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ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΒΟΥΖΗΣ 

Φιλόλογος 

Πρόλογος 

Ή παρούσα εργασία προσεγγίζει τους πλατωνικούς Διάλογους 
νΙωνα και Φαιδρό. Αυτό πού φέρνει τα δύο κείμενα κοντά είναι ή 
κοινή μέθοδος ή οποία εφαρμόζεται κατά την μελέτη τους. Βέβαια 
ή κοινή θεματολογία των Διαλόγων συνέβαλε στην προτίμηση αυτών 
αντί άλλων. 

Ή μέθοδος μας συνίσταται στα έξης: α) Επιλογή των σημαντι
κότερων αποσπασμάτων, τά οποία υποδεικνύουν οι φιλόλογοι ή 
υπέδειξε ή προσωπική μας ανάγνωση, β) Όμαδοποίησή τους και 
ερμηνεία του ορού - τίτλου στον οποίο υπάγονται βάσει των σχο
λίων και της βιβλιογραφίας, γ) 'Υπαγωγή των ομάδων σε ευρύτερες 
κατηγορίες, οί όποιες σχηματίζουν ενα αντιθετικό ερμηνευτικό δίπο
λο, ενα ζεύγος δηλαδή πού, αφού εξηγούνται οί αντίθετοι του 
πόλοι, αναδεικνύεται ώς βοηθητικό στην ερμηνεία τού καθενός από 
τους παραπάνω Διάλογους. 

Πρώτα αναλύεται σε αποσπάσματα ó "Ιων και ακολουθείται ή 
προαναφερθείσα διαδικασία. "Υστερα είναι ή σειρά τού Φαιδρού. 
'Αρχικά οί Διάλογοι μελετώνται μεμονωμένοι. Στο τελευταίο όμως 
κεφάλαιο διασταυρώνονται τά πορίσματα άπό τήν πρώτη καί άπό 
τήν δεύτερη μελέτη. Τά δύο αρχαία κείμενα φθάνουν σε κάποιον 
συσχετισμό. 
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Το ερμηνευτικό δίπολο τοΰ νΙωνα είναι ευδιάκριτο. Δεν θεω
ρούμε πώς ή εργασία μας πρωτοτυπεί ώς προς αυτό. Ό "/ων χρη
σιμοποιείται στην ουσία ώς ευκαιρία για πρώτη εφαρμογή της μεθό
δου μας πριν προβούμε στην προσέγγιση τοΰ Φαίδρον. Γίνεται ενα 
είδος εφαλτηρίου. 

Ή εμβάθυνση της ερευνάς μας στον Φαιδρό είναι μεγαλύτερη. 
Τό αντιθετικό ζεΰγος τό όποιο αναδεικνύεται εκεί δεν έχει καθο-
ρισθη με σαφήνεια από τους φιλολόγους, ώστε πιστεύομε πώς 
μπορεί να συμβάλη στην Ερμηνεία καθώς καί στην κάλυψη 
ανοιχτών ζητημάτων πού δημιουργούνται σε σχέση με τον συγκε
κριμένο Διάλογο. 

Έ ν α ς Appendix μέ τις ομάδες καί ενδεικτικά, για τήν κάθε μία, 
αποσπάσματα από τον "/ωνακαί τον Φαιδρό συνάπτεται στο τέλος 
της εργασίας. 

Ξεκινούμε άπό τις ομάδες τις όποιες διακρίναμε, αφού επιλέξα
με και συγκεντρώσαμε αποσπάσματα, στον πρώτο Διάλογο. 

Σημειώνουμε ότι για τήν ανάγνωση τών πλατωνικών κειμένων 
χρησιμοποιήσαμε τήν έκδοση τού Burnet (βλ. βιβλιογραφία). 

"Ιων 

Ποίησ ι ς 

Ή Ποίησις έχει σε ολα τά αποσπάσματα τό συνηθισμένο νόημα 
τού να είσαι ποιητής καί νά συνθέτης ποιήματα (π.χ. 531 d 1-2) μέ 
τήν κατεύθυνση πάντοτε από τήν Μούσα (533 c2-3: έφ' δ ή Μονσα... 
ώρμησεν καί 536 a 1-3: ό θεός... έλκει τήν ψυχήν οποί αν βονληται 
τών ανθρώπων) καί χάρη στο δώρημα της, τή θείαν μοϊραν1 (π.χ. 
534 cl, 536 c2 καί 536 d3). 

Εξαίρεται ώς κάλλιστος μεταξύ ομοτέχνων ó Όμηρος (530 b9-
10, 531 d 6-7). Οι υπόλοιποι ομαδοποιούνται ώς, απλώς, οί άλλοι 
ποιηταί (531 c3, 531 d4). 

Ένθο voi ασμός 

Ύπό τον τίτλο Ενθουσιασμός συγκεντρώνονται ευάριθμα απο
σπάσματα. Πρόκειται για τήν θείαν δύναμιν πού κινεί τον ποιητή 
(533 d3). Ή θεά στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ή Μούσα ή 

1. Ή μετάφραση της θείας μοίρας ώς δωρήματος ανήκει στον Λαούρδα, 1937. 
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οποία καθιστά τους ποιητές ενθέους (533 e4), κατεχόμενους (533 e7), 
ουκ εμφρονας (534 al). Χάνουν, λοιπόν, οι δημιουργοί τον νου (534 
b6 και 534 d3), αφού αυτός τους αφαιρείται από την θεά (534 c7-8) . 

Ό ενθουσιάζων δημιουργός φθάνει σε έκσταση, σαν νά μετα-
χωρή και νά παρίσταται στις σκηνές πού αφηγείται (535 b7-c2)· ή 
ψυχή του κατευθύνεται από τόν θεό (536 a2-3)3. Ενθουσιάζων (535 
c2 και 536 b3), μαινόμενος (536 d6) ο ποιητής λέγει τα καλά ποιή
ματα (533 e7-8). 

"Οσον άφορα τήν ποιητική διαδικασία, ή οποία εκκινεί από την 
Μούσα, ο ραψωδός και ô ποιητής πλησιάζουν ο ένας στον άλλο. 
Μπορεί στην περίφημη μεταφορά των εξαρτημένων δακτυλίων άπό 
τήν μαγνήτιν λίθον (τό ονοματικό σύνολο συναντάται στο 533 d 3-
4) ó ποιητής νά τίθεται εγγύτερα της Μούσας - μαγνήτη (535 e9 -
536 al), αλλά ή ποίηση πού πηγάζει άπό τήν θεά είναι μία δύναμη 
ή οποία μέ όμοιο τρόπο επιδρά στους πάντες. Θά λέγαμε οτι ή 
ισχύς της είναι καταλυτική, γίνεται σχεδόν υλική και κατακλύζει 
όλους ομοίως μή αφήνοντας δυνατότητα αποστασιοποίησης. Οι ποι
ητές, οι ραψωδοί, λοιπόν, συνθέτουν ή απαγγέλλουν θεία μοίρα 
(π.χ. 534 cl, 536 c2), άπό θεϊκή δωρεά. 

'Ερμηνεία 

Ό Ενθουσιασμός συμπλέκεται μέ τήν επόμενη ομάδα, άλλα ταυ
τόχρονα διακρίνεται άπό αυτήν. Ύπό τόν τίτλο 'Ερμηνεία συγκεν
τρώνονται αποσπάσματα τα όποια αφορούν σέ δύο διαφορετικές 
προσεγγίσεις στά ποιήματα4. Και οι δύο προσεγγίσεις χαρακτηρί
ζονται άπό τόν Σωκράτη ώς ερμηνεΐαι. "Ομως ή μία (τήν κωδικο
ποιούμε ώς Έρμηνείαν Λ'), πού άφορα τήν αντιμετώπιση των 
ομηρικών επών άπό τόν ραψωδό "Ιωνα, επηρεάζεται άπό τήν ισχύ 
αυτής της ποίησης ή οποία πηγάζει άπό τήν ίδια τήν Μούσα5. Τό 
αποτέλεσμα, όπως προαναφέρθηκε, είναι ó ενθουσιασμός τού ραψω-

2. Για τον ποιητή ώς φερέφωνο του θεοϋ βλ. Murray 1996, 8-9. Ή ποίηση θεία 
μοίρα σημαίνει τήν μή κατανόηση των ποιημάτων άπό τον ένθουσιάζοντα δημι
ουργό (αύτ., 119). 

3. Πρβλ. Weineck 1998, 34: Ή πλατωνική θεωρία της ποιητικής μανίας αφαιρεί 
άπό τον ποιητή πρώτα τον νου και υστέρα τήν ίδια του τήν ποίηση. 

4. Βλ. Murray 1996, 102 για τήν διττή σημασία του έρμηνέως. 
5. Βλ. αύτ., 121: ó ενθουσιασμός συνδέεται μέ τήν Ικανότητα του "Ιωνα να σχο-

λιάζη τόν Όμηρο. 
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δού ó όμοιος με αυτόν του ποιητή, ώστε να πλησιάζουν ο ραψωδός 
και ο ποιητής κοντά ο ένας στον άλλο, αφού οι λειτουργίες τους 
δεν διαφέρουν, παρά διερμηνεύουν κατεχόμενοι [θεία μοίρα π.χ. 535 
a4 (ποιητές) και 536 d3 (ραψωδοί)], καθώς ο θεός λέγει . 

Ή ποίηση δηλαδή παραμένει αναλλοίωτη, πρωταρχική και θεϊκή, 
αλλά χρησιμοποιεί για τήν διάδοση της διαφορετικά στόματα και 
σώματα7. Ό επικός δημιουργός στην συγκεκριμένη περίπτωση 
υπερέχει άπό τον ραψωδό μόνον χάρη στην μικρότερη απόσταση 
του άπό τήν θεά πού παράγει τά ποιήματα8. 

'Έτσι ο 'Ίων δεν κάνει άλλο άπό τό νά δίδη διέξοδο στον επικό 
θείο λόγο, όπως πριν άπό αυτόν ó "Ομηρος, και επιπλέον ώς ερμη
νευτής νά έπαινή τον Όμηρο. Ή αιτία του επαίνου του οφείλεται 
στην πλησιέστερη θέση του Όμηρου στην πηγή της ποίησης, άφοϋ 
αναφορικά με τήν λειτουργία τους ó ραψωδός και ο ποιητής σχεδόν 
δέν διακρίνονται. Καί οί δύο κατακλύζονται άπό τον επικό λόγο 
της Μούσας. Δέν αφίστανται καθόλου άπό αυτόν. 

Πιο συγκεκριμένα, ή εγγύτατη θέση του Όμηρου στην ποίηση 
σημαίνει οτι, ενώ ο Όμηρος κατέχεται πρώτος άπό τον θεϊκό λόγο 
ο όποιος εκπέμπεται άπό τήν Μούσα, ο "Ιων απώτερος στην σειρά 
κατέχεται άπό τον ϊδιο λόγο πού όμως εκπέμπεται άπό τον Όμηρο. 
Ό "Ιων καθίσταται έρμηνέως έρμηνεύς (535 a9). 

Ό Όμηρος γιά τον "Ιωνα αντικαθιστά τήν Μούσα και χάρη στην 
αναλλοίωτη πρωταρχική ποίηση τήν οποία αναπαράγει ταυτίζεται 
με τήν θεά. Γιά τούτο ή ερμηνεία τον "Ιωνα συνίσταται στο ειπείν... 
καλάς διανοίας περί Όμηρου (530 α 2-3), στο εϋ κοσμεΐν τον "Ομηρον 
(530 d7), στο επαινεϊν τον "Ομηρον 9, πάντοτε θεία μοίρα, με τήν 

6. Βλ. Λαούρδα 1937, 57: ή θεία μοίρα δημιουργεί τον ποιητή... δημιουργεί καί 
τον ερμηνευτή του. Για τήν ταύτιση τοϋ ποιητή μέ τον ραψωδό πρβλ. Cerri 1969, 
122, ό όποιος αιτιολογεί τήν ταύτιση μέσω της σύντηξης τοϋ υποκειμένου μέ 
το αντικείμενο, τήν ποίηση, στον κόσμο όπου κυριαρχεί ή προφορικότητα. 

7. Βλ. Murray 1996, 121 για τό οτι οί όροι έρμηνενς καί έρμηνεύείν στην προκει
μένη περίπτωση σημαίνουν μια παθητική μετάδοση. 

8. Πρβλ. Partee 1973, 630: Ή διάκριση μεταξύ ποιητή καί ραψωδού είναι μόνον 
ποσοτική όχι ποιοτική. Πρβλ. επίσης Murray 1996, 121 γιά τον παραλληλισμό 
των ραψωδών μέ τους ποιητές άλλα καί τήν μεγαλύτερη απόσταση των 
ραψωδών άπό τήν πηγή της έμπνευσης σε σχέση μέ τους ποιητές. 

9. Γιά τήν σημασία των κοσμεΓνκαί έπαινεΓν καί τήν ασάφεια πού τήν περιβάλ
λει βλ. αύτ., 104 καί 125. 
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αρωγή του θεού. Χωρίς να διαπερνάται από το θεϊκό ρεύμα ó "Ιων 
δεν δύναται να διερμηνεύσει (π.χ. 536 d5-6 και 542 a4-5). 

Συνοψιστικά, λοιπόν, ερμηνεία αναφορικά με την αντιμετώπιση 
της ποίησης από τον ραψωδό σημαίνει να ενώνεσαι, να ταυτίζεσαι 
με την τελευταία καί, παράλληλα, ως θεϊκή να τήν έπαινής, να τή 
λατρεύης10. 

Έδηλώθη πώς ή ερμηνεία στον προκείμενο Διάλογο φέρει δύο 
σημασίες11. Ή δεύτερη ερμηνεία (τήν κωδικοποιούμε ως ερμηνεία Β') 
αποτελεί μία προσέγγιση της ποίησης κατά τήν οποία απαιτείται ή 
αποστασιοποίηση άπό τά ποιήματα και τήν επιρροή τους. Σε αυτή 
τήν περίπτωση ο ερμηνενς είναι ο εμφρων, οχι ο εκφρων, ειδικός. 
Δεν αναπαράγει και δεν λατρεύει τον θείο λόγο, άλλα θέτει αντι
κρύ του τά ποιήματα, οποία καί αν είναι12. Σε τούτο, άλλωστε, 
έγκειται ή αποστασιοποίηση του, οτι ó συγκεκριμένος διερμηνέας 
δεν μετέχει στην σειρά των εξαρτημένων από τήν Μούσα στομάτων 
καί σωμάτων πού διαδίδουν τον λόγο της. 

Ό στόχος της δεύτερης ερμηνείας είναι με τήν βοήθεια της 
τέχνης καί της επιστήμης, μιας αντικειμενικής δηλαδή γνώσης καί 
μεθόδου, νά φθάση στο νόημα των λεγομένων άπό τον ποιητή, στην 
αλήθεια τήν οποία ενδεχομένως κρύβουν τά έργα του. Ό σκοπός, 
λοιπόν, εν προκειμένω είναι τό τήν διάνοιαν (το νόημα) έκμανθά-
νειν (530 blO - cl), τό συνιέναι τα λεγόμενα υπό τον ποιητοϋ (530 
c2-3), τό είδέναι (αναφορά στο 536 e4-5), τό γιγνώσκειν δ,τι λέγει ο 
ποιητής (530 c5). 

Τά παραπάνω μας οδηγούν στην τέταρτη ομάδα αποσπασμάτων 
πού έπιτιτλίζουμε ως Τέχνη. 

Τέχνη 

Έδώ oi αποδελτιώσεις αφορούν στο γνωστικό καί πρακτικό 
μέρος της Ποιητικής (της ποιητικής τέχνης, 532 c8-9). Ή τελευταία 
πρέπει νά άποτελή σύμφωνα με τόν Σωκράτη ξεχωριστή είδικότη-

10. Για τήν σημασία του επαινετού βλ. καί Λαούρδα 1937, 44. Τήν συγκεκριμένη 
ερμηνεία τήν διατυπώνουμε εκμεταλλευόμενοι και το ελεύθερο πεδίο πού δημι
ουργεί ή ασάφεια των όρων κοσμεϊν καί έπαινεΐν, βλ. προηγούμενη σημείωση. 

11. Βλ. καί σημ. 4. 
12. Πρβλ. Weineck 1998, 22: Ή φιλοσοφία αύτοπροσδιορίζεται ώς κριτική, ένας 

λόγος για τήν ποίηση τόν όποιο ή Ιδια ή ποίηση δεν μπορεί να διατύπωση. 



Το ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΌ ΔΊΠΟΛΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΌ ΙΩΝΑ ΚΑΙ ΦΑΙΔΡΌ 389 

τα, εφόσον, όπως ή ποίηση, ή κάθε τέχνη βασίζεται στην γνώση μιας 
άλλης περιοχής της πραγματικότητας και στις εφαρμογές πού είναι 
δυνατές εντός των ορίων της (π.χ. 537 d5-6, 538 Ò5-6)1 . 

CH Ποιητική επιτρέπει στον έρμηνέα, όπως αυτός εννοείται μέ 
την δεύτερη σημασία πού δόθηκε παραπάνω, νά φθάνη μέ την σκέ-
ψιν, την μέθοδο του έρεύνης14, στην τεχνική κατανόηση αλλά και 
στην γνώση του νοήματος των ποιημάτων. 

Ή τέχνη, ή επιστήμη γίνονται τό μέσο προσέγγισης, ενώ ή θεία 
μοίρα είναι ô τρόπος του ένθουσιάζοντος ραψωδού ή ποιητή . 

Ό "Ιων δέν μπορεί νά μετέχη της Ποιητικής, αφού είναι εξαρ
τημένος από τον "Ομηρο και τήν επική Μούσα, ή οποία μετοχετεύ-
ει τον λόγο της σε αυτόν. Δέν αποστασιοποιείται από τα ομηρικά 
έπη, ώστε νά άσχολήται μέ τά έργα άλλων δημιουργών θέτοντας και 
τις ραψωδίες και τά υπόλοιπα ποιήματα αντικρύ του ώς αντικεί
μενα. Δέν κατέχει τήν λογική μέθοδο γιά νά προβαίνη σέ κάτι 
τέτοιο. Δέν απέκτησε, δηλαδή, τήν τέχνην ή οποία ξεκινά άπό καί 
καταλήγει στην έπιστήμην. Τό Ιδιο τό επάγγελμα του, ή ραψωδική 
τέχνη (530 b5-6), αμφισβητείται: τού ζητεί ο Σωκράτης νά εντόπιση 
τήν περιοχή της Ραψωδικης (539 e3-4), γιά νά άνασκευάση κατόπιν 
όλες τίς προσπάθειες τού συνομιλητή του γιά εντοπισμό16. 

«Ταύτιση μέ τον λ ό γ ο » - « Ά π ο σ τ α σ ι ο π ο ί η σ η άπό τον λόγο» 

Μέχρι εδώ παρουσιάσαμε τίς ομάδες αποσπασμάτων άπό τον 
Ίωνα: τήν Ποίησιν, τον Ένθουσιασμόν, τήν Έρμηνείαν, τήν 
Τέχνην. Προχωρήσαμε στην εξήγηση τών τεσσάρων τίτλων στηριγ
μένοι στίς αποδελτιώσεις. 

13. Βλ. καί Λαούρδα 1937, 66 σημ. 1 καί 82-83 σημ. 3 σχετικά μέ τήν τέχνην. 
14. Ή μετάφραση μας βασίζεται στον Λαούρδα 1937. 
15. Πρβλ. Murray 1996, 10: Στον Ίωνα υπονομεύεται ή αυθεντία ή οποία παρα

δοσιακός αποδιδόταν στους ποιητές μέ το πού τους αφαιρείται ή τέχνη. Ό 
ποιητικός ενθουσιασμός είναι ασύμβατος μέ τήν τέχνην (αύτ. 9). 

16. Ό ραψωδός διατείνεται ότι προβαίνει στην Έρμηνείαν Β' (πρβλ. Weineck 
1998, 35: Ol ραψωδοί μπορούσαν να παραφράζουν, διανθίζουν, διερμηνεύουν 
καί σχολιάζουν, ó "Ιων τό επισημαίνει), άλλα ó Σωκράτης αποδεικνύει οτι 
εφαρμόζει τήν Λ'. Πρβλ. επίσης αύτ., 35 οτι τό ζητούμενο κατά τήν έρμηνείαν 
είναι ή απόδοση τού νοήματος (διάνοια) στο ακροατήριο. Τό νόημα όμως τό 
ένυπάρχον στο ποίημα δέν ελέγχεται άπό τον ποιητή (αύτ., 38) καί ó ραψωδός 
δέν λειτουργεί τόσο ώς ερμηνευτής τού νοήματος άλλα μεταφέρει μία διάθεση 
(αύτ., 39). 
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Στον Πρόλογο έγράφη οτι στον συγκεκριμένο Διάλογο δύναται 
να άπομονωθή ένα εννοιολογικό δίπολο ώς ερμηνευτικό μοντέλο. 
Γι' αυτόν τον σκοπό οι τέσσερις ομάδες θα κατηγοριοποιηθούν εκ 
νέου βάσει των σημασιών και των λειτουργιών τις όποιες τους 
προσδώσαμε. Με τον τίτλο «Ταύτιση με τον λόγο» θα κωδικοποιή
σουμε τις έξης ομάδες: την Ποίησιν, όπου ο ποιητής συνθέτει 
ε'ισχωρώντας πρώτος στο ρεύμα τού λόγου ο όποιος πηγάζει από 
τήν θεά, ώσπου τρέπεται σέ όργανο της διάδοσης του. Τον 
Ένθουσιασμον πού είναι ακριβώς ή είσοδος στο και ή παράσυρση 
από τό ρεύμα τού λόγου, ή κατοχή τού ποιητή ή τού ραψωδού από 
τό θειο ποίημα. Τήν Έρμηνείαν Α'. Αυτή περιλαμβάνει τήν καλλι
τεχνική απαγγελία τών ομηρικών επών άπό τον "Ιωνα, ενώ ο τελευ
ταίος ενώνεται με τό ρεύμα τού ποιητικού λόγου άλλα και επιδί
δεται στην λατρεία τού Όμηρου ο όποιος ταυτίζεται με τήν 
Μούσα17. Πρόκειται για καλλιτεχνική ερμηνεία και έπαινο ταυτό
χρονα υπό θεία κατοχή. 

Μέ τον τίτλο «'Αποστασιοποίηση από τον λόγο» θα κωδικοποι
ήσουμε τις δύο λοιπές ομάδες: τήν Έρμηνείαν Β', δηλαδή τήν 
ερμηνευτική προσέγγιση μέ τήν τέχνην και τήν επιστήμην, οπού 
απαιτείται ή διάκριση τών ποιημάτων άπό τό υποκείμενο πού θα 
τα μελετήσει και ή τοποθέτηση τους αντικρύ του ώς αντικείμενα. 
'Εδώ ó έρμηνενς δίχως τήν επιρροή της Μούσας άλλα μέ γνώση 
και μέθοδο προβαίνει προς τό νόημα τών έργων. Τήν Τέχνην. Ή 
τέχνη και ή επιστήμη, ή τεχνική και επιστημονική γνώση18, οι προ
ϋποθέσεις δηλαδή κατά τον Σωκράτη, ώστε τό υποκείμενο νά 
εξαντικειμενίση αυτό πού θέλει νά γνωρίση, στην περίπτωση της 
μελέτης τών ποιημάτων συνιστούν τήν Ποιητικήν, πού είναι ή 

17. Πρβλ. Λαούρδα 1937, 44 σχετικά μέ τον ραψωδό επαινέτην τού οποίου ή 
ερμηνεία είναι ουσιαστικά ύμνηση τοϋ Όμηρου. Επαναλαμβάνουμε οτι ή 
εξήγηση στην οποία προχωρήσαμε σχετικά μέ τήν Έρμηνείαν Λ' στις σσ. 3-
5 εκμεταλλεύθηκε το γεγονός οτι οί οροί κοσμειν και επαινεϊν πού αναφέ
ρονται στον τρόπο διερμηνείας τών ποιημάτων από τον ραψωδό ελέγχονται 
ασαφείς (βλ. σημμ. 9 και 10). Επίσης ασαφής παραμένει ή συνολική ερμη
νεία τού Όμηρου άπό τον "Ιωνα, βλ. π.χ. Murray 1996, 28: ή κρίσιμη ερώτη
ση πού ανακύπτει άπό τον Διάλογο είναι τί γνωρίζει ó κριτικός (ό "Ιων). 
Βλ. επίσης αύτ. 97. 

18. Ή μετάφραση από τον Λαούρδα 1937. 
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λογική μέθοδος για την κατανόηση της τεχνικής και του νοήματος 
των ποιημάτων 1 9 . 

"Ωστε το ερμηνευτικό μοντέλο, το οποίο ανιχνεύεται στον "Ιωνα 
σύμφωνα με τις π ιο π ά ν ω αποδελτιώσεις και κατηγοριοποιήσεις, 
εΐναι το δ ίπολο «Ταύτιση με τον λόγο» - «'Αποστασιοποίηση α π ό 
τον λόγο». Δημιουργείται βάσει των πιο σημαντικών αποσπασμά
των του Διαλόγου, ώστε να δικαιούμαστε να τό θεωρούμε χρήσιμο 
γιά τήν γενικότερη έρευνα στον "Ιωνα. 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας το όποιο άφορα στον Φαιδρό και στα 

καταληκτικά συμπεράσματα θα περιλαμβάνεται στον επόμενο τόμο του 

Πλάτωνος. Ή βιβλιογραφία πού παρατίθεται εδώ ανήκει σέ ολόκληρη τήν 

εργασία. 
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S u m m a r y 

This study focuses on two contrasting pairs by isolating the hermeneutic 
dipole "Identification with the speech"-"Alienation from the speech" on 
Ion and the dipole Ποίησις-Μονσική on Phaedrus. An attempt is made to 
mark out the importance of these pairs for each of the two platonic texts 
and to investigate how the coprehension of their function contributes to 
the interpretation of the two dialogues. 

A P P E N D I X 

"Ιων 

Π οίησις 

- 530 b8 
- 530b9-10 
- 531 b5 
- 531 c2 
- 531 c3 
- 531 dl-2 
- 531 d4 
- 531 d6-7 
- 532 a5 
- 532 b4 
- 532b6-7 

- 534 d6 
- 535 al 

ποιηταΐς 
...Όμήρω ... θειοτάτψ των ποιητών 
τώ ποιητά ('Όμηρος τε και Ησίοδος) 
ποιητών 
...οί άλλοι ποιηταί; 
...'Όμηρος την ποίησιν πεποίηκεν; 
οί άλλοι ποιηταί; 
...οϋχ ομοίως πεποιήκασι και 'Όμηρος 
ποιητάς 
ποιητών 
...τους δέ ποιητάς σχεδόν απαντάς τα 
ποιεϊν 
εποίησε ποίημα 
ποιητοϋ 

αυτά 

"Ενθουσιά σ μ ò ς 

- 533 d3 ... θεία δέ δύναμις ή σε κινεί... 
- 533 e3-5 οϋτω δέ και ή Μοϋσα ένθέους μέν ποιεί αυτή, 

δια δέ τών ένθέων τούτων άλλων ενθουσιαζό-
ντων ορμαθος εξαρτάται 

- 533 e5-534 d4 ... οί τε τών έπων ποιηταί οί αγαθοί ουκ εκ 
τέχνης αλλ' ενθεοι ...και κατεχόμενοι... τα καλά 
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λέγουσι ποιήματα, και οί μελοποιοί..., ώσπερ οί κορνβαντιώντες 
ουκ εμφρονες... οϋτω και οί μελοποιοί ουκ εμφρονες οντες τά καλά 
μέλη... ποιοϋσιν, αλλ ' έπειδάν έμβώσιν εις την άρμονίαν και εις τον 
ρυθμόν, βακχεύουσι και κατεχόμενοι, ώσπερ αϊ βάκχαι... οί ποιη-
ταί... από κρηνών μελιρρύτων εκ Μουσών κήπων τινών καί ναπών 
δρεπόμενοι τα μέλη ήμιν φέρουσιν ώσπερ αί μέλιτται, ... πετάμενοι-
... κοϋφον γαρ χρήμα ποιητής εστίν καί πτηνόν καί ιερόν, και ου 
πρότερον οίος τε ποιείν πριν αν ένθεός τε γένηται καί εκφρων καί 
ο νους μηκέτι εν αύτφ èvfl- εως δ' αν τουτί εχη τό κτήμα, αδύνα
τος πας ποιείν άνθρωπος εστίν καί χρησμωδεΐν. 

...ου τέχνη ποιοϋντες καί πολλά λέγοντες καί 
καλά... αλλά θεία μοίρα, τούτο μόνον οΐός τε 
έκαστος ποιείν καλώς εφ' δ ή Μούσα αυτόν 
ώρμησεν... ου γαρ τέχνη ... αλλά θεία δυνάμει, 
έπεί, ει περί ενός τέχνη καλώς ήπίσταντο 
λέγειν, καν περί τών άλλων απάντων ... ó θεός 
εξαιρούμενος τούτων τον νουν τούτοις χρήται 
ύπηρέταις καί τοις χρησμωδοΐς καί τοις μάντεσι 
τοις θείοις, Ινα... ειδώμεν δτι ούχ οϋτοί είσιν οί 
ταύτα λέγοντες οϋτω πολλού άξια, οίς νους μη 
πάρεστιν, αλλ ' ο θεός αυτός εστίν ο λέγων, δια 
τούτων δε φθέγγεται προς ημάς. 

- 534 e2-4 ... ούκ ανθρωπινά εστίν τά καλά ταύτα ποιήμα
τα ουδέ ανθρώπων, αλλά θεια καί θεών. 

- 535 b7-c2 ... πότερον εμφρων ει ή έξω σαυτού γίγντ] καί 
παρά τοις πράγμασιν οϊεταί σου είναι ή ψυχή οίς 
λέγεις ένθουσιάζουσα...; 

- 535 e7-536 d3 ... ó θεατής τών δακτυλίων ô έσχατος... ó δέ 
μέσος συ ό ραψωδός καί υποκριτής, ό δέ πρώτος 
αυτός ο ποιητής- ό δέ θεός διά πάντων τούτων 
έλκει την ψυχήν οποί αν βούληται τών ανθρώ
πων... όρμαθός πάμπολυς... καί ο μέν τών 
ποιητών εξ άλλης Μούσης, ό δέ εξ άλλης έξήρ-
τηται - όνομάζομεν δέ αυτό κατέχεται... εχεται 
γάρ - εκ δέ ... τών ποιητών άλλοι εξ άλλου αϋ 
ήρτημένοι είσί καί ένθουσιάζουσιν... σύ, ώ Των... 
κατέχγί εξ 'Ομήρου... έπειδάν δέ τούτου τού ποι-
ητοϋ φθέγξηταί τις μέλος... εϋπορεΐς δ,τι λέγης' 
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γαρ - εκ δέ ... τών ποιητών άλλοι εξ άλλου αϋ ήρτημένοι είσί και 

ένθουσιάζουσιν... συ, ώ "Ιων... κατέχη εξ Όμηρου... έπειδάν δε 

τούτου του ποιητοϋ φθέγξηταί τις μέλος... εύπορεΐς ο,τι λέγης· ου 

γαρ τέχνη ούδ' επιστήμη περί "Ομήρου λέγεις, ... αλλά θεία μοίρα 

και κατοκωχή, ώσπερ οι κορυβαντιώντες εκείνου μόνου αισθάνο

νται του μέλους οξέως δ αν fi του θεοϋ εξ ότου αν κατέχωνται... 

ου τέχνη αλλά θεία μοίρα 'Ομήρου δεινός εϊ επαινετής. 

- 536 d5-6 ... κατεχόμενος και μαινόμενος "Ομηρον επαινώ. 

- 542 a4-5 ... θεία μοίρα κατεχόμενος εξ "Ομήρου μηδέν 

είδώς πολλά και καλά λέγεις περί του ποιητοϋ. 

- 542 a7 άνήρ ... θείος 

- 542 b4 ... θείον είναι και μη τεχνικόν περί Όμηρου 

επαινέτην. 

'Ερμηνεία 

- 530bl0-cl 

- 530c2-3 

- 530c3-4 

- 530 c5 

- 530d2-3 

- 530 d7 

- 532Ò8-9 

- 534e4-5 

- 535a4-5 

- 535 a6-7 
- 535 a9 
- 536el-2 
- 536e4-5 

- 541 el-3 

- 541 e3-4 

...τήν ... διάνοιαν εκμανθάνειν 

...αγαθός ραψωδός, ει συνείη τά λεγόμενα υπό 

του ποιητοϋ. (διασκευασμένο) 

τον γάρ ραψωδόν ερμηνέα δει τοϋ ποιητοϋ της 

διανοίας γίγνεσθαι... 

...γιγνώσκοντα ο,τ ι λέγει ο ποιητής... 

... ειπείν... καλάς διανοίας περί Όμηρου... 

... εϋ κεκόσμηκα τον Όμηρον 

... όταν μέν τις περί άλλου του ποιητοϋ διαλέ-

γηται... 

...οι δέ ποιηταί ουδέν αλλ-' ή έρμηνής είσιν τών 

θεών, κατεχόμενοι εξ ότου, αν έκαστος κατέχηται. 

... θεία μοίρα (ήμίν παρά τών θεών ταϋτα) οι 

αγαθοί ποιηταί έρμηνεύειν. 

... οι ραψωδοί τά τών ποιητών ερμηνεύετε; 

ούκοϋν έρμηνέων έρμηνής γίγνεσθε; 

ών Όμηρος λέγει περί τίνος εϋ λέγεις; 

Ου δήπου (εϋ λέγεις) και περί τούτων ών συ μέν 

τυγχάνεις ουκ είδώς... 

... ει ... λέγεις ώς τέχνη και επιστήμη οϊός τε 

εϊ Όμηρον έπαινείν αδικείς... 

... υποσχόμενος ώς πολλά και καλά περί Όμηρου 
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- 541 el-3 ... ει ... λέγεις ώς τέχνη και επιστήμη οϊός τε 
ει "Ομηρον έπαινείν αδικείς... 

- 541 e3-4 ... υποσχόμενος ώς πολλά και καλά περί 'Ομήρου 
έπίστασαι και φάσκων έπιδείξειν 

- 542 a2-3 ... περί 'Ομήρου υποσχόμενος επιδείξειν 

Τέχνη 

- 530b5-6 έζήλωσα υμάς τους ραψωδούς... της τέχνης 
- 530 b7 τfl τέχν,η 
- 530 c8 της τέχνης 
- 532 c6-9 ...τέχνη και επιστήμη περί 'Ομήρου λέγειν 

αδύνατος ε\· ει γαρ τέχνη οΐός τε fiada, και περί 
των άλλων ποιητών απάντων λέγειν οίος τ' αν 
ήσθα- ποιητική γαρ πού εστίν το όλον. 

- 532 dl τέχνην 
- 532 d2-3 ... (ούκοϋν) ο αυτός τρόπος της σκέψεως εσται 

περί απασων των τεχνών; 
- 532 e3-4 ... την αυτήν είναι σκέψιν, επειδάν τις ολην 

τέχνην λάβη. 
γραφική ... τέχνη 
τέχνη 
τέχνην 
τέχνην 
Ούκοϋν έκαστη τών τεχνών άποδέδοταί τι υπό 
τοϋ θεοϋ έργον ola τε είναι γιγνώσκειν; 
τεχνών 
τέχνη 
τέχνην 
... όταν ή μέν έτερων πραγμάτων fi επιστήμη, ή 
δ' έτερων, ούτω καλώ τήν μέν άλλην, τήν δε 
άλλην τέχνην; 
είδέναι έτερα πράγματα τη ετέρα τέχνη 
τη αύτη τέχνη γιγνώσκομεν τά αυτά... 
Ούκοϋν όστις αν μή εχη τινά τέχνην, ταύτης της 
τέχνης τά λεγόμενα ή πραττόμενα καλώς γιγνώ
σκειν ούχ οϊός τ ' εσται; 

- 538 b4 ραψωδική τέχνη 

532 e5 

533 dl 

537 c3 

537 c4 

537 c5-6 

537 dl 

537 d2 

537 d4 

537 d5-6 

537 e2-4 

537 e6-7 

538 a5-7 
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- 538 b5-6 ΕΙ άρα ετέρα (τέχνη), περί ετέρων και επιστήμη 
πραγμάτων εστίν 

- 538 d4-5 τέχνης ... ραψωδικής 
- 538 e 1-2 ...τούτων των τεχνών εν Όμήρω ευρίσκεις à 

προσήκει εκάστη διακρίνειν... 
- 539 e3-4 ... (εκλεξον) οποία τον ραψωδοϋ εστίν, ώ Ίων, 

και της τέχνης της ραψωδικής, α τω ραψωδω 
προσήκει και σκοπεΐσθαι και διακρίνειν. 

- 540 a2 ...την ραψωδικήν τέχνην έτέραν είναι... 
- 540 bl τεχνών 
- 540 d4 ή ραψωδική τέχνη 
- 541 al τέχνην 
- 542 a2 τεχνικός 
- 542 a4 τεχνικός 


