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Αριστοτέλη, Περὶ Ποιητικῆς 

και  

το 3ο βιβλίο της Πολιτείας του Πλάτωνα 

 

 

 



• Είχαμε δει και σε προηγούμενες συναντήσεις τις 

επιφυλάξεις του Πλάτωνα όσον αφορά την διδασκαλία των 

παραδοσιακών μύθων, π.χ. στα ομηρικά έπη, στην 

διαπαιδαγώγηση των νέων και συγκεκριμένα των φυλάκων. 

• Οι ενστάσεις του αφορούσαν την καταλληλότητα ορισμένων 

μυθολογικών αφηγήσεων για την διάπλαση του χαρακτήρα, 

[που ήταν και το πρωτεύον μέλημα της παιδείας], τον ρόλο 

του θεϊκού στοιχείου που παρουσιάζεται συχνά κακό και 

εκδικητικό, αλλά και το ίδιο το θέμα της αλήθειας. 

• Αυτή η οπτική από πολλές απόψεις θα οδηγούσε σε μερική 

καταδίκη της τέχνης και της λογοτεχνίας συγκεκριμένα.  

• Ο Αριστοτέλης ωστόσο θα έρθει να δώσει μια άλλη διάσταση 

στην έννοια και την χρησιμότητα της λογοτεχνίας, από την 

θέση του επιστήμονα-παρατηρητή με μια από τις συνοπτικές 

και όχι ιδιαίτερα προβεβλημένες κατά την αρχαιότητα 

πραγματείες του, το έργο περὶ Ποιητικῆς. 



• Έχει γραφτεί γύρω στο 330 π.Χ. και ανήκει και αυτή στα 

εσωτερικά συγγράμματα του Αριστοτέλη. 

• Είναι το πρώτο σύγγραμμα λογοτεχνικής θεωρίας [τί 

συνιστά λογοτεχνία, τί είναι η λογοτεχνία, τα είδη, μυστικά 

επιτυχίας] 

• Σε αντίθεση με τον Πλάτωνα που είχε επιφυλάξεις για την 

χρησιμότητα της λογοτεχνίας και της τέχνης γενικότερα, ο 

Αριστοτέλης είναι για άλλη μια φορά περιγραφικός και 

μέσω αυτού του μικρού συγγράμματος, της Ποιητικής, 

κατορθώνει να τεκμηριώσει την κοινωνική λειτουργία και 

την ηθική χρησιμότητα της τέχνης. 

• Ο Αριστοτέλης προσεγγίζει τα λογοτεχνικά είδη σαν 

επιστήμονας, περιγράφοντας τα ιδιαίτερα στοιχεία κάθε 

κειμενικού είδους. 

• Ο Πλάτωνας εξετάζει την πρακτική χρησιμότητα της 

λογοτεχνίας υπό το πρίσμα της διαπαιδαγώγησης. 



 

• Ο Αριστοτέλης περιγράφει και αναλύει το λογοτεχνικό 

φαινόμενο, ως μία από τις εκφάνσεις της ανθρώπινης 

δραστηριότητας που έχει δικούς της νόμους και δική της 

λογική. 

 

• Ο Πλάτωνας μπορούμε να πούμε πως προσεγγίζει τη 

λογοτεχνία ως δάσκαλος, ενώ ο Αριστοτέλης ως 

επιστήμονας, πατώντας πάνω στην πλατωνική διδασκαλία 

από πολλές απόψεις. 

 

• Αναμφίβολα και οι δύο ρόλοι είναι απαραίτητοι και 

αλληλένδετοι (για να διδάξει κανείς πρέπει να έχει γνώση 

και για να έχει γνώση πρέπει να έχει διδαχτεί, χωρίς αυτό να 

αποτελεί φαύλο κύκλο). 



 

[1447α] [8] 

περὶ ποιητικῆς αὐτῆς τε καὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα 

δύναμιν ἕκαστον ἔχει, καὶ πῶς δεῖ συνίστασθαι τοὺς 

μύθους [10] εἰ μέλλει καλῶς ἕξειν ἡ ποίησις, ἔτι δὲ ἐκ 

πόσων καὶ ποίων ἐστὶ μορίων,  ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν 

ἄλλων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐστι μεθόδου,  λέγωμεν ἀρξάμενοι 

κατὰ φύσιν πρῶτον ἀπὸ τῶν πρώτων. 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΕΙΝΑΙ 

Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ. 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΙΔΟΣ. 

1453b οὐ γὰρ πᾶσαν δεῖ ζητεῖν ἡδονὴν ἀπὸ τραγῳδίας  

ἀλλὰ τὴν οἰκείαν. «δεν πρέπει να αναζητά κανείς κάθε είδος 

ευχαρίστησης από την τραγωδία, αλλά την αντίστοιχή της» 

[κάθε λογοτεχνικό είδος προσφέρει διαφορετική ευχαρίστηση] 



 

 

[1453α] οὐδ᾽ αὖ τὸν σφόδρα πονηρὸν ἐξ εὐτυχίας εἰςδυστυχίαν μ

εταπίπτειν: τὸ μὲν γὰρ φιλάνθρωπον ἔχοι ἂν ἡτοιαύτη σύστασις

 ἀλλ᾽ οὔτε ἔλεον οὔτε φόβον, ὁ μὲν γὰρπερὶ τὸν ἀνάξιόν ἐστιν δ

υστυχοῦντα, ὁ δὲ [5] περὶ τὸνὅμοιον, ἔλεος μὲν περὶ τὸν ἀνάξιον,

 φόβος δὲ περὶ τὸνὅμοιον, ὥστε οὔτε ἐλεεινὸν οὔτε φοβερὸν ἔστ

αι τὸσυμβαῖνον. 

 

 

 

 

 

 



1455a 

δεῖ δὲ τοὺς μύθους συνιστάναι καὶ τῇ λέξεισυναπεργάζεσθαι ὅτι

 μάλιστα πρὸ ὀμμάτων τιθέμενον:οὕτω γὰρ ἂν ἐναργέστατα [ὁ] 

ὁρῶν ὥσπερ παρ᾽ αὐτοῖςγιγνόμενος τοῖς [25] πραττομένοις εὑρί

σκοι τὸ πρέπον καὶἥκιστα ἂν λανθάνοι [τὸ] τὰ ὑπεναντία. σημεῖ

ον δὲ τούτου ὃἐπετιμᾶτο Καρκίνῳ. ὁ γὰρ Ἀμφιάραος ἐξ ἱεροῦ ἀν

ῄει, ὃ μὴὁρῶντα [τὸν θεατὴν] ἐλάνθανεν, ἐπὶ δὲ τῆς σκηνῆςἐξέπ

εσεν δυσχερανάντων τοῦτο τῶν θεατῶν. ὅσα δὲδυνατὸν καὶ τοῖς

 σχήμασιν [30] συναπεργαζόμενον:πιθανώτατοι γὰρ ἀπὸ τῆς αὐ

τῆς φύσεως οἱ ἐν τοῖς πάθεσίνεἰσιν, καὶ χειμαίνει ὁ χειμαζόμενο

ς καὶ χαλεπαίνει ὁὀργιζόμενος ἀληθινώτατα.  

διὸ εὐφυοῦς ἡ ποιητική ἐστιν ἢ μανικοῦ: 

«η λογοτεχνία είναι ίδιον είτε του ευφυούς/ταλαντούχου, είτε 

του παρανοϊκού.» 



1451a 

φανερὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ ὅτι οὐ τὸ τὰ γενόμενα 

λέγειν, τοῦτο ποιητοῦ ἔργον ἐστίν, ἀλλ᾽ οἷα ἂν γένοιτο καὶ 

τὰ δυνατὰ κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον. ὁ γὰρ ἱστορικὸς 

καὶ ὁ ποιητὴς οὐ τῷ ἢ ἔμμετρα λέγειν ἢ ἄμετρα διαφέρουσιν 

1451β] （（（（εἴη γὰρ ἂν τὰ Ἡροδότου εἰς μέτρα τεθῆναι καὶ 

οὐδὲν ἧττον ἂν εἴη ἱστορία τις μετὰ μέτρου ἢ ἄνευμέτρων））））:  

 

«είναι εμφανές από όσα είπαμε ότι έργο του ποιητή-λογοτέχνη 

δεν είναι να λέει τα όσα έγιναν, αλλά όσα θα μπορούσαν να 

γίνουν κατά το εύλογο και πιθανό. Και ο ιστορικός από τον 

ποιητή δεν διαφέρουν στην χρήση του μέτρου (τα έργα του 

Ηροδότου και σε μέτρο να τα βάζαμε πάλι ιστορία θα ήταν)» 

 

 



ἀλλὰ τούτῳ διαφέρει, τῷ τὸν μὲν τὰ γενόμενα [5]λέγειν, τὸν  

δὲ οἷα ἂν γένοιτο. διὸ καὶ φιλοσοφώτερον καὶσπουδαιότερον

 ποίησις ἱστορίας ἐστίν: ἡ μὲν γὰρ ποίησιςμᾶλλον τὰ  

καθόλου, ἡ δ᾽ ἱστορία τὰ καθ᾽ ἕκαστον λέγει. 

ἔστιν δὲ καθόλου μέν, τῷ ποίῳ τὰ ποῖα ἄττα συμβαίνει 

λέγειν ἢ πράττειν κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον 

 

«αλλά σ’αυτό διαφέρουν, ότι ο μεν [ιστορικός] λέει όσα έχουν 

γίνει, ενώ ο δε [ποιητής-λογοτέχνης] όσα θα μπορούσαν να 

γίνουν. Γι αυτό είναι πιο φιλοσοφική και πιο σημαντική η 

ποίηση από την ιστορία: η ιστορία αφορά τα καθέκαστον, ενώ η 

ποίηση τα καθόλου, όσα λέγονται και γίνονται με βάση το 

πιθανό και το αναγκαίο.» 

 

 



 

 

• Είναι πρωτοποριακό για την εποχή, η αποσύνδεση της 

χρήσης μέτρου από την ποίηση. 

 

• Σε μια εποχή που δεν μπορούσαν καν να φανταστούν τί 

είναι ο ελεύθερος στίχος.  

 

• Βασικό/ορισματικό στοιχείο του τί συνιστά ποίηση κατά τον 

Αριστοτέλη δεν είναι το μέτρο και ο ρυθμός, αλλά το 

περιεχόμενο. 

 

 

 



 

 

 

 

Πολιτεία Πλάτωνα, 3ο βιβλίο 

 

 

 

 



389β] . 

ἀλλὰ μὴν καὶ ἀλήθειάν γε περὶ πολλοῦ ποιητέον. εἰ γὰρ 

ὀρθῶς ἐλέγομεν ἄρτι, καὶ τῷ ὄντι θεοῖσι μὲν ἄχρηστον 

ψεῦδος, ἀνθρώποις δὲ χρήσιμον ὡς ἐν φαρμάκου εἴδει,δῆλον

 ὅτι τό γε τοιοῦτον ἰατροῖς δοτέον, ἰδιώταις δὲ οὐχ ἁπτέον. 

«από την άλλη πρέπει και την αλήθεια να την έχουμε περί 

πολλού. Γιατί αν σωστά λέγαμε πριν λίγο, κι αν πράγματι είναι 

αχρείαστο το ψέμα στους θεούς, ενώ για τους ανθρώπους είναι 

χρησιμο σαν φάρμακο, προφανώς ένα τέτοιο πράγμα πρέπει να 

τον εμπιστευτούμε στους γιατρούς, ενώ οι ιδιώτες δεν πρέπει 

καν να το αγγίζουν.» 

 

 

 



τοῖς ἄρχουσιν δὴ τῆς πόλεως, εἴπερ τισὶν ἄλλοις, προσήκει 

ψεύδεσθαι ἢ πολεμίων ἢ πολιτῶν ἕνεκα ἐπ᾽ ὠφελίᾳ τῆς 

πόλεως, τοῖς δὲ ἄλλοις πᾶσιν οὐχ ἁπτέον τοῦ τοιούτου: 

 

«Αν είναι λοιπόν να ειπωθεί ένα ψέμα θα ειπωθεί από τους 

φύλακες της πόλης και μόνο από αυτούς, για να ξεγελάσουν 

είτε κάποιους εχθρούς είτε κάποιους πολίτες για το καλό της 

πόλης. Σε όλους τους άλλους δεν θα επιτρέπεται να αγγίζουν 

αυτό το πράγμα» 

 

 

 

 



391δ]  μὴλέγειν, μηδὲ ἡμῖν ἐπιχειρεῖν πείθειν τοὺς νέους ὡς  

οἱ θεοὶ κακὰ γεννῶσιν, καὶ ἥρωες ἀνθρώπων οὐδὲν  

βελτίους: ὅπεργὰρ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐλέγομεν, 

391ε] οὔθ᾽ ὅσια ταῦτα οὔτε ἀληθῆ: ἐπεδείξαμεν γάρ που ὅτι 

ἐκ θεῶν κακὰ γίγνεσθαι ἀδύνατον. 

 

«να μην προσπαθούν να πείσουν τους νέους πως τάχα οι θεοί 

είναι πρόξενοι κακών και ότι οι ήρωες δεν είναι καθόλου 

καλύτεροι από τους ανθρώπους. Γιατί όπως λέγαμε πιο πριν, 

όχι μόνο δεν αληθεύουν αυτά, αλλά είναι και ανόσια. Δείξαμε 

νομίζω κάπου παραπάνω πως από τους θεούς είναι αδύνατο να 

προέρχεται κάτι κακό.» 

 

 



εἰ ἄρα τὸν πρῶτον λόγον διασώσομεν, τοὺς φύλακας ἡμῖν 

τῶν ἄλλων πασῶν δημιουργιῶν ἀφειμένους δεῖν εἶναι 

395ξ] δημιουργοὺς ἐλευθερίας τῆς πόλεως πάνυ ἀκριβεῖς 

καὶ μηδὲν ἄλλο ἐπιτηδεύειν ὅτι μὴ εἰς τοῦτο φέρει, οὐδὲν δὴ 

δέοι ἂν αὐτοὺς ἄλλο πράττειν οὐδὲ μιμεῖσθαι:  

 

«Αν λοιπόν μείνουμε πιστοί στην αρχική μας θέση, ότι δηλαδή 

οι φύλακές μας, έχοντας απαλλαγεί από κάθε άλλη 

δημιουργική απασχόληση, θα πρέπει να είναι για την πόλη μας 

κυριολεκτικά οι δημιουργοί της ελευθερίας της και να μην 

ασχολούνται με οτιδήποτε δεν συντείνει σε αυτό, θα χρειαστεί 

να μην πράττουν και να μη μιμούνται κάτι άλλο» 

 

 



ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΙΣΧΥΕΙ  

ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

[397ε] ἡμετέρᾳ πολιτείᾳ, ὅτι οὐκ ἔστιν διπλοῦς ἀνὴρ παρ᾽ 

ἡμῖν  οὐδὲ πολλαπλοῦς, ἐπειδὴ ἕκαστος ἓν πράττει. 

«στην πολιτεία μας δεν υπάρχει άνθρωπος με δύο η με 

περισσότερους ρόλους γιατί ο καθένας καταπιάνεται με ένα 

πράγμα» 

 

 



• Στην πραγματικότητα ο καθένας από μας εκπληρώνει και 

καθημερινά ένα πλήθος ρόλων: γονέα, εργαζόμενου, 

συντρόφου, φίλου, αδερφού. 

 

• Σύμφωνα και με την πλατωνική θεωρία περί ψυχής, όλοι οι 

άνθρωποι έχουν εκπεφρασμένα και τα τρία στοιχεία, το 

λογιστικό, το θυμοειδές και το επιθυμητικό που 

αντιστοιχούν στις τρεις αρετές, φρόνηση, ανδρεία και 

σωφροσύνη αντίστοιχα. 

 

• Η αρμονία μεταξύ των τριών αυτών αρετών είναι κατά τον 

Πλάτωνα η δικαιοσύνη, τόσο στην ανθρώπινη ψυχή, όσο και 

στην πολιτεία. 

 



 

 

 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 

 

 

 

 

 



398ε] 

τίνες οὖν θρηνώδεις ἁρμονίαι; λέγε μοι: σὺ γὰρ μουσικός. 

«ποιοί λοιπόν μουσικοί τρόποι είναι θρηνητικοί [γιατί είπαμε ότι 

δεν θέλουμε θρήνους και οδυρμούς] Λέγε μου εσύ που ξέρεις 

από μουσική 

 

μειξολυδιστί, ἔφη, καὶ συντονολυδιστὶ καὶ τοιαῦταί τινες. 

«Ο μικτός λυδικός και ο υπερλύδιος και ορισμένοι άλλοι σαν και 

αυτούς.» 

οὐκοῦν αὗται, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀφαιρετέαι; ἄχρηστοι γὰρ καὶ 

γυναιξὶν ἃς δεῖ ἐπιεικεῖς εἶναι, μὴ ὅτι ἀνδράσι. 

 «αυτούς επομένως να τους αποκλείσουμε, έτσι; Γιατί είναι 

άχρηστοί ακόμη και σε γυναίκες με κάποια αξιοπρέπεια, πολύ 

περισσότερο για άνδρες.» 

 



πάνυ γε.  

«Βεβαίως.» 

 

ἀλλὰ μὴν μέθη γε φύλαξιν ἀπρεπέστατον καὶ  

μαλακία καὶ ἀργία. 

 

«Όμως και το μεθύσι, αλήθεια, είναι ό,τι πιο αταίριαστο για 

τους φύλακες, το ίδιο και η πλαδαρότητα και η τεμπελιά.» 

 

 

 

 

 



399α] 

ταύταις οὖν, ὦ φίλε, ἐπὶ πολεμικῶν ἀνδρῶν ἔσθ᾽ ὅτι χρήσῃ; 

«Θα χρησιμοποιούσες ποτέ, φίλε μου, αυτές τις μελωδίες για 

πολεμιστές;» 

οὐδαμῶς, ἔφη: ἀλλὰ κινδυνεύει σοι δωριστὶ λείπεσθαι καὶ 

φρυγιστί.  

«με κανέναν τρόπο, είπε. Έτσι όμως κοντεύει να απομείνουν ο 

δωρικός μόνο και ο φρυγικός τρόπος.» 

 

[καταλήγουν ότι ο δωρικός είναι κατάλληλος για προετοιμασία 

για τον πόλεμο και ο φρυγικός για τις ειρηνικές δραστηριότητες] 

 



καὶ ἄλλην αὖ ἐν εἰρηνικῇ τε καὶ μὴ βιαίῳ ἀλλ᾽ ἐν ἑκουσίᾳ  

πράξει ὄντος, ἢτινά τι πείθοντός τεκαὶ δεομένου, ἢ εὐχῇ θεὸν 

 ἢ διδαχῇ καὶνουθετήσει ἄνθρωπον, ἢ τοὐναντίον ἄλλῳ  

δεομένῳ ἢδιδάσκοντι ἢ μεταπείθοντι ἑαυτὸν ἐπέχοντα, καὶ  

ἐκ τούτωνπράξαντα κατὰ νοῦν, καὶ μὴ ὑπερηφάνως ἔχοντα, 

 ἀλλὰσωφρόνως τε καὶ μετρίως ἐν πᾶσι τούτοις 

πράττοντά τε καὶ τὰ ἀποβαίνοντα ἀγαπῶντα 

«[και τον φρυγικό τρόπο] για έναν τέτοιο άνθρωπο όταν πράττει 

κάτι ειρηνικά και όχι διά της βίας αλλά με τη δική του θέληση, 

π.χ. όταν πείθει κάποιον κι όταν ζητάει κάτι είτε από το θεό με 

μια προσευχή ή με διδαχή και νουθεσία από έναν άνθρωπο ή 

αντιστρόφως, όταν έχει ο ίδιος απέναντί του κάποιον που του 

ζητάει κάτι ή τον δασκαλεύει ή πάει να του αλλάξει τη γνώμη 

και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πράττει χωρίς υπεροψία αλλά 

με φρονιμάδα και με μέτρο και δέχεται τα πράγματα όπως 

έλθουν.» 



401β] ἆρ᾽ οὖν τοῖς ποιηταῖς ἡμῖν μόνον ἐπιστατητέον καὶ 

προσαναγκαστέον τὴν τοῦ ἀγαθοῦ εἰκόνα ἤθους ἐμποιεῖν 

τοῖς ποιήμασιν ἢ μὴ παρ᾽ ἡμῖν ποιεῖν, ἢ καὶ τοῖς ἄλλοις 

δημιουργοῖς ἐπιστατητέον καὶ διακωλυτέον τὸ κακόηθες 

τοῦτο καὶ ἀκόλαστον καὶ ἀνελεύθερον καὶ ἄσχημον μήτε ἐν 

εἰκόσι ζῴων μήτε ἐν οἰκοδομήμασι μήτε ἐν ἄλλῳ μηδενὶ 

δημιουργουμένῳ ἐμποιεῖν,  

«τότε λοιπόν τους ποιητές μονάχα θα πρέπει να επιβλέπουμε 

και να τους υποχρεώνουμε να αποτυπώνουν στα έργα τους το 

αγαθό ήθος ειδάλλως να μη συνθέτουν στην πόλη μας 

ποιήματα ή θα χρειαστεί να επιβλέπουμε και τους άλλους 

τεχνίτες και να τους εμποδίζουμε τούτο τον κακό χαρακτήρα, 

τον ακόλαστο, τον μικροπρεπή, τον παράταιρο να τον 

απεικονίζουν στους ζωγραφικούς πίνακές τους, στα 

οικοδομήματα ή σε οποιοδήποτε άλλο έργο» 



ἢ ὁ μὴ οἷός τε ὢν οὐκ ἐατέος παρ᾽ 

ἡμῖν δημιουργεῖν, ἵνα μὴ ἐν κακίας εἰκόσι τρεφόμενοι ἡμῖν  

οἱ401c] φύλακες ὥσπερ ἐν κακῇ βοτάνῃ, πολλὰ ἑκάστης 

ἡμέρας κατὰ σμικρὸν ἀπὸ πολλῶν δρεπόμενοί τε καὶ 

νεμόμενοι, ἕν τι συνιστάντες λανθάνωσιν κακὸν μέγα ἐν  

τῇαὑτῶν ψυχῇ, ἀλλ᾽ ἐκείνους ζητητέον τοὺς δημιουργοὺς 

 τοὺςεὐφυῶς δυναμένους ἰχνεύειν τὴν τοῦ καλοῦ τε καὶ 

εὐσχήμονος φύσιν, «και σε όποιον δεν είναι ικανός να το κάνει 

αυτό να μην του επιτρέπουμε να ασκεί στην πόλη μας την 

τέχνη του, προκειμένου οι φύλακές μας να μην ανατρέφονται 

μέσα σε απεικονίσεις τους κακού σαν μέσα σε κακό λιβάδι 

τσιμπολογώντας από δω κι από κει λίγο λίγο κάθε μέρα και 

δοκιμάζοντας πολλά ώσπου τελικά, δίχως να αντιληφθούμε 

πως, να σωρεύσουν στην ψυχή τους ένα πελώριο κακό, αλλά να 

αναζητουμε τεχνίτες με έμφυτη την ικανότητα να ανιχνεύουν 

την ομορφιά και την ευπρέπεια» 



 

ἵνα ὥσπερ ἐν ὑγιεινῷ τόπῳ οἰκοῦντες  

οἱ νέοι ἀπὸ παντὸς ὠφελῶνται, ὁπόθεν ἂν αὐτοῖς ἀπὸ τῶν 

καλῶν ἔργων ἢ πρὸς ὄψιν ἢ πρὸς ἀκοήν τι προσβάλῃ, ὥσπερ 

αὔρα φέρουσα   

 

«ώστε οι νέοι, σαν μέσα σ’έναν τόπο υγιεινό, να αντλούν 

ωφέλεια από τα πάντα, καθώς οτιδήποτε από τα όμορφα έργα 

θα αγγίζει τα μάτια ή τα αυτιά τους θα είναι σαν αύρα από 

έναν τόπο καλό που θα φέρνει υγεία» 

 

 

 

 



401δ]  

ἆρ᾽ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Γλαύκων, τούτων ἕνεκα κυριωτάτη ἐν 

μουσικῇ τροφή, ὅτι μάλιστα καταδύεται εἰς τὸ ἐντὸς τῆς 

ψυχῆς ὅ τε ῥυθμὸς καὶ ἁρμονία, καὶ ἐρρωμενέστατα ἅπτεται 

αὐτῆς φέροντα τὴν εὐσχημοσύνην, καὶ ποιεῖ εὐσχήμονα, 

 

«Άραγε, είπα, Γλαύκων, γι αυτό η αγωγή με τη μουσική και την 

ποίηση είναι πιο σημαντική, επειδή ο ρυθμός και η μελωδία 

εισχωρούν στα τρίσβαθα της ψυχής και αδράχνοντάς την με 

δύναμη μεγάλη φέρνουν μέσα της ευπρέπεια και της δίνουν 

ομορφία.» 

 

 

 



405α] 

ἀκολασίας δὲ καὶ νόσων πληθυουσῶν ἐν πόλει ἆρ᾽ οὐ 

δικαστήριά τε καὶ ἰατρεῖα πολλὰ ἀνοίγεται, καὶ δικανική τε 

καὶ ἰατρικὴ σεμνύνονται, ὅταν δὴ καὶ ἐλεύθεροι πολλοὶ καὶ 

σφόδρα περὶ αὐτὰ σπουδάζωσιν; 

 

«κι όταν σε μία πόλη η ακολασία και οι αρρώστιες πληθαίνουν, 

εκεί τα δικαστήρια και τα θεραπευτήρια δεν είναι διαρκώς 

ανοιχτά, και η δικονομία και η ιατρική δεν λογίζονται κάτι πολύ 

σπουδαίο, ιδίως όταν ακόμη και ελεύθεροι πολίτες ασχολούνται 

μετά μανίας με αυτά;» 

τί γὰρ οὐ μέλλει; «Αναπόφευκτα» 

 

 



τῆς δὲ κακῆς τε καὶ αἰσχρᾶς παιδείας ἐν πόλει ἆρα μή τι 

μεῖζον ἕξεις λαβεῖν τεκμήριον ἢ τὸ δεῖσθαι ἰατρῶν καὶ 

δικαστῶν ἄκρων μὴ μόνον τοὺς φαύλους τε καὶχειροτέχνας,  

ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν ἐλευθέρῳ σχήματιπροσποιουμένους  

τεθράφθαι;  

 

«και μπορείς άραγε να βρεις μεγαλύτερη απόδειξη πως η 

κατάσταση της παιδείας σε μία πόλη είναι κακή και επαίσχυντη 

από το ότι σ’αυτήν την πόλη χρειάζονται κορυφαίους γιατρούς 

και δικαστές όχι μόνον οι άνθρωποι των κατώτερων στρωμάτων 

και οι τεχνίτες αλλά και εκείνοι που καυχιούνται πως έχουν 

αγωγή ελευθερου ανθρώπου; » 

 

 



405β] ἢ οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ καὶ ἀπαιδευσίας μέγα τεκμήριον 

τὸ ἐπακτῷ παρ᾽ ἄλλων, ὡς δεσποτῶν τε καὶ κριτῶν, τῷ 

δικαίῳ ἀναγκάζεσθαι χρῆσθαι, καὶ ἀπορίᾳ οἰκείων; 

 

«Ή μήπως νομίζεις ότι δεν είναι ντροπή περίτρανη και απόδειξη 

αμορφωσιάς το να αναγκάζεται κάποιος να προσφεύγει σε ένα 

δίκαιο που του το επιβάλλουν κάποιοι άλλοι απ’ έξω,σαν 

δεσπότες του και κριτές του, επειδή ο ίδιος δεν έχει μέσα του 

δικά του αποθέματα δικαιοσύνης;» 

 

πάντων μὲν οὖν, ἔφη, αἴσχιστον. 

«Αυτό πραγματικά είναι το πιο εξευτελιστικό απ’ όλα» 

 

 



ἦ δοκεῖ σοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, τούτου αἴσχιον εἶναι τοῦτο, ὅταν δή 

τις μὴ μόνον τὸ πολὺ τοῦ βίου ἐν δικαστηρίοις φεύγων τε 

καὶ διώκων κατατρίβηται, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἀπειροκαλίας ἐπ᾽ 

αὐτῷ δὴ τούτῳ πεισθῇ καλλωπίζεσθαι, ὡς δεινὸς 

ὢν περὶ τὸ ἀδικεῖν 

 

«ή πιστεύεις είπα , ότι κι από αυτό ακόμη πιο εξευτελιστικό δεν 

είναι τούτο, όταν δηλαδή κάποιος όχι μόνο χαραμίζει το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στα δικαστήρια, πότε ως 

ενάγων και πότε ως εναγόμενος, αλλά επιπλέον, από άγνοια 

για το τί είναι καλό, έχει φτάσει να καμαρώνει κιόλας γι αυτό, 

πως τάχα είναι φοβερός στο να κάνει παρανομίες  

 

 



405ξ]  καὶ ἱκανὸς πάσας μὲν στροφὰςστρέφεσθαι, πάσας  

δὲ διεξόδους διεξελθὼν ἀποστραφῆναιλυγιζόμενος, ὥστε μὴ

 παρασχεῖν δίκην, καὶ ταῦτα σμικρῶντε καὶ οὐδενὸς ἀξίων 

 ἕνεκα, ἀγνοῶν ὅσῳ κάλλιον καὶἄμεινον τὸ παρασκευάζειν  

τὸν βίον αὑτῷ μηδὲν δεῖσθαι νυστάζοντος δικαστοῦ; 

 

και πως ξέρει όλα τα κόλπα κι έχει χίλιους δύο τρόπους να 

ξεφεύγει ξεγλιστρώντας και υπεκφεύγοντας ώστε να μην 

καταδικαστεί και μάλιστα για πράγματα μηδαμινά και χωρίς 

καμία απολύτως αξία, αγνοώντας πόσο πιο όμορφο και πιο 

καλό είναι να φτιάχνεις τη ζωή σου έτσι που να μην έχεις την 

ανάγκη κανενός νυσταγμένου δικαστή που χασμουριέται, 

σωστά;» 

 



οὔκ, ἀλλὰ τοῦτ᾽, ἔφη, ἐκείνου ἔτι αἴσχιον. 

«Τούτο είναι ακόμη πιο εξευτελιστικό από το προηγούμενο.» 

 

τὸ δὲ ἰατρικῆς, ἦν δ᾽ ἐγώ, δεῖσθαι ὅτι μὴ τραυμάτων ἕνεκα  

ἤτινων ἐπετείων νοσημάτων ἐπιπεσόντων, ἀλλὰ δι᾽ 

405δ] ἀργίαν τε καὶ δίαιταν οἵαν διήλθομεν, ῥευμάτων τε 

καὶ πνευμάτων ὥσπερ λίμνας ἐμπιμπλαμένους  

 

«αλλά και το να χρειαζόμαστε, είπα, ιατρική βοήθεια όχι για 

ένα τραύμα ή για ορισμένες αρρώστιες που έρχονται και 

ξαναέρχονται με την αλλαγή των εποχών, αλλά επειδή από την 

απραξία και από έναν τρόπο ζωής σαν αυτόν που περιγράψαμε 

γεμίζουμε σαν να είμασταν βάλτοι, από αναθυμιάσεις και 

αέρια» 



 

• Αλλά ούτε και η εξαντλητική άσκηση του σώματος 

προτείνεται που μπορεί να καταλήγει να ζεί κανείς μόνο γι 

αυτό και να αναπτύσει άγριες πλευρές του χαρακτήρα 

[τραχύτης, σκληρότητα κτλ], αλλά μια ισορροπημένη 

ενδυνάμωση και καλλιέργεια τόσο του σώματος όσο και της 

ψυχής. 

 

• Και τα δύο ωστόσο συμβάλλουν στην καλλιέργεια της 

ψυχής. 

 

 

 



410ξ] μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ παιδεύειν οὐχ οὗ ἕνεκάτινες 

 οἴονται καθιστᾶσιν, ἵνα τῇ μὲν τὸ σῶμα θεραπεύοιντο,τῇ  

δὲ τὴν ψυχήν; «[συνεπώς]αυτοί που θέσπισαν να βασίζεται η 

εκπαίδευση στη μουσική και την ποίηση από τη μία και στη 

γυμναστική από την άλλη, δεν το θέσπισαν αυτό για τον λόγο 

που φαντάζονται ορισμένοι, για να καλλιεργείται δηλαδή με τη 

γυμναστική το σώμα και με τη μουσική και την ποίηση η ψυχή, 

έτσι;» 

ἀλλὰ τί μήν; ἔφη. «Μα για τί άλλο τότε; Είπε.» 

κινδυνεύουσιν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀμφότερα τῆς ψυχῆς ἕνεκα τὸ 

μέγιστον καθιστάναι. «το πιθανότερο είναι, είπα, ότι και τα 

δύο τα θέσπισαν με στόχο πρωτίστως την ψυχή.» 

 

 



καὶ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τό γε ἄγριον τὸ θυμοειδὲς ἂν τῆς φύσεως 

παρέχοιτο, καὶ ὀρθῶς μὲν τραφὲν ἀνδρεῖον ἂν εἴη, μᾶλλονδ᾽ ἐπ

ιταθὲν τοῦ δέοντος σκληρόν τε καὶ χαλεπὸν γίγνοιτ᾽ἄν, ὡς τὸ  

εἰκός. 

δοκεῖ μοι, ἔφη. 

410ε] 

τί δέ; τὸ ἥμερον οὐχ ἡ φιλόσοφος ἂν ἔχοι φύσις, καὶ μᾶλλονμὲν 

ἀνεθέντος αὐτοῦ μαλακώτερον εἴη τοῦ δέοντος, καλῶςδὲ τραφ

έντος ἥμερόν τε καὶ κόσμιον; 

ἔστι ταῦτα. 

δεῖν δέ γέ φαμεν τοὺς φύλακας ἀμφοτέρα ἔχειν τούτω τὼ 

φύσει. «κι εμείς τώρα λέμε πως είναι ανάγκη οι φύλακές μας να 

έχουν και τις δύο αυτές φυσικές προδιαθέσεις» 



411ξ]  

τί δὲ ἂν αὖ γυμναστικῇ πολλὰ πονῇ καὶ εὐωχῆται εὖ μάλα, 

μουσικῆς δὲ καὶ φιλοσοφίας μὴ ἅπτηται; οὐ πρῶτον μὲν εὖ 

ἴσχων τὸ σῶμα φρονήματός τε καὶ θυμοῦ ἐμπίμπλαται καὶ 

ἀνδρειότερος γίγνεται αὐτὸς αὑτοῦ; 

«τι θα γίνει όμως με κάποιον που γυμνάζεται σκληρά, τρώγει 

και πίνει με το παραπάνω, αλλά που με τη μουσική, την ποίηση, 

την φιλοσοφία δεν έχει καμία σχέση; Αρχικά δεν θα είναι σε 

καλή σωματική κατάσταση, γεμάτος αυτοπεποίθηση και 

θάρρος, πιο αντρειωμένος κι απ’ ό,τι είναι το φυσικό του;» 

 

Και μάλα γε. «Και πολύ μάλιστα.» 

 

 



τί δὲ ἐπειδὰν ἄλλο μηδὲν πράττῃ μηδὲ κοινωνῇ Μούσης 

411δ] μηδαμῇ; οὐκ εἴ τι καὶ ἐνῆν αὐτοῦ φιλομαθὲς ἐν τῇ 

ψυχῇ, ἅτε οὔτε μαθήματος γευόμενον οὐδενὸς οὔτε 

ζητήματος, οὔτε λόγου μετίσχον οὔτε τῆς ἄλλης μουσικῆς, 

ἀσθενές τε καὶ κωφὸν καὶ τυφλὸν γίγνεται, ἅτε οὐκ 

ἐγειρόμενον οὐδὲ τρεφόμενον οὐδὲ διακαθαιρομένων τῶν 

αἰσθήσεων αὐτοῦ; «τί θα συμβεί όμως άμα δεν κάνει τίποτε 

άλλο και δεν έχει την παραμικρή επαφή με τις Μούσες; Ακόμη 

και αν υπήρχαν στην ψυχή του κάποια ψήγματα φιλομάθειας, 

επειδή ο άνθρωπος αυτός ούτε να μάθει ούτε να ερευνήσει 

τίποτε δοκιμάζει ούτε κι οτιδήποτε άλλο που να σχετίζεται με 

την πνευματική αναζήτηση και την καλλιέργεια, η έφεσή του 

εκείνη για τη γνώση αδυνατίζει και καταντά κουφή και τυφλή, 

καθώς ούτε σε εγρήγορση κρατιέται ούτε τρέφεται ούτε οι 

αισθήσεις αυτού του ανθρώπου καθαρίζονται [έτσι δεν είναι];» 

οὕτως, ἔφη. «Έτσι, είπε.» 



μισόλογος δὴ οἶμαι ὁ τοιοῦτος γίγνεται καὶ ἄμουσος, καὶ 

πειθοῖ μὲν διὰ λόγων οὐδὲν ἔτι χρῆται, βίᾳ δὲ καὶ 

ἀγριότητι ὥσπερ θηρίον πρὸς πάντα διαπράττεται 

  

«Νομίζω ότι ένας τέτοιος άνθρωπος καταντά εχθρός του λόγου, 

άνθρωπος χωρίς καλλιέργεια και καθόλου δεν χρησιμοποιεί την 

πειθώ με τα λόγια, αλλά εκπληρώνει τους στόχους του με βία 

και αγριότητα, σαν θηρίο» 

 

[Θέση κατά της βίας, η οποία δεν είναι μόνο σωματική. Μπορεί 

να είναι λεκτική, αριθμητική, ιδεολογική κ.ά. Προτεραιότητα 

έχει ο λόγος, με την έννοια της λογικής και την έννοια του 

διαλόγου] 

 



• Βλέπουμε πως για την διαπαιδαγώγηση των νέων στην 

πλατωνική Πολιτεία προτείνονται διάφορα έίδή λογοκρισίας. 

• Είναι λίγες οι ευκαιρίες που έχουμε σήμερα να διαβάσουμε 

ένα τέτοιο κείμενο στρατηγικής και ανθρωποδιαμορφωσης. 

• Όχι επειδή δεν υπάρχουν, αλλά επειδή ενδεχομένως δεν 

έχουμε πρόσβαση σε αυτά. 

• Τουλάχιστον στο Πλάτωνα ξέρουμε με ποιό τρόπο φτάνουν 

σε αυτό το σημείο οι συζητητές και με ποιά πρόθεση: πάνω 

από όλα είναι η ελευθερία και η ευδαιμονία της πόλης 

μακροπρόθεσμα. 

• Γενικά όλα αποβλέπουν, ακόμη και η εκγύμναση του 

σώματος, στην καλλιέργεια του εσωτερικού κόσμου του 

ανθρώπου και στην διαφύλαξη της υγείας, ώστε να είναι και 

το λογιστικό, το μυαλό του ανθρώπου, ενεργό και χρήσιμο. 

 



ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  

βασισμένη στον Ν. Μ. Σκουτερόπουλο, Αθήνα, εκδόσεις Πόλις, 

2005. 

 

 

 


