοινωνία πίστευε ότι στην αρχή της η ζωή ήταν άδολη και οι άνθρωποι
ζούσαν ευτυχισμένοι. Μετά όμως οδηγήθηκαν στον ξεπεσμό. Για να επιστρέψουν στην
προηγούμενη κατάσταση της ευτυχίας πρότεινε τους καθαρμούς.
Ανθολόγηση
Αρχαίο κείμενο
Τέσσερα γαρ πάντων ριζώματα πρώτον άκουε:
Ζευς αργής Ήρη τε φερέσβιος ηδ’ Αϊδωνεύς
Νήστις θ’ η δακρύοις τέγγει κρούνωμα βρότειον.
………………………………………………………………………………………….
∆ιπλ’ ερέω: τότε μεν γαρ εν ηυξήθη μόνον είναι
εκ πλειόνων, τότε δ’ αυ διέφυ πλέον εξ ενός είναι,
πυρ και ύδωρ και γαία και ηέρος άπλετον ύψος,
Νείκος τα’ ουλόμενον δίχα των, ατάλαντον απάντηι,
και Φιλότης εν τοίσιν, ίση μήκος τε και πλάτος τε.
………………………………………………………………………………………….
Αλλ’ ο γε πάντοθεν ίσος εοί και πάμπαν απείρων
ούτως Αρμονίης πυκινώι κρυφώι εστήρικται
Σφαίρος κυκλοτερής μονίηι περιηγέι γαίων.
Μετάφραση
Άκουσε τα τέσσερα ριζώματα-πηγές όλων των πραγμάτων:
Ο ∆ίας ο λαμπερός, η Ήρα που δίνει ζωή, και ο Αϊδωνέας
και η Νήστις, η οποία δημιουργεί με τα δάκρυά της τις πηγές για τους θνητούς.
………………………………………………………………………………………….
Μια διπλή ιστορία θα πω: Μια φορά συνέβη και βγήκε το ένα μόνο από τα πολλά, μιαν άλλη
αυτό χωρίστηκε πάλι για να γίνουν από το ένα πολλά, φωτιά και νερό και γη και το απεριόριστο
ύψος του αέρα και ξέχωρα απ’ αυτά το ολέθριο Νείκος, ισοδύναμο παντού, και ανάμεσά τους η
Φιλότητα, ίση σε μήκος και σε πλάτος.
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………………………………
………………
………………
………………
………………
……….
Αλλά
ά ο Σφαίρος, ίσος από παντού με τον εαυτό του κα
αι ολότελα δίχως
δ
όρια,
μένειι σταθερός κά
άτω από τη στενή
σ
κάλυψ
ψη της Αρμοννίας, ένας ολλοστρόγγυλοος
Σφαίρρος που χαίρρεται μέσα σττην κυκλική μοναξιά του
υ.

ΠΑ
ΑΡΜΕΝΙΙ∆ΗΣ Ο ΕΛΕΑΤ
ΤΗΣ
Φιλόσ
σοφος ο οποίίος γεννήθηκ
κε το 515 π.Χ. στην Ελέέα της
Κάτω Ιταλλίας και πέθα
ανε γύρω σττο 440 π.Χ. Α
Ανήκε σε πλλούσια
και ισχυρή
ή πολιτική οικογένεια
ο
τ Ελέας, σ
της
στην οποία, όπως
παραδίδετται, επιτέλεσ
σε ο ίδιος κα
αι νομοθετικό έργο. Καττά την
παράδοση υπήρξε μα
αθητής του Ξενοφάνη, χωρίς όμω
ως να
θεωρείται συνεχιστής του φιλοσοφικού του σ
συστήματος. Είναι
επίσης πιθανόν να είχε
ε
προσωπ
πικές σχέσειις με ορισμ
μένους
Πυθαγόρεειους φιλοσό
όφους. Ο Παρμενίδης
Π
θθεωρείται ιδδρυτής
της Ελεατικής Φιλοσο
οφικής Σχολή
ής της φιλοσοοφίας και μα
αθητές
του υπήρξξαν ο Ζήνων και ο Μέλισ
σσος.
Ο Πλά
άτωνας σε ένα
έ από τα πιο σημανττικά του έργγα, το
διάλογο Παρμενίδη,
Π
αναφέρεται
α
α
ακριβώς
στη
ην προσωπικ
κότητά
του και στη
σ θεωρία του για το ον. Αντιτάσ
σσει μάλιστα τον
Παρμενίδη
η, το φιλό
όσοφο του είναι στονν Ηράκλειτο
ο, το
φιλόσοφο του γίγνεσθα
αι.
Ο Παρμενίδης είναι ο πρώ
ώτος που ασχχολήθηκε συ
υστηματικά με
μ το θεμελιώ
ώδες ερώτημ
μα της
ελληννικής μεταφ
φυσικής: «Ποια είναι η φύση του πραγματικοού όντος;» ((οντολογία). Στην
προσπάθειά του να
ν δώσει κά
άποια απάντη
ηση καθόρισ
σε το πλαίσιοο εντός του οποίου έπρεεπε να
κινηθθεί η σχετική
ή συζήτηση.
Σ
Σώθηκαν
αποοσπάσματα από
α το έργο του από τονν Σέξτο τον Εμπειρικό κκαι τον Σιμπ
πλίκιο.
Το έρργο είχε μορφ
φή ποιήματοος και ως πιθανός του τίτλλος παραδίδεεται το Περί Φύσεως.
Οι φιιλοσοφικές απόψεις
Στο προοίμιο του έργου του
Σ
τ ο Παρμεενίδης παρου
υσιάζει τον εαυτό
ε
του σα
αν ένα έφηβο, τον
οποίοο η ορμή τουυ για γνώση τον
τ οδηγεί στον
σ
κόσμο των
τ θεών. Εκ
κεί μια θεά ττου υπόσχετα
αι πως
θα τοον μυήσει στη γνώση καιι θα του αποκαλύψει τηνν πραγματικόότητα του όνντος. Στη συννέχεια
ο Πα
αρμενίδης απ
ποκαλύπτει το γενικότεερο φιλοσοφ
φικό του προβληματισμόό. Αποδέχετται τη
μοναδικότητα, τη
ην ενότητα και
κ την αιω
ωνιότητα του
υ ανώτατου όντος, αδυνατώντας όμω
ως να
κ
και τη μεταβλητότητά του.
καταννοήσει την κινητικότητα
Α
Αποκλείει
τηνν αρχή και το
τ τέλος, τη γένεση και το
τ θάνατο, την
τ αύξηση κκαι τη φθορά
ά, την
κίνησ
ση και τη μετταβολή, τη διαιρετότητα και την ασυννέχεια του όνντος.
Ο απόψεις του Παρμεενίδη για τον
Οι
τ
κόσμο και την πραγματικότη
π
ητα μπορού
ύν να
συμπ
πυκνωθούν στις παρακάτω
ω φράσεις:
Α Η έσχατη πραγματικόττητα είναι γεεμάτη από ονν, αδιάβρωτη
Α.
η από το μηδδέν και το κεενό. Ο
κόσμ
μος που μας περιβάλλει
π
ε
είναι
γεμάτος από μέρα και
κ νύχτα, που
π είναι τα δύο απαράλλλακτα
φυσικ
κά αντίγραφα
α του όντος.
Β Όπως το ον
Β.
ο ισορροπεί –στατικά– παντού,
π
σαν μια τέλεια σφαίρα,
σ
έτσι και ο κόσμο
ος. Το
φως και
κ η νύχτα είναι
ε
ισόρροπ
πα και ισοδύύναμα στον κόσμο.
κ
Γ Το ον και ο κόσμος διέέπονται από μια δύναμη που
Γ.
π ονομάζεεται ∆ίκη, Αννάγκη ή Μοίίρα. Η
δύναμ
μη αυτή εγγυυάται τη διαττήρηση του όντος
ό
μέσα στο
σ όριά τουυ, καθώς και τη λειτουργίία του
κόσμ
μου σύμφωνα
α με τα ορισμ
μένα μέτρα και
κ τη νομοτέέλειά του.
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Ανθολόγηση
Αρχαίο κείμενο
…χρεώ δε σε πάντα πυθέσθαι
ημέν αληθείης ευκυκλέος ατρεμές ήτορ
ηδέβροτών δόξας, ταις ουκ ένι πίστις αληθής.
αλλ’ έμπης και ταύτα μαθήσεαι, ως τα δοκούντα
χρην δοκίμως είναι διά παντός πάντα περώντα.
………………………………………………………………………………………….
χρη το λέγειν τε νοείν τ’ εόν έμμεναι· έστι γαρ είναι,
μηδέν δ’ ουκ εστίν, τα σ’ εγώ φράζεσθαι άνωγα.
πρώτης γαρ σ’ αφ’ οδού ταύτης διζήσιος [είργω] .
αυτάρ έπειτ’ από της, ην δη βροτοί ειδότες ουδέν
πλάττονται, δίκρανοι, αμηχανίη γαρ εν αυτών
στήθεσιν ιθύνει πλακτόν νοόν· οι δε φορούνται
κωφοί όμως τυφλοί τε, τεθηπότες, άκριτα φύλα,
οίς το πέλειν τε και ουκ είναι ταύτον νενόμισται
κου ταυτόν, πάντων παλίντροπός εστί κέλευθος.
………………………………………………………………………………………….
Ταυτόν δ’ εστί νοείν τε και ούνεκεν έστι νόημα.
Ου γαρ άνευ του εόντος, εν ώι πεφατισμένον έστιν,
ευρήσεις το νοείν. Ουδέν γάρ < ή > έστιν ή έσται
άλλο πάρεξ του εόντος, επεί το γε Μοίρ’ επέδησεν
ούλον ακίνητον τα’ εμέναι, τώι πάντ’ όνομ’ έσται,
όσσα βροτοί κατέθεντο πεποιθότες είναι αληθή,
γίγνεσθαι τε και όλλυσθαι, είναι τε και ουχί, και
τόπον αλλάσσειν διά τε χρόα φανόν αμείβειν.
Μετάφραση
Είναι ανάγκη να τα μάθεις όλα, τόσο την ακλόνητη καρδιά της καλοστρογγυλεμένης Αλήθειας
όσο και τις γνώμες των θνητών που δεν έχουν μέσα τους αληθινή βεβαιότητα. Ωστόσο, θα
μάθεις κι αυτά, πώς θα έπρεπε να είναι μ’ έναν πιθανό τρόπο αυτό το φαινομενικό που
διαπερνά τα πάντα ολότελα.
………………………………………………………………………………………….
Αυτό για το οποίο μπορεί κάνεις να μιλάει και να σκέφτεται πρέπει να υπάρχει.
Γιατί το ον υπάρχει, ενώ το μηδέν δεν μπορεί να υπάρχει. Αυτά σου προτρέπω να λες. Γιατί σε
αποτρέπω από την πρώτη αυτή μέθοδο έρευνας και έπειτα πάλι από εκείνον το δρόμο στον
οποίο περιπλανιόνται οι θνητοί που δεν ξέρουν τίποτε, οι δικέφαλοι άνθρωποι. Αυτοί
συμπεριφέρονται σαν κωφοί μαζί και τυφλοί άνθρωποι που τα ’χουν χαμένα, άκριτος όχλος.
Αυτοί θεωρούν το είναι και το μη-είναι το ίδιο και όχι το ίδιο και ότι σε όλα υπάρχει μια
αμφίδρομη πορεία.
………………………………………………………………………………………….
Το ίδιο πράγμα είναινα σκεφτόμαστε κάτι και η σκέψη πως αυτό υπάρχει.
Γιατί δεν θα βρεις τη σκέψη χωρίς το ον που σε σχέση με αυτό εκφράζεται η σκέψη. Τίποτα δεν
υπάρχει ούτε θα υπάρχει άλλο εκτός από το ον, γιατί αυτό η Μοίρα το ανάγκασε να υπάρχει ως
ένα όλον και ακίνητο. Για αυτό όλα θα είναι απλά ονόματα, όσα οι θνητοί έταξαν πεπεισμένοι
πως είναι αληθινά, τη γένεση και τη φθορά, το είναι και το όχι, αλλαγή του τόπου και
μεταλλαγή φανερού χρώματος.
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ΖΗ
ΗΝΩΝ Ο ΕΛΕΑΤ
ΤΗΣ
Φ
Φιλόσοφος
π γεννήθηκ
που
κε στην Ελέέα της Κάτω
ω Ιταλίας αννάμεσα
στο 490
4 και το 485
4 π.Χ. Ήτταν φίλος τοου Παρμενίδη και κατ’ άλλους
ά
θετόςς γιος του –άρα
–
συνδεδδεμένος και αυτός με τους
τ
πυθαγόόρειους
κύκλοους– και ένθθερμος οπαδός της φιλοσ
σοφίας του. Υπερασπίστηκε με
πάθος τις απόψεεις του δασ
σκάλου του και ιδιαίτερ
ρα τη θέση ότι η
πραγματικότητα είναι μια και
κ μοναδική
ή. Για αυτό
ό το λόγο όλα
ό
τα
επιχειρήματά τουυ ήταν ενανττίον της πολλλαπλότητας και της υπόόθεσης
ότι τα
τ πράγματα
α κινούνται. ∆ίδαξε για
α ένα χρονικ
κό διάστημα
α στην
Αθήννα και ανάμεσα στους μα
αθητές του υπ
πήρξε και ο Περικλής.
Π
Σ νεανική μάλλον ηλικία
Σε
α έγραψε ένα έργο, πιθα
ανόν γύρω στο 460
π.Χ., το οποίοο, σύμφωνα
α με τον Πρόκλο, περιείχε
π
σα
αράντα
επιχειρήματα καττά της πολλα
απλότητας, από
α τα οποίία όμως σώθθηκαν μόνο δύο. Το έργγο του
αραδοχές κα
αι τα
είναι γραμμένο με παράδοοξο τρόπο. Ξεκινώνταςς από τις βασικές πα
συμπ
περάσματα των
τ
αντιπάλλων του Πα
αρμενίδη, έφτανε σε δύο
δ
αντιφαττικά μεταξύ τους
συμπ
περάσματα, φέρνοντάς
φ
τοους έτσι σε δύύσκολη θέση
η.
Ο Πλάτων στο έργο τουυ Παρμενίδης αναφέρετα
αι στον Ζήνωνα, ενώ ο Αριστοτέλη
ης τον
αποκαλεί ευρέτη της
τ διαλεκτικ
κής.
Π
Πέθανε
μετά το 430 π.Χ. και οπωσδή
ήποτε πριν από
α το 415 π.Χ. και, εά
άν πιστέψουμ
με την
παράδοση, έπειτα
α από φρικτά βασανισττήρια, επειδδή είχε πάρεει μέρος σε μια επανάσ
σταση
ενανττίον κάποιουυ τυράννου.
Οι φιιλοσοφικές απόψεις
Α
Απόλυτα
δική
ή του διδασκ
καλία ο Ζήνω
ων δεν παρου
υσίασε. Τον απασχολούσ
σε με ποιον τρόπο
θα αποδείξει
α
ότι το αντίθθετο από αυτό που υποστήριζε ο Παρμεννίδης είναι στην
πραγματικότητα αδύνατο, επ
πομένως ότι δεν μπορεί να υπάρχειι πολλαπλόττητα ούτε κίίνηση,
ούτε γένεση καιι φθορά, για
ατί, αν τα δεχτούμε
δ
όλλα αυτά, τόττε γεννιούντται πάντοτε μόνο
αντιφ
φάσεις.
Ο Ζήνων ανέπ
πτυξε εξαιρεετική ικανότη
ητα στις έμμεσες αποδείξξεις.
Ο αποδείξειςς του στρέφοονταν εναντίοον της πολλα
Οι
απλότητας (έένα πολλαπλλό σώμα πρέπ
πει να
μερίζζεται σε απείίρως πολλά και απείρωςς μικρά κομμ
μάτια, που τοο ένα βρίσκεται σε απόσ
σταση
από το
τ άλλο), εναντίον της κίνησης
κ
(οι περιφημότερ
π
ες παραδοξοολογίες του: ο Αχιλλέας και η
χελώννα, το βέλοος που πετάεει και ηρεμεεί) και ενανντίον της ύπ
παρξης του χχώρου (το καθετί
κ
βρίσκ
κεται μέσα σε
σ ένα χώρο, μέσα σε τι είναι
ε
όμως αυ
υτός ο χώρος;). Γνωστή είναι και η εικόνα
ε
με τοο κεγχρί πουυ δεν βγάζειι κανέναν ήχο όταν πέφ
φτει σπυρί σπυρί,
σ
και κάνει γδούπο
ο όταν
πέφτεει με το σακ
κί. Αυτός ο γδούπος λοογικά αποτελλείται από το
τ άθροισμα χιλιάδων τίίποτα.
«Αυττές οι έξυπ
πνες και λεεπτολόγες διερευνήσεις δεν μποροούσαν να δδώσουν λύσ
ση σε
συγκεεκριμένα πρροβλήματα, ήθελαν
ή
όμωςς να πουν πως
π ο κόσμοος των αισθή
ήσεων δεν μπορεί
μ
παρά να περιέρχεεται σε αμηχα
ανία μπροστά στο νου» (Paul
(
Kroh).
Ανθοολόγηση
Αρχα
αίο κείμενο
Ει ποολλά εστί, κα
αι μεγάλα εσστί και μικρά
ά· μεγάλα μεεν ώστε άπειιρα το μέγεθος είναι, μικκρά δ’
ούτως ώστε μηδέέν έχειν μέγγεθος· ει μη έχοι μέγεθο
ος το ον, ουυδ’ αν είη· ει γαρ άλλω
ω όντι
μ
γαρρ μηδενός όνντος, προσγεννομένου δε, ουδέν
προσγγένοιτο, ουδέέν αν μείζονν ποιήσειεν· μεγέθους
οιόν τε εις μέγεθοος επίδουναι·· και ούτως αν
α ήδη το πρροσγινόμενονν ουδέν είη· εει δε απογινο
ομένου
το έτεερον μηδέν έλαττον
έ
έστα
αι μηδέ αυ προσγινομένο
π
ου αυξήσεταιι, δήλον ότι το προσγενο
ομένον
ουδένν ην ουδέ τοο απογενομέννον· ει δε έσστιν, ανάγκη
η έκαστον μέέγεθος τι έχεειν και πάχο
ος και
απέχεειν αυτού το έτερον από του ετέρου· και
κ περί του προύχοντος ο αυτός λόγγος· και γαρ εκείνο
ε
έξει μέγεθος
μ
και προέξει
π
αυτού τι· όμοιον δη τούτο άπα
αξ τε ειπείν και
κ αεί λέγεινν· ουδέν γαρ αυτού
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τοιούύτον έσχατον έσται ούτε έτερον
έ
προς έτερον ουκ έσται. ούτωςς ει πολλά εστιν, ανάγκη
η αυτά
μικρά
ά τε είναι καιι μεγάλα· μικρρά μεν ώστε μη έχειν μέγεεθος, μεγάλα
α δε ώστε άπεειρα είναι.
………………………………
………………
………………
………………
………………
……….
∆εύτεερος δ’ ο καλλούμενος Αχχιλλεύς. Έστι δ’ ούτος όττι το βραδύτα
ατον ουδέποττε καταληφθή
ήσεται
θέον υπό του ταχχίστου. Έμπρροσθεν γαρ αναγκαίον
α
ελλθείν το διώ
ώκον, όθεν ώ
ώρμησε το φεεύγον,
ώστ’ αεί τι προέχχειν αναγκαίοον το βραδύττερον. Έστι δε
δ και ούτος ο αυτός λόγγος τώι διχοττομείν,
διαφέέρει δ’ εν τώιι διαιρείν μη δίχα το προσσλαβανόμενο
ον μέγεθος (Α
Αριστοτέλης, Φυσικά Ζ 9.239 Β
14).
Μετά
άφραση
Αν υπ
πάρχει μια πολλαπλότητ
π
α πραγμάτωνν, αυτά είναιι και μεγάλα
α και μικρά· ττόσο μεγάλα
α ώστε
να φττάνουν να είίναι άπειρα στο
σ μέγεθος, τόσο μικρά ώστε να μη
ην έχουν καθθόλου μέγεθο
ος. Αν
το ονν δεν είχε μέγεθος, δεν θα
θ μπορούσε να υπάρχει.. Αν το προσ
σθέταμε σ’ ά
άλλο ον, δεν θα το
έκανεε πιο μεγάλλο, γιατί ένα
α μηδαμινό μέγεθος που
υ προστίθετα
αι δεν μπορρεί να αυξήσ
σει το
μέγεθθος. Και έτσι το προστιθθέμενο δεν θα
α ήταν τίποττε. Και αν αυυτό αφαιρεθεεί, το άλλο δεν
δ θα
είναι λιγότερο ούύτε πάλι με προσθήκη
π
θα
α μεγαλώσειι. Είναι φανεερό πως αυτόό που προσττέθηκε
και αφαιρέθηκε
α
δ ήταν τίποοτε. Αλλά ανν υπάρχει, κά
δεν
άθε πράγμα πρέπει
π
να έχχει κάποιο μέέγεθος
και πάχος
π
και να απέχει το έννα από το άλλλο. Και για το
τ μέρος πουυ βρίσκεται μ
μπροστά από
ό αυτό
ισχύεει το ίδιο επιιχείρημα. Για
ατί και εκείννο θα έχει μέέγεθος και θα
α υπάρχει κά
άτι πριν από αυτό.
Κι αυυτό είναι το ίδιο πράγμα
α να το πούμε μια φορά
ά και να το λέμε πάντοττε. Επειδή κανένα
κ
μέροςς του όντος δεν
δ θα είναι το τελευταίοο και ούτε είνναι δυνατό το
τ ένα να μηνν έχει σχέση με το
άλλο.
Επομ
μένως, αν υπάρχει πολλα
απλότητα πρα
αγμάτων, αυτά τα πράγμ
ματα είναι αννάγκη να είναι και
μικρά
ά και μεγάλα
α, τόσο μικρά
ά που να μηνν έχουν τελικ
κά καθόλου μέγεθος,
μ
τόσ
σο μεγάλα ώσ
στε να
είναι άπειρα.
………………………………
………………
………………
………………
………………
……….
∆εύτεερο επιχείρη
ημα είναι αυυτό που ονομ
μάζεται Αχιλλλέας. Σύμφ
φωνα με αυττό, ένα βραδδύτατο
σώμα
α δεν πρόκειιται ποτέ να φτάσει ένα ταχύτατο κα
αθώς τρέχει. Γιατί είναι ανάγκη αυττό που
κυνηγγάει το άλλλο να έρθειι πρώτα στοο σημείο απ
π’ όπου αυττό που φεύύγει ξεκίνησ
σε. Το
αποτέέλεσμα είναιι να προπορεεύεται πάντοοτε κατά τι το
ο βραδύτεροο σώμα. Κι α
αυτό το επιχεείρημα
είναι ίδιο με της διχοτομίας, με τη διαφοορά πως δενν διαιρεί σε δύο ίσα μέρρη το μέγεθο
ος που
κάθε φορά προκύύπτει.

ΑΝ
ΝΑΞΑΓΟ
ΟΡΑΣ
Φ
Φιλόσοφος,
μ
μαθηματικός
ς και αστροννόμος από τις Κλαζομενέές της
Μικρράς Ασίας, ο οποίος γεεννήθηκε τοο 499/498 ππ.Χ. Το 462
2 π.Χ.
εγκατταστάθηκε στην
σ
Αθήνα και έγινε φίλος
φ
του Πεερικλή και άλλων
ά
σημα
αντικών Αθη
ηναίων εκείννης της εποοχής, ενώ ήταν γνωστό
ός του
Σωκρράτη και του Ευριπίδη.
Ε
Ενδιαφέρον
γ την επίδδραση που άσκησε ο Α
για
Αναξαγόρας στον
Περικ
κλή παρουσ
σιάζει το ακ
κόλουθο απόόσπασμα αππό τον πλατωνικό
διάλοογο Φαίδρο (270
(
α):
Ο το υψηλόόνουν και Περικλής προς
π
τωί εευφυής εκτή
ήσατο.
Προσσπεσών γαρ οίμαι τοιο
ούτωι όντι Αναξαγόρα
αι, μετεωρολλογίας
εμπληησθείς και επ
πί φύσιν νουυ τε και ανοίας αφικόμεννος, ων δη πέρι
π
τον πολλύν λόγον επ
ποιείτο
Αναξα
αγόρας, εντεύθεν είλκυσεεν επί την τωνν λόγων τέχννην το πρόσφ
φορον αυτήι.
(Ο
Ο Περικλής πρόσθεσε στα
σ φυσικά του χαρίσμα
ατα και τηνν υψηλοφροσ
σύνη. Γιατί, όπως
νομίζζω, γνωρίστη
ηκε με τον Αναξαγόρα,
Α
π είχε ήδη αυτή την ιδιόότητα, και εννδιατρίβοντα
που
ας στη
μελέττη της φύση
ης, κατανοώνντας την αλληθινή φύση του νου κα
αι της μωρία
ας (θέματα για
γ τα
οποία
α έδειχνε ιδια
αίτερο ενδια
αφέρον ο Ανα
αξαγόρας), άντλησε
ά
από αυτή την πη
ηγή ό,τι μπορούσε
να συυμβάλει στηνν τέχνη του λόγου).
λ
(Μεττάφραση: ∆η
ημοσθένης Κούρτοβικ)
Κ
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Οι απόψεις του για τα αστέρια και τον κόσμο, η άποψή του ότι ο Ήλιος είναι ένα
πυρακτωμένο μέταλλο και ίσως η υπόνοια ότι ήταν άθεος φαίνεται ότι σκανδάλισαν τους
Αθηναίους, οι οποίοι δεν δίστασαν να τον σύρουν σε δίκη. Κατηγορήθηκε από το γνωστό
Αθηναίο δημαγωγό Κλέωνα για ασέβεια και καταδικάστηκε σε πρόστιμο πέντε ταλάντων.
Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, δεν κατηγορήθηκε μόνο για ασέβεια αλλά και για μηδισμό
και καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο. Κατέφυγε στη Λάμψακο, όπου και πέθανε γύρω στο
428/427 π.Χ. Στα λίγα χρόνια που έμεινε εκεί τιμήθηκε ιδιαίτερα από τους κατοίκους της
πόλης, οι οποίοι μάλιστα σεβάστηκαν την επιθυμία του τα παιδιά της πόλης να έχουν διακοπές
το μήνα που θα πέθαινε.
Ασχολήθηκε με τα μαθηματικά, την αστρονομία, τη βιολογία και την ιατρική.
Αν και ο Πλάτωνας αναφέρει ότι ο στοχαστής έγραψε πολλά βιβλία, το πιθανότερο είναι να
έγραψε μόνο ένα, το οποίο αργότερα πήρε τον τίτλο Περί Φύσεως. Μάλιστα, σύμφωνα με τον
Πλάτωνα, ένα βιβλίο του πουλιόταν στην Αθήνα έναντι μιας περίπου αττικής δραχμής
(Πλάτωνος Απολογία 26 α). Είναι το πρώτο βιβλίο που γνωρίζουμε ότι πουλιόταν. Από το
κείμενο αυτό σώθηκαν πολλά αποσπάσματα.
Οι φιλοσοφικές απόψεις
Η κοσμογονία
Ο Αναξαγόρας πίστευε, όπως και ο Αναξίμανδρος και ο Εμπεδοκλής, στην ύπαρξη μιας
συμπαγούς μάζας ύλης πριν από την εμφάνιση του κόσμου. Ωστόσο υποστήριξε ότι περιείχε
ανακατεμένα όλα τα σπέρματα, τα αντίθετα και τα στοιχειακά υλικά όλων των πραγμάτων,
άπειρα ως προς τον αριθμό, που υπάρχουν στον κόσμο, τα οποία συνδυάζονται και
μεταβάλλονται. ∆ηλαδή την πρωταρχική εκείνη στιγμή βασίλευε απόλυτη απροσδιοριστία. Ο
Αναξαγόρας δεν απέδιδε τη σημερινή πολλαπλότητα του κόσμου σε μια αρχική ενότητα, ούτε
δεχόταν ότι υπάρχουν πράγματι γένεση και αλλαγή, ενώ, αντίθετα από τους ατομικούς,
θεωρούσε ότι η ύλη και το μέγεθος είναι επ’ άπειρο διαιρετά.
Ο Αναξαγόρας αντικαθιστά με αυτό τον τρόπο την ιδέα ενός σύμπαντος που αναπτύσσεται
ευθύγραμμα με αφετηρία κάτι που είναι απροσδιόριστο προς κάτι που είναι απόλυτα
προσδιορισμένο, με τη σαφώς πιο πολύπλοκη ιδέα ενός κόσμου του οποίου οι ποικίλες φάσεις
καθορίζονται από τις ισορροπίες και τις προκαθορισμένες συνδέσεις των συστατικών του
στοιχείων. Κανένα από αυτά τα στοιχεία –σπέρματα– δεν είναι απόλυτα πρωταρχικό ούτε
ξεκομμένο από τα υπόλοιπα, αλλά η μόνη ουσιαστική διαφορά του από τα άλλα είναι ο
ιδιαίτερος τρόπος οργάνωσής του.
Η πρωταρχική άμορφη και αδιαμόρφωτη μάζα κινήθηκε κάποτε από μια διανοητική
δύναμη, το νου. Ο νους κινεί την πρωταρχική μάζα της ύλης και τη θέτει σε στροβιλική κίνηση,
που συνεχώς επιταχύνεται και προκαλεί, σύμφωνα με μηχανικούς νόμους, τον αποχωρισμό των
πραγμάτων και τη διάταξη αυτού του κόσμου. Ο Αναξαγόρας δεν αποδίδει κάποια θεϊκή ή
πνευματική δύναμη στο νου, αλλά τον θεωρεί μια υλική αρχή, αν και είναι η «πιο λεπτή και
αραιή» από όλες τις ουσίες, η οποία, σε αντίθεση με τα άλλα όντα, είναι καθαρή από την
πολλαπλότητα των σπερμάτων της φύσης.
Αστρονομία και μετεωρολογία
Οι αστρονομικές απόψεις του Αναξαγόρα είναι σαφώς πιο ορθολογικές από εκείνες των
προγενέστερών του, ιδιαίτερα η άποψη ότι ο Ήλιος (λίγο πιο μεγάλος σε μέγεθος από την
Πελοπόννησο), η Σελήνη (η οποία προέρχεται από τη Γη και έχει πεδιάδες και φαράγγια πάνω
της) και τα άστρα είναι πελώριες διάπυρες μάζες. Η Σελήνη μάλιστα, παρ’ όλο που είναι
διάπυρη μάζα, οφείλει τη λάμψη της στον Ήλιο.
Ο Αναξαγόρας πίστευε ότι η Γη είναι επίπεδη και μετέωρη και ουσιαστικά επιπλέει μέσα
στον πανίσχυρο αέρα. Η θάλασσα προήλθε από τα ποτάμια και αυτά με τη σειρά τους από τη
βροχή και τα νερά που τρέχουν μέσα στη Γη.
Βιολογία
Βασική θέση του Αναξαγόρα σχετικά με τη γένεση της ζωής ήταν ότι αυτή προήλθε –
εκκολάφθηκε– από το υγρό στοιχείο, το νερό. Η άποψη αυτή είναι σχεδόν ταυτόσημη με του
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Αναξίμανδρου, όμως η ιδέα ότι η ζωή πολλές φορές έπεσε στη Γη με τη βροχή –αφού η
εξάτμιση του νερού συμπαρασύρει σπέρματα οργανισμών– μπορεί να είναι παράξενη, αλλά
αποτελεί δική του συνεισφορά στη σκέψη. Τέλος, μόλις η ζωή εκκολαφθεί, βγαίνει στη γη και
επεκτείνεται με την αναπαραγωγή.
Ανθολόγηση
Αρχαίο κείμενο
Ομού χρήματα πάντα ην, άπειρα και πλήθος και σμικρότητα και γαρ το σμικρόν άπειρον ην και
πάντων ομού εόντων ένδηλον ην υπό σμικρότητος. Πάντα γαρ αήρ τε και αιθήρ κατείχεν,
αμφότερα άπειρα εόντα. Ταύτα γαρ μέγιστα ένεστιν εν τοις σύμπασι και πλήθει και μεγέθει.
………………………………………………………………………………………….
Ούτε γαρ του σμικρού έστι το γε ελάχιστον, αλλ’ έλασσον αεί (το γαρ εόν ουκ έστι το μη ουκ είναι)
–αλλά και του μεγάλου αεί έστι μείζον και ίσον εστί τώι σμικρώι πλήθος, προς εαυτό δε έκαστον
εστι και μέγα και σμικρόν.
………………………………………………………………………………………….
Τα μεν άλλα παντός μοίραν μετέχει, νους δε εστίν άπειρον και αυτοκρατές και μέμεικται ουδενί
χρήματι, αλλά μόνος αυτός εφ’ εαυτού εστίν.[…] Έστι γαρ λεπτότατον τε πάντων χρημάτων και
καθαρώτατον, και γνώμην γε περί παντός πάσαν ίσχει και ισχύει μέγιστον και όσα γε ψυχήν έχει,
και ταμείζω και τα ελάσσω, πάντων νους κρατεί.
………………………………………………………………………………………….
Τούτων δε ούτως εχόντων χρη δοκείν ενείναι πολλά τε και παντοία εν πάσι τοις συγκρινομένοις
και σπέρματα πάντων χρημάτων και ιδέας παντοίας έχοντα και χροιάς και ηδονάς.
………………………………………………………………………………………….
Αναξαγόρας μεν τον αέρα πάντων φάσκων έχειν σπέρματα και ταύτα συγκαταφερόμενα τωι ύδατι
γεννάν τα φυτά...
(Όλα τα αποσπάσματα εκτός από το τελευταίο προέρχονται από τα Φυσικά του Σιμπλίκιου. Το
τελευταίο προέρχεται από το σύγγραμμα Περί φυτών ιστορίαι του Θεόφραστου.)
Μετάφραση
Όλα τα πράγματα ήταν μαζί, άπειρα τόσο στο πλήθος όσο και στη μικροσκοπικότητα, γιατί και
το μικρό ήταν άπειρο. Και καθώς όλα ήταν μαζί, κανένα δεν ξεχώριζε, λόγω της
μικροσκοπικότητάς τους, γιατί ο αέρας και ο αιθέρας κρατούσαν υποταγμένα όλα τα πράγματα,
όντας και οι δύο άπειροι. Γιατί αυτά είναι τα μεγαλύτερα συστατικά στο μείγμα όλων των
πραγμάτων, τόσο στο πλήθος όσο και στο μέγεθος.
………………………………………………………………………………………….
Ούτε και υπάρχει το ελάχιστο κομμάτι του μικρού, αλλά υπάρχει πάντα ένα μικρότερο κομμάτι
(γιατί αυτό που είναι δεν είναι δυνατό να πάψει να είναι). Επίσης, υπάρχει πάντα κάτι
μεγαλύτερο από το μεγάλο. Και, ως προς το πλήθος, είναι ίσο με το μικρό, γιατί κάθε πράγμα
είναι προς τον εαυτό του και μεγάλο και μικρό.
………………………………………………………………………………………….
Όλα τα άλλα έχουν ένα μέρος από το καθετί, αλλά ο νους είναι άπειρος και αυτοκυβέρνητος και
δεν είναι ανάμεικτος με τίποτα, αλλά είναι μόνος και αυτοσύστατος. […] Γιατί είναι το
λεπτότερο και το καθαρότερο από όλα τα πράγματα ξέρει τα πάντα για το καθετί και έχει τη
μεγαλύτερη ισχύ. Ο νους ελέγχει όλα τα έμψυχα, τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα.
………………………………………………………………………………………….
Και αφού αυτά έχουν έτσι, πρέπει να υποθέσουμε ότι σε όλα όσα συνενώνονται ενυπάρχουν
πολλά πράγματα κάθε λογής, σπέρματα όλων των πραγμάτων με όλα τα είδη σχημάτων,
χρωμάτων και γεύσεων.
………………………………………………………………………………………….
Ο Αναξαγόρας, όταν λέει ότι ο αέρας περιέχει σπέρματα από όλα τα πράγματα και ότι αυτά τα
σπέρματα, πέφτοντας στη γη με τη βροχή, γεννούν τα φυτά…
(Μετάφραση: ∆ημοσθένης Κούρτοβικ)
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ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Το πρόσωπο και η διδασκαλία του Πυθαγόρα είναι θέματα
μάλλον σκοτεινά. Από το έργο του τίποτε δεν σώθηκε, οι
αρχαίες, βιογραφικές κυρίως ειδήσεις (από το ∆ιογένη το
Λαέρτιο, τον Ιάμβλιχο, τον Πορφύριο), είναι γεμάτες
ανεκδοτολογικά στοιχεία.
Οι παλαιότερες μαρτυρίες για το πρόσωπο του Πυθαγόρα
προέρχονται από τον Ηράκλειτο (Πυθαγόρης Μνησάρχου
ιστορίην ήσκησεν ανθρώπων μάλιστα πάντων και εκλεξάμενος
ταύτα εποιήσατο εαυτού σοφίην, πολυμαθίην, κακοτεχνίην,
δηλαδή ο Πυθαγόρας, ο γιος του Μνησάρχου, άσκησε την
έρευνα περισσότερο από όλους τους ανθρώπους και,
διαλέγοντας αυτές τις ιδιότητες, οικειοποιήθηκε τη σοφία, την
πολυμάθεια και τη δολιοτεχνία), τον Ηρόδοτο (…οία Έλλησι τε ομιλήσαντα και Ελλήνων ου τώι
ασθενεστάτω σοφιστή Πυαθγόρη, δηλαδή γιατί είχε συναναστραφεί με Έλληνες [ο Ζάλμοξης]
και ανάμεσά τους με τον Πυθαγόρα, που δεν ήταν κατώτερος από τους σοφούς…), αλλά και
από τον Εμπεδοκλή, τον Ίωνα τον Χίο και τον Ξενοφάνη.
Σύμφωνα λοιπόν με τις περισσότερες παραδόσεις και πληροφορίες, ο Πυθαγόρας
καταγόταν από τη Σάμο, στην οποία γεννήθηκε γύρω στα 570 π.Χ. Το 530 π.Χ. αναγκάστηκε
να εγκαταλείψει την πατρίδα του για να αποφύγει την τυραννίδα του Πολυκράτη. Ίδρυσε στον
Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας ένα φιλοσοφικό, αριστοκρατικό σύνδεσμο με αυστηρές ηθικές και
θρησκευτικές αρχές. Ο σύνδεσμος αυτός αποτελούσε μια γενικότερη κίνηση με πολλαπλές
επιδιώξεις (φιλοσοφικός στοχασμός, θεωρητική και πρακτική φυσική επιστήμη,
μεταρρυθμίσεις σε θρησκευτικές και ηθικές παραδόσεις, αδελφικός δεσμός των οπαδών κ.λπ.).
Ο όμιλος αυτός ίσως θα μπορούσε να συγκριθεί με τα μοναχικά τάγματα. Η κίνηση αυτή
ασκούσε σημαντική επιρροή στον Κρότωνα, στον Τάραντα και το Μεταπόντιο στο οποίο ο
Πυθαγόρας μετοίκησε σε προχωρημένη ηλικία λόγω πολιτικών αναταραχών. Πέθανε στο
Μεταπόντιο γύρω λίγο πριν το 480 π.Χ.
Στην αρχαιότητα κυκλοφορούσαν αρκετά νόθα έργα του Πυθαγόρα, όπως τα Χρυσά Έπη
(71 εξάμετροι στίχοι με τις βασικές αρχές της πυθαγορικής ηθικής), και τα Πυθαγορικά
υπομνήματα, απομνημονεύματα, τα οποία δήθεν έγραψε ο Πυθαγόρας.
Ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για Πυθαγόρειους. Πρόκειται για τους μαθητές ή για
μεταγενέστερους οπαδούς του Πυθαγόρα. Ελάχιστα αποσπάσματά τους σώθηκαν από το
Φιλόλαο, ο οποίος ήταν σύγχρονος του Σωκράτη, και από τον Αρχύτα, που ήταν σύγχρονος του
Πλάτωνα. Ονόματα παλαιότερων Πυθαγόρειων μας είναι γνωστά από διάφορες πηγές:
Κέρκωψ, Πέτρων, Βροντίνος, Ίππασος, Καλλιφών, ∆ημοκίδης.
Η πολιτική επιρροή των Πυθαγόρειων ήδη από τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. είχε μειωθεί
ιδιαίτερα, ύστερα μάλιστα από μια αντιπυθαγορική επανάσταση. Τελευταία αναλαμπή ήταν ο
Αρχύτας ο Ταραντινός, διαπρεπής εκπρόσωπος των Πυθαγορείων, στον 4ο αιώνα π.Χ. όμως
λίγο μετά η φιλοσοφική αυτή κίνηση έσβησε.
Οι φιλοσοφικές απόψεις
∆εν είναι εύκολο να περιγράψει κάποιος τη διδασκαλία του Πυθαγόρα, καθώς υπάρχουν
ελάχιστες αναφορές για το πρόσωπο και το έργο του. Ο Πλάτωνας τον αναφέρει μόνο μία φορά
στην Πολιτεία, ενώ ο Αριστοτέλης δύο φορές στα Μεταφυσικά. Ο τελευταίος, αναφερόμενος
στη διδασκαλία των Πυθαγόρειων, επισημαίνει ότι αυτή παρουσίαζε αρκετές αποχρώσεις
(ομάδες) και ήταν αρκετά διαφοροποιημένη από την αρχική. Τις ομάδες αυτές των μαθητώνοπαδών τις κατέτασσαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους ακουσματικούς, των οποίων τα
ενδιαφέροντα ήταν κυρίως θρησκευτικά-θεολογικά, και τους μαθηματικούς που ενδιαφέρονταν
κυρίως για τα μαθηματικά.
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Η διδασκαλία για τη μετενσάρκωση
Σύμφωνα με τους Πυθαγόρειους, η ψυχή είναι ένας αθάνατος δαίμονας με θεία προέλευση.
Επίσης, είναι αναγκασμένη να ενσαρκώνεται συνεχώς σε διαφορετικά σώματα, περνώντας από
το ένα στο άλλο μετά το φυσικό θάνατο καθενός. Το σώμα παρουσιάζεται από τους
Πυθαγόρειους ως φυλακή της ψυχής, την οποία μπορεί να συμπαρασύρει, εφόσον αυτό
διαπράττει μιαρές πράξεις, με το να ενσαρκώνεται σε κατώτερα ζώα. Για να αποφύγει κανείς
αυτό το ενδεχόμενο πρέπει στην επίγεια ζωή του να μένει μακριά από μιαρές πράξεις. Και αυτό
θα το επιτύχει αν σεβαστεί μια σειρά από απαγορεύσεις (να μην τρώει κρέας και κουκιά, να μη
φοράει δαχτυλίδια κ.λπ.), και με την άσκηση και κυρίως μέσω της καλλιέργειας των ανώτερων
δυνάμεων της ψυχής – της μνήμης, του λόγου και της γνώσης. Έτσι, η φιλοσοφία (η μουσική
και τα μαθηματικά) γίνεται άσκηση με σκοπό την υπέρβαση των σωματικών περιορισμών και
την κάθαρση της ψυχής, για να μπορέσει η τελευταία να απελευθερωθεί από τον κύκλο της
μετενσάρκωσης για να φτάσει τελικά στη θεότητα από την οποία προέρχεται.
Μουσική και μαθηματικά
Όπως στον άνθρωπο υπάρχουν η ψυχή και το σώμα, έτσι και στον κόσμο δύο αρχές
βρίσκονται σε αντίθεση, το όριο (το πέρας) και το άπειρο. Στην περίπτωση αυτή η σύγκρουση
είναι φαινομενική, γιατί στην πραγματικότητα το πέρας είναι αυτό που διοικεί και οργανώνει
τον κόσμο. Η ύψιστη έκφραση του πέρατος είναι ο αριθμός, ο οποίος αποτελεί κλειδί για την
κατανόηση της τάξης που βάζει το πέρας στον κόσμο.
Η επιβεβαίωση αυτής της άποψης ερχόταν από το χώρο της μουσικής. Οι Πυθαγόρειοι
ανακάλυψαν μια σχέση απόλυτα σταθερή ανάμεσα στο μήκος των χορδών της λύρας και των
βασικών συγχορδιών (1/2 για την όγδοη, 3/2 για την πέμπτη και 4/3 για την τέταρτη ). Η
θαυμαστή ιδιότητα αυτών των αρμονικών σχέσεων έγκειτο στο ότι περιλάμβαναν τους τέσσερις
πρώτους φυσικούς αριθμούς (1, 2, 3, 4), το άθροισμα των οποίων ισούται με το 10, τον ιερό
αριθμό των ∆ελφών (Τετρακτύς).
Σε αυτή την αντίληψη για τις ιδιότητες των αριθμών, οι οποίοι εκφράζουν επιστημονικούς
όρους της πραγματικότητας και αναπαριστούν συμβολικά τη θεία τάξη, έχει τις ρίζες της όλη η
ανάπτυξη των πυθαγόρειων μαθηματικών, τα οποία ήταν ταυτόχρονα και επιστήμη και
αριθμητικός μυστικισμός. Όταν είχαν σχέση με το δεύτερο, οι αριθμοί άρχισαν να
εκλαμβάνονται ως σύμβολα της ζωής, των αρετών και των αξιών – π.χ., το 4, δηλαδή το δύο
στο τετράγωνο, ήταν το σύμβολο της δικαιοσύνης (πυθαγόρεια αριθμολογία).
Κανένας δεν μπορεί να αποφανθεί με βεβαιότητα τι έλεγε στους μαθητές του ο Πυθαγόρας,
γιατί η σιωπή που τηρούσαν ήταν ασυνήθιστα αυστηρή. Μερικά από αυτά όμως έγινα
πασίγνωστα: πρώτον, έλεγε ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Έπειτα, ότι μεταμορφώνεται σε άλλα
είδη ζώων. Επίσης, ότι όλα όσα συμβαίνουν επαναλαμβάνονται περιοδικά και ότι τίποτε δεν
είναι εντελώς καινούριο, και τέλος ότι όλα τα έμψυχα πλάσματα πρέπει να θεωρούνται
συγγενικά. Είναι φανερό ότι ο Πυθαγόρας ήταν ο πρώτος που εισήγαγε στην Ελλάδα αυτές τις
αντιλήψεις.
Ανθολόγηση
Αρχαίο κείμενο
Περί δε του άλλοτε άλλον γεγενήσθαι Ξενοφάνης εν ελεγείαι προσμαρτυρεί, ης αρχή, νυν αύτ’
άλλον έπειμι λόγον, δείξω δε κέλευθον.
Ο δε περί αυτού (Πυθαγόρου) φησίν ούτως έχει:
Και ποτέ μιν στυφελιζομένου σκύλακος παριόντα
φασίν εποικτίραι και τόδε φάσθαι έπος.
Παύσαι μηδέ ράπιζ’, επεί ή φίλου ανέρος εστίν
ψυχήν, την έγνων φθεγξαμένης αΐων.
(Απόσπασμα από τον ∆ιογένη το Λαέρτιο)
………………………………………………………………………………………….
Α μεν ουν έλεγε τοις συνούσι, ουδέ εις έχει φράσαι βεβαίως, και γαρ ουδ’ η τυχούσα ην παρ’
αυτοίς σιωπή. Μάλιστα μέντοι γνώριμα παρά πάσιν εγένετο πρώτον μεν ως αθάνατον είναι φησι
την ψυχήν, είτα μεταβάλλουσαν εις άλλα γένη ζώων, προς δε τούτοις ότι κατά περιόδους τινάς τα
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γενόμ
μενα ποτε πάλ
άλιν γίνεται, νέον
ν
δ’ ουδένν απλώς έστι και ότι πάνττα τα γινόμεννα έμψυχα ομ
μογενή
δει νοομίζειν. Φαίννεται γαρ εις την Ελλάδα τα δόγματα πρώτος
π
κομίσσαι ταύτα Πυυθαγόρας.
(Α
Απόσπασμα από
α τον Πυθα
αγόρειον Βίοον του Πορφύ
ύριου)
Μετά
άφραση
Για το
τ θέμα της μετενσάρκω
ωσης ο Ξενοφ
φάνης μάς δίνει μια μαρρτυρία σε μια
α ελεγεία το
ου που
αρχίζζει με τα λόγια: «Τώρα θα
α πω μιαν άλλλη ιστορία και
κ θα δείξω
ω το δρόμο».
Αυτά
ά που λέει ο Πυθαγόρας είναι τα εξήςς: «Λένε ότι κάποτε πουυ περνούσε σ
στο δρόμο κα
αι είδε
κάποιον να δέρνεει ένα σκυλά
άκι, το λυπή
ήθηκε και είπε: «Σταμάττησε και μηνν το χτυπάς,, γιατί
είναι η ψυχή ενόςς φίλου μου, που την ανα
αγνώρισα ότα
αν άκουσα τη
η φωνή της».

ΟΙ ΑΤΟΜΙΙΚΟΙ ΦΙΙΛΟΣΟΦ
ΦΟΙ
ασικές θέσειις
Οι βα

Η ατομική θεωρ
ρία περί ατόμ
μων και κεννού
Ε
Επειδή
δεν είίναι γνωστό ποιες
π
απόψειις μπορούν να
ν αποδοθούύν στο Λεύκιιππο και ποιεες στο
∆ημόόκριτο, οι βασικές θέσειςς της ατομική
ής θεωρίας θα
α παρουσιασ
στούν συνολιικά.
Σ
Σύμφωνα
με τους
τ
ατομικοούς, οι πρώττες αρχές είναι τα άτομα,, δηλαδή η ύύλη και το κεενόν –
ο χώρρος. Τα άτομ
μα, τα έσχατα μόρια της ύλης, τα οπο
οία δεν μπορρούν περαιτέέρω να τμηθο
ούν (ο
Ζήνω
ωνας πίστευεε στην επ’ άπ
πειρον τομή, που θεωρη
ητικά μπορείί να ισχύει γγια τα μαθημ
ματικά
σχήματα, αλλά όχι,
ό όπως πίσ
στευαν οι ατομικοί, καιι για τα φυσ
σικά σώματα
α) ήταν αγένννητα,
αρτα, αναλλοοίωτα, πλήρη
η και τέλεια, ομοιόμορφα
α συμπαγή, χω
ωρίς κενό, α
απλά, ενιαία, χωρίς
άφθα
αυξομειώσεις, δια
αστολές, συσ
στολές, και με
μ απόλυτα καθορισμένα
κ
α όρια (η περριγραφή θυμίίζει το
ον τω
ων Ελεατών)). Το κενόν (το
( μη ον τω
ων Ελεατών) είναι αυτό που
π κάνει δυυνατή τη δια
αίρεση
των φυσικών
φ
σωμ
μάτων.
Τ άτομα κιννούνται αιωνίως μέσα στο
Τα
σ κενόν, είναι
ε
άπειρα
α σε πλήθος και σχήματτα και
ανάλοογα με την κίνηση,
κ
το μέέγεθός τους και
κ τον τρόπ
πο που συνέρρχονται, αποχωρίζονται το
τ ένα
από το
τ άλλο και αναδιαρθρώ
ώνονται εξηγγούνται η γέννεση και η φθορά,
φ
αλλά
ά και οι ποιό
ότητες
των φυσικών
φ
σωμ
μάτων και φα
αινομένων.
Κίνη
ηση των ατόμ
μων και κοσ
σμογονία
Τ άτομα είνναι ανόμοια, συγκρούοντται μεταξύ το
Τα
ους, δημιουρργούν περιπά
άλαξιν –δίνη μέσα
στο κενό–
κ
και κιννούνται μέσ
σα στο κενό τα όμοια προς τα όμοια. Όταν συγκκεντρωθούν πολλά
π
μαζί, μπλέκεται το
τ ένα με το άλλο, απαρττίζουν τα σώ
ώματα, και τόότε η δίνη εξξαφανίζεται. Όταν
οι συγκεντρώσειςς των ατόμωνν είναι ομογεενείς, ισορρο
οπούν και η περιστροφικ
π
κή τους κίνησ
ση δεν
έχει κανένα
κ
λόγο και καμία σκοπιμότητα να συνεχιστεεί.
Τ πρώτο στοοιχειακό σώ
Το
ώμα που σχηματίστηκε ήταν η Γη, μετά το νερό,, κατόπιν ο αέρας
και τέλος
τ
η φωττιά στις εξώτερες περιοχχές της σφα
αίρας. Το σφ
φαιρικό σώμ
μα του σύμπ
παντος
περικ
κλείεται απόό ένα περικάλυμμα το οποίο επιτρ
ρέπει να μπ
παίνουν μέσ
σα στη μάζα
α που
περισ
στρέφεται άλλλα άτομα απ
πό το κενό που
π την περιιβάλλει. Τα άτομα
ά
αυτά αναφλέγονται και
σχηματίζουν τα άστρα.
ά
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Οι απόψεις αυτές επέτρεψαν στους ατομικούς να ισχυριστούν ότι μέσα στο κενό υπάρχουν
άπειροι κόσμοι, σε διάφορες εξελικτικές φάσεις, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικό να μοιάζουν
μεταξύ τους.
Ψυχή, αίσθηση, αντίληψη, γνώση
Ο ∆ημόκριτος προσπάθησε να ερμηνεύσει το φαινόμενο της γνώσης με τη χρήση των δύο
βασικών αρχών, των ατόμων και του κενού. Η ψυχή αποτελείται από σφαιρικά άτομα. Αυτά
μοιάζουν με τα άτομα του πυρός, χωρίς να είναι τα ίδια, και υπάρχουν μέσα στο σώμα, όπως
ένα υγρό βρίσκεται κλεισμένο μέσα σε ένα δοχείο.
Ταύτιζε την ψυχή με το νου και τη θεωρούσε φθαρτή –τωι σώματι συνδιαφθειρομένην–,
δηλαδή φυσικό σώμα.
Το φαινόμενο της αντίληψης συμβαίνει όταν έχουμε επαφή μεταξύ ατόμων – π.χ., των
ατόμων που προέρχονται από ένα σώμα και των ατόμων του οφθαλμού. Η αντίληψη είναι και
αυτή μια μορφή γνώσης (σκοτίη γνώσις), αλλά η πραγματική γνώση (γνησία γνώσις) βρίσκεται
εν βυθώι, δηλαδή στα άτομα και το κενόν. Άρα, η διά των αισθήσεων γνώση είναι κατώτερη,
ενώ η γνησία κατακτάται με νοητική διεργασία ή ενόραση.
Ηθική, πολιτική
Ο άνθρωπος, σύμφωνα με το ∆ημόκριτο, πρέπει να επιδιώκει το μέτρο στη ζωή του, την
ηρεμία και τη γαλήνη (η κατάσταση αυτή περιγράφεται ως συμμετρία). Κύριος σκοπός του
κοινωνικού βίου πρέπει να είναι η φιλική με τους ανθρώπους συνεργασία. Η ευεξία της ψυχής
(ευθυμίη) είναι η βασική προϋπόθεση για την ευτυχία.
Οι διάφοροι ηθικοί κανόνες υπάρχουν σύμφωνα με το νόμο και όχι σύμφωνα με κάποιο θεό
ή τη φύση.
Τέλος, ο ∆ημόκριτος θεωρούσε την πολιτική τέχνη ως την πιο σπουδαία και συμβούλευε να
τη διδάσκονται οι πολίτες και να επιδιώκουν τους κόπους με τους οποίους γίνονται όλα τα
αξιοθαύμαστα πράγματα σε μια πολιτεία.
Αρχαίο κείμενο
Νόμωι γλυκύ, νόμωι πικρόν, νόμωι θερμόν, νόμωι ψυχρόν, νόμωι χροιή, ετεήι δε άτομα και
κενόν.
…………………………………………………………………………………………
Ετεήι δε ουδέν ίδμεν, εν βυθώι γαρ η αληθεία.
…………………………………………………………………………………………
Γνώμης δε δύο εισίν ιδέαι, η μεν γνησίη, η δε σκοτίη. Και σκοτίης μεν τάδε σύμπαντα, όψις, ακοή,
οσμή, γεύσις, ψαύσις, η δε γνησίη, αποκεκριμένη δε ταύτης.
Όταν η σκοτίη μηκέτι δύνηται μήτε ορήν επ’ έλαττον μήτε ακούειν μήτε οσμάσθαι μήτε γεύεσθαι
μήτε εν τήι ψαύσει αισθάνεσθαι, αλλά επί λεπτότερον [δέηι ζητείν, τότε επιγίνεται η γνησίη άτε
όργανον έχουσα του νώσαι λεπτότερον].
Μετάφραση
Σύμφωνα με την επιταγή του νόμου είναι το γλυκό, το ίδιο και το πικρό, το θερμό, το ψυχρό, το
χρώμα. Αληθινά είναι μόνο τα άτομα και το κενό.
………………………………………………………………………………………….
Πραγματικά τίποτα δεν γνωρίζουμε γιατί η αλήθεια βρίσκεται στο βυθό.
………………………………………………………………………………………….
Υπάρχουν δύο μορφές γνώσης, η γνήσια και η σκοτεινή, και στη σκοτεινή ανήκουν όλα όσα
ακολουθούν: η όψη-όραση, η ακοή, η οσμή, η γεύση, η αφή. Η άλλη, η γνήσια, είναι
διαφορετική από αυτή. Όταν η σκοτεινή μορφή δεν μπορεί να δει ούτε κατ’ ελάχιστο ή να
ακούσει ή να οσμιστεί ή να γευτεί ή να αντιληφθεί με την αφή, αλλά πρέπει να αναζητεί κάτι
πολύ πιο λεπτό [τότε έρχεται η γνήσια μορφή της γνώσης η οποία έχει το κατάλληλο όργανο
για να σκεφτεί πιο λεπτά].
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ΛΕΥΚΙΠΠ
ΠΟΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟ
Μ
ΟΣ
Υπ
πήρξε ο ιδρυτής της αττομικής φιλοοσοφίας. Για
α τη ζωή το
ου δεν
έχουμε πολλές πλληροφορίες, γι’ αυτό ο Επίκουρος ιισχυριζόταν ότι ο
Λεύκιπ
ππος δεν ήτα
αν υπαρκτό πρόσωπο.
π
Έδδρασε τον 5οο αιώνα π.Χ. και καταγότταν από τη Μ
Μίλητο της Ιω
ωνίας.
Γεννήθηκε οπωσδδήποτε πριν από το 460 π.Χ. – χροννολογία γένννησης
του ∆ημόκριτου.
Σύμφωνα με
∆
μ την παρά
άδοση, ταξίίδεψε στην Κάτω
Ιταλία
α και επισκέφθηκε το Ζήνωνα στηνν Ελέα. Αργόότερα ίδρυσ
σε στα
Άβδηρρα της Θράκ
κης δική του φιλοσοφική σχολή και εείχε μαθητή του
τ το
∆ημόκ
κριτο, ο οποίίος τον επισκ
κίασε. Ένα ακόμη
α
στοιχεείο που δημιο
ουργεί
προβλλήματα στην ακριβή πεεριγραφή τοου έργου του Λεύκιππου είναι ότι, στο πλαίσιιο της
σχολή
ής των Αβδή
ήρων, δεν γίννεται καμία διάκριση
δ
ανά
άμεσα στη συνεισφορά ττου Λεύκιππο
ου και
του ∆ημόκριτου,
∆
με αποτέλεσ
σμα ακόμη και
κ τα έργα του
τ να συμφύύρονται. Ο Α
Αριστοτέληςς όμως
είναι απόλυτος, το ίδιο και ο Θεόφρασ
στος, ως προ
ος την ύπαρρξη του Λεύύκιππου, και έτσι
διαλύύεται κάθε αμ
μφιβολία.
Ο Λεύκιπποςς φαίνεται όττι ήταν συνεεχιστής της λογοκρατική
λ
ής παράδοση
ης και του τρ
ρόπου
έρευννας των Μιλλήσιων φιλοσ
σόφων. ∆εχόόταν την ύπα
αρξη των ατόόμων και τουυ κενού. Τα άτομα
ά
μάλισ
στα τα ταύτιζζε με το ον των
τ Ελεατώνν, το δε κενό με το μη ον.
Ο Θεόφραστος αποδίδει στο Λεύκιπ
ππο τη συγγγραφή δύο έργων: Περρί Νου και Μέγας
Μ
∆ιάκοοσμος (Η διά
άταξη του κόόσμου ή μεγά
άλη διάταξη του κόσμου)). Το πρώτο πραγματεύεται τη
νοητιική αντίληψη
η σε αντιπα
αράθεση προος τη διδασκ
καλία του Ανναξαγόρα γιια το νου, εννώ το
δεύτεερο περιγράφ
φει τη φυσική
ή θεωρία για
α τα άτομα.

∆ΗΜΟΚΡΙΙΤΟΣ Ο ΑΒ∆ΗΡ
ΡΙΤΗΣ
Ο ∆ημόκρριτος, ο σημ
μαντικότερος εκπρόσωππος της ατο
ομικής
θεωρίας –γόνοος πλούσιαςς οικογένειας– γεννήθηκκε γύρω στο
ο 460
π.Χ
Χ. στα Άβδη
ηρα της Θράκης, τα οποίία ήταν τον 55ο αιώνα π.Χ
Χ. ένα
απ
πό τα πιο μεγάλα εμποριικά κέντρα της
τ Ελλάδαςς. Ταξίδεψε πολύ,
στην Αίγυπτοο, στις Ινδίεες, στη Βαβυλώνα, κα
αι αξιοποίησ
σε τις
γνώσεις που είίχε αποκτήσει. Στην αρχχαιότητα είχεε την προσω
ωνυμία
«Γ
Γελασινός» για τον ιδδιαίτερα πρόόσχαρο χαρρακτήρα του
υ, σε
ανντίθεση με το μελαγχολικό χαρα
ακτήρα του Ηράκλειτο
ου. Ο
∆η
ημόκριτος έκ
κανε πολύ κα
αλές σπουδέςς σε χώρες προχωρημένες τότε
στην επιστήμη
η. Σπούδασε επίσης στην Αθήνα, όποου παρακολού
ύθησε
μα
αθήματα κονττά στο Σωκρ
ράτη.
Ο ∆ημόκριτος έδειξε μεγγάλη αφοσίω
ωση στη δημο
οκρατική πα
ατρίδα του κα
αι αναδείχθη
ηκε σε
ηγετιική φυσιογνω
ωμία της δη
ημοκρατίας των
τ
Αβδήρω
ων. Γι’ αυτή του την αφ
φοσίωση πήρ
ρε τον
τίτλο του «πατριώ
ώτη». Στη διάρκεια του Πελοποννησ
σιακού Πολέέμου τα Άβδδηρα ανήκανν στην
Αθηνναϊκή Συμμαχχία και, ότανν αυτοί νικήθθηκαν, οι Αβ
βδηρίτες κάλλεσαν, στις δύύσκολες ώρεες που
περνοούσαν, το ∆η
ημόκριτο σττην εξουσία. Το διδακτικ
κό του έργο το άσκησε στην πατρίδδα του
και μαθητές
μ
του θεωρούνταιι ο Ανάξαρχχος και ο Βίωνας
Β
από τα Άβδηρα, ο Νεσσάς και ο
Μητρρόδωρος απόό τη Χίο κα
αι ο ∆ιότιμοος από την Τύρο. Παρ’’ όλα αυτά, πιστεύεται ότι ο
∆ημόόκριτος δεν ίδδρυσε σχολή
ή.
Σ
Σύμφωνα
με την
τ παράδοσ
ση, πέθανε σεε ηλικία 100 χρονών, αλλλά το έτος θα
ανάτου του πρέπει
π
μάλλον να αναζηττηθεί λίγο πρριν από το 3770 π.Χ.
Ο κατάλογοςς των έργωνν του, βάσεει της αρίθμ
μησης του Καλλίμαχου,
Κ
, περιλάμβανε 60
συγγρράμματα. Τα
α έργα αυτά
ά, ακόμη κα
αι ως τίτλοιι, από τα οποία
ο
ελάχισ
στα αποσπάσ
σματα
σώζοονται, δείχνουυν τα ενδιαφ
φέροντά του και
κ παραπέμ
μπουν στην πολυμέρεια
π
ττου Αριστοτέέλη. Ο
∆ημόόκριτος έγρα
αψε σε ιωνικ
κή διάλεκτο και τα έργα
α του διακρίννονταν για ττο καλοδουλλεμένο
ύφος τους.
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ΣΟ
ΟΦΙΣΤ
ΤΕΣ
«Σοφ
φιστής» κα
αι «σοφιστικ
κή»
Πριν μιλήσουμε για
γ την
ιστορρική και κοιννωνική
εξέλιιξη της αρχαίίας
σοφισ
στικής, καλόό είναι
να απ
ποσαφηνίσουυμε
τους όρους «σοφιιστής»
και «σοφιστική».
Σ
Σήμερα
γνω
ωρίζουμε
ότι οι σημασίεες τους
καλύπ
πτουν ένα μεεγάλο φάσμα
α εννοιών κα
αι οι μαρτυρίίες φτάνουν έως
έ τον 7ο α
αι. π.Χ. (Ησίο
οδος).
Συνοπτικά στην ελληνική φιιλοσοφική και
κ πολιτιστιική παράδοσ
ση σοφιστέςς χαρακτηρίζζονται
ποιηττές (συμπεριιλαμβάνοντα
αι ο Όμηρος και ο Ησίο
οδος), μουσικ
κοί και ραψ
ψωδοί, μάντεεις και
προφ
φήτες, οι εφτά
ά σοφοί, άλλλοι σοφοί κα
αι διάσημοι άντρες,
ά
πολλλοί προσωκρρατικοί φιλόσ
σοφοι,
διάφοοροι εφευρέττες ή επινοη
ητές πρακτικ
κών δεξιοτήττων κ.λπ. Ο Πρωταγόρα
ας στον ομώ
ώνυμο
διάλοογο του Πλά
άτωνα (316dd-317b) ανα
αφέρει ότι σοφιστής
σ
είναι αυτός ποου γνωρίζει σοφά
πράγματα (των σοφών
σ
επιστήήμονα). Μεταχειρίζεται βέβαια
β
τον όρο
ό με τη σύύγχρονη με αυτόν
σημα
ασία του, εννοώντας τον ειδικό
ε
σε κάπ
ποια τέχνη, τον
τ επαγγελμ
ματία δάσκαλλο.
Ή
Ήδη
στον Ησίοδο
Η
(Έργα, 649) βρίίσκουμε τη μετοχή σεσσοφισμένος. Ε
Είναι βέβαια
α του
ρήμα
ατος σοφίζομαι, που σημα
αίνει έχω γννώση, εμπειρ
ρία, είμαι κάττοχος κάποια
ας σοφίας (ο
ούτε τι
ναυτιλίης σεσοφισσμένος ούτε τι
τ νηών: ούτεε για τα ναυττικά ταξίδια έχω κάποια πείρα ούτε για
γ τα
καράβια). Από τα
α κείμενα τοου 5ου αι. π..Χ. έχουμε περισσότερες
π
ς μαρτυρίες για τη χρήσ
ση του
όρου. Ο όρος σοφιστής
σ
ως παράγωγο του σοφίζομ
μαι και με τη θετική ττου σημασία
α μάς
παραπέμπει στη γνώση πουυ αποκτά ο άνθρωπος από την τρριβή με τα πράγματα, αλλά
συγχρρόνως δηλώννει και την έμφυτη ικανόότητά του να βρίσκει λύσ
σεις και να δίίνει απαντήσ
σεις σε
ερωτή
ήματα. Στονν Ηρόδοτο ο Πυθαγόρρας ονομάζεεται σοφιστή
ής και μάλλιστα μεγάλο
ος. Ο
Σόλω
ωνας και όλοοι οι επτά σοφοί
σ
ονομά
άζονται σοφ
φισταί. Με αυτή
α
την ένννοια, δηλαδή του
σοφοού, του γνώστη ή του ειδιικού σε κάποοιον τομέα της
τ ζωής ή σε ένα είδος ττέχνης, όπωςς, π.χ.,
στην ποίηση, χρη
ησιμοποιεί τη
η λέξη «σοφιιστής» και ο Πίνδαρος.
Τ 443 π.Χ.. ή λίγο νω
Το
ωρίτερα έρχεεται στην Αθήνα
Α
ο Πρρωταγόρας, ο αρχηγέτη
ης της
σοφισ
στικής. Ωσττόσο και απ
πό άλλα κέέντρα του μητροπολιτικ
μ
κού και απόό τα πέρατα
α του
υπερπ
πόντιου ελλληνισμού κα
αταφτάνουν στην Αθήνα
α οι εκπρόσ
σωποι μιας νέας τέχνηςς, της
πολιττικής (και της
τ ρητορική
ής), φορείς νέας νοοτρ
ροπίας και νέων
ν
αντιλή
ήψεων. Ο ίδδιος ο
Πλάττωνας λέει όττι υπήρχαν στην
σ
Αθήνα σοφιστές κα
αι πριν από τον
τ Πρωταγόόρα (Μένων,, 92a).
Ότανν φτάνουν οι σοφιστές στην
σ
Αθήνα
α, η πόλη αυ
υτή έχει ήδη
η μια πνευμ
ματική παρά
άδοση,
κυρίω
ως με την ανά
άπτυξη του δράματος,
δ
τη
ης αρχιτεκτοννικής και τηςς γλυπτικής. Τότε φαίνετται ότι
η γλώ
ώσσα σχημα
ατίζει και τοον όρο «σοφ
φιστική τέχννη», δηλαδή
ή η τέχνη τοου σοφιστή. Στον
Πρωτταγόρα (316d) του Πλάττωνα γίνεταιι πρώτη φορ
ρά αναφορά αυτού του όρου, του οποίου
ο
εισηγγητής και θαρραλέος
θ
ε
εκφραστής
ε
είναι
ο Πρωταγόρας και
κ με τον οποίο εννο
οεί τη
διδασ
σκαλία εξειδδικευμένης γνώσης,
γ
όπω
ως, π.χ., πολιιτική τέχνη, με πρακτικόό αντίκρισμα
α, την
οποία
α, όπως λέει στη συνέχεια
α, επαγγέλλεεται (319a).

Η ση
ημασία τωνν όρων ανά
ά τους αιώνες
Τ β΄ μισό του
Το
τ 5ου αι. π.Χ. χαρακ
κτηρίζεται απ
πό τις μεγάλλες ανακατα
ατάξεις αξιώ
ών και
εννοιιών, την κατά
άρρευση παλλιών ειδώλω
ων, τις μεταλλλάξεις των αρχαίων
α
θεσμ
μών και τις βαθιές
β
κοινω
ωνικές αλλαγγές.
Η είσοδος τω
ων σοφιστώνν στην πολιττική και κοιινωνική ζωή της Αθήνας θα σημάνεει την
αρχή μιας νέας επ
ποχής και ενόός νέου ήθουυς. Εξάλλου πρόκειται γιια μια μεταβα
ατική περίοδδο στη
φιλοσ
σοφική ιστορία των Ελλλήνων: Κλείίνει ο κύκλο
ος των ερωτημάτων για τη φύση κα
αι τον
κόσμ
μο και ανοίγεει ο δρόμος για
γ τον άνθρω
ωπο και τα κοινωνικά
κ
τοου προβλήμα
ατα. Η φιλοσ
σοφική
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σκέψη αναπροσανατολίζεται και διανοίγονται νέες προοπτικές. Ακριβώς αυτή την περίοδο το
όνομα σοφιστής φορτίζεται με αρνητική σημασία. Αρχικά χρησιμοποιείται σχεδόν ειρωνικά,
όπως στον Αισχύλο, που ονομάζει τον Προμηθέα σοφιστή. Στη συνέχεια, από το στόμα του
Αριστοφάνη ακούμε τις επιδράσεις των σοφιστών και τις αντιδράσεις της αθηναϊκής κοινωνίας
στα κοινωνικά τους κηρύγματα. Ο ποιητής βέβαια μάλλον εκφράζει τη συντηρητική μερίδα της
κοινωνίας, είναι όμως χωρίς αμφιβολία αδιάλλακτος υπερασπιστής της δημοκρατίας.
Ο νεαρός Αριστοφάνης δεν κατάφερε να διακρίνει τα όρια του νέου από το επαναστατικό
και το επικίνδυνο. Με την κωμωδία Νεφέλες (διδάχτηκε το 423 π.Χ. στην παλαιότερη μορφή
της) σηματοδοτεί το όριο της αρνητικής φόρτισης του όρου «σοφιστική» αλλά στο πρόσωπο
του πιο αδιάλλακτου αντιπάλου των σοφιστών, του Σωκράτη! Φαίνεται ότι οι περισσότεροι
Αθηναίοι στην αρχή δεν είχαν αντιληφθεί την τεράστια διαφορά που χώριζε το Σωκράτη από
τους σοφιστές και αυτό γιατί, ενώ ο Σωκράτης και οι σοφιστές αντιπροσωπεύουν δύο
διαμετρικά αντίθετες κοσμοθεωρίες, εξωτερικά έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά.
Ο Αριστοφάνης και γενικά η κωμωδία αυτής της περιόδου καταγράφουν και απηχούν τη
γενικότερη ανησυχία αλλά και σύγχυση που προκάλεσαν οι νέες ιδέες, φιλοσοφικές και
κοινωνικοπαιδευτικές.
Μια γενιά αργότερα, από τους πρώτους κιόλας διαλόγους του ο Πλάτωνας παρουσιάζεται
ως ο κατεξοχήν ιδεολογικός αντίπαλος των σοφιστών. Η δική του πολεμική θα προσδώσει
στους σοφιστές και σε ολόκληρο το κίνημα της σοφιστικής την αρνητική σημασία. Έτσι, μετά
τον Πλάτωνα «σοφιστής» σημαίνει το μικρολόγο διαστροφέα λέξεων και νοημάτων, το
συστηματικά εριστικό και κάπηλο της γνώσης, όπως ακριβώς τους παρουσιάζει στους
διαλόγους του ο Πλάτωνας. Η αδιαλλαξία του φαίνεται στο έργο του Σοφιστής, όπου απαριθμεί
έξι συνολικά λόγους για να αποτιμήσει αρνητικά την παιδεία που παρέχουν οι σοφιστές. Έτσι,
επηρέασε τον κύκλο του και τους μαθητές του και κληροδότησε στους μεταγενέστερους τη
χειρότερη εντύπωση για τους σοφιστές και τη διδασκαλία τους.
Για τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και πρώτα από όλους βέβαια για το Σωκράτη, η εμπορία
της φιλοσοφίας είναι αδιανόητη, αλλά φαίνεται ότι δεν συγχωρούν τους σοφιστές γενικά για
την εμπορία της γνώσης. Ωστόσο, ο Πλάτωνας δεν μένει σε αυτό, αλλά βλέπει την απάτη στους
σοφιστές που υπόσχονται να διδάξουν στους νέους κάτι που οι ίδιοι δεν ξέρουν ή που δεν
διδάσκεται, κατά τη γνώμη του (π.χ., την αρετή, την πολιτική τέχνη, τη σοφία κ.λπ.). Μεγάλο
χάσμα χωρίζει τους σοφιστές από το Σωκράτη και τον Πλάτωνα, καθώς έχουν διαφορετικό
πνευματικό προσανατολισμό. Έτσι, ενώ πολλές φορές μιλούν την ίδια γλώσσα, εννοούν
διαφορετικά πράγματα: Οι σοφιστές στρέφουν το στοχασμό και τη διανοητική τους ικανότητα
στην ικανοποίηση πρακτικών και κοινωνικών αιτημάτων, ενώ ο Πλάτωνας στην ουσία του
Είναι και στην εξερεύνηση των προβλημάτων του ανθρώπου γενικά από τη θεωρητική σκοπιά.
Στα μεταγενέστερα χρόνια, κυρίως στην αυτοκρατορική εποχή, όταν εμφανίζεται η
λεγόμενη «δεύτερη σοφιστική», οι λέξεις σοφιστής και σοφιστική επανακτούν τη θετική τους
σημασία, αλλά μόνο για μια ομάδα ρητόρων και διανοητών, που εκπροσωπούν το κίνημα της
ψευδο-σοφιστικής του 2ου και 3ου αι. μ.Χ. Ωστόσο, η λέξη συνεχίζει να κρατά το αρνητικό
φορτίο που της κληροδότησε η πλατωνική (και αριστοτελική) φιλοσοφία. Κατά το 18ο αιώνα
και στις αρχές του 19ου θεωρούσαν τους σοφιστές αγύρτες. Η πνευματική τους εντιμότητα
αμφισβητήθηκε και οι θεωρίες τους κατηγορήθηκαν ότι συνέβαλαν στη χαλάρωση των ηθών
της αρχαίας Ελλάδας. Νεότεροι μελετητές υποστήριζαν ότι δεν ήταν φιλόσοφοι. Ακόμη και αν
κάποιοι αναγνώριζαν ένα φιλοσοφικό ενδιαφέρον σε ορισμένες ιδιαίτερες θεωρίες που
αποδίδονταν σε συγκεκριμένους συγγραφείς, δεν μπορούσαν να τους χαρακτηρίσουν
φιλόσοφους αλλά μόνο ανεξάρτητους δασκάλους και συγγραφείς. Η αρνητική σημασία θα
συνοδεύει τους σοφιστές και τη σοφιστική μέχρι τα νεότερα χρόνια και συγκεκριμένα μέχρι τις
αρχές του 19ου αι., όταν ο Hegel (1770-1831) αποκατέστησε το όνομά τους και τους είδε ως
φορείς ενός πνεύματος ανανεωτικού στην Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας.
Ο Hegel ήταν ένας από τους πρώτους που επανεισήγαγαν τους σοφιστές στην ιστορία της
ελληνικής φιλοσοφίας. Αυτό το έκανε μέσα στο πλαίσιο της δικής του διαλεκτικής, όπου κάθε
θέση έχει και την αντίθεσή της, και έτσι θεώρησε τους σοφιστές ως εκπροσώπους της
αντίθεσης στη θέση των προσωκρατικών φιλοσόφων. Γι’ αυτόν οι σοφιστές ήταν υποκειμενικοί
ιδεαλιστές που υποστήριζαν ότι πραγματικότητα είναι μόνο ο νους και το περιεχόμενό του και
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έτσι η φιλοσοφία
α προχωρούσε στρέφονττας την προ
οσοχή της σττο υποκειμεενικό στοιχείίο της
γνώσ
σης.
Κ
Κατά
πόσον κάποιοι σοφ
φιστές είναι όντως ιδεαλλιστές μπορεεί να αμφισ
σβητηθεί. Ωσ
στόσο,
είναι εντελώς ξεκ
κάθαρο ότι στράφηκαν
σ
κ
κυρίως
στονν άνθρωπο και
κ στην ανθθρώπινη κοιννωνία,
στις σχέσεις
σ
των λέξεων με τα
τ πράγματα
α, σε ζητήμα
ατα σχετικά με τη θεωρίία της γνώση
ης και
στη σημασία
σ
τουυ παρατηρηττή και του υποκειμενικού στοιχείου για την ορθθή κατανόησ
ση της
πραγματικότηταςς.

Το ισ
στορικό κα
αι κοινωνικ
κό γίγνεσθα
αι
Η εμφάνιση
η της σοφισ
στικής ήταν καρπός ώριμων
συνθηκών. Η εκδήλωση του
ιστορικών και κοινωνικών
κ
συγκ
κεκριμένου φαινομένου
φ
ή
ήταν
απόληξξη διεργασιώ
ών που
είχανν αρχίσει απ
πό το τέλος του
τ 6ου αι. π.Χ. Τα γεγονότα
όμως των Περσ
σικών Πολέμ
μων επέδρασ
σαν αποφασιιστικά
και στα κοινω
ωνικά φαινόόμενα και στις κοινω
ωνικές
εξελλίξεις, καθώςς οι κοινωννικές ζυμώσεεις επισπεύδδονται
και η πνευματιική εξέλιξη ακολουθεί ραγδαία. Η νέα
κοινωνία που διαμορφώνεεται στην Αθήνα και στις
περισ
σσότερες ελληνικές πόλεεις είναι φιλλόδοξη και απαιτεί
μερίδιο στην εξουσία,
ε
αννάλογο με το τίμημα
α που
κατέέβαλε στους αγώνες πουυ προηγήθηκκαν και κράττησαν
πάνω
ω από μια γενιά. Αυυτό σημαίνεει ενίσχυση
η των
της
δημοοκρατικών
ελευθεριώ
ών
και
διεύρυνση
άσης στις δημ
μοκρατικές πόλεις
π
και βέέβαια στην Αθήνα.
Α
Και τα δύο αποττελούν
δημοκρατικής βά
κατακ
κτήσεις του α΄ μισού του
τ
5ου αι. που συνεχίζονται σε όλη
ό
την Πεεντηκονταετίία. Οι
δημοκρατικές ελεευθερίες διευυρύνονται μεε τις πρωτοβουλίες αρχικ
κά του Εφιάλλτη (462 π.Χ
Χ.) και
στη συνέχεια
σ
τουυ Περικλή. Η εξουσία πεεριέρχεται βα
αθμιαία στηνν εκκλησία ττου δήμου κα
αι στο
δικασ
στήριο της Ηλιαίας. Ανναφερόμαστεε ειδικά στη
ην Αθήνα, διότι σε αυυτή συντελείίται η
ωρίμα
ανση των κοοινωνικών συνθηκών κα
αι κορυφώνετται η πολιτισ
στική ανάπτυυξη των Ελλλήνων
του 5ου
5 αι. Ωστόσο, ολόκλη
ηρος ο ελλη
ηνικός κόσμο
ος αναμορφώνεται από τις κοσμογο
ονικές
αλλαγγές που επη
ηρεάζουν όλλο το φάσμα
α της ζωής. Η σοφιστικ
κή εντάσσεται στα κοινωνικά
γεγοννότα που επη
ηρέασαν τιςς κοινωνικές εξελίξεις, διαμορφώθηκ
δ
κε όμως απόό παράγοντεες που
είχανν αρχίσει να επηρεάζουν
ε
την κοινωνικ
κή ζωή των Ελλήνων
Ε
μεττά τους Περσ
σικούς Πολέμους.
Α την πλευυρά των κοιννωνικών διερργασιών που
Από
υ επηρεάζουνν τα πνευματτικά φαινόμεενα, η
σοφισ
στική διαμορφώθηκε απ
πό ορισμένα γεγονότα και
κ καταστάσ
σεις που έχοουν άμεση σχέση
σ
τόσο με τη σκέψη των προσω
ωκρατικών φιλοσόφων
φ
όσο
ό και με τις
τ γενικότερρες κοινωνικές και
πολιττικές ζυμώσεεις στον ελλη
ηνικό κόσμο του τέλους του
τ 6ου και των
τ αρχών του 5ου αι. π..Χ.
Β
Βέβαια,
στουυς λόγους πρέπει
π
να συναριθμήσο
σ
ουμε τις νέέες οικονομιικές σχέσειςς που
δημιοουργήθηκαν μετά το λεγγόμενο δεύττερο αποικισ
σμό των Ελλλήνων και κκυρίως μετά
ά τους
Περσ
σικούς Πολέέμους. Η αγγορά ελεύθεερης οικονο
ομικής δρασ
στηριότητας ήταν και χώρος
χ
ανταλλλαγής ιδεώνν και αντιλή
ήψεων. Το απ
ποτέλεσμα αυτής
α
της δρραστηριότητα
ας και κυρίω
ως του
υπερπ
πόντιου εμπ
πορίου ήταν η δημιουρργία και η ανάδειξη νέέων κοινωνιικών τάξεωνν των
εμπόρρων και τωνν ναυτικών, που γίνοντα
αι φορείς τω
ων νέων ιδεώ
ών τις οποίεες διακινούνν στον
ελληννικό κόσμο.
Α
Αυτές
οι εξεελίξεις σε συνδυασμό
σ
με την εμπορευματοποίηση ορισμέένων βιοτεχχνικών
προϊόόντων (λάδι,, κρασί, αρώ
ώματα και όπλα)
ό
αύξησ
σαν τον πλοούτο των εμ
μπορικών πό
όλεων
φέρνοοντας την οικονομική
ο
ά
άνοδο
σε πεερισσότερου
υς ανθρώπουυς. Η οικονοομική άνθησ
ση σε
συνδυυασμό με τη
η δουλοκτητιική κοινωνία
α της εποχήςς επέτρεψαν στους ελεύθθερους ανθρώ
ώπους
να αφ
φιερώσουν χρόνο
χ
σε έρργα πνευματικής καλλιέρ
ργειας και πολιτισμού.
π
Η σημαντικ
κότερη
όμωςς αιτία για τη
ην αφύπνιση
η του φιλοσοοφικού στοχα
ασμού και τοου επιστημοονικού λόγου
υ στην
Ελλά
άδα πρέπει να
ν αναζητηθθεί στην πολλιτική και κοινωνική
κ
κα
ατάσταση ποου διαμορφώ
ώθηκε
έπειτα από σκλληρούς και μακροχρόννιους αγώνεες στις ελλληνικές πόλεις, δηλαδή
ή στη
δημοκρατική κοοινωνία. Η σοφιστική, κίνημα κα
ατεξοχήν κοοινωνικό, διιαμορφώθηκεε και
αναπττύχθηκε σε αυτό
α
τον κόσ
σμο της δημοοκρατίας καιι της ελευθερρίας.
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Η Αθήνα των σοφιστών
Η Αθήνα ενσάρκωνε την πιο καθαρή έκφραση αυτού του κόσμου, γι’ αυτό και έγινε
γρήγορα το κέντρο των νέων πνευματικών κατακτήσεων των Ελλήνων.
Το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο συγκεντρώθηκαν εκεί τόσοι στοχαστές και καλλιτέχνες
είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτο φαινόμενο. Ο Αναξαγόρας από τις Κλαζομενές και ο ∆ιογένης
από την Απολλωνία εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Σε αυτή έμεινε για μεγάλα χρονικά
διαστήματα ο Ηρόδοτος. Έτσι, και οι σοφιστές που κατάγονταν από το βόρειο Αιγαίο, τη
Σικελία και τα νησιά ακολούθησαν το παράδειγμα των προαναφερθέντων και στην Αθήνα είχαν
τους πιο γνωστούς μαθητές τους. Όλοι αυτοί αποτελούν παραδείγματα μιας σύγκλισης που
σίγουρα βοήθησε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην άνθηση των αθηναϊκών γραμμάτων
που αρχικά υστερούσαν απέναντι στη λογοτεχνική παραγωγή της Μικρασίας ή των νησιών.
Βέβαια, αυτή η σύγκλιση στη συγκεκριμένη πόλη οφείλεται σε κάποια αίτια.
Το πρώτο από αυτά ήταν η δύναμη. Το 480 π.Χ. η Αθήνα ήταν η μεγάλη νικήτρια των
Περσικών Πολέμων. Είχε βρεθεί επικεφαλής όλων των Ελλήνων που κινητοποιήθηκαν
εναντίον των βαρβάρων και στη συνέχεια κράτησε αυτή τη θέση: Οργάνωσε τους συμμάχους
σε ομοσπονδία –συμμαχία της ∆ήλου– και καθώς ήταν η μόνη με τόσο πλούτο και ναυτική
δύναμη το εκμεταλλεύτηκε για να επιβάλει το νόμο της με τα όπλα. Η ομοσπονδία είχε γίνει
αυτοκρατορία. Το ομοσπονδιακό θησαυροφυλάκιο μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου με
επισημότητα οι πόλεις έστειλαν την εισφορά τους, που οι Αθηναίοι μπορούσαν να τη διαθέσουν
όπου ήθελαν, φτάνει να είχαν εξασφαλίσει την ελευθερία στις θάλασσες. Παράλληλα είχε γίνει
μεγάλο θαλασσινό εμπορικό κέντρο, γεγονός που την έκανε ακόμη πιο πλούσια. Είχε στα νησιά
εκπροσώπους, καμιά φορά και αποικίες, και οι νησιώτες ήταν υποχρεωμένοι πολλές υποθέσεις
τους να πηγαίνουν να τις εκδικάσουν στα αθηναϊκά δικαστήρια.
Από την άλλη, η νίκη στους Περσικούς Πολέμους τής είχε χαρίσει μοναδικό κύρος. Όλες οι
ελληνικές πόλεις είχαν λόγο να φοβούνται τους βαρβάρους και όλες έβλεπαν την Αθήνα ως
ελευθερώτρια. Η πρωτεύουσα της νησιωτικής Ελλάδας ήταν και θεματοφύλακας μιας
πανελλήνιας παράδοσης που ο Πελοποννησιακός πόλεμος, το τελευταίο τρίτο του 5ου αι.,
άρχισε να την αμαυρώνει. Στα χρόνια όμως του Περικλή η παράδοση αυτή κρατούσε ακόμα
όλη της τη δύναμη. Σίγουρα δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι ο Περικλής το 443 π.Χ.
ξεκίνησε την ίδρυση μιας πανελλήνιας αποικίας στους Θουρίους, ο Ηρόδοτος δήλωσε
συμμετοχή και έγινε πολίτης της νέας πόλης και ο Πρωταγόρας έγραψε τη νομοθεσία της.
Ωστόσο, η δύναμη και το κύρος της Αθήνας δεν ήταν οι μόνοι λόγοι. Αντιπροσώπευε και την
πολιτική ελευθερία. Υπόδειγμα ελληνικής πολιτείας γίνεται η μεγάλη δημοκρατία της Αττικής,
η Αθήνα, που εφαρμόζει ριζοσπαστικότερους θεσμούς. Οι ανώτερες αρχές, εκτός από αυτές
που απαιτούσαν ειδική κατάρτιση (π.χ., στρατηγοί), έγιναν προσιτές στο λαό, γιατί εκλέγονταν
πλέον με κλήρο, θεσμός που ως το τέλος δεν έγινε αποδεκτός από τους ολιγαρχικούς. Η Αθήνα
ήταν φυσικό να προσελκύσει εκείνους που η δράση τους δικαιωνόταν από τον καινούργιο ρόλο
που αναλάμβαναν οι πολίτες. Οι σοφιστές που δίδασκαν πώς να διακριθεί κανείς με το λόγο
έβρισκαν στην Aθήνα προνομιακό χώρο για τη δράση τους. Οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις
έγιναν το 460 π.Χ., τότε που ο Περικλής πήρε την εξουσία στα χέρια του, ένας καλλιεργημένος
αριστοκράτης που του άρεσε να τον περιβάλλουν προικισμένοι άνθρωποι, τους οποίους
προστάτευε. Όλα τότε αποτελούσαν επινόηση και ανακάλυψη και αναμφίβολα, όπως το
σημείωσαν και οι συγγραφείς της εποχής, ο ρόλος της ηγεμονίας και του στόλου ήταν
καθοριστικός σε αυτές τις εξελίξεις.
Τέλος, ας μην ξεχνάμε το ίδιο το φιλελεύθερο πνεύμα που έδινε τη δυνατότητα να
επισκεφθούν ή να εγκατασταθούν στην Αθήνα, αν το ήθελαν, όλοι αυτοί οι διαπρεπείς άντρες
του ελληνικού κόσμου.
Επομένως, η επιτυχία των σοφιστών συνδέεται στενά με τη δημοκρατική ανάπτυξη της
Αθήνας, και αυτός ο σύνδεσμος μαζί με τις άλλες περιστάσεις εξηγεί την ενθουσιώδη υποδοχή
που εισέπραξαν το β΄ μισό του 5ου αιώνα στην Αθήνα. Κάτω από το φως των ελεύθερων
θεσμών το πνεύμα πήγε πιο πέρα από το δρόμο που άνοιξαν οι Ίωνες φυσικοί. Εκείνοι
αφαίρεσαν το μύθο από τα φυσικά φαινόμενα, οι νέοι διαφωτιστές ξεγύμνωσαν από το
μυστήριο τους κοινωνικούς θεσμούς, την ίδια την ανθρώπινη διανόηση και τα δημιουργήματά
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της, τη θρησκεία, το δίκαιο, τη γλώσσα, τα έθιμα. Οι σοφιστές, που ήρθαν από τις αποικίες,
αποτελούν τα γνησιότερα παιδιά της δημοκρατίας. Με την πλατιά και δυναμική ζύμωση που τη
λέμε σοφιστική, το γνήσιο ελληνικό αντίκρισμα, το δημοκρατικό και ορθολογικό, φτάνει στην
πρώτη του τελείωση. Οι σοφιστές βεβαιώνουν ότι όλα είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα και
όχι θεϊκές αποκαλύψεις. Όλα τα πράγματα καθορίζονται από τον άνθρωπο. Έτσι, ο κόσμος από
θεοκεντρικός γίνεται ανθρωποκεντρικός. Η κοινωνική μεταμόρφωση, που είχε ως συνέπεια τη
διανοητική και που η πιο χειροπιαστή έκφρασή της είναι η ιωνική φυσική και ακόμη
εντονότερα η σοφιστική, ήταν βαθύτατα επαναστατική γιατί κλόνιζε το μεγαλοκτηματικό και
ολιγαρχικό θεμέλιο της πολιτείας, με αποτέλεσμα να προκαλέσει παθιασμένη αντίδραση. Στις
δημοκρατικές περιφέρειες, ακόμα και στην Αθήνα, η αριστοκρατία είχε παραμεριστεί,
παρέμενε όμως ως νοσογόνο σύμπλεγμα στο βάθος της πολιτείας, που έκρυβε πάντα απρόοπτα.

Ανατροπή ιδεών μετ’ αμοιβής
∆εν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την πολύχρονη επίδραση που άσκησαν οι σοφιστές στους
συγγραφείς του 5ου και του 4ου αιώνα.
Η διδασκαλία της ρητορικής και της φιλοσοφίας σφραγίστηκε μια για πάντα από τις ιδέες
και τις συζητήσεις τους. Αλλά τι καινούργιο και αξιοθαύμαστο πρόσφεραν;
Γιατί ασκούσαν τόση γοητεία; Τι δίδασκαν; Ποτέ δεν είχε δει κανείς δασκάλους να
διδάσκουν όπως αυτοί. Μέχρι τότε η εκπαίδευση της Αθήνας ήταν η εκπαίδευση μιας
αριστοκρατικής πόλης, όπου οι αρετές μεταδίδονταν με την κληρονομικότητα και το
παράδειγμα. Οι σοφιστές έφερναν μια εκπαίδευση νοητική που θα επέτρεπε στον καθένα να
ξεχωρίσει μέσα στην πόλη, φτάνει να μπορούσε να πληρώσει. Ήταν τόσο βέβαιοι για την
αποτελεσματικότητα των μαθημάτων τους που ζητούσαν χρήματα για να διδάξουν, γεγονός που
τότε αποτέλεσε ένα μικρό σκάνδαλο. Ως αρχή η πληρωμένη διδασκαλία φαινόταν παράξενη.
Οι αμοιβές τους ήταν πολύ υψηλές. Ο Σωκράτης μιλά για ένα μαθηματάκι του Πρόδικου,
που κόστιζε μια δραχμή, αλλά επισημαίνει και σημαντικότερα μαθήματα που κόστιζαν 50
δραχμές, ποσό τεράστιο αν σκεφτεί κανείς ότι η ημερήσια αποζημίωση των πολιτών που
υπηρετούσαν ως δικαστές ήταν μόνο δύο και αργότερα τρεις οβολοί, δηλαδή μισή δραχμή.
Τι ακριβώς ήθελαν να κάνουν οι σοφιστές;
Κατ’ αρχάς ήθελαν να διδάξουν πώς να μιλά κανείς δημόσια, πώς να υπερασπίζεται τις
ιδέες του στην εκκλησία του δήμου ή στο δικαστήριο. Πρώτος στόχος η διδασκαλία της
ρητορικής. Σε μια εποχή όπου όλα εξαρτιόνταν από το λαό και ο λαός εξαρτιόταν από τον
προφορικό λόγο ήταν ουσιαστικό να ξέρει κανείς να προβάλει επιχειρήματα, να συμβουλεύσει
τους συμπολίτες του στο πεδίο της πολιτικής.
Έτσι εξηγούνται οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται στους ορισμούς: ο Γοργίας να
αυτοπροσδιορίζεται στον Πλάτωνα ως διδάσκαλος της ρητορικής και ο Πρωταγόρας ως
διδάσκαλος της πολιτικής.
Επίσης η επιθυμία για γνώση οδηγούσε τους διδασκάλους της εποχής στην καταγραφή και
την ταξινόμηση πλήθους δεδομένων σε διάφορα πεδία. Έτσι, πλάι στα ρητορικά και πολιτικά
συγγράμματα συναντάμε τίτλους για την πάλη (Πρωταγόρας), την ονοματολογία (Γοργίας), για
τα εθνικά ονόματα και τους ολυμπιονίκες (Ιππίας), για τα όνειρα (Αντιφώντας), για τα
πολιτεύματα (Κριτίας).
Η δράση των σοφιστών ξεπερνούσε τη ρητορική τους διδασκαλία φτάνοντας ακόμα
μακρύτερα. Οι σοφιστές απέκτησαν τη συνήθεια να εξετάζουν κάθε φορά και την αντίθετη
θέση, να κρίνουν και να αμφισβητούν τα πάντα. Αυτή η συνήθεια άνοιγε νέους δρόμους για το
πνεύμα: Η αρχή του σεβασμού των κανόνων αντικαταστάθηκε από την αρχή της καθολικής
αμφισβήτησής τους και είναι γεγονός ότι στον κόσμο των σοφιστών τίποτε δεν ήταν κατ’ αρχήν
δεκτό, αφού μόνο κριτήριο ακλόνητο έγινε η ανθρώπινη, άμεση και συγκεκριμένη εμπειρία.
∆εν υπολογίζονταν πια οι θεοί, οι παραδόσεις, οι μυθολογικές αναμνήσεις. Οι εκτιμήσεις, οι
εντυπώσεις και τα συμφέροντα του ατόμου αποτελούσαν πλέον το μόνο κριτήριο.
Έγραψαν διατριβές μεταφυσικής, ανέλυσαν έννοιες και στοχάστηκαν πάνω στη δικαιοσύνη.
Με άλλα λόγια, ήταν και φιλόσοφοι που οι θεωρίες τους απελευθέρωναν το ανθρώπινο πνεύμα
και άνοιγαν νέους δρόμους. Ξεκινούσαν έτσι μια πνευματική και ηθική επανάσταση. Ωστόσο
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καθένας τους είχε τη δική του ιδιοτυπία. Ορισμένοι σοφιστές
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βρήκαν ιδιαίτεροο ενδιαφέρονν στη ρητοριική, άλλοι στην ηθική φιλοσοφία,
φ
ορρισμένοι ήτα
αν πιο
απόλυυτοι στην κρριτική των παραδοσιακώ
ών αξιών ή στην ανάλυση
η της γνώσηςς και του κό
όσμου.
Ορισμένοι ασχολλήθηκαν μόννο με την ανατροπή και την άρνησ
ση, ενώ άλλοοι προτίμησαν να
ανοικ
κοδομήσουν.. Όμως τα χαρακτηρισ
στικά που αναφέραμε ήταν κοινά
ά για όλους: ως
διδάσ
σκαλοι έφερα
αν νεωτερισ
σμούς και άσ
σκησαν βίαιη
η κριτική σε κάθε υπερβ
βατική έννοιια που
τους οδήγησε, άλλον
ά
περισ
σσότερο καιι άλλον λιγότερο, να παραμερίσου
π
υν κάθε ωςς τότε
παραδομένη αξία
α και στη θέσ
ση τους να υποστηρίζουν
υ
ν καινούργιεες, βασισμένεες στις απαιττήσεις
της ζω
ωής των ανθθρώπων και των
τ πόλεων.
Ο περισσότεροι δεν ήτανν Αθηναίοι –κ
Οι
κανείς Αθηνναίος πολίτηςς δεν θα δεχόόταν να προσ
σφέρει
επαγγγελματικές υπηρεσίες
υ
επ
π’ αμοιβή–, γι’
γ αυτό και ήταν αποκλεεισμένοι απόό την πολιτικ
κή και
ουσια
αστικά αντιμ
μετωπίζοντανν με περιφρόόνηση από τους ευγενείςς πελάτες τουυς, γιατί παρ
ρείχαν
τις υπηρεσίες
υ
τοους με χρημ
ματικό αντά
άλλαγμα. ∆εεν ήταν σοφ
φοί (λέξη ποου δεν καθορίζει
επάγγγελμα αλλά κατάσταση
η), δεν ήτανν φιλόσοφοι (λέξη που υποβάλλει την υπομοννετική
επιδίω
ωξη της αλλήθειας περρισσότερο παρά
π
την αιισιόδοξη εμ
μπιστοσύνη στην προσω
ωπική
ευθυκ
κρισία). Γνώ
ώριζαν τις νοητικές
ν
δια
αδικασίες κα
αι μπορούσα
αν να τις μεεταδώσουν. Ήταν
διδάσ
σκαλοι της σκέψης
σ
και τη
ης ομιλίας. Η γνώση ήτα
αν η ειδικότη
ητά τους και μάλιστα ένα
ας από
αυτούύς, ο Θρασύμαχος, διατύύπωσε πολύ εύστοχα αυττή την ιδέα όταν
ό
ζήτησε να γράψουνν στον
τάφο του: Πατρίςς Χαλκιδών· η δε τέχνη σοοφίη (Πατρίδδα μου είναι η Χαλκιδόννα και τέχνη μου η
σοφία
α).
Α
Αυτοί
οι δάσ
σκαλοι ξεκίνη
ησαν από κά
άθε γωνιά τη
ης Ελλάδας την ίδια περρίπου εποχή. Όλοι
τους δίδαξαν για
α ένα διάστη
ημα στην Αθθήνα, το μόννο μέρος όπ
που τους συυναντάμε καιι τους
γνωρίζουμε.
Σ
Σπουδαιότερο
οι ήταν ο Πρρωταγόρας που
π καταγότα
αν από τα Άβδηρα
Ά
στο βορρά, κονττά στα
όρια της Θράκηςς, ο Γοργίας από τη Σικεελία, ο Πρόδδικος από τη
ην Ιουλίδα τη
ης Κέας, ο Ιππίας
Ι
από την
τ Ήλιδα, στην
σ
Πελοπόόννησο, και ο Θρασύμαχχος από τη Χαλκιδόνα
Χ
τη
ης Μικράς Ασίας.
Α
Βέβα
αια, υπάρχουνν και άλλοι, άλλα είναι γνωστοί
γ
μόνο
ο με το όνομά
ά τους.
∆ μόνο Αθθηναίοι εμφα
∆ύο
ανίζονται ανά
άμεσα σε τόσ
σους ξένους:: ο Αντιφώνττας και ο Κρ
ριτίας,
και δεν φαίνεται να είναι –ιδιιαίτερα ο δεύύτερος– επαγγγελματίες και
κ περιοδεύοντες διδάσκ
καλοι.
Σίγουυρα υπήρξανν και άλλοιι πολλοί σοοφιστές που δεν διακρίίθηκαν τόσοο όσο οι μεεγάλοι
διδάσ
σκαλοι που κατονομάσαμ
κ
με.

Ανάπ
πλαση θεσμ
μών και αξξιών
Εκπα
αίδευση κα
αι σοφιστέςς
Η θεωρητική
ή εκπαίδευυση στην Αθήνα
Α
εκείνης της
περιόόδου ήταν ασ
σήμαντη. Σττις αριστοκρρατικές κοινω
ωνίες στη
διαμόόρφωση τω
ων νέων τον πρώτο λόγο έχει η
κληρονομικότητα
α, ύστερα τα
α υποδείγμα
ατα των προ
ογόνων, η
οικογγένεια και οιι παραδόσειςς. Τα μέλη μιας τέτοιας κοινωνίας
κ
φυσικ
κό είναι να εκτιμούν
ε
πάννω από όλα τη
τ γενναιότητα και τις
ποικίίλες αρετές. Αρχικά οι αρετές αυτέές δικαιώνοννταν στον
πόλεμ
μο και αργόότερα στον αθλητισμό. Με αυτό το
ο πνεύμα
ανατρρέφονταν οι νέοι της Αθήνας ακ
κόμα και μετά
μ
την
εγκαθθίδρυση της δημοκρατίαςς.
Α
Από
τα λοογοτεχνικά έργα μαθα
αίνουμε σεε ποιους
δασκάλους εμπισ
στεύονταν τα
τ παιδιά τους. Πρώτα
α ήταν ο
παιδοοτρίβης, αυτόός που εξασκ
κούσε τα παιιδιά στα αθλλήματα. Ο
ρόλοςς του φανεερώνει τη μεγάλη
μ
σημ
μασία που έδιναν
έ
οι
Αθηνναίοι στη φυυσική αγωγή
ή, καθώς η δύναμη,
δ
η τελειότητα τοου σώματος και η χάρη
η ήταν
αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος του ανθρώπινου
α
ιδανικού. Επίσης
Ε
υπήρχχε ο κιθαρισστής, ο
δάσκαλος της μουσικής, ο οπ
ποίος δίδασκ
κε στα παιδιά
ά τραγούδι και
κ ομαδικό χορό, μία από τις
ευγεννείς ενασχολλήσεις της αθηναϊκής αρριστοκρατίαςς. Βέβαια, τα
αν και θεωρ
α παιδιά είχα
ρητική
αγωγγή από το γρα
αμματιστή, τοο δάσκαλο που δίδασκε γραφή
γ
και αννάγνωση, αλλλά και τον Όμηρο
Ό
και τους
τ
λυρικούύς. Αξίζει να
α σημειωθεί ότι όλοι οι δάσκαλοι θεωρούνταν υυποδεέστερο
οι των
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πολιτών, επειδή πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους έναντι αμοιβής, ενώ οι πολίτες ήταν αυτοί που
αποφάσιζαν σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας αυτής. Για την εκπαίδευση αυτή κατέφευγαν
σε δούλους, η αμοιβή των οποίων δεν ξεπερνούσε αυτά που χρειάζονταν για το ζην. Τότε
εμφανίστηκαν οι σοφιστές, οι περιοδεύοντες δάσκαλοι και σχεδόν όλοι τους μέτοικοι, οι οποίοι
πρόσφεραν θεωρητική μόρφωση. Όπλιζαν τους μαθητές τους με μια επιτυχία που βασιζόταν
στην ενεργοποίηση της νόησης, στοιχείο κοινό σε σοφιστές και φιλοσόφους, με τη διαφορά ότι
οι πρώτοι δεν ήταν απλώς θεωρητικοί, καθώς η διδασκαλία τους ήταν πρακτική. Βέβαια,
ξεπερνούσε το πλαίσιο των επαγγελμάτων και αποτελούσε τέχνη «προορισμένη» για τον
πολίτη.
Οι σοφιστές του 5ου αι. π.Χ. εγκαινίασαν ένα σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης που
αποτελούσε σε εύρος και μέθοδο ό,τι ο νεότερος ανθρωπιστικός τρόπος προσέγγισης που
εγκαινιάστηκε ή γνώρισε νέα ακμή κατά την Αναγέννηση.

Πειθούς δημιουργός
Η γλώσσα για τους σοφιστές είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν το όργανο της πολιτικής
επικοινωνίας, κυρίως όσον αφορά στην πειστική πλευρά της. Αυτή η στάση ενέχει δύο θέσεις
φιλοσοφικής υφής. Η πρώτη υποστηρίζει την ουδετερότητα της γλώσσας ως προς τους σκοπούς
και τις αξίες, ενώ η δεύτερη συνεπάγεται την απαγκίστρωση της γλώσσας από το πρόβλημα της
αλήθειας και της γνώσης. Και οι δύο θέσεις είναι επίτευγμα κυρίως του Πρωταγόρα και του
Γοργία. Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν και οι δύο σοφιστές είναι ότι η γλώσσα
είναι ουδέτερη ως προς το θέμα της αλήθειας: Ο λόγος, καθώς κινείται στο χώρο της γνώμης,
της υποκειμενικότητας, της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και όχι σε αυτόν της σχέσης
του ανθρώπου με την πραγματικότητα, δεν μπορεί να απαντήσει ενώπιον οποιουδήποτε
δικαστηρίου για την απόλυτη αλήθεια. Κατά συνέπεια, οι μεμονωμένοι λόγοι δεν μπορούν να
κριθούν ως προς την αλήθεια τους παρά μόνο ως προς την εσωτερική τους ορθότητα και την
ικανότητά τους να πείσουν και συνεπώς να βοηθήσουν τον ομιλητή να πετύχει τους σκοπούς
του.
Η μετάβαση από το παλαιό σύστημα ηγεμονίας στην πρακτική της πολιτικής παρέμβασης
και της εισχώρησης νέων κοινωνικών στρωμάτων στη συζήτηση για τις πολιτικές αποφάσεις
απαιτούσε νέα προσόντα. Το βασικότερο ήταν η πειστική χρήση της γλώσσας, να ξέρει κανείς
πώς να πείθει μια λαϊκή συνέλευση, ένα συμβούλιο, ένα δικαστήριο για την ορθότητα μιας
πρότασης, μιας υποψηφιότητας κ.λπ.
Η αριστοκρατία επομένως έπρεπε να αποκτήσει αυτή την πειστική ρητορική χρήση της
γλώσσας και τη σχετική τέχνη, τη ρητορική. Η ρητορική και η διαλεκτική ήταν και το κύριο
περιεχόμενο της διδασκαλίας των σοφιστών. Με την εμφάνισή τους εγκαινιάζεται ένας
στοχασμός πάνω στο λόγο και αποκαλύπτονται οι δυνατότητές του, προκαλώντας βέβαια
αντιδράσεις γύρω από τη σχέση της ρητορικής και της αλήθειας. Οι σοφιστές ακολουθούσαν το
παράδειγμα της ποιητικής παράδοσης: αρνούμενοι από τη μια την αλήθεια και την εγκυρότητα
της ποιητικής σοφίας, εντόπιζαν από την άλλη τη δύναμη της πειθούς στα υφολογικά και
ρυθμικά χαρακτηριστικά και δίδασκαν τη μεταφορά τους στους πολιτικούς λόγους, έτσι ώστε
να πετυχαίνουν τη συναισθηματική συναίνεση που πετύχαιναν και οι ποιητές. Πιο σημαντική
ήταν η διδασκαλία της διαλεκτικής, της τεχνικής συζήτησης επί οποιασδήποτε θέσης.
Μάθαιναν τους μαθητές τους να υποστηρίζουν τόσο μια θέση όσο και την αντίθετή της. Όσον
αφορά στον ιδεολογικό προσανατολισμό, μέσα σε ένα πνευματικά ρευστό περιβάλλον οι
σοφιστές ασκούσαν τους μαθητές τους να εντοπίζουν σε διάφορους λόγους και κείμενα τους
«κοινούς τόπους», τις απλές εκείνες ιδέες που ήταν παρούσες λίγο πολύ παντού και συνεπώς
ευρέως διαδεδομένες. Αυτές έπρεπε να χρησιμοποιούν ως βάση για τη συγκρότηση πειστικών
επιχειρημάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρητορική είναι ένα από τα πεδία όπου συναντιούνται όλοι οι
σοφιστές, καθώς η ικανότητα του ευ λέγειν αποτελούσε ουσιαστικό πλεονέκτημα για τους
Αθηναίους του 5ου αιώνα.
Οι σοφιστές κατασκεύασαν πραγματικά νέα εργαλεία για τη νόηση. Μια μαρτυρία που μας
παραδίδει ο Κικέρωνας (Βρούτος, 46) τοποθετεί τη γένεση της ρητορικής στη Σικελία μετά την
πτώση των τυράννων, δηλαδή την πρώτη δεκαετία του 5ου αιώνα. Εκεί δύο δάσκαλοι (Τεισίας,
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Κόρα
ακας) επιχεείρησαν να
α κωδικοποοιήσουν του
υς ρητορικ
κούς κανόνες. Η σικ
κελική
επιχειρηματολογίία, μολονότι ξερή και άκ
καμπτη, στηρ
ρίζεται σε ό,,τι θα αποτελλέσει τη βάσ
ση της
σοφισ
στικής συλλοογιστικής, δη
ηλαδή στο ειικός, στο επιχχείρημα της αληθοφάνεια
ας.

Επανναπροσδιορ
ρισμός τηςς αρετής
Έ σημαντικ
Ένα
κό ζήτημα που
π προέκυψ
ψε εκείνη τηνν περίοδο ήτταν αν
διδάσ
σκεται η ποολιτική αρεετή. Μέχρι τότε και στο πλαίσιο
ο της
παρα
αδοσιακής αρριστοκρατική
ής παιδείας η αρετή ισοδδυναμούσε με
μ την
ένταξξη σε ένα
α σύνολο σταθερών και αμετάβ
βλητων καννόνων
συμπ
περιφοράς. Ενάρετος κληρονομικώ
κ
ώ δικαιώμα
ατι ήταν όποιος
ό
ανατρρεφόταν σε οικογένεια ευπατριδών
ε
και ήταν θεεματοφύλακα
ας και
κάτοχχος αυτών τω
ων κανόνων. Στον αντίπ
ποδα βρισκότταν ο όχλος, αφού
δεν είχε το προνόόμιο της οικο
ογενειακής παράδοσης.
π
Σ
Στο νέο κοιννωνικό
σιο, ωστόσοο, όπου η πολιτική αρετή πρέππει να απο
οτελεί,
πλαίσ
θεωρητικά τουλά
άχιστον, κτήμ
μα όλων τωνν πολιτών για
α να εγγυάτα
αι την
καθολικότητα τηςς ισχύος τωνν νόμων και τη συναίνεσ
ση στην εξουσία, η
κληρονομική μεττάδοση δεν επαρκούσε. Η αρετή που χρειαζόταν πλέον
συνίσ
σταται σε ένα
α σύνολο πο
ολιτικών, ρηττορικών και νομικών γνώ
ώσεων
και ικανοτήτων,
ι
σε ένα είδος παιδεία
ας ικανής να
α αναδείξει τους
άρισττους. Οι σοφ
φιστές ανέλα
αβαν «να διδά
άξουν την αρετή» αυτή. Έτσι,
τον 5ο
5 αιώνα εδρραιώνεται η –σκανδαλώδ
–
δης για τους ππροσκολλημ
μένους
στην παράδοση– θέση ότι η αρετή είναι διδακτή κα
αι αποτελεί προϊόν
π
συγκεκριμένης παιδείας. Η λέξη
λ
αρετή υπονοούσε
υ
ττόσο την επιτυχία
στη ζωή όσο και
κ
τα απα
αραίτητα πρροσόντα για
α να γίνει αυτή
κατορρθωτή. Η θέση ότι είναι
ε
διδακττή δεν απέρρριπτε μόνο
ο την
παρα
αδοσιακή άποψη ότι ήτα
αν έμφυτη στους
σ
ευγεννείς αλλά κα
αι την
αντίλληψη ότι ήτταν θέμα τυ
υχαίας εμφάννισης ειδικώ
ών προσόντω
ων σε
μεμοννωμένα άτοομα. Η άπο
οψη των σοφιστών για
α την αρεττή ως
αποτέέλεσμα γνωσ
στών και δυννάμενων να ελεγχθούν διαδικασιών
δ
είχε μεγάλη
η σημασία γιια την
οργάννωση της κοινωνίας.
Η πίστη ότι η υψηλού πνευματικούύ επιπέδου διδασκαλία
δ
μπορούσε ννα οδηγήσει στην
επιτυυχία τόσο το άτομο όσο και
κ τις κυβερρνήσεις άσκη
ησε βαθιά επ
πίδραση στη μετέπειτα ισ
στορία
της εκπαίδευσης. Τη θέση τω
ων σοφιστώνν ενστερνίστη
ηκαν και ο Πλάτωνας
Π
κα
αι ο Σωκράτη
ης, με
αποτέέλεσμα η σοφιστική σκέψ
ψη να ενταχθθεί στη μεταγενέστερη ανθρωπιστική
ή παράδοση.

Το δίκαιο
δ
και το
τ θείο
Έ
Ένα
από τα περιφημότεερα δόγματα
α που συνδέονται με το
τ σοφιστικόό κίνημα ήτταν η
αντίθθεση μεταξύ φύσης και ηθικού
η
νόμοου ή ηθικής σύμβασης. Πιθανότατα
Π
πρόκειται γιια μια
αντίθθεση που είχχε τις αρχές της στους προγενέστερ
π
ους χρόνουςς. Αποτέλεσεε δημοφιλέςς θέμα
στις συζητήσεις
σ
τ φιλοσόφ
των
φων. Ουσιασ
στικά προσέφευγαν από τους συμβα
ατικούς νόμο
ους σε
υποτιιθέμενους αννώτερους, βα
ασισμένους στη φύση. Στην
Σ
ακραία
α μορφή τηςς, η επίκληση
η των
φυσικ
κών νόμων συνεπαγότα
αν την απόρρριψη όλων των περιορισμών επί του προσω
ωπικού
συμφ
φέροντος καιι των επιθυμ
μιών του αττόμου (π.χ., το δόγμα τοου Καλλικλή
ή στο Γοργίία του
Πλάττωνα, ότι η δύναμη,
δ
αν την έχει καννείς, είναι πράγματι ορθθή). Βέβαια, η αντίληψη
η αυτή
περισ
σσότερο απόό καθετί άλλλο ενίσχυσε τις κατηγγορίες κατά των σοφισ
στών για αννήθικη
διδασ
σκαλία. Σε άλλες
ά
περιπττώσεις οι όρροι της αντίθθεσης αντιστρέφονταν κκαι οι ανθρώ
ώπινοι
νόμοιι επιδοκιμάζζονταν απερίφραστα ως ανώτεροι
α
τωνν φυσικών νόμων
ν
και ωςς εκπροσωπο
ούντες
την πρόοδο
π
πουυ είχε επιτευυχθεί με την ανθρώπινη προσπάθεεια. Σε όλεςς τις περιπττώσεις
θεωρούσαν τους φυσικούς
φ
νόόμους όχι ως γενικευμένο
ους τύπους αυυτού που πράγματι συνέβαινε,
αλλά μάλλον ως κανόνες που θα έπρεπεε οι άνθρωπο
οι να ακολοουθούν, έχονντας όμως κα
αι την
ελευθθερία να τουυς αγνοούν. Έτσι, η προοσφυγή στη φύση έτεινε να σημαίννει προσφυγή στη
φύση
η του ανθρώπ
που ως πηγή των κανόνω
ων συμπεριφο
οράς.
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Ε
Επίσης,
οι σοοφιστές στρά
άφηκαν πολλλές φορές ενναντίον των παραδοσιακκών θρησκευ
υτικών
πεποιιθήσεων τωνν Ελλήνων. Ο Πρωταγόρρας πρώτος, σύμφωνα μεε την παράδοοση, διώχθηκ
κε για
ασέβεεια, ο Πρόδικoς έδωσε μια κοινωνιολογική περ
ριγραφή για την ανάπτυξξη της θρησ
σκείας,
ενώ ο Κριτίας πρροχώρησε πεερισσότερο υποθέτοντας
υ
πως οι θεοίί επινοήθηκα
αν επίτηδες για
γ να
εμπνέέουν φόβο στους
σ
κακούύς. Στην αγννωστικιστική
ή στάση τουυς απέναντι στους ολύμ
μπιους
θεούςς οι σοφιστές συμφωνούσαν με τους περισσότερους προσωκρατικούς φιλλοσόφους το
ου 6ου
και του 5ου αι., καθώς
κ
και με τους περισ
σσότερους διιανοητές τουυ τέλους του 5ου αι. Έτσ
σι, δεν
μπορούν να θεωρρηθούν επανα
αστάτες όσονν αφορά στιςς θρησκευτικ
κές πεποιθήσ
σεις τους.
Α την άλλη
Από
η, η σημασία
α που έδωσα
αν στον άνθρ
ρωπο σήμαιννε ότι ενδιαφ
φέρονταν πολλύ για
την ιστορία
ι
και την οργάνωση των ανθρώπινων
α
κοινωνιών. Η τυπική σοφιστική στάση
σ
απένα
αντι στην κοοινωνία θεωρρούσε την αννθρώπινη ιστορία ως πρόοδο από τη
ην αγριότητα
α στον
πολιττισμό.

Τα σωζόμενα
σ
έργα
Εκτός από τη διδα
ασκαλία οι σοφιστές έγγραψαν και πολλά
π
βιβλία, τοους τίτλους των
τ οποίων διέσωσαν συυγγραφείς όπ
πως ο
∆ιογένης ο Λαέρτιος και πιθαννότατα τους άντλησανν από
καταλόγουυς βιβλιοθηκ
κών. Λίγα παπυρικά
π
ευρρήματα περιιέχουν
κάποια κεείμενα που είχαν
ε
αντιγρραφεί από σοφιστικά έρ
ργα τη
χριστιανικ
κή εποχή. Επίσης σε έργα μεταγενέστερων
συγγραφέω
ων αναγνω
ωρίστηκαν αντιγραφές ή περιλλήψεις
κειμένων που είχαν γράψει
γ
σοφιστές του 55ου αιώνα και
κ τα
ονόματα των οποίωνν είναι άγνω
ωστα. Το 11889 ο Γερμανός
φιλόλογοςς Friedrich Blass
B
εντόπιισε στον Πρροτρεπτικόν, έργο
του Σύρουυ Νεοπλατωνιστή Ιάμβλλιχου (3ος αιι. μ.Χ.) ορισ
σμένες
ενότητες οι
ο οποίες, όπ
πως έδειξε, πρέπει να προοέρχονται απ
πό ένα
άγνω
ωστο σε μας έργο,
έ
γραμμέένο στα τέλη
η του 5ου ή τις αρχές τουυ 4ου αι. π.Χ
Χ. Οι προσπά
άθειες
των ερευνητών να ταυτίσοουν το συγγγραφέα αυ
υτού του κειμένου
κ
με κάποια γννωστή
προσωπικότητα απέβησαν
α
άκ
καρπες. Το πεεριεχόμενο αυτού
α
του εγγχειριδίου –ππου φέρει από
ό τότε
τον τίτλο Ανώνυμ
μος του Ιαμβλλίχου δεν γνω
ωρίζουμε απ
πό πόσες ενόττητες αποτελλείται– συνίσ
σταται
σε γεενικές συμβοουλές για τη
ην κατάκτηση
η της μόρφω
ωσης, στην προτροπή
π
να
α τίθενται οιι κάθε
λογήςς δεξιότητες του ατόμουυ στην υπηρεεσία ηθικών και νομικώνν αποκλειστικά σκοπών,, στην
αναγκ
καιότητα της καταπολέμ
μησης των παθών
π
κ.λπ. Η σχέση τοου κειμένου με την υπό
όλοιπη
σοφισ
στική είναι μάλλον
μ
χαλα
αρή, ενώ η πολιτική προ
οτίμηση τουυ άγνωστου συγγραφέα κλίνει
προς την πλευρά
ά μιας μετρριοπαθούς ευυνομούμενηςς δημοκρατίίας και καττά της τυρα
αννίας.
Επίση
ης, οι λεγόμενοι ∆ισσοί λόγοι βρέθηκαν στα χειρ
ρόγραφα τουυ Σέξτου τουυ Εμπειρικού
ύ (3ος
μ.Χ. αι.) και είνα
αι κείμενο χωρίς
χ
τίτλο και χωρίς κάποια
κ
ένδειιξη για το σ
συγγραφέα του. Η
συγγρραφή του τοποθετείται χρονικά
χ
το 4000 π.Χ., ο συ
υγγραφέας τοου είναι άγνωστος και η φύση
του έργου
έ
απροσδδιόριστη. Τέέλος, το έργοο δεν παρουσ
σιάζει ιδιαίτεερο λογοτεχννικό ή φιλοσ
σοφικό
ενδια
αφέρον. Ωσττόσο έχει ισ
στορική σημ
μασία καθώ
ώς φανερώνεει ποια μορρφή είχε πά
άρει η
διδακ
κτική πράξη των σοφιστώ
ών της δεύτεερης γενιάς και
κ ακόμη πώς
π σημαντικκά ζητήματα
α όπως
αυτό σχετικά με το αν είναι διδακτή ή όχι
ό η αρετή «είχαν εκφυυλιστεί σε σ
σχολικούς κο
οινούς
τόπουυς» (W.K.C.Guthrie).
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ΠΡΩΤΑΓΟ
ΟΡΑΣ
Γενννήθηκε στηνν ιωνική πόλλη Άβδηρα, το 480 π.Χ.., και θεωρεείται ο
ιδρυτής της σοφιστιικής. Στα τρ
ριάντα του χρόνια άρχισε να επισκέπ
πτεται
διάφορεες πόλεις ωςς διδάσκαλοςς της αρετήςς. Πιο συχνά
ά επισκέφθη
ηκε τη
Σικελία και την Αθθήνα, περίπο
ου στα μέσα
α του 5ου αιώνα π.Χ., καθώς
κ
εκείνη την
τ περίοδο είχε στενή φιλία με τονν Περικλή. Τ
Τότε ο τελευ
υταίος
τοΎ ανέέθεσε και τη
η νομοθεσία των Θουρίω
ων (αποικία ππου ιδρύθηκεε στην
Κάτω Ιτταλία το 4444/443 π.Χ.). Επέστρεψε στην
σ
Αθήνα το δεύτερο χρόνο
του Πελλοποννησιακ
κού Πολέμου. Σύμφωνα
α με την πα
αράδοση, είδδε τον
Περικλή
ή πλάι στα λείψανα
λ
των δύο γιων τοου που είχαν πέσει θύματτα της
φοβερήςς επιδημίας εκείνης τηςς χρονιάς και θαύμασε το μεγαλείίο της
συμπ
περιφοράς τοου. Το 410 π.Χ.
π
καταδικ
κάστηκε από
ό τους Αθηνναίους για α
αθεΐα και ασ
σέβεια
ύστερρα από κατη
ηγορία που διατύπωσε
δ
ενναντίον του ο Πυθόδωρρος. Αυτός οουσιαστικά ήταν
ή
ο
εκπρόόσωπος τηςς συντηρητικ
κής Αθήναςς εναντίον των
τ
σοφιστώ
ών. Ανήκε στον κύκλο
ο των
ολιγα
αρχικών που υποκίνησανν το πραξικόόπημα του 411
4 π.Χ. καιι περίπου εκκείνη την πεερίοδο
πρέπεει να κατηγόόρησε και τονν Πρωταγόρα
α. Όλα τα βιιβλία του συγγκεντρώθηκα
αν στην αγορ
ρά και
κάηκ
καν, ενώ ο Πρωταγόρας
Π
προσπάθησεε να διαφύγεει στη Σικελλία. Το πλοίοο όμως στο οποίο
επέβα
αινε ναυάγησ
σε και ο ίδιοος πνίγηκε, γεγονός
γ
που δεν φαίνεταιι να γνωρίζει ο Πλάτωνα
ας στο
Μένω
ωνα (91e).
Σ ∆ιογένη το Λαέρτιο διαβάζουμεε ένα μακρύ κατάλογο των
Στο
τ έργων τοου σοφιστή, όπου
συνεννώνει τίτλουυς διαφόρωνν τεχνικών συγγραμμάτω
σ
ων. Όπως μα
αρτυρούν οι τίτλοι των έργων
έ
του –από
–
τα οπ
ποία σώθηκ
καν ελάχιστα
α αποσπάσμ
ματα–, τα περισσότερα
π
πραγματεύ
ύονταν
ζητήμ
ματα πολιτικ
κά και ηθικ
κά. Υπήρξανν όμως καιι συγγράμμα
ατα για τη ρητορική και
κ τη
γραμματική, ενώ
ώ ασχολήθη
ηκε και με την παιδαγγωγική και τα μαθημα
ατικά. Ορισ
σμένες
πληροφορίες για τη διδασκαλλία του διέσω
ωσαν και διά
άφοροι συγγρραφείς (δοξοογράφοι) αλλλά και
ο Πλάτωνας που του αφιέρωσ
σε το φερώννυμο διάλογό
ό του. Η κριττική εξέταση
η των τίτλωνν είναι
δύσκολη, καθώς πολλοί από αυτούς ίσωςς αποτελούν τμήματα μεγγαλύτερων έέργων του. Από
Α το
∆ιογέένη (9, 54) πληροφορού
π
ύμαστε επίση
ης ότι η πρώ
ώτη εργασία
α που διάβασ
σε ο Πρωτα
αγόρας
ήταν η Περί θεώ
ών όπου ανα
αφέρεται το σπίτι του Ευριπίδη
Ε
ωςς χώρος ανά
άγνωσης. Το
ο έργο
αρχίζζει ως εξής (Β
( 4): Περί μεν θεών ουυκ έχω ειδένναι, ουθ’ ωςς εισίν ουθ’ ω
ως ουκ εισίνν ουθ’
οποίοοί τινες ιδέα
αν· πολλά γαρ
αρ τα κωλύονντα ειδέναι, η τ’ αδηλόττης και βραχχύς ων ο βίο
ος του
ανθρώ
ώπου (Για τους θεούς δεεν μπορώ να
α ξέρω ούτε αν υπάρχουυν ούτε αν δεν υπάρχουνν ούτε
ποια είναι η μορρφή τους. Γιατί πολλά πράγματα
π
εμποδίζουν τη
η γνώση: το γεγονός ότιι είναι
αόρατοι και η συντομία της
τ
ζωής). Καθαρότερ
ρα δεν μποορούσε να διατυπωθεί ένας
αγνω
ωστικισμός που σβήνει το μύθο από την παράδο
οση της ελλη
ηνικής ζωής.. Αν πίσω από
α τη
διατύύπωση του Πρωταγόρα
Π
κ
κρύβεται
πλήρης άρνηση απέναντι στους θεούς, δδεν το γνωρίζζουμε.
Καμιιά φορά κατα
ατάσσουν τονν Πρωταγόρα ανάμεσα στους
σ
άθεουςς, ενώ ο Κικέέρωνας (de natura
n
deoruum, 1, 2· 1117) τον διαχχωρίζει από αυτούς. Πολλλοί ερμηνεευτές υποστή
ήριξαν ότι με
μ την
παραπάνω ρήση εκφράζεται ένας συγκα
αλυμμένος αθεϊσμός.
α
Ωσ
στόσο, θα ή
ήταν ορθότερο να
δεχτοούμε ότι ο Πρωταγόρας
Π
αρνείται να προχωρήσει στη μεταφυσική σφαίρρα και ουσια
αστικά
δεν θεολογεί,
θ
για
ατί πιστεύει ότι η ανθρώπινη γνώσ
ση δεν μπορεί να συλλά
άβει πράγματτα μη
αισθη
ητά. ∆εν αποορρίπτει αλλά και δεν απ
ποδέχεται τη θεία ύπαρξη
η γιατί αισθά
άνεται ότι δεεν έχει
τα μέσα
μ
να τη
ην προσεγγίσει. Το πρρόβλημα επο
ομένως φαίίνεται να εείναι κατ’ αρχήν
γνωσ
σιολογικό κα
αι όχι θεολοογικό. Το θεεμέλιο της δραστηριότητ
δ
τάς του, τηνν εκπαίδευση του
πολιττικού ανθρώπ
που, ο Πρωτταγόρας το έθεσε
έ
με το έργο που αργότερα κυκκλοφόρησε με
μ τον
επιθεετικό διπλό τίτλο
τ
Αλήθεια
α ή Καταβάλλλοντες (Η αλήθεια
α
ή Οιι λόγοι που ννικούν). Σύμ
μφωνα
με τη
η μαρτυρία του Πλάτωνα
α (Θεαίτητος 161c) άρχιζε ως εξής: Πάντων
Π
χρημμάτων μέτρονν εστίν
άνθρω
ωπος, των μεεν όντων ωςς έστιν, των δε
δ μη όντων ως ουκ έστινν (Για όλα τα
α πράγματα μέτρο
είναι ο άνθρωποος, γι’ αυτά
ά που υπάρχχουν ότι υπ
πάρχουν, για
α όσα δεν υυπάρχουν όττι δεν
υπάρχχουν). Επειδδή στην ιστοορία της φιλλοσοφίας κυριαρχεί η διιαδοχή δράσ
σης αντίδρασ
σης, η
φράσ
ση αυτή κατ’ αρχάς πρέπ
πει να εκληφθεί ως επίθεση. Περιέχειι τη διαμαρττυρία εναντίο
ον του
ελεαττικού χωρισ
σμού της αισθησικής αντίληψης
α
από
α
την πρραγματικότηττα, εναντίονν του
αιτήμ
ματος για μια
μ απόλυτη, αμετάβληττη ουσία πο
ου είναι πρροσιτή μόνοο στη σκέψη
η. Το
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σύγγραμμα στρεφόταν ενάντια σε εκείνους που θεωρούσαν το ον ως ένα και μοναδικό και
επομένως απόλυτο. Άρα, η σκέψη του Πρωταγόρα αντιτίθεται στη σκέψη του Παρμενίδη, αλλά
ταυτόχρονα συνδέεται με αυτή, καθώς στη φράση μέτρον-άνθρωπος διακρίνεται η παρμενιδική
ενότητα σκέψης-είναι, η οποία τώρα μεταφέρεται στο άτομο που σκέφτεται και αισθάνεται.
Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα, η γνώση είναι προϊόν δύο παραγόντων, του πράγματος, αυτού
που βρίσκεται έξω από εμάς, και των αισθητηρίων μας. Ο άνθρωπος γνωρίζει τα αντικείμενά
του όχι όπως αυτά υπάρχουν αλλά όπως ο ίδιος τα προσλαμβάνει μέσα του και αφού οι
παραστάσεις του υποστούν μια καθαρά υποκειμενική επεξεργασία. Εδώ πλέον εισάγεται ο
απεριόριστος σχετικισμός, η σχετικότητα των αισθήσεων, η οποία καταπολεμήθηκε σφοδρά
από το Σωκράτη, σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις αξιών και περιέχεται ως δυνατότητα. Επίσης
στο Θεαίτητο του Πλάτωνα (166d) διαπιστώνουμε μια υπεράσπιση της διδασκαλίας του
Πρωταγόρα, που ξεκινά από τη φράση μέτρον-άνθρωπος. Η γεύση του υγιούς ανθρώπου, που
για το ίδιο πράγμα είναι αντίθετη από του αρρώστου, αναγνωρίζεται το ίδιο αληθινή και
έγκυρη. Βέβαια, ο υγιής είναι καλύτερα από τον άρρωστο, και καθήκον του γιατρού είναι να
τον ξανακάνει καλά. Με το ίδιο πνεύμα πρέπει ο παιδαγωγός να καθοδηγήσει το μαθητή του
και ο πολιτικός να αποκαταστήσει την καλύτερη κατάσταση στην κοινότητα. Ωστόσο, ο
καθένας από μας αποτελεί το μέτρο των πραγμάτων που για τα άτομα εμφανίζονται με πάρα
πολλές διαφορές και μόνο με αυτή την εμφάνιση υπάρχουν γι’ αυτούς. Εδώ δημιουργείται το
πρόβλημα από πού έρχονται στους ανθρώπους τα μέτρα για το «καλύτερο» ή το «χειρότερο»
που ξεπερνούν καθετί ατομικό. Η απόπειρα του Πρωταγόρα να δώσει λύση φαίνεται καλύτερα
στις απόψεις του για τη φύση και τη γένεση του κράτους. Για τα προβλήματα αυτά ο
Πρωταγόρας διατύπωσε τις απόψεις του στο σύγγραμμα Περί της εν αρχήι καταστάσεως. Τα
βασικά χαρακτηριστικά των απόψεών του τα αναγνωρίζουμε σ’ ένα χωρίο του ομώνυμου με
αυτόν πλατωνικού διαλόγου (320c κ.ε.). Στο μύθο που απαγγέλλει εκεί δίνει μια θεωρία για τη
γένεση του ανθρώπινου πολιτισμού, ξεκινώντας τον κάτω από πρωτόγονες συνθήκες: Ο
άνθρωπος που για να επιβιώσει δεν είναι τόσο καλά εξοπλισμένος όσο τα ζώα, δεν μπορεί να
ζήσει απομονωμένος, παρ’ όλο που ο Προμηθέας του χάρισε τη φωτιά. Όμως οι απόπειρες για
να ενωθούν οι άνθρωποι αποτυγχάνουν από την έλλειψη σημαντικών προϋποθέσεων και
καταλήγουν σε έναν πόλεμο όλων προς όλους. Τότε, ο ∆ίας στέλνει με τον Ερμή την αιδώ και
τη δίκην (ηθικότητα-δικαιοσύνη) στους ανθρώπους και έτσι καθιστά δυνατές την κρατική ζωή
και την ανάπτυξη του πολιτισμού τους. Αν αφαιρέσουμε το μύθο, διαπιστώνουμε ότι είναι
πεποίθηση του Πρωταγόρα ότι κάθε άνθρωπος έχει μέσα του έμφυτο το αίσθημα της
ηθικότητας και της δικαιοσύνης. Τις εξαιρέσεις, ανθρώπους δηλαδή που δεν εντάσσονται σε
ένα κοινωνικό σύστημα, η κοινότητα είναι υποχρεωμένη να τους παραμερίζει, σκοτώνοντάς
τους. Ωστόσο, η έμφυτη ικανότητα για πολιτικές αρετές δεν αρκεί από μόνη της, αλλά πρέπει
να αναπτυχθεί με την παιδεία. Η σημασία της, βασική για όλη τη σοφιστική, προβάλλει με
ιδιαίτερη καθαρότητα από την ανάπτυξη των συμφραζομένων. Σε ένα σημαντικό απόσπασμα
(Β 3) παρατίθεται η άποψη ότι η μάθηση χρειάζεται τη φυσική ικανότητα (φύσις) και την
άσκηση (άσκησις). Ο Πρωταγόρας δεν αντιτίθεται ριζοσπαστικά στην αρχαϊκή-κλασική
πεποίθηση για τη μεγάλη αξία της φυσικής ικανότητας, απλώς προσθέτει και την παιδαγωγική
επίδραση. (Στον Πλάτωνα, Πρωτ. 323d, ο Πρωταγόρας ονοματίζει την παιδαγωγική τριάδα:
επιμέλεια, άσκησις, διδαχή.) Το καινούργιο αυτό στοιχείο εξασφαλίζει στο σοφιστή πάνω από
όλα τη βάση της δραστηριότητάς του. Ως προς τα άλλα, ο Πρωταγόρας του Πλάτωνα που και
σε αυτό μπορούμε να τον ταυτίσουμε με το ιστορικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει την τιμωρία ως
παιδαγωγικό μέτρο.
Ο Πρωταγόρας απέφυγε να καταστρέψει με το σχετικισμό τα θεμέλια της πολιτικής ζωής,
καθώς συμβιβάστηκε με το νόμο, είτε αυτός εννοείται ως έθιμο της παράδοσης είτε ως νόμος
του κράτους. Σε αυτό το άτακτο δίκαιο της φύσης δεν αντιτίθεται ακόμη απέναντι στο νόμο ως
ακαταμάχητη αντιδύναμη. Ο Πρωταγόρας συμβίβασε τα πράγματα, προσδίδοντας ιδιαίτερο
κύρος στο νόμο του κράτους, γιατί είναι νόμος ενός συνόλου. Βέβαια, οι νόμοι των επιμέρους
πόλεων-κρατών διαφέρουν τελείως μεταξύ τους. Στο Θεαίτητο (167c) δίνεται ρητά ως
διδασκαλία του Πρωταγόρα το ότι για κάθε πόλη δίκαιο και ωραίο είναι αυτό που η ίδια θεωρεί
τέτοιο και μόνο για όσο χρόνο το εφαρμόζει. Έτσι, ο σχετικισμός, σε μιαν αξιοθαύμαστη
σύνθεση ετερόκλητων στοιχείων, διατηρεί τα δικαιώματά του, χωρίς να θυσιαστεί η εξουσία
του κράτους και μαζί της ο σκοπός της σοφιστικής, η εκπαίδευση δηλαδή των ανθρώπων γι’
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αυτό. Για τον Πρωταγόρα ισχύει αυτό που είπε ο Πρόδικος για τους σοφιστές: Αυτοί είναι κάτι
ανάμεσα σε πολιτικούς και φιλοσόφους, που σημαίνει κυρίως αγωνιστές με το λόγο.
Το πιο εκτεταμένο έργο του είναι οι Αντιλογίαι γιατί μόνο γι’ αυτές παραδίδεται ο αριθμός
δύο βιβλίων. ∆εν έχουμε καθαρή εικόνα για το περιεχόμενό τους. Μια γενική ένδειξη μας δίνει
η πληροφορία του ∆ιογένη του Λαέρτιου (9, 51): Για κάθε πράγμα υπάρχουν δύο λόγοι
αντίθετοι ο ένας προς τον άλλον (δισσοί λόγοι). Η άποψη αυτή αναιρεί την αντίφαση και οδηγεί
στην παντοδυναμία της ρητορικής. Αυτή έχει τη δυνατότητα ακόμη και μια αδύνατη πρόταση
να την κάνει ισχυρή (τον ήττω λόγον κρείτω ποιείν).
Ανθολόγηση
Στον ισχυρισμό του Πρωταγόρα ότι διδάσκει την πολιτική αρετή ο πλατωνικός Σωκράτης
έχει αντιτείνει ότι η εμπειρία δείχνει πόσο ανώφελη είναι κάθε προσπάθεια προς αυτή την
κατεύθυνση. Η αντίρρησή του υποχρεώνει τον Πρωταγόρα να επαναπροσδιορίσει την άποψη
του αυτή τη φορά με ένα μύθο από τον οποίο είναι και το απόσπασμα που ακολουθεί.
Πλάτων, Πρωταγόρας 320c κε.
Αρχαίο κείμενο
...Ούτω δη παρεσκευασμένοι κατ’ αρχάς άνθρωποι ώικουν σποράδην, (b) πόλεις δε ουκ ήσαν·
απώλλυντο ουν παρά των θηρίων διά το πανταχήι αυτών ασθενέστεροι είναι, και η δημιουργική
τέχνη αυτοίς προς μεν τροφήν ικανή βοηθός ήν, προς δε τον των θηρίων πόλεμον ενδεής –
πολιτικήν γαρ τέχνην ούπω είχον, ης μέρος πολεμική– εζήτουν δη αθροίζεσθαι και σώιζεσθαι
κτίζοντες πόλεις· ότ’ ουν αθροισθοίεν ηδίκουν αλλήλους άτε ουκ έχοντες την πολιτικήν τέχνην,
ώστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο. Ζευς ουν (c) δείσας περί τω γένει ημών, μη απόλοιτο
παν, Ερμήν πέμπει άγοντα εις ανθρώπους αιδώ τε και δίκην, ιν είεν πόλεων κόσμοι τε και δεσμοί
φιλίας συναγωγοί. Ερωτάι ουν Ερμής ∆ία τίνα ουν τρόπον δοίη δίκην και αιδώ ανθρώποις...
... «Επί πάντας», έφη Ζευς, «και πάντες μετεχόντων·ου γαρ αν γένοιντο πόλεις, ει ολίγοι αυτών
μετέχειεν ώσπερ άλλων τεχνών· και νόμον γε θες παρ’ εμού τον μη δυνάμενον αιδούς και δίκης
μετέχειν κτείνειν ως νόσον πόλεως».
Μετάφραση
Με αυτά λοιπόν τα εφόδια ζούσαν τον πρώτο καιρό οι άνθρωποι· πολιτείες δεν υπήρχαν. Το
αποτέλεσμα ήταν να τους αφανίζουν τα θηρία, γιατί εκείνοι ήσαν από κάθε άποψη πιο
αδύναμοι απ’ αυτά. Και η δημιουργικότητά τους πάλι μπορούσε να τους βοηθήσει σχετικά με
την εξασφάλιση της τροφής τους, δεν επαρκούσε όμως για τον πόλεμο με τα θηρία· δεν
κάτεχαν, βλέπεις, ακόμα οι άνθρωποι την πολιτική τέχνη που ένα μέρος της είναι και η τέχνη
του πολέμου. Ένιωσαν έτσι την ανάγκη να συγκεντρώνονται και να χτίζουν πολιτείες για να
σωθούν. Κάθε φορά όμως που συγκεντρώνονταν αδικούσαν ο ένας τον άλλο, γιατί δεν κάτεχαν
την πολιτική τέχνη, με αποτέλεσμα να σκορπίζονται πάλι και να αφανίζονται. Τότε ο ∆ίας που
ανησυχούσε μήπως το γένος μας χαθεί ολότελα από το πρόσωπο της γης, στέλνει τον Ερμή να
φέρει στους ανθρώπους την αιδώ και τη δικαιοσύνη, για να μονίασουν οι πολιτείες και να
φιλιώσουν οι άνθρωποι. Τον ρωτάει λοιπόν ο Ερμής το ∆ία με ποιον τρόπο θα ’πρεπε να δώσει
την αιδώ και τη δικαιοσύνη στους ανθρώπους....
... «Σε όλους» είπε ο ∆ίας «κι όλοι να έχουν ένα μερίδιο· γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν
πόλεις, αν θα έχουν, όπως συμβαίνει με τις άλλες τέχνες, μόνο λίγοι μερίδιο σ’ αυτές. Και βάλε
ένα νόμο, που τον ορίζω εγώ, πως όποιος δεν μπορεί να έχει μερίδιο στην αιδώ και τη
δικαιοσύνη να θεωρείται πανούκλα για την πόλη και να εκτελείται».
Πλάτων, Πρωταγόρας 316d3-e4
Στο παρακάτω απόσπασμα ο πλατωνικός Πρωταγόρας, στην προσπάθειά του να
υπερασπιστεί το αμφιλεγόμενο επάγγελμά του, διατείνεται ότι η σοφιστική ριζώνει στον
Όμηρο, τον Ησίοδο, το Σιμωνίδη και ότι ο ίδιος, ως σοφιστής, εντάσσεται αβίαστα σε μια
μακρά σειρά καταξιωμένων εκπροσώπων από τις πιο διαφορετικές τέχνες (ποιητές, μάντεις,
μουσικούς, γιατρούς, αθλητές), οι οποίοι, όπως αυτός, προσπαθούσαν να διδάξουν τις αρχές της
τέχνης τους σε οποιονδήποτε το επιθυμούσε.

43

[RAM] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Αρχα
αίο κείμενο
Εγώ δε την σοφιιστικήν τέχνηην φημί μεν είναι παλαιιάν, τους δε μεταχειριζομμένους αυτήν των
παλαιών ανδρών,, φοβουμένουυς το επαχθές αυτής, πρό
όσχημα ποιείσσθαι και προοκαλύπτεσθαιι, τους
μεν ποίησιν,
π
οίον Όμηρον τε και
κ Ησίοδον και Σιμωνίδδην, τους δε αυ
α τελετάς τεε και χρησμω
ωιδίας,
τους αμφί τε Ορφ
φέα και Μουυσαίον· ενίουυς δε τινας ήισθημαι
ή
και γυμναστικήνν, οίον Ίκκος τε ο
Ταρα
αντίνος και ο νυν έτι ων ουδενός ήττω
ων σοφιστής Ηρόδικος ο Σηλυμβριαννός, το δε αρρχαίον
Μεγα
αρεύς· μουσικκήν δε Αγαθοκλής τε ο υμέτερος
υ
πρό
όσχημα εποιήήσατο, μέγας ων σοφιστή
ής, και
Πυθοοκλείδης ο Κεείος και άλλοοι πολλοί.
Μετά
άφραση
Εγώ πάντως υποστηρίζω ότι η σοφιστική
ή τέχνη είνα
αι παλιά, αλλλά ότι όσοι την ασκούσ
σαν τα
παλιά
ά χρόνια, επ
πειδή φοβούύνταν το φθόνο
φ
που προκαλεί,
π
πρόβαλλαν ω
ως προστατεευτικό
κάλυμμα άλλοι τη
ην ποίηση, όπως
ό
ο Όμηρος, ο Ησίοδο
ος, ο Σιμωνίδδης, και άλλοοι τις μυστηρ
ριακές
τελεττές και τις προφητείες,
π
ό
όπως
οι οπα
αδοί του Ορφ
φέα και του Μουσαίου· άλλοι πάλι,, αυτή
είναι η εντύπωσή μου, ακόμη και τη γυμναστική,
γ
όπως ο Ίκ
κκος από τονν Τάραντα και ο
Ηρόδδικος από τη
η Σηλυμβρία
α, που κρατοούσε από τα
α Μέγαρα – ένας από τους πιο μεγάλους
σοφισ
στές στις μέέρες μας. Τη
Τ μουσική χρησιμοποίη
ησε για προοκάλυμμα κα
αι ο δικός σας
σ ο
Αγαθθοκλής, σοφιιστής μεγάλοος κι ο Πυθοκ
κλείδης ο Κεείος κι άλλοιι πολλοί.
Πλάττων, Θεαίτητος 162d.
Αρχα
αίο κείμενο
Ω γεννναίοι παίδέςς τε και γέροοντες, δημηγγορείτε συγκα
αθεζόμενοι, θεούς
θ
τε εις το μέσον άγγοντες,
ους εγγώ εκ τε του λέγειν και τοου γράφειν πεερί αυτών, ως
ω εισίν ή ως ουκ εισίν, εξξαιρώ.
Μετά
άφραση
(Μιλά
άει ο Πρωτταγόρας.) Ευυγενικά παιδιά και αρχχοντικοί πρεεσβύτες, καθθόσαστε εδώ
ώ και
αγορεεύετε, ανακα
ατεύοντας κα
αι τους θεούς, που το ανν υπάρχουν ή δεν υπάρχοουν εγώ το αφήνω
α
κατά μέρος και σττις ομιλίες και
κ στα συγγρράμματά μου
υ.
(Μεταφράσεις: Ν.Μ. Σκουτερόπο
ουλος)

ΓΟΡΓΙΑΣ
Η σημαντικόότερη ίσως μορφή
μ
της αρρχαίας σοφισ
στικής. Γεννή
ήθηκε
στουυς Λεοντίνοους της Σικελλίας το 485 με 380 π.Χ.. Ήταν σύγχχρονος
του Πρωταγόρρα και του
υ Σωκράτη, του οποίοου και επέέζησε.
Μορρφώθηκε σε
σ μια περίοδο που επικρατούσεε η σκέψη
η του
Εμπ
πεδοκλή και των Ελεατώ
ών. Ωστόσο ισχυρή
ι
επίδρραση δέχτηκ
κε από
τον Εμπεδοκλή, η οποία διακρίνεται ακόόμη και στα ώ
ώριμα χρόνια του.
Ο Κόρακας
Κ
Συρρακούσιος και
κ ο μαθητή
ής του Τεισία
ας (οι ευρετέές της
ρητοορικής στη Σικελία) είχαν
ε
ήδη γράψει
γ
το πρώτο διδα
ακτικό
εγχεειρίδιο Ρητορρικής, και από
α αυτούς πρέπει
π
να δέέχτηκε επιδράσεις.
Άλλλωστε ο Τεισ
σίας τον συνό
όδεψε στην Αθήνα
Α
το 4227, όταν ο Γο
οργίας
είχεε έρθει ως επικεφαλής πρ
ρεσβείας.
Ο Γοργίας ήτταν από τα πρώτα
π
χρόνιια ως τα γηρ
ρατειά του ο τεχνίτης κα
αι ο δάσκαλο
ος της
αγωγγής των ψυχών με το λόόγο. Γυρνούύσε από τόπο
ο σε τόπο, αλλά
α
η Αθή
ήνα ήταν το πεδίο
δράσης του και σε
σ αυτή γνώ
ώρισε τη μεγγαλύτερη δόξξα. Η επίδρα
ασή του στη
η διαμόρφωσ
ση της
αττικ
κής πεζογραφ
φίας και ποίίησης ήταν καταλυτική.
κ
Τα τελευταία χρόνια τοου τα πέρασ
σε στη
Λάρισα της Θεσσ
σαλίας, όπουυ και πέθανε υπεραιωνόβ
βιος (108 ή 109
1 ετών). Μ
Μέχρι το τέλο
ος του
της ζω
ως του είχε πνεύμα
π
ακμα
αίο.
Η μεγάλη φήμ
μη του οφείλλεται στη μαγγεία του ύφο
ους του: ∆ημ
μιούργησε έννα αντιθετικό
ό ύφος
λόγουυ ιδιαίτερα υποβλητικόό και ελκυσ
στικό, το οπ
ποίο απηχείί επιρροές από κείμενα
α του
Ηράκ
κλειτου. Κέρρδιζε τους ακ
κροατές του χρησιμοποιώ
ώντας κατάλλληλες εικόνες και μεταφ
φορές,
ηχητιικά σχήματα
α και περίτεχχνα λεκτικά παιχνίδια, σπάζοντας
σ
τα
α σύνορα αννάμεσα στονν πεζό
λόγο και την ποίηση.
π
Η συντακτική
σ
αντιστοιχία μελών, ποου συνδέοντται νοηματικ
κά με
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παραλληλία ή αντίθεση, τώρα δίνεται με ισόκωλα και πάρισα (αντιπαράθεση προτάσεων με
όμοιο ίδιο αριθμό συλλαβών) και φτάνει μέχρι την ομοιότητα συλλαβών και θέσεων. Σταθερά,
ακόμα και εκεί όπου αυτό δεν στηρίζεται στο νόημα, ανάμεσα στις επιμέρους λέξεις
πηγαινοέρχονται ηχητικές σχέσεις και τα αφτιά του ακροατή κατακλύζονται από
ομοιοκατάληκτες λέξεις στο τέλος διαδοχικών προτάσεων (ομοιοτέλευτα). Αυτά τα
λεπτεπίλεπτα παιχνίδια των σχημάτων πήραν το όνομά του (Γοργίεια σχήματα).
Οι επιδεικτικοί του λόγοι αποτέλεσαν πρότυπα στη ρητορική φιλολογία της εποχής και όσοι
διδάσκονταν ή ασκούσαν τη ρητορική συνέτασσαν τους λόγους τους μιμούμενοι το Γοργία.
Σύμφωνα με το Γοργία, οι επιστήμονες και οι ειδικοί είτε δεν κατορθώνουν να επιβάλουν
τις θέσεις τους είτε, αν τα καταφέρουν, αυτό στην πραγματικότητα το οφείλουν στο ότι
χρησιμοποιούν το λόγο της πειθούς, δηλαδή το ρητορικό λόγο. Γι’ αυτό και η ικανότητα της
πειθούς είναι αποφασιστική για κάθε τομέα της ζωής στην πόλη. Η ρητορική είναι η πιο
αναγκαία μορφή γνώσης για οποιονδήποτε θέλει να ζήσει ή να δράσει στο πλαίσιο της πόλης.
Ο ρήτορας και ο πολιτικός, και όχι ο επιστήμονας ή ο τεχνικός, κατέχουν τα κλειδιά που
ανοίγουν όλες τις πύλες της πόλης. Σε αυτό το θέμα επανέρχεται τον 4ο αιώνα π.Χ. ο
Ισοκράτης.
Βέβαια, το ουσιώδες όργανο της πολιτικής επικοινωνίας, κυρίως όσον αφορά στην
πειστική, τη ρητορική της πλευρά, είναι η γλώσσα. Η δύναμη του λόγου είναι για το Γοργία το
κέντρο της δραστηριότητας και της διδασκαλίας του. Επίσης, στη θέση του
αληθινού/πραγματικού βρίσκονται τα εικότα (το εύλογο, το πιθανό). Το στοιχείο που
εμφανίζεται μαζί του και το θεωρεί μαγικό ψυχαγωγικό μέσο είναι η λέξη ως ηχητικός φορέας
που την έκανε ενσυνείδητα όργανο της ρητορικής επίδρασης, διαρρηγνύοντας ποικιλοτρόπως
τα σύνορα ανάμεσα σε ποίηση και πεζό λόγο. Είχε συνείδηση ότι με τη ρητορική του τέχνη
άγγιζε τα όρια της ποίησης και εκεί έβρισκε τη φυσική συγγένεια ανάμεσα στο λόγο που
καλλιεργούσε και στην ποίηση που κατ’ αυτόν ήταν ο έμμετρος λόγος. Γι’ αυτό και τα δύο
μπορούν να ασκήσουν απεριόριστη εξουσία πάνω στις ψυχές. Μια άλλη άποψη της τέχνης που
ενδιέφερε το Γοργία ήταν ο καιρός, η κρίσιμη στιγμή του χρόνου, η εύστοχη εκμετάλλευση της
κατάλληλης ευκαιρίας, μια έννοια εξίσου σημαντική στην πολιτική, τη στρατηγική τακτική και
την ιατρική. Είναι ο πρώτος που έγραψε γι’ αυτό το θέμα.
Οι επιδεικτικοί του λόγοι Ελένης Εγκώμιον και Υπέρ Παλαμήδους απολογία είναι τα μόνα
έργα του που μας σώθηκαν ακέραια. Και τα δύο είναι γραμμένα σε αττική διάλεκτο με
τεχνοτροπία ρητορικής και απεικονίζουν τη λογική τεχνική εξάντλησης των εναλλακτικών
λύσεων και το παράξενο ύφος του Γοργία που έκανε τόσο μεγάλη αίσθηση στην Αθήνα. Και
στα δύο θέλει με πιθανά επιχειρήματα (εικότα) να αποκλείσει τα επιβαρυντικά για τους
κατηγορούμενους ενδεχόμενα. Η αντιμετώπιση της τέχνης από το Γοργία διαφαίνεται σε ένα
χωρίο της Ελένης όπου περιγράφει την άλογο κυριαρχία της ψυχής από τον καλλιτεχνικό λόγο,
«ένα μεγάλο δυνάστη που με πάρα πολύ μικρό σώμα, που καθόλου δεν φαίνεται, δημιουργεί τα
πιο θεϊκά έργα».
Σώζεται επίσης ένα απόσπασμα από το λόγο του Επιτάφιος της εποχής του
Πελοποννησιακού Πολέμου, που γράφτηκε για τους Αθηναίους που σκοτώθηκαν στον πόλεμο:
Τα μεν κατά των βαρβάρων τρόπαια ύμνους απαιτεί τα δε κατά των Ελλήνων θρήνους. Ο
μαθητής του Ισοκράτης υιοθέτησε αυτή τη διακήρυξη που στρεφόταν κατά της Ανατολής.
∆ύο περιλήψεις του έργου του Περί του μη όντος ή Περί φύσεως μας επιτρέπουν να
σχηματίσουμε μια ιδέα για τον προβληματισμό του γύρω από θεωρητικά ζητήματα όπως είναι η
πραγματικότητα και η γνώση της. Το περιεχόμενο του κειμένου μάς δίνεται μέσα από μια
περίληψη του Σέξτου του Εμπειρικού και από την περίληψη της ψευδοαριστοτελικής
πραγματείας Περί Μελίσσου, Ξενοφάνους και Γοργίου (Περί ΜΞΓ). Οι δύο αυτές περιλήψεις
δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Η ανώνυμη πραγματεία του ΜΞΓ χρησιμοποιείται για να
ελέγχεται αυτή του Σέξτου, που συχνά παραποιεί τη σκέψη του Γοργία. Στο έργο Περί φύσεως,
που διαπνέεται από έντονο σκεπτικισμό, ο Γοργίας επιχείρησε να αποδείξει τρεις θέσεις: ∆εν
υπάρχει τίποτε (ουδέν έστιν), ακόμη κι αν υπάρχει, είναι αδύνατον στον άνθρωπο να το
συλλάβει με τη νόηση (ει και έστιν, ακατάληπτον ανθρώπωι), κι αν το συλλάβει με τη νόηση,
είναι αδύνατον να το εκφράσει και να το εξηγήσει στους άλλους (ει και καταληπτόν, ανέξοιστον
και ανερμήνευτον τωι πέλας). Η τακτική που ακολούθησε για την απόδειξη των θέσεων αυτών
ονομάζεται ανασκευαστική και συνίσταται στον αποκλεισμό αντιφατικών προτάσεων.
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Ο Γοργίας ανέπτυξε επίσης έντονη προβληματική σε ηθικά ζητήματα. Ιδιαίτερα το ερώτημα
τι είναι αρετή που κυριαρχούσε στους κύκλους διανοητών-στοχαστών, το αντιμετώπισε θετικά
και εμπειρικά. Κατέληξε ότι η αρετή σημαίνει συγκεκριμένη ποιότητα συμπεριφοράς,
συνδεδεμένη με τη ρευστή πραγματικότητα στην οποία ανήκει, και με την κοινωνική ομάδα ή
κατηγορία που στα ενδιαφέροντά της ακριβώς ανταποκρίνονται οι ηθικές ιδέες που κάθε φορά
επικαλείται κάποιος. ∆εν ενδιαφερόταν για γενικότητες. Η αρετή ως αφηρημένη έννοια δεν
είναι πρόβλημα γιατί δεν υφίσταται. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες αρετές και αντίστοιχα
ηθικά προβλήματα: η αρετή του άντρα, της γυναίκας, του ελεύθερου, του σκλάβου κ.λπ. Η
αρετή για το Γοργία είναι ταλέντο που αναπτύσσεται και εκδηλώνεται μέσα σε συγκεκριμένους
φορείς. Η ηθική με αυτή την έννοια γίνεται τέχνη της έμπνευσης ή της διαίσθησης. Το μυστικό
της έγκειται στην ικανότητα του ατόμου να «ψυχαγωγεί» τους άλλους και να τους υποβάλλει
ώστε να τους ωθεί συνειδητά προς έναν καθορισμένο σκοπό.
Ο Γοργίας άσκησε την τέχνη της ρητορικής και της σοφίας. Η απόσταση ανάμεσα στα
ρητορικά και τα φιλοσοφικά έργα του οφείλεται στο ότι δεν σώθηκε το ίδιο το φιλοσοφικό του
έργο και η περίληψη του Σέξτου δείχνει ότι σκοπός της ήταν να παρουσιαστεί ο Γοργίας ως
πρόδρομος του σκεπτικισμού. Ωστόσο, φαίνεται ότι είχε φιλοσοφικά ενδιαφέροντα,
ασυνήθιστες κριτικές ικανότητες και ταλέντο στο να χτίζει επιχειρήματα.
Ανθολόγηση
Τα αποσπάσματα που ακολουθούν προέρχονται από το ρητορικό λόγο του Γοργία Ελένης
Εγκώμιον. Σε αυτόν, όπως και στην Υπέρ Παλαμήδους απολογία, επιδιώκεται η επίδειξη της
ικανότητας του ρήτορα να υπερασπίζεται δύσκολες υποθέσεις και παράλληλα να προσφερθεί
στους μαθητές ένα χρήσιμο υλικό προς μελέτη, απομίμηση ή και απομνημόνευση. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει ο επαγωγικός συλλογιστικός τρόπος με τον οποίο επιχειρηματολογεί, ενώ είναι
φανερή η προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα νέο ύφος πεζού λόγου εμπλουτισμένο με
ποιητικά στοιχεία.
Ελένης Εγκώμιον
Αρχαίο κείμενο
... ή γαρ Τύχης βουλήμασι και θεών βουλεύμασι και Ανάγκης ψηφίσμασι έπραξεν α έπραξεν, ή
βίαι αρπασθείσα, ή λόγοις πεισθείσα, [ή όψει ερασθείσα]. ει μεν ουν διά το πρώτον, άξιος
αιτιάσθαι ο αίτιος μόνος· θεού γαρ προθυμίαν ανθρωπίνηι προμηθείαι αδύνατον κωλύειν. πέφυκε
γαρ ου το κρείσσον υπό του ήσσονος κωλύεσθαι, αλλά το ήσσον υπό του κρείσσονος άρχεσθαι και
άγεσθαι, και το μεν κρείσσον ηγείσθαι, το δε ήσσον έπεσθαι. θεός δ’ ανθρώπου κρείσσον και βίαι
και σοφίαι και τοις άλλοις. ει ουν τηι Τύχηι και τωι θεώι την αιτίαν αναθετέον, η την Ελένην της
δυσκλείας απολυτέον...
...ει δε ο λόγος πείσας και την ψυχήν απατήσας, ουδέ προς τούτο χαλεπόν απολογήσασθαι και την
αιτίαν απολύσασθαι ώδε. λόγος δυνάστης μέγας εστίν, ος σμικροτάτωι σώματι και αφανεστάτωι
θειότατα έργα αποτελεί· δύναται γαρ και φόβο παύσαι και λύπην αφελείν και χαρά ενεργάσασθαι
και έλεον επαυξήσαι...
Μετάφραση
...Έκανε όσα έκανε είτε από θέλημα της Τύχης και απόφαση των θεών και της Ανάγκης
προσταγή, είτε επειδή αρπάχτηκε με τη βία, είτε επειδή πείσθηκε με λόγια, είτε επειδή από τη
θωριά ερωτεύτηκε. Αν λοιπόν είναι το πρώτο, πρέπει την ευθύνη να την έχει μόνο ο υπαίτιος·
γιατί είναι αδύνατον η προαπόφαση του θεού να εμποδιστεί από την ανθρώπινη
προνοητικότητα. Αφού από τη φύση του το ανώτερο δεν εμποδίζεται από το κατώτερο, παρά το
κατώτερο κυριαρχείται και καθοδηγείται από το ανώτερο, και το ανώτερο κυβερνά, ενώ το
κατώτερο ακολουθεί. Αλλά ο θεός είναι ανώτερος από τον άνθρωπό και ως προς τη βία και ως
προς τη σοφία και ως προς τα υπόλοιπα. Αν λοιπόν πρέπει να αποδώσουμε την ευθύνη στην
Τύχη και στο θεό, την Ελένη πρέπει οπωσδήποτε να την απαλλάξουμε από την καταισχύνη...
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...Αν όμως ήταν ο λόγος που την έπεισε και εξαπάτησε την ψυχή της, ούτε σε αυτή την
περίπτωση είναι δύσκολη η υπεράσπιση και η ανασκευή της κατηγορίας ως εξής: Ο λόγος είναι
ένας μεγάλος δυνάστης, που ενώ έχει το πιο μικρό και αφανές σώμα, επιτελεί τα έργα τα πιο
θεϊκά· γιατί μπορεί και το φόβο να σταματήσει και τη λύπη να διώξει και χαρά να προκαλέσει
και τον οίκτο να αυξήσει...
Υπέρ Παλαμήδους απολογία
Ο σοφιστής καταπιάνεται με ένα θέμα που είχε απασχολήσει τους τρεις τραγικούς,
επιχειρώντας να συνδυάσει τα τεχνικά μέσα της ποίησης με τους αποδεικτικούς τρόπους της
φυσικής φιλοσοφίας. Προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητα του Παλαμήδη με βάση γενικούς
συλλογισμούς που ως κοινό σημείο αναφοράς έχουν το εικός, ένα αποδεικτικό σχήμα που δεν
προέρχεται από τη δικανική πράξη αλλά από τη λογική της φυσικής φιλοσοφίας.
Αρχαίο κείμενο
... ει μεν ουν ο κατήγορος Οδυσσεύς ή σαφώς επιστάμενος προδίδοντα με την Ελλάδα τοις
βαρβάροις ή δοξάζων γ’ αμή ούτω ταύτα έχειν εποιείτο την κατηγορίαν δι’ εύνοιαν της Ελλάδος,
άριστος αν ην ο ανήρ· πώς γαρ [ουχ], ος γε σώιζει πατρίδα, τοκέας, την πάσαν Ελλάδα, έτι δε
προς τούτοις τον αδικούντα τιμωρούμενος; ει δε φθόνωι ή κακοτεχνίαι ή πανουργίαι συνέθηκε
ταύτην την αιτίαν, ώσπερ δι’ εκείνα κράτιστος αν ην ανήρ, ούτω δια ταύτα κάκιστος αν είη...
...επί τούτον δε τον λόγον είμι πρώτον, ως αδύνατός ειμι τούτο πράττειν. έδει γαρ τινα πρώτον
αρχήν γενέσθαι της προδοσίας, η δε αρχή λόγος αν είη· προ γαρ των μελλόντων έργων ανάγκη
λόγους γίνεσθαι πρότερον. λόγοι δε πώς αν γένοιντο μη συνουσίας τινός γενομένης; συνουσία δε
τίνα τρόπον γένοιτ’ αν μήτ’ εκείνου προς εμέ πέμψαντος μήτ’ εμού προς εκείνον ελθόντος; ουδέ
παραγγελία διά γραμμάτων αφίκται άνευ του φέροντος...
Μετάφραση
...Λοιπόν: αν ο κατήγορός μου Οδυσσέας με κατηγορούσε –από αγάπη για την Ελλάδα– είτε με
σαφή γνώση ότι εγώ πρόδωσα την Ελλάδα στους βαρβάρους, είτε έχοντας κάπως σχηματίσει τη
γνώμη ότι έτσι έχουν τα πράγματα, ο άνθρωπος θα ήταν έξοχος· τι άλλο να πει κανείς για
κάποιον που σώζει την πατρίδα του, τους προγόνους και την Ελλάδα ολόκληρη, και επιπλέον
τιμωρεί αυτόν που προξένησε κακό; Αν όμως κατασκεύασε την κατηγορία αυτή από φθόνο,
δολιότητα ή πανουργία, τότε όπως στην πρώτη περίπτωση θα ήταν ο πιο σπουδαίος άνθρωπος,
έτσι σε τούτη θα είναι ο χειρότερος...
Θα στραφώ πρώτα στο ακόλουθο επιχείρημα: ότι δεν ήταν για μένα δυνατόν να κάνω την
πράξη αυτή. Γιατί έπρεπε πρώτα να υπάρξει μια αρχή της προδοσίας και η αρχή αυτή θα ήταν
λόγος, αφού πριν από τις μέλλουσες πράξεις πρέπει να προηγηθούν λόγοι. Πώς όμως θα
μπορούσαν να υπάρξουν λόγοι αν δεν υπήρξε κάποια συνάντηση; Και με ποιον τρόπο θα
μπορούσε να υπάρξει συνάντηση, αν ούτε εκείνος έστειλε αγγελιοφόρους σε μένα ούτε εγώ
πήγα σε εκείνον; Ούτε φτάνει παραγγελία με γράμμα χωρίς κάποιος να το μεταφέρει...
(Μεταφράσεις: Π.Καλλιγάς)

ΠΡΟ∆ΙΚΟΣ
Καταγόταν από ιωνική πόλη, την Ιουλίδα της Κέας, όπου πιθανότατα γεννήθηκε ανάμεσα
στο 470 π.Χ. και το 460 π.Χ. Πολλές φορές η πατρίδα του τον χρησιμοποιούσε σε διπλωματικές
αποστολές στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των οποίων ο σοφιστής φρόντιζε για την προσωπική
του προβολή.
Την εικόνα του ανθρώπου με την ασθενική κράση την έχουμε από τον πλατωνικό
Πρωταγόρα, όπου σκεπασμένος προσεκτικά με πολλές κουβέρτες διδάσκει από το κρεβάτι σαν
ένας σοφός που επιζητεί τη δημοσιότητα στον ίδιο βαθμό με τους συναδέλφους του. Σύμφωνα
με την Απολογία του Πλάτωνα (19e), φαίνεται ότι ζούσε ακόμα την εποχή της δίκης του
Σωκράτη, όπως ο Ιππίας και ο Γοργίας.
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Η διδασκαλία τού εξασφάλιζε άφθονα χρήματα. Οι μαθητές του είχαν να επιλέξουν
ανάμεσα στο μάθημα της μιας δραχμής ή των πενήντα. Πιθανόν οι βασικές ιδέες να ήταν ίδιες,
άλλα το πιο δαπανηρό μάθημα επεξηγούσε και διεύρυνε το κείμενο αναπτύσσοντας όλη τη
δυναμική της μεθόδου.
Ασχολήθηκε κυρίως με τη γλωσσική έρευνα και κύριο μέρος της διδασκαλίας του πρέπει να
ήταν η συνωνυμική, μια συστηματική προσπάθεια για την ακριβή διάκριση λέξεων με
παραπλήσια σημασία. Ανάλογο ενδιαφέρον είχαν δείξει ο ∆ημόκριτος και ο Πρωταγόρας, ο
οποίος θεμελίωσε την ανεξαρτησία της γλώσσας από την πραγματικότητα. Ωστόσο, στον
Πρόδικο οφείλονται οι πρώτες έρευνες για την ετυμολογία των ονομάτων. Η προσπάθειά του
να ανακαλύψει διαφορές ανάμεσα σε σημασιολογικά συγγενείς λέξεις συμβάδιζε με τη
διάκριση των εννοιών και σήμανε την ενίσχυση της αυτονομίας τους σε σχέση με την
εξωτερική πραγματικότητα. Απέδιδε μεγάλη σημασία στην ακριβή οροθέτηση των σημασιών
των συγγενών λέξεων με σκοπό να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της ρητορικής τέχνης.
Έτσι, αποδεικνυόταν ότι η γλώσσα έχει τη δική της ζωή, που δεν πηγάζει ούτε από τα πράγματα
ούτε από το πώς τη χρησιμοποιεί κάθε φορά ο ομιλητής, αλλά από ένα σύνολο στοιχείων και
κανόνων η φύση των οποίων έπρεπε να ανιχνευθεί. Με αυτό το είδος ανάλυσης πέρα από μια
καλύτερη θεωρητική γνώση των γλωσσικών φαινομένων, ήθελε, όπως και ο Πρωταγόρας, να
πετύχει και κάτι πρακτικό: Να διατυπώσει τους όρους για μια ορθότερη χρήση της γλώσσας
που θα εξάλειφε τις ομωνυμίες και τις αμφισημίες και επομένως θα επέτρεπε μορφές
κοινωνικής επικοινωνίας σαφέστερες, χωρίς συγχύσεις και παρεξηγήσεις.
Οι γνώσεις μας γύρω από τα έργα του είναι πολύ περιορισμένες. Οι Αλεξανδρινοί
κατέγραψαν τα συγγράμματά του μαζί με τα ρητορικά. Ο τίτλος Περί φύσεως ή Περί φύσεως
ανθρώπου παραμένει αμφίβολος. Το έργο του Ώραι δεν μπορεί να χρονολογηθεί με ακρίβεια
και είναι το μόνο βιβλίο του σοφιστή για την ύπαρξη του οποίου έχουμε ασφαλείς πληροφορίες
από την αρχαιότητα. Πιστεύεται ότι τον τίτλο του τον έδωσε ο ίδιος ο συγγραφέας. Φανταζόταν
τις ώρες σαν θεές της ευφορίας, ενώ η γεωργία, ως θεμέλιο του ανθρώπινου πολιτισμού, έπαιζε
σημαντικό ρόλο στο έργο. Στις Ώρες αποτυπώνει τις απόψεις του για τη γένεση της θρησκείας
ως αντίδρασης του ανθρώπου προς τις φυσικές συνθήκες της ύπαρξής του. Ο άνθρωπος
θεοποίησε τις δυνάμεις και τα δώρα της φύσης από τη μία, ενώ από την άλλη ανύψωσε σε
θεούς ανθρώπους που είχαν κάνει ευεργετικές εφευρέσεις. Ο συγκεκριμένος ορθολογισμός είχε
τις ρίζες του στην ιωνική σκέψη και στάθηκε η αιτία να τοποθετηθεί ο Πρόδικος πολλές φορές,
κατά την αρχαιότητα, ανάμεσα στους άθεους. Εξέχουσα θέση στο συγκεκριμένο έργο κατέχει η
αλληγορία για την εκλογή του Περικλή ανάμεσα στην Αρετή και την Κακία, δυο γυναίκες που
τον συνάντησαν έχοντας διαφορετικό παρουσιαστικό. Οι ρίζες της συγκεκριμένης διήγησης
βρίσκονται στην ποίηση του Ησίοδου (Έργα 286) για τους δύο δρόμους της ζωής και στο μύθο
για την εκλογή και την κρίση του Πάρη που διατύπωσε ο Σοφοκλής στο σατυρικό του δράμα
Κρίσις. Ωστόσο, η διήγηση του Πρόδικου δεν αποτελεί ούτε ποίηση ούτε μύθο αλλά την
αφετηρία μιας ατέλειωτης σειράς από αλληγορίες που είναι εγκεφαλικά κατασκευάσματα. ∆εν
έχει καμία σχέση με την αναγνώριση θεϊκών δυνάμεων, η οποία στην Αρχαϊκή εποχή στήριζε
τις διηγήσεις με ανάλογα θέματα και τους έδινε περιεχόμενο. Ο Ξενοφώντας επανέλαβε στα
Απομνημονεύματα (2, 1, 21) του τη διήγηση διεξοδικά.
Η επίδρασή της υπήρξε τεράστια και εκδηλώθηκε με τον πιο παράδοξο τρόπο στο σύμβολο
Υ που εμφανίζεται τον 1ο αιώνα μ.Χ. και απεικονίζει το τρίστρατο πάνω στο οποίο έπρεπε να
πάρει την απόφασή του ο Ηρακλής και κατ’ επέκταση κάθε άνθρωπος.
Ανθολόγηση
Η αρχή του αποσπάσματος είναι παράθεμα από την Οδύσσεια (Και μην Τάνταλον εσείδον
χαλέπ’ άλγε’ έχοντα, λ 582), καθώς ο ασθενικός Πρόδικος φέρνει στο μυαλό του Σωκράτη την
εικόνα του Τάνταλου στον Άδη. Όπως παρατηρεί ο H. D. Rankin, οι σοφιστές δίδασκαν
οπουδήποτε, ακόμα και σε ένα ακατάλληλο δωμάτιο όπως αυτή η παλιά αποθήκη του
Ιππόνικου.
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Πλάτων, Πρωταγόρας 315cd κε.
Αρχαίο κείμενο
Και μεν δη και Τάνταλόν γε εισείδον –επεδήμει γαρ άρα και Πρόδικος ο Κείος– ην δε εν οικήματί
τίνι, ωι προ του μεν ως ταμιείωι εχρήτο Ιππόνικος... Ο μεν ουν Πρόδικος έτι κατέκειτο
εγκεκαλυμμένος εν κωιδίοις τισίν και στρώμασιν και μάλα πολλοίς ως εφαίνετο... Περί δε ων
διελέγοντο ουκ εδυνάμην έγωγε μαθείν έξωθεν, καίπερ λιπαρώς έχων ακούειν του Προδίκου –
πάσσοφος γαρ μοι δοκεί ανήρ είναι και θείος–αλλά διά την βαρύτητα της φωνής βόμβος τις εν τωι
οικήματι γιγνόμενος ασαφή εποίει τα λεγόμενα.
Μετάφραση
(Μιλάει ο Σωκράτης) «Ακόμη αντίκρισα τον Τάνταλο – γιατί στην πόλη μας βρισκόταν και ο
Πρόδικος από την Κέα· ήταν σε κάποιο δωμάτιο που το ’χε πρώτα ο Ιππόνικος για αποθήκη... Ο
Πρόδικος λοιπόν ήταν ακόμα ξαπλωμένος, σκεπασμένος με κάτι προβιές κι ένα σωρό
σκεπάσματα, καθώς φαινόταν... εγώ απέξω που ήμουν, δεν μπορούσα να έχω σαφή αντίληψη
για ποια πράγματα συζητούσαν, παρ’ όλη τη σφοδρή επιθυμία μου να ακούω τον Πρόδικο –έχω
την εντύπωση ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πάνσοφος, θεϊκός– γιατί ο βαρύς τόνος της φωνής
του προκαλούσε κάτι σαν βουητό στο δωμάτιο και δεν σ’ άφηνε να καταλάβεις για ποιο πράγμα
μιλούσε.
Σέξτος Εμπειρικός, Προς μαθηματικούς ΙΧ 18
Αρχαίο κείμενο
Πρόδικος δε Κείος «ήλιον φησί, και σελήνην και ποταμούς και κρήνας και καθόλου πάντα τα
ωφελούντα τον βίον ημών οι παλαιοί θεούς ενόμισαν διά την απ’ αυτών ωφελείαν, καθάπερ
Αιγύπτιοι τον Νείλον»·...
Μετάφραση
Κι ο Πρόδικος ο Κείος λέει «τον ήλιο και το φεγγάρι και τα ποτάμια και τις πηγές και γενικά
όλα όσα επενεργούν ευεργετικά στη ζωή οι παλαιοί τα εξέλαβαν, λόγω της ωφελιμότητάς τους,
για θεούς όπως οι Αιγύπτιοι το Νείλο»...
(Μεταφράσεις: Ν.Μ. Σκουτερόπουλος)

ΘΡΑΣΥΜΑΧΟΣ
Ρήτορας και σοφιστής, σύγχρονος του Σωκράτη. Γεννήθηκε το 465 π.Χ. στη Χαλκηδόνα
του Βοσπόρου και έδρασε τις τελευταίες δεκαετίες του 5ου αιώνα. Πέρασε τα περισσότερα
χρόνια της ζωής του στην Αθήνα ως μέτοικος, αλλά πέθανε και τάφηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα
του.
Αρχικά ασχολήθηκε με φιλοσοφικές θεωρίες, στην πορεία όμως αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου
στη θεωρία και τη διδασκαλία της ρητορικής. Τα ελάχιστα αποσπάσματα που σώζονται μας
επιτρέπουν να τον θεωρήσουμε πρόδρομο του Ισοκράτη. Σημαντική επίδραση είχε το διδακτικό
του βιβλίο για τη ρητορική, η Μεγάλη Τέχνη, που συντέλεσε στη διαμόρφωση της αττικής
έντεχνης τέχνης. Στο πρώτο επίπεδο βρίσκονταν η δομή και η συναρμολόγηση των γλωσσικών
μορφών, ενώ τα παρηχητικά σχήματα του Γοργία υποχώρησαν. Ωστόσο, ο Θρασύμαχος έδινε
σημασία στη ρυθμικότητα στο τέλος της φράσης. Κατά το Θεόφραστο, η ιδιαίτερη αξία του
έγκειται στην εφαρμογή της ρυθμικής περιόδου στην αττική ποίηση. Υπήρξε ο δημιουργός της
«μεικτής λέξεως», στην οποία αναδείχθηκαν αξεπέραστοι ο Ισοκράτης και ο Πλάτωνας.
Επίσης, πίστευε ότι η ρητορική εισάγει τον άνθρωπο στην κοινωνία, αφού μέσω αυτής αποκτά
κανείς δύναμη. Πολιτικού περιεχομένου είναι τα συγγράμματα Υπέρ Λαρισαίων και Περί
Πολιτείας. Στο πρώτο υποστηρίζει το αίτημα της αιολικής πόλης για την ελευθερία εναντίον του
Αρχέλαου (βασιλιάς της Μακεδονίας, 413-399 π.Χ.). Το δεύτερο αποτελεί διαμαρτυρία για τις
κομματικές έριδες κατά την κρίσιμη πολεμική περίοδο.
Για τους νόμους και τη δικαιοσύνη και για την αντιθετική σχέση φύσης-ανθρώπινων
συμβάσεων έχουμε λόγια που του αποδίδει ο Πλάτωνας στο πρώτο βιβλίο της Πολιτείας.
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Καθώς σκοπός του Πλάτωνα ήταν να αντικρούσει τη σκέψη του σοφιστή, παρουσιάζεται σε πιο
σκληρή και αδιάλλακτη μορφή. Μιλά για τη δικαιοσύνη που καταγράφεται στους νόμους και
που ξεκινά από μια πολιτική απόφαση σε δεδομένη στιγμή και σε συγκεκριμένη πόλη.
Παραλλαγές αυτής της δικαιοσύνης είχαν επισημανθεί από άλλους, αλλά η πρωτοτυπία του
Θρασύμαχου έγκειται στο ότι αναρωτήθηκε ποιος αλήθεια αποφασίζει και ποιος κατασκευάζει
τους νόμους. Καταλήγει ότι είναι φανερό πως το κάνουν οι κυβερνήτες υποστηρίζοντας τα
συμφέροντά τους, άρα, κατά το Θρασύμαχο, το δίκαιο όπως ορίζεται από τους νόμους
αντιπροσωπεύει το του κρείττονος συμφέρον (το συμφέρον του ισχυροτέρου). Η διαπίστωση
αυτή έχει εμπειρικό χαρακτήρα και αφορά σε όλες γενικά τις πόλεις (εν απάσαις ταις πόλεσιν
ταυτόν είναι δίκαιον...). Προχωρά ακόμη πιο πέρα συμπεραίνοντας ότι, αφού δεχτούμε πως
τελικά το δίκαιο είναι έκφραση συμφέροντος των κάθε φορά ισχυρών (είτε αυτοί είναι ο λαός
είτε η ολιγαρχία είτε η τυραννία), τότε ο δίκαιος παντού βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε
σχέση με τον άδικο, ο οποίος πείθεται και υπακούει στους νόμους και εισπράττει και την
αντίστοιχη βλάβη (343 c-d). Η άποψη αυτή δεν αναφέρεται ως προσωπική του θέση αλλά ως
επικρατούσα αντίληψη. Ο ίδιος δεν την ασπάζεται ούτε την υποστηρίζει με σθένος. Η
συλλογιστική του φαίνεται σκληρή, αλλά απλώς καταγράφει την πραγματικότητα που επικρατεί
στο γνωστό κόσμο. Ο ίδιος, σε ένα από τα αποσπάσματα που ανήκει σε αυθεντικό του λόγο,
μιλάει με έντονη πικρία για την αδιαφορία των θεών που παραβλέπουν το μέγιστον των εν
ανθρώποις, την δικαιοσύνην (Β 8). Κατά συνέπεια, με τόλμη και παρησσία διαπιστώνει και
κρίνει τα κρατούντα, χωρίς προκαταλήψεις και με επίγνωση της δυσκολίας του προβλήματος.
Τέλος, ενδιαφερόταν, όπως ο Πρόδικος και ο Πρωταγόρας, για το πρόβλημα της φυσικής.
Ανθολόγηση
Πλάτωνος Πολιτεία Α, 343d-344a-c
Αρχαίο κείμενο
Σκοπείσθαι δε, ω ευηθέστατε Σώκρατες, ουτωσί χρη, ότι δίκαιος ανήρ αδίκου πανταχού ελάττον
έχει. πρώτον μεν εν τοις προς αλλήλους συμβολαίοις, όπου αν ο τοιούτος τωι τοιούτωι
κοινωνήσηι, ουδαμού αν εύροις εν τηι διαλύσει της κοινωνίας πλέον έχοντα τον δίκαιον του
αδίκου αλλ’ ελάττον· έπειτα εν τοις προς την πόλιν, όταν τέ τινες εισφοραί ώσιν, ο μεν δίκαιος
από των ίσων πλέον εισφέρει, ο δ’ ελάττον, όταν τε λήψεις, ο μεν ουδέν, ο δε πολλά κερδαίνει.
Και γαρ όταν αρχήν τινα άρχηι εκάτερος, τωι μεν δικαίωι υπάρχει, και ει μηδεμία άλλη ζημία, τα
γε οικεία δι’ αμέλειαν μοχθηροτέρως έχειν, εκ δε του δημοσίου μηδέν ωφελείσθαι διά το δίκαιον
είναι προς δε τούτοις απεχθέσθαι τοις τε οικείοις και τοις γνωρίμοις, όταν μηδέν εθέληι αυτοίς
υπηρετείν παρά το δίκαιον· τωι δε αδίκωι πάντα τούτων ταναντία υπάρχει. λέγω γαρ όνπερ νυνδή
έλεγον, τον μεγάλα δυνάμενον πλεονεκτείν· τούτον ουν σκοπεί, είπερ βούλει κρίνειν όσωι μάλλον
συμφέρει ιδίαι αυτώι άδικον είναι ή δίκαιον. Πάντων δε ράσται μαθήσηι, εάν επί την τελεωτάτην
αδικίαν έλθηις, ή τον μεν αδικήσαντα ευδαιμονέστατον ποιεί, τους δε αδικηθέντας και αδικήσαι
ουκ αν εθέλοντας αθλιωτάτους. έστιν δε τούτο τυραννίς, η ου κατά σμικρόν ταλλότρια και λάθραι
και βίαι αφαιρείται, και ιερά και όσια και ίδια και δημόσια, αλλά συλλήβδην· ων εφ’ εκάστωι
μέρει όταν τις αδικήσας μη λάθηι, ζημιούταί τε και ονείδη έχει τα μέγιστα –και γαρ ιερόσυλοι και
ανδραποδισταί και τοιχωρύχοι και αποστερηταί κλέπται οι κατά μέρη αδικούντες των τοιούτων
κακουργημάτων καλούνται– επειδάν δε τις προς τοις των πολιτών χρήμασιν και αυτούς
ανδραποδισάμενος δουλώσηται, αντί τούτων των αισχρών ονομάτων ευδαίμονες και μακάριοι
κέκληνται, ου μόνον υπό των πολιτών αλλά και υπό των άλλων όσοι αν πύθωνται αυτόν την όλην
αδικίαν ηδικηκότα· ου γαρ το ποιείν τα άδικα αλλά το πάσχειν φοβούμενοι ονειδίζουσιν οι
ονειδίζοντες την αδικίαν. Ούτως, ω Σώκρατες, και ισχυρότερον και ελευθεριώτερον και
δεσποτικώτερον αδικία δικαιοσύνης έστιν ικανώς γιγνομένη, και όπερ εξ αρχής έλεγον, το μεν του
κρείττονος συμφέρον το δίκαιον τυγχάνει ον, το δ’ άδικον εαυτώι λυσιτελούν τε και συμφέρον.
Μετάφραση
Και ιδού πώς πρέπει να εξετάζεις τα πράγματα, αφελέστατε άνθρωπε· ο δίκαιος σε όλες τις
περιστάσεις παίρνει τη χαμένη μπρος τον άδικο· πρώτα στις ιδιωτικές συναλλαγές όπου
συνεταιριστούν ο τέτοιος με τον τέτοιο, πότε στη διάλυση δεν θα βρεις κερδισμένο τον δίκαιο,
αλλ’ απεναντίας ζημιωμένο· έπειτα στα πολιτικά πράγματα, αν χρειαστεί να επιβληθούν
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εισφορές, ο δίκαιος, με ίση περιουσία, θα συνεισφέρει περισσότερα, ο άδικος λιγότερα· αν
απεναντίας πρόκειται για αποδοχές, ο ένας τίποτε, ο άλλος πάμπολλα κερδίζει· στις διαχειρίσεις
πάλι δημοσίων λειτουργιών, ο δίκαιος και αν συμβεί να μην πάθει καμιάν άλλη ζημιά, αφήνει
τα ιδιωτικά του συμφέροντα και παίρνουν τον κατήφορο, επειδή τα παραμελεί και από το
δημόσιο τίποτα δεν ωφελείται, επειδή είναι ακέραιος, και εκτός απ’ αυτό αποκτά και εχθρούς
τους οικείους και τους γνώριμούς του, όταν δεν θελήσει να τους κάνει καμιά ευκολία έξω από
το δίκιο· ενώ με τον άδικο θα δεις όλως διόλου τα εναντία· και εννοώ εκείνο που έλεγα πριν,
πως έχει τη δύναμη και την ικανότητα να βάζει κάτω τους άλλους· αυτόν κοίταξε αν θέλεις να
κρίνεις πόσο τον συμφέρει να είναι άδικος παρά δίκαιος. Κι ακόμα καλύτερα θα το καταλάβεις
αν λάβεις αμέσως υπόψη σου την αδικία φτασμένη στο κατακόρυφό της, την αδικία που κάνει
τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπό του κόσμου εκείνον που τη διαπράττει και αθλιότατους εκείνους
που την υποφέρουν, επειδή δεν θέλουν οι ίδιοι να αδικήσουν· εννοώ δηλαδή την τυραννίδα, που
βάζει σε ενέργεια και το δόλο και τη βία, για να βάλει στο χέρι τ’ αγαθά του άλλου όχι λίγο
λίγο αλλά που χωρίς να σέβεται ούτε ιερό ούτε όσιο σφετερίζεται αμέσως και μεμιάς όλες,
δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες· κάθε άλλος που ήθελε κάμει χωριστά καμιά απ’ αυτές τις
αδικίες και ανακαλυφθεί, παθαίνει τις μεγαλύτερες τιμωρίες και τους εξευτελισμούς· και
αναλόγως με το αδίκημα που ήθελε κάμει χωριστά ο καθένας, τους ονομάζουν ιερόσυλους και
σωματέμπορους και τυμβωρύχους και κλέφτες και λωποδύτες και τα λοιπά· αν όμως κανείς
εκτός από την περιουσία των πολιτών, τους στερήσει και την προσωπική τους ελευθερία και
τους μεταβάλει σε ανδράποδα, αντί για όλα αυτά τα αισχρά ονόματα, ευτυχής άνθρωπος και
μακάριος ονομάζεται όχι μόνο για τους πατριώτες του, μα κι από τους άλλους που λάβουν
γνώση των κακουργημάτων του· γιατί αν καταφέρονται εναντίον της αδικίας, όσοι
καταφέρονται, το κάνουν όχι γιατί φοβούνται να το κάνουν κι οι ίδιοι, αλλά γιατί φοβούνται να
την υποστούν, καλέ μου Σωκράτη· τόσο είναι αλήθεια πως η αδικία, όταν φτάσει σε έναν τέτοιο
βαθμό, είναι πιο ισχυρή και πιο ελεύθερη και πιο δεσποτική από τη δικαιοσύνη, και όπως έλεγα
εξαρχής, το δίκαιο είναι το συμφέρον του ισχυροτέρου και πως το άδικο στρέφεται σε κέρδος
και ωφέλειά του.
(Μετάφραση: Ιωάννης Γρυπάρης)

ΙΠΠΙΑΣ
Σοφιστής, φιλόσοφος και μαθηματικός που γεννήθηκε το β΄ μισό του 5ου αι. π.Χ. Με
καταγωγή από την Ήλιδα, αντιπροσώπευε ανάμεσα στους σοφιστές την Πελοπόννησο. Ο
Πρωταγόρας στον ομώνυμο διάλογο του Πλάτωνα επιτίθεται εναντίον εκείνων των σοφιστών
που φορτώνουν τους μαθητές τους με κάθε λογής ειδικές γνώσεις όπως μαθηματικά,
αστρονομία και μαντική, ρίχνοντας ταυτόχρονα λοξή ματιά στον Ιππία που είναι παρών (318e).
Αυτός είναι και ο πιο κατηγορηματικός αντιπρόσωπος της σοφιστικής κατεύθυνσης που θέλει
να ολοκληρωθεί μέσα από την παντογνωσία και την παντεχνία. Όπως και οι άλλοι σοφιστές,
ταξίδεψε και αυτός πάρα πολύ στον ελληνικό χώρο, αντιπροσώπευσε την πατρίδα του σε
διάφορες αποστολές και κέρδισε με τις ομιλίες του άφθονα χρήματα. Το ταξίδι στην Ολυμπία
ήταν εύκολο γι’ αυτόν και φρόντιζε να δείχνει μεγαλοπρεπής φορώντας πορφυρό μανδύα. Εκεί
μάλιστα, σύμφωνα με τον Πλάτωνα (Ιππ. ελ. 368b) καυχήθηκε ότι όλα όσα φορούσε –
αρχίζοντας από το δαχτυλίδι του– τα είχε φτιάξει ο ίδιος με τα χέρια του. Υποστήριξε ως
ιδανικό ζωής την ατομική αυτάρκεια και καυχιόταν ότι ήξερε όλες τις χρήσιμες τέχνες για την
ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου. Αλλά και με την πένα τα κατάφερνε πολύ καλά.
Σύμφωνα με το ίδιο χωρίο του Πλάτωνα, ασχολήθηκε με το έπος, την τραγωδία, το διθύραμβο
και ιδιαίτερα με την πεζογραφία. Από το έργο του Εθνών ονομασίαι ή Συναγωγή σώζονται λίγοι
στίχοι, αλλά δεν ξέρουμε σε τι αναφέρονται. Από διάσπαρτες όμως πληροφορίες φανταζόμαστε
ότι το περιεχόμενό του ήταν ποικίλο. Ο Ιππίας ασχολήθηκε με μαθηματικά, γεωμετρία (έγινε
ιδιαίτερα γνωστός με την κατασκευή μιας νέας καμπύλης, της τετραγωνίστριας, που
χρησιμοποιήθηκε στη λύση του τριμερισμού της γωνίας), αστρονομία, γραμματική, ρητορική,
διαλεκτική και μουσική. Για να συγκρατεί το πλήθος των γνώσεων, χρησιμοποίησε τη
μνημοτεχνική (ανάπτυξη της μνήμης με την εφαρμογή κατάλληλων ασκήσεων. Παιδαγωγικής
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φύσεως έργο του πρέπει να ήταν ο Τρωικός Λόγος, στον οποίο ο Νεοπτόλεμος ύστερα από την
άλωση της Τροίας συμβουλευόταν το Νέστορα με ποιες ασχολίες ένας νέος θα αποκτούσε
δόξα. Επειδή ο φανταστικός διάλογος θα γινόταν μετά το τέλος ενός μεγάλου πολέμου,
πιθανότατα ο Νέστορας να μιλούσε για ειρηνικά έργα. Για τον πόλεμο οι ιδέες των σοφιστών
θα ήταν ίδιες με του Γοργία.
Στη φιλοσοφία σημαντική ήταν η διάκριση που έκανε ανάμεσα στο φυσικό και το θετό
δίκαιο. Στον πλατωνικό Πρωταγόρα (337c) ο Ιππίας προσφωνεί τους συγκεντρωμένους:
συγγενείς τε και οικείους και πολίτας (συμπολίτες) φύσει, ου νόμωι. Προσθέτει ότι η φύση
ενώνει το όμοιο με το όμοιο, ο νόμος όμως σαν δικτάτορας σε πολλά βιάζει τη φύση. Εδώ ο
νόμος εμφανίζεται σαν ανταγωνιστής της φύσης. Η αντίθεση αυτή δεν μπορεί να διαπιστωθεί
πριν από τα μέσα της δεκαετίας 430-420 π.Χ. Περίπου αυτή την εποχή εκπροσωπείται από τον
Αντιφώντα και αυτή την περίοδο μάλλον έδρασε και ο Ιππίας στην Αθήνα.
Ανθολόγηση
Πλάτων, Ιππίας μείζων 282 κε.
Αρχαίο κείμενο
Αφικόμενος δε ποτε εις Σικελίαν Πρωταγόρου αυτόθι επιδημούντος και ευδοκιμούντος και
πρεσβυτέρου όντος πολύ νεώτερος ων εν ολίγωι χρόνωι πάνυ πλέον ή πεντήκοντα και εκατόν μνας
ειργασάμην, και εξ ενός γε χωρίου πάνυ σμικρού, Ινυκού, πλέον ή είκοσι μνας· και τούτο ελθών
οίκαδε φέρων τωι πατρί έδωκα, ώστε εκείνον και τους άλλους πολίτας θαυμάζειν τε και εκπεπλήχθαι.
Και σχεδόν τι οίμαι εμέ πλείω χρήματα ειργάσθαι ή άλλους σύνδυο ούστινας βούλει των σοφιστών.
Μετάφραση
(Μιλάει ο Ιππίας.) Κάποτε που πήγα στη Σικελία, τον καιρό που ο Πρωταγόρας βρισκόταν εκεί και
είχε μεγάλες επιτυχίες και ήταν και μεγαλύτερος στα χρόνια, εγώ πολύ νεότερος του, σε πολύ λίγο
καιρό έβγαλα πάνω από εκατόν πενήντα μνες, και από μια πολύ μικρή πολιτεία, την Ινυκό, πάνω από
είκοσι μνες. Φορτωμένος χρήματα, γύρισα στην πατρίδα μου και τα έδωσα στον πατέρα μου, έτσι που
τα έχασαν και απορούσαν όχι μόνο εκείνος, αλλά και οι πατριώτες του οι άλλοι. Και πάω να πιστέψω
πως εγώ έχω βγάλει περισσότερα χρήματα παρά δυο μαζί σοφιστές άλλοι, όποιους και να πεις.
Πλάτων, Ιππίας μείζων 286a κε.
Αρχαίο κείμενο
Και ναι μα ∆ί’, ω Σώκρατες, περί γε επιτηδευμάτων καλών και έναγχος αυτόθι ηυδοκίμησα
διεξιών α χρη τον νέον επιτηδεύειν. Έστι γαρ μοι περί αυτών παγκάλως λόγος συγκείμενος, και
άλλως ευ διακείμενος και τοις ονόμασι· πρόσχημα δε μοι εστι και αρχή τοιάδε τις του λόγου.
Επειδή η Τροία ήλω, λέγει ο λόγος ότι Νεοπτόλεμος Νέστορα έροιτο ποία έστι καλά επιτηδεύματα,
α αν τις επιτηδεύσας νέος ων ευδοκιμώτατος γένοιτο· μετά ταύτα δη λέγων εστίν ο Νέστωρ και
υποτιθέμενος αυτώι πάμπολλα νόμιμα και πάγκαλα. Τούτον δη και εκεί επεδειξάμην και ενθάδε
μέλλω επιδεικνύναι εις τρίτην ημέραν εν τωι Φειδοστράτου διδασκαλείωι, και άλλα πολλά και
άξια ακοής· εδεήθη γαρ μου Εύδικος ο Αμπημάντου.
Μετάφραση
(Ιππίας) Μα το ∆ία, Σωκράτη, και για τις όμορφες απασχολήσεις τώρα τελευταία μίλησα εκεί
με επιτυχία, καθώς ανέπτυξα πλατιά με τι πρέπει να απασχολούνται οι νέοι· γιατί γι’ αυτές έχω
συντάξει έναν πολύ όμορφο λόγο, που έξω από τις άλλες του αρετές ξεχωρίζει και στο λεκτικό.
Το λόγο μου βρήκα αφορμή και τον άρχισα έτσι πάνω κάτω: Όταν η Τροία πάρθηκε ο λόγος
λέει πως ο Νεοπτόλεμος ρώτησε το Νέστορα ποιες είναι οι όμορφες απασχολήσεις που ένας
νέος, αν απασχολούνταν με αυτές, θα έβγαζε πολύ καλό όνομα. Ύστερα από αυτό παίρνει να
μιλεί ο Νέστορας και τον συμβουλεύει πάρα πολλά ταιριαστά με το νόμο και πάρα πολύ
όμορφα. Αυτόν λοιπόν το λόγο και εκεί [ενν. Στη Σπάρτη] τον απάγγειλα και εδώ [στην Αθήνα]
έχω στο νου να τον απαγγείλω μεθαύριο στο διδασκαλείο του Φειδοστράτου, καθώς και πολλά
άλλα, που αξίζει να ακουστούν. Είναι ο Εύδικος του Απημάντου που με παρακάλεσε γι’ αυτό.
(Μεταφράσεις: Χ. Καρούζου, Ι.Θ. Κακριδή)
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ΑΝΤΙΦΩΝ
Οι αρχαίες βιογραφίες συγχέουν τον Αντιφώντα το σοφιστή με τον ομώνυμο ρήτορα, του
οποίου ήταν σύγχρονος. Ο πρώτος που διέκρινε δύο πρόσωπα κάτω από το κοινό όνομα ήταν ο
∆ίδυμος ο Αλεξανδρινός, ο οποίος απέδωσε στο ρήτορα τους λόγους και στο σοφιστή τα
προγραμματικά συγγράμματα και το βιβλίο για τα όνειρα. Στη συνέχεια ο Ερμογένης διαχώρισε
τους δύο συγγραφείς με βάση το ιδιαίτερο ύφος τους. Ο σοφιστής Αντιφώντας γεννήθηκε στην
Αθήνα και έδρασε το β΄ μισό του 5ου αιώνα π.Χ. Η Σούδα τον αποκαλεί τερατοσκόπον και
εποποιόν και σοφιστήν και λογομάχειρον. Από τις πληροφορίες και τα έργα που έχουν σωθεί
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι έγραψε τέσσερα συγγράμματα: Περί Αληθείας (δύο βιβλία,
420 π.Χ. περίπου), Περί Ομονοίας, Πολιτικός και Περί κρίσεως ονείρων.
Στο πρώτο έργο προστέθηκαν στα σκόρπια και ακρωτηριασμένα αποσπάσματα και δύο
μεγαλύτερα παπυρικά αποσπάσματα που προέρχονται από το δεύτερο βιβλίο και επιτρέπουν να
σχηματίσει κανείς μια εικόνα γύρω από τον προβληματισμό του έργου. Ο τίτλος του βιβλίου,
καθώς και τα αποσπάσματα που σώζονται, φανερώνουν ότι το έργο αυτό είναι μια πολιτική
πραγματεία, που απηχεί μάλλον τα πολιτικά προβλήματα της εποχής του και κινείται μέσα στα
ενδιαφέροντα και την παράδοση της σοφιστικής: εξετάζει γνωσιολογικά θέματα αλλά και
σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.
Στο πρώτο βιβλίο της Αλήθειας πραγματεύεται προβλήματα της φυσικής επιστήμης με το
πνεύμα των Ιώνων φιλοσόφων. Συγκεκριμένα, ξεκινά από την άποψη του Παρμενίδη ότι
υπάρχει μόνο το εν, αυτό που νοείται με τη λογική, ενώ τα καθ’ έκαστον όντα πρέπει να
θεωρηθούν ανύπαρκτα. Ο Αντιφώντας αρνείται την οντολογική αξία της γνώσης που αποκτά ο
άνθρωπος με την εποπτεία και τη νόηση και αποφαίνεται ότι τα μόνα προσιτά στην ανθρώπινη
φύση είναι τα φαινόμενα. Στο δεύτερο, σκέψεις που τις θίγει εν συντομία ο Ιππίας στον
Πρωταγόρα εδώ αναπτύσσονται δυναμικά. Εξαίρεται έντονα η αντίθεση ανάμεσα στο νόμο και
τη φύση και ο συμβατικός νόμος κατηγορείται σαν παράλογη χειροπέδη της φύσης. ∆εν
μπορούμε να καθορίσουμε με ακρίβεια την πηγή της αντίθεσης ούτε του φυσικού δικαίου,
μπορούμε ωστόσο να τοποθετήσουμε στη σοφιστική την περιοχή αυτής της πηγής και να
χαρακτηρίσουμε τον Αντιφώντα ως σημαντικό μέλος αυτής της εξέλιξης. Ο Αντιφώντας
κήρυξε την ισότητα όλων των ανθρώπων σύμφωνα με το φυσικό δίκαιο. Πρώτα μέσα στην
πόλη την ισότητα των ταπεινών και των αριστοκρατών, και στη συνέχεια των Ελλήνων και των
βαρβάρων: Φύσει πάντα πάντες ομοίως πεφύκαμεν και βάρβαροι και Έλληνες είναι (Από τη
φύση είμαστε πλασμένοι όλοι, Έλληνες και βάρβαροι, όμοιοι σε όλα). Καταργεί όλες τις
εθνικές και κοινωνικές διακρίσεις, μέχρι και την έννοια της δικαιοσύνης. Η γενική του
αντίληψη είναι ότι η αλήθεια κυριαρχεί στον κόσμο της φύσης, ενώ στον κόσμο των ανθρώπων
επικρατούν το ψεύδος και η απάτη. Ο ανθρώπινος νόμος αποβαίνει επιβλαβής για τη φυσική
ελευθερία των ανθρώπων, επειδή συντελεί στη δημιουργία ανισότητας, χωρισμού σε έθνη και
ταξικών διακρίσεων.
Έτσι, εδραιώνεται η θέση που είχε ξεπροβάλει στο ∆ημόκριτο και την οποία προώθησαν
πολύ περισσότερο οι κυνικοί και οι στωικοί φιλόσοφοι: Η πραγματική πατρίδα του σοφού δεν
είναι η πόλη αλλά ο κόσμος. Συμπολίτες του είναι όλοι οι άνθρωποι και όχι τα μέλη της
κοινότητας στην οποία έτυχε να ανήκει. Νόμος του είναι ο νόμος της φύσης και όχι εκείνος που
ισχύει στην πόλη του. Η θέση του Αντιφώντα, μολονότι ήταν απόλυτα αιτιολογημένη
θεωρητικά, δεν είχε συνέχεια γιατί έθιγε τις δομικές ισορροπίες της αρχαίας κοινωνίας.
Το έργο του Περί Ομονοίας παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. Τα σπαράγματα που
σώζονται μαρτυρούν κάθε λογής απαισιόδοξες θεωρίες για την πορεία της ζωής, καθώς
πιστεύει ότι η δημιουργία του πολιτισμού απομακρύνει τον άνθρωπο από τη φυσική του
κατάσταση. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι το σύγγραμμα πραγματευόταν την ομόνοια (ταύτιση
ιδεών και αντιλήψεων) ως θεμέλιο της ανθρώπινης και κυρίως της πολιτειακής συμβίωσης. Για
την προσωπική ζωή θέτει ως ρυθμιστική αρχή τη συνέχεια και την ακολουθία στην ατομική
συμπεριφορά. Επίσης, αναφέρεται και στη ζωή πρωτόγονων λαών (Σκιάποδες, Τρωγλοδύτες
κ.λπ.) προκείμενου να δείξει ότι είναι πιο ευτυχισμένοι από τους πολιτισμένους.
Τελείως στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος των σοφιστών βρίσκεται το εγκώμιο της
εκπαίδευσης, η οποία ανακηρύσσεται η πιο σπουδαία από τα ανθρώπινα αγαθά. Ο Αντιφώντας,
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για να πετύχει αυτό το σκοπό χρησιμοποιεί μια εικόνα που χρησιμοποιήθηκε με χίλιους
τρόπους από τότε: το σπόρο που φυτεύεται στη γη.
Για τα συγγράμματα Κατά Αλκιβιάδου, Πολιτικός και Περί κρίσεως ονείρων γνωρίζουμε
ελάχιστα και γι’ αυτό δεν θα ήταν σωστό να διατυπώσουμε υποθέσεις πατρότητας.
Ο Αντιφώντας είναι ο πρώτος Αττικός σοφιστής συγγραφέας και άσκησε επίδραση στον
Κριτία.
Ανθολόγηση
Στο δεύτερο τόμο του βιβλίου Αλήθεια ανήκει το απόσπασμα που ακολουθεί και θίγει
φιλοσοφικούς στόχους του συγγραφέα οι οποίοι όμως δεν είναι ξεκάθαροι, καθώς το κείμενο
είναι πολύ φθαρμένο. Οπωσδήποτε όμως προβάλλεται η ανωτερότητα του φυσικού νόμου
απέναντι στο θετό.
Απόσπασμα 44Α, 5-63
Αρχαίο κείμενο
∆ικαιοσύνη ουν τα της πόλεως νόμιμα, εν ηι αν πολιτεύηταί τις, μη παραβαίνειν. Χρωιτ’ αν ουν
άνθρωπος μάλιστα εαυτώι ξυμφερόντως δικαιοσύνηι, ει μετά μεν μαρτύρων τους νόμους
μεγάλους άγοι, μονούμενος δε μαρτύρων τα της φύσεως· τα μεν γαρ των νόμων επίθετα, τα δε της
φύσεως αναγκαία· και τα μεν των νόμων ομολογηθέντα ου φύντ’ εστίν, τα δε της φύσεως φύντα
ουχ ομολογηθέντα. Τα ουν νόμιμα παραβαίνων εάν λάθηι τους ομολογήσαντας και αισχύνης και
ζημίας απήλλακται· μη λαθών δ’ ου· των δε τηι φύσει ξυμφύτων εάν τι παρά το δυνατόν βιάζηται,
εάν τε πάντας ανθρώπους λάθηι, ουδέν έλαττον το κακόν, εάν τε πάντες ίδωσιν, ουδέν μείζον· ου
γαρ διά δόξαν βλάπτεται, αλλά δ’ αλήθειαν. Έστι δε πάντως τώνδε ένεκα τούτων η σκέψις, ότι τα
πολλά των κατά νόμον δικαίων πολεμίως τηι φύσει κείται...
Μετάφραση
∆ικαιοσύνη, λοιπόν, (είναι) να μην παραβαίνει τους νόμους της πολιτείας στην οποία ο καθένας
ζει ως πολίτης. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, μπορεί να ασκεί τη δικαιοσύνη με πολύ μεγάλη
ωφέλεια για τον εαυτό του, αν μπροστά σε μάρτυρες σέβεται και εφαρμόζει τους νόμους, ενώ,
όταν είναι μόνος του χωρίς μάρτυρες, (εφαρμόζει με μεγάλο σεβασμό) όσα υπαγορεύει η φύση·
γιατί όσα προστάζουν οι νόμοι είναι συμβατικά, ενώ αυτά που υπαγορεύει η φύση είναι
αναγκαστικά και οι προσταγές των νόμων προήλθαν από συμφωνία (των ανθρώπων), δεν είναι
από τη φύση (έτσι), ενώ αυτά που υπαγορεύει η φύση είναι φυτεμένα μέσα μας και όχι
αποτέλεσμα συμφωνίας (των ανθρώπων). Όταν λοιπόν (κάποιος) παραβαίνει τους νόμους της
πόλης, γλιτώνει και από την ντροπή και από την τιμωρία, αν μπορέσει να κρυφτεί από αυτούς
με τους οποίους συμφώνησε (τους νόμους)· αν όμως δεν μπορέσει να κρυφτεί, δεν
(απαλλάσσεται)· αντίθετα, αν παραβιάζει κάτι απ’ όσα είναι σύμφωνα με τη φύση αντίθετα απ’
ό,τι επιτρέπεται, αν μπορέσει να κρυφτεί από όλους τους ανθρώπους, η ζημιά που θα πάθει δεν
είναι καθόλου μικρότερη, ενώ, αν δουν (την παράβασή του) όλοι, καθόλου δεν είναι
μεγαλύτερη (η ζημιά)· γιατί δε ζημιώνεται επειδή παραβίασε κάτι που θεωρείται σωστό, αλλά
για κάτι που πραγματικά είναι σωστό. Και η εξέταση αυτών των πραγμάτων γίνεται για να
αποδειχθεί τούτο, ότι δηλαδή τα περισσότερα από όσα θεωρούνται δίκαια σύμφωνα με τους
νόμους (της πόλης) είναι εχθρικά με τη φύση...
(Μετάφραση: Σ.Πατάκης, Π. Τζαβέλης, Π. Ιωαννίδης)
Τα αποσπάσματα που ακολουθούν διαπνέονται από τη βαθιά απαισιοδοξία της αρχαϊκής
ελληνικής βιοσοφίας που αργότερα απαντάται και σε άλλους.
Στοβαίος, Ανθολόγιον IV 34, 63
Αρχαίο κείμενο
Αντιφώντος. Το ζην έοικε φρουράι εφημέρωι το τε μήκος του βίου ημέραι μίαι, ως έπος ειπείν, ηι
αναβλέψαντες προς το φως παρεγγυώμεν τοις επιγιγνομένοις ετέροις.
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Μετά
άφραση
Από τον
τ Αντιφώνντα: Η ζωή είναι σαν μια ολιγοήμερη
η σκοπιά, καιι το μάκρος ττης σαν, ας πούμε,
π
μια μέρα
μ
που μόλις είδαμε το
τ φως της αφήνουμε
α
τη
η θέση μας για
γ τους άλλλους που έρχχονται
ύστερρα από εμάς..
Στοβ
βαίος, Ανθολλόγιον IV 34,, 56
Αρχα
αίο κείμενο
Αντιφ
φώντος. Ευκα
ατηγόρητος πας
π ο βίος θα
αυμαστώς, ω μακάριε, [κκαι] ουδέν έχχων περιττόνν ουδέ
μέγα και σεμνόν,, αλλά πάντα
α σμικρά κα
αι ασθενή κα
αι ολιγοχρόννια και αναμμεμειγμένα λύπαις
λ
μεγάλλαις.
Μετά
άφραση
Από τον
τ Αντιφώνντα: Είναι εκ
κπληκτικά εύύκολο, φίλε μου,
μ
να κατη
ηγορεί κανείςς τη ζωή: ∆εεν έχει
τίποττα εξαιρετικό, τίποτα μεγάλο
μ
και υψηλό, αλλλά μόνο μικ
κρά κι αδύνναμα κι εφή
ήμερα,
ανάμικτα όλα με μεγάλες λύπ
πες.
(Μετάφ
φραση: Ν.Μ. Σκουτερόπο
ουλος)

ΚΡΙΤΙΑΣ
Κα
ανένας άλλοςς δεν εξαργύρωσε τόσοο αδίστακτα για το συμφ
φέρον
του τιςς σοφιστικέςς διδασκαλίεες που υποσττήριζε όσο ο Κριτίας, ο θείος
του Πλλάτωνα που ανήκε σε πα
αλιά αθηναϊκ
κή αριστοκρρατική οικογγένεια.
Στην προσωπικότη
π
ητά του συνενώνονται όλες
ό
οι τάσεις της σοφισ
στικής
κίνηση
ης. Γεννήθηκ
κε ανάμεσα στο 460π.Χ
Χ. και 455 π..Χ. και πέθα
ανε το
403 π..Χ. μαχόμεννος στη Μου
υνιχία (σημεερινό Μικροολίμανο) ενα
αντίον
των δη
ημοκρατικώνν της Αθήννας που είχχαν αρχηγό το Θρασύβ
βουλο.
Έλαβε πολύ καλή μόρφωση κα
αι υπήρξε μα
αθητής του Γοργία και για
α λίγο
του Σω
ωκράτη, από τον οποίο απομακρύνθη
α
ηκε, καθώς η έλλειψη ηθικών
φραγμώ
ών που τονν χαρακτήριζζε προκειμέένου να πρα
αγματοποιήσ
σει τις
πολιτικ
κές του φιλλοδοξίες το
ον έφερνε σε
σ αντίθεση
η με το μεγάλο
φιλόσοοφο. Μπορεεί κανείς να
α υποθέσει ότι αυτός ο ριζοσπασ
στικός
ολιγαρρχικός από νωρίς
ν
ανήκεε σε μία από εκείνες τιις αριστοκρα
ατικές
εταιρείίες που ορρκίζονταν την καταστρροφή της ∆
∆ημοκρατίαςς και
ανοίγοονταν θελημα
ατικά στη νέα σκέψη. Φυσικά
Φ
ήτανν μπλεγμένο
ος στο
σκάνδα
αλο των Ερμοκοπιδών για
γ το οποίοο κατηγορήθθηκε το 415
5 π.Χ.
Απέσεισε ωστόσοο την κατηγγορία από πάνω του ύστερα από
ό μια
απαλλακτική γι’ αυτόν κατάθθεση που έδωσε ο εξάδεελφός του ρή
ήτορας Ανδοοκίδης. Συνδδεόταν
με τοον Αλκιβιάδη
η και, όταν ο τελευταίοςς εκδιώχθηκεε, ο Κριτίας εξορίστηκε και κατέφυγγε στη
Θεσσ
σαλία. Το 4004 π.Χ., όταν η Αθήνα περιήλθε
π
στη
ην εξουσία των Λακεδα
αιμονίων, είχχε την
ευκαιιρία να εκπλληρώσει την αρχομανία του.
τ
Γρήγορ
ρα απέκτησε ηγετική θέσ
ση ανάμεσα στους
Τριάκ
κοντα, άφησ
σε να θανατωθεί ο μετρριοπαθής Θη
ηραμένης κα
αι κηλίδωσε το όνομά του με
αιμοσ
σταγείς πράξξεις. Μετά τη
η θανάτωση του Θηραμένη η τυραννίία των Τριάκκοντα έγινε ακόμα
α
πιο βίαιη.
β
Πηγές αναφέρουν ότι μέσα σεε ένα χρόνο
ο θανατώθηκ
καν 1.500 Αθθηναίοι και 5.000
εκπαττρίστηκαν. Ο Κριτίας υπήρξε
υ
πολιττικός, ρήτορας, λόγιος, φιλόσοφος
φ
κκαι άνθρωπο
ος της
δράσης. ∆εν ήτανν σοφιστής με
μ την πραγμ
ματική σημα
ασία της λέξη
ης. Όντας ευγενής και ισ
σχυρός
ασκάλου της ρητορικής. Α
Απεναντίας, μόλις
Αθηνναίος πολίτηςς, δεν ασκούύσε το επάγγγελμα του δα
κατέλλαβε την εξοουσία με το αριστοκρατιικό αντιδημο
οκρατικό πραξικόπημα ττου 404 π.Χ. (που
οδήγη
ησε στην επ
πιβολή του καθεστώτος
κ
των Τριάκονντα τυράννω
ων), ο Κριτία
ας απαγόρευ
υσε τη
δραστηριότητα των
τ
σοφιστώ
ών στην Αθή
ήνα, θεωρώντας την επ
πικίνδυνη για
α την ολιγα
αρχική
εξουσ
σία, που ο ίδδιος προσπαθθούσε να επιιβάλει στην πόλη.
π
Όμως,, ο πνευματικκός του ορίζζοντας
κυρια
αρχείται απόόλυτα από σοφιστικά θέματα απ
πό τα οποία
α συνάγει ορισμένα ακραία
α
συμπ
περάσματα ποου συχνά υπερβαίνουν τιις προθέσεις και των σποουδαιότερων ακόμη σοφιιστών.
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Αυτό συμβαίνει στο πρόβλημα των θεών το οποίο ο Πρωταγόρας είχε τοποθετήσει στη σφαίρα
των υποκειμενικών απόψεων.
Όπως στον Πρωταγόρα έτσι και σε αυτόν ύστερα από μια χαοτική μορφή ζωής της
ανθρωπότητας ακολουθεί πρώτα η εισαγωγή του Νόμου και του ∆ικαίου. Όμως, την
ολοκληρωτική επικράτησή τους την εξασφαλίζει η εφεύρεση ενός πανούργου ανθρώπου: Αυτός
εισάγει τους θεούς που παρατηρούν τις πράξεις του ανθρώπου κι εκεί ακόμα που αυτός μπορεί
να αποφύγει τη ματιά των επίγειων αρχόντων. Αυτή η ερμηνεία για τη φύση και τη γένεση της
θρησκείας είναι η πιο ριζοσπαστική συνέπεια της σοφιστικής σκέψης. Σύμφωνα με τον Κριτία,
οι θεοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά επινόηση των κυβερνώντων, οι οποίοι, αδυνατώντας να
καταστείλουν με άμεση βία κάθε αντίθετη ενέργεια των υποτελών τους, τους ώθησαν να
πιστέψουν την ύπαρξη μιας αόρατης θεότητας που γνωρίζει και τιμωρεί τις πράξεις που
απαγορεύουν οι κυβερνώντες μέσω των νόμων. Νόμοι και θεοί είναι επινόηση των ανθρώπων.
Συνεπώς το άτομο που έχει τη δύναμη και τη φιλοδοξία να θέσει τον εαυτό του πάνω από αυτά
είναι ελεύθερο να θεωρήσει ως μέτρο των πράξεών του την αυθαιρεσία του και να αδιαφορήσει
για το δίκαιο που δέχονται οι πολλοί. Ο άθεος Κριτίας ακολούθησε πιστά αυτή τη θεωρία στη
ζωή του.
Τα υψηλά και πολύπλευρα προσόντα του καθώς και το ανήσυχο πνεύμα του του επέτρεπαν
να αναπτύσσει φιλολογική δραστηριότητα στα πιο διαφορετικά πεδία. Ασχολήθηκε με την
πολιτική ελεγεία. Το ζωηρό πολιτικό του ενδιαφέρον αποτυπώνεται στα Πολιτεύματα
(Πολιτείαι), που τα έγραψε σε ελεγειακό και πεζό λόγο. Έγραψε και τραγωδίες. Στο Βίο του
Ευριπίδη διαβάζουμε ότι οι τραγωδίες του Τέννης, Ραδάμανθυς, Πειρίθοος θεωρούνταν νόθες
και ο Αθηναίος μας πληροφορεί ότι την πατρότητα του Πειρίθοου διεκδικούσαν ο Κριτίας και ο
Ευριπίδης. Εδώ στηρίζεται και η πιθανή απόδοση των τραγωδιών στον Κριτία. Από τα λείψανα
αξιοσημείωτο είναι το Β 22: Μια ενάρετη προσωπικότητα είναι πιο σταθερή από το νόμο, τον
οποίο η ρητορική τέχνη μπορεί να τον ανατρέψει πολύ εύκολα (τρόπος δε χρηστός
ασφαλέστερος νόμου· τον μεν γαρ ουδείς αν διαστρέψαι ποτέ ρήτωρ δύναιτο τον δ’ άνω τις και
κάτω λόγοις ταράσσων πολλάκις λυμαίνεται). Ο Σέξτος ο Εμπειρικός μας διέσωσε ένα
μεγαλύτερο, σημαντικό από την άποψη της ιστορίας του πνεύματος, απόσπασμα από ένα
σατυρικό δράμα Σίσυφος του Κριτία, που νομίζουν ότι μπορούν να το ενώσουν με τις τρεις
τραγωδίες σε μία τετραλογία. Αυτό το απόσπασμα μπορούμε να πούμε ότι διαπνέεται από το
πνεύμα της σοφιστικής και του ∆ιαφωτισμού.
Ο Κριτίας έγραψε επίσης εξάμετρα και ελεγειακά ποιήματα, σ’ ένα από τα οποία εξυμνεί
τον Αλκιβιάδη.
Ανθολόγηση
Οι στίχοι που ακολουθούν είναι από το σατιρικό δράμα Σίσυφος. Σχετικά με την πατρότητα
των στίχων, η παράδοση κυμαίνεται ανάμεσα στον Ευριπίδη και τον Κριτία. Ο Σέξτος είναι η
μόνη πηγή που τους αποδίδει στον Αθηναίο πολιτικό. Η εκδοχή της θρησκείας ως μιας
ανθρώπινης επινόησης που εμφανίζεται σε κάποια εξελικτική βαθμίδα του πολιτισμού
εντάσσεται αβίαστα στην παράδοση της σοφιστικής κίνησης. Ο ποιητής του Σισύφου είναι ο
πρώτος που υποστήριξε ότι η θρησκεία είναι πολιτική επινόηση και ο πρώτος που διείδε τη
δυνατότητα χρησιμοποίησής της ως μέσου κατά την επιδίωξη πολιτικών στόχων.
Σίσυφος Σατυρικός
εντεύθεν ουν το θείον εισηγήσατο,
ως έστι δαίμων αφθίτωι θάλλων βίωι,
νόωι τ’ ακούων και βλέπων, φρονών τ’ άγαν
προσέχων τε ταύτα, και φύσιν θείαν φορών,
ος παν το λεχθέν εν βροτοίς ακούσεται,
[το] δρώμενον δε παν ιδείν δυνήσεται.
εάν δε συν σιγήι τι βουλεύηις κακόν,
τούτ’ ουχί λήσει τους θεούς· το γαρ φρονούν
[άγαν] ένεστι. τούσδε τους λόγους λέγων
διδαγμάτων ήδιστον εισηγήσατο
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ψευδεί καλύψας την αληθείαν λόγωι.
ναίειν δ’ έφασκε τους θεούς ενταύθ’, ίνα
μάλιστ’ αν εξέπληξεν ανθρώπους ιδών.
όθεν περ έγνω τους φόβους όντας βροτοίς
και τας ονήσεις τωι ταλαιπώρωι βίωι,
εκ της ύπερθε περιφοράς, ίν’ αστραπάς
κατείδεν ούσας, δεινά δε κτυπήματα
βροντής, το τ’ αστερωπόν ουρανού σέλας,
Χρόνου καλόν ποίκιλμα τέκτονος σοφού,
όθεν τε λαμπρός αστέρος στείχει μύδρος
ο θ’ υγρός εις γην όμβρος εκπορεύεται,
τοίους δε περιέστησεν ανθρώποις φόβους,
δι’ ους καλώς τε τωι λόγωι κατώικισεν
τον δαίμον(α) ού [τος] καν πρέποντι χωρίωι,
την ανομίαν τε τοις νόμοις κατέσβεσεν.
και ολίγα προσδιελθών επιφέρει·
ούτω δε πρώτον οίομαι πείσαι τινα
θνητούς νομίζειν δαιμόνων είναι γένος.
Μετάφραση
(Μιλάει ο Σίσυφος.) Επινόησε έτσι το θείο, ότι δηλαδή υπάρχει ένας δαίμονας που ζει μια δίχως
τέλος ακμή, ένας δαίμονας που ακούει και βλέπει νοερά, που στοχάζεται στο έπακρο, που
προσέχει τα πάντα και που έχει περιβληθεί μια θεϊκή φύση: ο δαίμονας αυτός θα ακούει
οτιδήποτε λέγεται ανάμεσα στους θνητούς και θα μπορεί να αντιλαμβάνεται οτιδήποτε γίνεται.
Κι αν σιωπηρά σχεδιάζεις κάτι κακό, δεν θα μείνει απαρατήρητο από τους θεούς. Γιατί ο
λογισμός τους είναι πολύ δυνατός. Με αυτά τα λόγια παρουσίασε την πιο ελκυστική διδαχή,
καλύπτοντας την αλήθεια πίσω από έναν ψεύτικο λόγο. Έλεγε πως οι θεοί κατοικούν σ’ έναν
τόπο για τον οποίο οι άνθρωποι και μόνο που τον βλέπουν, νιώθουν τρόμο. Κατάλαβε ότι
ακριβώς από εκεί πήγαζαν και οι φόβοι των ανθρώπων, και η επικουρία στις ταλαιπωρίες του
βίου, δηλαδή από τον περιστρεφόμενο, εκεί ψηλά, θόλο του ουρανού, όπου έβλεπε ότι ήσαν οι
αστραπές και τα φοβερά χτυπήματα της βροντής και το αστερινό φως του ουρανού, όμορφο,
γεμάτο στολίδια, έργο του Χρόνου, του σοφού αρχιμάστορα· είναι ο τόπος όπου πορεύεται η
φωτεινή διάπυρη μάζα του άστρου, και απ’ όπου πέφτει στη γη η υγρή βροχή. Με τέτοιους
φόβους έζωσε τους ανθρώπους· με τους φόβους αυτούς έβαλε –στα λόγια του– το θεό να
κατοικήσει σε κατάλληλο τόπο, και διαμέσου των νόμων εξάλειψε την ανομία».
Και προχωρώντας λίγο παραπέρα ο ποιητής προσθέτει:
Και νομίζω πως έτσι έπεισε, για πρώτη φορά, τους θνητούς να πιστέψουν ότι υπάρχει των θεών
γένος».
(Μετάφραση: Ν.Μ. Σκουτερόπουλος)
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ΣΩ
ΩΚΡΑΤ
ΤΗΣ - ΠΛΑΤ
ΤΩΝ
ΣΩ
ΩΚΡΑΤΗ
ΗΣ
Η ζω
ωή και οι φιλοσοφικέςς του απόψεις

Α
Αθηναίος
φιλλόσοφος, έννας από τοους πλέον σημαντικούς
σ
της αρχαιόότητας. Γιος του
λιθοξξόου Σωφροννίσκου και της
τ μαίας Φαιναρέτης,
Φ
από
α το δήμοο Αλωπεκής,, γεννήθηκε γύρω
στο 470
4 π.Χ. Ήτταν μάλλον φτωχός, για αυτό και υπ
πηρέτησε τη
η στρατιωτικκή του θητείία στο
βαρύ πεζικό. Αν και
κ δεν πήρεε μεγάλη μόρρφωση, ωστό
όσο ήδη από τα νιάτα τουυ παραμελού
ύσε τις
κοσμ
μικές του υποοθέσεις για να αφοσιωθθεί στη σκέψ
ψη. Παραδίδεται μάλιστα
α ότι συνήθιιζε να
στέκεεται για ολόκ
κληρες ώρεςς ατενίζονταςς το κενό, απ
πόλυτα απορροφημένος α
από το διαλο
ογισμό
του για
γ κάποιο θέέμα ή πρόβλη
ημα που τύχα
αινε εκείνη τη
τ στιγμή να τον απασχολεί.
Π
Παντρεύτηκε
την Αθηναίία Ξανθίππη, μάλλον σεε προχωρημέένη ηλικία, κκαι απέκτησεε τρία
αγόριια. Ιδιαίτερα
α ενεργός ποολίτης, συμμ
μετείχε σε όλλες τις εκδηλλώσεις της Α
Αθήνας και έλαβε
μέροςς, στη διάρκεια του Πελοοποννησιακοού Πολέμου,, στις μάχες της Ποτίδαια
ας (431 π.Χ..), του
∆ηλίοου (424 π.Χ.) και της Αμ
μφίπολης (4222 π.Χ.).
Ή
Ήταν
από πεπ
ποίθηση νομ
μιμόφρων, γιια αυτό δεν δίστασε πολλλές φορές ννα αντιταχθεεί στις
αποφ
φάσεις της Εκκλησίας
Ε
τ
του
∆ήμου, σε μια εποχχή που ο σημαντικός
σ
α
αυτός θεσμό
ός της
αθηνα
αϊκής πολιτείας ελεγχότταν από διά
άφορους δημ
μαγωγούς. Όταν
Ό
κατείχχε το αξίωμα
α του
επισττάτη των πρυυτάνεων το 406 π.Χ., ενναντιώθηκε με σφοδρότη
ητα στην πα
αράλογη από
όφαση
των Αθηναίων
Α
να
α εκτελέσουνν τους νικηττές ναυάρχου
υς της ναυμα
αχίας των Αρργινουσών, επειδή
ε
δεν περισυνέλεξα
π
αν τους νεκρρούς από τη θάλασσα. Υπήρξε
Υ
ιδιαίττερα επικριτιικός απένανττι στις
αυθαιρεσίες των Τριάκοντα,
Τ
σ
στοιχείο
που καταδεικνύεει την ακερα
αιότητα του χχαρακτήρα το
ου.
Ο Σωκράτης το 399 π.Χ
Χ. κατηγορή
ήθηκε από τους
τ
επαγγελλματίες συκκοφάντες Μέέλητο,
Άνυττο και Λύκωννα ότι δήθενν αδικεί Σωκρ
κράτης ους μεεν η πόλις νοομίζει θεούς ου νομίζων, έτερα
σε κα
αινά δαιμόνιια εισφέρωνν. Αδικεί δε και τους νέέους διαφθείίρων, δηλαδή «δεν δέχεεται ο
Σωκρράτης τους θεούς που πιστεύει η πόλη και ειισάγει νέουςς θεούς. Αδδικεί επίσης γιατί
διαφθθείρει τους νέους» (Ξενοοφώντος Απομνημονεύματτα 1,1,1).
Ο φιλόσοφοςς καταδικάσ
στηκε σε θάννατο με κώνειο. Αν κα
αι του δόθηκκε η ευκαιρ
ρία να
διαφύύγει και να σωθεί,
σ
εντούτοις παρέμειινε πιστός σττους νόμους της πόλης, δδικαιώνοντα
ας έτσι
και τη
η ζωή του αλλλά και τη διιδασκαλία τοου.
Ο Σωκράτης συγκαταλέγεεται ανάμεσα
α σε εκείνες τις δημιουργγικές προσωπικότητες πο
ου δεν
άφησ
σαν κάποιο σύγγραμμα,
σ
όπως εξάλλου συνέβη και
κ με τον Πυθαγόρα.
Π
Έ
Έτσι, οι ερευ
υνητές
προσπαθούν να ανασυνθέσου
α
υν τις φιλοσοοφικές του απόψεις
α
κυρίως μέσα απόό τα συγγράμ
μματα
δύο μαθητών τοου, του φιλλόσοφου Πλλάτωνα και του ιστορικ
κού Ξενοφώ
ώντα. Επικο
ουρικά
χρησιιμοποιούντα
αι τα λείψαννα των λεγγόμενων Σω
ωκρατικών, δηλαδή τουυ Αντισθένη
η, του
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Αισχίίνη, του Αρίίστιππου, κα
αθώς και πλη
ηροφορίες που
π αντλούντται από τον Αριστοτέλη αλλά
και από
α τον κωμω
ωδιογράφο Αριστοφάνη.
Α
Η πρ
ροσωπικότηττά του
Όλοι σχεδόν
σ
συμφ
φωνούν ότι ο Σωκράτη
ης υπήρξε τύπος
ιδιόρρυθμοος, σχεδόν εκ
κκεντρικός.
∆ιέθετεε, εκτός από έναν απόλυττα ενεργοποοιημένο κοινό
ό νου,
χιούμορ, φαντασία,
φ
πννευματική δύύναμη και μ
μια αγάπη γιια την
αλήθεια τόόσο θερμή, που μερικέςς φορές μποορούσε να φτάσει
φ
μέχρι την έκσταση.
έ
Η εμφάνισή τοου θύμιζε μυυθικό Σάτυρο
ο, ενώ
φίλοι και αντίπαλοι
α
τονν περιγράφουυν ως ιδιαίτεερα καρτερικ
κό και
εγκρατή. Ενδιαφέρον
Ε
παρουσιάζειι και μια ά
άλλη πλευρά
ά του,
αυτή του έντονα θρησκευόμενου πολίτη. Χα
αρισματικός στην
επικοινωνία
α του με του
υς νέους, ασ
σκούσε μεγάλη επιρροή στους
φίλους τουυ. Αυτήν του
υ τη γοητεία δείχνουν τα
α λόγια που βάζει
στο στόμα του Αλκιβιά
άδη ο Πλάτω
ωνας στο Συυμπόσιό του: Η τε
καρδία πηδδά και δάκρυα
α εκχείται υπ
πό των λόγων των τούτουυ (Και
η καρδιά αναπηδά
α
και τα δάκρυα τρέχουν
τ
απόό τα λόγια το
ου). Ο
Σωκράτης με το λεγόμ
μενο «παιδαγγωγικό έρωττα» ξεχώρισ
σε από
τους αντιπά
άλους του σοφιστές
σ
στη
η σχέση δάσ
σκαλου-μαθη
ητή, η
α σε καμιά πεερίπτωση δεν είχε οικονοομική βάση.
οποία
Ο Σω
ωκράτης καιι το θείον
Ο Σωκράτης ήταν απόλυτα πιστός σττην πατρογο
ονική λατρεία. Πολύ συχχνά οι συμπο
ολίτες
του τον
τ έβλεπαν να κάνει θυσ
σίες σε δημόόσιους βωμο
ούς. Η θέση του όμως αυυτή στηριζότταν σε
ιδέες και απόψειςς ιδιαίτερα φωτισμένες.
φ
Αντίθετα μεε τους περισ
σσότερους, οοι οποίοι πίσ
στευαν
πως η ικανότητα
α γνώσης τω
ων θεών ήτα
αν μάλλον περιορισμένη
π
η στο χώρο και το χρό
όνο, ο
Σωκρράτης διακήρρυσσε ότι οι θεοί βρίσκοννται παντού και γνωρίζουυν τα πάντα.
Α
Αυτό
μάλιστα
α που χαρακττηρίζει το Σω
ωκράτη ως άνθρωπο
ά
αλλλά και ως δια
ανοούμενο είναι το
περίφ
φημο «δαιμόόνιον», το οπ
ποίο, όπως υποστήριζε
υ
ο ίδιος, ήταν μια εσωτερρική αποτροπ
πή και
καμιά
ά φορά προεειδοποίηση που
π τον προφ
φύλασσε από
ό οποιαδήποοτε παρέκκλιιση από το σωστό
σ
δρόμο.
Η πίστη αυττή του Σωκρράτη στο μεγαλείο καιι τη σοφία του Θεού εενισχύθηκε με το
επιχείρημα του πρροορισμού. Ο κόσμος είνναι φτιαγμέννος για τον άνθρωπο
ά
και το κάθε μέρ
ρος, το
κάθε κομμάτι τουυ ανθρώπου είναι προσα
αρμοσμένο σε
σ έναν καλόό σκοπό. Άρρα, λοιπόν, όλα
ό τα
πράγματα που υπ
πάρχουν είνα
αι δημιουργή
ήματα ενός σοφού τεχνίίτη, ο οποίοος αγαπάει όλα
ό τα
ζωντα
ανά όντα.
Ο άνθρωπος όμως είναι το
τ ανώτερο από
α όλα τα πλάσματα
π
κα
αι για αυτό ττο λόγο η θεεότητα
έχει λάβει
λ
ιδιαίτερη μέριμνα για
γ αυτόν.
Ό
Όπως
αναφέέραμε παρα
απάνω, ο Σωκράτης αισθανότανν υποχρεωμ
μένος να κάνει
ευχαρριστήριες θυυσίες, αλλά πίστευε
π
ότι η χαρά των θεών
θ
είναι αννάλογη με τη
ην αγιότητα αυτού
που πραγματοποι
π
ιούσε τη θυσ
σία ή έκανε την προσευχή του. Επεειδή μάλιστα
α οι θεοί γνώ
ώριζαν
καλά το δικό τοου συμφέρονν, συνήθιζε να προσεύχχεται απλά: «∆ώστε μουυ, θεοί, ό,τι είναι
καλύττερο για μέννα».
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Οι φιλοσοφικές θέσεις
Με το Σωκράτη αρχίζει η ανθρωπολογική περίοδος της ελληνικής φιλοσοφίας, γιατί αυτός
δεν ασχολείται, όπως οι πριν από αυτόν, με τα προβλήματα για την αρχή του κόσμου, αλλά
μόνο με τον άνθρωπο. Επιδιώκει να γεννήσει σε αυτόν την εσωτερική ανησυχία και να
αφυπνίσει τον έρωτα για τη σοφία, προς την αρετή.
Βασική θέση της σωκρατικής φιλοσοφίας ήταν ότι η αληθινή γνώση δεν είναι μόνο πηγή,
αλλά η ουσία της αρετής. Για αυτό προτιμούσε να αναζητεί εκείνο το είδος της αλήθειας που θα
καθόριζε τη διαγωγή των ανθρώπων. Έτσι, προσπαθούσε να βρει απάντηση στα ερωτήματα:
«Τι είναι ευσέβεια και τι ασέβεια;», «Τι είναι το ωραίο και τι το άσχημο;», «Τι είναι
κυβερνήτης ανθρώπων και τι δεσποτικός χαρακτήρας;» κ.λ.π.
Η σωκρατική μέθοδος έρευνας γινόταν πάντα μέσω της συζήτησης με κάποιον από τους
συντρόφους του. Επειδή ήταν εκπληκτικός χειριστής του λόγου, χωρίς δυσκολία μπορούσε να
αποδείξει στο συνομιλητή του πως ήταν ακατατόπιστος στο θέμα που συζητούσαν. Αφού είχε
ξεκαθαρίσει το θέμα της συζήτησης, προχωρούσε επαγωγικά στο να θεμελιώσει ακριβείς
ορισμούς γενικών όρων. Έτσι, ενώ δήλωνε πλήρη άγνοια για όλα τα θέματα, συγχρόνως
προσπαθούσε να δημιουργήσει μια κύρια βάση ηθικής επιστήμης που θα μπορούσε να
χρησιμεύσει ως οδηγός στον εαυτό του και στους άλλους. Αμφισβητώντας όλα τα πράγματα,
βρισκόταν κοντά στους σοφιστές. Όμως εκείνος υποδείκνυε τη λογική μάλλον παρά τις
αισθήσεις ως το καθολικό και αιώνιο στοιχείο μέσα στον άνθρωπο και για αυτό αποτελούσε το
μοναδικό αλάθητο κριτήριο της αλήθειας.
Επειδή όμως η πνευματική μόρφωση μπορούσε να μεγαλώνει τη δύναμη του ανθρώπου για
να πράξει το κακό, προσπάθησε πρώτα από όλα να διδάξει στους μαθητές του τον αυτοέλεγχο
και να τους εμπνεύσει πνεύμα σωφροσύνης στις σχέσεις τους με τους θεούς.
Πρέπει να γυρεύουμε, ισχυριζόταν, τη σοφία και τη δικαιοσύνη όχι γιατί είναι χρήσιμες
στους ανθρώπους, αλλά και γιατί είναι αρεστές στους θεούς. Κοντολογίς τα διδάγματά του ήταν
σχεδόν στον ίδιο βαθμό θρησκευτικά αλλά και φιλοσοφικά.
Αναλυτικότερα ο Σωκράτης είναι περισσότερο γνωστός από την άποψή του ότι «η αρετή
είναι γνώση». Οι κυρίως αντίπαλοί του, οι σοφιστές, υποστήριζαν δύο πράγματα: α) ότι οι ίδιοι
μπορούσαν να διδάξουν ή να μεταδώσουν την αρετή, β) ότι η γνώση, τουλάχιστον αυτή που
μπορούσε να διδαχτεί, ήταν μια χίμαιρα. Εξισώνοντας, λοιπόν αρετή και γνώση ο Σωκράτης με
το ρητό του εμφανίζεται να τους προκαλεί.
Για να αποδείξει την αλήθεια των ισχυρισμών του επέμενε να στρέφει τη συζήτηση σε
ταπεινούς και φαινομενικά άσχετους ανθρώπους, όπως ήταν οι τσαγκάρηδες και οι ξυλουργοί,
τη στιγμή που οι συνομιλητές του ρωτούσαν να μάθουν τι σήμαινε πολιτική ικανότητα ή αν
υπήρχε κάτι ανάλγο της ηθικής υποχρέωσης. Αν θέλεις να γίνεις καλός τσαγκάρης, έλεγε ο
Σωκράτης, το πρώτο που είναι απαραίτητο να μάθεις είναι τι είναι παπούτσι και ποιος ο σκοπός
του. ∆εν έχει αξία να προσπαθείς να αποφασίσεις για το καλύτερο είδος εργαλείων ή υλικού και
για την καλύτερη μέθοδο χρησιμοποίησής τους, αν δεν έχεις σχηματίσει πριν στο νου σου μια
σαφή και λεπτομερειακή έννοια για το τι ξεκίνησες να κατασκευάσεις και ποια λειτουργία θα
έχει αυτό το αντικείμενο να εκτελέσει. ∆ηλαδή η αρετή του τσαγκάρη εξαρτάται από την
κατοχή αυτής της γνώσης. Ήταν πολύ φυσικό για το Σωκράτη να μιλάει για την αρετή ενός
τσαγκάρη, όπως ακριβώς θα μπορούσε να μιλήσει για την αρετή ενός στρατηγού ή πολιτικού. Η
λέξη αρετή σήμαινε αυτό που τους έκανε καλούς στο συγκεκριμένο τους επάγγελμα και,
ξεκινώντας από τα ταπεινά παραδείγματα των πρακτικών τεχνών, ο Σωκράτης μπορούσε
εύκολα να δείξει ότι σε κάθε περίπτωση η απόκτηση αυτής της ικανότητας είχε να κάνει με τη
γνώση, και πως η πρώτη και αναγκαιότερη γνώση ήταν η γνώση σε κάθε περίπτωση του
σκοπού της δημιουργίας. Αν, λοιπόν, υπάρχει αποδεκτή σημασία βάσει της οποίας μπορούμε να
μιλάμε για απόλυτη αρετή, όπως επαγγέλλονταν ότι διδάσκουν οι σοφιστές –εννοώντας ότι με
την αρετή μπορούσε ο κάθε άνθρωπος να τα βγάλει πέρα ικανοποιητικά στη ζωή– έπεται ότι
πρέπει να υπάρχει σκοπός ή λειτούργημα που όλοι μας, ως ανθρώπινα όντα, πρέπει να
επιτελέσουμε. Η πρώτη λοιπόν προσπάθεια, αν είναι να αποκτήσουμε αυτή τη γενική
ανθρώπινη αρετή, είναι να ανακαλύψουμε ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου. ∆ίνει ο
Σωκράτης άραγε απάντηση σε αυτό το θεμελιώδες ερώτημα; Η απάντηση είναι μονολεκτική:
Όχι! Είναι σύμφωνο με το χαρακτήρα του Σωκράτη να μην έχει δώσει την απάντηση. Είχε
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συνηθίσει να λέει ότι ο ίδιος δεν γνώριζε τίποτε και ότι το μόνο στο οποίο ήταν σοφότερος από
τους άλλους ήταν πως είχε συνείδηση της άγνοιάς του, ενώ αυτοί δεν είχαν της δικής τους. Η
ουσία της σωκρατικής μεθόδου ήταν να πείθει το συνομιλητή του ότι, ενώ πίστευε πως ήξερε
κάτι, στην πραγματικότητα δεν ήξερε. Η πεποίθηση της άγνοιας είναι το απαραίτητο πρώτο
βήμα για την απόκτηση της γνώσης, γιατί κανείς δεν αναζητεί τη γνώση σχετικά με οτιδήποτε,
αν έχει την αυταπάτη ότι την κατέχει ήδη. Άπαξ και αντιλαμβανόταν ποιος ήταν ο δρόμος για
το στόχο, ήταν πρόθυμος να τον αναζητήσει μαζί τους και η όλη φιλοσοφία για το Σωκράτη
συνίστατο σε αυτή την ιδέα της «κοινής έρευνας». Ούτε ο συνομιλητής του ούτε ο ίδιος ήξερε
ακόμα την αλήθεια, αλλά, αν πειθόταν ο άλλος ότι αυτό ήταν έτσι, θα μπορούσαν και οι δύο να
ξεκινήσουν μαζί, με την ελπίδα πάντοτε να βρουν την αλήθεια. Αυτή η πίστη για την άγνοια όχι
μόνο του εαυτού του αλλά και όλης της ανθρωπότητας, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο
αποτελεί τη συμβολή του Σωκράτη στη φιλοσοφική σκέψη.
Η συζήτηση των ανθρώπων της εποχής του είχε αναμειχθεί με μια μεγάλη ποικιλία γενικών
όρων, ιδιαίτερα αυτών που χρησίμευαν για να περιγράψουν ηθικές έννοιες – δικαιοσύνη,
σωφροσύνη, ανδρεία κ.ο.κ. Ο Σωκράτης ξεκινούσε πιστεύοντας ότι οι άνθρωποι ήξεραν τι
σήμαιναν αυτοί οι όροι, εφόσον τους χρησιμοποιούσαν καθημερινά, και ήλπιζε ότι θα το έλεγαν
και σε αυτόν που δεν το γνώριζε. Όταν τους ρωτούσε όμως, ανακάλυπτε ότι κανείς τους δεν
μπορούσε να του δώσει μια σωστή ερμηνεία. Ίσως υπό το φως της σοφιστικής διδασκαλίας θα
έπρεπε να υποτεθεί ότι αυτοί οι όροι δεν είχαν πράγματι σημασία, αλλά, εάν ίσχυε αυτό, οι
άνθρωποι θα έπρεπε να σταματήσουν να τους χρησιμοποιούν. Εάν εξάλλου είχαν κάποια
σταθερή σημασία, τότε όσοι τις χρησιμοποιούν θα έπρεπε να είναι σε θέση να πουν τι
σημαίνουν. ∆εν μπορείς να συζητάς για ενέργειες σοφές, δίκαιες ή χρηστές, παρά μόνο αν
ξέρεις τι είναι σοφία, δικαιοσύνη ή χρηστότητα. Αν, όπως υποψιαζόταν ο Σωκράτης, οι
διάφοροι άνθρωποι χρησιμοποιώντας τις ίδιες λέξεις εννοούν διαφορετικά πράγματα, συζητούν
χωρίς να συνεννοούνται, το μόνο αποτέλεσμα θα είναι η σύγχυση. Η σύγχυση θα είναι
γνωστική αλλά –το σημαντικότερο– και ηθική. Από γνωστική άποψη το να συζητάς με κάποιον
που χρησιμοποιεί τους όρους του με σημασία διαφορετική από τη δική σου δεν μπορεί να
οδηγήσει πουθενά και, από ηθική άποψη, όταν οι αμφισβητούμενοι όροι παίρνουν τη θέση
ηθικών εννοιών, τότε μόνο αναρχία μπορεί να προκύψει. Αυτή τη διπλή όψη του προβλήματος,
γνωστική και ηθική, ήθελε να εκφράσει ο Σωκράτης με το ρητό του ότι η αρετή είναι γνώση.
Τόσο καθαρό εξάλλου ήταν το μυαλό του και τόσο σταθερός ο χαρακτήρας του, ώστε του
φαινόταν αυταπόδεικτο το γεγονός ότι, αν οι άνθρωποι μπορούσαν να φτάσουν στο σημείο να
δουν αυτή την αλήθεια, θα διάλεγαν αυτόματα το σωστό. Ό,τι χρειαζόταν ήταν να τους πείσει
κάποιος να κάνουν τον κόπο να βρουν ποιο είναι το σωστό. Από εδώ προκύπτει το δεύτερο
περίφημο ρητό του, ότι κανείς δεν κάνει με τη θέλησή του το κακό. Αν η αρετή είναι γνώση, η
κακία οφείλεται στην άγνοια και μόνο.
Πώς, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε για να κατακτήσουμε τη γνώση του τι είναι αρετή,
δικαιοσύνη κ.λπ.; Ο Σωκράτης ήταν έτοιμος να προτείνει μια μέθοδο και για τους άλλους και
για τον εαυτό του. Η γνώση κατακτάται σε δύο στάδια, στα οποία αναφέρεται ο Αριστοτέλης,
όταν λέει ότι ο Σωκράτης μπορεί δικαιολογημένα να προβάλει ως δικά του δύο πράγματα, την
επαγωγή και το γενικό ορισμό. Αυτοί οι λογικοί όροι δεν φαίνονται να έχουν και πολλή σχέση
με την ηθική, αλλά για το Σωκράτη η σχέση ήταν ζωτική. Το πρώτο στάδιο ήταν να
συγκεντρωθούν παραδείγματα, για τα οποία –συμφωνούν και οι δύο συζητητές– μπορεί να
ισχύσει ο όρος «δικαιοσύνη» (αν η δικαιοσύνη είναι το ζητούμενο). Τότε τα συγκεντρωμένα
παραδείγματα των δίκαιων πράξεων εξετάζονται για να ανακαλυφθεί σε αυτά κάποια κοινή
ιδιότητα, χάρη στην οποία οι πράξεις φέρουν αυτό το χαρακτηρισμό. Η κοινή ιδιότητα, ή μια
ομάδα ή μια δέσμη από κοινές ιδιότητες, συνιστά την ουσία τους ως δίκαιων πράξεων. Συνιστά
πράγματι αυτή τον ορισμό της δικαιοσύνης. Έτσι, η επαγωγή αποτελεί μια «πορεία» του νου
από τις ειδικές περιπτώσεις, αν τις συγκεντρώσουμε και τις δούμε συνολικά, προς την
κατανόηση του κοινού όρου.
Το σφάλμα που έβρισκε ο Σωκράτης στις απαντήσεις των συνομιλητών του ήταν ότι
θεωρούσαν αρκετό να ολοκληρώνουν το πρώτο στάδιο μόνο, δηλαδή να αναφέρουν μερικά
παραδείγματα και να λένε, π.χ., «αυτό κι εκείνο είναι δικαιοσύνη» και για αυτό προσπαθούσε
να τους κάνει να δουν ότι, έστω και αν υπάρχουν πολλά και ποικίλα παραδείγματα ορθής
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ενέργγειας, πρέπειι όλα αυτά να
ν έχουν μια
α κοινή ιδιόττητα ή ένα χα
αρακτήρα κοοινό, με βάσ
ση τον
οποίοο και χαρακττηρίζονται ορρθά. ∆ιαφορεετικά, η λέξη
η «ορθός» δεεν έχει νόημα
α.
Α
Αυτός
ήταν ο στόχος των επίμονων και καμ
μιά φορά ενοχλητικών
ε
ερωτήσεωνν που
κατέσ
στησαν το Σωκράτη
Σ
τόσ
σο αντιδημοοτικό – να φτάσει
φ
από το σμήνος των αρετώνν στον
ορισμ
μό του ενός,, της αρετήςς. Μοιάζει με
μ άσκηση λογικής,
λ
αλλλά στην πρά
άξη ήταν ο μόνος
τρόποος με τον οποίο
ο
πίστευυε ο Σωκρά
άτης ότι θα καταπολεμοούσε τις ανα
ατρεπτικές ηθικές
η
συνέπ
πειες της σοοφιστικής διιδασκαλίας. Αυτοί οι άννθρωποι, ποου σε απάντη
ηση σε παρ
ρόμοια
ερωτή
ήματα, όπωςς «Τι είναι ευσέβεια;» απαντούσανν «Αυτό πουυ κάνω τώρα
α», είναι ακ
κριβώς
αυτοίί που θα υποοστήριζαν όττι ο μόνος κα
ανόνας για τη
ην πράξη είνναι να αποφα
ασίζεις αυθόρ
ρμητα
ποιο είναι το πλεεονεκτικότερρο. Κανόνες με την παραδεγμένη ένννοια δεν υππήρχαν. Το λογικό
λ
σόφισ
σμα οδηγούσ
σε κατευθεία
αν σε ηθική αναρχία.
α
Σ
Σχηματικά
ο Σωκράτης πίστευε
π
ότι ο άνθρωποςς είναι φύσει αγαθός
και οι
ο ηθικές ένννοιες λανθάννουν στο εσ
σωτερικό του
υ και αποτελλούν ένα
αντικ
κειμενικό κριτήριο. Ο άννθρωπος, εάνν εμβαθύνειι στον εαυτόό του, θα
βρει τους ηθικούύς κανόνες (γγνώθι σαυτόνν) και θα γίννει ενάρετοςς. Έπειτα
από αυτό
α
οι πράξξεις του θα είναι
ε
αγαθές, γιατί δεν μπ
πορεί να είνα
αι κακός,
αφούύ αυτό συγκρρούεται με τη
ην εσώτατη φύση
φ
του.
Η μα
αιευτική μέθ
θοδος
Η μέθοδος τοου Σωκράτη για την ανα
αζήτηση τηςς αλήθειας, κατά
κ
την
εφαρμογή της, εμ
μφανίζεται μεε δύο μορφέςς:
α Αρνητική,, ως ειρωνεεία. Σύμφωννα με αυτή, παριστάνονντας τον
α.
εαυτόό του να αγγνοεί και να
α έχει ανάγκ
κη από διδασκαλία, με συνεχείς
ερωτή
ήσεις οδηγοούσε αυτόν με
μ τον οποίο διαλεγότα
αν σε αντιφά
άσεις και
τελικ
κά τον εξανάγγκαζε να ομοολογήσει τηνν άγνοιά του.
β. Θετική, ωςς μαιευτική. Μεταφέροντ
Μ
τας την τέχνη
η της μητέρα
ας του σε
πνευμ
ματικό έδαφ
φος, κατόρθω
ωνε να εκμα
αιεύσει από το συνομιλλητή του
σκέψ
ψεις για τις οπ
ποίες δεν είχχε μέχρι τότεε καμιά συνείδηση αυτόςς, δηλαδή
ο συνομιλητής. Με
Μ την καθθοδήγηση τοου άλλου στην εύρεση και τον
καθορισμό της ένννοιας, με τη
η βοήθεια τηςς επαγωγής, έγινε συγχρόνως και
ο ειση
ηγητής της.

62

[RAM] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΠΛ
ΛΑΤΩΝΑ
ΑΣ
Η ζω
ωή του
Έλληνας φιλόσοφος
φ
και
κ συγγραφέας. Γεννήθθηκε στην Αθήνα
Α
(κα
ατ’ άλλους στην
σ
Αίγινα) το μήνα Θα
αργηλιώνα ((Μάιο-Ιούνιο
ο) του
πρώ
ώτου έτους της
τ 88ης Ολυ
υμπιάδας, σύύμφωνα με τους υπολογισ
σμούς
τωνν Αλεξανδρινών λογίωνν, δηλαδή το
τ 428/427 π.Χ.. Πέθανε σε
ηλιικία 80 ή 81 ετών, το πρώτο έτος τηςς 108ης Ολυυμπιάδας (34
48-347
π.Χ
Χ.). Οι χρρονολογίες αυτές παραδίδονται από το μεγάλο
Αλεξανδρινό φιλόλογο
φ
Ερ
ρατοσθένη και μπορούύν να θεωρη
ηθούν
σωστές. Έτσι, η γέννησή του τοποθεετείται στο τέταρτο έτο
ος του
Αρχιδάμειου ποολέμου και ο θάνατός τοου μόλις δέκα
α χρόνια πριιν από
τη μάχη της Χαιρώνειαςς. Ήταν γιιος του Αρρίστωνα κα
αι της
Περικ
κτιόνης. Το αρχικό του όνομα ήτανν Αριστοκλή
ής, το όνομα
α του παπποού του. Το όνομα
ό
Πλάττωνας το πήρρε στα χρόνια
α της εφηβείίας για το ευρ
ρύ του στέρννο και το πλα
ατύ του μέτω
ωπο. Η
οικογγένειά του ήτταν από τις πιο
π αριστοκρρατικές της Αθήνας.
Α
Ο πατέρας
π
του, ο Αρίστωνα
ας, τον
οποίοο αναφέρει επανειλημμέν
ε
να στα έργα του, ανήγαγγε τη γενιά τοου στον Κόδδρο, τον τελεευταίο
βασιλλιά της Αθή
ήνας, και μέέσω αυτού στο
σ θεό Ποσ
σειδώνα. Για
α το γενεαλλογικό δέντρ
ρο της
μητέρρας του πληρροφορίες μαςς δίνει ο ίδιοος στο έργο του
τ Τίμαιος. Μαθαίνουμεε, λοιπόν, ότιι ήταν
αδερφ
φή του Χαρμ
μίδη και εξαδέλφη του Κριτία,
Κ
των δύο
δ πολιτικώ
ών που είχαν ηγετικό ρόλλο στο
καθεσ
στώς των Tρριάκοντα τυρράννων, που κατέλαβε τη
ην εξουσία μεετά την ήττα
α της Αθήναςς στον
Πελοοποννησιακό Πόλεμο. Είίχε δύο αδερρφούς, τον Αδείμαντο
Α
κ το Γλαύκκωνα, που κάνουν
και
την εμφάνισή
ε
τοους στην Ποολιτεία ως νεαροί
ν
άντρεες, καθώς και μία αδερρφή, την Πο
οτώνη.
Σχετιικά με το θάννατο του παττέρα του δενν έχουμε καμία πληροφορρία. Εικάζετα
αι ότι πέθανεε όταν
ο Πλά
άτωνας ήτανν παιδί. Η μη
ητέρα του ξανναπαντρεύτη
ηκε, αυτή τη φορά με τονν πλούσιο θεείο της
Πυριλλάμπη, υποσ
στηρικτή τη
ης πολιτικής του Περικλλή. Καρπός αυτού του γάμου υπήρξε ο
ετεροοθαλής αδερφός του Πλά
άτωνα, ο Ανντιφών, για τον
τ οποίο στον Παρμενίδδη μαθαίνουμε ότι
εγκαττέλειψε τη φιλοσοφία για
α χάρη των αλόγων.
α
Ό
Όσον
αφορά στην εκπαίδδευσή του, πήρε
π
την επιμ
μελημένη μοουσική και γγυμναστική αγωγή
α
που έπαιρνε
έ
κάθεε Αθηναίος από
α αρχοντικ
κή και πλού
ύσια οικογένεεια. Αυτή τοον έφερε σε στενή
σχέση
η με τη μεγά
άλη ποίηση του λαού τοου, όπως βλέέπουμε στουςς διαλόγους του. Ασχολή
ήθηκε
με τη
η ζωγραφική
ή και την ποοίηση, συνθέτοντας σε νεαρή ηλικίία διθυράμβοους και αργγότερα
άσμα
ατα και τραγω
ωδίες. Λέγετται μάλιστα ότι
ό κάποια στιγμή
σ
θέλησ
σε να πάρει μ
μέρος σε κάπ
ποιους
δραματικούς αγώ
ώνες που διεξξάγονταν στη
ην Αθήνα, αλλά,
α
σύμφω
ωνα με το ∆ιοογένη το Λα
αέρτιο,
ψε τα ποιήματτά του μπροσ
στά στο θέαττρο του ∆ιοννύσου, επηρεεασμένος απόό το Σωκράττη, και
έκαψ
αποφ
φάσισε ορισττικά να ασχοληθεί με τη
τ φιλοσοφία
α. Στο μη αυθεντικό
α
πλλατωνικό διά
άλογο
Ερασσταί αναφέρεεται ότι ανά
άγνωση και γραφή τού δίδαξε κάποοιος ∆ιονύσιιος, γυμνασττική ο
Αργεείος παλαιστή
ής Αρίστων και
κ μουσική ο Ακραγανττίνος Μέτελλλος.
Κ
Κατά
τη διάρρκεια της εφη
ηβείας του θα
θ πρέπει να υπηρέτησε ως
ω στρατιώττης και κατά πάσα
πιθαννότητα πήρεε μέρος στη ναυμαχία στις
σ
Αργινούσσες (406 π.Χ.). Αναφέρεται επίσ
σης η
μαθητεία του κοντά
κ
στον Κρατύλο, οπαδό της σκέψης τοου Ηράκλειιτου. Ωστόσ
σο τη
σημα
αντικότερη επίδραση
ε
στη
η διαμόρφω
ωση της προ
οσωπικότητας και των ιιδεών του νεαρού
Πλάττωνα άσκησεε η μορφή του
τ Σωκράτη
η. ∆εν φαίνεεται πάντως ότι ανήκε ω
ως «μαθητήςς» στο
στενόό κύκλο του Σωκράτη, αφού
α
στην Έβδομη
Έ
Επισττολή μιλά για
α το Σωκράττη ως πρεσβ
βύτερο
φίλο και όχι ως δάσκαλο.
δ
Ο Πλάτωνας όφειλε
ό
στο Σωκράτη
Σ
τηνν επίδοσή τοου στη φιλοσ
σοφία,
την ορθολογιστικ
ο
κή του μέθοδο και το ενδιιαφέρον του για τα ηθικά
ά προβλήματτα.
Σ νεανική του
Στη
τ ηλικία έδειξε ιδιαίτεερο ενδιαφέρ
ρον για τα ποολιτικά πράγγματα, κάτι που
π το
διαπιστώνουμε σττην Έβδομη Επιστολή τοου. Μάλιστα,, ορισμένοι συγγενείς
σ
τουυ (ο Κριτίαςς και ο
Χαρμ
μίδης φυσικά
ά) τον προέτρεψαν να ασ
σχοληθεί με το δημόσιο βίο υπό την αιγίδα τους,, αλλά
εκείννος δεν ήθελεε να κάνει κά
άποια κίνηση
η πριν δει ποια πολιτική θα
θ ακολουθοούσαν. Όμωςς πολύ
σύντοομα άρχισανν να κάνουν την εμφάνισ
σή τους η αννομία και η βία.
β Αυτό ποου τον συγκλλόνισε
ήταν η προσπάθεεια του καθεσ
στώτος να εννοχοποιήσει το Σωκράτη
η, ως συνεργγό στην παρά
άνομη
σύλλη
ηψη και την εκτέλεση εννός πολίτη ποου ήθελαν να
α του κατάσχχουν την περριουσία. Μεττά την
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πτώσ
ση της ολιγαρρχίας έλπιζε να βελτιωθεεί η κατάστα
αση με την πα
αλινόρθωση της δημοκρατίας.
Τα πράγματα όμω
ως έγιναν ακ
κόμα χειρότεερα με την καταδίκη
κ
τουυ Σωκράτη σ
σε θάνατο, με
μ την
κατηγγορία της ασ
σέβειας προςς τα θεία. Με
Μ όλα αυτά
ά πείστηκε ότι δεν υπήρχχε γι’ αυτόνν θέση
στην πολιτική ζω
ωή. Το 399 π.Χ.
π
ο Σωκρά
άτης ήπιε το κώνειο και ο Πλάτωναςς μαζί με μερ
ρικούς
οπαδοούς του δασ
σκάλου του κατέφυγε
κ
για
α λίγο καιρό
ό στα Μέγαρρα, κοντά σττο συμμαθηττή και
φίλο του Ευκλείδδη, τον ιδρυτή
ή της μεγαριικής φιλοσοφ
φικής σχολήςς.

Τα ταξίδια
τ
του
Μ βάση τιςς πληροφορίες που παίρρνουμε από τους βιογρά
Με
άφους
του, ακολούθησεε μια περίοδδος ταξιδιών στην Κυρή
ήνη, τον Τάρραντα
και την
τ Αίγυπτο. Ο ίδιος δεεν κάνει καμ
μία αναφορά
ά για ταξίδι στην
Αίγυπ
πτο, παρ’ όλλο που στουςς Νόμους τουυ κάνει κάπο
οια σχόλια γιια την
τέχνη
η και τη μουυσική, την αριθμητική
α
κ τα παιχννίδια των πα
και
αιδιών
στην Αίγυπτο, τα
τ οποία φα
αίνεται να προέρχονται
π
από προσω
ωπική
εμπειιρία. Στον Τάραντα γνώρισε
γ
το φιλόσοφο και μαθηματικό
Αρχύύτα. Από αυττόν, με τον οποίο
ο
συνδέθθηκε με βαθιιά φιλία, μυή
ήθηκε
στη φιλοσοφία
φ
τω
ων Πυθαγορεείων. Στην Κυρήνη
Κ
διδάχχτηκε μαθηματικά
από το Θεόδωροο τον Κυρηνναίο, παλιό φίλο του Σωκράτη
Σ
κα
αι του
Πρωτταγόρα. Απόό εκεί, σύμφ
φωνα με τονν Πλούταρχο
ο, επέστρεψ
ψε για
λίγο στην Αθήνα
α, διδάσκονττας σε στενόό κύκλο μαθθητών. Ο ίδδιος ο
Πλάττωνας αναφέέρει ότι επισ
σκέφθηκε τη
η Σικελία το
ο 388 π.Χ., σε ηλικία σ
σαράντα ετώ
ών. Το
ταξίδδι στη Σικελίία αποτελεί σημαντικό
σ
σταθμό στη ζωή
ζ του. Πήγγε εκεί έπειτα από πρόσκ
κληση
του ∆ιονύσιου
∆
Α του Πρεσβύτερου, που
Α΄
π
είχε αποκαταστήσει την τάξη ανατρέπονττας το
πολίττευμα που σπ
παρασσότανν από τις φαττρίες, και είχχε απωθήσειι στο δυτικόό άκρο του νησιού
ν
τους Καρχηδόνιοους, που απειλούσαν τηνν πόλη. Ο φιιλόσοφος επιχείρησε να τον πείσει για
γ τις
αρχέςς της δικαιοοσύνης που πρέπει να διέπουν τη
ην άσκηση της
τ εξουσία
ας. Αλλά για
α τον
πανίσ
σχυρο τύρανννο η πολιτικ
κή και η ηθιική δεν φαίννεται να είχα
αν καμία σχέέση. Ο Πλάττωνας
γρήγοορα απογοηττεύτηκε από τη στάση του
τ τυράννου
υ, καθώς κα
αι από τον έκκλυτο βίο κα
αι την
πολυττέλεια που χαρακτήριζαν
χ
ν τη ζωή των εκεί πλουσ
σίων. Η μόνη
η του παρηγγοριά ήταν η φιλία
του με
μ το ∆ίωνα, τον κουνιάδδο του ∆ιονύσ
σιου.
Μ
Μετά
από λίγγο καιρό ο ∆ιονύσιος
∆
άρρχισε να ενοχχλείται από την
τ παρουσίία του φιλοσ
σόφου.
Αποττέλεσμα ήτανν ο Πλάτωνα
ας να αποπεμ
μφθεί και να
α υποχρεωθεεί να επιστρέέψει στην Ελλλάδα.
Το τα
αξίδι της επισ
στροφής έγιννε το 387 π.Χ
Χ.
Γ είκοσι χρρόνια έως τοο δεύτερο τα
Για
αξίδι του στη
η Σικελία ασ
σχολήθηκε μ
με την ίδρυσ
ση, τη
λειτοουργία και τη
ην εξάπλωση
η της περίφημ
μης σχολής του,
τ
της Ακα
αδημίας, σε μια τοποθεσία της
Αττικ
κής, ενάμισι χιλιόμετρο περίπου
π
από το ∆ίπυλο.
της ίδρυσή
∆
∆υστυχώς
δεεν μας είνα
αι γνωστή η ακριβής χρονολογία
χ
ής της. Με αυτή
δημιοούργησε μια
α παράδοση που επρόκεειτο να κρα
ατήσει εννιά αιώνες, ωςς το κλείσιμ
μο της
Ακαδδημίας από τον
τ Ιουστινια
ανό (το 529 μ.Χ.).
μ
Η σχο
ολή λειτουργγούσε σε ένα
α κτήμα κονττά στο
πολύ παλαιότερο γυμναστήριιο που ονομα
αζόταν, όπωςς και όλη η γύρω
γ
περιοχή
ή, Ακαδήμειια από
τον προστάτη
π
ήρωά του, τον Ακάδημο ή Εκάδημο. Γι’
Γ αυτό το λόγο
λ
και η σ
σχολή πήρε το
τ ίδιο
όνομα
α. Ο Πλάτω
ωνας ίδρυσεε την Ακαδη
ημία με σκο
οπό τη συσ
στηματική εννασχόληση με τη
φιλοσ
σοφική και την
τ επιστημοονική διδασκ
καλία και έρεευνα. Ο γενιικός προσανα
ατολισμός τη
ης δεν
απέβλλεπε στην απόκτηση μιας ξεχωρριστής τεχνιικής, αλλά σε μια γεενική πνευμ
ματική
καλλιιέργεια. Τα ενδιαφέροντ
ε
τά της δεν πεεριορίζοντανν στη φιλοσοοφία με τη στενή έννοια,, αλλά
επεκττείνονταν σττις επιστήμεςς. Σύμφωνα με μαρτυρίεες, ο Πλάτωννας ενθάρρυυνε την έρευ
υνα σε
διάφοορους επιστη
ημονικούς κλλάδους, όπως τα μαθημα
ατικά και τη ρητορική. ∆ίδασκε ο ίδιο
ος και
έθετεε στους μαθη
ητές του προβ
βλήματα προος λύση.
Τ 367 π.Χ. συνέβη
Το
σ
κάτι που για τον Πλάτωνα, ο οποίος ήτανν ήδη εξήντα
α χρονών, στά
άθηκε
η μεγαλύτερη περιπέτεια
π
τη
ης ζωής τουυ. Πέθανε ο ∆ιονύσιοςς Α΄ των Σ
Συρακουσών. Τον
διαδέέχθηκε ο τρριαντάχρονοςς γιος του ∆ιονύσιος Β΄,
Β ο οποίος εξαιτίας ττης ελλιπού
ύς του
μόρφ
φωσης δεν ήτταν ικανός να
ν συνεχίσει το έργο του
υ πατέρα τουυ, την αναχα
αίτιση δηλαδή των
Καρχχηδονίων, ποου απειλούσα
αν τον ελληννικό πολιτισμ
μό στη Σικελλία. Εκείνη ττη χρονική στιγμή
σ
ο ισχχυρός άντρας των Συρακ
κουσών ήτα
αν ο ∆ίωνας, γυναικαδελλφός του νέέου τυράννου
υ και,
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όπως είδαμε, στενός φίλος του Πλάτωνα. Πιστεύοντας απόλυτα στις απόψεις του Πλάτωνα
σχετικά με τη σύζευξη πολιτικής εξουσίας και επιστήμης, ο ∆ίωνας σκέφτηκε να καλέσει τον
Πλάτωνα στις Συρακούσες για να αναλάβει την εκπαίδευση του ∆ιονύσιου. Ο Πλάτωνας έκρινε
πως οι πιθανότητες να πετύχει δεν ήταν πολλές. Η Καρχηδόνα όμως αποτελούσε πραγματική
απειλή, αν ο νέος κυβερνήτης δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην αποστολή του, και η
Ακαδημία θα έχανε το κύρος της αν δεν γινόταν κάποια προσπάθεια εφαρμογής της θεωρίας
της, τώρα που παρουσιαζόταν η κατάλληλη ευκαιρία και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη φάση.
Έτσι, παρά τους πολλούς ενδοιασμούς του, δέχτηκε την πρόκληση του ∆ίωνα. Μετέβη στις
Συρακούσες και αφοσιώθηκε αμέσως στο έργο του, υποχρεώνοντας το ∆ιονύσιο να
παρακολουθήσει συστηματικά μαθήματα γεωμετρίας. Για ένα μικρό διάστημα όλα έδειχναν να
πηγαίνουν καλά. Ο ∆ιονύσιος προσηλώθηκε στον Πλάτωνα και η γεωμετρία έγινε της μόδας
στην Αυλή του. Ωστόσο τα προβλήματα δεν άργησαν να φανούν. Ο ∆ιονύσιος είχε έναν
εξαιρετικά αδύναμο χαρακτήρα και η μόρφωσή του είχε παραμεληθεί για αρκετό καιρό.
Παράλληλα δεν άργησε να ξυπνήσει μέσα του ο φθόνος για τον ∆ίωνα. Σε λίγους μήνες η
κατάσταση επιδεινώθηκε. Ο ∆ιονύσιος έστειλε στην εξορία το ∆ίωνα, αλλά κράτησε κοντά του
τον Πλάτωνα με το πρόσχημα πως του ήταν χρήσιμες οι συμβουλές του. Στην πραγματικότητα,
αν και του συμπεριφερόταν με γενναιοδωρία, τον είχε φυλακισμένο και τον κρατούσε ως όμηρο
στη ακρόπολη της Ορτυγίας, γιατί γι’ αυτόν ο φιλόσοφος αποτελούσε μια εγγύηση εναντίον
των επιχειρήσεων του ∆ίωνα. Επειδή όμως υποχρεώθηκε να ηγηθεί μιας εκστρατείας στη νότια
Ιταλία, ο ∆ιονύσιος έδωσε την άδεια στον Πλάτωνα να φύγει. Ωστόσο οι σχέσεις ανάμεσα
στους τρεις άντρες δεν διακόπηκαν. Ο ∆ιονύσιος διατηρούσε αλληλογραφία με τον Πλάτωνα
σχετικά με τις μελέτες και τα σχέδιά του και ο Πλάτωνας κατέβαλλε προσπάθειες να τον
συμφιλιώσει με τον ∆ίωνα. Το 361 π.Χ. αποφάσισε ένα τρίτο ταξίδι στη Σικελία ύστερα από
επίμονη παράκληση του τυράννου, που ισχυριζόταν ότι λαχταρούσε να συνεχίσει τις
φιλοσοφικές του σπουδές. Σε ηλικία λοιπόν εξήντα έξι ή εξήντα επτά χρονών ο Πλάτωνας
άφησε την Αθήνα συνοδευόμενος από μερικούς μαθητές του. ∆ιόρισε στη θέση του τον
Ηρακλείδη τον Πόντιο σαν σχολάρχη της Ακαδημίας. Έμεινε εκεί σχεδόν ένα χρόνο (361-360
π.Χ.) και κατά την παραμονή του σημειώθηκε κάποια ουσιαστική πρόοδος στην κατάρτιση των
πρώτων σχεδίων για ένα σύνταγμα της προτεινόμενης ομοσπονδίας των ελληνικών πόλεων.
Φαίνεται όμως ότι η επιμονή του να υπερασπίζεται τον ∆ίωνα δεν άρεσε στον ∆ιονύσιο, ο
οποίος όχι μόνο κατάσχεσε τα εισοδήματα του ∆ίωνα, αλλά υποχρέωσε και τη σύζυγό του να
παντρευτεί κάποιον άλλο. Για άλλη μια φορά απαγορεύτηκε στον Πλάτωνα να φύγει από την
πόλη. Με τη παρέμβαση του Αρχύτα από τον Τάραντα ο φιλόσοφος κατάφερε να επιστρέψει
σώος στην πατρίδα του με καράβι που ανήκε στον Αρχύτα. Στο σημείο αυτό σταματά η
ανάμειξη του Πλάτωνα στις πολιτικές υποθέσεις της Σικελίας. Ωστόσο, η διαμάχη ανάμεσα στο
∆ίωνα και το ∆ιονύσιο συνεχίστηκε και κάποια στιγμή ο πρώτος αποφάσισε να ανακτήσει τα
χαμένα του δικαιώματα. Με την ενεργή συμμετοχή πολλών από τα νεότερα μέλη της
Ακαδημίας έγινε στρατολόγηση στην Πελοπόννησο και σε άλλες περιοχές και το καλοκαίρι του
357 π.Χ. ο ∆ίωνας επιχείρησε μια αιφνιδιαστική επίθεση από τη θάλασσα, κατέλαβε τις
Συρακούσες και ανακήρυξε την πόλη ελεύθερη. Ο Πλάτωνας του έγραψε μια επιστολή
συγχαίροντάς τον για την επιτυχία του, αλλά προειδοποιώντας τον συνάμα να φυλάγεται από
την τάση που είχε να ενεργεί δεσποτικά και θυμίζοντάς του ότι όλος ο κόσμος περίμενε από
αυτούς «που ξέρει καλά» (την Ακαδημία) να αποτελούν υπόδειγμα καλής συμπεριφοράς.
∆υστυχώς ο ∆ίωνας, παρ’ ότι πίστευε, όπως και ο Πλάτωνας, στη νομοταγή προσωποπαγή
κυβέρνηση, δυσαρέστησε βαθιά τις λαϊκές μάζες των Συρακουσών γιατί δεν επανέφερε τη
δημοκρατική ελευθεριότητα. ∆ιαφώνησε με το ναύαρχό του, τον Ηρακλείδη, και τελικά έβαλε
να τον δολοφονήσουν. Ο ίδιος ο ∆ίωνας δολοφονήθηκε από έναν ακόλουθό του, τον Κάλλιππο,
για τον οποίο μεταγενέστεροι συγγραφείς είπαν ότι ήταν μέλος της Ακαδημίας. Αυτό όμως
δύσκολα συμβιβάζεται με τη δήλωση του ίδιου του Πλάτωνα ότι ο κρίκος που συνέδεε το
∆ίωνα με τον Κάλλιππο δεν ήταν η φιλοσοφία, αλλά μόνο το τυχαίο γεγονός της ταυτόχρονης
μύησής τους σε ορισμένα μυστήρια. Ο Πλάτωνας εξακολουθούσε να πιστεύει στις αγαθές
προθέσεις του ∆ίωνα και έστειλε δύο επιστολές προς τους εναπομείναντες οπαδούς του, με τις
οποίες αιτιολογούσε την κοινή πολιτική που είχαν ακολουθήσει αυτός και ο ∆ίωνας, τους
καλούσε να μείνουν πιστοί σε αυτή και διατύπωσε προτάσεις για τη συμφιλίωση των
κομμάτων, που φυσικά δεν έγιναν δεκτές.
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Έ
Έπειτα
από όλα
ό αυτά τα γεγονότα οιι πληροφορίεες που έχουμ
με για τη ζω
ωή του φιλοσ
σόφου
δεν μπορούν
μ
να θεωρηθούν
θ
α
ακριβείς.
Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρέπει ακόμα
α
να παρέδιδε
π
καττά καιρούς διαλέξεις στους
σ
συνερ
ργάτες του στην Ακαδημία, μια που
π
ο
Αριστοτέλης, πουυ μπήκε σε αυτή
α
το 367 π.Χ., υπήρξεε ένας από τοους ακροατέές του, και όττι από
το 3660 π.Χ. έως το
τ θάνατό του πρέπει να ασχολήθηκε έντονα με τη συγγραφή των Νόμων.. Ίσως
μπορούμε ακόμη
η να υποθέσ
σουμε ότι όλλοι οι υπόλοιποι διάλογγοί του γρά
άφτηκαν μετά την
επισττροφή του απ
πό τη Σικελία
α.

Η διαλογική μοορφή και τα
α πρόσωπα
α στο έργο του
τ
Όλα τα έργα του Πλάττωνα εκτός α
από την Απο
ολογία
του Σωκράτη και
κ τις Επιστοολές είναι γρραμμένα σε μορφή
μ
δια
αλόγου. Βασικός συζηττητής είναι κατά κανό
όνα ο
μεεγάλος δάσκαλός του, ο Σωκράτης, ενώ καθένα
α από
αυυτά έχει ως τίτλο το όνομ
μα του βασικκού αντιπάλο
ου του
Σω
ωκράτη στη
η συζήτηση που διαμεείβεται. Σε κάθε
διά
άλογο συμμεετέχουν και άλλα πρόσω
ωπα, μαθητέές του
Σω
ωκράτη, καθώς και διανοοούμενοι ή γγνωστοί Αθη
ηναίοι
της εποχής.
∆εν αποκλλείεται η ενασ
σχόληση τουυ φιλοσόφου, όταν
ήταν νέος, με την τραγωδίία να εξηγεί σε μεγάλο βαθμό
β
κα
αι τη λογο
οτεχνική μοορφή που επέλεξε γιια να
δια
ατυπώσει τιςς φιλοσοφικ
κές του θέσεεις. Στην Έβ
βδομη
Επ
πιστολή του μας δίνει μιια εξήγηση για αυτή το
ου την
πόν, τη σοφία μπορεί καννείς να την αναζητήσει
α
μ
μόνο μέσα απ
πό την
επιλοογή. Όπως ανναφέρει, λοιπ
προφ
φορική συζήττηση και τη
η ζωντανή σχέση,
σ
τη φιιλία των συυνδιαλεγομέννων. Αντίθεττα, τα
γραπττά κείμενα στα
σ οποία ο συγγραφέας
σ
εκθέτει τις θέσεις
θ
του σε
σ έναν αναγννώστη ανίκα
ανο να
αντιδδράσει, να ρω
ωτήσει ή να
α ελέγξει δενν έχουν καμία αξία. Στοον Φαίδρο ά
άλλωστε κάνει μια
μοναδική επίθεση
η στο γραπττό λόγο, ισχχυριζόμενος ότι η γραφή
ή έχει περιοορισμένη αξίία και
μόνο η προφορικ
κή μετάδοση
η της σοφίαςς μπορεί να γονιμοποιήσ
σει πραγματιικά την ψυχχή του
μαθητή. Παρ’ όλο,
ό
λοιπόν, που ο Πλλάτωνας καττέφυγε τελικ
κά στο γραπτό λόγο για
γ να
αποτυυπώσει τις φιλοσοφικές
φ
του θέσεις, προτίμησε
π
τη
η διαλογική μορφή, η οπποία του επέέτρεπε
να διιατηρήσει τη
ην ευελιξία και την αμ
μεσότητα τη
ης προφορικ
κής συζήτησ
σης. Η πλατωνική
διαλεεκτική, η μέθθοδος δηλαδή
ή της αναζήττησης της φιλλοσοφικής αλήθειας
α
μέσ
σα από τη ζω
ωντανή
αντιπ
παράθεση κα
αι τον άμεσοο έλεγχο κά
άθε άποψης που διατυπώ
ώνεται, βρήκε στη διαλλογική
μορφ
φή των έργωνν του την ιδα
ανική λογοτεχχνική της έκφραση.
Μ δυσκολία
Μια
α που αντιμεετωπίζουν οι νεότεροι μεελετητές είνα
αι αυτή που δδημιουργείτα
αι από
τη δρραματική μοορφή των πλλατωνικών έργων.
έ
Εφόσ
σον ο Πλάτω
ωνας δεν εμ
μφανίζει ποττέ τον
εαυτόό του στους διαλόγους τοου, δεν δεσμ
μεύεται τυπικ
κά με οτιδήπ
ποτε υποστηρρίζεται σε αυ
υτούς.
Με δεδομένο ότι τα πρόσωπα
α των έργων του είναι ισττορικά, είναιι εύλογο να α
αναρωτηθεί κανείς
κ
κατά πόσο ο Πλά
άτωνας εκθέέτει τις προσ
σωπικές τουςς γνώμες ή τοποθετεί
τ
σττο στόμα το
ους τις
δικέςς του απόψειις. Μερικοί μελετητές
μ
υπ
ποστήριξαν ότι
ό ο Πλάτω
ωνας επέτρεππε στον εαυττό του
να ανναπτύσσει σε
σ κάθε διάλλογο οποιαδδήποτε άποψ
ψη τον ενδιέέφερε προς σ
στιγμήν χωρ
ρίς να
δεσμεεύεται ο ίδιοος για την αλλήθεια της. Έτσι,
Έ
μπορούσε να εμφαννίζει το Σωκρράτη να συνη
ηγορεί
υπέρ του ηδονισ
στικού ωφελιμισμού στοον Πρωταγόρρα και να τον
τ καταδικά
άζει στον Γοργία.
Γ
Άλλοοι ωστόσο πρρεσβεύουν ότι μερικοί χα
αρακτήρες το
ου φιλοσόφοου και κυρίω
ως ο Σωκράτη
ης και
ο Τίμ
μαιος αποτελλούν κατά κά
άποιον τρόπ
πο φερέφωνα
α, μέσω των οποίων εκφράζει προσω
ωπικές
του απόψεις
α
και θεωρίες
θ
χωρίίς να ενδιαφέέρεται για τη
ην ιστορική τους
τ
ορθότηττα. Έτσι, η θεωρία
των ιδεών, το δόγγμα της ανάμ
μνησης και η αντίληψη περί
π τριμερούύς ψυχής επιννοήθηκαν απ
πό τον
Πλάττωνα μετά τοο θάνατο του Σωκράτη κα
αι αποδόθηκαν σκόπιμα στον
σ
παλαιότερο φιλόσο
οφο.
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Τα πλατωνικά
π
έργα
Από τους συγγραφείς
σ
της κλασική
ής αρχαιότη
ητας ο Πλάτωνας
ξεχωρίζει ως ο μόνος του οποίου
ο
τα έργγα έφτασαν έως τις μέρεες μας
χωρρίς διαπιστώ
ώσιμα κενά. Στην ύστεερη αρχαιόττητα δεν υπ
πάρχει
καμ
μία παραπομπ
πή σε πλατω
ωνικό κείμενοο που να μη βρίσκεται σή
ήμερα
στη
ην κατοχή μα
ας. Όσον αφο
ορά στο περιεχόμενο τω
ων χειρογράφ
φων το
πρώ
ώτο πρόβλημ
μα για τους μελετητές τοου πλατωνικκού έργου είνναι το
ποια
α από αυτά είναι αμφισ
σβητήσιμα ή σίγουρα νόθα. Είναι γεεγονός
βέβ
βαια ότι ορισμένα από αυ
υτά θεωρούντταν νόθα ακόόμα και την εποχή
πουυ έγινε η ταξινόμηση τω
ων παλαιοτέρων από τα πλατωνικά έργα.
Για
α την ταξινόόμηση αυτή όλοι οι διά
άλογοι ανεξα
αρτήτως μεγγέθους
θεω
ωρήθηκαν ισ
σοδύναμες μονάδες,
μ
ενώ
ώ το σύνολοο των επισττολών
υπολοογίστηκε ως ένας διάλογγος. Έτσι, κα
αταρτίστηκε ένας κατάλοογος με 36 έρργα κατανεμη
ημένα
σε ενννέα τετραλοογίες. ∆εν είναι
ε
απόλυττα εξακριβωμένο ούτε από
α ποιον ούύτε πότε ακ
κριβώς
έγινε αυτή η ταξινόμηση, ωστόσο
ω
ανάγγεται στην αρχή της χρριστιανικής εποχής, ίσω
ως και
νωρίττερα. Οι μετα
αγενέστεροι συγγραφείς την αποδίδο
ουν σε κάποιιο Θράσυλλοο ή στο Θράσ
συλλο
και το
τ ∆ερκυλίδδη. ∆εν γνω
ωρίζουμε με βεβαιότητα
α πότε έζησα
αν αυτοί οιι λόγιοι. Συχχνά ο
Θράσ
συλλος ταυτίίζεται με ένα
αν ομώνυμο ρήτορα που έζησε στα χρόνια
χ
του Α
Αύγουστου κα
αι του
Τιβέρριου. Είναι όμως
ό
αξιοσημείωτο το γεεγονός ότι ο αρχαιοδίφηςς Μ. Τερέντιιος Ουάρρωνν, που
ήταν σύγχρονος του
τ Κικέρωννα, αναφέρετται σε ένα χω
ωρίο του Φαίδωνα λέγονντας ότι περιέέχεται
στον τέταρτο κύλλινδρο του Πλάτωνα.
Π
Κα
αι πράγματι ο Φαίδωναςς φαίνεται να
α είναι ο τέτταρτος
διάλοογος της πρρώτης τετραλλογίας. ∆ιαττυπώθηκε λοιπόν
λ
η άποψη ότι η ταξινόμηση είναι
παλαιότερη από τον
τ Ουάρρωννα. Αν αυτό είναι σωστό
ό, έπεται ότι είτε η παραπάνω ταύτισ
ση του
Θρασ
σύλλου με τοον ομώνυμο ρήτορα είναιι λαθεμένη είτε
ε ότι ο Θράσυλλος δενν έκανε ο ίδιο
ος την
ταξιννόμηση αλλά
ά τη βρήκε έττοιμη και απ
πλώς την υιοθθέτησε. Εξάλλλου η ταξιννόμηση των έργων
έ
του Πλάτωνα
Π
δενν μπορεί να
α έγινε πριν από τον 1ο ή το 2ο αιώ
ώνα π.Χ., γιιατί ο ∆ιογέένης ο
Λαέρρτιος μας πλληροφορεί όττι μια ταξινόόμηση των διαλόγων
δ
σεε τριλογίες, η οποία όμω
ως δεν
ολοκλληρώθηκε, είχε
ε
επιχειρη
ηθεί νωρίτερα από τον Αριστοφάνη
Α
το Βυζάντιοο, περίφημο λόγιο
του 3ου π.Χ. αιώνα.
α
∆εν υπάρχει κα
αμία ένδειξη
η ότι στις τετραλογίες του Θράσυ
υλλου
συμπ
περιλήφθηκανν έργα που ο Αριστοφ
φάνης τα είχχε απορρίψει ως νόθα ή ότι αντίσττροφα
αποκλείστηκε κά
άποιο σύγγρα
αμμα που εκ
κείνος είχε δεχτεί.
δ
∆ικαιολογημένα θα συμπερα
αίναμε
λοιπόόν ότι οι βιβ
βλιοθηκάριοι και οι λόγιοοι του 3ου π.Χ.
π
αιώνα θεωρούσαν
θ
ττους 36 διαλλόγους
γνήσιιους. Όσο για
γ αυτούς που έχουν μείνει έξω
ω από αυτέςς τις τετραλλογίες είναιι όλοι
ανεξα
αιρέτως και χωρίς καμία
α αμφιβολία
α νόθοι. Το μόνο λοιπόνν πραγματικόό πρόβλημα
α είναι
μήπω
ως πρέπει να
α μικρύνουμε κάπως αυτόν τον καττάλογο, αφα
αιρώντας έργγα που ίσωςς είναι
νόθα.. Για έναν δύο διαλόγοους υπήρχανν αμφιβολίεες ακόμα κα
αι στην αρχχαιότητα. Μεερικοί
πίστεευαν ότι ο Αλλκιβιάδης Β΄΄ δεν είναι αυυθεντικός, εννώ ο Πρόκλοος πρότεινε την απόρριψ
ψη της
Επινοομίδας. Κατά
ά καιρούς έχχει αμφισβητηθεί η γνησιότητα τωνν Νόμων, τοου Παρμενίδη
η, του
Σοφισστή και του Πολιτικού. Σήμερα,
Σ
αν και
κ ελάχιστα
α έργα εξακοολουθούν να
α αμφισβητούνται,
υπάρχχει γενική ομοφωνία ότι
ό από τουυς 36 διαλό
όγους όσοι έχουν υπολλογίσιμο μήκ
κος ή
ενδια
αφέρον είναιι γνήσιοι, εννώ ορισμένοοι από τους μικρότερουςς και λιγότεερο ενδιαφέρ
ροντες
είναι νόθοι. Έτσι,, οι διάλογοιι Αλκιβιάδης Β΄, Θεάγης, Ερασταί, Κλλειτοφών, Ίπππαρχος και Μίνως
Μ
είναι νόθοι. Ο Ιππ
πίας Μείζωνν, ο Μενέξενοος, ο Αλκιβιά
άδης Α΄ και ο Ίων κρίνοννται από μερ
ρικούς
ως αμφίβολης
α
π
πιστότητας,
μολονότι ο Αριστοτέλλης τα θεω
ωρούσε πλατωνικά έργα
α. Οι
περισ
σσότεροι συμφωνούν επ
πίσης ότι η Επινομίς, έννα συμπλήρω
ωμα των Νόόμων, ανήκεει στο
μαθηματικό Φίλιιππο Οπούνττιο. Οι περισ
σσότερες από τις Επιστοολές θεωρούννται από πολλούς
μεταγγενέστερα πλαστά
π
έργα
α. Ωστόσο, αν θεωρηθο
ούν νόθες, χάνουμε
χ
τηνν κυριότερη πηγή
βιογρραφικών πλη
ηροφοριών για το φιλόόσοφο και τις ιστορικέές εξελίξεις της Σικελίας το
διάσττημα 367-354 π.Χ. Ο Wilamowitz
W
σ έργο του Platon διακ
στο
κήρυξε την α
αυθεντικότηττα της
πολύ σπουδαίας τριάδας
τ
των Επιστολών ΣΤ,
Σ Ζ, Η.
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Τα γνήσια έργα του Πλάτωνα
Απολογία Σωκράτους
Κρίτων
Ίων
Λάχης
Χαρμίδης
Λύσις
Πρωταγόρας
Ευθύφρων
Γοργίας

Ευθύδημος
Ιππίας ελάσσων
Ιππίας μείζων
Κρατύλος
Μένων
Μενέξενος
Συμπόσιο
Φαίδων
Πολιτεία

Θεαίτητος
Παρμενίδης
Σοφιστής
Φαίδρος
Πολιτικός
Φίληβος
Τίμαιος
Κριτίας
Νόμοι

Aπορητικοί διάλογοι
Οι πιο σύντομοι από τους διαλόγους του Πλάτωνα ονομάζονται απορητικοί, επειδή οδηγούν
σε απορία, αδιέξοδο ή αποτυχία να δοθεί απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε. Ασχολούνται,
λοιπόν, με προβλήματα ηθικού γενικά χαρακτήρα και ακολουθούν ως επί το πλείστον έναν
κοινό τύπο: Τίθεται ένα θέμα ηθικής φύσεως, συνήθως το πρόβλημα του ορθού ορισμού μιας
αρετής, επιχειρείται να δοθούν διάφορες λύσεις και αποδεικνύονται όλες ως μη
ανταποκρινόμενες στην αλήθεια. Οι διάλογοι είναι απορητικοί και ελεγκτικοί: Θέτουν απορίες
χωρίς να τις λύνουν και η μέθοδος του Σωκράτη συνίσταται στη διαδοχική αναίρεση των
διαφόρων απόψεων που εκφράζουν οι συνομιλητές του.
Η Απολογία αποτελεί το μόνο φιλοσοφικό έργο του Πλάτωνα που δεν είναι διάλογος.
Πρόκειται για τον απολογητικό λόγο που εκφώνησε ο Σωκράτης προς τους δικαστές.
∆ιακρίνεται σε τρία μέρη: την κυρίως απολογία, το τμήμα που αφορά στην ποινή που πρόκειται
να επιβληθεί και τη μετά την καταδίκη προσφώνηση προς τους δικαστές. Το έργο αυτό
αποτελεί εξύμνηση του χαρακτήρα του Σωκράτη.
Στον Κρίτωνα παρακολουθούμε το διάλογο του φιλοσόφου με το φίλο και μαθητή του
Κρίτωνα, ο οποίος προσπαθεί να τον πείσει να αποδράσει από τη φυλακή στην οποία είναι
κλεισμένος, προκειμένου να αποφύγει την ποινή του θανάτου. Για να πειστεί, του προτάσσει το
επιχείρημα ότι η φυγή του δεν θα προκαλούσε αδικία, αλλά απεναντίας θα προφύλασσε από την
αδικία. Ο Σωκράτης αρνείται υποστηρίζοντας ότι οφείλει να δείξει υποταγή στους νόμους και
στα κελεύσματα της πολιτείας. Ο διάλογος αποτελεί μια σπουδή πάνω στην προέλευση και στη
φύση του χρέους προς την πολιτεία.
Στον Ευθύφρονα ο Σωκράτης στο δρόμο προς το δικαστήριο συναντά το μάντη Ευθύφρονα,
ο οποίος, έχοντας φανατική αντίληψη του δικαίου, ετοιμάζεται να κάνει μήνυση στον πατέρα
του, επειδή σκότωσε ένα δούλο. Θέμα του είναι η αρετή της ευσέβειας ή αλλιώς η στάση που
πρέπει να τηρούν οι άνθρωποι απέναντι στους θεούς.
Ο Ιππίας Μείζων εξετάζει το θέμα τι εστί καλόν (τι είναι καλό) και αν αυτό είναι το δι’
όψεως και ακοής ηδύν (το ευχάριστο στην ακοή και στην όραση).
Ο Ιππίας Ελάσσων ασχολείται με το παράδοξο ότι η διάπραξη του κακού είναι ακούσια.
Ο Ίων στιγματίζει τους ποιητές που δεν δημιουργούν με βάση τη γνώση, αλλά τη
στερούμενη λογικής έμπνευση.
Ο Μενέξενος αποτελεί μια παράξενη δημιουργία. Σε μια συνάντηση με τον ομώνυμο άντρα
ο Σωκράτης απαγγέλλει ένα φανταστικό επιτάφιο λόγο που προοριζόταν τάχα για τις κρατικές
τελετές προς τιμήν των πεσόντων του 386 π.Χ. και τον είχε, υποτίθεται, συνθέσει η Ασπασία.
Στο Χαρμίδη το πρόβλημα που εξετάζεται είναι η φύση της σωφροσύνης, της αρετής που
επιδεικνύεται με την αυτοκυριαρχία, την υπακοή προς τους γονείς, την ισορροπία και την
αυτοσυγκράτηση στις μεταβολές της τύχης. Φαίνεται ότι η αρετή αυτή μπορεί να ταυτιστεί με
την αυτογνωσία που τόσο πολύ εκτιμούσε ο Σωκράτης.
Στο Λάχητα οι στρατηγοί Νικίας και Λάχητας έχουν διαφορετική γνώμη για την αξία των
στρατιωτικών ασκήσεων με βαρύ οπλισμό και αυτό τους οδηγεί σε ένα διάλογο με το Σωκράτη
σχετικά με τη φύση της ανδρείας, την ουσία και την έννοια της στρατιωτικής αρετής. Σχετικά
με το διάλογο αυτό υπάρχει και η άποψη ότι αποτελεί συνέχεια του Πρωταγόρα. Οι πρώτες
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απόπειρες ορισμού της ανδρείας (ανδρείος εστίν ο εθέλων εν τη τάξει μένειν και αμύνεσθαι τους
πολεμίους ή ανδρεία καρτερία της ψυχής) αποτυγχάνουν και ο ορισμός της ως επιστήμης των
δεινών και θαρραλέων δεν ικανοποιεί. Κατόπιν η ανδρεία εξετάζεται ως μέρος της αρετής,
ωστόσο ο διάλογος δεν καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα.
Αρχαίο κείμενο
Σωκράτης δ’ εγώ των μεν λόγων ουκ έμπειρος ειμί, αλλά πρότερον, ως έοικε, των έργων
επειράθην, και εκεί αυτόν ηύρον άξιον όντα λόγων καλών και πάσης παρρησίας. Ει ουν και τούτο
έχει συμβουλεύομαι τανδρί, και ήδιστ’ αν εξεταζοίμην υπό του τοιούτου, και ουκ αν αχθοίμην
μανθάνων, αλλά και εγώ τωι Σόλωνι, εν μόνον προσλαβών, συγχωρώ. Γηράσκων γαρ ποΛλλά
διδάσκεσθαι εθέλω υπό χρηστών μόνον. Τούτο γαρ μοι συγχωρείτω, αγαθόν και αυτόν είναι τον
διδάσκαλον, ίνα μη δυσμαθής φαίνωμαι αηδώς μανθάνων. Ει δε νεώτερος ο διδάσκων έσται ή
μήπω εν δόξηι, ων τι άλλο των τοιούτων έχων, ουδέν μοι μέλει. Σοι ουν, ω Σώκρατες, εγώ
επαγγέλλομαι και διδάσκειν και ελέγχειν εμέ ό,τι αν βούληι και μανθάνειν γε ό,τι αυ εγώ οίδα.
Μετάφραση
Εγώ δεν έχω πείρα στα λόγια του Σωκράτη, αλλά πρωτύτερα, όπως φαίνεται, δοκίμασα τις
πράξεις (του) και εκεί βρήκα ότι αυτός είναι άξιος όμορφων λόγων και κάθε ελευθερίας λόγου.
Αν λοιπόν έχει και αυτό, συμφωνώ με τον άντρα και με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση θα
εξεταζόμουν από έναν τέτοιο και δεν θα στενοχωριόμουν να μαθαίνω, αλλά συμφωνώ και εγώ
με το Σόλωνα, αφού προσθέσω μόνο ένα. Καθώς δηλαδή γίνομαι γέρος θέλω να διδάσκομαι
πολλά μόνο από ενάρετους. Ας μου επιτραπεί αυτό, να είναι δηλαδή ενάρετος και ο ίδιος ο
δάσκαλος, για να μη φαίνομαι νωθρός στην αντίληψη, αν μαθαίνω με δυσαρέσκεια. Αν όμως ο
δάσκαλος θα είναι πιο νέος ή αν δεν είναι ακόμα γνωστός ή αν έχει κάποιο άλλο (μειονέκτημα)
από του είδους αυτού, δε με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ λοιπόν σου προτείνω, Σωκράτη, και να
(με) διδάσκεις και να με ελέγχεις σε οτιδήποτε θέλεις και να μαθαίνεις βέβαια ό,τι πάλι ξέρω
εγώ.
(Μετάφραση: Ελ.Κ. Βολονάκη)
Στον Λύσιν ο Σωκράτης συζητά με δυο νεαρούς το πρόβλημα του ερωτικού δεσμού των
ανθρώπων. Επιχειρείται επίσης η εξέταση της φιλίας, της σχέσης κατά την οποία
αποκαλύπτεται σαφέστατα η ανιδιοτελής αφοσίωση.
Στον Κρατύλο, όπου συνομιλούν ο Σωκράτης, ο Κρατύλος και ο Ερμογένης εξετάζεται η
σχέση των λέξεων με τα πράγματα. Ο ηρακλειτικός Κρατύλος βλέπει αυτή τη σχέση μέσα στη
φύση των πραγμάτων, ενώ ο παρμενιδικός Ερμογένης υποστηρίζει ότι η σχέση βρίσκεται στη
συνεννόηση των ανθρώπων. Συγκεκριμένα εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει κάποια ιδιαίτερη
αναλογία μεταξύ του ήχου και της μορφής των λέξεων και αυτών που σημαίνουν ή αν η
σημασία αντικατοπτρίζει απλώς και μόνο τη συνήθη χρήση από το κοινωνικό σύνολο. Ο
Πλάτωνας υποστηρίζει ότι, αφού η γλώσσα είναι όργανο της σκέψης, το κριτήριο της
ορθότητάς της δεν είναι η απλή κοινωνική συνήθεια αλλά η αυθεντική ικανότητά της να
εκφράζει τη σκέψη με ακρίβεια.
Στον Ευθύδημο σατιρίζεται η εριστική τέχνη των σοφιστών (γίνονται υπαινιγμοί και για τον
αντίπαλο του Πλάτωνα, τον Αντισθένη), οι οποίοι ήξεραν να καταπλήσσουν τους αφελείς με
κομψές φράσεις και περίτεχνες ερωτήσεις. Ο διάλογος γίνεται εν είδει διηγήσεως όσων
διαμείφθηκαν μεταξύ του Ευθυδήμου και του ∆ιονυσόδωρου από τη μια και του νεαρού
Κλεινία από την άλλη, ο οποίος επιθυμώντας να γίνει σοφός είχε διαρκείς απορίες για τα
διδάγματα και τις παρατηρήσεις των δύο σοφιστών. Στο διάλογο που είναι θαυμάσια χτισμένος,
η σειρά των σοφισμάτων που αποκρούει ο Σωκράτης διακόπτεται μόνο γιατί αυτός στρέφει το
λόγο στην προσπάθεια για την αληθινή γνώση και την αληθινή αρετή. Στη σοφιστική
προτρεπτική απαντά η πλατωνική.
Αρχαίο κείμενο
Και μην, ω Σώκρατες, και αυτός περί των υέων, ώσπερ αεί προς σε λέγω, εν απορία ειμί τι δει
αυτοίς χρήσασθαι. Ο μεν ουν νεώτερος έτι και σμικρός έστιν, Κριτόβουλος δ’ ήδη ηλικίαν έχει και
δείται τινός όστις αυτόν ονήσει. Εγώ μεν ουν όταν σοι συγγένωμαι, ούτω διατίθεμαι ώστ’ εμοί
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δοκείίν μανίαν είνναι το ένεκα των παίδωνν άλλων μεν πολλών σποουδήν τοιαύττην εσχηκένα
αι, και
περί του γάμου όπως εκ γεενναιοτάτης έσονται μηττρός, και περί
π
των χρηημάτων όπω
ως ως
πλουσσιώτατοι, αυτών δε περί παιδείας αμεελήσαι. Ότανν δε εις τινά αποβλέψω ττων φασκόντων αν
παιδεεύσαι ανθρώπ
πους, εκπέπλληγμαι, και μοι
μ δοκεί εις έκαστος αυττών σκοπούντι πάνυ αλλό
όκοτος
είναι,, ως γε προς ταληθή ειρήσσθαι. Ώστε ουκ έχω όπωςς προτρέπω το
τ μειράκιον επί φιλοσοφίίαν.
Μετά
άφραση
Αλήθθεια κι εγώ ο ίδιος για
α τους γιουυς (μου), Σω
ωκράτη, όπω
ως ακριβώς πάντα σου λέω,
βρίσκ
κομαι σε αμ
μηχανία τι πρρέπει να τουυς κάνω. Ο νεότερος, λοιπόν,
λ
είναιι ακόμα μικρ
ρός, ο
Κριτόόβουλος όμω
ως ενηλικιώθθηκε και χρειάζεται κάπ
ποιον για να
α τον ωφελή
ήσει. Εγώ, λο
οιπόν,
όταν σε συναντώ,, έχω τέτοια ψυχική διάθθεση, ώστε μου
μ φαίνεται πως είναι πα
αραφροσύνη το να
φροντίζει κανείς εξαιτίας τω
ων παιδιών του για άλλα
α πολλά, δηλλαδή και σχχετικά με το γάμο
(τουςς), πώς θα γεννηθούν
γ
απ
πό πολύ ευγγενική μητέρ
ρα, και για την
τ περιουσία (τους), πώ
ώς θα
γίνουυν όσο το δυυνατόν πολύύ πλούσια, και
κ το να αμελεί
α
για τη
η μόρφωσή τους. Όταν όμως
στρέψ
ψω το βλέμμ
μα μου σε κάποιον
κ
από εκείνους πο
ου επιμένουνν ότι μπορούύν να μορφώ
ώσουν
ανθρώ
ώπους, τρομ
μάζω και μοου φαίνεται, όταν εξετάζζω, ότι ο κα
αθένας από αυτούς είνα
αι πού
ακατά
άλληλος, για
α να ειπωθεί βέβαια σε σένα
σ
η αλήθεια. Επομένω
ως δεν ξέρω
ω για ποιο λό
όγο θα
παρακινήσω το νεεαρό στη φιλλοσοφία.
(Μ
Μετάφραση: Ελ.Κ. Βολο
ονάκη)

Ηθικ
κοί και πολλιτικοί διάλλογοι
Γοργγίας
Ο Γοργίας, ο Πρωταγόρας
Π
ς και ο Μένω
ων δίνουν έμφ
φαση στα ηθθικά και πολιιτικά
θέματτα. Στον Γορργία εξετάζετται το ζήτημ
μα τι είναι η ρητορική, ποοια είναι η φ
φύση
της και
κ η αξία της. Στο διάλοογο μετέχουνν εκτός από τον
τ Γοργία και
κ τον Σωκρράτη,
ο Κα
αλλικλής, ο Χαιρεφών
Χ
κα
αι ο Πώλος.. Ο Γοργίας υποστηρίζειι ότι η ρητοορική
είναι η βασίλισσα
α όλων των τεχνών. Αν ο έμπειρος στη
σ ρητορική
ή πολιτικός εείναι
αρκεττά έξυπνος, μπορεί να θριαμβεύσει
θ
ακόμη και έναντι
έ
του ειδικού.
ε
Απόό την
άλλη πλευρά ο Σω
ωκράτης διακηρύσσει όττι η ρητορική
ή δεν είναι τέέχνη αλλά αππλώς
μια τεχνική, μια ικανότητα
ι
διασκέδασης των προκαταλήψεων ενός ακροατηρρίου.
Υπάρρχουν δύο τέχνες
τ
που οδηγούν
ο
στη
ην ψυχική υγεία,
υ
του δικαστή
δ
και του
νομοθέτη. Ο σοφ
φιστής παραπ
ποιεί την πρρώτη, ο ρήτο
ορας τη δεύττερη, παίρνοοντας
ως κανόνα
κ
το ευυχάριστο ανντί του αγαθθού. Έτσι, ο ρήτορας δεν
δ είναι σοοφός
γιατρρός του πολιιτικού σώμα
ατος αλλά ο κόλακάς του. Η αυστη
ηρή αυτή κρίση
αμφισ
σβητείται απ
πό τον Πώ
ώλο, ενθουσιιώδη θαυμα
αστή του Γοοργία, ο οπποίος
υποστηρίζει ότι ο επιτυχημέένος ρήτορα
ας είναι ουσ
σιαστικά ο μονοκράτορα
μ
ας της κοινω
ωνίας,
γεγοννός που αποοτελεί το αποοκορύφωμα της ανθρώπ
πινης ευτυχία
ας, επειδή ο άνθρωπος αυτός
μπορεί να κάνει ό,τι
ό του αρέσ
σει. Το ζήτημ
μα περιστρέφ
φεται τεχνικόότατα στο πώ
ώς πρέπει να κάνει
κανείίς χρήση της δύναμής του,
τ
δικαίωςς ή αδίκως, και ο Σωκρράτης λέει τοο περίφημο Ει δ’
αναγκκαίον είη αδιικείν ή αδικεείσθαι, ελοίμηην αν αδικείσσθαι (Αν έπρρεπε να αδική
ήσω ή να αδιικηθώ
θα πρροτιμούσα να
α αδικηθώ). Η δύναμη τω
ων επιχειρημάτων του Σω
ωκράτη είναιι τόσο ισχυρή
ή, που
αναγκ
κάζει τους συνομιλητές του
τ να παραδδεχτούν ότι η ρητορική που
π δεν αποβ
βλέπει στο αγαθόν
α
αλλά στο ηδύν έχει
έ
ολέθριεςς επιπτώσειςς για την κο
οινωνία. Ο διάλογος πεεριέχει την πρώτη
π
φανερή έκρηξη τοου Σωκράτη κατά των συυνθηκών ζωή
ής που επικρατούν στην Α
Αθήνα.
Πρωταγόρας
Σ
Στον
Πρωταγγόρα κύριος σκοπός είνα
αι να αποδειχχθεί η εσφαλλμένη διδακκτική μέθοδο
ος των
σοφισ
στών και τοου συστήμα
ατος που ακ
κολουθούν. Ο Σωκράτη
ης συναντά το διακεκρ
ριμένο
σοφισ
στή, ο οποίοος εξηγεί ότιι το επάγγελλμά του είνα
αι η διδασκαλία του αγαθού. Ο Σωκ
κράτης
του ζητά
ζ
να τον διδάξει, αλλλά με τις ερρωτήσεις που
υ του θέτει οι όροι αντιιστρέφονται και η
επιδεεικτική ρητορρική του Πρρωταγόρα υπ
ποχωρεί μπρο
οστά στη δια
αλεκτική μέθθοδο του πρ
ρώτου.
Τα ζη
ητήματα πουυ τίθενται προς συζήτηση
η είναι αν η αρετή
α
μπορεεί να διδαχθεεί και αν είνα
αι κάτι
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ενιαίο. Ο Σωκράτης κατ’ αρχάς αρνείται ότι είναι διδακτή. Απόδειξη ότι, όταν συγκαλείται
συνέλευση του δήμου, με θέμα το αν η πόλη πρόκειται να πράξει κάτι περί οικοδομίας, καλούν
οικοδόμους για να τους συμβουλευτούν. Αν πρόκειται να αποφασίσουν κάτι σχετικά με τη
ναυσιπλοΐα, καλούν τους ναυπηγούς κ.λπ. Για ζητήματα όμως που αφορούν στη διοίκηση της
πόλης μπορούν να καταθέσουν την άποψή τους όλοι, ο έμπορος, ο ναύκληρος, ο πλούσιος, ο
πένης, ο γενναίος, ο αγενής και κανείς δεν τους επιπλήττει γι’ αυτό. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι
οι Αθηναίοι δεν θεωρούν ότι η πολιτική τέχνη και η αρετή που ενυπάρχει σε αυτή μπορούν να
διδαχθούν. Ακόμη και οι πολιτικοί δεν μαθαίνουν στα παιδιά τους την πολιτική τέχνη ούτε
αναθέτουν σε άλλους να το κάνουν αυτό. Κατόπιν εγείρεται το θέμα κατά πόσον οι διάφορες,
κοινά αναγνωρισμένες αρετές είναι πράγματι διαφορετικές ή αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Ο
Πρωταγόρας είναι έτοιμος να αναγνωρίσει όλες τις αρετές εκτός από την ανδρεία. Ο Σωκράτης
επιχειρεί να δείξει ότι ακόμη και στην περίπτωση αυτή η αρετή συνίσταται στο γεγονός ότι
αντιμετωπίζοντας κανείς τον κίνδυνο και τον πόνο διαφεύγει κάποιο χειρότερο πόνο ή κίνδυνο.
Έτσι, όλες οι αρετές ανάγονται στο συνετό υπολογισμό απολαύσεων και πόνων. Στο σημείο
αυτό συναντάμε ένα σωκρατικό παράδοξο: Κανείς δεν διαπράττει το κακό εκουσίως, η
διάπραξή του είναι θέμα κακού υπολογισμού.
Μένων
ΣτοΜένωνα τα πρόσωπα που διαλέγονται είναι ο Σωκράτης, ο Άνυτος και ο Μένωνας. Το
θέμα του διαλόγου φαίνεται από τις πρώτες κιόλας λέξεις: έχεις μοι ειπείν, ω Σώκρατες, άρα
διδακτόν η αρετή; Η απάντηση του Σωκράτη είναι σαρκαστική: Οι Θεσσαλοί λέει φαίνεται ότι
ευδοκιμούν όχι μόνο εφ’ ιππική τε και πλούτω αλλά και επί σοφία, ενώ οι Αθηναίοι δεν
γνωρίζουν μόνο το διδακτόν ή μη διδακτόν αυτής, αλλά ουδέ αυτό ότι πότ’ εστί το παράπαν
αρετή. Στον Μένωνα, λοιπόν, επαναλαμβάνεται το ζήτημα που είχε τεθεί σε γενική μορφή στον
Πρωταγόρα. Εδώ όμως διατυπώνεται καθαρά το δόγμα ότι η γνώση είναι ανάμνηση. Το κατά
πόσο η αρετή μπορεί να διδαχθεί εξαρτάται από το τι είναι. Αλλά η έρευνα για τη φύση της
είναι δύσκολη, γιατί ακόμη και η δυνατότητα διερεύνησης απειλείται από το παράδοξο του
Μένωνα που αφορά στην έρευνα της γνώσης. Αν ένα άτομο αγνοεί το θέμα που ερευνά, δεν θα
μπορέσει να αναγνωρίσει το άγνωστο ακόμη και αν το ανακαλύψει. Αν από την άλλη το
γνωρίζει, τότε η έρευνα είναι ανώφελη, αφού είναι ανώφελο να ερευνά κανείς κάτι που ήδη το
ξέρει. Η δυσκολία όμως αυτή δεν θα υπήρχε αν η ψυχή ήταν αθάνατη και γνώριζε από παλιά
την αλήθεια, έτσι ώστε να χρειάζεται απλά να την ξαναθυμηθεί. Στη συνέχεια, ο Σωκράτης
διατυπώνει την άποψη ότι η αρετή είναι γνώση και μπορεί να διδαχθεί. Αλλά αν η αρετή είναι
γνώση, τότε υπάρχουν και επαγγελματίες δάσκαλοί της. Ο Άνυτος επιμένει ότι οι σοφιστές
είναι αγύρτες, γιατί ακόμη και οι άριστοι των πολιτών δεν μπόρεσαν να τη διδάξουν στους
γιους τους. Ο Μένωνας τελειώνει με τη διάκριση μεταξύ γνώσης και αληθινής πίστης και με
την υπόδειξη ότι η αρετή δε διδάσκεται αλλά είναι θείο δώρο.
Φαίδων
Στο Φαίδωνα ή Περί Ψυχής παρακολουθούμε τη δραματική διήγηση των τελευταίων
στιγμών του Σωκράτη. Σε αυτό το έργο επαναλαμβάνονται από το Σωκράτη οι απόψεις του για
τη μικρή αξία της ζωής και των υλικών αγαθών και εξαίρεται η θρησκευτική βάση των
πεποιθήσεων αυτών. Την αφορμή για τις σκέψεις αυτές δίνει η ήρεμη στάση που κρατά ο
φιλόσοφος μπροστά στον επικείμενο θάνατο. Τυπικά το κεντρικό μέρος του διαλόγου είναι μια
απόπειρα να αποδειχθεί η αθανασία της ψυχής. Η προσέγγιση αυτού του ζητήματος είναι
βαθμιαία. Ο Σωκράτης αρχίζει υποστηρίζοντας ότι ο φιλόσοφος είναι έτοιμος να πεθάνει.
∆ιακηρύσσει την πίστη ότι η ψυχή του θα επιζήσει και θα κατορθώσει την απόδραση από τις
αισθήσεις. Συνεχίζει αντιπαραθέτοντας την ηθική του φιλοσόφου, που αντιλαμβάνεται την
ορθότητα των πράξεών του, με εκείνη όλων των άλλων ανθρώπων, που είναι ανήθικα ηθικοί. Ο
φόβος τούς κάνει γενναίους και η επιθυμία για αναγνώριση τους κάνει αυτοελεγχόμενους. Ο
Κέβης, ένα από τα πρόσωπα του διαλόγου, ζητά απόδειξη ότι η ψυχή επιζεί. Αυτό οδηγεί το
Σωκράτη στην παράθεση τεσσάρων επιχειρημάτων που ενισχύουν το συλλογισμό του ότι η
ψυχή είναι αθάνατη:
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Πρώτον, κάθε εξέλιξη στη φύση είναι εν γένει κυκλική. Είναι επομένως λογικό να υποθέσει
κανείς ότι η ίδια κυκλική πορεία ισχύει στην περίπτωση της ζωής και του θανάτου. Αν δεν ήταν
έτσι, αν η διαδικασία του θανάτου δεν ήταν αντιστρεπτή, η ζωή τελικά θα εξαφανιζόταν από το
σύμπαν.
∆εύτερον, το δόγμα ότι αυτό που αποκαλούν οι άνθρωποι μάθηση είναι στην
πραγματικότητα ανάμνηση δείχνει ότι η ζωή της ψυχής είναι ανεξάρτητη από το σώμα.
Τρίτον, η ψυχή θεάζεται τις ιδέες, που είναι αιώνιες, αναλλοίωτες και αμιγείς. Η ψυχή είναι
όπως οι ιδέες. Είναι επομένως αθάνατη.
Το τέταρτο επιχείρημα είναι πιο πολύπλοκο. Ο Σωκράτης αρχίζει ανακαλώντας στη μνήμη
του το πρώιμο ενδιαφέρον του για την εξεύρεση των αιτίων της ύπαρξης και της αλλαγής (του
είναι και του γίγνεσθαι) και τη μη ικανοποίησή του με τις επικρατούσες εξηγήσεις. Αντίθετα,
παρουσιάζει ως αίτια τις ιδέες. Πρώτα, διστακτικά, υποστηρίζει ότι κάτι είναι, π.χ., θερμό
επειδή μετέχει στη θερμότητα. Κατόπιν, πιο τολμηρά αναφέρει ότι γίνεται θερμό γιατί μετέχει
στη φωτιά που συνεπιφέρει τη θερμότητα. Αν τώρα η φωτιά φέρνει θερμότητα, δεν μπορεί να
δεχτεί το ψύχος, που είναι το αντίθετο της θερμότητας. Ο ίδιος συλλογισμός εφαρμόζεται στη
συνέχεια στην ψυχή. Τα ανθρώπινα όντα είναι ζωντανά με το να μετέχουν στη ζωή και
ειδικότερα με το να έχουν ψυχές που συνεπιφέρουν τη ζωή. Αφού η ψυχή φέρνει ζωή, δεν
μπορεί να αποδεχτεί το θάνατο, που είναι το αντίθετο της ζωής. Αλλά στην περίπτωση αυτή η
ψυχή δεν μπορεί να χαθεί και είναι αθάνατη.

Αισθητικοί και αλληγορικοί διάλογοι
Συμπόσιο
Το Συμπόσιο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του Πλάτωνα και έχει
χαρακτηριστεί ως το πιο ολοκληρωμένο δοξαστικό του έρωτα. Η ιστορία εξελίσσεται στο σπίτι
του νεαρού ποιητή Αγάθωνα, ο οποίος μόλις έχει κερδίσει στους τραγικούς αγώνες με την
πρώτη του τραγωδία, όπου παρευρίσκονται εκλεκτά μέλη της αθηναϊκής κοινωνίας. Τα
πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στο διάλογο είναι, εκτός από το Σωκράτη, ο Αγάθωνας, ο
Φαίδρος, ο Παυσανίας, ο Ερυξίμαχος, ο Αριστοφάνης και ο Αλκιβιάδης που καταφτάνει στο
τέλος. Μέσα σε μια ευχάριστη και χαλαρή ατμόσφαιρα οι συμποσιαστές αποφασίζουν να
εγκωμιάσουν τον έρωτα, αφού «δεν έχει τολμήσει ακόμα κανένας άνθρωπος να τον
τραγουδήσει όπως του αξίζει», σύμφωνα με τα λόγια του Φαίδρου. Οι συνδαιτυμόνες παίρνουν
ένας ένας το λόγο πλέκοντας το εγκώμιο του έρωτα. Καθένας από τους λόγους χαρακτηρίζει
και αυτόν που τον εκφωνεί και συγχρόνως διαφωτίζει το θέμα από μια καινούργια οπτική.
Τελευταίος μιλά ο Σωκράτης και ο λόγος του αποτελεί τον πυρήνα του Συμποσίου. Αφηγείται
μια συζήτηση που είχε με μια σοφή ιέρεια, τη ∆ιοτίμα από τη Μαντινεία. Η ∆ιοτίμα
υποστηρίζει ότι ο έρωτας αναζητεί το κάλλος, αφού ενδεής αρ’ έστι και ουκ έχει ο Έρως κάλλος.
Εφόσον και το αγαθό είναι ωραίο, αναζητεί και το αγαθόν. Ο έρωτας λοιπόν δι’ ένδειαν των
αγαθών και καλών επιθυμεί αυτού τούτου ου ενδεής εστίν. Εξαιτίας αυτού όμως δεν είναι
αισχρός ούτε κακός, αλλά δαίμονας (όχι θεός), ένα πνεύμα που ζει μεταξύ θεών και θνητών και
βρίσκεται ανάμεσα στο καλό και στο αισχρό (άσχημο), το αγαθό και το κακό. Αποστολή του
είναι να ενώνει όλα τα έμβια όντα. Η φύση του μπορεί να οριστεί από την καταγωγή του. Είναι
γιος της Πενίας και του Πόρου και η σύλληψή του έγινε στα γενέθλια της Αφροδίτης. Από την
παράξενη όμως ένωση του Πόρου με την Πενία έχει διπλή φύση. Ως γιος της Πενίας είναι
πάντα φτωχός, ξυπόλητος και άστεγος, κοιμάται στην ύπαιθρο και συγκατοικεί με τη στέρηση.
Χάρη όμως στον πατέρα του κυνηγάει τα ωραία και τα αγαθά, είναι ανδρειωμένος, ορμητικός,
φοβερός κυνηγός και σκανταλιάρης, διψάει για γνώση και είναι εφευρέτης. Μπορεί να πεθάνει
και να ξαναγεννηθεί, γιατί πάντα χάνει αυτό που κερδίζει για να το ξανααποκτήσει στη
συνέχεια. ∆εν είναι, λοιπόν, ούτε τελείως άπορος ούτε πλούσιος. Επίσης, λόγω του ότι δεν είναι
ούτε πλούσιος ούτε φτωχός βρίσκεται μεταξύ της σοφίας και της αμάθειας. Επιπλέον, λόγω του
ότι επιδιώκει το καλό είναι αναγκαίο να είναι φιλόσοφος. Οι σοφοί δεν φιλοσοφούν, διότι είναι
ήδη σοφοί, και οι αμαθείς δεν επιδιώκουν κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχουν επίγνωση του
ελαττώματός τους. Αυτός που βρίσκεται μεταξύ σοφίας και αμάθειας έχει ορθή γνώμη, γιατί
σοφία είναι γνώση αιτίας και κατ’ επέκταση ικανότητα του λόγου δούναι. Όντας ο έρωτας
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πόθος του αγαθού, είναι συγχρόνως και πόθος, επιθυμία της ευδαιμονίας. Η επιθυμία αυτή
αποβλέπει σε ένα σκοπό, προσδοκά γέννηση από το ωραίο σωματικά και ψυχικά. Επειδή ο
έρωτας είναι πόθος προς το αγαθό, επιζητά την απεριόριστη και διαρκή κατοχή του, κάτι που
όμως είναι αδύνατον για τον άνθρωπο, λόγω του πεπερασμένου της ζωής. Αυτό επιτυγχάνεται
με τη διάρκεια του γένους, δηλαδή με την κύηση και τη γέννηση, η οποία, επειδή εξυπηρετεί το
αθάνατο, το θείο, μπορεί να συμβεί μόνο στο ωραίο (καλό), γιατί μόνο αυτό ταιριάζει με το
θείο. Η επιθυμία του ανθρώπου για το αθάνατο κλέος δεν είναι τίποτε άλλο από μια μορφή του
πόθου της αθανασίας. Ο πόθος της αναπαραγωγής είναι ένα ακόμη στοιχείο του έρωτα.
Υπάρχουν δύο τρόποι αναπαραγωγής: η σωματική και η ψυχική. Οι ερωτευμένοι άνθρωποι
ενώνουν τα σώματά τους για να αναπαραχθούν. Η συνουσία είναι θείο πράγμα, λέει η ∆ιοτίμα,
όμως ο ψυχικός τρόπος αναπαραγωγής είναι ανώτερος, γιατί η ψυχή γεννάει σε μια άλλη
άφθαρτες ιδέες και αισθήματα. Αυτοί που εγκυμονούν στην ψυχή συλλαμβάνουν μέσω της
σκέψης. Είναι οι ποιητές, οι καλλιτέχνες, οι σοφοί και τέλος οι νομοθέτες που διδάσκουν τη
φρόνηση και τη δικαιοσύνη. Έτσι, ένας εραστής μπορεί να γεννήσει στην ψυχή του ερωμένου
προσώπου τη γνώση, την αρετή, το σεβασμό για το ωραίο, το δίκαιο και το καλό. Το κάλλος, η
αλήθεια και η αρετή είναι τρεις έννοιες και ταυτόχρονα μία. Πρόκειται για όψεις της ίδιας
πραγματικότητας. Ο έρωτας είναι η οδός προς το πάλον κάλλος. Αυτός είναι ο δρόμος της
αθανασίας. Το τέλος του Συμποσίου αποτελεί η περίφημη σκηνή όπου εμφανίζεται ο
Αλκιβιάδης και εξετάζεται η ερωτική σχέση μεταξύ αντρών. Η σαρκική ένωση σε μια τέτοια
σχέση δεν απορρίπτεται, αλλά χρησιμεύει ως βάση για μια ανώτερη, καθαρά πνευματική σχέση,
στην οποία βρίσκει την κάθαρσή της.
Αρχαίο κείμενο
Η γαρ πάλαι ημών φύσις ουχ αύτη ην, ήπερ νυν, αλλ’ αλλοία. Πρώτον μεν γαρ τρία ην τα γένη τα
των ανθρώπων, ουχ ώσπερ νυν δύο, άρρεν και θήλυ, αλλά και τρίτον προσήν κοινόν ον
αμφοτέρων τούτων, ου νυν όνομα, λοιπόν, αυτό δε ηφάνισται. Ανδρόγυνον γαρ εν τότε μεν ην και
είδος και όνομα εξ αμφοτέρων κοινόν του τε άρρενος και θήλεος, νυν δ’ ουκ έστιν αλλ’ η εν
ονείδει όνομα κείμενον.
………………………………………………………………………………………..
Ην δε διά τοιαύτα τρία τα γένη […], ότι το μεν άρρεν ην του ηλίου την αρχήν έκγονον, το δε θήλυ
της γης, το δε αμφοτέρων μετέχον της σελήνης, ότι και η σελήνη αμφοτέρων μετέχει […] Ην ουν
την ισχύν δεινά και την ρώμην και τα φρονήματα μεγάλα είχον, επεχείρησαν δε τοις θεοίς […]
………………………………………………………………………………………..
Ο ουν Ζευς και οι άλλοι θεοί εβουλεύοντο, ότι χρη αυτούς ποιήσαι, και ηπόρουν. Ούτε γαρ όπως
αποκτείνεαιν είχον και ώσπερ τους γίγαντας κεραυνώσαντες το γένος αφανίσαιεν –αι τιμαί γαρ
αυτοίς και ιερά τα παρά των ανθρώπων ηφανίζετο– ούθ’ όπως εώεν ασελγαίνειν. Μόγις δη ο
Ζευς εννοήσας λέγει ότι: ∆οκώ μοι, έφη, έχειν μηχανήν, ως αν είεν τε άνθρωποι και παύσαιντο
της ακολασίας ασθενέστεροι γενόμενοι. Νυν μεν γαρ αυτούς, έφη, διατεμώ δίχα έκαστον, και άμα
μεν ασθενέστεροι έσονται, άμα δε χρησιμώτεροι ημίν διά το πλείους τον αριθμόν γεγονέναι.
………………………………………………………………………………………..
Επειδή ουν η φύσις δίχα ετμήθη, ποθούν έκαστον το ήμισυ του αυτού ξυνήει, και περιβαλλόντες
τας χείρας και συμπλεκομένοι αλλήλοις, επιθυμούντες συμφύναι απέθνησκον υπό λιμού και της
άλλης αργίας διά το μηδέν εθέλειν χωρίς αλλήλων ποιείν. Και όποτε τι πεθάνειν το ημίσεων, το δε
λειφθείη, το λειφθέν άλλον άλλο εζήτει και συνεπλέκετο, είτε γυναικός της όλης εντύχοι ημίσει, ον
δη νυν γυναίκα καλούμεν, είτ’ ανδρός. Και ούτως απόλλυντο.
………………………………………………………………………………………..
Έκαστος ουν ημών εστίν ανθρώπου ξύμβολον, άτε τετμημένος ώσπερ αι ψήτται, εξ ενός δύο.
Ζητεί δη αεί του αυτού έκαστος ξύμβολον. Όσοι μεν ουν των ανδρών του κοινού τμήμα εισίν, ο δη
τότε ανδρόγυνον εκαλείτο. Φιλογυναίκες τ’ εισί και οι πολλοί των μοιχών εκ τούτου του γένους
γεγόνασι, και όσαι αυ γυναίκαι φίλανδροί τε και μοιχεύτριαι, εκ τούτου του γένους γίγνονται. Όσαι
δε των γυναικών γυναικός τμήμα εισίν, ου πάνυ αύται τοις ανδράσι τον νουν προσέχουσι, αλλά
μάλλον προς τας γυναίκας τετραμμέναι εισί, και οι εταιρίστριαι εκ τούτου του γένους γίγνονται.
Όσοι δε άρρενος τμήμα εισί, τα άρρενα διώκουσι, και τέως μεν αν παίδες ώσιν, άτε τεμάχια όντα
του άρρενος, φιλούσι τους άνδρας και χαίρουσι συγκατακείμενοι και συμπλεγμένοι τοις ανδράσι,
και εισίν ούτοι βέλτιστοι των παίδων και μειρακίων, άτοι ανδρειότατοι όντες φύσει. Φασί δε δη
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τινές αυτούς αναισχύντους είναι, ψευδόμενοι. Ου γαρ υπ’ αναισχυντίας τούτο δρώσιν, αλλ’ υπό
θάρρους και ανδρείας και αρρενωπίας, το όμοιον αυτοίς ασπαζόμενοι. Μέγα δε τεκμήριον. Και
γαρ τελεωθέντες μόνοι αποβαίνουσιν εις τα πολιτικά άνδρες οι τοιούτοι. Επειδάν δε ανδρωθώσι,
παιδεραστούσι και προς γάμους και παιδοποιίας ου προσέχουσι τον νουν φύσει, αλλά υπό του
νόμου αναγκάζονται. Αλλ’ εξαρκεί αυτοίς μετ’ αλλήλων καταζην αγάμοις. Πάντως μεν ουν ο
τοιούτος παιδεραστής τε και φιλεραστής γίγνεται, αεί το ξυγγενές ασπαζόμενος…
Μετάφραση
Γιατί η παλιά μας φυσική κατάσταση δεν ήτανε σαν τούτη τη σημερινή, παρά διαφορετική. Στα
πρώτα πρώτα, που λέτε, τανθρώπινα γένη ήτανε τρία, κι όχι όπως τώρα, δύο, σερνικό και
θηλυκό, παρά υπήρχε και τρίτο, μείγμα κι από τα δύο τούτα που σήμερα μόνο τόνομά του έχει
μείνει, ενώ το ίδιο έχει χαθή. Τότε δηλαδή υπήρχε το σερνικοθήλυκο, ενιαίο που ήταν όνομα
και πράμα, μείγμα κι από τα δύο, κι από ταρσενικό κι από το θηλυκό, αλλά τώρα δεν υπάρχει,
παρά μόνο τόνομά του τόχουνε για ντροπή.
………………………………………………………………………………………..
Και να, γιατί ήτανε τρία τ’ ανθρώπινα γένη […] Γιατί το αρσενικόν είχε την καταγωγή του από
τον ήλιο, το θηλυκό από τη γη, και το μεικτό από το φεγγάρι, γιατί και το φεγγάρι κρατιέται κι
από τα δύο, ήλιο και γη […] Ήταν λοιπόν σας λέω φοβερά στη δύναμη και στην αντοχή κι
είχανε μεγάλη περηφάνεια και τα βάλανε μάλιστα με τους θεούς.
………………………………………………………………………………………..
Ο Ζευς, λοιπόν, και οι άλλοι θεοί έκαναν συμβούλιο και σκέφτονταν τι πρέπει να τους κάνουν
και δεν εύρισκαν λύση. Γιατί ούτε να τους σκοτώσουν είχαν σκοπό και να χαλάσουν το
ανθρώπινο γένος, όπως τους γίγαντες που τους χτύπησαν με ταστροπελέκι –γιατί έτσι θα
χάνονταν οι τιμές και τα ιερά που απολαβαίναν από τους ανθρώπους–, μα ούτε πάλι να τους
αφήσουν να κάνουν αδιαντροπιές. Αφού συλλογίστηκε πολύ ο Ζευς, τέλος βρήκε κάτι και είπε:
«Μου φαίνεται» είπε «πως έχω στη διάθεσή μου μια μηχανή, που και άνθρωποι να υπάρχουν
και τις ασχημιές τους να παύσουν, αφού γίνουν πιο αδύνατοι. Για την ώρα δηλαδή θα τους
διχοτομήσω τον καθένα, κι έτσι αφενός μεν θα γίνουν πιο ανήμποροι, αφετέρου δε πιο χρήσιμοι
για μας, γιατί θα πληθύνουν.
………………………………………………………………………………………..
Μόλις λοιπόν η ανθρώπινη φύση μισιάστηκε στα δύο, ένα μισό έτρεχε με πόθο στο έτερον
ήμισυ και έβαναν τα χέρια τους ο ένας γύρω στον άλλον και σφιχταγκαλιάζονταν γιατί
επιθυμούσαν να κολλήσουν και να ξαναγίνουν ένα και πέθαιναν από την πείνα και από την
άλλη αδράνεια, γιατί δεν ήθελαν να κάμουν τίποτα χωρισμένα το ένα από τάλλο. Και όταν
πέθαινε κανένα από αυτά και τάλλο έμενε, το μεινεμένο αναζητούσε άλλο κι αγκαλιαζότανε μ’
αυτό, είτε το μισό μιας ολόκληρης γυναίκας τύχαινε να συναντήσει –αυτό δα που τώρα το λέμε
γυναίκα– είτε το μισό κάποιου άντρα. Κι έτσι χάνονταν.
………………………………………………………………………………………..
Λοιπόν ο καθένας από μας είναι σύμβολο ανθρώπου, γιατί είναι κομμένος, σαν τις γλώσσες, τα
ψάρια, ένας στα δυο. Αναζητάει λοιπόν ο καθένας πάντα το ταίρι του σύμβολο. Ε λοιπόν όσοι
άντρες είναι κομμάτια από ανθρώπους του μεικτού γένους, που το λέγανε, καθώς είπα,
σερνικοθήλυκο, είναι γυναικάδες και πολλοί μοιχοί έχουν την καταγωγή τους από τούτο το
γένος, απ’ όπου κατάγονται επίσης οι γυναίκες που είναι φίλαντρες και μοιχεύτριες. Όσες
γυναίκες όμως είναι κομμάτια από ολόκληρη γυναίκα, αυτές δεν κοιτάζουν καθόλου τους
άντρες, παρά έχουνε κλίση μάλλον προς τις γυναίκες και οι εταιρίστριες μάλλον από αυτό το
γένος κατάγονται. Κι όσοι είναι κομμάτια ανθρώπου του αρσενικού γένους, αυτοί κυνηγούν τα
σερνικά, κι όσον καιρό είναι παιδιά –σαν κομμάτια του σερνικού που είναι– τους αρέσουν οι
άντρες και η χαρά τους είναι να κοιμούνται και ν’ αγκαλιάζονται μαζί με τους άντρες. Και
αυτοί είναι οι καλύτεροι μεταξύ των παιδιών και των εφήβων, γιατί έχουν μέσα στη φύση τους
κάτι το πολύ πολύ αντρίκιο. Και λένε βέβαια μερικοί ότι δήθεν αυτοί οι νέοι είναι αδιάντροποι,
μα λένε ψέματα. Γιατί αυτό δεν το κάνουν από αδιαντροπιά από αρσενικίλα, γιατί αγαπούν ό,τι
τους ταιριάζει. Και μεγάλη απόδειξη: Όταν το κορμί τους πάρη τον τέλειο σχηματισμό του
κατορθώνουν να γίνουν οι μόνοι κατάλληλοι άντρες για την πολιτική. Κι όταν γίνουν ώριμοι
άντρες, το ρίχνουν στην παιδεραστία και δεν προσέχουν σε γάμους και σε τεκνογονίες από
φυσική κλίση, παρά μόνο αναγκάζονται σε αυτό από το νόμο. Όχι, δεν κοιτάζουν γάμους, παρά
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τους είναι αρκετό να περνούν τη ζωή τους ολόκληρη ο ένας μαζί με τον άλλον. Ένας τέτοιος
άντρας γίνεται, τέλος πάντων, και παιδεραστής και φίλος των παιδεραστών, αγαπώντας πάντοτε
ό,τι ανήκει στο αρχικό του γένος.
(Μετάφραση: Ι. Γρυπάρης)
Φαίδρος
Ο Φαίδρος σχετίζεται με το Συμπόσιο τόσο θεματολογικά, αφού θέμα συζήτησης είναι ξανά
ο έρωτας και η ομορφιά, όσο και ως προς το γεγονός ότι στο λόγο των ρητόρων
αντιπαραβάλλεται η διαλεκτική του Σωκράτη. Ο Φαίδρος κρατά στα χέρια του ένα χειρόγραφο
λόγο του Λυσία περί έρωτος, τον συναντά ο Σωκράτης και πηγαίνουν να το διαβάσουν μαζί.
Έπειτα γίνεται κριτική του ερωτικού αυτού λόγου και ο Σωκράτης αναπτύσσει τη δική του
θεωρία. Στον Φαίδρο επιχειρείται να αποδειχθεί ότι η πραγματικά επιστημονική ρητορική
πρέπει να βασίζεται στη λογική μέθοδο και στην επιστημονική σπουδή των ανθρώπινων παθών.
Ο Πλάτωνας κατορθώνει να συνδυάσει το θέμα αυτό με μια εξέταση της ψυχολογίας του
έρωτα, καταλήγοντας να περιγράψει με τη βοήθεια του μύθου και της αλληγορίας τις ιδέες ως
αντικείμενα υπερβατικής συγκίνησης και στην πραγματικότητα, μυστικής θέασης. Η ψυχή στην
προ της γέννησης άυλη κατάστασή της μπορούσε να χαίρεται την άμεση θέαση των ιδεών.
Αλλά η εμπειρία των αισθήσεων μπορεί να υποβάλει την ιδέα του κάλλους με έναν ασυνήθιστο
και εντυπωσιακό τρόπο: με το να ερωτευτεί κανείς. Ο παραλογισμός και η τρέλα του εραστή
σημαίνουν ότι τα φτερά της ψυχής αρχίζουν να φυτρώνουν και πάλι. Είναι το πρώτο βήμα για
την επιστροφή της ψυχής στη σφαίρα του υψηλού.
Αρχαίο κείμενο
Ήκουσα τοίνυν περί Ναυκράτιν της Αιγύπτου γενέσθαι των εκεί παλαιών τινά θεών, ου και το
όρνεον ιερόν ο δη καλούσιν Ίβιν. Αυτώι δε όνομα τωι δαίμονι είναι Θευθ. Τούτον δη πρώτον
αριθμόν τε και λογισμόν ευρείν και γεωμετρίαν και αστρονομίαν, έτι δε πεττείας τε και κυβείας,
και δη και γράμματα. Βασιλέως δε αυ τότε όντος Αιγύπτου όλης Θαμού περί την μεγάλην πόλιν
του άνω τόπου ην οι Έλληνες Αιγυπτίας Θήβας καλούσι, και τον θεόν Άμμωνα, παρά τούτον
ελθών ο Θευθ τας τέχνας επέδειξεν, και έφη δειν διαδοθήναι τοις άλλοις Αιγυπτίοις. Ο δε ήρετο
ήντινα εκάστη έχοι ωφελίαν, διεξιόντος δε, ό,τι καλώς ή μη καλώς δοκοί λέγειν, το μεν έψεγεν, το
δ’ επήινει. Πολλά μεν δη περί εκάστης της τέχνης επ’ αμφοτέρα Θαμούν τωι Θευθ λέγεται
αποφήνασθαι, α λόγος πολύς αν είη διελθείν. Επειδή δε επί τοις γράμμασιν ην, «Τούτο δε, ω
βασιλεύ, το μάθημα» έφη Θευθ, «σοφωτέρους Αιγυπτίους και μνημονικωτέρους παρέξει. Μνήμης
τε γαρ και σοφίας φάρμακον ηυρέθη». Ο δ’ είπεν «Ω τεχνικώτατε Θευθ, άλλος μεν τεκείν δυνατός
τα της τέχνης, άλλος δε κρίναι τίν’ έχει μοίραν βλάβης τε και ωφελίας τοις μέλλουσι χρήσθαι. Και
νυν συ, πατήρ ων γραμμάτων, δι’ ευνοίαν τουναντίον είπες ή δύναται. Τούτο γαρ των μαθόντων
λήθην μεν εν ψυχαίς παρέξει μνήμης αμελετησία, άτε διά πίστιν γραφής έξωθεν υπ’ αλλοτρίων
τύπων, ουκ ένδοθεν αυτούς υφ’ αυτών αναμιμνησκομένους. Ούκουν μνήμης αλλά υπομνήσεως
φάρμακον ηύρες. Σοφίας δε τοις μαθηταίς δόξαν, ουκ αλήθειαν πορίζεις. Πολυήκοοι γαρ σοι
γενόμενοι άνευ διδαχής πολυγνώμονες είναι δόξουσιν, αγνώμονες ως επί το πλήθος όντες, και
χαλεποί συνείναι, δοξόσοφοι γεγονότες αντί σοφών».
Μετάφραση
Άκουσα, λοιπόν, να λένε ότι υπήρξε γύρω από τη Ναυκράτη της Αιγύπτου κάποιος από τους
εκεί παλιούς θεούς, στον οποίο ανήκει και το πουλί που το φωνάζουν Ίβη και ότι σε αυτό το
θεό υπήρχε το όνομα Θευθ. Και αυτός πρώτος ότι βρήκε και τον αριθμό και τον υπολογισμό
και τη γεωμετρία και την αστρονομία και ακόμα και τα παιχνίδια με τα πούλια και τα ζάρια, και
μάλιστα στο τέλος και τα γράμματα. Και καθώς τότε βασιλιάς όλης της Αιγύπτου ήταν ο
Θαμούς στη μεγάλη πόλη της άνω χώρας, την οποία οι Έλληνες ονομάζουν Αιγυπτιακή Θήβα,
και το θεό Άμμωνα, σε αυτόν, αφού ήρθε ο Θευθ, παρουσίασε τις τέχνες του και είπε ότι πρέπει
να διαδοθούν στους υπόλοιπους Αιγυπτίους. Και αυτός τότε ρώτησε ποια ωφέλεια έχει καθεμία
και, ενώ, λοιπόν, εκείνος του εξηγούσε με λεπτομέρειες, ό,τι του φαινόταν ότι το έλεγε είτε
σωστά είτε όχι ανάλογα εκείνος το ένα το κατηγορούσε και το άλλο το επαινούσε. Πολλές
βέβαια κρίσεις επιδοκιμαστικές και αποδοκιμαστικές λέγεται ότι ο Θαμούς διατύπωσε στο
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Θευθ και από τη μια και από την άλλη άποψη για καθεμιά τέχνη, που θα ήταν πολυλογία να τις
εκθέσουμε λεπτομερώς. Και όταν έφτασε στην περίπτωση των γραμμάτων, «Τούτο, λοιπόν,
βασιλιά, το μάθημα» είπε ο Θευθ «θα κάνει περισσότερο σοφούς και με περισσότερη μνήμη
τους Αιγυπτίους, γιατί βρέθηκε το φάρμακο της μνήμης και της σοφίας». Και αυτός είπε:
«Μεγάλε τεχνίτη μου Θευθ, άλλος είναι ικανός να γεννάει τα έργα της τέχνης και άλλος να
κρίνει πόσο μπορούν να βλάψουν και να ωφελήσουν εκείνους που πρόκειται να τα
χρησιμοποιήσουν. Και τώρα εσύ, επειδή είσαι πατέρας των γραμμάτων, από συμπάθεια είπες το
αντίθετο από ό,τι μπορούν. Γιατί τούτο θα φέρει λησμονιά μέσα στις ψυχές αυτών που θα το
μάθουν από έλλειψη άσκησης της μνήμης, γιατί πράγματι από εμπιστοσύνη στη γραφή
οδηγούνται να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τα πράγματα με εξωτερικά και ξένα σημεία και
όχι από μέσα τους οι ίδιοι από τον εαυτό τους. Ώστε λοιπόν δεν βρήκες το φάρμακο της μνήμης
αλλά της υπόμνησης. Και στους μαθητές σου δίνεις μια επιφανειακή σοφία, όχι την
πραγματική, γιατί, αφού με τη βοήθειά σου γίνουν πολυμαθείς χωρίς διδασκαλία, θα φανούν
συνετοί, ενώ τις περισσότερες φορές θα είναι ανόητοι και δύσκολοι στις συναναστροφές,
επειδή θα έχουν γίνει δοκησίσοφοι αντί σοφοί».
(Μετάφραση: Ελ.Κ. Βολονάκη)
Πολιτεία
Για την Πολιτεία, το εκτενέστατο αυτό σύγγραμμα, μόνο περιληπτικά μπορούμε να
μιλήσουμε. Το έργο έχει διαλογική μορφή, αποτελείται από δέκα βιβλία και εκτυλίσσεται στο
σπίτι του Κέφαλου στον Πειραιά, όπου παρευρίσκονται, εκτός από αυτόν και τους γιους του, ο
Σωκράτης, οι αδελφοί του Πλάτωνα Αδείμαντος και Γλαύκος, ο ρήτορας Θρασύμαχος και
άλλοι. Το πρόβλημα που τίθεται στην Πολιτεία είναι ηθικό: Τι είναι δικαιοσύνη και τι δίκαιο;
Μπορεί να αποδειχθεί ότι η δικαιοσύνη ωφελεί τον άνθρωπο που είναι δίκαιος; Ο Πλάτωνας
υποστηρίζει πως ναι. Η δικαιοσύνη συνίσταται στην αρμονία που προκύπτει όταν τα διάφορα
μέρη μιας ενότητας επιτελούν την αποστολή που τους έχει ανατεθεί και αποφεύγουν να
αναμειγνύονται στις λειτουργίες κάθε άλλου μέρους. Ειδικότερα η δικαιοσύνη εκδηλώνεται
όταν τα τρία συστατικά μέρη της ψυχής, λογιστικό, θυμοειδές και επιθυμητικό, επιτελούν την
αποστολή τους. Αναφορικά με την κοινωνία η δικαιοσύνη εκδηλώνεται όταν τα μέλη που την
απαρτίζουν εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των ρόλων που τους έχουν κατανεμηθεί.. Η αρμονία
εξασφαλίζεται στο άτομο όταν κυβερνά το λογιστικό, στην κοινωνία όταν κυβερνούν οι
φιλόσοφοι, γιατί έχουν σαφή αντίληψη της δικαιοσύνης που βασίζεται στη θέαση της ιδέας του
αγαθού.
Στην ηθική οργάνωση της Πολιτείας διακρίνονται τρεις ρόλοι ή τρία είδη ζωής: η ζωή του
φιλοσόφου, εκείνη του θιασώτη των τέρψεων και αυτή του ανθρώπου της δράσης. Στόχος της
πρώτης είναι η σοφία, της δεύτερης η ικανοποίηση των ορέξεων και της τρίτης η πρακτική
διάκριση. Τα τρία αυτά είδη ζωής αντικατοπτρίζουν τα τρία στοιχεία που ενυπάρχουν σε κάθε
άνθρωπο: την ορθολογική κρίση του αγαθού, το πλήθος των ορμών που συγκρούονται και
απαιτούν ικανοποίηση, και το πνεύμα ή τη βούληση που εκδηλώνεται ως δυσφορία έναντι των
παραβιάσεων τόσο εκ μέρους των άλλων όσο και των ίδιων των ορμών του ατόμου.
Η τριμερής αυτή διάταξη στη συνέχεια εφαρμόζεται στον καθορισμό της δομής της
κοινωνίας δικαίου. Ο Πλάτωνας αναπτύσσει το σχέδιό του για μια τέτοιου είδους κοινωνία
διαιρώντας τον πληθυσμό σε τρεις τάξεις που αντιστοιχούν στα τρία μέρη της ψυχής του
ανθρώπου. Έτσι, υπάρχουν: οι πολιτικοί, το μεγάλο μέρος του λαού που μεριμνά για τις υλικές
ανάγκες της κοινωνικής ζωής, και το εκτελεστικό σώμα, που μεριμνά για την ασφάλεια της
πολιτείας. Οι τρεις αυτές τάξεις αντιστοιχούν στο λογιστικόν, στο επιθυμητικόν και στο
θυμοειδές στοιχείο της ψυχής, και έχουν ως αντίστοιχες αρετές τη φρόνηση, τη σωφροσύνη και
την ανδρεία. Η διαίρεση του πληθυσμού στις τρεις αυτές τάξεις δεν θα έπρεπε να γίνει με βάση
την καταγωγή ή την οικονομική κατάσταση αλλά βάσει της παρεχόμενης από την πολιτεία
μόρφωσης. Με μια διαδικασία εξέτασης κάθε άτομο θα έπρεπε να ενταχθεί στην κατάλληλη
τάξη, ανάλογα με το επικρατέστερο από τα μέρη της ψυχής. Έτσι, η πολιτεία που είναι
διαρθρωμένη με αυτό τον τρόπο είναι δίκαιη, γιατί καθένα από τα μέλη της επιτελεί το σκοπό
του και περιορίζεται στα όριά του. Η μόρφωση των φιλοσόφων αρχόντων θα έπρεπε να
συνεχίζεται με μια μακρόχρονη και αυστηρή εκπαίδευση, γιατί η θέαση του αγαθού απαιτεί
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εκτενή προετοιμασία και διανοητική πειθαρχία. Οι βασικές ενότητες της πολιτείας
παρουσιάζουν ένα διάγραμμα μεταφυσικής και φιλοσοφίας των επιστημών. Οι ιδέες
εμφανίζονται υπό το διττό χαρακτήρα των αντικειμενικών στόχων κάθε γνήσιας επιστήμης και
των βασικών αιτίων των γεγονότων. Ο Πλάτωνας αρνήθηκε ρητά ότι μπορεί να υπάρχει γνώση
του πρόσκαιρου και του μεταβλητού. Στο πρόγραμμά του για την εκπαίδευση των φιλοσόφων
και των αρχόντων οι θετικές επιστήμες θα έπρεπε να μελετηθούν πριν από όλες τις άλλες επί
δέκα χρόνια, για να εξοικειωθεί ο νους με τις σχέσεις που μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνο
με τη σκέψη. Μετά θα έπρεπε να αφιερωθούν πέντε χρόνια στη σπουδή της διαλεκτικής, της
τέχνης του διαλέγεσθαι, των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Ο διαλεκτικός φιλόσοφος
αντικαθιστά τις υποθέσεις με την ασφαλή γνώση. Σκοπός του είναι να θεμελιώσει κάθε
επιστήμη και κάθε γνώση σε κάποια μη υποτιθέμενη θεωρητική αρχή. Η αρχή αυτή είναι η ιδέα
του αγαθού, η οποία είναι η πηγή κάθε αντικειμένου, χάρη στο οποίο γίνονται κατανοητά.
Αρχαίο κείμενο
Σκέψαι τοίνυν, ω Γλαύκων, ότι ούδ’ αδικήσομεν τους παρ’ ημίν φιλοσόφους γιγνομένους, αλλά
δίκαια προς αυτούς ερούμεν, προσαναγκάζοντες των άλλων επιμελείσθαί τε και φυλάττειν.
Ερούμεν γαρ ότι οι μεν εν ταις άλλαις πόλεσι τοιούτοι γιγνόμενοι εικότως ου μετέχουσι των
αυταίς πόνων. Αυτόματοι γαρ εμφύονται ακούσης της εν εκάστηι πολιτείας, δίκην δ’ έχει το γε
αυτοφυές μηδενί τροφήν οφείλον μηδ’ εκτίνειν τωι προθυμείσθαι τα τροφεία. Υμάς δ’ ημείς υμίν
τε αυτοίς τη τε άλληι πόλει ώσπερ εν σμήνεσιν ηγεμόνας τε και βασιλέας εγεννήσαμεν, άμμεινόν τε
και τελεώτερον εκείνους πεπαιδευμένους και μάλλον δυνατούς αμφοτέρων μετέχειν. Κατεβατέον
ουν εν μέρει εκάστωι εις την των άλλων συνοίκησιν και συνεθιστέον τα σκοτεινά θεάσθαι.
Συνεθιζόμενοι γαρ μυρίωι βέλτιον όψεσθαι των εκεί και γνώσεσθε έκαστα τα είδωλα άττα εστί
και ων, διά το ταληθή εωρακέναι καλών τε και δικαίων και αγαθών πέρι. Και ούτω ύπαρ ημίν και
υμίν η πόλις οικήσεται αλλ’ ουκ όναρ, ως νυν αι πολλαί υπό σκιαμαχούντων τε προς αλλήλους και
στασιαζόντων περί του άρχειν οικούνται, ως μεγάλου τινός αγαθός όντος. Το δε που αληθές ώδ’
έχειν. Εν πόλει ήι ήκιστα πρόθυμοι άρχειν οι μέλλοντες άρξειν, ταύτην άριστα και αστασιαστότατα
ανάγκη οικείσθαι. Την δ’ εναντίους άρχοντας σχούσαν εναντίως.
Μετάφραση
Σκέψου, λοιπόν, Γλαύκων, πώς και δεν θα τους αδικήσουμε επιτέλους τους φιλοσόφους της
δικής μας της πολιτείας, αλλά θα πούμε πως έχουμε δίκιο όταν τους αναγκάζουμε να
φροντίζουν για τους άλλους και να τους φυλάγουν. Γιατί θα τους πούμε πως στις άλλες
πολιτείες όσοι γίνονται φιλόσοφοι πολύ φυσικά δεν παίρνουν μέρος στους κόπους της
κυβέρνησης. Γιατί εκεί φυτρώνουν σαν από μόνοι τους χωρίς καν να το θελήσει η κάθε
πολιτεία και δίκιο είναι, ένα πράγμα που γίνεται μονάχο του και που σε κανένα δεν χρωστά τη
γέννηση και την ανατροφή του να μην έχει την υποχρέωση να πληρώνει τροφεία σε κανένα.
Εσάς όμως σας γεννήσαμε εμείς και για το δικό σας και για της άλλης πολιτείας το συμφέρον,
σαν βασιλείς και ηγεμόνες μέσα στο σμάρι των μελισσών, καλύτερα και τελειότερα
μορφωμένους από τους άλλους για να μπορείτε να παίρνετε μέρος και στα δυο. Πρέπει, λοιπόν,
ο καθένας με τη σειρά του να κατεβαίνει στον κοινό των άλλων συνοικισμό και μαζί τους να
συνηθίσει να βλέπει τα σκοτεινά. Γιατί όσο θα συνηθίζετε θα βλέπετε χίλιες φορές καλύτερα
από τους άλλους τα πράγματα εκεί και θα ξεχωρίζετε το κάθε είδωλο, τι και τίνος είναι, γιατί
έχετε δει από πριν την αλήθεια σχετικά με το ωραίο, το δίκαιο και το αγαθό. Και έτσι και για
σας τους ίδιους και για μας πραγματικότητα θα είναι η οργάνωση της πολιτείας και όχι
ονειροφαντασιά, όπως είναι οργανωμένες οι περισσότερες σημερινές πολιτείες, όπου οι
άρχοντες πολεμούν μεταξύ τους για μια απλή σκιά και στασιάζουν κάθε τόσο να πάρουν την
εξουσία, σαν να ήταν κανένα μεγάλο αγαθό. Η αλήθεια είναι πως σε μια πόλη, όπου όσοι
μέλλουν να κυβερνήσουν, δεν δείχνουν και καμιά πάρα πολύ μεγάλη προθυμία να πάρουν την
εξουσία πάνω τους, αναγκαστικά θα κυβερνιέται η πόλη αυτή άριστα και δίχως διχόνοιες και
στάσεις, ενώ εκεί που συμβαίνουν τα αντίθετα το αντίθετο ισχύει.
(Μετάφραση: Ι. Γρυπάρης)
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Κριττικοί διάλογοοι.
Ο Παρμενίδηςς και ο Θεαίτητος εμ
μφανίζουν μ
μια αξιοσημ
μείωτη
διαφορρά τόνου, αποτέλεσμα
α
σαφώς μιαςς περιόδου γόνιμης καιι μιας
ανασύννταξης.
Η θεωρία που αναπτύχθηκ
κε στην Πολλιτεία και σ
στον Φαίδωννα δεν
αναγνω
ωρίζει αρκεττή αλήθεια στον αισθηττό κόσμο. Ο
Οι διάλογοι αυτοί
προϋποοθέτουν ότιι μια οντότη
ητα, ικανή να γίνει αιισθητή, είνα
αι ένα
σύμπλεγμα που μεετέχει σε μια
α πολλαπλότητα ιδεών. Τ
Τι άλλο μπορ
ρεί να
είναι δεν
δ το λένε. Σαφώς όμως η σχέση μεταξύ αντικεειμένου και ιδέας,
μέθεξη, χρεειάζεται περραιτέρω αποοσαφήνιση. Στους
που αποκλήθηκε
α
διαλόγγους αυτούς δεν
δ έχει ακόμη αναγνωριιστεί η σημα
ασία των αλη
ηθειών
της πραγματικότηττας, του φυσικού κόσμουυ. Σαφώς ο Π
Πλάτωνας είχχε ένα
εξωτερρικό κίνητρο για την επανεξέτασ
ση του συσ
στήματός το
ου. Ο
Παρμεενίδης, ο Θεαίτητος κα
αι ο Σοφισττής μαρτυροούν ένα ιδια
αίτερο
ενδια
αφέρον για τη
ην ελεατική φιλοσοφία, κύριος
κ
εκπρό
όσωπος της οποίας
ο
ήταν ο Παρμενίδη
ης. Το
δόγμα
α του φίλου του Πλάτωννα Ευκλείδη
η του Μεγαρ
ρέα, όπως κα
αι του Παρμεενίδη, ήταν ότι τα
ήσεις χωρίς καμιά
φαινόόμενα που μπ
πορούν να γίίνουν αντιλη
ηπτά με τις αισθήσεις είναι ψευδαισθή
αλήθεια. Ο συνεχχής διαλογισ
σμός πάνω σττο πρόβλημα
α αυτό οδήγη
ησε στην εξέέταση της ένννοιας
του συνδετικού
σ
ρ
ρήματος
«είναι» και στη σημασία τηςς άρνησης τοου «μη είναι»», που αποτεελεί το
θέμα του Σοφιστήή.
Παρμ
μενίδης
Ο Παρμενίδηης είναι έναςς περίεργος διάλογος του νεαρού Σωκράτη μεε τον αρχηγγό της
ελεαττικής σχολή
ής Παρμενίδδη. Τον διη
ηγείται ο Αντιφώντας,
Α
ο ετεροθαλλής αδερφός του
Πλάττωνα, ο οποίος τον άκοουσε από τονν Πυθόδωρο
ο. ∆ιαιρείταιι σε δύο μέέρη. Στο πρώ
ώτο ο
Παρμ
μενίδης επιττίθεται κατά
ά της θεωρρίας των ιδδεών, ενώ ο Σωκράτη
ης φαίνεται τόσο
κλονιισμένος απόό την επίθεσ
ση αυτή, ώσ
στε απορεί αν η θεωρίία του μπορρεί να θεμελλιωθεί
διαλεεκτικά. Στο πρώτο ήμισ
συ του διαλόόγου ο νεαρ
ρός Σωκράτη
ης αναπτύσσ
σει το δόγμ
μα της
μέθεξξης των όντω
ων στις ιδέεςς, ως τη λύση
η του προβλή
ήματος του «ενός
«
και τωνν πολλών». («Πώς
(
μπορεί αυτή, εκεείνη και η άλλη γάτα να είναι όλλες το ίδιο πράγμα,
π
π.χ., μαύρες;» Κάθε
ξεχωρριστή γάτα μετέχει
μ
της μιας
μ
και μοναδικής ιδέαςς της μαυρίλλας.) Ο Παρμ
μενίδης προβ
βάλλει
άλυτεες φαινομενιικά αντιρρήσ
σεις και υπαιινίσσεται ότιι η αμηχανία
α του Σωκρά
άτη, υπό την πίεση
της κριτικής
κ
του, προέρχεται από την ανεπ
παρκή εκγύμ
μνασή του σττη λογική.
Σ
Στο
δεύτερο ήμισυ τουυ διαλόγου ο Παρμενίδδης δίνει ένα
έ
παράδειιγμα της λο
ογικής
εκγύμ
μνασης που προτείνει. Ξεκινά από τη
ην προσωπικ
κή του θέση,, το «εν εστί» και βάσει αυτής
συνθέέτει μια περίίπλοκη σειρά
ά αντιφάσεωνν. Οι αντιρρή
ήσεις της ελεατικής σχολλής στο δόγμ
μα της
μέθεξξης είναι, πρρώτον, ότι δεεν συμβιβάζεει πραγματικ
κά τη μοναδικότητα με τη
ην πολλαπλό
ότητα,
αφούύ την οδηγεί σε μια συννεχή παλινδρρόμηση. Καττόπιν ισχυρίίζεται ότι τα
α πολλά, τα οποία
έχουνν ένα κοινόό κατηγόρημ
μα ή χαρακ
κτηριστικό, μετέχουν
μ
σττη μία και μοναδική ιδδέα ή
αποτεελούν απομιμήσεις της. Αλλά
Α
η ίδια η ιδέα εμπερ
ριέχει ένα κοινό κατηγόρημα και επομένως
ητά πράγματτα και
θα πρρέπει να υπά
άρχει μια δεύύτερη ιδέα, στην
σ
οποία μετέχουν
μ
ομοοίως τα αισθη
η πρώ
ώτη ιδέα καιι ούτω καθεξξής, επ’ άπειιρον. ∆εύτερ
ρον, μια σοβα
αρότερη δυσ
σκολία είναι ότι οι
σχέσεεις μεταξύ ιδδεών θα πρέέπει να ανήκουν στη σφα
αίρα των ιδεών και οι σχχέσεις μεταξξύ των
αισθη
ητών πραγμά
άτων στη σφ
φαίρα των αισθητών. Έτσ
σι, οι άνθρωπ
ποι που ανήκουν στη δεεύτερη
δεν μπορούν
μ
να γνωρίζουν
γ
τίπ
ποτα για τα όντως όντα, τις ιδέες. Οιι μελετητές δδιαφωνούν γιια την
ακριβ
βή ερμηνεία
α αυτών τωνν αντιρρήσεων. ∆ιαφωννούν επίσης για το πώςς ο Πλάτωνας θα
αντιδδρούσε σε αυυτές και πώς πραγματικά αντέδρασε.
Θεαίίτητος
Ο Θεαίτητος αποτελεί ένα
α σπουδαίο κεφάλαιο τη
ης πλατωνική
ής θεωρίας ττης γνώσης. Είναι
αξιοσ
σημείωτο το γεγονός ότιι ο διάλογος πραγματεύεεται το θέμα
α της γνώσηςς χωρίς να γίνεται
γ
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καμιά αναφορά στις ιδέες ή στη θεωρία της ανάμνησης. Παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις
καλύτερες εισαγωγές στο πρόβλημα της γνώσης. Το κύριο επιχείρημα έχει ως εξής:
Φαίνεται ευλογοφανές να υποστηριχτεί ότι η γνώση είναι αντίληψη, που μοιάζει να
συνεπάγεται ότι κριτήριο όλων των πραγμάτων είναι η υποκειμενική συνείδηση. Το σχετικό
αυτό δόγμα προβάλλεται, παραδόξως μάλλον, από τον Πλάτωνα ως ισοδύναμο με την άποψη
που υποστήριζε ο Ηράκλειτος ότι τα πάντα ρει, έστι δε παγίως ουδέν. Αλλά οι απόψεις αυτές
συνεπάγονται ότι δεν υπάρχει ένας κόσμος κοινής αντίληψης και επομένως τίποτε βέβαιο δεν
μπορεί να λεχθεί ή να νοηθεί.
Ως προς τη θέση ότι η γνώση είναι αντίληψη, πρέπει πρώτα να διακρίνει κανείς τι
αντιλαμβάνεται η ψυχή, μέσω των σωματικών οργάνων, από αυτό που συλλαμβάνει από μόνης
της χωρίς τη μεσολάβηση των οργάνων, όπως τις έννοιες των αριθμών, της ταυτότητας, της
ομοιότητας, του όντος και του αγαθού. Αλλά επειδή κάθε γνώση εμπεριέχει αλήθεια και
επομένως το ον, η αντίληψη, η οποία δεν μπορεί να συλλάβει το ον, δεν είναι ταυτόσημη με τη
γνώση.
Είναι, λοιπόν, η γνώση αληθινή πίστη; Η αναφορά στην αληθινή πίστη οδηγεί τον Πλάτωνα
στην εξέταση της ψευδής πίστης, για την οποία δεν μπορεί να βρει ικανοποιητική ανάλυση. Η
ψευδής πίστη είναι πίστη στο μη ον και στο μη ον δεν μπορεί να υπάρξει πίστη. Αλλά το
παράδειγμα των ετυμηγοριών στα δικαστήρια αρκεί για να δείξει ότι είναι δυνατόν να υπάρξει
αληθής πίστη χωρίς γνώση.
Τελικά είναι η γνώση αληθής πίστη όπου συνυπάρχει και κάποιος «λόγος»; Η έννοια του
λόγου δεν είναι απλή. Ο ορισμός της γνώσης που προκύπτει δεν είναι ικανοποιητικός και ο
διάλογος τελειώνει χωρίς να βρεθεί κάποιο συμπέρασμα.

Ύστεροι διάλογοι
Σοφιστής
Ο Σοφιστής φιλοδοξεί να ερευνήσει τι είναι πραγματικά οι σοφιστές. Όλοι οι ορισμοί
οδηγούν σε έννοιες όπως αναλήθεια, ψευδαίσθηση, μη ον. Αλλά οι έννοιες αυτές προκαλούν
απορίες. Πώς μπορεί να υπάρξει ένας ψευδής ισχυρισμός ή μια ψευδής εντύπωση; Γιατί ψευδές
σημαίνει μη ον και το μη ον είναι ανύπαρκτο και δεν μπορεί κανείς να το εκφράσει με λόγια
ούτε να το διανοηθεί. Ο Πλάτωνας υποστηρίζει ότι το μη ον είναι κατά μια έννοια ον και το ον
είναι και μη ον. Επισημαίνει μάλιστα τη διάκριση μεταξύ απόλυτου και σχετικού μη όντος. Η
ενδεικτική άρνηση «το Α δεν είναι Β» δεν σημαίνει ότι το «Α δεν είναι τίποτε» αλλά ότι το «Α
είναι διαφορετικό από το Β». Καθένα από τα «μέγιστα είδη» και γενικότερα από τους
χαρακτήρες της πραγματικότητας –ον, ταυτότης, διαφορά, κίνηση– είναι διαφορετικό από κάθε
άλλο γνώρισμα. Η κίνηση, π.χ., είναι κάτι διαφορετικό από τη στάση και επομένως η κίνηση
δεν είναι στάση, αλλά αυτό δεν έπεται ότι η κίνηση δεν υπάρχει. Το πραγματικό καθήκον της
διαλεκτικής είναι να χρησιμοποιεί τις ίδιες ιδέες ως αλληλένδετο σύστημα, με σχέσεις
συμφωνίας ή αντίφασης μεταξύ τους.
Πολιτικός
Στον Πολιτικό διερευνάται η φύση του πολιτικού άντρα και συνάγεται το συμπέρασμα ότι η
διακυβέρνηση από έναν καλοπροαίρετο δικτάτορα δεν αρμόζει στις συνθήκες της ανθρώπινης
ζωής, γιατί δεν καθοδηγείται από κάποιον θεό. Το υποκατάστατο της θείας καθοδήγησης είναι
η απρόσωπη επικράτηση του απαράβατου νόμου. Όπου υπάρχει τέτοιος νόμος η μοναρχία είναι
η περισσότερο και η δημοκρατία η λιγότερο ικανοποιητική μορφή πολιτεύματος. Αλλά όπου
δεν υπάρχει νόμος η κατάσταση αντιστρέφεται.
Αρχαίο κείμενο
Περί μεν των άλλων θηρίων πολλά αν και μακρά διεξελθείν γίγνοιντο, εξ ων έκαστα και δι’ ας
αιτίας μεταβέβληκε. Περί δε ανθρώπων βραχυτέρα και μάλλον προσήκοντα. Της γαρ του
κεκτημένου και νέμοντας ημάς δαίμονος απερημωθέντς επιμελείας, των πολλών αυ θηρίων, όσα
χαλεπά τας φύσεις ην απαγριωθέντων, αυτοί δε ασθενείς άνθρωποι και αφύλακτοι γεγονότες
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διηρπάζοντο υπ’ αυτών και έτι αμήχανοι και άτεχνοι κατά τους πρώτους ήσαν χρόνους, άτε της
μεν αυτομάτης τροφής επιλελοιπυίας, πορίζεσθαι δε ουκ επισταμένοί πω διά μηδεμίαν αυτούς
χρείαν πρότερον αναγκάζειν. Εκ τούτων πάντων εν μεγάλαις απορίαις ήσαν. Όθεν δη τα πάλαι
λεχθέντα παρά θεών δώρα ημίν δεδώρηται μετ’ αναγκαίας διδαχής και παιδεύσεως, πυρ μεν παρά
Προμηθέως, τέχναι δε παρ’ Ηφαίστου και της συντέχνου, σπέρματα δε αυ και φυτά παρ’ άλλων.
Μετάφραση
Για τα άλλα βέβαια θηρία θα ήταν δυνατόν (κανείς) να διηγηθεί με λεπτομέρειες πολλά και
συνεχή, από ποιους δηλαδή λόγους και από ποιες αιτίες έχουν μεταβληθεί. Για τους ανθρώπους
όμως πιο λίγα και πιο ταιριαστά. Αφού λοιπόν στερηθήκαμε τη φροντίδα του θεού που μας είχε
σαν κτήματά του και μας κυβερνούσε, αφού εξάλλου τα πιο πολλά από τα θηρία, όσα ήταν
ατίθασα σχετικά με τη φύση τους εξαγριώθηκαν, οι ίδιοι επίσης οι άνθρωποι, αφού έγιναν
ανίσχυροι και απροστάτευτοι, κατασπαράσσονταν από αυτά και ακόμα τα πρώτα χρόνια ήταν
χωρίς επάγγελμα και χωρίς τέχνη, γιατί από τη μια είχε πραγματικά λείψει η φυσική τροφή και
από την άλλη δεν ήξεραν να την αποκτήσουν ακόμα για το ότι δεν τους πίεζε καμιά ανάγκη
πρωτύτερα. Για όλα αυτά βρίσκονταν σε μεγάλες δυσκολίες. Για αυτό το λόγο λοιπόν σχετικά
με όσα έχουν ειπωθεί από παλιά, με την απαραίτητα διδασκαλία και εκπαίδευση έχουν δοθεί
από τους θεούς σε μας δώρα, δηλαδή η φωτιά από τον Προμηθέα, οι τέχνες από τον Ήφαιστο
και τη σύντροφό του στην τέχνη, ακόμα οι σπόροι και τα φυτά από άλλους (θεούς).
(Μετάφραση: Ελ.Κ.Βολονάκη)
Φίληβος, Τίμαιος, Κριτίας
Ο Φίληβος περιέχει την ωριμότερη ηθική ψυχολογία του Πλάτωνα. Το θέμα του είναι
αυστηρά ηθικό, η ηδονή ή η γνώση αποτελεί τον ανώτατο σκοπό, προς τον οποίο πρέπει να
κατευθύνουμε τη ζωή μας. Αποδεικνύεται ότι για την ολοκλήρωση της καλής μορφής της ζωής
δεν φτάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά είναι αναγκαία μια ανάμειξη και των δύο. Το θέμα
όμως εξετάζεται και στο επίπεδο του οντολογικού προβληματισμού. Και η ηδονή μόνη της και
η γνώση μόνη της χωρίζονται σε πολλές επιμέρους έννοιες και για να προχωρήσει αυτή η
σκέψη χρησιμοποιείται η διαίρεση. Μαζί εμφανίζεται ξανά το πρόβλημα της θεωρίας των
ιδεών, πώς δηλαδή η ενότητα της ιδέας μπορεί να συμβιβαστεί με την πολλαπλότητα των
αισθητών αντικειμένων που μετέχουν σε αυτή.
Στον Τίμαιο, που πήρε το όνομά του από τον κύριο ομιλητή, τον πυθαγορικό Τίμαιο από
τους Λοκρούς, θίγεται το θέμα της Ατλαντίδας. Ο διάλογος αποτελεί μια έκθεση κοσμολογίας,
φυσικής και βιολογίας. Ο Τίμαιος πρώτα επισημαίνει τη διαφορά μεταξύ αιώνιου όντος και
πρόσκαιρου γίγνεσθαι και επιμένει ότι μόνο του πρώτου μπορεί κανείς να έχει ακριβή και
τελική γνώση. Ο ορατός κόσμος έχει μια αρχή: είναι έργο του Θεού, που είχε τις ιδέες του
κόσμου ενώπιόν του ως αιώνια πρότυπα, βάσει των οποίων έπλασε τον κόσμο ως απομίμηση. Ο
Θεός έπλασε πρώτα την ψυχή του κόσμου από τρία στοιχεία: την ταυτότητα, τη διαφορά και το
είναι. Η κοσμική ψυχή τοποθετήθηκε στις τροχιές των ουράνιων σωμάτων και οι τροχιές πήραν
ζωή με την κίνηση. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι κατώτεροι θεοί και το αθάνατο και λογικό
στοιχείο της ανθρώπινης ψυχής. Το ανθρώπινο σώμα και τα κατώτερα συστατικά της ψυχής
γεννήθηκαν με τη μεσολάβηση των δημιουργών θεών, δηλαδή των αστέρων. Ο Τίμαιος
συνδυάζει τη γεωμετρία των Πυθαγορείων με τη βιολογία του Εμπεδοκλή με μια μαθηματική
δομή των στοιχείων, όπου τέσσερα από τα κανονικά στερεά, ο κύβος, το τετράεδρο, το
οκτάεδρο και το εικοσάεδρο, θεωρούνται τα σχήματα των μορίων της γης, της φωτιάς, του αέρα
και του νερού. Το πέμπτο, το δωδεκάεδρο, περιέχει το πρότυπο του όλου σύμπαντος.
Στον Κριτία, ένα ημιτελές έργο του φιλοσόφου, που αποτελούσε συνέχεια της Πολιτείας και
του Τίμαιου, γίνεται ξανά λόγος για το βασίλειο της Ατλαντίδας, ενός νησιού το οποίο θα
καταστρεφόταν από ένα άλλο μικρό κράτος.
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Νόμοι
Οι Νόμοι, το πιο εκτενές και πρακτικό έργο του Πλάτωνα, περιέχει τις ωριμότερες απόψεις
του πάνω στα θέματα της ηθικής, της εκπαίδευσης και της νομολογίας, καθώς και τη μοναδική
του μη μυθική έκθεση περί θεολογίας. Ο διάλογος λαμβάνει χώρα στην Κρήτη, καθώς αυτοί
που συμμετέχουν, τρεις ηλικιωμένοι, βαδίζουν από την Κνωσό σε ένα σπήλαιο. Πρόκειται για
έναν επισκέπτη από την Αθήνα, ένα Σπαρτιάτη και έναν Κνώσιο. Άμεσος αντικειμενικός
σκοπός είναι η παροχή ενός πρότυπου πολιτειακού καταστατικού χάρτη και μιας νομοθεσίας
που θα βοηθούσε στην ίδρυση των τότε πόλεων. Έτσι, το πρόβλημα του διαλόγου δεν είναι η
δημιουργία ενός ιδανικού κράτους, όπως στην Πολιτεία, αλλά η διαμόρφωση ενός
καταστατικού πλαισίου και ενός κώδικα που θα μπορούσε να υιοθετηθεί με επιτυχία από μια
συνήθη ελληνική κοινωνία. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις που ανταποκρίνονται στη μέση
ανθρώπινη φύση, μολονότι αρκετά μεγάλες, δεν είναι υπερβολικές. Η καθαρά θεωρητική
φιλοσοφία και επιστήμη έχουν εξαιρεθεί από τα όρια που καλύπτουν οι Νόμοι και το
μεταφυσικό ενδιαφέρον εισάγεται μόνο στο μέτρο που παρέχει κάποια βάση για μια ηθική
φιλοσοφία. Σε αντιστάθμισμα ο διάλογος είναι πλούσιος σε νομική και πολιτική σκέψη και
φαίνεται ότι άμεσα έχει θέσει τη σφραγίδα του στο μεγάλο σύστημα της ρωμαϊκής νομοθεσίας.
Στην ηθική των Νόμων ο Πλάτωνας είναι αυστηρός. Για παράδειγμα, προτείνονται
αυστηρός περιορισμός του πλούτου και η ίδια εκπαίδευση για αγόρια και κορίτσια. Άντρες και
γυναίκες συμμετέχουν σε όλες τις ασχολίες. Αλλά όλη η υπηρετική δουλειά η ή χειρωνακτική
τέχνη, οποιαδήποτε πλήρης απασχόληση, όπως η διδασκαλία σε σχολείο, θα εκτελείται από
απόκληρους ξένους ή από αυστηρά πειθαρχημένους δούλους. Οι πολίτες φροντίζουν τα
αγροκτήματά τους, αλλά ξοδεύουν πολύ χρόνο στη στρατιωτική εκγύμναση ή στη φυσική
άσκηση αποβλέποντας στον πόλεμο. Ο ασταμάτητος πόλεμος μεταξύ των Ελλήνων του 4ου αι.
π.Χ. κατέστησε σαφές ότι μια πολιτεία πρέπει να υπερασπίζει τον εαυτό της προκειμένου να
καταφέρει να επιβιώσει, αλλά για τον Πλάτωνα ήταν πιο σημαντικό να μπορούσε με την
εκγύμναση αυτή να αναπτυχθούν ο αυτοέλεγχος και η αδιαφορία για τις φυσικές ηδονές και
τους πόνους. Ήξερε ότι οι κοινωνίες αλλάζουν, αλλά λυπόταν γι’ αυτό, υποστηρίζοντας ότι η
αλλαγή είναι πάντοτε πολύ επικίνδυνη και θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον
περιορισμό της. Θεωρεί ότι η παράδοση και οι καλές συνήθειες είναι τα καρφιά που
συγκρατούν την πολιτεία. Ακόμη και τα παιχνίδια των παιδιών θα πρέπει να σταθεροποιηθούν.
Ταξίδια στο εξωτερικό που δεν είναι απαραίτητα απαγορεύονται και η λογοτεχνία λογοκρίνεται
αυστηρά, η ομοφυλοφιλία απαγορεύεται ρητά και κανόνας είναι η μονογαμία με αυστηρή
τήρηση της αγνότητας. Στο επίπεδο της πολιτειακής οργάνωσης ο Πλάτωνας υποστηρίζει ένα
μεικτό πολίτευμα, που περιέχει στοιχεία δημοκρατικών ελευθεριών και δεσποτικού
αυταρχισμού και προτείνει ένα σύστημα για την εξασφάλιση τόσο της γνήσιας λαϊκής
εκπροσώπησης όσο και του προσήκοντος βαθμού προσοχής στα ατομικά προσόντα. Βάση της
κοινωνίας πρέπει να είναι η γεωργία και όχι το εμπόριο. Φόρος ανερχόμενος σε ποσοστό 100/%
θα πρέπει να επιβάλλεται σε εισοδήματα που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια. Η εκπαίδευση
θεωρείται το σημαντικότερο καθήκον της κυβέρνησης. Η διάκριση μεταξύ των φύλων πρέπει
να θεωρείται άσχετη.
Με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αντιμετωπίζονται η σωστή αξιοποίηση του παιδικού
ενστίκτου για παιχνίδι και το αίτημα των νέων για διδασκαλία σε ιδρύματα όπου θα
αναπτύσσεται όλο το φάσμα των διδακτέων θεμάτων. Τα μέλη του ανώτατου κρατικού
συμβουλίου θα πρέπει να εκπαιδεύονται ενδελεχώς στην ύψιστη επιστήμη, η οποία βλέπει το
«ένα στα πολλά και τα πολλά στο ένα», δηλαδή στη διαλεκτική. Στους Νόμους ο Πλάτωνας
θέσπισε κανονισμούς που θα εξασφάλιζαν ότι οι δίκες για σοβαρές παραβάσεις θα διεξάγονταν
ενώπιον δικαστηρίου που θα αποτελούνταν από δικαστές με εξαιρετικά προσόντα και θα
διενεργούνταν με τη δέουσα περίσκεψη. Λαμβανόταν επίσης πρόνοια για το δικαίωμα
υποβολής έφεσης και θεμελιωνόταν η διάκριση μεταξύ αστικού και ποινικού δικαίου.
Στους Νόμους δημιουργείται ακόμη μια φυσική θεολογία. Ο Πλάτωνας υποστηρίζει ότι
υπάρχουν τρεις ψευδείς πίστεις που αποβαίνουν μοιραίες για τον ηθικό χαρακτήρα: ο αθεϊσμός,
η άρνηση της ηθικής διακυβέρνησης του κόσμου και η πίστη ότι η θεϊκή κρίση μπορεί να
εξαγοραστεί με εισφορές. Ο Πλάτωνας διακηρύσσει ότι όλα αυτά μπορεί να τα αναιρέσει. Η
ανασκευή του αθεϊσμού ξεκινά από την ταύτιση της ψυχής με την «αυτοκινούμενη κίνηση», το
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εαυτό αυτό κινούν. Έτσι, κάθε κίνηση στο σύμπαν αρχίζει σε τελευταία ανάλυση από τις ψυχές.
Τεκμαίρεται έπειτα από τον κανονικό χαρακτήρα των μεγάλων κοσμικών κινήσεων και από τη
συστηματική τους ενότητα ότι οι ψυχές που τις δημιουργούν αποτελούν μια ιεραρχία με
επικεφαλής την ύψιστη ψυχή, το Θεό. Επειδή μερικές κινήσεις παρουσιάζουν κάποια αταξία,
θα πρέπει να υπάρχει μία –ή και περισσότερες– μη αγαθή ψυχή. Οι δύο άλλες αιρέσεις μπορούν
επίσης να αντικρουστούν. Ο Πλάτωνας γίνεται έτσι ο δημιουργός της άποψης ότι υπάρχουν
ορισμένες θεολογικές αλήθειες που μπορούν να αποδειχθούν με τη λογική.
Αρχαίο κείμενο
Ταύτας δήπου φαμέν ημείς νυν ούτ’ είναι πολιτείας, ούτ’ ορθούς νόμους όσοι μη συμπάσης της
πόλεως ένεκα του κοινού ετέθησαν. Οι δ’ ένεκά τινων, στασιώτας αλλ’ ου πολίτας τούτους φαμέν,
και τα τούτων δίκαια α φασίν είναι μάτην ειρήσθαι. Λέγεται δε τούτ’ ένεκα ταύθ’ ημίν, ως ημείς
τηι σήι πόλει αρχάς ούθ’ ότι πλούσιος εστίν τις δώσομεν, ούθ’ ότι των τοιούτων άλλο ουδέν
κεκτημένος, ισχύν ή μέγεθος ή τι γένος. Ος δ’ αν τοις τιθείσι νόμοις ευπειθέστατός τε ήι και νικάι
ταύτην την νίκην εν τηι πόλει, τούτωι φαμέν και την των τιθέντων υπηρεσίαν δοτέον είναι και την
μεγίστην τωι πρώτωι, και δευτέραν τωι τα δευτέρα κρατούντι, και κατά λόγον ούτω τοις εφεξής τα
μετά ταύθ’ έκαστα αποδοτέον είναι.
Μετάφραση
Εμείς λοιπόν ισχυριζόμαστε τώρα ότι αυτά δεν είναι πολιτεύματα και ούτε είναι σωστοί οι
νόμοι, όσοι δεν νομοθετήθηκαν για το κοινωνικό σύνολο ολόκληρης της πόλης. Όσοι επίσης
νομοθετήθηκαν για μερικούς, λέμε πως είναι όχι δημοκρατικοί και ότι έχουν ειπωθεί μάταια τα
δίκαιά τους, όσα λένε πως είναι. Λέγονται όμως αυτά από μας για αυτό, γιατί εμείς για χάρη της
δικής σου πόλης δε θα παραδώσουμε τις εξουσίες, επειδή αυτός είναι πλούσιος, ούτε επειδή
έχει αποκτήσει κάτι άλλο από του είδους αυτού, δηλαδή τη δύναμη ή μεγάλο ανάστημα ή
κάποια επιφανή καταγωγή. Αντίθετα όποιος είναι πολύ υπάκουος στους νόμους που
καθιερώθηκαν και κερδίζει αυτή τη νίκη στην πόλη λέμε πως σε αυτόν τον πρώτο επιβάλλεται
να δώσουμε την πιο σπουδαία υπηρεσία (των νόμων) που καθιερώθηκαν, και τη δεύτερη
υπηρεσία σε αυτόν που κερδίζει τη δεύτερη νίκη και με τον ίδιο τρόπο πρέπει να δώσουμε τις
υπηρεσίες που ακολουθούν στους επόμενους.
(Μετάφραση: Ελ.Κ. Βολονάκη)
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ΑΡ
ΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΗΣ
H ζω
ωή του
Ο Αριστοτέλη
ης γεννήθηκ
κε το 384 π.Χ. στα Στάγγειρα, μια
μικρή
ή πόλη της Χαλκιδικής,
Χ
η οποία βρισ
σκόταν σε μιια περιοχή
που υπαγόταν
υ
σττη δικαιοδοσ
σία του βασιλιά της Μα
ακεδονίας.
Κατα
αγόταν από επιφανή καιι πλούσια οιικογένεια. Ο πατέρας
του Νικόμαχος ανήκε στο γένος τωνν Ασκληπιά
άδων και,
σύμφ
φωνα με την παράδοση, ήταν προσω
ωπικός γιατρ
ρός, φίλος
και σύμβουλος
σ
τοου βασιλιά Αμύντα
Α
Β΄, πατέρα του Φιλίππου
Β΄ τη
ης Μακεδονία
ας. Η μητέρα
α του, Φαισττίδα, είχε γενννηθεί στη
Χαλκ
κίδα. Ο Αρισ
στοτέλης πέέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής
του στην
σ
Πέλλα, στη μακεδοννική Αυλή. Οι
Ο γονείς του
υ πέθαναν
όταν ήταν ακόμ
μη παιδί. Τη
ην ανατροφή του ανέλλαβε ένας
συγγεενής του, ο Πρόξενος, το γιο τουυ οποίου, Νικάνορα,
Ν
υιοθέέτησε αργότεερα ο ίδιος και
κ τον πάντρρεψε με την κόρη του,
Πυθιά
άδα.
Σ ηλικία δεκ
Σε
καεπτά ετών (367 π.Χ.) εγκατέλειψε
ε
την πατρίδα
α του και εγκκαταστάθηκεε στην
Αθήννα, όπου έζη
ησε ως μέτοοικος. Εκεί έγινε
έ
μέλος της Ακαδημ
μίας του Πλλάτωνα και έδειξε
ιδιαίττερο ενδιαφέέρον για επισ
στημονικές δραστηριότη
ητες που διεξάγονταν σττους κόλπου
υς της.
Προττίμησε αντί να
ν γίνει γιαττρός, όπως ο πατέρας το
ου, να ασχολληθεί με τη φιλοσοφία και
κ τις
επισττήμες. Στην Ακαδημία έμεινε είκοσιι χρόνια (367-347 π.Χ.),, ως το θάνα
ατο του δασκ
κάλου
του, και γι’ αυτόό το διάστημ
μα δεν υπάρρχουν πολλέςς πληροφορίίες. Πάντως,, ένα από τα
α λίγα
έργα του που μπορούν να χρρονολογηθούύν, ο διάλογο
ος Γρύλος ή Περί ρητορρικής, φαίνετται ότι
δημοσιεύθηκε μεετά το 360 π.Χ.
π
Όταν ο Αριστοτέληςς έφτασε στη
ην Αθήνα ο Πλάτωνας έλειπε
έ
στη Σικελία
Σ
(είχεε πάει εκεί γιια να πείσει τον τύραννο
ο ∆ιονύσιο το Νεότερο ννα συμμερισττεί τις
ιδέες του), την οπ
ποία επισκέφ
φθηκε πολλές φορές τα επόμενα
ε
χρόννια. Η Ακαδδημία όμως εκείνη
ε
την εποχή
ε
εξασφάλιζε την καλύτερη εκπαίδευση
ε
στην Ελλά
άδα και είνα
αι σίγουρο ότι ο
Πλάττωνας, και κα
ατ’ επέκταση
η η πλατωνικ
κή φιλοσοφία
α, είχε καθοριστική επίδραση στη ζω
ωή και
στο έργο
έ
του. Εκ
κτός από τοον Πλάτωνα, στη σχολή ο Αριστοτέέλης γνώρισεε τον Εύδοξξο τον
Κνίδιιο, τον Ηρακ
κλείδη τον Πόντιο
Π
και τοον Ξενοκράττη. ∆εν υπάρρχουν πολλέςς πληροφορίίες για
το ρόόλο που διαδδραμάτισε στην
σ
Ακαδημ
μία ως φοιτη
ητής, καθώς και για τις σ
σχέσεις του με το
δάσκαλό του. Είχε
Ε
σίγουρρα μεγάλη έφεση στη
η φιλοσοφίία και στιςς επιστήμεςς και
πρωτταγωνιστούσε στις σημανντικότερες συζητήσεις.
σ
Επιπλέον,
Ε
σύύμφωνα με κκάποια παρά
άδοση,
δεν δεχόταν
δ
ανεπ
πιφύλακτα όλες
ό
τις θεω
ωρίες του Πλλάτωνα. Ένα
α διάστημα είχε κερδίσεει την
εύνοιιά του –εκείννος τον αποκαλούσε «ανναγνώστη» και
κ «νου στη
ης σχολής»––, αλλά αργό
ότερα,
όταν οι απόψεις τους
τ
διαφοροοποιήθηκαν, δημιουργήθθηκαν ανάμεσ
σά τους σοβα
αρές διαφορές και
ενδεχχομένως υπήρξε ένταση στις
σ σχέσεις τους. Σε μετταγενέστερουυς μάλιστα χχρόνους ορισ
σμένοι
τον κατηγόρησαν
κ
ν για απρεπή συμπεριφορρά απέναντι στον
σ
Πλάτωννα – ενδεχομ
μένως οι φίλοι του
Σπεύσιππου. Το διάστημα που
π έμεινε στην
σ
Αθήνα,, τη δεύτερη
η δεκαετία, έγραψε μερ
ρικούς
διαλόόγους πλατω
ωνικού ύφουςς, και κάποια
α από τα σπο
ουδαιότερα έργα του ποου αφορούσα
αν στη
λογικ
κή, στη θεωρία της γλώ
ώσσας και στη ρητορική
ή. Επίσης, ίσ
σως δίδαξε και ο ίδιος, μόνο
ρητορρική, ενώ αννταγωνιζότανν τον Ισοκρά
άτη. ∆εν είνναι γνωστό αν
α ήταν μαθη
ητής του, ωσ
στόσο
κανέννας άλλος συυγγραφέας, εκτός
ε
από τοον Όμηρο, δεν μνημονεύύεται συχνόττερα στη Ρηττορική
του.
Μ
Μετά
το θάνα
ατο του Πλάτωνα, το 3477 π.Χ., ο Αριστοτέλης εγγκατέλειψε ττην Αθήνα κα
αι την
Ακαδδημία. Κατά μια άποψη στην
σ
απόφασ
σή του αυτή συνέβαλε τοο γεγονός ότιι τη διεύθυνσ
ση της
σχολή
ής ανέλαβεε ο ανιψιόςς του Πλά
άτωνα, Σπεύ
ύσιππος, τοου οποίου τις απόψειςς δεν
ενστεερνίζονταν ούτε ο ίδιος ούτε
ο
ο Ξενοκ
κράτης ούτε ο Θεόφραστοος. Εντούτοιις, η συγκεκρ
ριμένη
απόφ
φαση ενδέχετται να είχε και πολιτικ
κό χαρακτήρ
ρα – ήταν μάλλον
μ
συνυυφασμένη με
μ την
αντίδδραση των Αθηναίων
Α
στη
ην επεκτατικ
κή πολιτική του Φιλίπποου, με την Α
Αυλή του οπο
οίου ο
ίδιος είχε στενούςς δεσμούς. Έτσι,
Έ
έφυγε από
α την Αθή
ήνα και, έπειττα από πρόσ
σκληση του Ερμία,
Ε
του τυράννου
τ
τωνν Αταρνών και
κ της Άσσοου –πρώην δο
ούλου και μα
αθητή της Ακκαδημίας– μετέβη
μ
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στην Άσσο της Τρωάδας. Ο Ερμίας είχε δημιουργήσει γύρω του ένα μικρό κύκλο από οπαδούς
του Πλάτωνα και φαίνεται ότι ήταν ο φιλόσοφος-βασιλιάς που μάταια εκείνος αναζητούσε στη
Σικελία. Ο Αριστοτέλης έμεινε στην Άσσο τρία χρόνια και παντρεύτηκε την Πυθιάδα, ανιψιά
και θετή κόρη του Ερμία. Μαζί της απέκτησε μία κόρη, στην οποία έδωσε το ίδιο όνομα. Μετά
το θάνατο της Πυθιάδας, αργότερα στην Αθήνα, είχε μόνιμο δεσμό με την Ερπυλλίδα και μαζί
της απέκτησε ένα γιο, το Νικόμαχο. Την περίοδο της διαμονής του στην Άσσο χρονολογούνται
πολλές έρευνές του που αφορούν στη βιολογία.
Στη συνέχεια έφυγε από τη Μικρά Ασία, για άγνωστους λόγους, και μετοίκησε στη
Μυτιλήνη (345 π.Χ.), όπου συνδέθηκε με το Θεόφραστο, τον πιο πιστό μαθητή και συνεργάτη
του και διάδοχό του στη σχολή. Εκεί έμεινε δύο χρόνια.
Το διάστημα 343-342 π.Χ. και έπειτα από πρόσκληση του Φιλίππου, για τον οποίο είχε
ακούσει πολλά από τον Ερμία, πήγε στη Μακεδονία –αρχικά στην Πέλλα και μετά στο
ανάκτορο της Μιέζας–, όπου ανέλαβε τη διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευση του Αλεξάνδρου,
που ήταν τότε δεκατριών ετών. Όσον αφορά στην εκπαίδευση του διαδόχου του μακεδονικού
θρόνου, δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες και τα δύο γράμματα του Αλεξάνδρου προς τον
Αριστοτέλη, που είναι γνωστά από τον Πλούταρχο, είναι μάλλον απόκρυφα. Στο επίκεντρο της
διδασκαλίας του βρίσκονταν ο Όμηρος και οι τραγικοί ποιητές. Με την ευκαιρία αυτή,
μάλιστα,ο φιλόσοφος αναθεώρησε για το μαθητή του το κείμενο της Ιλιάδας, συνέθεσε τα
συγγράμματα Περί βασιλείας και Περί αποικιών και συνέλαβε την ιδέα των Πολιτειών του. Οι
σχέσεις των δύο αντρών ουδέποτε διακόπηκαν εντελώς, αλλά δεν υπάρχουν και ενδείξεις ότι
συνεχίστηκε η φιλία τους αφότου έληξε η κηδεμονία του Αλεξάνδρου το 340 π.Χ., όταν
ορίστηκε αντιβασιλέας. Τότε ο Αριστοτέλης εγκαταστάθηκε πιθανότατα στα Στάγειρα.
Το 339/338 π.Χ. πέθανε ο Σπεύσιππος και διευθυντής της Ακαδημίας έγινε ο Ξενοκράτης.
Ανάμεσα στους πιθανούς διαδόχους συγκαταλεγόταν και ο Αριστοτέλης, επειδή, όμως, έμεινε
στη Μακεδονία και δεν πήγε στην Αθήνα να υποβάλει υποψηφιότητα, διευθυντής εκλέχτηκε ο
Ξενοκράτης. Το γεγονός αυτό ήταν η κυριότερη αφορμή για να αποχωρήσει από την Ακαδημία.
Στη Μακεδονία έμεινε έως το 335/334 π.Χ., λίγο μετά τη δολοφονία του Φιλίππου, οπότε
τη διακυβέρνηση του κράτους ανέλαβε ο Αλέξανδρος. Τότε επέστρεψε στην Αθήνα και άρχισε
η πιο γόνιμη περίοδος της ζωής του. Στην περιοχή που βρισκόταν κοντά στο ναό που ήταν
αφιερωμένος στο Λύκειο Απόλλωνα και στις Μούσες, μεταξύ του Λυκαβηττού και του
ποταμού Ιλισού, μίσθωσε κτήματα, αφού ως ξένος δεν είχε το δικαίωμα να αποκτήσει δική του
περιουσία, και ίδρυσε μια σχολή, το Λύκειο. Η σχολή αυτή ονομάστηκε «Περίπατος» διότι τα
μέλη της συζητούσαν περπατώντας στους κήπους και οι οπαδοί του Αριστοτέλη
«Περιπατητικοί». Ο Αριστοτέλης έκανε κάθε πρωί περιπάτους με τους μαθητές του και
συζητούσε περίπλοκα φιλοσοφικά ζητήματα (που άπτονταν της λογικής, της φυσικής και της
μεταφυσικής) τα οποία ενδιέφεραν περιορισμένο αριθμό ατόμων, ενώ το απόγευμα ή το βράδυ
ανέπτυσσε πιο εύληπτα θέματα μπροστά σε ευρύτερο ακροατήριο (που είχαν σχέση με τη
ρητορική, τη σοφιστική και την πολιτική). Το Λύκειο ήταν ένα ίδρυμα διαφορετικό από την
Ακαδημία του Πλάτωνα· είχε χαρακτήρα περισσότερο επιστημονικό παρά φιλοσοφικό. Τους
μαθητές δεν τους ένωναν θρησκευτικοί δεσμοί και κοινοί κανόνες ζωής, ούτε κάποιο πολιτικό
σχέδιο κοινής δράσης – εξάλλου αρκετοί από αυτούς ήταν μέτοικοι. Ασχολούνταν κυρίως με
εξειδικευμένες επιστημονικές έρευνες υπό την καθοδήγηση και τις υποδείξεις του δασκάλου
τους. Ο Αριστοτέλης συγκέντρωσε ενδεχομένως εκατοντάδες χειρόγραφα και δημιούργησε έτσι
την πρώτη μεγάλη βιβλιοθήκη, που αποτέλεσε πρότυπο για τις βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας
και της Περγάμου. Επίσης, συνέλεξε χάρτες και αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούσε,
ιδιαίτερα στη φυσική, για να είναι πιο κατανοητά όσα δίδασκε. Στο εγχείρημά του αυτό δεν
αποκλείεται να τον βοήθησε οικονομικά ο Αλέξανδρος. Σύμφωνα με τις πηγές, οι μαθητές του
«διοικούσαν» επί δέκα μέρες ο καθένας και δειπνούσαν μαζί, ενώ μία φορά το μήνα
οργανωνόταν και ένα συμπόσιο. Περισσότερα όμως στοιχεία για το έργο της σχολής δεν
υπάρχουν. Ο Αριστοτέλης διηύθυνε το Λύκειο επί δεκατρία χρόνια (336/335-323/322 π.Χ.) και
αυτό το διάστημα έγραψε σπουδαία έργα με αντικείμενο τη φιλοσοφία, την ηθική, τη βιολογία
και την ψυχολογία. Παράλληλα, άρχισε την οργάνωση της έρευνάς του και την ταξινόμηση των
επιστημών, τις οποίες προώθησε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Μετά την αποχώρηση του
Αριστοτέλη τη διεύθυνση της σχολής ανέλαβε ο Θεόφραστος, ο οποίος ασχολήθηκε, μεταξύ
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άλλω
ων, με τη φυυσική και κυυρίως με τη βοτανική. Αυτό
Α
το διάσ
στημα η σχοολή άκμασε και ο
αριθμ
μός των μαθη
ητών αυξήθη
ηκε – λέγεταιι μάλιστα ότι έφτασε τα δύο
δ χιλιάδεςς άτομα.
Μ
Μετά
το θάννατο του Θεόφραστου, το
τ 287 π.Χ.,, τη διεύθυννση του Λυκκείου ανέλαβαν ο
Στράττων από τη Λάμψακο
Λ
(2287-269 π.Χ..), ο Λύκων (269-225 π.Χ
Χ.) και ο Κρριτόλαος (22
25-143
π.Χ.). Στη συνέχεεια η σχολή άρχισε
ά
να πα
αρακμάζει κα
αι τελικά κατταστράφηκε το 84 π.Χ.
Σ
Στην
Αθήνα ο Αριστοττέλης κατείχχε σημαντική θέση καιι έχαιρε μεγγάλης εκτίμ
μησης.
Ωστόόσο, μετά το θάνατο του
τ
Μεγάλου Αλεξάνδρ
ρου, το 3233 π.Χ., οπόττε ενισχύθηκε το
αντιμ
μακεδονικό ρεύμα, οι διασυνδέσεις
δ
ς του με το
ους Μακεδόόνες κίνησα
αν υποψίες στους
Αθηνναίους, οι οποίοι
ο
έπαψ
ψαν να είνα
αι ευνοϊκά διακείμενοι
δ
απέναντί τυυο. Ωστόσο
ο, στη
δυσαρέσκεια προος το φιλόσοφο θα πρέπεει να συνέβα
αλε και η δια
αμάχη μεταξύύ των σχολώ
ών του
Πλάττωνα και τουυ Ισοκράτη. Ο ∆ημόφιλοος τον κατηγόρησε για ασ
σέβεια, διότιι είχε γράψει έναν
παιάννα –τον Ύμννον στην αρεετή–, έναν ύμ
μνο που καττά παράδοση
η αφιέρωνανν στον Απόλλλωνα,
για να εγκωμιάσεει έναν κοινόό θνητό, το φίλο
φ
του, Ερ
ρμία, που είχχε βρει τραγιικό θάνατο. Έγινε
δίκη εναντίον του,
τ
αλλά για τη διεξξαγωγή τηςς ελάχιστες πληροφορίίες υπάρχου
υν. Ο
Αριστοτέλης, για να αποφύγεει την καταδίίκη του, αποσ
σύρθηκε στη
η Χαλκίδα, σ
στην Εύβοια,, όπου
η οικ
κογένεια τηςς μητέρας τοου είχε ένα σπίτι και μια
μ μακεδονιική φρουρά φρόντιζε γιια την
ασφά
άλειά του. Εκεί πέθανε το
τ 322 π.Χ.,, σε ηλικία 63 ετών, απ
πό μια αρρώσ
στια που τον είχε
ταλαιιπωρήσει πολλά χρόνια. Ο ∆ιογένηςς ο Λαέρτιοςς έχει διασώσ
σει τη διαθή
ήκη του, σύμ
μφωνα
με τη
ην οποία μερρίμνησε για τους συγγενείς του, εξασφάλισε τοους δούλουςς του και μά
άλιστα
φρόντισε και για την απελλευθέρωση κάποιων.
κ
Εκ
κτελεστή τη
ης διαθήκηςς είχε ορίσεει τον
Αντίπ
πατρο, Μακεεδόνα κυβερννήτη της Αθή
ήνας, και διεευθυντή της σχολής
σ
το Θ
Θεόφραστο.
Γ την εμφά
Για
άνιση και τονν τρόπο ζωής του Αριστοτέλη δεν υπ
πάρχουν πολλλές πληροφ
φορίες.
Λέγετται ότι ήτανν φαλακρός,, με αδύνατα
α πόδια καιι μικρά μάτιια, ότι τραύλιζε και ότιι ήταν
ιδιαίττερα καλοντυυμένος. Επίσ
σης, αναφέρεται ότι είχεε ειρωνική διάθεση και ή
ήταν ετοιμόλλογος.
Ορισμένοι εχθροοί του τον παρουσίαζαν
π
ν θηλυπρεπή
ή και μαλθα
ακό, και υποοστήριζαν ότι, σε
αντίθθεση με τον Πλάτωνα, δεν είχε τόσ
σο καλό χαρακτήρα, όττι ήταν ακόλαστος, άφρ
ρονας,
αγροίίκος, φιλάργγυρος, αχάρριστος και κόλακας.
κ
∆ιέδιδαν μάλιιστα ότι συμμετείχε κα
αι στη
δηληττηρίαση τουυ Αλεξάνδρου. Ωστόσοο, αυτές οι κακολογίες –που έχουυν ανατραπεί από
ασφα
αλείς πληροφ
φορίες που υπάρχουν
υ
γιια το βίο του καθώς κα
αι από όσα ο ίδιος αναφ
φέρει–
προέρρχονταν πιθα
ανότατα απόό τα μέλη τω
ων σχολών το
ου Σπεύσιππου και του ΙΙσοκράτη, απ
πό τον
Επίκοουρο για λόόγους αντιζη
ηλίας, από τους οπαδούς της αντιιμακεδονικήςς παράταξηςς που
ήθελα
αν να τον διώξουν
δ
απόό την πόλη και
κ από του
υς Μεγαρικοούς με τους οποίους ήταν σε
οξύτα
ατη διαμάχη. Εξάλλου, η διαθήκη του –αν εξαιρέσει κανείςς τις εκφράσ
σεις από τα Ηθικά
Η
Νικομ
μήδεια, τον ύμνο
ύ
για τον Ερμία, τον ενεπίγραφο
ε
ανδριάντα
α
τοου στους ∆ελλφούς, την ελλεγεία
προς τιμήν του Ευυδήμου και τη
τ σχέση τουυ με τον Ανττίπατρο– μαρρτυρεί ότι ο φ
φιλόσοφος διέθετε
ευγεννικό φρόνημα
α ήταν ενάρεετος και σωσ
στός.

Η αρ
ριστοτελική
ή φιλοσοφίία και η επίίδρασή τηςς
Όταν ο Αριστοτέλλης άρχισεε το
συ
υγγραφικό τοου έργο η ελλληνική φιλοσοφία
είχχε ήδη πάνω
ω από 200 χρόνια ζωή
ής. Το
διάστημα
α
αυτό
οι
Προσωκρα
ατικοί
πρ
ροσπάθησαν να εξηγήσ
σουν τη σύσ
σταση
το
ου κόσμου και
κ αναζήτησ
σαν στη φύση το
υλλικό από τοο οποίο προοήλθαν όλα
α. Για
κά
άποιους, λοιιπόν, αυτό ττο υλικό ήτταν το
νεερό, για μερικούς το χώ
ώμα, για άλλλους η
φω
ωτιά και για ορισμένους ο αέρας. Τελλικά ο
∆η
ημόκριτος ανακάλυψε
α
τοο άτομο. Κα
ατόπιν
οιι σοφιστές στράφηκαν στη μελέτη
η του
ώπου και τω
ων πνευματικ
κών του επιδόσεων, γεγονός που ώθη
ησε το Σωκρράτη να ασχο
οληθεί
ανθρώ
με τοους νόμους που
π διέπουν το ανθρώπιννο πνεύμα και να ορίσειι με έννοιες όλα τα πράγγματα.
Έτσι,, ο μαθητής του,
τ
ο Πλάτω
ωνας, κατέλη
ηξε στις ιδέεςς και θεώρησ
σε τα πάντα απομιμήσειςς τους.
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Ο Αριστοτέλης, στη συνέχεια, βασιζόμενος στα επιτεύγματα της ελληνικής φιλοσοφίας,
διαμόρφωσε τη φιλοσοφία του σε επιστήμη των εννοιών.
Μετά το Σωκράτη και τον Πλάτωνα ο Αριστοτέλης ήταν ο τελευταίος μεγάλος φιλόσοφος
που επηρέασε τη σκέψη των αρχαίων. Το σύστημά του ήταν πρωτότυπο και σε αυτό
διαφαίνεται η οργανική ενότητα του ελληνικού πνεύματος. Ο Αριστοτέλης κάλυψε όλους τους
τομείς της επιστήμης, ενώ αρκετές από τις σύγχρονες επιστήμες έχουν τις βάσεις τους στη δική
του έρευνα. Ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε συστηματικά με τη λογική, τη μεταφυσική, τη
φυσική, την ηθική, την πολιτική φιλοσοφία, τη ζωολογία, την ψυχολογία, τη φιλολογία και την
αισθητική.
Η φιλοσοφία του επηρέασε του οπαδούς της σχολής του, αλλά και άλλες φιλοσοφικές
σχολές. Αρκετοί, μάλιστα, μελέτησαν και προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το έργο του. Στα
ρωμαϊκά χρόνια τα χειρόγραφά του, που ανακαλύφθηκαν μαζί με το προσωπικό του αρχείο
στην Τρωάδα, μεταφέρθηκαν στη Ρώμη, όπου αντιγράφηκαν και έγιναν ευρέως γνωστά. Την
περίοδο του χριστιανισμού η εκκλησία σε Ανατολή και ∆ύση βασίστηκε στην αριστοτελική
σκέψη για να θεμελιώσει τα δόγματά της, ενώ τον 8ο αιώνα απασχόλησε τους Άραβες και τους
Ιουδαίους, οι οποίοι αργότερα τη διέδωσαν στους λαούς της Ευρώπης. Το Μεσαίωνα τα έργα
του Αριστοτέλη μελετούνταν συστηματικά, ενώ την περίοδο της Αναγέννησης η ∆ύση
ανακάλυψε εκ νέου τον Αριστοτέλη και αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον των επιστημόνων για
τα έργα του μεγάλου φιλοσόφου. Ο Μελάγχθων προώθησε τη μελέτη τους στα γερμανικά
πανεπιστήμια, ενώ οι ιησουίτες θεμελίωσαν τη μεταφυσική τους με βάση τη μέθοδο του
Αριστοτέλη. Με κριτική ματιά μελέτησαντα συγγράμματά του ο Γαλιλαίος, ο Καρτέσιος και
αργότερα ο Κάντιος και πολλοί άλλοι. Από τις αρχές του 19ου αιώνα και μετά έγινε μια
προσπάθεια να συνδεθεί το αριστοτελικό σύστημα με τη νεότερη και τη σύγχρονη σκέψη.

Αριστοτέλης και Πλάτωνας
Οι δύο μεγάλοι φιλόσοφοι Πλάτωνας και Αριστοτέλης, μέσα από τον τρόπο σύλληψης του
σκοπού και του αντικειμένου της φιλοσοφίας, αποτέλεσαν δύο ιδιαίτερα σημαντικά πρότυπα,
με αποτέλεσμα από τον 4ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα να επηρεάζουν τους μεταγενέστερους
φιλοσόφους και επιστήμονες.
Ο Πλάτωνας ήταν αριστοκράτης, γόνος παλιάς, επιφανούς οικογένειας βασιλέων και
νομοθετών και σκοπός της φιλοσοφίας του ήταν η ηθική και πολιτική αναγέννηση της
κοινωνίας. Αντίθετα, ο Αριστοτέλης καταγόταν από μια αρκετά πλούσια οικογένεια της
Μακεδονίας, ως ξένος δεν είχε δικαίωμα να συμμετάσχει άμεσα στην πολιτική ζωή της Αθήνας
και γι’ αυτόν η φιλοσοφία ήταν αυτοσκοπός και εξυπηρετούσε απλώς την έμφυτη ανάγκη του
ανθρώπου για γνώση. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι οι δύο μεγάλοι φιλόσοφοι αντιλαμβάνονταν
διαφορετικά το αντικείμενο της φιλοσοφίας.
Για τον Πλάτωνα η φιλοσοφική θεωρία ξεχωρίζει από την εμπειρική γνώση και, αν στραφεί
στα δικά της αντικείμενα, τις ιδέες, θα επιτευχθεί η ηθικοπολιτική αναγέννηση. Αυτό μπορεί να
υλοποιηθεί με βάση μια τάξη θεμελιωμένη στις αξίες που μόνο ο φιλόσοφος αντιλαμβάνεται.
Επίσης, δέχεται τη ύπαρξη δύο κόσμων – τη θεωρία των ιδεών, την αθανασία και τη
μετενσάρκωση, και την άποψη ότι η γήινη γνώση προέρχεται από έναν άλλο κόσμο. Για τον
Αριστοτέλη σκοπός της φιλοσοφίας δεν είναι η σύλληψη ενός ιδεώδους κόσμου, καθώς
πιστεύει μόνο στον κόσμο της καθημερινής εμπειρίας, που είναι πολύπλοκος και η επιστήμη
οφείλει να τον περιγράψει. ∆έχεται μόνο μία πραγματικότητα, των καθέκαστον ουσιών –δηλαδή
των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών, των άστρων και της θεότητας–, την οποία
αντιλαμβάνεται κανείς με τις αισθήσεις του. Υπερβαίνει τον πλατωνικό κόσμο των ιδεών και
τελικός σκοπός της φιλοσοφίας του είναι η γνώση. Ο Πλάτωνας αξιοποιεί την «κάθετη»
ιεραρχική δομή και χρησιμοποιεί τη διαλεκτική και τα μαθηματικά, ενώ ο Αριστοτέλης την
οριζόντια «δομή».
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η πραγματικότητα αποτελείται από γένη, καθένα από τα οποία
είναι αντικείμενο μιας επιστήμης και έχει τις δικές του αρχές. Υποστηρίζει δηλαδή την
αυτονομία και την ανεξαρτησία των επιστημών, αντίθετα από το πυραμιδικό πρότυπο του
Πλάτωνα, σύμφωνα με το οποίο όλες εξαρτώνται από τη φιλοσοφία και την απαγωγική διάταξη
της γνώσης που εκείνος έχει προτείνει. Στα μέσα λοιπόν του 4ου αιώνα π.Χ. έγινε μια
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προσπάθεια να μην ενταχθεί η γνώση σε ένα ενιαίο σύστημα, ενώ με κάθε επιστήμη
ασχολούνταν πλέον μια ομάδα ειδικών μελετητών.
Σε ό,τι αφορά τον κοινό χώρο κάθε επιστήμης και κάθε μορφής γνώσης και ανθρώπινης
επικοινωνίας, κατά τον Αριστοτέλη αυτός είναι η γλώσσα, ο λόγος. Πρόκειται για το όργανο
που βοηθά στην κατανόηση του κόσμου. Χάρη σε αυτόν η φιλοσοφία μπορεί να έχει πρόσβαση
σε κάθε μορφή γνώσης. Ο φιλοσοφικός λόγος, ως λόγος ενοποιητικός, μετατρέπεται σε
θεολογία. Σε αντίθεση όμως με τον Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης δεν ισχυρίζεται ότι συνάγει
επιστημονικά τον κόσμο από το Θεό. Η θεολογία δεν έχει γι’ αυτόν κυρίαρχο ρόλο μεταξύ των
επιστημών.
Επιπλέον, ο Αριστοτέλης διακρίνει την ουσία από την ύπαρξη, τη μορφή από την ύλη, και
συνδέει την αλήθεια με τη σκέψη. Υποστηρίζει ότι η αλήθεια είναι μια λογική συνοχή που
υπάγεται στην κρίση και στη συμφωνία μεταξύ των εννοιών – η αποκάλυψη του είναι.
Προβληματίζεται επίσης για το τι είναι το ον και επιχειρεί να εξηγήσει το θέμα της
ατομικότητας.
Βασικά στοιχεία της επιστήμης είναι, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η απόδειξη που
συνδέεται με τους γλωσσικούς κανόνες δόμησης του συλλογισμού. Οι αποδείξεις στηρίζονται
σε προκείμενες αρχές και αίτια που επαληθεύονται με την εμπειρία. Ωστόσο, η εμπειρία δεν
έχει σχέση με το πείραμα, αλλά στηρίζεται στην αισθητηριακή παρατήρηση και δηλώνει την
πραγματικότητα και την αλήθεια για τη φύση του κόσμου. Σκοπός της επιστήμης δεν είναι η
διατύπωση γενικών νόμων αλλά η διείσδυση στη δομή όλων των όντων.

Το έργο του
Τα συγγράμματα του Αριστοτέλη χωρίζονται σε εξωτερικούς λόγους και σε ακροαματικούς
ή πραγματείες. Οι πρώτοι απευθύνονταν σε ευρύ κοινό, γι’ αυτό και δεν είχαν πολλές
λεπτομέρειες ούτε επιστημονική ορολογία. Είναι έργα λογοτεχνικού χαρακτήρα, έχουν
διαλογική μορφή , ανάγονται στην πρώτη περίοδο της ζωής του φιλοσόφου και μαρτυρούν
επιδράσεις από το δάσκαλό του. Οι ακροαματικοί λόγοι είναι ακροάσεις, δηλαδή παραδόσεις
τις οποίες χρησιμοποιούσε ο φιλόσοφος στα μαθήματά του και συχνά αποτελούσαν τη βάση για
προφορική ανάπτυξη ορισμένων θεμάτων. Αντίγραφα αυτών των λόγων μπορούσαν να έχουν οι
ακροατές, που κρατούσαν και σημειώσεις τις οποίες διένειμαν στο αναγνωστικό κοινό. Μας
είναι γνωστοί από αποσπάσματα που μνημονεύουν αρχαίοι συγγραφείς και από τρεις
καταλόγους που έχουν σωθεί. Ο παλαιότερος από αυτούς χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ.,
βρίσκεται στο Ε΄ βιβλίο του έργου Βίοι Φιλοσόφων του ∆ιογένη του Λαέρτιου και
περιλαμβάνει 146 τίτλους από το Corpus Aristotelicum. Ο άλλος κατάλογος αποδίδεται στον
Ησύχιο από τη Μήλο (6ος αιώνας π.Χ.) και περιέχει 192 τίτλους, από τους οποίους τους 132
αναφέρει ο ∆ιογένης. Τον τρίτο κατάλογο, που δεν είναι πλήρης, έχουν διασώσει Άραβες
συγγραφείς του 13ου αιώνα και, σύμφωνα με τους ίδιους, τον πήραν από κάποιον Πτολεμαίο.
Το πιθανότερο είναι ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος αναπαράγει εκείνον του Ανδρόνικου του
Ρόδιου. Τα συγγράμματα όμως που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας αποτελούν μόνο ένα μικρό
μέρος όσων απαριθμούνται στους διάφορους καταλόγους. Από εκείνα μάλιστα που έγραψε ο
Αριστοτέλης όταν φοιτούσε στην Ακαδημία και προορίζονταν για το ευρύ κοινό δεν έχει σωθεί
τίποτε. Αυτά που έχουν φτάσει ως εμάς ανάγονται στη δεύτερη παραμονή του στην Αθήνα,
όταν διηύθυνε το Λύκειο.
Στους τρεις αρχαίους καταλόγους έχουν διασωθεί πάνω από 200 τίτλοι έργων που άλλοτε
αποδίδονταν στο μεγάλο φιλόσοφο. Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς επαναλαμβάνονται,
γεγονός που σημαίνει ότι οι κατάλογοι αναφέρονται σε διαφορετικά χειρόγραφα. Επίσης, τα πιο
εκτενή κείμενα δεν συνιστούν ενιαία σύνολα αλλά συλλογές κειμένων για συναφή θέματα, ενώ
τα επιμέρους είναι οι αρχικές ενότητες τις οποίες συνέδεσαν είτε ο Αριστοτέλης είτε οι εκδότες
του. Από τα κείμενα που έχουμε στη διάθεσή μας ελάχιστα είναι διαμορφωμένα, ενώ κάποια τα
έχουν επεξεργαστεί και συμπληρώσει μεταγενέστεροι. Συνεπώς, το Corpus που σώζεται
δημοσιεύθηκε με τη μορφή σημειώσεων, μερικά όμως έργα είναι πιο άρτια και σωστά
διαρθρωμένα. Όταν πέθανε ο Αριστοτέλης ορισμένα συγγράμματα είχαν μια περισσότερο ή
λιγότερο ολοκληρωμένη μορφή, ενώ άλλα είχαν κατατμηθεί σε επιμέρους διατριβές. Από αυτά
προέκυψε η πρώτη εκτενής έκδοση, την οποία χρησιμοποίησαν οι Περιπατητικοί και την
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έλαβαν σοβαρά υπόψη τους οι Επικούριοι και ο Ζήνων ο Κιτυεύς. Η κατάσταση αυτή άλλαξε
τον 1ο αιώνα μ.Χ. Στην αρχή μάλιστα της Ελληνιστικής Περιόδου οι Περιπατητικοί –και τα
κείμενα που τους αντιπροσώπευαν– δεν μπορούσαν να συναγωνιστούν τους Επικούριους και
τους Στωικούς. Αργότερα, οι Ρωμαίοι, οι οποίοι μελέτησαν τα έργα των Ελλήνων φιλοσόφων,
προσανατολίστηκαν σε πιο ρεαλιστικά κείμενα, που ανταποκρίνονταν καλύτερα στις
απαιτήσεις της ζωής και στα δεδομένα της ρωμαϊκής παράδοσης.
Τα χειρόγραφα του Αριστοτέλη περιήλθαν μετά το θάνατό του στο Θεόφραστο και όταν
πέθανε και ο τελευταίος, η βιβλιοθήκη του κατέληξε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο στη μικρή πόλη
της Τρωάδας Σκήψη. Εκεί ανακάλυψε τα μισοκατεστραμμένα χειρόγραφα ο Απελλικών από
την Ιωνία. Η βιβλιοθήκη στη συνέχεια μεταφέρθηκε από το Σύλλα στη Ρώμη και τα έργα του
Αριστοτέλη εκδόθηκαν για πρώτη φορά στα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. από τον Ανδρόνικο το
Ρόδιο, ενδέκατο διευθυντή της σχολής, και τον Τυραννίωνα από τη Μικρά Ασία. Η νέα αυτή
έκδοση των έργων του μεγάλου φιλοσόφου ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της αυτή που έχουμε
και εμείς σήμερα στη διάθεσή μας. Τα έργα τα κατέταξε και τα αντιμετώπισε με μεγάλη
προσοχή· δεν έγινε καμία προσθήκη και δεν αλλοιώθηκαν οι ιδέες και οι απόψεις του
Αριστοτέλη. Γεννήθηκε λοιπόν ένα πλήρες σύστημα της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη με
σχετικά λίγους τίτλους. Ο Ανδρόνικος έγραψε τα πρώτα ερμηνευτικά σχόλια στο Corpus
Aristotelicum και μετά ακολούθησαν και άλλοι υπομνηματιστές. Με τα συγγράμματα του
Αριστοτέλη ασχολήθηκαν πολυάριθμοι σχολιαστές κατά την αρχαιότητα και το Μεσαίωνα,
ορισμένοι από τους οποίους διαστρέβλωσαν τη σκέψη του και πρόσθεσαν δικά τους σχόλια. Οι
πρώτοι από αυτούς όμως φρόντισαν να καταδείξουν την αντίθεση ανάμεσα στον Πλάτωνα και
τον Αριστοτέλη, ενώ αργότερα με τον Πορφύριο έγινε προσπάθεια να εναρμονιστούν οι δύο
φιλόσοφοι. Με τον υπομνηματισμό του έργου του Αριστοτέλη ασχολήθηκαν και οι
Νεοπλατωνικοί. Τα υπομνήματα που έχουν σωθεί συγκαταλέγονται στα σπουδαιότερα
επιτεύγματα της αρχαιότητας. Οι σημαντικότεροι σχολιαστές είναι ο Αλέξανδρος ο
Αφροδισεύς, ο Αμμώνιος, ο Θεμίστιος, ο Φιλόπονος, ο Σιμπλίκιος, ο Βοέτιος και κυρίως ο
Θωμάς ο Ακινάτης. Τα κείμενά τους έχουν εκδοθεί σε 23 τόμους από την Ακαδημία του
Βερολίνου (Commentaria in Aristotelem Graeca [1883-1892]).
Η πρώτη έκδοση των έργων του Αριστοτέλη είναι της Ακαδημίας του Βερολίνου σε πέντε
τόμους, από τον Bekker (1831-1870).
Μια άλλη έκδοση είναι αυτή που έγινε στο Παρίσι από τον οίκο Firmin-Didot, σε πέντε
τόμους (1848-1874).
Το ελληνικό κείμενο των έργων του μεγάλου φιλοσόφου εκδόθηκε στη Λειψία από τον
Teubner. Στην Οξφόρδη από το 1923 άρχισε η κυκλοφορία των 12 τόμων των απάντων του
Αριστοτέλη. Η Loeb Classical Library εξέδωσε επίσης τα άπαντα του Αριστοτέλη.
Στη Γαλλία ο J. Tricot μετέφρασε το μεγαλύτερο μέρος των έργων του φιλοσόφου.
Στον κατάλογο του ∆ιογένη του Λαέρτιου προηγείται μια ομάδα έργων διαλογικής μορφής.
Με βεβαιότητα αναγνωρίζονται 19 διάλογοι, τους οποίους έγραψε πιθανότατα, όπως μαρτυρεί ο
πλατωνικός τους χαρακτήρας, σε νεαρή ηλικία, όταν ήταν μέλος της Ακαδημίας. Στους πιο
πρώιμους διαλόγους του συγκαταλέγονται ο Γρύλος ή Περί ρητορικής και ο Εύδημος ή Περί
ψυχής. Στην ίδια περίοδο ανήκει και ο Προτρεπτικός, που προέτρεπε για τη φιλοσοφική ζωή και
ήταν πολύ γνωστό έργο στην αρχαιότητα. Μεταγενέστεροι διάλογοι είναι το Περί φιλοσοφίας,
στον οποίο περιγράφεται η πρόοδος της ανθρωπότητας, και τα έργα Αλέξανδρος ή Υπέρ
αποίκων και Περί βασιλείας. Για κάποιους διαλόγους όμως γνωρίζουμε μόνο τους τίτλους τους
– Περί δικαιοσύνης, Περί ποιητών, Περί πλούτου, Περί ευχής, Περί ηδονής, Περί ευγενείας, Περί
παιδείας, Ερωτικός, Νήριθος.
Τα συγγράμματα που σώθηκαν χωρίζονται σε ομάδες, που παίρνουν την ονομασία τους από
την επιστημονική περιοχή στην οποία αναφέρονται.
Η ομάδα των πραγματειών με θέμα τη λογική, που ήταν γνωστές από τον 6ο αιώνα π.Χ.,
ονομάζεται Όργανον, δηλαδή «εργαλείο» της φιλοσοφίας. Σε αυτές εξετάζονται τα προβλήματα
της λογικής, της επιστήμης που μελετά τη σκέψη και τους μηχανισμούς της. Το πρώτο από τα
έργα που περιλαμβάνει είναι οι Κατηγορίαι (το είχαν επεξεργαστεί οι μετά τον Αριστοτέλη),
που η γνησιότητά τους έχει αμφισβητηθεί. Ωστόσο τα επιχειρήματα όσων υποστήριξαν αυτή
την άποψη δεν ήταν ιδιαίτερα πειστικά. Το Περί ερμηνείας, που περιλαμβάνει τη θεωρία των
προτάσεων, είναι ένα ακόμη έργο που αμφισβητήθηκε, αλλά η γλώσσα και το περιεχόμενό του
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συνηγορούν για την αυθεντικότητά του. Αναμφισβήτητη είναι η γνησιότητα των έργων
Αναλυτικά πρότερα, Αναλυτικά ύστερα, Τοπικά, Σοφιστικοί έλεγχοι (ήταν πιθανότατα το ένατο
βιβλίο του προηγούμενου συγγράμματος).
Στα συγγράμματα με θέμα τη φύση εξετάζονται προβλήματα της φυσικής, του κλάδου που
ασχολείται με τη γενική θεωρία του φυσικού κόσμου. Πρόκειται για μια ομάδα αναμφισβήτητα
γνήσιων έργων που περιλαμβάνει τα Φυσικά (Ακροάσεις φυσικής), το Περί ουρανού, το Περί
γενέσεως και φθοράς και τα Μετεωρολογικά. Το επόμενο σύγγραμμα του Corpus, το Περί
κόσμου, σίγουρα δεν είναι έργο του Αριστοτέλη. Έχει γραφτεί μεταξύ του 50 π.Χ. και του 100
μ.Χ. και αναμειγνύει στοιχεία αριστοτελικής σκέψης με θέσεις της Στοάς.
Στις πραγματείες ψυχολογίας μελετώνται προβλήματα της ψυχολογίας, της επιστήμης που
έχει αντικείμενό της την ψυχή. Σε αυτά συγκαταλέγονται το Περί ψυχής και μια ομάδα έργων
που είναι γνωστά ως Μικρά φυσικά. Πρόκειται για τα Περί αισθήσεως και αισθητών, Περί
μνήμης και αναμνήσεως, Περί ύπνου, Περί εγρηγόρσεως, Περί της μαντικής της εν τοις ύπνοις,
Περί μακροβιότητος και βραχυβιότητος, Περί ζωής και θανάτου και Περί αναπνοής. Το Περί
πνεύματος, με το οποίο ολοκληρώνεται η σειρά των έργων ψυχολογίας, δεν ανήκει στον
Αριστοτέλη, αφού πρέπει να γράφτηκε το 250 π.Χ. και απηχεί τη διδασκαλία του
Ερασίστρατου.
Ακολουθεί μια ομάδα έργων βιολογίας. Από το πρώτο σύγγραμμα της σειράς, που
ονομάζεται Περί τα ζώα ιστορίαι, κάποια βιβλία είναι νόθα και χρονολογούνται στον 3ο αιώνα
π.Χ. Το Περί ζώων μορίων αποτελεί μια γενική εισαγωγή στη βιολογία. Το Περί ζώων
κινήσεως έχει θεωρηθεί νόθο, αλλά, βάσει πρόσφατων μελετών, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όσο για
τα Περί ζώων πορείας και Περί ζώων γενέσεως, είναι γνήσια έργα του Αριστοτέλη.
Στη συνέχεια ακολουθούν ορισμένα συγγράμματα που είναι νόθα. Συγκεκριμένα, το Περί
ακουστών ανήκει μάλλον στο Στράτωνα, ενώ το Περί χρωμάτων στο Θεόφραστο. Τα
Φυσιογνωμικά, που είναι σύνθεση των δύο παραπάνω έργων, αποδίδονται πιθανότατα σε
Περιπατητικούς. Νόθο έργο είναι επίσης το Περί φυτών, ενώ το Περί θαυμασίων ακουσμάτων
περιλαμβάνει αποσπάσματα από έργα του Θεόφραστου και άλλων συγγραφέων. Τα Μηχανικά
είναι μάλλον σύγγραμμα ενός φιλοσόφου της πρώιμης περιπατητικής σχολής. Τα Προβλήματα
έχουν στοιχεία που παραπέμπουν στην όψιμη περιπατητική σχολή και προέρχονται κυρίως από
το Corpus του Θεόφραστου και από κείμενα της σχολής του Ιπποκράτη. Τα Μουσικά
προβλήματα χρονολογούνται μεταξύ του 300 π.Χ. και του 100 μ.Χ. Το Περί ατόμων γραμμών
δεν πρέπει να είναι πολύ μεταγενέστερο από την εποχή του Ξενοκράτη, το Ανέμων θέσεις και
προσηγορίαι είναι απόσπασμα από την πραγματεία Περί σημείων του Θεόφραστου, ενώ το Περί
Ξενοφάνους, Ζήνωνος, Γοργίου (ή πιο σωστά Περί Μελίσσου, Ξενοφάνους, Γοργίου) έχει
βασιστεί μάλλον σε γνήσια συγγράμματα του Αριστοτέλη, αλλά έχει γραφτεί τον 1ο αιώνα μ.Χ.
Σε ό,τι αφορά τα Μετά τα φυσικά, την παλαιότερη αναφορά βρίσκουμε στο Νικόλαο
∆αμασκηνό. Σε αυτό το έργο εξετάζονται θέματα μεταφυσικής ή οντολογίας, του κλάδου που
ασχολείται με την ουσία των πραγμάτων. Το σύγγραμμα αυτό, σύμφωνα με τον κατάλογο του
Ησύχιου, αποτελούνταν από δέκα βιβλία· από αυτά δηλαδή που μας έχουν σωθεί θα πρέπει να
αφαιρέσουμε τα βιβλία Α, ∆ και Κ.
Στην ομάδα των συγγραμμάτων με θέμα την ηθική, που πραγματεύονται τους κανόνες των
πράξεων του ανθρώπου,συγκαταλέγονται τα Ηθικά Νικομάχεια, τα Ηθικά μεγάλα και τα Ηθικά
Ευδήμεια. Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα Ηθικά Ευδήμεια είναι μεταγενέστερο έργο το οποίο
έγραψε ο μαθητής του Αριστοτέλη Εύδημος, ωστόσο αυτό μάλλον δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα. Η γραμματική και το ύφος του είναι αριστοτελικά και πιθανότατα πρόκειται
για ένα πολύ πρώιμο έργο, που το έγραψε ο Αριστοτέλης όταν βρισκόταν στην Άσσο, μεταξύ
του 348 και του 345 π.Χ. Το Περί αρετών και κακιών γράφτηκε ανάμεσα στον 1ο π.Χ. και τον
1ο μ.Χ. αιώνα και σε αυτό γίνεται μια προσπάθεια συγκερασμού της περιπατητικής ηθικής με
την πλατωνική.
Τα Πολιτικά είναι αναμφίβολα γνήσιο έργο του Αριστοτέλη, το οποίο αποτελείται από
κάποια αυτοτελή δοκίμια που δεν είναι πλήρως επεξεργασμένα. Σε αυτό το σύγγραμμα
εξετάζονται προβλήματα της πολιτικής φιλοσοφίας, του κλάδου που ασχολείται με τη θεωρία
των πολιτευμάτων, της νομοθεσίας και των άλλων θεσμών και φαινομένων της πολιτικής ζωής.
Το πρώτο βιβλίο των Οικονομικών είναι μια πραγματεία που έχει ως βάση της τα Πολιτικά
και τον Οικονομικό του Ξενοφώντα. Το έγραψε μάλλον ο Θεόφραστος ή κάποιος άλλος
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Περιπ
πατητικός. Το
Τ δεύτερο βιβλίο
β
ανάγεεται στο 30 π.Χ. και συννιστά μια συυλλογή ιστορικών
γεγοννότων που δίνονται
δ
με μορφή
μ
παραδδειγμάτων. Το
Τ τρίτο σώ
ώζεται σε λαττινική μετάφ
φραση
και δεν ανήκει σττον Αριστοτέέλη.
Η Ρητορική και η Ποιηττική συγκατταλέγονται στα
σ συγγράμ
μματα που εεξετάζουν θέματα
αισθη
ητικής, του κλάδου πουυ ασχολείταιι με τη θεωρία της δομ
μής των έργω
ων της τέχννης. Η
Ρητορρική είναι σίίγουρα έργο του μεγάλουυ φιλοσόφου
υ –τουλάχισττον τα δύο ππρώτα βιβλία
α– και
πραγματεύεται τη
η δομή του λόγου.
λ
Η Ρηητορική εις Αλέξανδρον
Α
ε αποδοθεεί στον Αναξξιμένη
είχε
από τη
τ Λάμψακοο, αλλά ο χα
αρακτήρας τοου παραπέμπ
πει στον Αριστοτέλη. Η Ποιητική έχχει ως
θέμα της τον αρχα
αίο ποιητικόό λόγο και τα
α είδη του.
Τ Corpus Aristotelicum
Το
A
ολοκληρώννεται με την Ποιητική, που
π σώζεται σε αποσπάσ
σματα
και η αυθεντικότη
ητά της δεν αμφισβητείτα
α
αι.
Α το έργο του Αριστοοτέλη που έχχει χαθεί ιδια
Από
αίτερα σημα
αντική είναι η περιγραφή
ή των
Πολιττειών 158 ελληνικών πόόλεων. Το 1890
1
βρέθηκ
κε στην Αίγγυπτο ένας ππάπυρος ο οποίος
ο
περιλλαμβάνει τηνν πρώτη από αυτές, την Αθηναίων
Α
Πο
ολιτεία.
Σ
Σχεδόν
όλα τα
α έργα του Αριστοτέλη
Α
χ
χρονολογούν
νται στην περρίοδο που διιηύθυνε το Λύκειο
Λ
και είναι άμεσα συνδεδεμένα
σ
α με τη διδασκαλία του. Μολονότι είχαν
ε
μια πρόχειρη μορφ
φή και
κάποιοι υποστήριξαν ότι ήτα
αν σημειώσεεις είτε του ίδιου είτε των μαθητώνν του, είναι άρτια
δομημένα και έχοουν λογοτεχννικό χαρακτή
ήρα. Ορισμέένοι συσχετίζζουν τα έργα
α που έχουν σωθεί
με τη
ην περίοδο 335-323
3
π.Χ
Χ., κατά την οποία ο Αρ
ριστοτέλης διέμεινε
δ
στηνν Αθήνα, κα
αι την
άπόψ
ψη τους αυτή
ή τη στηρίζουν μεταξύ άλλων
ά
και σττις χρονολογγίες που αναφέρονται στα ίδια
τα συυγγράμματα.
Ο Αριστοτέλλης έγραψε αρχικά
α
διαλόόγους, πιθαννότατα ότανν ήταν μέλοςς της Ακαδη
ημίας,
αλλά στην πορεία
α άρχισε να απομακρύνεεται από τις πλατωνικές θεωρίες. Κα
ατά την παρα
αμονή
του στην
σ
Άσσο, τη Μυτιλήννη και τη Μακεδονία
Μ
έγραψε
έ
το Όργανον,
Ό
τα Φυσικά, το
ο Περί
Ουρα
ανού, το Περί γενέσεως και φθοράς, το
τ τρίτο βιβλλίο του Περί ψυχής, τα Ηθθικά Ευδήμεεια και
τα πα
αλαιότερα μέέρη από τα Μετά
Μ
τα φυσιικά, τα Πολιττικά και τα Περί
Π τα ζώα ιστορίαι. Κα
ατά τη
δεύτεερη διαμονή
ή του στην Αθήνα έγρα
αψε τα υπό
όλοιπα έργα του, τα Μ
Μετεωρολογικκά, τα
συγγρράμματα βιοολογίας και ψυχολογίας,
ψ
τις Πολιτείεες, τα Ηθικά Νικομάχεια,, την Ποιητικκή, τη
Ρητορρική και άλλλα ιστορικά κείμενα
κ
από τα
τ οποία γνω
ωρίζουμε μόννο τους τίτλοους τους.

Λογιική
Σ
Σύμφωνα
με τον
τ Αριστοττέλη (Μετά τα
α φυσικά 102
25 b 25)
οι επ
πιστήμες δια
ακρίνονται σε θεωρητικές, πρακτιικές και
ποιηττικές, και έχουν
έ
στόχχο το ειδένναι, καθώς και τη
συμπ
περιφορά τουυ ανθρώπουυ και τη δη
ημιουργία χρ
ρήσιμων
αντικ
κειμένων. Οι
Ο θεωρητικές επιστήμεες διαιρούντται στα
μαθηματικά, τη φυσική
φ
και τη θεολογία
α, οι πρακτικ
κές στην
πολιττική, την οιικονομική και τη φρόνη
ηση (ηθική)) και οι
ποιηττικές αποβλλέπουν στη δημιουργία
α ενός εξω
ωτερικού
έργουυ. Φυσικά ο Αριστοτέλη
ης δεν εξάνττλησε στο έργο
έ
του
τις υπ
ποδιαιρέσειςς των επιστημών, αφού δεν
δ αναφέρθηκε στη
λογικ
κή και την ιστορία. Σε ό,τι αφορά τη λογική, δεν τη
θεωρεί αναπόσπ
παστο κομ
μμάτι της φιλοσοφίαςς, ούτε
ξεχωρριστή επισττήμη, αλλά ένα προαπ
παιτούμενο όργανο
(Ρητοορική 1359 b 10) απαρραίτητο για τη συγκρότη
ηση της
σκέψ
ψης, ενώ η ιστορία πιστεύει
π
όττι έχει εισα
αγωγικό
χαρακ
κτήρα για τις άλλες επισ
στήμες. Ο όρος λογική απ
παντάται
μετά τον Κικέρω
ωνα, αλλά με
μ την έννοοια της διαλλεκτικής.
Αντ’ αυτού ο Αριιστοτέλης χρρησιμοποιεί τον
τ όρο αναλλυτικά ή
αναλυυτική επιστήήμη. Αναφέρρεται δηλαδή σε σύνθεετα στοιχεία της σκέψη
ης που πρέπ
πει να
αναλυυθούν σε απλλούστερα.
Σ
Σκοπός
της αναλυτικής επιστήμης είναι η από
όδειξη, και το απλούσττερο στοιχείίο της
σκέψ
ψης, από το οποίο απαρρτίζεται η πρρόταση, είνα
αι ο συλλογγισμός, ενώ απόδειξη είίναι η
κατηγγορία.
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Μ τη σημασ
Με
σία που έχει σήμερα
σ
τον χρησιμοποίησ
χ
σε πρώτος ο Αλέξανδροςς ο Αφροδισεεύς.
Το σύύνολο των συυγγραμμάτω
ων του μεγάλου φιλοσόφο
ου που έχουνν ως θέμα τους τη λογική
ή
καλείίται Όργανο και περιλαμβ
βάνει τα έργα Κατηγορία
αι, Περί ερμηνείας, Αναλυυτικά πρότερα
α,
Αναλυτικά ύστερα
α, Τοπικά καιι Σοφιστικοί έλεγχοι.

Κατη
ηγορίαι
Ε
Εγχειρίδιο
ποου αφορά στοους γενικούςς όρους της κατηγόρηση
ης, στα στοιχχειώδη ερωτή
ήματα
που μπορούν να
α τεθούν για
α κάθε ον. Είναι ένας κατάλογος με όλα τα δυνατά είδη
η των
σμός των οπ
ποίων γίνετα
αι βάσει γλω
ωσσικών μορρφών – όνομ
μα και
κατηγγορουμένων, ο διαχωρισ
ρήμα
α. Ο Αριστοττέλης καλεί κατηγορίες
κ
τ γενικότερα
τα
α γένη, τα γέένη του όντοος. Οι κατηγγορίες,
όπωςς τις παραθέττει ο ίδιος, είναι εμπειρρικά και όχι λογικά απα
αριθμημένες (ουσία, ποσ
σότητα
[πόσοον], ποιότητα
α [ποιον], σχχέση [προς τι],
τ τόπος [πο
ού], χρόνος [πότε], τοποοθέτηση [κείίσθαι],
κατάσ
σταση [έχεινν], ενέργεια [ποιείν], πά
άθος [πάσχεινν]) και απανντούν σε όλα σχεδόν τα
α έργα
του.
1b 100-18
Ότανν έτερον καθ’ ετέρου κατηηγορήται ως καθ’
κ
υποκεειμένου, όσα
α κατά του κα
ατηγορουμένοου λέγεται,
πάντα
α και κατά τοου υποκειμένου ρηθήσετα
αι· οίον άνθρω
ωπος
κατά του τινός ανθρώπου κατηηγορείται, το δε ζώον
κατά του ανθρώποου· ουκούν και
κ κατά του τινός ανθρώπου
το ζώ
ώιον κατηγορηθήσεται· ο γαρ
γ τις άνθρω
ωπος
άνθρω
ωπός εστι κα
αι ζώιον. τωνν ετερογενών και μη υπ’
άλληλλα τεταγμένω
ων έτεραι τωιι είδει και αι διαφοραί, οίίον
ζώιουυ και επιστήμ
μης…

10

15

Μετά
άφραση
Ότανν ένα πράγμα
α επέχει θέση
η κατηγορουμ
μένου έναντιι
ενός άλλου πράγμ
ματος νοουμένου ως υποοκειμένου, όσ
σα
χαρακ
κτηρίζουν τοο κατηγορούμενο θα χαρακτηρίζουν όλα
και τοο υποκείμενοο, παραδείγμ
ματος χάριν, η έννοια άνθθρωπος
επέχεει θέση κατηγγορουμένου ως προς τονν συγκεκριμέένο
άνθρω
ωπο, ενώ το ζώο ως προςς τον άνθρωπ
πο γενικά. Το
ο
ζώο όμως
ό
επέχει θέση κατηγοορουμένου τόόσο ως προς τον
άνθρω
ωπο, όσο και ως προς τον συγκεκριμένο άνθρωπο
ο,
επειδδή ο συγκεκρριμένος άνθρωπος είναι και
κ άνθρωποςς και
ζώο. Στα διαφορεετικά γένη, που
π δεν τελούύν σε σχέση
αλληλεξαρτήσεως, είναι και οι
ο διαφορές τους
τ
διαφορεετικού
αι η επιστήμη
η...
είδουυς, όπως, επί παραδείγματτι, το ζώο κα

Περίί ερμηνείαςς
Στο έργο αυτό αναπ
πτύσσεται η θεωρία τωνν προτάσεω
ων και
γίίνεται εκτετα
αμένη χρήση
η των μορφώ
ών της, δηλα
αδή του ονό
όματος
κα
αι του ρήματος. Ο Αρισ
στοτέλης έχειι ως βάση του το διαχω
ωρισμό
ποου έχει κάννει ο Πλάτω
ωνας και εισάγει δικούύς του όρου
υς και
διιακρίσεις (166 a 19 κ.ε., 16 b 6-8, 19-21). Επιπλλέον χρησιμο
οποιεί
τοους όρους «α
αόριστο όνο
ομα» και «αόόριστο ρήμα
α» για να δηλώσει
οπ
ποιοδήποτε πράγμα, υπαρκτό ή αννύπαρκτο. Ω
Ωστόσο, αυτό
ό που
κυυρίως τον εννδιαφέρει είίναι να καθοορίσει τις ανντιθέσεις ανά
άμεσα
σττις προτάσειις και εμμέννει στην υπαρκτική κρίίση (19 b 14-19).
Π
Παράλληλα
επ
πισημαίνει τη διάκριση ανάμεσα
α
στοο υπαρκτικό και
κ το
συυνδετικό είνναι και επιχειρεί να αναλύσει ττις προτάσεεις σε
υπ
ποκείμενο, κατηγορούμε
κ
ενο και συνδεετικό.
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Αναλυτικά πρότερα
Στο συγκεκριμένο σύγγραμμα, που αντιπροσωπεύει την ώριμη σκέψη του Αριστοτέλη,
μελετώνται οι σχέσεις των προτάσεων και παρουσιάζεται η θεωρία του συλλογισμού εν γένει.
Αναλύονται οι προτάσεις και οι όροι, τα απλούστερα στοιχεία του συλλογισμού. Το συνδετικό
παρουσιάζεται ανεξάρτητα από το κατηγορούμενο και, όταν μάλιστα οι προτάσεις είναι
προκείμενες του συλλογισμού, επιβάλλεται σε καθεμία η απομόνωση ενός κατηγορουμένου
που θα αποτελέσει το υποκείμενο της άλλης. Έτσι, σε αυτό το έργο όλες οι προτάσεις έχουν τη
μορφή «το Α είναι Β» ή «το Β είναι Α». Οι όροι της κατηγορικής σχέσης στους γενικούς
ορίζονται ως «καθόλου» και στους ατομικούς αποκαλούνται «καθέκαστον». Οι προτάσεις
χωρίζονται σε καταφατικές και αποφατικές, σε αληθείς ή ψευδείς. Όσο για τις κρίσεις,
ταξινομούνται με ποσοτικό τρόπο σε καθολικές, μερικές και απροσδιόριστες και τα
συμπεράσματα είναι αποτέλεσμα ορισμένων διεργασιών: της αντίθεσης, της αντιστροφής και
του συλλογισμού.
Η λέξη συλλογισμός απαντάται ήδη στον Πλάτωνα, αλλά αποκτά ιδιαίτερο νόημα στον
Αριστοτέλη. Ο συλλογισμός αποτελεί ένα συντακτικό κανόνα για την αποδεικτική σύνδεση των
προτάσεων, το σκελετό της επιστημονικής απόδειξης. Ένας συλλογισμός συντίθεται από τρεις
προτάσεις, δύο προκείμενες (διαστήματα), που περιλαμβάνουν μία μείζονα και μία ελλάσσονα
και έχουν και έναν όρο (το λεγόμενο μέσον όρον), και ένα συμπέρασμα. Η ορολογία που
χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης για να καλύψει αυτό το θέμα έχει μαθηματική προέλευση – σχήμα,
διάστημα (πρόταση), όρος (όριο), άκρον, μέσον. Μάλιστα αναπαριστά κάθε σχήμα του
συλλογισμού του με γεωμετρικό σχήμα. Γνωρίζει τα τρία πρώτα σχήματα των συλλογισμών, τα
διαιρεί κατά το πλάτος του μέσου όρου και παραλείπει το τέταρτο, ενώ την ορθότητα του
δεύτερου και του τρίτου σχήματος αποδεικνύει με την αντιστροφή (διαδικασία διά της οποίας
μεταλλάσσονται το υποκείμενο και το κατηγορούμενο για να εξετάσουμε τι μπορεί να πει
κανείς με την αντίστροφη πρόταση). Εκτός από τους καθαρούς εξετάζει και τους τροπικούς
συλλογισμούς, τα συμπεράσματα, η εξαγωγή των οποίων προϋποθέτει τη συνδυασμένη
θεώρηση των προκειμένων. Στα Αναλυτικά πρότερα ο Αριστοτέλης πραγματεύεται και την
επαγωγή, τη διαδικασία της άμεσης εποπτείας, που σε πολλά έργα του έρχεται σε αντίθεση με
το συλλογισμό. Από την παρατήρηση των φαινομένων ενός τομέα προκύπτουν κάποιες
εμπειρικές γενικεύσεις που ισχύουν για τα περισσότερα φαινόμενα, οι οποίες μεταβάλλονται
μέσω μιας έλλογης ενόρασης σε επιστημονικές προκείμενες. Τέλος, ασχολείται και με κάποιες
άλλες μορφές συμπερασμού: το παράδειγμα, το ενθύμημα και την απαγωγή.
24b 16-20
Όρον δε καλώ εις ον διαλύεται η πρότασις, οίον το
τε κατηγορούμενον και το καθ’ ου κατηγορείται, προστιθεμένου [ή διαιρουμένου] του είναι ή μη είναι. Συλλογισμός δε έστι λόγος εν ωι τεθέντων τινών έτεόν τι των
κειμένων εξ ανάγκης συμβαίνει τωι ταύτα είναι…

20

Μετάφραση
Ονομάζω όρο αυτό στο οποίο δια[ανα]λύεται η πρόταση,
ήτοι το κατηγορούμενο και το υποκείμενο στο οποίο [το κατηγορούμενο]
αποδίδεται, είτε προστίθεται είτε αποβάλλεται το είναι και το μη είναι.
Ο συλλογισμός, εξ άλλου,
είναι ένας λόγος στον οποίο όταν τεθούν [γίνουν αποδεκτά]
ορισμένα πράγματα, κατά τι το διαφορετικπο από τα κείμενα
[τα αποδεκτά] προκύπτει ως συμπέρασμα αναγκαστικά
επειδή αυτά είναι [αυτά που είναι].

Αναλυτικά ύστερα
Στο εγχειρίδιο αυτό αναπτύσσεται η θεωρία της απόδειξης, στο πλαίσιο της οποίας οι
συλλογισμοί είναι αναγκαίοι και εξετάζονται τα στοιχεία βάσει των οποίων διακρίνεται ο
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επιστημονικός συμπερασμός από το διαλεκτικό, τον εκλαϊκευτικό. Επισημαίνεται ότι η
διδασκαλία και η μάθηση έχουν ως αφετηρία τους μια προϋπάρχουσα γνώση που σχετίζεται με
το ότι έστι και το τι το λεγόμενόν εστι. Σκοπός της λογικής είναι η απόδειξη, που επιτυγχάνεται
μέσω του τέλειου συλλογισμού, οι προτάσεις του οποίου πρέπει να είναι αναπόδεικτες. Τέτοιες
προτάσεις είναι οι θέσεις, οι υποθέσεις, τα αιτήματα και τα αξιώματα, από τα οποία ξεκινά κάθε
απόδειξη. Η απόδειξη είναι επιστημονικός συλλογισμός που συνιστά γνώση και όχι γνώμη.
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δεν υπάρχουν ιδέες εγγενείς, έμφυτες δηλαδή γνώσεις των
πραγμάτων· οι αρχές της γνώσης πρέπει να στηρίζονται στην εμπειρία και να πηγάζουν από
αυτή. Την πορεία αυτής της γνώσης μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στους ορισμούς (που
περιλαμβάνουν το γένος και τις διαφορές, δίνουν την ουσία κάθε είδους, αποτελούν τη βάση
των επιστημών και προϋποθέτουν προπαρασκευαστική έρευνα), τα αξιώματα (τις προτάσεις
που θεωρούνται αναγκαίες για το πνεύμα) αλλά και την επαγωγή (τη μετάβαση από το ειδικό
στο γενικό).

Τοπικά
Στο συγκεκριμένο σύγγραμμα αναπτύσσεται η θεωρία του διαλεκτικού και πιθανού
συλλογισμού, στο πλαίσιο του οποίου οι προκείμενες είναι απλώς αποδεκτές. Παρουσιάζεται η
χρησιμότητα της διαλεκτικής, καθώς και οι βασικοί όροι της τεχνικής της – η πρόταση (μια
ερώτηση που μπορεί να προταθεί στον αντίπαλο σε μια συζήτηση), το πρόβλημα (μια πρόταση
με πρακτικό ή θεωρητικό ενδιαφέρον για την οποία είτε δεν υπάρχει καθιερωμένη άποψη είτε
υπάρχει διχογνωμία) και η θέση (η άποψη που μπορεί να θεμελιωθεί με επιχειρήματα).
Καταδεικνύεται επίσης ότι θα πρέπει κανείς να είναι σε θέση σε μια διαλεκτική συζήτηση να
υποδυθεί το ρόλο του ερωτώμενου αλλά και του αποκρινόμενου. Τέλος, γίνεται αναφορά και
στην ποικιλία των σχέσεων ανάμεσα στο υποκείμενο και το κατηγορούμενο.
100a 21 και εξής
Πρώτον ουν ρητέον τί
εστι συλλογισμός και τίνες αυτού διαφοραί, όπως ληφθήι
ο διαλεκτικός συλλογισμός· τούτον γαρ ζητούμεν κατά
την προκειμένην πραγματείαν.
έστι δη συλλογισμός λόγος εν ωι τεθέντων τινών
έτερόν τι των κειμένων εξ ανάγκης συμβαίνει διά των
κειμένων. απόδειξις μεν ουν έστιν, όταν εξ αληθών και
πρώτων ο συλλογισμός ηι, ή εκ τούτων α διά τινων
πρώτων και αληθών της περί αυτά γνώσεως την αρχήν
είληφεν, διαλεκτικός δε συλλογισμός ο εξ ενδόξων
συλλογιζόμενος. έστι δε αληθή μεν και πρώτα τα μη
δι’ ετέρων αλλά δι’ αυτών έχοντα την πίστιν…

25

100b

Μετάφραση
Πρώτα, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε τι είναι συλλογισμός και ποια τα διάφορα είδη του,
προκειμένου να συλλάβουμε το τι είναι διαλεκτικός συλλογισμός, διότι αυτός είναι το
ζητούμενο στα πλαίσια της προκείμενης πραγματείας. Ο συλλογισμός είναι ακριβώς ο λόγος
στον οποίο όταν τεθούν ορισμένα πράγματα προκύπτει αναγκαστικά κάτι διαφορετικό από τα
τεθέντα στη βάση των τεθέντων. Ο συλλογισμόςείναι, λοιπόν, αποδεικτικός όταν συνίσταται
από [προκείμενες] αληθείς και πρώτες [αρχές] ή από ένα είδος πραγμάτων των οποίων η γνώση
απορρέει από προκείμενες αληθείς και πρώτες αρχές. ∆ιαλεκτικός είναι ο συλλογισμός που
συλλογίζεται από κοινώς παραδεκτές αντιλήψεις. Προκείμενες αληθείς και πρώτες αρχές, είναι,
εξάλλου, εκείνες που αντλούν τη βεβαιότητά τους όχι από άλλα πράγματα αλλά από τον ίδιο
τον εαυτό τους...
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Σοφιστικοί έλεγχοι
Σε αυτό το έργο –ο τίτλος σημαίνει «γενικές ανασκευές»–, που συμπληρώνει μάλλον τα
Τοπικά, ο Αριστοτέλης μελετά τα σοφίσματα και, γενικά, τους παραλογισμούς. Οι
παραλογισμοί χωρίζονται σε δύο είδη, σε αυτούς που εξαρτώνται από τη γλώσσα και σε
εκείνους που είναι ανεξάρτητοι από αυτή. Στην πρώτη κατηγορία (παραλογισμοί παρά την
λέξιν) έχουμε την ομωνυμία, την αμφιβολία, τη σύνθεση, τη διαίρεση, την προσωδία και το
σχήμα της λέξης (I 4). Στη δεύτερη κατηγορία (παραλογισμοί έξω της λέξεως) συγκαταλέγονται
το συμβεβηκός, ο συλλογισμός παρά το απλώς ή το μη απλώς, η άγνοια του ελέγχου, η λήψη
του ζητούμενου, ο παρά το επόμενον έλεγχος, το παρά το μη αίτιον ως αίτιον και πολλές
ερωτήσεις (I 5).
I4
Τρόποι δ’ εισί του μεν ελέγχειν δύο· οι μεν γαρ
εισι παρά την λέξιν, οι δ’ έξω της λέξεως. έστι δε τα μεν
παρά την λέξιν εμποιούντα την φαντασίαν έξ τον αριθμόν·
ταύτα δ’ εστίν ομωνυμία, αμφιβολία, σύνθεσις, διαίρεσις,
προσωιδία, σχήμα λέξεως. τούτου δε πίστις η τε
διά της επαγωγής και συλλογισμός, αν τε ληφθήι τις
άλλος και ότι τοσαυταχώς αν τοις αυτοίς ονόμασι και
λόγοις μη ταυτό δηλώσαιμεν…

30

Των δ’ έξω της λέξεως παραλογισμών είδη
έστιν επτά, εν μεν παρά το συμβεβηκός, δεύτερον δε το
απλώς ή μη απλώς αλλά πηι ή πού ή πότε ή προς τι
λέγεσθαι, τρίτον δε το παρά την του ελέγχου άγνοιαν,
τέταρτον δε το παρά το επόμενον, πέμπτον δε το παρά το

25

25

[το] εν αρχήι λαμβάνειν, έκτον δε το [το] μη αίτιον
ως αίτιον τιθέναι, έβδομον δε το τα πλείω ερωτήματα εν
ποιείν.
Μετάφραση
Υπάρχουν δύο τρόποι ελέγχου, διότι μια πρώτη
κατηγορία είναι συναφής με τη χρήση της γλώσσας, ενώ μια
άλλη είναι άσχετη με τη χρήση της γλώσσας. Αυτά,
εξάλλου, που προκαλούν την ψευδή εντύπωση είναι έξι τον
αριθμό, ήτοι η ομωνυμία, η αμφιβολία, η σύνθεση, η
διαίρεση, ο τονισμός και το σχήμα λόγου. Μπορούμε να
πεισθούμε γι’ αυτό τόσο με την επαγωγική μέθοδο όσο και με
τη συλλογιστική απόδειξη, αλλά και άλλως πως [μπορεί να
αποδειχθεί] ότι με τόσους τρόπους θα μπορούσαμε να μη
σημάνουμε το ίδιο πράγμα με τις ίδιες λέξεις και τις ίδιες
εκφράσεις…
Οι ανεξάρτητοι, τώρα, από το σχήμα λόγου
Παραλογισμοί είναι επτά ειδών: πρώτο το συναφές με το συμπτωματικό, δεύτερο το λεγόμενο
απολύτως ή όχι
απολύτως αλλά με ορισμένη έννοια, από τοπική ή χρονική
άποψη ή αναφορικά προς κάτι άλλο, τρίτο το συναφές με
τη λογική ακολουθία, πέμπτο το συναφές με το αίτημα αρχής,
έκτο το συναφές με το να μην τίθεται ως αιτία η μη αιτία, και,
τέλος, έβδομο το να μη συγκεντρώνονται τα περισσότερα του
ενός ερωτήματα σε ένα ερώτημα.
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I5
Οι μεεν ουν παρά το
τ συμβεβηκόός παραλογισσμοί
εισιν όταν ομοίωςς οτιούν αξιω
ωθήι τωι πρά
άγματι και τωι
συμβεεβηκότι υπάρρχειν. επεί γα
αρ τωι αυτώι πολλά συμβέέβηκενν, ουκ ανάγκηη πάσι τοις κατηγορουμέν
κ
νοις και καθ’
ου κα
ατηγορείται τα
αυτά πάντα υπάρχειν…
υ

30

Μετά
άφραση
Οι πα
αραλογισμοί,, λοιπόν, οι συναφείς
σ
με το συμπτωματικ
κό, προέρχοννται από την αξίωση να ανήκει
α
μια οπ
ποιαδήποτε
ιδιότη
ητα με τον ίδδιο τρόπο σττο πράγμα κα
αι στο συμπττωματικό τουυ. Πράγματι, επειδή σε έννα και
το αυυτό πράγμα συμβαίνουν
σ
π
πολλά,
δεν είναι
ε
ανάγκη
η όλα αυτά τούτα
τ
να ανή
ήκουν σε όλλα τα κατηγοορούμενα κα
αι στο υποκεείμενό
τους...
(Μεταφράσεεις: Αρχαία Ελληνική
Ε
Γρα
αμματεία, «Ο
Οι Έλληνες», Αριστοτέληςς Άπαντα, εκδδόσεις
Κά
άκτος)

Φυσ
σική
Η
φυσική
ανήκει
στις
και
θεωρητικές
ε
επιστήμες
πραγματεύεται τα
α όντα που έχουν
μέσα τους μια αρχή
α
κίνηση
ης και
ηρεμίίας, καθώς και πλήρη
η και
αυτόννομη ύπαρξη
η. Τα όντα αυτά
μπορούν να εκτελέσουν και
κάποιες διαδικασ
σίες που έχουυν ως
στόχοο την υλοποίηση
ενός
υ
σχεδίίου, το οποίίο δεν έχει καμία
κ
σχέση
η με τη θεία πρόνοια, αλλλά ταυτίζετα
αι με τη φύσ
ση των πραγμ
μάτων. Τα σπουδαιότερα
α έργα
που έχουν
έ
ως θέμ
μα τους τη φύύση είναι τα Φυσικά, Πεερί ουρανού, Περί γενέσεω
ως και φθορά
άς και
Μετεω
ωρολογικά. Ο Αριστοτέλλης είχε γράψ
ψει και το έρ
ργο Περί φυττών, το οποίοο έχει περιέλθει σε
μας σε
σ μετάφραση και είναι νόθο.
ν

Φυσ
σικά
Π
Πρόκειται
για
α ένα από τα
τ σημαντικόότερα συγγρ
ράμματα τουυ Αριστοτέλη
η και απαρττίζεται
από οκτώ
ο
βιβλία. Σε αυτά ασχχολείται με την
τ κοινή φύ
ύση όλων τωνν σωμάτων ττα οποία διέπ
πονται
από μια
μ αρχή κίννησης και ηρρεμίας (Β1, 192
1 b 21). Η φύση επομέένως είναι έννα σύνολο ουσιών
που βρίσκονται
β
σ κίνηση κα
σε
αι η αρχή της κίνησής το
ους υπάρχει μέσα σε αυττές. Σε ό,τι αφορά
α
τη δια
αδικασία τηςς κίνησης, αυυτή συνίστατται σε τρεις αρχές: ένα υποκείμενο
υ
σ
σώμα από το οποίο
γεννιούνται όλα τα
τ άλλα (μία
α μοναδική φύση),
φ
την εσ
σωτερική αρρχή της μετα
αβολής, δηλα
αδή τη
μορφή, και ένα στάδιο στέρρησης, μια καθορισμένη
η άρνηση. Ο Αριστοτέέλης διακρίννει τη
βολή από τη
ην κίνηση και υποστηρίίζει ότι στη μεν μεταβολή περιέχοννται το κινού
ύν, το
μεταβ
κινούύμενον, ο χρόνος στον οποίο
ο
γίνεταιι η κίνηση, καθώς
κ
και τοο αρχικό καιι τελικό όριο
ο, ενώ
για τη
η δεύτερη πα
αραθέτει τρία
α είδη: του ποιού,
π
του πο
οσού και καττά πόσον (Ε 22, 226a 23). Όπως
είναι γνωστό, η επιστήμη γιια τον Αρισ
στοτέλη είνα
αι η γνώση των αιτίων.. Αυτά λοιπ
πόν τα
διακρρίνει σε τέσσ
σερα είδη: αυυτό από το οποίο
ο
γίνεταιι ένα πράγμα
α, η ύλη, αυττό που δηλώνει τη
μορφ
φή, το είδος δηλαδή
δ
του πράγματος, αυτό που δη
ηλώνει εκείννο από το οπποίο προέρχεεται η
πρώττη αρχή της κίνησης (ποιητικό) και αυτό
α
που δη
ηλώνει το τέλλος ή το σκοοπό του γίγννεσθαι
(τελικ
κό). Με τη συγκεκριμένη
σ
η θεωρία πεερί αιτίων –ό
όπως και με τις κατηγορίίες– συνοψίζζονται
οι απ
παντήσεις ποου μπορούν να δοθούν στο ερώτημ
μα «γιατί;» που
π αφορά σ
στα φυσικά όντα.
Μετά
ά την ανάλυσ
ση του φυσικ
κού γίγνεσθα
αι ο Αριστοττέλης μελετά
ά ένα νέο ζεύύγος εννοιών, την
ενέργγεια και τη δύναμη.
δ
Η δύναμη
δ
εκφρράζει τη δυννατότητα ενόός υποκειμέννου να δεχτεί μια
ορισμ
μένη μορφή,, ενώ η ενέρργεια την πρραγμάτωση της
τ μορφής σε ένα δεδοομένο υποκείμενο.
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Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, τίποτε δεν μπορεί να υπάρξει ενεργεία, δηλαδή να υλοποιηθεί
πλήρως αν δεν προϋπάρχει δυνάμει. Ωστόσο οι έννοιες της ενέργειας, της δύναμης, της μορφής
και της ύλης έχουν σχετική αξία γι’ αυτόν και βοηθούν στην ανάλυση της δομής των
πραγμάτων. Η πρώτη ύλη δεν υπάρχει ποτέ χωριστά· μάλιστα η διάκριση ύλης και μορφής
μέσα στα στοιχεία, τα απλούστερα συστατικά της, επιτυγχάνεται μόνο με την αφαιρετική
σκέψη. Αυτό όμως δεν ισχύει για τη δευτερεύουσα ύλη, διότι μπορεί να διαχωριστεί από τη
μορφή της. Αν η ύλη είναι δύναμη, η μορφή είναι ενέργεια η οποία ταυτόχρονα είναι κινούν και
τελικός σκοπός. Υπάρχει όμως μία εξαίρεση, η θεότητα, την οποία ο Αριστοτέλης
αντιλαμβάνεται ως καθαρή ενέργεια και απόλυτη μορφή. Το ίδιο ισχύει και για τις νόες που
κινούν τις σφαίρες και το έλλογο στοιχείο της ανθρώπινης ψυχής.
Αφού λοιπόν ο Αριστοτέλης ορίζει την κίνηση και μελετά τα είδη της, επιχειρεί να
αναλύσει έννοιες που σχετίζονται με αυτή καιαπασχόλησαν τους προγενέστερους φιλοσόφους:
το άπειρο, τον τόπο, το χρόνο και το κενό. Σε ό,τι αφορά το άπειρο (Γ 4 κ. ε.), διακρίνει δύο
είδη, το άπειρο κατά πρόθεσιν, που είναι άπειρο λόγω μεγέθους, και το άπειρο κατά διαίρεσιν,
το οποίο διαιρείται επ’ άπειρον, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι αριθμοί εμπίπτουν στο
πρώτο είδος, το μέγεθος στο δεύτερο και ο χρόνος και στα δύο. Ο τόπος δεν είναι ούτε ύλη ούτε
μορφή, είναι το του περιέχοντος πέρας ακίνητον πρώτον. Είναι κάτι που υπάρχει, έχει δύναμη
και χωρίζεται στον κοινόν τόπο, τον οποίο ένα πράγμα μοιράζεται με άλλα, και στον ίδιον τόπο,
τον ιδιαίτερο τόπο που το περιέχει. Ωστόσο, ενώ καθετί στο σύμπαν είναι εν τόπω, αυτό δεν
ισχύει για το ίδιο το σύμπαν (212 b 20-22). Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης, βασισμένος στη
θεωρία του για την κίνηση, την οποία θεωρεί το βασικότερο γνώρισμα της φύσης, αποδεικνύει
ότι δεν υπάρχει κενό χωρισμένο από τα σώματα, κενό κατειλημμένο από αυτά, καθώς και κενοί
χώροι μέσα σε αυτά. Υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ενεργεία άπειρο ούτε ενεργεία κενό και ότι η
ύλη είναι συνεχής σε όλο το σύμπαν. Ο χρόνος, τέλος, προϋποθέτει τη μεταβολή, ακολουθεί
την κίνηση και έχει σχέση με το πρότερο και το ύστερο (∆ 11, 219 b 1).
Ο Αριστοτέλης εξετάζει επίσης την τύχη και το αυτόματο (Β 4-6), που κατά κάποιον τρόπο
είναι συνυφασμένα με τα τέσσερα αίτια, και διερευνά το θέμα του πιθανού των μελλόντων που
ήταν επίκαιρο σε όλη την αρχαιότητα. Επισημαίνει ότι, εκτός από τα γεγονότα που συνήθως
συμβαίνουν, υπάρχουν και ορισμένα που γίνονται κατά συμβεβηκός και στη συνέχεια
διαχωρίζει την τύχη από το αυτόματο (τυχαίο), το οποίο δηλώνει τα τυχερά, τα τυχαία γεγονότα
που συμβαίνουν σε όντα που ενεργούν κατόπιν εσκεμμένης εκλογής. Καταλήγει όμως ότι η
ανάλυση της τύχης δεν συνεπάγεται την ύπαρξη του τυχαίου, αφού κάθε γεγονός υπακούει σε
δικά του αίτια.
Στο τελευταίο βιβλίο των Φυσικών ο Αριστοτέλης πραγματεύεται το ερώτημα που αφορά
στο πρώτο κινούν, στο οποίο θα επιχειρήσει να απαντήσει στα Μετά τα Φυσικά – στα Φυσικά το
πρώτο κινούν είναι η αιτία της κίνησης, ενώ στα Μετά τα Φυσικά η αιτία και ο λόγος ύπαρξης
των ουσιών.
Β 1 192b-193a
Φύσις μεν ουν εστί το ρηθέν·
φύσιν δε έχει όσα τοιαύτην έχει αρχήν. και έστιν πάντα
ταύτα ουσία· υποκείμενον γαρ τι, και εν υποκειμένωι
εστίν η φύσις αεί. κατά φύσιν δε ταύτά τε και όσα
τούτοις υπάρχει καθ’ αυτά, οίον τωι πυρί φέρεσθαι άνω·
τούτο γαρ φύσις μεν ουκ έστιν ουδ’ έχει φύσιν, φύσει δε
και κατά φύσιν εστίν…
Μετάφραση
Φύση, λοιπόν, είναι έτσι το προαναφερόμενο· φύση, εξάλλου,
έχουν όλα όσα έχουν μιαν αρχή του είδους αυτού. Και όλα αυτά
είναι ουσία, διότι [η ουσία είναι πάντοτε] ορισμένο υποκείμενο,
και σε υποκείμενο μέσα είναι πάντοτε η φύση. ∆υνάμει της
φύσης τώρα [υπάρχουν] τόσο αυτά [τα όντα] όσο και όσα
τους ανήκουν αυτά καθαυτά, όπως, επί παραδείγματι, το να
φέρεται [μετατοπίζεται, μετακινείται] το πυρ προς τα άνω,
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διότι τούτο δεν είναι βέβαια φύση ούτε περιέχει φύση, αλλά
είναι από τη φύση και δυνάμει της φύσης…
Β4
Λέγεται δε και η τύχη και το αυτόματον των
αιτιίων, και πολλά και είναι και γίγνεσθαι διά τύχην και
διά το αυτόματον· τίνα ουν τρόπον εν τούτοις εστί τοις
αιτίοις η τύχη και το αυτόματον, και πότερον το αυτό η
τύχη και το αυτόματον ή έτερον, και όλως τι εστιν η
τύχη και το αυτόματον, επισκεπτέον…

35

Μετάφραση
Λέγεται, εξάλλου, ότι [έχουν να κάνουν με] τις αιτίες και
η τύχη [τυχερό] και το αυτόματο [τυχαίο], και ότι
πολλά [πράγματα] είναι [παρόντα ως όντα] και γίνονται
[όντα ως αποτέλεσμα ενός] τυχερού και τυχαίου [γεγονότος]·
πρέπει επομένως να διερευνήσουμε με ποιον τρόπο
συγκαταλέγεται το τυχερό και το τυχαίο στις [προαναφερόμενες]
αυτές αιτίες, κατά πόσον το τυχερό και το τυχαίο
είναι ένα και το αυτό πράγμα ή διαφορετικά πράγματα και
το τι είναι, γενικότερα, το τυχερό και το τυχαίο…
∆ 11, 220b 1-10
Φανερόν δε και ότι ταχύς μεν και βραδύς ου λέγεται,
πολύς δε και ολίγος και μακρός και βραχύς. ηι μεν γαρ
συνεχής, μακρός και βραχύς, ηι δε αριθμός, πολύς και
ολίγος. ταχύς δε και βραδύς ουκ έστιν· ουδέ γαρ αριθμός
ηι αριθμούμεν ταχύς και βραδύς ουδείς.
και ο αυτός δε απανταχού άμα· πρότερον δε και
ύστερον ουχ ο αυτός, ότι και η μεταβολή η μεν παρούσα
μια, η δε γεγενημένη και η μέλλουσα ετέρα, ο δε χρόνος
αριθμός εστιν ουχ ωι αριθμούμεν αλλ’ ο αριθμούμενος,
ούτος δε συμβαίνει πρότερον και ύστερον αεί έτερος· τα
γαρ νυν έτερα…
Μετάφραση
Είναι φανερό όμως επίσης ότι, ενώ ο χρόνος δεν λέγεται
ταχύς και βραδύς [λέγεται, αντιθέτως], πολύς και λίγος,
μακρός και βραχύς. Πράγματι, ενώ ως συνεχής είναι μακρός
και βραχύς, ως αριθμός είναι πολύς και λίγος. Ταχύς
όμως και βραδύς [χρόνος] δεν υπάρχει, διότι ούτε αριθμός
[υπάρχει] κανένας με τον οποίο αριθμούμε [που είναι]
ταχύς και βραδύς.
Και [ασφαλώς ο χρόνος] είναι παντού ο ίδιος την ίδια
στιγμή [ως χρόνος], ωστόσο [που υπάρχει] πριν [προγενέστερος] και μετά [μεταγενέστερος] δεν είναι ο ίδιος, επειδή,
και η μεταβολή η παρούσα είναι μία, ενώ η παρελθούσα και η
μέλλουσα είναι διαφορετική· και [δεν πρέπει να λησμονείται
ότι] ο χρόνος είναι αριθμός, όχι [ως εκείνος] με τον οποίο
αριθμούμε, αλλά [ως εκείνος] ο οποίος αριθμείται, όμως
[ο χρόνος] αυτός εκδηλώνεται ως προγενέστερος και μεταγενέστερος πάντοτε διαφορετικός, διότι τα «τώρα» [από τα
οποία αποτελείται είναι] διαφορετικά...
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Περί ουρανού
Στο σύγγραμμα αυτό ο Αριστοτέλης μελετά την κίνηση των ουράνιων και των γήινων
σωμάτων, και επιχειρεί να αποδείξει ότι η δομή του σύμπαντος είναι αναγκαία (2, 3). Σύμφωνα
με τη θεωρία του, ο ουράνιος κόσμος είναι αθάνατος και κινείται σε κυκλική φορά και οι
απλανείς αστέρες (1,5· 2,4) δεν συνίστανται από ουσίες όμοιες με της Σελήνης, αλλά από
αιθέρα, ένα πέμπτο στοιχείο, γεγονός που δικαιολογεί την αφθαρσία τους. Κάτω από τη σφαίρα
των απλανών αστέρων υπάρχουν οι πλανήτες, οι οποίοι αποτελούνται από ουσίες παρόμοιες με
τη γήινη. Για να εξηγήσει την κίνηση του Ήλιου, της Σελήνης και των πλανητών στηρίχτηκε σε
όσα ήταν γνωστά από τους Αιγύπτιους και τους Βαβυλώνιους, καθώς και σε μια θεωρία του
Εύδοξου που την είχε αναπτύξει ο Καλλίπος για τις σφαίρες, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
το σύμπαν απαρτίζεται από 55 ομόκεντρες σφαίρες στο κέντρο των οποίων βρίσκεται ακίνητη η
Γη.
Σε ό,τι αφορά τη Γη, λέει ότι είναι σφαιρική και ότι αποτελείται από φωτιά, αέρα, νερό και
γη, από τα τέσσερα στοιχεία με τα οποία ασχολήθηκαν οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι.
Β 4 10-27
Σχήμα δ’ ανάγκη σφαιροειδές έχειν τον ουρανόν·
τούτο γαρ οικειότατόν τε τηι ουσίαϊ και τηι φύσει πρώτον.
είπωμεν δε καθόλου περί των σχημάτων, το ποίον
εστι πρώτον, και εν επιπέδοις και εν στερεοίς. άπαν δη
σχήμα επίπεδον ή ευθύγραμμόν εστιν ή περιφερόγραμμον. και το μεν ευθύγραμμον υπό πλειόνων περιέχεται
γραμμών, το δε περιφερόγραμμον υπό μιας. επεί δε
πρότερον [τηι φύσει] εν εκάστωι γένει το εν των πολλών
και το απλούν των συνθέτων, πρώτον αν είη των
επιπέδων σχημάτων ο κύκλος.
έτι δε είπερ τέλειόν εστιν ου μηδέν έξω των αυτού
λαβείν δυνατόν, ώσπερ ώρισται πρότερον, και τηι μεν
ευθείαϊ πρόθεσίς εστιν αεί, τηι δε του κύκλου ουδέποτε,
φανερόν ότι τέλειος αν είη η περιέχουσα τον κύκλον·
ώστ’ ει το τέλειον πρότερον του ατελούς, και διά ταύτα
πρότερον αν είη των σχημάτων ο κύκλος.
ωσαύτως δε και η σφαίρα των στερεών· μόνη γαρ
περιέχεται μίαϊ επιφανείαϊ, τα δ’ ευθύγραμμα πλείοσιν· ως
γαρ έχει ο κύκλος εν τοις επιπέδοις, ούτως η σφαίρα εν
τοις στερεοίς…
Μετάφραση
Ο ουρανός έχει κατ’ ανάγκη σφαιροειδές σχήμα, διότι
τούτο προσιδιάζει κατ’ εξοχήν στην ουσία του και είναι
πρώτο εκ φύσεως.
Ας μιλήσουμε, όμως, γενικά για τα σχήματα και το
ποιο είναι πρώτο στα επίπεδα και στα στερεά. Κάθε επίπεδο
σχήμα, λοιπόν, ή ευθύγραμμο είναι ή καμπυλόγραμμο.
Το ευθύγραμμο περιέχεται σε περισσότερες γραμμές,
το καμπυλόγραμμο σε μία. Επειδή, όμως, σε κάθε γένος το
ένα προηγείται των πολλών και το απλό των σύνθετων, το
πρώτο από τα επίπεδα σχήματα θα είναι ο κύκλος.
Επιπλέον, αν τέλειο είναι εκείνο, του οποίου κανένα
μέρος δεν μπορεί να ληφθεί έξω απ’ αυτό, όπως ορίσαμε
προηγουμένως, και στην ευθεία γραμμή γίνεται πάντα
πρόσθεση, ενώ στου κύκλου ουδέποτε, είναι φανερό πως
τέλεια θα είναι η γραμμή που περιέχει τον κύκλο. Επομένως,
αν το τέλειο προηγείται του ατελούς, για τον ίδιο λόγο
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ο κύκλος θα προηγείται μεταξύ των σχημάτων.
Το ίδιο και η σφαίρα μεταξύ των στερεών, διότι μόνη
αυτή περιέχεται σε μια επιφάνεια, ενώ τα ευθύγραμμα
[στερεά] σε περισσότερες, εφόσον ό,τι είναι ο κύκλος στα
επίπεδα είναι και η σφαίρα στα στερεά...

Περί γενέσεως και φθοράς
Στο έργο αυτό ο Αριστοτέλης αναπτύσσει τη θεωρία του για τη γένεση και τη φθορά των
ατόμων. Υποστηρίζει ότι ένα σώμα μπορεί να διαιρεθεί στα στοιχειώδη συστατικά του αλλά όχι
σε όλα τα μέρη του ταυτόχρονα, καθώς και ότι δεν μπορεί να αναλυθεί σε άτομα αλλά σε
μικροσκοπικά μέρη. Η γένεση και η φθορά είναι δύο όψεις μιας ενιαίας μεταβολής της ουσίας
σε μια άλλη. Επιπλέον, από την αμιγή μείξη και την αλλεπάλληλη μεταβολή των στοιχείων του
υποσελήνιου κόσμου, τα οποία είναι ασταθή, σχηματίζονται διάφορες ενώσεις, μέσω
ορισμένων διαδικασιών που προσπαθεί να ανιχνεύσει. Όσο για τις μορφές της κίνησης, της
μεταβολής, αυτές έχουν σχέση με τη γένεση και τη φθορά, με την ποιότητα, την ποσότητα (την
αύξηση και την ελάττωση) και τον τόπο. Η γένεση και η φθορά, ο σχηματισμός δηλαδή και η
διάλυση των συνθέσεων, είναι διαδικασίες που συμβαίνουν χωρίς η ύλη να υφίσταται κάποια
ποσοτική μεταβολή.

Μετεωρολογικά
Στο σύγγραμμα αυτό, και συγκεκριμένα στα τρία πρώτα βιβλία, ο Αριστοτέλης χωρίζει τον
κόσμο σε δύο τμήματα, στο κάτω από τη Σελήνη και μέχρι το εσωτερικό της Γης και στο άνω
και μέχρι τη Σελήνη, και μελετά τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα (άνεμος, βροχή, κεραυνός) και
άλλα που θεωρούσε μετεωρολογικά. Επίσης, εξετάζει τα σύνθετα σώματα (π.χ., μέταλλα) και
τις ιδιότητές τους. Στο τέταρτο βιβλίο πραγματεύεται τη διεργασία των ποιητικών ιδιοτήτων
(θερμό, ψυχρό) και τις μεταβολές των παθητικών ιδιοτήτων (ξηρό, υγρό) (378 b 26-28).
Ασχολείται ακόμη με τις ιδιότητες των σύνθετων σωμάτων, άψυχων και έμψυχων, και, τέλος,
κατατάσσει τα ομοιομερή σώματα (4, 8· 4, 9).
(Μεταφράσεις: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, «Οι Έλληνες», Αριστοτέλης Άπαντα, εκδόσεις
Κάκτος)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ένας άλλος τομέας με τον οποίο ασχολήθηκε ο Αριστοτέλης είναι η βιολογία, γεγονός
αναμενόμενο αφού καταγόταν από οικογένεια γιατρών. Τα σημαντικότερα έργα αυτού του
πεδίου είναι: Περί τα ζώα ιστορίαι, Περί ζώων μορίων, Περί ζώων πορείας, Περί ζώων
γενέσεως, Περί ζώων κινήσεως. Εξέτασε τους ζωντανούς οργανισμούς και οι παρατηρήσεις του
είναι θαυμαστές και συχνά εκπλήσσουν τους σύγχρονους μελετητές του έργου του, παρ’ όλο
που σε αυτό συχνά διαπιστώνονται σφάλματα και ανεπαρκής ερμηνεία ορισμένων φαινομένων.
Οι γνώσεις του Αριστοτέλη είτε ήταν αποτέλεσμα αυτοψίας είτε προήλθαν από πληροφορίες
που έλαβε από τρίτους. Όσα αναφέρει σχετίζονται κυρίως με τη Μακεδονία, τη Θράκη, την
Τρωάδα και τα γύρω νησιά. Τον ενδιαφέρουν κυρίως τα έμβια όντα, διότι έχουν την ικανότητα
τα τρέφονται, να αυξάνονται και να αναπαράγονται. Σε αυτό τον τομέα εμφανίζονται η τάξη
και η τελεολογία, αφού όλες οι διαδικασίες αποσκοπούν στη διατήρηση και στην αναπαραγωγή
των ειδών – κάθε είδος όμως έχει το δικό του σκοπό. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι το είδος παίζει
πρωτεύοντα ρόλο στη βιολογία, αφού αναπαράγεται σε άτομα που διαφέρουν μεταξύ τους. Όσο
για τη φύση, έχει τη μορφή μιας κλίμακας, η διαβάθμιση της οποίας παραπέμπει από τα
κατώτερα όντα στα πιο σύνθετα.
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Περίί τα ζώα ισ
στορίαι
Πρόκειται γιια το παλαιιότερο ίσως
Π
από τα
τ σωζόμενα
α έργα του Αριστοτέλη
που έχουν ως θέμα
θ
τους τη
η φύση, το
οποίοο αποτελεί ένα
έ είδος εισ
σαγωγής για
τα υπ
πόλοιπα. ∆ια
αιρείται σε δέέκα βιβλία –
το δέέκατο θεωρεείται νόθο–,, στα οποία
αναφ
φέρονται περρί τα πεντα
ακόσια είδη
ζώωνν και κατα
αγράφονται τα κύρια
γεγοννότα της ζωή
ής τους.

Περίί ζώων μορ
ρίων
πραγματεύεται κατ’ αρχχάς τη δομή του σώματο
Σ σύγγραμμ
Στο
μα αυτό ο Αριστοτέλης
Α
ος των
ζωντα
ανών οργανιισμών. Υποσ
στηρίζει λοιπ
πόν ότι στο σώμα
σ
των ζώ
ώων πρωτεύοουσα θέση κα
ατέχει
το αίμα, από το οποίο
ο
συνίσττανται όλα τα μόρια (Γ 5 668 α 4 κ. ε.), το κέντρρο είναι η κα
αρδιά,
ενώ ο εγκέφαλοςς είναι το ψυχχρότατον τω
ων εν τω σώμ
ματι μορίων, που ρυθμίζεει τη θερμόττητα η
οποία
α προέρχεταιι από την κα
αρδιά. Στη συυνέχεια χωρίίζει τα ζώα σε
σ δύο κατηγγορίες με βά
άση τα
κοινά
ά χαρακτηρισ
στικά τους: στα
σ έναιμα (1,
( 6· 2,15) και στα άνα
αιμα, δηλαδή
ή στα σπονδυ
υλωτά
και στα
σ ασπόνδυλλα. Από αυττά ανώτερο είδος
ε
είναι τα
α ζωοτόκα, αυτά
α
που γενννούν νεογννά, και
ακολουθούν τα ωοτόκα,
ω
τα οποία με τη σειρά
σ
τους χω
ωρίζονται σττα ζώα που γγεννούν τέλεεια ωά
και σε
σ εκείνα πουυ γεννούν ατεελή ωά. Ο άννθρωπος ανή
ήκει σε ένα ξεχωριστό
ξ
είδδος (490 b 16-19),
ενώ υπάρχουν
υ
κα
αι ορισμένα ενδιάμεσα
ε
είδδη.
Έ
Έχουμε
λοιπόόν την εξής Scala
S
naturaee (Πηγή: W.D
D. Ross Αρισ
στοτέλης, εκκδόσεις ΜΙΕΤ
Τ):

6
4 κ.ε.
Γ 5 668a
Του δ’
δ εις το παν διαδεδόσθαιι το
σώμα
α τας φλέβας αίτιον το πα
αντός είναι τοου
σώμα
ατος ύλην το αίμα, τοις δ’ αναίμοις το ανάλογον,
ταύτα
α δ’ εν φλεβί και τωι ανάλλογον κείσθα
αι. πώς μεν ουν
τρέφεεται τα ζώια και
κ εκ τίνος και
κ τίνα τρόπ
πον αναλαμβ
βάνουσιν
εκ τηςς κοιλίας, εν τοις περί γεννέσεως λόγοιις
μάλλοον αρμόζει σκοπείν
σ
και λέέγειν.
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συνισταμένων δε των μορίων εκ του αίματος,
καθάπερ είπομεν, ευλόγως η των φλεβών ρύσις διά
παντός του σώματος πέφυκεν· δει γαρ και το αίμα διά
παντός και παρά παν είναι, είπερ των μορίων έκαστον εκ
τούτου συνέστηκεν…
Μετάφραση
Η αιτία που τα αιμοφόρα αγγεία είναι
κατανεμημένα σε όλο το σώμα είναι ότι το υλικό όλου
του σώματος είναι το αίμα, ενώ στα άναιμα το ανάλογό
του, και αυτά βρίσκονται στα αγγεία ή τα ανάλογά τους.
Σχετικά τώρα με το πώς τρέφονται τα ζώα και από τι και
με ποιον τρόπο αντλούν την τροφή από το στομάχι, ταιριάζει
περισσότερο να το εξετάσουμε και να το συζητήσουμε
στην εργασία Περί γενέσεως.
Αφού, όμως, τα μέρη του σώματος αποτελούνται από
αίμα, όπως είπαμε, είναι εύλογο η διαδρομή των αιμοφόρων
αγγείων να περνάει μέσα απ’ όλο το σώμα· γιατί και
το αίμα πρέπει να περνάει απ’ ολόκληρο το σώμα και να
βρίσκεται παντού, αν το καθένα από τα μέρη είναι
φτιαγμένο από αυτό...

Περί ζώων γενέσεως
Σε αυτό το έργο ο Αριστοτέλης εξετάζει τις λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών, δηλαδή
την αναπαραγωγή, την αίσθηση και την κατά τόπον κίνηση. Από αυτές τον απασχολεί ιδιαίτερα
η πρώτη, ωστόσο επισημαίνει ότι οι άλλες δύο δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς αυτή. Σε ό,τι
αφορά την αναπαραγωγή, διακρίνει τρία είδη: την αυτόματη γένεση (αυτογονία), την
αναπαραγωγή από ένα γεννήτορα και την αναπαραγωγή από δύο γεννήτορες, αρσενικό και
θηλυκό. Πραγματεύεται επίσης τον καθορισμό του φύλου (4, 1), αλλά και το θέμα της
κληρονομικότητας (4, 3).
Α, IV
Περί δε της εν τοις άρρεσι διαφοράς των σπερματικών οργάνων, ει τις μέλλει θεωρήσειν τας αιτίας δι’
ας εισιν, ανάγκη λαβείν πρώτον τίνος ένεκεν η των όρχεών
εστι σύστασις. ει δη παν η φύσις ή διά το αναγκαίον
ποιεί ή διά το βέλτιον, καν τούτο το μόριον είη διά
τούτων θάτερον. ότι μεν τοίνυν ουκ αναγκαίον προς την
γένεσιν, φανερόν· πάσι γαρ αν υπήρχε τοις γεννώσι, νυν
δ’ ούθ’ οι όφεις έχουσιν όρχεις ούθ’ οι ιχθύες· ωμμένοι
γαρ εισι συνδυαζόμενοι και πλήρεις έχοντες θορού τους 20
πόρους. λείπεται τοίνυν βελτίονός τινος χάριν. έστι δε
των μεν πλείστων ζώιων έργον σχεδόν ουθέν άλλο πλην
ώσπερ των φυτών σπέρμα και καρπός. ώσπερ δ’ εν τοις
περί την τροφήν τα ευθυέντερα λαβρότερα προς την
επιθυμίαν την της τροφής, ούτω και τα μη έχοντα
όρχεις πόρους δε μόνον, ή έχοντα μεν εντός δ’ έχοντα,
πάντα ταχύτερα προς την ενέργειαν των συνδυασμών…
Μετάφραση
Σχετικά τώρα με τις διαφορές των σπερματικών
οργάνων στα αρσενικά, αν θέλει κάποιος να εξετάσει τις
αιτίες για τις οποίες υπάρχουν, πρέπει να κατανοήσει την
αιτία χάριν της οποίας υπάρχουν οι όρχεις. Αν, λοιπόν, η
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φύση
η κάνει κάτι είτε
ε επειδή είναι αναγκαίίο είτε επειδή
ή
είναι καλύτερο, έτσι κι αυτό το
τ μέρος θα πρέπει
π
να υπ
πάρχει
για τοον έναν ή για
α τον άλλο λόγο. Το ότι δεν
δ είναι
αναγκ
καίο όμως γιια τη γένεση, είναι φανερρό· διαφορεττικά,
θα υπ
πήρχε σε όλα
α τα ζώα πουυ γεννούν, ενώ, όπως έχου
υν τα
πράγματα, ούτε τα φίδια έχουυν όρχεις ούττε τα ψάρια· γιατί
(τα ψάρια)
ψ
έχουν παρατηρηθεεί να ζευγαρώ
ώνουν και να
α
έχουνν τους πόρουυς τους γεμάττους σπέρμα
α. Απομένει, επομένως,
ο άλλλος λόγος, όττι, δηλαδή, είναι καλύτερρο να
έχουνν. Η δουλειά, τώρα, των ζώων, όπως και των φυτών,
δεν είναι άλλη σχχεδόν από το να παράγουυν σπέρμα
και καρπό. Και όπ
πως, σε σχέσ
ση με την τροοφή, όσα έχο
ουν
ευθύ έντερο είναιι πιο λαίμαργγα, έτσι κι αυυτά που δεν
έχουνν όρχεις αλλά
ά μόνο πόρους, ή όσα έχουν μεν όρχεεις
αλλά τους έχουν εσωτερικά,
ε
ε
είναι
όλα ταχχύτερα ως πρ
ρος
το ζευυγάρωμα...
(Μεταφράσεεις: Αρχαία Ελληνική
Ε
Γρα
αμματεία, «Ο
Οι Έλληνες», Αριστοτέληςς Άπαντα, εκδδόσεις
Κά
άκτος)

Ψυχοολογία και μεταφυσικ
κή
Από τα συγγρράμματα πουυ έχουν ως θέμα τους τηνν ψυχή ξεχωρίζει το Περί ψυχής. Στη
Α
ην ίδια
κατηγγορία ανήκεει και μια άλλλη ομάδα έργων,
έ
τα Μετά
Μ
τα φυσικκά. Οι πραγματείες αυτέές δεν
αναφ
φέρονται μόνοο στον άνθρω
ωπο αλλά σεε όλα τα έμβιια όντα.

Περίί ψυχής
Α
Αποτελείται
α τρία βιβλία και σε αυτά
από
α
ο Αρισττοτέλης πραγγματεύεται τη
η φύση της ψυχής
ψ
και τη
ην ουσία τηςς (402a 7). Υποστηρίζει,
Υ
, σε αντίθεση
η με τους Πυυθαγόρειους και τον Πλά
άτωνα
που θεωρούσαν
θ
ό η ψυχή είίναι ξεχωρισττή από το σώ
ότι
ώμα, ότι δεν είναι δύο χω
ωριστές ουσίίες και
προσπαθεί να ανντικρούσει τις
τ θεωρίες των
τ
προκατό
όχων του. Η ψυχή δεν είναι δυναττόν να
υπάρχχει έξω απόό κάποιο σώμα, με εξαίρρεση το νου. Επομένως,, είναι η μορρφή, η εντελλέχεια
ενός ζωντανού ορργανισμού, αφού
α
σκοπόςς της είναι η τέλεια οργά
άνωση των λεειτουργιών του.
τ
Η
ψυχή
ή έχει κάποιες λειτουργίίες (δυνάμειις), τη θρεπ
πτική, την αιισθητική, τη
η διανοητική
ή, την
ορεκττική και τηνν κινητική κατά
κ
τόπον. Επίσης, δια
ακρίνεται σεε τρεις μορφ
φές: στη θρεεπτική
ψυχή
ή, που υπάρχχει σε όλα τα
α έμψυχα όνντα, στην αιισθητική, που υπάρχει σ
σε όλα τα ζώ
ώα και
στον άνθρωπο κα
αι απόρροιά της
τ είναι η φαντασία,
φ
η ικανότητα
ι
τη
ης κίνησης κκαι η αίσθησ
ση, και
στη νοητική,
ν
η οπ
ποία έχει σχέέση με το κα
αθόλου, δηλα
αδή με τον άνθρωπο.
ά
Αππό τις αισθήσ
σεις οι
102

[RAM] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

πιο απαραίτητες είναι η γεύση και η αφή, ενώ η ακοή και η όραση θεωρούνται μέσα κυρίως της
ευζωίας. Η φαντασία αποτελεί, κατά τον Αριστοτέλη, προέκταση της αίσθησης (427 b 27-429 a
9) και συνήθως λειτουργεί αφού χαθεί το αισθητό αντικείμενο. Κύριες λειτουργίες της είναι ο
σχηματισμός μετεικασμάτων, θετικών και αρνητικών, η μνήμη που σχετίζεται με την
ανάμνηση, και τα όνειρα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που πραγματεύεται ο Αριστοτέλης στο
τρίτο βιβλίο του είναι ο νους, μέσω του οποίου γίνονται όλα νοητά και λόγω του οποίου
διαφέρει από τα ζώα. Αυτός διακρίνεται σε παθητικό που είναι ανάλογος με την ύλη
(προσλαμβάνει τα νοητά από την αίσθηση, τα αφομοιώνει και παραμένει παθητικός) και σε
ποιητικό ο οποίος είναι ανάλογος με το ποιητικό αίτιο που δημιουργεί τα πάντα (ενεργοποιεί τα
νοήματα), με το Θεό.
Α 402a 5-11
∆οκεί δε και προς αλήθειαν άπασαν η
γνώσις αυτής συμβάλλεσθαι, μάλιστα δε προς την
φύσιν. έστι γαρ οίον αρχή των ζώιων. επιζητούμεν δε
θεωρήσαι και γνώναι την τε φύσιν αυτής και την ουσίαν,
είθ’ όσα συμβέβηκε περί αυτήν· ων τα μεν ίδια πάθη της
ψυχής είναι δοκεί, τα δε δι’ εκείνην και τοις ζώιοις
υπάρχειν…

10

Μετάφραση
Θεωρείται επίσης ότι η γνώση της
[ψυχής] συμβάλλει πολύ στην όλη αλήθεια και ιδιαιτέρως
[στη γνώση] της φύσης, διότι είναι, υπό μια έννοια [η
ψυχή] αρχή των ζωντανών πλασμάτων. Επιζητούμε να
εξετάσουμε θεωρητικά και να ανακαλύψουμε τη φύση
και την ουσία της και στη συνέχεια όλες τις κατά σύμπτωση
ιδιότητές της, εκ των οποίων άλλες θεωρούνται πως είναι
ιδιαίτερα παθήματα της ψυχής και άλλες εμφανίζονται και στα ζωντανά πλάσματα δυνάμει
εκείνης...

Μετά τα φυσικά
Η πραγματεία Μετά τα φυσικά είναι μια ομάδα 14 βιβλίων, στα οποία ο Αριστοτέλης
πραγματεύεται την επιθυμία για την κατάκτηση της γνώσης, της σοφίας και διακρίνει πολλά
είδη γνώσης, με κυρίαρχη την επιστήμη. Επίσης, μελετά την εγκυρότητα της ανάλυσης των
αιτίων που είχε κάνει στα Φυσικά (υλικό, ουσιαστικό, ποιητικό, τελικό) σε σχέση με τις
απόψεις των παλαιότερων φιλοσόφων, καθώς και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει
ο επίδοξος φιλόσοφος. Στη συνέχεια εξετάζει τα είδη των οντοτήτων, που αποτελούν
αντικείμενο μελέτης των μαθηματικών, της φυσικής και της θεολογίας ή μεταφυσικής. Η
τελευταία επικεντρώνεται στην ουσία, η οποία χωρίζεται σε αισθητή, φθαρτή αισθητή και μη
αισθητή· πρόκειται για την «επιστήμη που ερευνά το ον ως ον (το ον η ον) και όσα ανήκουν σε
αυτό καθαυτό (Γ 1, 1003 a 20). Παράλληλα, ο Αριστοτέλης, σε αντίθεση με τον Πλάτωνα, δεν
δέχεται ότι τα καθόλου είναι ουσίες και υποστηρίζει την ύπαρξη μη αισθητών ουσιών.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο Θεό, το ακίνητο κινούν του σύμπαντος, στις νόες, που κινούν
τις πλανητικές σφαίρες, και στον ανθρώπινο νου. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες, τον
ενδιαφέρει μόνο η ουσία, διότι είναι αυθύπαρκτη και προηγείται της γνώσης. Τον κόσμο τον
αντιλαμβάνεται ως μια ιεραρχία στην οποία εξέχουσα θέση κατέχουν οι άυλες ουσίες, ενώ τα
στοιχεία της μεταβολής των όντων είναι η ύλη (το υποκείμενο της μεταβολής), η μορφή (το τι
ην είναι), το ποιητικό αίτιο και το τελικό αίτιο. Ένα άλλο θέμα που πραγματεύεται ο
Αριστοτέλης είναι το γίγνεσθαι, ο τρόπος γένεσης των όντων. Υποστηρίζει ότι όλοι οι ζωντανοί
οργανισμοί μπορούν να αναπαραχθούν και ότι σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν ο αρσενικός
γεννήτορας, ο θηλυκός γεννήτορας και ένα νέο επιμέρους με τη μορφή του είδους, ενώ
διαχωρίζει την καθαυτό γένεση από τις δευτερεύουσες μορφές μεταβολής. Τη μεταβολή τη
συνδέει άμεσα με την έννοια της δύναμης, σκοπός της οποίας είναι η ενέργεια. Στο βιβλίο Λ (6,
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7) ο Αριστοτέλης εξετάζει την ύπαρξη του Θεού και τη σχέση του με τον κόσμο. Για να
στηρίξει τη θεωρία του μιλά για φθαρτά και άφθαρτα πράγματα και για την αιώνια κυκλική
κίνηση που προϋποθέτει την αιώνια ουσία, η οποία είναι άυλη. Ο Θεός, το ακίνητο κινούν, ως
τελικό και ποιητικό αίτιο συγχρόνως, δεν είναι μόνο μορφή και ενέργεια αλλά ζωή και νους,
και επιδρά σε ολόκληρο το σύμπαν και κινεί άμεσα τον πρώτο ουρανό, δηλαδή προκαλεί την
περιστροφική κίνηση των αστέρων γύρω από τη Γη. Επιπλέον, ένα από τα πιο σπουδαία
γνωρίσματα του σύμπαντος, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η απόλυτη τελεολογία του.
Υποστηρίζει ότι τα όντα ή τα συμβάντα, εκτός από τυχαίες συμπτώσεις, συμβαίνουν για έναν
καθορισμένο σκοπό. Ο Θεός και η φύση δεν κάνουν τίποτε άσκοπα.
Γ1
Έστιν επιστήμη τις η θεωρεί το ον ηι ον και τα
τούτωι υπάρχοντα καθ’ αυτό. αύτη δ’ αστίν ουδεμίαϊ των
εν μέρει λεγομένων η αυτή· ουδεμία γαρ των άλλων
επισκοπεί καθόλου περί του όντος ηι ον, αλλά μέρος αυτού
τι αποτεμόμεναι περί τούτου θεωρούσι το συμβεβηκός,
οίον αι μαθηματικαί των επιστημών. επεί δε τας αρχάς
και τας ακροτάτας αιτίας ζητούμεν, δήλον ως φύσεώς
τινος αυτάς αναγκαίον είναι καθ’ αυτήν. ει ουν και οι τα
στοιχεία των όντων ζητούντες ταύτας τας αρχάς εζήτουν,
ανάγκη και τα στοιχεία του όντος είναι μη κατά
συμβεβηκός αλλ’ ηι ον· διο και ημίν του όντος ηι ον τας
πρώτας αιτίας ληπτέον.

25

30

Μετάφραση
Υπάρχει μια επιστήμη που ερευνά το ον ως ον και
ό,τι ανήκει σε αυτό σύμφωνα με τη φύση του. Η επιστήμη
αυτή δεν μοιάζει με καμία από τις επονομαζόμενες ειδικές
επιστήμες, δεδομένου ότι καμιά από αυτές τις άλλες δεν
εξετάζει συνολικά το ον ως ον. Αυτές αποκόπτουν ένα
μέρος του όντος και μελετούν το τι συμβαίνει σε αυτό,
όπως κάνουν, για παράδειγμα, οι μαθηματικές επιστήμες.
Αφού, λοιπόν, εμείς αναζητούμε τις αρχές και τις
απώτατες αιτίες, είναι φανερό ότι πρέπει αναγκαστικά να
υπάρχει κάποιο ον, στο οποίο αυτές να ανήκουν σύμφωνα
με τη φύση του. Αν, λοιπόν, αυτοί που αναζητούσαν τα
στοιχεία των όντων αναζητούσαν αυτές ακριβώς τις αρχές,
τότε και τα στοιχεία αναγκαστικά είναι του όντος όχι
συμπτωματικά, αλλά ενόσω είναι ον. Για τον λόγο αυτό
και εμείς πρέπει να συλλάβουμε τις πρώτες αρχές του
όντος ως ον.
(Μεταφράσεις: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, «Οι Έλληνες», Αριστοτέλης Άπαντα, εκδόσεις
Κάκτος)

Ηθική
Η ηθική είναι τμήμα της πολιτικής, που συγκαταλέγεται στις πρακτικές επιστήμες, γι’ αυτό
ο Αριστοτέλης δεν τη θεωρεί ξεχωριστή επιστήμη. Τα συγγράμματα που πραγματεύονται το
ήθος, το χαρακτήρα, είναι τα Ηθικά Νικομάχεια (10 βιβλία), τα Ηθικά Ευδήμεια (7 βιβλία) και
τα Ηθικά μεγάλα (2 βιβλία). Στα Ηθικά Νικομάχεια, που οφείλουν το όνομά τους στο Νικόμαχο,
τον πατέρα ή το γιο του Αριστοτέλη, γίνεται σαφές ότι η ηθική έχει τελεολογικό χαρακτήρα,
αφού οι άνθρωποι με τις πράξεις τους επιδιώκουν το πιο μεγάλο αγαθό (το ακρότατον πάντων
των πρακτών αγαθών), την ευδαιμονία (1095 a 14-20). Βάσει του ορισμού που δίνεται στο ίδιο
έργο, ευδαιμονία είναι μια μορφή δράσης σύμφωνη με την αρετή (εστί ψυχής ενέργεια τις κατ’
αρετήν τελείαν). Την αρετή, που δεν είναι συναίσθημα ή ικανότητα αλλά έξις, ο άνθρωπος
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μπορεί να την κατακτήσει με πράξεις (διά του έθους), αναζητώντας το μέτρο, τη μέση οδό και
αποφεύγοντας την υπερβολή και την έλλειψη. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει κάθε φορά τι
θα πράξει, δεν ενεργεί πάντα βάσει κανόνων, αλλά ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, και ως
εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να αναζητά τη μεσότητα. Ως ζωντανός οργανισμός λειτουργεί είτε
με βάση τη λογική είτε με τρόπους που δεν έχουν σχέση με αυτή (λόγον και άλογον μέρος της
ψυχής). Σε αντίθεση με τον Πλάτωνα, που υποστηρίζει ότι το άλογο, το επιθυμητικό μέρος της
ψυχής, βρίσκεται σε σύγκρουση με το λογικό, ο Αριστοτέλης δέχεται ότι αυτό το μέρος εκ
φύσεως ακολουθεί διαταγές. Επίσης, δεν μιλά για αθανασία της ψυχής, για μεταθανάτια
τιμωρία ως κίνητρο για ενάρετη ζωή και δεν διακηρύσσει την ανωτερότητα ενός συστήματος
ηθικών αξιών μιας κοινωνικής τάξης. ∆εν υιοθετεί την παραδοσιακή ηθική· δεν οραματίζεται
ένα δίκαιο κόσμο με την επιβολή ενός συστήματος ηθικών και πολιτικών κανόνων. ∆εν
απευθύνεται σε ιερείς και βασιλείς, ούτε και στον όχλο. Μελετά τη συμπεριφορά του πολίτη,
ενός ελεύθερου ανθρώπου που είναι σχετικά ευκατάστατος και ενδιαφέρεται για τη σωστή
διαχείριση των υποθέσεών του και για τη διακυβέρνηση του κράτους. Οι αρετές του αφορούν
στις κοινωνικές ομάδες. Οι πράξεις –και κατά συνέπεια οι αρετές– διακρίνονται σε ακούσιες,
όταν οφείλονται σε καταναγκασμό ή άγνοια, και σε εκούσιες, όταν ο πράττων γνωρίζει τι
ακριβώς κάνει. Οι αρετές χωρίζονται σε ηθικές και διανοητικές. Οι ηθικές έχουν σχέση με το
άλογο μέρος της ψυχής, επιζητούν το μέσο στο συναίσθημα και στην πράξη και προϋποθέτουν
ότι ο ίδιος ο ενάρετος άνθρωπος διαθέτει φρόνηση. Επίσης συνίστανται στη μεσότητα, δηλαδή
στην ικανότητα αποφυγής ακραίων συμπεριφορών που υποκινούνται από παρορμήσεις και
πάθη. Ο Πλάτωνας αναγνωρίζει τέσσερις αρετές, τη σοφία, την ανδρεία, τη σωφροσύνη και τη
δικαιοσύνη, αλλά τους προσδίδει ευρύ χαρακτήρα. Ο Αριστοτέλης, αντίθετα, έχει περιορίσει το
πεδίο του και δεν επιθυμεί να διαχωρίσει τα συναισθήματα και τις πράξεις. Ιδιαίτερη αναφορά
κάνει στην ανδρεία, τη σωφροσύνη και τη μεγαλοψυχία, ενώ στη δικαιοσύνη αφιερώνει ένα
ολόκληρο βιβλίο. Πιστεύει ότι ο νόμος θα πρέπει να ορίζει τη ζωή και διακρίνει τρία είδη
δικαιοσύνης: τη διανεμητική, που αντικείμενό της είναι η διανομή των αγαθών μεταξύ των
ανθρώπων ανάλογα με την αξία τους, τη διορθωτική, που διέπει τις εκούσιες και ακούσιες
συναλλαγές, και τη δικαιοσύνη της συναλλαγής, που ρυθμίζει τις εμπορικές συναλλαγές και
βασίζεται στη χρήση του νομίσματος. Τη δικαιοσύνη τη θεωρεί επίσης μια μεσότητα ανάμεσα
στο αδικείν και στο αδικείσθαι και τη χωρίζει στην πολιτική δικαιοσύνη και στη φυσική ή
νομική δικαιοσύνη.
Σε ό,τι αφορά τις διανοητικές αρετές, αυτές έχουν σχέση με το λογικό μέρος της ψυχής, που
περιλαμβάνει δύο μέρη: την επιστημονική ικανότητα, που έχει να κάνει με το αναγκαίο, και τη
λογιστική ικανότητα, που έχει να κάνει με το πιθανό ή το ενδεχόμενο. Οι νοητικές καταστάσεις
μέσω των οποίων προσεγγίζουμε την αλήθεια είναι η γνώση του αναγκαίου και του
ενδεχομένου, η φρόνηση, ο νους και η σοφία. Ο Αριστοτέλης πραγματεύεται επίσης τις έννοιες
της ακράτειας, το να ενεργεί δηλαδή κανείς από πάθος, της εγκράτειας, το να μην υποκύπτει
κάποιος στις επιθυμίες του, και της ηδονής. Όσον αφορά στην ηδονή, ασκεί κριτική στις
απόψεις των άλλων (Σπεύσιππος, Πλάτωνας) και αναπτύσσει τη δική του θεωρία. Σύμφωνα με
αυτή, η ηδονή είναι τελεία καθαυτή και ικανοποιητική σε κάθε στιγμή της, όπως η αντίληψη και
η σκέψη, και διαφέρει από την ενέργεια. Τέλος, ένα ακόμη θέμα που απασχολεί τον
Αριστοτέλη είναι η φιλία, στο οποίο μάλιστα αφιερώνει δύο βιβλία (8, 9). Η φιλία προϋποθέτει
αμοιβαία έλξη ανάμεσα σε δύο άτομα και είναι απαραίτητη στον ανθρώπινο βίο (Ηθικά
Νικομάχεια, 1155 a 3-5). Είναι αρετή και έχει διάφορες μορφές.
Β 1, 1-3
∆ιττής δη της αρετής ούσης, της μεν διανοητικής, της δε ηθικής, η μεν διανοητική το πλείον εκ
διδασκαλίας έχει και την γένεσιν και την αίξησιν, δόπερ εμπειρίας δείται και χρόνου, η δ’ ηθική
εξ έθους περιγίνεται, όθεν και τούνομα έσχηκε μικρόν παρεκκλίνον από του έθους. εξ ου δήλον
ότι ουδεμία των ηθικών αρετών φύσει ημίν εγγίνεται· ουθέν γαρ των φύσει όντων άλλως εθίζεται,
οίον ο λίθος φύσει κάτω φερόμενος ουκ αν εθισθείη άνω φέρεσθαι, ουδ’ αν μυριάκις αυτόν εθίζηι
τις άνω ριπτών, ουδέ το πυρ κάτω, ουδ’ άλλο ουδέν των άλλως πεφυκότων άλλως αν εθισθείη.
ούτ’ άρα φύσει ούτε παρά φύσιν εγγίνονται αι αρεταί, αλλά πεφυκόσι μεν ημίν δέξασθαι αυτάς,
τελειουμένοις δε διά του έθους.
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Μετάφραση
∆ύο είναι, όπως είδαμε, τα είδη της αρετής, η διανοητική και η ηθική. Η διανοητική αρετή
χρωστάει και τη γένεση και την αύξησή της κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία (γι’ αυτό και
εκείνο που χρειάζεται γι’ αυτήν είναι η πείρα και ο χρόνος), ενώ η ηθική αρετή είναι
αποτέλεσμα έθους (και το ίδιο της το όνομα, άλλωστε, μικρή διαφορά παρουσιάζει από τη λέξη
έθος). Αυτό ακριβώς κάνει φανερό ότι καμία αρετή δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως.
Πραγματικά, δεν υπάρχει πράγμα εφοδιασμένο από τη φύση με κάποιες ιδιότητες, που να
μπορείς να το συνηθίσεις να αποκτήσει άλλες ιδιότητες. Παράδειγμα η πέτρα: καμωμένη από
τη φύση να πηγαίνει προς τα κάτω, δεν είναι δυνατό να συνηθίσει να πηγαίνει προς τα πάνω,
έστω κι αν χιλιάδες φορές προσπαθήσει κανείς να της το μάθει πετώντας την και ξαναπετώντας
την προς τα πάνω· ούτε η φωτιά μπορεί να συνηθίσει να πηγαίνει προς τα κάτω· γενικά δεν
υπάρχει πράγμα καμωμένο από τη φύση να συμπεριφέρεται με έναν ορισμένο τρόπο, που να
μπορεί να συνηθίσει να συμπεριφέρεται με άλλον τρόπο. Συμπέρασμα: οι αρετές δεν υπάρχουν
μέσα μας εκ φύσεως, ούτε όμως και είναι αντίθετη προς τη φύση μας η γένεσή τους μέσα μας: η
φύση μάς έκανε επιδεκτικούς στις αρετές, τέλειοι όμως σ’ αυτές γινόμαστε με τη διαδιακασία
του έθους.
(Μετάφραση: Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο Β΄, Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια,
∆.Λυπουρλής)
Θ 12
Πολιτείας δ’ εστίν είδη τρία, ίσαι δε και παρεκβάσεις, οίον φθοραί τούτων. εισί δ’ αι μεν πολιτείαι
βασιλεία τε και αριστοκρατία, τρίτη δε από τιμημάτων,
ην τιμοκρατικήν λέγειν οικείον φαίνεται, πολιτείαν δ’
αυτήν ειώθασιν οι πλείστοι καλείν. τούτων δε βελτίστη
μεν η βασιλεία, χειρίστη δ’ η τιμοκρατία. παρέκβασις δε
βασιλείας μεν τυραννίς· άμφω γαρ μοναρχίαι, διαφέρουσι
δε πλείστον· ο μεν γαρ τύραννος το αυτώι συμφέρον
σκοπεί, ο δε βασιλεύς το των αρχομένων…

35
1160b

Μετάφραση
Τρία είναι τα είδη του πολιτεύματος και ισάριθμες οι
παρεκτροπές, δίκην φθοράς αυτών. Τα πολιτεύματα αυτά
είναι η βασιλεία και η αριστοκρατία και τρίτο αυτό που
βασίζεται στις περιουσίες το οποίο συνάδει να ονομάζεται
τιμοκρατικό, πλην όμως οι περισσότεροι συνηθίζουν να το
αποκαλούν πολιτεία. Απ’ αυτά το καλύτερο είναι η βασιλεία
και το χειρότερο η τιμοκρατία. Παρεκτροπή της βασιλείας
είναι η τυραννία, διότι και τα δύο αυτά πολιτεύματα
έχουν μοναρχικό χαρακτήρα, διαφέρουν όμως μεταξύ
τους πάρα πολύ, αφού ο τύραννος αποβλέπει στο δικό του
συμφέρον, ενώ ο βασιλιάς στο συμφέρον των αρχομένων...
(Μεταφράσεις: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, «Οι Έλληνες», Αριστοτέλης Άπαντα, εκδόσεις
Κάκτος)

Πολιτική
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο πολίτης ενδιαφέρεται για την απόκτηση ή μη των αρετών
που θα τον βοηθήσουν να λειτουργήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, σωστό ή λανθασμένο,
μέσα στην πόλη. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η ηθική φιλοσοφία είναι μέρος της πολιτικής
φιλοσοφίας. Αυτό άλλωστε δηλώνεται ξεκάθαρα και στο τέλος του έργου Ηθικά Νικομάχεια,
όπου προαναγγέλλονται όσα θα εξεταστούν στα Πολιτικά, το μόνο από τα συγγράμματα με
θέμα την πολιτική που σώθηκε. Αποτελείται από οκτώ βιβλία, το πρώτο από τα οποία ήταν
άλλοτε αυτοτελές έργο και πραγματευόταν την οικονομική επιστήμη. Η δομή του έχει
προβληματίσει τους ερευνητές. Σε αυτό ασχολείται με την έννοια του κράτους, δηλαδή της
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πόλης. Ανώτατη μορφή πολιτικής ζωής θεωρεί την πόλη-κράτος και όχι την αυτοκρατορία και
υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν αρμονικά σε μια μικρή κοινότητα, στην οποία
οι πολίτες συμμετέχουν στη διαδικασία του άρχειν και του άρχεσθαι. Η ελάχιστη πρωταρχική
δομή που καθιστά δυνατή την επικοινωνία των ανθρώπων, η μικρότερη δυνατή κοινωνία, είναι
η οικογένεια και ακολουθεί η κώμη, που απαρτίζεται από οικογένειες με κοινή καταγωγή. Από
τη συνένωση των κωμών προκύπτει μια ολοκληρωμένη κοινωνία, το κράτος, το οποίο έχει ως
στόχο τη διασφάλιση της ευδαιμονίας των πολιτών και επιτρέπει την ηθική και διανοητική
δραστηριότητα. Είναι δημιούργημα της φύσης και ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό
ζώο. Αυτός που δεν μπορεί να ζήσει στο πλαίσιο μιας οργανωμένης κοινωνίας είναι ή θεός ή
θηρίο. Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης πραγματεύεται τη σχέση κυρίου και δούλου και την
απόκτηση του πλούτου. Υποστηρίζει ότι υφίστανται διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων, καθώς
και αντίθεση ανώτερου και κατώτερου ατόμου – ορισμένοι είναι φύσει ελεύθεροι και άλλοι
φύσει δούλοι (I, 5). Στη συνέχεια ασχολείται με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος
να αποκτήσει αγαθά (1258 b 27-33). Κατ' αρχήν αναφέρεται στο φυσικό τρόπο (κατά φύσιν
κτητικήν), δηλαδή στη συσσώρευση αγαθών που προέρχονται από τη φύση μέσω της γεωργίας,
της κτηνοτροφίας και της θήρας. Μετά αναλύει τον αφύσικο τρόπο της κτητικής, που βασίζεται
στην ανταλλαγή προϊόντων με χρήματα, και καταδικάζει την τοκογλυφία αλλά και τους
εμπόρους που πλουτίζουν για χάρη του πλούτου. Τέλος, επισημαίνει ότι μέσα στην οικογένεια
παρατηρούνται τρία είδη εξουσίας (I, 12, 13): του συζύγου επί της συζύγου, του πατέρα στα
παιδιά και του κυρίου επί του δούλου. Στο δεύτερο βιβλίο των Πολιτικών πραγματεύεται το
περιεχόμενο των εννοιών πολίτης και πολιτεία και τα είδη των πολιτευμάτων. Σε ό,τι αφορά την
ιδιοκτησία, υποστηρίζει ότι είναι φυσική προέκταση της προσωπικότητας του ατόμου και
διακρίνει τρία είδη: την ατομική ιδιοκτησία και την κοινή χρήση των προϊόντων, την
κοινοκτημοσύνη για ατομική χρήση και την κοινοκτημοσύνη για κοινή χρήση. Από αυτά
θεωρεί καλύτερο το δεύτερο είδος. Στη συνέχεια επιχειρεί να καθορίσει τους όρους πολίτης και
κράτος. Αναφέρει λοιπόν ότι ο πολίτης συμμετέχει στη δικαστική και βουλευτική αρχή, έχει
ορισμένα καθήκοντα και συνεργάζεται στη θέσπιση των νόμων· η μητέρα και ο πατέρας του
πρέπει να είναι πολίτες. Κάθε πολίτης έχει διαφορετικές αρμοδιότητες και αξία, αλλά όλοι
στοχεύουν στην ασφάλεια του κράτους, ενώ πρέπει να είναι μέλη της Εκκλησίας του ∆ήμου και
να μετέχουν στην απονομή της δικαιοσύνης. Η διάταξη των ανώτατων αξιωμάτων σε ένα
κράτος συνιστά το πολίτευμα. Τα πολιτεύματα που αποβλέπουν στην ευδαιμονία του συνόλου
καλούνται ορθά (βασιλεία, αριστοκρατία, πολιτεία), ενώ όσα εξυπηρετούν τα συμφέροντα των
αρχόντων, παρεκβάσεις των ορθών πολιτειών (τυραννία, ολιγαρχία, δημοκρατία). Η κατάταξη
αυτή του Αριστοτέλη στηρίζεται στη διάκριση του λαού σε πλούσιους και φτωχούς με την
παρεμβολή της μεσαίας τάξης. Η δημοκρατία είναι η διακυβέρνηση από μια πλειονότητα
φτωχών (ταπεινής καταγωγής και κατώτερης ενασχόλησης), ενώ η ολιγαρχία η διακυβέρνηση
από μια μειονότητα πλουσίων (ευγενούς καταγωγής και μορφωμένων). Γίνεται σαφές ότι στα
ολιγαρχικά πολιτεύματα τα αξιώματα μοιράζονται με βάση τον πλούτο, στα δημοκρατικά
μοιράζονται εξίσου σε όλους τους πολίτες, στη μοναρχία και στην αριστοκρατία είναι
συνισταμένη της υπέρτατης αρχής του μονάρχη ή της άρχουσας τάξης και στην πολιτεία
απονέμονται με βάση τον πλούτο και τον αριθμό των ατόμων. Τα όργανα του κράτους, από τα
οποία προκύπτει και η ταξινόμηση των πολιτευμάτων, είναι οι έμποροι, οι τεχνίτες, οι έμμισθοι
χειρώνακτες, οι πολεμιστές, οι δικαστές, οι κρατικοί λειτουργοί και το σώμα που παίρνει τις
αποφάσεις. Το ιδεώδες πολίτευμα είναι αυτό που συνίσταται στη μοναρχία του τέλειου άντρα,
που υπερέχει σε αρετή, έχει την ικανότητα να κρίνει και να κυβερνά σωστά, δεν παρασύρεται
από τα πάθη του και ενδιαφέρεται για το καλό του συνόλου. Σε ό,τι αφορά τη μοναρχία, αυτή
διακρίνεται στη μοναρχία του λακωνικού πολιτεύματος και στην απόλυτη μοναρχία με τρεις
ενδιάμεσους τύπους. Η ιδεώδης πολιτεία είναι αυτή στην οποία κυβερνούν ενάρετα και
φωτισμένα άτομα, και στην οποία όλοι οι πολίτες αναλαμβάνουν διαδοχικά το ρόλο των
αρχόντων και των αρχομένων. Στο τέταρτο και στο πέμπτο βιβλίο εξετάζονται οι παραλλαγές
των πολιτευμάτων και οι κατώτερες μορφές διακυβέρνησης. Την τυραννία τη θεωρεί
παρέκβαση ενός άριστου πολιτεύματος, την ολιγαρχία την αμέσως χειρότερη μορφή και τη
δημοκρατία την πιο ανεκτή από τις τρεις παρεκβάσεις. Υποστηρίζει ότι τα πολιτεύματα
οδηγούνται από τη μοναρχία στη δημοκρατία, με ενδιάμεσα στάδια την αριστοκρατία, την
ολιγαρχία και την τυραννία. Η πολιτεία είναι μια μέση οδός ανάμεσα στην ολιγαρχία και τη
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δημοκρατία. Πρέπει να έχει κάποιος περιουσία για να αναλάβει ένα αξίωμα, αλλά όχι
απαραίτητα μεγάλη. Την εξουσία, δηλαδή, ασκεί η μεσαία τάξη. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί
τον Αριστοτέλη είναι τα αίτια της επανάστασης. ∆έχεται την ύπαρξη πολλών μορφών, εντοπίζει
τα αίτιά της στις διαστρεβλωμένες αντιλήψεις των ανθρώπων για τη δικαιοσύνη και αναζητεί
τρόπους πρόληψης. Καταλήγει λοιπόν ότι πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος, κανένα άτομο και
καμία τάξη να μην αποκτούν υπερβολική ισχύ, οι κυβερνώντες να μην αποκομίζουν κέρδη από
το αξίωμά τους και για τα ανώτατα αξιώματα απαραίτητες προϋποθέσεις να είναι η πίστη στο
πολίτευμα, η διοικητική ικανότητα και η ακεραιότητα. Στο όγδοο βιβλίο πραγματεύεται, μεταξύ
άλλων, το θέμα της εκπαίδευσης και επισημαίνει ότι χρειάζεται να ξεκινά από το σώμα, να
περνά από τις ορέξεις και στο τέλος να ασχολείται με το νου. Επίσης, λέει ότι ο νομοθέτης
επιβάλλεται να μεριμνά για τη νέα γενιά, ότι το κράτος είναι ανάγκη να καλλιεργεί το ήθος
μέσω της εκπαίδευσης, την οποία θα παρέχει η πολιτεία και όχι οι γονείς, και ότι όλοι οι
πολίτες ανήκουν στο κράτος (VIII, 1).
Τα Πολιτικά του ο Αριστοτέλης τα συνέδεσε με μια τεράστια συλλογή δεδομένων για τα
πολιτεύματα που κατά καιρούς εμφανίστηκαν στον ελληνικό κόσμο. Από τη συλλογή αυτή των
158 πολιτειών σώθηκε μόνο η Αθηναίων Πολιτεία, σε έναν πάπυρο του 1890. Αυτή αποτελείται
από δύο μέρη. Το πρώτο αφορά στην ιστορία του αθηναϊκού πολιτεύματος μέχρι την εποχή του
άρχοντα Ευκλείδη και γι’ αυτό βασίστηκε σε έργα προγενέστερων ιστορικών, στους
ατθιδογράφους και σε πολεμικά έργα πολιτικών αντρών του τέλους του 5ου αιώνα. Στο δεύτερο
περιγράφεται η πολιτική κατάσταση στην Αθήνα στους χρόνους του Αριστοτέλη. Πρόκειται
αναμφίβολα για ένα σπουδαίο έργο, από το οποίο μπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες για
την ιστορία και το πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας.
Α 2 15-19
Η δ’ εκ πλειόνων οικιών κοινωνία
πρώτη χρήσεως ένεκεν μη εφημέρου κώμη. μάλιστα δε
κατά φύσιν έοικεν η κώμη αποικία οικίας είναι, ους
καλούσί τινες ομογάλακτας, παίδάς τε και πάιδων
παίδας…

15

Μετάφραση
Η ένωση περισσότερων οικογενειών, όχι όμως η
προσωρινή αλλά η μόνιμη, είναι η κώμη. Η κώμη μοιάζει
με οικογενειακή αποικία, και γι’ αυτό ορισμένοι αποκαλούν
τους κατοίκους της «ομογάλακτους», επειδή είναι
παιδιά της οικογένειας και παιδιά των παιδιών της.
(Μετάφραση: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, «Οι Έλληνες», Αριστοτέλης Άπαντα, εκδόσεις
Κάκτος)
Α3
Η δ’ εκ πλειόνων κοινωνία τέλειος πόλις,
ήδη πάσης έχουσα πέρας της αυταρκείας ως έπος ειπείν,
γινομένη μεν του ζην ένεκεν, ούσα δε του ευ ζην. διό
πάσα πόλις φύσει έστιν, είπερ και οι πρώται κοινωνίαι.
τέλος γαρ αύτη εκείνων, η δε φύσις τέλος εστίν· οίον γαρ
έκαστόν εστι της γενέσεως τελεσθείσης, ταύτην φαμέν
την φύσιν είναι εκάστου, ώσπερ ανθρώπου ίππου οικίας.
έτι το ου ένεκα και το τέλος βέλτιστον· η δ’ αυτάρκεια
και τέλος και βέλτιστον. εκ τούτων ουν φανερόν ότι των
φύσει η πόλις εστί, και ότι ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν
ζώον, και ο άπολις διά φύσιν και ου διά τύχην ήτοι
φαύλός εστιν, ή κρείττων ή άνθρωπος…
Μετάφραση
Μια κοινωνία με περισσότερες κώμες σχηματίζει
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την τέλεια πόλη, που έφτασε να γίνει αυτάρκης,
δημιουργήθηκε για να γίνει ευκολότερη η εξασφάλιση των
αναγκαίων και διατηρείται για να ζουν καλύτερα οι πολίτες.
Γι’ αυτό κάθε πόλη υπάρχει εκ φύσεως όπως ακριβώς και οι
πρώτες κοινωνίες· η πόλη είναι ο τελικός σκοπός τους
η δε φύση είναι τελικός σκοπός, όπως είναι καθετί
όταν φτάσει στην τέλεια ανάπτυξή του, τούτο λέμε ότι
είναι η φύση του καθενός, είτε πρόκειται για άνθρωπο είτε
για άλογο είτε για οικογένεια. Η αιτία και ο σκοπός των
όντων είναι το σημαντικότερο αγαθό κι η αυτάρκεια είναι
και σκοπός και μέγιστο αγαθό. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι
η πόλη υπάρχει εκ φύσεως κι ότι ο άνθρωπος είναι φύσει
κοινωνικό ον· κι ότι ο άπολις εκ φύσεως και όχι εξαιτίας
κάποιου τυχαίου περιστατικού είναι ή φαύλος ή ανώτερος
από τον άνθρωπο…
(Μετάφραση: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, «Οι Έλληνες», Αριστοτέλης Άπαντα, εκδόσεις
Κάκτος)
1317a
Υπόθεσις μεν ουν της δημοκρατικής πολιτείας
ελευθερία· τούτο γαρ λέγειν ειώθασιν, ως εν μόνηι
τηι πολιτείαϊ ταύτηι μετέχοντας ελευθερίας· τούτου
γαρ στοχάζεσθαί φασι πάσαν δημοκρατίαν. ελευθερίας
δε εν μεν το εν μέρει άρχεσθαι και άρχειν· και
γαρ το δίκαιον το δημοτικόν το ίσον έχειν εστί κατ’
αριθμόν αλλά μη κατ’ αξίαν, τούτου δ’ όντος του δικαίου
το πλήθος αναγκαίον είναι κύριον, και ότι αν
δόξηι τοις πλείοσι, τούτ’ είναι και τέλος και τούτ’ είναι
το δίκαιον· φασί γαρ δειν ίσον έχειν έκαστον
των πολιτών· ώστε εν ταις δημοκρατίαις συμβαίνει
κυριωτέρους είναι τους απόρους των ευπόρων·
πλείους γαρ εισι, κύριον δε το τοις πλείοσι δόξαν…
Μετάφραση
Βάθρο ιδεολογικό, λοιπόν, της δημοκρατικής πολιτείας
είναι η ελευθερία· αυτό δηλαδή συνηθίζουν να λέγουν, ότι
μόνο στην πολιτεία αυτή μετέχουν ελευθερίας· γιατί σε αυτό αποσκοπεί, λέγουν, κάθε
δημοκρατία. Ένα στοιχείο
της ελευθερίας είναι το άρχεσθαι και άρχειν εκ περιτροπής,
καθώς το δημοκρατικό δίκαιον επιβάλλει την κατ’ αριθμόν
ισότητα και όχι την κατ’ αξίαν· εφόσον δε αυτό είναι το δίκαιον,
έπεται κατ’ ανάγκην ότι κυρίαρχο είναι το πλήθος,
άρα, ό,τι κατά πλειοψηφία νομισθεί, αυτό είναι ύψιστος
σκοπός και αυτό είναι το δίκαιον· γιατί πρέπει, λέγουν, να
έχει το ίσον καθένας των πολιτών· ώστε και συμβαίνει στις
δημοκρατίες να έχουν μεγαλύτερη εξουσία οι άποροι από
τους εύπορους· γιατί είναι περισσότεροι, κυριαρχεί δε ό,τι
νομίσουν οι περισσότεροι…
(Μετάφραση: Περί της Πολιτικής, Επίλεκτα Κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας,
Κωνσταντίνος Ι. ∆εσποτόπουλος).

Ρητορική
Ρητορική είναι η ικανότητα να διακρίνει κάποιος όλους τους δυνατούς τρόπους
προκειμένου να πείσει τους ακροατές του για ένα οποιοδήποτε θέμα (1355 b 26). Την τέχνη του
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λόγου, την οποία συνδέει με τη διαλεκτική, πραγματεύεται ο Αριστοτέλης στο έργο του
Ρητορική, που αποτελείται από τρία βιβλία. Το αντικείμενο αυτής της τέχνης είναι ευρύ, αλλά
συνήθως περιορίζεται σε θέματα προσιτά που προβληματίζουν κάθε λογικό άνθρωπο, και
χαρακτηρίζεται από τη χρήση επιχειρημάτων τα οποία δεν προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις,
δηλαδή δεν εμπίπτουν στο πεδίο συγκεκριμένων τεχνών και επιστημών. Ο Αριστοτέλης στα
δύο πρώτα βιβλία ασχολείται με τις αποδείξεις (πίστεις) που χωρίζονται σε λογικές και
υποκειμενικές. Τα μέσα της πειθούς μπορεί να είναι εξωτεχνικά, ξένα δηλαδή προς τη ρητορική
τέχνη (μαρτυρίες, βασανιστήρια, αποδείξεις), και τεχνικά, που συνιστούν τη ρητορική τέχνη. Τα
έντεχνα μέσα περιλαμβάνουν αυτά που έχουν σχέση με το χαρακτήρα του ρήτορα, εκείνα που
συγκινούν το ακροατήριο και εκείνα που το πείθουν με επιχειρήματα. Τα τελευταία
διακρίνονται στο παράδειγμα, που αντιστοιχεί στην επαγωγή, και στο ενθύμημα, που αντιστοιχεί
στο συλλογισμό. Τα είδη των ενθυμημάτων είναι δύο: τα ειδικά επιχειρήματα, τα οποία
αφορούν σε μια συγκεκριμένη επιστήμη, και τα γενικά, που προκύπτουν από τους τόπους όπου
είναι δυνατόν να βρεθούν επιχειρήματα. Όσο για τη ρητορική αυτή καθαυτή, χωρίζεται στη
συμβουλευτική, στη δικανική και στην επιδεικτική. Στο ίδιο βιβλίο ο Αριστοτέλης αναφέρεται
στα ανθρώπινα πάθη που ταλανίζουν την ανθρώπινη ψυχή, καθώς και στα ήθη. Το τρίτο βιβλίο
έχει ως θέμα το περιεχόμενο της ρητορικής τέχνης: το υλικό των πίστεων, το ύφος και τη
διάταξη. Οι λέξεις που ο ρήτορας χρησιμοποιεί πρέπει να είναι σαφείς, σωστές και ταπεινές. Ο
λόγος χρειάζεται να είναι φυσικός και να αποφεύγονται οι πομπώδεις εκφράσεις προκειμένου
να είναι κατανοητός στον απλό άνθρωπο. Ο πεζός λόγος είναι απαραίτητο να είναι εύρυθμος
και συστήνεται η χρήση του παιάνα. Ο Αριστοτέλης, τέλος, δέχεται τη διαίρεση του λόγου του
Ισοκράτη σε προοίμιο, διήγηση, πίστη και επίλογο.
Α 2 25-34
Έστω δη η ρητορική δύναμις περί έκαστον του
θεωρήσαι το ενδεχόμενον πιθανόν. τούτο γαρ ουδεμιάς
ετέρας εστί τέχνης έργον· των γαρ άλλων εκάστη περί το
αυτήι υποκείμενόν εστι διδασκαλική και πειστική, οίον
ιατρική περί υγιεινών και νοσερών, και γεωμετρία περί
τα συμβεβηκότα πάθη τοις μεγέθεσι, και αριθμητική
περί αριθμών, ομοίως δε και αι λοιπαί των τεχνών και
επιστημών· η δε ρητορική περί του δοθέντος ως ειπείν
δοκεί δύνασθαι θεωρείν το πιθανόν, διό και φαμεν αυτήν
ου περί τι γένος ίδιον αφωρισμένον έχειν το τεχνικόν…

25

30

Μετάφραση
Ας θεωρηθεί λοιπόν ότι η ρητορική είναι η ικανότητα
ανευρέσεως για ένα οποιοδήποτε θέμα του επιχειρήματος
που μπορεί να είναι πιστευτό. Τούτο, πράγματι, δεν είναι
έργο καμιάς άλλης τέχνης, διότι κάθε άλλη τέχνη είναι ως
προς το αντικείμενό της διδακτική και πειστική, όπως,
επί παραδείγματι, η ιατρική για την υγεία και τη νόσο, η
γεωμετρία για τις μεταβολές που συμβαίνουν στα μεγέθη,
η αριθμητική για τους αριθμούς και το ίδιο ισχύει για
τις υπόλοιπες τέχνες και επιστήμες. Η ρητορική όμως, για
να το πούμε έτσι, φαίνεται ότι συνίσταται στη δυνατότητα
ανευρέσεως, σχετικά με ένα δεδομένο θέμα, του πειστικού
επιχειρήματος, γι’ αυτό και λέμε ότι εφαρμόζεται αυτή ως
τέχνη όχι σε κάποιο ιδιαίτερο, καθορισμένο, είδος
πραγμάτων...
(Μετάφραση: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, «Οι Έλληνες», Αριστοτέλης Άπαντα, εκδόσεις
Κάκτος)

110

[RAM] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ποιητική
Aνήκει στα ακροαματικά συγγράμματα του Αριστοτέλη και περιλαμβάνει τις παραδόσεις
του. Καθώς δεν προοριζόταν για έκδοση και δεν το επεξεργάστηκε περαιτέρω, έχει πολλές
ασάφειες, ανακρίβειες και μικροαντιφάσεις, ενώ και η χειρόγραφη παράδοση δεν είναι καλή. Η
Ποιητική απευθύνεται κυρίως στον ποιητή και σε αυτή γίνεται προσπάθεια να διατυπωθούν
κανόνες και νόμοι τους οποίους αυτός οφείλει να ακολουθεί προκειμένου το έργο του να είναι
αξιόλογο και εύληπτο από τον αναγνώστη. Το σωζόμενο σύγγραμμα περιλαμβάνει μόνο ένα
βιβλίο, που πραγματεύεται το έπος και την τραγωδία, αλλά στους καταλόγους των έργων του
Αριστοτέλη, και ιδιαίτερα σε αυτόν του φιλολόγου Έρμιππου, του 3ου αιώνα π.Χ., αναφέρεται
και δεύτερο βιβλίο, που αφορούσε στην κωμωδία. Αυτό όμως μάλλον χάθηκε πολύ νωρίς και
δεν το είχε στη διάθεσή του ο Ανδρόνικος όταν έφτιαξε την πρώτη έκδοση με τα άπαντα του
Αριστοτέλη. Η Ποιητική πρέπει να γράφτηκε την τελευταία περίοδο της ζωής του φιλοσόφου
(335-323 π.Χ.), όταν είχε ήδη αναπτύξει επιστημονική δράση. Ωστόσο, με φιλολογικά
ζητήματα ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε και σε άλλα συγγράμματα, όπως στη Ρητορική, στα
Ομηρικά Απορήματα, ενώ στα Απορήματα Ησιόδου, Απορήματα Αρχιλόχου, Ευριπίδου, Χοιρίλου,
Απορήματα ποιητικά, Αιτίαι ποιητικαί, Περί τραγωδιών προσπάθησε να ερμηνεύσει άλλους
ποιητές. Επιπλέον, την ποίηση πραγματεύτηκε και στο διάλογο Περί ποιητών (3 βιβλία), από
τον οποίο έχουν σωθεί αρκετά αποσπάσματα.
Η Ποιητική χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: το πρώτο αφορά στην ποίηση γενικά (κεφ. 1-5), το
δεύτερο στην τραγωδία (κεφ. 6-22), το τρίτο στην εποποιία (κεφ. 23-24) και το τέταρτο στη
λογοτεχνική κριτική (κεφ. 25-26).
Την ποίηση χαρακτηρίζει ο Αριστοτέλης ως μίμηση, που είναι έννοια επάλληλη με τις καλές
τέχνες, και κάνει διάκριση ανάμεσα στις τέχνες που μιμούνται το χρώμα και το σχήμα και σε
εκείνες που μιμούνται τη φωνή. Από τον Πλάτωνα παρέλαβε ο Αριστοτέλης τον ορισμό της
μίμησης, αλλά του προσέδωσε περιεχόμενο βαθύτερο και θετικότερο. Μίμηση είναι, λοιπόν, η
δι’ αισθητών μέσων αναπαράσταση της πραγματικότητας· είναι δηλαδή έμφυτη στον άνθρωπο
και σε μικρότερο βαθμό στα άλλα ζώα. Η ποίηση όμως δεν είναι απλώς μίμηση· είναι τέχνη
μιμητική, έξις μετά λόγου αληθούς ποιητική (Ηθικά Νικομάχεια 1140a 9), που διακρίνεται από
τις άλλες ποιητικές τέχνες, αφού δεν έχει πρακτικό χαρακτήρα. Εξάλλου, η καλλιτεχνική
μίμηση προϋποθέτει μάθηση και έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη φιλοσοφία. Το έργο της
μίμησης είναι προϊόν τέχνης, δηλαδή επιστημονικής επεξεργασίας της πραγματικότητας σε ό,τι
ουσιώδες περιέχει. Όσον αφορά στην επιλογή, στην εύρεση, στη διαμόρφωση και στην
εμβάθυνση, στα στοιχεία που προέρχονται από την εμπειρική ή ιστορική πραγματικότητα,
προϋποθέτει την επέμβαση του υποκειμένου. Ο ποιητής μιμείται την πραγματικότητα, πάθη,
πράξεις, ήθη κ.λπ., δηλαδή ψυχικές ιδιότητες, παθήματα και ενέργειες των ηρώων, αλλά όχι τα
δικά του. Σε κάθε ποίημα αναπαρίσταται ένα κομμάτι από τη ζωή και τη μοίρα του ανθρώπου,
γι’ αυτό ο Αριστοτέλης προτάσσει το μύθο υπέρ τα ήθη και θεωρεί το δράμα την τελειότερη
μορφή ποίησης, καθώς σε αυτό παρουσιάζονται εντονότερα οι πράξεις και η μοίρα των
ανθρώπων. Ο ποιητής δεν ενεργεί σύμφωνα με τις ανεξέλεγκτες εμπνεύσεις της στιγμής, ούτε
παρασύρεται από τις εξωτερικές εντυπώσεις και τις εσωτερικές παρορμήσεις, αλλά σε αυτό το
χάος εισάγει την τάξη, το λόγο και αντικειμενικούς νόμους, και δημιουργεί ένα νέο κόσμο. Ο
ποιητής κινείται επίσης με βάση την ποιητική αλήθεια· βλέπει μέσα από τα επιμέρους το
καθολικό στοιχείο, όπως ο φιλόσοφος βλέπει στα όντα εκτός από την ύλη και το είδος. Αυτό το
καθόλου της ζωής μιμείται, δηλαδή αναπαριστά. Είναι εκείνο που ανήκει σε περισσότερα
πράγματα, όχι από σύμπτωση, αλλά από την ίδια τη φύση και έχει ιδιότητες εσωτερικές –
λογική καθαρότητα, λογική συνοχή, λογική αναγκαιότητα. Η έννοια του καθόλου, όπως
παρουσιάζεται στην Ποιητική, προέρχεται από τη λογική και έχει αυστηρά λογικό χαρακτήρα.
Αυτό το καθόλου, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, εμφανίζεται κυρίως στην κωμωδία παρά στην
τραγωδία.
Η ποίηση λοιπόν είναι μια ανώτερη τέχνη, που προσεγγίζει τη φιλοσοφία η οποία εξετάζει
επίσης το καθόλου· είναι μια αναζήτηση της αλήθειας με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η διαφορά της
από τη φιλοσοφία είναι ότι δεν εξετάζει το απόλυτα αληθές και το αναγκαίο, αλλά το εικός και
το πιθανό, όπως και η ρητορική.
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Τη γένεση της ποίησης ο Αριστοτέλης δεν την ανάγει σε θεούς, ήρωες ή ανθρώπους, αλλά
αναζητά φυσικά αίτια, ενώ δέχεται ότι η έντεχνη ποίηση σχετίζεται άμεσα με τον
αυτοσχεδιασμό. Υποστηρίζει ότι στην ανάπτυξη της ποίησης συμβάλλουν το ένστικτο της
μίμησης, η ηδονή, η αρμονία και ο ρυθμός. Παράλληλα, τη διακρίνει στη σοβαρή ποίηση
(εγκώμια, ύμνοι) και στη φαύλη (ψόγοι) και επισημαίνει ότι από το πρώτο είδος προέκυψε το
έπος, ενώ από το δεύτερο η ιαμβική ποίηση. Η διάκριση της ποίησης γίνεται με βάση τη
μίμηση, το αντικείμενό της και τον τρόπο της μίμησης. Η ποίηση, λοιπόν, μιμείται με τρία
μέσα: το λόγο, το ρυθμό και την αρμονία. Το σπουδαιότερο από αυτά είναι ο λόγος, διότι με
αυτόν εκφράζεται το σημαντικότερο στοιχείο της, ο μύθος. Γι’ αυτό, άλλωστε, συχνά στην
Ποιητική ο μύθος χαρακτηρίζεται και λόγος. Ο Αριστοτέλης αναφέρει δύο κατηγορίες
ποιητικών ειδών: την εν τω πράττειν μίμησι (22,11), στην οποία ο ποιητής εισάγει απλώς τα
ενεργούντα και ομιλούντα πρόσωπα, και τη διηγηματική μίμησι (23,1), στην οποία ο ποιητής
άλλοτε περιγράφει τις δικές του σκέψεις και εντυπώσεις, και άλλοτε διηγείται μεν ο ίδιος, αλλά
εισάγει και πρόσωπα που μιλούν, έχει δηλαδή δραματικό χαρακτήρα (π.χ., Όμηρος).
Ο Αριστοτέλης κάνει διάκριση μεταξύ λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών έργων και
τονίζει ότι το ουσιώδες είναι ο μύθος. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι το μέτρο παίζει πρωταρχικό
ρόλο σε ένα άρτιο ποίημα, αφού συμβάλλει στη δημιουργία συγκίνησης και στην έξαρση του
αναγνώστη από την εμπειρική πραγματικότητα προς έναν κόσμο «μυθικό», προς το καθόλου
που είναι η ουσία της ποίησης.
Το μεγαλύτερο μέρος της Ποιητικής αφορά στην τραγωδία, το σπουδαιότερο είδος σοβαρής
ποίησης, η ακριβής γνώση της οποίας εξασφαλίζει και τη γνώση των άλλων ειδών. Ο
Αριστοτέλης προτάσσει τον ορισμό της τραγωδίας, στον οποίο γίνεται η διάκριση από τα άλλα
είδη ως προς τα μέσα, τον τρόπο και το αντικείμενο της μίμησης: Είναι μίμηση μιας πράξης
σοβαρής και τέλειας με ορισμένο μέγεθος· σε λόγο ηδυσμένο όπου το κάθε είδος εισάγεται
χωριστά στα μέρη του έργου· σε δραματική και όχι σε αφηγηματική μορφή· με επεισόδια που
προκαλούν τον έλεο και το φόβο, με τα οποία επιτυγχάνεται η κάθαρση. Το κύριο λοιπόν
αντικείμενο της τραγωδίας είναι να εγείρει τον έλεο για τα περασμένα και τα παρόντα βάσανα
του ήρωα και το φόβο για όσα του επιφυλάσει η μοίρα, ενώ απώτερος σκοπός είναι η κάθαρση.
Μετά τον ορισμό ο Αριστοτέλης αναλύει κατά το ποιόν την τραγωδία στα συστατικά της
στοιχεία: την όψη (σκηνική παράσταση), τη μελοποιία (μουσική συνοδεία), τη λέξη (γλώσσα
και ύφος), τη διάνοια (ιδέες), τα ήθη (χαρακτήρες) και το μύθο (υπόθεση του έργου). Στη
δραματική ποίηση ανήκουν δύο στοιχεία, η μελοποιία και η όψη, και το δεύτερο αποτελεί το
ουσιώδες μέρος της τραγωδίας, γι’ αυτό και περιλαμβάνεται στον ορισμό της. Στη συνέχεια
προσδιορίζεται η κατάσταση που μπορεί να εμπνεύσει έλεο και φόβο, απαριθμούνται οι μορφές
αναγνώρισης και τονίζεται η σημασία της ταύτισης του ποιητή με τους χαρακτήρες του.
Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η ταξινόμηση των τραγωδιών σε περιπέτειας και αναγνώρισης, σε
τραγωδίες πάθους, ήθους και όψεως.
Από τη σύγκριση της επικής ποίησης με την τραγωδία γίνεται σαφές ότι απαιτείται ενότητα
της πράξης και ότι έχουν ομοιότητες ως προς τα είδη και ως προς τα συστατικά στοιχεία τους,
με μόνη εξαίρεση ότι το έπος δεν χρειάζεται τη μελοποιία και την όψη. Όσο για τη διαφορά
τους, αυτή εντοπίζεται στο μήκος, στο μέτρο και στην εποποιία. Ανώτερη από τις δύο αυτές
τέχνες θεωρείται η τραγωδία, διότι η μουσική και το θέαμα αυξάνουν την ηδονή, είναι
εναργέστερη ακόμη και κατά την ανάγνωση και εμπνέει τον έλεο και το φόβο.
Η τραγωδία και η εποποιία είναι οι μόνες ποιητικές μορφές που αναλύονται διεξοδικά στην
Ποιητική. Η ιστορία της κωμωδίας πρέπει να εξεταζόταν στο δεύτερο βιβλίο, το οποίο δεν
σώζεται, ενώ σε ό,τι αφορά τη λυρική ποίηση, γίνεται μόνο απλή αναφορά στην ελεγεία, στους
ύμνους, στα εγκώμια και στους διθυράμβους και στο νόμιον. Τον 4ο αιώνα π.Χ. η λυρική
ποίηση είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί και υπήρχε μόνο η διθυραμβική ποίηση, η οποία είχε
υποτάξει το ποιητικό στοιχείο, το λόγο, στη μουσική. Σύμφωνα, λοιπόν, με την άποψη του
Αριστοτέλη, τα λυρικά ποιήματα ανήκουν μάλλον στη μουσική παρά στην ποίηση και σε αυτά
περιέχεται μόνο σε μικρό βαθμό το στοιχείο της μίμησης, το οποίο αποτελεί το βασικό
χαρακτηριστικό της ποίησης. Εκτός όμως από το μιμητικό στοιχείο, η λυρική ποίηση υστερεί
από το δράμα και στο λυρισμό. Η Ποιητική, λοιπόν, δεν αποτελεί θεωρία της ποίησης γενικά
και από αυτή δεν είναι δυνατόν να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη αισθητική θεωρία.
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VI 1-4, 1449b
Έστιν ουν τραγωιδία μίμησις πράξεως σπουδαίας
και τελείας, μέγεθος εχούσης, ηδυσμένωι
λόγωι, χωρίς εκάστου των ειδών εν τοις μορίοις,
δρώντων και ου δι’ απαγγελίας, δι’ ελέου
και φόβου περαίνουσα την των τοιούτων παθημάτων
κάθαρσιν. λέγω δε ηδυσμένον μεν λόγον
το έχοντα ρυθμόν και αρμονίαν και μέλος, το
δε χωρίς τοις είδεσι το διά μέτρων ένια μόνον
περαίνεσθαι και πάλιν έτερα διά μέλους…
Μετάφραση
Τραγωδία λοιπόν είναι μίμησις πράξεως σοβαράς
και τελείας (καθ’ εαυτήν), η οποία έχει (αρκετόν)
μέγεθος, διά λόγου ηδυσμένου με χωριστά
έκαστον είδος (ηδύσματος) εις τα (διάφορα)
αυτής μέρη και ουχί δι’ απαγγελίας,
επιτυγχάνουσα διά του ελέου και του
φόβου (που διεγείρει) την κάθαρσιν των τοιούτων
(οικτρών και φοβερών) παθημάτων. Εννοώ δε
ηδυσμένον λόγον μεν τον έχοντα ρυθμόν και αρμονίαν
και μέλος, το δε χωριστά δι’ εκάστου είδους εννοώ,
ότι τινά μόνον διά μέτρων διεξάγονται και
πάλιν άλλα διά μέλους…
(Μετάφραση: Αριστοτέλους Περί Ποιητικής, Ι. Συκουτρής)

113

[RAM] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
Κλασική Eποχή
Πρώτη δίκη του Μιλτιάδη στην Αθήνα.
491 π.Χ.
∆ιπλωματική εκστρατεία του ∆αρείου στην Ελλάδα,
που έχει ως αποτέλεσμα το μηδισμό της Αίγινας.
Αντίδραση της Σπάρτης, που στέλνει στρατεύματα
υπό τον Κλεομένη τα οποία επιστρέφουν το νησί,
αφού πρώτα παίρνουν ως ομήρους πολλούς κατοίκους
του.
490 π.Χ.
Γεννιέται ο ιστορικός Ηρόδοτος.
Οι Πέρσες καταστρέφουν τη Νάξο και την Ερέτρια ως
αντίποινα για τη συμμετοχή δυνάμεων από αυτές τις
δύο περιοχές στην Ιωνική Επανάσταση.
Ήττα των Περσών υπό την ηγεσία των στρατηγών
∆άτη και Αρταφέρνη στο Μαραθώνα από τα
συνασπισμένα
στρατεύματα
Αθηναίων
και
Πλαταιέων, επικεφαλής των οποίων είναι ο
Μιλτιάδης.
Ο Γέλωνας γίνεται τύραννος της Γέλας στη Σικελία.
489 π.Χ.
Η αποτυχημένη επέμβαση του Μιλτιάδη στην Πάρο,
στη διάρκεια της οποίας τραυματίζεται, έχει ως
αποτέλεσμα την καταδίκη του από τους συμπολίτες
του σε βαρύ χρηματικό πρόστιμο. Έπειτα από λίγους
μήνες ο νικητής του Μαραθώνα πεθαίνει.
489/488 π.Χ.
Ο Αριστείδης εκλέγεται ένας από τους Εννέα
Άρχοντες στην Αθήνα.
488 π.Χ.
Ο Λεωνίδας γίνεται βασιλιάς της Σπάρτης.
487/486 π.Χ.
Οι άρχοντες επιλέγονται πλέον με κλήρωση και όχι με
εκλογές. Η αλλαγή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την
απώλεια πολιτικής ισχύος από τους άρχοντες και
παράλληλη ενίσχυση της εξουσίας των ∆έκα
Στρατηγών, οι οποίοι εκλέγονται από το λαό.
Αρχίζει πόλεμος ανάμεσα στην Αθήνα και την Αίγινα.
486 π.Χ.
Οστρακισμός του Μεγακλή.
486-465 π.Χ.
Ο Ξέρξης ανακηρύσσεται Μέγας Βασιλεύς των
Περσών.
485-478 π.Χ.
Ο Γέλωνας γίνεται τύραννος των Συρακουσών.
485 π.Χ.
Ανακαλύπτονται νέα αργυρούχα κοιτάσματα στο
Λαύριο.
484 π.Χ.
Οστρακισμός του Ξανθίππου, πατέρα του Περικλή.

500-475 π.Χ.
500 π.Χ.
Η πρώτη γνωστή σύνοδος της Πελοποννησιακής
Συμμαχίας (κατά άλλους το 504 π.Χ.).
Περίοδος ακμής του φιλοσόφου Ηράκλειτου.
Ο Εκαταίος ο Μιλήσιος συγγράφει την Περιήγησιν.
Ανέγερση του Ηραίου της Σάμου.
500-497 π.Χ.(;)
Ο Αισχύλος συμμετέχει για πρώτη φορά σε
δραματικούς αγώνες.
499-494 π.Χ.
Οι πόλεις της Ιωνίας επαναστατούν εναντίον των
Περσών.
499 π.Χ.
Οι Πέρσες εκστρατεύουν εναντίον της Νάξου.
498 π.Χ.
Ο Αρισταγόρας της Μιλήτου επισκέπτεται τη Σπάρτη
και την Αθήνα για να ζητήσει βοήθεια εναντίον των
Περσών.
Οι Αθηναίοι και οι Ίωνες καταστρέφουν τις Σάρδεις.
498 π.Χ.
Η παλαιότερη χρονολογημένη ωδή του ποιητή
Πίνδαρου.
498-491 π.Χ.
Ο Ιπποκράτης γίνεται τύραννος της Γέλας.
496 π.Χ.
Πεθαίνει ο Αρισταγόρας.
496/495 π.Χ.
Ο Ίππαρχος, αρχηγός της παράταξης των
Πεισιστρατιδών, εκλέγεται άρχοντας της Αθήνας.
495/494 π.Χ.
Οι Έλληνες της Ιωνίας ηττώνται από τους Πέρσες στο
νησί Λάδη, πλησίον της Μιλήτου.
Γεννιέται ο Περικλής.
495 π.Χ.
Ολοκληρώνεται η ανέγερση του Ναού της Αφαίας
στην Αίγινα.
494 π.Χ.
Ο Μιλτιάδης ο Νεότερος επιστρέφει στην Αθήνα μετά
την κατάληψη της ημιανεξάρτητης Αθηναϊκής
Ηγεμονίας στη Θράκη, δημιούργημα του θείου του,
Μιλτιάδη του Πρεσβύτερου, από τους Πέρσες του
∆αρείου.
493/492 π.Χ.
Τελειώνει η επανάσταση στην Ιωνία.
Ο Θεμιστοκλής εκλέγεται επώνυμος άρχοντας στην
Αθήνα και διατυπώνει το ναυτικό του πρόγραμμα.
Αρχίζουν οι εργασίες κατασκευής οχυρωματικών
έργων στον Πειραιά.
Ο Μιλτιάδης εκλέγεται ένας από τους ∆έκα
Στρατηγούς.
Ο ποιητής Φρύνιχος καταδικάζεται από αθηναϊκό
δικαστήριο σε χρηματική ποινή χιλίων δραχμών, ενώ
απαγορεύεται κάθε παράσταση της τραγωδίας του
Μιλήτου άλωσις γιατί υπενθυμίζει στους Αθηναίους
οικεία κακά.

483 π.Χ.
Ο Θεμιστοκλής πείθει τον αθηναϊκό δήμο να
προχωρήσει στη ναυπήγηση ισχυρού στόλου, ικανού
να προστατέψει αποτελεσματικά τα συμφέροντα της
πόλης.
Οστρακισμός του Αριστείδη.
481 π.Χ.
Τελειώνει ο πόλεμος ανάμεσα στην Αθήνα και την
Αίγινα. ∆ημιουργείται πανελλήνιος αντιπερσικός
συνασπισμός.

492 π.Χ.
Αποτυχημένη εκστρατεία του Μαρδόνιου στη Θράκη
και στη Μακεδονία.
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480 π.Χ.
Ο Ξέρξης, επικεφαλής ισχυρού στρατού και στόλου,
εισβάλλει στην Ελλάδα.
Ήττα των Σπαρτιατών και των Θεσπιέων στο στενό
των Θερμοπυλών από τους Πέρσες.
Νίκες των Ελλήνων στις ναυμαχίες του Αρτεμισίου
και της Σαλαμίνας.
Ο Γέλωνας νικά τους Καρχηδόνιους στην Ιμέρα.
(;)Ο φιλόσοφος Ηράκλειτος διατυπώνει την άποψη ότι
τα όνειρα δεν έχουν άλλο νόημα πέρα από εκείνο που
τους δίνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι.
479 π.Χ.
Ήττα των Περσών υπό το Μαρδόνιο στις Πλαταιές
από τα συνασπισμένα ελληνικά στρατεύματα, υπό την
ηγεσία του Σπαρτιάτη Παυσανία.
Νίκη των Ελλήνων υπό την ηγεσία του Αθηναίου
Ξάνθιππου, πατέρα του Περικλή, και του Σπαρτιάτη
Λεωτυχίδη, επί των Περσών στην πεζοναυμαχία της
Μυκάλης.
Οι Αθηναίοι καταλαμβάνουν τη Σηστό.
Εξέγερση των πόλεων της Ιωνίας και των νησιών του
Αιγαίου εναντίον των Περσών.
Θεσσαλική εκστρατεία του Λεωτυχίδη.
Έπειτα από παρότρυνση του Θεμιστοκλή οι Αθηναίοι
αρχίζουν τις εργασίες ανέγερσης του φερώνυμου
τείχους με το οποίο οχυρώνονται ο Πειραιάς και η
Αθήνα, καθώς και ο δρόμος που συνδέει τις δύο
πόλεις (Μακρά Τείχη). Οι εργασίες ολοκληρώνονται
το 456 π.Χ.
478 π.Χ.
Ο Παυσανίας μεταφέρει τον εναντίον των Περσών
αγώνα στην Κύπρο και το Βυζάντιο. ∆ιαλύεται ο
Πανελλήνιος Συνασπισμός.
Φιλοτεχνείται ο Ηνίοχος των ∆ελφών.
478/477 π.Χ.
Ο Παυσανίας ανακαλείται στη Σπάρτη και
καταδικάζεται.
Η Αθήνα ιδρύει τη Συμμαχία της ∆ήλου, περισσότερο
γνωστή ως Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία.
Ο Ιέρωνας διαδέχεται το Γέλωνα στις Συρακούσες.
Ο βασιλιάς της Θράκης Τήρης αναγνωρίζει την
Αθηναϊκή Συμμαχία και δέχεται να πληρώνει το
θράκιο φόρο.
477/476 π.Χ.
Ο Κίμωνας επαναφέρει στην αθηναϊκή κυριαρχία την
Ηιόνα, μια πόλη στις εκβολές του Στρυμόνα στη
Μακεδονία, την οποία κατέχουν οι Πέρσες (στρατηγός
Βόγης).
Ο ποιητής Φρύνιχος ανεβάζει τη τραγωδία του
Φοίνισσαι.
476 π.Χ.
Ο Φρύνιχος νικά στους δραματικούς αγώνες των
Μεγάλων ∆ιονυσίων.
Ο Κίμωνας καταλαμβάνει τη Σκύρο και έπειτα από
ένα χρόνο την Κάρυστο.
475-465 π.Χ.
Αντισπαρτιατική κίνηση στην Πελοπόννησο.
475 π.Χ.
Γεννιέται ο Εμπεδοκλής.

Ο Θεμιστοκλής εξοστρακίζεται από την Αθήνα γιατί
δήθεν έχει μηδίσει (σύμφωνα με άλλους το 472/471
π.Χ.).
472 π.Χ.
Εγκαθιδρύεται στο Άργος δημοκρατικό πολίτευμα.
Ανεβαίνει το πρώτο σωζόμενο έργο του Αισχύλου,
Πέρσαι. Ο Περικλής είναι ο χορηγός της παράστασης.
471 π.Χ.
Νίκη των Σπαρτιατών στην Τεγέα επί των
συνασπισμένων
στρατευμάτων
Αργείων
και
Τεγεατών.
Συνοικισμός της Μαντίνειας.
470/469 π.Χ.
Η Νάξος αποστατεί από την Αθηναϊκή Συμμαχία. Η
Αθήνα αποστέλλει ισχυρές δυνάμεις και επαναφέρει
τη Νάξο στη συμμαχία. Γκρεμίζονται τα τείχη του
νησιού, που από εδώ και στο εξής συμβάλλει μόνο
οικονομικά και όχι με πλοία στις επιχειρήσεις της
συμμαχίας.
Οι Σπαρτιάτες νικούν τους ενωμένους –εκτός από
τους Μαντινείς– Αρκάδες στην περιοχή της ∆ιπαίας
(σημ. Πιάνα).
Σταδιοδρομία του γλύπτη Μύρωνα.
Γεννιέται ο Σωκράτης.
Αρχίζει τη σταδιοδρομία του ο ζωγράφος
Πολύγνωτος.
468/467 π.Χ.
Ο Κίμωνας με ένα στόλο 200 περίπου πλοίων
περιπλέει τα παράλια της Καρίας και της Λυκίας και
εξαναγκάζει τους κατοίκους των πόλεων που
βρίσκονται εκεί να προσχωρήσουν στην Αθηναϊκή
Συμμαχία. Στα παράλια της Παμφυλίας, στις εκβολές
του ποταμού Ευρυμέδοντα, καταστρέφει τον περσικό
στόλο ο οποίος αποτελείται από φοινικικά κυρίως
πλοία και στη συνέχεια αποβιβάζει στρατό και νικά τις
εκεί συναθροισμένες περσικές δυνάμεις.
468 π.Χ.
Βραβεύεται για πρώτη φορά τραγωδία του Σοφοκλή.
Πεθαίνει ο επιγραμματοποιός Σιμωνίδης ο Κείος.
Το Άργος καταλαμβάνει την Τίρυνθα και τις
Μυκήνες.
Ανεγείρεται ο Ναός του ∆ία στην Ολυμπία.
467 π.Χ.
Πεθαίνει ο Ιέρωνας.
Ανεβαίνει η τραγωδία του Αισχύλου Επτά επί Θήβας.
466 π.Χ.
Εγκαθιδρύεται
δημοκρατικό
καθεστώς
στις
Συρακούσες.
Ο Κίμωνας νικά τους Πέρσες στον ποταμό
Ευρυμέδοντα.
Οι
περιοχές
του
Αιγαίου
απελευθερώνονται από τους Πέρσες και αρχίζει η
άνθηση του αθηναϊκού εμπορίου.
465 π.Χ.
Η Θάσος αποστατεί από την Αθηναϊκή Συμμαχία.
Έπειτα από έναν περίπου χρόνο το νησί
καταστρέφεται από τους Αθηναίους.
464 π.Χ.
Καταστροφικός σεισμός στη Σπάρτη γίνεται αφορμή
για γενικό ξεσηκωμό των Μεσσηνίων Ειλώτων (Γ
΄Μεσσηνιακός Πόλεμος). Η επανάσταση διαρκεί
μέχρι το 455 π.Χ. και στις εναντίον των επαναστατών
επιχειρήσεις λαμβάνει μέρος μέχρι το 461 π.Χ. και
αθηναϊκό εκστρατευτικό σώμα υπό τον Κίμωνα.
464-425 π.Χ.
Ο Αρταξέρξης Α ΄ο Μακρόχειρ ανακηρύσσεται
Μέγας Βασιλεύς των Περσών.
462/461 π.Χ.

474-450 π.Χ.
474 π.Χ.
Ο Ιέρωνας νικά τους Ετρούσκους στην Κύμη.
474/473 π.Χ.

115

[RAM] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Επιστροφή του Κίμωνα από την εξορία. Η Αθήνα
συνάπτει πενταετή ανακωχή με τη Σπάρτη.
Εισάγεται η μισθοφορά –μισθός– για τους Ηλιαστές
(δικαστές της Ηλιαίας).
Πενταετής ανακωχή μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης.
450 π.Χ.
Το Άργος και η Σπάρτη συνάπτουν τριακονταετή
ειρήνη.
Οι Αθηναίοι αποστέλλουν κληρούχους στην Εύβοια,
τη Νάξο και την Άνδρο.
Γεννιέται ο κωμικός ποιητής Αριστοφάνης.
Κατασκευή του Ναού του Ηφαίστου (Θησείον).
450-430 π.Χ.(;)
Ο γλύπτης Πολύκλειτος φιλοτεχνεί το ∆ορυφόρο.

∆ημοκρατικές μεταρρυθμίσεις του Εφιάλτη στην
Αθήνα. Έπειτα από λίγο δολοφονείται. Ο Κίμωνας
εξορίζεται μετά την εκδίωξη του αθηναϊκού
εκστρατευτικού σώματος από τους Σπαρτιάτες.
Το Άργος συνάπτει συμμαχία με την Αθήνα.
Ο φιλόσοφος Αναξαγόρας έρχεται στην Αθήνα.
461 π.Χ.
Πεθαίνουν ο Θεμιστοκλής στη Μαγνησία της Μικράς
Ασίας και ο Αριστείδης στην Αθήνα.
461/460 π.Χ.
Οι Σπαρτιάτες καταλαμβάνουν την Ιθώμη. Οι
Μεσσήνιοι μεταναστεύουν στη Ναύπακτο.
Η Αθήνα συνάπτει συμμαχία με τα Μέγαρα.
Τα Μακρά Τείχη συνδέουν την πόλη των Μεγάρων με
το επίνειό της, Νίσαια.
Γεννιέται ο ιστορικός Θουκυδίδης(;).
Καθιερώνονται αγώνες κωμωδίας.
460/450 π.Χ.
Ο Μύρωνας φιλοτεχνεί το ∆ισκοβόλο.
460-454 π.Χ.
Αποτυχημένη εκστρατεία των Αθηναίων στην
Αίγυπτο.
459-456 π.Χ.
Οι Αθηναίοι, έπειτα από πολύχρονη πολιορκία,
καταλαμβάνουν την Αίγινα.
459-454 π.Χ.
Πρώτες συγκρούσεις ανάμεσα στους Αθηναίους και
τους Πελοποννήσιους.
Ήττα των Αθηναίων στους Αλιείς.
458 π.Χ.
Ο Αισχύλος διδάσκει την τραγωδία του Ορέστεια.
457 π.Χ.
Κατασκευάζονται τα Μακρά Τείχη που συνδέουν την
Αθήνα με τον Πειραιά και το Φάληρο.
Ήττα των Αθηναίων από τους Σπαρτιάτες στη μάχη
της Τανάγρας.
Οι Αθηναίοι νικούν τους Βοιωτούς συμμάχους των
Σπαρτιατών στη μάχη στα Οινόφυτα. Με τη νίκη τους
αυτή οι Αθηναίοι επεκτείνουν την επικυριαρχία τους
μέχρι τις Θερμοπύλες.
Οι Αθηναίοι παραχωρούν στους ζευγίτες το δικαίωμα
να εκλέγονται άρχοντες.
456 π.Χ.
Οι Αθηναίοι, έπειτα από μακροχρόνια πολιορκία,
αναγκάζουν την Αίγινα, παλιά αντίπαλο της Αθήνας
στον τομέα του εμπορίου, να υποκύψει.
Πεθαίνει ο τραγικός ποιητής Αισχύλος.
455 π.Χ.
Ο Ευριπίδης διδάσκει το πρώτο του δράμα.
Πιθανή χρονολογία γέννησης του Θουκυδίδη.
Αρχίζει τη σταδιοδρομία του ο σοφιστής Πρωταγόρας.
Γεννιέται ο μαθηματικός Θεαίτητος (πεθαίνει το 369
π.Χ.)
Ο βασιλιάς της Θράκης Σιτάλκης επεκτείνει το
βασίλειό του μέχρι τον ποταμό ∆ούναβη, ενώ προωθεί
και τον εξελληνισμό του κράτους του.
454 π.Χ.
Οι Αθηναίοι, έπειτα από την αποτυχία της
εκστρατείας στην Αίγυπτο, μεταφέρουν εσπευσμένα
το ταμείο της συμμαχίας από τη ∆ήλο στην Αθήνα.
Εκστρατεία του Περικλή στον Κορινθιακό Κόλπο και
τη βορειοδυτική Ελλάδα.
451 π.Χ.
Ο Περικλής επιτυγχάνει την ψήφιση νόμου με βάση
τον οποίο Αθηναίος πολίτης θεωρείται μόνο αυτός
που γεννιέται από γονείς που είναι και οι δύο
Αθηναίοι.

449-425 π.Χ.
449 π.Χ.
Παρά το θάνατο του Κίμωνα στο Κίτιο, οι Αθηναίοι
επικρατούν επί των Περσών στη Σαλαμίνα της
Κύπρου.
Υπογράφεται συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στην Αθήνα
και την Περσική Αυτοκρατορία (Καλλίειος Ειρήνη)
χωρίς χρονικά όρια. Η αλλαγή της πολιτικής της
Αθήνας απέναντι στην Περσία υπήρξε προσωπική
επιλογή του Περικλή. Σχέδιο του Περικλή για
Πανελλήνιο Συνέδριο.
448 π.Χ.
Αρχίζει ο Β΄ Ιερός Πόλεμος για τον έλεγχο των
∆ελφών.
Ο Φειδίας αρχίζει να κατασκευάζει το χρυσελεφάντινο
άγαλμα του ∆ία στην Ολυμπία.
447 π.Χ.
Αρχίζει η ανέγερση του Παρθενώνα η οποία
ολοκληρώνεται το 438 π.Χ.
Ήττα των Αθηναίων στην Κορώνεια από τα
συνασπισμένα βοιωτικά στρατεύματα και θάνατος του
Αθηναίου στρατηγού Τολμίδη. Η Αθήνα χάνει τον
έλεγχο της Βοιωτίας, της Φωκίδας και της Λοκρίδας.
Αθηναίοι κληρούχοι φτάνουν στη Χερσόνησο.
446 π.Χ.
Η Βοιωτία και τα Μέγαρα αντιδρούν στην προσπάθεια
της Αθήνας να επεκτείνει την κυριαρχία της. Η Θήβα
συγκροτεί το Βοιωτικό Κοινό, ενώ τα Μέγαρα
επανακάμπτουν στην Πελοποννησιακή Συμμαχία. Η
Εύβοια επαναστατεί εναντίον της Αθήνας.
Ο ιστορικός Ηρόδοτος φτάνει στην Αθήνα.
Αποπεράτωση του Ωδείου από τον Περικλή.
445 π.Χ.
Στρατεύματα της Σπάρτης, υπό το βασιλιά
Πλειστοάνακτα, εισβάλλουν στην Αττική. Τελικά οι
δύο αντίπαλες πόλεις με πρωτοβουλία του Περικλή
υπογράφουν συνθήκη ειρήνης, που είναι γνωστή ως
Τριακοντούτεις Σπονδές. Ο Περικλής στη συνέχεια
συντρίβει τους επαναστατημένους Ευβοείς.
444/443 π.Χ.
Με πρωτοβουλία του Περικλή ιδρύεται στην Κάτω
Ιταλία η πανελλήνια αποικία των Θουρίων.
443 π.Χ.
Οστρακισμός του αρχηγού της ολιγαρχικής παράταξης
της Αθήνας, Θουκυδίδη, γιου του Μελησία.
442 π.Χ.
Ο τραγικός ποιητής Σοφοκλής διδάσκει την τραγωδία
του Αντιγόνη.
440 π.Χ.
Η Σάμος και το Βυζάντιο αποστατούν από την
Αθηναϊκή Συμμαχία.
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Γεννιέται ο Ιπποκράτης ο Κώος (πεθαίνει το 387
π.Χ.).
Αρχίζει η περίοδος ακμής του φιλοσόφου
∆ημόκριτου.
Ο ποιητής Ευριπίδης διδάσκει τις τραγωδίες Εκάβη
και Ανδρομάχη.
429/428 π.Χ.
Αρχίζει η πολιορκία των Πλαταιών από τους
Πελοποννήσιους.
Ενσκήπτει λοιμός στην Αθήνα και τα θύματα είναι
πάρα πολλά.
Ο Αθηναίος ναύαρχος Φορμίων νικά τον
πελοποννησιακό στόλο πλησίον της Ναυπάκτου.
Οι Αθηναίοι καταλαμβάνουν την Ποτίδαια.
429 π.Χ.
Πεθαίνει ο Περικλής.
429-427 π.Χ.
Ο ποιητής Σοφοκλής διδάσκει την τραγωδία του
Οιδίπους τύραννος.
428/427 π.Χ.
Οι κάτοικοι της Μυτιλήνης επαναστατούν εναντίον
των Αθηναίων, οι οποίοι αντιδρούν αποστέλλοντας
ισχυρές στρατιωτικές ενισχύσεις υπό το στρατηγό
Πάχη. Αρχίζει η πολιορκία της Λέσβου.
Απόπειρα εισβολής των Σπαρτιατών στην Αττική.
427 π.Χ.
Ο Αριστοφάνης διδάσκει την πρώτη του κωμωδία, ο
τίτλος της οποίας δεν είναι γνωστός.
Ο φιλόσοφος Γοργίας φτάνει στην Αθήνα.
Γεννιέται ο φιλόσοφος Πλάτωνας – γόνος
αριστοκρατικής οικογένειας. Πατέρας του είναι ο
Αρίστων και μητέρα του η Περικτιόνη.

Οι Συρακούσες υποτάσσουν όλες τις πόλεις των
Σικελών.
Ο μαθητής του Λευκίππου ∆ημόκριτος διατυπώνει την
άποψη ότι η ύλη αποτελείται από μικροσκοπικά
σωματίδια, τόσο μικρά που είναι αδύνατο να γίνει
αντιληπτό κάτι μικρότερο. Τα σωματίδια αυτά, τα
οποία δεν μπορούν να τμηθούν, τα αποκαλεί άτομα.
Περίοδος ακμής του μαθηματικού και αστρονόμου
Ιπποκράτη του Χίου. Ο Ιπποκράτης ασχολείται με τον
τετραγωνισμό των μηνίσκων και τον τετραγωνισμό
του κύκλου. Ένα άλλο πρόβλημα που τον απασχολεί
είναι του διπλασιασμού του κύβου.
440-430 π.Χ.
Ο γλύπτης Πολύκλειτος φιλοτεχνεί το ∆ιαδούμενο.
438 π.Χ.
Τοποθετείται στον Παρθενώνα το χρυσελεφάντινο
άγαλμα της Αθηνάς.
Ο ποιητής Ευριπίδης διδάσκει την τραγωδία
Άλκηστις.
Πεθαίνει ο ποιητής Πίνδαρος.
437 π.Χ.
Η Αθήνα ιδρύει την Αμφίπολη στη Θράκη με κύριο
στόχο την προστασία των αθηναϊκών συμφερόντων
στην περιοχή.
Εκστρατεία του Περικλή στον Εύξεινο Πόντο.
Αθηναίοι εγκαθίστανται στη Σινώπη και την Αμισό.
Αρχίζουν η ανέγερση των Προπυλαίων σε σχέδια του
Μνησικλή και η δημιουργία της ζωφόρου και των
αετωμάτων του Παρθενώνα.
436 π.Χ.
Γεννιέται ο ρήτορας Ισοκράτης.
435 π.Χ.
Αρχίζουν οι εργασίες στο Ερέχθειο.
433 π.Χ.
Επιμαχία μεταξύ της Αθήνας και της Κέρκυρας. Η
αποφασιστική εμπλοκή αθηναϊκού στολίσκου στη
ναυμαχία κοντά στα Σύβοτα, ανάμεσα σε πλοία της
Κέρκυρας και της Κορίνθου, έχει ως αποτέλεσμα την
ήττα των Κορινθίων και ως άμεσο επακόλουθο την
ενίσχυση της αντιπαλότητας ανάμεσα στην Αθήνα και
την Κόρινθο.
Ο αστρονόμος Μέτων μεταρρυθμίζει το ημερολόγιο.
432 π.Χ
Αποστασία από την Αθηναϊκή Συμμαχία της
Ποτίδαιας της Χαλκιδικής.
Με το Μεγαρικό Ψήφισμα οι Αθηναίοι αποκλείουν
τους Μεγαρείς από όλα τα αθηναϊκά ή συμμαχικά
λιμάνια.
Η Συμμαχική Συνέλευση στη Σπάρτη αποφασίζει τη
διεξαγωγή πολέμου εναντίον των Αθηνών και των
συμμάχων τους.
431/430 π.Χ.
Έκρηξη του Πελοποννησιακού Πολέμου.
Οι Πελοποννήσιοι εισβάλλουν για πρώτη φορά στην
Αττική, ενώ οι Αθηναίοι καταλαμβάνουν την
Κεφαλονιά, το Θρόνιο και την Αταλάντη.
Οι Αθηναίοι συμμαχούν με το βασιλιά των Οδρυσών
της Θράκης Σιτάλκη ως αντίβαρο της συμμαχίας των
Σπαρτιατών με τους Μακεδόνες.
Ο Περικλής εκφωνεί τον Επιτάφιο λόγο του για τους
πρώτους νεκρούς του πολέμου.
Οι Αθηναίοι εκδιώκουν τους Αιγινήτες από το νησί
τους.
Ο Ευριπίδης διδάσκει την τραγωδία του Μήδεια.
430 π.Χ.
Γεννιέται ο Ξενοφώντας.

427/426 π.Χ.
Παραδίδεται η Μυτιλήνη και οι πρωταίτιοι της στάσης
εκτελούνται. Η απόφαση του αθηναϊκού δήμου, έπειτα
από εισήγηση του Κλέωνα, για εκτεταμένες σφαγές
ανακαλείται ύστερα από εισήγηση του ∆ιοδότου.
Η Πλάταια παραδίδεται και οι κάτοικοί της, πάρα την
αρχική συμφωνία, εξανδραποδίζονται από τους
Θηβαίους και τους Πελοποννήσιους συμμάχους τους.
Οι Αθηναίοι αποφασίζουν να στείλουν δυνάμεις στη
Σικελία. Εκστρατεύουν εναντίον των Συρακουσών.
Ο Κλέωνας και η φιλοπόλεμη μερίδα της Αθήνας
αναρριχώνται στην εξουσία.
426/425 π.Χ.
Αποτυχημένη προσπάθεια των Αθηναίων στη Μήλο.
425/424 π.Χ.
Σπαρτιατικό απόσπασμα εγκλωβίζεται στη Σφακτηρία
από τον αθηναϊκό στόλο υπό το στρατηγό ∆ημοσθένη
και αναγκάζεται να παραδοθεί. Οι Αθηναίοι
καταλαμβάνουν τη Μεθώνη, τα Κύθηρα και τη
Νίσαια.
Ο ∆αρείος Β΄ ο Νόθος ανακηρύσσεται Μέγας
Βασιλεύς των Περσών.
Ο Κλέωνας αυξάνει την εισφορά και φορολογεί
υπερβολικά τους πλούσιους Αθηναίους, ενώ
συγχρόνως απαιτεί περισσότερα χρήματα από τους
συμμάχους.

424-400 π.Χ.
424/423 π.Χ.
Ο Αριστοφάνης διδάσκει την κωμωδία του Ιππής.
Εκστρατεία του Βρασίδα στη Θράκη.
Η ήττα των Αθηναίων στο ∆ήλιο της Βοιωτίας
καταδεικνύει την αδυναμία των χερσαίων δυνάμεών
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τους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους
Πελοποννήσιους και τους συμμάχους τους.
Ο Βρασίδας κυριεύει την Αμφίπολη και την Ηιόνα. Ο
Θουκυδίδης –ο ιστορικός– εξορίζεται από την Αθήνα
κατηγορούμενος για ολιγωρία στην προάσπιση των
σημαντικών για την Αθήνα πόλεων της Μακεδονίας.
Οι ελληνικές πόλεις της Σικελίας υπογράφουν
συνθήκη ειρήνευσης (Συνέδριο της Γέλας), με
αποτέλεσμα οι Αθηναίοι να αναγκαστούν να
εγκαταλείψουν το νησί.
Η Σπάρτη και η Αθήνα υπογράφουν ετήσια ανακωχή.
Πεθαίνει ο βασιλιάς της Θράκης Σιτάλκης στη
διάρκεια εκστρατείας του κατά των Τριβαλλών. Νέος
βασιλιάς ανακηρύσσεται ο ανιψιός του, Σεύθης Α΄.
423 π.Χ.
Ο Αριστοφάνης διδάσκει την κωμωδία του Νεφέλαι.
422/421 π.Χ.
Μετά τη λήξη της ανακωχής ο Κλέωνας εκστρατεύει
στη Θράκη και επιχειρεί την ανάκτηση της
Αμφίπολης. Σε μάχη που λαμβάνει χώρα κοντά στην
πόλη σκοτώνονται ο Κλέωνας και ο Σπαρτιάτης
στρατηγός Βρασίδας.
Ο ποιητής Αριστοφάνης διδάσκει την κωμωδία του
Σφήκες.
421 π.Χ.
Οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες συνάπτουν συνθήκη
ειρήνης (Νικίειος Ειρήνη) με την οποία τερματίζεται η
πρώτη φάση του Πελοποννησιακού Πολέμου.
Ο Αριστοφάνης διδάσκει την κωμωδία του Ειρήνη.
Ο τραγικός ποιητής Ευριπίδης διδάσκει το δράμα
Ικέτιδες.
420 π.Χ
Σποραδικές αψιμαχίες ανάμεσα σε Αθηναίους και
Λακεδαιμόνιους στην Πελοπόννησο παρά τη συνθήκη
ειρήνης.
Ο Αλκιβιάδης εκλέγεται στρατηγός. Έπειτα από δύο
χρόνια αποτυγχάνει να εκλεγεί στο ίδιο αξίωμα.
Η Αθήνα συμμαχεί με το Άργος, τη Μαντίνεια και την
Ηλίδα.
Οι Σαμνίτες κυριεύουν την Κύμη.
Αρχίζει η κατασκευή του Ναού της Απτέρου Νίκης,
ενώ ο Πολύκλειτος ολοκληρώνει το χρυσελεφάντινο
άγαλμα της Ήρας στο Ηραίο του Άργους.
Ο γιατρός Ιπποκράτης υποστηρίζει ότι όλες οι νόσοι
έχουν φυσικά αίτια και δεν πρέπει να θεωρούνται
θεϊκές δοκιμασίες ή τιμωρίες.
Πιθανή περίοδος δράσης του Πυθαγόρειου φιλοσόφου
Φιλολάου, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Γη και όλοι οι
ορατοί πλανήτες, συμπεριλαμβανομένου του Ήλιου,
περιφέρονται γύρω από μια κεντρική αόρατη φωτιά
(άρα η Γη κινείται και δεν αποτελεί το κέντρο του
σύμπαντος).
419/418 π.Χ.
Οι Αθηναίοι, έπειτα από σύσταση του Αλκιβιάδη,
στέλνουν βοήθεια στο Άργος, ενώ οι Σπαρτιάτες
αντιδρώντας σπεύδουν σε βοήθεια της Επιδαύρου.
Επαναλαμβάνονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στην
Αθήνα και τη Σπάρτη.
418 π.Χ.
Οι Σπαρτιάτες νικούν στη Μαντίνεια τους Αθηναίους
και τους Αργείους. Με τη νίκη τους αυτή οι
Σπαρτιάτες εξαλείφουν την ταπείνωση στη Σφακτηρία
και γίνονται πάλι κύριοι της Πελοποννήσου.
Επανάσταση στο Άργος οδηγεί στη σύμπηξη
συμμαχίας με τη Σπάρτη.
Ο Ευριπίδης διδάσκει την τραγωδία του Ίων.
417 π. Χ.

Οι Λακεδαιμόνιοι καταλαμβάνουν την αργολική
πολίχνη Υσιές την οποία και καταστρέφουν, ενώ οι
κάτοικοί της εξανδραποδίζονται. Η πράξη αυτή είναι
η εκδίκηση των Λακεδαιμονίων για την ήττα τους από
τους Αργείους κοντά στην ίδια περιοχή το 669 π.Χ.
Αποτυγχάνει ο Νικίας να ανακαταλάβει την
Αμφίπολη. Την ίδια τύχη έχει και ο Ευετίωνας (414
π.Χ.).
Ο Αλκιβιάδης έρχεται σε συνεννόηση με το Νικία και
επιτυγχάνει να αποφύγει τον οστρακισμό. Αντ΄ αυτού,
εξοστρακίζεται ο Υπέρβολος. Έπειτα από αυτή την
κακή χρήση του μέτρου που αποτελεί την
ασφαλιστική δικλίδα του αθηναϊκού πολιτεύματος δεν
συναντάμε άλλη εφαρμογή του οστρακισμού.
416/415 π.Χ.
Οι Αθηναίοι εκστρατεύουν αιφνιδιαστικά εναντίον της
Μήλου. Μετά την κατάληψη του νησιού πολλοί
κάτοικοι εκτελούνται.
Η Έγεστα ζητά τη βοήθεια των Αθηναίων εναντίον
των Συρακουσών.
415 π.Χ
Οι Αθηναίοι εκστρατεύουν στη Σικελία (134 πολεμικά
πλοία και 6.000 πεζοναύτες). Ο Αλκιβιάδης,
εμπνευστής αυτής της εκστρατείας, για να αποφύγει
τη βέβαιη καταδίκη του για το θέμα των
Ερμοκοπιδών,
καταφεύγει
στη
Σπάρτη
αποκαλύπτοντας τους στρατηγικούς στόχους του
συγκεκριμένου σχεδίου. Την ηγεσία της εκστρατείας
αναλαμβάνουν τελικά οι στρατηγοί Λάμαχος και
Νικίας.
Ο ποιητής Ευριπίδης διδάσκει την τραγωδία του
Τρωάδες.
Μετά το θάνατο του βασιλιά της Θράκης Σεύθη στο
θρόνο ανεβαίνει ο γιος του Αμάδοκος.
414 π.Χ.
Οι Αθηναίοι καταλαμβάνουν τη μεγάλης στρατηγικής
σημασίας θέση των Επιπολών, πλησίον των
Συρακουσών.
Οι Συρακούσιοι ζητούν τη βοήθεια της Σπάρτης, η
οποία ανταποκρίνεται στέλνοντας το Γύλιππο με
ενισχύσεις.
Ο Αριστοφάνης διδάσκει την κωμωδία του Όρνιθες.
414/413 π.Χ.
Οι Αθηναίοι πολιορκούν τις Συρακούσες και στη
διάρκεια των επιχειρήσεων σκοτώνεται ο στρατηγός
Λάμαχος. Αποφασίζεται η αποστολή ενισχύσεων στη
Σικελία υπό το στρατηγό ∆ημοσθένη.
Οι Σπαρτιάτες υπό το βασιλιά Άγι Β΄ οχυρώνουν τη
∆εκέλεια της Αττικής και μεταφέρουν τον πόλεμο
κοντά στην Αθήνα.
Ήττα των αθηναϊκών δυνάμεων στη Σικελία. Ο
∆ημοσθένης και ο Νικίας αποφασίζουν την
απαγκίστρωση των δυνάμεών τους από τη Σικελία,
αλλά, εξαιτίας μιας έκλειψης της Σελήνης (27/8/413
π.Χ.), καθυστερούν να αναχωρήσουν. Τελικά,
αποτυγχάνουν να διασπάσουν το ναυτικό αποκλεισμό
των αντιπάλων τους, υποχωρούν στο εσωτερικό του
νησιού και αποδεκατίζονται.
Σφαγή των στρατηγών ∆ημοσθένη και Νικία.
Παρέμβαση των Περσών στον ελληνικό εμφύλιο. Ο
Τισσαφέρνης και ο Φαρνάβαζος επιζητούν τη
συνεργασία της Σπάρτης στην Ιωνία.
∆ημιουργείται ένα νέο κυβερνητικό όργανο στην
Αθήνα το οποίο αποτελείται από δέκα μέλη που
ονομάζονται Πρόβουλοι. Η δικαιοδοσία τους –
χρονικά απεριόριστη– είναι η εξέταση των προτάσεων
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νόμου που υποβάλλονται στη Βουλή και στην
Εκκλησία του ∆ήμου. Με αυτή τη μεταρρύθμιση
εξασθενεί ο θεσμός της Βουλής που έχει δημιουργήσει
ο Κλεισθένης και ενισχύονται οι ολιγαρχικοί.
412 π.Χ.
Η Χίος, οι Κλαζομενές, οι Ερυθρές και στη συνέχεια η
Ρόδος αποστατούν. Οι Αθηναίοι στέλνουν ισχυρές
δυνάμεις για να αποκαταστήσουν την τάξη. Αρχίζουν
να πολιορκούν τη Χίο.
Οι ολιγαρχικοί αποστέλλουν στην Αθήνα τον
Πείσανδρο για να προετοιμάσει επανάσταση.
Ο ποιητής Ευριπίδης διδάσκει τις τραγωδίες του
Ηλέκτρα, Ελένη και Ανδρομέδα.
411 π.Χ.
Οι ολιγαρχικοί εξαπολύουν τρομοκρατία στην Αθήνα.
Ο Αριστοφάνης διδάσκει τη Λυσιστράτη και τις
Θεσμοφοριάζουσες.
Ολιγαρχική επανάσταση στην Αθήνα. Ο λαός
εξαναγκάζεται, σε συνέλευση που συγκαλείται έξω
από την πόλη, στον Κολωνό, να δεχτεί περιορισμό
των ενεργών πολιτών στους 5.000. Οι Τετρακόσιοι
επιβάλλουν την εξουσία τους.
Η Βουλή των Τετρακοσίων απολύει τη Βουλή των
Πεντακοσίων και εξαπολύει πογκρόμ εναντίον των
δημοκρατικών πολιτών.
Το καθεστώς των Τετρακοσίων καταρρέει και η
κυβέρνηση περνά στους Πεντακισχιλίους με
ουσιαστικό ηγέτη το μετριοπαθή ολιγαρχικό
Θηραμένη.
Ο Σπαρτιάτης Μίνδαρος πηγαίνει με στόλο στον
Ελλήσποντο για να προκαλέσει αποστασίες. Ναυμαχία
και νίκη των Αθηναίων εναντίον του στο Κυνός
Σώμα.
Με αυτό το γεγονός ολοκληρώνεται η διήγηση του
ιστορικού Θουκυδίδη. Τα γεγονότα μέχρι το τέλος του
πολέμου τα καταγράφει ο Ξενοφώντας στα Ελληνικά.
410 π.Χ.
Νίκη των Αθηναίων εναντίον των Σπαρτιατών στην
πεζοναυμαχία της Κυζίκου.
Οι Αθηναίοι απορρίπτουν την πρόταση των
Σπαρτιατών για ειρήνη η οποία προβλέπει την
ανταλλαγή της ∆εκέλειας με τα Κύθηρα και την Πύλο
και τη διατήρηση του status quo.
Την ίδια εποχή οι δημοκρατικοί υπό τον Κλεοφώντα
αποκαθιστούν την παλιά ριζοσπαστική δημοκρατία.
409 π.Χ
Οι Καρχηδόνιοι εισβάλλουν στη Σικελία.
Ξαναρχίζουν οι εργασίες ανέγερσης του Ερέχθειου,
δίνοντας τη δυνατότητα σε πολλούς άνεργους πολίτες
να εργαστούν. Ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία η
κατασκευή δημόσιων έργων δεν είναι αυτοσκοπός
αλλά μέσο για να απασχοληθούν οι άνεργοι πολίτες.
Ο Αλκιβιάδης ανακτά τη Χαλκηδόνα, το Βυζάντιο και
τα στενά του Βοσπόρου.
Ο ποιητής Σοφοκλής διδάσκει την τραγωδία του
Φιλοκτήτης.
408 π.Χ.
Ο Αλκιβιάδης γίνεται με δεκτός ενθουσιασμό στην
Αθήνα και εκλέγεται στρατηγός.

Ο Λύσανδρος αποβιβάζεται στη Μικρά Ασία.
Σταδιοδρομία του αστρονόμου Εύδοξου (πεθαίνει το
355 π.Χ.).
Ο ποιητής Ευριπίδης διδάσκει την τραγωδία του
Ορέστης.
407 π.Χ.
Ήττα του αθηναϊκού στόλου στο Νότιο. Ο Αλκιβιάδης
χάνει τη στρατηγία και καταφεύγει στη Φρυγία.
Γνωριμία του Πλάτωνα με το Σωκράτη.
406 π.Χ.
Ο αθηναϊκός στόλος νικά το στόλο των Σπαρτιατών
στην περιοχή των Αργινουσών. Έξι από τους νικητές
στρατηγούς καταδικάζονται σε θάνατο επειδή δεν
περισυνέλεξαν όσους ναυαγούς επέζησαν. Ανάμεσά
τους και ο Περικλής, γιος του Περικλή.
Πεθαίνουν οι ποιητές Ευριπίδης και Σοφοκλής.
405 π.Χ.
Ο ∆ιονύσιος Α΄ γίνεται τύραννος των Συρακουσών.
Ήττα των Αθηναίων στους Αιγός Ποταμούς.
Ο Αρταξέρξης Β΄ ο Μνήμων ανακηρύσσεται Μέγας
Βασιλεύς των Περσών (405-358 π.Χ.).
Ο κωμικός ποιητής Αριστοφάνης διδάσκει την
κωμωδία του Βάτραχοι.
404 π.Χ
Η Αθήνα συνθηκολογεί και τα τείχη της γκρεμίζονται.
Εγκαθιδρύεται στην Αθήνα από το Σπαρτιάτη
Λύσανδρο το ολιγαρχικό καθεστώς των Τριάκοντα
Τυράννων.
∆ολοφονείται στην Αυλή του σατράπη Φαρνάβαζου ο
Αλκιβιάδης.
403 π.Χ.
Αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα από το
Θρασύβουλο. Ο Ευκλείδης γίνεται επώνυμος
άρχοντας στην Αθήνα και επιβάλλει την τυποποίηση
του αλφαβήτου (Ευκλείδειο).
401 π.Χ.
Ο Κύρος ο Νεότερος εκστρατεύει κατά του αδερφού
του, Αρταξέρξη Β΄, αλλά σκοτώνεται κατά τη
διάρκεια της μάχης στα Κούναξα. Οι Μύριοι, οι
Έλληνες μισθοφόροι που είχαν βοηθήσει τον Κύρο,
υποχωρούν προς τη θάλασσα και τελικά φτάνουν
κοντά στην Τραπεζούντα (400 π.Χ.).
∆ιδάσκεται από το Σοφοκλή, εγγονό του εκλιπόντος
Σοφοκλή, το έργο του παππού του Οιδίπους τύραννος.
400-395 π.Χ.
Σπαρτιατική εκστρατεία υπό το Θίβρωνα στην αρχή
και το ∆ερκυλίδα στη συνέχεια κατά των Περσών στη
Μικρά Ασία.
400 π.Χ.
Ο Αγησίλαος γίνεται βασιλιάς της Σπάρτης.
Ο βασιλιάς της Μακεδονίας Αρχέλαος καταλαμβάνει
τη Λάρισα.
Εμφανίζονται στις Συρακούσες οι πρώτοι καταπέλτες
οι οποίοι εκτοξεύουν βαριές πέτρες εναντίον των
αντιπάλων. Για πρώτη φορά στη στρατιωτική ιστορία
γίνεται προσπάθεια να μεταφερθεί η μάχη πίσω από
την πρώτη γραμμή του αντιπάλου.
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ΧΑΡΤΕΣ

ΑΒ∆ΗΡΑ
∆ημόκριτος: Ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος της ατομικής φιλοσοφίας.
Πρωταγόρας: Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του κινήματος των σοφιστών, ο οποίος διακήρυσσε
«πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος, των μεν όντων ως εστίν, των δε μη όντων ως ουκ έστιν».
ΑΘΗΝΑ
Σωκράτης: Χαρακτηριστικό της διδασκαλίας και της διδακτικής του Σωκράτη ήταν η ερώτηση περί της
ουσίας «τι εστίν;» και η προσπάθεια καθορισμού εννοιών.
Πλάτων: Κέντρο της πλατωνικής διδασκαλίας είναι η επιστήμη του αγαθού.
Αντιφών: Σύμφωνα με αυτόν από τη φύση είμαστε πλασμένου όλοι, Έλληνες και βάρβαροι, όμοιοι σε
όλα.
Κριτίας: Νόμοι και θεοί είναι επινόηση των ανθρώπων.
ΑΚΡΑΓΑΣ
Εμπεδοκλής: ∆εν υπάρχουν γέννηση και φθορά αλλά μόνο μείξη. Το πυρ, το ύδωρ, η γη και ο αέρας
είναι τα βασικά στοιχεία και η φιλότης και το νείκος οι δυνάμεις που κινούν τα πάντα.
ΕΛΕΑ
Παρμενίδης: Αρχή των πάντων, το Είναι.
Ζήνων: Ευρέτης της διαλεκτικής. ∆εν υπάρχουν ούτε πολλότης ούτε κίνηση.
ΕΦΕΣΟΣ
Ηράκλειτος: Ο «σκοτεινός». Αρχή των όντων είναι το «νοήμον πυρ».
ΗΛΙΣ
Ιππίας: Ένας από τους πιο σημαντικούς σοφιστές.
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ΚΕΑ
Πρόδικος: Ένας από τους σημαντικούς εκπροσώπους του κινήματος των σοφιστών.
ΚΛΑΖΟΜΕΝΑΙ
Αναξαγόρας: Αρνείται τη γένεση και τη φθορά των όντων, ενώ θεωρεί ως αιτία της κίνησης το νου.
ΚΟΛΟΦΩΝ
Ξενοφάνης: Όλα τα όντα είναι γη και ύδωρ. Ο Θεός είναι ένας, αγέννητος και αιώνιος.
ΚΡΟΤΩΝ
Πυθαγόρειοι: Μαθητές ή μεταγενέστεροι οπαδοί του Πυθαγόρα.
ΛΕΟΝΤΙΝΟΙ
Γοργίας: Η γνώμη των ανθρώπων επηρεάζεται και η μεγαλύτερη δύναμη των ανθρώπων είναι η δύναμη
της πειθούς.
ΜΙΛΗΤΟΣ
Θαλής: Αρχή του κόσμου είναι το ύδωρ.
Αναξίμανδρος: Αρχή των όντων είναι το άπειρο.
Αναξιμένης: Αρχή των πάντων είναι ο αήρ.
Λεύκιππος: Ο ιδρυτής της ατομικής φιλοσοφίας.
ΣΑΜΟΣ
Πυθαγόρας: Ο φιλόσοφος και μαθηματικός από τη Σάμο. Ίδρυσε στον Κρότωνα ένα φιλοσοφικό,
αριστοκρατικό σύνδεσμο με αυστηρές ηθικές και θρησκευτικές αρχές.
ΣΤΑΓΕΙΡΑ
Αριστοτέλης: ∆ιατύπωσε τον όρο εντελέχεια, δηλαδή ότι κάθε ον έχει εντός του το «τέλος», τη μορφή
της τελειότητας, προς την οποία τείνει από την αρχή.
ΧΑΛΚΗ∆ΩΝ
Θρασύμαχος: Υποστήριξε ότι το δίκαιο, όπως ορίζεται από τους νόμους, αντιπροσωπεύει το του
κρείττονος συμφέρον (το συμφέρον του ισχυροτέρου).
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Αριστοτέλης
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Mario Vegetti
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Οι Έλληνες Φιλόσοφοι
Φρανσουά Σατελέ
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Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, «Οι Έλληνες», Αριστοτέλης Άπαντα, εκδόσεις Κάκτος
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