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Ενα καλοκαιρινὸ δειλινὸ στὸ Φάληρο+ στὴν ἔπαυλη τοῦπλούσιου µέτοικου Κέφαλου+ ἔχει συγκεντρωθεῖ µία
ἐκλεκτὴ καὶ διόλου µισόλογος συντροφιά9 ὁ Σωκράτης+ οἱ
δύο ἀδελφοὶ τοῦ Πλάτωνα Γλαύκων καὶ Ἁδείµαντος+ ὁ
σοφιστὴς Θρασύµαχος+ καὶ ἄλλοι λιγότερο ἐπώνυµοι- Τὴ
λαβυρινθώδη συζήτηση+ ποὺ θὰ πρέπει νὰ κράτησε ὣς τὰ
χαράµατα+ ἀναδιηγεῖται τὴν ἐπαύριο ὁ Σωκράτης σὲ κά,
ποιον µὴ κατονοµαζόµενο ἑταῖρο του-
Τὸ θέµα τῆς φιλοσοφικῆς ἀναζήτησης ἦταν ἀκριβῶς ὁ

δύσληπτος ὁρισµὸς τῆς ∆ικαιοσύνης καὶ κατj ἐπέκταση
τὸ ἐρώτηµα ἂν ἡ ∆ικαιοσύνη εἶναι προτιµότερη ἀπὸ τὴν
Ἁδικία- Γιὰ νὰ µὴν ὁδηγηθεῖ ἡ συζήτηση σὲ ἀδιέξοδο+ ὁ
Σωκράτης προτείνει ἕνα µεθοδολογικὸ τέχνασµα9 νὰ µὴν
διερευνήσουν πῶς πραγµατώνεται ἡ µέγιστη αὐτὴ ἀρετὴ
στὸ µεµονωµένο ἄτοµο παρὰ σὲ µία µεγάλη ψυχή+ σὲ µία
πόλη ὁλόκληρη- Σὲ αὐτὸ τὸ εὐρὺ πλαίσιο+ ὅπου τὸ πρό,
βληµα µπορεῖ νὰ ἀποτυπωθεῖ µὲ πελώρια γράµµατα+ θὰ
φανεῖ ἴσως καθαρότερα ἡ ἀληθὴς φύση τοῦ ζητουµένου-
Ἔτσι ὁ Σωκράτης+ ὁ Γλαύκων καὶ ὁ Ἁδείµαντος ἀνα,

λαµβάνουν νὰ ἐπιτελέσουν ἕνα διανοητικὸ πείραµα+ του,
τέστιν τὴ συγκρότηση µιᾶς ἰδεώδους πολιτείας+ τῆς Καλ,
λιπόλεως+ ὅπου θὰ βασίλευε ἡ Ἰδέα τοῦ Ἁγαθοῦ καὶ κάθε
ἄνθρωπος θὰ µποροῦσε νὰ βιώσει τὸν ἄριστον βίον- Ἐκεῖ
θὰ µποροῦσε κανεὶς νὰ παρατηρήσει πῶς λειτουργεῖ ἡ
ἰδέα τῆς ∆ικαιοσύνης+ ἡ ὁποία ἀσφαλῶς δὲν περιορίζεται
στὴν τήρηση τῶν γραπτῶν καὶ ἄγραφων νόµων+ ἀλλὰ
ἐπεκτείνεται καὶ στὴν ἐν γένει ἄψογη συµπεριφορά+ τὴν

— 7 —



ὀρθὴ στάση ἀπέναντι στὸν ἄνθρωπο+ στὴν κοινωνία καὶ
στὶς θεότητες-
Βέβαια τοὺς συνοµιλητὲς δὲν θὰ τοὺς ἀπασχολήσει ἡ

ἱστορικὴ ἐξέλιξη+ τὸ πῶς πράγµατι ὀργανώθηκαν οἱ συνοι,
κήσεις καὶ οἱ κοινωνίες- Περιορίζονται νὰ διερευνήσουν
ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς λογικῆς ἀναγκαιότητας τὴ συγκρό,
τηση τῶν κοινωνιῶν-Ἡ πόλη λοιπὸν δηµιουργεῖται+ ἐπει,
δὴ ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν ἀνάγκη τῶν συνανθρώπων του-
Γιὰ νὰ ἐπιβιώσει ὡστόσο τὸ κοινωνικὸ σύνολο+ ἡ ἐργασία
καταµερίζεται- Ὁ γεωργὸς παράγει τὴν τροφή+ ὁ ἰµατι,
ουργὸς ὑφαίνει ἐνδύµατα+ ὁ ὑποδηµατοποιὸς καὶ ὁ οἰκοδό,
µος θέτουν τὰ ἐπιτηδεύµατά τους στὴν ὑπηρεσία τοῦ συ,
νόλου- Οἱ χεροδύναµοι+ ἐκεῖνοι ποὺ δὲν φηµίζονται γιὰ τὶς
πνευµατικές τους ἱκανότητες+ θὰ περιοριστοῦν στὴ µι,
σθωτὴ ἐργασία+ οἱ ἀνάπηροι θὰ ἀναλάβουν τὸ λιανικὸ ἐµ,
πόριο+ γιὰ τὶς εἰσαγωγὲς,ἐξαγωγὲς τῶν προϊόντων θὰ
µεριµνήσουν ριψοκίνδυνοι ταξιδευτές+ καὶ οὕτω καθ’ ἑξῆς-
Ἰδοὺ λοιπὸν πῶς προκύπτει ἡ µικρή µας πόλη-Πῶς θὰ

ντύνονται ὅµως+ ποῦ θὰ διαµένουν+ ποιὰ ἔπιπλα θὰ διαθέ,
τουν+ ποιὰ καὶ πόση τροφὴ θὰ καταναλώνουν οἱ κάτοικοι:
Καὶ ἀκόµη9 Πῶς θὰ περνοῦν τὸν καιρό τους: Τί ἀπολαύ,
σεις θὰ ἔχουν+ ἂν πρέπει νὰ ἔχουν- Ὁ Σωκράτης ἔχει γιὰ
ὅλα αὐτὰ τὰ προβλήµατα τὶς λύσεις ἕτοιµες 'Πολιτεία
261`,262d(- Οἱ πολίτες λοιπὸν αὐτοὶ θὰ οἰκοδοµήσουν ἐν,
διαιτήµατα+ τὸ καλοκαίρι θὰ ἐργάζονται γυµνοὶ καὶ ἀνυ,
πόδυτοι+ ἀλλὰ τὸ χειµώνα θὰ προφυλάσσονται ἀπὸ τὸ κρύο
µὲ ἐνδύµατα καὶ ὑποδήµατα- Θὰ ζυµώνουν καὶ θὰ φουρ,
νοξεφουρνίζουν ἀρτοσκευάσµατα χορταστικὰ τὰ ὁποῖα θὰ
τοποθετοῦν πάνω σὲ καλάµια ἢ φύλλα καθαρά- Θὰ κατα,
κλίνονται σὲ στρωµνὲς ἀπὸ χόρτα ξερὰ πάνω ἀπὸ τὶς
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ὁποῖες θὰ ἔχουν στρώσει σµίλακες καὶ µυρσίνες- Θὰ στε,
φανώνονται µὲ ἄνθη+ θὰ ὑµνοῦν τοὺς θεοὺς καὶ θὰ ἀπο,
λαµβάνουν τὸ ψωµὶ καὶ τὸ παξιµάδι τους πίνοντας καὶ
λίγο κρασί- Θὰ χαίρονται λοιπὸν ὁ ἕνας τὴ συντροφιὰ τοῦ
ἄλλου+ καὶ θὰ φροντίζουν νὰ µὴν κάνουν περισσότερα παι,
διὰ ἀπὸ ὅσα µποροῦν νὰ διαθρέψουν οὕτως ὥστε νὰ µὴν
βρεθοῦν ποτὲ ἀντιµέτωποι µὲ τὴ φτώχεια καὶ τὸν ἐµφύλιο
σπαραγµό-
Στὸ σηµεῖο αὐτὸ ὁ Γλαύκων παρεµβαίνει γιὰ νὰ ἐπι,

σηµάνει ὅτι ὁ Σωκράτης ἀφήνει τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς
νὰ τρέφονται µὲ ξερὸ ψωµὶ καὶ µόνο+ χωρὶς προσφάγι- Ὁ
Σωκράτης παραδέχεται ὅτι ἐκ παραδροµῆς ἐν πάσῃ περι,
πτώσει παρέλειψε νὰ συµπληρώσει τὸ διαιτολόγιο καὶ ἔτσι
ἐµπλουτίζει τὸ γεῦµα µὲ ἁλάτι+ ἐλιές+ τυρί+ βολβοὺς καὶ
νερόβραστα λαχανικά-Ὡς ἐπιδόρπιο προτείνει9 σύκα ἀπο,
ξηραµένα+ ρεβίθια+ χλωροκούκια+ µύρτα καὶ βελανίδια
ψηµένα στὴ χόβολη+ ἔτσι γιὰ νὰ συνοδεύουν τὸ κρασί
τους- Εἰρηνικὰ λοιπὸν θὰ περνοῦν τὴ ζωή τους+ µὲ καλὴ
ὑγεία+ καὶ θὰ παραδίδουν στοὺς ἀπογόνους τους αὐτὸν
τὸν τρόπο ζωῆς-
Ὁ Γλαύκων+ νέος ὅπως εἶναι+ ἀντιδρᾶ βίαια9 «Ἄν+ Σω,

κράτη»+ λέει+ «ὀργάνωνες µιὰ πόλη χοίρων+ τί ἄλλο πιὰ θὰ
τοὺς τάιζες παρὰ ὅσα µόλις ἀνέφερες:»- «Τὸ φυσικὸ εἶ,
ναι»+ συνεχίζει ὁ Γλαύκων+ «νὰ διατηρηθεῖ στὴν ἰδεώδη
πόλη τουλάχιστον τὸ ἐπίπεδο ζωῆς ποὺ ἔχουµε τώρα»- Ὁ
Σωκράτης ἀντιλαµβάνεται πὼς τὸ ζητούµενο δὲν εἶναι ἡ
συγκρότηση µιᾶς πόλης+ ἀλλὰ µιᾶς πόλης τρυφηλῆς-
«Ἔστω λοιπόν»+ παραδέχεται+ «δὲν εἶναι κακὴ ἰδέα νὰ δεῖ
κανεὶς καὶ σὲ µιὰ τέτοια πόλη πῶς ξεφυτρώνουν ἡ ∆ικαιο,
σύνη ἢ ἡ Ἁδικία»- Πάντως κατὰ τὴ γνώµη του+ ἡ ἀλη,
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θινή+ ἡ ὑγιὴς πόλη παραµένει ἡ πρώτη-Ἡ δεύτερη ὑποφέ,
ρει ἀπὸ φλεγµονές- Εἶναι ἑποµένως προφανὲς πὼς ὁρι,
σµένοι τουλάχιστον ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς φλεγµαίνου,
σας πόλης δὲν θὰ ἀρκεσθοῦν στὰ στοιχειώδη τῆς ὑγιοῦς
πόλης+ ἀλλὰ θὰ θεωρήσουν εἴδη πρώτης ἀνάγκης ἔπιπλα+
κλίνες µαλακές+ ἐδέσµατα ἐξεζητηµένα+ ἀρώµατα+ θυ,
µιάµατα+ ἑταῖρες καὶ γλυκίσµατα-Ἐπὶ πλέον θὰ ἀπαιτη,
θοῦν ἐκτὸς τῶν ἀναγκαίων καὶ καλλιτεχνήµατα+ ἔργα
ζωγραφικῆς+ ἀκόµη καὶ χρυσελεφάντινα κοµψοτεχνή,
µατα-

N Γλαύκων δὲν προβάλλει φυσικὰ καµιὰ ἀντίρρηση+
καὶ ὁ Σωκράτης ἐπισηµαίνει πὼς ἡ παλιὰ στοιχειώδης
πόλη δὲν ἐπαρκεῖ πιά+ ἀλλὰ πρέπει νὰ ἁπλωθεῖ καὶ νὰ
δεχθεῖ πλῆθος ἀπὸ µὴ ἀπολύτως ἀναγκαίους ἐπαγγελ,
µατίες+ ὅπως ἐπὶ παραδείγµατι9 οἱ µιµητές+ δηλαδὴ οἱ
γλύπτες+ οἱ ζωγράφοι+ οἱ µουσικοί+ οἱ ποιητές+ ἀλλὰ καὶ οἱ
συντελεστὲς τῆς παράστασης9 ραψωδοί+ ἠθοποιοί+ χορευ,
τές+ παραγωγοί- Ἐπὶ πλέον ἀπαραίτητοι ἐµφανίζονται
ἐπιτηδευµατίες κάθε λογῆς+ ἰδίως αὐτοὶ ποὺ φροντίζουν
τὴν ὀµορφιὰ τῶν γυναικῶν- Θὰ ἀπαιτηθεῖ ἀκόµη ὑπηρε,
τικὸ προσωπικό9 βρεφοκόµοι+ νηπιαγωγοί+ συνοδοί+ κοµ,
µώτριες+ κουρεῖς+ γαστρονόµοι+ µάγειροι+ καὶ χοιροβοσκοὶ
ποὺ δὲν προβλέπονταν στὴν ὑγιὴ πόλη- Θὰ χρειαστοῦν
ὅµως καὶ ἄλλοι ζωοτρόφοι+ γιατὶ ἡ κατανάλωση κρέατος
θὰ αὐξηθεῖ- Τέλος+ ἐπειδὴ ἡ εὐζωία ἀπαιτεῖ καὶ ἰατρικὴ
φροντίδα+ θὰ χρειαστοῦν καὶ γιατροὶ πολλοί-
Ὁ Γλαύκων ὑπερθεµατίζει σὲ ὅλα+ ἀλλὰ τότε ἡ συζή,

τηση ὁδηγεῖται σὲ µιὰ δυσάρεστη διαπίστωση9 ὁ διαθέσι,
µος τόπος δὲν ἐπαρκεῖ προφανῶς γιὰ νὰ καλύψει τὶς νέες
ἀνάγκες καὶ γιὰ αὐτὸ θὰ πρέπει ἡ χώρα νὰ ἐπεκταθεῖ εἰς
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βάρος τῶν γειτόνων- Καὶ οἱ γείτονες ὅµως ἐνδέχεται νὰ
ἔχουν τὶς ἴδιες ἀκριβῶς ἀπαιτήσεις+ ὁπότε µοιραῖα θὰ ξε,
σπάσει πόλεµος- Καὶ τὸ ἐρώτηµα ποὺ ἀνακύπτει εἶναι9
ποιοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ πόλη
καὶ νὰ διατηρηθεῖ αὐτὸ τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο ζωῆς:
Μία παρένθεση κάπως ἐκτεταµένη γιὰ τὸν τρόπο γρα,

φῆς τοῦ Πλάτωνα ἀπαιτεῖται ἐδῶ-Ἤδη θὰ ἔχει γίνει ἀν,
τιληπτὸ ὅτι µολονότι τὰ θέµατα ποὺ συζητοῦνται εἶναι
πάρα πολὺ σοβαρά+ ὁ τόνος τῆς συζήτησης εἶναι εὐτράπε,
λος- Ὁλόκληρο ἄλλωστε τὸ ἔργο τοῦ Πλάτωνα+ ἑξαιρέσει
τῶν Νόµων+ εἶναι πασπαλισµένο µὲ χοντροκοπανισµένο
ἀττικὸ ἅλας- Ἂν δὲν λάβουµε ὑπόψη µας τὴν εὐτραπελία
τοῦ πλατωνικοῦ ὕφους+ θὰ ὁδηγηθοῦµε σὲ τραγικὲς παρε,
ξηγήσεις καὶ παρερµηνεῖες-
Ἡ συσσωρευµένη πείρα τῶν γενεῶν+ ἡ λαϊκὴ σοφία+

διατυπώθηκε καὶ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα σὲ ἔµµετρες πα,
ροιµίες καὶ γνωµικά- Τὰ µυριόλεκτα µέτρον ἄριστον καὶ
γνῶθι σεαυτὸν ἔχουν συντεθεῖ σὲ ἀδώνειο στίχο- Πολλοὶ
ἀπὸ τοὺς προσωκρατικοὺς στοχαστὲς ἐπέµεναν νὰ κατα,
γράφουν ἐµµέτρως τὰ εὐφάνταστα φιλοσοφούµενά τους-
Ὁ πεζὸς λόγος τοῦ Ἡράκλειτου διατηρεῖ πλεῖστα ὅσα ἀπὸ
τὰ τεχνάσµατα καὶ τὰ ἡδύσµατα τῆς ποίησης- Ὁ Πλά,
των+ σύµφωνα µὲ τὴν ἀνεκδοτολογικὴ παράδοση+ ἐπιχεί,
ρησε ἀρχικὰ νὰ γράψει ποίηση+ ἀλλὰ ἡ εὐφωνικὴ ἀρτιό,
τητα ἑνὸς ὁµηρικοῦ χωρίου τὸν ἀνάγκασε νὰ ρίξει τὰ
πρωτόλειά του στὴν πυρά-Ἐν τούτοις+ ἴσως ὁρισµένα ἀπὸ
τὰ ἐπιγράµµατα ποὺ τοῦ ἀποδίδονται νὰ εἶναι γνήσια-
Ἔτσι τελικὰ ἐπέλεξε ὡς φορέα τοῦ φιλοσοφικοῦ του στο,
χασµοῦ τὸν διάλογο-
Πράγµατι ὁ διάλογος+ ὁ ἀκατάλλακτος ἀντίπαλος τῆς
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χειµαρρώδους καὶ αὐταρχικῆς ρητορικῆς+ διασφαλίζει τὸν
ἄµεσο ἔλεγχο τῆς ὀρθότητας τῶν διανοηµάτων καὶ ἐξυ,
πηρετεῖ κατὰ τὸν προσφορότερο τρόπο τὴ διαλεκτική- Ἐ,
πιπλέον ὁ διάλογος µεταφέρει τὸν φιλοσοφικὸ στοχασµὸ
ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορικὴ ἀποµόνωση τοῦ διανοουµένου µέ,
σα στὸ σφυγµὸ τῆς καθηµερινότητας-
Ἡ αὐθεντία τοῦ σοφοῦ στὸ διάλογο δοκιµάζει τὶς ἀντο,

χές της+ καθὼς ἔρχεται σὲ ἀντιπαράθεση µὲ τὴ νεανικὴ
ἐπιπολαιότητα+ τὸν πρακτικισµὸ τοῦ λαϊκοῦ ἀνθρώπου+
τὸν κυνισµὸ τοῦ ἐνασχολούµενου µὲ τὰ κοινά+ τὴν παχυλὴ
ἀµάθεια τοῦ δοκησίσοφου- Ὁ διάλογος εἶναι ἡ πιὸ δηµο,
κρατικὴ µορφὴ φιλοσοφικῆς ἔρευνας+ γιατὶ ὣς ἕνα σηµεῖο
τοποθετεῖ στὸ ἴδιο ἐπίπεδο τὸν ἐπαΐοντα µὲ τὸν ἀδαή- Ἁπὸ
ὅλα τὰ εἴδη τοῦ γραπτοῦ λόγου ὁ διάλογος βρίσκεται ἐγ,
γύτερα στὸν προφορικὸ λόγο+ τὸν ἄρχοντα τῆς ἔκφρασης-
Λέγεται ὅτι ὁ Πλάτων µελετοῦσε καὶ θαύµαζε τοὺς

Μίµους τοῦ Σώφρονα τοῦ Συρακουσίου+ τὰ πεζὰ ἐκεῖνα
µονόπρακτα ποὺ πραγµατεύονταν θέµατα τῆς καθηµε,
ρινῆς ζωῆς ταπεινῶν ἀνθρώπων-Μὲ πρότυπα λοιπὸν τοὺς
µιµογράφους καὶ τοὺς κωµωδιογράφους+ ὁ φιλόσοφος κα,
τόρθωσε νὰ ἀνεβάσει τὴ συνοφρυωµένη φιλοσοφία στὴ
σκηνὴ τοῦ θεάτρου- Πολλοὶ διακεκριµένοι πλατωνιστὲς
κατατάσσουν τοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους στὸ λογοτε,
χνικὸ γένος τῆς κωµωδίας- Ἁσφαλῶς ὑπάρχει κάποια
ὑπερβολὴ στὴν ἄποψη αὐτή+ ἀλλὰ πάντως τὸ κωµικὸ
στοιχεῖο µὲ τὴν ποικιλία τῶν ἐκφάνσεών του 'λεκτικὴ
εἰρωνεία+ διακωµώδηση+ µεγέθυνση καὶ ταπείνωση+ δια,
γραφὴ χαρακτήρων+ σαρκασµὸς κτλ-( εἶναι πανταχοῦ
παρὸν στὸ πλατωνικὸ ἔργο- Ὁ Πλάτων φιλοσοφεῖ χαριεν,
τιζόµενος+ γιατὶ αὐτὸν τὸν τρόπο εὐνοοῦν ἡ ἐκλεπτυσµένη
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κοινωνία στὴν ὁποία ζεῖ+ καὶ βέβαια καὶ ἡ αὐτοπεποίθη,
σή του-
Ἐπανερχόµαστε στὴ σύγκριση τῆς ὑγιοῦς µὲ τὴ φλεγ,

µαίνουσα ἀπὸ τὴν ἡδυπάθεια καὶ τὸν καταναλωτικὸ πυ,
ρετὸ πόλη- Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ Σωκράτης ὠθεῖ σκοπί,
µως τὰ πράγµατα στὰ ἄκρα- Στὴν ὑγιὴ πόλη βασιλεύει ἡ
ἐγκράτεια γαστρὸς καὶ ὑπογαστρίου- Αὐτὸς ὅµως ὁ πε,
νιχρὸς βίος µόνο ἀσκητικοὺς φιλοσόφους θὰ µποροῦσε νὰ
συγκινήσει- Στὴ φλεγµαίνουσα πάλι πόλη οἱ χρεῖες αὐξά,
νονται ἁλµατωδῶς κατὰ τὸ ἀξίωµα «τὸ ἕνα ζητᾶ τὸ
ἄλλο»- Οἱ γυναῖκες ἐγκαταλείπουν τὴ φροντίδα τῶν παι,
διῶν στὶς τροφοὺς καὶ ἀσχολοῦνται µόνο µὲ τὸν καλλωπι,
σµό τους- Ὁ ἐλεύθερος χρόνος ἀπαιτεῖ ψυχαγωγία- Ἡ
ἀχαλίνωτη κρεοφαγία σὲ συνδυασµὸ µὲ τὴ ραστώνη
ἔχουν ὡς συνέπεια τὴν ἐκδήλωση νοσηµάτων ποὺ χρή,
ζουν ἰατρικῆς παρακολούθησης- Ὁ ἀβροδίαιτος βίος ὁδη,
γεῖ κατ’ ἀνάγκη σὲ πολεµικὴ σύρραξη µὲ τοὺς γείτονες+
ποὺ εἶναι ἐξίσου πλεονέκτες- Οἱ ἰσχυρὲς ἀντιστίξεις 'ὀλι,
γοφαγία καὶ κόρος+ κακοπάθεια καὶ εὐζωία(+ ἀποτελοῦν
τεχνάσµατα τῶν κωµωδιογράφων-
Σύνηθες στιλιστικὸ στοιχεῖο τῆς ἀρχαίας κυρίως κω,

µωδίας εἶναι τὰ ἀσύνδετα καὶ τὰ πολυσύνδετα- Στοὺς συ,
ναθροισµοὺς αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐπιτροχασµοὺς ἐµφανίζον,
ται βέβαια καὶ ρήµατα+ ἀλλὰ συνηθέστερα οὐσιαστικά+
ποὺ δηλώνουν µάλιστα φαγητὰ καὶ ποτά- Ἡ πλησµονή+
ἔστω καὶ ἂν δὲν τὴν βλέπει κανεὶς ἀλλὰ ἁπλῶς ἀκούει νὰ
γίνεται λόγος περὶ αὐτῆς+ προκαλεῖ εὐάρεστα συναισθή,
µατα-Ἔτσι καὶ τὸ πλατωνικὸ χωρίο ποὺ µᾶς ἀπασχολεῖ
βρίθει ἀπὸ πολυσύνδετα καὶ ἀσύνδετα+ ποὺ περιέχουν εἴτε
καταναλωτικὰ ἀγαθὰ εἴτε ἐπιτηδευµατίες πολυτελείας+
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παράδειγµα '262a(9 Πολλοὶ δὲ οἱ περὶ µουσικήν, ποιηταί
τε καὶ τούτων ὑπηρέται, ραψωδοί, ὑποκριταί, χορευταί,
ἐργολάβοι, σκεῶν τε παντοδαπῶν δηµιουργοί, τῶν τε
ἄλλων καὶ τῶν περὶ τὸν γυναικεῖον κόσµον.
Ἡ χρησµολογία καὶ ἡ ἐρωτογραφία+ ἰδίως ἡ κωµική+

ἀξιοποιοῦν στὸ ἔπακρον τὴν πολυσηµία+ τὴν ἀµφισηµία
καὶ τὶς ὕπουλες συµπαραδηλώσεις τῶν λέξεων+ καθὼς
βέβαια καὶ τὴ µολυσµατικὴ ἐπενέργεια τῶν συµφραζοµέ,
νων-Ὁ ἀναγνώστης τοῦ Ἁριστοφάνη ὀφείλει νὰ βρίσκεται
συνεχῶς σὲ ἐγρήγορση+ γιατὶ συχνὰ λέξεις καὶ εἰκόνες
δηλωτικὲς ἀθώων πραγµάτων ἢ δραστηριοτήτων ἐνδέχε,
ται νὰ ὑποκρύπτουν χαλεπότατες αἰσχρολογίες- Ἔτσι
καὶ στὸ κείµενό µας τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ἐδέσµατα+
ἀλλὰ καὶ ὁρισµένες ἀπὸ τὶς δραστηριότητες τῶν κατοί,
κων τῆς ὑγιοῦς πόλης+ µποροῦν νὰ κατανοηθοῦν καὶ κα,
κεµφάτως- Θὰ ἦταν φορτικὸ νὰ ἐπεκταθοῦµε τὴν πα,
ρούσα στιγµὴ σὲ λεπτοµέρειες+ ἀλλὰ ὁ ἐνδιαφερόµενος
ἔχει τὴν εὐχέρεια νὰ ἐπισηµάνει τὶς κακέµφατες χρήσεις
τῶν λέξεων στὰ σχετικὰ λήµµατα τῶν λεξικῶν+ καὶ ἰδίως
στὴ µελέτη τοῦ Ideeqdx Gdmcdqrnm «Ἄσεµνη Μούσα»+ ποὺ
διερευνᾶ τὰ «οὐ φωνητὰ» στὶς κωµωδίες τοῦ Ἁριστοφάνη-
Τὰ τελευταῖα ἔργα ποὺ ἀνέβασε ὁ ἴδιος ὁ Ἁριστοφάνης

στὴ σκηνὴ ἦταν οἱ Ἐκκλησιάζουσες καὶ ὁ Πλοῦτος- Στὸ
πρῶτο ἡ Πραξαγόρα+ δηλαδὴ αὐτὴ ποὺ ὅ+τι πεῖ τὸ ἐκτελεῖ
κιόλας+ καταργεῖ µὲ ἕνα νόµο ὅλες τὶς κοινωνικὲς ἀνισό,
τητες- Ὅλοι ζοῦν µὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο σὲ κοινόβια
καὶ γευµατίζουν στὰ δηµόσια τραπεζοκοµεῖα- Τὸν πρῶτο
λόγο στὰ ἐρωτικὰ τὸν ἔχουν οἱ γερόντισσες καὶ οἱ ἀσχη,
µότερες- Στὸν Πλοῦτο ὁ γέροντας Χρεµύλος ὁδηγεῖ τὸν
τυφλὸ Πλοῦτο στὸ ἱερὸ τοῦ Ἁσκληπιοῦ+ ὅπου συντελεῖται
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τὸ µέγα θαῦµα9 ὁ θεὸς ἀναβλέπει καὶ µοιράζει τὰ ἀγαθὰ
µὲ τρόπο δικαιότερο- Οἱ ἀχρεῖοι καὶ ταχύχειρες στεροῦν,
ται τὰ πλούτη τους+ ὡσότου µετανοήσουν εἰλικρινὰ γιὰ τὶς
ἀδικοπραγίες τους+ ἐνῶ πλούσιοι θὰ ἀναδειχθοῦν οἱ ἔντι,
µοι+ οἱ κόσµιοι καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύµατος- Τελικὰ τὸ
ἀρχικὸ σχέδιο τροποποιεῖται οὕτως ὥστε ὅλοι ἀνεξαιρέ,
τως πρόκειται νὰ γίνουν πλούσιοι- Ἡ προσωποποιηµένη
ὡστόσο Πενία ἐξανίσταται- Ἂν ἐπικρατήσει ἡ νέα τάξη
πραγµάτων+ τότε ποιὸς θὰ ἐργασθεῖ+ ἰδίως στὰ χειρωνα,
κτικὰ ἐπαγγέλµατα:Ποιὸς θὰ ἀποµονωθεῖ γιὰ νὰ ὑπηρε,
τήσει τὶς τέχνες καὶ τὶς ἐπιστῆµες:―Μὰ κανείς+ ἐφόσον
κανεὶς δὲν θὰ κινδυνεύει ἀπὸ τὴν πενία- Ἔπειτα+ ποιὸς
ἀπὸ τοὺς τρυφηλοὺς καὶ ράθυµους πολίτες θὰ σπεύσει νὰ
ὑπερασπιστεῖ τὴν πατρίδα του τὴν κρίσιµη ὥρα:Ἁλλὰ καὶ
ἀκόµη9 εἶναι πράγµατι ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ φτωχοὶ ἐνάρε,
τοι καὶ δίκαιοι:Μὲ βάση αὐτὸν τὸν προβληµατισµὸ ἡ Πε,
νία προτείνει τὴ λύση της9 πενία ἐναντίον φτώχειας- Φτω,
χὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ἀρωγὴ τῶν
ἄλλων γιὰ νὰ ἐπιβιώσει- Ὁ πένης+ ἀντιθέτως+ ἐργάζεται
σκληρὰ καὶ ζεῖ ἀξιοπρεπῶς χωρὶς νὰ στερεῖται τὰ ἀναγ,
καῖα+ ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ σπαταλᾶ-
Οἱ θεµατολογικὲς ὁµοιότητες καὶ ἀναλογίες ἀνάµεσα

στὶς Ἐκκλησιάζουσες καὶ στὸ 4ο βιβλίο τῆς Πολιτείας+
ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τὴν κοινοκτηµοσύνη+ καὶ ἀνάµεσα
στὸν Πλοῦτο καὶ στὸ 1ο βιβλίο τῆς Πολιτείας+ ὅπου ἀντι,
παρατίθεται ἡ ὑγιής 'θὰ λέγαµε9 ἡ οἰκολογική( καὶ ἡ
φλεγµαίνουσα πόλη+ εἶναι ὄντως ἐντυπωσιακές-Ἐκ πρώ,
της ὄψεως φαίνεται ὅτι ὁ φιλόσοφος ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸν
κωµωδιογράφο+ γιατὶ ἡ Πολιτεία ἐκδόθηκε τὸ 263 π-Χ+
ἐνῶ οἱ κωµωδίες χρονολογοῦνται στὸ 281 π-Χ- ἡ πρώτη
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καὶ τὸ 277 π-Χ- ἡ δεύτερη-Ὅµως πολλοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι
ὁρισµένα βιβλία τῆς Πολιτείας εἶχαν κυκλοφορήσει ἤδη
πρὶν τὸ 281 π-Χ- καὶ ἑποµένως ὁ Ἁριστοφάνης σατιρίζει
τὸν Πλάτωνα- Τὸ πρόβληµα παραµένει ἀνοικτό+ ἀλλὰ
αὐτὸ ποὺ ἔχει σηµασία εἶναι ὅτι καὶ οἱ δύο τους στοχάζον,
ται γιὰ τὸ δίληµµα9 ἁπλὸς καὶ λιτὸς ἢ συώδης καὶ ἀκόλα,
στος βίος-
Μιὰ λεπτοµέρεια ἀκόµη ἀπὸ τὸ πλατωνικὸ κείµενο

ἀπαιτεῖ ἕνα σύντοµο σχολιασµό- Ὁ Γλαύκων ἁρπάζεται
ἀπὸ τὸ τελευταῖο ἐπιδόρπιο ποὺ ἀναφέρει ὁ Σωκράτης+ τὸν
φηγό+ δηλαδὴ τὸ βελανίδι+ γιὰ νὰ ἀπαξιώσει σύµπασα τὴν
ὑγιὴ πόλη+ ὡς πόλη τῶν χοίρων- Πρέπει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι
στὸ συσχετισµὸ φηγοῦ καὶ χοίρου ὑπάρχει ἕνα ἄσεµνο
ὑπονοούµενο- Ὁ Σωκράτης ἀποδέχεται τὴν ἔνσταση+ ἀλ,
λὰ κατὰ τὴν παρουσίαση τῆς φλεγµαίνουσας πόλης ἐπι,
σηµαίνει ὅτι σὲ αὐτὴν τὴν πόλη θὰ χρειαστοῦν καὶ χοιρο,
βοσκούς+ ποὺ στὴν ὑγιὴ πόλη δὲν θὰ τοὺς εἶχαν ἀνάγκη+
ἐφόσον τὸ διαιτολόγιο δὲν προέβλεπε τὴν κρεοφαγία- Ὁ
Γλαύκων φυσικὰ σπεύδει νὰ συµφωνήσει- Πῶς γὰρ οὔ;
«Καὶ βέβαια+ ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει διαφορετικά»-
Ἔτσι ὅµως οἱ λιτοδίαιτοι κάτοικοι τῆς ὑγιοῦς πόλης

κερδίζουν ἕνα ἠθικὸ πλεονέκτηµα- ∆ιατηροῦν τὸ ἀρχαϊκό,
τατο ἀγροικικὸ βρῶµα ὡς ἐπιδόρπιο+ τὸ ὁποῖο βέβαια ἀ,
πολαµβάνουν καὶ οἱ χοῖροι+ ἀλλὰ πάντως παραµένουν εἰ,
ρηνικοὶ καὶ ἐγκρατεῖς φυτοφάγοι-Ἁντιθέτως+ οἱ σαρκοβό,
ροι κάτοικοι τῆς φλεγµαίνουσας πόλης εἶναι+ γιὰ νὰ θυ,
µηθοῦµε τὸν Ktcvhf Edtdqa`bg '«Cdq Ldmrbg hrs+ v`r dq
hrrs»( ὅ+τι τρῶνε- Ὁ ὑπαινιγµὸς στὸ ὀδυσσειακὸ ἐπεισόδιο
τῆς Κίρκης 'κ+ 12/ κἑ( εἶναι ἐδῶ εὐανάγνωστος- Ἂν ὄχι
εἰσηγητής+ τουλάχιστον θερµὸς θιασώτης τῆς ἀλληγορι,
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κῆς ἑρµηνείας τοῦ ἐπεισοδίου αὐτοῦ+ δηλαδὴ τῆς ἀνα,
γωγῆς τοῦ χοίρου+ λόγῳ κυρίως τῆς ἀδηφαγίας του+ σὲ
σύµβολο τοῦ ἐνήδονου βίου+ ἐµφανίζεται ὁ Σωκράτης+ καὶ
µάλιστα περισσότερο ὁ ἱστορικὸς παρὰ ὁ πλατωνικός+ στὸ
ἀκόλουθο χωρίο ἀπὸ τὰ Ἁποµνηµονεύµατα 'Α ΙΙΙ+ 4,7 (
τοῦ Ξενοφώντα9 «Ὁ Σωκράτης λοιπὸν γύµνασε καὶ τὴν
ψυχή του καὶ τὸ σῶµα του σὲ ἕνα τρόπο ζωῆς ποὺ ἂν κα,
νεὶς τὸν υἱοθετοῦσε+ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι δὲν θὰ τὸν
χτυποῦσε θεόσταλτη συµφορά+ θὰ µποροῦσε νὰ ζεῖ χωρὶς
νὰ φοβᾶται καὶ χωρὶς νὰ νιώθει ἀνασφάλεια+ καὶ ἐπὶ
πλέον ποτὲ ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δὲν θὰ ἀντιµετώπιζε οἰκο,
νοµικὰ προβλήµατα+ ἐφόσον οἱ δαπάνες του θὰ ἦταν ἐλά,
χιστες-Ἦταν λοιπὸν τόσο ὀλιγαρκής+ πού+ καὶ ἂν ἀκόµη
κανεὶς ἐργαζόταν πολὺ λίγο+ θὰ ἐξασφάλιζε ὅσα ἀρκοῦσαν
στὸν Σωκράτη- Κατανάλωνε τόσο ψωµὶ ὅσο τοῦ προξε,
νοῦσε εὐχαρίστηση καὶ εἶχε προετοιµάσει τὸν ἑαυτό του
ἔτσι ὥστε τὸ ὀρεκτικό του νὰ εἶναι ἁπλῶς ἡ ἐπιθυµία του
νὰ γευµατίσει- Τὸν ἱκανοποιοῦσε κάθε ποτό+ ἐπειδὴ ἀκρι,
βῶς δὲν ἔπινε παρὰ µόνο ἂν διψοῦσε- Ἂν κάποτε τὸν κα,
λοῦσαν καὶ ἀποφάσιζε νὰ πάει στὸ δεῖπνο+ ἐκεῖνο ποὺ γιὰ
τοὺς περισσότερους εἶναι δυσκατόρθωτο+ δηλαδὴ νὰ συγ,
κρατηθεῖ κανεὶς καὶ νὰ µὴν καταβροχθίσει µεγάλες πο,
σότητες+ αὐτὸς πολὺ εὔκολα τὸ κατόρθωνε- Συµβούλευε
ὅµως καὶ ἐκείνους ποὺ δὲν µποροῦσαν νὰ συγκρατηθοῦν
λέγοντας νὰ ἀποφεύγουν ὁτιδήποτε σὲ παρασύρει νὰ
τρῶς+ ἐνῶ δὲν πεινᾶς+ καὶ νὰ πίνεις+ ἐνῶ δὲν διψᾶς- Αὐτὰ
ἀναστατώνουν τὸ στοµάχι+ τὸ κεφάλι καὶ τὴν ψυχή- Καὶ
ἔλεγε χαριτολογώντας ὅτι καὶ ἡ Κίρκη ἔκανε τοὺς ἀν,
θρώπους χοίρους παρέχοντάς τους πολλὰ καὶ πλούσια
δεῖπνα- Ὁ Ὀδυσσέας ὡστόσο+ καὶ ἐπειδὴ εἶχε ἀκούσει τὴ
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συµβουλὴ τοῦ Ἑρµῆ καὶ ἐπειδὴ ἦταν ἐκ φύσεως ἐγκρα,
τής+ ἀπέφευγε νὰ καταβροχθίζει µέχρι κορεσµοῦ αὐτὰ τὰ
ἐδέσµατα-Ἔτσι λοιπὸν δὲν µεταµορφώθηκε σὲ χοῖρο- Αὐ,
τὰ τὰ θέµατα λοιπὸν τὰ συζητοῦσε ὁ Σωκράτης µεταξὺ
σοβαροῦ καὶ ἀστείου»-
Συµπληρώνω+ ἐπεξηγῶ καὶ συνοψίζω- Ὁ Πλάτων γιὰ

πολλοὺς λόγους προτιµᾶ τὸν ἁπλὸ βίο-Ὅµως γνωρίζει ὅτι
ἡ ἀνθρώπινη φύση δύσκολα ἀπεµπολεῖ τὰ κεκτηµένα+ δύ,
σκολα περιστέλλει τὶς ἐπιθυµίες+ δύσκολα ἀπαλλάσσεται
ἀπὸ τὴ γοητεία τοῦ περιττοῦ- Ἔτσι παραδέχεται ὅτι ἡ
πόλη τὴν ὁποία καλεῖται νὰ ἀναµορφώσει σὲ ἰδεώδη πολι,
τεία+ σὲ Καλλίπολη+ δὲν µπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι ἡ σύγχρονή
του+ ἡ φλεγµαίνουσα+ ἀλλὰ κάπως ἀποκεκαθαρµένη- Ἐν
τούτοις πιστεύει ὅτι µὲ τὴν παιδαγωγική του µέθοδο καὶ
τὰ µέτρα ποὺ θὰ ἔχει λάβει τουλάχιστον µία ὁµάδα ἀν,
θρώπων+ οἱ Φύλακες+ θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ συµµορφωθοῦν
µὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ἁπλότητας+ ἐξωτερικῆς καὶ ἐσωτε,
ρικῆς+ δηλαδὴ τῆς ὀλιγαρκείας καὶ τῆς σωφροσύνης- Συ,
νεπῶς+ καὶ ἂν ἀκόµη ἡ πλειοψηφία ζεῖ µέσα στὸν ἡδονο,
θηρικὸ καὶ καταναλωτικὸ πυρετό+ ὁ σκληρός της πυρή,
νας+ οἱ ἄρχοντες+ θὰ παραµείνει ὑγιής- Ἂν ὅµως ἡ φλεγ,
µονὴ τῆς τρυφηλότητας προσβάλει καὶ τοὺς ἄρχοντες+
τότε ἡ παρακµὴ πρέπει νὰ θεωρεῖται ἀναπότρεπτη-
Ὁ πιὸ αἰνιγµατικὸς µύθος τῆς ἀρχαιότητας εἶναι ἀ,

ναµφιβόλως ὁ µύθος γιὰ τὴν Ἁτλαντίδα+ τὴ µυστηριώδη
ἐκείνη νῆσο 'ὀρθότερα9 ἤπειρο( ποὺ οἱ θεοὶ καταπόντισαν
στὸν Ὠκεανὸ καὶ τὴν σκέπασαν µὲ πηλό- Ὁ Πλάτων
µνηµονεύει στὸν Τίµαιο '10`,14c( τὴν ἐκστρατεία τῶν
ὑπερφίαλων κατοίκων τῆς Ἁτλαντίδας ἐναντίον τῆς Ἑλ,
λάδας+ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ὁποίας προµάχησαν νικη,
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φόρως οἱ Ἁθηναῖοι- Στὸν Κριτία+ ἕναν ὄψιµο διάλογο ποὺ
ἔµεινε ἀνολοκλήρωτος+ δίνονται περισσότερες πληροφο,
ρίες γιὰ τὴν τοπογραφία+ τὴν ὀχύρωση καὶ τὴ διοίκηση
τῆς νήσου- Στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Κριτία+ σὲ ἕνα χωρίο
'00/b,001d( ποὺ θεωρεῖται knbtr bk`rrhbtr γιὰ τὴν οἰκο,
λογικὴ εὐαισθησία τοῦ φιλοσόφου+ γίνεται λόγος σὲ ἐλε,
γειακοὺς τόνους γιὰ τὸ θαῦµα τῆς φύσεως ποὺ ἦταν τὸν
καιρὸ ἐκεῖνο+ δηλαδὴ 8-/// χρόνια πρίν+ ἡ Ἁττική- Τότε
φρόντιζαν τὴ γῆ ἀληθινοὶ γεωργοί+ φιλόκαλοι καὶ εὐφυεῖς
'Κριτίας 000d(- Τὸ µέγα τεκµήριο γιὰ τοῦ λόγου τὸ
ἀληθὲς εἶναι ὅτι ἀκόµη καὶ τώρα+ δηλαδὴ τὸν καιρὸ τοῦ
Πλάτωνα+ τὸ λείψανον αὐτῆς τῆς γῆς ἐναµιλλᾶται µὲ
ὁποιαδήποτε ἄλλη χώρα ὡς πρὸς τὸ πάµφορον+ τὸ εὔκαρ,
πον καὶ τὸ εὔβοτον- Ὁ µύθος λοιπὸν τῆς Ἁτλαντίδας κα,
τὰ βάση θὰ πρέπει νὰ κατανοηθεῖ ὡς περιβαλλοντολο,
γικὸς προβληµατισµὸς γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῶν ὁρίων ποὺ
θέτει ἡ ἴδια ἡ φύση στὴν ἀνθρώπινη δραστηριότητα-
Στὸ διάλογο Φαῖδρος τὸ µέρος στὶς ὄχθες τοῦ Ἰλισσοῦ

ποὺ ἐπιλέγει ὁ νεαρὸς Φαῖδρος ὁ Μυρρινούσιος γιὰ νὰ κα,
θίσουν µὲ τὸν Σωκράτη καὶ νὰ συζητήσουν+ προκαλεῖ τὸν
θαυµασµὸ τοῦ συνοµιλητῆ του 'Φαῖδρος 12/a,b(9 «Ὄ,
µορφος τόπος+ µά τὴν Ἥρα- Αὐτὸς ὁ πλάτανος ψηλὸς καὶ
φουντωτός- Πανέµορφα τὸ ὕψος καὶ ἡ σκιὰ τῆς λυγαριᾶς-
Κοίταξε τ’ ἄνθη της+ ὁ τόπος πληµµυρίζει εὐωδιά Πολὺ
χαριτωµένη καὶ ἡ πηγή-Κάτω ἀπὸ τὸν πλάτανο ἀναβλύ,
ζει τὰ νερά της κατάψυχρα+ βάλε τὸ πόδι σου νὰ δοκιµά,
σεις Z…\ Κι ἀκόµη+ γιά πρόσεξε+ εὐπρόσδεκτο καὶ πόσο
δροσερὸ εἶναι τὸ ἀεράκι ποὺ φυσᾶ καὶ συνοδεύει θερινὸ καὶ
ζωηρὸ τῶν τζιτζικιῶν τὸ τραγούδι- Ἁλλὰ τὸ θελκτικότερο
εἶναι ἡ χλόη αὐτὴ ποὺ ἀνεβαίνει στὸ λοφίσκο τόσο ἁπαλὰ
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καὶ φυσικά+ νά+ ἂν ξαπλώσεις+ θὰ νιώσεις κάτω ἀπὸ τὸ
κεφάλι ἕνα ἄνετο προσκέφαλο- Ἄριστα µὲ ξενάγησες+
φίλε µου+ Φαῖδρε»- Ἁττικὸ µεσηµέρι+ καλοκαίρι+ τρεχού,
µενα νερά ― ἕνας τόπος εἰδυλλιακός- Καὶ ὅµως9 καρποὶ
δὲν µνηµονεύονται- Ἁπουσιάζει ἡ ἰδέα τῆς γονιµότητας+
τῆς ἀειφορίας- ∆ὲν µνηµονεύονται ἐπίσης οὔτε χρώµατα+
οὔτε ζουζούνια ἢ πουλιὰ ἢ βατράχια+ ἢ ἄλλη µορφὴ ζωῆς+
παρεκτὸς τὰ τζιτζίκια+ ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως γεννιόνταν+
ὅπως καὶ οἱ παλαιοὶ Ἁθηναῖοι+ ἀπὸ τὴ γῆ- Ἁπὸ µιὰ ἐπι,
γραφὴ 'HF1 0146( τοῦ 32/ µὲ 31/ π-Χ πληροφορούµαστε
ὅτι ἕνα µέρος ἀπὸ τὸ ρεῦµα τοῦ Ἰλισσοῦ ἦταν µολυσµένο
ἀπὸ τὰ λύµατα βυρσοδεψείων καὶ ὅτι ὁ Ἄρχων βασιλεὺς
εἶχε τὴν ὑποχρέωση νὰ φροντίζει ὥστε νὰ µὴν ἀφήνουν τὰ
δέρµατα νὰ σαπίζουν µέσα στὸ ποτάµι- Πολὺ ἀµφιβάλλω
ἂν µιὰ ἀπαγόρευση µποροῦσε νὰ κατισχύσει τῆς ἀσυνει,
δησίας-Ἡ εἰωθεία λοιπὸν εἰρωνεία τοῦ Πλάτωνα9 ὁ Ἰλισ,
σὸς ἦταν ἤδη µολυσµένος-
Στοὺς προβληµατισµοὺς τοῦ Πλάτωνα γιὰ τὸ περι,

βάλλον ἐξέχουσα θέση κατέχουν οἱ διατροφικὲς συνή,
θειες+ καὶ µάλιστα ἡ κρεοφαγία- Φαίνεται ὅµως ὅτι τὸ
θέµα τῆς γαστριµαργίας εἶχε διαµορφωθεῖ ἤδη στὴν Ὀ,
δύσσεια στὸ λογοτεχνικὸ τόπο τῆς οὐλοµένης γαστρός-
Οἱ σύντροφοι τοῦ Ὀδυσσέα+ ὁ Κύκλωπας+ ἀλλὰ καὶ οἱ
µνηστῆρες µετὰ ἀπὸ ἕνα πλούσιο δεῖπνο+ ὁδηγοῦνται στὸν
ὄλεθρο- Στὸ ἐρώτηµα «Ποιὸ ἄραγε θὰ ἦταν τὸ γεῦµα ποὺ
θὰ ἐνέκρινε ὁ φιλόσοφος:»+ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ δοθεῖ ἀπάν,
τηση- Ὁπωσδήποτε θὰ ἀπέρριπτε τὶς µαγειρικὲς µαγγα,
νεῖες καὶ τὴ σικελικὴ ὀψοποιΐα- Τὸ ἀγροικικὸ γεῦµα τῶν
κατοίκων τῆς ὑγιοῦς πόλης θὰ ταίριαζε στὶς προτιµήσεις
του- Ἤ+ ἀκόµη καλύτερα+ ἡ τῶν λόγων ἑστίασις+ ὅπως
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ἀποκαλεῖ ὁ Σωκράτης στὸν Τίµαιο '16a( τὴ φιλοσοφικὴ
συζήτηση-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Β- Κάλφας- «Ὁ Πλατωνικὸς διάλογος καὶ ἡ Ἁττικὴ κωµω,
δία»- Αἰσθητικὴ καὶ Τέχνη- ∆ιεπιστηµονικὲς προσεγγί,
σεις στὴ µνήµη Παναγιώτη καὶ Ἔφης Μιχελῆ+ ἐπιµ- Γ-
Ζωγραφίδης , Γ- Κουγιουµουτζάκης+ Πανεπιστηµιακὲς
Ἐκδόσεις Κρήτης+Ἡράκλειο 1//7+ 012,026-

Ν- Μ- Σκουτερόπουλος- Πλάτων Πολιτεία+ Εἰσαγωγικὸ ση,
µείωµα , Μετάφραση , Ἑρµηνευτικὰ σηµειώµατα+ Πό,
λις+ Ἁθήνα 1//1-

Ideeqdx Gdmcdqrnm-- L`btk`sd Ltrd- Narbdmd K`mft`fd hm @sshb
Bnldcx- Nwenqc+ 0880-

G- Khmc- Rnbq`sdr `l Hkhrrnr- HF1 0146 tmc chd Dhmf`mfrrydmd
cdr ok`snmhrbgdm Og`hcqnr+ YOD 58+ 0876+ 04 – 08-

@- G- Rnlldqrsdhm- «@qhrsnog`mdr `mc sgd Cdlnm Onudqsx»-
Στὸν D- Rdf`k 'dc-(+ Nwenqc Qd`chmfr hm @qhrsnog`mdr+
Nwenqc 0885+ 141,170-

Q- Uhrbgdq+ C`r dhme`bgd Kdadm- Vnqs – tmc Lnshufdrbghbgskh,
bgd Tmsdqrtbgtmfdm yt dhmdl Vdqsadfqhee cdq `mshjdm Kh,
sdq`stq+ U`mcdmgndbj+ 0854-

J`qk Vhkgdkl Vddadq- Rlnf üadq @sshj`- Tlvdksudqg`ksdm hl
@ksdqstl- G`latqf+ 0882-







ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ % ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Λεωφ- Ἁµαλίας 3+ 0/4 46 Ἁθήνα

d,l`hk9 `kh`jnt?jhjod-fq


