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Δηζαγσγή 

 Ζ επηζήκαλζε φηη ν Πιάησλ είλαη έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο δηαλνεηέο ηεο 

παγθφζκηαο θηινζνθίαο αλακθίβνια είλαη θάηη ην αξθεηά θνηλφηνπν. Δίλαη σζηφζν θαη 

δεδνκέλν, θαζψο ν Πιάησλ εθθξάδεη έλα πιέγκα ηδεψλ πνπ ζηελ επνρή ηνπ κε βάζε  ην 

πνιηηηζκηθφ-ηδενινγηθφ πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο θαη πεξηφδνπ, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί πξσηφηππν θαη κεξηθέο θνξέο αλαηξεπηηθφ. 

 Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη θαη απηή πνπ αθνξά ζηελ άπνςε ηνπ κεγάινπ 

Αζελαίνπ θηιφζνθνπ γηα ηελ πνίεζε θαη ηε ζέζε ηεο κέζα ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία∙ 

ζέζε εθ δηακέηξνπ αληίζεηε απφ ηελ θαηεζηεκέλε, ζα ιέγακε, ηνπνζέηεζε ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ ζρεηηθά κε ην ξφιν θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ ζηνλ θφζκν, ηελ 

θνζκναληίιεςή  θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

 Φπζηθά, γηα ηνπο Έιιελεο, απφ αηψλεο αθφκα πξηλ, ε πνίεζε δηαθαηέρεη έλαλ 

πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ δσήο θαη λννηξνπηψλ ζε ζπιινγηθφ ή 

αηνκηθφ επίπεδν. Απηφ γηα παξάδεηγκα είλαη εκθαλέο κέζα απφ ηελ πεξίπησζε ησλ 

νκεξηθψλ επψλ αιιά θαη αξγφηεξα κέζα απφ ην παξάδεηγκα ηεο ιπξηθήο θαη δξακαηηθήο 

πνίεζεο θαη ησλ θαηαιπηηθψλ ζπρλά επηξξνψλ ηνπο ζηελ αξραηνειιεληθή θνηλφηεηα∙ κηα 

θνηλφηεηα, έλαλ θφζκν γεληθφηεξα, φπνπ αλέθαζελ ν πξνθνξηθφο ιφγνο (ζηνηρείν 

θπξίαξρν θαη ζηνπο ηξφπνπο πνηεηηθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο) έρεη κηα 

πξνβεβιεκέλε θαη ηδηαίηεξε ζέζε. 

 Σελ ίδηα ζηηγκή, είλαη δηαρξνληθή δηαπίζησζε ην γεγνλφο φηη ε αηζζεηηθή 

ζπγθίλεζε ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ιανχο θαη ηνπο πνιηηηζκνχο είλαη έλα πξσηαξρηθφ 

ζπλεηδεζηαθφ γεγνλφο. Με ηελ αλάιπζε δελ είλαη δπλαηφλ πνιιέο θνξέο λα θηάζνπκε 

«πην πίζσ» απφ απηφ. Δάλ έλαο άλζξσπνο δελ ην έρεη βηψζεη απηφ πνηέ βαζηά κέζα ηνπ 

θακηά κάζεζε φζν ζπζηεκαηηθή θαη λα είλαη, δελ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη κέζα ζηεο 

θαληαζίαο ηνπ ην ρψξν, κέζα ζηελ θίλεζε ηεο ςπρήο ηνπ.
1
 ε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε δελ 

κπνξεί θάπνηνο λα κπεη κε ηε βνήζεηα ηνπ λνπ θαη ηεο ςπρξήο ινγηθήο. 

                                                           
1
 Παπαλνχηζνο, 1976, ζ. 97 
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 Ο Πιάησλ σζηφζν, έξρεηαη λα ζπάζεη ηα δεζκά απηήο ηεο λννηξνπίαο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη αηζζεηηθήο εμάξηεζεο, ή ηνπιάρηζηνλ πξνζπαζεί λα ηα ζπάζεη, 

ζεσξψληαο πσο ε πνίεζε είλαη παξάγνληαο δηαβξσηηθφο ζε εζηθφ θαη γλσζηηθφ επίπεδν, 

γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο, ηνπο νπνίνπο αλαιχεη κέζα απφ ηα θείκελά ηνπ.  

 Αο ζεκεησζεί εδψ φηη, αλ θαη ε πνίεζε ζε φια ζρεδφλ ηα πιαησληθά έξγα ππήξμε 

αληηθείκελν θξηηηθψλ θαη αλαιχζεσλ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν ήηαλ ξηδνζπαζηηθφ, κε 

βάζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αξραίνη Έιιελεο αληηιακβάλνληαλ ην ξφιν ηεο πνίεζεο 

ζε θνηλσληθφ, παηδεπηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν, ν ίδηνο ν Πιάησλ νπδέπνηε έγξαςε 

εηδηθφ έξγν γη' απηήλ. ζεο φκσο θξίζεηο ηνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηεο ή θαη 

ζπγθεληξσκέλεο θάπσο ζε δηάθνξα έξγα ηνπ είλαη γφληκα θαη ζπνπδαία ζηνηρεία 

πνηεηηθήο.
2
 

 Έλα ηέηνην θείκελν, είλαη ε πεξίθεκε Πνιηηεία θαη ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί 

λα αλαδείμεη ηελ πιαησληθή «θηινζνθία» πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ηνπ δεχηεξνπ, ηξίηνπ θαη δέθαηνπ βηβιίνπ απηνχ ηνπ θνξπθααίνπ έξγνπ. Ζ 

θιαζζηθή απηή θξηηηθή, ηελ νπνία ζπλαληνχκε ζηελ Πνιηηεία, σζηφζν ζπλερίδεηαη θαη 

ζπκπιεξψλεηαη κε νξηζκέλεο αιιαγέο αμηνινγηθνχ ηφλνπ ζην γεξνληηθφ ηνπ έξγν Νόκνη.  

 Παξάιιεια, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζην πνηεηηθφηεξν έξγν ηνπ Πιάησλνο, 

δειαδή ζην δηάινγν Φαίδξνο, ε πνίεζε θαηαμηψλεηαη κε θιαζζηθέο επίζεο εθθξάζεηο, νη 

νπνίεο θαη είλαη πξνζδηνξηζηηθέο κάιηζηα θαη ησλ φξσλ ηεο γλεζηφηεηαο θαη ηεο αμίαο 

ηεο.
3
 Κξίζεηο, επίζεο γηα ηελ πνίεζε κπνξνχλ λα αλεπξεζνχλ θαη ζε άιια ηνπ έξγα, νη 

νπνίεο ζε αληίζεζε κε ηελ Πνιηηεία θαη ηνλ Ίσλα, δελ είλαη αξλεηηθέο. 

 ηελ παξνχζα εξγαζία βιέπνπκε γεληθφηεξα ηηο ζέζεηο ηνπ Πιάησλνο γηα ηελ 

πνίεζε θαη ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηεο ζηελ ηδαληθή πνιηηεία ηνπ. Παξνπζηάδνληαη νη 

απφςεηο ηνπ, φπσο πξναλαθεξζήθακε, ηφζν ζηα ηξία βηβιία ηεο Πνιηηείαο φζν θαη ζηνλ 

Ίσλα, αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαζψο θαη νη ζέζεηο ηνπ ζε άιια έξγα, φπσο 

νη Νόκνη θαη ν Φαίδξνο. 

                                                           
2
 Γεζπνηφπνπινο, 1997, ζ. 151 

3
 Γεζπνηφπνπινο, 1997, ζ. 151 
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 ζνλ αθνξά ην κλεκεηψδεο θαη κεγάιν έξγν ηνπ Πιάησλνο Πνιηηεία, πξφθεηηαη 

γηα έλα απφ ηα γλσζηφηεξα έξγα, ην νπνίν γξάθηεθε πεξίπνπ ην 380 π.Υ. ή 

νινθιεξψζεθε γχξσ ζηα 374 π.Υ.
4
 θη έρεη αζθήζεη κεγάιε επηξξνή ηφζν ζηε θηινζνθία, 

φζν θαη ζηελ πνιηηηθή ζεσξία. 

 ηελ Πνιηηεία, ν σθξάηεο θαη άιινη εμέρνληεο Αζελαίνη θαη μέλνη ζπδεηνχλ ηε 

ζεκαζία ηεο δηθαηνζχλεο θαη εμεηάδνπλ θαηά πφζν είλαη πην επηπρηζκέλνο έλαο δίθαηνο 

άλζξσπνο απφ έλαλ άδηθν, θαηαζθεπάδνληαο κηα θαληαζηηθή πνιηηεία, ηελ Καιιίπνιε, 

κε θηινζφθνπο-βαζηιείο. Ζ αξρηθή αξραηνειιεληθή νλνκαζία Πνιηηεία θπξηνιεθηηθά 

ζεκαίλεη ην δφγκα θαη ην ραξαθηήξα κηαο πνιηηηθήο θνηλσλίαο, δειαδή ην πνιίηεπκά ηεο. 

ηα ιαηηληθά, νλνκάζηεθε Res Publica, θπξηνιεθηηθά ελλνψληαο θαζεζηψο δηαρείξηζεο 

ησλ δεκνζίσλ πξαγκάησλ, νξνινγία φκσο πνπ ηαπηηδφηαλ κε ηε Ρσκατθή Γεκνθξαηία, 

αλ θαη δελ πξφθεηηαη θαζαξά γηα έλα έξγν ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηία, φπσο γίλεηαη 

αληηιεπηή ζην ζχγρξνλν πιαίζην ηνπ φξνπ απηνχ. 

 Αληίζηνηρα, ν Ίσλ, είλαη έξγν γηα ηελ ρξνλνινγία ηνπ νπνίνπ κάο πξνζθέξνληαη 

νξηζκέλα (ρξνλνινγηθά) ηεθκήξηα κέζα απφ ην ίδην ην θείκελν. Ζ ζηαηηζηηθή έξεπλα ηεο 

πιαησληθήο γιψζζαο κέζα ζην θείκελν, κάο θάλεη λα αληηιεθζνχκε πσο ην έξγν αλήθεη 

ζηελ νκάδα ησλ πξψησλ ζσθξαηηθψλ δηαιφγσλ. Απηή ε νκάδα απνηειείηαη απφ ηα έξγα: 

Κξίησλ, Επζύθξσλ, Γνξγίαο, Μέλσλ, Κξαηύινο, Φαξκίδεο θαη ειάζζσλ Ιππίαο (ν νπνίνο 

ζχκθσλα κε κηα νκάδα κειεηεηψλ, γισζζνινγηθά ζα έπξεπε λα ζπγθαηαιερζεί κε ην 

έξγν Πξσηαγόξαο).  Οη ιεγφκελεο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη πσο θαη ν Ίσλ 

έρεη γξαθηεί κε ζηαζεξή αλαινγία ησλ ίδησλ ιέμεσλ θαη ζηεξεφηππσλ θξάζεσλ ζηηο 

απαληήζεηο κε επξχηαηε παξακέιεζε ηνπ θαλφλα ηεο ραζκσδίαο θαη επίζεο ηελ άθζνλε 

ρξήζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ -  γηα ηνπο πξψηνπο πιαησληθνχο δηαιφγνπο-  «ὥσπερ».
5
 

 Πέξα φκσο απφ ηηο πνηθίιεο θηινινγηθέο έξεπλεο, γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζε 

γεληθέο γξακκέο, έρνπκε ζρεδφλ ηε βεβαηφηεηα πσο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ρξνλνινγηθά 

ζηελ πεξίνδν ηνπ ηέινπο ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ., δειαδή γχξσ ζην 400 π.Υ. Ζ απφθιηζε 

κπνξεί λα είλαη 5-6 ρξφληα πξηλ ην 400 π.Υ. ή έλα κε δχν έηε κεηά απφ απηφ.  

                                                           
4
 Brickhouse, Thomas and Smith, Nicholas D., 2005, ζ. 342. 

5
 Λανχξδαο, 1992, ζ. 7 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
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 Δθηφο απφ ην δήηεκα ηεο ρξνλνιφγεζεο ζην έξγν απηφ παξαηεξνχληαη θαη κηα 

ζεηξά απφ αηέιεηεο ηερληθνχ επηπέδνπ. Γηα λα γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη, παξαηεξνχκε 

φηη νιφθιεξν ην έξγν, θαζψο ζηεξείηαη ηελ πιαζηηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηελ δηαχγεηα ησλ 

άιισλ ζσθξαηηθψλ δηαιφγσλ, θπκαίλεηαη κεηαμχ ηεο πξνζσπηθήο ζάηηξαο θαη ηεο 

θηινζνθηθήο εξεχλεο. Αληίζεηα κε ηνπο άιινπο ζσθξαηηθνχο δηαιφγνπο, εδψ πξφβιεκα 

δελ απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο κηαο έλλνηαο αιιά ε δηαθνξά δχν κεζφδσλ. πλήζσο νη 

«ζσθξαηηθνί δηάινγνη» ιήγνπλ κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαη θιείλνπλ ηηο ζπδεηήζεηο 

κε έλα ινγηθφ απφξεκα. Δδψ σζηφζν, έρνπκε κηα ζεηηθή θαηαθιείδα. 
6
 

 Με βάζε ηηο ζέζεηο πνπ αλαπηχζζεη γηα ηελ πνίεζε ν κέγαο Αζελαίνο θηιφζνθνο 

κέζα απφ ηα θείκελά ηνπ, γίλεηαη θαλεξφ φηη είλαη κάιινλ έλα άηνκν δηραζκέλν. Απηή ε 

αληηλνκία γίλεηαη  πην ζπγθεθξηκέλε, αλ ιεθζεί ππφςε πσο ν Πιάησλ, πξηλ γλσξίζεη ηνλ 

σθξάηε, έγξαθε πνηήκαηα θαη ηξαγσδίεο. Απηφο ήηαλ ν δξφκνο ηνλ νπνίν είρε 

αθνινπζήζεη ε πινχζηα λεαληθή ηνπ ςπρή, γηα λα κπνξέζεη λα ιπηξσζεί.
7
  

 ηελ πνξεία φκσο θαη θαζψο γλσξίδεηαη ν λεαξφο Πιάησλ κε ην γεξν-σθξάηε, 

βξίζθεη ζην πξφζσπν ηνπ δεχηεξνπ ζπκππθλσκέλεο ηελ πείξα θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο 

καθξφρξνλεο πξνζπάζεηαο θαη ηε θσηνβνιή ελφο αδηάθζνξνπ θαη γφληκνπ ζηνραζκνχ. Ζ 

γνεηεία ηεο λέαο νδνχ γελλνχζε ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη καδί ην θαλαηηζκφ ηνπ 

πξσηφπηζηνπ. Ζ παξάδνζε κάιηζηα καο πξνζθέξεη κηα πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ζθελή 

αλαθνξηθά κε ηελ απνθαζηζηηθή ζηξνθή πνπ θάλεη ν Πιάησλ ζηε δσή ζρεηηθά κε ην 

ζέκα ηεο πνίεζεο: ρσξίο δηζηαγκφ ξίρλεη ζηε θσηηά φια ηα έσο ηφηε γξακκέλα πνηεηηθά 

ηνπ έξγα.
8
 

 Καη φκσο. Γελ είλαη δπλαηφλ έηζη κνλνθνληπιηά λα εμαθαληζηεί κηα ςπρηθή ξνπή 

κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ κηα ξηπή θσηηάο θαηαζηξέθεη κεξηθά ραξηηά. Ζ ζπκβνιηθή θσηηά 

ηεο παξάδνζεο απνηειεί αθξηβψο ην πξψην νξνζεηηθφ ζεκείν ηνπ πιαησληθνχ δηραζκνχ. 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ σθξάηνπο ζα σξηκάζεη κέζα ζηελ ςπρή ηνπ Πιάησλνο ην ιφγν ζε 

ηέηνην ζεκείν, πνπ λα καο πξνζθέξεη ηνπο πην φκνξθνπο θαη ζξεπηηθνχο πλεπκαηηθνχο 

ρπκνχο, ρσξίο φκσο πνηέ λα θαηαθέξεη λα εμαθαλίζεη θαη λα ζέζεη ζην πεξηζψξην θαη' 

                                                           
6
 Λανχξδαο, 1958, ζ. 9 

7
 Αλδξφληθνο, 1986, ζ. 94 

8
 Θενδσξαθφπνπινο, 2009, ζ. 28 
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νπζίαλ ην άινγν θαη άξξεην εθείλν θνκκάηη ηεο ζπλείδεζήο ηνπ πνπ ηνλ σζνχζε ζηελ 

πνίεζε. 

Έηζη,  ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Πιάησλ πξνβαίλεη ζηελ έμσζε ηεο πνίεζεο (ηνπ 

Οκήξνπ, ηνπ Ζζηφδνπ θαη φισλ ησλ ηξαγηθψλ θαη θσκηθψλ πνηεηψλ) απφ ηελ ηδεψδε 

πνιηηεία ζεσξήζεθε αλέθαζελ ζθαλδαιψδεο. Ζ έμσζε απηή έρεη κειεηεζεί θαηά ηξφπν 

καθξφλ, ηδηαίηεξα ζηε ζχγρξνλε επνρή, αιιά πφξξσ απέρεη απφ ηελ θαηάιεμε ζε κηα 

ζπκθσλία σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο.  

Έηζη, ην θχξην δήηεκα ηνπ δηαιφγνπ Πνιηηεία είλαη ν νξηζκφο ηεο δηθαηνζχλεο 

θαη ηεο αδηθίαο ζε αηνκηθφ θαη πνιηηεηαθφ επίπεδν. ηα πιαίζηα απηήο ηεο αλαδήηεζεο 

εξεπλάηαη ε πνίεζε θαη ηειηθά ζεσξείηαη ππεχζπλε γηα ηε γέλεζε ηεο αδηθίαο.    

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ν θξηηηθφο ζηνραζκφο ηνπ Πιάησλνο ζηελ 

Πνιηηεία εζηηάδεηαη ζηα εμήο θχξηα ζεκεία: α) νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ πνηεηψλ, 

β) ε παηδαγσγηθή αμία ηεο πνίεζεο θαη ε απνηίκεζή ηεο κε γλψκνλα ηε ζπλεηζθνξά ηεο 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ «θπιάθσλ» ηεο ηδαληθήο πφιεο, γ) ε 

δηθνξνχκελε ζηάζε ησλ πνηεηψλ έλαληη ησλ ζεψλ, δ) ε ζρέζε ηεο πνηεηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο κε ηνλ θφζκν ησλ Ηδεψλ, ε) ε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ηεο πνίεζεο κε ηε 

θηινζνθία κέζα ζην πιαησληθφ θνζκνείδσιν.   

 

  

 

Οη κεηαθξάζεηο ηνπ 2
νπ

 , 3
νπ

 θαη 10
νπ

 βηβιίνπ ηεο Πνιηηείαο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Μαπξφπνπιν, εθδφζεηο Εήηξνο (Θεζζαινλίθε, 2006).  

 

Οη κεηαθξάζεηο ηνπ Ίσλνο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Λανχξδα, Δπηκέιεηα Παπαλνχηζνο, 

εθδφζεηο Εαραξφπνπινο, Αζήλα, 1992. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

  

                    Ο ΠΛΑΣΧΝ ΚΑΙ Η ΔΠΟΥΗ ΣΟΤ 

 

1.1. Σν πνιηηηθν-θνηλσηθό θαη εζηθνπλεπκαηηθό πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ Πιάησλνο 

 

Ο 5
Οο

 αηψλαο ππήξμε γηα ηελ Διιάδα αλακθίβνια πεξίνδνο επεκεξίαο, 

πλεπκαηηθήο αλάηαζεο, νηθνλνκηθήο θαη επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο θαη αλακθηζβήηεηα 

θνηλσληθήο πξνφδνπ. Απ’ φιεο ηηο ειιεληθέο πφιεηο ε Αζήλα ήηαλ απηή πνπ σο πφιε – 

εγεκφλαο ηεο Διιάδαο γεχηεθε φιε ηελ αθκή θαη ηε δφμα φρη κφλν γηα ηε λαπηηθή θαη ηελ 

εκπνξηθή ηεο δχλακε αιιά πξψηα απ’ φια γηα ηελ πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο αλάπηπμε.  

Χο χςηζην ηδαληθφ ηεο αλαγλσξίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά, ε 

ππαθνή ζηνπο λφκνπο, πνπ εμαζθαιίδνπλ θνηλσληθή ζπλνρή θαη εζηθή δηάπιαζε, θαη 

θπζηθά ε αγάπε γηα ηηο ηέρλεο θαη ε ζπλαθφινπζε αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ. Απφ ηηο 

ηέρλεο θαιιηεξγνχληαη ε αξρηηεθηνληθή, ε κνπζηθή, ε ινγνηερλία, κέζσ ηεο πνίεζεο θαη 

ηεο ηξαγσδίαο, θαζψο θαη ε ξεηνξηθή.  

Καη ελψ ν 5
νο

 αηψλαο ραξαθηεξίδεη  ην αζελατθφ κεγαιείν ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ηνκείο ηεο ηέρλεο θαη ηεο δσήο, ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ αηψλα, θαηά ην νπνίν γελληέηαη 

θαη κεγαιψλεη ν Πιάησλ, δελ παξνπζηάδεη ηελ ίδηα εηθφλα. Ο ζάλαηνο ηνπ Πεξηθιή θαη ε 

ηπξαλλία ησλ Σξηάθνληα ζα θαηαξξαθψζνπλ ηελ αζελατθή δεκνθξαηία θαη ζα 

ακθηζβεηήζνπλ ηνπο λφκνπο, ελψ ην ξεχκα ηεο ζνθηζηηθήο, πνπ αλαπηχζζεηαη ξαγδαία, 

ζα ζέζεη ζε επαλαδηαπξαγκάηεπζε θαίξηα δεηήκαηα, φπσο ην πξφβιεκα ηεο αγσγήο, ν 

θινληζκφο ησλ ζεψλ θαη ησλ κχζσλ θαη ε εζηθή.  

Έηζη, θάζε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ηνλ 4
ν
 αηψλα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ζεζκψλ θαη ηεο δεκνθξαηίαο δελ έρεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Βέβαηα ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πνιηηηζκνχ ζπλερίδνληαη νη δξακαηηθνί αγψλεο, σζηφζν ε πνίεζε δελ είλαη πιένλ 

αξσγφο ηνπο. Δίλαη ε επνρή πνπ θπξηαξρεί ν πεδφο ιφγνο. Καιιηεξγείηαη ε ηζηνξία, ε 

ξεηνξηθή θαη ε θηινζνθία, πνπ παξαγθσλίδνπλ ηελ πνίεζε θαη ην κχζν, θαη ζέηνπλ σο 

βαζηθή αξρή ηνλ θξηηηθφ έιεγρν.   
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1.2.  Ο Πιάησλ θαη ε επνρή ηνπ 

 

 ε κηα επνρή ινηπφλ θαηά ηελ νπνία ε θαηεζηεκέλε ηάμε είρε θηάζεη ζην 

ρείινο ηνπ γθξεκνχ
9 

θαη ε θηινζνθία πιένλ είρε αλαιάβεη ηα ελία γηα ηελ επεξρφκελε 

πνιηηηθή, εζηθή θαη θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε, έδεζε θαη ν Πιάησλ. Ζ Πνιηηεία ηνπ 

ζηνρεχεη ζηελ ελφηεηα ηεο πφιεο- θξάηνπο. Γηα λα θηάζεη φκσο θάπνηνο ζηελ πιήξε 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, πξέπεη λα δεη ζε κηα νξγαλσκέλε θνηλσλία, φπνπ ζα 

ηεξνχληαη νη λφκνη θαη ζα πξνάγεηαη ην «εὖ δλ».  

Βέβαηα, ν Πιάησλ αλαγλσξίδεη πσο ζηελ επνρή ηνπ νη ζπκπνιίηεο ηνπ βηψλνπλ 

έλα είδνο εκη-εζηθήο θαη άζρεκεο αληηκεηψπηζεο ελλνηψλ, φπσο απηέο ηεο δηθαηνζχλεο, 

ηνπ αγαζνχ, ηεο αληακνηβήο, θιπ. Σξαλφ παξάδεηγκα απνηειεί ε άπνςε ηνπ Αδείκαληνπ 

ζην 2
ν
 βηβιίν ηεο Πνιηηείαο (364α-365c), φπνπ εθθξάδεη ηε γλψκε φηη ην θνηλσληθφ 

γφεηξν θαη νη πιηθέο απνιαβέο είλαη απηέο πνπ ππεξηεξνχλ ηεο εζηθφηεηαο, αλεμάξηεηα 

αλ αλαγλσξίδεηαη ε αξεηή σο ην ηδεψδεο. Ζ αξεηή είλαη θάηη δχζθνιν θαη θνπηαζηηθφ θαη 

κάιηζηα ζηε δσή βιέπνπκε λα αληακείβνληαη νη άδηθνη αθφκα θαη απφ ηνπο ζενχο.  

Βαζηζκέλνο ινηπφλ ν Πιάησλ ζηηο παξαπάλσ αληηιήςεηο ηεο επνρήο ηνπ, αλαγάγεη 

ηελ αηηία ησλ πξνβιεκάησλ ζην γεγνλφο φηη νη ηδέεο απηέο πεξλνχλ ζηνπο λένπο κέζα απφ 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηδηαίηεξα κέζα απφ ηελ ηέρλε. Φνξείο ηεο ηειεπηαίαο 

απνηειεί ε πνίεζε θαη θαη’ επέθηαζε νη πνηεηέο, θαη γη’ απηφ νη ηειεπηαίνη απνηεινχλ θαη 

ζηφρν ηεο θξηηηθήο ηνπ.  

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Field, 1972, ζ.115  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

  

Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  

 

2.1: Η Πιαησληθή παηδεία 

 

 Ζ πιαησληθή παηδεία είλαη ν ζεκέιηνο ιίζνο
10

 πάλσ ζηνλ νπνίν ζα ζηεξηρζεί ε 

ηδεψδεο πνιηηεία. Ζ αλαηξνθή, ε δηαπαηδαγψγεζε, ε θαιιηέξγεηα γηα ηελ εχξεζε ηεο 

αιήζεηαο  απνηεινχλ ηα ζεκαληηθά ερέγγπα, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ άλζξσπν λ’ 

απνκαθξπλζεί απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ αηζζήζεσλ ζηνλ άθζαξην θφζκν ησλ ηδεψλ.
11

 

Χζηφζν  θάηνρνη κηαο γεξήο θαη νπζηαζηηθήο παηδείαο νθείινπλ λα είλαη φρη κφλν 

νη θχιαθεο αιιά θαη νη άξρνληεο, νη νπνίνη ζα ξπζκίζνπλ ηα  εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη ζα 

ζπκβάινπλ ζε κηα ζσζηή παηδεία ησλ λέσλ  κε ζηφρν ηε γλψζε ηεο αξεηήο  θαη ηελ 

έκπξαθηε εθαξκνγή ηεο. αθψο ινηπφλ, γηα ηνλ Πιάησλα ηδαληθή πνιηηεία  ρσξίο αγσγή 

θαη παηδεία δε λνείηαη. 

Έηζη, βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πιαησληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε χπαξμε 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ε θνηλή εθπαίδεπζε γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, ε δηακφξθσζε 

αθκαίνπ πλεχκαηνο αιιά θαη ζψκαηνο , ε εζηθή αλακφξθσζε ηνπ πνιίηε ,εληζρχνληαο 

κέζα ηνπ ηηο αξεηέο ηεο δηθαηνζχλεο, δειαδή ηε ζνθία, ηελ αλδξεία θαη ηε ζσθξνζχλε
12

, 

θαζψο θαη ε απνκάθξπλζε απφ θάζε είδνπο κνλνκέξεηα. 

πλεπψο ε δηακφξθσζε ηνπ λεαληθνχ κπαινχ απαηηεί πνιχ κεγάιε πξνζνρή. 

Έηζη ε πνίεζε, πνπ γηα άιιεο πξνγελέζηεξεο επνρέο ππήξμε βαζηθφ εξγαιείν κάζεζεο-

παηδείαο, ηψξα πεξλά απφ απζηεξφ θξηηηθφ έιεγρν. Ο ςεχηηθνο-εηθνληθφο θφζκνο πνπ 

παξνπζηάδεη, ε αζέβεηα, ε αδηθία θαη ε άζρεκε εηθφλα πνπ πξνβάιιεη γηα ηνπο ζενχο, ν 

θφβνο γηα ην ζάλαην, ε κεγάιε αγάπε γηα ην ρξήκα είλαη κεξηθά απφ ηα ζέκαηα πνπ 

απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηε ζθπξειάηεζε κηαο αθκαίαο ςπρήο, έηνηκεο λα αγσληζηεί γηα 

                                                           
10

 Πιάησλνο Πνιηηεία 423e 
11

 Πιάησλνο Πνιηηεία 421e 
12

 Ναζηάθνπ,  2002 , ζ. 324  
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νηηδήπνηε. Απηά ραιαξψλνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ςπρήο, απνδπλακψλνπλ ηνλ άλζξσπν 

θάλνληάο ηνλ επηξξεπή ζηηο νπνηεζδήπνηε απνιαχζεηο, κε απνηέιεζκα λα επζχλνληαη γηα 

ηε δηαθζνξά ησλ εζψλ, ηε ςπρηθή ηνπο αιινηξίσζε θαη ηελ παξαθκή ηεο πνιηηείαο. Οη 

πνηεηέο φθεηιαλ λα πξνβάιινπλ ζηα έξγα ηνπο πςειά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ηέηνηα 

πνπ ζα εληζρχνπλ ην ζάξξνο, ην ήζνο, ηηο αξεηέο, ηελ επζέβεηα, θαη ζα επηδηψθνπλ φρη 

κφλν ηελ  ηέξςε αιιά θαη ηελ σθειηκφηεηα
13

. 

ηε ζπλέρεηα, ηα Μαζεκαηηθά θαηέρνπλ ζεκαληηθφηαηε ζέζε ζε φιν ην 

πιαησληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, γηαηί απηά εμαζθαιίδνπλ επηθπξσκέλε γλψζε ησλ 

αηψλησλ θαη ακεηάβιεησλ φλησλ θαη αιεζεηψλ
14

. Ζ Μνπζηθή επίζεο, είλαη κάζεκα 

ηδηαίηεξεο αμίαο. Απηή ζπλίζηαηαη ζε ηξία κέξε: ζην ιφγν, ζηελ αξκνλία θαη ζην ξπζκφ. 

Αξκνλία θαη ξπζκφο νθείινπλ λα ππνηάζζνληαη ζην ιφγν. Έηζη κφλν νη ιφγνη ησλ 

πνηεκάησλ, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ξπζκφ ή κεισδία ηνπ ίδηνπ ραξαθηήξα, απνηεινχλ 

κνλαδηθφ θξηηήξην θάζε αηζζεηηθήο ή εζηθήο θξηηηθήο
15

. πλεπψο, ην πεξηερφκελν ηεο 

θάζε κνξθήο θαη είδνπο πνίεζεο πεξλάεη απφ ηδηαίηεξε ινγνθξηζία θαη έιεγρν, ψζηε  λα 

πξνθπιάμεη απφ θάζε ραιαξφηεηα θαη εμεπηειηζκφ ηελ ςπρή θαη πεξαηηέξσ ηελ πφιε. 

κεξνο, Ζζίνδνο θαη άιινη πνηεηέο βξίζθνληαη ζην ζηφρν ηεο πιαησληθήο πνιεκηθήο. 

ηε ζπλέρεηα,  ν Πιάησλ θαηαηείλεηαη ελαληίνλ ηεο δηήγεζεο, ηεο κίκεζεο θη 

ελφο κηθηνχ είδνπο κίκεζεο θαη δηήγεζεο. Τπφδεηγκα δηήγεζεο είλαη ν δηζχξακβνο, 

κίκεζεο ε ηξαγσδία θαη ε θσκσδία, θαη κηθηνχ είδνπο  ην έπνο. Γηα ηε κίκεζε ν Πιάησλ 

ζπζηείλεη ηελ απνθπγή ηεο, επεηδή ελδέρεηαη νη θχιαθεο λα κηκεζνχλ θαη  θαηψηεξεο 

αμίαο πεξηζηαηηθά ή ραξαθηήξεο, πξάγκα πνπ ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα γίλεη ε ςπρή ηνπο 

θαχιε θαη πνηαπή.  Άξα θσκσδία θαη ηξαγσδία  απαγνξεχνληαη ξεηά, ζε αληίζεζε κε ηε 

ιπξηθή πνίεζε θαη ην δηζχξακβν αιιά θαη ην κηθηφ είδνο πνπ εγθξίλνληαη, γηαηί 

εμπκλνχληαη κέζα απφ απηά ην ήζνο θαη νη αξεηέο ησλ ζεψλ θαη ησλ εξψσλ. πλεπψο ε 

κίκεζε κφλν θαηφπηλ θξηηηθήο ζθέςεο είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Φπιάθσλ. 

 Βέβαηα, επεηδή ν άλζξσπνο αληηκεησπίδεηαη σο εληαία ςπρνζσκαηηθή θαη 

πλεπκαηηθή νληφηεηα,  ε ζχδεπμε ηεο κνπζηθήο κε ηε γπκλαζηηθή ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

                                                           
13

 Πιάησλνο Πνιηηεία 607a-e 
14

 Πιάησλνο Πνιηηεία 522c 
15

 Lippman, 1964,ζ. 70 
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ππνηαγή ηνπ ζσκαηηθνχ ζηνηρείνπ ζην πλεπκαηηθφ. Ζ κελ γπκλαζηηθή ζα επεξεάζεη ην 

πλεπκαηηθφ ηκήκα ηεο ςπρήο ελψ ε κνπζηθή ζα θαιιηεξγήζεη ην ινγηθφ ή θηινζνθηθφ 

ηεο ηκήκα
16

. Οπνηαδήπνηε ππεξβνιή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζθιεξφηεηα ή ηε 

καιζαθφηεηα.  

O Πιάησλ παξάιιεια κε ηε κνπζηθή θαη ηε γπκλαζηηθή θξφληηδε λα παξέρεηαη 

θαιή ινγνηερληθή κφξθσζε, εζηθή, ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηθή αγσγή, ψζηε ε νξζή 

παηδεία λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε πιήξε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ απφ κνλνκέξεηεο θάζε είδνπο, πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηνλ 

απνπξνζαλαηνιηζκφ ηνπο απφ ην αιεζηλφ θαη ην θαιφ θαη αγαζφ. 

Δθηφο φκσο απφ ηα παξαπάλσ ε δηαιεθηηθή ζεσξείηαη ε πεκπηνπζία ηεο παηδείαο. 

Ζ ελαηέληζε ηεο ηδέαο ηνπ αγαζνχ, ηεο πεγήο ηεο αιήζεηαο θαη αξρήο ηεο δσήο,
17

 είλαη 

απνηέιεζκα κηαο πνιχπνλεο θαη πνιχρξνλεο θηινζνθηθήο πξνζπάζεηαο.  

 

2.1.1: Η εθπαίδεπζε ησλ θπιάθσλ 

 ε φιε ηελ Πνιηηεία ν Πιάησλ ππνζηεξίδεη φηη ην θξάηνο εμαξηάηαη, ηδηαίηεξα, 

απφ ηελ παηδεία ησλ Φπιάθσλ θαη ή ζψδεηαη ή ράλεηαη καδί κ’ απηήλ
18.

 ην ρσξίν 376d 

αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο, φπνπ ηζρπξίδεηαη φηη νη Φχιαθεο πξέπεη λα δηνηθνχλ 

ην θξάηνο. Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε. 

Ζ ηειεπηαία απέβιεπε ζηελ παξνρή ηέηνηνπ είδνπο παηδείαο ζηνπο θχιαθεο, ψζηε 

λα θαιιηεξγεζεί κέζα ηνπο ε ηδέα ηνπ Αγαζνχ
19

, γηα λα είλαη άμηνη θαη ζε θαηξφ εηξήλεο 

λα αληεπεμέξρνληαη ζηα φζα πξνβιήκαηα κε ηε ζνθία θαη ηελ αλδξεία ηνπο, αιιά θαη ζε 

θαηξφ πνιέκνπ λα είλαη άμηνη γηα ζπνπδαία έξγα. 

                                                           
16

 Lippman, 1964, ζ. 72 
17

 Πιάησλνο Πνιηηεία, 505α 
18

 Πιάησλνο Πνιηηεία, 423-424 
19
Πιάησλνο  Nόκνη 819b-d 
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Ζ επηινγή ησλ θπιάθσλ πξέπεη λα γίλεη, φηαλ απηνί ζα είλαη ζηελ παηδηθή ειηθία, 

θαη φρη ζηελ γεξνληηθή, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο πεξηνξηζκνχο. Απφ ηελ παηδηθή 

ινηπφλ ειηθία, αλαθέξεη ν Πιάησλ, ζα νδεγεζνχλ νη ηξφθηκνη ζηα πεδία ησλ καρψλ, γηα 

λα βεβαησζεί ην ζάξξνο θαη ε αλδξεία ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηελ παξακνλή 

ηνπο γηα δχν ή ηξία πεξίπνπ ρξφληα ζε θάπνην ζηξαηφπεδν, σο ηελ ειηθία ησλ είθνζη 

εηψλ, νπφηε θαη ζα αζρνιεζνχλ ζπζηεκαηηθά κε ηε γπκλαζηηθή, θαζψο επίζεο ζα 

εκβαζχλνπλ,φζνη ζέινπλ, ζηηο επηζηήκεο. Γχξσ ζηα ηξηάληα ηνπο ζα θζάζνπλ ζηε 

δηαιεθηηθή, εθαξκφδνληαο πνηθίιεο κεζφδνπο θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ κε απψηαην 

ζθνπφ λα γλσξίζνπλ ηελ αιήζεηα. Απφ ηα ηξηάληα πέληε σο ηα πελήληα ηνπο νη θχιαθεο 

παίξλνπλ φια ηα αμηψκαηα πνπ ηνπο ηαηξηάδνπλ θαη, αλ πξάγκαηη θαηάθεξλαλ λα βγνπλ 

ληθεηέο κέζα απφ φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, ηφηε ζα ήηαλ άμηνη  γηα ηε δηαθπβέξλεζε 

ηεο πνιηηείαο θαη ηελ επηκφξθσζε αλδξψλ άμησλ γηα ηε δηαδνρή ηνπο.
20

 

 Ζ εθπαίδεπζή ηνπο βέβαηα δε ζα γίλεηαη κε βίαην ηξφπν, πνπ ζα ππνδνπιψλεη ηελ 

ςπρή ηνπο. Γη’ απηφ ν Πιάησλ πξνηείλεη ηα καζήκαηα λα παξνπζηάδνληαη ζηα παηδηά κε 

δηδαθηηθφ ηξφπν αιιά λα κελ θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθά. Υαξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη: « Ο 

ειεχζεξνο άλζξσπνο δελ πξέπεη λα  καζαίλεη θαλέλα κάζεκα κε εμαλαγθαζκφ, ζαλ 

δνχινο».
21

 πλάκα φκσο ππνζηεξίδεη φηη ε ππνρξεσηηθή άζθεζε δε βιάπηεη ην ζψκα, 

αιιά ε ππνρξεσηηθή κάζεζε πνηέ δε κέλεη ζηελ ςπρή.  

ηε ζπλέρεηα πξνηείλεη ηελ ελαζρφιεζε κε ηε καζεκαηηθή ζθέςε, ε νπνία πξέπεη 

λα ελζαξξχλεηαη  κε ην παηρλίδη θαη φρη λα επηβάιιεηαη. Με ηελ επηζήκαλζε απηή ν 

Πιάησλ δηαζθαιίδεη ηε ζθέςε, ψζηε λα κελ θαηαπληγεί απφ ηνλ θαηαλαγθαζκφ θαη ηελ 

θαθή δηδαζθαιία. 

Δπηπξφζζεηα, αλαθέξεηαη ζε κηα εθπαίδεπζε ε νπνία δελ ζα είλαη κφλν ζσκαηηθή 

αιιά θαη πλεπκαηηθή. Ζ άζθεζε ηνπ ζψκαηνο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηε 

κνπζηθή παηδεία, δειαδή ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη απφ 

ηνλ Πιάησλα έλαο απζηεξφο έιεγρνο φισλ ησλ ζενινγηθψλ παξαδφζεσλ πνπ είραλ 

παξεηζθξήζεη ζηα πνηήκαηα ηνπ Οκήξνπ, ηνπ Ζζηφδνπ θαη ησλ ηξαγηθψλ θαη 

                                                           
20

 Πιάησλνο Πνιηηεία, Β 376c 
21

 Πιάησλνο Πνιηηεία 536e1-2 



16 
 

απνξξίπηνληαη σο αθαηάιιειεο λα κνξθψζνπλ ηελ ςπρή ησλ Φπιάθσλ. Σν θξηηήξην ηεο 

αθαηαιιειφηεηαο ησλ παξαδφζεσλ είλαη φηη απηέο δελ κπνξνχλ λα ραξίζνπλ, σο 

κνξθσηηθά αγαζά, ζην εθπαηδεπφκελν άηνκν ηελ αξεηή, ηελ αγάπε πξνο ηνπο γνλείο θαη 

ηνπο ζπγγελείο
22

. Αλαθέξεη ζρεηηθά: «…θαὶ ζενκαρίαο ὅζαο ῞Οκεξνο πεπνίεθελ νὐ 

παξαδεθηένλ εἰο ηὴλ πόιηλ, νὔη’ ἐλ ὑπνλνίαηο πεπνηεκέλαο νὔηε ἄλεπ ὑπνλνηλ. ὁ γὰξ 

λένο νὐρ νἷόο ηε θξίλεηλ ὅηη ηε ὑπόλνηα θαὶ ὃ κή, ἀιι’ ἃ ἂλ ηειηθνῦηνο ὢλ ιάβῃ ἐλ ηαῖο 

δόμαηο δπζέθληπηά ηε θαὶ ἀκεηάζηαηα θηιεῖ γίγλεζζαη· ὧλ δὴ ἴζσο ἕλεθα πεξὶ παληὸο 

πνηεηένλ ἃ πξηα ἀθνύνπζηλ ὅηη θάιιηζηα κεκπζνινγεκέλα πξὸο ἀξεηὴλ ἀθνύεηλ»
23

. 

Βξίζθεη ηειηθά ν Πιάησλ φηη νη αλαθεξφκελεο ζηνλ Άδε κπζηθέο δηεγήζεηο 

ραιαξψλνπλ ηελ ςπρηθή αληνρή ησλ αλζξψπσλ πνπ ηηο αθνχλ. Οη θφβνη θαη νη 

ζξελνινγίεο απνδπλακψλνπλ ηελ αθκαηφηεηα ηεο ςπρήο θαη ηελ ξίρλνπλ ζηε δεηιία. Γελ 

είλαη ινηπφλ παηδαγσγηθά ζσζηφ γηα ηελ επςπρία ησλ λεαξψλ Φπιάθσλ λα αθνχλ φηη νη 

νκεξηθνί ζενί θαη ήξσεο ζξελνινγνχζαλ, φηαλ ηνπο εχξηζθε θάπνηα ζπκθνξά. Γηα ηηο 

αζηείεο δηεγήζεηο ππνζηήξηδε φηη θαηαζηξέθνπλ ην ήζνο θαη ραιαξψλνπλ ηηο δπλάκεηο 

ηεο ςπρήο
24

 . 

Σφζν ζεκαληηθή ινηπφλ ήηαλ γηα ηνλ Πιάησλα ε παηδεία ησλ θπιάθσλ, ψζηε  

θηιηξάξεηαη απφ φιεο ηηο κπζνινγηθέο θαη ζενινγηθέο παξαδφζεηο θαη θξαηά κε ζεβαζκφ 

φ,ηη θαιιηεξγεί ηελ αξεηή, ην ζάξξνο, ηνλ απηνέιεγρν, ηελ εγθξάηεηα, ηε ζνθία, ηηο 

ζσζηέο ζπλήζεηεο, ηνλ ζσζηφ ηξφπν ζθέςεο, ηελ αγάπε ζηνπο γνλείο θαη ζπγγελείο, ηε 

ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα αιιά θαη ηελ ςπρηθή αθκαηφηεηα.  

 

 

 

 

                                                           
22

 Ναζηάθνπ, 2002, ζ. 320 
23

 Πιάησλνο Πνιηηεία, 378 d-e 
24

 Πιάησλνο Πνιηηεία, 378 d 
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2.1.2: Η εθπαίδεπζε ησλ θηινζόθσλ 

κσο θαη νη θηιφζνθνη ηχγραλαλ ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθήο πξνζνρήο. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ππνρξεσηηθή ηνπο παηδεία ζηα είθνζί ηνπο ρξφληα φζνη άλδξεο ή 

γπλαίθεο θαηάθεξλαλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο ζηξαηησηηθέο επηδφζεηο θαη ζηε θηινζνθηθή 

παηδεία εηζέξρνληαλ ζηελ ηάμε ησλ θηινζφθσλ. Καηφπηλ είραλ ηελ ίδηα παηδεία κ’ απηή 

ησλ θπιάθσλ γηα ηα επφκελα δεθαπέληε ρξφληα, ελψ απφ ηα ηξηάληα πέληε ηνπο έηε θαη 

εμήο ζπνχδαδαλ αλψηεξα καζεκαηηθά, γεσκεηξία, αζηξνλνκία θαη αξκνλία θαζψο θαη 

θηινζνθία θαη δνθηκάδνληαλ ζε πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά αμηψκαηα ζηελ πφιε. Μεηά ηα 

πελήληα ηνπο έηε εθπαίδεπαλ ηνπο δηαδφρνπο ηνπο ζε πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα. Σν 

απνθνξχθσκα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, κεηά ηα πελήληα ηνπο βέβαηα, -έκπεηξνη ζνθίαο 

θαη θηινζνθηθήο θαιιηέξγεηαο, θαη θάηνρνη ηεο αξεηήο- απνηειεί ε κειέηε ηεο 

δηαιεθηηθήο, κέζσ ηεο νπνίαο έθζαλαλ θη απηνί ζηε ζέαζε ηνπ Αγαζνχ.
25

 αθψο θαη ε 

θχζε, ε καθξφρξνλε εθπαίδεπζε, ε επίπνλε άζθεζε θαη δνθηκαζία ζπλεξγάδνληαη  

ζηελά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζσκαηηθψλ, ςπρηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ραξηζκάησλ εθείλσλ 

πνπ ζα αλαιάβνπλ ηηο πξψηεο θαη βαξχηεξεο επζχλεο ηεο πφιεο. 

 

 

2.2.  Πνίεζε θαη εθπαίδεπζε ζηελ Αζήλα ηνπ 4
νπ

 αηώλα 

 

Ζ ζέζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο αξραίαο Αζήλαο ππήξμε ζεκαληηθή θαη 

πξσηαξρηθή. Σα παηδηά απφ ηε λεαξή ηνπο ειηθία νδεγνχληαλ απφ ηνλ παηδαγσγφ ζηα 

ζρνιεία, γηα λα ζπλερίζνπλ ηε κφξθσζή ηνπο, ε νπνία πεξηειάκβαλε - εθηφο απφ ηελ 

εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο -   γπκλαζηηθή, κνπζηθή, ρνξφ, πνίεζε θαη 

καζεκαηηθά . Σα πνηεηηθά έξγα  θαη εηδηθά ν κεξνο ήηαλ βαζηθά εγρεηξίδηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

                                                           
25

 Βarrow, 1976,ζ.25 
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Άξα ε ζπνπδαηφηεηα ηεο πνίεζεο ήηαλ πνιχ κεγάιε, αθνχ νη πνηεηέο πξνζθέξνπλ 

θαζνδήγεζε ζε πξαθηηθά θαη εζηθά δεηήκαηα, κέζα απφ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ έπνπο πνπ 

ρξεζηκεχνπλ σο παξάδεηγκα. Ο Πξσηαγφξαο, ζηνλ νκψλπκν δηάινγν ηνπ Πιάησλνο, 

ηνλίδεη φηη νη θαζεγεηέο δίλνπλ ζηα παηδηά ηα έξγα ησλ θαιψλ πνηεηψλ, γηα λα ηα 

απνζηεζίζνπλ, ελψ κέζα απφ ηνπο επαίλνπο θαη ηνπο χκλνπο ησλ θαιψλ αλδξψλ ζεσξεί 

πσο νη λένη ζα παξαθηλεζνχλ λα ηνπο κηκεζνχλ
26

.   

Βέβαηα, ν Πιάησλ ζην 10
ν
 Βηβιίν ηεο Πνιηηείαο ζα επηρεηξήζεη λα αληηζηξέςεη ηελ 

επηθξαηνχζα πξναλαθεξζείζα άπνςε γηα ηνπο πνηεηέο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ κεξν, ν 

νπνίνο απνηεινχζε ην θαηεμνρήλ δηδαθηηθφ εγρεηξίδην
27

. Καηά θάπνην ηξφπν ινηπφλ 

παίξλεη ζέζε απέλαληη ζηελ ηέρλε θαη ηδηαίηεξα απέλαληη ζηελ πνίεζε. ην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα πνπ ζα πξνηείλεη ζηελ Πνιηηεία ηνπ, ε εθπαίδεπζε ησλ Φπιάθσλ είλαη 

πξσηαξρηθή θαη εθεί βαζίδεηαη φιν ην νηθνδφκεκά ηεο. Έηζη, είλαη αλαγθαίν λα κελ 

γαινπρνχληαη κε ιαλζαζκέλα πξφηππα θαη ακθίβνιεο εζηθέο αμίεο. Γη’ απηφ, κε απηήλ ηελ 

αθεηεξία, ε θξηηηθή ηνπ απέλαληη ζηελ ηέρλε γεληθφηεξα θαη ζηελ πνίεζε εηδηθφηεξα είλαη 

νμεία. Θα πξνηηκνχζε λα ηελ δηψμεη απφ ηελ Πνιηηεία ηνπ παξά λα ππνθέξεη ηελ 

αλεζηθφηεηα θαη ηελ έμαςε ησλ παζψλ.  

Ζ θξηηηθή ινηπφλ ηνπ Πιάησλνο γηα ηελ πνίεζε απνηππψλνληαη ζην 2
ν
, 3

ν
 θαη 10

ν
 

Βηβιίν ηεο Πνιηηείαο ηνπ θαζψο θαη ζηνλ Ίσλα. Απηά  ηα απνζπάζκαηα ζα επηρεηξήζνπκε 

λα κειεηήζνπκε θαη λα θσηίζνπκε ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπο.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 325e. 
27

 Πιάησλνο Πνιηηεία, 598e. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

  

                      Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΟΤ ΠΛΑΣΧΝΟ 

 

3.1. Σν βηβιίν ηεο «Πολιτείας» 

 

 Ζ Πνιηηεία (ή Πεξί δηθαίνπ) είλαη έλα απφ ηα γλσζηφηεξα έξγα ηνπ Πιάησλνο, ην 

νπνίν γξάθηεθε πεξίπνπ ην 380 π.Υ. ή νινθιεξψζεθε γχξσ ζηα 374 π.Υ. θη έρεη αζθήζεη 

κεγάιε επηξξνή ηφζν ζηε θηινζνθία φζν θαη ζηελ πνιηηηθή ζεσξία. Ζ Πνιηηεία είλαη ην 

πεξηεθηηθφηεξν θαη ην πην εθηελέο έξγν ηνπ Πιάησλνο κεηά ηνπο Νόκνπο. Γξακκέλε ζηα 

κέζα ηεο δσήο θαη ζην κεζνπξάλεκα ηεο δεκηνπξγηθήο αλέιημεο ηνπ θηινζφθνπ, 

απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ πξνζέγγηζε βαζηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ πιαησληθνχ 

ζηνραζκνχ.
28

  

 ην ζπγθεθξηκέλν έξγν βιέπνπκε φηη πιένλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο απνξεηηθνχο 

δηαιφγνπο, ηεο πξψηεο - ηεο ιεγφκελεο θαη «ζσθξαηηθήο» πεξηφδνπ ηνπ πιαησληθνχ 

ζπγγξαθηθνχ έξγνπ-  ν θξηηηθφο έιεγρνο εκθαλίδεηαη λα ππνρσξεί κπξνζηά ζηε ζεηηθή 

θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη δνγκαηηθή έθζεζε ησλ ηδεψλ, πνπ κπνξεί λα 

αζρνινχληαη κε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία θαη αληηθείκελα, απφ ηε κεηαθπζηθή θαη ηελ 

νληνινγία, ηε γλσζηνινγία, ηελ εζηθή θαη ηε ζενινγία έσο ηελ έκπξαθηε θαη θαζεκεξηλή 

πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή επηζηήκε, ηελ αηζζεηηθή θαη ηε θηινινγία. 

 ηελ Πνιηηεία, ν σθξάηεο θαη άιινη εμέρνληεο Αζελαίνη θαη μέλνη ζπδεηνχλ ηε 

ζεκαζία ηεο δηθαηνζχλεο θαη εμεηάδνπλ θαηά πφζν είλαη πην επηπρηζκέλνο έλαο δίθαηνο 

άλζξσπνο απφ έλαλ άδηθν, θαηαζθεπάδνληαο κηα θαληαζηηθή πνιηηεία, ηελ Καιιίπνιε, 

κε θηινζφθνπο-βαζηιείο. Ήδε ζηελ εηζαγσγηθή ζθελή ηνπ έξγνπ καζαίλνπκε φηη ην 

θείκελν απνηειεί θπξίσο κηα καθξνζθειή αθήγεζε ηνπ σθξάηνπο ζε νξηζκέλνπο 

αθξναηέο, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη. Δθεί  ν θηιφζνθνο δηεγείηαη ηε ζπδήηεζε πνπ είρε 

ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ζηνλ Πεηξαηά, φπνπ είρε βξεζεί γηα ηε γηνξηή κηαο ζεάο ζην 

                                                           
28

  θνπηεξφπνπινο, 2002, ζ. 9 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/380_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7
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ζπίηη ελφο ειηθησκέλνπ πινχζηνπ κέηνηθνπ, ηνπ Κέθαινπ απφ ηηο πξαθνχζεο. ε εθείλε 

ηελ ζπδήηεζε ν σθξάηεο ζπλδηαιέγεηαη θπξίσο κε δχν μερσξηζηνχο λένπο, 

πξνεξρφκελνπο απφ ηελ αζελατθή αξηζηνθξαηία ηεο επνρήο (θαη νη νπνίνη ππνηίζεηαη φηη 

απνηεινχλ ην ππφδεηγκα ηεο θαινθαγαζίαο θαηά ηελ αξραηνειιεληθή έλλνηα). Απηνί 

είλαη ν Αδείκαληνο θαη ν Γιαχθσλ, δειαδή ηα αδέξθηα ηνπ Πιάησλνο. 

 ηελ Πνιηηεία ινηπφλ ν Πιάησλ αληηκεησπίδεη ηελ πνίεζε φρη θαζ’ εαπηήλ αιιά 

ζε ιεηηνπξγηθή ζρέζε πξνο ηελ παηδεία, ζαλ ζέκα δειαδή ηεο παηδαγσγηθήο πνιηηηθήο 

ηνπ
29

. Έηζη, ε παηδαγσγηθή πξννπηηθή θαίλεηαη ζηα βηβιία Β΄ θαη Γ΄ ελψ ζην Η΄ βηβιίν 

ηνπ έξγνπ ε πνίεζε εμεηάδεηαη απφ νληνινγηθή ζθνπηά.  

 Δπίζεο, ζπδεηείηαη ε θχζε ηνπ θηιφζνθνπ, ή «Πεξί Ιδεώλ» ζεσξία ηνπ 

Πιάησλνο, ε δηακάρε αλάκεζα ζηε θηινζνθία θαη ηελ πνίεζε θαη ε αζαλαζία ηεο ςπρήο.  

  

 

3.2 Η ζεσξία ησλ Ιδεώλ 

 Πξηλ εμεηάζνπκε ηηο πιαησληθέο απφςεηο γηα ηελ πνίεζε θαη ηδηαίηεξα ηελ 

θξηηηθή ηνπ Πιάησλνο γηα ηε κίκεζε ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ, θαιφ ζα ήηαλ λα 

αθηεξψζνπκε  ιίγεο γξακκέο ζηε ζεσξία ησλ Ηδεψλ.  

ηε θηινζνθία ηνπ Πιάησλνο ππάξρνπλ δύν θόζκνη: ν θόζκνο ησλ Ηδεώλ θαη ν 

αηζζεηόο θόζκνο. Ο πξώηνο είλαη ν πξαγκαηηθόο θόζκνο, φπνπ ππάξρνπλ νη αηώληεο, 

άθζαξηεο θαη ακεηάβιεηεο Ηδέεο, ηηο νπνίεο αληηιακβαλόκαζηε κε ηε λόεζε. Δθεί, 

κεηαμύ άιισλ, ππάξρεη θαη ην πξαγκαηηθά σξαίν, ε Ηδέα ηνπ σξαίνπ. ε αληηδηαζηνιή κε 

ηνλ παξαπάλσ θφζκν ν αηζζεηόο θόζκνο είλαη γεκάηνο κε θαζεκεξηλά, θζαξηά θαη 

κεηαβιεηά πξάγκαηα, ηα νπνία αληηιακβαλόκαζηε κε ηηο αηζζήζεηο. Δθεί ππάξρεη ην 

αηζζεηά σξαίν. Ζ δεύμε κεηαμύ ησλ δύν θόζκσλ γίλεηαη κε ην κύζν ηεο αλάκλεζεο. 

ύκθσλα κε απηόλ, ε ςπρή θάζε αλζξώπνπ, πξηλ από ηε γέλλεζε  θαη ηελ θπιάθηζή ηεο 

                                                           
29

 Jaeger, 1944, ζ. 296 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%AE
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ζην ζώκα, βξηζθόηαλ ζηνλ θόζκν ησλ Ηδεώλ θαη ηηο γλώξηδε άκεζα. Ζ εκθάληζε ηνπ 

σξαίνπ ζηνλ αηζζεηό θόζκν είλαη κηα αθνξκή γηα ηελ ςπρή λα ζπκεζεί ην λνεηηθά 

σξαίν
30

. Απηό ζπκβαίλεη θαη γηα όιεο ηηο ππόινηπεο Ηδέεο. 

Οη ηδέεο, θαηά ηνλ Πιάησλα, είλαη αληηθείκελν ηνπ λνπ κάιινλ παξά ηεο αίζζεζεο.  

Έηζη ηε ζηηγκή πνπ ζθεπηφκαζηε θάηη, ζπιιακβάλνπκε ηελ ηδέα, ε νπνία εθθξάδεη ηελ 

χπαξμή ηνπ. Γειαδή, ε Ηδέα είλαη ε λνεηή έλλνηα ε νπνία ζπιιακβάλεηαη θαηά ηε ζθέςε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη γίλεηαη γλσζηή κέζσ ηεο λφεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε Ηδέα ηεο 

θιίλεο ππάξρεη γηα φιεο ηηο θιίλεο αλεμάξηεηα απφ ην ζρήκα θαη ην κέγεζφο ηνπο, δηφηη 

είλαη θαζνιηθή έλλνηα ηνπ ίδηνπ είδνπο∙ είλαη ε έλλνηα πνπ αληηπξνζσπεχεη φιεο ηηο 

θιίλεο, πνπ ππάξρνπλ θαηά ην παξάδεηγκά ηεο
31

. H Ηδέα ηεο θιίλεο ππάξρεη θαζεαπηήλ, 

αθνχ ν θιηλνπνηφο, ν νπνίνο θαηαζθεπάδεη κηα θιίλε, δε ζπιιακβάλεη ηελ απφιπηε Ηδέα 

ηεο θιίλεο, αιιά ηελ κνξθή ηεο, (δηφηη «νὐ γάξ πνπ ηήλ γε ἰδέαλ αὐηὴλ δεκηνπξγεῖ νὐδεὶο 

ηλ δεκηνπξγλ».) Ο αιεζηλφο δεκηνπξγφο ηεο θιίλεο είλαη ν Θεφο, γηα ηνλ Πιάησλα, 

παξά ν θιηλνπνηφο
32

. Γη’ απηή ηε κία θιίλε, πνπ έθηηαμε ν Θεφο, κπνξνχκε λα έρνπκε 

γλψζε αιιά ζε ζρέζε κε ηηο πνιιέο θιίλεο, πνπ έρνπλ θηηάμεη νη καξαγθνί, κπνξνχκε λα 

έρνπκε κφλν γλψκε. Ο θηιφζνθνο ζα ελδηαθεξζεί κνλάρα γηα ηε κία ηδεψδε θιίλε θαη 

φρη γηα ηηο πνιιέο θιίλεο πνπ ζα βξεη ζηνλ αηζζεηφ θφζκν.  

Ο Πιάησλ κε ηε ζεσξία ησλ Ηδεψλ έζεζε ην πξφβιεκα ηεο νπζίαο, ην νληνινγηθφ 

πξφβιεκα. Γηα πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηεί ηελ «νπζία» σο θηινζνθηθφ φξν. Μ’απηφλ ν 

Πιάησλ ζέιεη λα δειψζεη φηη ππάξρεη θάηη ην νπνίν απνηειεί κέζα ζην ζχκπαλ γεληθψο, 

ηε ζηαζεξή βάζε, θάηη ην νπνίν ζπληεξεί θαη δίδεη χπαξμε ζε φια ηα φληα. Έηζη, ν 

Πιάησλ «αληηηάζζεη ηελ νληνινγηθή Πξαγκαηνθξαηία (ξεαιηζκφ), ηζρπξηδφκελνο φηη ην 

νλ ππάξρεη, φρη φπσο ην ελλννχλ νη Διεάηεο αθίλεην θαη ζηεξεκέλν δσήο αιιά κε πιήξε 

θίλεζε θαη θξφλεζε».
33

  Δπίζεο, ην νλ ηαπηίδεηαη κε ην ζείν, ν δε θηιφζνθνο έρεη ηα 

κάηηα ηεο ςπρήο ηνπ ζην φξακα ηνπ ζείνπ φληνο. Σν φξακα απηφ, πνπ ν Πιάησλ ην 

νλνκάδεη ηδέα, εκθαλίδεηαη ζηνπο αλζξψπηλνπο πλεπκαηηθνχο νθζαικνχο, φηαλ 

αληηθξίδνπλ ην νλ «δηά ινγηζκλ» θαη φρη «δηα ηλ αἰζζήζεσλ». Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

                                                           
30

 Πιάησλνο Φαίδξνο, 249 d 
31

 Πιάησλνο Πνιηηεία, 596α 
32

 Πιάησλνο Πνιηηεία, 597d 
33

 Γεσξγνχιεο, 1994, ζ. 177 
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ινγηζκψλ απνηειεί ηε δηαιεθηηθή κέζνδν θαηά ηνλ Πιάησλα. Ζ «ηδέα», ινηπφλ, φπσο 

ππνζηεξίδεη, είλαη κηα άπνςε, κηα ζέα, κηα ζεσξία, κέζσ ηεο νπνίαο εκθαλίδεηαη ην νλ.  

πκπεξαζκαηηθά, ν Πιάησλ ζεσξεί φηη ηα πάληα ζηνλ αηζζεηό θόζκν είλαη 

κηκήζεηο ησλ Ηδεώλ, νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηνλ λνεηό, ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν. «Σηο Ηδέεο 

κπνξείο λα ηηο πιεζηάζεηο κέζσ ηεο δηαιεθηηθήο, ε νπνία ελεξγεί κόλν κε ηε ινγηθή, 

αιιά ζεκείν εθθίλεζεο είλαη ε αίζζεζε», καο ιέεη ν Lippman
34

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Lippman,1964, ζ. 75 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

  

Η ΠΛΑΣΧΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΟΙΗΗ ΣΟ 2
Ο

 ΒΙΒΛΙΟ 

ΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

 

4.1 Οη πνηεηέο αθαηάιιεινη γηα ηελ εθπαίδεπζε γελλαίσλ θπιάθσλ θαη ε θξηηηθή 

ελαληίνλ ηνπ Οκήξνπ θαη ηνπ Ηζηόδνπ 

 

Οη αλαθνξέο θαη ζέζεηο ηνπ Πιάησλνο ζρεηηθά κε ηελ πνίεζε δηαηππψλνληαη ζην 

δεχηεξν, ηξίην θαη  δέθαην βηβιίν ηεο Πνιηηείαο. ην δεχηεξν βηβιίν ηεο Πνιηηείαο, ε 

θξηηηθή ηνπ Πιάησλνο έλαληη ηεο πνίεζεο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην γεγνλφο φηη νη πνηεηέο 

δελ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαζφινπ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θπιάθσλ. Σν εξψηεκα πνπ 

ηίζεηαη εδψ είλαη θαηά πφζν ε πνίεζε κπνξεί λα απνηειέζεη εθείλε ηε ζπληζηακέλε, 

εθείλν ηνλ παηδεπηηθφ παξάγνληα κε ηνλ νπνίν νη θχιαθεο ζα απνθηήζνπλ ηελ αλδξεία θαη 

ηε ζσθξνζχλε; 

 Γηα λα απαληήζεη ινηπφλ ν Πιάησλ ζην παξαπάλσ εξψηεκα, πξνβαίλεη ζε κηα 

παηδαγσγηθή θξηηηθή κέζα απφ ηηο έλλνηεο ηεο πνηεηηθήο
35

 ηνπ. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 

ε πνίεζε απαξηίδεηαη απφ ην πεξηερφκελφ ηεο, πνπ νλνκάδεηαη «ιφγνο» θαη απφ ηε κνξθή 

ηεο, πνπ νλνκάδεηαη «ιέμηο». Ο Πιάησλ αμηνινγεί ηνπο «ιφγνπο» πξψηα θαη παξνπζηάδεη 

«ἄ ιεθηένλ», ειέγρνληαο ηνπο κχζνπο ησλ πνηεηψλ θαη έπεηηα αμηνινγεί ηε «ιέμηλ» θαη 

δηδάζθεη, «ὡο ιεθηένλ», πξάγκα πνπ ζα ζπλαληήζνπκε ζην ηξίην βηβιίν ηεο Πνιηηείαο .   

 Αξρίδεη ινηπφλ ηελ παηδαγσγηθή θξηηηθή ηνπ γηα ηα «ἄ ιεθηένλ».  Πην 

ζπγθεθξηκέλα δηαβάδνπκε ζε θάπνην ζεκείν ηνπ έξγνπ ηα εμήο: (377b-d) «῏Αξ’ νὖλ 

ῥᾳδίσο νὕησ παξήζνκελ ηνὺο ἐπηηπρόληαο ὑπὸ ηλ ἐπηηπρόλησλ κύζνπο πιαζζέληαο 

ἀθνύεηλ ηνὺο παῖδαο θαὶ ιακβάλεηλ ἐλ ηαῖο ςπραῖο ὡο ἐπὶ ηὸ πνιὺ ἐλαληίαο δόμαο ἐθείλαηο 

ἅο, ἐπεηδὰλ ηειεσζζηλ, ἔρεηλ νἰεζόκεζα δεῖλ αὐηνύο; Οὐδ’ ὁπσζηηνῦλ παξήζνκελ. 

Πξηνλ δὴ ἡκῖλ, ὡο ἔνηθελ, ἐπηζηαηεηένλ ηνῖο κπζνπνηνῖο, [c.] θαὶ ὃλ κὲλ ἂλ θαιὸλ 

[κῦζνλ] πνηήζσζηλ, ἐγθξηηένλ, ὃλ δ’ ἂλ κή, ἀπνθξηηένλ. ηνὺο δ’ ἐγθξηζέληαο πείζνκελ ηὰο 

                                                           
35

 Γεζπνηφπνπινο, 1966, ζ. 111 
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ηξνθνύο ηε θαὶ κεηέξαο ιέγεηλ ηνῖο παηζίλ, θαὶ πιάηηεηλ ηὰο ςπρὰο αὐηλ ηνῖο κύζνηο 

πνιὺ κιινλ ἢ ηὰ ζώκαηα ηαῖο ρεξζίλ· ὧλ δὲ λῦλ ιέγνπζη ηνὺο πνιινὺο ἐθβιεηένλ. 

Πνίνπο δή; ἔθε. ᾿Δλ ηνῖο κείδνζηλ, ἦλ δ’ ἐγώ, κύζνηο ὀςόκεζα θαὶ ηνὺο ἐιάηηνπο. δεῖ γὰξ 

δὴ ηὸλ αὐηὸλ ηύπνλ εἶλαη θαὶ ηαὐηὸλ [d.] δύλαζζαη ηνύο ηε κείδνπο θαὶ ηνὺο ἐιάηηνπο. ἢ 

νὐθ νἴεη; ῎Δγσγ’, ἔθε· ἀιι’ νὐθ ἐλλν νὐδὲ ηνὺο κείδνπο ηίλαο ιέγεηο. Οὓο ῾Ζζίνδόο ηε, 

εἶπνλ, θαὶ ῞Οκεξνο ἡκῖλ ἐιεγέηελ θαὶ νἱ ἄιινη πνηεηαί. νὗηνη γάξ πνπ κύζνπο ηνῖο 

ἀλζξώπνηο ςεπδεῖο ζπληηζέληεο ἔιεγόλ ηε θαὶ ιέγνπζη».  

 Απηφ ζεκαίλεη φηη: «Θα επηηξέςνπκε ινηπφλ έηζη εχθνια λα αθνχλ ηα παηδηά φ, ηη 

ηχρεη απφ κχζνπο, πνπ ηνπο έπιαζε ν πξψηνο ηπρψλ θαη λα δέρνληαη θαη ζηηο ςπρέο ηνπο 

εληππψζεηο σο επί ην πιείζηνλ αληίζεηεο πξνο ηηο ηδέεο, ηηο νπνίεο ζεσξνχκε πσο πξέπεη 

λα έρνπλ, φηαλ γίλνπλ ηέιεηνη άλδξεο; Γηφινπ κάιηζηα δελ ζα ην επηηξέςνπκε. Πξέπεη 

ινηπφλ θαηαξρήλ λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηνπο κπζνπνηνχο θαη λα εγθξίλνπκε 

κελ φ, ηη θαιφ ζα βξνχκε ζε απηνχο θαη λα απνξξίςνπκε φια ηα άιια. Καη ηνπο κχζνπο 

πνπ ζα εγθξηζνχλ ζα ππνρξεψζνπκε ηηο ηξνθνχο θαη ηηο κεηέξεο λα δηεγνχληαη ζηα 

παηδηά θαη λα δηαπιάηηνπλ ηηο ςπρέο ηνπο κε ηνπο κχζνπο, κε πεξηζζφηεξε θξνληίδα απφ 

φζε θαηαβάιινπλ γηα ηελ δηάπιαζε ησλ ζσκάησλ. Δλλνείηαη πσο ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

απφ ηνπο κχζνπο πνπ δηεγνχληαη ζήκεξα, ζα ηνπο απνξξίςνπκε. Πνηνπο δειαδή; Απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο ζα θαηαιάβνπκε θαη ηνπο κηθξφηεξνπο. Γηφηη αλαγθαζηηθά φινη 

πξέπεη λα είλαη ρπκέλνη πάλσ ζηνλ ίδην ηχπν θαη λα δηαζέηνπλ ηελ ίδηα δχλακε θαη νη 

κεγαιχηεξνη θαη νη κηθξφηεξνη. Πνιχ θαιά, αιιά δελ θαηαιαβαίλσ πνηνη είλαη απηνί νη 

κεγαιχηεξνη γηα ηνπο νπνίνπο κηιάο. Δίλαη εθείλνη ηνπο νπνίνπο καο δηεγνχληαη ν 

Ζζίνδνο θαη ν κεξνο θαη νη άιινη πνηεηέο, δηφηη απηνί ζπλέζεηαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα 

ζπλζέηνπλ ςεπδείο κχζνπο γηα ηελ ηέξςε ησλ αλζξψπσλ». 

Δδψ είλαη θαλεξφ φηη αξρίδεη ην δήηεκα ηεο ζεζκνζέηεζεο ηνπ είδνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη θχιαθεο κέζα ζηελ ηδαληθή πιαησληθή πνιηηεία. Ζ 

αλαθνξά ηνπ σθξάηνπο ζηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ παηδηψλ απφ ηνπο ςεχηηθνπο κχζνπο 

θαη ηηο ςεχηηθεο ηζηνξίεο θαηαδεηθλχεη θαηαξρήλ ηελ ζαθή δηαθνξνπνίεζε πνπ ζέιεη λα 

θάλεη ν Πιάησλ αλαθνξηθά κε ηνλ αιεζή θαη ηνλ κε αιεζή ιφγν. Δδψ αο ζεκεησζεί φηη  

ε έλλνηα ησλ «ςεχηηθσλ ιφγσλ» δελ έρεη ηε ζεκεξηλή κεησηηθή ζεκαζία. Δίλαη ν έλαο 

απφ ηνπο δχν πφινπο, πνπ ήδε αλαθέξακε, δειαδή ην «αιεζέο» θαη ην «κε αιεζέο». 
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Έλαο κχζνο, έλα παξακχζη, κηα αιεζνθαλήο πιαζηή δηήγεζε, έλα έπνο θ.ι.π., δελ είλαη 

κελ αιεζηλά αιιά κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζε θάπνηα ζηνηρεία πξαγκαηηθά, λα είλαη κε 

άιια ιφγηα αιεζνθαλή. Καη ιέγνληαη φρη γηα εμαπάηεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο εππηζηίαο 

φζσλ αθνχλ ην «κε αιεζέο».
36

  

 ηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή ν θηιφζνθνο ιέεη πσο είλαη απαξαίηεην λα εγθξίλεηαη φ, ηη 

ζεσξείηαη θαιφ θαη φ,ηη απφ ηα έξγα ησλ πνηεηψλ δελ είλαη θαιφ (θαηά ηελ πιαησληθή 

θνζκνζεσξία αληίζηνηρα) λα απνθιείεηαη, παξαηεξνχκε ηελ χπαξμε κηαο πλεπκαηηθήο 

ινγνθξηζίαο. Ζ πιαησληθή πνιηηεία ζα πξέπεη λα έρεη σο θαζήθνλ ηεο ηνλ έιεγρν ηεο 

πεπκαηηθήο παξαγσγήο θαη λα κελ επηηξέπεη κε θαλέλαλ ηξφπν ηελ θπθινθνξία ησλ 

επηθίλδπλσλ -θαηά ηε γλψκε ηεο- γηα ηελ αγσγή ησλ πνιηηψλ  έξγσλ.
37

 Τπφ απηφ ην 

πξίζκα δελ ζα δηζηάζεη ζηε ζπλέρεηα ν Πιάησλ λα απαγνξεχζεη ηελ θπθινθνξία ησλ 

νκεξηθψλ επψλ, επεηδή πεξηέρνπλ δείγκαηα ζπκπεξηθνξάο ζεψλ, πνπ είλαη πιήξσο 

αθαηάιιεια γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ ηεο ηδαληθήο ηνπ πνιηηείαο. 

 Σελ ίδηα ζηηγκή, φηαλ ιέεη φηηνθείινπλ κε ηνπο κχζνπο λα πιάζνπλ (νη κεηέξεο 

θαη νη ηξνθνί) πνιχ πεξηζζφηεξν ηηο ςπρέο ησλ παηδηψλ παξά κε ηα ρέξηα ηνπο ηα 

ζψκαηά ηνπο, εθθξάδεη ζέζε, ε νπνία παξνπζηάδεηαη θαη ζην έξγν ηνπ Νόκνη
38

 , 

ζπκβνπιεχνληαο ηηο κεηέξεο λα πιάζνπλ ηα βξέθε ζαλ λα ήηαλ θέξηλα. 

Δπίζεο, ζε απηφ ην ζεκείν εθθξάδεηαη ε  θξηηηθή ηνπ θηινζφθνπ ελαληίνλ ησλ δχν 

κεγάισλ επηθψλ πνηεηψλ. κσο ν Πιάησλ, δελ είλαη ν πξψηνο θαηαθξηηήο ηνπο, αθνχ 

ήδε ν Ξελνθάλεο, θηιφζνθνο απφ ηηο Κιαδνκελέο ηεο Μηθξάο Αζίαο, αλαθέξεη κέζα ζην 

έξγν ηνπ φηη ν κεξνο θαη ν Ζζίνδνο θφξησζαλ ζηνπο ζενχο φια εθείλα ηα άζρεκα θαη 

ηηο επαίζρπληεο πξάμεηο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ην αλζξψπηλν γέλνο
39

. Καη ν κεγάινο 

ηζηνξηθφο ησλ Διιελνπεξζηθψλ Πνιέκσλ, ν Ζξφδνηνο απφ ηε δηθή ηνπ κεξηά, αλαθέξεη 

φηη:  «ἔλζελ δὲ ἐγέλνλην ἕθαζηνο ηλ ζελ, εἴηε αἰεὶ ἦζαλ πάληεο, ὁθνῖνί ηε ηηλὲο ηὰ 

εἴδεα, νὐθ ἠπηζηέαην κέρξη νὗ πξψελ ηε θαὶ ρζὲο ὡο εἰπεῖλ ιφγῳ. Ἡζίνδνλ γὰξ θαὶ 

Ὅκεξνλ ἡιηθίελ ηεηξαθνζίνηζη ἔηεζη δνθέσ κεπ πξεζβπηέξνπο γελέζζαη θαὶ νὐ πιένζη· 
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νὗηνη δὲ εἰζὶ νἱ πνηήζαληεο ζενγνλίελ Ἕιιεζη θαὶ ηνῖζη ζενῖζη ηὰο ἐπσλπκίαο δφληεο θαὶ 

ηηκάο ηε θαὶ ηέρλαο δηειφληεο θαὶ εἴδεα αὐηλ ζεκήλαληεο. νἱ δὲ πξφηεξνλ πνηεηαὶ 

ιεγφκελνη ηνχησλ ηλ ἀλδξλ γελέζζαη ὕζηεξνλ, ἔκνηγε δνθέεηλ, ἐγέλνλην. ηνχησλ ηὰ 

κὲλ πξηα αἱ Γσδσλίδεο ἱξεῖαη ιέγνπζη, ηὰ δὲ ὕζηεξα ηὰ ἐο Ἡζίνδφλ ηε θαὶ Ὅκεξνλ 

ἔρνληα ἐγὼ ιέγσ».  Γειαδή: «Απφ πνχ πξνήιζε ν θαζέλαο απφ ηνπο ζενχο, αλ ήηαλ 

πάληνηε φινη θαη πνηα ήηαλ ε κνξθή ηνπο, απηά δελ ήηαλ γλσζηά παιαηφηεξα θαη σο 

ρζεο, γηα λα ην πνχκε έηζη. Γηφηη ν Ζζίνδνο θαη ν κεξνο λνκίδσ φηη ήηαλ πξνγελέζηεξνί 

κνπ ηεηξαθφζηα ρξφληα θαη φρη πεξηζζφηεξα. Απηνί είλαη πνπ έγξαςαλ γηα ηνπο Έιιελεο 

ηε ζενγνλία, πνπ έγξαςαλ ραξαθηεξηζκνχο γηα ηνπο ζενχο, πνπ ηνπο κνίξαζαλ ηηκέο θαη 

ιεηηνπξγίεο θαη πνπ δηαηχπσζαλ ηηο κνξθέο ηνπο
40

». 

Παξάιιεια, κε ηε θξάζε (377c-d): « ᾿Δλ ηνῖο κείδνζηλ, ἦλ δ’ ἐγώ, κύζνηο ὀςόκεζα 

θαὶ ηνὺο ἐιάηηνπο. δεῖ γὰξ δὴ ηὸλ αὐηὸλ ηύπνλ εἶλαη θαὶ ηαὐηὸλ [d.] δύλαζζαη ηνύο ηε 

κείδνπο θαὶ ηνὺο ἐιάηηνπο», ν Πιάησλ παξνπζηάδεη ηελ ίδηα κεζνδνινγηθή αξρή, ε νπνία 

νδήγεζε ηνλ σθξάηε θαη ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ ζην εγρείξεκα ηεο θαηαζθεπήο κηαο 

ηδαληθήο Πνιηηείαο, ψζηε λα κπνξέζνπλ ζηα αδξφηεξα πεξηγξάκκαηά ηεο λα δηαθξίλνπλ 

θαιχηεξα απφ φ, ηη ζηα ζκηθξά γξάκκαηα ηεο αηνκηθά πξνζδηνξηζκέλεο ςπρήο, ην 

δεηνχκελν: ηε δηθαηνζχλε.
41

 

 κνηα ινηπφλ θαη εδψ  ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ςεχηηθνπο κχζνπο ηνπ Ζζίνδνπ θαη 

ηνπ Οκήξνπ σο παξάδεηγκα, ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαθξίλνπλ θαζαξφηεξα ηηο εζηθέο θαη 

πνιηηηθέο επηδξάζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηνχο θαη νη δηαπηζηψζεηο ηνπο ζα ηζρχνπλ θαη 

γηα ηα παξακχζηα πνπ νη κεηέξεο θαη νη ηξνθνί ιέλε ζηα παηδηά ζε ακέηξεηα παηδηθά 

δσκάηηα ηεο πφιεο.
42

 

 Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ δπτθνχ αξηζκνχ ζηε ιέμε «ἐιεγέηελ», ηνλίδεη ηε 

ζπνπδαηφηεηα εηδηθά απηψλ ησλ δχν πνηεηψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα ηεο ειιεληθήο 

κπζνινγίαο. Ζ ιέμε «ἐιεγέηελ» είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ ειεγεία, ε νπνία απνηειεί 

κεηξηθή κνξθή πνηήκαηνο (ην πνίεκα απνηειείηαη απφ ελαιιαζζφκελα πεληάκεηξα θαη 

εμάκεηξα). Πξηλ απφ ηνλ Πιάησλα ήδε βέβαηα, ππήξμαλ θαη άιινη εθπξφζσπνη ηεο 
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θηινζνθίαο θαη ηνπ πλεχκαηνο πνπ ήηαλ αξλεηηθά δηαθείκελνη πξνο ην θιαζζηθφ κνληέιν 

ηεο παξαδνζηαθήο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο. Σέηνηεο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο ησλ 

Ππζαγφξα, Ξελνθάλε θαη Ζξαθιείηνπ. κσο ην έξγν ηνπ Πιάησλνο ίζσο είλαη ην πξψην 

ζνβαξφ ρηχπεκα θαηά ηνπ παξαδνζηαθνχ αξραηνειιεληθνχ Παγαληζκνχ ζε ζενινγηθφ 

επίπεδν πξηλ αθφκα απφ ηελ επνρή ηνπ Υξηζηηαληζκνχ.
43

 Ζ Πνιηηεία ηνπ Πιάησλνο 

απνηειεί ηζηνξηθά ηελ αξρή θαη ην πξφηππν εθείλν ζην νπνίν κεηαγελέζηεξα ζα 

βαζηζηνχλ δηάθνξα έξγα ρξηζηηαλψλ Παηέξσλ, πνπ ζα θαηαθεξαπλψζνπλ ηελ αξραία 

εηδσινιαηξεία. 

 

4.2 Οη ζενί εθπξνζσπνύλ ην αγαζό θαη ηελ νκνξθηά θαη δελ είλαη πξόμελνη θαθώλ 

Καη ξσηάεη ιίγν παξαθάησ ν Αδείκαληνο: (377d-379a) « Πνίνπο δή, ἦ δ’ ὅο, θαὶ ηί 

αὐηλ κεκθόκελνο ιέγεηο;» Γηα λα απαληήζεη ακέζσο ν σθξάηεο: «῞Οπεξ, ἦλ δ’ ἐγώ, 

ρξὴ θαὶ πξηνλ θαὶ κάιηζηα κέκθεζζαη, ἄιισο ηε θαὶ ἐάλ ηηο κὴ θαιο ςεύδεηαη. Σί 

ηνῦην; [e.] ῞Οηαλ εἰθάδῃ ηηο θαθο [νὐζίαλ] ηῶ ιόγῳ, πεξὶ ζελ ηε θαὶ ἡξώσλ νἷνί εἰζηλ, 

ὥζπεξ γξαθεὺο κεδὲλ ἐνηθόηα γξάθσλ νἷο ἂλ ὅκνηα βνπιεζῆ γξάςαη. Καὶ γάξ, ἔθε, 

ὀξζο ἔρεη ηά γε ηνηαῦηα κέκθεζζαη. ἀιιὰ πο δὴ ιέγνκελ θαὶ πνῖα; Πξηνλ κέλ, ἦλ δ’ 

ἐγώ, ηὸ κέγηζηνλ θαὶ πεξὶ ηλ κεγίζησλ ςεῦδνο ὁ εἰπὼλ νὐ θαιο ἐςεύζαην ὡο Οὐξαλόο 

ηε ἠξγάζαην ἅ θεζη δξζαη αὐηὸλ ῾Ζζίνδνο, ὅ ηε αὖ Κξόλνο [378a] ὡο ἐηηκσξήζαην 

αὐηόλ. ηὰ δὲ δὴ ηνῦ Κξόλνπ ἔξγα θαὶ πάζε ὑπὸ ηνῦ ὑένο, νὐδ’ ἂλ εἰ ἦλ ἀιεζ ᾤκελ δεῖλ 

ῥᾳδίσο νὕησο ιέγεζζαη πξὸο ἄθξνλάο ηε θαὶ λένπο, ἀιιὰ κάιηζηα κὲλ ζηγζζαη, εἰ δὲ 

ἀλάγθε ηηο ἦλ ιέγεηλ, δη’ ἀπνξξήησλ ἀθνύεηλ ὡο ὀιηγίζηνπο, ζπζακέλνπο νὐ ρνῖξνλ ἀιιά 

ηη κέγα θαὶ ἄπνξνλ ζῦκα, ὅπσο ὅηη ἐιαρίζηνηο ζπλέβε ἀθνῦζαη. Καὶ γάξ, ἦ δ’ ὅο, νὗηνί γε 

νἱ ιόγνη ραιεπνί. [b.] Καὶ νὐ ιεθηένη γ’, ἔθελ, ὦ ᾿Αδείκαληε, ἐλ ηῆ ἡκεηέξᾳ πόιεη. νὐδὲ 

ιεθηένλ λέῳ ἀθνύνληη ὡο ἀδηθλ ηὰ ἔζραηα νὐδὲλ ἂλ ζαπκαζηὸλ πνηνῖ, νὐδ’ αὖ 

ἀδηθνῦληα παηέξα θνιάδσλ παληὶ ηξόπῳ, ἀιιὰ δξῴε ἂλ ὅπεξ ζελ νἱ πξηνί ηε θαὶ 

κέγηζηνη. Οὐ κὰ ηὸλ Γία, ἦ δ’ ὅο, νὐδὲ αὐηῶ κνη δνθεῖ ἐπηηήδεηα εἶλαη ιέγεηλ. Οὐδέ γε, ἦλ 

δ’ ἐγώ, ηὸ παξάπαλ ὡο ζενὶ ζενῖο πνιεκνῦζί [c.] ηε θαὶ ἐπηβνπιεύνπζη θαὶ κάρνληαη—

νὐδὲ γὰξ ἀιεζ—εἴ γε δεῖ ἡκῖλ ηνὺο κέιινληαο ηὴλ πόιηλ θπιάμεηλ αἴζρηζηνλ λνκίδεηλ ηὸ 
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ῥᾳδίσο ἀιιήινηο ἀπερζάλεζζαη—πνιινῦ δεῖ γηγαληνκαρίαο ηε κπζνινγεηένλ αὐηνῖο θαὶ 

πνηθηιηένλ, θαὶ ἄιιαο ἔρζξαο πνιιὰο θαὶ παληνδαπὰο ζελ ηε θαὶ ἡξώσλ πξὸο ζπγγελεῖο 

ηε θαὶ νἰθείνπο αὐηλ—ἀιι’ εἴ πσο κέιινκελ πείζεηλ ὡο νὐδεὶο πώπνηε πνιίηεο ἕηεξνο 

ἑηέξῳ ἀπήρζεην νὐδ’ ἔζηηλ ηνῦην ὅζηνλ, ηνηαῦηα ιεθηέα κιινλ πξὸο [d.] ηὰ παηδία 

εὐζὺο θαὶ γέξνπζη θαὶ γξαπζί, θαὶ πξεζβπηέξνηο γηγλνκέλνηο θαὶ ηνὺο πνηεηὰο ἐγγὺο 

ηνύησλ ἀλαγθαζηένλ ινγνπνηεῖλ. ῞Ζξαο δὲ δεζκνὺο ὑπὸ ὑένο θαὶ ῾Ζθαίζηνπ ῥίςεηο ὑπὸ 

παηξόο, κέιινληνο ηῆ κεηξὶ ηππηνκέλῃ ἀκπλεῖλ, θαὶ ζενκαρίαο ὅζαο ῞Οκεξνο πεπνίεθελ 

νὐ παξαδεθηένλ εἰο ηὴλ πόιηλ, νὔη’ ἐλ ὑπνλνίαηο πεπνηεκέλαο νὔηε ἄλεπ ὑπνλνηλ. ὁ γὰξ 

λένο νὐρ νἷόο ηε θξίλεηλ ὅηη ηε ὑπόλνηα θαὶ ὃ κή, ἀιι’ ἃ ἂλ ηειηθνῦηνο ὢλ ιάβῃ ἐλ ηαῖο 

δόμαηο δπζέθ[e.]ληπηά ηε θαὶ ἀκεηάζηαηα θηιεῖ γίγλεζζαη· ὧλ δὴ ἴζσο ἕλεθα πεξὶ παληὸο 

πνηεηένλ ἃ πξηα ἀθνύνπζηλ ὅηη θάιιηζηα κεκπζνινγεκέλα πξὸο ἀξεηὴλ ἀθνύεηλ. ῎Δρεη 

γάξ, ἔθε, ιόγνλ. ἀιι’ εἴ ηηο αὖ θαὶ ηαῦηα ἐξσηῴε ἡκο, ηαῦηα ἅηηα η’ ἐζηὶλ θαὶ ηίλεο νἱ 

κῦζνη, ηίλαο ἂλ θαῖκελ; Καὶ ἐγὼ εἶπνλ· ῏Χ ᾿Αδείκαληε, νὐθ ἐζκὲλ πνηεηαὶ ἐγώ ηε [379a] 

θαὶ ζὺ ἐλ ηῶ παξόληη, ἀιι’ νἰθηζηαὶ πόιεσο· νἰθηζηαῖο δὲ ηνὺο κὲλ ηύπνπο πξνζήθεη 

εἰδέλαη ἐλ νἷο δεῖ κπζνινγεῖλ ηνὺο πνηεηάο, παξ’ νὓο ἐὰλ πνηζηλ νὐθ ἐπηηξεπηένλ, νὐ 

κὴλ αὐηνῖο γε πνηεηένλ κύζνπο». 

 Με άιια ιφγηα, «Πνηνπο κχζνπο θαη ηη έρεηο λα ηνπο πξνζάςεηο κε απηά πνπ ιεο; 

Δθείλν πνπ αμίδεη πξψηα πξψηα θαη παξά θάζε άιιν γηα λα αθνχζεη θάπνηνο πνπ δελ 

γλσξίδεη θαλ λα ιέεη φκνξθα πξάγκαηα. Ση ζέιεηο λα πεηο; ηαλ δελ απεηθνλίδεη θάπνηνο 

πξαγκαηηθά  θαη φπσο ζη’ αιήζεηα είλαη ηνπο ζενχο θαη ηνπο ήξσεο, φπσο μαθληθά έλαο 

δσγξάθνο, ν νπνίνο δελ απνδίδεη ηελ νκνηφηεηα ηνπ απεηθνληδνκέλνπ πξνζψπνπ. Γίθαηα 

βέβαηα ζα ήηαλ απηή ε θαηεγνξία, αιιά πψο θαη θαηά ηί εθαξκφδεηαη ζηνπο πνηεηέο; Δλ 

πξψηνηο δελ είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα θαη βαξχηεξα ςέκαηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ, 

εθείλα ηα νπνία δηεγείηαη ν Ζζίνδνο, φηη έθαλε ηάρα ν Οπξαλφο θαη πψο πάιη ηνλ 

εθδηθήζεθε ν Κξφλνο; Σα φζα δε έθαλε απηφο ν ηειεπηαίνο πξνο ηνλ γην ηνπ θαη φζα 

αθνινχζσο έπαζε απφ εθείλνλ θαη αιήζεηα αθφκα αλ ήηαλ, λνκίδσ φηη δελ πξέπεη λα 

ιέγνληαη ηφζν εχθνια πξνο λένπο, νη νπνίνη ζηεξνχληαη θξίζεσο. Γελ είκαζηε πνηεηέο επί 

ηνπ παξφληνο εγψ θαη εζχ Αδείκαληε αιιά νηθηζηέο πφιεσο. Καη νη νηθηζηέο ρξεηάδεηαη 

λα γλσξίδνπλ κφλν ηνπο ηχπνπο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα ζπλζέζνπλ ηνπο κχζνπο ηνπο νη 

πνηεηέο θαη απφ ηνπο νπνίνπο δελ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα απνκαθξχλνληαη». 
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 ε απηφ ην ηκήκα ηνπ έξγνπ, ν Πιάησλ αλαθέξεηαη ζηελ Θενγνλία ηνπ Ζζηφδνπ
44

 

θαη ζηα φζα αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο δπλαζηείεο ζεψλ ηεο ειιεληθήο 

κπζνινγίαο ν επηθφο πνηεηήο. Ζ πξψηε ινηπφλ, απφ απηέο ηηο δπλαζηείεο ήηαλ ην δεχγνο 

Οπξαλφο-Γαία, ην δεχηεξν Κξφλνο-Ρέα θαη ην ηξίην Γίαο-Ήξα.
45

 

Ζ επηκνλή ινηπφλ ηνπ Πιάησλνο λα θξηηηθάξεη ηφζν έληνλα ηα έξγα ηνπ Οκήξνπ 

θαη ηνπ Ζζηφδνπ δηθαηψλεηαη, αλ ιάβνπκε ππφςηλ καο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ηεο αξραίαο Διιάδαο. Οη κχζνη θαη νη παξαζηάζεηο ησλ δξακάησλ ήηαλ 

ηα κφλα ζρεδφλ κνξθσηηθά ζηνηρεία ηνπ ιανχ ζε αληίζεζε κε ζήκεξα πνπ ε επίδξαζε 

ηεο πνίεζεο δελ ζεσξείηαη δπλαζηηθή
46

.   

 Απηά φια ινηπφλ γηα ηα νπνία θάλεη ιφγν ν Πιάησλ, απνηεινχλ απφδεημε ηνπ 

παξαπάλσ ζπιινγηζκνχ ηνπ, φηη δειαδή νη πνηεηέο παξνπζηάδνπλ θαηά ηξφπν 

αλεπίηξεπην ηνπο ζενχο κε αλζξψπηλεο αδπλακίεο. Έηζη γηα παξάδεηγκα εδψ 

παξαηίζεληαη ηα γλσζηά επεηζφδηα απφ ηελ πάιε κεηαμχ ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

δπλαζηεηψλ ησλ ζεψλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο. αλ απινί άλζξσπνη θαη ζαλ 

φληα πνπ δηαθαηέρνληαη απφ ηα ρακεινηέξνπ επηπέδνπ πάζε θαη έλζηηθηα, νη ζενί εδψ 

επηδεηθλχνπλ βίαηε ζπκπεξηθνξά, κε απνηέιεζκα γηα παξάδεηγκα ν Κξφλνο λα θηάζεη λα 

επλνπρίζεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ παηέξα θαη ν Γίαο αξγφηεξα λα εθζξνλίζεη ζε απηήλ ηελ 

ηηηάληα πάιε γηα ηελ εμνπζία ηνλ Κξφλν. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ε θξάζε «ηὰ δὲ δὴ» πνπ είλαη δίπια ζην φλνκα ηνπ ζενχ Κξφλνπ, 

δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε ηζηνξία γηα ηνλ Κξφλν, ηελ νπνία αλαθέξεη εδψ ν 

σθξάηεο, είλαη ε πην ζεκαληηθή, φζνλ αθνξά ηα παξαδείγκαηα πνπ θέξλεη απφ ηελ 

ειιεληθή κπζνινγία. Καη απηή ε ζεκαζία έγθεηηαη ζην φηη ν αληίπαιφο ηνπ ήηαλ ν ζεφο 

Γίαο, δειαδή ν παηέξαο ζεψλ θαη αλζξψπσλ. Καη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ  φηη ε ηζηνξία 

ηεο ζρέζεο Κξφλνπ - Γία είρε απνηειέζεη ζηελ αξραηφηεηα ππφδεηγκα αληίζηνηρα γηα ηελ 

αηηηνιφγεζε άδηθσλ πξάμεσλ εηο βάξνο δηάθνξσλ γνλέσλ.
47
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 Παξάιιεια, ε ρξήζε ηεο θξάζεο, «ζπζακέλνπο νὐ ρνῖξνλ», είλαη ζπλπθαζκέλε 

κε ηελ ζπλήζεηα πνπ ππήξρε ζηα Διεπζίλεηα Μπζηήξηα λα ζπζηάδεη θάπνηνο ρνίξν, αλ 

ήζειε λα κπεζεί.
48

 Δδψ ν Πιάησλ έκκεζα ζην θάλεη ιφγν γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο 

κπζηεξηαθέο ηειεηέο ηεο επνρήο εθείλεο.  

 Καη φηαλ ν σθξάηεο ζα ηνλίζεη πην κεηά φηη θαιφ ζα ήηαλ ηα παηδηά θαη νη λένη 

φια απηά λα ηα αθνχλ φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη σο κπζηηθά, ν Πιάησλ εθθξάδεη κηα 

πξφηαζε, ε νπνία είλαη παξάιιειε κε ηα φζα αθνξνχλ ζηηο ζξεζθεπηηθέο κπζηεξηαθέο 

ηειεηέο εθείλεο ηεο επνρήο (ν λνπο καο εδψ πάεη ζηα Διεπζίλεηα κπζηήξηα γηα 

παξάδεηγκα, φπνπ νη κχζηεο άθνπγαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεηψλ νξηζκέλα πξάγκαηα, 

ρσξίο φκσο λα ηνπο επηηξέπεηαη λα λα ηα απνθαιχπηνπλ κεηά ζηνπο ακχεηνπο).
49

 

Αθφκα, αλαθνξηθά κε ηε θξάζε «πνιινῦ δεῖ πνηθηιηένλ», ην πνηθηιηένλ δελ 

αλαθέξεηαη κφλν ζηηο θεληεκέλεο πάλσ ζηνλ πέπιν ηεο Αζελάο, παξαζηάζεηο, αιιά 

γεληθφηεξα θαη ζε θάζε άιιε δσγξαθηθή αλαπαξάζηαζε. Δδψ ζα κπνξνχζακε λα 

ζπκεζνχκε θαη κηα θξάζε απφ ηνλ Επζύθξνλα ηνπ Πιάησλνο: « ἀγαζλ γξαθέσλ ηά ηε 

ἄιια ἱεξὰ ἡκῖλ θαηαπεπνίθηιηαη, θαὶ δὴ θαὶ ηνῖο κεγάινηο Παλαζελαίνηο ὁ πέπινο κεζηὸο 

ηλ ηνηνχησλ πνηθηικάησλ ἀλάγεηαη εἰο ηὴλ ἀθξφπνιηλ; ηαῦηα ἀιεζ θκελ εἶλαη, ὦ 

Δὐζχθξσλ;» (6b).
50

 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηε θξάζε « ἐλ ὑπνλνίαηο», αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ επνρή 

ηνπ Πιάησλνο, ν Αληηζζέλεο είρε ηάζε σο πξνο ηηο αιιεγνξηθέο εξκελείεο. Τπφλνηα 

ζεκαίλεη ζην βάζνο ηνπ πξάγκαηνο ε εγθεηκέλε αιήζεηα, ε πξαγκαηηθή ζεκαζία. Σελ 

ίδηα ζεκαζία έρεη θαη ζην πνιχ γλσζηφ ρσξίν ηνπ Επηηαθίνπ ν Θνπθπδίδεο 2,41:       

«νὔηε ὅζηηο ἔπεζη κὲλ ηὸ αὐηίθα ηέξςεη, ηλ δ' ἔξγσλ ηὴλ ὑπόλνηαλ ἡ ἀιήζεηα βιάςεη». 

Δίλαη πηζαλφ εδψ φηη ε ιέμε «ἀιήζεηα» είλαη επεμεγεκαηηθφ ζρφιην ηνπ «ὑπόλνηα» θαη 

κπήθε ζην θείκελν απφ ην πεξηζψξην ηνπ γξαπηνχ θαη ηεο αλάιπζεο θάπνηνπ ζρνιηαζηή 

ηνπ πιαησληθνχ θεηκέλνπ. Αλ ε ιέμε «ἀιήζεηα» εμνβειηζηεί, ηφηε απνθαζίζηαηαη ε 

ζπληαθηηθή ζπκκεηξία θαη νη ιέμεηο «ηέξςεη» θαη «βιάςεη» απνθηνχλ ην ίδην ππνθείκελν. 
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Σελ ίδηα ζηηγκή, κε ηε θξάζε (378b) «Οὐδέ γε, ἦλ δ’ ἐγώ, ηὸ παξάπαλ ὡο ζενὶ ζενῖο 

πνιεκνῦζί [c.] ηε θαὶ ἐπηβνπιεύνπζη θαὶ κάρνληαη», εθθξάδεηαη ε πιαησληθή ζθέςε πσο 

δελ είλαη δπλαηφλ πιάζκαηα, φπσο νη ζενί λα παξνπζηάδνληαη φηη πνιεκνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Δδψ απηή ε πιαησληθή ζεψξεζε έρεη σο αθεηεξία ηελ παηδαγσγνχζα δξαζηεξηφηεηα. Οη 

ζενί δειαδή πξέπεη λα παξηζηάλνληαη κε θάζε δπλαηή ηειεηφηεηα θαη πξέπεη νπσζδήπνηε 

λα απνθεχγεηαη λα ηνπο απνδίδνληαη ιίγεο ή πνιιέο απφ ηηο αηέιεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

βίνπ, γηα λα έρνπλ νη λένη πξφηππα πξνο κίκεζε.
51

 

 Ζ θαθή επίδξαζε ηέηνησλ κε εζηθψλ λφκσλ ζπδεηηέηαη θαη ζηνπο Νόκνπο
52

 θαη 

ζηνλ πιαησληθφ δηάινγν Επζύθξσλ 
53

, φπνπ ν νκψλπκνο ήξσαο ηνπ έξγνπ επηθαιείηαη 

απηφ ην κχζν γηα ηνπο ζενχο, γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε δηθαζηηθή δίσμε πνπ έρεη 

ππνθηλήζεη θαηά ηνπ παηέξα ηνπ. 

 Πην κεηά αλαθέξεηαη θαη ην πεξηζηαηηθφ ηεο θπιάθηζεο ηεο Ήξαο απφ ην γην ηεο 

ηνλ Ήθαηζην. Απηφ ηνλ κχζν κάο ηνλ παξαδίδεη ν πεξηεγεηήο ηεο αξραηφηεηαο 

Παπζαλίαο. Παξάιιεια, ηα ζρεηηθά κε ηελ εθζθελδφληζε ηνπ Ζθαίζηνπ απφ ην Γία (κε 

απνηέιεζκα ν πξψηνο λα απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ «θνπηζνχ» ζενχ ζηε ζπλέρεηα) 

δίλνληαη ζηελ Ιιηάδα ζηνπο ζηίρνπο 590-594 ηεο Α΄ Ραςσδίαο.  

 Απφ θεη θαη πέξα απηφ πνπ έρεη ζεκαζία γηα ηνλ Πιάησλα είλαη λα ηεζνχλ ηα 

γεληθά πεξηγξάκκαηα πνπ ζα αθνξνχλ ζηηο ηζηνξίεο γηα ηνπο ζενχο. Απηά ηίζεληαη ζην 

πξσηφηππν κε ηελ ιέμε «ηχπνη» θαη νη ηζηνξίεο γηα ηνπο ζενχο «ζενινγία». Οη «ηχπνη 

πεξί ζενινγίαο» είλαη ζχλνςε γεληθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ ππφζηαζε θαη ηηο ελέξγεηεο 

ησλ ζεψλ.
54

 

Καη ζα ζπλερηζηεί παξαθάησ σο εμήο ν δηάινγνο ηνπ σθξάηνπο κε ηνλ Αδείκαλην 

(379c): « Οὐδ’ ἄξα, ἦλ δ’ ἐγώ, ὁ ζεόο, ἐπεηδὴ ἀγαζόο, πάλησλ ἂλ εἴε αἴηηνο, ὡο νἱ πνιινὶ 

ιέγνπζηλ, ἀιιὰ ὀιίγσλ κὲλ ηνῖο ἀλζξώπνηο αἴηηνο, πνιιλ δὲ ἀλαίηηνο· πνιὺ γὰξ ἐιάηησ 
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ηἀγαζὰ ηλ θαθλ ἡκῖλ, θαὶ ηλ κὲλ ἀγαζλ νὐδέλα ἄιινλ αἰηηαηένλ, ηλ δὲ θαθλ 

ἄιι’ ἄηηα δεῖ δεηεῖλ ηὰ αἴηηα, ἀιι’ νὐ ηὸλ ζεόλ. ᾿Αιεζέζηαηα, ἔθε, δνθεῖο κνη ιέγεηλ». 

Γειαδή: « Οχηε επνκέλσο ν ζεφο, αθνχ είλαη αγαζφο, κπνξεί λα είλαη ε αθνξκή φισλ, 

φπσο θνηλψο ιέλε. Αιιά γηα ιίγα πξάγκαηα είλαη αίηηνο ζηνπο αλζξψπνπο θαη γηα πνιιά 

αλαίηηνο. Γηαηί είλαη πνιχ ιηγφηεξα ηα θαιά πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη απφ ηα θαθά. Καη ηα 

κελ θαιά δελ κπνξνχκε λα ηα απνδψζνπκε ζε θαλέλαλ άιινλ εθηφο απφ ην ζεφ, γηα ηα 

θαθά φκσο πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε άιιεο αθνξκέο θαη φρη ηνλ ζεφ». 

 Απηή ε δηαηχπσζε είλαη πξνδξνκηθή ηεο θξάζεο «αἰηία ἑινκέλνπ· ζεὸο ἀλαίηηνο» 

ηελ νπνία ζα ζπλαληήζνπκε ζην πξνηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ δέθαηνπ βηβιίνπ ηεο 

Πνιηηείαο
55

 ζην πιαίζην ηνπ εθεί θαηαιεθηηθνχ κχζνπ ηνπ πιαησληθνχ απηνχ έξγνπ.
56

  

Δδψ ν Πιάησλ αλνίγεη ην ζέκα ηεο πεγήο ηνπ θαθνχ θαη ππνζηεξίδεη φηη ην θαθφ κφλν ηε 

ζεφηεηα δελ κπνξεί λα αγγίμεη θαη λα έρεη ζπγρξφλσο σο πεγή ηνπ.  

 Σν ζέκα απηφ ν Πιάησλ ζα ην αλαπηχμεη θαη ζε άιινπο δηαιφγνπο, φπσο ζηνλ 

Θεαίηεην, ζηνπο Νόκνπο θαη ζηνλ Τίκαην. Σν ζπγθεθξηκέλν επίκαρν ζέκα ζηε ζπλέρεηα 

ζα απαζρνινχζε πνιινχο ζηνραζηέο κέζα απφ ηνπο ρψξνπο ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο 

θηινζνθίαο. Γηα παξάδεηγκα ν Πισηίλνο
57

 κέζα ζην έξγν ηνπ ζα απνδψζεη ην θαθφ ζηελ 

χιε (νη ζέζεηο πεξί δπαξρίαο χιεο θαη πλεχκαηνο ζηα θηινζνθηθά θαη ζξεζθεπηηθά 

ξεχκαηα ηεο ΄Τζηεξεο Αξραηφηεηαο) θαη ελψ ν Πξφθινο
58

 ζηα δηθά ηνπ θείκελα ζεσξεί 

φηη ην θαθφ είλαη κηα ελδηάκεζε ππφζηαζε (ην νλνκάδεη  «παξππφζηαζηο»). 

 Καη πξνζζέηεη ν σθξάηεο ιίγν πην κεηά (379c- 380c): «Οὐθ ἄξα, ἦλ δ’ ἐγώ, 

ἀπνδεθηένλ νὔηε ῾Οκήξνπ νὔη’ ἄιινπ [d.] πνηεηνῦ ηαύηελ ηὴλ ἁκαξηίαλ πεξὶ ηνὺο ζενὺο 

ἀλνήησο ἁκαξηάλνληνο θαὶ ιέγνληνο—ὡο δνηνί ηε πίζνη θαηαθείαηαη ἐλ Γηὸο νὔδεη 

θεξλ ἔκπιεηνη, ὁ κὲλ ἐζζιλ, αὐηὰξ ὃ δεηιλ· θαὶ ᾧ κὲλ ἂλ κείμαο ὁ Εεὺο δῶ 

ἀκθνηέξσλ, ἄιινηε κέλ ηε θαθῶ ὅ γε θύξεηαη, ἄιινηε δ’ ἐζζιῶ· ᾧ δ’ ἂλ κή, ἀιι’ ἄθξαηα 

ηὰ ἕηεξα, ηὸλ δὲ θαθὴ βνύβξσζηηο ἐπὶ ρζόλα δῖαλ ἐιαύλεη· [e.] νὐδ’ ὡο ηακίαο ἡκῖλ 

Εεὺο— ἀγαζλ ηε θαθλ ηε ηέηπθηαη. ηὴλ δὲ ηλ ὅξθσλ θαὶ ζπνλδλ ζύγρπζηλ, ἣλ ὁ 
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 Πιάησλνο Πνιηηεία, 617d-e 
56

 Μαπξφπνπινο, 2006, ζ. 507 
57

 Πισηίλνο, Πεξί ηνπ ηίλα θαη πόζελ ηα θαθά, Ελλεάδεο 1,8 
58

 Πξφθινο, Υπόκλεκα εηο ηαο Πιάησλνο Πνιηηείαο 1,38 
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Πάλδαξνο ζπλέρεελ, ἐάλ ηηο θῆ δη’ ᾿Αζελο ηε θαὶ Γηὸο γεγνλέλαη, νὐθ ἐπαηλεζόκεζα, 

νὐδὲ ζελ ἔξηλ ηε θαὶ θξίζηλ [380a] δηὰ Θέκηηόο ηε θαὶ Γηόο, νὐδ’ αὖ, ὡο Αἰζρύινο ιέγεη, 

ἐαηένλ ἀθνύεηλ ηνὺο λένπο, ὅηη— ζεὸο κὲλ αἰηίαλ θύεη βξνηνῖο, 

ὅηαλ θαθζαη δκα πακπήδελ ζέιῃ. ἀιι’ ἐάλ ηηο πνηῆ ἐλ νἷο ηαῦηα ηὰ ἰακβεῖα ἔλεζηηλ, 

ηὰ ηο Νηόβεο πάζε, ἢ ηὰ Πεινπηδλ ἢ ηὰ Σξσηθὰ ἤ ηη ἄιιν ηλ ηνηνύησλ, ἢ νὐ ζενῦ 

ἔξγα ἐαηένλ αὐηὰ ιέγεηλ, ἢ εἰ ζενῦ, ἐμεπξεηένλ αὐηνῖο ζρεδὸλ ὃλ λῦλ ἡκεῖο ιόγνλ 

δεηνῦκελ, θαὶ [b.] ιεθηένλ ὡο ὁ κὲλ ζεὸο δίθαηά ηε θαὶ ἀγαζὰ ἠξγάδεην, νἱ δὲ ὠλίλαλην 

θνιαδόκελνη· ὡο δὲ ἄζιηνη κὲλ νἱ δίθελ δηδόληεο, ἦλ δὲ δὴ ὁ δξλ ηαῦηα ζεόο, νὐθ ἐαηένλ 

ιέγεηλ ηὸλ πνηεηήλ. ἀιι’ εἰ κὲλ ὅηη ἐδεήζεζαλ θνιάζεσο ιέγνηελ ὡο ἄζιηνη νἱ θαθνί, 

δηδόληεο δὲ δίθελ ὠθεινῦλην ὑπὸ ηνῦ ζενῦ, ἐαηένλ· θαθλ δὲ αἴηηνλ θάλαη ζεόλ ηηλη 

γίγλεζζαη ἀγαζὸλ ὄληα, δηακαρεηένλ παληὶ ηξόπῳ κήηε ηηλὰ ιέγεηλ ηαῦηα ἐλ ηῆ αὑηνῦ 

πόιεη, εἰ κέιιεη εὐλνκήζεζζαη, κήηε ηηλὰ ἀθνύεηλ, [c.] κήηε λεώηεξνλ κήηε πξεζβύηεξνλ, 

κήη’ ἐλ κέηξῳ κήηε ἄλεπ κέηξνπ κπζνινγνῦληα, ὡο νὔηε ὅζηα ἂλ ιεγόκελα εἰ ιέγνηην, 

νὔηε ζύκθνξα ἡκῖλ νὔηε ζύκθσλα αὐηὰ αὑηνῖο».  

Απηφ ζεκαίλεη φηη: «Γελ πξέπεη ινηπφλ λα δψζνπκε πίζηε ζηνλ κεξν νχηε ζε 

άιινλ πνηεηή, φηαλ αλφεηα μεζηνκίδεη απηή ηε βιαζθεκία γηα ηνπο ζενχο, φηη ηάρα 

ππάξρνπλ δχν πίζνη ζηνπ Δία ην θαηώθιη, γεκάηνη ν έλαο κε θαιέο θη ν άιινο κε θαθέο 

κνίξεο, θαη φηη ζε φπνηνλ ν Εεπο αλαθαηέςεη θαη δψζεη θαη απφ ηα δχν πόηε ηνπ έξρνληαη 

δεμηά θαη πόηε δεξβά πάιη, ζε φπνηνλ φκσο δψζεη κφλν απφ ηνλ έλαλ, ην δεχηεξν, ρσξίο 

λα αλαθαηέςεη θαη απφ ηνλ πξψην, θαίνπζζα πείλα ιπζζηαθή παληνύ ζηε γεο ηνλ δηώρλεη, 

επεηδή ν Εεπο δελ είλαη ν δηαλνκέαο ησλ θαιψλ θαη ησλ θαθψλ ζηνπο αλζξψπνπο. 

 Δάλ δε πεη θάπνηνο φηη θαηά ππνθίλεζε ηνπ Γηφο θαη ηεο Αζελάο, ν Πάλδαξνο 

παξαβίαζε ηνπο φξθνπο θαη έγηλε αθνξκή λα ιπζεί ε αλαθσρή, δελ ζα ην παξαδερηνχκε∙ 

νχηε επίζεο ηελ έξηδα ησλ ζεψλ, ε νπνία δηαιχζεθε κε ηελ παξέκβαζε ηεο Θέκηδνο θαη 

ηνπ Γηφο∙ νχηε πάιη ζα επηηξέςνπκε ζηνπο λένπο λα αθνχλ εθείλα πνπ ιέεη ν Αηζρχινο, 

φηη ηάρα ν ζεφο αθνξκή βξίζθεη ζαλ ζέιεη ζχξξηδα λα μεπαηψζεη ζπίηη. Αιιά εάλ έλαο 

πνηεηήο δηεθηξαγσδεί κε ηνπο ηάκβνπο ηνπ ηα πάζε ηεο Νηφβεο ή ησλ Πεινπηδψλ ή ηα 

Σξστθά ή άιια παξφκνηα, δελ ζα ηνλ αθήλνπκε λα ιέεη φηη είλαη έξγα ηνπ ζενχ απηά ή 

ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα αλεπξεζεί ν ιφγνο πνπ εκείο ηψξα δεηάκε θαη λα ιέκε φηη δίθαηα 

θαη αγαζά είλαη ηα έξγα ηνπ ζενχ θαη φηη ηα παζήκαηα είλαη πξνο νθέιεηα απηψλ πνπ 
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ηηκσξνχληαη. Αο ιέλε φ, ηη ζέινπλ, φηη νη θαθνί είλαη άζιηνη, επεηδή ρξεηάζηεθαλ ηηκσξία, 

αιιά θαζψο ηηκσξήζεθαλ, νθειήζεθαλ απφ ηνπο ζενχο∙ φηη φκσο είλαη δπζηπρείο απηνί 

πνπ ηηκσξνχληαη θαη φηη ηεο δπζηπρίαο ηνπο είλαη αίηηνο ν ζεφο, δελ πξέπεη λα 

επηηξέςνπκε ζηνλ πνηεηή λα ην επαλαιάβεη θαη ελ γέλεη λα ιέκε εκπξφο καο φηη ν ζεφο, ν 

νπνίνο είλαη αγαζφο, κπνξεί λα θάλεη θαθφ ζε θάπνηνλ. Απηφ πξέπεη κε φιεο καο ηηο 

δπλάκεηο λα ην αληηθξνχζνπκε, εάλ πξφθεηηαη λα έρνπκε πφιε θαιψο νξγαλσκέλε. Καη 

δελ ζα δψζνπκε πνηέ ηελ άδεηα νχηε ζηνπο πξεζβχηεξνπο αιιά νχηε θαη ζηνπο 

λεψηεξνπο νχηε λα ιέλε νχηε λα αθνχλ ηέηνηνπο ιφγνπο, είηε κε ζηίρνπο είηε ρσξίο 

ζηίρνπο, δηφηη θαη αλφζηνη είλαη, φηαλ ιέγνληαη γηα ην ζεφ, εάλ ιέγνληαη θαη γηα εκάο 

επηβιαβείο, αιιά θαη ρσξίο λα ζπκθσλνχλ αλακεηαμχ ηνπο». 

 ε απηφ ην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ ν Πιάησλ θάλεη αλαθνξά ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

εμηζηνξνχληαη κέζα απφ ηα έπε, θαη ηέηνηα γηα παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ηνπ 

Παλδάξνπ. Ο ηειεπηαίνο ήηαλ ν πην ηθαλφο ηνμφηεο ησλ Σξσαδηηψλ θαηά ηνλ Σξστθφ 

Πφιεκν. ηελ Ιιηάδα
59

 θαη κε ππνθίλεζε ηεο ζεάο Αζελάο, ε νπνία ελεξγνχζε κε εληνιή 

ηνπ Γηφο, παξαβίαζε ηνπο φξθνπο θαη ηηο ζπνλδέο πνπ είραλ γίλεη κεηαμχ  Διιήλσλ θαη 

Σξψσλ θαη ηφμεπζε ηνλ Μελέιαν.
60

 

 Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηε ζεά Θέκηδα. Ζ Θέκηο ήηαλ θαηά ηε κπζνινγία 

κηα Σηηαλίδα. Καηά ηε Θενγνλία ηνπ Ζζηφδνπ ήηαλ ε δεχηεξε απφ ηηο εθηά γπλαίθεο ηνπ 

Γηφο (ε πξψηε ήηαλ ε Μήηηο) θαη ήηαλ ζεά ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο καληηθήο. Σν φλνκά 

ηεο πξνέξρεηαη απφ ην ζέκα ζε- ηνπ ξήκαηνο ηίζεκη. Σν φλνκα απηφ ζηα νκεξηθά έπε 

έρεη ζέκα ζεκηζη- ,ζηελ αηηηθή δηάιεθην ζεκηδ- θαη ζηελ δσξηθή ζεκηη- ,θαη ζεκαίλεη 

θαηά ην ιεμηθφ ηνπ Ζζχρηνπ «ζέκηο=δίθαηνλ, άμηνλ, πξέπνλ».
61

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζε απηήο ηεο Σηηαλίδαο, εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ 

σθξάηνπο ε ακθηβνιία ηνπ Πιάησλνο ζρεηηθά κε ηελ αλαθεξφκελε κπζνινγηθή 

πεξίπησζε ηεο θηινληθίαο ησλ ζεψλ κε ηελ ππνθίλεζε ηεο Θέκηδνο θαη ηνπ Γηφο 

(ζηνηρείν κε ην νπνίν ν θηιφζνθνο πξνζπαζεί γηα άιιε κηα θνξά λα ππελζπκίζεη ηηο 

αλαθξίβεηεο ησλ πνηεηψλ). Ζ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία αλαθέξεηαη θαηά κηα εθδνρή ζηελ 
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 Οκήξνπ Ηιηάδα, Γ΄ξαςσδία, ζη. 69 
60

  Μαπξφπνπινο, 2006, ζ. 508 
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Ραςσδία Τ ηεο Ιιηάδνο (ζηνπο ζηίρνπο 1-74), φπνπ γίλεηαη ζπλέιεπζε θαη θαηά 

πξνέθηαζε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ην πνηνη ζα ππνζηεξίμνπλ ηνπο Σξψεο 

θαη πνηνη ηνπο Έιιελεο. χκθσλα κε κηα άιιε εθδνρή, ν Πιάησλ, αλαθέξεηαη ζηα κε 

ζσδφκελα Κύπξηα Έπε, ζηα νπνία πεξηγξάθεηαη ε έξηδα κεηαμχ ηξηψλ ζενηήησλ, ηεο 

Αζελάο, ηεο Ήξαο θαη ηεο Αθξνδίηεο ζρεηηθά κε ηελ θξίζε απηήο ηεο έξηδαο απφ ηνλ γην 

ηνπ βαζηιηά ηεο Σξνίαο Πξηάκνπ, ηνλ Πάξε.
62

 

 Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά απφ ηνλ Πιάησλα ζηνπο ηάκβνπο. Ηακβηθνί ζηίρνη ζηελ 

αξραηφηεηα ήηαλ φζνη ππνζηεξίδνληαλ ζε επαλαιήςεηο ηνπ «ηακβηθνχ κέηξνπ» π-π ρ 

(φπνπ ην ρ είλαη ακθίζεκν, δειαδή ή καθξφρξνλν ή βξαρχρξνλν). 

 Γίλεηαη αθφκα αλαθνξά ζηελ Νηφβε, εξστδα ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο θαη 

αλαθνξηθά κε ηελ νπνία εδψ ν Πιάησλ κάιινλ θάλεη αλαθνξά ζε κηα ρακέλε ηξαγσδία 

ηνπ Αηζρχινπ, ελψ παξάιιεια ν θηιφζνθνο θάλεη ιφγν θαη γηα άιιεο θπζηνγλσκίεο ηεο 

κπζνινγίαο εδψ. Σέηνηα πεξίπησζε είλαη νη Πεινπίδεο. Απηνί ήηαλ απφγνλνη ηνπ Πέινπα 

(απφ ηνλ νπνίν ε Πεινπφλλεζνο πήξε ην φλνκά ηεο) θαη νη πην γλσζηνί απφ απηνχο ήηαλ 

νη Αηξείδεο Αγακέκλσλ θαη Μελέιανο, γηνη ηνπ γηνπ ηνπ Αηξέα.
63

 

 Δίλαη επίζεο ελδεηθηηθφ, φζνλ αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε ρακέλε ηξαγσδία ηνπ 

Αηζρχινπ, ηε Νηόβε, φηη γχξσ ζην 1933 βξέζεθε έλαο πάππξνο κε ηνλ νπνίν 

αλαθαιχθζεθαλ νξηζκέλα ζπκπιεξσκαηηθά ηκήκαηα θαη ζηίρνη απηνχ ηνπ ρακέλνπ 

έξγνπ. Οη ζσζκέλνη ζηίρνη απφ ηε Νηόβε έρνπλ σο εμήο:  

 

« νὐ δὲλ εἰ κὴ παηέξ  ἀλαζηελά δ εηαη  

ηὸλ  δ όληα θαὶ θύζαλη α, Σαληάινπ βίαλ,  

εἰο νἷν λ ἐμώθεηιελ ἀι ίκελνλ γάκ νλ.  

ο θαθνῦ γὰξ πλεῦ κα πξνζβ•••••δν  

  δ  ὁξηε ηνὐπηηέ ξ κηνλ γάκ νπ  

ηξηηαῖνλ ἦκαξ ηόλδ  ἐθεκέλε ηάθνλ  

ηέθλνηο ἐπῴδεη ˘ ¯ ηνῖο ηεζλεθόζηλ  

  

 π ζα ηὴλ ηάιαηλαλ εὔκνξθνλ θπήλ  

 ο θαθσζεὶο δ  νὐδὲλ ἄιι  εἰ κὴ ζ θ η ά   
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 Μαπξφπνπινο, 2006, ζ. 508 
63

 Μαπξφπνπινο, 2006, ζ. 508 
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κὲλ ἥμεη δεῦξν Σαληάινπ βία  

θόκηζηξα ηζδε θαὶ πεθα •••••λ   

 δε κληλ ηίλα θέξσλ  κ θίνλη  

 •νλ αἰ θο ἐμεθύιιαζελ γέ λ ν ο   

 νο ὑκο• νὐ γάξ ἐ ζ ηε δύζθξνλεο  

ζεὸο κὲλ αἰηίαλ θύεη βξνηνῖο,  

ὅηαλ θαθζαη δκα πακπήδελ ζέιῃ  

 ε ζλεηὸλ ὄληα ρξὴ ηὸλ •  

 πεξηζηέιινληα κὴ ζξαζπζηνκεῖλ  

εὖ πξάζζνληεο νὔπνη  ἤι πηζαλ  

 λ ηεο ἐθρεῖλ ἣλ ἔρσ  

 γὰ ξ ἐμα ξζεῖζα θαιιηζ η  

 ••  

__.  

  Ἴζηξνο ηνηαύηαο παξζέλνπο ἐμεύρεηαη  

ηξέθεηλ ὅ ζ  ἁγλὸο Φζηο  

**  ηί δαὶ ζὺ ζάζζεηο ηάζδε ηπκβήξεηο ἕδξαο  

θάξεη θαιππηόο, ὦ μέλε;  

  {ΣΑΝΣΑΛΟ•}  

ζπείξσ δ  ἄξνπξαλ δώδερ  ἡκεξλ ὁδόλ,  

Βεξέθπληα ρξνλ, ἔλζ   δξαζηείαο ἕδνο  

Ἴδε ηε κπθεζκνῖζη θαὶ βξπρήκαζηλ  

βξέκνπζη κήισλ, πλ δ  _ἐξέρζεη_ πέδνλ  

  {ΣΑΝΣΑΛΟ•}  

ζπκόο πνζ  ἁκὸο νὐξαλῶ θπξλ ἄλσ  

ἔξαδε πίπηεη θαί κε πξνζθσλεῖ ηάδε•  

"γίγλσζθε ηἀλζξώπεηα κὴ ζέβεηλ ἄγαλ"  

 ˘ κέιαζξα θαὶ δόκνπο  κθίνλνο  

θαηαηζαιώζσ ππξθόξνηζηλ αἰεηνῖο  

  κόλνο ζελ γὰξ Θάλαηνο νὐ δώξσλ ἐξᾶ,  

νὐδ  ἄλ ηη ζύσλ νὐδ  ἐπηζπέλδσλ ἄλνηο,  

νὐδ  ἔζηη βσκὸο νὐδὲ παησλίδεηαη•  

   

κόλνπ δὲ Πεηζὼ δαηκόλσλ ἀπνζηαηεῖ  

  {ΝΗΟΒΖ•}  

 νἱ ζελ ἀγρίζπνξνη,  

νἱ Εελὸο ἐγγύο, ὧλ θαη  Ἰδαῖνλ πάγνλ  

Γηὸο παηξῴνπ βσκόο ἐζη  ἐλ αἰζέξη,  

θνὔ πώ ζθηλ ἐμίηεινλ αἷκα δαηκόλσλ  

  {ΝΗΟΒΖ•}  

 ίππινλ Ἰδαίαλ ἀλὰ  

ρζόλα  

_  _ζνθνῖο ἐζηη γὰξ πξὸο ζνθνὺο ἐπηηήδεηα_  

  αὐιλεο νἱ ἐπ  εὐζείαο ηόπνη  

  ἠκνξίο  

  θάθαια  
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**  θξαηαίιεσο 

**  λνβαθθίδεηλ 

 ζνλ αθνξά δελ ζηελ νινθιεξσηηθή ζπκπιήξσζε ηνπ απνζπάζκαηνο, δελ είλαη 

αθφκα ζίγνπξνη νη κειεηεηέο, γηαηί πξέπεη πξψηα λα δηεπθξηληζηεί πνην πξφζσπν 

νκηιεί.
64

 Άιινη δειαδή, ζεσξνχλ πσο κηιάεη ε Νηφβε ελψ άιινη θξίλνπλ πσο κηιάεη 

θάπνηα ζεξαπαηλίδα.  

 Δπηπξφζζεηα, κε ηε θξάζε «νχηε ζα είραλ ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο», ειέγρεηαη ε 

εζσηεξηθή αληηθαηηθφηεηα ησλ κπζνινγεκάησλ. Με άιια ιφγηα, νη πεξηγξαθφκελεο 

ελέξγεηεο  αληηβαίλνπλ ζε απηφ πνπ νη ίδηνη νη άλζξσπνη απνδέρνληαη θαη ζεσξνχλ σο 

ππφζηαζε ηεο ζείαο νπζίαο.  

Καη παξαθάησ ζα ηνλίζεη ν σθξάηεο  (380d): [d.] «Σί δὲ δὴ ὁ δεύηεξνο ὅδε; ἆξα 

γόεηα ηὸλ ζεὸλ νἴεη εἶλαη θαὶ νἷνλ ἐμ ἐπηβνπιο θαληάδεζζαη ἄιινηε ἐλ ἄιιαηο ἰδέαηο 

ηνηὲ κὲλ αὐηὸλ γηγλόκελνλ, [θαὶ] ἀιιάηηνληα ηὸ αὑηνῦ εἶδνο εἰο πνιιὰο κνξθάο, ηνηὲ δὲ 

ἡκο ἀπαηληα θαὶ πνηνῦληα πεξὶ αὑηνῦ ηνηαῦηα δνθεῖλ, ἢ ἁπινῦλ ηε εἶλαη θαὶ πάλησλ 

ἥθηζηα ηο ἑαπηνῦ ἰδέαο ἐθβαίλεηλ;». Γειαδή «Σψξα ηί ιεο γηα απηφ ην δεχηεξν φηη 

δειαδή ζεφο είλαη θαλέλαο κάγνο, ψζηε φπσο ηνπ θαηεβαίλεη ζηε θαληαζία, λα 

παξνπζηάδεηαη ππφ πνιιέο θαη δηάθνξεο κνξθέο θαη άιινηε κελ λα γίλεηαη θαη λα 

κεηαβάιιεη ην είδνο ηνπ ζε πνιιά ζρήκαηα θαη άιινηε δε λα απαηά ηηο αηζζήζεηο καο θαη 

καο θαίλεηαη ηέηνηνο ή φηη αληίζεηα είλαη απιφο θαη απφ φια ηα φληα ιηγφηεξν  ππφθεηηαη 

ζε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηεο κνξθήο ηνπ;» 

 Δδψ κε ηε θξάζε θαηαξρήλ «Σί δὲ δὴ ὁ δεύηεξνο ὅδε» ελλνεί ηνλ «ηχπνλ πεξί 

ζενινγίαο», κε ηνλ νπνίν απνξξίπηεηαη ην ελδερφκελν λα αιιάδεη ε κνξθή ηεο ζεφηεηαο. 

Δδψ γίλεηαη εθ κέξνπο ηνπ Πιάησλνο ε αλαλέσζε ηεο θξηηηθήο πνπ είραλ αζθήζεη ν 

Ξελνθάλεο θαη νη άιινη ζηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία πεξί ζεψλ. 

 Καη ζηε ζπλέρεηα ζέηεη ζηνλ Αδείκαλην ην ξεηνξηθφ εξψηεκα: « ἢ ἁπινῦλ ηε 

εἶλαη θαὶ πάλησλ ἥθηζηα ηο ἑαπηνῦ ἰδέαο ἐθβαίλεηλ;», κε ην νπνίν αλαδεηθλχεηαη θαη ε 
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έλλνηα ηεο απιφηεηαο πνπ απνηειεί άιισζηε θαη ην γεληθφ κνηίβν ζηελ Πνιηηεία ηνπ 

Πιάησλνο. Καη' επίξξσζηλ κάιηζηα απηήο ηεο αληίιεςεο ζηε ζπιινγηθή δσή, ν θαζέλαο 

ζα θαηαπηάλεηαη κφλν κε έλα έξγν θαη ζηελ αηνκηθή δσή αληηζηνίρσο θάζε κέξνο ηεο 

ηξηκεξνχο ςπρήο ζα θάλεη κφλν ην έξγν πνπ ηεο ηαηξηάδεη.
65

 

Σαπηφρξνλα, ζηελ θξάζε «ηφ αὐηὸλ γηγλόκελνλ», ην «αὐηὸλ» ρξεζηκνπνηείηαη εδψ 

κε έκθαζε. Πνιινί εξκελεπηέο πξνζθξνχνπλ ζην ρσξίν θαη ην δηνξζψλνπλ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Κάπνηνη γηα παξάδεηγκα γξάθνπλ «αὐηὸλ παληνδαπφλ γηγλφκελνλ» 

θαη άιινη ζπκπιεξψλνπλ ιέγνληαο «αὐηὸ άιινλ γηγλφκελνλ». Ζ ιέμε «αὐηὸλ» εδψ 

ζηέθεηαη θαιά, δεδνκέλνπ φηη δηαζηέιινληαη δχν πεξηπηψζεηο. Ζ κία είλαη ε πξαγκαηηθή 

εκθάληζε ηνπ ζενχ ζε πνιιέο κνξθέο θαη ε άιιε είλαη, φηαλ ν ζεφο δελ εκθαλίδεηαη ν 

ίδηνο αιιά κάο ζηέιλεη ςεπδνθαληάζκαηα.
66

 

 Καη ζπλερίδεη πην θάησ σο εμήο (381b): « Πλ δὴ ηὸ θαιο ἔρνλ ἢ θύζεη ἢ ηέρλῃ 

ἢ ἀκθνηέξνηο ἐιαρίζηελ κεηαβνιὴλ ὑπ’ ἄιινπ ἐλδέρεηαη». Γειαδή, «Λνηπφλ φ, ηη 

βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε ή απφ ηε θχζε ηνπ ή απφ ηερληθή άπνςε ή θαη απφ 

ηα δχν ειάρηζηε αιινίσζε είλαη ελδερφκελν λα ππνζηεί απφ θάηη άιιν». Δδψ, ε ηδαληθή 

πνιηηεία ηνπ Πιάησλνο ζίγνπξα είλαη έλα αλζξψπηλν θαηαζθεχαζκα θαη ελψ ππφθεηηαη 

ζε θζνξά, φπσο ν θάζε αλζξψπηλνο ζεζκφο, εληνχηνηο κπνξεί λα είλαη ζηαζεξή θαη 

κφληκε, φπσο είλαη θαη νη πάγηεο, ακεηάβιεηεο θαη αλαιινίσηεο πιαησληθέο Ηδέεο, πνπ ηε 

δηακνξθψλνπλ. 

 Καη θαηαιήγεη ηελ αλάιπζή ηνπ γηα ηελ πνίεζε ν Πιάησλ ζε απηφ ην βηβιίν ηεο 

Πνιηηείαο, επηζεκαίλνληαο φηη (383
 
α -383c): «Πνιιὰ ἄξα ῾Οκήξνπ ἐπαηλνῦληεο, ἀιιὰ 

ηνῦην νὐθ ἐπαηλεζόκεζα, ηὴλ ηνῦ ἐλππλίνπ πνκπὴλ ὑπὸ Γηὸο ηῶ ᾿Αγακέκλνλη· νὐδὲ 

Αἰζρύινπ, ὅηαλ θῆ ἡ Θέηηο ηὸλ ᾿Απόιισ ἐλ ηνῖο αὑηο [b.] γάκνηο ᾄδνληα ἐλδαηεῖζζαη 

ηὰο ἑὰο εὐπαηδίαο- 

λόζσλ η’ ἀπείξνπο θαὶ καθξαίσλαο βίνπο, 

μύκπαληά η’ εἰπὼλ ζενθηιεῖο ἐκὰο ηύραο 

παηᾶλ’ ἐπεπθήκεζελ, εὐζπκῶλ ἐκέ. 
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θἀγὼ ηὸ Φνίβνπ ζεῖνλ ἀςεπδὲο ζηόκα 

ἤιπηδνλ εἶλαη, καληηθῇ βξύνλ ηέρλῃ· 

ὁ δ’, αὐηὸο ὑκλῶλ, αὐηὸο ἐλ ζνίλῃ παξώλ, 

αὐηὸο ηάδ’ εἰπώλ, αὐηόο ἐζηηλ ὁ θηαλὼλ 

ηὸλ παῖδα ηὸλ ἐκόλ— 

[c.] ὅηαλ ηηο ηνηαῦηα ιέγῃ πεξὶ ζελ, ραιεπαλνῦκέλ ηε θαὶ ρνξὸλ νὐ δώζνκελ, νὐδὲ ηνὺο 

δηδαζθάινπο ἐάζνκελ ἐπὶ παηδείᾳ ρξζζαη ηλ λέσλ, εἰ κέιινπζηλ ἡκῖλ νἱ θύιαθεο 

ζενζεβεῖο ηε θαὶ ζεῖνη γίγλεζζαη, θαζ’ ὅζνλ ἀλζξώπῳ ἐπὶ πιεῖζηνλ νἷόλ ηε». 

Με άιια ιφγηα: « ψζηε αλ θαη πνιιά άιια έρνπκε λα επαηλέζνπκε γηα ηνλ 

κεξν, δελ ζα επαηλέζνπκε φκσο θαη εθείλα ηα νπνία δηεγείηαη γηα ην φλεηξν, ην νπνίν 

έζηεηιε ν Εεπο ζηνλ Αγακέκλνλα. Οχηε ηνπ Αηζρχινπ εθεί πνπ ιέεη ε Θέηηο φηη ν 

Απφιισλ ηεο έςαιιε ζηνπο γάκνπο ηεο: κάλα παηδηώλ επηπρηζκέλε πνπ αξξώζηηα δελ ζα 

δνπλ θαη ρξόληα πνιιά ζα έρνπλ. Η αγάπε ησλ ζεώλ ζα κνπ ραξίδεη πάληα κνίξα, κνπ είπε, 

ρξπζή- θη έθξνπμε ηνλ παηάλα θαη γηόκηζε ραξά θη ειπίδεο ηελ ςπρή κνπ. Γηαηί δελ πίζηεπα 

ηόηε πνηέ πσο ζα βγεη ςέκα από ην ζηόκα ηνπ ζενύ ηεο καληείαο. Μα απηόο ν ίδηνο πνπ 

έςαιε, απηόο ν ίδηνο πνπ ήηαλ ζην ηξαπέδη, απηόο πνπ ηα είπε ν ίδηνο, απηόο είλαη πνπ 

ζθόησζε ην γην κνπ. ηαλ θαλείο καο ιέεη ηέηνηα πεξί ζεψλ, ζα ηνπ γπξίζνπκε ηελ πιάηε 

θαη δελ ζα ηνπ δψζνπκε ηα ςαιηηθά ηνπ. Οχηε ζηνπο δηδαζθάινπο ζα επηηξέςνπκε λα ηα 

κεηαρεηξίδνληαη γηα ηελ αλαηξνθή ησλ λέσλ, εάλ ζέινπκε κηα κέξα λα έρνπκε πνιεκηζηέο 

ζενζεβείο θαη φκνηνπο κε ηνπο ζενχο - φζν ηνπιάρηζηνλ είλαη δπλαηφλ γηα ηνλ άλζξσπν». 

 Δδψ θαηαξρήλ, ν Πιάησλ θάλεη αλαθνξά ζην φλεηξν πνπ ζηέιλεη ν Γίαο ζην 

βαζηιηά Αγακέκλνλα ζηε Β΄ Ραςσδία ηεο Ιιηάδνο (ζηίρνη 1 έσο 34). Παξάιιεια νη 

ζηίρνη ηνπο νπνίνπο παξαζέηεη ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ βηβιίνπ ηεο Πνιηηείαο, φπνπ 

εκθαλίδεηαη λα νκηιεί ε Θέηηο, κάιινλ πξνέξρνληαη απφ ηε κε ζσδφκελε ηξαγσδία ηνπ 

Αηζρχινπ «Όπισλ θξίζηο». 

 Δπίζεο, φηαλ ιέεη ν σθξάηεο φηη πξέπεη λα αξλεζνχκε ζηνλ πνηεηή λα ηνπ 

ρνξεγήζνπκε ηα «ςαιηηθά», θάλεη ιφγν γηα ηνπο Υνξεπηέο, ηα άηνκα κε άιια ιφγηα, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα ρνξηθά κέξε ελφο έξγνπ. Δδψ θαλεξψλεηαη θαη ε ηππηθή εθείλε 
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δηαδηθαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νξγάλσζεο κηαο ηξαγσδίαο θαη γεληθφηεξα ελφο 

δξακαηηθνχ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο πνηεηήο ζε 

δηαγσληζκφ ηξαγσδηψλ, δεηνχζε απφ ηνλ επψλπκν άξρνληα (έλα απφ ηνπο ελλέα 

άξρνληεο ηεο θιαζζηθήο Αζήλαο) λα ηνπ εμαζθαιίζεη έλαλ φκηιν ρνξεπηψλ. Σε ζρεηηθή 

δαπάλε αλαιάκβαλε θάπνηνο πινχζηνο ρνξεγφο. Απφ ζρεηηθή αλαθνξά πνπ ππάξρεη ζην 

έξγν ηνπ Πιάησλνο, Νόκνη
67

, θαίλεηαη φηη ε αληαπφθξηζε ζην αίηεκα ηνπ πνηεηή, γηλφηαλ 

αθφηνπ πξψηα δηαβάδνληαλ νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 Δδψ αθφκα, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην ςέκα ην νπνίν εθθξάδεηαη κέζα απφ 

ηνπο κχζνπο θαη ηελ πνίεζε είλαη θάηη πνπ απερζάλνληαη νη ζενί θαη νη άλζξσπνη θαη σο 

εθ ηνχηνπ, απηφο είλαη ν δεχηεξνο «ηχπνο ηεο ζενινγίαο» ηνπ Πιάησλνο, δειαδή  λα κελ 

είλαη νη ζενί (φπσο ήδε αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ) γεηεπηέο, λα κελ κεηακνξθψλνληαη 

θαη λα κελ εμαπαηνχλ ην αλζξψπηλν γέλνο κε ιφγηα θαη κε έξγα. Ο κεξνο θαη ν 

Αηζρχινο ζεσξνχληαη πσο παξαβίαζαλ απηφ ην δεχηεξν πεξίγξακκα θαη γηα απηφ ην 

ιφγν πξέπεη λα απαγνξεπηεί ζηνπο δαζθάινπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηα θείκελα θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπο. 

 Με απηνχο ηνπο «ηχπνπο ζενινγίαο» ν Πιάησλ βαζηθά επηρεηξεί λα θάλεη 

νξηζκέλεο ζπγθεθαιαηψζεηο αλαθνξηθά κε θάπνηεο γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα νδεγνχλ 

ζηελ δηαηχπσζε απφςεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ππφζηαζε θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ ζεψλ: φηη 

απηνί δειαδή είλαη αγαζνί θαη ζε θακκηά πεξίπησζε νδεγνχλ ηνλ άλζξσπν ζε 

θαηαζηξνθέο, ζηα πάζε, ζε θαθία θαη δπζηπρία. 

 

4.3: Οη κύζνη θαη ε πιαησληθή θξηηηθή ζην δεύηεξν βηβιίν ηεο Πολιτείας  

 

Ο Πιάησλ ζεσξεί πσο ηδέεο ρσξίο εζηθή θαη ζξεζθεπηηθή αμία δελ πξέπεη λα 

απνηεινχλ κέξνο ηεο παηδείαο ησλ θπιάθσλ. Σέηνηεο ηδέεο βξίζθνληαη κέζα ζηνπο 

κχζνπο θαη έηζη θάζε δηήγεζε δέρεηαη θξηηηθή. Έηζη, ζεσξεί πσο ν κεξνο θαη ν 

Ζζίνδνο ελέρνπλ ζηα έξγα ηνπο άζρεκεο θαη ηαπεηλσηηθέο πεξηγξαθέο ησλ ζεψλ θαη ησλ 
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εξψσλ, αθνχ ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα πάζε, ην ςεχδνο, ε δεηιία θαη ε ππεξβνιή. 

Απηά φια ηφλ σζνχλ λα ηηο ραξαθηεξίζεη σο ςεπδείο. Δπηπιένλ, ν Πιάησλ απνξξίπηεη 

θαη ηελ άπνςε φηη ν κεξνο ρξεζηκνπνηεί ηηο ηζηνξίεο ηνπ αιιεγνξηθά, γηαηί πηζηεχεη 

πσο νη λένη δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα αθφκε λα δηαθξίλνπλ ηη είλαη αιιεγνξηθφ θαη ηη φρη, 

αιιά φζα εληππσζνχλ ζ’ απηή ηελ ειηθία ζην πλεχκα ηνπο δχζθνια ζα εμαιεηθζνχλ
68

. 

Δπίζεο ν Πιάησλ αλαθέξεη
69

 φηη ν Θεφο είλαη θαιφο θαη δελ είλαη αίηηνο γηα 

ηίπνηε άιιν πιελ ηνπ θαινχ. Απηή ε εηθφλα πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί ζηνπο λένπο, ψζηε 

λα γίλνπλ ζενζεβείο. Δπνκέλσο, φιεο νη δηάθνξεο δηεγήζεηο ηνπ Οκήξνπ θαη ηνπ 

Ζζηφδνπ γηα αλζξσπνκνξθηζκφ θαη εθδηθεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζεψλ, ζενκαρίεο, 

έρζξεο είλαη ςεπδείο θαη πξέπεη λα απνξξηθζνχλ, γηαηί δελ πξνάγνπλ ην ζσζηφ ηδαληθφ 

ηνπ Θενχ. Δπηπιένλ, ν Θεφο είλαη ακεηάβιεηνο, δελ ππφθεηηαη ζε κεηακνξθψζεηο θαη 

αιιαγέο νπνηαζδήπνηε κνξθήο
70

, αθνχ ν Πιάησλ ζεσξεί πξψηηζηα φηη θάηη ηέηνην είλαη 

ζχκπησκα θαησηεξφηεηαο θαη αδπλακίαο θαη φηη ε κεηαβνιή δελ έρεη λφεκα ζε έλα νλ 

ήδε ηέιεην. Σέινο, ν Θεφο είλαη θπζηθά αδηάθζνξνο, δελ κπνξεί λα ςεχδεηαη θαη λα 

εμαπαηά
71

. Οκεξηθέο θαη ινηπέο πνηεηηθέο δηεγήζεηο γηα κεηακνξθψζεηο, π.ρ. Πξσηέσο 

θαη Θέηηδνο, ςεπδνινγήκαηα ηεο Ήξαο θαη παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ζεψλ δελ πθίζηαληαη, 

άξα είλαη απαηειέο θαη αθήλνπλ ζηελ ςπρή ησλ λέσλ ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο γηα ηνπο 

ζενχο αιιά ζπλάκα  ηνχο σζνχλ ζε παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο, δίλνληάο ηνπο ηέηνηα 

παξαδείγκαηα. 

 Αιιά δελ είλαη κφλν νη δηεγήζεηο πεξί ζεψλ ςεχηηθεο θαη αλππφζηαηεο. Ο Πιάησλ 

επεθηείλεη ηελ θξηηηθή ηνπ θαη ζηνπο κχζνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζε αλζξψπνπο θαη ήξσεο 

θαηά θχξην ιφγν. Οη πεξηπέηεηεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξψσλ ζηα νκεξηθά έπε θαη 

ζην δξάκα ιεηηνπξγνχζαλ σο πξφηππα, εηδηθά ζηνπο λένπο, νη νπνίνη απνζηήζηδαλ 

νιφθιεξα απνζπάζκαηα έξγσλ θαη ηα αθνκνίσλαλ ζην κπαιφ θαη ζηελ θαξδηά ηνπο. 

Πψο ήηαλ δπλαηφ κέζα απφ ηα κίζε θαη ηηο δηακάρεο ησλ εξψσλ κε ζπγγελείο ή άιινπο 

δηθνχο ηνπο λα απνηππσζεί ζηνπο εθήβνπο ε εηθφλα ηεο νκφλνηαο κεηαμχ ησλ 

ζπκπνιηηψλ, ε απφξξηςε ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ε θνηλή δξάζε κέζα ζηελ πφιε γηα ηελ 

πξνάζπηζε ηεο ζπλνιηθήο επεκεξίαο; Απηφ είλαη γηα ηνλ Πιάησλα ε βαζηθή αξεηή πνπ 
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νθείινπλ λα ελζηεξληζηνχλ νη κειινληηθνί θχιαθέο ηνπ θαη νη θηιφζνθνη-βαζηιείο γηα 

κηα νινθιεξσκέλε Πνιηηεία, θαη ηελ νπνία φρη κφλν δελ πξνάγνπλ ν κεξνο θαη νη 

ζπλαθείο ηνπ, αιιά ηελ θαηαζηξαηεγνχλ. 

Δπίζεο, ν Πιάησλ ζεσξεί πσο φινη νη κχζνη είλαη ςεπδείο, γηαηί δελ μέξνπκε ηελ 

αιήζεηα γηα πξάγκαηα ηφζν παιαηά, ηα νπνία δηεγνχληαη, θαη έηζη δελ κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε ηελ αθξίβεηά ηνπο. πλερίδεη φκσο, ιέγνληαο φηη απηνχο ηνπο κχζνπο, 

ηνχο θάλνπκε λα κνηάδνπλ κε ηελ αιήζεηα θαη θαζηζηνχκε ην ςεχδνο ηνπο ρξήζηκν
72

.  

Όζηεξα απφ φια απηά πξνθχπηεη ην εμήο εξψηεκα: Γηαηί ν Πιάησλ δελ έβγαιε 

ηειείσο ην κχζν, θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πνηεηηθά δεκηνπξγήκαηα, απφ ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ θπιάθσλ; Αθφκε θαη ζην 10
ν
 Βηβιίν, πνπ δηαηεξεί κφλν θάπνηνπο χκλνπο θαη 

εγθψκηα θαη θαίλεηαη λα εθβάιιεη ηελ ππφινηπε πνίεζε απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

Πνιηηεία, σζηφζν αθήλεη πάιη θάπνηα πεξηζψξηα παξακνλήο ηεο ππφ απζηεξέο, βέβαηα, 

πξνυπνζέζεηο. Απηφ φκσο πνπ έρεη ζεκαζία είλαη φηη ν Πιάησλ δε ζηξέθεηαη ελαληίνλ 

ηνπ κχζνπ σο παηδεπηηθνχ κέζνπ, αιιά θαηά ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ. Άιισζηε, ν ίδηνο 

ρξεζηκνπνηεί ζσξεία κπζνινγηθψλ παξαδεηγκάησλ ζηα έξγα ηνπ, φπσο θαη απηνηειείο 

κχζνπο. Δθείλν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη είλαη νη κχζνη λα εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλα 

λνήκαηα. Οη παιηέο ζξεζθεπηηθέο θαη αλζξσπνινγηθέο αληηιήςεηο πνπ ηξνθνδνηνχζαλ 

ηνπο κχζνπο πξέπεη λα πεξάζνπλ ζην πεξηζψξην θαη λα θαζηεξσζνχλ νη ζσζηέο, νη νπνίεο 

ζα εθθξάδνπλ ηελ αιήζεηα θαη έηζη ζα βνεζνχλ ζηε ζσζηή εζηθή δηάπιαζε ησλ 

θπιάθσλ, ψζηε ε Πνιηηεία λα ζηεξίδεηαη πάλσ ζε γεξέο βάζεηο. Σα κνηίβα ηεο λέαο 

πνίεζεο πξέπεη λα είλαη ζηεξεφηππα θαη απζηεξά θαη λα ππεξεηνχλ πάληνηε ηελ ελάξεηε 

εμχςσζε
73

.  

Σέινο, ν Πιάησλ πξνβάιιεη έλα κνληέιν αλάπηπμεο πγηνχο ραξαθηήξα κε 

ζπγθεθξηκέλεο εζηθέο αμίεο, φπσο ζενζέβεηα, αλδξεία, θηιαιήζεηα, εγθξάηεηα θηι., 

πξνζιακβαλφκελν κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηαξθνχο θαη ζηαδηαθήο εθπαηδεχζεσο απφ 

ηε κηθξή ειηθία. Πξνζβιέπεη ζηελ εθκάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ αληηδξάζεσλ ζηηο δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο θαη ζηελ απνπζία ππεξβνιήο ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

απνξξίπηνληαο θάζε δηήγεζε πνπ κπνξεί λα ελέρεη αληίζεηεο ζπκπεξηθνξέο. Δίλαη ζαλ λα 

ζέιεη λα κνξθψζεη αλζξψπνπο κε δεδνκέλεο επηζπκίεο, αλάγθεο, πηζηεχσ θαη ζέισ, 
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αγλνψληαο ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο θαη ηελ ηδησηηθή επηινγή εμσηεξίθεπζεο ησλ 

εζψηεξσλ δηαδηθαζηψλ. Ίζσο λα κελ ην πξεζβεχεη ζε έλαλ απφιπην βαζκφ, αιιά 

θαίλεηαη λα παξαβιέπεη ηνλ απξφβιεπην, αλεμήγεην θαη ζθνηεηλφ αλζξψπηλν παξάγνληα.  

Δπηπιένλ, ελδηαθέξνλ έρεη ε άπνςε ηνπ William Boyd, ν νπνίνο ιέεη φηη έλαο αληίινγνο 

ζηνλ Πιάησλα ζα κπνξνχζε λα είλαη ην γεγνλφο πσο ν ραξαθηήξαο δε κνξθψλεηαη κε 

ηελ απνπζία ηνπ θαθνχ ή ηεο παξαθίλεζεο πξνο απηφ
74

. Θα έξζεη θάπνηα ζηηγκή πνπ νη 

λένη δε ζα είλαη πιένλ άβνπινη κηκεηέο αιιά ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα εζηθά πξνβιήκαηα πνπ ζα ηνπο ζέζνπλ νη πνηθίιεο, θαηά ην πιείζηνλ 

αξλεηηθέο, πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε γλψζε θαη ηε δχλακε λα 

ην θάλνπλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

  

Η ΠΛΑΣΧΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΟΙΗΗ ΣΟ 3
Ο

 ΒΙΒΛΙΟ 

ΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

 

5.1: Γεληθά γηα ην ηξίην Βηβιίν ηεο Πνιηηείαο 

 

 Καηαξρήλ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζην Σξίην βηβιίν ηεο Πνιηηείαο, δηαιέγνληαη 

κφλν δχν πξφζσπα: ν σθξάηεο, πνπ άιισζηε είλαη κφληκν  πξφζσπν ζε φιε ηελ 

Πνιηηεία, θαη ν Γιαχθσλ, πνπ έρεη αλνίμεη ηε θηινζνθηθή ζπδήηεζε ζην Α΄ βηβιίν θαη 

είρε καθξνινγήζεη ζε απηφ. Απφ φζνπο είραλ εκθαληζζεί θαη είραλ ζπκκεηάζρεη ζηηο 

ζπδεηήζεηο ησλ δχν πξψησλ  βηβιίσλ ή έρνπλ απνζπξζεί ή ελζσκαησζεί ζην άθσλν 

αθξναηήξην. 

 Σελ ζπδήηεζε βιέπνπκε φηη ηελ θαηεπζχλεη ν σθξάηεο κε ηηο ζέζεηο ή ηηο 

εξσηήζεηο ηνπ. Ο ξφινο ηνπ Αδείκαληνπ θαη ηνπ Γιαχθσλα είλαη βέβαηα ζπκκεηνρηθφο.  

Πεξηνξίδεηαη ζε απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηνπ σθξάηνπο θαηά θχξην ιφγν θαη κφλν 

δεπηεξεπφλησο δηαηππψλνληαη νξηζκέλεο ήπηεο επηθπιάμεηο, πνπ ζηε ζπλέρεηα φκσο 

αίξνληαη απφ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ σθξάηνπο. 

ην ηξίην βηβιίν ηεο Πνιηηείαο ινηπφλ ν Πιάησλ ζεσξεί ηελ (ηξαγηθή) πνίεζε 

αθαηάιιειε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θπιάθσλ. Ζ θξηηηθή ηνπ ζηξέθεηαη ηδηαίηεξα ζηνπο 

κχζνπο.  

 

5.2. Η κπζνινγία είλαη βαζηζκέλε ζε ςεύδε (386c – 392b) 

 

ην ηξίην βηβιίν, απφ ηελ αξρή ήδε, ν Πιάησλ επηζεκαίλεη (386a- 387b) φηη: «Σὰ 

κὲλ δὴ πεξὶ ζενύο, ἦλ δ’ ἐγώ, ηνηαῦη’ ἄηηα, ὡο ἔνηθελ, ἀθνπζηένλ ηε θαὶ νὐθ ἀθνπζηένλ 

εὐζὺο ἐθ παίδσλ ηνῖο ζενύο ηε ηηκήζνπζηλ θαὶ γνλέαο ηήλ ηε ἀιιήισλ θηιίαλ κὴ πεξὶ 
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ζκηθξνῦ πνηεζνκέλνηο. Καὶ νἶκαί γ’, ἔθε, ὀξζο ἡκῖλ θαίλεζζαη. Σί δὲ δὴ εἰ κέιινπζηλ 

εἶλαη ἀλδξεῖνη; ἆξα νὐ ηαῦηά ηε ιεθηένλ θαὶ νἷα αὐηνὺο πνηζαη ἥθηζηα ηὸλ ζάλαηνλ 

δεδηέλαη; [b.] ἢ ἡγῆ ηηλά πνη’ ἂλ γελέζζαη ἀλδξεῖνλ ἔρνληα ἐλ αὑηῶ ηνῦην ηὸ δεῖκα; Μὰ 

Γία, ἦ δ’ ὅο, νὐθ ἔγσγε.  Σί δέ; ηἀλ ῞Αηδνπ ἡγνύκελνλ εἶλαί ηε θαὶ δεηλὰ εἶλαη νἴεη ηηλὰ 

ζαλάηνπ ἀδε ἔζεζζαη θαὶ ἐλ ηαῖο κάραηο αἱξήζεζζαη πξὸ ἥηηεο ηε θαὶ δνπιείαο ζάλαηνλ; 

Οὐδακο. Γεῖ δή, ὡο ἔνηθελ, ἡκο ἐπηζηαηεῖλ θαὶ πεξὶ ηνύησλ ηλ κύζσλ ηνῖο 

ἐπηρεηξνῦζηλ ιέγεηλ, θαὶ δεῖζζαη κὴ ινηδνξεῖλ ἁπιο νὕησο ηὰ ἐλ ῞Αηδνπ ἀιιὰ κιινλ 

ἐπαηλεῖλ, ὡο νὔηε ἀιεζ [c.] ἂλ ιέγνληαο νὔηε ὠθέιηκα ηνῖο κέιινπζηλ καρίκνηο 

ἔζεζζαη….. ηαῦηα θαὶ ηὰ ηνηαῦηα πάληα παξαηηεζόκεζα ῞Οκεξόλ ηε θαὶ ηνὺο ἄιινπο 

πνηεηὰο κὴ ραιεπαίλεηλ ἂλ δηαγξάθσκελ, νὐρ ὡο νὐ πνηεηηθὰ θαὶ ἡδέα ηνῖο πνιινῖο 

ἀθνύεηλ, ἀιι’ ὅζῳ πνηεηηθώηεξα, ηνζνύηῳ ἧηηνλ ἀθνπζηένλ παηζὶ θαὶ ἀλδξάζηλ νὓο δεῖ 

ἐιεπζέξνπο εἶλαη, δνπιείαλ ζαλάηνπ κιινλ πεθνβεκέλνπο. Παληάπαζη κὲλ νὖλ. Οὐθνῦλ 

ἔηη θαὶ ηὰ πεξὶ ηαῦηα ὀλόκαηα πάληα ηὰ δεηλά ηε θαὶ θνβεξὰ ἀπνβιεηέα, Κσθπηνύο ηε 

θαὶ ηύγαο θαὶ [c.] ἐλέξνπο θαὶ ἀιίβαληαο, θαὶ ἄιια ὅζα ηνύηνπ ηνῦ ηύπνπ ὀλνκαδόκελα 

θξίηηεηλ δὴ πνηεῖ ὡο νἴεηαη πάληαο ηνὺο ἀθνύνληαο. θαὶ ἴζσο εὖ ἔρεη πξὸο ἄιιν ηη· ἡκεῖο 

δὲ ὑπὲξ ηλ θπιάθσλ θνβνύκεζα κὴ ἐθ ηο ηνηαύηεο θξίθεο ζεξκόηεξνη θαὶ 

καιαθώηεξνη ηνῦ δένληνο γέλσληαη ἡκῖλ. Καὶ ὀξζο γ’, ἔθε, θνβνύκεζα.».  

Σν ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα μεθηλά κε ηελ θξηηηθή ηνπ Πιάησλνο πξνο ηνπο 

κχζνπο θαη ηελ νπνία ζπζρεηίδεη κε ηηο αξεηέο πνπ έρεη ζην λνπ ηνπ γηα ηνπο λένπο. Έηζη, 

απνξξίπηεη δηεγήζεηο πνπ θαλεξψλνπλ αραξηζηία θαη αγλσκνζχλε απέλαληη ζηνπο 

γνλείο, θαζ’ φζνλ ε ηηκή θαη ν ζεβαζκφο πξνο απηνχο είλαη επηβεβιεκέλνο
75

. Έπεηηα 

εθθξάδεη ηελ ηδέα φηη πξέπεη ινηπφλ λα επηβιέπνπκε θαη φζνπο πξνζπαζνχλ λα πνπλ 

ηέηνηνπο κχζνπο θαη λα δεηήζνπκε λα κελ θαθνινγνχλ ηφζν απιά φζα ππάξρνπλ ζηνλ 

Άδε, αιιά πην πνιχ λα ηα επαηλνχλ, επεηδή ιέλε πξάγκαηα πνπ νχηε αιεζηλά είλαη νχηε 

σθέιηκα ζε φζνπο είλαη λα γίλνπλ ηθαλνί πνιεκηζηέο. Απηά θαη φια ηα παξφκνηα ζα 

δεηήζνπκε απφ ηνλ κεξν θαη απφ ηνπο άιινπο πνηεηέο λα κελ δπζαξεζηνχληαη αλ ηα 

ζβήλνπκε, φρη επεηδή ηάρα δελ έρνπλ πνηεηηθή ράξε θαη φηη δελ ηα αθνχλ επράξηζηα 

πνιινί άλζξσπνη, αιιά φζν κεγαιχηεξε πνηεηηθή ράξε έρνπλ, ηφζν ιηγφηεξν πξέπεη λα 

ηα αθνχλ παηδηά θαη άληξεο πνπ πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνη θαη λα θνβνχληαη πεξηζζφηεξν 
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ηελ ππνδνχισζε παξά ην ζάλαην. Λνηπφλ πξέπεη λα πεηάμνπκε αθφκα θαη φιεο ηηο 

θνβεξέο θαη αλαηξηρηαζηηθέο ιέμεηο γη’απηά ηα πξάγκαηα, ηνπο Κσθπηνχο θαη ηηο ηχγεο 

θαη ηνπο θαηαρσληαζκέλνπο ζηε γε θαη ηνπο βξπθφιαθεο θαη φζεο άιιεο παξφκνηεο 

ιέμεηο, πνπ φηαλ ιέγνληαη, πξνθαινχλ ηφζα ρξφληα αλαηξηρίια ζε φζνπο ηηο αθνχλ. Ίζσο 

φκσο απηφ είλαη θαιφ απφ άιιε άπνςε. Δκείο πάλησο θνβφκαζηε γηα ηνπο θχιαθέο καο, 

κήπσο απφ κηα ηέηνηα θξίθε, καο γίλνπλ πην ππνρσξεηηθνί θαη πην καιαθνί απφ φζν 

πξέπεη. 

Με φια ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα απφ ηελ Ιιηάδα θαη ηελ Οδύζζεηα, ν Πιάησλ 

ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη νη πνηεηέο δελ πξέπεη λα δίλνπλ κηα δνθεξή εηθφλα ηεο 

κεηαζαλάηηαο ηχρεο ησλ λεθξψλ, επεηδή θαη δε ιέλε απφ ηε κηα κεξηά πξάγκαηα αιεζηλά 

θαη φζα ιέλε δελ σθεινχλ φζνπο πξφθεηηαη λα θαηαζηνχλ ηθαλνί πνιεκηζηέο.76 
ζν πην 

κεγάιε είλαη ε πνηεηηθή ράξε ηνπ θαηνλνκαδφκελνπ θαη ησλ κε θαηνλνκαδφκελσλ 

πνηεηψλ, ηφζν πην επηθίλδπλε είλαη, αθνχ ν θφβνο γηα ην ζάλαην θαη γηα ηνλ κεηαζαλάηην 

ρψξν νδεγεί ζε θηιφδσε δεηιία. 

ηε ζπλέρεηα, φπσο παξαηεξνχκε, ν Πιάησλ ππνζηεξίδεη φηη απφ ην πνηεηηθφ 

ιεμηιφγην πξέπεη λα αθαηξεζνχλ ιέμεηο θνβεξέο θαη αλαηξηρηαζηηθέο, επεηδή ζα 

πξνθαινχλ θξίθε ζηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο Πνιηηείαο θαη ζα ηνπο θάλνπλ πην 

ππνρσξεηηθνχο θαη πην καιαθνχο απφ φζν πξέπεη, ζπλεπψο ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ 

ηελ πνίεζε, ηδίσο νη ζξήλνη νλνκαζηψλ αλδξψλ.77 

πγρξφλσο κε ηε θξάζε «ἐλέξνπο θαὶ ἀιίβαληαο», εθθξάδεηαη ε ηδέα πνπ είρε 

πηνζεηεζεί επξέσο θαηά ηελ αξραηφηεηα φηη, φηαλ πέζαηλε θάπνηνο, ε ςπρή ηνπ δχζθνια 

απνρσξηδφηαλ ην ζψκα. Ζ επηθξαηνχζα αληίιεςε ήηαλ φηη ην πλεχκα ζπλέρηδε λα 

ππάξρεη κέζα ζην λεθξφ ζψκα, ζην ζεκείν αθξηβψο πνπ απηφ εθείηεην κέζα ζην ρψκα. 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, κε ηε θξάζε «απηνί πνπ είλαη κέζα ζην ρψκα» ελλννχληαλ ηα 

πλεχκαηα ησλ απνζαλφλησλ θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαλ πηα ζηνλ Κάησ Κφζκν.78 Δδψ αο 

ζεκεησζεί πσο ε ιέμε «ἀιίβαληαο» πξνέξρεηαη απφ ην ζηεξεηηθφ -α θαη ηε ξίδα ηνπ 

ξήκαηνο ιείβσ, κε ηελ έλλνηα πσο νη λεθξνί είλαη ρσξίο ζρήκα θαη νξηζκέλν πεξίγξακκα. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ν Πιάησλ, φηαλ θάλεη ιφγν γηα ην ζέκα ηεο αλδξείαο θαη ηεο 

γελλαηφηεηαο ηελ νπνία νθείινπλ λα έρνπλ νη θχιαθεο (θαη ηελ νπνία απνθηνχλ κέζα 
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απφ ηελ ζσζηή παηδεία) έρεη ζην λνπ θαηά θχξην ιφγν ηελ πεξίπησζε ηεο αλδξείαο ζηε 

κάρε.
79

 Καη ε αλάγθε γη’ απηφ ην είδνο αλδξείαο θαηά πξνέθηαζε ζπλδέεηαη κε ην φηη νη 

πνηεηέο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κε θνβεξέο ζθελέο φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηελ 

κεηαζαλάηηα δσή. Απηέο νη πιαησληθέο απφςεηο ιαλζαζκέλα έρνπλ ζεσξεζεί σο έλα 

είδνο ππαηληγκνχ ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε κεηαζαλάηηαο δσήο. κσο, φπσο άιισζηε 

γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ πεξίπησζε ηεο Απνινγίαο ηνπ σθξάηνπο θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη. 

Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν Κersting
80

 επηζεκαίλεη απφ ηε δηθή ηνπ κεξηά φηη 

πέξα απφ ηελ ηεξάζηηα πνιηηηθή ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη απφ ηνλ Πιάησλα φζν θαη απφ 

ηα νινθιεξσηηθά θαη ζπληεξεηηθά θαζεζηψηα ζηελ ηέρλε (ηελ νπνία ζεσξνχλ σο κηα 

δχλακε ε νπνία δηαπιάζεη ηελ ςπρή θαη παξάιιεια δηακνξθψλεη θνζκνζεσξίεο θαη 

ζηάζεηο δσήο), κπνξνχκε αθφκα λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε πνιηηηθή ινγνθξηζία θαη ε 

δηακφξθσζε ηεο ηέρλεο ζην πιαίζην ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ θαη ησλ θαζηζηηθψλ 

θαη εζληθνζνζηαιηζηηθψλ δνγκάησλ, αθνινχζεζε ην δξφκν πνπ ππνδεηθλχεη ν Πιάησλ 

ζηελ Πνιηηεία, κε ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο θαη ηα ίδηα επηρεηξήκαηα. Καη είλαη εθπιεθηηθφ 

πφζν εχθνια ζηήλεηαη ε γέθπξα ε νπνία ελψλεη επί ζρεδφλ δπφκηζη ρηιηάδεο ρξφληα, 

θαζψο ε ξεηνξηθή ηεο θαηαγγειίαο ηεο ηέρλεο δελ έρεη αιιάμεη νπζηαζηηθά. Βέβαηα κηα 

ηέηνηα ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ θαη κηα ηέηνηα ηαχηηζε ηνπ Πιάησλνο κάιινλ είλαη 

ππεξβνιηθή. Οη θαηαζηάζεηο θαη ηα κεγέζε εδψ δελ είλαη άλεπ εηέξνπ ζπγθξίζηκα. 

Καη ιίγν πην θάησ (388
 
a –b)  ζεκεηψλεη ν θηιφζνθνο: «᾿Οξζο ἄξ’ ἂλ ἐμαηξνῖκελ 

ηνὺο ζξήλνπο ηλ ὀλνκαζηλ ἀλδξλ, γπλαημὶ δὲ ἀπνδηδνῖκελ, θαὶ νὐδὲ ηαύηαηο 

ζπνπδαίαηο, θαὶ ὅζνη θαθνὶ ηλ ἀλδξλ, ἵλα ἡκῖλ δπζρεξαίλσζηλ ὅκνηα ηνύηνηο πνηεῖλ 

νὓο δή θακελ ἐπὶ θπιαθῆ ηο ρώξαο ηξέθεηλ. ᾿Οξζο, ἔθε. Πάιηλ δὴ ῾Οκήξνπ ηε 

δεεζόκεζα θαὶ ηλ ἄιισλ πνηεηλ κὴ πνηεῖλ ᾿Αρηιιέα ζεο παῖδα ἄιινη’ ἐπὶ πιεπξο 

θαηαθείκελνλ, ἄιινηε δ’ αὖηε ὕπηηνλ, ἄιινηε δὲ πξελ, ηνηὲ δ’ ὀξζὸλ ἀλαζηάληα 

πισΐδνλη’ ἀιύνλη’ ἐπὶ  ζῖλ’ ἁιὸο ἀηξπγέηνην, κεδὲ ἀκθνηέξαηζηλ ρεξζὶλ ἑιόληα θόληλ 

αἰζαιόεζζαλ ρεπάκελνλ θὰθ θεθαιο, κεδὲ ἄιια θιαίνληά ηε θαὶ ὀδπξόκελνλ ὅζα θαὶ 

νἷα ἐθεῖλνο ἐπνίεζε, κεδὲ Πξίακνλ ἐγγὺο ζελ γεγνλόηα ιηηαλεύνληά ηε θπιηλδόκελνλ 

θαηὰ θόπξνλ, ἐμνλνκαθιήδελ ὀλνκάδνλη’ ἄλδξα ἕθαζηνλ».  
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Απηφ ζεκαίλεη: «Δίπα: πλεπψο ζσζηά ζα αθαηξνχζακε ηνπο ζξήλνπο ησλ 

νλνκαζηψλ αλζξψπσλ θαη ζα ηνπο αλαζέηακε ζε γπλαίθεο, θαη κάιηζηα φρη αμηφινγεο, 

θαη ζε φζνπο άλδξεο είλαη αζήκαληνη, γηα λα κελ δπζαλαζρεηνχλ λα θάλνπλ ηα ίδηα κε 

απηνχο πνπ ππνζηεξίδνπκε φηη ηνπο αλαηξέθνπκε, γηα λα είλαη θχιαθεο ηεο ρψξαο. 

σζηά είπε. Δίπα: πάιη ινηπφλ, ζα δεηήζνπκε απφ ηνλ κεξν θαη απφ ηνπο άιινπο 

πνηεηέο λα κελ καο παξνπζηάδνπλ ηνλ Αρηιιέα γην κηαο ζεάο, «ηε κηα θεηηφηαλ ζην 

πιεπξφ, η’ αλάζθεια ηελ άιιε, πάιη κπξνχκπηα. Καη θάπνηε νιφξζνο μεθξηληαζκέλνο 

ζην γηαιφ γπξλνχζε» κήηε «θνχρησζε αζαιφζθνλε θαη κε ηα δπν ηνπ ρέξηα θη έξημε ζην 

θεθάιη ηνπ», κήηε λα θιαίεη θαη λα νδχξεηαη κε φζα θαη εθείλνο ηνλ παξνπζίαζε. Μήηε 

λα καο παξνπζηάδεη ηνλ Πξίακν, πνπ ήηαλ ζαλ ζεφο, λα εθιηπαξεί θαη λα θπιηέηαη κέζα 

ζε θνπξηέο». 

Απηφο ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ εξψσλ απφ ηνπο επηθνχο πνηεηέο, φπσο 

επηζεκαίλεη ν Πιάησλ, αθνξά θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζενχο (αλαθέξεη σο παξάδεηγκα, 

εδψ ν Πιάησλ, ηελ πεξίπησζε ηεο Θέηηδνο πνπ ζξελεί γηα ηνλ γην ηεο Αρηιιέα, αιιά θαη 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Γηφο, πνπ ζξελεί γηα ην γην ηνπ αξπεδφλα, πνπ εηνηκάδεηαη 

λα πεζάλεη κπξνζηά απφ ηα ηείρε ηεο Σξνίαο). 

Αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ γηα ηνλ ηξφπν ζξήλνπ ζεψλ θαη εξψσλ, κπνξνχκε λα 

επηζεκάλνπκε θαη ηε θξάζε « ἄιινη’ ἐπὶ πιεπξᾶο θαηαθείκελνλ, ἄιινηε δ’ αὖηε ὕπηηνλ, 

ἄιινηε δὲ πξελῆ, ηνηὲ δ’ ὀξζὸλ ἀλαζηάληα πισΐδνλη’ ἀιύνλη’ ἐπὶ [b.] ζῖλ’ ἁιὸο 

ἀηξπγέηνην», φπνπ ν Αρηιιέαο θιαίεη γηα ηνλ λεθξφ Πάηξνθιν. Δδψ, θαη αλ ιεθζεί 

ππφςε θαη ε ρξήζε ηεο ιέμεσο «πισΐδνλη’» κέζα ζην απφζπαζκα, δίλεηαη ε εληχπσζε 

φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Αρηιιέα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζξήλνπ ηνπ είλαη ζπλδεδεκέλε 

ζαλ εηθφλα, κε ηνλ ηξφπν πνπ έλα πινίν θηλείηαη δεμηά θαη αξηζηεξά κέζα ζηε ζάιαζζα. 

Ζ ζχλδεζε απηή δειαδή πξνζπαζεί λα ηνλίζεη ηελ αζηάζεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη 

κέζα ζηελ Ιιηάδα ςπρνινγηθά ν Αρηιιέαο.
81

 

 Καη ζπκπιεξψλεη πην θάησ (388d- 389a) ν Πιάησλ φηη: « εἰ γάξ, ὦ θίιε 

᾿Αδείκαληε, ηὰ ηνηαῦηα ἡκῖλ νἱ λένη ζπνπδῆ ἀθνύνηελ θαὶ κὴ θαηαγειῶελ ὡο ἀλαμίσο 

ιεγνκέλσλ, ζρνιῆ ἂλ ἑαπηόλ γέ ηηο ἄλζξσπνλ ὄληα ἀλάμηνλ ἡγήζαηην ηνύησλ θαὶ 
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ἐπηπιήμεηελ, εἰ θαὶ ἐπίνη αὐηῶ ηη ηνηνῦηνλ ἢ ιέγεηλ ἢ πνηεῖλ, ἀιι’ νὐδὲλ αἰζρπλόκελνο 

νὐδὲ θαξηεξλ πνιινὺο ἐπὶ ζκηθξνῖζηλ παζήκαζηλ ζξήλνπο ἂλ ᾄδνη θαὶ ὀδπξκνύο. [e.]   

᾿Αιεζέζηαηα, ἔθε, ιέγεηο. Γεῖ δέ γε νὔρ, ὡο ἄξηη ἡκῖλ ὁ ιόγνο ἐζήκαηλελ· ᾧ πεηζηένλ, 

ἕσο ἄλ ηηο ἡκο ἄιιῳ θαιιίνλη πείζῃ. Οὐ γὰξ νὖλ δεῖ.᾿Αιιὰ κὴλ νὐδὲ θηινγέισηάο γε 

δεῖ εἶλαη. ζρεδὸλ γὰξ ὅηαλ ηηο ἐθηῆ ἰζρπξῶ γέισηη, ἰζρπξὰλ θαὶ κεηαβνιὴλ δεηεῖ ηὸ 

ηνηνῦηνλ.Γνθεῖ κνη, ἔθε.Οὔηε ἄξα ἀλζξώπνπο ἀμίνπο ιόγνπ θξαηνπκέλνπο ὑπὸ [389a] 

γέισηνο ἄλ ηηο πνηῆ, ἀπνδεθηένλ, πνιὺ δὲ ἧηηνλ, ἐὰλ ζενύο.Πνιὺ κέληνη, ἦ δ’ ὅο». 

 Δδψ ν σθξάηεο επηζεκαίλεη ζηνλ Αδείκαλην πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, φηη αλ 

νη λένη αθνχλ ζηα ζνβαξά ηέηνηα πξάγκαηα θαη δελ ηα πεξηγεινχλ, ζεσξψληαο ηα σο 

αλαμηνπξεπείο απνθάλζεηο, ζα δίζηαδε πνιχ ν θαζέλαο, φληαο άλζξσπνο, λα ηα ζεσξήζεη 

σο αζπκβίβαζηα κε ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ θαη λα επηηηκήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, έζησ θη αλ 

κφλν κηα εζσηεξηθή παξαθίλεζε ζα αηζζαλφηαλ, γηα λα ιέεη ή λα θάλεη κηα ηέηνηα πξάμε. 

Απελαληίαο, ρσξίο θακηά ληξνπή εμαηηίαο δηαθφξσλ κηθξψλ παζεκάησλ ζα έιεγε 

ηξαγνχδηα ζξήλσλ θαη νδπξκψλ. Γελ πξέπεη ινηπφλ, κε βάζε ην πξφζηαγκα ηνπ 

απνδεηθηηθνχ ιφγνπ απηά ηα πξάγκαηα λα γίλνληαη. Καη είκαζηε δα ππνρξεσκέλνη λα 

δίλνπκε ζε απηφλ πίζηε, έσο φηνπ έλαο άιινο κε έλαλ άιινλ θαιχηεξν ιφγν καο θάλεη λα 

αιιάμνπκε γλψκε. Κνληά ζε απηά δελ πξέπεη νη θχιαθέο καο νχηε ηα γέιηα λα αγαπνχλ. 

Γηαηί φηαλ θαλείο δψζεη καθξηφ ζθνηλί ζην ηζρπξφ γέιην, θαηά θαλφλα παξάγεη έλα ηέηνην 

πξάγκα ηάζε πξνο ζεκαληηθή κεηαβνιή. ζηε, αλ θαλέλαο παξηζηάλεη ζηα πνηήκαηά ηνπ 

αμηφινγνπο αλζξψπνπο λα ηνπο θπξηεχεη ην γέιην, δελ πξέπεη λα έρεη ηελ αλνρή ησλ 

αλζξψπσλ κέζα ζηελ ηδαληθή πιαησληθή πνιηηεία, πνιχ πεξηζζφηεξν δε ησλ ηζπλφλησλ 

(αξρφλησλ πξσηίζησο θαη δεπηεξεπφλησο θπιάθσλ), θαη πνιχ ιηγφηεξν φηαλ παξηζηάλεη 

ζενχο. 

Καζψο ν σθξάηεο εδψ αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά ζηνλ Αδείκαλην, ζέηεη ην ζέκα ηνπ 

ινγηθνχ ειέγρνπ θαη ηνλίδεη φηη πξέπεη λα πεηζφκαζηε ζε φ, ηη απηφο καο ππνδεηθλχεη, 

ψζπνπ λα αλαζεσξήζνπκε ηε ζηάζε καο κε πην ηζρπξά επηρεηξήκαηα. Απηφο είλαη πνπ 

καο επηβάιιεη λα πεξηνξίδνπκε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο καο εμάξζεηο θαη λα δηαηεξνχκε ηε 

ζνβαξφηεηά καο.
82

 Ο ζηφρνο είλαη λα απνθεχγνπκε ην εχθνιν γέιην.  

                                                           
82

 Μαπξφπνπινο, 2006, ζ. 650 



50 
 

Γελ πξνθξίλεηαη ινηπφλ νχηε ην  ππέξκεηξν γέιην, γηαηί θαη ζ’ απηήλ ηελ 

πεξίπησζε έρνπκε δπλαηή κεηαβνιή ζηελ ςπρή θαη ππεξβνιηθή έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ
83

. Γηα ηνπο Έιιελεο ηεο επνρήο ηνπ Πιάησλνο άιισζηε, αθφκε θαη γηα 

θάπνηνπο αλζξψπνπο ζήκεξα, ε ηάζε γηα μαθληθή θαη βίαηε κεηαζηξνθή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζεσξνχληαλ πξαγκαηηθή αηηία θαη ζχκπησκα αδπλακίαο ηνπ 

ραξαθηήξα
84

.  

 Παξαθάησ ην θείκελν έρεη σο εμήο: (389b-390a) «Αιιὰ κὴλ θαὶ ἀιήζεηάλ γε πεξὶ 

πνιινῦ πνηεηένλ. εἰ γὰξ ὀξζο ἐιέγνκελ ἄξηη, θαὶ ηῶ ὄληη ζενῖζη κὲλ ἄρξεζηνλ ςεῦδνο, 

ἀλζξώπνηο δὲ ρξήζηκνλ ὡο ἐλ θαξκάθνπ εἴδεη, δινλ ὅηη ηό γε ηνηνῦηνλ ἰαηξνῖο δνηένλ, 

ἰδηώηαηο δὲ νὐρ ἁπηένλ. Γινλ, ἔθε. Σνῖο ἄξρνπζηλ δὴ ηο πόιεσο, εἴπεξ ηηζὶλ ἄιινηο, 

πξνζήθεη ςεύδεζζαη ἢ πνιεκίσλ ἢ πνιηηλ ἕλεθα ἐπ’ ὠθειίᾳ ηο πόιεσο, ηνῖο δὲ ἄιινηο 

πζηλ νὐρ ἁπηένλ ηνῦ ηνηνύηνπ· [c.] ἀιιὰ πξόο γε δὴ ηνὺο ηνηνύηνπο ἄξρνληαο ἰδηώηῃ 

ςεύζαζζαη ηαὐηὸλ θαὶ κεῖδνλ ἁκάξηεκα θήζνκελ ἢ θάκλνληη πξὸο ἰαηξὸλ ἢ ἀζθνῦληη 

πξὸο παηδνηξίβελ πεξὶ ηλ ηνῦ αὑηνῦ ζώκαηνο παζεκάησλ κὴ ηἀιεζ ιέγεηλ, ἢ πξὸο 

θπβεξλήηελ πεξὶ ηο λεώο ηε θαὶ ηλ λαπηλ κὴ ηὰ ὄληα ιέγνληη ὅπσο ἢ αὐηὸο ἤ ηηο ηλ 

ζπλλαπηλ πξάμεσο ἔρεη.᾿Αιεζέζηαηα, ἔθε.[d.] ῍Αλ ἄξ’ ἄιινλ ηηλὰ ιακβάλῃ 

ςεπδόκελνλ ἐλ ηῆ -ηλ νἳ δεκηνεξγνὶ ἔαζη ή κάληηλ ἢ ἰεηξα θαθλ ἢ ηέθηνλα δνύξσλ, 

θνιάζεη ὡο ἐπηηήδεπκα εἰζάγνληα πόιεσο ὥζπεξ λεὼο ἀλαηξεπηηθόλ ηε θαὶ ὀιέζξηνλ. 

᾿Δάλπεξ, ἦ δ’ ὅο, ἐπί γε ιόγῳ ἔξγα ηειηαη.  Σί δέ; ζσθξνζύλεο ἆξα νὐ δεήζεη ἡκῖλ ηνῖο 

λεαλίαηο; Πο δ’ νὔ;  σθξνζύλεο δὲ ὡο πιήζεη νὐ ηὰ ηνηάδε κέγηζηα, ἀξρόλ[e.]ησλ κὲλ 

ὑπεθόνπο εἶλαη, αὐηνὺο δὲ ἄξρνληαο ηλ πεξὶ πόηνπο θαὶ ἀθξνδίζηα θαὶ πεξὶ ἐδσδὰο 

ἡδνλλ; ῎Δκνηγε δνθεῖ. Σὰ δὴ ηνηάδε θήζνκελ νἶκαη θαιο ιέγεζζαη, νἷα θαὶ ῾Οκήξῳ 

Γηνκήδεο ιέγεη—ηέηηα, ζησπῆ ἧζν, ἐκῶ δ’ ἐπηπείζεν κύζῳ, θαὶ ηὰ ηνύησλ ἐρόκελα, ηὰ—   

ἴζαλ κέλεα πλείνληεο ᾿Αραηνί, ζηγῆ δεηδηόηεο ζεκάληνξαο, θαὶ ὅζα ἄιια ηνηαῦηα. Καιο.  

Σί δέ; ηὰ ηνηάδε— νἰλνβαξέο, θπλὸο ὄκκαη’ ἔρσλ, θξαδίελ δ’ ἐιάθνην [390a] θαὶ ηὰ 

ηνύησλ ἑμο ἆξα θαιο, θαὶ ὅζα ἄιια ηηο ἐλ ιόγῳ ἢ ἐλ πνηήζεη εἴξεθε λεαληεύκαηα 

ἰδησηλ εἰο ἄξρνληαο;  Οὐ θαιο.  Οὐ γὰξ νἶκαη εἴο γε ζσθξνζύλελ λένηο ἐπηηήδεηα 

ἀθνύεηλ· εἰ δέ ηηλα ἄιιελ ἡδνλὴλ παξέρεηαη, ζαπκαζηὸλ νὐδέλ. ἢ πο ζνη θαίλεηαη; 

Οὕησο, ἔθε». 
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 Δδψ ν θηιφζνθνο ηνλίδεη πσο δελ πξέπεη φκσο λα ιεζκνλνχκε θαη γηα ηελ 

αιήζεηα πξέπεη λα δείρλνπκε κεγάιν ελδηαθέξνλ. Γηαηί, αλ ηα πξνεγνχκελα ιφγηα καο 

είλαη ζσζηά θαη είλαη πξαγκαηηθά ην ςέκα άρξεζην ζηνπο ζενχο θαη ζηνπο αλζξψπνπο 

αιιά παξάιιεια είλαη ρξήζηκν ζαλ έλα είδνο θαξκάθνπ, είλαη πηα θαλεξφ φηη ε άζθεζε 

ηνπ κέζνπ ηνχηνπ πξέπεη λα επηηξαπεί ζηνπο γηαηξνχο, νη ηδηψηεο φκσο δελ πξέπεη λα 

βάδνπλ ρέξη ζε απηφ. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ην ςέκα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί 

πξνλφκην ησλ αξρφλησλ θαη πσο απηνί είλαη ηα κφλα άηνκα κέζα ζην θνηλσληθφ 

νηθνδφκεκα πνπ κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ, πξνο φθεινο θπζηθά ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη εηο βάξνο ησλ ερζξψλ ηεο παηξίδαο
85

. 

 Σν λα πεη δα ζηνπο άξρνληεο έλαο ηδηψηεο ςέκα, ζα ην ζεσξήζνπκε ακάξηεκα 

ηνπ ίδηνπ θαη κεγαιχηεξνπ βαζκνχ απφ ην ακάξηεκα πνπ θάλεη ν άξξσζηνο, φηαλ ιέεη 

ςέκα ζην γηαηξφ, ή ν αζιεηήο, φηαλ ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε δελ ιέεη ηελ 

αιήζεηα ζην γπκλαζηή ή ν λαχηεο, φηαλ δελ ιέεη ζηνλ θπβεξλήηε ζρεηηθά κε ην πινίν θαη 

ηνπο λαχηεο ηελ αιήζεηα ζε πνηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη ν ίδηνο ή θάπνηνο απφ ηνπο 

ζπλλαχηεο ηνπ. 

 Σν λα αθνχεη θάπνηνο ινηπφλ, ηέηνηα άηνκα, πνπ παξάιιεια δελ έρνπλ θακηά 

απνιχησο εγθπξφηεηα σο πξνο ηα ιεγφκελά ηνπο, δελ πξνάγεη ηε ζσθξνζχλε 

ηνπιάρηζηνλ ησλ λέσλ θαζφινπ. Καη ζπκπιεξψλεη φηη δελ είλαη θαζφινπ παξάμελν 

πξάγκα, αλ απηά κπνξνχλ θαη πξνμελνχλ θάπνηνπ άιινπ είδνπο ηέξςε θαη επραξίζηεζε 

ζηνλ αθξναηή. 

Έηζη, ν Πιάησλ  ηνλίδεη  κέζα απφ ηα παξαπάλσ φηη, φπσο είρε πεη θαη γηα ηνπο 

ζενχο, ην ςέκα δε δηθαηνινγείηαη θαη νη κχζνη πξέπεη λα πξνβάιινπλ κφλν ην ζεβαζκφ 

πξνο ηελ αιήζεηα
86

. 

Απηφ ην ζθεπηηθφ ηνπ Πιάησλνο γίλεηαη πην ζαθέο κέζα απφ ηηο παξαθάησ 

αλαθνξέο (389e- 391a): «Σί δέ; πνηεῖλ ἄλδξα ηὸλ ζνθώηαηνλ ιέγνληα ὡο δνθεῖ αὐηῶ 

θάιιηζηνλ εἶλαη πάλησλ, ὅηαλ—  παξὰ πιεῖαη ὦζη ηξάπεδαη [b.] ζίηνπ θαὶ θξεηλ, κέζπ δ’ 

ἐθ θξεηξνο ἀθύζζσλ νἰλνρόνο θνξέῃζη θαὶ ἐγρείῃ δεπάεζζη,δνθεῖ ζνη ἐπηηήδεηνλ εἶλαη 
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πξὸο ἐγθξάηεηαλ ἑαπηνῦ ἀθνύεηλ λέῳ; ἢ ηὸ— ιηκῶ δ’ νἴθηηζηνλ ζαλέεηλ θαὶ πόηκνλ 

ἐπηζπεῖλ; ἢ Γία, θαζεπδόλησλ ηλ ἄιισλ ζελ ηε θαὶ ἀλζξώπσλ ὡο, κόλνο ἐγξεγνξὼο ἃ 

ἐβνπιεύζαην, ηνύησλ πάλησλ ῥᾳδίσο [c.] ἐπηιαλζαλόκελνλ δηὰ ηὴλ ηλ ἀθξνδηζίσλ 

ἐπηζπκίαλ, θαὶ νὕησο ἐθπιαγέληα ἰδόληα ηὴλ ῞Ζξαλ, ὥζηε κεδ’ εἰο ηὸ δσκάηηνλ ἐζέιεηλ 

ἐιζεῖλ, ἀιι’ αὐηνῦ βνπιόκελνλ ρακαὶ ζπγγίγλεζζαη, ιέγνληα ὡο νὕησο ὑπὸ ἐπηζπκίαο 

ἔρεηαη, ὡο νὐδ’ ὅηε ηὸ πξηνλ ἐθνίησλ πξὸο ἀιιήινπο θίινπο ιήζνληε ηνθαο· νὐδὲ 

῎Αξεώο ηε θαὶ ᾿Αθξνδίηεο ὑπὸ ῾Ζθαίζηνπ δεζκὸλ δη’ ἕηεξα ηνηαῦηα. Οὐ κὰ ηὸλ Γία, ἦ δ’ 

ὅο, νὔ κνη θαίλεηαη ἐπηηήδεηνλ. [d.] ᾿Αιι’ εἴ πνύ ηηλεο, ἦλ δ’ ἐγώ, θαξηεξίαη πξὸο ἅπαληα 

θαὶ ιέγνληαη θαὶ πξάηηνληαη ὑπὸ ἐιινγίκσλ ἀλδξλ, ζεαηένλ ηε θαὶ ἀθνπζηένλ, νἷνλ θαὶ 

ηὸ— ζηζνο δὲ πιήμαο θξαδίελ ἠλίπαπε κύζῳ· ηέηιαζη δή, θξαδίε· θαὶ θύληεξνλ ἄιιν 

πνη’ ἔηιεο. Παληάπαζη κὲλ νὖλ, ἔθε. Οὐ κὲλ δὴ δσξνδόθνπο γε ἐαηένλ εἶλαη ηνὺο ἄλδξαο 

νὐδὲ θηινρξεκάηνπο. [e.] Οὐδακο. Οὐδ’ ζηένλ αὐηνῖο ὅηη— δξα ζενὺο πείζεη, δξ’ 

αἰδνίνπο βαζηιαο· νὐδὲ ηὸλ ηνῦ ᾿Αρηιιέσο παηδαγσγὸλ Φνίληθα ἐπαηλεηένλ ὡο κεηξίσο 

ἔιεγε ζπκβνπιεύσλ αὐηῶ δξα κὲλ ιαβόληη ἐπακύλεηλ ηνῖο ᾿Αραηνῖο, ἄλεπ δὲ δώξσλ κὴ 

ἀπαιιάηηεζζαη ηο κήληνο. νὐδ’ αὐηὸλ ηὸλ ᾿Αρηιιέα ἀμηώζνκελ νὐδ’ ὁκνινγήζνκελ 

νὕησ θηινρξήκαηνλ εἶλαη, ὥζηε παξὰ ηνῦ ᾿Αγακέκλνλνο δξα ιαβεῖλ, θαὶ ηηκὴλ αὖ 

ιαβόληα λεθξνῦ [391a] ἀπνιύεηλ, ἄιισο δὲ κὴ ’ζέιεηλ». 

Ο Πιάησλ κέζα απφ πνηθίια παξαδείγκαηα ζθελψλ απφ ηα θείκελα ηνπ Οκήξνπ, 

πξνζπαζεί λα θαηαδείμεη φηη δελ είλαη δπλαηφλ ε πνίεζε λα απνηειεί κέζν γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ αξεηψλ, φηαλ γηα παξάδεηγκα βάδεη αθφκα θαη άηνκα ζνθφηαηα ζχκθσλα 

κε ηνπο αξραηνειιεληθνχο κχζνπο, λα εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ δείρλνπλ ηελ 

έιιεηςε εγθξάηεηαο. Ζ ηειεπηαία καδί κε ηελ απηνζπγθξάηεζε απνηεινχλ βαζηθέο 

αξεηέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα εληξπθήζνπλ νη έθεβνη , θαη γηα ηηο νπνίεο δε βνεζνχλ 

θαζφινπ νη κχζνη πνπ δείρλνπλ ζε φιν ηνπο ην κεγαιείν ηε ιαηκαξγία, ηελ έληνλε 

ζεμνπαιηθή επηζπκία, ηε θηινρξεκαηία, ηελ απείζεηα πξνο ηνπο ζενχο, ηελ πνλεξία, γηα 

ηα νπνία ν Πιάησλ δίλεη ζαθή παξαδείγκαηα κέζα απφ ηα νκεξηθά έπε
87

.  

ηα παξαπάλσ ιφγηα ηνπ Πιάησλνο, κεηαμχ άιισλ βιέπνπκε πσο ηνλίδεηαη (κέζα 

απφ ην παξάδεηγκα ηνπ Γία θαη ηεο Ήξαο) ην ζηνηρείν ηεο έληνλεο πξνβνιήο ησλ παζψλ 

απφ ηνπο πνηεηέο αθφκα θαη φζνλ αθνξά ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζενχο. Μηα ηέηνηα πξννπηηθή 
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γηα ηελ πιαησληθή ζενινγία είλαη αθφξεηε θαη αλήθνπζηε, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε 

ζεφηεηα ππνηίζεηαη φηη εθπξνζσπεί θάηη ην αλψηεξν, ην ζηαζεξφ, θάηη πνπ είλαη πέξα θαη 

πάλσ απφ ηα αλζξψπηλα πάζε. ηελ πεξίπησζε αληίζηνηρα ηνπ Φνίληθα (ηνπ παηδαγσγνχ 

ηνπ Αρηιιέα) θαη ηεο πξναλαθεξφκελεο ζθελήο κε ηνλ Αγακέκλνλα θαη ηνλ Αρηιιέα, 

φπνπ ν γλσζηφο κεγάινο ήξσαο εκθαλίδεηαη σο έλαο απιφο θαη θνηλφηαηνο ηπρνδηψθηεο, 

αθνχ νη πξάμεηο ηνπ δελ θαζνξίδνληαη απφ ηελ πξφζεζε γηα δφμα θαη αζαλαζία, αιιά 

ππαγνξεχνληαη κφλν απφ ηελ πξφζεζε γηα απφθηεζε ρξεκάησλ, ν Πιάησλ ζέηεη ην ζέκα 

ησλ θαθψλ έμεσλ.
88

 

Καη ζπκπιεξψλεη παξαθάησ: (391b-e) «Καὶ ὡο πξὸο ηὸλ πνηακόλ, ζεὸλ ὄληα, 

ἀπεηζο εἶρελ θαὶ κάρεζζαη ἕηνηκνο ἦλ, θαὶ αὖ ηὰο ηνῦ ἑηέξνπ πνηακνῦ πεξρεηνῦ ἱεξὰο 

ηξίραο Παηξόθιῳ ἥξστ, ἔθε, θόκελ ὀπάζαηκη θέξεζζαη, λεθξῶ ὄληη, θαὶ ὡο ἔδξαζελ 

ηνῦην, νὐ πεηζηένλ· ηάο ηε αὖ ῞Δθηνξνο ἕιμεηο πεξὶ ηὸ ζκα ηὸ Παηξόθινπ θαὶ ηὰο ηλ 

δσγξεζέλησλ ζθαγὰο εἰο ηὴλ ππξάλ, ζύκπαληα ηαῦηα νὐ θήζνκελ ἀιεζ εἰξζζαη, νὐδ’ 

ἐάζνκελ [c.] πείζεζζαη ηνὺο ἡκεηέξνπο ὡο ᾿Αρηιιεύο, ζεο ὢλ παῖο θαὶ Πειέσο, 

ζσθξνλεζηάηνπ ηε θαὶ ηξίηνπ ἀπὸ Γηόο, θαὶ ὑπὸ ηῶ ζνθσηάηῳ Υείξσλη ηεζξακκέλνο, 

ηνζαύηεο ἦλ ηαξαρο πιέσο, ὥζη’ ἔρεηλ ἐλ αὑηῶ λνζήκαηε δύν ἐλαληίσ ἀιιήινηλ, 

ἀλειεπζεξίαλ κεηὰ θηινρξεκαηίαο θαὶ αὖ ὑπεξεθαλίαλ ζελ ηε θαὶ ἀλζξώπσλ. ᾿Οξζο, 

ἔθε, ιέγεηο. Μὴ ηνίλπλ, ἦλ δ’ ἐγώ, κεδὲ ηάδε πεηζώκεζα κεδ’ ἐκελ ιέγεηλ, ὡο Θεζεὺο 

Πνζεηδλνο ὑὸο Πεηξίζνπο ηε Γηὸο [d.] ὥξκεζαλ νὕησο ἐπὶ δεηλὰο ἁξπαγάο, κεδέ ηηλ’ 

ἄιινλ ζενῦ παῖδά ηε θαὶ ἥξσ ηνικζαη ἂλ δεηλὰ θαὶ ἀζεβ ἐξγάζαζζαη, παῖδά ηε θαὶ ἥξσ 

ηνικζαη ἂλ δεηλὰ θαὶ ἀζεβ ἐξγάζαζζαη, νἷα λῦλ θαηαςεύδνληαη αὐηλ· ἀιιὰ 

πξνζαλαγθάδσκελ ηνὺο πνηεηὰο ἢ κὴ ηνύησλ αὐηὰ ἔξγα θάλαη ἢ ηνύηνπο κὴ εἶλαη ζελ 

παῖδαο, ἀκθόηεξα δὲ κὴ ιέγεηλ, κεδὲ ἡκῖλ ἐπηρεηξεῖλ πείζεηλ ηνὺο λένπο ὡο νἱ ζενὶ θαθὰ 

γελλζηλ, θαὶ ἥξσεο ἀλζξώπσλ νὐδὲλ βειηίνπο· ὅπεξ γὰξ ἐλ ηνῖο πξόζζελ ἐιέ[e.]γνκελ, 

νὔζ’ ὅζηα ηαῦηα νὔηε ἀιεζ· ἐπεδείμακελ γάξ πνπ ὅηη ἐθ ζελ θαθὰ γίγλεζζαη 

ἀδύλαηνλ». 

 Δδψ, ν Πιάησλ επηζεκαίλεη δηάθνξα παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ελέξγεηεο ηνπ 

Αρηιιέα κέζα απφ ην νκεξηθφ έπνο, φπνπ θαηαθαίλεηαη ην ζηνηρείν ηεο έιιεηςεο 

ζσθξνζχλεο θαη ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ηνπ. Έηζη, γίλεηαη κηα αλαθνξά 
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ζρεηηθά κε ην φηη ζε θάπνην ζεκείν ηνπ πνηήκαηνο ν Αρηιιέαο εκθαλίδεηαη αληηκέησπνο 

έλαληη ελφο πνηακνχ, πνπ ζεσξείηαη ζεφο κέζα ζην θείκελν, φπσο θαη ην φηη ζέξλεη ην 

πηψκα ηνπ αληηπάινπ ηνπ Έθηνξα γχξσ απφ ηε λεθξηθή ππξά ηνπ θίινπ ηνπ Παηξφθινπ, 

ζηνλ νπνίν πην πξηλ είρε αθηεξψζεη ηελ θφκε ηνπ, ελψ ηελ είρε ηακέλε ζηνλ ζεφ πνηακφ 

πεξρεηφ ή φηη θαζφηαλ θαη ζπζίαδε αηρκάισηνπο Σξψεο, γχξσ απφ ην βσκφ ηεο 

λεθξηθήο ππξάο ηνπ θίινπ ηνπ. ια απηά, ζεκεηψλεη ν Πιάησλ, δελ κπνξεί παξά λα είλαη 

ςέκαηα, θαζψο ν Αρηιιέαο πνπ θαηάγεηαη απφ ηνλ ίδην ην Γία θαη ήηαλ γηνο ηεο ζεάο 

Θέηηδαο θαη παξάιιεια είρε αλαηξαθεί απφ ην ζνθφ Κέληαπξν Υείξσλα, δελ ζα ήηαλ 

δπλαηφ λα ελεξγεί θαηά ηέηνην ηξφπν. Γελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα είλαη εζσηεξηθά 

αιινηξησκέλνο, επηδεηθλχνληαο ηέηνηα ζπκπεξηθνξά (φληαο δειαδή θηινρξήκαηνο, 

αζεβήο έλαληη ησλ ζεψλ θαη αλειεχζεξνο).
89

 

 ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα ηνλίζνπκε φηη κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ Αρηιιέα 

επηζεκαίλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηνλ θφζκν ηνπ Οκήξνπ, ηηο θνηλσληθέο αμίεο, 

ηα πξφηππα θαη ηηο ηδέεο πνπ ζεσξνχληαη ηδαληθέο θαη ζεκαληηθέο ζηελ επνρή ησλ 

εξψσλ, κε ηελ επνρή θαη ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δεη ν Πιάησλ. Απφ ηε κηα κεξηά έρνπκε 

έλα θφζκν αξηζηνθξαηψλ θαη αηφκσλ πνπ ζαθψο δηαρσξίδνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη ηνπο 

ξφινπο ηνπο απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσληθήο ππξακίδαο. Απηή είλαη ε επνρή ησλ 

εξψσλ θαη ησλ βαζηιέσλ ,(ὀκεξηθόο ἄλαμ), απηψλ πνπ, φπσο ιέεη ν κεξνο, είλαη 

πινχζηνη θαη αξρνληνγελλεκέλνη. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππάξρεη πιένλ ε θνηλσλία θαη ν 

θφζκνο ηνπ Πιάησλνο. Δίλαη ε επνρή φπνπ ζην πνιηηεηαθφ κφξθσκα ηεο πφιεο-θξάηνπο 

ν πνιίηεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ, αζρέησο ηεο νηθνλνκηθήο 

επηθάλεηαο ή ηεο θαηαγσγήο. Οη πνιινί δελ έρνπλ πηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ, πνπ 

ζπλαληνχκε ζηα θείκελα ησλ επψλ «θαθνί», αιιά ην πξφηππν ηνπ «θαινῦ θἀγαζνῦ» 

αηφκνπ, είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο πνιηηηθέο ππνζέζεηο ηνπ 

θξάηνπο αιιά θαη κε κηα ζεηξά εζηθψλ αξεηψλ θαη πξνηχπσλ.  
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Αλ ε πνίεζε απφ ηε κεξηά ηεο παξνπζηάδεη ηνλ θφζκν ησλ εξψσλ πιήξε παζψλ 

θαη θαθηψλ, ηφηε πψο απηά ηα άηνκα ζηελ επνρή ηνπο ήηαλ δπλαηφλ λα έρνπλ δχλακε θαη 

θχξνο, πψο ήηαλ δπλαηφλ λα αζθνχλ δχλακε θαη εμνπζία επί ησλ ππνινίπσλ; Άξα ηα φζα 

καο παξνπζηάδνπλ θαη καο ιέλε νη πνηεηέο βξίζνπλ ςεκάησλ θαη έηζη είλαη επηθίλδπλνη 

σο πξνο ηελ επηξξνή  θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ παηδεία ηδηαίηεξα ησλ λέσλ αηφκσλ. 

Καη ζπκπιεξψλεη ιίγν πην κεηά (391c-e) ιέγνληαο : « Μὴ ηνίλπλ, ἦλ δ’ ἐγώ, κεδὲ 

ηάδε πεηζώκεζα κεδ’ ἐκελ ιέγεηλ, ὡο Θεζεὺο Πνζεηδλνο ὑὸο Πεηξίζνπο ηε Γηὸο [d.] 

ὥξκεζαλ νὕησο ἐπὶ δεηλὰο ἁξπαγάο, κεδέ ηηλ’ ἄιινλ ζενῦ παῖδά ηε θαὶ ἥξσ ηνικζαη ἂλ 

δεηλὰ θαὶ ἀζεβ ἐξγάζαζζαη, παῖδά ηε θαὶ ἥξσ ηνικζαη ἂλ δεηλὰ θαὶ ἀζεβ ἐξγάζαζζαη, 

νἷα λῦλ θαηαςεύδνληαη αὐηλ· ἀιιὰ πξνζαλαγθάδσκελ ηνὺο πνηεηὰο ἢ κὴ ηνύησλ αὐηὰ 

ἔξγα θάλαη ἢ ηνύηνπο κὴ εἶλαη ζελ παῖδαο, ἀκθόηεξα δὲ κὴ ιέγεηλ, κεδὲ ἡκῖλ ἐπηρεηξεῖλ 

πείζεηλ ηνὺο λένπο ὡο νἱ ζενὶ θαθὰ  γελλζηλ, θαὶ ἥξσεο ἀλζξώπσλ νὐδὲλ βειηίνπο· ὅπεξ 

γὰξ ἐλ ηνῖο πξόζζελ ἐιέγνκελ, νὔζ’ ὅζηα ηαῦηα νὔηε ἀιεζ· ἐπεδείμακελ γάξ πνπ ὅηη ἐθ 

ζελ θαθὰ γίγλεζζαη ἀδύλαηνλ». 

 Δδψ ν Πιάησλ θέξλεη επίζεο σο παξάδεηγκα θαη ηηο ζρεηηθέο δηεγήζεηο ησλ 

πνηεηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ Θεζέα θαη ηνλ Πεηξίζνπ, νη νπνίνη αλ θαη είραλ γνλείο  ζενχο, 

έθαλαλ ζηε δσή ηνπο ηφζν ηξνκεξά πξάγκαηα. Πηζηεχεη φηη πξέπεη λα εμαλαγθάδνπκε 

ηνπο πνηεηέο ή λα κελ απνδίδνπλ ζε απηνχο ηηο πξάμεηο απηέο ή λα πνχλε φηη απηνί δελ 

είλαη παηδηά ζεψλ. ε θακία πεξίπησζε φκσο λα κελ ηνπο αθήλνπκε λα ιέλε θαη ηα δπν 

καδί, κεδέ λα πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηνπο λένπο καο φηη νη ζενί γελλνχλ θαθά. Καη νη 

ήξσεο δελ είλαη θαζφινπ θαιχηεξνη απφ ηνπο αλζξψπνπο. Γηαηί ηα ηέηνηα ιφγηα νχηε 

φζηα είλαη νχηε αιεζηλά. Γηαηί θάλεθε φηη είλαη αδχλαην λα παξάγνληαη απφ ηνπο ζενχο 

θαθά. Γελ κπνξεί λα κελ είλαη έηζη. Πξέπεη λα πξνζζέζνπκε αθφκα φηη είλαη βιαβεξά γηα 

εθείλνπο φζνπο ηα αθνχλε. Γηαηί ν θαζέλαο ζα δψζεη ζπγρψξεζε ζηε δηθή ηνπ ηελ θαθία, 

φηαλ πηζηέςεη φηη ζηα αιήζεηα ηέηνηεο πξάμεηο έθαλαλ θαη θάλνπλ. Γηα απηνχο ηνπο 

ιφγνπο, θαλνληθά πξέπεη λα θαηαξγήζνπκε ηνπο κχζνπο απηνχ ηνπ είδνπο, γηα λα κελ 

γελλνχλ κέζα ζηελ ςπρή ησλ λέσλ αραιίλσηε επηζπκία πνλεξίαο.
90
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Απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε θάπνηαο 

κνξθήο δηαπηζηψζεηο. Έηζη, ε ζθνπηά πξαγκάηεπζεο ηνπ Πιάησλνο είλαη έληνλα εζηθή 

θαη πνιηηηθή. Θέιεη λα δεκηνπξγήζεη κηα πξφηππε θαη θαιά νξγαλσκέλε Πνιηηεία, ηελ 

νπνία εδξαηψλεη ζε έλα πνιχ θαιφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ησλ 

πην πγηψλ αλζξψπηλσλ ηχπσλ-ραξαθηήξσλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο κειινληηθνχο ηνπ 

θχιαθεο θαη ηνπο θπβεξλψληεο θηιφζνθνπο-βαζηιείο. Αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ είλαη 

ε ηέρλε, θαη θπξίσο ε πνίεζε θαη ε κνπζηθή, νη νπνίεο ήηαλ πάληα ηα ζεκέιηα ηεο αγσγήο 

ηνπ λνπ θαη πεξηέθιεηαλ ηε ζξεζθεπηηθή θαη εζηθή παηδεία.   

Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ζεσξεί πσο ε ζεκαζία ησλ βάζεσλ πνπ δίλεη ε πνίεζε 

ζηνπο λένπο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εμέιημε ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, θαζψο είλαη ε πξψηε 

κε ηελ νπνία έξρνληαη ζε επαθή. Απφ ηε λεπηαθή ειηθία αθνχλ ηηο ηζηνξίεο γηα ηνπο 

ζενχο θαη ηνπο ήξσεο, γηα λα ηηο δηδαρηνχλ θαηφπηλ ζην ζρνιείν. Καη είλαη αθξηβψο ζε 

απηήλ ηελ ειηθία πνπ ε ςπρή θαη ην κπαιφ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ζθνπγγάξη, απνξξνθψληαο 

ηα πάληα θαη δηακνξθψλνληαο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο δσήο, πνπ δχζθνια ζα αιιάμνπλ 

ζην κέιινλ. ηαλ πξφθεηηαη κάιηζηα γηα απηνχο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο ππεξαζπηζηέο 

ηεο Πνιηηείαο, απηνχο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ απξφζθνπηε ζπλέρεηά ηεο, θαη θαηά 

ζπλέπεηα πξέπεη λα δνκήζνπλ έλα ραξαθηήξα ηφζν ζηηβαξφ φζν θαη επγεληθφ, ηφηε 

πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζην πιηθφ, ζην νπνίν ζα εληξπθήζνπλ.  

 

 

 

5.3 : Ο ηξόπνο εθθνξάο ηεο πνίεζεο είλαη κηκεηηθόο (392c – 397e) 

 

 Αληίζηνηρε κε ηελ θξηηηθή γηα ην πεξηερφκελν ησλ πνηεηηθψλ έξγσλ πνπ έγηλε ζην 

δεχηεξν βηβιίν ηεο Πνιηηείαο  είλαη ε επαθφινπζε θξηηηθή γηα ηα κνξθηθά ζηνηρεία ηνπο 

ή ζχκθσλα κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ Πιάησλνο (392c, 394c) γηα ηελ «ιέμηλ», ην «ὡο 

ιεθηένλ», θαηά δηάθξηζε πξνο ηνπο «ιφγνπο», ηα «ἄ ιεθηένλ»
91

. Ζ «ιέμηο» ινηπφλ, 

δειαδή ν εθθξαζηηθφο ηξφπνο ησλ πνηεηψλ είλαη είηε απιή δηήγεζηο είηε κίκεζηο.  
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  Έηζη, απφ ηελ αξρή ήδε (392c), ν Πιάησλ  ζέηεη ην ζέκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

εθθξάδνληαη νη πεδνγξάθνη θαη νη πνηεηέο ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο αλζξψπνπο. 

Δδψ επηζεκαίλεηαη φηη: «νη πνηεηέο θαη νη πεδνγξάθνη ζηα δεηήκαηα πνπ ζε χςηζην 

βαζκφ αθνξνχλ ζηνπο αλζξψπνπο, πέθηνπλ έμσ κε ην ιέλε φηη ππάξρνπλ πνιινί 

άλζξσπνη πνπ παξφιε ηελ αδηθία ηνπο, είλαη επδαίκνλεο θαη φηη ππάξρνπλ δίθαηνη άζιηνη 

θαη φηη ε αδηθία, αλ κέλεη θξπκκέλε, είλαη σθέιηκε, ελψ ε δηθαηνζχλε είλαη έλα αγαζφ 

πνπ αλήθεη ζε άιινλ, ζηνλ θάηνρφ ηεο φκσο θέξλεη δεκηά. Θα έπξεπε λα απαγνξεπζεί, 

φπσο θξίλεη ν ίδηνο, λα ηα ιέεη θαλείο, θαη ζα πξνζηάμνπκε ηα αληίζεηα απφ απηά λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζχκαηα αζκάησλ θαη κπζνινγεκάησλ. Ο ζπλνκηιεηήο ηνπ 

βεβαηψλεη πσο φια απηά είλαη απνιχησο ζσζηά θαη αιεζή».
92

 

 Μηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζπληζηψζα πνπ ηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ  Πιάησλα 

είλαη ην πψο νη πνηεηέο ζα έπξεπε θαλνληθά λα εθθξάδνληαη (αθφηνπ εμεηάζηεθε ην ηη ζα 

έπξεπε λα ιέλε). Αλαθέξεη ινηπφλ πσο θη όινπο ηνπο Αραηνχο ζεξκνπαξαθαινύζε ηνπο 

δπν Αηξείδεο πνην πνιύ, ζηα πιήζε πνπ ήηαλ πξώηνη, κηιά ν ίδηνο ν πνηεηήο θαη δελ 

πξνζπαζεί θαζφινπ λα καο θάλεη λα αιιάμνπκε ζθέςε θαη λα ππνζέζνπκε φηη νκηιεί 

έλαο άιινο θαη φρη απηφο. ηνπο ζηίρνπο φκσο πνπ αθνινπζνχλ κηιά σζάλ λα είλαη απηφο 

ν ίδηνο ν Υξχζεο θαη αγσλίδεηαη λα καο θάλεη, φζν πεξηζζφηεξν κπνξεί, λα λνκίδνπκε, 

φηη απηφο πνπ κηιά δελ είλαη ν κεξνο, αιιά ν γέξν ηεξέαο. Καη φπσο μέξνπκε φιε ηελ 

άιιε δηήγεζε γηα ηα φζα ζπλέβεζαλ ζηνλ Ίιηνλ θαη γηα ηα φζα ζπλέβεθαλ ζηελ Ηζάθε 

θαη ζε φιε ηελ Οδύζζεηα, ηελ έρεη θάκεη ζρεδφλ θάπσο θαηά ηνλ ηξφπν ηνχην, φηαλ φκσο 

ιέεη κηα αγφξεπζε, ζαλ λα είλαη έλαο άιινο, πξέπεη λα πνχκε φηη ηφηε απηφο εμνκνηψλεη, 

φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ην ιεθηηθφ ηνπ ηξφπν κε ην ιεθηηθφ ηξφπν θαζελφο απφ 

εθείλνπο πνπ έρεη πξναλαγγείιεη σο νκηιεηέο. Ζ εμνκνίσζε ηνπ εαπηνχ ηνπ πξνο έλαλ 

άιιν ή θαηά ηε θσλή ή θαηά ην ζρήκα, δελ ηζνδπλακεί κε ην λα κηκείηαη εθείλνλ πξνο 

φπνηνλ εμνκνηψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ; Ση άιιν κπνξεί λα είλαη, αλ φρη απηφ; πσο ινηπφλ απφ 

ηε ζπδήηεζε δείρλεηαη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ν κεξνο θαη νη άιινη πνηεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηε δηήγεζή ηνπο κίκεζε. Αλ φκσο ππνζέζνπκε φηη ν πνηεηήο δελ θξχβεη 

πνπζελά ηνλ εαπηφ ηνπ, ηφηε κπνξεί λα έρεη θηηάμεη φιε ηνπ ηελ πνίεζε θαη ηε δηήγεζε 

ρσξίο κίκεζε. Αλ δειαδή ν κεξνο ιέγνληαο φηη ήξζε ν Υξχζεο κε ιχηξα γηα ηε 

ζπγαηέξα ηνπ ηθέηεο ησλ Αραηψλ θαη πξν πάλησλ ησλ βαζηιέσλ, δελ  εμαθνινπζνχζε 
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έπεηηα ην πνίεκα, κηιψληαο ζαλ λα έγηλε ν ίδηνο ν Υξχζεο, αιιά εμαθνινπζνχζε λα 

νκηιεί  σο  κεξνο, απηφ ζα ήηαλ, φρη κίκεζε, αιιά απιή δηήγεζε.
93

 

Θεσξεί ινηπφλ όηη ε πνίεζε αλήθεη ζηηο κηκεηηθέο ηέρλεο θαη θάζε κηκεηηθή ηέρλε 

είλαη θαηώηεξε, γηαηί απεπζύλεηαη ζην ςπρηθό ηκήκα, πνπ είλαη απνκαθξπζκέλν από ηε 

θξόλεζε
94

. Ζ έλλνηα ηεο κίκεζεο δειαδή δηαπνηίδεη ηελ πιαησληθή θηινζνθία ζην 

ζύλνιό ηεο. H θαιίδνπ αλαθέξεη όηη γηα ηνλ Πιάησλα θάζε κίκεζε πεξηθιείεη ςέκα θαη 

απάηε.
95

 Ο Lippman επίζεο πξνζζέηεη όηη ζηελ Πνιηηεία ε κίκεζε θξίλεηαη θπξίσο από 

ηελ αξεηή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, ελώ ζηνπο Νόκνπο από ηελ πηζηόηεηά ηνπ
96

. Ο 

Beardsley καο ελεκεξώλεη όηη νη ιέμεηο «κέζεμηο», «ὁκνίσζηο» θαη «παξαπιεζία» 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ Πιάησλα κε ηξόπν ζρεδόλ ζπλσλπκηθό. «ρη κόλνλ νη 

εηθόλεο ησλ αληηθεηκέλσλ κηκνύληαη ηα αληηθείκελα απηά, αιιά θαη ηα νλόκαηα 

κηκνύληαη ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ, νη ζθέςεηο ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν ρξόλνο ηελ 

αησληόηεηα. Ο κνπζηθόο κηκείηαη ηε ζετθή αξκνλία, ν ελάξεηνο άλζξσπνο κηκείηαη ηηο 

αξεηέο, ν ζνθόο λνκνζέηεο κηκείηαη ηε Μνξθή
97

 ηνπ Καινύ, όηαλ νηθνδνκεί ην θξάηνο 

ηνπ, ν ζεόο (ή ν δεκηνπξγόο) κηκείηαη ηηο Μνξθέο, όηαλ θαηαζθεπάδεη ηνλ θόζκν ησλ 

κηθηώλ πξαγκάησλ»
98

. Με απηή ηελ έλλνηα, ε κίκεζε θαίλεηαη λα ράλεη θάπσο ηελ 

αξλεηηθή ρξνηά ηεο θαη λα γίλεηαη ιηγόηεξν θαηαθξηηέα
99

. 

Έσο ηψξα ινηπφλ ν Πιάησλ ρξεζηκνπνηεί ηελ κίκεζε κε κηα επξεία έλλνηα, απηή 

ηεο αλαπαξάζηαζεο
100

. Οη πνηεηέο, θαη θπξίσο ν κεξνο θαηεγνξήζεθαλ φηη δίλνπλ 

θαθέο, θαη ζπλήζσο θαηψηεξεο, πεξηγξαθέο ησλ ζεψλ θαη ησλ εξψσλ, ελψ ζα έπξεπε λα 

ηνπο απνηππψλνπλ θαηά ην δπλαηφλ φπσο είλαη. Θα ιέγακε πσο εδψ ν πνηεηήο 

αλαπαξηζηά πξάγκαηα, γεγνλφηα, κνξθέο, κε ηηο ιέμεηο, φπσο ν δσγξάθνο κε ηα 

ρξψκαηα, θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ, σο επί ην πιείζηνλ, έρνπλ γηα ηνλ Πιάησλα 

άζρεκεο επηδξάζεηο ζην ήζνο ησλ λέσλ. 

 Ζ κίκεζε πνπ είλαη ε αλαπαξαγσγή ησλ «ζπνπδαίσλ θαη ηειείσλ πξάμεσλ», δελ 

είλαη απιή αλαπαξαγσγή ή αληηγξαθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά κηα πξάμε 
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δεκηνπξγηθή. Απηή ε πξάμε βξίζθεηαη ζε κηα αληηζεηηθή πνξεία πξνο φ, ηη είλαη 

εμσπξαγκαηηθφ, θαληαζηηθφ ή αδχλαην, φπσο ζεσξεί απφ ηελ κεξηά ηνπ ν Αξηζηνηέιεο, 

θάηη πνπ αληηηίζεηαη ζε φ,ηη είλαη «εἶθφο θαί ἀλαγθαίνλ», φπσο επηζεκαίλεη ν ίδηνο ζην 

έξγν ηνπ Πνηεηηθή. Με ηελ κηκεηηθή δηαδηθαζία, ζηελ ηξαγσδία αλαπαξίζηαηαη θάηη απφ 

ηελ αλζξψπηλε πξάμε, ην νπνίν έρεη ζπλνρή θαη θαζνιηθή αμία θαη νδεγεί ζηελ κέζεμηλ 

ηνπ ζεαηνχ ζηελ ζεαηξηθή πξάμε, ράξηο ζηελ αιεζνθάλεηα θαη πεηζηηθφηεηα ησλ 

δξσκέλσλ.101 
ε απηφ ην πιαίζην, ν Αξηζηνηέιεο έξρεηαη ζε ζαθή αληίζεζε πξνο ηνλ 

Πιάησλα ( πξάγκα πνπ ζα εμεηάζνπκε ζε επφκελν θεθάιαην).   Απηφ βέβαηα ζπκβαίλεη, 

θαζψο ν Αξηζηνηέιεο ηαπηίδεη ηελ ηξαγηθή κίκεζηλ κε ηελ έθθξαζε ησλ πνηθίισλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, πνπ απνηεινχλ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο αλζξψπηλεο 

ππάξμεσο, θαη απαληά ζηνλ Πιάησλα θαη ζηελ απφξξηςε ηεο πνηήζεσο εθ κέξνπο ηνπ. Ζ 

ηξαγσδία δελ απέρεη «ηξίηνλ απφ ηεο αιεζείαο» νχηε αληηηίζεηαη ζηελ ήξεκε θηινζνθηθή 

ζθέςε.
102

 

 ηε ζπλέρεηα ηνπ ηξίηνπ βηβηιίνπ αλαθέξεη: «Γεινῖνο, ἦλ δ’ ἐγώ, (392d- 393b) 

ἔνηθα δηδάζθαινο εἶλαη θαὶ ἀζαθήο· ὥζπεξ νὖλ νἱ ἀδύλαηνη ιέγεηλ, νὐ θαηὰ ὅινλ ἀιι’ 

ἀπνιαβὼλ [e.] κέξνο ηη πεηξάζνκαί ζνη ἐλ ηνύηῳ δειζαη ὃ βνύινκαη. θαί κνη εἰπέ· 

ἐπίζηαζαη ηο ᾿Ηιηάδνο ηὰ πξηα, ἐλ νἷο ὁ πνηεηήο θεζη ηὸλ κὲλ Υξύζελ δεῖζζαη ηνῦ 

᾿Αγακέκλνλνο ἀπνιῦζαη ηὴλ ζπγαηέξα, ηὸλ δὲ ραιεπαίλεηλ, ηὸλ δέ, ἐπεηδὴ [393a] νὐθ 

ἐηύγραλελ, θαηεύρεζζαη ηλ ᾿Αραηλ πξὸο ηὸλ ζεόλ; ῎Δγσγε. Οἶζζ’ νὖλ ὅηη κέρξη κὲλ 

ηνύησλ ηλ ἐπλ— θαὶ ἐιίζζεην πάληαο ᾿Αραηνύο, ᾿Αηξείδα δὲ κάιηζηα δύσ, θνζκήηνξε 

ιαλ ιέγεη ηε αὐηὸο ὁ πνηεηὴο θαὶ νὐδὲ ἐπηρεηξεῖ ἡκλ ηὴλ δηάλνηαλ ἄιινζε ηξέπεηλ ὡο 

ἄιινο ηηο ὁ ιέγσλ ἢ αὐηόο· ηὰ δὲ κεηὰ ηαῦηα ὥζπεξ αὐηὸο ὢλ ὁ Υξύζεο ιέγεη θαὶ 

πεηξηαη [b.] ἡκο ὅηη κάιηζηα πνηζαη κὴ ῞Οκεξνλ δνθεῖλ εἶλαη ηὸλ ιέγνληα ἀιιὰ ηὸλ 

ἱεξέα, πξεζβύηελ ὄληα. θαὶ ηὴλ ἄιιελ δὴ πζαλ ζρεδόλ ηη νὕησ πεπνίεηαη δηήγεζηλ πεξί 

ηε ηλ ἐλ ᾿Ηιίῳ θαὶ πεξὶ ηλ ἐλ ᾿Ηζάθῃ θαὶ ὅιῃ ᾿Οδπζζείᾳ παζεκάησλ. Πάλπ κὲλ νὖλ, 

ἔθε. Οὐθνῦλ δηήγεζηο κέλ ἐζηηλ θαὶ ὅηαλ ηὰο ῥήζεηο ἑθάζηνηε ιέγῃ θαὶ ὅηαλ ηὰ κεηαμὺ 

ηλ ῥήζεσλ»; 
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 Καη ιίγν παξαθάησ αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ Υξχζε ζα ζπκιεξψζεη (393c – 

394b)  πσο: « Δἰ δέ γε κεδακνῦ ἑαπηὸλ ἀπνθξύπηνηην ὁ πνηεηήο, πζα [d.] ἂλ αὐηῶ ἄλεπ 

κηκήζεσο ἡ πνίεζίο ηε θαὶ δηήγεζηο γεγνλπῖα εἴε. ἵλα δὲ κὴ εἴπῃο ὅηη νὐθ αὖ καλζάλεηο, 

ὅπσο ἂλ ηνῦην γέλνηην ἐγὼ θξάζσ. εἰ γὰξ ῞Οκεξνο εἰπὼλ ὅηη ἦιζελ ὁ Υξύζεο ηο ηε 

ζπγαηξὸο ιύηξα θέξσλ θαὶ ἱθέηεο ηλ ᾿Αραηλ, κάιηζηα δὲ ηλ βαζηιέσλ, κεηὰ ηνῦην κὴ 

ὡο Υξύζεο γελόκελνο ἔιεγελ ἀιι’ ἔηη ὡο ῞Οκεξνο, νἶζζ’ ὅηη νὐθ ἂλ κίκεζηο ἦλ ἀιιὰ 

ἁπι δηήγεζηο. εἶρε δ’ ἂλ ὧδε πσο—θξάζσ δὲ ἄλεπ κέηξνπ· νὐ γάξ εἰκη πνηεηηθόο—

᾿Διζὼλ [e.] ὁ ἱεξεὺο εὔρεην ἐθείλνηο κὲλ ηνὺο ζενὺο δνῦλαη ἑιόληαο ηὴλ Σξνίαλ αὐηνὺο 

ζσζλαη, ηὴλ δὲ ζπγαηέξα νἱ ιῦζαη δεμακέλνπο ἄπνηλα θαὶ ηὸλ ζεὸλ αἰδεζζέληαο. ηαῦηα 

δὲ εἰπόληνο αὐηνῦ νἱ κὲλ ἄιινη ἐζέβνλην θαὶ ζπλῄλνπλ, ὁ δὲ ᾿Αγακέκλσλ ἠγξίαηλελ 

ἐληειιόκελνο λῦλ ηε ἀπηέλαη θαὶ αὖζηο κὴ ἐιζεῖλ, κὴ αὐηῶ ηό ηε ζθπηξνλ θαὶ ηὰ ηνῦ 

ζενῦ ζηέκκαηα νὐθ ἐπαξθέζνη· πξὶλ δὲ ιπζλαη αὐηνῦ ηὴλ ζπγαηέξα, ἐλ ῎Αξγεη ἔθε 

γεξάζεηλ κεηὰ νὗ· ἀπηέλαη δ’ ἐθέιεπελ θαὶ κὴ ἐξεζίδεηλ, [394a] ἵλα ζο νἴθαδε ἔιζνη. ὁ 

δὲ πξεζβύηεο ἀθνύζαο ἔδεηζέλ ηε θαὶ ἀπῄεη ζηγῆ, ἀπνρσξήζαο δὲ ἐθ ηνῦ ζηξαηνπέδνπ 

πνιιὰ ηῶ ᾿Απόιισλη εὔρεην, ηάο ηε ἐπσλπκίαο ηνῦ ζενῦ ἀλαθαιλ θαὶ ὑπνκηκλῄζθσλ 

θαὶ ἀπαηηλ, εἴ ηη πώπνηε ἢ ἐλ λαλ νἰθνδνκήζεζηλ ἢ ἐλ ἱεξλ ζπζίαηο θεραξηζκέλνλ 

δσξήζαηην· ὧλ δὴ ράξηλ θαηεύρεην ηεῖζαη ηνὺο ᾿Αραηνὺο ηὰ ἃ δάθξπα ηνῖο ἐθείλνπ 

βέιεζηλ. νὕησο, ἦλ δ’ ἐγώ, ὦ ἑηαῖξε, ἄλεπ [b.] κηκήζεσο ἁπι δηήγεζηο γίγλεηαη».  

 Χο παξάδεηγκα εδψ ζρεηηθά κε ηελ πξναλαθεξφκελε πιαησληθή ζέζε φηη ν 

κεξνο δελ θάλεη κίκεζε αιιά απιά δηήγεζε, αλαθέξεηαη απφ ηνλ Πιάησλα, ε δηήγεζε 

κε ηνλ ηεξέα Υξχζε, πνπ πεγαίλεη ζηνλ Αγακέκλνλα λα δεηήζεη πίζσ ηελ θφξε ηνπ. 

Αθνχ αλαθεξζεί ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ απφ ηελ Ιιηάδα, ν θηιφζνθνο, ηνλίδεη 

πσο πέξα απφ ηελ δηήγεζε απηή θαζαπηή κέζα ζην έξγν έρνπκε θαη ηα δηαινγηθά κέξε, 

ηα θνκκάηηα κε άιια ιφγηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιηθφ γηα ηνλ 

δξακαηηθφ ιφγν (ηξαγσδία, θσκσδία θαη ζαηπξηθφ δξάκα) θαη ζηα νπνία δηαθαίλεηαη 

μεθάζαξα ην πξναλαθεξφκελν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κίκεζεο. Έλα άιιν θνκκάηη επίζεο 

γίλεηαη κε αθήγεζε ηνπ ίδηνπ ην πνηεηή, φπσο ηνλίδεη ν Πιάησλ θαη απνηειεί πιηθφ γηα 

ην είδνο βαζηθά ηνπ δηζπξάκβνπ. Παξάιιεια κηα ζχλζεζε ηεο κίκεζεο θαη ηεο δηήγεζεο 

κπνξεί θάπνηνο λα ζπλαληήζεη ζηελ επηθή πνίεζε αιιά θαη ζε άιια θηινινγηθά είδε θαη 

κέξε. 
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Έηζη, ινηπφλ ζπκπεξαίλεη πσο ηξία είλαη ηα είδε ηεο δηήγεζεο. Σν πξψην είδνο 

είλαη ε απιή δηήγεζε, ε νπνία δελ ζπληζηά κίκεζε.  Ο πνηεηήο κηιά σο ν εαπηφο ηνπ θαη 

ην ζπλαληνχκε ζηνπο δηζπξάκβνπο. Σν δεχηεξν είδνο δηήγεζεο είλαη ην κηκεηηθφ ζην 

νπνίν ν πνηεηήο βάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαηά ην δπλαηφλ ζηε ζέζε ηνπ αηφκνπ πνπ 

πεξηγξάθεη θαη ην ζπλαληνχκε ζηε δξακαηηθή πνίεζε. Σέινο, ην ηξίην είδνο είλαη κηα 

κείμε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ην νπνίν  ζπλαληάκε ζην έπνο - ν κεξνο κηιά άιινηε ν 

ίδηνο, άιινηε κέζα απφ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ
103

. 

Γηα λα θαηαιήμεη φκσο ν Πιάησλ ζην θαηαιιειφηεξν είδνο ηεο δηήγεζεο, κε ή 

ρσξίο κίκεζε, ζέηεη έλα άιιν εξψηεκα, αλ πξέπεη νη θχιαθεο λα είλαη κηκεηηθνί ή φρη. Ο 

Πιάησλ ζεσξεί πσο ε αλεμέιεγθηε κίκεζε είλαη θαθή θαη επηθίλδπλε θαη ρξεζηκνπνηεί 

δχν επηρεηξήκαηα: 1) φηη θαηαζηξέθεη ηελ ελφηεηα ηνπ ραξαθηήξα
104

 θαη 2) φηη ηνλ 

ππνβηβάδεη
105

. Αλαθνξηθά κε ην πξψην, είρε πεη θαη πξνεγνπκέλσο φηη ν θάζε άλζξσπνο 

είλαη θαηάιιεινο γηα έλα είδνο εξγαζίαο θαη έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν θαζήθνλ λα 

εθπιεξψζεη
106

. Σν επαλαιακβάλεη θαη ηψξα, επεθηείλνληάο ην θαη ζηε κίκεζε
107

. Ο ίδηνο 

άλζξσπνο δε κπνξεί λα κηκείηαη θαιά πνιιά πξάγκαηα, παξά κφλν έλα, εθείλν γηα ην 

νπνίν έρεη ηε θπζηθή πξνδηάζεζε θαη ξνπή λα ην αλαπαξηζηά, ελψ αθφκε θαη ζηηο δχν 

ηφζν θνληηλέο κεηαμχ ηνπο κηκήζεηο, ζηελ ηξαγσδία θαη ηελ θσκσδία, δε κπνξεί λα ηα 

θαηαθέξεη θαιά ν ίδηνο άλζξσπνο. Δπηθαιείηαη κε άιια ιφγηα ηελ αξρή ηεο κε 

πνιππξαγκνζχλεο. Ζ Julia Annas, δίλνληαο ζηνλ Πιάησλα θάπνην δίθην, δέρεηαη πσο ζ’ 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ππνλνκεχεηαη ε ελφηεηα ηνπ ραξαθηήξα -πνιιά πξφζσπα αληί γηα 

έλα-, σζηφζν δηαθσλεί φηη απηφ είλαη απαξαίηεηα θάηη θαθφ. Καη ην αηηηνινγεί πσο, 

παξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ζπγθξνπφκελα πξφηππα, σζηφζν 

έρνπκε ηελ ηάζε λα ζεσξνχκε πσο ε πνιπθσλία ζηηο εζηθέο απφςεηο είλαη πγηήο, θαζ’ 

φζνλ είλαη θαιφ λα θαηαλννχκε ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ησλ δηαθφξσλ 

πξνζψπσλ
108

. Ίζσο βέβαηα εδψ, ε Annas δε ιακβάλεη ππφςε ην γεγνλφο φηη ν Πιάησλ 

κηιάεη γηα ηε κίκεζε ησλ θπιάθσλ, πνπ αθφκε δελ έρνπλ δηακνξθψζεη ηελ απαξαίηεηε 
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θξηηηθή ηθαλφηεηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ αλάινγα απηήλ 

ηελ πιεζψξα εζηθψλ ζηάζεσλ θαη απφςεσλ. 

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν επηρείξεκα ηνπ Πιάησλνο, ε κίκεζε κπνξεί λα είλαη 

θαιή ή θαθή. Ο ραξαθηήξαο βειηηψλεηαη κελ κε ηε κίκεζε αλψηεξσλ πξνηχπσλ, αιιά 

απ’ ηελ άιιε πιεπξά κπνξεί θαη λα θαηαξξαθσζεί κε ηε κίκεζε ηαπεηλψλ θαη αλάμησλ 

πξνζψπσλ. Γη’ απηφ ν Πιάησλ ζεσξεί φηη ε κίκεζε είλαη επηθίλδπλε. Καη εδψ ε Annas 

έρεη ελζηάζεηο, ιέγνληαο φηη είλαη αξθεηά απινπζηεπηηθή ε ζεψξεζε απηή, εθ’φζνλ ν 

Πιάησλ ιακβάλεη κελ ππφςε ηηο επηδξάζεηο ηεο κίκεζεο ζην ραξαθηήξα, φκσο θαίλεηαη 

λα αγλνεί ηε δηαθνξά κεηαμχ δσήο θαη ηέρλεο. Πηζηεχεη φηη είκαζηε ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίδνπκε ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο εαπηνχο καο θαη ζηνπο ραξαθηήξεο πνπ 

κηκνχκαζηε , άπνςε ηελ νπνία ν Πιάησλ δελ ελζηεξλίδεηαη. Δθείλν, δε, πνπ θαίλεηαη λα 

ελνριεί ηδηαίηεξα ηνλ Πιάησλα είλαη ην γεγνλφο φηη βάδνπκε ηνλ εαπηφ καο ζηε ζέζε 

θάπνηνπ άιινπ, θάηη ην νπνίν είλαη επηθίλδπλν θαη εζηθά ακθίβνιν. Αθφκε φκσο θαη 

έηζη, ε Annas πηζηεχεη φηη είλαη θαη απηφ ζεηηθφ, γηαηί κπαίλνληαο ζηε ζέζε θάπνηνπ 

άιινπ, βιέπνπκε ηα γεγνλφηα απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά, θάηη ρξήζηκν, εθφζνλ επεθηείλεη 

ηνπο πλεπκαηηθνχο καο νξίδνληεο θαη καο θάλεη πην αλνηρηφκπαινπο θαη επέιηθηνπο
109

. 

Καηά ηελ άπνςή καο, απηφ πνπ ίζσο ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη εδψ ηελ ππεξβνιή 

ηνπ Πιάησλνο είλαη ε ηεξάζηηα επίδξαζε ηεο πνίεζεο ζηελ επνρή ηνπ, ζηα πιαίζηα κηαο 

ηζρπξήο παξάδνζεο, πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο, επίδξαζε έληνλε ηφζν ζηνπο 

αδηακφξθσηνπο σο πξνο ην ραξαθηήξα θαη θαηά ζπλέπεηα εχπιαζηνπο λένπο, φζν θαη 

ζηνπο ελήιηθεο
110

. 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν Πιάησλ θαηαιήγεη φηη είλαη αλάγθε λα θηάζνπκε ζε 

κηα ζπκθσλία, αλ πξέπεη λα αθήζνπκε ηνπο πνηεηέο λα καο θάλνπλ ηηο δηεγήζεηο ηνπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κίκεζε γεληθά, ή λα ηνπο επηηξέςνπκε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηε 

κίκεζε, ζε άιιεο φκσο φρη, θαη πνηεο ζα ήηαλ απηέο νη δχν θαηεγνξίεο ησλ πεξηπηψζεσλ, 

ή έπξεπε λα απαγνξεχζνπκε νινθιεξσηηθά ηε κίκεζε.  

 Ζ απάληεζε ηνπ Πιάησλνο ελ πξνθεηκέλσ δελ είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη ζαθήο θαη 

παξαθάησ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο δελ είλαη δπλαηφ νη ίδηνη άλζξσπνη λα 

αζρνιεζνχλ ηαπηφρξνλα θαη κε επηηπρία θαη κε ηηο δχν κηκεηηθέο αζρνιίεο, πνπ θαηά ηελ 
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θνηλή αληίιεςε δελ ηηο ρσξίδεη κεγάιε απφζηαζε, ελλνψληαο φινπο απηνχο πνπ 

ζπλζέηνπλ ηξαγσδία θαη θσκσδία. Καη είλαη αιεζηλή ε παξαηήξεζή ζνπ φηη δελ επαξθεί 

ν ίδηνο άλζξσπνο θαη γηα ηηο δχν ζπλζέζεηο. Αιιά νπδέ ηνπο ίδηνπο εζνπνηνχο 

ρξεζηκνπνηνχλ νη θσκηθνί θαη νη ηξαγηθνί ζπγγξαθείο ελψ φια δα απηά είλαη κηκεηηθέο 

αζρνιίεο. Καηά ηελ γλψκε ηνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν έρεη θαηαθεξκαηηζηεί ε θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ είλαη ζε ζέζε λα κηκείηαη κε επηηπρία πνιιά 

πξάγκαηα, ή λα κελ πξαγκαηψλεη εθείλα αθξηβψο πνπ ρξεζηκεχνπλ σο πξφηππα ησλ 

κηκήζεσλ.
111

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ « νὐθ ἐπαξθέζνη», έρνπκε κηα απφ ηηο 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ζπλαληνχκε ηελ ρξήζε ηεο επθηηθήο ηνπ κέιινληνο κε ην «κή 

νὐ». Παξάιιειν ρσξίν έρνπκε θαη ζηνλ Επζύθξνλα: (15d) «ἀιιὰ κή κε ἀηηκάζῃο ἀιιὰ 

παληὶ ηξφπῳ πξνζζρὼλ ηὸλ λνῦλ ὅηη κάιηζηα λῦλ εἰπὲ ηὴλ ἀιήζεηαλ: νἶζζα γὰξ εἴπεξ ηηο 

ἄιινο ἀλζξψπσλ, θαὶ νὐθ ἀθεηένο εἶ ὥζπεξ ὁ Πξσηεὺο πξὶλ ἂλ εἴπῃο. εἰ γὰξ κὴ ᾔδεζζα 

ζαθο ηφ ηε ὅζηνλ θαὶ ηὸ ἀλφζηνλ, νὐθ ἔζηηλ ὅπσο ἄλ πνηε ἐπερείξεζαο ὑπὲξ ἀλδξὸο 

ζεηὸο ἄλδξα πξεζβχηελ παηέξα δησθάζεηλ θφλνπ, ἀιιὰ θαὶ ηνὺο ζενὺο ἂλ ἔδεηζαο 

παξαθηλδπλεχεηλ κὴ νὐθ ὀξζο αὐηὸ πνηήζνηο, θαὶ ηνὺο ἀλζξψπνπο ᾐζρχλζεο». Ζ ρξήζε 

ηνπ ξήκαηνο επαξθέσ εδψ είλαη αξρατθή θαη πνηεηηθή σο πξνο ηε ζεκαζία ηεο. Σν αξθέσ 

ζηελ παιαηά Αηηηθή δηάιεθην έρεη ζεκαζία, ε νπνία δελ ζπκπίπηεη κε ηελ θαλνληθή 

έλλνηα πνπ δήισλε ην ξήκα ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξφλνπο. Καη ζηνλ Επηηάθην, ε 

πεξίθεκε έθθξαζε «αξθνχλ» παξεμεγείηαη απφ ηνπο εξκελεπηέο πνπ εμεγνχλ κε ηελ 

έλλνηα αξθεηφ ελψ απηφ απνηειεί αληίζεζε πξνο ην «κή θηλδπλεχεζζαη», ζεκαίλνληαο 

θάηη ην αζθαιηζκέλν θαη ην απνηειεζκαηηθφ. 

 πσο θαίλεηαη ινηπφλ μεθάζαξα παξαθάησ, ν ξφινο ηεο πνίεζεο είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αλαηξαθνχλ απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία νη 

θχιαθεο ηεο ηδεαηήο πιαησληθήο πνιηηείαο. Ο θηιφζνθνο εδψ ζεσξεί φηη γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα ην θαιχηεξν θαη ηδαληθφ είλαη λα κελ αζρνιεζνχλ κε ην ρψξν ηεο 

κίκεζεο (σο κηα πξψηε δειαδή βαζηθή αξρή), αιιά, αλ θάηη ηέηνην γεληθφηεξα είλαη 

αδχλαην, ηφηε είλαη επηβεβιεκέλν λα έρνπλ σο πξφηππά ηνπο θαη λα κηκεζνχλ φινπο 

εθείλνπο πνπ ππήξμαλ αλδξείνη, ζψθξνλεο, ειεχζεξνη. Απηή ε αλαθνξά ζε ηέηνηνπο 
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ηχπνπο ραξαθηήξσλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηα ηδαληθά πξφηππα αηφκσλ πνπ ζα φθεηιε 

γεληθά λα παξνπζηάδεη ν θφζκνο ηεο πνίεζεο. Καη εθφζνλ ηειηθά κέζα απφ ην ρψξν ησλ 

πνηεηψλ έρνπκε κηα ζεηξά απφ ηφζν αλάμηα ιφγνπ θαη γεκάηα απφ αλεζηθφηεηα πξφηππα 

θαη παξαδείγκαηα, δελ είλαη δπλαηφλ, νη θχιαθεο, απηνί πνπ πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ 

ηνπο ζεκαηνθχιαθεο ηεο ηδεαηήο πιαησληθήο πνιηηείαο, λα γίλνπλ πλεπκαηηθψο έξκαηα 

ηέηνησλ πξνηχπσλ. 

 Απηή ε αλαθνξά ζπλπθαίλεηαη κε ην ζθεπηηθφ θαη ηε δηαπίζησζε ηνπ θηινζφθνπ 

φηη έηζη θαη αιιηψο, αλ αξρίζεη θάπνηνο απφ ηελ παηδηθή ειηθία θηφιαο λα κηκείηαη θάηη, 

ηφηε νη κηκήζεηο, αλ εμαθνινπζήζνπλ αδηάθνπα θαη θηάζνπλ ζε πξνρσξεκέλν ζεκείν ηεο 

ειηθίαο, ζηεξενπνηνχληαη θαη γίλνληαη ήζε θαη δεχηεξε θχζε θαη επεξεάδνπλ θαη ην 

ζψκα θαη ηε θσλή θαη ηε δηαλφεζε.
112

 

  «Οὐ δὴ ἐπηηξέςνκελ ( 395d -396
 
a) , ἦλ δ’ ἐγώ, ὧλ θακὲλ θήδεζζαη θαὶ 

δεῖλ αὐηνὺο ἄλδξαο ἀγαζνὺο γελέζζαη, γπλαῖθα κηκεῖζζαη ἄλδξαο ὄληαο, ἢ λέαλ ἢ 

πξεζβπηέξαλ, ἢ ἀλδξὶ ινηδνξνπκέλελ ἢ πξὸο ζενὺο ἐξίδνπζάλ ηε θαὶ κεγαιαπρνπκέλελ, 

νἰνκέλελ [e.] εὐδαίκνλα εἶλαη, ἢ ἐλ ζπκθνξαῖο ηε θαὶ πέλζεζηλ θαὶ ζξήλνηο ἐρνκέλελ· 

θάκλνπζαλ δὲ ἢ ἐξζαλ ἢ ὠδίλνπζαλ, πνιινῦ θαὶ δεήζνκελ. Παληάπαζη κὲλ νὖλ, ἦ δ’ 

ὅο. Οὐδέ γε δνύιαο ηε θαὶ δνύινπο πξάηηνληαο ὅζα δνύισλ. Οὐδὲ ηνῦην. Οὐδέ γε ἄλδξαο 

θαθνύο, ὡο ἔνηθελ, δεηινύο ηε θαὶ ηὰ ἐλαληία πξάηηνληαο ὧλ λπλδὴ εἴπνκελ, 

θαθεγνξνῦληάο ηε θαὶ θσκῳδνῦληαο ἀιιήινπο θαὶ αἰζρξνινγνῦληαο, κεζύνληαο ἢ [396a] 

θαὶ λήθνληαο, ἢ θαὶ ἄιια ὅζα νἱ ηνηνῦηνη θαὶ ἐλ ιόγνηο θαὶ ἐλ ἔξγνηο ἁκαξηάλνπζηλ εἰο 

αὑηνύο ηε θαὶ εἰο ἄιινπο, νἶκαη δὲ νὐδὲ καηλνκέλνηο ἐζηζηένλ ἀθνκνηνῦλ αὑηνὺο ἐλ 

ιόγνηο νὐδὲ ἐλ ἔξγνηο· γλσζηένλ κὲλ γὰξ θαὶ καηλνκέλνπο θαὶ πνλεξνὺο ἄλδξαο ηε θαὶ 

γπλαῖθαο, πνηεηένλ δὲ νὐδὲλ ηνύησλ νὐδὲ κηκεηένλ.  ᾿Αιεζέζηαηα, ἔθε». 

Με ηα παξαπάλσ ηνπ ιφγηα ν Πιάησλ ζα ηνλίζεη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα 

επηηξέςνπκε ζε απηνχο πνπ πνλάκε θαη είλαη ππνρξεσκέλνη λα γίλνπλ άληξεο ελάξεηνη, 

ελψ είλαη άληξεο, λα παξηζηάλνπλ κε κίκεζε ηε γπλαίθα, κηθξήο ή κεγάιεο ειηθίαο, πψο 

ιέεη απηή θαθνινγίεο ηνπ αληξφο ηεο ή πψο καιψλεη κε ηνπο ζενχο θαη ιέεη κεγαιαπρίεο, 

ζαξξψληαο φηη είλαη επηπρηζκέλε ή φηη είλαη πεζκέλε κέζα ζηηο ζπκθνξέο, ζηα πέλζε θαη 
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ζηνπο ζξήλνπο, πνιχ κεγαιχηεξε αθφκα απφζηαζε ζα πάξνπκε απφ ηελ απνκίκεζε 

γπλαηθφο πνπ βξίζθεηαη ζε αξξψζηεηα ή ζε έξσηα ή ζε πφλνπο ηεο γέλλαο. Αθφκα δελ 

είλαη δπλαηφλ λα επηηξαπεί ζε απηά ηα άηνκα λα λα κηκνχληαη δνχινπο θαη δνχιεο, πψο 

θάλνπλ ηηο δνπιηθέο εξγαζίεο. Οχηε απηφ. Οχηε ελλνείηαη αλζξψπνπο θαθνχο θαη δεηινχο 

πνπ θάλνπλ ηα ελαληία πξνο φζα δα ηψξα είπακε, δειαδή θαηεγνξνχλ θαη γεινηνπνηνχλ 

ν έλαο ηνλ άιινλ θαη ιέλε αηζρξά ιφγηα κεζπζκέλνη θαη μεκέζπζηνη, θαζψο νχηε θαη ηα 

ππφινηπα αηνπήκαηα, φζα κε ιφγηα θαη έξγα νη άλζξσπνη ηνπ είδνπο απηνχ πξνμελνχλ 

ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνπο άιινπο. Πηζηεχεη ηελ ίδηα ζηηγκή, φηη δελ πξέπεη λα ηνπο 

ζπλεζίδνπκε λα εμνκνηψλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο νχηε ζηα ιφγηα νχηε ζηα έξγα κε ηξεινχο. 

Γηαηί πξέπεη βέβαηα λα έρνπλ γλψζε πσο είλαη νη ηξεινί θαη θαθνί άληξεο θαη γπλαίθεο. 

Γελ πξέπεη φκσο νχηε λα θάλνπλ νχηε λα κηκνχληαη θακηά απφ ηηο πξάμεηο απηψλ.
113

 

 Δπνκέλσο, ε κίκεζε, φζνλ αθνξά ηνπο θχιαθεο, δε κπνξεί λα έρεη σο 

αληηθείκελν πάζεο θχζεσο πξφζσπα θαη ζπκπεξηθνξέο, αιιά κφλν εθείλα ηα νπνία 

ζπλάδνπλ κε ηελ θχζε ησλ θπιάθσλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο.   

 Ο Πιάησλ φκσο δελ έρεη μεράζεη ην αξρηθφ ηνπ εξψηεκα γηα ην είδνο ηεο 

δηήγεζεο πνπ πξέπεη λα πξνθξίλεη, απιή, κηκεηηθή ή αλάκεηθηε, κφλν πνπ ηψξα, θαηφπηλ 

ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε κηκεηηθή θχζε ησλ θπιάθσλ, εκθαλίδεηαη δηαθνξνπνηεκέλν. Έηζη, 

έρνπκε λα θάλνπκε κε ην κηκεηηθφ είδνο δηήγεζεο, απηφ  ηνπ ζσζηνχ θαη κεηξεκέλνπ 

αλζξψπνπ πνπ ζα κηκεζεί ην ιφγν θαη ηηο πξάμεηο ελφο θαινχ ραξαθηήξα, αιιά ζα 

αξλεζεί λα κηκεζεί θάπνηνλ θαηψηεξν. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα απιή δηήγεζε κε έλα 

κηθξφ κφλν κέξνο κίκεζεο. ηε ζπλέρεηα, έρνπκε ην κηκεηηθφ είδνο, εθείλνπ ηνπ 

αλζξψπνπ κε ηνλ αληίζεην ραξαθηήξα, πνπ κηκείηαη αλεμέιεγθηα. Καη ηέινο, κπνξεί λα 

ππάξμεη θαη κηα κείμε ησλ δχν απηψλ
114

. Σν είδνο, θπζηθά, ζην νπνίν ζα ζπλαηλέζεη ν 

Πιάησλ σο ην πην θαηάιιειν γηα ηνπο λένπο, είλαη ην πξψην. 
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5.4: Αμηνιόγεζε ηεο θξηηηθήο ηνπ Πιάησλνο ζην 3
ν
 Βηβιίν ηεο Πολιτείας 

 

Ζ θξηηηθή ηελ νπνία αζθεί ν Πιάησλ ζηε κίκεζε ζην 3ν Βηβιίν ηεο Πνιηηείαο 

είλαη πνιχ πην ήπηα ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ ζα αθνινπζήζεη ζην 10ν Βηβιίν
115

, ηφζν γηα 

ηελ πνίεζε φζν θαη γηα ηηο ινηπέο ηέρλεο, ζε γλσζηνινγηθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν. 

Πξάγκαηη, ε επίζεζε ηνπ Πιάησλνο ζα είλαη ζθνδξή. Γελ παξαδέρεηαη ηελ πνίεζε σο 

κηκεηηθή, θαζψο φια ηα πνηήκαηα σο κηκήκαηα δηαθζείξνπλ ηνλ λνπ ησλ αθξναηψλ θαη 

θαηαζηξαηεγνχλ ηελ αιήζεηα θαη ηελ αθξηβή γλψζε. 

Δδψ λνκίδνπκε πσο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηελ άπνςε ηνπ J.Tate, ν νπνίνο 

ππνζηεξίδεη πσο ν Πιάησλ ρξεζηκνπνηεί δχν έλλνηεο κηκήζεσο, κηα θαιή θαη κηα 

θαθή
116

. Ζ θαιή κίκεζε είλαη απηή πνπ πξνέθξηλε ν Πιάησλ, ηνπ ελάξεηνπ αλζξψπνπ, 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ απιή δηήγεζε κε έλα κηθξφ κφλν κέξνο κίκεζεο, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζην φηη δελ αξθεί κφλν ην πξφηππν λα είλαη θαιφ, αιιά θαη ν ίδηνο ν 

πνηεηήο πξέπεη λα είλαη θαιφο άλζξσπνο θαη επήζεο
117

, θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπκε λα 

θάλνπκε κε κίκεζε ηνπ θαινχ θαη κεηξηνπαζνχο ραξαθηήξα, θαηάιιεινπ θαη γηα ηνλ 

πνηεηή αιιά θαη γηα εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο γξάθεη
118

. Ζ θαθή κίκεζε είλαη αθξηβψο 

εθείλνπ ηνπ αληίζεηνπ ραξαθηήξα, πνπ είλαη αλεμέιεγθηα κηκεηηθή, φπσο παξνπζηάζηεθε 

παξαπάλσ. ηαλ ινηπφλ ν Πιάησλ ζηελ αξρή ηνπ 10νπ Βηβιίνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνεγεζείζα απφξξηςε ζπιιήβδελ ηεο κηκεηηθήο πνίεζεο, ν J.Tate ζεσξεί πσο 

αλαθέξεηαη ζηε κηκεηηθή πνίεζε κε ηελ θαθή έλλνηα, γηαηί πξάγκαηη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ν πνηεηήο ή ν θαιιηηέρλεο δε γλσξίδεη ηη αθξηβψο κηκείηαη – αθνχ κηκείηαη 

άθξηηα ηα πάληα-, άξα κηκείηαη κφλν θαηλφκελα θαη θαηλνκεληθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο, δειαδή απέρνπλ ηα κηκήκαηά ηνπ ηξεηο βαζκνχο απφ ηελ αιήζεηα, φπσο 

ζα πεη παξαθάησ ν Πιάησλ. Σείλνπκε λα ζπκθσλήζνπκε κε ηελ άπνςε απηή, θαζψο 

πηζηεχνπκε πσο ν Πιάησλ θακηά ζηηγκή δελ απνξξίπηεη εμ νινθιήξνπ ηε κηκεηηθή 

δηαδηθαζία, είηε ζηελ πνίεζε είηε ζηηο άιιεο ηέρλεο - αθφκε θαη ζην 10ν Βηβιίν -, αιιά 
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απνξξίπηεη απηήλ ηελ ηφζν εχθνιε ηάζε θαη επηζπκία γηα κίκεζε ησλ πάλησλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εζηθή ηνπο πνηφηεηα θαη ρσξίο ηελ παξακηθξή δηάζεζε θξηηηθήο 

αληηκεηψπηζεο. Δηδηθά, δε, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ παίδεπζε ησλ λέσλ, θάηη ηέηνην ζα 

ήηαλ θαηαζηξνθηθφ γηα ην ήζνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
Ο

  

Η ΠΛΑΣΧΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΟΙΗΗ ΣΟ 10
Ο

 ΒΙΒΛΙΟ 

ΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

 

6.1 Ο ιόγνο πνπ ν Πιάησλ ζπλερίδεη ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ πνίεζε θαη ζην δέθαην 

βηβιίν ηεο Πολιτείας 

 

 Ζ θξηηηθή ηνπ Πιάησλνο πξνο ηνλ ρψξν ησλ πνηεηψλ ζπλερίδεηαη αθάζεθηε θαη 

ζην δέθαην βηβιίν ηεο Πνιηηείαο. Έλα εξψηεκα πνπ γελλάηαη εδψ είλαη  γηαηί ν Πιάησλ 

απνθάζηζε λα αζρνιεζεί θαη πάιη κε έλα δήηεκα ην νπνίν ήδε είρε πξαγκαηεπζεί ζην 

ηξίην Βηβιίν ηεο Πνιηηείαο θαη ελψ παξάιιεια έρεη θηάζεη ζε έλα ηφζν πςειφ ζεκείν, 

αλαθνξηθά κε ηηο αλαιχζεηο ηνπ γηα ηελ ηδεαηή ηνπ πνιηηεία. Ζ απάληεζε πηζαλφλ είλαη 

φηη, αλ δελ έθαλε θαη πάιη αλαθνξά  ζηελ πνίεζε, ζα ζεσξνχζε ν ίδηνο πξνζσπηθά φηη ζα 

ήηαλ αλεπαξθήο ε αλάιπζε θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ γηα φ,ηη είρε αλαθέξεη σο ηψξα, κε 

βάζε θπζηθά ηα δηθά ηνπ δεδνκέλα. Βέβαηα απφ απηφ ην ζεκείν θαη πέξα ε θξηηηθή ηνπ 

γηα ηελ πνίεζε παχεη λα απεπζχλεηαη ζην εζηθφ επίπεδν θαη πξνρσξά ζην γλσζηηθφ.  

 Χζηφζν εδψ, φπσο άιισζηε ζπρλά ζπκβαίλεη κε ηνλ Πιάησλα, κηα δπζθνιία 

ζπλζέζεσο θέξεη ελψπηφλ καο έλα βαζχ θηινζνθηθφ εξψηεκα θαη πξφβιεκα. Δπνκέλσο, 

ζα πξέπεη λα είκαζηε ζαθείο, φηαλ εθθξάδνπκε ηνπο ιφγνπο ηνπ γηα ηελ δηάηαμε απηή ηεο 

χιεο.
119

 

 Δίλαη εχθνιν  λα αληηιεθζεί θάπνηνο φηη νη παιαηφηεξεο θξηηηθέο ηεο πνηήζεσο, νη 

νπνίεο δηαηππψζεθαλ επ' επθαηξία ηεο ηδαληθήο κνξθήο παηδείαο γηα ηνπο θξνπξνχο,  θαη 

νη νπνίεο ήηαλ πεξηζζφηεξν έλα ζχλνιν επηζέζεσλ ζε εζηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ επίπεδν ζε 

ηφλνπο ρακεινχο, δηαθξίλνληαλ απφ κηα δνγκαηηθφηεηα, σο πξνο ηελ κνξθή, ηελ νπνία ν 

Πιάησλ είρε δηαηεξήζεη απαξέγθιηηα ζε εθείλν ην ζεκείν (ηξίην βηβιίν ηεο Πνιηηείαο). 

Έπξεπε βαζηθά λα απνβιέπνπλ ζηελ «νξζή γλψκε» ηνπ αλαγλψζηε, ρσξίο λα ηνπ 
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πξνζθέξνπλ φκσο θακκηά αιεζηλή γλψζε ηνπ πξνηχπνπ, ην νπνίν απνηειεί ηελ ηδαληθή 

βάζε ησλ πξαγκάησλ κέζα ζηνλ θφζκν ηνπ Πιάησλνο.
120

 

 Ζ κφξθσζε ησλ αξρφλησλ, ε νπνία έξρεηαη αξγφηεξα, βαζίδεηαη μεθάζαξα ζηελ 

θηινζνθηθή γλψζε. ’ απηήλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη ρψξνο γηα ηελ πνίεζε θαη ηελ 

κνπζηθή, έηζη ψζηε ν Πιάησλ δελ κπνξεί λα πεη ηίπνηα νξηζηηθφ ζρεηηθά κε ηελ 

κνξθσηηθή δχλακε ηεο θηινζνθίαο απφ ηελ άπνςε ηεο θηινζνθίαο, δειαδή ηεο θαζαξήο 

γλψζεσο.
121

 Απηφ πνπ επηβαιιφηαλ πην πξηλ, πξνηνχ δειαδή θηάζεη ζην δέθαην βηβιίν 

ηεο Πνιηηείαο, ήηαλ ε εμέηαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ γηα ηηο θαζαξέο Ηδέεο (ζηνηρείν άιισζηε 

πνπ απνηειεί θαη θεληξηθφ ζέκα ηνπ έξγνπ ηεο Πνιηηείαο). Άξα είλαη απφιπηα ινγηθφ ην 

δήηεκα ηεο πνηήζεσο λα ζπδεηεζεί θαη πάιη ζε απηφ ην ζεκείν ηνπ έξγνπ, θαη κάιηζηα, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, λα ζπδεηεζεί πην δηεμνδηθά θαη αλαιπηηθά θαη ζε έλα επίπεδν 

πςειφηεξν (γλσζηηθφ). 

 Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ λα απνζαθεληζηεί  ν ιφγνο πνπ ν Πιάησλ πξνηίκεζε απηφ 

ην ζεκείν ηνπ βηβιίνπ σο ηφπν δηεμαγσγήο ηεο ηειεπηαίαο απνθαζηζηηθήο κάρεο 

αλάκεζα ζηελ θηινζνθία θαη ηελ πνίεζε. Απηφ ζα γίλεη, αλ παξαηεξήζνπκε πσο 

νιφθιεξε ε ζπδήηεζε γηα ηνλ ηδαληθφ ηχπν Πνιηηείαο είλαη κφλν έλα κέζν, γηα λα 

εθζέζεη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ηελ εζηθή ζχζηαζε ηεο ςπρήο θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ 

κεξψλ ηεο ζηελ επξχηεξε εηθφλα ηεο πνιηηείαο. Ο ζθνπφο ινηπφλ γεληθφηεξα ηνπ έξγνπ 

απηνχ, ηεο Πνιηηείαο, είλαη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη κέζα απφ ηελ δηαίξεζε θαη ηνλ 

δηαρσξηζκφ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληψλ θαη πνιηηεπκάησλ, κπνξεί λα ζεκειησζεί εληφο καο 

ην θξάηνο, κε ηελ έλλνηα ηνπ πην επγελνχο αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα. 

 Φηάλνληαο έηζη, ζην δέθαην βηβιίν ηνπ έξγνπ, ν αλαγλψζηεο έρεη πιένλ 

ζρεκαηίζεη ηηο ζέζεηο πνπ έρεη ν Πιάησλ αλαθνξηθά κε ηελ ηδαληθή κφξθσζε πνπ πξέπεη 

λα έρνπλ νη θξνπξνί θαη νη άξρνληεο ηεο πιαησληθήο πνιηηείαο, θαη ε νπνία πεξηθιείεη 
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 ηελ εμέηαζε ησλ αξεηψλ ηεο ηάμεσο ησλ πνιεκηζηψλ θαη ησλ θξνπξψλ ππφ ηελ ζηελή έλλνηα, δειαδή 

ησλ αξρφλησλ, ειέρζε κε ζαθελεηα  φηη ε δηαπαηδαγψγεζή ηνπο βαζίδεηαη κφλν επί ηεο νξζήο γλψκεο 

(«νξζή δφμα») θαη φρη ηεο νξζήο γλψζεο («επζηήκε»). Ζ εηδηθή αξεηή ησλ πνιεκηζηψλ, ε αλδξεία, 

ραξαθηεξίδεηαη σο "ε νξζή γλψκε αλαθνξηθψο σο πξνο εθείλν ην νπνίν πξέπεη ή δελ πξέπεη λα πξνθαιεί 

θφβν" Πνιηη. 430b δηφηη νχηνη δελ είλαη θάηνρνη ηεο γλψζεσο ηνπ αγαζνχ θαη επνκέλσο δελ θαηέρνπλ ηελ 

χςηζηελ ζσθξαηηθήλ αξεηήλ, ε νπνία βαζίδεηαη επί απηήο ηεο γλψζεσο. Αληζέησο, νη άξρνληεο έρνπλ 

γλψζε θαη ζνθία θαη ην θξάηνο θαηέρεη ηελ ζνθίαλ απηήλ κφλν ιφγσ ηεο ππάξμεψο ηεο ζε απηφ, Πξβι. 

Πνιηηεία 428 d-e 
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ηελ παξαδνζηαθή «κνπζηθή» παηδεία ζηελ θηινζνθηθή κφξθσζε. Ζ ηειεπηαία έρεη σο 

ζθνπφ λα πιάζζεη ην λνπ ησλ αξρφλησλ, νδεγψληαο απηνχο ζηελ γλψζε ηεο αιήζεηαο 

θαη ζην αλψηαην επίπεδν.
122

 Μέζσ απηήο ηεο κφξθσζεο, ε ςπρή ζα ζεκειησζεί ζηελ 

ηάμε θαη ηνλ λφκν, δχν ζηνηρεία ηα νπνία, έζησ «θαη ζε χπλν», βξίζθνληαη εληφο ηεο. 

Παξάιιεια θαη θαηά πξνέθηαζε, ε ςπρή ζεκειηψλεηαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ πνιηηεχκαηνο. 

Μέζα ζηελ δνκή θαη ηηο πξάμεηο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ην ηειεπηαίν, πθίζηαηαη κηα 

ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηελ αληίιεςε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνξθψζεσο θαη ηνπ 

θηινζνθηθνχ ιφγνπ, ηνλ νπνίν ν Πιάησλ εδψ πεξηγξάθεη σο ηελ πςειφηεξε κνξθή 

θαιιηέξγεηαο. 

 Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ε αληίζεζε κεηαμχ πνηήζεσο θαη θηινζνθίαο, ε νπνία 

ήηαλ κνλάρα ζρεηηθή ζην ρακειφηεξν επίπεδν κνξθψζεσο ησλ θπιάθσλ, γίλεηαη 

απφιπηε.
123

 Απηέο νη δπλάκεηο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ηάμε θαη λφκν ζηελ ςπρή θαη νη 

νπνίεο ελζσκαηψλνληαη κε ηελ θηινζνθία, είλαη αλακθίβνια αλψηεξεο απφ εθείλεο, νη 

νπνίεο έρνπλ ην ζηνηρείν ηεο κίκεζεο θαη απφ ηηο νπνίεο ε πνίεζε ιακβάλεη ηελ αξρή 

ηεο. εκεξα έρνπκε ηελ αίζζεζε φηη ε πνίεζε απιά είλαη έλαο θιάδνο ηεο ινγνηερλίαο. 

Δίλαη ίζσο γηα καο ζήκεξα δχζθνιν λα θαηαλνήζνπκε ην πξφζηαγκα απηφ ηνπ 

Πιάησλνο, δειαδή ηελ απφξξηςε ηεο πνίεζεο θαη ηελ απνδνρή ηνπ φηη ε θηινζνθία 

κπνξεί λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πνίεζεο. Αιιά νη Έιιελεο ιέλε φηη ε πνίεζε ήηαλ ν 

θχξηνο ηξνρφο ηεο παηδείαο, ψζηε ε αληηπαξάζεζε θαη ε θηινλεηθία κεηαμχ ηεο 

θηινζνθίαο θαη ηεο πνίεζεο ήηαλ ππνρξεσκέλε λα θαηαζηεί νμεία, απφ ηε ζηηγκή, πνπ ε 

θηινζνθία άξρηζε λα απαηηεί ηελ πξσηνθαζεδξία ζην ρψξν ηεο παηδείαο θαη λα θξαηά 

ηελ εγεηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο κφξθσζεο. 

 Αο ζεκεησζεί παξάιιεια, πσο ην δέθαην βηβιίν ηεο Πνιηηείαο, είλαη ρσξηζκέλν 

ζε δχν ηκήκαηα. Απφ απηά, ην κελ πξψην αζρνιείηαη κε ηελ Πνίεζε (595α- 608b) θαη ην 

δεχηεξν θνκκάηη αθνξά ηα ζρεηηθά κε ηελ Αζαλαζία θαη ηα θέξδε πνπ κπνξεί λα 

απνθνκίζεη θάπνηνο απφ ηελ Γηθαηνζχλε θαη ζηελ εδψ δσή θαη ζηελ επέθεηλα.
124

 Σν 

δεχηεξν κηζφ ηνπ βηβιίνπ ζηελ νπζία, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα είδνο 

                                                           
122

 Jaeger,  1968-74, ζ. 115 
123

Jaeger,  1968-74, ζ 115 
124

 Adam, 1963, ζ. 384 



71 
 

ζπκπιεξψκαηνο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ήδε έσο ηψξα (κέζα απφ ην Σξίην βηβιίν θαηά 

βάζε) ν Πιάησλ αληηκεηψπηζε θαη αλέιπζε ην ξφιν ηεο πνίεζεο.  

 

  

6.2: Σα επηρεηξήκαηα ηνπ Πιάησλνο γηα ηελ έμνδν ηεο πνίεζεο από ηελ 

ηδεώδε Πνιηηεία ηνπ 

6.2.1  Η πνίεζε απέρεη ηξίηνλ από ηεο αιεζείαο  

 

  Ζ ζπιινγηζηηθή θαη εδψ είλαη ε ίδηα: φηη δειαδή ε πνίεζε είλαη έλαο παξάγνληαο 

δηαβξσηηθφο γα ηελ ζσζηή εθπαίδεπζε θαη αλαηξνθή ησλ αξρφλησλ θαη ησλ θπιάθσλ, νη 

νπνίνη απνηεινχλ ηνπο βαζηθφηεξνπο ππιψλεο ηεο ηδαληθήο πιαησληθήο πνιηηείαο. Δδψ 

σζηφζν, ζα εμεηαζηεί  ην γλσζηηθφ επίπεδν σο δεχηεξν επίπεδν άξλεζεο. Καηά πφζν 

δειαδή ε πνίεζε είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ίδηαο ηεο αιήζεηαο θαη θαηά πξνέθηαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν Πιάησλ. 

 Σν  αληηθείκελν εθείλν πνπ αλήθεη ζε θάπνηνλ κηκεηή, έξρεηαη ηξίην σο πξνο ηελ 

θχζε ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα αξρηθά αληηθείκελα (ε επηζήκαλζε παξαπέκπεη έκκεζα ζηελ 

πιαησληθή ζέζε αλαθνξηθά κε ηελ αιεζηλή θχζε ησλ πξαγκάησλ, ε νπνία εθθξάδεηαη 

κέζα απφ ηελ ζεσξία ησλ αηψλησλ θαη αλαιινίσησλ Ηδεψλ). Χο πξνο απηφ ην ζηνηρείν 

ινηπφλ, ηέηνηα είλαη θαη ε πεξίπησζε ηνπ ηξαγσδνπνηνχ. Απφ ηε ζηηγκή, ινηπφλ, πνπ ηα 

πεξηγξαθφκελα αληηθείκελα ζηελ πνίεζε απέρνπλ αξθεηά απφ ηηο αξρηθέο, αηψληεο θαη 

αλαιινίσηεο Ηδέεο, νη νπνίεο ζπληζηνχλ ηελ απφιπηε πξαγκαηηθφηεηα, είλαη κηθξήο ή θαη 

αλχπαξθηεο αμίαο θαη ζεκαζίαο.  

  Καηαξρήλ, ν σθξάηεο εδψ αλαθέξεη φηη: (595a) «Καὶ κήλ, ἦλ δ’ ἐγώ, 

πνιιὰ κὲλ θαὶ ἄιια πεξὶ αὐηο ἐλλν, ὡο παληὸο ἄξα κιινλ ὀξζο ᾠθίδνκελ ηὴλ πόιηλ, 

νὐρ ἥθηζηα δὲ ἐλζπκεζεὶο πεξὶ πνηήζεσο ιέγσ. Σὸ πνῖνλ; ἔθε. Σὸ κεδακῆ παξαδέρεζζαη 

αὐηο ὅζε κηκεηηθή· παληὸο γὰξ κιινλ νὐ παξαδεθηέα λῦλ θαὶ ἐλαξγέζηεξνλ, ὡο ἐκνὶ 

δνθεῖ, θαίλεηαη, ἐπεηδὴ ρσξὶο ἕθαζηα δηῄξεηαη ηὰ ηο ςπρο [b.] εἴδε. Πο ιέγεηο; ῾Χο 
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κὲλ πξὸο ὑκο εἰξζζαη—νὐ γάξ κνπ θαηεξεῖηε πξὸο ηνὺο ηο ηξαγῳδίαο πνηεηὰο θαὶ 

ηνὺο ἄιινπο ἅπαληαο ηνὺο κηκεηηθνύο—ιώβε ἔνηθελ εἶλαη πάληα ηὰ ηνηαῦηα ηο ηλ 

ἀθνπόλησλ δηαλνίαο, ὅζνη κὴ ἔρνπζη θάξκαθνλ ηὸ εἰδέλαη αὐηὰ νἷα ηπγράλεη ὄληα. Πῆ 

δή, ἔθε, δηαλννύκελνο ιέγεηο; ῾Ρεηένλ, ἦλ δ’ ἐγώ· θαίηνη θηιία γέ ηίο κε θαὶ αἰδὼο ἐθ 

παηδὸο ἔρνπζα πεξὶ ῾Οκήξνπ ἀπνθσιύεη ιέγεηλ. ἔνηθε κὲλ [c.] γὰξ ηλ θαιλ ἁπάλησλ 

ηνύησλ ηλ ηξαγηθλ πξηνο δηδάζθαιόο ηε θαὶ ἡγεκὼλ γελέζζαη. ἀιι’ νὐ γὰξ πξό γε 

ηο ἀιεζείαο ηηκεηένο ἀλήξ, ἀιι’, ὃ ιέγσ, ῥεηένλ. Πάλπ κὲλ νὖλ, ἔθε. ῎Αθνπε δή, 

κιινλ δὲ ἀπνθξίλνπ. ᾿Δξώηα. Μίκεζηλ ὅισο ἔρνηο ἄλ κνη εἰπεῖλ ὅηη πνη’ ἐζηίλ; νὐδὲ γάξ 

ηνη αὐηὸο πάλπ ηη ζπλλν ηί βνύιεηαη εἶλαη. ῏Ζ πνπ ἄξ’, ἔθε, ἐγὼ ζπλλνήζσ. Οὐδέλ γε, 

ἦλ δ’ ἐγώ, ἄηνπνλ, ἐπεὶ πνιιά ηνη ὀμύηεξνλ [596a] βιεπόλησλ ἀκβιύηεξνλ ὁξληεο 

πξόηεξνη εἶδνλ. ῎Δζηηλ, ἔθε, νὕησο· ἀιιὰ ζνῦ παξόληνο νὐδ’ ἂλ πξνζπκεζλαη νἷόο ηε 

εἴελ εἰπεῖλ, εἴ ηί κνη θαηαθαίλεηαη, ἀιι’ αὐηὸο ὅξα. Βνύιεη νὖλ ἐλζέλδε ἀξμώκεζα 

ἐπηζθνπνῦληεο, ἐθ ηο εἰσζπίαο κεζόδνπ; εἶδνο γάξ πνύ ηη ἓλ ἕθαζηνλ εἰώζακελ ηίζεζζαη 

πεξὶ ἕθαζηα ηὰ πνιιά, νἷο ηαὐηὸλ ὄλνκα ἐπηθέξνκελ. ἢ νὐ καλζάλεηο; Μαλζάλσ. Θκελ 

δὴ θαὶ λῦλ ὅηη βνύιεη ηλ πνιιλ. νἷνλ, εἰ [b.] ’ζέιεηο, πνιιαί πνύ εἰζη θιῖλαη θαὶ 

ηξάπεδαη. Πο δ’ νὔ; ᾿Αιιὰ ἰδέαη γέ πνπ πεξὶ ηαῦηα ηὰ ζθεύε δύν, κία κὲλ θιίλεο, κία δὲ 

ηξαπέδεο. Ναί. Οὐθνῦλ θαὶ εἰώζακελ ιέγεηλ ὅηη ὁ δεκηνπξγὸο ἑθαηέξνπ ηνῦ ζθεύνπο 

πξὸο ηὴλ ἰδέαλ βιέπσλ νὕησ πνηεῖ ὁ κὲλ ηὰο θιίλαο, ὁ δὲ ηὰο ηξαπέδαο, αἷο ἡκεῖο 

ρξώκεζα, θαὶ ηἆιια θαηὰ ηαὐηά; νὐ γάξ πνπ ηήλ γε ἰδέαλ αὐηὴλ δεκηνπξγεῖ νὐδεὶο ηλ 

δεκηνπξγλ· πο γάξ; Οὐδακο. ᾿Αιι’ ὅξα δὴ θαὶ ηόλδε ηίλα θαιεῖο ηὸλ δεκηνπξγόλ. 

[c.] Σὸλ πνῖνλ; ῝Οο πάληα πνηεῖ, ὅζαπεξ εἷο ἕθαζηνο ηλ ρεηξνηερλλ. Γεηλόλ ηηλα ιέγεηο 

θαὶ ζαπκαζηὸλ ἄλδξα. Οὔπσ γε, ἀιιὰ ηάρα κιινλ θήζεηο. ὁ αὐηὸο γὰξ νὗηνο 

ρεηξνηέρλεο νὐ κόλνλ πάληα νἷόο ηε ζθεύε πνηζαη, ἀιιὰ θαὶ ηὰ ἐθ ηο γο θπόκελα 

ἅπαληα πνηεῖ θαὶ δῶα πάληα ἐξγάδεηαη, ηά ηε ἄιια θαὶ ἑαπηόλ, θαὶ πξὸο ηνύηνηο γλ θαὶ 

νὐξαλὸλ θαὶ ζενὺο θαὶ πάληα ηὰ ἐλ νὐξαλῶ θαὶ ηὰ ἐλ ῞Αηδνπ ὑπὸ γο ἅπαληα ἐξγάδεηαη. 

[d.] Πάλπ ζαπκαζηόλ, ἔθε, ιέγεηο ζνθηζηήλ. ᾿Απηζηεῖο; ἦλ δ’ ἐγώ. θαί κνη εἰπέ, ηὸ 

παξάπαλ νὐθ ἄλ ζνη δνθεῖ εἶλαη ηνηνῦηνο δεκηνπξγόο, ἢ ηηλὶ κὲλ ηξόπῳ γελέζζαη ἂλ 

ηνύησλ ἁπάλησλ πνηεηήο, ηηλὶ δὲ νὐθ ἄλ; ἢ νὐθ αἰζζάλῃ ὅηη θἂλ αὐηὸο νἷόο η’ εἴεο πάληα 

ηαῦηα πνηζαη ηξόπῳ γέ ηηλη; Καὶ ηίο, ἔθε, ὁ ηξόπνο νὗηνο; Οὐ ραιεπόο, ἦλ δ’ ἐγώ, ἀιιὰ 

πνιιαρῆ θαὶ ηαρὺ δεκηνπξγνύκελνο, ηάρηζηα δέ πνπ, εἰ ’ζέιεηο ιαβὼλ θάηνπηξνλ [e.] 

πεξηθέξεηλ παληαρῆ· ηαρὺ κὲλ ἥιηνλ πνηήζεηο θαὶ ηὰ ἐλ ηῶ νὐξαλῶ, ηαρὺ δὲ γλ, ηαρὺ δὲ 
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ζαπηόλ ηε θαὶ ηἆιια δῶα θαὶ ζθεύε θαὶ θπηὰ θαὶ πάληα ὅζα λπλδὴ ἐιέγεην. Ναί, ἔθε, 

θαηλόκελα, νὐ κέληνη ὄληα γέ πνπ ηῆ ἀιεζείᾳ. Καιο, ἦλ δ’ ἐγώ, θαὶ εἰο δένλ ἔξρῃ ηῶ 

ιόγῳ. ηλ ηνηνύησλ γὰξ νἶκαη δεκηνπξγλ θαὶ ὁ δσγξάθνο ἐζηίλ. ἦ γάξ; Πο γὰξ νὔ; 

᾿Αιιὰ θήζεηο νὐθ ἀιεζ νἶκαη αὐηὸλ πνηεῖλ ἃ πνηεῖ. θαίηνη ηξόπῳ γέ ηηλη θαὶ ὁ δσγξάθνο 

θιίλελ πνηεῖ· ἢ νὔ;» 

 Δδψ κε άιια ιφγηα ν σθξάηεο επηζεκαίλεη: «Καη πξαγκαηηθά θαη πνιινχο 

άιινπο ιφγνπο έρσ λα παξνπζηάζσ γηα ηνπο νπνίνπο ε Πνιηηεία πνπ ηδξχζακε εκείο, 

είλαη ε ηειεηφηεξε απφ θάζε άιιε θαη ην ιέσ απηφ φρη ιηγφηεξν θαη φηαλ αλαινγηζηψ 

απηφ πνπ είπακε γηα ηελ πνίεζε. Πνην; Σν φηη θαηά θαλέλαλ ηξφπν δελ παξαδερφκαζηε 

ην θαζαξά κηκεηηθφ κέξνο απηήο. Σψξα κάιηζηα θαζψο λνκίδσ, θαίλεηαη απαξαίηεηε ε 

αλάγθε λα ην απνθιείζνπκε νιφηεια, αθνχ πηα έρνπκε κε ζαθήλεηα δηαθξίλεη ηα κέξε 

ζηα νπνία δηαηξείηαη ε ςπρή. Πψο ζπκβαίλεη απηφ; Γηα λα ην πνχκε κεηαμχ καο, γηαηί 

βέβαηα δελ ζα κε πξνδψζεηε ζηνπο ηξαγηθνχο πνηεηέο θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο 

κηκεηηθνχο, φια απηά ηα είδε ηεο πνηήζεσο δελ είλαη γηα άιιν ζθνπφ, παξά γηα λα 

δηαθζείξνπλ ην λνπ ησλ αθξναηψλ, φζνπο ηνπιάρηζηνλ δελ έρνπλ σο αληηθάξκαθν ηελ 

αθξηβή εθηίκεζε απηψλ ησλ πξαγκάησλ. Πψο ζθέθηεζαη γηα λα θηάζεηο ζε απηφ ην 

ζπκπέξαζκα; Θα ζνπ ην πσ, αλ θαη κνπ ζπγθξαηεί ηε γιψζζα, κηα θάπνηα αλάγθε θαη 

ζεβαζκφο πνπ ηξέθσ απφ ηελ παηδηθή κνπ ειηθία γηα ηνλ κεξν. Γηφηη θαίλεηαη φηη 

απηφο είλαη ν πξψηνο δηδάζθαινο θαη ν αξρεγφο φισλ απηψλ ησλ θαιψλ καο ηξαγηθψλ 

πνηεηψλ. Αιιά επεηδή φκσο ν άλζξσπνο νθείιεη λα ππνρσξήζεη κπξνζηά ζηελ αιήζεηα, 

πξέπεη λα ζνπ πσ απηφ πνπ ιέσ. Πνιχ ζσζηά, βέβαηα. 

 Άθνπ ινηπφλ, ή πην ζσζηά απάληεζέ κνπ. Δξψηα. Μπνξείο λα κνπ πεηο κίκεζε 

γεληθά ηί είλαη; Γηφηη εγψ δελ θαηνξζψλσ πνιχ θαιά λα θαηαιάβσ ηί ζέιεη λα πεη. Πνιχ 

θαιά ινηπφλ ζα ην ελλνήζσ εγψ! Καη δελ ζα ήηαλ απηφ ην πξάγκα παξάδνμν γηαηί 

πνιιέο θνξέο άλζξσπνη κε νμεία φξαζε βιέπνπλ θάηη πξσηχηεξα απφ ηνπο νμπδεξθείο. 

Απηφ είλαη αιήζεηα, αιιά πνηέ εγψ κπξνζηά ζνπ δελ ζα ήκνπλ ηθαλφο λα ηνικήζσ λα πσ 

ηελ ηδέα κνπ γηα νηηδήπνηε, ψζηε βιέπε εζχ ν ίδηνο. Θέιεηο ινηπφλ λα μεηθλήζνπκε απηήλ 

ηελ εμέηαζε απφ ηε ζπλεζηζκέλε καο κέζνδν; πλεζίδνπκε, φπσο μέξεηο, λα 

πεξηιακβάλνπκε ππφ κηα γεληθή ηδέα θάζε μερσξηζηφ πιήζνο φλησλ, ζηα νπνία 

απνδίδνπκε ην ίδην φλνκα. Ή δελ θαηαιαβαίλεηο; Καηαιαβαίλσ. Αο πάξνπκε ινηπφλ θαη 
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ηψξα φ, ηη ζέιεηο απφ απηά ηα πνιιά. Τπάξρνπλ γηα παξάδεηγκα, πνιιέο θιίλεο θαη 

ηξαπέδηα. Πψο φρη; Αιιά απηά ηα δχν είδε επίπισλ πεξηιακβάλνληαη ππφ ηελ ηδέα ηεο 

θιίλεο θαη ππφ ηελ ηδέα ηνπ ηξαπεδηνχ ην άιιν. Ναη. Γελ ζπλεζίδνπκε αθφκα λα ιέκε φηη 

ν ηερλίηεο πνπ θαηαζθεπάδεη ην έλα ή ην άιιν απφ απηά ηα δχν είδε ησλ επίπισλ, έρεη 

ππφςε ηνπ ηελ ηδέα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπάδεη ν έλαο ηηο θιίλεο θαη ν άιινο 

ηα ηξαπέδηα πνπ κεηαρεηξηδφκαζηε εκείο, θαη φια ηα άιια θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν; Γηφηη 

βέβαηα απηήλ ηελ ηδέα θαλείο ηερλίηεο δελ ηελ θαηαζθεπάδεη, είλαη δπλαηφλ; ρη βέβαηα. 

 Κνίηα ηψξα ινηπφλ, ηί φλνκα ζα δψζεηο θαη ζε απηφλ ηνλ ηερλίηε πνπ ζα ζνπ πσ. 

Πνηνλ; Δθείλνλ πνπ θάλεη φια φζα θάλνπλ μερσξηζηά θαζέλαο απφ ηνπο ρεηξνηέρλεο. 

Φνβεξφο θαη ζαπκαζηφο ζα είλαη απηφο πνπ καο ιεο. Πεξίκελε λα δεηο θαη ηφηε πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζα ηνλ ζαπκάζεηο. Γηφηη ν ίδηνο απηφο ηερλίηεο, είλαη άμηνο λα θάλεη φρη 

κφλν φια ηα έπηπια θαη ζθεχε, αιιά θαη φια ηα δεκηνπξγήκαηα ηεο θχζεσο, θαη δψα θαη 

θπηά, θαη φια ηα άιια πξάγκαηα θαη ηνλ εαπηφ ηνπ αθφκε, θαη εθηφο ηνχησλ θαη ηελ γε 

θαη ηνλ νπξαλφ θαη ηνλ Άδε θάησ απφ ηε γε. Πάξα πνιχ αμηνζαχκαζην ζνθφ καο ιεο. 

Γελ ην πηζηεχεηο; Αιιά πεο κνπ ζε παξαθαιψ, ζνπ θαίλεηαη απνιχησο αδχλαηνλ λα 

ππάξμεη έλαο ηέηνηνο ηερλίηεο, θαη φρη απφ άιιε άπνςε; Ή κήπσο δελ γλσξίδεηο φηη θαη 

εζχ ν ίδηνο ζα ήζνπλ ηθαλφο λα ηα θάλεηο φια απηά κε θάπνην ηξφπν; 

 Καη πνηνο είλαη απηφο ν ηξφπνο; Σν πξάγκα δελ είλαη δχζθνιν, αιιά γίλεηαη 

ζπρλά θαη γξήγνξα. Καη ζηελ ζηηγκή κάιηζηα, αλ ζεο λα θάκεηο ηελ δνθηκή, πάξε έλαλ 

θαζξέπηε θαη γχξηζέ ηνλ απφ φια ηα κέξε. Ακέζσο ζα θάκεηο ηνλ ήιην θαη φζα ππάξρνπλ 

ζηνλ νπξαλφ, ακέζσο ζα θάλεηο ηε γε θαη ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηα άιια δψα θαη ηα ζθεχε 

θαη ηα θπηά θαη φια φζα ιέγακε πξν νιίγνπ. Ναη, θαηλφκελα, φρη φκσο θαη αιεζηλά 

ππάξρνληα. Πνιχ θαιά ην είπεο, θαη έξρεζαη αθξηβψο εθεί πνπ δεηάεη ν ιφγνο. Καη ν 

δσγξάθνο λνκίδσ, είλαη ηερλίηεο απηνχ ηνπ είδνπο ή φρη; Βεβαηφηαηα. Αιιά ππνζέησ δελ 

ζα πεηο φηη είλαη αιεζηλά θαη πξαγκαηηθά εθείλα πνπ θάλεη , αλ θαη απφ κηα άπνςε θαη ν 

δσγξάθνο θάλεη θιίλε ή φρη;» 

 Δδψ, θαηαξρήλ κε ηε θξάζε «θαίηνη θηιία γέ ηίο κε θαὶ αἰδὼο ἐθ παηδὸο ἔρνπζα 

πεξὶ ῾Οκήξνπ ἀπνθσιύεη ιέγεηλ» ν ίδηνο ν Πιάησλ αλαγλσξίδεη άκεζα ηε ζχλδεζε πνπ 

έρεη ε ζθέςε ηνπ κε ηνλ κεξν. Ζ πνιεκηθή πνπ θάλεη ελαληίνλ ηνπ Οκήξνπ είλαη θαηά 

θάπνην ηξφπν πνιεκηθή αγάπεο. Δπεηδή αηζζάλεηαη φηη θαη ν ίδηνο είλαη κεγάινο πνηεηήο, 
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γη' απηφ ζθέπηεηαη αληίθξπ ζην κεγάιν πνηεηή ηνπ παξειζφληνο. Οη αξραίνη ήδε είραλ 

παξαηεξήζεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο ζπγγξαθείο απηνχο.
125

 

 Δπίζεο, κε ηε θξάζε « ἔνηθε κὲλ [c.] γὰξ ηλ θαιλ ἁπάλησλ ηνύησλ ηλ 

ηξαγηθλ πξηνο δηδάζθαιόο ηε θαὶ ἡγεκὼλ γελέζζαη», ν Πιάησλ αλαγλσξίδεη πσο ν 

κεξνο είλαη ν πξψηνο θαη κεγαιχηεξνο απφ φινπο ηνπο πνηεηέο θαη ν αξρεγέηεο ηεο 

ηξαγσδίαο. Απηφ δηαθαίλεηαη θαη ζην έξγν ηνπ Πιάησλνο Θεαίηεηνο, φπνπ αλαθέξεηαη 

ελδεηθηηθά πσο: (152e) « νἱ ἄθξνη ηο πνηήζεσο ἑθαηέξαο, θσκῳδίαο κὲλ πίραξκνο, 

ηξαγῳδίαο δὲ Ὅκεξνο».
126

 

 Αλαθνξηθά κε έλα άιιν απφζπαζκα, ν σθξάηεο αλαθέξεη: « Μίκεζηλ ὅισο 

ἔρνηο ἄλ κνη εἰπεῖλ ὅηη πνη’ ἐζηίλ;» κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη γηα ηελ κίκεζε ήδε έρεη γίλεη 

ιφγνο απφ ηνλ Πιάησλα ζην ηξίην βηβιίν ηεο Πνιηηείαο. Μάιηζηα απηή παξνπζηάδεηαη 

ζηελ αξρή γεληθφηεξα ηνπ έξγνπ, σο έλα είδνο ιεθηηθνχ ηξφπνπ έθθξαζεο πνπ ζην ζηπι 

ηνπ είλαη παξφκνηνο κε ηε δηήγεζε. Ζ κίκεζε φκσο εμεηάδεηαη θαη σο ζπκκεηνρή 

γεληθφηεξα ηεο ςπρήο ζε έλα είδνο. ηελ επξχηεξε παηδαγσγηθή ζεκαζία, κίκεζε 

ζεσξείηαη ν ζπκκεξηζκφο ηνπ «είλαη» ελφο αληηθεηκέλνπ.
127

 Καη ζηνπο Νόκνπο ν Πιάησλ 

ζα εθθξάζεη ηελ άπνςε φηη θαη ε κνπζηθή γηα παξάδεηγκα είλαη κίκεζε ιέγνληαο: (668b)  

«θαὶ κὴλ ηνῦηφ γε πο ἂλ ὁκνινγνῖ πεξὶ ηο κνπζηθο, ὅηη πάληα ηὰ πεξὶ αὐηήλ ἐζηηλ 

πνηήκαηα κίκεζίο ηε θαὶ ἀπεηθαζία». Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο ηέρλεο σο κίκεζεο θαίλεηαη 

λα είλαη παιαηφηεξνο απφ ηνλ Πιάησλα. 

 Καη ν Αξηζηνηέιεο είλαη ζχκθσλνο εδψ κε ηνλ Πιάησλα, ραξαθηεξίδνληαο θαη 

απηφο ηελ κνπζηθή θαη ηελ πνίεζε σο κίκεζε. Καη φπσο ιέεη ζην έξγν ηνπ Πεξί 

Πνηεηηθήο: (1417a 2) « ἐπνπνηία δὴ θαὶ ἡ ηο ηξαγῳδίαο πνίεζηο ἔηη δὲ θσκῳδία θαὶ ἡ 

δηζπξακβνπνηεηηθὴ θαὶ ηο αὐιεηηθο ἡ πιείζηε θαὶ θηζαξηζηηθο πζαη ηπγράλνπζηλ 

νὖζαη κηκήζεηο ηὸ ζχλνινλ: δηαθέξνπζη δὲ ἀιιήισλ ηξηζίλ, ἢ γὰξ ηῶ ἐλ ἑηέξνηο 

κηκεῖζζαη ἢ ηῶ ἕηεξα ἢ ηῶ ἑηέξσο θαὶ κὴ ηὸλ αὐηὸλ ηξφπνλ. ὥζπεξ γὰξ θαὶ ρξψκαζη θαὶ 

ζρήκαζη πνιιὰ κηκνῦληαί ηηλεο ἀπεηθάδνληεο νἱ κὲλ δηὰ ηέρλεο νἱ δὲ δηὰ ζπλεζείαο, 

ἕηεξνη δὲ δηὰ ηο θσλο, νὕησ θἀλ ηαῖο εἰξεκέλαηο ηέρλαηο ἅπαζαη κὲλ πνηνῦληαη ηὴλ 

                                                           
125

 Γεσξγνχιεο, 1962, ζ. 553 
126
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127
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κίκεζηλ ἐλ ῥπζκῶ θαὶ ιφγῳ θαὶ ἁξκνλίᾳ, ηνχηνηο δ  ἢ ρσξὶο ἢ κεκηγκέλνηο: νἷνλ ἁξκνλίᾳ 

κὲλ θαὶ ῥπζκῶ ρξψκελαη κφλνλ ἥ ηε αὐιεηηθὴ θαὶ ἡ θηζαξηζηηθὴ θἂλ εἴ ηηλεο ἕηεξαη 

ηπγράλσζηλ νὖζαη ηνηαῦηαη ηὴλ δχλακηλ, νἷνλ ἡ ηλ ζπξίγγσλ, αὐηῶ δὲ ηῶ ῥπζκῶ 

[κηκνῦληαη] ρσξὶο ἁξκνλίαο ἡ ηλ ὀξρεζηλ θαὶ γὰξ νὗηνη δηὰ ηλ ζρεκαηηδνκέλσλ 

ῥπζκλ κηκνῦληαη θαὶ ἤζε θαὶ πάζε θαὶ πξάμεηο». 

 Ζ ζεκεξηλή αληίιεςε βέβαηα είλαη θάπσο δχζθνιν λα ελλνήζεη ηελ πνίεζε θαη 

ηελ ηέρλε γεληθφηεξα σο κίκεζε, θαζψο εδψ θαη θαηξφ πηα ε λεψηεξε αηζζεηηθή 

εξγάδεηαη θαη είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

δεκηνπξγίαο. Γηα ηνπο αξραίνπο, ε κίκεζε δελ είλαη ε παζεηηθή αλαπαξάζηαζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ, αιιά ε κε αηζζεηηθά κέζα παξάζηαζε ηεο νπζίαο ελφο πξάγκαηνο.
128

  

 Καηά ηνπο Ππζαγφξεηνπο αληίζηνηρα, ν αηζζεηφο θφζκνο είλαη έλα είδνο 

απνκίκεζεο ηνπ θφζκνπ ησλ αξηζκψλ θαη ν Παξκελίδεο απφ ηε κεξηά ηνπ ραξαθηεξίδεη 

ην ζχκπαλ σο «δηάθνζκνλ ενηθφηα». Με άιια ιφγηα, γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, ε 

κίκεζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ παξάζηαζε ηνπ λνεηνχ θφζκνπ κε αηζζεηά κέζα. Ζ 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ θαιιηηέρλε θαηά ηνπο αξραίνπο δελ έγθεηηαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

λνεηνχ θφζκνπ (άιισζηε ηα λνεηά είδε ππάξρνπλ αησλίσο θαη δελ κπνξεί θαλείο λα ηα 

δεκηνπξγήζεη) αιιά ζηελ εχξεζε ησλ αηζζεηηθψλ κέζσλ πνπ ζα θαηεβάζνπλ ζην πεδίν 

ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ ηα λνεηηθά πεξηερφκελα. 

 Αλαθνξηθά κε ην ρσξίν «εἶδνο γάξ πνύ ηη ἓλ ἕθαζηνλ εἰώζακελ ηίζεζζαη πεξὶ 

ἕθαζηα ηὰ πνιιά», βιέπνπκε φηη ν Πιάησλ παίξλεη σο αθεηεξία ηνπ ηελ αξρή φηη ζε 

θάζε νκάδα πνιιψλ νκνίσλ πξαγκάησλ, αληηζηνηρεί έλα παξάδεηγκα, έλα ππνδεηγκαηηθφ 

πξφηππν, ην είδνο. Τπάξρεη ε αληίιεςε φηη ηα φζα αλαθέξεη εδψ ν Πιάησλ, έρνπλ 

θαζαξά δηδαθηηθφ θαη παξαδεηγκαηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ πξέπεη λα ηα παίξλεη θάπνηνο 

ζηα ζνβαξά. 

 Σελ ίδηα ζηηγκή ζρεηηθά κε ην ρσξίν: «Αιιὰ ἰδέαη γέ πνπ πεξὶ ηαῦηα ηὰ ζθεύε 

δύν, κία κὲλ θιίλεο, κία δὲ ηξαπέδεο», παξαηεξνχκε φηη θαη ζηνλ Κξαηύιν (389Α) νκηιεί 

ν Πιάησλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηδεψλ ζθεπαζηψλ πξαγκάησλ («πνῖ βιέπσλ ὁ ηέθησλ 

ηὴλ θεξθίδα πνηεῖ; ἆξ  νὐ πξὸο ηνηνῦηφλ ηη ὃ ἐπεθχθεη θεξθίδεηλ;»). Σν βαζχηεξν λφεκα 
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είλαη φηη ππάξρεη γηα θάζε φξγαλν κηα εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλε δηακφξθσζε πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ηνλ ηειενινγηθφ ηνπ πξννξηζκφ. Π.ρ. γηα λα γίλεη ε χθαλζε απαηηείηαη ε 

θεξθίδα απηήο ηεο νξηζκέλεο θαηαζθεπήο. Σν είδνο θαηαζθεπήο ηεο θεξθίδνο δελ είλαη 

κηα απζαηξεζία, αιιά πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηδεψδε αλαγθαηφηεηα πνπ επηβάιιεη ε 

ηειενινγηθή ρξεζηκνπνίεζή ηεο.  Με άιια ιφγηα, θάζε αληηθείκελν ρξήζεο, έρεη θάπνην 

αλαγθαζηηθά θαζνξηζκέλν είδνο.
129

 

 Πην θάησ, ν σθξάηεο ιέεη ηα εμήο: (598e-599a): Οὐθνῦλ, ἦλ δ’ ἐγώ, κεηὰ ηνῦην 

ἐπηζθεπηένλ ηήλ ηε ηξαγῳδίαλ θαὶ ηὸλ ἡγεκόλα αὐηο ῞Οκεξνλ, ἐπεηδή ηηλσλ [e.] 

ἀθνύνκελ ὅηη νὗηνη πάζαο κὲλ ηέρλαο ἐπίζηαληαη, πάληα δὲ ηὰ ἀλζξώπεηα ηὰ πξὸο ἀξεηὴλ 

θαὶ θαθίαλ, θαὶ ηά γε ζεῖα· ἀλάγθε γὰξ ηὸλ ἀγαζὸλ πνηεηήλ, εἰ κέιιεη πεξὶ ὧλ ἂλ πνηῆ 

θαιο πνηήζεηλ, εἰδόηα ἄξα πνηεῖλ, ἢ κὴ νἷόλ ηε εἶλαη πνηεῖλ. δεῖ δὴ ἐπηζθέςαζζαη 

πόηεξνλ κηκεηαῖο ηνύηνηο νὗηνη ἐληπρόληεο ἐμεπάηεληαη θαὶ ηὰ ἔξγα αὐηλ ὁξληεο 

[599a] νὐθ αἰζζάλνληαη ηξηηηὰ ἀπέρνληα ηνῦ ὄληνο θαὶ ῥᾴδηα πνηεῖλ κὴ εἰδόηη ηὴλ 

ἀιήζεηαλ—θαληάζκαηα γὰξ ἀιι’ νὐθ ὄληα πνηνῦζηλ—ἤ ηη θαὶ ιέγνπζηλ θαὶ ηῶ ὄληη νἱ 

ἀγαζνὶ πνηεηαὶ ἴζαζηλ πεξὶ ὧλ δνθνῦζηλ ηνῖο πνιινῖο εὖ ιέγεηλ». 

 ε απηφ ην θνκκάηη, φπσο ηνλίδεη ν Hauser
130

 έρνπκε ηελ πξψηε εηθνλνκαρία 

ίζσο ηεο ηζηνξίαο, φπσο ραξαθηεξίδεηαη απηή ε ερζξηθή ζηάζε ηνπ Πιάησλνο έλαληη ηεο 

ηέρλεο θαη έλαληη ησλ δπλαηψλ επελεξγεηψλ ηεο. Ο Hauser ζπλδέεη απηφ ην θαηλφκελν κε 

ηελ εκθάληζε ζηελ Διιάδα ηνπ 4νπ αηψλα π.Υ., κηαο λέαο θνζκναληίιεςεο πνπ 

πξνζαλαηνιίδεη ηελ χπαξμε ζε αηζζεηηθέο αμίεο θαη νδεγεί ζε κηα πξνζέγγηζε ησλ 

κεγάισλ εξσηεκάησλ γχξσ απφ ηε δσή κε θξηηήξηα αηζζεηηθά.131 
Ζ απνξξηπηηθή ζηάζε 

ηνπ Πιάησλνο ίζσο κπνξεί λα εμεγεζεί κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα 

αηζζεηηθηζκνχ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, φπσο ηνλίδεη ν Hauser, ε θαζαξψο ζεσξεηηθή 

άπνςε φηη ηα εθθξαζηηθά κέζα ηεο ηέρλεο παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλα ζηηο αηζζεηηθέο 

θφξκεο, αδπλαηψληαο λα αλαρζνχλ ζηελ ζθαίξα ηνπ πλεχκαηνο δελ ζα έπξεπε λα 

απνηειεί ιφγν γηα κηα ηφζν βίαηε απφξξηςε. 
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 ε απηφ ην ζεκείν, ν δηάινγνο πεξηζηξέθεηαη, φπσο βιέπνπκε γηα άιιε κηα θνξά, 

γχξσ απφ ην ζέκα ησλ πνηεηψλ, φπσο ν κεξνο. Ζ επίζεζε απηή βέβαηα θαηά ηνπ 

Οκήξνπ είλαη έλα πξφβιεκα, απφ ηε ζηηγκή πνπ φινη ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ Πιάησλνο ηνλ αγαπνχλ θαη ηνλ ζέβνληαη θαη έηζη αηζζάλνληαη 

ηελ βαξχηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, φηαλ ν ζεσξνχκελνο σο ηδαληθφο θαη ηέιεηνο πνηεηήο 

ηνπ παξειζφληνο αληηθξνχεηαη. Ο πιαησληθφο σθξάηεο κάιηζηα, ζπγρσξεί ηνλ εαπηφ 

ηνπ, θαζψο εθζέηεη ηηο κπζηηθέο ηνπ ηδέεο πεξί ηεο πνηήζεσο ζηελ θξηηηθή θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν. Αλαθέξεη κάιηζηα ελδεηθηηθά φηη απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία δίζηαδε λα εθζέζεη 

ηηο απφςεηο ηνπ αλνηρηά, ιφγσ ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ πξνο ηνλ κεξν. Απηή ηνπ ε 

παξαηήξεζε είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε πξνο φινπο εθείλνπο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ ίζσο 

λα παξαπνλεζνχλ φηη ν σθξάηεο θαζίζηαηαη κε ηα ιφγηα ηνπ αζεβήο, άπηζηνο ή 

αθαηαλφεηνο.
132

 

 Απηή ε επίζεζε φκσο θαηά ηνπ Οκήξνπ δελ γίλεηαη απιά, γηα λα δηαθαλεί κε 

αθφκα νμχηεξε κνξθή ε αληίζεζε κεηαμχ ηεο πνίεζεο θαη ηεο θηινζνθίαο. Τπάξρνπλ θαη 

δχν αθφκα ιφγνη. Ο έλαο αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο ζπδεηήζεσο, φηαλ ν Πιάησλ κε ην 

ζηφκα ηνπ σθξάηνπο νλνκάδεη ηνλ κεξν θχξην θαη αξρεγφ ηεο ηξαγσδίαο.
133

 Ζ 

ηξαγσδία δε, είλαη απηή ζηελ νπνία πέθηεη φιν ην βάξνο ηεο αληίζεζεο κεηαμχ 

θηινζνθίαο θαη πνίεζεο γεληθφηεξα. Καη απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο ε ηξαγσδία είλαη απηή 

κέζα απφ ηελ νπνία απνθαιχπηεηαη ζαθέζηεξα ε επαίζζεηε ή «παζεηηθή» επίδξαζε ηεο 

πνίεζεο ζηελ αλζξψπηλε ςπρή. Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη, νπνηεδήπνηε πξνθαινχληαη 

νη κνξθσηηθέο αμηψζεηο ηεο πνίεζεο, ν κεξνο πξέπεη λα θαηαιάβεη ην θέληξν ηεο 

ζπδεηήζεσο. Πηζηεπφηαλ άιισζηε φηη ελζάξθσλε ηελ παηδεία ζηελ παξαδνζηαθή ηεο 

έλλνηα θαη ε πίζηε απηή αλάγεηαη ζε ρξφλνπο πνιχ παιαηφηεξνπο απφ ηνπ Πιάησλνο. Γηα 

παξάδεηγκα, ηνλ 6ν αηψλα π.Υ., ν θξηηηθφο ηνπ Οκήξνπ, Ξελνθάλεο, αλαθέξεη φηη ν 

πνηεηήο είλαη γεληθά ν κεγαιχηεξνο δάζθαινο γηα ηνλ ειιεληθφ θφζκν.  

 Οη πνηεηέο ινηπφλ ππνηίζεηαη φηη είλαη θαινί γλψζηεο ζρεηηθά κε φια φζα 

αθνξνχλ ηφζν ζηελ θαινζχλε θαη ζηελ θαθία ησλ αλζξψπηλσλ ραξαθηήξσλ φζν θαη 

ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή ππνηίζεηαη φηη είλαη θαινί γλψζηεο θαη 
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ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ζενχο. Χζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη κηκεηέο 

πξάμεσλ θαη γεγνλφησλ, φπσο ζπκβαίλεη κε πνιινχο άιινπο θαιιηηέρλεο (φπσο νη 

δσγξάθνη, νη γιχπηεο θ.ι.π.), πξέπεη θαλνληθά ηα φζα παξνπζηάδνπλ ζην θνηλφ ηνπο λα 

είλαη ελ ηέιεη καθξηλέο θαη φρη πεηζηηθέο κηκήζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Καη ηίζεηαη 

ηειηθά ην εξψηεκα κήπσο νη ηζρπξηζκνί ηνπο έρνπλ θάπνηα αιήζεηα θαη έρνπλ δειαδή νη 

πνηεηέο πξαγκαηηθέο γλψζεηο γηα ηα πξάγκαηα, πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπ πιήζνπο, ηηο 

παξηζηάλνπλ ηφζν σξαία κε ηα ιφγηα ηνπο;
134

 

 Παξαθάησ (599a -599e) θαη θαζψο νη ζπλνκηιεηέο επηζεκαίλνπλ φηη ην ζέκα 

απηφ αμίδεη κηαο πην ελδειερνχο δηεξεχλεζεο, ηνλίδεηαη ην εμήο: «Οἴεη νὖλ, εἴ ηηο 

ἀκθόηεξα δύλαηην πνηεῖλ, ηό ηε κηκεζεζόκελνλ θαὶ ηὸ εἴδσινλ, ἐπὶ ηῆ ηλ εἰδώισλ 

δεκηνπξγίᾳ ἑαπηὸλ ἀθεῖλαη ἂλ ζπνπδάδεηλ θαὶ ηνῦην πξνζηήζαζζαη ηνῦ ἑαπηνῦ βίνπ ὡο 

βέιηηζηνλ ἔρνληα; Οὐθ ἔγσγε. ᾿Αιι’ εἴπεξ γε νἶκαη ἐπηζηήκσλ εἴε ηῆ ἀιεζείᾳ ηνύησλ 

πέξη ἅπεξ θαὶ κηκεῖηαη, πνιὺ πξόηεξνλ ἐλ ηνῖο ἔξγνηο ἂλ ζπνπδάζεηελ ἢ ἐπὶ ηνῖο κηκήκαζη, 

θαὶ πεηξῶην ἂλ πνιιὰ θαὶ θαιὰ ἔξγα ἑαπηνῦ θαηαιηπεῖλ κλεκεῖα, θαὶ εἶλαη πξνζπκνῖη’ ἂλ 

κιινλ ὁ ἐγθσκηαδόκελνο ἢ ὁ ἐγθσκηάδσλ. Οἶκαη, ἔθε· νὐ γὰξ ἐμ ἴζνπ ἥ ηε ηηκὴ θαὶ ἡ 

ὠθειία. 

Σλ κὲλ ηνίλπλ ἄιισλ πέξη κὴ ἀπαηηκελ ιόγνλ ῞Οκεξνλ ἢ ἄιινλ ὁληηλνῦλ ηλ 

πνηεηλ, ἐξσηληεο εἰ ἰαηξηθὸο ἦλ ηηο αὐηλ ἀιιὰ κὴ κηκεηὴο κόλνλ ἰαηξηθλ ιόγσλ, 

ηίλαο ὑγηεῖο πνηεηήο ηηο ηλ παιαηλ ἢ ηλ λέσλ ιέγεηαη πεπνηεθέλαη, ὥζπεξ 

᾿Αζθιεπηόο, ἢ ηίλαο καζεηὰο ἰαηξηθο θαηειίπεην, ὥζπεξ ἐθεῖλνο ηνὺο ἐθγόλνπο, κεδ’ αὖ 

πεξὶ ηὰο ἄιιαο ηέρλαο αὐηνὺο ἐξσηκελ, ἀιι’ ἐκελ· πεξὶ δὲ ὧλ κεγίζησλ ηε θαὶ 

θαιιίζησλ ἐπηρεηξεῖ ιέγεηλ ῞Οκεξνο, πνιέκσλ ηε πέξη θαὶ ζηξαηεγηλ θαὶ δηνηθήζεσλ 

πόιεσλ, θαὶ παηδείαο πέξη ἀλζξώπνπ, δίθαηόλ πνπ ἐξσηλ αὐηὸλ ππλζαλνκέλνπο· ῏Χ θίιε 

῞Οκεξε, εἴπεξ κὴ ηξίηνο ἀπὸ ηο ἀιεζείαο εἶ ἀξεηο πέξη, εἰδώινπ δεκηνπξγόο, ὃλ δὴ 

κηκεηὴλ ὡξηζάκεζα, ἀιιὰ θαὶ δεύηεξνο, θαὶ νἷόο ηε ἦζζα γηγλώζθεηλ πνῖα ἐπηηεδεύκαηα 

βειηίνπο ἢ ρείξνπο ἀλζξώπνπο πνηεῖ ἰδίᾳ θαὶ δεκνζίᾳ, ιέγε ἡκῖλ ηίο ηλ πόιεσλ δηὰ ζὲ 

βέιηηνλ ᾤθεζελ, ὥζπεξ δηὰ Λπθνῦξγνλ Λαθεδαίκσλ θαὶ δη’ ἄιινπο πνιινὺο πνιιαὶ 

κεγάιαη ηε θαὶ ζκηθξαί; ζὲ δὲ ηίο αἰηηηαη πόιηο λνκνζέηελ ἀγαζὸλ γεγνλέλαη θαὶ ζθο 
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ὠθειεθέλαη; Υαξώλδαλ κὲλ γὰξ ᾿Ηηαιία θαὶ ηθειία, θαὶ ἡκεῖο όισλα· ζὲ δὲ ηίο; ἕμεη 

ηηλὰ εἰπεῖλ»; 

 Σα παξαπάλσ έρνπλ ηελ εμήο έλλνηα: «Αλ θαληαζηνχκε γεληθφηεξα πσο θάπνηνο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαξαζηήζεη θαη ην πξσηφηππν θαη ην είδσιν, ηφηε αλακθίβνια 

δελ ζα αλάισλε ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε δεκηνπξγία ησλ 

ηειεπηαίσλ, φζν ζην λα αζρνιεζεί φζν πην θαιά γηλφηαλ κε ην πξσηφηππν. Θαξξψ αλ 

είλαη ζη’ αιήζεηα απηφο βαζχο γλψζηεο ησλ πξαγκάησλ, πνπ παξηζηάλεη κε ηε κίκεζή 

ηνπ, ζα δείμεη φιν ηνπ ην δήιν κέζα ζηα πξαγκαηηθά δεκηνπξγήκαηα θαη φρη ζηα 

απνκηκήκαηα, ζα πξνζπαζήζεη πνιιά σξαία έξγα πνπ ζα ζπκίδνπλ ηελ χπαξμή ηνπ λα 

αθήζεη πίζσ ηνπ θαη ζα πξνηηκήζεη κε φιε ηνπ ηελ θαξδηά λα είλαη ν εγθσκηαδφκελνο 

θαη φρη ν εγθσκηαζηήο».
135

 Καη πξνζζέηεη ιίγν παξαθάησ ν νκηιεηήο: «Γέρνκαη ηψξα λα 

κελ δεηάκε απφ ηνλ κεξν ή νπνηνλδήπνηε άιινλ πνηεηή ινγαξηαζκφ γηα ηα άιια 

δεηήκαηα. Γέρνκαη λα κελ ηνπο πξνβάινπκε ηελ εξψηεζε λα καο πνπλ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ θάπνηνο απφ απηνχο ήηαλ γλψζηεο ηεο ηαηξηθήο θαη φρη κηκεηήο ηνπ ηί κπνξεί θαλείο 

λα πεη γηα ηελ ηαηξηθή, πνηνπο αξξψζηνπο αλαθέξεη ε παξάδνζε λα γηάηξεςε έλαο απφ 

ηνπο αξραίνπο ή λένπο πνηεηέο, φπσο αλαθέξεη γηα ηνλ Αζθιεπηφ ή πνηνπο καζεηέο ηνπ 

ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε άθεζε πίζσ ηνπ, φπσο εθείλνο ηνπο απνγφλνπο ηνπ».
136

 

 Ο σθξάηεο απφ ηε κεξηά ηνπ ζεσξεί πσο είλαη ζσζηφ θαλνληθά λα ζέζνπκε ζηνλ 

κεξν σο εξσηήκαηα ηα ζέκαηα απηά ηα νπνία πξαγκαηεχεηαη κέζα απφ ηα έξγα ηνπ, 

φπσο είλαη νη πφιεκνη, νη δηνηθήζεηο ησλ ζηξαηεπκάησλ θαη ησλ πφιεσλ θαη ε παηδεία 

ησλ αηφκσλ. Δδψ ε εξψηεζε ζα κπνξνχζε λα έρεη σο εμήο: «Αγαπεκέλε καο κεξε, αλ 

ζπ δελ ζηέθεηο ηξεηο βαζκνχο απφ ηελ αιήζεηα σο πξνο ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αξεηή, φληαο ελφο εηδψινπ δεκηνπξγφο, πνπ είλαη θαηά ηνλ νξηζκφ καο κηκεηήο, αιιά 

ζηέθεηο έζησ θαη δχν κνλάρα βαζκνχο καθξηά, θη αλ ίζσο ήζνπλ ζε ζέζε λα μερσξίδεηο 

πνηεο ζπζηεκαηηθέο ελαζρνιήζεηο θάλνπλ θαιχηεξνπο ή ρεηξφηεξνπο ηνπο αλζξψπνπο 

ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα δσή ηνπο, πεο καο, ζε παξαθαινχκε, πνηα πφιε δηνηθήζεθε 

εμαηηίαο ζνπ θαιχηεξα θαηά ηνλ ηξφπν πνπ εμαηηίαο ηνπ Λπθνχξγνπ ε Λαθεδαίκσλ 

δηνηθήζεθε θαιχηεξα, θαζψο θαη άιιεο πνιιέο πφιεηο θαη κεγάιεο θαη κηθξέο εμαηηίαο 
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πνιιψλ άιισλ λνκνζεηψλ; έλα φκσο πνηα πφιε ζε αλαθέξεη σο αίηην θαιήο λνκνζεζίαο 

θαη σο αίηην σθέιεηάο ηεο; Χο ηέηνηνλ αλαθέξεη ε Ηηαιία θαη ε ηθειία ηνλ Υαξψλδα, ε 

παηξίδα καο ηνλ φισλα»;
137

  

Απηέο νη ηειεπηαίεο παξαηεξήζεηο ηνπ Πιάησλνο θαηαδεηθλχνπλ ηελ αληηπαξάζεζε 

πνπ ζέιεη απηφο λα ηνλίζεη αλάκεζα ζην έξγν ησλ πνηεηψλ θαη ην έξγν ησλ λνκνζεηψλ. 

Οη ηειεπηαίνη, θαη εδψ άηνκα φπσο, ν Λπθνχξγνο, ν Υαξψλδαο, ή ν φισλ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Αζήλαο θ.ι.π., πξαγκαηηθά πξνζέθεξαλ ζηελ πνιηηεία ηνπο, ζηελ παηξίδα 

ηνπο. κσο ν πνηεηήο δελ κπνξεί λα θάλεη θάηη ηέηνην, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έξγν ηνπ 

έρεη ζρέζε κε ηε κίκεζε. Καη απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο ε κίκεζε, φπσο ήδε πην πάλσ έρεη 

ηνληζηεί, είλαη παξάγνληαο ζπζθφηηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Καη φκσο ζε απηφ ην 

ζεκείν ζα έπξεπε λα επηζεκαλζεί παξάιιεια φηη απνηειεί γλήζην ζπλαίζζεκα ησλ 

αξραίσλ Διιήλσλ ην γεγνλφο φηη νη πνηεηέο είλαη θαηά θάπνην ηξφπν, νη πξψηνη 

λνκνζέηεο ησλ θνηλσληψλ ηνπο.
138

 

ε ζπλάθεηα πάληα κε ηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε, είλαη θαλεξφ φηη γηα ηνλ 

σθξάηε θαη θαηά πξνέθηαζε ηνλ Πιάησλα, απηφ πνπ παίδεη ζεκαίλνληα ξφιν, είλαη, αλ 

ν κεξνο θαη γεληθφηεξα νη πνηεηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ θάηη ζεηηθφ 

σο πξνο ηελ λνκνζεζία ησλ πφιεσλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ. Καη απηφ θαζψο ην 

δεηνχκελν κέζα απφ κηα θαιή λνκνζεζία είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο αξεηήο, ψζηε λα 

κπνξέζεη ε θνηλσλία λα νξγαλσζεί κε αζθαιέζηεξν ηξφπν καθξνπξφζεζκα. 

Παξαθάησ (600
 
a – 601b) δηαβάδνπκε: «Αιιὰ δή ηηο πόιεκνο ἐπὶ ῾Οκήξνπ ὑπ’ 

ἐθείλνπ ἄξρνληνο ἢ ζπκβνπιεύνληνο εὖ πνιεκεζεὶο κλεκνλεύεηαη; Οὐδείο. ᾿Αιι’ νἷα δὴ 

εἰο ηὰ ἔξγα ζνθνῦ ἀλδξὸο πνιιαὶ ἐπίλνηαη θαὶ εὐκήραλνη εἰο ηέρλαο ἤ ηηλαο ἄιιαο 

πξάμεηο ιέγνληαη, ὥζπεξ αὖ Θάιεώ ηε πέξη ηνῦ Μηιεζίνπ θαὶ ᾿Αλαράξζηνο ηνῦ θύζνπ; 

Οὐδακο ηνηνῦηνλ νὐδέλ. Αιιὰ δὴ εἰ κὴ δεκνζίᾳ, ἰδίᾳ ηηζὶλ ἡγεκὼλ παηδείαο αὐηὸο δλ 

ιέγεηαη ῞Οκεξνο γελέζζαη, νἳ ἐθεῖλνλ ἠγάπσλ ἐπὶ [b.] ζπλνπζίᾳ θαὶ ηνῖο ὑζηέξνηο ὁδόλ 

ηηλα παξέδνζαλ βίνπ ῾Οκεξηθήλ, ὥζπεξ Ππζαγόξαο αὐηόο ηε δηαθεξόλησο ἐπὶ ηνύηῳ 

ἠγαπήζε, θαὶ νἱ ὕζηεξνη ἔηη θαὶ λῦλ Ππζαγόξεηνλ ηξόπνλ ἐπνλνκάδνληεο ηνῦ βίνπ 

δηαθαλεῖο πῃ δνθνῦζηλ εἶλαη ἐλ ηνῖο ἄιινηο; Οὐδ’ αὖ, ἔθε, ηνηνῦηνλ νὐδὲλ ιέγεηαη. ὁ γὰξ 

                                                           
137

 Γεσξγνχιεο, 1962, ζ. 308 
138

 Adam, J., 1963, ζ. 399 



82 
 

Κξεώθπινο, ὦ ώθξαηεο, ἴζσο, ὁ ηνῦ ῾Οκήξνπ ἑηαῖξνο, ηνῦ ὀλόκαηνο ἂλ γεινηόηεξνο ἔηη 

πξὸο παηδείαλ θαλείε, εἰ ηὰ ιεγόκελα πεξὶ ῾Οκήξνπ ἀιεζ. ιέγεηαη γὰξ ὡο πνιιή ηηο 

ἀκέιεηα πεξὶ [c.] αὐηὸλ ἦλ ἐπ’ αὐηνῦ ἐθείλνπ, ὅηε ἔδε. Λέγεηαη γὰξ νὖλ, ἦλ δ’ ἐγώ. ἀιι’ 

νἴεη, ὦ Γιαύθσλ, εἰ ηῶ ὄληη νἷόο η’ ἦλ παηδεύεηλ ἀλζξώπνπο θαὶ βειηίνπο ἀπεξγάδεζζαη 

῞Οκεξνο, ἅηε πεξὶ ηνύησλ νὐ κηκεῖζζαη ἀιιὰ γηγλώζθεηλ δπλάκελνο, νὐθ ἄξ’ ἂλ πνιινὺο 

ἑηαίξνπο ἐπνηήζαην θαὶ ἐηηκην θαὶ ἠγαπην ὑπ’ αὐηλ, ἀιιὰ Πξσηαγόξαο κὲλ ἄξα ὁ 

᾿Αβδεξίηεο θαὶ Πξόδηθνο ὁ Κεῖνο θαὶ ἄιινη πάκπνιινη δύλαληαη ηνῖο ἐθ’ ἑαπηλ 

παξηζηάλαη ἰδίᾳ ζπγγηγλόκελνη(d) ὡο νὔηε νἰθίαλ νὔηε πόιηλ ηὴλ αὑηλ δηνηθεῖλ νἷνί η’ 

ἔζνληαη, ἐὰλ κὴ ζθεῖο αὐηλ ἐπηζηαηήζσζηλ ηο παηδείαο, θαὶ ἐπὶ ηαύηῃ ηῆ ζνθίᾳ νὕησ 

ζθόδξα θηινῦληαη, ὥζηε κόλνλ νὐθ ἐπὶ ηαῖο θεθαιαῖο πεξηθέξνπζηλ αὐηνὺο νἱ ἑηαῖξνη· 

῞Οκεξνλ δ’ ἄξα νἱ ἐπ’ ἐθείλνπ, εἴπεξ νἷόο η’ ἦλ πξὸο ἀξεηὴλ ὀλζαη ἀλζξώπνπο, ἢ 

῾Ζζίνδνλ ῥαςῳδεῖλ ἂλ πεξηηόληαο εἴσλ, θαὶ νὐρὶ κιινλ ἂλ αὐηλ ἀληείρνλην ἢ ηνῦ 

ρξπζνῦ θαὶ [e.] ἠλάγθαδνλ παξὰ ζθίζηλ νἴθνη εἶλαη, ἢ εἰ κὴ ἔπεηζνλ, αὐηνὶ ἂλ 

ἐπαηδαγώγνπλ ὅπῃ ᾖζαλ, ἕσο ἱθαλο παηδείαο κεηαιάβνηελ; Παληάπαζηλ, ἔθε, δνθεῖο 

κνη, ὦ ώθξαηεο, ἀιεζ ιέγεηλ. Οὐθνῦλ ηηζκελ ἀπὸ ῾Οκήξνπ ἀξμακέλνπο πάληαο ηνὺο 

πνηεηηθνὺο κηκεηὰο εἰδώισλ ἀξεηο εἶλαη θαὶ ηλ ἄιισλ πεξὶ ὧλ πνηνῦζηλ, ηο δὲ 

ἀιεζείαο νὐρ ἅπηεζζαη, ἀιι’ ὥζπεξ λπλδὴ ἐιέγνκελ, ὁ δσγξάθνο ζθπηνηόκνλ πνηήζεη 

δνθνῦληα [601a] εἶλαη, αὐηόο ηε νὐθ ἐπαΐσλ πεξὶ ζθπηνηνκίαο θαὶ ηνῖο κὴ ἐπαΐνπζηλ, ἐθ 

ηλ ρξσκάησλ δὲ θαὶ ζρεκάησλ ζεσξνῦζηλ; Πάλπ κὲλ νὖλ. Οὕησ δὴ νἶκαη θαὶ ηὸλ 

πνηεηηθὸλ θήζνκελ ρξώκαηα ἄηηα ἑθάζησλ ηλ ηερλλ ηνῖο ὀλόκαζη θαὶ ῥήκαζηλ 

ἐπηρξσκαηίδεηλ αὐηὸλ νὐθ ἐπαΐνληα ἀιι’ ἢ κηκεῖζζαη, ὥζηε ἑηέξνηο ηνηνύηνηο ἐθ ηλ 

ιόγσλ ζεσξνῦζη δνθεῖλ, ἐάληε πεξὶ ζθπηνηνκίαο ηηο ιέγῃ ἐλ κέηξῳ θαὶ ῥπζκῶ θαὶ 

ἁξκνλίᾳ, πάλπ εὖ δνθεῖλ ιέγεζζαη, ἐάληε πεξὶ ζηξαηεγίαο ἐάληε πεξὶ ἄιινπ [b.] ὁηνπνῦλ· 

νὕησ θύζεη αὐηὰ ηαῦηα κεγάιελ ηηλὰ θήιεζηλ ἔρεηλ. ἐπεὶ γπκλσζέληα γε ηλ ηο 

κνπζηθο ρξσκάησλ ηὰ ηλ πνηεηλ, αὐηὰ ἐθ’ αὑηλ ιεγόκελα, νἶκαί ζε εἰδέλαη νἷα 

θαίλεηαη. ηεζέαζαη γάξ πνπ». 

 Δδψ ηψξα ηνλίδεηαη κε εηξσληθφ ηξφπν φηη δελ ππάξρεη θακηά αλαθνξά ζρεηηθά 

κε ην φηη ζηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ είρε γίλεη θάπνηνο πφιεκνο, ηνλ νπνίνλ απηφο είρε 

θέξεη ζε αίζην απνηέιεζκα κε ηηο ζπκβνπιέο ή ηελ αξρεγία ηνπ θαη παξάιιεια δελ 

αλαθέξνληαη θάπνηεο έμππλεο επηλνήζεηο εθ κέξνπο ηνπ ζε ζέκαηα επηζηεκψλ, φπσο 

αληίζεηα είρε ζπκβεί κε ηνλ Θαιή ηνλ Μηιήζην ή ην Αλάραξζε ην θχζε. Δδψ έγθεηηαη 
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θαη ην ζηνηρείν ηεο αληίζεζεο ηνπ Οκήξνπ θαη θαηά πξνέθηαζε ησλ πνηεηψλ πξνο ηνπο 

επηζηήκνλεο. ηνπο πξψηνπο ππάξρεη απηφ πνπ ιέκε «δφμα», δειαδή ε άπνςε φηη θάηη 

κπνξεί λα ηζρχεη, ρσξίο σζηφζν λα είκαζηε ζίγνπξνη πσο ηζρχεη, ελψ ην δεχηεξν είλαη 

γλψζε ζπλπθαζκέλε κε ηελ επηζηήκε, ε νπνία πξνζεγγίδεη ηελ αιήζεηα πνιχ 

πεξηζζφηεξν. 

Γελ ππάξρεη επίζεο θακηά παξάδνζε αλαθνξηθά κε ηελ νπνία ν κεξνο ζηελ επνρή 

ηνπ είρε θαηαζηεί δάζθαινο θάπνηαο ζρνιήο, ηεο νπνίαο νη νπαδνί ζηελ ζπλέρεηα είραλ 

αγαπήζεη ηνλ δηδάζθαιφ ηνπο θαη αθνινπζνχζαλ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ, φπσο είρε ζπκβεί 

θαη ζπκβαίλεη αθφκα ζηελ επνρή ηνπ σθξάηνπο θαη ηνπ Πιάησλνο κε ηνπο 

Ππζαγφξεηνπο. Μάιηζηα έξρεηαη εδψ ζαλ παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ηνπ Κξεψθπιινπ, 

πνπ ππνηίζεηαη πσο ήηαλ αθφινπζνο ηνπ Οκήξνπ θαη ν νπνίνο σζηφζν παξνπζηάδεηαη σο 

άηνκν πνπ ηειηθά θέξζεθε πνιχ άζρεκα ζηνλ πνηεηή. ηνλ Κξεψθπιιν απφ ηε άκν, ν 

νπνίνο έδεζε πηζαλψο ηνλ 7ν αηψλα π.Υ., απνδίδεηαη ε Οηραιίαο άισζηο, έλα λεφηεξν 

έπνο απφ ηνλ κπζηθφ θχθιν ηνπ Ζξαθιή.139  

Σελ ίδηα ζηηγκή, επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ν κεξνο φκσο, αλ ήηαλ ζε ζέζε 

λα θάλεη θαιχηεξνπο σο πξνο ηελ αξεηή ηνπο αλζξψπνπο, θαζψο θαη ν Ζζίνδνο, γηαηί 

ηνπο άθελαλ νη άλζξσπνη ηεο επνρήο ηνπο λα πεξηηξπγηξίδνπλ, ξαςσδψληαο θαη γηαηί 

ηνπο θξαηνχζαλ ζηελ θαηνρή ηνπο πεξηζζφηεξν απφ φζν ζθίγγεη ζηνλ θφξθν ηνπ θαλείο 

ην ρξπζάθη θαη γηαηί δελ ηνπο αλάγθαδαλ λα θάζνληαη κέζα καδί ηνπο ζηα ζπίηηα ηνπο ή 

αλ δελ κπνξνχζαλ λα ηνπο πείζνπλ, γηαηί δελ ηνπο παξαθνινπζνχζαλ θαηά πφδαο ρσξίο 

λα ηνπο ράλνπλ απφ ηα κάηηα ηνπο, φπσο ν παηδαγσγφο ην παηδί, φπνπ θη αλ πήγαηλαλ, 

ψζπνπ λα αληιήζνπλ απφ απηνχο επαξθή πνζφηεηα παηδείαο»;
140

  

 

 

 

 

                                                           
139

 θνπηεξφπνπινο, 2002, ζ. 906 
140

 Γεσξγνχιεο, 1962, ζ. 309 
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6.2.2: Ο πνηεηήο όπσο θαη ν δσγξάθνο δελ έρεη αιεζή αιιά θαηλνκεληθή γλώζε 

 

 Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, ν πνηεηήο ζεσξείηαη απιά έλαο κηκεηήο πνπ σζηφζν 

δελ θαηνξζψλεη κε πεηζηηθφηεηα ηειηθά λα απνδψζεη ηελ αιήζεηα θαη θαηά πξνέθηαζε 

θαη ηελ αιεζηλή αξεηή. Βέβαηα ηελ ίδηα ζηηγκή ρξεζηκνπνηεί ζηελ ηέρλε ηνπ έλα ζσξφ 

ζηνιίδηα, φπσο απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο κε ηα νπνία 

σξαηνπνηεί ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπ, αιιά αλ αληίζηνηρα ηα ιφγηα ηνπ μεγπκλσζνχλ απφ 

απηά ηα ζηνιίδηα, ηφηε είλαη θελά λνήκαηνο. 

Λέεη θάπνπ ραξαθηεξηζηηθά (601α- 601c): «Οὕησ δὴ νἶκαη θαὶ ηὸλ πνηεηηθὸλ 

θήζνκελ ρξώκαηα ἄηηα ἑθάζησλ ηλ ηερλλ ηνῖο ὀλόκαζη θαὶ ῥήκαζηλ ἐπηρξσκαηίδεηλ 

αὐηὸλ νὐθ ἐπαΐνληα ἀιι’ ἢ κηκεῖζζαη, ὥζηε ἑηέξνηο ηνηνύηνηο ἐθ ηλ ιόγσλ ζεσξνῦζη 

δνθεῖλ, ἐάληε πεξὶ ζθπηνηνκίαο ηηο ιέγῃ ἐλ κέηξῳ θαὶ ῥπζκῶ θαὶ ἁξκνλίᾳ, πάλπ εὖ δνθεῖλ 

ιέγεζζαη, ἐάληε πεξὶ ζηξαηεγίαο ἐάληε πεξὶ ἄιινπ [b.] ὁηνπνῦλ· νὕησ θύζεη αὐηὰ ηαῦηα 

κεγάιελ ηηλὰ θήιεζηλ ἔρεηλ. ἐπεὶ γπκλσζέληα γε ηλ ηο κνπζηθο ρξσκάησλ ηὰ ηλ 

πνηεηλ, αὐηὰ ἐθ’ αὑηλ ιεγόκελα, νἶκαί ζε εἰδέλαη νἷα θαίλεηαη. ηεζέαζαη γάξ πνπ. 

῎Δγσγ’, ἔθε. Οὐθνῦλ, ἦλ δ’ ἐγώ, ἔνηθελ ηνῖο ηλ ὡξαίσλ πξνζώπνηο, θαιλ δὲ κή, νἷα 

γίγλεηαη ἰδεῖλ ὅηαλ αὐηὰ ηὸ ἄλζνο πξνιίπῃ; Παληάπαζηλ, ἦ δ’ ὅο. ῎Ηζη δή, ηόδε ἄζξεη· ὁ 

ηνῦ εἰδώινπ πνηεηήο, ὁ κηκεηήο, θακέλ, ηνῦ κὲλ ὄληνο νὐδὲλ ἐπαΐεη, ηνῦ δὲ θαηλνκέλνπ· 

νὐρ [c.] νὕησο»;  

Ναί. Απηή ε θελφηεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην φηη ν κηκεηήο (θαη εδψ ν Πιάησλ 

παξαηεξνχκε πσο ζπκπεξηιακβάλεη ζε θάπνην βαζκφ θαη ηνπο δσγξάθνπο) δελ ζα έρεη 

ζρεηηθά κε ηελ ηειεηφηεηα θαη ηελ αηέιεηα ησλ αληηθεηκέλσλ φζα παξηζηάλεη κε ηελ 

κηκεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα νχηε επηζηεκνληθή γλψζε νχηε νξζή δνμαζία. Θα είλαη πνιχ 

θαιφο γηα ηελ ζνθία πνπ ζα έρεη ζρεηηθά κε ηα ζέκαηά ηνπ φπνηνο κηκεηήο εξγάδεηαη 

κέζα ζηελ πεξηνρή ηεο πνίεζεο. ρη θαη ηφζν θαιφο. ,ηη θη αλ ζπκβαίλεη φκσο, απηφο 

ζα ζπλερίζεη ηε κηκεηηθή ηνπ εξγαζία ρσξίο λα έρεη γλψζε θαηά πφζν ην θάζε πξάγκα 

είλαη άρξεζην ή ρξεζηκνπνηήζηκν. Αληίζεηα, φπσο θαίλεηαη, απηφο ζα πξνζπαζήζεη λα 
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παξαζηήζεη ηα πξάγκαηα έρνληαο σο νδεγφ ηνπ ην πψο εκθαλίδεηαη ε ηειεηφηεηα ζηνπο 

πνιινχο θαη ζηνπο αλίδενπο.
141

 

 Έρνληαο ινηπφλ ζαλ γλψκνλα απηήλ ηελ επηζήκαλζε, νη ζπλνκηιεηέο θαηαιήγνπλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ν κηκεηήο αλαθνξηθά κε ηα αληηθείκελα πνπ πξνζπαζεί λα 

αλαπαξαζηήζεη, δελ έρεη ζηελ νπζία θάπνηα επαξθή γλψζε θαη ε κίκεζή ηνπ θαη άξα θαη 

ηα έξγα ησλ πνηεηψλ αληίζηνηρα είλαη έλα είδνο παηρληδηνχ, ζην νπνίν φκσο δελ ππάξρεη 

θακηά ζνβαξφηεηα θαη παξάιιεια φινη φζνη αζρνινχληαη κε ηελ ηξαγηθή πνίεζε, είηε 

γξάθνπλ ηακβηθνχο είηε επηθνχο ζηίρνπο, κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θαη' εμνρήλ 

κηκεηέο. 

Ζ κίκεζε ζπκπεξαζκαηηθά είλαη θάηη ην θαχιν θαη γελλά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαχια πξάγκαηα. Παξαθάησ, ν σθξάηεο ζέηεη ην εμήο δήηεκα: «ιέκε φηη ε πνηεηηθή 

κίκεζε παξηζηάλεη αλζξψπνπο πνπ θάλνπλ πξάμεηο θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο βίαο ή θαη κε 

ηε ζέιεζή ηνπο, θαληάδνληαη φηη νη πξάμεηο απηέο ηνχο θέξλνπλ εππξαγία ή θαθνπξαγία 

θαη είλαη ζπλνδεπκέλνη κέζα ζε φιεο ηνπο απηέο ηηο πξάμεηο απφ ιχπε ή ραξά.
142

 Καη 

ηνλίδεη ιίγν πην θάησ αλ ζε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δείρλεηαη ν άλζξσπνο 

κνληαζκέλνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Ή κήπσο φπσο ζηηο νπηηθέο αληηιήςεηο είρε κέζα ηνπ 

δηρνζηαζία θαη ελάληηεο δνμαζίεο ηελ ίδηα ζηηγκή γηα ηα ίδηα πξάγκαηα, έηζη κέζα θαη ζε 

εθείλεο ηηο πξάμεηο πέθηεη ζε δηρνζηαζία θαη ζε πφιεκν ν ίδηνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ; 

Φέξλνληαο ζην λνπ καο φια ηα πξνεγνχκελα, βξίζθνπκε πσο δελ ππάξρεη αλάγθε λα 

θάλνπκε ζπδήηεζε, γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηελ νκνθσλία καο πάλσ ζε απηφ ην ζεκείν. 

Έλαο άλζξσπνο επγεληθφο φηαλ ηνλ βξεη κηα ζπκθνξά, φπσο ην ράζηκν ηνπ παηδηνχ ηνπ ή 

θάπνηνπ άιινπ πνπ ηνπ είλαη ππεξβνιηθά πνιχηηκνο, ιέγακε ζαξξψ, θαη ηφηε πσο ζα 

δείμεη ηελ πην κεγάιε απφ θάζε άιινλ θαξηεξία.
143

 

 ε απηφ ην πιαίζην ηνλίδεηαη φηη ππάξρνπλ δχν αληίπαιεο κεηαμχ ηνπο δπλάκεηο 

κέζα ζηελ αλζξψπηλε ςπρή, εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη απηή ηνπ λφκνπ, κε ηνλ νπνίν 

θαιείηαη ν άλζξσπνο λα επηδείμεη αθφκα θαη ζηηο πην δχζθνιεο ζηηγκέο απηνζπγθξάηεζε 

θαη πξνζσπηθή αμηνπξέπεηα θαη ε άιιε δχλακε είλαη απηή ησλ παζψλ κε ηα νπνία είλαη 

                                                           
141

 Γεσξγνχιεο, , 1962, .ζ. 311 
142

 Γεσξγνχιεο, 1962, ζ. 312 
143

 Γεσξγνχιεο, 1962, .ζ. 313 
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δπλαηφλ πνιιέο θνξέο λα παξαζπξζνχκε ζε ζπλαηζζεκαηηζκνχο. Φπζηθά ν σθξάηεο 

πξνθξίλεη μεθάζαξα ηελ πξψηε ζέζε, ρσξίο λα παξαγλσξίδεη βέβαηα ηελ ίδηα ζηηγκή πσο 

λα παξαζπξζνχκε ζε νδπξκνχο θαη ζε αλάκλεζε ησλ ζπκθνξψλ καο είλαη θάηη πνπ 

κπνξεί λα ζπκβεί. 

 Σν ζέκα σζηφζν είλαη φηη ην θάζε άηνκν νθείιεη λα θαιιηεξγεί κηα ηέηνηα ςπρηθή 

ηζνξξνπία θαη θαηάζηαζε, ψζηε λα έρεη απηφ πνπ ν σθξάηεο, νλνκάδεη «ήζπρν ήζνο». 

Απηφ ην «ήζνο», πξνθχπηεη απφ ηελ δχλακε πνπ έιεγε ν σθξάηεο, φηη έθξπβε κέζα ηνπ 

ζε φιελ ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, δειαδή ην πεξίθεκν «δαηκφληνλ». Δίλαη εθείλε ε 

απξνζδηφξηζηε εζσηεξηθή θσλή πνπ πάληα ηνλ απέηξεπε λα πεξηπέζεη ζε ζνβαξά 

νιηζζήκαηα. 

 Χζηφζν ηελ ίδηα ζηηγκή, απηή ε δηάθξηζε ηελ νπνία θάλεη ν Πιάησλ αλαθνξηθά 

κε ην ινγηζηηθφ θαη ην θαηψηεξν επηζπκεηηθφ κέξνο ηεο ςπρήο είλαη νιφηεια 

δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηελ νπνία επηθαιείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δσγξαθηθήο. Πψο 

είλαη δπλαηφλ  ε ζθνδξφηεηα θαη ε πηεζηηθή θχζε ησλ επηζπκηψλ καο λα έρνπλ θαλ 

ζρέζε κε ην φηη εμαπαηψκαζηε απφ ηηο νπηηθέο απάηεο;
144

  

 Σν θαηψηαην κέξνο ηεο ςπρήο ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε πνίεζε είλαη απηφ ην 

νπνίν επηηξέπεη λα αλαπηπρζεί ε κίκεζηο, αθνχ ε ηάζε ησλ παζψλ λα καο πνδεγεηνχλ 

είλαη απηή πνπ παξέρεη κεξηθέο απφ ηηο θαιχηεξεο πινθέο ηεο ηξαγσδίαο. κσο, απηφ ηελ 

ίδηα ζηηγκή, δελ είλαη δπλαηφλ λα ηαπηίδεηαη κε ην κέξνο ην νπνίν απνδέρεηαη ηα 

θαηλφκελα παζεηηθά θαη απεξίζθεπηα, νπφηε άγεηαη λα θξίλεη φηη έλα ίζην ξαβδί κέζα 

ζην λεξφ είλαη ζηξαβφ. Δίλαη άηνπν ινηπφλ λα ππαηληζζφκαζηε φηη απηφ ην κέξνο είλαη 

πινχζηα πεγή δξακαηηθνχ πιηθνχ. 

 ηαλ ην ινγηζηηθφ κέξνο ηεο ςπρήο αληηκάρεηαη ην πέλζνο θαη ηελ ιχπε, ιέγεηαη 

φηη ππαθνχεη ζηνλ λφκν, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ ή ηεο ζχκβαζεο, κε ηξφπν πνπ θάλεη 

ην ινγηζηηθφλ λα κνηάδεη κε ην είδνο ηνπ θηλήηξνπ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη Δπηθνχξεηνη 

θηιφζνθνη: Ζ άξζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ε ιχπε, ην πέλζνο θ.ι.π., θαη ε νπνία 

βαζίδεηαη ζην ινγηζηηθφ, είλαη κελ έλα ζηνηρείν πνπ ην ραξαθηεξίδεη (δειαδή ην 

                                                           
144

 Annas,  2006, ζ. 419 
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ινγηζηηθφ), αιιά είλαη εμσηεξηθή πξνο απηφ. Με άιια ιφγηα, δελ καο θαλεξψλεη ηελ 

νπζία ηνπ ινγηζηηθνχ, ηνπ ηί πξαγκαηηθά είλαη ην ινγηζηηθφ.
145

  

 Απφ ηελ άιιε κεξηά πάλησο ηα ζπλαηζζήκαηα, ζηα νπνία πξέπεη λα 

αληηζηαζνχκε, θαίλεηαη πσο είλαη απφ ελλνηνινγηθή άπνςε ηφζν ζχλζεηα, φζν θαη ν 

ζπκφο θαη ε θχξηα ζπγθίλεζε ηνπ ζπκνεηδνχο, ελψ δελ κνηάδνπλ θαη πνιχ κε επηζπκίεο 

γηα επηκέξνπο αληηθείκελα.
146

 

Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα,  λα επηρεηξήζνπκε δειαδή λα θαηαζβήζνπκε εληφο καο ηελ 

θσηηά ησλ παζψλ θαη ησλ άινγσλ (αλ καο επηηξέπεηαη απηή ε ιέμε), δελ είλαη δπλαηή 

κέζα απφ ηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ. Δδψ ηα ιφγηα ηνπ Αζελαίνπ θηινζφθνπ είλαη πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθά: «Δίλαη φκσο θαλεξφ πσο νχηε ν κηκεηηθφο πνηεηήο είλαη πιαζκέλνο γηα 

ην είδνο ηνχην ηεο ςπρήο νχηε θαη ε ζνθία ηνπ είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε λα αξέζεη ζε 

απηφ, αλ πξφθεηηαη λα θεξδίζεη ηελ επηδνθηκαζία ηνπ φρινπ, αιιά είλαη θηηαγκέλνο γηα 

ην αγαλαθηεηηθφ θαη πνιππνίθηιν ήζνο, επεηδή ε κίκεζε πνπ ζέιεη απηφ λα παξαζηήζεη 

δελ είλαη εχθνιε».
147

 Τπφ απηφ ην ζθεπηηθφ ν πνηεηήο είλαη δπλαηφλ λα αληηπαξαβιεζεί 

κε ηνλ δσγξάθν, γηαηί θαη νη δχν απεηθνλίδνπλ πξάγκαηα πνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αιήζεηα έρνπλ πνιχ κηθξή αμία θαη πνπ δελ ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηηθή θαιιηέξγεηα 

ηνπ θαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πνηεηέο δελ 

κπνξνχλ επηπξφζζεηα λα γίλνπλ απνδεθηνί ζε κηα πνιηηεία πνπ είλαη επλνκνχκελε θαη 

δίθαηε.  

 Ο ιφγνο είλαη φηη δεκηνπξγεί κέζα ζηελ ςπρή ηνπ θαζελφο πνιίηε κηα θαθή 

πνιηηηθή θνηλφηεηα, θάλνληαο ηα ραηήξηα πνπ αξέζνπλ ζην αλφεην ηκήκα ηεο ςπρήο, πνπ 

δελ είλαη ζε ζέζε λα μερσξίδεη ηα κεγαιχηεξα απφ ηα κηθξφηεξα, αιιά ηα ίδηα πξάγκαηα 

άιινηε ηα παίξλεη γηα κεγάια θαη άιινηε γηα κηθξά, δεκηνπξγψληαο είδσια θαη έρνληαο 

ζηαζεί ζε κηα αθαηακέηξεηε απφζηαζε καθξηά απφ ηελ αιήζεηα.
148

 

 

 

                                                           
145

 Annas, 2006, ζ. 420 
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6.3: Η έμσζε ηεο πνίεζεο από ηελ ηδαληθή πιαησληθή πνιηηεία θαη ε δηαηήξεζε 

ησλ ύκλσλ πξνο ηνπο ζενύο θαη ηνπο ήξσεο 

 

«Οὐθνῦλ, ( 606e – 608b) εἶπνλ, ὦ Γιαύθσλ, ὅηαλ ῾Οκήξνπ ἐπαηλέηαηο ἐληύρῃο 

ιέγνπζηλ ὡο ηὴλ ῾Διιάδα πεπαίδεπθελ νὗηνο ὁ πνηεηὴο θαὶ πξὸο δηνίθεζίλ ηε θαὶ 

παηδείαλ ηλ ἀλζξσπίλσλ πξαγκάησλ ἄμηνο ἀλαιαβόληη καλζάλεηλ ηε θαὶ θαηὰ ηνῦηνλ 

ηὸλ πνηεηὴλ πάληα ηὸλ αὑηνῦ βίνλ θαηαζθεπαζάκελνλ δλ, [607a] θηιεῖλ κὲλ ρξὴ θαὶ 

ἀζπάδεζζαη ὡο ὄληαο βειηίζηνπο εἰο ὅζνλ δύλαληαη, θαὶ ζπγρσξεῖλ ῞Οκεξνλ 

πνηεηηθώηαηνλ εἶλαη θαὶ πξηνλ ηλ ηξαγῳδνπνηλ, εἰδέλαη δὲ ὅηη ὅζνλ κόλνλ ὕκλνπο 

ζενῖο θαὶ ἐγθώκηα ηνῖο ἀγαζνῖο πνηήζεσο παξαδεθηένλ εἰο πόιηλ· εἰ δὲ ηὴλ ἡδπζκέλελ 

Μνῦζαλ παξαδέμῃ ἐλ κέιεζηλ ἢ ἔπεζηλ, ἡδνλή ζνη θαὶ ιύπε ἐλ ηῆ πόιεη βαζηιεύζεηνλ 

ἀληὶ λόκνπ ηε θαὶ ηνῦ θνηλῆ ἀεὶ δόμαληνο εἶλαη βειηίζηνπ ιόγνπ. Αιεζέζηαηα, ἔθε. [b.] 

Σαῦηα δή, ἔθελ, ἀπνιεινγήζζσ ἡκῖλ ἀλακλεζζεῖζηλ πεξὶ πνηήζεσο, ὅηη εἰθόησο ἄξα ηόηε 

αὐηὴλ ἐθ ηο πόιεσο ἀπεζηέιινκελ ηνηαύηελ νὖζαλ· ὁ γὰξ ιόγνο ἡκο ᾕξεη. 

πξνζείπσκελ δὲ αὐηῆ, κὴ θαί ηηλα ζθιεξόηεηα ἡκλ θαὶ ἀγξνηθίαλ θαηαγλῶ, ὅηη παιαηὰ 

κέλ ηηο δηαθνξὰ θηινζνθίᾳ ηε θαὶ πνηεηηθῆ· θαὶ γὰξ ἡ «ιαθέξπδα πξὸο δεζπόηαλ θύσλ» 

ἐθείλε «θξαπγάδνπζα» θαὶ «κέγαο ἐλ ἀθξόλσλ θελε[c.] αγνξίαηζη» θαὶ ὁ «ηλ δηαζόθσλ 

ὄρινο θξαηλ» θαὶ νἱ «ιεπηο κεξηκλληεο,» ὅηη ἄξα «πέλνληαη,» θαὶ ἄιια κπξία ζεκεῖα 

παιαηο ἐλαληηώζεσο ηνύησλ. ὅκσο δὲ εἰξήζζσ ὅηη ἡκεῖο γε, εἴ ηηλα ἔρνη ιόγνλ εἰπεῖλ ἡ 

πξὸο ἡδνλὴλ πνηεηηθὴ θαὶ ἡ κίκεζηο, ὡο ρξὴ αὐηὴλ εἶλαη ἐλ πόιεη εὐλνκνπκέλῃ, ἅζκελνη 

ἂλ θαηαδερνίκεζα, ὡο ζύληζκέλ γε ἡκῖλ αὐηνῖο θεινπκέλνηο ὑπ’ αὐηο· ἀιιὰ γὰξ ηὸ 

δνθνῦλ ἀιεζὲο νὐρ ὅζηνλ πξνδηδόλαη. ἦ γάξ, ὦ θίιε, νὐ θειῆ ὑπ’ αὐηο [d.] θαὶ ζύ, θαὶ 

κάιηζηα ὅηαλ δη’ ῾Οκήξνπ ζεσξῆο αὐηήλ; Πνιύ γε. Οὐθνῦλ δηθαία ἐζηὶλ νὕησ θαηηέλαη, 

ἀπνινγεζακέλε ἐλ κέιεη ἤ ηηλη ἄιιῳ κέηξῳ; Πάλπ κὲλ νὖλ. Γνῖκελ δέ γέ πνπ ἂλ θαὶ ηνῖο 

πξνζηάηαηο αὐηο, ὅζνη κὴ πνηεηηθνί, θηινπνηεηαὶ δέ, ἄλεπ κέηξνπ ιόγνλ ὑπὲξ αὐηο 

εἰπεῖλ, ὡο νὐ κόλνλ ἡδεῖα ἀιιὰ θαὶ ὠθειίκε πξὸο ηὰο πνιηηείαο θαὶ ηὸλ βίνλ ηὸλ 

ἀλζξώπηλόλ ἐζηηλ· θαὶ εὐκελο ἀθνπ[e.]ζόκεζα. θεξδαλνῦκελ γάξ πνπ ἐὰλ κὴ κόλνλ 

ἡδεῖα θαλῆ ἀιιὰ θαὶ ὠθειίκε. Πο δ’ νὐ κέιινκελ, ἔθε, θεξδαίλεηλ; Δἰ δέ γε κή, ὦ θίιε 

ἑηαῖξε, ὥζπεξ νἱ πνηέ ηνπ ἐξαζζέληεο, ἐὰλ ἡγήζσληαη κὴ ὠθέιηκνλ εἶλαη ηὸλ ἔξσηα, βίᾳ 
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κέλ, ὅκσο δὲ ἀπέρνληαη, θαὶ ἡκεῖο νὕησο, δηὰ ηὸλ ἐγγεγνλόηα κὲλ ἔξσηα ηο ηνηαύηεο 

πνηήζεσο ὑπὸ ηο ηλ θαιλ πνιη[608a]ηεηλ ηξνθο, εὖλνη κὲλ ἐζόκεζα θαλλαη αὐηὴλ 

ὡο βειηίζηελ θαὶ ἀιεζεζηάηελ, ἕσο δ’ ἂλ κὴ νἵα η’ ᾖ ἀπνινγήζαζζαη, ἀθξνζαόκεζ’ 

αὐηο ἐπᾴδνληεο ἡκῖλ αὐηνῖο ηνῦηνλ ηὸλ ιόγνλ, ὃλ ιέγνκελ, θαὶ ηαύηελ ηὴλ ἐπῳδήλ, 

εὐιαβνύκελνη πάιηλ ἐκπεζεῖλ εἰο ηὸλ παηδηθόλ ηε θαὶ ηὸλ ηλ πνιιλ ἔξσηα. ζόκεζα δ’ 

νὖλ ὡο νὐ ζπνπδαζηένλ ἐπὶ ηῆ ηνηαύηῃ πνηήζεη ὡο ἀιεζείαο ηε ἁπηνκέλῃ θαὶ ζπνπδαίᾳ, 

ἀιι’ εὐιαβεηένλ [b.] αὐηὴλ ὂλ ηῶ ἀθξνσκέλῳ, πεξὶ ηο ἐλ αὑηῶ πνιηηείαο δεδηόηη, θαὶ 

λνκηζηέα ἅπεξ εἰξήθακελ πεξὶ πνηήζεσο. Παληάπαζηλ, ἦ δ’ ὅο, ζύκθεκη. Μέγαο γάξ, 

ἔθελ, ὁ ἀγώλ, ὦ θίιε Γιαύθσλ, κέγαο, νὐρ ὅζνο δνθεῖ, ηὸ ρξεζηὸλ ἢ θαθὸλ γελέζζαη, 

ὥζηε νὔηε ηηκῆ ἐπαξζέληα νὔηε ρξήκαζηλ νὔηε ἀξρῆ νὐδεκηᾶ νὐδέ γε πνηεηηθῆ ἄμηνλ 

ἀκειζαη δηθαηνζύλεο ηε θαὶ ηο ἄιιεο ἀξεηο. ύκθεκί ζνη, ἔθε, ἐμ ὧλ δηειειύζακελ· 

νἶκαη δὲ θαὶ ἄιινλ ὁληηλνῦλ». 

 Απφ φια ηα παξαπάλσ ινηπφλ γίλεηαη ζαθέο φηη ν Πιάησλ ζην δέθαην βηβιίν ηεο 

Πνιηηείαο είλαη πεξηζζφηεξν απαηζηφδνμνο απφ φζν είρε θαλεί ζην ηξίην βηβιίν. Γη’ 

απηφλ, ε πνίεζε είλαη έλαο απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην πψο θάπνηνο ζπγθξνηεί ηνλ 

ςπρηθφ θαη πλεπκαηηθφ ηνπ θφζκν θαη γηα ην πψο δηάγεη ηνλ βίν ηνπ.  

ρεηηθά κε ηε θξάζε « κόλνλ ὕκλνπο ζενῖο θαὶ ἐγθώκηα ηνῖο ἀγαζνῖο πνηήζεσο 

παξαδεθηένλ εἰο πόιηλ·» βιέπνπκε φηη ν Πιάησλ απνδέρεηαη γηα ηελ ηδαληθή ηνπ 

Πνιηηεία κνλάρα ηνπο χκλνπο θαη ηα εγθψκηα. Ζ ίδηα έθθξαζε απαληάηαη θαη ζηνλ 

νξηζκφ πεξί ηξαγσδίαο, πνπ δίλεη ν Αξηζηνηέιεο ζηελ Πνηεηηθή ηνπ.  

 Αθφκα, ν Πιάησλ απφ ηε κεξηά ηνπ κε ηελ έθθξαζε: «παιαηὰ κέλ ηηο δηαθνξὰ 

θηινζνθίᾳ ηε θαὶ πνηεηηθῆ» ζέιεη λα θαηαδείμεη φηη απφ παιηά ππάξρεη ε δηαθνξνπνίεζε 

αλάκεζα ζηελ θηινζνθία θαη ηελ πνίεζε. Καη γη' απηφ ην ιφγν, απηή ηνπ ε ερζξφηεηα 

έλαληη ηεο πνηήζεσο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο θάηη ην λέν∙ σο θάηη πνπ γηα πξψηε 

θνξά παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Πιάησλα. Πξαγκαηηθά νη παιαηφηεξνη Έιιελεο θηιφζνθνη 

θαη ηδηαίηεξα ν Ζξάθιεηηνο, ν Ξελνθάλεο θαη ν Δκπεδνθιήο επηθξίλνπλ δηαξθψο ηνλ 

κεξν θαη ηνλ Ζζίνδν. Οη πνηεηέο είραλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ παιαηά ζενινγηθή 

παξάδνζε, ελψ νη θηιφζνθνη εθξπνζσπνχζαλ ην λεψηεξν πλεχκα. Ο Πιάησλ αλαθέξεη 

αξθεηέο ξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έξηδα ηεο πνίεζεο θαη ηεο θηινζνθίαο. Απφ πνχ 



90 
 

φκσο είλαη παξκέλεο απηέο νη ξήζεηο, αθφκα ε θηινινγηθή έξεπλα δελ έρεη θαηνξζψζεη 

λα ην μεθαζαξίζεη. 

 Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηελ θξάζε «ιεπηο κεξηκλληεο»  ὅηη ἄξα «πέλνληαη» ε 

εμήγεζε είλαη φηη εμεηάδνπλ θαιά πσο είλαη ζε πελία, ζε θηψρεηα. Μάιηζηα, ην «ὅηη ἄξα» 

κπνξεί λα κελ πεξηιακβαλφηαλ ζηελ αξρηθή ξήζε θαη δίλεηαη απφ ηνλ Πιάησλα, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε ζχλδεζε ηνπ λνήκαηνο. Ζ έλλνηα εδψ είλαη φηη 

πξαγκαηηθά ε ζθέςε ηνπο είλαη ιεπηή θαη φρη θαινηαγηζκέλε, αθνχ απηνί άιισζηε δελ 

κπνξνχλ λα παρχλνπλ, δειαδή λα θάλνπλ πην ζπκπαγή, πιήξε θαη πινχζηα ηελ ζθέςε 

ηνπο.
149

 Σν ρσξίν απηφ ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ θάπνηνλ θσκηθφ. Γηα 

παξάδεηγκα ν Αξηζηνθάλεο ζηηο Νεθέιεο επηηίζεηαη ελαληίνλ ησλ δηαλννπκέλσλ πνπ 

ζθέθηνληαη κε ιεπηφηεηα, ρσξίο δειαδή ζηελ νπζία λα εκβαζχλνπλ ηφζν πνιχ. Έηζη, 

ζην ζηίρν 101 ιέεη ραξαθηεξηζηηθά: « κεξηκλνθξνληηζηαὶ θαινί ηε θἀγαζνί» θαη ζην 

ζηίρν 229 « εἰ κὴ θξεκάζαο ηὸ λφεκα θαὶ ηὴλ θξνληίδα». Σν «ιεπηφο» ινηπφλ θαίλεηαη 

λα ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο πελίαο, ηεο έλδεηαο. 

  Απφ ηελ άιιε κεξηά βέβαηα δελ είλαη κνλάρα έλαο αθνζησκέλνο εζηθφο 

κεηαξξπζκηζηήο αιιά θαη έλαο ηερλίηεο ηνπ ιφγνπ, πνπ γλσξίδεη εθ ησλ έζσ ηί είλαη ε 

ζπγγξαθή θαη αληηιακβάλεηαη ινηπφλ, φηη φζν ζεκαληηθφ θαη αλ είλαη ην εζηθφ 

πεξηερφκελν θαη ε επίδξαζε ηεο πνίεζεο, ελ ηνχηνηο ε γλήζηα ηέρλε ινγνδνηεί ζηα δηθά 

ηεο πξφηππα  θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπληεζεί θαηά παξαγγειία, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ζα έρεη παξαδεθηφ πεξηερφκελν.
150

  

  

 

6.4: Αμηνιόγεζε ηεο θξηηηθήο ηνπ Πιάησλνο ζην 10
ν
 Βηβιίν ηεο Πολιτείας 

 

Ο Πιάησλ ζα μαλαπηάζεη ηε κίκεζε θαη ηηο ηέρλεο ζην 10ν Βηβιίν, ζε 

δηαθνξεηηθή βάζε, κεηαθπζηθή θαη ςπρνινγηθή. Μέζα απφ ην παξάδεηγκα ηνπ 

θξεβαηηνχ, ζα θαηαιήμεη φηη ε κίκεζε αζρνιείηαη κφλν κε ηα θαηλφκελα, ν θαιιηηέρλεο 
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 Γεσξγνχιεο, 1962, ζ. 566 
150

 Annas, 2006, ζ. 425 
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είλαη κηκεηήο θαη ην δεκηνχξγεκά ηνπ απέρεη ηξεηο βαζκνχο απφ ηελ αιήζεηα. Καη’ 

επέθηαζε θαη ν ηξαγηθφο πνηεηήο, πνπ είλαη κηκεηήο, απέρεη ηξεηο βαζκνχο απφ ηελ 

αιήζεηα, φπσο θαη φινη νη κηκεηέο
151

. Απηήλ ηελ άπνςή ηνπ ζα ηελ αλαπηχμεη ζηε 

ζπλέρεηα, θπξίσο γηα ηνπο ηξαγηθνχο πνηεηέο θαη καδί κε απηνχο θαη γηα ηνλ κεξν. 

Τπάξρεη ε εληχπσζε φηη φινη απηνί γλσξίδνπλ φιεο ηηο ηέρλεο θαη ηηο αλζξψπηλεο 

επηζηήκεο, αιιά θαη φια φζα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εζηθή θαη ηε ζξεζθεία. Έρνπκε 

ήδε αλαθέξεη φηη ήηαλ θπξίαξρε άπνςε ηεο επνρήο απηήο φηη νη πνηεηέο ήηαλ νη 

θαηεμνρήλ θνξείο ησλ γλψζεσλ θαη έδηλαλ έγθπξεο γλψκεο θαη απφςεηο γηα θάζε είδνπο 

ζέκα. Απηφ κάιηζηα πνπ εμφξγηδε ηνλ Πιάησλα ήηαλ νη εζηθέο θξίζεηο πνπ πεξηείραλ ηα 

πνηήκαηά ηνπο θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ αλζξψπσλ ζ’ απηέο, ζηηο νπνίεο κάιηζηα νη 

άλζξσπνη έδηλαλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα, ζεσξψληαο φηη είλαη απνηέιεζκα γλψζεο θαη 

εζηθήο επεμεξγαζίαο, έηζη ψζηε λα ελεξγνχλ θαη λα αληηδξνχλ κε βάζε απηέο. Γηα ηνλ 

Πιάησλα φκσο, νη πνηεηέο θαη ν κεξνο δελ έρνπλ θακηά γλψζε, είλαη απιψο κηκεηέο 

ησλ εηδψισλ ηεο αξεηήο θαη φζσλ άιισλ πξαγκαηεχνληαη ζηα πνηήκαηά ηνπο θαη 

απέρνπλ πνιχ απφ ηελ αιήζεηα
152

. πσο ν δσγξάθνο κπνξεί λα δσγξαθίζεη έλαλ 

καξαγθφ θαη δείρλνληάο ηνλ απφ καθξηά λα εμαπαηήζεη ηα παηδηά θαη ηνπο ακαζείο 

αλζξψπνπο φηη είλαη αιεζηλφο, θαη’ αλαινγία ν πνηεηήο, ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζα ηηο 

ιέμεηο θαη ηηο εθθξάζεηο, κπνξεί λα εμαπαηήζεη δεκηνπξγψληαο ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία φκσο είλαη είδσιν, ζθηά ρσξίο νπζία, κνινλφηη δίλεη ζηνπο 

αθξναηέο ηελ εληχπσζε ηεο βαζηάο γλψζεο φισλ φζσλ πξαγκαηεχεηαη
153

. Γηα άιιε κηα 

θνξά ν Πιάησλ ηνλίδεη φηη ε επίδξαζε ηεο πνίεζεο ζηελ ςπρή ησλ εθήβσλ είλαη 

θαηαιπηηθή, θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κπνξεί λα ηνπο παξαζχξεη, ψζηε λα 

λνκίδνπλ φηη νη πνηεηέο θαη ηα έξγα ηνπο είλαη πεγέο γλψζεσλ θαη θνξείο ησλ ζσζηψλ 

εζηθψλ αμηψλ θαη πξνηχπσλ. Άιισζηε, αλ είραλ πξαγκαηηθή γλψζε ησλ πξαγκάησλ, ζα 

πξνηηκνχζαλ λα αζρνινχληαη κε ηα κηκήκαηά ηνπο
154

; 

Θα κπνξνχζε εδψ, απφ αηζζεηηθήο απφςεσο, λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε γλψζε, ε 

νπνία θαηά ηνλ Πιάησλα ιείπεη απφ ηνπο πνηεηέο, δε ζπληζηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

                                                           
151

 Πιάησλνο Πνιηηεία 597e. 

152
 Πιάησλνο Πνιηηεία 600e 

153
 Πξβ. Απνινγία 22b, Ίσλ 533e- 534b, Μέλσλ 99 c, φπνπ ν Πιάησλ αξλείηαη ηε γλψζε, ηελ ηέρλε ζηνπο 

πνηεηέο.  
154

 Πιάησλνο Πνιηηεία 599 a-b.  
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γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θαινχ πνηεηηθνχ έξγνπ θαη δελ αθπξψλεη ηελ ηέρλε ηνπο
155

. Απηφ 

βέβαηα ζεκαίλεη φηη απφ ηερληθή, ιεθηηθή θαη εηθνλνπιαζηηθή άπνςε ην πνίεκα κπνξεί 

λα είλαη άξηην, αιιά εζηθά θαη παηδεπηηθά ην απνηέιεζκα λα είλαη αδηάθνξν, θάηη ην 

νπνίν φκσο είλαη αδηαλφεην γηα ηνλ Πιάησλα.  
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
Ο

  

  Η ΠΛΑΣΧΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΟΙΗΗ ΣΟΝ ΙΩΝΑ  

 

7.1  Βαζηθά ζεκεία ηνπ βηβιίνπ Ίων 

 

ην έξγν απηφ παξνπζηάδεηαη ν ξαςσδφο Ίσλ πνπ θαηάγεηαη απφ ηελ Έθεζν θαη, 

ελψ επηζηξέθεη απφ ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο πνπ γίλνληαλ ζηελ Δπίδαπξν, πεξλάεη 

πξψηα απφ ηελ Αζήλα. Δθεί ζπλαληά ηνλ σθξάηε, κφληκν άιισζηε θαη ζηαζεξφ 

πξσηαγσληζηή ησλ πιαησληθψλ δηαιφγσλ, κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη κηα νιφθιεξε 

ζπδήηεζε γηα ηελ πνίεζε θαη κέζσ ηεο νπνίαο ν κεγάινο Έιιελαο θηιφζνθνο 

αλαπηχζζεη ηελ θνζκνζεσξία ηνπ αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

 ηνλ  Ίσλα ζπγθεθξηκέλα, ζπλδηαιέγεηαη ν σθξάηεο κε ηνλ νκψλπκν ξαςσδφ, 

ην φλνκα ηνπ νπνίνπ απνηειεί θαη ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ. Κχξην ζέκα είλαη ε θαηάξηηζε 

ησλ πνηεηψλ (θαζψο θαη ησλ ξαςσδψλ). πγθεθξηκέλα, ε αμηνπηζηία φζσλ δηαηείλνληαη. 

Με άιια ιφγηα, αλ γλσξίδνπλ ελδειερψο ηα ζέκαηα πάλσ ζηα νπνία ζηήλνπλ ηα 

πνηήκαηά ηνπο ή απιψο θαηέρνπλ ηελ ηέρλε ηεο πνηεηηθήο αλαπαξάζηαζεο. Γειαδή, αλ 

ελ ηέιεη, ηα πνηήκαηα θαη ε πεξαηηέξσ δηεξκελεία ηνπο απφ ηνπο ξαςσδνχο είλαη ν 

θαξπφο κίαο ζψθξνλνο ηέρλεο ή ην απνηέιεζκα ηνπ έλζενπ αγγίγκαηνο ησλ Μνπζψλ. 

 Δδψ απφ ηε κηα βιέπνπκε φηη ππάξρεη ζην έξγν κελ κηα ζαηηξηθή δηάζεζε αιιά 

δελ είλαη απηφ ην νπζηαζηηθφ θνκκάηη ησλ φζσλ ζέιεη θαη πξνζπαζεί λα δηαηππψζεη σο 

απφςεηο θαη θνζκνζεσξίεο ν Πιάησλ. Ο ηειεπηαίνο βέβαηα παξνπζηάδεη ηνλ πνηεηή-

ξαςσδφ σο έλα άηνκν πνπ δπζθνιεχεηαη λα δψζεη ινγηθέο θαη ζπλεπείο απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα ηνπ σθξάηνπο∙ έλα άηνκν πνπ είλαη κάιινλ ιηγάθη αθειέο θαη ζην νπνίν ε 

εηξσλεία ηνπ σθξάηνπο ηνπ θαίλεηαη ζαλ αιήζεηα ζνβαξή θαη ε αιήζεηα ζαλ θάηη ην 

εηξσληθφ. Ο Ίσλ φιε ηελ ψξα πεξηαπηνινγεί  θαη απηφ ηνλ θαζηζηά νπζηαζηηθά πην 

επάισην ελψπηνλ ηεο πιαησληθήο θξηηηθήο. 
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 Σν θπξηφηεξν σζηφζν, πέξα απφ ηα παξαπάλσ, είλαη φηη, φπσο ηνλίδεη ν Πιάησλ 

δηα ηνπ σθξάηνπο, ην θαιιηηέρλεκα λαη κελ πξνζπαζεί λα αλαπαξαζηήζεη ηε δσή θαη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, εληνχηνηο φκσο κεηά πξέπεη λα θξηζεί κε βάζε ηηο αξρέο θαη αμίεο 

πνπ δηέπνπλ απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη έλα 

πνίεκα είλαη πξνθαλψο εηιεκκέλα απφ ηελ δσή αιιά εληφο ηνπ πνηήκαηνο δνπλ 

απηνηειψο θαη αλεμαξηήησο απφ απηήλ, ππάγνληαη πιένλ ζηνπο λφκνπο ηνπ Χξαίνπ θαη 

φρη ζηηο αξρέο ηεο δσήο.
156

  

 Γηα ηνλ Πιάησλα ην κέγηζην δεηνχκελν είλαη ε πνίεζε λα πξνζθέξεη πξαγκαηηθή 

δηδαζθαιία. Καη απηφ ην δήηεκα θαη εξψηεκα ηίζεηαη θαη ζηελ Πνιηηεία ηνπ. Δθεί 

αλαθέξεη ν Πιάησλ: «Ννκηκνπνηνχκαζηε έηζη λα πάξνπκε ηνλ πνηεηή θαη λα ηνλ 

βάινπκε δίπια ζηνλ δσγξάθν ζαλ θάηη αλάινγν κε απηφλ. Γηαηί ηνπ κνηάδεη θαη σο πξνο  

φηη θηηάρλεη πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ αμία αζήκαληε ζε ζχγθξηζε κε ηελ αιήζεηα, θαη 

σο πξνο ην φηη απεπζχλεηαη ζε έλα άιιν ηέηνην, αζήκαληεο αμίαο, κέξνο ηεο ςπρήο θαη 

φρη ζην επγεληθφηεξν».
157

 

 Δδψ φκσο πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ε πνίεζε επηδξά θαηά ηέηνην ηξφπν ζηελ 

αλζξψπηλε ςπρή, αθνχ ηεο θαιιηεξγεί ζηνηρεία φπσο ε αλνεζία, κε απνηέιεζκα κεηά ν 

άλζξσπνο λα κελ κπνξεί λα μερσξίδεη ηα αζήκαληα απφ ηα ζεκαληηθά, ππάξρεη θαη θάηη 

άιιν αθφκα πην ζνβαξφ: «Αθφκε θαη νη θαιχηεξνη απφ εκάο αθνχγνληαο ηνλ κεξν ή 

θάπνηνλ άιιν ηξαγηθφ πνηεηή λα κηκείηαη έλαλ ήξσα πεζκέλν ζε βαζηά ιχπε, ν νπνίνο 

κέζα ζηνλ πφλν ηνπ βγάδεη έλα καθξφζπξην κνηξνιφη, ή θαη αλζξψπνπο πνπ 

κνηξνινγνχλ θαη ρηππηνχληαη, αηζζαλφκαζηε ραξά, ην μέξεηο δα απηφ, θαη αθήλνληαο ηνλ 

εαπηφ καο λα ηνλ θπξηέςεη απηή ε ραξά, αθνινπζνχκε ζπκπάζρνληαο θαη επαηλνχκε σο 

θαιφ ηνλ πνηεηή πνπ ζα καο κεηαδψζεη, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, κηα ηέηνηα 

ζπγθίλεζε».
158

 

 ια απηά φκσο δελ αθνξνχλ κφλν ζην ρψξν ηεο ηξαγηθήο πνίεζεο αιιά θαη ζ’ 

απηφλ ηεο θσκηθήο. Πάληα κέζα ζηελ Πνιηηεία ηνπ επηζεκαίλεη ν Πιάησλ ιίγν πην θάησ 

(κεηά απφ ηα φζα έιεγε γηα ηελ ηξαγηθή πνίεζε ή γηα ηνλ κεξν): « Άξαγε δελ ηζρχεη ε 

                                                           
104 
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 Πιάησλνο, Πνιηηεία, 605, 5-10b, 2002, ζ.  739 
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 Πιάησλνο, Ίσλ, ζ.  739 
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ίδηα αξρή θαη γηα ην γεινίν; ηαλ ζε κηα θσκηθή παξάζηαζε ή θαη ζε θάπνηα ηδησηηθή 

ζπλαλαζηξνθή αθνχο πξάγκαηα πνπ εζχ ζα ληξεπφζνπλ λα ηα ειεγεο, ελψ εδψ δελ ηα 

απνζηξέθεζαη σο πξφζηπρα, αιιά αηζζάλεζαη κεγάιε επραξίζηεζε αθνχγνληάο ηα, δελ 

ζπκβαίλεη ην ίδην πξάγκα, φπσο θαη ζηηο ηξαγηθέο ζπγθηλήζεηο; Γηαηί εθείλε ηελ ηάζε 

κέζα ζνπ, πνπ ζε έζπξσρλε λα πεηο θάηη πνπ ζα έβγαδε γέιην θαη πνπ εζχ πξνζπαζνχζεο 

κε ηε δχλακε ηνπ ινγηθν, λα ηελ ζπγθξαηήζεηο απφ θφβν, κήπσο ζε πεξάζνπλ γηα 

ρπδαίν, ηψξα ηελ αθήλεηο πάιη ειεχζεξε, ιεζκνλψληαο φηη κε ην λα ηελ εληζρχεηο 

θαη’απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηαληάο -πνιιέο θνξέο ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεηο- ν ίδηνο 

αζηείνο.»
159

 

 Τπφ απηφ ην πξίζκα άιισζηε αληηκεησπίδνληαη θαη εθείλα ηα θνκκάηηα ηεο 

πνίεζεο πνπ γεληθφηεξα αλαθέξνληαη ζηα δηάθνξα είδε απνιαχζεσλ θαη εδνλψλ θαη 

γεληθφηεξα ζπλαηζζεκάησλ ηα νπνία ν Πιάησλ ζεσξεί ακθηβφινπ αμίαο γηα ην άηνκν 

εθείλν πνπ ππνηίζεηαη φηη ζέιεη λα θαηαζηήζεη ηελ ςπρή ηνπ φζν ην δπλαηφλ πην πιήξε 

απφ εζηθήο απφςεσο. 

 Γηα ηνλ Πιάησλα, ν κεξνο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη δελ είλαη ηειείσο 

εμνβειηζηένο.  ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε αγάπε ηνπ Πιάησλνο γηα ηνλ κεξν παξέκεηλε 

πάληα δσληαλή, παξφιν πνπ σο θηιφζνθνο πάληα ηνλ απέξξηπηε.
160

  Απιά δελ είλαη άμηνο 

θαηά ηελ άπνςή ηνπ λα ζεσξείηαη ν θνξπθαίνο ή έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο 

παηδαγσγνχο, φπσο πξναλαθέξακε άιισζηε φηη ζπλέβαηλε ζηνλ αξραηνειιεληθφ θφζκν. 

Απηή ε ακθηζβήηεζε ηνπ ξφινπ ηνπ Οκήξνπ, είλαη ζεκαληηθφ εδψ λα ηνληζηεί φηη 

πξνυπήξρε θαη απφ πξνεγνχκελνπο αηψλεο, αιιά θπξίσο ζηξεθφηαλ ζην φηη ν κεξνο 

κέζα απφ ηα θείκελά ηνπ είρε δηαζηξεβιψζεη νξηζκέλεο παιαηφηεξεο κπζνινγηθέο 

παξαδφζεηο, κεηψλνληαο θάπσο ηελ αμία ησλ παξειζνληηθψλ εξστθψλ θαηνξζσκάησλ 

νξηζκέλσλ ηνπηθψλ αξραίσλ ειιεληθψλ θπιψλ (φπσο νη Γσξηείο γηα παξάδεηγκα). 

 Με βάζε φια ηα παξαπάλσ ινηπφλ, ν κεξνο φρη κφλν δελ ζπλέβαιιε ζηελ 

πξφνδν θάπνηαο ηέρλεο ή ζηελ πξαθηηθή ηεο εθαξκνγή αιιά νχηε θαη ζε εθείλεο ηηο 
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ππνζέζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηα ζπνπδαηφηεξα θαη θαιχηεξα ζηνηρεία κηαο  πνιηηείαο- 

φπσο πνιέκνπο, ζηξαηεγίεο, δηνηθήζεηο πφιεσλ θαη θπζηθά ζηελ παηδεία.
161

 

Άιισζηε, φιε απηή ε εκκνλή ηνπ Πιάησλνο αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηεο Σέρλεο 

είλαη ζπλπθαζκέλε θαη κε κηα επξχηεξε αληίιεςε ηεο επνρήο εθείλεο,  ε νπνία θπξηαξρεί 

ζηε ζθέςε θαη ηε θηινζνθία ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Βάζεη απηήο, ε πνιηηεία είλαη ν 

ρψξνο θαη ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη αλψηεξεο αμίεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ βίνπ. Ζ πνιηηεία είλαη ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ κνξθνπνηείηαη ην λφεκα 

ηεο Τπνζηάζεσο ηνπ Αλζξψπνπ.  

Γηα ηνλ Πιάησλα ην πξφβιεκα, φπσο ν ίδηνο γηα παξάδεηγκα ην ζέηεη κέζα απφ 

δηάινγν ηνπ σθξάηνπο κε ηνλ ηεξέα Δπζχθξνλα - κέζα ζην νκψλπκν έξγν- είλαη ην πψο 

είλαη δπλαηφλ έλαο ζνβαξφο θαη ινγηθφο άλζξσπνο λα παξαδέρεηαη φηη είλαη 

πξαγκαηηθφηεηα φια απηά ηα νπνία γηα παξάδεηγκα πεξηγξάθνπλ θάπνηα άηνκα θαη ηα 

νπνία παξνπζηάδνληαη κε αλζξψπηλα πάζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, γηα παξάδεηγκα ν 

Πιάησλ δελ κπνξεί λα απνδερηεί φηη ν Αρηιιέαο, φηαλ ζθφησζε ηνλ Έθηνξα, ηνλ έζπξε 

απφ ην άξκα ηνπ γχξσ απφ ηα ηείρε ηεο Σξνίαο ή φηη έθαλε δηάθνξεο πξάμεηο 

αληζφξξνπεο, δείρλνληαο αδηαθνξία απέλαληη ζην λφκν ησλ ζεψλ θαη ησλ αλζξψπσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα είλαη γλσζηφ φηη είρε αλαηξαθεί απφ ην ζνθφ Κέληαπξν Υείξσλα. Με άιια 

ιφγηα ε πνίεζε κάο παξνπζηάδεη ηζηνξίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο νπζηαζηηθά πξνθχπηεη ην 

ζηνηρείν ηεο αληίθαζεο. 

Έλα βαζηθφ ζεκείν ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ ηνπ Πιάησλνο ζηξέθεηαη πξνο ηελ 

πεπνίζεζε φηη νη πνηεηέο δελ δηαζέηνπλ ηε γλψζε θαη ηε βαζηά θαηαλφεζε ησλ φζσλ 

ιέλε. Απηή ηε δηαβεβαίσζε άιισζηε θαηαθέξλεη λα απνζπάζεη κε ηε βνήζεηα ηεο 

καηεπηηθήο κεζφδνπ θαη ν σθξάηεο απφ ην ξαςσδφ Ίσλα ζην νκψλπκν έξγν. Ο ίδηνο ν 

Ίσλ βέβαηα επηρεηξεί λα δηαβεβαηψζεη πσο ράξε ζηνλ κεξν θαη ην έξγν ηνπ θαηάθεξε 

λα κάζεη γηα δεηήκαηα, φπσο ν πφιεκνο θαη ε ζηξαηεγηθή, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαζίζηαηαη αλαθφινπζνο θαη αληηθαηηθφο, αθνχ θαλεξψλεη φηη δελ ήμεξε απφ πξηλ γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα θαη ηα γλψξηζε κφλν σο ξαςσδφο θαη πνηεηήο. 
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 Με άιια ιφγηα, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη φηη, φηαλ ν πνηεηήο κηιά γηα θάηη, 

νθείιεη λα δίλεη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηά θάπνην ηξφπν επηζηεκνληθνχ θαη 

ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ. Έηζη, είλαη επθηθηφ λα αληηιεθζεί θάπνηνο αλ ν πνηεηήο ιέεη 

πξάγκαηα ζσζηά ή εζθαικέλα. Τπφ απηφ ην πξίζκα ινηπφλ, ελψ ε θαιή πνίεζε είλαη 

πάληα εππξφζδεθηε θαζψο ην πεξηερφκελφ ηεο κπνξεί λα δηδάμεη θαη λα εκπλεχζεη φινπο 

εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηαρείξηζε θαη δηαθπβέξλεζε ηεο 

ηδαληθήο πιαησληθήο πνιηηείαο, ε θαθή πνίεζε απφ ηελ άιιε κεξηά, είλαη επηθίλδπλε γηα 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηηο ηχρεο ηνπο (φπσο άιισζηε αλαιχζεθε θαη επηζεκάλζεθε θαη 

πην πάλσ). 

 Βέβαηα, νη πνηεηέο ζχκθσλα κε ηε ζεψξεζε πνπ έρεη ν Πιάησλ γηα απηνχο, 

βξίζθνληαη ππφ ηε ζθέπε θαη ηελ πλεπκαηηθή επηξξνή ησλ ίδησλ ησλ ζεψλ θαη παξά ην 

δξηκχ θαηεγνξεηήξην θαηά ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ πνηεηηθνχ θφζκνπ, 

αλαγλσξίδεηαη ε ζείαο πξνέιεπζεο έκπλεπζή ηνπο θαη ην φηη ππάξρεη κηα έλζεε δχλακε 

πνπ ελζηαιάδεηαη ζηνπο πνηεηέο θαη ηνπο ξαςσδνχο. Απηή ε δχλακε νδεγεί ηνπο κελ 

πνηεηέο ζηε ζχλζεζε, ελψ ηνπο ξαςσδνχο ζηελ εξκελεία. 

 

 

7.2: Η θηλεηήξηα δύλακε ηνπ πνηεηή 

 

 Καηαξρήλ, ζηνλ Ίσλα, ν σθξάηεο δελ αξλείηαη ηελ ηθαλφηεηα λα ιέεη «πνιιάο 

θαί θαιάο δηαλνίαο» πεξί ηνπ Οκήξνπ. Σνπ θαίλεηαη φκσο πεξίεξγν πψο είλαη δπλαηφλ 

κφλν ν κεξνο λα ζεσξείηαη ηθαλφο  λα θάλεη θάηη ηέηνην θαη γηαηί απηή ε ηθαλφηεηα λα 

κελ αλήθεη θαη ζε άιινπο αλζξψπνπο. Μάιηζηα ππάξρεη έλα θνκκάηη ηνπ έξγνπ, φπνπ ν 

ξαςσδφο Ίσλ θαη ν σθξάηεο ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ζπδήηεζε πξνθχπηεη  φηη ηειηθά φινη νη πνηεηέο πεξίπνπ ιέλε ηα ίδηα πξάγκαηα. 

 Απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηκήκα 531a-532c, φπνπ δηαβάδνπκε κέζα απφ ην 

πξσηφηππν : «θαὶ κὴλ ἐγὼ ἔηη πνηήζνκαη ζρνιὴλ ἀθξνάζαζζαί ζνπ, λῦλ δέ κνη ηνζφλδε 

ἀπφθξηλαη: πφηεξνλ πεξὶ κήξνπ κφλνλ δεηλὸο εἶ ἢ θαὶ πεξὶ Ἡζηφδνπ θαὶ  ξρηιφρνπ;  
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Ἴσλ: νὐδακο, ἀιιὰ πεξὶ κήξνπ κφλνλ: ἱθαλὸλ γάξ κνη δνθεῖ εἶλαη. σθξάηεο: ἔζηη δὲ 

πεξὶ ὅηνπ Ὅκεξφο ηε θαὶ Ἡζίνδνο ηαὐηὰ ιέγεηνλ; Ἴσλ: νἶκαη ἔγσγε θαὶ πνιιά. 

σθξάηεο:  πφηεξνλ νὖλ πεξὶ ηνχησλ θάιιηνλ ἂλ ἐμεγήζαην ἃ Ὅκεξνο ιέγεη ἢ ἃ 

Ἡζίνδνο; Ἴσλ: ὁκνίσο ἂλ πεξί γε ηνχησλ, ὦ ψθξαηεο, πεξὶ ὧλ ηαὐηὰ ιέγνπζηλ. 

σθξάηεο: ηί δὲ ὧλ πέξη κὴ ηαὐηὰ ιέγνπζηλ; νἷνλ πεξὶ καληηθο ιέγεη ηη Ὅκεξφο ηε θαὶ 

Ἡζίνδνο. Ἴσλ: πάλπ γε. σθξάηεο: ηί νὖλ; ὅζα ηε ὁκνίσο θαὶ ὅζα δηαθφξσο πεξὶ 

καληηθο ιέγεηνλ ηὼ πνηεηὰ ηνχησ, πφηεξνλ ζὺ θάιιηνλ ἂλ ἐμεγήζαην ἢ ηλ κάληεψλ ηηο 

ηλ ἀγαζλ; Ἴσλ:  ηλ κάληεσλ. σθξάηεο: εἰ δὲ ζὺ ἦζζα κάληηο, νὐθ, εἴπεξ πεξὶ ηλ 

ὁκνίσο ιεγνκέλσλ νἷφο η  ἦζζα ἐμεγήζαζζαη, θαὶ πεξὶ ηλ δηαθφξσο ιεγνκέλσλ ἠπίζησ 

ἂλ ἐμεγεῖζζαη; Ἴσλ :δινλ ὅηη. σθξάηεο: ηί νὖλ πνηε πεξὶ κὲλ κήξνπ δεηλὸο εἶ, πεξὶ δὲ 

Ἡζηφδνπ νὔ, νὐδὲ ηλ ἄιισλ πνηεηλ; ἢ Ὅκεξνο πεξὶ ἄιισλ ηηλλ ιέγεη ἢ ὧλπεξ 

ζχκπαληεο νἱ ἄιινη πνηεηαί; νὐ πεξὶ πνιέκνπ ηε ηὰ πνιιὰ δηειήιπζελ θαὶ πεξὶ ὁκηιηλ 

πξὸο ἀιιήινπο ἀλζξψπσλ ἀγαζλ ηε θαὶ θαθλ θαὶ ἰδησηλ θαὶ δεκηνπξγλ, θαὶ πεξὶ 

ζελ πξὸο ἀιιήινπο θαὶ πξὸο ἀλζξψπνπο ὁκηινχλησλ, ὡο ὁκηινῦζη, θαὶ πεξὶ ηλ 

νὐξαλίσλ παζεκάησλ θαὶ πεξὶ ηλ ἐλ Ἅηδνπ, θαὶ γελέζεηο θαὶ ζελ θαὶ ἡξψσλ; νὐ ηαῦηά 

ἐζηη πεξὶ ὧλ Ὅκεξνο ηὴλ πνίεζηλ πεπνίεθελ; Ἴσλ: ἀιεζ ιέγεηο, ὦ ψθξαηεο.  

σθξάηεο:  ηί δὲ νἱ ἄιινη πνηεηαί; νὐ πεξὶ ηλ αὐηλ ηνχησλ; Ἴσλ: λαί, ἀιι , ὦ 

ψθξαηεο, νὐρ ὁκνίσο πεπνηήθαζη θαὶ Ὅκεξνο. σθξάηεο: ηί κήλ; θάθηνλ; Ἴσλ: πνιχ γε. 

σθξάηεο: Ὅκεξνο δὲ ἄκεηλνλ; Ἴσλ: ἄκεηλνλ κέληνη λὴ Γία. σθξάηεο: νὐθνῦλ, ὦ θίιε 

θεθαιὴ Ἴσλ, ὅηαλ πεξὶ ἀξηζκνῦ πνιιλ ιεγφλησλ εἷο ηηο ἄξηζηα ιέγῃ, γλψζεηαη δήπνπ 

ηηο  ηὸλ εὖ ιέγνληα;  Ἴσλ: θεκί. σθξάηεο: πφηεξνλ νὖλ ὁ αὐηὸο ὅζπεξ θαὶ ηνὺο θαθο 

ιέγνληαο, ἢ ἄιινο; Ἴσλ: ὁ αὐηὸο δήπνπ. σθξάηεο: νὐθνῦλ ὁ ηὴλ ἀξηζκεηηθὴλ ηέρλελ 

ἔρσλ νὗηφο ἐζηηλ; Ἴσλ: λαί. σθξάηεο: ηί δ ; ὅηαλ πνιιλ ιεγφλησλ πεξὶ ὑγηεηλλ ζηηίσλ 

ὁπνῖά ἐζηηλ, εἷο ηηο ἄξηζηα ιέγῃ, πφηεξνλ ἕηεξνο κέλ ηηο ηὸλ ἄξηζηα ιέγνληα γλψζεηαη ὅηη 

ἄξηζηα ιέγεη, ἕηεξνο δὲ ηὸλ θάθηνλ ὅηη θάθηνλ, ἢ ὁ αὐηφο; Ἴσλ δινλ δήπνπ, ὁ αὐηφο. 

σθξάηεο: ηίο νὗηνο; ηί ὄλνκα αὐηῶ;  Ἴσλ: ἰαηξφο. σθξάηεο: νὐθνῦλ ἐλ θεθαιαίῳ 

ιέγνκελ ὡο ὁ αὐηὸο γλψζεηαη ἀεί, πεξὶ ηλ αὐηλ πνιιλ ιεγφλησλ,  ὅζηηο ηε εὖ ιέγεη 

θαὶ ὅζηηο θαθο: ἢ εἰ κὴ γλψζεηαη ηὸλ θαθο ιέγνληα, δινλ ὅηη νὐδὲ ηὸλ εὖ, πεξί γε ηνῦ 

αὐηνῦ. Ἴσλ:  νὕησο.  σθξάηεο: νὐθνῦλ ὁ αὐηὸο γίγλεηαη δεηλὸο πεξὶ ἀκθνηέξσλ;  Ἴσλ: 

λαί. σθξάηεο: νὐθνῦλ ζὺ θῂο θαὶ Ὅκεξνλ θαὶ ηνὺο ἄιινπο πνηεηάο, ἐλ νἷο θαὶ Ἡζίνδνο 

θαὶ  ξρίινρφο ἐζηηλ, πεξί γε ηλ αὐηλ ιέγεηλ, ἀιι  νὐρ ὁκνίσο, ἀιιὰ ηὸλ κὲλ εὖ γε, 
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ηνὺο δὲ ρεῖξνλ; Ἴσλ: θαὶ ἀιεζ ιέγσ. σθξάηεο:  νὐθνῦλ, εἴπεξ ηὸλ εὖ ιέγνληα 

γηγλψζθεηο,
 
θαὶ ηνὺο ρεῖξνλ ιέγνληαο γηγλψζθνηο ἂλ ὅηη ρεῖξνλ ιέγνπζηλ.  Ἴσλ:  ἔνηθέλ 

γε. σθξάηεο:  νὐθνῦλ, ὦ βέιηηζηε, ὁκνίσο ηὸλ Ἴσλα ιέγνληεο πεξὶ κήξνπ ηε δεηλὸλ 

εἶλαη θαὶ πεξὶ ηλ ἄιισλ πνηεηλ νὐρ ἁκαξηεζφκεζα, ἐπεηδή γε αὐηὸο ὁκνινγῆ ηὸλ 

αὐηὸλ ἔζεζζαη θξηηὴλ ἱθαλὸλ πάλησλ ὅζνη ἂλ πεξὶ ηλ αὐηλ ιέγσζη, ηνὺο δὲ πνηεηὰο 

ζρεδὸλ ἅπαληαο ηὰ αὐηὰ πνηεῖλ.  Ἴσλ:  ηί νὖλ πνηε ηὸ αἴηηνλ, ὦ ψθξαηεο, ὅηη ἐγψ, ὅηαλ 

κέλ ηηο πεξὶ ἄιινπ ηνπ πνηεηνῦ δηαιέγεηαη, νὔηε πξνζέρσ  ηὸλ λνῦλ ἀδπλαη ηε θαὶ 

ὁηηνῦλ ζπκβαιέζζαη ιφγνπ ἄμηνλ, ἀιι  ἀηερλο λπζηάδσ, ἐπεηδὰλ δέ ηηο πεξὶ κήξνπ 

κλεζζῆ, εὐζχο ηε ἐγξήγνξα θαὶ πξνζέρσ ηὸλ λνῦλ θαὶ εὐπνξ ὅηη ιέγσ;  σθξάηεο:  νὐ 

ραιεπὸλ ηνῦηφ γε εἰθάζαη, ὦ ἑηαῖξε, ἀιιὰ παληὶ δινλ ὅηη ηέρλῃ θαὶ ἐπηζηήκῃ πεξὶ 

κήξνπ ιέγεηλ ἀδχλαηνο εἶ: εἰ γὰξ ηέρλῃ νἷφο ηε ἦζζα, θαὶ πεξὶ ηλ ἄιισλ πνηεηλ 

ἁπάλησλ ιέγεηλ νἷφο η  ἂλ ἦζζα: πνηεηηθὴ γάξ πνχ ἐζηηλ ηὸ ὅινλ. ἢ νὔ; Ἴσλ: λαί.» 

 Σα παξαπάλσ έρνπλ ηελ εμήο έλλνηα:  «Αζθαιψο θαη εγψ αθφκε ζα πξνζπαζήζσ 

λα βξσ θαηξφ ζην κέιινλ, γηα λα παξαθνινπζήζσ. Σψξα φκσο, απάληεζέ κνπ ζε απηφ 

θαη κφλν: Άξαγε κφλν φζνλ αθνξά ζηνλ κεξν είζαη εηδηθφο ή θαη ζηνλ Ζζίνδν θαη ηνλ 

Αξρίινρν; Ίσλ: Α, φρη. ηνλ κεξν κφλν. Μνπ θαίλεηαη άιισζηε, είλαη αξθεηφ. σ: 

Τπάξρεη ινηπφλ θαλέλα δήηεκα, πεξί ηνπ νπνίνπ θαη ν κεξνο θαη ν Ζζίνδνο ιέγνπλ θαη 

νη δχν ηα ίδηα; Ίσλ: Καη πνιιά κάιηζηα θαληάδνκαη. σθξάηεο: ρεηηθψο ινηπφλ κε 

απηά, ζα εξκήλεπεο θαιχηεξα φζν θαη ν κεξνο ιέεη ή φζα ν Ζζίνδνο; Ίσλ: Καηά ηνλ 

ίδην ηξφπν σθξάηε, φζνλ ηνπιάρηζηνλ αθνξά ηα ζέκαηα δηα ηα νπνία ιέλε ηα ίδηα. 

σθξάηεο: Δ, θαιά. Καη φπνπ δελ ιέλε ηα ίδηα; Να, π.ρ. γηα ηελ καληηθή θάλνπλ ιφγν θαη 

ν κεξνο θαη ν Ζζίνδνο. Ίσλ: Βεβαηφηαηα. σθξάηεο: Σί ινηπφλ; ζα θαηά ηνλ ίδην 

ηξφπν θαη φζα θαηά δηαθνξεηηθφ ιέγνπλ γηα ηελ καληηθή απηνί νη δχν πνηεηέο, εζχ ζα ηα 

εξκήλεπεο θαιχηεξα ή έλαο θαιφο κάληεο; Ίσλ: 'Δλαο κάληεο. σθξάηεο: Καη εάλ πάιη 

εζχ ήζνπλ κάληεο, εθφζνλ ζα ήζνπλ ζε ζέζε λα εξκελεχζεηο φζα ιέγνληαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, ζα γλψξηδεο λα εξκελεχζεηο φζα ιέγνληαη θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ; Ίσλ: 

Πξνθαλψο. σθξάηεο: Δπνκέλσο, γηαηί ηάρα ζηνλ κεξν κελ είζαη ηθαλφο- φρη φκσο 

ζηνλ Ζζίνδν νχηε ζηνπο άιινπο πνηεηέο; Ή κήπσο ν κεξνο κηιάεη γηα δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα απ΄ φ, ηη νη άιινη πνηεηέο; Γελ έρεη πξαγκαηεπηεί σο επί ην πιείζηνλ, πεξί 

πνιέκνπ θαη πεξί  ησλ ακνηβαίσλ ζρέζεσλ αλζξψπσλ θαιψλ θαη θαθψλ θαη πεξί ηδησηψλ 

θαη ηερληηψλ θαη πεξί ζεψλ πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο αλζξψπνπο, πψο 
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επηθνηλσλνχλ θαη γηα απηά ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζηνλ Οπξαλφ θαη ηνλ Αδε θαη πεξί ηεο 

θαηαγσγήο θαη ησλ ζεψλ θαη ησλ εξψσλ; Απηά δελ είλαη ζέκαηα ζηα νπνία αλαθέξνληαη 

ηα πνηήκαηα πνπ έρεη ζπλζέζεη ν κεξνο; Ίσλ: Έρεηο δίθην σθξάηε. σθξάηεο: Καη νη 

άιινη πνηεηέο; Αθξηβψο απηά ηα ίδηα ή φρη; Ίσλ: Ναη σθξάηε, αιιά δελ ηα έγξαςαλ κε 

ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ν κεξνο. σθξάηεο: Πψο δειαδή; Υεηξφηεξα; Ίσλ: Καη πάξα 

πνιχ. σθξάηεο: ζηε ν κεξνο θαιχηεξα; Ίσλ: Καη βέβαηα θαιχηεξα κα ην ζεφ. 

σθξάηεο: Λνηπφλ, πνιπαγαπεκέλε κνπ Ίσλ, φηαλ κηινχλ πνιινί πεξί αξηζκνχ θαη έλαο 

κφλν ιέεη ηα νξζφηεξα, ππάξρεη, θαληάδνκαη θάπνηνο, πνπ ζα δηαθξίλεη πνηνο κηιάεη 

ζσζηά. Ίσλ: πκθσλψ. σθξάηεο: Άξαγε ν ίδηνο πνπ ζα δηαθξίλεη θαη εθείλνπο πνπ δελ 

κηινχλ ζσζηά ή άιινο; Ίσλ: Ο ίδηνο θπζηθά. σθξάηεο: Καη απηφο βέβαηα είλαη ν 

θάηνρνο ηεο αξηζκεηηθήο ηέρλεο; Ίσλ: Ναη. σθξάηεο: Καη αλ πάιη κηινχλ πνιινί γηα 

πγηεηλά θαγεηά, πνηνπ είδνπο είλαη θαη έλαο κφλν ιέεη ηα ζσζηά, άξαγε έλαο άιινο ζα 

θαηαιάβεη εθείλνλ, πνπ ιέεη ηελ νξζφηεξε γλψκε, φηη ιέεη πνιχ ζσζηά θαη άιινο 

εθείλνλ, πνπ ιέεη ηε ρεηξφηεξε φηη κηιάεη ρεηξφηεξα ή ν ίδηνο; Ίσλ: Ο ίδηνο αζθαιψο, 

απηφ είλαη θαλεξφ. σθξάηεο: Πνηνο είλαη απηφο θαη πνην είλαη ην φλνκά ηνπ; Ίσλ: 

Ηαηξφο. σθξάηεο: Λνηπφλ, αλαθεθαιαηψλνληαο, ππνζηεξίδνπκε πσο ν ίδηνο ζα είλαη 

πάληα πνπ ζα θαηαιαβαίλεη, φηαλ κηινχλ πνιινί γηα ηα ίδηα πξάγκαηα, πνηνο κηιάεη 

ζσζηά θαη πνηνο εζθαικέλα. Ή εάλ δελ δηαθξίλεη απηφλ πνπ κηιάεη εζθαικέλα, 

πξνθαλψο νχηε δηαθξίλεη απηφο πνπ κηιάεη νξζά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ίσλ: Έηζη. 

σθξάηεο: ψζηε απνδεηθλχεηαη φηη ν ίδηνο είλαη εηδηθφο θαη γηα ηα δχν ζέκαηα; Ίσλ: Ναη. 

σθξάηεο: Σψξα ηζρπξίδεζαη εζχ φηη ν κεξνο θαη νη άιινη πνηεηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν Ζζίνδνο θαη ν Αξρίινρνο, πεξί ησλ ηδίσλ πάλησο ζεκάησλ 

πξαγκαηεχνληαη, αιιά φρη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, θαη φηη εθείλνο κελ νξζψο ρσξίο 

ακθηβνιία, νη δε άιινη ρεηξφηεξα; Ίσλ: Καη είλαη ε αιήζεηα απηφ πνπ ιέγσ. σθξάηεο: 

Έηζη ινηπφλ, εθφζνλ δηαθξίλεηο απηφλ πνπ κηιάεη ζσζηά, ζα κπνξνχζεο λα γλσξίδεηο θαη 

εθείλνπο πνπ κηινχλ ρεηξφηεξα, φηη πξάγκαηα κηινχλ ρεηξφηεξα. Ίσλ: Έηζη θαίλεηαη 

πάλησο. σθξάηεο: ζηε θαιέ κνπ θίιε, αλ ηζρπξηζηνχκε φηη εμίζνπ ν Ίσλ είλαη εηδηθφο 

θαη ζηνλ κεξν θαη ζηνπο άιινπο πνηεηέο, δελ ζα πέζνπκε έμσ. Άιισζηε δε, εζχ ν ν 

ίδηνο αλαγλσξίδεηο φηη ην ίδην πξφζσπν ζα είλαη εηδηθφο θξηηήο γηα φινπο, φζνη ηπρφλ 

πξαγκαηεχνληαη ηα ίδηα ζέκαηα θαη αθεηέξνπ φηη νη πνηεηέο  γξάθνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα, 

ζρεδφλ φινη. Ίσλ: Καιά, ηφηε σθξάηε, πνπ ηάρα λα νθείιεηαη ην φηη εγψ, φηαλ κηιάεη 
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θάπνηνο άιινο γηα έλαλ άιιν πνηεηή, νχηε πξνζέρσ νχηε κπνξψ λα ζπλεηζθέξσ 

νπνηαδήπνηε αμηφινγε γλψκε, αιιά θπξηνιεθηηθά λπζηάδσ, κφιηο φπσο θάπνηνο θάλεη 

αλαθνξά γηα ηνλ κεξν, ακέζσο δσεξεχσ ακέζσο θαη πξνζέρσ θαη βξίζθσ λα πσ 

πνιιά; σθξάηεο: Απηφ θίιε κνπ δελ είλαη δχζθνιν λα ην θαηαιάβεη θαλείο. Ο θαζέλαο 

ην βιέπεη φηη δελ είζαη ηθαλφο λα νκηιείο πεξί ηνπ Οκήξνπ θαηά ηξφπνλ ηερληθφ θαη 

επηζηεκνληθφ. Γηφηη αλ ήζνπλ ηερληθφο κέζσ ηέρλεο, ηφηε ζα κπνξνχζεο θαη γηα φινπο 

ηνπο άιινπο πνηεηέο λα κηιάο. Γηφηη ε ηέρλε ηεο πνηήζεσο είλαη, θαζψο λνκίδσ, ην φιν. 

Ή φρη; Ίσλ: Ναη. σθξάηεο: φηαλ ινηπφλ θαηαλνήζεη θάπνηνο κηα ηέρλε, νπνηαλδήπνηε 

εηο ηελ νιφηεηά ηεο, ε ίδηα κέζνδνο εξεχλεο ζα είλαη θαη γηα φια ηα επηκέξνπο ηεο ηέρλεο 

απηήο. Σί ζέισ κε απηφ λα πσ, κήπσο ζεο ιίγν λα κε αθνχζεηο Ίσλ; Ίσλ: Ναη, κα ηελ 

αιήζεηα σθξάηε. Δίλαη ε ραξά κνπ λα αθνχσ εζάο ηνπο ζνθνχο. σθξάηεο: Θα 

επηζπκνχζα λα ήηαλ αιεζηλφ απηφ πνπ ιεο Ίσλ. Αιιά φκσο νη ζνθνί θαληάδνκαη, ζα 

πξέπεη λα είζηε εζείο νη ξαςσδνί θαη εζνπνηνί θαη εθείλνη πνπ απαγγέιεηε ηα πνηήκαηά 

ηνπο. Δλψ εγψ δελ ιέσ ηίπνηα άιιν, παξά φηη είλαη θπζηθφ λα ιέεη έλαο θνηλφο 

άλζξσπνο. Να, θαη γη' απηφ, πνπ ηψξα ζε εξψηεζα, θνίηαμε πφζν είλαη αζήκαλην θαη 

θνηλφ, πξνζηηφ ζηε ζθέςε νπνηνπδήπνηε αλζξψπνπ, απηφ πνπ έιεγα, φ,ηη δειαδή ε ίδηα 

κέζνδνο ηζρχεη, φηαλ ιάβεη θαλείο ζηελ νιφηεηά ηεο κηα ηέρλε. Γηα παξάδεηγκα: Τπάξρεη 

σο ζχλνιν κηα ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο; Ίσλ: Ναη. σθξάηεο: Δπνκέλσο θαη πνιινί 

δσγξάθνη ππάξρνπλ θαη ππήξμαλ θαη θαθνί θαη θαινί; Ίσλ: Βεβαηφηαηα. σθξάηεο: 

Δίδεο ινηπφλ έσο ηψξα, θαλείο, ν νπνίνο είλαη ηθαλφο γηα ηνλ Πνιχγλσην ηνπ 

Αγιανθψληνο λα γλσκνδνηεί πνηα απφ ηα έξγα ηνπ είλαη θαιά θαη πνηα φρη, ελψ γηα ηνπο 

άιινπο δσγξάθνπο δελ κπνξεί;» 

 ε απηφ ην απφζπαζκα ηνπ έξγνπ, θαηαξρήλ ν Πιάησλ ππελζπκίδεη πσο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνιιά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπ Οκήξνπ θαη ηνπ Ζζηφδνπ δελ ήηαλ θνηλά 

κεηαμχ ηνπο. κσο ζηελ αξραηφηεηα, ν κεξνο θαη ν Ζζίνδνο ππήξμαλ βαζχηαηα 

ζπλελσκέλνη ζηελ ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ θαη κηα απήρεζε απηήο ηεο ζρέζεσο ηνπο 

ήηαλ θαη ε αλεθδνηνινγηθή ηζηνξία πεξί ηεο ζπλαληήζεψο ηνπο ζηελ Υαιθίδα γηα έλαλ 

πνηεηηθφ αγψλα. Βέβαηα, ζε νξηζκέλεο ιεπηνκέξεηεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε πεξηγξαθήο 

νξηζκέλσλ κχζσλ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο θάπνηεο νκνηφηεηεο.
162
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 Παξάιιεια, φηαλ ν σθξάηεο εκθαλίδεηαη ιίγν πην θάησ λα θάλεη ιφγν γηα 

καληηθή κέζα ζην έξγν ηνπ Ζζηφδνπ, ππάξρεη αλαθξίβεηα. Καη απηφ θαζψο, κφλν ζην 

έξγν ηνπ ηειεπηαίνπ Έξγα θαη Ηκέξαη βιέπνπκε πσο αλαθέξεηαη ε καληηθή. 

 Πην θάησ ζρεηηθά κε ηε θξάζε «ἢ Ὅκεξνο πεξὶ ἄιισλ ηηλλ ιέγεη ἢ ὧλπεξ 

ζχκπαληεο νἱ ἄιινη πνηεηαί», κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα δηάθνξα ζέκαηα κε ηα 

νπνία αζρνιείηαη ν κεξνο, αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ θαη ηα ζρεηηθά κε ηα ηξία βαζίιεηα, 

δειαδή απηά ηεο γεο, ηνπ νπξαλνχ θαη ηνπ Άδνπ. ην πξψην αλήθνπλ νη πφιεκνη, νη 

άιιεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζρέζεηο, ππφ νπνηαλδήπνηε κνξθή, θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ζεψλ επίζεο ππφ νπνηλδήπνηε κνξθή.
163

 

 Αλαθνξηθά κε ηε θξάζε «πξὸο ἀιιήινπο ἀλζξψπσλ ἀγαζλ ηε θαὶ θαθλ», ν 

Πιάησλ θάλεη αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ εξψσλ νη νπνίνη έρνπλ ζηνλ κεγαιχηεξν 

βαζκφ αλεπηπγκέλεο ηηο αγαζέο ή ηηο θαθέο ζσκαηηθέο θαη εζηθέο δπλάκεηο.
164

 Αληίζηνηρα 

κε ην «ηδησηψλ» ν Πιάησλ δεκηνπξγεί κηα αληίζεζε θαη πξνο ην «αγαζψλ» θαη πξνο ην 

«δεκηνπξγψλ». Ζ ιέμε απηή έρεη πνιιέο ζεκαζίεο θαη νη νπνίεο ζπλήζσο θαζνξίδνληαη 

απφ ην επίζεην πξνο ην νπνίν αληηηίζεηαη. Γηα παξάδεηγκα, πξνο ην βαζηιεχο, έρεη ηελ 

έλλνηα «απιφο πνιίηεο»∙ πξνο ην ζηξαηεγφο «απιφο ζηξαηηψηεο», ελψ αληίζηνηρα πξνο 

ην πνηεηήο έρεη ηελ έλλνηα «πεδνγξάθνο».
165

 

 Δδψ, αληηηηζέκελε ε ιέμε πξνο ην αγαζψλ θαη θαθψλ, ζεκαίλεη ηνλ άλζξσπν κε 

ηνλ θνηλφ λνπ, ηνλ άλζξσπν ηνπ ιανχ, φπσο ήηαλ γηα παξάδεηγκα ν Θεξζίηεο ζηελ 

Ιιηάδα θαη ν Ίξνο ζηελ Οδύζζεηα. Αληηηηζέκελε δε ε ιέμε πξνο ην «δεκηνπξγψλ» 

ζεκαίλεη εθείλνλ, ην έξγν ηνπ νπνίνπ δελ αλαθέξεηαη νπσζδήπνηε ζηελ θνηλσλία (ή 

αθφκα θαη εθείλνλ πνπ δελ εξγάδεηαη θαζφινπ. Γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, απηφ ήηαλ ην 

ίδην). Αληίζηνηρα, ην «ηερληηψλ», είλαη ιέμε πνπ ζεκαίλεη εθείλνλ πνπ εξγάδεηαη γηα ην 

δήκν, εθείλνλ ηνπ νπνίνπ ε εξγαζία είλαη θνηλσληθφ ιεηηνχξγεκα θαη πνπ αλαθέξεηαη 

θαη αθνξά θαη ζηελ θνηλσλία θαη φρη κφλν ζην άηνκφ ηνπ. 

 Λίγν πην κεηά θαη ελ ζρέζε πξνο ηε θξάζε «θαὶ πεξὶ ζελ πξὸο ἀιιήινπο θαὶ 

πξὸο ἀλζξψπνπο ὁκηινχλησλ», θαη φπσο ήδε έρεη ηνληζηεί ιίγν πην πάλσ, νη ζρέζεηο 
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κεηαμχ ησλ ζεψλ θαη ησλ αλζξψπσλ αλήθνπλ ζην βαζίιεην ηεο γεο. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή νη ζενί ζηνλ κεξν, επηθνηλσλψληαο κε ηνπο αλζξψπνπο, θαηέξρνληαη πξνο 

απηνχο. Με άιια ιφγηα, θαηέξρνληαη πξνο ηε γε. 

 Δπίζεο, κε ηε θξάζε «θαὶ πεξὶ ηλ νὐξαλίσλ παζεκάησλ» ν Πιάησλ ελλνεί φζα 

ζπκβαίλνπλ ζην βαζίιεην ηνπ νπξαλνχ, φρη ηφζν δε, ηα δηάθνξα θπζηθά θαηλφκελα, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηελ αλαηνιή ή δχζε ηνπ ειίνπ, ηηο εθιείςεηο, ηηο θηλήζεηο αζηέξσλ θ.ι.π., 

φζν ηελ νπνηαδήπνηε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζεψλ επηθνηλσλία θαη ζε νπνηαδήπνηε 

κνξθή.  

 ηε ζπλέρεηα, κε ηε θξάζε: «ηί δὲ νἱ ἄιινη πνηεηαί; νὐ πεξὶ ηλ αὐηλ ηνχησλ;» 

ν Πιάησλ επηζεκαίλεη φηη ηα πνηήκαηα φισλ ησλ πνηεηψλ αλαθέξνληαη ζε έλα, αλ φρη ζε 

φια, απφ ηα ηξία πξναλαθεξφκελα βαζίιεηα θαη απφ ηα νπνία κε βάζε ηελ πιαζηηθφηεηα 

πνπ δηαθξίλεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, απνηειείηαη ν θφζκνο.
166

  

 Μεηά φηαλ ν Ίσλ ζα απαληήζεη ζε ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ σθξάηνπο φηη ν κεξνο 

είλαη πνιχ θαιχηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο πνηεηέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ, εθθξάδεηαη κηα αμηνινγηθή δηαπίζησζε ε νπνία εδψ 

είλαη αδηθαηνιφγεηε. Δδψ αο ζεκεησζεί φηη έρνπκε κηα ζχγθξηζε θαη ζπζρέηηζε ηνπ 

Οκήξνπ κε ηνπο άιινπο πνηεηέο, γηα λα δηαπηζησζεί ελ ηέιεη ε ηαπηφηεηα ησλ ζεκάησλ 

πνπ πξαγκαηεχνληαη θαη απηφο θαη νη άιινη. Απηφ ην ινγηθφ άικα φκσο εδψ, απφ 

ςπρνινγηθή άπνςε, δηθαηνινγείηαη απφ ηελ ηεξάζηηα απφζηαζε, ε νπνία ρσξίδεη ηνλ 

κεξν απφ ηνπο ππφινηπνπο πνηεηέο ζηελ ζθέςε ηνπ Ίσλνο.
167

 

 ηε ζπλέρεηα, κπνξνχκε λα δνχκε φηη κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν εξγν, νη ζέζεηο ηνπ 

σθξάηνπο, αλαθνξηθά κε ηελ πνίεζε, ζπλνςίδνληαη ζε έλα θνκκάηη (533d-535a) φπνπ ν 

θηιφζνθνο αλαθέξεη ηα εμήο: «Καὶ ὁξ, ὦ Ἴσλ, θαὶ ἔξρνκαί γέ ζνη ἀπνθαλνύκελνο ὅ κνη 

δνθεῖ ηνῦην εἶλαη. ἔζηη γὰξ ηνῦην ηέρλε κὲλνὐθ ὂλ παξὰ ζνὶ πεξὶ κήξνπ εὖ ιέγεηλ, ὃ 

λπλδὴ ἔιεγνλ, ζεία δὲ δύλακηο ἥ ζε θηλεῖ, ὥζπεξ ἐλ ηῆ ιίζῳ ἣλ Δὐξηπίδεο κὲλ Μαγληηλ 

ὠλόκαζελ, νἱ δὲ πνιινὶ Ἡξαθιείαλ. θαὶ γὰξ αὕηε ἡ ιίζνο νὐ κόλνλ αὐηνὺο ηνὺο 

δαθηπιίνπο ἄγεηηνὺο ζηδεξνῦο, ἀιιὰ θαὶ δύλακηλ ἐληίζεζη ηνῖο δαθηπιίνηο ὥζη’ αὖ 
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δύλαζζαη ηαὐηὸλ ηνῦην πνηεῖλ ὅπεξ ἡ ιίζνο, ἄιινπο [533e] ἄγεηλ δαθηπιίνπο, ὥζη’ ἐλίνηε 

ὁξκαζὸο καθξὸο πάλπ ζηδεξίσλ θαὶ δαθηπιίσλ ἐμ ἀιιήισλ ἤξηεηαη· πζη δὲ ηνύηνηο ἐμ 

ἐθείλεο ηο ιίζνπ ἡ δύλακηο ἀλήξηεηαη. νὕησ δὲ θαὶ ἡΜνῦζα ἐλζένπο κὲλ πνηεῖ αὐηή, δηὰ 

δὲ ηλ ἐλζέσλ ηνύησλ ἄιισλ ἐλζνπζηαδόλησλ ὁξκαζὸο ἐμαξηηαη. πάληεο γὰξ νἵ ηε ηλ 

ἐπλ πνηεηαὶ νἱ ἀγαζνὶ νὐθ ἐθ ηέρλεο ἀιι’ ἔλζενη ὄληεο θαὶ θαηερόκελνη πάληα ηαῦηα ηὰ 

θαιὰ ιέγνπζη πνηήκαηα, θαὶ νἱ κεινπνηνὶ νἱ ἀγαζνὶ ὡζαύησο, ὥζπεξ νἱ θνξπ [534a] 

βαληηληεο νὐθ ἔκθξνλεο ὄληεο ὀξρνῦληαη, νὕησ θαὶ νἱ κεινπνηνὶ νὐθ ἔκθξνλεο ὄληεο ηὰ 

θαιὰ κέιε ηαῦηα πνηνῦζηλ, ἀιι’ ἐπεηδὰλ ἐκβζηλ εἰο ηὴλ ἁξκνλίαλ θαὶ εἰο ηὸλ ῥπζκόλ, 

βαθρεύνπζη θαὶ θαηερόκελνη, ὥζπεξ αἱ βάθραη ἀξύνληαη ἐθ ηλ πνηακλ κέιη θαὶ γάια 

θαηερόκελαη, ἔκθξνλεο δὲ νὖζαη νὔ, θαὶ ηλ κεινπνηλ ἡ ςπρὴ ηνῦην ἐξγάδεηαη, ὅπεξ 

αὐηνὶ ιέγνπζη. ιέγνπζη γὰξ δήπνπζελ πξὸο ἡκο νἱ πνηεηαὶ ὅηη [534b] ἀπὸ θξελλ 

κειηξξύησλ ἐθ Μνπζλ θήπσλ ηηλλ θαὶ λαπλ δξεπόκελνη ηὰ κέιε ἡκῖλ θέξνπζηλ 

ὥζπεξ αἱ κέιηηηαη, θαὶ αὐηνὶ νὕησ πεηόκελνη· θαὶ ἀιεζ ιέγνπζη. θνῦθνλ γὰξ ρξκα 

πνηεηήο ἐζηηλ θαὶ πηελὸλ θαὶ ἱεξόλ, θαὶ νὐ πξόηεξνλ νἷόο ηε πνηεῖλ πξὶλ ἂλ ἔλζεόο ηε 

γέλεηαη θαὶ ἔθθξσλ θαὶ ὁ λνῦο κεθέηη ἐλ αὐηῶ ἐλῆ· ἕσο δ’ ἂλ ηνπηὶ ἔρῃ ηὸ θηκα, 

ἀδύλαηνο πο πνηεῖλ ἄλζξσπόο ἐζηηλ θαὶ ρξεζκῳδεῖλ. ἅηε νὖλ νὐ ηέρλῃ πνηνῦληεο θαὶ 

πνιιὰ ιέγνληεο θαὶ θαιὰ πεξὶ [534c] ηλ πξαγκάησλ, ὥζπεξ ζὺ πεξὶ κήξνπ, ἀιιὰ ζείᾳ 

κνίξᾳ, ηνῦην κόλνλ νἷόο ηε ἕθαζηνο πνηεῖλ θαιο ἐθ’ ὃ ἡ Μνῦζα αὐηὸλ ὥξκεζελ, ὁ κὲλ 

δηζπξάκβνπο, ὁ δὲ ἐγθώκηα, ὁ δὲ ὑπνξρήκαηα, ὁ δ’ ἔπε, ὁ δ’ ἰάκβνπο· ηὰ δ’ ἄιια θαῦινο 

αὐηλ ἕθαζηόο ἐζηηλ. νὐ γὰξ ηέρλῃ ηαῦηα ιέγνπζηλ ἀιιὰ ζείᾳ δπλάκεη, ἐπεί, εἰ πεξὶ ἑλὸο 

ηέρλῃ θαιο ἠπίζηαλην ιέγεηλ, θἂλ πεξὶ ηλ ἄιισλ ἁπάλησλ· δηὰ ηαῦηα δὲ ὁ ζεὸο 

ἐμαηξνύκελνο ηνύησλ ηὸλ λνῦλ ηνύηνηο ρξηαη ὑπεξέηαηο θαὶ [534d] ηνῖο ρξεζκῳδνῖο θαὶ 

ηνῖο κάληεζη ηνῖο ζείνηο, ἵλα ἡκεῖο νἱ ἀθνύνληεο εἰδκελ ὅηη νὐρ νὗηνί εἰζηλ νἱ ηαῦηα 

ιέγνληεο νὕησ πνιινῦ ἄμηα, νἷο λνῦο κὴ πάξεζηηλ, ἀιι’ ὁ ζεὸο αὐηόο ἐζηηλ ὁ ιέγσλ, δηὰ 

ηνύησλ δὲ θζέγγεηαη πξὸο ἡκο. κέγηζηνλ δὲ ηεθκήξηνλ ηῶ ιόγῳ Σύλληρνο ὁ Υαιθηδεύο, 

ὃο ἄιιν κὲλ νὐδὲλ πώπνηε ἐπνίεζε πνίεκα ὅηνπ ηηο ἂλ ἀμηώζεηελ κλεζζλαη, ηὸλ δὲ 

παίσλα ὃλ πάληεο ᾄδνπζη, ζρεδόλ ηη πάλησλ κειλ θάιιηζηνλ, ἀηερλο, ὅπεξ αὐηὸο 

ιέγεη, [534e] «εὕξεκά ηη Μνηζλ». ἐλ ηνύηῳ γὰξ δὴ κάιηζηά κνη δνθεῖ ὁ ζεὸο 

ἐλδείμαζζαη ἡκῖλ, ἵλα κὴ δηζηάδσκελ, ὅηη νὐθ ἀλζξώπηλά ἐζηηλ ηὰ θαιὰ ηαῦηα πνηήκαηα 

νὐδὲ ἀλζξώπσλ, ἀιιὰ ζεῖα θαὶ ζελ, νἱ δὲ πνηεηαὶ νὐδὲλ ἀιι’ ἢ ἑξκελο εἰζηλ ηλ ζελ, 

θαηερόκελνη ἐμ ὅηνπ ἂλ ἕθαζηνο θαηέρεηαη. ηαῦηα ἐλδεηθλύκελνο ὁ ζεὸο ἐμεπίηεδεο δηὰ 
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ηνῦ θαπινηάηνπ [535a] πνηεηνῦ ηὸ θάιιηζηνλ κέινο ᾖζελ· ἢ νὐ δνθ ζνη ἀιεζ ιέγεηλ, 

ὦ Ἴσλ;» 

 Δδψ βιέπνπκε πσο εξκελεχεηαη ε πλεπκαηηθή επελέξγεηα ηνπ πνηεηή, ν νπνίνο 

δηακέζνπ ηνπ ξαςσδνχ ή θαη άιισλ θηάλεη σο ηνλ αθξναηή ή ηνλ ζεαηή. Καη 

παξνκνηάδεηαη κε ηελ ειθηηθή επελέξγεηα ηνπ καγλήηε. Απηή ε δχλακε αζθείηαη ζε κηα 

νιφθιεξε ζεηξά πξαγκάησλ απφ ηα νπνία ην θαζέλα ηελ δέρεηαη θαη ηελ δηαρέεη κεηά 

παξαπέξα.
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 Δδψ παξάιιεια, είλαη ελδεηθηηθφ φηη ν Πιάησλ ζαλ πξψηε πεγή ηεο πνηεηηθήο 

ελέξγεηαο αλαγλσξίδεη ηελ Μνχζα, απφ ηελ νπνία εθπνξεχεηαη ε ζεία δχλακε, ε 

θηλεηήξηα δχλακε, κε άιια ιφγηα, ηνπ ξαςσδνχ. Ζ Μνχζα είλαη απηή ε νπνία θαζηζηά 

έλζενπο ηνπο πνηεηέο θαη έπεηηα κε ην έξγν απηψλ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε 

ελζνπζηαζκνχ θαη νη ξαςσδνί θαη κε ηελ απαγγειία ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ ζπλέρεηα νη 

αθξναηέο. Ζ πλεπκαηηθή απηή ζπλαιιειία πνηεηψλ, ξαςσδψλ θαη αθξναηψλ, αιιά θαη 

άιισλ δηακέζσλ, εθθξάδεηαη πάιη θαη κε ζπκπιεξσκαηηθή απαξίζκεζή ηεο ζε άιιν 

ρσξίν ηνπ θεηκέλνπ πην θάησ. 

 πγθεθξηκέλα ζην ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ 535e-536c, δηαβάδνπκε ραξαθηεξηζηηθά: 

«νἶζζα νὖλ ὅηη νὗηφο ἐζηηλ ὁ ζεαηὴο ηλ δαθηπιίσλ ὁ ἔζραηνο, ὧλ ἐγὼ ἔιεγνλ ὑπὸ ηο 

Ἡξαθιεηψηηδνο ιίζνπ ἀπ  ἀιιήισλ ηὴλ δχλακηλ ιακβάλεηλ; ὁ δὲ κέζνο ζὺ ὁ [536a] 

ῥαςῳδὸο θαὶ ὑπνθξηηήο, ὁ δὲ πξηνο αὐηὸο ὁ πνηεηήο: ὁ δὲ ζεὸο δηὰ πάλησλ ηνχησλ 

ἕιθεη ηὴλ ςπρὴλ ὅπνη ἂλ βνχιεηαη ηλ ἀλζξψπσλ, ἀλαθξεκαλλὺο ἐμ ἀιιήισλ ηὴλ 

δχλακηλ. θαὶ ὥζπεξ ἐθ ηο ιίζνπ ἐθείλεο ὁξκαζὸο πάκπνιπο ἐμήξηεηαη ρνξεπηλ ηε θαὶ 

δηδαζθάισλ θαὶ ὑπνδηδαζθάισλ, ἐθ πιαγίνπ ἐμεξηεκέλσλ ηλ ηο Μνχζεο 

ἐθθξεκακέλσλ δαθηπιίσλ. θαὶ ὁ κὲλ ηλ πνηεηλ ἐμ ἄιιεο Μνχζεο, ὁ δὲ ἐμ ἄιιεο 

ἐμήξηεηαη—ὀλνκάδνκελ δὲ αὐηὸ θαηέρεηαη, ηὸ δέ [536b] ἐζηη παξαπιήζηνλ: ἔρεηαη γάξ—

ἐθ δὲ ηνχησλ ηλ πξψησλ δαθηπιίσλ, ηλ πνηεηλ, ἄιινη ἐμ ἄιινπ αὖ ἠξηεκέλνη εἰζὶ 

θαὶ ἐλζνπζηάδνπζηλ, νἱ κὲλ ἐμ ξθέσο, νἱ δὲ ἐθ Μνπζαίνπ: νἱ δὲ πνιινὶ ἐμ κήξνπ 

θαηέρνληαί ηε θαὶ ἔρνληαη. ὧλ ζχ, ὦ Ἴσλ, εἷο εἶ θαὶ θαηέρῃ ἐμ κήξνπ, θαὶ ἐπεηδὰλ κέλ 

ηηο ἄιινπ ηνπ πνηεηνῦ δῃ, θαζεχδεηο ηε θαὶ ἀπνξεῖο ὅηη ιέγῃο, ἐπεηδὰλ δὲ ηνχηνπ ηνῦ 
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πνηεηνῦ θζέγμεηαί ηηο κέινο, εὐζὺο ἐγξήγνξαο θαὶ ὀξρεῖηαί ζνπ ἡ ςπρὴ θαὶ εὐπνξεῖο ὅηη 

[536c] ιέγῃο: νὐ γὰξ ηέρλῃ νὐδ  ἐπηζηήκῃ πεξὶ κήξνπ ιέγεηο ἃ ιέγεηο, ἀιιὰ ζείᾳ κνίξᾳ 

θαὶ θαηνθσρῆ, ὥζπεξ νἱ θνξπβαληηληεο ἐθείλνπ κφλνπ αἰζζάλνληαη ηνῦ κέινπο ὀμέσο ὃ 

ἂλ ᾖ ηνῦ ζενῦ ἐμ ὅηνπ ἂλ θαηέρσληαη, θαὶ εἰο ἐθεῖλν ηὸ κέινο θαὶ ζρεκάησλ θαὶ ῥεκάησλ 

εὐπνξνῦζη, ηλ δὲ ἄιισλ νὐ θξνληίδνπζηλ: νὕησ θαὶ ζχ, ὦ Ἴσλ, πεξὶ κὲλ κήξνπ ὅηαλ 

ηηο κλεζζῆ, εὐπνξεῖο, πεξὶ δὲ ηλ ἄιισλ ἀπνξεῖο.» 

 Δδψ ελ πξνθεηκέλσ, ζαλ πξσηαξρηθή πεγή γεληθφηεξα ηεο πνηεηηθήο έκπλεπζεο 

ζεσξείηαη ν ζεφο θαη έπεηηα αθνινπζεί ε Μνχζα. Γίλεηαη ε εληχπσζε φηη γηα ηνλ 

Πιάησλα εδψ ζεφο θαη Μνχζα ηαπηίδνληαη. Άιισζηε παξνπζηάδεηαη ζε απηφ ην 

απφζπαζκα θαη έλα πιήζνο «ρνξεπηλ ηε θαὶ δηδαζθάισλ θαὶ ὑπνδηδαζθάισλ», νη 

νπνίνη εκθαλίδνληαη ζε κηα πιαγηαζηηθή ζπλάξηεζε πξνο ηελ επζχγξακκε πλεπκαηηθή 

ζπλαιιειία ησλ πνηεηψλ, ξαςσδψλ θαη ησλ αθξναηψλ.
169

 Άξα θαη απηνί ζεσξνχληαη 

πξνζδηνξηζκέλνη απφ ηελ πνηεηηθή ελέξγεηα πνπ εθπνξεχεηαη απφ ην ζείνλ, δειαδή ηελ 

Μνχζα, αιιά κφλν έκκεζα, ζαλ βνεζεηηθά ζηνηρεία θαη φρη θχξηα ζην πλεπκαηηθφ 

ιεηηνχξγεκα πνπ απνηειεί ε πνίεζε. 

 χκθσλα θαη κε απηήλ ηελ εηθνληθή έθθξαζε γηα ηελ πνίεζε θαη ηδηαίηεξα γηα ηε 

ζρέζε ησλ πνηεηψλ πξνο ηε Μνχζα, δηαηππψλεηαη ήδε ν αθνξηζκφο πνπ ζπλαληνχκε ζην 

πξναλαθεξφκελν ρσξίν 533e («πάληεο γὰξ νἵ ηε ηλ ἐπλ πνηεηαὶ νἱ ἀγαζνὶ νὐθ ἐθ 

ηέρλεο ἀιι’ ἔλζενη ὄληεο θαὶ θαηερόκελνη πάληα ηαῦηα ηὰ θαιὰ ιέγνπζη πνηήκαηα, θαὶ νἱ 

κεινπνηνὶ νἱ ἀγαζνὶ ὡζαύησο»). Με άιια ιφγηα, νη επηθνί θαη νη ιπξηθνί πνηεηέο, αιιά 

θαη πάιη φζνη πξαγκαηηθά αμίδνπλ (γη΄απηφ εδψ ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε 

ιέμε «αγαζφο») δεκηνπξγνχλ ηα σξαία πνηήκαηα, αιιά φρη ιφγσ ηερληθήο θαηάξηηζεο, 

αιιά επεηδή βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζενιεςίαο θαη εηδηθφηεξα ζε θαηάζηαζε θαηνρήο 

ηεο ςπρήο ηνπο απφ ηε Μνχζα. 

 Καη φζν βξίζθνληαη κάιηζηα ζε ηέηνηα θαηάζηαζε κνπζνιεςίαο θαη κάιηζηα 

αθφκα θαη νη άμηνη ιπξηθνί πνηεηέο, δελ είλαη εχθξνλεο, αιιά κνηάδνπλ κε ηνπο 

θνξπβαληηψληεο θαη ηηο Βάθρεο (ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηε δηνλπζηαθή ιαηξεία). Τπφ απηφ 

ην πξίζκα, ε δεκηνπξγηθή δηάζεζε θαη ελέξγεηα ησλ πνηεηψλ εκθαλίδεηαη θαη 
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εξκελεχεηαη σο ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ αξκνλία θαη ην ξπζκφ θαη νη ίδηνη πεξηέξρνληαη ζε 

κηα ηειείσο νξγηαζηηθή θαηάζηαζε. Ο ινγηζκφο εδψ πηα έρεη ζηγεζεί θαη ην πάζνο 

ηαπηφρξνλα θέξλεη κπζηηθνχο νξακαηηζκνχο. Καη επηθπξψλεηαη ζαλ εθθξαζηηθή ηεο 

αιήζεηαο ε θξαζενινγία θάπνησλ πνηεηψλ γηα ηε κπζηηθή πξνέιεπζε ησλ πεξηερνκέλσλ 

ηνπ έξγνπ («ἐθ Μνπζλ θήπσλ ηηλλ θαὶ λαπλ») κε ηνλ παξαιιειηζκφ ηνπο κε ηηο 

κέιηζζεο. 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8
Ο

  

Η ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΧΝΙΚΗ 

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΟΙΗΗ 

 

Ζ ζέζε ηνπ Πιάησλνο γηα ηελ πνίεζε σζηφζν είλαη θαλεξφ πσο απφ λσξίο 

ζπλάληεζε ζζελαξέο αληηζηάζεηο. Γξήγνξα κεηά απφ ηελ έθθξαζε απηψλ ησλ ζέζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ πνίεζε θαη ηε ζέζε ή θαη κε ζέζε (φπσο γίλεηαη εδψ αληηιεπηφ ελ 

πξνθεηκέλσ) πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ζε έλα ηδεαηφ θνηλσληθφ ζρήκα θαη νηθνδφκεκα, 

ππήξμαλ αληηδξάζεηο θαη απαληήζεηο. Απηφ γίλεηαη άκεζα θαλεξφ απφ ηε ζέζε πνπ έρεη ν 

Αξηζηνηέιεο γηα ηελ πνίεζε ζην έξγν ηνπ Πνηεηηθή . 

 Ζ ηειεπηαία απνηειεί κέξνο ησλ ιεγφκελσλ αθξνακαηηθψλ έξγσλ ηνπ 

Αξηζηνηέινπο, ησλ έξγσλ εθείλσλ δειαδή ζηα νπνία εκπεξηέρνληαη παξαδφζεηο θαη 

καζήκαηα πνπ είρε θάλεη γεληθφηεξα γηα ην ζέκα απηφ ν ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο. πσο 

άιισζηε είλαη γλσζηφ δελ είρε ππνζηεί θακηά δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί. Γη' 

απηφ θαη ν αλαγλψζηεο δηαβάδνληαο ην θείκελν, αληηιακβάλεηαη απφ ηελ αξρή πσο απηφ 

είλαη γεκάην βξαρπινγίεο, αζάθεηεο σο πξνο ηελ δηαηχπσζε κεξηθέο θνξέο, αληζφηεηεο 

σο πξνο ηα επηκέξνπο ζέκαηα, ελψ είλαη αηζζεηή θαη ε αλσκαιία ζηελ δηάηαμε ηεο χιεο. 

ια απηά είλαη παξάγνληεο πνπ πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο δπζθνιίεο ζηελ πξνζέγγηζε θαη 

θαηαλφεζε ηεο  κνλαδηθήο ζε αμία πξαγκαηείαο γηα ηελ αηζζεηηθή ηεο ηξαγσδίαο.
170

 

 Καζψο ήδε έρεη γίλεη ιφγνο  φηη ε Πνηεηηθή απνηειεί έλα είδνο απάληεζεο πξνο 

ηνλ Πιάησλα θαη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ πνίεζε, κπνξεί λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν απνηειεί κηα εθιεθηηθή ζχλζεζε. Δπηδηψθεηαη δειαδή φζν είλαη 

δπλαηφλ λα αλαηξαπεί ε ππνηηκεηηθή ζηάζε ηνπ Πιάησλνο απέλαληη ζηελ πνίεζε θαη ε 

νπνία αλαθέξεηαη θαη ζην γλσζηηθφ θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ πεδίν θαη εζηηάδεηαη ζηα 

εμήο θχξηα ζεκεία:  
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Α) Σα αηζζεηά φληα είλαη κηκήκαηα, είδσια ησλ ηδεψλ, πνπ είλαη ε αιεζηλή νπζία ησλ 

πξαγκάησλ, ε κφλε απνδεθηή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ηξαγσδία σο κίκεζηο θαη 

αλαπαξάζηαζηο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ είλαη κίκεζηο κηκήζεσο, φπσο εηπψζεθε 

άιισζηε θαη πην πάλσ, ελψ ν πνηεηήο παξνπζηάδεηαη σο κηκεηήο ησλ αηζζεηψλ 

πξαγκάησλ, ηα νπνία είλαη κηκήκαηα ησλ ηδεψλ.  

Β) Δπίζεο, φπσο θάλεθε θαη ζηα θεθάιαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο 

πνίεζεο απφ ηνλ Πιάησλα ζηελ Πνιηηεία, ν πνηεηήο είλαη έλα άηνκν πνπ δηεγείηαη 

αλήζηθεο θαη αλφζηεο πξάμεηο, νη νπνίεο κάιηζηα αθνξνχλ ζενχο θαη ήξσεο, κε άιια 

ιφγηα, πξφζσπα κέζα απφ ηνπο κχζνπο πνπ ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα θαηαζηνχλ 

ππφδεηγκα γηα ηνπο λένπο σο πξνο ηελ αξεηή θαη ηειηθά θαηαιήγνπλ λα είλαη 

παξαδείγκαηα εζηθήο εμαρξείσζεο. 

Γ) Ζ πνίεζε επίζεο δηεγείξεη ηα πάζε, φπσο αλέθεξε πην πάλσ ν Πιάησλ θαη εμνηθεηψλεη 

ηνπο αλζξψπνπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο λένπο λα παξαζχξνληαη απφ ηηο άινγεο επηζπκίεο ηνπο 

αληί λα θπξηαξρνχλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο παξνξκήζεηο ηνπο. 

 Ο Αξηζηνηέιεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, φηαλ νξίδεη ηελ ηξαγηθή πνίεζε σο 

κίκεζηλ, δειαδή κηκεηηθή ηέρλε, αθνινπζεί ηνλ Πιάησλα εζθεκκέλα. Απφ απηφλ έρεη 

παξαιάβεη ηνλ φξν θαη ηελ έλλνηα ηεο κηκήζεσο. Δληνχηνηο, επηρεηξεί λα πξνζδψζεη κηα 

ινγηθή ελφηεηα θαη απζππαξμία ζηελ κηκεηηθή δηαδηθαζία θαη κηα λέα επεξγεηηθή 

δηάζηαζε, ε νπνία είλαη δηακεηξηθά αληίζεηε απφ εθείλελ πνπ έδσζε κέζα απφ ηα 

θείκελά ηνπ ν Πιάησλ. Απηή ε λέα ηειείσο δηαθνξεηηθή δηάζηαζε αθνξά ηελ επελέξγεηα 

ηεο ηξαγσδίαο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ ζεαηψλ. 

 Ζ λέα ζεκαζία ηεο ζεαηξηθήο θαζάξζεσο ηελ νπνία εηζάγεη ε Πνηεηηθή, κε άιια 

ιφγηα ε ηδέα πεξί αηζζεηηθήο απνιαχζεσο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ηζνξξνπίαο κέζα απφ 

ηελ πινθή θαη ηελ θαηάιεμε ησλ ηζηνξηψλ, έηζη φπσο ηηο πξαγκαηεχνληαη νη ηξαγηθνί 

πνηεηέο, είλαη ε πεηζηηθή απάληεζε ζηε ζέζε ηνπ Πιάησλνο γηα ηελ αξλεηηθή επίδξαζε 

ηεο ηξαγσδίαο ζηνλ ςπρηζκφ ησλ ζεαηψλ. Ζ επηθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο κηκήζεσο, ηεο εγέξζεσο ησλ ηξαγηθψλ αηζζεκάησλ θαη ηεο θαζάξζεσο 

είλαη απφξξνηα ηεο ζέζεσο ηνπ Αξηζηνηέινπο έλαληη ηεο πιαησληθήο άπνςεο.
171
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Αξηζηνηέιεο εδψ είλαη απαιιαγκέλνο απφ ηελ παηδεπηηθή ζθνπηκφηεηα ηνπ Πιάησλνο 

θαη πεηπραίλεη λα αμηνινγήζεη θαη λα αλαιχζεη αληηθεηκεληθά ηε ιεηηνπξγία (κε ηε 

κίκεζηλ) θαη ηελ επίδξαζε (κε ηελ θάζαξζηλ) ηνπ ηειεηφηεξνπ πνηεηηθνχ είδνπο, δειαδή 

ηεο ηξαγσδίαο. 

 Δδψ αο ζεκεησζεί φηη απηή ε πξνζέγγηζε ηνπ Αξηζηνηέινπο, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

Πιάησλα, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ζεηηθηζηηθή κέζνδν πνπ αθνινπζεί γεληθφηεξα ν 

ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ επηζηεηνχ. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν 

φηη ε ηξαγηθή πνίεζε, φπσο θαη ηα έκβηα φληα πνπ εμεηάδνληαη ζηα θπζηθά ηνπ 

ζπγγξάκαηα, δηαηξείηαη ζε είδε θαη κφξηα, «θαηά ην πνζφλ» θαη «θαηά ην πνηφλ». Με 

αλάινγε ρξήζε αλαιπηηθψλ ζρεκάησλ δηαθξίλεηαη ην «θαζφινπ» απφ ην «επί κέξνπο» 

θαη ην «απινχλ» απφ ην «ζχλζεηνλ», φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηα έξγα ηνπ 

Αξηζηνηέινπο γηα ηε ινγηθή. 

 Σελ ίδηα ζηηγκή, ε κίκεζηο, ε αλαπαξάζηαζηο ησλ ηειείσλ θαη ζπνπδαίσλ 

πξάμεσλ, δελ είλαη κηα απιή πξνζπάζεηα γηα αλαπαξαγσγή θαη αληηγξαθή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά κηα δεκηνπξγηθή πξάμε. Απηή ε πξάμε δε, αληηηίζεηαη ζε φ,ηη 

είλαη εμσπξαγκαηηθφ, θαληαζηηθφ θαη αδχλαην, φ,ηη είλαη αληίζεην πξνο ην «εηθφο θαη ην 

αλαγθαίνλ». Οη πξάμεηο πνπ αλαπαξίζηαληαη κε ηελ ηξαγηθή κίκεζηλ δξακαηνπνηνχληαη 

κε ηξφπν αιεζνθαλή θαη πεηζηηθφ.
172

  

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο ηνλίδεη ν Αξηζηνηέιεο, φηη κέζα απφ ηε κηκεηηθή 

δηαδηθαζία ζηελ ηξαγσδία αλαπαξίζηαηαη θάηη απφ ηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο. Απηά ηα 

ζηνηρεία έρνπλ ζπλνρή θαη παξάιιεια αμία, θαζψο νδεγνχλ ην ζεαηή ζηε κέζεμε ηεο 

ζεαηξηθήο πξάμεο. Απηφ γίλεηαη ράξε ζηελ αιεζνθάλεηα θαη ηελ πεηζηηθφηεηα ησλ 

δξσκέλσλ. Έηζη, ε κίκεζηο ησλ θαζνιηθψλ αξρψλ ηεο δσήο επηηπγράλεη λα θαζίζηαηαη 

γεληθφηεξα ε ηξαγσδία θαη ε πνίεζε θάηη ην πνιχ πην θηινζνθηθφ θαη ζπνπδαφηεξν ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ ηζηνξία, φπσο ηνλίδεη κέζα ζηελ Πνηεηηθή ν Αξηζηνηέιεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηξαγσδία αλαπαξηζηά ηηο δηαρξνληθέο θαη αηψληεο αμίεο, 

ελψ ε ηζηνξία επηθεληξψλεηαη ζην θαζ' εθαζηνλ, δειαδή ζην αηνκηθφ θαη μερσξηζηφ 

γεγνλφο κέζα απφ ηελ αλζξψπηλε πνξεία ζην ρξφλν. 
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 Με άιια ιφγηα, ν Αξηζηνηέιεο δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα, φηαλ θάλεη ιφγν γηα 

ηξαγσδία θαη πνίεζε, ζηα «θαζφινπ» πνπ απηή εθθξάδεη θαη εδψ ζα ιέγακε φηη έγθεηηαη 

ν ππξήλαο ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπ απφ ηνλ Πιάησλα. Σαπηίδνληαο ν Αξηζηνηέιεο ηελ 

ηξαγηθήλ κίκεζηλ κε ηελ έθθξαζε ησλ «θαζφινπ», ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο 

αλζξψπηλεο ππάξμεσο, απαληά ζηνλ Πιάησλα θαη ζηελ απφξξηςε ηεο πνηήζεσο. Ζ 

ηξαγσδία ππφ απηφ ην πξίζκα δελ απέρεη σο «ηξίηνλ απ' αιεζείαο», νχηε είλαη θάηη πνπ 

βξίζθεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηελ ήξεκε θηινζνθηθή ζθέςε.
173

 Ζ ηξαγηθή πνίεζε απνηειεί 

ηελ ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία δελ πξνθαιεί αηζζήκαηα 

αλαηξεπηηθά ηεο ςπρνπλεπκαηηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνχ πνιίηε, φπσο ππνζηεξίδεη ν 

Πιάησλ, αιιά εγείξεη ηα επεξγεηηθά αηζζήκαηα ηνπ ειένπ θαη ηνπ θφβνπ, πνπ νδεγνχλ 

ζηελ ιπηξσηηθή επίδξαζε ηεο θαζάξζεσο. 

 Με βάζε απηήλ ηελ άξξεθηε ζχλδεζε ηεο πνίεζεο κε ηα «θαζφινπ», γηα ηνλ 

Αξηζηνηέιε, ε ηέρλε γεληθά (επηζηήκε) θαη ε Πνηεηηθή εηδηθά (ε πνίεζε σο ηέρλε), 

δηαθξίλεηαη απφ ηελ εκπεηξία, γηαηί έρεη απηφ ην πξναλαθεξφκελν θαζφινπ σο 

αληηθείκελφ ηεο. Απνδεηθλχεη ινηπφλ, φηη ε πνίεζε, φπσο θαη θάζε ηέρλε, έρεη σο 

αληηθείκελφ ηεο θάηη ην κφληκν θαη θαζνιηθφ, φρη ηα πξφζθαηξα,  θζαξηά θαη αηζζεηά. 

Έρεη λα αθνινπζήζεη λφκνπο αληηθεηκεληθνχο, ππάγεηαη ζε νξηζκέλνπο ινγηθνχο θαλφλεο 

πνπ είλαη επηδεθηηθνί επηζηεκνληθήο ζπζηεκαηνπνηήζεσο.
174

 

 Ο πνηεηήο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ελεξγεί κε βάζε αλεμέιεγθηεο εκπλεχζεηο 

ηεο ζηηγκήο θαη νχηε αθήλεηαη λα παξαζπξζεί απφ ην ράνο ησλ εμσηεξηθψλ εληππψζεσλ 

ή ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ παξνξκήζεσλ. ε απηφ ην ράνο εηζάγεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ 

ηάμε θαη ην ιφγν, εηζάγεη λφεκα θαη αληηθεηκεληθνχο λφκνπο θαη δεκηνπξγεί κέζα απφ ην 

ζσξφ ησλ αλζξψπηλσλ αηζζεκάησλ, παζεκάησλ θαη πξάμεσλ έλαλ θφζκν. 

 Γηα ηελ ηειεπηαία ππάξρνπλ δχν παξαηεξήζεηο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο θαηαιήγεη 

ζην ζπκπέξαζκα φηη κε ηελ αξηζηνηειηθή «θάζαξζηλ», ε ηξαγσδία ηειηθά επηδξά ζεηηθά 

ζην ζεαηή. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο απφ ηε κηα κεξηά ε εκπεηξία ηεο ηξαγσδίαο κε ηελ 

θάζαξζηλ αλαθνπθίδεη απφ ηελ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, ηελ νπνία πξνθαιεί ε 

κίκεζηο θαη απνδεζκεχεη ηα αηζζήκαηα. ε απηφ ην πιαίζην, ε θάζαξζηο ιεηηνπξγεί θαη 
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εθδειψλεηαη σο αλαθνχθηζε πξνεξρφκελε απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εθηφλσζε θαη 

ζπλδέεηαη κε ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε ηνπ δξακαηηθνχ ιφγνπ, ην νπνίν βηψζεθε κε ηελ 

κίκεζηλ. 

 Αο ζεκεησζεί φηη ε κία απφ απηέο ηηο δχν παξαηεξήζεηο, ε νπνία ηαπηφρξνλα 

απνηειεί θαη ηελ παιαηφηεξε εξκελεία, είλαη φηη ε θάζαξζηο απνηειεί επίδξαζε 

πξσηίζησο εζηθή: παξφιν πνπ ζπρλά κέζα απφ ηηο ππνζέζεηο ησλ έξγσλ έρνπκε ηελ 

έθθξαζε παζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζπκηθφλ κέξνο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, 

εληνχηνηο απηά ηα πάζε εμεπγελίδνληαη, κεηαηξέπνληαη ζε αξεηέο θαη έηζη αληίζηνηρα ν 

ζεαηήο βειηηψλεηαη. Καη απηφ ζπκβαίλεη, αθνχ απειεπζεξψλεηαη απφ ηελ ππεξβνιή ησλ 

ηξαγηθψλ ζπγθηλήζεσλ. 

 Ζ άιιε παξαηήξεζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην φηη ε ζεκαζία ηνπ φξνπ είλαη 

ηαηξηθή. εκαίλεη ηελ απειεπζέξσζε απφ ηελ έληνλε ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε, ραιάξσζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία 

θαη ζηαζεξφηεηα, λα επηηπγράλεηαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή «ζεξαπεία». Γηα παξάδεηγκα, 

φπσο απηνί νη νπνίνη βξίζθνληαη ππφ ηελ επήξεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο εθζηάζεσο κε ηελ 

επίδξαζε έληνλεο κνπζηθήο θαηαθέξλνπλ λα βξεζνχλ ζε θαηάζηαζε ραιαξψζεσο θαη 

αλαθνχθηζεο, δειαδή ζαλ λα έρνπλ ππνζηεί ηαηξηθή ζεξαπεία θαη θαζαξκφ, κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, θαη ε ηξαγσδία κε ηελ θάζαξζηλ επελεξγεί επεξγεηηθά ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ ζεαηψλ, ε νπνία έρεη θνξηηζζεί κε ηελ έγεξζηλ ηνπ ειένπ θαη ηνπ θφβνπ.  

 Απηέο νη ζέζεηο γηα ηελ θάζαξζηλ κπνξνχλ πέξα απφ ην έξγν ηεο Πνηεηηθήο λα 

αληρλεπζνχλ θαη ζε ρσξία κέζα απφ ην έξγν ηνπ Αξηζηνηέινπο Πνιηηηθά. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην ρσξίν 8, 1341a 21-24 ιέεη πσο: «ὅζα πνηήζεη αὐηλ ἀθξναηὰο ἀγαζνὺο 

ἢ ηο κνπζηθο παηδείαο ἢ ηο ἄιιεο: ἔηη δὲ νὐθ ἔζηηλ ὁ αὐιὸο ἠζηθὸλ ἀιιὰ κιινλ 

ὀξγηαζηηθφλ, ὥζηε πξὸο ηνὺο ηνηνχηνπο αὐηῶ θαηξνὺο ρξεζηένλ ἐλ νἷο ἡ ζεσξία 

θάζαξζηλ κιινλ δχλαηαη ἢ κάζεζηλ» θαη αληίζηνηρα ζην ρσξίν 1342a 8-18: « θαὶ γὰξ 

ὑπὸ ηαχηεο ηο θηλήζεσο θαηνθψρηκνί ηηλέο εἰζηλ, ἐθ ηλ δ  ἱεξλ κειλ ὁξκελ 

ηνχηνπο, ὅηαλ ρξήζσληαη ηνῖο ἐμνξγηάδνπζη [10] ηὴλ ςπρὴλ κέιεζη, θαζηζηακέλνπο 

ὥζπεξ ἰαηξείαο ηπρφληαο θαὶ θαζάξζεσο: ηαὐηὸ δὴ ηνῦην ἀλαγθαῖνλ πάζρεηλ θαὶ ηνὺο 

ἐιεήκνλαο θαὶ ηνὺο θνβεηηθνὺο θαὶ ηνὺο ὅισο παζεηηθνχο, ηνὺο ἄιινπο θαζ  ὅζνλ 

ἐπηβάιιεη ηλ ηνηνχησλ ἑθάζηῳ, θαὶ πζη γίγλεζζαί ηηλα θάζαξζηλ θαὶ θνπθίδεζζαη [15] 
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κεζ  ἡδνλο. ὁκνίσο δὲ θαὶ ηὰ κέιε ηὰ πξαθηηθὰ παξέρεη ραξὰλ ἀβιαβ ηνῖο ἀλζξψπνηο: 

δηὸ ηαῖο κὲλ ηνηαχηαηο ἁξκνλίαηο θαὶ ηνῖο ηνηνχηνηο κέιεζηλ ζεηένλ ηνὺο ηὴλ ζεαηξηθὴλ 

κνπζηθὴλ κεηαρεηξηδνκέλνπο ἀγσληζηάο». 

 Με ηα παξαπάλσ ρσξία, ηνλίδεηαη απφ ηνλ καζεηή ηνπ Πιάησλνο, ην κεγάιν 

ηαγεηξίηε θηιφζνθν, φηη λαη φλησο ε κνπζηθή θαη ε πνίεζε πνιιέο θνξέο κπνξεί λα 

αλαθηλνχλ κέζα ζηελ αλζξψπηλε ςπρή αηζζήκαηα νξγηαζηηθά, αηζζήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζπκηθφ κέξνο ηεο ςπρήο αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά σζηφζν, έξρεηαη ε 

θάζαξζε. Απηφ γηα παξάδεηγκα, δελ γίλεηαη εθηθηφ κε εθείλα ηα ηεξά κέιε (φπσο 

αλαθέξεη ν ίδηνο ζην ρσξίν 1342a 8-18), δειαδή ηα ζξεζθεπηηθά ηξαγνχδηα, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ σο έλα είδνο ηαηξείαο, θαξκάθνπ γηα φινπο εθείλνπο πνπ θαηαιακβάλνληαη 

απφ ζπλαηζζήκαηα, φπσο ν έιενο, ν θφβνο θαη ην πάζνο;  

 Με άιια ιφγηα, ε αξηζηνηειηθή πξνζέγγηζε δελ είλαη κνλνθφκκαηε θαη ηφζν 

απφιπηε φζν απηή ηνπ Πιάησλνο. Αλακθίβνια ππάξρεη θαη ην έληνλν ζπλαηζζεκαηηθφ 

ζηνηρείν πνιιέο θνξέο ζηνλ θφζκν ησλ πνηεηψλ. Καη φκσο. Γελ είλαη ν παληνηηλφο 

θαλφλαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηζρχεη κηα ηζνξξνπία θαηά ηελ νπνία ην νξγηαζηηθφ 

ζηνηρείν, ην ζηνηρείν ηνπ πάζνπο θηλείηαη ρέξη-ρέξη κε ηελ ηειηθή θάζαξζε, ε νπνία είλαη 

θαη ν βαζηθφο ζηφρνο γηα παξάδεηγκα ηεο ηξαγσδίαο. Καη έλαο ηέηνηνπ είδνπο 

ζπλδπαζκφο ελ ηέιεη είλαη πνπ πξνζδίδεη ζε θαηλφκελα φπσο ε πνίεζε θαη ε ηξαγσδία, 

ηελ πιεξφηεηα, ζηνηρείν πνπ ηελ θαηαμηψλεη σο πξνο ηελ παηδεπηηθή ηεο ζεκαζία ζηελ 

δσή ησλ αλζξψπσλ. 

 Γεληθφηεξα, γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, φπσο ζεκεηψλεη θαη ν πθνπηξήο, ν φξνο 

Πνηεηηθή είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλνο κε ηελ πνίεζε θαζαπηή, ε νπνία γηα ην ηαγεηξίηε 

θηιφζνθν ζεκαίλεη φ, ηη θαη ην πνίεκα. Πνιιέο θνξέο, ε πνίεζε εδψ κπνξεί λα 

εκθαλίδεηαη κε ηελ αθεξεκέλε ηεο ζεκαζία ( κε άιια ιφγηα, γεληθφηεξα κηα κνξθή 

Σέρλεο) θαη απφ ηελ άιιε, κπνξεί λα έρεη κηα πην ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία, θαζψο 

ζεσξείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε δεκηνπξγία. Ζ ρξήζε ηεο ιέμεσο Πνηεηηθή πξνο δήισζε ηεο 

πεξί πνηήζεσο ζεσξίαο, είλαη κάιινλ κεηαγελέζηεξε θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ ιαηηληθή 

γιψζζα. Καη γη' απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, ν ηίηινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζηνηειηθνχ 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=meq%27&la=greek&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28donh%3Ds&la=greek&prior=meq'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28moi%2Fws&la=greek&prior=h(donh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&prior=o(moi/ws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Flh&la=greek&prior=ta/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&prior=me/lh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praktika%5C&la=greek&prior=ta/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pare%2Fxei&la=greek&prior=praktika/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xara%5Cn&la=greek&prior=pare/xei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29blabh%3D&la=greek&prior=xara/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Ds&la=greek&prior=a)blabh=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nqrw%2Fpois&la=greek&prior=toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dio%5C&la=greek&prior=a)nqrw/pois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tai%3Ds&la=greek&prior=dio/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&prior=tai=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toiau%2Ftais&la=greek&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28rmoni%2Fais&la=greek&prior=toiau/tais
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&prior=a(rmoni/ais
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Ds&la=greek&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toiou%2Ftois&la=greek&prior=toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Flesin&la=greek&prior=toiou/tois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qete%2Fon&la=greek&prior=me/lesin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%5Cs&la=greek&prior=qete/on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&prior=tou/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeatrikh%5Cn&la=greek&prior=th/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mousikh%5Cn&la=greek&prior=qeatrikh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=metaxeirizome%2Fnous&la=greek&prior=mousikh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gwnista%2Fs&la=greek&prior=metaxeirizome/nous


114 
 

έξγνπ δελ είλαη Πνηεηηθή (δειαδή ζεσξία ηεο Πνηήζεσο), αιιά Πεξί Πνηεηηθήο (Πεξί 

Πνηήζεσο).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9
Ο

  

                                 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Γίλεηαη θαλεξφ απφ φζα εηπψζεθαλ φηη κέζα απφ ην έξγν ηεο Πνιηηείαο θαη ηνπ 

Ίσλα, ν Πιάησλ αζθεί κηα δξηκχηαηε θξηηηθή πξνο ηελ πνίεζε. Καη απηφ ζπκβαίλεη 

παξφιν πνπ ε ηειεπηαία θαη ζηελ επνρή αιιά θαη γεληθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ 

αξραηνειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο αξραηνειιεληθήο πλεπκαηηθήο θνπιηνχξαο απνηειεί 

κηα βαζηθή θαη ζηαζεξή ζπληζηψζα, πνπ ήηαλ θαη είλαη ζηαζεξά αλαγλσξηζκέλε. 

Ο Πιάησλ, παίξλνληαο απνζηάζεηο απφ ηελ επξέσο απηή δηαδεδνκέλε αληίιεςε ηεο 

θνηλσλίαο ηνπ γηα ηνπο πνηεηέο θαη κάιηζηα αθφκα θαη γηα δεκηνπξγνχο ηνπ 

παξειζφληνο, νη νπνίνη θαηά θάπνην ηξφπν πηα έρνπλ θαηαζηεί πξφηππα ζηνλ 5ν αηψλα 

π.Υ., φπσο ν κεξνο, θαηαδηθάδεη θαη ηνλ ηειεπηαίν αιιά θαη φινπο ηνπο πνηεηέο 

ζπιιήβδελ κε ηελ θαηεγνξία πσο δελ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηηθή 

θαιιηέξγεηα ηεο ςπρήο ησλ πνιηηψλ.  

 Ο ιφγνο είλαη ην φηη ε πνίεζε παξνπζηάδεη θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο απέρνπλ απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ήξσεο, νη νπνίνη είλαη έξκαηα ησλ παζψλ ηνπο θαη ησλ πην 

αραξαθηήξηζησλ θαη αλήζηθσλ ζπκπεξηθνξψλ. Μάιηζηα, απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

αθνξνχλ ζπρλά θαη ηνπο ζενχο. 

 Τπφ ηέηνηεο πξνυπνζέζεηο δελ είλαη δπλαηφλ ε πνίεζε λα απνηειέζεη θνκκάηη 

εθείλεο ηεο εθπαίδεπζεο ηελ νπνία επηζπκεί ν Πιάησλ γηα ηα κέιε ηεο ηδεαηήο θνηλσλίαο 

πνπ νξακαηίδεηαη∙ εθπαίδεπζεο, ε νπνία ππνηίζεηαη φηη ζα ζπγθξαηεί ην ζπκνεηδέο 

ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο θαη δελ ζα ηνπ επηηξέπεη θακηάο κνξθήο έθθξαζε θαη 

επηξξνή πάλσ ζηηο πξάμεηο ηνπ θαη ζηνλ θαζεκεξηλφ ηνπ βίν. 

Ζ πνίεζε ηελ ίδηα ζηηγκή ζπκπαξαηάζζεηαη κε ηελ δσγξαθηθή σο πξνο ην φηη είλαη 

κίκεζε θαη σο ηέηνηα, δειαδή σο κηκεηηθή ηέρλε, δελ απνηειεί κέζν κε ην νπνίν 

θαηαδεηθλχεηαη απηή θαζαπηή ε πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ην πεξίθεκν «ηξίηνλ απ' 

αιεζείαο».  
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Καη φκσο παξαηεξψληαο ηηο αλαιχζεηο πνπ επηρεηξεί λα θάλεη ν Πιάησλ πάλσ ζηελ 

πνίεζε, δηαθξίλνπκε κηα ηάζε λα κελ κπνξεί ίζσο πάληα λα αλαιχεη κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ηελ πνίεζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ θαη πάιη ν έληνλνο 

ζπλαηζζεκαηηζκφο πνπ μεπεδά απφ ην ρψξν ηεο Σέρλεο θαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηνλ 

θφζκν ηεο πνίεζεο, θαίλεηαη φηη θαηά βάζνο ηνλ ζεκαδεχεη. Γελ είλαη ν ιφγνο πνπ 

ζεσξεί ηελ Σέρλε ή θαη νιφθιεξν ην θηινζνθηθφ ηνπ έξγν, παηρλίδη, ελψ ζχγρξνλα 

δηαθεξχζζεη φηη κηα ηέηνηα δεκηνπξγία απνηειεί ηνλ θξίθν ζχλδεζεο αλάκεζα ζην ζλεηφ 

ζηνηρείν ηεο χπαξμεο θαη ζηελ αζαλαζία.
176

 

 Ο ίδηνο κέζα απφ ηηο αλαιχζεηο ηνπ θπξίσο ζηελ Πνιηηεία θαη ηνλ Ίσλα, αληηδξά 

ζε νιφθιεξν ην θνηλσληθφ θαη παξαδεδεγκέλν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο πφιεο ηνπ, 

πνπ πηζηεχεη φηη θηάλεη ζην γθξεκφ θαη ζηελ θαηαζηξνθή. Δίλαη απνγνεηεπκέλνο απφ 

ηνπο δηάθνξνπο πνιηηηθνχο θαη πλεπκαηηθνχο εγέηεο, ηνπο νπνίνπο ζεσξεί 

πξνζθνιιεκέλνπο ζηα πνιηηηζηηθά απηά ζηνηρεία, φπσο ε πνίεζε θαη γηα ηελ νπνία 

θξίλεη φηη είλαη κηα απφ ηηο θχξηεο ζπληζηακέλεο γηα ηελ βαζχηεξε εζηθή θαηάπησζε ησλ 

Αζελψλ. 

 Έληξνκνο ελψπηνλ κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο, επηρεηξεί λα θξαηεζεί απφ απηφ πνπ 

πηζηεχεη φηη είλαη ε πξαγκαηηθή εγγπεηηθή δχλακε, ην Λφγν. Καη κάιηζηα ηνλ ζσθξαηηθφ 

Λφγν. Καη έηζη, κε πείζκα πνπ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ξεπζηήο αθφκα θαηάζηαζεο ηνπ Δγψ 

ηνπ, ζέιεη κέζα απφ απηά ηα παξαπάλσ θείκελα λα απνδηψμεη θάζε ζηνηρείν άινγν ή 

αληίινγν πξνο ην ζηνραζκφ ηνπ.  

 ε ζπλάθεηα κε φια ηα παξαπάλσ, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζρεηηθά κε ην δήηεκα 

ηεο πξνηεηλφκελεο θάζαξζεο ησλ κχζσλ κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα κεηαδίδνληαη ζηα 

παηδηά νη ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο, ε νκεξηθή κπζνινγία παξαηεξνχκε φηη δελ απνηειεί 

ην κφλν θαη νχηε θαλ ην θχξην αληηθείκελν επηθξίζεσλ. Κνξπθαίνη θηαίρηεο ζεσξνχληαη 

ν Ζζίνδνο θαη νη άιινη ζενγνληθνί πνηεηέο, νη νπνίνη αθεγήζεθαλ κχζνπο γηα ηελ βίαηε 

αλαηξνπή ησλ ζεψλ απφ άιινπο ζενχο λεψηεξνπο. Αθφκα πην δηαθσηηζηηθή είλαη ε 

παξαηήξεζε φηη ε επίζεζε πξνο ηελ ηξαγσδία, σο παξάγνληα δηάδνζεο ιαλζαζκέλσλ 
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ζξεζθεπηηθψλ αληηιήςεσλ, έρεη σο άκεζν ζηφρν, φπσο βιέπνπκε, πνηεηέο φπσο ν 

Αηζρχινο.  

Αθφκα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θξηηηθήο πνπ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηεο 

πνίεζεο θαη ηεο κνπζηθήο, είλαη θπζηθά αξλεηηθή. Πξνθαλψο ν σθξάηεο θαη θαη’ 

επέθηαζε ν Πιάησλ, ζεσξνχλ θαη πηζηεχνπλ αθξάδαληα φηη ε ηέρλε ηεο επνρήο εθείλεο 

πξνηηκά σο απηνζθνπφ κηα ραιαξή θαη άκνξθε πνιππινθφηεηα θαη πνηθηιία.
177

 Καη 

ζεσξνχλ αλαγθαία γηα ιφγνπο ραξαθηήξα θαη θαινχ γνχζηνπ, ηελ επηζηξνθή ζε θξηηήξηα 

ιηηφηεξα, θαη πην «θιαζζηθά». Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη νη θξίζεηο ηηο νπνίεο εθθέξεη ν 

σθξάηεο γηα ηελ πνίεζε ζε έξγα, φπσο ε Πνιηηεία, δελ ρξνλνινγνχληαη αξγφηεξα απφ 

ηελ επνρή ηεο Νηθείηαο εηξήλεο. 

 Γελ πξέπεη ινηπφλ λα ππνηεζεί φηη απηή ε θξηηηθή αθνξά κεηαγελέζηεξνπο 

επηγφλνπο, δειαδή ηνπο ηξαγσδνχο θαη ηνπο πνηεηέο ηεο επνρήο πνπ γξάθηεθαλ ηα έξγα 

ηνπ Πιάησλνο. ηφρνο ηεο επίζεζεο δελ απνηειεί ην πινπκηζηφ χθνπο ηνπ Σηκφζενπ γηα 

παξάδεηγκα ή ηνπ Αγάζσλνο αιιά ε ηέρλε ηεο πεξίθιεηαο επνρήο. ηελ νπζία κέζα απφ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηνινγία πνπ είδακε, πην πάλσ, ν Πιάησλ, πξνηείλεη ηελ 

πιήξε απαγφξεπζε, φισλ εθείλσλ ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ πνίεζε (φπσο ε ηξαγσδία), ζηνηρείσλ πνπ εκείο ζήκεξα ζεσξνχκε 

αθαηάιπηεο κνξθέο ηεο πλεπκαηηθήο πξνζθνξάο ηεο θιαζζηθήο Αζήλαο  ζηελ παγθφζκηα 

ηέρλε θαη ινγνηερλία. Καη απηφ επεηδή πηζηεχεη φηη εθδειψλνπλ ηάζεηο δπζκελείο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο εζηθήο πξνζσπηθφηεηαο.
178

 

Σν κέγεζνο ηεο ζπζίαο απνηειεί ην πξαγκαηηθφ κέηξν ηεο αμίαο πνπ απνδίδεη ζην 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ηελ πξνηείλεη. Γελ είλαη δπλαηφ λα εθηηκήζνπκε ηε ζέζε ηνπ, αλ δελ 

θαηαιάβνπκε πφζν ζνβαξά πηζηεχεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ αηζζεηηθήο θαη εζηθήο είλαη 

ηφζν ζηελή, ψζηε φ, ηη ηείλεη λα εμεπγελίδεη ην πξψην, ζπκβάιιεη επίζεο άκεζα ζηελ 

εμχςσζε ηνπ ραξαθηήξαο καο, ελψ φ, ηη ζπληειεί ζηελ πξναγσγή κηαο αληίιεςεο 

λνζεπκέλεο αηζζεηηθήο ζηελ ηέρλε, ηείλεη παξάιιεια λα εμαρξεηψζεη ηελ φιε εζηθή 

ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ.  
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Δίηε ζπκκεξηδφκαζηε απηήλ ηελ ζέζε ηνπ είηε φρη, ην γεγνλφο φηη ν σθξάηεο ηελ 

ππνζηεξίδεη ηφζν αλεπηθχιαθηα, απνηειεί ην θιεηδί γηα λα θαηαλνήζνπκε φιε ηελ 

ζεσξία ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο πνπ πξνηείλεη ν Πιάησλ γηα ηελ ηδαληθή ηνπ 

Πνιηηεία. 

 Παξεκπηπηφλησο, δηαπηζηψλνπκε φηη νη πξνηεηλφκελεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο 

«κνπζηθήο» παηδείαο δελ πεξηνξίδνληαη ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ εμαθάληζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζεσξνχληαη εθθπιηζκέλα. Ο λεαξφο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζηεί Φξνπξφο 

ζην ηδεαηφ θνηλσληθν-πνιηηεηαθφ ζχζηεκα ηνπ Πιάησλνο, πξέπεη απφ ηελ αξρή λα 

ππνβάιιεηαη ζε θάζε κνξθή πςειφθξνλεο ηέρλεο (κε βάζε ηα πιαησληθά πξφηππα), 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε δσγξαθηθή, ε αξρηηεθηνληθή θαη νξηζκέλεο «δεπηεξεχνπζεο 

ηέρλεο» εχινγν παξάδεηγκα ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί γηα παξάδεηγκα ε 

πεξίπησζε ηεο αγγεηνπιαζηηθήο.
179

 

Έηζη, θαηά ηελ γλψκε ηνπ Πιάησλνο ηίζεληαη αιεζηλά νη βάζεηο γηα έλα ηέηνην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ κπνξεί καθξνπξφζεζκα λα απνηειέζεη ηνλ ππιψλα γηα ηελ 

εγθαζίδξπζε ηεο ηδαληθήο πιαησληθήο Πνιηηείαο∙ κηαο πνιηηείαο ζηελ νπνία ππάξρεη ε 

απζηεξή ηεξαξρία θαη φπνπ ε απνδνρή απζηεξψλ θαλφλσλ θαη ε πηνζέηεζε νξηζκέλσλ 

πξνηχπσλ θαη νξηζκέλσλ ηδενινγηψλ, φπσο ε απφξξηςε ηεο πνίεζεο, είλαη βαζηθά 

ζεκεία νξγάλσζεο ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ πνπ νλεηξεχεηαη λα εγθαζηδξχζεη ν 

Αζελαίνο θηιφζνθνο.  

 Καη φκσο, ζην βάζνο φιεο απηήο ηεο θξηηηθήο, θάπνπ, έζησ θαη ζε νξηζκέλεο 

θεπγαιέεο αλαιακπέο θαη λχμεηο, δηαθαίλεηαη κηα ακπδξή ζπκπάζεηα πξνο ηνλ θφζκν ηεο 

πνίεζεο. Δίλαη απηφ πνπ είρε ηνληζηεί άιισζηε θαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, 

φηη δειαδή, ν Πιάησλ, μεθηλψληαο απφ ηα ληάηα ηνπ αθφκα ηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ 

θφζκν ηεο πνίεζεο θαη φληαο θάπνηε ζηελ αξρή ζαπκαζηήο ηεο ηξαγσδίαο, ηεο 

ξαςσδίαο, ηνπ Οκήξνπ θαη φισλ γεληθά ησλ κεγάισλ παιαηψλ κνξθψλ ηνπ ειιεληθνχ 

πνηεηηθνχ θφζκνπ ηεο αξραηφηεηαο, θξαηά κέζα ζηα θπιινθάξδηα ηνπ, έζησ θαη 

θξπκκέλα, απηά ηα αηζζήκαηα ζαπκαζκνχ γηα ηνλ θφζκν ησλ πνηεηψλ. 
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πσο είρε πξνεπηζεκαλζεί, ν θφζκνο ηνπ Πιάησλνο, ν εζσηεξηθφο ηνπ θφζκνο 

θαληάδεη ζαλ έλα ζχκπαλ ζπλδπαζκνχ αληηζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπκθπξκψλ. Μνηάδεη 

λα είλαη έλαο θφζκνο φπνπ ε άξλεζε πξνο ηνλ θφζκν ησλ πνηεηψλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

παξαδνρή ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ή αθφκα θαη απηήο ηεο παηδεπηηθήο αμίαο (θάπνηε) ησλ 

πνηεηηθψλ έξγσλ. Με άιια ιφγηα, είλαη θνξέο-θνξέο ζα λα έρνπκε ελψπηφλ καο έλαλ 

δηραζκέλν Πιάησλα. 

Καη απηφ γίλεηαη θαλεξφ απφ ην φηη ν ίδηνο άιισζηε πνιιέο θνξέο κέζα απφ ηα 

θείκελά ηνπ, αζρέησο αλ ζε απηά θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηνπο πνηεηέο, ηδηαίηεξα ζε 

ηδενινγηθφ επίπεδν, θαηαδεηθλχεη ηελ βαζηά ηνπ κφξθσζε, παηδεία θαη γλψζε αλαθνξηθά 

κε ηα έξγα ησλ ηειεπηαίσλ (γηα παξάδεηγκα ηνπ Οκήξνπ, ηνπ Ζζηφδνπ θ.ι.π.). Σελ ίδηα 

ζηηγκή θαη ν ίδηνο ηνπ ν ιφγνο δηαθαηέρεηαη απφ κηα ηέηνηα πνηεηηθφηεηα, απφ κηα έληνλε 

αίζζεζε ηέηνησλ πθνινγηθψλ αθξνβαζηψλ, πνπ παξαπέκπνπλ ζηνλ ίδην ηνλ θφζκν ηεο 

πνίεζεο. Καη απηφ είλαη θπζηνινγηθφ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ίδηνο θάπνηε ζηα ληάηα ηνπ 

έγξαθε πνίεζε θαη, πξνηνχ θάλεη ηελ απνθαζηζηηθή ζηξνθή ζηε δσή ηνπ (κέζα απφ ηε 

γλσξηκία κε ην γεξαηφ σθξάηε), είρε ζέζεη σο ζηφρν λα αζρνιεζεί κε ηελ πνίεζε ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Απηά ινηπφλ ηα πξψηα βηψκαηα, πέξα απφ ηηο κειινληηθέο 

ζεσξίεο θαη ηνπο ζηνραζκνχο κε ηνπο νπνίνπο θαηαδίθαδε ηελ πνίεζε, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηγνθαίλε γηα πάληα ζηα άδπηα ηεο θαξδηάο ηνπ. Γελ εμαθαλίδνληαη. 

 Έηζη, δελ είλαη παξάμελν φηη ν Πιάησλ πξνζζέηεη θαη νξηζκέλα ζρφιηα γηα λα 

απαιχλεη ή αθφκα θαη λα βειηηψζεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζηάζε έλαληη ηεο πνηήζεσο, φπσο ζα 

θάλεη γηα παξάδεηγκα ζην ηέινο ηνπ Γέθαηνπ Βηβιίνπ ηεο Πνιηηείαο (607b-608b) φηαλ ζα 

αλαθέξεη: « Σαῦηα δή, ἔθελ, ἀπνιεινγήζζσ ἡκῖλ ἀλακλεζζεῖζηλ πεξὶ πνηήζεσο, ὅηη 

εἰθόησο ἄξα ηόηε αὐηὴλ ἐθ ηο πόιεσο ἀπεζηέιινκελ ηνηαύηελ νὖζαλ· ὁ γὰξ ιόγνο ἡκο 

ᾕξεη. πξνζείπσκελ δὲ αὐηῆ, κὴ θαί ηηλα ζθιεξόηεηα ἡκλ θαὶ ἀγξνηθίαλ θαηαγλῶ, ὅηη 

παιαηὰ κέλ ηηο δηαθνξὰ θηινζνθίᾳ ηε θαὶ πνηεηηθῆ· θαὶ γὰξ ἡ «ιαθέξπδα πξὸο δεζπόηαλ 

θύσλ» ἐθείλε «θξαπγάδνπζα» θαὶ «κέγαο ἐλ ἀθξόλσλ θελε[c.]αγνξίαηζη» θαὶ ὁ «ηλ 

δηαζόθσλ ὄρινο θξαηλ» θαὶ νἱ «ιεπηο κεξηκλληεο,» ὅηη ἄξα «πέλνληαη,» θαὶ ἄιια 

κπξία ζεκεῖα παιαηο ἐλαληηώζεσο ηνύησλ. ὅκσο δὲ εἰξήζζσ ὅηη ἡκεῖο γε, εἴ ηηλα ἔρνη 

ιόγνλ εἰπεῖλ ἡ πξὸο ἡδνλὴλ πνηεηηθὴ θαὶ ἡ κίκεζηο, ὡο ρξὴ αὐηὴλ εἶλαη ἐλ πόιεη 

εὐλνκνπκέλῃ, ἅζκελνη ἂλ θαηαδερνίκεζα, ὡο ζύληζκέλ γε ἡκῖλ αὐηνῖο θεινπκέλνηο ὑπ’ 
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αὐηο· ἀιιὰ γὰξ ηὸ δνθνῦλ ἀιεζὲο νὐρ ὅζηνλ πξνδηδόλαη. ἦ γάξ, ὦ θίιε, νὐ θειῆ ὑπ’ 

αὐηο [d.] θαὶ ζύ, θαὶ κάιηζηα ὅηαλ δη’ ῾Οκήξνπ ζεσξῆο αὐηήλ;" Καη ιίγν παξαθάησ: 

"πνιηηεηλ ηξνθο, εὖλνη κὲλ ἐζόκεζα θαλλαη αὐηὴλ ὡο βειηίζηελ θαὶ ἀιεζεζηάηελ, 

ἕσο δ’ ἂλ κὴ νἵα η’ ᾖ ἀπνινγήζαζζαη, ἀθξνζαόκεζ’ αὐηο ἐπᾴδνληεο ἡκῖλ αὐηνῖο ηνῦηνλ 

ηὸλ ιόγνλ, ὃλ ιέγνκελ, θαὶ ηαύηελ ηὴλ ἐπῳδήλ, εὐιαβνύκελνη πάιηλ ἐκπεζεῖλ εἰο ηὸλ 

παηδηθόλ ηε θαὶ ηὸλ ηλ πνιιλ ἔξσηα. ζόκεζα δ’ νὖλ ὡο νὐ ζπνπδαζηένλ ἐπὶ ηῆ 

ηνηαύηῃ πνηήζεη ὡο ἀιεζείαο ηε ἁπηνκέλῃ θαὶ ζπνπδαίᾳ, ἀιι’ εὐιαβεηένλ [b.] αὐηὴλ ὂλ 

ηῶ ἀθξνσκέλῳ, πεξὶ ηο ἐλ αὑηῶ πνιηηείαο δεδηόηη, θαὶ λνκηζηέα ἅπεξ εἰξήθακελ πεξὶ 

πνηήζεσο». 

 Με απηά ηνπ ηα ιφγηα ν Πιάησλ πξνζπαζεί λα δηαγξάςεη θάπνηα πηζαλφηεηα 

κεηαβνιήο ηεο απνδνθηκαζηηθήο ηάζεο έλαληη ηεο πνίεζεο αιιά θαη λα βεβαηψζεη πάιη 

ηελ εκκνλή ηνπ ζηελ απζηεξή ζηάζε πνπ έρεη έλαληί ηεο. Καη απηή ε ε απζηεξή ζηάζε, 

είλαη ζπλπθαζκέλε κε ζπληζηψζεο πνπ γηα ηνλ Πιάησλα έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία. Μηα 

απφ απηέο γηα παξάδεηγκα είλαη ν θίλδπλνο γηα ηελ εζηθναηζζεηηθή κφξθσζε ησλ λέσλ, 

έλαο θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κέζα απφ ηελ πιεζσξηθή παξαγσγή πνηεκάησλ, 

είηε ζνβαξψλ είηε θσκηθψλ.
180

 

 Έλαληη ηνπ Πιάησλνο, ν κέγαο καζεηήο ηνπ, ν κέγαο θηιφζνθνο απφ ηα ηάγεηξα, 

ν Αξηζηνηέιεο, αθνινπζεί κηα άιιε πξνζέγγηζε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ δηδάζθαιφ ηνπ. 

Γίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα, φηαλ θάλεη ιφγν γηα ηξαγσδία θαη πνίεζε, ζηα «θαζφινπ» πνπ 

απηή εθθξάδεη θαη εδψ ζα ιέγακε πσο έγθεηηαη ν ππξήλαο ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπ απφ 

ηνλ Πιάησλα. Σαπηίδνληαο ν Αξηζηνηέιεο ηελ «ηξαγηθήλ κίκεζηλ» κε ηελ έθθξαζε ησλ 

«θαζφινπ», ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο αλζξψπηλεο ππάξμεσο, απαληά ζηνλ Πιάησλα 

θαη ζηελ απφξξηςε ηεο πνηήζεσο. Ζ ηξαγσδία ππφ απηφ ην πξίζκα, δελ απέρεη σο «ηξίηνλ 

απ' αιεζείαο», νχηε είλαη θάηη πνπ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηελ ήξεκε θηινζνθηθή 

ζθέςε. Ζ ηξαγηθή πνίεζε απνηειεί ηελ ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ, ε νπνία δελ πξνθαιεί αηζζήκαηα αλαηξεπηηθά ηεο ςπρνπλεπκαηηθήο 

ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνχ πνιίηε, φπσο ππνζηεξίδεη ν Πιάησλ, αιιά εγείξεη ηα επεξγεηηθά 

αηζζήκαηα ηνπ ειένπ θαη ηνπ θφβνπ, πνπ νδεγνχλ ζηελ ιπηξσηηθή επίδξαζε ηεο 

θαζάξζεσο. 
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 Απηή είλαη ζην ηέινο πνπ έρεη ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία θαη κε ηε βνήζεηα ηεο 

νπνίαο δηαηεξείηαη ζε ςπρηθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν ε ηζνξξνπία γηα ηα αλζξψπηλα 

φληα, ηα νπνία γίλνληαη δέθηεο ηεο πνίεζεο θαη ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ εθδειψζεψο ηεο, 

φπσο ην δξάκα, ε ηξαγσδία θ.ι.π.  

 Ο Αξηζηνηέιεο φκσο, θαη φπσο άιισζηε ήδε αλαθέξακε πην πάλσ, ζα 

αθνινπζήζεη άιιε πνξεία ζην δήηεκα ηεο θξηηηθήο ζηάζεο έλαληη ηνπ ηξαγηθνχ ιφγνπ, 

θαη γεληθφηεξα ηεο πνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ δάζθαιφ ηνπ. Ζ ζηάζε ηνπ απηή δε ζα 

απνηππψζεη κε ελαξγέζηεξν ίζσο ηξφπν, κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ δηαρξνληθή αμία θαη ηελ 

δηάξθεηα ζε ηδενινγηθφ θαη αηζζεηηθφ επίπεδν ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο, ηνπ δξακαηηθνχ 

ιφγνπ αιιά θαη ησλ αξραηνειιεληθψλ επψλ. Θα θαηαδείμεη πεξίηξαλα φηη ηέηνηνπ είδνπο 

πλεπκαηηθά δεκηνπξγήκαηα εκπεξηέρνπλ κέζα ηνπο, ζηελ νπζία, ηνλ ίδην ηνλ ππξήλα ηνπ 

αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ∙ ελφο ςπρηζκνχ πνπ μεδηπιψλεηαη κε αξηζηνηερληθφ ηξφπν θαη πνπ 

αθνξά ηφζν ζηα θαηψηεξα είδε φζν θαη ηα αλψηεξα είδε έθθξαζεο ηεο παλαλζξψπηλεο 

ςπρνινγίαο δηαρξνληθά. Κη απηφ ην μεδίπισκα, θαη κε ηελ πξναλαθεξφκελε θάζαξζηλ, 

είλαη κηα κνξθή δηδαζθαιίαο ςπρηθήο θαη πλεπκαηηθήο. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Ζ ηαμηλφκεζε ζην θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξραία ειιεληθή 
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