
ΚΕΦAΛΑΙΟ TΡΙΤΟ

Σωκράτης και Πλάτων
Στο κεφάλαιο αυτό:

■ Θα µελετήσουµε προβλήµατα της ηθικής, πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας που συνδέ-
ονται άµεσα µε τις αντιλήψεις του Σωκράτη και του Πλάτωνα.

■ Θα διακρίνουµε τη µέθοδο (µαιευτική, διαλεκτική) την οποία ακολουθούσαν ο Σωκράτης και
ο Πλάτων και θα δούµε πώς αυτοί διαφοροποιούνται από τους Προσωκρατικούς και τους Σοφι-
στές στον τρόπο διδασκαλίας επιλέγοντας τον διάλογο.

■ Θα αντιληφθούµε ότι µε τον Σωκράτη η φιλοσοφία στρέφεται προς τον άνθρωπο και τα προ-
βλήµατά του και προσπαθεί να τον οδηγήσει στην αυτοσυνειδησία και την αυτάρκεια. 

■ Θα εξετάσουµε τις έννοιες του δικαίου, της δικαιοσύνης και του νόµου σε σχέση µε τη
σωκρατική και την πλατωνική διδασκαλία.

■ Θα δούµε τις απόψεις του Πλάτωνα για την πολιτική και τον πολιτικό, για την παιδεία και τη
θέση των γυναικών στην «ιδανική» πολιτεία που επινοεί στο οµώνυµο έργο του.

■ Θα συζητήσουµε σχετικά µε την επίδραση που έχουν ασκήσει οι δύο αυτοί φιλόσοφοι στoν
δυτικό στοχασµό και θα δούµε την επικαιρότητα της σκέψης τους και τη σύνδεσή της µε προ-
βλήµατα του σύγχρονου ανθρώπου.

Ραφαήλ: Σχολή των Αθηνών. Λεπτοµέρειες από την αναγεννησιακή απεικόνιση της αρχαίας ελληνικής φιλοσο-
φίας (νωπογραφία από την Αίθουσα της Υπογραφής στο Βατικανό, 16ος αι.). Απεικονίζονται στην αριστερή εικό-
να ο Σωκράτης και στη δεξιά εικόνα ο Πλάτων, ο οποίος µε το ένα χέρι δείχνει προς τον «κόσµο των ιδεών» και
µε το άλλο κρατάει τον Tίµαιο, βιβλίο κοσµολογίας, και ο Αριστοτέλης, που δείχνει µε το ένα χέρι προς τη γη,
τον κόσµο της πραγµατικότητας, και µε το άλλο κρατάει βιβλίο ηθικής.



™ˆÎÚ¿ÙË˜ Î·È ¶Ï¿ÙˆÓ

O ™ˆÎÚ¿ÙË˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ 
√ ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ‹Ù·Ó AıËÓ·›Ô˜ ÔÏ›ÙË˜. Œ˙ËÛÂ ·fi ÙÔ 470/469 ˆ˜ ÙÔ 399 .Ã., ‰ËÏ·‰‹
ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ∞ı‹Ó· ‹Ù·Ó ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ˘ÏÈÎ‹ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ·ÎÌ‹. ™ÙËÓ ÒÚÈÌË ËÏÈ-
Î›· ÙÔ˘ Â›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ ÛÔÊÔ‡. ™ÙÔÓ ÛÙÂÓfi Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ·Ó‹-
Î·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ÙË˜ ·ıËÓ·˚Î‹˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜, fiˆ˜ Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜, Ô Ã·ÚÌ›‰Ë˜,
Ô ∫ÚÈÙ›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Ô‡ÙÂ Â›¯Â ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ‹ Î·Ù·ÁˆÁ‹. ¢ÂÓ ¤‰ÈÓÂ
ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó ¿Û¯ËÌÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÔË-
ÙÂ˘ÙÈÎ‹. √ ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹, ÛÙÈ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ fiÌˆ˜ ÌÂ
ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÌÈÏÔ‡ÛÂ ¿ÓÙÔÙÂ ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙË˜ fiÏË˜.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ ∆ÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ ÙÔ 403 .Ã. Î·È ÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜
‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ ÛÂ ‰›ÎË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ ÙÚÈÒÓ Û˘ÌÔ-
ÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜: (1) fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙË˜ fiÏË˜ Î·È ÂÈÛ¿-
ÁÂÈ «Î·ÈÓ¿ ‰·ÈÌfiÓÈ·», ‰ËÏ·‰‹ Ó¤Ô˘˜ ıÂÔ‡˜, Î·È (2) fiÙÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ ÏfiÁÔ
ÛÂ ÈÛ¯˘Úfi, fiˆ˜ ÔÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜, Î·È ‰È·ÊıÂ›ÚÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ∏ ∞ÔÏÔ-
Á›·, ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ, ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜
·ÚÓÂ›Ù·È ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ Î·È ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∫·Ù·‰ÈÎ¿ÛÙËÎÂ ÛÂ
ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÚÔÙ›ÌËÛÂ Ó· Âı¿ÓÂÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÒÓÂÈÔ, ·Ú¿ Ó· ‰È·Ú¿-
ÍÂÈ ·‰ÈÎ›·, ‰Ú·ÂÙÂ‡ÔÓÙ·˜ Î·È ·Ú·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘.

O ™ˆÎÚ¿ÙË˜ Î·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· 
√ ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ˘‹ÚÍÂ ÎÔÚ˘Ê·›· ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ‰˘ÙÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ◊Ù·Ó
·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˜, ‰Â ‰›‰·ÍÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ Ô‡ÙÂ ›‰Ú˘ÛÂ Û¯ÔÏ‹ Î·È ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓÂ ¯Ú‹Ì·Ù·.
E›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ËıÈÎ‹, ÚÔÛ·ıÒ-
ÓÙ·˜ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ú¤ÂÈ Ó· ̇ Ô‡ÌÂ. ¶ÚfiÙÂÈÓÂ ¤Ó· È‰ÂÒ‰Â˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘
Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ÙË˜ „˘¯‹˜ Î·È ÛÙÔÓ ‰È·ÚÎ‹ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô. ªÂ
·˘ÙfiÓ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·ÓıÚˆÔÎÂ-
ÓÙÚÈÎ‹. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ·fi ¤Íˆ ÚÔ˜ Ù· Ì¤Û·, ·fi ÙËÓ ÂÍ¤Ù·ÛË ÙË˜ Ê‡ÛË˜
Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙÔÓ ÓÔ˘ ÙÔ˘. H ·˘ÙÔÛ˘ÓÂÈ‰ËÛ›· Â›Ó·È ÛÎÔfi˜ ÙË˜
˙ˆ‹˜ Î·È ÙË˜ ËıÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË.

√ ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È·ÓÔËÙÈÎfi ÚÂ‡Ì· ÌÂ ÙÔ˘˜ ™ÔÊÈÛÙ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ ıÂˆ-
ÚÂ›Ù·È ‚·ÛÈÎfi˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ‰›‰·ÛÎÂ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ï‹ıÂÈ· ÌÂ ÁÂÓÈÎfi Î‡ÚÔ˜,
ÂÓÒ ÛÂ Î¿ıÂ Â˘Î·ÈÚ›· ÙfiÓÈ˙Â ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ ·ÚÂÙÒÓ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ
ÙËÓ ·ÚÂÙ‹. 

∏ ÛˆÎÚ·ÙÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ÔÚÈÛÌÔ‡ 
√ ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ‰›‰·ÛÎÂ ÌÂ ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ
‹Ù·Ó Ë ‰È·ÏÂÎÙÈÎ‹, ÙÚfiÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË˜ ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÌÂ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ··ÓÙ‹-
ÛÂÈ˜, Ô˘ ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Û‡ÓÙÔÌˆÓ ÏfiÁˆÓ, ÔÚÈÛÌÒÓ Î·È ÂÈ¯ÂÈÚË-
Ì¿ÙˆÓ, Î·È ·ÔÛÎÔÔ‡ÛÂ ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÁÂÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ. ∏ ÛˆÎÚ·ÙÈÎ‹ ‰È·ÏÂ-
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Μαρµάρινο αγαλµατίδιο του Σωκράτη
του 2ου αι. π.Χ. Βασίζεται σε πρωτό-
τυπο χάλκινο άγαλµα του Λυσίππου
του 4ου αι. π.Χ. (Λονδίνο, Βρετανικό
Μουσείο).

Ο Σωκράτης, ο πιο σηµαντικός από
τους φιλόσοφους της αρχαιότητας,
σε ρωµαϊκή τοιχογραφία από την
έπαυλη της Εφέσου του 1ου αιώνα
π.Χ. (Μουσείο Ντάρµστατ).



∂ π ™ ∞ ° ø ° ∏ 57
Σωκράτης και Πλάτων

∞¡£√§√°π√ ºπ§√™√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ °° ’ °°ÀÀªª¡¡∞∞™™ππ√√ÀÀ

ÎÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎ‹, ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ¤Ù·˙Â ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÈ· ËıÈÎ¿
Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ™Ùfi¯Â˘Â fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ·ÏÏ¿
Î·È ÛÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÔÈÎ›ÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ (ËıÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ) Î·È ÛÙËÓ
·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜, ÛÙ·
Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÛÙÈ˜ ·Ï·›ÛÙÚÂ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜, ÛÙ· Û˘ÌfiÛÈ· Î·È ÛÂ
Ì¤ÚË fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ó¤ÔÈ. ™ÙÈ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¤˜ ÙÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜,
Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ˙ˆÓÙ·Ófi ‰È¿ÏÔÁÔ, Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ÚÔÛÔÈÔ‡Ù·Ó fiÙÈ ‰Â ÁÓˆ-
Ú›˙ÂÈ ·ÏÏ¿ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È Ó· Ì¿ıÂÈ. ∏ ÚÔÛÔ›ËÛË ¿ÁÓÔÈ·˜ Ï¤ÁÂÙ·È ÛˆÎÚ·ÙÈÎ‹
ÂÈÚˆÓÂ›·. ∏ Ì¤ıÔ‰Ô˜ Â›ÛË˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÎÂÓÙÚ›ÛÂÈ
ÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜, ÒÛÙÂ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ Â›¯Â
Ì¤Û· ÙÔ˘, Ï¤ÁÂÙ·È Ì·ÈÂ˘ÙÈÎ‹, ÂÂÈ‰‹, fiˆ˜ Ë Ì·›· ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, ‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÂ ÙË
Á¤ÓÓËÛË ÙË˜ ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÂÈÛÎfiËÛË˜. O ›‰ÈÔ˜ ·ÚÔÌÔ›·˙Â ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ
·ÏÔÁfiÌ˘Á·, ÁÈ·Ù› ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÓÔ‡ÛÂ ÙËÓ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Î·È
ÙËÓ ·ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘.

√ ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ¤ıÂÛÂ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜ «ÙÈ Â›Ó·È ¯;»
–fiˆ˜ ÙÈ Â›Ó·È ·Ó‰ÚÂ›·, ÙÈ Â›Ó·È ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË, ÙÈ Â›Ó·È Â˘Û¤‚ÂÈ·, ÙÈ Â›Ó·È ·ÚÂÙ‹– Î·È ·ÓÙÈ-
Ï‹ÊıËÎÂ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ. ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ .¯. ÙË˜ ·Ó‰ÚÂ›·˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó· «ÚfiÙ˘Ô» ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ÌÈ· ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ «ÌÔÚÊ‹» ‹ «¯·Ú·ÎÙ‹Ú·» (ε�δ�ς,

�δ	α) Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ·Ó‰ÚÂ›ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∂È‰ÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙÈ˜ ËıÈ-
Î¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ÁÓÒÛË Î·È ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È.

¶Ò˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË;
√ ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ‰ÂÓ ¤ÁÚ·„Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ù›ÔÙÂ. H ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È
ÁÓˆÛÙ¿ Û’ ÂÌ¿˜ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ, ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔ-
Ê¿ÓË, ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ·, ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. √ ÎˆÌÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ ∞ÚÈ-
ÛÙÔÊ¿ÓË˜ ‰È·ÎˆÌÒ‰ËÛÂ ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË ÛÂ ÎˆÌˆ‰›Â˜ ÙÔ˘, ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·Î¿ ÛÙÔ˘˜
µ·ÙÚ¿¯Ô˘˜ Î·È, ˆ˜ Î‡ÚÈÔ ÚfiÛˆÔ, ÛÙÈ˜ ¡ÂÊ¤ÏÂ˜. √ •ÂÓÔÊÒÓ ¤ÁÚ·„Â ¤ÚÁ·, fiˆ˜
Ù· ∞ÔÌÓËÌÔÓÂ‡Ì·Ù·, ÙÔ ™˘ÌfiÛÈÔ Î·È ÙËÓ ∞ÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ˘Â-
Ú·Û›ÛÂÈ ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË ·fi ÙÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ Ô˘ Â›¯·Ó ‰È·Ù˘ˆıÂ› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·Ù¿
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ∏ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË ËÁ‹ ˆÛÙfiÛÔ
ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Â›Ó·È ÔÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, fiÔ˘ Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·
Î·È ÔÈ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂÈ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ÈÔ ÁÏ·Ê˘Úfi ÙÚfiÔ. √ ∞ÚÈ-
ÛÙÔÙ¤ÏË˜, Â›ÛË˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¤Û· ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÛÙÈ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈ-
Î¤˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Â›¯Â ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁËıÂ› ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎfi Â›‰Ô˜ «ÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÏfiÁˆÓ», fiÌˆ˜ ‰Â ÛÒ˙ÂÙ·È
Û¯Â‰fiÓ Î·Ó¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜.

√ ¶Ï¿ÙˆÓ Î·È Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘
°ÂÓÓËÌ¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 427 .Ã., Ô ¶Ï¿ÙˆÓ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ÔÈÎÔ-
Á¤ÓÂÈ· Î·È ¤˙ËÛÂ ÛÙ· ·È‰ÈÎ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ì¤ÚÂ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô˘ ÙË˜
∞ı‹Ó·˜ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔ‡ ·ÈÒÓ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹. ªÔÚÊÒıËÎÂ ÌÂ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÂÈÌ¤ÏÂÈ·.
Ã·ÚÈÛÌ·ÙÈÎ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÌÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ Î·È „˘¯ÈÎ¿ ¯·Ú›ÛÌ·Ù·,
‹Ù·Ó ÚÔÈÎÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÔÈËÙÈÎ‹ Î·È Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË. ª˘‹ıËÎÂ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·
ÛÙË ÓÂ·ÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ËÏÈÎ›· Î·È ÂÓËÏÈÎÈÒıËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· Î·Ï‡-
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Ο Αντισθένης ο Aθηναίος (περ. 455-
360 π.X.), ρήτορας, σωκρατικός φιλό-
σοφος, µαθητής του Σωκράτη, θεωρεί-
ται ιδρυτής της κυνικής σχολής. Πρώ-
τος δάσκαλος του Aντισθένη ήταν ο
Γοργίας που τον έστρεψε στη µελέτη
της γλώσσας και της ρητορικής, ενώ ο
Σωκράτης προς τα ηθικά προβλήµατα.

Αναπαράσταση σκηνής από τις Νεφέ-

λες του Αριστοφάνη (450-385 π.X.),
έργο που παρουσιάστηκε το 423 π.Χ.
στο οποίο ο Αριστοφάνης σατυρίζει
τις νέες διδασκαλίες του Σωκράτη.
Στην εικόνα ο Σωκράτης ερωτάται από
τον Στρεψιάδη, ενώ κρέµεται από ένα
καλάθι πάνω από τους συνοµιλητές του,
σχετικά µε την κατηγορία ότι ενδιαφέ-
ρεται για τα ουράνια φαινόµενα.
Σωκράτης: Γιατί µε φωνάζεις πλάσµα
εφήµερο;
Στρεψιάδης: Nα σε χαρώ, για πες µου
πρώτα πρώτα τι κάνεις εκεί πάνω;
Σωκράτης: Aεροβατώ και µελετώ το
γύρο του ήλιου.
Στρεψιάδης: Kι ήταν ανάγκη να ’σαι
µέσα στο κοφίνι και να ερευνάς τους
θεούς; ∆ε θα µπορούσες το ίδιο να
κάνεις κι απ’ τη γη; 

(Αριστοφάνης, Νεφέλες, 
στ. 244-249, µτφρ. N. Σφυρόερα, 
Ελληνικός εκδοτικός οργανισµός, 

Aθήνα 1969)



ÙÂÚË ÔÏÈÙÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ Â›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Â› ÙˆÓ ∆ÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ
·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Û˘Ó·Ó·-
ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÂ·ÚÔ‡˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÂ˜, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙÔÓ
™ˆÎÚ¿ÙË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÓÒÚÈÛÂ ÛÂ ËÏÈÎ›· 20 ÂÙÒÓ Î·È ÙÔÓ ı·‡Ì·˙Â ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÂÓfi˜
Â›‰Ô˘˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘.

¶ÈÛÙfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ÏËÁÒıËÎÂ ·fi ÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi Î·È ¿‰ÈÎÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘
(399 .Ã.). ¶ÈÎÚ·Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÂÁÎ·Ù¤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¤˙ËÛÂ ÁÈ·
¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙ· ª¤Á·Ú·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÊÈÏfiÛÔÊÔ ∂˘ÎÏÂ›‰Ë ÙÔÓ MÂÁ·Ú¤·. ∂¤-
ÛÙÚÂ„Â ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ¤ÌÂÈÓÂ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 390 .Ã. K·ÙfiÈÓ Ù·Í›‰Â„Â ÁÈ· Ó· ÈÎ·ÓÔ-
ÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, fiÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔ
ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜
·˘Ù‹˜, ÛÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË ÙË˜ §È‚‡Ë˜ Î·È ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· (389 .Ã.), fiÔ˘ ÏÔ‡ÙÈÛÂ ÙÈ˜
ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂˆÌÂÙÚ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ‰È¿ÛËÌÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi £Âfi‰ˆÚÔ Î·È ‹ÚıÂ ÛÂ
Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˘˜. ∂ÈÛÎ¤ÊÙËÎÂ Â›ÛË˜ ÙË ™ÈÎÂÏ›·, fiÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎÂ
ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ A’ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·
ÂÓfi˜ Ù˘Ú·ÓÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜. ∆Ô 388 .Ã. Â¤ÛÙÚÂ„Â ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. 

√ ¶Ï¿ÙˆÓ Î·È Ë ÔÏÈÙÈÎ‹
√ ¶Ï¿ÙˆÓ ‰Â ı¤ÏËÛÂ Ó· ·Ó·ÌÂÈ¯ıÂ› ÂÓÂÚÁÒ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹. ¢Â Û˘Ì·ıÔ‡ÛÂ ÙË
‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, fiˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, Î·È ‰È·ÊÒÓËÛÂ ÌÂ ÙÈ˜ ·˘ı·ÈÚÂ-
Û›Â˜ ÙˆÓ ∆ÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ
·Ó·ÌÂ›¯ıËÎÂ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹, ÁÈ·Ù› ıÂˆÚÔ‡ÛÂ fiÙÈ ¤ÚÂÂ Ó· ÂÍ˘ÁÈ·ÓıÂ› Ë ÔÏÈÙÈÎ‹
ËÁÂÛ›·. ¶ÚÔÛ¿ıËÛÂ fiÌˆ˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ È‰¤Â˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ Î¿Ùˆ ·fi ¤Ó·Ó ÛÒÊÚÔÓ· ¿Ú¯ÔÓÙ·, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÊÈÏfi-
ÛÔÊÔ˜, ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̄ ÚfiÓÈ· ÙË˜ ̇ ˆ‹˜ ÙÔ˘. ¶ÈÛÙÂ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜, ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤-
ÙÂ˜ Á›ÓÔ˘Ó ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ‹ ·Ó ÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤ÙÂ˜, ı· ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·È
ÛˆÛÙ¿ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜, ¤Î·ÓÂ ¿ÏÏ· ‰‡Ô Ù·Í›‰È· ÛÙÈ˜ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜ (ÙÔ 367 .Ã. Î·È ÙÔ
362 .Ã.), ¤ÂÈÙ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ µ’, ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ÙˆÓ ™˘Ú·-
ÎÔ˘ÛÒÓ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞’, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Î·È Î·Ù¿ ÚÔ-
ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ıÂ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢›ˆÓ·, ÙÔÓ ‹ıÂÏÂ ÁÈ· ‰¿ÛÎ·ÏÔ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ. ¢ÂÓ Î·ÙfiÚıˆ-
ÛÂ fiÌˆ˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÂÎÂ› ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· È‰·ÓÈÎfi Î·È ¿ÚÈÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·,
·ÊÔ‡ Ô ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ Î·Ù¿ ÚÔÙÚÔ‹ Ù˘Ú·ÓÓfiÊÈÏˆÓ, ÂÍfiÚÈÛÂ ÙÔÓ ¢›ˆÓ· Î·È ·Ó¿ÁÎ·-
ÛÂ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ™ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÂ›·, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘, Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÔÏÈÙÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·,
Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. O
¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈ ¡fiÌÔÈ, ¤ÚÁ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó
Â›ÛË˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜.

√ ¶Ï¿ÙˆÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ ÙÈ˜ ·ÙÂÏÂ›˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜ ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜, ÌÂ ‚¿ÛË
ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÔÌ‹, Î·È ÙÈ˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ È‰·ÓÈÎ‹ ÔÏÈÙÂ›· Ô˘
ÂÈÓÔÂ›: ÙÈÌÔÎÚ·Ù›· (Ë ¶ÔÏÈÙÂ›· ÙË˜ ·Ó‰ÚÂ›·˜ Î·È ÙË˜ ÙÈÌ‹˜), ÔÏÈÁ·Ú¯›· (Ë ¶ÔÏÈÙÂ›·
ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË˜ ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›·˜), ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· (Ë ¶ÔÏÈÙÂ›· ÙË˜ ·Ù·Í›·˜ Î·È ÙË˜
·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜) Î·È, Ù¤ÏÔ˜, Ù˘Ú·ÓÓ›· (Ë Ï‹Úˆ˜ ‰ÈÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓË ¶ÔÏÈÙÂ›· ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ Î·È
ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜). ∏ Ù¤ÏÂÈ· ¶ÔÏÈÙÂ›· Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓË, Ô˘ ÛÂ ÎÚ·ÙÈÎfi Î·È ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â-
‰Ô, Î˘‚ÂÚÓ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ §fiÁÔ Î·È ÛÎÔÂ‡ÂÈ ÛÙÔ ∞Á·ıfi. √È ·ÙÂÏÂ›˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜ ‰È·ÙË-
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Το αρχικό όνοµα του Πλάτωνα ήταν
Αριστοκλής. Έλαβε το  όνοµα Πλάτων,
σύµφωνα µε την παράδοση, επειδή
είχε πλατύ στήθος και πλατύ µέτωπο.
Η µορφή του Πλάτωνα είναι άγνω-
στη. Σώζονται µόνο φανταστικές
απεικονίσεις της. Εδώ ερµαϊκή στήλη
(οδοδείκτης) που φέρει προτοµή του
Πλάτωνα (Ρωµαϊκό αντίγραφο από
έργο του 4ου αι. π.X., Βερολίνο,
Αρχαιολογικό Μουσείο).

Αθηναίος πολίτης αγορεύει στο βήµα
της Πνύκας. Η πολιτική ζωή της
πόλης των Αθηνών είχε ως κέντρο
τον Άρειο Πάγο και την Πνύκα.



ÚÔ‡Ó ›¯ÓË ·ÚÂÙ‹˜ Î·È ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜, Ë Ù¤ÏÂÈ· ÔÏÈÙÂ›· ÂÓÒÓÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘
Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË.

∏ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ Ï·ÙˆÓÈÎ‹˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ 
∆Ô 387 .Ã. Ô ¶Ï¿ÙˆÓ Â¤ÛÙÚÂ„Â ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ·Áfi-
Ú·ÛÂ ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÁË˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∫ÔÏˆÓfi. EÎÂ› ›‰Ú˘ÛÂ ÙËÓ ∞Î·‰ËÌ›·, ÙËÓ ÚÒÙË
ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ Û¯ÔÏ‹ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ (·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔ˜ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·ÓÂÈ-
ÛÙ‹ÌÈ·), ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈË‡ı˘ÓÂ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ (347 .Ã.). ™ÙËÓ ∞Î·‰ËÌ›·
‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó Ë ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·, Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ Î·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ™’ ·˘Ù‹Ó ˘‹Ú¯Â Ë
ÂÈÁÚ·Ê‹ µηδες �γεωµ	τρητ�ς ε�στω, Ë ÔÔ›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ˘
ÁÈ· ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ·
ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ È‰¤·˜ ÙÔ˘ AÁ·ıÔ‡. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜, Ô ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜
ÙÔ˘, ¤˙ËÛÂ ÛÙËÓ AÎ·‰ËÌ›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ›‰Ú˘ÛÂ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ‹,
ÙÔ §‡ÎÂÈÔ. AÚÁfiÙÂÚ·, Ô ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ™ÙˆÈÎÔ› ›‰Ú˘Û·Ó ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜
ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¤˜ Û¯ÔÏ¤˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ŸÏÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û¯ÔÏ¤˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ 529 Ì.X. ÌÂ
‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· IÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡.

√È Ï·ÙˆÓÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ
∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È ÛÂ 42 ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, 13 ÂÈÛÙÔÏ¤˜ Î·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹
ŸÚˆÓ. ŒÓ· Ì¤ÚÔ˜ ·fi ·˘Ùfi Â›Ó·È ÓfiıÔ. ªfiÓÔ 36 ‰È¿ÏÔÁÔÈ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÁÓ‹ÛÈÔÈ. √È
‰È¿ÏÔÁÔÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙË
ÌÔÚÊ‹. √ ÏfiÁÔ˜ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÎÔÌ„fi˜ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰Ú·Ì·ÙÔ-
ÔÈËÌ¤ÓˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜
ÂÔ¯‹˜. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ ÚÒÈÌÔ˘˜, Ì¤ÛÔ˘˜ Î·È ‡ÛÙÂÚÔ˘˜. √ ™ˆÎÚ¿ÙË˜ Î·Ù¤¯ÂÈ ÂÍ¤-
¯Ô˘Û· ı¤ÛË Û¯Â‰fiÓ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
Î·ıfiÏÔ˘. ™Â ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ (∆›Ì·ÈÔ˜, ™ÔÊÈÛÙ‹˜, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜) ·Ú·¯ˆÚÂ› ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÂ
Î¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÊÈÏfiÛÔÊÔ. √È ÚÒÈÌÔÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∫Ú›ÙˆÓ, §¿¯Ë˜) Î·È Ô ·ÔÏÔÁËÙÈÎfi˜
ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË (\∞ÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜) Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌÔÈ, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ
Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÙÈ˜ ËıÈÎ¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. 

H Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
·fi ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·. √È ‰È¿ÏÔÁÔÈ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· Ó¤· ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜
ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÈÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜. °È· ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Â›Ó·È
«ÌÂÏ¤ÙË ı·Ó¿ÙÔ˘» Î·È «ÁÓÒÛË ÙÔ˘ fiÓÙˆ˜ fiÓÙÔ˜», ÙÔ˘ ¿Êı·ÚÙÔ˘ Î·È ·ÈÒÓÈÔ˘.

∏ Â›‰Ú·ÛË Î·È Ë ÂÈÎ·ÈÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÛˆÎÚ·ÙÈÎ‹˜ – 
Ï·ÙˆÓÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜

Œ¯ÂÈ ÏÂ¯ıÂ› ˆ˜ fiÏË Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· Â›Ó·È ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘. ∏ Ï·ÙˆÓÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÂËÚ¤·ÛÂ ÙÈ˜ ™¯ÔÏ¤˜ ÙˆÓ ¡ÂÔÏ·ÙˆÓÈÎÒÓ, Î·Ù¿ ÙËÓ
‡ÛÙÂÚË ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÌÂ ÙÈ˜ Û˘ÚÈ·Î¤˜ Î·È ·Ú·‚ÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ¿ÛÎËÛÂ Â›-
‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·‚ÈÎ‹ Î·È ‰˘ÙÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË˜ È‰Ú‡ıËÎÂ
ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· Ë ¶Ï·ÙˆÓÈÎ‹ AÎ·‰ËÌ›·. TÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙÈ˜ Ï·ÙˆÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜
·Ó·˙ˆ˘ÚÒıËÎÂ ÙÔÓ 18o Î·È ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ù· Ï·ÙˆÓÈÎ¿ ¤ÚÁ· ÚÔÛÂÏ-
Î‡Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ, ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙË ̇ ˆÓÙ¿ÓÈ· ÙÔ˘˜ Î·È
ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÂ ÙÈ˜ È‰¤Â˜ Î·È Ù· ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¿ ÌËÓ‡Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó.
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Επιτύµβιο ανάγλυφο του εικοσάχρονου
Aθηναίου ιππέα ∆εξίλεω που σκοτώθη-
κε στον Κορινθιακό πόλεµο το 314 π.Χ.
(Αθήνα, Κεραµεικός). Στην άκρη της
πόλης των Αθηνών στον Κεραµεικό,
όπου ήταν το νεκροταφείο, ένας µεγα-
λοπρεπής δρόµος οδηγούσε από την
αγορά στην Ακαδηµία του Πλάτωνα.

Η Ακαδηµία του Πλάτωνα λειτουρ-
γούσε σε ένα κτήµα, κοντά στο παλαιό-
τερο γυµναστήριο της Αθήνας που
ονοµαζόταν, όπως όλη η περιοχή,
Aκαδήµεια, από τον προστάτη ήρωά
του, τον Aκάδηµο.
Απεικόνιση εδώ σε µωσαϊκό δάπεδο
από την Ποµπηία (σπίτι του T. Siminius
Stephanus του 1ου αιώνα µ.X.), οµά-
δας φιλοσόφων (πιθανώς η Πλατωνι-
κή Ακαδηµία) σε ένα τυπικό µυθολο-
γικό τοπίο µε την Ακρόπολη των Αθη-
νών στο βάθος. Aντίγραφο πιθανότα-
τα ελληνικού προτύπου (Nάπολη,
Aρχαιολογικό Mουσείο).

Σκηνή από τη ζωή στην παλαίστρα.
Αττικό ερυθρόµορφο ποτήρι κρασιού,
περίπου 510 π.Χ. (Bερολίνο, Aρχαιο-
λογικό Mουσείο).



O ÛÔÊfi˜ Ô˘ ‰Â ÁÓÒÚÈ˙Â Ù›ÔÙ·

∫

Αυτ�γνωσ
α και ψυ��ς επιµ�λεια

Εγ�, Αθηνα�ι, σας εκτιµ� και σας αγαπ�1, αλλ� θα υπακ��σω στ�ν θε 2 και
 !ι σε σας" και  σ� θα αναπν	ω και θα 	!ω τη δ�ναµη, δε θα σταµατ#σω να
$ιλ�σ�$�3 και να σας παρακιν� και να κ�νω υπ�δε%εις σε  π�ι�ν απ  σας
τ�!ει να συναντ#σω, λ	γ�ντας αυτ� π�υ συνηθ&ω: «)νθρωπε σπ�υδαε, εν�
εσαι Αθηνα�ς, π�λτης της µεγαλ�τερης και της πι� $ηµισµ	νης π λης για τη
σ�$α4 και την ισ!� της5, δεν ντρ	πεσαι απ  τη µια να πασ!&εις να απ�κτ#-
σεις  σ� γνεται περισσ τερα !ρ#µατα, $#µη και τιµ	ς, εν� απ  την �λλη για
τη $ρ νηση και την αλ#θεια6 και τ� π�ς η ψυ!# σ�υ7 θα γνει  σ� τ� δυνατ ν
καλ�τερη ��τε $ρ�ντ&εις ��τε µεριµν�ς;» […] Γιατ, να τ� %	ρετε καλ�, αυτ�
διατ�&ει � θε ς και εγ� ν�µ&ω  τι π�τ	 δεν υπ#ρ%ε µεγαλ�τερ� καλ  για την
π λη απ  τη δικ# µ�υ δραστηρι τητα στην υπηρεσα τ�υ θε��8. Γιατ εγ� δεν
κ�νω τπ�τε �λλ� απ  τ� να τριγυρ&ω και να πρ�σπαθ� να σας πεσω  λ�υς,
ν	�υς και γ	ρ�υς, να µη $ρ�ντ&ετε πρ�τα απ   λα και µε τ σ� &#λ� για τ�
σ�µα σας και τα !ρ#µατα, αλλ� για τ� π�ς θα κ�νετε την ψυ!# σας  σ� τ�
δυνατ ν καλ�τερη9. Σας λ	ω  τι «δε δηµι�υργεται απ  τα !ρ#µατα η αρετ#10,
αλλ� απ  την αρετ# τα !ρ#µατα και  λα τα �λλα αγαθ� των ανθρ�πων, και
στην ιδιωτικ# και στη δηµ σια &ω#».

(Πλ�των, �Απ�λ�γα Σωκρ�τ�υς, 29d – 30a-b)

KEIMENO
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™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ËıÈÎ¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. £· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜

ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È ÙËÓ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ÙË˜ „˘¯‹˜. £· ‰Ô‡ÌÂ ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ‰ÈÂ-

ÚÂ˘ÓÔ‡ÛÂ Ù· ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈÔ˜ ıÂˆÚÔ‡ÛÂ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÛÙË ̇ ˆ‹

ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜. 
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Προτοµή του Σωκράτη σε ερµαϊκή
στήλη (ρωµαϊκό αντίγραφο από έργο
του 4ου αι. π.Χ., Νάπολη, Αρχαιολογικό
Μουσείο). Στο κάτω µέρος της ερµαϊ-
κής αυτής στήλης είναι σµιλεµένο το
όνοµα «Σωκράτης» και ένα απόσπασµα
από τους τελευταίους διαλόγους του.

To γν4θι σα5τ6ν είναι ένα από τα
ρητά που αποδίδονται στους Eπτά
Σοφούς και ήταν γραµµένο στο ναό
του Aπόλλωνα στους ∆ελφούς. Λεπτο-
µέρεια από ρωµαϊκό ψηφιδωτό που
βρίσκεται σε οικία της Aππίας οδού
(Pώµη, Eθνικό Mουσείο).

«�ν ��δα �τι ��δ�ν ��δα»

«��δε"ς $κ&ν κακ'ς».

(Σωκράτης)



AıËÓ·›ÔÈ, Û·˜… ·Á·Ò: Ë ∞ÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÚÒÈÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿-
ÙˆÓ· Î·È ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘
™ˆÎÚ¿ÙË. ™Â ·˘Ùfi Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ·Ó·Ï¿ıÂÈ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁËÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Ô˘
ÂÎÊˆÓ‹ıËÎÂ ÛÙÔ Ï·˚Îfi ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∏ÏÈ·›·˜ Î·Ù¿ ÙË ‰›ÎË ÙÔ˘ (399 .Ã.). ∂‰Ò
Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ÎÔÏ·ÎÂ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ fiÙÈ ‰Â ı·
ÙÔ˘˜ ˘·ÎÔ‡ÛÂÈ, ·Ó ÙÔ˘ ··ÁÔÚÂ‡ÛÔ˘Ó Ó· ÊÈÏÔÛÔÊÂ›. 

£· ̆ ·ÎÔ‡Ûˆ ÛÙÔÓ ıÂfi: Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Â‰Ò ÛÙÔÓ ıÂfi ‹ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜
Î·È ¿ÏÏÔÙÂ ÛÙÔÓ ‰·›ÌÔÓ·, Î·ÙÒÙÂÚÔ ıÂfi, Ô˘ Î·ÙÔÈÎÂ› Ì¤Û· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÚÔ-
ÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÓ¿ÚÂÙÔ Î·È ·Á·ıfi ‚›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ‰·ÈÌfiÓÈÔ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÓfiÚ·-
ÛË Î·È Ë Ì·ÓÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘. √ ‰·›ÌˆÓ (ÂÎ ÙÔ˘ ‰·›ˆ=ÌÔÈÚ¿˙ˆ),
Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ Û‹Ì·ÈÓÂ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ Ù‡¯Â˜, ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔ›Ë-
ÛË ÙË˜ ÌÔ›Ú·˜ (ÌÂ›ÚÔÌ·È=Ï·Ì‚¿Óˆ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÌÔ˘) Î·È Û˘Ó¿Ì· ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜
·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÂËÚÂ·ÛÌÔ‡ ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ „˘¯‹˜.

¢Â ı· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Ó· ÊÈÏÔÛÔÊÒ: Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÁÈ· ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË Â›Ó·È Ë ¤ÚÂ˘Ó·
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜. E‰Ò ÚÔÎ·ÏÂ› ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
ˆ˜ ‰Â ı· ˘·ÎÔ‡ÛÂÈ ÛÂ ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ô˘ ı·
ÙÔ˘ ··ÁÔÚÂ‡ÛÂÈ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.

ºËÌÈÛÌ¤ÓË˜ fiÏË˜ ÁÈ· ÙË ÛÔÊ›·: Ë Ï¤ÍË ÛÔÊ›· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Â‰Ò ÙË Û˘ÓÔÏÈÎ‹
ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ Î·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. .Ã. °ÂÓÈÎ¿, Ô
fiÚÔ˜ ÛÔÊ›· ‰ËÏÒÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ ÈÔ ıÂˆÚËÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË, ÂÓÒ Ô fiÚÔ˜ ÊÚfiÓËÛÈ˜
ÙËÓ ÈÔ Ú·ÎÙÈÎ‹.

∫·È ÙËÓ ÈÛ¯‡: ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ Ë ∞ÔÏÔÁ›·, Ë ÈÛ¯‡˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔ˜ ÙË ÛÔÊ›· ÙË˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÍ¤ÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ
ÔÔ›· Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔÏ¤ÌÔ˘ (403 .X.).

∞Ï‹ıÂÈ·: ÛÙËÓ ∞ÔÏÔÁ›· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È
Â›ÎÏËÛË ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ Ó· Ï¤ÓÂ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹, ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-
Î‹ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ˙ˆ‹.

æ˘¯‹: Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ‰˘ÙÈÎ‹˜ ÊÈÏÔ-
ÛÔÊ›·˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÌÂ ÙÔÓ ÓÔ˘ Î·È ıÂˆÚÂ› ˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ
¤‰Ú· ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ÙË˜ ËıÈÎ‹˜ ‰Ú¿ÛË˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.  

ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ıÂÔ‡: Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Â‰Ò ÙËÓ Â˘Û¤‚ÂÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
ıÂÔ‡˜ Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÁÈ· ·Û¤‚ÂÈ· Ô˘ ÙÔ˘ Â›¯Â ··ÁÁÂÏıÂ›.

£· Î¿ÓÂÙÂ ÙËÓ „˘¯‹ Û·˜ Î·Ï‡ÙÂÚË: ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ „˘¯‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ·
ÁÈ· ÊÚfiÓËÛË Î·È ·Ï‹ıÂÈ·, ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÁÈ· ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÂÁÒ. 

∞ÚÂÙ‹: Ï¤ÍË ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈÎ¿ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÚÈÛÙÔ˜ (‚Ï. ÁÏˆÛÛ¿ÚÈÔ).10
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ΓΛ Ω Σ Σ A Ρ Ι O

¢∞IMONION: ενόραση, 
µαντική δύναµη, ικανότητα
ευφυΐας. Έτσι ονοµάζει 
ο Σωκράτης την άµεση
πεποίθηση για 
την ορθότητα ή 
µη των πράξεών του.

¢∞IMøN-£EO™: καλή ή κακή
µοίρα· αθάνατο ον ανάµεσα
σε άνθρωπο και θεό.

æYXH: (ανα)πνοή (‘Οµηρος),
πνεύµα, ζωή.

Οι ηθικές αξίες, όπως η δίκη, η αρετή,

η ευνοµία, προσωποποιήθηκαν πολύ
νωρίς από τους αρχαίους Έλληνες και
απεικονίστηκαν επανειληµµένα στα
έργα της τέχνης. Στο αγγείο εδώ, µαζί
µε την Αφροδίτη, που συνοµιλεί µε
τον Έρωτα, παριστάνεται η Ευνοµία µε
την Παιδιά. (Ερυθρόµορφη λήκυθος,
410 π.Χ. περίπου, Λονδίνο, Βρετανικό
Μουσείο).

Τέσσερις δικαστικές ψήφοι µε την
επιγραφή «ψη~φος δηµοσία» (Αθήνα,
Μουσείο Αγοράς).



««Γν�θι σα	τ�ν»»

[Σωκρ�της:] ∆εν µπ�ρ� ακ µα, καθ�ς λ	ει τ� ∆ελ$ικ  ρητ , να γνωρσω τ�ν εαυτ 

µ�υ" µ�υ $ανεται λ�ιπ ν πως εναι γελ��, εν σω δεν %	ρω ακ µα τ��τ�, να ν�ι�-

&�µαι για τα %	να πρ�γµατα. Γι’ αυτ  λ�ιπ ν τ’ α$#νω αυτ�  πως εναι και […] ν�ι�-

&�µαι […] για τ�ν εαυτ  µ�υ, να δω µην τυ! ν εµαι καν	να θηρ� πι� µπερδεµ	ν�

και πι� $�υσκωµ	ν� απ  τ�ν Τυ$�να # καν	να πι� #µερ� και πι� απλ  &��, π�υ

τ�υ 	!ει τ�%ει η $�ση να 	!ει µερτικ  απ  κ�π�ι� θεϊκ  και απλ  κλ#ρ�.

(Πλ�των, Φα<δρ�ς, 229e-230a 6)

∏ «·ÏÔÁfiÌ˘Á·» (�στρ�ς)  ÙË˜ ·ıËÓ·˚Î‹˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

[Σωκρ�της:] Γιατ, αν µε σκ�τ�σετε, δε θα =ρετε ε�κ�λα �λλ�ν τ	τ�ι� σαν και µ	να,

π�υ, κυρι�λεκτικ�, αν και ακ��γεται λγ� αστε�, τ�π�θετ#θηκε απ  τ�ν θε  στην

π λη  πως µα αλ�γ µυγα π�νω σε �λ�γ� µεγαλ σωµ� και καθαρ αιµ�, νωθρ 

 µως ε%αιτας τ�υ  γκ�υ τ�υ, π�υ τ�υ !ρει�&εται µα αλ�γ µυγα να τ� %υπν�ει. Σαν

κ�τι τ	τ�ι� µ�υ $ανεται πως � θε ς µε 	=αλε στην π λη για να µη σταµατ�ω  λη

µ	ρα να %υπν�ω και να δια$ωτ&ω και να επιπλ#ττω τ�ν καθ	να σας, πηγαν�ντας

να καθσω δπλα τ�υ,  π�υ και αν π�ει…

(Πλ�των, �Απ�λ�γα Σωκρ�τ�υς, 30d – 31a)

¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ë ∞ı‹Ó· Î·È ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ì¤Û· ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË;

ªÂ ÔÈ· ÛËÌ·Û›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ÙÔ Ú‹Ì· «ÊÈÏÔÛÔÊÒ»;

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË, ÛÂ ÙÈ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË Â˘Ù˘¯›· Î·È Ò˜ ÂÈ-
Ù˘Á¯¿ÓÂÙ·È;

¡ÔÌ›˙ÂÙÂ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù· ÏÔ‡ÙË, Ë
‰fiÍ·, Ë Â˘˙ˆ›·, fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜;

ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜  Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÂÏÊÈÎÔ‡ ̄ ÚËÛÌÔ‡ ÛÙÔ
·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1); ¡ÔÌ›˙ÂÙÂ ˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· ·ÛÎ‹ÛÔ˘Ó ÎÚÈ-
ÙÈÎ‹ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ı· Ì¿ıÔ˘Ó Î¿ÔÙÂ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜
ÙÔ˘˜;

™ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (2) Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÌÂ ·ÏÔÁfi-
Ì˘Á· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ÛÂ ËÛ˘¯›·. ¶ÔÈÔ ÓfiËÌ· ¤¯ÂÈ Ë ·ÚÔÌÔ›ˆÛË ·˘Ù‹
ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ Î·È, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙË
˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜;
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Ο Ορέστης έχει καταφύγει στο ιερό
του Απόλλωνα στους ∆ελφούς και
ζητάει προστασία αγκαλιάζοντας τον
ιερό οµφαλό. Ερυθρόµορφη ιταλική
αγγειογραφία (Νάπολη, Εθνικό Μου-
σείο).

O Iερός οµφαλός εκλαµβανόταν ως το
κέντρο του κόσµου (Mουσείο ∆ελφών).

Tο κυκλικό κτίριο ή «Θόλος», όπως το
ονόµαζαν οι αρχαίοι, ήταν σηµαντικό
στοιχείο της αρχιτεκτονικής του 4ου
αι. π.X. Eδώ όπως σώζεται στο ιερό της
Προναίας Aθηνάς στους ∆ελφούς. Tο
µαντείο των ∆ελφών θεωρούνταν
πηγή σοφίας και χώρος ιερός.



™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ∞Ï·›Ó ÓÙÂ ªÔÙfiÓ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÓÙ‡ˆÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ Ô ›Ó·Î·˜ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘
˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ∑·Î-§Ô˘› ¡Ù·‚›ÓÙ √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË, Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙË ÛÂÏ›‰·
·˘Ù‹:

«> πνακας αυτ ς µε συγκλ νισε, σως δι τι η συµπερι$�ρ� π�υ απεικ νι&ε

ερ! ταν σε πλ#ρη αντθεση µε τη δικ# µ�υ. ?ταν συ&ητ��σα, =ασικ# πρ�τεραι-

 τητ� µ�υ δεν #ταν τ σ� τ� να πω την αλ#θεια,  σ� τ� να δηµι�υργ#σω καλ#

εντ�πωση.Αυτ# η επιθυµα να ευ!αριστ#σω µε 	κανε π.!. να γελ�  ταν µ�υ 	λε-

γαν αν��σια αν	κδ�τα,  πως γελ� � γ�νι ς σε µια α$ελ# σ!�λικ# παρ�σταση

 π�υ συµµετ	!ει τ� παιδ τ�υ. Με τ�υς %	ν�υς, υι�θετ��σα αυτ µατα τη δ�υλι-

κ# συµπερι$�ρ� τ�υ %εν�δ !�υ π�υ υπ�δ	!εται πλ��σι�υς πελ�τες – 	ναν

$λ�αρ� ενθ�υσιασµ , πρ�ϊ ν µιας ν�σηρ#ς και !ωρς διακρσεις επιθυµας να

γνω συµπαθ#ς. Απ	$ευγα να αµ$ισ=ητ#σω δηµ�σως ιδ	ες π�υ υπ�στ#ρι&ε η

πλει�ψη$α.

> Σωκρ�της,  µως, δεν ε!ε λυγσει µπρ�στ� στην απ ρριψη. ∆εν ε!ε απ�σιω-

π#σει τις σκ	ψεις τ�υ, επειδ# δυσαρεστ��σαν κ�π�ι�υς. Αυτ# η α%ι�θα�µαστη

ανε%αρτησα πνε�µατ�ς #ταν µια απ�κ�λυψη, και συν�µα µια παρ τρυνση.

Πρ�σ$ερ ταν ως αντ=αρ� σε µια παθητικ# τ�ση τ#ρησης των κ�ινωνικ�ς απ�-

δεκτ�ν πρακτικ�ν και ιδε�ν».

£EM∞ °I∞ ™YZHTH™H ◊ °P∞¶TH EP°∞™I∞
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Eρυθρόµορφος κρατήρας από την
Kύµη (Kάτω Iταλία) που απεικονίζει
σκηνή συµποσίου σε πλούσια διακο-
σµηµένο χώρο. Tο συµπόσιο στην
αρχαία Eλλάδα ήταν επίσηµο γεύµα
µε οινοποσία. Σ’ αυτό συµµετείχαν
µόνο άντρες και ο συµποσιάρχης
υπαγόρευε τα θέµατα της συζήτησης.
Tο Συµπόσιον του Πλάτωνος είναι το
πιο γνωστό έργο της αρχαίας γραµµα-
τείας σχετικά µε τα αρχαία συµπόσια.

Σύγχρονη άποψη της Αγοράς της
Αθήνας.

Αθηναϊκό ασηµένιο τετράδραχµο, στο
οποίο εικονίζεται η Αθηνά µε κλαδί
ελιάς, σύµβολο νίκης, στην περικεφα-
λαία της και η κουκουβάγια (γλαύκα),
σύµβολο σοφίας, στο πίσω µέρος. Ήταν
νόµισµα υψηλής ονοµαστικής αξίας
που έκοψαν οι Aθηναίοι µετά την ευτυ-
χή έκβαση των µηδικών πολέµων (Aνατ.
Bερολίνο, Aρχαιολογικό Mουσείο).

Ζακ-Λουί Νταβίντ, Oι τελευταίες στιγµές του Σωκράτη. Ονοµαστός πίνακας του Γάλλου ζωγράφου που ολοκληρώ-
θηκε το 1787. Απεικονίζει τον Σωκράτη την ώρα που ετοιµάζεται να πιει το κώνειο. Με το αριστερό χέρι δείχνει
τον τόπο του τελικού του προορισµού (Nέα Yόρκη, Mητροπολιτικό Mουσείο).



H ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

∫∂πª
∂¡O

∆ικαι�σ�νη και αδικ
α1

[Σωκρ�της:] Σε ρωτ�2 λ�ιπ ν  ,τι σε ρ�τησα και πρωτ�τερα, για να συνε!-
σ�υµε τη διερε�νησ# µας γ�ρω στη δικαι�σ�νη3. Τι εναι και π�ς σ!ετ&εται
µε την αδικα. Γιατ ακ��στηκε εδ�  τι η αδικα εναι κ�τι πι� δυνατ  και πι�
απ�τελεσµατικ  απ  τη δικαι�σ�νη. Τ�ρα  µως, επα, αν συµ=ανει η δικαι�-
σ�νη να εναι σ�$α και αρετ#4, ε�κ�λα, $αντ�&�µαι, θα γνει $ανερ   τι εναι
και κ�τι πι� δυνατ  απ  την αδικα, α$�� η αδικα εναι �γν�ια5 […] δε θ	λω
 µως, Θρασ�µα!ε, να δ��µε τ� πρ�γµα µε αυτ ν τ�ν απλ  και εππεδ� τρ π�
αλλ� να τ� ε%ετ�σ�υµε κ�πως 	τσι: Θα δε! σ�υν ως δεδ�µ	ν�  τι µια π�λι-
τεα µπ�ρε να εναι �δικη και να επι!ειρε, παρα=αν�ντας τ� δκαι�, να υπ�-
δ�υλ�σει �λλες π�λιτεες και να τ� κατ�ρθ�νει και π�λλ	ς να τις κρατ�ει
υπ δ�υλες; […] Αν δ�υλει� της αδικας εναι να σπ	ρνει παντ�� τ� µσ�ς,
 π�υ κι αν εµ$αν&εται, σε ελε�θερ�υς # σε δ��λ�υς, �ραγε δε θα τ�υς κ�νει
να µισ��ν � 	νας τ�ν �λλ� και να ’!�υν δι! ν�ια και να µην µπ�ρ��ν να πρ�-
%�υν κ�τι απ  κ�ιν��6; […] Κι  ταν εισ!ωρ#σει σε δ�� �τ�µα; ∆ε θα ’ρθει
δι! ν�ια αν�µεσ� τ�υς; ∆ε θα ’!�υν δια$�ρ	ς, δε θα µισηθ��ν, δε θα γν�υν
ε!θρ� και µετα%� τ�υς και µε τ�υς δκαι�υς ανθρ�π�υς; […] Κι αν η αδικα,
θαυµ�σι	 µ�υ �νθρωπε, εισ!ωρ#σει σε 	να �τ�µ�7, �ραγε θα !�σει τη δ�ναµ#
της # θα την διατηρ#σει αµεωτη;

(Πλ�των, Π�λιτεα, A, 351a- d-352a)

KEIMENO
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™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ·‰ÈÎ›· ÛÂ Û¯¤ÛË

ÌÂ ÙËÓ fiÏË, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, fiˆ˜ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙÂ›·, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂ-

ÚÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘, fiÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ™ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÔÌÈÏÂ› Ô ™ˆÎÚ¿-

ÙË˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ·‰ÈÎ›· ÂÈÊ¤ÚÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÓÙ› ÁÈ· ‰‡Ó·ÌË, ÁÈ·Ù› ·ÔÎÏÂ›ÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·.

A·ÓÙ¿ ÛÙÔÓ £Ú·Û‡Ì·¯Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘.

£· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÂ fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ÛÙÔÓ ÚÒÈÌÔ Ï·ÙˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ

∫Ú›ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 2Ë

Tο πρόβληµα της καταγωγής του
πολιτισµού και της δικαιοσύνης απα-
σχολεί τον Hσίοδο στην ποίησή του.
Kατ’ αυτόν, όπου επικρατεί δικαιοσύ-
νη οι πολιτείες ακµάζουν και οι λαοί
ευηµερούν. Eδώ η ∆ίκη υποτάσσει την
Αδικία. Παράσταση από µελανόµορφο
αµφορέα του 6ου αι. π.Χ. (Βιέννη,
Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης).

Ραφαήλ, η ∆ικαιοσύνη (Ρώµη Βατικα-
νό, Αίθουσα της Υπογραφής, 16ος αι.).
Η ∆ικαιοσύνη είναι µέρος της τοιχο-
γραφίας µε τις Αρετές της Κρίσης, από
την οροφή της αίθουσας, όπου απει-
κονίζονται επίσης η Θεολογία, η Φιλο-

σοφία και η Ποίηση, και φανερώνουν
την επίδραση του Μιχαήλ Άγγελου.



TÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ ¶ÔÏÈÙÂ›·˜, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ 10 ‚È‚Ï›·. ∆Ô ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË
ÌÂ Ù· ¿ÏÏ·, ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÔÏ‡ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÚÒÈÌÔ˘˜ Ï·ÙˆÓÈÎÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ (∞ÔÏÔÁ›·,
KÚ›ÙˆÓ) Î·È Â›Ó·È ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÛÔÊÈÛÙ‹ £Ú·Û‡Ì·¯Ô.
E‰Ò Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ÂÈÛÎ¤ÙÂÙ·È ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ıÚË-
ÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ÙÂÏÂÙ‹ ÌÈ·˜ Í¤ÓË˜ ıÂ¿˜, Î·È Â›ıÂÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊıÂ› ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ∫¤Ê·-
ÏÔ˘, ÂÓfi˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÌÂÙÔ›ÎÔ˘ ·fi ÙÈ˜ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜. ™˘ÓÔÌÈÏÂ› ÌÂ
·˘ÙfiÓ, ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô Î·È ÙÔÓ ÛÔÊÈÛÙ‹ £Ú·Û‡Ì·¯Ô Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË. √È Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ Ô‰ËÁÔ‡-
ÓÙ·È ÛÂ Û‡Á¯˘ÛË ·fi ÙÈ˜ Û˘ÓÂ¯Â›˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË.

™Â ÚˆÙÒ: Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ Û˘ÓÔÌÈÏÂ› ÌÂ ÙÔÓ £Ú·Û‡Ì·¯Ô Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ‰È-
Î·ÈÔÛ‡ÓË˜. O £Ú·Û‡Ì·¯Ô˜ ÂÍ˘ÌÓÂ› ÙËÓ ·‰ÈÎ›·. YÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ «‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È ÙÔ
‰›Î·ÈÔ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘» Î·È fiÙÈ fiÏÔÈ Ì·˜ ı· ·‰ÈÎÔ‡Û·ÌÂ ·Ó Â›¯·ÌÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·.

¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË: ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ ÙÈ Â›Ó·È Ë ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË
(‰ËÏ·‰‹ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙË˜) Î·È ÁÈ·Ù› ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ‰›Î·ÈÔÈ ‹ ËıÈÎ¿
ÔÚıÔ›. √ £Ú·Û‡Ì·¯Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ «‰ÈÎ·ÈÔ-
Û‡ÓË» ·ÏÒ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ Ù· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì¤Û· Û’ ¤Ó·
ÎÚ¿ÙÔ˜, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ¿„Ô˘ÌÂ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·ÛÙÂ ÌÂ ·˘Ù‹Ó. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, Â›-
ÛË˜, fiÙÈ Ë ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Û˘Ó‹ıˆ˜ Â˘ÓÔÂ› ÙÔ˘˜ ËÁ¤ÙÂ˜, Ô˘ ıÂÛ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜
ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙÔ˘˜, Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ Â˘Ù˘¯‹˜, Î·Ù¿ ÙË
ÁÓÒÌË ÙÔ˘, Â›Ó·È Ô ¿‰ÈÎÔ˜ ·ÊÔ‡ ¿ÓÙÔÙÂ ·ÔÎÙ¿ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ.

∏ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È… ·ÚÂÙ‹: Ë ·ÚÂÙ‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È Â‰Ò ˆ˜ Ë ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ÙË˜ „˘¯‹˜
ÁÈ· ÛÔÊ›· Î·È ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË, Â›Ó·È Ë ÂÓfiÙËÙ· ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ˘ÂÚÔ¯‹˜ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈ-
Î‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· Ë ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË, Ë ÛÔÊ›·, Ë ·Ó‰ÚÂ›· Î·È Ë
ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ï·ÙˆÓÈÎ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜, Â›Ó·È Â›‰Ë ·ÓıÚÒÈÓË˜ ·ÚÂÙ‹˜,
ÂÂÈ‰‹ Â›Ó·È ÔÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÈ˜ Î·Ù¤¯Ô˘Ó (¿Ó‰ÚÂ˜ ‹
Á˘Ó·›ÎÂ˜) ·Á·ıÔ‡˜ (‰ËÏ·‰‹ Î·ÏÔ‡˜, Â˘ÁÂÓÂ›˜, ·Ó‰ÚÂ›Ô˘˜, ¿ÚÈÛÙÔ˘˜).

∏ ·‰ÈÎ›· Â›Ó·È ¿ÁÓÔÈ·: Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÎ Ê‡ÛÂˆ˜
Î·Îfi˜ (�5δεEς FκGν κακ ς) Î·È ˆ˜ Î¿ÔÈÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·Îfi˜ ‹ ¿‰ÈÎÔ˜ ·fi ¿ÁÓÔÈ·
(�5δεEς FκGν Hµαρτ�νει). E‰Ò ¤¯Ô˘ÌÂ ÙÔ ÛˆÎÚ·ÙÈÎfi ·Ú¿‰ÔÍÔ: «·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È
Ë ÁÓÒÛË». YÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘ÌÂ ·‰ÈÎ›·, ÂÂÈ‰‹ ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi, Û˘ÓÂÒ˜ Ë ÁÓÒÛË Ì¿˜ Ô‰ËÁÂ› ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹.

¶ÔÏÈÙÂ›·… ·fi ÎÔÈÓÔ‡: Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ
¿ÙÔÌÔ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Á·Ï‹ÓË Î·È ÔÌfiÓÔÈ·, ÂÓÒ Ë ·‰ÈÎ›· Ê¤ÚÓÂÈ ‰È¯fiÓÔÈ·, ̇ ËÏÔ-
ÊıÔÓ›·, ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·. O ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ‰›ÓÂÈ Â‰Ò ¤Ó·Ó ÔÚÈÛÌfi ÙË˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜: «H
‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·». O ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ÚÒÙÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÔÚÈ-
ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘˜ (I&#τει τ  τ Iστιν,

AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜, MÂÙ·Ê˘ÛÈÎ¿, 1078b 23).

∫È ·Ó Ë ·‰ÈÎ›· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ: Â‰Ò ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·fi
ÙË ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË ˆ˜ ÙÚfiÔ ÙË˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÛÙË ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË ˆ˜ ıÂÌÂ-
ÏÈÒ‰Ë ·ÚÂÙ‹ Î·È ÂÓÂÚÁËÙÈÎ‹ ·Ú¯‹ ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ „˘¯‹˜. √È ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ ‰›Î·ÈÔ˘
Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ·.
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ΓΛ Ω Σ Σ A Ρ Ι O

¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞: εξουσία του
δήµου, του λαού.

¢IK∞IO: (1) δικαιοσύνη που
απονέµουν τα δικαστήρια
(2) το ηθικά βιώσιµο και
ωφέλιµο, το ηθικά ορθό.

NOMO£E™I∞: σύνολο νόµων.

¶O§ITEIA: πολίτευµα µιας
πόλης, πολιτική κοινωνία

¶O§ITH™: µέλος µιας πόλης
(αντίθετο: ιδιώτης).

Xαρακτικό από πίνακα του Πινέλι.
Παρουσιάζει τον Σωκράτη και τους
µαθητές του στη φυλακή τις τελευ-
ταίες ώρες του Σωκράτη, ο οποίος
καταδικάστηκε το 399 π.X. σε θάνατο
για αθεΐα και διαφθορά των νέων. O
Πλάτων στον διάλογο Φαίδων περι-
γράφει τις τελευταίες ώρες του
Σωκράτη στη φυλακή συντροφιά µε
φίλους και µαθητές.



OÈ «NfiÌÔÈ»  ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË

«Σκ	ψ�υ λ�ιπ ν, Σωκρ�τη», θα 	λεγαν σως �ι ν µ�ι, «αν εναι αλ#θεια αυτ  π�υ

λ	µε,  τι δηλαδ# δεν εναι δκαια αυτ� π�υ επι!ειρες τ�ρα εναντ�ν µας. Εµες σε

γενν#σαµε, σε αναθρ	ψαµε, σε εκπαιδε�σαµε και µεταδ�σαµε σε σ	να και σε  λ�υς

τ�υς �λλ�υς π�λτες  σα καλ� πρ�γµατα µπ�ρ��σαµε. ?µως κ�ναµε σα$	ς  τι

	!�υµε δ�σει την ε%�υσα σε  π�ι� Αθηνα� θ	λει, α$�� περ�σει τη δ�κιµασα και

δει  σα γν�νται στην π λη και εµ�ς τ�υς ν µ�υς, αν δεν τ�υ αρ	σ�υµε, να π�ρει τα

πρ�γµατ� τ�υ και να π�ει  π�υ θ	λει […] ?π�ι�ς  µως απ  τ�υς π�λτες παραµε-

νει, εν� =λ	πει µε π�ι� τ π� διε%�γ�υµε τις δκες και γενικ� κυ=ερν�µε την π λη,

εµες πρ�ϋπ�θ	τ�υµε  τι 	!ει συµ$ων#σει µα& µας 	µπρακτα να εκτελε αυτ� π�υ

διατ�&�υµε" και εµες υπ�στηρ&�υµε  τι  π�ι�ς δεν υπακ��ει αδικε τριπλ�: δε!νει

ανυπακ�# σε µας π�υ τ�ν γενν#σαµε και τ�ν αναθρ	ψαµε και, εν� συµ$�νησε να

µας υπακ��ει, ��τε αυτ  κ�νει ��τε µας πεθει  τι δεν κ�ν�υµε κ�τι σωστ�…»

(¶Ï¿ÙˆÓ, ∫Ú›ÙˆÓ, 52c-e)

H Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ

[Aθηνα��ς:] Σ’  π�ια δηλαδ# π λη � ν µ�ς υπ�τ�σσεται και ακυρ�νεται απ  τ�υς

�ρ!�ντες, =λ	πω π�λ� γρ#γ�ρη την καταστρ�$# της. Σ’  π�ια  µως π λη � ν µ�ς

εναι απ λυτ�ς κυραρ!�ς των αρ! ντων και �ι �ρ!�ντες δ��λ�ι τ�υ ν µ�υ, =λ	πω

καθαρ�  τι υπ�ρ!ει σωτηρα κι  λα τα καλ� π�υ 	!�υν δ�σει �ι θε� στις π λεις.

(¶Ï¿ÙˆÓ, NfiÌÔÈ, ¢, 715d)

¶ÔÈÂ˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ô˘
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ÛÙÈ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘; ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘-
ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·˘Ù‹;

¶ÔÈÔ ıÂÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ı¤ÏÂÈ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÌÂ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÂÈ¯ÂÈÚ‹-
Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi;

™Â ÔÈÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ¤¯ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛËÌ·Û›· Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È
ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜;

™ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1) ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË.
¶ÔÈ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙË˜ ‰ÈÎ·ÈÔ-
Û‡ÓË˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ˘·ÎÔ‹˜ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜; ¶ÔÈÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ¤¯ÂÈ
Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˙ÂÈ;
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Ενεπίγραφη στήλη που βρέθηκε στη
Γόρτυνα της Κρήτης και διασώζει
µεγάλο τµήµα του ιδιωτικού δικαίου
της αρχαίας αυτής πόλης (Αθήνα,
Eπιγραφική Συλλογή, Εθνικό Αρχαιο-
λογικό Μουσείο).

H δηµοκρατία στεφανώνει τον ∆ήµο,
προσωποποίηση του αθηναϊκού
λαού. Στήλη µε έγγραφο νόµο κατά
της τυραννίας (337/6 π.X., Aθήνα,
Mουσείο Aρχαίας Αγοράς).

∆ηµοκρατία και µοναρχία

«ΘHΣEYΣ: ∆εν υπάρχει κακό χειρό-

τερο για την πόλη

από τον µονάρχη, όπου προπάντων

δεν υπάρχουν νόµοι κοινοί αλλά εξου-

σιάζει ένας,

που κατέχει τον νόµο αυτός, κατά τη

βούλησή του·

κι αυτό καθόλου δεν είναι ισότητα.

Αντίθετα, όταν υπάρχουν νόµοι γρα-

πτοί,

και ο αδύνατος και ο πλούσιος έχουν

τη δικαιοσύνη εξίσου…»

(Eυριπίδης, Iκέτιδες, στ. 429-434, 
µτφρ. K.I. ∆εσποτόπουλος,

στο Περί της πολιτικής, εκδ. MIET, 2004)



¶ÔÈ· ÛËÌ·Û›· ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË˜ ÔÏÈ-
ÙÂ›·˜ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (2);

™ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÂ›· Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ‰›Î·ÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÛÂ Î·Ï‡ÙÂ-
ÚË ÌÔ›Ú· ·fi ÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ. ∞Ó ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë, ÙfiÙÂ ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ‰›Î·È-
Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· Ú¿ÍÂÈ ËıÈÎ¿ ÔÚı¿ ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Ë Ú¿ÍË ¤Ú¯ÂÙ·È
ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙÔ˘. ∆¤ÙÔÈ· ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ÛÙË
Ê˘Ï·Î‹, fiÙ·Ó ·ÚÓ‹ıËÎÂ Ó· ‰Ú·ÂÙÂ‡ÛÂÈ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·‰ÈÎ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈ-
ÙÂ›·. ∞fi ÔÈ· ¿Ô„Ë ÏÔÈfiÓ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ‹Ù·Ó ÛÂ Î·Ï‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË; ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ı¤Ì·, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÈ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘
™ˆÎÚ¿ÙË ÁÈ· ÙË ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ÛÙ· Û¯fiÏÈ· ÙË˜
ÂÓfiÙËÙ·˜.

™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô E˘ÚÈ›‰Ë˜ ÛÙÈ˜ IÎ¤ÙÈ‰Â˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜
˘fi„Ë Û·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ̄ ˆÚ›Ô˘ «¢ËÌÔÎÚ·Ù›·
Î·È ÌÔÓ·Ú¯›·» ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 66, Î·È ÙË˜ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜, ÛÂÏ. 58).

∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Â›Ó·È ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÌÂ Î‡ÚÈÔ ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË.
°È·Ù› Ô ¶Ï¿ÙˆÓ Â¤ÏÂÍÂ ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘; ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ı¤Ì· Î·Ù¿
fiÛÔ ·˘Ùfi˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ‹ ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. ∞Ó·-
˙ËÙ‹ÛÙÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÌÔÚÊÒÓ
Ù¤¯ÓË˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· fiÛÔ Î·È ÛÙË Û‡Á-
¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ Î·È ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÙÂ ÛÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ·˘Ù¿ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ
ÎÔÈÓfi. 
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«Τ� να κ�νει κανε-ς κ�π�ι� κακ'

στ�υς ανθρ3π�υς δε δια45ρει

καθ'λ�υ απ' τ� να αδικε-».

(Πλ�των, Κρτων, 49c)

Συνοµιλία φιλοσόφου µε ηγεµόνα από
τοιχογραφία σπιτιού στην Ποµπηία
(ρωµαϊκή εποχή).

O Nικολό Mακιαβέλι (1469-1527) στο
έργο του Ηγεµών, µε το οποίο αναδει-
κνύεται βαθύς µελετητής της πολιτι-
κής τέχνης, είχε γράψει: «Ένας ηγε-

µόνας δε χρειάζεται να ’χει όλες τις

αρετές, είναι όµως απόλυτη ανάγκη

να φαίνεται πως τις έχει, γιατί οι

άνθρωποι –που γενικώς εκτιµούν την

αρετή– κρίνουν από τα φαινόµενα κι

όχι από τα πράγµατα: όλοι τους βλέ-

πουν ό,τι φαίνεται, λίγοι καταλαβαί-

νουν τι είσαι». 



H ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙÂ›· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·

∫

Η εκπα
δευση των «#υλ�κων» και � �λεγ��ς της π�
ησης

[Σωκρ�της:] Πρ�τη µας δ�υλει�1, λ�ιπ ν, καθ�ς $ανεται, θα εναι να επι-
=λ	π�υµε εκεν�υς π�υ $τι�!ν�υν τ�υς µ�θ�υς2, και  ,τι καλ  $τι�%�υν, να τ�
εγκρν�υµε, εν� τα �λλα να τα πετ�µε. Κι  ,τι θα εγκρν�υµε, να πεθ�υµε τις
παραµ�νες και τις µαν�δες να τ� λ	νε στα παιδι� και να τ�υς πλ�θ�υν τις
ψυ!	ς3 µε αυτ��ς τ�υς µ�θ�υς π�λ� περισσ τερ� απ’  τι τ�υς πλ�θ�υν τα
σ�µατα µε τα !	ρια τ�υς4" κι  σ� γι’ αυτ� π�υ λ	νε τ�ρα στα παιδι�, εναι τα
πι� π�λλ� για π	ταµα […] Αυτ��ς [τ�υς µ�θ�υς], επα, π�υ µας 	λεγαν �
Ησ�δ�ς κι � ?µηρ�ς5 και �ι �λλ�ι π�ιητ	ς. Αυτ� 	πλεκαν µυθικ	ς διηγ#σεις
ψε�τικες6 και τις 	λεγαν στ�υς ανθρ�π�υς και τις λ	νε και τ�ρα.
[Aδε
µαντ�ς: ] Π�ι�υς µ�θ�υς ενν�ες, επε, και τι κακ  =ρσκεις σ’ αυτ��ς;
[Σωκρ�της:] Αυτ  π�υ πρωτστως και κυρως πρ	πει να κατακρνει κανες,
ιδως  ταν τ� ψ	µα εναι και κακ�$τιαγµ	ν�7.
[Aδε
µαντ�ς:] L!εις 	να παρ�δειγµα;
[Σωκρ�της:] ?ταν λ γ�υ !�ριν κ�π�ι�ς, µε  σα λ	ει, παρ�υσι�&ει �σ!ηµα
 ,τι σ!ετ&εται µε τ�υς θε��ς και τ�υς #ρωες, δηλαδ# π�ιας λ�γ#ς εναι αυτ�,
σαν τ�ν &ωγρ�$�8 π�υ  σα &ωγρα$&ει δεν 	!�υν καµι� �µ�ι τητα9 µε αυτ�
π�υ θ	λει να &ωγρα$σει.

(Πλ�των, Π�λιτεα, Β, 377c-e)

KEIMENO
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™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ, Ì¤Û· ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÙÈ˜

·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ó· Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ «È‰·-

ÓÈÎ‹» ÔÏÈÙÂ›·, fiˆ˜ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ‰È¿ÏÔÁfi ÙÔ˘, ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÂ›·. £· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ

ÎÚÈÙÈÎ‹ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ·ÛÎÂ› ÛÙËÓ Ô›ËÛË Î·È, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË, ÂÂÈ‰‹ ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ ·ÚÔ˘-

ÛÈ¿˙Ô˘Ó „Â˘‰Â›˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ̄ Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÌˆ˜ ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 3Ë

H αποθέωση του Οµήρου. Oνοµαστός
πίνακας του J.A.D. Ingres, 1827 (Παρί-
σι, Μουσείο Λούβρου). Ο Πλάτων, µολο-
νότι τιµούσε τον Όµηρο, θεωρούσε ότι
πολλές από τις ιδέες και τις εικόνες
που παρουσιάζονταν στα οµηρικά έπη
δεν ήταν κατάλληλες για την αγωγή
των νέων.

«…Kι αυτό ακόµη το σκαλί το πρώτο
πολύ από τον κοινό τον κόσµο απέχει.
Eις το σκαλί για να πατήσεις τούτο
πρέπει µε το δικαίωµά σου νάσαι
πολίτης εις των ιδεών την πόλι.
Kαι δύσκολο στην πόλι εκείνην είναι
και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν.
Στην αγορά της βρίσκεις Nοµοθέτας
που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης.
Eδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκαµες, µεγάλη δόξα».

(K.Π. Kαβάφης, «Το πρώτο σκαλί», 1899, 
Ποιήµατα Α΄, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1963)

Ο Καβάφης έχει εδώ εµπνευστεί από την
πλατωνική θεωρία των «ιδεών» (ε�δ4ν).

Προτοµή του Oµήρου. Τα οµηρικά έπη
ήταν µέρος της αγωγής των νέων της
Αθήνας.



¶ÚÒÙË Ì·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿: ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙÂ›·, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘ÌÂ
‹‰Ë ·Ó·ÊÂÚıÂ›, Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡Ó Ó· È‰Ú‡ÛÔ˘Ó
ÓÔÂÚ¿ ÌÈ· È‰·ÓÈÎ‹ Î·È ‰›Î·ÈË fiÏË, ÙËÓ ∫·ÏÏ›ÔÏË, Ë ÔÔ›· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi
ÙÚÂÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Ù¿ÍÂÈ˜: ÙÔ˘˜ Ê‡Ï·ÎÂ˜-‚·ÛÈÏÂ›˜ (Ô˘ Â›Ó·È ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ Î·È ı·
‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË), ÙÔ˘˜ Â›ÎÔ˘ÚÔ˘˜ (Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ê‡Ï·ÎÂ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ
Ê‡Ï·ÍË˜ ÙË˜ fiÏË˜) Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ (·ÁÚfiÙÂ˜, ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜, ÌÂÙ·Ú¿ÙÂ˜). 

¡· ÂÈ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì‡ıÔ˘˜: Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹
¤Ó· Â›‰Ô˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜, Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·fi ÙÈ˜
Î·Î¤˜ Î·È „˘¯ÔÊıfiÚÂ˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜. √ Ì‡ıÔ˜, Ï·˚Î‹ Ê·ÓÙ·-
ÛÙÈÎ‹ ·Ê‹ÁËÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ÙË˜ ÏÔÁÈÎ‹˜, ‚ÔËıÔ‡ÛÂ ÙÔÓ
¿ÓıÚˆÔ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. √ Ì‡ıÔ˜ Û˘Ó-
‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·Ú·‚ÔÏ‹, ÙËÓ ·ÏÏËÁÔÚ›· Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜.

¶Ï¿ıÔ˘Ó ÙÈ˜ „˘¯¤˜: Ô ¶Ï¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÂ
Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙÈ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜,
‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ.

¶Ï¿ıÔ˘Ó Ù· ÛÒÌ·Ù· ÌÂ Ù· ̄ ¤ÚÈ· ÙÔ˘˜: ÛÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜, ÙÔ ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚÔ Î·È ÙÂÏÂ˘-
Ù·›Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ·˘Ùfi˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi
ÙË ÓËÈ·Î‹ ËÏÈÎ›· ÌÂ ÙÔÓ ıËÏ·ÛÌfi Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ Ì·Ó¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ·Ú·-
Ì¿ÓÂ˜ ÎÔ˘ÓÔ‡Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ·ÁÎ·ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, Û˘¯Ó¿ ÙÚ·-
ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Î¿ÔÈÔ Ó·ÓÔ‡ÚÈÛÌ·. ŒÙÛÈ, ÌÂ ÙËÓ Î›ÓËÛË, ÙÔÓ ¯ÔÚfi Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹, Ù·
·È‰È¿ ËÚÂÌÔ‡Ó Î·È ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ Êfi‚Ô Î·È ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›·. 

√ ∏Û›Ô‰Ô˜ Î·È Ô ŸÌËÚÔ˜: ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó ÔÏ‡ ÙÔÓ ∏Û›Ô‰Ô Î·È ÙÔÓ
ŸÌËÚÔ. ∏ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È Ë ·ÔÌÓËÌfiÓÂ˘ÛË ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ÔÌËÚÈÎ¿ ¤Ë
Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ HÛÈfi‰Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙË ‚·ÛÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. 

ª˘ıÈÎ¤˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂÈ˜ „Â‡ÙÈÎÂ˜: Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ Ó· ··ÁÔÚÂ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛÙÔ-
Ú›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·Î‹ ËıÈÎ‹ ‹ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜.

æ¤Ì· Î·ÎÔÊÙÈ·ÁÌ¤ÓÔ: Î·Ù·ÎÚ›ÓÂÈ Â‰Ò Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ÙÈ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ Ô˘ ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ó· Ì·ÏÒÓÔ˘Ó ‹ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÌÔÚÊ‹ Î·È fiÛ· ¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜
ÂÓÙÂ›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ¿ıË. ∏ Â›ÌÔÓË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙË˜ ·Ï‹-
ıÂÈ·˜ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÙÔÓ Ô‰ËÁÂ› ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÛÎÂ›
ÛÙË Ì˘ıÔÏ·Û›·.

™·Ó ÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ: Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ô›ËÛË ÌÂ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹. √È
Ù¤¯ÓÂ˜ ·˘Ù¤˜ Â›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ Ï·ÌÚ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÙÈ˜ ÙÚ·-
Áˆ‰›Â˜ ‹ Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÌ¤Ó· ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Î·È ÙÈ˜ ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›Â˜
ÛÙ· ÂÚ›ÊËÌ· ·ÙÙÈÎ¿ ·ÁÁÂ›·. 

ŸÛ· ̇ ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ… ÔÌÔÈfiÙËÙ·: ÁÈ· ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· fiÏÂ˜ ÔÈ Ù¤¯ÓÂ˜ Â›Ó·È ÌÈÌËÙÈÎ¤˜,
‰ËÏ·‰‹ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ÓÔËÙfi ÚfiÙ˘Ô, ÙËÓ È‰¤·, ÌÂ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È Ï¤ÍÂÈ˜. ™ÙÔ
10Ô ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ ¶ÔÏÈÙÂ›·˜ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÂ› ÙË Ì›ÌËÛË, ÁÈ·Ù› ıÂˆÚÂ› fiÙÈ ·˘Ù‹
Ô‰ËÁÂ› ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÂ Î·Î¤˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ Î·È ÛÂ ·ÚÂ‹ ÁÏÒÛÛ·.
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Αδυσώπητη η Άρτεµις τιµωρεί σκληρά
τον Ακταίωνα που την αντίκρισε να
λούζεται γυµνή. Η θεά εξαπολύει τα
βέλη της, ενώ τα σκυλιά του τον κατα-
τρώγουν (Παράσταση από ερυθρό-
µορφο κρατήρα, 470 π.Χ. περίπου,
Βοστώνη, Μουσείο Καλών Τεχνών).

Ο «Οµηρικός Ύµνος στον Ερµή» εξι-
στορεί τα πρώτα κατορθώµατα του
νεογέννητου Ερµή. Ο πανούργος
µικρός θεός έκλεψε πενήντα βόδια
του Απόλλωνα, τα έκρυψε σε µια
σπηλιά και ξαναγύρισε στο λίκνο του.
Ο Απόλλων διαµαρτύρεται στους
γονείς του Ερµή, τον ∆ία και τη Μαία
(Υδρία, περίπου 520 π.Χ., Παρίσι,
Λούβρο).

Ο Ήφαιστος µε τη λαβίδα του σιδη-
ρουργού στο χέρι επιστρέφει µεθυ-
σµένος στον Όλυµπο, στηριγµένος
στους ώµους σάτυρου που προχωρεί
πλάι του, για να ελευθερώσει την Ήρα
από τα δεσµά που την κρατούσαν
καθηλωµένη στον θρόνο, που ο ίδιος
είχε κατασκευάσει (Ερυθρόµορφη
πελίκη, 430 π.Χ. Μόναχο, Aρχαιολογι-
κό Mουσείο).



√È ÔÈËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ıÂ˚Îfi ¯¿ÚÈÛÌ·,  fi¯È  fiÌˆ˜ ÁÓÒÛË

[Σωκρ�της] (απευθ�νεται στ�ν π�ιητ# Nωνα): Αυτ  π�υ σε κ�νει να λες ωραα

πρ�γµατα για τ�ν ?µηρ� δεν εναι κ�π�ια ειδικ# τε!νικ# γν�ση αλλ� θεϊκ# δ�να-

µη π�υ σε δ�νε,  πως ακρι=�ς συµ=ανει µε την π	τρα π�υ � Ευριπδης την �ν µα-

σε «µαγν#τη» και � π�λ�ς κ σµ�ς την λ	ει «π	τρα τ�υ Ηρακλ#» […] Lτσι λ�ιπ ν και

η Μ��σα !αρ&ει σε �ρισµ	ν�υς δ�ναµη θεϊκ#" και απ  αυτ��ς τ�υς 	νθε�υς ανθρ�-

π�υς κρ	µεται 	πειτα µια αρµαθι� απ  �λλ�υς, π�υ διατελ��ν σε κατ�σταση ενθ�υ-

σιασµ�� […] Γιατ � π�ιητ#ς εναι κ�τι π�λ� αν�λα$ρ�, π�υ πετ�ει, κ�τι ιερ , και

δεν µπ�ρε να δηµι�υργ#σει πρ�τ�� να τ�ν κυρι	ψει � ενθ�υσιασµ ς και π	σει σε

	κσταση και π�ψει πια να 	!ει µ	σα τ�υ λ�γικ " απεναντας, κ�θε �νθρωπ�ς,  σ�

	!ει µ	σα τ�υ τ��τ� τ� πρ�γµα, τ� λ�γικ , αδυνατε να γρ�$ει π�ι#µατα # να δνει

!ρησµ��ς.
(Πλ�των, PIων, 533c-534c)

¶·È‰Â›· Î·È  ·Ú¿‰ÔÛË

[Αθηνα
�ς:] Επ�µ	νως, η θ	ση µας εναι να κ�ν�υµε  ,τι µπ�ρ��µε, για να εµπ�δ-

σ�υµε τα παιδι� µας να δ�κιµ�σ�υν ν	α πρ�γµατα τ σ� στ�ν !�ρ   σ� και στ� τρα-

γ��δι, αλλ� και να σταµατ#σ�υµε κ�θε πρ�σπ�θεια εκενων π�υ επι!ειρ��ν να τα

δελε�σ�υν σε νεωτερισµ��ς.
(¶Ï¿ÙˆÓ, ¡fiÌÔÈ, Z 798 e)

∫·Ï‹ Î·È  Î·Î‹ Ù¤¯ÓË

[Αθηνα
�ς:] Ας π�ρ�υµε κ�π�ι�ν π�υ 	!ει συνηθσει σε σ�=αρ# και πρ�σεγµ	νη

µ�υσικ# απ  την παιδικ# τ�υ ηλικα µ	!ρι την ωριµ τητ� τ�υ. Αν ακ��σει κ�τι αντ-

θετ�, θα τ� θεωρ#σει απασι� και θα τ� µισ#σει. Αν  µως 	!ει µ�θει να απ�λαµ=�-

νει την κ�ιν# µ�υσικ#, δε θα τ�υ αρ	σει τ� σωστ  και καλλιεργηµ	ν� εδ�ς της. ?πως

επα, λ�ιπ ν, καµι� µ�υσικ# δεν εναι καλ�τερη # !ειρ τερη απ  την �λλη στ� θ	µα

της ευ!αρστησης # της αηδας. Η δια$�ρ� εναι µ ν�  τι η µια κ�νει καλ�τερ�υς

τ�υς ανθρ�π�υς π�υ 	!�υν ανατρα$ε µ’ αυτ#ν, εν� η �λλη !ειρ τερ�υς.

(¶Ï¿ÙˆÓ, ¡fiÌÔÈ, Z, 802 c-d)

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‡ıÔ˘˜ Î·È Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ·;  MÂ ÔÈ·
ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÂ› ÙËÓ ·ÚÓËÙÈÎ‹ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ
ÔÈËÙÒÓ-‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜; ¡ÔÌ›˙ÂÙÂ ˆ˜ ÔÈ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ı· Â‡ÚÈ-
ÛÎ·Ó Û‡ÌÊˆÓÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘; 
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Η διδασκαλία της µουσικής και της
ποίησης είχε πρωταρχική σηµασία
για την εκπαίδευση των παιδιών στην
Αρχαία Ελλάδα. Εδώ δάσκαλοι και
µαθητές στο µάθηµα της µουσικής
αριστερά και στην απαγγελία ποιή-
µατος δεξιά (Ερυθρόµορφη κύλικα,
περίπου 485 π.Χ., Βερολίνο, Aρχαιο-
λογικό Μουσείο).

Ο Κένταυρος Χείρων, προικισµένος µε
γνώση και πραότητα, υπήρξε αγαπη-
τός δάσκαλος πολλών ηρώων. Εδώ
καλωσορίζει τον νεαρό Αχιλλέα που
τον εµπιστεύτηκαν σ’ αυτόν, για να τον
αναθρέψει και να του µεταδώσει τις
γνώσεις του (Ερυθρόµορφη στάµνος,
περίπου 490 π.Χ., Παρίσι, Λούβρο).

Ο Μουσαίος, δεξιά, µε τη λύρα και
αντηχείο από όστρακο χελώνας στο
χέρι, ακροάζεται τη µούσα Τερψιχό-
ρη που παίζει άρπα. Αριστερά στέκε-
ται η Μελελούσα (κατά την επιγρα-
φή) µε δύο αυλούς στο χέρι. Στον
τοίχο ψηλά κρέµεται µια λύρα (Ερυ-
θρόµορφος αµφορέας, περίπου 440
π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο).



MÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ Ì‡ıÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·È‰Â›· ÙË˜ «È‰·-
ÓÈÎ‹˜» ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·;

™Ù· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÂ›ÌÂÓ· (2) Î·È (3) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÂ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿-
ÙˆÓ· ÁÈ· ÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜. ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿
Î·È ÌÂ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; 

ªÂÚÈÎÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·Ú·‚È¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜. ∞·ÓÙ‹ÛÙÂ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·:

(·) ¡ÔÌ›˙ÂÙÂ fiÙÈ Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ Â›Ó·È ‰ÈÎ·›ˆÌ·;
(‚) Y¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÈ· ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·;
(Á) ªÔÚÔ‡Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó-

ı‹ÎÂ˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡;
(‰) ¶Ò˜ ı· ··ÓÙÔ‡ÛÂ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ Î·È Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÛÙÈ˜ ÎÚÈÙÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ ·Ú·ÙË-

Ú‹ÛÂÈ˜;

™ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1) Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜, ·Â˘ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÿˆÓ·,
Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È¿ÛËÌÔ˜ Ú·„ˆ‰fi˜ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÂ
·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi 20.000 Î·È Ï¤ÔÓ ıÂ·Ù¤˜ Î·È Ó· Ù· Û˘Ó·Ú¿˙ÂÈ
ÌÂ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË,
·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ¤Ó· ıÂ˚Îfi ¯¿ÚÈÛÌ· Ô˘ ÁÔËÙÂ‡ÂÈ Ù· Ï‹ıË. ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ·Ó·-
ÏÔÁ›Â˜ ÌÂ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙË˜ Ù¤¯ÓË˜ (Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ Ù·È-
Ó›Â˜, ıÂ·ÙÚÈÎ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î.¿.);

™‡Á¯ÚÔÓÔÈ ‰È·ÓÔËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙËÓ
ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Ì‡ıÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ‰È·ÚÎÒ˜ Ó¤Ô˘˜.
¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ó¤ˆÓ Ì‡ıˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È Î·È Î·ıÈÂ-
ÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ·Ê‹ÁËÛË˜, fiˆ˜ ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ÔÈ ÎÈÓË-
Ì·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜, ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙË˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜ Î·È
ÙË˜ ‰È·ÛÎ¤‰·ÛË˜. Œ¯Ô˘Ó ÂËÚÂ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÈ˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ Î·È ÙË
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜;
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Η πλατωνική «αλληγορία του σπηλαί-
ου» παρουσιάζεται εδώ σε σκίτσο. Η
εικόνα του σπηλαίου βρίσκεται στην
Πολιτεία του Πλάτωνα και παρουσιά-
ζει τον κόσµο µε σκοτεινή σπηλιά µε
τους ανθρώπους δεσµώτες να βρί-
σκονται µέσα σ’ αυτήν και να βλέπουν
τις σκιές όσων κινούνται στο φωτει-
νό χώρο που βρίσκεται έξω από τη
σπηλιά. Είναι µια αλληγορία, µια µετα-
φορά, που σχετίζεται µε το θέµα της
γνώσης και της αξίας της παιδείας
που χρησιµοποιεί ο Πλάτων για να
διακρίνει την αισθητή από τη νοητή
πραγµατικότητα, τον κόσµο των ιδε-
ών και των απεικασµάτων (χαρακτικό
του Jan Saenredam, από πίνακα του
Cornelis van Haarlem, 1604, Βιέννη,
Αλµπερτίνα). 

Pαψωδός απαγγέλλει ένα από τα ποι-
ήµατα του επικού κύκλου. Eρυθρό-
µορφος αµφορέας του ζωγράφου του
Kλεοφράδους, πρώιµος 5ος αι. π.Χ.
(Λονδίνο, Bρετανικό Mουσείο).



H ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›

∫

Η διακυ'�ρνηση της π�λιτε
ας υπ��ρ�ωση των �(ιων π�λιτ)ν

[Σωκρ�της:] Γι’ αυτ ν λ�ιπ ν, τ�ν λ γ�, επα εγ�1, �ι �%ι�ι �νθρωπ�ι2 δεν
επιδι�κ�υν την ε%�υσα3 ��τε για τα !ρ#µατα ��τε για τη δ %α4" γιατ ��τε
πληρωµ	ν�ι θ	λ�υν να !αρακτηριστ��ν, εισπρ�ττ�ντας $ανερ� µισθ  για τ�
α%ωµ� τ�υς, ��τε κλ	$τες, απ�κ�µ&�ντας κρυ$� κ	ρδ�ς απ  αυτ . >�τε
π�λι για τη δ %α" γιατ δεν εναι $ιλ δ�%�ι. Πρ	πει λ�ιπ ν να υπ�ρ!ει κ�π�ι�ς
αναγκασµ ς γι’ αυτ��ς και κ�π�ια τιµωρα πρ�κειµ	ν�υ να θελ#σ�υν να
ασκ#σ�υν ε%�υσα –	τσι π�υ σ!εδ ν να θεωρεται ντρ�π# να αναλ�=ει κανες
µε τη θ	λησ# τ�υ κυ=ερνητικ  α%ωµα πρ�τ�� να ε%αναγκαστε να τ� πρ�%ει5

– κι η πι� µεγ�λη τιµωρα εδ� εναι να τ�ν ε%�υσι�&ει κ�π�ι�ς !ειρ τερ ς
τ�υ6, α$�� � δι�ς δε θα 	!ει τη δι�θεση να κυ=ερν�.Απ  $ =� γι’ αυτ#ν ακρι-
=�ς την τιµωρα7 δ	!�νται κατ� τη γν�µη µ�υ να ασκ#σ�υν ε%�υσα �ι �%ι�ι
�νθρωπ�ι,  ταν καµι� $�ρ� συµ=ε να π�ρ�υν ε%�υσα στα !	ρια τ�υς, και
αναλαµ=�ν�υν τ τε να κυ=ερν#σ�υν  !ι µε την ιδ	α  τι τ�υς περιµ	νει εκε
κ�τι καλ  #  τι θα καλ�περ�σ�υν αλλ� σαν να πρ�!ωρ��ν σε κ�τι π�υ εναι
αν�γκη να τ� πρ�%�υν και π�υ δεν 	!�υν κ�π�ι�υς καλ�τερ��ς τ�υς # 	στω
 µ�ι��ς τ�υς για να τ�υς τ� αναθ	σ�υν.

(Πλ�των, Π�λιτεα, Α, 347 b-d)

KEIMENO
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™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ Û˘ÓÔÌÈÏÂ› ÌÂ ÙÔÓ °Ï·‡ÎˆÓ·, ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ÁÈ· ÙËÓ

ÔÏÈÙÈÎ‹ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜. ∂‰Ò ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Û¯Â-

ÙÈÎ¿ ÌÂ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜: ·) ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Î›ÓËÙÚ· ÙË˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË˜ ÌÂ ÙËÓ

ÔÏÈÙÈÎ‹; ‚) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ô ÛÎÔfi˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜; ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ¶Ï¿ÙˆÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÔÈÔÈ ÔÏ›-

ÙÂ˜ ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· Î˘‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ Ï·ÙˆÓÈÎ¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜

ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ

·fi„ÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 4Ë

(436-338 π.Χ.)
Περίφηµος Αττικός ρήτορας, µαθη-
τής των σοφιστών Πρόδικου, Γοργία
και Τεισία αλλά και του Σωκράτη.
Ίδρυσε ρητορική σχολή, όπου οι
µαθητές διδάσκονταν την ευρυθµία
των λόγων, τη σύνθεση των περιό-
δων και τα πολιτικά. Στην πολιτική
προτιµούσε τη δηµοκρατία από την
ολιγαρχία, επαινούσε τον Πλάτωνα,
θαύµαζε όµως και τον Σόλωνα.
Ρωµαϊκό αντίγραφο προτοµής του
Ισοκράτη (Νάπολη, Εθνικό Αρχαιο-
λογικό Μουσείο).

Mαρµάρινη προτοµή του Περικλή,
του σηµαντικότερου πολιτικού της
Aθήνας του 5ου αι. π.X. (2ος αι. µ.X.,
από αντίγραφο του 430 π.X., Λονδί-
νο, Bρετανικό Mουσείο)

π™√∫ƒ∞∆∏™
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°È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ, Â›· ÂÁÒ: Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ –Â‰Ò o
ÛÔÊÈÛÙ‹˜ £Ú·Û‡Ì·¯Ô˜ Î·È Ô °Ï·‡ÎˆÓ– Û˘ÓÂ¯›˙Ô˘Ó ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÎ·È-
ÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ·‰ÈÎ›· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙË˜ fiÏË˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ (‚Ï. ÂÓfiÙËÙ· 2Ë). ∂‰Ò
Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· Î›ÓËÙÚ· ÙË˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È
ÛÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙË˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. §›ÁÔ ÈÔ ÚÈÓ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ÛÎ¤ÙÂÙ·È
·Ó·ÏÔÁÈÎ¿ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ÙË˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ÌÂ ÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜ ÙË˜
È·ÙÚÈÎ‹˜, ÙË˜ ÏÔ‹ÁËÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÙˆÓ ·ÏfiÁˆÓ. ¶·Ú·ÙËÚÂ› fiÙÈ ÔÈ
‰È¿ÊÔÚÂ˜ Ù¤¯ÓÂ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë È·ÙÚÈÎ‹ ‹ Ë Ó·˘-
ÙÈÎ‹, ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î¿ÔÈ· È‰È·›ÙÂÚË ÎÔÈÓ‹ ˆÊ¤ÏÂÈ·, .¯. ÙËÓ
˘ÁÂ›· ‹ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙ· Ù·Í›‰È·. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, ·Ó Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË
Â›Ó·È ÌÈ· Ù¤¯ÓË, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Î˘‚ÂÚÓ¿ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·,
Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ËÚÂÙÂ› ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ Î˘‚ÂÚÓ¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˆÊÂÏÂ›.

√È ¿ÍÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ: fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ËıÈÎfi ÊÚfiÓËÌ· Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÔÈ ÂÓ¿ÚÂÙÔÈ, ÔÈ
·Á·ıÔ›, ÔÈ ¿ÚÈÛÙÔÈ.

∂ÍÔ˘Û›·: ÔÏÈÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›·, ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË.

√‡ÙÂ ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô‡ÙÂ ÁÈ· ÙË ‰fiÍ·: ÛÂ ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ·Ó·Ê¤-
ÚÂÙ·È ÛÙË ÊÈÏÔÙÈÌ›· (ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·), ÙË ÊÈÏÔ¯ÚËÌ·Ù›· (ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›·) Î·È ÙË ÊÈÏÔÛÔ-
Ê›· (ÂÈ‰›ˆÍË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜), Ô˘ ÙÈ˜ ıÂˆÚÂ› ‚·ÛÈÎ¤˜ Ù¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘
¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹ Î‡ÚÈ· Î›ÓËÙÚ· ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ‰Ú¿ÛË˜. ∂‰Ò Ë ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Î·È Ë
ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›· ̄ ·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ̂ ˜ ËıÈÎ¿ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·, Û˘ÓÂÒ˜ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È
ˆ˜ Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹.

∂Í·Ó·ÁÎ·ÛÙÂ› Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ: Ë ·Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ÂÓ¿ÚÂÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈ-
ÙÈÎ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ı¤Ì· ÂÈı˘Ì›·˜ ‹ ÚÔÛfiÚÈÛË˜ ·ÙÔÌÈÎ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ˘·-
ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ, Â›Ó·È ·fiÙÔÎÔ˜ ÙË˜ ·Ó¿ÁÎË˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë
ÔÚı‹ ¿ÛÎËÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜.

∂ÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜: Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ·Á·ıÔ›
¿ÓıÚˆÔÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÈ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÁÈ· Ó·
·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÈ˙‹ÌÈÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘Ó¤ÂÈÂ˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Î·ÎÔ‡ ¯ÂÈÚÈ-
ÛÌÔ‡ ÙË˜ ·fi ·Ó¿ÍÈ· ÚfiÛˆ·.

∞fi Êfi‚Ô ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÙÈÌˆÚ›·: Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÎÂ›Ù·È
ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ È‰ÈÔÙÂÏ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË, ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈ-
ÎÔ›, ·ÏÏ¿ Ó· ·ÛÎÂ›Ù·È ˆ˜ ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘.
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Ξυλογραφία από την πρώτη έκδοση
του έργου του διακεκριµένου Άγγλου
συγγραφέα και πολιτικού Tόµας Mορ,
Oυτοπία, (1516), το οποίο είναι εµπνευ-
σµένο από την Πολιτεία του Πλάτωνα.

Η δηµοκρατική διαδικασία της ψήφου
έχει τεθεί εδώ για να αποφασισθεί αν
ο Αίας ή ο Οδυσσέας θα πάρουν τα
όπλα του νεκρού Αχιλλέα. Αττική ερυ-
θρόµορφη κύλικα, περ. 490-480 π.Χ.

Kαταδίκη του λαϊκισµού 
και της δηµαγωγίας

«Kαι έχω αποφασίσει να λέγω αυτά όχι
για να γίνω σε κάποιους απο σας µιση-
τός έτσι άσκοπα· γιατί εγώ δεν είµαι
τόσο ανόητος ούτε άµοιρος, ώστε να
θέλω να γίνοµαι µισητός χωρίς να
νοµίζω ότι προσφέρω κανένα όφελος·
θεωρώ όµως ίδιο του δίκαιου πολίτη
να προτιµά τη σωτηρία των υποθέσε-
ων της πόλης αντί της εύνοιας που
αποκτά µε τα λόγια του».

(∆ηµοσθένης, Oλυνθιακός Γ΄ 21, 
στο Περί της πολιτικής…,

µτφρ. K.I. ∆εσποτόπουλος,
εκδ. MIET, 2004, σελ. 251)



∏ ÔÏÈÙ ÈÎ‹ ˆ˜ Ù¤¯ÓË

[*�ν�ς:] Ας π��µε, τ τε, πως αυτ  εναι τ� τ	λ�ς (� τελικ ς σκ�π ς) τ�υ υ$�σµατ�ς

της π�λιτικ#ς πρ�%ης, η �µεση �$ανση τ�υ !αρακτ#ρα των γενναων και συνετ�ν

ανθρ�πων"  ταν µε την �µ ν�ια και τη $ιλα η =ασιλικ# τ	!νη τ��ς συγκεντρ�σει

σε µια κ�ιν# &ω# και κατασκευ�σει, 	τσι, τ� µεγαλ�πρεπ	στερ� και πι� υπ	ρ�!�

�$ασµα, τυλγει  λ�υς τ�υς �λλ�υς µ	σα στις π λεις, δ��λ�υς και ελε�θερ�υς, και

τ�υς συν	!ει µε αυτ  τ� υ$αντ  και, !ωρς να παραλεψει κ�τι απ  κενα π�υ αν#-

κ�υν σε µια ευτυ!ισµ	νη π λη, κυ=ερν� και επι=λ	πει.

[Σωκρ�της:] Με τ�ν καλ�τερ� τρ π�, %	νε, µας σκιαγρ�$ησες και τ�ν =ασιλικ  και

τ�ν π�λιτικ  �νδρα.
(¶Ï¿ÙˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜, 311 b-c)

¶ÔÈ· Î›ÓËÙÚ· Î·È ÔÈÂ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙÂ˜ ˆıÔ‡Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ
ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ; 

°È·Ù› ÔÈ ÂÓ¿ÚÂÙÔÈ ‹ ¿ÍÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È, ÁÂÓÈÎ¿, ·Úfiı˘ÌÔÈ Î·È ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó
Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹, Î·Ù¿ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·; 

¶ÔÈÔ Â›Ó·È, Î·Ù¿ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ÙÔ ÌfiÓÔ ËıÈÎ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi Î›ÓËÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡
¿Ó‰Ú·; ™Â ÔÈÔ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘; 

∫È Ë ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌˆÚ›· Â‰Ò Â›Ó·È Ó· ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚfi˜ ÙÔ˘,
·ÊÔ‡ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰Â ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· Î˘‚ÂÚÓ¿. ™˘ÌÊˆÓÂ›ÙÂ ÌÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓfi Û·˜; ¶ÔÈÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë ·Ô‰Ô¯‹
ÙË˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÔÏ›ÙË;

∞Ó Û˘ÌÊˆÓÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· Ù· Î›ÓËÙÚ·
ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ‰Ú¿ÛË˜, ÌÂ ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ ÙË ‰Ú¿ÛË
ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ;

™ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1) Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚÂ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙÔ
ÛÎÔfi ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÚÔ˜ ÌÈ·
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË Ù¤¯ÓË. 

·) MÂ ÔÈ· Ù¤¯ÓË ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈÎ‹, ̂ ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙÔÓ ÛÎÔfi ÙË˜;
‚) ™Â ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó· ‰ÒÛÂÙÂ Î·È ÂÛÂ›˜ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙË˜

ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÚÔ˜ Î¿ÔÈ· «Ù¤¯ÓË», Û‡Á¯ÚÔÓË ‹ ·ÏÈ¿ (.¯. Ó·˘ËÁÈÎ‹, Ì·ÁÂÈÚÈ-
Î‹, ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹, ÔÏÂÌÈÎ‹, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Î.Ï.)
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ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

OYTO¶I∞ (λατ. utopia, �+ +
τόπος): Συνήθως η λέξη
σηµαίνει «αυτό που δεν
έχει τόπο», το φανταστικό.

¶O§ITIKH: 1. το σύνολο των
θεµάτων που έχουν σχέση
µε τα κοινά, 2. η τέχνη και
η πρακτική της διακυβέρ-
νησης.

¶O§ITIKO™: 1. αυτός που σχε-
τίζεται µε τον πολίτη,
2. πρόσωπο που συµµετέ-
χει ενεργά στην πολιτική.

H ρόκα (8λακ�τη) και ο αργαλειός
ήταν από τις συνηθισµένες γυναικείες
απασχολήσεις της αρχαϊκής και της
κλασικής εποχής. Σκηνή από λήκυθο
που απεικονίζει γυναίκες που κλώθουν
και υφαίνουν ύφασµα σε πρωτόγονο
αργαλειό, 6ος αι. π.X. (N. Yόρκη, Mη-
τροπολιτικό Mουσείο Tέχνης).

Ποιός είναι ο αρµόδιος να κυβερνά;
Από την εποχή του Πλάτωνα, κάποιοι
φιλόσοφοι έχουν θεωρήσει ότι βασι-
κό έργο της πολιτικής φιλοσοφίας
είναι ο προσδιορισµός του δίκαιου
ηγεµόνα. Ο de Porter παρουσιάζει
αλληγορικά το θέµα σε αυτόν τον
πίνακα (1635) όπου η Αξία αναλαµ-
βάνει την Επίγεια Εξουσία.



™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÁÂÁÔÓfiÙ· ·fi ‚È‚Ï›· ÙË˜
ÈÛÙÔÚ›·˜ Û·˜ ‹ ·fi ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: 
«H ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È Ù· Î›ÓËÙÚ· Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó
ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÏÏ·Á‹ ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ
·ÍÈÒÓ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÔÏ‡ ‚·ı‡ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ¤ÏÍË ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎ‹˜ ÊÈÏÔ-
‰ÔÍ›·˜. E‰Ò ÈÛÙÔÚ›· Î·È ıÂˆÚ›· –Ë ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ– ·›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ
ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹».

(™. °ÎfiÏÓÙ¯ÈÏ, ŒÚˆÙ·˜ Î·È ÙÚ·Áˆ‰›·,
ÌÙÊÚ. K. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÎ‰. ¶·Ù¿ÎË, Aı‹Ó·, 2004, ÛÂÏ. 222)

°È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘
ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·; ¶ÔÈ· ÚÔÛˆÈÎ¿ ‚ÈÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ· ÔÏÈ-
ÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÙÔÓ ÂËÚ¤·Û·Ó, ÒÛÙÂ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙÔ¯·-
ÛÌfi˜ Ó· Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Â›Î·ÈÚÔ˜ Î·È ·Ó·ÁÎ·›Ô˜; (£· ‚ÔËıËıÂ›ÙÂ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹
Û·˜, ·Ó ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Û·˜ ·fi ÙËÓ ∞Ú¯·›· πÛÙÔÚ›· Î·È Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜).
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H είσοδος στην Ακρόπολη την εποχή
του Περικλή (αναπαράσταση).

Η Πνύκα βρισκόταν µεταξύ του
Λόφου των Νυµφών (Aστεροσκοπεί-
ου) και εκείνου των Μουσών (Φιλο-
πάππου). Εδώ συγκεντρωνόταν τέσ-
σερις φορές το µήνα η Εκκλησία του
∆ήµου από τον 5ο αι. π.Χ. Oι ρήτορες
αγόρευαν στο διαµορφωµένο στον
βράχο βήµα, ενώ το πλήθος στεκόταν
στην ηµικυκλική κατηφορική πλατεία.

Μελανόµορφος αµφορέας, περ. 403
π.Χ. που απεικονίζει τη θεά Αθηνά
να κρατά την ασπίδα της, όπου
απεικονίζονται ο Αρµόδιος και ο
Αριστογείτων οι οποίοι θεωρούνταν
ήρωες της αθηναϊκής δηµοκρατίας,
επειδή φόνευσαν τον γιο του τυράν-
νου Πεισίστρατου τον 6ο αι. π.Χ.



H ı¤ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ «È‰·ÓÈÎ‹» ÔÏÈÙÂ›·1

∫

Ισ�τιµ
α των #�λων στη συµµετ��� στην ε(�υσ
α

[Σωκρ�της:] Επ�µ	νως, $λε µ�υ, δεν υπ�ρ!ει 	ργ� (επιτ#δευµα) σ!ετικ  µε τη
δι�κηση της π�λιτεας τ� �π�� να πρ�σιδι�&ει στη γυνακα ως γυνακα2, ��τε
στ�ν �νδρα ως �νδρα, αλλ� �ι $υσικ	ς ικαν τητες εναι κατ� τρ π�  µ�ι� δι�-
σπαρτες και στα δ�� $�λα, κι εναι σ�µ$ων� µε τη $�ση να συµµετ	!ει η γυνα-
κα σε  λα τα 	ργα, τ� δι� και � �νδρας, γενικ�ς  µως η γυνακα εναι πι� αδ�-
ναµη απ  τ�ν �νδρα3.
[Γλα�κων:] Βε=αως.
[Σωκρ�της:] Θα τα αναθ	σ�υµε λ�ιπ ν  λα στ�υς �νδρες, και στις γυνακες
τπ�τα4;
[Γλα�κων:] Αυτ  δε γνεται.
[Σωκρ�της:] Θα π��µε, $αντ�&�µαι,  τι µια γυνακα εναι απ  τη $�ση της
κατ�λληλη για τ� επ�γγελµα τ�υ γιατρ�� κι η �λλη  !ι, επσης  τι η µια 	!ει
καλλιτε!νικ# πρ�δι�θεση κι η �λλη  !ι.
[Γλα�κων:] Ασ$αλ�ς.
[Σωκρ�της:] ∆εν υπ�ρ!ει επσης γυνακα µε $υσικ# πρ�δι�θεση για τη γυµνα-
στικ# και για την π�λεµικ# τ	!νη κι απ  την �λλη γυνακα ακατ�λληλη για
π λεµ� και !ωρς κλση στη γυµναστικ#;
[Γλα�κων:] Κατ� τη γν�µη µ�υ, ναι.
[Σωκρ�της:] Τ� δι� και γυνακα µε $υσικ# πρ�δι�θεση για τη σ�$α κι �λλη
π�υ µισε τη γν�ση; Επσης �λλη π�υ να ’ναι ψυ!ωµ	νη κι �λλη %	ψυ!η;
[Γλα�κων:] Και αυτ�.
[Σωκρ�της:] Επ�µ	νως υπ�ρ!ει και γυνακα κατ�λληλη για τ� 	ργ� τ�υ $�λα-
κα και �λλη π�υ δεν εναι κατ�λληλη γι’ αυτ . S µ#πως και τ�υς �νδρες π�υ
τ�υς πρ��ρ&αµε για τ� 	ργ� τ�υ $�λακα δεν τ�υς επιλ	%αµε µε =�ση αυτ� τα
$υσικ� πρ�σ ντα4;
[Γλα�κων:] Ναι, µε αυτ�.
[Σωκρ�της:] Συνεπ�ς η $υσικ# καταλληλ τητα για τ� 	ργ� τ�υ $�λακα εναι
η δια και στη γυνακα και στ�ν �νδρα, µε µ νη δια$�ρ�  τι στη µια περπτω-
ση εναι πι� αδ�ναµη5, εν� στην �λλη πι� ισ!υρ#.

(Πλ�των, Π�λιτεα, ∂, 455d-456c)

KEIMENO
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™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙË ‰È·-

Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜, ÁÈ· ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ê‡Ï·, fiˆ˜

·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ 5Ô ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ ¶ÔÏÈÙÂ›·˜. £· ‰Ô‡ÌÂ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ̆ ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›-

ÎÂ˜ Â›Ó·È ›ÛÂ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÁÈ·Ù› ıÂˆÚÔ‡ÛÂ fiÙÈ Ù· ‰‡Ô Ê‡Ï· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó

ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. £· ‰Ô‡ÌÂ, Â›ÛË˜, ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Î·È Ò˜

Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 5Ë

Γυναίκα που διαβάζει πάπυρο µαζί µε
τρεις φίλες της. Ασυνήθιστη σκηνή
για την πραγµατικότητα της εποχής.
Αττική ερυθρόµορφη υδρία, περίπου
450 π.X.

H Αθηνά αποθέτει την ασπίδα της και
σηµειώνει σε πινάκιο.



™ÙÔ 5Ô ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ ¶ÔÏÈÙÂ›·˜ (¶ÔÏÈÙÂ›·, ∂, 449a-471c), Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ
ˆ˜ ÔÈ Ê˘ÛÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Î·È ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÓÂÌËıÂ› ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÙ· ‰‡Ô
Ê‡Ï·. H ÌfiÓË ÂÎ Ê‡ÛÂˆ˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘
·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, Ë ÔÔ›· fiÌˆ˜ ‰Â ı¤ÙÂÈ ÊÚ·ÁÌfi ÛÙÈ˜
Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÁÈ· ›ÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÈ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ Ì¤Û· ÛÙËÓ «È‰·ÓÈÎ‹» ÔÏÈ-
ÙÂ›·. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ÙÔ Ê‡ÏÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ‰È·ÓÔËÙÈÎ‹ ·Ó¿-
Ù˘ÍË Î·È ÙÈ˜ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ.

ŒÚÁÔ Ô˘ ÚÔÛÈ‰È¿˙ÂÈ ÛÙË Á˘Ó·›Î·: Ë ı¤ÛË ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· EÏÏ¿-
‰· ‹Ù·Ó ‰˘ÛÌÂÓ‹˜. I‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ̆ ‹Ú¯·Ó ÔÏÏ¤˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √È ∞ıËÓ·›Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÔÏÈÙÈÎ¿
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ˙Ô‡Û·Ó ÌÈ· ˙ˆ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ÛÙÔ Û›ÙÈ. 

¶ÈÔ ·‰‡Ó·ÌË ·fi ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·: Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÁ‹, Ë ÔÔ›·
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙËÓ «È‰·ÓÈÎ‹» ÔÏÈÙÂ›·, ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·˜ Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ÔÏ›ÙÂ˜ ›ÛÂ˜ Â˘Î·ÈÚ›Â˜. OÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ, ÌÔÏÔÓfi-
ÙÈ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ¤˜», ·Ô‚Ï¤Ô˘Ó ÛÙÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙË˜ fiÏË˜ Î·È ÌÂÙÚÈ¿˙ÔÓÙ·È
·fi ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Â›Ó·È ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÂ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜.

EÈÏ¤Í·ÌÂ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· Ê˘ÛÈÎ¿ ÚÔÛfiÓÙ·: Ô ¶Ï¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜, Î·È Ô
ÌfiÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô˘ ·ÛÎÂ› ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·
·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û·Ù¿ÏË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÂ›ˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. (§¤ÂÈ ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ fiÙÈ «ÌÈ· fiÏË Ô˘ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÂÍ›ÛÔ˘ fiˆ˜ ÙÔ˘˜
¿Ó‰ÚÂ˜ Â›Ó·È Ì›· fiÏË ÌÈÛ‹Ø Â›Ó·È fiˆ˜ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰Â ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Î·È
Ù· ‰‡Ô ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ·»).

º˘ÛÈÎ‹ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· Î·È Ê‡Ï·: Â‰Ò Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ
Á˘Ó·›ÎÂ˜ ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ·ÚÌÔ-
‰ÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜. Œ¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊˆÓ›· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Î·Ù¿
fiÛÔ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó «ÊÂÌÈÓÈÛÙ‹˜». √ˆÛ‰‹ÔÙÂ, Ë È‰¤· Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ ÛÙËÓ
·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙË˜
ÔÏÈÙÂ›·˜, ‹Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚˆÙÔÔÚÈ·Î‹ Î·È Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘.
ŸÌˆ˜, ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÛÂ ¿ÏÏ· ¯ˆÚ›· ÙˆÓ ‰È·ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘
ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ˘ÔÙÈÌËÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Î·È fiÙÈ, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·˘Ùfi
Ô˘ ÂÈı˘ÌÂ› Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙË˜ È‰·ÓÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ fiÛÔ
ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Î·È fi¯È Ó· ÙÈ˜ ¯ÂÈÚ·ÊÂÙ‹ÛÂÈ. 
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Απεικόνιση γυναικών από έπαυλη της
Ποµπηίας. Οι γυναίκες αυτές ασκού-
νται στη µουσική.

Περίφηµη γυναικεία µορφή από την
Ποµπηία που απεικονίζει γυναίκα που
σκέπτεται, την επονοµαζόµενη Σαπφώ.

Τοιχογραφία του 1ου αι. µ.Χ., από την
Ποµπηία, που απεικονίζει συζήτηση
τριών γυναικών κάτω από ένα προ-
στέγασµα. Πιθανότατα από ένα πρω-
τότυπο έργο.

Παράσταση της Αθηνάς, καθώς φιλο-
τεχνεί πήλινο άγαλµα. Αττική οινο-
χόη, περ. 470 π.Χ. (Βερολίνο, Κρατικά
Μουσεία).



∏ ·ÚÂÙ‹ Â ›Ó·È  Ë  ›‰ È·  Á È·  ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Î·È  Á È·  ÙË Á˘Ó·›Î·

[Σωκρ�της:] Μ ν� για την αρετ# 	!εις αυτ# την ιδ	α, Μ	νων,  τι �λλη εναι η

αρετ# τ�υ �νδρα και �λλη της γυνακας και ��τω καθε%#ς # πιστε�εις τα δια και

για την υγεα και για τ� µ	γεθ�ς και για τη δ�ναµη; )λλη ν�µ&εις  τι εναι η υγεα

τ�υ �ντρα και �λλη της γυνακας; S εναι παντ�� τ� δι� πρ�γµα,  ταν εναι

υγεα, ετε υπ�ρ!ει στ�ν �ντρα ετε και σε �π�ι�νδ#π�τε �λλ�;

[Μ�νων:] Μ�υ $ανεται  τι η υγεα εναι η δια και στ�ν �ντρα και στη γυνακα.

[Σωκρ�της:] Τ τε λ�ιπ ν και τ� µ	γεθ�ς και η δ�ναµη; Ε�ν µα γυνακα εναι

δυνατ#, θα εναι δυνατ# επειδ# θα 	!ει τις διες ιδι τητες και την δια δ�ναµη µε

τ�ν δυνατ  �νδρα; Με «την δια», ενν�� τ� ε%#ς: η δ�ναµη δε δια$	ρει καθ λ�υ

ως πρ�ς τ�  τι εναι δ�ναµη ε�ν =ρσκεται στ�ν �νδρα # στη γυνακα, # µ#πως

ν�µ&εις  τι δια$	ρει;

[Μ�νων:] ?!ι, καθ λ�υ.

[Σωκρ�της:] Η αρετ#, λ�ιπ ν, θα δια$	ρει καθ λ�υ, ως πρ�ς τ�  τι εναι αρετ#,

αν =ρσκεται στ� παιδ # στ�ν γ	ρ�ντα, τη γυνακα # τ�ν �νδρα;

[Μ�νων:] Κ�πως, µ�υ $ανεται, Σωκρ�τη, αυτ  δεν εναι τ� δι�.

[Σωκρ�της:] Γιατ  !ι; ∆εν υπ�στ#ρι&ες πρ�ηγ�υµ	νως  τι η αρετ# τ�υ �νδρα

εναι να δι�ικε καλ� την π�λιτεα και της γυνακας να δι�ικε τ� σπτι της;

[Μ�νων:] Μ�λιστα.

[Σωκρ�της:] Εναι  µως �ραγε δυνατ ν να δι�ικ#σει κανες καλ� # την π�λιτεα

# τ� σπτι # �τιδ#π�τε �λλ�, αν δεν τα δι�ικε $ρ νιµα και δκαια;

[Μ�νων:] ?!ι, =	=αια.

[Σωκρ�της:] Αν τα δι�ικ��ν λ�ιπ ν $ρ νιµα και δκαια, θα τα δι�ικ��ν µε

σω$ρ�σ�νη και δικαι�σ�νη;

[Μ�νων:] Αναγκαστικ�.

[Σωκρ�της:] Τα δια πρ�γµατα λ�ιπ ν !ρει�&�νται και �ι δ��, και � �νδρας και

η γυνακα, αν πρ κειται να εναι εν�ρετ�ι, σω$ρ�σ�νη και δικαι�σ�νη.

(¶Ï¿ÙˆÓ, ª¤ÓˆÓ, 72d-73b)

√ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÛÌfi˜ Î·È  Ë  ÚˆÙÔÙ˘›· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· 

[…] � ρι&�σπαστισµ ς και η πρωτ�τυπα τ�υ Πλ�τωνα συνστανται στη στ�ση

π�υ κρατ� απ	ναντι στις γυνακες. Απ�τελε εκπληκτικ# καιν�τ�µα να πιστε�ει

κανες  τι �ι κ�ινωνικ� ρ λ�ι των γυναικ�ν δεν εναι $�σει, αλλ�  τι �ι γυνακες

µπ�ρ��ν να κ�ν�υν  ,τι κ�ν�υν και �ι �νδρες.
(Julia ∞nnas, ¶Ï¿ÙˆÓ: ŸÏ· fiÛ· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÌÙÊÚ. ∂. §ÂÔÓÙÛ›ÓË, 

ÂÎ‰. ∂ÏÏËÓÈÎ¿ °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 2006, ÛÂÏ. 62-63)
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Η σιγή των γυναικών
«Καθετί σχεδόν που γνωρίζουµε για
τις Eλληνίδες προέρχεται τελικά από
ανδρική πηγή από αυτά που οι άνδρες
έλεγαν για τις γυναίκες, από τις
γυναικείες µορφές που δηµιουργού-
σαν στη λογοτεχνία και στην τέχνη,
και από ανεπίσηµους νόµους και
νοµικές ρυθµίσεις που κατασκεύαζαν
για να συναλλάσσονται µε τις γυναί-
κες. Τόσο ως οµάδες όσο και ως
άτοµα οι γυναίκες στην αρχαία Ελλά-
δα είναι σε µεγάλη έκταση πλάσµατα
που επινοήθηκαν από άνδρες».

(S. Blundell, 
Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα, 

µτφρ. Λ.Ι. Χατζηφώτη, εκδ. Ελληνικά
Γράµµατα, Αθήνα 2004, σελ. 15)

Καλλωπισµός νεαρής κοπέλας, αρχές
του 1ου αι. µ.Χ., πιθανότατα αντίγρα-
φο πρωτότυπου έργου του 4ου αι., σε
τοιχογραφία από το Ερκολάνο (Νάπο-
λη, Εθνικό Μουσείο).

O Kρατήρας της Mήδειας. Λεπτοµέ-
ρεια από έργο του ύστερου 5ου αι.
π.X. από την Kάτω Iταλία (Kλήβελαντ,
Mουσείο Tέχνης).



∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ

Η δι�κριση των $�λων,  πως ερµηνε�εται συν#θως, !ρησιµ�π�ιε τ� $�λ� αυθαρε-

τα # παρ�λ�γα ως κριτ#ρι� για την απ�ν�µ# �$ελ�ν # θ	σεων. Σ�µ$ωνα µε αυτ#ν

την �π�ψη, �ι πλ	�ν κραυγαλ	ες µ�ρ$	ς δι�κρισης των $�λων εναι εκενες  π�υ,

για παρ�δειγµα, κ�π�ι�ς αρνεται να πρ�σλ�=ει µα γυνακα στη δ��λεψ# τ�υ,

παρ� τ� γεγ�ν ς  τι τ� $�λ� �υδεµα �ρθ�λ�γικ# σ!	ση 	!ει µε την επιτ	λεση τ�υ

συγκεκριµ	ν�υ 	ργ�υ. Η MacKinnon τ� κατ�ν�µ�&ει αυτ  «πρ�σ	γγιση της δια$�-

ρ�ς» στη δι�κριση των $�λων, δι τι θεωρε  τι πρ κειται για µερ�ληπτικ# # �νιση

αντιµετ�πιση π�υ δεν µπ�ρε να δικαι�λ�γηθε µε =�ση κ�π�ια δια$�ρ� αν�µεσα

στα $�λα.

(Will Kymlicka, ∏ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜, ÂÈÛ.–ÌÙÊÚ. °Ú. ªÔÏ‡‚·˜, 
ÂÎ‰. ¶fiÏÈ˜, ∞ı‹Ó· 2005, ÛÂÏ. 505)

¶ÔÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·ÛÎ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÙË˜ «È‰·ÓÈÎ‹˜» ÔÏÈÙÂ›·˜; 

°È·Ù› Ë ·ÚÂÙ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÓfiÌÈÔ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ Ê‡ÏÔ˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·;

¡ÔÌ›˙ÂÙÂ fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ó¤Ô Î·È Â·-
Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÙË˜
ÂÔ¯‹˜;

¶ÔÈÂ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÂÍ›ÛÔ˘ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ê‡Ï· ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›-
ÌÂÓÔ (1); ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÛÙË ÛÎ¤„Ë ÙÔ˘ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ fiÛ· ·Ó·-
Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙË˜ ¶ÔÏÈÙÂ›·˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·ÙÂ;

™ÎÂÊÙÂ›ÙÂ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙ· ÔÔ›·
Á›ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÏˆıÂ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‹ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ fiÔ˘ ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi Á¤ÓÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó·
‰ËÏÒÛÂÈ Î·È ÙÔ ıËÏ˘Îfi. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, Â›Ó·È ·˘Ùfi ÛˆÛÙfi;

∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ Á˘Ó·ÈÎÂ›· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÓfi-
Ì·Ù·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÈÏ¤ÍÙÂ Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Î·È ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÙÂ
Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔÓ ‚›Ô Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙË˜.
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« — Γιατί εσείς οι Σπαρτιάτισσες είστε
οι µόνες που εξουσιάζετε τους
άνδρες;

— Γιατί είµαστε οι µόνες που γεννάµε
άνδρες».

(Πλούταρχος, 
Αποφθέγµατα Λακωνικά, 227e)

Xάλκινο αγαλµατίδιο νεαρής Σπαρτιά-
τισσας αθλήτριας, σε φάση δρόµου
ταχύτητας, της αρχαϊκής εποχής (Λον-
δίνο, Bρετανικό Mουσείο).

H Ασπασία, από τη Μίλητο, εγκατα-
στάθηκε στην Αθήνα το 455 π.Χ. Ως
σύντροφος του Περικλή άσκησε
µεγάλη επίδραση σ’ αυτόν µε τη µόρ-
φωση, την ευφυΐα της και την πολιτι-
κή της σκέψη. Στο σπίτι τους σύχνα-
ζαν ο Αναξαγόρας, ο Πρωταγόρας, ο
Ζήνων, ο Φειδίας, ο Σοφοκλής και ο
νεαρός τότε Σωκράτης. Λεπτοµέρεια
από άγαλµα του Κάλλωνα, που είχε
κατασκευασθεί το 460 περίπου, που
απεικονίζει γυναικεία µορφή την
επονοµαζόµενη Ασπασία.



∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ Á˘Ó·ÈÎÂ›· Ì˘ıÈÎ¿ ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÓÂ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜
ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∂˘ÚÈ›‰Ë. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡
¯ˆÚÈÛÙÂ›ÙÂ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜, Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÙÂ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Ì‡ıÔ˘˜ Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó Á˘Ó·›ÎÂ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘˜.

ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙË˜
Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ∫Ú¤ˆÓ,
ÛÙÔ ·Ú¿ÏÂ˘ÚÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: «ÀÔÙ›ÌËÛË ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜»; O KÚ¤ˆÓ
ˆ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ £‹‚·˜, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ·ÓÈ„È¿ ÙÔ˘ AÓÙÈÁfiÓË, Ô˘
‹ıÂÏÂ Ó· ı¿„ÂÈ ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙË˜ ¶ÔÏ˘ÓÂ›ÎË, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›¯Â ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÂÓ·-
ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ fiÏË˜ ÙˆÓ £Ë‚ÒÓ ‰ÈÂÎ‰ÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ·fi ÙÔÓ ‰›‰˘ÌÔ ·‰ÂÏ-
Êfi ÙÔ˘ EÙÂÔÎÏ‹. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ̆ ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â fiÙÈ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi Î·ı‹ÎÔÓ Â›Ó·È
Ë ˘·ÎÔ‹ Î·È Ë ÂÈı·Ú¯›· ÛÙÔÓ ¿Ú¯ÔÓÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ ÙË˜.

O ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔÓ EÈÙ¿ÊÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ (£Ô˘Î˘‰›‰Ë˜, IÛÙÔÚ›·È, BÈ‚Ï›Ô
II, 45, 2, ÌÙÊÚ. I.£. K·ÎÚÈ‰‹˜, BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÙË˜  EÛÙ›·˜, Aı‹Ó· 1984): «KÈ ·Ó
·ÎfiÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ˆ Î¿ÙÈ Î·È ÁÈ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹, fiÛÂ˜ ı’ ·ÔÌÂ›ÓÔ˘Ó
ÙÒÚ· ̄ ‹ÚÂ˜, ÊÙ¿ÓÂÈ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ú·›ÓÂÛË, ÁÈ· Ó· ‰Â›Íˆ fi,ÙÈ ̄ ÚÂÈ¿˙ÂÙ·ÈØ Ó· ÌË
Ê·ÓÂ›ÙÂ Î·ÙÒÙÂÚÂ˜ ·fi ÙË Á˘Ó·ÈÎÂ›· Ê‡ÛË Û·˜, ÌÂÁ¿ÏË ÛÂ Û·˜ Ë ‰fiÍ·, ÙÔ ›‰ÈÔ
Î·È ÛÂ fiÔÈ· ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙË˜ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÂ› fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Ï›ÁÔ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜,
Â›ÙÂ ÁÈ· Î·Ïfi Â›ÙÂ ÁÈ· Î·Îfi». ™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ Î·È
Û˘ÁÎÚ›Ó·Ù¤ ÙËÓ ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘ ÁÈ· ÙÈ˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÈÛÛÂ˜ Ô˘ ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÛÂÏ. 79 (ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ).

∞Ó·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙË˜ ∞Ú¯·›·˜ πÛÙÔÚ›·˜ Û·˜, ÛÂ ¿ÏÏ· ‚È‚Ï›· IÛÙÔÚ›·˜
Î·È ÛÙÈ˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÙÂ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ
Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞ı‹Ó· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÈ‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔ-
Ú¿ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ∞Û·Û›·˜, ÙË˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡
AıËÓ·›Ô˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. ∂›ÛË˜, Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜
ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ (™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÂ›ÙÂ Î·È ÙÔ ∞ÓıÔÏfi-
ÁÈÔ ÙË˜ B’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘: AÚ¯·›· EÏÏ¿‰·: O ÙfiÔ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ).
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O Περσέας και η Ανδροµέδα. Τοιχο-
γραφία από την Ποµπηία που απεικο-
νίζει τον γνωστό µύθο σύµφωνα µε τον
οποίο ο Περσέας, ήρωας του Άργους,
έσωσε την Aνδροµέδα στην Aιθιοπία
από το κήτος που την απειλούσε.

Παράσταση της Mήδειας που σκοτώ-
νει τα παιδιά της, από κρατήρα της
Kάτω Iταλίας του 4ου αι. π.X. (Παρίσι,
Mουσείο Λούβρου).

Υποτίµηση της γυναίκας

Κρέων: Κακό µεγαλύτερο από την
αναρχία
δεν υπάρχει. Αυτή καταστρέφει
πόλεις,
αυτή αναστατώνει οικογένειες,
αυτή διασπάει προς τη φυγή
τις τάξεις των συµµαχικών δοράτων, 
ενώ η πειθαρχία σώζει τα πλήθη
όσων µένουν στη θέση τους.
Έτσι πρέπει να υπερασπιζόµαστε την
έννοµη τάξη,
και µε κανένα τρόπο να µη νικιόµα-
στε από γυναίκα·
γιατί, αν πρέπει, καλύτερα να εκθρο-
νιστούµε
από άνδρα, και τότε δεν θα πουν για
µας
πως είµαστε κατώτεροι από γυναίκες.

(Σοφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 672-680,
στο Περί της πολιτικής, επιλογή κειµένων

- µτφρ. K.I. ∆εσποτόπουλος, εκδ. MIET, 
Aθήνα 2004)



™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi:

°ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÎÂ›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙË˜ ÎÏ·ÛÈÎ‹˜ ÂÔ¯‹˜ Î·È
·ÊÔÚÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ·ıËÓ·˚Î‹ ÎÔÈÓˆÓ›·.
™˘˙ËÙ‹Û·ÌÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ËıÈÎ¤˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¤˜  ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Ô˘ ÂÓÙ¿Û-
ÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹, ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ˙ˆ‹ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó Î·È Ó·
ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ÂÔ¯‹˜.
°ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ, ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÂÁÎ·ÈÓ›·ÛÂ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ Î·È Ô ¶Ï¿ÙˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜
¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¯Ú‹ÛË Î·È ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÛÂ Î¿ıÂ ÂÔ¯‹. ™Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ Â›‰·ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ
ÊÈÏfiÛÔÊˆÓ ·˘ÙÒÓ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ¤ÓÓÔÈÂ˜, fiˆ˜ Ë ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È Ë ·‰ÈÎ›·.

∆· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁÂ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÔ„ÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı·:
– ¶ÔÈÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‹ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜;
– ¶ÔÈÂ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÂÚÌËÓÂ›Â˜ ÂÈ‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó;

™ÙËÓ 1Ë ÂÓfiÙËÙ·:  

ª¤Û· ·fi ÙËÓ ∞ÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, ¤ÚÁÔ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ÓÂfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ ÙËÓ
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÈ˜ ËıÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜  ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÌfiÚÊˆÛÂ ÙËÓ ËıÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÂËÚ¤·ÛÂ
ÌÂ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. TÔ
ÚfiÙ˘Ô ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ·˘Ùfi˜ ÚfiÙÂÈÓÂ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Í›· ÙË˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È ÙË˜ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙË˜ „˘¯‹˜ Î·È
Ô ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ¤‰ˆÛÂ ÛÙÔÓ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ·Í›·.

™ÙË 2Ë ÂÓfiÙËÙ·:  

¢ÈÂÚÂ˘Ó‹Û·ÌÂ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· ÙÈ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÙË˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ Î·È ÙË˜ ·‰ÈÎ›·˜
Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ¶ÔÏÈÙÂ›·, ¤ÚÁÔ ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ∞ı‹Ó·
ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¡ÈÎ›·˜ Û˘Ó‹„Â ÂÈÚ‹ÓË (422 .X.) ÌÂ ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, Î·È ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜
ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô «‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·».

™ÙËÓ 3Ë Î·È  4Ë ÂÓfiÙËÙ·:

°ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È ËıÈÎ‹˜, Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ «È‰·ÓÈÎ‹» ÔÏÈÙÂ›·, ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÂÈÓÔÂ› ˆ˜
Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù·, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·È‰Â›·. °ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÙË˜ Ô›ËÛË˜, Ô˘ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ
¿ÛÎËÛÂ ÂÂÈ‰‹ ıÂˆÚÔ‡ÛÂ ˆ˜ Ë Ì˘ıÔÏ·Û›· ‰ÂÓ ·ÔÎ·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜.
™˘˙ËÙ‹Û·ÌÂ, Â›ÛË˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË˜ fiÏË˜-ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÎÂ›-
Ù·È, Î·Ù¿ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÚÈÛÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ fiÛÔ˘˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ÌÂ ÙË ÁÓÒÛË.

™ÙËÓ 5Ë ÂÓfiÙËÙ·:  

°ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ó·
Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜, ÙÈ˜ ÙÔÔıÂÙ‹Û·ÌÂ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÂÔ-
¯‹˜ Î·È ÂÈ¯ÂÈÚ‹Û·ÌÂ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÌÂ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÂ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.
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