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Πξφινγνο 

 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο εζηθνπνιηηηθέο ζθέςεηο ηνπ 

Ζξαθιείηνπ θαη ηνπ Πξσηαγφξα, θαη ζα παξαθνινπζήζνπκε νξηζκέλα απφ ηα 

ζεκειηψδε εξσηήκαηα πνπ έζεζε ε ζθέςε ηνπο θαη εμαθνινπζνχλ λα θηλεηνπνηνχλ ηε 

ζχγρξνλε ζθέςε. Αθνξκή απνηειεί ε πιαησληθή θξηηηθή πνπ ηνπο εληάζζεη 

ζπιιήβδελ ζηελ ρνξεία ησλ ξεφλησλ ζηνπο δηαιφγνπο Θεαίηεην θαη Κξαηχιν. Παξά 

ηελ πιαησληθή δφμα, ε εξγαζία καο ζα πξνζπαζήζεη λα αλαδείμεη ηηο ζεκαληηθέο 

εζηθέο θαη πνιηηηθέο εληάζεηο/απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ δχν θηινζφθσλ.Ζ εξγαζία καο 

ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηα κέξε. ην πξψην ζα εμεηαζηεί ε ζθέςε ηνπ Ζξαθιείηνπ ελψ 

ζην δεχηεξν εθείλε ηνπ Πξσηαγφξα. 

  ην πξψην θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο ζα αζρνιεζνχκε κε ην επηζηεκνινγηθφ 

κέξνο ηεο ζθέςεο ηνπ Δθέζηνπ, θαζψο επίζεο κε ηελ δξηκεία θξηηηθή θαη εληέιεη 

απφξξηςε ηεο πξφηεξεο θηινζνθηθνπνηεηηθήο ηνπ παξάδνζεο.  

  ην δεχηεξν θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά θαη φζν  ην 

δπλαηφλ ελαξγέζηεξα ηηο νληνινγηθέο βάζεηο ηεο ζθέςεο ηνπ.  

  ην ηξίην θεθάιαην, πνπ ζα απνηειέζεη ην θπξίσο ηκήκα ηνπ πξσηνπ κεξνπο, ζα 

εμεηάζνπκε αλαιπηηθά ηηο εζηθνπνιηηηθέο ζπλεπαγσγέο ηεο νληνινγίαο ηνπ πνπ 

λνκηκνπνηνχλ αλάινγεο θνηλσληθνπνιηηηθεο επηινγέο.   

  ην πξψην θεθάιαην ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ζα ηρλειαηήζνπκε ηελ πξσηαγφξεηα 

επηζηεκνινγία κέζα απφ ηελ πιαησληθή δηεξκήλεπζε φπσο απηή εγγξάθεηαη ζηελ 

γλσζηνζεσξεηα ηνπ δηάινγνπ Θεαίηδημξ.  

  Έπεηηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην, ζα αζρνιεζνχκε κε ηνλ πξσηαγφξεην κχζν πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ δηάινγν Πξσηαγφξα. Δλ ζπλερεία ζα παξνπζηαζηεί ε αμία πνπ 

δίδεη ν Πξσηαγφξαο ζηε δηδαρή σο κέζν δηακφξθσζεο ηνπ αηφκνπ, θαζψο επίζεο, 

θαη ν ξφινο ηεο ηηκσξίαο πνπ ζπλεπηθνπξεί ζηελ πξαγκάησζε απηή.  

  ην επφκελν θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ελδειερψο ηελ αηδψ θαη ηελ επβνπιία σο ηηο 

θχξηεο ελλνηνινγηθέο βάζεηο δφκεζεο ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο ηνπ ζθέςεο. ην 

ηειεπηαίν κέξνο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. Δπηκέξνπο 

δήηεκα πνπ ζα αλαδερζεί απνηειεί ε παξαθνινχζεζε  ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

δχν ζηνραζηέο εξκελεχνπλ θαη πξνζιακβάλνπλ ηελ νκεξηθή εξσηθή παξάδνζε θαη 

θαηά πφζν κεηαζρεκαηίδνπλ ην εζηθφ πεξηερφκελφ ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

χληνκα βηνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

Ο Ζξάθιεηηνο γελλήζεθε ζηελ Έθεζν πηζαλφηαηα ην 540 π.Υ θαη πέζαλε γχξσ ην 480 

π.Υ. Ζ πεξίνδνο απηή ζπκπίπηεη κε ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο πεξζηθήο επηθπξηαξρίαο 

ζηελ γελέζιηα πφιε ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ θηινζφθνπ, νλνκαδφκελνο Βιφζσλαο ή 

Ζξάθσληαο, αλήθε ζηελ βαζηιηθή νηθνγέλεηα ηνπ Αλδξφθινπ, νηθηζηή ηεο Δθέζζνπ 

θαη θαηά ηελ παξάδνζε γηφο ηνπ κπζηθνχ βαζηιηά ηεο Αζήλαο Κφδξνπ. Λίγα ρξφληα 

πξηλ απφ ηελ γέλλεζε ηνπ Ζξαθιείηνπ ε θιεξνλνκηθή κνλαξρία ζηελ πφιε ηεο 

Δθέζνπ είρε θηάζεη ζην ηέινο ηεο, θαηά ζπλέπεηα ζηνπο απνγφλνπο ηνπ Αλδξφθινπ 

λα έρεη απνκείλεη κφλν ν βαζηιηθφο ηίηινο, θαζψο θαη θάπνηα θνηλσληθνιαηξεπηηθά 

πξνλφκηα. Απηή ε αξηζηνθξαηηθή θαηαβνιή ηνπ Ζξαθιείηνπ δηαηξέρεη εκθαλψο θαη 

κπνξεί λα ηρλειαηεζεί ζηηο εζηθνπνιηηηθέο ηνπ ζέζεηο. Σα δηάθνξα δηαζσζέληα 

πεξηζηαηηθά ηνπ βίνπ ηνπ πεξηζζφηεξν πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο αιιεγνξηθέο 

κεηαπιάζεηο θαη παξσδίεο ηεο θπζηθήο θνζκνινγίαο ηνπ παξά σο αιεζή ζπκβάληα
1
.  

 

Ο Πξσηαγφξαο (490 π.Υ.– 420 π.Υ.), απφ ηα Άβδεξα ηεο Θξάθεο, ήηαλ ζεκαληηθφο 

θηιφζνθνο ηεο αξραηφηεηαο. Τπήξμε θνξπθαίνο κεηαμχ ησλ ζνθηζηψλ θαη ν ηδξπηήο 

ηεο ζνθηζηηθήο θίλεζεο. Ωο δάζθαινο ηαμίδεςε ζε πνιιέο ειιεληθέο πφιεηο. 

Δπηζθέθηεθε ζπρλά ηελ Αζήλα φπνπ ζπλδέζεθε κε θηιία κε ηνλ Πεξηθιή θαη άιινπο 

επηθαλείο Αζελαίνπο. Αλαθέξεηαη πσο ν Πεξηθιήο ηνπ αλέζεζε λα γξάςεη ηνπο 

λφκνπο γηα ηνπο Θνχξηνπο, ηεο αζελατθήο απνηθίαο ζηελ Κάησ Ηηαιία πνπ ηδξχζεθε 

ην 444 π.Υ. ζηε ζέζε ηεο χβαξεο. Ζ αξραηφηεηα γλψξηδε πνιιά ζπγγξάκκαηα ηνπ 

Πξσηαγφξα, φπσο ηα ` Ἀθήεεζα ἤ ηαηαααθθυκηεξ`, `Ἀκηζθμβίεξ`, `Πενί ηῆξ ἐκ ἀνπή 

ηαηαζηάζεςξ`, `Πενί Θεχκ`, `Μέβαξ θυβμξ`, `Πενί ημῦ ὄκημξ` θ.α. Απφ απηά φια, 

φκσο, κφλν ειάρηζηα απνζπάζκαηα ηνπο δηαζψζεθαλ.
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Πξβι. Πνμζςηναηζημί (επ. Δπάγγεινο Ρνχζζνο), η. Β΄, ηηγκή, Αζήλα 2000, ζ. 26-28. 

2
 πξβι. Guthrie, W.K.C, Οζ μθζζηέξ, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1998, ζ. 319-328 θαη  Η Ανπαία μθζζηζηή, (επ. 

Ν.Μ.θνπηεξφπνπινο), Γλψζε, Αζήλα 1998 (2ε έθδνζε)ζ. 32-94 
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ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ 

 

«Πυθειμξ πάκηςκ ιὲκ παηήν ἐζηζ, πάκηςκ δὲ ααζζθεφξ, ηαὶ ημὺξ ιὲκ εεμὺξ  

ἔδεζλε ημὺξ δὲ ἀκενχπμοξ, ημὺξ ιὲκ δμφθμοξ ἐπμίδζε ημὺξ δὲ ἐθεοεένμοξ.»
3
 

«ἦεμξ ἀκενχπςζ δαίιςκ.»4
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

Δπηζηεκνινγία- Γλσζηαθνο αγψλαο 

 

 

   Ζ ζπλνπηηθή εμέηαζε ησλ εξαθιείηεησλ γλσζηνινγηθψλ θαη επηζηεκνινγηθψλ 

δεηεκάησλ απφ ηα νπνία ζα εθθηλήζεη ε παξνχζα κειέηε, δελ απνηειεί ηελ βαζηθή 

ζθνπνζεζία ηεο, αιιά γλψκνλαο ηίζεηαη ε ζρέζε ηνπο κε ην εζηθνπνιηηηθφ κέξνο ηεο 

ζθέςεο ηνπ. Οπζηαζηηθά ζα απνηειέζνπλ αθελφο ηνλ πξνζάιακν ηεο νκαιήο 

κεηάβαζεο ησλ νληνινγηθψλ βάζεσλ ζηηο νπνίεο εδξάδεη ν Δθέζζηνο ηηο 

εζηθνπνιηηηθέο ηνπ πξνηάζεηο, αθεηέξνπ, κέζσ ηεο εμέηαζεο απηήο, ζα δηαθαλεί φηη 

δηαπλένληαη απφ ηηο (ίδηεο) αξρέο πνπ ζεκειηψλνπλ. 

Σν γλσζηνινγηθφ πεδίν νησλεί ην αγσληζηηθφ ηδεψδεο, ηελ κεηάζεζε ηεο επζχλεο ζην 

άηνκν, θαη ηελ θαζνιηθή δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ ζηελ επίηεπμε ηεο γλψζεο θ.α. 

«ὅζςκ ὄρζξ ἀημὴ ιάεδζζξ, ηαῦηα ἐβὼ πνμηζιές.»
5
(All that can be seen, heard and 

perceived, that‘s what I prefer.) 

«ὀθεαθιμὶ βὰν ηῶκ ὤηςκ ἀηνζαέζηενμζ ιάνηονεξ.»
6
(Eyes are more trustworthy 

witnesses than ears.) 

«ηαημὶ ιάνηονεξ ἀκενχπμζζζκ ὀθεαθιμὶ ηαὶ ὦηα ααναάνμοξ ροπὰξ ἐπυκηςκ.»
7
(Eyes 

and ears are bad witnesses for people if they have souls unintelligent like 

barbarians.) 

   Σα άλσζελ απνζπάζκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εξαθιείηεηαο 

επηζηεκνινγίαο. Ζ ζπζρεηηθή ηνπο αλάγλσζε απνθαιχπηεη ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο 

ζθέςεο ηνπ. Σν απφζπαζκα Lebedev 18/DK55 καο παξνπζηάδεη ηελ αηζζεηεξηαθή 

πξφζιεςε σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ αλαδήηεζε ηνπ αιεζνχο θαη κάιηζηα 

πξνθξίλεηαη απφ ηηο εηθαζίεο
8
 («ιὴ εἰηῆ πενὶ ηῶκ ιεβίζηςκ ζοιααθθχιεεα»

9 (Let us 

not conjecture at random about most important things). Ζ ιέμε υρζξ αληηζηνηρεί ζηελ 

αίζζεζε ηεο φξαζεο, ε νπνία θαηαιακβάλεη ηελ πξσηνθαζεδξία ζηελ αμηνινγηθή 

δηαβάζκηζε ησλ αηζζήζεσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Lebedev 13/DK 101a. Ζ 

                                                           
3
 Lebedev 32 /DK 53 (Polemos (War) is the «father and king of all beings»: some of them he appoints 

gods, others humans, and some of them he turns into slaves, others sets free.)Οιεο νη αγγιηθεο 

κεηαθξαζεηο ησλ εξαθιεηηεησλ απνζπαζκαησλ ζηελ παξνπζα κειεηε είλαη ηνπ A. Lebedev. 
4
 Lebedev 96/DK 119. (Man‘s moral character is his fortune.) 

5
 Lebedev 18/DK 55. 

6
 Lebedev 13/DK 101a. 

7
 Lebedev 19/DK 107. 

8
 Πξβι. Heraclitus, fragments a text and translation with commentary by T.M. Robinson, Toronto, 

1996. p. 119. 
9
 Lebedev 137/DK 47 
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πξνηίκεζε ζηελ φξαζε σο «αηνζαέζηενμξ ιάνηοναξ» εληάζζεηαη πηζαλφλ ζηα πιαίζηα 

ηεο ησληθήο ζζημνίδξ, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο ήηαλ ε απηνςία
10

. Δπίζεο, 

επηβεβαηψλεη ηνλ εχζηνρν ραξαθηεξηζκφ ηνπ αξραηνειιεληθνχ πνιηηηζκνχ σο 

«πμθζηζζιμφ ημο ιαηζμφ»
11

. Απερψληαο ηελ θξάζε ηνπ Καλδαχιε «ὦηα βὰν ηοβπάκεζ 

ἀκενχπμζζζ ἐυκηα ἀπζζηυηενα ὀθεαθιῶκ»
12

. 

   Ζ πιεζψξα νπηηθψλ παξαδεηγκάησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα εξαθιείηεηα 

απνζπάζκαηα επηβεβαηψλνπλ θαη επηθπξψλνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπ θηινζφθνπ γηα ηελ 

φξαζε. Έλα πιήζνο εηθνλνθιαζηηθψλ κεηαθνξψλ θαηαθιχδνπλ ηα απνζπάζκαηα. 

Μέζσ απηψλ επηρεηξείηαη ε δείμηο ( Βηηγθελζηάηλ), ε ππέξβαζε ησλ δπζθνιηψλ 

ξεκαηηθήο απφδνζεο ησλ εξαθιείηεησλ ζηνραζκψλ. Ζ ρξήζε αηζζεηηθψλ ζπκβφισλ 

φπσο θσηηά, ιχξα, πνηακφο, νδφο, αλαπαξηζηνχλ νπηηθά ηελ αιήζεηα – ιφγνο ζηελ 

νπνία ε αθνή κνηάδεη λα κελ αληαπνθξίλεηαη («ἀλφκεημζ ἀημφζακηεξ ηςθμῖζζκ 

ἐμίηαζζ· θάηζξ αὐημῖζζκ ιανηονεῖ πανευκηαξἀπεῖκαζ.»
13 Those who listen, but do not 

understand, are like deaf: it is about them the porverb says ―while being here they are 

away‖.). πλάκα θαηαθάζθεηαη ε αηζζεηεξηαθή πξφζιεςε σο αθεηήξην ζεκείν ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπ Λφγνπ. κσο ππάξρεη έλαο επηπιένλ ιφγνο ζηελ πξφθξηζε ηεο 

φξαζεο έλαληη ηεο αθνήο. Ζ θαρππνςία ηνπ έγθεηηαη ζην φηη ε αθνή είλαη πην 

επηξξεπήο θαη επηβαξχλεηαη απ‘ ηελ πιάλε θαζψο δέρεηαη ηηο καξηπξίεο ηεο 

παξάδνζεο, ηα ςεχδε ησλ πνηεηψλ θαη δεζκεχεηαη πην άκεζα απφ απηά
14

. Απηφ ην 

ζεκείν απνηειεί κείδνλαο ζεκαζίαο, φπσο ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ, θαζψο ην άηνκν 

νθείιεη λα αλαδεηήζεη κφλν ηνπ ηελ αιήζεηα, λα έξζεη ην ίδην ζε επαθή κε ηνλ Λφγν 

θαη φρη δηακεζνιαβεκέλα απ‘ ηνπο πνηεηέο θαη ηελ παξάδνζε.  

   Ζ αμηνπηζηία ησλ αηζζήζεσλ, φκσο σο κάξηπξεο ηίζεηαη ππφ αλαίξεζε θαζψο 

εμαξηψληαη απ‘ ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρήο. ην απφζπαζκα Lebedev 19/DK 107 

ππαηλίζζεηαη κηα ζρεηηθή ππέξβαζή ηνπο. Καζψο ην θξίζηκν ζηάδην ηεο γλσζηαθήο 

δηαδηθαζίαο έγθεηηαη ζηελ δηεξκήλεπζε ησλ αηζζεηεξηαθψλ δεδνκέλσλ απ‘ ηελ 

ςπρή/λνπ. Ζ ηξνπηθφηεηα ηεο γλσζηνινγηθήο κεζνδνινγίαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. Ζ θξππηφηεηα ηεο θχζεο («θφζζξ ηνφπηεζεαζ θζθεῖ.»15 

The nature of things tends to be hidden.), θαζψο θαη ε απνηίκεζε ηεο αθαλήο 

αξκνλίαο σο θαιχηεξεο («ἁνιμκίδ ἀθακὴξ θακενῆξ ηνείηηςκ.»
16

The invisible 

conjunction (harmony) is stronger /-superior/ than the visible one.) αηηηνινγνχλ ηελ 

αλεπάξθεηα ησλ αηζζεηεξηαθψλ νξγάλσλ σο κνλαδηθφ κέζν ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο 

γλψζεο. Σν νξαηφ/αηζζεηφ φκσο απνηειεί ζεκείν αθεηήξην θαη ζεκάδη γηα ηελ 

εθθάιπςε ηνπ αθαλνχο. Αλ εθιάβνπκε θαηά θπξηνιεμία ηελ ηπθιφηεηα ηνπ Οκήξνπ 

                                                           
10

 Καλ, Σζαξιο Υ., Η ηέπκδ ηαζ δ ζηέρδ ημο Ηναηθείημο, Δλάιηνο 2011, ζ. 154. 
11

 Πξβι. Charles Segal, Ο Έθθδκαξ άκενςπμξ, εεαηήξ ηαζ αηνμαηήξ, ζ. 426. ην Ο Έθθδκαξ άκενςπμξ, 

β έθδνζε, Αζήλα 1996  
12

«ηα αοηζά ζοιααζκεζ μζ άκενςπμζ κα πζζηεφμοκ θζβμηενμ απηα ιάηζα» ,Ηνμδυημο Ιζημνίαζ, ηφκνο 

πξψηνο, εηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρφιηα Γ.Ν. Μαξσλίηεο, Αζήλα 1964,ζ. 149. 
13

 Lebedev 9/ DK 34. 
14

 Πξβι. Αμειφο, Κψζηαο, Ο Ηνάηθεζημξ ηαζ δ θζθμζμθία ημο, Δμάληαο, Αζήλα 1976, ζ. 75, Βέηθνο, 

Θεφθηινο, Φφζδ ηαζ Κμζκςκία. Απυ ημκ Θαθή ςξ ημ ςηνάηδ, Αζήλα 1991, ζ. 95. 
15

 Lebedev 25/DK 123. 
16

 Lebedev 30/DK 54.  
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ζην απφζπαζκα Lebedev 20/DK 56
17

, αληηιακβαλφκαζηε φηη ε απψιεηα ηεο 

αηζζεηεξηαθήο πξφζιεςεο απνηξέπεη ηελ αληίιεςε ηνπ εκθαλνχο πνπ νδεγεί ζην 

αθαλέο
18

. Δηξήζζσ ελ παξφδσ φηη ε ζρέζε αηζζεηνχ θαη αθαλνχο δελ αληηζηνηρεί 

ζηελ παξκελίδεηα δηάθξηζε πξαγκαηηθνχ – θαηλνκεληθνχ, νχηε ζε έλα κεηαθπζηθφ 

πιαησληθφ δπηζκφ. Ο εξαθιείηεηνο θφζκνο δηαηεξεί ηελ εκκέλεηά ηνπ. Ζ ζρέζε είλαη 

πάληα κέξνο πξνο φινλ. Σν αθαλέο (αξκνλία/Λφγνο) δελ πθίζηαηαη ππεξβαηηθά παξά 

ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ δεκηνπξγεί ην απφζπαζκα Lebedev 139/DK108 «ὁηυζςκ 

θυβμοξ ἤημοζα, μὐδεὶξ ἀθζηκεῖηαζ ἐξ ημῦημ, ὥζηε βζκχζηεζκ ὅηζ ζμθυκ ἐζηζ πάκηςκ 

ηεπςνζζιέκμκ.»(Of all those whose logoi I have listened to, no one reaches to the 

point of recognizing that the Wise is /totally/ distinct from all.) Σν θξπκκέλν 

ηαπηίδεηαη κε ην φινλ, ην γεληθφ, ην θνηλφ. Ζ γλψζε ζπλεπψο πνπ πξνζθέξεηαη θαηά 

ηνλ Ζξάθιεηην είλαη εθείλε ηνπ πξαγκαηηθνχ σο φινλ
19

. Σν αηζζεηφ εδξεχεη 

πεξηνξηδφκελν εληφο ηνπ κεξηθνχ, ηνπ εηδηθνχ. Ζ πξνζθφιιεζε ζην κεξηθφ, φπσο νη 

θνηκψκελνη ζηελ ηδησηηθή ηνπο θξφλεζε δελ εμαζθαιίδεη γλψζε. Οη αηζζήζεηο δελ 

δχλαληαη λα ζεαζνχλ, λα αληηιεθζνχλ ην φινλ φκσο πξνζθνκίδνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα 

πνπ απαηηνχληαη ψζηε ε ςπρή λα ζπγθξνηήζεη ηε γλψζε θαη λα αλαρζεί ζε απηφ (ην 

φινλ). ηελ εξαθιείηεηα γλσζηνινγία επνκέλσο δελ ππάξρεη θαηαδίθε ησλ 

αηζζήζεσλ παξά ηελ πξνθαλή ηνπο ππνβάζκηζε. Γελ απνηεινχλ ηξνρνπέδε φπσο 

ζηελ παξκελίδεηα ζθέςε. Ο Ζξάθιεηηνο εκθαλίδεηαη λα πξνσζεί σο επηζηεκνινγηθή 

κεζνδνινγία ζηελ ζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο ηελ ζπλεξγαηηθφηεηα ησλ αηζζήζεσλ θαη 

ηεο ςπρήο. Σν δηαθχβεπκα ηίζεηαη ζην φηη ην άηνκν νθείιεη λα βξίζθεηαη ζε 

εηνηκφηεηα, ελ εγξεγφξζεη, ζε ζσκαηηθφ θαη ζε λνεηηθφ επίπεδν. 

   Ζ εξκελεία ηνπ έμηνπ ηνπ Δκπεηξηθνχ πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο αηζζήζεηο σο άινγεο
20

 

νμχλεη ζεκαληηθά ηελ δηάζηαζε λφεζεο – αίζζεζεο γεγνλφο πνπ δελ επηβεβαηψλεηαη 

ζηα εξαθιείηεηα απνζπάζκαηα. Γελ πθίζηαηαη δειαδή ε κεηαγελέζηεξε δηαηξεηηθή 

ππνζηαζηνπνίεζε ηνπ δπηζκνχ, ξαζηνλαιηζκφο – ζελζνπαιηζκφο. Σα άηνκα 

απνηεινχλ εληαίεο ςπρνζσκαηηθέο νληφηεηεο
21

. Ζ εηνηκφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ 

λνπ ζπληεινχλ ζηελ απνθάιπςε ηνπ Λφγνπ. Σν αηνκηθφ ζψκα δελ πξέπεη λα 

αληίθεηηαη ζην Λφγν (θαζνιηθφ), νχηε ζην ζσκαηηθφ επίπεδν (αίζζεζηο), νχηε ζην 

λνεηηθφ, γηαηί ηφηε εθπίπηεη ζηελ ηδία θξφλεζε θαη απνθφπηεηαη απφ ηελ αιήζεηα. 

πλειφληη εηπείλ, απνηειεί αηνκηθή επζχλε λα ηειεί ζε κία ςπρνζσκαηηθή εηνηκφηεηα 

θαη αλνηρηφηεηα πξνο ηνλ θφζκν ν άλζξσπνο. Απηή ε απηνδηεπζέηεζε είλαη ην πξψην 

                                                           
17

 «ἐλδπάηδκηαζ, θδζίκ, μἱ ἄκενςπμζ πνὸξ {ηὴκ βκῶζζκ} ηῶκ θακενῶκ παναπθδζίςξ Ὁιήνςζ, ὃξ ἐβέκεημ 

ηῶκ Ἑθθήκςκ ζμθχηενμξ πάκηςκ.ἐηεῖκυκ ηε βὰν παῖδεξ θεεῖναξ ηαηαηηείκμκηεξ ἐλδπάηδζακ εἰπυκηεξ· 

ὅζα εἴδμιεκ ηαὶ ἐθάαμιεκ, ηαῦηα ἀπμθείπμιεκ, ὅζα δὲ μὔηε εἴδμιεκ μὔη' ἐθάαμιεκ, ηαῦηα θένμιεκ.»( 
Humans have been deceived by the appearances like Homer, although he was the wisest of all the 

Greeks. For he too was deceived by the children who told him (a puzzle) while killing lice: ―all we 

have seen and grasped, we have lost, and all we have neither seen nor grasped, we have gained‖.) 
18

 Osborne, Catherine, Heraclitus.ην Routledge History of Philosophy Vol. 1, From the beginning to 

Plato, ed Taylor, C.C.W, London/ New York, 1997, p. 108 
19

 Πξβι.Robinson, Thomas M., Logos and Cosmos, studies in greek philosophy, Germany 2010, p. 33 
20

 «υπεν ίζμκ δκ ης ααναάνς εζηί ροπχκ ηαζξ αθυβμζξ αζζεήζεζζ πζζηεφεζκ» έμηνο Δκπεηξηθφο, Πνμξ 

Λμβζημφξ, η, 126 – 127, LOEB 68,  
21

 Πξβι. Αιαληδφγινπ- Θεκέιε, Γξακκαηηθή, Νμοξ εκακηίμκ αζζεήζεςκ.Πηοπέξ ηδξ πνμ-ανζζημηεθζηήξ 

Γκςζζμεεςνίαξ, Αζήλα 2000, ζ. 40. 
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επίπεδν ηνπ αγψλα ηεο χπαξμήο ηνπ. πσο ζα δνχκε, ν πφιεκνο απνηειεί ηελ 

ππέξηαηε θαη χζηαηε ζπλζήθε χπαξμεο ησλ φλησλ. Ζ εηνηκφηεηα επηβεβαηψλεηαη ζην 

απφζπαζκα Lebedev 4/DK 89 «ημῖξ ἐ β ν δ β μ ν υ ζ ζ κ ἕκα ηαὶ ημζκὸκ ηυζιμκ εἶκαζ, 

ηῶκ δὲ ημζιςιέκςκ ἕηαζημκ εἰξ ἴδζμκ ἀπμζηνέθεζεαζ.»(for the waking there is one 

and common world, whereas of the sleepers each turns away into his private world.). 

   Οη αλαθνξέο ζηνλ χπλν πξνδίδνπλ, έζησ θαη αλ ε ρξήζε ηνπο κεηέξρεηαη 

κεηαθνξηθψλ ζρεκάησλ, ηελ ζσκαηηθή απνθνπή καο απφ ηνλ θφζκν. Οη αηζζήζεηο 

θιείλνπλ θαη δελ δηνρεηεχνπλ ηηο εληππψζεηο ησλ επηκέξνπο, ην πξσηφιεην πιηθφ ηεο 

ςπρήο, ηηο απαξαίηεηεο ζηηγκηαίεο εληππψζεηο ηνπ ξένληνο θφζκνπ
22

. Ζ απνκφλσζε 

ηεο ςπρήο απφ ην πεξηβάιινλ, ιφγσ ηνπ ζθξαγίζκαηνο ησλ αηζζήζεσλ επηθέξεη ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ηδησηηθνχ θφζκνπ, ηνπ θφζκνπ ησλ νλείξσλ. ην φλεηξν κεηέρεη 

κφλν ην άηνκν πνπ θνηκάηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ είλαη θνηλή 

πξνο φινπο (εἷο θφζκνο) θαη απνηειεί κεηαθνξηθφ παξάδεηγκα ηεο λνεηηθήο χπλσζεο. 

χκθσλα κε ηελ αλάγλσζε ηνπ Αηλεζίδεκνπ πάλσ ζηνλ Ζξάθιεηην ην «πεξηέρνλ 

ἠκᾶο» (ν θφζκνο) είλαη έιινγν θαη ελζπλείδεην. Ζ ζπλεηδεηφηεηα απηή εηζέξρεηαη 

εληφο ησλ αηφκσλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαπλνήο, ελζηαιάδνληαο ηνλ Λφγν. Ο 

χπλνο πξνθαιεί ιήζε αθνχ ην άηνκν απνθφπηεηαη απφ ην «πεξηέρνλ» εμαηηίαο ηεο 

απελεξγνπνίεζεο ησλ αηζζεηήξησλ πφξσλ.  Ζ αλαπλνή ηφηε απνκέλεη σο κφλε πεγή 

ζχλδεζεο κε ην έιινγν, ην ιφγν. Ζ αθχπληζε επαλαθέξεη ηελ πιήξε επαθή κε ηνλ 

θφζκν,  ν νπνίνο δηαρέεηαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, φπσο ην θσο, εληφο καο
23

.  Παξά 

ηελ κε πηζηφηεηα εξκήλεπζεο ησλ ζέζεσλ ηνπ Ζξαθιείηνπ αθνχ εθθξάδεηαη απφ ηνλ 

ζθεπηηθφ Αηλεζίδεκν, ηνπ νπνίνπ ν θηινζνθηθφο πξνζαλαηνιηζκφο φπσο επηζεκαίλεη 

ν Αμειφο βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηνπ εξαθιείηεηνπ
24

, ε θαηάθαζε ηεο ζσκαηηθήο 

εηνηκφηεηαο, ελεξγνπνίεζεο επηβεβαηψλεηαη ζαθψο. Παξαηαπηα ν Ζξάθιεηηνο ζεσξεί 

φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ εγθισβίδεηαη θπξίσο ζην αηζζεηεξηαθφ επίπεδν 

φπνπ ε ιήζε ηνπ ιφγνπ θπξηαξρεί. Ζ πξφζβαζε ζηελ αιήζεηα κεηέξρεηαη δχν 

επίπεδα. Αξρηθά αθνξά ηελ επαθή κέζσ ησλ αηζζήζεσλ ηνπ θφζκνπ θαη έπεηηα ζηελ 

εξκήλεπζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. Ζ αδπλακία εξκελείαο αλαγλσξίδεηαη σο ην θαίξην 

ζεκείν παξαγσγήο ζθαικάησλ. Ζ βαξχηεηα ζπλεπψο δίδεηαη ζηελ ςπρή. 

   ην απφζπαζκα Lebedev 19/DK 107 ε ςπρή γηα πξψηε θνξά παξνπζηάδεηαη σο ην 

θέληξν ηεο λφεζεο. ην απφζπαζκα Lebedev 69B/DK 67a
25

, ε έλλνηα ηεο ςπρήο έρεη 

                                                           
22

 Πξβι. Osborne, From the beginning to Plato, Taylor, p.  
23

 Πξβι. ηελ εκβξηζή κειέηε ηνπ Roberto Polito, The Sceptical Road, Aenesidemus' appropration of 

Heraclitus, Brill, Leiden/Boston, 2004, Burnet, p. 152 – 153. 
24

 Πξβι. Αμειφο, Κψζηαο, φ.π., ζ. 92 – 95. 
25

 «ita vitalis calor a sole procedens omnibus quae vivunt vitam subministrat. Cui sententiae Heraclitus 

adquiescens optimam similitudinem dat de aranea ad animam, de tela araneae ad corpus. Sicut 

aranea, ait, stans in medio telae sentit, quam cito musca aliquem filum suum corrumpit itaque illuc 

celeriter currit quasi de fili persectione dolens, sic hominis anima aliqua parte corporis laesa illuc 

festine meat quasi impatiens laesionis corporis, cui firme et proportionaliter iuncta est.»( [Preceding 

context: some philosophers locate the world soul in the center of the cosmos, others in the sun 

regarding it as the heart of the world. Just as the soul from its seat in the heart emits vivifying forces 

/vires/ and animates all parts of the body], in the same way the vivifying heat coming from the sun 

gives life to all living beings. Agreeing with this view Heraclitus gives an excellent comparison of the 

spider with the soul, and of the spider‘ net with the human body. Just as the spider, he says, staying in 

the middle of the net, senses as soon as a fly breaks some thread of his net and runs in a hurry there as 
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βηνινγηθφ πεξηερφκελν. Ζ αλαβάζκηζε ηεο ςπρήο ζε γλσζηαθφ θέληξν απνηειεί 

θαηλνθαλή ζεψξεζε θαζψο ηζηνξηθά κέρξη ηφηε ζπλδεφηαλ κφλν κε ηελ δσηηθφηεηα 

ηνπ αηφκνπ. Ζ απνπζία ηεο απφ ην ζψκα ζεκαηνδνηνχζε ηνλ ζάλαην ηνπ αηφκνπ, 

δειαδή γηλφηαλ αληηιεπηή κε ζηεξεηηθφ ηξφπν
26

. Ζ αλαβάζκηζε ζηελ εξαθιείηεηα 

ζθέςε επηζθξαγίδεηαη επηπιένλ κε ηελ ηαχηηζε ηεο ή νξζφηεξα κε ηελ ζεψξεζε ηεο 

νκννχζηα ηνπ ππξφο
27

. 

   Δπηπιένλ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ςπρή θέξεη ιφγν, γιψζζα. Ζ ιέμε 

«αάναανμξ» έρεη γλσζηνινγηθή ππνδήισζε, φρη εζηθή. Κπξηνιεθηηθά ζεκαίλεη απηφο 

πνπ κηιάεη άιιε γιψζζα, ηνλ αιιφγισζζν. Ο απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο 

δπζρεξαίλεη ηελ θξπζηάιισζε ηεο αξκφδνπζαο γιψζζαο πνπ νθείιεη λα θέξεη ε 

ςπρή γηα ηελ νξζή δηεξκήλεπζε ησλ αηζζεηήξησλ καξηπξηψλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε 

γιψζζα απηή είλαη εθείλε ηνπ Λφγνπ, ηεο αιήζεηαο (Lebedev 2/DK 1
28

,Lebedev 

7/DK 2
29

, Lebedev 1/DK 50
30

)
31

. Ο Hussey ζεσξεί φηη ε ςπρή θαη νη αηζζήζεηο 

νθείινπλ λα είλαη νκφγισζζεο, δειαδή ε ςπρή λα κηιά ηελ γιψζζα ησλ 

αηζζήζεσλ
32

.  

   Δλψ ε πιεηνλφηεηα ησλ εξκελεηψλ ππνζηεξίδεη κηα κεηαθνξηθή αλάγλσζε ηνπ 

φξνπ βάξβαξεο, θηλνχκελνη ζε κία επξχηεξε ακεηγψο γλσζηνινγηθή ζπζρέηηζε ςπρήο 

– αηζζήζεσλ, ε Nussbaum πξνηείλεη φηη ε απνηπρία ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ιφγνπ 

νθείιεηαη ζηελ αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο ίδηαο ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο. Δθιακβάλεη 

θαηά θπξηνιεμία ηελ ιέμε βάξβαξνο ζπκπεξαίλνληαο φηη νη ςπρέο απηέο δελ 

θαηαλννχλ ηελ δνκή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Ζ δηάθξηζε ηνπ Ζξαθιείηνπ κεηαμχ 

                                                                                                                                                                      
if feeling pain from the rupture of the thread, in the same way the soul of man, when some part of his 

body is injured, hurries there as if not bearing the injury of the body with which it is connected firmly 

and in a proportional way.) 
26

 Πξβι. Nusbaum, C. Martha, ΦΤΥΗ in Heraclitus 1, ην Classical Philosophy, Collected Papers vol. 

1, ed. Terence Irwin, New York/London, 1995, p. 202 – 205, Καλ, Σζαξιο Υ., φ.π. , ζ. 157 – 158 θαη 

191 – 192, Hussey, Edward, Epistemology and meaning in Heraclitus. ην Classical Philosophy, 

Collected Papers vol. 1, ed. Terence Irwin, New York/London, 1995, p. 247. 
27

 Nusbaum, C. Martha, op. cit., p. 206.Πεξηζζνηεξα γηα ηελ εξαθιείηεηα ςπρνινγία βιέπε Παπάδεο, 

Γεκήηξεο, Η ακενςπμθμβία ηςκ πνμζςηναηζηχκ, Αζήλα, 1996,ζ.86-107 
28

 «ημῦ δὲ θυβμο ημῦδ᾽ἐυκημξ αἰεὶ ἀλφκεημζ βίκμκηαζ ἄκενςπμζ ηαὶ πνυζεεκ ἢ ἀημῦζαζ ηαὶ ἀημφζακηεξ 

ηὸ πνῶημκ· βζκμιέκςκ βὰν πάκηςκ ηαηὰ ηὸκ θυβμκ ηυκδε ἀπείνμζζζκ ἐμίηαζζ, πεζνχιεκμζ ηαὶ ἐπέςκ ηαὶ 
ἔνβςκ ημζμοηέςκ,ὁημίςκ ἐβὼ δζδβεῦιαζ δζαζνέςκ ηαηὰ θφζζκ ηαὶ θνάγςκ ὅηςξ ἔπεζ. ημὺξ δὲ ἄθθμοξ 

ἀκενχπμοξ θακεάκεζ ὁηυζα ἐβενεέκηεξ πμζμῦζζκ, ὅηςζπεν ὁηυζα εὕδμκηεξ ἐπζθακεάκμκηαζ»(But 

although this logos exists forever humans fail to understand it both before they have listened to it and 

once they have listened. And indeed, although all /humans/ encounter this logos *, they look like 

ignorant of it even when they try /to understand/ such words and deeds as those which I expound by 

dividing them according to nature and indicating how they are. As regards the rest of humanity, they 

do not realize what they are doing awaken, just as they are oblivious /-unconscious/ of what they are 

doing when they sleep.) 
29

 «δζὸ δεῖ ἕπεζεαζ ηῶζ ημζκῶζ {λοκὸξ βὰν ὁ ημζκυξ}. ημῦ < δὲ> θυβμο <ημῦ>δ' ἐυκημξ λοκμῦ γχμοζζκ 

μἱ πμθθμὶ ὡξ ἰδίακ ἔπμκηεξ θνυκδζζκ.»(Therefore one should follow the common /logos/... but although 

this logos is common, most people conduct their life as if they had a private intelligence.) 
30

 «μὐη ἐιμῦ, ἀθθὰ ημῦ<δε ημῦ> θυβμο ἀημφζακηαξ ὁιμθμβεῖκ· ζμθυκ ἐζηζκ ἓκ πάκηα 

εἰδέκαζ.»(Listening not to mine, but to this logos*, one must agree: wisdom consists in knowing all 

things as one.) 
31

 Heraclitus, fragments a text and translation with commentary by T.M. Robinson, op. cit.,  p. 150, 

Πνμζςηναηζημί, φ.π, ζ. 116. 
32

 Hussey, Edward, op. cit., p. 247. 
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βαξβάξσλ θαη Διιήλσλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαηαγσγή, δειαδή ζηε κεραληζηηθή 

ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, αιιά ζηελ απζεληηθή θαηαλφεζή ηεο. Έηζη πνιινί 

θπζηθνί νκηιεηέο ηεο ειιεληθήο θαηαηάζζνληαη ζηνπο βάξβαξνπο θαζψο δελ 

θαηαλννχλ ηελ ίδηα ηνπο ηε γιψζζα
33

. Αλ θαη ελδηαθέξνπζα ε πξννπηηθή απηή, 

δχζθνια επαιεζεχεηαη.  

   Έλα πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη αθνξά ζην πψο ε ςπρή καζαίλεη ηελ γιψζζα απηήλ. 

Σελ γιψζζα ζηελ νπνία κεηαδίδεηαη ν Λφγνο. Σελ γιψζζα ηνπ θφζκνπ, ηεο θχζεο, ν 

Ζξάθιεηηνο δελ ηελ πξνζδηνξίδεη. Ίζσο, φπσο ηνλίδεη ν Foucault, «δ βθχζζα λεθεφβεζ 

ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ ηδκ ηαεανά θεηηζηή ηδξ ιμνθή, ηαζ οπάνπμοκ άθθα πνάβιαηα ζημκ 

ηυζιμ πμο ιζθμφκ ηαζ πμο δεκ είκαζ βθχζζα. Η θφζδ, δ εάθαζζα, ημ ενυζζια ηςκ 

θφθθςκ, ηα γχα, ηα πνυζςπα, μζ ιάζηεξ, υθα ημφηα ιζθμφκ · ίζςξ οπάνπεζ βθχζζα πμο 

ανενχκεηαζ ηαηά ηνυπμ ιδ θεηηζηυ. Θα ήηακ, πμθφ πμκδνζηά, ημ ζδιαίκμκ ηςκ 

Δθθήκςκ»
34

 [(«ὁ ἄκαλ, μὗ ηὸ ιακηεῖυκ ἐζηζ ηὸ ἐκ Γεθθμῖξ, μὔηε θέβεζ μὔηε ηνφπηεζ 

ἀθθὰ ζ δ ι α ί κ ε ζ.»
35

( The lord whose oracle is in Delphi neither speaks directly, nor 

conceals, but gives signs.)]. Δπίζεο, νχηε αλ ε ςπρή ηελ δηδάζθεηαη a posteriori ηεο 

χπαξμήο ηεο ή ηε θέξεη ελ ηε γελέζεη ηεο. Μαο πιεξνθνξεί φκσο γηα ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο θαηαιεπηφηεηαο θαη δηαηήξεζεο απηήο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο. 

Ζ επηηπρία ζπλίζηαηαη ζην χςηζην δηαθέξνλ αλαδήηεζεο. πσο ππνζηεξίδεη ν Kahn 

ζην απφζπαζκα Lebedev 133/ DK 35
36

 εκθαλίδεηαη ε πξσηκφηεξε αλαθνξά ηνπ φξνπ 

θηιφζνθνο, δειαδή ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ αηφκνπ πνπ θπξηαξρείηαη απφ ηελ δηαθαή 

επηζπκία αλαδήηεζεο ηεο ζνθίαο
37

. Μηα αθφξεζηε δίςα γηα αιήζεηα, ζε αληίζεζε κε 

ηνπο πνιινχο πνπ «ηεηυνδκηαζ ὅηςζπεν ηηήκεα»
38

. Ζ δηάζεζε γηα αλαδήηεζε 

πξνυπνζέηεη κία αλνηρηφηεηα ηνπ πλεχκαηνο  θαη ηνπ ζψκαηνο, κία γλσζηαθή 

αλεζπρία πνπ απνηξέπεη ηελ παγίσζε δνγκαηηθψλ ζέζεσλ θαη ζπλαξηάηαη άκεζα 

ζηελ ξήμε κε ηελ παξάδνζε. Αξχεηαη απφ κία πξνζδνθία, κία ειπηδνθφξα 

πξνζήισζε ζηνλ δχζβαην δξφκν ηεο έξεπλαο [«ἐὰκ ιὴ ἔθπδηαζ ἀκέθπζζημκ, μὐη 

ἐλεονήζεζ ἀκελεφνεημκ ἐὸκ ηαὶ ἄπμνμκ.»
39 (If you do not hope for what is hopeless, 

you will not discover what is undiscoverable and hard to achieve.), « πνοζὸκ βὰν μἱ 

δζγήιεκμζ βῆκ πμθθὴκ ὀνφζζμοζζ ηαὶ εὑνίζημοζζκ ὀθίβμκ.»
40

(The gold-seekers dig up a 

lot of earth and find just a little bit /of gold/).]
41

. Δκθαλψο επαλαιακβάλεηαη ε 

αηνκηθή επζχλε θαη ε αηνκηθή βνχιεζε σο εθαιηήξηα ηνπ γλσζηαθνχ αγψλα. «ἦεμξ 

ἀκενχπςζ δαίιςκ»
42

 Καζψο ν αγψλαο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο είλαη δπζρεξήο 

ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ (θξππηφηεηα ιφγνπ, ξνπή πξνο ηνλ εθεζπραζκφ θαη ζηελ ζνθία 

                                                           
33

 Nusbaum, C. Martha, op. cit., p. 209 – 213.  
34

 Foucault, Michel, Σνία ηείιεκα βζα ημκ Νίηζε, Αζήλα, 2011, ζ.16 
35

 Lebedev 27 /DK 93 
36

 «πνὴ βὰν εὖ ιάθα πμθθῶκ ἵζημναξ θζθμζυθμοξ ἄκδναξ εἶκαζ ηαε' Ἡνάηθεζημκ.»( The men who love 

wisdom should be judges of the many.) 
37

 Πξβι. Καλ, Σζαξιο Υ., φ.π, ζ. 154 – 155.  
38

 Lebedev 102 /DK  29 
39

 Lebedev 157 /DK 18 
40

 Lebedev 26/DK 22 
41

 Heraclitus, fragments a text and translation with commentary by T.M. Robinson, op. cit., p. 150 
42

 Lebedev 96/DK 119. (Man‘s moral character is his fortune.) 
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ησλ πνιιψλ) ε αμία ηεο ζπνπδαηφηεηνο επαπμάλεη. ζν πην ζθνδξφο είλαη ν πφιεκνο 

(αγψλαο) ηφζν πην επθιεήο γίλεηαη ν αγσληζηήο. 

   Πσο φκσο κπνξεί ην άηνκν λα δηαζθαιίζεη ή αθφκα λα επηβεβαηψζεη φηη νδεχεη 

πξνο ηελ νξζή θαηεχζπλζε ηεο αλαδήηεζεο ηνπ Λφγνπ αθνχ νη εμσγελείο παξάγνληεο 

(ζνθνί, παξάδνζε) φρη κφλν απνξξίπηνληαη σο αθαηάιιεινη αιιά δπζρεξαίλνπλ ηα 

κάια ηελ πξνζπάζεηά ηνπ; Ο Ζξάθιεηηνο θαζψο απνπνηείηαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

δηδαζθάινπ («μὐη ἐιμῦ, ἀθθὰ ημῦ<δε ημῦ> θυβμο ἀημφζακηαξ ὁιμθμβεῖκ»
43

) 

αλαγλσξίδεη ηελ δπλαηφηεηα λα γίλεη ην παξάδεηγκα, ην πξφηππν ηνπ ζνθνχ . 

Άιισζηε ζην εζηθφ ζχκπαλ ησλ αξραίσλ ε εζηθή ζπκπεξηθνξά έρεη πεξηζζφηεξν 

απζεληηθά παξαδεηγκαηηθφ παξά ζπκβαηηθά θσδηθνπνηήζηκν ραξαθηήξα. πσο 

επηζεκαίλεη ν Μηζέι Φνπθψ, 

«υζμκ αθμνά ηδκ εθθδκζηή ή ηδκ εθθδκμνςιαζηή ανπαζυηδηα θαίκεηαζ- ζε ιζα πνχηδ, 

ημοθάπζζημκ, πνμζέββζζδ ημο εέιαημξ- υηζ δ δεζηή ζηέρδ ήηακ πνμζακαημθζζιέκδ πμθφ 

πενζζζυηενμ πνμξ ηδκ πναηηζηή ημο εαοημφ ιαξ ηαζ ημ πνυαθδια ηδξ άζηδζδξ, πανά 

πνμξ ηδκ ηςδζημπμίδζδ δζαβςβχκ ηαζ ημκ αοζηδνυ ηαεμνζζιυ ημο επζηνεπημφ ηαζ ημο 

απαβμνεοιέκμο. Ακ ελαζνέζμοιε ηδκ Πμθζηεία ηαζ ημοξ Νυιμοξ, ανίζημοιε εθάπζζηεξ 

ακαθμνέξ ζηζξ ανπέξ ηάπμζμο ζοβηεηνζιέκμο ηχδζηα πμο  κα μνίγεζ θεπημιενεζαηά ηδ 

ζςζηή ζηάζδ πμο πνέπεζ κα ηδνμφιε ζηδκ ακαβηαζυηδηα ηάπμζαξ ελμοζίαξ 

επζθμνηζζιέκδξ κα εθέβπεζ ηδκ εθανιμβή ημο ηχδζηα αοημφ, ζηδ δοκαηυηδηα φπανλδξ 

πμζκχκ πμο εα αηφνςκακ ηζξ υπμζεξ πανααάζεζξ. Αηυια ηαζ ακ οπμβναιιίγεηαζ πμθφ 

ζοπκά δ ακαβηαζυηδηα κα ζέαεηαζ ηακείξ ημ κυιμ ηαζ ηα έεζια( κυιμζ), εηείκμ πμο έπεζ 

ζδιαζία είκαζ δ ζηάζδ πμο ηδνείηαζ απέκακηί ημοξ χζηε κα βίκμκηαζ ζεααζημί ηαζ 

θζβυηενμ ημ πενζεπυιεκμ ημο κυιμο ηαζ μ ηνυπμξ εθανιμβήξ ημο. Δηείκμ πμο ημκίγεηαζ 

είκαζ δ ζπέζδ ιε ημκ εαοηυ ιαξ, πμο ιαξ επζηνέπεζ κα ιδκ παναζονυιαζηε απυ ηζξ 

μνέλεζξ ιαξ ηαζ απυ ηζξ απμθαφζεζξ, κα δείπκμοιε αοημηονζανπία ηαζ ακςηενυηδηα 

παναηηήνα απέκακηί ημοξ, κα ζοβηναημφιε ηζξ μνιέξ ιαξ χζηε κα είιαζηε πάκημηε 

κδθάθζμζ, κα ιδκ είιαζηε ζηθάαμζ ηςκ αζζεήζεχκ ιαξ ηαζ κα ιδκ εκδίδμοιε ζηα πάεδ 

ιαξ- ηαζ έηζζ κα θηάκμοιε ζε έκα ηνυπμ γςήξ πμο  κα μνίγεηαζ απυ ηδκ πθήνδ 

αοηάνηεζα ηαζ ηδκ απυθοηδ αοημηονζανπία.»
44

     

 «ἐδζγδζάιδκ ἐιεςοηυκ.»
45

(I explored myself.) δηαηπκπαλίδεη ν Δθέζηνο, 

εγθαζηδξχνληαο ηελ απηναλαδήηεζε σο ηελ ιπδία ιίζν ηεο εμσηεξηθήο επαθήο ηνπ 

αηφκνπ κε ηνλ Λφγν. Απερψληαο πξφδεια ην δειθηθφ παξάδεηγκα βκχεζ ζαοηυκ 

κεηαζρεκαηίδνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπ, θαζψο πιένλ δελ ζπλίζηαηαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ζέζεο έλαληη ηνπ ζείνπ, αιιά ζηελ ελδνζθφπεζε
46

, πξννηθνλνκεί ηε 

ζσθξαηηθή απηνγλσζία πξνηξέπνληαο ζε κηα εζσηεξηθή αλαδήηεζε. Δληνχηνηο, δελ 

απνθφπηεηαη πιήξσο λνεκαηηθά, αθνχ είλαη ν πξψηνο πνπ ζπλελψλεη ηελ ζσθξνζχλε 

κε ηελ απηνγλσζία
47

. Ο ξεκαηηθφο ηχπνο «δίδεκαη» έρεη δχν θχξηεο ζεκαζηνινγηηθέο 

                                                           
43

 Lebedev 1/DK 50 
44

 Φνπθψ, Μηζέι, Ιζημνία ηδξ ζελμοαθζηυηδηαξ, 2. Η πνήζδ ηςκ απμθαφζεςκ, Αζήλα, 1989,ζ. 40 
45

 Lebedev 97/DK 101 
46

 North, Helen, Sophrosyne, Self-knowledge and self-restraint in greek literature, New York, 1966, p. 

4. 
47

 op. cit., p. 26. 
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ζπλππνδειψζεηο α) ςάρλσ, αλαδεηψ, εξεπλψ, β) ζπκβνπιεχνκαη, επεξσηψ
48

 Ο 

Guthrie πξνηείλεη ηξεηο εξκελεπηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ απνζπάζκαηνο ―I turned my 

thought within and sought to discover my real self‖; secondly, ―I asked questions of 

myself‖; thirdly ―I treated the answers like Delphic responses hinting, in a riddling 

way at the single truth behind them, and tried to discover the real meaning of my 

selfhood·for I knew that if I understood my self I would have grasped the logos which 

is the real constitution of everything else as well‖
49

. Δγγχηεξα ζηελ δεχηεξε εξκελεία 

ηνπνζεηείηαη εθείλε ηνπ Kahn, αθνχ πξνεγνπκέλσο απνθαιχπηεη ηελ παξαδνμφηεηα 

ηνπ ρσξηζκνχ ηνπ αηφκνπ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ
50

. Δδψ δελ ζα επεθηαζνχκε 

πεξηζζφηεξν ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξκελεπηηθή πξνβιεκαηηθή. Θα ζηαζνχκε ζην 

γεγνλφο φηη ην άηνκν (αλα)γλσξίδεη ηνλ Λφγν εμεηάδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ, ν νπνίνο 

απνηειεί κέξνο ηνπ ζπκπαληηθνχ. Ζ ελδνζθφπηζε θέξλεη ηνλ Λφγν αδηακεζνιάβεην 

απ‘ ηηο αηζζήζεηο θαη ηηο πιάλεο πνπ πηζαλφλ ηνλ επηθαιχπηνπλ. Πιενλεθηεί δειαδή 

ιφγσ ηεο ακεζφηεηάο ηεο ζην Λφγν. χκθσλα κε ηνλ Αμειφ, ε εξαθιείηεηα 

θηινζνθία θαη θαη‘ επέθηαζε ην γλσζηνινγηθφ ηεο θνκκάηη, δελ είλαη ελαηελίδνπζα. 

Ζ ςπρή δελ είλαη ζηαζεξή, δελ παξνπζηάδεηαη σο ην αξρηκήδεην ζεκείν απφ ην νπνίν 

παξαηεξείηαη ν θφζκνο. Ζ κεηαγελέζηεξε λεσηεξηθή δηάζηαζε ππνθεηκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ δελ πθίζηαηαη. Βξηζθφκαζηε εληφο ηνπ πνηακνχ, εληφο ηνπ ιφγνπ πνπ 

καο θαηαθιπδεη παληαρφζελ ηεο χπαξμεο
51

 θαη δηαπεξλά ηα πάληα
52

. 

   Ο Ζξάθιεηηνο, έρνληαο ν ίδηνο δηεμάγεη ηελ έξεπλα, καο παξνπζηάδεη ηα επξήκαηά 

ηνπ. 

«ροπῆξ πείναηα ἰὼκ μὐη ἂκ ἐλεφνμζμ, πᾶζακ ἐπζπμνεουιεκμξ ὁδυκ· μὕης ααεὺκ θυβμκ 

ἔπεζ.»
53

( You will never find out the limits of the soul, whichever road you travel: so 

enormous is its measure /-volume/.) 

   Ζ απεηξφηεηα ηεο ςπρήο καο ζπλδέεη κε ηελ αλαμηκάλδξεηα αξρή ηνπ απείξνπ
54

 θαη 

καο αηηηνινγεί γηαηί ν αγψλαο ηεο αλαδήηεζεο είλαη θνπηψδεο θαη αηέξκνλνο 

(Lebedev 26/DK 22). Ζ έιιεηςε ζπλφξσλ κεηαζέηεη ηελ βαξχηεηα ζηελ αλαδήηεζε 

θαζεαπηήλ, εγθαζηδξχνληαο ηελ σο ηελ κφληκε ππαξμηαθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ (ελ 

ησ γίγλεζζαη)
55

. πκπίπηεη κε ηελ νςηκφηεξε ρξηζηηαληθή δηαηχπσζε ηνπ Γξεγνξίνπ 

Νχζζεο φηη «αοηυ είκαζ κα ανεζξ ημκ Θευ, κα ημκ ακαγδηάξ…» (Σμῦημ ἔζηζκ ἀθδεῶξ ηυ 

εὐνεῖκ ηυκ Θευκ, ηυ ἀεί αὐηυκ γδηεῖκ, ηυ μὐδέπμηε ηῆξ ἐπζεοιίαξ ηυνμκ εὐνεῖκ). ην 

ζεκείν απηφ δηαθξίλεηαη κηα αλαινγία κεηαμχ ηεο αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο κέζσ ηνπ 

αηζζεηνχ θφζκνπ θαη ηεο ελδνζθφπεζεο. πσο είλαη αδχλαηνλ γηα έλα ζνθφ κε ηελ 

                                                           
48

 Guthrie, W.K.C.,  History of Greek Philosophy, The earlier presocratics and the pythagoreans, vol. 

1, Cambridge, 1977, p. 418. 
49

 op. cit., p. 419. 
50

 Καλ,Σζαξιο Υ., φ.π,ζ. 172-173. Ο Robinson ζεσξεί αζεκειίσηε ηελ ππφζεζε ηνπ Kahn ζηελ 

αλαδήηεζε ηνπ εαπηνχ σο άιινλ, θαζψο δελ θαίλεηαη λα ζηνηρεηνζεηείηαη απφ άιια απνζπάζκαηα. 

Heraclitus, fragments a text and translation with commentary by T.M. Robinson, op. cit.,p. 147    
51

 Πξβι. Αμειφο, Κψζηαο, φ.π,, ζ. 90 – 91.  
52

 Bruno Snell, Η ακαηάθορδ ημο Πκεφιαημξ, ΜΗΔΣ, Αζήλα, 1997, ζ. 39. 
53

 Lebedev 66/DK 45  
54

 Πξβι. Heraclitus, fragments a text and translation with commentary by T.M. Robinson, op. cit., p. 

110. 
55

 Πξβι. Αμειφο, Κψζηαο, φ.π, ζ. 224 – 225.  
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έλλνηα πνπ πξνζδίδεη ν Ζξφδνηνο, δειαδή λα δεη, λα πεξηεγεζεί ζε φιν ηνλ θφζκν, 

έηζη είλαη αδχλαηνλ λα εμεξεπλεζεί πιήξσο θαη ε ςπρή. Σν γεγνλφο φκσο απηφ δελ 

θαζνξίδεη ηελ αλαδήηεζε σο καηαηνπνλία γηαηί ν Λφγνο ηεο ςπρήο πνπ είλαη 

απέξαληνο,  βαζχο θαη εξεπλάηαη κε ηελ λφεζε (έηπκν λνπο: λαπο) ζπκπίπηεη κε ηνλ 

ζπκπαληηθφ Λφγν. Ο άλζξσπνο κέζσ ηνπ αηνκηθνχ, ηνπ απνζπαζκαηηθνχ ζα αξζεί 

ζην ζπκπαληηθφ. Σα δηεξκελεπκέλα πνξίζκαηα ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ κε θείλα ηεο 

απηναλαδήηεζεο ζα ηαπηηζηνχλ θαη ζα επαιεζεπηνχλ. Ζ ζνθία επέξρεηαη ζην 

ζπληαίξηαζκα ηνπ ηδησηηθνχ κε ην δεκφζην, ηνπ κεξηθνχ κε ην θαζνιηθφ
56

.  

  Ο Ζξάθιεηηνο εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε ζην απφζπαζκα Lebedev 19/DK 107 φηη ε 

καξηπξία ησλ αηζζήζεσλ δηακνξθψλεηαη θαηά θάπνην ηξφπν απξηνξηθά απφ θάπνην 

είδνο πξνιήςεσλ. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη λα αηηηνινγεί γηαηί νη πνιινί αδπλαηνχλ 

λα δνπλ θαη λα αθνχζνπλ αθφκα θαη ην εκθαλέο
57

,«ἀλφκεημζ ἀημφζακηεξ ηςθμῖζζκ 

ἐμίηαζζ· θάηζξ αὐημῖζζκ ιανηονεῖ πανευκηαξ ἀπεῖκαζ.»
58

( Those who listen, but do not 

understand, are like deaf: it is about them the porverb says ―while being here they are 

away‖).,«ἀημῦζαζ μὐη ἐπζζηάιεκμζ μὐδ' εἰπεῖκ.»
59

( Unable to listen, they are unable 

to speak, too.),«ἐλδπάηδκηαζ, θδζίκ, μἱ ἄκενςπμζ πνὸξ {ηὴκ βκῶζζκ} ηῶκ 

θακενῶκ…»
60 (Humans have been deceived by the appearances). 

   Πέξαλ ησλ δπζρεξεηψλ πνπ αλαγλσξίδεηαη ζην πεδίν ηεο έξεπλαο εμαηηίαο ηεο 

πνηφηεηνο ηεο αιήζεηαο (θξππηφηεηα θχζεο, απεηξφηεηα θηι.), ε δπζθνιία 

αλαγλψξηζεο ηεο επαπμάλεη απφ κηα εζθαικέλε πξνθαηαλφεζε, έλαλ εζθαικέλν 

ηξφπν λνείλ ν νπνίνο αδπλαηεί λα εξκελεχζεη, αιιά αληηζέησο παξεξκελεχεη ηα 

θαηλφκελα. Γελ είλαη δηφινπ απίζαλν ε πξνθαηαλφεζε απηή, ν «εθβαξβαξηζκφο» ηεο 

ςπρήο/λνπ (Lebedev 19/DK 107), λα δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

παξαδνζηαθήο ζνθίαο (κεξνο, Ζζίνδνο θ.α) ή έζησ λα εληζρχεηαη απφ ηηο απζεληίεο 

ηεο επνρήο (Ππζαγφξαο, Δθαηαίνο θ.α). Ίζσο απηφ ην ζεκείν λα απνηέιεζε ηνλ θχξην 

άμνλα ηεο δξηκχηαηεο πνιεκηθήο θαη θξηηηθήο πνπ άζθεζε ν Δθέζζηνο ζηνπο 

αλαγλσξηζκέλνπο ζνθνχο ηεο επνρήο ηνπ. 

  «ηυκ ηε Ὅιδνμκ ἔθαζηεκ ἄλζμκ ἐη ηῶκ ἀβχκςκ ἐηαάθθεζεαζ ηαὶ ῥαπίγεζεαζ, 

ηαὶ Ἀνπίθμπμκ ὁιμίςξ.» 61
( Homer deserved to be thrown out of the competitions 

and vapulated, and Archilochus likewise.) 

  «ἐλδπάηδκηαζ, θδζίκ, μἱ ἄκενςπμζ πνὸξ {ηὴκ βκῶζζκ} ηῶκ θακενῶκ παναπθδζίςξ 

Ὁιήνςζ, ὃξ ἐβέκεημ ηῶκ Ἑθθήκςκ ζμθχηενμξ πάκηςκ.ἐηεῖκυκ ηε βὰν παῖδεξ θεεῖναξ 

ηαηαηηείκμκηεξ ἐλδπάηδζακ εἰπυκηεξ· ὅζα εἴδμιεκ ηαὶ ἐθάαμιεκ, ηαῦηα ἀπμθείπμιεκ, 

ὅζα δὲ μὔηε εἴδμιεκ μὔη'ἐθάαμιεκ, ηαῦηα θένμιεκ.».
62

( Humans have been deceived 

by the appearances like Homer, although he was the wisest of all the Greeks. For he 

too was deceived by the children who told him (a puzzle) while killing lice: ―all we 

                                                           
56

 Πξβι. Καλ, Σζαξιο Υ., υ.π,, ζ. 199. 
57

 Hussey, Edward, Heraclitus, p. 117. To The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy,ed. 

A.A. Long,Cambridge Univesity Press 1999 
58

 Lebedev 9/DK 34 
59

 Lebedev 10 /DK 19 
60

 Lebedev 20/DK 56 
61

 Lebedev 17/DK 42 
62

 Lebedev 20/DK 56 



14 
 

have seen and grasped, we have lost, and all we have neither seen nor grasped, we 

have gained‖.) 

  «πμθοιαείδ κυμκ ἔπεζκ μὐ δζδάζηεζ· Ἡζίμδμκ βὰν ἂκ ἐδίδαλε ηαὶ Ποεαβυνδκ 

αὖηίξ ηε Ξεκμθάκεά ηε ηαὶ Ἑηαηαῖμκ.»
63

( Much learning does not teach understanding, 

otherwise it would have taught Hesiod and Pythagoras as well as Xenophanes and 

Hecataeus.) 

  «δζδάζηαθμξ δὲ πθείζηςκ Ἡζίμδμξ· ημῦημκ ἐπίζηακηαζ πθεῖζηα εἰδέκαζ, ὅζηζξ 

ἡιένδκ ηαὶ εὐθνυκδκ μὐη ἐβίκςζηεκ· ἔζηζ βὰν ἕκ.»
64

( The teacher of most is Hesiod. It 

is him that they recognize as the one who knows most of all, althouhg he did not know 

even Day and Night, for they are one and the same.) 

  «πενὶ δ' ἡιενῶκ ἀπμθνάδςκ εἴηε πνὴ ηίεεζεαί ηζκαξ εἴηε ὀνεῶξ 

Ἡνάηθεζημξἐπέπθδλεκ Ἡζζυδςζ ηὰξ ιὲκ ἀβαεὰξ πμζμοιέκςζ, ηὰξ δὲ θαφθαξ [Opp. 

765ff.],ὡξ ἀβκμμῦκηζ θφζζκ ἡιέναξ ἁπάζδξ ιίακ μὖζακ, ἑηένςεζ 

δζδπυνδηαζ.»
65

(Heraclitus reproached Hesiod for treating some days as fortunate and 

some as unfortunate; in his opinion Hesiod did not know that the nature of every day 

is one and the same.) 

  «<Ποεαβυναξ> ημπίδςκ ἐζηὶκ ἀνπδβυξ.»
66

([Pythagoras is] a mastermind of 

swindles (or ―a chief of impostors‖). 

 «ὁηυζςκ θυβμοξ ἤημοζα, μὐδεὶξ ἀθζηκεῖηαζ ἐξ ημῦημ, ὥζηε βζκχζηεζκ ὅηζ ζμθυκ ἐζηζ 

πάκηςκ ηεπςνζζιέκμκ.»
67

(Of all those whose logoi I have listened to, no one reaches 

to the point of recognizing that the Wise is /totally/ distinct from all.) 

 «Ποεαβυνδξ Μκδζάνπμο ἱζημνίδκ ἤζηδζεκ ἀκενχπςκ ιάθζζηα πάκηςκ ηαὶ 

ἐηθελάιεκμξ ηαφηαξ ηὰξ ζοββναθὰξ ἐπμζήζαημ ἑαοημῦ ζμθίδκ πμθοιαείδκ, 

ηαημηεπκίδκ.»
68

( Pythagoras, the son of Mnesarchus, practiced inquiry /= gathering 

information/beyond all men and having selected these writings claimed as his own 

wisdom/what was really/ much learning and con game) [Reconstruction of Heraclitus' 

original text]Ποεαβυνδξ Μκδζάνπμο ἱζημνίδκ ἤζηδζεκ ἀκενχπςκ ιάθζζηα πάκηςκ ηαὶ 

ἐπζθελάιεκμξ Σααφημο ηὰξ ζοββναθὰξ ἐπμζήζαημ ἑαοημῦ ζμθίδκ πμθοιαείδκ, 

ηαημηεπκίδκ.
69

( Pythagoras, the son of Mnesarchus, practiced inquiry beyond all men 

and,having read the writings of Taautos /= Thot/, claimed as his own wisdom/what 

was really/ much learning and con game.) 

   Ο Ζξάθιεηηνο αθνχ βεβαηψλεη φηη είλαη γλψζηεο ησλ ιφγσλ ησλ ζνθψλ (Lebedev 

139 /DK 108) απνξξίπηεη ζπιιήβδελ ηελ πξφηεξε θηινζνθηθνπνηεηηθή παξάδνζε, 

εθηφο ηνπ Βίαληα ηνπ Πξηελεχο
70

. Ζ επηιεθηηθή αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα 

γίλεηαη κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ην κέγεζνο επηξξνήο ηνπο ζηηο 
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κάδεο, ζηνπο πνιινχο («Ὁιήνςζ, ὃξ ἐβέκεημ ηῶκ Ἑθθήκςκ ζμθχηενμξ πάκηςκ»
71

, 

«δζδάζηαθμξ δὲ πθείζηςκ Ἡζίμδμξ•»
72

, «Ποεαβυνδξ Μκδζάνπμο ἱζημνίδκ ἤζηδζεκ 

ἀκενχπςκ ιάθζζηα πάκηςκ»
73

) 

    Ο Ζξάθιεηηνο αξρηθψο πξνζπαζεί λα πιήμεη ην θχξνο ησλ ζνθψλ θαη λα ηνπο 

απνκπζνπνηήζεη κέζσ ηεο απνκάγεπζεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ησλ θαηλνκέλσλ 

ηνπ
74

. Δληφο απηήο ηεο ζθνπνζεζίαο επηηίζεηαη ζηνλ Ζζίνδν, ν νπνίνο νξκψκελνο απ‘ 

ηελ θνηλή εκπεηξία παξηζηά ηελ λχρηα σο ηνλ δηαθξηηφ αληηζεηηθφ πφιν ηεο κέξαο ζε 

κηα καληρατζηηθή ζρέζε ησλ δχν (Θενγνλία, 748 – 757). ηαλ απνρσξεί ε κία 

εκθαλίδεηαη ε άιιε. Ζ ελφηεηά ηνπο απνβαίλεη αδχλαηε εθφζνλ απνηεινχλ δχν 

δηαθξηηέο αληηζεηηθέο κπζηθέο νληφηεηεο. Ο Ζξάθιεηηνο γλσξίδεη φηη ε θαηλνκεληθή 

ελαιιαγή λχρηαο θαη κέξαο νθείιεηαη ζηελ ειηνδηαδξνκή («ἡθίμο ιὴ ὄκημξ εὐθνυκδκ 

ἂκ ἤβμιεκ»
75

(If there were no sun, we would live in (perpetual) night.) 

απνδεηθλχνληαο φηη απνηεινχλ ελφηεηα (λπρζήκεξνλ). 

   Γεινηνπνηεί ηνλ κεξν κέζσ ηνπ αλεθδφηνπ κε ην αίληγκα. Σα παηδηά, ελζάξθσζε 

ηεο αλσξηκφηεηαο θαη ηεο ακάζεηαο, πιήηηνπλ ην θχξνο ηνπ χςηζηνπ ζνθνχ θαη 

δηδαζθάινπ ησλ Διιήλσλ. Ο Kahn, αθνινπζψληαο ηνπο Bollack-Wissman, νη νπνίνη 

αλαγλσξίδνπλ εηπκνινγηθή νκνηφηεηα ησλ φξσλ «θζείξα» (ςείξα) κε ην ξεκαηηθφ 

ηχπν «θζείξσ» (θαηαζηξέθσ), επηζεκαίλεη φηη ην απφζπαζκα παξνπζηάδεη ηελ 

ζχγρπζε ηνπ Οκήξνπ γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ
76

. Γηαηεξνχκε ζνβαξέο επηθπιάμεηο 

γηα ηελ άλσζελ εξκελεπηηθή πξνζπέιαζε θαζψο ν ξεκαηηθφο ηχπνο «θζείξσ» δελ 

απαληάηαη ζηα εξαθιείηεηα απνζπάζκαηα. Δπίζεο ε θξάζε «ὅζα εἴδμιεκ ηαὶ 

ἐθάαμιεκ»
77

 ππνλνεί ηελ ζρέζε ηεο ζνθίαο κε ην εκθαλέο θαη ην αθαλέο,«ἁνιμκίδ 

ἀθακὴξ θακενῆξ ηνείηηςκ.»78(The invisible conjunction (harmony) is stronger /-

superior/ than the visible one.). «Ο Όιδνμξ δεκ ζοθθαιαάκεζ αοηυ πμο είκαζ θακενυ, 

δεκ αθμιμζχκεζ ηδκ πναβιαηζηή αθήεεζα αοημφ πμο ηαηαθαααίκεζ, δεκ ηαηαθαααίκεζ 

αοηυ βζα ημ μπμίμ ιζθάεζ, βζαηί δεκ ιπμνμφιε κα ηαηαθάαμοιε πναβιαηζηά πανά ιυκμκ 

εηείκμ πμο ζοθθαιαάκμοιε»
79

. Ζ νξαηφηεηα ηνπ ιφγνπ (ζνθία) ζπλαξηάηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ αηφκνπ. Ζ θξπθή αξκνλία, ε θχζηο πνπ αγαπά λα 

θξχβεηαη δελ ζπλεπάγεηαη νχηε κεηαθπζηθνχ ηχπνπ δπηζκφ (πιαησληθέο ηδέεο), νχηε 

αληηζηνηρεί ε θαηαλφεζή ηεο ζε κηα ηερληθή εξκελείαο φπσο ε αιιεγνξία ή ππφλνηα, 

δειαδή «δ βθχζζα δεκ θέεζ αηνζαχξ αοηυ πμο θέεζ». Σμ κυδια πμο ζοθθαιαάκμοκε ηαζ 

πμο εηδδθχκεηαζ άιεζα, δεκ είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πανά έκα εθάπζζημ κυδια πμο 

πνμζηαηεφεζ, πενζζηέθθεζ ηαζ πανυθα αοηά ιεηααζαάγεζ έκα άθθμ κυδια. Αοηυ είκαζ 
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ηαοηυπνμκα ημ ζζπονυηενμ ηαζ ημ θακεάκςκ κυδια»
80

. Αληίζεηα ην αθππληζκέλν 

άηνκν, ν λνήκσλ άλζξσπνο αιιάδεη ηνλ ίδην ηνλ ηξφπν ζέαζεο ηνπ θφζκνπ. Ζ 

αξκνλία απνθηά κηα ακεζφηεηα, κηα θπζηθή πξνδειφηεηα θαη ε παξνπζία ηεο 

επηθαιχπηεη ηα «θαλεξά πξάγκαηα»
81

.  

   Δπνκέλσο, αλ ηα ιφγηα, ν εθθεξφκελνο ιφγνο ηνπ αηφκνπ δελ ελνπνηνχληαη θαη 

επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Λφγν, δειαδή ηελ αιήζεηα, απνηεινχλ απιή αδνιεζρία, φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ππζαγφξα. Ζ επίζεζε ζηνλ Ππζαγφξα είλαη πνιπεζηηαθή. Ζ 

δηδαζθαιία ηνπ πεξί κεηελζάξθσζεο ηεο ςπρήο θαηαξξέεη έκπξνζζελ ηεο αθξαίαο 

κνληζηηθήο αληίιεςεο πνπ εηζεγείηαη ν Δθέζηνο, αθήλνληαο ιίγα πεξηζψξηα 

επηβίσζήο ηεο κεηά ηνλ ζάλαην. Δπηβεβαηψλεη επηπιένλ ηελ θίβδειε ππφζηαζε ησλ 

δηδαγκάησλ, θαζψο ε πνιπκάζεηά ηνπ εμηζψλεηαη κε ηελ θαθνηερλία. 

   Ζ πνιπκάζεηα, ε επξεία ζπζζψξεπζε γλψζεσλ, ε νπνία απνηειεί ίδηνλ φισλ ησλ 

ζνθψλ ηεο παξάδνζεο, ζηειηηεχεηαη σο αλεπαξθήο ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ζνθίαο. Ζ 

πνιπκάζεηα απνζπλδέεηαη απφ ηελ θαηαλφεζε. Γελ απνηειεί αηξαπφο γηα ηελ 

κεηάβαζε ζηελ αιήζεηα θαη νη πξφηεξνη ζνθνί απνηεινχλ πεξίηξαλν παξάδεηγκα γηα 

ηνλ Ζξάθιεηην
82

. Ζ αλεπάξθεηα ηεο δελ ζπλεπάγεηαη απηφρξεκα απφξξηςή ηεο, 

αληίζεηα ζεσξείηαη αλαγθαία ζηελ έλαξμε ηεο αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο ( «πνὴ βὰν 

εὖ ιάθα πμθθῶκ ἵζημναξ θζθμζυθμοξ ἄκδναξ εἶκαζ ηαε'Ἡνάηθεζημκ.»
83

(The men who 

love wisdom should be judges of the many.) 
84

.  

    Ζ πνιπκάζεηα, κπνξνχκε λα πνχκε, θέξεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ 

αηζζεηεξηαθή πξφζιεςε. Κνκίδεη δειαδή πιεζψξα ζηνηρείσλ, απνζπαζκαηηθψλ 

φκσο, ηα νπνία κέλνπλ αθαηάιεπηα αλ δελ ελεξγνπνηεζεί ε λφεζε. Ζ ελνπνίεζε ησλ 

επηκέξνπο νδεγεί ζηελ αιήζεηα φπνπ ν δσηηθφο ηεο ρψξνο είλαη ην φινλ, ν θφζκνο. 

Δηδάιισο ην άηνκν εκκέλεη ζην ζξαπζκαηηθφ, ην κεκνλσκέλν [«ἓκ ηὸ ζμθυκ 

ἐπίζηαζεαζ· Γκχιδκ ἥηε μἴδ ἐηοαένκδζε πάκηα δζὰ πάκηςκ.»
85

( To recognize only one 

Wise Being: that Mind which alone steers the whole Universe).]
86

 

   Σν άηνκν πξνζθνιιεκέλν ζηηο αγθπιψζεηο ησλ παξαδεδνκέλσλ νθείιεη λα ηηο 

απνηηλάμεη θαη, απνξξίπηνληαο θάζε αλζξψπηλε ζνθία, λα αλαδεηήζεη αηνκηθά ηελ 
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αιήζεηα ηνπ ιφγνπ. Ζ ζηξέβισζε θαη ε πιαλεξή αληίιεςε πνπ επελδχνπλ ζην άηνκν 

ηα ιφγηα ησλ πνηεηψλ ην εγθισβίδνπλ λνεηηθά αξρηθά. Απφξξνηα απηνχ εκθαλίδεηαη 

ε αηζζεηεξηαθή λσζξφηεηα….αθνχλ αιιά δελ αθνχλ, κνηάδνπλ ζαλ θνπθνί…ην 

άηνκν νθείιεη λα κεξηκλήζεη λα αληηζηαζεί ζην νηθείν ηεο παξαδεδνκέλεο ζνθίαο 

ψζηε λα αλαγλσξίδεη ην ρξπζφ θαη λα κελ πξνηηκά ηα άρπξα, φπσο ηα γατδνχξηα θη 

νχηε λα γαπγίδεη ζαλ ηνπο ζθχινπο ζηελ αλνηθεία αιήζεηα πνπ πξνζθέξεη γηα πξψηε 

θνξά ν εξαθιείηεηνο ιφγνο. 

   «μὐ δεῖ ὡξ παῖδαξ ημηεχκςκ, ημῦη‘ ἔζηζ ηαηὰ ρζθυκ· ηαευηζ πανεζθήθαιεκ.»
87

( one 

should not /act and speak/like ―children of their parents‖, i.e. , in plane words, 

following the tradition.) 

   Δκθαλήο ε πξνηξνπή ηνπ απνζπάζκαηνο γηα θξηηηθή ζθέςε ησλ παξαδεδνκέλσλ. Ζ 

θαηάθαζε, φπσο ζα δνχκε αξγφηεξα, ηεο αξηζηνθξαηηθήο εζηθήο, δελ ζεκαίλεη 

επψκηζε θαη θνπβάιεκα άθξηηα ηεο ιφγηαο παξάδνζεο. Ζ ππνηαγή ζηα 

παξαδεδνκέλα φπσο ηα παηδηά ζηνπο γνλείο νδεγεί ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνθαλνχο φρη απιψο κε δπζπηζηία, αιιά θαη κε ερζξφηεηα «ηφκεξ ηαὶ ααΰγμοζζκ 

ὃκ ἂκ ιὴ βζκχζηςζζ.»
88

( The dogs bark on those whom they do not recognize.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΝΣΟΛΟΓΗΑ 

 

  Σν άηνκν, αλ θαηνξζψζεη, αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε, λα δηεπζεηήζεη ηηο 

ςπρνζσκαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο ζε θαηάζηαζε εγξήγνξζεο θαη δηαπγάζεη κέζσ ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο ηηο παξαδεδνκέλεο πιάλεο, ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαβεί ζην 

αιεζέο. Ο γλσζηνινγηθφο αγψλαο, φπσο παξνπζηάζηεθε ζην πξψην θεθάιαην, ζα 

θαξπνθνξήζεη θαη ζα απνβεί ληθεθφξνο φηαλ ην άηνκν αξρηθψο αληηιεθζεί φηη 

ελνηθεί ζε έλαλ θφζκν θνηλφ κε ηα άιια φληα. Αληίζεηα, ε θαηάζηαζε χπλνπ, 

λνεηηθνχ/ζσκαηηθνχ, δειαδή ζαλάηνπ ελ δσή, φπσο πνηεηηθά ηφληζε ν Ζζίνδνο 

πεξηγξάθνληαο ηνλ σο παηδί ηεο Νχρηαο θαη αδεξθφ ηνπ ζαλάηνπ απνθφπηεη ην άηνκν, 

βπζίδνληαο ην ζε έλα ηδησηεχνλ θφζκν, «ημῖξ ἐβνδβμνυζζκ ἕκα ηαὶ ημζκὸκ ηυζιμκ 

εἶκαζ, ηῶκ δὲ ημζιςιέκςκ ἕηαζημκ εἰξ ἴδζμκ ἀπμζηνέθεζεαζ.»
89

(for the waking there is 

one and common world, whereas of the sleepers each turns away into his private 

world.)
90

.Ο έλαο θαη θνηλφο θφζκνο δηέπεηαη απφ θάπνηεο αηψληεο ηξνπηθφηεηεο. Πξηλ, 

ινηπφλ, πξνρσξήζνπκε ζηελ δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ εζηθνπνιηηηθψλ απνζπαζκάησλ, 

ζεσξψ θαίξηαο ζεκαζίαο λα αλαθεξζνχκε έζησ αθξνζηγψο ζε απηέο ηηο βαζηθέο 

ζέζεηο πνπ απνηεινχλ εξείζκαηα θαη αδηάζπαζηεο δνκέο φιεο ηεο ζθέςεο ηνπ, 

ζπλεπψο θαη ηεο εζηθήο ηνπ. 

 

Α) ΡΟΖ – ΑΛΛΑΓΖ  

 «πμηαιμῖζζ ημῖζζκ αὐημῖζζκ <δὶξ> ἐιααίκμοζζκ ἕηενα ηαὶ ἕηενα ὕδαηα ἐπζννεῖ»91
( As 

we <twice> step into the same rivers, each time we are washed by the afflux of 

different waters) 

 «ἥθζμξ κέμξ ἐθ' ἡιένδζ ἐζηίκ.»
92

 (The Sun is new/young everyday.) 

 «ιεηααάθθoκ ἀκαπαφεηαζ»
93

( …it takes a rest while changing…) 

 «ηαὶ ὁ ηοηεχκ δζίζηαηαζ <ιὴ> ηζκμφιεκμξ»
94

( And the barley-drink (kykeon), too, 

disintegrates when it is not agitated.) 

   Ο θφζκνο βξίζθεηαη ζε κία αθαηάπαπζηε αιιαγή. Ζ ζηαζεξφηεηα είλαη 

επηθαηλφκελε. ια αιιάδνπλ θαη φια κεηαβάιινληαη ζε κία ζπλερφκελε ξνή. Σν 

γίγλεζζαη απνηειεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θφζκνπ, δειαδή ε κεηαβνιή απνηειεί ηε 

ζπγθξνηεζηαθή δνκή ηεο νιφηεηαο ηνπ είλαη. Σα πξάγκαηα ζπλεπψο δελ είλαη, αιιά 

γίλνληαη. Άξα ν θφζκνο δελ ζπληίζεηαη απφ πξάγκαηα αιιά ζπκβάληα. Απηή ηελ 

άπνςε ππεξζεκαηίδεη θαη εθθξάδεη κε κεγάιε ρξνληθή απφθιηζε απφ ηνλ Ζξάθιεηην, 

έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθψηεξνπο θηινζφθνπο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, ν Βίηγθεληζηάτλ κε 
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90
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ηελ πξφηαζή ηνπ «ν θφζκνο είλαη νιφηεηα ησλ γεγνλφησλ θαη φρη ησλ πξαγκάησλ»
95

. 

Άξα ε νπζία ηνπ θφζκνπ δελ είλαη θάπνην πξάγκα ή θάπνηα χιε, αιιά ην ζπκβαίλεηλ, 

ην γίγλεζζαη. πσο έγξαςε ν  Karl Popper, ν Ζξάθιεηηνο «ζοκέθααε ημκ ηυζιμ υπζ ςξ 

έκα μζημδυιδια, αθθά ιάθθμκ ςξ ιία ημθμζζζαία δζαδζηαζία υπζ ςξ ημ ζοκμθζηυ 

άενμζζια ηςκ πναβιάηςκ, υζμ ιάθθμκ ςξ ηδκ μθυηδηα ηςκ ζοιαάκηςκ ή αθθαβχκ ή 

βεβμκυηςκ»
96

. 

   Ζ κεηαθνξά ην πνηακνχ επηβεβαηψλεη γηα ην ζχλνιν ησλ εξκελεπηψλ ηελ αέλαε 

ξνή/αιιαγή ηνπ θφζκνπ. Πιεζψξα εξκελεπηψλ φκσο ζεσξεί ηελ ηαχηηζε ηνπ 

Ζξαθιείηνπ σο θηινζφθνπ ηνπ γίγλεζζαη ακηγψο πιαησληθή θαηαζθεπή
97

 

ππνβηβάδνληαο ζαθψο ηελ ζεκαληηθφηεηα απηνχ ηνπ κέξνπο ηεο ζθέςεο ηνπ. Ο Kahn 

ζεσξεί φηη ε θηινζνθηθή βαξχηεηα ηνπ απνζπάζκαηνο δίλεηαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

δνκήο ηνπ θφζκνπ εληφο κηαο δηαδηθαζίαο ξεπζηφηεηαο
98

. Γειαδή φπσο ηνλίδνπλ νη 

K-R-S ε ελφηεηα ηνπ πνηακνχ ζπλαξηάηαη απφ ηελ θαλνληθφηεηα ηεο ξνήο (Λφγνο) 

ησλ λεξψλ πνπ ηελ απνηεινχλ
99

 

  ηελ ίδηα δηαπίζησζε, φηη δειαδή θαηαθάζθεηαη απφ ηνλ Ζξάθιεηην ε δηαδηθαζία 

αιιαγήο αιιά ε βαξχηεηα ηεο ζθέςεο ηνπ δίδεηαη ζηελ θαλνληθφηεηα ηεο αιιαγήο, 

ζηνλ Λφγν, νδεγνχληαη νη κειεηεηέο γηα ην Lebedev 58/DK 6
100

. Ο Κirk ππνζέηεη φηη 

ην δφγκα ηεο ζπλερνχο ξνήο δελ θαηέρεη κείδνλα ζέζε ζηνλ εξαθιείηεην ζηνραζκφ, 

αιιά δηνγθψζεθε επηηεδεπκέλα απ‘ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο ηνπ. Αηρκή ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ απνηειεί ε δξηκχηαηε θξηηηθή ηνπ Δθέζηνπ ζηνπο «πνιινχο» 

γηα ηελ αδπλακία εθθάιπςεο ηεο ελφηεηαο ησλ αληηζέησλ (ηνπ Λφγνπ), ε νπνία είλαη 

αθαλήο θαη απαηηεί ππέξβαζε ηεο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο
101

. κσο ν Guthrie 

εχζηνρα παξαηεξεί φηη ε κεηαβνιή ησλ φλησλ, ηνπ θφζκνπ, δηαθεχγεη επίζεο ηεο 

αηζζεηεξηαθήο πξφζιεςεο, κε ζπλέπηα ε εκθάλεηά ηεο λα εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο (λνφο) θαη άξα ζπλάδεη κε ηελ επηζηεκνινγηθή ζεψξεζε ηνπ 

θηινζφθνπ
102

. 

Δπνκέλσο ε ηδέα ηεο αιιαγήο πηζαλφλ λα είλαη ηζφηηκε εθείλεο ηνπ Λφγνπ. Μπνξεί ε 

πξψηκε ληηζετθή θηινινγηθή αλάγλσζε λα πεξηνξίδεη ην ζηνραζκφ ηνπ Ζξάθιεηηνπ 

κφλν ζην πεδίν ηνπ γίγλεζζαη, εληνχηνηο νξζψο δηαζθαιίδεη απηφ ην κέξνο ηεο 

ζθέςεο ηνπ σο ζεκαληηθφ «Γεκ αθέπς ηίπμηε άθθμ πανά ημ βίβκεζεαζ. Μδκ πθακάζηε! 

Ακ κμιίγεηε υηζ αθέπεηε ηάπμζα ζηενζά ζηδ εάθαζζα ημο βίβκεζεαζ ηαζ ημο θεανημφ, 

αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ ημκηυεςνδ ιαηζά ζαξ ηαζ υπζ ζηδκ μοζία ηςκ πναβιάηςκ. 
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Υνδζζιμπμζείηε ζακ κα είπακ αοηά ζηαεενή δζάνηεζα: αθθά αηυιδ ηαζ ημ πμηάιζ, ζημ 

μπμίμ ηαηεααίκεηε βζα δεφηενδ θμνά, δεκ είκαζ ημ ίδζμ υπςξ ηδκ πνχηδ θμνά»
103

. Ο 

Αμειφο επηβεβαηψλεη ηελ εηθφλα ηνπ πνηακνχ φπσο ιέεη σο «ιζα ηεκηνζηή δζαίζεδζδ 

ηδξ ανπέβμκδξ ζηέρδξ ημο Δθέζζμο»
104

 επηβεβαηψλνληαο φηη βηψλνπκε ηελ αιιαγή 

(ηνλ πνηακφ) ζηελ χπαξμή καο. 

  Ο Ζξάθιεηηνο ξηδνζπαζηηθνπνηεί κε απηή ηε ζέζε ηε θπζηνθξαηηθή ζεψξεζε ηεο 

αξρνινγίαο ηνπ θφζκνπ, φπσο δηαηππσλφηαλ απφ ηνπο πξνγελέζηεξνχο ηνπ, 

Μηιήζηνπο θηινζφθνπο. Αλάγεη θαη ηαπηίδεη ηελ αξρή απηή κε ην ππξ (ελεξγεηα
105

), 

αηζζεηνπνηψληαο κε ηελ επφπηεπζε απηή ηε ζηξνθή πξνο ηελ αθαηξεηηθή ζθέςε. 

Δδψ δελ ζα αζρνιεζνχκε πεξαηηέξσ κε ηελ ππξνθξαηηθή ζεσξία ηνπ
106

, ζα 

επηζεκάλνπκε φκσο ηελ αλαινγία ηλ κεηαβνιψλ ηνπ θνζκηθνχ ππξφο κε εθείλν ηεο 

ςπρήο. πσο ηφληζε θαη ν Αξηζηνηέιεο ζην Πενί Φοπήξ (405a5) ην ππξ, σο ζηνηρείν 

εκθαλίδεηαη ζρεδφλ αζψκαην, βξίζθεηαη ζε ζπλερή θίλεζε, αιιά δεκηνπξγεί θίλεζε 

θαη ζηα άιια.  

   

 Β) ΛΟΓΟ 

Ζ αλαδήηεζε ελφο ζηαζεξνχ ζεκείνπ, κηαο θνζκηθήο ζηαζεξάο, πξνηάζζεηαη απφ ηνλ 

B.Russel σο έλα απφ ηα βαζχηεξα αλζξσπνινγηθά έλζηηθηα πνπ πηζαλφλ αξχεηαη 

ζηελ ηάζε θαη αλαδήηεζε γηα εζηία, δειαδή αζθάιεηα
107

. Έηζη ν Ζξάθιεηηνο 

πηζσπάηεζε κπξνζηά ζηελ ηδέα ελφο ρανηηθνχ θφζκνπ, φπσο εχγισηηα γξάθεη ν 

Popper
108

, επξίζθνληαο έλαλ λφκν πνπ δηέπεη ηελ αιιαγή. Ζ κεηαβνιή ηνπ θφζκνπ σο 

γίγλεζζαη δελ είλαη γηα ηελ εξαθιείηεηα ζεψξεζε ρανηηθή. Σα αθφινπζα 

απνζπάζκαηα ην επηθπξψλνπλ εκθαλψο: 

  «ηυζιμκ ηυκδε, ηὸκ αὐηὸκ ἁπάκηςκ, μὔηε ηζξ εεῶκ μὔηε ἀκενχπςκ ἐπμίδζεκ,ἀθθ' ἦκ 

ἀεὶ ηαὶ ἔζηζκ ηαὶ ἔζηαζ πῦν ἀείγςμκ, ἁπηυιεκμκ ι έ η ν α ηαὶ ἀπμζαεκκφιεκμκ ι έ η ν 

α.»
109

 (This cosmos, the same for all beings, no god and no man has ever made, but it 

always was, it is and it will be everliving fire, kindling up by measured periods and 

going out by measured periods.) 

  «εάθαζζα δζαπέεηαζ ηαὶ ι ε η ν έ ε η α ζ εἰξ ηὸκ αὐηὸκ θυβμκ, ὁημῖμξ πνυζεεκ ἦκ ἢ 

βεκέζεαζ βῆ.»
110

( The Sea is dispersed and replenishes herself* exactly to the same 

measure as was before it became Earth.) 
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 «Ἥθζμξ βὰν μὐπ ὑπεναήζεηαζ ι έ η ν α· εἰ δὲ ιή,Ἐνζκφεξ ιζκ Γίηδξ ἐπίημονμζ 

ἐλεονήζμοζζκ.»
111

(The Sun will not overstep appropriate measures, otherwise 

Erinyes, the ministers of Justice, will find him out.) 

  Ζ λνκνηνηειεηαθά ζηαζεξή κεηάπησζε κέζα ζηελ θαζνιηθή ξνή ηνπ θφζκνπ 

ζπκππθλψλεηαη θαη εθθξάδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ Λφγνπ. Μία έλλνηα εκθαλψο 

πνιχζεκε ζηελ εξαθιείηεηα, αιιά θαη γεληθφηεξα αξραηνειιεληθή νξνινγία. Λφγνο 

ζεκαίλεη ηαπηνρξφλσο νκηιία, θξάζε, λφεκα, θξίζε, αηηία. Δπίζεο, θήκε, 

δηδαζθαιία, θνζκηθφο λφκνο, κέηξν ή αλαινγία
112

. O G.B.Kerfred αλαγλσξίδεη ηξεηο 

θχξηεο ρξήζεηο ηνπ φξνπ «πνχηα απ‘ υθα είκαζ δ πενζμπή ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηδξ 

βθςζζζηήξ δζαηφπςζδξ, υεεκ ημο θυβμο, ηδξ μιζθίαξ, ηδξ πενζβναθήξ, ηδξ δήθςζδξ, ηςκ 

επζπεζνδιάηςκ (υπςξ αοηά εηθνάγμκηαζ ιε θυβζα) ηαζ μφης ηαεελήξ· δεφηενμκ, δ 

πενζμπή ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηςκ κμδηζηχκ δζαδζηαζζχκ, υεεκ ημο ζηέπηεζεαζ, ημο 

ζοθθμβίγεζεαζ, ημο θυβμκ δζδυκαζ, ηδξ ελήβδζδξ (πα. Ονευξ θυβμξ) ηθπ· ηνίημκ, δ 

πενζμπή ημο ηυζιμο, εηείκμ πενί ημο μπμίμο είιαζηε ζηακμί κα ιζθάιε ηαζ κα 

ζηεπηυιαζηε, υεεκ ηςκ δμιζηχκ ανπχκ, ηςκ ηφπςκ, ηςκ θοζζηχκ κυιςκ ηαζ μφης 

ηαεελήξ, ανηεί ζε ηάεε ιία πενίπηςζδ αοηά κα εεςνμφκηαζ πνάβιαηζ πανυκηα ηαζ 

ειθακή ζηδκ ημζιζηή δζαδζηαζία»
113

. Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ απ‘ηνλ Ζξάθιεηην ζε φια ηα 

απνζπάζκαηα πνπ ηελ εκπεξηέρνπλ δηαηεξεί απηήλ ηελ πνιπζεκία
114

. 

 Παξ‘ φιεο ηηο ζεκαζηνινγηθέο απνρξψζεηο, ν Λφγνο απνηειεί νπζηαζηηθά ζηελ 

ζθέςε ηνπ θηινζφθνπ ην ξάκκα, ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν γηα ηελ ζπλαξκνγή αλζξψπσλ 

θαη πξαγκάησλ σο εληαίσλ φισλ, «ἐη πάκηςκ ἓκ,{ηαὶ} ἐλ ἑκὸξ πάκηα»
115

( from all 

/elements/ one, from one all.) θαη  «ζμθυκ ἐζηζκ ἓκ πάκηα εἰδέκαζ.»
116

( wisdom consists 

in knowing all things as one.)
117

. Μφλν απηφο πνπ αίξεηαη εθηφο ηεο ρξνληθφηεηαο ηνπ 

γίγλεζζαη θαη ηεο ξνεθφηεηαο αληηιακβάλεηαη κέζσ ηνπ αλέζπεξνπ θαη θσηνδφηα 

Λφγν ηνλ θφζκν σο αδηαίξεηε ελφηεηα ησλ αληηζέησλ (Lebedev 34/DK 8
118

, Lebedev 

                                                           
111

 Lebedev 56c/DK 94, «ἥθζμξ [ηυζ]ιμο ηαηά θφζζκ ἀκενςπ[δ]ΐμο εὖνμξ πμδὸξ [ἐὼκ ημὺ[ξ μὔνμο]ξ 

μὐπ ὑπεναάθθςκ· εἰ βά[ν ηζ μὔ]νμοξ ἐ[μζηυηαξ] ὑ]π[ενααθε]ῖ, Ἐνζκφεξ κζκ ἐλεονήζμοζζ, Γίηδξ 

ἐπίημονμζ.» (the Sun rules the cosmos accorfing to the natural order,being one man‘s foot in width and 

not transgressing the limits. For if he does transgress the appropriate limits, Erinyes, the ministers of 

Justice will find him out.),Lebedev 56a, ἥθζμξ βὰν μὐπ ὑπεναήζεηαζ ημὺξ πνμζήημκηαξ ὅνμοξ, θδζὶκ ὁ 

Ἡνάηθεζημξ· εἰ δὲ ιή, Κθῶεάξ ιζκ Γίηδξ ἐπζημφνμοξ ἐλεονήζεζκ.» (The Sun will not overstep the 

appointed limits, says Heraclietus, otherwise the Spinners, the ministers of Justice will find him out.) 

Lebedev 56d 
112

 Γηα κία επξεία θαη ελδειερή απαξίζκεζε ησλ ζεκαζηψλ ηνπ φξνπ βι. Guthrie, W.K.C., History of 

Greek Philosophy, The earlier presocratics and the pythagoreans, op.cit, p. 420 – 424.  
113
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 Πξβι. φ.π, ζ. 132 θαη Guthrie, W.K.C.,op.cit., p. 424 – 425. 
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116

 Lebedev 1/DK 50 
117

 Γηα ηελ ζρέζε εκ-πάκηα θαη ηηο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο βι. Καλ, Σζαξιο Υ., φ.π., ζ. 200 – 201 

θαη ζ. 485, Heraclitus, The Cosmic fragments, op.cit., p. 177 – 179. Γηα ηελ ληηζετθή εζηθή θαη 
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ιζαξ ιδ ιεηαθοζζηήξ ηαηεφεοκζδξ ημο ζημπαζιμφ, Αζήλα 1990, ζ. 33 – 87. 
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the adverse is beneficial, and from conflcting (opposites) consists the most beautiful harmony and all 

things are generated by strife.) 
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29/DK 51
119

), νιφηεηα θαη αξκνλία. Ζ ατδηφηεηα ηεο αιήζεηαο ηνπ ιφγνπ απνηειεί 

εθείλν ην ζηνηρείν ηεο αληηθεηκεληθήο λνκνηέιεηαο πνπ δηέπεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

φρη ηελ ππνθεηκεληθή λνεηηθή ζχιιεςε ηεο δνκήο ηεο
120

 δηαλνίγνληαο ηνλ νξίδνληα 

ησλ δπλαηνηήησλ αιεζηλήο γλψζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηνλ Λφγν. Σν 

«αλζξψπηλν φλ» κπνξεί λα γίλεη ην θσηηζκέλν θεξέθσλν ηνπ Λφγνπ, δελ είλαη φκσο 

ν ηδξπηήο ηνπ∙ ν Λφγνο ην μεπεξλάεη. Ωζηφζν, θάζε άλζξσπνο δελ είλαη θνξέαο ηνπ 

ζπκπαληηθνχ ιφγνπ θαη απηφο ν ζπκπαληηθφο ιφγνο δελ είλαη ην ζχλνιν ησλ ιφγσλ 

ησλ μερσξηζηψλ αηφκσλ»
121

. Ο Λφγνο, δειαδή ε αλαινγηθή δνκή, ην κέηξν ψζηε ε 

αιιαγή ηνπ θχθιηνπ γίγλεζζαη λα κελ παξάγεη ραψδεηο, αζχλδεηεο πνιιαπιφηεηεο, 

είλαη «μπλφο» γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο (Lebedev 7/DΚ 2, Lebedev 2/DK 1, 

Lebedev 131 /DK 114). 

 Άθξσο ζπλαξπαζηηθή είλαη ε εξκελεπηηθή πξνζπέιαζε ηνπ εξαθιείηεηνπ Λφγνπ απφ 

ηνλ Α.Lebedev σο  liber naturae. Αλαγλσξίδνληαο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο κεηαθνξάο 

θαη ηεο αλαινγίαο ζηνλ γισζζηθφ θψδηθα ηεο θηινζνθίαο ζηελ πξν ζπζηεκαηηθή ηεο 

δηακφξθσζε, ν Lebedev επηζεκαίλεη φηη ν Δθέζηνο πφξξσ απέρεη απφ ηηο 

αηηηνθξαηηθέο εμεγήζεηο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο θνζκνινγίαο ησλ Ηψλσλ 

θηινζφθσλ. Αληί απηνχ ηνπ κεραληζηηθνχ κνληέινπ, ν Ζξάθιεηηνο επηρεηξεί λα 

πξνζθέξεη ην ππφδεηγκα (pattern),δειαδή ηνλ ζετθφ λφκν, πνπ νηαθίδεη θαη δηέπεη ην 

ζχκπαλ. Ζ αλαινγηθή δνκή ηεο θχζεο κε ηελ ηέρλε (ἡ ηέρλε κηκεῖηαη ηῆλ θχζηλ), 

εηδηθφηεξα κε εθείλε ηεο γξακκαηηθήο, απνηειεί ην εθαιηήξην γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ζπκπαληηθνχ λφκνπ. Ζ ζχλζεζεο ηνπ ιφγνπ κέζα απφ 

κεκνλσκέλα γξάκκαηα, ζε θζφγγνπο θαη έπεηηα ιέμεηο πνπ παξάγνπλ γισζζηθή 

αξκνλία, αληαπνθξίλεηαη δνκηθά ζηελ θνζκηθή δηαδηθαζία. Έηζη, ν Λφγνο 

πξνζθέξεηαη σο ην θείκελν ηεο θχζεο, ηνπ θφζκνπ δηαζέζηκν γηα αλάγλσζε ζε 

φινπο. Σν άηνκν νθείιεη λα αλαγλψζεη, δειαδή λα ρσξίζεη ηηο ιέμεηο νη νπνίεο ζηα 

αξραία θείκελα ήηαλ ζπγθνιιεκέλεο θαη ζπλερείο, νξζψο ηνλ Λφγν ηεο θχζεο, ψζηε 

λα απνθαιπθζεί ην αιεζέο λφεκα ηνπ θφζκνπ.
122

Απηή φκσο ε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ φληνο ζηελ θαηαιεπηφηεηα θαη πξνζπέιαζε ηνπ ζπκπαληηθνχ Λφγνπ 

θηλείηαη φπσο ζα δνχκε νπζηαζηηθά ζηελ ζθαίξα ηεο δπλαηφηεηαο θαη φρη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 
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120
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Γ) ΠΟΛΔΜΟ 

 

Ο θφζκνο ξέεη κέζα απ‘ ηελ ζχγθξνπζε ησλ αληηζέησλ πνπ ελαξκνλίδνληαη ζην 

Λφγν.  

 «ηὸ ἀκηίλμοκ ζοιθένμκ ηαὶ ἐη ηῶκ δζαθενυκηςκ ηαθθίζηδκ ἁνιμκίακ ηαὶ πάκηα ηαη' 

ἔνζκ βίκεζεαζ»( the adverse is beneficial, and from conflcting (opposites) consists the 

most beautiful harmony and all things are generated by strife.)»
123

 

 ««μὐ λοκζᾶζζκ ὅηςξ δζαθενυιεκμκ ἑςοηῶζ ὁιμθμβέεζ, <ἕ>κ• παθίκηνμπμξἁνιμκίδ 

ὅηςζπεν ηυλμο ηαὶ θφνδξ.»(They do not understand how the one, being at variance 

with itself is in perfect agreement /with itself/: a contrary conjunction (harmony) like 

the one of the bow and the lyre.)
124

»
125

 

 Έλαο απφ ηνπο ζεκειησδέζηεξνπο ππξήλεο ηεο θηινζνθηθήο ζεψξεζεο ηνπ 

Ζξαθιείηνπ αληρλεχεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ θφζκνπ ζε δεχγε ζπγθξνπφκελσλ 

αληηζέησλ
126

, εμηζνξξνπνηεηηθή βάζε ηνπο απνηειεί ν αγψλαο/πφιεκνο
127

. Σν 

εηθνλνπιαζηηθφ ππνθαηάζηαην ηεο νληνινγηθήο ζχγθξνπζεο είλαη ν πφιεκνο. Ο 

πφιεκνο είλαη ν ελλνηνινγηθφο θαζνξηζκφο ηνπ θνζκηθνχ αηηίνπ. Αο αλαιχζνπκε 

δηεμνδηθφηεξα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κέζα απφ ηα δχν απνζπάζκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηφ. 

«εἰδέ<καζ> πνὴ ηὸκ πυθειμκ ἐυκηα λοκὸκ ηαὶ δίηδκ ἔνζκ ηαὶ βζκυιεκα πάκηα 

ηαη' ἔνζκ ηαὶ πνεχιεκα.»
128

( One should know that war is really common, that strife is 

the right way of things /-justice/, and that all things are generated by strife and by 

means of loan /from their opposites/..)    

   Ζ παξαδεδνκέλε αληίιεςε, πνπ εθθξάζηεθε κέζσ ηνπ επηθνχ πνηεηηθνχ ιφγνπ ηνπ 

Οκήξνπ θαη ηνπ Ζζηφδνπ, γηα ηελ θαζνιηθφηεηα ηνπ πνιέκνπ ππεξζεκαηίδεηαη ζαθψο 

ζην άλσζελ εξαθιείηεην απφζπαζκα. Μέζσ ηεο δηακάρεο (έξηο) θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ αελάσο δηαηεξείηαη κε ηηο ελαιιαγέο ησλ αληηζέησλ ζηελ δηαιεθηηθή 

θίλεζε ηνπ ζπκπαληηθνχ φινπ, ε ηζνξξνπία ηνπ. Ο πφιεκνο είλαη «λοκυξ», φπσο ν 

θφζκνο θαη ν ιφγνο («ηῶζ λοκῶζ πάκηςκ»
129

, «ἕκα ηαὶ ημζκὸκ ηυζιμκ εἶκαζ»
130

( there 

is one and common world), θαζψο δελ αλήθεη ζε θαλέλα απφ ηνπο 

αιιεινζπγθξνπφκελνπο πφινπο, αιιά απνηειεί ην ζεκείν ηνκήο ηνπο, ην ζπλδεηηθφ 

αξκφ ηνπο. 

 Ζ έξηο, νκννχζηα ηνπ πνιέκνπ, ζπληαπηίδεηαη κε ηελ δηθαηνζχλε. Με ηελ ηαχηηζε 

απηή ηνπ Ζξαθιείηνπ απνξξίπηεηαη εκθαλέζηαηα ε παξαδνζηαθή εζηθή ζθέςε φπνπ 
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αληηηίζεληαη νη έλλνηεο ηεο δηακάρεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ εζηφδεηα αληίιεςε 

εθθξάδεη παξφκνηα άπνςε φκσο δελ γίλεηαη απνδεθηή ιφγσ ηνπ αθξαίνπ 

εξαθιείηεηνπ κνληζκνχ, αθνχ παξάγεηαη δηάθξηζε ζε αγαζή θαη θαθή έξηδα. Ζ δίθε, 

ε νπνία είλαη νκφξξηδε κε ην ξήκα «δείηκοιζ» πνπ ζεκαίλεη ν «εκδεδεζβιέκμξ ηνυπμξ» 

ή ν «ζοκδεζζιέκμξ ηακυκαξ ζοιπενζθμνάξ
131

», ζαθέο δάλεην λα επηζεκάλνπκε ηνπ 

φξνπ απφ ην δηθαληθφ πεδίν θαη αλαγσγή ηνπ ζην θνζκηθφ επίπεδν, απφ θνζκηθή 

θπζηθή δχλακε κεηνπζηψζεθε ζε ξπζκηζηηθή θαη εζηθή αξρή ηεο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίαο. Ζ κεηάβαζε απηή εληζρχζεθε απφ ηελ ζέζε φηη ε αλζξψπηλε θνηλσλία 

απνηειεί απείθαζκα ηνπ ζπκπαληηθνχ φινπ, ζπλεπψο, ην δίθαην ηνπ καθξνθνζκηθνχ 

νληνινγηθνχ επηπέδνπ έρεη ζπκπαληηθή ηζρχ, επνκέλσο ε δηθαηνζχλε ηνπ απνηειεί θαη 

δηθαηνζχλε ηεο πφιεσο. Απηφ άιισζηε απνηειεί ην έξεηζκα, φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ, δειαδή ε κεηαθπζηθή ζεσξία ηνπ ζεκειηψλεη ηελ εζηθνπνιηηηθή ηνπ 

αληίιεςε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο κάιινλ αληίζηξνθα πξέπεη λα θηλήζεθε ε θαηά 

ηα άιια νμχηαηε ζηνραζηηθή ζθέςε ηνπ Ζξαθιείηνπ. Σν ηζηνξηθνπνιηηηθφ γίγλεζζαη 

θαη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα ζηελ πφιε-θξάηνο απνηεινχλ ηηο ξίδεο γηα ηελ 

εθβιάζηεζε ηεο θπζηθήο νληνινγίαο ηνπ. Δίλαη λσπέο ζηελ θνηλσλία ηνπ θηινζφθνπ 

νη κλήκεο ηεο θαηάιπζεο ηεο πξσηφγνλεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ρσξηζκνχ ηεο 

θνηλσλίαο ζε ηάμεηο κε αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα, εηδηθφηεξα ε ππνρψξεζε ηεο 

αξηζηνθξαηίαο θαη ε αλάδπζε δεκνθξαηηθψλ δπλάκεσλ, κε ην ίδηνλ λα απεηιεί ην 

θνηλφλ. Δίλαη απφ ηελ άιιε ζπρλνί νη πφιεκνη κεηαμχ ειιεληθψλ πφισλ θαη κε ηνπο 

Πέξζεο. Ωζηφζν δε δηζηάδεη λα γεληθεχζεη θαη εθηφο θνηλσληθνχ πεδίνπ ηελ έλλνηα 

ηνπ πνιέκνπ σο νληνινγηθή αξρή. 

«Πυθειμξ πάκηςκ ιὲκ παηήν ἐζηζ, πάκηςκ δὲ ααζζθεφξ, ηαὶ ημὺξ ιὲκ εεμὺξ ἔδεζλε ημὺξ 

δὲ ἀκενχπμοξ, ημὺξ ιὲκ δμφθμοξ ἐπμίδζε ημὺξ δὲ ἐθεοεένμοξ.»
132

( Polemos (War) is 

the «father and king of all beings»: some of them he appoints gods, others humans, 

and some of them he turns into slaves, others sets free.) 

   Σν απφζπαζκα απηφ πέξαλ ηεο αλάδεημεο ηεο γισζζηθήο δεμηνηερλίαο θαη 

πνηεηηθφηεηαο ηνπ Ζξαθιείηνπ
133

, είλαη θνξέαο απφ ηελ κία κέζσ ηεο 

πξνζσπνπνίεζεο ηνπ πνιέκνπ ησλ θπξίαξρσλ ζενγνληθψλ πξνηχπσλ θαη απφ ηελ 

άιιε ηνπ αγσληζηηθνχ ηδεψδνπο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. Ζ ππέξηαηε 

πξνζηαθηηθή ηεο αξηζηείαο γίλεηαη εδψ θνζκνινγηθή, θνζκνδηαηαθηηθή αξρή. Ζ 

πξνζσπνπνίεζε ηνπ πνιέκνπ, φπνπ είλαη αληίζηνηρε ηνπ απνζπάζκαηνο Lebedev 131 

/DK 114 ζην νπνίν ν ζετθφο λφκνο αηζζεηνπνηείηαη επίζεο σο παηέξαο θαη ηξνθφο 

πάλησλ ησλ αλζξψπηλσλ λφκσλ, θαζψο θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ σο γελάξρε 

παξαπέκπεη πξφδεια ζηνλ Γία ηνλ παηέξα ζεψλ θαη αλζξψπσλ. Ο φξνο φκσο 

«πάκηςκ» θαη ην «βζκυιεκα πάκηα» δειψλνπλ θαζνιηθά φια ηα πξάγκαηα πνπ 

γίλνληαη, πέξαλ ησλ ζετθψλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ. Απηή ε θαηλνηφκνο δηαηχπσζε 

απνζπά θαη δηαρσξίδεη ηνλ πφιεκν απφ ηελ ηαχηηζε ηνπ κε ηνλ Γία, αλάγνληαο ηνλ 

ζηελ ζθαίξα ηνπ ζετθνχ λφκνπ. Ο πφιεκνο είλαη ε δηαηαθηηθή αξρή ηνπ θφζκνπ. Ίζσο 

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηειεί ηελ νληνινγηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε 
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ησλ πξαγκάησλ ηνπ θφζκνπ
134

.Πηζαλφηαηα ε έλλνηα ηνπ πνιέκνπ ππνδειψλεη έλα πην 

επξχ λνεκαηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ν πφιεκνο σο δεκηνπξγφο θαη γελλήηνξαο παξάγεη 

αληηζέζεηο ζε φια ηα επίπεδα ζηε δνκή ηνπ ζπκπαληηθνχ φινπ. Απηφ νδεγεί ζηελ 

εξκελεπηηθή πξφηαζε φηη ηα αληηζεηηθά δίπνια ζενί – άλζξσπνη, ζθιάβνη – ειεχζεξνη 

ηνπ απνζπάζκαηνο δίλνληαη σο παξαδείγκαηα εμεηθνλίδνληαο ηελ παξνπζία θαη ηελ 

δξάζε ηνπ πνιέκνπ ζε φια ηα πεδία ηνπ ζπκπαληηθνχ.
135

 Ζ δσηηθήο ζεκαζίαο χπαξμε 

ηνπ πνιέκνπ γηα ην ζχκπαλ φπσο εκθαηηθά επηζεκαίλεηαη απφ ηελ γξαθή  ήδε απφ 

ηελ αξραηφηεηα αλαγλσξίζηεθε σο επηηηκεηηθή αλαθνξά ζηελ παξαδνζηαθή θνηλή 

αληίιεςε εθθξαζηήο θαη πηζαλφλ ζπλάκα δηακνξθσηήο ηεο ππήξμε ν κεξνο (λα 

βάισ απφζπαζκα Οκήξνπ λα εμαθαληζηεί ε έξηδα).. Πέξαλ απηνχ, ε ρξήζε ηεο ιέμεο 

μπλφο απερεί ηελ αληίζηνηρε ρξήζε ηεο απφ ηνλ κεξν (Ηιηάδα, xviii). Μνλνιφηη ε 

έλλνηα ηνπ πνιέκνπ θαη ζηνλ κεξν εληάζζεηαη ζην αθαηξεηηθφ επίπεδν, παξά ηελ 

αλζξσπνκνξθηθή ηεο απνηχπσζε, ζπγθξηλφκελε κε εθείλε ηνπ Ζξαθιείηνπ 

παξακέλεη ζην επίπεδν ηνπ κεξηθνχ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ, αθνχ εθθξάδεη θπξίσο ηηο 

πνιεκηθέο ζπκπινθέο θαη ηηο κάρεο. ν πφιεκνο ζηε δηαιεθηηθή ζθέςε ηνπ Δθέζηνπ 

απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ αζθπθηηθφ θινηφ ηνπ γήηλνπ, ηνπ πεξηνξηζκέλνπ θαη, 

ηαπηηδφκελνο κε ηνλ Λφγν, αλάγεηαη ζην φινλ ελαγθαιηδφκελνο ηαπηφρξνλα ην θάζε 

κέξνο ηνπ.
136

Μέζσ ηεο πξνζσπνπνίεζεο γίλεηαη εκθαλήο πιένλ ε κεηάβαζε απφ ηελ 

παξαζηαζηαθή ζηελ ελλνηνινγηθή ζθέςε, απφ ηνλ κχζν ζην ιφγν θαη απφ ηελ 

εκπεηξηθή επφπηεπζε ζηνλ νξζνινγηζκφ πνπ ζπληειέζηεθε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 

  Δηξήζζσ ελ παξφδσ ε ζεψξεζε ηνπ πνιέκνπ σο γελάξρε θαη παηέξα πξνζθξνχεη 

επίζεο ζηελ ππζαγφξεηα νπηηθή πνπ πξνάγεη έλα θφζκν αξκνλίαο θαη εηξήλεπζεο 

κέζα απφ ηνλ αμηαθφ ρσξηζκφ ησλ αληηζέησλ. Ο πφιεκνο θαηαηάζζεηαη ζηα 

θαθά/δεηλά, ελψ ε αλάπαπζε/εηξήλε ζηα αγαζά.
137

 Ο Ζξάθιεηηνο αληηζηξέθεη ην 

λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο αξκνλίαο πεξηθιείνληαο εληφο ηεο ηνλ πφιεκν θαη ηελ 

κεηαβνιή. Γηα ηνλ Ζξάθιεηην απηφο ν ρσξηζκφο έγθεηηαη ζε κηα ππνθεηκεληθή νπηηθή 

ε νπνία απνθιείεη θαη απνηξέπεη ηελ δηάλνημε ζε κηα νιηζηηθή ζέαζε ηνπ θφζκνπ. Ο 

ζεφο, παλεπφπηεο, αλαγλσξίδεη ηα πάληα σο θαιά θαη δίθαηα «ηῶζ ιὲκ εεῶζ ηαθὰ 

πάκηα ηαὶ ἀβαεὰ ηαὶ δίηαζα, ἄκενςπμζ δὲ ἃ ιὲκ ἄδζηα ὑπεζθήθαζζκ ἃ δὲ δίηαζα.»
138

( 

                                                           
134

Απηή ε ζέζε ζηεξίδεηαη απφ ηελ επηθξηηηθή ζηάζε ηνπ Ζξαθιείηνπ απέλαληη ζηελ επρή πνπ 

εμέθξαζε ν κεξνο γηα ηελ παχζε ηεο έξηδνο θαζψο θαη απφ ην απφζπαζκα «ηαὶ ὁ ηοηεχκ δζίζηαηαζ 

<ιὴ> ηζκμφιεκμξ» (And the barley-drink (kykeon), too, disintegrates when it is not agitated.) Lebedev 

72 /DK 125. 
135

 Guthrie, W.K.C., History of Greek Philosophy, The earlier presocratics and the pythagoreans, 

op.cit.,p. 447  
136

Απηή ε αλαγσγή πνπ απνθαιχπηεηαη εδψ ηνπ πνιέκνπ, δειαδή σο αξρή ηνπ θνζκηθνχ γίγλεζζαη 

νδήγεζε ζηελ ρατληεγθεξηαλή δηαηχπσζε ηεο ηαπηφηεηαο πνιέκνπ θαη ιφγνπ, «Πυθειμξ ηαζ θυβμξ 

είκαζ ημ ίδζμ πνάβια», Υάηληεγθεξ, Μάξηηλ, Δζζαβςβή ζηδκ Μεηαθοζζηή, Γσδψλε, Αζήλα 1973. ζ. 93. 

Υαξαθηεξίδνληαο ηνλ πφιεκν λοκυ ζαθψο ηνλ ζπλδέεη κε ηνλ Λφγν, ζηελ ίδηα γξακκή βξίζθεηαη ν 

Guthrie.Guthrie W.K.C., op.cit.,p. 447.Πηζαλνηα, φπσο ππνζηεξηδεη ν Lebedev, o Υάηληεγθεξ δελ 

αληηιακβάλεηαη φηη ζηνλ Ζξάθιεηην θαη Πφιεκνο θαη Λφγνο αλήθνπλ ζην εηθνληθφ, φρη αλαθνξηθφ 

επίπεδν. Καη είλαη δχν ζχκβνια κάιινλ αληίζεηα,ν πφιεκνο ζπλδέεηαη κε ηα «πνιιά», ιφγνο κε ην 

«ελ», είλαη principium individuations θαη principius unificationis αληίζηνηρα. 
137

 Βιέπε ζηελ παξνχζα εξγαζία θξηηηθή ζηνλ Ππζαγφξα ζει.16 
138

Lebedev 86/DK 102 
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For god all things are beautiful, good and just. But humans conceive some things as 

unjust and some as just.). Σν λφεκα απηφ ιαλζάλεη ζηνλ ζρεηηθηζηηθφ ραξαθηήξα πνπ 

επελδχεη ε αλζξψπηλε εκπεηξία ζηα φληα, παξνπζηάδνληαο επί παξαδείγκαηη ην 

ζαιαζζηλφ λεξφ σο δσνγφλν γηα ηα ςάξηα θαη επηδήκην γηα ηνλ άλζξσπν «εάθαζζα 

ὕδςν ηαεανχηαημκ ηαὶ ιζανχηαημκ, ἰπεφζζ ιὲκ πυηζιμκ ηαὶ ζςηήνζμκ, ἀκενχπμζξ δὲ 

ἄπμημκ ηαὶ ὀθέενζμκ.»
139

( The sea is the purest and the dirtiest water: for fish it is 

drinkable and healthy, for humans undrinkable and poisonous.). Ίδηνλ ινηπφλ ηεο 

αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο απνηειεί ε αμηνιφγεζε ηνπ αγαζνχ κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο 

ζπζρέηηζεο ησλ αληηζεηηθψλ φξσλ φπσο απνθαιχπηεη ην απφζπαζκα «κμῦζμξ ὑβζείδκ 

ἐπμίδζεκ ἡδὺ ηαὶ ἀβαευκ, θζιὸξ ηυνμκ, ηάιαημξ ἀκάπαοζζκ.
140

»(Disease makes health 

something pleasurable and good, hunger satiety,fatigue relief.)
141

. Ζ πξνηξνπή ηνπ 

Ζξαθιείηνπ επηηάζζεη λα εμέιζνπκε απφ ηελ ζηελσπφ ηεο κεξηθήο ζέαζεο ησλ 

πξαγκάησλ κέζσ ηεο νπνίαο εθπίπηεη ην άηνκν ζηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο, εθδήισζε 

ησλ νπνίσλ είλαη ε ιήζε ηνπ Λφγνπ. Ζ παξνπζία ησλ αξλεηηθψλ φξσλ αλαδεηθλχνπλ 

ηελ αμία ησλ ζεηηθψλ επηβεβαηψλνληαο ηελ αδηάζπαζηε ελφηεηά ηνπο. Απηή ε 

νληνινγηθή ελφηεηα ησλ αληηζέησλ δελ ζπλεπάγεηαη ηζνδπλακία πξνηίκεζεο 

επηινγψλ ζπκπεξηθνξάο θαζψο ην εζηθφ πεδίν νη ζεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηνλ 

αλζξψπηλν βίν είλαη εκθαηηθέο θαη μεθάζαξεο. 
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 Πξβι. Καλ, Σζαξιο Υ., φ.π, ζ. 204 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΖΘΗΚΖ 

 

Δλψ ζην πξψην κέξνο ν πφιεκνο παξνπζηάδεηαη σο ε γελεζηνπξγφο δχλακε θαη ε 

εμνπζηαζηηθή αξρή, ζην πιαίζην ηεο αιιεγνξηθήο πξφζιεςεο ηνπ φξνπ, ζην δεχηεξν 

κέξνο ηεο ζπκππθλνχκελεο θηινζνθηθήο ξήζεο πξέπεη λα εθιεθζεί κε ηελ 

θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ, δειαδή σο ζχγθξνπζε ζην 

πεδίν ηεο κάρεο. Απφ ην ζπκπαληηθφ φινλ κεηαβαίλνπκε ζην κεξηθφ, ρσξηθά 

πεπεξαζκέλν πεδίν ηεο κάρεο. Ζ δηάθξηζε ησλ αλζξψπσλ ζε δνχινπο θαη 

ειεχζεξνπο, δειαδή ε κεηάπησζε ηεο κνίξαο ηνπο σο απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ, 

γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή. Οη ληθεηέο ηνπ πνιέκνπ παξακέλνπλ ειεχζεξνη ελψ 

εθείλνη πνπ εηηνχληαη κεηαπίπηνπλ ζηε ζέζε ησλ δνχισλ. Ζ πξνβιεκαηηθή ζηελ 

εξκελεία θαη ε δπζθνιία πξνζπέιαζεο ηεο πξνθχπηεη ζηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε 

ζενχο θαη αλζξψπνπο, πσο ν πφιεκνο δειαδή «ἔδεζλε»
142

 άιινπο ζενχο θαη άιινπο 

αλζξψπνπο. Ζ εξκελεπηηθή γξακκή πνπ ζα αθνινπζήζνπκε έγθεηηαη ζην πιαίζην ηεο 

αξηζηνθξαηηθήο-εξσηθήο-αξεηατθήο ηδενινγίαο, δειαδή φζνη πεζαίλνπλ ζηνλ πφιεκν 

κε αλδξεία ιακβάλνπλ ηηκέο ζηα επίπεδα ησλ ζεψλ, ελψ φζνη επηδνχλ εμαθνινπζνχλ 

λα δνπλ ηελ επίγεηα αλζξψπηλε δσή
143

. Σελ αληίιεςε απηή επηθπξψλνπλ ηα 

απνζπάζκαηα «ἀρηϊφάτουσ θεοὶ τιμῶςι και ἄνθρωποι»144
(Those fallen in battle 

are glorified by gods and men.), «ιυνμζ βὰν ιέγμκεξ ιέγμκαξ ιμίναξ θαβπάκμοζζ.»
145

( 

Greater deaths are awarded with greater fates.) θαη «αἱνεῦκηαζ βὰν ἓκ ἀκηί ἁπάκηςκ 

μἱ ἄνζζημζ, ηθέμξ ἀέκαμκ εκδηῶκ· μἱ δὲ πμθθμὶ ηεηυνδκηαζ ὅηςζπεν ηηήκεα.»
146

( The 

noblest of men chose one thing instead of everything else: the eternal glory among 

mortals. But most are saturated like cattle.). 

   Πξηλ πξνρσξήζνπκε πεξαηηέξσ ζηελ αλάιπζε καο κέζσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

απνζπαζκάησλ ζεσξψ θαίξηαο ζεκαζίαο ηελ ζπλνπηηθή παξάζεζε ηεο αληίιεςεο πεξί 

αξεηήο ζηνλ νκεξηθφ θφζκν θαζψο ν Ζξάθιεηηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη ηελ αζπάδεηαη ζε 

γεληθφηεξν πιαίζην. Φπζηθά ε αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή ηνπ πξέπεη λα εθιεθζεί σο 

ηξνθφο απηψλ ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ Ζξαθιείηνπ θαη φρη ε εθηίκεζε πνπ έηξεθε ν 

θηιφζνθνο ζηνλ ιφγν ηνπ Οκήξνπ
147

. Ο νκεξηθφο θφζκνο φκσο απνηειεί ηελ θχξηα 

                                                           
142

 Ο αφξηζηνο ζην ξεκαηηθφ ηχπν «ἔδεημε» είλαη γλσκηθφο φπσο αληίζηνηρα θαη ζην «επνίεζε», 

εληνχηνηο ηαηξηάδεη θαη ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν ηνπ ζενγνληθνχ ιφγνπ. 
143

 Ζ εξαθιείηεηα ζθέςε απνθαζειψλεη ηνλ Γία σο ππέξηαην ζεφ/δχλακε ε ελζξφληζε ηνπ νπνίνπ 

επηζθξαγίζηεθε απφ ηελ νκεξηθή παξάδνζε, θαη ηνλ αληηθαζηζηά κε κία πην αθαηξεηηθή έλλνηα, ηνλ 

πφιεκν. Ζ απνζέσζε ησλ λεθξψλ ίζσο απνηειεί, φπσο ηνλίδεη ν Guthrie, κία ιχζε ηνπ δχζιεπηνπ 

λνήκαηνο ηνπ «ηαὶ ημὺξ ιὲκ εεμὺξ ἔδεζλε ημὺξ δὲ ἀκενχπμοξ» Guthrie, W.K.C., op.cit., p. 446. Γηα 

δηαθνξεηηθέο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πξβι. Βεηθνο, Θεφθηινο, Οζ Πνμζςηναηζημί, Αζήλα 1998, ζ. 

86, Καλ, Σζαξιο Υ., φ.π, ζ. 349-350, Υαλο-Γθεφξγθ Γθάληακεξ, Η απανπή ηδξ βκχζδξ, Αζήλα 2008, 

ζ. 46. 
144

 Lebedev 103/DK  24 
145

 Lebedev 105/DK  25 
146

 Lebedev 102 /DK  29 
147

 «ηυκ ηε Ὅιδνμκ ἔθαζηεκ ἄλζμκ ἐη ηῶκ ἀβχκςκ ἐηαάθθεζεαζ ηαὶ ῥαπίγεζεαζ,ηαὶ Ἀνπίθμπμκ ὁιμίςξ.» 

Lebedev 17/DK 42,«ἐλδπάηδκηαζ, θδζίκ, μἱ ἄκενςπμζ πνὸξ {ηὴκ βκῶζζκ} ηῶκ θακενῶκ παναπθδζίςξ 

Ὁιήνςζ, ὃξ ἐβέκεημ ηῶκ Ἑθθήκςκ ζμθχηενμξ πάκηςκ.ἐηεῖκυκ ηε βὰν παῖδεξ θεεῖναξ ηαηαηηείκμκηεξ 



28 
 

πεγή γηα λα απνθξπζηαιιψζνπκε ηελ αληίιεςε πεξί αξεηήο θαη εζηθήο ζηελ πξψηκε 

ειιεληθή παξάδνζε. 

  Ζ έλλνηα ηεο αξεηήο ζηνλ νκεξηθφ θφζκν απνηππψλεηαη γιαθπξά ζηνπο ζηίρνπο ηεο 

Ηιηάδαο «Αἶεκ ἀνζζηεφεζκ ηαί ὑπείνμπμκ ἔιιεκαζ ἄθθςκ»
148

. Ο ζπκβνπιεπηηθφο 

πξνηξεπηηθφο ηφλνο ηεο πξφηαζεο εκθαλίδεη σο ηελ κφλε νδφ γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

αξεηήο ηελ πξνζπάζεηα γηα αηνκηθή αξεηή θαη αξηζηεία. Ζ ίδηα ε θχζε άιισζηε απηνχ 

ηνπ αξεηατθνχ θψδηθα επηβάιιεη ε ηηκή λα είλαη απνθιεηζηηθή ή δηαβαζκηζκέλε θαζψο 

δελ πθίζηαηαη αλ φινη βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν. πλεπψο ν αληαγσληζκφο νμχλεηαη 

εηδηθά ζην πεδίν ησλ καρψλ, πνπ απνηειεί ηνλ θχξην ηνκέα εθείλεο ηεο επνρήο γηα 

ππεξνρή θαη δηάθξηζε, γηα ηελ επίηεπμε φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξεο ηηκήο
149

. Ζ 

νκεξηθή θνηλσλία σο θνηλσλία ηεο ληξνπήο (αἰδχξ 
150

), δειαδή ε θχξσζε ζπλίζηαηαη 

ζηελ θνηλσληθή θξίζε, αιιά θπξίσο σο θνηλσλία ηνπ απνηειέζκαηνο θαηαλνεί ηελ 

δηάθξηζε ηνπ «αγαζνχ» θαη ηνπ «εζζινχ» απφ ηνλ «αηζρξφ» φρη απφ ηελ 

πξνζεηηθφηεηα ηνπ δξψληνο ππνθεηκέλνπ αιιά απφ ην απνηέιεζκα, δειαδή απφ ηελ 

επηηπρία ή απνηπρία ηεο ελέξγεηαο ηνπ. Ζ αξεηή κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ ελλνείηαη σο 

εκπξφζεηε αιιά σο απνηειεζκαηηθή δξάζε πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα δηθαηνινγήζεη ηα 

θίλεηξα ηεο πέξα απφ ην λνεηηθφ νξίδνληα ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηεο λίθεο. Ο αλδξείνο 

ή ν δεηιφο, ν ξίςαζπηο ή ν ζζελαξά καρφκελνο απνθηά ηελ αξεηατθή ηαπηφηεηα ηνπ 

κφλν απφ ηελ έθβαζε ηεο κάρεο ζηελ νπνία πήξε κέξνο θαη φρη ηφζν απφ ηελ 

πνιεκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο. Ο φξνο αγαζφο ινηπφλ απνδίδεηαη 

ζηα άηνκα εθείλα πνπ είλαη απνηειεζκαηηθνί θαη επηηπρεκέλνη πνιεκηζηέο.  

  πσο είδακε ην θχξην πεδίν γηα ηελ επίηεπμε ηηκήο θαη αξεηήο, έλλνηεο ζρεδφλ 

ηαπηφζεκεο ζηνλ κεξν, είλαη εθείλεο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο κάρεο. Ο Ζξάθιεηηνο 

αζπάδεηαη θαη εκθνξείηαη απφ απηή ηελ αληίιεςε θαζφηη αμηψλεη φπσο ζα δνχκε 

πςειφηεξεο ηηκέο ζε απηνχο πνπ ζθνηψζεθαλ ζε απηφ ην είδνο ηεο θνηλσληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ππεξαζπηδφκελνη ηνλ λφκν θαη ηελ πφιε. 

«ἀνδσθάημοξ εεμὶ ηζιῶζζ ηαζ ἄκενςπμζ»
151

 

 Ο εξσηθφο ζάλαηνο ζηε κάρε θαη ε εμχςσζε ηνπ πεζφληα κέζσ ηεο πζηεξνθεκίαο 

ηνπ απνηειεί ζεκαζία ηνπ άλσζελ απνζπάζκαηνο. Σν «ἀρηϊφάτουσ» ζεκαίλεη ηνπο 

ζθνησκέλνπο απφ ηνλ ζεφ ηνπ πνιέκνπ Άξε, δειαδή κε ινγνηερληθή δεμηφηεηα ν 

Ζξάθιεηηνο παξνπζηάδεη ηνπο απνζλήζθνληεο ζην πεδίν ηεο κάρεο. Απηνί αμηψλνπλ 

ηηκέο ζηα επίπεδα ησλ ζεψλ φπσο είδακε ζην απφζπαζκα «Πυθειμξ πάκηςκ ιὲκ παηήν 

ἐζηζ, πάκηςκ δὲ ααζζθεφξ»
152

.Οη ηηκέο απνηεινχλ επαθφινπζν ηνπ ζαλάηνπ ησλ 

                                                                                                                                                                      
ἐλδπάηδζακ εἰπυκηεξ• ὅζα εἴδμιεκ ηαὶ ἐθάαμιεκ, ηαῦηα ἀπμθείπμιεκ, ὅζα δὲ μὔηε εἴδμιεκ 

μὔη'ἐθάαμιεκ, ηαῦηα θένμιεκ.» Lebedev 20/DK 56, θηι.   
148

 Ηιηάδα, Ε΄208. 
149

 Πξβι. Finley, M., Ο ηυζιμξ ημο Οδοζζέα, Αζήλα ρ.ρ, ζ. 148-9. 
150

 Πξβι. γηα εδψ Adkins, A.W.H., Ηεζηέξ αλίεξ ηαζ πμθζηζηή ζοιπενζθμνά ζηδκ Ανπαία Δθθάδα, Αζήλα 

2010,  ζ. 54. Αληίζεηε άπνςε εηζεγήηαη ν B.Williams, πξ.βι. Williams, Bernard, Shame and 

necessity,California1993. 
151

 Lebedev 103/DK  24 
152

 Lebedev 32 /DK 53 
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αγσληζηψλ απφ ηνλ ζεφ Άξε, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε ζε γεληθφηεξν πιαίζην λα 

απνηειεί πξνζσπείν ηεο θνζκηθήο αξρήο δειαδή ηνπ πνιέκνπ
153

. 

«ιυνμζ βὰν ιέγμκεξ ιέγμκαξ ιμίναξ θαβπάκμοζζ.»
154

 

Ζ ιέμε κφξνο, νκφξξηδε κε ηελ κνίξα, σο αλαινγία κεξίδην, θνηλσληθή ηάμε, εδαθηθή 

πεξηνρή
155

 εγθαηαιείπεη ζηελ κεηανκεξηθή επνρή ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεκαζηνινγία 

θαη πνηεηηθά αξρίδεη λα εθθξάδεη ην πεπξσκέλν ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο φπσο απηφ 

νξηνζεηείηαη απφ ηελ ζρέζε κε ηνλ ζάλαην ηνπ. Ο εξσηθφο ζάλαηνο θαη νη ηηκέο πνπ 

ιακβάλνληαη απφ απηφλ ζεκειηψλνπλ ηελ ελδνθνζκηθή αζαλαζία σο ηελ θαιχηεξε 

κνίξα. Ο ζεκέιηνο ιίζνο άιισζηε ηεο θνηλσληθήο ελφηεηαο ηεο πφιεσο ζεσξήζεθε ε 

ππεξάζπηζε ηεο κέρξηο εζράησλ. Ο Kirk αλαγλσξίδεη ζε απηφ ην απφζπαζκα 

δηαβάζκηζε ηεο κνίξαο ησλ ζλεηψλ θαηά ηνλ ζάλαην ηνπο, φρη θπζηθά ησλ ζσκάησλ 

αθνχ φπσο θάλεη ζαθέο ζην απφζπαζκα Lebedev 43/DK 96, «κέηοεξ βὰν ημπνίςκ 

ἐηαθδηυηενμζ.»(Corpses should be thrown out sooner than dung.),δελ πξέπεη λα 

ηπγράλνπλ πεξηζζφηεξεο εθηίκεζεο απφ ηελ θνπξηά. Σελ πεπνίζεζε ηνπ απηή 

ζηεξίδεη ζηελ εξαθιείηεηα ςπρνινγία πνπ δηαρσξίδεη ηηο ςπρέο ζε ςπρξέο θαη 

θινγεξέο, πχξηλεο. Οη πεζφληεο ζηε κάρε θαξπψλνληαη αλψηεξε κεηαζαλάηηα κνίξα 

ιφγσ ηνπ φηη ηελ ψξα ηεο κεηάβαζεο ηνπο ζηνλ ζάλαην νη ςπρέο ηνπο θιέγνληαη 

ηξνθνδνηνχκελεο απφ ηελ εξσηθή απηή πξάμε ηνπο. Ζ έλσζε ηνπο κε ην ππξ 

απνηειεί ηελ αληακνηβή ηνπο. Αληίζεηα, νη πδαξείο ςπρέο πεζαίλνπλ ρσξίο ηελ 

δπλαηφηεηα έλσζεο ηνπο κε ηελ θσηηά θαζψο δελ κεηέρνπλ απηήο ηεο νπζίαο(«ροπαὶ 

ἀνδΐθαημζ ηαεανχηεναζ ἢ ἐκὶ κμφζμζξ.»
156

( The souls of the fallen in battle are more 

pure than of those who died from diseases.)
157

.Απηή φκσο ε νπηηθή, δειαδή πεξί 

αληακνηβψλ θαη πνηλψλ κεηαζαλάηησλ, κνηάδεη αληηλνκηθή πξνο ην εληζηηθφ κνληέιν 

πνπ πξεζβεχεη ε εξαθιείηεηα θηινζνθία. Σν εξαθιείηεην δφγκα επηβίσζεο κάιινλ 

αλαδεηθλχεη κία κνίξα ζηνηρεηψδνπο ςπρηθήο επαλάιεςεο γηα φινπο .Ο πφιεκνο 

ινηπφλ είλαη ην θνηλφ ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηνπο αλζξψπνπο, θαζηζηψληαο νξαηφ φ,ηη 

ιαλζάλεη κέζα ηνπο. Άιινη γίλνληαη θχξηνη θαη άιινη δνχινη, άιινη αλάγνληαη ζε 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη άιινη ράλνληαη ζηε ιήζε. χκθσλα κε ηελ εξκελεπηηθή 

θαηλνκελνινγία ηνπ H.G. Gadamer, ν εξαθιείηεηνο πφιεκνο θαζηζηά εθηθηή ηελ 

αιιαγή πξννπηηθήο
158

.  

  Ζ θνηλφηεηα ελ ηε γελέζεη ηεο αλαγλσξίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο 

χπαξμήο ηεο ζην ζζέλνο ππεξάζπηζεο ηεο απφ ηα κέιε ηεο. Ζ εξσηθφηεηα θαη ε 

αλδξεία επνκέλσο ηνπνζεηνχληαη ζε πςειή, αλ φρη ζηελ πςειφηεξε βαζκίδα ηεο 

αμηαθήο ηεξαξρίαο. Άιισζηε νη ηηκέο πνπ απνλέκνληαη ζηνπο αγσληζηέο 

επηβεβαηψλνπλ ην χςηζην θαζήθνλ, αθνχ αληακείβνπλ φζνπο ην ηεινχλ. (Lebedev 

103/DK  24, Lebedev 105/DK 25, Lebedev 102 /DK 29). Ο Ζξάθιεηηνο ππεξζεκαηίδεη 

απηή ηελ αλαγθαηφηεηα ζεκειηψλνληαο ηεο πεξαηηέξσ ζε κηα αηνκηθή ςπρνινγία πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ νληνινγία ηνπ Λφγνπ. 

                                                           
153

 Πξβι. Καλ, Σζαξιο Υ.,φ.π., ζ. 398. 
154

 Lebedev 105/DK  25 
155

 Γηα ηελ ζεκαζηνινγία ηεο ιέμεο κνίξα ζηνλ κεξν πξβι Adkins, A.W.H., φ.π., ζ. 54-55. 
156

 Lebedev 104/DK  136 
157

 Αλάιπζε εξαθιείηεηαο ςπρνινγίαο Βεηθνο, Θεφθηινο, φ.π., ζ. 90. 
158

 Υαλο-Γθεφξγθ Γθάληακεξ, φ.π., ζ. 46, 130.  
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Ο Αξρίινρνο αληηκεησπίδεη κε πεξηζζή απαμία ην θιένο θαη ηελ πζηεξνθεκία θαη κε 

πβξηζηηθφ θαη θπληθφ ηξφπν γηα ηελ εξαθιείηεηα νπηηθή γξάθεη:  

 

«Οὐηζξ αἰδμῖμξ ιεη‘ ἀζηῶκ <μὐδέ> πενίθδιμξ εακῶκ 

βίκεηαζ∙πάνζκ δέ ιᾶθθμκ ημῦ γμμῦ δζχημιεκ 

<μἱ> γμμί∙ ηάηζζηα ηῷ εακυκηζ βίβκεηαζ»
159

 

 

Απνζηεξψληαο ην θίλεηξν ηεο αληακνηβήο ηνπ αγψλα/κάρεο ηνπ ζηεξεί ην λνεκαηηθφ 

ηνπ πεξηερφκελν κε ζπλέπεηα ηελ αληηεξστθή αδξάλεηα ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζηε 

εξαθιείηεηα νληνςπρνινγία ζε ζάλαην. Μέζσ απηνχ ερεί θίβδειε θαη ςεπδεπίγξαθε 

ε ζσηεξία ηνπ ξίςαζπη πνπ παξνπζηάδεη ν ιπξηθφο αθνχ γηα ηνλ Ζξάθιεηην είλαη 

δεκέλε θξαηαηά κε ηελ αζπίδα θαη ηνλ αγψλα:  

 

«Ἀζπίδζ ιέκ άσςκ ηίξ ἀβάθθεηαζ, ἤκ πανά εάικςζ 

Ἐκηυξ ἀιχιδημκ ηάθθζπμκ μὐη ἐεέθςκ∙ 

Φοπήκ δ‘ ἐλεζάςζα. Σί ιμί ιέθθεζ ἀζπίξ ἐηείκδ; 

ἐννέης∙ ἑλαφηζξ ηηήζμιαζ μὐ ηαηίς».
160

 

      

   Ηδνχ ινηπφλ νη ςεπδείο θαη αλππφζηαηεο δηδαζθαιίεο ησλ πνηεηψλ πνπ νδεγνχλ 

ηνπο πνιινχο ζηελ επηινγή ησλ εδνλψλ φπσο ηα δψα, αθνχ γαινπρνχληαη απφ απηέο 

«ηίξ βὰν αὐηῶκ κυμξ ἢ θνήκ; δήιςκ ἀμζδμῖζζ ἕπμκηαζ ηαὶ κυιμζζζ πνέμκηαζ (scil. 

δήιςκ), <μὐη> εἰδυηεξ ὅηζ ‗μἱ πμθθμὶ ηαημί, ὀθίβμζ δὲ ἀβαεμί‖»
161

( Do they have any 

reason or understanding? They follow the singers of the demos and adopt the laws of 

the croud, without knowing that «most are bad, few are good»). πλδπαζκέλεο κε ηελ 

ηξπθειφηεηα ηνπ βίνπ πνπ εμαζθαιίδεη ν πινχηνο, απνθαιχπηνπλ ζηνλ Ζξάθιεηην 

ηνπο ελδνγελείο παξάγνληεο ηεο εζηθνπνιηηηθήο παξαθκήο ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ πνπ 

θάλνπλ ηηο ρείξηζηεο επηινγέο (βι. εμνξία Δξκφδσξνπ). Ζ θαηαδίθε ηνπ Αξρίινρνπ, ν 

νπνίνο θέξεηαη ελαληίνλ ησλ παγησκέλσλ αξηζηνθξαηηθψλ εζηθψλ πεπνηζήζεσλ, 

ζεκαηνδνηεί θαη επηβεβαηψλεη ηελ ζπληεξεηηθή ζηάζε ηνπ Δθέζηνπ ζηα δεηήκαηα 

απηά. 

   Ο δηαθνξεηηθφο ζπκπεξηθνξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο αλάκεζα ηνπο εθθηλεί θπξίσο 

απφ ηε δηάζπαζε θαη ακθηζβήηεζε ηνπ παγησκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αξεηήο. Ήδε 

απ‘ ηελ νκεξηθή επνρή ην θιένο ππνρσξεί σο ε χςηζηε θαη απφιπηε αμία ηεο 

θνηλφηεηαο
162

. Απφξξνηα ησλ ηξηγκψλ πνπ πθίζηαηαη ην αμηαθφ ζχζηεκα ιφγσ ησλ 

θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ, είλαη κηα πξψηε ζρεηηθνπνίεζε ηεο αξεηήο εθπεθξαζκέλε 

απ‘ ηνλ Αξρίινρν δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ραίξνληαη κε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, «ηίξ 
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 «Κακείξ, υηακ πεεαίκεζ, δεκ είκαζ ζεααζηυξ/ηαζ θδιζζιέκμξ ακάιεζα ζημοξ πμθίηεξ·/ειείξ μζ γςκηακμί 

ημο γςκηακμφ ηδκ εφκμζα/επζδζχημοιε·πάκημηε βζα ημ κεηνυ υθα ιαφνα»,Ιαιαζημί ηαζ εθεβεζαημί πμζδηέξ, 

άπακηα, πνχημξ ηυιμξ, Ανπίθμπμξ, Θέμβκζξ ηαζ εεμβκίδεζα, εθδ. Κάθηνο, Αζήλα 2002,133W,ζ.141 
160

«Κάπμζμξ άσμξ παίνεηαζ ιε ηδκ αζπίδα πμο ζε έκακ/εάικμ, υπθμ αρεβάδζαζημ, ηδκ πε΄ηαλα πςνίξ κα 

εέθς•/ημκ εαοηυ ιμο έζςζα.Σί ιε κμζάγεζ βζα ηδκ αζπίδα/εηείκδ; Να πάεζ ζηα ημιιάηζα./Καζ πάθζ 

ηαθφηενδ εα απμηηήζς»,φ.π.,5W,ζ.86 
161

 Lebedev 130/DK 104 
162

 Πξβι. Bruno Snell,φ.π., ζ. 236. 



31 
 

ἀκενχπμο θοδ, ἀθθ‘ ἀθθςζ ηᾶ]νδζδκ ἰαζκ[ἐ]ηα[ἰ.».
163

 Ο Ζξάθιεηηνο παξνπζηάδεη κε 

απφιπην θαη ζρεδφλ δνγκαηηθφ ηξφπν φηη ε κφλε θαζεαπηή αμία είλαη ην θιένο 

(««αἱνεῦκηαζ βὰν ἓκ ἀκηί ἁπάκηςκ μἱ ἄνζζημζ.»
164

).Ο θηιφζνθνο δελ είλαη θπζηθά ν 

ζεκαηνθχιαθαο ηεο νκεξηθήο-αξρατθήο παξάδνζεο αιιά θαηαλνεί φηη ε ελφηεηα ηεο 

πφιεο ζπλίζηαηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αηφκσλ ζηηο ίδηεο θνηλέο αμίεο. ηελ εζηθή 

ην θιένο, θνηλή αμία, ζπλέρεη ηα άηνκα φπσο ν Λφγνο (μπλφο) ην φινλ. Φπζηθά ν 

Ζξάθιεηηνο αλαγλσξίδεη φηη ε αλεπάξθεηα ή έζησ ην πιήγκα πνπ είρε δερζεί ν 

εξσηθφο θψδηθαο είλαη κεγάινο. Έηζη ελζηεξλίδεηαη θαη πξνηείλεη σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν ηνπ εζηθνχ πεδίνπ ηε ζσθξνζχλε φπσο ζα εμεηάζνπκε 

παξαθάησ. Οη ηζηνξηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο άιισζηε επηηάζζνπλ ηηο ζπλεξγαηηθέο 

αξεηέο σο αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο πφιεο. 

«αἱνεῦκηαζ βὰν ἓκ ἀκηί ἁπάκηςκ μἱ ἄνζζημζ, ηθέμξ ἀέκαμκ εκδηῶκ· μἱ δὲ πμθθμὶ 

ηεηυνδκηαζ ὅηςζπεν ηηήκεα.»
165

   

   Ζ εξσηθή επηινγή ηεο δφμαο, ηνπ θχδνπο, ε νπνία εκθνξείηαη απφ ατδηφηεηα, 

θαηαθαλψο πξνηάζζεηαη θαη επηθπξψλεηαη σο ε θχξηα επηδίσμε ησλ αξίζησλ ζην 

εξαθιείηεην απφζπαζκα. Πέξαλ φκσο ηεο πζηεξνθεκίαο πνπ πξνζπνξίδεη απηή ε 

επηινγή, ζην απφζπαζκα αλαδχνληαη θαη ζπκππθλνχληαη επηπιένλ ζεκειηαθέο ζέζεηο 

ηνπ εζηθνχ εξαθιείηεηνπ ζηνραζκνχ, νη νπνίεο φπσο ζα δνχκε δηαρένληαη ζε άιια 

απνζπάζκαηα. πλνπηηθά ζην απφζπαζκα πνπ απνθαιχπηεηαη ε εζηθνπνιηηηθή 

αξηζηνθξαηηθή αληίιεςε γηα ηελ αξηζηεία ησλ ιίγσλ θαη ηελ εζζιφηεηα ησλ πνιιψλ, 

ε νπνία εκθαλίδεηαη σο αληαλάθιαζε ηνπ εξαθιείηεηνπ δπαδηθνχ ζρήκαηνο ελ-

πάληα
166

. Δθδειψλεηαη ν αληηεδνληζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εξαθιείηεηαο θηινζνθίαο 

κε ηελ ππνβάζκηζε ησλ πνιιψλ ζηα επίπεδα ησλ δψσλ, θαζψο επηδηψθνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη πιήξσζε ησλ νξκέθπησλ θαη επηζπκηψλ ηνπο. Ωο ηειεπηαίν ζηνηρείν 

ην ξήκα (αἱνεφμκηαζ) καο εηζάγεη ζην πεδίν ηεο ελζπλείδεηεο επηινγήο ησλ αξίζησλ 

γηα ην θιένο.  

 «ἐκ Πνζήκδζ Βίαξ ἐβέκεημ ὁ Σεοηάιες μὗ πθέςκ θυβμξ ἢ ηῶκ ἄθθςκ.»
167

 (In Priene 

was born Bias, son of Teutamos, who desrves more respect than others.) 

 «ηίξ βὰν αὐηῶκ κυμξ ἢ θνήκ; δήιςκ ἀμζδμῖζζ ἕπμκηαζ ηαὶ κυιμζζζ πνέμκηαζ (scil. 

δήιςκ), <μὐη> εἰδυηεξ ὅηζ ‗μἱ πμθθμὶ ηαημί, ὀθίβμζ δὲ ἀβαεμί‖»
168

 

«εἷξ ἐιμὶ ιφνζμζ, ἐὰκ ἄνζζημξ ἦζ.»
169

(One is for me ten thousands if he is the best.) 

   Ο Βίαο, ηνλ νπνίν αλαθέξεη ν Ζξάθιεηηνο ζην απφζπαζκα, ζεσξήζεθε έλαο απφ 

ηνπο επηά ζνθνχο ηεο αξραηφηεηαο, κάιηζηα θαηά ηνλ άηπξν ν θνξπθαίνο. Ήηαλ 

γηφο ηνπ Σεπηάκνπ, ν νπνίνο αλήθε ζηελ γεληά ησλ νηθηζηψλ ηεο Πξηήλεο
170

, 
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«Γηαθνξεηηθφ ην θπζηθφ θάζε αλζξψπνπ, θαζέλαο ηνπο/επθξαίλεη ηελ θαξδία ηνπ κε άιιν 

ηξφπν»,Ιαιαζημί ηαζ εθεβεζαημί πμζδηέξ, άπακηα, πνχημξ ηυιμξ, Ανπίθμπμξ, Θέμβκζξ ηαζ εεμβκίδεζα, 

φ.π.,25W,ζ.100 
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 Lebedev 102 /DK  29 
165

 Lebedev 102 /DK  29 
166

 Πνμζςηναηζημί (επ. Δπάγγεινο Ρνχζζνο), η. Β΄, φ.π., ζ. 140-141 
167

 Lebedev  129/DK 39. 
168

 Lebedev 130/DK 104 
169

Lebedev 128/DK 49. 
170

Πξβι. Οζ Δπηά μθμί, (κεηάθξαζε-εηζαγσγή-ζρφιηα Γεκήηξηνο Λππνπξιήο), Θεζζαινλίθε 2004, ζ. 

122-131.  
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αληίζηνηρεο γελεαινγίαο κε ηνλ Ζξάθιεηην. Τπήξμε πνιηηηθφο εγέηεο κε ζαθψο 

αξηζηνθξαηηθέο αληηιήςεηο, ελψ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιηηηθήο ηνπ δξάζεο 

αλαδείρζεθε ν παξνηκηψδεο ηξφπνο απφδνζεο δηθαηνζχλεο. Ζ ξήζε ηνπ «μἱ πθεῖζημζ 

ηαημί»
171

, καο επηηξέπεη λα ζπλδέζνπκε θαη λα ηαπηίζνπκε ην φλνκα ηνπ κε ηελ 

θξάζε πνπ παξαζέηεη ν Ζξάθιεηηνο «μἱ πμθθμί ηαημί, ὀθίβμζ δέ ἀβαεμί», απνηππψλεη 

αλακθίβνια ηελ θνηλή νπηηθή ηνπο γηα ηνλ κέζν άλζξσπν, νδεγψληαο ηνλ θηιφζνθν 

ζηελ ζεηηθή απνηίκεζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Βίαληα, γεγνλφο εμαηξεηηθά θαηλνθαλέο αλ 

αληηπαξαβάιινπκε ηελ γλψκε ηνπ γηα ηνπο πλεπκαηηθνχο ηαγνχο ηνπ πξψηκνπ 

ειιεληζκνχ. Κπξίσο νη πνηεηέο («δήιςκ ἀμζδμῖζζ ἕπμκηαζ ηαὶ κυιμζζζ πνέμκηαζ»
172

) 

απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο απνδέθηεο ησλ εξαθιείηεησλ επηθξίζεσλ θαη ππξψλ, θαζφηη 

σο ζεκαηνθχιαθεο ηνπ κπζνθξαηηθνχ θξηηεξίνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ζπλείδεζε ηνπ 

ιανχ.
173

Ζ εθηίκεζε φκσο ηνπ Ζξαθιείηνπ πξνο ηνλ Βίαληα δελ έγθεηηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ νκφδνμε θξίζε ηνπο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, αιιά 

επίζεο ζην γεγνλφο φηη ν Βίαο θαηέθηεζε εκπξάγκαηα ην «ηθέμξ ἀέκαμκ εκδηῶκ·»
174

( 

θαζψο νη θάηνηθνη ηεο Πξηήλεο ηνπ αθηέξσζαλ ηέκελνο νλφκαηη Σεπηάκεην
175

, 

θαζηζηψληαο ηνλ αληηθείκελν ιαηξείαο θαη ηηκψληαο ηνλ σο ήξσα. Ζ θξάζε «βάν 

αὐηῶκ κυμξ ἤ θνήκ»
176

 αθήλεη αζαθέο ζε πνηνπο αλαθέξεηαη ν Ζξάθιεηηνο. Σν πην 

πηζαλφλ είλαη λα ζηξέθεη ηελ πνιεκηθή ηνπ ελαληίνλ ηεο αληη-αξηζηνθξαηηθήο ηάμεο, 

εγεζίαο ηεο Δθέζνπ, ε νπνία γηα ίδηνλ φθεινο ζπληάζζεηαη ππέξ ησλ «ιανπιάλσλ» 

πνηεηψλ, αθήλνληαο ηνλ φριν λα θαζνδεγείηαη απφ απηνχο θαη ηηο ελζηηθηψδεηο 

παξνξκήζεηο ηνπ
177

. 

   Ζ αληίζεζε ησλ αξίζησλ κε εθείλν ηνπ πιήζνπο επαλαιακβάλεηαη κε πνζνηηθνχο 

φξνπο ζην απφζπαζκα «εἷξ ἐιμὶ ιφνζμζ, ἐὰκ ἄνζζημξ ἦζ.»
178

θαζψο ν έλαο άξηζηνο 

ηζνδπλακεί κε ακέηξεηνπο (κχξηνπο). Απηφλ ηνλ έλα θαη άξηζην, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Πξηήλεο, νη Δθέζηνη ηνλ εμφξηζαλ κε επσθεινχκελνη ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπ. «ἄλζμκ Ἐθεζίμζξ ἡαδδὸκ ἀπάβλαζεαζ ηαὶ ημῖξ ἀκήαμζξ ηὴκ πυθζκ 

ηαηαθζπεῖκ,μἵηζκεξ Ἑνιυδςνμκ ἄκδνα ἑςοηῶκ ὀκήζζημκ ἐλέααθμκ θάκηεξ· ἡιέςκ ιδδὲ 

εἷξ ὀκήζζημξ ἔζης, εἰ δὲ ιή, ἄθθδ ηε ηαὶ ιεη' ἄθθςκ.»
179

(.All adult Ephesians deserve 

to hang themselves and to leave the city to the juniors after they have expelled 

Hermodorus, the most usefull citizen of all,saying: ―Let no one of us be most useful, 

                                                           
171

 φ.π., ζ. 130. 
172

 Lebedev 130/DK 104 
173

 Βιεπε Βι. παξνχζα κειέηε θεθάιαην 1,  «ηυκ ηε Ὅιδνμκ ἔθαζηεκ ἄλζμκ ἐη ηῶκ ἀβχκςκ 

ἐηαάθθεζεαζ ηαὶ ῥαπίγεζεαζ,ηαὶ Ἀνπίθμπμκ ὁιμίςξ.» Lebedev 17/DK 42, ηηθ, «ἑλαπαηῆκηαζ, θδζίκ, μἱ 

ἄκενςπμζ πνυξ ηήκ βκῶζζκ ηῶκ θακενςξ  παναπθδζίςξ Ὁιήνς, ὅξ ἐβέκεημ ηῶκ Ἑθθήκςκ ζμθχηενμξ 

πάκηςκ. Ἐηεῖκμκ ηέ βάν παῖδεξ θεεζναξ ηαηαηηείκμκηεξ ἐλδπάηδζακ εἰπυκηεξ. ὅζα εἴδμιεκ μὔη‘ 

ἐθάαμιεκ, ηαῦηα ἀπμθείπμιεκ, ὅζα δέ μὔηε εἴδμιεκ μὐη‘ ἐθάαμιεκ, ηαῦηα θένμιεκ» Lebedev 20/DK 

56,θ.α. 
174

 Lebedev 102 /DK  29 
175

 «Καί μἱ Πνζδκεῖξ δέ αὐης ηέιεκμξ ηαεζένςζακ ηυ Σεοηάιεζμκ θεβυιεκμκ,» Οζ Δπηά μθμί, φ.π.,  ζ. 

130. 
176

 ρήκα «ἐλ δηά δπνίλ», Πνμζςηναηζημί (επ. Δπάγγεινο Ρνχζζνο), η. Β΄, φ.π., ζ. 203. 
177

 Πξ.βι. υ.π.,  ζ. 204 θαη Osborne, Catherine, Heraclitus, op.cit., p. 111 
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Lebedev 128/DK 49. 
179

Lebedev 125/ DK 121. 
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otherwise let him be elsewhere and with others!‖). Ζ εμνξία ηνπ Δξκφδσξνπ, ε νπνία 

πξνθαιεί ην κέλνο ηνπ Ζξαθιείηνπ, πξνηξέπνληαο ηνπο ελήιηθεο Δθεζίνπο λα 

θξεκαζηνχλ, ζπλίζηαηαη πηζαλφηαηα ζε πνιηηηθή βάζε. Οη αληηθξνπφκελεο πνιηηηθέο 

πεπνηζήζεηο ηνπ θηινζφθνπ θαη εθείλεο ησλ πνιηηψλ ηεο Δθέζνπ σζνχλ ζην λα 

εξκελεπζεί αληηθαηηθά ε κνξθή ηνπ Δξκνδψξνπ. Ο Ζξάθιεηηνο, φληαο αξηζηνθξάηεο, 

βιέπεη ηελ πξνζσπνπνίεζε ηεο αξηζηείαο ηνλ Δξκφδσξν, ελ αληηζέζεη κε ηνλ 

δεκνθξαηηθφ ιαφ  νπνίνο αλαγλσξίδεη φηη ε ζέζε ηνπ Δξκφδσξνπ ππεξέρεη ηνπ 

δήκνπ, γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη ειινρεχσλ θίλδπλνο γηα ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα
180

. 

Ζ αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ ζπληεινχκελε κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο απνζπλδέεη ηελ νηθνλνκηθή επκάξεηα σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

αξηζηνθξαηηθήο ηάμεο, δηαηαξάζζνληαο έηζη ηελ σο ηφηε παγησκέλε θνηλσληθή δνκή. 

Ζ επαχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο δχλακεο νδεγεί ζε αληίζηνηρε επαχμεζε ηεο πνιηηηθήο. 

Πεξηζζφηεξα άηνκα λέκνληαη ηελ εμνπζία, εγείξνληαο ηελ απέρζεηα ηνπ Δθέζηνπ πνπ 

απερείηαη ήδε ζηνπο ζηίρνπο ηνπ Θένγλη: 

 

«πμθθμί ημζ πθμοημφζζ ηαημί, ἀβαεμί δέ πέκμκηαζ∙ 

Ἀθθ‘ ἠιεῖξ ημφημζξ μὐ δζαιεζρυιεεα 

Σῆξ ἀνεηῆξ ηυκ πθμῦημκ, ἐπεῖ ηυ ιέκ ἔιπεδμκ αἰεῖ, 

Υνήιαηα δ‘ ἀκενχπςκ ἄθθμηε ἄθθμξ ἔπεζ»
181

 

 

 Φπζηθά ν εξαθιείηεηνο ειηηηζκφο είλαη δηαλνεηηθφο θαη εζηθφο, γεγνλφο πνπ ηνλ 

δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά απφ εθείλν ηνπ Θεφγληδνο.Ζ απνζηξνθή ηνπ Ζξαθιείηνπ 

ζηελ αλεξρφκελε δεκνθξαηηθή ηάμε εθδειψλεηαη επίζεο ζην απφζπαζκα «ιὴ 

ἐπζθίπμζ ὑιῖκ πθμῦημξ, ἔθδ, Ἐθέζζμζ, ἵκ᾽ἐλεθέβπμζζεε πμκδνεουιεκμζ.»
182

(―Let your 

wealth never fail you, Ephesians, so that your viciousness would be exposed!‖) ζην 

νπνίν ν λενπινπηηζκφο ζεσξείηαη ε απνθαιππηήξηα δχλακε ηεο θαθεληξέρεηαο ηνπ 

δήκνπ πνπ νδεγείο ζε ελέξγεηεο φπσο ε εμνξία ηνπ Δξκφδσξνπ, αθαληζκνχ ησλ 

αξίζησλ («ἡιέςκ ιδδὲ εἷξ ὀκήζζημξ ἔζης, εἰ δὲ ιή, ἄθθδ ηε ηαὶ ιεη' ἄθθςκ.»183
). Ζ 

αξηζηνθξαηία, φρη σο γελεαινγηθή ζπλέρεηα ή νηθνγελεηνθξαηία, αιιά σο φκηινο 

αξίζησλ αμηνινγεκέλνο κε θξηηήξην ηνπ ηη επηιέγνπλ σο ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, 

απνηειεί πηζαλφηαηα ηελ πνιηηεηαθή πξφηαζε ηνπ Ζξαθιείηνπ. Ζ θαθφηεο ησλ 

πνιιψλ νθείιεηαη επίζεο ζηνλ εδνληζηηθφ ραξαθηήξα ηνπο «μἱ δὲ πμθθμὶ ηεηυνδκηαζ 

ὅηςζπεν ηηήκεα.»
184

.   

 

 

                                                           
180

 «ηδκ Αεήκα είπε εεζπζζηεί, μ μζηναηζζιυξ, δδθαδή δ δεηάπνμκδ ελμνία βζα ηάεε πμθίηδ πμο, ηαηά 
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ΑΝΣΗΖΓΟΝΗΜΟ - ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΜΑΥΖ 

«ὕεξ αμναυνςζ ἥδμκηαζ ιᾶθθμκ ἢ ηαεανῶζ ὕδαηζ.»185
(Swines enjoy mud more that 

pure water.) 

«ὄκμοξ ζφνιαη ἂκ ἑθέζεαζ ιᾶθθμκ ἢ πνοζυκ·» 
186

( Donkeys would choose straw rather 

than gold) 

―si felicitas esset in delectationibus corporis, boves felices diceremus cum inveniant 

orobum ad comedendum.‖
187

( if happiness consisted in the pleasures of the body, we 

would consider happy the oxen when the find bitter vetch on the pasture.) 

   Με χθνο θαη γιψζζα θαπζηηθή, εηξσληθή ν Ζξάθιεηηνο θαηαθέξεηαη ελαληίνλ πνπ 

επηιέγνπλ ηνλ εδνληθφ αηζζεζηαζκφ ησλ ζσκαηηθψλ απνιαχζεσλ. Απηή ε επηινγή 

ηνπο ππνβηβάδεη ζηα επίπεδα ησλ δψσλ. Ζ νπζία ηεο αλζξψπηλεο θχζεο δελ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηείηαη ζηνλ «βφξβνξν», νχηε λα ρνξηαίλεη φπσο ηα θηήλε, αιινχ έγθεηηαη ην 

ζηνηρείν πνπ εμπςψλεη ηα ν άηνκν ζε επίπεδα ζετθά επηηξέπνληαο ηνπ λα εμέιζεη απφ 

ηελ δσψδε θαηάζηαζε πνπ θπζηθά αλαγλσξίδεηαη σο εκκελήο ζηελ αλζξψπηλε 

χπαξμε. Ο εξσηθφο ζάλαηνο φπσο πξνείδακε παξνπζηάδεηαη σο ε νδφο ηεο ππέξβαζεο 

ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ ζθαίξα ηνπ δψνπ ζηελ εμχςσζε ηνπ ζην ζείν
188

. 

«ὕανζκ πνὴ ζαεκκφκαζ ιᾶθθμκ ἢ πονηασήκ.»
189

( Hybris should be extinguished sooner 

than fire.) 

«εοιῶζ ιάπεζεαζ παθεπυκ· ὅ ηζ βὰν ἂκ πνήζγδζ βίβκεζεαζ, ροπῆξ ὠκέεηαζ.»
190

( It is 

hard to fight with one‘s heart, for whatever it is in want of attaining, it pays with 

one‘s life.) 

«ἀκὴν ὁηυηακ ιεεοζεῆζ, ἄβεηαζ ὑπὸ παζδὸξ ἀκήαμο ζθαθθυιεκμξ, μὐη ἐπαΐςκ 

ὅηδ ααίκεζ, ὑβνὴκ ηὴκ ροπὴκ ἔπςκ.»
191

( When a man becomes drunk, he is conducted 

< back home > by immature boy; he stumbles and he does not understand where he 

goes, for he has a wet soul.) 

   ην DK 43 επελδχνληαο ην ππξ κε αξλεηηθφ πξφζεκν, σο θαηαζηξεπηηθή δχλακε 

δειαδή, ν Ζξάθιεηηνο κεηξηάδεη ηελ αμία ηνπ πνιέκνπ. Ζ ακεηξνέπεηα ηνπ αγψλα 

κπνξεί λα απνβεί νιέζξηα γηα ηελ θνηλσληθή ελφηεηα φπσο ε αηίζαζε θσηηά. 

Αλαληίιεθηα ην πξφηαγκα ζηελ κεηξηνπάζεηα ησλ επηά ζνθψλ αλαπαξάγεηαη 

εδψ.
192

ε ζπλδπαζκφ κε ην απφζπαζκα 85, επίζεο, ε χβξε ζα πξνθαινχζε χγξαλζε 

ηεο ςπρήο θαη φρη αλάθιεμε, ιεηηνπξγψληαο αξλεηηθά/επηβαξχλνληαο ηελ θπζηνινγία 

ηεο.
193

 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ εδνλψλ επηθέξεη κεηαβνιή ζηε θχζε 

ηεο ςπρήο απφ ηελ «αὔδ»
194

 ζηελ πγξή (βι. Lebedev 74/DK 117). Ο Ρνχζνο 
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ζπκθσλεί κε ηελ εξκελεία ηνπ Lebedev 89/DK 85 σο αλαθνξά ηνπ ζπκνχ ζηηο 

επηζπκίεο,
195

 Ο Kahn αξλείηαη φηη ν «εοιυξ» κεηαθξάδεηαη σο επηζπκία, αιιά ηνλ 

εθιακβάλεη σο νξγή, θαζψο ζπλάδεη κε ηελ έλλνηα ηνπ αγσληζκνχ θαη ηνπ πνιέκνπ 

ηεο εξαθιείηεηαο ζθέςεο
196

. Δίηε αληρλεχζνπκε ην αίηην ηεο θζνξάο ηεο ςπρήο ζηελ 

παξάδνζε ηνπ αηφκνπ ζηελ εδνλνζεξία, είηε ζηελ έμαξζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο νξγήο, 

ην ρξένο γηα αληίζηαζε, απηνζπγθξάηεζε απνηειεί ηελ κφλε νδφ ελάξεηνπ βίνπ παξά 

ηελ δπζθνιία πνπ ηελ ζπλνδεχεη. ην απφζπαζκα Lebedev 74/DK 117 νη γισζζηθέο 

νκνηφηεηεο κε εθείλνπ ηνπ Lebedev 125/ DK 121 (ἀκήαμζξ – ἡαδδὸκ) επηηξέπνπλ ηελ 

αληηζηνίρηζε ησλ Δθέζησλ κε ην κεζπζκέλν ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ νπνίνπ ην παηδί, 

ζχκβνιν αλσξηκφηεηαο φπσο επηβεβαηψλνπλ ην Lebedev 11/DK 74
197

,Lebedev 83/ 

DK 79
198

, Lebedev 85/ DK 70
199

, ππεξέρεη
200

. Ο θαηαθιπζκφο ηεο ςπρήο απφ ην πνηφ, 

πγξφ απνηειεί ηε ζπλήζε αηηία κεηαβνιήο ηεο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζε 

θαηάζηαζε κέζεο ήδε απνξξίπηεηαη θαηαθαλψο απφ ηνπο αξρατθνχο πνηεηέο πνπ νη 

νκνηφηεηεο κε ηελ εξαθιείηεηα θαηαδίθε είλαη εθπιεθηηθέο, φπσο θαίλνληαη απφ ηα 

απνζπάζκαηα ηνπ Corpus Thegnideum: 

 

«Ὅξ δ‘ ἄκ ὑπεναάθθδζ πυζζμξ ιέηνμκ, μὐηέηζ ηεῖκμξ 

Σῆξ αὐημῦ βθχζζδξ ηανηενυξ μὐδέ κυμο∙ 

Μοεεῖηαζ δ‘ ἁπάθαικα, ηά κήθμζζ βίκεηαζ αἰζπνά. 

Αἰδεῖηαζ δ‘ ἔνδςκ μὐδέκ, ὅηακ ιεεφδζ. 

Συ πνίκ ἐῶκ ζχθνςκ, ηυηε κήπζμξ, ἀθθά ζφ ηαῦηα 

Γζκχζηςκ ιή πίκ‘ μἶκμκ ὑπεναμθάδδκ»
201

 

 

«Ἄθνμκμξ ἀκδνυξ ὅιςξ ηαί ζχθνμκιμξ μἶκμξ, ὄοακ δή 

Πίκδζ ὑπέν ιέηνμκ, ημῦθμκ ἔεδηε κμυκ».
202

 

 

Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ θηινζφθνπ, φπσο θαη ζε άιια ζεκεία, δελ είλαη ν θαηλνθαλήο 

ραξαθηήξαο ησλ εζηθψλ πξνζηαγψλ ηνπ, αιιά ε θνζκηθή ηνπο ζεκειίσζε.
203

 Ζ 
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 Πνμζςηναηζημί, φ.π., ζ. 187 
196

 Πξ.βι. Καλ, Σζαξιο Υ., φ.π., ζ. 409 – 411 
197

 «μὐ δεῖ ὡξ παῖδαξ ημηεχκςκ, ημῦη‘ ἔζηζ ηαηὰ ρζθυκ· ηαευηζ πανεζθήθαιεκ.»(one should not /act and 

speak/like ―children of their parents‖, i.e. , in plane words, following the tradition.) 
198

 «ἀκὴν κήπζμξ ἤημοζε πνὸξ δαίιμκμξ ὅηςζπεν παῖξ πνὸξ ἀκδνυξ.»( Man is a speechless baby from 

god‘s point of view, just as a child from the point of view of a man.) 
199

«Ἡνάηθεζημξ παίδων ἀθύρματα κεκυιζηεκ εἶκαζ ηὰ ἀκενχπζκα δμλάζιαηα.»(Heraclitus regarded 

human beliefs as childish toys.) 
200

 φ.π., ζ. 412 
201

«Όπμζμξ λεπενάζεζ ημ ιέηνμ ημο πζμημφ, εηείκμξ πζα/δεκ είκαζ ηονίανπμξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ημο ιοαθμφ 

ημο•/θέεζ άπνεπα, πμο ζημοξ λειέεοζημοξ αδζάκηνμπα/θαίκμκηαζ, ηαζ δεκ κηνέπεηαζ κα ηάκεζ ηα πάκηα 

ζακ είκαζ ιεεοζιέκμξ, υκηαξ πζμ πνζκ ζοκεηυξ/ια ηχνα άιοαθμξ. Καζ ζο, ημφηα βκςνίγμκηαξ,/ηναζί ιδκ 

πίκεζξ οπεναμθζηά»,Ιαιαζημί ηαζ εθεβεζαημί πμζδηέξ, άπακηα, πνχημξ ηυιμξ, Ανπίθμπμξ, Θέμβκζξ ηαζ 

εεμβκίδεζα, φ.π.,ζ.278 (Θένγληο, Διεγεηψλ ά, 479-484) 
202

 «Σμ ηναζί εθαθνφ ηάκεζ ηδ ζηέρδ ελίζμο ημο άιοαθμο/ηαζ ημο ζοκεημφ, υηακ οπένιεηνα ημ 

πίκεζ»,φ.π.,ζ.280 (Θένγληο, Διεγεηψλ ά, 497-498) 
203

 Πξ.βι. Kerferd,φ.π.,ζ.175 
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εκπεηξία ηεο απαξάδεθηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο κεζπζκέλνπ, παξέρεηαη ζε φινπο, 

φκσο ν απνρξψληαο ιφγνο απηήο απνθαιχπηεηαη απφ ηνλ Ζξάθιεηην.  

«ηαὶ Ἡνάηθεζημκ ροπῆζζζ θάκαζ ηένρζκ ἢ εάκαημκ ὑβνῆζζζ βεκέζεαζ. ηένρζκ δὲ εἶκαζ 

αὐηαῖξ ηὴκ εἰξ βέκεζζκ πηῶζζκ. ἀθθαπμῦ δὲ θάκαζ γῆκ ἡιᾶξ ηὸκ ἐηείκςκ εάκαημκ ηαὶ 

γῆκ ἐηείκαξ ηὸκ ἡιέηενμκ εάκαημκ.»
204

.( Heraclitus said that for the souls it is 

pleasure or death, to become moist.By pleasure he means their fall into generation [= 

incarnation in mortal body].On another occasion he said that we live at the expense 

of their [i.e. of the souls]death, while they live at the expense of our death.) 

« αὔδ ροπὴ ζμθςηάηδ ηαὶ ἀνίζηδ. »
205

( The dry soul is the wisest and the most 

excellent.) 

Ζ εδνλή νδεγεί ζηελ χγξαλζε ηεο ςπρήο, άξα ζηε ζαλάησζή ηεο. Ζ πεξηγξαθή ηνπ 

κεζπζκέλνπ επηιέγεηαη σο ην θαηεμνρήλ παξάδεηγκα απψιεηαο απηνειέγρνπ θαη 

απηνζπλεηδεζίαο, δειαδή ηεο ππνιεηηνπξγίαο ηεο ςπρήο.  

«ροπῆζζζκ εάκαημξ ὕδςν βεκέζεαζ, ὕδαηζ δὲ εάκαημξ βῆκ βεκέζεαζ, ἐη βῆξ δὲ ὕδςν 

βίκεηαζ, ἐλ ὕδαημξ δὲ ροπή.»
206

(For the souls it is death to become water, for the water 

it is death to become earth, and from the earth water comes out, and from the water 

soul .) 

   χκθσλα κε ην άλσζελ απφζπαζκα κπνξνχκε λα απνθαλζνχκε φηη κάιινλ 

απνξξίπηεηαη ε κεηά ζάλαηνλ επηβίσζε ηεο αηνκηθήο ζπλείδεζεο, δειαδή φηαλ ε 

ςπρή ζηελ αλάινγε πνξεία ηνπ θνζκηθνχ ππξφο επαλέιζεη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε, 

ην άηνκν ζα αλαβηψζεη. Ζ αλζξψπηλε δσή θάζε άιιν παξά κεραληζηηθή κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ψζηε λα δίδεη ίδηα απνηειέζκαηα ε απηή δηαδηθαζία. Σα δεηήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ θέξνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ηδηαίηεξα ζηελ ζχλδεζε ηεο ςπρηθήο 

δηαδηθαζίαο κε ην εζηθφ πεδίν. πσο νξζψο δηεξσηάηαη ν Marcovich
207

 αλ ε 

κεηάβαζε ηεο ςπρήο απφ ην ππξ ζην λεξφ θέξεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αλάινγεο 

κεηάβαζεο ηεο θνζκηθήο θσηηάο ζε ζάιαζζα πξνο ηη ε παξφηξπλζε θαη ε 

επηδνθηκαζία ηνπ θηινζφθνπ γηα ηελ μεξή ςπρή; Τπάξρεη κία ζχγρπζε θαζψο ν 

αλαγθαίνο ζάλαηνο κε ηε κέζε πνπ απνηειεί θαηάζηαζε εθινγήο πεξηγξάθνληαη κε 

παλνκνηφηππνπο ηξφπνπο. Ζ κεηαηξνπή ηεο ςπρήο ζε λεξφ ιφγσ ηνπ αλαπφθεπθηνπ 

θπζηθνχ ζαλάηνπ δελ απνηειεί αηζρχλε, φκσο ε νηθεηνζειήο χγξαλζεο ηεο κέζσ ηεο 

εδνλνζεξίαο εμηζψλεη ηνλ άλζξσπν κε ηα δψα. Έηζη δηαθαίλεηαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία δηάθξηζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα δψα θαη ησλ άξηζησλ απφ 

ηνπο πνιινχο («ηεηυνδκηαζ ὅηςζπεν ηηήκεα.» Lebedev 102/DK 29),  ε δπλαηφηεηα 

επηινγήο («αἱνεῦκηαζ» Lebedev 102/DK 29) ηνπ βίνπ ηνπο θαη ε αληίζηαζε ζηα 

νξκέκθπηά ηνπ. 

   Ζ απφξξηςε ηεο κεηαζαλάηηαο ζπλέρηζεο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο δελ αθήλεη άλεπ 

λνήκαηνο ηνλ αλζξψπηλν βίν. Σν θιένο θαη ην θχδνο σο απνιαβέο ηεο ελάξεηεο δσήο 

λνεκαηνδνηνχλ ηνλ βίν ησλ ζλεηψλ. Ζ θξάζε «ηθέμξ ἄθεζημκ» είλαη έλα ζχλεζεο 
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 Lebedev 70 /DK 77 
205

 Lebedev 73 /DK 118 
206

 Lebedev 69 /DK 36 
207

 Nusbaum, C. Martha, ΦΤΥΗ in Heraclitus II. ην Classical Philosophy, Collected Papers ,vol. 1, 

ed. Terence Irwin, New York/London, 1995, p. 220. 
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leitmotiv ηεο επηθήο πνίεζεο. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο απφ ηνλ Ζξάθιεηην καο 

απνθαιχπηεη ηελ νηθεηνπνίεζε ηεο παξάδνζεο θαη ηελ πξνζπάζεηα αλαζεψξεζήο ηεο. 

Ο κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε γισζζηθή αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «ἄθεζημκ» πνπ 

ζεκαίλεη ηζηνξηθά θαη απφιπηα απφ ην «ἀέκαμκ» πνπ ζεκαίλεη  δειαδή ζπλερψο 

ξένλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ξνέο κηθξά πνηάκηα πγξψλ δηαθφξσλ εηδψλ επεξγεηηθψλ 

γηα ηελ αλζξψπηλε δσή. Ζ έθθξαζε «ηθέμξ ἄθεζημκ» αξρηθψο ρξεζηκνπνηείην γηα λα 

απνδψζεη ηελ επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα πνπ θαηείρε ν ανηδφο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

επίθιεζεο ξνψλ ηέηνησλ πγξψλ απ‘ ηνπο ζενχο. Μεηαγελέζηεξα ε θξάζε απέδηδε ην 

ηξαγνχδη θαζεαπηφ. Ο Ζξάθιεηηνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «αέκαμκ» δείρλνληαο ζαθή 

επίγλσζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο αξρηθήο έλλνηαο κε ηα ξένληα πγξά. Δληάζζνληαο ηε 

ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε ζηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπ πεξί ξνήο, απνθηά 

θνζκνινγηθφ ελδηαθέξνλ, δηαθαίλεηαη ε αλαβάζκηζε θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο 

αλέθαζελ ζεκαληηθήο έλλνηαο ηεο πζηεξνθεκίαο θαη ηεο δφμαο, αθνχ πιένλ 

ζρεηίδεηαη κε ην ζπκπαληηθφ
208

. Γηαηεξνχκε θπζηθά ζνβαξέο επηθπιάμεηο σο πξνο 

ηελ ππφζεζε ηεο Nussbaum.Παλησο πξνο επίξξσζε απηψλ, ην ρσξίν απφ ηνλ 

πιαησληθφ δηάινγν Κξαηχιν κνηάδεη λα επηζθξαγίδεη ηε ζχλδεζε ηνπ θιένπο σο 

απφηνθν ηνπ ζάξξνπο κε ηελ ξνεθφηεηα: «Ἄημοε δή∙ ἴζςξ βάν ἄκ ζέ ηαί ηά ἐπίθμζπα 

ἑλαπαηήζαζιζ ξ μὐη ἀηδημῶξ θέβς. Μεηά βάν δζηαζμζφκδκ ηί ἠιίκ θείπεηαζ; Ἀκδνείακ 

μἶιαζ μὔπς δζήθεμιεκ. Ἀδζηία ιέκ βάν δῆθμκ ὅηζ ἐζηίκ ὄκημξ ἐιπυδζζια ημῦ δζασυκημξ, 

ἀκδνεία δέ ζδιαίκεζ ὡξ ἐκ ιάπδ ἐπμκμιαγμιέκδξ ηῆξ ἀκδνείαξ – ιάπδκ δ‘ εἶκαζ ἐκ ηῷ 

ὄκηζ, εἶπεν νεῖ, μὐη ἄθθμ ηί ἤ ηήκ ἐκακηίακ νμήκ – ἐάκ μὔκ ηίξ ἐλέθδ ηυ δέθηα ημῦ 

ὀκυιαημξ ηῆξ ἀκδνείαξ, αὐηυ ιδκφεζ ηυ ἔνβμκ ηυ ὄκμια ἡ «ἀκδνεία» δῆθμκ μὔκ ὅηζ μὐ 

πάζδ νμή ἡ ἐκακηία νμή ἀκδνεία ἐζηίκ, ἀθθά ηή πανά ηυ δίηαζμκ νεμφζδ∙ μὐ βάν 

ἐπδκεῖημ ἡ ἀκδνεία»
209

 

 «ημῖξ ιέκ αὐημῖξ ἐιααίκμιεκ ηέ ηαί μὐη ἐιααίκμιεκ, εἶιεκ ηέ ηαί μὐη εἶιεκ»
210

 

 «πμηαιῶζ βὰν μὐη ἔζηζκ ἐιαῆκαζ δὶξ ηῶζ αὐηῶζ ηαε' Ἡνάηθεζημκ»
211

( it is impossible 

to step twice into the same river) 

   πλδπαζκέλα ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα δειψλνπλ φηη παξά ην γεγνλφο ηεο κε 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ πιηθνχ πνπ απαξηίδεη ηνλ πνηακφ, θαζψο ζπλερψο άιια θαη άιια 

λεξά θπινχλ, ππάξρεη ε αίζζεζε φηη ην πνηάκη παξακέλεη ίδην, δειαδή ε ηαπηφηεηά 

ηνπ δελ εμαξηάηαη ακηγψο απ‘ ηα λεξά. Ζ Nussbaum ππνζηεξίδεη φηη αλαιφγσο ν 

Ζξάθιεηηνο ζθέθηεηαη ηελ θήκε θαη ην θιένο θαζψο «ξέεη» κεηαθνξηθά, πεξλά 

                                                           
208

 Nussbaum,op.cit, p. 225 – 226.  
209

 «Γχζε αάζδ, θμζπυκ, ηαζ άημοβε ιε πνμζεηηζηά, βζαηί ιπμνεί ηαζ κα ζε λεβεθάζς παναηάης ιε ηα 

μκυιαηα πμο ιέκεζ κα ζμο πς, ηαζ κα ζε ηάκς κα πζζηέρεζξ πςξ υ,ηζ θές, δεκ ημ έπς λακαημφζεζ απυ 

ηακέκα πνζκ. Ύζηενα απ' ηδ ―δζηαζμζφκδ‖ ηί ιαξ ιέκεζ κα δμφιε; Γζα ηδκ 'ακδνεία‖, κμιίγς δε ιζθήζαιε 

ηαευθμο...Η ιεκ ―αδζηία‖ είκαζ θακενυ υηζ απμηεθεί υκηςξ ημ ειπυδζζια ημο δζασυκημξ, πάεζ κα πεζ ημ 

ειπυδζμ εηείκμο πμο δζένπεηαζ ηαζ πενκάεζ...Η δε ακδνεία ςξ υκμια ζδιαίκεζ υ,ηζ ηαζ δ ακδνεία ζηδ 

ιάπδ• δζυηζ δ ιάπδ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, ακ αέααζα νέεζ, δεκ ζδιαίκεζ ηίπμηε άθθμ πανά ηδκ ακηίεεηδ 

νμή•ακ ιάθζζηα ηδξ αθαζνέζμοιε ημ δ, ημ υκμια ―ακνεία‖ ζδιαίκεζ αοηυ αηνζαχξ ημ πνάβια. Δίκαζ, 

εκημφημζξ, θακενυ υηζ δεκ είκαζ ακδνεία δ πνμξ πάζα νμήκ ακηίεεηδ νμή, αθθά ιυκμ εηείκδ πμο νέεζ ιαγί 

ιε ημ δίηαζμ•δζαθμνεηζηά δεκ εα ηδκ παζκεφαιε πμηέ ηδκ ακδνεία.»Πιάησλ, Κναηφθμξ, Αζήλα, 2001, 

413d7 – 414a3 
210

 DK 49a 
211

 Lebedev 68a/DK 91 
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δειαδή, απφ γεληάο ζε γεληά, επαλεξκελεχεηαη θαη επαλεθθξάδεηαη ρσξίο ην άηνκν 

θαη ε θήκε ηνπ λα απνιχεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ
212

. Ζ ελδνθνζκηθή αζαλαζία, ε κφλε 

κνξθή κεηαζαλάηηαο επηβίσζεο ησλ ζλεηψλ, δηαηεξείηαη κφλν αλ ξέεη αέλαα ζηελ 

ζθέςε θαη ζηνλ ιφγν ησλ δψλησλ. Σν θιένο απνθηηέηαη απφ αγαζέο πξάμεηο θπξίσο 

πνπ σθεινχλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, π.ρ αλδξείνο ζηε κάρε, δίθαηνο, ππάθνπνο ζην 

λφκν θ.α. ζπλεπάγεηαη κία αηνκηθή επζχλε θαη απνζαθελίδεη γηαηί νη εδνλέο πνπ 

αθνξνχλ ην εγψ, ην άηνκν πεξηνξηζκέλα, νδεγνχλ ζην ζάλαην,. Σν θιένο πνπ 

απνηειεί απφηνθν ηνπ νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνπο άιινπο, ηελ 

θνηλφηεηα. «Η πεζνυηενδ ιμίνα βζα έκακ άκενςπμ είκαζ, ζφιθςκα ιε ημκ υιδνμ,  κα 

πεεάκεζ αηθεήξ, πςνίξ ίπκδ ημο  εα ιπμνμφζακ κα δζαθοθάλμοκ ηδ ικήιδ ημο ιέζα ζηα 

πθαίζζα ηδξ ημζκυηδηαξ ηςκ ακενχπςκ»
213

. 

«ηδκ δεζηή γςή, δ αλία εκυξ πνδζημφ ακενχπμο (αβαεμφ), δ ανεηή ημο, έβηεζηαζ πνζκ 

απ‘ υθα ζηα εάννμξ πμο εηδδθχκεζ, ηυζμ ζημ πεδίμ ηδξ ζοκείδδζδξ εκάκηζα ζηα 

ηαπεζκςηζηά πάεδ ημο, υζμ ηαζ ζημ πεδίμ ηδξ ιάπδξ υπμο ημκ πενζιέκεζ ―μ ςναίμξ 

εάκαημξ‖, μ ιυκμξ πμο έπεζ ηάπμζα ημζκςκζηή ζδιαζία»
214

.  

   Σν θιένο ζηε κνξθή αζαλαζίαο πνπ δηαηίζεηαη ζηνπο ζλεηνχο. Τπφ απηφ ην πξίζκα 

ην απφζπαζκα Lebedev 103/DK 24, ζην νπνίν νη ζενί ηηκνχλ ηνπο ζθνησκέλνπο ζηε 

κάρε, εκθαλίδεη σο χςηζηε αξεηή ηνλ ζάλαην ζηνλ αγψλα ηελ νπνία αλαγλσξίδνπλ 

θαη νη ζενί πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ηελ θεξδίζνπλ θαζψο πξνυπνζέηεη επηινγή γηα 

ζπζία/ζάλαην ηεο δσήο πνπ φληαο αζάλαηνη δελ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ. Αλ δελ 

δηαθηλδπλεχζεηο ηε δσή ζνπ δελ αλαδεηθλχεζαη αλδξείνο.  

   Σν ζάξξνο εκθαλίδεηαη σο ε αξεηή ζηελ νπνία ε ζπλείδεζε ηεο ζλεηφηεηαο 

ζπλδέεηαη άξξεθηα. Ζ έλλνηα ηεο ζλεηφηεηαο είλαη έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο 

άμνλεοησλ εξαθιείηεησλ εζηθψλ δεηεκάησλ. Οη ζενί φληαο εθηφο ηνπ δηπνιηθνχ 

ζρήκαηνο δσήο θαη ζαλάηνπ, εκθαλίδνληαη εθηφο θαη απ‘ ηηο άιιεο πηπρέο ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο. Lebedev 86/DK 102. Ο Kirk εξκελεχεη ην απφζπαζκα σο 

δηαθήξπμε ηεο νπηηθήο ηνπ ζενχ, δειαδή ηεο θαηαλφεζεο ηεο ελφηεηαο ησλ 

αληηζέησλ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο εζθαικέλεο αλαιπηηθήο καηηάο ησλ 

αλζξψπηλσλ φλησλ
215

. Δπηζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη αλαγλσξίδνπλ ζπγθξίλνληαο 

παξαδείγκαηα ηνπ νξζνχ θαη ηνπ εζθαικέλνπ, ηα νπνία έρνπλ πξνεζσηεξηθεχζεη .  

χκθσλα κε ην Lebedev 88/ DK 111
216

 ε αμηνιφγεζε ηνπ αγαζνχ γίλεηαη κε φξνπο 

ζχγθξηζεο ησλ αληηζέησλ. Ζ παξνπζία ησλ αξλεηηθψλ, αλαδεηθλχεη ηελ αμία ησλ 

ζεηηθψλ. πλεπψο ηα Lebedev 87 /DK 110
217

, Lebedev 100a/DK 112
218

, Lebedev 99/ 
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 Yvon Garlan, Ο άκενςπμξ ηαζ μ πυθειμξ, ζ. 94 – 95. ην Ο Έθθδκαξ άκενςπμξ, β έθδνζε, Αζήλα 

1996 
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 Heraclitus, The Cosmic fragments, op.cit., p. 180. ην επίπεδν αμηψλ ε αμηνιφγεζε ηνπ ελφο φξνπ 

γίλεηαη πάληα ζε ζπγθξηηηθή ζπζρέηηζε ηνπ αληηζεηηθνχ ηνπ DK 111, DK 23. Guthrie, W.K.C., History 

of Greek Philosophy, The earlier presocratics and the pythagoreans, op.cit.,p. 445. 
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« κμῦζμξ ὑβζείδκ ἐπμίδζεκ ἡδὺ ηαὶ ἀβαευκ, θζιὸξ ηυνμκ, ηάιαημξ ἀκάπαοζζκ.»(Disease makes health 

something pleasurable and good, hunger satiety,fatigue relief.) 
217

 «ἀκενχπμζξ βίκεζεαζ ὁηυζα εέθμοζζκ μὐη ἄιεζκμκ»(It is not better for the humans if what they 

desire will be fulfilled.) 
218

 «ζςθνμκεῖκ ἀνεηὴ ιεβίζηδ» (Self-restraint is the greatest of all virtues) 
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DK 116
219

 ηνλίδνπλ κε ελζνπζηψδε ηξφπν ηνλ απηνπεξηνξηζκφ, απηνδέζκεπζε πνπ 

πξνηείλεηαη σο ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο, θσηίδεηαη ζην φηη αλ εθιείςεη ην 

αξλεηηθφ, δελ πθίζηαηαη ζεηηθφ, άξα νχηε αμία ελ ηέιεη. 

 Παξά απηή ηε ζπζρεηηθή αμηνιφγεζε, ν Ζξάθιεηηνο θαίλεηαη πσο αλαγλσξίδεη κηα 

αηψληα αμία αλεμάξηεηε απφ ην πεξηερφκελν ζην πνίν ιακβάλεη ρψξα. ην 

απφζπαζκα Lebedev 102/DK 29 εκθαλίδεηαη ην θιένο λα ππεξέρεη απφ φια ζηελ 

επηινγή ησλ αξίζησλ. Δγείξεηαη θπζηθά ην εξψηεκα αλ νη άξηζηνη επηιέγνπλ ην θιένο 

ή απηνί πνπ επηιέγνπλ ην θιένο γίλνληαη άξηζηνη. Σν θιένο εκθαλίδεηαη, φπσο 

ηνλίδεηαη εκθαηηθά ζην απφζπαζκα, σο ε κφλε αμία θαζεαπηή. Ο κέζνο άλζξσπνο 

απφ ηελ άιιε θξίλεη ηελ επηπρία ηνπ φρη κε ην θξηηήξην πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε γλψζε 

ηνπ Λφγνπ, αιιά κε εθείλα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα θηήλεα (ηξνθή, αθξνδίζηεο εδνλέο 

θ.α). Σν θιένο ππεξβαίλεη φρη κφλν ην δσψδεο επίπεδν, αιιά εληέιεη θαη ην 

αλζξψπηλν αθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζενχο φπσο πξνεηδακε,Lebedev 

103/DK 24. Ζ αδπλακία ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ λα αληηιεθζεί ηελ αμία θαζεαπηή 

(θιένο), αιιά πάληα επηδεηεί ζχγθξηζε κε ην αξλεηηθφ, απνηειεί ηξνρνπέδεζε ζηελ 

εμχςσζή ηνπ ζην ζείν.
220

  

 H Nussbaum  ακθηζβεηεί απηή ηελ εξκελεία, θαζψο ελψ ε εζηθή θξίζε εκθαλίδεηαη 

ζρεηηθή, πξέπεη λα παξάγεηαη. Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζρεηηθήο θχζεο ησλ εζηθψλ φξσλ, 

δελ πξέπεη λα καο παξαπιαλεί θαη λα καο νδεγεί ζηελ πεπνίζεζε φηη είλαη άλεπ 

λνήκαηνο. Δπνκέλσο ε αλζξψπηλε εζηθή θξίζε αλαθχεηαη ζηελ ζλεηφηεηα, φπσο 

αλαγλσξίδεη ε Nussbaum ζην Lebedev 86/DK 102. Οη ζενί φληαο αζάλαηνη δελ 

πξνβαίλνπλ ζε εζηθέο θξίζεηο
221

. Δδψ ηέκλεηαη θαη ε ληηζετθή εξκελεία γηα ηελ 

αζσφηεηα ηνπ γίγλεζζαη
222

. Καζψο φκσο νη ζενί, ην ζείν, είλαη κηα έλλνηα 

πξνβιεκαηηθή ζηελ εξαθιείηεηα θηινζνθία, δελ ζα επεθηαζνχκε πεξηζζφηεξν.«ἐκ 

εεμῦ δέμκηζ ἐπακίζηαζεαζ ηαὶ θφθαηαξ βίκεζεαζ ἐβενηὶ γχκηςκ ηαὶ κεηνῶκ.»
223

(At the 

due /time/ determined by god they raise and become waking guardians of the living 

and the dead.).Ζ Nussbaum, αθνχ απνξξίπηεη σο κεηαγελέζηεξε πξνζζήθε ηνπ 

ππφινηπνπ ην «θαη λεθξψλ» εξκελεχεη ην απφζπαζκα εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

πζηεξνθεκίαο
224

. 

 

 

 

 ΩΦΡΟΤΝΖ 

 

   Ζ ζσθξνζχλε δελ είλαη κηα εξσηθή αξεηή θαζψο νη κνξθέο ηνπ πνιεκηζηή (βι. 

Αρηιιέα θαη Αίαληα) δε θαίλεηαη λα ηελ δηαζέηνπλ. Διάζζνλα ινηπφλ ζεκαζία 
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θαίλεηαη λα έρεη ζηελ νκεξηθή επνρή. πσο επηζεκαίλεη ε Helen North, ε έλλνηα ηεο 

ζσθξνζχλεο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο ζηελ Αξραία Διιάδα, ζπλαξηάηαη κε ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ. πλεπψο, δελ απνηειεί 

έθπιεμε φηη ε ελζξφληζε ηεο σο κείδνλνο ζεκαζίαο αξεηήο ζα παξαηεξεζείο ηελ 

ζηηγκή ηεο αλάπηπμεο ηεο πφιεο. πσο παξαηεξεί θαη ν Adkins, ε δηαηήξεζε ηεο 

πφιεο βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο ζπλεξγαηηθέο αξεηέο θαη φρη ηφζν ζηηο αηνκηθέο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε δεμηνηερλία θαη ε δχλακε ζηε κάρε, ίδηνλ ηεο εξσηθήο 

επνρήο. Έηπκν ζσθξνζχλε: θξελ= κπαιφ, ζάνο, ζννο= πγηήο θαη –ζχλε. Ζ θαηάιεμε 

πξνζδίδεη ζειππξέπεηα, δειαδή εκθαλίδεηαη σο αξεηή ησλ γπλαηθψλ. Ζ έλλνηα 

κπνξεί λα εκθαληδεηαη σο δηαλνεηηθή αξεηή, εληνχηνηο δελ εκθηινρσξεί ζηελ 

ζεσξεηηθή ζθαίξα αιιά εθβάιιεη ζηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο, απνθηψληαο έηζη εζηθφ 

πεξηερφκελν (ε θξφλεζε ζπλδέεηαη ζπρλά κε ηελ πξάμε ζηνλ Ζξάθιεηην,βιέπε 

Lebedev 7/DK 2). Ζ πξψηε ζχλδεζε ηεο ζσθξνζχλεο κε ηνλ Απφιισλα θαη σο 

εθθίλεζε ηεο ζπληαχηηζήο ηεο κε ηελ απηνγλσζία, δειαδή ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

νξίσλ αλάκεζα ζην ζείν θαη ζην αλζξψπηλν, βξίζθεηαη ζηελ Ηιηάδα (xxi. 462 – 464). 

Ζ ζσθξνζχλε πεξηνξίδεη ην άηνκν ζηελ αλζξψπηλε ζθέςε απνηξέπνληαο ην κε ηνλ 

ηξφπν απηφ λα ππεξβεί ηα φξηα θαη λα κεηαηξαπεί ζε πβξηζηήο. 
225

 

  Ζ αλάπηπμε ηεο ζεκαίλνπζαο αμίαο ηεο ζσθξνζχλεο ζηελ θιαζηθή Διιάδα 

εξείδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνζπλείδεζεο θαη ηεο ελδνζθφπεζεο ηνπ αηφκνπ. 

Πξνπνκπφο απνηειεί ε ζεκαηνπνίεζε ηνπ Ζξαθιείηνπ. Οη Δπηά νθνί, ησλ νπνίσλ ε 

θήκε ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε θαη πέξαλ ηεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο ηνπ βίνπ ηνπο, 

πξέζβεπαλ θαη δηαθήξπζζαλ ηελ απηνζπγθξάηεζε, ηνλ αληηεδνληζκφ, ηελ 

κεηξηνπάζεηα θαη ηελ απηνγλσζία. Ο Ζξάθιεηηνο, εκθαλψο ζηελ εζηθή ηνπ 

ζπληάζζεηαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εζηθή γξακκή. Πνιιά απφ ηα δηθά ηνπ 

απνζπάζκαηα απερνχλ εθείλα ησλ Δπηά νθψλ. Ζ ζπκβνιή ηνπ θηινζφθνπ έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη δελ ηα αθήλεη κεηέσξα σο έλα είδνο δειαδή ρξεζκνδφηεζεο φπσο νη 

πξφδξνκνί ηνπ, αιιά ηα ζεκειηψλεη ζε κηα θνζκνινγηθή βάζε, αηηηνινγψληαο έηζη 

ηελ αλαγθαηφηεηα πηνζέηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δσήο αθνχ ελαξκνλίδεη ην 

άηνκν/κέξνο κε ην φινλ. 

  Ο Ζξάθιεηηνο είλαη ν πξψηνο απφ ηνπο πξνζσθξαηηθνχο θηινζφθνπο πνπ δνκεί έλα 

εζηθφ ζχζηεκα πάλσ ζε κηα νληνινγηθή βάζε. Δπίζεο, είλαη ν πξψηνο φπσο 

επηζεκαίλεη ε North, πνπ ζπλελψλεη μεθάζαξα απηφ πνπ κφλν σο ππφλνηα ππήξρε 

ζηνλ φκεξν, ηε ζσθξνζχλε κε ηελ απηνγλσζία,
226

 Lebedev 99/DK 116 «ἀκενχπμζζζ 

πᾶζζ ιέηεζηζ βζκχζηεζκ ἑςοημὺξ ηαὶ ζςθνμκεῖκ.», Lebedev 100a/DK 112 «ζςθνμκεῖκ 

ἀνεηὴ ιεβίζηδ». Ζ ζχλδεζε ηνπ ζςθνμκείκ κε γισζζηθνχο φξνπο πνπ δειψλνπλ 

δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα απνδεηθλχνπλ ηε δηαλνεηηθή επέλδπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

πνπ ηεο πξνζδίδεη ν Ζξάθιεηηνο. Δθηφο ηεο ζαθή έκθαζε γηα κεηξηνθξνζχλε θαη 

απηνζπγθξάηεζε ησλ παζψλ (Lebedev 89/DK 85, Lebedev 87/DK 110, Lebedev 135 

DK 43), είλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε ρξήζε ηνπ ζςθνμκείκ (Lebedev 99/DK 116, 

Lebedev 100a/DK 112) εκπεξηέρεη απηέο ηηο δχν πξνηξνπέο. 
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  «ἀκενχπμζζζ πᾶζζ ιέηεζηζ βζκχζηεζκ ἑςοημὺξ ηαὶ ζςθνμκεῖκ.»
227

 

Δκθαλψο αλαπαξάγεηαη θαη ππεξζεκαηίδεηαη ε ζχλδεζε απηνγλσζίαο θαη 

ζσθξνζχλεο πνπ απνηεινχζε ηνλ θεληξηθφ ζεκαηηθφ ππξήλα ησλ δειθηθψλ ξεηψλ 

(ιδδέκ ἄβακ-βκῶεζ ζαὐηυκ). Δπίζεο, επηβεβαηψλεηαη ε θαζνιηθή δπλαηφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ κέζσ ηεο απηνγλσζίαο ζηελ κεηνρή ζην αιεζέο.
228

  

 «λοκυκ ἐζηζ πᾶζζ ηὸ θνμκέεζκ.»
229

( Sound mind is common to all.) 

   Σν θνηλφ ζε φινπο, «λοκυκ εζηί πάζζ», δελ θαηαθάζθεη ηελ θνηλή γλψκε, άιισζηε 

ηα απνζπάζκαηα θφιαθνο γηα ηνπο πνιινχο δελ αθήλνπλ ηέηνην πεξηζψξην 

εξκήλεπζεο, αιιά ην πσο νθείιεη λα ζθέθηεηαη ην ςπρνζσκαηηθά αθππληζκέλν. Ο  

Kahn πξνηείλεη φηη ε ζπληαθηηθή αζάθεηα ηνπ «πᾶζζ», θαζψο δελ πξνζδηνξίδεη 

αλζξψπνπο φπσο ην Lebedev 99/DK 116, δηαλνίγεη ηα ν ελδερφκελν θπξηνιεθηηθήο 

αλάγλσζεο ηνπ απνζπάζκαηνο, νδεγψληαο ζηελ έλλνηα ηνπ πακςπρηζκνχ.
230

 Σελ 

άπνςε απηή νθείινπκε λα απνξξίςνπκε ξεησο, θαζψο ν Ζξάθιεηηνο απέθιεηε απφ ην 

«θνμκέεζκ» ηνλ κεζπζκέλν ή ηα θηήλεα. 

 «Γίηδξ ὄκμια μὐη ἂκ ἤζδεζακ εἰ ηαῦηα ιὴ ἦκ.».
231

( They would ignore the name of 

Justice (Dike) if these things did not exist.) 

 «δμηέμκη᾽ ὦκ ὁ δμηζιχηαημξ βζκχζηεζ θοθάζζεζκ.»
232

 «δμηέμκηα βάν ὁ δμηζιχηαημξ 

βζκχζηεζ, θοθάζζεζ∙ ηαί ιέκημζ ηαί Γίηδ ηαηαθήρεηαζ ρεοδῶκ ηέηημκαξ ηαί 

ιάνηοναξ»
233

 

«εἰδέ<καζ> πνὴ ηὸκ πυθειμκ ἐυκηα λοκὸκ ηαὶ δίηδκ ἔνζκ ηαὶ βζκυιεκα πάκηα ηαη' ἔνζκ 

ηαὶ πνεχιεκα.»
234

 

 ««Ἥθζμξ βὰν μὐπ ὑπεναήζεηαζ ιέηνα· εἰ δὲ ιή,Ἐνζκφεξ ιζκ Γίηδξ ἐπίημονμζ 

ἐλεονήζμοζζκ.»
235

 

  Ζ θνζκηθή δηαδηθαζία ελζσκαηψλεη δχν θαηλνκεληθά νμχκσξεο πξννπηηθέο. 

Γηέπεηαη ηαπηνρξφλσο απφ ηνπο φξνπο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο. Ζ 

ζπλαξκνγή ησλ ελλνηψλ ηεο δίθεο θαη ηνπ πνιέκνπ ζηελ εξαθιείηεηα ζθέςε θηλείηαη 

εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ελφηεηαο ησλ αληηζέησλ. Σν αξρέγνλν ηξνκάζζνλ αίζζεκα 
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ηεο δηαθνπήο ή παξέθθιηζεο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξήζηαο θαη εηήζηαο 

ειηνδηαδξνκήο, εμαζζελεί ζηνλ βεβαησηηθφ ιφγν φηη ε θαλνληθφηεηα, ν ξπζκφο ηεο 

πνξείαο ηνπ ήιηνπ δηαζθαιίδεηαη απφ ηηο Δξηλχεο, ηηο ζπληξφθηζζεο ηεο Γίθεο. Σελ 

δηαρξνληθή ειιεληθή κεηαθνξηθή εηθφλα ηεο Γίθεο ζπληξνθεπκέλεο απφ ηηο Δξηλχεο 

απνηππψλεη ν Ζξάθιεηηνο. Ίζσο, πηζαλφλ ε κπζνινγηθή θαηίζρπζε ηνπ Γία (ηάμε) κε 

ηε βνήζεηα ησλ γηγάλησλ επί ησλ εμεγεξκέλσλ Σηηάλσλ (αδηθία) απνηειεί ην 

δεδηθαζκέλν φηη ζε αλάινγε πεξίπησζε νη Δξηλχεο, νη θφξεο ηνπ, ζα πξάμνπλ ην ίδην 

κε αλάινγα απνηειέζκαηα
236

.  

   ην απφζπαζκα φκσο απηφ δηαλνίγεηαη σο δπλαηφηεηα ε ππέξβαζε ησλ κέηξσλ απφ 

ηνλ ήιην, ζεκαηνδνηψληαο ηελ αλαγθαία παξνπζία θαη επαγξχπλεζε ησλ Δξηλπψλ. Ο 

Ήιηνο, νλνκαδφκελνο επίζεο Τπεξίσλ ζηελ αξραηνειιεληθή κπζνινγία, δειαδή 

απηφο πνπ κπνξεί αλ ππεξβεί ηα φξηα
237

 δηαηεξεί ην αίζζεκα αγσλίαο θαη επηθπξψλεη 

ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο ζην ζπκπαληηθφ επίπεδν. Φπζηθά ε ππέξβαζε απηφρξεκα 

επηθέξεη θπξψζεηο απφ ηηο Δξηλχεο, εληνχηνηο σο δπλαηφηεηα πθίζηαηαη. Καζψο 

ινηπφλ γηα ηνλ Ζξάθιεηην ε θνηλσληθή νληνινγία,δειαδε ε θνηλνληθνπνιηηηθέο 

ζπλζήθεο, είλαη αλάινγε ηεο θνζκηθήο, κπνξνχκε λα εμάγνπκε ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθψο ην άηνκν έρεη ιάβεη ηε δσξεά ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο 

νπφηε κπνξεί λα παξαλνκήζεη. Ο λφκνο λαη κελ παξέρεη ηελ ηάμε, ηελ επξπζκία, ηελ 

θαλνληθφηεηα ζηελ πφιε, φκσο ε επαγξχπλεζε γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ππεξάζπηζε 

ηνπ δηαζθαιίδεη ηα παξάγσγά ηνπ. Ζ πξνηξνπή ηεο εξαθιείηεηαο ξήζεο «ιάπεζεαζ 

πνὴ ηὸκ δῆιμκ ὑπὲν ημῦ κυιμο {ὑπέν ημῦ} ζζκμιέκμο ὅηςζπεν ηείπεμξ.»
238

( The 

people should fight in defence of law, when it is violated, as they fight for the wall of 

the city.)απνξξέεη αβίαζηα κέζα απφ απηή ηε ινγηθή. Ο λφκνο απνηειεί αλαγθαία 

πξνυπφζεζε δηαζθάιηζεο ηνπ δήκνπ (θνηλνχο αλζξψπνπο) απφ εζσηεξηθνχο ερζξνχο 

(π.ρ ηπξαλλία), φπσο ηα ηείρε πξνζηαηεχνπλ απφ εμσγελείο απεηιέο
239

. Γηα αθφκα κία 

θνξά αλαδεηθλχεηαη ε ππνρξέσζε (πνὴ) ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ λα αλαιάβνπλ ηελ 

επζχλε ψζηε λα αγσληζηνχλ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ πνιέκνπ («ιάπεζεαζ πνὴ»
240

, 

«εἰδέ<καζ> πνὴ ηὸκ πυθειμκ ἐυκηα λοκὸκ»
241,«ἰζπονίγεζεαζ πνὴ ηῶζ λοκῶζ 

πάκηςκ
242

).Ζ επηθξάηεζε ηεο δίθεο δηεπξχλεηαη θαη ζην εζηθφ πεδίν «δμηέμκηα βάν ὁ 

δμηζιχηαημξ βζκχζηεζ, θοθάζζεζ· ηαί ιέκημζ ηαί Γίηδ ηαηαθήρεηαζ ρεοδῶκ ηέηημκαξ 

ηαί ιάνηοναξ»
243

 θαζ‘σο ην λφκηκνλ ζεζπίδεηαη ζην απφζπαζκα «ζςθνμκεῖκ ἀνεηὴ 

ιεβίζηδ»
244

, ηαζ «ζμθίδ ἀθδεέα θέβεζκ ηαὶ πμζεῖκ ηαηὰ θφζζκ ἐπαΐμκηαξ.»
245

( Wisdom is 

to tell the truth and to act according to nature, with understanding.) 
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in Plato, Cambridge, 1979, p. 266 
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   Οη εξκελεπηηθέο απφπεηξεο ηαπηνπνίεζεο ησλ «ηεθηφλσκ» θαη «καξηχξσλ ησλ 

ςεπδψλ» πνηθίινπλ. Ο Havelock ζεσξεί φηη ν Δθέζηνο αλαθέξεηαη ζηνπ πνηεηέο. 

Έλαπζκα γηα απηή ηελ  αλαγλψξηζε δίλεη ε πξφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ 

«κάζηνξαο» απφ ηνλ Ζζίνδν γηα ζπγθεθξηκέλα είδε πνηεηηθνχ ιφγνπ.
246

 Ο Kahn θαη 

ν Ρνχζνο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ραξαθηεξηζκνί αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ Ππζαγφξα θαη 

ζηηο αλαιεζείο δηδαζθαιίεο ην ππέξ κεηαζαλάηηαο δσήο
247

. Ζ βαξχλνπζα ζεκαζία 

φκσο ηνπ απνζπάζκαηνο δίδεηαη ζηελ επηθξάηεζε ηεο Γίθεο. Σν ςεχδνο δελ 

εθιακβάλεηαη σο αζηνρία ηεο αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο, αιιά σ παξάβαζε ηεο 

δηθαηνζχλεο. Σν λφκηκν νξίδεηαη θαηαθαηηθά ζηα απνζπάζκαηα Lebedev 

100a/Lebedev 100b/DK 112. 

   Ο αληηεδνληζκφο ζπλαξηνχκελνο κε ηελ ππνηαγή ζηνλ λφκν γηα ηελ απνθπγή ηεο 

χβξεσο κέζσ ηεο ραιηλαγψγεζεο ησλ παζψλ ηνπνζεηεί ηνλ Ζξάθιεηην ζπλερηζηή 

εθείλνπ ηνπ εζηθνχ ηδεψδνπο φπσο ζπλνςίδεηαη ζηα απνθζέγκαηα ησλ επηά ζνθψλ 

θαη ηα δειθηθά παξαγγέικαηα: ««βκχεζ ζαοηυκ», «ιδδέκ ἄβακ», «ιέηνμκ ἄνζζημκ»
248

. 

Οη άξηζηνη «αἱνεῦκηαζ»
249

 ηελ ππεξάζπηζε ηνπ λφκνπ φπσο ππεξαζπίδνληαη ηα ηείρε 

ηεο πφιεσο. Ζ πξνηίκεζε ηεο εθινγήο ηεο ππεξάζπηζεο απηήο έλαληη ηνπ θνξεζκνχ 

φπσο ζηα θηήλε, φπνπ «ηυνμξ ηίηηεζ ὕανζκ»
250

, απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

αξίζησλ πνπ θαζνξίδεη ηε κνίξα ηνπο, «ἦεμξ ἀκενχπςζ δαίιςκ.»251
 (Man‘s moral 

character is his fortune.).Σν άηνκν αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο κνίξαο ηνπ, ε νπνία 

δελ εμαξηάηαη θαη ζπλδέεηαη πιένλ απφ εμσγελείο παξάγνληεο π.ρ ηνλ δαίκνλα
252

.  

 Απηφ ζα πξαγκαησζεί κέζσ ηεο απηνγλσζίαο ηνπ αηφκνπ («ἐδζγδζάιδκ 

ἐιεςοηυκ.»
253

) πνπ ζα ην νδεγήζεη λα αξζεί πάλσ απφ ηελ ηδησηηθφηεηα ηεο λφεζεο 

ηνπ θαη λα πξνζιάβεη  ηελ γλψζε ηνπ Λφγνπ ηεο θνζκηθήο ηάμεο. Ο Ζξάθιεηηνο 

επαλαιακβάλεη ζπλερψο φηη ε ζνθία είλαη κία θαη φηη είλαη ν πφξνο ζχλδεζεο ηνπ 

αηφκνπ κε ην Λφγν Lebedev 140/DK 41
254

, Lebedev 1/DK 50. ηα Lebedev 

100a/Lebedev 100b/DK 112 ε ζνθία νξίδεηαη σο ε ζπλζήθε ηνπ λα κηιάο ηελ 

αιήζεηα θαη λα ελεξγείο ζχκθσλα κε ηε θχζε. Ζ θχζε, ν Λφγνο θαη ν ζείνο λφκνο 

Lebedev 131/DK 114 είλαη αιιεινζπλδεφκελεο έλλνηεο ηηο νπνίεο κεζεξκελεχεη ε 

ζνθία. Μέζσ ηεο απηνγλσζίαο, ηεο εμέηαζεο ηεο ςπρήο εθθαιχπηεηαη ν ζπκπαληηθφο 

                                                                                                                                                                      
245

 Lebedev 100b/DK 112 
246

 Havelock, A. Eric,op.cit, p. 266 – 267 
247

 πξβι. Καλ, Σζαξιο Υ., φ.π.,  ζ. 355, Πνμζςηναηζημί, φ.π.,ζ. 325, Heraclitus, fragments a text and 

translation with commentary by T.M. Robinson, op. cit.,  p. 150, p. 95 
248

 Kirk G.S-Raven J.E-Schofield M., φ.π. , ζ. 216. 
249

 Lebedev 102 /DK 29. 
250

 Πξβι  Dodds, E. R., Οζ Έθθδκεξ ηαζ ημ πανάθμβμ, Αζήλα 1996,ζ.39 
251

 Lebedev 96/DK 119.  
252

 «Γαίιςκ μ πνμζςπζηυξ ιζηνυξ εευξ, πμο, ζφιθςκα ιε ανπαία θασηή ακηίθδρδ, ζοκδέεηαζ ιε ηδκ 

ζδζαίηενδ γςή ημο ηάεε ακενχπμο πςνζζηά ηαζ ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ ζδζαίηενδ ιμίνα ημο ή ηδκ ηφπδ ημο… 

Αοηυξ μ αημιζηυξ δαίιςκ είκαζ πμο ηάκεζ ημκ άκενςπμ κα εεςνείηαζ εο-δαίιςκ ή ηαημ-δαίιςκ. Η 
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, ζ. 201. 
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 Lebedev 97/DK 101 
254

 «ἓκ ηὸ ζμθυκ ἐπίζηαζεαζ· Γκχιδκ ἥηε μἴδ ἐηοαένκδζε πάκηα δζὰ πάκηςκ.»(To recognize only one 
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λφκνο, ν θνηλφο ησλ ζεψλ θαη ησλ αλζξψπσλ. πλεπψο ε ζχλδεζεο ηεο ζσθξνζχλεο 

κε απηφλ, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηελ απηνγλσζία, ηε αλαδεηθλχεη σο ζεκαληηθή αξεηή, 

κέζσ απηήο ηεο ζχλδεζεο κε ηνλ ζπκπαληηθφ λφκν πνπ θπβεξλά ηα πάληα. 

  Ο λφκνο ηεο πφιεο κε ην θπζηθφ ζπκπαληηθφ λφκν απνηεινχλ ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα, καθξνθνζκηθφ-κηθξνθνζκηθφ έιινγεο ηάμεηο, δελ βξίζθνληαη φκσο θαηά ηνλ 

Ζξάθιεηην ζε αλαινγηθή απιψο ζρέζε κεηαμχ ηνπο, αθνχ φινη νη αλζξψπηλνη θαηά 

έλα ηξφπν αζαθέο ηξέθνληαη απφ ηνλ έλα ηνλ ζετθφ. «λ κ κυςζ θέβμκηαξ ζπονίγεζεαζ 

πν  η ζ λοκ ζ πάκηςκ, ηςζπεν κυιςζ πυθζξ, ηα  πμθ  ζπονμηένςξ. ηνέθμκηαζ β ν 

πάκηεξ μ  κενχπεζμζ κυιμζ π  κ ξ ημ  εείμο· ηναηε  β ν ημζμ ημκ ηυζμκ εέθεζ 

ηα  λανηε  π ζζ ηα  πενζβίκεηαζ.»
255

(Those who speak /= state their logos/ with 

undestanding, should rely on the common /logos/, like a community of citizens on the 

law, and even stronger. For all human laws depend on the single one divine law.It 

extends its power as far as it wills, it is sufficient to all and surpasses them all.) Ζ 

ππεξάζπηζε ηνπ λφκνπ ηεο πφιεσο πνπ εθιέγνπλ νη άξηζηνη νπζηαζηηθά ζπκπίπηεη κε 

ηελ ππεξάζπηζε ηνπ νιηθνχ ζπκπαληηθνχ λφκνπ.  

 Απηή ε κε απφιπηε ηαχηηζε ηνπ ζετθνχ λφκνπ κε ηνπο αλζξσπίλνπο, ζα 

επηρεηξήζνπκε ζπλνπηηθά, ηειεηψλνληαο ηελ κειέηε καο, λα ηελ θσηίζνπκε κε κηα 

δηθή καο εξκελεπηηθή πξφηαζε. Δθθηλψληαο απφ ηελ παξαδνρή φηη κεζαίνο φξνο ηεο 

αλαινγηθήο δνκήο, πνπ εκθαλίδεηαη ζηα εξαθιείηεηα απνζπάζκαηα ζπλδπάδεη ηηο 

αληηλνκηθέο πνηφηεηεο ησλ δχν αθξαίσλ, θαζψο ε ζρέζε ηνπ ζηε ζχλδεζε κε ηνλ φξν 

πνπ ππεξέρεη είλαη ην αληίζεην ηεο ζρέζεο κε ηνλ φξν πνπ πζηεξεί, Lebedev 83/ DK 

79, « κενχπςκ  ζμθχηαημξ πν ξ εε κ πίεδημξ θακε ηαζ ηα  ζμθίαζ ηα  ηάθθεζ ηα  

ημ ξ θθμζξ π ζζκ.»
256

Θεφο-άλζξσπνο-πίζεθνο,
257

αληηιακβαλφκαζηε ηελ ηαληθή θχζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο. Απηή ηελ άπνςε ππεξζεκαηίδεη θαη ν B.Snell, «Ο άκενςπμξ 

ημπμεεηείηαζ ακάιεζα ζημ εεσηυ ηαζ ζημ γςζηυ ααζίθεζμ. Ο ηυζιμξ ζημ ζφκμθ  ημο 

δζέπεηαζ απυ ιία εκζαία δοκαιζηή ανπή, δ μπμία έπεζ ζοβπνυκςξ πκεοιαηζηυ ηαζ γςζηυ-

οθζηυ παναηηήνα. Χξ πκεοιαηζηά ανπή πανμοζζάγεζ δζαααειίζεζξ, υπςξ είκαζ μ ηέθεζμξ 

κμοξ ημο εεμφ ηαζ δ εθθζπήξ βκχζδ ημο ακενχπμο. Χξ γςζηή-οθζηή ανπή εηδδθχκεηαζ 

ιε ηδ ιμνθή ημο ακενχπμο ή ημο γχμο. Δδχ ιπμνεί κα εοιδεεί ηακείξ παθζέξ 

ακηζθήρεζξ ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ έκαξ άκενςπμξ ιπμνεί κα έπεζ ημκ εοιυκ εκυξ 

θζμκηανζμφ. Η δζθοήξ αοηή ανπή επζηνέπεζ ζημκ Ηνάηθεζημ κα οπμζηδνίλεζ υηζ οπάνπεζ 

ιζα ακαθμβζηή ζπέζδ ακάιεζα ζημ γχμ ηαζ ζημκ άκενςπμ, δ μπμία είκαζ υιμζα ιε ηδ 

ζπέζδ ακάιεζα ζημκ άκενςπμ ηαζ ζημ εευ».
258

 

 «Ο κυιμξ» φπσο γξάθεη ε Jacqueline De Romilly, «ζοιθζθζχκεζ πνάβιαηζ ημ 

αθδνδιέκμ ζδεχδεξ ηδξ εοηαλίαξ ιε ηζξ απθέξ πναηηζηέξ ζοκήεεζεξ
259

Καζ πςνίξ 

αιθζαμθία αηυια ηαζ μ βναπηυξ κυιμξ ζηδκ Δθθάδα ααζίγεηαζ ηάπςξ ζηδκ πανάδμζδ. 

Δπζηονχκεζ έκα παθαζυ έεζιμ ηαζ ακηθεί ιεβάθμ ιένμξ ηδξ ελμοζίαξ ημο απυ ηδκ 
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 Frankel Hermann, A Thought Pattern in Heraclitus. In The Pre-socratics, a collection of Crtical 

Essays, ed Mourelatos, Alexander P.D., New Jersey, 1993, p.225 
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 De Romilly, Jacqueline Ο λφκνο ζηελ ειιεληθή ζθέςε απφ ηηο απαξρέο ζηνλ Αξηζηνηέιε, 3ε 

έθδνζε, Αζήλα, 1997,.ζ.33 
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ζοκήεεζα πμο ημκ εκζζπφεζ»
260

Έηζη, απηή ε δηθπήο θχζε παξάγεη ηνπο αλζξψπηλνπο 

λφκνπο πξνθαιψληαο ηε δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ ζετθφ. Σν ζεηηθφ δίθαην πξνέξρεηαη 

απφ ηελ εθθάιπςε ηνπ Λφγνπ, εκθηινρσξεί εληφο ηνπ ην εζηκηθφ δίθαην, ην νπνίν 

εθθξάδεη πηζαλφλ ηελ δσψδε-πιηθή θχζε ηνπ αλζξψπνπ. νπφηε ε ζπλαξκνγή ησλ δχν 

παξάγεη ην ακάιγακα ησλ αλζξψπηλσλ λφκσλ, πνπ λαη κελ ζξέθνληαη απφ ηνλ έλαλ 

θαη ζετθφ αιιά δελ ηαπηίδνληαη απφιπηα κε απηφλ. 
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ΠΡΩΣΑΓΟΡΑ 

 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

   «Πάκηςκ πνδιάηςκ ιέηνμκ» κενςπμκ ε καζ, «η κ ιέκ κηςκ ξ ζηζ, η κ δέ ιή 

κηςκ ξ μ η ζηζκ»
261

 

 

   Απηή ε ζρεδφλ ζηβπιιηθή πεξηψλπκε θξάζε ηνπ Πξσηαγφξα έρεη εγείξεη πιήζνο 

εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ κειεηεηψλ νκνλννχλ 

πεξί ηεο απζεληηθφηεηάο ηεο.
262

Αληίζεηα, πιήζνο δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ έρεη δνζεί 

ζρεδφλ γηα θάζε γισζζηθφ φξν ηεο θαη γηα ηελ ζηφρεπζε ηεο εθθνξάο ηεο. Σνλ φξν 

'πνήιαηα' ιφγσ ηεο επξείαο ελλνηνινγηθήο ηνπ έθηαζεο, ηέκλνπλ ηξεηο ζχγρξνλεο 

εξκελεπηηθέο απνδφζεηο. Ζ πξψηε, εξκελεχεη ηνλ φξν 'πνήιαηα' σο πνηφηεηεο, δειαδή 

θαηεγνξήκαηα θαη φρη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. πλεπψο, ν άλζξσπνο δελ 'κεηξά' ηελ 

χπαξμε ή κε ησλ πξαγκάησλ αιιά ηελ ηξνπηθφηεηά ηνπο
263

. Άιιε άπνςε ηα 

εθιακβάλεη σο πξάγκαηα «μ ξ πν ηαζ ηζξ» δειαδή απνθαιχπηεηαη ε κεηακνξθσηηθή 

ζρέζε ησλ πξαγκάησλ κε ηνλ άλζξσπν, ε νπνία ηα κεηαηξέπεη ζε ρξεζηηθά 

αληηθείκελα πξνζδίδνληάο ηνπο άιιν νληνινγηθφ πεξηερφκελν
264

. Τθίζηαηαη επηπιένλ 

κηα πην δηεπξπκέλε εξκελεπηηθή πξνζπέιαζε ηνπ φξνπ φπνπ ζεσξεί φηη πεξηθιείεη 

εληφο ηνπ απφ ηα θπζηθά αληηθείκελα κέρξη ν,ηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν, 

γεγνλφηα, ζπκβάληα θ.ιπ.
265

Ο Πιάησλ κεηαζρεκαηίδεη ζπλερψο ζην δηάινγν 

Θεαίηδημξ ην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ, παξαπέκπνληάο καο ζηελ δηαηήξεζε 

φινπ ηνπ εχξνπο ησλ ελλνηνινγηθψλ απνρξψζεψλ ηνπ
266

. 

   Παξφκνηα εξκελεπηηθή δπζρέξεηα πξνθαιεί ε θαηαλφεζε ηνπ φξνπ « κενςπμξ». Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ κειεηεηψλ ηάζζεηαη ππέξ ηεο αξραίαο εξκελείαο, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ηνλ Πιάησλα πνπ θαηαλνεί ηελ ιέμε κε ηελ αηνκηθή ηεο ζεκαζία
267

. 

Ζ ιέμε « κενςπμξ» δειαδή απνδίδεη ηνλ θάζε άλζξσπν μερσξηζηά, φρη ην γέλνο. 
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 Πξβι. Nestle, Wilhelm, Απυ ημ ιφεμ ζημκ θυβμ, Αζήλα, 2010, ζ. 405, Kerferd, G.B, Η ζμθζζηζηή 

ηίκδζδ,φ.π., ζ. 135 
264

 Nestle, Wilhelm, φ.π., ζ. 405, Υάηληεγγεξ, ζ. 199) 
265

Farrar, Cynthia, Οζ ανπέξ ηδξ δδιμηναηζηήξ ζηέρδξ ζηδκ ηθαζζηή Αεήκα, Αζήλα 2008, ζ. 87, Van 

Berkel,Tazuko A., Made to Measure Protagoras' ιέηνμκ. ην Protagoras of Abdera: The Man, his 

measure, ed. Johannes M.  van Ophuijsen, Marlein van Raalte, Peter Stork, Leiden-Boston 2013, p. 

39). 
266
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267
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Τπάξρεη, σζηφζν, κία κεξίδα ζρνιηαζηψλ πνπ εθιακβάλεη είηε πεξηιεπηηθά
268

 ηελ 

έλλνηα είηε εηδεηηθά
269

. Ο Πιάησλ δηαηεξεί ηελ εξκελεπηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ 

αηνκηθή ελλνηνιφγεζε ηεο ιέμεο, αληίζεηα κε εθείλε ησλ «πνδιάηςκ» πνπ πξνείδακε 

φηη ζπλερψο κεηαζρεκαηίδεη ην πεξηερφκελφ ηεο, κε αθήλνληαο πεξηζψξηα ζηελ 

πηζαλή ακθηζεκία ηεο. Οη πνιιαπιέο ακθηζεκίεο ηεο θξάζεο ζηνλ δηάινγν Θεαίηδημ, 

φπσο θαη ζηνλ Κναηφθμ
270

,ζηε ιέμε « κενςπμξ», «ιέηνμκ», « ξ», «πνήιαηα» 

επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ζε δηαθνξεηηθέο θηινζνθηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο 

πξσηαγφξεηαο ξήζεο, θαζηζηψληαο αδχλαηε πνηα ν ηζηνξηθφο Πξσηαγφξαο 

αθνινχζεζε. πσο γίλεηαη εκθαλέο ε απνθνπή ηεο πξσηαγφξεηαο ξήζεο απφ ην 

πιαησληθφ πεξηβάιινλ νδεγεί ζε πνιιαπιέο αληηθαηηθέο εξκελεπηηθέο θαηεπζχλζεηο, 

κεηαβαίλνληαο ζπρλά ζηελ εηθνηνινγία.
271

 

  Ζ παξνχζα κειέηε ζα ζηεξηρηεί θαηά βάζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ζθέςεο ηνπ 

Πξσηαγφξα ζηνπο δχν πιαησληθνχο δηαιφγνπο, Θεαίηεην θαη Πξσηαγφξα, ελψ νη 

ινηπέο ηζηνξηθέο καξηπξίεο ζα έρνπλ επηθνπξηθφ ξφιν ζηελ θξπζηάιισζε ηνπ 

ζηνραζηηθνχ ηνπ πιαηζίνπ.
272

 Σν εγρείξεκα ελέρεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαζψο 

απνηειεί γεληθή παξαδνρή φηη ε πιαησληθή γξαθή, ε νπνία ελ πξνθεηκέλσ 

δηακεζνιαβεί ηνλ ζηνραζκφ ηνπ κεγάινπ ζηνραζηή ζε εκάο, πηζαλφλ λα έρεη επηθέξεη 

-θαηά ην κάιινλ ή ην ήηηνλ- ζεκαληηθέο αιινηψζεηο. Καζψο, φκσο, θαλέλα 

ζχγγξακκα ηνπ Αβδεξίηε δελ καο έρεη δηαζσζεί απηνχζην, νη πιαησληθνί δηάινγνη 

απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο λεφηεξνπο κειεηεηέο. 

Δπίζεο, είλαη ε αξραηφηεξε δηαζσζείζα γξαπηή καξηπξία θαη εξκελεία ζηελ νπνία 

ζηεξίρηεθαλ θαη κεηαγελέζηεξνη ηνπ Πιάησλα αξραίνη ζρνιηαζηέο.  

   Ο Πιάησλαο είλαη ε ζεκαληηθφηεξε θαη αξραηφηεξε πεγή ησλ πξφηεξσλ απηψλ 

θηινζφθσλ. Παξά ηνλ ειεπζεξηάδνληα ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπο θαη πηζαλφλ ηελ 

επεμεξγαζκέλε κνξθή ηνπο πξνο φθεινο δηθψλ ηνπ ζθνπνζεζηψλ, ν ππξήλαο ησλ 

ζηνραζκψλ ηνπο πηζαλφλ αληαπνθξίλεηαη ζηα ηζηνξηθά πξφζσπα πνπ ην αλαγλσζηηθφ 

θνηλφ ηνπ Πιάησλα είρε ίζσο έξζεη ζε επαθή καδί ηνπο
273

.H νινθιεξσηηθή 
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 Nestle, Wilhelm, φ.π., ζ. 408 
269

 Gomperz, Theodor, Greek thinkers, a history of ancient philosophy, Vol.1,London, 1969, p. 451 
270

 Πιάησλ, Κναηφθμξ, εηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρφιηα Γηψξγνο Κεληξψηεο Αζήλα, 2001, 366α1 
271

 Chappel, Timothy, Reading Plato‘s Theaetetus, Indianapolis 2004, p. 57 θαη  Van Berkel,Tazuko 

A.,op.cit.,p. 61 
272

: Π.ρ .Ο Αξηζηνηέιεο φπσο παξαηεξεί ν Zilioli θαη αλαπηχζζεη ε Lee ζην θεθάιαην 6 ηνπ βηβιίνπ 

ηεο (Lee, Mi-Kyoung, Epistemology after Protagoras: Responses to Relativism in Plato, Aristotle, and 

Democritus, Oxford, 2005), κεηέξρεηαη ηεο ίδηαο νπηηθήο κε ηνλ Πιάησλα ζηα κεηά ηα θπζηθά (Μηθ), 

αζρνινχκελνο κε ηνλ πξσηαγφξεην ζρεηηθηζκφ, αλαπηχζζνληαο πεξαηηέξσ ηηο πιαησληθέο ηδέεο. 

πλεπψο, ζηελ παξνχζα εξγαζία καο δελ ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε σο πεγή. Ugo Zilioli, Protagoras 

through Plato and Aristotle: A case for the Philosophical Significance of Ancient Relativism. ην 

Protagoras of Abdera: The Man, his measure, ed. Johannes M. van Ophuijsen, Marlein van Raalte, 

Peter Stork, Leiden-Boston 2013. p. 233 
273

Mace,Arnaud, Privatising, Perception: Plato' s Protagorianism (Theaetetus 154B-157C5). ην 

Protagoras of Abdera: True Man, his measure, ed. Johannes M. van Ophuijsen, Marlein van Raalte, 

Peter Stork, Leiden-Boston 2013,p.196.Ο Burnyeat ζεσξεί αμηφπηζηε πεγή ηνλ Πιάησλα γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ Πξσηαγφξα.Burnyeat, Myles, The Theaetetus of Plato, Indianapoli/Cambridge, 

1990,p.7.Aληίζεηα ε Farrar ζεσξεί ηνλ Πξσηαγφξα φπσο παξνπζηάδεηαη ζην δηάινγν Θεαίηδημξ ακηγψο 

πιαησληθή θαηαζθεπή…πιαηαγνξαο φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλ νλνκάδεη. Πξ.βι. Farrar, Cynthia, υ.π. 
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ζηξέβισζε ησλ απφςεσλ ηνπ Πξσηαγφξαο ζα θαζηζηνχζε αλ κε ηη άιιν αλαμηφπηζην 

ηνλ Πιάησλα ζηα κάηηα ησλ ζχγρξνλψλ ηνπ αλαγλσζηψλ νη νπνίνη είραλ πξφζβαζε 

ζηα θείκελα ηνπ ηζηνξηθνχ Πξσηαγφξα.
274

Απφ ηελ άιιε, πξέπεη λα ζεσξείηαη 

δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ν Πιάησλαο απνδίδεη κέζα απφ κία εξκελεπηηθή ζθνπηά ηηο 

πξσηαγφξεηεο απφςεηο είηε πξνεθηείλνληάο ηηο είηε δηεμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα ηα 

νπνία ν Πξσηαγφξαο δελ παξείρε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν δηάινγνο 

Θεαίηεηνο θαη ε επηρεηξνπκέλε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ζην πξσηαγφξεην 

επηζηεκνινγηθφ δφγκα ηνπ homo-mensura. πλεπψο, ε ζηάζε καο απαηηεί έλα βαζκφ 

ζθεπηηθηζκνχ ζηελ πιαησληθή παξνπζίαζε ηνπ ζνθηζηή. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
274

 Manuwald,Berud, Protagoras' Myth in Plato' s Protagoras: Fiction or Testimony?. ην Protagoras 

of Abdera: The Man, his measure, ed. Johannes M. van Ophuijsen, Marlein van Raalte, Peter Stork, 

Leiden-Boston 2013, p 164 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

Ζ ΠΛΑΣΩΝΗΚΖ ΑΝΑΓΝΩΖ 

 

Ζ πιαησληθή πξφζιεςε ηνπ Πξσηαγφξα ζην Θεαίηεην εηζεγείηαη ηελ ηαχηηζε ηνπ 

αλζξψπνπ ζην πεξίθεκν ξεηφ «Πάκηςκ πνδιάηςκ ιέηνμκ» ἄκενςπμκ εἶκαζ, «ηῶκ ιέκ 

ὄκηςκ ὡξ ἐζηζ, ηῶκ δέ ιή ὄκηςκ ὡξ μὐη ἐζηζκ»
275

,κε ην αηνκηθφ ππνθείκελν πνπ 

θαηαλνεί ηνλ θφζκν κε ηνλ πξνζίδην ηξφπν ησλ αηζζήζεψλ ηνπ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν 

Πιάησλ ππνβαζκίδεη ηελ πξσηαγφξεηα γλψζε ζε αηνκηθή αίζζεζε. Λίγεο γξακκέο 

παξαθάησ, ζην δηάινγν Θεαίηεην, ν Αζελαίνο θηιφζνθνο ηνπνζεηεί ηνλ Πξσηαγφξα 

ζηε ρνξεία ησλ ζηνραζηψλ πνπ εληάζζνληαη ζην θξπθφ δφγκα εμ αηηίαο ηνπ 

επηζηεκνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ ηνπ. Ζ ζέζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη πσο ν 

Πιάησλ εζθαικέλα, εζθεκκέλα θαη γηα ιφγνπο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ θαζαξή 

γλσζηνινγία πξνζεγγίδνληαο ηελ πνιηηηθή ηδενινγία, αλάγεη ηνλ επηζηεκνινγηθφ 

ζρεηηθηζκφ ηνπ Πξσηαγφξα ζηελ αέλαε αιιαγή ησλ αηζζεηψλ πξαγκάησλ θαη φρη ζην 

νληνινγηθφ ππφβαζξν ηεο ανξηζηίαο πνπ ζθφπηκα εθηνπίδεη ζην πεξηζψξην. Ζ 

ππαγσγή, ινηπφλ, ηνπ πξσηαγφξεηνπ ζρεηηθηζκνχ ζηε ξντθφηεηα ησλ πξαγκάησλ 

εμππεξεηεί ηελ αλάγλσζε ηνπ Πιάησλα, ε νπνία έρεη ζαθείο εζηθνπνιηθέο 

ζπλδειψζεηο.  

  Ο Πιάησλαο πξνσζεί ηελ αηνκηθή εξκελεία ηνπ φξνπ κενςπμξ ζηελ πξσηαγνξεηα 

ξήζε
276

.Με ηελ αηνκηθηζηηθή θξίζε σο αιεζήο εηζάγεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο 

αδηαςεπζηκφηεηαο (Infallibismus). Σν πξσηαγφξεην δφγκα δηαηεξεί ηελ ζρεηηθή 

αιήζεηα φισλ ησλ θαηλνκέλσλ, φπσο ηνπ θαίλνληαη θάπνηνπ ηα πξάγκαηα έηζη 

είλαη.
277

 Με απηφ ηνλ ηξφπν ν Πιάησλαο επηρεηξεί λα πιήμεη ην πξσηαγνξεην δφγκα 

εμσζψληαο ην αθελφο ζηελ αδπλακία ζπγθξφηεζεο αλαζηνραζηηθεο θξίζεο θαη 

αθεηεξνπ ζηε κε επηθνηλσληζεκφηεηα ησλ αληηιήςεσλ θαη ηελ κε αλαγσγή ηνπο ζε 

κηα θνηλή βάζε. 

  Ο Πιάησλαο ζπλδένληαο ηελ αίζζεζε κε ηνλ πξσηαγνξηζκφ ηνλίδεη ηελ άκεζε 

απνηχπσζε ελφο πξάγκαηνο σο ην έζραην ζεκείν γλψζεο πνπ απνηξέπεη πεξαηηέξσ 

δηεξψηεζε γηα ηελ ηαχηηζε θαίλεζζαη θαη είλαη. «θακηαζία να ηα  α ζεδζζξ ηα η κ 

κ ηε εενιμ ξ ηα  π ζζ ημ ξ ημζμφημζξ. μ α β ν α ζεάκεηαζ ηαζημξ, ημζα ηα ηάζη  ηα  

ηζκδοκεφεζ ε καζ»
278

 Ζ ηαχηηζε ηνπ θαίλεζζαη σο αίζζεζηο θαζειψλεη έηζη ην άηνκν, 

                                                           
275

 Η Ανπαία μθζζηζηή, επ. Ν.Μ.θνπηεξφπνπινο,2ε έθδνζε, Αζήλα 1998, ζ. 95 
276

«μὐημῦκ μὕης πςξ θέβεζ, ὡξ μἷα ιὲκ ἕηαζηα ἐιμὶ θαίκεηαζ ημζαῦηα ιὲκ ἔζηζκ ἐιμί, μἷα δὲ ζμί, 

ημζαῦηα δὲ αὖ ζμί: ἄκενςπμξ δὲ ζφ ηε ηἀβχ;»(«Γεκ ημ εκκμεί θμζπυκ ηάπςξ έηζζ, υηζ ηέημζμ πμο 

θαίκεηαζ ζε ιέκα ημ ηάεε πνάβια, ηέημζμ αέααζα ηαζ είκαζ βζα ιέκα, ηαζ ηέημζμ πμο θαίκεηαζ ζε ζέκα 

ηέημζμ ηαζ είκαζ βζα ζέκα. Άκενςπμζ δα είιαζηε ηαζ ζο ηαζ βς»),.Πιάησλ, Θεαίηδημξ, εηζαγσγή, 

κεηάθξαζε, ζρφιηα Η.Ν. Θενδσξαθφπνπινο, Αζήλαη, 1980, 152a7-9  
277

   «Infallibismus says that objects are, and are only, as they appear to be, so, all believes are true 

and there are no truths that are not believed».Fine, Gail, Plato on knowledge and forms, selected 

essays, Oxford, 2003,p. 156 
278

 «Φαζκυιεκμ θμζπυκ ηαζ άζζεδζδ είκαζ ημ ίδζμ ηαζ ζηα εενιά ηαζ ζε υθα ηα πανυιμζα πνάβιαηα. Γζαηί 

ηέημζα πμο ηα αζζεάκεηαζ ηαεέκαξ,ηέημζα ηαζ ηζκδοκεφμοκ κα είκαζ βζα ημκ ηαεέκα.»Πλάτων, Θεαίτητος, 
ό.π,, 152c1-3 
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homo mensura
279

, ζε κία θαηάζηαζε παζεηηθήο απνηχπσζεο ησλ θαηλνκέλσλ 

αλίθαλσλ γηα αλαζηνραζκφ θαη θξηηηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζην είλαη θαη ζην 

                                                           
279

 Ο Van Berkel ζεκεηψλεη φηη νη κεηαθνξέο σο επηλνήζεηο/επξήκαηα, δεκηνπξγνχλ πξαγκαηηθφηεηεο 

αθνχ εμππεξεηνχλ ηελ δηεπζέηεζε ησλ ζπγθερπκέλσλ εκπεηξηψλ ζε έλα θφζκν. Μηα θαηλνχξγηα 

κεηαθνξά παξάγεη έλα θαηλνχξην θφζκν. Ωο ηέηνηα ινηπφλ κεηαθνξά πξέπεη λα εθιεθζεί ν homo 

mensura ηνπ Πξσηαγφξα. Ο Van Berkel ηνλίδεη φηη εξκελεπηηθά ζηε ιέμε 'κέηξνλ' δελ έρεη δνζεί 

ηδηαίηεξε έκθαζε. Δπηζεκαίλεη φηη ε ρξήζε ηεο έλλνηαο 'κέηξνλ' είλαη κηα κεηαθνξά. Αλ ηελ 

εθιάβνπκε ζηελ θπξηνιεμία ηεο εθπίπηεη απιψο λα ζεκαίλεη (κεηξηθφ εξγαιείν) εληνχηνηο ν 

Πξσηαγφξαο ελλννχζε φηη ν άλζξσπνο είλαη ν κεηξεηήο φισλ ησλ πξαγκάησλ ην νπνίν 

κεζεξκελεχεηαη ζην φηη ην άηνκν είλαη απηφ πνπ θξίλεη φιεο ηηο αηζζεηέο εκθαλίζεηο επηθπξψλνληαο 

ηνλ Πξσηαγφξα σο ζρεηηθηζηή-ππνθεηκεληζηή-ζθεπηηθηζηή-λνκηλαιηζηή. Σν 'κέηξνλ' σο θξηηήξην 

αιήζεηαο, πξάμεο, θξίζεο απνηειεί έλλνηα ηεο επηζηεκνινγίαο. Καζψο απνηειεί κεηαθνξά ν Van 

Berkel αλαγλσξίδεη ηηο ηζηνξηθέο αληηθαηαζηάζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ έλλνηα απφ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο 

ζρνιηαζηέο, εθθηλψληαο απφ ηελ εξκελεπηηθή πξφζιεςε ηνπ έμηνπ Δκπεηξηθνχ. Οη αληηθαηαζηάζεηο 

αθνξνχλ ζην θξηηήξην γηα ην 'κέηξνλ' θαη ηα πξάγκαηα γηα ηα 'ρξήκαηα'. Σν θξηηήξην θαη ηα πξάγκαηα 

είλαη ηερληθνί φξνη ηεο ειιεληζηηθήο επηζηεκνινγίαο. Ο Guthrie επηζεκαίλεη φηη ε αληηθαηάζηαζε 

θξηηήξην αληί κέηξν εθθηλεί απφ ηνλ πιαησληθφ Θεαίηεην, δελ είλαη εχξεκα ηνπ έμηνπ ν νπνίνο απιά 

ηελ αζπάδεηαη ζπλερίδνληαο ηελ εξκελεπηηθή πξφζιεςε ηνπ Πξσηαγφξα σο ζρεηηθηζηή. Ο Van Berkel 

κέζσ ηεο εηπκνινγηθήο αλάιπζεο ηνπ φξνπ θξηηήξην, πνπ σο λενινγηζκφο επηρεηξεί κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ κέηξνπ λα κεηαζέζεη ην δφγκα ηνπ homo mensura ζην πνιηηηθφ πεδίν θαζψο 

νη φξνη θξηηήο θαη θξίλεηλ έρνπλ πνιηηηθφ πεξηερφκελν. Απφ ηελ εκθάληζε ηεο πξσηαγφξεηαο θξάζεο 

ζην Θεαίηεην (152a2-4) σο ηελ αλαίξεζή ηεο ζην 183b7-c ε ξήζε ηνπ Πξσηαγφξα αλαθέξεηαη 

παξαθξαζκέλε πάλσ απφ είθνζη θνξέο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

βαζίδεηαη ζηηο πιαησληθέο εξκελεπηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ απνθζέγκαηνο ζηνλ Θεαίηεην. Γειαδή: α) ν 

άλζξσπνο εθιακβάλεηαη θαη σο άηνκν θαη σο είδνο. β) Σν είλαη θαη σο ππαξθηηθφ θαη σο ζπλδεηηθφ 

(copula). Δλ θαηαθιείδη, ε ακθηζεκία ηεο πξσηαγφξεηαο ξήζεο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα αξζεί, 

απφδεημε ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ νη ζπλερείο κεζεξκελεχζεηο ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν δηάινγν. Σν κέηξν 

αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ θξηηή (160c7-9). Καηά ζεηξά ν θξηηήο απηφο θξίλεη: α) ηα πγηή θηινζνθηθά 

γελλήκαηα απφ ηα αλεκνγελλήκαηα, β) ηα πξάγκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ηνηνπηξφπσο ζε θάπνηνλ απφ 

εθείλα πνπ δελ εκθαλίδνληαη, γ) ηηο πξαγκαηηθέο εκθαλίζεηο απφ ηηο κε ππαξθηέο, ηα αιεζή πηζηεχσ, 

γλψκεο, πεπνηζήζεηο απφ ηηο ζθαιεξέο (170d4-9), δ) ηελ αιεζή πξφβιεςε γηα κειινληηθέο ππνζέζεηο 

απφ ηελ εζθαικέλε (178b9-c9, 178e3, 179a3).    

  Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ αλζξψπνπ σο κέηξνπ ησλ πάλησλ, κπνξεί λα 

ηρλειαηεζεί ζηε ρξήζε κεξψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο σο κνλάδεο κέηξεζεο π.ρ. δάθηπινο, πνπο, 

πήρεο θ.α. Σν κέηξν είλαη ην λνεηφ κέζν κέζσ ηνπ νπνίνπ δχν ή πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ. Ο Πξσηαγφξαο, κέζσ ηεο εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο ηεο ρξήζεο παξαδείγκαηνο ράξηλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, κεηαζέηεη απηή ηελ κεζνδνινγία θαη ζην πεδίν ησλ ρξεκάησλ θαη ζην 

νληνινγηθφ πεδίν. Καζψο απνηειεί θαηλνχξγηα κεηαθνξά, δειαδή κέζν κεηαπήδεζεο απφ ηνλ 

εκπεηξηθφ θφζκν ζε έλα πην αθαηξεηηθφ επίπεδν, δελ πξνυπνζέηεη ελφηεηα αιιά ηελ εγθαζηδξχεη, 

δειαδή δεκηνπξγεί κηα λέα νπηηθή. Ο Van Berkel ζεσξεί ηνλ Πξσηαγφξα πξννπηηθηζηηθή πεξηζζφηεξν 

παξά ζρεηηθηζηή θαζψο ην κέηξν ππνζάιπηεη ηελ αλζξψπηλε νπηηθή ε νπνία είλαη αλαπφδξαζηε. 

Τπνζηεξίδεη ηελ εηδεηηθή εξκελεία, θαηαιήγνληαο φηη ν Πξσηαγφξαο δηεμάγεη ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα 

κε ηνλ Ξελνθάλε, δειαδή φηη ν άλζξσπνο θάλεη πξνβνιέο ηνπ εαπηνχ ηνπ είηε ζην επίπεδν ησλ ζεψλ 

(Ξελνθάλεο) είηε ζηα κέηξα (Πξσηαγφξαο). Ο πξννπηηθηζκφο γίλεηαη ζρεηηθηζκφο φηαλ εηζέξρεηαη ν 

ηλθαιηκπηζκφο. Ο πξσηαγφξεηνο ζρεηηθηζκφο εγγξάθεηαη ζηελ πιαησληθή επηλφεζε, ζέινληαο λα βάιεη 

θπξίσο ηελ αλζξψπηλε ζπλζήθε σο αλεπαξθέο πεδίν δφκεζεο ηεο εζηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο.Ζ θξάζε 

'πάλησλ ρξεκάησλ' ίζσο ππνδειψλεη ην αίζζεκα ηεο άξζεο ηεο αζπκκεηξφηεηαο, αλνίγνληαο ηελ 

δπλαηφηεηα εμεχξεζεο ελφο θνηλνχ κέηξνπ γηα φια ηα πξάγκαηα.Van Berkel,Tazuko A., Made to 

Measure Protagoras' ιέηνμκ.op.cit,p. 37-60 
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θαίλεζζαη. «α ζεδζζξ να ημ  κημξ εί ζηζκ ηα  ρεοδ ξ ξ πζζηήιδ μ ζα»
280

 Ζ 

θαζήισζε ηνπ αηφκνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ θαίλεζζαη, πέξα απφ ηελ αληθαλφηεηα 

αλαζηνραζηηθήο ζθέςεο, εγθαζηδξχεη ζρεδφλ σο αδχλαηε ηελ ακθηζεκία, ηελ 

δηαςεπζηκφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ απηνχ ελεξγήκαηνο. Ζ αίζζεζηο παξνπζηάδεηαη σο 

αδηάςεπζηε αθνχ ηαπηίδεηαη κε ηε γλψζε. ηε καληρατζηηθή ινγηθή ε γλψζε 

ηαπηίδεηαη κε ην αιεζέο/νλ θαη ε άγλνηα-πιάλε κε ην κε νλ. Υαξαθηεξίδνληαο, 

ινηπφλ, έλα πξάγκα κε ηνλ έλα απφ ηνπο δχν φξνπο απηφρξεκα απνθιείεηαη ν 

αληίζεηνο. χκθσλα κε ηελ παξκελίδεηα νπηηθή ε γλψζε δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε 

ην κε νλ, ην κεδέλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ δπηζκφ είλαη/θαίλεζζαη, ν Πξσηαγφξαο 

αδηαθνξεί γηα ην πξψην πξνζθνιινχκελνο ζην δεχηεξν, φπνπ ν άλζξσπνο έρεη 

δπλαηφηεηα παξέκβαζεο
281

 Αξρηθψο ν Πιάησλ παξνπζηάδεη ηνλ πξσηαγφξεην 

ζρεηηθηζκφ σο αηζζεηεξηαθφ.
282

 

  Ζ ηδησηηθφηεηα ηνπ αηζζήκαηνο δελ εηζάγεη ζρεηηθηζκφ πεξί ηνπ αιεζνχο. 

Δπνκέλσο, ε ρξήζε ηεο απφ ηνλ Πιάησλαο πηζαλφηεηα γίλεηαη εζθεκκέλα γηα 

πνιηηηθνχο ιφγνπο.
283

«ηζ ηάζη  δζμκ βεβμκυξ»
284

 Τπνθψζθεη ζε απηφ ην ζεκείν ν 

πξηβηηηβηζκφο/ηδησηηθηζκφο (privatisation
285

) κε ζπλέπεηα ηελ αζπκκεηξφηεηα 

(incommensurabilty)
286

 ησλ αηζζεηηθψλ ελεξγεκάησλ απνιήγνληαο ζηελ κε 

επηθνηλσληζηκφηεηα ηνπο, πνπ επηρεηξεί ν Πιάησλαο λα επελδχζεη φιε ηελ 

πξσηαγφξεηα ζέζε ψζηε λα αληερήζεη θαη ζην εζηθνπνιηηηθφ πεδίν. ην 154b-157c ν 

Πιάησλ παξνπζηάδεη κηα ζεσξία ηεο αιιαγήο βαζηζκέλε ζηε ξηδηθή νληνινγία ηεο 

ξνήο. Απηή ε ζεσξία ζπλάδεη κε ηελ νπηηθή φηη θάζε αληίιεςε είλαη αιεζήο, απφιπηα 

πξνζσπηθή, απνθιεηζηηθή αλάκεζα ζηνλ αηζζαλφκελν θαη ην αηζζεηφ απνθιείνληαο 

πξφζβαζε νπνηνπδήπνηε άιινπ. Δίλαη πηζαλφ φηη ν Πιάησλ δελ παξνπζηάδεη κηα 

δηαθεξπγκέλε ζεσξία αιιά πεηξακαηηθά πηζαλφλ δηεπξχλεη εθδηπιψλνληαο ηηο 

ζπλεπαγσγέο ηνπ Πξσηαγφξα φηη φιεο νη εκθαλίζεηο είλαη αιεζηλέο.
287

 Ζ πιαησληθή 

                                                           
280

 «Η αίζεδζδ θμζπυκ έπεζ πάκηα κα ηάιεζ ιε ημ μκ ηαζ είκαζ άρεοζηδ, επεζδή είκαζ βκχζδ.»Πιάησλ, 

Θεαίηδημξ,ν.π., 152c5-6 
281

  Nestle, Wilhelm, φ.π., ζ. 406: 
282

 Πξ.βι. Job van Eck, Perceptual relativism and change in the Secret Doctrine in Plato' s Theaetetus 

152-160. ην Protagoras of Abdera: The Man, his measure, ed. Johannes M. van Ophuijsen, Marlein 

van Raalte, Peter Stork, Leiden-Boston 2013, Van Berkel,Tazuko.op.cit,p.. 218: Ο Comoft, ν Burnyeat, 

ε Lee, ν Macdowell ηάζζνληαη ππέξ ηνπ αηζζεηεξηαθνχ ζρεηηθηζκνχ σο εξκελεπηηθή πξφηαζε ηεο 

πιαησληθήο παξνπζίαζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αηζζεηηθέο πνηφηεηεο είλαη ζρεηηθέο θαη δελ απνηεινχλ 

νπζηαθά ζηνηρεία ηνπ αληηιεπηηθνχ πξάγκαηνο. Βι. Γηα ην παξάδεηγκα ησλ δαξηψλ Vaneck, op.cit, p. 

220-223. 
283

 Stern Paul, Knowledge and Politics in Plato‘s Theaatetus, Cambridge, 2008. p.152:   
284

 Πιάησλ, Θεαίηδημξ,ν.π.,154a2 
285

 Mace, Arnaud,, op.cit,p. 213 
286

 Kuhn, T.S., Η δμιή ηςκ επζζηδιμκζηχκ επακαζηάζεςκ. ΗΑ΄ έθδνζε, Αζήλα 2008, ζ.51 
287

 Ο Μαce εηζεγήηαη κηα ελδηαθέξνπζα ζεψξεζε πνπ απιψο παξαζεηνπκε: Σξεηο ζπκθσλεζέληεο 

αξρέο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ζεσξίαο ηεο αιεζηλήο αιιαγήο. 1. Σίπνηα δελ απμνκεηψλεη ην κέγεζνο, ηελ 

πνζφηεηα, ηνλ αξηζκφ ηνπ θαζ' φζνλ δηάζηεκα παξακέλεη ίζν κε ηνλ εαπηφ ηνπ. 2. Σν πξάγκα ζην 

νπνίν ηίπνηα δελ πξνζηίζεηαη νχηε αθαηξείηαη, δελ απμνκεηψλεηαη αιιά παξακέλεη ίζν. 3. Σίπνηα ην 

νπνίν δελ ππάξρεη κπνξεί λα έξζεη ζηελ χπαξμε αλ δελ γελλεζεί. Απηέο, φκσο , νη αξρέο αλαηξνχληαη 

ζην πεδίν ησλ αηζζεηεξηαθψλ αηζζήζεσλ, π.ρ. Εάξηα (155b7-c4).Ο Πξσηαγφξαο κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

αίζζεζεο ππνζθάπηεη ηα ζεκέιηα ησλ αξρψλ ηεο παξαδνζηαθήο πξφζιεςεο ηεο αιιαγήο, θαη ίζσο 
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πξνέθηαζε ηεο ξήζεο ηνπ Πξσηαγφξα ζην νληνινγηθφ επίπεδν, ελψ αξρηθά θαίλεηαη 

λα δηαζψδεη ηελ επηζηεκνινγία ηνπ ζνθηζηή απφ ηε ζπλήζε θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηα 

αηζζεηηθά δφγκαηα, φπσο πιάλε ησλ αηζζήζεσλ, φλεηξα, ηξέια
288

,ελ ηέιεη ζθνπνζεηεί 

ζηε δηφγθσζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ ζηελ πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο ζεψξεζεο. 

  Ζ πιαησληθή ηαχηηζε ηεο αηζζεηηθήο αληίιεςεο κε ηελ αδηάςεπζηε γλψζε ζηελ 

πξσηαγνξεηα ζθέςε ελζσκαηψλεη απηφκαηα ην ζνθηζηή ζηνπο νπαδνχο ηνπ 

πεξίθεκνπ θξπθνχ δφγκαηνο δειαδή ηεο απνδνρήο ηεο κε χπαξμεο πξάγκαηνο 

θαζεαπηνχ θαη ηεο νληνινγίαο ηεο αέλαεο ξνήο. Ο Πιάησλαο εμαηηίαο ηνπ ξηδηθνχ 

ππνθεηκεληζκνχ πνπ δηαβιέπεη ζηελ πξσηαγφξεηα ζθέςε εληάζζεη ηνλ ζνθηζηή ζην 

θξπθφ δφγκα εγρείξεκα πνπ δελ ζηεξείηαη εζηθνπνιηηηθψλ ζπλππνδειψζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΤΦΟ ΓΟΓΜΑ 

 

πσο ηνλίδεη ν Β. Russel, ε πνιεκηθή ηνπ Πιάησλα ζηνπο ζνθηζηέο εθθηλεί απφ δχν 

ζεκεία ηα νπνία δελ είλαη θηινζνθηθήο θχζεσο αιιά εζηθνθνηλσληθήο. Ζ επ' ακνηβή 

δηδαζθαιία ησλ ζνθηζηψλ ηξνθνδνηνχζε κηα ππεξνπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ Πιάησλα 

απέλαληί ηνπο, ν νπνίνο ιφγσ ηεο αξηζηνθξαηηθήο ηνπ θαηαγσγήο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο άλεζήο ηνπ απνζηξεθφηαλ απηή ηελ πξαθηηθή, θξίλνληάο ηνπο ζρεδφλ ad 

hominem. Δπίζεο, ε ίδξπζε ζρνιψλ ε νπνία δεκηνπξγνχζε ηελ αίζζεζε θιεηζηήο 
                                                                                                                                                                      
πξννηθνλνκεί κηα αιιαγή πνπ ζπληειείηαη ζην πιαίζην ηεο ινγηθήο ηεο αληίιςεο. Ζ λέα ζεσξία ηεο 

θίλεζεο ζα εξείδεηαη ζηηο αξρέο ηεο delocalization θαη privatisation. Πξέπεη λα εγθαηαιείςνπκε ηελ 

πεπνίζεζε φηη ηα φληα είλαη απηά πνπ κπνξνχκε λα αδξάμνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε φηη φια είλαη 

κφλν θίλεζε. Ζ λέα θνζκνινγία (15a6-b1) ζεσξεί φηη ην ζχκπαλ είλαη θίλεζε δχν εηδψλ: ε κία θίλεζε 

πνπ ελεξγεί θαη ε άιιε πνπ δέρεηαη/πάζρεη.: ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ θίλεζε είλαη ε αηηία δηαθνξάο 

αλάκεζα ζην αίηην θαη ην απνηέιεζκα (156c7-d3).ηνλ ελδηάκεζν ρψξν δχν θηλήζεσλ γελληνχληαη ηα 

φληα.Σν ζπκπέξαζκα απηήο ηεο ζεψξεζεο είλαη φηη ηίπνηα δελ είλαη θαζεαπηφ αιιά φια γίλνληαη γηα 

θάπνηνλ παξαηεξεηή. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ φλησλ ζπλίζηαηαη ζηε δηάδξαζε. Μέζσ απηήο ηεο 

αλάιπζεο ηεο θίλεζεο επαλεηζάγνληαη νη ηξεηο αξρέο πνπ είραλ θινληζηεί απφ ηελ αηζζεηξηαθή 

παξαηήξεζε. Σψξα έρνπκε ηελ νινθιεξσκέλε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο ηεο θίλεζεο θαη ηεο αληίιεςεο κε 

ηελ πξσηαγφξεηα ζεσξία ηεο γλψζεο κέζσ ηεο νληνινγία θαηά ηελ νπνία ηίπνηα δελ είλαη 

θαζεαπηφ.Πξ,βι. Mace, Arnaud,, op.cit,p. 194- 210 
288

 «Μὴ ημίκοκ ἀπμθίπςιεκ ὅζμκ ἐθθεῖπμκ αὐημῦ. θείπεηαζ δὲ ἐκοπκίςκ ηε πένζ ηαὶ κυζςκ ηῶκ ηε ἄθθςκ 

ηαὶ ιακίαξ, ὅζα ηε παναημφεζκ ἢ πανμνᾶκ ἤ ηζ ἄθθμ παναζζεάκεζεαζ θέβεηαζ. μἶζεα βάν πμο ὅηζ ἐκ πᾶζζ 

ημφημζξ ὁιμθμβμοιέκςξ ἐθέβπεζεαζ δμηεῖ ὃκ ἄνηζ δζῇιεκ θυβμκ, ὡξ πακηὸξ ιᾶθθμκ ἡιῖκ ρεοδεῖξ 

αἰζεήζεζξ ἐκ αὐημῖξ βζβκμιέκαξ, ηαὶ πμθθμῦ δεῖ ηὰ θαζκυιεκα ἑηάζηῳ ηαῦηα ηαὶ εἶκαζ, ἀθθὰ πᾶκ 

ημὐκακηίμκ μὐδὲκ ὧκ θαίκεηαζ εἶκαζ.» (Αξ ιδκ αθήζςιε θμζπυκ υ,ηζ οπυθεζπεηαζ αηυια απυ αοηά. Καζ 

οπμθείπεηαζ μ θυβμξ βζα ηα υκεζνα ηαζ ηζξ αννχζηεζεξ, ηαζ ηζξ άθθεξ ηαζ πνμπάκηςκ ηδκ ηνέθα, ηαζ βζα 

υζα θέβμκηαζ παναζζεήζεζξ ηδξ αημήξ, ηδξ μνάζεςξ ή μηζδήπμηε άθθεξ παναζζεήζεζξ. Γζαηί βκςνίγεζξ 

αέααζα υηζ ιέζα ζε υθα ο\αοηά θαίκεηαζ μιμθμβμοιέκςξ κα ακαζνείηαζ μ θυβμ ξπμο δζεθλήθεαιε ηχνα δα, 

επεζδή ζε αοηέξ αηνζαχξ ηζξ ηαηαζηάζεζξ ιαξ πανμοζζάγμκηαζ ημ πενζζζυηενμ ρεοδή αζζεήιαηα ηαζ ηάεε 

άθθμ πανά υ,ηζ θαίκεηαζ ζημκ ηαεέκα αοηυ ηαζ είκαζ, αθθά υθςξ ημ ακηίεεημ, ηίπμηα απ' υηζ θαίκεηαζ δεκ 

είκαζ.)Πιάησλ, Θεαίηδημξ,ν.π.,157e1-158a3 
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αδειθφηεηνο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο θηινζφθνπο ήηαλ ε πνιηηηθψο νξζή 

(politically correct) πξαθηηθή θηινζνθηθήο δηδαζθαιίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

ππήξραλ εζσηεξηθά δφγκαηα δηδαζθαιίαο απφ ηα νπνία απνθιείνληαλ ε πξφζβαζε 

ζηνπο κε εληαγκέλνπο. Ο νξθηζκφο απεηέιεζε ην αξρέηππν ηεο δηακφξθσζεο απηνχ 

ηνπ ηξφπνπ δηδαρήο πνπ απφ ην ζξεζθεπηηθφ κεηαπήδεζε ζην θηινζνθηθφ. Ζ θαηά 

κφλαο δηδαζθαιία ησλ ζνθηζηψλ θαζψο θαη ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ησλ δηδαζθαιηψλ 

ηνπο (δεκφζηεο επηδείμεηο θ.α.) δεκηνπξγνχζε ην ραίλνλ δηάζηεκα κε ην θηινζνθηθφ 

ζχκπαλ. Σν ζθάλδαιν ην νπνίν πξνθιήζεθε απφ ηε δηδαζθαιία ησλ ζνθηζηψλ 

αθνξνχζε ζε απηφ ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα πνπ επελδπφηαλ ε αιήζεηα, ε γλψζε. 

Έπαπε πιένλ λα έρεη έλαλ ειηηίζηηθν ραξαθηήξα απνηειψληαο θηήκα κηθξήο κεξίδαο 

αλζξψπσλ. Ζ ξήμε θαη ε αλαηξνπή ηεο θαζεζηπθπίαο  ηάμεο ζην πνιηηηθφ επίπεδν 

πνπ ζπληειέζηεθε κε ηε δεκνθξαηία, ζην πεδίν ηεο γλψζεο ζπλέβε κε ηνπο 

ζνθηζηέο.
289

Πηζαλφηαηα ε απφδνζε «θξπθνχ δφγκαηνο» (« πυννδημ» Θεαίηδημξ 

152c9) 152d2-e1 ζηνλ Πξσηαγφξα ζηνλ δηάινγν Θεαίηεην, καο απνθαιχπηεη σο έλα 

βαζκφ ηε ζηάζε αληηκεηψπηζήο ηνπ σο θηιφζνθν θαη φρη σο ζνθηζηή. Φπζηθά, δελ 

εμαιείθεηαη ε ππνλφκεπζε θαη ε ζηφρεπζε ησλ πξσηαγφξεησλ ζέζεσλ κέζσ ηεο 

θαηαζθεπήο απηνχ ηνπ δφγκαηνο πνπ απνηειεί ηελ θχξηα ζθνπνζεζία ηεο πιαησληθήο 

γξαθήο, φπσο επηζεκαίλνπλ νη πεξηζζφηεξνη ζρνιηαζηέο. Σν θξπθφ δφγκα δελ ζα 

κπνξνχζε λα πείζεη θαλέλα θαζψο ν Πξσηαγφξαο δελ είρε ζρνιή θαη θαζέλαο 

κπνξνχζε λα έρεη πξφζβαζε ζηηο δηαιέμεηο θαη ηα ζπγγξάκκαηά ηνπ
290

 

  Ζ πιαησληθή παξνπζίαζε ηεο πξσηαγφξεηαο ζεσξίαο ε νπνία εκθαλίδεη κηα 

πνιπζπιιεθηηθφηεηα, πηζαλφηαηα είλαη κηα θαηλνθαλήο δεκηνπξγία παξά κηα 

παξνπζίαζε ηεο γλσζηνινγηθννληνινγηθήο ζέζεο ησλ ζνθψλ απφ ηα ρξφληα ηνπ 

Οκήξνπ. ην 160d6
291

 ν Πιάησλαο ηζρπξίδεηαη φηη ζπκπίπηνπλ νη ηξεηο ρσξηζηέο πνπ 

εκπιέθεη ζηελ γλσζηνζεσξεηηθή ηνπ εμέηαζε, ε αηζζεζηνθξαηηθή ζέζε ηνπ 

Θεαίηεηνπ, ην πξσηαγφξεην δφγκα ηνπ κέηξνλ-άλζξσπνο θαη ην εξαθιείηεην δφγκα 

ηνπ ξένληνο θφζκνπ. πλπθαίλεη ηελ αίζζεζε σο γλψζε ηνπ Θεαίηεηνπ κε ηελ 

πξσηαγφξεηα επηζηεκνινγία ηελ νπνία εδξάδεη ζε κία πξφζιεςε ηεο εξαθιήηεηαο 

νληνινγίαο, φπνπ εκθαλίδεη κφλν ην γίγλεζζαη απνξξίπηνληαο ηνλ ιφγν, ζεσξψληαο 

φηη ε κία ζέζε ζηεξίδεη άςνγα ηελ άιιε. ην θξπθφ δφγκα εληάζζνληαη φινη, ν 

                                                           
289

 Russell, Bertrand, The history of Western philosophy and its connection with  Political and Social 

circumstances from the Earlier Times to the Present Day, op.cit., p. 96.Πξ.βι.Vernant, Jean-Pierre, Οζ 

απανπέξ ηδξ εθθδκζηήξ ζηέρδξ, Αζήλα 1992,ζ. 89-91 
290

  Cornford, Francis M., Plato's theory of knowledge, the Theaetetus and the Sophist,New York 

2003,p. 36, Chappel, Timothy,op.cit, p.. 63  
291

 «Παβηάθςξ ἄνα ζμζ εἴνδηαζ ὅηζ ἐπζζηήιδ μὐη ἄθθμ ηί ἐζηζκ ἢ αἴζεδζζξ, ηαὶ εἰξ ηαὐηὸκ ζοιπέπηςηεκ, 

ηαηὰ ιὲκ Ὅιδνμκ ηαὶ Ἡνάηθεζημκ ηαὶ πᾶκ ηὸ ημζμῦημκ θῦθμκ μἷμκ ῥεφιαηα ηζκεῖζεαζ ηὰ πάκηα, ηαηὰ δὲ 

Πνςηαβυνακ ηὸκ ζμθχηαημκ πάκηςκ πνδιάηςκ ἄκενςπμκ ιέηνμκ εἶκαζ, ηαηὰδὲ Θεαίηδημκ ημφηςκ 

μὕηςξ ἐπυκηςκ αἴζεδζζκ ἐπζζηήιδκ βίβκεζεαζ»(Πάνα πμθφ ςναία θμζπυκ έπεζξ εζπεί υηζ δ βκχζδ δεκ 

είκαζ ηίπμη' άθθμ πανά αίζεδια, ηαζ ημ ίδζμ θέκε υθμζ, βζαηί ηαηά ιεκ ημκ Όιδνμ ηαζ ημκ Ηνάηθεζημ ηαζ 

υθδ αοηή ηδ βεκζά, ηζκμφκηαζ ηα πάκηα ςξ νεφιαηα, ηαηά ημκ Πνςηαβυνα πάθζ ημκ ζμθυηαημ, μ άκενςπμξ 

είκαζ ημ ιέηνμ υθςκ ηςκ πναβιάηςκ, ηαζ ηαηά ημκ Θεαίηδημ, αθμφ ηα πνάβιαηα έπμοκ έηζζ, ημ αίζεδια 

βίκεηαζ βκχζδ»), Πιάησλ, Θεαίηδημξ,φ.π., 160d4-e1  
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κεξνο, ν Ζξάθιεηηνο, ν Πξσηαγφξαο, εθηφο απφ ηνλ Παξκελίδε
292

. Ο Πιάησλ 

ρξεζηκνπνηεί ην θξπθφ δφγκα γηα λα δείμεη φηη φια ηα αηζζεηά πξάγκαηα αιιάδνπλ 

ζπλερψο απφξξνηα ηνπ νπνίνπ ε απνηπρία ζπγθξφηεζεο γλψζεο απφ ηνλ αηζζεηφ 

θφζκν θαη ε αλάγθε πξνζθπγήο ζηνλ ηδεαηφ. Άξα δελ αληηζηνηρεί ζηελ ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, φκσο απνηειεί έλα ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο πιαησληθήο θηινζνθίαο, 

δειαδή ηελ επηβεβαίσζε ηεο αέλαεο αιιαγήο ησλ αηζζεηψλ πξαγκάησλ.
293
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 Απέλαληη ζηνπο «ξένληεο» ν Παξκελίδεο εκθαλίδεηαη γηα ηνλ Πιάησλα σο επαλαζηάηεο 

«ζηαζηψηεο» ,εμεγεξκέλνο απέλαληη ζηελ θπξίαξρε αληίιεςε ηεο ξνεθνηεηαο .Γθάληακεξ, Υαλο-

Γθεφξγθ, Η απανπή ηδξ θζθμζμθίαξ, Αζήλα, 2005 ζ.128-129 
293

 Burnyeat ,Myles,op.cit.,p. 12, Cornford, Francis M.,op.cit, p. 36. Αιισζηε φπσο ππνζηεξηδεη ν 

A.Lebedev,ν Ζξαθιεηηνο δελ ήηαλ γηα ηνλ Πιάησλα κνλν θηιφζνθνο ηεο θαζνιηθήο ξνήο, είρε 

άπηαηζηε θαηαλφεζε ηεο θαινχκελεο ζεσξίαο ηνπ ιφγνπ.Ζ «dream theory» ζην Θεαίηδημ θαη ην ρσξίν 

απφ ηνλ Κναηφθμ κε ηελ εηπκνινγία ηνπ νλφκαηνο,απιψο δελ αλαθέξεη εθεί ην φλνκα ηνπ Δθέζηνπ 

«Πακ» ην απνδεηθλχνπλ.«Ἄημοε δὴ ὄκαν ἀκηὶ ὀκείναημξ. ἐβὼ βὰν αὖ ἐδυημοκ ἀημφεζκ ηζκῶκ ὅηζ ηὰ ιὲκ 

πνῶηα μἱμκπενεὶ ζημζπεῖα, ἐλ ὧκ ἡιεῖξ ηε ζοβηείιεεα ηαὶ ηἆθθα, θυβμκ μὐη ἔπμζ. αὐηὸ βὰν ηαε' αὑηὸ 

ἕηαζημκ ὀκμιάζαζ ιυκμκ εἴδ, πνμζεζπεῖκ δὲ μὐδὲκ ἄθθμ δοκαηυκ, μὔε' ὡξ ἔζηζκ, μὔε' ὡξ μὐη ἔζηζκ· ἤδδ 

βὰν ἂκ μὐζίακ ἢ ιὴ μὐζίακ αὐηῷ πνμζηίεεζεαζ, δεῖκ δὲ μὐδὲκ πνμζθένεζκ, εἴπεν αὐηὸ ἐηεῖκμ ιυκμκ ηζξ 

ἐνεῖ. ἐπεὶ μὐδὲ ηὸ ―αὐηὸ‖ μὐδὲ ηὸ ―ἐηεῖκμ‖ μὐδὲ ηὸ ―ἕηαζημκ‖ μὐδὲ ηὸ ―ιυκμκ‖ μὐδὲ ―ημῦημ‖ 

πνμζμζζηέμκ μὐδ' ἄθθα πμθθὰ ημζαῦηα· ηαῦηα ιὲκ βὰν πενζηνέπμκηα πᾶζζ πνμζθένεζεαζ, ἕηενα ὄκηα 

ἐηείκςκ μἷξ πνμζηίεεηαζ, δεῖκ δέ, εἴπεν ἦκ δοκαηὸκ αὐηὸ θέβεζεαζ ηαὶ εἶπεκ μἰηεῖμκ αὑημῦ θυβμκ, ἄκεο 

ηῶκ ἄθθςκ ἁπάκηςκ θέβεζεαζ. κῦκ δὲ ἀδφκαημκ εἶκαζ ὁηζμῦκ ηῶκ πνχηςκ ῥδεῆκαζ θυβῳ· μὐ βὰν εἶκαζ 

αὐηῷ ἀθθ' ἢ ὀκμιάγεζεαζ ιυκμκ — ὄκμια βὰν ιυκμκ ἔπεζκ — ηὰ δὲ ἐη ημφηςκ ἤδδ ζοβηείιεκα, ὥζπεν 

αὐηὰ πέπθεηηαζ, μὕης ηαὶ ηὰ ὀκυιαηα αὐηῶκ ζοιπθαηέκηα θυβμκ βεβμκέκαζ· ὀκμιάηςκ βὰν ζοιπθμηὴκ 

εἶκαζ θυβμο μὐζίακ. μὕης δὴ ηὰ ιὲκ ζημζπεῖα ἄθμβα ηαὶ ἄβκςζηα εἶκαζ, αἰζεδηὰ δέ· ηὰξ δὲ ζοθθααὰξ 

βκςζηάξ ηε ηαὶ ῥδηὰξ ηαὶ ἀθδεεῖ δυλῃ δμλαζηάξ. ὅηακ ιὲκ μὖκ ἄκεο θυβμο ηὴκ ἀθδεῆ δυλακ ηζκυξ ηζξ 

θάαῃ, ἀθδεεφεζκ ιὲκ αὐημῦ ηὴκ ροπὴκ πενὶ αὐηυ, βζβκχζηεζκ δ' μὔ· ηὸκ βὰν ιὴ δοκάιεκμκ δμῦκαί ηε ηαὶ 

δέλαζεαζ θυβμκ ἀκεπζζηήιμκα εἶκαζ πενὶ ημφημο· πνμζθααυκηα δὲ θυβμκ δοκαηυκ ηε ηαῦηα πάκηα 

βεβμκέκαζ ηαὶ ηεθείςξ πνὸξ ἐπζζηήιδκ ἔπεζκ. μὕηςξ ζὺ ηὸ ἐκφπκζμκ ἢ ἄθθςξ ἀηήημαξ.Πιάησλ, 

Θεαίηδημξ,μ.π., 201d8-202c5(Listen then to a dream in return for a dream. In my dream, too, I thought I 

was listening to people saying that the primary letters (stoicheia), so to speak, of which we and 

everything else are composed, have no logos. Each of them, in itself, can only be named; it is not 

possible to say anything else of it,either that it is or that it is not. That would mean that we were adding 

being or not-being to it; whereas we must not attach anything, if we are to speak of that thing itself 

alone. Indeed we ought not to apply to it even such words as ‗itself‘ or ‗that‘, ‗each‘, ‗alone‘, or ‗this‘, 

or any other of the many words of this kind; for these run up and down and are applied to all things 

alike, being other than the things to which they are added, whereas if it were possible to express the 

element itself and it had its own proprietary logos, it would have to be expressed without any other 

thing. As it is, however, it is impossible that any of the primaries should be expressed in a logos; it can 

only be named, for a name is all that it has. But with the things composed of these, it is another matter. 

Here, just in the same way as the letters themselves are woven together, so their names may be woven 

together and become a logos of something — a logos being essentially a complex of names. Thus the 

letters (stoicheia) have no logos and are unknowable, but they are perceivable, whereas the complexes 

are both knowable and expressible and can be the objects of true viewpoint (doxa alethes). Now when a 

man gets a true viewpoint about something without a logos, his soul is in a state of truth as regards that 

thing, but he does not know it; for someone who cannot give and take a logos of a thing is ignorant 

about it. But when he has also got a logos of it, he is capable of all this and is made perfect in 

knowledge. Was the dream you heard the same as this or a different one? [tr. Levett and Burnyeat with 

alterations A.Lebedev].) θαη {Χ.} Οἶζεα ὅηζ ὁ θυβμξ ηὸ πᾶκ ζδιαίκεζ ηαὶ ηοηθεῖ ηαὶ πμθεῖ ἀεί, ηαὶ ἔζηζ 

δζπθμῦξ, ἀθδεήξ ηε ηαὶ ρεοδήξ./{ΔΡΜ.} Πάκο βε./{Χ.} Οὐημῦκ ηὸ ιὲκ ἀθδεὲξ αὐημῦ θεῖμκ ηαὶ εεῖμκ 

ηαὶ ἄκς μἰημῦκ ἐκ ημῖξ εεμῖξ, ηὸ δὲ ρεῦδμξ ηάης ἐκ ημῖξ πμθθμῖξ ηῶκ ἀκενχπςκ ηαὶ ηναπὺ ηαὶ 
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  Σν θξπθφ δφγκα πνπ παξνπζηάδεη ν Πιάησλ σο ηελ νληνινγηθή ζεκειίσζε ηνπ 

επηζηεκνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ ηνπ, νπζηαζηηθά απνηειεί ζπκπίιεκα δχν κεηαθπζηθψλ 

ζέζεσλ.
294

 Ζ πξψηε πνπ έρεη νληνινγηθφ πεξηερφκελν είλαη ε απφξξηςε ηνπ 

πξάγκαηνο θαζεαπηνχ, δειαδή δελ ππάξρεη νπζία θαζνξηζκέλε γηα θάζε πξάγκα φια 

είλαη ζε ζρέζε κε... Ο Zilioli νλνκάδεη ηε ζέζε απηή νληνινγηθή 

αθαζνξηζηία/ανξηζηία (ontological indeterminacy).
295

Σν θάζε αληηθείκελν δελ έρεη 

θαζνξηζκέλε νπζία αιιά κία αλνηρηφηεηα πνπ θαιεί κέζσ ηεο ανξηζηίαο ηνπ ην 

ππνθείκελν λα ηνπ πξνζδψζεη. Ο θαζνξηζκφο ινηπφλ, ηνπ πξάγκαηνο έξρεηαη a 

posteriori ηεο αληηιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ή νξζφηεξα δηαξθεί φζν δηαξθεί απηή. Ζ 

αληηιεπηηθή πξάμε παξάγεη ηηο πνηφηεηεο ηνπ πξάγκαηνο. Σφηε ην αληηθείκελν 

εμέξρεηαη απφ ηελ νληνινγηθή ανξηζηία.
296

Ο ππξήλαο ηνπ πξσηαγφξεηνπ δφγκαηνο 

βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ην νληνινγηθφ status ηνπ πξάγκαηνο πξνζδηνξίδεηαη θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν απφ ην άηνκν πνπ ην αληηιακβάλεηαη. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

αληηιεπηηθήο πξάμεο ην ππνθείκελν (ηδησηηθά) εγθαζηδξχεη ηελ νληνινγηθή ζπλζήθε 

ηνπ αληηιεπηηθνχ ππνθεηκέλνπ, δειαδή ηελ αηζζεηηθή ηνπ νπζία (θαη' αλαινγίαλ 

απηφ ζπκβαίλεη ζηελ θνηλσληθή νληνινγία)
297

. Ζ δξαζηηθά δηαθνξεηηθή νπηηθή 

αλάκεζα ζηνλ Πιάησλα θαη ζηνλ Πξσηαγφξα, εθθηλεί θαη ζεκειηψλεηαη ζην 

νληνινγηθφ πεδίν. Ο Πιάησλ κε ηηο Ηδέεο παξνπζηάδεη έλα ίδηνλ νληνινγηθφ πεδίν, 

αληηθεηκεληθά θαζνξηζκέλν, ελψ ν Πξσηαγφξαο έλα ακηγψο ζρεηηθνπνηεκέλν.
298

 

  Ζ δεχηεξε ζέζε ηνπ δφγκαηνο δειψλεη φηη φια γίλνληαη, ηίπνηα δελ είλαη. Μφλν 

γίγλεζζαη ππάξρεη. πσο επηζεκαίλεη ν Zilioli, ε δεχηεξε ζέζε απηή ηεο αέλαεο ξνήο, 

ε πεξηζζφηεξν εξαθιεηηίδνπζα, νπζηαζηηθά απνηειεί επεμήγεζε ηνπ δφγκαηνο ηεο 

νληνινγηθήο ανξηζηίαο. Ζ ηαθηηθή ηνπ Πιάησλα ζην ζπλδπαζκφ ησλ δχν ζέζεσλ ηνπ 

θξπθνχ δφγκαηνο εκθαλίδεηαη αλάινγε κε εθείλε ηεο εμίζσζεο ηεο ζεσξίαο ηεο 

αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο ηνπ Θεαίηεηνπ κε ην homo mensura.
299

 

  Ζ ζπζρέηηζε ηνπ πξσηαγφξεηνπ ζρεηηθηζκνχ κε ην δφγκα ηεο αέλαεο ξνήο 

εκθαλίδεηαη σο άζρεηε. Ίζσο, ππνζέηεη ε Lee, ε ρξήζε ηνπ δηεπθφιπλε θαη επέηξεπε 

                                                                                                                                                                      
ηναβζηυκ· ἐκηαῦεα βὰν πθεῖζημζ μἱ ιῦεμί ηε ηαὶ ηὰ ρεφδδ ἐζηίκ, πενὶ ηὸκ ηναβζηὸκ αίμκ./{ΔΡΜ.} Πάκο 

βε./{Χ.} Ὀνεῶξ ἄν' ἂκ ὁ πᾶκ ιδκφςκ ηαὶ ἀεὶ πμθῶκ―Πὰκ αἰπυθμξ‖ εἴδ, δζθοὴξ Ἑνιμῦ ὑυξ, ηὰ ιὲκ 

ἄκςεεκ θεῖμξ, ηὰ δὲ ηάηςεεκ ηναπὺξ ηαὶ ηναβμεζδήξ. Πιάησλ, Κναηφθμο,φ.π., 408c2-d2{Socrates}You 

know that logos means «Universe» and that it goes in circles and revolves always, and is of double 

nature, true and false./{Hermogenes} Sure./{Socrates} Its true part is smooth and divine and dwells in 

the sky among the gods, whereas the false part lives among the crowds of men, and is coarse and goat-

like [= tragic]. Indeed, myths and lies are related to this region and concern the tragic [= goat-like] 

life./{Hermogenes} Sure.(tr. A.Lebedev). Πξ.βι. 59. Lebedev, Andrei, The metaphor of liber naturae 

and the alphabet analogy in Heraclitus' Logos fragments (With some remarks on Plato's «dream 

theory» and the origin of the concept of elements).νp.cit. 
294

 H Lee ζπκθσλεί φηη ην θξπθφ δφγκα απνηειεί έλα ζπκπίιεκα κεηαθπζηθψλ ζέζεσλ ,πξ.βι. Lee, 

Mi-Kyoung,op.cit., p.77, 86-88, 95-111 
295

 Zilioli, Ugo Protagoras and challenge of relativism,Plato‘s subtlest enemy,Ashgate U.K.,2007,p.39-

40 
296

 op.cit., p. 48: 
297

 op.cit., p.35: 
298

 Ugo Zilioli, Protagoras through Plato and Aristotle: A case for the Philosophical Significance of 

Ancient Relativism, op.cit., p. 238  
299

 Ugo Zilioli, Protagoras and challenge of relativism,Plato‘s subtlest enemy, op.cit., p. 41 
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ζηελ πξσηαγφξηα ζέζε λα δηαθχγεη ησλ αληηθάζεψλ ηεο. 
300

 Γειαδή φπσο ηνλίδεη ε 

Gail Fine, ε εηζαγσγή ηεο νληνινγίαο ηεο αέλαεο ξνήο σο ππφβαζξν ηεο 

πξσηαγφξεηαο επηζηεκνινγίαο, δειαδή φηη φιεο νη αληηιήςεηο είλαη απφιπηα αιεζείο, 

εμππεξεηεί πσο νη αληηθξνπφκελεο θαηλνκεληθφηεηεο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζηηγκή κπνξνχλ λα είλαη απφιπηα αιεζείο ρσξίο λα 

παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο κε αληίθαζεο. Aλ ν Πξσηαγφξαο φλησο αξλείηαη ηηο 

απφιπηεο αιήζεηεο (ζρεηηθηζηήο) δελ ρξεηάδεηαη κηα νληνινγία ηεο ξνεθφηεηαο  σο 

επίιπζε ησλ αληηθαηηθψλ θαηλνκέλσλ, θαζψο ζρεηηθνπνηψληαο ηελ αιήζεηα 

απηνκάησο επηιχεηαη ην πξφβιεκα. Μάιηζηα ε ρξήζε ηεο εξαθιείηεηαο νληνινγίαο 

ηεο ξνήο αληηηίζεηαη ελ ηέιεη ζηνλ πξσηαγφξεην ζρεηηθηζκφ θαζψο εκθαλίδεη κηα 

απφιπηε αιήζεηα, εθείλε ηεο αέλαεο ξνήο, εθεί πνπ ν Πξσηαγφξαο ηηο αξλείηαη 

φιεο.
301

  

Καη ν Zilioli ζπκθσλεί φηη ζηε κεηαηφπηζε ηεο πξσηαγφξεηαο ζέζεο ζηελ νληνινγηθή 

ανξηζηία, ε ζέζε ηεο αέλαεο ξνήο δελ εκθαλίδεη θακία αλαγθαηφηεηα. Ζ αηηηνιφγεζε 

ηεο νληνινγηθήο ανξηζηίαο δελ εμαξηάηαη απαξαίηεηα απφ ην γεγνλφο ηεο ζπλερνχο 

αιιαγήο, κπνξεί θάιιηζηα απηή ε νληνινγηθή ζπλζήθε λα είλαη θφζεζ. 
302

Θεσξεί φηη 

ε νληνινγηθή ανξηζηία είλαη δπλαηφλ λα απνηειεί ζέζε ηνπ ηζηνξηθνχ Πξσηαγφξα. 

Αληίζεηα, ην δφγκα ηεο ξνήο επηζεκαίλεηαη σο θαζαξά πιαησληθή θαηαζθεπή.
303

 Καη 

ε Lee ππνζηεξίδεη φηη ε νληνινγηθή ανξηζηία/αθαζνξηζηία απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ θξπθνχ δφγκαηνο.
304

Ο Burnyeat ζεσξεί θπζηθή 

απφξξνηα ηνπ ζρεηηθηζκνχ ζην νληνινγηθφ πεδίν ην δφγκα ηεο αέλαεο ξνήο, θαζψο 

βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο ζέζεο φηη ε ζηαζεξφηεηα αλαγθαία παξάγεη 

                                                           
300

 Lee, Mi-Kyoung, op.cit.,p. 85 
301

 Fine, Gail, op.cit., p. 142, Ζ Fine πηζαλφηαηα ζεσξεί φηη ν Πιάησλ δελ ήζειε λα παξνπζηάζεη 

αηζζεηηθφ ζρεηηθηζηή ηνλ Πξσηαγφξα, θαζψο απηφο ν ζρεηηθηζκφο αληηηίζεηαη ζηνλ ζρεηηθηζκφ πεξί 

αιήζεηαο. Θεσξνχκε φπσο πηζαλφλ ν Πιάησλαο λα πεηξακαηηδφηαλ κε φιεο ηηο ζεσξεηηθέο 

πξνεθηάζεηο ηεο πξσηαγφξεηαο ζθέςεο. Ο αηζζεηηθφο ζρεηηθηζκφο φπσο απνθαίλεηαη ε Fine 

πξνυπνζέηεη φηη ηα αληηθείκελα παξακέλνπλ ζηαζεξά αθφκε θαη αλ εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθά. Απηφ 

φκσο αληηβαίλεη ηνλ εξαθιεηηηζκφ πνπ εηζάγεηαη σο νληνινγηθφ ππφβαζξν ηνπ πξσηαγφξεηνπ 

δφγκαηνο. Ζ Fine ζεκεηψλεη φηη ζην 156a1-3 φηη φια εμαξηψληαη απφ ηελ ππφζεζε φηη ην ζχκπαλ 

αιιάδεη θαη ηίπνηα άιιν, νπφηε δελ ηίζεηαη δήηεκα ζηαζεξνχ αληηθεηκέλνπ άξα θαη αηζζεηηθνχ 

ζρεηηθηζκνχ. Ζ Fine πξνηείλεη ηνλ ηλθαιιηκπηζκφ σο πιαησληθή αλάγλσζε ηνπ Πξσηαγφξα, δειαδή 

φιεο νη πεπνηζήζεηο είλαη αιεζείο. Ο ηλθαιιηκπηζκφο εηζάγεη ηηο απφιπηεο αιήζεηεο ελψ ν ζρεηηθηζκφο 

ηηο αξλείηαη. Ηζρπξίδεηαη φηη ν ηλθαιιηκπηζκφο αληηηίζεηαη ζηελ αξρή ηεο κε αληίθαζεο. Γηεπθξηλίδεη 

φηη απηφ ζα εηίζεην ζε ηζρχ αλ ν θφζκνο δηέπεην απφ ζηαζεξφηεηα. Δηζάγνληαο φκσο ηνλ εξαθιεηηηζκφ 

ηεο αέλαεο ξνήο απηφ δελ ηζρχεη. op.cit., p. 153- 156,Ζ Fine ζεσξεί φηη ε ππνζηήξημε ηεο εξαθιείηεηαο 

ζέζεο σο ην νληνινγηθφ status ηεο επηζηεκνινγίαο ηνπ Πξσηαγφξα ρεηξαθεηεί ηνλ ηλθαιηκπηζκφ απφ 

ηελ θαηεγνξία ηνπ Burnyeat γηα ηελ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο κε αληίθαζεο. Ζ Fine ππνζέηεη φηη ν 

Πιάησλ πξνζθέξεη ζηελ πξσηαγφξεηα επηζηεκνινγία ηελ εξαθιείηεηα ζέζε γηα δχν ιφγνπο, γηα λα κελ 

παξαβηάδεη ηνλ θαλφλα ηεο κε αληίθαζεο σο ηλθαιηζκπηζηήο. θαη γηα λα αληηζηνηρεί λα πθίζηαηαη ην 

επηρείξεκα ηεο απηναλαίξεζεο πνπ παξαβηάδεη ελαληίνλ ηνπ Πξσηαγφξα. op.cit., p. 189-190 Ο Vaneck 

επηρεηξεί λα αλαραηηίζεη ηελ άπνςε ηεο Fine ,πξνηείλνληαο κηα λέα εξκελεπηηθή γξακκή βιεπε Job van 

Eck., op.cit.,p.229-231 
302

 Ugo Zilioli, op.cit.,p.40 
303

 op.cit.,p. 42-43 
304

 Lee, Mi-Kyoung, op.cit.,p. 93 
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αληηθεηκεληθφηεηα .
305

πλεπψο ζην 156a ε εξαθιεηδίδνπζα ζέζε ηεο αέλαεο ξνήο σο 

νληνινγηθφ ππφβαζξν ηεο αλαίξεζεο ηεο ζέζεο γηα ηα πξάγκαηα θαζεαπηά.
306

Ζ Lee 

φκσο απνθαίλεηαη φηη ε ζηαζεξφηεηα κπνξεί λα πθίζηαηαη ζε έλα ζρεηηθηζηηθφ 

θφζκν, αθνχ αλ θάηη εκθαλίδεηαη ζε κέλα ηνηνπηνηξφπσο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ηφηε ζηαζεξά ζα πηζηεχσ φηη είλαη έηζη ρσξίο απηή ε πεπνίζεζε λα απνθηά 

αληηθεηκεληθφ ραξαθηήξα
307

. Απηήλ, άιισζηε, ηελ άπνςε εκθαλίδεηαη λα πηνζεηεί ν 

Πξσηαγφξαο ζην εζηθνπνιηηηθφ πεδίν. ηνλ Κναηφθμ
308

παξνπζηάδεηαη μαλά απηνιεμεί 

ην πξσηαγφξεην δφγκα ηνπ homo-mensura επηβεβαηψλνληαο ηελ εξκελεία ηνπ 

νληνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ πάλσ ζηελ νπνία εδξάδεηαη. Καη ελψ ε ζέζε ηεο 

νληνινγηθήο ανξηζηίαο/απξνζδηνξηζηίαο επαλεκθαλίδεηαη ζηνλ πιαησληθφ απηφ 

δηάινγν, δελ επηβεβαηψλεηαη ην δφγκα ηεο ξνήο θαζψο δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζε 

απηφ, ελδπλακψλνληαο έηζη ηηο απφςεηο πεξί ηεο αζπλδεηφηεηάο ηνπ κε ηελ 

πξσηαγφξεηα ζέζε. Δπηιέγνληαο ν Πιάησλ λα αθήζεη ζην παξαζθήλην ηε ζέζε ηεο 

νληνινγηθήο ανξηζηίαο θαη λα αζρνιεζεί πεξαηηέξσ κε ην δφγκα ηεο ξνήο, 

απνθαιχπηεηαη εκθαλψο ε κεζφδεπζε πνπ επηρεηξεί, αθνχ δελ παξνπζηάδεη ε 

ξνεθφηεηα εθιεθηηθή ζπγγέλεηα κε ην δφγκα ηνπ κεηξνλ-άλζξσπνο.   

  Καζψο, ινηπφλ, ην θξπθφ δφγκα απνηειεί έλα ακάιγακα κεηαθπζηθψλ ζέζεσλ, κία 

ζπλαξκνγή, εγείξεηαη ην εξψηεκα γηαηί ν Πιάησλ ην δεκηνπξγεί σο νληνινγηθφ 

ππφβαζξν ηεο πξσηαγφξεηαο επηζηεκνινγίαο. Ζ Lee απνθαίλεηαη φηη πηζαλφηαηα 

απνηειεί έλα πείξακα ζθέςεο πάλσ ζηνλ ζρεηηθηζκφ, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε 

ηζηνξηθή ζθέςε ηνπ Πξσηαγφξα δηακνξθψζεθε
309

. Δπίζεο, ζηνρεχεη θαη ζε άιινπο 

ζηνραζηέο φπσο Κξαηχινο, Γεκφθξηηνο θ.α 
310

Ζ ζέζε αίζζεζηο-γλψζε απνηειεί ην 

ίρλνο επηβεβαίσζεο ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο ηεο πξσηαγφξεηαο ζέζεο, ε νπνία 

εληάζζεηαη ζε κηα καθξά παξάδνζε εθείλεο ηεο απφιπηεο ξνεθφηεηαο πνπ εθθηλεί 

απφ ηνλ κεξν θαη πεξηιακβάλεη ηνλ Ζξάθιεηην, ηνλ Δκπεδνθιή, ηνλ Δπίκαξρν θ.α. 

Ο Stern κάιηζηα βαζηδφκελνο ζηελ αλαγφξεπζε ηνπ Οκήξνπ σο «ζηναηδβμφ», δείρλεη 

φηη ηα ζεκέιηα ηνπ δφγκαηνο ηεο απφιπηεο ξνήο δελ αληρλεχνληαη νχηε ζηνλ 

νληνινγηθφ ζηνραζκφ ηνπ Ζξαθιείηνπ νχηε ζηελ επηζηεκνινγηθή ζθαίξα ηνπ 

Πξσηαγφξα, αιιά εδξάδνληαη ζηελ ζηάζε πνπ έρνπλ νη Έιιελεο ζηελ αλαληίξξεηε 

απζεληία ηνπ Οκήξνπ, ηεο νπνίαο ελ ηέιεη ηα δηδάγκαηα δελ θαηφξζσζαλ λα 

απνθχγνπλ νχηε ν Ζξάθιεηηνο, νχηε ν Πξσηαγφξαο, νχηε ηφζνη άιινη εμαηξνπκέλνπ 

ηνπ Παξκελίδε. Σν γεγνλφο απηφ παξνπζηάδεη ην δφγκα ηεο ξνήο σο ηδενινγία. Μηα 

ηδενινγία πνπ ηελ αζπάδνληαη φρη ιφγσ ηεο απνδεηθηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ 

πξνηάζζεη αιιά ιφγσ ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη αληαπφθξηζεο κηαο αλεμέηαζηεο νπηηθήο 

                                                           
305

 Burnyeat ,Myles,op.cit.,p. 49 
306

 op.cit.,p.16 
307

 Πξ.βι.Lee, Mi-Kyoung, op.cit.,p. 90) 
308

 «Πνςηαβυναξ ἔθεβεκ θέβςκ ‗πάκηςκ πνδιάηςκ ‘ ιέηνμκ‘ εἶκαζ ἄκενςπμκ—ὡξ ἄνα μἷα ιὲκ ἂκ ἐιμὶ 

θαίκδηαζ ηὰ πνάβιαηα εἶκαζ, ημζαῦηα ιὲκ ἔζηζκ ἐιμί: μἷα δ᾽ ἂκ ζμί, ημζαῦηα δὲ ζμί»( Κζ μ Πνςηαβυναξ, 

υηακ οπμζηήνζγε υηζ ιέηνμ υθςκ ηςκ πνδζζιμπμζμοιέκς πναβιάηςκ είκαζ μ άκενςπμξ;...ε νςηάς, 

δδθαδή, ακ πνεζαεφεζξ ηδκ άπμρδ υηζ υπμζμο είδμοξ ιμο θαίκμκηαζ ειεέκα υηζ είκαζ ηα πνάβιαηα, έηζζ 

είκαζ υκηςξ βζα ιέκα, ηαζ υηζ υπμζμο είδμοξ ζμο θαίκμκηαζ εζέκα υηζ είκαζ ηα πνάβιαηα, έηζζ είκαζ υκηςξ 

βζα ζέκα...), Πιάησλ, Κναηφθμξ,φ.π.,385e6-386a3  
309

 Πξ.βι. Lee, Mi-Kyoung, op.cit.,p. 117 
310

 op.cit.,p. 92 



58 
 

ηνπ αγαζνχ. Ζ ρξήζε ηνπ Οκήξνπ εθθαιχπηεη ηελ ειιεληθή νπηηθή ηνπ αγαζνχ πνπ 

ππνθψζθεη ηνπ ζεσξεηηθνχ δφγκαηνο, ζην νπνίνο ζπλαξκφδνληαη αίζζεζε, 

ζρεηηθηζκφο θαη ξνή.
311

 

  Ο Θεαίηεηνο είλαη έλα ζηξαηεπκέλν θείκελν, ζην νπνίν ε αλάιπζε ηεο 

πξσηαγφξεηαο επηζηεκνινγίαο θαη γλσζηνινγίαο, δελ απνηειεί ηελ νπζηψδε ζεκαηηθή 

ηνπ αιιά ρξεζηκνπνηείηαη σο αληηδεκνθξαηηθφ νξκεηήξην ψζηε λα πιήμεη ην 

ζπγθεθξηκέλν πνιίηεπκα. Ζ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο πξσηαγφξεηαο ζέζεο θαη ε 

δηεχξπλζή ηεο ζην πεδίν ηεο νληνινγίαο, απνηεινχλ ηελ θεξθφπνξηα ηεο άισζεο ηνπ 

θνηλνχ/δεκφζην, ίδηνλ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, ζην νπνίν εδξάδεηαη ε πφιε 

θαη εθθξάδεηαη θαηαθαηηθά ζηνλ πξσηαγφξεην κχζν. Ζ πεξηραξάθσζε ζηελ 

ηδησηηθφηεηα, ζε έλα αηζζεηεξηαθφ πξηβηηηβηζκφο, δηαιχεη θαη θαηαιχεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζχζηαζεο θνηλφηεηαο, αθνχ αίξεηαη ε επηθνηλσλεζηκφηεηα ιφγσ ηεο 

αζπκκεηξφηεηα (incommensurabilty) ηνπο. Με ηελ εηζαγσγή ηεο αέλαεο ξνεθφηεηαο 

ζεκειηψλεη έλαλ πξηβηηηβηζκφ/ηδησηηθηζκφ αθνχ φια αιιάδνπλ (ππνθείκελν, 

αληηιεπηηθφ αληηθείκελν) ηνπ νπνίνπ νη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο βάιινπλ θαηά ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο.
312

 Έηζη, πιήγεηαη ε δεκνθξαηία ζηνπο θφιπνπο ηεο 

νπνίαο νη άλζξσπνη ελψλνληαη ζε κία θνηλή νπηηθή, ππνρξεψλνληαο ηνπο ζε κηα 

απφζπξζε απφ ην δεκφζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο θαη πξνζαλαηνιίδνληάο ηνπο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνπο βίν. 

 Ο Πξσηαγφξεηνο εμηζσηηζκφο εθθηλεί απφ ηελ αξρή φηη φινη είλαη απηάξθεηο ζηελ 

πξννπηηθή ηεο γλψζεο. Ο Πξσηαγφξαο εθθξάδεη απηή ηελ άπνςε κεηαθέξνληάο ηελ 

ζην πεδίν ηεο δφμαο παξά ηεο αίζζεζεο, «μ ηςζί: η  δ μ η μ κ ηάζη  ημ ημ ηα  

ε καί θδζί πμο  δ μ η ε ;»
313

 Ζ δφμα είλαη επηθνηλσλήζηκε κε ηξφπν πνπ ε αίζζεζε 

απνθιείεηαη.
314

 Πξηλ απ' ηνλ Πιάησλα δελ είρε εκθαληζηεί επηζηεκνινγηθή δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηελ αίζζεζε θαη ηε αηζζεηεξηαθή θξίζε.Δπνκέλσο, ν ηζηνξηθφο 

Πξσηαγφξαο δελ ήηαλ ελήκεξνο ηεο δηάθξηζεο. 
315

 Δπίζεο παξ' φηη ε αληηιεπηηθή 

πξάμε είλαη ηδησηηθή, δελ έρεη πξφζβαζε άιινο, ζηελ απνινγία ηνπ Πξσηαγφξα 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο έμεηο, δειαδή ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ ην άηνκν ηπραίλεη λα 

βξίζθεηαη ηελ ζηηγκή ηεο αληηιεπηηθήο πξάμεο. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο κπνξεί λα 

επέκβεη θαη λα ηηο κεηαβάιεη ν ζνθφο, θαζψο ζηελ θαζεαπηή αληηιεπηηθή πξάμε ε 

πξνζβαζηκφηεηα ζηελ εηεξφηεηα είλαη αδχλαηε (Θεαίηεηνο 167b, ζ. 131) 

                                                           
311

 Stern, Paul, op.cit.,p.105 -107: 
312

Mace, Arnaud,, op.cit.,p. 213 ,Fine, Gail, op.cit., p.143 
313

 «Να πςξ, υ,ηζ δμηζέηαζ μ ηαεέκαξ, ημφημ ηαζ οπάνπεζ βζα αοηυκ πμο ημ δμηζέηαζ, δεκ θέεζ 

ηάπμο;»Πιάησλ, Θεαίηδημξ,φ.π.,170a4-5 
314

 Stern, Paul, op.cit.,p 148 
315

Ugo Zilioli, op.cit.,p. 61, Burnyeat ,Myles,op.cit.,p.11. Ζ G.Fine εηζεγείηαη ηνλ ρσξηζκφ ησλ 

πξσηαγνξεησλ ζέζεσλ ζε Narrow θαη Broad Protagorism Ο Narrow Protagorism νξηδεηαη σο ηε ζεζε 

νηη θάζε πξάγκα είλαη γηα θάπνηνλ φπσο ηνπ εκθαλίδεηαη θαη ην αληηιακβάλεηαη ΄απηφ ην δφγκα 

αξχεηαη απφ ηελ αίζζεζε, ελψ ν Broad Protagorism φηη θάζε πξάγκα είλαη γηα θάπνηνλ φ, ηη πηζηεχεη 

φηη είλαη, ε πεπνίζεζε είλαη ν θεληξηθφο άμνλαο εδψ. Γηα ηελ Fine ν Πιάησλαο ζην 152a-167d 

επηθεληξψλεηαη ζηελ εμέηαζε ηνπ narrow protagorism, ελψ απφ ην 169d-171d ζηνλ broad 

protagorism. Fine, Gail,op.cit.,p.134.Ο ρσξηζκφο ηεο Fine ζε Narrow θαη Broad Protagorism 

ζεσξείηαη παξαπιαλεηηθφο γηα ηνλ Zilioli, θαζψο απνξξέεη απφ ηε δηάθξηζε πνπ πξνείδακε. Ugo 

Zilioli, op.cit.,p. 61 
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ΤΛΛΟΓΗΚΟ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΟ 

 

ε αληίζεζε κε ην θξπθφ δφγκα ην νπνίν πηζαλφλ, φπσο είδακε, απνηειεί πιαησληθή 

θαηαζθεπή, νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο  ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Απνινγία 

(Θεαίηδημξ 166a-168c),ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ ππξήλα ηεο, αληαπνθξίλεηαη ζηε 

γλήζηα ηζηνξηθή ζθέςε ηνπ ζνθηζηή.
316

 Σν πξσηαγφξεην δφγκα φηη φιεο νη εκθαλίζεηο 

είλαη αιεζείο εθβάιιεη ζηνλ ηλθαιιηκπηζκφ κε αθήλνληαο ρψξν γηα δηαθξίζεηο φπσο 

ζνθία/άγλνηα, εηδηθνί/ακαζείο. Ζ ζχλδεζε ηεο απνινγίαο ηνπ Πξσηαγφξα ζην 

Θεαίηεην κε ην επάγγεικά ηνπ, αλαδεηθλχεη έζησ θαη επηθαιπκκέλα ηελ πνιηηηθή 

ζηφρεπζε ηνπ δηαιφγνπ. Παξά ηνλ εκθαλή πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ νξηζκνχ ηεο γλψζεο, θαζψο εκθαλίδεηαη λα θηλείηαη ζε έλα ακηγψο 

γλσζηνζεσξεηηθφ επίπεδν, ε πνιηηηθή δηάζηαζε είλαη παξνχζα.
317

«ηυ ηε δμημ κ 

ηάζη  ημ ημ ηα  ε καζ δζχη  ηε ηα  πυθεζ»
318

 Ο Πξσηαγφξαο επαλαδηαηππψλεη ηελ 

ζρεηηθηζηηθή ζέζε ηνπ, δηεπξχλνληαο ηελ ζην ζπιινγηθφ ππνθείκελν, ηελ πφιε, ρσξίο 

ελδειερή επεμεξγαζία ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ αλάκεζα ζηελ 

αηνκηθή θαη ηε ζπιινγηθή θξίζε. Ο Πιάησλαο, ζε αληίζεζε κε ηελ αξηζηνηειηθή 

εξκελεία θαη ηελ εξκελεπηηθή παξάδνζε πνπ θαηαηάζζεη ηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Πξσηαγφξα ζηε ξεηνξηθή, ηνλ ζπλδέεη κε ηελ πνιηηηθή 

πξαθηηθή. Ζ δηδαθηηθή ηέρλε ηνπ Πξσηαγφξα, φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Απνινγία ζηνλ 

δηάινγν Θεαίηδημξ (166a2-168c2) πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ην πνιηηηθφ πεδίν φπσο 

επηβεβαηψλεηαη ζην δηάινγν Πνςηαβυναξ.
319

  

  «μ  ηαθ ξ πμζ κ. β  βάν θδιζ ι κ η κ θήεεζακ πεζκ ξ βέβναθα: ιέηνμκ β ν 

ηαζημκ ι κ ε καζ η κ ηε κηςκ ηα  ιή, ιονίμκ ιέκημζ δζαθένεζκ ηενμκ ηένμο α η  

ημφη , ηζ η  ι κ θθα ζηζ ηε ηα  θαίκεηαζ, η  δ  θθα. ηα  ζμθίακ ηα  ζμθ κ κδνα 

πμθθμ  δές η  ι  θάκαζ ε καζ, θθ  α η κ ημ ημκ ηα  θέβς ζμθυκ, ξ κ ηζκζ ι κ,  

θαίκεηαζ ηα  ζηζ ηαηά, ιεηααάθθςκ πμζήζ  βαε  θαίκεζεαί ηε ηα  ε καζ. η κ δ  

θυβμκ α  ι  η  ήιαηί ιμο δίςηε, θθ  δε ηζ ζαθέζηενμκ ιάεε ηί θέβς. μ μκ β ν κ 

ημ ξ πνυζεεκ θέβεημ καικήζεδηζ, ηζ η  ι κ ζεεκμ κηζ πζην  θαίκεηαζ  ζείεζ ηα  

ζηζ, η  δ  βζαίκμκηζ η κακηία ζηζ ηα  θαίκεηαζ. ζμθχηενμκ ι κ μ κ ημφηςκ 

μ δέηενμκ δε  ‘ πμζ ζαζ—μ δ  β ν δοκαηυκ—μ δ  ηαηδβμνδηέμκ ξ  ι κ ηάικςκ 

ιαε ξ ηζ ημζα ηα δμλάγεζ,  δ  βζαίκςκ ζμθ ξ ηζ θθμ α, ιεηααθδηέμκ δ  π  

εάηενα: ιείκςκ β ν  ηένα λζξ. μ ης δ  ηα  κ η  παζδεί  π  ηέναξ λεςξ π  

η κ ιείκς ιεηααθδηέμκ: θθ   ι κ αην ξ θανιάημζξ ιεηααάθθεζ,  δ  ζμθζζη ξ 

θυβμζξ. πε  μ  ηί βε ρεοδ  δμλάγμκηά ηίξ ηζκα ζηενμκ θδε  πμίδζε δμλάγεζκ: μ ηε 

β ν η  ι  κηα δοκαη κ δμλάζαζ, μ ηε θθα παν   κ πάζπ , ηα ηα ‘ δ  ε  θδε . 

θθ  μ ιαζ πμκδν ξ ροπ ξ λεζ δμλάγμκηα ζοββεκ  αοη ξ πνδζη  πμίδζε δμλάζαζ 

ηενα ημζα ηα,  δή ηζκεξ η  θακηάζιαηα π  πεζνίαξ θδε  ηαθμ ζζκ, β  δ  αεθηίς 

                                                           
316

 Ugo Zilioli, op.cit.,p. 66 
317

 Corradi, Michele, Σμκ ήηης θυβμκ ηνείηης πμζείκ: Aristotle, Plato, and the επάββεθια of Protagoras. 

ην Protagoras of Abdera: The Man, his measure, ed. Johannes M. van Ophuijsen, Marlein van Raalte, 

Peter Stork, Leiden-Boston 2013,p. 78 
318

«Ό,ηζ δμηζέηαζ μ ηαεέκαξ ημφημ ηαζ οπάνπεζ, βζα ημ άημιμ ηαζ βζα ηδκ πυθδ.»Πιάησλ, 

Θεαίηδημξ,φ.π.,168b4-5 
319

 Corradi, Michele, op.cit., p. 77 



60 
 

ι κ η  ηενα η κ ηένςκ, θδεέζηενα δ  μ δέκ. ηα  ημ ξ ζμθμφξ,  θίθε χηναηεξ, 

πμθθμ  δές ααηνάπμοξ θέβεζκ, θθ  ηαη  ι κ ζχιαηα αηνμ ξ θέβς, ηαη  δ  θοη  

βεςνβμφξ. θδι  β ν ηα  ημφημοξ ημ ξ θοημ ξ κη  πμκδν κ α ζεήζεςκ, ηακ ηζ α η κ 

ζεεκ , πνδζη ξ ηα  βζεζκ ξ α ζεήζεζξ ηε ηα  θδεε ξ ιπμζε κ, ημ ξ δέ βε ζμθμφξ ηε 

ηα  βαεμ ξ ήημναξ ηα ξ πυθεζζ η  πνδζη  κη  η κ πμκδν κ δίηαζα δμηε κ ε καζ 

πμζε κ».
320

 

   Ο εμηζσηηζκφο πνπ επηθέξεη ην πξσηαγφξεην δφγκα αληίθεηηαη ζηελ αληζφηεηα πνπ 

πξνυπνζέηεη ην επάγγεικά ηνπ σο εηδηθφο, ππνλνκεχνληαο ην. Ο Πξσηαγφξαο 

ακβιχλεη απηή ηε δπζθνιία κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ν ζνθφο παξάγεη αιιαγή ζηα άηνκα 

κεηαβάιινληάο ηα απφ ηελ ρεηξφηεξε ζηελ θαιχηεξε θαηάζηαζε.
321

 Ο Πξσηαγφξαο 

ππεξαζπίδεηαη φηη ππάξρνπλ ζνθφηεξνη ρσξίο λα αληηθάζθεη ηνλ ζρεηηθηζηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ επηζηεκνινγηθνχ ηνπ δφγκαηνο.
322

 νθφο είλαη απηφο πνπ αιιάδεη ηηο 

έμεηο, παξά ηαχηα δελ καο δίλνληαη ζηνηρεία ηεο κεζνδνινγίαο κε ηελ νπνία 

επηηπγράλεη ν ζνθφο ηελ αιιαγή απηή. Απηφ είλαη δπλαηφλ κέζσ ηεο παηδείαο «μ ης 

δέ ηαί κ ηή παζδεία πυ ηέναξ λεςξ πί ηή ιφκς ιεηααθδηέμκ»
323

. Ζ αλαθνξά ζηνλ 

φξν «θυβμξ» σο ην εξγαιείν κεηαβνιήο, δελ πεξηνξίδεηαη ζεκαζηνινγηθά κφλν ζην 

γισζζηθφ πεδίν, αιιά εμαθνινπζεί λα έρεη έλα δηεπξπκέλν πεξηερφκελν φπσο 

ζπλαληηέηαη θαη ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ απφ ηνλ Ζξάθιεηην.
324

Σν θαζήθνλ ηνπ ζνθνχ 
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 «Καζ δεκ ηάκεζξ ηαθά. Γζαηί ζζπονίγμιαζ αέααζα υηζ δ αθήεεζα είκαζ υπςξ ηδκ έβναρα, υηζ δδθαδή 

ιέηνμ είκαζ μ ηαεέκαξ ιαξ ηαζ βζα υζα οπάνπμοκ ηαζ βζα υζα δεκ οπάνπμοκ, επεζδή αέααζα άπεζνα 

δζαθένεζ μ έκαξ απυ ημκ άθθμ ζε αο΄ημ εδχ, υηζ άθθα οπάνπμοκ ηαζ θαίκμκηαζ βζα ημκ έκα ηαζ άθθμ βζα 

ημκ άθθμ. Καζ πμθφ απέπς απυ ημ κα ζζπονίγμιαζ υηζ δεκ οπάνπεζ ζμθία ηαζ ζμθυξ άκδναξ, αθθά 

αηνζαχξ θέβς ζμθυκ, αοηυκ πμο θένκμκηαξ ιέζα ιαξ ιεηααμθή, εα ηάκεζ χζηε υζα θαίκμκηαζ ηαζ είκαζ 

βζα έκακ απυ ειάξ ηαηά, κα θαίκμκηαζ ηαζ κα είκαζ ηαθά. Καζ ιδκ πμθειάξ ημκ θυβμ ιμο ιε θέλεζξ, αθθά 

ιάεε ιε ημκ αηυθμοεμ ηνυπμ πζμ ηαεανά ηί εκκμχ. Φένε ζηδ ικήιδ ζμο υζα θέβαιε πνζκ, υηζ δδθαδή 

ζμηκ άννςζημ, υζα ηνχεζ ημο θαίκμκηαζ ηαζ είκαζ πζηνά, εκς ζημκ οβζή είκαζ ηαζ θαίκμκηαζ ακηίεεηα.Γεκ 

πνέπεζ θμζπυκ ηακέκακ απυ αοημφξ ημοξ δφμ κα ημκ ηάκμιε πζμ ζμθυ-μφηε ηαζ είκαζ δοκαηυκ-μφηε πνέεπζ 

κα παναηηδνίζμιε ημκ άννςζημ ςξ αιαεή, επεζδή έπεζ ηέημζα βκχιδ, ηαζ ημκ οβζή ςξ ζμθυ επεζδή έπεζ 

αθθμζχηζηδ•πνέπεζ υιςξ κα ιεηααάθθμιε πνμξ ημ άθθμ ιένμξ ηα πνάβιαηα, βζαηί δ άθθδ ηαηάζηαζδ είκαζ 

ηαθφηενδ. Έηζζ ηαζ ζηδκ παζδεία πνέπεζ κα ιεηααάθθμιε ηα πνάβιηα πνμξ ημ ηαθφηενμ. Καζ  εκχ μ 

βζαηνυξ θένκεζ ηδκ ιεηααμθή ιε θάνιαηα, μ ζμθζζηήξ ηδκ θένκεζ ιε θυβμοξ. Γζαηί δεκ είκαζ πςξ έκακ πμο 

έπεζ ζθαθενή βκχιδ έκαξ άθθμξ φζηενα ημκ έηαιε κα έπεζ αθδεζκή•μφηε είκαζ δοκαηυκ κα δμηδεεί ηακείξ 

αοηά πμο δεκ οπάνπμοκ, μφηε ηαζ άθθα απυ εηείκα πμο γεζ•αοηά είκαζ πακηα αθδεζκά. Όιςξ κμιίγς υηζ 

εηείκμκ πμο απυ ηαηή ηαηάζηαζδ ηδξ ροπήξ ημο έπεζ πανυιμζεξ ιε αοηήκ (ηαηέξ) παναζηάζεζξ, δ ηαθή 

ηαηάζηαζδ ηδξ ροπήξ ημκ ηάκεζ κα έπεζ άθθεξ, υιμζεξ ιε αοηήκ (ηαθέξ) παναηζάζεζξ, ηαζ αοηέξ αηνζαχξ 

ηζξ παναζηάζεζξ ιενζημί, απυ άβκμζα ηζξ μκμιάγμοκ αθδεζκέξ, εκχ μκμιάγς αέααζα ηαθφηενεξ αοηέξ εδχ 

απυ ηζξ άθθεξ, ηαευθμο υιςξ αθδεζκυηενεξ, Καζ ημοξ ζμθμφξ, αβαπδηέ ιμο ςηνάηδ, πμθφ απέπς απυ ημ 

κα ημοξ θέβς ααηνάπμοξ, αθθά ςξ πνμξ ηα ζχιαηα ημοξ θέβς βζαηνμφξ, ςξ πνμξ ηα θοηά βεςνβμφξ. Γζαηί 

ζζπονίγμιαζ υηζ ηαζ αοημί ζηα θοηά, υηακ ηακέκα απυ αοηά αζεεκήζεζ, ακηί βζα ηηέξ αζαζεήζεζξ πμο έπεζ 

ημο δδιζμονβμφκ ηαθέξ ληαζ οβζεζεκέξ ηαζ αθδεζκέξ αζζεήζεζξ, μζ ζμθμί πάθζ ηαζ ηαθμί νήημνεξ ηάκμοκ 

ηζξ πμθεζξ ακηί βζα ηα ηαηά κα κμιίγμοκ υηζ ηα ηθά είκαζ δίηαζα».Πιάησλ, Θεαίηδημξ,φ.π.,166d1-167c3 
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 Chappel, Timothy, op.cit., p. 119 
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 Σν δφγκα ηνπ homo mensura δελ αληηθάζθεη ζηελ χπαξμε ησλ ζνθψλ νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο 

ζεξάπνληεο κεηαβάιινληαο κέζσ ησλ ιφγσλ ηηο έμεηο. Stern, Paul, op.cit.,p. 119, Corradi, Michele, 

op.cit., p.  77-78:  
323

«Έηζζ ηαζ ζηδκ παζδεία, πνέπεζ κα ιεηααάθθμοιε ηα πνάβιαηα πνμξ ημ ηαθφηενμ».,Πιάησλ, 

Θεαίηδημξ,φ.π.,167a3- 4 
324

 Βιέπε παξνχζα εξγαζηα ζ. 21 
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είλαη ε κέξηκλα λα δηαηεξήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πφιεο θαη ηνπ αηφκνπ εληφο ησλ 

ρξεζηψλ πιαηζίσλ έλαληη ησλ πνλεξψλ, θαη' αλαινγία ηνπ γηαηξνχ πνπ πξνζπαζεί λα 

θέξεη ζε κία θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ηνλ αζζελή
325

.  

  Ζ ζνθία γηα ηνλ Πξσηαγφξα είλαη εθηθηή ζην ρσξηζκφ ηνπ αγαζνχ απφ ηελ αιήζεηα. 

Αληίζεηα ν Πιάησλαο πξνηάζζεη φηη ε γεληθή επηζπκία αλαθχεηαη ζηε ζχλδεζε ηνπ 

αγαζνχ κε ην αιεζέο φπνπ απνηειεί ηε βάζε ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε 

εηδηθψλ.
326

 Ζ κεηάβαζε πνπ επηηπγράλεη ν ζνθφο ζηε γλψκε ησλ αλζξψπσλ απφ κηα 

δπζάξεζηε θαηάζηαζε ζε κηα σθέιηκε, ελψ εηζάγεη ηελ δηάθξηζε αγαζνχ-θαθνχ 

εμαθνινπζεί λα αξλείηαη ηελ ηαχηηζε κε ηελ εζθαικέλε θαη ηελ αιεζή. Σν σθέιηκν 

θαζνξίδεηαη 'κυις' ζηελ πνιηηηθή. Ο ηλθαιηκπηζκφο ησλ αηζζήζεσλ πνπ 

παξνπζηάδεηαη κέζσ ησλ αλαινγηψλ κε ηελ ηαηξηθή, ππνζθάπηεη ην αληηζεηηθφ δεχγνο 

ςεπδνχο/αιεζνχο απφ ην νπνίν εθθηλεί ε ειεαηηθή νληνινγία, απνιήγνληαο ζηελ 

απφξξηςε ησλ γλσκψλ. Ζ δφμα απνηειεί ην θχηηαξν ηεο πνιηηηθήο ζθαίξαο ηνπ 

Πξσηαγφξα. Π.ρ ζηνλ δηάινγν Πνςηαβυνα νη Αζελαίνη έρνπλ ηελ πεπνίζεζε («ηαζ 

Αεδκαίμζ μφηςξ  β   κ η  »
327

)  φηη φινη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηα 

θνηλά, απηφ αλαγλσξίδεηαη σο ε σθέιηκε θαηάζηαζε πξνο ππεξάζπηζε φρη φκσο 

αιεζηλή αθνχ άιιε πφιε ζα πίζηεπε δηαθνξεηηθά. «μ ημ κ ηα  πεν  πμθζηζη κ, ηαθ  

ι κ ηα  α ζπν  ηα  δίηαζα ηα  δζηα ηα  ζζα ηα  ιή, μ α κ ηάζηδ πυθζξ μ δεε ζα 

ε ηαζ κυιζια α η ,
328

 Σν θξηηήξην αιήζεηαο/ςεχδνπο, πξεζβεπηήο ηνπ νπνίνπ είλαη ν 
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 Cole, Thomas A., The relativism of Protagoras. In Studies in Fifth-Century Thought and Literature, 

Yale Classical Studies, vol. XXII, ed. A. Parry Cambridge 1972 , p.23-27 
326

 «μὐημῦκ, ὦ Πνςηαβυνα, ηαὶ ἡιεῖξ ἀκενχπμο, ιᾶθθμκ δὲ πάκηςκ ἀκενχπςκ δυλαξ θέβμιεκ, ηαὶ 

θαιὲκ μὐδέκα ὅκηζκα μὐ ηὰ ιὲκ αὑηὸκ ἡβεῖζεαζ ηῶκ ἄθθςκ ζμθχηενμκ, ηὰ δὲ ἄθθμοξ ἑαοημῦ, ηαὶ ἔκ βε 

ημῖξ ιεβίζημζξ ηζκδφκμζξ, ὅηακ ἐκ ζηναηείαζξ ἢ κυζμζξ ἢ ἐκ εαθάηηῃ πεζιάγςκηαζ, ὥζπεν πνὸξ εεμὺξ 

ἔπεζκ ημὺξ ἐκ ἑηάζημζξ ἄνπμκηαξ, ζςηῆναξ ζθῶκμὐημῦκ ηὴκ ιὲκ ζμθίακ ἀθδεῆ δζάκμζακ ἡβμῦκηαζ, ηὴκ 

δὲ ἀιαείακ ρεοδῆ δυλακ; πνμζδμηῶκηαξ, μὐη ἄθθῳ ηῳ δζαθένμκηαξ ἢ ηῷ εἰδέκαζ: ηαὶ πάκηα πμο ιεζηὰ 

ηἀκενχπζκα γδημφκηςκ δζδαζηάθμοξ ηε ηαὶ ἄνπμκηαξ ἑαοηῶκ ηε ηαὶ ηῶκ ἄθθςκ γῴςκ ηῶκ ηε ἐνβαζζῶκ, 

μἰμιέκςκ ηε αὖ ἱηακῶκ ιὲκ δζδάζηεζκ, ἱηακῶκ δὲ ἄνπεζκ εἶκαζ. ηαὶ ἐκ ημφημζξ ἅπαζζ ηί ἄθθμ θήζμιεκ ἢ 

αὐημὺξ ημὺξ ἀκενχπμοξ ἡβεῖζεαζ ζμθίακ ηαὶ ἀιαείακ εἶκαζ πανὰ ζθίζζκ; […] μὐημῦκ ηὴκ ιὲκ ζμθίακ 

ἀθδεῆ δζάκμζακ ἡβμῦκηαζ, ηὴκ δὲ ἀιαείακ ρεοδῆ δυλακ;»( Λμζπυκ, Πνςηαβυνα, ηαζ ειείξ εηθένμιε εδχ 

βκχιδ ακενχπμο ή ιάθθμκ υθςκ ηςκ ακενχπςκ, ηαζ θέιε πςξ δεκ οπάνπεζ ηακείξ πμο κα ιδκ εεςνεί ζε 

ιενζηά πνάβιαηα ημκ εαοηυ ημο ζμθυηενμ απυ ημοξ άθθμοξ, άθθμοξ πάθζ ζε άθθα ζμθυηενμοξ απυ ημκ 

εαοηυ ημο. Καζ ιάθζζηα ζημοξ πζμ ιεβάθμοξ ηζκδφκμοξ, υηακ ζε εηζηναηείεξ ή ζε αννχζηζεξ ή ζηδ 

εάθαζζα πεζιάγμκηαζ μζ άκενςπμζ, πνμζαθέπμοκ ζημοξ δβέηεξ ζε ηάεε πενίπηςζδ ζακ ζε εεμφξ, ηαζ 

πνμζιέκμοκ κα ζςεμφκ απυ αοημφξ, μζ μπμίμζ δεκ λεπςνίγμοκ βζα ηίπμη΄αθθμ πανά βζα ηδκ βκχζδ ημοξ. 

Καζ υθα ηα ακενχπζκα είκαζ βειάηα απυ ακενχπμοξ πμο γδημφκε δαζηάθμοξ ηαζ δβέηεξ, ηαζ βζα ημκ 

εαοηυ ημοξ ηαζ βζα η' άθθα γχα ηαζ ένβα, εκχ απυ ημ άθθμ ιένμξ απυ ακενχπμοξ πμο πζζηεφμοκ πςξ 

είκαζ ζηακμί κα δζδάζημοκ ηαζ κα άνπμοκ. Σζ άθθμ κα πμφιε; Πάκς ζ' υθα αοηά πανά υηζ μζ ίδζμζ μζ 

άκενςπμζ πζζηεφμοκ υηζ οπάνπεζ ιέζα ημοξ ζμθία ηαζ αιάεεζα; [...] Γεκ εεςνμφκ θμζπυκ ηδκ ζμθία ςξ 

αθδεζκή βκχιδ εκχ ηδκ αιάεεζα ςξ ζθαθενή;), Πιάησλ, Θεαίηδημξ,φ.π.,170a6-b9 
327

«υηζ αοηή ηδκ βκχιδ έπμοκ μζ Αεδκαίμζ»,Πιάησλ, Πνςηαβυναξ, εηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρφιηα Ζιίαο 

., ππξφπνπινο, Θεζζαινλίθε, 2009, 328c5 
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 «Καζ ζηδκ πμθζηζηή θμζπυκ ηαθά ηαζ άζπδια ηαζ δίηαζα ηαζ άδζηα ηαζ υζζα ηαζ ακυζζα είκαζ 

ζη'αθήεεζα βζα ηάεε πυθδ, υπμζα εεςνχκηαξ ηα ζςζηά ηα αάθεζ κυιμ ζημκ εαοηυ ηδξ»,Πιάησλ, 

Θεαίηδημξ,φ.π.,172a1-3«ἐπεὶ μἷά β᾽ ἂκ ἑηάζηῃ πυθεζ δίηαζα ηαὶ ηαθὰ δμηῇ, ηαῦηα ηαὶ εἶκαζ αὐηῇ, ἕςξ 

ἂκ αὐηὰ κμιίγῃ»( επεζδή υπμζα θαίκμκηαζ ζε ηάεε πυθδ δίηαζα ηαζ ηαθά αοηά ηαζ είκαζ βζα αοηήκ δίηαζα 

ηαζ ηαθά, υζμ ηαζνυ έπεζ αοηή ηδ βκχιδ), φ.π.,167c4-5, «ὡξ πακηὸξ ιᾶθθμκ ἃ ἂκ εῆηαζ πυθζξ δυλακηα 
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αληίπαιφο ηνπ Πιάησλαο, εγθαηαιείπεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη κε έλα πην 

πξαγκαηηζηηθήο ρξνηάο θαιχηεξνπ/ρεηξφηεξνπ
329

.Ο F. C. S. Schiller κάιηζηα ζεσξεί 

ηε ζέζε ηνπ Πξσηαγφξα σο ηελ πξψηε δηαηχπσζε ηεο πξαγκαηηζηηθήο νπηηθήο, 

θαζψο ε αμία, ην θαιχηεξν (167a6) εθιακβάλεηαη σο αιεζέο.
330

 Ο Burnyeat 

αληηηίζεηαη ζε απηή ηελ εξκελεία, ππνζηεξίδνληαο φηη κέζα απφ ην δηάινγν δελ 

ζηνηρεηνζεηείηαη κηα άθξσο πξαγκαηηζηηθή ππφζεζε. Δκκέλεη ζηελ ζέζε ηνπ γηα ην 

ζρεηηθηζηηθφ ραξαθηήξα ησλ πξσηαγφξεησλ ζέζεσλ αληρλεχνληαο ζηνηρεία απφ ηνλ 

πιαησληθφ δηάινγν γηα ηελ ζεκειίσζή ηνπ. Ωο αηρκή ηεο θξηηηθήο ζηελ 

πξαγκαηηζηηθή αλάγλσζε πξνηάζζεη ηνλ πξσηαγφξεην ηλθαιηκπηζκφ.
331

 

   « πε  μ ά β  κ ηάζη  πυθεζ δίηαζα ηα  ηαθ  δμη , ηα ηα ηα  ε καζ α η , ςξ κ 

α η  κμιίγ »
332

  

Σν δίθαην θαη ην αγαζφ απνθηά έλα ηζηνξηθφ ραξαθηήξα, ζπλέπεηα ηνπ νπνίνπ λα 

δηαθνξνπνηείηαη απφ πφιε ζε πφιε αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ο 

Πξσηαγφξαο αξλείηαη φηη ππάξρεη θαζ' εαπηφ αγαζφ, θαζνιηθφ θαη αηψλην, αιιά ην 

αγαζφ είλαη πάληα ζε ζρέζε κε θάηη, επνκέλσο ελδέρεηαη θάηη ην νπνίν είλαη θαιφ γηα 

έλα πξάγκα λα είλαη επηδήκην ζε έλα άιιν. Μέζα απφ απηφ επηβεβαηψλεηαη ε 

ζρεηηθηζηηθή νπηηθή ηνπ πξσηαγφξεηνπ ζηνραζκνχ. Έηζη θαη ζηελ πνιηηηθή, εζηθή δελ 

ππάξρεη έλα a priori αγαζφ αιιά ν άλζξσπνο πξέπεη λα θξίλεη ηη είλαη αγαζφ ζηελ 

ηζηνξηθή ζηηγκή πνπ δηέξρεηαη
333

 Γελ πθίζηαηαη ζηελ πνιηηηθή νληνινγία 

θαζνξηζκέλε θαη αιεζήο ηάμε αμηψλ αιιά ην ζπιινγηθφ ππνθείκελν ηελ θαζνξίδεη 

ζηελ εθάζηνηε ηζηνξηθή ζηηγκή. 

  Ο Burnyeat ππνζηεξίδεη φηη ην άλσζελ ρσξίν αλαδχεη πεξηζζφηεξν έλα 

αληηθεηκεληζκφ παξά πξαγκαηηζκφ ζηε κεηαβνιή πνπ επηδηψθεη ν ζνθφο 

δεκηνπξγψληαο κηα παξαθσλία.
334

 Ζ ακθηζεκία ηνπ homo-mensura κνηάδεη λα 

αίξεηαη ζην πνιηηηθφ επίπεδν. Οη εηδήκνλεο γλσξίδνπλ αληηθεηκεληθέο αιήζεηεο 

(αλαινγία γηαηξνχ-πνιηηηθνχ). Φπζηθά εδψ ν Πιάησλαο ήδε εθθηλεί ηελ πνιεκηθή 

ηνπ ελαληίνλ ηνπ Θεαίηεηνπ ππνδαπιίδνληαο ηνλ πηζαλφ θαινπξναίξεην έιεγρν ησλ 

πξσηαγφξεησλ ζέζεσλ. Πξνεηνηκάδεη κέζσ ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηνπο εηδηθνχο ηελ 

απηναλαίξεζε ηνπ κέηξνλ-άλζξσπνο ζηελ νπνία θχξηνο άμνλαο ηίζεηαη ν 

ηλθαιιηκπηζκφο.
335

Ο Kerferd, κάιηζηα, ππνζηεξίδεη φηη ην δφγκα κεηξνλ-άλζξσπνο 

δελ ηζρχεη γηα θαηεγνξίεο φπσο αγαζφο, πγηήο, σθέιηκνο, ε νπνίεο δηέπνληαη απφ 

αληηθεηκεληθφηεηα
336

 

 « ξ μ η ζηί θφζεζ α η κ μ δέκ μ ζία αοημ  πμκ, θθά ηυ ημζκή δυλακ ημ ημ 
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βίβκεηαζ θδεέξ ηυηε, ηακ δυλδ ηαί ζμκ κ δμηή πνυκμκ».
337

  

Ζ απφξξηςε ηνπ πξάγκαηνο θαζεαπηνχ, δειαδή ηεο κε χπαξμεο νπζίαο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην άλσζελ απφζπαζκα επηβεβαηψλεη ηελ νληνινγηθή φςε ηνπ 

πξσηαγφξεηνπ εζηθνχ ζρεηηθηζκνχ. Γελ ππήξρε ηέηνηα ζαθή αλαθνξά ζην 167c4-7. 

ην ζεκείν απηφ πξνβάιινληαο ηε ζπκβαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ ν Πξσηαγφξαο 

εγθαζηδξχεη έλαλ εζηθφ ζρεηηθηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε πφιηο απνθαζίδεη, 

θαζνξίδεη ην δίθαην θαη ην λφκηκν, ελ απνπζία ελφο αληηθεηκεληθνχ θξηηεξίνπ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζηνλ Ζξάθιεηην ν Λφγνο. Έηζη ν πξσηαγφξεηνο αηζζεηηθφο 

ζρεηηθηζκφο, δειαδή θαηά ηελ θξίζε/αηζζεηηθή πξάμε απηφο πνπ αληηιακβάλεηαη 

εγθαζηδξχεη ηελ νληνινγηθή ζπλζήθε ηνπ αληηιεθζέληνο πξάγκαηνο, νπφηε ην 

αληηθείκελν γλσξίδεηαη ιφγσ ηνπ θαζνξηζκνχ πνπ ηνπ πξνζδίδεη απηφο, κπνξεί λα 

δηεπξπλζεί πέξαλ ησλ αληηιεπηηθψλ πξάμεσλ θαη λα αλαρζεί ζηε ζθαίξα ησλ 

θξίζεσλ, ηεο εζηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο.
338

 χκθσλα κε απηφ, δελ απνηειεί παξάδνμε 

ή αδξή κεηάβαζε απφ ηελ αηζζεηεξηαθή ζθαίξα ζηελ εζηθνπνιηηηθή πνπ ιακβάλεη 

ρψξα ζηνλ Θεαίηεην. Τθίζηαηαη κηα νληνινγηθή ανξηζηία θαη ζην θνηλσληθνπνιηηηθφ 

επνκέλσο. πσο επηζεκαίλεη εχζηνρα ν Κ. Καζηνξηαδεο «δ πμθζηζηή δναζηδνζυηδηα 

ηςκ ακενχπςκ, μ νδηυξ ζηυπμξ ηδξ εέζιζζδξ ηδξ ημζκςκίαξ απυ ιζα ημζκυηδηα πμο 

αοημεεζιίγεηαζ πνμτπμεέηεζ ηζ αοηυξ ηδκ απμοζία πνμηαεμνζζιέκδξ ζδεαηήξ ηάλδξ ηςκ 

ακενχπζκςκ πναβιάηςκ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηδκ απμοζία εκυξ απθμφ factum ζακ ηδκ 

ηαεανή ηονζανπία ηδξ αίαξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ εβηαείδνοζδ ηάπμζμο είδμοξ ηυζιμο 

ιέζα ζ' έκακ ακενχπζκμ πχνμ, πμο ακ ηαζ δεκ απμηθείεζ ηάεε ιμνθή ηάλδξ δεκ είκαζ 

ηαλζκμιδιέκμξ αθ' εαοημφ απυ άηνμξ εζξ άηνμκ. Με άθθα θυβζα, πνεζάγεηαζ κα ηεεμφκ 

ηαοηυπνμκα δφμ ζημζπεία: ημ υηζ δεκ οπάνπεζ ημζκςκζηυξ κυιμξ εη ηςκ πνμηένςκ 

βκςζηυξ ή επζαεαθδιέκμξ ιζα βζα πάκηα ζζπφςκ, υηζ μ κυιμξ πνέπεζ κα ηεεεί εκακηίμκ 

ηςκ παμηζηχκ ηαζ οανζζηζηχκ ζημζπείςκ ημο ακενχπζκμο ηυζιμο. Καζ ζοβπνυκςξ ημ 

βεβμκυξ υηζ ηα ζημζπεία αοηά δεκ είκαζ ηέημζα πμο εα έηακακ αδφκαηδ ηδ εέζιζζδ κυιςκ 

-υπςξ ημ μκ δεκ είκαζ απθυ ιδ-κυδια, αθθά κυδια ζε θυκημ ιδ-κμήιαημξ ή 

δζαπμηζζιέκμ απυ ημ ιδ-κυδια. οκεπχξ, έπμοιε ιπνμζηά ιαξ έκα ένβμ πμο δεκ είκαζ 

άπεζνμ, υπςξ οπμζηδνίγμοκ ιενζηέξ θμνέξ μζ θζθυζμθμζ, αθθά αηένιςκ.
339

»  

 Ο Comfort ζεσξεί φηη ζην ρσξίν (172b4-6) δελ εθθξάδεηαη πξσηαγφξεηα άπνςε, 

δειαδή δελ ηαπηίδεη ηελ άπνςε ηνπ ζνθηζηή κε ηε ζπκβαζηνθξαηία ηνπ δηθαίνπ πνπ 
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εκθαλίδεηαη, αιιά ζεσξεί φηη απνηειεί πξφηαζε θάπνησλ αλζξψπσλ πνπ απιψο 

παξαηίζεηαη απφ ηνλ Πιάησλα. Ζ άπνςε απηή ππεξβαίλεη ηελ πξσηαγφξεηα 

θηινζνθία. Θεσξεί φηη ε αλαγλψξηζε ηεο αηδνχο θαη ηεο δίθεο σο εζηθά έλζηηθηα 

αλζίζηαηαη ζηε ζπκβαζηνθξαηία. Έηζη, αλαγλσξίδεη ζηελ άπνςε απηή πεξηζζφηεξν 

ζξαζπκάρεηα ζηνηρεία παξά πξσηαγφξεηα.
340

Σν ζπγθεθξηκέλν ρσξίν φκσο απνηειεί 

αδηαίξεην θνκκάηη ηεο πξσηαγφξεηαο ζεσξίαο φπσο παξνπζηάδεηαη ζην 165e5-

168c.
341

. Με ηελ αλαγσγή ηνπ αγαζνχ ζηε ζπκθσλία ζην επίπεδν ηεο πφιεο ν 

Πιάησλαο θαίλεηαη λα κεηακνξθψλεη ηνλ αθξαίν ζρεηηθηζκφ ζε κηα πην κεηξηνπαζή 

κνξθή ηνπ θαζψο δελ αλαγλσξίδεη ην αγαζφ ζηελ εμάξηεζή ηνπ απφ θάζε άηνκν.
342

Ο 

ππνθεηκεληζκφο θαη ν γλσζηνινγηθφο ζρεηηθηζκφο πεξηζηέιινληαη ηειηθψο απφ ηελ 

αηδψ θαη ηε δίθε, απνηξέπνληαο ηελ νιίζζεζε ζε κία εζηθνπνιηηηθή αλαξρία
343

 

  Ζ θάζε πφιε ζπιινγηθά απνθαζίδεη ην δίθαην. πλεπψο, ε πφιε εγθαζηδξχεη ηελ 

νληνινγηθή νπζία ησλ εζηθψλ πξαγκάησλ. Καζνξίδεη ηα φξηα κεηαμχ δίθαηεο θαη 

άδηθεο πξάμεο, κεηαμχ αζέβεηαο θαη επζέβεηαο θ.ν.θ.
344

 Σν φηη ηα άηνκα ζπλαηλνχλ 

θαη ζπγθιίλνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο δελ έγθεηηαη ζε 

αλζξσπνινγηθέο ζηαζεξέο ηνπ είδνπο αιιά ζηηο θνηλέο εζηθνπνιηηηθέο αξεηέο π.ρ. 

αηδψ-δίθε πνπ ε πφιε έρεη εκθπζήζεη ζηα άηνκα κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Άιισζηε, ζηνλ πξσηαγφξεην κχζν δελ ζα πξέπεη λα παξνξάηαη ην 

γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο αξεηέο δελ απνηεινχλ θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αλζξψπηλνπ γέλνπο αιιά επίθηεηα θαη δπλάκεη. Μέζσ απηνχ εμεγείηαη ν 

εζηθνπνιηηηθφο πινπξαιηζκφο πνπ εκθαλίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο ζηηγκέο θαη 

ρσξηθέο πεξηνρέο. Μνινλφηη ζην επηζηεκνινγηθφ πεδίν ε ακθηζεκία πνπ παξάγεηαη 

απφ ην δφγκα ηνπ homo-mensura δελ καο επηηξέπεη λα δηεμάγνπκε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ γλσζηνινγηθφ ππξήλα ηνπ πξσηαγφξεηνπ ζηνραζκνχ, ζην 

πνιηηηθφ επίπεδν, ην δφγκα 'κέηξνλ-άλζξσπνο' αθνξά θπξίσο ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

αλζξψπνπ σο ην κφλν θξηηή ησλ απνθάζεψλ ηνπ έλαληη άιισλ θξηηεξίσλ ζετθψλ ή 

ππεξβαηηθψλ. Ζ πην πηζαλή εξκελεία ηνπ κεηξνλ-άλζξσπνο είλαη απηή ηεο 

παξαγσγήο εζηθνπνιηηηθψλ απνθάζεσλ κέζσ ζπλαηλεηηθψλ δηεξγαζηψλ ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ πνιηηψλ κηαο θνηλφηεηαο
345

.Ο πξσηαγνξεηαληζκφο, ε αδπλακία λα 

εληάμνπκε κηα δήισζε ζηελ πξνηαζηαθή ινγηθή, δειαδή λα ηεο απνδψζνπκε ηνλ 

ηζρπξηζκφ αιήζεηαο ή ςεχδνπο, ζπλεπάγεηαη φ,ηηδήπνηε πηζηεχεη ην άηνκν ηζρχεη γη' 

απηφ
346

,κεηαηεζεηκέλνο απφ ην γλσζηνινγηθφ πεδίν ζην πνιηηηθφ νδεγεί ζηε 

δεκνθξαηία, θαζψο θακία γλψκε, «δυλα», δελ κπνξεί λα ζεκειηψζεη θάπνηνπ είδνπο 

απζεληία, νη απνθάζεηο γηα ηα δεηήκαηα ηεο πφιεο ζα ζπγθιίλνπλ θαη ζα ηαπηηζηνχλ 

                                                           
340

 Comfort, Plato' s theory of knowledge, ζ. 82: 
341

 McDowell, Jonh, Plato's Theaetetus, Oxford , 1973,p. 173 .ηελ ίδηα εξκελεπηηθή γξακκή ηάζζεηαη 

θαη ν Chappell. Chappel, Timothy, op.cit., p. 120 
342

 Stern, Paul, op.cit.,p 156 
343

 Guthrie, W.K.C, Οζ μθζζηέξ, φ.π., ζ. 233: 
344

 Chappel, Timothy, op.cit., p. 58 Ugo Zilioli, op.cit.,p.92 
345

 Rademaker, Adriaan, The most correct:Protagoras on language. ην Protagoras of Abdera: The 

Man, his measure, ed. Johannes M. van Ophuijsen, Marlein van Raalte, Peter Stork, Leiden-Boston 

2013, p. 106- 107 
346

 Nicolas White, Ο Πθάηςκ βζα ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα, Αζήλα 2012, ζ. 199 



65 
 

κε ηελ άπνςε επξείαο απνδνρήο, αθνχ πξσηίζησο φιεο νη απφςεηο έρνπλ 

επεμεξγαζηεί θαη αμηνινγεζεί απφ ηνλ κεραληζκφ ηεο δηαβνχιεπζεο.
347

 H  Farrar 

ζεσξεί ηνλ Πξσηαγφξα σο ηνλ πξψην παγθνζκίσο ζεσξεηηθφ ζεκειησηή ηεο 

δεκνθξαηίαο. Δλψ ν Kerferd φηη παξήγαγε γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηε 

ζεσξεηηθή βάζε γηα ηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία.
348

Ο Euben ζεκεηψλεη φηη ε 

έθθξαζε ζπκπάζεηαο πξνο ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα απφ ηνλ Αβδεξίηε απνηειεί 

ζηξαηεγηθφ ηέρλαζκα παξά πξνζσπηθή ζεσξεηηθή αξρή ηνπ. Σν δεκνθξαηηθφ 

πνιίηεπκα εκθαλίδεηαη σο ην πην αλεθηηθφ θαη πξφζθνξα ζην λα επηηξέςεη ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Γηα ηνλ Euben ε κε χπαξμε ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο 

ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο αηηηνινγείηαη πηζαλφ ζηελ κε αλαγθαηφηεηά ηεο.
349

 

 Ζ επεμεξγαζία ηνπ πξσηαγφξεηνπ εζηθνχ ζρεηηθηζκνχ είλαη πεξηνξηζκέλε ζε έθηαζε 

θαη ζε βάζνο ελ ζρέζε κε ηνλ αηζζεηεξηαθφ ζρεηηθηζκφ ηνπ. Ίζσο λα ζεσξνχζε φηη 

δηαηξέρνληαη απφ ηελ ίδηα ινγηθή δνκή, ή ίζσο ε ζθφπεπζε ηνπ Πιάησλα ζην δηάινγν 

γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο γλψζεο λα απνηξέπεη κηα ελδειερέζηεξε θαη εθηελέζηεξε 

πξαγκάηεπζε. Ο Burnyeat αηηηνινγεί ηελ πεξηνξηζκέλε εμέηαζε ηνπ εζηθνχ 

ζρεηηθηζκνχ σο αλεμάξηεην ζέκα ηνπ επηζηεκνινγηθνχ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ Πιάησλα. 

Με άιια ιφγηα, δελ ζεσξεί αλαγθαίν ηνλ επηζηεκνινγηθφ ζρεηηθηζκφ γηα λα νδεγεζεί 

θάπνηνο ζηε ζρεηηθνπνίεζε ησλ αμηψλ.
350

 Ζ Lee ζεσξεί φηη ν Πξσηαγφξαο ζπγρέεεη 

δχν είδε ζρεηηθηζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο σο επηρείξεκα ην ρσξίν 334a-c ηνπ 

Πξσηαγφξα.
351

 Ο Zilioli, άπνςε πνπ πηνζεηνχκε, ππνζηεξίδεη φηη ν δηάινγνο 

Πνςηαβυναξ παξέρεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εζηθφ ζρεηηθηζκφ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Θεαίηδημ.
352

 Ο Manuwold αλαγλσξίδεη νκννχζηα κεζνδνινγία 

ηνπ ζσθξαηηθνχ ειέγρνπ ηεο πξσηαγφξεηαο άπνςεο γηα ηελ αξεηή κε εθείλε ηνπ 

δφγκαηνο ηνπ homo-mensura ζην Θεαίηεην. Έηζη, ε αξεηή εκθαλίδεηαη σο 

αλζξσπνινγηθφ πνιηηηθφ ηζνδχλακν ηεο επηζηεκνινγηθήο ηνπ αξρήο. Σν λα 

απνδψζνπκε ηηο δχν ζέζεηο ζηνλ Πξσηαγφξα δελ είλαη αληηθαηηθφ
353

 

  Παξά ηελ πνιιφηεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ λφκνπ ζηνλ θφζκν, ε αλάγθε γηα ηελ χπαξμή 

ηνπ παξακέλεη θαζνιηθή. Ζ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο λφκνπ παξνπζηάδεηαη σο 

αλαγθαηφηεηα γηα ηελ δπλαηφηεηα χπαξμεο θνηλσληψλ αλεμάξηεηα απφ ην 

πεξηερφκελφ ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο ζηηγκέο ή πεξηνρέο «Θείηαζ κυιζια 

αοημί».
354

Ζ άπνςε απηή έρεη ηαπηηζηεί θπξίσο κε ην πξφζσπν  ηνπ σθξάηε
355

, εκείο 

ζεσξνχκε φηη ηελ αζπάδεηαη ν Πξσηαγφξαο. Απνδεηθλχεηαη άιισζηε απφ ην ηζηνξηθφ 
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ζπκβάλ ηεο λνκνζέηεζήο ηνπ ζηελ πφιε ησλ Θνπξίσλ.
356

 

 Ο Πξσηαγφξαο νδεγείηαη ζηνλ ππνθεηκεληζκφ θαη ζρεηηθηζκφ κέζσ ηεο αξρήο πνπ 

ζέηεη ηνπ homo-mensura. Μεηαηνπίδεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφ ηνλ ππαξθηφ θφζκν 

ζην αλζξψπηλν ππνθείκελν ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αιήζεηαο, ηνπ αγαζνχ θαη ηνπ δίθαηνπ. 

Ζ αηζζεηεξηαθή ππνθεηκεληθή πξφζιεςε απνηειεί ηελ βάζε γηα ην φηη ην Δίλαη δελ 

ηίζεηαη απνιχησο θαη θαζεαπηφ αιιά εμαξηάηαη απφ ην εθάζηνηε ππνθείκελν. Έηζη ην 

Δίλαη κεηακνξθψλεηαη ζην θαίλεζζαη. Ζ κία αιήζεηα ησλ αξρατθψλ πξνζσθξαηηθψλ  

θηινζφθσλ (π.ρ εξαθιείηεηνο Λφγνο) δηαζπάηαη θαη δηαρέεηαη ζηελ πνιιαπιφηεηα 

ησλ θαηλνκέλσλ, εμαξηψκελε θάζε θνξά απφ ηελ γλσζηνινγηθή πξφζιεςε θαη 

δφκεζε ηεο απφ ην εθάζηνηε ππνθείκελν. Ο Homo-mensura γελλά ηελ αιήζεηα, 

γίλεηαη ζεκέιην θαη ζεκειησηήο ηεο. Ζ δηαηξεηφηεηα ηεο θξηηηθήο απηήο ηεο ζέζεο 

εηζρσξεί θαη δηαβξψλεη ηε θαζνιηθή θαη ακεηάβιεηε εγθπξφηεηα πνπ κέρξη ηφηε 

αμίσλαλ ν λφκνο θαη ε εζηθή. Ζ ππνθεηκελνπνίεζε ηεο λφεζεο ζε αληίζεηε 

θαηεχζπλζε ηεο εξαθιείηεηαο αληίιεςεο ηνπ (μπλνχ) Λφγνπ, εγείξεη ην εξψηεκα αλ ε 

εζηθή θαη ην δίθαην εθπνξεχνληαη απφ κία αΐδην πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία δελ 

ππφθεηηαη ζε κεηαβνιέο, ή αλ απνηεινχλ ζπκβάζεηο γεγνλφο πνπ δίλεη κία εμήγεζε 

ζηελ πνηθηινκνξθία θαη ζηηο δηαθνξέο πνπ εκθαλίδεηαη λα έρνπλ ζε απηνχο ηνπο 

ηνκείο ε θάζε πφιε. Γηεπθξηληζηηθά νθείινπκε λα πνχκε φηη ε επίζεζε θαη ε θξηηηθή 

ζηελ παξαδνζηαθή εζηθή θαη ζην λφκν δελ έρεη απηνζθνπφ ηνλ κεδεληζκφ αιιά ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπο κε λέεο κνξθέο ή νξζφηεξα, φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε ελ 

ζπλέρεηα, ζηελ δηαηήξεζε ππαξρφλησλ θνηλσληθψλ κνξθψλ (π.ρ. αηδψο, ζξεζθεία 

θ.α.) κεηαζρεκαηίδνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ. 

 Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Πιάησλα ζην πεδίν ηεο αίζζεζεο θαη ελ ζπλερεία ζην πεδίν ηνπ 

αηζζήκαηνο ηεο πφιεο, αλαδεηθλχεη πηζαλφλ ηελ ηζνξξνπία πνπ ν Πξσηαγφξαο 

ελζηεξληδφηαλ ζηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ πφιε. Ζ ελαξκφληζε θαη ελζσκάησζε 

ζην θνηλσληθνπνιηηηθφ, λαη κελ κεηέξρεηαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ζπλεπηθνπξείηαη απφ ην κεραληζκφ ηεο ηηκσξίαο σο θφβεηξν πνπ απνηξέπεη, φκσο ην 

άηνκν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη αηνκηθή άπνςε θαη, ελ ζπλερεία, 

κεηέρνληαο ζην θνηλσληθνπνιηηηθφ γίγλεζζαη, λα ην επεξεάζεη δξαζηηθά. πλεπψο, 

ζχκθσλα κε ηνλ πξσηαγφξεην ζηνραζκφ ην άηνκν/κέξνο δελ ππνηάζζεηαη άβνπια 

ζηελ πφιε/γεληθφ, νχηε φκσο ππεξέρεη απηνχ φπσο πξνηξέπεη ην πξφηαγκα ηνπ 

θαιιηθιεηαληζκνχ. Έλα πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ πξσηαγφξεηα ζθέςε 

ζπλαξηάηαη κε ηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηζηεκνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ ηνπ θαη ηεο ξεηήο 

ηνπ ππεξάζπηζεο ηνπ λφκνπ σο ξπζκηζηηθνχ πξνηχπνπ ηεο πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Αλ ε αιήζεηα δελ εδξάδεηαη ζε ζηέξεν νληνινγηθφ έδαθνο πσο κπνξεί λα απαηηεί 

δεζκεπηηθή θαη θαζνιηθή ηζρχ κε ηελ κνξθή ηνπ λφκνπ; Μία πηζαλή απάληεζε είλαη 

πσο αλ θαη ν λφκνο πνπ απερεί ηελ ζπλήζεηα, ην έζηκν θαη γεληθά ηηο παξαδεθηέο 

απφςεηο είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ζχγθξνπζεο ιφγσλ, ηζνζζελψλ, εμίζνπ αιεζηλψλ, 

θαζψο αλαθαινχλ εμίζνπ αιεζηλά βηψκαηα, εληνχηνηο ζρεηίδεηαη κε ηελ αξεηή, 

δειαδή ηελ ηθαλφηεηα θάπνησλ λα παξάγνπλ πην ρξήζηκα βηψκαηα θαη κε ηελ δχλακε 

ηνπο-ξεηνξηθή, πνιηηηθή-λα επηδξνχλ πάλσ ζηνπο άιινπο. Έηζη, νξίδεηαη ην πεδίν ηνπ 

πνιηηηθνχ σο αλνηρηφο ρψξνο αληαγσληζηηθψλ θαη κε αλαγψγηκσλ ιφγσλ πνπ 
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ζπλαξζξψλνληαη θαη εμαξζξψλνληαη αθαηάπαπζηα, εμαηηίαο ηνπ ηζηνξηθνχ 

ζπζρεηηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ θαη ρσξίο ηελ νξηζηηθή δηθαζηηθή θξίζε κηαο 

ππεξβαηηθήο αξρήο, είηε απηή αλάγεηαη ζηε θπζηθή ηεξαξρία, είηε ζε έλα έκθπην 

παλαλζξψπηλν ιφγν (βιέπε Ζξάθιεηηνο). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

 

Ο ΜΔΓΑ ΛΟΓΟ 

 

  Ζ ρξήζε ηνπ κχζνπ θαη ηεο πνίεζεο θαηά ηνλ 5ν αηψλα εκθαλίδεηαη είηε σο 

αληηθείκελν αλάιπζεο ην νπνίν αζθεί ηε λφεζε ησλ καζεηψλ είηε σο 

παξάδεηγκα/ππφδεηγκα  αθνχ νη κπζνινγηθνί ραξαθηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο εζηθά 

πξφηππα κέζσ ησλ νπνίσλ νη ζνθηζηέο δηαθεκίδνπλ θαη δηαζαθελίδνπλ ην ραξαθηήξα 

θαη ηα νθέιε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. ‘ απηήλ ηε δεχηεξε θαηεγνξία θαίλεηαη λα 

εκπίπηεη ε ρξήζε ηνπ κχζνπ απφ ηνλ Πξσηαγφξα ζηνλ νκψλπκν δηάινγν.
357

Οη 

ζνθηζηέο αλαγλψξηδαλ ην κχζν σο πνιηηηζκηθφ παξάγσγν, έθθξαζε ηνπ λφκνπ θαη 

ηεο δφμαο, δειαδή ησλ ππαξρφλησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ. Άιισζηε ν 

πξσηαγφξεηνο κχζνο απνηειεί έλα ακάιγακα παξαδνζηαθψλ κπζηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ. Απφ ηε κία ε παξνπζία ησλ παξαδνζηαθψλ ζεψλ σο 

δεκηνπξγψλ θαη πξνζηάηηδσλ ησλ φλησλ (320d1) λνηάδνληαη γηα ηα δεκηνπξγήκαηά 

ηνπο, δελ ηα αθήλνπλ έξκαηα ηεο ηχρεο ηνπο θαη ησλ αληημννηήησλ ηεο δσήο. Απφ ηελ 

άιιε, ην δφγκα ηεο πξφζκημεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ήδε νη πξνζσθξαηηθνί επεζήκαλαλ 

γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ φλησλ (320d2-3, θσηηά θ.ιπ.), ε ηδέα ηεο εμαζθάιηζεο ηεο 

θπζηθήο ηζνξξνπίαο ησλ εηδψλ κέζσ νξζνινγηθήο δηακνίξαζεο ησλ θπζηθψλ ηνπο 

ηθαλνηήησλ (320d8-321b6).
358

 

  Ο Ζξάθιεηηνο εμνξίδεη ηνπο πνηεηέο θαη θέξεηαη ελαληίνλ ηεο πξφηεξεο απηνχ 

παξάδνζεο, ζε αληίζεζε κε ηνλ Πξσηαγφξα πνπ νηθεηνπνηείηαη ηε κπζνινγηθή 

πνηεηηθή παξάδνζε θαη ηελ ρξεζηκνπνηεί σο δηδαθηηθφ εξγαιείν. Απηή ε νξαηή 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξάδνζεο ζεκαηνδνηεί ηελ αιιαγή 

ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ηεο αιήζεηαο σο νληνινγηθήο έλλνηαο πνπ ζηελ 

πξνζσθξαηηθή παξάδνζε είρε κείδνλα ζεκαζία θαη ε δηαζηξέβισζή ηεο επηρεηξείηαη 

απφ ηνπο πνηεηέο, ζηελ θιαζηθή Αζήλα ράλεη ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο ζεκαηνδνηψληαο 

ηελ αιιαγή ηεο νπηηθήο πξνο ηελ παξάδνζε. Έηζη, κέζσ κηαο πξαγκαηηζηηθήο ζθνπηάο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επηιεθηηθά ψζηε λα εμππεξεηήζεη ηελ πξνψζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, πξάγκα πνπ βιέπνπκε λα ζπκβαίλεη ζηελ πξσηαγφξεηα 

πξαθηηθή. Μάιηζηα ε ηδηνπνίεζε θαη ε ρξήζε ηνπ θαηά ην δνθνχλ πξνζέδηδε έλα 

πνιηηηθφ πιενλέθηεκα σο πξνο ηελ άζθεζε θαη ηελ επηηπρία ηεο πεηζνχο. Ζ ρξήζε ηνπ 

κχζνπ απφ ηνλ Πξσηαγφξα, ζηνλ νκψλπκν πιαησληθφ δηάινγν, ππνζηεξίδεη ε 

Morgan, έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηε ζπζθφηηζε ησλ δπζρεξεηψλ πνπ αλαθχπηνπλ ζε 

κηα νξζνινγηθή ππεξάζπηζε ησλ ζεκειίσλ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ζηελ 

Αζήλα.
359

 Απηφ απνθαιχπηεη σο θίβδειε ηελ εξψηεζε γηα ηελ επηινγή κχζνπ ή 

ιφγνπ, εληάζζνληαο ηνλ κέγα ιφγν ζην πεδίν ηεο επίδεημεο, δειαδή ηεο ζνθηζηηθήο 

έθζεζεο ησλ δεμηνηήησλ ζην ξεηνξηθφ πεδίν.
360

 Ο Adkins έρεη ππνζηεξίμεη φηη 

νιφθιεξνο ν Μέγαο ιφγνο
361

 είλαη κηα captatio benevolentiae. Τπεξαζπίδεηαη δειαδή 
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ηελ πεπνίζεζε ησλ Αζελαίσλ. Γελ παξνπζηάδεη αηψληεο αιήζεηεο θαη αλζξσπνινγηθέο 

ζηαζεξέο. Άξα, δελ αληηθάζθεη κε ηνλ ζθεπηηθηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ 

αλαθαίλεηαη ζηνλ Θεαίηεην, φηη αγαζφ θαη δίθαην είλαη γηα θάζε πφιε, φζν θαηξφ απηφ 

πνπ απηή λνκίδεη.
362 Ο κχζνο, ελ ηέιεη, είλαη ε αληαλάθιαζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλαίλεζεο. Αληίζεηα ε Nussbaum ππνζηεξίδεη φηη ν κέγαο ιφγνο απέρεη καθξάλ απφ 

ζρεηηθηζκφ θαη ππνθεηκεληζκφ θαζψο απνηειεί παξνπζίαζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη 

ησλ αλζξψπηλσλ ζπλζεθψλ.
363

 

  Ζ ζεσξία ηεο παξαθκήο ή ν κχζνο ηεο ρξπζήο γεληάο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην 

εζηφδεην έπνο Ἔνβα ηαί Ἡιέναζ, απνηειεί ίζσο ηελ πξψηε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. Ο ππξήλαο απηήο ηεο ζεσξίαο αλαγλσξίδεηαη σο ε θζίλνπζα 

πνξεία ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο απφ κία ρξπζή γεληά, έθθξαζε αξρέγνλεο ηειεηφηεηαο, 

ζηελ εθθπιηζηηθή δηαδνρή ηεο απφ πέληε αθφινπζεο. ηελ πεζηκηζηηθή ζθηαγξάθεζε 

ηεο πνξείαο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ πνηεηηθφ ιφγν ηνπ Ζζηφδνπ, αληηηάζζεηαη ε εηθφλα 

κηαο εθιεμηκφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο. Ζ ζεσξία ηεο πξνφδνπ εκθαλίδεη ηνλ 

άλζξσπν εληφο κηαο ζπλερνχο βειηηνχκελεο θαηάζηαζεο. Απηή ηελ ζεσξία 

ππεξζεκαηίδεη θαη παξνπζηάδεη ν Πξσηαγφξαο ζηελ πξαγκαηεία ηνπ «Πενί ηῆξ ἐκ ἀνπή 

ηαηαζηάζεςξ» ζηελ νπνία ν άλζξσπνο εκθαλίδεηαη λα έρεη σο αθεηεξία ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ ηελ θχζε, έπεηηα λα εμέξρεηαη θαη λα πξνρσξά εληφο ελφο 

αλαπηπζζφκελνπ πνιηηηζκνχ.  

  Ζ ζέζε ηνπ Πξσηαγφξα καο γίλεηαη γλσζηή θαηά ην κάιινλ ή ην ήηηνλ αθξηβήο 

κέζσ ηνπ κχζνπ πνπ παξαηίζεηαη ζηνλ πιαησληθφ νκψλπκν δηάινγν
364

, θαζψο ε 

πξαγκαηεία ηνπ νθηζηή δελ καο έρεη ζσζεί. Ζ αλαθνξά ζηελ θσκσδία ηνπ 

Φεξεθξάηε (420 π.Υ) θαη ηαπηφρξνλα ε παξνπζία ησλ γησλ ηνπ Πεξηθιή πνπ πέζαλαλ 

ην 429 π.Υ απνηξέπεη ην λα ζπκπεξάλνπκε ηελ ηζηνξηθή πηζηφηεηα ηνπ δηαιφγνπ. 

Δληνχηνηο, δελ αλαηξείηαη κία έληηκε παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ ηνπ ηζηνξηθνχ 

Πξσηαγφξαο απφ ηνλ Πιάησλα. Ζ Morgan ππνζηεξίδεη φηη ν κχζνο είλαη απζεληηθά 

πξσηαγφξεηνο, φρη πιαησληθή θαηαζθεπή θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο 

ζνθηζηηθήο επηδεηθηηθήο πξαθηηθήο. Δπίζεο ηίζεηαη ππέξ ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ, 

θαζψο ε αθξηβήο απνηχπσζε ησλ ιφγσλ ηνπ Πξσηαγφξα επηηξέπεη κηα πην αζθαιή 

θαη δξηκεία πιαησληθή θξηηηθή. H ίδηα πξαθηηθή αθνινπζείηαη θαη ζην Θεαίηεην, φπνπ 

βάιιεηαη ν πξσηαγφξεηνο   ζρεηηθηζκφο.
365

 Ο Banuwold ζεσξεί ηνλ κχζν σο απζεληηθφ 

ζηεξίδνληαο ηελ απζεληηθφηεηά ηνπ ζε ηξία ζηνηρεία: 

  α) Ο κχζνο ηνπ Πξσηαγφξα ελέρεη κία επηθξηηέα ηπραηφηεηα θαη εκπεηξηθφηεηα, 

θαζψο επίζεο δελ ζπλάδεη νχηε πθνινγηθά νχηε ιφγσ ηεο ελαιιαγήο ηνπ κε ην ιφγν 

κε πιαησληθνχο κχζνπο ζε άιινπο δηαιφγνπο, απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο λα 
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αληαπνθξίλεηαη ζηελ αθεγεκαηηθή κεζνδνινγία σο κνξθή θαη σο πεξηερφκελν ζηνλ 

ηζηνξηθφ Πξσηαγφξα.
366

 

 β) Σν φηη ν κχζνο δελ απαληά ζηελ έληαζε/εξψηεζε ηνπ σθξάηε πεξί ηνπ δηδαθηνχ 

ηεο αξεηήο, απιψο επηβεβαηψλεη κε αθεγεκαηηθφ ηξφπν ηελ νξζφηεηα ησλ Αζελαίσλ 

ζηελ επηινγή ηνπο λα κεηέρνπλ φινη ζηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο, ελ νιίγνηο απηή ε 

αζπκθσλία εξψηεζεο – απάληεζεο απνθαιχπηεη ηελ πιαησληθή πξνζπάζεηα έληαμεο 

ζην δηάινγν ελφο πξνυπάξρνληα κχζνπ θαη ελ ηέιεη ηελ αδπλακία ηεο ελζσκάησζεο 

ηνπ σο ζθηρηνδεκέλν λνεκαηηθφ πεξηερφκελν κε ην ππφινηπν κέξνο ηνπ δηαιφγνπ.  

  γ) Ζ κε επηηπρεκέλε, ή έζησ νκαιή, ζπλαξκνγή ηνπ κχζνπ ζηε ξνή ηνπ δηαιφγνπ 

αλαγλσξίδεηαη θαη ζε έλα αθφκε ζεκείν. Ζ εηζαγσγή ηεο νζηφηεηαο
367

 σο αλάινγε θαη 

ηζφηηκε αξεηή ηεο ζσθξνζχλεο/αηδνχο θαη ηεο δηθαηνζχλεο/δίθεο, δελ απαληάηαη ζηα 

δψξα ηνπ Γία. Ζ νζηφηεηα πνπ σο αξεηή δειψλεη ηε ζρέζε κε ην ζείν ζην κχζν 

βξίζθεηαη ζην ηερληθφ επίπεδν, θαζψο ηφηε νη άλζξσπνη αλέγεηξαλ λανχο, εθθίλεζε 

ηεο ζξεζθείαο. Με άιια ιφγηα, δελ βξίζθνληαη ζην ίδην ρξνληθφ θαη αμηαθφ 

επίπεδν.
368

 

  Ζ ρξήζε ηνπ κχζνπ απνηειεί ηε κφλε βάζε γηα ηε δφκεζε ηεο πξσηαγφξεηαο 

επηρεηξεκαηνινγίαο. Σν αθεηήξην ζεκείν ηίζεηαη ζε κηα θνηλσληθή πεπνίζεζε (δφμα) 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο αξεηήο, θαη φρη ζε έλα απνδεδεηγκέλν γεγνλφο. Ζ 

κπζνινγηθή αθήγεζε ησλ απαξρψλ ηεο θνηλσλίαο αλαδεηθλχεη φηη απηή ε πεπνίζεζε 

(«ηαί Ἀεδκαῖμζ μὕηςξ ἡ β ο ὑ κ η α ἰ»369
) ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θνηλσληθήο δνκήο 

θαη φρη κηα πξνηαζηαθή ινγηθή, ε νπνία ζα εδξαδφηαλ ζε αιεζηλά γεγνλφηα ησλ 

νπνίσλ ε πξφζβαζε δελ είλαη δπλαηή. Γίλεηαη, ζπλεπψο, εκθαλέο γηαηί ν ηζρπξηζκφο 

ηνπ λα εκθαλίδεηαη θαλείο δίθαηνο ηνλ νπνίν πξνηξέπνπλ νη νηθείνη θάπνηνλ πνπ δελ 

είλαη, απνηειεί αλαγθαηφηεηα. Ο κχζνο δειαδή ηνπ Πξσηαγφξα εθθηλεί θαη 

ηεθκεξηψλεη ηη πηζηεχνπλ νη Αζελαίνη, φρη ηη ζπκβαίλεη πξαγκαηηθά, επηβεβαηψλνληαο 

ηνλ γλσζηνινγηθφ ζρεηηθηζκφ φηη ηα πξάγκαηα είλαη γηα ηνλ θαζέλα φπσο πηζηεχεη φηη 

είλαη ζην ζπιινγηθφ πιένλ ππνθείκελν
370

 

 Ο πξσηαγφξεηνο κχζνο παξνπζηάδεη ηνπο αλζξψπνπο ζηελ πξσηφγνλε θαηάζηαζε 

ηνπο κε έκθπηεο ηθαλφηεηεο (ηήκ ἔκηεπκμκ ζμθίακ 
371

) ηηο νπνίεο ζπλπθαίλεη ν 

Πξνκεζέαο θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπο. Οη ηθαλφηεηεο απηέο ηνπο παξείραλ ηε 

δπλαηφηεηα ζίηηζεο, ζηέγαζεο θαη ελδπκαζίαο. Δληνχηνηο νη άλζξσπνη ήηαλ αθφκα 

δηαζθνξπηζκέλνη θαη θαζψο ππνιείπνληαλ ζσκαηηθήο ξψκεο απφ ηα άγξηα ζεξία 

γίλνληαλ εχθνια βνξά ηνπο. Ζ ζπγθξφηεζε ηνπο ζε νκάδεο σο ην κφλν αλαγθαίν βήκα 

γηα ηελ ζσηεξία ηνπο θαη ηελ άκπλα ηνπο απνηπγράλεη θαζψο ζηεξνχληαλ ηεο 

πνιηηηθήο ηέρλεο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ν έλαο λα αδηθεί ηνλ άιιν θαη ηειηθψο ηελ 

δηάζπαζε ηνπο. Ο Γίαο θνβνχκελνο ηελ εμάιεηςε ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο, ζηέιλεη ηνλ 

                                                           
366

 Manuwald,Berud, op.cit.,p. 166 
367

 «ἀθθὰ δζηαζμζφκδ ηαὶ ζςθνμζφκδ ηαὶ ηὸ ὅζζμκ εἶκαζ, ηαὶ ζοθθήαδδκ ἓκ αὐηὸ πνμζαβμνεφς εἶκαζ 

ἀκδνὸξ ἀνεηήκ»(Αθθά δ δζηαζμζφκδ ηαζ δ ζςθνμζφκδ ηαζ δ μζζυηδηα-πμο υθα ιαγί ιε έκα υκμια ηα θές 

ανεηή ημο ακενχπμο),Πιάησλ, Πνςηαβυναο,φ.π.,325a1-3 
368

 Manuwald,Berud, op.cit.,p. 168 
369

Πιάησλ, Πνςηαβυναο,φ.π.,328c5 
370

 Morgan,Kathryn, op.cit.,p.. 154 
371

 Πιάησλ, Πνςηαβυναξ,φ.π.,321c10-d1 



71 
 

αγγειηαθφξν Δξκή λα εκθπζήζεη δχν ζεκειηαθά εζηθά ζπλαηζζήκαηα ηελ αηδψ θαη 

ηελ δίθε.
372

 Δλ αληηζέζεη κε ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ ηερλψλ ζηηο εζηθέο αξεηέο δπλάκεη 

έρνπλ κεηνρή θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηψζνπλ φινη νη άλζξσπνη. Σν φηη δελ 

απνηεινχζαλ κέξνο ηεο πξσηαξρηθήο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ απνηέιεζε ηξνρνπέδε ζην 

λα εμαζθαιίζεη ηελ θαζνιηθφηεηα ηνπο ν Γίαο, γη‘ απηφ φπνηνο δελ ζα κπνξνχζε λα 

ηηο απνθηήζεη ζα ήηαλ αλαγθαίν λ απνθφπηεηαη κε ζάλαην απφ ηελ θνηλσλία, θαζψο ζα 

επέθεξε δεκία. 

 Απνκπζνπνηψληαο ηελ δηήγεζε ηνπ Πξσηαγφξα αλαθχπηεη αξρηθά ην εξψηεκα  

θαζψο κνηάδεη αληηθαηηθή ε παξνπζία ησλ ζεψλ ζην κχζν κε ηελ ελαξθηήξηα θξάζε 

ηνπ πξσηαγφξεηνπ ζπγγξάκκαηνο «Πενί εεχκ» πνπ καο εηζάγεη ζηνλ αγλσζηηθηζκφ 

ηνπ. «Πενί ης ιεκ εεςκ μοη έπς εζδέκαζ, μοε‘ ςξ εζζίκ μοε‘ ςξ μοη εζζίκ μοε‘ μπμίμζ 

ηζκεξ ζδέακ· πμθθά βαν ηα ηςθφμκηα εζδέκαζ δ η‘ αδδθυηδξ ηαζ αναπφξ ςκ μ αίμξ ημο 

ακενχπμο»
373

. Ζ παξνπζία ησλ ζεψλ πξέπεη λα εθιεθζεί είηε ζηα θαινινγηθά 

ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο, αθνχ ν ζνθηζηήο επηιέγεη ην κχζν κε γλψκνλα ηελ ηέξςηλ 

«δμηεῖ ημίκοκ ιμζ, ἔθδ, πανζέζηενμκ εἶκαζ ιῦεμκ ὑιῖκ θέβεζκ»
374

, είηε αλαγλσξίδεη ηνλ 

θνηλσληθφ ξφιν ηεο ζξεζθείαο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο πξνο ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ εζηθνπνιηηηθψλ ζθνπψλ ηνπ.
375

ηελ ήδε ππάξρνπζα ζξεζθεία ν Αβδεξίηεο 

εγγξάθεη έλαλ δηαθσηηζκφ, ν νπνίνο δελ αθνξά θαζ' εαπηήλ ηελ ζξεζθεία αιιά ζηελ 

πξνψζεζε κέζσ απηήο ησλ θνηλσληθψλ αξεηψλ ησλ νπνίσλ είλαη ππέξκαρνο. Ίζσο ν 

Πξσηαγφξαο λα αληηιακβάλεηαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ηεο ζξεζθείαο/ησλ 

ζεψλ ζην θνηλσληθφ ζψκα σο θαληαζηαθά παξαδείγκαηα πνπ ζπλέρνπλ ηνλ θνηλσληθφ 

ηζηφ κέζσ ηεο πξνψζεζεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξεηατθνχ θψδηθα. Σνλ 

ζνθηζηή δελ ηνλ ελδηαθέξεη ην ζείν θαζεαπηφ αιιά ε ελέξγεηα ηεο αλζξψπηλεο 

πξάμεο πξνο απηνχο, δειαδή ε νζηφηεηα. Οη ζενί γίλνληαη ε ηδεαηή αληαλάθιαζε ησλ 

θνηλσληθψλ κνξθψλ θαη ζρέζεσλ ηεο πφιεο.
376

 Με ληηζετθνχο φξνπο, ν Πξσηαγφξαο 

απνηειεί θαη' εμνρήλ παξάδεηγκα «αμφθδζδξ βζα δφκαιδ»
377

, αθνχ 

επαλαλνεκαηνδνηεί ήδε ππάξρνληα κέζα, πξνζδίδνληάο ηνπο δηαθνξεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Τπάξρεη, επίζεο, ε άπνςε φηη ν Πξσηαγφξαο δελ ήηαλ άζενο, παξά 

ηελ δηαδεδνκέλε άπνςε πνπ ππήξρε ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα σο εξκελεπηηθφο 

απφερνο ηεο θξάζεο ηνπ ζην πεξί ζεψλ. Ο πξσηαγφξεηνο αγλσζηηθηζκφο δηαλνίγεη 

ηνλ ρψξν κηαο αλζξσπνθεληξηθήο ζξεζθείαο πνπ έρεη πξφζβαζε ζηε γλψζε φρη ησλ 

ζεψλ θαζεαπηψλ, αιιά ησλ αγαζψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο αλζξψπνπο. Απηή ηελ 

άπνςε, επεξεαζκέλνο απφ κεηαρξηζηηαληθέο ζενινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο νπνίεο ν 

Θεφο αλαγλσξίδεηαη θαη γλσξίδεηαη κφλν κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, θνκίδεη ν W. 
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Jaeger.
378

 

   Απφ ηελ πξσηαγφξεηα κπζηθή αθήγεζε, ζπγθξηηηθά κε ζην πεξίθεκν ζηάζηκν ηεο 

Αληηγφλεο, απνπζηάδεη ε δηθπήο ηδηφηεηα ηεο πξνφδνπ. ηελ Αληηγφλε, ε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο ζπλπθαίλεηαη κέζσ ηεο ιέμεο δεηλφο κε ηελ χβξε 

πνπ ειινρεχεη θάζε ζηηγκή απηήο ηεο εμέιημεο. Ο κχζνο ηνπ Πξσηαγφξα δηαπλέεηαη 

απφ έλα άθξαην νπηηκηζκφ. Παξαηεξνχκε εκθαλείο, επηπιένλ, δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ 

κχζνπ απφ ηελ αηζρχιεηα θαη εζηφδεηα εθδνρή ηνπ. Ζ ζχγθξνπζε θαη ε ζθαηή ηηκσξία 

ηνπ Πξνκεζέα απφ ηνλ Γία, κεηά ηελ θινπή ηεο θσηηάο απνπζηάδεη, εμαιείθνληαο ην 

έξεβνο απφ ηνλ πξσηαγφξεην κχζν, ελδπλακψλνληαο ηελ νπηηκηζηηθή νπηηθή ηνπ. Οη 

ακθηζεκίεο ησλ δψξσλ, π.ρ. θσηηά ζηελ αηζρχιεηα ηξαγσδία ή ε ζηέξεζε ηεο γλψζεο 

ηεο εκέξαο ηνπ ζαλάηνπ ζην εζηφδεην έπνο, αλαηέκλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη 

κνλνκεξψο εμαγληζκέλεο εληφο ηεο ηδέαο ηεο πξνφδνπ. Πηζαλφλ, απηφ λα απνηειεί 

εζθεκκέλε παξνπζίαζε ηνπ Πιάησλα θαζψο ην ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ ζπγγξάθεηαη ν 

δηάινγνο, ππνζθάπηεη ηνλ πξσηαγφξεην νπηηκηζκφ κεηαηίζνληάο ηνλ ζηελ ηξαγηθή 

εηξσλεία, θαζψο ν πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο θαη ηα δεηλά ηνπ επηθπξψλνπλ ηελ 

ζνθφθιεην νπηηθή.
379

κσο ε θαηαιεθηηθή πξφηαζε ηνπ κχζνπ κε ηελ ηηκσξία 

κεηξηάδεη ηελ νπηηκηζηηθή νπηηθή ηεο αλζξψπηλεο δπλαηφηεηαο πξνφδνπ, 

ακβιχλνληαο ηε δηάζηαζε κχζνπ (νπηνπηθφ) κε ην πξαγκαηηθφ/ηζηνξηθφ.
380

 

  Μέζσ ηεο κπζηθήο αθήγεζεο κπνξνχκε λα απνθξπζηαιιψζνπκε ηελ αληίιεςε ηνπ ε 

νπνία αληηζηνηρεί ζηελ ζεψξεζε ηεο θχζεο σο αλεπαξθή θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

λφκνπ σο έθθξαζε ησλ εζηθνπνιηηηθψλ αξεηψλ θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

ζχλαςε θνηλσληθψλ δεζκψλ κε δηάξθεηα.
381

Ζ κεξηθφηεηα ζηε δηαλνκή ησλ 
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 Ο φξνο «θφζζξ» απέδηδε, ζχκθσλα κε ηελ ρξήζε απφ ηνπο Ίσλεο θπζηνθξάηεο, ηελ πιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ θχζηο δήισλε επηπιένλ ηελ γελεαινγηθή θαηαγσγή ελφο αηφκνπ, θαζψο αθνξνχζε 

ζηα πιηθνθνηλσληθά πιενλεθηήκαηα ή κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία ήηαλ ζπλαξηνχκελα ηεο γέλλεζεο θαη 

ηεο αλαηξνθήο ηνπ (Πξβι. Adkins, A.W.H., Ηεζηέξ αλίεξ ηαζ πμθζηζηή ζοιπενζθμνά ζηδκ Ανπαία 

Δθθάδα, φ.π., ζ. 212.)ηε ζπλέρεηα ν φξνο απνθηά ηελ ζεκαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξάγκαηνο 

απηφ θαζεαπηφ, δηαθξίλνληαο ηα απφ ηα επίθηεηα ή θνηλσληθά δνκνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Παξά 

ηε ζηαηηθή ρξνηά πνπ θαίλεηαη λα απνδίδεη ε ιέμε, ε θνηλή ξίδα κε ην ξήκα «θχνκαη» (αλαπηχζζνκαη) 

δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε φηη ν φξνο ελέρεη κία δπλακηθή. Απηφ εθθξάδεη ν Αξηζηνηέιεο ζηελ 

πξαγκαηεία ηνπ Μεηά ηα Φπζηθά κε ηα εμήο: «Απφ φζα έρνπλ ιερζεί ινηπφλ θχζηο κε ηελ πξσηαξρηθή 

θαη απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ είλαη ε νπζία ησλ πξαγκάησλ ηα νπνία κέζα ηνπο θαη εμ απηψλ έρνπλ 

θάπνηα αξρή θίλεζεο» Kerferd, G.B, υ.π.,, ζ. 173. Γηα λα κπνξέζνπκε λα δηαπγάζνπκε πεξαηηέξσ ηελ 

έλλνηα πξέπεη λα ηελ αληηπαξαβάιινπκε κε εθείλε ηνπ λφκνπ. Οη δχν έλλνηεο απνζρίζηεθαλ ηελ 

πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε θαη ζεσξνχληαλ αιιειναπνθιεηφκελεο, δειαδή φηη ππήξρε θαη ίζρπε θχζεη 

δελ κπνξνχζε λα ππάξμεη λφκσ θαη αληίζηξνθα. Ο φξνο «λφκνο» απέδηδε, ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

θαζψο ε παξαδνζηαθή ρξήζε ηνπ φξνπ ελέρεη πνιιέο ζεκαζηνινγηθέο απνδφζεηο, ηελ ζχκβαζε πνπ 

ζεζπίδεηαη, επηβάιιεηαη θαηά ζπλζήθε θαη παγηψλεηαη σο θαλνληζηηθή αξρή ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. Σν ξήκα «λνκίδσ», ην «λνκίδεηαη», νκφξξηδν κε ηε ιέμε «λφκν» ζεκαίλεη ην 

«απνδεθηφ νξζφ» θαη καο εηζάγεη ζην γεγνλφο φηη ν λφκνο, κνινλφηη απνθηά πιένλ γξαπηή κνξθή, 

επεηδή ζπληάζζεηαη κε ςήθηζκα, απνηειεί ακάιγακα κε ην εζηκηθφ δίθαην, αθελφο λα είλαη εμαξρήο 

απνδεθηφο θαη αθεηέξνπ λα αληιεί θχξνο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νθηζηέο ηζρπξίδνληαη φηη νη 

ηζρχνληεο θαλφλεο δηθαίνπ θαη εζηθήο βαζίδνληαη ζηε ζχκβαζε, δελ ηζρχνπλ δειαδή θχζεη, αιιά 



73 
 

δεμηνηήησλ ηνπ Πξνκεζέα ζπγθξηλφκελε κε ηελ νηθνπκεληθφηεηα σο αλαγθαηφηεηα 

ζην επίπεδν ηνπ Γία θάλεη εκθαλή ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε θαηνρή 

δεμηνηήησλ ηερληθήο θχζεσο πεξαηψλεη ηε ζπκβίσζε ησλ αηφκσλ κφλν ζηα πιαίζηα 

κηθξψλ νκάδσλ. Ζ ππέξβαζε απηήο ηεο νξηνζέηεζεο δελ είλαη δπλαηή ειιείςεη ησλ 

επίθηεησλ αξεηψλ ηεο αηδνχο θαη ηεο δίθεο. Δπνκέλσο, νη θπζηθνί δεζκνί ζπλχπαξμεο 

ησλ αηφκσλ εμαληινχληαη ζηελ δεκηνπξγία πεξηνξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, νη 

νπνίεο φπσο δίδεηαη θαη ζηε κπζηθή αθήγεζε παξακέλνπλ εθηεζεηκέλεο ζηνπο 

θπζηθνχο θηλδχλνπο. Αλ ε δηαλνκή ησλ πνιηηηθψλ αξεηψλ γηλφηαλ θαη' αλαινγία ησλ 

ηερληθψλ, ε ζχζηαζε ηεο πφιεο ζα γηλφηαλ αδχλαηε αθνχ νη άλζξσπνη ζα επηηίζελην ν 

έλαο ζηνλ άιιν. Ζ κεηνρή, επνκέλσο, ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ ζηηο αξεηέο απηέο 

απνηειεί πξνυπφζεζε ζχζηαζεο ηεο πφιεο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ην γεγνλφο 

κεηάβαζεο απφ ηελ θνηλσληθή δνκή ηνπ νίθνπ ζε εθείλε ηεο πφιεο θαηά ηνλ 7ν θαη 6ν 

αηψλα, φμπλε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα απηνπεξηνξηζκφ φπσο καξηπξνχλ ηα απνθζέγκαηα 

ησλ ζνθψλ πνπ πξνηξέπνπλ ζπλερψο ζηε κεηξηνπάζεηα.
382

 πσο ζεκεηψλεη ν 

Καιιηθιήο ζηνλ πιαησληθφ Γνξγία, ε ζσθξνζχλε πνπ εθθηλεί απφ ηελ αηδψ θαη ηε 

δίθε εμεκεξψλεη ην άηνκν κνξθνπνηψληαο ην ζε πνιίηε.
383

  

Ζ δηθαηνζχλε θαη νη λφκνη δελ επηθπξψλνληαη άπαμ δηαπαληφο απφ ζετθέο δπλάκεηο, 

αιιά ηα πνιηηηθά ππνθείκελα έρνπλ πιένλ ζπλείδεζε φηη κπνξνχλ λα ηνπο 

απνζπξξάθνπλ θαη λα ηνπο αλαζπληάζζνπλ γηα ην γεληθφ θαιφ. Ζ παξαβίαζε ηνπο 

φκσο απνξξίπηεηαη απφ ηνλ Πξσηαγφξα σο δεκηνγφλα. 

  Ο αληίζεηνο πφινο ηεο θνηλσληθήο δσήο είλαη ε θαηάζηαζε πνιέκνπ, φπσο 

επηθξαηνχζε ζην πξνπνιηηηθφ ζηάδην ηεο αλζξψπηλεο εμειηθηηθήο πνξείαο Ζ θξάζε 

«η κ ι  δοκάιεκμκ α δμ ξ ηα  δίηδξ ιεηέπεζκ ηηείκεζκ ξ κυζμκ πυθεςξ» 
384

 απερεί 

αλαθνξά ζην ράιθηλν γέλνο ηνπ Ζζηφδνπ, ην νπνίν, ειιείςεη ηεο αηδνχο θαη ηεο 

δίθεο, εκβπζίδνληαλ ζηνλ πφιεκν σο ηξφπν δσήο.
385

Καζψο ηα ζεκέιηα ηεο 

θνηλσληθνπνιηηηθήο δσήο (αηδψο θαη δίθε) αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο, 

γίλεηαη αληηιεπηφο ν ζεκαίλνληαο ξφινο αλζξψπσλ ζαλ ηνλ Πξσηαγφξα πνπ ζρεδφλ 

εμηζψλνληαη κε ηνλ Γία σο πξνο ην θνκκάηη ηεο επεξγεζίαο πνπ απνηεινχλ. Ο Γίαο 

απνηειεί ηελ αξρεηππηθή κνξθή ηνπ ζνθηζηή
386

.Ζ ελεξγνπνίεζε θαη επαχμεζε ησλ 

πνιηηηθψλ αξεηψλ ηζνδπλακεί ζηελ αμία κε ηε γελλαηνδσξία ηνπ ίδηνπ ηνπ Γία, θαζψο 

ε απνπζία ηνπο κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν νδεγεί ζηε δηάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζψκαηνο. Ο Πξσηαγφξαο ελζσκαηψλεη ηηο δχν κπζηθέο κνξθέο ζην πξφζσπφ ηνπ. 

Απφ ηελ κία, εκθαλίδεηαη σο λένο Πξνκεζέαο πνπ θνκίδεη, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ, ηελ ππεξνρή ηεο πνιηηηθήο ηέρλεο, ηεο πεηζνχο, θαη απφ ηελ άιιε, σο λένο Γίαο 

πνπ δηακνξθψλεη ελάξεηνπο πνιίηεο, ελεξγνπνηψληαο θαη επαπμάλνληαο ηηο αξεηέο 

                                                                                                                                                                      
ζέζεη/λφκσ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα θάπνηνη λα ηαρζνχλ ππέξ ηεο νξζφηεηαο ηεο θχζεο, θαζψο ε θχζηο 

αλαγλσξίδεηαη σο πεγή αμηψλ, νπφηε ε ίδηα είλαη θαλνληζηηθή, ελψ άιινη έιαβαλ ζέζε ππεξάζπηζεο 

ησλ εζηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκβάζεσλ, δειαδή ησλ λφκσλ, σο θξίζηκεο γηα ηελ αλζξψπηλε επεκεξία 
382

 Πξ.βι. North,Helen, op.cit., p. 19. 
383

Πιάησλ, Γμνβίαξ, Εήηξνο, Θεζζαινλίθε 2008,492a-b 
384

«υπμζμξ είκαζ ακίηακμξ κα ηναηήζεζ ημ ιενίδζμ ημο ζηδκ αζδχ ηαζ ηδκ δζηαζμζφκδ, κα ημκ ζημηχκμοκ 

βζαηί είκαζ πακμφηθα ηδξ πμθζηείαξ» ,Πιάησλ, Πνςηαβυναξ,φ.π.,322d5-6 
385

 Saxonhouse, Arlene W., Free Speech and Democracy in Ancient Athens, Cambridge, 2006,p.72 
386

 Cole, Thomas A., op.cit., p. 31 
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αηδψ θαη δηθαηνζχλε. Ζ ξεηνξηθή, ε ηέρλε ηεο πεηζνχο απνηειεί πξνκεζετθφ 

γλψξηζκα, ε ππέξβαζή ηνπ φκσο ζε εθείλνπ ηνπ Γηφο πνπ εκθηινρσξεί ε πνιηηηθή 

αξεηή, ζηηιβψλεη ηνλ πξσηαγφξεην ζηνραζκφ κεηνπζηψλνληάο ηνλ ζε θηινζνθηθφ, 

απνζπψληαο απφ ηα επίπεδα ηνπ ξήηνξα ή ηνπ ζνθηζηή κε ηελ αξλεηηθή έλλνηα πνπ 

επέλδπζε ζηνλ φξν ν Πιάησλαο.
387

 

  ηε δεχηεξε έλζηαζε ηνπ σθξάηε ν Πξσηαγφξαο ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εμήγεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απνηπρίαο ησλ αγαζψλ αλδξψλ λα κεηαδψζνπλ ηελ αξεηή ζηα 

παηδηά ηνπο, έλα παξάδεηγκα απφ ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε. Αληηθαζηζηψληαο ηελ 

πνιηηηθή αξεηή κε ηε γλψζε ηνπ απινχ, σο παξάδεηγκα, νδεγείηαη ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε αληζφηεηα ησλ θπζηθψλ δπλαηνηήησλ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηε κεηάδνζε 

νπνηαζδήπνηε ηθαλφηεηαο «Ο ιαζ ιέκ μ , θθά ημο ηοπεκ  μξ   θ   ζ ηά η   

ξ βεκυιεκμξ ε ξ α θδζζκ, μ ημξ κ θθυβζιμξ δ λήεδ, ημο δέ θοήξ ηθεήξ»
388

. Ζ 

θπζηθή θιίζε εληνχηνηο δελ επαξθεί θαζψο φπσο ην δηαηχπσλε «[…]ιδδέκ ηέπκδκ 

άκεο ιεθέηδξ ιήηε ιεθέηδκ άκεο ηέπκδξ»
389

Γίπια ζηελ αξρατθή θιαζηθή άπνςε ε 

νπνία αλαγλσξίδεη ηελ κείδνλα ζεκαζία ηεο θπζηθήο ηθαλφηεηαο ν Πξσηαγφξαο 

παξαζέηεη ηελ δηαπαηδαγψγεζε πνπ απφ ηελ κία αληαλαθιά ηελ αηζηφδνμε πιένλ 

νπηηθή ηνπ αξραηνειιεληθνχ ζνθηζηηθνχ δηαθσηηζκνχ θαη απφ ηελ άιιε απνηειεί 

πξνπχξγην πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ζνθηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, δειαδή ην επάγγεικα ησλ 

νθηζηψλ σο δηδαζθάισλ.  

  Ζ πξαγκάησζε ηεο δπλαηφηεηαο εθδήισζεο ηεο αξεηήο έγθεηηαη θαηά ηελ 

πξσηαγφξεηα πεπνίζεζε ζηελ δηαπαηδαγψγεζε ηνπ πνιίηε. Αξεηή ζηελ νκεξηθή 

επνρή νξηδφηαλ σο ε αξηζηεία ζε έλα είδνο.
390

 Έηζη, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν 

Πξσηαγφξαο σο παηδαγσγφο ζπλεπηθνπξεί ζηελ επηηπρία ηεο ηειείσζεο ησλ αξεηψλ 

ηεο αηδνχο θαη ηεο δίθεο ζην άηνκν, θαζψο θαη ηεο πνιηηηθήο ηέρλεο, ηεο επβνπιίαο. 

Ο Πξσηαγφξαο νδεγνχζε ηα άηνκα ζηελ ηειείσζε ηεο αξεηήο ηνπ λα είζαη πνιίηεο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε κε ηελ νκεξηθή πεξίνδν έγθεηηαη θπζηθά ζηελ θνηλσληθή δνκή
391

. 

ηνλ νίθν νη ζέζεηο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο άξα θαη ηα πεδία αξηζηείαο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε απηέο. Αληίζεηα, ζηε δεκνθξαηία δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε 

πνιππξαγκνζχλεο θαη ε δπλαηφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα κεηαηφπηζεο ησλ θνηλσληθψλ 

ζέζεσλ. 

  Σα ζηάδηα δηακφξθσζεο ηνπ αηφκνπ ,ή ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχγρξνλν φξν, 

ππνθεηκελνπνίεζεο ηνπ, θαηά ηνλ Πξσηαγφξα είλαη ηα αθφινπζα: Αξρηθψο, νη γνλείο 

θαη ν νηθνγελεηαθφο πεξίγπξνο θαζνδεγνχλ ην παηδί ζηελ απφθηεζε θξηηηθήο 

ηθαλφηεηαο ζηελ επηινγή ηνπ αγαζνχ έλαληη ηνπ θαθνχ
392

Έπεηηα, κέζσ ηεο 

                                                           
387

 Lampert, Laurence, op.cit.,p. 68 
388

 «Η βκχιδ ιμο είκαζ υηζ υπζ-αθθά εηείκμο πμο μ βζυξ έηοπε κα βεκκδεεί πζμ πνμζηζζιέκμξ βζα αοθδηήξ, 

εα λεπχνζγε ηαζ εα απμηημφζε θήιδ•ηπ παζδί υιςξ εηείκμο πμο ημ αδίηδζε δ θφζδ, εα ήηακ ζηδκ 

αθάκεζα»,Πιάησλ, Πνςηαβυναξ,φ.π.,327b9-c2 
389

«δ ηέπκδ πςνίξ ηδκ άζηδζδ είκαζ έκα ηίπμηα, υπςξ ηζ δ άζηδζδ πςνίξ ηδκ ηέπκδ.»,Η ανπαία 

μθζζηζηή,φ.π., ζ. 114 
390

 MacIntyre, Alasdair, After Virtue, A study in Moral Theory, USA, 2007,p.122 
391

  Op.cit.,p.138 
392

«ἐη παίδςκ ζιζηνῶκ ἀνλάιεκμζ, ιέπνζ μὗπεν ἂκ γῶζζ, ηαὶ δζδάζημοζζ ηαὶ κμοεεημῦζζκ. ἐπεζδὰκ 

εᾶηημκ ζοκζῇ ηζξ ηὰ θεβυιεκα, ηαὶ ηνμθὸξ ηαὶ ιήηδν ηαὶ παζδαβςβὸξ ηαὶ αὐηὸξ ὁ παηὴν πενὶ ημφημο 



75 
 

δηδαζθαιίαο ησλ πνηεηψλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ ηνπ Οκήξνπ, θαη κέζσ ηεο κηκήζεσο 

ησλ πξνηχπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ, ηα άηνκα επηδηψθνπλ θαη ειπίδνπλ ζην λα ηνπο 

κνηάζνπλ.
393

 Ο θηζαξηζηήο δηδάζθεη κνπζηθή ψζηε λα απνθηεζεί επξπζκία θαη 

επαξκνζηία.
394

Δλψ ν παηδνηξηβεο δηαπιάζεη, κέζσ εθγχκλαζεο, ην θνξκί, θάλνληαο 

ην δπλαηφηεξν, ψζηε λα  εληζρπζεί ην ζζέλνο ηνπ αηφκνπ.
395

 Σειηθψο σο ελήιηθεο ε 

πφιε εγγξάθεη ζηελ θνηλσληθνπνιηηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ηνπο λφκνπο πνπ έρεη 

ζεζπίζεη
396

. θνπφο ζπλεπψο, ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο δελ είλαη άιινο απφ ηε 

δηακφξθσζε ηνπ αηφκνπ σο πνιίηε, δειαδή σο ην θχηηαξν ηεο δεκφζηαο δσήο ηεο 

πφιεο. Αληίζεηα απφ ηνλ Ζξάθιεηην πνπ απνξξίπηεη ην θνηλσληθφ ζψκα σο 

θαηάιιειν γηα ηελ δηαπαηδαγψγεζε δηακφξθσζεο ηνπ ελάξεηνπ αηφκνπ φπσο 

απνθαιχπηεη ελαξγψο ην αθφινπζν απφζπαζκα « λζμκ θεζίμζξ αδδυκ πάβλαζεαζ 

παζζ ηαί ημ ξ κήαμζξ ηήκ πυθζκ ηαηαθζπεζκ, μ ηζκεξ νιυδςνμκ κδνα ςοηςκ 

κήζζημκ λέααθμκ θάκηεξ. ιέςκ ιδδέ ε ξ κήζζημξ ζης, ε  δέ ιή, θθδ ηέ ηαί ιεη‘ 

                                                                                                                                                                      
δζαιάπμκηαζ, ὅπςξ ὡξ αέθηζζημξ ἔζηαζ ὁ παῖξ, παν᾽ ἕηαζημκ ηαὶ ἔνβμκ ηαὶ θυβμκ δζδάζημκηεξ ηαὶ 

ἐκδεζηκφιεκμζ ὅηζ ηὸ ιὲκ δίηαζμκ, ηὸ δὲ ἄδζημκ, ηαὶ ηυδε ιὲκ ηαθυκ, ηυδε δὲ αἰζπνυκ, ηαὶ ηυδε ιὲκ ὅζζμκ, 

ηυδε δὲ ἀκυζζμκ, ηαὶ ηὰ ιὲκ πμίεζ, ηὰ δὲ ιὴ πμίεζ» (Ανπίγμοκ απυ ηυηε πμο ηα παζδζά ημοξ είκαζ ιζηνά ηαζ 

,υζμ αοημί ανίζημκηαζ ζηδ γςή, ηα δζδάζημοκ ηαζ ηα ζοιαμοθεφμοκ. Απυ ηδ ζηζβιή ηζυθαξ πμο ημ παζδί 

ηαηαθαααίκεζ ηί ημο θέκε, ηαζ δ παναιάκα ηαζ δ ιδηένα ηαζ μ παζδαβςβυξ, αηυια ηαζ μ παηέναξ, 

παζπίγμοκ βζα ημφημ: ιε πζμ ηνυπμ ημ παζδί εα βίκεζ αρεβάδζαζημ• έηζζ, πάκς ζε ηάεε πνάλδ ηαζ θυβμ ημ 

δζδάζημοκ ηαζ ημο ελδβμφκ υηζ ημ έκα είκαζ δίηαζμ, ημ άθμ άδζημ, ημ έκα ςναίμ, ημ άθθμ άζπδιμ, ημ έκα 

υζζμ, ημ άθθμ ακυζζμ-ηαζ ηα πνχηα κα ηα ηάκεζξ, ηα δεφηενα κα ιδκ ηα ηάκεζξ),Πιάησλ, 

Πνςηαβυναξ,φ.π.,325c6-d5 
393

 «μἱ δὲ δζδάζηαθμζ ημφηςκ ηε ἐπζιεθμῦκηαζ, ηαὶ ἐπεζδὰκ αὖ βνάιιαηα ιάεςζζκ ηαὶ ιέθθςζζκ ζοκήζεζκ 

ηὰ βεβναιιέκα ὥζπεν ηυηε ηὴκ θςκήκ, παναηζεέαζζκ αὐημῖξ ἐπὶ ηῶκ αάενςκ ἀκαβζβκχζηεζκ πμζδηῶκ 

ἀβαεῶκ πμζήιαηα ηαὶ ἐηιακεάκεζκ ἀκαβηάγμοζζκ, ἐκ μἷξ πμθθαὶ ιὲκ κμοεεηήζεζξ ἔκεζζζκ πμθθαὶ δὲ 

δζέλμδμζ ηαὶ ἔπαζκμζ ηαὶ ἐβηχιζα παθαζῶκ ἀκδνῶκ ἀβαεῶκ, ἵκα ὁ παῖξ γδθῶκ ιζιῆηαζ ηαὶ ὀνέβδηαζ 

ημζμῦημξ βεκέζεαζ»(Με ηδ ζεζνά ημοξ μζ δάζηαθμζ βζ' αοηυ θνμκηίγμοκ. Καζ υηακ πζα ηα παζδζά ιαεαίκμοκ 

βνάιιαηα ηαζ είκαζ ζε εέζδ κα ηαηαθαααίκμοκ ηα υζα αθέπμοκ βναιιέκα-υπςξ ηυηε ηα θυβζα-, μζ 

δάζηαθμζ ηα αάγμοκ υνεζα απυ ηδ εέζδ ημοξ κα δζααάγμοκ πμζήιαηα ηαθχκ πμζδηχκ ηαζ ηα ακαβηάγμοκ 

κα ηα ιαεαίκμοκ απέλς. Μεξ ηα πμζήιαηα αοηά ανίζηεζ ηακείξ έκα ζςνυ ζοιαμοθέξ ηαζ έκα ζςνυ 

δζδβήζεζξ ηαζ παζκέιαηα ηαζ φικμοξ βζα ημοξ εκάνεημοξ ακενχπμοξ ημο παθζμφ ηαζνμφ, βζα κα ημοξ 

γδθέρεζ ημ παζδί ηαζ κα ημοξ ιζιδεεί ηαζ κα θαπηανίζεζ κα ημοξ ιμζάζεζ),.φ.π.,325 e1-326a3 
394

 «ηαὶ ημὺξ ῥοειμφξ ηε ηαὶ ηὰξ ἁνιμκίαξ ἀκαβηάγμοζζκ μἰηεζμῦζεαζ ηαῖξ ροπαῖξ ηῶκ παίδςκ, ἵκα 

ἡιενχηενμί ηε ὦζζκ, ηαὶ εὐνοειυηενμζ ηαὶ εὐανιμζηυηενμζ βζβκυιεκμζ πνήζζιμζ ὦζζκ εἰξ ηὸ θέβεζκ ηε ηαὶ 

πνάηηεζκ: πᾶξ βὰν ὁ αίμξ ημῦ ἀκενχπμο εὐνοειίαξ ηε ηαὶ εὐανιμζηίαξ δεῖηαζ.»(Έηζζ, οπμπνεχκμοκ ημοξ 

νοειμφξ ηαζ ηζξ ανιμκίεξ κα ζοββεκέρμοκ ιε ηδκ ροπή ηςκ παζδζχκ, χζηε κα βίκμοκ ηαζ πζμ ήιενα ηαζ 

πνήζζια ζηα θυβζα ηαζ ζηζξ πνάλεζξ ημοξ, ιε ημ κα πμηζζημφκ ιε ημ νοειυ ηαζ ηδκ ανιμκία. Γζαηί δ γςή 

ημο ακενχπμο ζε ηάεε εηδήθςζδ ηδξ έπεζ ακάβηδ απυ νοειυ ηαζ ανιμκία.), φ.π.,326b2-7 
395

 «ἔηζ ημίκοκ πνὸξ ημφημζξ εἰξ παζδμηνίαμο πέιπμοζζκ, ἵκα ηὰ ζχιαηα αεθηίς ἔπμκηεξ ὑπδνεηῶζζ ηῇ 

δζακμίᾳ πνδζηῇ μὔζῃ, ηαὶ ιὴ ἀκαβηάγςκηαζ ἀπμδεζθζᾶκ δζὰ ηὴκ πμκδνίακ ηῶκ ζςιάηςκ ηαὶ ἐκ ημῖξ 

πμθέιμζξ ηαὶ ἐκ ηαῖξ ἄθθαζξ πνάλεζζκ»(Λμζπυκ ζα κα ιδκ έθηακακ υθα αοηά, ηα ζηέθκμοκ αηυια ηαζ 

ζημοξ βοικαζηέξ, βζα κα ηάκμοκ ημνιί δοακηυηενμ, ηαζ έηζζ ημ ιοαθυ ημοξ ημ θςηζζιέκμ κα έπεζ αμδευ, 

ηαζ κα ιδκ ακαβηάγμκηαζ κα δείπκμοκ δεζθία ζημοξ πμθέιμοξ ηαζ ζηζξ άθθεξ πνάλεζξ, επεζδή ημ ζχια ημοξ 

πνμδίκεζ»), φ.π.,326b8-c3 
396

«ἐπεζδὰκ δὲ ἐη δζδαζηάθςκ ἀπαθθαβῶζζκ, ἡ πυθζξ αὖ ημφξ ηε κυιμοξ ἀκαβηάγεζ ιακεάκεζκ ηαὶ ηαηὰ 

ημφημοξ γῆκ ηαηὰ πανάδεζβια, ἵκα ιὴ αὐημὶ ἐθ᾽ αὑηῶκ εἰηῇ πνάηηςζζκ,», (Κζ υηακ πζα θφβμοκ απυ ηα 

πένζα ηςκ δαζηάθςκ, δ πμθζηεία ιε ηδ ζεζνά ημοξ ηα ακαβηάγεζ κα ιάεμοκ ημοξ κυιμοξ ηαζ κα γμοκ 

ζφιθςκα ιε αοημφξ βζα κα ιδκ ηάκεζ ημ ηαεέκα ημο ηεθαθζμφ ημο)φ.π.,326c8-d2 
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θθςκ»
397

,ν Πξσηαγφξαο ην απνδέρεηαη σο ην δσηηθφ πεξηβάιινλ απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

  Ο Πξσηαγφξαο επαλαιακβάλεη θαηά ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ 

παηδηψλ ην ξεκαηηθφ ηχπν « καβηάγς»
398

, επηζθξαγίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο επηβνιήο 

θαη ηνπ εμαλαγθαζκνχ, πνπ εκθαλίδεηαη ζην κχζν, θάησ απφ ην θέιπθνο ηεο 

παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο απαηηεί κηα 

θαλνληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ σο πξνο ηηο αξρέο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Ο ζπληεξεηηζκφο ηνπ Πξσηαγφξα εθδειψλεηαη ζηελ απνδνρή ησλ 

ππαξρφλησλ λφκσλ θαη λνξκψλ. Ζ δηδαζθαιία ηνπ νπζηαζηηθά ζηνρεχεη ζηε βέιηηζηε 

εθκάζεζε ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ θαλφλσλ ηεο πφιεο απφ ηα κέιε ηεο, ζε ηέηνην 

βαζκφ πνπ ηα ίδηα αδπλαηνχλ λα ηε κεηαιακπαδεχζνπλ ην έλα ζην άιιν. Ζ 

πξσηαγφξεηα έλλνηα ηεο κφξθσζεο/παηδείαο ζπκπίπηεη κε ηε κνξθή 

θνηλσληθνπνίεζεο κέζσ ηεο νπνίαο νπζηαζηηθά ην άηνκν δηακνξθψλεηαη θαη 

ζπκκνξθψλεηαη ζηηο εθάζηνηε θνηλσληθνπνιηηηθέο δνκέο. ην ζεκείν απηφ αίξεηαη ε 

έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ πνπ ππαγνξεχεη ηελ απηφβνπιε θαη ειεχζεξε 

ζπλαίλεζε ηνπ θνηλσληθνχ κέινπο ζηελ εθάζηνηε πνιηηηθή θνηλφηεηα. Φπζηθά, απηφ 

αηηηνινγείηαη ζηε βάζε ηεο κε θπζηθήο δηαζθάιηζεο ησλ φξσλ θνηλσληθήο 

ζπκβίσζεο, αιιά απνηειεί παξάγσγν θνηλσληθήο γαινχρεζεο θαη 

δηαπαηδαγψγεζεο.
399

χκθσλα φκσο κε ηελ αλάιπζε ηνπ αηζζεηεξηαθνχ ζρεηηθηζκνχ, 

ην άηνκν δηαηεξεί κηα απηνλνκία εληφο ησλ εζηθψλ λνξκψλ πνπ επηβάιιεη ε πφιε. 

Δπίζεο κεηέρεη ελεξγά ζηελ δηακφξθσζε θαη παξαγσγή ηνπο κέζσ ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.
400

 

  Πξνο επίξξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Πξσηαγφξα πξέπεη λα εθιάβνπκε ηελ παηδαγσγηθή 

ρξνηά πνπ απνδίδεη ζηελ ηηκσξία, αλαπηχζζνληαο κία ζεψξεζε θαηά ηελ νπνία ε 

εθδίθεζε θαη ε αληαπφδνζε δελ απνηεινχλ θίλεηξα.  

«Δ  βάν εέθεζξ κκμδζαζ ηυ ημθάγεζκ,  χηναηεξ, ημφξ δζημ κηαξ ηί πυηε δφκαηαζ, 

α ηυ ζέ δζδάλεζ ηζ μ  βέ κενςπμζ βμ κηαζ παναζηεοαζηυκ ε καζ νεηήκ, μ δείξ βάν 

ημθάγεζ ημφξ δζημ κηαξ πνυξ ημφης ηυκ κμ κ πςκ ηαί ημφημο κεηα, ηζ δίηδζεκ, 

ζηζξ ιή ζπεν εδνίμκ θυβζζημκ ηζιςνε ηαζ-μ  βάν κ ηυ βέ πναπεέκ βέκδημκ εείδ-

θθά ημ  ιέθθμκημξ πάνζκ, κα ιή α εζξ δζηήζδ ιήηε α ηυξ μ ημξ ιήηε θθμξ  

ημ ημκ δχκ ημθαζεέκηα. Καί ημζαφηδκ δζάκμζακ πςκ δζακμε ηαζ παζδεοηήκ ε καζ 

νεηήκ. πμηνμπ ξ βμ κ κεηα ημθάγεζ. Σαφηδκ μ κ ηήκ δυλακ πάκηεξ πμοζζκ ζμζπεν 

ηζιςνμ κηαζ ηαί δζία ηαί δδιμζία»
401

 

                                                           
397

 DK  121 
398

 «Ἀκαβηάγμοζζκ» Πιάησλ, Πνςηαβυναξ, φ.π., 325c7, 326b3, 326c1, 326c9, 326d9 
399

 Euben, Peter J.,op.cit.,p. 236 
400

 Zilioli,Ugo,op.cit.,p. 103 
401

 «Γζαηί ακ εέθεζξ κα ζηεθηείξ πμζά ζδιαζία ιπμνεί κα έπεζ δ ηζιςνία ηςκ αδζηδηχκ ςηνάηδ, δ 

ηαεδιενζκή γςή εα ζμο δείλεζ υηζ μζ άκενςπμζ πζζηεφμοκ υηζ δ ανεηή ιπμνεί κα ιεηαδμεεί. Γζαηί πμζυξ 

ηζιςνεί ημοξ αδζηδηέξ ζηνέθμκηαξ ηδ ζηέρδ ημο ζε αοηυ ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ: ημ υηζ έηαιακ ημ αδίηδια; 

(Μδ θμβανζάγεζξ εηείκμκ πμο ηζιςνεί αζοθθυβζζηα ζα εδνίμ). Ακηίεεηα, εηείκμξ πμο έπεζ έβκμζα κα 

ηζιςνήζεζ ιοαθςιέκα δεκ ηζιςνεί βζα ημ αδίηδια πμο έβζκε ηαζ πάεζ-βζαηί υ,ηζ έβζκε δεκ λεβίκεηαζ-αθθά 

πνμκμχκηαξ βζα ημ ιέθθμκ, βζα κα ιδκ αδζηήζεζ άθθδ θμνά μφηε μ ίδζμξ μ αδζηδηήξ μφηε άθθμξ ηακείξ απυ 

υζμοξ είδακ ηδκ ηζιςνία ημο. Με ημ κα ζηέθηεηαζ θμζπυκ έηζζ, ζηέθηεηαζ υηζ δ ανεηή ιπμνεί κα 
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Ζ ρξήζε ηεο ηηκσξίαο ζθνπεί ζηε δηφξζσζε/δηδαρή θαη φρη ζηελ απφδνζε εθδίθεζεο. 

Απνθαιχπηεηαη ινηπφλ σο έλαο επηπιένλ κεραληζκφο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

δηδαρήο.
402

Ο λφκνο ηνπ Γία πνπ εμαγγέιιεη σο θχξσζε ηε ζαλάησζε ζε φζνπο δελ 

κεηέρνπλ επαξθψο ζηνλ αξεηατθφ θψδηθα ηεο αηδνχο θαη ηεο δίθεο
403

 δελ απνηειεί 

αλαηξέζηκν θαη αληηθαηηθφ ζηνηρείν ζηελ θαζνιηθφηεηα δηακνίξαζεο απηψλ ησλ 

ηθαλνηήησλ, αιιά αληίζεηα έξρεηαη σο επίξξσζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο αξεηήο 

πξννηθνλνκψληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηδαρήο ηνπο αθνχ δελ εθδηπιψλνληαη 

θπζηθά θαη απηφλνκα.
404

 Ζ δηαηήξεζε ελφο εχηαθηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο κεηέξρεηαη 

ηεο επηβνιήο ηνπ απνθιεηζκνχ. Ζ ηηκσξία ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν επίηεπμεο απηνχ. 

 Ο Πξσηαγφξαο ζπζηήλεη ηελ ηηκσξία σο απνηξεπηηθή κέζνδν κε επηζπκεηψλ θαη 

ζπκβαηψλ κε ην θνηλσληθφ πιαίζην ζπκπε ξηθνξψλ.
405

 Ζ ηηκσξία ππνδεηθλχεη ηα φξηα 

πνπ ζέηεη ν λφκνο. «« θζμξ β ν μ π πεναήζεηαζ ι έ η ν α· ε  δ  ιή, νζκφεξ ιζκ Γίηδξ 

πίημονμζ λεονήζμοζζκ.»
406

.ην θνζκνινγηθφ επίπεδν ε δίθε, κε βνεζνχο ηηο εξηλχεο, 

επηβιέπεη ηνλ ήιην λα κελ ππεξβεί ηα κέηξα.ην θνηλσληθνπνιηηηθφ πεδίν πνπ ε 

ηηκσξία ιεηηνπξγεί γηα ηνλ Πξσηαγφξα, νπζηαζηηθά επζπγξακκίδεη ηνλ πνιίηε, 

ζχκθσλα κε ηελ νξηνζέηεζε πνπ επηβάιιεη ν πνιηηηθφο λφκνο «υξ δ'ακ εηηυξ ααίκδ 

ημφηςκ, ημθάγεζ, ηαζ υκμια ηδ ημθάζεζ ηαφηδ ηαζ παν' οιίκ ηαζ άθθμεζ πμθθαπμφ, ςξ ε 

ο ε ο κ μ φ ζ δ ξ ηδξ δίηδξ, ε ο ε φ κ α ζ.»
407

 

 Μνινλφηη ε δηάθξηζή ηεο ζε εθείλε ηελ νξζνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλε (ιεηά 

θυβμο
408

) θαη ζε εθείλε πνπ εθπίπηεη ζηηο δσψδεηο παξνξκήζεηο ηεο εθδίθεζεο, ε 

γελεζηνπξγφο κήηξα ηεο παξακέλεη ν ζπκφο
409

. Σν αθεηήξην ζεκείν ηεο, δειαδή, είηε 

ζηε κία πεξίπησζε είηε ζηελ άιιε, είλαη ην ζπκνεηδέο, ην αλνξζνινγηθφ. Ζ ρξήζε ηεο 

ηηκσξίαο πνπ απνηειεί εγγελψο έλαλ αλνξζνινγηθφ ηξφπν δηαπαηδαγψγεζεο 

αληηζηνηρεί, παξαηαχηα, σο εξγαιείν απνηξνπήο, ζηε δηακφξθσζε ησλ 

                                                                                                                                                                      
δζδαπεεί•υπςξ ηαζ κα'πεζ, ζημπυξ ηδξ ηζιςνίαξ είκαζ δ θμαένα. Άνα υθμζ, υζμζ ηζιςνμφκ ηαζ ζηδκ 

δδιυζζα ηαζ ζηδκ ζδζςηζηή γςή αοηή ηδ βκχιδ έπμοκ».Πιάησλ, Πνςηαβυναξ, φ.π., 324a-c 
402

 Zilioli,Ugo,op.cit.,p. 97 
403

 «ηὸκ ιὴ δοκάιεκμκ αἰδμῦξ ηαὶ δίηδξ ιεηέπεζκ ηηείκεζκ ὡξ κυζμκ πυθεςξ», Πιάησλ, Πξσηαγφξαο, 

φ.π., 322d5-6 
404

 Manuwald,Berud op.cit.,p. 175 
405

 Plato, Protagoras, trans. with Notes by C. C. W. Taylor, op.cit.,p. 91,επίζεο Guthrie, W.K.C, Οζ 

μθζζηέξ, φ.π., ζ. 94, Balaban,Oded, Plato and Protagoras, Truth and Relativism in Ancient Greek 

Philosophy, Boston, 1999,p.181-183 
406

 Lebedev 56c/DK 94, «ἥθζμξ [ηυζ]ιμο ηαηά θφζζκ ἀκενςπ[δ]ΐμο εὖνμξ πμδὸξ [ἐὼκ ημὺ[ξ μὔνμο]ξ 

μὐπ ὑπεναάθθςκ· εἰ βά[ν ηζ μὔ]νμοξ ἐ[μζηυηαξ] ὑ]π[ενααθε]ῖ, Ἐνζκφεξ κζκ ἐλεονήζμοζζ, Γίηδξ 

ἐπίημονμζ.» (the Sun rules the cosmos accorfing to the natural order,being one man‘s foot in width and 

not transgressing the limits. For if he does transgress the appropriate limits, Erinyes, the ministers of 

Justice will find him out.),Lebedev 56a, ἥθζμξ βὰν μὐπ ὑπεναήζεηαζ ημὺξ πνμζήημκηαξ ὅνμοξ, θδζὶκ ὁ 

Ἡνάηθεζημξ· εἰ δὲ ιή, Κθῶεάξ ιζκ Γίηδξ ἐπζημφνμοξ ἐλεονήζεζκ.» (The Sun will not overstep the 

appointed limits, says Heraclietus, otherwise the Spinners, the ministers of Justice will find him out.) 

Lebedev 56d 
407

 « Όπμζμξ υιςξ παναζηναηίζεζ απ'αοημφξ, ημκ ηζιςνεί, ηαζ δ ηζιςνία αοηή ηαζ ζηδκ πυθδ ζαξ αθθά 

ηαζ ζε πμθθά άθθα ιένδ μκμιάγεηαζ εοεφκεξ, βζαηί δ ηζιςνία θένκεζ ημκ πανααάηδ ζημκ εοεφ 

δνυιμ»,.Πιάησλ, Πνςηαβυναξ, φ.π., 326d10-e3 
408

 φ.π., 324b2 
409

 φ.π., 323d-324a 
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ηξαζηνλαιηζηηθψλ αηφκσλ, δειαδή εθείλσλ πνπ απέηπραλ κέζσ ησλ λνπζεζηψλ θαη 

ησλ δηδαζθαιηψλ λα εθζξέςνπλ ηηο θνηλσληθέο αξεηέο. Αλαληίιεθηα, ην παξάδεηγκα 

ηνπ Γία-ηηκσξνχ ζην ηειείσκα ηεο κπζνινγηθήο αθήγεζεο πξνζδίδεη επηπιένλ θχξνο 

ελδπλακψλνληαο ηε ζεηηθή ρξήζε ηεο ηηκσξίαο θαη ηελ απνδνρή ηεο. 

πκπιεξψλνληαο, ε δηάθξηζε ηεο ηηκσξίαο ζε νξζνινγηθή θαη αλνξζνινγηθή δελ 

γίλεηαη κε γλψκνλα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ή ησλ κνξθψλ πνπ 

εθδειψλεηαη, δελ γίλεηαη άιισζηε θακία αλαθνξά απφ ηνλ ζνθηζηή γηα ηνλ ηξφπν 

ηηκσξίαο, αιιά κε βάζε ηε ζθνπνζεζία ηεο. Σν ζεξίν, άινγν, ηηκσξεί ζθνπεχνληαο 

ζηελ εθδίθεζε, δειαδή ζηελ εδνληθή επέλδπζε ηεο αληαπφδνζεο ηεο δεκίαο πνπ 

ππέζηε. Αληίζεηα, ν άλζξσπνο σο έιινγν νλ ζέηεη ζε ρξήζε ηελ ηηκσξία γηα 

παηδαγσγηθνχο, ζσθξνληζηηθνχο ιφγνπο, δειαδή σο θφβεηξν κειινληηθψλ 

αδηθεκάησλ. Ζ ηηκσξία ζηελ αλνξζνινγηθή ηεο βάζε θηλείηαη ζηνπο ρξνληθνχο 

άμνλεο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ παξειζφληνο. ην παξφλ πξνζπνξίδεη ηελ εδνλή γηα ηελ 

παξειζνχζα δεκία, ελψ ε νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ηηκσξίαο κε βάζε ην κέιινλ, 

δειαδή σο απνηξνπή. Ο πφιεκνο φισλ ελαληίνλ φισλ πεξηζηέιιεηαη απφ ηελ ηηκσξία 

φισλ απφ φινπο. Ζ βία δελ εμαιείθεηαη εληφο ηνπ πνιηηηθνχ πεδίνπ, εληνχηνηο, 

θαζαγηάδεηαη θαζψο ε αξεηή είλαη ην ηέινο ηεο.
410

 Ο Πξσηαγφξαο αληηθαζηζηά ηνλ 

ηηκσξφ Θεφ Γία, ν νπνίνο είλαη δηδάζθαινο κε ηελ εξγαιεηαθή ρξήζε ηεο ηηκσξίαο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επλνκίαο θαη ηεο ηάμεο ζην γέλνο ησλ αλζξψπσλ, κε ηελ ίδηα 

ηελ θνηλσλία θαη ηνπο παηδαγσγνχο, επηηειψληαο κε ηελ ίδηα κεζνδνινγία ε νπνία 

εκθαλίζηεθε ζηνλ κχζν ηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ αηφκσλ. Δπαλαιακβάλνπκε φηη ν 

Γίαο εκθαλίδεηαη σο ε αξρεηππηθή κνξθή ηνπ ζνθηζηή. 

  Ζ εμέηαζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο νηθεηνπνίεζεο ηεο αηδνχο απφ ηνλ Πξσηαγφξα 

απνηειεί άιιν έλα παξάδεηγκα κε χπαξμεο αληηθεηκεληθψλ αιεζεηψλ θαη θξηηεξίσλ 

αιιά παξαγσγήο ηνπο φρη κέζα απφ ηε θπζηθή δηαδνρή θαη ηε ρξνληθή ηάμε, αιιά 

πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγνχλ σο θφξκεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ απνθηνχλ ην 

εθάζηνηε πεξηερφκελφ ηνπο επαλεγγξαθφκελεο ζε λέα πιαίζηα αλαθνξάο. Ζ κειέηε 

καο ζα εζηηαζηεί ζηελ έλλνηα ηεο αηδνχο κε ηελ παξαδεηγκαηηθή ηεο αμία αλαθνξηθά 

κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. Γηα ηνλ Πξσηαγφξα ε αηδψο δελ είλαη γελεηηθά 

πξνθαζνξηζκέλε αιιά κία επίθηεηε ηδηφηεηα πνπ ξπζκίδεηαη απ‘ ην πνιηηηθφ θαη 

θνηλσληθφ status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
410

 Euben, Peter J.,  op.cit.,p. 247: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 

  ΑΗΓΩ 

 

  Ζ αηδψο θαη ε δίθε απνηεινχλ επαλεξκήλεπζε θαη επαλέληαμε ησλ εξσηθψλ αξεηψλ 

ηεο αηδνχο θαη ηεο λέκεζεο ζην δεκνθξαηηθφ πιαίζην. Ζ λέκεζηο πεξηγξάθεηαη σο 

αληίδξαζε ησλ άιισλ, ζετθή ή αλζξψπηλε, ζηελ παξαβίαζε ηεο αηδνχο. Ζ αηδψο σο 

νκεξηθή αξεηή πεξηζηέιιεη ην ζπκφ ηνπ πνιεκηζηή. Δκθαλίδεηαη σο ελδφκπρνο θφβνο 

ππέξβαζεο ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ζενχο θαη απφ ηελ θνηλφηεηα
411

. 

ηε Θενγνλία , ε αηδψο θαη ε δίθε παξνπζηάδνληαη σο θφξεο ηνπ Γηφο θαη ηεο 

Θέκηδνο. Ο Πξσηαγφξαο πξνθαλψο θάλεη ρξήζε απηήο ηεο γλψξηκεο κπζηθήο 

γελεαινγίαο ζην δηθφ ηνπ κχζν. Ζ εκθάληζε ηεο αηδνχο θαη ηεο λέκεζεο απνηειεί 

θνηλφ ηφπν ηεο απψιεηαο ηεο αζσφηεηαο θαη ηεο αλζξψπηλεο άγλνηαο. Γειαδή 

απνηειεί ηελ αθεηεξία γηα ηε κεηάβαζε ζηελ αλάιεςε επζπλψλ απφ ην 

άηνκν.
412

Απηφ ήδε εκθαλίδεηαη νμπκέλν ζην θηινζνθηθφ ζηνραζκφ ηνπ Ζξαθιείηνπ 

αιιά θαη ζε εθείλνλ ηνπ Πξσηαγφξα αθνχ απνηεινχλ ηα ζεκέιηα ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

δνκήο. Αο εμεηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα ηελ έλλνηα ηεο αηδνχο. 

  Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο αηδψο ζηνλ Ζξφδνην, εθθξάδεη ηελ γπλαηθεία απνδνρή 

(respectability), θνηλσληθή θαηά βάζε, ηελ γπλαηθεία αίζζεζε ηεο ληξνπήο ηνπ ηη 

επηηξέπεηαη λα ηδσζεί θαη ηη φρη, « ια δ  ηζε κζ ηδομιέκ  ζοκεηδφεηαζ ηα  η κ α δ  

βοκή». 
413

 Ζ εηπκνινγία ηεο ιέμεο 'αηδψο' καο παξαπέκπεη ζην 'αηδνίν', ζηα ιεγφκελα 

απφθξπθα/κε θαλεξά, έηζη ακέζσο απνθηά ζχλδεζε κε κηα αλεζπρία απφ ην 

αζθαξδακπθηί βιέκκα ησλ άιισλ.
414

 Ζ λνεκαηηθή ζχλδεζε ηνπ φξνπ κε ην κε νξαηφ 

αληρλεχεηαη θαη ζηνλ πιαησληθφ Κναηφθμ, «μ  πμθθμ  ιέκ ιμζ δμημ ζζκ πμθαιαάκεζκ 

η  ζδ ξ πνμζεζν ζεαζ η  κυιαηζ ημφη »
415

( μ πμθφξ ηυζιμξ κμιίγς υηζ ημ απμδίδεζ 

ζηδ θέλδ αζδέξ ,θέλδ πμο ζδιαίκεζ ημ ιδ μναηυ)
416

. πλεπψο, ην λνεκαηηθφ 

πεξηερφκελν εκθηινρσξεί ζην θνηλσληθφ, ζην βιέκκα ησλ άιισλ, ζηελ θνηλφηεηα πνπ 

έρεη θαζνξίζεη ην θξπθφ θαη ην θαλεξφ, ή δηαθνξεηηθά ην επηηξεπηφ θαη ην 

απαγνξεπκέλν. Ζ θνηλφηεηα επηθαζνξίδεη ηα φξηα ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ.
417

 

Σα φξηα απηά δελ παξέρνληαη απφ ηε θχζε (νχηε ζηνλ Ζξφδνην νχηε ζηνλ 

Πξσηαγφξα), αιιά απνηεινχλ αλζξψπηλε επηλφεζε (πξφγνλνη Ζξφδνηνο, 

λνκνζέηεο/δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα ζηνλ Πξσηαγφξα). Ζ καθξά δηάξθεηα ηζρχο ηνπο 

επηθέξεη ηε θπζηθνπνίεζε ηνπο, εληνχηνηο, ε απφμπζε ηεο ρξνληθήο ηνπο δηάξθεηαο 

απνθαιχπηεη ην κε θπζηθφ θαζνξηζκφ ηνπο. Ζ αηδψο ζρεηίδεηαη κε ηελ αίζζεζε δένπο 

                                                           
411

 North, Helen, op.cit.,p.6 
412

 op.cit.,p. 9: 
413

 «Μα απυ ηδ ζηζβιή πμο ιζα βοκαίηα αβάγεζ ημ νμφπμ ηδξ, αθήκεζ αηάθοπηδ ηδκ κηνυπδ  ηδξ», 

Ηνμδυημο Ιζημνίαζ,φ.π.,ζ.148 
414

 Saxonhouse, Arlene W., op.cit.,p.  190 
415

 «Ο  πμθφξ ηυζιμξ κμιίγς υηζ ημ απμδίδεζ ζηδ θέλδ αζδέξ, θέλδ πμο ζδιαίκεζ ημ ιδ μναηυ»,Πιάησλ, 

Κναηφθμξ,φ.π., 403a5-7 
416

 φ.π., ζ. 215 
417

  «πανὰ βὰν ημῖζζ Λοδμῖζζ, ζπεδὸκ δὲ ηαὶ πανὰ ημῖζζ ἄθθμζζζ ααναάνμζζζ ηαὶ ἄκδνα ὀθεῆκαζ βοικυκ 

ἐξ αἰζπφκδκ ιεβάθδκ θένεζ»(Γζαηί ζημοξ Λοδμφξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ζημοξ άθθμοξ ααναάνμοξ, είκαζ ιεβάθδ 

κηνμπή αηυιδ ηαζ έκακ άκδνα κα ημκ δμοκ βοικυ),Ηνμδυημο Ιζημνίαζ,φ.π.,ζ.150 
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ή ζεβαζκνχ πξνο ηα παιαηά, πξνο ηα παξαδεδνκέλα, ηνπο λφκνπο κηαο θνηλφηεηνο 

πνπ απνηεινχλ ηα φξηα θαζνξηζκνχ ηνπ θαλεξνχ θαη ηνπ θξπθνχ, ηνπ δεκνζίνπ θαη 

ηνπ ηδησηηθνχ. Ο Καλδαχιεο ππεξβαίλεη ην λφκν ηεο αηδνχο, ηε δηάθξηζε κεηαμχ 

ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ απνθαιχπηνληαο γπκλή ηε γπλαίθα ηνπ. Σν ηέινο ηνπ, φπσο 

καο παξαδίδεηαη απφ ηελ εξνδφηεηα αθήγεζε είλαη ν ζάλαηνο.
418

Ο λφκνο 

παξαβηάδεηαη, ζπλεπψο, επέξρεηαη ηηκσξία. Ζ γπλαίθα ηνπ αηηκαζκέλε, ππνρξεψλεη 

ην Γχγε ζηε δνινθνλία ηνπ άληξα ηεο, ελψ ζηνλ Πξσηαγφξα ε ηηκσξία εγγξάθεηαη 

ζηελ θνηλσληθή εληνιή, σο θαζήθνλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

πφιεο. ηελ Διιάδα ε νκνξθηά ζε ζρέζε κε ηνπο βάξβαξνπο ήηαλ απνθεθαιπκκέλε, 

επίηεπγκα ηεο δεκνθξαηίαο. 

 Πιήζνο εξκελεπηψλ ππάγνπλ ηελ έλλνηα ηεο αηδνχο ζηε ζσθξνζχλε, 

αλαγλσξίδνληάο ηηο σο αληαιιάμηκεο έλλνηεο.
419

 πσο ζεκεηψλεη ε Saxonhouse, ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ελλνηψλ είλαη ξηδηθή. Ζ ζσθξνζχλε θαηαλνείηαη σο 

απηνζπγθξάηεζε, απηνπεξηνξηζκφο ησλ επηζπκηψλ, πξνζσπηθή δηεπζέηεζε ησλ νξίσλ 

ηνπο. Αληίζεηα, ε αηδψο είλαη θαηά βάζε θνηλσληθή αξεηή, εκπεξηέρεη ην βίσκα θαη 

ηελ εκπεηξία εκπξφο ζηνπο άιινπο, δειαδή πξνυπνζέηεη εμσγελή παξαηεξεηή.
420

Ζ 

αηδψο πξνζαξκφδεη ηηο πξάμεηο καο, ηηο ελέξγεηέο καο θαζψο επηβάιιεη λα ηηο δνχκε 

απφ ηελ νπηηθή ησλ άιισλ. Ζ αηδψο ππεξβαίλεη ηηο ελζηηθηψδεηο ελνξκήζεηο, φπσο ην 

θφβν ν νπνίνο ελεξγεί ζηελ απνθπγή, έρεη δειαδή απνηξεπηηθφ ξφιν θαζψο σο 

ηθαλφηεηα πξνυπνζέηεη πξσηίζησο θαηαλφεζε ησλ νξίσλ ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο φπσο έρνπλ επηθαζνξηζηεί ζηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία δεη. Ζ 

θνηλφηεηα, πνπ φπσο ήδε έρνπκε ηνλίζεη, ζέηεη ηα φξηα θαη φρη ε θχζε.
421

 

Αλαγηγλψζθνληαο πίζσ απφ ηελ θαξηθαηνχξα ηεο πιαησληθήο δεκηνπξγίαο ηνπ 

Πξσηαγφξα, ε Farrar αλαζπγθξνηεί σο δεκνθξαηηθή ηε θηινζνθία ηνπ, ε νπνία 

δνκείηαη ζηελ άξλεζε ηεο αξηζηνθξαηηθήο παξάδνζεο θαη ηελ επηβεβαίσζε φηη ε 

πνιηηηθή αξεηή, ζηεξίδεηαη ζε θνηλσληθά επηηεχγκαηα θαη φρη ζε θπζηθά ή 

θιεξνλνκηθά. Δληνχηνηο, ηνλίδεη φηη πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο ηεο ρξήζεο απφ 

ηνλ Πξσηαγφξα ηεο έλλνηαο ηεο αηδνχο, ηεο νπνίαο νη θαηαβνιέο θαη νη απαξρέο 

αληρλεχνληαη ζηελ αξηζηνθξαηηθή παξάδνζε
422

. πσο ζεκεηψλεη ε Saxonhouse, ε 

                                                           
418

 «ηαὶ ιεηὰ ηαῦηα ἀκαπαομιέκμο Κακδαφθες ὑπεηδφξ ηε ηαὶ ἀπμηηείκαξ αὐηὸκ ἔζπε ηαὶ ηὴκ βοκαῖηα 

ηαὶ ηὴκ ααζζθδίδκ Γφβδξ ημῦ»( Μεηά, ηδκ χνα πμο μ Κακδαφθδξ ημζιυηακ, αβήηε πίζς απυ ηδκ πυνηα 

ηαζ ημκ ζηυηςζε, ηαζ έηζζ πήνε ηαζ ηδ βοκαίηα ημο ηαζ ηδ ααζζθέζα ημο μ Γφβδξ.),Ηνμδυημο 

Ιζημνίαζ,φ.π.,ζ.152 
419

 Ζ επηινγή ησλ φξσλ αηδψο θαη δίθε πνπ εκθνξνχληαη απφ κία αξηζηνθξαηηθή ρξνηά, ππνζηεξίδεη ν 

Taylor φηη έγηλε γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο θαη φρη νπζίαο θαη πεξηερνκέλνπ. Θεσξεί φηη ερνχλ 

νκνξθφηεξα ζε έλα πιαίζην πνηεηηθνχ ιφγνπ, θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, φπσο είλαη ν πξσηαγφξεηνο 

κχζνο. Άιισζηε, ν Πξσηαγφξαο επέιεμε ηελ αθήγεζε ηνπ κχζνπ γηα ηελ ηέξςε. Ο Taylor παξαηεξεί 

φηη ε πνιπζεκία ησλ εξκελεπηηθψλ αλαθνξψλ ηνπ φξνπ αηδψο σο ληξνπή, απηνζεβαζκφο θ.α., ηελ 

θαζηζηά νκννχζηα κε ηε ζσθξνζχλε ε νπνία ζεκαίλεη ηελ πγεία ηνπ λνπ. Ζ ζσθξνζχλε επηηξέπεη ζην 

άηνκν λα θαηαλνήζεη θαη λα απνδερζεί ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν, θαζψο επίζεο λα ζεβαζηεί ηα 

δηθαηψκαηα ησλ άιισλ. Πξσηαξρηθφ γλψξηζκά ηεο απνηειεί ε απηνζπγθξάηεζε θαη ν 

απηνέιεγρνο.Plato, Protagoras, trans. with Notes by C. C. W. Taylor, op.cit.,p. 85 
420

 Saxonhouse, Arlene W., op.cit.,p. 73 
421

 op.cit.,p. 74 
422

 Farrar, Cynthia,ζ.143 
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αλάγλσζε ηεο αηδνχο σο ληξνπήο απφ ηε Farrar, πεξηνξίδεη ην ζεκαζηνινγηθφ εχξνο 

ηεο θαη ηελ θαζειψλεη απιψο σο δεζκεπηηθή δχλακε/αξρή ηνπ εμηζσηηζκνχ θαη ηεο 

δεκνθξαηηθήο ηζφηεηαο.
423

. Ο Zilioli, αλαγλσξίδεη επίζεο φηη ε εηζαγσγή ησλ εζηθψλ 

αξεηψλ αηδψο-δίθε πξνζδίδνπλ έλαλ αληηδεκνθξαηηθφ ηφλν ζηελ αθήγεζε, θαζψο 

απνηεινχλ ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ησλ αξρατθψλ αξηζηνθξαηηθψλ θνηλσληψλ. Ζ 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ αξηζηνθξαηηθψλ απηψλ αμηψλ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηε 

δηάρπζή ηνπο ζην δεκνθξαηηθφ γίγλεζζαη σο θαζνιηθά πξνζβάζηκεο, ίζσο 

εμνκαιχλνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηεο ζπληεξεηηθήο ειίη ζηελ ηζηνξηθή ζηηγκή κεηάβαζεο 

ησλ πνιηηεπκάησλ.
424

  Αλαγλσξίδεη ην δεκνθξαηηθφ ππξήλα ηεο κπζηθήο αθήγεζεο 

ζηε ζπκκεηνρή φισλ έζησ δπλάκεη ζηηο εζηθέο αξεηέο. Δπίζεο, ε επαλεξκελεία ησλ 

φξσλ ζε θηινζνθηθφ επίπεδν ζπλάδεη κε ηνλ εζηθφ ζρεηηθηζκφ ηνπ, ν νπνίνο 

ππνζηεξίδεη φηη ην λφεκα δελ είλαη a priori δνζκέλν αιιά εμαξηψκελν απφ ην 

ηζηνξηθφ ηνπ πιαίζην.
425

. 

   Ζ επαηζζεζία ζηηο δφμεο ησλ άιισλ, φπσο πξνηείλεη ν Πξσηαγφξαο, επηηξέπεη ζηελ 

πφιε λα ππάξμεη. Δηδάιισο, ζα εθπέζνπκε ζε κηα ζχγθξνπζε φισλ ελαληίνλ φισλ, 

ζην πξνπνιηηηθφ ζηάδην, πνπ παξνπζηάδεη ν πξσηαγφξεηνο κχζνο. Οη πξάμεηο πνπ 

ππφθεηληαη ζηελ αηδψ, κπνξεί λα ηίζεληαη ζε ζρεηηθηζηηθή βάζε, θαζψο δηαθέξνπλ 

απφ πφιε ζε πφιε, εληνχηνηο ε αηδψο, ν έιεγρνο ηνπ πξάηηεηλ απφ ηνπο άιινπο, 

απνηειεί ηελ απξηνξηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγελή χπαξμε ηεο θνηλφηεηαο. Ζ αηδψο 

απνηειεί πεγή πξνπνιηηηθνχ ειέγρνπ, θαη ιεηηνπξγεί πέξαλ θαη αλεμάξηεηα ηνπ 

θφβνπ πηζαλψλ θπξψζεσλ κηαο παξάβαζεο. Άιισζηε ε αλεπάξθεηα ηεο ελεξγνπνηεί 

ηνλ κεραληζκφ ηεο ηηκσξίαο.
426

 Ζ έιιεηςε αηδνχο, νδεγεί ζην ζηάδην ην πξνπνιηηηθφ, 

ζην νπνίν λαη κελ ππάξρεη ε ηερληθή σο ηερλνινγηθά κέζα θαη θαηάξηηζε, αιιά ε 

ρξήζε ηεο ζπλίζηαηαη ζηελ εμνιφζξεπζε ηνπ ελφο απ' ηνλ άιιν. Ζ αηδψο πξνυπνζέηεη 

ηελ θνηλσλία, θαζψο κέζσ ηεο κάζεζεο απφ ηνπο άιινπο αληηιακβαλφκαζηε, 

θαηαζθεπάδνπκε ηα φξηα αλάκεζα ζε απηή θαη ην αλελδνίαζην. Γηα ηνλ Πξσηαγφξα, 

φκσο, ε θνηλσλία πξνυπνζέηεη ηελ αηδψ.
427

Ζ ελνρή ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζκνλή ηεο 

ηηκσξίαο, θαζψο ε πξάμε πνπ απνδείρηεθε έλνρε ηελ επηθέξεη. Αληίζεηα, ε αηδψο δελ 

ζπκκεξίδεηαη ηελ πηζαλφηεηα ηηκσξίαο, αιιά ηνλ θφβν λα ηδσζεί θάπνηνο, επηδεηεί ηε 

δηαθπγή απ' ην βιέκκα, ηελ απνθπγή ηεο έθζεζεο ζηελ αγνξά. Ζ αηδψο δεκηνπξγεί 

ηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ δηθαίνπ, ηελ αίζζεζε ηζφηεηνο, αθνχ επί παξαδείγκαηη ζε έλαλ 

ζπζρεηηζκφ ηζρπξνχ-αλίζρπξνπ, ν ηζρπξφο αδηαθνξεί γηα ηελ νπηηθή πνπ πηνζεηεί ν 

αλίζρπξνο απέλαληί ηνπ. Ζ ξεηνξηθή ηνπ ζψκαηνο, κέζσ ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αηδνχο, 

πξνδηαζέηεη έλα κε ζπγθξνπζηαθφ αίζζεκα πξνο ηελ εηεξφηεηα, δειαδή απνηξέπεη 

ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνλ άιιν. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, γίλεηαη 

θαηαλνεηφ πψο κέζσ απηνχ ηνπ αηζζήκαηνο ακβιχλεηαη ε δηάζεζε επίζεζεο πξνο ηνλ 

                                                           
423

 Saxonhouse, Arlene W.,op.cit.,p. 76 
424

 .Zilioli,Ugo op.cit.,p. 99 
425

 op.cit.,p. 100,Ο Taylor θαζψο θαη άιινη ζρνιηαζηέο ζεσξνχλ φηη ν κχζνο αληηηίζεηαη ζηνλ εζηθφ 

ζρεηηθηζκφ πνπ πξνζάπηεηαη ζηνλ Πξσηαγφξα ζηνλ πιαησληθφ δηάινγν Θεαίηεην, αθνχ ε αηδψ θαη ε 

δίθε απνηεινχλ δηαρξνληθέο θαη απαξαίηεηεο αξεηέο γηα ηε ζπγθξφηεζε θάζε πφιεο. Plato, 

Protagoras, trans. with Notes by C. C. W. Taylor op.cit.,p.101 
426

 Βιεπε γηα ηηκσξηα παξνπζα εξγαζηα ζει. 
427

Saxonhouse, Arlene W., op.cit.,p. 82 
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άιιν, αλνίγνληαο ηε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο απφ ηελ πξνπνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ 

πεξηγξάθεη ν Πξσηαγφξαο ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηεο δηακάρεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, 

ζην ζπδείλ, ζηε ζπλεθηηθή θαη ζπγθξνηεκέλε πφιε. 

  Δπίζεο, ε ζπζηνιή ηεο κε απνθάιπςεο νδεγεί θαη ζην πνιηηηθφ επίπεδν ζηελ 

απνθπγή χβξεσο, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζην ζεκείν απνθάιπςεο ησλ αδπλακηψλ 

θάπνηνπ, ψζηε ην γεγνλφο απηφ ηνλ άθελε έθζεην, ηξσηφ, κε απνηέιεζκα ην 

ζπλαίζζεκα ηελ ληξνπήο. Μάιηζηα, ππήξρε ζεζκηζκέλνο λφκνο, «βναθή φανεςξ», 

πνπ απαγφξεπε λα απεπζχλνληαη κε ηέηνην πβξηζηηθφ ηξφπν κεηαμχ ηνπο νη πνιίηεο
428

. 

ε θηινζνθηθφ επίπεδν, ν σθξάηεο κάιινλ ζα ζεσξνχηαλ πβξηζηήο, θαζφηη 

επηρεηξνχζε απηφ ην μεγχκλσκα ζε γλσζηηθφ επίπεδν ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ, κέζσ ηεο 

πξαθηηθήο ηεο παξξεζίαο. Ζ χβξηο δέρηεθε κεηάιιαμε ηνλ 5ναηψλα θαη ην λνεκαηηθφ 

ηεο πεξηερφκελν απφ ζενινγηθφ απέβε εζηθνθνηλσληθφ.
429

 Ζ αηδψο πέξαλ ηεο 

ζπγθξάηεζεο γηα ηελ απνθάιπςε ησλ αδπλακηψλ ησλ άιισλ, απνηειεί δηθιείδα 

αζθαιείαο, απνθάιπςεο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. Αθνχ ζε κηα ζηηγκή εγσηζηηθήο 

αλάηαζεο, ακεξηκλεζίαο θαη αλνίγκαηνο πξνο ηνπο άιινπο, πηζαλφηαηα λα 

εκθαληζηνχλ θαη νη δηθέο ηνπ αδπλακίεο. 

  Μνινλφηη ε αηδψο απαηηείηαη σο θχξηνο αξκφο θνηλσληθήο ζπλνρήο, κνηάδεη λα 

βξίζθεηαη ζρεδφλ ζηνλ αληίπνδα ηεο έλλνηαο ηεο αιήζεηαο, σο δηαδηθαζία 

απνθάιπςεο ηνπ θξπκκέλνπ. Ζ αηδψο ζπλεπψο, απνηειεί έλα πέπιν απφθξπςεο ησλ 

νξκέθπησλ θαη ησλ επηζπκηψλ. Πεξηνξίδεη ηελ αλνηρηφηεηα ηνπ εαπηνχ θαη ηελ πιήξε 

εθθάιπςή ηνπ πξνο ηνπο άιινπο  Σν αίζζεκα ηεο αηδνχο, ην νπνίν φπσο πξνείπακε 

είλαη ε αίζζεζε ηνπ λα δεηο ζην κπαιφ ηνπ άιινπ, ππνλνκεχεη ηελ έλλνηα ηνπ 

ειεχζεξνπ αηφκνπ. Σν άηνκν δελ κπνξεί λα ππάξμεη έηζη έμσ απφ ην πνιηηηθφ, ηελ 

πφιε γηα ηνλ Πξσηαγφξα. 

  ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα ππάξρνπλ δχν αληίξξνπεο πξαθηηθέο πνπ ην άηνκν 

θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί θαηαιιήισο ψζηε λα αληεπεμέιζεη ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ βίν. 

Ζ παξξεζία, ε ειεπζεξία δειαδή ηνπ ιφγνπ, απνηειεί πξαθηηθή αλνίγκαηνο πξνο ηελ 

εηεξφηεηα, δηαλνίγνληαη κέζσ ηνπ ιφγνπ νη ζθέςεηο, νη πξνζέζεηο, νη επηζπκίεο ηνπ 

νκηιεηή. Απφ ηελ άιιε ε αηδψο, κεηξηάδεη απνηειψληαο δηθιείδα αζθαιείαο ηνπ λα 

κεηαβεί ην άηνκν ζε πβξηζηηθή πξάμε.
430

Ίζσο, ζα κπνξνχζακε ηελ δηαθηλδχλεπζε 

ηνπ νξηζκνχ ηεο αηδνχο σο ην θάπσο αζαθέο φξην ηνπ νπνίνπ ε ππέξβαζε νδεγεί 

ζηελ χβξε. Ο Πξσηαγφξαο ην ζέηεη ζε έλα πξψηκν ζηάδην, θαζψο αληηιακβάλεηαη φηη 

ε αδπλακία εθδήισζή ηεο νδεγεί εθηφο ηνπ θνηλσληθνχ. Έηζη λα ζεσξεί αδχλαηε ηελ 

ππέξβαζή ηεο αλ αλαπηπρζεί επαξθψο. Ζ κε πιήξεο αλνηρηφηεηα πνπ νπζηαζηηθά 

δηαηεξεί ηα φξηα, δελ εμηζψλεη, εκθαλίδεη ηελ πξσηαγφξεηα αληίιεςε λα επηβηψλνπλ 

αξηζηνθξαηηθά ζηνηρεία, θπζηθά ζε άιιν πιαίζην θαη ξηδνζπαζηηθνπνηεκέλα. Απηφ, 

ίζσο, καο παξαθηλεί λα αλαζεσξήζνπκε ή έζησ λα δνχκε επηθπιαθηηθά ηνλ 

Πξσηαγφξα σο ηνλ ακηγψο θηινζνθηθφ ππέξκαρν θαη αληηπξφζσπν ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο. Ζ δηάλνημε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ πνπ επηθαιείηαη ν 

                                                           
428

 Ζ «βναθή φανεςξ» πξνζηάηεπε ηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ. πξ.βι. MacDowell, D.M., Σμ δίηαζμ ζηδκ 

Αεήκα ηςκ ηθαζζηχκ πνυκςκ, Αζήλα, 1996ζ. 199-201, 
429

 op.cit.,p. 85 
430

 op.cit.,p. 90 
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Πεξηθιήο ζηνλ επηηάθην σο ην βαζίιεην ηεο δεκνθξαηίαο, κνηάδεη λα θινλίδεηαη 

πξνζθξνχνληαο ζην αίζζεκα αηδνχο πνπ απιψλεη ν Πξσηαγφξαο σο ρψξν δφκεζεο 

ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ. ηηγκαηίδνληαο έηζη ηα ζεκέιηά ηνπ απφ κία έλλνηα αξηζηνθξαηηθή, 

θπζηθά δηεπξπκέλε θαη ξδνζπαζηηθνπνηεκέλε. Ζ δεκνθξαηηθή επηηπρία νθείιεηαη 

θαηά ηνλ Πεξηθιή ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ απφ ηελ ηπξαλλία ηνπ 

βιέκκαηνο είηε αθνξνχζε ηνλ ηδησηηθφ είηε ηνλ δεκφζην βίν.
431

Ζ ςπρή ζηνλ 

Ζξάθιεηην είλαη κηα απνιηηηθή, αθνηλσληθή ςπρή, απηφλνκε, δελ ινγνδνηεί ζην 

βιέκκα ησλ άιισλ αθνχ εκπεξηέρεη ηνλ Λφγν, ηελ αιήζεηα. Παξ' φι' απηά έλαο 

ηξφπνο αλάηαζεο ηεο ςπρήο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλάηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ. Με 

ηελ κάρε γηα ηα ηείρε πνπ ν Ζξάθιεηηνο εμεηθνλίδεη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ λφκνπ, κε 

απνξξίπηνληαο νχηε ην έλα νχηε ην άιιν, «ιάπεζεαζ πν  η κ δ ιμκ π ν ημ  κυιμο 

{ πέν ημ } ζζκμιέκμο ηςζπεν ηείπεμξ.»
432

 

  Ζ αηδψο απνηειεί ηελ δηακνξθσηηθή δχλακε ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληψλ ζε ζπλεθηηθφ 

ζψκα εηξελεπκέλεο ελφηεηαο. Απνηειεί ηελ δηθιείδα αζθαιείαο ηεο ζπλεθηηθφηεηαο, 

ηε βάζε ψζηε λα κελ ππάξμεη δηάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο, ιφγσ ησλ 

αληαγσληζηηθψλ θαη ακθίξξνπσλ δπλάκεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα 

ππάξρνπλ ζε άιιε κνξθή, δειαδή πιένλ ζηελ πνιηηηθή αξέλα.
433

Ζ αηδψο 

παξνπζηάδεηαη σο αληηζεηηθφο πφινο ζηελ παξξεζία πνπ είλαη θαη' εμνρήλ ην 

άλνηγκα, ε απνθάιπςε, ίδηνλ ηεο δεκνθξαηηθήο πξαθηηθήο θαη ηεο θηινζνθίαο. Με 

ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο απφ ηνλ Πξσηαγφξα, ε Saxonhouse ηζρπξίδεηαη φηη είλαη 

ιηγφηεξν δεκνθξαηηθφο απφ ηνλ σθξάηε.
434

 Καηαγγέιιεη ηελ πξσηαγφξεηα πξαθηηθή 

ηνπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο πνπ θαηαδεηθλχεη ε αηδψο σο αληηδεκνθξαηηθή. πλδέεη 

ηελ αηδψ σο απφθξπςε θαη πξνζρεκαηηθφ ιφγν ησλ παιηφηεξσλ ζνθηζηψλ πνηεηψλ 

πνπ ηνπο παξείρε αζθάιεηα κπξνζηά ζην θζφλν πνπ πξνθαινχζε ε ηέρλε ηνπο,
435

 

αληίζεηα κε ηε ζσθξαηηθή πξαθηηθή ηεο παξξεζίαο ίδηνλ ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

                                                           
431

 op.cit.,p. 91 
432

 Lebedev 134/DK44 
433

 Saxonhouse, Arlene W., op.cit.,p. 191 
434

 op.cit.,p. 192 
435

 «ἐβὼ δὲ ηὴκ ζμθζζηζηὴκ ηέπκδκ θδιὶ ιὲκ εἶκαζ παθαζάκ, ημὺξ δὲ ιεηαπεζνζγμιέκμοξ αὐηὴκ ηῶκ 

παθαζῶκ ἀκδνῶκ, θμαμοιέκμοξ ηὸ ἐπαπεὲξ αὐηῆξ, πνυζπδια πμζεῖζεαζ ηαὶ πνμηαθφπηεζεαζ, ημὺξ ιὲκ 

πμίδζζκ, μἷμκ Ὅιδνυκ ηε ηαὶ Ἡζίμδμκ ηαὶ ζιςκίδδκ, ημὺξ δὲ αὖ ηεθεηάξ ηε ηαὶ πνδζιῳδίαξ, ημὺξ ἀιθί 

ηε Ὀνθέα ηαὶ Μμοζαῖμκ: ἐκίμοξ δέ ηζκαξ ᾔζεδιαζ ηαὶ βοικαζηζηήκ, μἷμκ Ἴηημξ ηε ὁ Σανακηῖκμξ ηαὶ ὁ 

κῦκ ἔηζ ὢκ μὐδεκὸξ ἥηηςκ ζμθζζηὴξ Ἡνυδζημξ ὁ δθοιανζακυξ, ηὸ δὲ ἀνπαῖμκ Μεβανεφξ: ιμοζζηὴκ δὲ 

Ἀβαεμηθῆξ ηε ὁ ὑιέηενμξ πνυζπδια ἐπμζήζαημ, ιέβαξ ὢκ ζμθζζηήξ, ηαὶ Ποεμηθείδδξ ὁ Κεῖμξ ηαὶ ἄθθμζ 

πμθθμί. μὗημζ πάκηεξ, ὥζπεν θέβς, θμαδεέκηεξ ηὸκ θευκμκ ηαῖξ ηέπκαζξ ηαφηαζξ παναπεηάζιαζζκ 

ἐπνήζακημ.» (Σχνα, εβχ οπμζηδνίγς υηζ δ ηέπκδ ηςκ ζμθζζηχκ είκαζ παθζά, αθθά μζ άκενςπμζ πμο ηδκ 

αζημφζακ ημκ παθζυ ηαζνυ θμαήεδηακ ημκ θευκμ πμο πνμηαθεί αοηή ηαζ ανήηακ παναπεηάζιαηα ηαζ 

πνμηαθφιιαηα, άθθμζ ζηδκ πμίδζδ, υπςξ μ Όιδνμξ ηαζ μ Ηζίμδμξ ηαζ μ ζιςκίδδξ, ηαζ άθθμζ ηζξ 

ιοζηδνζαηέξ ηεθεηέξ ηαζ ηζξ πνμθδηείεξ, υπςξ μζ μπαδμί ημο Ονθέα ηαζ ημο Μμοζαίμο• άθθμζ πάθζ, απ' 

υηζ ηαηάθααα, ηαζ ηδκ βοικαζηζηή, υπςξ μ Ίηημξ απυ ημκ Σάνακηα ηαζ μ άθθμξ πμο γεζ αηυια ηαζ 

ζήιενα, ζμθζζηήξ πμο δεκ έπεζ ημ ηαίνζ ημο, μ Ηνυδζημξ απυ ηδκ οθδιανία, πμο υιςξ δ βεκζά ημο 

ηναημφζε απυ ηα Μέβανα• μ δζηυξ ζαξ πάθζ μ Αβαεμηθήξ πνδζζιμπμίδζε βζα πνμηάθοιια ηδ ιμοζζηή-

ζμθζζηήξ ιεβάθμξ ηαζ αοηυξ- ηαζ μ Ποεμηθείδδξ μ Κείμξ ηαζ άθθμζ πμθθμί. Όθμζ ημφημζ, ημ λακαθές, 

επεζδή θμαήεδηακ ημ θευκμ, πνδζζιμπμίδζακ βζα πνμπέηαζια ηζξ ηέπκεξ αοηέξ),Πιάησλ, 

Πνςηαβυναξ,φ.π., 316d4-e6 
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πνιηηεχκαηνο, δειαδή ηελ δπλαηφηεηα πιήξνπο απνθάιπςεο. Μνινλφηη ν 

Πξσηαγφξαο απνζηξέθεηαη ηελ πξαθηηθή ησλ πξφηεξσλ ζνθψλ, ζηα κάηηα ηνπ 

Πιάησλα ε παξξεζία ηνπ εθπίπηεη ζε ξεηνξηθή αθνχ απφ ιφγνο αλαδήηεζεο ηνπ 

αιεζνχο κεηακνξθψλεηαη ζε εξγαιείν θαηίζρπζεο, ππεξνρήο θαη άιισλ 

εγσθεληξηθψλ θηλήηξσλ. Έηζη, ν ιφγνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αιήζεηα αιιά σο 

επηδίσμε έρεη ηελ ιήζε, ηελ πιάλε πξνο θάξπσζε ηδίνπ νθέινπο.
436

  

  Ζ αηδψο απνηειεί ηελ νξηνζέηεζε ηνπ επηηξεπηνχ θαη ηνπ απαγνξεπκέλνπ. Σα φξηα 

ηίζεληαη απφ ηελ θνηλφηεηα, φπσο δείρλεη ν δηάινγνο Πξσηαγφξαο  φπνπ ελψ ζην 

πεδίν ηεο ηέρλεο επηηξέπεη, ελζαξξχλνληαο ην άηνκν, λα είλαη εηιηθξηλέο σο πξνο ηελ 

θαηνρή ή φρη θάπνηαο ηέρλεο, ζην πεδίν ηεο αξεηήο/δηθαηνζχλεο ην λα ππνζηεξίδεη 

θάπνηνο φηη δελ είλαη δίθαηνο δελ επηηξέπεηαη.  

« κ βάν ηα ξ θθαζξ νεηαζξ, ζπεν ζφ θέβεζξ, άκ ηίξ θή βαευξ α θήηδξ ε καζ,  

θθδκ κηίκμοκ ηέπκδκ κ ιή ζηίκ,  ηαηαββέθςζζκ  παθεπαίκμοζζκ, ηαί μ  μ ηε μζ 

πνμζζυκηεξ κμοεεημφζζκ ξ ιαζκυιεκμκ∙ κ δέ δζηαζμζφκδ ηαί κ ηή θθδ πμθζηζηή 

νεηή, άκ ημζκα ηαί ε δ ζζκ ηζ δζημξ ζηίκ, άκ μ ημξ α ηυξ ηαε' α ημ  ηαθδε  

θέβδ κακηίμκ πμθθ κ,  ηε  ζςθνμζφκδκ βμ κημ ε καζ, ηαθδε  θέβεζκ, κηαφεα 

ιακίακ, ηαί θάζζκ πάκηαξ δε κ θάκαζ ε καζ δζηαίμοξ, άκ ηέ ζζκ άκ ηέ ιή,  ιαίκεζεαζ 

ηυκ ιή πνμζπμζμφιεκμκ δζηαζμζφκδκ∙ ξ καβηα μκ [ κ] μ δέκα κηζκ' μ πί ι ξ βέ 

πχξ ιεηέπεζκ α η ξ,  ιή ε καζ κ κενχπμζξ»
437

. 

Ζ πξνηεξαηφηεηα, ε βαξχηεηα δίδεηαη ζην ξεκαηηθφ, ζην ιφγν θαη ζην πξέπνλ, 

δειαδή πξέπεη λα ιέεη θαη' αλάγθελ θαλείο φηη κεηέρεη ζηε δηθαηνζχλε «Καί θαζίκ 

πάκηαξ δε κ θάκαζ ε καζ δζηαίμοξ»
438

Σν ζεκείν απηφ απνθαιχπηεη γηα ηελ Μφξγθαλ 

φηη ν Πξσηαγφξαο δελ αζρνιείηαη κε γεγνλφηα (matter of facts) αιιά κε ιφγνπο 

(discource). Αθφκα αλ απηφ αιεζεχεη, ε θνηλφηεηα θαζνξίδεη ην ηη πξέπεη λα ιερζεί 

(φπσο εδψ λφκνο). Ο λφκνο ηεο θαζνιηθφηεηαο ζηε κεηνρή ζηε δηθαηνζχλε θαη ηελ 

αηδψ θαζηζηά αλαγθαηφηεηα ην λα ιέγεηαη αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πθίζηαηαη φηη φινη 

κεηέρνπλ ζηηο θνηλσληθέο αξεηέο. Ζ θαζνιηθφηεηα ησλ αξεηψλ πξέπεη, δειαδή, λα 

δηαζθαιίδεηαη πάζε ζπζία, θαζψο απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν, ηε ζπλζήθε χπαξμεο ηεο 

θνηλσλίαο.  Σν πεξηερφκελν ηνπο, φπσο παξαηεξεί ε Morgan, δελ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

Πξσηαγφξα. Απηφ πνπ δηαζθαιίδεηαη είλαη φηη απνηεινπλ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα 

ην πνιηηηθφ, εληνχηνηο, ην πεξηερφκελφ ηνπο παξακέλεη θαζνξίζηκν απφ ηελ εθάζηνηε 

θνηλφηεηα, κέζα ζηα ηζηνξηθά πιαίζηα πνπ ππάξρεη.
439

 

                                                           
436

Saxonhouse, Arlene W., op.cit.,p.197-200,Βιεπε ζηελ παξνχζα κειέηε θεθάιαην γηα επβνπιία 
437

 «Γδθαδή ζηα άθθα πανίζιαηα-ηαηά ηα θεβυιεκα ζμο-ακ ηάπμζμξ θυβμο πάνδ ηαιανχκεζ υηζ είκαζ 

ηαθυξ ζημ παίλζιμ ημο αοθμφ ή ζε ηάεε άθθδ ηέπκδ, εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ είκαζ, μζ άθθμζ ή ημκ 

παίνκμοκ ζημ ρζθυ ή εοιχκμοκ, ηαζ μζ ζοββεκείξ ημο ημκ παίνκμοκ ηαηά ιένμξ ηαζ ημκ ζοιαμοθεφμοκ, ζα 

κα είκαζ ηνεθυξ. Σμ ακηίεεημ υιςξ ζοιααίκεζ ιε ηδκ δζηαζμζφκδ ηαζ ηζξ άθθεξ πμθζηζηέξ ανεηέξ: πεξ υηζ 

λένμοκ υηζ ηάπμζμξ είκαζ άδζημξ• ε, ιμθμκημφημ, ακ αοηυξ θέεζ ηδκ αθήεεζα βζα ημ άημιυ ημο ιπνμζηά ζε 

υθμ ημκ ηυζιμ, αοηυ ημ μπμίμ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πενίπηςζδ ημ εεςνμφζακ θνμκζιάδα-ημ κα θέεζ ηακείξ 

ηδκ αθήεεζα-ηχνα ημ εεςνμφκ ηνέθα• ηαζ θέκε υηζ υθμζ πνέπεζ κα ζζπονίγμκηαζ πςξ είκαζ δίηαζμζ-είκαζ 

δεκ είκαζ-δζαθμνεηζηά, υηζ είκαζ ηνεθυξ εηείκμξ πμο δεκ πανζζηάκεζ ημκ δίηαζμ. Συζμ πμθφ είκαζ 

απαναίηδημ υθμζ πςνίξ ελαίνεζδ κα έπμοκ ιε ηάπμζμ ηνυπμ ημ ιενίδζμ ημοξ ζ' αοηή ή ζηδκ ακηίεεηδ 

πενίπηςζδ κα απμηθεζζημφκ απυ ηδκ ημζκςκία», Πιάησλ, Πνςηαβυναξ,φ.π., 323a9-c3 
438

 «ηαζ θέκε υηζ υθμζ πνέπεζ κα ζζπονίγμκηαζ πςξ είκαζ δίηαζμζ»,φ.π., 323b7-8 
439

 Morgan,Kathryn, op.cit, p. 146: 
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ΔΤΒΟΤΛΗΑ 

 

 ηε ζσθξαηηθή εξψηεζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Πξσηαγφξα 

εθείλνο απαληάεη κε ηελ έλλνηα ηεο 'επβνπιίαο'. Ο Πξσηαγφξαο νξίδεη ην λφεκα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ σο εμήο:  

  «Συ δέ ιάεδια ζηζκ ε αμοθία πενί η κ μ ηείςκ, πςξ κ νζζηα ηήκ α ημ  μ ηίακ 

δζμζημζ, ηαί πενί η κ η ξ πυθεςξ, πςξ ηά η ξ πυθεςξ δοκαηχηαημξ κ ε δ ηαί 

πνάηηεζκ ηαί θέβεζκ. να, θδκ βχ, πμιαί ζμο η  θυβς; Γμηεζξ βάν ιμί θέβεζκ ηήκ 

πμθζηζηήκ ηέπκδκ ηαί πζζπκεζζεαζ πμζεζκ κδναξ βαεμφξ πμθίηαξ. Α ηυ ιέκ μ κ ημ ημ 

ζηζκ, θδ,  χηναηεξ, ηυ πάββεθια  παββέθμιαζ»
440

 

 Ζ επβνπιία παξνπζηάδεηαη σο ε ζσζηή, θξηηηθή ηθαλφηεηα ζηα δεκφζηα δεηήκαηα 

(πφιηο) θαη ζηα ηδησηηθά (νίθνο). Σν απνηέιεζκα ηεο επβνπιίαο κπνξεί λα εθιεθζεί 

δηηηψο είηε σο θέξδνο ηνπ αηφκνπ είηε σο θέξδνο ηεο πφιεο ή ηνπ νίθνπ. Πνιινί 

ζχγρξνλνη κειεηεηέο εξκελεχνπλ σο πξνθάιπκκα θαη πξφθαζε ηελ επαγγειία ηεο 

αξεηήο σο ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Πξσηαγφξα, ππνζηεξίδνληαο φηη 

ζηφρνο ηεο ήηαλ ε εθπαίδεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο πεηζνχο.« πςξ ηά η ξ πυθεςξ 

δοκαηυηαημξ κ ε δ ηαί πνάηηεζκ ηαί θέβεζκ»
441

. Πνιινί εξκελεχνπλ ην 'δοκαηυηαημξ'  

σο αχμεζε αηνκηθήο ηζρχνο απερψληαο ηελ νκεξηθή έλλνηαο ηνπ ππεξέρεηλ. ε απηφ 

ζπλεπηθνπξεί. ηελ αξρή ηνπ δηαιφγνπ ν Ηππνθξάηεο  εθθξάδεη ηελ πξνζδνθία ηνπ  ν 

Πξσηαγφξαο ζα ηνλ θάλεη ηελ ζνθφ
442

, έπεηηα φκσο απφ ηελ πίεζε ηνπ σθξάηε 

θαηαιήγεη φηη ζα ηνλ θάλεη «δεζκυκ ζημ θέβεζκ»
443

. Δδψ αλαθαίλεηαη ε επηζπκία 

ππεξνρήο πνπ κνηάδεη λα ππνζθάπηεη ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο
444

. Δπίζεο ε θξάζε 

« πςξ αέθηζζημξ ζηαζ  πα ξ»
445

 εκθαλψο απερεί ηελ νκεξηθή πξνζηαγή ηεο 

αξηζηείαο (α έκ νζζηεφεζκ), ε νπνία εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη παξνχζα ζηνλ ππξήλα 

ηεο αζελατθήο πνιηηηθήο δσήο.
446

 Φπζηθά, απφ ην πνιεκηθφ πεδίν ε αξεηή απηή έρεη 

κεηαπεδήζεη ζηελ πνιηηηθή αξέλα. Αλ ν ζηφρνο ήηαλ ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ, ηφηε ν 

Πξσηαγφξαο ζα πεξηνξηδφηαλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο πνπ πξνζπνξίδεη 

πεηζψ ηνλ θχξην κεραληζκφ θαηίζρπζεο. Ο Αξηζηνηέιεο παξνπζηάδεη ηνλ Πξσηαγφξα 

σο επαγγεικαηία ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο, ν νπνίνο είρε αλαπηχμεη κία ηερληθή θαηά ηελ 

                                                           
440

 «Η δζδαζηαθία ιμο ζε ηάκεζ ιοαθςιέκμ βζα ηζξ οπμεέζεζξ ημο ζπζηζμφ ζμο (πχξ κα ηοαενκάξ ιε ημκ 

ηαθφηενμ ηνυπμ ημ κμζημηονζυ ζμο), ηαζ βζα ηζξ οπμεέζεζξ ηδξ πμθζηείαξ (πχξ κα βίκεζξ αζοκαβχκζζημξ 

πμθζηζηυξ ηαζ ζηα ένβα ηαζ ζημοξ θυβμοξ). Ακ ηαηαθαααίκς ηαθά ηα θυβζα ζμο, ημο είπα, ιμο θαίκεηαζ υηζ 

ηάκεζξ θυβμ βζα ηδκ ανεηή ηαζ οπυζπεζαζ κα ηάκεζξ ημοξ ακενχπμοξ οπμδεζβιαηζημφξ πμθίηεξ. Αηνζαχξ 

αοηή είκαζ δ οπμπνέςζδ πμο ακαθαιαάκς, ςηνάηδ».Πιάησλ, Πνςηαβυναξ,φ.π., 318e6-319a7 θαη 

«ἀθθὰ Πνςηαβυναξ ιὲκ ἄνα ὁ Ἀαδδνίηδξ ηαὶ Πνυδζημξ ὁ Κεῖμξ ηαὶ ἄθθμζ πάιπμθθμζ δφκακηαζ ημῖξ ἐθ᾽ 

ἑαοηῶκ πανζζηάκαζ ἰδίᾳ ζοββζβκυιεκμζ ὡξ μὔηε μἰηίακ μὔηε πυθζκ ηὴκ αὑηῶκ δζμζηεῖκ μἷμί η᾽ ἔζμκηαζ, 

ἐὰκ ιὴ ζθεῖξ αὐηῶκ ἐπζζηαηήζςζζκ ηῆξ παζδείαξ, ηαὶ ἐπὶ ηαφηῃ ηῇ ζμθίᾳ μὕης ζθυδνα θζθμῦκηαζ, ὥζηε 

ιυκμκ μὐη ἐπὶ ηαῖξ ηεθαθαῖξ πενζθένμοζζκ αὐημὺξ μἱ ἑηαῖνμζ»Πιάησλ, Πμθζηεία, εηζαγσγή, κεηάθξαζε, 

ζρφιηα Ν. Μ. θνπηεξφπνπινο, Αζήλα 2002, 600c7-d5 
441

 Πιάησλ, Πνςηαβυναξ,φ.π.,319a1-2, «είκαζ ημκ ζμθςκ επζζηδιμκα»,φ.π.312c7 
442

 φ.π.,310d10-11 
443

 φ.π.,312d9 
444

 Morgan,Kathryn,,op.cit, p.  146 
445

 Πιάησλ, Πνςηαβυναξ,φ.π.,324c10-d1 
446

 Plato,Protagoras,ed.Nicholas Denyer,op.cit p. 115 
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νπνία απειεπζέξσλε ηε ρξήζε ηνπ εηθφο, κε απνηέιεζκα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο αλά 

πεξίζηαζε θαηάζηαζεο πνπ αληηκεηψπηδε.  «Σμκ ήηης…θυβς ηνείηης πμζείκ»
447

 .Απηφ 

κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί θάιιηζηα ζην επίπεδν ηεο πφιεο, φκσο, ζην επίπεδν ηνπ 

νίθνπ δελ έρεη ζεκειίσζε. Ζ εξκελεία κνηάδεη αζχκβαηε ζηε δηαρείξηζε ηνπ νίθνπ 

θαζψο ν Αζελαίνο άλδξαο έρνληαο ηελ απφιπηε εμνπζία ζηνλ νίθν ηνπ δελ ήηαλ 

αλαγθαζκέλνο λα πείζεη νχηε ηε γπλαίθα ηνπ νχηε ηνπο δνχινπο ηνπ γηα ηηο 

απνθάζεηο πνπ ιάκβαλε.
448

 

  Δλψ ν Πξσηαγφξαο ηνπνζεηεί ηε ρξήζε ηεο επβνπιίαο θαη ζηηο δχν ζθαίξεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ βίνπ, ηδησηηθή θαη δεκφζηα, απηνκάησο πξνθξίλεη ηε δεκφζηα σο ην 

πεδίν ελαζρφιεζήο ηνπ. Ζ πεπνίζεζε φηη ε επεκεξία κηαο πφιεο ζπλίζηαηαη ζηελ 

επζπθξηζία ησλ επηινγψλ είλαη αδηάζεηζηε θαη θνηλφο ηφπνο ζηελ αξραηφηεηα. 

Τπάξρεη κάιηζηα έλαο πινπξαιηζκφο σο πξνο ηελ εθπήγαζή ηεο. Γηα ην σθξάηε 

εθθηλεί θαη ζπλαξηάηαη απφ ηελ γλψζε. Γηα ηελ αξραία ηξαγσδία απφ ην ζεβαζκφ θαη 

ηελ απηνγλσζία. Διιείςεη απηψλ ησλ δχν νη ήξσεο νδεγνχληαη ζηελ χβξε, ζχκπησκα 

ηεο ιαλζαζκέλεο επηινγήο. Ζ αδηαιιαμία, παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηελ Αληηγφλε, ιυκμκ 

θνμκείκ, ππνδειψλεη φηη ε νξζή θξίζε είλαη δεκνθξαηηθφ απφηνθν κε ηελ έλλνηα φηη 

νη άξρνληεο πξέπεη λα αθνπγθξάδνληαη ηελ θνηλή γλψκε. Απηφo δηαζαιεχεη ηελ 

πιαησληθή πεπνίζεζε ηεο ηαχηηζεο ηεο νξζνθξηζίαο κε ηε γλψζε. Ζ επβνπιία 

ζπζηήλεηαη σο ε αξεηή πνπ καο εμππεξεηεί ζηελ απνπζία γλψζεο. Δπβνπιία θαη 

ηέρλε απνηεινχλ αζχκβαηεο έλλνηεο.
449

 

 Ζ επβνπιία ζπρλά κεηαθξάδεηαη σο πξφβιεςε. Ο Αξηζηνηέιεο ηελ ηαπηίδεη κε ηε 

θξφλεζε, ή νξζφηεξα φηη ηε δηαζέηνπλ νη θξφληκνη, «ε  δ  η κ θνμκίιςκ η  ε  

αεαμοθε ζεαζ,  ε αμοθία ε δ κ νευηδξ  ηαη  η  ζοιθένμκ πν ξ η  ηέθμξ, μ   

θνυκδζζξ θδε ξ πυθδρίξ ζηζκ»
450

 Ωο αξεηή ηεο καθξάο θαη πξνζεθηηθήο ζθέςεο ε 

επβνπιία θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε δελ είλαη γλψζε (« ηζ δ   θνυκδζζξ μ η πζζηήιδ, 

θακενυκ»
451

Ζ θξφλεζε δελ είλαη ε κφλε δπλαηφηεηα λα κεηέρεηο ζην αιεζέο ρσξίο λα 

είλαη γλψζε, αιιά ε αίζζεζε έρεη ηελ ίδηα ηθαλφηεηα θαη κάιηζηα ε θξφλεζε 

νκνηάδεη κε έλα είδνο αληίιεςεο, «μ  μ η ζηζκ πζζηήιδ θθ  α ζεδζζξ, μ π  η κ 

δίςκ, θθ  μ  α ζεακυιεεα ηζ η  κ ημ ξ ιαεδιαηζημ ξ ζπαημκ ηνίβςκμκ: ζηήζεηαζ 

β ν η ηε . θθ  α ηδ ι θθμκ α ζεδζζξ  θνυκδζζξ, ηείκδξ δ  θθμ ε δμξ».
452

Αλ ε 

πξσηαγφξεηα δηδαζθαιία ηεο νξζήο ρξήζεο δελ ζπλίζηαηαη ζηελ γλψζε, ίζσο 

εξείδεηαη ζηελ ηπρεξή πξφβιεςε. Καηά ηελ πιαησληθή ζεψξεζε ε επηηπρία ζε έλα 

δήηεκα, αλ δελ είλαη απνηέιεζκα ησλ εηδηθψλ, ηφηε ζπλίζηαηαη ζην ηπραίν. κσο, ν 

Αξηζηνηέιεο δηαθξίλεη ηελ επβνπιία απφ ηελ επζηνρία « θθ  ι κ μ δ  ε ζημπία: 

κεο ηε β ν θυβμο ηα  ηαπφ ηζ  ε ζημπία, αμοθεφμκηαζ δ  πμθ κ πνυκμκ, ηα  θαζ  

πνάηηεζκ ι κ δε κ ηαπ  η  αμοθεοεέκηα, αμοθεφεζεαζ δ  αναδέςξ. ηζ  βπίκμζα ηενμκ 

                                                           
447

 «… ημ αζεεκέζηενμ επζπείνδια κα ημ ηακείξ ημ ζζπονυηενμ.»,Η Ανπαία μθζζηζηή, φ.π.,ζ.107 
448

 Woodruff, Paul, Euboulia as the skill Protagoras Taught. ην Protagoras of Abdera: The Man, his 

measure, ed. Johannes M. van Ophuijsen, Marlein van Raalte, Peter Stork, Leiden-Boston 2013,p.181 
449

 op.cit, p. 185 
450

 Αξηζηνηέιεο, Ηεζηά Νζημιάπεζα, αζαθία Δ-Κ,επ. Γεκήηξηνο Λππνπξιήο, Θεζζαινλίθε 2006, 

1142b34-37 
451

 φ.π.,1142a26-27 
452

 φ.π., 1142a30 
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ηα   ε αμοθία»
453

. Οπφηε, ε επβνπιία δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ επζηνρία αιιά, 

ελ ηέιεη, λα αληρλεχεηαη ζην ελδηάκεζν ηεο ηέρλεο-επηζηήκεο θαη ηεο επζηνρίαο, 

δειαδή πηζαλφλ λα νξίδεηαη σο ε αλαδήηεζε ηνπ πεξηζζφηεξνπ πηζαλνχ (εηθφο). 

Φπζηθά, δελ ππάξρνπλ ηζηνξηθέο απνδείμεηο φηη ν Πξσηαγφξαο ηαπηίδεη ην 

πεξηερφκελν ηεο επβνπιίαο κε ηελ εηθνηνινγία.
454

 

 Ζ θαιή θξίζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδεζαη δπλαηά ζηνλ 

αλαζηνραζκφ επηρεηξήκαηα γηα πξαθηηθά δεηήκαηα, θαη έηζη λα πξνζεγγίδεηο ηηο πην 

ινγηθέο πξνζδνθίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζέζηκε γλψζε. Πηζαλφλ, απηφλ ηνλ 

ελλνηαθφ πξνζδηνξηζκφ αληηιακβάλνληαλ ν Έιιελεο, θαζψο ζπλάδεη κε ηελ αμία ηεο 

δηαβνχιεπζεο, θαη' εμνρήλ δεκνθξαηηθή πξαθηηθή. Σα ζπκπεξάζκαηά ηεο θπζηθά 

είλαη αλαηξέζηκα, θαζψο δελ εθθηλνχλ απφ γλψζε επηζηεκνηερληθήο θχζεσο, ίδηνλ ηεο 

νπνίαο είλαη ε βεβαηφηεηα. Δληνχηνηο, ε επηρεηξεκαηνινγία ζε έλα ζέκα κπνξεί λα 

εμαθνινπζεί λα είλαη ινγηθή a posteriori ηεο ιαλζαζκέλεο απφδεημήο ηεο. Έηζη, ν 

Πξσηαγφξαο κάζαηλε πσο ζα επηρεηξεκαηνινγνχλ νη καζεηέο ηνπ θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο ελφο πξνβιήκαηνο. πλεπψο, δελ δίδαζθε ηελ ηζνδπλακία ησλ αληηζεηηθψλ 

επηρεηξεκάησλ ζε έλα ζέκα, αιιά ηε δπλαηφηεηα αληηλνκηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο ζε 

απηφ κέζσ ησλ εηθψλ επηρεηξεκάησλ.
455

 Ζ νξζή θξίζε, παξάγσγν ηεο δηαβνχιεπζεο. 

Έηζη, ε πξσηαγφξεηα δηδαζθαιία ηεο επβνπιίαο δελ αληηζηνηρνχζε ζε κία 

εξγαιεηαθνχ ηχπνπ άζθεζε επηρεηξεκάησλ ζηνρεχνληαο ζηελ θαηίζρπζε θαη ηελ 

επηβνιή ηνπο κέζσ ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ, αιιά ζηελ αλαγλψξηζε θαη παξνπζίαζε 

πηζαλψλ ιφγσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο επηινγήο ζε έλα δήηεκα πξνο 

φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ.
456

Ο Adkins ζεκεηψλεη φηη ε έλλνηα ηεο αξεηήο, θαζφζνλ είρε 

έλα δηεπξπκέλν ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν, άιινηε εθθξάδεη ζπλεξγαηηθέο αξεηέο θαη 

άιινηε αηνκηθέο/αληαγσληζηηθέο. ηηο ζπλεξγαηηθέο ζπγθαηαιέγνληαη ε αηδψο θαη ε 

δίθε, ελψ ζηηο αληαγσληζηηθέο ε επβνπιία, πνπ ελζαξθψλεη ην νκεξηθφ ηδεψδεο ηεο 

ππεξνρήο. Σν ηέινο ηεο επβνπιίαο, φκσο, αθνξά ζηελ επεκεξία ηεο πφιεο, θαη φρη 

ζηελ αηνκηθή θάξπσζε σθειεηψλ.
457

 Θεσξνχκε φηη παξεπξίζθεηαη ζχκθπηε ε 

νκεξηθή αξεηή ηεο ππεξνρήο ζηελ έλλνηα ηεο επβνπιίαο. 

  Ζ ππεξνρή ζην πνιηηηθφ πεδίν πνπ εμαζθάιηδε ε δηδαζθαιία ηνπ Πξσηαγφξα, 

πεξηζηέιιεηαη απφ ηελ αηδψ, ψζηε λα κελ απνηειέζεη αηηία ξσγκήο ζηε 

ζπλεθηηθφηεηα ηεο πφιεο. Πξνρσξψληαο ζηε ζπιινγηζηηθή καο, κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη λαη κελ ε ππεξνρή ζην πεδίν ησλ ιφγσλ θαη ε αηδψο έιθνπλ ηελ 

θαηαγσγή ηνπο απφ ηελ αξηζηνθξαηηθή παξάδνζε, εληνχηνηο κεηαιιάζζνληαη 

ζπλπθαζκέλεο ζηα ξάκκαηα ηεο δεκνθξαηηθήο Αζήλαο. Απφ ηελ κία, ε δπλαηφηεηα 

ππεξνρήο κέζσ ηεο επβνπιίαο θηλεηνπνηεί ην ππνθείκελν εληάζζνληαο ην ζην πεδίν 

ηεο άκηιιαο, ηεο αγσληζηηθήο δειαδή ζπλζήθεο ηεο πφιεο πνπ επηδνθηκάδεη ηνλ 

θαιχηεξν, θαη απφ ηελ άιιε, ε αηδψο απνηξέπεη ηνλ θζφλν ηελ κλεζηθαθία, ε νπνία 

ππνθψζθεη ζηελ εμηζσηηθή ζπλζήθε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, γεγνλφο πνπ 
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 φ.π.,1142b3-6 
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 Woodruff, Paul,  op.cit, p.  186 
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 Nussbaum, Martha C., The fragility of goodness, luck and ethics in greek tragedy and philosophy 
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φπσο είδακε ζηειηηεχζεθε δξηκχηαηα ζηα εξαθιείηεηα απνζπάζκαηα επ‘ αθνξκή ηεο 

εμνξία ηνπ Δξκφδσξνπ
458

,ιεηηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνείδακε, ηελ έμαξζε 

ησλ αληαγσληζηηθψλ ηάζεσλ ηεο ζπγθξνπζηαθήο ζπλζήθεο, απαξαίηεηνπ εδάθνπο 

ηνπ ππεξέρεηλ, δηαηεξψληαο ηε ζπλνρή ηεο πφιεο.   
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

   Ο Ζξάθιεηηνο εξείδεη θαη ζεκειηψλεη ηηο εζηθνπνιηηηθέο ηνπ πξνηάζεηο ζηε ζηέξεε 

θαη αληηθεηκεληθή νληνινγηθή βάζε ηνπ ζπκπαληηθνχ ιφγνπ. Αληίζεηα, ν 

Πξσηαγφξαο ηηο αληηιακβάλεηαη σο παξάγσγα εζηθνπνιηηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη 

ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ ελ απνπζία πξνυπάξρνπζαο ηάμεο θαη θαηάζηαζεο 

πξαγκάησλ, δειαδή αληηθεηκεληθνχ θξηηεξίνπ.Τπνζηεξίδεη ηνλ αλεμάιεηπην 

θνηλσληθφ αληαγσληζκφ πνπ παγηψλεηαη πξνζσξηλά ζηνπο λφκνπο θαη ηνπο ζεζκνχο, 

ελ είδε κπζνπιαζίαο ζην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ.  

   Ο Ζξάθιεηηνο πξνβάιιεη ην εξσηθφ ηδεψδεο ελφο απζεληηθνχ ηξφπνπ χπαξμεο πέξα 

απφ ηηο αθειείο σο ηηο ρπδαίεο δνμαζίεο ησλ πνιιψλ. Ο Πξσηαγφξαο απ‘ ηελ άιιε 

απνδέρεηαη ηελ «θνηλή δφμα» σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθήο θξίζεο. 

Γηα ηνλ Ζξάθιεηην ε γλψζε είλαη πξνζπειάζηκε γηα ην θάζε ππνθείκελν πνπ ζα 

απεθδπζεί ην πέπιν ησλ αθαηέξγαζησλ αηζζεηεξηαθψλ πιαλψλ θαζψο θαη ηεο 

παξάδνζεο. Γηα ηνλ Πξσηαγφξα ε δπλαηφηεηα απηή πεξηνξίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ζην 

πνιηηηθφ θαη ζηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθήο άπνςεο πνπ δελ αλάγεηαη αλαγθαζηηθά ζε 

έλα πξφηππν αιήζεηαο. πγθιίλνπλ φκσο, ζην ζέκα ηεο αηνκηθήο εζηθήο θαη 

πξνζσπηθήο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ απνθαζαίξσληαο έηζη ηε ζθέςε ηνπο απφ 

κπζηηθηζηηθέο πξνθαηαιήςεηο ηνπ ηειεηνπξγηθνχ- αξρατθνχ παξειζφληνο. Ο 

Ζξάθιεηηνο ζπρλά εθηνπίδεη βίαηα ηελ παξάδνζε απφ ην ρψξν ηεο ζθέςεο ηνπ, 

αληίζεηα, ε ζηξαηεγηθή ηνπ Πξσηαγφξαο είλαη λα ηελ κεηαζρεκαηίδεη 

επαλεγγξάθσληαο ηε ζηα λέα εζηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζπκθξαδφκελα ηεο 

πφιεο. Δπίζεο, αλαγλσξίδνπλ θαη νη δχν ζηνραζηέο ηελ αλαγθαηφηεηα ζηελ ηήξεζε 

θαη ζπκκφξθσζε πξνο ην λφκν ηνπ νπνίνπ φκσο ην πεξηερφκελν φπσο είδακε 

θαζνξίδνπλ δηαθνξεηηθά. 
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