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ΔΙΑΓΧΓΗ  

 

Σνλ 5
ν
 αηψλα π.Υ. νη θσκηθνί ζπγγξαθείο ησλ Ώζελψλ θήξπμαλ κε πάζνο ηνλ 

πφιεκν ζην λέν πλεχκα πνπ είρε αξρίζεη λα θπξηεχεη ηελ πφιε, θαη πξνζπάζεζαλ λα 

ην εμνληψζνπλ γεινηνπνηψληαο ην.  

Ώλάκεζά ηνπο ν πην δηάζεκνο ήηαλ ν Ώξηζηνθάλεο, ν νπνίνο έδεζε ηνλ 

Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν, ηελ πηψζε ησλ Ώζελψλ θαη ηηο αλαθαηαηάμεηο ησλ αξρψλ 

ηνπ 4
νπ

 αηψλα. ε φιε ηε δεκηνπξγηθή ηνπ πνξεία (έγξαςε θσκσδίεο απφ ην 427 σο ην 

386), πξνζπάζεζε κε ηε θξφλεζε θαη κε ην γέιην λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε ηελ 

νπνία έβιεπε θαη δνχζε, εθηηκψληαο πσο ε ζσηεξία ησλ Ώζελψλ βξηζθφηαλ ζηελ 

πίζηε πξνο ηηο αμίεο ηνπ παξειζφληνο θαη ηηο πξνγνληθέο αξεηέο.
1
 

Ο Ώξηζηνθάλεο μαλαπηάλεη ην ζέκα πνπ είραλ νη Γαηηαιῆο, κα ηε θνξά απηή κε 

πάζνο κεγαιχηεξν. Βθεί ην πξφβιεκα ησλ λέσλ ήηαλ πην απιφ· ην ράιη ηνπο 

βξηζθφηαλ πξνπάλησλ ζην ξαράηη θαη ζην γιεληνθφπη, ζηελ αγξακκαηνζχλε θαη ζηε 

θιπαξία. Βδψ νη Νεθέιεο ζεκαδεχνπλ έλα πνιχ πην νιέζξην θαθφ: ηε ξνπή ηεο 

λενιαίαο γηα ηηο θαηλνχξηεο θηινζνθηθέο ζεσξίεο, γη’ απηέο πνπ θινλίδνπλ ηα ζεκέιηα 

ηεο ζξεζθείαο, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο εζηθήο. Σνλ θαηξφ εθείλν 

είραλ αλέβεη ζηελ Ώζήλα θάκπνζεο ζρνιέο αλψηεξεο κφξθσζεο, πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο ηηο δηεχζπλαλ μελνθεξκέλνη ζνθηζηέο. Ο θσκηθφο καο  δελ ήζειε λα 

ζαηηξίζεη θακηά ζπγθεθξηκέλε ζρνιή. Αε ζεσξνχζε ππεχζπλν ην άιθα ή βήηα 

ζχζηεκα, αιιά ηε ζχγρξνλε κφξθσζε γεληθά.  

Γη’ απηφ ινηπφλ δηάιεμε ην σθξάηε. Ώπηφο ήηαλ ληφπηνο, δηθηά ηνπ ζρνιή δελ 

είρε, θαη ζηα κάηηα ηεο θνηλήο γλψκεο δε βξηζθφηαλ θαη ηφζν καθξηά απ’ ηνπο 

ζνθηζηέο ή ηνπο ινγήο αγχξηεο ηεο θηινζνθίαο.
2
 

Ο Ώξηζηνθάλεο κε ηελ θσκσδία ηνπ Νεθέιεο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

κειεηήζνπκε ηε κνξθή ηνπ σθξάηε. Δ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεηαη ζην κελ Ώ΄ 

θεθάιαην γεληθφηεξα ζηελ αξραία θσκσδία  θαη ζηνλ Ώξηζηνθάλε,  ζην  δε ΐ΄ 

εηδηθφηεξα ζηε κνξθή ηνπ σθξάηε, φπσο ζθηαγξαθείηαη απφ ηνλ ίδην θσκσδηνγξάθν 

ζην έξγν ηνπ Νεθέιεο.  

 

 

                                                           
1
Thiercy (2001) : ζει. 11  

2
νισκφο (1990): ζει. 134-135 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΧΣΟ 

 

Η ΑΡΥΑΙΑ ΚΧΜΧΓΙΑ 

 

Δ αξραία θσκσδία γελλήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 αηψλα. Δ θσκσδία απφ ηε 

γέλλεζή ηεο ζπλδέεηαη κε ηε ιαηξεία ηνπ Αηνλχζνπ. ηαλ δηακνξθψζεθε σο έληερλν 

είδνο, απνηέιεζε έλα κεγάιν βήκα πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο θξηηηθήο. αηίξηδε ηα 

«θαθψο θείκελα» ηεο δεκφζηαο θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο κε άκεζνπο ή έκκεζνπο, αιιά 

επδηάθξηηνπο ππαηληγκνχο ζε πξφζσπα ή θαηαζηάζεηο.  

Φπζηθά, ζε δηαζηνιή απφ ηελ ηξαγσδία, πνπ είρε θαηά θαλφλα έλα ή πεξηζζφηεξα 

ζέκαηα ηθαλά λα πξνβιεκαηίζνπλ κε ην ζνβαξφ ηφλν ηεο ην ζεαηξηθφ θνηλφ, ε 

θσκσδία επεδίσθε ηελ πξφθιεζε ηνπ γέιηνπ, ηε δεκηνπξγία εχζπκεο αηκφζθαηξαο 

ζηνπο ζεαηέο, ρσξίο πάλησο απηφ λα ζεκαίλεη φηη πεξηνξηδφηαλ ζ’ απηφ. Ώληίζεηα κε 

ηνπο ηξφπνπο ηεο πξνβιεκάηηδε θαη απηή ηνπο ζεαηέο.
3
 

Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ε αξραία ειιεληθή θσκσδία αλζεί απφ ην 486, 

ρξνληά ηνπ πξψηνπ δηαγσληζκνχ θσκσδίαο, σο ην 262, ρξνλνινγία ζαλάηνπ ηνπ 

ηειεπηαίνπ κεγάινπ θσκσδηνγξάθνπ, ηνπ Φηιήκνλα. Σε δηαηξνχλ ζε δχν ή ηξεηο 

πεξηφδνπο: ηελ Ώξραία Κσκσδία, απηήλ ηνπ Ώξηζηνθάλε, ηε Νέα Κσκσδία, απηήλ 

ηνπ Μελάλδξνπ, θαη ίζσο κηα ελδηαθέξνπζα πεξίνδν, απφ ην ζάλαην ηνπ Ώξηζηνθάλε 

σο εθείλνλ ηνπ Μεγάινπ Ώιεμάλδξνπ, ηε Μέζε Κσκσδία. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν 

πεξίπνπ 1.500 θσκσδηψλ θαη πάλσ απφ 200  θσκσδηνγξάθνπο, πνπ κφλν ηα νλφκαηα 

ησλ πην πνιιψλ θαη ηίηινη κφλν ησλ έξγσλ ηνπο δηαζψζεθαλ. Δ Ώξραία Κσκσδία, 

πνπ δηήξθεζε έλαλ αηψλα, αληηπξνζσπεχεηαη απφ πάλσ απφ 600 έξγα, εθ ησλ νπνίσλ 

ζψδνληαη κφλν πιήξεηο θσκσδίεο ηνπ Ώξηζηνθάλε θαη ρηιηάδεο απνζπάζκαηα, πνπ 

ζπρλά πεξηνξίδνληαη ζε κεξηθέο ιέμεηο, αλ φρη κφλν ζηνλ ηίηιν.
4
 

Δ θσκσδία, φπσο θαη ε ηξαγσδία αθεγείηαη κηα ηζηνξία. Ώληί σζηφζν λα 

αληιήζεη ηα ζέκαηά ηεο απφ ην κχζν, ηνπνζεηεί ηε δξάζε ηεο ζηελ πην ζχγρξνλε 

επηθαηξφηεηα. Τπαηλίζζεηαη αζηακάηεηα ζχγρξνλα πξφζσπα θαη γεγνλφηα, ζηνηρείν 

πνπ εκπφδηζε άιισζηε ηελ επηβίσζε απηνχ ηνπ ζεαηξηθνχ είδνπο, δηφηη ην θσκηθφ 

                                                           
3
Μαπξφπνπινο (2008): ζει. 38 

4
Thiercy (2001) : ζει. 12   



5 

 

πεζαίλεη, φηαλ ν ππαηληγκφο παχεη λα είλαη εκθαλήο. Σέινο, ζπλδέεη ην θνηλφ κ’ έλα 

αραιίλσην παλεγχξη, πνπ θαζνδεγείηαη απφ απηφλ πνπ νξίδεη ην παηρλίδη.
5
 

Δ αξραία θσκσδία απνηειεί αζελατθφ δεκηνχξγεκα. Ώπηφ ην είδνο, πνπ 

γελλήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 αηψλα-νη πξψηεο ζσδφκελεο θαηαγξαθέο θσκηθψλ 

αγψλσλ  αλάγνληαη ζην 486 π.Υ.-, έζβεζε κε ηνλ Ώξηζηνθάλε θαη δελ θσηίδεηαη 

ζήκεξα παξά κφλν απφ ηηο ελληά θσκσδίεο ηηο νπνίεο ν πνηεηήο απηφο ζπλέζεζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ: ηνπο Ἀραξλῆο, ηνπο Ἱππῆο, ηηο Νεθέιεο, 

ηνπο Σθῆθεο, ηελ Δἰξήλε, ηνπο Ὄξληζεο, ηε Λπζηζηξάηε, ηηο Θεζκνθνξηάδνπζεο θαη 

ηνπο Βαηξάρνπο. Ώπφ ηνπο πξνεγνχκελνπο πνηεηέο δελ απνκέλνπλ ζήκεξα παξά κφλν 

νλφκαηα- φπσο ηνπ Μάγλεηνο, ηνπ Κξαηίλνπ, ηνπ Κξάηεηνο, ηνπ Φεξεθξάηε, ηνπ 

Φξπλίρνπ, ηνπ Βππφιηδνο-θαζψο θαη θάπνηα απνζπάζκαηα άληζεο αμίαο. Σίπνηε 

σζηφζν απ’ φια απηά δελ αλάγεηαη πξηλ απφ ην 450 π.Υ.   

ηαλ ηνλ 4
ν
 αηψλα ν Ώξηζηνηέιεο απνπεηξάζεθε λ’ αλαπαξαζηήζεη ζηελ Πνηεηηθή  

ηνπ ηελ ηζηνξία ηνπ είδνπο, ε θαηαγσγή ηεο θσκσδίαο είρε ήδε ιεζκνλεζεί. Αελ είλαη 

ζε ζέζε λα καο δψζεη θάπνηα αθξηβή πιεξνθνξία: « Πνηνο έθεξε ηα πξνζσπεία, ηνπο 

πξνιφγνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ εζνπνηψλ θαη θάζε είδνπο ιεπηνκέξεηα απηνχ ηνπ είδνπο 

είλαη άγλσζην» (Πνηεηηθή, 5, 1449b 4 θ.εμ.). Τπνδεηθλχεη σζηφζν φηη ε «θσκσδία 

γελλήζεθε κε απηνζρεδηαζκνχο», θαζψο θαη φηη «πξνέξρεηαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο 

ησλ θαιιηθψλ αζκάησλ, ηα νπνία δηαηεξνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα ζε πνιιέο πφιεηο» 

(4, 1449a 9).
6
 

Δ αξραία θσκσδία δελ ελδηαθέξεηαη λα δεκηνπξγήζεη δξακαηηθή ςεπδαίζζεζε:        

Γηα λα πξνθιεζεί γέιην, φια ηα κέζα είλαη ζεκηηά. ιε ε Ώζήλα ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ. 

παξειαχλεη κέζα απφ πεηξάγκαηα, πξνο ηέξςε ηνπ θνηλνχ. Πξέπεη κήπσο πίζσ απφ ηε 

ζάηηξα λ’ αλαδεηεζεί θάπνην «πνιηηηθφ κήλπκα;»  Πνιινί έρνπλ απηή ηελ άπνςε. 

Θέιεζαλ επίζεο λα δνπλ ηνλ Ώξηζηνθάλε άιινηε σο έλαλ ζπληεξεηηθφ ζηελ 

ππεξεζία ησλ νιηγαξρηθψλ θαηξηψλ (A. Couat, Aristophane et l’ ancienne comedie 

attique. Paris. 1889), άιινηε σο έλαλ εθπξφζσπν ησλ δεκνθξαηηθψλ αγξνηψλ πνπ 

αληηηίζεηαη ζηνπο νιηγαξρηθνχο (M. Croiset, Aristophane et les partis a Athenes, Paris 

1906). Γηα ηνλ G.Murray, ν Ώξηζηνθάλεο είλαη έλαο αζπκβίβαζηνο εηξεληζηήο 

(Aristophanes, A Study, Oxford, 1933). Ώπφ ηελ πιεπξά καο πηζηεχνπκε φηη δε ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ν πνηεηήο σο ην θεξέθσλν κηαο δεδνκέλεο πνιηηηθήο ζέζεο. 

Σν θσκηθφ αξθεί γηα λα επηβάιιεη ην ριεπαζκφ ησλ πξνζψπσλ ηεο πξψηεο γξακκήο. 

                                                           
5
Said., Trede,, Boulluec, (2001)  : ζει. 220  

6
Said., Trede,, Boulluec, (2001)  : ζει.  213-214   
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Λακβάλεη αθνξκή απφ ηελ επηθαηξφηεηα γηα λα ςέμεη, ζην φλνκα ηνπ παιηνχ θαινχ 

θαηξνχ, απηνχο πνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη ζπλσκνηνχλ ελαληίνλ ηεο επηπρίαο ησλ 

πνιιψλ. Μαζηηγψλεη απηνχο πνπ θπβεξλνχλ, ηηο δηαζεκφηεηεο ηεο ζηηγκήο ή ηηο 

γπλαίθεο. Κάλεη θαηάρξεζε ρηππεηψλ ιέμεσλ, ηεο εχθνιεο θάξζαο, ηεο αηζρξήο 

ρεηξνλνκίαο: απηέο είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο απνιαχζεηο ηνπ ζεάηξνπ.
7
 

Δ Ώξραία Κσκσδία παξνπζηάδεη παξαδνζηαθέο ζέζεηο, ζπλδεδεκέλεο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θσκηθνχ είδνπο: παξαδνμνινγίεο, ππεξβνιέο, εηξσλεία, πλεπκαηψδε 

αζηεία άζρεηα κε ηελ ππφζεζε, ρνληξνθνκκέλα αζηεία, πξάγκαηα πνπ εμάιινπ 

ζπλαληάκε ζε φια ηα ζαηηξηθά ζεάκαηα, ηα νπνία εμ νξηζκνχ έρνπλ γηα ζηφρν ην 

θαζεζηψο εμνπζίαο (ηνπιάρηζηνλ φηαλ ππάξρεη αλνρή ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο). 

Παίξλνληάο ηεο θαηά γξάκκα δηαθηλδπλεχνπκε λα θαηαιήμνπκε ζε ζπρλά ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. Πνιιέο θνξέο ν Ώξηζηνθάλεο ρεηξίδεηαη κε ηε κεγαιχηεξε 

ζνβαξφηεηα ηα ειαθξά ζέκαηα θαη κε ειαθξφηεηα ηα ζνβαξά. Ώο κελ μερλάκε επίζεο 

πσο νη γηνξηέο απηέο απνζθνπνχζαλ θαη ζην λα κπνξέζνπλ λα μεράζνπλ νη ζεαηέο ηε 

ζθνηεηλή πξαγκαηηθφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ πνιέκνπ, κε κηα αηέιεησηε ζεηξά 

ζαλάησλ, ιηκψλ θαη επηδεκηψλ.
8
 

Δ αξραία αηηηθή θσκσδία είλαη έλα αλαθάησκα θάξζαο θαη ζάηηξαο, ζάηηξαο 

θαλεξά ή ζθεπαζκέλα πξνζσπηθήο. Ο πνηεηήο δελ παξνπζηάδεη ζηε ζθελή 

αλζξψπηλνπο ηχπνπο, φπσο θάλεη ε λέα θσκσδία, αιιά θαηνλνκάδεη (ι.ρ. ηνλ 

σθξάηε, ηνλ Ώιθηβηάδε, ηνλ Βπξηπίδε). Σνπο αλζξψπνπο απηνχο ηνπο ριεπάδεη γηα 

ηελ θαηαγσγή ηνπο, γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε, γηα ηε δεκφζηα ή ηελ ηδησηηθή 

ηνπο δσή, γηα ηα ειαηηψκαηά ηνπο. Βίλαη ε πνκπεία ησλ δηνλπζηαθψλ ενξηψλ 

εγθαηεζηεκέλε ζην ζέαηξν ηεο πφιεσο.  

Οη ηνικεξέο πξνζσπηθέο επηζέζεηο ηεο πξνθάιεζαλ πνιιέο θνξέο δηακαξηπξίεο. 

Οη αξρέο ηεο πφιεσο ζπγθηλήζεθαλ θαη εηζεγήζεθαλ πεξηνξηζκνχο. Σν 440 

ςεθίζηεθε λφκνο πνπ απαγφξεπε λα δηαθσκσδνχληαη νλνκαζηηθά πξφζσπα πνπ 

δνχζαλ («ην ὀλνκαζηί θσκσδεῖλ») θαη ε απαγφξεπζε αλαλεψζεθε ην 415. Σα κέηξα 

φκσο δελ έθεξαλ θαλέλα απνηέιεζκα, γηαηί ν Ώζελαίνο πνπ ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ 

ςήθηδε ηηο πξνηάζεηο ησλ αξρφλησλ, ρεηξνθξνηνχζε ζην ζέαηξν ηα έξγα πνπ ηηο 

παξαβίαδαλ.
9
 

                                                           
7
Said., Trede,, Boulluec, (2001) : ζει. 221  

8
Thiercy (2001) : ζει.  51-52 

9
Γεσξγνπαπαδαθνο (1992) : ζει. 141 
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Η ΓΟΜΗ ΣΗ ΚΧΜΧΓΙΑ 

 

Δ δνκή ηεο θσκσδίαο δε δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ ηε δνκή ηεο ηξαγσδίαο. Σα 

«θαηά πνζφλ» κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη δείρλνπλ ηε κεγάιε ζπκβνιή ηεο 

δεχηεξεο ζηε δηακφξθσζε ηεο  πξψηεο. Έηζη, ηα «θαηά πνζφλ» κέξε ηεο θσκσδίαο 

είλαη:   

Ο Πξφινγνο. 

Δ Πάξνδνο, φπνπ παίξλνπλ κέξνο θαη ν Υνξφο, σο ζχλνιν ή θαηά εκηρφξηα ή κε 

ηνλ θνξπθαίν ηνπ,  θαη νη  ππνθξηηέο. 

Αηαινγηθέο ζθελέο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα Βπεηζφδηα ηεο ηξαγσδίαο. Μέζα ζ’ 

απηέο εληάζζεηαη ν ιεγφκελνο Ἀγώλ ιόγσλ, φπνπ δχν πξφζσπα αληηπαξαζέηνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη επηρεηξνχλ λα πείζνπλ ην ζπλνκηιεηή ηνπο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ 

επηρεηξεκάησλ ηνπο (ζηελ θσκσδία πνπ εμεηάδνπκε ν Ἀγώλ ιόγσλ γίλεηαη κεηαμχ ηνπ 

Αίθαηνπ θαη ηνπ Άδηθνπ Λφγνπ).   

Σα Υνξηθά, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ηάζηκα ηεο ηξαγσδίαο. ’ απηά εληάζζεηαη θαη 

ε ιεγφκελε Παξάβαζηο,  ζηελ νπνία ν Υνξφο απεπζχλεηαη ζηνπο ζεαηέο θαη εθθξάδεη 

ηηο απφςεηο ηνπ γηα δηάθνξα ζέκαηα ζ’ απηνχο. ηελ Παξάβαζηλ ησλ Νεθειῶλ, πνπ 

αξρίδεη ζην ζηίρν 510, ν Υνξφο επαηλεί ηελ ηέρλε ηνπ πνηεηή θαη εμαίξεη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, δηαηππψλεη ηα παξάπνλά ηνπ γηα πξνεγνχκελε άδηθε 

θξίζε θαη θξίλεη άιινπο θσκηθνχο ηεο επνρήο ηνπ. 

Δ Έμνδνο, ζηελ νπνία δίλεηαη κηα ιχζε ζην δξάκα θαη απνθαζίζηαηαη ε αιήζεηα 

θαη ε ηζνξξνπία πνπ είρε δηαζαιεπηεί απφ ηηο επηινγέο ησλ πξνζψπσλ ηνπ έξγνπ.
10

 

 

 Ο ΑΡΙΣΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ    

 

Ο Ώξηζηνθάλεο γελλήζεθε γχξσ ζηα 445 π.Υ. ζην «δήκν» Κπδαζήλαην ηεο 

Ώζήλαο. Μαο ιείπνπλ άκεζα βηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ πνηεηή. Ο Ώξηζηνθάλεο 

γελλήζεθε ζηελ επηπρηζκέλε εηξεληθή πφιε ηνπ Πεξηθιή ζηα ρξφληα πνπ άξρηζε ε 

νηθνδφκεζε ηνπ Παξζελψλα.        

Ξέξνπκε φηη ζηα 427, πνιχ λένο αθφκα, έδσζε λα παξαζηαζεί ην πξψην ηνπ έξγν. 

Έηζη αλ νξίζνπκε ην 445 ζαλ έηνο ηεο γέλλεζήο ηνπ, πεηπραίλνπκε πεξίπνπ ην 

ζσζηφ. Λίγα έρνπκε λα πνχκε γηα ηε δσή ηνπ. ηαλ ζηνπο Ἀραξλῆο (653) θνξντδεχεη 
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ηνπο παξηηάηεο φηη δεηνχζαλ ηελ Ώίγηλα, γηαηί ήζειαλ λα ηνλ απαγάγνπλ, πξέπεη λα 

ππνζέζνπκε φηη κάιινλ είρε θηήκαηα ζην λεζί. Ώπηφ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην 

δηψμηκν ησλ Ώηγηλεηψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε Ώζελαίσλ θιεξνχρσλ ζηα 431. Οη 

ιηγνζηέο πιεξνθνξίεο  πνπ έρνπκε καο δίλνπλ θάπνηα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία: φηη ζηα 

427, πνιχ λένο αθφκε, έδσζε λα παξαζηαζεί ε πξψηε θσκσδία ηνπ θαη φηη ηα 

ζσδφκελα έξγα ηνπ παίρηεθαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα  425-388 π.Υ.
11

 

Ο Ώξηζηνθάλεο γελλήζεθε ηελ επνρή πνπ άξρηδε ε νηθνδφκεζε ηνπ Παξζελψλα 

θαη πνπ ν Πιεηζηψλαμ εηζέβαιε ζηελ Ώηηηθή. Ώπέθηεζε  ηξεηο γηνπο: ην Φίιηππν, ηνλ 

Ώξαξφηα θαη ην Νηθφζηξαην (ή Φηιέηαηξν). Ο Ώξαξψο έγηλε κε ηε ζεηξά ηνπ 

θσκσδηνγξάθνο θαη αλέβαζε ηα ηειεπηαία έξγα ηνπ Ώξηζηνθάλε. Βθηφο απφ ηα ιίγα 

απηά ζηνηρεία, δελ μέξνπκε πνιιά πξάγκαηα γηα ηε δσή ηνπ Ώξηζηνθάλε. Μφλν πσο 

ήηαλ θαιαθξφο απφ λένο θαη πσο πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ έγηλε πξχηαλεο (δειαδή 

κέινο ηεο ΐνπιήο ησλ Πεληαθνζίσλ).
12

 

Ο Ώξηζηνθάλεο θαηά ηε λεαξή ειηθία ηνπ έδεζε ηελ πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή 

άλζεζε ηεο Ώζήλαο ππφ ηνλ Πεξηθιή. Δ δσή ηνπ αξρηλεκέλε ζην ηέινο ηεο ιεγφκελεο 

«ιακπξήο πεληεθνληαεηίαο» (πνπ έρεη σο ζπκβαηηθά φξηά ηεο ην ηέινο ησλ πεξζηθψλ 

πνιέκσλ θαη ηελ αξρή ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ), θχιεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 

κεγάινπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο αλάκεζα ζηελ Ώζήλα θαη ζηε 

πάξηε θαη ζηε δηάξθεηα λένπ εκθχιηνπ πνιέκνπ κε αληηζηξνθή ησλ ζπκκαρηψλ (νη 

πξνεγνπκέλσο ζχκκαρνη ηεο πάξηεο Θήβα θαη Κφξηλζνο καδί κε ηελ Ώζήλα θαη  ην 

Άξγνο ζπγθξνχζηεθαλ κε ηε πάξηε).  

Αελ ηαμίδεςε πνηέ έμσ απφ ηελ Ώζήλα. Δ ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ, πνπ 

άξρηζε ην 427 θαη ζπλερίζηεθε σο ην 388, ήηαλ πνιχ παξαγσγηθή. Σν ζέαηξφ ηνπ 

είλαη νπζηαζηηθά ζχγρξνλν κε ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν (431-404). Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο καθξφρξνλεο πεξηφδνπ έγξαςε πεξηζζφηεξεο απφ ζαξάληα 

θσκσδίεο. Ώπφ απηέο καο ζψδνληαη έληεθα: νη Ἀραξλῆο, νη Ἱππῆο, νη Νεθέιεο, νη 

Σθῆθεο, ε Δἰξήλε, νη  Ὄξληζεο, ε Λπζηζηξάηε, νη Θεζκνθνξηάδνπζεο, νη Βάηξαρνη, νη 

Δθθιεζηάδνπζεο, ν Πινῦηνο.
13

 

Σε δηάζσζε έλδεθα δξακάησλ απφ ην έξγν ηνπ Ώξηζηνθάλε ηε ρξσζηνχκε φρη 

ζην φηη εθηηκήζεθε ζσζηά ε ηθαλφηεηα ηνπ, αιιά ζηνπο Ώηηηθηζηέο, πνπ ππεξβνιηθά 
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Μαπξφπνπινο (2008) : ζει. 45 
12

Thiercy (2001): ζει. 13-14   
13

Μαπξφπνπινο (2008) : ζει. 45- 46   
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ινγάξηαδαλ ηελ θσκσδία ηνπ ζαλ ηελ πην θαζαξή πεγή γηα ηελ αξραία αηηηθή 

δηάιεθην.
14

 

Ήηαλ κφιηο είθνζη εηψλ, φηαλ έγξαςε ην πξψην ηνπ έξγν. Σν ηειεπηαίν ην νπνίν 

έρεη ζσζεί, ν Πινῦηνο, αλάγεηαη ζηα 388 π.Υ. θαη πηζηεχεηαη φηη ν πνηεηήο πέζαλε 

ιίγν αξγφηεξα. Όζηεξα απφ απηφ φκσο έγξαςε αθφκα ηνλ Κώθαιν θαη ηνλ 

Αἰνινζίθσλα, πνπ ηα αλέβαζε ν γηνο ηνπ ν Ώξαξψο πνπ θαη απηφο άιισζηε ήηαλ 

θσκηθφο πνηεηήο, φπσο αθφκα άιινη δχν γηνη ηνπ Ώξηζηνθάλε. Μπνξνχκε ινηπφλ ην 

ζάλαην ηνπ πνηεηή λα ηνλ ηνπνζεηήζνπκε ζηε δεθαεηία 390-380, δελ είλαη δπλαηφ 

φκσο λα ηνλ νξίζνπκε αθξηβέζηεξα κέζα ζ’ απηήλ.
15

 

Ο θφζκνο πνπ αθνχξαζηα θαηαγγέιιεη είλαη ν θφζκνο ηνπ πνιέκνπ κε ηηο 

εξεκσκέλεο εμνρέο, ηελ αζιηφηεηα θαη ηνλ πιεζπζκφ ζπλσζηηζκέλν κέζα ζηα ηείρε, 

μεγειαζκέλν θαη εμαζιησκέλν. Ώπφ ηελ άπνςε απηή αθφκα θαη νη πην δξνζεξέο 

δσγξαθηέο ηνπ θαη νη πην εχζπκεο είλαη πάληνηε ν αληίπνδαο απηνχ ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, ηνπ νπνίνπ ηελ αλέιημε αθνινχζεζε ε δσή θαη ην έξγν 

ηνπ.
16

 

Χο θαζηεξσκέλνο θσκσδηνγξάθνο αλαγθάζηεθε λα γλσξίζεη ηε δηάβξσζε ηνπ 

εδάθνπο, ην νπνίν εμέζξεςε ην ινγνηερληθφ είδνο πνπ δηαθνλνχζε, ηελ παξαθκή, 

δειαδή, ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο ππφ ηνπο δηαδφρνπο ηνπ Πεξηθιή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ έσο ηελ νξηζηηθή θαηάξξεπζε ηεο πφιεο ην 

έηνο 404 π.Υ.
17

 

Οη θσκσδίεο ηνπ Ώξηζηνθάλε είλαη πάλσ απ’ φια δεκηνπξγίεο κηαο ειεχζεξεο 

θαληαζίαο. ιεο νη θσκσδίεο ηνπ Ώξηζηνθάλε έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 

θαηαζιηπηηθή επηθαηξφηεηα θαη κε ηα γεγνλφηα ή κε ηα πξνβιήκαηα, φκσο δελ κέλνπλ 

εληνπηζκέλεο θαη πεξηνξηζκέλεο κφλν ζην επίθαηξν. Πξνρσξνχλ πέξα απ’ απηφ θαη 

γεληθεχνπλ θαη δεκηνπξγνχλ ζχκβνια. Σα έξγα ηνπ ήηαλ δπζθνινλφεηα έμσ απφ ηνλ 

ηφπν ηνπ θαη καθξηά απφ ηε ζηηγκή εθείλε φπνπ γελλήζεθαλ.
18
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15
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16

Romilly(1988):  ζει. 142-143   
17

Zimmermann (2009):  ζει. 75-76 
18
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Η ποιηηηθή ζηράηεσζε ηοσ Αρηζηοθάλε 

 

Γηα ην πφζν δσληαλή ήηαλ ε ζρέζε ηνπ κε ηελ πνιηηηθή θαη θηινινγηθή δσή ηεο 

επνρήο ηνπ, κηιά ε θάζε κηα απφ ηηο θσκσδίεο ηνπ, θαζψο θαη γηα ην πφζν νηθείνη ηνπ 

ήηαλ νη κεγάινη πνηεηέο ηνπ ιανχ ηνπ. Αελ έρνπκε φκσο θαλέλα ζηήξηγκα, γηα λα ηνλ 

εληάμνπκε ζ’ έλα νξηζκέλν θφκκα. Δ πνιηηηθή ζάηηξα δεη  θπζηθά ζαλ αληηπνιίηεπζε 

πξνο ηελ παξάηαμε πνπ θπβεξλά, θαη θαζήθνλ ηεο είλαη λα δείρλεη ηηο αδπλακίεο ηεο 

θπβέξλεζεο. Ώλ κπεη ζηελ ππεξεζία ηεο, ηφηε εθθπιίδεηαη ζε απιή πξνπαγάλδα.  

Οη θσκσδίεο ηνπ Ώξηζηνθάλε πέθηνπλ ζην κεγαιχηεξφ ηνπο κέξνο ζε κηα επνρή 

πνπ ε αξκνγή ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο είρε γίλεη εχζξαπζηε απφ ηνλ πφιεκν θαη 

ηηο εζσηεξηθέο ειιείςεηο. Βδψ έβαιε ζε ελέξγεηα ν Ώξηζηνθάλεο ηα φπια ηεο 

θνξντδίαο ηνπ. Οχηε ζπδήηεζε φηη βαζηθά ήηαλ ερζξφο ηεο δεκνθξαηίαο. 

Οπσζδήπνηε δελ ζέινπκε λα πνχκε κε απηφ φηη νη γλψκεο ηνπ πνηεηή γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ εμαξηηφληαλ κφλν απφ έλα είδνο κεραληθφηεηαο ηεο 

αληηπνιηηεπηηθήο ηνπ ζηάζεο.  

Ο Ώξηζηνθάλεο κπνξνχζε λα βάδεη ην επίκαρν θαη ην επηθίλδπλν ζε ηφζν 

εθηπθισηηθφ θσο, κφλν γηαηί ν ίδηνο κέζα ζε φιε ηε γχξσ ξαγδαία εμέιημε δηαηήξεζε 

κηα άγξππλε αίζζεζε γηα ηηο δπλάκεηο ηεο παξάδνζεο θαη ηεο ζπληήξεζεο, πνπ ζηε 

δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ιαψλ είλαη άιιν ηφζν αλαγθαίεο φπσο θαη νη άιιεο πνπ 

βιέπνπλ πξνο ην κέιινλ.   Δ ζπκκεηνρή ηνπ πνηεηή ζηε δεκφζηα δσή καξηπξείηαη 

απφ κηα επηγξαθή ηνπ πξψηκνπ 4
νπ

 αηψλα (IG,II/III,2. εθδ.1740), πνπ αλαθέξεη 

πξχηαλε ηνλ Ώξηζηνθάλε ηνλ Κπδαζελαηέα.
19

 

Σνλ 5
ν
 αηψλα π.Υ. νη θσκηθνί ζπγγξαθείο ησλ Ώζελψλ θήξπμαλ κε πάζνο ηνλ 

πφιεκν ζην λέν πλεχκα πνπ είρε αξρίζεη λα θπξηεχεη ηελ πφιε, θαη πξνζπάζεζαλ λα 

ην εμνληψζνπλ γεινηνπνηψληαο ην. Ώλάκεζά ηνπο ν πην δηάζεκνο ήηαλ ν 

Ώξηζηνθάλεο, ν νπνίνο έδεζε ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν, ηελ πηψζε ησλ Ώζελψλ 

θαη ηηο αλαθαηαηάμεηο ησλ αξρψλ ηνπ 4
νπ

 αηψλα.  

ε φιε ηε δεκηνπξγηθή ηνπ πνξεία (έγξαςε θσκσδίεο απφ ην 427 σο ην 386), 

πξνζπάζεζε κε ηε θξφλεζε θαη κε ην γέιην λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε ηελ νπνία 

έβιεπε θαη δνχζε, εθηηκψληαο πσο ε ζσηεξία ησλ Ώζελψλ βξηζθφηαλ ζηελ πίζηε 

πξνο ηηο αμίεο ηνπ παξειζφληνο θαη ηηο πξνγνληθέο αξεηέο. Καη δελ είρε άδηθν, αλ 

ζθεθηνχκε ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο πνπ δηαδέρζεθαλ ηνλ Πεξηθιή. Οη ζπκθνξέο 
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απφ ηνλ πφιεκν, ην ινηκφ, ηνπο ζπθνθάληεο θαη ηνπο πνιηηηθνχο, ν εθθπιηζκφο ηνπ 

πνιηηηθνχ θαη εζηθνχ αηζζήκαηνο ησλ Ώζελαίσλ, ε γεληθεπκέλε θηψρεηα ελφο 

πιεζπζκνχ εμαζιησκέλνπ, φια απηά βάξαηλαλ ηελ ςπρή ησλ Ώζελαίσλ. 

Ο Ώξηζηνθάλεο αλέιαβε λα θάλεη ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ λα επζπκήζνπλ κε 

θσκσδίεο ησλ νπνίσλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ήηαλ απηνί νη ίδηνη, καδί κε ηνπο εγέηεο 

ηεο επνρήο. Σα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά γεγνλφηα, νη ηδέεο θαη ηα ήζε, νη πνηεηηθνί  θαη 

νξρεζηηθνί λενηεξηζκνί, φια ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο απνδείρζεθαλ 

κηα αλεμάληιεηε πεγή γηα ππνλννχκελα θαη αζηετζκνχο παληφο είδνπο θαη 

δεκηνχξγεζαλ έλα θσκηθφ έξγν απαξάκηιιν. 

ίγνπξα απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν Πιάησλαο, παξά ηε κλεζηθαθία ηνπ γηα 

ηνλ Ώξηζηνθάλε εμαηηίαο ηνπ ξφινπ πνπ ηνπ απνδίδεη ζηηο Νεθέιεο γηα ηελ θαηαδίθε 

ηνπ σθξάηε (πξάγκα εμαηξεηηθά ακθίβνιν), ηνπ έδσζε ζην Σπκπόζηό ηνπ ην ξφιν 

ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο θσκσδίαο, δείρλνληαο έηζη ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ Ώξηζηνθάλε 

επί ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ θαη πξνδηθάδνληαο ηελ θξίζε ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ.
20

 

Ο Ώξηζηνθάλεο ξίρηεθε απφ κηθξφο κε πάζνο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο επνρήο ηνπ 

θαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξάο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, ππήξμε κάξηπξαο φισλ ησλ 

αλαθαηαηάμεσλ: ζπλέπεηεο ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ ηεο δεκνθξαηίαο ηνπ Πεξηθιή, 

Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο, δεζπνηηθή εμνπζία ησλ δεκαγσγψλ, ηπξαλλία θαη 

ηξνκνθξαηία ησλ Σξηάθνληα, εκθχιηνο πφιεκνο πνπ νδήγεζε ζε αλαηξνπή ησλ 

Σξηάθνληα θαη ζπκθηιίσζε ησλ παξαηάμεσλ. Πάληνηε επέθξηλε φ, ηη ηνπ θαηλφηαλ 

πσο έβιαπηε ηελ εηξήλε, ηελ πξφνδν ηεο πφιεο θαη ηελ επηπρία ησλ Βιιήλσλ. Ο 

Ώξηζηνθάλεο εκθαλίδεηαη σο ππεξαζπηζηήο ηνπ ιανχ. πνπ είλαη ζχκα ππεξβάζεσλ 

εμνπζίαο, φπσο νη ζχκκαρνη ησλ Ώζελψλ, πνπ αζθπθηηνχλ ππφ ην βάξνο ησλ 

αβάζηαθησλ θφξσλ, πνπ ηνπο επηβάιινπλ νη δηεθζαξκέλνη δεκαγσγνί. 

Ο ιαφο, φληαο άζηαηνο, έρεη κεξίδην επζχλεο ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε, ελψ  

ηαπηφρξνλα είλαη δχζπηζηνο απέλαληη ζηνπο θπβεξλήηεο πνπ ν ίδηνο επέιεμε: «Έρσ, 

σζηφζν, θάζε ιφγν λα αλεζπρψ, γηαηί γλσξίδσ θαιά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ 

ηεο ππαίζξνπ: εθζηαζηάδνληαη κφιηο ν πξψηνο ηπρψλ ηζαξιαηάλνο πιέμεη ην εγθψκην 

ην δηθφ ηνπο θαη ηεο πφιεο, είηε ην αμίδνπλ είηε φρη. Καη δελ παίξλνπλ είδεζε φηη ηνπο 

εθκεηαιιεχεηαη! Ώιιά μέξσ θαη ηε λννηξνπία ησλ γεξφλησλ καο: κηα κφλν ζθέςε 

έρνπλ, λα θαηαδηθάζνπλ κε ηηο ςήθνπο ηνπο» (Ἀραξλῆο, ζη.370-376). Αε βαζηιεχεη 

ινηπφλ ν ιαφο, αιιά απηνί ηνπο νπνίνπο αθήλεη λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ».  

                                                           
20

Thiercy (2001): ζει. 11-12   
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα ήηαλ κάιινλ αξηζηνθξαηηθφ: 

«Σν πνιίηεπκα ηεο Ώζήλαο ήηαλ ζεσξεηηθά δεκνθξαηηθφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο, ζηγά ζηγά, γηλφηαλ εμνπζία πνπ ηελ αζθνχζε ν πξψηνο πνιίηεο» ιέεη ν 

Θνπθπδίδεο αλαθεξφκελνο ζηνλ Πεξηθιή (ΕΕ,65). πλαληάκε δηαξθψο ηελ αληίζεζε 

αλάκεζα ζηελ αξηζηνθξαηηθή θαη ζηε δεκνθξαηηθή παξάηαμε ζηε ιπζζαιέα πάιε 

ηνπο γηα ηελ εμνπζία. 

Ο Ώξηζηνθάλεο δελ είλαη πάλησο αδηάθνξνο θαη απέλαληη ζηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο. Ώπηφ θαίλεηαη θαζαξά ζηνπο Σθῆθεο, φπνπ γηλφκαζηε κάξηπξεο κηαο 

πξαγκαηηθήο ηερλνθξαηηθήο ζπδήηεζεο πάλσ ζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο θαη ζηελ θαθή 

αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, ελψ απηή ε επεκεξία θαη ε ηζρχο νθείινληαη ζην ιαφ, θαη 

ηδηαίηεξα ζηνπο αγξφηεο. Ο πφιεκνο φκσο δηαξθεί θαη ε Ώζήλα πξέπεη λα δείμεη 

νκνςπρία, ψζηε λα ηειεηψζεη ν ηκπεξηαιηζκφο ηεο κεηξφπνιεο θαη ε δηέλεμε. Σν 411, 

ε Λπζηζηξάηε εθζέηεη έλα πξφγξακκα ειεπζεξίαο θαη δηθαηνζχλεο.
21

 

Ο Ώξηζηνθάλεο κε ην πνηεηηθφ έξγν ηνπ αζθεί αληηπνιηηεπηηθφ έξγν απέλαληη 

ζηνπο θξαηνχληεο ηεο επνρήο ηνπ. Ώπφ θνηλσληθνπνιηηηθή άπνςε ήηαλ εληαγκέλνο 

ζηελ θνηλσληθή νκάδα ησλ κηθξνθηεκαηηψλ θαη κηθξνηερληηψλ ηεο επνρήο ηνπ, πνπ 

δνθηκάδνληαλ πνιχ απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ θαη 

επηζπκνχζαλ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο αζχκθνξεο εκθχιηαο δηακάρεο. Ώληηηαζζφηαλ ζε 

ζηξαηησηηθνχο θαη πνιηηηθνχο (ζην Λάκαρν, ζηνλ Κιέσλα θαη ζηνπο άιινπο) πνπ ε 

θηινπφιεκε δηάζεζε θαη ηαθηηθή ηνπο αληηζηξαηεπφηαλ ηα ζπκθέξνληα ηεο 

θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία  αλήθε ν πνηεηήο. Ήηαλ θχζε ζπληεξεηηθή θαη είδε κε 

πξνθαηάιεςε ηα θηινζνθηθά ζθηξηήκαηα ηεο επνρήο ηνπ θηάλνληαο σο ην ζεκείν λα 

ηαπηίζεη, αβάζηκα, ην σθξάηε κε ηνπο ζνθηζηέο θαη λα δεη ζην έξγν ηνπ Βπξηπίδε 

ζέζεηο αλαηξεπηηθέο ζεζκψλ θαη ηδεψλ πνπ εθηηκνχζε.
22

 

Ώζθαιψο ερζξεπφηαλ κε πάζνο ηνπο δεκαγσγνχο θαη ηνλ πφιεκν. Ώζθαιψο δελ 

ζπκπαζνχζε νχηε ηε ρξπζή λενιαία κε ηνλ ακνξαιηζκφ ηεο νχηε ηε λέα θηινζνθία κε 

ηηο δεμηνηερλίεο ηεο νχηε ηε λέα ηέρλε κε ηελ ειεπζεξηφηεηά ηεο. Άθελε φκσο επίζεο 

λα ηνλ νδεγήζεη ε επηζπκία λα γίλεη δηαζθεδαζηηθφο, δίλνληαο απηή ηελ εμήγεζε γηα 

ηνλ πφιεκν, γηαηί απηή εμππεξεηνχζε ην ζηφρν ηνπ, απινπζηεχνληαο, πεξηπαίδνληαο 

θαη θνξντδεχνληαο ηφζν πεξηζζφηεξν ηνλ Βπξηπίδε φζν ηνλ γλψξηδε ζηελ εληέιεηα.  

Έλα ζηνηρείν ηνπιάρηζηνλ θαίλεηαη πάληα λα ηνπ είλαη πξνζθηιέο, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο θαη απφ ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπ έδηλε λα γίλεη δηαζθεδαζηηθφο: 

                                                           
21

Thiercy (2001):  ζει. 52-54  
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 Μαπξφπνπινο (2008) : ζει. 49 
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είλαη ε αγάπε ηνπ γηα ηνλ ρσξηθφ ηεο Ώηηηθήο θαη γηα ηελ απιή ηνπ δσή θαη ν κεγάινο 

ηνπ νίθηνο γηα ην ξφιν ηνπ ζχκαηνο πνπ ηνπ επηθπιαζζφηαλ, πξνπάλησλ ζε θαηξφ 

πνιέκνπ. Δ εηξήλε πνπ αγαπά ν Ώξηζηνθάλεο είλαη ε  εηξήλε ηεο μαλαθεξδηζκέλεο 

ππαίζξνπ θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνιαχζεσλ.  

Ο θφζκνο πνπ αθνχξαζηα θαηαγγέιιεη είλαη ν θφζκνο ηνπ πνιέκνπ κε ηηο 

εξεκσκέλεο εμνρέο, ηελ αζιηφηεηα θαη ηνλ πιεζπζκφ ζπλσζηηζκέλν κέζα ζηα ηείρε, 

μεγειαζκέλν θαη εμαζιησκέλν. Ώπφ ηελ άπνςε απηή αθφκα θαη νη πην δξνζεξέο 

δσγξαθηέο ηνπ θαη νη πην εχζπκεο είλαη πάληνηε ν αληίπνδαο απηνχ ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, ηνπ νπνίνπ ηελ αλέιημε αθνινχζεζε ε δσή θαη ην έξγν 

ηνπ.  Ώπφ ηα 44 έξγα ηνπ, ηα 40 γξάθηεθαλ φια ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ.  

Καη άιινη θσκηθνί πνηεηέο, ζχγρξνλνη ηνπ Ώξηζηνθάλε, ήηαλ εθείλε ηελ επνρή, 

δηάζεκνη θαη θακηά θνξά ηνλ μεπέξαζαλ. Μεηαμχ απηψλ ν Φξχληρνο, ζπγγξαθέαο 

έξγσλ φπσο ν Μνλόηξνπνο, νη Σάηπξνη, αη Μνῦζαη  (ζηηο νπνίεο γηλφηαλ, φπσο θαη 

ζηνπο Βαηξάρνπο, δηαγσληζκφο κεηαμχ πνηεηψλ). Πην αμηνκλεκφλεπηνο φκσο είλαη ν 

Βχπνιηο κε ηνλ νπνίν ν Ώξηζηνθάλεο είρε ζπλδεζεί κε θηιία πξηλ απφ ηε δηάζηαζή 

ηνπο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηηο Νεθέιεο. πσο θαη ν Ώξηζηνθάλεο, ν Βχπνιηο είρε ηελ 

πξφζεζε λα ζέζεη ηελ ηέρλε ηνπ ζηελ ππεξεζία ηεο πνιηηηθήο δσήο ηεο Ώζήλαο. 

Γλσξίδνπκε φηη κεξηθέο θνξέο επηηέζεθε ζηνλ Πεξηθιή, θαίλεηαη φκσο πσο ήηαλ 

ιηγφηεξν θηιεηξεληθφο απφ ηνλ Ώξηζηνθάλε. Ώληίζεηα, φπσο εθείλνο, επηηέζεθε θαηά 

ηνπ Κιέσλνο, θαηά ηνπ Τπεξβφινπ (Φξπζνῦλ γέλνο, Μαξηθᾶο).  πσο εθείλνο, 

πάληνηε ππεξαζπίζηεθε ηα δίθαηα ησλ πφιεσλ πνπ ε Ώζήλα κεηαρεηξίζηεθε ζθιεξά 

(Πόιεηο). πσο εθείλνο, ηέινο, έδεημε ζην ηειεπηαίν έξγν ηνπ (Γῆκνη)  κηα θάζνδν 

ζηνλ Άδε αλαδεηψληαο εθεί ηηο αμίεο ηνπ παξειζφληνο ελζαξθσκέλεο ζε κεγάινπο 

αζελαίνπο άλδξεο.   

Ώπηή ε ηφζν απνθαζηζηηθή ζηξάηεπζε μαλαβξίζθεηαη ζηνλ Πιάησλα ηνλ θσκηθφ, 

ηνπ νπνίνπ νη θσκσδίεο  θέξνπλ θάπνηε σο ηίηιν ηα νλφκαηα ησλ δεκαγσγψλ 

(‘Υπέξβνινο, Κιενθῶλ). Πξφθεηηαη ινηπφλ ζαθψο γηα ζεκάδη ησλ θαηξψλ. Ώληηζηνηρεί 

πξνο ηελ έληνλε πνιηηηθή δσή ηεο επνρήο ηνπ πνιέκνπ θαη θαίλεηαη λα ακβιχλεηαη 

ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ επφκελνπ αηψλα. ην εμήο ε θσκσδία, ε ιεγφκελε 

Μέζε (κε ζπγγξαθείο φπσο ν Ώληηθάλεο ή ν Ώιέμηο απφ ηνπο Θνπξίνπο), ε Νέα 

Κσκσδία θαηφπηλ (κε ηνλ Μέλαλδξν) έκειιε λα παξαρσξήζεη ηελ πνιηηηθή ζηνπο 

ξήηνξεο, γηα λα εμειηρζεί φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ θσκσδία ίληξηγθαο ή ηελ 

απεηθφληζε ραξαθηήξσλ. Δ θσκσδία θαηά ην πξφηππν ηνπ Ώξηζηνθάλε θαίλεηαη λα 
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είρε ζπλδεζεί, φπσο θαη ε ηξαγσδία, κε ηελ πνιηηηθή άλζεζε ηεο Ώζήλαο. Μεηά ηελ 

παξαθκή ηεο νχηε ε κηα νχηε ε άιιε επέδεζαλ.
23

 

 

Ο Αρηζηοθάλες θαη ο θφκηθός ήρφας  

 

Σα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ Ώξηζηνθάλε πέξαζαλ κέζα ζε εηξεληθφ 

πεξηβάιινλ. Δ πλεπκαηηθή παξαγσγή ησλ Ώζελψλ βξηζθφηαλ ζην απφγεηφ ηεο. Ο 

Ώηζρχινο πέζαλε ην 460, ελψ ν νθνθιήο βξηζθφηαλ ζηελ πεξίνδν ηεο αθκήο ηνπ θαη 

ν Βπξηπίδεο άξρηδε λα γξάθεη ηηο πξψηεο ηνπ ηξαγσδίεο.  Βίλαη ε επνρή πνπ νη 

ζνθηζηέο δηαθεξχζζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ζπδεηνχλ κε ην σθξάηε. ηελ πνιηηηθή 

ζθελή δέζπνδε ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Πεξηθιή, ελψ ζηελ Ώθξφπνιε είραλ ζηεζεί ηα 

πξψηα ιακπξά κλεκεία ηνπ πνιηηηζκνχ. ηελ Ώγνξά νη ζπδεηήζεηο ήηαλ πςεινχ 

πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ θαη είραλ ήδε γξαθηεί κεξηθά απφ ηα κεγαιχηεξα έξγα ηεο 

παγθφζκηαο ινγνηερλίαο.  

ηαλ ν Ώξηζηνθάλεο αξρίδεη λα γξάθεη ηα έξγα ηνπ, ε Ώζελατθή Αεκνθξαηία έρεη 

αξρίζεη λα θιπδσλίδεηαη απφ ην θνβεξφ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν. Ο πνηεηήο ζα 

ελαληησζεί ζε θάζε λενηεξηζκφ, ζα ππεξαζπηζηεί ηελ αξραία παηδεία θαη ηα παιαηά 

ηδαληθά θαη ζα εξγαζηεί ππέξ ηεο εηξήλεο.  

Δ ειεπζεξία πνπ παξείρε ζηνπο θσκηθνχο πνηεηέο ε Αεκνθξαηία ηνπο έδηλε ην 

δηθαίσκα λα δηαθσκσδνχλ ειεχζεξα φπνηνλ ήζειαλ, ρσξίο θφβν. Ώπφ ηε δεθηηθή 

απηή ζάηηξα δε γιίησζε νχηε ν ίδηνο ν Πεξηθιήο. Ο λφκνο κε ηνλ νπνίν πξνζπάζεζαλ 

νη πνιηηηθνί λα πεξηνξίζνπλ ηελ πξνζσπηθή ζάηηξα, ην 440 θαη ην 415 π.Υ., θαίλεηαη 

πσο νπζηαζηηθά δε ιεηηνχξγεζε.  

Δ πνίεζε ηνπ Ώξηζηνθάλε θπξηάξρεζε ζηελ θσκηθή ζθελή γηα κηζφ πεξίπνπ 

αηψλα. Μεηά ηελ είζνδν ηνπ Λπζάλδξνπ ζηελ Ώζήλα ην 404 π.Υ. ν πνηεηήο 

αλαγθάζηεθε λα πεξηνξίζεη ηελ ζάηηξά ηνπ θαη ηα πνιηηηθά ζθψκκαηα. Οη δχν 

ηειεπηαίεο θσκσδίεο ηνπ αλήθνπλ ήδε ζηε ιεγφκελε Μέζε Κσκσδία.              

Ο θσκηθφο πνηεηήο πίζηεπε πσο κε ηε ζάηηξά ηνπ ζα βειηηψζεη ηα θαθψο θείκελα, 

ζα πξνθπιάμεη ηελ πφιε απφ άζηνρεο επηινγέο θαη ζα βνεζήζεη ηνπο ζπκπαηξηψηεο 

ηνπ λα γίλνπλ θαιχηεξνη. Ο ξφινο ηεο θσκσδίαο είλαη παηδαγσγηθφο θαη νη ζπκβνπιέο 

πνπ δίλεη ν ρνξφο είλαη ζνθέο: ηόλ ἱεξόλ ρνξόλ δίθαηόλ ἐζηη ρξεζηά ηῇ πόιεη 

μπκπαξαηλεῖλ θαί δηδάζθεηλ. 
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Romilly (1988) : ζει.  142-143    
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Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ Ώξηζηνθάλε είλαη λα πξνθαιέζεη ην αβίαζην γέιην 

ησλ ζεαηψλ, λα ηνπο δηαζθεδάζεη θαη λα θεξδίζεη έηζη ην πξψην βξαβείν, αιιά δελ 

μερλά φηη ν πνηεηήο είλαη θαη δάζθαινο. Δ πξαγκαηηθή πνίεζε απνβιέπεη ζηε 

κφξθσζε θαη ζηελ παηδεία ηνπ αηφκνπ. ηνπο Βαηξάρνπο, φηαλ ν Ώηζρχινο ξσηά γηα 

πνην ιφγν είλαη αλάγθε λα ζαπκάδεη θαλείο ηνλ πνηεηή, ν Βπξηπίδεο απαληά:  

Γεμηόηεηνο θαί λνπζεζίαο, ὅηη βειηίνπο ηε πνηνῦκελ ηνύο ἀλζξώπνπο ἐλ ηαῖο πόιεζηλ· 

ηνικά ινηπφλ λα πεη απηφ πνπ είλαη δίθαην γηα ηελ πφιε (Ἀραξλῆο, ζη. 665).       

Ώπνδνθηκάδεη ηελ αδηαιιαμία ηεο δεκνθξαηίαο, φηαλ δε ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηνπο έληηκνπο πνιίηεο. αηηξίδεη πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο, ειέγρεη θαη θαπηεξηάδεη 

ηνπο ηζρπξνχο πνιηηηθνχο ηεο επνρήο ηνπ. Παίξλεη ζέζε κπξνζηά ζε φια ηα 

θνηλσληθά, ζξεζθεπηηθά θαη εζηθά πξνβιήκαηα. Αηδάζθεη, δηαζχξεη, δηαθσκσδεί, 

αιιά θπξίσο θαπηεξηάδεη ηα ήζε κε ην γέιην. Ο Ώξηζηνθάλεο εθθξάδεη ηνλ πφλν ηνπ 

έληηκνπ Ώζελαίνπ πνιίηε πνπ κάρεηαη ελάληηα ζηνλ μεπεζκφ ηεο Αεκνθξαηίαο.               

Ο Ώξηζηνθάλεο πκλεί ηηο παιηέο παξαδφζεηο θαη ηελ αξραία παηδεία. Βγθσκηάδεη 

ηνλ απιφ αγξφηε θαη ηηο θπζηθέο ραξέο ηεο δσήο. ηαλ δελ θαηνξζψλεη λα βξεη ηελ 

επηδησθφκελε επηπρία, ρξεζηκνπνηεί ηε θαληαζία ηνπ θαη πεηπραίλεη λα 

απειεπζεξσζεί απφ ηε δπζάξεζηε πξαγκαηηθφηεηα.
24

 

Δ Ώζελατθή Πνιηηεία ηίκεζε ηνλ Ώξηζηνθάλε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηνλ 

ζηεθάλσζε κε έλα θιαδί ειηάο, ην 405. Ώθφκε θαη ν Πιάησλ, πνπ αληηπαζνχζε ηελ 

θσκσδία θαη θαηαδίθαδε ηε «ζεαηξνθξαηία», φπσο έιεγε, ηίκεζε ηνλ πνηεηή καο. ην 

ηέινο ηνπ Σπκπνζίνπ, φηαλ πηα φινη έρνπλ απνθνηκεζεί, ζπλερίδνπλ λα ζπδεηνχλ γηα 

ηε δξακαηηθή πνίεζε κφλν ν σθξάηεο, ν Ώγάζσλ θαη ν Ώξηζηνθάλεο. Μεηά ην 

ζάλαην ηνπ πνηεηή, ην 385 π.Υ.,  ιέγεηαη φηη ν Πιάησλ ηνπ αθηέξσζε έλα σξαηφηαην 

επίγξακκα: Αἱ Φάξηηεο ηέκελόο ηη ιαβεῖλ ὅπεξ νὐρί πεζεῖηαη δεηνῦζαη ςπρήλ εὖξνλ 

Αξηζηνθάλνπο. 

 

Η θφκηθή ηέτλε ηοσ Αρηζηοθάλε  

 

Κάπνηεο θσκσδίεο ηνπ Ώξηζηνθάλε, σζηφζν, έρνπλ πεξάζεη κε επηηπρία ηε 

δνθηκαζία ηνπ ρξφλνπ: απφ ηα 44 έξγα πνπ ηνπ απνδίδνληαη, ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα 

ην έλα ηέηαξην ηνπ έξγνπ ηνπ, πνζνζηφ πνιχ κεγαιχηεξν απφ αληίζηνηρν ησλ 

ηξαγηθψλ. Ώπηφ ην γεγνλφο είλαη πνιχ πεξίεξγν, γηαηί κεηαμχ ησλ ινγνηερληθψλ 
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έξγσλ νη θσκσδίεο είλαη ην είδνο εθείλν πνπ εμαθαλίδεηαη γξεγνξφηεξα: ζπλήζσο 

πεζαίλνπλ καδί κε ηελ επνρή ηελ νπνία ζαηηξίδνπλ. Καη ηα έξγα ηνπ Ώξηζηνθάλε 

είλαη νη αξραηφηεξεο θσκσδίεο πνπ έρνπλ δηαζσζεί, ελψ ην είδνο ζην νπνίν αλήθνπλ, 

ε Ώξραία Κσκσδία, πέζαλε ρσξίο άκεζνπο απφγνλνπο. 

Βπηπιένλ, ν Ώξηζηνθάλεο είλαη έλαο απφ ηνπο ειάρηζηνπο θιαζζηθνχο 

θσκσδηνγξάθνπο πνπ παίδνληαη αθφκε-κε κεγάιε κάιηζηα επηηπρία. Έηζη θάζε 

θαινθαίξη ζηα θεζηηβάι θιαζζηθνχ ζεάηξνπ ηεο Βιιάδαο ή ηεο Εηαιίαο, ζηελ Ώζήλα, 

ζηελ Βπίδαπξν ή ζηε Ασδψλε, ζηελ Έγεζηα ή ζηηο πξαθνχζεο, ζην πξφγξακκα 

πεξηιακβάλνληαη ηφζα έξγα ηνπ Ώξηζηνθάλε φζα φισλ καδί ησλ ππφινηπσλ αξραίσλ 

δξακαηνπξγψλ. Πνιινί ιφγνη κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ απηφ ην θαηλφκελν: ν 

Ώξηζηνθάλεο ζπγθεληξψλεη ζην έξγν ηνπ φιεο ηηο ηδηφηεηεο θαη φιεο ηηο απνρξψζεηο 

ηνπ θσκηθνχ ζηνηρείνπ, κηα απαξάκηιιε ιεθηηθή εθεπξεηηθφηεηα, νμεία αίζζεζε 

παξαηήξεζεο θαη θξηηηθήο ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ, απφιπηε θπξηαξρία ησλ 

δξακαηνπξγηθψλ κέζσλ, θαη φια απηά ζπλδπαζκέλα κε ηελ ηειεηφηεξε πνίεζε.
25

 

Οη θσκσδίεο ηνπ Ώξηζηνθάλε είλαη πξννδεπηηθέο. Βίλαη θαζξέθηεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ηεο ηφηε Ώζήλαο, είλαη ε πξαθηηθή ηεο θαζεκεξηλήο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο θαη αηνκηθήο δσήο ηεο Ώζήλαο.  Ώπηφ ην «ηφηε», φκσο, ηεο Ώζήλαο, είλαη 

κηα επαλαιακβαλφκελε δηαηψληα θαηάζηαζε θαη νη θσκσδίεο ηνπ Ώξηζηνθάλε έγηλαλ 

«πεξηεθηηθά ηεο ζχκβνια», πνπ κεηέηξεςαλ ην «ηφηε» ζε «πάληνηε απαληαρνχ». 

Ο Ώξηζηνθάλεο ήηαλ κηα πξφσξα αλαπηπγκέλε θαη εξγαηηθφηαηε κεγαινθπΎα, 

φζν θαη αλ άιινη ζχγρξνλνί ηνπ θσκσδηνγξάθνη «ππήξμαλ» κεξηθέο θνξέο θαιχηεξνί 

ηνπ.  Σνπ Ώξηζηνθάλε ε θαηαγξακκέλε ππεξνρή είλαη φηη:   

-δεκηνχξγεζε ηελ πνιηηηθή θσκσδία 

-άιιαμε ηε ζεκαηνινγία ηεο 

-πξφζζεζε άιια θσκηθά επξήκαηα θαη επέδεημε άιιν θσκηθφ ήζνο 

-θξφληηζε θαη επέκεηλε ζε γιψζζα  ιεπηή θαη θαιιηεξγεκέλε 

-νη ππνζέζεηο ησλ έξγσλ ηνπ έρνπλ πνηεηηθή ζχιιεςε  

-νη ζέζεηο ηνπ έρνπλ αβίαζηεο θνηλσληθέο αηηηνινγίεο θαη θηινζνθηθέο 

πξνεθηάζεηο 

-ην θξηηηθφ ηνπ πξίζκα είλαη άκεζα πνιηηηθφ θαη θαζφινπ ζρεδφλ θνκκαηηθφ, 

-ην θσκηθφ ηνπ ήζνο είλαη πνιηηηζκέλν 

-ηα θσκηθά επξήκαηα είλαη εχρπκα θαη θαηαιπηηθά 
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-ε ζάηηξά ηνπ νχηε κεξνιεπηηθή νχηε πξνθαηεηιεκκέλε είλαη. 

ιεο νη θσκσδίεο ηνπ Ώξηζηνθάλε έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ θαηαζιηπηηθή 

επηθαηξφηεηα θαη κε ηα γεγνλφηα ή κε ηα πξνβιήκαηα/ θαηλφκελά ηεο, φκσο δελ 

κέλνπλ εληνπηζκέλεο θαη πεξηνξηζκέλεο κφλν ζην επίθαηξν. Πξνρσξνχλ πέξα απ’ 

απηφ θαη γεληθεχνπλ θαη δεκηνπξγνχλ ζχκβνια. Οη Νεθέιεο ζαηηξίδνπλ ηηο δηαθνξέο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηδεψδνπο παηδείαο, αλάκεζα ζε δχν επνρέο, ζε δχν αληηηηζέκελεο 

λννηξνπίεο. 
26

 

Σα έξγα ηνπ Ώξηζηνθάλε είλαη σο επί ην πιείζηνλ θαη ζαηπξηθά έξγα. Δ ζάηηξα 

ηνπ Ώξηζηνθάλε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζθιεξή, θαπηεξή, ακείιηρηε θαη 

απεπζχλεηαη ηφζν ζε πξφζσπα φζν θαη ζε θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ φπνπ εθείλνο 

έδεζε. Δ ζάηηξα ηνπ έρεη σο ζθνπφ θαη παξέρεη ηελ ειπίδα πσο ζα ρηππήζεη ην θαθφ 

θαη ζα βειηηψζεη ηηο θαηαζηάζεηο απηέο. Θα επηθέξεη κε άιια ιφγηα ηε ζσηεξία. 
27

 

Δ ζάηηξα ηεο αξηζηνθάλεηαο θσκσδίαο είρε εθηνμεχζεη ηα βέιε ηεο ελαληίνλ ηνπ 

σθξάηε θαη ησλ ζνθηζηψλ, φπσο θαη ελαληίνλ ηνπ Βπξηπίδε, γηαηί κε ηηο 

λεσηεξηζηηθέο ηνπο ηδέεο γηα ηνπο ζενχο, ηνλ άλζξσπν θαη ηηο αμίεο γεληθά 

δηαηάξαζζαλ ηα κέρξη ηφηε παξαδεδνκέλα. ,ηη κέρξη ηελ επνρή ηνπο ήηαλ 

θαζηεξσκέλν θαη αλακθηζβήηεην, ην ππέβαιιαλ ηψξα ζε απζηεξφ έιεγρν ηεο 

ινγηθήο.
28

 

Ο θσκηθφο απηφο πνηεηήο γλψξηδε πσο ήηαλ δάζθαινο θαη νδεγφο ηνπ θαηξνχ ηνπ. 

Βίρε ηελ ηάζε λα επηζπκεί λα «μππλήζεη» ηνπο θαηνίθνπο ηεο Ώζήλαο θαη λα ηνπο 

πξνθπιάμεη απφ ζηξαβνπαηήκαηα. Ώθφκα επηζπκνχζε λα πάξεη ηελ πξψηε ζέζε 

ζηνπο δξακαηηθνχο αγψλεο πνπ δηεμάγνληαλ θαηά ηελ πεξίνδν φπνπ έδεζε. Σν 

δηθαίσκά ηνπ λα ειέγρεη θαη λα θαπηεξηάδεη ήηαλ γηα απηφλ ηεξφ, θαζψο πήγαδε απφ 

παιηέο δπλαηέο ιατθέο ξίδεο.
29

 

Ο Ώξηζηνθάλεο ππεξεθαλεχνληαλ γηα δχν πξάγκαηα. Σν πξψην ήηαλ «ην 

αδάκαζην ζάξξνο ηνπ ζηε ζάηηξα ησλ ηζρπξψλ ηεο εκέξαο θαη ην δεχηεξν ηα 

πξσηφηππα επξήκαηα ηεο θαληαζίαο ηνπ». Δ ζάηηξα πνπ δεκηνχξγεζε ν Ώξηζηνθάλεο 

πήγαδε απφ ηα γεγνλφηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ θαη γηα απηφ ην ιφγν ηα έξγα ηνπ ήηαλ 

δπζθνινλφεηα έμσ απφ ηνλ ηφπν ηνπ θαη καθξηά απφ ηε ζηηγκή εθείλε φπνπ 

γελλήζεθαλ. 
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ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ζάηηξαο πνπ απνηειεί 

θεληξηθφ ζέκα ηεο θσκσδίαο θαη ηεο ζάηηξαο πνπ ππάξρεη ζε νξηζκέλνπο κφλν 

ζηίρνπο ηεο θσκσδίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζάηηξα πνπ απνηειεί θεληξηθφ ζέκα κηαο 

θσκσδίαο, απιψλεηαη απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηνπ έξγνπ ή ηνπιάρηζηνλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζθελέο ηνπ έξγνπ θαη αλαπηχζζεη ζαηηξηθά ηε δξάζε, θαζψο 

επίζεο θαη ηηο ελέξγεηεο ελφο πξνζψπνπ, ήξσα. 

ε αληίζεζε νη ζηίρνη ελφο έξγνπ θσκσδίαο αλαπηχζζνληαη γηα θάπνην πξφζσπν 

πνπ δελ θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζην θχξην ζψκα ηνπ έξγνπ ηε δεχηεξε πεξίπησζε 

αλήθεη θαη ν σθξάηεο, ηνλ νπνίν ν Ώξηζηνθάλεο δηαθσκσδεί ζηελ θσκσδία Νεθέιεο 

πνπ ζα αλαιπζεί ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
30

 

Σν έξγν ηνπ Ώξηζηνθάλε κε ην πιήζνο ησλ αλαθνξψλ ή ησλ ππαηληγκψλ ζε 

ζπγθαηξηλά ηνπ ζηνηρεία δελ είλαη βέβαηα επθνιναλάγλσζην, θαζψο πξφζσπα θαη 

θαηαζηάζεηο πνπ ηνπ έδσζαλ ην πιηθφ ησλ θσκσδηψλ ηνπ είλαη πεξηπηψζεηο ηφζν 

καθξηλέο γηα ην ζχγρξνλν καο ζεαηή ή  αλαγλψζηε. Οπσζδήπνηε ν θαηάιιεινο 

ζρνιηαζκφο επηκέξνπο ζηνηρείσλ βνεζά απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ αλάγλσζε απ’ φζν 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θσκσδηψλ απηψλ. Γηα ηελ άξζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ ζεαηή 

έρνπλ επηλνεζεί θαηά θαηξνχο ακθηζβεηήζηκεο αμίαο ζπδεηήζηκνη «εθζπγρξνληζκνί», 

πνπ νπσζδήπνηε καο δίλνπλ δηαζθεπέο ησλ αξρηθψλ έξγσλ. Πάλησο, αδηαζθεχαζηνο 

ή δηαζθεπαζκέλνο, ν Ώξηζηνθάλεο δελ παχεη λα ηέξπεη θαη λα ελεξγνπνηεί ζηνραζηηθά 

ην ζχγρξνλν ζεαηή ή αλαγλψζηε.  

Ο Ώξηζηνθάλεο απεπζπλφηαλ θαη ζην κάηη αιιά θαη ζην απηί ηνπ ζεαηή, γηα λα 

ηνλ θάλεη λα γειάζεη. Οπηηθά δηαζθέδαδε ηνπο ζεαηέο ηνπ εθεπξίζθνληαο παξάδνμεο 

θαη αιινπξφζαιιεο θνξεζηέο, βάδνληαο ηνπο ραξαθηήξεο λα θάλνπλ αζηείεο 

ρεηξνλνκίεο θαη ρσξαηά πέξα απφ απηά πνπ απαηηνχζε απζηεξά ε πινθή ηνπ έξγνπ, 

θαη κπιέθνληαο ηνπο ζε μεθαξδηζηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο φηαλ ν Αηφλπζνο βξίζθεηαη 

λα καζηηγψλεηαη ζαλ δνχινο. Ώπηφ ην είδνο ηεο θσκσδίαο ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί 

θαη κφλν κε παληνκίκα, φπσο ζε βνπβφ θηλεκαηνγξάθν. 

Ώιιά ν Ώξηζηνθάλεο είλαη πξσηίζησο έλαο αξηζηνηέρλεο ηνπ ιφγνπ. Καη γηα καο 

εηδηθά ηνπο ζχγρξνλνπο αλαγλψζηεο ην πξνθνξηθφ ηνπ ρηνχκνξ είλαη πνπ κεηξάεη 

πεξηζζφηεξν. ην πξνθνξηθφ ρηνχκνξ θαίλεηαη ε μερσξηζηή καζηνξηά ηνπ 
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Ώξηζηνθάλε, πνπ θαηέρεη ζρεδφλ θάζε γλσζηφ κέζν ηθαλφ λα θάλεη ηνλ θφζκν λα 

γειάζεη.
31

 

Ο Ώξηζηνθάλεο εμαπνιχεη επίζεζε ζηε ζνβαξφηεηα θαη ηε λεθαιηφηεηα ηνπ 

θνηλνχ ηνπ ηαπηφρξνλα, κε φια ηα θσκηθά φπια πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ-φζν 

πεξηζζφηεξν ηφζν θαιχηεξα- θαη πξνηηκά λα πξνθαιεί έλα γεληθφ παλδαηκφλην 

θεθηνχ, παξά λα αξθείηαη ζηηο κεηξεκέλεο δφζεηο επηζεηηθνχ πλεχκαηνο θαη 

θαληαζίαο, πνπ πξνηηκνχλ νη πην ζρνιαζηηθνί ζπγγξαθείο. Βίλαη κε άιια ιφγηα 

πνηεηήο ηεο αθζνλίαο θαη ηνπ νξγαζκνχ, φρη ηεο αθξηβείαο θαη ηεο εγθξαηείαο.     

’ απηφ ην ζεκείν είλαη πξαγκαηηθά ν αληηπξνζσπεπηηθφο πνηεηήο ηεο Παιαηάο 

Κσκσδίαο, ζε αληίζεζε  κε ηε Νέα. Γηαηί αξρηθά ε Παιαηά Κσκσδία πξνέθπςε απφ 

έλα κείγκα γηνξηηλνχ μεθαληψκαηνο, πξσηφγνλσλ ηειεηψλ γνληκφηεηαο θαη 

αληαιιαγήο εζηκνηππηθψλ ηειεηψλ γνληκφηεηαο θαη αληαιιαγήο εζηκνηππηθψλ 

χβξεσλ. Θα καο νδεγνχζε πνιχ καθξηά ην λα πξνζπαζήζνπκε εδψ λα αλαιχζνπκε 

ηηο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζεκειηψλεηαη ε θσκηθή ηερληθή ηνπ Ώξηζηνθάλε. Σν 

αιιφθνην, ην απξνζδφθεην, ε αλαηξνπή ησλ πάλησλ, ε ππεξβνιή, ε κεηάπησζε, ε 

αηαμία, ε παξαδνμφηεηα, ε κίκεζε, ε αλνεζία, ην άζεκλν, ν ριεπαζκφο, ε 

πιεζσξηθφηεηα, ε δηαζηξέβισζε, ν παξαινγηζκφο, ε ειηζηφηεηα, ε θιπαξία, ε 

παξαπιάλεζε ηνπ θνηλνχ, ε ζπληξηβή ησλ ππεξήθαλσλ ή δπλαηψλ πξνζψπσλ, ε 

θαηλνηνκία, ε ζχγρπζε, ε εμαπάηεζε, ηα θαπξίηζηα, ε πεξηθξφλεζε ησλ θαζψο πξέπεη 

ζπκβάζεσλ, ηα παηδηαξίζκαηα-απηά θαη άιια πξνηεξήκαηα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

ηερληθή θάζε πξνηθηζκέλνπ θσκσδηνγξάθνπ λα πξνθαιέζνπλ ην γέιην, θαη 

βξίζθνληαη ζε φιεο ηηο θσκσδίεο ηνπ Ώξηζηνθάλε. Γηα λα πξνθιεζεί γέιην, φια ηα 

κέζα είλαη ζεκηηά.
32

 

Δ θσκσδία επηηίζεηαη ζ’ απηνχο πνπ ηεο πξνθαινχλ νξγή θαηά πεξίζηαζε: ζε 

πνιηηηθνχο άλδξεο, ππεχζπλνπο γηα ηνλ πφιεκν, φπσο ζηνλ Κιέσλα, ζηνλ Λάκαρν, ζ’ 

απηφλ ηνλ γεινίν ςεπηνπαιιεθαξά, ζ’ απηνχο πνπ γηα θέξδνο ζηέιλνληαη θάπνπ σο 

πξεζβεία κε έμνδα ηεο πφιεο, ζηνπο ζπθνθάληεο, απηή ηελ πιεγή ηεο Ώζήλαο, ζηνπο 

δηαλννχκελνπο ηνπ ζπξκνχ, ηνλ σθξάηε, ηνλ Βπξηπίδε θαη ηνλ Ώγάζσλα, ζηνπο 

ηεξείο θαη ηνπο κάληεηο… Έηζη, φιε ε Ώζήλα ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ. παξειαχλεη κέζα απφ 

πεηξάγκαηα, πξνο ηέξςε ηνπ θνηλνχ.  

Ώπφ ηελ πιεπξά καο πηζηεχνπκε φηη δε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ν πνηεηήο σο ην 

θεξέθσλν κηαο δεδνκέλεο πνιηηηθήο ζέζεο. Σν θσκηθφ αξθεί γηα λα επηβάιιεη ην 
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ριεπαζκφ ησλ πξνζψπσλ ηεο πξψηεο γξακκήο. Λακβάλεη αθνξκή απφ ηελ 

επηθαηξφηεηα γηα λα ςέμεη, ζην φλνκα ηνπ παιηνχ θαινχ θαηξνχ, απηνχο πνπ δίλνπλ 

ηελ εληχπσζε φηη ζπλσκνηνχλ ελαληίνλ ηεο επηπρίαο ησλ πνιιψλ. Μαζηηγψλεη 

απηνχο πνπ θπβεξλνχλ, ηηο δηαζεκφηεηεο ηεο ζηηγκήο ή ηηο γπλαίθεο. Κάλεη 

θαηάρξεζε ρηππεηψλ ιέμεσλ, ηεο εχθνιεο θάξζαο, ηεο αηζρξήο ρεηξνλνκίαο: απηέο 

είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο απνιαχζεηο ηνπ ζεάηξνπ. Οη θσκσδίεο σζηφζν ηνπ 

Ώξηζηνθάλε είλαη πάλσ απ’ φια δεκηνπξγίεο κηαο ειεχζεξεο θαληαζίαο.  

Ο Ώξηζηνθάλεο, φπσο θαη ν Rabelais, αξέζθεηαη ζε αηειείσηεο απαξηζκήζεηο, 

εμαζθεί ηελ ηέρλε ηεο αλάκεημεο θαη ηεο αζπκθσλίαο. Άιινηε ζπγθαιεί φια ηα 

ζεξάκαηα θαη ηα ςάξηα ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ θαη θάλεη λ’ αλαδχεηαη ζηε ζθελή, 

κφλν κε ηε δχλακε ησλ ιέμεσλ, κηα ρψξα επδαηκνλίαο. Άιινηε πξνθαιεί ην γέιην, 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηα ηερλάζκαηα αζπκθσλίαο. Αηαζθεδαζηηθνί λενινγηζκνί, 

αλαπάληερνη αζηετζκνί, παηρλίδηα χθνπο θαη παξσδίεο ηξαγηθψλ ζηίρσλ, φινη απηνί νη 

ηξφπνη πνπ απειεπζεξψλνπλ ηελ ηιαξφηεηα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

παξάδνμνπ θφζκνπ, παξακνξθσκέλνπ, εμσπξαγκαηηθνχ. Χζηφζν ν πνηεηήο απηφο ν 

νπνίνο παίδεη κε ην πξαγκαηηθφ ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα ζηελ θπξηνιεμία ηεο.
33

 

Ώπφ ηα πξψηα θηφιαο έξγα ηνπ, ν Ώξηζηνθάλεο ρξεζηκνπνηεί ηηο πεξηζζφηεξεο 

δξακαηνπξγηθέο ηερληθέο πνπ ζπλαληάκε ζην έξγν ηνπ ελ γέλεη: ε ππφζεζε βαζίδεηαη 

ζε έλα ζπιινγηζκφ θαη μεθηλάεη κε βηαηφηεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνιφγνπ θάζε 

θσκσδίαο, ν ήξσαο ζέηεη έλα παξάδνμν πιελ ινγηθφ θαη επθπέο αμίσκα, μεθεχγεη απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνλ πεξηβάιιεη ράξε ζε απηφλ αθξηβψο ην ζπιινγηζκφ, ηνπ 

νπνίνπ ην ζπκπέξαζκα ηνπ ρξεζηκεχεη σο θιεηδί γηα ηελ πξφζβαζε ζε κηα λέα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ θπξηεχεη ηε ζθελή. Παξνπζηάδεηαη ηφηε κηα ηεξάζηηα κεηαθνξά 

ηεο δσήο, κηα επξεία εηθφλα, ζηελ νπνία ζπλεηζθέξνπλ ν δηάινγνο, ηα πξφζσπα θαη ε 

ζθελνζεζία. Ώπηή αθξηβψο ε κεηαθνξά απνηειεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θσκηθήο 

κπζνπιαζίαο ηνπ Ώξηζηνθάλε θαη δηαζθεδάδεη ηνπο ζεαηέο ηεο θαζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ παξακέλεη ζε δεχηεξν επίπεδν. Δ ηερληθή πνπ αθνινπζεί ν 

Ώξηζηνθάλεο είλαη ινηπφλ ε αληίζεηε εθείλεο ζηελ νπνία είκαζηε ζπλεζηζκέλνη. ηε 

ζθελή παξηζηάλεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα, θνξησκέλε φκσο κε ζχκβνια ή 

ππνλννχκελα. Δ θσκσδία ηνπ Ώξηζηνθάλε δελ είλαη έλαο θαζξέθηεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ώληηζέησο, ν ζεαηήο θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα άικα κέζα 
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απφ ηνλ θαζξέθηε, θαη ε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνπ παξνπζηάδεηαη μεθεχγεη απφ 

ηνπο ζπλήζεηο θαλφλεο. 

Δ θσκσδία ηνπ Ώξηζηνθάλε δεκηνπξγεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαλ αλάπνδν 

θφζκν πνπ  βαζίδεηαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή  αλαηξνπή ησλ ηξερνπζψλ αμηψλ. πνηνο 

ζέιεη ινηπφλ λα πεηχρεη ζηνλ θφζκν απηφ πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζ’ απηφ ην βαζηθφ 

αλαπνδνγχξηζκα: ππάξρεη θάηη ιίγν απφ ην Dr Jekyll θαη πνιχ απφ ην Mr Hyde ζε 

θάζε αξηζηνθαληθφ ήξσα. Μεξηθά δεπηεξεχνληα πξφζσπα παίδνπλ θακηά θνξά ηφζν 

ζεκαληηθφ ξφιν, πνπ ζρεκαηίδνπλ κε ηνλ πξσηαγσληζηή θσκηθφ δεχγνο.  

Πξφθεηηαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο γηα πξφζσπα θαληαζηηθά, αληηπξνζσπεχνπλ 

φκσο ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο, ελψ, αληηζέησο θάπνηνη πνιχ πξαγκαηηθνί 

Ώζελαίνη, πνπ επαλέξρνληαη απφ θσκσδία ζε θσκσδία, είλαη κεξηθέο θνξέο έλα είδνο 

«απνθηεκάησλ» ζηε δηάζεζε ηνπ πνηεηή θαη γίλνληαη κε ηελ επεμεξγαζία ζηελ νπνία 

ηνπο ππνβάιιεη, πξφζσπα ζρεδφλ θαληαζηηθά, κε ηνλ Βπξηπίδε λα είλαη ην πην 

ζχλζεην παξάδεηγκα ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ απηήο ηεο κεηαηξνπήο.
34

 

 

Η γιώζζα ηοσ Αρηζηοθάλε  

 

Με βάζε ηα έξγα ηνπ κπνξεί θαλείο λα ζρεκαηίζεη κηα ηδέα γηα ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ, δε ζα κπνξνχζε φκσο έηζη λα θαληαζζεί ηνλ αζπλήζε ιεθηηθφ 

πινχην ηνπ Ώξηζηνθάλε, πνπ άιισζηε θακηά κεηάθξαζε δελ κπνξεί λα απνδψζεη. 

Βπηλνεί ιέμεηο, ηηο ζπλδέεη, δηαζθεδάδνληαο κε ην λα δεκηνπξγεί ηέξαηα, πνπ θάπνηε 

θαηαιακβάλνπλ νιφθιεξν ην ζηίρν. Ώλακεηγλχεη ηα ινγνπαίγληα, ηηο ρνληξέο θάξζεο, 

ηηο ιπξηθέο εθηξνπέο, ηηο παξσδίεο, ην γεκάην εηθφλεο χθνο: θάζε ρσξίν κνηάδεη κε 

κηα εθζακβσηηθή αλζνδέζκε φισλ ησλ δηαθφξσλ ηερληθψλ κέζσλ θαη ζ’ απηφλ ε 

ρνληξνθνπηά είλαη σκή, ρσξίο πνηέ ην χθνο λα έρεη ηίπνηα ρπδαίν.
35

 

Σα ειιεληθά ηνπ Ώξηζηνθάλε παξνπζηάδνπλ αζπλήζηζηε πνηθηιία. Άιινη Έιιελεο 

ζπγγξαθείο ηείλνπλ λα πεξηνξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε έλα ζηαζεξφ επίπεδν χθνπο. Ο 

Ώξηζηνθάλεο ρξεζηκνπνηεί φξνπο απφ ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα δίπια ζην επίζεκν 

χθνο πεδνχ ιφγνπ θαη ηελ πνίεζε. Βθθξάδεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

ραξαθηήξσλ ηνπ κε ηηο πην πνηαπέο κα θαη ηηο πην κεγαιφπξεπεο θξάζεηο πνπ κπνξεί 
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θαλείο λα θαληαζηεί. Αηεπξχλεη κάιηζηα ηα φξηα ηεο γιψζζαο ηνπ θαηξνχ ηνπ 

πιάζνληαο πνιιέο θαηλνχξηεο ιέμεηο.
36

 

Ο πνηεηήο παίδεη κε ηε γιψζζα: νλνκαηίδεη πξφζσπα ησλ έξγσλ ηνπ κε 

παξαθζνξά νλνκάησλ ζπγρξφλσλ ηνπ πξνζψπσλ πνπ δέρνληαη ηα ζαηηξηθά βέιε ηνπ. 

Βθκεηαιιεχεηαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ παξερήζεσλ. πλδπάδεη ην πιηθφ ηνπ 

θαζεκεξηλνχ ιφγνπ κε ηνπο ζεζαπξνχο ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ. πζζσξεχεη 

εηεξφθιεην γισζζηθφ πιηθφ, ρξεζηκνπνηεί λενινγηζκνχο θαη πιάζεη ζχλζεηεο ιέμεηο, 

κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη απίζαλα ιεμηινγηθά ηέξαηα.  

Ο Ώξηζηνθάλεο είλαη έλαο κεγάινο πνηεηήο. Κάπνηε ν πνηεηηθφο ιφγνο ηνπ θηάλεη 

ζε ιπξηθέο εμάξζεηο, ηδίσο κε ηα ζηφκαηα ησλ κειψλ ηνπ ρνξνχ. Πάληνηε ν ιφγνο ηνπ 

είλαη ρπκψδεο, παξαζηαηηθφο. Δ γιψζζα ηνπ είλαη ε πην δξνζεξή αηηηθή δηάιεθηνο, 

πνπ ηε κεηαρεηξίδεηαη κε πνηθίινπο γισζζηθνχο ηφλνπο, κε επδηάθξηηνπο ή 

δπζδηάθξηηνπο ππαηληγκνχο, κε ιεθηηθά παηρλίδηα, κε δεκηνπξγία λεφθνπσλ ζχλζεησλ 

ιέμεσλ, απφ ηηο νπνίεο θάπνηεο είλαη εθνχζηα ιεθηηθά ηεξαηνπξγήκαηα κε πνιιέο 

δεθάδεο ζπιιαβψλ.
37

 

Ο Ώξηζηνθάλεο ζπλεπψο αδηθείηαη, φηαλ ηνλ αλαθέξεηο κε πεξηιήςεηο. Ώπηφ 

κπνξεί επίζεο λα είλαη θαη απαηειφ, γηαηί δε ζα έπξεπε ίζσο θαλείο λα παίξλεη ηνηο 

κεηξεηνῖο φια φζα βάδεη ζην ζηφκα ησλ πξνζψπσλ ηνπ.
38

 

Τπάξρνπλ ρηππεηέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ έξγνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ: α) δηαιφγσλ θαη κνλφινγσλ (πνπ δίλνληαη ζε ηακβηθά 

ηξίκεηξα, ή ζε ηακβηθά, αλαπαηζηηθά ή ηξνρατθά ηεηξάκεηξα, β) ρνξηθψλ αζκάησλ κε 

θαζαξά ιπξηθά κέηξα, θαη γ) ρνξηθψλ ζρνιίσλ πάλσ ζηα δξψκελα, πνπ δίλνληαη κε 

βξαρχηεξνπο ηακβηθνχο ηξνρατθνχο ή αλαπαηζηηθνχο ζηίρνπο.
39

 

Ο Ώξηζηνθάλεο είλαη αλακθηζβήηεηα έλαο πνιχ κεγάινο πνηεηήο θσκσδηψλ. 

Απζηπρψο κε ηελ απψιεηα ησλ έξγσλ πξνγελέζηεξσλ ή ζπγρξφλσλ νκνηέρλσλ ηνπ 

δελ είλαη δπλαηή ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζή ηνπ ζην πιαίζην ηεο αξραίαο θαη ηεο κέζεο 

θσκσδίαο. Οπσζδήπνηε απφ ηελ άπνςε απηή είλαη ελδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ην 

πξφβιεκα ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζήο ηνπ ην γεγνλφο φηη δε λίθεζε πνιχ ζπρλά 

ζηνπο ζρεηηθνχο πνηεηηθνχο δηαγσληζκνχο. Αελ κπνξεί, ζπλεπψο, λα γίλεη αληίζηνηρα 

ιφγνο γηα αιιαγέο πνπ επέθεξε ζην ρψξν ηεο θσκσδίαο. Βπνκέλσο ζηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ζπλαηξνχληαη θιεξνλνκεκέλα θαη θαηλνηφκα 
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ζηνηρεία, πνπ βαζκηαία ππνρσξνχλ φζν πεξλνχκε απφ ηελ αξραία θάζε ηεο θσκσδίαο 

ζηε κέζε.
40

 

 

                                                           
40

 Μαπξφπνπινο (2008)  : ζει.  47-50 



24 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ  

 

ΑΙ ΓΙΣΣΑΙ ΝΔΦΔΛΑΙ 

 

Σν 423 π.Υ. ν Ώξηζηνθάλεο παξνπζίαζε ηηο Νεθέιεο ζηα Μεγάια Αηνλχζηα, φπνπ 

πήξε ην ηξίην βξαβείν. Πξψηνο ήξζε ν Κξαηίλνο κε ηελ Ππηίλε θαη δεχηεξνο ν 

Ώκεηςίαο κε ηνλ Κόλλν, πνπ θη απηφο εηρε σο ζέκα ηνπ ην σθξάηε.«Αἱ πξῶηαη 

Νεθέιαη  ἐδηδάρζεζαλ  ἐλ ἄζηεη ἐπί ἀξρνληνο Ἰζάξρνπ, ὅηε Κξαηῖλνο κέλ ἐλίθα Ππηίλῃ, 

Ἀκεηςίαο δε Κόλλῳ».  

Έηζη ν Ώξηζηνθάλεο αλαγθάζηεθε λα δηαζθεπάζεη θαη λα μαλαδνπιέςεη ην έξγν 

ηνπ ζε θάπνηα ζεκεία, πξηλ ην παξνπζηάζεη γηα δεχηεξε θνξά ζην αζελατθφ θνηλφ 

θαηά ηε δηάξθεηα  ησλ Μεγάισλ Αηνλπζίσλ ηνπ 422 π.Υ., δειαδή έλα ρξφλν 

αξγφηεξα. Ώιιά θαη ε ηχρε απηήο ηεο παξνπζίαζεο δελ ήηαλ θαιχηεξε. Δ ίδηα 

Τπφζεζε αλαθέξεη φηη ν Ώξηζηνθάλεο «ὠήζε  δεῖλ ἀλαδηδάμαη ηάο δεπηέξαο θαί 

ἀπνκέκθεζζαη ην ζέαηξνλ. Ἀπνηπρώλ δέ πνιύ κᾶιινλ θαί  ἐλ ηνῖο ἔπεηηα νύθέηη ηελ 

δηαζθεπήλ εἰζήγαγελ».  

Οη Νεθέιεο γξάθεθαλ δχν θνξέο. Σν θείκελν ηεο πξψηεο θνξάο είλαη απηφ πνπ 

παίρηεθε, αιιά δελ θέξδηζε θνηλφ θαη θξηηέο (423 π.Υ.) θαη πήξε κφλν ην ηξίην 

βξαβείν, παξ’ φιν πνπ ν Ώξηζηνθάλεο ην εθηηκνχζε θαη ην μερψξηδε. Σν θείκελν ηεο 

δεχηεξεο θνξάο είλαη απηφ πνπ ζψζεθε θαη είλαη ζπκπιεξσκέλν (κάιινλ) κε δχν 

ζθελέο: ηε ζθελή ηεο δηακάρεο Αίθαηνπ θαη Άδηθνπ Λφγνπ θαη ηε ζθελή ηεο 

ππξπφιεζεο ηεο ρνιήο ηνπ σθξάηε.
41

 

Δ απνηπρία ηνπ πνηεηή ζηελ  πξψηε παξάζηαζε αλάγθαζε ηνλ πνηεηή λα ηηο 

δηαζθεπάζεη, γηα λα ηηο παξνπζηάζεη θαη πάιη. Κη αλ είλαη ζήκεξα δχζθνιν λα 

ππνινγηζηεί ε έθηαζε ηεο δηαζθεπήο, φκσο θαλείο δελ ππάξρεη πνπ λα κπνξεί λα 

ακθηζβεηήζεη φηη ε παξάβαζε ζε απηέο ηηο Νεθέιεο, πνπ θξαηάκε, είλαη λέα. Σν 

θσλάδνπλ κφλνη ηνπο νη πξψηνη ζηίρνη ηνπο (518θ.ε.), πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηχρε ηεο 

πξψηεο παξαζηάζεσο. Αελ ζα ήηαλ δχζθνιν λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη ζηηο αξρηθέο 

Νεθέιεο, πνπ παξαζηάζεθαλ ην 423, είλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ αλαθεξφηαλ νχηε κηα 

θνξά ην φλνκα ηνπ Κιέσλα, θαη λα πξνζηέζεθε ζηε λέα κνξθή ηνπ έξγνπ, αθνχ πηα 
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είραλ θηάζεη ζηα απηηά ηνπ πνηεηή νη επηθξίζεηο  θαη ηα εηξσληθά ζρφιηα ησλ 

ζπκπνιηηψλ  ηνπ γηα δεηιία.
42

 

ηε δεχηεξε έθδνζε ησλ Νεθειώλ, ε νπνία θαη δηαζψζεθε, ν Ώξηζηνθάλεο 

παξαπνληέηαη γηα ηελ ήηηα απηή, ζεσξψληαο ηηο Νεθέιεο σο ηελ θαιιίζηε ησλ 

θσκσδηψλ ηνπ. Πιελ ηεο παξαβάζεσο, θαη δχν ζθελέο ησλ ζσδφκελσλ Νεθειώλ 

ιέγεηαη φηη έιεηπαλ απφ ηελ πξψηε έθδνζε, ν δηάινγνο κεηαμχ Αηθαίνπ θαη Άδηθνπ 

Λφγνπ θαη ην δσεξφ ηέινο, φπνπ ππξπνιείηαη ην θξνληηζηήξην ηνπ σθξάηε.  Οη 

Νεθέιεο δηαζχξνπλ ηε λέα εθπαίδεπζε, ηελ νπνία αληηπξνζσπεχεη ν σθξάηεο, θαη ε 

πξνο ηνλ ήξσα ζπκπάζεηα ησλ κεηαγελεζηέξσλ ην έθαλε ην πεξηθεκφηαην ίζσο ηνπ 

Ώξηζηνθάλε έξγν.
43

 

ηε δεχηεξε έθδνζε ν Ώξηζηνθάλεο εθθξάδεη ηα παξάπνλα γηα ηελ απνηπρία ηνπ 

(ηξίην βξαβείν), παξφιν πνπ απηφο ζεσξεί ηηο Νεθέιεο  ην θαιχηεξφ ηνπ έξγν κέρξη 

ηφηε. Σε ζεσξνχζε σο ηελ θαιιίζηε ησλ θσκσδηψλ ηνπ, γηαηί φπσο ιέεη ν 

Ώξηζηνηέιεο « ἀξρή πνιηηείαο ἁπάζεο λέσλ ηξνθή».  Με ηε δεχηεξε απηή κνξθή δελ 

μέξνπκε αλ αλέβεθε πνηέ ζηε ζθελή. Οπσζδήπνηε ην έξγν απηφ δελ αλήθεη ζηηο 

θσκσδίεο κε θεληξηθφ ζέκα ηε ζχγρξνλε πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ήηαλ ηα δχν 

πξνεγνχκελα, νη Ἀραξλῆο θαη θπξίσο νη Ἱππῆο.
44

 

Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο είλαη ειάρηζηεο νη πνιηηηθέο αλαθνξέο θαη αηρκέο θαη, 

αλ εμαηξέζεη θαλείο ηελ Παξάβαζε, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ην δεκαγσγφ Κιέσλα, 

νχηε απηφο νχηε θαη άιινο πνιηηηθφο αλαθέξεηαη ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηνπ έξγνπ.
45

 

Πηζηεχεηαη πσο ε θσκσδία απηή είλαη ε πην ζεκαληηθή απφ ινγνηερληθή άπνςε 

θαη ε ιηγφηεξν αζπξφζηνκε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πνπ ζψδνληαη. Ο ίδηνο ν 

Ώξηζηνθάλεο κάιηζηα ππνζηεξίδεη πσο ε θσκσδία Νεθέιεο είλαη ην θαιχηεξφ ηνπ 

έξγν κέρξη ηελ θσκσδία Σθῆθεο (ζη. 1047), αιιά είλαη ακθίβνιν αλ είλαη ε θαιχηεξε 

απφ φιεο ηηο ζσδφκελεο θσκσδίεο ηνπ.  

Βλψ ε παξάδνζε απηνχ ηνπ είδνπο δξάκαηνο είρε κηα ξνπή πξνο ην 

ρνληξνθνκκέλν αζηείν θαη ην άζεκλν, ν πνηεηήο πξνζπάζεζε λα ην εμεπγελίζεη θαη λα 

πξνζθέξεη ζηνπο ζεαηέο θάηη πνηνηηθά αλψηεξν, ζην νπνίν φκσο απηνί δελ είραλ 

ζπλεζίζεη. Ώπηφ κάιηζηα θαίλεηαη πσο νδήγεζε ζε απνηπρία ηελ παξάζηαζή ηεο: ην 

θνηλφ έθξηλε κε άιια κέηξα θαη κε άιιν πλεχκα ην έξγν.    
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 Υξεζηίδεο (2001) :  ζει. 32-33  
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ηα Αηνλχζηα εθείλα-ηα πξψηα Μεγάια Αηνλχζηα πνπ εκθαλίζηεθε ν 

Ώξηζηνθάλεο, χζηεξα απφ δχν ρξφλσλ απνθιεηζκφ ηνπ-νη Νεθέιεο γλψξηζαλ ζιηβεξή 

απνηπρία. Ήηαλ ην θνβεξφηεξν ρηχπεκα πνπ είρε δερηεί ίζακε ηφηε ν πνηεηήο καο-έλα 

ρηχπεκα πνπ ζα ηνπ αθήζεη γηα θάκπνζα ρξφληα κηα αγηάηξεπηε ιαβσκαηηά. 

Ο Ώξηζηνθάλεο δελ ήηαλ κνλάρα θαινζπλεζηζκέλνο –κε ηηο ηξεηο πξψηεο λίθεο 

κέζα ζε ηέζζεξα ρξφληα-κα ηηο Νεθέιεο ηηο ινγάξηαδε ζαλ ην πην ζνθφ ίζακε ηψξα 

έξγν ηνπ θαη θάηη πην πνιχ: ζαλ ηελ θαιχηεξε θσκσδία πνπ είραλ δεη πνηέ ηνπο νη 

Ώζελαίνη. Παξ’ φια απηά, ε θξίζε δελ ηνλ επλφεζε.  

Καλείο δε ζα κπνξνχζε ζηα αιήζεηα λα ακθηζβεηήζεη φηη είλαη ε πξψηε κέζα ζηηο 

ζσζκέλεο θσκσδίεο ηνπ απφ άπνςε θαζαξά ινγνηερληθή- πνηεηηθή νχηε φηη είλαη κηα 

απφ ηηο ιηγφηεξν αζπξφζηνκεο. Δ πξνζπάζεηά ηνπ λα αγλνήζεη ηα γνχζηα ελφο 

θνηλνχ, πνπ ε παξάδνζε ηνπ είδνπο ηξαβνχζε «ην ρνληξνθνκκέλν θαη ην άζεκλν, θαη 

λα παξνπζηάζεη πξψηνο απηφο, φπσο ιέεη, θάηη πνπ ζαλ ζέκα θαη ζαλ  ιφγνο  ήηαλ 

πνηνηηθά αλψηεξν, είλαη νινθάλεξε ζε θάζε γξακκή απηήο ηεο θσκσδίαο. Καη 

κάιηζηα δηαζθεπαζκέλεο φπνπ είλαη θπζηθφ λα έρνπλ γίλεη θάπνηεο παξαρσξήζεηο   

ηνπ πνηεηή, γηα λα θεξδίζεη ηελ ρακέλε εχλνηα. Πνιχ πην ινγνηερληθή θαη ζεκλή ζα 

πξέπεη λα θαληαζηνχκε ηελ πξψηε κνξθή ηεο. 

Γηαηί  άξαγε απέηπρε; Σν παξάπνλν ηνπ πνηεηή καο είλαη βέβαηα παξάπνλν φισλ 

απηψλ πνπ πξνπνξεχνληαη ηεο επνρήο ηνπο, φρη φκσο απφιπηα δίθαην, αλ θξηζεί 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ πνπ απεπζπλφηαλ. Καη κε ζπεχζεη θαλείο λα 

ππνζέζεη φηη θαηαινγίδνπκε έιιεηςε θαιιηέξγεηαο ή ζεαηξηθήο παηδείαο ζηνπο ηφηε 

Ώζελαίνπο. Έλα θνηλφ πνπ μέξεη λα ρεηξνθξνηεί θαη λα βξαβεχεη έλα νθνθιή θη έλαλ 

Βπξηπίδε θη αγαπά λα απνζηεζίδεη ηα ρνξηθά ηνπο θαη λα ηα ηξαγνπδάεη ζα ήηαλ 

βέβαην άδηθν λα θαηεγνξεζεί γηα θάηη ηέηνην. 

Ώπινχζηαηα ην θνηλφ είρε ζπλεζίζεη λα θξίλεη κε άιιν πλεχκα ηελ θσκσδία. Δ 

θσκσδία ήηαλ ην μαλάζακά ηνπ χζηεξα απφ κηα ζπγθινληζηηθά ππέξνρε, αιιά θαη 

αγρψδε πνξεία ζηνπο κχζνπο ηεο ηξαγσδίαο. Σν μαλαγχξηζκα ηεο αηζηνδνμίαο ζηελ 

ςπρή χζηεξα απφ ηελ πηθξή γεχζε ηεο ζπγθξνχζεσο ησλ παζψλ θαη ησλ 

θνληαξνρηππεκάησλ κε ηε κνίξα. Κη ε επηζηξνθή απηή ζηελ αηζηνδνμία έπξεπε λα 

είλαη απφιπηε, φπσο απφιπηε πνζνχζε ην θνηλφ απηφ ηελ είζνδφ ηνπ ζην καγηθφ, 

αιιά θαη ζθιεξφ θαη νδπλεξά ζνβαξφ θφζκν ηεο ηξαγσδίαο.  

Άιισζηε θαη ε δηνλπζηαθή ηνπο βάζε είλαη δηαθνξεηηθή: Δ ηξαγσδία πξνέξρεηαη 

απφ ην δηζχξακβν, είλαη ε θνξχθσζε ζε κνξθή ηέρλεο ησλ ζνβαξψλ, κεγαιφπξεπσλ 

ηεξνηειεζηηψλ, πνπ αλαπαξίζηαλαλ ηα πάζε ηνπ ζενχ. Δ θσκσδία απφ ηνλ θῶκν θαη 



27 

 

ηα θαιιηθά ᾄζκαηα, φπνπ θπξηαξρνχζε ην αραιίλσηα αζπξφζηνκν θαη ην άζεκλν κέζα 

ζε αζπγθξάηεηε επζπκία, πάιη ζαλ ιαηξεπηηθέο πξάμεηο γηα ηελ αλαδεκηνπξγία θαη 

ηηο ραξέο ηεο δσήο, πνπ ζεφο ηνπο ήηαλ επίζεο ν Αηφλπζνο. Έηζη, αλ ε ππεξβνιηθή 

ζπγθίλεζε θαη ην δάθξπ ήηαλ ν ζπγθινληζκφο πνπ επηζπκνχζε ε ςπρή ησλ ζεαηψλ 

ηεο ηξαγσδίαο, ην ρνληξφ γέιην ήηαλ ην αληηζηάζκηζκα πνπ απαηηνχζαλ απφ ηελ 

θσκσδία.   

Όζηεξα απ’ απηά πψο κπνξνχζε ην ειάρηζηα δηνλπζηαθφ ζέκα ησλ Νεθειώλ,  κε 

ηα θνκςά θξαζηηθά παηρλίδηα θαη ην ιεπηφ πξνβιεκαηηζκφ θη αθφκε ηνλ αγλφηαην 

ιπξηζκφ ησλ ρνξηθψλ ηνπ, λα επηθξαηήζεη ηεο ηφζν θαζαξά δηνλπζηαθήο Ππηίλεο; Θα 

ρξεηαζηνχλ πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη ηνπ πνηεηή καο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, γηα λα 

κεηαβιεζνχλ ηα γνχζηα απηνχ ηνπ θνηλνχ σο πξνο ηελ θσκσδία θαη λα θηάζεη ζην 

επίπεδν ηεο βξαβεχζεσο ησλ Βαηξάρσλ,  ην 405. Πξνο ην παξφλ ην γνχζην ηνπ 

ζρεηηθά κε ηελ θσκσδία δελ μεπεξλνχζε ην επίπεδν ησλ Ἱππέσλ, πνπ κε ηφζν 

ελζνπζηαζκφ ππνδέρηεθε έλα ρξφλν πην κπξνζηά απφ ηηο Νεθέιεο.
46

 

Ώπφ καξηπξία ηνπ ίδηνπ, βγάδνπκε ην ζπκπέξαζκα πσο ην θνηλφ-θαη καδί, θπζηθά, 

νη θξηηέο παξεμήγεζαλ ηελ θσκσδία. Ὑπό ηνῦ κε γλῶλαη θαζαξῶο ὑκεῖο ἐπνηήζαη’ 

ἀλαιδεῖο, ζα πεη ζηνπο ζεαηέο έλα ρξφλν αξγφηεξα. Οη ηδέεο ηνπ ήηαλ δειαδή κε ην 

παξαπάλσ θαηλνχξηεο, θαη ην έξγν πνιχ αλψηεξν απ’ απηά πνπ ζπλήζηδαλ λα 

ζεξβίξνπλ ζηνπο Ώζελαίνπο νη άιινη θσκσδηνγξάθνη. «Δ ζεαηξηθή ηέρλε, ιέεη, είλαη 

ζαλ ηηο αξκαηνδξνκίεο. Βθείλνο πνπ ηξέρεη πην γξήγνξα απ’ ηνπο άιινπο έρεη πάληα 

κεγαιχηεξεο   πηζαλφηεηεο λα ηζαθηζηεί».
47

 

Βίλαη γλσζηφ πσο θαζεηί ην θαηλνχξην θαη ην πξσηφηππν πξνζθξνχεη ζηνλ 

θαηεζηεκέλν ζπληεξεηηζκφ θαη δχζθνια γίλεηαη απνδεθηφ. Οη ζεαηέο πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ κηα θσκσδία πεξίκελαλ ην ρνληξνθνκκέλν αζηείν, ηελ αραιίλσηε 

αζπξνζηνκία, ηνλ άζεκλν θῶκνλ, ηνλ νπνίν δελ πξφζθεξε ε ζπγθεθξηκέλε θσκσδία 

ηνπ Ώξηζηνθάλε.     

Σν ζέκα ησλ Νεθειώλ ήηαλ ειάρηζηα δηνλπζηαθφ. Γη’ απηφ, παξ’ φιν πνπ 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ θνκςή θαη παηγληψδε ρξήζε ηεο γιψζζαο, ηνπο ιεπηφηαηνπο θαη 

πεξίηερλνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηνλ θαζαξφ ιπξηζκφ ησλ ρνξηθψλ ηνπ, ην έξγν 

απηφ δελ θαηάθεξε λα ληθήζεη ηελ Ππηίλελ ηνπ Κξαηίλνπ, πνπ είρε ζέκα δηνλπζηαθφ. 

Με πνιιή πξνζπάζεηα θαη ζπλερή αγψλα ν πνηεηήο θαηάθεξε λα επηβάιιεη ηελ 
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 νισκφο (1990): ζει. 153-154   



28 

 

ηερλνηξνπία ηνπ, λα αιιάμεη ηα γνχζηα ησλ Ώζελαίσλ ζεαηψλ θαη λα θεξδίζεη ην 

πξψην βξαβείν κε ηνπο Βαηξάρνπο ηνπ, ην 405 π.Υ.
48

 

      ηφρνο ηεο θαηλνχξηαο θσκσδίαο είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ο Ώξηζηνθάλεο 

μαλαπηάλεη ην ζέκα πνπ είραλ νη Γαηηαιῆο, κα ηε θνξά απηή κε πάζνο κεγαιχηεξν. Δ 

εθπαίδεπζε απνηειεί ην θσκηθφ ζέκα ζηηο Νεθέιεο (423 π.Υ.), φπσο θαη ζην 

πξσηφιεην έξγν ηνπ Ώξηζηνθάλε Γαηηαιῆο ηνπ έηνπο 427 ην νπνίν ζψδεηαη ζε 

απνζπάζκαηα. Βθεί βξίζθνληαη ζην επίθεληξν δχν αδέξθηα, πνπ δηαπαηδαγσγήζεθαλ 

κε αληίζεην ηξφπν, θαη ην είδνο δσήο ηνπο πνπ νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή εθπαίδεπζή 

ηνπο- έλα ζέκα ην νπνίν κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε αξγφηεξα ζηηο Bacchides ηνπ 

Πιαχηνπ θαη ζηνπο Adelphi ηνπ Σεξέληηνπ. ηελ θσκσδία ηνπ επφκελνπ έηνπο 

Σθῆθεο ν Ώξηζηνθάλεο αζρνιείηαη αθφκε κηα θνξά κε ην εθπαηδεπηηθφ δήηεκα αιιά 

ζηε αληεζηξακκέλε κνξθή ηνπ (ν λεαξφο δηδάζθεη ην γέξνληα). ηελ θσκσδία  

Γαηηαιῆο ην πξφβιεκα ησλ λέσλ ήηαλ πην απιφ, ην ράιη ηνπο βξηζθφηαλ πξνπάλησλ 

ζην ξαράηη θαη ζην γιεληνθφπη, ζηελ αγξακκαηνζχλε θαη ζηε θιπαξία, ελψ νη 

Νεθέιεο ζεκαδεχνπλ έλα πνιχ πην νιέζξην θαθφ: ηε ξνπή ηεο λενιαίαο γηα ηηο 

θαηλνχξηεο θηινζνθηθέο ζεσξίεο, γη’ απηέο πνπ θινλίδνπλ ηα ζεκέιηα ηεο ζξεζθείαο, 

ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο εζηθήο. ηηο Νεθέιεο φπσο θαη ηνπο 

Γαηηαιῆο θαη ηνπο Σθῆθεο ν Ώξηζηνθάλεο ζαξθάδεη ηε λεσηεξίδνπζα παηδεία θαη 

επαηλεί ηελ παηδεία ησλ Μαξαζσλνκάρσλ.
49

 

ηηο Νεθέιεο ν Ώξηζηνθάλεο ζηξέθεηαη κε δξηκχηεηα ελαληίνλ ησλ ζνθηζηψλ θαη 

αδίθσο ελαληίνλ ηνπ σθξάηε, ν νπνίνο ζηα δηάθνξα επεηζφδηα ηνπ δξάκαηνο 

εκθαλίδεηαη σο δάζθαινο «θαηλψλ δαηκνλίσλ» θαη επηθίλδπλνο λεσηεξηζηήο.  ηφρνο 

ηνπ αθφκε είλαη λα γεινηνπνηήζεη ζθιεξά ην σθξάηε, ηνλ νπνίν εληάζζεη ζηνπο 

ζνθηζηέο. ’ απηή ηε δηαθσκψδεζε ηνπ σθξάηε ζα απαληήζεη ν Πιάησλ, ν νπνίνο 

ζην Σπκπόζην  παξνπζηάδεη ην σθξάηε απέλαληη ζηνλ Ώξηζηνθάλε θαη ζηνλ 

Ώγάζσλα.  

Σα ζέκαηα βέβαηα ηεο παηδείαο θαη ηεο θηινζνθίαο δελ έπαπαλ θαη ηφηε λα είλαη 

πνιηηηθά. Τπήξραλ απφ ηε κηα νη λεσηεξηζηέο, πνπ ππνζηήξηδαλ ηα λέα θηινζνθηθά 

ξεχκαηα πνπ θπξίσο ηα εηζήγαγαλ νη ζνθηζηέο, θαη απφ ηελ άιιε νη ππέξκαρνη ηεο 

«παηξίνπ παηδείαο», πνπ ζεσξνχζαλ ηε δηδαζθαιία ησλ ζνθηζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ σθξάηε, νιέζξηα γηα ηνπο λένπο θαη ηελ πνιηηεία.  

                                                           
48

 Μχξεο (2008) : ζει. 27-28   
49

 Ώπνζηνιίδεο (1996)  : ζει. 126  



29 

 

Η ΤΠΟΘΔΗ ΣΧΝ ΝΔΦΔΛΧΝ   

Σα πρόζφπα:   

Υνξφο: Νεθέιεο κε κνξθή γπλαηθψλ   

           ηξεςηάδεο 

           Φεηδηππίδεο: γηνο ηνπ ηξεςηάδε   

           Έλαο ππεξέηεο ηνπ ηξεςηάδε 

           Μαζεηέο ηνπ σθξάηε   

           σθξάηεο 

           Ο Αίθαηνο Λφγνο 

           Ο Άδηθνο Λφγνο 

           Παζίαο 

           Ώκπλίαο   

 

Ώπφ ηελ άπνςε ηεο ζθελνγξαθίαο έρνπκε απιφ ζθεληθφ: ην ζπίηη ηνπ ηξεςηάδε 

θαη ην ζπνπδαζηήξην ηνπ σθξάηε, γεηηνληθά κεηαμχ ηνπο.   

Με ηα ιφγηα ηνπ (ζη.14-16) καο δίλεηαη ην ζθίηζν θάπνησλ λέσλ ηεο ζχγρξνλεο 

κε ην έξγν Ώζήλαο, πνπ ζηεξηγκέλνη ζηε ζρεηηθή εππνξία ηνπ παηξηθνχ νίθνπ θαη 

ζηνηρεκέλνη ζε κεγαινθάληαζηε αγσγή δνπλ αλέκεια ηε δσή ηνπο. Παξάιιεια 

ιεηηνπξγεί ην πξφβιεκα ησλ θνηλσληθψλ δηαζηξσκαηψζεσλ, πνπ δηακνξθψλνπλ 

αηαίξηαζηεο ζπδπγίεο θαη παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα, θαζψο ε δηαθνξεηηθή θνηλσληθή 

πξνέιεπζε ησλ ζπδχγσλ νδεγεί ζε ζχγρπζε ηα παηδηά, πνπ είλαη θπζηθφ λα 

γνεηεχνληαη απφ ην θνηλσληθφ γφεηξν, πνπ θνξέαο ηνπ είλαη ν έλαο απφ ηνπο δχν 

γνλείο. Με πνιχ παξαζηαηηθφ ηξφπν ν ηξεςηάδεο καο δίλεη κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ηνπ γηνπ ηνπ (ζη.60-74) ην δηαρξνληθφ πξφβιεκα ηεο αζπλελλφεηεο 

αγσγήο κέζα ζηνλ νηθνγελεηαθφ ρψξν.
50

 

Ώπφ ην γάκν ελφο απινχ αγξφηε κε ην εχγισηην φλνκα ηξεςηάδεο 

(«δηαζηξεβισηήο» θαη κάιηζηα «ζηξεςνδίθεο», φπσο ζα απνδεηρζεί ζχληνκα) θαη 

κηαο δηαπξεπνχο αζηήο απφ θαιφ ζπίηη θαη κε πινχζην γελεαινγηθφ δέληξν (ζη.46 

θ.ε.) πξνέθπςε σο κνλαδηθφο γφλνο ν Φεηδηππίδεο. Ήδε ζην φλνκά ηνπ απνηππψλεηαη 

ε δηαθνξεηηθή θαηαγσγή ησλ γνλέσλ ηνπ.  

Δ κεηέξα ηνπ ζέιεζε  κε ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ-ίππνο λα πξνζδψζεη ζην φλνκα 

ηνπ γηνπ ηεο αξηζηνθξαηηθή ρξνηά, ελψ αληίζεηα ν παηέξαο, πεξήθαλνο γηα ηελ 
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νηθνγελεηαθή ηνπ παξάδνζε, ήζειε λα ηνπ δψζεη έλα αγξνηηθφ φλνκα ην νπνίν λα 

εθθξάδεη ηε θεηδψ. Βληνχηνηο ην δεχηεξν, αξηζηνθξαηηθφ ζπλζεηηθφ ηνπ νλφκαηφο ηνπ 

έκειιε λα ηνλ ζθξαγίζεη· ζε βάξνο ησλ γιίζρξσλ νηθνλνκηθψλ ηνπ παηέξα ηνπ ν 

Φεηδηππίδεο επηδίδεηαη ζε πνιπδάπαλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ην άζιεκα ηεο 

ηππαζίαο (ζη.14-17).  

Ο γηνο ηνπο ν Φεηδηππίδεο έρεη επηιέμεη ηνλ θχθιν ηεο κεηέξαο ηνπ, ησλ επγελψλ 

θαη κάιηζηα ησλ «ζλφκπ», θαη έρεη αξρίζεη λα κηκείηαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο ρξπζήο 

λενιαίαο ησλ Ώζελψλ, ζθεπηφκελνο κφλν ηα άινγά ηνπ θαη ηνπο θίινπο ηνπ, ηνπο 

Εππείο. Γηα λα κπνξεί λα πεξλάεη ηε δσή ηνπ κ’ απηφ ηνλ ηξφπν, ρξεηάζηεθε λα 

δαλεηζηεί ν ηξεςηάδεο ζεκαληηθά πνζά απφ θίινπο ηνπ (θαη φρη απφ ηνθνγιχθνπο), 

πνπ ηνπ ηα δάλεηζαλ, θαζψο θαίλεηαη, ρσξίο δεχηεξε ζθέςε, γλσξίδνληαο πσο ήηαλ 

απνιχησο θεξέγγπνο. Ο ηξεςηάδεο κνηάδεη λα είλαη άλζξσπνο ηίκηνο, έλαο παηέξαο 

ζηνξγηθφο αιιά αδχλακνο, εκπνηηζκέλνο αξρηθά απφ ηηο εζηθέο αμίεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ζηνλ Ώξηζηνθάλε ηνπο αλζξψπνπο ηεο ππαίζξνπ, έρεη φκσο έλα 

ειάηησκα: είλαη θηιάξγπξνο.
51

 

Σα ρξέε πνπ ζπζζσξεχνληαη  εμαηηίαο απηήο ηεο ελαζρφιεζεο  ηνπ γηνπ 

επηθπιάζζνπλ ζηνλ γέξνληα άγξππλεο λχρηεο, επεηδή δελ κπνξεί πιένλ λα 

αληηκεησπίζεη ηνπο πηζησηέο ηνπ. Σφηε κηα λχρηα θαζψο ζηξηθνγπξλνχζε άγξππλνο 

θαη αλήζπρνο, ηνπ ήξζε ε θαεηλή ηδέα λα ζηείιεη ηνλ γην ηνπ ζηνπο «θαηξνζθφπνπο 

ηεο δηαλφεζεο», ζηνλ σθξάηε θαη ηνπο καζεηέο ηνπ, ζην θξνληηζηήξην (ζη.94-99). 

γηα λα ηνπ κάζεη απηφ πνπ ιέλε Άδηθν Λφγν θαη ην νπνίν επηηξέπεη λα θεξδίδεη φιεο 

ηηο δίθεο, αθφκα θαη αλ είλαη έλνρνο.  

Βθεί ζα δηδαρζεί απφ ηνλ αξρηζνθηζηή σθξάηε πψο κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη 

ζηνπο αθξναηέο ηνπ ην δίθαην θαη ην άδηθν κε εχινγν ηξφπν κφλν κε ηε βνήζεηα ηεο 

δχλακεο ηνπ ιφγνπ, απιψο κε ηερλάζκαηα ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ (ζη.99). Ο 

σθξάηεο θέξεηαη λα είλαη ην ζέκα ηεο θσκσδίαο, ηε ζηηγκή πνπ ην θχξην πξφζσπν 

ζε απηήλ είλαη αλακθίβνια ν ηξεςηάδεο, έλαο γέξνο Ώζελαίνο ρσξηθφο. Σν φλνκά 

ηνπ ζπκίδεη ην ξήκα ζηξέθσ, πνπ δείρλεη θαζαξά ηελ έκθπηε ηάζε ηνπ λα θηλείηαη θαη 

λα ζηξηθνγπξίδεη, θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά. Αελ είλαη θησρφο. Έρεη κάιηζηα 

παληξεπηεί κηα αληςηά ηνπ Μεγαθιή, ελφο πινχζηνπ αξηζηνθξάηε. Ώπηφο ν γάκνο 

είλαη θαη ε αηηία ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ, γηαηί πήγε λα δήζεη ζηελ πφιε κ’ απηή ηε 

γπλαίθα πνπ είλαη ζπάηαιε θαη θνθέηα. 
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Ο Φεηδηππίδεο είλαη έλαο λεαξφο, θάπσο θελφδνμνο, ειαθξφκπαινο, επηθαλεηαθφο 

θαη εγσηζηήο (αθνχ ηα δηθά ηνπ θαπξίηζηα πξνθαινχλ φιεο απηέο ηηο έγλνηεο ηνπ 

παηέξα ηνπ), ζ’ απηφ ην ζηάδην φκσο κνηάδεη λα’ λαη πην θνληά ζηελ πξνζθηιή ζηνλ 

Ώξηζηνθάλε ελάξεηε αζελατθή λενιαία ησλ Εππέσλ, παξά ζηνλ αθφιαζην ησλ 

Αηαηηαιέσλ. Αελ έρεη πηα ηηο αξεηέο ηεο ππαίζξνπ, νχηε φκσο αθφκα ηελ αλεζηθφηεηα 

ηεο πφιεο. Χζηφζν, κφλν πεξηθξφλεζε δείρλεη γηα ην σθξάηε θαη ηνπο καζεηέο ηνπ, 

πνπ πνηέ δελ ηνπο βιέπεη ν ήιηνο, θαη αξλείηαη λα ππαθνχζεη.   Ο γηνο πξέπεη λα κάζεη 

θνληά ζε έλα ηέηνην σθξάηε ηε δηαζηξέβισζε ηνπ δηθαίνπ, φκσο ν λεαξφο 

θαηαθέξλεη λα μεγιηζηξήζεη. 

Ο Φεηδηππίδεο δελ επηζπκεί θακηά ζρέζε κε ηνπο «αρξείνπο κε ηα σρξά πξφζσπα» 

(ζη.102 θ.ε.) θαη απνξξίπηεη κε απφηνκν ηξφπν  ηελ παξάθιεζε ηνπ παηέξα ηνπ.  

Μεηά ηελ άξλεζε ηνπ γηνπ ηνπ δελ απνκέλεη θακηά ιχζε ζην γέξνληα παξά κέζα 

ζηελ απειπηζία ηνπ λα θαηαθχγεη ν ίδηνο ζηνλ σθξάηε, γηα λα κάζεη φζν ην δπλαηφλ 

γξεγνξφηεξα ηελ ηέρλε ηεο δηαγξαθήο ησλ ρξεψλ ηνπ κέζσ ηεο πεηζνχο (ζη.126 

θ.ε.).
52

 

Μπξνζηά ζε απηήλ ηελ άξλεζε, ν παηέξαο ηνπ απνθαζίδεη ηφηε λα παξνπζηαζηεί 

ν ίδηνο ζην Φξνληηζηήξηνλ, θαη μαλαβξίζθνπκε έηζη ηελ αλαηξνπή ησλ ηξερνπζψλ 

αμηψλ, ν παηέξαο είλαη απηφο πνπ πάεη ζρνιείν. Ώλαγθάδεηαη λα πάεη ν ίδηνο ν 

ηξεςηάδεο, γηα λα «(αλα-)ζηξέςεη», φπσο δειψλεη θαη ην φλνκά ηνπ, ηε δπζρεξή ηνπ 

ζέζε (ζη.434 θαη 1455).  

Ώθνινπζεί ε ζπλάληεζε κε ην σθξάηε. Ο σθξάηεο θαιεί ηηο Νεθέιεο, ηηο 

πξνζηάηηδεο ζεφηεηεο φισλ ησλ αξγφζρνισλ δηαλννχκελσλ, ζε ξφιν ηεξεηψλ ηεο 

επηζηήκεο. Ώπηέο ραξίδνπλ ζηνπο πξνζηαηεπνκέλνπο ηνπο φιεο ηηο ζθέςεηο, ηηο ηδέεο, 

ηηο έλλνηεο, ηε δηαιεθηηθή, ηε ινγηθή, ηε καγεία ηνπ ιφγνπ θαη επηπιένλ ηελ ηέρλε ηεο 

εμαπάηεζεο, ηεο ξεηνξηθήο θνηλνηνπίαο θαη παξαπιάλεζεο (ζη.315-318).
53

 

Ο σθξάηεο αλαηξέπεη φιεο ηηο παξαδνζηαθέο δνμαζίεο ηνπ ηξεςηάδε θαη 

εηζάγεη θαηλά δαηκόληα, λέεο ζεόηεηεο, ην Φάνο, ηηο Νεθέιεο θαη ηε Γιώζζα. Ο 

θηιφζνθνο  παξνπζηάδεηαη λα έρεη εμεδεηεκέλεο ηδέεο ηηο νπνίεο αδπλαηεί  λα 

θαηαλνήζεη ν αλεπίδεθηνο καζήζεσο ηξεςηάδεο. Ο σθξάηεο ινηπφλ ηνλ δηψρλεη 

απφ ην θξνληηζηήξηνλ. Βθείλνο, πνπ αθφκε ειπίδεη ζηελ επηηπρία ηεο ζηξεςνδηθίαο, 

παξαθαιεί μαλά ην γην ηνπ θαη ηνλ πείζεη λα γίλεη καζεηήο ηνπ σθξάηε.  
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Οη δπν ηνπο παξαθνινπζνχλ έλαλ αγώλα ιόγσλ κεηαμχ Αίθαηνπ θαη Άδηθνπ 

Λφγνπ, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο πξνζπαζεί λα πξνζεηαηξηζζεί ηνλ λεαξφ. Ο 

πξψηνο, εθπξνζσπψληαο ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε, ππφζρεηαη έλαλ ελάξεην 

ηξφπν δσήο, αληίζηνηρν κ’ εθείλνλ ησλ έλδνμσλ πξνγφλσλ πνπ πνιέκεζαλ ζηνλ 

Μαξαζψλα. Ο δεχηεξνο ππφζρεηαη ζηνλ λέν κηα αθφιαζηε δσή ρσξίο εζηθνχο 

θξαγκνχο θαη ηειηθά θεξδίδεη.  

Δ δηδαζθαιία ηνπ σθξάηε φκσο ζηνλ Φεηδηππίδε δελ είρε ηα επηζπκεηά γηα ηνλ 

ηξεςηάδε απνηειέζκαηα. ε κηα ζπδήηεζε πνπ είραλ παηέξαο θαη γηνο γηα ηελ 

πνίεζε, ν Φεηδηππίδεο ζεσξεί μεπεξαζκέλνπο ηνπο πνηεηέο πνπ αξέζνπλ ζηνλ παηέξα 

ηνπ, εμπκλψληαο ηνλ κνληέξλν Βπξηπίδε. Κνπβέληα ζηελ θνπβέληα ην επίπεδν ηεο 

ζπδήηεζεο έπεζε ρακειά, άλαςαλ ηα αίκαηα θαη ν Φεηδηππίδεο μπινθνξηψλεη ηνλ 

παηέξα ηνπ, ν νπνίνο άλαπδνο αθνχεη ηνλ γην ηνπ λα ππεξαζπίδεηαη ηελ αζεβή πξάμε 

ηνπ κε ξεηνξηθά ηερλάζκαηα πνπ ηνπ έκαζε ν «ζνθηζηήο» σθξάηεο. Μεηαλησκέλνο 

γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ θαη εμνξγηζκέλνο ν ηξεςηάδεο βάδεη θσηηά ζην θξνληηζηήξην 

ηνπ αιαδφλα σθξάηε πνπ δηέθζεηξε ηνλ γην ηνπ. Έηζη ηειεηψλνπλ νη Νεθέιεο.  

 

Ο ΚΧΜΙΚΟ ΣΤΠΟ ΣΟΤ ΓΙΑΝΟΟΤΜΔΝΟΤ 

 

χκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο καξηπξίεο ζρεηηθά κε ηελ Ώξραία Κσκσδία, ν 

Ώξηζηνθάλεο, ελ αληηζέζεη πξνο ηνπο άιινπο νκνηέρλνπο ηνπ, νη νπνίνη δελ έδσζαλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε ζπγρξφλνπο ηνπο δηαλννχκελνπο, πιελ ηνπ σθξάηε θαη ηνπ 

Πξσηαγφξα, επέιεμε λα ζηειηηεχζεη έλα επξχηεξν θάζκα θαηλνηφκσλ θηινζνθηθψλ 

ζεσξηψλ θαη λα γεινηνπνηήζεη πνιπάξηζκεο πλεπκαηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο 

ηνπ. 

πσο εχζηνρα παξαηεξεί ν Zimmermann, ε αξηζηνθαληθή θσκσδία καο επηηξέπεη 

λα ζπιιάβνπκε ηε ζηηγκή γέλλεζεο ηνπ θσκηθνχ δηαλννχκελνπ θαη ηαπηφρξνλα λα 

παξαθνινπζήζνπκε ηε κεηακφξθσζή ηνπ απφ ηζηνξηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ ηέινπο 

ηνπ 5
νπ

 αηψλα ζε θσκηθφ ηχπν.
54

 

Οη δηαλννχκελνη απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο αγαπεκέλνπο ζηφρνπο ηνπ 

Ώξηζηνθάλε, πνπ θαηά πξνηίκεζε επηιέγεη κεηαμχ ησλ Ώζελατθψλ πξνζσπηθνηήησλ 

εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα ελζαξθψζνπλ θαιχηεξα ζηα κάηηα ηνπ θνηλνχ έλα ηδηαίηεξν 

ξεχκα: ν σθξάηεο γηα ηε λέα δηαπαηδαγψγεζε θαη ηηο επηζηεκνληθέο  έξεπλεο  
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«αηρκήο» ή γηα ηε λεσηεξηθή ηέρλε ν Βπξηπίδεο πνπ ζα εμειηρζεί ζε απηφλνκν 

αξηζηνθαληθφ πξφζσπν.
55

 

Οπζηαζηηθά, ν Ώζελαίνο θσκσδνπνηφο δελ κπνξεί παξά λα κπθηεξίζεη ηφζν ηελ 

έιιεηςε πξαθηηθνχ  θαη ζπγρξνληζκέλνπ πλεχκαηνο εθ κέξνπο ησλ πάζεο θχζεσο 

εγεηψλ ηεο πφιεο, φζν θαη ηελ αθαηάζρεηε ζεσξεηηθνινγία ησλ πνηθίισλ δηαλνεηψλ 

θαη θηινζφθσλ, νη νπνίνη ζπρλά βξίζθνληαη έμσ ησλ πξαγκάησλ θπλεγψληαο 

ζπλήζσο ρίκαηξεο, ελψ ζα έπξεπε κε ςπρξή ινγηθή θαη σκφ ξεαιηζκφ λα δίλνπλ 

εχιεπηεο θαη εηιηθξηλείο απαληήζεηο ζε θαηεπείγνληα εξσηήκαηα.
56

 

πσο ζηηο Νεθέιεο ν λένο δηαθσηηζκφο πξνζσπνπνηείηαη σο ν ηξειφο 

επηζηήκνλαο, πνπ γηα επθνιία νλνκάδεηαη σθξάηεο, έηζη θαη ζηνπο Ἱππῆο (πην 

μεθάζαξα) ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ιανχ θαη ησλ πνιηηηθψλ εγεηψλ παξνπζηάδεηαη 

κεηαθνξηθά σο ε ζρέζε ελφο γέξνληα (πνπ νλνκάδεηαη Γῆκνο, θαηά ηε ζπλήζεηα θαη 

ησλ ζχγρξνλσλ γεινηνγξάθσλ)  κε ηνπο δνχινπο ηνπ, παιηνχο θαη λένπο.
57

 

Ο σθξάηεο θαιεί ηηο Νεθέιεο, ηηο πξνζηάηηδεο ζεφηεηεο φισλ ησλ αξγφζρνισλ 

δηαλννπκέλσλ, ζε ξφιν ηεξεηψλ ηεο επηζηήκεο. Ώπηέο ραξίδνπλ ζηνπο 

πξνζηαηεπνκέλνπο ηνπο φιεο ηηο ζθέςεηο, ηηο ηδέεο, ηηο έλλνηεο, ηε δηαιεθηηθή, ηε 

ινγηθή, ηε καγεία ηνπ ιφγνπ θαη επηπιένλ ηελ ηέρλε ηεο εμαπάηεζεο, ηεο ξεηνξηθήο 

θνηλνηνπίαο θαη παξαπιάλεζεο (ζη.315-318).
58

 

Οη δηαλννχκελνη ζηηο Νεθέιεο είλαη πάλσ απ’ φια ραζνκέξεδεο (316):  ἥθηζη’ ἀιι’ 

νὐξάληαη Νεθέιαη κεγάιαη ζεαί ἀλδξάζηλ ἀξγνῖο. Ώξγφζρνινη είλαη φινη φζνη 

ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαλννπκέλσλ. Οη ζηίρνη 331-334 θαηεγνξηνπνηνχλ 

ηνπο δηαλννχκελνπο ζε επαγγεικαηηθέο νκάδεο, κάληεηο. γηαηξνί, δηζπξακβνπνηνί θηι. 

κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αξγία. ια απηά ηα πξφζσπα θηλνχληαη ζηνλ λεθειψδε 

ρψξν ηεο ζνθηζηηθήο ξεηνξηθήο (316 θ.ε.) θαη αζρνινχληαη κε κεηέσξα αληηθείκελα, 

πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηε ζθαίξα ηεο θνηλσληθήο δσήο (333 κεηεσξνθέλαθαο βι. 

θαη 228). Δ αξλεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ηάμεο ησλ δηαλννπκέλσλ ζπλνιηθά είλαη εθ 

ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλε: πξφθεηηαη γηα ἀιαδόλεο (102) θαη πεηλαζκέλνπο, νη νπνίνη 

κνλαδηθφ ζηφρν έρνπλ λα παξνπζηάδνπλ ζηνπο απινχο αλζξψπνπο ην καχξν γηα 

άζπξν (πβ.- θέλαθαο)».
59
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Οη αηζεξνβάκνλεο δηαλννχκελνη, απνθνκκέλνη απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή, 

δεκηνπξγνχλ κία θάζηα απφ ηελ νπνία απνθιείνληαη φζνη δελ έρνπλ κπεζεί. Βθείλνη 

πνπ κέλνπλ απνθιεηζκέλνη απφ ηελ νκάδα απηή εξκελεχνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο σο 

αιαδνλεία. Σν ράζκα κεηαμχ ηνπ ιανχ θαη ησλ δηαλννπκέλσλ δηεπξχλζεθε θαηά ηνλ 

5
ν
 αηψλα, θαζψο νη νξζνινγηζηέο δηαλννχκελνη ακθηζβήηεζαλ ηνπο ζενχο ζηνπο 

νπνίνπο πίζηεπαλ νη κάδεο. Ώιιά θαη πξηλ απφ ηνλ 5
ν
 αηψλα νη Έιιελεο δηαλννχκελνη 

δελ δίζηαδαλ λα ζεσξνχλ φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο πάζρνπλ 

απφ ηπθιή βιαθεία.
60

 

ηα ηξία έξγα,  Νεθέιαη, Σθήθεο θαη Δηξήλε, ν Ώξηζηνθάλεο θαηεηξσλεχεηαη 

γλσζηά πξφζσπα ηεο πνιηηηθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο ηεο Ώζήλαο, αιιά θαη ηελ 

θνπθφηεηα θαη ηελ καηαηνζρνιία ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ. Οη δξηκείεο επηθξίζεηο ηνπ 

απψηεξν ζηφρν έρνπλ ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο θηιεηξεληθήο ηάζεο εληφο ηεο 

αζελατθήο πφιεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ απνδπλάκσζε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο 

λεσηεξίδνπζαο παηδεπηηθήο κεζφδνπ.  

Οπζηαζηηθά, ν Ώζελαίνο θσκσδνπνηφο δελ κπνξεί παξά λα κπθηεξίζεη ηφζν ηελ 

έιιεηςε πξαθηηθνχ  θαη ζπγρξνληζκέλνπ πλεχκαηνο εθ κέξνπο ησλ πάζεο θχζεσο 

εγεηψλ ηεο πφιεο φζν θαη ηελ αθαηάζρεηε ζεσξεηηθνινγία ησλ πνηθίισλ δηαλνεηψλ 

θαη θηινζφθσλ, νη νπνίνη ζπρλά βξίζθνληαη έμσ ησλ πξαγκάησλ θπλεγψληαο 

ζπλήζσο ρίκαηξεο, ελψ ζα έπξεπε κε ςπρξή ινγηθή θαη σκφ ξεαιηζκφ λα δίλνπλ 

εχιεπηεο θαη εηιηθξηλείο απαληήζεηο ζε θαηεπείγνληα εξσηήκαηα.
61

 

Οη θσκσδίεο ηνπ Ώξηζηνθάλε, πξνπάλησλ νη Νεθέιεο  αιιά θαη νη δχν ζθελέο ησλ 

Οξλίζσλ καο επηηξέπνπλ λα παξαθνινπζήζνπκε ηε ζηηγκή γέλλεζεο ηνπ θσκηθνχ 

ηχπνπ ηνπ δηαλννχκελνπ, ηχπνπ πνπ έρεη καθξά ηζηνξία.
62

 

ηηο Νεθέιεο ε κεγαιχηεξε αλεζπρία πνπ εθθξάδεηαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ δηαλννπκέλσλ είλαη ε αλαηξνπή ησλ θαζεζηψησλ λφκσλ ἀπό 

θαηλνῖο πξάγκαζηλ (1399-1400):   

ὡο ἡδχ θαηλνῖο πξάγκαζηλ θαί δεμηνῖο ὁκηιεῖλ, 

θαί ηῶλ θαζεζηψησλ λφκσλ ὑπεξθξνλεῖλ δχλαζζαη.  

Κπξίσο ν ρνξφο αληηθαηνπηξίδεη φια ηα γλσξίζκαηα ηα νπνία απνδίδεη θαλείο 

ζηνπο δηαλννχκελνπο: φπσο ηα ζέκαηα ηεο θηινζνθίαο, είλαη θαη απηνί αέξηλνη, 

αζχιιεπηνη, αησξνχληαη πάλσ απφ ηε γε θαη ππεξίπηαληαη. Σαπηφρξνλα κεηαβάιινπλ 
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δηαξθψο ηε κνξθή ηνπο, κπνξνχλ γηα κηα ζηηγκή λα πξνβάιινπλ ηε θσηεηλφηεηα, 

δειαδή ην εχιεπην ησλ ηδεψλ ηνπο, θαη ηελ άιιε ζηηγκή ηε ζθνηεηλφηεηα θαη ηελ 

αδηαθάλεηα. Κνληνινγίο ελζαξθψλνπλ θαηά ηξφπν κνλαδηθφ ηελ «αλάεξε ππφζηαζε 

ηεο ζεσξίαο» (Newiger). ηελ αηκφζθαηξα ησλ λεθειψλ, ζηελ ειηηίζηηθε θαη 

ηαπηφρξνλα κπζηεξηαθή νκάδα ησλ δηαλννπκέλσλ αλήθνπλ φινη φζνη κε θάπνην 

ηξφπν απιψλνπλ ζηνπο αλζξψπνπο κε ην επάγγεικά ηνπο λεθειψδε, θπαλή αριχ 

(ζη.331-334).  

 

Η ΓΙΑΚΧΜΧΓΗΗ ΣΗ ΧΚΡΑΣΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 

Ο θεληρηθός ήρφας ηες θφκφδίας 

 

ΐξηζθφκαζηε ζην ζπίηη ηνπ ηξεςηάδε, ελφο αξηζηνθαληθνχ πξεζβχηε, πνπ ε 

κνίξα ηνλ γέλλεζε ζηνλ θάκπν θαη ηνλ πάληξεςε ζηελ πνιηηεία. Ο ηξεςηάδεο, έλαο 

αγξφηεο εχπηζηνο θαη θνπηνχηζηθνο απφ ηελ Ώηηηθή, ζηνλ πξφινγν ηνπ έξγνπ εθζέηεη 

ηα παξάπνλά ηνπ ζην θνηλφ, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ θαη ηνλ ππξήλα ηεο 

θσκσδίαο.
63

 

ηελ εηζαγσγή ηνπ έξγνπ παξαθνινπζνχκε ηα πξνβιήκαηα κηαο αζελατθήο 

νηθνγέλεηαο. Σα δχν απφ ηα ηξία κέιε ηεο, ν παηέξαο θαη ν γηνο είλαη ζηε ζθελή. Σν 

ηξίην, ε κεηέξα, παξά ηελ απνπζία ηνπ είλαη κε αηζζεηή παξνπζία  θαη ζεκεηψλεη απφ 

ηα παξαζθήληα «ηνλ παηδαγσγηθφ» ξφιν ηνπ. Σα δχν απηά πξφζσπα πνπ δξνπλ άκεζα 

θπξηαξρνχληαη απφ ηα κειήκαηά ηνπο θαη δνπλ αθφκε θαη ζηνλ χπλν ηνπο ηηο έγλνηεο 

ηεο κέξαο: ν παηέξαο ηξεςηάδεο δελ κπνξεί λα ραξεί ηνλ χπλν ηνπ, θαζψο είλαη 

θνξηηζκέλνο απφ ηηο έγλνηεο ηνπ γηα άινγα θαη ακάμηα. ην μεθίλεκα ηνπ έξγνπ, 

νπσζδήπνηε, ηνλ πξψην ξφιν έρεη ν παηέξαο, πνπ ηαιαηπσξείηαη πξνζσπηθά απφ ηνπ 

γηνπ ηνπ ηηο ηάζεηο. 

Ο θεληξηθφο ήξσαο ηεο θσκσδίαο πξνέξρεηαη, φπσο ζε φιεο ηηο θσκσδίεο ηνπ 

Ώξηζηνθάλε, απφ ηα ιατθά ζηξψκαηα θαη ιέγεηαη  Σηξεςηάδεο. Σν φλνκά ηνπ, πνπ 

έρεη ην πξψην ζπλζεηηθφ απφ ην ξήκα ζηξέθσ, είλαη αιεζηλά κνλαδηθφ. Φαλεξψλεη 

ηαπηφρξνλα ηελ αλεζπρία ηνπ (ζηξέθνκαη= αλεζπρψ, φπσο δείρλεη θη ν ζηίρνο 36 ησλ 

Νεθειῶλ: ηη δπζθνιαίλεηο θαη ζηξέθεη ηελ λύρζ’ ὅιελ;),  ηελ πξφζεζή ηνπ λα απνθηήζεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα ζηξεςνδηθεί (επηζπκῶ..ζηξεςνδηθεῑλ…Νεθέι. ζη.434), ηε ζηξνθή 
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ηνπ δειαδή «ἐο πνλεξά πξάγκαηα» (Νεθ. η.1455) θαη ηελ ηειηθή κεηαζηξνθή ησλ 

αηζζεκάησλ ηνπ γηα ηνπο ζνθηζηέο.
64

 

Ο αγξνίθνο ηξεςηάδεο ζα πηζηέςεη πξνο ζηηγκήλ φηη ε καζεηεία ηνπ γηνπ ηνπ ζην 

θξνληηζηήξην ησλ κεξηκλνζνθηζηψλ σθξάηε θαη Υαηξεθψληα, πνπ δηδάζθνπλ ηνλ 

Αίθαην θαη ηνλ Άδηθν Λφγν, είλαη ε κφλε νδφο, ν κφλνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ ππέξνγθσλ ρξεψλ πνπ πξνθάιεζε. Ο γηνο πξέπεη λα πάεη ζηνπο 

ηεηξαπέξαηνπο άληξεο πνπ δηδάζθνπλ εθεί θνληά, γηα λα κάζεη πψο λα απνθεχγεη ηηο 

θαηαγγειίεο γηα ηα ρξέε ηνπ. Θα απεπζπλζεί ζηνπο εκβξηζείο ζηνραζηέο πνπ 

πεξηζηνηρίδνπλ ηνλ σθξάηε θαη εξεπλνχλ ιεπηά δεηήκαηα (ζη.94 θ.ε.)θαη απηνί 

ζίγνπξα ζα ηνλ βνεζήζνπλ. Ο ηξεςηάδεο είλαη γνεηεπκέλνο κε ηε δπλαηφηεηα λα 

θεξδίζεη ν γηνο ηνπ απφ ην ζπνπδαζηήξην ηνπ σθξάηε ηελ επηηεδεπκέλε θαπιφηεηα, 

Καη αθνχ ν γηνο ηνπ πξνβάιιεη άξλεζε λα ζπνπδάζεη ηε θαχιε ηέρλε, ζα ηνλ 

αληηθαηαζηήζεη, γηα λα ιχζεη ηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηά ηνπ θεξδίδνληαο ηε 

δπλαηφηεηα γηα ηελ νπνία πξνφξηδε ην γην ηνπ.
65

 

Ο γηνο πξέπεη λα κάζεη ινηπφλ θνληά ζε έλα ηέηνην σθξάηε ηε δηαζηξέβισζε 

ηνπ δηθαίνπ, φκσο ν λεαξφο θαηαθέξλεη λα μεγιηζηξήζεη θη έηζη αλαγθάδεηαη λα πάεη 

ν ίδηνο ν ηξεςηάδεο, γηα λα «(αλα-)ζηξέςεη», φπσο δειψλεη θαη ην φλνκά ηνπ, ηε 

δπζρεξή ηνπ ζέζε (ζη.434 θαη 1455).Ο ηξεςηάδεο, παξά ηνπο άηππνπο  ελδνηαζκνχο, 

ζα θαηαιήμεη  ζηελ απφθαζε λα παξαθνινπζήζεη ν ίδηνο ην θξνληηζηήξην ησλ 

πνλεξψλ ζνθηζηψλ.
66

 

Δ πξψηε ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη ζην γην είλαη άθαξπε απφ ηελ 

άπνςε ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ηξεςηάδε. Ώπνηειεί φκσο κηα εμαηξεηηθή πξνεηνηκαζία 

ηνπ «αγψλα ιφγσλ» πνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε ζην ηξίην «επεηζφδην» ηνπ έξγνπ 

αλάκεζα ζηα πξνζσπνπνηεκέλα ζχκβνια ηνπ «δίθαηνπ »θαη ηνπ «άδηθνπ».  

Ώξρηθά έλαο καζεηήο ηνπ σθξάηε αξλείηαη λα αθεγεζεί ζηνλ ηξεςηάδε ηα 

θπζηνγλσκηζηηθά ηνπ πεηξάκαηα, επεηδή απνηεινχλ κπζηήξηα ηα νπνία κπνξνχλ λα 

απνθαιπθζνχλ κφλν ζηνπο κπεκέλνπο (ζη.140, 143). Βπηπιένλ νη δηαλννχκελνη- ηφζν 

ηνλ 5
ν
 αηψλα  φζν θαη ζήκεξα- έρνπλ ηελ ηάζε λα απνκνλψλνληαη απφ ηνπο 

ππφινηπνπο αλζξψπνπο ζε κηα ειηηίζηηθε ζθνηεηλφηεηα θαη κφλν ζε εθιεθηνχο 

επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζηνλ θχθιν ησλ κπεκέλσλ. Ώθξηβψο απηή ε πεξηραξάθσζε 

πξνζδίδεη ζε έλα ηέηνην ζχλνιν έλαλ φρη κφλν ππεξνπηηθφ αιιά θαη κπζηεξηψδε 
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ραξαθηήξα.  Έηζη ν ηξεςηάδεο πξέπεη πξψηα λα κπεζεί ζηα κπζηήξηα ηεο επηζηήκεο. 

Ο ηξεςηάδεο  φκσο αληηδξά εληειψο άζηνρα ζε θάζε ζαπκαζηή δηάγλσζε ηφζν 

ελψπηνλ ηνπ καζεηή φζν θαη αξγφηεξα ελψπηνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ δαζθάινπ.
67

 

Δ ζπδήηεζε κε ηνλ αλψλπκν καζεηή, απ’ φπνπ πξνβάιινπλ ηα θσκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ην ζσθξαηηθφ ζπνπδαζηήξην, είλαη κηα θαινζηεκέλε 

ζθελή, πνπ απνζθνπεί ζηε δηαθσκψδεζε ηεο ζσθξαηηθήο δηδαζθαιίαο. Ο ππνςήθηνο 

καζεηήο ηνπ ζπνπδαζηεξίνπ θπκαίλεηαη ζηε ζηάζε ηνπ αλάκεζα ζηελ έθπιεμε θαη 

ζηε λεθαιηφηεηα: ζαπκάδεη ή πεξηπαίδεη ηε ζθέςε ηνπ σθξάηε (ζη.153,180 θαη 

220), δελ κπνξεί λα δηαβάζεη ην γεσγξαθηθφ ράξηε, αιιά μέξεη ηε δηθνκαλία ησλ 

Ώζελαίσλ (ζη.207-208) θαη παίδεη κε ηα γεσπνιηηηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο (ζη.211-

216).
68

 

Σέινο, εκθαλίδεηαη ν σθξάηεο, θξεκαζκέλνο ζηε κεραλή πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε 

ηπξνβφιη. Ώπηή ε ζετθή ζρεδφλ είζνδνο, πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε φ, ηη έρεη κφιηο 

δεη θαη αθνχζεη ν ηξεςηάδεο, ηνπ πξνθαιεί έλαλ αζπγθξάηεην ζαπκαζκφ: 

απνθαζίδεη λα αθεζεί ζην σθξάηε, πνπ ηνλ δέρεηαη επραξίζησο θαη αξρίδεη ακέζσο 

ηα πξψηα καζήκαηα. Δ καθξά παξσδία ηεο ζσθξαηηθήο θαη ζνθηζηηθήο δηδαζθαιίαο 

ζα αξρίζεη ζπλδπάδνληαο ηελ εθθεληξηθφηεηα ηνπ δαζθάινπ κε ηε γεινηφηεηα ηνπ 

καζεηή. Θα είλαη μεθάζαξν, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θσκσδίαο, φηη ε δηδαζθαιία 

ηνπ σθξάηε ηζνδπλακεί  κε κχεζε ζηα κπζηήξηα ηεο ξεηνξηθήο, αθφκα θαη κε 

παξσδία κχεζεο ζηα Βιεπζίληα Μπζηήξηα (πνπ ηεινχληαλ ην επηέκβξην πξνο ηηκήλ 

ηεο Αήκεηξαο θαη ηεο Πεξζεθφλεο). Χζηφζν δελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα 

λνκίδνπκε φηη ν Ώξηζηνθάλεο παξσδεί απηά ηα Μπζηήξηα, πνπ γηα ηνπο Έιιελεο ήηαλ 

ηα πην ηεξά: δελ θνξντδεχεη ηε ζξεζθεία, αιιά ην σθξάηε, πνπ ζεσξείηαη θάηη ζαλ 

γθνπξνχ παξαζξεζθεπηηθήο νξγάλσζεο.  

Ο σθξάηεο, ην σθξαηίδηνλ- θαηά ην «Βπξηπίδηνλ» ζηνπο Ἀραξλῆο- 

γεινηνπνηείηαη απφ ηνλ Ώξηζηνθάλε, πνπ ηνλ παξνπζηάδεη κέζα ζην θνθίλη λα 

κειεηάεη ηα ππέξγεηα αιιά θαη ηα θάξδακα. Ο ηξεςηάδεο εληππσζηαζκέλνο ηνπ 

δεηάεη λα ηνλ πάξεη καζεηή ηνπ ζην θξνληηζηήξην, γηα λα ηνπ δηδάμεη πψο ζα μεθχγεη 

απ'  ηνπο δαλεηζηέο. Βίλαη απνθαζηζκέλνο λα κάζεη θη αο ηνπ θαίλνληαη φια πεξίεξγα. 

ηφρνο ηνπ είλαη λα γίλεη πξψηνο ζηελ επγισηηία γηα λα γίλεη έλαο θαιφο ζηξεςφδηθνο 

θαη λα μεθεχγεη απ'  φζνπο ρξσζηάεη.
69
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Ο σθξάηεο ηφηε ζα θαιέζεη ηηο Νεθέιεο, ν ρνξφο ησλ νπνίσλ ζα εκθαληζηεί ζε 

κηα κεγαιεηψδε θαη επίζεκε πάξνδν. Ο πνηεηήο ζηνπο ζη. 299-313 καο δίλεη κηα 

εηθφλα ηεο Ώζήλαο, φπνπ αλέκειε θαη επηπρηζκέλε θπιά ε δσή ησλ αλζξψπσλ. Σνλ 

χκλν απηφ ζρνιηάδεη ειεπζεξφζηνκα θαη θπζηθά, πάληνηε κέζα ζην πιαίζην ηεο 

θσκηθήο ιεηηνπξγίαο ν ηξεςηάδεο. Καη κε ην ζηφκα ηνπ σθξάηε αθνχγεηαη έλα 

ζαηηξηθφ ζρφιην γηα ηνπο «ειάζζνλεο» πνηεηέο ηεο επνρήο. 

Ο πνηεηήο δηαθξίλεηαη γηα ηελ πξσηνηππία ησλ εκπλεχζεψλ ηνπ, γηα ηελ πνιηηηθή 

ηφικε ηνπ θαη ηε ζπλερή δηαθξηηηθφηεηά ηνπ (ζη.545-550). Καη γίλεηαη κηα άκεζε 

επίζεζε θαηά ζπγρξφλσλ πνηεηψλ πνπ αδίζηαθηα «θιέβνπλ» απφ ηνλ Ώξηζηνθάλε. Δ 

«παξάβαζε» θιείλεη κε κηα πξνεηδνπνίεζε γηα ην κέιινλ: θαη νη θξίλνληεο 

θξίλνληαη…
70

 

Σα πξψηα ηξαγνχδηα ησλ Νεθειψλ είλαη απφ ηα πην φκνξθα ηεο ειιεληθήο 

πνίεζεο. Με ηα ρνξηθά δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ Ώξηζηνθάλε λα θαηαδείμεη ηε ιπξηθή 

ηνπ δεηλφηεηα. Σα ηξαγνχδηα είλαη εκπλεπζκέλα απφ ηε θχζε ηεο αηηηθήο ππαίζξνπ 

θαη ην πλεχκα ηεο Ώηηηθήο.
71

 

Πξηλ ηηο δνχκε ηηο Νεθέιεο, ηηο αθνχκε (ζη. 275-290 θαη 298-313), θαη ε νκνξθηά 

ηνπ ηξαγνπδηνχ δηαθφπηεηαη κφλν απφ ηηο κπνπθφληθεο παξεκβάζεηο ηνπ ηξεςηάδε. 

Ώπιψλνληαη ηέινο ζε φιε ηελ νξρήζηξα ζαλ ζχλλεθα πνπ πεξλνχλ αξγά ζηνλ 

νπξαλφ, κνηάδνπλ φκσο κε γπλαίθεο, γηαηί έρνπλ ηε δχλακε λα αιιάδνπλ εκθάληζε 

αλάινγα κε ηα γνχζηα ηνπο θαη, αλ δερζνχκε ηελ εμήγεζε ηνπ σθξάηε, 

κεηακνξθψζεθαλ ζε γπλαίθεο, αθφηνπ είδαλ ηνλ νκνθπιφθηιν Κιεηζζέλε (ζη.355). 

Οη Έιιελεο ζεσξνχζαλ ηα λέθε σο απιά θπζηθά κέζα κε ηα νπνία ν Γεπο έζηειλε 

ηε βξνρή. Γηα ηνπο ζνθηζηέο αληηζέησο είλαη ζεφηεηεο, αθνχ ελζαξθψλνπλ ηα 

κεηέσξα, δειαδή ζπγρξφλσο ηελ αζηξνλνκία θαη ηε κεηεσξνινγία, θαζψο θαη φιεο 

ηηο ηδέεο ηνπ αέξα, ηηο λεθειψδεηο ζθέςεηο, ηνπο αηζέξηνπο παξαινγηζκνχο θαη ηηο 

νκηριψδεηο αλνεζίεο.  

Βπηηέινπο, ν ακβιπσπφο ηξεςηάδεο ζα δηαθξίλεη  ζηνλ νπξαλφ ηηο αέλαεο 

Νεθέιεο. Ο σθξάηεο απνξεί γηα ηελ απαηδεπζία ηνπ καζεηή ηνπ, πνπ δελ γλσξίδεη 

φηη Ώπηέο είλαη νη κεγάιεο Θεέο, νη πξνζηάηηζζεο ησλ αξγφζρνισλ αλδξψλ, πνπ 

ραξίδνπλ ηε γλψζε ηεο δνθεζηζνθίαο θαη ηεο ζηξεςνδηθίαο. Έηζη, αλαγθάδεηαη λα ηνπ 
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δηδάμεη. Ο ηξεςηάδεο δηδάζθεηαη φηη νη Νεθέιεο  εθηξέθνπλ ηελ νηθνγέλεηα ησλ 

ζνθηζηψλ.
72

 

Ο σθξάηεο ηηο ζπληζηά ζην ζπλνκηιεηή ηνπ. Σν ζσθξαηηθφ «εγθψκην» ησλ 

Νεθειψλ βέβαηα, έηζη φπσο ζπλδέεηαη κε αλζξψπνπο αξγφζρνινπο (ζη.317), είλαη κηα 

δηαπφκπεπζε ησλ «θαηλψλ δαηκνλίσλ« θαη παξάιιεια κηα δηαπφκπεπζε ηεο 

ζνθηζηηθήο θίλεζεο (ζη.331), πνπ κέζα ζηε γεληθφηεξε ακθηζβήηεζε ησλ 

θαζηεξσκέλσλ σο ηφηε ζεζκψλ ζπκπεξηιάκβαλε θαη ηνλ ζξεζθεπηηθφ αγλσζηηθηζκφ 

(πξβ. ηελ πξσηαγφξεηα θξάζε «πεξί ζεῶλ νὐθ  ἔρσ εἰδέλαη»). Ώμηνζεκείσηε πξηλ απφ 

ηε ζπλάληεζε κε ηηο Νεθέιεο είλαη ε πξνβαιιφκελε απφ ην σθξάηε κεηακφξθσζή 

ηνπο  θαηά ηηο εθάζηνηε αλάγθεο- ζ’ απηφ παξαζχξεηαη εχθνια ν ηξεςηάδεο-, θάηη 

πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζαηηξηζκνχ πξνζψπσλ ηεο επνρήο ηνπο (ζη.348-355).
73

 

Οη πξνζειζνχζεο ελ ησ κεηαμχ Νεθέιεο ζα θαζνξίζνπλ ζηνλ ηξεςηάδε ηα 

ειάρηζηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη, απηφο πνπ θηινδνμεί λα γίλεη θάηνρνο ηεο 

δηθήο ηνπο ζνθίαο θαη  έλδνμνο ζνθηζηήο.  Χο πξψην πξνζφλ απαξαίηεην γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο φπνηαο γλψζεο, ζα αλαθέξνπλ ηε κλήκε. ηα βαζηθά πξνζφληα ζα 

πεξηιάβνπλ θαη ηε ζθιεξαγσγία ηνπ ζψκαηνο, νπφηε ζα κλεκνλεχζνπλ θαη ηελ 

αληνρή ηεο έθζεζεο ζην θξχν, ηεο νπνίαο κέηξν είλαη ε απνπζία ηνπ ξίγνπο.  Ο 

ηξεςηάδεο, ζα βεβαηψζεη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ηηο Νεθέιεο φηη είλαη θάηνρνο ησλ 

δεηνχκελσλ πξνζφλησλ, νπφηε ν σθξάηεο ζα νξθίζεη ηνλ καζεηή, θαηά ηνπο ηχπνπο 

ηεο ρνιήο, ζηηο ηξεηο ζεφηεηεο ησλ νθηζηψλ, ην Υάνο, ηηο Νεθέιεο θαη ηε 

Γιψζζα.
74

 

Ο σθξάηεο εμεγεί ζην κεηαμχ φηη νη Νεθέιεο είλαη απηέο πνπ ραξίδνπλ εμππλάδα 

θαη πνλεξηά (ζη. 317 θ.ε.), ηδηφηεηεο εμφρσο επηζπκεηέο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

θαηαηξεγκέλνπ απφ ηνπο πηζησηέο ηνπ  ηξεςηάδε (ζη.320 θ.ε.).Οη Νεθέιεο ηνπ 

ππφζρνληαη ινηπφλ φηη θνληά ζηνλ σθξάηε ζα γίλεη παλνχξγνο λνκνκαζήο (ζη.466 

θ.ε.).
75

 

Ο ηξεςηάδεο, κεηά ηελ νξθσκνζία εηζέξρεηαη επηζήκσο πιένλ ζηε ρνιή- ηελ 

είζνδφ ηνπ ζα ηελ παξαβάιιεη κε ηελ θαηάβαζε ζην Σξνθψλην άληξν- θαη 

εηνηκάδεηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε  ηνπ ελαξθηήξηνπ καζήκαηνο. ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα κεηαθέξεη απφ ην εζσηεξηθφ, ζηελ απιή  ηεο ρνιήο, ηνλ καζεηηθφ δίθξν ζηνλ 

νπνίν ζα θαζίζεη, αληηκεησπίδεη απξνζδφθεην αληίπαιν. Οη θαηαιεςίεο θνξηνί πνπ 
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έρνπλ νηθεηνπνηεζεί ην δίθξν, πξνβάιινπλ ζζελαξή αληίζηαζε ζηε  κεηαθνξά ηνπ θαη 

ζην ηέινο εμέξρνληαη καδί ηνπ ζην θσο, θαξαδνθνχληεο ηε ζηηγκή ηεο εθδίθεζεο! 

Σν πξψην κάζεκα, πεξί κέηξσλ, ξπζκψλ θαη δαθηχισλ, δελ θαίλεηαη λα 

ελζνπζηάδεη ην ηξεςηάδε, ν νπνίνο πξνηξέπεη ηνλ Αάζθαιν λα αξρίζεη επηηέινπο ηηο 

παξαδφζεηο γηα ηνλ Άδηθν Λφγν. Βπηπιένλ ν ηξεςηάδεο ππελζπκίδεη ζπλερψο ζηνπο 

δηδάζθνληεο ην δήηεκά ηνπ, φηη έρεη, δειαδή, έξζεη, γηα λα κάζεη ηα θφιπα πνπ ζα ηνπ 

επηηξέςνπλ λα απνθεχγεη ηνπο πηζησηέο ηνπ (ζη. 167, 434 θ.ε. θ.ν.θ.).  

Ο σθξάηεο απνδέρεηαη ηελ πξφηαζε θαη δεηεί απφ ηνλ καζεηή ηελ απαξαίηεηε 

πξνζνρή θαη απηνζπγθέληξσζε, ηελ νπνία φκσο δηαθφπηνπλ ηα δήγκαηα ησλ 

εθδηθεηηθψλ αδεθάγσλ παξαζίησλ.
76

 

Δ καζεηεία ηνπ ηξεςηάδε ζην θξνληηζηήξην δελ ηειεηψλεη αζθαιψο ζηελ 

εξκελεία ηεο γέλεζεο ηεο βξνρήο θαη ηεο βξνληήο. Βθεηηθφο καζεηήο, επηζπκεί λα 

ζπκπιεξψζεη ην θεθάιαην  ησλ κεηεψξσλ, νπφηε ζα δεηήζεη λα κάζεη ηελ αηηία ηεο 

γέλεζεο ησλ θεξαπλψλ, αλ θαη γλσξίδεη αζθαιψο φηη απηνί ηνπιάρηζηνλ είλαη  

δεκηνπξγήκαηα ηνπ Αία. Πψο αιιηψο ν ξθηνο Γεπο ζα ηηκσξνχζε ηνπο επηφξθνπο!   

Κη φκσο, ν Αάζθαινο ζα αλαηξέςεη ηα πάληα δηα κηαο θαη ζα  εμεγήζεη ζηνλ 

βεθθεζέιελν καζεηή φηη ν θεξαπλφο δελ είλαη παξά γέλλεκα ηνπ μεξνχ αλέκνπ θαη 

ησλ Νεθειψλ. Σνλ ζπγθινλίδεη ε άξλεζε ηνπ σθξάηε πεξί ηεο χπαξμεο ησλ ζεψλ 

θαη ηνπ Αία (ζη.226, 246, 380 θ.ά.).   Ο σθξάηεο εμεγεί ζην ηξεςηάδε πσο δελ 

ππάξρνπλ ζενί νχηε ν Αίαο· ζεέο είλαη κφλνλ απηέο. Σνπ εμεγεί επηζηεκνληθά ηα 

θπζηθά θαηλφκελα, ελψ ν ηξεςηάδεο ηα εθρπδαΎδεη θαη ν Ώξηζηνθάλεο 

εηξσλεχεηαη.
77

 

Ο σθξάηεο βάδεη ην ηξεςηάδε λα θαζίζεη ζ’ έλα ληηβάλη θαη λα αξρίζεη λα 

ζθέθηεηαη, θέξλνληαο ζην λνπ καο ηε κέζνδν ηεο ζεκεξηλήο ςπραλάιπζεο. Σνπ θνξά 

θαηφπηλ έλα ζηεθάλη θαη, αθνχ ηνπ δηδάζθεη πσο δελ ππάξρνπλ ζενί θαη ζεφηεηεο 

παξά κφλν νη Νεθέιεο θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα, παίξλεη ζηάζε ηεξαηηθή, θάλεη 

επίθιεζε ζηηο Νεθέιεο θαη πξνζθέξεη ζπζία ζ᾿ απηέο.  

Οη Νεθέιεο επηθαινχληαη ηνπο θαηαξγεκέλνπο απφ ην σθξάηε ζενχο, αιιά δελ 

απαξληνχληαη ηε δηθή ηνπο ζετθή ππφζηαζε θαη, θαζψο ιίγν πξηλ ζηελ «παξάβαζε» 

έρνπλ κηιήζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πνηεηή δηαηππψλνληαο ηα παξάπνλά ηνπ, 

ζπλερίδνπλ κε ην δηθφ ηνπο παξάπνλν, φηη πνηέ δελ έδεημαλ νη Ώζελαίνη ηελ 

απαξαίηεηε πξνζνρή ζηηο ππνδείμεηο ηνπο. Αίλεηαη έηζη κηα άιιε επθαηξία γηα θξηηηθή 
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ησλ άζηνρσλ, θαηά ηνλ πνηεηή, πξάμεσλ ηνπ αζελατθνχ ιανχ θαη κεξηθψλ 

λενηεξηζκψλ πνπ πξέπεη λα είραλ ελνριήζεη ηνλ πνηεηή.
78

 

πλερίδεηαη ε πεξίνδνο καζεηείαο ηνπ γέξνληα. κσο πξνυπφζεζε είλαη ε 

εθπαίδεπζε ηνπ ηξεςηάδε,  πνπ ζα ζηεξηρηεί ζε έκθπηεο ηθαλφηεηεο, ηδίσο ζηε 

κλήκε. ε θάζε φκσο απφπεηξα δηδαζθαιίαο  ν ηξεςηάδεο αληηδξά ιαλζαζκέλα, 

φπσο φηαλ, γηα παξάδεηγκα, ν σθξάηεο πξνζπαζεί κέζσ ηεο ζπδήηεζεο λα ηνλ 

νδεγήζεη ζηελ απηνγλσζία. Ο ηξεςηάδεο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηνλ Αάζθαιν 

δχν ηερλάζκαηα, γηα ηελ απνθπγή ηεο θαηαβνιήο ησλ ρξεψλ ηνπ. Βθείλν ηνπ 

εγθιεηζκνχ ηεο ειήλεο ζε δνρείν, κε ηε βνήζεηα ηεο Θεζζαιήο θαξκαθίδνο θαη ην 

άιιν, «ηεο δη᾿ πάινπ εθηήμεσο ησλ γξακκάησλ ηεο γξαθήο ηεο δίθεο ηνπ». Σα 

επηλνήκαηα ηνπ ηξεςηάδε, γηα ηα νπνία απηφο ήηαλ ηφζν πεξήθαλνο, ζα θξηζνχλ 

κσξίεο απφ ηνλ Αάζθαιν. 

Σν επεηζφδην ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ ηξεςηάδε θέξεη  ζηελ επηθάλεηα ηε 

ρξφληα ειηζηφηεηα απηνχ ηνπ καζεηή, παξσδψληαο ηαπηφρξνλα ηε ζνθηζηηθή 

δηδαζθαιία. Παξ’ φιε ηελ επηδεμηφηεηα ηνπ, ν σθξάηεο είλαη αλίθαλνο λα 

εκθπζήζεη ζην αθαιιηέξγεην απηφ πλεχκα, πνπ δελ θαηαιαβαίλεη ηηο βάζεηο ηεο 

γξακκαηηθήο, δελ έρεη θαιή κλήκε θαη μερλά εχθνια νηηδήπνηε καζαίλεη.   

Σν αλεπίδεθην ηεο κάζεζεο ηνπ ηξεςηάδε ζα θαλεί απφ ηελ πξψηε επαθή ηνπ κε 

ηε ρνιή, αθνχ ην απεξηκέξηκλνλ ιάθηηζκα ηεο ζχξαο ηνπ θξνληηζηεξίνπ απφ απηφλ, 

ζα πξνθαιέζεη ηελ εμάκβισζε ηεο ηδέαο-εκβξχνπ, πνπ εγθπκνλνχζε ζην λνπ- κήηξα, 

ν ζπξσξφο- καζεηήο. 

ΜΏΘ. Ἀκαζήο γε λε Αί', ὅζηηο νὑησζί ζθφδξα 

ἀπεξηκεξίκλσο ηελ ζχξαλ ιειάθηηθαο 

θαη θξνληίδ΄ ἐμήκβισθαο ἐμεπξεκέλελ. 

ΜΏΘ. Βίζαη ακφξθσηνο θιψηζεζεο ηελ πφξηα 

αζηφραζηα, θη έηζη έθακεο, κηα ζθέςε 

πνπ είρε βξεζεί, λα πάζεη απνβνιή. 

ζηε, ην ακαζέο θαη αλεπηζηεκνληθφ ιάθηηζκα ηεο πφξηαο απφ ηνλ αγξνίθν 

ηξεςηάδε έδξαζε σο ακβιψζξηνλ ζην εγεκνληθφλ ηνπ εγθεθάινπ ηνπ καζεηή, κε 

απνηέιεζκα λα ππνζηεί άκβισζε ε ζε εκβξπψδε θαηάζηαζε ηδέα πνπ θπνθνξνχζε 

θαη λα εμέιζεη απφ ην λνπ ηνπ σο έθηξσκα. Σν ζθψκκα αζθαιψο απεπζχλεηαη ζηε 

κέζνδν δηδαζθαιίαο ηνπ σθξάηε, ε νπνία έκεηλε γλσζηή σο σθξαηηθή κέζνδνο ή 
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σθξαηηθφο δηάινγνο, ηνπ νπνίνπ δηαθξίλνπκε δχν κέξε. Σν αξλεηηθφ ή σθξαηηθή 

εηξσλεία θαη ην ζεηηθφ ή κεζνδνινγία ηνπ Ααζθάινπ, ν νπνίνο δίθελ καίαο εθξφληηδε 

λα έξζνπλ ζην θσο νη ιαλζάλνπζεο εζηθέο έλλνηεο ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ.
79

 

Ο ηξεςηάδεο απνδεηθλχεηαη αλεπίδεθηνο γηα κάζεζε. Δ ζηάζε ηνπ γέξνληα 

ππνςήθηνπ καζεηή είλαη έληνλα θσκηθή θαη ν σθξάηεο κνηάδεη λα κελ κπνξεί λα 

πεηχρεη ηίπνηε. Ο απειπηζκέλνο ηξεςηάδεο κε ηε ζπκβνπιή ησλ Νεθειψλ είλαη 

αλαγθαζκέλνο λα γπξίζεη εθεί απ’ φπνπ μεθίλεζε: φ, ηη δελ πεηπραίλεη ν ίδηνο ίζσο 

κπνξεί λα ην πεηχρεη ν γηνο ηνπ. Δ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ δπλάκεηο 

θινλίδεηαη, φρη φκσο θαη ζηε δπλακηθή ηνπ ζσθξαηηθνχ ζπνπδαζηεξίνπ.
80

 

Ο σθξάηεο ηνλ δηψρλεη κα ν ηξεςηάδεο δελ  ην βάδεη θάησ. Θα ζηείιεη ην γην 

ηνπ, πνπ είλαη λένο θαη αξηζηνθξάηεο. Ο αλεπίδεθηνο γηα κάζεζε ηξεςηάδεο βγαίλεη 

απφ ην ζπίηη ηνπ κε αληεζηξακκέλε εηθφλα: φ,ηη ήηαλ γη’  απηφλ ζην πξνεγνχκελν 

επεηζφδην ν σθξάηεο ηψξα είλαη απηφο γηα ην γην ηνπ Φεηδηππίδε, πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπ ζα κπεζεί γηα ηα «θαηλά δαηκφληα» θαη γηα ηηο δηαθξίζεηο ησλ γελψλ.  Ο 

ηξεςηάδεο θαίλεηαη λα έρεη αθνκνηψζεη ηε «δηδαζθαιία» ηνπ σθξάηε, αιι’ ν 

Φεηδηππίδεο παξνπζηάδεηαη  δχζηξνπνο καζεηήο θαη αλάγσγνο λένο, αιιά  ζα 

ελδψζεη ζηηο αθφξεηεο πηέζεηο ηνπ παηέξα ηνπ θαη ζα πξνζέιζεη ζην θξνληηζηήξην 

γηα ηελ  παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπ Αίθαηνπ θαη ηνπ Άδηθνπ Λφγνπ. Παξά 

ην πείζκα ηνπ, παξακέλεη έλαο λεαξφο πνπ έρεη ζεβαζκφ, θαη δείρλεη ππαθνή 

ζεβφκελνο ηνλ παηέξα ηνπ θαη ππνρσξψληαο. Έλαο άιινο ιφγνο είλαη φηη δε ζέιεη λα 

ελαληησζεί ζην γέξνληα, γηαηί λνκίδεη, θαη φρη ηειείσο αλαίηηα, φηη έρεη ηξειαζεί.  

Πξάγκαηη, ν ηξεςηάδεο είρε αξρίζεη λα ηνπ θνξδψλεηαη θαη, κε πνιιή πεξεθάληα 

γηα φ, ηη πίζηεπε πσο είρε κάζεη, λα αιινηψλεη απηά πνπ ηνπ είρε δηδάμεη ν σθξάηεο 

(κηα ζθελή πνπ ζπκίδεη έληνλα εθείλελ ηνπ Ώξρνληνρσξηάηε ηνπ Μνιηέξνπ, φπνπ ν 

θχξηνο Jourdain ζέιεη λα θάλεη επίδεημε, κπξνζηά ζηε γπλαίθα ηνπ θαη ηελ ππεξέηξηά 

ηνπ, ησλ θξέζθσλ γλψζεσλ πνπ απνθφκηζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπ κε 

ηνλ θαζεγεηή θηινζνθίαο). 
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«Αγώλας  ιόγφλ» 

 

Ο  ηξεςηάδεο ηειηθά θαηνξζψλεη λα νδεγήζεη ην γην ηνπ κπξνζηά ζην σθξάηε, 

ν νπνίνο απνθαζίδεη λα ηνπ κάζεη άκεζα ην Αίθαην θαη ηνλ Άδηθν Λφγν. Φέξλεη 

ινηπφλ ην γην ηνπ θαη δεηά απφ ην σθξάηε λα ηνπ κάζεη ηνλ δπλαηφ θαη ηνλ αδχλαην 

ιφγν, θπξίσο φκσο ηνλ αδχλαην πνπ ππνζηεξίδεη ην άδηθν. Ο σθξάηεο ζεκεηψλεη 

αξλεηηθά ζηνηρεία ζην γην γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ζηξεςνδηθίαο, αιιά 

ε πίεζε ηνπ ηξεςηάδε ηνλ νδεγεί ζηελ εγγξαθή ηνπ Φεηδηππίδε ζην ζπνπδαζηήξηφ 

ηνπ θαη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Ο σθξάηεο δέρεηαη ην γην 

ηνπ θαη ηνπ παξνπζηάδεη ηνπο δχν ιφγνπο. ηε ζθελή εκθαλίδνληαη νη δχν ιφγνη. Ο 

αγψλαο αλάκεζά ηνπο είλαη απφ ηνπο πην ιακπξνχο αγψλεο ηεο θσκσδίαο.
81

 

Έηζη ζηήλεηαη έλαο απφ ηνπο σξαηφηεξνπο αξηζηνθάλεηνπο «αγψλεο ιφγσλ» 

αλάκεζα ζε δχν ζχκβνια ηνπ δηδαθηηθνχ επηηειείνπ ηνπ ζσθξαηηθνχ ζπνπδαζηεξίνπ, 

ηνλ «δίθαην» θαη ηνλ «άδηθν».
82

 

Οη Νεθέιεο, άθξσο δεκνθξαηηθέο, ζα ζπζηήζνπλ ζηνλ Αίθαην θαη ηνλ  Άδηθν 

Λφγν λα εθζέζνπλ ηα πηζηεχσ ηνπο, ψζηε ν Φεηδηππίδεο λα απνθαζίζεη θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ, ζε πνηνλ απφ ηνπο δχν ιφγνπο ζα θνηηήζεη.  Ο Αίθαηνο Λφγνο ζα 

ππεξαζπηζζεί ηελ αξραία παηδεία θαη αγσγή, ε νπνία εθηφο ησλ άιισλ εδίδαζθε ηε 

ζεκλφηεηα ησλ λέσλ θαη ηελ απφδνζε ηνπ νθεηιφκελνπ ζεβαζκνχ ζηνπο 

πξεζβπηέξνπο.
83

 

Ο Αίθαηνο Λφγνο, ζε κηα ιπξηθφηαηε δεκεγνξία, αξαδηάδεη η’ αγαζά ηεο αξραίαο 

παηδείαο, ηνλ θαηξφ πνπ ζαπκαδφηαλ ε εθεβηθή νκνξθηά  θαη πνπ νη γηνη ζέβνληαλ 

ηνπο παηεξάδεο ηνπο. Οξκελεχεη ην Φεηδηππίδε λα δηαιέμεη ηελ απιή θαη θπζηθή δσή, 

πνπ είλαη θαιχηεξε γηα ηελ πγεία, ηελ νκνξθηά θαη ην ραξαθηήξα θαη ζπλάκα κηα 

αιεζηλή ηέξςε.  

Ο Αίθαηνο Λφγνο, ν εθπξφζσπνο ηνπ παιηνχ ηξφπνπ δσήο, είλαη  γέξνο θη 

αζρεκνκνχξεο. Έρεη ραξίζεη ζηηο παιηφηεξεο γελεέο ρξεζηά ἤζε θη έρεη αλαζξέςεη 

ηνπο ληθεηέο ηνπ Μαξαζψλα, κα κπξίδεη κνχρια θαη παιηνθαηξίια. Ο Άδηθνο πάιη 

είλαη λένο θη φκνξθνο, κηα ζηαιηά γπλαηθσηφο, θιχαξνο, αλαηδήο θαη πινχζηνο πνιχ, 

γηαηί θεξδίδεη απ’ ηα ζνθηζηηθά ηνπ δαζθαιέκαηα κ’ φιν πνπ, θαζψο νκνινγεί, ε κφλε 

ζνθία ηνπ είλαη νη «λέεο ηδέεο».  
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Ο ρνξφο θαίλεηαη ελζνπζηαζκέλνο απφ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ «δίθαηνπ», 

φκσο παίδεη ην ξφιν ηνπ ακεξφιεπηνπ δηαηηεηή. Βπηζηξαηεχνληαο ηε γλσζηή 

δηθαζηηθή αξρή «αο αθνπζηεί θαη ε άιιε πιεπξά» (audiatur et altera pars) δίλεη ην 

ιφγν ζηνλ «άδηθν». Ο «άδηθνο» αληηθξνχεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ αληηδίθνπ ηνπ θαη 

εμπκλεί ηε λέα αγσγή θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Έηζη λνκηκνπνηεί θαη απηφο ηελ 

πξφζθιεζε πνπ θάλεη ζην Φεηδηππίδε λα ζηξέςεη ηα λψηα ηνπ ζηελ παιηά αγσγή.  

Δ παξέκβαζε ηνπ ρνξνχ θιείλεη ηελ πξψηε θάζε ηεο αληηδηθίαο (ζη.889-933) θαη 

αλνίγεη ηε δεχηεξε, ηε ζνβαξή θάζε (ζη.939-1104) κε ηε δηαηχπσζε ηνπ ζέκαηνο: ηεο 

δηαθνξάο αλάκεζα ζηελ παιηά θαη ζηε λέα εθπαίδεπζε. 

Ο Άδηθνο Λφγνο δελ έρεη γηα ηίπνηα άιιν λα θαπρεζεί απ’ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

γπξίδεη ηα ζηξαβά ζε ζσζηά θαη η’ άδηθα ζε δίθαηα. Ώπηή φκσο ε ηθαλφηεηά ηνπ είλαη 

αξθεηή γηα λα γθξεκίζεη κε ζνθηζηείεο φια ηα ηίκηα επηρεηξήκαηά ηνπ αληαγσληζηή 

ηνπ. Ώληίζεηα κε ηνλ Ώιιαληνπψιε θαη ηνλ Ώηζρχιν-πνπ ληθνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο 

αγψλεο ηνπο, γηαηί πξέπεη λα ληθήζνπλ, ν Άδηθνο Λφγνο ληθάεη, αθξηβψο γηαηί δελ 

πξέπεη λα ληθήζεη. Ο Ώξηζηνθάλεο, κε ηελ εηξσληθή απηή έθβαζε, θάλεη ηε ζάηηξά 

ηνπ πην δηαπεξαζηηθή.
84

 

ηελ αληηπαξάζεζε «παιηάο» θαη «κνληέξλαο» παηδείαο ν Αίθαηνο Λφγνο, 

ππνζηεξηθηήο ηεο παξάδνζεο, παξνηξχλεη ηνπο λένπο ζηε ζσκαηηθή άζθεζε, ελψ ν 

Άδηθνο νδεγεί ηνπο λένπο ζηελ παξακέιεζε ηεο θαιήο θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

Οξηζκέλεο άιιεο δηαθσλίεο ηνπο είλαη νη εμήο: 

 

ΓΙΚΑΙΟ ΛΟΓΟ ΑΓΙΚΟ ΛΟΓΟ 

 

Παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη πνίεζε 

Κακηά θξηηηθή ηεο κπζνινγίαο  

Αηθαηνζχλε, απιφηεηα, αγλφηεηα,  

ζσκαηηθή ζεκλφηεηα, ζεβαζκφο γηα γνλείο   

εβαζκφο ζηηο ζπκβάζεηο ησλ ζρέζεσλ 

ελειίθσλ-αλειίθσλ  

 

Καηλνηνκίεο ζηε κνπζηθή,  

ηθαλφηεηα ζηελ επηρεηξεκαηνινγία  

Απζπηζηία θαη θπληθή εθκεηάιιεπζε  

ησλ θιεξνλνκεκέλσλ δνμαζηψλ 

Δζηθφο κεδεληζκφο θαη έκθαζε  

ζηε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε 

Καλέλαο ζεβαζκφο ζ’ απηέο ηηο ζπκβάζεηο
85

 

 

 

                                                           
84

 νισκφο (1990):  ζει. 149-150   
85

Dover (1981): ζει. 168 



45 

 

ηνλ αγψλα δελ αληηηίζεηαη ηφζν ν Αίθαηνο Λφγνο κε ηνλ Άδηθν, φζν ε παιαηά 

αγσγή κε ηε λέα. Ο Αίθαηνο Λφγνο ππνζηεξίδεη ηελ πγηή δσή ηεο ππαίζξνπ, ηελ θαιή 

πγεία θαη ηε θπζηθή ξψκε πνπ απνθηά θαλείο κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο, ελψ φια 

απηά ρηίδνπλ κηα εζηθή παιαηνχ ηχπνπ πνπ πεξηιακβάλεη πίζηε ζηνπο ζενχο, ζηηο 

αξεηέο, ζηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη πνίεζε. Παξ’ φια απηά, κε ηηο αδεμηφηεηέο 

ηνπ ν Αίθαηνο Λφγνο, κε ην χπνπην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηα αγνξάθηα θαη κε ηηο 

πξνθαηαιήςεηο ηνπ,  εθηίζεηαη ζηελ θξηηηθή φζν θαη ν αληαγσληζηήο ηνπ, ν Άδηθνο 

Λφγνο, πνπ επαηλεί ηε δσή ηεο πφιεο, ηελ θαηεξγαξηά ζηελ πνιηηηθή θαη ζηα 

δηθαζηήξηα, ην ρισκφ δέξκα θαη ηελ θαρεθηηθή δηάπιαζε, ηε καιζαθφηεηα ησλ 

δεζηψλ ινπηξψλ, ηελ νθλεξία, ηνπο λεθειψδεηο ζπιινγηζκνχο, ηε δηαλνεηηθή 

γπκλαζηηθή δσκαηίνπ. ια απηά θαηαιήγνπλ ζε κηα επράξηζηε θαη πνιπηειή 

δηαβίσζε!  Υάξε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα κεηαηξέπεη ην ςεχηηθν ζε αιεζηλφ, ν Άδηθνο 

Λφγνο πείζεη ην Φεηδηππίδε, αιιά θαη ηνλ ίδην ην Αίθαην Λφγν, λα ηνλ αθνινπζήζεη.
86

 

Ο Φεηδηππίδεο, αθνχ «κνξθσζεί» απφ ηνλ  Άδηθν Λφγν ηνπ «σθξάηε», είλαη 

πξνζπκφηαηνο λα αληηθαηαζηήζεη ην θχξνο ησλ παξαδνζηαθψλ λφκσλ κε ηε δηάθξηζε 

ηνπ λόκνπ απφ ηε θύζηλ, βαζηθή ζέζε ησλ ζνθηζηψλ (Νεθ. 1421-1424):  

Οὕθνπλ ἀλήξ ὁ ηφλ λφκνλ ζείο ηνῦηνλ ἦλ ηφ πξῶηνλ  

ὥζπεξ ζχ θἀγψ, θαί ιέγσλ ἔπεηζε ηνχο παιαηνχο;  

ἧηηφλ ηη δῆη’ ἔμεζηη θἀκνί θαηλφλ αὖ ηφ ινηπφλ  

ζεῖλαη λφκνλ ηνῖο πἱέζηλ, ηνπο παηέξαο ἀληηηχπηεηλ;  

ηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο δηαθξίλεηαη ν ζρεηηθηζκφο θαη ε ζεσξία ηεο δηάθξηζεο 

θχζεη-λφκσ ησλ ζνθηζηψλ πνπ κεηαιιάρζεθαλ ζε δηθαηνιφγεζε ηεο αλεζηθφηεηαο. 

Οη δηαλννχκελνη ινηπφλ κε ηνπο λεσηεξηζκνχο ηνπο ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθζξφληζε ηεο παξάδνζεο, θάηη πνπ κπνξνχζε ζ’ έλα θσκηθφ πιαίζην λα θηάζεη ζηα 

άθξα: ζην μπινθφξησκα ησλ γνληψλ απφ ηα παηδηά ηνπο. Ο άγλσζηνο ζπγγξαθέαο 

ησλ Αηζζῶλ Λφγσλ ζηα πιαίζηα κηαο ξεηνξηθήο άζθεζεο γηα ηε ζρεηηθφηεηα ηεο 

αιήζεηαο, επηρεηξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ άπνςε φηη ην δίθαην θαη ην άδηθν ηαπηίδνληαη.  

Με ηνλ «αγψλα ιφγσλ» (ζη.939-1104 έρνπκε κηα κνλνκαρία αλάκεζα ζε δχν 

αληίζεηεο λννηξνπίεο, ζε δχν ερζξηθά ζπζηήκαηα, ζε δχν αιιηψηηθνπο ηξφπνπο δσήο.          

Ο αξηζηνθάλεηνο σθξάηεο είλαη ν ζνθηζηήο πνπ αλαιακβάλεη ηε ζνθηζηηθή 

εθπαίδεπζε ηνπ Φεηδηππίδε, ηε λέα αγσγή πνπ βγήθε πξηλ απφ ιίγν ληθήηξηα ζηνλ 

«αγψλα ιφγσλ». Με ηε ζπλεζηζκέλε ζεαηξηθή ζπκβαηηθφηεηα ε απνηειεζκαηηθφηεηα 
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ηεο ζσθξαηηθήο δηδαζθαιίαο είλαη άκεζε: ν ηξεςηάδεο έρεη θαη ηελ πξφγεπζε ηεο 

ραξάο απφ ηελ αλαθνίλσζε πνπ ηνπ θάλεη ν σθξάηεο, φηη ν Φεηδηππίδεο έρεη 

αθνκνηψζεη φ, ηη ηνπ δίδαμε, θαη ηελ έκπξαθηε απφδεημε ηεο πξνθνπήο ηνπ γηνπ ηνπ, 

θαζψο εθείλνο δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην  ζηηο επηθπιάμεηο πνπ απηφο δηαηππψλεη.  

Ο «αγψλαο ιφγσλ» θιείλεη βέβαηα κε θσκηθφ ηξφπν θαη ν «δίθαηνο» παξαδέρεηαη 

ηελ ήηηα ηνπ ζηε θάζε ηεο θσκηθήο απφιεμήο ηεο. Πέξα απφ ην ηππηθφ απηφ γεγνλφο 

παξακέλεη ε αληηπαξάζεζε ηεο παιηάο θαη ηεο λέαο αγσγήο θαη δελ είλαη δχζθνιν λα 

δηαγλσζζεί ε πξφζεζε θαη ε πξνηίκεζε ηνπ πνηεηή.
87

 

Σν απνηέιεζκα ηνπ αγψλα είλαη αλαπάληερα θσκηθφ. Αελ πάεη κνλάρα ν 

Φεηδηππίδεο κε ην κέξνο ηνπ Άδηθνπ Λφγνπ, κα θη ν ίδηνο ν Αίθαηνο Λφγνο. Πεηψληαο 

ηα ξνχρα ηνπ, αλαγγέιιεη: Ἐμαπηνκνιῶ πξφο ὑκᾶο. Καη γίλεηαη ζην άςε ζβήζε 

νπαδφο ηνπ σθξάηε. Βίλαη ηέηνηα ε καγηθή γνεηεία ηεο θηινζνθηθήο απάηεο-

ζαξθάδεη ν Ώξηζηνθάλεο-πνπ φ, ηη ζνθφ θαη ηίκην απέκελε ζηνλ ηφπν καο, ε απάηε ην 

ζαξψλεη θαη απηφ. Έηζη ινηπφλ, ηψξα πνπ ε εθπαηδεπηηθή αξεηή ἐμεπηνκφιεζε, δελ 

ππάξρεη άιιε δηέμνδνο γηα ην γην ηνπ ηξεςηάδε παξά λα ηαρζεί θαη απηφο, ζέινληαο 

θαη κε, κε ηνλ Άδηθν Λφγν θαη λα γξαθεί γηα αλψηεξεο ζνθηζηηθέο ζπνπδέο ζην 

θξνληηζηήξην.
88

 

ην έξγν ηνπ απηφ ν Ώξηζηνθάλεο βάδεη ζην ζηφκα ηνπ σθξάηε δηάθνξεο 

γλψκεο ηνπ Πξσηαγφξα θαη ηνπ Πξνδίθνπ βέβαηα αιιαγκέλεο έηζη πνπ λα 

γεινηνπνηνχληαη. Βηδηθφηεξα ν Αίθαηνο θαη ν Άδηθνο Λφγνο είλαη εχξεκα ηνπ 

Πξσηαγφξα, αιιά ν πνηεηήο καο ηνλ απνδίδεη ζην σθξάηε. Έπεηηα μέξνπκε πσο ν 

σθξάηεο δελ αζρνινχληαλ κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, φπσο ηνλ παξνπζηάδεη, αιιά 

κφλν κε ηηο εζηθέο έξεπλεο. Ο Ώξηζηνθάλεο θαηεγνξεί ην σθξάηε γηα ηνλ εζηθφ 

εθλεπξηζκφ ηεο λέαο γεληάο, πνπ ακθέβαιιε γηα ηελ χπαξμε ηεο δηθαηνζχλεο θαη 

ραξαθηεξίδεη ζαλ «θησρή ζνθία» ηηο παιηέο θαη πγηείο παξαδφζεηο.
89
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Η εθδίθεζε ηοσ ηρευηάδε 

 

Ο ηξεςηάδεο εκθαλίδεηαη ηξαγνπδψληαο ζξηακβεπηηθά (ζη. 1131)  κε έλα ζαθί 

αιεχξη ζηελ πιάηε, σο ακνηβή ηνπ σθξάηε, θαζψο ν ηειεπηαίνο ηνλ έρεη 

δηαβεβαηψζεη φηη ν γηνο ηνπ έρεη πιένλ «κάζεη» (ζη. 1150):  πάεη, πέξαζε ην θαθφ.  

Ο ρνξφο πξνεηδνπνηεί: «Πήγαηλε ηψξα, πνιχ θνβάκαη φκσο φηη ζα ην κεηαληψζεηο 

πηθξά!» (ζη. 1114). Οη ζεαηέο γλσξίδνπλ βεβαίσο απφ ηελ ηξαγσδία φηη ηέηνηνπ είδνπο 

ηξαγνχδηα  πξννησλίδνπλ ηελ πηψζε ηνπ ήξσα. Ο ηξεςηάδεο έρεη νξίζεη ζαλ 

ηξαγηθφο ήξσαο κφλνο ηε κνίξα ηνπ. Παλεπηπρήο, ινηπφλ, ν ηξεςηάδεο θέξλεη ην γην 

ηνπ πίζσ ζην ζπίηη θαη κάιηζηα ηνπ θάλεη θαη ην ηξαπέδη, γηα λα γηνξηάζνπλ ηελ 

απφθηεζε ηνπ «δηπιψκαηφο» ηνπ. Σν ζπκπφζην απηφ ζα δηαθνπεί απφ ηε δηαδνρηθή 

εκθάληζε ησλ δχν δαλεηζηψλ ηνπ ηξεςηάδε, πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα πάξνπλ ηα 

ιεθηά ηνπο πίζσ. Έρνληαο νηθεηνπνηεζεί θαη νπιηζηεί κε ζηξεβιή απηνζπλεηδεζία, 

απνπέκπεη ηνπο πηζησηέο ηνπ κε άδεηα ρέξηα ηνλ έλαλ κεηά ηνλ άιιν. 

Χζηφζν ηελ εθαξκνγή ησλ δηδαγκέλσλ δελ ηελ θάλεη αθφκε ν Φεηδηππίδεο. Σν 

έξγν απηφ ην αλαιακβάλεη άκεζα ν παηέξαο ηξεςηάδεο, πνπ ελζνπζηαζκέλνο γηα φ, 

ηη πέηπρε εθαξκφδεη ζνθηζηηθή επηρεηξεκαηνινγία ζηνπο δχν δαλεηζηέο ηνπ πνπ 

έξρνληαη λα δηεθδηθήζνπλ φ, ηη ηνπο νθείιεη θαη θεχγνπλ άπξαθηνη. Ο γέξνο Ώζελαίνο 

ζα ηνπο δηψμεη κε γξνζηέο δηαλζηζκέλεο κε αζηετζκνχο θαη δηαζηξεβισκέλεο 

ζσθξαηηθέο ζεσξίεο. Σψξα ηα πάληα βαίλνπλ θαιψο. Ο ηξεςηάδεο κε ηε ζνθηζηηθή 

ηνπ ηέρλε απνθξνχεη θαη ζέηεη εθηφο κάρεο ηνπο ηνθνγιχθνπο πνπ απαηηνχλ ηελ 

επηζηξνθή ησλ δαλεηθψλ ρξεκάησλ. Βκπλεπζκέλνο απφ ην γην ηνπ ν ηξεςηάδεο κε 

δηθνιαβέο απνθξνχεη ηνπο δαλεηζηέο. Μπνξεί πηα λα δηαζηξέθεη ηελ αιήζεηα. Κη ελψ 

ν ζνθφο θαη κάθαξ ηξεςηάδεο απνζηφκσζε θαη απνκάθξπλε ηνπο δαλεηζηέο ηνπ, 

αλαπάληερν θαθφ έξρεηαη απφ ηνλ ιπζαλία γην ηνπ, ηνλ Φεηδηππίδε.
90

 

Ο ηξεςηάδεο κεηά ην γεχκα δηαθσλεί κε ην γην ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πνίεζε. Ο 

Φεηδηππίδεο πεξηθξνλεί ηνπο παιαηνχο πνηεηέο πνπ ην έξγν ηνπο αλέζξεςε ηνλ παηέξα 

ηνπ, ελψ ν ηξεςηάδεο δελ κπνξεί λα δερηεί ηηο αλεζηθφηεηεο ηνπ Βπξηπίδε.
91

 

Ο ίδηνο ν Φεηδηππίδεο έρεη πξάγκαηη εκπεδψζεη ζηελ εληέιεηα ηα καζήκαηά ηνπ 

ηεο ξεηνξηθήο, θαη ν λένο ηνπ ζηφκθνο αθήλεη εκβξφληεην θαη άθσλν ην ηξεςηάδε. 

Ο Φεηδηππίδεο, ππεξαζπηδφκελνο ηελ πνηεηηθή αμία ηνπ Βπξηπίδε, αθνχ αλέρζεθε 

ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα ηνπ γηα ηνλ ηκσλίδε θαη ηνλ Ώηζρχιν, επηηίζεηαη ν 
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αλαίζρπληνο, κε φιε ηε βία ελαληίνλ ηνπ θαη θηάλεη πιεζίνλ ηνπ «δηα ζηξαγγαιηζκνχ 

ησλ ρεηξψλ».  

Βμαίθλεο, ηελ εζπρία ηαξάδνπλ νη ζπαξαθηηθέο θξαπγέο ηνπ ηξεςηάδε, πνπ 

θαιεί ζε βνήζεηα γείηνλεο, ζπγγελείο θαη ζπκπνιίηεο. κσο, ηη ζπλέβε;  Ο γηνο δέξλεη 

ηνλ παηέξα ηνπ, ράξηλ ηνπ Βπξηπίδε, ηνπ νπνίνπ ηελ πνηεηηθή αμία ακθηζβήηεζε ν 

ηειεπηαίνο.
92

 

Σε ζηηγκή πνπ ν Ώξηζηνθάλεο θαηά ηελ αληηπαξάζεζε παηέξα θαη γηνπ 

παξνπζηάδεη πξψηα ηε γλψκε ηνπ λεαξνχ γηα ηνπο θιαζζηθνχο πνηεηέο ηκσλίδε θαη 

Ώηζρχιν, αθήλεη λα ελλνεζεί φηη ε λεσηεξηζηηθή πνίεζε ελφο Βπξηπίδε, ε νπνία 

ακθηζβεηεί ηα πάληα θαη είλαη επεξεαζκέλε απφ ηε ζνθηζηηθή, θέξεη εμίζνπ ηελ 

επζχλε γηα ηελ εζηθή παξαθκή, φπσο θαη ε ζνθηζηηθή.
93

 

Ο Φεηδηππίδεο, κε ζαπκαζηή ζνθηζηηθή ηέρλε ζα απνδείμεη φηη δηθαίσο 

μπινθφπεζε ηνλ παηέξα ηνπ θαη ζα εθζηνκίζεη ηελ απεηιή φηη ην ίδην δηθαηνχηαη λα 

πξάμεη θαη ζηε κεηέξα ηνπ.  Κη φηαλ ζην ηέινο ν γέξνο θάλεη κηα απφπεηξα λα 

θξνληκέςεη ην γην ηνπ κε ην θφβν ηνπ Αία, παίξλεη απ’ ην Φεηδηππίδε ηελ απάληεζε 

πνπ ηνπ άμηδε: «Αίαο δελ ππάξρεη, ηνλ έδησμε ν ίθνπλαο». αθαηεκέλνο απ’ ηε 

ζηηρνκπζία-κα θη απ’ ην μχιν πνπ έθαγε- ν δχζκνηξνο ν ηξεςηάδεο ζεθψλεη ηα ρέξηα 

ζηα νπξάληα θαη θαηαξηέηαη ην ζξέκκα ηνπ: «Άκπνηε λα πέζεηο ζην ΐάξαζξν, καδί κε 

ην σθξάηε θαη ηνλ Άδηθν Λφγν!». Κη επζχο θαηφπηλ, ζ’ έλαλ παξνμπζκφ 

αληηζνθηζηηθήο καλίαο, νξθίδεηαη εθδίθεζε ελάληηα ζην δάζθαιν, ην κφλν θηαίρηε 

γηα ην παξαζηξάηεκά ηνπ θαη γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ ζπκθνξά, δεηψληαο ζπλάκα 

βνήζεηα-ζαλ κεηαλησκέλνο Ααβίδ-απ’ ηνπο αιεζηλνχο ζενχο.
94

 

ηηο Νεθέιεο ν Ώξηζηνθάλεο εθζέηεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ είρε ζε ηδησηηθφ 

επίπεδν ε ζχγρξνλε ζνθηζηηθή θίλεζε. Παξνπζηάδνληαο ηελ ππνλφκεπζε ησλ 

παηξνπαξάδνησλ εζψλ θαη θαλφλσλ αλαιχεη ηελ θξίζε ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο θαη 

ηελ αλάγεη ζηελ παξαθκή ηνπ παιαηνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πξνπάλησλ ζηνπο 

ζηίρνπο 1321 θ.ε. θσηίδνληαη ηα εμήο ζέκαηα: πφζν ζηελά ζπλδένληαη νη επηκέξνπο 

εθπαηδεπηηθνί θιάδνη κεηαμχ ηνπο, ζε πνην βαζκφ ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο φξνπο 

ζπκβίσζεο ησλ αλζξψπσλ θαη πνηεο ζπλέπεηεο γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο κπνξνχλ 

λα επηθέξνπλ νη κεηαβνιέο ζε επηκέξνπο θιάδνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Δ ζθελή 

απεηθνλίδεη πνιχ θαζαξά ηηο επηδξάζεηο ηεο ζνθηζηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο ζην ρψξν 
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ηεο νηθνγέλεηαο: νη θπζηνινγηθέο ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, φπσο ηηο πεξηγξάθεη 

ν Ώξηζηνηέιεο ζηα Πνιηηηθά (1259a 37θ.ε.), αλαηξέπνληαη άξδελ.
95

 

Δ πξάμε ηνπ γηνπ απνηειεί έλα βαξχηαην, αλεμηιέσην έγθιεκα γηα ηνπο αξραίνπο 

Έιιελεο- Ο γηνο ηνπ έρεη γίλεη πηα αξθεηά επηδέμηνο ζην ιφγν, ψζηε λα δηθαηνινγεί 

ηελ πξάμε ηνπ σο αληαπφδνζε απηψλ πνπ δέρηεθε σο παηδί απφ ηνλ παηέξα ηνπ. 

Πξάγκαηη ν παηέξαο βγαίλεη νπξιηάδνληαο απφ ην ζπίηη  αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ 

γην, θαζψο ν πνλεξφο λεαξφο, έρνληαο εκπεδψζεη γηα ηα θαιά ηη ζεκαίλεη αλαηξνπή 

αμηψλ, μπινθνπεί  κε δήιν ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα ηνπ. Σφηε κφλν ζπλεηδεηνπνηεί ν 

ηξεςηάδεο φηη ν ίδηνο επζχλεηαη γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ, ηφηε κφλν βιέπεη θαζαξά, 

ζαλ άιινο ηξαγηθφο ήξσαο: «ἄξηη καλζάλσ» («Σψξα θαηαλνψ»). Βπηζηξέθεη ζηα 

παιηά ήζε θαη ζξεζθεία, αιιά θαη πάιη κε ηξφπν ζηξεβιφ. Ώληί λα δερηεί φηη κφλνο 

θηαίρηεο είλαη ν ίδηνο, βάδεη θσηηά ζην θξνληηζηήξην ηνπ σθξάηε.
96

 

Ο ηξεςηάδεο ηειηθά αλαγλσξίδεη ηα ιάζε ηνπ: «Ώρ, Νεθέιεο! Ώπηφ είλαη πνιχ 

θαθφ, αιιά είλαη δίθαην! Βίλαη αιήζεηα πσο δελ έπξεπε λα αξλεζψ λα επηζηξέςσ  ηα 

ρξήκαηα πνπ δαλείζηεθα» (ζη. 1462-1464). Ξαλαγπξλψληαο ηφηε ζηηο παξαδνζηαθέο 

δνμαζίεο, απεπζχλεη κηα πξνζεπρή ζηνλ Βξκή, πνπ ηνπ εκπλέεη εθδίθεζε: σζνχκελνο 

απφ ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο πνπ μαλαβξήθε ράξε ζηηο Νεθέιεο, ν ηξεςηάδεο βάδεη 

θσηηά ζην ηεξφ ηνπ Άδηθνπ Λφγνπ, πνπ είλαη ην Φξνληηζηήξην ηνπ σθξάηε. Μηα θαη 

δπν ν γέξνο θσλάδεη ηνπο δνχινπο ηνπ, θη ε παξάζηαζε ηειεηψλεη κ’ έλα θινγεξφ 

θηλάιε. Ο σθξάηεο, ν Υαηξεθψλ θη άιινη καζεηέο μεπξνβάιινπλ βήρνληαο κέζα απ’ 

ηνπο θαπλνχο.«Ση θάλεηο πάλσ θεη ζηε ζηέγε;» θσλάδεη ν θηιφζνθνο ζηνλ μέθξελν 

γέξν. Κη εθείλνο κ’ άγξηα ραξά, ηνπ απνθξίλεηαη: «Ώεξνβαηψ θαη κειεηάσ ηνλ 

ήιην!».
97

 

ην ηέινο απνγνεηεχεηαη νηθηξά, θαζψο θαηαιήγεη λα μπινθνπεζεί απφ ηνλ ίδην 

ηνπ ηνλ γην, παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ ρνξνχ, γλσξίδνληαο πνιχ θαιά φηη γηα φια 

επζχλεηαη ν ίδηνο. Κάησ απφ ηε θαηδξή επηθάλεηα βξίζθεηαη έλα δεχηεξν επίπεδν, πνπ 

αλ θη εκθαλίδεηαη σο εμίζνπ θαηδξφ, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην πηθξφ επίπεδν ηνπ 

εζσηεξηθνχ γίγλεζζαη θαη ησλ νδπλεξψλ ςπρηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πξάγκαηη, ην 

επίπεδν απηφ έρεη ηε δνκή ηξαγσδίαο. 

Οη «Νεθέιεο» ραξαθηεξίδνληαη ζπλεπψο σο έξγν πνιχπιεπξν, θαζψο γχξσ απφ 

απηφ πνπ πεξηγξάθνπλ κε απιφηεηα, πεξηπιέθνληαη θάζε είδνπο δεπηεξεχνπζεο 
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δνκέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν αγψλαο κεηαμχ ησλ δχν Λφγσλ, πνπ πξνυπνζέηεη ηε 

ζπλερή αληηζεηηθή δνκή κεηαμχ πφιεο θαη ππαίζξνπ, άιινηε θαη ηψξα, γεξαηεηψλ θαη 

λεφηεηαο, θηινζνθίαο (ή φ, ηη έρεη απνκείλεη απφ απηή κεηά ηε δηαθσκψδεζή ηεο) θαη 

πξαθηηθήο ζθέςεο.
98

 

Οη Νεθέιεο είλαη ινηπφλ κηα θσκσδία ηεο απνηπρίαο: ν ηξεςηάδεο εμαθνινπζεί 

λα πξέπεη λα πιεξψζεη ηα ρξέε ηνπ, θαη κάιηζηα ε θαηάζηαζή ηνπ έρεη ρεηξνηεξέςεη, 

ν Αίθαηνο Λφγνο έρεη ληθεζεί, ν Άδηθνο Λφγνο θαη ν σθξάηεο έρνπλ δησρζεί. Μφλν ν 

Φεηδηππίδεο έρεη θεξδίζεη θάηη, ηελ θαπαηζνζχλε, ζε αληάιιαγκα φκσο έρεη ράζεη 

φια φζα ραξαθηήξηδαλ ηε ληφηε ηνπ: ην πάζνο γηα ηελ ηππαζία, ηε θηιηά ησλ Εππέσλ, 

ηελ αγάπε γηα ηνπο γνλείο, αθφκα θαη γηα ηε κεηέξα ηνπ πνπ ηνλ ιάηξεπε. Μπνξνχκε 

κάιηζηα λα θαληαζηνχκε πσο ζα εμειηρζεί ζε δεκαγσγφ!
99

 

Πξηλ θιείζεη ε απιαία ησλ Νεθειψλ, ν ηξεςηάδεο επαλέξρεηαη ζηα «ινγηθά» ηνπ 

θαη αληηιακβάλεηαη φηη ηα ηερλάζκαηα πνπ ζνθίζηεθε γηα λα απαιιαγεί απφ ηνπ 

δαλεηζηέο ηνπ ήηαλ πξάμεηο πνλεξέο θαη άδηθεο. Ο ηξεςηάδεο κεηαληψλεη γηα ηε 

κφξθσζε πνπ έδσζε ζην γην ηνπ. Σν έξγν δελ ηειεηψλεη κε ην ζξηακβεπηηθφ θψκν, 

αιιά κε ηελ απαιιαγή απφ ην θαθφ, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη νη 

ζνθηζηέο θαη ε λέα παηδεία πνπ απηνί θέξνπλ.
100

 

Οη παιηνί ζενί ππάξρνπλ. Σα πάληα ήηαλ κηα θξίζε παξάλνηαο πνπ πέξαζε. 

Πξνζεπρφκελνο ζηνλ θίιην Βξκή, ππνθξίλεηαη φηη ν Θεφο ηνπ ππνβάιιεη ηε ιχζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ ηξαγσδίαο, πνπ δελ είλαη παξά ε ππξπφιεζε, ην νινθαχησκα ηεο 

ρνιήο ησλ νθηζηψλ. Έηζη, κε ηε βνήζεηα ηνπ δνχινπ Ξαλζία ζα θάςεη ην 

θξνληηζηήξην, ελψ ν σθξάηεο θαη νη «ζχλ αὐηῷ» εμέξρνληαη ηεο ρνιήο (θαη ηεο 

ζθελήο) θπλεγεκέλνη απφ ηε θσηηά θαη ηνλ δνχιν.   Δ εμηιέσζε, κέζσ ηεο εθδίθεζεο 

ηνπ ηξεςηάδε, είλαη ηαπηφρξνλα θαη δηθαίσζε ησλ αζαλάησλ ζεψλ.
101

 

Βμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ γηνπ ηνπ ν γέξνληαο δελ κπνξεί λα ζθεθηεί ηίπνηα 

άιιν παξά λα ππξπνιήζεη ην ζπίηη ηνπ σθξάηε. Σν γεγνλφο, φκσο, φηη απηή  ε βίαηε 

ελέξγεηα δελ πξνζθέξεη θακηά ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ ζέηεη ε θσκσδία θαζίζηαηαη 

ζαθέο ζε θάζε ζεαηή, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε θχξηα επζχλε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

γηνπ επηξξίπηεηαη ζηνλ παηέξα: εληέιεη απηφο ήηαλ πνπ ηνλ έζηεηιε ζηνλ σθξάηε.  
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Σν θφζηνο γηα ηνλ ηξεςηάδε ζα είλαη ζρεηηθά κεγάιν, θπξίσο σο πξνο ηελ, απφ 

θηινζνθηθή άπνςε, δηθαηνινγεκέλε θαθνκεηαρείξηζε απφ ην γην ηνπ, αιιά ζα απνβεί 

επσθειέζηαην γηα ηελ  πφιε, φθεινο πνιχ ζπνπδαηφηεξν απφ ην αηνκηθφ. 

Έηζη ην έξγν θαηαιήγεη ζε παξάδνμν: νη νθηζηέο θαη ηα ζπζηήκαηά ηνπο 

εκθαλίδνληαη σο θάηη πνπ θάζε πξαγκαηηθφο Ώζελαίνο ζα απέξξηπηε, ηαπηφρξνλα 

φκσο ε θαηαζηξνθή ηνπο θαίλεηαη λα είλαη αδχλαηε, ρσξίο ηελ ελαζρφιεζε κ’ 

απηά.
102

 

Οη Νεθέιεο ζε αληίζεζε κε ηνπο Ἀραξλῆο θαη ηνπο Ἱππῆο, είλαη έξγν πνιχπιεπξν, 

δνκεκέλν ζε δχν επίπεδα. ην πξψην, ην επηθαλεηαθφ επίπεδν, εθηπιίζζεηαη κία 

αξθεηά δπζάξεζηε πινθή, πνπ κε θηλεηήξην κνριφ ηνλ ίδην ηνλ ηξεςηάδε ζα 

νδεγήζεη ζηε δίθαηε θαη αλαπφθεπθηε θαηαζηξνθή ηνπ θιείλνληαο κε κηα εμίζνπ 

δπζάξεζηε πξάμε εθδίθεζεο. Γηαηί αλ θη ν σθξάηεο έρεη κηθξφ κεξίδην επζχλεο γηα 

ηελ ήηηα ηνπ ηξεςηάδε, ζα δερηεί  βαξχ πιήγκα, κνινλφηη ε ηέρλε ηνπ, ην λα νδεγεί 

δειαδή ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ ζηελ απηνγλσζία, ζα ηνπ ήηαλ κάιινλ ρξήζηκε ζην 

ζεκείν απηφ.  

Σν δεχηεξν επίπεδν βξίζθεηαη «ππφ» ηελ επηθάλεηα, ζηα εζψςπρα ηνπ παηέξα: 

ηελ αξρή έρεη κφλν νηθνλνκηθέο έγλνηεο θαη πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ 

γηνπ ηνπ, ζχληνκα φκσο ζα πεξηέιζεη ζε πλεπκαηηθή ακεραλία, απεπζπλφκελνο ζηνπο 

ιάζνο δαζθάινπο θαη κελ κπνξψληαο λα αθνκνηψζεη κηα πλεπκαηηθή ζηάζε πνπ 

αλαδεηά ιφγνπο θαη αίηηα (απφ φπνπ μεπεδνχλ ηα δηαζθεδαζηηθά ηνπ αηνπήκαηα).  

Οη ξίδεο είλαη βαζχηεξεο: κπνξνχκε λα ηηο αλαδεηήζνπκε απφ ηε κηα πιεπξά ζηελ 

έιιεηςε πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ λέσλ, νη νπνίνη δηάγνπλ κηα πνιπέμνδε δσή θαη 

απνδίδνπλ κεγαιχηεξε αμία ζην άζιεκα ηεο ηππαζίαο απφ φ, ηη ζηε ζπιινγηθή 

εξγαζία κέζα ζηελ θνηλφηεηα, θαη απφ ηελ άιιε ζηνπο κεγαιχηεξνπο, νη νπνίνη δελ 

πξνζθέξνπλ θαλέλα πξφηππν ζηε λενιαία, αιιά ηελ σζνχλ κάιηζηα ζηνλ θαθφ 

δξφκν.
103

 

Σν θνηλφ ηνπ 423 π.Υ. αξλήζεθε ηελ αλαγλψξηζε ζε απηφ ην πνιπεπίπεδν, 

ξεμηθέιεπζν έξγν, θαη έηζη ν Ώξηζηνθάλεο ππέζηε κηα ήηηα γηα ηελ νπνία δελ έκειιε 

λα ζπγρσξήζεη ην αζελατθφ θνηλφ. Δ έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη θξίζεο εθ κέξνπο ησλ 

Ώζελαίσλ, ζηελ νπνία δηαξθψο επαλέξρεηαη ηα επφκελα ρξφληα, πξέπεη λα ηνλ 

πίθξαλε πνιχ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ν Κξαηίλνο έιαβε ηελ πξψηε ζέζε, εθείλνο, 
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δειαδή ν θσκσδηνγξάθνο ηνλ νπνίν ν Ώξηζηνθάλεο είρε επηθξίλεη ζηελ παξάβαζε 

ησλ Ηππέσλ (ζη. 526-536).
104

 

 

Η ΓΙΑΚΧΜΧΓΗΗ ΣΟΤ ΧΚΡΑΣΗ ΣΙ ΝΔΦΔΛΔ 

 

Τό δξᾶκα θαηά Σσθξάηνπο γέγξαπηαη ηνῦ θηινζόθνπ ἐπίηεδεο ὡο 

θαθνδηδαζθαινῦληνο ηνύο λένπο Ἀζήλεζη, ηῶλ θσκηθῶλ πξόο ηνύο θηινζόθνπο 

ἐρόλησλ ηηλά ἀληηινγίαλ. Οὐρ ὥο ηηλεο δη’ Ἀξρέιανλ ηόλ Μαθεδόλσλ βαζηιέα, ὅηη 

πξνὔθξηλελ αὐηόλ Ἀξηζηνθάλνπο. 

Σν δξάκα απηφ έρεη γξαθεί ζθφπηκα ελαληίνλ ηνπ σθξάηε ηνπ θηινζφθνπ, 

επεηδή ηάρα δηέθζεηξε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ηνπο λένπο ζηελ Ώζήλα, θαη νη θσκηθνί 

πνηεηέο έηξεθαλ θάπνηα αληηπάζεηα πξνο ηνπο θηινζφθνπο  θαη φρη, φπσο ιέλε 

κεξηθνί, εμαηηίαο ηνπ Ώξρειάνπ, ηνπ βαζηιηά ησλ Μαθεδφλσλ, πνπ πξνηίκεζε απηφλ 

αληί γηα ηνλ Ώξηζηνθάλε.
105

 

Οη θαηεγνξίεο φκσο ηνπ Ώξηζηνθάλε ελαληίνλ ηνπ σθξάηε φζν θαη αλ 

παξνπζηάδνληαη κε ηε ζπλεζηζκέλε ζηηο θσκσδίεο ππεξβνιή, θξίλνληαη φρη κφλν έμσ 

απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη άδηθεο. Αελ είλαη αξθεηή ε δηθαηνινγία πσο ν 

Ώξηζηνθάλεο δεηνχζε πξφζσπα θαη ζέκαηα, γηα λα δηαζθεδάζεη ην θνηλφ. Σν 

πηζαλφηεξν είλαη πσο ν πνηεηήο, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ, 

δελ θαηάιαβε ην βαζχηεξν πλεχκα ηνπο.
106

 

Χζηφζν, νη Νεθέιεο είλαη ε θσκσδία ηνπ Ώξηζηνθάλε πνπ ηελ έρνπλ κειεηήζεη 

πεξηζζφηεξν νη θξηηηθνί θαη νη θηιφζνθνη απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηηο κέξεο καο, φρη 

εμαηηίαο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά εμαηηίαο ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ζην έξγν ν 

σθξάηεο.  

Σν πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ ησλ Νεθειώλ δελ αθήλεη ηελ παξακηθξή ακθηβνιία 

φηη ν Ώξηζηνθάλεο επηρεηξεί ζε έλα κφλν έξγν θαη ζε έλα κφλν ηνπ άλζξσπν λα 

ζπγθεληξψζεη φια φζα θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνηεινχζαλ ην κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα 

ηελ Ώζελατθή θνηλσλία. Καη γηα λα πεηχρεη απηφ, είλαη επφκελν λα πεξηιάβεη ζην 

έξγν έλα πιήζνο απφ ζηνηρεία, πνπ, ελψ ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή είλαη κεηαμχ ηνπο 
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δηαθνξνπνηεκέλα, εληνχηνηο αλάγνληαη φια ζε κηα πξψηε αξρή θαη δελ απνηεινχλ 

ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ απιέο εμειηθηηθέο θάζεηο ηεο.
107

 

Πνηα είλαη απηή ε πξψηε αξρή δελ είλαη δχζθνιν λα θαηαιάβνπκε, αλ ζπκεζνχκε 

ηελ πάγηα ζέζε ηνπ πνηεηή λα αληηηάζζεηαη ζε θάζε λέα πλεπκαηηθή αλαδήηεζε, θαη 

κάιηζηα φηαλ ε αλαδήηεζε απηή δελ έρεη ηελ αθεηεξία ηεο κέζα ζηελ πφιε, αιιά 

εθπξνζσπεί πξνβιεκαηηζκνχο θαη εξεζίζκαηα δηακνξθσκέλα αιινχ, πνπ, θαζψο 

ηψξα πεξλάλε απφ θάπνηα άθξηηε κηκεηηθή δηάζεζε κεξηθψλ ζπκπνιηηψλ ηνπ ζηελ 

Ώζήλα, είλαη επφκελν λα παξαζχξνπλ ηελ πφιε ζε επηθίλδπλεο γηα ηηο παξαδνζηαθέο 

αμίεο αθξφηεηεο. Δ πξνζσθξαηηθή θηινζνθία ινηπφλ κε ηνπο νπνηνπζδήπνηε 

εθπξνζψπνπο ηεο πνπ έθηαζαλ ζηελ Ώζήλα, είλαη ε πξψηε αξρή ηνπ θαθνχ θαη ν 

σθξάηεο ν θχξηνο ππεχζπλνο, γηαηί απηφο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ απνδέρζεθε 

ηηο ζέζεηο ηνπο θαη ηηο αθνκνίσζε θαηά ηνλ πην αξλεηηθφ γηα ηελ πφιε ηξφπν.
108

 

Ο σθξάηεο παξνπζηάδεηαη σο ζπλερηζηήο ή εθπξφζσπνο ηεο ησληθήο 

θηινζνθίαο, πνπ είρε επηρεηξήζεη λα εμεγήζεη ηνλ θφζκν κε εκπηζηνζχλε ζην ινγηθφ 

ηνπ αλζξψπνπ θαη κε παξακεξηζκφ ηεο κπζνινγηθήο θνζκνεξκελείαο. Δ 

πξνζσθξαηηθή θηινζνθία ινηπφλ κε ηνπο νπνηνπζδήπνηε εθπξνζψπνπο ηεο πνπ 

έθηαζαλ ζηελ Ώζήλα, είλαη ε πξψηε αξρή ηνπ θαθνχ θαη ν σθξάηεο ν θχξηνο 

ππεχζπλνο, γηαηί απηφο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ απνδέρζεθε ηηο ζέζεηο ηνπο θαη 

ηηο αθνκνίσζε θαηά ηνλ πην αξλεηηθφ γηα ηελ πφιε ηξφπν.  

ηνηρεία ηεο πξνζσθξαηηθήο θηινζνθίαο πνπ ζχκθσλα κε ην θείκελν δείρλεη λα 

απνδέρεηαη ν σθξάηεο είλαη: 

Ώπφξξηςε ησλ ζεψλ ηνπ κχζνπ (247 θ.ε., 366 θ.ε.) θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο 

άιινηε απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ θπζηθψλ λφκσλ (397 θ.ε.) θαη άιινηε απφ δηθέο ηνπ 

ζεφηεηεο, ηηο Νεθέιεο, είηε κφλεο (365) είηε θαη εληαγκέλεο ζην ηξηαδηθφ ζρήκα Υάνο, 

Νεθέιεο, Γιψζζα (423 θ.ε.). 

Δ θνζκνινγηθή ζεσξία ηνπ Ίππσλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν νπξάληνο ζφινο 

είλαη δηάππξνο (πληγεύο), άπνςε πνπ αξγφηεξα απνδίδεη ζην Μέησλα ν Ώξηζηνθάλεο 

θαη  πνπ ίζσο έγηλε γλσζηή ζηελ Ώζήλα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ Ώλαμηκέλε, θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ νπαδνχ ηνπ Αηνγέλε ηνπ Ώπνιισληάηε. 
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Δ δηδαζθαιία ηνπ Αηνγέλε ηνπ Ώπνιισληάηε φηη ε ςπρή δελ είλαη ηίπνηε 

πεξηζζφηεξν απφ πλνή (ςὐρσ= πλέσ), πνπ πνηθίιιεη ζε βαζκφ ηειεηφηεηαο απφ ηνλ 

έλαλ άλζξσπν ζηνλ άιιν (228-234). 

Δ εξκελεία ηνπ Ώλαμαγφξα γηα ηελ πξφθιεζε ηεο βξνληήο θαη ηή ζχγθξνπζε ησλ 

λεθψλ (376-378). 

Δ εξκελεία ηνπ Ώλαμαγφξα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ απφ ην ράνο, χζηεξα 

απφ ηζρπξφηαηε πεξηζηξνθηθή δίλεζε), πνπ πξνθάιεζε ν Ννῦο(380).
109

 

Ώλάινγεο πξνο ηα παξαπάλσ είλαη θπζηθά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

«θξνληηζηεξίνπ. Ο σθξάηεο δηδάζθεη ηνπο καζεηέο ηνπ αζηξνλνκία, κεηεσξνινγία, 

γεσινγία, γεσκεηξία θαη γεληθά φια εθείλα ηα καζήκαηα πνπ ζηε ζθέςε ηνπ 

Ώξηζηνθάλε ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά γηα ηε δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο, πιεξψλεηαη 

απφ ηνπο καζεηέο ηνπ (98, 245 θ.ε. 1146θ.ε.) θαη αθνινπζεί ζηε δηδαζθαιία ηνπ κηα 

κέζνδν αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλε απ’ απηήλ πνπ γλσξίδνπκε απφ ηνλ Πιάησλα.  

Σα αζηξνλνκηθά θαη θπζηνγλσκηζηηθά ελδηαθέξνληα, ηα νπνία ν Ώξηζηνθάλεο 

απνδίδεη  ζην σθξάηε, παξαπέκπνπλ ζηελ πξνζσθξαηηθή θηινζνθία. Ώπηφ 

ππνγξακκίδεηαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη ήδε ζηνλ ζηίρν 180 ν σθξάηεο 

ραξαθηεξίδεηαη σο δεχηεξνο Θαιήο θαη φηη ην αλέθδνην, ην νπνίν αθεγείηαη ν 

καζεηήο ζηνλ ηξεςηάδε, ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ηελ ηζηνξία ηνπ Θαιή, ε νπνία 

αλάγεηαη ζηνλ Ώίζσπν θαη ηε γλσξίδνπκε απφ ηνλ Πιάησλα (Θεαίηεηνο 174a 4 θ.ε.): 

θαζψο παξαηεξνχζε ηα νπξάληα ζψκαηα ν θπζηθφο θηιφζνθνο απφ ηε Μίιεην, δελ 

έβιεπε κπξνζηά ηνπ θαη έπεζε κέζα ζε έλα πεγάδη πξνο ηέξςε κηαο απιήο 

ππεξέηξηαο.  

 

ηίτοη ζηοσς οποίοσς παροσζηάδεηαη ο φθράηες    

 

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη ζηίρνη ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδεηαη ν σθξάηεο 

ζην έξγν Νεθέιεο ηνπ Ώξηζηνθάλε ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεηάθξαζε ηνπ ηαχξνπ 

(1986).  

ηνπο ζηίρνπο 94-99 ν ηξεςηάδεο πεξηγξάθεη ζην γην ηνπ Φεηδηππίδε ην 

πεξηερφκελν ηεο θηινζνθίαο αηφκσλ φπσο ν σθξάηεο. «νθψλ πλεπκάησλ 

αξγαζηήξη. Μέλνπλ ζ’ απηφ θάηη άληξεο πνπ δηδάζθνπλ φηη ν νπξαλφο είλαη θνχξλνο 

θαη καο δψλεη γχξσ γχξσ, θη εκείο ηα θάξβνπλά ηνπ. ε θάλνπλ άμην, αλ πιεξσζνχλ, 
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λα βγαίλεηο ζηα ιφγηα ληθεηήο, άδηθα ή δίθηα». Καη ζπλερίδεη ηελ έθζεζε ηεο 

θηινζνθίαο ηνπο ζηνπο ζηίρνπο 113-119: «Ώπηνί νη ζνθνί δπν ιφγνπο, φπσο ιέλε, ην 

δπλαηφ θαη ηνλ αδχλαην, έρνπλ. Ο αδχλαηνο ππνζηεξίδεη, ιέλε, η’ άδηθν, κα ληθά ηνλ 

άιιν σζηφζν. Σνλ άδηθν απηφ ιφγν αλ παο θαη κάζεηο, απφ ηα ρξέε πνπ έθακα γηα 

ζέλα νχηε έλαλ νβνιφ δε ζα πιεξψζσ».  

ηνπο ζηίρνπο 101-104 ν Φεηδηππίδεο κηιά γηα ην σθξάηε ιέγνληαο: «Πνπθ! 

Βίλαη θάηη ιέηζνη, μέξσ, μέξσ. Μηιάο γη’ απηνχο ηνπο θάησρξνπο αγχξηεο, ηνπο 

μππφιπηνπο, έλαο, ν βιακκέλνο σθξάηεο θαη καδί θη ν Υαηξεθψληαο».  

ηνπο ζηίρνπο 133-196 ν ηξεςηάδεο ζπλνκηιεί κε έλα καζεηή ηεο ζρνιήο ηνπ 

σθξάηε θαη κέζα απφ απηφ ηνλ δηάινγν αληηιακβάλεηαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζθέθηεηαη ν σθξάηεο. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεία φπνπ θαίλεηαη ε ζθέςε ηνπ σθξάηε 

είλαη: «Βίζαη ακφξθσηνο, θιψηζεζεο ηελ πφξηα αζηφραζηα, θη έηζη έθακεο, κηα 

ζθέςε πνπ’ ρε βξεζεί λα πάζεη απνβνιή».  

ην ζηίρν 214 θαίλεηαη πσο ν σθξάηεο είλαη θαζηζκέλνο κέζα ζε έλα θνθίλη. ηε 

ζπλέρεηα ν ηξεςηάδεο ηνπ κηιά επγεληθά αιιά ν σθξάηεο ηνπ απαληά: «Ση κε 

θαιείο, εθήκεξν εζχ πιάζκα;» (ζηίρνο 224). ηνπο ζηίρνπο 229-236 ν σθξάηεο ιέεη: 

«Πνηέ δε ζα κπνξνχζα ζσζηά ηα ππέξγεηα λα βξσ, αλ δελ θξεκλνχζα ην πλεχκα κνπ, 

αλ δελ έζκηγα ηε θίλα ζθέςε κνπ κε ηνλ φκνην ηεο αέξα. Ώλ απφ ρακειά εξεπλήζσ ηα 

χςε, πψο λα ηα βξσ; Σνπ ζηνραζκνχ ηε δξφζν ε γε κε νξκή ηξαβά πξνο ηνλ εαπηφ 

ηεο. ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηα θάξδακα». 

Ο ηξεςηάδεο θαίλεηαη φηη είλαη εηξσληθφο απέλαληη ζηνλ σθξάηε θαζψο ζηνπο 

ζηίρνπο 240-242 ηνπ ιέεη: «Μα ηψξα, σθξαηάθε κνπ, θαηέβα θη έια ζ’ εκέλα λα κε 

δηδάμεηο φζα ήξζα λα κάζσ»  θαη 743: «Γιπθφ κνπ σθξαηάθη». Δ αξηζηνθάλεηα 

εηθφλα ηνπ σθξάηε είλαη επηηεδεπκέλα παξακνξθσηηθή: ν θηιφζνθνο, κε εμσηεξηθά 

δεδνκέλα πνιχ θσκηθά (θαη κ’ εθείλε ηε δηαηχπσζε ηνπ ζη. 225 «αεξνβαηψ θαη 

πεξηθξνλψ ηνλ ήιηνλ», πνπ ζα ηνπ αληαπνδψζεη ν ηξεςηάδεο ζην ηέινο ηνπ έξγνπ, 

ζη.1503), είλαη έλαο πεξηθξνλεηήο ησλ αλζξψπσλ ζη. 223) θαη «εηζάγεη θαηλά 

δαηκφληα» κε ηε ιαηξεία ησλ Νεθειψλ (ζη.252-253) θαη κε ηελ άξλεζε ησλ ζενηήησλ 

ηεο ιατθήο ζξεζθείαο ησλ Βιιήλσλ (ζη.247-248). Δ εηθφλα απηή πξέπεη λα είρε 

εληππσζηάζεη έληνλα ην αζελατθφ θνηλφ, γηα λα αλαθέξεηαη ζ’ απηήλ ν πξαγκαηηθφο 

σθξάηεο ζηελ πιαησληθή Ἀπνινγία Σσθξάηνπο ζηε δίθε θαη θαηαδίθε ηνπ ζηα 399 

π.Υ.
110
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Ο Ώξηζηνθάλεο δαλείδεηαη απ’ ηνπο ζνθηζηέο θαη ηνπο θπζηθνχο θηινζφθνπο 

αλάθαηα. Ίζσο, θη απφ γλσζηέο θνπβέληεο ηνπ ίδηνπ ηνπ σθξάηε ηεο λεαληθήο 

πεξηφδνπ. Σν πξψην πξάγκα πνπ καζαίλεη ν θηιφζνθνο ζηνλ ζακπσκέλν ηξεςηάδε 

είλαη ε αιιαγή ησλ ζεψλ. Κη αθνχ δεεζεί ζηνλ Ώέξα θαη ζηνλ Ώηζέξα θαη ζηηο 

Νεθέιεο, παξαθαιάεη ιπξηθφηαηα ηηο ηειεπηαίεο απηέο λα θαλεξσζνχλ ζην γεξαιέν 

λενθψηηζην.
111

 

Ώπηέο ραξίδνπλ ζηνπο πξνζηαηεπνκέλνπο ηνπο φιεο ηηο ζθέςεηο, ηηο ηδέεο, ηηο 

έλλνηεο, ηε δηαιεθηηθή, ηε ινγηθή, ηε καγεία ηνπ ιφγνπ θαη επηπιένλ ηελ ηέρλε ηεο 

εμαπάηεζεο, ηεο ξεηνξηθήο θνηλνηνπίαο θαη παξαπιάλεζεο (ζη.315-318).
112

 

Σν ηξαγνχδη ηνπ Υνξνχ ησλ χλλεθσλ αθνχγεηαη απφ καθξηά, απαληψληαο ζην 

θάιεζκα ηνπ σθξάηε. Ο δάζθαινο εμεγεί ζην ηξεςηάδε γηαηί νη Νεθέιεο είλαη νη 

πην πνιπηίκεηεο απ’ φινπο ηνπο θαηλνχξηνπο ζενχο θαη γηαηί απηέο εηδηθά 

πξνζηαηεχνπλ ηνπο θηινζφθνπο. Μαο εμεγεί θαη καο, γηαηί ηηο δηάιεμε ν Ώξηζηνθάλεο 

γηα Υνξφ ηεο θσκσδίαο ηνπ :   

Οη Νεθέιεο είλαη απηέο, νπξάληεο θαη κεγάιεο 

ζεέο ησλ αθακάηεδσλ. Αίλνπλ λνπ θαη γλψζε,  

ζπδήηεζε θαη θιπαξία θαη ςεπηνιφτ, ηελ ηέρλε  

πψο λα ρηππάο θαη λα μεθχγεηο ζηηο ινγνκαρίεο… 

πξνζζέηνληαο πσο  

λνκίδνπλ θνπάδηα ζνθηζηάδεο 

θαη  ςεπηνκάληεδεο ινγήο, γηαηξνχο θνκπνγηαλλίηεο 

θαη καιιηαξνχο ηεκπέιεδεο δαρηπιηδνλπράηνπο,  

επηδέμηνπο ησλ θπθιφρνξσληξαγνπδνιπγηζηάδεο 

θη αζηξνινγνηζαξιαηάλνπο…
113

 

Σν ζσθξαηηθφ «εγθψκην» ησλ Νεθειψλ βέβαηα, έηζη φπσο ζπλδέεηαη κε 

αλζξψπνπο αξγφζρνινπο (ζη.317), είλαη κηα δηαπφκπεπζε ησλ «θαηλψλ δαηκνλίσλ» 

θαη παξάιιεια κηα δηαπφκπεπζε ηεο ζνθηζηηθήο θίλεζεο (ζη.331).
114

 

Σν ζπνπδαζηήξην ηνπ σθξάηε πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ρνξφ ησλ Νεθειψλ ζαλ 

πεγή εθκεηάιιεπζεο ηεο αλζξψπηλεο αθέιεηαο, κηα αθφκε θαηαιαιηά γηα ηε 

«θαπιφηεηα» ηνπ σθξάηε.
115
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Ο σθξάηεο δηαηππψλεη ηελ άπνςή ηνπ φηη δελ πηζηεχεη ζηνπο ζενχο ζηνπο 

ζηίρνπο 369-370: «ΐξε πνηνο Αίαο; Γηα παξάηα ηα απηά ηα ζαριά. Αίαο θαλείο 

πνπζελά δελ ππάξρεη». ηε ζπλέρεηα ν ηξεςηάδεο ζηνπο ζηίρνπο 379-384 

ππνζηεξίδεη ην Αία. Βπί εμαθφζηνπο πεξίπνπ ζηίρνπο, νη δχν ηνπο, σθξάηεο θαη 

ηξεςηάδεο είλαη νη κνλαδηθνί ζπλνκηιεηέο. Ο ηξεςηάδεο εκθαλίδεηαη κε ηελ 

πξνζπνηεηή βιαθεία, ηα ηνικεξά αζηεία θαη ηα «θαηά κφλαο». Ο σθξάηεο έρεη ην 

βαξχγδνππν χθνο ηνπ ινγηφηαηνπ θαη ηελ αλππφθνξε έπαξζε ηεο αλψηεξεο ζνθίαο 

πνπ, φηαλ βγαίλεη ζην θψο, απνδεηθλχεηαη φηη είλαη είηε βιάζθεκε είηε γεινία θαη 

αζήκαληε. ην παξσδηθφ ηξαγνχδη ηνπο νη Νεθέιεο ραηξεηνχλ ην ηξεςηάδε κε ηε 

ζπγθαηαβαηηθή πξνζθψλεζε ὦ πξεζβῦηα παιαηνγελέο, θαη ην σθξάηε ηηκεηηθά, ζύ 

ηε, ιεπηνηάησλ ιήξσλ ἱεξεῦ, πνπ «πεξπαηάο ζηε  ζηξάηα θνξδσκέλνο, θαη ςεινθνηηάο 

δεξβφδεμα».
116

 

Ο ραηξεηηζκφο ησλ Νεθειψλ ζηνπο δχν ζπλνκηιεηέο είλαη επζεία δηαθσκψδεζε: ν 

ηξεςηάδεο δελ έρεη  ηα ζηνηρεία  κε ηα νπνία ηνλ πξνζαγνξεχνπλ θαη ν σθξάηεο 

θνξηψλεηαη κε ζηνηρεία πνπ δε δηαζηαπξψλνληαη απφ άιιεο πεγέο.
117

 

Δ πξφηαζε φηη ν σθξάηεο νὐ λνκίδεη ηνπο ζενχο  νὕο  ἡ πφιηο λνκίδεη ζεκαίλεη 

νπσζδήπνηε, αλ ηελ αλαιχζνπκε γισζζηθά, φηη ν σθξάηεο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηελ επίζεκε ιαηξεία ησλ ζεψλ, φρη φηη «δελ πηζηεχεη ζηελ χπαξμή ηνπο». Ώπηή 

αθξηβψο ε ζεκαζία ηνῦ λνκίδεηλ επηηξέπεη ζηνλ Ώξηζηνθάλε λα θάλεη έλα 

ινγνπαίγλην, παξνπζηάδνληαο ην σθξάηε λα εμεγεί ζηνλ ηξεςηάδε ὅηη ἥκῖλ ζενί 

λφκηζκ’ νὐθ ἔζηη («νη ζενί δελ έρνπλ εδψ πέξαζε»). Ο Ώξηζηνθάλεο παξηζηάλεη ηνλ 

σθξάηε ζαλ άζεν. «Οη ζενί, ιέλε ζηηο Νεθέιεο, είλαη παιηά κνλέδα, πνπ δελ έρεη πηα 

πέξαζε». Βλψ μέξνπκε πσο αλ πηζηέςνπκε ηνλ Ξελνθψληα, ν σθξάηεο πξφζθεξε 

θαη ζπζίεο θαη πξνπάλησλ είρε ηε γλψκε πσο νη ζενί γλσξίδνπλ ηα πάληα θαη είλαη 

παληαρνχ παξφληεο. 

Ο Ώξηζηνθάλεο είρε ηε  γλψκε πσο ν θηιφζνθνο θέξλεη «θαηλά δαηκφληα» ζηελ 

πφιε, αθνχ βάδεη ζην ζηφκα ηνπ καζεηή ηνπ Φεηδηππίδε ηα ιφγηα: «  Ση επράξηζην κε 

πξάγκαηα λα δεηο θαηλνχξηα θαη έμππλα θαη λα πεξηθξνλείο ηνπο λφκνπο πνπ έρεη ε 

πφιε». Καη φκσο ν σθξάηεο δε ζέιεζε λα θχγεη απφ ηε θπιαθή, φπσο ηνπ 

πξφηεηλαλ, θαη ήπηε ην θαξκάθη, γηα λα κελ παξαβεί απηνχο ηνπο λφκνπο.
118
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Ο σθξάηεο παξνπζηάδεηαη λα αζθεί θαζήθνληα επηζηεκνληθά αξρεγνχ  

αζθεηηθήο παξαζπλαγσγήο. ΐέβαηα, νη Ίσλεο θηιφζνθνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ιέμε 

«ζεφο» γηα λα δειψζνπλ, ηειείσο κε ζξεζθεπηηθά, φ, ηη ζεσξνχζαλ «πξψην ζψκα» 

(γη’ απηφ άιισζηε ζηηο Νεθέιεο ν σθξάηεο νξθίδεηαη ζηελ Ώλαπλνή, ζηνλ Ώέξα, θαη 

πξνζεχρεηαη «ζηα χλλεθα»).
119

 

ην ζηίρν 830 ν σθξάηεο ηαπηίδεηαη κε ην Αηαγφξα ην Μήιην, παζίγλσζην άζεν 

ηεο επνρήο, ηνλ νπνίν αξγφηεξα νη Ώζελαίνη πεξίιαβαλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο κεηά 

ηα γεγνλφηα ησλ εξκνθνπηδψλ θαη ηε δηαπφκπεπζε ησλ Βιεπζηλίσλ Μπζηεξίσλ. 

Ώιιά ν ηαπηηζκφο απηφο δε θαίλεηαη λα έρεη ζρέζε κε ηελ αιήζεηα. Γηα ηνλ 

Ώξηζηνθάλε, φπσο θαη γηα φινπο ηνπο  Ώζελαίνπο πνπ ζειεκαηηθά ή φρη απείραλ απ’ 

ηα ελδηαθέξνληα ηεο θπζηθήο θηινζνθίαο, θάζε ελαζρφιεζε κε ηα ζέκαηα απηά 

ζπληζηνχζε κεηαηφπηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο ζε άιια πεδία, θη απηφο ζίγνπξα 

είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν σθξάηεο αξγφηεξα δελ θαηεγνξείηαη ηφζν σο άζενο, 

φζν σο έλαο ηχπνο αηξεηηθνχ, πνπ πξνηηκάεη άιινπο ζενχο θη φρη εθείλνπο πνπ 

απνδέρεηαη επίζεκα ε πφιε.
120

 

Ο ραηξεηηζκφο ησλ Νεθειψλ ζηνπο δχν ζπλνκηιεηέο είλαη επζεία δηαθσκψδεζε: ν 

ηξεςηάδεο δελ έρεη  ηα ζηνηρεία  κε ηα νπνία ηνλ πξνζαγνξεχνπλ θαη ν σθξάηεο 

θνξηψλεηαη κε ζηνηρεία πνπ δε δηαζηαπξψλνληαη απφ άιιεο πεγέο. Ο ηξεςηάδεο 

είλαη εθζηαζηαζκέλνο απφ ην ραηξεηηζκφ θαη ν σθξάηεο παξνπζηάδεηαη ζαλ 

ζπλερηζηήο ή εθπξφζσπνο ηεο ησληθήο θηινζνθίαο, πνπ είρε επηρεηξήζεη λα εμεγήζεη 

ηνλ θφζκν κε εκπηζηνζχλε ζην ινγηθφ ηνπ αλζξψπνπ θαη κε παξακεξηζκφ ηεο 

κπζνινγηθήο θνζκνεξκελείαο. ΐέβαηα κε πνιιέο επηθπιάμεηο δερφκαζηε ηελ 

αξηζηνθάλεηα απηή εηθφλα ηνπ σθξάηε. Οη Νεθέιεο νπσζδήπνηε εληζρχνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπ σθξάηε γηα ηηο λέεο ζεφηεηεο, πνπ δηαβεβαηψλνπλ ην ηξεςηάδε  γηα 

ηα αγαζνπνηά απνηειέζκαηα ηεο αλεπηθχιαθηεο πίζηεο ηνπ ζ’ απηέο, ελψ εθείλνο 

απνδέρεηαη ηελ πςειή πξνζηαζία ηνπο, θηάλεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ζηφρνο ηνπ, λα 

απαιιαγεί απφ ηα ρξέε ηνπ. Βίλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ε ζπζζσξεπηηθή παξάζεζε 

αξλεηηθψλ θνηλσληθψλ ηδηνηήησλ (ζη.444-451), σο αληάιιαγκα ηνπ ζηφρνπ ηνπ. 

Ο σθξάηεο είλαη έλαο «έμππλνο πνπ αζρνιείηαη κε φια ηα πςηπεηή θαη δηεξεπλά 

φια ηα ππφγεηα πξάγκαηα, θαη πνπ θάλεη ηελ πην αδχλαηε άπνςε λα θαίλεηαη ε πην 

ηζρπξή», δειαδή ηε δηπιή θαηεγνξία φηη είλαη θπζηνδίθεο θαη εξηζηηθφο, ηελ νπνία 
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πξάγκαηη δηαηππψλεη ν Ώξηζηνθάλεο ζηηο Νεθέιεο. Δ θνηλή γλψκε ππνπηεχεηαη ηνπο 

δηαλννχκελνπο απηνχ ηνπ ηχπνπ γηα αζέβεηα πξνο ηνπο ζενχο.
121

 

Ο  σθξάηεο, ιέεη αθφκε ν Ώξηζηνθάλεο, είλαη άζενο, γηαηί δελ πηζηεχεη ζηνπο 

Θενχο ηεο παηξίδαο ηνπ. Γη’  απηφ ζα ππνζηεί ηελ ηηκσξία πνπ ηνπ αμίδεη. Δ θσκσδία 

ηειεηψλεη κε ηελ ππξπφιεζε ηνπ θξνληηζηεξίνπ. Μέζα ζηηο θιφγεο βξίζθνπλ ην 

ζάλαην ν σθξάηεο θαη νη καζεηέο ηνπ.
122

 

Δ αληηθαηάζηαζε ησλ ζεψλ ηνπ κχζνπ απφ ζηνηρεία ηεο θχζεο δελ έρεη αζθαιψο 

ηελ έλλνηα φηη ν σθξάηεο πξνβάιιεηαη ζηηο Νεθέιεο σο άζενο. Αελ πξέπεη λα 

ακθηβάιινπκε φηη ν Ώξηζηνθάλεο επηρεηξεί εδψ θάηη πνιχ νπζηαζηηθφηεξν, κηα 

επηζήκαλζε ηεο κεηαηφπηζεο απ’ ηελ απιή θαη ηφζν δεκέλε κε ηελ Ώζελατθή πνιηηεία 

παξαδνζηαθή ζξεζθεία πξνο κηα άιιε εληειψο απξφζσπε, εμαξηεκέλε απνθιεηζηηθά 

απφ ηε θπζηθή λνκνηέιεηα, θαη γηα απηφ κεδεληζηηθή γηα ηελ εζηθή ππνδνκή ησλ 

αλζξψπσλ. Κάζε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ θπζηθψλ λφκσλ έρεη σο άκεζε 

ζπλέπεηα ηελ απνδπλάκσζε ησλ ζεψλ ηεο παξάδνζεο. ην δηάινγν ηνπ ηξεςηάδε κε 

ην σθξάηε ν Αίαο ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζενχ ηεο βξνρήο, φηαλ ν σθξάηεο εμεγεί 

ζηνλ ππνςήθην καζεηή ηνπ φηη ε βξνρή πξνθαιείηαη απφ ηα ζχλλεθα, νπφηε ν Αίαο 

παχεη λα έρεη γηα ην θαηλφκελν απηφ νπνηαδήπνηε βαξχηεηα. Πξβι.366-369:   

ΣΡ. ην φλνκα φκσο ηεο Γεο, έια πεο κνπ. Γηα καο  

ζεφο δελ είλαη θη ν Οιχκπηνο ν Αίαο;  

Χ. ΐξε πνηνο Αίαο; Γηα παξάηα ηα απηά ηα ζαριά. 

Αίαο θαλείο πνπζελά δελ ππάξρεη. 

ΣΡ. Μπα! Ση ιεο; Ώιιά ηφηε πνηνο βξέρεη ινηπφλ;  

Έια δείμε κνπ απηφ πξψηα απ’ φια. 

Χ. Μα νη Νεθέιεο λνκίδσ. Κη απηφ κε ηξαλά  

ηψξα επζχο ζα ζνπ ην κάζσ ζεκάδηα.  

Καηεγνξεί ηνλ σθξάηε ν Ώξηζηνθάλεο πσο θάλεη ηνπο λένπο ζνθηζηέο θαη 

άκαρνπο. Καη φκσο, φηαλ ν πνηεηήο έγξαςε ηηο Νεθέιεο, ν σθξάηεο πνιεκνχζε ζηε 

ΐνησηία ζαλ απιφο ζηξαηηψηεο. Καη δελ είλαη βέβαην πσο ν Ώξηζηνθάλεο πνιέκεζε ή 

ππεξέηεζε θαλ ζην ζηξαηφ.
123

 

Γηα ην κέζν Ώζελαίν ηνπ 423, ν σθξάηεο δελ είλαη παξά έλα αιιφθνηνο ηχπνο 

ηεο αγνξάο, έλαο μππφιπηνο θη απέληαξνο θνπξειήο, πνπ ληαξαβεξίδεηαη κε ηνπο 
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λένπο ζην γπκλαζηήξην, ηελ ψξα πνπ ζθνππίδνπλ ηνλ ηδξψηα απ’ ηα θνξκηά ηνπο. 

Μηιάεη γηα πξάγκαηα απίζαλα θαη πξνζθέξεη θαηλνχξηνπο κεραληζκνχο ηεο ζθέςεο, 

έηζη πνπ νη λένη δε βαξηνχληαη πνηέ λα ηνλ αθνχλ. Βίλαη δηαζθεδαζηηθφο, γηαηί 

εηξσλεχεηαη θαη ηνλ εαπηφ ηνπ-ηδηαίηεξα γηα ηα φζα ηξαβάεη απ’ ηε γπλαίθα ηνπ, ηελ 

Ξαλζίππε.  

Πνηέ δελ έρεη ιεθηά γηα λα θάεη, κα ηνλ θαινχλ ζηα βξαδηλά ηξαπέδηα, ζα 

λνχκεξν μερσξηζηφ, γηαηί μέξεη λα θνπβεληηάδεη σο ην πξσί θαη λα πίλεη δίρσο λα 

κεζάεη. ηα ζαξαληαεπηά ηνπ ρξφληα, πηζαλφ λα κελ έρεη ηξππψζεη αθφκα ζηα 

ελδφηεξα ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο θαη λα βξίζθεηαη ζην πξνθαηαξθηηθφ κνλάρα ζηάδην, 

ηελ ελαηέληζε δειαδή ηνπ θφζκνπ.  

Έηζη ε δηδαζθαιία ηνπ κπνξεί θαη λα ηαπηίδεηαη ίζακε έλα βαζκφ κε ηα φζα 

πεξίεξγα ιέλε νη ζνθηζηέο ζηνπο καζεηέο ηνπο, γηα αζηξνλνκία, γεσινγία, γεσκεηξία. 

Σνλ θιαζζηθφ αηψλα ζα αξθνχζε λα είζαη ηνικεξφο ζηηο ζπλήζεηέο ζνπ θη  

αθαηάζηαηνο ζην ληχζηκφ ζνπ ή αθφκα αθνχξεπηνο θαη βξψκηθνο, γηα λα ζε 

ζθξαγίζνπλ ζνθηζηή.
124

 

Δ κλεία ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο ηνπ σθξάηε (186c)  απνηειεί απιψο ίζσο 

ππφκλεζε ηνπ φηη ηφζν ν Ώξηζηνθάλεο φζν θαη ν Ώκεηςίαο ηε ρξεζηκνπνίεζαλ σο 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν δηαθσκψδεζεο ηνπ θηινζφθνπ ζε έξγα ηνπο αλεβαζκέλα ην 423 

(Νεθέιεο ηνπ Ώξηζηνθάλε θαη Κόλλνο ηνπ Ώκεηςία).
125

 

Πέξα απ’ απηφ, θαη ε εηθφλα ησλ καζεηψλ δελ έρεη ηίπνηα θνηλφ κε ηελ αληίζηνηρε 

πιαησληθή παξνπζίαζε ησλ λεθάιησλ θαη ψξηκσλ αλζξψπσλ, ηθαλψλ γηα ζνβαξνχ 

επηπέδνπ δηάινγν. ινη είλαη απνθνκκέλνη απ’ ηε δσή ζηνλ ηχπν πεξίπνπ ηνπ 

θιεηζηνχ θχθινπ ησλ ππζαγνξείσλ, αλίθαλνη γηα νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε θαη 

εμαξηεκέλνη απφιπηα απφ ην δάζθαιν. Ώμηνινγηθέο θαηαηάμεηο γίλνληαη, ηα θξηηήξηα 

φκσο απζαίξεηα,  πνπ πεξηζζφηεξν ζηεξίδνληαη ζηελ αθνζίσζε ηνπ καζεηή θαη ζην 

βαζκφ απνιπηφηεηαο ηεο απνμέλσζήο ηνπ απφ ηνλ θφζκν.  

Έλαο ηέηνηνο είλαη ν Υαηξεθψλ. Ο Ώξηζηνθάλεο δε δπζθνιεχεηαη λα ηνλ 

θνξηψζεη κε έλα ζσξφ αδπλακίεο, εθκεηαιιεπφκελνο θαη νξηζκέλα θπζηθά  ηνπ 

κεηνλεθηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ηνλ αληηπξνζσπεπηηθφ ηχπν ηνπ καζεηή 

πνπ ζα κπνξέζεη λα αηηηνινγήζεη ηελ αλαθψλεζε ηνπ ηξεςηάδε ὦ Ἡξάθιεηο, ηαπηί 

πνδαπά ηα ζεξία; (184), φηαλ θνηηψληαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξνληηζηεξίνπ δηαθξίλεη 
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θαηάπιεθηνο ηνπο καζεηέο ζθνξπηζκέλνπο θαηά πνιχ θσκηθφ ηξφπν λα παξαηεξνχλ 

πξνζεθηηθά ζε δηάθνξα ζεκεία, αλαδεηψληαο πξάγκαηα αθαηαλφεηα γη’ απηφλ.  

Έλαο αθφκα ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε  ηελ επηινγή ηνπ 

Υαηξεθψληα σο αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ηνπ ζσθξαηηθνχ 

θχθινπ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη κφλν απηή κλεκνλεχεηαη νλνκαζηηθά ζε νιφθιεξν ην 

αξηζηνθαληθφ έξγν, ελψ παξάιιεια έθδεια αηνκηθά ηνπ γλσξίζκαηα πεξλάλε ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο, φπσο ι.ρ. γίλεηαη κε ηελ πεξηβφεηε ηζρλφηεηά ηνπ, πνπ ν 

ηξεςηάδεο γεληθεχεη γηα φινπο, φηαλ ηνπο παξαβάιιεη κε ηνπο εμαληιεκέλνπο απφ 

ηελ πείλα παξηηάηεο αηρκαιψηνπο ηεο θαθηεξίαο (186).
126

 

χκθσλα κε ηνλ Dover, ζηηο Νεθέιεο ν «σθξάηεο» θαη νη καζεηέο ηνπ είλαη 

ρισκνί, (Γηα ηελ παγεξή φςε ηνπ Υαηξεθψληα (504) βι. θαη Ὄξληζεο 1564.), 

αηεκέιεηνη, βξψκηθνη θαη δελ θνξνχλ ζαλδάιηα. Καηνηθνχλ καδί κε ηηο ςείξεο θη 

εθφζνλ είλαη αξγφζρνινη (ἀξγνί), είλαη θαη θησρνί. πνηνο κπαίλεη ζηε ζρνιή πξέπεη 

λ’ αληέρεη ζην θξχν θαη ζηελ πείλα θαη λ’ απέρεη απφ ην θξαζί θαη ηνλ αζιεηηζκφ. Δ 

κχεζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπεη θαλείο ζηε ζρνιή. Σα καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ 

αζηξνλνκία, κεηεσξνινγία  (θαη κε πεηξάκαηα),  θπζηθή ηζηνξία, γεσινγία, 

γεσκεηξία θαη γεσγξαθία. Ο «σθξάηεο» δηδάζθεη επί πιεξσκή δηθαληθή ξεηνξηθή 

κέζα κε ηα νπνία απηφο πνπ έρεη ιάζνο κπνξεί λα πείζεη ηνπο αθξναηέο ηνπ φηη έρεη 

δίθην.
127

 

Ο αηζεξνβάκσλ θαη αιαδφλαο «σθξάηεο» απνξξίπηεη ηνπο παξαδνζηαθνχο ζενχο 

θαη εηζάγεη θαηλά δαηκόληα ρσξίο φκσο λα έρεη ζπλέπεηα ζηνλ αζετζκφ ηνπ: κεξηθέο 

θνξέο αληηθαζηζηά ηνπο ζενχο κε ηελ ηζρχ ησλ θπζηθψλ λφκσλ (379 θ.ε.), άιιεο 

θνξέο κε δηθέο ηνπ ζεφηεηεο· ηηο Νεθέιεο κφλεο ηνπο (365) ή ηελ ηξηάδα ηνπ Φάνπο, 

ησλ Νεθειώλ θαη ηεο Γιώζζαο (423 θ.ε.), ελψ άιινηε ηνλ Αέξα θαη ηνλ Αηζέξα (264) 

θη άιινηε νξθίδεηαη ζηελ Ώλαπλνή, ην Υάνο θαη ηνλ Ώέξα (626).        

Ο Άδηθνο Λφγνο πνπ ππνηίζεηαη φηη ελζαξθψλεη ην πλεχκα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

σθξάηε, δελ κηιάεη ζηνλ Φεηδηππίδε γηα ζθιεξαγψγεζε ζην θξχν θαη ζηελ πείλα, 

αιιά γηα απνιαχζεηο, ελψ αμηνπνηεί ηε ξεηνξηθή σο φπιν γηα φζνπο επηζπκνχλ λα 

θαηαηξνπψλνπλ κε επηρεηξήκαηα ηνπο ππνζηεξηθηέο ησλ θαλφλσλ ηεο παξαδνζηαθήο 

εζηθήο. Ο απφθνηηνο απφ ηε ζρνιή Φεηδηππίδεο απνθηά ηελ ςπρξή απνθαζηζηηθφηεηα 

λα θάλεη φ,ηη ηνπ αξέζεη θαη κηα εμίζνπ ςπρξή δεμηφηεηα λα αληηθξνχεη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηεο παξάδνζεο. Λαηξεχεη ηνλ Βπξηπίδε ν νπνίνο θαη απηφο 
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παξνπζηάδεηαη λ’ απνξξίπηεη παξαδνζηαθέο αμίεο. Παξφκνηα γιψζζα γηα ηνλ 

σθξάηε ρξεζηκνπνηεί ν Ώξηζηνθάλεο ζηνπο Ὄξληζεο (1554)  θαη ζηνπο Βαηξάρνπο 

(1491 θ.ε.). Ο σθξάηεο ησλ Νεθειώλ απνξξνθεκέλνο απφ ηελ έξεπλα ησλ νπξάλησλ 

θαηλνκέλσλ, ράλεη ηελ επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Βίλαη έλαο «ηξειν-

επηζηήκνλαο» (171-173):   

Γεηνῦληνο αὐηνῦ ηῆο ζειήλεο ηάο ὁδνχο  

Καη ηάο πεξηθνξάο, εἴη’ ἄλσ θερελφηνο  

ἀπφ ηῆο ὀξνθῆο λχθησξ γαιεψηεο θαηέρεζελ.  

Δ αλαινγία κε ην γλσζηφ αλέθδνην ηνπ Θαιή είλαη πξνθαλήο. Ο Θαιήο, 

εξεπλψληαο θάπνηε ηνλ έλαζηξν νπξαλφ, αθεξεκέλνο θαζψο ήηαλ, έπεζε ζ’ έλα 

πεγάδη (ησλ ζθέςεψλ ηνπ) (Πιάησλ Θεαίηεηνο 174a.) Ο ηξεςηάδεο (180), 

ζαπκάδνληαο ηελ εμππλάδα ηνπ σθξάηε, αλαξσηηέηαη γηαηί λα ζαπκάδνπκε αθφκε 

ηνλ γέξν-Θαιή, ελψ ζηνπο Ὄξληζεο(1009)  αθνχκε γηα ηνλ Μέησλα φηη απηφο ν 

άλζξσπνο είλαη Θαιήο. χκθσλα κε ηνλ Dover, θαζψο απηή ήηαλ ε ιατθή αληίιεςε 

γηα ηνπο δηαλννπκέλνπο, ήηαλ αλακελφκελν φηη κηα θαξηθαηνχξα ζηελ επνρή ηνπ 

Ώξηζηνθάλε ζα έδηλε πξνεμέρνπζα ζέζε ζηελ αζηξνλνκία απφ ηελ νπνία είλαη 

θπζηθά δχζθνιν λα μερσξίζεηο ηελ θνζκνινγία, ηε θπζηθή θαη ηε γεσινγία. Ώπηφ ζα 

ζπλέβαηλε αθφκε θη αλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ δηαλννπκέλσλ είραλ ζηξαθεί ζε εληειψο 

δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε (νη ιατθέο αληηιήςεηο γηα ηνπο δηαλννπκέλνπο ζπλήζσο είλαη 

κηα γεληά πίζσ). Χζηφζν παξά ηε δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ ηεο επηζηήκεο ε 

αζηξνλνκία αλαπηχρζεθε θαη ηνλ 5
ν
 αηψλα. Π.ρ. αξθεηά απφ ηα δφγκαηα πνπ ν 

Ώξηζηνθάλεο βάδεη ζην ζηφκα ηνπ σθξάηε κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ φηη αλήθνπλ 

ζηνλ ζχγρξνλφ ηνπ Αηνγέλε απφ ηελ Ώπνιισλία (227 θ.ε.).
128

 

Ο σθξάηεο ησλ Νεθειώλ αζρνιείηαη θαη κε ηνλ κηθξφθνζκν, είλαη θαη Θαιήο θαη 

Ώλαμαγφξαο θαη Αεκφθξηηνο, (ηηο Νεθέιεο (380) ππάξρεη ε ιέμε Γῖλνο πνπ δειψλεη 

ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε. Ο Ώλαμαγφξαο ζεψξεζε φηη ε πεξηζηξνθή ήηαλ ε πξψηε 

πξάμε ηνπ Ννπ. Ο Αηνγέλεο ίζσο είρε πηνζεηήζεη ηε ζεσξία ηεο αξρέγνλεο θαη 

αδηάθνπεο πεξηζηξνθήο. Ο Αεκφθξηηνο ρξεζηκνπνίεζε ηε ιέμε δῖλνο, εθφζνλ ε 

πεξηζηξνθή ήηαλ ζεκειηψδεο γηα ηνπο αηνκηθνχο θηινζφθνπο), αιιά θαη ζνθηζηήο 

Πξσηαγφξαο, εθφζνλ κπνξεί λα θάλεη ηνλ ἥηησ ιόγνλ θξείηησ. 

Γηα ηνλ Ώξηζηνθάλε, φπσο θαη γηα φινπο ηνπο  Ώζελαίνπο πνπ ζειεκαηηθά ή φρη 

απείραλ απ’ ηα ελδηαθέξνληα ηεο θπζηθήο θηινζνθίαο, θάζε ελαζρφιεζε κε ηα 
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ζέκαηα απηά ζπληζηνχζε κεηαηφπηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο ζε άιια πεδία, θη 

απηφο ζίγνπξα είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν σθξάηεο αξγφηεξα δελ θαηεγνξείηαη 

ηφζν σο άζενο, φζν σο έλαο ηχπνο αηξεηηθνχ, πνπ πξνηηκάεη άιινπο ζενχο θη φρη 

εθείλνπο πνπ απνδέρεηαη επίζεκα ε πφιε. 

Οη Νεθέιεο ινηπφλ είλαη ηψξα ην αληηθείκελν ηεο λέαο πίζηεο ή νπνηνδήπνηε 

άιιν θπζηθφ θαηλφκελν, πνπ ε θάπνηα πξνζέγγηζή ηνπ δεκηνπξγεί ηελ απαξαίηεηε 

αηηηνθξαηηθή ζρέζε γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ παιηψλ δνγκαηηθψλ ζέζεσλ, κε 

ζπλαθφινπζν ηε ραιάξσζε ηεο πξνζήισζεο ζηα παιηά ηδεψδε θαη ηελ εγσθεληξηθή 

αληίιεςε ηεο δσήο.         

Δ κνξθή ηνπ σθξάηε ζηηο Νεθέιεο κπνξεί λα έρεη ή λα κελ έρεη θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά αληίζηνηρα κε απηά ηνπ σθξάηε σο ηζηνξηθνχ πξνζψπνπ, αιιά 

εθείλν πνπ νπσζδήπνηε δηαζέηεη είλαη ππεξβνιηθά ηνληζκέλα ραξαθηεξηζηηθά-

απφθξπθα επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα, πξνζπνηεηή απζεληία, πξνάζπηζε 

θαηλνθαλψλ ζενηήησλ, αδηάθνξε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο δχν Λφγνπο, ηνλ Αίθαην θαη 

ηνλ Άδηθν- ηα νπνία ζπλνιηθά ζπληζηνχλ κηα θαξηθαηνχξα ηεο λέαο δηαλφεζεο.  

Γηα ηνπο ζνθνχο, δειαδή ην σθξάηε θαη ην Υαηξεθψληα, ν Ώξηζηνθάλεο ιέεη, 

κέζσ ηνπ Φεηδηππίδε, πσο είλαη ιέηζνη, μππφιεηνη, βιακκέλνη, θάησρξνη, θαζψο δελ 

ηνπο έρεη δεη ην θσο ηεο κέξαο θαη δνπλ θιεηζκέλνη ζηα πλεπκαηηθά ηνπο εξγαζηήξηα. 

Βθεί ν σθξάηεο θαη νη καζεηέο ηνπ δνπλ εθθεληξηθά. Αηαλννχληαη θαη δελ ηξψλε.  

Σα θσκηθά επξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Ώξηζηνθάλεο πξνθεηκέλνπ λα ζαηηξίζεη 

ηε λέα παηδεία θαη ηηο κεζφδνπο ηεο, δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν. ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα δηαθσκσδήζεη ην σθξάηε ηνλ παξνπζηάδεη θαη γεσκέηξε θαη θπζηθφ 

θηιφζνθν, ελψ απ' φζν γλσξίδνπκε δελ είρε θακία ζρέζε κε φια απηά. Σν θσκηθφ 

φκσο έηζη εμππεξεηείηαη κε ηελ ππεξβνιή θαη κε γεληθφηεηεο.
129

 

Βηδηθφηεξα ζηηο Νεθέιεο, νη νπνίεο παξαζηάζεθαλ ην 423 π.Υ. ζηελ ενξηή ησλ 

Μεγάισλ Αηνλπζίσλ, ε δηαθσκψδεζε ηνπ σθξάηε σο θήξπθα ακθηιεγφκελεο 

παηδείαο θαη εηζεγεηή αηξεηηθήο ζενινγίαο δελ πξέπεη λα εθιεθζεί σο ηπθιή θαη 

εκπαζήο επίζεζε ελαληίνλ ηνπ θηινζφθνπ. Οξζφηεξν ζα  ήηαλ λα ζεσξήζνπκε φηη ν 

Ώξηζηνθάλεο κέζα απφ ηνλ αλειέεην ζαηηξηζκφ πξσηνπνξηαθψλ θηινζνθηθψλ ηδεψλ 

θαη παηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ επηριεπάδεη, έσο έλα βαζκφ δηθαηνινγεκέλα, ηνπο 

θελνχο ξεηνξηθνχο ιπξηζκνχο ησλ ζνθηζηψλ θαη ηελ επηδήκηα κσξνινγία ησλ 

δεκνθφπσλ.  
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Οη Νεθέιεο ηνπ Ώξηζηνθάλε είλαη, φπσο θαίλεηαη απφ εμσηεξηθή άπνςε, κηα 

ζάηηξα ηνπ θηινζφθνπ σθξάηε. Καηά βάζνο σζηφζν  κπνξνχκε λα ππνπηεπζνχκε 

απφ ηε γλψζε πνπ έρνπκε θάπνησλ ζρεηηθψλ κε ην πξφζσπν ηνπ θηινζφθνπ 

αλαθνξψλ φηη ζην πξφζσπν ηνπ σθξάηε ν Ώξηζηνθάλεο ρηππά ηε ζνθηζηηθή θίλεζε 

ηεο επνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνθαιέζεη έληνλε ακθηζβήηεζε ησλ θαζηεξσκέλσλ σο ηφηε 

πεπνηζήζεσλ θαη ζεζκψλ. 

Παξάιιεια πάλησο κε ην θεληξηθφ απηφ ζέκα ν Ώξηζηνθάλεο ζαηηξίδεη θαη 

θνηλσληθά δεδνκέλα ηεο επνρήο ηνπ, ηδηαίηεξα ην ζέκα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Οπσζδήπνηε ην έξγν πνπ έρνπκε κπξνζηά καο, φπσο πξνθχπηεη απφ εζσηεξηθά 

ηεθκήξηα θαη απφ ζρεηηθέο εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο, είλαη μαλαδνπιεκέλε κνξθή ησλ 

Νεθειώλ πνπ είραλ παξνπζηαζηεί ην 423 π.Υ. θαη είραλ πάξεη ηφηε ηελ Σξίηε ζέζε 

ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ.
130

 

Δ δηαθσκψδεζε ηνπ σθξάηε ζηηο Νεθέιεο είλαη έλα πξφβιεκα, δηφηη ην 

σθξάηε νχηε γηα θπζηθφ θηιφζνθν ηνλ μέξνπκε νχηε γηα ζνθηζηή  θαη νχηε ν 

Πιάησλαο νχηε ν Ξελνθψληαο νχηε άιινο καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ή εληππψζεηο 

ηέηνηεο, φζν θη αλ κε ηε καηεπηηθή ηνπ πιεζίαδε ηηο ζθνπηκφηεηεο ησλ ζνθηζηψλ. 

Φπζηθά ε «δηαθσκψδεζή» ηνπ δελ ζεκαίλεη νχηε αιεζηλή εηθφλα ηνπ νχηε θαη 

ππνηίκεζή ηνπ (φπσο ην ίδην εμάιινπ ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ Βπξηπίδε). Ώπφ κηα άιιε 

άπνςε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζηηο Νεθέιεο ζαηηξίδεηαη: ε λεσηεξηζηηθή 

θηινζνθία θαη λννηξνπία θαη παηδεία, πνπ πάλσ ηνπο ζηεξίδνληαλ ε δεκνθξαηηθή 

ηδενινγία θαη ε πνιηηηθή ηεο (έζησ θαη θσκηθά παξακνξθσκέλεο).   

Ο Ώξηζηνθάλεο βέβαηα ζαηίξηδε ηε δεκνθξαηία, αιιά ηε ζαηίξηδε θαηά ην 

πνζνζηφ πνπ ηελ έβιεπε ηαπηφζεκε κε ηνλ πφιεκν πνπ ζπληεξνχζε θαη κε ηηο 

πεξηπησζηνινγίεο ηεο ζπκκεηνρήο «αθαηάιιεισλ» πνιηηψλ ζηα θνηλά θαη εθινγήο 

πην αθαηάιιεισλ εγεηψλ. ηη ζαηίξηδε ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηεο δεκνθξαηίαο 

είλαη πνιχ ινγηθή άπνςε θαη πνιχ εχθνιε. Σν ζέκα είλαη γηαηί (αλ είλαη βέβαηα ζέκα), 

ν Ώξηζηνθάλεο αλαδεηεί ην θσκηθφ θαη κέζα ζηα πξάγκαηα πνπ ζαπκάδεη.   

Βμάιινπ, ηη είλαη ζηηο Νεθέιεο πνπ δελ δηαθσκσδείηαη; 

-ν ηξεςηάδεο αγξφηεο, ε γπλαίθα ηνπ «αξηζηνθξάηηζζα» θαη ν γηνο ηνπ 

αξηζηνθξαηνθέξλσλ, 

-ν σθξάηεο, νη ηδέεο ηνπ θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ρνιήο ηνπ θαη νη καζεηέο ηνπ, 

-ε άγλνηα αιιά θαη ε ζεσξεηηθή άπξαγε γλψζε, 
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-ν Άδηθνο Λφγνο (ηνπ σθξάηε) αιιά θαη ε θσκηθφηεηα ηνπ Αίθαηνπ 

(αληηζσθξαηηθνχ) Λφγνπ, 

-ε θαζηεξσκέλε άπνςε γηα ην σθξάηε αιιά θαη ε αλαηξνπή ηεο, 

-ν Ώηζρχινο θαη ν Βπξηπίδεο, 

-φινη νη Ώζελαίνη αδηάθξηηα, φπσο ζπλήγνξνη, ξήηνξεο, ηξαγηθνί πνηεηέο, ζεαηέο 

θηι.
131

 

ε θαλέλα άιιν έξγν ν Ώξηζηνθάλεο δελ θαηφξζσζε κε ηξφπν πην πεηζηηθφ θαη 

δξακαηνπξγηθά πην απνηειεζκαηηθφ λα παξνπζηάζεη ζηε ζθελή ηδέεο, δειαδή 

αθεξεκέλεο έλλνηεο. Ώπηφ θαζίζηαηαη θαλεξφ ήδε απφ ηελ πξψηε εκθάληζε ηνπ 

σθξάηε. Πάλσ ζηνλ γεξαλφ, ζηε ζεαηξηθή κεραλή, θαζηζκέλνο κάιινλ ζε έλα είδνο 

αζηεξνζθνπείνπ, ν σθξάηεο αησξείηαη ζε άγξηα αηζεξνβακφλσλ ηδεψλ (ζη. 223 θ.ε.).  

Δ «αηψξεζε» γίλεηαη ε κεηαθνξά πνπ ραξαθηεξίδεη φιν ην έξγν θαη απνδίδεηαη 

δηαξθψο  κε θαηλνχξηεο εηθφλεο θαη δξακαηνπξγηθέο ηδέεο. Πξνπάλησλ κέζσ ηνπ 

ρνξνχ  ησλ λεθειψλ ε εηθφλα ηεο αηψξεζεο δηαηεξείηαη ζε φιν ην έξγν.«Ώλεμάξηεηα 

απφ ην αλ ν σθξάηεο ππήξμε ή φρη κέινο θάπνηνπ ζξεζθεπηηθνχ ''ζηάζνπ'',  είλαη 

ζαθέο φηη ν Ώξηζηνθάλεο ηνλ ζεσξνχζε θαη ππέζεηε φηη ηνλ ζεσξνχζε θαη ην θνηλφ».  

ΐέβαηα, ην ηη πίζηεπε ν Ώξηζηνθάλεο δελ ην γλσξίδνπκε, λνκίδσ φκσο φηη ν 

Taylor αθνινπζεί ζσζηφ δξφκν ζεσξψληαο ηνλ σθξάηε ζηηο Νεθέιεο σο εγέηε 

νκάδαο ππζαγνξείσλ απνρξψζεσλ, κε ζηνηρεία πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ αζπλήζηζην 

άηνκν. Θα πξνηηκνχζα σζηφζν λα ηνλ αληηκεησπίζσ κε ηνπο γεληθφηεξνπο φξνπο ηεο 

ηάμεο εθείλεο ησλ πεξηπιαλψκελσλ ζαπκαηνπνηψλ, γηαηξψλ θαη εμαγληζηψλ πνπ 

άθνπγαλ ζηα νλφκαηα γνήηεο, αγύξηαη, κάγνη, θαζαξηαί θαη ηα παξφκνηα.  

ην 364 ηεο Πνιηηείαο, ν Πιάησλ πξνζπαζεί λα δηαρσξίζεη ηνλ σθξάηε απφ ηα 

ελ ιφγσ άηνκα, αιιά ν Ώξηζηνθάλεο ζθηαγξάθεζε κηα εηθφλα κε ηφζα πνιιά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελ ιφγσ νκάδαο, ψζηε λνκίδσ φηη πνιινί απφ ην αθξναηήξην, 

ίζσο ιηγφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηηο ιεπηέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θηινζνθηθψλ 

νκάδσλ, ζα ηνλ είδαλ αθφκα ρεηξφηεξν θη απφ ηνπο Ππζαγνξείνπο. Δ επηζπκία ηνπ 

Πιάησλνο λα δηαηεξήζεη ηε δηάθξηζε ίζσο ππήξμε  ε απάληεζε ζηελ ηάζε πνπ 

παξνπζίαδε ηνλ σθξάηε κ’ απηά ηα ρξψκαηα.
132

 

Χζηφζν, νη Νεθέιεο είλαη ε θσκσδία ηνπ Ώξηζηνθάλε πνπ ηελ έρνπλ κειεηήζεη 

πεξηζζφηεξν νη θξηηηθνί θαη νη θηιφζνθνη απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηηο κέξεο καο, φρη 

εμαηηίαο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά εμαηηίαο ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ζην έξγν ν 
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σθξάηεο. Αε ζα κάζνπκε πνηέ πνηνο απφ ηνπο δχν, ν θσκηθφο σθξάηεο ή ν 

σθξάηεο ησλ θηινζφθσλ ήηαλ πην θνληά ζηνλ πξαγκαηηθφ, νχηε αλ ν Ώξηζηνθάλεο 

ηνλ ζεσξνχζε πξαγκαηηθφ θίλδπλν γηα ηελ πφιε ή αληηζέησο αλ απνηεινχζε γη’ απηφλ 

απιή πξφθαζε γηα κηα απεηθφληζε ησλ ζνθηζηψλ κε ηξφπν πνπ λα θξχβεη έλαλ θάπνην 

ζαπκαζκφ ή αθφκα  θαη ζηνξγή γηα ην άηνκφ ηνπ. Βίλαη θαλεξφ πσο ν Ώξηζηνθάλεο 

ήηαλ ελεξγά αλακεκεηγκέλνο ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θαιιηηερληθή δσή ηεο επνρήο ηνπ, 

θαη είλαη βέβαην πσο γλψξηδε θαιά ην σθξάηε, θαη αο κελ αθνινπζνχζε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ. Έπξεπε λα βξεη ν Ώξηζηνθάλεο θάπνηνλ πνπ λα αληηπξνζσπεχεη ζηα 

κάηηα ηνπ θνηλνχ ηε λέα ξεηνξηθή ηεο επνρήο. 

Μεηαμχ ησλ ζνθηζηψλ πνπ ζήκεξα ζεσξνχκε σο ηέηνηνπο, νη πην δηάζεκνη ήηαλ 

μέλνη, φπσο ν Γνξγίαο, θαη δελ ήηαλ νηθείνη ζηνπο ζεαηέο, αθνχ δίδαζθαλ ζε έλα 

επίιεθην αθξναηήξην, γηα παξάδεηγκα ζην ζπίηη ηνπ πινχζηνπ Καιιία. Αελ ήηαλ 

ινηπφλ πξφζσπα πνπ κπνξνχζε θαλείο λα ζπλαληήζεη ηπραία ζηελ πφιε, ελψ νη 

Ώζελαίνη ζπλαληνχζαλ ηαθηηθά ην σθξάηε, ή ηνλ είραλ γλσξίζεη θαηά ηηο 

ζηξαηησηηθέο εθζηξαηείεο. Βίραλ εμνηθεησζεί κε ηελ ηδηαίηεξε εκθάληζή ηνπ θαη ηελ 

«παξάμελε» ζπκπεξηθνξά ηνπ: δελ είρε ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο νχηε ηηο ίδηεο αλάγθεο κε 

ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ, θαη γηα αλζξψπνπο πνπ δελ είραλ κπεζεί ζηα κπζηηθά ηεο 

θηινζνθίαο, είλαη θπζηθφ  νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ σθξάηε θαη ησλ ζνθηζηψλ λα 

ήηαλ ιίγεο.                                                                                                                                                                      

Βπηπιένλ, ν σθξάηεο ήηαλ ζαξάληα πέληε πεξίπνπ ρξνλψλ εθείλε ηελ επνρή (θαη 

ν Πιάησλ πέληε ή έμη), ήηαλ θαηαδηθαζκέλνο ζε ζάλαην ην 399, ηνπ νπνίνπ νη 

ζθέςεηο θαη ε κέζνδνο είραλ ελ ησ κεηαμχ ζεκαληηθά εμαπισζεί: νχηε ν Ώξηζηνθάλεο 

ινηπφλ νχηε ην θνηλφ ηνπ κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ ηε κνίξα πνπ επηθπιαζζφηαλ. 

πλεπψο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε πσο ν σθξάηεο ησλ Νεθειώλ παξνπζηάδεη 

νξηζκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ σθξάηε, ζηηο νπνίεο πξνζηίζεληαη 

ζηνηρεία πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαθέξνληαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ εθπξνζσπεί 

σο απνθξπζηάιισζε ησλ ζνθηζηψλ ηεο επνρήο. Ώπηφ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ελδηέθεξε, γηα άιιε κηα θνξά, ηνλ Ώξηζηνθάλε, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ίδην ην 

πξφζσπν ηνπ σθξάηε, είλαη ε θξηηηθή ησλ λέσλ εζψλ ηεο λενιαίαο.
133

 

Δ πξνζσπηθφηεηα φκσο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ σθξάηε ήηαλ (πξέπεη λα ήηαλ) 

επηδεθηηθέο γηα παξαλνήζεηο θαη γηα θσκηθφηεηεο θαη πνιχ «πξνθιεηηθέο» γηα ηνλ 

Ώξηζηνθάλε, πνπ πάλσ ζε ηέηνηα ζηνηρεία «πξνθιεηηθά» έξηρλε ηελ αλαδίθεζή ηνπ. 
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Ίζσο θαη έλαο ιφγνο γηα ηα ηφζα θσκηθά πνπ ςάρλεη, ζπγθεληξψλεη θαη εθεπξίζθεη ν 

Ώξηζηνθάλεο γηα ην σθξάηε, λα είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ηνλ Ώξηζηνθάλε ηνλ 

έθαηγαλ ηα επίθαηξα πξνβιήκαηα ηεο ηφηε πνιηηηθήο θαη ε άκεζε απάληεζε ζ’ απηά, 

ελψ ην σθξάηε ηνλ ελδηέθεξαλ φρη ηα άκεζα πξνβιήκαηα αιιά ηα «αξρέηππά» 

ηνπο.
134

 

ηνπο νπζηαζηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πνηεηή, θπζηθά δελ είλαη ν σθξάηεο, αιιά ε 

επηζήκαλζε  ησλ θηλδχλσλ ηεο λέαο παηδαγσγηθήο θαη ηεο εξηζηηθήο.
135

 

Βπίζεο δελ δηέζεηε, απ’ φζν γλσξίδνπκε, έλα θξνληηζηήξηνλ, φπσο απηφ πνπ 

βιέπνπκε ζηηο Νεθέιεο. Σνλ Ώξηζηνθάλε δελ ηνλ ελδηέθεξαλ φια απηά, ππνζηεξίδεη ν 

Dover: σο επηηπρεκέλνο θσκσδηνγξάθνο πνπ απεπζπλφηαλ ζε έλα επξχ θνηλφ, ζα 

έπξεπε λα θνηηάμεη ηνλ θφζκν απφ ηε ιατθή ζθνπηά. Σν αλ γλψξηδε ή φρη ν 

Ώξηζηνθάλεο ηηο δηαθνξέο ηνπ σθξάηε απφ ηνπο νθηζηέο θαη ηνπο αζηξνλφκνπο, 

δελ έρεη θαη ηφζε ζεκαζία. Ώπηφ πνπ ήζειε λα δεκηνπξγήζεη είλαη ε δηάθξηζε κεηαμχ 

ηνπ θαλνληθνχ θαη ηνπ κε θαλνληθνχ αλζξψπνπ. Ο κε θαλνληθφο είλαη παξάζηην ηνπ 

θαλνληθνχ. Αελ εξγάδεηαη, δελ ππνηηκά ηηο ζπκβάζεηο ηεο πφιεο θαη ηηο ζπλεζηζκέλεο 

απνιαχζεηο ηεο δσήο, ζεσξψληαο πσο ππάξρνπλ θάπνηεο άιιεο απνιαχζεηο κπζηηθέο, 

πξνζβάζηκεο κφλν ζ’ απηφλ. Ο Ώξηζηνθάλεο δηεπξχλεη πνιχ πιαηηά ηνλ δηαρσξηζκφ 

ηνπ κε θαλνληθνχ θαη παξαζίηνπ απφ ηνλ θαλνληθφ. Σηηο Νεθέιεο (331 θ.ε.) νη 

κάληεηο, νη ηαηξηθνί ζπγγξαθείο, νη ιπξηθνί πνηεηέο, ζπκπεξηιακβάλνληαη θάησ απφ ηε 

γεληθή επηθεθαιίδα ζνθηζηαί θαη ἀξγνί. 

Ο Ώξηζηνθάλεο αλαθέξεηαη ζηελ ηέρλε ηνπ πνπ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε απηή ησλ 

νκνηέρλσλ ηνπ. Αε ρξεζηκνπνίεζε πνηέ παξαδεδνκέλα θσκηθά επξήκαηα, δελ 

θαηέθπγε ζηελ εχθνιε ιχζε ηνπ γέιηνπ. Αε βσκνινρεί, δελ παξνπζηάδεη 

θαξηθαηνχξεο ήξσεο, δε ρξεζηκνπνηεί θαιινχο. Δ θσκσδία ηνπ είλαη ζεκλή. Σν 

ζεκείν απηφ ηνπ έξγνπ καο  θάλεη λα αλαξσηεζνχκε. ΐξηζθφκαζηε άξαγε κπξνζηά ζε 

έλα ζεκλνιφγν Ώξηζηνθάλε; Οη θσκσδίεο ηνπ φκσο πεξηέρνπλ θαη βσκνινρίεο θαη 

θαιινχο θαη άζεκλνπο ρνξνχο (θφξδαθεο), ελψ γηα φια φζα θαηεγνξεί ηνπο 

νκνηέρλνπο ηνπο, ζα κπνξνχζε θαλείο λα βγάιεη δηθνξνχκελα ζπκπεξάζκαηα. Ίζσο, 

φζν θαη αλ πάζρηζε λα απαιιάμεη ηελ θσκσδία απφ ηε ρπδαηφηεηα ηεο βσκνινρίαο, 

απηή λα είρε βαζηέο ξίδεο ζην είδνο θαη λα απνηεινχζε βαζηθφ ζηνηρείν ηεο, ψζηε 

θάζε πξνζπάζεηά ηνπ λα ήηαλ θαηαδηθαζκέλε θαη λα απνηεινχζε επηπιένλ  θαη 

αζέβεηα πξνο ην ζεφ ηεο θσκσδίαο.   
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κσο νη ζεαηέο είραλ ηφζν θαθνκάζεη θαη απαηηνχζαλ πιένλ ηηο ρνληξνθνπηέο, 

έηζη ψζηε, φπσο θαη ν ίδηνο ζα πεη, ζα θάλεη παξαρσξήζεηο γηα λα αξέζεη. Σν ζίγνπξν 

είλαη πσο ν ίδηνο ζεσξεί ην έξγν ηνπ σο θσκηθνχ πνηεηή (δηδαζθάινπ) δχζθνιν, 

ππεχζπλν θαη πςειφ, θαζψο ζηα ρέξηα ηνπ κφλν έγηλε θαη ε θσκσδία ζρνιείν ηνπ 

αζελατθνχ ιανχ, φπσο ε ηξαγσδία.
136

 

Πξψηα πξψηα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ν Ώξηζηνθάλεο δελ είλαη ν κφλνο πνπ 

ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ σθξάηε. Φαίλεηαη πσο ν Ξελνθψλ έγξαςε ηα  

Ἀπνκλεκνλεύκαηά ηνπ, γηα λα ππεξαζπηζηεί ην δάζθαιφ ηνπ πνπ θαηεγνξνχληαλ απφ 

πνιινχο. Βίλαη βέβαην πσο εθείλε ηελ επνρή ιίγνη ζπληεξεηηθνί Ώζελαίνη 

αζπάδνληαλ ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη πηνζεηνχζαλ ηα θεξχγκαηά ηνπ. Ώθφκε θαη ν 

Ώιθηβηάδεο θέξεηαη λα έρεη απνγνεηεπηεί απφ απηφλ, θαζψο δε βξήθε ζην πξφζσπφ 

ηνπ ηνλ επηδέμην ζνθηζηή πνπ ζα ηνπ δίδαζθε ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ κε ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ επηδηψμεσλ, αιιά έλαλ θήξπθα ηεο αξεηήο, θαη γη’ 

απηφ θαη ηνλ εγθαηέιεηςε.  

Πέξα απφ απηά ην πεξηερφκελν ηεο θαηεγνξίαο πνπ δηαηππψζεθε  ελαληίνλ ηνπ 

θαη ε ηειηθή θαηαδίθε ηνπ ζε ζάλαην δείρλνπλ φηη ε θνηλή γλψκε δελ ήηαλ κε ην 

κέξνο ηνπ. Έηζη, ν Ώξηζηνθάλεο έβιεπε ην  σθξάηε φπσο ηνλ έβιεπαλ νη Ώζελαίνη 

εθείλεο ηεο επνρήο, δειαδή σο θνξέα ελφο χπνπηνπ λενηεξηζκνχ θαη κηαο 

αλαηξεπηηθήο ζθέςεο πνπ έζεηε ηα πάληα ζε ακθηζβήηεζε θαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν 

ηνπ νξζνχ ιφγνπ θαη απιψο εμέθξαζε ζηελ θσκσδία Νεθέιεο ηα αηζζήκαηα ηεο 

θνηλήο γλψκεο θαη ηνπ αζελατθνχ ιανχ, πξηλ ν ίδηνο ν ιαφο ηελ εθθξάζεη κε ηε 

ζαλαηηθή θαηαδίθε ηνπ θηινζφθνπ.
137

 

Σα ζηνηρεία βέβαηα πνπ έρνπκε γηα ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ σθξάηε απφ 

ηνπο άιινπο θσκηθνχο είλαη ιίγα. Ο Σειεθιείδεο ηνλ δηαθσκσδεί σο ζπλεξγάηε ηνπ 

Βπξηπίδε. θη ν Βχπνιεο ηνλ νλνκάδεη ἀδνιέζρελ (=πνιπινγά) θαη ηνλ παξνπζηάδεη 

νηλνρφν ζε θάπνηα ζπγθέληξσζε, ελψ ζηνλ Κόλλν ηνπ Ώκεηςία βγαίλεη μππφιεηνο 

ζηε ζθελή.
138
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ΟΙ  ΟΦΙΣΔ ΚΑΙ Ο ΧΚΡΑΣΗ 

 

Ο ζπληεξεηηζκφο ηνπ Ώξηζηνθάλε ήηαλ θπζηθφ λα ηνλ ζηξέςεη ελάληηα ησλ 

νθηζηψλ, πνπ πνιχ εχζηνρα ραξαθηεξίζηεθαλ ζαλ νη εγθπθινπαηδηζηέο, νη 

δηαθσηηζηέο ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ. Αηαθσηηζηέο βέβαηα ρσξίο ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο 

πνπ ηφμεπαλ νη εθπξφζσπνη ηνπ γαιιηθνχ δηαθσηηζκνχ, πνπ έρνπλ φκσο ηα 

πεξηζζφηεξα άιια ζεκεία θνηλά κε απηνχο θαη βαζηθά δχν: ηελ ηάζε γηα πνιπκάζεηα 

θαη ηνλ νξζνινγηζκφ.  

Ώπηνχο ηνπο νξζνινγηζηέο θαη πνιιέο θνξέο επξχηαηα πνιπκαζείο θηινζφθνπο 

θαη ξεηνξνδηδαζθάινπο ηνπ αηψλα ηνπ, πνπ ζχλαδαλ γχξσ ηνπο κε ην αδεκίσην ηνπο 

λένπο θαη γχξεπαλ λα ηνπο κπήζνπλ ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κέρξη ηφηε θηινζνθίαο, 

κάλαο ησλ επηζηεκψλ, θαη γεληθά λα ηνπο δψζνπλ φιν ηνλ ηδενινγηθφ εθείλν νπιηζκφ, 

πνπ έθξηλαλ απαξαίηεην γηα ηελ πξφνδφ ηνπο ζηε βαζηθή ηνπο επηδίσμε, ηε ξεηνξηθή 

ηέρλε, απφ ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζηελ θσκσδία ηνπο ζεσξεί ζηφρν γηα επίζεζή ηνπ ν 

πνηεηήο καο. ηελ πξψηε ηνπ θηφιαο θσκσδία, ηνπο Γαηηαιῆο, ζψδνληαη ζηίρνη κε 

θαλεξέο αηρκέο θαηά ησλ νθηζηψλ (198, 199) θαη ηε ζνθηζηηθήο παηδείαο (222). Καη 

ε επίζεζε απηή δε ζα πάςεη απφ εθεί χζηεξα ζρεδφλ ζε θακηά απφ ηηο θσκσδίεο ηνπ, 

κε θνξχθσζή ηεο ηηο Νεθέιεο. 

Ο Ώξηζηνθάλεο εθπξνζσπεί, κέζα ζηελ ηδενινγηθή ζχγρπζε πνπ έζξεςε ζηελ 

επνρή ηνπ ε ζνθηζηηθή θαη ν πφιεκνο, ηηο αληηζηαζηαθέο δπλάκεηο ηεο παξαδφζεσο. 

Αελ βιέπεη ηε ζνθηζηηθή παξά ζαλ ηνλ ππ’ αξηζκφ έλα ερζξφ, ζαλ θνβεξφ θίλδπλν 

πνπ απεηιεί  λα μεζεκειηψζεη  ηηο αμίεο, πνπ πάλσ ηνπο ζηεξίρηεθε θη έιακςε ν κέρξη 

ηφηε πνιηηηζκφο ηεο παηξίδαο ηνπ. Καη βαζηθά δχν: ηελ πίζηε ζηελ πξνγνληθή 

ζξεζθεία θαη ηελ ηδέα ηεο απφιπηεο ππεξνρήο ηεο πφιεσο πάλσ ζηα άηνκα θαη ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο, ηνπο δχν πφινπο πνπ γχξσ ηνπο ζηξέθνληαλ φιεο νη εθδειψζεηο 

ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο:  ε ηέρλε, ε πνιηηηθή, ε δηθαηνζχλε, ε ζρέζε αλζξψπνπ κε 

άλζξσπν θαη θπζηθά θαη ε παηδεία,  ν κεγάινο ζπληεξεηήο απηψλ ησλ αμηψλ.  

Δ παηδεία, πνπ είλαη ην κφλν κέζν γηα λα ζπληεξεζεί ε παξάδνζε, είλαη ην 

επαίζζεην ζεκείν φισλ ησλ ζπληεξεηηθψλ φισλ ησλ αηψλσλ. Κακηά άιιε κεηαβνιή, 

θακηά θίλεζε δελ δνλεί ηηο ρνξδέο ηεο ςπρήο ηνπο, φζν ε αιιαγή ζηα ζπζηήκαηα 

παηδείαο θαη αγσγήο ησλ λέσλ. ηαλ κάιηζηα έρεη πξνεγεζεί έλα έλδνμν παξειζφλ 

γηγαλησκέλν ζηα λάκαηα ηεο θαζηεξσκέλεο παηδείαο, ηφηε ε πξνζπάζεηα γηα αιιαγή 
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παίξλεη ζηηο ζπληεξεηηθέο ζπλεηδήζεηο δηαζηάζεηο πξνζρεδηαζκέλνπ  εγθιήκαηνο, 

δνινθνληθήο απφπεηξαο θαηά ηεο παηξίδαο. 

Καη ε ζνθηζηηθή ήηαλ βέβαηα κηα ξηδηθή αιιαγή, κε πεξηζζφηεξα– ηνπιάρηζην ζην 

άκεζν παξφλ-ηα άζρεκα απνηειέζκαηά ηεο, ινη απηνί νη θηιφζνθνη θαη 

ξεηνξνδηδάζθαινη ηνπ 5
νπ 

π.Υ. αηψλα, πνπ νλνκάδνληαη νθηζηέο, δελ είραλ 

ζπκθέξνλ λα βάινπλ ζαλ βάζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ξεηνξηθήο, πνπ έθεξλε θνληά 

ηνπο λένπο, ηελ αξεηή. Θα έραλαλ έηζη ηελ πεξηζζφηεξε πειαηεία ηνπο, φινπο ηνπο 

αδίζηαθηνπο θαη ηπρνδηψθηεο λένπο ηεο «ρξπζήο λενιαίαο» ηεο επνρήο, πνπ επηζπκία 

ηνπο δελ ήηαλ ε ςπρηθή θαιιηέξγεηα, φζν ε ςπρηθή αλαξξίρεζε ζηηο πςειέο ζέζεηο 

ηεο ηφηε αζελατθήο θνηλσλίαο. Οη λένη απηνί  δελ πνζνχζαλ ηίπνηε άιιν απφ ην 

καγηθφ θιεηδί, πνπ ζα ηνπο άλνηγε  ηηο πχιεο  ησλ αδχησλ ηεο ηέρλεο «πεηζνῦο 

δεκηνπξγνῦ», ηεο ξεηνξηθήο, ηνπ κνλαδηθνχ  δειαδή φπινπ γηα ηελ ππνηαγή ηνπ 

αζελατθνχ δήκνπ θαη ηελ επηηπρία ζην ζηφρν πνπ είραλ δηαιέμεη. Έηζη ην «κή ὄλ» ηνπ 

Γνξγία θαη ην «πάλησλ ρξεκάησλ κέηξνλ ἄλζξσπνο» ηνπ Πξσηαγφξα, πνπ 

ζεσξνχληαη φηη ζπλνςίδνπλ ηελ αηνκηθηζηηθή θηινζνθία ησλ νθηζηψλ, είλαη θπζηθέο 

θαη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηδαζθαιία κηαο ξεηνξηθήο πνπ δελ ζα 

ζπγθξαηείηαη απφ εζηθνχο ραιηλνχο. εκαζία θαη αμία δελ έρεη πηα ν ιφγνο πνπ 

βαζίδεηαη πάλσ ζηελ αληηθεηκεληθή γλψζε θαη ηελ αξεηή, αιιά ν σξαίνο εθείλνο 

ιφγνο πνπ ζα πείζεη ηνπο πνιινχο, έζησ βαζηζκέλνπο πάλσ ζην ςέκα θαη ηελ θαθία. 

Ώπηνζθνπφο ε σξαηνινγία, έζησ θελή θαη ρσξίο εζηθφ έξκα.  

Ώπηήλ ηελ θνκπνξξεκνζχλε ησλ νθηζηψλ φηη έρνπλ ηε δχλακε «ηνλ ἥηησ ιόγνλ 

θξείηησ πνηεῖλ» (Νεθ.ζη. 112 θ.ε.), λα παξνπζηάζνπλ δειαδή κε ηα ιφγηα ηνπο ην 

αγαζφ σο θαθφ, ηα αιεζηλφ σο ςεχηηθν θιπ. δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηελ αλερηεί θακηά 

πγηήο ζπλείδεζε, πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ ήηαλ πεξηραξαθσκέλε κε ηηο ζπληεξεηηθέο 

αξρέο ηεο έλδνμεο αζελατθήο παξαδφζεσο, πνπ πίζηεπε αθξάδαληα ζηελ αλάγθε ηεο 

ζπζίαο ηνπ αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο γηα ράξε ηνπ γεληθνχ. Καη ηέηνηα ήηαλ ε 

ζπλείδεζε ηνπ Ώξηζηνθάλε.
139

 

ηφρνο ηνπ πνηεηή ζ’ απηή ηελ θσκσδία είλαη νη ζνθηζηέο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ηνλ 5
ν
 αηψλα π.Υ. σο δηαθσηηζηέο ηνπ ιανχ. ΐέβαηα, δελ είραλ ηνπο πνιηηηθνχο 

ζηφρνπο θαη πξνζαλαηνιηζκνχο κε ηνπο δηαθσηηζηέο ηνπ 19
νπ

 αη. κ.Υ. αιιά είραλ δχν 

θνηλά ζεκεία κε απηνχο, ηελ έθεζε θαη ηελ ηάζε γηα γλψζε θαη ηελ θξηηηθή ησλ 

πάλησλ κε βάζε ηελ ινγηθή θαη ηνλ νξζφ ιφγν. Ώπηνί νη πνιπκαζείο 
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ξεηνξνδηδάζθαινη δίδαζθαλ κε ακνηβή ζηνπο λένπο ηεο επνρήο ηνπο ηε ξεηνξηθή 

ηέρλε θαη πξνζπαζνχζαλ λα ηνπο εθνδηάζνπλ κε φια εθείλα ηα πλεπκαηηθά εθφδηα 

πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη ηελ επηθξάηεζή ηνπο 

έλαληη ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Μέζν γη’ απηή ηελ επηθξάηεζε ζεσξνχζαλ ηε ξεηνξηθή 

ηέρλε θαη ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ κε δεμηνηερλία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη ηξφπνη πνπ 

δίδαζθαλ νη ζνθηζηέο θαη ε παηδεία πνπ παξείραλ δελ είραλ πάληα εζηθφ ππφβαζξν, 

θαη γη’ απηφ απφ λσξίο, απφ ηελ πξψηε θσκσδία ηνπ, ηνπο Γαηηαιῆο, πνπ δε ζψδνληαη, 

ν Ώξηζηνθάλεο θαηέζηεζε ηνπο ζνθηζηέο ζηφρν ηεο πνίεζεο θαη ηεο ζάηηξάο ηνπ.  

Ο Ώξηζηνθάλεο είλαη ζπληεξεηηθφο θαη βιέπεη ζηνπο ζνθηζηέο θαη ηηο ηδέεο ηνπο 

θίλδπλν θαη απεηιή γηα ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο θαη αξρέο πνπ έδσζαλ ζηελ Ώζήλα ην 

κεγαιείν πνπ γλψξηζε ηελ επνρή ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ. Φνβάηαη πσο ε ζνθηζηηθή 

δηδαζθαιία κε ηα θαηλνχξηα πξφηππα  θαη ηηο λέεο ηδέεο πνπ εηζάγεη απεηιεί λα 

νδεγήζεη ζε παξαθκή θαη θζνξά ηελ αζελατθή δεκνθξαηία θαη ζε αδπλάηηζκα ηεο 

πξνγνληθήο ζξεζθείαο θαη αξεηήο.  

Οη ζνθηζηέο, εθπξνζσπψληαο ην ιεγφκελν αηνκηθηζηηθφ ηδεψδεο, απεηινχζαλ ην 

θνηλσληθφ ή πνιηηεηαθφ ηδεψδεο πνπ έβιεπε ηνλ άλζξσπν πξψηα σο πνιίηε θαη κεηά 

σο άηνκν. Δ παηδεία ινηπφλ πνπ παξείραλ, ην αγαζφ απηφ πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη 

θάζε αλακνξθσηηθή θαη αλαγελλεηηθή πξνζπάζεηα φισλ ησλ πνιηηηθψλ φινπ ηνπ 

θφζκνπ, δελ είρε ζρέζε κε ηελ αξεηή. Μηα ηέηνηα παηδεία, κηα παηδεία πνπ ζα 

δηακφξθσλε ελάξεηνπο πνιίηεο, δε ζα κπνξνχζε λα έρεη απήρεζε ζηνπο λένπο ηεο 

επνρήο εθείλεο, ζηνπο λένπο πνπ δελ πνζνχζαλ ηίπνηε άιιν απφ ηελ θαηάθηεζε ηεο 

ξεηνξηθήο ηέρλεο πνπ ζα ηνπο έθαλε ηθαλνχο λα παξαζχξνπλ ηα πιήζε κε ην ιφγν θαη 

λα ηα ππνηάζζνπλ έηζη ζηε ζέιεζή ηνπο.  

Γη’  απηφ νη ζνθηζηέο δηεθήξπηηαλ πσο δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αιήζεηα θαη πσο 

θξηηήξην φισλ ησλ πξαγκάησλ είλαη ν άλζξσπνο –πάλησλ ρξεκάησλ κέηξνλ 

ἄλζξσπνο. Γη’ απηφ θαλέλαο ιφγνο δελ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζε αληηθεηκεληθή 

αιήζεηα, θαη επνκέλσο αμία έρεη ν ιφγνο πνπ κπνξεί λα πείζεη  ηνπο δέθηεο ηνπ 

αλεμάξηεηα απφ ηε εζηθή ηνπ πνηφηεηα. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν νη ζνθηζηέο εηζήγαγαλ 

ην ςέκα, ηελ σξαηνινγία θαη ηελ απάηε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ. 

Αελ είλαη άζρεην ην γεγνλφο πσο απηνί δηεθήξπηηαλ ζε φινπο ηνπο ηφλνπο πσο 

κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηνλ ἥηησ ιόγνλ θξείηηνλα, δειαδή λα πξνζαξκφζνπλ ηελ 

αιήζεηα ζηηο πεξηζηάζεηο θαη λα δείμνπλ ην δίθαην άδηθν θαη ην αληίζηξνθν. Ώπηή ηε 

δηαθήξπμε δελ ήηαλ δπλαηφ λα ηελ αλερηεί ε ζπλείδεζε ηνπ Ώξηζηνθάλε, πνπ είρε 
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ζπληεξεηηθέο θαηαβνιέο θαη πίζηεπε πην πνιχ ζηε βεβαηφηεηα ηνπ δνθηκαζκέλνπ θαη 

παιαηνχ παξά ζην αβέβαην θαη αδνθίκαζην πνπ επαγγειίδνληαλ νη ζνθηζηέο.
140

 

Ώπηφ ην θίλεκα θαηαπνιεκά ν Ώξηζηνθάλεο ζηελ θσκσδία ηνπ Νεθέιεο  κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο: θαηαγγέιιεη ηελ αζεΎα ησλ ζνθηζηψλ θαη ηηο αλαηξεπηηθέο ηνπο 

απφςεηο, επηζεκαίλεη ηηο νιέζξηεο ζπλέπεηεο πνπ είραλ νη ζεσξίεο ηνπο θαη ζα έρνπλ 

πάλσ ζηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο ηεο ηέρλεο θαη ζηηο ηζρχνπζεο θνηλσληθέο αμίεο, 

θαπηεξηάδεη ηε ρσξίο εζηθέο δεζκεχζεηο θαη εζηθνχο θξαγκνχο δηδαζθαιία θαη 

πξνεηδνπνηεί γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ απηή κπνξεί λα έρεη πάλσ ζηνπο λένπο, 

ην κέιινλ ηεο παηξίδαο ηνπο, αιιά παξάιιεια ρηππά ηελ εππηζηία ησλ ζπγρξφλσλ 

ηνπ θαη ηελ πξνζπκία κε ηελ νπνία πνιινί ζπκπνιίηεο ηνπ αζπάδνληαλ ηηο ηδέεο ησλ 

ζνθηζηψλ.  

Ο Ώξηζηνθάλεο ζην ηέινο ηνπ έξγνπ ηνπο θαιεί ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ λα 

επηδείμνπλ αγσληζηηθφ θξφλεκα απέλαληη ζ’  απηνχο πνπ απεηινχζαλ ην κέιινλ ηεο 

παηξίδαο ηνπο θαη λα αληηζηαζνχλ ζηηο πξνηξνπέο ηνπο, γηα λα ηνπο 

πεξηζσξηνπνηήζνπλ  θαη λα απαιιάμνπλ έηζη ηνπο λένπο απφ ην ζνβαξφ θίλδπλν πνπ 

ηνπο απεηινχζε.  

Ο Ώξηζηνθάλεο, σο θσκηθφο πνηεηήο, δε θηινζνθεί, αιιά πξνζπαζεί λα 

παξνπζηάζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ κε αζηεία θαη θσκηθή κνξθή θαη λα 

βνεζήζεη ην ιαφ λα αλπςσζεί πλεπκαηηθά θαη εζηθά θαη λα απαιιαγεί απφ ην δίρηπ  

κέζα ζην νπνίν πξνζπαζνχζαλ λα ηνλ κπιέμνπλ νη επηηήδεηνη θαη θαηαθεξηδήδεο ηεο 

επνρήο εθείλεο. Ο πνηεηήο, παξαθνινπζψληαο ηε δξάζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζνθηζηψλ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο απηνί ήηαλ επηθίλδπλνη, δηφηη πξνσζνχζαλ 

ηελ αζεΎα, ηελ απεηζαξρία, ηνλ αηνκηθηζκφ θαη ηελ πεξηθξφλεζε ζηελ παξάδνζε. Καη 

επεηδή ν πνηεηήο δελ είλαη θηιφζνθνο, δελ αληηκεησπίδεη ηνπο ζνθηζηέο θαη ην 

σθξάηε κε θηινζνθηθά θξηηήξηα θαη δε λνηάδεηαη λα θαηαιάβεη ηε δηαθνξά πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζην σθξάηε θαη ζηνπο ζνθηζηέο. 

Βίλαη απίζαλν ν Ώξηζηνθάλεο λα κελ είρε δηαθξίλεη πσο ν σθξάηεο δελ ήηαλ 

ζνθηζηήο θαη, επνκέλσο, δελ κπνξνχζε λα ρξεσζεί ηελ παξαθκή ζηελ νπνία είρε 

πεξηπέζεη ε αζελατθή θνηλσλία θαη δεκνθξαηία. Πξψηα πξψηα ν Ώζελαίνο θηιφζνθνο 

δελ ππνζηήξηδε φηη φια είλαη ζρεηηθά θαη δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αιήζεηα, αιιά 
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δίδαζθε φηη ππάξρεη αληηθεηκεληθή αιήζεηα θαη γλψζε πνπ είλαη άξξεθηα δεκέλε κε 

ηελ αξεηή.
141

 

Βίλαη εχθνιν λα ππνζέζνπκε φηη ν Ώξηζηνθάλεο απνθάζηζε λα ζεσξήζεη ηνλ 

σθξάηε ραξαθηεξηζηηθφ ζνθηζηή, θαη ηνπ απέδσζε φια ηα θσκηθά πξφζθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ είραλ νη ζνθηζηέο. Ο σθξάηεο ζπλδεφηαλ ζηελά κε κεξηθνχο 

πνιχ πινπζίνπο θαη άμηνπο λένπο, θπξίσο κε ηνλ Ώιθηβηάδε. Αερφηαλ ηε θηινμελία 

θαη ηε θηιία ηνπο αθξηβψο φπσο δερφηαλ π.ρ. ν Πξσηαγφξαο ηε θηινμελία θαη ηε θηιία 

ησλ δηθψλ ηνπ πινπζίσλ θαη άμησλ καζεηψλ. ηη, πέξα απφ απηά, ν Πξσηαγφξαο 

εηζέπξαηηε θαη δίδαθηξα, δελ απνηεινχζε γηα ηνλ Ώξηζηνθάλε αμηνζεκείσηε  

δηαθνξά. 

Γηα ηνλ θσκηθφ πνηεηή, θαη ν σθξάηεο θαη ν Πξσηαγφξαο ήηαλ παξάζηηνη 

δηαλννχκελνη πνπ δνχζαλ ππφ ηελ ππνζηήξημε πινχζησλ πξνζηαηψλ. Ο σθξάηεο 

κάιηζηα, αληίζεηα απφ ηνλ Πξσηαγφξα, ηνλ Πξφδηθν θαη άιινπο δηάζεκνπο ζνθηζηέο, 

ήηαλ Ώζελαίνο πνιίηεο θαη φρη μελνθεξκέλνο επηζθέπηεο. Καη επηπιένλ: αλ θαη ν 

σθξάηεο απερζαλφηαλ ηε ξεηνξεία σο αλέληηκε εθκεηάιιεπζε ηνπ παξάινγνπ 

πιήζνπο, ν Ώιθηβηάδεο θαη νη άιινη λένη πνπ ηνπ έκνηαδαλ είραλ ζέζεη ζθνπφ ζηε δσή 

ηνπο φρη ηελ άζθεζε θαη ηε θηινζνθία, αιιά ηελ πνιηηηθή δχλακε. Μεγάιν κέξνο ηεο 

επηηπρίαο ηνπο ζηνλ ηνκέα απηφ ην ρξσζηνχζαλ ζηε ξεηνξηθή ηνπο δεηλφηεηα.  

Δ ζρέζε ηνπ σθξάηε κε ηνλ πεξίθεκν Ώιθηβηάδε ήηαλ πηζαλφηαηα απηφ πνπ 

έθαλε ηνλ Ώξηζηνθάλε λα ηνλ δηαιέμεη σο αληηπξνζσπεπηηθφ ηχπν ζνθηζηή. 

Πξνβιεκαηηθφ είλαη ην πφζν θαιά γλψξηδε ν ίδηνο ν Ώξηζηνθάλεο ηνλ σθξάηε. Ο 

καζεηήο-μελαγφο αλαθέξεη ζην έξγν (ζη.137) ηελ «άκβισζε» κηαο ηδέαο. Ώπηφ 

ζπζρεηίζηεθε κεξηθέο θνξέο κε φζα ν πιαησληθφο σθξάηεο παξνπζηάδεηαη λα ιέεη 

ζην Θεαίηεην, 150e:φηη παίδεη ξφιν «καίαο» ζηε θηινζνθηθή ζθέςε ησλ άιισλ, θαη 

φηη κεξηθνί ἐμήκβισζαλ, επεηδή βηάζηεθαλ λα ηνλ εγθαηαιείςνπλ. Ώλ φκσο ν 

πξαγκαηηθφο σθξάηεο ρξεζηκνπνηνχζε ηελ εηθφλα απηή, είλαη λα απνξνχκε πνπ ηελ 

πξσηνζπλαληνχκε ζε αξθεηά φςηκν έξγν ηνπ Πιάησλα. Άγλσζηεο επίζεο ζηε 

ζσθξαηηθή παξάδνζε ηνπ 4
νπ

 αηψλα είλαη νξηζκέλεο άιιεο εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ν αξηζηνθαληθφο σθξάηεο, γηα λα εληππσζηάζεη ηνλ ηξεςηάδε: «δνθηκάδσ 

θαηλνχξηεο κεραλέο» (479 θ.ε.), θαη αξπάδσ ζηα πεηαρηά έλα πξφβιεκα» (489 θ.ε.).
142

 

Βπηπιένλ ν σθξάηεο δελ ήηαλ θνξέαο ηνπ αηνκηθηζηηθνχ ηδεψδνπο, αιιά 

πξφβαιιε ην ιεγφκελν θνηλσληθφ ή πνιηηεηαθφ ηδεψδεο, πνπ ηνπνζεηνχζε ην αηνκηθφ 
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θαιφ κέζα ζην θνηλφ θαη έβιεπε ηνλ άλζξσπν πξσηαξρηθά σο πνιίηε. Βμάιινπ, ν 

σθξάηεο νχηε ζρνιή δηέζεηε, φπσο νη ζνθηζηέο, νχηε θαη ρξήκαηα εηζέπξαηηε απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ, φπσο ηνπ θαηαινγίδεηαη ζηελ θσκσδία Νεθέιεο,  νχηε δηαηεηλφηαλ 

πσο ήηαλ δάζθαινο θαλελφο. Ώληίζεηα, ηφληδε πσο ν ίδηνο δε γλσξίδεη ηίπνηε.  

Μπνξεί ν ίδηνο λα ρξεζηκνπνηνχζε ηερληθέο θαη κεζφδνπο ησλ ζνθηζηψλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ νξζφ ιφγν, φπσο απηνί, ή, αθφκε, λα κελ ήηαλ ηφζν 

πξνζθνιιεκέλνο ζηελ παξάδνζε, αιιά απηφ ην έθαλε απιψο θαη κφλν επεηδή πίζηεπε 

φηη κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη πην απνηειεζκαηηθά ηνπο ερζξνχο ηνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηθά ηνπο φπια. Ώο ζεκεησζεί αθφκε φηη ν σθξάηεο δελ ήηαλ 

άζενο, φπσο ηνλ θαηεγνξνχλ, αιιά απιψο εμηδαλίθεπε ην ζείν θαη δε ζπκθσλνχζε κε 

ηελ εππηζηία ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε θχζε θαη ην ξφιν ησλ 

ζεψλ. Οχηε πάιη αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φηη ε δηδαζθαιία ηνπ σθξάηε 

δηέθζεηξε ηνπο λένπο, ηε ζηηγκή πνπ πξνζπαζνχζε λα ελζηαιάμεη ζηελ ςπρή ηνπο ηελ 

αξεηή.  

κσο, κεηά απφ φια απηά ήηαλ επφκελν ν σθξάηεο λα δπκσζεί κε ηα ζέκαηα 

πνπ απαζρνινχζαλ ηνπο ζνθηζηέο θαη λα επηζηξαηεχζεη ηηο κεζφδνπο ηνπ. Πξάγκαηη, 

ν θηιφζνθνο ήηαλ θαη νξζνινγηζηήο θαη λεσηεξηζηήο θαη δηαιεθηηθφο. Καη ήηαλ 

ππνρξεσκέλνο απφ ην ξφιν πνπ πίζηεπε πσο ηνπ αλέζεζε ν Θεφο λα δηεξεπλήζεη 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηέρλε, ηε ζξεζθεία, ηελ πνιηηηθή, ηε δηθαηνζχλε, 

ηελ παξάδνζε θηι., αιιά φρη κε ζθνπφ λα γθξεκίζεη φ, ηη ίζρπε κέρξη ηφηε, αιιά λα ην 

απνθαζάξεη θαη λα ην ζηεξίμεη κε ηνλ νξζνινγηζκφ ηνπ.  

Αε ζα έθαλε, ινηπφλ, ζθάικα θαλείο αλ ηφληδε πσο ν σθξάηεο νπζηαζηηθά δελ 

ήηαλ αληίζεηνο κε ηνλ Ώξηζηνθάλε, αιιά ήηαλ ζχκκαρφο ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα λα 

απνθαζάξεη ηελ αζελατθή δεκνθξαηηθή πνιηηεία. Ώιιά απηφ, θαίλεηαη, ν 

Ώξηζηνθάλεο ή δελ ην είρε αληηιεθζεί ή έθαλε πσο δελ ην είρε αληηιεθζεί. Έηζη, 

ηαπηίδεη ην θηιφζνθν κε ηνπο ζνθηζηέο, ηνλ απνθαιεί κεηεσξνζνθηζηήλ θαη ηνλ 

εμνκνηψλεη κε ην ζνθηζηή Πξφδηθν. Ώιιά ην εξψηεκα πνπ απαζρνιεί ηε θηινινγηθή 

έξεπλα είλαη γηαηί ν Ώξηζηνθάλεο δελ επέιεμε έλα άιιν ζνθηζηή-γηα παξάδεηγκα, ηνλ 

Πξσηαγφξα-, αιιά έζεζε ζην θέληξν ηεο ζάηηξάο ηνπ ην κεγάιν Ώζελαίν 

θηιφζνθν.
143
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Ο ΧΚΡΑΣΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΔΦΔΛΧΝ  

 

ε νιφθιεξε ηελ ηζηνξία ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ δελ ππάξρεη 

πξφζσπν γηα ην νπνίν λα καο ζψδνληαη ηφζν παξαζηαηηθέο θαη ηφζν ιεπηνκεξεηαθέο 

πιεξνθνξίεο φζεο καο ζψδνληαη γηα ην σθξάηε. Σα πεξηζζφηεξα θηινζνθηθά έξγα 

ηνπ Πιάησλα είλαη δηάινγνη φπνπ ν σθξάηεο θαηέρεη ηελ θεληξηθή ζέζε. Ο 

Ξελνθψλ έγξαςε αξθεηά έξγα ζηνλ ίδην απηφ ηχπν, φπσο θαη άιινη ιηγφηεξν 

ζεκαληηθνί ζχγρξνλνη θαη κηκεηέο ηνπ Πιάησλα. Ώπφ ηνλ Ώξηζηνηέιε θαη πέξα, γηα 

πέληε ζρεδφλ αηψλεο, καο έρνπλ ζσζεί πιήζνο αλαθνξέο θαη αλέθδνηα γηα ηνλ 

σθξάηε.
144

 

Καηάπιεθηνη κέλνπκε απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεη ν Ώξηζηνθάλεο ην 

σθξάηε. Ώπφ ηηο Νεθέιεο ηνπ ιείπεη εληειψο ζρεδφλ ν σθξάηεο, φπσο ηνλ μέξνπκε 

ζήκεξα απφ ηνλ Πιάησλα, ηνλ Ξελνθψληα, ηνλ Ώξηζηνηέιε, ηνπο ζσθξαηηθνχο. Ο 

σθξάηεο ηνπ, αξρηζνθηζηήο θαη πάλζνθνο πνιπηερλίηεο, ελζαξθψλεη ηα ηδεψδε ηνπ 

Πξσηαγφξα, ηνπ Γνξγία, ηνπ Εππία ηνπ Διείνπ, ηνπ Πξφδηθνπ απφ ηελ Κέα. 

Βλζαξθψλεη αθφκε ηηο ηδέεο ησλ εθιεθηηθψλ θπζηθψλ, ηνπ Αηνγέλε ηνπ Ώπνιισληάηε 

θαη άιισλ.  

Ο σθξάηεο ηνπ Ώξηζηνθάλε θαηαγίλεηαη κε ηε θπζηνγλσζία, θάηη πνπ δελ ηζρχεη 

γηα ηνλ πιαησληθφ σθξάηε. Χζηφζν ζηνλ «Φαίδσλα» (96a 7 θ.ε.) ν Πιάησλαο 

παξνπζηάδεη ηνλ σθξάηε λα αθεγείηαη φηη έθαλε θάηη αληίζηνηρν ζηα λεαληθά ηνπ 

ρξφληα επεξεαζκέλνο απφ ηνλ θηιφζνθν Ώλαμαγφξα. Ώλ ζηαζνχκε ζηελ απερζή 

θαξηθαηνχξα ησλ Νεθειώλ, είλαη ζίγνπξν φηη ζα ηνλ παξαλνήζνπκε.     

Πνιιά απφ απηά πνπ ιέεη θαη πξάηηεη ν σθξάηεο ζηηο Νεθέιεο παξνπζηάδνπλ 

νκνηφηεηεο κε απηά πνπ έιεγε  θαη έπξαηηε ν πξαγκαηηθφο σθξάηεο. Ο Ώξηζηνθάλεο 

ηνλ έθαλε εθ λένπ αλαγλσξίζηκν. Παξάιιεια φκσο ν σθξάηεο ζηηο Νεθέιεο 

πιεξψλεη  γηα ηα θξίκαηα ηεο ζνθηζηηθήο ηεο επνρήο ηνπ, γηα ηελ νπνία ζα έιεγε 

θαλείο ίζσο δηθαηνινγεκέλα φηη (εθνχζηα ή αθνχζηα) έζεηε ππφ ακθηζβήηεζε φρη 

κφλν ην ζχλνιν ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη ζεσξηψλ πεξί ηνπ ζείνπ, αιιά θαη ηελ 

παξαδνζηαθή αγσγή ησλ λέσλ. Ο ηξφπνο πνπ ν Ώξηζηνθάλεο ρεηξίδεηαη ή κάιινλ 

θαθνκεηαρεηξίδεηαη ην πξφζσπν ηνπ σθξάηε δείρλεη κε πφζν ζθεπηηθηζκφ  θαη 

απνηξνπηαζκφ  ππνδερφηαλ ηα λέα ξεχκαηα έλαο ζπγθξαηεκέλνο ζθεπηηθηζηήο.
145
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Βλνριεί ηνλ Ώξηζηνθάλε ε θηινζνθία ησλ Εψλσλ γεληθά κε ηηο εμεγεηηθέο 

ζεσξίεο ηεο. Σνλ ελνρινχλ νη επηζηήκεο, πνπ απηέο ζέινπλ ηψξα λα είλαη ην θχξην 

ζηνηρείν ηεο αγσγήο. Σνλ ελνριεί ε ξεηνξηθή ζηε κνξθή θαη ην πλεχκα πνπ ηεο 

έδηλαλ νη ζνθηζηέο. ηφρνο ηνπ ζπληεξεηηθνχ Ώξηζηνθάλε είλαη γεληθά ην λέν πλεχκα 

θαη ν λένο άλζξσπνο πνπ ην πλεχκα απηφ πάεη λα πξαγκαηψζεη. Καη φια απηά ηα 

ζαηηξίδεη αλειέεηα ζην πξφζσπν ηνπ σθξάηε.
146

 

ηηο θσκσδίεο  ηνπ Ώξηζηνθάλε εκθαλίδεηαη έλαο σθξάηεο ν νπνίνο ζρεδφλ απφ 

θάζε άπνςε είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ην σθξάηε ησλ πιαησληθψλ δηαιφγσλ θαη ησλ 

έξγσλ ηνπ Ξελνθψληα: δηδάζθεη έλαληη ακνηβήο ζε έλα είδνο ηδησηηθήο ζρνιήο, ζε 

έλα θξνληηζηήξην, θαη αζρνιείηαη κε αζηξνλνκηθά, θπζηθά θαη γξακκαηηθά 

θαηλφκελα, θαη πξνπάλησλ εθπαηδεχεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ ηέρλε ηνπ ιφγνπ. Χο εθ 

ηνχηνπ ν σθξάηεο ζηελ θσκσδία ελζαξθψλεη ηνλ ηππηθφ ζνθηζηή ν νπνίνο ζην 

πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηνπ πεξηιακβάλεη ηδίσο ηε ξεηνξηθή, ηελ νπνία φκσο 

εκπινπηίδεη θαη κε άιια εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα. 

Ώπφ φια απηά κπνξνχκε λα ζπλαγάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ν Ώξηζηνθάλεο δελ 

ελδηαθεξφηαλ ζε θακηά πεξίπησζε λα απνδψζεη κηα ξεαιηζηηθή εηθφλα ηνπ σθξάηε, 

λα ππεηζέιζεη πξαγκαηηθά ζηε δηδαζθαιία ηνπ θαη λα παξνπζηάζεη ην παζίγλσζην 

πξφζσπν ηνπ σθξάηε, λα παξνπζηάζεη ην θηιφζνθν θαζ’ απηφλ.  

Χο εθ ηνχηνπ ν σθξάηεο ηνπ Ώξηζηνθάλε-ζηελ πινθή ηεο θσκσδίαο-βξίζθεηαη 

αθξηβψο κηα βαζκίδα πξηλ απφ ηνλ ζηεξεφηππν θσκηθφ δηαλννχκελν, φπσο ηνλ 

ζπλαληάκε απφ ηελ επνρή ηεο Νέαο Κσκσδίαο θαη έπεηηα: απηφ ην νπνίν αλαπαξηζηά, 

αληηζηνηρεί ήδε ζε κεγάιν βαζκφ ζηε κεηαγελέζηεξε ζηεξεφηππε κνξθή ηνπ 

δηαλννχκελνπ. Σν γεγνλφο, φκσο, φηη απηά ηα ηππηθά γλσξίζκαηα ζπλδένληαη κε έλα 

πξαγκαηηθφ πξφζσπν είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ Ώξραία θσκσδία ε νπνία 

βαζίδεηαη  ζηελ πφιε-θξάηνο.  

Ο Πιάησλαο, εμάιινπ, ζηελ Ἀπνινγία Σσθξάηνπο (19b-c) επηζεκαίλεη κε έκθαζε 

φηη ην αζελατθφ θνηλφ αδπλαηνχζε λα δηαθξίλεη ηα πξαγκαηηθά πξφζσπα απφ ηελ 

θσκηθή εξκελεία θαη ηππνπνίεζή ηνπο, δηφηη αθξηβψο ε εηθφλα ηνπ σθξάηε ζηηο 

Νεθέιεο ζπλέβαιε ζηελ θαηαδίθε ηνπ αμηνζέβαζηνπ δαζθάινπ ηνπ.
147

 

Ο σθξάηεο ινηπφλ ηνπ Πιάησλα δελ είλαη ν πξσηνγελήο σθξάηεο. πσο ην 

αξραηφηεξν πνξηξαίην ηνπ Κιέσλα ή ηνπ Βπξηπίδε έγηλε απ’ ηνλ Ώξηζηνθάλε, ν 

Ώξηζηνθάλεο πξψηνο ηνλ θαηακαξηπξάεη, γηα λα θάλεη κηα κέξα ην ΐνιηαίξν λα 
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αγαλαθηήζεη πσο θιέβεη ζηελ παιαίζηξα ηα ξνχρα ησλ αζιεηψλ, γηα λα ηαΎζεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ. Με ηελ ίδηα θιεςηά δηαζθεδάδνπλ ν Ώκεηςίαο θαη θάκπνζνη άιινη. Κη ν 

Βχπνιεο πξνζζέηεη ζηα θινπηκαία θαη κηα νηλνρφν. 

Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη βέβαηα πεξηζζφηεξν ράδηα παξά γξαηδνπληέο, θαη δελ 

έρνπλ γηα ζηφρν ηελ εζσηεξηθή αθεξαηφηεηα ηνπ θηινζφθνπ, αιιά κνλάρα ηελ 

εμσηεξηθή ηνπ θαθνκνηξηά. Δ αηηηθνθσκσδία, ζην θάησ θάησ έρεη πνηεηηθή άδεηα θαη 

γηα πνιχ ρεηξφηεξα. Άγξαθν ζεαηξηθφ πξνλφκην ηελ θάλεη δήκην φισλ ησλ κεγάισλ, 

απ’ ηνλ Ώηζρχιν σο ηνλ Πεξηθιή, θη απ’  ηνλ κεξν σο ην ηδεαηφ ζεφ ηεο, ην Αηφλπζν. 

Ο σθξάηεο ησλ θσκσδηνγξάθσλ είλαη ν πξψηνο σθξάηεο πνπ έκεηλε ζηελ 

ηζηνξία, θαη γηα απηφ πξέπεη λα ηνλ ινγαξηάζνπκε ζαλ κηα απζεληηθή εηθφλα, 

παξκέλε νιφηζηα απ’ ηε θχζε. Βίλαη θαη ην κφλν ινγνηερληθφ ηνπ πνξηξαίην -αο κελ 

ην μερλάκε- πνπ πξφθηαζε λα γλσξίζεη ν ίδηνο θηιφζνθνο.
148

 

Ο σθξάηεο είλαη έλαο «έμππλνο πνπ αζρνιείηαη κε φια ηα πςηπεηή θαη δηεξεπλά 

φια ηα ππφγεηα πξάγκαηα, θαη πνπ θάλεη ηελ πην αδχλαηε άπνςε λα θαίλεηαη ε πην 

ηζρπξή», δειαδή ηε δηπιή θαηεγνξία φηη είλαη θπζηνδίθεο θαη εξηζηηθφο, ηελ νπνία 

πξάγκαηη δηαηππψλεη ν Ώξηζηνθάλεο ζηηο Νεθέιεο. Δ θνηλή γλψκε ππνπηεχεηαη ηνπο 

δηαλννχκελνπο απηνχ ηνπ ηχπνπ γηα αζέβεηα πξνο ηνπο ζενχο,. Οη αλσηέξσ 

θαηεγνξίεο είδαλ ην θσο ζε θσκσδίεο, ζε παξαζηάζεηο ησλ νπνίσλ πνιινί απφ ηνπο 

δηθαζηέο πξέπεη λα παξαβξέζεθαλ έλα ηέηαξην ηνπ αηψλα λσξίηεξα, ζηελ παηδηθή 

ηνπο ειηθία, φπνπ εχθνια δεκηνπξγνχληαη εληππψζεηο. Οη θαηεγνξίεο απηέο δελ 

αλαζθεπάζηεθαλ πνηέ θαη, ην ρεηξφηεξν, έρνπλ ζην κεηαμχ επαλαιεθζεί θαθφβνπια 

απφ πνιπάξηζκνπο αλψλπκνπο ζπθνθάληεο. Έηζη, ε ακεξνιεςία ηεο δίθεο θηλδπλεχεη 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο αθαζφξηζηεο απηέο πξνθαηαιήςεηο παξά απφ ην ησξηλφ 

θαηεγνξεηήξην (18a-e). Γηα φια απηά αξθεί ε απάληεζε φηη ν σθξάηεο δελ 

επζχλεηαη γηα ηηο αλνεζίεο πνπ εκθαλίδεηαη λα ιέεη ζηηο Νεθέιεο.
149

 

Ο σθξάηεο ηνπ Ώξηζηνθάλε είλαη έλα πξφζσπν κε ηεξάζηην θχξνο. Βπηβάιιεηαη 

κε ηελ επθξάδεηα θαη ηε ζνθία ηνπ. Οη εμεγήζεηο πνπ δίλεη γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα 

θαη ηηο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο ζηέθνπλ -αλ αθαηξέζεη θαλέλαο ηηο θσκηθέο ζθελέο 

πνπ ρψλεη ν ζπγγξαθέαο- πνιχ θαιά ζηα πφδηα ηνπο.
150

 

ηελ Απνινγία (18b-d, 19c), ν σθξάηεο αλαθέξεη ηηο Νεθέιεο σο ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηεο εηθφλαο πνπ έρεη γη’ απηφλ ν κέζνο άλζξσπνο, κηαο εηθφλαο πνπ ηνλ 
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ζέιεη αδίζηαθην απαηεψλα ηεο δηαλφεζεο. Καη ίζσο ήηαλ πξαγκαηηθφ γεγνλφο ην φηη 

ε θσκσδία απηή ππέζαιςε ηελ πξνθαηάιεςε ε νπνία έκειιε λα απνδεηρζεί 

παλίζρπξν φπιν ζηα ρέξηα ησλ θαηεγφξσλ ηνπ.  

Ώξγφηεξα ζην Σπκπόζην (221b) ν Ώιθηβηάδεο εμαίξεη ηε ζηάζε ηνπ σθξάηε 

κέζα ζε έλαλ εηηεκέλν ζηξαηφ πνπ ππνρσξεί, θαη ν Πιάησλ, απηή ηε θνξά πην 

θαινπξναίξεηνο απέλαληη ζηνλ Ώξηζηνθάλε, ηνλ βάδεη λα ζπκίδεη κηα πεξηγξαθή, πάιη 

ζηηο Νεθέιεο ηνπ σθξάηε, πνπ βαδίδεη ζηνπο δξφκνπο ηεο Ώζήλαο κε έλα χθνο 

αλσηεξφηεηαο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, εμεξεπλψληαο  ηε ζθελή.
151

 

ίγνπξα απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν Πιάησλαο, παξά ηε κλεζηθαθία ηνπ γηα 

ηνλ Ώξηζηνθάλε, εμαηηίαο ηνπ ξφινπ πνπ ηνπ απνδίδεη ζηηο Νεθέιεο γηα ηελ θαηαδίθε 

ηνπ σθξάηε (πξάγκα εμαηξεηηθά ακθίβνιν), ηνπ έδσζε ζην Σπκπόζηό ηνπ ην ξφιν 

ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο θσκσδίαο, δείρλνληαο έηζη ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ Ώξηζηνθάλε 

επί ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ θαη πξνδηθάδνληαο ηελ θξίζε ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ.
152

 

Ο Πιάησλ ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ θαηαλφεζε θαη δελ ππνηίκεζε ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ θσκηθνχ πνηεηή λα πιάζεη εηθφλεο πνπ δηαηεξνχληαη κέζα ζηε ζθέςε ησλ ζεαηψλ 

ηνπ, είηε κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα είηε φρη.  

Ώπφ ηηο νξηζκέλεο πνιχ ζεκαληηθέο απφςεηο ε παξάδνζε δηαςεχδεη νκφθσλα ηελ 

εηθφλα ηνπ σθξάηε ησλ Νεθειώλ.  ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Ξελνθψληα ν σθξάηεο 

φρη κφλν δελ ζθέθηεηαη θαλ λα δηδάμεη ξεηνξηθή επί πιεξσκή, αιιά θαη θαηαθέξεηαη 

κε νμχηεηα θαηά ησλ ξεηνξηθψλ ηερλαζκάησλ φζν θαη θαηά ηνπ ζεζκνχ λα 

πιεξψλεηαη θαλείο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ, φζν θαη αλ θακηά θνξά εθδειψλεη επγεληθή 

επηθχιαμε, ε αθνζίσζή ηνπ ζηελ αιήζεηα θαη ηε δηθαηνζχλε είλαη γεκάηε πάζνο.  

Ο ίδηνο, αλ θαη πηζηφο ζην γξάκκα ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, απέλαληη 

ζηελ πνιηηηθή θαη ηε δηθαληθή πξαθηηθή θξαηά ζηάζε φιν άγλνηα θαη ακεραλία. Ο 

κφλνο ζπγγξαθέαο πνπ δηαηείλεηαη φηη ν σθξάηεο δίδαζθε ξεηνξηθή είλαη θάπνηνο 

Εδνκελέαο, πνπ γηα ηειείσο άιινπο ιφγνπο ζεσξείηαη ζρεδφλ βέβαην φηη φζα γξάθεη 

ζρεηηθά βαζίδνληαη ζηηο ίδηεο ηηο Νεθέιεο. Μαο ζψδεηαη κηα παξάγξαθνο απφ έλα 

ρακέλν ιφγν ηνπ Λπζία, γξακκέλν γηα λα θαηεγνξήζεη θάπνηνλ ζσθξαηηθφ είθνζη ην 

πνιχ ρξφληα (ίζσο κάιηζηα θαη ιηγφηεξα) κεηά ην ζάλαην ηνπ σθξάηε. Παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, γηαηί ην θείκελν απηφ δελ έρεη ζρέζε κε ηε θηινζνθία: Νφκηδα 

φηη, επεηδή ήηαλ θάπνηε καζεηήο ηνπ σθξάηε θαη έιεγε ηφζν πνιιέο θαη ηφζν 

ζσζηέο θνπβέληεο γηα ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ αξεηή, δε ζα επηρεηξνχζε θαη δε ζα 
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ηνικνχζε πνηέ απηφ πνπ επηρεηξνχλ λα θάκνπλ νη ρεηξφηεξνη θαη αλεληηκφηεξνη 

άλζξσπνη (απ.38,2). 

ε έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ ζέκα ε θχξηα παξάδνζε πνπ καο ζψδεηαη δηαθσλεί κε 

ηνλ Ώξηζηνθάλε: ζεσξεί  φηη ν σθξάηεο δελ είρε θακηά ζρέζε κε εθείλα ηα πνηθίια 

θπζηνγλσκηζηηθά θαη θηινινγηθά ελδηαθέξνληα πνπ ηνπ απνδίδνληαη ζηηο Νεθέιεο  

θαη απνηεινχλ απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο έλα απφ ηα βαζηθά θσκηθά ζηνηρεία ηνπ 

έξγνπ.  

ηελ πιαησληθή Απνινγία ν καζεηήο θαηαγξάθεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ ηνπο ιφγνπο 

πνπ είπε ζην δηθαζηήξην ν σθξάηεο, φηαλ θαηεγνξήζεθε ην 399 π.Υ.: παξνπζηάδεη 

ην σθξάηε λα θαηαηξέρεηαη απφ ηε γεληθή θαηεγνξία ὅηη πεξηεξγάδεηαη δεηῶλ ηά ηε 

ὑπό γῆο θαη νὐξάληα θαη ηνλ ἥηησ ιόγνλ θξείηησ πνηῶλ θαη ἄιινπο ηαῦηα δηδάζθσλ 

(19b). Οη δηθαζηέο ζα είδαλ νη ίδηνη ηνλ «σθξάηε» ζηηο Νεθέιεο λα ιέεη φηη 

ἀεξνβαηεῖ, θαη ἄιιελ πνιιήλ θιπαξίαλ θιπαξνῦληα, ὧλ ἐγώ (ιέεη ν ίδηνο) νὐδέλ νὔηε 

κέγα νὔηε κηθξόλ πέξη ἐπαΐσ (19c). 

ηαλ ηνλ θαηεγνξνχλ φηη δηδάζθεη πσο ν ήιηνο θαη ην θεγγάξη δελ είλαη ζενί, 

αιιά είλαη θηηαγκέλα απφ πέηξα θαη ρψκα αληίζηνηρα, απαληά: «Μήπσο λνκίδεηε φηη 

έρεηε θαηεγνξνχκελν ηνλ Ώλαμαγφξα;»-θαη ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη, αλ απηέο ηηο 

«άηνπεο» απφςεηο ηηο παξνπζίαδε γηα δηθέο ηνπ, νη λένη πνπ καζήηεπαλ θνληά ηνπ ζα 

θαηαιάβαηλαλ γξήγνξα πσο ήηαλ παξκέλεο απφ ηα δεκνζηεπκέλα έξγα ηνπ 

Ώλαμαγφξα (26d-e). ε άιιε επθαηξία ν Πιάησλ παξνπζηάδεη ην σθξάηε λα έρεη 

δηδαρηεί απφ άιινπο ηα φζα ιίγα μέξεη γηα ηελ ηερληθή ησλ πνηεηηθψλ κέηξσλ 

(Πνιηηεία, 400b-c).   

Ο Ώξηζηνθάλεο ζεσξνχζε ηνλ σθξάηε σο μηπαζκέλν παξάζηην πνπ αλεμήγεηα 

γνήηεπε θάπνηνπο πινχζηνπο λεαξνχο, αιιά δελ είρε λα πεη ηίπνηε θαηαλνεηφ.
153

 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ζηηο Νεθέιεο ν Ώξηζηνθάλεο θφξησζε ζην σθξάηε 

ζπλήζεηεο θαη δνμαζίεο πνπ ζσζηφ ζα ήηαλ λα ηηο είρε απνδψζεη ζε άιινπο 

δηαλννχκελνπο ηεο επνρήο. Ώγλφεζε φκσο έηζη εθείλα αθξηβψο ηα ζηνηρεία πνπ ε 

ζσθξαηηθή παξάδνζε γεληθά ζεσξνχζε φηη δηαθνξνπνηνχζαλ ηνλ σθξάηε απφ ηνπο 

άιινπο θαη ηνλ έθαλαλ κνλαδηθφ. Αελ λνκίδσ φηη ζα καο πίζηεπε θαλείο αλ 

θαηεγνξνχζακε ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Ξελνθψληα φηη ζπλσκφηεζαλ λα 

παξνπζηάζνπλ ζηηο κέιινπζεο γελεέο κηα εληειψο ςεχηηθε εηθφλα ηνπ σθξάηε. Ο 

θηιφζνθνο είρε θαη άιινπο καζεηέο πνπ έγξαςαλ γη’ απηφλ (κεξηθνί γηα λα 
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αληαγσληζηνχλ ηνλ Πιάησλα, ή γηα λα ηνπ θάλνπλ πνιεκηθή), θαζψο θαη κεξηθνχο 

πνιχ αμηφινγνπο αληηπάινπο ζηε θηινζνθία.  

Χζηφζν, κε βάζε φιεο ηηο καξηπξίεο πνπ αλάγνληαη κε βεβαηφηεηα ζηνλ 4
ν
 αηψλα 

ή αξγφηεξα, καο είλαη αδχλαην λα ζπγθξνηήζνπκε έλαλ σθξάηε πνπ λα ζπκπίπηεη κε 

ηνλ αξηζηνθαληθφ. Αχν κφλν ηξφπνη ππάξρνπλ γηα λα ζπκβηβαζηνχλ νη Νεθέιεο  κε ηε 

ζσθξαηηθή παξάδνζε: ν έλαο είλαη λα ππνζέζνπκε φηη ν σθξάηεο ηελ επνρή ηνπ 

έξγνπ (φηαλ βξηζθφηαλ ζηα ζαξάληα πέληε ηνπ πεξίπνπ), είρε επηζηεκνληθά θαη 

ηερληθά ελδηαθέξνληα, ηα νπνία φκσο εγθαηέιεηςε αξγφηεξα, φηαλ ηνλ γλψξηζε ε 

γεληά ηνπ Πιάησλα. Ο άιινο είλαη λα δερηνχκε φηη ν Ώξηζηνθάλεο δελ κπφξεζε λα 

επηζεκάλεη ή φηη πξνηίκεζε λα κελ επηζεκάλεη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ σθξάηε θαη 

ζηνπο άιινπο θηινζφθνπο ηεο επνρήο-δηαθνξέο πνπ ήηαλ (θαη είλαη) πνιχ ζεκαληηθέο 

γηα ηνπο ηζηνξηθνχο ηεο θηινζνθίαο.  

Δ πξψηε ππφζεζε ππνζηεξίρζεθε κεξηθέο θνξέο κε αθνξκή έλα ρσξίν ηεο 

«πλεπκαηηθήο απηνβηνγξαθίαο» πνπ απνδίδεη ν Πιάησλ ζηνλ ίδην ηνλ σθξάηε, ζηνλ 

Φαίδσλα (96a θ.ε.) ν θηιφζνθνο ιέεη φηη, φηαλ ήηαλ αθφκε λένο, ελδηαθεξφηαλ γηα ηηο 

αηηίεο ησλ πξαγκάησλ θαη φηη αζρνιήζεθε κε ηνλ επηζηεκνληθφ ζηνραζκφ. ηαλ 

άθνπζε πσο ν Ώλαμαγφξαο ππνζηήξηδε φηη ππέξηαηε αηηία ησλ πξαγκάησλ είλαη ν 

λνπο, πήξε λα δηαβάζεη Ώλαμαγφξα: απνγνεηεχηεθε φκσο γηαηί, αληί γηα ηελ 

ηειενινγία πνπ έιπηδε λα βξεη, δελ βξήθε παξά κηα κεραληζηηθή εξκελεία, γη’ απηφ 

θαη εγθαηέιεηςε ηηο αλαδεηήζεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

Δ αληίιεςε πνπ εθθξάδεηαη ζην ρσξίν απηφ ζπκθσλεί κε ηνπο ζπζηεκαηηθνχο 

«κχζνπο» πνπ παξεκβάιιεη ν σθξάηεο ζε κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιαησληθά 

έξγα. Ώπηνί νη κχζνη, πνπ αθνξνχλ ηε δνκή ηνπ επάλσ θαη ηνπ θάησ θφζκνπ, 

ππνηάζζνληαη πάληα ζε κηα εζηθή ζθνπηκφηεηα θαη είλαη μέλνη πξνο ην πλεχκα 

επηζηεκνληθήο ζθέςεο ησλ πξνδξφκσλ θαη ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ σθξάηε. Ώκθηβάιισ 

αλ φζα ιέγνληαη ζηνλ Φαίδσλα, αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηα ζπκθξαδφκελα ηνπο ζηε 

ζπδήηεζε, ζεκαίλνπλ ηίπνηε παξαπάλσ απφ ην φηη ν σθξάηεο απέξξηςε ηηο 

κεραληζηηθέο ζεσξίεο ηεο αηηηφηεηαο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηηο βξήθε κπξνζηά ηνπ. Ώλ 

ζειήζνπκε λα δψζνπκε βαζχηεξε έλλνηα ζην ρσξίν, είλαη ζαλ λα αίξνπκε ηελ 

αληίθαζε αλάκεζα ζηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Ώξηζηνθάλε, θαη ζηε ζέζε ηεο λα 

δεκηνπξγνχκε αληίθαζε κέζα ζην ίδην ην πιαησληθφ έξγν: Πψο αιιηψο λα  

ζπκβηβάζνπκε ην ρσξίν ηνπ Φαίδσλα (96a θ.ε.) κε ηελ Απνινγία; (19b θ.ε.)
154
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Κάηη σζηφζν ζηηο Νεθέιεο απνθαιχπηεη κηα ζπνπδαία πηπρή ηνπ σθξάηε. Κάηη 

πνπ κε ηδηαίηεξε θξνληίδα παξνπζηάδεη θαη θαηαδηθάδεη ν θσκσδφο. Βλλνψ ηελ 

αζθεηηθή δσή ηνπ θξνληηζηεξίνπ θαη ην αηεκέιεην ληχζηκν. Δ αηεκειεζία, δνζκέλε 

εδψ ζηελ ππεξβνιή ηεο, θέξλεη ζηε κλήκε καο έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο. Σν σθξάηε 

ληπκέλν κε ηνλ επηειή ηξίβσλά ηνπ, ηνλ θηινζνθηθφ απφ δσ θαη πέξα ηξίβσλα. Αελ 

ηνλ θνξάεη ν Αάζθαινο, επεηδή ήηαλ θησρφο θαη απφ άζεκε νηθνγέλεηα- ν παηέξαο 

ηνπ ήηαλ ζηελφο θίινο ηνπ Λπζίκαρνπ, ηνπ γηνπ ηνπ Ώξηζηείδε. Σνλ θνξάεη γηαηί είρε 

αλαθαιχςεη θάπνηεο άιιεο νκνξθηέο, αλψηεξεο, εζσηεξηθέο, πλεπκαηηθέο. Μπξνζηά 

ηνπο ε νκνξθηά ησλ πιηθψλ αληηθεηκέλσλ έραλε ηελ αμία ηεο.   

Ο Ώζελαίνο ηνπ πέκπηνπ αηψλα, ιάηξεο ηεο κνξθήο, απηφο πνπ απφ ηα ρέξηα ηνπ 

βγήθε ε Ώθξφπνιε κε ηα αξηζηνπξγήκαηα ηνπ Φεηδία θαη ησλ άιισλ, ήηαλ πνιχ 

δχζθνιν λα ζπιιάβεη φηη ππάξρνπλ άιια πξάγκαηα κε πεξηζζφηεξε νκνξθηά θαη 

ζεκαζία, πνπ άμηδαλ κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη αγάπε.  

Ο πην κεγάινο, αιήζεηα, αγψλαο γηα ην σθξάηε θαη χζηεξα γηα ηνλ Πιάησλα 

ήηαλ αθξηβψο λα απνθαιχςνπλ ζηνλ άλζξσπν ην εζσηεξηθφ θάιινο, ην θάιινο ηεο 

ςπρήο απφ ην νπνίν πεγάδνπλ φια ηα άιια.
155

 

Ώθφκε θαη αλ έλαο ζχγρξνλνο ηζηνξηθφο ή θηιφζνθνο έδεηρλε ζηνλ Ώξηζηνθάλε 

ηε ζεκαζία ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζην σθξάηε θαη ζηα επηθξαηέζηεξα πλεπκαηηθά 

ξεχκαηα ηεο επνρήο ηνπ, δελ είκαη βέβαηνο φηη ν πνηεηήο ζα εληππσζηαδφηαλ ή ζα 

αηζζαλφηαλ ηχςεηο. Άλζξσπνη πνπ δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επηζηήκε ή ηε 

θηινζνθία έρνπλ ηελ ηάζε λα ζεσξνχλ αζήκαληεο ηηο δηαθνξέο πνπ γηα ηνπο 

επηζηήκνλεο θαη ηνπο θηινζφθνπο είλαη ηεξάζηηεο-αθξηβψο φπσο φζνη δελ 

ελδηαθέξνληαη θαζφινπ γηα κνπζηθή ή δσγξαθηθή, μερσξίδνπλ βέβαηα κνπζηθνχο θαη 

κε κνπζηθνχο, δσγξάθνπο θαη κε δσγξάθνπο, δελ κπνξνχλ φκσο λα ζπγθεληξσζνχλ 

λα κειεηήζνπλ ηηο ηέρλεο απηέο ηφζν φζν ζα ρξεηαδφηαλ, γηα λα θαηαιάβνπλ ηηο 

εζσηεξηθέο δηαθνξέο ηνπο. Ση ηνλ έλνηαδε ηνλ Ώξηζηνθάλε αλ νη Νεθέιεο  

δπζθφιεςαλ ηε δσή ηνπ σθξάηε;  

Ώπελαληίαο, αλ πξαγκαηηθά αηζζαλφηαλ γλήζηα εζηθή αγαλάθηεζε γηα ηελ 

αλαηξνπή ησλ εζίκσλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ, ην απνηέιεζκα κπνξεί λα ηνπ 

ήηαλ θαη εππξφζδεθην. Χζηφζν, αθφκε θαη αλ δελ αηζζαλφηαλ ηελ αγαλάθηεζε απηή 

αιιά ήζειε απιψο λα πξνθαιέζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν γέιην θαη λα θεξδίζεη 

ηε ζπκπάζεηα ηνπ κέζνπ αθξναηή ηνπ, πάιη ακθηβάιισ αλ ζα δίζηαδε λα εμαζθαιίζεη 
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ηελ επηηπρία κε ηίκεκα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα ηνπ σθξάηε. Οπσζδήπνηε, κηα 

απιή καηηά αξθεί λα καο δείμεη φηη ην έξγν δελ απνηεινχζε θαιφπηζηε ζάηηξα, πνπ λα 

κπνξνχλ λα ηε ραξνχλ θαη νη θίινη ηνπ σθξάηε φζν θαη νη άιινη: άλζξσπνη 

δηψθνληαη πξαγκαηηθά, ηίζεληαη εθηφο λφκνπ ή εθηεινχληαη γηα δήζελ αδηθήκαηα εηο 

βάξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Αελ είλαη ινηπφλ ην ίδην φηαλ ν Ώξηζηνθάλεο 

παξνπζηάδεη Ώζελαίνπο λα βάδνπλ θσηηά ζην θξνληηζηήξην ηνπ σθξάηε θαη φηαλ 

ζήκεξα θάπνηνο κε θαληαζία δσγξαθίδεη έλαλ πνιηηηθφ καο λα βξάδεη ζην θαδάλη: 

ζήκεξα δελ ηνπο βξάδνπκε πηα ηνπο πνιηηηθνχο καο (νχηε θαλ ηνπο αλεζπρνχκε) γηα 

ζθάικαηα ζηηο πνιηηηθέο ηνπο εθηηκήζεηο.   

Αελ μέξνπκε γηαηί νη Νεθέιεο  πήγαλ ηφζν άζρεκα ζηα Αηνλχζηα ηνπ 423 π.Υ., 

θαζψο κάιηζηα δελ δηαζέηνπκε νχηε ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ έξγνπ νχηε ηηο θσκσδίεο 

πνπ βαζκνινγήζεθαλ πξψηεο, θάζε ζρεηηθή ππφζεζε είλαη ίζσο άγνλε. χκθσλα κε 

φζα γξάθεη ν Πιάησλ ζηνλ Λάρεηα, 181b, ν σθξάηεο ην πξνεγνχκελν θαινθαίξη 

είρε επηδείμεη κεγάιε γελλαηφηεηα ζηε κάρε ηνπ Αειίνπ. Ώλ ε καξηπξία ηνπ Πιάησλα 

αιεζεχεη, ηφηε ε άλνημε ηνπ 423π.Υ. ζα ήηαλ ηειείσο αθαηάιιειε επνρή λα επηηεζεί 

θαλείο ζην σθξάηε. Ξέξνπκε φκσο φηη, φζν δνχζε, ζαηηξίζηεθε ζε πνιιέο θσκσδίεο, 

απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ αθφκε πνηεηέο, κε ηξφπν παξφκνην κε ηηο Νεθέιεο, θαη ζα ήηαλ 

αλεδαθηθφ λα ππνζέζνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκπνιίηεο ηνπ ηνλ είραλ πεξί 

πνιινχ.
156

 

Κεληξηθφ πξφβιεκα ηνπ έξγνπ κέλεη ε εηθφλα ηνπ σθξάηε θαη ε ζρέζε ηεο κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα πνιχ θαηξφ εζχραδαλ κε ηε ζθέςε  φηη ν Ώξηζηνθάλεο, 

αδηαθνξψληαο γηα ηελ πξαγκαηηθή θχζε θαη αζρνιία ηνπ σθξάηε, ηνπ θφξησζε, 

ρσξίο λα λνηάδεηαη, νιφθιεξε ηε ζνθηζηηθή. Πξνζερηηθέο έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ επηζήκαλαλ ζηνλ σθξάηε ησλ Νεθειώλ  κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δελ είλαη ζνθηζηηθά, αιιά αθξηβψο ζσθξαηηθά. Ώπηφ είλαη νινθάλεξν ζηελ αζθεηηθή 

δσή απηνχ ηνπ αιχγηζηνπ αλζξψπνπ, θαη πεγαίλεη θαη ζε ιεπηνκέξεηεο ηεο κεζφδνπ 

θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Καη ν θπζηνδίθεο σθξάηεο δελ μελίδεη ηφζν. ίγνπξα ζηα 

423 ηέηνηα πξάγκαηα δελ ηνλ απαζρνινχζαλ πηα, ν Πιάησλαο φκσο ζην Φαίδσλα 

(97c) ηνλ δείρλεη λα κηιά γηα κηα θάζε ηεο δσήο ηνπ, ζηελ νπνία πεξίκελε πνιιά απφ 

ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα. Άιια φκσο κέλνπλ ζε αμεδηάιπηε αληίθαζε, φπσο 

πξνπάλησλ ν ζχλδεζκνο, φπσο ηνλ βιέπνπκε εδψ, ηνπ σθξάηε κε ηε ζνθηζηηθή 

ηέρλε, ην ρεηξφηεξν δει. λα ην θάλεη ρεηξφηεξν. Μπνξεί θαλείο λα ην κεηξηάζεη κε ηελ 
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παξαηήξεζε φηη δελ βιέπνπκε ηνλ ίδην ηνλ σθξάηε λα δηδάζθεη ηέηνηα πξάγκαηα, 

κνιαηαχηα φκσο ν Φεηδηππίδεο παίξλεη απηέο ηηο  ακθηζβεηήζηκεο ηδηφηεηέο ηνπ ζην 

θξνληηζηήξην, θαη νη δχν ζηίρνη (874 θε.) απνηεινχλ έλδεημε φηη απηή ε ζρέζε 

ππάξρεη κέζα ζην έξγν.  

Σελ θαηάζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο δελ είλαη δχζθνιν λα ηελ θαηαιάβνπκε. Ο 

Ώξηζηνθάλεο ήμεξε γηα ηνλ σθξάηε γχξσ ζηα 423 αξθεηά, γηα λα ηνλ δσγξαθίζεη ζε 

κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά 

φκσο, ζηε γεληθή ηνπ επίζεζε ελαληίνλ ηνπ λένπ ηξφπνπ ζθέςεο, ιφγνπ, θαη παηδείαο, 

πνπ δηέιπε ην πγηέο παιαηφ, δει. ζηελ επίζεζή ηνπ ελαληίνλ ηεο ζνθηζηηθήο, ηνλ 

ζπζρέηηδε αλεπηθχιαθηα καδί ηεο. Ώπηφ ην κπφξεζε, γηαηί ν σθξάηεο εκθαληδφηαλ 

ζηνλ Ώζελαίν εθείλσλ ησλ εκεξψλ, θαη ήηαλ θπζηθφ λα εκθαλίδεηαη, ρσξίο 

δηαρσξηζκνχο πνπ είλαη γηα καο ζήκεξα απηνλφεηνη, απιψο ζαλ θνξέαο ηνπ χπνπηνπ 

λεσηεξηζκνχ ελφο ηξφπνπ ζθέςεο, πνπ φια ηα έβαδε ζε ακθηζβήηεζε. Πφζν πιαηηά 

ηφηε ν Ώξηζηνθάλεο ζπκκεξηδφηαλ ηε ζθέςε ησλ πνιιψλ ή ηε ρξεζηκνπνηνχζε κφλν 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ, απνηειεί έλα πξφβιεκα ζην νπνίν δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε 

απάληεζε. ηη ηάρα έδσζε ζην έξγν ηνπ κηα δηπιή βάζε θαη παξ’ φιν ην ζθψκκα καο 

αθήλεη λα δνχκε κηα ζσθξαηηθή κνξθή ζνβαξά ζρεδηαζκέλε θαη αληίζεηε πξνο ηελ 

ζνθηζηηθή, είλαη κηα άπνςε πνπ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε απηήο ηεο πνίεζεο.   

ηαλ ζηελ Ἀπνινγία ηνπ Πιάησλα (19c) ν σθξάηεο δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο 

επηζέζεηο ηεο θσκσδίαο, ηφηε επηηξέπεηαη λα ζθεθζνχκε φηη απηφ πνπ ζηα 423 ήηαλ 

έλα μέγλνηαζην θσκηθφ αζηείν, χζηεξα απφ ηελ θαηαζηξνθή πήξε άιιε φςε. Ο 

Πιάησλαο φκσο θαηάιαβε ζσζηά ηνλ πνηεηή θαη ζηελ αμέραζηε ηειηθή ζθελή ηνπ 

Σπκπνζίνπ ηνλ ελψλεη κε ηνλ σθξάηε ζε ζνβαξή ζπλνκηιία. Καη ν ιφγνο ηνπ 

Ώξηζηνθάλε ζηνλ ίδην δηάινγν δείρλεη κηα ηέηνηα πλεπκαηηθή ζπγγέλεηα αλάκεζα 

ζηνλ πνηεηή θαη ηνλ θηιφζνθν, ψζηε ζα ζέιακε πνιχ λα απνδψζνπκε πξφζπκα ζηνλ 

Πιάησλα ην επίγξακκα  (14 D.), πνπ νλνκάδεη ην πλεχκα ηνπ Ώξηζηνθάλε «ηέκελνο 

ησλ Υαξίησλ».
157

 

 

ΓΙΑΣΙ Ο ΑΡΙΣΟΦΑΝΗ ΔΠΔΛΔΞΔ ΣΟ ΧΚΡΑΣΗ 

 

Ώξηζηνθάλεο φκσο δελ είλαη θηιφζνθνο. Βίλαη έλαο γλεζηφηαηνο θσκηθφο 

πνηεηήο, πνπ δελ λνηάδεηαη γηα ηίπνηε άιιν απφ ην λα παξνπζηάζεη ζηε ζθελή φ, ηη 

                                                           
157

Lesky  (1981) : ζει. 604-605  



84 
 

πηζηεχεη πσο ζαλ «γεινία» κνξθή ηεο ηέρλεο ηνπ ζα ηνπ δψζεη αθνξκή λα θέξεη ζην 

θσο φζα θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνηεινχλ αιήζεηεο αλπςσηηθέο γηα ην δήκν. Ώιήζεηα 

γη’ απηφλ ήηαλ φηη φινη απηνί νη άλζξσπνη πνπ ζχλαδαλ ηνπο λένπο γχξσ ηνπο θαη 

θηινζνθνχζαλ κε ηηο ψξεο ήηαλ επηθίλδπλνη. άιπηδαλ ηνλ αηνκηζκφ, ηελ αζεΎα, ηελ 

πεξηθξφλεζε ζηελ παξάδνζε. Ώπηφ ην ζπκπέξαζκα είρε βγάιεη απφ ηελ πνιχ πηζαλή, 

αιιά πάλησο ιηγφρξνλε θαη επηπφιαηε ζπλαλαζηξνθή καδί ηνπο θαη απφ φζα άθνπγε 

απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο ζπληξνθηάο ηνπο ή θπθινθνξνχζαλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα 

κεηαμχ ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ. Καη ηηο ζεηηθέο πιεπξέο ηνπ ζνθηζηηθνχ θηλήκαηνο-ηε 

ζηξνθή ηεο θηινζνθίαο απφ ηα κεηαθπζηθά πξνβιήκαηα ζην «εγψ» ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ άλνηγε γηα κηα ζπζηεκαηηθή κφξθσζε ησλ λέσλ-ζα ήηαλ 

απίζαλν λα ηηο είρε δηαθξίλεη. Καη ην είδνο  πνπ θαιιηεξγνχζε ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

ζπληεξεηηζκφ ηνπ δελ απνηεινχζαλ επλντθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ηνπ δεκηνπξγήζνπλ δηάζεζε γηα δηαθξίζεηο κεηαμχ ηνπο. 

Δ δηθή ηνπ βηνζεσξία θαη θνζκνζεσξία  είλαη απιή:  Πηζηεχεη ζηηο αξεηέο ησλ 

πξνγφλσλ, ζηελ επηπρία ησλ απιψλ ραξψλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ε γεσξγηθή θπξίσο 

εξγαζία θαη ε εηξήλε, ζε θαζεηί πνπ θιεξνδφηεζε ε παξάδνζε, απφ ηνπο ζενχο σο ην 

πην απιφ γηνξηαζηηθφ έζηκν. Αελ λνηάδεηαη δηφινπ γηα ηα γλσζηνινγηθά πξνβιήκαηα 

ηεο επνρήο ηνπ, πνπ είλαη θπζηθφ άιισζηε, φπσο νη πην πνιινί Ώζελαίνη, λα κελ ηα 

πνιπθαηαιαβαίλεη. Βπνκέλσο δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη ηα αληίπαια ζηξαηφπεδα: νχηε 

ηνπο νθηζηέο, πνπ πάζρηδαλ λα απνδείμνπλ  ηνπο λφκνπο ηεο ζρεηηθφηεηαο ζηελ 

εζηθή δσή, νχηε ην σθξάηε, πνπ αγσληδφηαλ λα ζηεξηψζεη ηηο απαξαζάιεπηεο 

έλλνηεο, ηηο πάληνηε δσληαλέο θαη αηψληεο εζηθέο αξρέο. Αελ ελδηαθέξεηαη λα 

θαηαιάβεη φηη ν σθξάηεο δελ είλαη νθηζηήο, δελ είλαη ππαίηηνο γηα ηελ απνζχλζεζε 

πνπ έρεη αξρίζεη, φηη είλαη αληίζεηα ζχκκαρφο ηνπ ζηνλ αγψλα πνπ έρεη αλνίμεη γηα 

θάζαξζε θαη αλχςσζε ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο. Έλαο ζχκκαρνο φκσο πνπ δελ 

πνιεκάεη πεξηραξαθσκέλνο ζηα νρπξά ηεο παξαδφζεσο, φπσο ν ίδηνο, αιιά βγαίλεη 

θαη αληηκεησπίδεη  ζηνλ αλνηρηφ θάκπν κε ηα φπια πνπ δηαιέγνπλ νη ίδηνη ηνπο 

θνηλνχο ερζξνχο, ηνπο νθηζηέο.  

Οη ζνθηζηέο ζαιπίδνπλ ηε ζρεηηθφηεηα ζηα θαηλφκελα ηεο εζηθήο δσήο· πσο κφλν 

ππνθεηκεληθή γλψζε θαη αιήζεηα ππάξρνπλ θαη πσο ν ιφγνο πξέπεη λα αθνληζηεί 

θαηάιιεια, γηα λα έρεη ηελ επειημία θάζε θνξά νπνηαδήπνηε απ’ απηέο λα ππεξεηήζεη. 

Οδεγνχλ έηζη ζε έλαλ απνθξνπζηηθφ αηνκηζκφ, πνπ θινλίδεη ηα ζεκέιηα ηεο 

πνιηηείαο. Ο σθξάηεο αληίζεηα πηζηεχεη πσο ππάξρεη αληηθεηκεληθή αιήζεηα θαη 

γλψζε θαη απηή δελ κπνξεί λα ρσξηζηεί απφ ηελ αξεηή. Ώγσλίδεηαη έηζη γηα ηελ 
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αηνκηθή, γηα λα ζεκειηψζεη αθιφλεηα ηελ πνιηηηθή αξεηή. Μηα αξεηή φκσο πνπ δελ 

εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ηπθιή πξνζήισζε ζηα ζεζπίζκαηα ηεο παξαδφζεσο, φπσο 

πηζηεχεη ν Ώξηζηνθάλεο, αιιά κε ηε ζπλεηδεηή πίζηε ζε φ, ηη είλαη «ὄλησο ἀγαζφλ» 

γηα ηελ πνιηηεία.  

Βπνκέλσο νχηε ζπδήηεζε πσο ηίπνη’ απ’ απηά πνπ ηνπ θαηεγνξεί ν Ώξηζηνθάλεο 

δελ είλαη αιεζηλφ. Οχηε ζρνιή είρε, φπσο νη άιινη νθηζηέο, νχηε παξαδερφηαλ ν 

ίδηνο πσο ήηαλ δάζθαινο θαλελφο ή πσο  θαηείρε θάπνηα επηζηήκε. «Οὐδέλ νἶδα» θαη 

«ἐγώ δε δηδάζθαινο νὐδελόο πώπνηε  ἐγελόκελ» είλαη ιφγηα δηθά ηνπ. Καη ζηνπο ζενχο 

πίζηεπε έκπξαθηα «ζπζίαηο ηε ζύσλ κηθξάο ἀπό κηθξῶλ» (Ξελ. Ἀπνκλ. Ώ, 3,3), αιιά 

θαη κε πίζηε ζπλεηδεηή, απαιιαγκέλεο απφ θάζε κνξθή αθεινχο εππηζηίαο. Καη ν 

«ἔξσο» ηνπ πξνο ηνπο λένπο δελ είρε άιιν ζθνπφ απφ ην ξίδσκα ηεο αξεηήο ζηηο 

ςπρέο ηνπο. Καη αθφκα φρη κφλν πνηέ δελ είρε δηαλνεζεί λα γπξέςεη ρξήκαηα απφ 

ηνπο «ζπλόληαο» ηνπ, αιιά θαη κε φιε ηε θηψρεηα  ηνπ «ηάο ἀπνξίαο ησλ θίισλ ηάο 

κέλ δη’ ἄγλνηαλ ἐπεηξᾶην γλώκῃ ἀθεῖζζαη, ηά δε δη’ ἔλδεηαλ δηδάζθσλ θαηά δύλακηλ 

ἀιιήινηο επαξθεῖλ (Ξελνθ. Ἀπνκλ. ΐ, 7,1). Ση εθηίκεζε άιισζηε λα ηξέθεη γηα ηα 

ρξήκαηα ν άλζξσπνο πνπ δελ έραλε  ηελ επθαηξία λα βξνληνθσλάδεη: «Πνῖ θέξεζζε, 

ἄλζξσπνη; θαη ἀγλνεῖηε νὐδέλ ηῶλ δεόλησλ πξάηηνληεο, νἵηηλεο ρξεκάησλ κέλ πεξί ηελ 

πᾶζαλ ζπνπδήλ ἔρεηε» (Πιάη. Κιεηηνθῶλ 407 β). Αελ ήηαλ ινηπφλ νθηζηήο. Ήηαλ ν 

κεγάινο εθείλνο θηιφζνθνο, πνπ κε «ηνύο ηε «ἐπαθηηθνύο ιόγνπο θαί ηό ὁξίδεζζαη 

θαζόινπ», φπσο  νξίδεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ν Ώξηζηνηέιεο, ράξαμε ζηε θηινζνθία έλα 

κνλαδηθφ δξφκν. 

Πνιεκψληαο κε ηνπο νθηζηέο έλα ζθιεξφ αγψλα ζψκα κε ζψκα πψο είλαη 

δπλαηφ λα απνθχγεη ην δχκσκα κε ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηε ρξήζε ησλ φπισλ ηνπο; Καη 

ηα  ζέκαηα είλαη θνηλά θαη ηα ιφγηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Καη δηαιεθηηθφο είλαη 

φπσο θη εθείλνη θαη νξζνινγηζηήο. Καη ρσξίο ζπδήηεζε λεσηεξηζηήο, αθνχ απνηειεί 

έλα απφ ηα πην θσηεηλά νξφζεκα ηεο θηινζνθίαο. Ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα δνθηκάδεη, 

φπσο θη νη νθηζηέο, κέζα ζηε θσηηά ηνπ ειέγρνπ ηεο ινγηθήο θαζεηί πνπ ε 

παξάδνζε επέβαιιε σο αλαληίξξεηα ζσζηφ: ζξεζθεία, παηδεία, ηέρλε, πνιηηηθή 

δηθαηνζχλε θιπ., φρη γηα λα ην μεζεκειηψζεη, φπσο εθείλνη, θαη λα αθήζεη πίζσ ηνπ ην 

ράνο, αιιά γηα λα ην ζηεξίμεη θαιχηεξα κε ηηο αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο ηεο ινγηθήο 

ή λα ηα μαλαζηεξηψζεη πάλσ ζε λέεο βάζεηο, αλ έβξηζθε ηηο παιηέο ηνπ ζαζξέο.
158
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κσο απηά ηα ηειεπηαία πφζνη κπνξνχζαλ λα ηα αληηιεθζνχλ; Οη πνιινί- θη 

αλάκεζά ηνπο ν Ώξηζηνθάλεο, πνπ ε ηέρλε ηνπ ηνπ επηβάιιεη ην δχκσκα κε ηνπο 

πνιινχο- ζηακαηνχλ ζηνλ έιεγρν πνπ θάλεη ζ’ φζα θιεξνδφηεζε ε παξάδνζε. Κη ζ’ 

απηφ ηνλ θξίλνπλ φκνην θη απαξάιιαρην κε ηνπο νθηζηέο. Καη κφλν νη ζηίρνη 360-

361 ησλ Νεθειώλ,  φπνπ ν σθξάηεο εμνκνηψλεηαη ζαλ «κεηεσξνζνθηζηήο» κε ηνλ 

νθηζηή Πξφδηθν, ρσξίο θακηά πξνζπάζεηα γηα δηάθξηζή ηνπο, ζα ήηαλ αξθεηφο λα 

επηβεβαηψζεη φια ηα παξαπάλσ θαη λα αηηηνινγήζεη θαη ηελ αζεΎα θαη ηελ έιιεηςε 

εζηθψλ θξαγκψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ θαη ηελ πεξηθξφλεζε ζηελ παξάδνζε, πνπ 

θαηακαξηπξεί ηνπ σθξάηε ν πνηεηήο καο θαη ζ’ απηή θαη ζ’ άιιεο θσκσδίεο ηνπ.  

Αελ είλαη άιισζηε ν Ώξηζηνθάλεο ν κφλνο ζρεηηθά κε ην σθξάηε. Έλα πιήζνο 

ζπγγξαθέσλ γξάθνπλ ζπλερψο ελαληίνλ ηνπ, αθφκα θη φηαλ έρεη πηα πεζάλεη, θαη ηα 

«Ἀπνκλεκνλεύκαηα» ηνπ Ξελνθψληα απηφ έρνπλ αηηία ηεο ζπγγξαθήο ηνπο. Αε ζα 

ήηαλ ππεξβνιή αλ ιέγακε πσο ειάρηζηνη ζπληεξεηηθνί Ώζελαίνη ζα πξέπεη λα ήηαλ κε 

ην κέξνο ηνπ. Ώιιά θαη πνιινί αθφκα απ’ απηνχο πνπ ζπλάδνληαη γχξσ ηνπ,  

ζεσξψληαο ηνλ ζαλ ηνλ πην επηδέμην, ηνλ πην έμππλν θαη ηνλ πην εηνηκφινγν θαη 

εχζηξνθν νθηζηή, γξήγνξα ζα απνζαξξπλζνχλ θαη ζα θχγνπλ απφ θνληά ηνπ. 

Κιαζζηθφ παξάδεηγκα ν Ώιθηβηάδεο θη ν Κξηηίαο, πνπ κλεκνλεχνπλ ηα 

«Ἀπνκλεκνλεύκαηα» ηνπ Ξελνθψληα (Ώ,2,14-47). Σνλ πεξίκελαλ ηνλ πην ηθαλφ 

νθηζηή, πνπ ζα ηζρπξνπνηνχζε ην ραξαθηήξα ηνπο θαη ζα αθφληδε ηε δηάλνηά ηνπο. 

Σνλ βξήθαλ φκσο έλαλ αιχγηζην ππεξαζπηζηή ηεο αξεηήο, πνπ δελ ήηαλ βέβαηα ν 

εχθνινο δξφκνο γηα ηηο πνιηηηθέο ηνπο επηδηψμεηο. Δ θαηαδίθε ηνπ ηέινο ζε ζάλαην κε 

ηελ θαηεγνξία φηη «θαηλά δαηκόληα εἰζάγεη θαί ηνύο λένπο δηαθζείξεη» είλαη ε πην 

ηξαλή απφδεημε  ηνπ πφζν  είρε πιαλεζεί έλαο νιφθιεξνο δήκνο. Καη απηήλ αθξηβψο 

ηελ θαηεγνξία, πνπ απερεί αζθαιψο ηα αηζζήκαηα θάζε ζπληεξεηηθήο ζπλεηδήζεσο 

ηεο επνρήο ηνπ, έρεη πξνδηαηππψζεη 24 ρξφληα πξηλ ζηηο «Νεθέιεο» ηνπ ν 

Ώξηζηνθάλεο.  

ηη ινηπφλ δελ κπνξνχζε- φπσο νη πιείζηνη Ώζελαίνη – ν Ώξηζηνθάλεο λα 

μερσξίζεη ην σθξάηε απφ ηνπο νθηζηέο είλαη θαλεξφ. Ήδε φκσο γελληέηαη άιιν 

εξψηεκα: Γηαηί ην θχξην πξφζσπν πνπ δηαθσκσδεί ζηηο Νεθέιεο λα είλαη ν σθξάηεο 

θαη φρη έλαο απφ ηνπο άιινπο νθηζηέο;
159

 

Οη Νεθέιεο, απ’ ηελ άιιε κεξηά, είλαη έλα απ’ ηα πην μαθνπζκέλα έξγα ηνπ 

Ώξηζηνθάλε, θαη ζίγνπξα εθείλν πνπ απαζρφιεζε ηνλ εγθέθαιν ησλ ειιεληζηψλ 
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πεξηζζφηεξν απ’ φια. Βίλαη ν πην άιπηνο γξίθνο κέζα ζ’ νιφθιεξε ηελ αξηζηνθαληθή 

παξαγσγή, θη έλα απ’ ηα κεγαιχηεξα εξσηεκαηηθά ζηελ ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο. 

Γηαηί ν Ώξηζηνθάλεο ρηχπεζε ην σθξάηε; Γηαηί ν λένο θη έμππλνο θσκσδηνγξάθνο 

ζέιεζε λα παξνπζηάζεη ηνλ πην ζνθφ θη ελάξεην άληξα ηεο επνρήο ηνπ ζαλ έλα γεινίν 

θαη απίζαλν θαξαγθηφδε, ζαλ έλα ηξαγειαθηθφ δεπγάξσκα ηνπ νκεξηθνχ Θεξζίηε, κε 

ηνπο εηιελνχο πνπ πξνζθέξεη ζ’ αθζνλία ην ζαηπξηθφ δξάκα; Δ απνξία ηνχηε, 

ζπλδπαζκέλε κάιηζηα κε ηελ θαηαδίθε ηνπ σθξάηε εηθνζηηέζζεξα ρξφληα 

αξγφηεξα, βγαίλεη απ’ ηα ζηελά πιαίζηα ηεο θηινινγηθήο θξηηηθήο θη απνθηάεη  

ηζηνξηθή ζεκαζία. Βίλαη κηα ζχξα δίρσο θιεηδί ζηα παξαζθήληα ηνπ 5
νπ

 ειιεληθνχ 

αηψλα.
160

 

Ώιιά γηαηί ν πνηεηήο επέιεμε ην σθξάηε; Πηζηεχεηαη πσο ζηελ επηινγή ηνπ 

έπαημαλ ξφιν θάπνηα ζηνηρεία: πξψηνλ, φηη ν θηιφζνθνο είρε ηε θήκε ηνπ πην 

κεγάινπ ζνθηζηή. Ώλαθέξεηαη πσο φια ηα κέξε ηεο Βιιάδαο θαηέθζαλαλ ζηελ Ώζήλα 

άλζξσπνη θαηά ζέαλ Σσθξάηνπο, δειαδή γηα λα δνπλ ην σθξάηε. Πέξα απφ απηφ ν 

σθξάηεο ήηαλ ν κφλνο ληφπηνο «ζνθηζηήο», ελψ φινη νη άιινη γλσζηνί ζνθηζηέο 

πξνέξρνληαλ απφ άιιεο πφιεηο. Έηζη, δε ζα ήηαλ δπλαηφ ε ζάηηξα λα ελαξκνληζηεί κε 

ην ὀλνκαζηί θσκσδεῖλ, αλ αλαθεξφηαλ ζε μέλνπο. Σέινο, ν σθξάηεο είρε πνιχ 

θσκηθφ πξφζσπν. Ήηαλ άζρεκνο άλζξσπνο, αιιά κε κηα ζπάληα εζσηεξηθή νκνξθηά, 

θαη δνχζε κε  πνιχ ιηηφ ηξφπν. ια απηά θαζηζηνχζαλ ην σθξάηε πξφζσπν 

πεξίεξγν θαη παξάμελν γηα κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ ιανχ ηεο Ώζήλαο θαη παξάιιεια 

ηνπ έδηλαλ δηαζηάζεηο θσκηθνχ. Ώπηφ δελ κπνξνχζε ν πνηεηήο λα ην πεηχρεη κε 

θαλέλαλ άιιν ζνθηζηή. Ώπηφο είλαη ν  ιφγνο πνπ ν Ώξηζηνθάλεο επέιεμε σο θεληξηθφ 

ήξσα ηνπ έξγνπ ηνπ ην κεγάιν θηιφζνθν, πξνο ηνλ νπνίν θπζηθά δελ έηξεθε θαη ηηο 

θαιχηεξεο δηαζέζεηο.
161

 

ηελ εθινγή ηνπ Ώξηζηνθάλε κπνξνχκε λα δψζνπκε κεξηθέο εμεγήζεηο πην 

νπζηαζηηθέο:  

α) Αηαιέγεη ηνλ πεηξαηηθφ απηφ θηιφζνθν-πνπ δελ είρε πνηέ ηνπ «θξνληηζηήξην»- 

γηα λα απνθχγεη ην δηαζπξκφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζνθηζηηθήο ζρνιήο.  

β) Βίλαη γλσζηφ πσο ν θσκσδηνγξάθνο καο ζατηεχεη πεξαζηηθά πνιινχο 

παξαθαηηαλνχο ηεο Ώζήλαο, κα δελ θαηαδέρεηαη λα αλακεηξεζεί ζηα ζνβαξά πάξα 

κνλάρα κε ηνπο ηξαλνχο ηνπ θφζκνπ απηνχ. Ἡξαθιένο ὀξγήλ ηηλ’ ἔρσλ ηνῖζη κεγίζηνηο 

ἐπηρεηξεῖλ, ζα καο πεη ν ίδηνο γηα ηελ ηφικε ηνπ.  Οη ήξσεο ηνπ, φηαλ είλαη πξαγκαηηθά 
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πξφζσπα, ζα είλαη νη πξψηνη ηεο ρψξαο, πνιηηηθνί, ζηξαηησηηθνί, δξακαηηθνί πνηεηέο. 

ζηε θαη κφλν ην γεγνλφο πσο αθηεξψλεη έλα νιφθιεξν  έξγν ζην σθξάηε, 

καξηπξάεη πσο ηνλ μερσξίδεη ζαλ ηνλ πην ζπνπδαίν-θαη γηα απηφ αθξηβψο ηνλ πην 

επηθίλδπλν-δάζθαιν ηεο λενιαίαο.  

γ) Δ αηηηθή θσκσδία-φπσο θαη ζήκεξα ε επηζεψξεζε- έπξεπε λα παξνπζηάδεη 

γλσζηέο θπζηνγλσκίεο. Δ νκνηφηεηα ηεο κάζθαο εμαζθάιηδε θηφιαο ηε κηζή επηηπρία. 

Καη θπζηθά, ν πεξηπιαλψκελνο σθξάηεο ήηαλ γηα ηνπο ηφηε Ώζελαίνπο κηα   κνξθή 

πην γλψξηκε απφ ηνπο ινγήο κεηεσξνζνθηζηέο, πνπ ηνπο ήμεξαλ κνλάρα νη επηθνί 

θχθινη. Έηζη ε εκθάληζή ηνπ θαη κφλν ζηε ζθελή ζα  απνθηνχζε ζίγνπξε πεγή 

επζπκίαο.  

δ) Με ηε θάηζα ηνπ εηιελνχ,  ηελ θνηιηά ηνπ, ηε θαιάθξα ηνπ, ηα μππφιεηα 

πφδηα ηνπ θαη ηα θνπξειηαζκέλα ηνπ ξνχρα, ν σθξάηεο πξφζθεξε ζηνλ 

θσκσδηνγξάθν κηα έηνηκε θηγνχξα κεγαξίηηθεο θάξζαο. Άζρεηα, δειαδή, κε ηνλ 

εζσηεξηθφ ιφγν ηεο ζάηηξαο, ε εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ θηινζφθνπ γηα ηνλ 

Ώξηζηνθάλε ηεξάζηηνο πεηξαζκφο. 

 ε) Ο σθξάηεο  θη ν ίδηνο  ρσξαηαηδήο, πξψηνο πάληα λα γειάζεη κε ηα 

πεηξάκαηα πνπ ηνπ θάλνπλ νη γλσζηνί ηνπ. Σσθξάηεο κέλ θσκσδηνύκελνο ἐγέια, 

δηαβάδνπκε ζηα αξραία θηηάπηα.  

Ο Ώξηζηνθάλεο ζα κπνξνχζε λα είρε δηαιέμεη γηα θεληξηθφ ηνπ ήξσα  έλαλ απ’ 

ηελ πιεζψξα ησλ ζνθηζηψλ πνπ νλνκάδεη ζνπξηνκάληεηο, ἱαηξνηέρλαο, 

ζθξαγηδνλπραξγνθνκήηαο, ἄλδξαο κεηεσξνθέλαθαο. Γηαηί δελ ην έθαλε;  Βηπψζεθε 

εχζηνρα απφ κεξηθνχο θηινιφγνπο πσο νη ζνθηζηέο ήηαλ φινη ζρεδφλ μέλνη θη ε 

αηηηθή θσκσδία πεξηνξηδφηαλ, απφ αβξφηεηα, κνλάρα ζ’ αζελατθά ηέξαηα. 

Φαληάδνκαη εμάιινπ πψο ν θσκηθφο καο δελ ήζειε λα ζαηηξίζεη θακηά ζπγθεθξηκέλε 

ζρνιή. Αε ζεσξνχζε ππεχζπλν ην άιθα ή βήηα ζχζηεκα, αιιά ηε ζχγρξνλε κφξθσζε 

γεληθά. Γη’ απηφ ινηπφλ-κα θαη γηα άιινπο ιφγνπο- δηάιεμε ην σθξάηε. Ώπηφο ήηαλ 

ληφπηνο, δηθηά ηνπ ζρνιή δελ είρε, θαη ζηα κάηηα ηεο θνηλήο γλψκεο δε βξηζθφηαλ θαη 

ηφζν καθξηά απ’ ηνπο ζνθηζηέο ή ηνπο ινγήο αγχξηεο ηεο θηινζνθίαο.
162

 

Πην επηδέμηνο νθηζηήο απ’ απηφλ δελ ππήξρε. Έηζη θαηαιιειφηεξν  πξφζσπν απ’ 

απηφλ γηα ηνλ ηχπν ηνπ αξρηζνθηζηή, πνπ ζαηηξίδεη ζηελ θσκσδία ηνπ, δελ κπνξνχζε 

λα βξεη ν Ώξηζηνθάλεο. Όζηεξα, ήηαλ ν κφλνο απηφρζσλ Ώζελαίνο αλάκεζα ζηνπο 

επηθαλείο νθηζηέο ηεο επνρήο θαη ε αηηηθή θσκσδία απνθεχγεη ην «ὀλνκαζηί 
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θσκσδεῖλ» ζε κε Ώζελαίνπο. Σέινο νκνινγνπκέλσο ν σθξάηεο ήηαλ πνιχ ζεαηξηθφ 

πξφζσπν. Καη ε κνξθή ηνπ θαη ν ηξφπνο δσήο ηνπ ήηαλ έλαο πεηξαζκφο γηα έλαλ 

θσκηθφ ζπγγξαθέα, πνπ δελ ηνπ έηξεθε άιισζηε, εθηίκεζε κεγαιχηεξε απφ ηνπο 

άιινπο νθηζηέο.  

Ώπηφο ν ηφζν πην άζρεκνο άλζξσπνο -«Μαξζύαο», φπσο ηνλ νλνκάδεη ζην 

«Σπκπόζην» (ΥΥΥΕΕ,ΐ) ν Ώιθηβηάδεο, γηα λα ηνλίζεη φκσο ηαπηφρξνλα θαη ηελ 

ςπρηθή νκνξθηά- ὁ «ἀλππόδεηόο ηε θαη ἀρίησλ» (Ξελ. Ἀπνκλ. Ώ, 6,2.), κπνξνχζε λα 

γίλεη κηα σξαηφηαηε γεινηνγξαθηθή θηγνχξα ζε κηα θσκσδία, αθνχ κάιηζηα είλαη 

βέβαην πσο ζα είρε αξρίζεη λα γίλεηαη ήδε κέζα ζηελ αζελατθή δσή. Καη ε 

ηδηφξξπζκε δσή ηνπ θαη ε απφιπηε ππνηαγή ηνπ ζηνπο λφκνπο, αιιά θαη ε ιηηφηεηα 

θαη ε εγθξάηεηα (θαη νη «Νεθέιεο» δελ ηηο αξλνχληαη, ζη. 440 θ.ε.) ήηαλ θπζηθφ λα 

ελνρινχλ θαη ηελ ηφηε θνηλσλία, φπσο φιεο άιισζηε ηηο θνηλσλίεο πνπ δελ έρνπλ 

πάςεη λα ριεπάδνπλ ηελ αθέιεηα ή ηελ αλνεζία απηψλ πνπ έρνπλ απηέο ηηο αξεηέο. Ο 

σθξάηεο είρε πάξεη ηηο δηαζηάζεηο αλ φρη θσκηθνχ, πάλησο νπσζδήπνηε παξάδνμνπ 

αλζξψπνπ ζηε ζπλείδεζε κηαο κεγάιεο κεξίδαο ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ.  

Βπνκέλσο θαη ε ζηαδηνδξνκία ηνπ ζε ήξσα κηαο ζρεηηθήο θσκσδίαο ήηαλ θπζηθφ 

λα πξνβιέπεηαη ιακπξή απφ έλαλ θσκηθφ πνηεηή πνπ δε δίζηαδε λα κνξθνπνηήζεη ηηο 

πην ηνικεξέο ζπιιήςεηο. Ο «ηζαξιαηάλνο ζνθφο» ή ν «θηιφζνθνο ηνπ ζπξκνχ»,  

πξφζσπν ιατθφ θαη πξνζθηιέο απφ πξψηεο αθφκε απηνζρέδηεο παξαζηάζεηο 

θσκσδίαο ηεο αγνξάο, αλαλεσλφηαλ θαηά ηε γλψκε ηνπ εληππσζηαθά κε ην σθξάηε. 

Καη κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν πίζηεπε ζίγνπξε ηελ επηηπρία θαη ησλ δχν ζθνπψλ ηνπ: θαη 

ηελ επίζεζε θαηά ηεο ζνθηζηηθήο θαη ηε βξάβεπζε ηεο θσκσδίαο. Δ αληίδξαζή ηνπ 

κεηά ηελ απνηπρία επηβεβαηψλεη ηελ αηζηνδνμία ησλ πξνβιέςεψλ ηνπ.  

Οπσζδήπνηε θαη κε φζα είπακε κεξηθά εξσηήκαηα ζα παξακείλνπλ θαπηά: Γηαηί 

π.ρ. ν Ώξηζηνθάλεο εκθαλίδεη ην σθξάηε δηεπζπληή ηεο ζνθηζηηθήο ζρνιήο, ελψ 

είλαη παζίγλσζην πσο πνηέ δελ ππήξμε ηέηνηνο ή γηαηί ηνλ θαηεγνξεί φηη πιεξψλεηαη 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ  (π.ρ. Νεθ. ζη. 856 θαη 858, φπνπ ε ππεξβνιή κάιηζηα φηη 

πήξαλ ηνλ ηξεςηάδε «ζνἰκάηηνλ» θαη «ηάο ἐκβάδαο» απνζθνπεί ζην λα ηνλίζεη ηελ 

απιεζηία ησλ νθηζηψλ); Βίλαη ζπθνθαληία θαζαξή, φπσο πηζηεχνπλ πνιινί, γηα 

ιφγνπο ίζσο θαη θαζαξά αηνκηθνχο; Βίλαη άγλνηα; Θα πξνηηκνχζακε κηα εξκελεία 

ζχκθσλε κε φζα δερηήθακε πην πάλσ; Πψο είλαη κάιινλ απίζαλν λα κελ ήμεξε ν 

Ώξηζηνθάλεο φηη ν σθξάηεο νχηε ηδξπηήο ζρνιήο ήηαλ νχηε ρξήκαηα έπαηξλε. Ώπφ 

ηε ζηηγκή φκσο πνπ ν πεηξαζκφο λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ θηγνχξα αξρηζνθηζηή 

ζηελ θσκσδία ηνπ θπξηάξρεζε, θάλεθαλ αζήκαληεο ιεπηνκέξεηεο λα ηνπ θνξησζνχλ 
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θνληά ζηηο άιιεο, πνπ πίζηεπε πσο είρε ζαλ ζνθηζηήο, θαη δχν αθφκε ηδηφηεηεο-

απαξαίηεηεο άιισζηε γηα κηα πιήξε επίζεζε θαηά ηεο ζνθηζηηθήο-ηνπ δηεπζπληή 

ζρνιήο θαη ηνπ ρξεκαηηζκνχ. Καη ήηαλ νπσζδήπνηε αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 

ηα δχν απηά, εθφζνλ βέβαηα ήζειε λα εκθαλίζεη ηε ζνθηζηηθή ζαλ θάηη νξγαλσκέλν 

θαη επνκέλσο πνιχ ηζρπξφ θαη επηθίλδπλν γηα ηελ παξαδνζηαθή παηδεία. Κη αθφκε λα 

ηελ παξνπζηάζεη ζαλ κηα νξγαλσκέλε εθκεηάιιεπζε εηο βάξνο ησλ αθειψλ 

Ώζελαίσλ.
163

 

Ώμίδεη λα αλαθέξεη θαλείο εδψ ηα ιφγηα ηνπ Ώλαζηάζηνπ Ώπέξγε, πνπ κε ην ζίαζφ 

ηνπ «Ώξηζηνθάλεο» παξνπζίαδε επί ζεηξά εηψλ ηελ θσκσδία Νεθέιαη. Ώπηφο πξηλ 

απφ θάπνηα παξάζηαζε είπε: «Ο Ώξηζηνθάλεο έζεζε σο ήξσα ηνπ έξγνπ ηνπ ηνλ 

σθξάηε, αθελφο κελ φπσο ην έξγν ηνπ αλαδεηρζεί επθνιψηεξνλ έλεθα ηεο πεξησπήο 

ηνπ σθξάηνπο φζηηο ήηαλ ν άλζξσπνο ηεο εκέξαο θαη αθ’ εηέξνπ ακπλφκελνο δηά 

ηελ ζξεζθείαλ ησλ παηέξσλ ηνπ, ηελ νπνίαλ ν κέγαο θηιφζνθνο εδήηεη λα θινλίζεη 

δηα ησλ λέσλ ηνπ ζεσξηψλ πεξί ηνπ αγλψζηνπ ζενχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νπξαλίσλ 

ζσκάησλ».
164

 

Ο Ώξηζηνθάλεο δελ θηλδπλεχεη ινηπφλ λα βξεη ηνλ κπειά ηνπ απφ ην ιίβειιν. 

Ξέξεη πψο ν πεηλαιένο ζνθφο παίξλεη κε πλεχκα bonenfant θάζε ζε βάξνο ηνπ 

θνξντδία. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη η’ αλέθδνην-ηνπ Αηνγέλε Λαέξηηνπ-πψο θάπνηε έλαο 

άλζξσπνο θιψηζεζε ζην δξφκν ην σθξάηε, θη φηαλ νη θίινη ηνπ ηνλ ξψηεζαλ γηαηί 

δελ ηνλ πάεη ζηα δηθαζηήξηα, ν σθξάηεο απάληεζε: «Γηα πνην ιφγν; Ώλ κε θιψηζαγε 

έλα γατδνχξη ζα ηνπ έθαλα κήλπζε.» Κη αλ αθφκα δελ αιεζεχεη η’ αλέθδνην, αλήθεη 

πάλησο ζηελ αηκφζθαηξα πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ν σθξάηεο γχξσ απ’ ην φλνκά ηνπ. 

Κη ε αηκφζθαηξα απηή δε ιείπεη κήηε θη απ’ απηνχο ηνπο πιαησληθνχο δηαιφγνπο, 

φπνπ νη καζεηέο νη ίδηνη γεινχλ ζπρλά πεηξάδνληαο ην δάζθαιφ ηνπο. χκθσλε κ’ 

απηήλ ζα είλαη, φπσο ζα δνχκε, θη ε ζηάζε ηνπ σθξάηε ζηελ παξάζηαζε ησλ 

Νεθειώλ. 

Γχξσ απ’ ηελ παξάζηαζε απηή έρεη ζσξεπηεί κεγάιε αλεθδνηνινγία. Ο Ώηιηαλφο 

καο βεβαηψλεη-ρσξίο λα είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ηνλ πηζηέςνπκε-πσο ν ίδηνο ν 

σθξάηεο βξηζθφηαλ θαζηζκέλνο ζην ακθηζέαηξν θαη πψο, φηαλ εκθαλίζηεθε ην 

θσκηθφ ηνπ νκνίσκα, ζεθψζεθε φξζηνο, γηα λα κπνξέζεη λα δεη ν θφζκνο πνηνλ 

ζαηίξηδε ην έξγν. Ο Πινχηαξρνο, απ’ ηελ άιιε κεξηά, καο κεηαθέξεη έλα δηάινγν πνπ 

έγηλε ηάρα ζην ηέινο ηεο παξάζηαζεο. «Αελ αγαλαθηείο, σ σθξάηε» ηνλ ξψηεζε 
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θάπνηνο. Κη απηφο απάληεζε: «ρη, κα ην Αία. πσο κε πεηξάδνπλ ζηα ζπκπφζηα, έηζη 

κε πεηξάδνπλ θαη ζην ζέαηξν».
165

 

Ο σθξάηεο ην 399 π.Υ. θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην, πίλνληαο θψλεην. Δ 

θαηεγνξία ήηαλ ε εμήο:  ν σθξάηεο πηζηεχεη ζε ζενχο ζηνπο νπνίνπο δελ πηζηεχεη ε 

πφιηο, εηζάγνληαο θαηλά δαηκφληα θαη δηαθζείξεη ηνπο λένπο. ηελ Ἀπνινγία 

Σσθξάηνπο ηνπ Πιάησλα ν θηιφζνθνο παξνπζηάδεηαη λα θαηεγνξείηαη φηη εμεηάδεη ηα 

νπξάληα θαηλφκελα θαη πξνζπαζεί λα θάλεη ην αλίζρπξν επηρείξεκα λα θαίλεηαη 

ηζρπξφ (ηφλ ἥηησ ιφγνλ θξείηησ πνηεῖλ 19 b). Ώπηή ηελ εηθφλα γηα ηνλ σθξάηε 

δίλνπλ θαη νη Νεθέιεο: ν σθξάηεο ζαλ λα ήηαλ ν Ώλαμαγφξαο εμεηάδεη ηα κεηέσξα, 

δειαδή ηα νπξάληα θαηλφκελα, θαη ζαλ λα ήηαλ ν Πξσηαγφξαο πξνζπαζεί λα θάλεη 

ηνλ ἥηησ ιφγνλ θξείηησ. Ο σθξάηεο ζηελ Ώπνινγία θαηαγγέιιεη πσο θάπνηνη 

θσκσδηνγξάθνη δηαζηξέβισζαλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπ εηθφλα θη έηζη ζπλέβαιαλ ζηε 

δπζθήκηζή ηνπ (νη ππαηληγκνί ηνπ είλαη πξνθαλψο γηα ηηο Νεθέιεο ηνπ Ώξηζηνθάλε 

18d, 19c). Γηα λα αληηθξνχζεη ηελ θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπ φηη δήζελ δηδάζθεη πσο ν 

ήιηνο θαη ε ζειήλε δελ είλαη ζενί, ππνζηεξίδεη φηη κάιινλ ηνλ έρνπλ κπεξδέςεη κε 

ηνλ Ώλαμαγφξα (26 d-c).   

ηηο Νεθέιεο ν ηξεςηάδεο φηαλ βιέπεη γηα πξψηε θνξά ηνλ σθξάηε, 

εθπιήζζεηαη θαζψο ν θηιφζνθνο βξίζθεηαη πάλσ ζε κηα  αηψξα θαη παξαηεξεί ηα 

νπξάληα θαηλφκελα (223-234). Αηαβάδνληαο ηνπο ζηίρνπο απηνχο, αλαξσηηφκαζηε 

κήπσο θαη ν Ώξηζηνθάλεο κπέξδεςε πξάγκαηη ηνλ σθξάηε κε ηνλ Ώλαμαγφξα ή κε 

θάπνηνλ άιιν θπζηθφ θηιφζνθν ή αζηξνλφκν. Μα ήηαλ έηζη ν αιεζηλφο σθξάηεο; Ο 

Κηθέξσλαο πνπ έδεζε ηφζνπο αηψλεο κεηά, γλψξηδε θαιά φηη «ν σθξάηεο θαηέβαζε 

ηε θηινζνθία απφ ηα νπξάληα ζηε γε θαη ηελ έβαιε ζηα ζπίηηα ησλ αλζξψπσλ. 

Πψο είλαη δπλαηφλ ν Ώξηζηνθάλεο πνπ ήηαλ θαη ζχγρξνλνο ηνπ σθξάηε λα 

παξνπζηάδεη ην αληίζηξνθν; Δ εμήγεζε είλαη απιή. Ο Ώξηζηνθάλεο δελ ήζειε λα 

παξνπζηάζεη ζηε ζθελή ηνλ αιεζηλφ σθξάηε, αιιά κηα θσκηθή θαξηθαηνχξα πνπ λα 

πεξηέρεη ζηνηρεία απφ δηάθνξνπο δηαλννχκελνπο. Γηαηί άξαγε επέιεμε ηνλ σθξάηε, 

απνδίδνληαο ηνπ κάιηζηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζνθηζηψλ θαη ησλ αζηξνλφκσλ (απφ ηε 

ζηηγκή κάιηζηα πνπ δελ ήηαλ νχηε ην έλα νχηε ην άιιν);  Γηαηί π.ρ. δελ επέιεμε ηνλ 

Ώλαμαγφξα;  

Καηά ηε γλψκε κνπ, εθηφο ησλ άιισλ ιφγσλ, ζ’ απηή ηελ επηινγή ζπλέβαιιε ην 

γεγνλφο φηη θάπνηεο πξνζσπηθφηεηεο πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ζάηηξα απφ 
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θάπνηεο άιιεο, ηδίσο φηαλ έρνπλ ζηνηρεία πνπ ζηα κάηηα ηεο θνηλήο γλψκεο θαίλνληαη 

εθθεληξηθά. Μηα θαξηθαηνχξα ηνπ Κιέσλα κάιινλ ζα είρε κεγαιχηεξε επηηπρία ζην 

ζέαηξν απφ κηα ηνπ Πεξηθιή ή ηνπ Νηθία. Άξαγε κηα θσκσδία ζα «πνπινχζε» 

πεξηζζφηεξν κε πξσηαγσληζηή ηνλ νθνθιή ή ηνλ Βπξηπίδε; Δ ζπληαγή ηνπ 

«Κιέσλα» θαη ηνπ «Βπξηπίδε» απνδείρηεθε πεηπρεκέλε, ελψ ν σθξάηεο δελ θέξδηζε 

ην πξψην βξαβείν, παξά ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο ν Ώξηζηνθάλεο ζεσξνχζε ηηο Νεθέιεο 

σο έλα απφ ηα θαιχηεξα έξγα ηνπ. Πηζαλφηαηα ν αιεζηλφο σθξάηεο θαηλφηαλ 

εθθεληξηθφο ζηα κάηηα κηαο κεγάιεο κεξίδαο ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ θαη επνκέλσο ζα 

γηλφηαλ κηα αιεζηλή persona γηα ηε ζάηηξα ησλ δηαλννπκέλσλ ηεο επνρήο. Ώο κελ 

μερλάκε φηη αθφκε θαη ζήκεξα νη ηδέεο ηνπ σθξάηε θαληάδνπλ ζε θάπνηνπο 

εθθεληξηθέο, θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ αλαηξεπηηθφο. Βπηπιένλ νη πιεξνθνξίεο 

πνπ καο έρνπλ δηαζσζεί απφ ηελ αξραηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε, 

αλ αιεζεχνπλ, δείρλνπλ φηη επξφθεηην γηα κηα ηδηφξξπζκε κνξθή πνπ πξνζθεξφηαλ 

γηα δηαθσκψδεζε.  

Πξνθαλψο ν Ώξηζηνθάλεο γλψξηδε φηη νχηε ν Κιέσλ θαηαγφηαλ απφ ηελ 

Παθιαγνλία νχηε φηη ε κεηέξα ηνπ Βπξηπίδε ήηαλ αθξηβψο καλάβηζζα νχηε φηη ν 

σθξάηεο ήηαλ ζνθηζηήο ή αζηξνλφκνο. ην πιαίζην ηνπ παξακνξθσηηθνχ θαζξέθηε 

ηεο θσκσδίαο θαη ηεο παξξεζίαο πνπ πξφζθεξε ην ὀλνκαζηί θσκσδεῖλ, ε θαληαζία 

επξεκαηηθψλ πνηεηψλ, φπσο ν Ώξηζηνθάλεο κπνξνχζε λα απνγεηψζεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κεηαθέξνληάο ηελ ζε έλα ηφζν εμσπξαγκαηηθά νλεηξηθφ πεδίν πνπ 

ζα ιχηξσλε ηνπο ζεαηέο απφ ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη Νεθέιεο δελ ήηαλ 

ζχκκαρνη κφλν ηνπ «αηζεξνβάκνλα» σθξάηε αιιά θαη ηεο «αηζεξνβάκνλνο» 

θαληαζίαο ηνπ Ώξηζηνθάλε. Βάλ ε θνηλή γλψκε ή νη δηθαζηέο ηνπ σθξάηε ή ν 

Πιάησλ κπέξδεςαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θσκηθήο ηέρλεο κε ηελ πεδή 

πξαγκαηηθφηεηα, απηφ είλαη δηθφ ηνπο πξφβιεκα. Οη Ώζελαίνη ήμεξαλ πσο ν Κιέσλ 

δελ ήηαλ Παθιαγφλαο θη φκσο γεινχζαλ κ’ απηή ηελ αζηεία επηλφεζε ηνπ πνηεηή, 

φπσο γειάκε ζήκεξα κε παξαηζνχθιηα πνιηηηθψλ. Π.ρ. γεινχζακε φηαλ ζαηίξηδαλ ηνλ 

πξψελ πξσζππνπξγφ Κψζηα εκίηε σο «Κηλέδν», γλσξίδνληαο φηη δελ θαηάγεηαη απφ 

ηελ Κίλα. Δ αλαηξνπή είλαη βαζηθφο θαλφλαο ηνπ ρηνχκνξ. Ώλ ν σθξάηεο είρε 

θαηεβάζεη ηε θηινζνθία απφ ηα νπξάληα ζηε γε, ε θσκσδία κπνξνχζε λα 

παξνπζηάζεη ην αληίζηξνθν. Μάιινλ ν Ώξηζηνθάλεο δελ θέξδηζε ην πξψην βξαβείν 

κε ηηο Νεθέιεο, γηαηί δελ βξήθε ηνπο έμππλνπο ζεαηέο πνπ αλαδεηνχζε κε απηφ ην 

ηφζν απαηηεηηθφ έξγν. Ίζσο θάπνηνη, βιέπνληαο ηνλ ηξεςηάδε λα δπζαλαζρέηεζαλ. 
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Χζηφζν αλ ε θαηαδίθε ηνπ σθξάηε νθείιεηαη έζησ θαη ειάρηζηα ζηε ζάηηξα ησλ 

Νεθειώλ (ζε πνιηηηθνχο ιφγνπο νθεηιεηψλ), ηφηε απηφ δείρλεη πσο κηα επνρή θξίζεο, 

κηζαιινδνμίαο θαη θαλαηηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ έιιεηςε ρηνχκνξ θαη απφ 

άγλνηα βαζηθψλ θαλφλσλ αηζζεηηθήο ηεο ινγνηερλίαο. Ώλ ν Κιέσλ έθαλε πξάγκαηη 

κήλπζε ζηνλ Ώξηζηνθάλε γηα ηνπο Βαβπισλίνπο, ηφηε δελ ηνπ άμηδε θαζφινπ ε 

ηηκεηηθή ζέζε πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε ζην ζέαηξν.  

Ο Ώξηζηνθάλεο ζέιεη λα ρηππήζεη φινπο καδί ηνπο απαηεψλεο ηεο κφξθσζεο, 

ηνπο δεμηνηέρλεο ηεο ζνθηζηείαο, πνπ εμαηηίαο ηνπο εθθπιίζηεθε ε λενιαία ηεο 

Ώζήλαο θαη ράζεθαλ ηα παιηά ηδαληθά. Σα ηδαληθά ηεο επνρήο ηνπ παηέξα ηνπ ζα είλαη 

πάληα ην κέηξν ηνπ. Βίλαη θη απηφο-γηα λα κεηαρεηξηζηνχκε δηθφ ηνπ ζθψκκα απ’ ηηο 

Νεθέιεο- θξνλίσλ ὄδσλ θαη βεθθεζέιελνο. Μ’ άιια ιφγηα, έλαο νξθηζκέλνο 

νπηζζνδξνκηθφο.  

Ώλ ήμεξε βέβαηα απφ ηα πξηλ πσο ε θνηλή γλψκε ζα έπαηξλε θαηά γξάκκα ηελ 

θσκσδία ηνπ θαη πσο ζα πεξηφξηδε  ζην πξφζσπν ηνπ σθξάηε ην γεληθφ αθνξηζκφ 

ησλ ζνθηζηψλ, ηφηε ίζσο λα δηάιεγε θάπνηνλ αλχπαξθην θαη ζπκβνιηθφ ήξσα. Ώλ 

έγηλε εηζαγγειέαο ηνπ σθξάηε, έγηλε άζειά ηνπ. Ώπηφ ην ζπκπέξαζκα βγάδνπκε 

άιισζηε θη απ’ ηελ αλνρή ηνπ Πιάησλα απέλαληί ηνπ. Ώλ ν Ώξηζηνθάλεο δελ ήηαλ 

κνλάρα απφ παξεμήγεζε ν ππαίηηνο ηεο θαηαδίθεο, δε θαληάδνκαη πσο ζα 

παξαθαζφηαλ ζαλ θίινο αλάκεζα ζε θίινπο ζην πεξίθεκν εθείλν ζπκπφζην-πνπ έγηλε 

εθηά ρξφληα κεηά ηελ παξάζηαζε ησλ Νεθειώλ θαη πνπ γξάθηεθε δεθαπέληε πεξίπνπ 

ρξφληα κεηά ην ζάλαην ηνπ σθξάηε.  

Ο ζεαηξηθφο σθξάηεο είλαη έλα πξφζσπν εηθνληθφ, πνπ αληηπξνζσπεχεη φινπο 

γεληθά ηνπο θνπζθσκέλνπο δηάλνπο ηεο λέαο κφξθσζεο. Δ πεξίπησζε είλαη φκνηα κε 

ηηο ζεκεξηλέο γεινηνγξαθίεο ηνπ ηχπνπ θαη ηα απνιηηηθά θηλάιε ηεο επηζεψξεζεο: δελ 

παίξλνπκε ζηα ζνβαξά ηηο ππεξβνιέο ηνπ ζαηηξηζηή. Με ην γέιην φκσο πνπ καο 

πξνθαιεί, καο αλνίγεη ηα κάηηα γηα νξηζκέλεο θαηάληηεο ηεο ρψξαο καο ή ηνπ θφζκνπ 

φινπ. Ώπηφ ήζειε θη ν Ώξηζηνθάλεο: λα βγάινπλ νη Ώζελαίνη, γειψληαο κε ηε 

ζσθξαηηθή θαξηθαηνχξα, ην γεληθφηεξν ζπκπέξαζκά ηνπο θαη λα πξνιάβνπλ ην θαθφ 

πξνηνχ μαπισζεί αλεπαλφξζσηα. ηακαηήζηε ηνπο ζνθηζηέο θαη ηνπο θηινζφθνπο κε 

ηηο κνληέξλεο ηδέεο-ηνπο ιέεη-δψζηε έλα ηέινο ζηελ θαθή αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ζαο, 

ζηελ ηεκπειηά, ζηελ απιπζηά, ζηα θνχθηα ιφγηα θαη ζην ζθεπηηθηζκφ γχξσ απ’ ην 

Ασδεθάζεν. Φέξηε πίζσ ηελ πγεία ηνπ θνξκηνχ θαη ηνπ κπαινχ, ηνπο αζιεηηθνχο 
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αγψλεο, ηελ εξσηθή πνίεζε, ηελ αληξίθεηα κνπζηθή, ηνλ παηξησηηζκφ θαη ηελ αιεζηλή 

ζξεζθεία.
166

 

Ο σθξάηεο ινηπφλ ηνπ Πιάησλα δελ είλαη ν πξσηνγελήο σθξάηεο. πσο ην 

αξραηφηεξν πνξηξαίην ηνπ Κιέσλα ή ηνπ Βπξηπίδε έγηλε απ’ ηνλ Ώξηζηνθάλε, έηζη θη 

ν πξψηνο πνπ δσγξαθίδεη ην σθξάηε (πξηλ απ᾿ ηνλ Ξελνθψληα θαη ηνλ Πιάησλα 

είλαη ν θσκσδηνγξάθνο καο.  

Ο  σθξάηεο ησλ θσκσδηνγξάθσλ είλαη ν πξψηνο σθξάηεο πνπ έκεηλε ζηελ 

ηζηνξία, θαη γηα απηφ πξέπεη λα ηνλ ινγαξηάζνπκε ζαλ κηα απζεληηθή εηθφλα, 

παξκέλε νιφηζηα απ’ ηε θχζε. Βίλαη θαη ην κφλν ινγνηερληθφ ηνπ πνξηξαίην -αο κελ 

ην μερλάκε- πνπ πξφθηαζε λα γλσξίζεη ν ίδηνο θηιφζνθνο.  

Δ ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ έξγνπ είλαη πξνβιεκαηηθή. Κεληξηθφ πξφζσπν ηνπ 

έξγνπ είλαη ν σθξάηεο, φπσο βέβαηα ηνλ είδε, ηνλ εμήγεζε ή ηνλ παξεμήγεζε ν 

Ώξηζηνθάλεο. πσο είλαη γλσζηφ, δελ έγξαςε ηίπνηα ν σθξάηεο. Δ εηθφλα ηνπ, 

εμηδαληθεπκέλε απφ ηνπο άκεζνπο καζεηέο ηνπ, ηνλ Ξελνθψληα θαη ηδίσο ηνλ 

Πιάησλα,   είλαη ζθφπηκα ή απφ ζχγρπζε εληειψο δηαθνξνπνηεκέλε ζην έξγν ηνπ 

Ώξηζηνθάλε. Βίλαη δχζθνιν λα θάλεη θαλείο ηε ζσζηή ηνκή αλάκεζα ζηελ 

εμηδαλίθεπζε θαη ζηε δηαθσκψδεζε.  

Έλα ίζσο είλαη βέβαην: ν σθξάηεο ήηαλ ειεγθηηθφο θαη απφ ηελ άπνςε απηή φρη 

αλεπηθχιαθηα ππνζηεξηθηήο ησλ παιηψλ ζεζκψλ. Καη απφ ηελ άπνςε απηή δελ ήηαλ 

δχζθνιν λα ζπγρέεηαη κε ηνπο ζπζηεκαηηθνχο αλαζεσξεηέο ησλ θαηεζηεκέλσλ 

ζεζκψλ θαη ηδεψλ, ηνπο ζνθηζηέο.. Πξνβιεκαηηθή είλαη θαη ε κεηακφξθσζε ησλ 

Νεθειψλ: μεθηλνχλ κε ππέξνρν ιπξηθφ ηξαγνχδη, γίλνληαη δηαθσηίζηξηεο θαη 

αλαπηχζζνπλ δηάθνξεο θπζηθνθηινζνθηθέο ζεσξίεο θαη ηέινο, κεηαζηξέθνληαη ζε 

εζηθέο ππνζηάζεηο θαη κε αηζρχιεην ηξφπν ηνλίδνπλ ζηνλ ηηκσξεκέλν απφ ηα 

πξάγκαηα ηξεςηάδε φηη ηνπ έπξεπε λα πάζεη, γηα λα κάζεη.     Δ θσκσδία απηή δελ 

είλαη παξά κηα επίζεζε θαηά ηεο ζνθηζηηθήο θαη ηνπ νξζνινγηζκνχ ηεο.
167
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Ο ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΚΧΜΧΓΙΑ  

 

Δ ηάζε ησλ νθηζηψλ, γηα εμήγεζε ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ κε ηνπο ινγηθνχο 

λφκνπο ηνπ αίηηνπ θαη ηνπ αηηηαηνχ είρε ζαλ θπζηθή ζπλέπεηα ην απειπηζηηθφ 

αδπλάηηζκα ησλ ζέζεσλ ησλ θαζηεξσκέλσλ ζεψλ θαη ην θάιεζκα πάλσ ζηα βάζξα 

ηνπο. Ο «παηήξ ἀλδξῶλ ηε ζεῶλ»,  ν «Νεθειεγεξέηεο» Γεχο, ήηαλ θπζηθφ λα ππνζηεί 

ηε κεγαιχηεξε επίζεζε φρη κφλν ζαλ πξψηνο κεηαμχ ησλ ζεψλ, αιιά θαη ζαλ 

εμνπζηαζηήο ησλ πην βαζηθψλ κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ, πνπ ε εξκελεία ηνπο 

απνηεινχζε βαζηθή επηδίσμε ησλ νθηζηψλ (γη’ απηφ θαη ε νλνκαζία 

«κεηεσξνζνθηζηήο», Νεθ. 360).  Ο Γεχο πξνθαιεί ηηο βξνληέο θαη θξαηάεη ζηα ρέξηα 

ηνπ ηνλ θεξαπλφ, πνπ «πάλησλ θξαηεῖο» (Ξελ. Ἀπνκλ. Α, 3, 14), ν Γεχο «ὕεη θαη 

λίθεη».  

Σνχηε ηελ απιντθή πίζηε εχθνια κπνξνχλ λα θινλίζνπλ νη νθηζηέο εμεγψληαο 

ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηα θαηλφκελα απηά. Δ βξνληή πξνέξρεηαη απφ ηε 

ζχγθξνπζε ησλ λεθειψλ κεηαμχ ηνπο (θαη Νεθ. 383), ν θεξαπλφο απφ άιιε θπζηθή 

αηηία, ίζσο απφ άλεκν μεξφ, πνπ κεηεσξίδεηαη θαη θιείλεηαη κέζα ζηηο λεθέιεο (Νεθ. 

404), νη ίδηεο ηέινο νη λεθέιεο ζηέιλνπλ ηε βξνρή ζηε γε, γηαηί ρσξίο απηέο δελ έρεη 

δεη  θαλείο βξνρή πνηέ σο ηψξα (Νεθ. 368).   

ηη απηά φια απνηεινχζαλ βαζηθφ ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ νθηζηψλ θαη φηη 

πξνμελνχζαλ ηελ ζπγθινληζηηθή εληχπσζε ζηνπο κέρξη ηφηε πεξίθνβνπο γηα ηελ 

παληνδπλακία ηνπ Αία απιντθνχο- θαη ν πνιχο ιαφο είλαη πάληα απιντθφο- Ώζελαίνπο, 

είλαη νινθάλεξν. Σν πεξίθεκν «Εεύο ὕεη θαί λίθεη», πίζηε ξηδσκέλε απφ ηελ πξψηε 

εγθαηάζηαζε ηνπ Έιιελα ζηνπο αγξνχο σο ηα ηφηε, ζα είρε αξρίζεη λα γίλεηαη 

αληηθείκελν εηξσλείαο. Οη Νεθέιεο αληηθαζηζηνχζαλ ζηε ζπλείδεζε ησλ Ώζελαίσλ 

ηνλ χςηζην ζεφ θάζε κέξα θαη πεξηζζφηεξν.  

κσο ν Ώξηζηνθάλεο δελ πηζηεχεη ζηνπο ζενχο ησλ νθηζηψλ. Οη ζενί νη δηθνί 

ηνπ είλαη νη ζενί ηεο παξαδφζεσο. Θα πξέπεη ινηπφλ λ’ απνθαιχςεη ζην ηέινο ην ιφγν 

πνπ παξνπζίαζε ηηο λεθέιεο ζηελ θσκσδία ηνπ ζαλ αιεζηλνχο ζενχο ησλ νθηζηψλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη νη κπζνινγηθέο εθείλεο ζεφηεηεο πνπ ζπλαζξνίδεη θαη 

θαηεπζχλεη κφλν απηφο, ν «Νεθειεγεξέηεο» Γεχο. Ώπηφο ηηο θηλεί θαη ζηνλ νπξαλφ, 

απηφο ηηο ρξεζηκνπνίεζε  θαη ζαλ κέζν γηα λ’ απνθαιπθζεί ε πνλεξία θαη ε «ὕβξηο» 

ησλ νθηζηψλ θαη ε αθξνζχλε ησλ αθειψλ, πνπ παξαζχξνληαη απφ ηα θεξχγκαηά 

ηνπο.  
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Καη ν ρνξφο ησλ Νεθειώλ ηνπ Ώξηζηνθάλε απηνχο ηνπο λένπο ζενχο ηνπ 

ζνθηζηηθνχ νξζνινγηζκνχ ζπκβνιίδεη. «Ταῖο λεθέιαηο, ηαῖο ἡκεηέξαηο δαίκνζη», 

μεθαζαξίδεη ν σθξάηεο. Καη ζην ζηίρν 424 ζπλνςίδνληαη απηνί νη ζενί: ην Υάνο θαη 

ζηηο Νεθέιεο ηξίηε πξνζζέηεη ηελ «Γιῶηηαλ», ην κέζν ηνπ ζενπνηεκέλνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ησλ νθηζηψλ. Καη ν ζεαηέο ηνπ δελ ρξεηάδνληαη εμεγήζεηο ηνπ ηίηινπ. ινη 

ηνπο θαηαιαβαίλνπλ ην λφεκα ηνπ ρνξνχ ησλ Νεθειψλ, αθνχ φινη ηνπο ιίγν πνιχ ζα 

έρνπλ πάξεη κέξνο ζηε δηακάρε γχξσ απφ ην πξφζσπν ηνπ πξψηνπ ζενχ.
168

 

Ο σθξάηεο πηζηεχεη φηη ππνζηεξίδνπλ ηνπο αξγφζρνινπο  (331-334), εθείλεο 

φκσο επαηλνχλ ηε ζθιεξή δνπιεηά (414-9). Βπαηλνχλ επίζεο ηνλ Αίθαην Λφγν φρη 

φκσο ηνλ Άδηθν (1024-30 π.β.959 θ.ε.). Πξνεηδνπνηνχλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ 

ηνπ ηξεςηάδε ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο (810-812, 1114, 1303-1320). ηελ παξάβαζε, 

κεηαθέξνπλ ηα παξάπνλα ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο ειήλεο θαη ησλ άιισλ Οιπκπίσλ, ηνπο 

νπνίνπο εμπκλνχλ σο εγέηεο ηνπ ζχκπαληνο (563-574) θαη πξνζηάηεο ησλ πφιεσλ 

(599-606). ια απηά ειάρηζηα ελζαξξχλνπλ ηνλ σθξάηε ζηελ πεπνίζεζε φηη 

ζηέθνπλ ζην πιεπξφ ηνπ.
169

 

Με ηνπο ζηίρνπο 1453-1454 θ.ε. νη Νεθέιεο απνθαιχπηνπλ ηειείσο ην αιεζηλφ 

πξφζσπφ ηνπο. ηνπο νθηζηέο πνπ ηνικνχλ λα ζθίζνπλ ηα κπζηήξηα ηνπ ζχκπαληνο 

θαη λα εμεγήζνπλ ηε ζεία ηάμε ηνπ θφζκνπ, παξνπζηάζηεθαλ σο ηψξα ζα νη ζενί ηεο 

ζλεηήο ινγηθήο ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ δηαθέξνπλ απφ αηζρπιηθέο 

«Ἐξηλύεο» πνπ εθηεινχλ εληνιέο ηνπ  «κεγίζηνπ πάλησλ ζενῦ», σο ηε ζηηγκή ηεο 

ηηκσξίαο θαη ησλ αθειψλ ζαπκαζηψλ ηνπο (Νεθ. 1458) θαη ησλ ίδησλ ησλ νθηζηψλ. 

Με ην ρέξη ηνπ κεηαλνεκέλνπ ηξεςηάδε ν Γεχο «εὔζπλνο, βαξύο» (Αἰζρὐι. Δὐκελ. 

273) ζα ηνπο ηηκσξήζεη, φπσο ηνπο αμίδεη γηα ηελ «ὕβξηλ» ηνπο . Καη ηε ραξά ηνπο 

απηή γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ δελ ζα ηελ θξχςνπλ ζηνπο δχν ηειεπηαίνπο 

ζηίρνπο ηεο θσκσδίαο νη Νεθέιεο. 

Οη ζηίρνη (347-355), εκπλεπζκέλνη απφ ηα πνιππνίθηια ζρήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

πάξνπλ ηα λέθε ζηνλ νπξαλφ (Νεθ. 346) θαη νπσζδήπνηε θαη απφ ηε κπζνινγία, 

γξάθηεθαλ απφ ηνλ πνηεηή γηα λα ηνπ δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζεη ην ρνξφ 

ηνπ ληπκέλν δηαδνρηθά κε θνπζηνχκηα θεληαχξσλ, ιχθσλ, ειαθηψλ θαη ηέινο 

γπλαηθψλ. Έλα ζθεληθφ δειαδή θαζαξά παηρλίδη, πνπ ζα μάθληαδε θαη ζα 

επραξηζηνχζε.
170
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Βπηπιένλ, ε αιιαγή ραξαθηήξα είλαη ζπλεπήο κε ηε ζπλήζε κέζνδν δξάζεο ηνπο. 

Ώλαθέξακε ηελ εμήγεζε ηνπ σθξάηε γηα ηελ ηδηφηεηά ηνπο λ’ αιιάδνπλ κνξθή θαη 

γηα ην πψο «φ,ηη ζέινπλ γίλνληαη», γηα λα ριεπάζνπλ  ηελ αλζξψπηλε ηξέια (348-

350): αλ πήξαλ ηε κνξθή ηνπ αλάινγνπ δψνπ, γηα λα πεξηγειάζνπλ ηνπο αλφζηνπο, 

ηψξα έγηλαλ «γφεζζεο», ζνθηζηηθέο ζεφηεηεο, γηα λα θνξντδέςνπλ θαη λα ηηκσξήζνπλ 

έλα «γφεηα» νθηζηή. Σν φηη ν «ζνθφο» σθξάηεο είλαη αλίθαλνο λα θαηαιάβεη ηη 

ζπκβαίλεη, δελ απνηειεί κφλν θσκηθφ ζηνηρείν, αιιά ριεπάδεη θαη φζνπο πξνβιέπνπλ 

ην κέιινλ γηα ηνπο άιινπο, αιιά δελ κπνξνχλ λα ην πξνβιέςνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Θα έιεγε θαλείο φηη «έζηξηςαλ» ηε κνξθή ηνπο, γηα λα ριεπάζνπλ ηνλ ηξεςηάδε, «ην 

γην ηνπ ηξεςία».
171

 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ δνζεί ηξεηο θπξίσο εξκελείεο ηνπ ηίηινπ ηνπ έξγνπ. 

χκθσλα κε ηελ πξψηε, ε θσκσδία νλνκάζηεθε έηζη επεηδή νη Νεθέιεο ζπκβνιίδνπλ 

ηηο «λεθειψδεηο» θη άζηαηεο δηδαζθαιίεο ησλ ζνθηζηψλ. χκθσλα κε ηε δεχηεξε, ν 

Ώξηζηνθάλεο έδσζε ζην έξγν ηνπ ην φλνκα ελφο απφ ηνπο ζενχο ζηνπο νπνίνπο νη 

ζνθηζηέο θαη ν σθξάηεο  παξνπζηάδνληαη λα πηζηεχνπλ, δειαδή ηηο λεθέιεο, ηα 

ζχλλεθα. Δ ηξίηε εξκελεία ζρεηίδεηαη κε ηε δεχηεξε θαη παξάιιεια είλαη ζπκβαηή κε 

ηελ επίζεζε ηνπ Ώξηζηνθάλε ελαληίνλ ηνπ ζνθηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηεο θξηηηθήο 

ησλ πάλησλ κε βάζε ηνλ νξζφ ιφγν. Έηζη, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ ζνθηζηψλ, νη λεθέιεο αληηθαζηζηνχζαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηνλ Αία ζηε 

ζπλείδεζε ησλ Ώζελαίσλ. Ο Υνξφο ησλ Νεθειώλ,  ινηπφλ, ζπκβνιίδεη απηνχο ηνπο 

λένπο ζενχο πνπ αληηθαζηζηνχζαλ ηνπο παιηνχο, δειαδή ην Υάνο, ηε Γιψζζα θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν ηηο Νεθέιεο, ηα ζχλλεθα, θαη νη ζεαηέο, πνπ είραλ πάξεη κέξνο ζε 

ζπδεηήζεηο γχξσ απφ απηφ ην ζέκα, κπνξνχλ εχθνια λα αληηιεθζνχλ απηφλ ην 

ζπκβνιηζκφ.
172

 

Σν έξγν νλνκαηίζηεθε απφ ην ρνξφ ησλ Νεθειψλ, νη νπνίεο είλαη έλα πνιχ 

πεξίπινθν πνηεηηθφ θαηαζθεχαζκα. ηελ αξρή απηά ηα ζχλλεθα απνηεινχλ έλα 

θνκκάηη ππέξνρεο πνίεζεο, γηαηί ην πξψην ηνπο ηξαγνχδη είλαη απφ ηα πην φκνξθα 

ηεο ειιεληθήο πνίεζεο, χζηεξα φκσο ζαλ ζεφηεηεο ησλ αλζξψπσλ ηνπ θξνληηζηεξίνπ 

απνηεινχλ έλα θνκκάηη δηαθσηηζκνχ, θαη ζαλ ηέηνην ζπλδέεηαη κε θάζε ινγήο 

θπζηθνθηινζνθηθέο ζεσξίεο. ην ηέινο φκσο ππνγξακκίδνπλ ηελ εζηθή κεηαζηξνθή 

θαη θαπρηνχληαη κάιηζηα κε θάηη απφ ηελ αηζρπιηθή επζέβεηα: ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

ηξεςηάδε, φηη ηάρα ηνλ είραλ ζπξψμεη ζηελ πνλεξή ηνπ πξάμε, απνθαιχπηνπλ βαζχ 
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172
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λφεκα (1548): έηζη θάλνπλ πάληα, φηαλ βιέπνπλ έλαλ λα βξίζθεηαη ζε ακαξησιφ 

πάζνο, γηα λα κάζεη ζηε ζπκθνξά ηνπ λα θνβάηαη ηνπο ζενχο.
173

 

Σν φηη νη Νεθέιεο, πνπ αξρηθά ελήξγεζαλ σο ζνθηζηηθέο ζεφηεηεο ηνπ σθξάηε, 

ζην ηέινο απνθαιχπηνληαη σο εθπξφζσπνη ηεο ζείαο δίθεο, ζεσξήζεθε πξφβιεκα ηνπ 

έξγνπ.  ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο θαηέδεημε ν Segal ην 1969, νη Νεθέιεο δίλνπλ 

αζαθείο ελδείμεηο γηα ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ηδηφηεηα απφ ηελ πξψηε ηνπο θηφιαο 

εκθάληζε. Δ απφιαπζή ηνπο γηα ηνλ θαζαξφ αέξα (257-290) έξρεηαη ζε  έληνλε 

αληίζεζε κε ην θιεηζηφ πεξηβάιινλ ηνπ Φξνληηζηεξίνπ (198 θ.εμ.). Παηέξαο ηνπο 

είλαη ν Χθεαλφο (277), θάζε άιιν παξά ζνθηζηηθή ζεφηεηα, θαη εμπκλνχλ ηελ Ώζήλα 

γηα ηνλ πινχην ησλ ενξηψλ ηεο πξνο ηνπο Οιπκπίνπο (299-313).  

Γηαηί φκσο ν Ώξηζηνθάλεο επέιεμε γη’ απηφ ην αληί-δηαλννπκελίζηηθν έξγν Υνξφ 

ησλ Νεθειψλ; Ο κεηέσξνο, αθ’ πςεινχ, ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αιαδνλεία. Ο Dover 

ππνζηεξίδεη φηη ν δηαλννχκελνο παξαδνζηαθά αζρνινχληαλ κε ηελ αζηξνλνκία θαη ηε 

κεηεσξνινγία, θαη ελδηαθεξφηαλ γηα αθεξεκέλεο έλλνηεο. Οη ιέμεηο κεηέσξνο, 

πεπνηῆζζαη θαη ἀλαπηεξῶζζαη ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαθνξηθά γηα ηελ αλαζθάιεηα, ηελ 

αβεβαηφηεηα θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ, θαη ζρεηίδνληαη κε ην άγλσζην, ην πλεπκαηηθφ, κε 

φια φζα δηαθξίλνληαη απφ ηελ θαλνληθή δσή. Γη’ απηφ νη πνηεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πςειφ χθνο ηαμηλνκνχληαη καδί κε ηνπο δηαλννπκέλνπο (331 θ.ε.) θαη παξηζηάλνληαη 

λα πεηνχλ ζηνλ αέξα (Δἰξήλε 827 θ.ε., Ὄξληζεο13).  

Ώπφ ηελ εμέιημε θαη ηελ θαηάιεμε ηνπ κχζνπ ηνπ έξγνπ θαίλεηαη πσο ν 

Ώξηζηνθάλεο δελ πηζηεχεη ζηνπο ζενχο ησλ ζνθηζηψλ, αιιά θαη ζηνπο δηθνχο ηνπ 

ζενχο, ηνπο ζενχο ηεο παξάδνζεο. Έηζη κπνξεί ζηελ αξρή λα παξνπζηάδεη ηηο 

Νεθέιεο σο ζενχο ησλ ζνθηζηψλ, αιιά ζην ηέινο θαίλεηαη πσο θαη απηέο θηλνχληαη 

απφ ην Αία, ν νπνίνο θαίλεηαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί σο φξγαλφ ηνπ, γηα λα απνθαιχςεη 

ηελ χβξε ησλ ζνθηζηψλ θαη λα θαπηεξηάζεη ηνπο αθειείο πνπ αθνινπζνχλ θαη 

αζπάδνληαη ηε δηδαζθαιία θαη ηα κνληέξλα θεξχγκαηά ηνπο. χκθσλα, ινηπφλ, κε 

απηή ηε ζεσξία νη Νεθέιεο κνηάδνπλ κε ηηο Βξηλχεο ησλ έξγσλ ηνπ Ώηζρχινπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Αία γηα ηελ ηηκσξία ησλ αζεβψλ θαη εθείλσλ πνπ ηνικνχλ 

λα δηαηαξάμνπλ ηελ θνηλσληθή ηζνξξνπία θαη ηελ εζηθή ηάμε. ην ηέινο ηνπ έξγνπ νη 

Νεθέιεο δελ θξχβνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ πνπ ηνπο 

έρεη αλαηεζεί απφ ην Αία θαη ηνλ πνηεηή.
174
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ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΧΜΙΚΟΣΗΣΑ 

 

Ώλ εμεηάζνπκε ηελ θσκσδία βάζεη ηεο έθβαζήο ηεο, νη Νεθέιεο  έρνπλ ζπληεζεί 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν κηαο αηζρχιεηαο ηξαγσδίαο. « ηαλ ν ίδηνο ν άλζξσπνο ξέπεη 

κε κεγάιε πξνζπκία πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ηφηε ζπκπξάηηεη θαη ν ζεφο (θαη ηνλ 

σζεί ζηε δπζηπρία)» -ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ ζενινγηθφ ππξήλα ηεο αηζρχιεηαο 

ηξαγσδίαο (Πέξζεο ζη.742) νη ζεφηεηεο Νεθέιεο παξαζχξνπλ ζηνλ δξφκν ηεο πηψζεο 

ηνλ ηξεςηάδε,  ν νπνίνο έρεη πεξηπέζεη ζε χβξε θαη άηε (ζη. 457-475). Με πνιχ 

δσεξά ρξψκαηα ηνπ πξνδηαγξάθνπλ ηελ επηηπρία θαη ην θχξνο πνπ ζα απνιακβάλεη 

κεηά ηελ επηκφξθσζή ηνπ απφ ηνλ σθξάηε (ζη.469-475):
175

 

Τπφ ηελ έλλνηα αθξηβψο ηεο αηζρχιεηαο ζενινγίαο ν ηξεςηάδεο αθνχ πξψηα 

πεξηέπεζε ζε χβξε, θηάλεη ζην ζεκείν λα θαηαλνήζεη ην ζθάικα ηεο πξάμεο ηνπ. Ο 

Ώξηζηνθάλεο εληνχηνηο δελ θιείλεη ηελ θσκσδία ηνπ κε απηήλ ηελ δηαπίζησζε. Ο 

ήξσαο ηνπ ελεξγεί κάιηζηα αθφκε κηα θνξά. Μεηέξρεηαη βία ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ 

αηζρχιεηα αξρή -«φπνηνο έπξαμε πξέπεη θαη λα ππνθέξεη» (Ἀγακέκλσλ ζη.1564)- ζα 

πξνθαιέζεη αλαπφθεπθηα θαηλνχξηα ζπκθνξά.
176

 

Μνινλφηη, ινηπφλ θάπνηνο κπνξεί λα ληψζεη απνζηξνθή βιέπνληαο ηνλ αθινηζκό 

ηνπ ηξεςηάδε, πνπ ζε θξίζε καληθήο εθδίθεζεο θαηαζθάπηεη θαη ππξπνιεί ην 

ζσθξαηηθφ θξνληηζηήξην ζηελ ηειεπηαία ζθελή ηνπ έξγνπ, πξέπεη σζηφζν λα 

επηζεκαλζεί φηη ηα γειαζηηθά ζθψκκαηα ηνπ πνηεηή ζηνρεχνπλ θπξίσο ζην λα 

πξνεηδνπνηήζνπλ ηνπο Ώζελαίνπο ζεαηέο γηα ην ρανηηθφ θελφ πνχ ελεδξεχεη κπξνζηά 

ηνπο κέζα ζην νπνίν θηλδπλεχνπλ  αλά πάζα ζηηγκή λα δηνιηζζήζνπλ, εάλ 

παξακειήζνπλ ηηο παηξνγνληθέο παξαδφζεηο ηνπο θαη ελδψζνπλ ζηνπο ιεπηφηαηνπο 

ιήξνπο ησλ ζνθηζηψλ θαη ζηα ρξεζηκνζεξηθά ηεξηίπηα ηνπ Άδηθνπ Λφγνπ.
177

 

Δ αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη εζηθήο θξίζεο ηεο Ώζήλαο ζηηο 

θσκσδίεο ηνπ Ώξηζηνθάλε δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην θεληξηθφ ζέκα.    Σν 

παξειζφλ, νη παιηέο θαιέο κέξεο, ε λίθε επί ησλ Πεξζψλ ζηνλ Μαξαζψλα ην 490 

(Νεθέιεο ζη.986) αληηδηαζηέιινληαη πξνο ηελ παξαθκή ηελ νπνία  πξνθάιεζε ε 

ζνθηζηηθή. ηελ παιαηφηεξε πνιεκηθή αξεηή πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηα 

αηηζάζεπηε δσηηθφηεηα, αληηζηνηρεί ε απέξηηηε θαη ιηηή κνπζηθή. Θεκέιηνο ιίζνο 
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απηήο ηεο αμηφκαρεο, ηππηθά αζελατθήο ζηάζεο απνηειεί ν νξζφο ηξφπνο 

δηαπαηδαγψγεζεο ησλ λέσλ, ε παιηά, παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε (ζη.961), ε νπνία 

κεηαηξέπεη ηνπο λεαξνχο ζε πνιίηεο πνπ ζέβνληαη ηελ παξάδνζε (ζη.968) θαη 

γλσξίδνπλ ηη ηνπο αλήθεη θαη ηνπο αξκφδεη θαη πνπ δελ επηρεηξνχλ ηίπνηα 

απεξίζθεπηα (ζη.962)· πνιίηεο, δειαδή, νη νπνίνη είλαη αθνζησκέλνη ζην 

παξαδνζηαθφ εθπαηδεπηηθφ ηδεψδεο ηνπ νξζνχ κέηξνπ, ηεο ζσθξνζύλεο.
178

 

Βίλαη επίζεο ζαθέο φηη ν Ώξηζηνθάλεο εμνηθεηψζεθε κε επξχ θάζκα θηινζνθηθψλ 

θαη επηζηεκνληθψλ ζπζηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζξεζθεία, ηε κεηεσξνινγία, ηε 

γξακκαηηθή, ηε ξεηνξηθή θ.ι.π., γηα λα γξάςεη ηηο Νεθέιεο. Έηζη θαη απηφο, φπσο θαη 

ν Υνξφο ηνπ, παίξλνπλ κηα κνξθή ζνθηζηηθήο γνεηείαο, γηα λα δηαθσκσδήζνπλ ηε 

ζχγρξνλε θηινζνθία. Ώλ δελ ην είρε θάλεη απηφ, δε ζα  είραλ γξαθεί νη Νεθέιεο νχηε 

ζα είρε θαεί ην Φξνληηζηήξην:  ζην θάησ θάησ, ν ίδηνο  έθαλε ηνλ αδχλαην ιφγν 

δπλαηφηεξν θη έζηεηιε έλα λεαξφ ζηνλ αλζφζπαξην δξφκν ηεο θηινζνθίαο. πλεπψο, 

ν Ώξηζηνθάλεο  είλαη ακθηιεγφκελν άηνκν ζην θείκελν, πνπ εθζεηάδεη θαη 

ηαπηφρξνλα γεινηνπνηεί ηε θηινζνθηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη είδακε φηη απηή ε 

ακθηιεγφκελε θχζε δηαηεξείηαη θαη ζηελ παξάβαζε, φηαλ παξνπζηάδεη ηνλ  εαπηφ 

ηνπ σο θάηνρν απηψλ αθξηβψο ησλ ηδηνηήησλ πνπ, φπσο ιέλε, θαζηζηνχλ ηφζν 

επηθίλδπλν ηνλ νθηζηή.  

Οπνηνδήπνηε θαηλνκεληθά απιντθφ «κήλπκα» φηη ν σθξάηεο θαη ε παξέα ηνπ 

ζπληζηνχλ απεηιή γηα ηελ Ώζήλα θαη ηε ζξεζθεία ηεο, ε νπνία απεηιή δηθαίσο 

ηηκσξείηαη απφ ηνπο ζετθνχο εθπξνζψπνπο, θαηαξξέεη φρη κφλνλ επεηδή νη 

ραξαθηήξεο πνπ θέξνπλ νλφκαηα πξαγκαηηθψλ πξνζψπσλ δηαθέξνπλ απφ ηελ 

«πξαγκαηηθφηεηα»,  κε απνηέιεζκα λα είλαη θαη ν σθξάηεο κείδσλ παξαπνίεζε ηνπ 

πξνηχπνπ, αιιά θπξίσο επεηδή ε εζηθή ππφζηαζε φισλ ησλ ραξαθηήξσλ είλαη 

δηθνξνχκελε θαη ν ίδηνο ν πνηεηήο ραξαθηεξίδεηαη φηη πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηνπο 

νθηζηέο, παξά ηνπο «ζπλεζηζκέλνπο»  αλζξψπνπο ηνπ θνηλνχ.
179

 

Έηζη, αλ ζέινπκε, λα ειεεηλνινγήζνπκε ηνλ Ώξηζηνθάλε, πνπ δελ πξνζπάζεζε λα 

ληψζεη ηελ πην βαζηά ζεκαζία ηνπ ζσθξαηηθνχ δαηκφληνπ νχηε ηελ απέξαληε αγάπε 

ηνπ ζνθνχ γηα ηελ παηξίδα ηνπ, κπνξνχκε λα ηνπ θαηαινγίζνπκε αληηδξαζηηθφηεηα 

θη αδηαθνξία. Μα φρη- φπσο ππάξρεη ε ηάζε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπγγξαθείο- λα 

αξλεζνχκε νιφηεια ηε γλεζηφηεηα ηνπ σθξάηε ηνπ.  
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Μηα ρξνλνινγηθή ιεπηνκέξεηα καο θάλεη σζηφζν θαηάπιεμε, γηαηί θάζε άιιν 

είλαη παξά θνιαθεπηηθή γηα ηνλ θσκσδηνγξάθν. Σνλ θαηξφ πνπ γξάθνληαλ νη 

Νεθέιεο, ν σθξάηεο θαληάξνο κε ην γπιηφ  ζηελ πιάηε, δηαθέληεπε ηελ παηξίδα ηνπ 

ζηηο θαθνηνπηέο ηεο ΐνησηίαο, ελψ ν Ώξηζηνθάλεο θαζφηαλ ζπίηη ηνπ θη έγξαθε, 

θνξησκέλνο κε πλεπκαηηθέο κνλάρα αγσλίεο...Δ κάρε ζην Αήιην έγηλε ζσζηά ην 

θαινθαίξη ηνπ 424. Ννκίδσ πσο αλ ππάξρεη θάηη ην απάλζξσπν θαη κηθξφ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Ώξηζηνθάλε είλαη ζίγνπξα απηφ. Ο άκαρνο θσκσδηνγξάθνο 

ζατηεχεη ηνλ εξσηθφ θηιφζνθν- πνπ δελ είλαη δα θαη θαλέλαο θηινπφιεκνο εγέηεο κα 

απιφο θαληάξνο- κε ηε δηθαηνινγία πσο ν ηειεπηαίνο απηφο απνκαθξχλεη ηνπο λένπο 

απφ ηα παηξησηηθά ηδαληθά ηνπ Ώηζρχινπ θαη ησλ Μαξαζσλνκάρσλ. Κη νη ζεαηξηθέο 

ζαΎηεο  αθνλίδνληαη ζε κηα ζηηγκή, πνπ ν δχζηπρνο θαηεγνξνχκελνο είλαη πνιχ πην 

αηζρπιηθφο θαη πνιχ πην καξαζσλνκάρνο απ’ φ, ηη ν άθαξδνο θαηήγνξφο ηνπ.
180

 

Ο Φεηδηππίδεο, αθνχ «κνξθσζεί» απφ ηνλ  Άδηθν Λφγν ηνπ «σθξάηε», είλαη 

πξνζπκφηαηνο λα αληηθαηαζηήζεη ην θχξνο ησλ παξαδνζηαθψλ λφκσλ κε ηε δηάθξηζε 

ηνπ λόκνπ απφ ηε θύζηλ, βαζηθή ζέζε ησλ ζνθηζηψλ (Νεθ. 1421-1424):  

Οὔθνπλ ἀλήξ ὁ ηφλ λφκνλ ζείο ηνῦηνλ ἦλ ηφ πξῶηνλ  

ὥζπεξ ζχ θἀγψ, θαί ιέγσλ ἔπεηζε ηνχο παιαηνχο;  

Ἧηηφλ ηη δῆη’ ἔμεζηη θἀκνί θαηλφλ αὖ ηφ ινηπφλ  

ζεῖλαη λφκνλ ηνῖο πἱέζηλ, ηνχο παηέξαο ἀληηηχπηεηλ; 

Μηα επνρή λεσηεξηθφηεηαο αλαζεσξεί ηελ παξάδνζε, βιέπεη κε θξηηηθή καηηά 

ηνπο θαλφλεο ηεο θαη ηνπο ηξνπνπνηεί. ηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο δηαθξίλεηαη πσο ν 

ζρεηηθηζκφο θαη ε ζεσξία ηεο δηάθξηζεο θύζεη-λόκσ ησλ ζνθηζηψλ κεηαιιάρζεθαλ 

ζε δηθαηνιφγεζε ηεο αλεζηθφηεηαο. Οη δηαλννχκελνη ινηπφλ κε ηνπο λεσηεξηζκνχο 

ηνπο ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ εθζξφληζε ηεο παξάδνζεο, θάηη πνπ κπνξνχζε ζ’ έλα 

θσκηθφ πιαίζην λα θηάζεη ζηα άθξα: ζην μπινθφξησκα ησλ γνληψλ απφ ηα παηδηά 

ηνπο. Ο άγλσζηνο ζπγγξαθέαο ησλ Γηζζῶλ Λόγσλ ζηα πιαίζηα κηαο ξεηνξηθήο 

άζθεζεο γηα ηε ζρεηηθφηεηα ηεο αιήζεηαο, επηρεηξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ άπνςε φηη ην 

δίθαην θαη ην άδηθν ηαπηίδνληαη. ε κηα ηέηνηα επνρή ν ζρεηηθηζκφο ησλ ζνθηζηψλ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη πξφζρεκα γηα ηε δηθαηνιφγεζε ηεο αλεζηθφηεηαο.  

Ο ίδηνο ν «θαθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ηξεςηάδε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνθχγεη ηα 

ρξέε, νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ θξνληηζηεξίνπ, ζηελ απνπνκπή ηνπ σθξάηε θαη 

ησλ επλννχκελψλ ηνπ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πίζηεο ζηνλ Αία θαη ηνπο 
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Οιχκπηνπο ζενχο. Σν θφζηνο γηα ηνλ ηξεςηάδε ζα είλαη ζρεηηθά κεγάιν, θπξίσο σο 

πξνο ηελ, απφ θηινζνθηθή άπνςε, δηθαηνινγεκέλε θαθνκεηαρείξηζε απφ ην γην ηνπ., 

αιιά ζα απνβεί επσθειέζηαην γηα ηελ  πφιε, φθεινο πνιχ ζπνπδαηφηεξν απφ ην 

αηνκηθφ. Έηζη ην έξγν θαηαιήγεη ζε παξάδνμν: νη νθηζηέο θαη ηα ζπζηήκαηά ηνπο 

εκθαλίδνληαη σο θάηη πνπ θάζε πξαγκαηηθφο Ώζελαίνο ζα απέξξηπηε, ηαπηφρξνλα 

φκσο ε θαηαζηξνθή ηνπο θαίλεηαη λα είλαη αδχλαηε, ρσξίο ηελ ελαζρφιεζε κ’ απηά. 

Τπάξρεη θαη έλα άιιν ζεκείν· αλ εθ πξψηεο φςεσο, ε θαηαζηξνθή ηνπ 

Φξνληηζηεξίνπ είλαη θαιφ γηα ηελ πφιε, κεηά απφ ζθέςε ζα κπνξνχζε θαλείο λα 

ηζρπξηζηεί φηη ε ρξήζε βίαο ελαληίνλ φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ επηρεηξήκαηα θαη πεηζψ, 

δελ είλαη ρσξίο πξνβιήκαηα, αθνχ αληίθεηηαη ζηε ζεκαζία πνπ απέδηδαλ  νη Ώζελαίνη 

ζην δηάινγν σο κέζν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. Κη απηφ ζπκίδεη πνιιέο θνξέο 

πεξηπηψζεηο, ζηελ ηξαγσδία θαη αιινχ, φπνπ ε πεηζψ παξνπζηάδεηαη πην πνιηηηζκέλε 

κέζνδνο απφ ηε βία. Μπνξεί λα ιερζεί φηη ν Ώξηζηνθάλεο απάληεζε ζηνπο νθηζηέο  

κε ιφγνπο, αιιά κε ιφγνπο, ζηνπο  νπνίνπο είλαη εγγεγξακκέλε κηα πξάμε βίαο.       

Πξάγκαηη, ε βία είλαη δηάρπηε ζην ηέινο ηνπ έξγνπ, κε ηηο επηζέζεηο ηνπ 

ηξεςηάδε ζηνπο δαλεηζηέο θαη ζην Φξνληηζηήξην, θαη ηηο επηζέζεηο ηνπ Φεηδηππίδε 

ελαληίνλ ηνπ (θαηά εηξσληθφ ηξφπν φιεο απνηεινχλ αληίδξαζε ζηελ ελαζρφιεζε κε 

ηε θηινζνθηθή δηδαθηηθή). Ώλ καο ζπγθινλίδεη ε θαθνκεηαρείξηζε ηνπ ηξεςηάδε απφ 

ην γην ηνπ, δε ζα έπξεπε λα καο ζπγθινλίζεη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηξεςηάδε πξνο 

ηνλ σθξάηε; Πξέπεη λα είλαη ε βία απάληεζε ζηηο πξνθιήζεηο ηεο θηινζνθίαο;
181

 

Αελ είλαη ηπραίν φηη ζηελ αλαζεσξεκέλε εθδνρή ηνπ έξγνπ πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα 

καο ε ηειεπηαία ζθελή δελ θνξπθψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ ζπλήζε αξηζηνθαληθή 

ηαθηηθή, ζε ζπκπνζηαθή επσρία ή αθφκε θαη γακήιην παλεγπξηζκφ, αιιά ζθνπίκσο 

θαηαθιείεηαη κε αλψθειεο πξάμεηο θηιέθδηθεο ερζξνπάζεηαο εθ κέξνπο ελφο 

ειηθησκέλνπ Ώζελαίνπ πνιίηε- ν νπνίνο, θαη’ αλαινγίαλ πξνο ηνλ απεγλσζκέλν 

παηέξα ζηνπο Γαηηαιῆο, ζπλεηδεηνπνηεί, καηαίσο φκσο θαη θαζπζηεξεκέλα, ηελ 

δηαζηξεβισηηθή δχλακε ηεο ζηξεςφδηθεο ξεηνξηθήο θαη ηελ ηξνκεξή βιαπηηθφηεηα 

ησλ ιεπηψλ θαη δηεζκηιεπκέλσλ ιφγσλ ησλ ζνθηζηψλ.       

Πξνδήισο, ν Ώξηζηνθάλεο δελ επηζπκεί λα εμσξαΎζεη ηελ εηθφλα ησλ 

ζπληεξεηηθφηεξσλ ζπκπνιηηψλ ηνπ, νχηε βεβαίσο λα απνδπζεί ζε ''άγνλν αγψλα'' 

ελαληίνλ ηνπ σθξάηε σο ππνθηλεηή ηεο έθιπηεο αζελατθήο λενιαίαο. Ώληηζέησο, ζα 

κπνξνχζακε  λα ππνζηεξίμνπκε φηη κε ηελ απνηξφπαηε ηδίσο απηή εηθφλα ηεο 
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θαηάζθαςεο θαη ππξπφιεζεο ηνπ ζνθηζηηθνχ θξνληηζηεξίνπ θηάλεη, ζα ιέγακε, ζην 

πξέκλνλ ηνπ πξάγκαηνο, δηφηη κε νμπδέξθεηα ζπιιακβάλεη θαη αξηζηνηερληθά 

απεηθνλίδεη ηελ δεηλή ακεραλία ησλ Ώζελαίσλ ελψπηνλ ελφο ηζηνξηθνχ κεηαηρκίνπ, 

πνπ ππνθξχπηεη θηλδχλνπο, αιιά παξάιιεια θαίλεηαη φηη ππφζρεηαη κηα ιακπξφηεξε 

επνρή γηα ηελ πφιε. Σα αδπζψπεηα δηιήκκαηα εθείλσλ ησλ απνθξάδσλ εκεξψλ 

εγγξάθνληαη έληνλα ζην ζψκα ηνπ έξγνπ. Ο Ώξηζηνθάλεο άιισζηε ζα απνδεηρζεί 

πξνθεηηθφο, φηαλ κε ραξαθηεξηζηηθή επηθχιαμε πξνζπειάδεη ηελ ελ πνιινίο 

αζηήξηθηε αηζηνδνμία ησλ πνιηηηθψλ ηαγψλ, νη νπνίνη ζπρλά εθκεηαιιεχνληαλ πξνο 

ίδηνλ φθεινο ηνλ παηξησηηθφ παικφ θαη ηελ εζληθηζηηθή έμαξζε ησλ Ώζελαίσλ ελ 

κέζσ κηαο θαηαζηξνθηθήο πνιεκηθήο ζχξξαμεο.
182

 

Άιισζηε, νη άλζξσπνη απηνί απέδεημαλ, απνηπγράλνληαο λα εθηηκήζνπλ ηηο 

πξψηεο Νεθέιεο, φηη δελ είλαη νη πιένλ ελδεδεηγκέλνη θξηηέο σο πξνο ηε ζέζε κηαο 

θηινζνθηθήο δηακάρεο ζ’ έλα θξάηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζα ηνπο ραξαθηήξηδε 

θαλείο ειάρηζηα θαιχηεξνπο απφ ηνλ ηξεςηάδε, ηνλ εθπξφζσπφ ηνπο:  ε ζηάζε ηνπο 

πξνο ηηο Νεθέιεο (πξψηε έθδνζε) θαη ε ζηάζε ηνπ ηξεςηάδε πξνο ηε δηδαζθαιία ηνπ 

σθξάηε ήηαλ κία θαη ε απηή, θαη ε ήηηα ηνπ Ώξηζηνθάλε απφ «θαξαγθηφδεδεο»  

(523-5)  δελ θαίλεηαη δηαθνξεηηθή απφ ηνπ σθξάηε ζηα ρέξηα ηνπ «αγξνίθνπ».
183

 

 

ΚΔΦΔΙ ΠΑΝΧ ΣΙ ΚΡΙΔΙ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΦΑΝΗ    

 

Ο Ώξηζηνθάλεο ρξεζηκνπνηεί ηελ θσκηθή ζθελή, γηα λα δψζεη πνιηηηθά καζήκαηα 

ζηνπο Ώζελαίνπο. Καη  δε δηζηάδεη λα ρηππήζεη φινπο ηνπο δπλαηνχο ηεο επνρήο, 

αξρίδνληαο απφ ηνλ Πεξηθιή, ηνλ Κιέσλα, ηνλ Τπέξβνιν, ηνλ Κιενθψληα, ηνλ 

Κέθαιν θ.ά. θαζψο θαη ην ζηξαηεγφ Λάκαρν, ζχκβνιν ησλ θηινπφιεκσλ 

παιιεθαξάδσλ. ινη απηνί θαη άιινη πνιινί παξεπιάλνπλ κπξνζηά ζηνπο ζεαηέο θαη 

ν πνηεηήο βξίζθεη ηελ επθαηξία λα ηνπο ξίμεη θάπνην πηθξφ πείξαγκα.  

Σν ζέαηξν ήηαλ ινηπφλ γηα ηνλ Ώξηζηνθάλε έλα βήκα ή θαη έλαο άκβσλαο, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ απνζηνιή ηνπ: λα δηδάμεη ην θαιφ. Ώπηφο ήηαλ ν ζθνπφο ηνπ, 

ζχκθσλα κε φζα ιέεη ν ρνξφο ζηνπο Ἀραξλῆο:  «Με ηα έξγα ηνπ ν πνηεηήο έγηλε αηηία 

πνιιψλ θαιψλ θαη ζαο έδεημε πψο δηνηθνχληαη δεκνθξαηηθά νη δήκνη. Έηζη θαη απφ 

ηηο ζπκκαρηθέο πφιεηο ζα έξζνπλ, θέξνληαο ηα δνζίκαηά ηνπο, γηαηί ζέινπλ λα 
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γλσξίζνπλ ηνλ πνηεηή, ηνλ άξηζην, πνπ θηλδπλεχεη, γηα λα πεη ζηνπο Ώζελαίνπο ηα 

ζσζηά. Δ θήκε γηα ηελ ηφικε ηνπ έθηαζε ηφζν καθξηά, ψζηε, φηαλ ν ΐαζηιηάο ησλ 

Πεξζψλ δέρηεθε ηνπο πξεζβεπηέο ησλ παξηηαηψλ, ηνπο ξψηεζε πξψηα πνηνη 

θπξηαξρνχλ ζηε ζάιαζζα θαη έπεηηα ζε πνηνπο αλήθεη ν πνηεηήο απηφο πνπ ιέεη 

πνιιά δπζάξεζηα, γηαηί, βέβαηα, φπνηνη έρνπλ ηέηνην ζχκβνπιν, ζα γίλνπλ θαιχηεξνη 

θαη ζα ληθήζνπλ ζηνλ πφιεκν. »  

Σν βέβαην είλαη πσο κε φιε ηελ πξνζηαζία πνπ έδηλαλ νη λφκνη ζηνπο 

θσκσδηνγξάθνπο δελ ήηαλ ρσξίο θηλδχλνπο νη πξνζσπηθέο επηζέζεηο ζηε ζθελή, θαη ν 

ίδηνο ν Ώξηζηνθάλεο θηλδχλεςε. 

ηελ Δἰξήλε ν Ώξηζηνθάλεο ζπζηήλεη ζηνπο Ώζελαίνπο λα κελ μεράζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ηνπο πξφζθεξε. Καη ζηηο Σθῆθεο πιέθεη ν ίδηνο ην παλεγπξηθφ ηεο 

δφμαο  ηνπ. «Ο πνηεηήο κε θξφλεκα Δξαθιή φξκεζε ελάληηα ζηνπο κεγάινπο θαη 

αγσλίζηεθε κε απηφλ πνπ έρεη δφληηα θαξραξία θαη κάηηα ηεο εηαίξαο Κχλλαο, (ηνπ 

Κιέσλα) ελψ γχξσ  ηνπ εθαηφ νιέζξηνη θφιαθεο ηνπ έγιπθαλ ην θεθάιη… Αε 

θνβήζεθε απηφ ην βξσκεξφ ηέξαο, νχηε εμαγνξάζηεθε κε δψξα, φκσο γηα ην ραηίξη 

ζαο πνιεκά θαη ηψξα… Ώιιά κε φιε ηελ ππεξνρή ηνπ εζείο δελ ηνλ εθηηκήζαηε 

ακέζσο… ην κέιινλ φκσο ζα πξέπεη λα πεξηπνηείζζε ηνπο πνηεηέο πνπ παζρίδνπλ λα 

ζαο πνπλ θάηη θαηλνχξην θαη  λα θπιάηε ζην κπαιφ ζαο ηα λνήκαηά ηνπο».   

Ήηαλ άιισζηε παιηά ζπλήζεηα νη πνηεηέο λα θαπρηνχληαη κπξνζηά ζην θνηλφ, απφ 

ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ. ηνπ χκλν ηνπ πξνο ηνλ Ώπφιισλα ν κεγάινο επηθφο ξσηά ηα 

θνξίηζηα ηεο Αήινπ  πνην πνηεηή πξνηηκνχλ θαη φιεο καδί απαληνχλ: « Βίλαη έλαο 

ηπθιφο, πνπ κέλεη ζηελ ηξαρεηά Υίν. Σα ηξαγνχδηα ηνπ είλαη πάληα ηα θαιχηεξα.». 

πλήζεηα αθφκα ήηαλ ζηελ «παξάβαζε» νη θσκσδηνγξάθνη λα εγθσκηάδνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο, λα θνιαθεχνπλ ην θνηλφ θαη λα θαηεγνξνχλ ηνπο άιινπο 

αληαγσληδφκελνπο πνηεηέο. Ο Ώξηζηνθάλεο δελ θάλεη εμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ θαλφλα. 

« Μα ην Αηφλπζν ιέεη, πνπ κε αλέζξεςε, ζα ζαο πσ, σ ζεαηέο, ειεχζεξα  ηελ αιήζεηα.   

Βγψ, ηέηνηνο άλζξσπνο θαη πνηεηήο δελ θνκπάδσ, νχηε πξνζπαζψ λα ζαο μεγειάζσ 

μαλαθέξλνληαο ηα ίδηα ζηε ζθελή δχν θαη ηξεηο θνξέο, αιιά ζαο δίλσ πάληα 

θαηλνχξηα πξάγκαηα θαη επηηπρεκέλα. Καη αλ κέλεηε επραξηζηεκέλνη κε κέλα θαη κε 

ηηο θσκσδίεο κνπ ε θξίζε ζαο ζα απνδεηρηεί ζην κέιινλ ζσζηή».  

ΐέβαηα ν Ώξηζηνθάλεο, ζα αιεζηλφο Ώζελαίνο, έρεη ηελ εηξσλεία πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνπο δηαλννχκελνπο ηεο επνρήο ηνπ θαη πξνπάλησλ ην σθξάηε. Κάησ 

φκσο απφ ηνπο παξαινγηζκνχο ηεο θαληαζίαο ηνπ πνηεηή βιέπνπκε ην ζηνραζηηθφ 

θξηηή, κηα θηινζνθία πηθξή, ηε ιχπε γηα ηελ παηξίδα ηνπ πνπ πάεη ζηελ θαηαζηξνθή. 
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Καη πέξα απφ ηα αζηεία ηνπ ν πνηεηήο καο δείρλεη κηα ψξηκε ζθέςε, πνπ βέβαηα δελ 

ηελ αλαπηχζζεη ζπζηεκαηηθά.   

Ώιιά νη θσκσδίεο ηνπ Ώξηζηνθάλε είλαη πξνπάλησλ έξγα πνηεηή. Αελ πξέπεη  

ινηπφλ λα αλαδεηήζνπκε ζ’ απηά ηελ έθθξαζε θάπνηνπ δφγκαηνο. Βίηε πξφθεηηαη γηα 

πνιηηηθή, είηε γηα θηινζνθία, είηε γηα ζξεζθεία, είηε γηα ινγνηερλία ν Ώξηζηνθάλεο 

δελ  είρε έλα νξηζκέλν θνηλσληθνπνιηηηθφ ζρέδην, φπσο π.ρ. ζηελ επνρή καο ν 

Μπέξλαξ σ, ζαλ ηδαληθφ γηα λα θξίλεη ηα δηάθνξα δεηήκαηα. Βίρε κεξηθέο  γεληθέο 

ηδέεο θαη άθελε ηε θαληαζία ηνπ λα εθδειψλεηαη ειεχζεξα, ρσξίο δνγκαηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. Άιισζηε φηαλ ηα πξφζσπα γίλνληαη ζπκβαηηθά κεγάθσλα ηδεψλ θαη 

φρη άηνκα κε αληηθάζεηο, αηζζήκαηα θαη πάζε, παχνπλ λα είλαη θαη θπζηθά.  

Θα είρακε ιαζεκέλε ηελ εηθφλα ησλ πξνζψπσλ πνπ έδξαζαλ ζηελ Ώζήλα ηελ 

επνρή ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, αλ βαζηδφκαζηε κφλν ζηελ καξηπξία ηνπ 

Ώξηζηνθάλε. Θα είρακε απαηειή εληχπσζε γηα ην σθξάηε, ρσξίο ηνπο δηαιφγνπο 

ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Ξελνθψληα. Σνλ θαηεγνξεί  ν Ώξηζηνθάλεο πσο θάλεη ηνπο 

λένπο ζνθηζηέο θαη άκαρνπο. Καη φκσο, φηαλ ν πνηεηήο έγξαςε ηηο Νεθέιεο, ν 

σθξάηεο πνιεκνχζε ζηε ΐνησηία ζαλ απιφο ζηξαηηψηεο. Καη δελ είλαη βέβαην πσο ν 

Ώξηζηνθάλεο πνιέκεζε ή ππεξέηεζε θαλ ζην ζηξαηφ.
184

 

Οη θαηεγνξίεο φκσο ηνπ Ώξηζηνθάλε ελαληίνλ ηνπ σθξάηε φζν θαη αλ 

παξνπζηάδνληαη κε ηε ζπλεζηζκέλε ζηηο θσκσδίεο ππεξβνιή, θξίλνληαη φρη κφλν έμσ 

απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη άδηθεο. Αελ είλαη αξθεηή ε δηθαηνινγία πσο ν 

Ώξηζηνθάλεο δεηνχζε πξφζσπα θαη ζέκαηα, γηα λα δηαζθεδάζεη ην θνηλφ. Σν 

πηζαλφηεξν είλαη πσο ν πνηεηήο, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ, 

δελ θαηάιαβε ην βαζχηεξν πλεχκα ηνπο.    

Ώπφ ηελ Απνινγία φκσο ηνπ σθξάηε θαίλεηαη πσο αιεζηλά ε δίθε ηνπ άξρηζε κε 

ηηο Νεθέιεο. ’  απηήλ ν σθξάηεο ππνζηεξίδεη πσο ν ιαφο είρε ιαζεκέλε αληίιεςε 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ, γηαηί ηνπ παξνπζίαζαλ θάπνην σθξάηε, άλζξσπν ζνθφ, πνπ 

δεηά λα κάζεη ηη γίλεηαη ζηνλ νπξαλφ ή ζηα βάζε ηεο γεο θαη πνπ κπνξεί λα εκθαλίζεη 

ην άδηθν ζαλ δίθαην. Δ πξαγκαηηθή αηηία ηεο πίθξαο κνπ  είλαη ινηπφλ ε θσκσδία ηνπ 

Ώξηζηνθάλε, πνπ κε παξνπζίαζε λα πεξπαηψ ζηνλ αέξα, μεθνπξλίδνληαο ρίιηεο 

παξαδνμνινγίεο, αλ θαη είκαη νιφηεια μέλνο ζ’ απηέο.   

Ο Ώξηζηνθάλεο είρε ηε  γλψκε πσο ν θηιφζνθνο θέξλεη «θαηλά δαηκφληα»                  

ζηελ πφιε, αθνχ βάδεη ζην ζηφκα ηνπ καζεηή ηνπ Φεηδηππίδε, απηά ηα ιφγηα: «  Ση 
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επράξηζην κε πξάγκαηα λα δεηο θαηλνχξηα θαη έμππλα θαη λα πεξηθξνλείο ηνπο λφκνπο 

πνπ έρεη ε πφιε». Καη φκσο ν σθξάηεο δε ζέιεζε λα θχγεη απφ ηε θπιαθή, φπσο 

ηνπ πξφηεηλαλ, θαη ήπηε ην θαξκάθη, γηα λα κελ παξαβεί απηνχο ηνπο λφκνπο.   

Σν βέβαην είλαη πσο γχξσ απφ ην σθξάηε, φπσο θαη γχξσ απφ ηνπο  ζπνπδαίνπο 

ζνθηζηέο, καδεχνληαλ πιήζνο απφ λένπο, γηα λα αθνχζνπλ ηα  ιφγηα ηνπ.  Ο 

σθξάηεο έκνηαδε ινηπφλ ζαλ δάζθαινο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηνπ. Καη επεηδή 

αξθεηνί απφ απηνχο ήηαλ παηδηά ησλ πινπζηνηέξσλ νηθνγελεηψλ, ήηαλ θπζηθφ νη 

πνιινί λα λνκίδνπλ πσο ν θηιφζνθνο πιεξσλφηαλ γηα ηα καζήκαηά ηνπ, φπσο θαη νη 

ζνθηζηέο.  

Ο σθξάηεο δε δερφηαλ πιεξσκή, αιιά ν Ώξηζηνθάλεο θαηεγνξεί θαη απηφλ 

φπσο ηνπο ζνθηζηέο πνπ έπαηξλαλ ρξήκαηα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο. εκαζία έρεη 

φκσο πξνπάλησλ ην πεξηερφκελν ηεο. ε έλα ρνξηθφ ησλ Οξλίζσλ ν Ώξηζηνθάλεο 

κηιά γηα έλα βάιην φπνπ ν σθξάηεο, θαθνπιπκέλνο, νδεγεί ηηο ςπρέο.  

Ώπηά ηα ιίγα ιφγηα  δε καο παξνπζηάδνπλ κφλν ην εμσηεξηθφ ηνπ θηιφζνθνπ αιιά 

καο δείρλνπλ θαη ηελ επίδξαζε πνπ είρε ζηνπο καζεηέο ηνπ. Ο σθξάηεο ήηαλ νδεγφο 

ςπρψλ, φπσο ν «ςπρνπνκπφο» Βξκήο. Σνπο κπνχζε ζηε ζεία ειπίδα ηεο αζαλαζίαο, 

γηαηί πίζηεπε πσο έρεη ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ η’ αγαζά ηεο πξφζθαηξεο δσήο, 

πνπ πεξηθξνλνχζε επηδεηθηηθά. Γη’ απηφ πνιινί καζεηέο ηνπ δελ θξφληηδαλ ην θνξκί 

ηνπο. σθξάηηδαλ φπσο ιέεη ν Ώξηζηνθάλεο. Ώπηφ δελ γηλφηαλ βέβαηα κε ηνπο 

θνκςνχο γιεληδέδεο, ζαλ ηνλ Ώιθηβηάδε, ην Υαξκίδε θαη ηνλ Ώδείκαλην, πνπ ήηαλ 

καζεηέο ηνπ σθξάηε, φρη γηαηί ελδηαθέξνληαλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ, αιιά ήζειαλ λα κάζνπλ κφλν ηελ ηέρλε ηνπ ιφγνπ, ηε δηαιεθηηθή ηνπ.
185

 

Ο Ώξηζηνθάλεο, κηιψληαο γηα ηελ Ώζήλα θαη γηα ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ, 

θαηαπηάλεηαη κε ζέκαηα πνπ επαλαιακβάλνληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη ζε φιεο ηηο 

επνρέο, γηαηί αθνξνχλ ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε. Γη’ απηφ ην 

έξγν ηνπ κέλεη αζάλαην θαη πάληα επίθαηξν κε ηελ παξάζηαζε ησλ θσκσδηψλ θαη κε 

ηηο παξσδίεο ηνπο. Καηαπηάλεηαη κε ζνβαξά πξνβιήκαηα, φπσο ν πφιεκνο θαη ε 

εηξήλε, ε αλάγθε ησλ θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε νξγάλσζε ηεο δεκνθξαηίαο, ε 

ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία, πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα ηνπ έξσηα 

θαη ηνπ γάκνπ θαη καδί κε ηα πξνβιήκαηα πνπ γελλά ε νηθνγελεηαθή ζπκβίσζε. Καη 

γεληθά παξ’ φιε ηνπο ηελ αηηηθή κνξθή ηα πξφζσπα ηνπ Ώξηζηνθάλε είλαη θαηαλνεηά 

θαη ελδηαθέξνπλ ηνπο αλζξψπνπο φισλ ησλ επνρψλ.  

                                                           
185
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Μεηά ηνλ κεξν θαη ηνλ Πίλδαξν, ν Ώξηζηνθάλεο είλαη ν πινπζηφηεξνο ζε 

ζρφιηα αξραίνο Έιιελαο ζπγγξαθέαο. Υάξε ζε απηά ηα ζρφιηα θαηαιαβαίλνπκε 

θαιχηεξα ηνλ πνηεηή, ελψ αιιηψο πνιιά έξγα ηνπ ή ηνπιάρηζηνλ πνιινί ζηίρνη ηνπ ζα 

έκελαλ γηα καο γξίθνη δπζθνινλφεηνη. Καη κάιηζηα ζην ΐπδάληην νη γξακκαηηζκέλνη  

δηάβαδαλ Ώξηζηνθάλε, φζν θαη αλ ηα έξγα ηνπ δελ παίδνληαλ πηα. Οη θσκσδίεο ηνπ 

πνηεηή ηππψζεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 1498 ζηε ΐελεηία, κε θξνληίδεο θαη ζρφιηα ηνπ 

Ρεζπκληψηε Μάξθνπ Μνπζνχξνπ, πξηλ αθφκα ηππσζνχλ νη αξραίνη ηξαγηθνί. Ώιιά 

φπσο γξάθεη ν Ώιέμεο νισκφο, ν αηζζεηηθφο «κεκνπαπηηζκφο» ηεο ρξηζηηαληθήο 

Βπξψπεο πξνηηκά απφ ηνλ Ώξηζηνθάλε ηνλ Σεξέληην, πνπ βαζηά πην απζηεξά ην 

«θαζψο πξέπεη» χθνο ηνπ Μελάλδξνπ.   

Ο Έξαζκνο φκσο ζην παηδαγσγηθφ ηνπ έξγν Μέζνδνο Αηδαζθαιίαο (Ratio 

Instituendi Discipulos) ζπκβνπιεχεη πάλσ απφ φια ηε κειέηε ηνπ Ώξηζηνθάλε απφ 

ηνπο αξραίνπο Έιιελεο πνηεηέο θαη ηνπ Λνπθηαλνχ απφ ηνπο πεδνγξάθνπο. ηνλ 

Έπαηλν ΐιαθείαο, ν ίδηνο θηιφζνθνο βάδεη απνζπάζκαηα απφ ηνλ Ώξηζηνθάλε θαη ζε 

κηα ζπδήηεζε ρξεζηκνπνηεί κνηίβα απφ ηηο νλνκαδφκελεο γπλαηθείεο θσκσδίεο ηνπ 

πνηεηή, ηδηαίηεξα απφ ηε Λπζηζηξάηε. Σν 1458 ν αξρεγφο ηεο «Πιεηάδαο» ησλ Γάιισλ 

πνηεηψλ Πηέξ Ρνλζάξ κεηέθξαζε θαη αλέβαζε ζηε ζθελή ηνπ ζρνιείνπ «College de 

Goqueret» ηνλ Πινύην ηνπ Ώξηζηνθάλε, πνπ δηαηεξεί πάληα ηελ επηθαηξφηεηά ηνπ, 

αθνχ ζπλήζσο ην θπλήγη ηνπ πινχηνπ είλαη ζθνπφο θαη ηδαληθφ ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο.   

Ο ΐνιηαίξνο είλαη αληηαξηζηνθαληθφο, γηαηί είλαη θαη αληηδεκνθξαηηθφο. Ώληίζεηα 

ν Νηηληεξφ γξάθεη: «Ση είλαη ν Ώξηζηνθάλεο; Έλαο πξσηφηππνο θαξζνγξάθνο. Έλαο 

ηέηνηνο ζπγγξαθέαο είλαη πάληα ζείν δψξν γηα ην Κξάηνο πνπ μέξεη λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζεη. ηαλ απηφο παξαιακβάλεη ηνπο δηάθνξνπο έμαιινπο πνπ ηαξάδνπλ 

ηελ θνηλσλία θαη ηνπο εθζέηεη δεκφζηα, ηφηε αρξεζηεχνληαη  θαη νη θπιαθέο».  

Ο Μπζζέ ζην «Ανθίκηφ ηνπ γηα ηελ ηξαγσδία» ραξαθηεξίδεη ηνλ αγψλα ηνπ 

Αίθαηνπ θαη ηνπ Άδηθνπ Λφγνπ ζαλ ηελ πην «ζνβαξή θαη ππέξνρε ζθελή πνπ 

αθνχζηεθε πνηέ ζην ζέαηξν».  

Ο Υάτλε ηνλίδεη πσο ν Ώξηζηνθάλεο δελ θνξντδεχεη κνλάρα ηα πξφζθαηξα θαη 

ηπραία γεγνλφηα, αιιά θαη ηηο αηψληεο γεινηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηεο αλζξσπφηεηαο. 

Καη θηάλεη ζην ζπκπέξαζκα πσο «ε θνζκνζεσξία ηνπ Ώξηζηνθάλε είλαη αλψηεξε 

απφ ηελ θνζκνζεσξία ησλ ηξαγηθψλ, γηαηί ζην βάζνο νη θσκσδίεο ηνπ είλαη 

ηξαγσδίεο κε ρσξαηά». Βηδηθφηεξα ζηα ρξφληα καο νη κεηαθξάζεηο ηνπ Ώξηζηνθάλε 
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ζε δηάθνξεο γιψζζεο πιεζαίλνπλ, κειέηεο θαη βηβιία γηα απηφλ θπθινθνξνχλ θάζε 

ρξφλν θαη ν πνηεηήο έγηλε αγαπεηφο θαη επίθαηξνο, φζν ιίγνη παιηνί ζπγγξαθείο.   

«ΐιέπσ, γξάθεη ν Murray, ηνλ πνηεηή  αθνζησκέλν ζε ηξία κεγάια ζέκαηα: ηελ 

εηξήλε, ηελ πνίεζε θαη ηε θηινζνθηθή θξηηηθή ηεο δσήο. Γειά θαη δελ κπνξεί παξά λα 

γειά κε φια απηά, εθηφο απφ ην πξψην. Γηαηί ε απψιεηα ηεο Βηξήλεο ζεκαίλεη ηειηθά 

ηελ ππαγσγή φιεο ηεο δσήο καο ζηε ΐαζηιεία ηεο θηελσδηθήο δχλακεο, θαη απηφ, 

αθφκα θαη γηα ηνλ πξίγθηπα ηνπ γέιηνπ, είλαη φιν θξίθε θαη γέιην».  

Ώιιά ε απήρεζε ηνπ Ώξηζηνθάλε μεπεξλά ηα ζηελά φξηα ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο. 

Οη θξίζεηο ηνπ θαη ηα δηδάγκαηά ηνπ παίξλνπλ παγθφζκηα ζεκαζία, ηδηαίηεξα κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε επνρή καο. Γη’ απηφ θαη ν θνξπθαίνο ησλ Άγγισλ 

ειιεληζηψλ ν Murray γξάθεη: «ε θαηξνχο ζαλ ηνπο δηθνχο καο φινη πνζνχκε λα 

μαλαγπξίζεη ζηε γε έλαο απφ ηνπο θηινζφθνπο ηνπ γέιηνπ ηνπ παιηνχ θαηξνχ. ηνλ 

πφιεκν πνζνχζακε κηα πλνή ηνπ ΐνιηαίξνπ λα δείμεη ηελ ηξέια ησλ αλζξψπσλ θαη 

ηηο αξξσζηεκέλεο πξνιήςεηο πνπ ηνπο έζξεςαλ ή κηα πλνή ηνπ Βξάζκνπ λα ηνπο 

θάλεη ιίγν επγεληθνχο θαη ηίκηνπο, ψζηε λα ζθέπηνληαη έλα δχν ιεπηά πξηλ ρηππήζνπλ 

ή πξηλ πνπλ ςέκαηα. Ώιιά απφ πνιιά ρξφληα έρσ πνζήζεη εηδηθά ηνλ Ώξηζηνθάλε θαη 

ζθέπηνκαη αλ, ζαλ ηνπο ήξσεο ηνπ πνπ αλαζηαίλνληαη απφ λεθξνί ζε δχν θσκσδίεο 

ηνπ, ζα ήηαλ δπλαηφ λα θέξεη ζηε γεληά καο θάπνηα βνήζεηα. Θα κπνξνχζε άξαγε λα 

θαηαπνιεκήζεη ηνπο πνιεκηθνχο ππξεηνχο θαη εζληθηζκνχο ηεο Βπξψπεο, φπσο ηνπο 

πνιέκεζε ζηελ παηξίδα ηνπ (αληηκεησπίδνληαο ηελ έρζξα θαη ην ζάλαην ζηελ 

αλάγθε), αιιά πάληα πξφζπκνο κε ην επγεληθφ ηνπ γέιην θαη ρσξίο πνηέ λα ππνρσξεί 

ζε εγσηζηηθνχο ππνινγηζκνχο;».
186

 

Ο Ώξηζηνθάλεο κπφξεζε λα μεπεξάζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ, 

ηνλ νξηνζεηεκέλν ρψξν ηνπ, ηα πξνθαζνξηζκέλα ζθεληθά ηνπ θαη ην κηθξφ αξηζκφ 

ησλ εζνπνηψλ ηνπ. Αηεχξπλε πνιιαπιά ην ζθεληθφ ζεαηξηθφ ρψξν, επέηξεςε ζην ιφγν 

λα αληηπξνζσπεχεη φ, ηη νη ζθελνγξάθνη ηεο επνρήο δελ κπνξνχζαλ λα απνδψζνπλ, 

θαη έδσζε ηελ εληχπσζε φηη δεθαπιαζίαζε ηνλ αξηζκφ ησλ εζνπνηψλ πνπ είρε ζηε 

δηάζεζή ηνπ, γηα λα θαηαιήμεη ζε ζθελέο δσληαλνχ πιήζνπο, γεκάηεο δαηκνληζκέλε 

θηλεηηθφηεηα, βνεζψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απηφ κε ηε ιακπξή ρξήζε ηνπ θσκηθνχ 

ρνξνχ, ησλ κνλσδψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ. Πξαγκαηηθφο Πινχηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνπ 

ζεάηξνπ, κεηέηξεςε ηελ έλδεηα κέζσλ ζε πιεζψξα εληππψζεσλ.    

                                                           
186
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ίγνπξα ε εμαηξεηηθή δξακαηνπξγηθή ηερληθή ηνπ Ώξηζηνθάλε, επζχο εμαξρήο 

θηαζκέλε ζε πνιχ πςειφ επίπεδν ήδε απφ ηα πξψηα έξγα θαη εμειηζζφκελε ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, είλαη απηή πνπ επηηξέπεη 

ζην θσκηθφ ηνπ λα κελ είλαη κφλν θηινινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, αιιά πάληα δσληαλφ.     

Σα έξγα ηνπ Ώξηζηνθάλε δελ απνηεινχληαη απφ κηα ζεηξά πνηεηηθψλ θαη θσκηθψλ 

επξεκάησλ ησλ νπνίσλ ε ζπλαξκνιφγεζε ζα δεκηνπξγνχζε κηα ιίγν έσο πνιχ 

αζχλδεηε θσκσδία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα εληαζζφηαλ ζε έλα αξθεηά ζθφξπην 

ζχλνιν. Ώληηζέησο, είλαη εκθαλέο φηη ν Ώξηζηνθάλεο πνηέ δελ ππέθπςε ζηελ επθνιία, 

αιιά θάλεθε εληππσζηαθά απαηηεηηθφο κε ηνλ εαπηφ ηνπ, επηβάιινληάο ηνπ θαλφλεο 

πνπ ν ίδηνο είρε εθεχξεη γηα πξνζσπηθή ρξήζε, πνιχ πξηλ ν Ώξηζηνηέιεο ηνπο 

δηαηππψζεη. Μία κφλν θσκσδία ππάξρεη, ε Δἰξήλε, θαη άιιε κία, ε Λπζηζηξάηε, ηεο 

νπνίαο ε δξάζε λα μεπεξλάεη ην εηθνζηηεηξάσξν.  

Ώθφκα θαη ζηηο πην ζθνηεηλέο ζηηγκέο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, νη 

πεξηζζφηεξεο θσκσδίεο ηνπ Ώξηζηνθάλε πεξηβάιινληαη απφ κηα αηκφζθαηξα 

αγαιιίαζεο, κ’  απηή ηελ αλαδήηεζε ηεο θπζηθήο ραξάο θαη αζσφηεηαο. Ίζσο απηή λα 

είλαη θαη ε πιεπξά ηεο ηδηνθπΎαο ηνπ, εμάιινπ, πνπ είρε θάλεη ηνπο αξραίνπο 

θξηηηθνχο λα βξίζθνπλ ηφζε ράξε ζην έξγν ηνπ. Λέλε κάιηζηα φηη  ν Πιάησλ 

ζπλέζεζε ην εμήο επηηχκβην:« Οη Υάξηηεο, αλαδεηψληαο έλα ηέκελνο πνπ λα κελ 

γθξεκίδεηαη, δηάιεμαλ ηελ ςπρή ηνπ Ώξηζηνθάλε».
187

 

 

ΠΗΓΔ   

 

Γηα λα δείμνπκε ηψξα πσο αληηκεησπίδεη ν θξηηηθφο έιεγρνο  ην πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ γηα ην σθξάηε θαη ζε πνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη γεληθά, ζα αξθεζηνχκε 

λα ζηακαηήζνπκε ζε κεξηθά νπζηψδε ζεκεία θαη πεγέο.  

Μηα καηηά πξψηα ζηνλ θπξηφηεξν ιηβειινγξάθν, ην κνπζηθνιφγν Ώξηζηφμελν ηνλ 

Σαξαληίλν (Α΄ αηψλα). σζηφο ιίβειινο είλαη ην ζρεηηθφ κε ην σθξάηε θείκελφ ηνπ. 

Ο σθξάηεο ηνπ, έλα ειεεηλφ ππνθείκελν θνξησκέλν κε φια ηα ειαηηψκαηα θαη πάζε 

θαη θαθίεο. Γηα λα παξακεξίζνπκε ην θείκελν απηφ είλαη αξθεηφ: α) λα  ζπκεζνχκε 

φηη ν ζχγρξνλνο ηνπ σθξάηε Ώξηζηνθάλεο, πνπ ηφζν ζαηηξίδεη ην Αάζθαιν ζηηο 

Νεθέιεο θαη άιιεο θσκσδίεο ηνπ, δε ιέεη ηίπνηα απφ απηά πνπ ηνπ θαηακαξηπξεί ν 

Ώξηζηφμελνο θαη β) λα αλαξσηεζνχκε αλ έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο ζα αζθνχζε ηε 
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κφληκε γνεηεία ζηε ςπρή ησλ καζεηψλ ηνπ, ζηε ςπρή ελφο Πιάησλνο. Έλα είλαη 

βέβαην, φηη ν Ώξηζηφμελνο ζπλερίδεη θαη απηφο κηα παξάδνζε ζαηηξηζκνχ ηνπ 

σθξάηε, απηήλ πνπ εγθαηλίαζε ν Ώξηζηνθάλεο.  

Χζηφζν ν Ώξηζηφμελνο παξέρεη θαη κηα πιεξνθνξία πνπ επηηξέπεη λα ζπιιάβνπκε 

έλα νπζησδέζηαην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ σθξάηε: θαλείο, ιέεη, δελ ήηαλ ηφζν 

πεηζηηθφο κε ην ιφγν ηνπ, φζν ν σθξάηεο κε ην ραξαθηήξα πνπ απισλφηαλ ζηε 

θπζηνγλσκία ηνπ, κε φ, ηη ηδηαίηεξν είρε ην πξφζσπφ ηνπ. Ώιιά απηφ, κνλάρα φηαλ 

δελ ήηαλ ζπκσκέλνο. Γηαηί φηαλ άλαβε κέζα ηνπ ην πάζνο ηεο νξγήο, ε αζρήκηα ηνπ 

γηλφηαλ θξηθηαζηηθή. Αελ ππήξρε ηφηε ιέμε, δελ ππήξρε πξάμε πνπ λα κελ ηελ έθαλε. 

Βπηβεβαηψλεη ν ιηβειινγξάθνο θάηη πνπ θαη απφ άιιεο πιεξνθνξίεο γλσξίδνπκε,  φηη 

ν σθξάηεο δελ ήηαλ απφ ηε θχζε ηνπ ήξεκνο θαη ήπηνο άλζξσπνο. Καηφξζσζε 

φκσο, φπσο μέξνπκε, λα γίλεη εμαίζηνο ηχπνο απηνθπξηαξρεκέλνπ αλζξψπνπ. Καη 

νδεγφο ηνπ, ζην δχζθνιν απηφ έξγν, ην θσο πνπ αλαπήδεζε ζηε ζπλείδεζή ηνπ απφ 

ην «γλῶζη ζαπηφλ». Έηζη πξηλ δηδάμεη ηνπο άιινπο, δίδαμε θαη λίθεζε ν ίδηνο ηνλ 

εαπηφ ηνπ κε ζθιεξφ εζσηεξηθφ αγψλα. πλερήο εζσηεξηθή λίθε είλαη ε 

απηνθπξηαξρία ηνπ. Δ δχλακε πνπ ζπγθξαηεί ην εζσηεξηθφ θχκα, ε ζπγθξάηεζε θαη 

ηελ ίδηα ψξα απηνδέζκεπζε, ε λίθε ινηπφλ ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ, δελ ήηαλ 

αζθαιψο ν κηθξφηεξνο ιφγνο ηεο γνεηείαο πνπ αζθνχζε ν σθξάηεο ζε θινγεξέο 

ηδηνζπγθξαζίεο, φπσο ι.ρ. ν Ώιθηβηάδεο.
188

 

ηηο  Νεθέιεο θεληξηθφ πξφζσπν θαη ζηφρνο ηεο θσκσδίαο ν σθξάηεο. Οη 

Νεθέιεο αλεβάζηεθαλ πξψηε θνξά ζηα 423 π.Υ., φηαλ ν σθξάηεο ήηαλ 47 εηψλ. Σν 

φηη ν θσκσδφο απφ ην σθξάηε αληιεί νιφθιεξε θσκσδία, θαη απηφλ έρεη ζηφρν, 

δείρλεη φηη ν Αάζθαινο ήηαλ, ηφηε, δηάζεκνο. ηη ε παξνπζία ηνπ θαη ε δξάζε ηνπ 

είραλ απήρεζε, πξνθαινχζαλ πεξηέξγεηα, ελδηαθέξνλ θαη ζπδεηήζεηο. 

Ώξηζηνπξγεκαηηθή είλαη θαη απηή ε θσκσδία ηνπ Ώξηζηνθάλε. Αελ κπνξεί φκσο λα 

ιείπεη ε πηθξία απφ ην γέιην πνπ πξνθαιεί, φηαλ αλαινγίδεηαη θαλείο πνηνο θαη πφζν 

άδηθα ζαηηξίδεηαη θαη φηαλ ζπκάηαη φηη ε ζάηηξα απηή είρε κνηξαίεο επηπηψζεηο γηα ην 

Αάζθαιν, φπσο ηφζν ην ηνλίδεη ν Πιάησλ ζηελ Ἀπνινγία. 

Πψο παξνπζηάδεη ν θσκηθφο ζηνπο Ώζελαίνπο ην σθξάηε, έλα άλζξσπν πνπ  

θάζε κέξα ηνλ έβιεπαλ θαη ηνλ άθνπαλ ζηελ αγνξά, ζηηο ζηνέο, ζηηο παιαίζηξεο, ζηα 

γπκλαζηήξηα; ρνιάξρεο είλαη ν σθξάηεο ησλ Νεθειώλ. Έρεη δηθφ ηνπ 

«θξνληηζηήξην», φπνπ δηεπζχλεη ηελ εξγαζία καζεηψλ, νη νπνίνη δνπλ καδί ηνπ, κε 
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νξηζκέλν ζχζηεκα θνηλνβηαθήο δσήο. Ώζθεηηθή ε δσή θαη απζηεξή ε πεηζαξρία. 

Ώλππφδεηνο, θνπξειήδεο νη καζεηέο. Γηα λα γίλεηο δεθηφο ζην θξνληηζηήξην, ζα 

πιεξψζεηο θαη ζα πεξάζεηο απφ εηζαγσγηθή κχεζε. Καη ηη δηδάζθνπλ εθεί κέζα; 

Γεσκεηξία, θπζηθή, αζηξνλνκία, κεηεσξνινγία, γεσγξαθία. Γηα ηα ππνρζφληα θαη ηα 

έκςπρα φληα. Αέρνληαη φηη αξρή ησλ φλησλ, αιιά θαη ηεο ζθέςεο, είλαη ν αέξαο. Ώπφ 

ηε δίλε ηνπ αηζέξα παξάγνληαη φια ηα θαηλφκελα ηνπ θφζκνπ. Αηδάζθεη αθφκε ν  

σθξάηεο ησλ Νεθειώλ θαη ξεηνξηθή, γξακκαηηθή, κεηξηθή, αξηζκεηηθή. Δ γιψζζα 

είλαη έλαο απφ ηνπο ζενχο ηνπ. Ώπηή, κε ηελ αληηινγηθή κέζνδν κπνξεί λα θάλεη άδηθν 

ην δίθαην ιφγν θαη δίθαην ηνλ άδηθν. Σέινο ν σθξάηεο ηνπ θσκσδνχ δηαθεξχζζεη φηη 

νη λφκνη είλαη ηερλεηνί θαη απζαίξεηνη.   

Ο σθξάηεο, ιέεη αθφκε ν Ώξηζηνθάλεο, είλαη άζενο, γηαηί δελ πηζηεχεη ζηνπο 

Θενχο ηεο παηξίδαο ηνπ. Γη’  απηφ ζα ππνζηεί ηελ ηηκσξία πνπ ηνπ αμίδεη. Δ θσκσδία 

ηειεηψλεη κε ηελ ππξπφιεζε ηνπ θξνληηζηεξίνπ. Μέζα ζηηο θιφγεο βξίζθνπλ ην 

ζάλαην ν σθξάηεο θαη νη καζεηέο ηνπ.  

 Καηάπιεθηνη κέλνπκε απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεη ν Ώξηζηνθάλεο 

ην σθξάηε.  Ώπφ ηηο «Νεθέιεο» ηνπ ιείπεη εληειψο ζρεδφλ ν σθξάηεο, φπσο ηνλ 

μέξνπκε ζήκεξα απφ ηνλ Πιάησλα, ηνλ Ξελνθψληα, ηνλ Ώξηζηνηέιε, ηνπο 

ζσθξαηηθνχο. Ο σθξάηεο ηνπ, αξρηζνθηζηήο θαη πάλζνθνο πνιπηερλίηεο, 

ελζαξθψλεη ηα ηδεψδε ηνπ Πξσηαγφξα, ηνπ Γνξγία, ηνπ Εππία ηνπ Διείνπ, ηνπ 

Πξφδηθνπ απφ ηελ Κέα. Βλζαξθψλεη αθφκε ηηο ηδέεο ησλ εθιεθηηθψλ θπζηθψλ, ηνπ 

Αηνγέλε ηνπ Ώπνιισληάηε θαη άιισλ.  

Βλνριεί ηνλ Ώξηζηνθάλε ε θηινζνθία ησλ Εψλσλ γεληθά κε ηηο εμεγεηηθέο 

ζεσξίεο ηεο. Σνλ ελνρινχλ νη επηζηήκεο, πνπ απηέο ζέινπλ ηψξα λα είλαη ην θχξην 

ζηνηρείν ηεο αγσγήο. Σνλ ελνριεί ε ξεηνξηθή ζηε κνξθή θαη ην πλεχκα πνπ ηεο 

έδηλαλ νη ζνθηζηέο. ηφρνο ηνπ ζπληεξεηηθνχ Ώξηζηνθάλε είλαη γεληθά ην λέν πλεχκα 

θαη ν λένο άλζξσπνο πνπ ην πλεχκα απηφ πάεη λα πξαγκαηψζεη. Καη φια απηά ηα 

ζαηηξίδεη αλειέεηα ζην πξφζσπν ηνπ σθξάηε.
189

 

Γηαηί φκσο ζην πξφζσπν ηνπ σθξάηε; Δ απάληεζε πνπ δίλεηαη ζην εξψηεκα απηφ 

καο βνεζά πνιχηηκα θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σθξάηε. πσο θαίλεηαη, 

ν σθξάηεο ζηα ληάηα ηνπ είρε κε πνιχ δήιν αζρνιεζεί κε ηα ζέκαηα ηεο θπζηθήο 

θηινζνθίαο ησλ Εψλσλ. Ώπηφ δε ζα ην αγλννχζε ν Ώξηζηνθάλεο. Σνπ έθηαλε απηφ γηα 

ηε ζάηηξά ηνπ. Αελ ελδηαθέξζεθε γηα ηελ απνγνήηεπζε πνπ δνθίκαζε ν σθξάηεο 
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απφ απηήλ ηνπ ηελ απαζρφιεζε. ζν γηα ηνλ αξρηζνθηζηή σθξάηε, αο ζθεθηνχκε 

φηη ηε ξηδηθή δηάθξηζε πνπ εκείο θάλνπκε ζήκεξα αλάκεζα ζην σθξάηε θαη ηνπο 

ζνθηζηέο, ηε ρξσζηνχκε θπξίσο ζηνλ Πιάησλα, πνπ είδε ζσζηά ηε θηινζνθηθή 

ππνδνκή ηνπ έξγνπ ηνπ Ααζθάινπ ηνπ. Ο Ώξηζηνθάλεο θαη πνιινί ζχγρξνλνί ηνπ 

έβιεπαλ θαη ζην σθξάηε έλαλ θαηλνηφκν πνπ ηνπο ζθαλδάιηδε θαη ηνπο ελνρινχζε, 

φπσο νη άιινη, έλα ζνθηζηή ινηπφλ φπσο νη ζνθηζηέο, πνιχ ελνριεηηθφ κάιηζηα. Γηαηί 

ν ζνθηζηήο απηφο κε ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο ηνπ, κε ηε ζνθηζηηθή ηνπ, φπσο 

λφκηδαλ, ξεηνξηθή, ηνπο θαινχζε λα κελ ζθέπηνληαη, φπσο ζθέπηνληαλ έσο ηφηε.   

Χζηφζν αξθεηά πξηλ απφ ην 423, ν σθξάηεο δελ απνκαθξχλζεθε κφλν απφ ηε 

θπζηθή θηινζνθία, αιιά είρε, θαίλεηαη, αλαθαιχςεη θαη ηελ απνζηνιή ηνπ. Βίρε 

θεξδίζεη ην «γλῶζη ζαπηφλ»,  θαη είρε ραξάμεη ην δξφκν ηεο δσήο ηνπ, έλα  δξφκν 

θαηαδηθφ ηνπ, πνπ ξηδηθά ηνλ δηαζηέιιεη απφ φινπο ηνπο ζνθνχο ηεο επνρήο ηνπ θαη 

κάιηζηα απφ ηνπο ζνθηζηέο. Κχξην έξγν ηνπ είρε θηφιαο ζεσξήζεη ν σθξάηεο λα 

απνθαιχπηεη ζην ζπδεηεηή ηνπ ηελ ςεχηηθε απηνπεπνίζεζε επάλσ ζηελ νπνία 

ζηήξηδε ηε δσή ηνπ, ηε δξάζε ηνπ. Να ηνπ δείρλεη φηη δε γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Να 

ηνλ θαιεί λα ζηεξίμεη ηε δσή ηνπ επάλσ ζηελ αιήζεηα, φρη ζην ςεχδνο. Με ηελ 

απνζηνιηθή ηνπ απηή δηάζεζε θαη επηκνλή αλνίγεη ν σθξάηεο ζπδεηήζεηο επάλσ ζε 

θάζε ινγήο δεηήκαηα, επηζηεκνληθά, εζηθά, ζξεζθεπηηθά, πνιηηηθά, απνζθνπψληαο 

πάληα ζην γθξέκηζκα ηνπ ςεχδνπο, γηα λα νηθνδνκεζεί ε αιήζεηα. πνηνο φκσο 

βιέπεη κφλν ηελ επηθάλεηα, φπνηνο πεξηνξίδεηαη κφλν ζην γθξέκηζκα- ην νπνίν πάληα 

ελνριεί- δελ είλαη δπλαηφ λα ζπιιάβεη ην βαζχηεξν θαη αλαθαηληζηηθφ λφεκα πνπ 

έδηλε ν σθξάηεο ζηελ απηνγλσζία, λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνλ «θαηλφ ιφγν» ηνπ. Έηζη 

εχθνια ηαπηίδεη ην σθξάηε κε ηνπο ζνθηζηέο. Ώπηφ ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ 

Ώξηζηνθάλε. 
190

 

Δ εηθφλα ησλ Νεθειώλ δελ πεξηέρεη ινηπφλ ηίπνηε ην νπζηαζηηθφ απφ ηνλ 

πξαγκαηηθφ σθξάηε θαη ην έξγν ηνπ. Πφζνη φκσο είδαλ ζσζηά ηνπο κεγάινπο 

ζπγρξφλνπο ηνπο;   Ο Ώξηζηνθάλεο έρεη ζην θάησ θάησ ην ειαθξπληηθφ φηη θσκσδία 

γξάθεη, κε νξηζκέλε κάιηζηα πξφζεζε, φρη κειέηε γηα ην σθξάηε. Σν σθξάηε ηνπ 

ηνλ ραξαθηεξίδνπλ άιισζηε ηθαλφηεηεο πνπ ηηο είρε ν πξαγκαηηθφο σθξάηεο, 

εμππλάδα, πεξηέξγεηα, δηαιεθηηθή δεηλφηεηα. Τπεξεηνχλ φκσο έξγα εληειψο μέλα 

πξνο ηα έξγα ηνπ Ααζθάινπ.  
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Κάηη σζηφζν ζηηο «Νεθέιεο» απνθαιχπηεη κηα ζπνπδαία πηπρή ηνπ σθξάηε. 

Κάηη πνπ κε ηδηαίηεξε θξνληίδα παξνπζηάδεη θαη θαηαδηθάδεη ν θσκσδφο. Βλλνψ ηελ 

αζθεηηθή δσή ηνπ θξνληηζηεξίνπ θαη ην αηεκέιεην ληχζηκν. Δ αηεκειεζία, δνζκέλε 

εδψ ζηελ ππεξβνιή ηεο, θέξλεη ζηε κλήκε καο έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο. Σν σθξάηε 

ληπκέλν κε ηνλ επηειή ηξίβσλά ηνπ, ηνλ θηινζνθηθφ απφ δσ θαη πέξα ηξίβσλα. Αελ 

ηνλ θνξάεη ν Αάζθαινο, επεηδή ήηαλ θησρφο θαη απφ άζεκε νηθνγέλεηα- ν παηέξαο 

ηνπ ήηαλ ζηελφο θίινο ηνπ Λπζίκαρνπ, ηνπ γηνπ ηνπ Ώξηζηείδε-. Σνλ θνξάεη γηαηί είρε 

αλαθαιχςεη θάπνηεο άιιεο νκνξθηέο, αλψηεξεο, εζσηεξηθέο, πλεπκαηηθέο. Μπξνζηά 

ηνπο ε νκνξθηά ησλ πιηθψλ αληηθεηκέλσλ έραλε ηελ αμία ηεο.  Έλα κήλπκα ινηπφλ 

ζπκβφιηδε ε αηεκειεζία, ν επηειήο ηξίβσλ θαη ε αζθεηηθή δσή. Ώιιά ν Ώζελαίνο ηνπ 

πέκπηνπ αηψλα, ιάηξεο ηεο κνξθήο, απηφο πνπ απφ ηα ρέξηα ηνπ βγήθε ε Ώθξφπνιε 

κε ηα αξηζηνπξγήκαηα ηνπ Φεηδία θαη ησλ άιισλ, ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα ζπιιάβεη 

φηη ππάξρνπλ άιια πξάγκαηα κε πεξηζζφηεξε νκνξθηά θαη ζεκαζία. Πξάγκαηα πνπ 

άμηδαλ κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη αγάπε. Ο πην κεγάινο, αιήζεηα, αγψλαο γηα ην 

σθξάηε θαη χζηεξα γηα ηνλ Πιάησλα ήηαλ αθξηβψο λα απνθαιχςνπλ ζηνλ άλζξσπν 

ην εζσηεξηθφ θάιινο, ην θάιινο ηεο ςπρήο απφ ην νπνίν πεγάδνπλ φια ηα άιια.
191
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

Ο Ώξηζηνθάλεο ρξεζηκνπνηεί ηελ θσκηθή ζθελή γηα λα δψζεη πνιηηηθά καζήκαηα 

ζηνπο Ώζελαίνπο. Καη  δε δηζηάδεη λα ρηππήζεη φινπο ηνπο δπλαηνχο ηεο επνρήο, 

αξρίδνληαο απφ ηνλ Πεξηθιή, ινη απηνί θαη άιινη πνιινί  παξεπιάλνπλ κπξνζηά 

ζηνπο ζεαηέο, θαη ν πνηεηήο βξίζθεη ηελ επθαηξία λα ηνπο ξίμεη θάπνην πηθξφ 

πείξαγκα.  

Σν ζέαηξν ήηαλ ινηπφλ γηα ηνλ Ώξηζηνθάλε έλα βήκα ή θαη έλαο άκβσλαο, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ απνζηνιή ηνπ: λα δηδάμεη ην θαιφ. Ώπηφο ήηαλ ν ζθνπφο ηνπ, 

ζχκθσλα κε φζα ιέεη ν ρνξφο ζηνπο Ἀραξλῆο:  «Με ηα έξγα ηνπ ν πνηεηήο έγηλε αηηία 

πνιιψλ θαιψλ θαη ζαο έδεημε πψο δηνηθνχληαη δεκνθξαηηθά νη δήκνη.  

ΐέβαηα ν Ώξηζηνθάλεο, ζαλ αιεζηλφο Ώζελαίνο, έρεη ηελ εηξσλεία πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνπο δηαλννχκελνπο ηεο επνρήο ηνπ θαη πξνπάλησλ ην σθξάηε. Κάησ 

φκσο απφ ηνπο παξαινγηζκνχο ηεο θαληαζίαο ηνπ πνηεηή βιέπνπκε ζην ζηνραζηηθφ 

θξηηή κηα θηινζνθία πηθξή, ηε ιχπε γηα ηελ παηξίδα ηνπ πνπ πάεη ζηελ θαηαζηξνθή. 

Καη πέξα απφ ηα αζηεία ηνπ ν πνηεηήο καο δείρλεη κηα ψξηκε ζθέςε, πνπ βέβαηα δελ 

ηελ αλαπηχζζεη ζπζηεκαηηθά. 
192

 

Σν πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ ησλ Νεθειώλ δελ αθήλεη ηελ παξακηθξή ακθηβνιία 

φηη ν Ώξηζηνθάλεο επηρεηξεί ζε έλα κφλν έξγν θαη ζε έλα κφλν ηνπ άλζξσπν λα 

ζπγθεληξψζεη φια φζα θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνηεινχζαλ ην κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα 

ηελ Ώζελατθή θνηλσλία. 
193

 

Ο ζεαηξηθφο σθξάηεο είλαη έλα πξφζσπν εηθνληθφ, πνπ αληηπξνζσπεχεη φινπο 

γεληθά ηνπο θνπζθσκέλνπο δηάλνπο ηεο λέαο κφξθσζεο. Με ην γέιην φκσο πνπ καο 

πξνθαιεί, καο αλνίγεη ηα κάηηα γηα νξηζκέλεο θαηάληηεο ηεο ρψξαο καο ή ηνπ θφζκνπ 

φινπ.  

Ώπηφ ήζειε θη ν Ώξηζηνθάλεο: λα βγάινπλ νη Ώζελαίνη, γειψληαο κε ηε 

ζσθξαηηθή θαξηθαηνχξα, ην γεληθφηεξν ζπκπέξαζκά ηνπο θαη λα πξνιάβνπλ ην θαθφ 

πξνηνχ μαπισζεί αλεπαλφξζσηα. ηακαηήζηε ηνπο ζνθηζηέο θαη ηνπο θηινζφθνπο κε 

ηηο κνληέξλεο ηδέεο-ηνπο ιέεη-δψζηε έλα ηέινο ζηελ θαθή αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ζαο, 

ζηελ ηεκπειηά, ζηελ απιπζηά, ζηα θνχθηα ιφγηα θαη ζην ζθεπηηθηζκφ γχξσ απ’ ην 
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Ασδεθάζεν. Φέξηε πίζσ ηελ πγεία ηνπ θνξκηνχ θαη ηνπ κπαινχ, ηνπο αζιεηηθνχο 

αγψλεο, ηελ εξσηθή πνίεζε, ηελ αληξίθεηα κνπζηθή, ηνλ παηξησηηζκφ θαη ηελ αιεζηλή 

ζξεζθεία. 
194

 

Γηα ην κέζν Ώζελαίν ηνπ 423, ν σθξάηεο δελ είλαη παξά έλα αιιφθνηνο ηχπνο 

ηεο αγνξάο, έλαο μππφιπηνο θη απέληαξνο θνπξειήο, πνπ ληαξαβεξίδεηαη κε ηνπο 

λένπο ζην γπκλαζηήξην, ηελ ψξα πνπ ζθνππίδνπλ ηνλ ηδξψηα απ’ ηα θνξκηά ηνπο. 

Μηιάεη γηα πξάγκαηα απίζαλα θαη πξνζθέξεη θαηλνχξηνπο κεραληζκνχο ηεο ζθέςεο, 

έηζη πνπ νη λένη δε βαξηνχληαη πνηέ λα ηνλ αθνχλ. Βίλαη δηαζθεδαζηηθφο, γηαηί 

εηξσλεχεηαη θαη ηνλ εαπηφ ηνπ-ηδηαίηεξα γηα ηα φζα ηξαβάεη απ’ ηε γπλαίθα ηνπ, ηελ 

Ξαλζίππε. 

Πνηέ δελ έρεη ιεθηά γηα λα θάεη, κα ηνλ θαινχλ ζηα βξαδηλά ηξαπέδηα, ζαλ 

λνχκεξν μερσξηζηφ, γηαηί μέξεη λα θνπβεληηάδεη σο ην πξσί θαη λα πίλεη δίρσο λα 

κεζάεη. ηα ζαξαληαεπηά ηνπ ρξφληα, πηζαλφ λα κελ έρεη ηξππψζεη αθφκα ζηα 

ελδφηεξα ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο θαη λα βξίζθεηαη ζην πξνθαηαξθηηθφ κνλάρα ζηάδην, 

ηελ ελαηέληζε δειαδή ηνπ θφζκνπ.  

Έηζη ε δηδαζθαιία ηνπ κπνξεί θαη λα ηαπηίδεηαη ίζακε έλα βαζκφ κε ηα φζα 

πεξίεξγα ιέλε νη ζνθηζηέο ζηνπο καζεηέο ηνπο, γηα αζηξνλνκία, γεσινγία, γεσκεηξία, 

Σνλ θιαζζηθφ αηψλα ζα αξθνχζε λα είζαη ηνικεξφο ζηηο ζπλήζεηέο ζνπ θη 

αθαηάζηαηνο ζην ληχζηκφ ζνπ, ή αθφκα αθνχξεπηνο θαη βξψκηθνο, γηα λα ζε 

ζθξαγίζνπλ ζνθηζηή. 
195

 

Ο Ώξηζηνθάλεο κε ηελ θσκσδία ηνπ  Νεθέιεο ζέιεη λα ρηππήζεη φινπο καδί ηνπο 

απαηεψλεο ηεο κφξθσζεο, ηνπο δεμηνηέρλεο ηεο ζνθηζηείαο, πνπ εμαηηίαο ηνπο 

εθθπιίζηεθε ε λενιαία ηεο Ώζήλαο θαη ράζεθαλ ηα παιηά ηδαληθά. Σα ηδαληθά ηεο 

επνρήο ηνπ παηέξα ηνπ ζα είλαη πάληα ην κέηξν ηνπ. Βίλαη θη απηφο-γηα λα 

κεηαρεηξηζηνχκε δηθφ ηνπ ζθψκκα απ’ ηηο Νεθέιεο- θξνλίσλ ὅδσλ θαη βεθθεζέιελνο. 

Μ’ άιια ιφγηα, έλαο νξθηζκέλνο νπηζζνδξνκηθφο.
196

 

Ώξηζηνπξγεκαηηθή είλαη απηή ε θσκσδία ηνπ Ώξηζηνθάλε. Αελ κπνξεί φκσο λα 

ιείπεη ε πηθξία απφ ην γέιην πνπ πξνθαιεί, φηαλ αλαινγίδεηαη θαλείο πνηνο θαη πφζν 

άδηθα ζαηηξίδεηαη θαη φηαλ ζπκάηαη φηη ε ζάηηξα απηή είρε κνηξαίεο επηπηψζεηο γηα ην 

Αάζθαιν, φπσο ηφζν ην ηνλίδεη ν Πιάησλ ζηελ «Ἀπνινγία».
197
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Θα είρακε ιαζεκέλε ηελ εηθφλα ησλ πξνζψπσλ πνπ έδξαζαλ ζηελ Ώζήλα ηελ 

επνρή ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ αλ βαζηδφκαζηε κφλν ζηελ καξηπξία ηνπ 

Ώξηζηνθάλε. Θα είρακε απαηειή εληχπσζε γηα ην σθξάηε, ρσξίο ηνπο δηαιφγνπο 

ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Ξελνθψληα. 
198

 

Δ εηθφλα ησλ «Νεθειψλ» δελ πεξηέρεη ινηπφλ ηίπνηε ην νπζηαζηηθφ απφ ηνλ 

πξαγκαηηθφ σθξάηε θαη ην έξγν ηνπ. Πφζνη φκσο είδαλ ζσζηά ηνπο κεγάινπο 

ζπγρξφλνπο ηνπο;   Ο Ώξηζηνθάλεο έρεη ζην θάησ θάησ ην ειαθξπληηθφ φηη θσκσδία 

γξάθεη, κε νξηζκέλε κάιηζηα πξφζεζε, φρη κειέηε γηα ην σθξάηε. Σν σθξάηε ηνπ 

ηνλ ραξαθηεξίδνπλ άιισζηε ηθαλφηεηεο πνπ ηηο είρε ν πξαγκαηηθφο σθξάηεο, 

εμππλάδα, πεξηέξγεηα, δηαιεθηηθή δεηλφηεηα. Τπεξεηνχλ φκσο έξγα εληειψο μέλα 

πξνο ηα έξγα ηνπ Ααζθάινπ. 
199

 

Ώιιά ν Ώξηζηνθάλεο είλαη πξσηίζησο έλαο αξηζηνηέρλεο ηνπ ιφγνπ. Καη γηα καο 

εηδηθά ηνπο ζχγρξνλνπο αλαγλψζηεο ην πξνθνξηθφ ηνπ ρηνχκνξ είλαη πνπ κεηξάεη 

πεξηζζφηεξν. ην πξνθνξηθφ ρηνχκνξ θαίλεηαη ε μερσξηζηή καζηνξηά ηνπ 

Ώξηζηνθάλε, πνπ θαηέρεη ζρεδφλ θάζε γλσζηφ κέζν ηθαλφ λα θάλεη ηνλ θφζκν λα 

γειάζεη.
200

 

Ο Ώξηζηνθάλεο, κηιψληαο γηα ηελ Ώζήλα θαη γηα ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ 

θαηαπηάλεηαη κε ζέκαηα πνπ επαλαιακβάλνληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη ζε φιεο ηηο 

επνρέο, γηαηί αθνξνχλ ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε. Γη’ απηφ ην 

έξγν ηνπ κέλεη αζάλαην θαη πάληα επίθαηξν. 
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