
[1] 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

 
 

ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

«ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ» 

 

 

 

Γοργίας: Ο οθιζηής 

 

 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  

 

ΣΖ 

 

ΖΛΗΟΠΟΎΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ 

Πηπρηνχρνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ     

Αγαζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. 

 

 
Δπιβλέποσζα Καθηγήηρια: Βνινλάθε Διέλε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Αξραίαο 

Διιεληθήο Φηινινγίαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. 

 
σνεπιβλέπονηες Καθηγηηές: Κσλζηαληηλφπνπινο Βαζίιεηνο, Καζεγεηήο Αξραίαο 

Διιεληθήο Φηινινγίαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. 

 

Ξέζηεξλνπ Μαξία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. 

                                  
 

 Καιακάηα, επηέκβξηνο 2019 

 



[2] 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 

Πξφινγνο …………………………………………………………………………….. 3 

Δηζαγσγή ………………………………….……………………………………….. 4-5 

Κεθάιαην 1: Ζ Ρεηνξηθή Σέρλε …………………………………………………… 6-8 

Κεθάιαην 2: νθηζηηθή Ρεηνξηθή: 

               2.1: Ζ έλλνηα ηεο ζνθηζηηθήο Ρεηνξηθήο ………………………………. 9-11 

               2.2:  Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο …………………………………………. 12-14 

               2.3: Ζ ζπκβνιή ησλ νθηζηψλ ζηελ εμέιημε ηεο ξεηνξηθήο …………. 14-16 

               2.4: Ζ ιέμε ζνθηζηήο …………………………………………………. 16-19 

Κεθάιαην 3: Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Γνξγία ……………………………………. 19-23 

Κεθάιαην 4: Σν χθνο ηεο ζνθηζηηθήο …………………………………………... 23-24 

Κεθάιαην 5: Σν Όθνο ηνπ Γνξγία- Σα Γνξγίεηα ζρήκαηα ……………………... 25-28 

Κεθάιαην 6: Γνξγίαο ηνπ Πιάησλα 

               6.1: Δηζαγσγή…………………………………………………………. 29-30 

               6.2: Αλάιπζε- Δξκελεία ……………………………………………… 31-51 

Κεθάιαην 7: Διέλεο Δγθψκηνλ 

               7.1: Δηζαγσγή ………………………………………………………… 51-52 

               7.2: Αλάιπζε- Δξκελεία ……………………………………………... 52-58 

Κεθάιαην 8: Τπέξ Παιακήδνπο Απνινγία  

               8.1: Δηζαγσγή ……………………………………………………….... 59-61 

               8.2: Αλάιπζε- Δξκελεία …………………………………………..…. 61-64 

Κεθάιαην 9: Πεξί ηνπ κε ληνο ή Πεξί θχζεσο 

               9.1: Δηζαγσγή ……………………………………………………….... 65-66 

               9.2: Αλάιπζε- Δξκελεία ……………………………………………... 66-68 

Κεθάιαην 10: Ο Πιάησλ έλαληη ηεο ξεηνξηθήο ζηνλ Γνξγία …………………... 68-70 

 πκπεξάζκαηα ………………………………………………………………..... 71-72 

Βηβιηνγξαθία ………………………………………………………………….... 73-76 

 

 

 

 



[3] 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Αξραία Διιεληθή Φηινινγία» κε 

θαηεχζπλζε «Αξραία Διιεληθή Φηινινγία», ην νπνίν είρα ηελ ηηκή θαη ηελ ραξά λα 

παξαθνινπζήζσ γηα δχν ρξφληα. 

 Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ επηζθφπεζεο ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζνγξαθίαο, δεκνζηεπκέλεο ζε έγθπξα δηεζλή 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Δπίζεο, ε πξφζβαζε ζηηο πεγέο έγηλε κε επηζθέςεηο ζε 

Βηβιηνζήθεο, φπσο απηήο ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκηθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ-Καιακάηα, ηεο Γεκφζηαο Κεληξηθήο 

Βηβιηνζήθεο-Καιακάηα, θαζψο θαη ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο-Κέληξν 

Πνιηηηζκνχ Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο. 

 Σέινο, νθείισ ζεξκφηαηεο επραξηζηίεο ζηελ θ.α  Διέλε Βνινλάθε- Δπίθνπξε 

Καζεγήηξηα Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Πεινπνλλήζνπ, ε 

νπνία κε ηελ επηζηεκνληθή ηεο γλψζε, κε θαζνδήγεζε κε δηνξζψζεηο θαη 

παξεκβάζεηο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε κειέηε. Αθφκα, ζέισ λα επραξηζηήζσ 

ζεξκά ηνλ Καζεγεηή θ.ν Βαζίιεην Κσλζηαληηλφπνπιν, θαζψο θαη ηελ Καζεγήηξηα 

θ.α Μαξία Ξέζηεξλνπ, νη νπνίνη δέρζεθαλ ζηελ ηξηκειή επηηξνπή θαη κε ηελ εκπεηξία 

ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ε βειηίσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[4] 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 

 Με ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξείηαη κηα πξνζέγγηζε ηνπ 

Γνξγία, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζνθηζηέο θηινζφθνπο θαη ξήηνξεο ηεο 

θιαζηθήο ειιεληθήο αξραηφηεηαο, κέζα απφ ηα ζπγγξάκκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ξήηνξα.  

Αλαδεηθλχεηαη ε δχλακε πνπ νηθνδνκείηαη κέζα απφ ην χθνο θαη ηε κνξθή ηνπ ιφγνπ 

θαη νη επηδξάζεηο ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ε ξεηνξηθή ηέρλε 

πξνβάιιεηαη σο κέζν αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο αιιά θαη σο κέζν πεηζνχο φηαλ ε 

αιήζεηα απφ κφλε ηεο δελ αξθεί. ην ζχλνιφ ηνπο ηα έξγα παξνπζηάδνπλ ηε ξεηνξηθή 

ηέρλε, ηφζν σο πεγήο ειεχζεξεο έθθξαζεο ηνπ αλζξψπνπ φζν θαη σο κέζν 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ ιανχ. Με ηνλ φξν ζνθηζηέο ελλννχληαη νη εθπξφζσπνη 

ηεο νθηζηηθήο θίλεζεο ζηελ αξραηφηεηα, δειαδή νη επ’ ακνηβή δηδάζθαινη 

ηεο ξεηνξηθήο, ηεο εξηζηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο ηέρλεο, θαζψο επίζεο ηεο θηινζνθίαο, 

ηεο ινγηθήο θαη ησλ επηζηεκψλ.  

 ην πξψην θεθάιαην εξγαζίαο  γίλεηαη ιφγνο γεληθά γηα ηελ ξεηνξηθή ηέρλε, ε 

νπνία παξνπζίαζε ηνλ 5
ν
 αηψλα κεγάιε αλάπηπμε. ηελ αξραηφηεηα ε ξεηνξηθή ηέρλε 

είρε κηα δηπιή έλλνηα: απφ ηε κηα νξηδφηαλ σο κηα πξαθηηθή ηερληθή, σο κηα ηέρλε 

«ηνπ θαιψο ὁκηιεῖλ» θαη «θαιψο γξάθεηλ»-θαη ε ιέμε «θαιψο» έρεη δχν 

ραξαθηεξηζηηθά, απηφ ηνπ σξαίνπ θαη ηνπ γνεηεπηηθνχ θαη απηφ ηνπ πεηζηηθνχ 

(«ηέρλε ηνπ πείζεηλ»)- θαη απφ ηελ άιιε θαηαλνείην σο κηα ζεσξεηηθή κάζεζε, ε 

νπνία εηζάγεη ζε έλα ζχζηεκα θαλφλσλ θαη αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

παξαγσγή ελφο ιφγνπ δπλαηνχ, πεηζηηθνχ θαη θαιά δνκεκέλνπ.   

 ηε ζπλέρεηα ην δεχηεξν θεθάιαην αθνξά ηε ζνθηζηηθή ξεηνξηθή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ έλλνηα ηεο ζνθηζηηθήο ξεηνξηθήο, γηα ηελ κέζνδν 

δηδαζθαιίαο, γηα ηελ ζπκβνιή ησλ ζνθηζηψλ ζηελ εμέιημε ηεο ξεηνξηθήο θαη γηα ηελ 

ιέμε «ζνθηζηήο». ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ δσή θαη ην έξγν ηνπ 

ζνθηζηή Γνξγία. 

 ην ηέηαξην θαη ζην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηνπ χθνπο ηεο 

ζνθηζηηθήο θαη ηνπ χθνπο ηνπ Γνξγία κε ηα ιεγφκελα γνξγίεηα ζρήκαηα. Ο ξπζκφο 

θαη ν ήρνο, ε αηζζεηηθή πιεπξά ηεο γιψζζαο, νη άινγεο επηδξάζεηο ηεο απνηεινχζαλ 

θχξην κέιεκά ηνπ Γνξγία. Σα ιεγφκελα γνξγίεηα ζρήκαηα, ζηνηρεία χθνπο πνπ 

καγεχνπλ ηνλ αθξναηή, πξνζδίδνπλ ζηνλ πεδφ ιφγν ηελ πλνή ηεο πνίεζεο - ν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Αξηζηνηέιεο θάλεη ιφγν γηα ηελ πνηεηηθήλ ιέμηλ ηνπ Γνξγία (Ῥεηνξηθή 3.1.1404a25-

26)· έρνπλ άιισζηε πνηεηηθή πξνέιεπζε. Οη βαζηθέο λνεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ ιφγνπ 

(πεξίνδνη) δηαθξίλνληαη απφ ηελ επαλάιεςε γισζζηθψλ δνκψλ (ἰζφθσια, πάξηζα, 

παξάιιεια, ἀληηζέζεηο), ερεηηθψλ ζηνηρείσλ, θζφγγσλ, ιέμεσλ ή ζπλφισλ ιέμεσλ 

(παξερήζεηο, ζπλερήζεηο, ὁκνηνηέιεπηα, ὁκνηφαξθηα). Έηζη ν Γνξγίαο γίλεηαη ν 

εηζεγεηήο ηνπ έληερλνπ πεδνχ ιφγνπ θαη ηνπ ξεηνξηθνχ χθνπο. 

  ηα θεθάιαηα 6-9 επηρεηξείηαη κηα εηζαγσγή θαη έπεηηα αλάιπζε ησλ εμήο 

ιφγσλ: Γνξγίαο ηνπ Πιάησλα, Διέλεο Δγθψκηνλ, Τπέξ Παιακήδνπο Απνινγία, Πεξί 

ηνπ κε ληνο ή Πεξί θχζεσο. Ζ πξνζέγγηζε γίλεηαη θεηκελνθεληξηθά κε ηελ βνήζεηα 

ησλ ζρνιηαζκέλσλ εθδφζεσλ θαη ηεο επξχηεξεο βηβιηνγξαθίαο- αξζξνγξαθίαο. Έηζη, 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ιφγσλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα πην νινθιεξσκέλε 

εηθφλα φζνλ αθνξά ην ζνθηζηή Γνξγία. 

 Σν θεθάιαην 10 αθνξά ηνλ Πιάησλ, ν νπνίνο είλαη έλαληη ηεο ξεηνξηθήο ηνπ 

Γνξγία. Ο Πιάησλ ζεσξεί φηη ε ξεηνξηθή απνβιέπεη κφλν ζηελ πεηζψ θαη φηη ν πην 

ζσζηφο ηξφπνο πνπ επηδηψθεη ηελ πεηζψ ζα ήηαλ, αλ ζηεξηδφηαλ ζην εἰδέλαη. Αθφκα 

αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ δχν είδε πεηζνχο, ε πηζηεπηηθή πνπ δεκηνπξγεί πεπνηζήζεηο 

ρσξίο γλψζε θαη ε δηδαζθαιηθή πνπ παξάγεη επηζηήκε. Ζ ξεηνξηθή αλήθεη ζηελ 

πηζηεπηηθή. 

 Σα ζπκπεξάζκαηα απνηεινχλ ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

φπνπ νινθιεξψλεηαη κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε γηα ηνλ Γνξγία ζνθηζηή, χζηεξα απφ 

ηελ θεηκελνθεληξηθή αλάιπζε ησλ θεθαιαίσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζ ΡΖΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ  

 

 Ζ Ρεηνξηθή ηέρλε έρεη βαζηέο ηηο ξίδεο ηεο ζηνλ ρξφλν. Απφ ηνλ Οκεξηθφ 

θφζκν έσο ηελ θιαζηθή επνρή (απφ ηνλ 8
ν
 έσο ηνλ 5

ν
 αηψλα π.Υ.), ε Πεηζψ θαηέρεη 

κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηελ αξραία ειιεληθή ζθέςε ηεο επνρήο, φρη κφλνλ σο 

ινγνηερληθή θαη πλεπκαηηθή έλλνηα, αιιά σο πξνζσπνπνίεζε κίαο αλζξψπηλεο 

δχλακεο θαη σο ζεφηεηα, παξαπέκπνπζα  ζε κία κπζνινγηθή γελεαινγία θαη σο 

αληηθείκελν ιαηξείαο ζηα ηεξά (ζηελ Αζήλα, ζηα Μέγαξα, ζην Άξγνο, ζηε ηθπψλα, 

ζηε Θάζν).
1
 Απφ ηα Οκεξηθά έπε παξαηεξνχκε φηη θαηαθεχγνπλ αθφκα θαη νη ζενί 

ζηε ηέρλε ηεο πεηζνχο, έηζη ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνλ Οδπζζέα λα επηζηξέςεη ζηελ 

παηξίδα ηνπ.   

 Σνλ 5
ν
 αηψλα π.Υ, ε ξεηνξηθή ηέρλε παξνπζίαζε ηδηαίηεξε αλάπηπμε, ηελ 

επνρή πνπ ε δεκνθξαηία γλψξηζε κεγάιε άλζεζε θαη ν δεκφζηνο ιφγνο ζηελ 

Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ απνηεινχζε ηζρπξφ κέζν δηακφξθσζεο ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο. 

Πέξα απφ ηελ πνιηηηθή, ζεκαίλνληα ξφιν παίδεη ε ξεηνξηθή θαη ζηελ απνλνκή ηεο 

δηθαηνζχλεο, δειαδή ζηα δηθαζηήξηα. Σελ επνρή εθείλε φιεο νη απνθάζεηο γηα ηα 

ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ πφιε ιακβάλνληαλ απφ άληξεο πνιίηεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηα θνηλά. Έηζη ε ηθαλφηεηα πεηζνχο, ν ηξφπνο πνπ παξνπζίαδαλ ηα 

επηρεηξήκαηά ηνπο νη νκηιεηέο ζηελ ζπλέιεπζε, ήηαλ απαξαίηεην εθφδην. Ο φξνο 

«ξήησξ», αγνξεηήο, ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ σο γεληθφο φξνο γηα λα δειψζεη ηελ 

πνιηηηθή ηδηφηεηα ηνπ άληξα.
2
 

 Παηέξαο ηεο ξεηνξηθήο ζεσξείηαη ν Κφξαθαο θαη  καζεηήο ηνπ ν Σεηζίαο, νη 

νπνίνη κεηά ηελ εθδίσμε ησλ ηπξάλλσλ ζηε ηθειία (ζηηο πξαθνχζεο ην 467 π.Υ) 

δίδαζθαλ ηνπο πνιίηεο, εθφζνλ πξνέθπςε αλάγθε, λα κηινχλ ζε ζπλαζξνίζεηο αιιά 

θαη ζηα δηθαζηήξηα πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ πίζσ ηελ πεξηνπζία ηνπο πνπ είραλ 

ζθεηεξηζηεί νη ηχξαλλνη. Σε δηδαζθαιία απηή, ηνπ πεηζηηθνχ ιφγνπ ηε δίδαζθαλ επ’ 

ακνηβή. Οη δχν απηνί ή έλαο απφ ηνπο δχν, ζπλέγξαςαλ έλα εγρεηξίδην κε 

ηνλ ηίηιν «Σέρλαη» πνπ ρψξηδε ηνπο ιφγνπο ζε απηνχο κε ηα επηρεηξήκαηα θαη απηνχο 

κε ηα πηζαλνινγηθά (εηθφηα) θαη ίζσο θη άιιεο θαηεγνξίεο.
3
 Ο Κφξαθαο ρψξηζε ηνπο 

ξεηνξηθνχο ιφγνπο ζε ηξία κέξε. Αξγφηεξα, ν Σεηζίαο ζπλέρηζε απηφ ην έξγν ην 

ζπλέρηζε δίλνληαο ηελ ηειηθή κνξθή πνπ πεξηιάκβαλε ηελ Δηζαγσγή (Πξννίκην), ηελ 

                                                 
1
 Pernot (2005): 25 

2
 Carey (2010): 93 

3
 Gargarin (2007): 30 
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Αθήγεζε (Γηήγεζε), ηελ Απφδεημε (Πίζηηο) θαη ην πκπέξαζκα (Δπίινγνο). Σελ 

επνρή πνπ αλαπηχζζεηαη ε ξεηνξηθή ηέρλε ζηελ Αζήλα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη 

νθηζηέο πνπ έθδεια ακθηζβεηνχλ ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο θαη αληηιήςεηο ηεο πφιεο. 

Οη νθηζηέο εμαζθάιηδαλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο έηνηκνπο ιφγνπο, ηνπο νπνίνπο νη 

δεχηεξνη πξνζάξκνδαλ θαη εθθσλνχζαλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε.
4
 

 Με ηνλ ξεηνξηθφ ιφγν θαίλεηαη λα αζρνιήζεθε θαη ν Αξηζηνηέιεο. Ζ 

ζεσξεηηθή κειέηε ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ απέβιεπε, βέβαηα, ζηε κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Έλα εξψηεκα, πνπ απαζρφιεζε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο 

ξεηνξηθήο ηέρλεο, ήηαλ απηφ πνπ εμέηαδε απφ πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε 

επηηπρία ηνπ ξήηνξα θαη ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ. Ο Αξηζηνηέιεο, πνπ ζηα κέζα ηνπ 4
νπ

 

αη. π.Υ., θσδηθνπνίεζε ηελ απνθηεκέλε εκπεηξία θαη ηα ζεσξεηηθά επηηεχγκαηα σο 

ηηο κέξεο ηνπ, δηαηχπσζε ηξείο βαζηθνχο θαλφλεο, πνπ νξίδνπλ ηελ επηηπρία ή ηελ 

απνηπρία ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ. Ο πξψηνο αθνξά ην ήζνο ηνπ ιέγνληνο, ν δεχηεξνο 

ηελ ςπρηθή δηάζεζε ηνπ αθξναηή θαη ν ηξίηνο ην αληηθείκελν θαη ηε ζχζηαζε ηνπ 

ιφγνπ.
5
 

 Δπηπιένλ, ν Αξηζηνηέιεο
6
 δηέθξηλε ηνλ ξεηνξηθφ ιφγν ζε ηξία είδε- γέλε, 

ζπκβνπιεπηηθφ, δηθαζηηθφ ή δηθαληθφ θαη επηδεηθηηθφ. Σα επηρεηξήκαηα είλαη 

δηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα, κε ηνλ πνιηηηθφ λα πεξηέρεη επηρεηξήκαηα πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο θαη ην δηθαληθφ ιφγν λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πίζηεηο. Σν ζπκβνπιεπηηθφ είδνο πεξηειάκβαλε ιφγνπο κε ζπγθεθξηκέλνπο 

πνιηηηθνχο ζηφρνπο, ην δηθαληθφ ιφγνπο θαηεγνξίαο ή ππεξάζπηζεο ζην πιαίζην κηαο 

δίθεο, ελ αληηζέζεη ην επηδεηθηηθφ είδνο πεξηειάκβαλε δεκφζηνπο ιφγνπο πνπ 

εθθσλνχληαλ ζε επίζεκεο εθδειψζεηο.  

 ηε ζπκβνπιεπηηθή ξεηνξηθή, ζεκαληηθή ζέζε θαηέρνπλ ηα επηρεηξήκαηα 

πνπ απνξξένπλ απφ ην ζπκθέξνλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ηθαλφηεηα ηνπ νκηιεηή, 

λα ρεηξίδεηαη ν ίδηνο ηα πξνζσπηθά ηνπ ζέκαηα ήηαλ απαξαίηεηε. Σνπο πεξηζζφηεξνπο 

ιφγνπο ηνπο βιέπνπκε ζηε δηθαληθή ξεηνξηθή, θαηά ηε νπνία νη δηάδηθνη κηινχζαλ 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπο θαη νη νκηιίεο θξίλνληαλ απφ έληαζε θαη απφ ηελ ηχρε ηεο δσήο 

ηνπο. 

                                                 
4
 Edwards (1994): 13-14 

5
 Κχξθνο (1992): 289 

6
 Αξηζη. Ρεη: 36-37 
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 Δπηδεηθηηθνί ιφγνη ήηαλ απηνί πνπ εθθσλνχληαλ ζε δεκφζηεο γηνξηέο ή ζε 

θεδείεο. Ήηαλ ιφγνη πνπ απέβιεπαλ ζηνλ έπαηλν ή ζηνλ ςφγν.
7
 

8
 Ζ επηδεηθηηθή 

ξεηνξηθή εμππεξεηνχζε πξαθηηθνχο ζθνπνχο ηδενινγηθήο ζεκαζίαο. Έλαο 

επηδεηθηηθφο ιφγνο έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζε επηδέμηνπο νκηιεηέο θαη 

πνιηηηθνχο λα εληππσζηάζνπλ ην αθξναηήξην θαη λα εθθξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

πνιηηηθέο ηδέεο . Μπνξνχζε αθφκε λα εμππεξεηήζεη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, εθφζνλ 

επεδείθλπε κεζφδνπο επηρεηξεκαηνινγίαο. Αθφκε, ε επηδεηθηηθή αγφξεπζε κπνξνχζε 

λα επεξεάζεη ηελ θνηλή γλψκε ζηε πφιε ηεο Αζήλαο, πξνζθέξνληαο ζπκβνπιέο αιιά 

θαη ζέκαηα πξνο αλάιπζε. Ζ ηδέα ηεο επηδεηθηηθήο ξεηνξείαο κπνξεί λα δηεπξπλζεί 

πέξα απφ ηα φξηα ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ.
9
 

 Δλδεηθηηθά φπσο αλαθέξεη ν Kennedy, θαηά ηελ χζηεξε αξραηφηεηα ζηε 

ξεηνξηθή ζπκπεξηιήθζεθε απφ νξηζκέλνπο δηδαζθάινπο, φιε ε πνίεζε θαη ε 

πεδνγξαθία. Τπ’ απηφ ην πξίζκα, σο επηδεηθηηθή ξεηνξηθή ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ε αγφξεπζε πνπ δελ απνβιέπεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε, αιιά 

απνζθνπεί ζην λα επεξεάζεη ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ αθξναηεξίνπ.
10

 

 Ζ Ρεηνξηθή ηέρλε δηαδξακάηηζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αληξψλ. Έληνλε δηακάρε ζεκεηψζεθε αλάκεζα ζηνπο δηδαζθάινπο ηεο ξεηνξηθήο θαη 

ηεο θηινζνθίαο θαη απηφ θαίλεηαη ζηα έξγα ηνπ Πιάησλα, φπνπ θαίλεηαη ε αληίζεζή 

ηνπο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ηέρλε.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
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8
 Αξηζη. Ῥεη.1358b: ἐπηδεηθηηθνῦ δὲ ηὸ κὲλ ἔπαηλνο ηὸ δὲ ςόγνο. 

9
 Βνινλάθε (2013): 165 

10
 Kennedy (2014): 11 

11
 Edwards (1994): 16-17 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΟΦΗΣΗΚΖ ΡΖΣΟΡΗΚΖ: 

2.1: Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΟΦΗΣΗΚΖ ΡΖΣΟΡΗΚΖ 

  

 Ζ ξεηνξηθή νξίδεηαη σο ε δχλακε ηεο Πεηζνχο θαη ε ζχλδεζε απηή 

επηρεηξείηαη ηνλ 5
ν
 αηψλα π.Υ.

12
 φηαλ ν Γνξγίαο πηνζεηεί ηνλ νξηζκφ πεηζνχο 

δεκηνπξγφλ γηα ηε ξεηνξηθή πνπ ηνπ πξνηείλεη ν σθξάηεο. Δίλαη ε ηέρλε κε ηελ 

νπνία νπιηζκέλνο ν άλζξσπνο κπνξεί λα πείζεη γηα νπνηνδήπνηε πξάγκα ζέιεη «ηνπο 

δηθαζηέο ζην δηθαζηήξην, ηνπο βνπιεπηέο ζηε βνπιή, ηνλ ιαφ ζηελ εθθιεζία ηνπ 

δήκνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε ζπλάζξνηζε ησλ πνιηηψλ» (Πιαη. Γνξγ 452e). Απηφ ην 

είδνο δίδαζθε θαη ηίπνηε άιιν.
13

 

 ηα αξραία ειιεληθά ν φξνο ‘‘ξεηνξηθή’’ δειψλεη ζπγθεθξηκέλα ηελ πνιηηηθή 

ηέρλε ηεο δεκφζηαο νκηιίαο, φπσο απηή εμειίρζεθε ζε ζπλειεχζεηο κε δηεξεπλεηηθφ 

ραξαθηήξα, ππφ ην θαζεζηψο θαηαζηαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο αξραίεο ειιεληθέο 

πφιεηο, εηδηθά ζηελ Αζελατθή δεκνθξαηία.
14

 χκθσλα κε ηνλ «ζνθηζηηθφ» νξηζκφ 

ηεο ξεηνξηθήο,
15

 ε ξεηνξηθή είλαη ε ηέρλε πνπ θαίλεηαη λα ζπιιακβάλεη ζε επίθαηξεο 

ζηηγκέο απηφ πνπ είλαη θαηάιιειν λα εηπσζεί θαη επηρεηξεί λα ην πξνηείλεη σο 

δπλαηφ. Οη παξάγνληεο ή νη φξνη-θιεηδηά πνπ δηακνξθψλνπλ θαη κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξίζνπλ ηε ξεηνξηθή σο ηέρλε είλαη: ε αμηνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο ζηηγκήο 

(θαηξφο), ην δπλαηφλ, ην πξέπνλ θαη ην χθνο σο πξνζσπηθφο ηξφπνο έθθξαζεο.
16

 

 Ζ ξεηνξηθή αλαδεηθλχεηαη σο κία ηερληθή πξνζβιέπνπζα ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, σο κία κέζνδνο παξαγσγήο πεηζηηθνχ ιφγνπ βαζηζκέλε ζε κία 

ηθαλφηεηα, θαζψο θαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο δξάζεο. Πίζσ απφ απηή ηελ 

ηθαλφηεηα ππάξρεη κηα γλψζε, κηα επηζηήκε, ζε ηειεπηαία αλάιπζε κία βαζχηεξε θαη 

ζπζηεκαηηθή ζθέςε γηα ηε θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο νκηιίαο.
17

 Ζ ξεηνξηθή 

άιισζηε αλαπηχζζεηαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ, ζεζκηθψλ θαη ηδενινγηθψλ 

πιαηζίσλ ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
18

 H ηδέα φηη κπνξνχζε λα ππάξρεη κηα ηέρλε 

ηνπ ιφγνπ, ηέρλε ξεηνξηθή, πνπ κπνξνχζε λα δηδαρζεί κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη λα 

απνθηεζεί κέζα απφ ζπζηεκαηηθή κειέηε θαλφλσλ, έθαλε ηνλ πνιηηηθφ 

                                                 
12

 Κσλζηαληηλφπνπινο (2014): 24 
13

 Guthrie (2014): 227 
14

 Kennedy (2005): 9 
15

 Poulakos (1983): 36 
16

 .π: 36 
17

 Gargarin (2002): 12 
18

 Pernot (2005): 35-36 
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απνηειεζκαηηθφ ιφγν λα κελ είλαη πηα έλα ζετθφ δψξν ή έλα έκθπην ράξηζκα πνπ 

θιεξνλνκείηαη κέζσ ελφο θχθινπ ή κηαο ηάμεο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν έλαο απφ ηνπο 

πξψηνπο ζηφρνπο ησλ ζνθηζηψλ ήηαλ ε δηδαζθαιία ηεο ξεηνξηθήο. 

 Σνλ 5
ν
 αηψλα ε πνιηηηθή δχλακε ήηαλ άκεζε ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ πνιηηηθνχ λα πείζεη. Γηα ηνπο ζνθηζηέο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο ε ξεηνξηθή ήηαλ 

έλα κέζν γηα λα πεηχρνπλ ζηνπο αγψλεο ηεο δσήο.
19

 ινη νη ζνθηζηέο ππήξμαλ 

δάζθαινη. ε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε ήζαλ θαη’ εμνρήλ ζηξακκέλε 

πξνο ηε κνπζηθή, ηελ πνίεζε θαη ηε θπζηθή άζθεζε, εηζήγαγαλ έλαλ λέν ηχπν 

δηδαζθαιίαο, πλεπκαηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ παξερφηαλ απφ πιαλφδηνπο δαζθάινπο, 

δπζεχξεηνπο θαη ζπρλά αθξηβνχο, πνπ δίδαζθαλ ηνπο πινχζηνπο λένπο ησλ πφιεσλ. 

ην πιαίζην απηήο ηεο δηδαζθαιίαο ε ξεηνξηθή θαηείρε ζεκαίλνπζα ζέζε, δηφηη 

ζπληζηνχζε ηαπηνρξφλσο ην αληηθείκελν θαη ην κέζν.
20

 Αληηθείκελν, ζην κέηξν πνπ ν 

ζνθηζηήο δηαηείλεηαη « ηνπ πνηήζαη δεηλφλ ιέγεηλ» (Πιάησλ, Πξσηαγφξαο, 312 d 

Γνξγίαο,449e), ζηφρνο ζεκαληηθφο, άξξεθηνο ζπλδεδεκέλνο κε άιιεο δηαηππψζεηο 

ηνπ δφγκαηνο ησλ ζνθηζηψλ, ηζφηηκνο πξνο απηέο: πξνεηνηκαζία γηα αλάιεςε ξφινπ 

ζηηο ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο ππνζέζεηο, αλάπηπμε ηεο επθπΐαο, δηακφξθσζε ηνπ 

πνιίηε, δηδαζθαιία ηεο πνιηηηθήο, δηδαζθαιία κηαο κνξθήο αξεηήο. Πξνο επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ απηψλ ε ίδηα ε δηδαζθαιία πηνζεηεί ηε ξεηνξηθή.
21

  

 Ζ δηδαζθαιία ηεο ξεηνξηθήο είλαη απαξαίηεηε ζηε πξνεηνηκαζία ηνπ 

Αζελαίνπ πνιίηε γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. Απηφ επαγγέιιεηαη ν 

Πξσηαγφξαο (Πιαη. Πξση. 318e 319a).Ο δξφκνο γηα ηελ πνιηηηθή επηηπρία ήηαλ 

αλνηρηφο ζηνλ θαζέλα, εθφζνλ είρε ηηο πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ παηδεία ψζηε 

λα ππνζθειίζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Σν πξψην πξάγκα πνπ απαηηνχληαλ γη’ 

απηφλ ηνλ ζθνπφ ήηαλ λα κάζεη θαλείο θαιά ηελ ηέρλε, λα κηιάεη πεηζηηθά. Έρεη 

κάιηζηα ππνζηεξηρζεί (απφ ηνλ Heinrich Gomperz) φηη ε δηδαζθαιία ησλ ζνθηζηψλ 

ζην ζχλνιφ ηεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο.
22

 Ζ ξεηνξηθή 

επνκέλσο, σο ε ηέρλε ηεο νκηιίαο, είλαη έλα απφ ηα πεδία πνπ ζπλαληηνχληαη φινη νη 

ζνθηζηέο. 

 Οη ζνθηζηέο πνπ δελ δίδαζθαλ κηθξά παηδηά, δελ πξνζπάζεζαλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ άκεζα έλα είδνο εθπαίδεπζεο κε θάπνην άιιν, ηθαλνπνίεζαλ φκσο 

                                                 
19

 Gargarin (2002): 32 
20

 Pernot (2005): 36 
21

 .π : 36 
22
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ηελ πλεπκαηηθή δίςα ησλ λέσλ, δίςα γηα ηελ νπνία ε πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε ηνπο 

δελ είρε θάλεη ηίπνηε λα ηελ ηθαλνπνηήζεη, έζησ θαη ιίγν. θνπφο ηεο παηδεπηηθήο 

θίλεζεο ησλ νθηζηψλ, ήηαλ ε κφξθσζε ησλ εγεηψλ θαη φρη ηνπ ιανχ.
23

 

 Παξφιν πνπ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ε αξραία ειιεληθή γξακκαηεία είλαη 

ξεηνξηθή, ν πέκπηνο αηψλαο ήηαλ ε θξίζηκε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

ξεηνξηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο εθ κέξνπο ησλ νκηιεηψλ θαη ησλ αθξναηεξίσλ.
24

 Οη 

ζνθηζηέο ζηελ νπζία, δεζκεπκέλνη κφλν απφ ηελ πνίεζε ηνπ παξειζφληνο, βξίζθνπλ 

ειεχζεξν έδαθνο λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηε θφξκα θαη ην ζηπι θαη λα αλαπηχμνπλ ηα 

έξγα ηνπο.
25

 Με ηελ ηέρλε ησλ ζνθηζηψλ, έλαο αγνξεηήο κπνξνχζε λα πείζεη κε ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ έλα αθξναηήξην.
26

 

 Γηα ην ζνθηζηή θαη ηε «ζρνιή» ηνπ ην θχξην αληηθείκελν ηεο ζνθηζηηθήο 

δηδαζθαιίαο είλαη ε πνιηηηθή ηέρλε ή αξεηή. Απηφ αθξηβψο απνηειεί θαη ην λέν 

ζηνηρείν πνπ πξνζθνκίδνπλ νη ζνθηζηέο, εηδηθά ν Πξσηαγφξαο θαη νη νπαδνί ηνπ, 

ζηελ παηδεία ηνπ 5
νπ

 αηψλα.
27
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2.2: Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 Οη ζνθηζηέο αζθνχζαλ ηε ξεηνξηθή ηέρλε, ηε δίδαμαλ θαη ηελ εμέδηδαλ ζε 

γξαπηά εγρεηξίδηα, Σέρλαη, πνπ θάιππηαλ ηφζν ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο ξεηνξηθήο 

φζν θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο.
28

 

 Οη ζνθηζηέο έθαλαλ ηα καζήκαηά ηνπο είηε ζε κηθξέο νκάδεο ππφ ηχπνλ 

θξνληηζηεξίνπ είηε ζε δεκφζηεο δηαιέμεηο (επηδείμεηο), κε ζθνπφ ηελ επίδεημε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ ζνθηζηή.
29

 Ζ επίδεημε κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή θαηά ηελ νπνία ν 

νκηιεηήο πξνζθαιεί ηνπο αθξναηέο λα ηνπ θάλνπλ εξσηήζεηο. Απηφ αλαθέξεηαη φηη 

ην ζπλήζηδε ν Γνξγίαο (Γνξγ. 447c), θαη ν Ηππίαο ήηαλ αξθεηά ζαξξαιένο λα 

επηρεηξήζεη ην ίδην κπξνζηά ζηε κεγάιε παλειιήληα ζπγθέληξσζε ζηελ Οιπκπία. 

Αθφκα ζην πιαίζην ηεο ηερληθήο, ν ζνθηζηήο κπνξνχζε λα θάλεη επίδεημε ξεηνξηθήο 

ηθαλφηεηαο κε ην λα κηιά ρσξίο δηαθνπή πάλσ ζε έλα ζέκα. Σέηνηνο ήηαλ ν Σξσηθφο 

δηάινγνο ηνπ Ηππία (Ηππ.κεηδ. 286 a, πνπ ν ζπγγξαθέαο ηνπ, ηνλ ραξαθηεξίδεη «ιφγν 

κε ιακπξή ζχλζεζε». 

 Απφ ηνλ 5
ν
 αηψλα ε δεκφζηα αλάγλσζε έξγσλ πεδνγξάθσλ ήηαλ επίζεο θάηη 

ην ζπλεζηζκέλν, ε πεξίηερλε επηδεηθηηθή ξεηνξηθή ησλ ζνθηζηψλ, φηαλ 

παξνπζηαδφηαλ ζηνπο Οιπκπηαθνχο ή ζηνπο Ππζηθνχο αγψλεο, απέβιεπε θάηη 

πεξηζζφηεξν. Δίρε ραξαθηήξα αγσληζηηθφ θαη νη ζνθηζηέο αγσλίδνληαλ γηα έπαζια, 

φπσο νη πνηεηέο, νη κνπζηθνί θαη νη αζιεηέο. Ο Ηππίαο θάλεη ιφγν γηα «ζπκκεηνρή 

ζηνπο αγψλεο» (αγσλίδεζζαη) ζηα Οιχκπηα, φπνπ θαλείο δελ ηνλ λίθεζε (Ηππ. Δι. 364 

a). Απηφ ην αγσληζηηθφ πλεχκα θαηέιεμε λα είλαη γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

νθηζηψλ.
30

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε παξνπζία ησλ πνηεηψλ θαη ησλ ξαςσδψλ 

πνπ θνξνχζαλ ηνπο πνξθπξνχο ρηηψλεο. Έηζη ε ξεηνξηθή ηνπ Γνξγία δελ 

παξνπζηάδεηαη ηφζν σο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φζν σο ζέαηξν, σο ζέακα.
31

 O 

Kerferd επίζεο αλαθέξεη φηη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ππάγνληαη θαη νη αγψλεο ιφγσλ 

πνπ εηζήγαγε ν Πξσηαγφξαο πνπ ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπδεηήζεηο απφ 

νκηιεηέο πνπ αληαγσλίδνληαλ ζε επίπεδν επηρεηξεκάησλ πάλσ ζε θάπνην ζέκα. 
32

 Γηα 

ηνλ Πξσηαγφξα θάζε ζπδήηεζε είλαη κηα «κάρε ησλ ιφγσλ», ζηελ νπνία έλαο πξέπεη 
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λα είλαη ληθεηήο θαη ν άιινο ληθεκέλνο (Πξση. 335 a). Οη αγψλεο ιφγσλ 

απνηεινχζαλ εξηζηηθέο ζπδεηήζεηο κεηαμχ αληηιεγνκέλσλ νκηιεηψλ, γηα ζπγθξνχζεηο 

επηρεηξεκάησλ.
33

 

 Μεξηθέο απφ ηηο δηαιέμεηο ήηαλ ξεηνξηθέο αζθήζεηο πάλσ ζε έλα ζέκα απφ ηε 

κπζνινγία, παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα έξγα ηνπ Γνξγία: Διέλεο Δγθψκηνλ, Τπέξ 

Παιακήδνπο απνινγία. Οη ιφγνη απηνί ηνπ Γνξγία είλαη ξεηνξηθά θείκελα κε ηα 

νπνία επηδηψθεηαη λα δεηρζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ ξήηνξα λα ππεξαζπίδεηαη δχζθνιεο 

ππνζέζεηο θαη λα πξνζθεξζεί έηνηκν πιηθφ ζηνπο καζεηέο πξνο κειέηε, κίκεζε ή θαη 

απνκλεκφλεπζε πνπ δηαθαίλεηαη ζην ζχζηεκα ζην Πιαησληθφ Φαίδξν 228 θ.ε.
34

 

 πσο αλαθέξεη ν Kennedy,
35

 νη ζνθηζηέο δίδαζθαλ κέζσ παξαδεηγκάησλ θαη 

κηκήζεσλ θαη φρη κε ηελ παξάζεζε δνγκάησλ ή θαλφλσλ πνπ αλαθέξνληαλ ζε γξαπηά 

εγρεηξίδηα. Οη επηδεηθηηθνί ιφγνη ρξεζίκεπαλ σο παξαδείγκαηα κεζφδσλ έξεπλεο, 

θαηάιιεια πξνο κίκεζε. 

 Απφ κία πξαθηηθή θαη ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ηεο κεζφδνπ ησλ ζνθηζηψλ 

γίλεηαη θαλεξφ φηη απηή ζηεξίδεηαη πξνπάλησλ ζηα εμήο ζεκεία: 

α) ηελ αληηινγηθή δηαδηθαζία. Δίραλ έηνηκεο δχν εθδνρέο, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα 

λα ζηεξίδνπλ δχν γλψκεο γηα ηα πξάγκαηα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πνπ 

παξνπζηαδφηαλ θαη απαηηνχζε ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξαθηηθή. Απηφ βνεζνχζε λα 

κειεηνχλ ηα  πξάγκαηα ακθίπιεπξα θαη λα δηεξεπλνχλ ηηο πηζαλφηεηεο πξαθηηθήο 

αληηκεηψπηζήο. β) ηε ζρεηηθφηεηα ησλ εζηθψλ αμηψλ. ’ απηφ ην ζεκείν ζηήξηδαλ ηε 

γεληθή ακθηζβήηεζε ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ (ζξεζθεία, γιψζζα, εζηθή, δίθαην, 

λφκνπο, πνιηηηθή θιπ.), θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ επηρεηξήκαηα έλαληη ησλ αληηπάισλ 

ηνπο. γ) ηελ άζθεζε ινγηθνχ ειέγρνπ θαη θξηηηθήο. Απηφ ην ηειεπηαίν ζεκείν 

ραξαθηεξίδεη θαη ηε ζσθξαηηθή κέζνδν: Καη ν σθξάηεο αζθεί ζηνπο ζπλνκηιεηέο 

ηνπ απζηεξφ ινγηθφ έιεγρν θαη θξηηηθή, κε ζθνπφ λα απνδείμεη φηη πιαλψληαη ή φηη 

αγλννχλ πξάγκαηα πνπ λνκίδνπλ φηη μέξνπλ. Έηζη ηνπο βνεζνχζε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα φξηα ηνπο θαη λα θσηηζζνχλ απφ ηελ αιήζεηα. δ) Σέινο ε 

κέζνδνο ησλ ζνθηζηψλ γηλφηαλ απνηειεζκαηηθή κε ηελ ακθηζβήηεζε πνπ αζθνχζαλ 

ζηνλ θφζκν· θαη ζπρλά ήηαλ φπιν αθεηεξίαο ησλ ζνθηζηψλ. Ζ κέζνδνο ησλ 

ζνθηζηψλ δελ απέβιεπε νχηε ζηεξηδφηαλ κφλν ζε ζνθηζηηθά επηρεηξήκαηα, κε ηελ 
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έλλνηα πνπ δίλνπκε εκείο ζήκεξα ζ’ απηφ ηνλ φξν ή πνπ έδηλαλ νη ηδενινγηθνί ηνπο 

αληίπαινη.
36

 

  

 

2.3: Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΩΝ ΟΦΗΣΩΝ ΣΖΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΡΖΣΟΡΗΚΖ 

 

 χκθσλα κε ηνλ L. Pernot,  απφ ηηο ηδέεο πνπ αλέπηπμαλ νη ζνθηζηέο πνιιέο 

επεξεάδνπλ άκεζα ηε ξεηνξηθή.
37

 Γχν δηάζεκεο ξήζεηο ηνπ Πξσηαγφξα ακθηζβεηνχλ 

ηελ χπαξμε ακεηάβιεησλ αμηψλ θαη λνεηψλ πξαγκαηηθνηήησλ: «πεξὶ κὲλ ζεῶλ νὐθ 

ἔρσ εἰδέλαη͵ νὔζ΄ ὡο εἰζὶλ νὔζ΄ ὡο νὐθ εἰζὶλ » (απνζπ. Β 4, εθδ. Diels- Kranz) 

«πάλησλ ρξεκάησλ κέηξνλ άλζξσπνο» (απφζπ. Β 1). Πέξα απφ ην πξφβιεκα ηεο 

ζξεζθείαο, αιινηψλνληαη εδψ φια ηα ζεκεία αλαθνξάο πξνο φθεινο κηα 

θαηλνκεληθήο θαη ζρεηηθηζηηθήο αληίιεςεο πεξί ηνπ θφζκνπ.
38

 

 πσο αλαθέξεη ν Αζαλαζάηνο,
39

 ε αληίιεςε ησλ θαηλνκέλσλ, ησλ φζσλ καο 

δίλεη ε αίζζεζε εμαληιεί ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπλείδεζεο, ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ζεσξεί. 

Σν ζεσξεηηθφ ππνθείκελν δελ έρεη κφλν ηηο αληηιήςεηο ησλ πξαγκάησλ αιιά 

δηακνξθψλεη έλλνηεο θαη θξίζεηο γηα ηα πξάγκαηα θαη ε γλψζε δελ είλαη άιιν παξά 

αληίιεςε θαη εθφζνλ ε αληίιεςε είλαη απηφ πνπ καο δίλεη ε αίζζεζε, ε γλψζε είλαη 

απνθιεηζηηθφ πξντφλ ησλ αηζζήζεσλ. 

 Ο αξρεγέηεο ηεο ζνθηζηηθήο θίλεζεο, ν Πξσηαγφξαο,
40

 επέθηεηλε ηα φξηα ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο εμεηάδνληαο έλα ζέκα απφ δχν αληίζεηεο νπηηθέο γσλίεο 

ζπλζέηνληαο έηζη θαη ιφγνπο ππεξαζπηζηηθνχο αιιά θαη θαηαδηθαζηηθνχο πάλσ ζην 

ίδην ζέκα (Γηζζνί Λφγνη).
41

 Έθηνηε φιε ε δηθαληθή ηέρλε βαζίδεηαη ζηελ αλαθάιπςε 

απηήο ηεο πεξηνρήο ησλ αληηλνκηψλ ηνπ Πξσηαγφξα, θαη ηα αληηινγηθά επηρεηξήκαηα 

θπξηαξρνχλ ζηε δηθαζηεξηαθή ξεηνξεία.
42

 

 Ο Γνξγίαο ήηαλ ν κφλνο ζνθηζηήο πνπ αζρνιήζεθε θαη’ εμνρήλ κε ηε 

ξεηνξηθή θαη πνπ έρνπλ δηαζσζεί ηα έξγα ηνπ. Οη δχν ιφγνη, ην Διέλεο Δγθψκηνλ θαη 

Τπέξ Παιακήδνπο απνινγία δείρλνπλ ηε δχλακε ηνπ πηζαλνχ, ηνπ δπλαηνχ. Ο 
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Γνξγίαο κε ην Διέλεο Δγθψκηνλ, εμπκλεί ηε δχλακε ηνπ ιφγνπ θαη πξνζπαζεί λα 

απνδείμεη φηη ε Διέλε είλαη άκεκπηε πνπ εγθαηέιεηςε ηνλ Μελέιαν θαη έθπγε κε ηνλ 

Πάξε ζηε Σξνία. Ο ιφγνο πνπ ηελ έπεηζε ήηαλ ιφγνο απαηειφο (Δι. Δγθ 8), αθνχ 

αλαθέξνληαη ηέζζεξηο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε Διέλε δξαπέηεπζε κε ηνλ Πάξε, θαη 

ζε απηφ ην ζεκείν απνθαιχπηεηαη φηη ε πεηζψ είλαη θαθή θαη ε εμαπάηεζε νινθάλεξε 

(Δι. Δγθ 8,10), θαη έηζη απνθαιχπηεηαη ε ακθηζεκία θαη ν θίλδπλνο ηεο ξεηνξηθήο.
43

 

 ηνλ ιφγν Τπέξ Παιακήδνπο απνινγία ππάξρεη ην επηρείξεκα ηεο αιήζεηαο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνθιείζεη φιεο ηηο πηζαλέο εξκελείεο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα πξνθαιέζνπλ ηελ δήζελ πξνδνζία ηνπ Παιακήδε. Ο Γνξγίαο ζ’ απηφλ ηνλ ιφγν 

πξνζθέξεη κία επηρεηξεκαηνινγία πνπ βαζίδεηαη ζηα εηθφηα (φπσο θαη ζην Διέλεο 

Δγθψκηνλ), ππνζέζεηο νη νπνίεο αλαηξνχληαη ε κία κεηά ηελ άιιε, δηφηη πξνζπαζεί λα 

απνδείμεη φηη ν ίδηνο δε ζα κπνξνχζε λα δηαπξάμεη ην αδίθεκα πξνδνζίαο.
44

 

 Καη νη δχν αγνξεχζεηο ηνπ Γνξγία ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθέο απφ άπνςε 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαζψο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα αιεζνθάλεηα ησλ επηρεηξεκάησλ 

αιιά θαη απφ κηα κέζνδν αλάιπζεο κε μεθάζαξε θαη ζπζηεκαηηθή κνξθή, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ζνθηζηηθφ εχξεκα.
45

 

 εκαληηθή επίζεο γηα ηε ζεσξία ηεο ξεηνξηθήο ππήξμε θαη ε πξαγκαηεία ηνπ 

Γνξγία ‘‘Πεξί θχζεσο ή Πεξί ηνπ κε φληνο’’. ην ιφγν απηφ εμεηάδεηαη ε έλλνηα ηνπ 

«είλαη», αθνινπζψληαο κηα επηρεηξεκαηνινγία θαηά ηνλ Pernot
46

 κε ηξία ζηάδηα: α) 

ηίπνηα δελ είλαη ή δελ ππάξρεη, β) αλ ππάξρεη δελ είλαη θαηαλνεηφ γηα ηνλ άλζξσπν, 

γ)αλ απηφ ην θάηη κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ, δελ κπνξεί λα δηαηππσζεί. 

 Ζ δχλακε ηεο ξεηνξηθήο, λα ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αθξναηεξίσλ θαη ε 

ζεκαζία ηεο ζηελ άζθεζε ηεο πνιηηηζηηθήο επηξξνήο ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

δήηεκα ζην πιαίζην ηεο ζνθηζηηθήο θίλεζεο πνπ απνηππψλεηαη ηφζν ζηηο δεκεγνξίεο 

ηνπ Θνπθπδίδε φζν θαη ζηνλ Θξαζχκαρν (Πιαη. Φαίδξνο 267 C 9) πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζαλ γεηεπηήο ησλ αθξναηεξίσλ, ειέγρνληαο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.
47

 

Έηζη ν ιφγνο γίλεηαη κέγαο δπλάζηεο.
48

 

 Αθφκα, νη ζνθηζηέο δηεμήγαγαλ έξεπλεο πάλσ ζε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ 

ιφγνπ θαη ηεο γιψζζαο. Δλδηαθέξζεθαλ γηα ηελ Δξηζηηθή, ηέρλε ηεο αλαζθεπήο θαη 
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ηεο ιεθηηθήο δηακάρεο. Έζεζαλ ηηο βάζεηο ηεο γξακκαηηθήο: Ο Πξσηαγφξαο θαίλεηαη 

φηη ππήξμε ν πξψηνο πνπ δηέθξηλε ηα γέλε ησλ νλνκάησλ θαη πξνβιεκαηίζηεθε γηα 

ηελ νξζφηεηα ηεο γιψζζαο.
49

 Ο Πξσηαγφξαο ζπλέζεζε επίζεο ζε γξαπηφ ιφγν 

θνηλνχο ηφπνπο θαη ν Γνξγίαο επηρεηξεκαηνινγίεο ππέξ θαη θαηά. Απηά ήηαλ 

ππνδείγκαηα ηα νπνία νη καζεηέο πξνζπαζνχζαλ λα κηκεζνχλ θαη λα αλαπαξάγνπλ, 

φπσο ζηε ζθηαγξαθεζείζα απφ ηνλ Πιάησλα ζθελή ζηελ αξρή ηνπ Φαίδξνπ.
50

 

 Δπνκέλσο, ην έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε  γιψζζα, γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα 

φξηα ηεο νδήγεζαλ ζηηο αξρέο ηεο ζπνπδήο ηεο γξακκαηηθήο
51

 θαη ε γιψζζα σο 

δηεξεπλεηηθφ αληηθείκελν πηζαλφλ λα ηνπο έιθπε ζην πιαίζην κηαο ξεηνξείαο. 

 

 

 

2.4: Ζ ΛΔΞΖ «ΟΦΗΣΖ» 

 

 Ζ ιέμε ζνθηζηήο παξάγεηαη απφ ην ξήκα ζνθίδσ(= θάλσ θάπνηνλ ζνθφ, 

εθπαηδεχσ, δηδάζθσ) θαη ζεκαίλεη απηφλ πνπ θαηέρεη θαιά ηε ζνθία ή ηελ ηέρλε ηνπ, 

φπσο επίζεο θαη εθείλνλ πνπ είλαη επηδέμηνο ζηα πξάγκαηα απηήο ηεο δσήο,
52

 θαη 

γεληθά ελεξγεί. Μάιηζηα σο ηνλ 5
ν
 αηψλα π.Υ., νη φξνη ζνθφο θαη ζνθηζηήο ήηαλ 

ζπλψλπκνη. Απφ ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ. θαη εμήο, ν φξνο ζνθηζηήο πξνζιακβάλεη 

κηα αξλεηηθή ζεκαζία θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη ηνπο γλσζηνχο 

ζνθηζηέο ηνπ 5
νπ

 θαη ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ.
53

 

 Οη ειιεληθέο ιέμεηο ζνθφο θαη ζνθία ήηαλ ζε θνηλή ρξήζε απφ ηελ 

αξραηφηαηε επνρή, θαζψο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δήισλαλ κηα δηαλνεηηθή ή 

πλεπκαηηθή ηδηφηεηα, έηζη ήηαλ θπζηθφ λα απνθηήζνπλ κεξηθέο ιεπηέο 

ζεκαζηνινγηθέο απνρξψζεηο. ηελ αξρή ζήκαηλαλ θπξίσο επηδεμηφηεηα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηέρλε. Ο λαππεγφο ζηνλ κεξν είλαη «θάηνρνο φιεο ηεο ζνθίαο», ν 

αξκαηειάηεο, ν κάληεο, ν γιχπηεο, ν πεδαιηνχρνο είλαη ζνθνί ν θαζέλαο ζηνλ ηνκέα 
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ηνπ. νθφο δελ είλαη ν άλζξσπνο πνπ γλσξίδεη πνιιά πξάγκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ 

Αηζρχιν, αιιά απηφο ηνπ νπνίνπ νη γλψζεηο είλαη σθέιηκεο.
54

  

 Οη ζνθηζηέο ήηαλ κηα ηδηαίηεξε ηάμε επαγγεικαηηψλ δαζθάισλ, πνπ δίδαζθαλ 

ηνπο λένπο ηεο Αζήλαο θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 5
νπ

 αη. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 4
νπ

 αη. 

π.Υ. αληί ακνηβήο. Δθηφο απφ ηηο πνηθίιεο γλψζεηο, δίδαζθαλ πξσηίζησο ηελ πνιηηηθή 

ηέρλε ή θαιχηεξα ηνλ νξζφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξέπεη θαλείο λα 

ζθέπηεηαη, λα νκηιεί θαη λα δξα ηφζν ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή φζν θαη ζηηο δεκφζηεο 

ππνζέζεηο.
55

 Οη ίδηνη δελ ήηαλ φινη Αζελαίνη πνιίηεο, αιιά πνιίηεο άιισλ ειιεληθψλ 

πφιεσλ θαη δίδαζθαλ είηε ζε κηθξέο νκάδεο καζεηψλ είηε ζε κεγαιχηεξν πιήζνο 

αθξναηψλ ππφ ηε κνξθή δηαιέμεσλ. 

 Ωο δηαθνξεηηθά πξφζσπα, νη ζνθηζηέο δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο θαη σο πξνο ηηο 

ηδέεο θαη σο πξνο ηηο αληηιήςεηο πνπ αλέπηπμαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

δηδαζθαιηθήο ηνπ δξάζεο. Βέβαην είλαη επίζεο, φηη δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο θαη σο πξνο 

ηελ πλεπκαηηθή ηνπο νμπδέξθεηα θαη σο πξνο ην εχξνο ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπο 

γλψζεσλ θαη σο πξνο ηνπο επηκέξνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο πνπ αλέπηπμαλ. Έηζη 

μερσξίδεη αλάκεζά ηνπο ν ζνθφο Πξσηαγφξαο θαη ν δεηλφο ζηελ ξεηνξηθή ηέρλε 

Γνξγίαο.
56

 

 Ζ επξχηεξε πλεπκαηηθή θίλεζε, πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ Αζήλα, εμαηηίαο ησλ 

Πξνζσθξαηηθψλ θηινζφθσλ θαη πξνπάλησλ εμαηηίαο ησλ ζνθηζηψλ, νλνκάζηεθε 

επνρή ηνπ Διιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ γηα λα ραξαθηεξίζεη ηε Φηινζνθία ηεο Δπνρήο 

πξηλ ηνλ σθξάηε. 

 Ο Γνξγίαο ηη ήηαλ ηειηθά ξήησξ ή ζνθηζηήο; Ζ απάληεζε δελ κπνξεί λα είλαη 

παξά κία: ήηαλ ξήησξ, ζνθηζηήο θαη θηιφζνθνο. Οη καξηπξίεο είλαη 

θαηαγεγξακκέλεο. Δθείλν πνπ αμίδεη λα ηνλίζνπκε είλαη φηη ε κνξθή ηνπ Γνξγία 

πςψλεηαη σο θηινζφθνπ κε έληνλε ζθεπηηθή δηάζεζε. Γελ εκπηζηεχεηαη θαηά βάζνο 

ηνλ ιφγν. ηαλ γηα παξάδεηγκα πεξηγξάθεη ηη κπνξεί λα θάλνπλ ηα πεηζηηθά ιφγηα, 

βιέπεη θαζαξά ηνπο θηλδχλνπο, βιέπεη απηφ πνπ ζα θαηνλνκάζεη ζην Δγθψκην ηεο 

Διέλεο, βιέπεη ηνπο αλζξψπνπο λα αιιάδνπλ γλψκε, λα εμνπζηάδνληαη ελψ νη ίδηνη 

πηζηεχνπλ φηη απνθαζίδνπλ ειεχζεξα.
57

 Αθφκα ν Πιάησλ ζηνλ δηάινγν Γνξγία, 

δηαηζζάλεηαη ηνπο δηζηαγκνχο ηνπ, ζέβεηαη ην γεγνλφο φηη ν Γνξγίαο δελ εκθαλίδεη 
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ηνλ εαπηφ ηνπ σο δηδάζθαιν ηεο εζηθήο θαη παξνπζηάδεη ηνλ σθξάηε λα επηζεκαίλεη 

ηηο αληηθάζεηο ηνπ Γνξγία. Οη αληηθάζεηο θσηίδνπλ ηελ ίδηα ηελ νπζία ηνπ ιφγνπ: 

είλαη θαη δπλαηφο γηα ηα δίθαηα, θαη δπλαηφο γηα ηα άδηθα. ην Δγθψκην ηεο Διέλεο 

έρνπκε ην ππφδεηγκα ηνπ ἀδίθσο ρξῆζζαη ηῇ ῥεηνξηθῇ θαη ζηελ Απνινγία ηνπ 

Παιακήδε ην ππφδεηγκα ηνπ δηθαίσο ρξῆζζαη ηῇ ῥεηνξηθῇ.  

 Μπνξνχκε λα δερζνχκε φηη ν Γνξγίαο δελ είλαη ζνθηζηήο, αθνχ νκνινγεί φηη 

δελ δηδάζθεη ηελ αξεηή;
58

 Αλ κε ηνλ φξν «αξεηή» νη ζνθηζηέο ελλννχζαλ ηελ 

πνιηηηθή ηθαλφηεηα ζηεξηγκέλε ζηελ ξεηνξηθή δεηλφηεηα, ηφηε ν Γνξγίαο δελ 

μερσξίδεη απφ ηνπο ζνθηζηέο. Μφλν φηαλ ε «αξεηή» λνείηαη σο εζηθή αμία, κφλν ηφηε 

ν Γνξγίαο νκνινγεί φηη δελ είλαη δηδάζθαινο ηεο αξεηήο.
59

 

 Ζ πεπνίζεζε φισλ ησλ ζνθηζηψλ γεληθά θαη ηνπ Γνξγία εηδηθφηεξα είλαη φηη ε 

δχλακε ηνπ ιφγνπ πνπ γξάθεηαη ή εθθσλείηαη κε ηέρλε θαη ζθνπεχεη λα πείζεη είλαη 

αθαηακάρεηε. Ο ιφγνο πνπ εθθσλείηαη κε ζθνπφ λα πείζεη είλαη έλαο κεγάινο 

δπλάζηεο, πνπ ελψ έρεη ην πην κηθξφ θαη αθαλέο ζψκα, επηηειεί ηα έξγα ηα πην ζετθά 

γηαηί κπνξεί θαη ην θφβν λα ζηακαηήζεη θαη ηε ιχπε λα δηψμεη θαη ραξά λα 

πξνθαιέζεη. Ο ηξφπνο ηνπ πείζεηλ, δειαδή φρη δηα ηεο βίαο αιιά δηα ηνπ ιφγνπ είλαη 

ην ζεκείν πνπ θαζηζηά ηε ζεσξεία ησλ ζνθηζηψλ γηα ην «ιφγν αμηφινγε».
60

 Έλα 

παξάδεηγκα ιφγνπ πνπ γξάθεηαη γηα λα πείζεη θαη αθηεξψλεηαη ζηε ππεξάζπηζε ηνπ 

«αλζξψπνπ» είλαη ην «Διέλεο Δγθψκηνλ» ηνπ Γνξγία. Ο ίδηνο νκνινγεί απεξίθξαζηα 

φηη: « Με ην ιφγν κνπ απάιιαμα απφ ηε δπζθήκεζε κηα γπλαίθα· έκεηλα πηζηφο 

ζηνπο φξνπο πνπ έζεζα ζηελ αξρή ηνπ ιφγνπ· δνθίκαζα λα θαηαιχζσ ηελ αδηθία ηεο 

κνκθήο θαη ηελ ακάζεηα ηεο πεπνίζεζεο».
61

 πλερίδνληαο ζα ππνζηεξίμεη φηη «Θέισ 

πξνζδίδνληαο θάπνηα ινγηθή ζην ιφγν κνπ, απφ ηε κία κεξηά απηήλ λα ηελ απαιιάμσ 

απφ ην λα δέρεηαη θαηεγνξίεο άδηθεο, θαη απφ ηελ άιιε λα θαηαδείμσ φηη απηνί πνπ 

ηελ θαηαθξίλνπλ ιέλε ςέκκαηα· θαη δείρλνληαο ηελ αιήζεηα λα ζηακαηήζσ ηελ 

ακάζεηα».
62

  

 Οη ζνθηζηέο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά φηη ν ιφγνο είλαη θαζαπηφο αμηνινγηθά  

νπδέηεξνο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πνηθηινηξφπσο, δειαδή είηε γηα λα 

ππεξεηήζεη ηελ αιήζεηα θαη ην δίθαην, είηε γηα λα απαηήζεη ην αθξναηήξην. Έηζη, 
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ζηελ θξίζε ηνπ νκηιεηή ελαπφθεηηαη πνηα ρξήζε ηνπ ιφγνπ ζα θάλεη, θαζψο είλαη 

βέβαην φηη «φπσο θάζε θάξκαθν εμάγεη απφ ην ζψκα δηαθνξεηηθνχο ρπκνχο, θαη άιια 

ζηακαηνχλ ηελ αξξψζηηα ελψ άιια ηε δσή, έηζη θαη νη ιφγνη, άιια πξνθαινχλ ιχπε, 

άιινη επραξίζηεζε θαη άιινη θφβν.
63

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3: Ζ ΕΩΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΓΟΡΓΗΑ 

 

 
 Ο Γνξγίαο ήηαλ γηνο ηνπ Υαξκαληίδε απφ ην Λενληίλν. Γελ γλσξίδνπκε ηηο 

αθξηβείο εκεξνκελίεο γέλλεζεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, θαζψο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Απνιιφδσξν ν Γνξγίαο έδεζε 

100 ρξφληα, ελψ άιινη κειεηεηέο ζεσξνχλ πψο έδεζε γχξσ ζηα 105 ρξφληα. χκθσλα 

κε ηελ άπνςε ηνπ Κηληηιηαλνχ, ν Γνξγίαο έδεζε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ σθξάηε, αιιά 

απηή ε εθδνρή δελ είλαη εμαθξηβσκέλε. Έηζη, ππνζέηνπκε φηη γελλήζεθε γχξσ ζην 

492 ή 483 π.Υ. θαη πέζαλε ην 384 ή 375 π.Υ. Δμίζνπ ιηγνζηέο είλαη θαη νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ. Γλσξίδνπκε κφλν ηελ χπαξμε 

κηαο αδειθήο θαη ελφο αδειθνχ.
64 

 Γελλήζεθε ζηνπο Λενληίλνπο ηεο ηθειίαο θνληά ζηηο πξαθνχζεο φπνπ 

δίδαμαλ νη Κφξαμ θαη Σεηζίαο, απφ ηελ ξεηνξηθή ηέρλε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

επεξεάζηεθε.
65

 Ο Γνξγίαο ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ππήξμε καζεηήο ηνπ 

Δκπεδνθιή, ηνλ νπνίν ν Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε επξεηή ηεο ξεηνξηθήο.
66

 Ήηαλ 

θνξπθαίνο ζνθηζηήο θαη ξήηνξαο, έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

πξψηεο γεληάο ησλ ζνθηζηψλ. 

 Απφ λσξίο ήξζε ζε επαθή κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε δηαιεθηηθή ηεο Διεαηηθήο 

ρνιήο θαη απηφ γίλεηαη εκθαλέο ζην θηινζνθηθφ ηνπ έξγν φπνπ δηαθαίλεηαη ην 

πλεχκα ηνπ δηδαζθάινπ ηνπ. Δμ αηηίαο ησλ θπζηθψλ ηνπ ραξηζκάησλ ε ηάζε πξνο ηελ 

ηέρλε ηνπ ιφγνπ είλαη επδηάθξηηε. Αληέδξαζε βίαηα ζηε λννθξαηία ηεο ειεαηηθήο 

θηινζνθίαο πνπ ζην φλνκα ελφο ππεξβαηηθνχ φληνο, παξνπζίαδε ηα θπζηθά γεγνλφηα 

πεξίπνπ ζαλ παξαηζζήζεηο θαη θαληαζηψζεηο, θαη ππεξαζπίζηεθε ηελ θνηλή ινγηθή 

θαη ηελ θαζεκεξηλή πείξα ησλ πξαθηηθψλ αλζξψπσλ ζαλ κνλαδηθά θξηηήξηα γηα ηε 

                                                 
63

 .π: 84-86 
64

 Lodge (1896): 3 
65

 Κσλζηαληηλφπνπινο (2014): 13 
66

 Montanari (2010): 372 



[20] 

 

γλψζε, αξλνχκελνο θάζε αιήζεηα πέξα απφ ηα θπζηθά πξάγκαηα θαη ηηο ζρέζεηο 

ηνπο.
67

 

 ε ψξηκε ειηθία ν Γνξγίαο ζηάιζεθε ην 427 απφ ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ σο 

αξρεγφο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο («αξρηπξεζβεπηήο») ζηελ Αζήλα, γηα λα δεηήζεη 

ηε βνήζεηα ησλ Αζελαίσλ ελαληίνλ ησλ πξαθνπζίσλ κε ηνπο νπνίνπο νη Λενληίλνη 

βξίζθνληαλ ζε πφιεκν. θνπφο ηνπο ήηαλ λαλ πείζεη ηνπο Αζελαίνπο λα 

ζπκκαρήζνπλ κε ηνπο Λενληίλνπο θαη είρε έλαλ επίθνβν αληίπαιν, ηνλ Σεηζία πνπ 

ππνζηήξηδε ηηο πξαθνχζεο πνπ πνιεκνχζαλ ηνπο Λενληίλνπο. Σφηε ν Γνξγίαο φρη 

κφλν έπεηζε ηνπο Αζελαίνπο, αιιά θαη «εζαπκάζζε» απφ απηνχο θαη «εμέπιεμε» 

ηφζν γηα ηε γεκάηε πνηεηηθά επξήκαηα θαη ζπκκεηξηθνχο ζπιινγηζκνχο δνκή ηνπ 

ιφγνπ ηνπ, φζν θαη γηα ηελ «εμσηηθή» πξνθνξά ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Γχζεο.
68

 

Δπέζηξεςε ζηελ παηξίδα ηνπ γηα λα ηνπ κεηαθέξεη απηφ ην επράξηζην γεγνλφο, αιιά 

δελ έκεηλε γηα πνιχ εθεί. Σνπ είρε θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ε Αζελατθή δσή θαη 

έβιεπε ηελ Αζήλα σο ηφπν γφληκν γηα ηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ζε 

ζχγθξηζε κε ηε ηθειία.
69

 

 Ο Γνξγίαο δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα εθκεηαιιεπφκελνο ηελ ειεπζεξία 

πλεχκαηνο πνπ είρε εκπεδψζεη ε πεξηθιετθή δεκνθξαηία θαη αζρνιήζεθε κε ηε 

ξεηνξηθή δηδαζθαιία, φπσο ήδε είρε θάλεη θαη ν Πξσηαγφξαο. Πξνέβαηλε επίζεο ζε 

ξεηνξηθέο επηδείμεηο ζηελ Οιπκπία, ζηνπο Γειθνχο, ελψ είρε επηζθεθζεί ηε Λάξηζα, 

ην Άξγνο θη άιιεο πεξηνρέο, φπνπ είρε δηδάμεη ξεηνξηθή.
70

 

 Ο Αζελαίνο Ηζνθξάηεο ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο καζεηήο , κα θαη ν Θεζζαιφο 

Μέλσλ πνπ ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγνχο ηνπ Κχξνπ, θαη ν Πξφμελνο, ηφζν 

δηαθνξεηηθνί ζηνλ ραξαθηήξα. ν Αγάζσλ - ηη θαη αλ ηνλ εηξσλεχεηαη ν Πιάησλ-ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζρήκαηά ηνπ θαη ζα απαγγείιεη ζην πκπφζην ηνπ Πιάησλα ηνλ 

ιφγν ηνπ. Καηά ηνλ Φηιφζηξαην, Ο Γνξγίαο παξφμπλε ηνπο Αζελαίνπο ελαληίσλ ησλ 

Μεδψλ θαη ησλ Πεξζψλ.
71

 Ο Πψινο πνπ δηαθσκσδεί ν Πιάησλ ζηνλ Φαίδξν, θαη ν 

Αιθηδάκαο απφ ηελ Διαία ηεο Αηνιίδαο, πνπ γη’ απηφλ είρε δεηθηηθέο παξαηεξήζεηο ν 

Αξηζηνηέιεο, θαη ν Ληθχκληνο πνπ δηδάρζεθε ξεηνξηθή απφ ηνλ Γνξγία, εηζάγνληαο 
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φκσο θαη λέα, δηθά ηνπ ξεηνξηθά επξήκαηα, φινη ήζαλ καζεηέο ηνπ.
72

 Δίρε φκσο θαη 

Αζελαίνπο καζεηέο φπσο ν Φηιφζηξαηνο, ν Θνπθπδίδεο, ν Κξηηίαο θαη ν Αιθηβηάδεο, 

εθηφο απφ ηνπο παζίγλσζηνπο δαζθάινπο Ηζνθξάηε θαη Αληηζζέλε. Γελ ζεσξνχληαλ 

νηθνλνκηθφο δηδάζθαινο, θαζψο ρξέσλε 100 κλεο γηα θάζε καζεηή.
73

 

 Με ζαπκαζηέο θαη επηθξηηέο ν Γνξγίαο γλσξίδεη ηελ κνίξα ησλ κεγάισλ. Γελ 

πξνθαιεί αδηαθνξία. Ο Πιάησλ αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηνπ γηαηί ζειεκαηηθά 

απνζησπά ηελ ιεπηνκέξεηα, εληππσζηαζκέλνο απφ θάηη άιιν. Απηφο, ν πνηεηήο ηνπ 

ιφγνπ, εληππσζηάδεηαη απφ ηελ αίζζεζε ηνπ ιφγνπ πνπ έρεη ν Γνξγίαο. ζν θαη λα 

εηξσλεχεηαη ν σθξάηεο ην πεξίηερλν ησλ γνξγίεησλ ζρεκάησλ, ηνλ ελδηαθέξεη λ’ 

αθνχζεη απφ ηνλ κεγάιν ξήηνξα ηη είλαη εθείλν πνπ ηνλ θάλεη εμνπζηαζηή ησλ άιισλ, 

θαη ηνπο λένπο λα ηξέρνπλ λα καζεηεχζνπλ θνληά ηνπ. Θέιγεηαη φκσο απφ ηνλ γεξαηφ 

Γνξγία.
74

 

 Παξφιν πνπ δνχζε απιά, άλεηα θαη κε ζσθξνζχλε, επηζπκνχζε νη νκηιίεο ηνπ 

λα είλαη εληππσζηαθέο ζηηο νπνίεο, κηκνχκελνο ην δάζθαιν ηνπ Δκπεδνθιή, θνξνχζε 

πνξθπξφ καλδχα θαη ρξπζά ζαλδάιηα. Έθηηαμε επίζεο ρξπζφ άγαικα ηνπ εαπηνχ ηνπ 

ζηνπο Γειθνχο πξνο ηηκή ηνπ νπνίνπ απήγγεηιε έλαλ αμηνζαχκαζην ξεηνξηθφ ιφγν. 

ε γεληθέο γξακκέο νχηε νη ερζξνί κπνξνχζαλ λα βξνπλ ζε απηφλ θάηη κεκπηφ θαη 

έηζη εμέθξαδαλ κφλν ην ζεβαζκφ ηνπ πξνο ην πξφζσπφ ηνπ. Ζ κεγάιε ειηθία ζηελ 

νπνία έθηαζε, πάλσ απφ εθαηφλ εηψλ, θαζψο θαη ην ξσκαιέν ζψκα πνπ θαηάθεξε λα 

δηαηεξήζεη κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, νθείινληαη ζηνλ ηξφπν δηαβίσζεο πνπ 

αθνινπζνχζε.
75

 

 Αθφκα ν Γνξγίαο εθθσλνχζε ιφγνπο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ήηαλ θπξίσο 

παλεγπξηθνχ ή επηδεηθηηθνχ ραξαθηήξα ή απνηεινχζαλ γπκλάζκαηα πνπ 

πξνηείλνληαλ σο παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε ζηνπο καζεηέο ηνπ.
76

 Δίλαη ν κφλνο 

ζνθηζηήο ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηαζσζεί ηέζζεξα έξγα απφ ηα νπνία δπν αθέξαηα: ην 

Διέλεο Δγθψκηνλ θαη ε Τπέξ Παιακήδνπο Απνινγία, πνπ απνηεινχλ ππνδείγκαηα 

ζνθηζηηθήο ζπιινγηζηηθήο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο πηζαλφηεηεο θαη ηαπηφρξνλα 
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ζπληζηνχλ εχγισηηα δείγκαηα ηεο λέα ξεηνξηθήο αληίιεςεο πνπ εηζεγήζεθε ηε 

ρξήζε ησλ ιέμεσλ.
77

 

 Κάζε έλα απφ απηά είλαη κηα επξεκαηηθή ππεξάζπηζε ελφο κπζηθνχ πξνζψπνπ 

πνπ παξαδνζηαθά ζεσξείηαη θαθφ ή αλήζηθν. Πηζαλνινγηθά κηιψληαο, ζθνπφο ησλ 

έξγσλ απηψλ είλαη λα δείμνπλ πψο ε επηδέμηα επηρεηξεκαηνινγία δχλαηαη λα 

παξνπζηάζεη αθφκε θαη ηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε σο κία θαιή. Ο Γνξγίαο ζα 

παξέδσζε ηνπο ιφγνπο απηνχο πξνθνξηθά ή ζα ηνπ δηέλεηκε ζηνπο καζεηέο ηνπ ή ζε 

έλα επξχηεξν αθξναηήξην γξαπηψο, κε ζθνπφ λα επηδείμεη ηηο ξεηνξηθέο ηνπ 

ηθαλφηεηεο θαη λα πξνηείλεη λέεο κνξθέο επηρεηξεκαηνινγίαο, ηηο νπνίεο ελδερφκελνη 

αγνξεηέο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηήζνπλ κε αζζελείο ππνζέζεηο.
78

 

 ην Διέλεο Δγθψκηνλ, ν Γνξγίαο ππνζηεξίδεη φηη ε Ωξαία Διέλε δε θέξεη 

θακηά επζχλε γηα ηελ έλαξμε ηνπ Σξσηθνχ Πνιέκνπ, θαζψο ε ίδηα αλαγθάζηεθεο λα 

αθνινπζήζεη ηνλ Πάξε «ιφγνηο πεηζζείζα».
79

 ηελ «Τπέξ Παιακήδνπο απνινγία», ν 

Γνξγίαο παίξλεη ην κέξνο ηνπ Παιακήδε, αληηθξνχνληαο ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνπ 

πξνζάπηεη ν Οδπζζέαο ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ Αηζρχινπ, νθνθιή θαη Δπξππίδε. Δίλαη 

πνιχ πηζαλφ φηη νη δχν ιφγνη απηνί πεξηιακβάλνληαλ ζαλ παξαδείγκαηα ζην ηερληθφ 

ζχγγξακκα ηνπ Γνξγία, γηα ην νπνίν έρνπκε κφλν πνιχ αφξηζηεο πιεξνθνξίεο. Άιιν 

ηφζν πηζαλφ είλαη φηη απηφ απαξηηδφηαλ νιφθιεξν ή ζην κεγαιχηεξφ ηνπ κέξνο απφ 

ηέηνηα δείγκαηα. Πνηάλ έθηαζε έπηαλαλ νη ζεσξεηηθέο απφςεηο ζ’ απηφ, δελ ην 

μέξνπκε.
80

 ην Πεξί ηνπ κε ληνο ή Πεξί θχζεσο» ακθηζβεηείηαη ε χπαξμε ηεο 

αιήζεηαο θαη ηεο γλψζεο. Γηα ηνλ Γνξγία «ηίπνηα δελ ππάξρεη-θη αλ ππάξρεη, δελ καο 

είλαη γλσζηφ-θη αλ γίλεη ζσζηφ, δελ κπνξεί λα δηδαρζεί».
81

 

 Πέξα απφ ηηο θξίζεηο θαη ηηο επηθξίζεηο παξακέλεη  ην γεγνλφο ηεο κεγάιεο 

ζπκβνιήο ηνπ Γνξγία ζηελ ηζηνξία ηεο Αξραίαο γξακκαηείαο. Αλαγλσξίδεηαη απφ 

ηνπο θιαζζηθνχο θηινιφγνπο, απφ ηνλ πεξαζκέλν ήδε αηψλα σο ‘‘ν πξψηνο 

ζπγγξαθεχο πεδνχ ιφγνπ’’ πνχ ηειείσο ζπλεηδεηά, εηζήγαγε ηελ πνηεηηθή έθθξαζε 

ζηνλ πεδφ ιφγν. Δίλαη ν πξψηνο νκηιεηήο πνπ επηιέγεη λα γξάςεη ζηελ αηηηθή 

δηάιεθην. Καη ζηελ αηηηθή δηάιεθην απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο Έιιελεο ζηελ 

Οιπκπία: Τπφ πνιιψλ άμηνη ζαπκάδεζζαη, ψ άληξεο Έιιελεο. Δίλαη ν Οιπκπηθφο 
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φπνπ ζπκβνπιεχεη θαη παξνηξχλεη φινπο ηνπο Έιιελεο λα έρνπλ νκφλνηα.
82

 Δθηφο 

απφ ηνλ ιφγν Οιπκπηθφ, ζψδνληαη κηθξφηεξα απνζπάζκαηα θαη απφ ηνπο ιφγνπο 

Δγθψκηνλ εηο Ζιείνπο θαη Ππζηθφο, θαζψο θαη άιια απνζπάζκαηα απφ αηαχηηζηα 

έξγα ηνπ.
83

 Γηα ην έξγν ηνπ επίζεο, πνιιέο πιεξνθνξίεο καο ηηο δίλεη ν κεγάινο 

αληίπαινο ησλ νθηζηψλ, Πιάησλαο θαη ν Αξηζηνηέιεο. Πνιιά ζηνηρεία αθφκα γηα 

ηνλ Γνξγία βξίζθνπκε ζηνλ Φηιφζηξαην, ηνλ Αζελαίν θαη ζηνλ Ηζνθξάηε.
84

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΣΟ ΤΦΟ ΣΖ ΟΦΗΣΗΚΖ 

 

 Σν γφληκν πνιηηηζηηθφ θιίκα πνπ δεκηνχξγεζε ε πεξηθιετθή Αζήλα επλφεζε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πεδνχ ιφγνπ, θπξίσο κέζσ ηεο ζεκαληηθφηεξεο πλεπκαηηθήο 

θίλεζεο ηεο αξραηφηεηαο, ηεο νθηζηηθήο. Οη εθπξφζσπνη ηεο, πνπ απφ ηα κέζα ηνπ 

5
νπ

 αη. π.Υ. ζπλέξξεαλ ζηελ Αζήλα, δειεαζκέλνη απφ ηελ απφιπηε ειεπζεξία ιφγνπ 

θαη ηελ αθηηλνβνιία ηεο πφιεο, έδσζαλ κε ηηο έξεπλέο ηνπο ηεξάζηηα ψζεζε ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ ιφγνπ θαη επεξέαζαλ έηζη βαζχηαηα ηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ θαη 

θαη’ επέθηαζηλ ηνπ Δπξσπατθνχ πλεχκαηνο. 

 Πξψηνο πνπ κπήθε κπξνζηά ζηελ πλεπκαηηθή απηή θίλεζε ήηαλ ν 

Πξσηαγφξαο, ν νπνίνο πξνέβαιε ηε ζεσξία ησλ Γηζζῶλ Λφγσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία γηα θάζε ππφζεζε είλαη δπλαηνί δχν αληίζεηνη ιφγνη. Αθφκε έθαλε ρξήζε ηνπ 

εἰθφηνο, δεκηνπξγψληαο έηζη πξσηφγλσξεο δπλαηφηεηεο ζηνλ πεδφ ιφγν. 

 Έηζη , απφ ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. ε βαζηά ξηδσκέλε ζην ειιεληθφ πλεχκα 

αληίζεζε ππφ ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ (νθηζηηθή, αληηπαξάζεζε πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο) γίλεηαη θπξίαξρν εθθξαζηηθφ 

κέζν ηνπ αλαπηπζζφκελνπ πεδνχ (ξεηνξηθνχ) ιφγνπ. Οη ἀγῶλεο ιφγσλ, γηα ηνπο 

νπνίνπο ν Πξσηαγφξαο δειψλεη φηη βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ,
85

 

απαληνχλ θαη ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ νθνθιή θαη ηνπ Δπξηπίδε απηήο ηεο πεξηφδνπ θαη 

δείρλνπλ θαζαξά ηελ θπξηαξρία ελφο λένπ ηξφπνπ ζθέςεο, κε ην νπνίν ε επεμεξγαζία 

θαη ε αλάιπζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο γηλφηαλ πξνζηηή κέζσ ηεο αληηπαξάζεζεο 

δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ. 
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 Αλαθνξηθά κε ηνλ Γνξγία, ε αληίζεζε αλπςψλεηαη κε ηα ζχληνκα ξπζκηθά 

θψια ζε ηζρπξφ κέζνλ έθθξαζεο θαη απφ ηφηε θπξηαξρεί άιινηε κε κεγαιχηεξν θαη 

άιινηε ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηε ξεηνξεία. Με ηνλ Γνξγία έρνπκε ηελ εμέιημε απηνχ 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, πνπ είρε αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη ζηνλ ιφγν είθνζη ηνπιάρηζηνλ 

ρξφληα πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ζηελ Αζήλα (427 π.Υ.). Ωο απφδεημε απηήο ηεο 

πνηνηηθήο ζηξνθήο ηεο ειιεληθήο ζθέςεο, είλαη ε παξνπζία απηνχ ηνπ λένπ ηξφπνπ 

έθθξαζεο ζηηο ηξαγσδίεο ηεο επνρήο. Ζ απνθιεηζηηθή επίζεο ρξήζε ηνπ ζηα 

ζπγγξάκκαηα ηνπ πξψηκνπ αηηηθνχ πεδνχ ιφγνπ, δειαδή ηνπ ξήηνξα Αληηθψληα θαη 

ηνπ Θνπθπδίδε, απνηειεί κηα επηπξφζζεηε απφδεημε ηεο νηθεηφηεηαο, πνπ είρε ην 

θνηλφ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζθέςεο.  

 Σν λέν εθείλν αληηζεηηθφ χθνο ήηαλ κηα απφπεηξα λα δεκηνπξγεζεί έλα 

γισζζηθφ φξγαλν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί φζν ην δπλαηφλ επξχηεξα (ζηε ξεηνξεία, 

ζηηο αλαιχζεηο, ζηηο πεξηγξαθέο). Ζ παξνπζία ηνπ ηφζν ζην ξεηνξηθφ ιφγν φζν θαη 

ζηελ έθζεζε θαη αλάιπζε γεγνλφησλ πξέπεη λα ιεηηνχξγεζε σο φξγαλν ζπλεηδεηήο 

ηέρλεο, αιιά θαη σο κέζν γηα ηε θαλέξσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 ζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ αληηζεηηθνχ χθνπο, είλαη φηη αληηπαξαζέηεη ηηο 

πξνηάζεηο αληί λα ηηο ππνηάζζεη ζε κηα θεληξηθή ηδέα, δείρλνληαο έηζη ηελ απηνλνκία 

ηεο θάζε πεξηφδνπ. Σν χθνο απηφ παξνπζηάδεη κηα κεγάιε αθακςία, ελ αληηζέζεη κε 

ην πεξηνδηθφ χθνο θαη ζπγθξηηηθά κε ην παξαηαθηηθφ-ιηηφ χθνο ρξεζηκνπνηεί ζην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ  βαζκφ ηελ αληίζεζε θαη ηελ έκθαζε. 

 Οη θπξηφηεξνη εθπξφζσπνη ηνπ χθνπο απηνχ είλαη ν Πξσηαγφξαο, ν Γνξγίαο, ν 

ξήηνξαο Αληηθψλ, ν ζνθηζηήο Αληηθψλ, ν Πξφδηθνο θαη ν Θνπθπδίδεο. 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηε γιψζζα ηνπ αληηζεηηθνχ χθνπο, απηφ έρεη πνιιά 

δηαιεθηηθά ζηνηρεία ιφγσ ηεο έιεπζεο ησλ δηαλννχκελσλ απ’ ηνλ επξχηεξν ειιεληθφ 

ρψξν ζηελ Αζήλα. Ζ γιψζζα έηζη πνηθίιιεη αλά ζπγγξάκκαηα θαη θπκαίλεηαη απφ 

ηελ ησληθή έσο ηελ αξραία αηηηθή ηνπ Θνπθπδίδε θαη ηελ νκηινχκελε αηηηθή. Σν 

ιεμηιφγην εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ζπγγξάκκαηνο, θαηά θχξην ιφγν φκσο 

αληιείηαη απφ ηελ πνιηηηθή θαη ξεηνξηθή πξάμε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΣΟ ΎΦΟ ΣΟΤ ΓΟΡΓΗΑ- ΣΑ ΓΟΡΓΗΔΗΑ 

ΥΖΜΑΣΑ 

 

 Ο Γνξγίαο, σο εθπξφζσπνο ηεο ζνθηζηηθήο πξνψζεζε ζεκαληηθά ηελ 

επίδξαζε ηεο ζνθηζηηθήο ζηε ξεηνξηθή, ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο (χθνο, 

επηρεηξεκαηνινγία, δηάξζξσζε).
87

 Οη Αζελαίνη εληππσζηάζηεθαλ κφιηο άθνπζαλ ηνλ 

Γνξγία λα κηιά. Ση ήηαλ φκσο απηφ πνπ ζπλεπήξε ηνπο Αζελαίνπο ην 427 π.Υ; Μηα 

μεληθή πξνθνξά; Οη Αζελαίνη είραλ μαλαθνχζεη ηθεινχο λα κηινχλ. Απηφ πνπ 

εληππσζίαζε ήηαλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ιέμεηο πνπ επέιεγε ν Γνξγίαο κέζα 

απφ κηα πιεζψξα ιέμεσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ήηαλ θαηλνχξγηεο ζηελ Αζήλα. κσο ε 

δπζθνιία πνπ ζπλαληά θαλείο δηαβάδνληαο ηα έξγα ηνπ Γνξγία, είλαη λα βξεη πνηα 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληνπίδεη ζηνλ ιφγν ηνπ ήηαλ θαηλνχξγηα ζηελ Αζήλα 

ηνπ 427 π.Υ. θαη πνηά φρη. Αλαθνξηθά, ην Διέλεο Δγθψκηνλ θαη ε Τπέξ Παιακήδνπο 

Απνινγία γξάθηεθαλ εμ νινθιήξνπ ζε αηηηθή δηάιεθην θαη φρη ζε ζηθειηθή, φπσο 

ελδερνκέλσο λα πεξίκελε θάπνηνο. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ηε ζθέςε πψο ηα δχν απηά 

έξγα γξάθηεθαλ θαηξφ κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ηνπ Γνξγία ζηελ Αζήλα, φηαλ ν 

ίδηνο πηνζέηεζε ηελ αηηηθή δηάιεθην σο θαηαιιειφηεξε γηα ινγνηερληθή ζχλζεζε. 

Απηφ είλαη θάηη ην αβέβαην, αιιά αθφκε δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα φηη 

ν Γνξγίαο έγξαςε ηα έξγα ηνπ ζηε κεηξηθή δηάιεθην θαη απηά «αηηηθνπνηήζεθαλ» 

αξγφηεξα απφ θάπνηνλ εθδφηε. 

 Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ ξεηνξηθή ηνπ (Ρεη. 1404a 26) ζρνιηάδεη φηη ε ιέμηο ηνπ 

Γνξγία είλαη πνηεηηθή. Με ηε ρξήζε απηνχ ηνπ φξνπ, ν Αξηζηνηέιεο ελλνεί ηε ρξήζε 

ησλ ιέμεσλ αιιά δελ δίλεη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ παξαηήξεζή ηνπ απηή. 

Γηα παξάδεηγκα, ζην Διέλεο Δγθψκηνλ ππάξρνπλ δπν-ηξεηο ιέμεηο νη νπνίεο απαληνχλ 

ζπάληα ή δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ζηνλ θιαζηθφ αηηηθφ πεδφ ιφγν. Σέηνηεο ιέμεηο είλαη 

ν κψκνο (§ 1 κσκνλ) θαη ν θηινπελζήο (§ 9 θηινπελζήο). Δίλαη πηζαλφ ν Γνξγίαο λα 

ρξεζηκνπνίεζε απιψο ην ζπλεζηζκέλν, θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην ηεο επνρήο ηνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχηαλ εμίζνπ ζηελ πνίεζε θαη ηνλ πεδφ ιφγν, θαη απιψο λα θάλεθε ζηνλ 

Αξηζηνηέιε θαη ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ σο πνηεηηθφ, ζε κηα χζηεξε επνρή θαηά ηελ 

νπνία νη δηαθνξέο αλάκεζα ζε πνηεηηθφ θαη πεδφ ιφγν είραλ εμειηρζεί. 

 πλερίδνληαο  ηελ απφπεηξα λα αληρλεπηνχλ ηα πθνινγηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη 

λα εληππσζίαζαλ ηνπο Αζελαίνπο, ν Γνξγίαο βάδεη ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ζε 

                                                 
87

 Κσλζηαληηλφπνπινο (2014): 13 



[26] 

 

κηα νξηζκέλε ζεηξά. Πξψηα απ ’φια αλαθνηλψλεη γηα ην ηη ζα κηιήζεη, έπεηηα κηιά γη’ 

απηφ θαη ηέινο επηζεκαίλεη φηη έθηαζε ζην ηέινο ηνπ. 

 Μέλεη φκσο έλα ζηνηρείν ηνπ χθνπο ηνπ Γνξγία πνπ παξαηεξεί ν εθάζηνηε 

αλαγλψζηεο σο ην πην εκθαλέο. Σν χθνο ηνπ Γνξγία αλήθεη ζην χθνο ησλ ζνθηζηψλ, 

δειαδή ην αληηζεηηθφ.
88

 Πέξα απφ ην αληηζεηηθφ ζρήκα, ζηνηρείν ηνπ χθνπο ηνπ είλαη 

νη παξάιιειεο έλλνηεο. Πξφηαζε κε ηελ πξφηαζε, κεκνλσκέλεο ιέμεηο αιιά θαη 

εθηελέζηεξεο εθθξάζεηο, ηίζεηαη πιάη πιάη νχησο ψζηε λα πξνθχςεη ζπκκεηξία ζηε 

γξακκαηηθή θαη ζην ερεηηθφ απνηέιεζκα. Γελ ήηαλ αζθαιψο ν Γνξγίαο, απηφο πνπ 

εθεχξε ηελ αληίζεζε. Σα κελ/δε θαη ηε/θαη ππήξραλ πνιχ πξηλ ηελ επνρή ηνπ θαη δελ 

είλαη θαζφινπ δχζθνιν λα εληνπίζεη θαλείο ηα δεχγε ησλ παξαιιήισλ ελλνηψλ ή 

πξνηάζεσλ ζηελ αηηηθή ηξαγσδία ή πνίεζε. κσο νη αληηζέζεηο ηνπ Γνξγία είλαη πην 

ζπρλέο, πην δεκέλεο θαη κε πην αθξηβή ηξφπν ηζνξξνπεκέλεο. 

 Ζ ηάζε ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί κηθξέο θξάζεηο κε ίζν αξηζκφ ζπιιαβψλ 

(πάξηζα, ηζφθσια), ίδηα αξρή (νκνίαθηα) ή ίδην ηέινο (νκνηνηέιεπηα), εηπκνινγηθά 

ζρήκαηα κε ρξήζε ιέμεσλ ηεο ίδηαο εηπκνινγηθήο νηθνγέλεηαο, παξερήζεηο κε ρξήζε 

ιέμεσλ παξφκνησλ εηπκνινγηθά, επηθνξέο, δειαδή ρξήζε ηεο ίδηαο ιέμεο ζηελ ίδηα ή 

ζε άιιε πηψζε, ηα πνιχπησηα, ηελ άκεζε γεηηλίαζε ηεο ίδηαο ιέμεο ζε άιιε πηψζε, 

αλαδηπιψζεηο θ.α νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο ιφγνπ κε ξπζκηθφηεηα θαη πνηεηηθή 

ράξε, πνπ ζεσξείηαη κέρξη ζήκεξα κνλαδηθή θαη απαξάκηιιε ζηε ξεηνξηθή 

πξαθηηθή.
89

 

 πλνιηθά ην αληηζεηηθφ ζρήκα ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ πην ζπρλά ζηνλ Γνξγία 

παξά ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ Έιιελα ζπγγξαθέα, ζχκθσλα βέβαηα κε ηα φζα κέρξη 

ηψξα γλσξίδνπκε. Οπφηε, νινθιεξψλνληαο απηή ηελ απφπεηξα αλίρλεπζεο ησλ 

πθνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γνξγία, πνπ ζπλεπήξαλ ηνπο Αζελαίνπο, ηα αληηζεηηθά 

ζρήκαηα πξέπεη λα ήηαλ απηά πνπ θαηφξζσζαλ θάηη ηέηνην.
90

 

 Ζ ψζεζε πνπ έδσζε ζηε ξεηνξηθή ππήξμε ηφζν κεγάιε, ψζηε ζεσξήζεθε 

επξεηήο ηεο, ελψ νπζηαζηηθά ν Γνξγίαο δελ εθεχξε ηε ξεηνξηθή αιιά ηελ έληερλε 

έθθξαζή ηεο θαη κάιηζηα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν πεδφο ιφγνο λα κνηάδεη κε πνηεηηθή 

ζχλζεζε ιφγσ ησλ ζρεκάησλ θαη ηεο δηάηαμεο ησλ ιέμεσλ πνπ εθάξκνζε πξψηνο 

ζηε ξεηνξηθή.
91

 Ο Γνξγίαο δαλείζηεθε ζρήκαηα ιφγνπ πνπ ππήξραλ ζηνλ 
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πξνγελέζηεξν πνηεηηθφ ιφγν, ηα κεηέπιαζε θαη ράξηο ζε απηήλ ηνπ ηελ πξσηνηππία 

έιαβαλ ην φλνκα γνξγίεηα ζρήκαηα, εληαγκέλα πιένλ ζηε ξεηνξηθή. Απηά ηα 

ζρήκαηα ιφγνπ ήηαλ νη αληηζέζεηο, ηα ηζφθσια,
92

 ηα πάξηζα, ηα νκνηνηέιεπηα. 

 Έμσ απφ ηζηνξηθέο πξνζεγγίζεηο, ηελ «πνίεζε» ηνπ Γνξγία ηελ 

αηζζαλφκαζηε. Πιήηηεη ηελ αθνή, ερεί ζη’ απηηά, ηνλίδεη ην κέηξν θαη ηνλ ξπζκφ ηεο 

θξάζεο. Ο Γνξγίαο ζηνιίδεη ηνλ ιφγν ηνπ, ηνλ πιάζεη, ηνλ κεηαπιάζεη, ζπληαηξηάδεη 

λέεο ιέμεηο, είλαη δειαδή ηερλίηεο.
93

 Ζ ξεηνξηθή ηνπ δεμηνηερλία θαη ε ηδηαίηεξε 

ζαγήλε ηνπ ιφγνπ ηνπ πνπ θαζήισλε ηνπο αθξναηέο βαζηδφηαλ φπσο αλέθεξα θαη 

παξαπάλσ ζε ηζνδπγηζκέλεο θξάζεηο, αληηζέζεηο, παξερήζεηο θαη άιια ξπζκηθά 

αθνχζκαηα θαη ζρήκαηα πνπ ζπλεζίδνληαλ ζηελ πνίεζε παξά ζηνλ πνηεηηθφ ιφγν. 

Σνπ άξεζε λα απνδίδεη  πνηεηηθή απφρξσζε ζηηο ηδέεο ηνπ μεπεξλψληαο πνιιέο θνξέο 

ηα ζχλνξα αλάκεζα ζηελ πεδνγξαθία θαη ηελ πνίεζε. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ήηαλ 

πξσηνπφξνο ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ θαηάθεξε λα θηάζεη ζην βαζκφ ηεο 

ηειεηφηεηαο ζηε κνξθή πνπ απαηηνχζαλ ε ζπκκεηξία θαη ε νκνξθηά. Οη κεηαθνξέο 

ηνπ ήηαλ ζπρλά νμείεο, ελψ ν ηξφπνο πνπ επηηεδεχεηαη ηηο θαζαξά πνηεηηθέο ιέμεηο 

ζπρλά πξνθαινχλ έληνλε θξηηηθή. 

 Δλ νιίγνηο, ηα κέζα πνπ ήηαλ ζηε δηάζεζε ηεο Ρεηνξηθήο ήηαλ πεξηνξηζκέλα 

γηα λα αγγίμνπλ ηελ ηειεηφηεηα. Παξφια απηά νη ξεηνξηθνί θαη ζπιινγηζηηθνί ηξφπνη 

ηνπ Γνξγία είραλ επίδξαζε φρη κφλν ζηνπο καζεηέο ηνπ, ηνλ Ηζνθξάηε, ηνλ Κξηηία 

θ.α., αιιά θαη ζε ζνθηζηέο ζαλ ηνλ Πξφδηθν, ζε ηξαγηθνχο πνηεηέο ζαλ ηνλ Δπξηπίδε 

θαη ζε ζσθξαηηθνχο θηινζφθνπο ζαλ ηνλ Αληηζζέλε θαη ηνλ Πιάησλα. Ο φξνο 

«γνξγίεηα ζρήκαηα» έρεη κείλεη ζηελ ηζηνξία θαη ζπλεζίδεηαη σο ζήκεξα ζηνπο 

επηδεηθηηθνχο ιφγνπο θαη φρη κφλν. Αιιά θαη ζηε ινγνηερλία, ε ζπκβνιή ηνπ είλαη 

ηεξάζηηα αθνχ απηφο ήηαλ πνπ «λνκηκνπνίεζε» πξψηνο ηνπο θαλφλεο ηεο νκνξθηάο 

ζε θάζε ινγνηερληθφ εγρείξεκα ηφζν ζην δηήγεκα φζν θαη ζηελ πνίεζε.
94

 

 Σελ επίδξαζε επίζεο ηνπ Γνξγία θαλεξά ηελ βιέπνπκε ζην χθνο ησλ ιφγσλ 

ησλ πνιηηηθψλ. Δίλαη εκθαλήο ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκάησλ. Οη απεζηαικέλνη, 

πνιιέο θνξέο, επηθαινχληαη ιφγνπο πνπ ζπκίδνπλ, σο πξνο ηε κνξθή, ηα 

επηρεηξήκαηα γηα ηελ αζψσζε ηεο Διέλεο ή ηνπ Παιακήδε: εμαλαγθάζζεθαλ λα 
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πνιεκήζνπλ, είηε ιφγσ ζπλζεθψλ πνπ επέβαιαλ ηελ ππεξάζπηζε ηεο πφιεο, είηε 

ιφγσ ηεο απφθαζεο ησλ εγεκφλσλ, είηε γηαηί ηνπο θάιεζαλ νη θάηνηθνη κηαο ρψξαο. 

 Ο Θνπθπδίδεο φπσο θαη ν Γνξγίαο, ρξεζηκνπνηεί ζηηο αγνξεχζεηο ην 

επηρείξεκα ηνπ εηθφηνο θαη ηεο ςπρνινγίαο ησλ αλζξψπσλ. Καη ζηνπο δχν βιέπνπκε 

λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηξία ζηνηρεία πνπ ζα δηαηππψζεη ν Αξηζηνηέιεο ζηε 

Ρεηνξηθή θαη πνπ απνηεινχλ ηα είδε ησλ πίζηεσλ: ην ήζνο ηνπ ιέγνληνο, δηάζεζε ηνπ 

αθξναηή, δχλακε ηνπ ιφγνπ. Ο Γνξγίαο αλαθέξεη φηη ε πνίεζε δελ είλαη ηίπνηε άιιν, 

παξά έλαο ιφγνο πνπ έρεη κέζα ηνπ ην κέηξν. Κάζε ιφγνο πςψλεηαη ζηελ αμία ηνπ 

πνηεηηθνχ ιφγνπ. Καη γη’ απηφ ζα επηδηψμεη ηηο πθνινγηθέο ηερληθέο, γηα λα δείμεη φηη 

ν ιφγνο πιεζηάδεη ηελ πνίεζε. Αιιά ζχληνκα ν Γνξγίαο μεπεξλά ην επίπεδν ηεο 

πνηήζεσο, θαη θηάλεη ζηε καγεία ηνπ ιφγνπ. Υξεζηκνπνηεί φξνπο φπσο επσδαί, 

γνεηεία, καγεία, θάξκαθα. Θέιεη αθξηβψο λα δείμεη φηη κε κε έιινγν ηξφπν ν 

αθξναηήο αθήλεηαη ζηνλ ιφγν.
95

 

 Σέινο σο πξνο ηελ επηξξνή πνπ δέρηεθε ν Γνξγίαο απφ ηελ πξνγελέζηεξε 

πνίεζε, δελ πξέπεη λα παξαιεθζνχλ ηα νλφκαηα ηνπ ηκσλίδε θαη ηνπ Πηλδάξνπ, νη 

νπνίνη πξέπεη λα απνηεινχλ πξφηππα γη’ απηφλ. Ο Πίλδαξνο ι.ρ πξέπεη λα ηνπ 

θαλέξσζε ηελ αμία ηνπ ιφγνπ θαη ην πςειφ χθνο, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ιφγνπ 

λα δεκηνπξγεί θαηαζηάζεηο θα γεγνλφηα.
96
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΓΟΡΓΗΑ ΣΟΤ ΠΛΑΣΩΝΑ                        

6.1: ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 Φέξνληαο ην φλνκα ηνπ κεγάινπ ζνθηζηή απφ ηνπο Λενληίλνπο ηεο ηθειίαο, 

ην έξγν επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ πνιεκηθή ηνπ κεγάινπ θηινζφθνπ ελαληίνλ ηεο 

ζνθηζηηθήο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο.
97

 Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ηνπνζεηνχλ ηε 

ζπγγξαθή ηνπ δηαιφγνπ κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ σθξάηε (399 π.Υ.). ε απηφ ην 

ζπκπέξαζκα άγεη ε κεγάιε πηθξία ηνπ Πιάησλα ελαληίνλ ηεο Αζελατθήο 

Γεκνθξαηίαο πνπ είλαη δηάρπηε ζην έξγν.
98

 

 Σν γεληθφ ζέκα ηνπ δηαιφγνπ είλαη ε ξεηνξηθή (πνπ αζθείηαη ζηηο 

ζπγθεληξψζεηο ησλ πνιηηψλ, θπξίσο ζηα δηθαζηήξηα θαη ηηο ζπλειεχζεηο ηνπ δήκνπ) 

κε ηηο αθφινπζεο ηδηαίηεξεο εθθάλζεηο: θχζε, αμία θαη πξννξηζκφο ηεο· δχλακε θαη 

ζπλέπεηέο ηεο ζηε δεκφζηα θαη πνιηηηθή δσή· πξαθηηθφο θαη ζεσξεηηθφο βίνο· 

ξεηνξηθή θαη επδαηκνλία· Ηδηαίηεξα ζηνλ δηάινγν απηφλ αλαπηχζζεηαη γηα πξψηε 

θνξά θαη κε ζθνδξφηεηα, ε επίζεζε ηνπ θηινζφθνπ ελαληίνλ ηεο ξεηνξηθήο. Καη 

ηνχην δηφηη ε έξεπλα πνπ ζηξέθεηαη πξνο έλαλ δηάζεκν άλζξσπν ζεσξνπκέλσλ 

δηθαίσο σο ηνλ αξρεγφ ηεο πην ζπνπδαίαο ζρνιήο ξεηνξηθήο θαη έλαλ απφ ηνπο 

δεκηνπξγνχο ηεο ‘‘ζνθηζηηθήο θίλεζεο’’ απνθαιχπηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ηέρλεο 

ζηελ νπνία ν σθξάηεο βξίζθεη αδπλακίεο θαη ειιείςεηο: ε ξεηνξηθή, θησρή σο πξνο 

ην πλεπκαηηθφ ηεο επίπεδν θαη παξά ηε θαηλνκεληθφηεηά ηεο είλαη άθξσο επηθίλδπλε 

σο πξνο ην εζηθφ ηεο επίπεδν.
99

 

 Ωο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ, ν δηάινγνο δηαξζξψλεηαη ζε ηξία δηαθξηηά δηαινγηθά 

κέξε (σθξάηεο- Γνξγίαο, σθξάηεο- Πψινο, σθξάηεο- Καιιηθιήο) πιαηζησκέλα 

απφ έλα ζχληνκν πξννίκην θαη έλαλ  επίινγν- ηνλ κχζν θαη ηνλ «πξνηξεπηηθφλ 

ιφγνλ» ηνπ σθξάηε. 

 

Ζ δνκή ηνπ ιφγνπ ζρεκαηηθά έρεη σο εμήο: 

Α. Πξννίκην (447a-448e): Γηαδηθαζηηθή εκπινθή φισλ ησλ πξνζψπσλ ηνπ έξγνπ 

ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο ηέρλεο ηνπ Γνξγία θαη ππφζρεζε ηνπ ξήηνξνο γηα 

βξαρπινγηθέο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ σθξάηε. 
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Β.  σθξάηεο θαη Γνξγίαο (449a- 461b): Πξέπεη ν ξήηνξαο λα γλσξίδεη ηε θχζε ηνπ 

δηθαίνπ θαη ηνπ αδίθνπ; Αλαδήηεζε νξηζκνχ ηεο ξεηνξηθήο κε πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θχζεο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηεο: Ζ ξεηνξηθή είλαη «δεκηνπξγφο πεηζνχο», φρη φκσο κε 

ηνλ ηξφπν ηεο επηζηήκεο πνπ δηαθξίλεη ην αιεζέο απφ ην ςεπδέο· ε ξεηνξηθή σο 

«κεραλή πεηζνχο» παξάγεη κφλνλ «πίζηηλ», φρη φκσο πεηζψ δηδαθηηθή πεξί δηθαίνπ 

θαη αδίθνπ, νχηε θαη «ἐπηζηήκελ», αθνχ «Οπδακψο επηζηήκε εζηί 

ςεπδήο θαη αιεζήο». 

 

Γ. σθξάηεο θαη Πψινο (461b-481b): Ση είλαη θαιχηεξν: λα πξάηηεη θαλείο ην άδηθν 

ή λα ην πθίζηαηαη; Ζ ξεηνξηθή δελ είλαη κηα αιεζηλή ηέρλε ζηεξηγκέλε ζηε γλψζε 

ηνπ αιεζνχο· δελ είλαη παξά θάπνηα εκπεηξία θαη απιή άζθεζε θαη επηδεμηφηεηα 

επηλνεκέλε γηα θνιαθεία θαη πξφθιεζε επραξίζηεζεο. Ζ δχλακε ηεο ξεηνξηθήο είλαη 

κεγάιε θαη αμηνδήιεπηε κφλν γηα θείλνλ πνπ ζέιεη λα αδηθεί θαη λα απνθεχγεη ηελ 

ηηκσξία. 

 

Γ. σθξάηεο θαη Καιιηθιήο (481b- 522e): Πψο πξέπεη λα δεη θαλείο; («ὅληηλα ηξφπνλ 

ρξὴ δῆλ»). Ο Καιιηθιήο ππνζηεξίδεη φηη ν ππέξηαηνο ζθνπφο ηεο δσήο είλαη ε 

απφθηεζε δχλακεο θαη δίθαηνλ είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ ηζρπξφηεξνπ. Αληίζεηα, ν 

σθξάηεο ζεσξεί φηη ε επραξίζηεζε απφ ηελ απφθηεζε δχλακεο θαη ηελ αδηθία είλαη 

απαηειή ζηελ παξνχζα δσή θαη νιέζξηα ζηε κέιινπζα δσή. 

 

Δ. Μνλφινγνο ηνπ σθξάηε (523a- 527e): Σε ξεηνξηθή πξέπεη λα ηελ 

ρξεζηκνπνηνχκε απνθιεηζηηθά γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ δηθαίνπ θαη θάζε άιιεο 

ζπλαθνχο πξάμεο. Άξηζηνο ηξφπνο δσήο είλαη ε άζθεζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο 

αξεηήο, πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ πξαγκαηηθή επηπρία θαη ζηελ παξνχζα θαη ζηε 

κέιινπζα δσή.
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6.2: ΑΝΑΛΤΖ- ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

 

 ηελ αξρή ηνπ δηαιφγνπ (447a) καζαίλνπκε απφ ηνλ Καιιηθιή θαη ηνλ 

Υαηξεθψληα φηη ν Γνξγίαο πξφθεηηαη λα δψζεη κηα ιακπξή δηάιεμε («ἐπίδεημηλ»), 

πξαγκαηηθφ ράξκα ηνπ ιφγνπ. Μάιηζηα ν Καιιηθιήο ‘‘πεηξάδεη’’ ειαθξψο ηνλ 

σθξάηε πσο έθηαζε κεηά ηελ κάρε.
101

 Ο Καιιηθιήο ηνπο ιέεη φηη ζηνλ πφιεκν θαη 

ζηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο πξέπεη θαλείο λα κεηέρεη αξγά, απφ ην θφβν ηεο ήηηαο, 

φπσο έθαλαλ θαη απηνί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε «Πνιέκνπ θαη κάρεο θαζί 

ρξήλαη νύησ κεηαιαγράλεηλ» (447a). Ο σθξάηεο βξίζθεηαη ελψπηνλ ζθνδξήο 

ζχγθξνπζεο θαη ε ππαλαρψξεζή ηνπ ζεσξείηαη απφ ηνλ Καιιηθιή δεδνκέλε. Ο 

Καιιηθιήο ζεσξεί ηνλ Γνξγία ζηνραζηή ζαθψο αλψηεξν θαη ηθαλφηεξν απφ ηνλ 

σθξάηε θαη επηηηκά ηνλ θηιφζνθν φηη ιφγσ δεηιίαο κπξνζηά ζηελ επηθείκελε ήηηα 

ηνπ ζηε «κάρε ησλ ιφγσλ» θαζπζηέξεζε ηελ άθημή ηνπ. Ο σθξάηεο απαληά 

εηξσληθά ζηελ επηηίκεζε ηνπ Καιιηθιή κε άιιε παξνηκία, πνπ έρεη θηάζεη λνεκαηηθά 

αθέξαηε σο ηηο κέξεο καο. Σνλ ξσηάεη αλ έθηαζαλ θαηφπηλ ενξηήο «θαηόπηλ ἑνξηῆο 

ἥθνκελ;» (447
 
α). Ζ απάληεζε πνπ έδσζε ν σθξάηεο, είλαη εηξσληθή θαη δείρλεη ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ έρεη ν ίδηνο ζηηο δπλάκεηο ηνπ.
102

 

 ηε ζπλέρεηα, ν σθξάηεο ξσηά γηα ηε θχζε ηεο ηέρλεο πνπ αζθεί ν Γνξγίαο 

«βνύινκαη γὰξ…ηε θαὶ δηδάζθεη» (447 c). Απφ απηφ ην ζεκείν εθθηλά ε αλάπηπμε ησλ 

πξνθείκελσλ ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ δηαιφγνπ, πνπ είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πνηεηηθήο 

αηηίαο ησλ εζηθψλ αξρψλ. Ο σθξάηεο δελ θάλεη ρξήζε ηνπ ξήκαηνο επηζπκψ (πνπ 

παξαπέκπεη ζηελ επηζπκία ηεο εδνλήο) αιιά ηνπ ξήκαηνο βνχινκαη (πνπ πξνυπνζέηεη 

ηελ θαηνρή γλψζεο). Ο σθξάηεο έρεη ηε βνχιεζε λα δηαιερηεί κε ην Γνξγία 

απνβιέπνληαο ζηε δηεξεχλεζε ηεο αιήζεηαο, ελψ ν Γνξγίαο επηδηψθεη λα επηδείμεη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ ζηνλ σθξάηε, πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη εδνλή.
103

 

 Ο  σθξάηεο παξαθηλεί ην λεαξφ Υαηξεθψληα λα ξσηήζεη ην ζνθηζηή Γνξγία 

γηα ην πνηα ηέρλε γλσξίδεη (448e). Ο Γνξγίαο είλαη ξήηνξαο (449a) θαη έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα εθπαηδεχεη θαη άιινπο ζηελ ηέρλε ηνπ (449b) «Οπθνύλ θαη άιινπο ζε 

θώκελ δπλαηφλ είλαη πνηείλ, επαγγέιινκαη γε δε». ηε ζπλέρεηα, ν πξψηνο νξηζκφο 

ηεο ξεηνξηθήο απφ ηνλ Γνξγία είλαη φηη ε ξεηνξηθή είλαη ηέρλε θαη σο ηέηνηα είλαη 
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γλψζε. Έηζη ηίζεηαη ην εξψηεκα κε ηη πξάγκα αζρνιείηαη ε ξεηνξηθή (449d), θαζψο, 

ε πθαληηθή (ηέρλε) αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή ελδπκάησλ θαη ε κνπζηθή (ηέρλε) 

κε ηε ζχλζεζε κεισδηψλ. Ζ απάληεζε ηνπ Γνξγία φηη ε ξεηνξηθή αζρνιείηαη κε 

ιφγνπο ζχληνκα απνδεηθλχεηαη πνιχ γεληθή, πξάγκα πνπ δείρλεη ν σθξάηεο 

παξαπέκπνληαο ζε άιιεο ηέρλεο: ε ξεηνξηθή θάλεη κελ φζνπο ηε καζαίλνπλ δπλαηνχο 

ζην ιέγεηλ θαη ηθαλνχο ζην λα ζθέπηνληαη εθείλα γηα ηα νπνία ηνπο θάλεη ηθαλνχο λα 

κηινχλ (449e), αιιά ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ηαηξηθή, γηα ηε γπκλαζηηθή θαη γηα 

θάζε ηέρλε (450a-b), έηζη ψζηε ε ξεηνξηθή δελ κπνξεί λα αζρνιείηαη κε παληφο 

είδνπο ιφγνπο (449e).
104

  

 Έπεηηα ν Γνξγίαο εληνπίδεη ηε δηαθνξά ηεο ξεηνξηθήο έλαληη ησλ άιισλ 

ηερλψλ, ζην φηη απηέο αθνξνχλ ‘‘ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο θαη ζπλαθείο 

δξαζηεξηφηεηεο’’, ελψ, αληίζεηα, ε ξεηνξηθή δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ρεηξσλαθηηθέο 

εξγαζίεο, αιιά επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε ιφγνπο (450b-c).
105

 Ο 

σθξάηεο γηα λα δηεπθξηλίζεη πεξηζζφηεξν ηα πξάγκαηα, αλαιακβάλεη ν ίδηνο λα 

πξνζδηνξίζεη ηε ζέζε ηεο ξεηνξηθήο ζην ζχζηεκα ησλ ηερλψλ. Αλαθέξεη φηη 

ππάξρνπλ ηέρλεο πνπ ειάρηζηα ρξεηάδνληαη ην ιφγν γηα λα πεηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο, 

φπσο ε δσγξαθηθή θαη ε γιππηηθή, κπνξνχλ λα εθηεινχλ ην έξγν ηνπο ζησπειά 

(450c). ’ απηέο δελ ζπγθαηαιέγεηαη, πξνθαλψο, ε ξεηνξηθή. Άιιεο, αληίζεηα 

πεηπραίλνπλ ην ζθνπφ ηνπο κφλν κε ιφγνπο θαη είηε δελ ρξεηάδνληαη ζε πεξηνξηζκέλν 

κφλν βαζκφ, φπσο ε αξηζκεηηθή, ε ινγηζηηθή, ε γεσκεηξία θαη ε αζηξνλνκία (451c)· 

ζε κεξηθέο απ’ απηέο νη ιφγνη θαη νη πξάμεηο βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία, ελψ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ηέρλεο απηήο ηεο νκάδαο ππεξηεξνχλ νη ιφγνη. ’απηή ηελ νκάδα 

αλήθεη θαη ε ξεηνξηθή, ρσξίο φκσο λα ηαπηίδεηαη κε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ ηέρλεο. 

 ην εξψηεκα κε ηη ζρεηίδνληαη νη ιφγνη πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ξεηνξηθή, ην 

νπνίν απεπζχλεηαη ζηνλ Γνξγία, εθείλνο απαληά (451d): κε ηα πην ζεκαληηθά θαη ηα 

πην επγελή αλζξψπηλα δεηήκαηα «ηὰ κέγηζηα ηλ ἀλζξσπείσλ πξαγκάησλ, ὦ 

ώθξαηεο, θαὶ ἄξηζηα». Καη πάιη ν νξηζκφο δελ είλαη ζαθήο γηαηί δελ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθή άπνςε ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξάγκαηα θαη πνην 

είλαη ην θαιφ γηα ηνλ άλζξσπν.
106

 

 ηε ζπλέρεηα ν σθξάηεο δεηά απφ ηνλ ξήηνξα λα δψζεη έλαλ νξηζκφ γηα ην 

πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν αγαζφ «ηί δ' ἐζηὶλ κεῖδνλ ἀγαζὸλ» (452 a), ζηελ επίηεπμε 
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ηνπ νπνίνπ βνεζάεη ε ξεηνξηθή. Σν αγαζφ απηφ ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα πείζεη 

θαλείο κε ιφγνπο ζε θάζε ζπλέιεπζε ηνπ ιανχ (452e). Ζ ξεηνξηθή κε άιια ιφγηα 

είλαη αίηην ειεπζεξίαο θαη αίηην ηνπ λα άξρεη θαλείο ζε θάζε πφιε (452d) «ὅπεξ ἐζηίλ, 

ὦ ώθξαηεο…ἐλ ηῇ αὑηνῦ πόιεη ἑθάζηῳ». ν Γνξγίαο κέζσ ηελ ηέρλε ηεο «πεηζνχο»,   

πεηπραίλεη λα πείζεη ηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ θαη ηε Βνπιή γηα ηα πνιηηηθά κέηξα 

πνπ πξνηείλεη ν ίδηνο.
107

 Ο νξηζκφο ηνπ Γνξγία εκπεξηέρεη ηα ηξία είδε εθθνξάο ηνπ 

ξεηνξηθνχ ιφγνπ. ηα δηθαζηήξηα ηνλ δηθαληθφ ιφγν, ζην βνπιεπηήξην θαη ζηελ 

Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ή δεκεγνξηθφ ιφγν θαη ζηηο δεκφζηεο 

ζπλαζξνίζεηο ην επηδεηθηηθφ είδνο ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ.
108

 

 Οη απαληήζεηο ηνπ ξήηνξα εμαθνινπζνχλ λα κε δίλνπλ ηνλ θαηάιιειν 

νξηζκφ· ππάξρνπλ θαη άιιεο ηέρλεο, φπσο ηνπ καζεκαηηθνχ πνπ δεκηνπξγεί πεηζψ- 

πείζεη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε άιιεο ιατθέο ζπγθεληξψζεηο θαη επίζεο αθνξά ην δίθαην 

θαη ην άδηθν (454b) «ηαύηεο ηνίλπλ ηῆο πεηζνῦο ιέγσ…ἐζηη δίθαηά ηε θαὶ ἄδηθα».
109

 

 πλερίδνληαο γίλεηαη κηα δηάθξηζε κεηαμχ «επηζηήκεο» θαη «γλψκεο» (454 

d).
110

 ηελ πξψηε πεξίπησζε ν άλζξσπνο δελ πείζεηαη κφλν ζε θάηη αιιά νδεγείηαη 

θαη ζε  γλψζε, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε πείζεηαη αιιά δελ γλσξίδεη αλ απηφ πνπ 

πηζηεχεη είλαη αιεζέο ή φρη, «βνύιεη νὖλ δύν εἴδε ζκελ πεηζνῦο…ηὸ δ' ἐπηζηήκελ». 

ηελ εμέιημε ηνπ δηαιφγνπ ν Γνξγίαο ππνζηεξίδεη, φηη, φηαλ δηεμάγεηαη θάπνηα 

ζπλέιεπζε, κε ζθνπφ ηελ εθινγή πξνζψπσλ, νη ξήηνξεο είλαη απηνί, πνπ δίλνπλ 

ζπκβνπιέο ζην ιαφ θαη ε γλψκε ηνπο ππεξηζρχεη θαηά θξάηνο «θαὶ ὅηαλ γέ ηηο αἵξεζηο 

ᾖ ὧλ λπλδὴ…ηὰο γλώκαο πεξὶ ηνύησλ» (456).
111

 

 Ο σθξάηεο μαλαξσηά ηνλ Γνξγία γηα ην πνηα είλαη ε δχλακε ηεο ηέρλεο ηνπ. 

Ο Γνξγίαο ηνλίδεη φηη ε ξεηνξηθή δελ αζρνιείηαη κφλν κε ην δίθαην θαη ην άδηθν, 

αιιά κε δπν ιφγηα, ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δπλάκεηο φισλ ησλ άιισλ ηερλψλ θαη ηηο 

έρεη ζηελ εμνπζία ηεο (456a) «ἀπάζαο ηα δπλάκεηο». Δπίζεο ππνζηεξίδεη φηη ηε 

ξεηνξηθή πξέπεη λα ηε ρξεζηκνπνηνχκε κε δίθαην ηξφπν θαη ζε πεξηπηψζεηο κφλν πνπ 

ππεξαζπηδφκαζηε ηνπο εαπηνχο καο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ θίισλ καο  «ἐθεῖλνη κὲλ 
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γὰξ παξέδνζαλ …κὴ ὑπάξρνληαο» (456 e). Γηα ηελ θαθή ρξήζε ηεο ξεηνξηθήο φκσο 

δελ είλαη ππεχζπλε νχηε ε ίδηα ε ξεηνξηθή νχηε απηφο πνπ ηε δηδάζθεη· ν κνλαδηθφο 

ππεχζπλνο είλαη απηφο πνπ ηε δηδάρζεθε θαη θάλεη θαηάρξεζε ηεο ηέρλεο πνπ έκαζε. 

Ο ξήηνξαο δελ γλσξίδεη ηα δίθαηα θαη ηα άδηθα, γηαηί φπνηνο έρεη κάζεη θαη γλσξίδεη 

ηα δίθαηα είλαη δίθαηνο (456c-457c).
112

 

 Έπεηηα ν σθξάηεο ξσηά  ηνλ Γνξγία, αλ κπνξεί λα δηδάμεη ηε ξεηνξηθή ηέρλε 

ζε φπνηνλ ζέιεη λα ηε κάζεη. Ο Γνξγίαο απαληάεη πσο κπνξεί θαη φηη κπνξεί λα γίλεη 

πην πεηζηηθφο απφ έλαλ επηζηήκνλα π.ρ ηεο ηαηξηθήο «νὐθνῦλ θαὶ πεξὶ ηὰο ἄιιαο 

ἁπάζαο ηέρλαο… ηλ εἰδόησλ» (459b). Αθφκα ν Γνξγίαο ιέεη ζηνλ σθξάηε, φηη αλ 

θάπνηνο επηζπκεί λα κάζεη γηα ηε γλψζε ηνπ δηθαίνπ θαη άδηθνπ κπνξεί λα πάεη θνληά 

ηνπ ««ἀιι' ἐγὼ κὲλ νἶκαη…παξ' ἐκνῦ καζήζεηαη» (460a).
113

 

 εηξά έρεη ηψξα ν σθξάηεο λα εμεγήζεη ηη πξάγκα ζεσξεί εθείλνο φηη είλαη ε 

ξεηνξηθή (462b). Ζ ξεηνξηθή ζχκθσλα κ’ απηφλ δελ είλαη ηέρλε αιιά εκπεηξία, 

πείξα, ηξηβή ζηε δεκηνπξγία ράξεο θαη απφιαπζεο (462d). «εκπεηξία ράξηηόο 

ηίλνο θαη εδνλήο απεξγαζίαο». Απφ ηελ άπνςε απηή ε ξεηνξηθή κνηάδεη κε ηελ 

δαραξνπιαζηηθή. πσο ν δαραξνπιάζηεο επραξηζηεί ηνπο πειάηεο ηνπ κε ηηο γεχζεηο 

ηνπ, έηζη θαη ν ξήηνξαο ‘‘ρατδεχεη’’ ηα απηηά ησλ αθξναηψλ ηνπ κε ηηο ιέμεηο θαη 

θξάζεηο. Καη νη δχν ηερληθέο δελ έρνπλ επηζηεκνληθή βάζε, αιιά απνθηνχληαη κε ηε 

καθξφρξνλε πείξα. Πξφθεηηαη απιψο γηα δπν θιάδνπο ηεο ίδηαο εκπεηξηθήο ηερληθήο, 

ηεο νπνίαο ην θαηάιιειν φλνκα είλαη «θνιαθεία»
114

, δειαδή αληαπφθξηζε ζηηο 

δηαζέζεηο ηνπ πειάηε. O σθξάηεο ζπλερίδεη ηνλ ζπιινγηζκφ ηνπ, ιέγνληαο φηη 

ππάξρεη κηα δηπιή ηέρλε γηα ηελ επηκέιεηα ηνπ ζψκαηνο, θαζψο θαη κηα δηπιή ηέρλε 

γηα ηελ πεξίζαιςε ηεο ςπρήο. Οη ηέρλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαιή θαηάζηαζε 

ηνπ ζψκαηνο είλαη ε γπκλαζηηθή θαη ε ηαηξηθή (464b)· απεηθάζκαηα ησλ ηερλψλ 

απηψλ, ηα νπνία πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηεο ζσκαηηθήο επεμίαο, είλαη ε ‘‘ηέρλε’’ 

ηνπ θαιισπηζκνχ θαη ε καγεηξηθή. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ςπρή: Ζ ηέρλε πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο ςπρήο είλαη ε πνιηηηθή (464b)· Σελ πνιηηηθή 

κπνξνχκε λα ηελ δηαηξέζνπκε ζε δχν κέξε: ηελ ηέρλε ηεο λνκνζεζίαο, ε νπνία 
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αλαινγεί πξνο ηε δηθαηνζχλε. Σν ηη είλαη πγηέο γηα ην ζψκα απαζρνιεί ηελ ηαηξηθή 

θαη ηε γπκλαζηηθή, ελψ ην ηη είλαη πγηέο γηα ηελ ςπρή απαζρνιεί ηνλ λνκνζέηε. Απηέο 

νη ηέρλεο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, φκσο δηαθέξνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο «θέξε 

δή ζνη… ηη ἀιιήισλ» (464b).
115

 

 H άπνςε φηη ηα ηέζζεξα κέξε ηεο θνιαθείαο δελ είλαη ηέρλεο αιιά εκπεηξία 

ζηεξίδεηαη ζην φηη απηέο ‘‘δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ην ιφγν γηα θαλέλα απφ φζα 

πξνζθέξνπλ θαη λα πνπλ πνηα είλαη ε αιεζηλή ηνπο θχζε, έηζη ψζηε δελ κπνξνχλ λα 

εμεγήζνπλ ηελ αηηία θαζελφο απφ απηά’’(465a). Δπνκέλσο ε ξεηνξηθή είλαη ην κέξνο 

ηεο θνιαθείαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο ςπρήο θαη είλαη απείθαζκα 

ηεο δηθαηνζχλεο· Γελ είλαη ηέρλε, αιιά εκπεηξία θαη ηξηβή θαη σο ηέηνηα δελ είλαη 

γλψζε ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο δηθαηνζχλεο.
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 Ο λεαξφο Πψινο βιέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζην θχξνο 

(466a) θαη ζηε δχλακε πνπ παξέρεη ζηνπο ξήηνξεο. Ο Πψινο δηαθσλεί κε ηα 

ιεγφκελα ηνπ σθξάηε, θαη ππνζηεξίδεη φηη ε ξεηνξηθή δελ κπνξεί λα απνηειεί 

κνξθή θνιαθείαο, ηε ζηηγκή πνπ ν ξήηνξαο είλαη πην ηζρπξφ πξφζσπν ηεο θνηλσλίαο 

ζε ζρέζε κε έλαλ παξάζηην «νὔθ, εἰ ηὸ δύλαζζαί γε ιέγεηο ἀγαζόλ ηη εἶλαη ηῶ 

δπλακέλῳ» (466 b). Ο σθξάηεο, αληηθξνχνληαο ηελ άπνςε απηή, πξνβάιιεη ηε ζέζε 

φηη νη ξήηνξεο δελ έρνπλ θακία δχλακε θαη δελ θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ. Γελ κπνξνχλ λα 

δεκεχζνπλ πεξηνπζίεο θαη λα εμνξίζνπλ απφ ηηο πφιεηο ηνπο φπνηνλ πνιίηε θαίλεηαη 

θαιφ ζε απηνχο «νὐθ ἄξηη νὕησ πσο ἔιεγεο…ὃλ ἂλ δνθῇ αὐηνῖο» (466d). 

 Σέινο κπνξνχκε λα πνχκε φηη πνιιά απφ ηα πξάγκαηα πνπ θάλνπκε δελ ηα 

θάλνπκε γη’ απηά ηα ίδηα αιιά γηα λα επηηχρνπκε θάηη άιιν· π.ρ. θάπνηνο αθνινπζεί 

ην επάγγεικα ηνπ λαπηηθνχ κε ζθνπφ λα ζπγθεληξψζεη πεξηνπζία «νὐθνῦλ θαὶ νἱ 

πιένληέο… πινπηεῖλ» (467d). πνηνο ινηπφλ πξάηηεη ρσξίο επίγλσζε φ,ηη ηνπ θαίλεηαη 

θαιφ δελ ζεκαίλεη φηη απνθηά θηφιαο δχλακε απ’ απηφ, αθνχ ε δχλακε είλαη θάηη 

αγαζφ θαη κπνξεί λα αζθεζεί κφλν κέζσ ηεο γλψζεο. Δπνκέλσο φ,ηη θαη αλ θάλνπκε, 

πάληα έρνπκε ζην κπαιφ καο έλαλ απψηεξν ζθνπφ «ἕλεθ' ἄξα ηνῦ ἀγαζνῦ ἅπαληα 

ηαῦηα πνηνῦζηλ νἱ πνηνῦληεο» (468b). Αλ ινηπφλ ν ηχξξαλνο ππνζέηεη ιαζεκέλα φηη νη 

ελέξγεηέο ηνπ «ζπκβάιινπλ ζην ίδην ηνπ ην θαιφ», ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

θαθέο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηφηε δελ ελεξγεί φπσο ζέιεη θαη δελ πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη ηζρπξφο. Σν λα είζαη θαλείο πξαγκαηηθά ηζρπξφο ζεκαίλεη λα κπνξεί 
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λα εμαζθαιίδεη θάηη θαιφ· θαη ην λα «ελεξγεί θαλείο φπσο ζέιεη» απνηειεί αδπλακία 

θαη φρη δχλακε, αλ κε ηνλ ηξφπν απηφ αληί θαινχ απνθνκίδεη θάπνην θαθφ. 

 Αθνινπζεί ε ξεηή δηαηχπσζε ηεο θχξηαο εζηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ δηαιφγνπ. 

Αθνξκή γηα ηε δηαηχπσζε απηή απνηειεί ε αγελήο παξαηήξεζε ηνπ Πψινπ φηη ν 

σθξάηεο, φ,ηη θαη λα ιέεη, δελ κπνξεί παξά λα δειεχεη ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη ηε 

δχλακε λα πξνθαιεί δεκεχζεηο πεξηνπζηψλ, θπιαθίζεηο ή ζαλάηνπο θαηά βνχιεζε. Ο 

σθξάηεο ην αξλείηαη «ὡο δὴ ζύ, ὦ ώθξαηεο…εὐθήκεη, ὦ Πιε» (469a). πνηνο 

επηβάιιεη ζηνλ άιινλ ηέηνηα δεηλά , αθφκα θαη αλ απηά απνηεινχλ δίθαηε ηηκσξία, 

δελ είλαη δηφινπ αμηνδήιεπηνο· εθείλνο κάιηζηα πνπ ηα πξνθαιεί άδηθα είλαη άζιηνο 

θαη αμηνζξήλεηνο· Δίλαη πην αμηνζξήλεηνο θαη πην άζιηνο θαη απφ απηφ αθφκα ην 

δπζηπρηζκέλν αζψν ηνπ ζχκα, αθνχ ην λα δηαπξάμεη θαλείο ηελ αδηθία είλαη πνιχ 

ρεηξφηεξν απφ ην λα ηελ ππνζηεί (469a-c).
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 Ο σθξάηεο ππνζηεξίδεη φηη φπνηνο θξαηάεη έλα καραίξη θάησ απφ ηνλ 

καλδχα ηνπ ζα κπνξνχζε λα ηζρπξίδεηαη φηη δηαζέηεη «δχλακε» φκνηα κε απηή ηνπ 

ηχξαλλνπ, αθνχ ζα κπνξνχζε λα αθαηξέζεη φπνηα αλζξψπηλε δσή ήζειε (469 d,e). 

Σελ άπνςε απηή ν Πψινο ηελ αληηκεησπίδεη σο γεινία παξαδνμνινγία θαη δηαθσλεί. 

Παξαδέρεηαη βέβαηα φηη αξθεί λα θξαηά θαλείο καραίξη θάησ απφ ην καλδχα ηνπ γηα 

λα ηζρπξηζηεί φηη δηαζέηεη «δχλακε», κε ηε ζεκαζία φηη κπνξεί φπσο ν ηχξξαλνο, λα 

ζθνηψζεη φπνηνλ βάιεη ζην κάηη· Γειψλεη φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο δχλακεο 

είλαη ε αηηκσξεζία. Υαξαθηεξηζηηθφ θαη απηφ παξάδεηγκα δσήο είλαη ν Αξρέιανο, 

πνπ επηβιήζεθε σο βαζηιηάο ηεο Μαθεδνλίαο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ σθξάηε, 

ζα έπξεπε λα είλαη ν πην δπζηπρηζκέλνο άλζξσπνο· ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη 

ν πην επηπρηζκέλνο, θαη δελ ππάξρεη άηνκν ζηελ Αζήλα, νχηε θαλ ν ίδηνο ν σθξάηεο, 

πνπ δελ επηζπκνχζε λα αληαιιάμεη ηε ζέζε ηνπ κε ηνπ Αξρέιανπ (469c-471d). 

 Tν επηρείξεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Πψινο αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηεο 

ξεηνξηθήο, σζηφζν δελ παξέρεη θακία αμηνπηζηία ζηελ πξνζπάζεηα αλεχξεζεο ηεο 

αιήζεηαο «νὗηνο δὲ ὁ ἔιεγρνο…πξὸο ηὴλ ἀιήζεηαλ» (471e). Αθφκα θαη αλ φινη, εθηφο 

απφ ηνλ σθξάηε, πξνζππέγξαθαλ ηελ άπνςε ηνπ Πψινπ, απηφ θαζφινπ δελ 

απνθιείεη ην ελδερφκελν λα είλαη ζσζηή ε θξίζε ηνπ κνλαδηθνχ ππνζηεξηθηή ηεο 

αληίζεηεο άπνςεο. Ο σθξάηεο δειψλεη πάλησο, δελ ζα ζεσξήζεη ηε δηθή ηνπ γλψκε 

απνδεηγκέλε, αλ δελ κπνξέζεη λα παξνπζηάζεη έλαλ νξηζκέλν κάξηπξα πνπ ζα ηελ 
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ππνζηεξίμεη: ηνλ ίδην ηνπ ηνλ αληίπαιν «νὐδὲλ νἶκαη ἄμηνλ ιόγνπ …ἡκῖλ ὁ ιόγνο ᾖ» 

(472c).  

 Πνηνο είλαη πξαγκαηηθά επηπρηζκέλνο άλζξσπνο; Οη απφςεηο δηίζηαληαη. Ο 

Πψινο ππνζηεξίδεη φηη θαη έλαο δηεθζαξκέλνο κπνξεί λα είλαη επηπρηζκέλνο, ν 

σθξάηεο φκσο ην αξλείηαη «ἐγὼ δέ θεκη ἀδύλαηνλ…ηνπηὶ ἀκθηζβεηνῦκελ» (472d). 

Τπάξρεη θαη κηα δεχηεξε ζπλαθφινπζε δηαθσλία. Ο Πψινο ππνζηεξίδεη φηη ν θαθφο, 

γηα λα είλαη επηπρηζκέλνο, πξέπεη λα κέλεη αηηκψξεηνο. Ο σθξάηεο, αληίζεηα, 

ππνζηεξίδεη φηη έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο είλαη δπζηπρηζκέλνο ζε θάζε πεξίπησζε.  

 θνπφο ηνπ σθξάηε είλαη λα πείζεη ηνλ Πψιν θαη γηα ηηο δχν απηέο απφςεηο. 

Ο Πψινο επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηελ ηξέρνπζα ζπκβαηηθή εζηθή, ψζηε παξαδέρεηαη 

ρσξίο δπζθνιία φηη ην λα δηαπξάμεη θαλείο κηα αδηθία είλαη πην άζρεκν απφ ην λα ηελ 

ππνζηεί· αιιά αξλείηαη λα πξνρσξήζεη ζην παξαπέξα ζπκπέξαζκα φηη ην 

αζρεκφηεξν πξάγκα πξέπεη επίζεο λα απνηειεί ην κεγαιχηεξν, ζπγθξηηηθά, θαθφ « 

ιέγε δή πόηεξνλ δνθεῖ ζνη…ἥθηζηά γε» (474c).
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 Αληίζεηα απφ ηνλ σθξάηε, θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ «θαινχ» θαη «εθιεθηνχ», 

άξα επίζεο κεηαμχ άζρεκνπ θαη θαθνχ. Έξγν ηψξα ηνπ σθξάηε είλαη λα δείμεη φηη νη 

δηαθξίζεηο απηέο δελ έρνπλ ππφζηαζε. Δπηρεηξεκαηνινγεί κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

φηαλ θάλνπκε δηάθξηζε κεηαμχ θαιψλ ζσκάησλ, ρξσκάησλ, αθνπζκάησλ, 

επαγγεικάησλ θαη άιισλ νκνίσλ ηνπο πξαγκάησλ, πνπ είλαη «άζρεκα» ή 

«θαηψηεξα», θξηηήξην καο είλαη πάληα ή ην «φθεινο» ή ε «απφιαπζε», «ηὰ θαιὰ 

πάληα… ραίξεηλ πνηῇ ηνὺο ζεσξνῦληαο» (474d). Υαξαθηεξίδνληαο έλα ζρήκα ή 

άθνπζκα θαιφλ, ελλννχκε είηε φηη είλαη ρξήζηκν είηε φηη ε πξφζιεςή ηνπ καο 

δεκηνπξγεί άκεζε απφιαπζε, είηε θαη ηα δχν. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο λφκνπο θαη 

ηα επαγγέικαηα ησλ αλζξψπσλ. Οη λφκνη θαη ηα σξαία επαγγέικαηα δεκηνπξγνχλ 

έλα ζπλαίζζεκα επραξίζηεζεο «θαὶ κὴλ ηά γε θαηὰ ηνὺο λόκνπο…ἢ ἡδέα ἢ ἀκθόηεξα» 

(474e). Αθφκα φηαλ ιέκε φηη έλα πξάγκαηα είλαη «εθιεθηφηεξν» απφ έλα άιιν πξέπεη 

λα ελλννχκε φηη είλαη πην επράξηζην, πην σθέιηκν ή θαη ηα δχν. 

 πκθσλήζακε φκσο λσξίηεξα φηη είλαη αζρεκφηεξν λα δηαπξάηηεηο κηα αδηθία 

παξά λα ηελ πθίζηαζαη. πλάγεηαη επνκέλσο φηη ε δηάπξαμε ηεο αδηθίαο απνηειεί ηε 

βιαβεξφηεξε απφ ηηο δχν ελέξγεηεο, δειαδή ηελ πην θαθή, ηε ρεηξφηεξε «ἕηεξνλ 

αἴζρηνλ…θαθῶ» (475b). Αιιά δελ είλαη δπλαηφ λα πξνηηκά θαλείο ινγηθά λα δηαιέμεη 
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απφ ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη ηε ρεηξφηεξε θαη ζπλάκα 

ηελ «αζρεκφηεξε»
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 Ο σθξάηεο κέζσ ηνπ δηαιφγνπ απνδεηθλχεη ηνλ ζπιινγηζκφ ηνπ θαη χζηεξα 

πξνρσξά ζηελ απφδεημε ηνπ επφκελνπ. Αξρίδεη κε ηελ πεξηνρή ηεο γεληθήο ινγηθήο, 

φπνπ ππάξρεη δξάζηεο (πνηψλ)- ππάξρεη αληίζηνηρα θαη πάζρσλ, δειαδή θάπνηνο πνπ 

πθίζηαηαη ηελ ελέξγεηα ηνπ δξάζηε «ἆξα εἴ ηίο ηη πνηεῖ…ηνῦ πνηνῦληνο» (476b). Αλ ν 

δξάζηεο ι.ρ θαηαθέξεη έλα ρηχπεκα μαθληθφ ή βίαην ή επψδπλν, ν πάζρσλ αληίζηνηρα 

ρηππηέηαη μαθληθά, ή βίαηα ή επψδπλα «θαὶ εἰ ζθόδξα ηύπηεη…ηὸ ηππηόκελνλ 

ηύπηεζζαη» (476c). Σν ίδην ζπκβαίλεη  ζε φιεο ηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο. Αιιά ην λα 

ηηκσξεζείο γηα έλα έγθιεκα ζεκαίλεη λα είζαη ν  πάζρσλ κηαο ζρέζεο φπνπ δξάζηεο 

είλαη απηφο πνπ επηβάιιεη ηελ ηηκσξία. Αλ ν δξάζηεο επηβάιιεη ηελ ηηκσξία επάμηα ή 

δίθαηα, ηφηε επάμηα ή δίθαηα ηελ πθίζηαηαη θαη ν πάζρσλ «νὐθνῦλ ὁ θνιαδόκελνο 

δίθελ δηδνὺο δίθαηα πάζρεη» (476e). Δπνκέλσο, φηη είλαη δίθαην είλαη θαη «εθιεθηφ», 

άξα, είλαη θαιφ θαη επράξηζην.  

 Έπεηαη, φηη φπνηνο ηηκσξείηαη δέρεηαη κηα ελέξγεηα θαιή (αθνχ δελ είλαη 

ππνζηεξίμηκν φηη ε ηηκσξία ηνπ είλαη επράξηζηε). Ωθειείηαη απφ απηφ πνπ ηνπ γίλεηαη 

«ἢ γὰξ ἡδέα ἢ ὠθέιηκα…πάζρεη ὁ δίθελ δηδνύο» (447a). Αο επηρεηξήζνπκε ηψξα λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηε θχζε ηεο σθέιεηαο απηήο. Σα θαιά θαη ηα θαθά δηαθξίλνληαη ζε 

ηξείο θαηεγνξίεο: ζηηο θαιέο ή θαθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηνπζίαο (ρξήκαηα), ηνπ 

ζψκαηνο, ηεο ςπρήο. Ζ θαθή θαηάζηαζε ηεο πεξηνπζίαο είλαη ε θηψρεηα· ηνπ 

ζψκαηνο ε αδπλακία, ε αξξψζηηα, ή ε δπζκνξθία. Ζ αληίζηνηρε θαθή θαηάζηαζε ηεο 

ςπρήο είλαη ε δηαθζνξά (αδηθία), ε αζρεκφηεξε απφ ηηο ηξείο, αιιά δελ κπνξεί πνηέ 

λα είλαη νδπλεξφηεξε απφ ηελ απνξία ή ηελ αζζέλεηα «νὐθνῦλ ρξεκάησλ…λόζνλ, 

ἀδηθίαλ» (447 c). Άξα κε βάζε ηνπο πξνεγνχκελνπο ζπιινγηζκνχο καο, ε δηαθζνξά 

πξέπεη λα ζπληζηά θάηη πνιχ ρεηξφηεξν ή βιαβεξφηεξν. Σν θαθφ ηεο ςπρήο είλαη ην 

κεγαιχηεξν πνπ αληηκεησπίδεη ν άλζξσπνο «κέγηζηνλ ἂλ θαθὸλ εἴε ηλ ὄλησλ» 

(477e). 

 ηελ αληηκεηψπηζε θάζε θαθνχ αληηζηνηρεί απφ κηα «ηέρλε». Σν εκπφξην 

(ρξεκαηηζηηθή) καο απαιιάζεη απφ ηε θηψρεηα, ε ηαηξηθή απφ ηελ αζζέλεηα θαη ε 

δηθαηνζχλε (φηαλ ηελ απνλέκεη ηθαλφο δηθαζηήο) απφ ηελ αδηθία «ρξεκαηηζηηθὴ 

κὲλ…ἀθνιαζίαο θαὶ ἀδηθίαο» (478b). Αλψηεξε απφ ηηο ηξείο ηέρλεο είλαη ε δηθαηνζχλε 

«πνιὺ δηαθέξεη, ὦ ώθξαηεο, ἡ δίθε» (478b), αθνχ ν δηθαζηήο σο γηαηξφο ηεο ςπρήο, 
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μέξεη λα αληηκεησπίδεη βαξχηεξεο αζζέλεηεο. Σφζν ζηε κηα πεξίπησζε φζν θαη ζηελ 

άιιε, ε ζεξαπεπηηθή αγσγή είλαη δπζάξεζηε αιιά επεξγεηηθή «νὐθ ἔκνηγε 

δνθεῖ…ὠθέιηκόλ γε» (478c). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, επίζεο, ε επηπρέζηεξε δπλαηή 

θαηάζηαζε είλαη λα έρνπκε πγεία, ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή θαη έηζη λα κε 

ρξεηαδφκαζηε ηνλ γηαηξφ. Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν άλζξσπνο ζεξαπεχεηαη 

απφ θάπνηα βαξηά αξξψζηηα, έζησ θαη αλ ε αγσγή είλαη ζθιεξή, βξίζθεηαη ζε πνιχ 

ιηγφηεξν θαθή κνίξα απφ εθείλνλ πνπ, αλ θαη ππνθέξεη απφ ηελ ίδηα αξξψζηηα, δελ 

ππνβάιιεηαη ζε ζεξαπεία «ὁ κὴ ἰαηξεπόκελνο…κεγίζηνπ θαθνῦ ἀπαιιαγὴ ἦλ» (478d). 

 Έηζη, έλαο φπσο ν Αξρέιανο πνπ έκεηλε αηηκψξεηνο θαη έπεζε ζε πνιιέο 

αδηθίεο, κνηάδεη κε θάπνηνλ πνπ πάζρεη απφ ζαλαηεθφξν λφζεκα αιιά δελ επηηξέπεη 

λα ηνλ εγρεηξήζνπλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη δπζηπρηζκέλνο θαη φρη επηπρηζκέλνο, 

φπσο θάζε άλζξσπνο πνπ απνθεχγεη ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο « ἆξ' νὖλ νὐ πεξὶ 

ηνύηνπ… δίθελ ηνῦ δηδόληνο» (479e). 

 Ο σθξάηεο θαηαξξίπηεη ηηο απφςεηο ηνπ Πψινπ πνπ ππνζηήξηδε φηη ε 

ξεηνξηθή έρεη αμία επεηδή θαζηζηά ηνλ θάηνρφ ηεο ηθαλφ λα «μεγιηζηξά» φηαλ ηνλ 

θαινχλ λα ινγνδνηήζεη γηα ηηο άδηθεο πξάμεηο ηνπ. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ηελ ξεηνξηθή είλαη λα ηελ επηδείμεη ζην δηθαζηήξην 

θαηαγγέιινληαο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη εμαζθαιίδνληαο απφ ηνλ δηθαζηή θάζε ηηκσξία 

αλαγθαία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηεο ςπρήο ηνπ. Υξήζηκν ζα ήηαλ ε 

επγισηηία λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο απαιιαγή απφ πξέπνπζεο πνηλέο, κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζα ζέινπκε λα πξνμελήζνπκε θαθφ ζηνλ ερζξφ καο «ἐπὶ ηὰ ηνηαῦηα 

ἔκνηγε …ἐθάλε νὖζα» (481b). 

 ε απηφ ην ζεκείν (481b) ν Καιιηθιήο αληηπξνζσπεχεη ηνλ πξαθηηθφ 

άλζξσπν θαη εηζέξρεηαη ζηε ζθελή. Ο Καιιηθιήο κπαίλεη ζηε ζθελή φηαλ ν Πψινο 

αλαπνδνγχξηζε ηε ζέζε ηνπ θαη δέρζεθε φηη είλαη κεγαιχηεξν θαθφ λα δηαπξάηηεη 

θαλείο ηελ αδηθία παξά λα ηελ πθίζηαηαη. Απηή είλαη ε ηξίηε ζθελή ηνπ Πιαησληθνχ 

δηαιφγνπ θαη ε πην ζεκαληηθή, αθνχ εδψ ηίζεηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν είλαη δπλαηή 

ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ ηνπ σθξάηε ζηελ πνιηηηθή ζεσξία. 

 Απεπζπλφκελνο ν Καιιηθιήο ζηνλ Υαηξεθψληα, ηνλ ξσηάεη αλ ν σθξάηεο 

ζνβαξνινγεί θαη αλ ε ζεσξία ηνπ είλαη αιεζήο «ΕΙπέ κνη, σ Υαηξεθώλ… σθξάηεο ή 

παίδεη» (481b).
120

 Απεπζπλφκελνο ζηνλ θηιφζνθν ηνπ, δειψλεη πσο αλ απηά πνπ ιέεη 

είλαη αιεζηλά, ηφηε ν βίνο ησλ αλζξψπσλ έρεη αλαηξαπεί θαη θάλνπκε φπσο θαίλεηαη, 
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ηα εληειψο αληίζεηα απφ φζα πξέπεη «εἰ κὲλ γὰξ ζπνπδάδεηο … ἢ ἃ δεῖ» (481 c). Ο 

σθξάηεο δελ ην αξληέηαη· απνθξίλεηαη φκσο φηη απηφο θαη ν Καιιηθιήο έρνπλ δχν 

πνιχ δηαθνξεηηθέο εξσκέλεο: ηε «θηινζνθία» θαη ηελ αζελατθή δεκνθξαηία. Ζ 

εξσκέλε ηνπ σθξάηε, ε «θηινζνθία», ηνλ έρεη δηδάμεη λα κηιά ηε γιψζζα ηεο θαη, 

αληίζεηα απφ ηελ εξσκέλε ηνπ Καιιηθιή, ρξεζηκνπνηεί πάληα ηελ ίδηα θξαζενινγία. 

Σελ εξσκέλε απηή, θαη φρη ηνλ εξαζηή ηεο, ζα ρξεηαζηεί λα αληηκεησπίζεη ν 

Καιιηθιήο, ν νπνίνο δελ λνκίδεη φηη ζα δπζθνιεπηεί, αλ πξνεγεζεί ε δηάθξηζε κεηαμχ 

απιήο ζχκβαζεο «θχζε θαη λφκνο».
121

 

 O Πψινο απνζηνκψζεθε, επεηδή δελ είρε ην ζάξξνο λα πεη απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά ζθεθηφηαλ. Ο Καιιηθιήο επηρεηξεκαηνινγεί πξψηα φηη ην λα αλέρεηαη 

θαλείο λα αδηθείηαη δελ ηαηξηάδεη ζε ειεχζεξνλ άλζξσπν αιιά ζε επηειή δνχιν θαη 

είλαη πξνηηκφηεξν λα πεζάλεη παξά λα εμεπηειίδεηαη κελ κπνξψληαο λα ππεξαζπίζεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, άζρεκν δελ είλαη λα δηαπξάμεηο εζχ ηελ αδηθία, 

αιιά λα ηε δηαπξάμνπλ άιινη ζε ζέλα « θύζεη κὲλ γὰξ 

πᾶλ αἴζρηόλ ἐζηηλ ὅπεξ θαὶ θάθηνλ, ηὸ ἀδηθεῖζζαη» (483 a).
122

 

 Αλ θνηηάμνπκε ηελ θχζηλ, δειαδή ηα «πξάγκαηα φπσο έρνπλ», βιέπνπκε φηη 

θαηά θαλφλα ην ηζρπξφηεξν δψν παξακεξίδεη ην αζζελέζηεξν. Ζ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά, αλ ηελ εμεηάζνπκε ζε κεγάιε θιίκαθα, παξνπζηάδεη ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Λ.Υ., κε πνην δηθαίσκα, αλ φρη κε βάζε ην δίθαην ηνπ ηζρπξφηεξνπ, 

επηηέζεθε άξαγε ν Γαξείνο ζηνπο θχζεο ή ν Ξέξμεο ζηνπο Έιιελεο; 

«ἐπεὶ πνίῳ δηθαίῳ ρξώκελνο Ξέξμεο ἐπὶ ηὴλ Ἑιιάδα … ὃλ ἡκεῖο ηηζέκεζα» (483e). 

ηαλ εκθαληζηεί έλαο πξαγκαηηθά ηζρπξφο άλζξσπνο, ζα θαηαπαηήζεη ηνπο 

ζπκβαηηθνχο θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο, απνθαιχπηνληαο ηελ αιεζηλή ηνπ ηδηφηεηα: είλαη 

αθέληεο φισλ βάζεη ηνπ «θπζηθνχ δηθαίνπ», φπσο δείρλεη θαη ν Πίλδαξνο ζην  

παζίγλσζην εγθψκην ηνπ γηα ηνλ πεηξαηηθφ άζιν ηνπ Ζξαθιή, πνπ άξπαμε ηα βφδηα 

ηνπ Γεξπφλε ρσξίο λα πάξεη άδεηα, νχηε λα πιεξψζεη θαη ρξήκαηα 

«ἀπνζεηζάκελνο θαὶ δηαξξήμαο θαὶ δηαθπγώλ… ἐλ ηῶ ᾁζκαηη ἐλ ᾧ ιέγεη» (484b).
123

 

 Γηα ηνλ Καιιηθιή ε θηινζνθία απνηειεί επηζπκεηή ελαζρφιεζε φζν ε 

ζπκκεηνρή ζε απηήλ εμαζθαιίδεη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη αλακθίβνια δελ είλαη 

άζρεκν, ελψ είλαη θαλείο λένο, λα θηινζνθεί « θηινζνθίαο κὲλ ὅζνλ παηδείαο ράξηλ … 
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παίδνληαο» (485). Αλ φκσο θάπνηνο ψξηκνο εμαθνινπζεί λα θηινζνθεί, ε θαηάζηαζε 

απνβαίλεη ζε παξσδία, δηφηη αθαηξεί απφ ηνλ άλζξσπν θάζε ηθαλφηεηα δξάζεο θαη 

ηνλ αθήλεη ζηελ άγλνηα ηφζν ησλ ηδησηηθψλ φζν θαη ησλ δεκφζησλ ππνζέζεσλ. Ο 

ψξηκνο άληξαο πξέπεη λα αθήζεη ηε ζπλήζεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη λα αζρνιεζεί 

κε ηελ ιήςε απνθάζεσλ ηεο πφιεο θαη ηηο ιατθέο ζπγθεληξψζεηο « ἀλάλδξῳ 

γελέζζαη θεύγνληη… ηὸλ ινηπὸλ βίνλ βηλαη κεηὰ κεηξαθίσλ» (485 d). 

 O Καιιηθιήο εθθξάδνληαο ηα θηιηθά ηνπ αηζζήκαηα πξνο ηνλ σθξάηε, 

επεηδή δε ηνπ αξέζεη λα βιέπεη ηνλ σθξάηε αδχλακν. Ο Καιιηθιήο αλαθέξεη φηη αλ 

θαη έρεη «επγελή ςπρή» κε πνιιά ραξίζκαηα, δηαπξέπεη ζε «παηδαξηψδε κφξθσζε», 

πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη νχηε ζην δηθαζηήξην λα κηιήζεη, νχηε λα ζέζεη νξζψο ην 

δήηεκα, νχηε λα πείζεη γηα ηελ αζσφηεηά ηνπ 

«λῦλ γὰξεἴ ηηο ζνῦ ιαβόκελνο … ἀηερλο δὲ ἄηηκνλ δῆλἐλ ηῇ πόιεη» (486 b-c). 

Οινθιεξψλεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ πξνεηδνπνηψληαο ηνλ (486 a-b) φηη ε 

θηινζνθία δελ ζα ηνλ ζψζεη, αιιά ζα ληθεζεί αλ θάπνηε ζπξζεί ζην δηθαζηήξην, 

αθφκε θαη απφ θάπνηνλ θαηψηεξν θαηήγνξν 

«θαηεγόξνπ ηπρὼλ πάλπ θαύινπ θαὶ κνρζεξνῦ» (486 b). 

 O σθξάηεο δηαδειψλεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ πνπ βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε 

ηέηνηνλ αληίπαιν, άλζξσπν ηαπηφρξνλα «κνξθσκέλν», εηιηθξηλή θαη απφιπηα έηνηκν 

λα πεη απξνθάιππηα ηε γλψκε ηνπ ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ζπκβαηηθέο αληηιήςεηο. 

Αλ κπνξέζνπκε λα πείζνπκε έλαλ άλζξσπν κε ηέηνηα πξνζφληα γηα ηελ νξζφηεηα ηεο 

βηνζεσξίαο καο, δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη επινγνθαλήο ακθηβνιία γηα ηελ ηζρχ 

ηεο «ἐάλ ηη ζὺ ἐλ ηνῖο ιόγνηο… βάζαλνλ ἀλαθέξεηλ» (487e). Έπεηηα, ν σθξάηεο δεηά 

απφ ηνλ Καιιηθιή λα επαλαιάβεη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην πψο αληηιακβάλεηαη 

ην θπζηθφ δίθαην (488b). Σνλ ξσηά αλ πηζηεχεη φηη ν ηζρπξφηεξνο είλαη ηαπηφρξνλα 

θαη ν θαιχηεξνο, ελψ ν ρεηξφηεξνο είλαη θαη ν πην αδχλακνο 

«πόηεξνλ δὲ ηὸλ αὐηὸλ βειηίσ… ὡο ηὸ θξεῖηηνλ θαὶ ηὸ ἰζρπξόηεξνλ θαὶ βέιηηνλ» (488c-

d). Ο Καιιηθιήο απαληάεη ιέγνληάο ηνπ φηη νη έλλνηεο ‘‘ην θχζεη αλψηεξν’’, ‘‘ην 

θαιχηεξν’’ θαη ‘‘ην ηζρπξφηεξν’’ απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηνπ ίδηνπ 

πξάγκαηνο «ἀιι᾽ ἐγώ ζνη ζαθο ιέγσ…ὅηη ηαὐηόλ ἐζηηλ» (488d).
124

 

 Ζ ζπκβαηηθή απηή «εζηθή ησλ πνιιψλ» θαηαδηθάδεηαη απφ ηνλ Καιιηθιή πνπ 

δηαθσλεί κε ηελ αληίιεςε φηη είλαη θαιχηεξε λα πθίζηαηαη θαλείο ηελ αδηθία απφ λα 

ηελ δηαπξάηηεη «ἆξ᾽ νὖλ νἱ πνιινὶ λνκίδνπζηλ… λνκίδνπζηλ νὕησο» (489). ην 
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ππφινηπν ηνπ δηαιφγνπ (489a), o Καιιηθιήο ζπρλά ζπζηξέθεηαη ζησπειφο, θαη κφλν 

κε κεγάιε πξνζπάζεηα ν σθξάηεο ηνλ θάλεη λα πάξεη κέξνο ζηε ζπδήηεζε. ηαλ ν 

σθξάηεο ιέεη φηη φρη απφ ηε θχζε αιιά απφ ζχκβαζε απηφ πνπ θάλνπκε εζθαικέλα 

είλαη πην ληξνπηαζηηθφ παξά απηφ πνπ πάζρνπκε, ν Καιιηθιήο μεζπάεη κε αγέλεηα. 

«Γελ ζα ζηακαηήζεηο σθξάηε ηηο θιπαξίεο;» ξσηάεη, θαη βιέπνπκε πφζν αξλεηηθφ 

έγηλε μαθληθά ην θιίκα. Δίλαη ιάζνο λα αληηπαξαβάιινπκε φπσο θάλεη ν Καιιηθιήο 

ηε «θχζε» κε ην «ζπκβαηηθφ δίθαην», «νὐ λόκῳ ἄξα κόλνλ… ἐπὶ ηὴλ θύζηλ» (489b). 

Ο Καιιηθιήο κηιψληαο γηα ηνπο «δπλαηφηεξνπο» ζε θακία πεξίπησζε δελ ελλννχζε 

ηνπο ζσκαηηθά ηζρπξνχο, αιιά ηνπο πλεπκαηηθά δνχινπο πνπ ζα ήηαλ πην δπλαηνί 

απφ έλαλ ζνθφ άληξα «νὑηνζὶ ἀλὴξ νὐ παύζεηαη θιπαξλ…αὐηὰ ηαῦηα εἶλαη λόκηκα» 

(489 c).
125

 

 Λέγνληαο ινηπφλ «δπλαηφηεξνη» ελλννχζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

«ζπλεηφηεξνη» (θξνληκψηεξνη), δειαδή «άλζξσπνη κε πλεπκαηηθά πξνζφληα». Σν 

«θπζηθφ δίθαην» επηηάζζεη φηη «νη θαιχηεξνη θαη ζνθφηεξνη πξέπεη λα δηνηθνχλ ηνπο 

ρεηξφηεξνπο θαη λα βξίζθνληαη ζε ζέζε πξνλνκηαθή σο πξνο απηνχο (486d-490a).Σί 

φκσο ζεκαίλεη απηφ; «ηί πνηε αὖ λῦλ ιέγεηο;» (490b). 

 Αλ πξφθεηηαη λα δηαλεκεζνχλ ηξφθηκα θαη πνηά ζε κηα νκάδα αλζξψπσλ κε 

δηάθνξεο ζσκαηηθέο δηαπιάζεηο θαη θξάζεηο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη κφλν 

έλαο γηαηξφο, ηφηε, κηα θαη εθείλνο είλαη νπσζδήπνηε ν «ζνθφηεξνο» ζε ζέκαηα 

δηαηηνινγίνπ, ζα ήηαλ ίζσο ινγηθφ λα ξπζκίζεη απηφο ηε δηαλνκή, δίλνληαο ηηο 

θαηάιιειεο εληνιέο· άξαγε φκσο πξέπεη λα πάξεη ν ίδηνο ηε κεγαιχηεξε κεξίδα, έζησ 

θαη αλ απνηειεί ην αζζεληθφηεξν κέινο ηεο νκάδαο; 

«ἐὰλ ἐλ ηῶ αὐηῶ ὦκελ… νὐρ νὕησο, ὠγαζέ;» (490b-c). Θα ζπκβεί ην ίδην αλ π.ρ. ν 

πθαληήο έρεη πάληα ηα κεγαιχηεξα θαη πην εθιεθηά ελδχκαηα ή ν ηζαγθάξεο ηα 

κεγαιχηεξα θαη πεξηζζφηεξα ππνδήκαηα; ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Καιιηθιήο ελλνεί 

φηη νη «ηζρπξνί» είλαη άλζξσπνη πνπ δηαζέηνπλ αξθεηή επθπΐα ψζηε λα μέξνπλ πψο 

είλαη δπλαηφ λα «δηνηθεζεί θαιά» ε πφιε, θαζψο θαη ηελ ηφικε λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ηηο  ζπιιήςεηο ηνπ «πξηνλ κὲλ ηνὺο θξείηηνπο… δηὰ καιαθίαλ ηῆο ςπρῆο» (491b). Σν 

ζσζηφ είλαη ηέηνηνη άληξεο λα απνηεινχλ ηνπο αλψηαηνπο άξρνληεο ηεο πνιηηείαο θαη 

λα «πιενλεθηνχλ» απέλαληη ζηνπο ππεθφνπο ηνπο. Μήπσο νη θαιχηεξνη άληξεο είλαη 

θπξίαξρνη ηνπ εαπηνχ ηνπο, δειαδή φηη κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηα ίδηα ηνπο ηα πάζε; Ζ 

απάληεζε είλαη φρη, γηαηί απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ησλ πξαγκάησλ, κεγάινο άληξαο είλαη 
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αθξηβψο φπνηνο έρεη θαη κεγάιε πάζε θαη ηελ επθπΐα, θαζψο θαη ηελ απαξαίηεηε 

ηφικε λα εμαζθαιίζεη ηελ απφιπηε ηθαλνπνίεζή ηνπο.  

 Σα ζπλεζηζκέλα εγθψκηα ηεο εγθξάηεηαο απνηεινχλ ηέρλαζκα κε ην νπνίν ηα 

«αλζξσπάθηα ηεο αγέιεο», κε δηαζέηνληαο αξθεηφ αλδξηζκφ ψζηε λα δήζνπλ ηε δσή 

ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, δεζκεχνπλ θαη ηνπο «θπζηθά ππέξηεξνπο» ηνπο. Ζ ηθαλή 

θαη απηεμνχζηα βνχιεζε, πνπ δελ μέξεη ππαθνή ζε λφκν, ζπληζηά ηελ αξεηή θαη ηελ 

επηπρία· Δπνκέλσο ε αξεηή θαη ε επδαηκνλία επηηπγράλνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

επηζπκηψλ καο θαη ηελ ειεχζεξε βνχιεζε «ἐπεὶ ὅζνηο ἐμ ἀξρῆο… ιόγνλ θαὶ ςόγνλ;» 

(492b-c). Σν ηδαληθφ ηνπ Καιιηθιή, «ν ηζρπξφο άληξαο», ζπκπίπηεη κε ηνλ 

«ππεξάλζξσπν» ηνπ Nietzche θαη ζπλίζηαηαη ζηελ ηειεζθφξα θαιιηέξγεηα ηεο νξκήο 

«ζέιεζε γηα δχλακε».
126

 

 H ζέζε ηνπ Καιιηθιή θαη ησλ εζηθνιφγσλ ηεο «ζέιεζεο γηα δχλακε», είλαη 

φηη ν άλζξσπνο πξέπεη λα έρεη βίαηεο επηζπκίεο θαη λα ηηο ηθαλνπνηεί απφιπηα· κφλν νη 

πέηξεο «δελ ζέινπλ ηίπνηε» θαη νη λεθξνί 

«νἱ ιίζνη γὰξ ἂλ νὕησ γε θαὶ νἱ λεθξνὶ εὐδαηκνλέζηαηνη εἶελ» (492e). 

 Τπάξρεη ε αληίζεηε άπνςε, αλαπηπγκέλε απφ θάπνηνλ Ηηαιηψηε ζνθφ, φηη ν 

κχζνο γηα ηνπο λεθξνχο πνπ βξίζθνληαη θαηαδηθαζκέλνη ζηνλ Κάησ Κφζκν λα 

θνπβαινχλ λεξφ κε ηξχπηα θαλάηηα, απνηειεί αιιεγνξία ηνπ «ελ δσή ζαλάηνπ» ησλ 

ππφδνπισλ ζηα πάζε. Σν ηξχπην θαλάηη ή θφζθηλν, είλαη «ην κέξνο εθείλν ηεο ςπρήο 

φπνπ εδξεχνπλ νη επηζπκίεο καο», φζν πεξηζζφηεξν ηηο ηθαλνπνηνχκε 

«ηὸ δὲθόζθηλνλ ἄξα ιέγεη… ηὴλ ςπρὴλ εἶλαη» (493b). 

 Πξνθαλψο, αλ ηα δνρεία είλαη αξθεηά θαη νη πεγέο ιίγεο θαη πεληρξέο, φπνηνο 

δελ λνηάδεηαη αλ ηα θαλάηηα ηνπ είλαη γεξά ή ηξχπηα θαη αθήλεη λα ηνπ θεχγεη ην λεξφ 

έρεη λα αληηκεησπίζεη ηεξάζηηεο δπζθνιίεο. Πνιχ κεγαιχηεξε επηηπρία εμαζθαιίδεη 

φπνηνο θξνληίδεη λα είλαη ηα θαλάηηα ηνπ γεξά θαη λα κε ράλεη λεξφ απφ θαλέλα 

«ζθόπεη γὰξ… ἢ νὐ πείζσ;» (494). 

 Δίλαη θαλεξφ φηη ε επηπρία, αλ πξνυπνζέηεη κηα ηέηνηα δηεξγαζία αηέξκνλεο 

«πιήξσζεο», απαηηεί παξάιιεια κηα εμίζνπ αηέξκνλε δηεξγαζία «θέλσζεο». Σν 

λεξφ, εθφζνλ πξφθεηηαη πάληα λα ηξέρεη κέζα ζην ιαγήλη, πξέπεη επίζεο πάληα λα 

θεχγεη  απφ ηα ξαγίζκαηά ηνπ «θαὶ κεγάι᾽ ἄηηαηὰ ηξήκαηα εἶλαη ηαῖο ἐθξναῖο;» (494b). 

Απνηειεί ινηπφλ έληνλε επηπρία ν αδηάθνπνο θλεζκφο πνπ ηνπ αξέζεη λα μχλεηαη γηα 

φιε ηνπ ηε δσή; «θαὶ πξηνλ κὲλ εἰπὲ εἰ θαὶ ςσξληα …εὐδαηκόλσο ἔζηη δῆλ» (494c). 
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[44] 

 

ηε ζπλέρεηα, ν σθξάηεο αλαθέξεη φηη ην θαιφ δελ ηαπηίδεηαη πάληα κε ην 

επράξηζην. Ο Καιιηθιήο αλ θαη νξγηζκέλνο, επεηδή ε ζπδήηεζε αιιάδεη πάιη 

θαηεχζπλζε, δειψλεη φηη είλαη δχζθνιν λα μερσξίζεη ην θαιφ απφ ην απνιαπζηηθφ 

«ἦ γὰξ ἐγὼ … θεκη εἶλαη» (495a).
127

 

 ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο ηαχηηζεο ηνπ θαινχ θαη ηνπ 

θαθνχ κε ηελ εδνλή θαη ηνλ πφλν αληίζηνηρα «ἀιι᾽, ὦ καθάξηε… ἄξα ηῶ ιόγῳ» 

(495b-c). Δπζχο εμαξρήο παξνπζηάδνληαη δχν δπζθνιίεο: α) ην θαιφ θαη ην θαθφ είλαη 

αληίζεηεο έλλνηεο: δελ κπνξείο νχηε λα ηα θαηεγνξήζεηο νχηε λα ηα αξλεζείο θαη ηα 

δχν καδί ζην ίδην ππνθείκελν. Καλέλαο δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαζέηεη θαη ηα δχν απηά 

γλσξίζκαηα ηαπηφρξνλα, αιιά νχηε λα απαιιαγεί θαη απφ ηα δχν (496a-b). Ζ εδνλή 

θαη ν πφλνο δελ παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ ίδηα αληηζεηηθή ζρέζε, θαζψο ν 

πεηλαζκέλνο ηθαλνπνηεί ηελ πείλα ηνπ κε έλα πιήξεο γεχκα αιιά ηαπηφρξνλα 

αηζζάλεηαη ηνλ πφλν ηνπ αθφξεζηνπ αθφκα κέξνπο ηεο πνπ ηνλ παξνηξχλεη λα θάεη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν «ηὸ πεηλῆλ ἔιεγεο πόηεξνλ …ἔζηη ηαῦηα ἢ νὔ» (496c-e), β) ν 

Καιιηθιήο θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ «θαιψλ» θαη «θαθψλ» αλζξψπσλ· «θαινί» είλαη νη 

έμππλνη θαη νη ηνικεξνί, ελψ «θαθνί» νη αλφεηνη ή νη δεηινί, ζηνπο κελ ‘‘θαινχο’’ 

ππάξρεη ην θαιφ, ζηνπο δε ‘‘θαθνχο’’ απνπζηάδεη. Καλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί φηη 

νη αλφεηνη θαη νη δεηινί αηζζάλνληαη εδνλή θαη πφλν, ηνπιάρηζηνλ ηφζν έληνλα φζν 

θαη νη έμππλνη θαη νη γελλαίνη. Άξα, δελ ηαπηίδεηαη ε εδνλή κε ην θαιφ 

«νὐθνῦλ ὁκνίσο γίγλεηαη θαθὸο… νὐ ηαῦηα ἀλάγθε, ὦ Καιιίθιεηο» (499b). 

 O Mill δηαθεξχζζεη φηη νη εδνλέο δηαθέξνπλ πνηνηηθά- ππάξρνπλ νη θαιχηεξεο 

θαη ρεηξφηεξεο εδνλέο, άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθσλεί θαη ν σθξάηεο. Μηα εδνλή 

πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πγεία είλαη θαιή, ελψ αληίζεηα κία πνπ ηε ζίγεη είλαη θαθή· ην 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο πφλνπο « ὅηη ἡδνλαί ηηλέο εἰζηλ αἱ κὲλ ἀγαζαί… αἱ δὲ πνλεξαί" 

(499 c-d). Ο θαλφλαο επηινγήο πνπ νθείινπκε λα εθαξκφδνπκε είλαη φηη πξέπεη λα 

δηαιέγνπκε ηηο θαιέο εδνλέο θαη ηνπο θαινχο πφλνπο, απνθεχγνληαο ηηο θαθέο εδνλέο 

θαη ηνπο θαθνχο πφλνπο «νὐθνῦλ ηὰο κὲλ ρξεζηὰο… αἱξεηένλ ἐζηὶλ θαὶ πξαθηένλ» 

(499e). O Καιιηθιήο, είλαη ηψξα πξφζπκνο λα δερηεί φηη ε εδνλή απνηειεί κέζν γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ θαινχ. Γηα λα γίλεη ε ζσζηή επηινγή εδνλψλ ρξεηάδεηαη θαη «ηθαλφ 

εηδηθφ»· δελ είλαη ζίγνπξν φηη κπνξεί λα ηελ θάλεη νπνηνζδήπνηε 

«ἆξ᾽ νὖλ παληὸο ἀλδξόο… ἢ ηερληθνῦ δεῖ εἰο ἕθαζηνλ» (500a). 
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 Σν ηειεπηαίν πξφβιεκα πνπ ζέηεη ν δηάινγνο απηφο είλαη κε πνηφλ ηξφπν δεη 

θαλείο. Ο σθξάηεο θαη ν Καιιηθιήο εθπξνζσπνχλ δχν αληίζεηα ηδαληθά ζηε δσή: ην 

έλα ηδαληθφ είλαη ν «θηινζνθηθφο βίνο», ην άιιν ν «βίνο ηεο δξάζεο», θαη κάιηζηα 

φπσο ζα ηνλ βίσλε θάπνηνο δξαζηήξηνο ζηα δεκφζηα πξάγκαηα ηεο αζελατθήο 

δεκνθξαηίαο « πόηεξνλ ἐπὶ ὃλ ζὺπαξαθαιεῖο ἐκέ…ἐθείλνπ δηαθέξσλ» (500c). H 

επηινγή κεηαμχ ησλ δχν απηψλ αληηπάισλ ηδαληθψλ απνηειεί ην ζεκειηαθφ πξαθηηθφ 

πξφβιεκα πνπ ρξεηάδεηαη λα ιπζεί απφ «ηθαλφλ εηδηθεπκέλνλ θξηηή». Ζ δηάθξηζε 

κεηαμχ επράξηζηνπ θαη θαινχ δείρλεη φηη νη ηθαλφηεηεο ηνπ εηδηθεπκέλνπ απηνχ θξηηή 

δελ πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε εκπεηξηθή γλψζε ηεο εδνλήο αιιά ζε αιεζηλή «ηέρλε», 

πνπ γλσξίδεη ην θαιφ ηεο ςπρήο, φπσο ε ηαηξηθή γλσξίδεη ην θαιφ ηνπ ζψκαηνο· 

κάιηζηα, ελλνεί ν σθξάηεο, ε εζηθή επηζηήκε πξέπεη λα θαζνξίδεη ηε ζεξαπεπηηθή 

αγσγή ηεο ςπρήο, φπσο ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή ηνπ ζψκαηνο ηελ θαζνξίδεη ε ηαηξηθή 

«ἡ δ᾽ ἰαηξηθή… εἴηε ρεῖξνλ» (501a). 

 ηελ πεξίπησζε πνπ αθνινπζεί (501d-502d) γηα ηνλ θνηλσληθφ ζθνπφ ηεο 

δεκφζηαο κνπζηθήο θαη ησλ δξακαηηθψλ παξαζηάζεσλ, ν σθξάηεο ηζρπξίδεηαη θαη ν 

Καιιηθιήο ζπκθσλεί κε πξνζπκία- φηη νξηζκέλεο παξαζηάζεηο απνζθνπνχλ ζηελ 

επραξίζηεζε ηνπ αθξναηεξίνπ, φπσο ε απιεηηθή, ε θηζαξηζηηθή, ε ρνξηθή, ε 

δηζπξακβηθή πνίεζε θαη ε ηξαγσδία, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη αλ βιάπηνπλ ζνβαξά 

ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αθξναηψλ «θηζαξηζηηθὴ … δηζπξάκβσλ πνίεζηο» (501e). 

Δπνκέλσο, νη κνπζηθέο θαη πνηεηηθέο παξαζηάζεηο ζπλαληνχλ ηελ θνιαθεία πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο εζηθήο. Ο σθξάηεο ζηε ζπλέρεηα εμεγεί ζηνλ 

Καιιηθιή φηη, αλ αθαηξεζεί απφ ηελ πνίεζε ε κεισδία, ν ξπζκφο θαη ην κέηξν, ην 

ππφινηπν ζα είλαη ιφγνη, ξεηνξηθή κε άιια ιφγηα, πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ πνιχ φριν 

θαη ηνλ ιαφ «εἴ ηηο πεξηέινη ηῆο πνηήζεσο πάζεο… ηὸ ιεηπόκελνλ» (502c).
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 ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ε ξεηνξηθή ησλ Αζελαίσλ πνιηηηθψλ. Τπάξρνπλ 

πνιηηηθά πνπ θνηηνχλ κφλν ην ζπκθέξνλ ηνπο θαη αδηαθνξνχλ γηα ην θαιφ ηεο πφιεο, 

αιιά ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ πξαγκαηηθά ελεξγνχλ κε γλψκνλα ην θαιφ ησλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπο «εἰζὶ κὲλ γὰξ …. ἃ ιέγνπζηλ» (503a). Σέηνηνη κεγάινη πνιηηηθνί 

ξήηνξεο ηνπ αζελατθνχ παξειζφληνο ήηαλ ν Θεκηζηνθιήο, Κίκσλ, Μηιηηάδεο, 

Πεξηθιήο, πνπ πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ «θαιχηεξνπο» ηνπο Αζελαίνπο (503c). 

 O σθξάηεο έπεηηα ππνζηεξίδεη φηη νη παιαηφηεξνη πνιηηηθνί ήηαλ ηθαλφηεξνη 

λα εμεπξίζθνπλ γηα ηελ πφιε φζα επηζπκνχζε, φκσο δελ θαηεχζπλαλ ηηο επηζπκίεο 
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ησλ πνιηηψλ ζηελ αξεηή, ψζηε λα γίλνπλ θαιχηεξνη, «πξάγκα πνπ είλαη ην κνλαδηθφ 

έξγν ηνπ αγαζνχ πνιίηε». πλερίδεη ηνλ ζπιινγηζκφ ηνπ ιέγνληνο πσο νη γηαηξνί 

έρνληαο έλα ηδεψδεο πξφηππν πγείαο, φηαλ θξνληίδνπλ ηνπο αζζελείο ηνπο 

«ἰαηξνί θνζκνῦζί  πνπ ηὸ ζκα θαὶ ζπληάηηνπζηλ» (504a) ή νη ηερλίηεο φηαλ θηηάρλνπλ 

έλα έξγν απνβιέπνπλ ζ ’έλα ηδαληθφ κε ζθνπφ λα ην δεκηνπξγήζνπλ (503e). Άξαγε 

ππήξμε φκσο πνηέ αζελαίνο πνιηηηθφο πνπ, έρνληαο έηζη ππφςε ηνπ έλα ηδαληθφ 

πξφηππν ραξαθηήξα, δειαδή ηελ «αξεηή ηεο ςπρήο» επηρείξεζε λα ην πξνσζήζεη 

ζηνπο πνιίηεο; Δπνκέλσο, φπσο ν γηαηξφο επηρεηξεί λα ελζηαιάμεη ζην αλζξψπηλν 

ζψκα «κηα ηάμε, έλαλ ξπζκφ» (ηάμηλ θαη θφζκνλ)· ν πνιηηηθφο, αλ απνηειεί θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ απιφ εκπεηξηθφ ρσξίο αξρέο, ζα έπξεπε λα πξνζπαζεί λα θάλεη ην 

ίδην πξάγκα ζηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ. 

 Με άιια ιφγηα, ζηφρνο ηνπ πνιηηηθνχ ζα έπξεπε λα είλαη ε δεκηνπξγία 

ζσθξνζχλεο θαη δηθαηνζχλεο ζηηο ςπρέο ηνπ θνηλνχ. θνπφο φπνηνπ αζθεί ηελ ηέρλε 

ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηνπ ξήηνξα νθείιεη λα είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ εζληθνχ 

ραξαθηήξα. Αλ νη επηζπκίεο θαη νη θηινδνμίεο ησλ πνιηηψλ είλαη θαθέο θαη 

αξξσζηεκέλεο νθείιεη λα επηρεηξήζεη λα ηηο θαηαζηείιεη θαη έηζη λα βειηηψζεη ηελ 

εζληθή ςπρή κέζσ ηεο «ηηκσξίαο», «νὐθνῦλ ηὸ εἴξγεηλ… θνιαδόκελνο» (505b-c).
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 ’ απηφ ην ζεκείν, ν Καιιηθιήο αηζζάλεηαη ηφζε δπζθνξία, γηαηί ε 

ζπιινγηζηηθή νδεγεί μαλά ζην πξνθαλέο παξάδνμν πνπ ζηάζεθε αθνξκή λα παξέκβεη 

ζηε ζπδήηεζε, ψζηε ν σθξάηεο κέλεη ειεχζεξνο λα απαληά ν ίδηνο ζηηο εξσηήζεηο 

ηνπ· έηζη πξνρσξεί θαη πξνο ην ηππηθφ ζπκπέξαζκα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ. Σν 

«θαιφ» δελ ζπκπίπηεη κε ηελ απφιαπζε· αιιά, θαζνιηθά, πξνυπνζέηεη «ηάμε θαη 

θαλνληθφηεηα» θαη εθδειψλεηαη σο κηα «νξζή δηάηαμε θαη αξκνληθή δηεπζέηεζε», 

«ἀιιὰ κὲλ δὴ ἥ γε ἀξεηὴ ἑθάζηνπ… ἔκνηγε δνθεῖ» (506d-e). Απηφ ζεκαίλεη φηη θαιή 

ςπρή είλαη ε εγθξαηήο ή «πεηζαξρεκέλε» θαη θαθή ε «αθξνληκάηηζηε» ή 

«απεηζάξρεηε», «ἡ ἄξα ζώθξσλ ςπρὴ ἀγαζή…ἄθξσλ ηε θαὶ ἀθόιαζηνο» (507a). Ζ 

εγθξαηήο ςπρή ελεξγεί πάληα  φπσο ηαηξηάδεη ζηηο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο, κε 

απνηέιεζκα λα ελεξγεί πάληα θαιά, λα πξάηηεη ην θαιφ, λα είλαη «επηπρηζκέλε»· ε 

απεηζάξρεηε, αληίζεηα, θαζψο δελ αληαπνθξίλεηαη φπσο ηαηξηάδεη ζηηο πεξηζηάζεηο 

ηεο δσήο, δελ είλαη κφλν θαθή αιιά θαη «δπζηπρηζκέλε», ηδηαίηεξα αλ δελ ηε 

ζπγθξαηεί ε «ηηκσξία». θνπφο ηνπ θάζε πνιίηε είλαη λα επηδηψθεη ηε δηθαηνζχλε θαη 

λα απνθεχγεη ηελ αθνιαζία· ε ζπκπεξηθνξά ηνπ «ππεξαλζξψπνπ» ή ηνπ 
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«ππεξθξάηνπο» απνηειεί ιεζηηθφ βίν θαη ν ιεζηήο ζα πξέπεη λα ηηκσξείηαη απφ ηε 

δηθαηνζχλε (507d-e).
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 Έλαο άλζξσπνο πνπ βξίζθεηαη καθξηά απφ απηέο ηηο αξεηέο, δελ μέξεη πψο λα 

«επηθνηλσλεί» ή λα «ζπκκεξίδεηαη»· νιφθιεξνο σζηφζν ν θνηλσληθφο βίνο βαζίδεηαη 

ζηελ «επηθνηλσλία». Μάιηζηα, νη ζνθνί (δειαδή νη ππζαγφξεηνη επηζηήκνλεο) έρνπλ 

λα πνπλ φηη ε «επηθνηλσλία» ή «ακνηβαηφηεηα» (θνηλσλία) ζπληζηά ηε βάζε φρη κφλν 

φισλ ησλ ςπρηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εζηθψλ αξεηψλ ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη 

νιφθιεξεο ηεο πιηθήο ηάμεο ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γεο. Ζ γεσκεηξηθή ηζφηεηα 

απνηειεί ηνλ κεγάιν λφκν ηνπ ζχκπαληνο «θαζὶδ᾽ νἱ ζνθνί…νὐδὲ ἀθνιαζίαλ» 

(508a)· γη’ απηφ νη «ζνθνί» θαινχλ ην ζχκπαλ θφζκνλ, δειαδή «ηάμε πξαγκάησλ» 

 Ο Καιιηθιήο, ππνζηεξίδνληαο σο αξρή ηεο δσήο είλαη ε πιενλεμία, μέραζε ηε 

γεσκεηξία ηνπ «γεσκεηξίαο γαξ ακειείο» (508b). Αλ φκσο νη πεπνηζήζεηο ηνπ είλαη 

ζσζηέο, νθείινπκε επίζεο λα δερηνχκε ην παξάδνμν ηνπ σθξάηε, φηη ν έλνρνο 

ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ηηο ξεηνξηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, φηαλ πεηπραίλεη ηελ θαηαδίθε ηνπ 

(508b). Ο σθξάηεο ζπκθσλεί φηη ε ζηάζε ζνπ αθήλεηαη ζην έιενο ησλ επίβνπισλ, 

φκσο δηαθσλεί φηη ε ζέζε απηή είλαη άζρεκε. Ζ αζρήκηα δελ βξίζθεηαη φηαλ δέρεηαη 

ηελ αδηθία αιιά φηαλ ηελ δηαπξάηηεηο «ζθεςώκεζα …εἰκὶ δὲ ἐπὶ ηῶ βνπινκέλῳ» 

(508c). Γηα λα δηαςεπζζεί απηφ ην ζπκπέξαζκα, πξέπεη λα αλαζθεπαζζεί ε αξρή φηη 

ε αδηθία απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαθά(509e). 

 Ζ δηάπξαμε ινηπφλ αδηθίαο είλαη ην ρεηξφηεξν θαθφ πνπ κπνξεί λα βξεη ηνλ 

άλζξσπφ ηνπ αιιά θαη ε αλάγθε λα ππνζηείο αδηθία απνηειεί θαθφ, αλ θαη κηθξφηεξν 

«κεῖδνλ κέλ θακελ θαθὸλ ηὸ ἀδηθεῖλ, ἔιαηηνλ δὲ ηὸ ἀδηθεῖζζαη» (509c). Γηα λα 

απνθχγεη θαλείο κηα αδηθία ρξεηάδεηαη δχλακε θαη ζέιεζε 

«πόηεξα δύλακηλ ἢ βνύιεζηλ» (509c). Αθφκα, απαξαίηεηε είλαη θαη ε απφθηεζε 

γλψζεο, αθνχ κπνξεί θάπνηνο λα αδηθεί ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ θάλνληαο ιάζνο ζρεηηθά 

κε ην δίθαην θαη ην άδηθν (509d,e). Γηα λα κελ αδηθεζεί θάπνηνο, ζα πξέπεη λα είλαη 

ηχξξαλνο ή θίινο ηεο εθάζηνηε θαηεζηεκέλεο εμνπζίαο 

«ἢ ηῆο ὑπαξρνύζεο πνιηηείαο ἑηαῖξνλ εἶλαη» (510a). Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε κηα 

ηπξαλλία πξέπεη λα είλαη θάπνηνο ππνηειήο ζηνλ κνλάξρε θαη ζε κηα δεκνθξαηία, 

φπσο ε Αζήλα, λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαζέζεηο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ ιανχ. 

Πάλησο νχηε ζηε κία πεξίπησζε νχηε ζηελ άιιε δελ εμαζθαιίδεηαη θαλείο απφ ην 

κέγηζην θαθφ ηεο αδηθίαο. Γηα λα έρεη θάπνηνο ηελ εχλνηα ηνπ ηχξαλλνπ ή ηνπ ιανχ 
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πξέπεη λα θαηέβεη ζην δηθφ ηνπο εζηθφ επίπεδν θαη λα ζπκβηβαζηεί κε ηηο αδηθίεο 

«ἆξ᾽ νὖλ θαὶ ηὸ κὴ ἀδηθεῖλ…ἀθαηξήζεηαη ηὰ ὄληα» (510e-511a). 

 Ζ ξεηνξηθή σο ηέρλε, ζψδεη φπνηνλ θάλεη ζσζηή ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. 

Παξαηεξνχκε φκσο, φηη ε θνιχκβεζε θαη ε λαπζηπινΐα επίζεο ζψδνπλ ηνλ άλζξσπν, 

ρσξίο σζηφζν λα ζεσξνχληαη ζεκειηαθέο γηα ηελ παηδεία φζν ε ξεηνξηθή. Έλαο 

θνηλφο θαπεηάληνο κπνξεί λα κεηαθέξεη κε αζθάιεηα, καδί κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη 

φια ηα ππάξρνληα, π.ρ. ζηελ Αίγππην ή ζηνλ Πφλην· ην επάγγεικά ηνπ φκσο 

ζεσξείηαη ηαπεηλφ, αθνχ δελ ζα κπνξέζεη λα πξνζθέξεη θακία πξαγκαηηθή ππεξεζία, 

αλ πάζρεη θάπνηνο απφ θάπνηα αξξψζηηα ηνπ ζψκαηνο ή ηεο ςπρήο· γηα έλαλ ηέηνην 

αζζελή ην θαιχηεξν ζα ήηαλ λα πληγεί «ηί δέ, ὦ βέιηηζηε… ἀλάγθε ἐζηὶλ δῆλ» (511c-

512b). Έηζη, θαη έλαο θνηλφο κεραλνιφγνο κπνξεί λα ζψζεη ηε δσή φισλ ησλ κειψλ 

κηαο νιφθιεξεο θνηλφηεηαο κε ηηο κεραλέο πνπ θαηαζθεπάδεη· αιιά θάπνηνο ζαλ ηνλ 

Καιιηθιή δελ ζα ζθεθηφηαλ θαλ λα ηνπ δψζεη έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζε 

γάκν. Ο σθξάηεο ξσηά γηαηί λα κελ έρνπλ φινη νη «κεραληθνί» ηηο ίδηεο αμηψζεηο κε 

ηνπο ξήηνξεο αλ ε δσή απνηειεί ην κεγαιχηεξν θαιφ 

«ἀιιὰ ζὺ νὐδὲλ ἧηηνλ αὐηνῦ θαηαθξνλεῖο… ἢ ηὸ ζῴδεηλ ηε θαὶ ζῴδεζζαη» (512c-d). 

 Σν πην ζεκαληηθφ βέβαηα δελ είλαη ε καθξνβηφηεηα αιιά ε θαιή δσή (λα 

πεξλάεη θαλείο θαιά ηε δσή ηνπ). Σν δεηνχκελν είλαη αλ νη πνιηηηθνί κπνξνχλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ην πλεχκα θαη ηελ εθάζηνηε δηάζεζε ηεο θνηλσλίαο, ψζηε λα 

δήζνπλ κηα επηπρηζκέλε δσή «κὴ γὰξ ηνῦην κέλ… ὦ Καιιίθιεηο» (512e-513c).
131

 

 Ο σθξάηεο είπε φηη ηα ιφγηα ηνπ Καιιηθιή είλαη εληππσζηαθά αιιά φρη 

πεηζηηθά. Ζ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ είλαη λα βειηηψλεη φζν ην δπλαηφλ 

ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ «ὡο βειηίζηνπο αὐηνὺο ηνὺο πνιίηαο πνηνῦληαο» (513e). Ζ 

αχμεζε ηνπ πινχηνπ ή ηεο δχλακεο δελ ζα ηνπο βνεζήζεη αλ δελ γλσξίδνπλ πψο ζα 

ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη αλ δελ δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν ραξαθηήξα (514a).
132

 

Δπνκέλσο, είκαζηε θαηάιιεινη γηα ην επάγγεικα ηνπ πνιηηηθνχ, αλ θαηέρνπκε 

θάπνηα επηζηήκε θαη γλσξίδνπκε ηηο εζηθέο αμίεο. Γχν φκσο είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο φπνηνο ηζρπξίδεηαη φηη είλαη εηδηθφο κπνξεί λα απνδείμεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ: α) 

πξνζδηνξίδνληαο ηνλ δάζθαιν πνπ ηνπ δίδαμε ηηο γλψζεηο ηνπ, ή β)επηδεηθλχνληαο 

απνηέιεζκα πνπ ζπληζηνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπ. Αλ δελ ηθαλνπνηεί 

θάπνηα απφ ηα θξηηήξηα απηά, δελ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ν ηζρπξηζκφο ηνπ. 

                                                 
131

 Taylor (2003): 159-161 
132

 Αζαλαζάηνο (2011): 196 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%3Dr%27&la=greek&can=a%29%3Dr%270&prior=*swkra/ths
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%3Dn&la=greek&can=ou%29%3Dn0&prior=a)=r%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=ou)=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=kai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C0&prior=to\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29dikei%3Dn&la=greek&can=a%29dikei%3Dn0&prior=mh\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29fairh%2Fsetai&la=greek&can=a%29fairh%2Fsetai0&prior=kai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C0&prior=a)fairh/setai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Fnta&la=greek&can=o%29%2Fnta0&prior=ta\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti%2F&la=greek&can=ti%2F0&prior=*swkra/ths
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2F&la=greek&can=de%2F0&prior=ti/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=be%2Fltiste&la=greek&can=be%2Fltiste0&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29na%2Fgkh&la=greek&can=a%29na%2Fgkh0&prior=ga\r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29sti%5Cn&la=greek&can=e%29sti%5Cn0&prior=a)na/gkh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=zh%3Dn&la=greek&can=zh%3Dn1&prior=e)sti\n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lla%5C&la=greek&can=a%29lla%5C0&prior=lo/gos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=su%5C&la=greek&can=su%5C0&prior=a)lla\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29de%5Cn&la=greek&can=ou%29de%5Cn1&prior=su\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%3Dtton&la=greek&can=h%28%3Dtton0&prior=ou)de\n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29tou%3D&la=greek&can=au%29tou%3D0&prior=h(=tton
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=katafronei%3Ds&la=greek&can=katafronei%3Ds0&prior=au)tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C0&prior=h)=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C4&prior=h)\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sw%2F%7Czein&la=greek&can=sw%2F%7Czein2&prior=to\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te0&prior=sw/|zein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C6&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sw%2F%7Czesqai&la=greek&can=sw%2F%7Czesqai0&prior=kai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C2&prior=sw/|zesqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr0&prior=mh\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3Dto&la=greek&can=tou%3Dto0&prior=ga\r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fn&la=greek&can=me%2Fn0&prior=tou=to
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D1&prior=tau=ta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*kalli%2Fkleis&la=greek&can=*kalli%2Fkleis0&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s1&prior=qerapeu/ein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=belti%2Fstous&la=greek&can=belti%2Fstous0&prior=w(s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29tou%5Cs&la=greek&can=au%29tou%5Cs0&prior=belti/stous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%5Cs&la=greek&can=tou%5Cs0&prior=au)tou\s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poli%2Ftas&la=greek&can=poli%2Ftas0&prior=tou\s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poiou%3Dntas&la=greek&can=poiou%3Dntas0&prior=poli/tas


[49] 

 

Καλέλαο δελ ζα επέιεγε γηα πξνζσπηθφ ηνπ γηαηξφ θάπνηνλ, ν νπνίνο είλαη αλίθαλνο 

λα απνδείμεη φηη έρεη ζεξαπεχζεη αζζελείο θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζφλ (514e). 

Δχινγν ινηπφλ είλαη φηη πξέπεη θαη ν επίδνμνο πνιηηηθφο λα απνδείμεη φηη ζηελ 

ηδησηηθή ηνπ δσή βειηίσζε ηηο ςπρέο ή ηνπο ραξαθηήξεο ζπλαλζξψπσλ ηνπ 

«λῦλ δέ, ὦ βέιηηζηε ἀλδξλ… πξὶλ δεκνζηεύεηλ ἐπηρεηξεῖλ» (515a-b). 

 Ο σθξάηεο έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη φινη νη άληξεο ηεο Αζήλαο, απφ ηνλ 

Μηιηηάδε σο ηνλ Πεξηθιή απνηπγράλνπλ. Ο Πεξηθιήο γηα παξάδεηγκα, δελ έθαλε ηνπο 

Αζελαίνπο θαιχηεξνπο αιιά ρεηξφηεξνπο· «νὐθνῦλ ὅηε Πεξηθιῆο ἤξρεην… ἔιεγελ» 

(515d). Σν ίδην ηζρχεη γηα ηνλ Κίκσλα θαη ηνλ Μηιηηάδε· νη αδηθίεο πνπ ππέζηεζαλ 

ηειηθά απφ ηνλ δήκνλ απνδεηθλχνπλ φηη ρεηξνηέξεπζαλ ηελ αγέιε πνπ θξφληηδαλ 

«κὰ Δί᾽ νὐδέ γε ζὺ ἐμ ὧλ ὡκνιόγεηο…ἢ δνθεῖ ζνη»(516d-e). Οη δηάζεκνη άληξεο δελ 

δηέζεηαλ θαλ ηε δεμηνηερλία ηεο ξεηνξηθήο, αθνχ ζην ηέινο ηνπο δπζαξέζηεζαλ γηαηί 

δελ κπφξεζε λα ηνπο ζψζεη (517a). 

 Ίζσο ππνζηεξίμεη θαλείο, φηη ηα πξφζσπα απηά ζηάζεθαλ κεγάινη άληξεο 

ιφγσ ησλ «δεκφζησλ έξγσλ» πνπ εθηέιεζαλ, φπσο ε δεκηνπξγία ηνπ αζελατθνχ 

ζηφινπ θαη ε αλέξγεζε ησλ Μαθξψλ Σεηρψλ πνπ δείρλνπλ πνιηηηθή αμία. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο ηα έξγα απηά δείρλνπλ πνιηηηθή αλεπάξθεηα. Γελ ήμεξαλ λα 

θάλνπλ θαιχηεξνπο ηνπο πνιίηεο παξά κφλν πψο λα ηθαλνπνηνχλ ηηο επηζπκίεο ηνπ 

Γήκνπ (517b). Ολνκάδνληάο ηνπο θαλείο «δεκφζηνπο άληξεο» είλαη ζαλ λα νλνκάδεη 

ηνλ δαραξνπιάζηε ή ηνλ αξηνπνηφ πνιπηειείαο «εηδηθνχο ηεο πγηεηλήο ή ηεο 

ηαηξηθήο». Δμηζψλεη ηελ θαηψηεξε ηέρλε ηεο δαραξνπιαζηηθήο κε ηελ αλψηεξε ηέρλε 

ηεο ηαηξηθήο (517e-518c). Αλ θάπνηνο θάλεη ιάζνο λα εκπηζηεπζεί ηηο ζπκβνπιέο ελφο 

κάγεηξα γηα ηελ ζσκαηηθή ηνπ πγεία· ν ίδηνο ζα ξίρλεη κάιινλ ηελ επζχλε γηα ηελ 

αξξσζηηάξηθε αλνξεμηά ηνπ ζηελ θαησηεξφηεηα ηνπ εθάζηνηε καγείξνπ, ζεσξψληαο 

ηνλ ζίγνπξα ρεηξφηεξν απφ ηνλ πξνεγνχκελν (518d-e). Σν ίδην ζθάικα δηαπξάηηεη ν 

Καιιηθιήο. Δπαηλεί ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ παξειζφληνο νη νπνίνη ρσξίο ζσθξνζχλε θαη 

δηθαηνζχλε έδηλαλ ζηνλ θφζκν απηφ πνπ δεηνχζαλ. 

 Δπνκέλσο δελ έρνπλ δίθην λα παξαπνληνχληαη νη πνιηηηθνί γηα αραξηζηία ηνπ 

ιανχ, δηφηη αλ απηνί είραλ επηηχρεη ζην ηδηαίηεξν θαζήθνλ ηνπο, ηεο εζηθήο 

αλακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο, δελ ζα ζηξέθνληαλ νη πνιίηεο ελαληίνλ ηνπο. Γηφηη 

θαλέλαο πξνζηάηεο πφιεσο, ηνλίδεη ν σθξάηεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηξαθεί 

άδηθα απφ ηελ ίδηα ηελ πφιε ηεο νπνίαο είλαη πξνζηάηεο.  

 Απφ ηε ζθνπηά απηή νη πνιηηηθνί κνηάδνπλ κε ηνπο ζνθηζηέο, πνπ ελψ 

ηζρπξίδνληαη φηη δηδάζθνπλ ηελ αξεηή, ζπγρξφλσο θαηεγνξνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο φηη 
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ηνπο αδηθνχλ, αθνχ αξλνχληαη λα πιεξψζνπλ ηα δίδαθηξα 

«θηλδπλεύεη γὰξ ηαὐηὸλ εἶλαη… νὐθ ἐζέισλ ἀπνθξίλεζζαη» (519c-d). Σν ζπκπέξαζκα 

είλαη φηη νχηε νη πνιηηηθνί νχηε νη ζνθηζηέο βειηηψλνπλ ηνπο πνιίηεο, δηφηη δε ηνπο 

δηδάζθνπλ νχηε ηελ πνιηηηθή αξεηή νχηε ηε δηθαηνζχλε. Σν ίδην ην παξάπνλν δείρλεη 

φηη νχηε ν ζνθηζηήο νχηε ν πνιηηηθφο δελ είλαη ζε ζέζε λα πεηχρνπλ απηά πνπ 

ηζρπξίδνληαη φηη θαηνξζψλνπλ: ν έλαο αδπλαηεί λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο ηνπο 

«θαινχο», ν άιινο αδπλαηεί λα πξνσζήζεη ην πξαγκαηηθφ θαιφ ηνπ «ιανχ» (520a). 

Απφ ηνπο δχν ππνθξηηέο, θάπσο ππεξέρεη ν ζνθηζηήο, θαζψο ε ηέρλε ηνπ λνκνζέηε 

είλαη αλψηεξε απφ ηελ ηέρλε ηνπ δηθαζηή, φπσο αθξηβψο ε ηέρλε ηνπ γπκλαζηή  πνπ 

δηαηεξεί ην ζψκα πγηέο είλαη επγεληθφηεξε απφ ηελ ηέρλε ηνπ γηαηξνχ πνπ 

εμνπδεηεξψλεη ηηο αζζέλεηεο «ηῇ δὲ ἀιεζείᾳ θάιιηόλ ἐζηηλ … νὐρ νὕησο ἔρεη» (520b). 

Αλ νη ππνθξηηέο απηνί, δειαδή ν ζνθηζηήο θαη ν πνιηηηθφο, πίζηεπαλ ζηνλ εαπηφ 

ηνπο, ζα αζθνχζαλ ην επάγγεικά ηνπο δσξεάλ· ν άλζξσπνο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα θαηαζηήζεη «θαιφ» έλαλ ζπλάλζξσπφ ηνπ ή έλαλ νιφθιεξν ιαφ δελ ρξεηάδεηαη λα 

παίξλεη πξνθπιάμεηο κήπσο ηνλ κεηαρεηξηζηνχλ αράξηζηα ή αδηθήζνπλ (520c-e). 

 ηε ζπλέρεηα, ν Καιιηθιήο πξνηξέπεη ηνλ σθξάηε λα αζρνιεζεί κε ηελ 

πνιηηηθή σο «θφιαθαο» ηνπ ιανχ θαη φρη σο «γηαηξφο» πνπ ζέιεη ην θαιφ ηνπ (521b). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν σθξάηεο απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ γλήζην πνιηηηθφ ηεο 

επνρήο ηνπ, σο ν κφλνο Αζελαίνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί ην ιφγν γηα λα επραξηζηεί 

ηνπο άιινπο αιιά γηα λα θάλεη αιεζηλά θαιφ ζηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ. ε πεξίπησζε 

κηαο ελδερνκέλεο θαηαδίθεο ηνπ ζα ηνλ νδεγνχζε αζψν ζηνλ θάησ θφζκν ρσξίο λα 

έρεη πέζεη ζε θακία αδηθία (521a-522e).
133

 

 Έηζη ν δηάινγνο ηειεηψλεη κε ηνλ κχζν ηνπ σθξάηε (523a-527e) γηα ηηο 

ςπρέο ζηνλ Κάησ Κφζκν θαη ηελ θξίζε ηνπο. Κεληξηθή ηδέα ηνπ «κχζνπ» είλαη ε 

αδπλακία δηαθπγήο απφ ηνλ απζηεξφ έιεγρν πνπ αζθεί ην κάηη ηνπ ζετθνχ θξηηή. 

Παιαηφηεξα νη άλζξσπνη θξίλνληαλ φζν αθφκα είραλ ην ζψκα ηνπο· έηζη νη πιεγέο 

ηεο ςπρήο δηέθεπγαλ ζπρλά ηελ πξνζνρή, ηδηαίηεξα αλ ν θξηλφκελνο ήηαλ θάπνηα 

ζπνπδαία πξνζσπηθφηεηα πνπ εκθαληδφηαλ κε εμσηεξηθή κεγαινπξέπεηα.
134

 Γηα λα 

απνθεχγνληαη ηα ιάζε απηά, απνθαζίζηεθε ε ςπρή λα κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζηα 

δηθαζηήξηα γπκλή ρσξίο ην ρηηψλα ηνπ ζψκαηνο. Έηζη ε κνίξα ηεο θαζνξίδεηαη βάζεη 

ηεο ίδηαο ηεο ηε αμίαο θαη φρη ηεο ζέζεο πνπ θαηείρε ην άηνκν ζηε δσή (526b). Σέινο, 
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ζηνλ «Γνξγία» πξέπεη λα ζεκεησζεί ε ζνβαξφηεηα κε ηελ νπνία ν σθξάηεο 

παξνπζηάδεη ηελ αλσηέξσ δηδαζθαιία σο πξνζσπηθή ηνπ πίζηε. Ζ πεξίζαιςε ηεο 

ςπρήο ζηνλ Γνξγία απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο πνιηηηθήο δσήο.
135

 

    

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΔΛΔΝΖ ΔΓΚΩΜΗΟΝ 

7.1: ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 Σν Ἑιέλεο Ἐγθψκηνλ γξακκέλν ζε αηηηθφ πεδφ ιφγν, δελ απνηειεί έλαλ 

έπαηλν γηα ηελ νκνξθηά ηεο Διέλεο. Δίλαη έλαο ιφγνο απνινγία. Υξνλνινγηθά κπνξεί 

λα ηνπνζεηεζεί πξηλ απφ ηε ζπγγξαθή ηνπ «Τπέξ Παιακήδνπο απνινγία» κεηαμχ 

ησλ «Σξσάδσλ» θαη ηεο «Διέλεο» ηνπ Δπξηπίδε. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

επηδεηθηηθψλ ιφγσλ πνπ ρξεζίκεπαλ σο πξφηππα γηα ηνπο καζεηέο ησλ ξεηνξηθψλ 

ζρνιψλ θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο δνθίκην γηα ηε θχζε θαη ηε δχλακε ηνπ ιφγνπ. Ο 

Γνξγίαο ζα παξέδσζε ηνπο ιφγνπο απηνχο πξνθνξηθά ή ζα ηνπο δηέλεηκε ζηνπο 

καζεηέο ηνπ ή ζε έλα επξχηεξν θνηλφ γξαπηψο, κε ζθνπφ λα επηδείμεη ηηο ξεηνξηθέο 

ηνπ ηθαλφηεηεο θαη λα πξνηείλεη λέεο κνξθέο επηρεηξεκαηνινγίαο.
136

 

 Ο Γνξγία επηιέγεη έλα απφ ηα πην γλσζηά πξφζσπα ηνπ νκεξηθνχ έπνπο, ηελ 

Διέλε. Δπέιεμε κηα κεγάιε θπζηνγλσκία ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο γηα λα θαλεί ε 

ηέρλε ηνπ θαη ε δχλακή ηεο. Δπηδηψθεη ν Γνξγίαο λα πείζεη γηα ηελ αζσφηεηα ηεο 

Διέλεο αλαθνξηθά κε ην μέζπαζκα ηνπ Σξσηθνχ Πνιέκνπ.
137

 Ο Γνξγίαο ζηέθεηαη 

αληίζεηα ζην ξεχκα ηεο θνηλσληθήο θαηαθξαπγήο θαη δνθηκάδεη ηε δχλακε ηνπ ιφγνπ. 

Ο ιφγνο ηνπ ξήηνξα ζα αθνπζηεί ηφζν δπλαηφο θαη αιεζηλφο πνπ απφ έλα εγθψκην, 

πνπ αλήθεη ζην ξεηνξηθφ είδνο, ζα αθνπκπήζεη ηα φξηα ηεο θηινζνθίαο.
138

 

 Σν πξφζσπν κε ην νπνίν θαηαπηάλεηαη είλαη ε Διέλε, ε πην δηαβφεηε γπλαίθα 

ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο. Ζ θνπβέληα γχξσ απφ ηελ ελνρή ή ηελ αζσφηεηά ηεο είλαη 

ηφζν παιηά φζν θαη ν κχζνο. Ίρλε εληνπίδνληαη ήδε ζηνλ κεξν, αιιά θαη αξγφηεξα 

ζηνλ Δπξηπίδε κε ηηο Σξσάδεο θαη ηελ Διέλε. 

 Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ Γνξγία φζνλ αθνξά ην Δγθψκηνλ, είλαη λα 

αλαγελλήζεη ζπλαηζζήκαηα θαη λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αθξναηεξίνπ θαη 

                                                 
135

 Taylor (2003): 165 
136

 MacDowell (1982): 10  
137

 Πεληδνπνχινπ- Βαιαιά (1999): 209- 210 
138

 .π : 211 



[52] 

 

φρη λα επηκείλεη ζηα γεγνλφηα. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη θφβν, ζιίςε, ραξά θαη έιενο. Ο 

νκηιεηήο πξνζπαζεί κέζσ ηεο πεηζνχο λα πείζεη ηνλ αθξναηή κε ηα ιεγφκελά ηνπ. Ζ 

πεηζψ είλαη θάηη πνπ πξνζηίζεηαη ζην ιφγν γηα λα ηνλ θάλεη πεηζηηθφ. 

 

Ζ δνκή ηνπ ιφγνπ ζρεκαηηθά έρεη σο εμήο: 

§§ 1-2: Δηζαγσγή 

§§ 3-5: Καηαγσγή θαη νκνξθηά ηεο Διέλεο 

§§ 6-19: Δπηρεηξήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην ζέκα 

§§ 20-21: Δπίινγνο 

 

Πεξηζζφηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε δχλακε ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ έξσηα σο αζσσηηθψλ 

παξαγφλησλ.
139

 

 

 

 

7.2: ΑΝΑΛΤΖ- ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

 

 Σν έξγν αξρίδεη κε έλαλ πεξηθξαζηηθφ νξηζκφ ηνπ θφζκνπ, «Κόζκνο πόιεη κὲλ 

εὐαλδξία…ηὰ δὲ ἐλαληία ηνύησλ  ἀθνζκία» (παξ. 1), πξάγκα πνπ δειψλεη ηε ζπκβνιή 

ηνπ ζην ρψξν ηεο Λνγηθήο.
140

 Ο Γνξγίαο ζεσξεί σο αξρηθφ ηνπ κέιεκα ηε δήισζε 

ηνπ ζέκαηνο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ιφγνο θαη ην θάλεη απηφ ζέηνληαο πξψηα 

έλα γεληθφ ζρφιην. «Κάπνηνο πξέπεη λα επαηλεί φ,ηη είλαη άμην επαίλνπ θαη λα 

θαηεγνξεί φ,ηη είλαη άμην ςφγνπ· έηζη ινηπφλ εγψ ηψξα ζα δείμσ φηη είλαη ιάζνο λα 

θαηεγνξεί θαλείο ηελ Διέλε». 

 Ζ πξψηε ιέμε ηνπ εγθσκίνπ είλαη ν θφζκνο. Ο MacDowell πξνηείλεη σο 

εξκελεία ηεο ιέμεο απηήο ηελ θαινζχλε ή ην ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(goodness, merit). ,ηη θέξλεη θχξνο ε θήκε, ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ηεο αξεηήο 

βάζεη ησλ νπνίσλ κηα πφιε είλαη θαιή πφιε, ην ζψκα είλαη θαιφ ζψκα θιπ. Ο 

θφζκνο επνκέλσο εδψ δελ είλαη ην θφζκεκα, ην ζηνιίδη, δηφηη έρεη λα θάλεη κε ηελ 

φκνξθε ηάμε γηα ην θάζε πξάγκα θαζεαπηφλ. 
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 Ζ εὐαλδξία πνπ αθνινπζεί ζπκβάιιεη ζην ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ πφιε. Δίλαη ε αξηζηεία ησλ αλδξψλ. Αληίζηνηρα, απηφ πνπ 

ζπκβάιιεη ζην ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ην ζψκα είλαη ε νκνξθηά, 

ελψ γηα ηελ ςπρή ε ζνθία, γηα ηηο πξάμεηο ε αξεηή θαη γηα ηνλ ιφγν ε αιήζεηα. 

 ηηο δχν πξψηεο παξαγξάθνπο, ν Γνξγίαο αλαπηχζζεη ηνπο ιφγνπο πνπ 

επηδηψθεηαη ε αλαζθεπή ησλ θαηεγνξηψλ «ἄλδξα δὲ θαὶ γπλαῖθα θαὶ ιόγνλ…παῦζαη 

ηῆο ἀκαζίαο» (παξ. 1,2). Πηζηεχεη φηη φζνη θαηεγνξνχλ ηελ Διέλε ςεχδνληαη, γεγνλφο 

πνπ ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα, θέξλνληαο ζην θσο ν ίδηνο ηελ αιήζεηα «ηνὺο δὲ 

κεκθνκέλνπο ςεπδνκέλνπο ἐπηδεῖμαη». 

 Γηα ηε θήκε ηνπ νλφκαηνο ηεο Διέλεο, απηφ θαίλεηαη λα ήηαλ ζπλψλπκν ησλ 

θαηαζηξνθψλ ηνπ Σξσηθνχ Πνιέκνπ, εθφζνλ αθνπζηηθά ην Ἑιέλε νκνηάδεη κε ην  

ἑιεῖλ πνπ ζεκαίλεη θαηαζηξέθσ. Ο Γνξγίαο εδψ ίζσο λα έιαβε ππφςε ηνπ ηνλ 

Αγακέκλνλα ηνπ Αηζρχινπ, φπνπ ζε θάπνην ζεκείν γίλεηαη ζπζρεηηζκφο ηνπ 

νλφκαηνο ηεο Διέλεο κε ηελ θαηαζηξνθή ησλ πινίσλ, αλδξψλ θαη πφιεσλ.  

 Ξεθηλά ην εγρείξεκα ηεο θαλέξσζεο ηεο αιήζεηαο γχξσ απφ ην ηη πξαγκαηηθά 

ζπλέβε κε ηελ ππφζεζε ηεο Διέλεο, εθθηλψληαο απφ ηε γέλλεζή ηεο (παξ. 3). Ζ 

Διέλε παξνπζηάδεηαη εδψ λα έρεη γελλεζεί ρξνλνινγηθά αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο 

αλζξψπνπο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, θαη απηφ είλαη γλσζηφ ζε φινπο φπσο ν ίδηνο 

ππνζηεξίδεη («ηὰ πξηα ηλ πξώησλ ἀλδξλ  θαὶ γπλαηθλ»). Ζ ζετθή ηεο θαηαγσγή 

θαη ε κνλαδηθή ηεο νκνξθηά, ηε θέξλνπλ ζε πεξίνπηε ζέζε αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα παξαηεξεζεί φηη γηα λα δειψζεη ηελ ρξνληθή 

πξνηεξαηφηεηά ηεο Διέλεο ρξεζηκνπνηεί πιεζπληηθφ αξηζκφ νπδεηέξνπ γέλνπο 

(πξηα), θάηη πνπ ην θάλεη θαη ν Ζξφδνηνο.
141

  

 Μεηέξα ηεο Διέλεο ήηαλ ε Λήδα, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ κχζν ήηαλ 

ζχδπγνο ηνπ Σπλδάξεσ, βαζηιηά ηεο πάξηεο. Ο Γίαο πήγε ζε εθείλε κεηακθηεζκέλνο 

σο θχθλνο θαη ελ ζπλερεία ε Λήδα γέλλεζε ηελ Διέλε, ηελ Κιπηαηκλήζηξα, ηνλ 

Κάζηνξα θαη ηνλ Πνιπδεχθε.
142

 ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ην εγθψκην ηεο 

Διέλεο. Ζ ζετθή ηεο θαηαγσγή, «παηξὸο δὲ ηνῦ κὲλ γελνκέλνπ ζενῦ» θαη ε κνλαδηθή 

ηεο νκνξθηά «ἔζρε ηὸ ἰζόζενλ θάιινο». ια απηά ηελ θάλνπλ μερσξηζηή, κνλαδηθή, 

ζχκβνιν δφμαο γηα θάζε πινχζην θαη δπλαηφ άληξα ηεο επνρήο, «πιείζηαο δὲ 
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πιείζηνηο ἐπηζπκίαο…ηε ἀληθήηνπ» (παξ. 4) 
143

 Γηα ράξε ινηπφλ απηήο ηεο νκνξθηάο 

μεζήθσζε ε Διέλε εξσηηθέο επηζπκίεο ζε πνιινχο θαη γηα ράξε ηνπ ζψκαηφο ηεο 

πνιινί κπαισκέλνη άλδξεο θηλήζεθαλ πξνο απηήλ. Άιινη πινχζηνη, άιινη κε 

επγεληθή θαηαγσγή, άιινη δπλαηνί σο πξνο ην ζψκα θαη άιινη ζνθνί. 

 ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ (παξ. 5) έρνληαο ήδε πην πξηλ αλαθεξζεί ζηε 

δηεθδίθεζε ηεο Διέλεο απφ πνιινχο κλεζηήξεο, ν Γνξγίαο ιέεη πσο δελ ζα αλαθεξζεί 

ζην πνηνο ηειηθά θαηάθεξε λα θάλεη ζχδπγφ ηνπ ηελ Διέλε. Φπζηθά, είλαη γλσζηφ 

πψο ζχδπγφο ηεο έγηλε ν Μελέιανο, ν βαζηιηάο ηεο πάξηεο. Ο Γνξγίαο ζα εμεγήζεη 

ηηο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο ήηαλ εχινγν λα γίλεη ε Σξσηθή εθζηξαηεία («εἰθὸο ἦλ 

γελέζζαη»). Με ην λα ρξεζηκνπνηεί ν Γνξγίαο ηε ιέμε εἰθὸο, είλαη ζαλ λα πξνδηαζέηεη 

ην αθξναηήξηφ ηνπ λα κελ θαηαδηθάζεη σο ιαλζαζκέλα ηα ιεγφκελά ηνπ. 

 ην θχξην κέξνο παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη πνπ αλαηξνχλ ηνλ άδηθν ραξαθηήξα 

ηεο πξάμεο ηεο Διέλεο. Ζ αλάγθε, ε βία, ε πεηζψ, είλαη νη βαζηθνί ππιψλεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ Γνξγία. Ξεθηλά ηελ εμεξεχλεζε ησλ αηηηψλ δίλνληαο ζε 

κνξθή ιίζηαο ηέζζεξηο πηζαλνχο ιφγνπο γηα ηελ αξπαγή ηεο Διέλεο, πξηλ πξνβεί ζηε 

ζπδήηεζε ηνπ θάζε ελφο απφ απηνχο (παξ. 6). Ζ πξψηε πηζαλή αηηία εθθξάδεηαη κε 

ηξεηο θξάζεηο ελψ νη άιιεο ηξεηο κε κία θξάζε ε θάζε κία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ε ζπκκεηξία. 

 Πξψηε ινηπφλ αηηία είλαη φηη αξπάρζεθε ε Διέλε ράξε ζηηο πξνζηαγέο ηεο 

Σχρεο, ηε ζέιεζε ησλ ζεψλ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Αλάγθεο («Σύρεο βνπιήκαζη θαὶ 

ζεῶλ βνπιεύκαζη θαὶ Ἀλάγθεο  ςεθίζκαζηλ»). Ζ θαηεγνξία θαηά ησλ ζεψλ ήηαλ κηα 

παιηά ηαθηηθή γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο Διέλεο πνπ θαίλεηαη ήδε ζηελ Ηιηάδα κε ηνλ 

Πξίακν.
144

  

 χκθσλα κε ηελ πξψηε πηζαλή αηηία, δειαδή φηη ε Διέλε αξπάρηεθε 

ζχκθσλα κε ηελ ζέιεζε ησλ ζεψλ, άμηνη θαηεγνξίαο ζα πξέπεη λα είλαη φζνη 

κέκθνληαη ηελ Διέλε, θαζψο εμεγεί ν Γνξγίαο πσο ηε ζθέςε ησλ ζεψλ ν άλζξσπνο 

δε κπνξεί λα ηελ εκπνδίζεη. Ο Θεφο είλαη αλψηεξνο απφ ηνλ άλζξσπν θαη σο πξνο ηε 

δχλακε θαη σο πξνο ηε ζνθία θαη σο πξνο φια ηα άιια. Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα 

μεπεξάζεη ην Θεφ, έξρεηαη δεχηεξνο, αθνχ είλαη θπζηθφ ην άξηζην λα πξνεγείηαη θαη 

λα αθνινπζεί ην αζζελέζηεξν. Άξα, ζχκθσλα κε απηήλ ηελ ππφζεζε, θαηαιήγεη ν 

Γνξγίαο πψο πξέπεη λα απαιιαρζεί ε Διέλε απφ απηήλ ηελ θαηεγνξία. 

                                                 
143

  Πεληδνπνχινπ-Βαιαιά (1999): 324-327 
144

 Ηι. 3.164 νὔ ηί κνη αἰηίε ἐζζί, ζενί λχ κνη αἴηηνί εἰζηλ 



[55] 

 

 χκθσλα κε ηελ δεχηεξε πηζαλή αηηία (παξ. 7), ε Διέλε κπνξεί λα αξπάρηεθε 

απφ θάπνηνλ μέλν. Δάλ ζπλέβε θάηη ηέηνην, απηφ έγηλε κε ηε βία («ἡ βίαη 

ἁξπαζζεῖζα») θαη εθείλνο πνπ δηαπξάηηεη θάηη θαθφ είλαη ν μέλνο πνπ απνζηεξεί απφ 

ηελ Διέλε ηελ παηξίδα θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο, δειαδή ν Πάξεο. Δπνκέλσο ζε έλα 

ηέηνην ελδερφκελν, πξέπεη λα επζπιαρλίδεηαη θαλείο ηελ Διέλε γηα απηά πνπ έπαζε 

θαη λα κηζεί ηνλ μέλν γη απηά πνπ έθαλε. Σν εγρείξεκα απηφ ίζσο είλαη θαη ην πην 

ηζρπξφ απφ φια φζα ρξεζηκνπνίεζε ν Γνξγίαο ζηνλ ιφγν ηνπ. ηελ παξάγξαθν απηή, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί πψο ν βάξβαξνο αλαθέξεηαη ζηνλ μέλν, ελψ ην βάξβαξνλ 

αλαθέξεηαη ζηε πξάμε. Σα ιόγῳ θαὶ λόκῳ θαὶ ἔξγῳ είλαη νη ηξείο παξάγνληεο πνπ 

θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε κία ελέξγεηα ζαλ θη απηήλ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ εμαπαηήζεθε ε Διέλε κε ιφγηα θαη έθαλε φ,ηη έθαλε 

(παξ. 8), πάιη δε ζα έπξεπε λα ζεσξείηαη έλνρε, αιιά αληίζεηα λα απαιιαρζεί απφ 

ηελ φπνηα θαηεγνξία ζε βάξνο ηεο. Γηφηη ν ιφγνο, ζχκθσλα κε ηνλ Γνξγία, έρεη 

κεγάιε δχλακε, είλαη δπλάζηεο «ιόγνο δπλάζηεο κέγαο ἐζηίλ», ζέηεη ζε θίλεζε ηελ 

ςπρή θαη ηελ γεκίδεη ζπλαηζζήκαηα («δύλαηαη γὰξ θαὶ θόβνλ παῦζαη θαὶ ιύπελ  

ἀθειεῖλ θαὶ ραξὰλ ἐλεξγάζαζζαη θαὶ ἔιενλ ἐπαπμῆζαη»). Ο ιφγνο σο δπλάζηεο κπνξεί 

λα αληηπαξαηεζεί κε ηελ πεηζψ σο ηχξξαλν ζηελ Δθάβε ηνπ Δπξηπίδε. ηε κλεκεηψδε 

απηή θξάζε ηνπ Γνξγία, ν ιφγνο παξνπζηάδεηαη λα έρεη ζψκα («ὃο ζκηθξνηάηῳ 

ζώκαηη»). Οη Έιιελεο κεξηθέο θνξέο κηινχζαλ γηα ηνλ ιφγν ζαλ λα ήηαλ θπζηθφ 

αληηθείκελν, ηφζν κηθξφ πνπ δελ κπνξνχζε λα ζεαζεί θαη πεηνχζε απφ ηνλ έλαλ 

άλζξσπν ζηνλ άιινλ. Σέινο γηα ηα παῦζαη, ἀθειεῖλ, ἐλεξγάζαζζαη, ἐπαπμῆζαη, 

επηιέγνληαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν γηα ράξε ηεο ξεηνξηθήο ηζνξξνπίαο θαη φρη ηφζν 

γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ θαη ησλ δχν ηειεπηαίσλ ιέμεσλ. 

 ην ζεκείν απηφ ν Γνξγίαο ζέιεη λα απνδείμεη πσο ν πνηεηηθφο ιφγνο πνπ 

είλαη έκκεηξνο, πξνθαιεί δπλαηά ζπλαηζζήκαηα ζε φζνπο ηνλ αζθνχλ, φπσο θξίθε ή 

έιεν (παξ. 9). Σν φηη αλαθέξεη πσο ε πνίεζε είλαη έκκεηξνο ιφγνο ην θάλεη γηα λα 

δείμεη απιψο πσο ν ιφγνο εκπεξηέρεηαη ζηελ πνίεζε θαη δελ πξνρσξεί πεξαηηέξσ 

φπσο ν Αξηζηνηέιεο ζην Πεξί Πνηεηηθήο
145

, φπνπ δίλεη κηα πην ζχλζεηε αλάιπζε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα κέζα ηεο πνίεζεο είλαη ν ιφγνο, ν ξπζκφο θαη ε αξκνλία. 

Πξάγκαηη κεηά ην παξάδεηγκα ηεο πνίεζεο, ζηελ επφκελε παξάγξαθν ζα αλαθεξζεί 

ζηα μφξθηα θαη ζε άιιεο καγηθέο ρξήζεηο. Ζ καγεία, φπσο θαη ε πνίεζε, δεκηνπξγεί 
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ζπλαηζζεκαηηθά απνηειέζκαηα ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη πσο ε πνίεζε είλαη έλα 

είδνο καγείαο ή ην αληίζηξνθν. 

 Αλαθεξφκελνο πιένλ ζηα καγηθά ιφγηα, ν Γνξγίαο ιέεη πσο απηά είλαη 

εκπλεπζκέλα απφ ηνπο ζενχο (παξ. 10). Τπήξρε ηφζν ε αληίιεςε πσο έλαο 

ζπλεπαξκέλνο άλζξσπνο απφ κάγηα, ζα πίζηεπε ή ζα έθαλε θάηη αληίζεην απφ ηηο 

κέρξη πξφηηλνο πεπνηζήζεηο ηνπ. Μεγάιε είλαη θαη ε γνεηεία· ζνπ παίξλεη ηα κπαιά, 

ζε θάλεη λα μερλάο ην παξειζφλ, λα αδηαθνξείο γηα ην παξφλ, λα κελ κπνξείο λα 

πξνβιέςεηο ην κέιινλ.  Σα «ςπρῆο ἁκαξηήκαηα θαὶ  δόμεο ἀπαηήκαηα» είλαη ε 

παξαπιάλεζε ηνπ κπαινχ θαη ηεο νξζήο θξίζεο πνπ επέξρνληαη απφ ηε γνεηεία θαη 

ηε καγεία. 

 Ο Γνξγία επηζεκαίλεη ζηελ παξάγξαθν απηή (παξ. 11), πσο πάξα πνιινί 

άλζξσπνη ζην παξειζφλ έπεηζαλ πνιινχο άιινπο αλζξψπνπο πάλσ ζε δηάθνξα 

ζέκαηα, πιάζνληαο ςεπδείο ιφγνπο. Απηφ ζπλέβε θαη λα εμαθνινπζεί λα ζπκβαίλεη 

δηφηη νη άλζξσπνη μερλνχλ ηα πεπεξαζκέλα, δελ γλσξίδνπλ ην παξφλ θαη δελ κπνξνχλ 

λα καληέςνπλ ην κέιινλ. Αλ δελ ζπλέβαηλαλ φια απηά, νη άλζξσπνη δελ ζα πείζνληαλ 

θαη δελ ζα έβξηζθαλ ηφζα πνιιά ηερλάζκαηα νη επηηήδεηνη, γηα λα ηνπο πείζνπλ. ηαλ 

ην κπαιφ ηνπ αλζξψπνπ δελ κπνξεί λα αλαθαιχςεη απεπζείαο ηα γεγνλφηα, ηφηε 

θαηαθεχγεη ζηελ εηθαζία ή ζε έκκεηξεο καξηπξίεο φπσο π.ρ εμ αθνήο καξηπξίεο. 

Απηφ κε κία ιέμε είλαη ε δφμα, γηα ηελ νπνία θάλεη ιφγν ν Γνξγίαο ζηελ παξάγξαθν 

απηήλ. Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ην πνιχπησην ζρήκα πνπ ππάξρεη ζηελ αξρή 

ηεο παξαγξάθνπ («ὅζνη δὲ ὅζνπο πεξὶ ὅζσλ») ππνδειψλεη ίζσο έλαλ ζαπκαζκφ, κηα 

έθπιεμε ηνπ νκηινχληνο. 

 Έηζη ινηπφλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διέλεο, εθείλε πείζηεθε απφ ιφγηα θαη γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ δελ ζα άξκνδε λα θαηεγνξείηαη γηα φ,ηη αθνινχζεζε. Νέα νχζα, 

ππέθπςε ζηα φκνξθα ιφγηα (παξ. 12). Αληίζεηα, εθείλνο πνπ ηελ έπεζε είλαη απηφο 

πνπ ζα έπξεπε λα ζεσξείηαη φηη αδίθεζε, γηαηί κέζσ ηνπ ιφγνπ ηελ εμαλάγθαζε λα 

ηνλ αθνινπζήζεη. 

 Σν φηη ε Πεηζψ κέζσ ηνπ ιφγνπ κπνξεί λα θπξηεχζεη ηελ ςπρή ζπκβαίλεη θαη 

ζηελ ηέρλε ησλ αζηξνλφκσλ (κεηεσξνιφγσλ) νη νπνίνη, φπσο αλαθέξεη ν Γνξγίαο, 

αιιάδνπλ ηε κηα ηνπο γλψκε κε ηελ άιιε, θαηαξξίπηνληαο ηελ παιαηφηεξε θαη 

ζεκειηψλνληαο κηα θαηλνχξγηα. Μέζα απ’ απηφ, απηφ πνπ ζέιεη λα πεη είλαη πσο νη 

άλζξσπνη, έζησ θαη ελ κέξεη, πείζνληαη κε ηνλ ιφγν θαη πηζηεχνπλ ζε κία ζεσξία, είηε 

απηή είλαη αιεζήο είηε φρη (παξ. 13). 
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 Έλα επηρείξεκα ηνπ Γνξγία νινθιεξψλεηαη κε κηα πεηπρεκέλε παξνκνίσζε 

(παξ. 14). πσο επηδξά ην θάξκαθν ζην ζψκα, ιέεη ν Γνξγίαο, έηζη επηδξά θαη ν 

ιφγνο ζηελ ςπρή. Ο ιφγνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαινχο αιιά θαη γηα θαθνχο 

ζθνπνχο. Δπνκέλσο, είκαζηε ππεχζπλνη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο 

δπλάκεηο ηνπ θαη γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ απηφο ζα επηθέξεη («ὸλ αὐηὸλ δὲ ιόγνλ ἔρεη 

ἥ ηε ηνῦ ιόγνπ δύλακηο… ἐθαξκάθεπζαλ θαὶ ἐμεγνήηεπζαλ») (παξ.14). Με ηε ρξήζε 

ησλ ξεκάησλ «ἐθαξκάθεπζα» θαὶ «ἐμεγνήηεπζαλ», επηηπγράλνληαη εληππσζηαθέο 

κεηαθνξέο πνπ αλαθαινχλ ηηο αλαθνξέο πνπ έγηλαλ ζηε καγεία, ζηελ παξάγξαθν 10. 

Ο Γνξγίαο ην γλσξίδεη θαιά απηφ θαη ππνζηεξίδεη φηη ε Διέλε εμαπαηήζεθε απφ ηελ 

πεηζψ ησλ ιφγσλ «θαὶ ὅηη κέλ, εἰ ιόγῳ ἐπείζζε, νὐθ ἠδίθεζελ ἀιι' ἠηύρεζελ, 

εἴξεηαη»·
146

  

 Ζ δχλακε ηνπ έξσηα πξνβάιιεηαη σο ε ηέηαξηε πηζαλή αηηία γηα ηελ αξπαγή 

ηεο Διέλεο «εἰ γὰξ ἔξσο ἦλ ὁ ηαῦηα πάληα πξάμαο» (παξ. 15). Ο έξσηαο ηζρπξίδεηαη ν 

Γνξγίαο, πσο είλαη έλα ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη κέζσ ηεο φςεσο. Πξάγκαηα πνπ 

βιέπνπλ νη άλζξσπνη έρνπλ ζπλέπεηεο ζηνλ ραξαθηήξα ηνπο. Γελ είλαη νη άλζξσπνη 

ππεχζπλνη γηα ηε θχζε ησλ φζσλ βιέπνπλ. Δπνκέλσο δελ είλαη θαη ππεχζπλνη γηα ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη ζηνλ ραξαθηήξα ηνπο.
147

 

 Γηα ην ζέκα ηνπ έξσηα, απηφ είρε γίλεη κνληέξλν γηα ηε ξεηνξηθή ηνπ 5
νπ

 αη. 

π.Υ. ζην πιαίζην ηεο δεκνθξαηηθήο πφιεο. Γηα ηνλ Γνξγία, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ 

(§19), ν έξσηαο ηεο Διέλεο γηα ηνλ Πάξε ήηαλ είηε θάπνηνο ζεφο κε ζετθή δχλακε, 

είηε θάπνηνο αλζξψπηλνο έξσηαο φκνηνο κε αζζέλεηα, απφ ηελ νπνία αζζέλεηα φπνηνο 

ρηππεζεί ράλεη ηελ θνηλή ηνπ ινγηθή.
148

 Δπνκέλσο εχινγα ν Γνξγίαο ηζρπξίδεηαη πσο 

αλ κε ηα ιφγηα πείζηεθε ε Διέλε, ηφηε δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη έλνρε αιιά άηπρε 

(«θαὶ ὅηη κέλ, εἰ ιόγῳ ἐπείζζε, νὐθ ἠδίθεζελ ἀιι' ἠηύρεζελ, εἴξεηαη»). 

 πλερίδνληαο λα κηιά γηα ηελ φςε, ηφζν ν Γνξγίαο φζν θαη νη κειεηεηέο ηνπ 

εγθσκίνπ, δηαπηζηψλνπλ φηη έλα ζέακα πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλζξψπσλ, είλαη έλα ζέακα θφβνπ (παξ.16). Ο ηξφκνο θαη ε ηαξαρή κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ απφ έλα ζέακα πνπ πξννησλίδεη θνβεξά πεξηζηαηηθά γηα ην κέιινλ, είηε 

απφ ηε ζέαζε ηξνκαθηηθψλ γεγνλφησλ ηνπ παξφληνο, ή αθφκε θαη απφ ηελ αλάκλεζε 

ηξνκαθηηθψλ γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο. 
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 Υάξηο ζηα θνβεξά πξάγκαηα πνπ πνιινί είδαλ, άιινη έραζαλ ηα ινγηθά ηνπο, 

φπσο πιεξνθνξεί ν Γνξγίαο, ελψ άιινη πάιη πεξηέπεζαλ ζε θνβεξέο αξξψζηηεο (παξ. 

17). Οη «κάηαηνη πφλνη» αλαθέξνληαη ζηηο έγλνηεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη 

πξαγκαηηθή αηηηνιφγεζε. 

 Ο έξσηαο είλαη παληνδχλακνο Θεφο, έξρεηαη ζηε δσή καο ηπραία θαη δελ 

κπνξεί θαλείο λα ηνπ αληηζηαζεί «ἀιιὰ κὴλ νἱ γξαθεῖο…πξαγκάησλ θαὶ ζσκάησλ» 

(παξ. 18). Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν δελ έπξεπε λα πξνθαιεί απνξία ην γεγνλφο φηη ε 

Διέλε παξαδφζεθε ζηνλ έξσηα κφιηο είδε ην ζψκα ηνπ Πάξε (Ἀιεμάλδξνπ ζώκαηη), 

πνιιψ δε κάιινλ φηαλ ιεθζεί ππφςε φηη εθείλνο είρε δχλακε φκνηα κε εθείλε ησλ 

ζεψλ (παξ. 19). Δάλ ήηαλ ν έξσηαο ηεο Διέλεο γηα ηνλ Πάξε έλα θαζαξά αλζξψπηλν 

παξαζηξάηεκα, πξνηείλεη λα ζεσξεζεί σο κία αλζξψπηλε αζζέλεηα, ε νπνία δελ ζα 

έπξεπε λα είλαη άμηα ςφγνπ αιιά λα ζεσξείηαη σο έλα αηχρεκα, θαζψο απηφ έγηλε 

ζχκθσλα κε ηηο πξνζηαγέο ηεο ηχρεο θαη φρη κε ηε δηθή ηεο ζέιεζε θαη ζθέςε. 

Αθφκε ην «ἥζζσλ» πνπ ππάξρεη ζε απηή ηελ παξάγξαθν βξίζθεηαη ζε γέλνο 

αξζεληθφ θαη δελ ππνδειψλεη ηελ Διέλε, αιιά ηνλ νπνηνλδήπνηε άλζξσπν, άλδξα ή 

γπλαίθα, πνπ είλαη πην αδχλακνο απφ ηνλ έξσηα. 

 ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ εγθσκίνπ γίλεηαη επαλαζχλδεζε κε ην 

πξννίκην. Ο Γνξγίαο παίξλεη σο δεδνκέλν φηη αθαίξεζε ηελ θαθή θήκε πνπ ζπλφδεπε 

ην φλνκα ηεο Διέλεο «ἀθεῖινλ ηῶ ιόγῳ…ἐκὸλ δὲ παίγληνλ» (παξ. 21). Δπίζεο ιέεη 

πσο έκεηλε πηζηφο ζηνλ αξρηθφ ηνπ ζθνπφ, έηζη φπσο ηνλ είρε ζέζεη ζηελ αξρή ηνπ 

ιφγνπ ηνπ («ἐλέκεηλα ηῶ λόκῳ  ὃλ ἐζέκελ ἐλ ἀξρῇ ηνῦ ιόγνπ»). Αθφκε πξνζπάζεζε, 

ιέεη ραξαθηεξηζηηθά (ἐπεηξάζελ), λα θαηαζηξέςεη ηνλ άδηθν ςφγν θαη ηελ ακάζεηα. 

Απέδεημε πεξίηξαλα φηη ε Διέλε είλαη αζψα, ππνζηεξίδνληαο φηη νη δπλάκεηο ηεο ήηαλ 

κηθξφηεξεο απφ ηηο δπλάκεηο πνπ ηελ ψζεζαλ ζηελ πξάμε ηεο. Κεληξηθή θηινζνθηθή 

ηδέα ηνπ Δγθσκίνπ είλαη ε πεξαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ.
149

 Σέινο, ιέεη πσο ζέιεζε λα 

γξάςεη ηνλ ιφγν απηφλ σο εγθψκην γηα ηελ Διέλε, φκσο ην εγθψκην απηφ δελ 

απνηειεί ηίπνηα άιιν γηα ηνλ ίδην, παξά έλα παηρλίδη (παίγληνλ). Μπνξεί θαλείο λα 

θαληαζηεί ηνλ Γνξγία λα θιείλεη ην κάηη ζην αθξναηήξην, φζν απνθαιχπηεη κε ηελ 

ηειεπηαία ιέμε ηνπ ιφγνπ ηνπ, φηη αληηκεησπίδεη φιε απηήλ ηελ παξάδνμε ζχλζεζε 

σο έλα παηρλίδη.
150
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: YΠΔΡ ΠΑΛΑΜΖΓΟΤ ΑΠΟΛΟΓΗΑ  

8.1: ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 Ζ Τπέξ Παιακήδνπο Απνινγία είλαη αξηζηνηερληθφο ιφγνο ηνπ Γνξγία πνπ 

γξάθηεθε κεηά ην Δγθψκηνλ ηεο Διέλεο (415π.Υ.), δειαδή δεθαπέληε πεξίπνπ ρξφληα 

κεηά ηελ Απνινγία σθξάηνπο ηνπ Πιάησλα θαη αλαθέξεηαη ζηελ θαηεγνξία απφ 

θζφλν ηνπ Οδπζζέα γηα έλαλ άλζξσπν ζνθφ θαη επεξγέηε. Ζ Παιακήδνπο Απνινγία 

είλαη ε απνινγία θάζε αλζξψπνπ πνπ θαηεγνξείηαη γηα έζραηε πξνδνζία. Ζ 

«πξνδνζία» ηνπ Παιακήδε αλαθέξεηαη ζε θάζε πξνδνζία. Απφ ηελ πξψηε θηφιαο 

πξφηαζε δεκηνπξγείηαη ε πξνδηάζεζε: δελ πξφθεηηαη γηα δσή ή ζάλαην αιιά γηα ηηκή 

θαη ληξνπή. Ο Παιακήδεο ζέιεη λα πείζεη, αιιά ζέιεη λα γίλεη κε δηθαηνζχλε. Πνηνο 

ήηαλ φκσο ν Παιακήδεο; Δίλαη κπζηθφο ήξσαο, γηνο ηνπ Ναππιίνπ θαη ηεο Κιπκέλεο 

απφ ηελ Καηξέα. Σν φλνκα ηνπ φκσο δελ αλαθέξεηαη απφ ηνλ κεξν, νχηε ζηελ 

Ηιηάδα νχηε ζηελ Οδχζζεηα. Αλήθεη ζηνλ θχθιν ησλ πξν-νκεξηθψλ επψλ, ζηα 

Κχπξηα. Ήηαλ ζνθφο, επεξγέηεο ησλ Διιήλσλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σξνία, αξρεγφο 

θαη απηφο, ζην ζηξαηφπεδν ησλ Διιήλσλ.
151

 

 Δπνκέλσο ε «Τπέξ Παιακήδνπο Απνινγία» απνηειεί έλα αθφκε πξφηππν 

ξεηνξηθφ γχκλαζκα ηνπ Γνξγία θαη απνηέιεζε πξφηππν θαη απνηέιεζε πξφηππν γηα 

ηνπο ινγνγξάθνπο σο πξνο ηε κνξθή θαη ηε δνκή ηνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο επηδεηθηηθφο 

ιφγνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δηθαληθψλ ιφγσλ ππεξάζπηζεο. Ο Παιακήδεο είλαη 

πξνζαξκνζκέλνο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ελφο θαηεγνξνχκελνπ πνπ θαιείηαη λα 

ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ κπξνζηά ζηνπο δηθαζηέο θαη απηφ είλαη ζπλεπψο κηαο 

δηθαληθήο νκηιίαο.
152

 Θεσξείηαη έξγν πην ζνβαξφ απφ ην «Διέλεο Δγθψκηνλ» σο πξνο 

ηελ ηερληθή θαη ην πεξηερφκελν. Ζ δνκή ηνπ είλαη απιή, αθνινπζψληαο ηε κνξθή 

κηαο ηππηθήο δεκεγνξίαο, ελψ ε ππφζεζε ηνπ, πξνεξρφκελε απφ ηε κπζνινγία, καο 

έρεη γίλεη ήδε γλσζηή κέζα απφ ηηο ηξαγσδίεο ηνπ Αηζρχινπ, ηνπ νθνθιή, ηνπ 

Δπξηπίδε.
153

 

 Ζ ζηξαηεγηθή ππεξάζπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ 

απηή πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζην «Διέλεο Δγθψκηνλ», αθνχ εθεί έρνπκε έλα γεγνλφο πνπ 

                                                 
151

 Πεληδνπνχινπ-Βαιαιά (1999): 218-219 
152

 Bons (2007): 41 
153

 Ληάξνπ- Αξγχξε  (2009): 110-111 



[60] 

 

ζπλέβε- ηελ αξπαγή, αιιά πνχ, σο γεγνλφο, αλήθεη ζηνλ ρψξν ηεο κπζνινγίαο. ηελ 

δεχηεξε πεξίπησζε, είκαζηε θαη πάιη ζην κπζνινγηθφ πιαίζην, αιιά ηψξα ην γεγνλφο 

ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε θαηεγνξία- ε πξνδνζία-έρεη έλα ηδηαίηεξν γλψξηζκα: είλαη 

γεγνλφο πνπ δελ ζπλέβε, επνκέλσο ε πξνδνζία δελ έγηλε πνηέ. Απηή είλαη ε 

ππεξάζπηζε ηνπ Παιακήδε. Καηεγνξείηαη γηα θάηη πνπ δελ ζπλέβε. Ο Οδπζζέαο 

άδηθα ηνλ θαηεγφξεζε γηα θάηη πνπ δελ ήηαλ πνηέ αιήζεηα. Ο Γνξγίαο εδψ 

αλαιακβάλεη έλα βαξχ έξγν, εθφζνλ θαηαπηάλεηαη λα δείμεη, κέζα απφ ηνλ 

απνινγνχκελν Παιακήδε, πσο έλα ‘‘γεγνλφο’’ δελ κπνξεί λα έγηλε. Απηή είλαη θαη ε 

αηηία πνπ ν Γνξγίαο ζα επηρεηξεκαηνινγήζεη κε βάζε ην πηζαλφ, ππνζηεξίδνληαο, φηη 

ε πξνδνζία δελ ππήξμε, φρη γηαηί δε ζπλέβε αιιά γηαηί δελ κπνξνχζε λα ζπκβεί.
154

 

 Ο Γνξγίαο δελ ζα επηκείλεη ιεθηηθά ζηελ αζσφηεηά ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, δε 

ζα ελεξγήζεη φπσο ελεξγεί θάζε ζπλήγνξνο ππεξάζπηζεο, νχηε ζα πξνζπαζήζεη λα 

απνδείμεη φηη ηα επηβαξπληηθά ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο είλαη ςεπδή. Με ηελ 

ππεξαζπηζηηθή ηνπ γξακκή δε κέλεη πξνζθνιιεκέλνο ζηα ζηελά πιαίζηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, αληηζέησο πςψλεηαη ζην θαζνιηθφ. ηφρνο ηνπ ξήηνξα 

είλαη λα δείμεη έλαλ γεληθφηεξν ηξφπν ππεξάζπηζεο απέλαληη ζε θάζε γεγνλφο 

πξνδνζίαο, επηδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα πψο ηα «αδηάζεηζηα» ζηνηρεία θαλεξψλνληαη 

ςεπδή. 

 Βαζηθφ επηρείξεκα ηνπ Γνξγία είλαη απηφ πνπ απνηειεί θχξην ζηνηρείν ηε 

αλζξψπηλεο θχζεο: ην απηεμνχζην ηνπ αλζξψπνπ, ηελ ειεχζεξε βνχιεζή ηνπ. Ζ 

πξναίξεζε ηνπ αλζξψπνπ δειαδή λα θάλεη φ,ηη ζέιεη ρσξίο θαλέλα εμαλαγθαζκφ. Ο 

Παιακήδεο δελ ήζειε λα πξνδψζεη γη’ απηφ θαη δελ πξφδσζε. Αλ ήζειε λα πξνδψζεη 

ζα ην είρε θάλεη. κσο απηφ δελ αξθεί γηα λα απνδεηρζεί ε αζσφηεηά ηνπ. Υξεηάδεηαη 

κία αθφκε ηζρπξφηεξε γξακκή άκπλαο, απηή πνπ ιέεη φηη θαη λα ήζειε, δελ 

κπνξνχζε, «δχλαζζαη». Οη ζπλζήθεο δελ άθελαλ θακία ‘‘δπλαηφηεηα’’ γηα πξνδνζία. 

Σν γεγνλφο δελ ππήξμε· Ο Παιακήδεο είλαη αζψνο. Ση γίλεηαη φκσο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν Παιακήδεο ήζειε λα πξνδψζεη αιιά δελ κπνξνχζε; Καη εδψ ν Γνξγίαο δίλεη 

ηελ απάληεζε. Δπηθαιείηαη ηνλ πξφηεξν έληηκν βίν ηνπ Παιακήδε πνπ απνθιείεη 

θάζε ζθέςε γηα πξνδνζία.
155
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 Ζ δνκή ηνπ ιφγνπ είλαη πνιχ απιή. Πξφινγνο, αληίθξνπζε θαηεγνξίαο, ιφγνο 

πξνο ηνλ θαηήγνξν, ιφγνο πξνο ηνπο δηθαζηέο. Αλαιπηηθφηεξα, ε γξακκή ηεο 

ππεξαζπίζεσο δηαγξάθεηαη σο εμήο: 

§§1-6: Ο Παιακήδεο αληηκεησπίδεη ηελ θαηεγνξία θαη ζθηαγξαθεί ην πηζαλφ θίλεηξν 

ηνπ Οδπζζέα. Τπνζηεξίδεη φηη δελ είλαη ηνλ ζάλαην θαζαπηφ πνπ δελ δέρεηαη αιιά 

ηνλ ζάλαην ἐλ αηηκία. 

§§6-12: Αλαπηχζζεη ηα επηρεηξήκαηα γχξσ απφ ηε κε δπλαηφηεηα λα θάλεη πξνδνζία. 

§§13-21: Αλαπηχζζεη ηα επηρεηξήκαηα γχξσ απφ ηε κε βνχιεζε ηνπ λα πξνδψζεη. 

§§22-27: Απεπζχλεηαη ζηνλ θαηήγνξν ηνπ. Πνηφο είλαη; Σηο θαηεγνξίεο ηηο βαζίδεη ζε 

αθξηβή γλψζε ή ζε δφμα; 

§§28-32 Απεπζχλεηαη ζηνπο δηθαζηέο θαη αλαθέξεηαη ζην πξφζσπν ηνπ. Σν θάλεη φρη 

γηα λα παηλεπζεί αιιά γηαηί ην επηβάιινπλ νη πεξηζηάζεηο. 

§§33-36: Θέηεη ηνπο δηθαζηέο κπξνζηά ζηηο ζπλέπεηεο κηαο άδηθεο απφθαζεο, αθνχ 

δελ απεδείρζε νχηε φηη αδίθεζε, νχηε φηη ε θαηεγνξία ήηαλ αμηφπηζηε. 

§37: Γελ ζπλνςίδεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ. Απηφ ρξεηάδεηαη γηα δηθαζηέο κηθξήο 

αμίαο φρη γηα ηνπο πξψηνπο ησλ Διιήλσλ πνπ θαη πξνζέρνπλ θαη κλήκε έρνπλ. 

 

 

9.2: ΑΝΑΛΤΖ-ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

 

 Απφ ηελ αξρε ηνπ ιφγνπ ηνπ Παιακήδε, δηαθξίλνπκε ηνλ έληνλν θηινζνθηθφ 

ζηνραζκφ ηνπ Γνξγία. Ο Γνξγίαο θηινζνθεί γηα ηνλ ζάλαην κε ζθνπφ λα 

επηρεηξεκαηνινγήζεη γηα ηε δσή «ζάλαηνλ κὲλ γὰξ ἡ θύζηο θαλεξᾷ ηῇ ςήθῳ πάλησλ 

θαηεςεθίζαην ηλ ζλεηλ». Σνλ Παιακήδε ηνλ ελδηαθέξεη ε αηηκία θαη φρη ν 

ζάλαηνο. Ο ίδηνο μέξεη φηη ζα πεζάλεη θάπνηα ζηηγκή, ην δήηεκα είλαη φκσο αλ ζα 

πεζάλεη κε θπζηθφ ζάλαην ή κέζα ζηελ αηηκία «ἀηηκίαο θαὶ ηῆο ηηκῆο ὁ θίλδπλόο ἐζηη». 

Ζ δσή εμαξηάηαη απφ ηνπο δηθαζηέο, δηφηη αλ ζέινπλ απηνί κπνξνχλ θαη λα ηνλ 

ζθνηψζνπλ. Ο ίδηνο ην γλσξίδεη «ἀπνθηεῖλαη γάξ κε δπλήζεζζε βνπιόκελνη ῥᾳδίσο·» 

(παξ 1, 2).
156

 

 Όζηεξα ε (παξ. 3) αλαθέξεηαη ζηνλ Οδπζζέα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα 

θίλεηξα ηεο πξάμεο ηνπ «εἰ κὲλ νὖλ ὁ θαηήγνξνο δπζζεὺο ἢ ζαθο ἐπηζηάκελνο 

πξνδηδόληα κε ηὴλ Ἑιιάδα ηνῖο βαξβάξνηο ἢ δνμάδσλ γ᾽ ἁκῆ νὕησ ηαῦηα ἔρεηλ ἐπνηεῖην 
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ηὴλ θαηεγνξίαλ δη᾽ εὔλνηαλ ηῆο Ἑιιάδνο, ἄξηζηνο ἂλ ἦλ ὁ ἀλήξ». Ρσηά ηνπο δηθαζηέο 

αλ νη θαηεγνξίεο πνπ ηνπ πξνζάπηεη ν θαηήγνξνο βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα 

ή ζε εηθαζίεο, «πεξὶ ηνύησλ ιέγσλ…ηῆο παξνύζεο ἀλάγθεο κάζσ».
157

 ’ απηφ ην 

ζεκείν είλαη ε δεχηεξε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηνπ Γνξγία, δηφηη ν ξήηνξαο 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αληίζεζε κεηαμχ γλψζεο- δφμαο θαη θαη’ επέθηαζε αιήζεηαο- 

ςέκαηνο. Ο Οδπζζέαο ή ζα γλψξηδε θαιά ηελ πξνδνζία ή δε ζα ηελ γλψξηδε αιιά ζα 

είρε αθνχζεη γη ’απηήλ. Ο ίδηνο γλσξίδεη φηη ν Οδπζζέαο δελ γλψξηδε, «ὅηη κὲλ νὖλ νὐ 

ζαθο ‹εἰδὼο› ὁ θαηήγνξνο θαηεγνξεῖ κνπ, ζαθο νἶδα», αθνχ είλαη αδχλαηνλ λα 

γλσξίδεη θαλείο θάηη ην νπνίν δελ έγηλε πνηέ «νὐδ᾽ ἔνηρ᾽ ὅπσο ἂλ εἰδείε ηηο ὂλ ηὸ κὴ 

γελόκελνλ». Σν γεγνλφο ηεο πξνδνζίαο δελ ππήξμε, άξα ν Οδπζζέαο είλαη 

αθαηφξζσην λα ην γλσξίδεη. 

 Ζ Σξίηε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηνπ Γνξγία είλαη: φ,ηη δελ ππάξρεη, δελ είλαη 

πνηέ αληηθείκελν γλψζεο. Απηφ αλαθέξεηαη ζ’ έλαλ ξεηνξηθφ ιφγν «πεξί ηνπ κε 

φληνο». κσο, αθφκε θη αλ ν Οδπζζέαο πξνρψξεζε ζηελ θαηαγγειία, επεηδή λφκηζε 

φηη ήμεξε, «νἰόκελνο», δελ ιέεη ηελ αιήζεηα. Ο Παιακήδεο αλαθέξεη φηη δελ 

κπνξνχζε λα πξνδψζεη θαη απηφ ην δείρλεη θαζαξά κε δχν ηξφπνπο. Γηαηί, νχηε θαη αλ 

ήζειε ζα κπνξνχζε νχηε θη αλ κπνξνχζε ζα ήζειε ηέηνηα έξγα λα επηρεηξήζεη « νὔηε 

γὰξ βνπιεζεὶο ἐδπλάκελ ἂλ νὔηε δπλάκελνο ἐβνπιήζελ ἔξγνηο ἐπηρεηξεῖλ ηνηνύηνηο». 

(παξ. 5). Οη δπν ζεκειηψδεηο έλλνηεο «δύλαζζαη» θαη «βνύιεζζαη» ζπζρεηίδνληαη κε 

ηελ έλλνηα ηνπ θαηξνχ θαη καο νδεγνχλ ζηελ απφξξηςε φισλ ησλ δπλαηψλ εξκελεηψλ 

ηεο πξνδνζίαο.
158

 

 ηελ αξρή ηεο απνινγίαο (παξ. 6), Ο Γνξγίαο ζέιεη λα απνδείμεη φηη είλαη 

αδχλακνο ν Παιακήδεο ψζηε λα πξνδψζεη «ἐπὶ ηνῦηνλ δὲ ηὸλ ιόγνλ εἶκη πξηνλ, ὡο 

ἀδύλαηόο εἰκη ηνῦην πξάηηεηλ», ρξεζηκνπνηψληαο ην επηρείξεκα ηνπ εἰθφο, ηνπ νπνίνπ 

ε πηζαλφηεηα ειαηηψλεηαη φζν αλαπηχζζνληαη ηα επηκέξνπο επηρεηξήκαηα. Δπίζεο 

αλαθέξεη φηη ε πξνδνζία είλαη απίζαλε, γηαηί αλαπηχζζνληαη πξνυπνζέζεηο πνπ δελ 

είλαη δπλαηέο. εκαληηθή πξνυπφζεζε ηεο πξνδνζίαο είλαη νη επαθέο κε ηνλ ερζξφ 

«ἔδεη γάξ ηηλα πξηνλ ἀξρὴλ γελέζζαη ηῆο πξνδνζίαο, ἡ δὲ ἀξρὴ ιόγνο ἂλ εἴε» (παξ. 6), 

φκσο, απηέο δελ έγηλαλ, αθνχ νχηε ν ίδηνο πήγε ζην αληίπαιν ζηξαηφπεδν «κήηε ἐκνῦ 

πξὸο ἐθεῖλνλ ἐιζόληνο». Αδχλαηε ήηαλ επίζεο θαη ε γξαπηή επηθνηλσλία, θαζψο 
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θαλέλαο αγγειηνθφξνο δελ κεηέθεξε θαλέλα γξαπηφ κήλπκα «νὐδὲ παξαγγειία δηὰ 

γξακκάησλ ἀθῖθηαη ἄλεπ ηνῦ θέξνληνο» (παξ. 6). 

 Αθφκα αλαθέξεη φηη αλ δερζνχκε φηη ε ζπλάληεζε έγηλε, ζα ήηαλ αθαηφξζσην 

λα ζπλελλνεζεί έλαο Έιιελαο κε έλαλ βάξβαξν, γηαηί θαλέλαο απφ ηνπο δχν δε ζα 

γλψξηδε ηε γιψζζα ηνπ άιινπ. Έλαο δηεξκελέαο ζα βνεζνχζε, αιιά ηφηε ε 

ζπλάληεζε δελ ζα ήηαλ κπζηηθή, «ἀιιὰ δὴ ηνῦην ηῶ ιόγῳ…κάξηπο γίλεηαη ηλ 

θξύπηεζζαη δενκέλσλ» (παξ. 7). Αλ ππνζέζνπκε φηη ηειηθά ε ζπλάληεζε έγηλε, ζα 

έπξεπε λα νξθηζηεί ν ίδηνο γηα ηελ αιήζεηα ησλ ιφγσλ ηεο. κσο πνηα ήηαλ ε πίζηε; 

Ση απφ ηα δχν είλαη φξθνο; Πνηνο ζα πίζηεπε θάπνηνλ πνπ πξνδίδεη ηελ παηξίδα ηνπ; 

Απφ ηελ άιιε, ίζσο ζα κπνξνχζαλ λα αληαιιαγνχλ φκεξνη, φκσο, θαη πάιη δελ ζα 

ππήξρε θακία κπζηηθφηεηα «ἀιιὰ δὴ θαὶ ηνῦην γελέζζσ…ηαῦηα δὲ γηλόκελα πᾶζηλ 

ὑκῖλ ἂλ ἦλ θαλεξά» (παξ. 8).
159

 

 ηε ζπλέρεηα απαξηζκεί ηα θίλεηξα έλα- έλα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνλ 

νδεγήζνπλ ζε πξνδνζία θαη ηα απνξξίπηεη. Αιιά φπσο απέδεημε δελ είρε θίλεηξα γη’ 

απηφ θαζψο δελ είρε λα θεξδίζεη νχηε επλντθφηεξε θνηλσληθή ζέζε, νχηε πινχην, 

νχηε ηηκή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ίδηνο θαη ρξήκαηα έρεη «ρξήκαηα ιακβάλεηλ» (παξ. 9), 

θαη ηηκέο απνιακβάλεη απφ φζνπο ηνλ πεξηβάιινπλ «θαὶ κὴλ νὐδ᾽ ἂλ ηηκῆο…ὑθ᾽ ὑκλ 

ἐπὶ ζνθίᾳ» (παξ. 16) θαη αζθαιήο ληψζεη «θαὶ κὴλ νὐδ᾽ ἀζθαιείαο… νὐθ ἔρεη 

ἀζθάιεηαλ» (παξ. 17) θαη πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ θίινπο είλαη  «ἀιιὰ δὴ θίινπο 

ὠθειεῖλ » (παξ. 18) θαη θπγφπνλνο δελ είλαη «εἴ ηηλα θόβνλ ἢ πόλνλ ἢ θίλδπλνλ 

θεύγσλ ἔπξαμα» (παξ. 19). Απνξξίπηνληαο κία κία ηηο επηκέξνπο πξνυπνζέζεηο ηεο 

πξνδνζίαο, ν Γνξγίαο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξνδνζία δελ έγηλε, γηαηί δελ 

ππήξμε ιφγνο λα γίλεη. 
160

 

 Έπεηηα απεπζχλεηαη ζηνλ Οδπζζέα «βνύινκαη δὲ κεηὰ ηαῦηα πξὸο ηὸλ 

θαηήγνξνλ δηαιερζῆλαη» (παξ. 22), γπξεχνληαο λα κάζεη αλ νη θαηεγνξίεο πνπ ηνπ 

πξνζάπηεη βαζίδνληαη ζε γλψζε ή ζε δφμα «πόηεξα γάξ κνπ θαηεγνξεῖο εἰδὼο 

ἀθξηβο ἢ δνμάδσλ» (παξ. 22). θνπφο ηνπ Παιακήδε είλαη λα αληηθξνχζεη ηηο 

θαηεγνξίεο θαη λα πξνβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ αξεηέο « ‹βνύινκαη› γὰξ νὐ ηνῖο ζνῖο 

θαθνῖο ἀιιὰ ηνῖο ἐκνῖο ἀγαζνῖο ἀπνθεύγεηλ ηὴλ αἰηίαλ ηαύηελ» (παξ. 27). 

 Όζηεξα κηιά πξνο ηνπο δηθαζηέο («ὦ ἄλδξεο θξηηαὶ ») θαη αλαθέξεη γηα ηνλ 

πξφηεξν βίν ηνπ «πξηνλ κὲλ νὖ…ὁ ιόγνο αὐηῶ δύλαηαη» (παξ. 29). Παξάιιεια ηνπο 
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ππελζπκίδεη φηη είλαη κέγαο επεξγέηεο θαη γηα ηνπο Έιιελεο αιιά θαη γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο, φρη κφλν ηνπο ησξηλνχο αιιά θαη κειινληηθνχο «κέγαο εὐεξγέηεο ὑκλ 

θαὶ ηλ Ἑιιήλσλ… ηλ κειιόλησλ, εἶλαη» (παξ. 30). Γελ έρεη άιιν ηξφπν 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πείζεη. Δμεγεί φηη αλαγθάδεηαη λα ην θάλεη απηφ ιφγσ ησλ 

πεξηζηάζεσλ «ἀιιὰ γὰξ νὐθ…πάλησο ἀπνινγήζαζζαη» (παξ. 32), ελψ ζπγρξφλσο 

αλαξσηηέηαη γηα πνην ιφγν λα ζέιεη  λα θάλεη έλα ηφζν κεγάιν θαθφ ζε φζνπο κέρξη 

ηψξα έρεη επεξγεηήζεη «ηίλνο νὖλ ἕλεθα ηαῦζ᾽ ὑκᾶο ὑπέκλεζα… θαθλ ἔξγσλ 

ἀπέρνκαη» (παξ. 30-31).
161

 

 Οινθιεξψλνληαο ηελ απνινγία ηνπ ν Παιακήδεο αξλείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηα ζπλεζηζκέλα κέζα γηα λα ζπγθηλήζεη ηνπο θξηηέο, αλαγλσξίδνληαο έηζη ηε κεγάιε 

ηνπο αμία, «νἶθηνο κὲλ νὖλ θαὶ ιηηαὶ θαὶ θίισλ παξαίηεζηο ἐλ ὄριῳ κὲλ νὔζεο ηῆο 

θξίζεσο ρξήζηκα… νὐθ ἀπαηήζαληά κε δεῖ δηαθπγεῖλ ηὴλ αἰηίαλ ηαύηελ» (παξ. 33). 

Δπηιέγεη φκσο λα ηνπο πξνεηδνπνηήζεη ιέγνληαο ηνπο, φηη κηα άδηθε δηθαζηηθή 

απφθαζε ζα κπνξνχζε λα πιήμεη αλεπαλφξζσηα ηελ πζηεξνθεκία ηνπο, αθνχ δελ 

απνδείρζεθε νχηε φηη αδίθεζε νχηε φηη ε θαηεγνξία ήηαλ αμηφπηζηε, «ἅπαληα γὰξ ηνῖο 

ἀγαζνῖο ἀλδξάζη …νὐδὲ πηζηὴλ αἰηίαλ ἀπνδείμαληεο» (παξ. 34,35,36). Σέινο 

πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ ιαθσληθφηαην έπαηλν θαη ζε κηα ηειεπηαία θηινθξφλεζε πξνο 

ην πξφζσπν ηνπο, «εἴξεηαη ηὰ παξ᾽ ἐκνῦ…κεκλῆζζαη ηὰ ιερζέληα» (παξ. 37). Γελ 

ζέιεη νχηε λα αλαθεθαιαηψζεη ην ιφγν ηνπ, νχηε λα ζπλνςίζεη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ, 

νχηε λα πέζεη ζηα κάηηα ηνπο εθιηπαξψληαο γηα ηε δσή ηνπ.
162

 

 Σφζν ζην Διέλεο εγθψκην, φζν θαη ζηνλ Παιακήδε, ν Γνξγίαο επηδηψθεη λα 

δείμεη φηη ε ξεηνξηθή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηνδήπνηε ζέκα,. ηνλ Παιακήδε 

ζέιεη λα πείζεη αιιά ζέιεη λα ην θάλεη κε δηθαηνζχλε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9: ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΜΖ ΟΝΣΟ Ή ΠΔΡΗ ΦΤΔΩ 

9.1: ΔΗΑΓΩΓΖ 

  

 Οη Διεάηεο θηιφζνθνη δέρνληαλ φηη ην «νλ» ππήξρε θαη ήηαλ έλα, ακεηάβιεην 

θαη αηψλην. Παξφκνηα, ν Πιάησλ ζεσξνχζε πσο ε φπνηα εμήγεζε ησλ θαηλνκέλσλ 

πξέπεη λα αθήλεη πεξηζψξηα γηα ηελ χπαξμε ελφο αηψληνπ θαη ακεηάβιεηνπ φληνο πνπ 

βξίζθεηαη πέξα θαη πάλσ απφ απηά. Μάιηζηα γηα λα ηνλίζεη ηε δηαθνξά κεηαμχ 

ζνθηζηψλ θαη θηινζφθσλ, έιεγε γηα ηνπο πξψηνπο φηη θαηαθεχγνπλ ζην «ζθνηάδη ηνπ 

κε φληνο» αληί γηα ηε «θχζε ηνπ φληνο» ηελ νπνία πξνζπαζνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ 

νη θηιφζνθνη. ε αληίζεζε κε ην ζνθηζηή Πξσηαγφξα πνπ δερφηαλ φηη κέηξν φισλ 

ησλ πξαγκάησλ ήηαλ ν άλζξσπνο, νη Διεάηεο θαη ν Πιάησλ ζεσξνχζαλ φηη ε νπζία 

ηνπ φληνο ήηαλ απξφζηηε ζηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο. 

 Σν Πεξί ηνπ κε φληνο ή Πεξί θχζεσο γξάθηεθε πξηλ απφ ην 440 π.Υ. θαη έρεη 

ζσζεί κέζα απφ δχν κεηαγελέζηεξεο παξαθξάζεηο ηνπ· ε πξψηε πεξηιακβάλεηαη ζην 

Πεξί Μέιηζζνπ, Ξελνθάλνπο θαη Γνξγίνπ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Αξηζηνηέιε ελψ ε 

δεχηεξε πξνέξρεηαη απφ ην έμην ηνλ Δκπεηξηθφ. Δίλαη θείκελν θηινζνθηθφ κε 

έληνλε ηελ ηξαγηθή δηάζηαζε ηεο πεξαηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Ωο θείκελν σζηφζν, 

δεκηνχξγεζε έληνλεο αληηδξάζεηο.
163

 θνπφο ηνπ Γνξγία ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πξαγκαηεία ήηαλ λα απνδείμεη φηη (α) ηίπνηα δελ ππάξρεη, (β) αλ ππάξρεη θάηη δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ην γλσξίζεη ν άλζξσπνο, θαη (γ) αθφκα θαη αλ ην γλσξίζεη θάπνηνο, 

δελ είλαη δπλαηφ λα ην κεηαδψζεη ζε θάπνηνλ άιινλ
164

 («Oὐδέλ ἐζηηλ, εἰ δ' ἐζηίλ, νὐ 

λνεηφλ· εἰ δὲ λνεηφλ, ἀιι' νὐ γλσζηφλ· εἰ δὲ θαὶ γλσζηφλ, ἀιι' νὐ δεισηὸλ ἄιινηο»). 

 Ο ηίηινο ηεο πξαγκαηείαο αιιά θπξίσο ε κνξθή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, πνπ 

αθνινπζεί ην πξφηππν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ελφο δεηήκαηνο απφ ηελ αληίζεηε 

πιεπξά ηνπ
165

,δείρλεη λα απαληά ζηνλ Παξκελίδε. Αληηζηξέθνληαο ηα επηρεηξήκαηα 

πνπ απηφο ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα απνδείμεη ηελ χπαξμε ελφο φληνο αηψληνπ θαη 

αθίλεηνπ, απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ηνπ «κε φληνο». Γηα ην Γνξγία πίζσ απφ ην 

θαίλεζζαη κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλνληαλ αληηιεπηά ηα πξάγκαηα ζηνλ άλζξσπν δελ 

ππήξρε θάπνηα ζηαζεξή νπζία ή θχζε. Γελ αλαγλψξηδε θάπνην ζηαζεξφ θξηηήξην ή 
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κέηξν γηα λα θηάζεη θαλείο ζηε γλψζε κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ είλαη αλψηεξε, 

θαζψο κηα ηέηνηα πξαγκαηηθφηεηα δελ ππήξρε.
166

  

 Γηα ηνλ Παξκελίδε ππάξρνπλ κφλν δχν ινγηθέο πεξηπηψζεηο: ή ηα πξάγκαηα 

ππάξρνπλ, «είλαη» ή δελ ππάξρνπλ «νὐθ εζηίλ». Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη κφλν ε 

πξψηε πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη δπλαηή, γη’ απηφ θαη ην «φλ» εξκελεχεηαη σο θάηη 

ην πξαγκαηηθφ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ, γηα λα ππάξρεη θάηη πξέπεη λα είλαη 

αληηθείκελν ηεο ζθέςεο, «ηαπηὸλ ἐζηη λνεῖλ ηε θαὶ εἶλαη», επνκέλσο ην αληηθείκελν 

ηεο ζθέςεο είλαη θαη ε πξαγκαηηθφηεηα.
167

  

 Ο Εήλσλ θαη ν Μέιηζζνο έδεημαλ φηη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κφλν ην Ἐλ 

ππάξρεη, φηη αὐηφ ην Ἐλ είλαη ην κφλν θαη αιεζηλφ φλ πνπ κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε 

θαη κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε, ελψ φια ηα άιια κφλν θαηλνκεληθά ππάξρνπλ θαη 

κπνξνχλ λα είλαη αληηθείκελν θαηλνκεληθήο γλψζεο θαη απαηειψλ ιφγσλ. Ο Γνξγίαο 

ζέιεη λα δείμεη, κε ηελ ίδηα πεηζηηθφηεηα, φηη απνιχησο ηίπνηε δελ ππάξρεη, φηη 

απνιχησο ηίπνηε δελ είλαη θαηαιεπηφ, φηη απνιχησο ηίπνηε δελ κεηαδίδεηαη.
168 

 

 

9.2: ΑΝΑΛΤΖ-ΔΡΜΖΝΔΗΑ  

 

 Ο Γνξγίαο ζέιεζε λα εθαξκφζεη ηελ ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο θαη ζηνλ ρψξν ηεο 

επηζηήκεο. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ήηαλ λα δείμεη φηη ε αιήζεηα  δελ βξίζθεηαη ζην «φλ» 

αιιά ζην «κή φλ», απνδεηθλχνληαο έηζη ηελ αλεμαξηεζία ηεο ζθέςεο απφ ηε θπζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, δειαδή ηνπ ιφγνπ απφ ην πξάγκα. Τπνζηεξίδεη φηη ηίπνηε δελ 

ππάξρεη, θη αλ ππάξρεη, είλαη άγλσζην, θη αλ ππάξρεη θαη είλαη γλσζηφ, δελ κπνξεί λα 

θαηαζηεί θαλεξφ ζηνπο άιινπο, «Οὐθ εἶλαί θεζηλ νὐδέλ· εἰ δ' ἔζηηλ, ἄγλσζηνλ εἶλαη· εἰ 

δὲ θαὶ ἔζηη θαὶ γλσζηόλ, ἀιι' νὐ δεισηὸλ ἄιινηο» (Κεθ. 5, παξ. 1). 

 Ο Γνξγίαο πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ην «φλ» δίλνληάο ηνπ έλαλ νξηζκφ, ηνλ 

νπνίν ζε δεχηεξν ρξφλν αλαηξεί γηα λα πξνρσξήζεη ζηνλ επφκελν. Με ηελ πξψηε 

ζέζε ηνπ ξήηνξα «Οὐθ εἶλαί θεζηλ νὐδέλ» θαηαιαβαίλνπκε φηη ν Γνξγίαο αζρνιείηαη 

κε ηα πξάγκαηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα «φληα» θαη φρη κε ην «φλ» Αλαθέξεη επίζεο, 

φηη αλ ην «φλ» ζεκαίλεη πξάγκα πνπ είλαη, ηφηε πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε αλ έρνπκε 
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γλψζε απηνχ ηνπ πξάγκαηνο. Γηα λα γλσξίζνπκε φκσο έλα πξάγκα πξέπεη απηφ λα 

ππάξρεη. Ση φκσο ππάξρεη θαη ηη δελ ππάξρεη; Ο Γνξγίαο ζην εξψηεκα απηφ απαληά 

φηη είλαη αδχλαην γηα θάηη είηε λα είλαη είηε λα κελ είλαη, «ἐλ ᾗ ιέγεη ὅηη νὐθ ἔζηηλ νὔηε 

εἶλαη νὔηε κὴ εἶλαη». Αθνχ ιέκε ην «κε ὁλ» δελ είλαη, φηη θάηη δελ είλαη, απφ εθείλε ηε 

ζηηγκή ιέκε φηη ην «κε όλ» ππάξρεη, «Εἰ κὲλ γὰξ ηὸ κὴ εἶλαη ἔζηη κὴ εἶλαη, νὐδὲλ ἂλ 

ἧηηνλ, ηὸ κὴ ὂλ ηνῦ ὄληνο εἴε. Σό ηε γὰξ κὴ ὄλ ἐζηη κὴ ὄλ, θαὶ ηὸ ὂλ, ὥζηε νὐδὲλ κᾶιινλ 

ἢ εἶλαη ἢ νὐθ εἶλαη ηὰ πξάγκαηα» (παξ. 4). Απηφ πνπ είλαη, είλαη θαη δελ είλαη. ζν 

ππάξρεη θάηη, άιιν ηφζν δελ ππάξρεη, «Εἰ γὰξ ηό ηε κὴ ὄλ ἐζηη θαὶ ηὸ ὂλ ὄλ ἐζηηλ…θαὶ 

ηὸ ὂλ κὴ εἶλαη». (παξ. 6) Ο Γνξγίαο επηζεκαίλεη φηη φζν ππάξρεη ην «ὀλ» άιιν ηφζν 

ππάξρεη θαη ην «κε ὀλ», «Καὶ γὰξ ηὰ ὄληα θαὶ ηὰ κὴ ὄληα ἐζηίλ» (παξ. 6).
169

 

 Ζ δεχηεξε ζέζε ηνπ ξήηνξα αθνξά ηελ γλψζε θαη ηλ αιήζεηα «εἰ δ' ἔζηηλ, 

ἄγλσζηνλ εἶλαη». Ο Γνξγίαο ζε απηφ ην ζεκείν ξσηά θαηά πφζν ηα αληηθείκελα ηεο 

ζθέςεο είλαη «ὀληα» ή φρη «άπαληα δεΐλ γαξ θξνλνύκελα είλαη,  θαὶ ηὸ κε ὅλ, εηζηεξ 

κὴ ἔζηη, κεδὲ θξνλεηζζαη» (παξ. 18). Σν πξφβιεκα πνπ ζέηεη ν Γνξγίαο είλαη 

ζπγρξφλσο θαη ην πξφβιεκα ηνπ θαληαζηηθνχ ζε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθφ. Δίλαη κε 

άιια ιφγηα, ην πξφβιεκα ηνπ θξηηεξίνπ ηεο αιήζεηαο σο πξνο ηελ παξάζηαζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πηζηεχεη φηη, είηε είλαη «ὀληα» ηα αληηθείκελα ηεο ζθέςεο 

είηε δελ είλαη, ε αιήζεηα είλαη αλχπαξθηε «πνηα δε ηἀιεζε ἀδεινλ. ψζηε εη έζηίλ, 

 εκίλ γ’ ἀγλσζη’ ἀλ εἰλαη ηα πξάγκαηα» (παξ. 20). Γελ αλαηξεί ηελ χπαξμή ηεο, αιιά 

δηαπηζηψλεη ηελ αδπλακία καο λα ηελ ππνδείμνπκε. Γηα λα απνδείμεη ηηο παξαπάλσ 

απφςεηο ρξεζηκνπνηεί ηα παξαδείγκαηα ηεο θχιιαο θαη ηεο Υάξπβδεο θαη ησλ 

αξκάησλ πνπ ζπλαγσλίδνληαη ζηε Θάιαζζα.
170

 

 Ζ Σξίηε ζέζε ηνπ Γνξγία ε νπνία είλαη θαη ε πην ζπνπδαία δηεξσηάηαη αλ 

είλαη δπλαηφλ λα κεηαδνζεί ε πξαγκαηηθφηεηα απφ ηνλ έλαλ ζηνλ άιινλ, «πσο ἀλ ηηο 

δειώζεηελ ἀιισ», έζησ θαη αλ απηή καο είλαη πιένλ γλσζηή «εἰ δε θαη ηα γλσζηά, 

πσο ἀλ ηηο θεζί, ηνύην εἰπνη ιόγσ». Ο Γνξγίαο αλαθέξεη πσο απηφ είλαη αδχλαηνλ 

γηαηί κε ηα ιφγηα κπνξνχκε κφλν λα κηιήζνπκε θαη λα κεηαθέξνπκε ηελ γλψζε, «θαη 

ιέγεη ὀ ιέγσλ, ἀιι’ νὐ ρξώκα νὐδέ πξάγκα». Ο ιφγνο δελ έρεη θακία ηζρχ. πσο δελ 

κπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε ζε έλαλ εθ γελεηήο ηπθιφ απηά πνπ βιέπνπκε, έηζη δελ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε γλσζηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηνλ ιφγν. Παξφκνηα ζπκβαίλεη 

θαη κε ηελ λφεζε, δελ βιέπνπκε ηα ρξψκαηα νχηε αθνχκε ηνπο ήρνπο, «ὀ νὐλ ηηο κε 
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ἐλλνεί… αιι’ ἀθνύεηλ»(παξ. 22). Ο ξήηνξαο κε ηελ θξάζε «ν ιφγνο είλαη ιφγνο» θαη 

ην «πξάγκα είλαη πξάγκα» ζέηεη ην πξφβιεκα ηεο ζρέζεο ηεο ιέμεο κε ην 

αληηθείκελν. Δίλαη ζπλέπεηα ηεο δηαθξίζεσο αλάκεζα ζηελ αηζζεηή αληίιεςε θαη ηελ 

λφεζε. Ο Γνξγίαο δελ ιέγεη φηη δελ κπνξνχκε λα κεηαδψζνπκε ηνπο ιφγνπο. Οη ιφγνη 

κεηαδίδνληαη. Δθείλν πνπ δελ κεηαδίδεηαη είλαη ην πξάγκα. Ο ζπιινγηζκφο ηνπ 

Γνξγία αγγίδεη εθείλν ην βάζνο πνπ ηνπ πξνζδίδεη γλήζηα θηινζνθηθή δηάζηαζε.
171

 ε 

απηφ ην έξγν ππνβαζκίδεη ηελ αμία ηνπ ιφγνπ, δειψλνληαο φηη ε δχλακε ηνπ δελ είλαη 

δα θαη ηφζν κεγάιε, ελ αληηζέζεη κε ηα πξνεγνχκελα έξγα, φπνπ εθζεηάδεη ηνλ ιφγν. 

ηελ παξ. 26 «νὕησο νύλ εἶ ἐζηί …ηαπηόλ ελλνεη» εμεγεί φηη ε αδπλακία ηνπ ιφγνπ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζην λα κεηαδίδεη πξάγκαηα θαη φρη ιφγνπο, απνθαζηζηψληαο έηζη 

ηε θήκε πνπ ηνλ ζέιεη «δπλάζηε». Με άιια ιφγηα ε αδπλακία ηνπ ιφγνπ είλαη ε 

δχλακή ηνπ. 

 Ζ πξαγκαηεία «Πεξί ηνπ κε φληνο» είλαη επεξεαζκέλε απφ ηε κεζνδνινγία 

ηνπ Εήλσλα θαη ηεο ρνιήο ησλ Διεαηψλ. Ο Γνξγίαο ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά απφ 

δηάθνξνπο ππνζεηηθνχο ζπιινγηζκνχο, επηρεηξήκαηα θαζψο θαη εχζηνρα επηιεγκέλεο 

εξσηήζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηάιεμε ηνπ έξγνπ, δειαδή ζηελ αλαίξεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10: Ο ΠΛΑΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΣΖ ΡΖΣΟΡΗΚΖ ΣΟΝ 

ΓΟΡΓΗΑ 

 

 Ο Πιάησλ ρηππάεη ηε ξεηνξηθή ζην κέηξν πνπ απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ηκήκα ηεο ζνθηζηηθήο. Οη ξεηνξηθέο επηηπρίεο ησλ γλσζηψλ ζνθηζηψλ, νη ππεξεζίεο 

πνπ νη πφιεηο ηνπο δεηνχλ, ηα ζεβαζηά πνζά πνπ θεξδίδνπλ κε ηε δηδαζθαιία ηνπο, 

φια δείρλνπλ ηε κεγάιε εθηίκεζε πνπ έρνπλ νη Έιιελεο γηα ηελ ηέρλε ηνπ ιφγνπ θαη 

γηα ηελ ηέρλε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ «θαιψο νκηιείλ». Κξηηήξην ηνπ ζηαζεξφ ήηαλ ε 

γλψζε ηεο αιήζεηαο θαη ε ζπκκεηνρή θάζε ηέρλεο, άξα θαη ηεο ξεηνξηθήο, ζηελ 

αιήζεηα. 

 Ο Πιάησλ επηζθνπεί ηε ξεηνξηθή, πνπ πηνζεηείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ηηο 

ζπλειεχζεηο σο πξνο ηελ πνιηηηθή θαη εζηθή ηεο αμία θαη ηελ θαηαγγέιιεη ζην 

ζνθηζηή Γνξγία, σο ηέρλε ςεπδνχο θαη ηεο απάηεο, νιέζξηα γηα ηηο πνιηηείεο θαη ηα 
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άηνκα. Ο Γνξγίαο ζεσξήζεθε σο ν θαηεμνρήλ ιεθηηθφο αθξνβάηεο θαη δάζθαινο ηεο 

απάηεο ζε βαζκφ κάιηζηα πνπ ε ζνθηζηηθή ηαπηίζηεθε κε ηε ζνθηζηεία.
172

 

 ην ρσξίν 448d-449a, ν Πιάησλ δεηά απφ ηνλ Γνξγία λα νλνκάζεη ηελ ηέρλε 

ηνπ. Πνιινί κειεηεηέο πηζηεχνπλ φηη ν Γνξγίαο είλαη έλα απφ ηα πξψηα ζπγγξάκκαηα 

πνπ εκθαλίδεηαη ε ιέμε ξεηνξηθή θαη ζεσξνχλ ηνλ Πιάησλα λα ηελ επηλνεί γηα λα 

ζηηγκαηίζεη ην έξγν ησλ πξνγελέζηεξσλ. Ο Γνξγίαο φκσο επηκέλεη ζηε ξεηνξηθή σο 

επηζηεκνληθφ θαηλφκελν θαη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζε έλα επξχ παλφξακα 

επαγγεικάησλ θαη ηερλψλ. 

 Ο Πιάησλ άξρηζε ηνλ αγψλα ελαληίνλ ηεο ξεηνξηθήο πξνζπαζψληαο λα ηελ 

νξίζεη (449d). O Γνξγίαο ππνζηεξίδεη φηη ε ξεηνξηθή είλαη νπδέηεξε ηέρλε θαη φηη ε 

ρξήζε ηεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξήζηε ηεο. Ο σθξάηεο ζηε ζπλέρεηα ππνζηεξίδεη φηη 

ηέρλε ρσξίο θάπνην ζηφρν θαη αληηθείκελν δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη. Ο ξήηνξαο έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα πείζεη αιιά ηη είλαη δίθαην θαη ηη άδηθν δε γλσξίδεη. Ζ πεηζψ είλαη 

ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ξεηνξηθήο. Δπνκέλσο ε ξεηνξηθή πείζεη (455a), απνθεχγεη 

φκσο ηελ έθθξαζε ηεο αιήζεηαο θαη κεηαρεηξίδεηαη απαξάδεθηα επηρεηξήκαηα, φπσο 

γίλεηαη θαη ζηα δηθαζηήξηα. 

 Ο Γνξγίαο εθθξάδεη κ’ έλαλ άιινλ ηξφπν ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ξεηνξηθήο ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ζνθηζηψλ. Ο σθξάηεο απεπζπλφκελνο ζηνλ Γνξγία θαη ηνλ 

Πψιν, ππελζπκίδεη ζε πνην ζεκείν ξεηνξηθή θαη ζνθηζηηθή ζπγγελεχνπλ: «εζέισ ζνη 

εηπείλ… νὔηε νἱ ἄιινη ἄλζξσπνη ηνύηνηο» (465b7- c7). H ίδηα ηδέα μαλαπαξνπζηάδεηαη 

ζην ηέινο ηνπ δηαιφγνπ, φηαλ ν ζπγγξαθέαο απηή ηελ θνξά πξνζπαζεί λα αλαδείμεη, 

ζε πείζκα ηεο παζίγλσζηεο ζχγρπζεο πνπ εγθαζίζηαηαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ηελ 

αλσηεξφηεηα ηεο ηέρλεο ησλ ζνθηζηψλ έλαληη απηήο ησλ ξεηφξσλ.
173

 Ζ ξεηνξηθή 

επνκέλσο δελ έρεη ζαθέο αληηθείκελν, αιιά ηερλάζκαηα παξαπιαλεηηθά θαη δελ 

αθνινπζεί ηελ αιήζεηα, άξα δελ είλαη θαη ηέρλε. (462c) 

 Αζθαιψο δελ πξέπεη λα θηάζνπκε ζην ζεκείν λα ηαπηίζνπκε ηε ζνθηζηηθή κε 

ηε ξεηνξηθή, φπσο δε είδακε πξνεγνπκέλσο ζην ηέινο ηνπ Γνξγία, ν Πιάησλ 

αξλείηαη λα δερζεί ηελ ηαπηφηεηα ησλ δχν απηψλ ηερληθψλ θαη παίξλεη ηηο απνζηάζεηο 

ηνπ.
174

 Ζ θξηηηθή ηνπ Πιάησλα ζηνλ Γνξγία εζηηάδεη ζηελ ηδέα φηη, αθξηβψο ν 
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εκπεηξηθφο ξήηνξαο πεξηνξίδεηαη ζηελ θνιαθεία (462d), επεηδή δελ έρεη γλψζε ησλ 

αξρψλ πνπ ζα έπξεπε.
175

 

 Ο Πιάησλ, άξα, ζεσξεί φηη ε ξεηνξηθή απνβιέπεη κφλν ζηελ πεηζψ. Ο πην 

ζσζηφο ηξφπνο πνπ επηδηψθεη ηελ πεηζψ ζα ήηαλ, αλ ζηεξηδφηαλ ζην εἰδέλαη. 

Τπάξρνπλ δχν είδε πεηζνχο, ε πηζηεπηηθή πνπ δεκηνπξγεί πεπνηζήζεηο ρσξίο γλψζε 

θαη ε δηδαζθαιηθή πνπ παξάγεη επηζηήκε. Ζ ξεηνξηθή αλήθεη ζηελ πηζηεπηηθή (458c-

459a). Δπίζεο πηζηεχεη φηη ε ξεηνξηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα λα 

ππεξαζπίζεη ηνλ έλνρν, δηφηη ν αζψνο δελ έρεη αλάγθε απφ ππεξάζπηζε, νχηε θαη απφ 

ξεηνξηθή. Σνλ ξήηνξα δελ ηνλ απαζρνιεί αλ ν ιφγνο είλαη αιεζέο ή ςεπδέο, αιιά 

απηφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη είλαη ε πεηζηηθφηεηα ηεο κνξθήο πνπ παίξλεη ν ιφγνο.
176

 

 Οη Αζελαίνη, φπσο ζεκεηψλεη ν Pernot
177

, δελ πηνζέηεζαλ απιψο θαη δελ 

επεμεξγάζηεθαλ ζεσξεηηθψο ηε ξεηνξηθή, αιιά ηεο άζθεζαλ θξηηηθή. Απηφ δελ 

εθπιήζζεη, εάλ αλαγλσξίζνπκε σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο ζθέςεο, θαη 

εηδηθφηεξα ηεο αζελατθήο ζθέςεο ηεο πεξηφδνπ απηήο, ην γεγνλφο φηη δελ αξθείηαη 

ζηελ πξαθηηθή πιεπξά ησλ πξαγκάησλ, αιιά ζηε ζπγθξφηεζε πξνβιεκαηηθήο 

ζηεξηδφκελεο ζ’ απηά θαη ζηελ ππαγσγή ηνπο ζε ζπδήηεζε. Δίηε επξφθεηην γηα 

πνιηηηθή, θηινζνθία, κπζνινγία, νη Έιιελεο πξνψζεζαλ λέεο αληηιήςεηο, λέα 

ζπζηήκαηα θαη έζεζαλ επί ηάπεηνο απηέο ηηο αληηιήςεηο θαη απηά ηα ζπζηήκαηα, 

αλαιχνληαο εγγελή πξνβιήκαηα. Σν πξφβιεκα ηεο ξεηνξηθήο θαιχπηεη ζε ηειηθή 

αλάιπζε ην πξφβιεκα ηνπ ζθνπνχ ηνπ βίνπ (500c) «ὅληηλα ηξόπνλ ρξὴ δῆλ». Σέινο ε 

ξεηνξηθή δελ νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο ςπρήο, επνκέλσο δελ σζεί ην βέιηηζην θαη δελ 

ελδηαθέξεηαη γηα ζέκαηα αξεηήο θαη δηθαηνζχλεο. 

 Άιισζηε ε πιαησληθή θξηηηθή ηεο ξεηνξηθήο ππνθξχπηεη κηα πνιηηηθή 

πιεπξά. Ωο αληίπαινο ηεο δεκνθξαηίαο, ν Πιάησλ δελ κπνξεί παξά λα θαηαγγείιεη ηε 

ξεηνξηθή ηέρλε, πνπ ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο κεραληζκνχο απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο. Ο 

Πιάησλ ηέινο είρε θαη πξνζσπηθνχο ιφγνπο λα αληηπαξαηίζεηαη ζζελαξψο ζηε 

ξεηνξηθή, δηφηη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δίθεο ν δάζθαινο ηνπ σθξάηε θαηαδηθάζηεθε 

εηο ζάλαηνλ απφ ιατθφ δηθαζηήξην. Ο σθξάηεο ππεξαζπίζηεθε κελ ηνλ εαπηφ ηνπ, 

αιιά δελ έπεηζε ηνπο θξηηέο: ν Πιάησλ ζεσξεί φηη ε έθβαζε απηή εμεπηέιηζε ηνπο 

θξηηέο, φρη ηνλ σθξάηε. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Απφ ηα παξαπάλσ θεθάιαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη απφ ηελ αλαζθφπεζε 

ηφζν ηεο ειιεληθήο φζν θαη ηεο μέλεο βηβιηνγξαθίαο- αξζνγξαθίαο, ν Γνξγίαο ν 

ζνθηζηήο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

 Ζ ξεηνξηθή εθιακβάλεηαη σο πεγή ειεπζεξίαο γηα ηα θνηλσληθά ππνθείκελα, 

αιιά παξάιιεια θαη πεγή δηαθπβέξλεζεο έλαληη ησλ άιισλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ειεπζεξία ζεσξείηαη σο έλα είδνο δχλακεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νκηιεηή λα πείζεη ηνπο άιινπο λα αζπάδνληαη ηηο απφςεηο ηνπ. χκθσλα κε ηνλ 

Γνξγία, ε ξεηνξηθή έρεη πξνηξεπηηθφ ραξαθηήξα αλαθνξηθά κε έλλνηεο πνπ έρνπλ 

ελζηαιαρζεί ζηελ θνηλσλία, φπσο ε δηθαηνζχλε θαη ε αδηθία. Έηζη, ν πξνηξεπηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο ξεηνξηθήο είλαη απιά ε δεκηνπξγία εληππψζεσλ θαη ζηάζεσλ ζην 

αθξναηήξην θαη φρη ε αλαθάιπςε ηεο γλψζεο. 

 Γεληθά ζηνλ Γνξγία, ε δχλακε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο πεηζνχο θαίλεηαη λα 

ππνρσξεί, φκσο ζην «Διέλεο Δγθψκηνλ» θαη ζηελ «Τπέξ Παιακήδνπο Απνινγία», ν 

ιφγνο παξνπζηάδεηαη σο κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή πνπ δηακνξθψλεη θαη θαζνξίδεη ηελ 

πνξεία ηεο αλζξψπηλεο δσήο. ην «Διέλεο Δγθψκηνλ», ν Γνξγίαο αλαιακβάλεη λα 

απνδείμεη φηη ε Διέλε δελ επζχλεηαη πνπ αθνινχζεζε ηνλ Πάξε, φπνηνο θαη αλ ήηαλ ν 

ιφγνο. Απαξηζκνχληαη θάπνηνη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί 

ε επζχλε γηα ηελ απφθαζή ηεο θαη απηνί είλαη: νη ζενί θαη ε ηχρε, ε βία, ν πεηζηηθφο 

ιφγνο θαη ν έξσηαο. Αθνχ έρεη εμεηάζεη απηνχο ηνπο παξάγνληεο, θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη θαη ζηηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο έρνπκε λα θάλνπκε κε δπλάκεηο πνιχ 

πην ηζρπξέο απφ ηε ζέιεζε ελφο αλζξψπνπ. Ο αξηζηνηερληθφο ιφγνο «Τπέξ 

Παιακήδνπο απνινγία» αλαθέξεηαη ζηελ θαηεγνξία απφ θζφλν ηνπ Οδπζζέα γηα 

έλαλ άλζξσπν ζνθφ θαη επεξγέηε. Απέθηεζε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηαηί κηα πιεηάδα 

κειεηεηψλ κέρξη ηηο κέξεο καο αζρνιήζεθε επηζηακέλα κε ηε ζχγθξηζή ηνπ κε ηελ 

Απνινγία ηνπ σθξάηνπο ηνπ Πιάησλα απφ ηελ νπνία αληιεί αξθεηά ζηνηρεία. 

Δπίζεο ηα γνξγίεηα ζρήκαηα, ε ρξήζε ησλ ιεθηηθψλ ζρεκάησλ θαη ηερλαζκάησλ έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο εληζρχνπλ ή αλαηξέπνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπ αθξναηεξίνπ. 

 ηνλ Γνξγία ηνπ Πιάησλα, ζπλαληάκε δηάθνξεο έλλνηεο φπσο είλαη ε θχζε, ε 

ξεηνξηθή, ε πεηζψ, δηθαηνζχλε, αγαζφ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε αληηπαξάζεζε κεηαμχ 

ηνπ σθξάηε- Καιιηθιή πνπ αληηκεησπίδεη ην δίθαην σο βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ έρεη ηελ δχλακε λα ειέγρεη ηνπο πην αδχλακνπο. πκπεξαζκαηηθά, νη 
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απφςεηο ηνπ Πιάησλα, φπσο θαίλνληαη ζηνλ Γνξγία, δηαθαηέρνληαη απφ νπηνπηθή 

ρξνηά , εθφζνλ ν θαζέλαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη λα πξάηηεη κε γλψκνλα 

ηελ εζηθή γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο πφιεο. Έηζη βειηηψλεηαη ε 

πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ. 

 Αθφκα, νη ξεηνξηθέο ηνπ επηδείμεηο ζπκππθλψλνληαη ζηελ αληίιεςε φηη ην 

«φλ δελ ππάξρεη αιιά θαη αλ ππνηεζεί φηη ππάξρεη, δελ είλαη δπλαηφλ λα γλσζζεί. 

Αιιά θαη αλ ππνζέζνπκε φηη ηειηθά κπνξεί λα γλσζζεί, δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί, 

δηφηη ε κεηάδνζε απφ άιινλ άλζξσπν γίλεηαη κε ην ιφγν, δειαδή κε ιεθηηθά 

πξάγκαηα θαη φρη κε ην ίδην ην πξάγκα». Ο Γνξγίαο επνκέλσο ηνικά λα απνξξίςεη ηε 

ζεκειηψδε αιήζεηα γηα ην λ, γη’ απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο πξαγκαηηθφο ζνθηζηήο, 

θάηη ην νπνίν θαίλεηαη απφ ηα έξγα ηνπ. 

 Σέινο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν Γνξγίαο είλαη έλαο αζπλήζηζηνο 

ζνθηζηήο, ν νπνίνο παίδεη κε ηνλ ιφγν θαη πξνζπαζεί λα πινπνηήζεη ηηο πεπνηζήζεηο 

ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. χκθσλα κ’απηφλ, ν ζθνπφο ηνπ αλζξψπνπ δελ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ γλψζε αιιά ζηελ ίδηα ηελ δσή. εκαληηθφ εξγαιείν ηνπ είλαη ν 

ιφγνο. Ο ίδηνο πίζηεπε φηη είρε θαζήθνλ λα θάλεη ηνπο λένπο ηθαλνχο ξήηνξεο γηαηί 

ζεσξνχζε ηελ ηέρλε ηεο πεηζνχο σο ην χςηζην αγαζφ. 
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