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Ή επική παράδοση καί οί κοσμολογικές αναζητήσεις τών προσω
κρατικών φιλοσόφων σέ μια ευτυχή πρόσμιξη μέ τήν Ιωνική Ε θ ν ο 
γραφία θά οδηγήσουν στή νέα αντίληψη τού άνθρωπου ώς πολιτικού ν¬
τος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ή Ιωνική Εθνογραφία θ' ανοίξει πρώτη
τό δρόμο για τή μεταξίωση τού άνθρωπου μέ το συγκρητισμό πού θά
προκύψει από τίς εθνογραφικές εμπειρίες. Στο εξελικτικό αυτό στάδιο
αποφασιστική σημασία για τή γένεση τής πόλεως1 έχουν ή σπουδή τού
1. Ή γένεση τής πόλεως, ώς έκφραση τού κοινωνικού ένστικτου τού άνθρω
που καί ώς μορφή πολιτικής ζωής, δηλ. ώς Κράτος, απασχολεί τήν έρευνα περισ
σότερο από ένάμισυ αιώνα, χωρίς νά υπάρχει ακόμη ομοφωνία. 'Οπωσδήποτε ή πόλις
ήταν τό αποτέλεσμα μιας μακραίωνης εξελικτικής διεργασίας.ο
αρχικός πυρήνας
«πολιτικής» ζωής ανάγεται βέβαια στον 8/7ο Αι. π.Χ. («ομηρική» εποχή)· ή διαμόρ
φωση της όμως πρέπει νά ορισθεί χρονικά όχι πριν από τό 600 καί ούτε αργότερα
από τό 500 π.Χ., ένώ ή «τελείωση» της αμέσως μετά τά Μηδικά καί όχι για όλες
τίς ελληνικές πόλεις. Βλ. τίς βασικές εργασίες : G. B u s o l t - Η. S w o b o d a ,
Griechische Staatskunde H.d.A.W., IV, μέρος I-II, München 1920 -223 σ. 153 κσ. :
Sinn und Ursprung der Polis (στή συνέχεια : Busolt - Swoboda). F . Tritsch, Die
Stadtbildung des Altertums und die griechische Polis, Klio 22 (1929), σ. 1 κσ.
Η. B e r v e , Griechische Geschichte I, Freiburg 1939, σ. 134 κσ. : Die Schöpfung der griechischen Polis. G. G 1 ο t z , La Cité grecque, Paris 1928, σ. 21
κσ. : V. E h r e n b e r g , The Greek State, Oxford 1960, σ. 28 - 39 : The Polis
καί 37 κσ. : The Politeia. Επίσης τήν εργασία τού Ehrenherg : Wann enstand
die Polis? [αρχικά δημοσιευμένη στα HS 57 (1937) 147 - 159 ( = Polis und Impe
rium, Zürich / Stuttgart 1965, σ. 8 3 - 97)] στο τόμο Zur griechisischen Staats
kunde (έκδ. F r . Gschnitzer) W. d. F. 96, W.B. Darmstadt 1969, σ. 3 - 2 5 . L.
E. K i r s t e n , Die Entstehung der griechischen Stadt, Archäol. Anz. (1964),
σ. 892 κσ.
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Βασίλείον Λ.

Κνρκου

κόσμου 2 καί ή γνώση ξένων κοινωνικών μορφών με τήν Εθνογραφία 3 .
Ή νέα εμπειρία τού άνθρωπου τού κέρδους καί τής θεωρίης θα βοηθήσει
στή γένεση τής κοινωνικής συνείδησης· αυτή τελικά θα καθορίσει καί τή
στάση τού άνθρωπου μέσα στην πολιτική κοινότητα : συμμετοχή στα δι
καιώματα άλλα καί στις ευθύνες τού πολίτου.
Οί κοινωνικές διεργασίες, πού προκαλούν τίς αίματηρές εμφύλιες έρι
δες, καί οί καταστάσεις πού απορρέουν από τίς «εσωτερικές» αυτές ανα
στατώσεις θα ενισχύσουν τό πολιτικό αίσθημα καί τή συνείδηση τής
κοινωνικής ευθύνης. Εξωτερικοί κίνδυνοι, πού απείλησαν τήν υπόσταση
τής διαμορφωμένης ήδη πόλεως, θα αμβλύνουν ακόμη περισσότερο τίς
κοινωνικές αντιθέσεις καί θα εμπεδώσουν ένα δημοκρατικότερο τρόπο πολι
τικής ζωής. Μόνο μετά τήν κατάκτηση τής ΐσότητας μέσα στο χώρο καί
στον κόσμο τής πόλεως ή μέ τήν αποδυνάμωση καί τήν αίρεση τελικά
τού θεσμού τής πόλεως στή συνείδηση τών ανθρώπων, είναι νοητή ή
σκέψη για τήν ισότητα όλων τών ανθρώπων.ο
άνθρωπος είναι έτοιμος
να αναχθεί σε διανθρώπινα ανθρωπολογικά σχήματα, όταν έχει εκπληρώ
σει τον πρώτο όρο τής πολιτικής του ζωής, δηλ. τήν Ισότητα όλων τών
πολιτών μέσα στην πολιτική κοινότητα 4 . Προϋπόθεση βέβαια τής Ισό
τητας είναι ή αναγνώριση τής ομοιότητας όλων τών ανθρώπων, γιατί
φαίνεται ανέφικτη ή Ισότητα ανόμοιων πραγμάτων 5 . Ή καθολική αντί
ληψη τού άνθρωπου ως έννοια γένους (ζώον) καί είδους (άνθρωπος) χω
ρίς φυλετικές ή κοινωνικές διακρίσεις είναι από τα βασικά άνθρωπολογικά
2. Οί έννοιες από τή φιλοσοφία τής «φύσεως», όπως Ισότης (αρχικά το αν
τίθετο στην πλεονεξία (Άρχύτ. Β 3), Ισονομία τών δυνάμεων, (αρχικά το αντίθετο
στή μοναρχία (Άλκμ. Β 4), Ισοσθενής (Δημοκρ. Β2 84) καί αρμονία εκ τών διαφερόν¬
των (Ήρακλ. Β 8), μέ τήν επίδραση κυρίως τής Ιωνικής Εθνογραφίας θα μεταλλα¬
χούν στή σφαίρα τών πολιτικών εννοιών. Α π ό τήν αντίληψη τού κόσμου, ώς
Ισόρροπης έκφρασης ενός όλου από δυνάμεις ίσοσθενείς, θά προκύψει ή αντίληψη
τής πόλεως ώς εν καί όλον. Βλ. R. Η i r z e 1 , Themis, Dike und Verwandtes,
Leipzig 1907, σ. 314 κσ.
3. Βλ'. E h r e n b e r g , Greek State 7 κσ. Α. Ν τ ό κ α ς , ο
ελληνικός
διαφωτισμός, Αθήνα 1961, σ. 68.
4. Πολιτική κοινότητα για τήν ελληνική αντίληψη είναι μόνο ή πόλις μέ τήν
αυτάρκεια ενός τέλειου οργανισμού, δηλ. ενός όλου. Άριστοτ., Πολ. A1, 1252a6
καί b28 - 29. Βλ. B u s o l t - S w o b o d a l , 153 κσ. Ε. M e y e r , Einführung in
die antike Staatskunde, W.B. Darmstadt 1968, σ. 68 κσ.
5. Όμοιος καί όμοιότης είναι από τίς πρωταρχικές έννοιες τού κόσμου, -όπως
είναι γνωστό. Όμοιος βέβαια δέν σημαίνει «εντελώς ίδιος», άλλα μαλλον αυτό
πού ανήκει στό ίδιο γένος από τήν άποψη τής λογικής κατηγορίας, πού έχει δηλ.
τό ίδιο κύρος λογικά. Γι' αυτό τά όμοια δέν είναι ποτέ ίδια, άλλα ανόμοια, δηλ.
καθένα μπορεί να έχει μιά δική του «αυτονομία» καί Ιδιαιτερότητα (βλ. Ζην. Α 13 :
τα αυτά όμοια καί ανόμοια). Επειδή όμως ανήκουν στην ίδια λογική κατηγορία
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προβλήματα τής ελληνικής φιλοσοφίας, πού έμειναν στό περιθώριο
τής έρευνας·.
Ή πληρέστερη εξέταση τών πολιτιστικών φαινομένων σέ συνάρτηση
με τήν κοινωνική καί πολιτική πραγματικότητα στον 5° Αι. π. Χ. θα φω
τίσει καθαρότερα τή στάση τής παλαιάς Σοφιστικής στα κοινωνικά προ
βλήματα καί τίς ανθρωπολογικές θέσεις της. Στό τέλος τού 6ου Αι. έχομε
ήδη ένα ορισμένο τρόπο πολιτικής ζωής στους "Ελληνες μέ τή μορφή
τής πόλεως. Ή αφύπνιση καί ή ωρίμανση τής πολιτικής συνείδησης
διαγράφεται με τήν προσπάθεια μιας σταθερής γραπτής νομοθεσίας σ' αν
τίθεση μέ τήν αυθαίρετη απονομή ή ερμηνεία τού δικαίου από τονς κοι
νωνικά Ισχυρούς. Ή καταγραφή τής πολιτικής συνείδησης όμως, μετά
τή δυνατή εμπειρία καί τή δοκιμασία της στα Μηδικά, θα γίνει πρώτα
από τήν ίστορία. Ή ίστορική συνείδηση δηλ. δέν προηγήθηκε αλλά
ακολούθησε τήν πολιτική καί κοινωνική συνείδηση τού άνθρωπου. Γι'
αυτό ένώ έχομε το θεσμό τής πόλεως διακριβωμένο Οπωσδήποτε στό τέ
λος τού 6ου Αι., ή λέξη βάρβαρος π.χ., σημαντική τής διανθρώπινης
τού «συγγενούς», γι' αυτό μπορούν να συνυπάρχουν καί συνδέονται μέ μια φυσική
συγγένεια : Ιππίας 86C1 (= Πρωταγ. 323c): τό όμοιον τω όμοίω φύσει συγγενές. Ή
γνώμη αυτή τού Ιππία είναι για τήν εποχή του κοινός τόπος. Ή έννοια τού
ομοίου γίνεται σαφέστερη, όταν τή μεταφέρομε στην πολιτική φιλοσοφία : όλοι ot
πολϊται είναι όμοιοι, από τήν άποψη τής πολιτικής ελευθερίας, δηλ. τής εννοίας
τού πολίτου, κανείς όμως δέν είναι ίδιος μέ τον άλλον, είναι μόνο Ισοι (Ισότιμοι).
Γενικά για τήν έννοια τού ομοίου καί τής ομοιότητας, βλ. C. W. M ü l l e r ,
Gleiches zu Gleichem. Ein Prinzip frühgriechischen Denkens, Wiesbaden 1964.
6. Ή καλύτερη μελέτη γιά τήν έννοια τής ενότητας τού ανθρώπινου γένους
στους Έλληνες, πιο πολύ όμως ως φιλολογική τεκμηρίωση παρά ώς φιλοσοφική
ερμηνεία, έχει γραφεί υπό τον Η . C. Β a l d r y , The Unity of Mankind in
Greek Thought, Cambridge 1965. Επίσης βλ. τού Β a l d r y , The Idea of the
Unity of Mankind, στό τόμο τής Fondation Hardt, Grecs et Berbares, Entre
tiens 8 (1962), σ. 167 - 204, καθώς καί όλες τίς εργασίες τού τόμου αυτού μέ τίς
διαφωτιστικές Discussion πού ακολουθούν τίς ανακοινώσεις καί αναφέρονται λίγο
πολύ στό ίδιο θέμα. Βλ. ακόμη W. Tarn, Alexander the Great and the Unity
of Mandink, Proc. Brit. Acad. 19 (1933), σ. 123 - 166 καί Alexander, Cynics, and
Stoics, A. J. Ph. 60 (1939), σσ. 41 - 70. Ή δεύτερη εργασία τού Tarn είναι απάν
τηση στην εργασία τού Μ. Η. F i s h , Alexander and the Stoics, A. J. Ph.
58 (1937), σσ. 59 - 82 καί 129 - 151, πού επέκρινε αυστηρά τίς απόψεις τής πρώ
της εργασίας τού Tarn. Κριτική καί στίς δυο εργασίες τού Tarn ασκεί d P h .
M e r l a n , Antiphon. Alexander the Great or Antiphon the Sophist? Cl.
Ph. 45 (1950), σ. 161 κσ. Ή διαμάχη συνεχίζεται μέ τίς εργασίες τού R. Gae¬
νernitz, Aristotle, Alexander and the Idea of Mankind, Contemporary Review
205 (1964), σ. 543-48 καί τού C. G. T h o m a s , Alexander the Great and the
Unity of Mankind, Cl. J. 63 (1968), σ. 258 - 60.
5
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Βασιλείου Α.

Κνρχοϋ

είδησης, δέν έχει ακόμη πολιτικό νόημα 7 . Δέν έξαρκούσε προφανώς ή
πολιτική συνείδηση, ασφαλώς με ρευστό ακόμη περιεχόμενο, έπρεπε νά
αποκτήσει καί ιστορική προβολή για νά μπορέσειο Ε λ λ η ν α ς νά δια
κρίνει καί νά αποτιμήσει τή διαφορά ή τήν ομοιότητα Ελλήνων καί
βαρβάρων, ή καί τον ίδιο τό ρόλο τού άτομου μέσα στην κοινότητα. Τήν
εξελικτική πορεία από τήν ατομική συνείδηση ώς τήν διανθρώπινη συν
είδηση βοήθησε αποφασιστικά ή μακροχρόνια σύγκρουση τών Ελλήνων
μέ τους Πέρσες με τή νικηφόρα για τους Έλληνες κατάληξη της. Στή διάρ
κεια αυτής τής οδυνηρής δοκιμασίας γεννιέται καί σχηματίζεται ή ίστορική
συνείδηση τών Ε λ λ ή ν ω ν 8 . "Όσο θα απαλλάσσεταιο άνθρωπος από τήν
κηδεμονία τών θεών καί θα επωμίζεταιο ίδιος τίς ευθύνες για τίς πρά
ξεις του, δηλ. όσο ωριμάζει μέσα του ή πολιτική συνείδηση καί ή αί
σθηση τής ελευθερίας, τόσο καί ή συνείδηση του θα γίνεται τραγική,
άντινομική. Ή πορεία τού Έ λ λ η ν α από τό μύθο προς τό λόγο ήταν
πολύ οδυνηρή καί ή ελευθερία του, δηλαδήο αύτουρισμός καί ή κοινω
νική συνείδηση, αξίωσε υψηλό τίμημα 9 .
7. Στον Ηράκλειτο (Β 107) έχομε τήν πρώτη μαρτυρία τής λέξης βάρβαρος
στην ελληνική γλώσσα, μέ καθαρά γνωσιολογικό, δηλ. πολιτιστικό νόημα : κακοί
μάρτυρες άνθρώποισιν οφθαλμοί καί ώτα βαρβάρους ψυχάς εχόντων. Βάρβαροι ψυχαι
χαρακτηρίζονται όσοι δέν κατανούύν τή «γλώσσα» τών αίσθήσεων, πού δέν εννούύν
δηλ. τό νόημα τού κόσμου, όπως μδς αποκαλύπτεται από τίς δυο σπουδαιότερες
αίσθήσεις, τήν όραση καί τήν ακοή. Ή λέξη διασώζει τήν εννοιολογική από
χρωση άπα τό ομηρικό βαρβαρόφωνος (Ίλ. Β. 107) : αυτός πού μιλάει μια ακατα
νόητη γλώσσα (Baldry, Mankind 22 κσ.). Ως τίς άρχες τού 5ου Αι. π.Χ. ή λέξη
βάρβαρος δέν έχει πολιτικό νόημα, είναι μάλιστα περίεργο ότι ή λέξη δέν μαρτυρεί¬
ται σ" ολόκληρο τό γλωσσικό θησαυρό τής επικής καί τής λυρικής ποίησης (ή λέξη
ασφαλώς υπήρχε, αυτό δείχνει τό ομηρικό σύνθετο πού αναφέραμε). Μόνο όταν
εμπεδώνεταιο θεσμός τής πόλεως καί δοκιμάζεται ή πολιτική καί ή ίστορική συνεί
δηση τού Ελληνα, δηλ. μετά τήν πρώτη φάση τών Μηδικών (500-470), ή λέξη
βάρβαρος παίρνει πολιτικό νόημα. Βλ. J. J ü t h n e r , Hellenen und Barbaren,
Leipzig 1925, σ. VII κσ. Πρβλ. τίς εργασίες τού τόμου τής Fondation Hardt,
πού αναφέραμε, Grecs et Barbares, Entretiens 8 (1962) καί τελευταία τήν εργα
σία τού Η. Ε. S t i e r , Die geschichtliche Bedeutung des Hellenennamens,
Köln/Opladen 1970, σ. 27 κσ.
8. Βλ. σχετικά τήν εργασία τού Η. D i l l e r , Die Hellenen - Barbaren
Antithese im Zeitalter der Perserkriege στον τόμο τής Fondation Hardt, Entre
tiens 8 (1962), σ. 59 κσ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει ή συζήτηση (Discussion) πού
ακολουθεί τήν ανακοίνωση τού Diller καί Ιδιαίτερα οί εύστοχες παρατηρήσεις τού
Baldry (σ. 69 κσ. καί 74). Πρβλ. επίσης S t i e r , 27 κσ.
9. Βλ. τό κλασικό έργο τού W. N e s t l e , Vom Mythos zum Logos. Die
Selbstentfaltung des griechischen Denkens von Homer bis auf die Sophistik
und Sokrates, Stuttgart 19422 (άνατύπ. Aalen 1966), σ. 54 κσ. καί W. J a e 
g e r , Paideia. Die Formung des griechischen Menschen, τ. 1, Berlin 1959,' σ.
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Ή κρίση τού κόσμου τής πόλεως καί ή αμφισβήτηση, πού συνο
δεύει πάντοτε αναγκαστικά τους ηθικούς κλονισμούς μιας κοινωνίας,
γέννησε πολλαπλά προβλήματα Kqi αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ή Σοφι
στική στό δεύτερο μισό τού 5ου Αι. ανοίγει το διάλογο μέ τον άνθρωπο
καί τα προβλήματα του ώς κοινωνικού (πολιτικού) ν τ ο ς . Α π ό τήν άποψη
αυτή ή αρχαία Σοφιστική αποτελεί στην Ιστορία τής Φιλοσοφίας ανα
γεννητική κίνηση σέ σχέση μέ τήν κοσμολογική πολυφωνία τών προσω
κρατικών φιλοσόφων. Κανένας σοφιστής όμως από τους εκπροσώπους
τής παλαιάς Σοφιστικής δέ φιλοδόξησε νά γίνει κοινωνικός άναμορφω¬
τής, πράγμα πού τους αντιθέτει αμέσως μέ τους μεγάλους φιλοσόφους καί
τον άμεσο διάδοχο τού μεγάλου σοφιστή Γοργία, τον 'Ισοκράτη στον 4ο
αιώνα, όταν ή ρητορική γίνεται τής φιλοσοφίας ανταγωνιστική. Ή αρ
χαία Σοφιστική εκφράζει περισσότερο τό σφιγμό καί τή διαμαρτυρία
μιας εποχής παρά Ορισμένη φιλοσοφική θέση. Αυτή τήν τελευταία θά τήν
ενσαρκώσειο Σωκράτης καί θά τήν καταγράψειο Πλάτων μισόν αιώνα
αργότερα.
Τή βίαιη αποχαλίνωση τών παθών και τήν συνακόλουθη μεταξίωση
τής κοινωνικής ζωής, πού προκάλεσεο Πελοποννησιακός πόλεμος στα
πρώτα κιόλας χρόνια, ακολούθησε ή σύγχυση τών εννοιών καίο κλονι
σμός τών ηθικών ερεισμάτων πού στήριζαν τόν κόσμο τής πόλεως10. Οι
σοφιστές εϊχαν ήδη δημιουργήσει μια πνευματική κίνηση καί ασφαλώς
επηρέασαν ως ένα βαθμό τό πνευματικό κλίμα τής Αθήνας πριν από τήν
έκρηξη τού Πελοποννησιακού πολέμου". Είναι όμως έξω από τα πρά
γματαο Ισχυρισμός ότι ή Σοφιστική είναι υπεύθυνη για τήν ηθική καθί
ζηση καί τήν αναξιοπιστία πού περιγράφειο Θουκυδίδης. Αντίθετα ή
αρχαία Σοφοστική τοποθετεί για πρώτη φορά τό πρόβλημα τού άνθρωπου
στό κέντρο τού φιλοσοφικού προβληματισμού καί μάλιστα σέ πολιτική

206 κσ. (έλλην. μετάφρ. Γ.Π. Βερροίου, Παιδεία. Ή διαμόρφωσις τού Έλληνος
άνθρωπου, τ. 1. Αθήναι 1968, σ. 210 κσ.). Σ π . Κ υ ρ ι α ζ ό π ο υ λ ο ς , Τό
γεγονός τής Φιλοσοφίας, Αθήναι 1969, σ. 115 κσ. καί 121 κσ.
10. Θονκ. 3, 82, 4 καί 3, 83, 1 : ούτω πάσα ιδέα κατέστη κακοτροπίας δια τάς
στάσεις τω Έλληνικω. Πρβλ. F. Α l t h e i m , Staat und Individuum bei Antiphon
dem Sophisten, Klio 20 (1926), σ. 257-261, από τήν άποψη πού εξετάζεται έδώ, δηλ.
τό πολιτικό «κλίμα», όπου έζησεο Αντιφών. Β a l d r y , Grecs et Barbares 88.
11. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση (Διογ. Λαέρτ. 7, 54)ο Πρωταγόρας, μέ πρόσ
κληση τού φίλου του Περικλή, έγραψε τους νόμους τών θουρίων, μιας αποικίας
πού εξυπηρετούσε τίς πολιτικές βλέψεις τών Αθηναίων στην Κ. Ιταλία (442/1
π.Χ.). Βλ. τήν ωραία εργασία τού Α. M e n z e l , Protagoras als Gesetzgeber
von Thurioi, Hellenika. Gesammelte Kleine Schriften, Baden b. Wien 1928, σ.
6 6 - 6 8 . Ν τ ό κ α ς , Διαφωτισμός 75.
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βάση, μέ τήν πιο πλατειά έννοια τού όρου πού γνώριζε αυτή ή εποχή 12.
Δέν περιόρισε τό ρόλο της σε μιά απλή επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία των
κοινωνικών καταστάσεων, άλλα από μιά οπτική γωνία διαμετρικά αντί
θετη από εκείνη τού Σωκράτη κοίταξε καί αξιολόγησε τίς πνευματικές άνάγ¬
κες μιας πραγματικά νέας κοινωνίας, αυτής πού είχε διαμορφωθεί μετά
τά Μηδικά σ' όλο τον ελληνικό κόσμο.
Ή θέση τής πνευματικής κληρονομιάς μέσα στή γενική προσπάθεια
καί στην αφύπνιση των νέων συνειδήσεων μπροστά σ' έναν κόσμο, πού
στήριζε τήν επιβίωση του στή συμβατικότητα τού δικαίου καί των άλλων
κοινωνικών θεσμών του, απαιτούσε ανάλογη ερμηνεία ή ριζική αναθεώ
ρηση. Τό πρώτο γίνεται από τους σοφιστές, τό δεύτερο από τό Σωκράτη
καί συνέχεια τον Πλάτωνα 13 . Ή προσπάθεια τών σοφιστών για τό μετα
βολισμό τής πνευματικής παράδοσης στά νέα κοινωνικά δεδομένα δέν θά
γίνει βέβαια χωρίς τήν προσωπική, δηλαδή τήν υποκειμενική θεώρηση
καί αποτίμηση τών πραγμάτων. Κύριο χαρακτηριστικό καί αναγκαίο απο
τέλεσμα αυτής τής ερμηνείας είναι ή σχετικότητα στο γνωσιολογικό πρό
βλημα καί ή έξαρση τής ατομικής συνείδησης. Ή ορθολογιστική καί ή
κριτική διάθεση, πού διακρίνει τό λόγο τών σοφιστών, δέν ήταν κάτι νέο
στην ώς τότε πνευματική ιστορία τών Ελλήνων. Είχε δημιουργηθεί ήδη
στον 5ο αιώνα μιά παράδοση μέ τήν κριτική πού άσκησαν οί προσωκρατικοί
12. Καί στους μεγάλους αρχαϊκούς φιλοσόφους βέβαια δέν έλειψε τό ενδια
φέρον για τον άνθρωπο καί τα «ηθικά» του προβλήματα, δηλ. στην πρώτη γραμμή
για τήν πολιτική του ζωή, μολονότι οί αναζητήσεις τών φιλοσόφων αυτών είναι βα
σικά κοσμολογικές.ο
Πρωταγόρας όμως πρώτος έδωσε στην ελληνική σκέψη
καθαρά πολιτική κατεύθυνση- δίκαια μπορούμε να πούμε ότι έβαλε τά θεμέλια τής
πολιτικής φιλοσοφίας στην αρχαία Ελλάδα. Στον Πρωταγόρα ανήκει ή τιμή ότι
πρώτος αυτός επισήμανε τήν πολιτική φύση τού άνθρωπου (Πρωταγ. 322 b - e) καί
προετοίμασε τό χαρακτηρισμό του άνθρωπου, πού θά εκφράσει επιγραμματικά ο
Αριστοτέλης σχεδόν εκατό χρόνια αργότερα :ο άνθρωπος ζωον πολιτικόν (Πολ. Α 2,
1253 α 2). Πρβλ. Τ. Α. S i n c l a i r , A History of the Greek Political Thought,
London 1967,2 σ. 65 κσ. (έλλην. μετάφρ., Ιστορία τής ελληνικής πολιτικής σκέ
ψεως, Αθήνα 1969, σ. 79). Α. Β a y ο n a s , L'art politique d'après Protagoras,
Rev. Philos. 157 (1967), σ. 43-58.
13. Ή θέση τού Πλάτωνα είναι σαφής : κανείς από τους πολιτικούς άνδρες
τής Αθήνας, πού έδρασαν στο παρελθόν, δέν ήταν αγαθός πολιτικός.ο
χαρα
κτηρισμός αυτός σημαίνει : το παρασκευάζειν όπως ώς βέλτιστοι έσονται τών πολιτών
Αι ψυχαί και διαμάχεσθαι λέγοντα τα βέλτιστα (Γοργ. 503 α). Στο διάλογο Γοργίας
(503 c-d) ρητά αποδοκιμάζει τους έξοχότερους πολιτικούς άνδρες τής Αθήνας :
Θεμιστοκλή, Κίμωνα, Μιλτιάδη, Περικλή, μέ τήν σειρά πού τους αναφέρει ο
Καλλικλής στο πλατωνικό κείμενο (ασφαλώς εσκεμμένα από τόν Πλάτωνα!). ο
Αριστοτέλης άκρλουθεϊ τον Πλάτωνα : Ήθ. Nικ. Α 12, 1102α 6 - 10 : βούλεται γαρ
(sc. ο αγαθός πολιτικός) τους πολίτας αγαθούς ποιεϊν καί τών νόμων υπηκόους.
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φιλόσοφοι όχι μόνο στή θεολογία τής επικής ποίησης αλλά καί
στις θέσεις άλλων φιλοσόφων 14 .ο
ορθολογισμός λοιπόν είναι χαρα
κτηριστικό τού «ελληνικού διαφωτισμού», όπως ονομάζουν στην ιστο
ρία τής φιλοσοφίας τήν άνθηση τού φιλοσοφικού στοχασμού από τον
6ο ώς τον 5ο αιώνα π.Χ. 15 από τό άλλο μέρος όμως ή ορθολογιστική στά
ση τών σοφιστών στα κοινωνικά προβλήματα τής πόλεως ενίσχυσε την
αυτοσυνείδηση τού άτομου μέσα στην πολιτική Κοινότητα καί τήν ίδέα
τής ενότητας τού ανθρώπινου γένους, δηλαδή τή διανθρώπινη συνείδηση u.
ο
πολέμων, παίρνει στά μάτια τού πολίτου τή θεία επικύρωση καί προστα
σία. Κέντρο τής νέας πολιτικής ζωής αναδεικνύεται ή Αθήνα, πού
ενσαρκώνει τον ανανεωμένο τώρα τρόπο ζωής, τή δημοκρατία. Ή πο
λεμική αναμέτρηση Ελλήνων καί Περσών διαμόρφωσε αποφασιστικά τήν
14. Ό Ηράκλειτος π. χ. δέν κρίνει μόνο τή «λαϊκή» θεολογία τής επικής
παράδοσης αλλά καί ονομαστικά τον Πυθαγόρα, τον Ξενοφάνη καί τον Εκαταίο
(Β 40, DK) Βλ. Ε. Ν. Ρ ο ύ σ σ ο ς Ηράκλειτος. Τά αποσπάσματα, Αθήνα 1971
καί τό σχολιασμό πού συνοδεύει τό απόσπασμα, σ. 24 - 25.
15. Βλ. Α. Ν τ ό κ α ς , Διαφωτισμός, 66 κσ. P. G a w , The Enlightenment,
Oxford 1967, σσ. 72-126. Κ. Τ σ ά τ σ ο ς , Ή κοινωνική φιλοσοφία τών αρχαίων
Ελλήνων, Αθήναι 1970 2, σ. 52 κσ.
16. Μια αίσθηση ενότητας τού ανθρώπινου γένους έχομε ήδη στην μυθοπλα
στική εποχή τών Ελλήνων, δηλ. στην επική ποίηση αλλά καί στή λυρική. Βλ.
τή φιλολογική τεκμηρίωση στον B a l d r y , Mankind 1 κσ. καί Grecs et Bar
bares 171 κσ. Μέ τους σοφιστές ή «κοινή» αυτή αίσθηση γίνεται πρόβλημα (στην
κυριολεξία) ανθρωπολογικό. Στον Πρωταγόρα έχομε ήδη μιά ασαφή, νομίζω, ανα
φορά στο πρόβλημα τής κοινότητας τού άνθρωπου χωρίς φυλετικές διακρίσεις στο
γνωστό «πολιτιστικό μύθο», πού κατέγραψεο
Πλάτων στον «Πρωταγόρα» του
( 3 2 0 d - 3 2 2 d ) . Βλ. D. L o e n e n , Protagoras and the Greek Community, Am
sterdam 1940, σ.73 κσ. Ρητή άρνηση ή αποδοκιμασία τών διακρίσεων ανάμεσα στους
ανθρώπους (μέσα στην κοινωνία τής πόλεως ή ανάμεσα στους Έλληνες καί στους
βαρβάρους) δέν βρίσκομε, νομίζω, στον Πρωταγόρα. Αντίθετα τή σκέψη του δια
κρίνει ένας άριστοκρατισμός- τό «διανθρώπινο» πνεύμα πού χαρακτηρίζει τον πο
λιτιστικό μύθο στο ομώνυμο έργο τού Πλάτωνα, δέν σημαίνει τή διανθρώπινη
συνείδηση τού σοφιστή αλλά τή μυθοπλαστική του Ικανότητα, τήν «τέχνη» του νά
λέγει μύθους, γιά νά επιδείξει τή θεϊκή δωρεά τής πολιτικής τέχνης στους ανθρώ
πους. Σ' όλους όμως τους ανθρώπους ;ο Ζευς βέβαια επιθυμεί «επί πάντας και
πάντες μετεχόντων» (322d),ο σοφιστής όμως έννοεϊ μάλλον τους Αθηναίους ή τό
πολύ τους Έλληνες ελεύθερους πολίτες, όπως αφήνει νά εννοηθεί λίγο πιο μπρο
στά (319e : άλλα ιδία ημίν (sc. τοις Αθηναίοις) οι σοφώτατοι και άριστοι των πο
λιτών κλπ.). Πρβλ. Α. Μ π α γ ι ώ ν α ς , Ή αρχαία Σοφιστική καίο θεσμός τής
δουλείας, Αθηνά 68 (1963), σ. 142-143 (αντίθετη όποψη). Ο. G i g o n , Studien zu
Piatons Protagoras, στον τιμητικό τόμο Phyllobolia γιά τά 60 χρόνια τού Ρ.
von der Mühll, Basel 1946, σ. 97 κσ. Χ. Κ ο ρ υ ζ ή ς , Αι πολιτικοί θεωρίαί τών
σοφιστών, Αθήναι 1972, σ. 13 κσ.
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πολιτική σκέψη τών Ελλήνων : δυνάμωσε από τό ένα μέρος τήν πολιτι
κή συνείδηση τού άτομου καί από τό άλλο, συνέπεια τού πολιτικού αισθή
ματος, έκανε πρόβλημα ανθρωπολογικό καί πολιτικό τή διαφορά τών Ε λ 
λήνων από τους βαρβάρους, γενικά από όσους δέν είχαν πολιτική ζωή
οργανωμένη μέ τή μορφή τής πόλεως 17. Ή κοινή πίστη τών Ελλήνων
για τήν ανωτερότητα τής δικής των μορφής πολιτικής ζωής στή σύγκρου
ση μέ τους βαρβάρους ενισχύθηκε, άφού δοκιμάστηκε στα πεδία τής μάχης
δυναμικά. Ή ελευθερία, τό πρώτο αγαθό καί βασικό χαρακτηριστικό τού
άνθρωπου, δηλαδή τού πολίτου, θεωρείται σχεδόν κριτήριο ανθρωπολογι
κό καίο πολίτης (δηλ.ο ελεύθερος) είναι τό μέτρο για τήν αποτίμηση τού
άνθρωπου. Ή έννοια τού πολίτου, πού ορίζεται από τήν Ισονομία καί τήν
Ισηγορία, καταξίωνε καί οντολογικά τον άνθρωπο καί έγινε τελικά ή «ει
δοποιός διαφορά» ανάμεσα στους Ελληνες καί στους βαρβάρους 18 .
Ωστόσο οί κοινωνικές διακρίσεις μέσα στον «οργανισμό» τής πό
λεως εξακολουθούν βέβαια να υπάρχουν, άλλα ή αναγωγή τους στή συμ
βατική καί δογματική θεϊκή βούληση, δηλαδή σέ μια τάξη πραγμάτων
ευνοημένη από τους θεούς, αμφισβητείται φανερά ή καταδικάζεται μέ
παρρησία. Ή Ισονομία καί ή Ισηγορία δέν ήταν παραχώρηση άλλα κα
τάκτηση κοινωνική από τους πολλούς καί ασφαλώς περιοριστική για τα
προνόμια ή τή βούληση τών ολίγων19. Σχετικά λίγα χρόνια μετά τά Μη
δικά, ή καλύτερα στην επιθετική φάση τους για τους Ελληνες,ο πρώτος
17. Ως τους Μηδικούς πολέμους, όπως είδαμε (σελ. 66 σημ. 7), ή λέξη
βάρβαρος έχει μόνο πολιτιστικό περιεχόμενο. Ή μακροχρόνια αυτή σύγκρουση
όμως τών Ελλήνων μέ ενα μεγάλο καί Ικανότατο λαό μεταξιώνει καί τήν έν
νοια βάρβαρος, τήν φορτίζει δηλ. μέ πολιτικό νόημα. Αυτό βέβαια δέν ήταν τυ
χαίο : μόνο ύστερα από τή δυναμική αναμέτρηση καί τήν οδυνηρή δοκιμασία τού
θεσμού τής πόλεως μέ τή μεγάλη περσική μοναρχία έπακριβώνονται καί μεταστοι
χειώνονται οί πολιτικές έννοιες Ισονομία, Ισηγορία, νόμος, πόλις, πολίτης καί δια
μορφώνεται τελικά ή πολιτική συνείδηση τών Ελλήνων. Ήρόδ. 3, 80, 6. G r .
V 1 a s t ο s , Ισονομία Πολιτική, AJP. 64 (1953), σ. 337-66 [ = Isonomia, Studien
zur Gleichheitsvorstellung im griechischen Denken, hrsg. von J. Mau u. E. - G.
Schmidt, Berlin /Amsterdam 1971 ( = Berlin 1963), σ. 2 κσ. ] (στή συνέχεια :
Isonomia). Πρβλ. Η. D i l l e r , Hellenen - Barbaren, σ. 39 κσ. S t i e r , Hel
lenenname, 27 - 29 : Auswirkungen der Perserkriege. Α. Ντόκα, Ή αθηναϊκή
δημοκρατία, Αθήνα 1973, σ. 41 κσ.
18. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ξενοφών ονομάζει καί τονΚ ύ ρ οτόν νεώ
τερο δούλο, αν καί ήταν αδελφός τού Μ. βασιλέως : Κύρ. Ανάβ. 1, 9,' 29. Πρβλ.
καί 2, 5, 38.
19. Ή έννοια τής δημοκρατίας καί τού δήμου στην αρχαία Ελλάδα ήταν
συνυφασμένη μέ τή νίκη τών οικονομικά ασθενέστερων πολιτών, δηλ. μέ τους
πένητες : Ξενοφ., Απομν. 4, 2, 37 : καί τί νομίζεις δημον είναι ; τους πένητας τών
πολιτών έγωγε. Πλάτων, Πολ. 557α : δημοκρατία δη, οίμαι, γίγνεται όταν οί πένητες
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κλονισμός τής αριστοκρατικής κοινωνίας, πού διαμόρφωνε ώς τότε
τήν πολιτική ζωή τής Αθήνας, έγινε από τίς τολμηρές μεταρρυθμίσεις του
Εφιάλτη το 462 π . Χ . "
β ) Κ α τ α δ ί κ η τ ώ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν διακρίσεων.
Ή δημοκρατία με τίς καινοτομίες τού Εφιάλτη είναι βέβαιο ότι είχε
αμβλύνει τίς κοινωνικές αντιθέσεις μέσα στην Α θ ή ν α ώς ένα βαθμό, χω
ρίς όμως νά τίς εξαλείψει· ουσιαστικά ή βούληση τών πολλών βρισκόταν
σ' ένα διαρκή ανταγωνισμό μέ τήν συντηρητική καί αριστοκρατική Ιδεολο
γία τών οικονομικά Ισχυρότερων, παρά τήν Ιδανική εικόνα πού μας έδωσε
για τό αθηναϊκό πολίτευμαο Θουκυδίδης Ά. Ή ευγένεια δέν ήταν βέβαια
νικήσαντες. . . Βλ. B u s o l t - S w o b o d a 1, 211 σημ. 4 καί 215 σημ. 5.
Ή προκοπή τής δημοκρατίας σήμαινε πάντοτε περιορισμό τής προνομιακής δια
κυβέρνησης τών ολίγων (=τών πλουσίων καί ευγενών) καί διεύρυνση τών δικαιω
μάτων τών πολλών ( = τού δήμου ή τού πλήθους) Άριστοτ., Άθην. Πόλιτ. 20,
1-4 καί 25, 1-3. Πρβλ. Τ. T a r k i a i n e n , Die Athenische Demokratie, Stutt
gart 1966, (γερμ. μετάφρ. τού φ ι ν λ α ν ό .
π ρ ω τ ο τ . από τον öhquist), σ. 7 - 2 2 (όλη
ή Ιστορική προβληματική τής δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα καί ειδικά γιά
τήν αθηναϊκή δημοκρατία σ. 132 κσ. : διαμόρφωση, διεύρυνση καί στερέωση τής
αθηναϊκής δημοκρατίας).
20. Άριστοτ., Άθην. Πολιτ. 25, 1 : Επειτα τής βουλής ... άπαντα περιείλετο
τα επίθετα, δι' ών ήν ή τής πολιτείας φυλακή, καί τα μέν τοις πεντακοσίοις τα δε
τω δήμω καί τοις δικαστηρίοις άπέδωκε. Οί μεταρρυθμίσεις τού Εφιάλτη, πού έγι
ναν μέ τή συνδρομή τού Θεμιστοκλή (συναιτίου γενομένου Θεμιστοκλέους, ό. π.
25, 3), προκάλεσαν το άσπονδο μίσος τών εταιρειών, μυστικών οργανώσεων τών
αριστοκρατικών, πού δέν άργησαν νά τον δολοφονήσουν (άνηρέθη δε καί ο
'Εφιάλτης δολοφονηθείς, ό. π. 25, 4). Πρβλ. καί Διόδ. Σικ. XI 77, 6 : άλλα νυκτός
αναιρεθείς άδολον εσχε τήν τού βίου τελευτήν. Βλ. T a r k i a i n e n 193. W. R.
C o n n o r , The New Politicians of Filth-Century Athens, Princeton 1971, σ.
25 κσ. γιά τίς πολιτικές «εταιρείες» (όπου καί βιβλιογραφία) καί σ. 56 ειδικά γιά
τόν Εφιάλτη καί τίς μεταρρυθμίσεις του (δέν μνημονεύει όμως στίς πηγές του τήν
«Άθην. Πολιτεία» τού Αριστοτέλη).
21. 2, 37, 1 : καί όνομα μεν διά το μή ές ολίγους αλλ' ές πλείονας οικείν δημο
κρατία κέκληται. Ή φράση ες πλείονας είναι ενδεικτική τής μεγάλης συμμετοχής
τών πολιτών στα κοινά. Οί θήται (ή τό θητικόν) μόνο λίγο πρίν από τόν Πελοπον
νησιακό πόλεμο απέκτησαν τό δικαίωμα νά εκλέγονται άρχοντες (γιά νά τό χάσουν
μετά τή λήξη του), ένώ είχαν δικαιώματα πολίτου, δηλ. μπορούσαν νά μετέχουν
στην Εκκλησία τού δήμου από τήν εποχή τού Σόλωνος, όπως δέχεται σήμερα ή
έρευνα. Αλλά καί στίς περιπτώσεις αυτές εξακολουθούσαν νά υπάρχουν περιορι
σμοί γιά τήν ανάληψη διαφόρων αξιωμάτων. Βλ. B u s o l t - S w o b o d a 1, 220
κσ. T a r k i a i n e n 157.ο
Tarkiainen βλέπει στον Επιτάφιο τού Περικλή
(=Θουκυδίδη), δικαιολογημένα νομίζω, μια τάση εξιδανίκευσης τής πολιτικής καί
κοινωνικής ζωής τών Αθηναίων, Πρβλ. C o n n o r 89 σημ. 4.
ΜΝΗΜΩΝ 3 (1973)

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

72

Βασιλείου A-. Κνρκον

ένα τοπικά περιορισμένο κοινωνικό πρόβλημα τής κοινωνίας τής Αθήνας.
Οί κοινωνικοί ανταγωνισμοί καί οί αιματηροί αγώνες, όπως αφήνει να
διαφαίνονται ή αρχαϊκή ποίηση 22, φανερώνουν τίς κοινωνικές διαφορο
ποιήσεις καί τίς πολιτικές ανακατατάξεις, από όπου τελικά διαμορφώθηκε
ή έννοια τής πόλεως μέ τή συλλογική ευθύνη καί τήν κοινή βούληση.
Είναι γνωστό πόσο βαθιά στο μυθικό παρελθόν τής ελληνικής προϊστο
ρίας προεκτείνονται από τήν παράδοση οί καταβολές τής ευγενικής κατα
γωγής όλων τών έξοχων ανδρών καί πόσο στενά συνδέονται μέ τήν «ιστο
ρία» τής φυλής 23. Γι' αυτό ή άρνηση τής ευγενείας καί ή εγκατάλειψη τού
κριτηρίου τής ευγενικής καταγωγής για τήν κοινωνική προβολή θα ση
μάνει ουσιαστικά τήν καταδίκη μιας πολιτικής φιλοσοφίας μέ πολύ βα
θιές ρίζες καί μέ ιερότητα. Οταν όμως αναδείχθηκαν, οικονομικά καί κοι
νωνικά, άνθρωποι πού δεν τους έδεναν μέ τό παρελθόν δεσμοί ευγενικής
καταγωγής άλλα διέθεταν Ισχυρή προσωπικότητα καί αναμφισβήτητες ικα
νότητες, δοκιμασμένες είτε στίς πολεμικές συγκρούσεις (Θεμιστοκλής π.χ.)
είτε στίς εσωτερικές πολιτικές διαμάχες (ό Κλέων π.χ.), κλονίστηκε ο
αρχαίος «νόμος» τής ευγενείας. Ή οικονομική ανάπτυξη βοήθησε ασφα
λώς καί τή μεγαλύτερη προβολή τών ευγενών μέσα στην κοινότητα' ή
κοινωνική θέση τών πολιτών δέν έπαψε ποτέ να είναι ανάλογη μέ τήν
οικονομική τους δύναμη 24. Ή πόλις ωστόσο από τή φύση της, ώς κοινό
τητα πολιτών πού βιώνουν τήν Ισονομία καί τήν Ισηγορία, επέτρεπε πάν
τοτε τήν ανάδειξη νέων ισχυρών ατόμων. Δέν ήταν αλλωστε νοητή ώς

22. Θέογνις 1, 5 3 - 6 0 (Lips.) Ηράκλειτος Β 29. Β 121 (DK).
23. π. χ. στον Πίνδαρο. Πρέπει όμως να θυμίσομε ότι οί ευγενείς στην
ποίηση τού Πινδάρου δέν συγκεντρώνουν τον έπαινο, επειδή ανήκουν σέ μια ορι
σμένη κοινωνική τάξη, άλλα για το αυστηρό ήθος καί τίς σωτήριες υπηρεσίες πού
προσφέρουν στην πόλη πού κυβερνούν. Πυθ. Χ, 70 (Bowra). Βλ. E h r e n b e r g ,
Polis 7. J a e g e r , Paideia 1, 271 (έλλην. μετάφρ. 1, 244 κσ.).
24. Οί κοινωνικές διακρίσεις τών πολιτών, ήδη από τήν ομηρική εποχή,
ήταν σέ μεγάλο βαθμό ανάλογες μέ τήν ευγενική καταγωγή τους καί αργότερα μέ
τήν οίκονομική της δύναμη· οί κοινωνικοί αυτοί φραγμοί έγιναν αίτια κοινωνικών
ταραχών στην αρχαϊκή εποχή καί έφθασαν ώς τόν 5ο αί. ακόμα καί στην Αθήνα.
"Οσοι είχαν πλούτο καί δύναμη είναι βέλτιστοι, καλοί κάγαθοί, εσθλοί, γενναίοι,
ευγενείς, γνώριμοι, επιεικείς, παχείς, χρηστοί, χαρίεντες. Αντίθετα οί άποροι (δημό¬
ται ή δημοτικοί) χαρακτηρίζονται κακοί, χείρους, δειλοί, πονηροί. Όλοι αυτοί οί τε
λευταίοι αποτελούν κυρίως τον δήμον, μέ κάποια περιορισμένη σημασία, ή τους
πολλούς. Βλ. B u s o l t - S w o b o d a 1, 211 σημ. 4. Ο. R e v e r d i n , Re
marques sur la vie politique d'Athènes au V e siècle, Mus. Helv. 2 (1945), σ. 210.
Γιά τήν αντίληψη τών αρχαίων οί χαρακτηρισμοί αυτοί είναι φορείς καί τού
ήθους όχι μόνο τής κοινωνικής θέσεως τών ανθρώπων. V l a s t o s , Isonomia
8 σημ. Ι,
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αφηρημένη πολιτική έννοια ούτε ώς επικράτηση ή κυριαρχία προνομίων Μ .
Στην ώριμη εξελικτική της φάση θά σημάνει τήν καλύτερη «πράξη» τού
θεωρητικού πνεύματος στους Έλληνες. Τήν πλήρωση τής Ιδέας τής καθο
λικής πολιτικότητας καί σύγχρονα τήν τελείωση τής πόλεως θα τήν εν
σαρκώσει ή δημοκρατία, στην πράξη όμως δέ θά γίνει ποτέ αυτό πού επαγ
γέλλεται κυριολεκτικά 26 . Ή συμμετοχή τών κατώτερων κοινωνικά τά
ξεων στους πολέμους καί στην ικανοποίηση τής φιλοδοξίας τής δημο
κρατίας τών Αθηναίων διεύρυνε τα όρια τής Ισότητας. Α π ό τό άλλο μέ
ρος τα κηρύγματα τών σοφιστών καί συγκεκριμένα τού Πρωταγόρα ότι
ή πολιτική τέχνη δέν είναι προνόμιο άλλα φυσική καταβολή, «κοινή
σ' όλους τους ανθρώπους» θά κλονίσουν ακόμη περισσότερο τό κύρος τής
ευγενείας27. Έ τ σ ι μέ τη θεωρητική τους διδασκαλία οί σοφιστές βοηθούν
στην πληρέστερη συνείδηση τού άνθρωπου ώς κοινωνικού όντος καί δη
μιουργούν τή φιλοσοφική ανθρωπολογία 2 8 .
25. Πρβλ. V l a s t o s , Isonomia 7 κσ. E h r e n b e r g , Polis 9.
26. Η i r z e l 306 κσ. V l a s t o s , Isonomia 8 κσ. T a r k i a i n e n 135.
27. Πρωταγ. 322d. Στην ερώτηση τού Ερμή, πώς νά κατανείμει τήν αιδώ καί
τήν δίκην, πού συνιστούν την πολιτική τέχνη, αν δηλ. πρέπει νά τήν κατέχουν
μόνο λίγοι άνθρωποι, όπως συμβαίνει μέ τίς άλλες «τέχνες», ή όλοι οί άνθρωποι,
ο
πόλεις, εί ολίγοι αυτών μετέχοιεν ωσπερ άλλων τεχνών. και νόμον θές παρ' έμοϋ τον μή
δυνάμενον αϊδούς καί δίκης μετέχειν κτείνειν ώς νόσον τής πόλεως' βλ. καί 324c,
327α : εί μέλλει πόλις είναι, ούδένα δει ιδιωτεύειν ή φράση αυτή αφορά, νομίζω,
τους ελεύθερους πολίτες καί όχι όλους τους ανθρώπους πού κατοικούν μέσα στα
τείχη τής πόλεως, άνδρες, γυναίκες, τους μετοίκους καί τους δούλους. C. Ε.
P é r i p h a n a k i s , Les Sophistes et le droit, Athènes 1953, σ. 45. Πρβλ.
Μ π α γ ι ώ ν α ς 142 σημ. 7, πού πιστεύει ότι ο Πρωταγόρας εννοεί καί τίς γυναίκες.
Βλ. ακόμη V. E h r e n b e r g , Anfänge des griechischen Naturrechts, Archiv
f. Geschichte der, Ppilosophie 35 (1923), σ. 134 κσ. Ή γνώμη τού L a n a (Prota
gora, Torino 1950, σ. 28) ότι ή φράση τού Πρωταγόρα για τή φυσική καταβολή
τής πολιτικής τέχνης προετοίμασε τήν αναγνώριση τής Ισότητας ανάμεσα στους
ελευθέρους καί τους δούλους, δέ βλέπω πώς μπορεί νά στηριχθεί. όπωσδήποτε κάτι
τέτοιο ήταν εντελώς έξω από τίς προθέσεις τού σοφιστή.ο
Πρωταγόρας ήταν
δάσκαλος τής πολιτικής τέχνης καί σκόπευε τήν προσέλκυση μαθητών, εύλογα καί
τήν κατάργηση τών κοινωνικών διακρίσεων όχι όμως τής δουλείας. Βλ. τήν ανά
λυση τού πολιτιστικού αυτού μύθου στον Ο. G i g ο n , Phyllobolia 124 - 129.
Πρβλ. Α. M e n z e l , Protagoras, der älteste Theoretiker der Demokratie,
Zeitschr. f. Politik 3 (1910), σ. 205 κσ.
28. Πραγματικά οί πρώτοι μεγάλοι σοφιστές καί οί άλλοι νεώτεροι άλλα
σύγχρονοι τους εκπρόσωποι τής αρχαίας Σοφιστικής καταπιάστηκαν μέ τά «πρα
κτικά» προβλήματα τού άνθρωπου στή νέα κοινωνία τών πόλεων, όπως διαμορ
φώθηκε μετά τά Μηδικά. Πρωταγ. 318d - 319α : όπως αν άριστα την αυτού οικίαν
διοικοϊ, καί περί τών τής πόλεως, όπως τά τής πόλεως δυνατώτατος άν εϊη καί πράττειν
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Κνρπου

Τό πρόβλημα τής ευγενείας, έμμεσα τής Ισότητας τών πολιτών,
ανεξάρτητα από τήν' καλή ή τήν ταπεινή καταγωγή τους, τό έθεσε καί τό
αντιμετώπισε «θεωρητικά», όσο ξέρομε, πρώτοςο Αθηναίος σοφιστής Αντι
φών περίπου τό 420 π.Χ. μέσα στο έργο του «Αλήθεια» ή «Περί αληθείας»29.
Ο τίτλος τού έργου καί τά μεγάλα αποσπάσματα του, πού έχουμε σήμερα
από τήν ανάγνωση τών παπύρων, δείχνουν ότι τό έργο αυτό δέν ήταν μια
πολιτική πραγματεία, άλλα δέν ήταν καί άσχετο με τά πολιτικά προβλή
ματα τής εποχής του 8 0 . Τό έργο βρίσκεται μέσα στην παράδοση καί τά
ενδιαφέροντα τής παλαιάς Σοφιστικής : εξετάζει γνωσιολογικά θέματα άλ
λα καί σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Αλλωστε κεντρικό θέμα τής
παλαιάς Σοφιστικής δέν ήταν ποτέ ο κόσμος άλλα ή πραξις καί όταν πρα¬
γματεύθηκαν προβλήματα γνωσιολογικά πάλι είχαν στό νοϋ τους κοι
νωνικούς σκοπούς, γιατί αυτά ήταν τά γνήσια αιτήματα τής εποχής αυτής,
όχι μόνον στην Αθήνα άλλα καί γενικότερα στον ελληνικό κόσμο. Ή
νέα κοινωνία, πού ανδρώθηκε μετά τους Μηδικούς πολέμους, μέ τήν αυτο
πεποίθηση τού νικητή καί τήν τόλμη πού αντλούσε από τήν πλατιά συμμε
τοχή της στους πολεμικούς αγώνες, απαιτεί ανάλογο μερίδιο καί στην
πολιτική ισότητα. Ή τ α ν άλλωστε μέσα στή φύση καί στή διαλεκτική τής
δημοκρατικής ζωής ή πάλη για τήν αξιοκρατική αποτίμηση τού ατόμου.

καί λέγειν. Πρβλ. Γοργ. 452d : άμα μεν ελευθερίας αυτοίς τοις άνθρώποις, άμα δε
τού αλλού αρχειν έν τη αύτού πόλει έκάστω. Βλ. J a e g e r , Paideia l, 371 (έλλην.
μετάφρ., 1, 348 κσ.). N e s t l e , Mythos 249 κσ. J. Μ e w a l d t , Kultur
kampf der Sophisten, Tübingen 1928, σ. 11 κσ. Ν τ ο κ α ς , Διαφωτισμός 66 κσ.
( Ό Αντιφών όμως ανήκει στην αρχαία Σοφιστική καί όχι στή νεώτερη, σ. 103).
29. Ή έρευνα σήμερα δέχεται ώς χρόνο συγγραφής τού έργου περ.το 420 π.Χ.
Βλ. F. Η e i n i m a n n , Nomos und Physis, Basel 1945 (Ανατύπ. Basel 1965),
σ. 141 - 142. Τά φιλολογικά προβλήματα τού έργου βλ. επίσης στό Heini¬
mann, ο.π. 333 κσ. Πρβλ. τό άρθρο τού J. Stenzel στην R. E. (1924)
Suppl. IV, 33 κσ. Για τό πρόβλημα τής ταυτότητας τού σοφιστή Αντιφώντα μέ
τον ομώνυμο καί σύγχρονο του ρήτορα από τον Ραμνοϋντα τής Αττικής βλ. Α.
L e s k y , Geschichte der griechischen Literatur, München / Bern 19733, σ. 404 (έλ
λην. μετάφρ. Α γ . Τσοπανάκης Ιστορία τής αρχαίας ελληνικής Λογοτεχνίας, Θεσ
σαλονίκη 19722, σ. 506). Τό πρόβλημα εξετάζεται μεθοδικότερα από τον H e i n i 
m a n n , ο.π. 134. Πρβλ. Ο. R e ν e r d i n , Crise spirituelle et evasion, στον
τόμο τής Fondation Hardt : Grecs et Barbares, Entretiens 8 (1962), σ. 91.
Baldry, Mankind 43 - 44. Συγκεφαλαίωση καί κριτική θεώρηση τών παλαιοτέρων
απόψεων καί βιβλιογραφική πληρότητα βλ. στον W. Κ. C. G a u t h r i e , A History
of Greek Philosophy, τ. 3, Cambridge 1969, σ. 285 - 86. S. L u r i a , Antiphon
der Sophist, Eos (1963), σ. 63 - 7.
30. Βλ. H e i n i m a n n 133 κσ., όπου τό θέμα αντιμετωπίζεται ευρύτερα
μέ πολύ καλή τεκμηρίωση. Πρβλ. Η. G ο m ρ e r z , Sophistik und Rhetorik,
Leipzig/Berlin 1912 (Ανατύπ. Darmstadt 1965), σ. 31 κσ. Ν e s t l e , Mythos 372 κσ.
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Ά φ ο ύο πολίτης είναι ένα μόριον του όλου για τήν ελληνική αντί
ληψη τής πόλεως, είναι κατανοητή ή διεκδίκηση του για τήν Ισομερή
συμμετοχή στις ευθύνες καί στα δικαιώματα, δηλαδή στην Ισορροπία του
όλου31. Ή φωνή τού Αντιφώντα είναι τό απόηχο κοινωνικών αγώνων
καί αντιθέσεων μέσα στή δημοκρατία τής Αθήνας καί πρέπει νά εκτιμηθεί
στο ευρύ πλαίσιο τής θεωρίας νόμω-φύσει (ή νόμος-φύσις), πού τόσο γο
νιμοποίησε τό ελληνικό πνεύμα στον 5ο αιώνα3a. Σ' αυτό τό σχήμα εν
τάσσονται ουσιαστικά οί θέσεις τών εκπροσώπων τής αρχαίας Σοφιστι
κής απέναντι στα κοινωνικά καί πολιτικά προβλήματα τής εποχής των.
Τό πρώτο πρόβλημα είναι τό δίκαιο, ή έννοια τής κοινωνικής δικαιοσύνης
καί τού νόμου. Ολα τα άλλα κοινωνικά θέματα πού συνιστούν τή προβλη
ματική τών σοφιστών (κοινωνική Ισότητα, Ομοιότητα Ελλήνων καί βαρ
βάρων, ευγένεια ή δυσγένεια, συγγένεια κλπ.) είναι στην πραγματικότητα
«παρεκβάσεις» τής εννοίας τού δικαίου.
Στο σοφιστή Αντιφώντα, τό μοναδικό εκπρόσωπο τής αρχαίας Σοφι
στικής από τήν Αττική, έχομε τήν πρώτη καί εντονότερη επίκριση τών
κοινωνικών διακρίσεων μέ τήν αποδοκιμασία τής ευγενείας 83 . . . . τ ο υ ς έκ
31. Βασική αντίληψη τών Ελλήνων για τόν κόσμο αλλά καί για τά ανθρώ
πινα έργα. Ή πόλις έχει τή συνοχή καί τή δομή τού όλου, γι' αυτό τό τέλος τής
πόλεως καί τού πολίτου συμπίπτουν, αλλά προέχει τό τέλος τής πρώτης (Άριστοτ.
Ήθ. Νικ. Α2, 1094b7) : άλλα μείζον γε καί τελειότερον το τής πόλεως... καί λαβείν
καί σώζειν.
32. Για τήν περίφημη αυτή αντίθεση, τήν καταγωγή της καί τά ερμηνευτικά
προβλήματα πού παρουσιάζει, Ιδιαίτερα για τόν πνευματικό ορίζοντα τής αρχαίας
Σοφιστικής, βλ. H e i n i m a n n , 110 κσ. Τά κενά πού άφησε τό βιβλίο τού Hei
nimann, κυρίως στην καταγωγή τού Ιδεολογικού αυτού σχήματος από τόν εμπειρικό
κύκλο τής Ιπποκρατικής Ιατρικής, κάλυψεο Μ. P o h l e n z , Nomos und Physis,
Hermes 81 (1953), σσ. 418 - 38. Ή τελευταία διερεύνηση τού θέματος μέ βιβλιο
γραφία καί διεξοδική ανάλυση στον Gauthrie, Greek Philosophy 3, σσ. 55¬
134. ειδικά γιά τόν Αντιφώντα καί τήν εξάρτηση του από τό σχήμα νόμω - φύ¬
σει, σ. 100 καί 107 - 109. Ή αντίθεση αυτή, όπως είναι γνωστό, συνδέθηκε προσ
φορότερα μέ τήν έννοια καί τή φύση τού δικαίου. Βλ. Ε. W o l f , Griechi
sches Rechtsdenken, τ. 2, Frankfurt / M. 1952, σ. 10 καί Ι. B u r n e t , Law and
Nature in Greek Ethics (Essays and Adresses) London 1929, σ. 27 κσ. Altheim 262
κσ. Nestle, Mythos 323. Βλ. ακόμα τήν έξοχη ανάλυση τών δυο εννοιών (νόμος-φύ¬
σις) από τόν Ε. R. Dοdds, The Greeks and the Irrational (Suther Classical
Lectures 25), Berkeley / Los Angeles 1963 2 (1952), σ. 182 κσ.
33. Βλ. Ή γνώμη ( Μ π α γ ι ώ ν α ς 144), ότιο Γοργίας αρνείται τήν ευγένεια,
φαίνεται υπερβολική. Ή ειρωνεία του γιά τά πολιτικά ήθη τών Λαρισαίων (Άριστοτ.,
Πολ. Γ2, 1275b 26-30) δέν αναφέρεται άμεσα στην ευγένεια, αλλά στους περί
εργους θεσμούς τών Λαρισαίων, πού αναγνώριζαν δικαιώματα πολίτου μόνο
στους απογόνους τών ελευθέρων — γενικός κανόνας σχεδόν σ' όλες τίς ελληνικές
πόλεις. Τό δικαίωμα τού πολίτου δέν ήταν προνόμιο τών ευγενών άλλα, στον 5ο Αι.
τουλάχιστον, είχε μεγάλη λαϊκή βάση. Γιά τόν Αντιφώντα τό πρόβλημα είναι
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Κνρχον

καλών πατέρων επαιδούμεθά τε και σεβόμεθα, τους δε εκ μη καλοϋ οίκου
οντάς οϋτε επαιδούμεθά οϋτε σεβόμεθα. Έν τούτω δέ προς αλλήλους βεβαρ¬
βαρώμεθα.. .Μ. Με τήν καταδίκη των κοινωνικών διακρίσεων ο σοφιστής
δέν αντιμετωπίζει μια «θεωρία» άλλα μια κοινωνική κατάσταση στο πολι
τικό «σώμα» τής Αθήνας, πού συνδέεται άμεσα με τήν έννοια τής πολιτι
κής Ισότητας 3 5 .ο
πάπυρος,πού διέσωσε τό απόσπασμα αυτό τού Αντι
φώντα, είναι σε τέτοια έκταση καταστραμμένος, πού δέ μπορούμε νά είκάσομε
συγκεκριμένο : κατακρίνει τίς διακρίσεις ανάμεσα στους πολίτες, δηλ. πρεσβεύει
τήν κοινωνική ισότητα ανάμεσα στους ελεύθερους πολίτες και όχι ανάμεσα στους
ελεύθερους και τους δούλους" ή διακήρυξη τού σοφιστή αύτου είναι βασικό κή
ρυγμα κοινωνικής αξιοκρατίας και κοινωνικής Ισότητας.
34. Β44 Β2. Βλ. Reνerdin, Grecs et Barbares 90. M. Unterstei¬
ner - A. Battegazzore, Sofisti. Testimonianze e Frammenti, τ. 4. Firenze,
1962, σ. 93 κσ. M. T i m p a r a n o - C a n d i n i , I Sofist. Frammenti e Testi
monianze, Bari 1954, σ. 157. Ένα άπα τα πρώιμα έργα τού Αριστοτέλη, (Περί Ευ
γενείας), πού έφθασε ώς έμας αποσπασματικά καί το χρονολογούμε σήμερα γύρω
στο 350 π.Χ., φανερώνει ότι ή ευγένεια εξακολουθεί νά είναι κοινωνικό πρόβλημα
επίκαιρο καί στο πρώτο μισό τού 4ου Αι. π.Χ. Πρβλ. Πλουτάρχ. Περί Εύγεν. 12.
Βλ. W o l f 2, 88.
35. Ό Αντιφών εκφράζει ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα τής εποχής του καί
όχι μια «προσωπική γνώμη», όπως πιστεύειο U. v. W i l a m o w i t z [Lesefrüchte,
Hermes 62 (1927) 289 = Kleine Schriften. Lesefrüchte und Verwandtes, Berlin
1962, σ. 443-444] καίο J. S t e n z e l [R. E. Suppl. IV (1924)] 38. To έργο
του «Περί αληθείας» ή «Αλήθεια», όταν τοποθετηθεί σωστά στην ιστορική στι
γμή πού γράφτηκε, δηλ. περ. στο 420 π.Χ., τότε θα αποκτήσει τίς διαστάσεις τής
κοινωνικής του σημασίας. Αυτό φαίνεται άλλωστε από τή γενικότερη απήχηση
πού είχαν τά κοινωνικά αυτά κηρύγματα στην Αθήνα, όπως μαρτυρούν αντίστοιχες
γνώμες τού Ευριπίδη καί ή πολεμική τού Αριστοφάνη. Ε ν α απόσπασμα από τήν
τραγωδία τού Ευριπίδη «Αλέξανδρος» (χρόνος διδασκαλίας τού έργου περ. 415
π. Χ.) είναι ενδεικτικό :
Όμοίαν χθων απασιν έξεπαίδευσεν όψιν.
Ίδιον ουδέν έσχομεν μία δέ γονά
τό τ ' ευγενές καί τό δυσγενές·
νόμω δέ γαύρον αυτό κραίνει χρόνος.
Τό φρόνιμον ευγένεια καί τό συνετόν.
(Απόσπ. 52 Nauckz - Snell, 1964).
Πρβλ. Άριστοφ., Νεφ. 1076 κσ. Ή άνοδος τού βυρσοδέψη Κλέωνα είναι μια
μόνο απόδειξη για τίς κοινωνικές ανακατατάξεις που επέβαλλαν οί ανάγκες τού πο
λέμου. ειδικά τήν επίδραση αυτών τών κοινωνικών «συνθημάτων» τού Αντιφώντα
στον Ευριπίδη ερεύνησε πειστικάο S. L u r i a , Noch einmal über Antiphon in
Euripides' Alexandros, Hermes 64 (1929), σ. 494. Πρβλ. W. N e s t l e , Euripides.
Der Dichter der griechischen Aufklärung, Stuttgart 1901 (Ανατύπ. Aalen 1969),
σ. 325. Ν τ ο κ α ς , Διαφωτισμός 102. B a l d r y , Mankind 174.
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ποιες
σκέψεις ακριβώς είχαν προηγηθεί από τό παράθεμα αυτό. Μπο
ρούμε όμως μέ βεβαιότητα να δεχθούμε, ότι ή γνώμη αύτη τού Αθηναίου
σοφιστή εναντίον τών κοινωνικών διακρίσεων έχει άμεση σχέση καί εκ
πορεύεται από τή γνωστή θεωρία του για τό φυσικό δίκαιο, εντάσσεται
δηλαδή στή θεωρία νόμω-φύσει. Οί κοινωνικές διακρίσεις, πού στηρίζον
ται στην καλή καταγωγή, για τον Αντιφώντα εϊναι ασφαλώς τά τών νό
μων επίθετα, αντίθετες δηλαδή στο δίκαιο πού απορρέει όχι από τή νο
μοτέλεια τού φυσικού γίγνεσθαι άλλα από τήν σχετική καί αμφίβολη κρίση
τών ανθρώπων (Β 44 Α1 : τα με τών νόμων όμολογηθέντα — τα δε της φύ
σεως φόντα) 36.
Ό Αντιφών χαρακτηρίζει ως έκβαρβάρωση (βεβαρβαρώμεθα: έχο
με γίνει σαν τους βαρβάρους, έχομε έκβαρβαρωθεί) 37 , δηλαδή ώς έσχατη
άπαιδευσία τήν αποδοχή τών διακρίσεων σέ ευγενείς καί δυσγενείς. Στην
εποχή του, όπως άλλωστε σ' όλο τον αρχαίο κόσμο, ήταν αυτονόητη καί
καθιερωμένη από τήν κοινωνική τάξη ή προνομιακή μεταχείρηση καί ή
διακριτική συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους πού διέθεταν τίτλους
καλής καταγωγής. Οί κοινωνικές διακρίσεις, πού βασίζονται στην ευγέ
νεια καί τήν κληρονομημένη οίκονομική δύναμη (εκ καλών πατέρων — εκ
καλού οϊκου), ευνούύν τήν έλλειψη προσωπικής αξίας καί εκτρέφουν ασφα
λώς ανθρώπους ανελεύθερους, άφούο σεβασμός καί ή εκτίμηση μας αντα
ποκρίνονται σέ μια συμβατική καί φαινομενική «αξία» (δια δόξαν ή νόμω)
καί όχι σέ μια πραγματική προσωπική ίκανότητα ή αρετή (δι άλήθειαν
ή φύσει) 38 . "Οταν ή προσωπική ίκανότητα καί τό έργο τής ατομικής προσ
πάθειας δέν αναγνωρίζονται, άλλαο άνθρωπος αποτιμάται μέ κριτήριο
τήν καλή ή ταπεινή καταγωγή, τότε ή πολιτική Ισότητα, βασικό
36. Πρβλ. Δημόκρ. Α 166 (DK.). Άρχέλ. Α2 (DK.). Βλ. C. E. Péripha¬
nakis, La Philosophie social dAchélaos d'Athéues, Athènes 1951, σ. 5. Βλ.
V. E h r e n b e r g , Die Rechtsidee im frühen Griechentum, Leipzig 1921
(Ανατύπ. Darmstadt 1966), σ. 126 W o l f 2, 91 κσ.
37. Τό ρήμα βαρβαρούσθαι, πού μαρτυρείται από τον 5ο Αι. καί οπωσδήποτε
μετά τό 460 π.Χ. (Σοφοκλ., Άντιγ. 1002, Ευρ.. Όρέστ. 485), εϊναι ενδεικτικό τών
κοινωνικών αντιλήψεων τής νέας κοινωνίας, όπως διαμορφώθηκε μετά τά Μη
δικά : οί βάρβαροι συμβολίζουν τό χοντροκομμένο καί απαίδευτο άνθρωπο, τον
κατάλληλο τελικά γιά δούλο, σ' αντίθεση βέβαια μέ τήν έννοια τού ελεύθερου
πολίτη, πού προϋποθέτει σωστή αγωγή καί λεπτή κοινωνική αίσθηση. Βλ. Αρί¬
στοφ., Νεφ. 492. Πρβλ. Untersteiner, Sofisti 4, 93, Wolf 2, 89.
38. Β44 Α2 : ου γαρ δια δόξαν βλάπτεται, άλλα δι' αλήθειαν, σχετικά μέ τήν
τιμωρία καί τή βλάβη από τήν καταστρατήγηση τών τη φύσει ξυμφύτων, δηλ. τού
δικαίου πού δέν στηρίζεται στην κοινωνική σύμβαση αλλά εϊναι ανάγκη φύσεως.
Πρβλ. καί Β44 Αι, 25 - 30. Βλ. W o l f 2, 91 κσ.
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Α.
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χαρακτηριστικό
και «ορισμός ουσίας» τής δημοκρατίας 39 , φαίνεται πανάκεια.
Στο απόσπασμα αυτόο Αντιφών κατακρίνει ρητά τήν αντιδημοκρα
τική κληρονομία μέσα στην Αθήνα, πού έρχεται σε φανερή αντίθεση με
τήν Ισότητα καί τήν δημοκρατία 40 . Η Ισότητα, όπως είναι γνωστό, στον
5ο αιώνα ήταν ήδη μια έννοια μέ μεγάλη παράδοση στην ερμηνεία τού
κόσμου, δηλαδή από τήν κοσμολογία τών προσωκρατικών φιλοσόφων. Τό
νόημα της συνοψίζεται στην αντίθεση τών στοιχείων, πού οδηγούν τελι
κά στην έννοια τής εκ διαφερόντων αρμονίας. από τή φιλοσοφία τού κό
σμου ή έννοια μεταφέρεται στις μορφές κοινωνικής ζωής, δηλαδή στον
κόσμο τής πόλεως. Στον Ηρόδοτο (4, 36) έχομε τήν πρώτη χρήση τής
Ισότητας ως πολιτικής έννοιας, στην αντίληψη ότι ή Ασία καί ή Ευρώπη απο
τελούν μια ισότητα, ασφαλώς επίδραση τής Ιωνικής κοσμολογίας α. Ω ς
πολιτική όμως έννοια ή Ισότητα οσο καί αν απλώθηκε σέ ευρύτερα κοι
νωνικά στρώματα, κυρίως μετά τα Μηδικά καί Ιδιαίτερα στην Αθήνα άλλα
καί σ' άλλες ελληνικές πόλεις, έμεινε ωστόσο πάντοτε πιο πολύ επιδίωξη
παρά πράξη 4a. Στην Αττική βέβαια ή έννοια αυτή ώς πολιτική πράξη
έχει μια ξεχωριστή παράδοση, πού οί ρίζες της πηγαίνουν πίσω τουλάχι
στον ώς τίς μεταρρυθμίσεις τού Κλεισθένη. Ή πόλις διαμόρφωσε καί
έπλασε τήν Ιδέα τού άνθρωπου ώς πολίτου, κοινωνικά άρτιωμένου καί σύγ
χρονα ελεύθερου όντος. Ή έννοια άνθρωπος (όχι ή Ιδέα άνθρωπος) είναι
συνυφασμένη μέ τήν πολιτική κοινότητα.ο άνθρωπος είναι πρωταρχικά
φύσει πολιτικον ζωον 43, δέν μπορεί να εννοηθεί άκεραιωμένος ούτε μόνος,
δηλαδή έξω από τήν πολιτική κοινότητα, ούτε ώς μάζα απρόσωπη, όπου
δηλαδήο ίδιος δέν μετέχει κρίσεως καί αρχής44. Καί στις δυο αυτές πε
ριπτώσεις δέν είναι πολίτης άρα ούτε ελεύθερος. Μέ τό απλό αυτό σχήμα
ή πόλις άρτίωσε τον άνθρωπο : μέλος τής πολιτικής κοινότητας καί
39. Πλάτ., Νόμ. 757 e - d. Άριστοτ., Πολιτ. ο 4, 1291b 34 : είπερ γαρ ελευ
θερία μάλιστ' εστιν έν δημοκρατία, καθάπερ ύπολαμβάνουσι τινες, και ισότης, όν
τως αν είη μάλιστα. Πρβλ. Ζ 2, 1317α 40 κσ. Πλουταρχ., Δίων 37 «ώς ελευθερίας
αρχήν ούσαν τήν Ισότητα, επηρεασμένος ασφαλώςο Δίων από το φιλοσοφικό του
πρότυπο, τον Πλάτωνα. Βλ. T a r k i a i n e n 136.
40. Άριστοτ., Πολιτ. Δ4, 1291b 30 : δημοκρατία μεν ούν εστί . . . ή λεγομένη
μάλιστα κατά το Ίσον. Α7, 1255b 2. Βλ. V l a s t ο s , Isonomia 7 σημ. 7. ειδικά
για τήν τολμηρή γνώμη τού Αντιφώντα : G a u t h r i e 3, 285 : expresses
extreme democratic sentiments,
41. Πρβλ. σελ. 64 σημ. 5.
42. Βλ. H i r z e l , 308 κσ., 314 κσ.
43. Πολιτ. Α 2, 1253 α 2. Κοινωνία γίνεται από τήν Ικανότητα τών ανθρώ
πων να ορίζουν τό δίκαιο καί τό άδικο, δηλ. από τή συνείδηση τής δικαιοσύνης
πού εκφράζεται μέ τή γλώσσα.
44. Άριστοτ., Πολιτ. Γ Ι , 1275α 22-23.
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συγχρονα ελεύθερος, υπακούει καί ρυθμίζει ολόκληρη τή ζωή του σύμφωνα
μέ τους νόμους τής κοινότητας καί ή ελευθερία δέν νοείται έξω από αυτήν,
είναι δηλαδή έννοια καθαρά πολιτική, χωρίς ίχνος μεταφυσικής, όπως τή
φόρτισε ή μετακλασική αρχαιότητα καί ή νεότερη φιλοσοφία 45 .ο
πολί
της είναι τόσο ελεύθερος όσο αποφάσιζεο ίδιος να είναι, ή ελευθερία του
είναι τελικά αύτουρισμός καί αυτοσυνείδηση τού («πρακτικού») χώρου,
όπου μπορούσε καί επέτρεπε στον εαυτό του νά «πράξει» Μ.
Μέ τα κριτήρια αυτά δέν ήταν δυνατό νά σκεφθούν οί Ε λ λ η ν ε ς για
Ισότητα όλων τών ανθρώπων. Ή πόλις ανύψωσε τήν έννοια ανθρωπος
άλλα τήν περιόρισε μέσα στα τείχη της. Αυτό ακριβώς το γεγονός επηρέα
σε καί διαμόρφωσε όλη τήν κλασική σκέψη τών Ελλήνων. 'Οταν αποδυ
ναμώνεται ή πόλις, ώς πολιτικός καί θρησκευτικός θεσμός, τό ελληνικό
πνεύμα θα προσαρμοστεί στα νέα σύνορα τού κόσμου καί θά εκφραστεί
μέ ένα άλλο τρόπο, όχι πάντως τον κλασικό τού 5ου ή τού 4ου αιώνα. Γι'
αυτό ύστερα από ένάμισυ σχεδόν αιώνα μετά τον Αντιφώντα, στίς αρχές
τού 3ου αιώνα, πρώτοι οί Στωικοί, μέ ξένες φυσικές καταβολές καί ξένοι
από τον «κόσμο» τής πόλεως, μέσα σ' ένα γενικό κλίμα συμφιλίωσης, θά
διακηρύξουν τήν πολιτική Ισότητα Ελλήνων καί βαρβάρων, δηλαδή όλων
τών λαών 47. Τους είχε προλάβει όμως ή πολιτική πράξη μέ τό Μ. Αλέξανδρο
45. Ή αρχική έννοια τής ελευθερίας αναφερόταν στή «σωματική» ελευθερία,
στο αντίθετο δηλ. τής δουλείας (δουλοσύνη), σήμαινε τήν έλλειψη κάθε δικαιώμα
τος καί γι' αυτόν πού ήταν ή γινόταν δούλος καί για τους απογόνους του, σύμ
φωνα μέ το δίκαιο τών περισσοτέρων ελληνικών πόλεων. Α π ό τίς αρχές τού 5ου
Αι. π.Χ. ή έννοια αποκτά πολιτικό περιεχόμενο, γίνεται δηλ. κριτήριο πολιτικής
πράξης. Βλ. Η. S t r a s b u r g e r , Der Einzelne und die Gemeinschaft, στον τόμο:
Zur griechischen Staatskunde (έκδ. Fr. Gschnitzer), W. B. Darmstadt 1969,
σ. 112. Στον ϊδιο τόμο βλ. καί τήν έξοχη εργασία του Η. S c h a e f f e r ,
Politische Ordnung und individuelle Freiheit im Griechentum, 140 κσ. Μ. P o h 
l e n z , Griechische Freiheit. Wesen und Werden eines Lebensideals, Heidelberg
1955, σ. 8 κσ., 21 κσ., 39 κσ. D. N e s t l e , Eleutheria. Studien zum Wesen der
Freiheit bei den Griechen und im Neuen Testament, Tubingen 1966. 'Ωραία ερμη
νεία τού νοήματος τής «ελληνικής» ελευθερίας βλ. στον Ι. Θ. Κ α κ ρ ι δ ή , Φώς
Ελληνικό, Αθήνα 1963, σ. 39 κσ. καί Ιδιαίτερα σσ. 47 - 50. Διεξοδική ερμηνεία
καί ανάλυση τών εννοιών ελευθερία, ελεύθερος, δούλος κλπ. έδωσε τώραο Ο l ο f
G i g o n , Der Begriff der Freiheit in der Antike, Gymn. 8 (1973), σσ. 8 - 56.
46. G i g ο n , Freiheit 8.
47. Ό τ α ν οί Στωικοί κηρύσσουν τήν Ισότητα όλων τών ανθρώπων (3ος Αι.
π.Χ.), ή έννοια αυτή δέν είχε πραγματωθεί μέσα στίς ελληνικές πόλεις. Αντίθετα
μάλιστα, οί συνεχείς επεμβάσεις τών Μακεδόνων στα «εσωτερικά» τών πόλεων καί
ή γενική κάμψη στον αιώνα αυτόν τού θρησκευτικού συναισθήματος αποδυνάμωσαν
τον πολιτικό καί θρησκευτικό πυρήνα τής αρχαίας ζωής καί μαζί μ' αυτό καί τίς
έννοιες τής ελευθερίας καί τής Ισότητας. Έ ν α από τα δυο έπρεπε νά συμβεί : ή
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Βασίλειου Α. Κνρχοιί
48

. Τό μέλημα τού άνθρωπου στον 5ο αιώνα είναι ή πολιτική ισότητα
μέσα στην ίδια τήν πολιτική κοινότητα, ή περιφρούρηση τής δημοκρατίας
καί ή καταπολέμηση τής κοινωνικής συμβατικότητας σ' όλες τίς μορφές
της,— Μέσα στην Αθήνα, όπου ή δημοκρατία βρήκε τήν καλύτερη πραγμά
τωση της, υπάρχουν τόσοι κοινωνικοί φραγμοί καί ανισότητες κοινωνι
κές, αποτέλεσμα τής κοινωνικής δυσπραγίας ή τής δυσγενείας, πού ένα
μέρος από τους πολίτες, έκτος βέβαια από τους χιλιάδες μέτοικους, ήταν
αμέτοχοι «κρίσεως καί αρχής» 4 9 .
γ ) Δ ι α ν θ ρ ώ π ι ν η συνείδηση - κ α τ α δ ί κ η τ ω ν φ υ λ ε τ ι κ ώ ν δ ι α κ ρ ί σ ε ω ν .
Ό Αντιφών καίο Ευριπίδης καί αργότεραο Λυκόφρων εκφράζουν
συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα μέ τήν καταδίκη τής ευγενικής κα
ταγωγής 6 0 . Ή καταξίωση τών φυσικών ικανοτήτων τού άτομου μέσα σέ
νά τελειωθεί ή Ισότητα μέσα στην αρχαία πόλη ή νά διαβρωθείο θεσμός της από
εσωτερικές κυρίως αίτιες καί τελικά να άτονίσει ή πολιτική αδιαλλαξία. Μέ ιστο
ρική αναγκαιότητα ήρθε το δεύτερο ενδεχόμενο. Μέσα στο γενικό κλίμα τής συμ¬
φιλιώσεως τών λαών (τών ελευθέρων από κάθε λαό όχι όλων τών ανθρώπων!), πού
κήρυξεο Μ. Αλέξανδρος στο «οίκουμενικο» κράτος του καί αργότερα αποδέχθη
καν καί οί Διάδοχοι μέ εμφανή πολιτική σκοπιμότητα, ή ιδέα τής Ισότητας έγινε
πολιτική πράξη. Οί Στωικοί διέγνωσαν σωστά καί επικύρωσαν μια πραγματικότητα·
καί έτσι ή φιλοσοφία ακόμη μια φορά δέν προηγήθηκε άλλα ακολούθησε τήν
εποχή της. Diller 111.
48. Βλ. W. W. T a r n , Alexander, Cynics, and the Stoics, 41.ο
Tarn
πιστεύει ότιο Αλέξανδρος επηρεάσθηκε από τους Κυνικούς μέ τή μεσολάβηση
τού Όνησίκριτου, πού τον συνώδευε στην εκστρατεία του ώς τήν 'Ινδία. Για το
νόημα, τή σημασία καί τον δρον κοσμοπολίτης (Διογ. Λαέρτ. VI, 63) στους Κυνι
κούς, βλ. στην ίδια εργασία σελ. 43 κσ. Πρβλ. M e r l a n , 161 καί 166 κσ. Πρόσ
φατα μια συγκροτημένη καί γενική θεώρηση τής πολιτικής φιλοσοφίας τών Κυ
νικών έγινε από τον Α. Μ π α γ ι ώ ν α , Ή πολιτική φιλοσοφία τών Κυνικών,
Αθήναι 1970.
49. Άριστοτ., Άθην. Πολ. 26,2. Βλ. Β u s ο l t - S w ο b ο d a 2, 888 σημ.
6 : οι ζευγίται απέκτησαν το δικαίωμα νά εκλέγονται άρχοντες τό 458/7 π.Χ., ένώ
οί θήτες τίς παραμονές τού Πελοποννησιακού πολέμου. Για τους περιορισμούς
καί τήν Ιδιοτυπία τής δημοκρατίας τών Αθηναίων στο ίδιο κλασικό έργο σελ.
418 κσ. καί 424 κσ.
50. Οί θέσεις τού Ευριπίδη είναι λίγο - πολύ γνωστές, μολονότι μας λείπει
μια συστηματική ερμηνεία τών κοινωνικών αντιλήψεων τού τραγικού στο σύνολο
έργο του παράλληλα καί σέ συνάρτηση μέ τίς κοινωνικές αναστατώσεις καί τούς
κλονισμούς τής αθηναϊκής ηγεμονίας. Ή παλιά εργασία τού W. N e s t l e
(Euripides. Der Dichter der griechischen Aufklärung, Stuttgart 1901 καί άνατύπ.
Aalen 1969), άν καί εξακολουθεί νά είναι χρήσιμη στην έρευνα, παρουσιάζει
κενά. Πρβλ. L u r i a (Hermes, 1929) 492.ο
Luria πιστεύει, σωστά, ότι ό
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μια κοινωνία πού διακηρύσσει την Ισονομία καί τήν Ισηγορία αποτελεί
τό εύλογο συμπέρασμα από τή θέση αυτή.ο κλονισμός τών παραδομέ
νων άξιων μέ τό περίβλημα τής κοινωνικής συμβατικότητας καί ή επί
δραση του στή διαμόρφωση τής φιλοσοφικής σκέψης πρέπει να μελετη
θούν καί νά συσχετισθούν μέ τήν ένταση καί τό πάθος, πού είχε έκθρέψει
ο
ταπεινή ή άσημη καταγωγή, ή μεγαλύτερη σέ αριθμό καί ευρύτερη σέ έκ
ταση συμμετοχή τών θητών στα κοινά, αποτέλεσμα σταθερής ανάγκης
τού πολέμου αλλά καί μέτρο για τήν αντιμετώπιση κοινωνικών ταραχών,
καθώς καίο αφανισμός ή ή ανικανότητα πολλών από τή τάξη τών ευγε
νών κλόνισαν καί αμφισβήτησαν τίς εγγυήσεις τής ευγενικής καταγωγής δΙ .
Ή αριστοκρατική κοινωνία τής φυής είναι ανίκανη νά εμποδίσει τήν
εμφάνιση καί νά δαμάσει τήν ενεργητική παρουσία τών νέων δυνάμεων,
πού εκκόλαψαν ή δημοκρατία καί οί εγγενείς φιλοδοξίες της.ο
Αντιφών,
ουσιαστικός αντίπαλος στό Ιδεώδες τού αριστοκρατικού νόμου τής φυης
καί τής αύτοχθονίας, αντιμάχεται τήν ευγενική καταγωγή καί κηρύσσει
έμμεσα τό νόμο τών ικανοτήτων καί τής κοινωνικής αξιοκρατίας Μ.
Αντίθετα στό δεύτερο σκέλος τού αποσπάσματος (Β 44 Β 2,40-35) στό
χος τού σοφιστή είναι ή ομοιότητα (ομοίως πεφύκαμεν... είναι), "έννοια
επαναστατική για τον 5ο αιώνα καί όχι ή Ισότητα Ελλήνων καί βαρβάρων,
Ευριπίδης είναι επηρεασμένος από τον Αντιφώντα (zurückgreift, 495) είδικά στην
άρνηση τής ευγενείας. Τό γνωστό απόσπασμα τού σοφιστή Αλκιδάμαντα (ελευθέρους
αφήκε πάντας ο θεός, ούδένα δούλον ή φύσις πεποίηκε, = Άριστοτ. Ρητ. Α 13. 1373b
17), πού έζησε στο δεύτερο μισό τού 4ου Αι- π.Χ., απηχεί τήν συμπαράσταση τού
σοφιστή στους Μεσσηνίους μετά τήν ήττα τους από τους Λακεδαιμονίους (360 π.Χ.).
Βλ. G a u t h r i e 3, 311. M e r l a n 161, S. L u r i a , Αγλωττία, Aegyptus 5 (1924),
σ. 326 κσ. Wilamοwitz, Lesefrüchte 288 κσ. Br. Snell, Hermes Ein¬
zelschr.
45,
σ.
39
κσ.
TimparanoCardini,
157
σημ.
Ι.
Μπα¬
γ ι ώ ν α ς , Σοφισταί καί Δουλεία 143.
51. Άριστοτ., Άθην. Πολ. 26, 1 : τής γαρ στρατείας γιγνομίνης εν τε τοϊς
τότε χρόνοις (δηλ. μετά τό 460 π.Χ.) εκ καταλόγου καί στρατηγών έφισταμένων απεί
ρων μεν τον πολεμείν τιμωμένων δέ δια τάς πατρικάς δόξας, αίεί συνέβαινεν των εξιόν
των ανά δισχιλίους ή τρισχιλίους άπόλλυσθαι, ώστε άναλίσκεσθαι τους επιεικείς και τού
δήμου και των ευπόρων. Τίς μεγαλύτερες απώλειες είχαν ασφαλώς οί ευγενείς
(επιεικείς), όχι τόσο γιατί ήταν λίγοι άλλα επειδή προμοχοϋσαν από φιλοτιμία.
52. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αντιφών ως πρώτο αγαθό στην κλίμακα τών
αρετών δέχεται τήν παίδευσιν (Περί Όμον.) Β60 : πρώτον, οίμαι, των εν άνθρώποις
εστί παίδευσις. Ενδιαφέρον έχει καί ή συνέχεια τού Ιδιου αποσπάσματος μέ μιά
ωραία παρομοίωση : όταν κανείς καλλιεργήσει σ' ένα νέο σώμα τή σωστή παι
δεία, τότε αυτό ζει καί ανθίζει σ' όλη τή ζωή του καί δέν μπορεί νά τό κατα
στρέψει ούτε ή πλημμύρα οϋτε ή άναβροχιά ! Πρβλ, Ν τ ο κ α ς , Διαφωτισμός 86.
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δηλαδή όλων τών ανθρώπων 53. Στον Αντιφώντα βρίσκομε τήν πρώτη σα
φή διατύπωση της. Ή Ισότητα όλων τών ανθρώπων είναι αδιανόητη για
τήν εποχή αυτή καί έξω εντελώς από τήν έννοια τού άνθρωπου ώς πολιτι
κούό ν τ ο ς .Οί "Ελληνες συνέλαβαν τήν έννοια τού άνθρωπου μόνο σέ συνάρ
τηση μέ τήν έννοια τής ελευθερίας, δηλαδή τού πολίτου. Ή Ιδέα τού άν
θρωπου καθαυτή δέν απασχόλησε ποτέ τήν κλασική φιλοσοφία τών Ε λ 
λήνων, ανήκει σέ μια πνευματική σφαίρα διαμετρικά αντίθετη μέ τήν ελ
ληνική, δηλαδή στή χριστιανική φιλοσοφία. Για τήν ελληνική σκέψη
«μετράει»ο πολίτης, όχι αυτός πού έχει ανθρώπινη μορφή, αλλάο ελεύθε
ρος,ο «δημιουργός» καί το «δημιούργημα» μιας συγκεκριμένης μορφής
πολιτικής ζωής, τής πόλεως. Σύμφωνα μέ τήν αντίληψη αυτή οί βάρβαροι
δέν μπορεί νά είναι άνθρωποι άκεραιωμένοι, επειδή ακριβώς δεν είναι πο¬
λϊται, δηλαδή ελεύθεροι. Γι' αυτό ή έννοια τής Ομοιότητας όλων τών αν
θρώπων συνιστά τό πρώτο θετικό βήμα για τή συνείδηση τής ενότητας
καί αργότερα καί τής Ισότητας όλων τών ανθρώπων. Ή πρώτη, ή ενότητα,
είναι έννοια ανθρωπολογική, ή δεύτερη, ή Ισότητα, είναι πολιτική. Θα
ήταν ακατανόητο, τή στιγμή πού μέσα στην κοινότητα τής πόλεως οί
άνθρωποι αγωνίζονται νά πραγματώσουν τήν Ισότητα ανάμεσα τους, νά
πάσχιζαν για τήν πανανθρώπινη Ισότητα.
Ή συνείδηση τής ενότητας τού ανθρώπινου γένους χωρίς νά είναι
νέα — σαν πρόβλημα βέβαια δέν είχε διατυπωθεί ποτέ πρίν από τον 5ο
αιώνα6' — προβάλλεται τώρα από τήν Ιατρική καί τή Σοφιστική μέ τόλ
μη καί παρρησία, χαρακτηριστική ακριβώς όλων τών πνευματικών συλ
λήψεων αυτού τού αιώνα. Είχε οπωσδήποτε προηγηθεί ή γνώμη τών
53. Βλ. Β r . S n e l l , Die Entdeckung des Geistes, Hamburg 19523, σ. 334.
Διαφωτιστικό καί σημαντικό για τήν έννοια άνθρωπος στην αρχαία ελληνική φι
λοσοφία είναι όλο τό 16. Κεφ. τού Ιδιου βιβλίου (σελ. 333 - 352) : Die Entdek
kung der Menschlichkeit und unsere Stellung zu den Griechen. Πρβλ. Μ.
M u h l , Die antike Menschheitsidee in ihrer geschichtlichen Entwicklung,
Leipzig 1928, σ. 35 κσ.
54. Ή επική καί ή λυρική ελληνική ποίηση έχουν έντονη τήν αίσθηση τής
κοινότητας τού ανθρώπινου γένους, όπως ακριβώς συμβαίνει στο μύθο. Στην ομη
ρική ποίηση έχομε βέβαια σαφείς κοινωνικές διακρίσεις ( P o h l e n z , Freiheit 7 :
ή δουλεία είναι κοινωνικός θεσμός!), αλλά δέν συναντούμε τίς σχηματικές διακρίσεις
άνάμβσα στους «Έλληνες» καί στους βαρβάρους' τά ελληνικά φύλα άλλωστε δεν
έχουν ακόμα κοινό ό ν ο μ α . Ή έννοια άνθρωπος έχει μιά ενότητα διανθρώπινη,
που φαίνεται σ' αυτή τήν Ιδια τή λέξη καί στους όρους πολιτισμού, όπως τέχνη,
λόγος κλπ. Βλ. Β a l d r y , Mankind 8 κσ„ 14 κσ. καί Grecs et Barbares 174,
όπου οι αναφορές στα κείμενα καί ή φιλολογική τεκμηρίωση. D i l l e r , Grecs
et Barbares 69 (καί ή συζήτηση που ακολουθεί). Η. S c h w a b l , Das Bild der
fremden Welt bei den frühen Griechen, στον τόμο : Grecs et Barbares τής Fon
dation Hardt, Entretiens 8 (1962), σ. 51.
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Ιπποκρατικών για τήν κοινότητα όλων τών ανθρώπων, άλλα καί τίς διαφο
ρές ανάμεσα στους ανθρώπους, καί είναι γνωστή ή «αίτιολογία» τ ο υ ς ' · .
Πιστεύω ότι ο Αθηναίος σοφιστής Αντιφών,ο μοναδικός εκπρόσωπος
τής παλαιάς Σοφιστικής από τήν Α τ τ ι κ ή , συνεχίζει τίς Ιπποκρατικές Ιδέες
καί δίνει σ' αυτές διάσταση πολιτική μέ τήν έμμεση Αρνηση τής δουλείας :
έπεί φύσει πάντες πάντα ομοίως πεφυκαμεν και βάρβαροι και Ελληνες εί
ναι, σκοπεϊν δέ παρέχει τα των φύσει όντων άναγκαίων πάσιν άνθρώποις·
πορίσαι τε κατ α ταύτα συναντά πασι, και εν πάσι τούτοις οϋτε
βάρβα
ρος α φ ώ ρ ι σ τ α ι ο
ημών ουδεις οϋτε Έλλην. άναπνέομέν τε γαρ είς τον
άέρά
άπαντες κατά το στόμα
και
κατά
τας ρίνας και ε σ θ ί ο μ ε ν
χερσίν απαντες ?.. > Μ .
Τό απόσπασμα είναι άμεση συνέχεια τού πρώτου σκέλους, όπου απο
δοκιμάζονται οί κοινωνικές διακρίσεις μέ τήν έντονη καταδίκη τής εύγενείας
55. Ή Ιπποκρατική Ιατρική είναι ή μεγάλη αποκάλυψη τού πνεύματος στον
5ο Αι. π.Χ. καί ή επίδραση της είναι έκδηλη σ' όλη τήν πνευματική «έκφραση»
τού 5ου καί τού 4ου αί. π.Χ. (Πλάτων, Αριστοτέλης). Για τό θέμα πού εξετάζομε
έδώ βασικό είναι κυρίως τό έργο Περί αέρων υδάτων τόπων (κεφ. 12, 14, 16 καί 24),
πού χρονολογείται από τήν έρευνα γύρω στα 440 π.Χ. ΟΙ Ιπποκρατικοί ξεκινού
σαν από τή μελέτη τών επιδράσεων τού κλίματος (Αι ώραι αίτιοι, κεφ. 16) στή
σωματική διάπλαση καί στή διαμόρφωση τού ψυχικού κόσμου τού άνθρωπου
(εκπλήξεις τής γνώμης- μετάστασις ισχυρά του σώματος, κεφ. 16). Αλλά δέν σταμα
τούσαν έκει' παρατήρησαν ακόμα ότι οί άνθρωποι δέν διαπλάσσονται μόνο από
τίς κλιματολογικές συνθήκες ή τήν Ιδιομορφία τού εδάφους (φύσις, ώραι), άλλα
καί από τό γενικό πολιτικό καί πολιτιστικό «κλίμα» (νόμος) όπου ζουν (και ή φύσις
συμβάλλεται τω νόμω, κεφ. 14). Βλ. Βaldry, Mankind σσ. 47-51. Rever¬
din 90. Gauthrie 3, 161.
56. Β 44 Β 10 - 35. Βλ. G a u t h r i e 3, σσ. 24, 107 - 112 : φύσις καί νόμος
είδικά στον Αντιφώντα, σ. 156 :ο Αντιφών άρνητής τών διακρίσεων ανάμεσα
σέ Ελληνες καί βαρβάρους καί συνεπώς τής φύσει δουλείας. Β a l d r y . Man
kind 43-44. U n t e r s t e i n e r , I Sofisti 4, σ. 95. T i m p a n o - C a r d i n i
158. L u r i a (Hermes 1929) 494 κσ. W i l a m o w i t z , Lesefrüchte 288.
Merlan 163 κσ. ο Merlan (σ. 164) εννοεί Ισότητα (Equality), ένώ ο
Αντιφών μιλάει μόνο γιά ομοιότητα (ομοίους είναι). Αντίθεταο
Unter
steiner (ό. π. 92) νομίζει, ορθά, ότι ή γνώμη αυτή τού Αθηναίου σοφιστή
πρέπει να συσχετισθεί μέ τήν έννοια τής Ισονομίας καί τής Ισότητας μέσα
στα πλαίσια τής Αθήνας, όχι διανθρώπινα.ο
Heinimann 1 3 3 - 1 δίνει μια
Ιδιότυπη ερμηνεία στο απόσπασμα αυτό, πού δέ μέ βρίσκει σύμφωνο' ή
σκέψη τού Αντιφώντα δέν είναι τόσο απλοϊκή καί δον εκφράζει «προσω
πικές» θέσεις, άλλα κοινωνικά αιτήματα τού καιρού του. Α π ό μιά άλλη πλευρά
όμως ή έρευνα τού Heinimann στο συγκεκριμένο αυτό σημείο είναι πολύτιμη :
κάνει μιά αντιπαραβολή τού Αντιφώντα μέ τον Ευριπίδη καί τόν Αριστοφάνη, σχε
τικά μέ τή θεωρία νόμω - φύσει. Δεν πρόκειται όμως γιά τήν Ισότητα, αλλά γιά τήν
ομοιότητα τών ανθρώπων. Πρβλ. R e v e r d i n 90. Στην επόμενη σελ. 91ο Re
verdin δέν έχει διαχωρίσει ακόμη τόν Αθηναίο σοφιστή Αντιφώντα από τόν
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Από τήν άποψη τής συντακτικής συνοχής τού λόγου (επεί... ) είσά¬
γει τήν επιχειρηματολογία τού πρώτου σκέλους, έρχεται δηλαδή να τεκμη
ριώσει τήν αποδοκιμασία τής ευγενείας και τών κοινωνικών διακρίσεων
μέ τό επιχείρημα ότι όλοι οί άνθρωποι στην πραγματικότητα (φύσει = τη
άληθεία) 87 καί έξω από τίς κοινωνικές προκαταλήψεις είναι όμοιοι β 0 . Έ 
χομε δηλαδή μία πρώτη σαφή μαρτυρία γιά τή διανθρώπινη συνείδηση
στην ελληνική φιλοσοφία δ 8 . Ή θέση αυτή είναι πραγματικά μια επαναστα
τική Ομολογία γιά τήν κοινωνία τού 5ου αιώνα, όπου τό εθνικό αίσθημα έχει
μια έξαρση ανάλογη μέ τή δυναμική παρουσία τών Ελλήνων σ' ολόκληρη
τή Μεσόγειο. Είχε προηγηθεί βέβαια στον αιώνα αυτόν ή αποκαλυπτική
ομώνυμό του καί συμπατριώτη του (=Ραμνούσιο) ρήτορα. Βλ. Ε. Ζ e l l e r , Die
Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung I, 2 Darmstadt
19637 σ. 1328. A l t h e i m 266. J. S. M o r r i s o n , The «Truth» of Anti
phon, Phron. 8 (1963), σ. 44 κσ.ο Morrison προσπαθεί ν ' αποδείξει, χωρίς πειστι
κότητα, τήν ταυτότητα τών δυο ομώνυμων συγγραφέων, τού σοφιστή και τού ρή
τορα. Απάντηση στην εργασία τού Morrison δίνει ο S. L u r i a , Antiphon der
Sophist, Eos (1963), σ. 63 - 7.
57. Βλ. H e i n i m a n n σσ. 136-139, όπου γίνεται ή διερεύνηση τών όρων
φύσις καί νόμος στον Αντιφώντα καί σ όλη τήν αρχαία Σοφιστική. ειδικά σελ.
139 : φύσει = τη αλήθεια, Α l l h e i m 262 κσ.
58. Ή γνώμη τού Stenzel ( ό .
π . 38) ότι στο απόσπασμα Β 44 Β 10-35 είναι
φανερή ή εξάρτηση τού Αντιφώντα άπα τον Ιππία (Abhängigkeit des Α. von
Hippies) δέν φαίνεται πολύ πειστική. ΟΙ δυο σοφιστές είναι σύγχρονοι ή περίπου
συνομήλικοι- ή υπόθεση ότι ο Αντιφών μπορεί να επηρεάσθηκε από τήν ευστρο
φία καί τήν πολυμέρεια τού Ηλείου σοφιστή φαίνεται πραγματικά πιθανή. Στο
σημείο όμως πού μας ενδιαφέρει έδώο Αντιφών προχώρησε πιο πέρα από τον
Ιππία. Στο γνωστό διαλλακτικό ρόλο πού αναλαμβάνει ο Ιππίας στον «Πρώτα¬
γόρα» τού Πλάτωνα (337 C) δέν κάνει καμιά διάκριση ούτε αναφορά σέ Ελληνες
καί βαρβάρους, αλλά μιλάει γιά τήν ομοιότητα ή τή συγγένεια μόνο αυτών πού βρί
σκονταν εκείνη τή στιγμή στό αρχοντικό τού Καλλία (ώ άνδρες οί παρόντες) καί
εννοεί ασφαλώς τους ελεύθερους (συγγενείς, οίκείους και πολίτας) καί όχι όλους
όσους βρίσκονταν εκεί, δηλ. καί τους δούλους, θ α μπορούσαμε ακόμα νά αναφέ
ρομε ότι ο Αντιφών έγραψε τό έργο του «Περί αληθείας» περ. τό 420 π. Χ. (Heini
mann 141-42), ακριβώς τή χρονιά πούο Ιππίας έφθανε γιά πρώτη φορά στην
Α θ ή ν α , μολονότι τό «θέμα» τού «Πρωταγόρα» ανάγεται, σύμφωνα μέ τήν έρευνα
( Β a l d r y , Mankind 39), στό 433 π.Χ. "Ωστε μια άμεση εξάρτηση τού Αθη
ναίου από τον "Ηλείο σοφιστή στό σημείο αυτό δύσκολα μπορεί νά στηριχθεί.
Αντίθετα ο Αντιφών είναι φανερά καί βαθιά επηρεασμένος από τήν Ιπποκρατική
Ιατρική ( H e i n i m a r i n , 135). Ή φράση : αναπνέαμε» τε γαρ είς τον αέρα άπαν
τες κατά τα στόμα καί κατά τάς ρίνας είναι μετάπλαση γνωστού Ιπποκρατικού.
ΙΙρβλ. Πλάτων, Πολ. 470 C : το μέν Έλληνικόν γένος αυτό αύτω οίκεϊον είναι καί
συγγενές, τα δέ βαρβαρικω όθνείον τε καί άλλότριον. Ίσοκρ., Πανηγ. 184- επί τους
καί φύσει πολεμίους και πατρικούς έχθρούς. Βλ. G a u t h r i e 3, 162. Fish 143.
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γνώση τής Ιατρικής, πού άντίκρυσε τον άνθρωπο σαν ολότητα, ανθρωπο
λογικά όμως αυτή πρώτη προσδιόρισε τίς διαφορές ανάμεσα στους ανθρώ
πους καί τελικά «αιτιολόγησε» (Αι ώραι αϊτια) τήν υπεροχή τών Ελλήνων,
καί μάλιστα μόνο τού ευρωπαϊκού χώρου, απέναντι στους μή Έλληνες 6 · .
Ακόμη ήταν γνωστόςο φιλοβαρβαρισμός τού Ηροδότου (καί πρίν από
αυτόν τού συμπατριώτη του Εκαταίου). 'Ωστόσο στον 'Ηρόδοτο ή άπό¬
δεξις τού ανταγωνισμού Ελλήνων καί βαρβάρων δέν άφηνε καμιά αμφι
βολία ότι οι πρώτοι είναι ανώτεροι, όχι όμως ανθρωπολογικά, άλλα μό
νο χάρη στην ανώτερη μορφή πολιτικής ζωής πού Εχουν θεσπίσει οι Ιδιοι
χωρίς κανένα εξαναγκασμό. Πρώτη φορά άλλωστε στο έργο του, δηλαδή
σ'ένα Ιστορικό κείμενο ή λέξη βάρβαρος έχει καθαρά πολιτικό νόημα'
τά θωμαστά έργα είναι μοιρασμένα στους Έλληνες καί στους βαρβάρους.
από τήν επική αντίληψη τού κόσμου καί τήν Ιωνική εθνογραφική παρά
δοση ή Ιστορία κληρονόμησε καί τήν ενιαία συνείδηση τού κόσμου, τήν
έννοια τής ενότητας τού ανθρώπινου γένους.
Ή σκέψη τού Αθηναίου σοφιστή έχει τή συστηματικότητα τών επι
χειρημάτων όλων τών εκπροσώπων τής παλαιάς Σοφιστικής. Ή ομοιότη
τα όλων τών ανθρώπων, Ελλήνων καί βαρβάρων, στηρίζεται σέ κοινά χα
ρακτηριστικά γένους καί είδους. Σκοπείν δε παρέχει:
1. Στις ανάγκες πού υπαγορεύονται από τήν ίδια τή φύση για όλους
τους ανθρώπους (τα τών φύσει όντων αναγκαίων πασιν άνθρώποις) καί
χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο ώς γένος β0 .
2. Στή δυνατότητα νά ικανοποιούμε τίς ανάγκες αυτές, κοινή επίσης
σ' όλους τους ανθρώπους (πορίσαι τε κατά ταύτα δυνατά πάσι), πού ανα
φέρεται στην έννοια είδους.
Οσα έχουν το χαρακτήρα τής φυσικής αναγκαιότητας (τροφή, δίψα
κλπ.) αναφέρονται ασφαλώς στή βιολογική σύσταση τών ανθρώπων, χαρα
κτηρίζουν τον άνθρωπο ώς γένος (ζώο) καί δέν μπορεί νά υπάρξουν εξαιρέ
σεις. Ή δυνατότητα όμως για τήν εκπλήρωση τών αναγκών αυτών ξεχω
ρίζει τον άνθρωπο πια από τήν έννοια τού γένους, από τά υπόλοιπα ζώα,
59. Περί αερ. ύδάτ. τοπ. 16.
60. Μια πρώτη σαφή διάκριση ανάμεσα στον άνθρωπο καί στά αλλα ζώα, ώς
έννοιες γένους καί είδους, βρίσκομε στον Αλκμαίωνα τον Κροτωνιάτη (6ος Αι.
π.Χ.), σύμφωνα μέ τήν παράδοση (Θεόφρ., Περί αίσθήσ. 25), Β 1α: ανθρωπσν γαρ
φησι των άλλων διαφέρει' ότι μόνον ξυνίησι, τα δ' άλλα αίσθάνεται μέν, ού ξυ¬
νίησι δε. Ωστόσο καί πρίν από τον Αλκμαίωνα έχομε στην επική ποίηση μια
«αίσθηση» τής διαφοράς άνθρωπου καί ζώου. Πρβλ. Άναξαγ., Β 21 ο, όπου γίνε
ται επίσης μιά σύγκριση ανάμεσα στά ζώα (—θηρία) καί στον άνθρωπο. Ή θέση
αυτή στην εποχή τής αρχαίας Σοφιστικής (δεύτερο μιοό τού 5ου Αι. π.Χ.) είναι
ήδη «τόπος». Άντιφ. Β 48 : άνθρωπος... πάπων θηρίων θεειδέστατον γενέσθαι. Βλ.
Β a l d r y , Mankind 12 καί 28, Η e i n i m a n n 146-7,
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και τον χαρακτηρίζει ώς είδος (άνθρωπος). Ή «τέχνη» είναι τό βασικό
χαρακτηριστικό τού είδους, τής δυνατότητας τού άνθρωπου γενικά νά πο¬
ρίζεται τά αναγκαία, καί ακριβώς αυτό αποτελεί καί απαιτεί μια ορισμένη
γνωστική βαθμίδα. Ή ίκανότητα τού ανθρώπου όχι νά εξευρίσκει αλλά
νά κατασκευάζει τά αναγκαία είναι απόδειξη ενός Ιδιαίτερου φυσικού
προικισμού, τού λόγου, πού είναι ακριβώς καί ή «ειδοποιός διαφορά» ανάμεσα
στον άνθρωπο καί στα άλλα ζώα 61, άλλα καί τό κύριο χαρακτηριστικό
τής κοινής φύσεως, τής ομοιότητας τών ανθρώπων — τή διάκριση αυτή
όμως δέν τήν κάνειο Αντιφών. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, δέν μπο
ρεί νά υποστηριχθεί ένας αφορισμός Ελλήνων καί βαρβάρων, γιατί τους
συνδέουν ώς ανθρώπους κοινά χαρακτηριστικά γένους καί είδους (καί εν
πάσι τούτοις οϋτε βάρβαρος αφώρισται [δ] ημών ουδείς οϋτε Ελλην.. , 6 8
Σαν επεξήγηση μόνο μπορεί νά εννοηθεί ή επόμενη φράση στο κεί
μενο : άναπνέομέν τε γαρ είς τον αέρα άπαντες κατά το στόμα καί κατά τάς
ρίνας καί έσθίομεν χερσίν άπαντες 63. Ή πρώτη πρόταση αναφέρεται πάλι
στην έννοια γένους, είναι βιολογικό χαρακτηριστικό τού ζώου γενικά,
αντίθετα ή δεύτερη χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ώς είδος, γιατί μόνο αυτός

61. Στον Αριστοτέλη τελικά γίνεται ή ταξινόμηση καί ή διάκριση ανάμεσα
στον άνθρωπο καί στά άλλα ζώα άπα τήν άποψη τής γνωστικής Ικανότητας (Με¬
ταφ. Α1, 980a 27 - 981b 10) καί τού κοινωνικού ένστικτου (Πόλιτ. Α2, 1253a 9 κσ.).
62. DK. 44 Β2, 23 - 27 : Μέ τή φράση αυτήο Αντιφών αποδοκιμάζει καί
τίς φυλετικές διακρίσεις' στό ίδιο απόσπασμα (στην αρχή) καταδίκασε τίς κοινω
νικές διακρίσεις. Βλ.
Baldry,
Mankind 175. Στό Ιδιο Ιδεολογικό «κλίμα» κι
νείται καίο Θουκυδίδης (1, 22, 4) επηρεασμένος καί αυτός από τήν Ιπποκρατική
Ιατρική. Μέ τήν τολμηρή αυτή «θέση» τού Αντιφώντα πιστεύω ότι ανοίγεται πρα
γματικά ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική φιλοσοφία. Στον 4ο αιώνα οι απολήξεις
τής ανθρωπολογικής αυτής θεωρίας εκφράζονται μέ δυο αντίθετα Ιδεολογικά ρεύ
ματα : από τήν έμμονη στην πολιτιστική περισσότερο παρά στή φυλετική διά
κριση Ελλήνων καί βαρβάρων (Ισοκράτης, Πλάτων) καί από τά ασαφή κοινωνικά
«κηρύγματα» τών Κυνικών. Αντίθετα οί ποιητές τής Νέας Κωμωδίας έχουν μια
πιο καθαρή καί θετική σκέψη, π. χ. ο Δίφιλος ή ο Μένανδρος : ή φύσις μία πάν¬
τα» (Απόσπ. 475. Körte). Στον 3ο αιώνα οι Στωικοί κατακρίνουν μέ παρρησία
πια τους κοινωνικούς καί φυλετικούς φραγμούς (SVF Ι 98 καί II 645, ν. Arnim),
ώσπου ή Νέα Στοά θά φθάσει στην υπερβολή, μέ τή γνώμη ότι όφείλομε σχεδόν
τά πάντα στους βαρβάρους καί ότι οι Έλληνες τελικά «διέφθειραν» τους βαρβά
ρους, που ήταν αστείοι (—πολιτισμένοι) : Στράβ. Ι, 4, 9. Βλ. τήν φιλολογική
τεκμηρίωση στον
Baldry,
Mankind 178 - 192.
63. DK. Β 44 Β 2 : Ή ενότητα τών ανθρώπων Βασίζεται ασφαλώς σέ εξωτε
ρικά χαρακτηριστικά, δηλ. στά εμπειρικά δεδομένα τής Ιπποκρατικής Ιατρικής,
από τήν οποία είναι επηρεασμένοςο Αντιφών, Διεξοδικά γι' α ύ τ ω βλ.
Baldry,
Mankind 47 κσ,
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μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του και για το φαγητό, ώς όργανα u .
Τό κείμενο, όπως τό διέσωσεο πάπυρος, δέν μας δίνει τή συνέχεια τής
επιχειρηματολογίας τού Αντιφώντα. Τα επιχειρήματα που προβάλλει ο
Αθηναίος σοφιστής στηρίζονται βέβαια σέ εξωτερικά γνωρίσματα τών
ανθρώπων- κανένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τού άνθρωπου ώς είδος
δέν αναφέρει γιά νά θεμελιώσει τήν έννοια τής ομοιότητας όλων τών αν
θρώπων, για νά στηρίξει τελικά τήν πολιτική ίσότητα. "Ωστόσο αυτό άρ¬
κεϊ νά ενισχύσει τή γνώμη ότι ο σοφιστής δέν είχε τήν πρόθεση νά κηρύ
ξει τήν πολιτική Ισότητα Ελλήνων καί βαρβάρων, άλλα νά τονίσει τήν
ομοιότητα φύσει όλων τών ανθρώπων. Αν δεχθούμε όμως ότι όλοι οί άν
θρωποι είναι Ιδιοι, τότε είναι εύκολο νά ζητήσομε τίς πολιτικές ή τίς
πολιτιστικές διαφορές πού τους χωρίζουν, πού ασφαλώς καί τότε υπήρχαν
καί δέ φαίνεται νά τίς αγνούύσεο Αντιφών ·'. Οί διαφορές αυτές δέν εϊναι
ανθρωπολογικές άλλα κοινωνικές δηλαδή συμβατικές (νόμω). Οί Έλληνες
είναι διαφορετικοί από τους βαρβάρους καί πολιτιστικά καί πολιτικά,
αυτό ήταν μια αναντίρρητη πραγματικότητα, δέν ήταν όμως ανώτεροι
ανθρωπολογικά (φύσει) από τους βαρβάρους Μ.
Από τήν άποψη τού ύφους καί τού λεκτικού καί από τήν Ιδεολογική
θέση, πού εκφράζεται μέ αρκετή καθαρότητα στο απόσπασμα αυτό, δέν
υπάρχει αμφιβολία ότι οί σκέψεις αυτές τού Αθηναίου σοφιστή στό σύνο
λο τους εντάσσονται μέσα στό ευρύ πλαίσιο τής θεωρίας νόμω-φύσει.
64. Άριστοτ., Περί Ζώων μορ. Δ10, 687a 8 : Αι μέν γαρ χείρες όργανον είσι.
Στή συνέχειαο Αριστοτέλης αναφέρει τή γνώμη τού Αναξαγόρα (DK Α 102 : δια
το χείρας έχειν φρονιμώτατον τών ζώων ανθρωπον), γιά νά τήν ανασκευάσει μέ τό
«λογικό» επιχείρημα ότι ή φύση εμπιστεύεται τα σπουδαιότερα πράγματα σέ δυνά
μεις Ικανές νά τά διαφυλάξουν, γι' αυτό σ' εκείνο τό ζώο που έχει κάτι μεγαλύτερο
καί σπουδαιότερο προσθέτει καί κάτι μικρότερο, έτσι που νά διασφαλίζεται καλύ
τερα ή ύπαρξη τού σημαντικού. Σύμφωνα λοιπόν μέ τό συλλογισμό αυτόο άνθρω
πος δέν είναι ( δέν έγινε) φρονιμώτατον τών ζώων, επειδή έχει χέρια, αλλά αντί
θετα : δια το φρονιμώτατον είναι των ζώων έχει χείρας, δηλ. τά χέρια δέν είναι,
τό αίτιο τής φρόνησης του αλλά τό αποτέλεσμα. Πρβλ. ό. π. α 20 : ή δέ χεϊρ έοικεν
είναι ούχ έν όργανον άλλα πολλά' εστι γαρ ώσπερεί όργανον προ όργανων.
65. DK Β 44 Α1. Ή σκέψη τού Αντιφώντα είναι προσανατολισμένη προς τήν
κατεύθυνση τής πόλεως καί τού πολίτου, όπως είναι πολύ φυσικό γιά τήν εποχή
του. Τήν έννοια τής δικαιοσύνης π. χ. δεν τήν εξετάζει καθαυτήν αλλά σέ συνάρ
τηση μέ τήν πόλη : δικαιοσύνη ούν τα τής πόλεως νόμιμα ··. μή παραβαίνει». Πρβλ.
Περί άέρ. ύδάτ. τόπ., 12. Ρ ο h l e n z , Freiheit 36.
66. Ή θέση αυτή βέβαια δέν αντιπροσωπεύει τή στάση όλων τ&ν εκπροσώπων
τής αρχαίας Σοφιστικής.ο
Κριτίας,ο Καλλικλής καίο Πώλος υποστήριζαν μέ
αδιαλλαξία τό δίκαιο τού Ισχυρότερου (το του κρείττονος συμφέρον), δηλ. τή φύσει
δουλεία- ή ανομοιότητα τών ανθρώπων καί ή πολιτική ανισότητα είναι γι" αυτούς
φυσικός νόμος.
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Α κ ό μ η ή δομή ολόκληρου τού έργου «Περί αληθείας» (Φυσική, Ανθρωπο
λογία καί Ηθική) φανερώνει ότι δέν αναφέρεται στην αθηναϊκή κοινωνία
είδικά, μέ τους δημοκρατικούς θεσμούς της, αλλά γενικότερα στην ελλη
νική κοινωνία τού καιρού του. Είναι καί αυτό χαρακτηριστικό τής νού
τροπίας τών μεγάλων σοφιστών : απευθύνονται σ' όλους τους Ελληνες
καί σ' όλους τους ανθρώπους (στο σημείο αυτό ασφαλώς συνεχίζουν τήν
παράδοση τής επικής καί λυρικής ποίησης). Τό κήρυγμα τους έχει στόχο
τον «κώδικα ηθικών άξιων» τής πόλεως m, δηλαδή τής κοινωνίας τών αυ
τοχθόνων, πού οχυρώθηκε πίσω από τήν προεξοφλημένη συγκατάθεση τών
θεών γιά τίς δικές της αποφάσεις.
Στο δεύτερο αυτό σκέλος ή γνώμη τού σοφιστή παίρνει μεγαλύτερες
διαστάσεις καί επεκτείνεται στό γενικό πρόβλημα άνθρωπος, γίνεται αν
θρωπολογική αφού ή αρχή της είχε καθαρά κοινωνικά αίτια, τίς κοινωνι
κές διακρίσεις μέσα στην δημοκρατική Αθήνα. Στό κείμενο δέν έχομε
καμιά σαφή ένδειξη ότι στην καταδίκη τών κοινωνικών διακρίσεων περι
λαμβάνεται καί ή δουλεία. Στό πρώτο μέροςο Αντιφών καταδικάζει τήν
πολιτική ανισότητα ανάμεσα στους ελεύθερους πολίτες ή καλύτερα τήν
κοινωνική ανισότητα τής αθηναϊκής πολιτείας καί. όχι τήν ανισότητα ανά
μεσα σέ ελεύθερους καί δούλους.
Ούτε στα πλαίσια τής πόλεως ούτε γενικότερα μέ τή διακήρυξη τής
ομοιότητας Ελλήνων καί βαρβάρων αναφέρεται στή δουλεία. Σ' αυτό τό
δεύτερο σκέλος τής γνώμης του όμως έμμεσα μπορούμε νά διακριβώσομε
τήν αρνητική θέση τού Αντιφώντα στό πρόβλημα τής δουλείας, επειδή ή
έννοια βάρβαρος ήταν συνυφασμένη γενικά μέ τήν έννοια τού δούλου · 8 .
67. Αυτό είναι φανερό από τήν αντίθεση τών μεγάλων σοφιστών σέ θεμελια
κούς θεσμούς καί θέσεις τού κόσμου τής πόλεως : 1. Α π ό τήν αντίληψη τής αρε
τής : ο Πρωταγόρας διακηρύσσει ότι ή αρετή διδακτόν τε καί εξ επιμελείας παρα¬
γίγνεται (Πρωταγ. 323 e), αντίθετα δηλ. μέ τή γνώμη τού Σωκράτη (ό. π. 320 b :
ούχ ηγούμαι διδαχτον εϊναι αρετή) καί τού Πινδάρου τήν πίστη στή φυή (Νεμ. 1, 25,
7, 54. Όλυμπ. 2, 86. Bowra). 2. Α π ό τήν είρωνεία τού Γοργία γιά τήν αδιαλλαξία
τής αυτοχθονίας καί τής γνησιότητας τού θεσμού τής πολιτοποίησης, πού είχε
γενικό κύρος στην αρχαία πόλη. Αριστοτ., Πολιτ. Γ2, 1275 b 26-30, όπου είρωνευε¬
ται τους λαρισοποιους (καί ή λέξη είναι δικός του νεολογισμός!). 3. Από τή θέση
τού Αντιφώντα πού εξετάζομε έδώ : Β 44 Β 2, 1 - 35. Πρβλ. τήν αντίδραση τού
Αριστοφάνη, Βάτρ. 947 - 52. Α π ό τίς πανελλήνιες διακηρύξεις τού Ιππία (Πρωταγ.
337 c-d)· όλοι οι Ελληνες παραδέχονταν τή φυλετική τους συγγένεια, στην πολι
τική πράξη όμως ήταν πρόσκομμα αξεπέραστο καί δον δίσταζαν νά έξανδραποδίζουν
καί συγγενείς των !
68, Γενική αντίληψη στην αρχαιότητα. Βλ. στό έργο τού J. V o g t , Sklaverei
und Humanität. Studien zur antiken Sklaverei und ihrer Erforschung, Wiesbaden
1965, σ, 3 κσ., όπου καί βιβλιογραφία. Επίσης Μ π α γ ι ώ ν α ς 146.
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Ή σκέψη αυτή ενισχύεται καί από τή «φιλελεύθερη» γενικά στάση τής
παλαιάς Σοφιστικής στο πρόβλημα τής δουλείας, αντίθετα δηλαδή στην
αντίληψη τής εποχής καί τής κοινωνίας τού 5ου αιώνα··. Ή ερμηνεία
ακόμη καί ή θεμελίωση τού φυσικού δικαίου, όπως γίνεται από τον Αντι
φώντα στο ίδιο έργο του «Περί αληθείας» αποτελεί θετικό στοιχείο καί
ενισχύει τήν όποψη ότι καί ή καταδίκη τής δουλείας ήταν μέσα στις
προθέσεις τού "Αθηναίου σοφιστή 7 0 .
'Ωστόσο ή γνώμη ότι ή διακήρυξη τής ομοιότητας Ελλήνων καί βαρβά
ρων αποτελεί απόδειξη τής καταδίκης τής δουλείας από τον Αντιφώντα,
είναι βέβαια μόνο ένα έμμεσο επιχείρημα, αφού ή ομοιότητα δέν εμπόδιζε
τή δούλωση ενός άνθρωπου, ακόμη καί Ελλήνων από Ελληνες " . Στην επο
χή τού σοφιστή, στή διάρκεια δηλαδή τού Πελοποννησιακού πολέμουο
ρούμε να δεχθούμε ότι ή άρνηση τών κοινωνικών διακρίσεων μέσα στην
πόλη ή κυρίως τό επιχείρημα τής ομοιότητας όλων τών ανθρώπων ση
μαίνει καί άρνηση τών διακρίσεων ανάμεσα σέ ελευθέρους καί δούλους,
επειδή οί δούλοι ήταν συνήθως βάρβαροι.
Επειτα ή διακήρυξη τής Ομοιότητας Ελλήνων καί βαρβάρων ουσια
στικά σημαίνει καί άρνηση τών διακρίσεων ανάμεσα στους Ελληνες καί
στους βαρβάρους. Αυτή ή ερμηνεία είναι, νομίζω, μέσα στίς προθέσεις
τού σοφιστή. Ε τ σ ι τό ανθρωπολογικό πρόβλημα στον Αντιφώντα πα
ρουσιάζει δύο μορφές : τής Ισότητας τών πολιτών (όχι όλων τών ανθρώ
πων) μέσα στην ϊδια πολιτική κοινότητα, επίμαχο πολιτικό καί κοινωνι
κό πρόβλημα όλων τών Ελληνικών πολέτειών, καί δεύτερο τής ομοιότη
τας όλων τών ανθρώπων ανεξάρτητα από τήν φυλετική καταγωγή, δηλαδή
τό πρόβλημα Έλληνες-βάρβαροι, όπου μόνο έμμεσα θά μπορούσαμε νά
αναφέρομε καί τό πρόβλημα τής δουλείας. Ή Ιδέα τής Ισότητας όλων τών
ανθρώπων προϋποθέτει μια μεγάλη διαδικασία ωριμότητας πολιτικών Ιδεών
καί πρώτα άπ' όλα τήν παραδοχή τής Ομοιότητας όλων τών ανθρώπων.
Μόνο όταν γίνει κοινή συνείδηση ότι όλοι οί άνθρωποι είναι φύσει ό
μοιοι, δηλαδή τήν αναγωγή τού άνθρωπου σέ μια κοινή έννοια γένους καί
69. Βλ. Μ π α γ ί ω ν α ς 137 κσ.
70. Α. L e s k y , Geschichte der griechischen Literatur, 405 (Έλλην. με
τάφρ. 508). V ο g t 10-12. Μ π α γ ι ώ ν α ς 1 4 5 - 4 6 . Gigon, Freiheit 8 κσ.
71. Είναι χαρακτηριστική ή στάση τού Σωκράτη στον «Μένωνα» (82 b) : για
νά «επιδείξει» στο νεαρό Μένωνα τή θεωρία τής άναμνήσεως, ζητεί νά τού
παραχωρήσει από τήν ακολουθία του έναν δούλο γιά νά πειραματισθεί (στο κεί
μενο : ακολούθων, πρόκειται όμως γιά δούλους)' άφού τού παραχωρείται, ρωτάει
τον Μένωνα : Έλλην μέν έστι καί έλληνίζει ; Καθόλου δέν τον ενοχλεί ότι ένας
'Ελληνας μπορεί νά είναι δούλος !

ΜΝΗΜΩΝ 3 (1973)

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

90

Baoileiov A. Κύρκου

είδους χωρίς τις κοινωνικές προκαταλήψεις (νόμω), τότε μπορούμε νά
σταθμίσομε τους λόγους, γιατί δέν είναι ϊσοι, δηλαδή κοινωνικά Ισότιμοι.
Το σεβασμό ή τήν περιφρόνηση μας δέ θα τήν έξαρτήσομε από τήν καλή
ή κακή καταγωγή τών πολιτών, ούτε από τήν οίκονομική τους δύναμη,
άλλα από τήν Ικανότητα τους νά εμπνεύσουν τό σεβασμό ή νά προκαλέσουν
τήν περιφρόνηση μας. Ή γνώμη λοιπόν τού Αντιφώντα είναι βασική
πολιτική διακήρυξη καί αποβλέπει στην αξιοκρατική κοινωνία. "Οπως όλες
οί πολιτικές πράξεις έχει συγκεκριμένο στόχο : τή δομή καί τή διάρθρωση
τής κοινωνίας στην Αθήνα τού 5ου αιώνα.
Ό λόγος καί αντίλογος αυτής τής εποχής, δηλαδή ή διαλεκτική τού
ήθους καί τού πάθους διαφαίνονται μέσα στα αποσπάσματα τών πρώτων
μεγάλων σοφιστών (στά γνήσια καί στην πλατωνική προσωπογραφία τών
σοφιστών), στο δράμα (στο λόγο τού Ευριπίδη καί στον αντίλογο τού
Αριστοφάνη) καί στό έργο τού Θουκυδίδη.ο «κλονισμός τών θείων καί
τών ανθρωπίνων» (Ευριπίδης) απηχεί καθαρά τήν αυτοσυνείδηση τού άν
θρωπου στό δεύτερο μισό τού 5ου αιώνα, δηλαδή ένα πρωταρχικό πρόβλη
μα τής φιλοσοφικής ανθρωπολογίας. Τα προβλήματα αυτά φαίνονται εν
τοπισμένα μέσα στην αθηναϊκή κοινωνία τού 5ου αιώνα, «ώρισμένα» άπα
τήν άποψη τού τόπου καί τού χρόνου, προβάλλουν σαν αναφορές στις
μεταλλαγές καί τίς κοινωνικές διαπλέξεις πού δημιούργησε ή δημοκρατία
μέσα στην Αθήνα. Ή Αττική όμως ήταν τότε τό κέντρο μιας ευρύτερης
πνευματικής ανάπλασης σ' ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο, συγκέντρωνε
τό σφρίγος άλλα καί τή διαμαρτυρία μιας εποχής.ο λόγος τών σοφιστών
όρθοτομεί κοινωνικές καταστάσεις όχι τοπικά περιορισμένες άλλα κοινω
νικές πληγές μιας ολόκληρης εποχής, έχει συνεπώς καθολικό χαρακτήρα
καί θέτει γνήσια φιλοσοφικά ερωτήματα. Τα ρήγματα άλλωστε στό τείχος
τής πολιτικής παράδοσης είχαν προκληθεί προτού πατήσουν τήν αττική
γή οί πρώτοι σοφιστές· αυτοί απλώς μεταφέρουν στην Αττική καί στον
άνθρωπο τήν τολμηρή σκέψη τών αρχαίων φιλοσόφων τού «κόσμου»,
γι' αυτό ή σκέψη τους είναι ανθρωπολογική καί ανθρωποκεντρική.
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