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Η ΛΗΘΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ «ΣΤΑΣΕΩΝ» ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΡΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΦΑΝΗ 

Το ενδιαφέρον του ποιητοΰ και φιλοσόφου Ξενοφάνους1 (570-470 π.Χ.) δια τα 
κοινωνικά και πολιτικά πράγματα τής εποχής του ήτο άναμφισβήτητον. Αυτό 
διαφαίνεται σαφώς άπο πολλά σωζόμενα αποσπάσματα του, κυρίως δμως από το 
πρώτον και το δεύτερον. Με το ενδιαφέρον του αυτό ό Ξενοφάνης επιλαμβάνεται 
και αυτός ενός προβλήματος, το όποιον ήτο έκ τών βασικωτέρων προβλημάτων 
δλων σχεδόν τών φιλοσόφων και ποιητών τής εποχής εκείνης. Το πρόβλημα αυτό 
ήτο ή ορθή λειτουργία, ή « ε υ ν ο μ ί α » τής «π ό λ ε ω ς», τής νέας αυτής 
μορφής του κοινωνικού βίου τών ελλήνων, όπως ήρχισε να διαμορφώνεται άπο 
του 8ου π.Χ. αιώνος2. 

Πράγματι άπό του 8ου π.Χ. αιώνος ήρχισε βαθμιαίως να εγκαταλείπεται ή 
παλαιά αριστοκρατική συγκρότησις του βίου και να δημιουργήται ή «πόλις», 
δπως μας είναι γνωστή ύπό τήν ώλοκληρωμένην της μορφή ν τής κλασσικής 
εποχής. Εις τήν έξέλιξιν αυτήν του κοινωνικού και πολιτικού βίου συνετέλεσαν, 
έκτος τών άλλων, και τα έξης γεγονότα: Κατ' αρχήν ή διαφοροποίησις του 
κοινωνικού σώματος και ή δημιουργία νέων κοινωνικών τάξεων έξ αιτίας τών 
πολλών και ποικίλων νέων δραστηριοτήτων, τάς οποίας έδημιούργησαν αί 
απαιτήσεις του αναπτυσσομένου κοινωνικού βίου, ή έξάπλωσις τοΰ ελληνισμού 
δια τοϋ αποικισμού, ή βιοτεχνία και το έμπόριον3. "Επειτα ή νέα φιλοσοφική 
άντίληψις δια τον κόσμον και τήν θέσιν, τήν άξίαν καί τον ρόλον του άνθρωπου4. 
Και τέλος ή κατά τήν έποχήν έκείνην «χειραφέτησις του άνθρωπου»5, ή υψωσις 
αύτοδ εις αύτοσυνείδητον και αύτοβεβαιωμένην προσωπικότητα, συναισθανομέ-
νην τήν εύθύνην αυτής δια τα πράγματα τοϋ έαυτοϋ της, τής κοινωνίας καί τής 
ιστορίας, καί ούτω ή άνάδειξις του άτομου εις «πολίτην», ό όποιος ήρχισε να 
διεκδική τήν άνάλογον θέσιν του εντός του «κοινωνικού μορφώματος τής 
πόλεως»6, να διεκδική τό «μετέχειν κρίσεως καί αρχής»1. Ή ίδιότης αυτή του 
«πολίτου» καί τό «μετέχειν κρίσεως καί αρχής» δεν ήσαν αιτήματα μόνον τών 
ανθρώπων τής εποχής εκείνης, άλλα έθεωρήθησαν καί πρωταρχικόν χρέος αυτών 
καί υπό τής ίδίας τής «πόλεως». ' Απόδειξις τούτου είναι τό γεγονός ότι ό Σόλων8 

έθέσπισε τον νόμον «περί ατιμίας» δια τους απαθείς περί τα κοινά, δια τους 
«αχρείους», όπως έχαρακτήρισε αυτούς ό Θουκυδίδης9. Τοιουτοτρόπως ή «πόλις» 
απετέλεσε πράγματι τήν «άληθινήν καινοτομίαν»1 0, τό «κυριαρχικόν κέντρον»1 1 

καί «τήν βαθυτέραν αίτίαν όλων τών επιτευγμάτων»12 τών αρχαίων 'Ελλήνων, 
διότι εντός τών πλαισίων αυτής εύρον καί ένήσκησαν τήν θεμελιώδη καί 
δημιουργικήν Ιδιότητα των του πολιτικού οντος. 

' Η έξέλιξις όμως τοΰ κοινωνικού βίου εις «πόλιν» καί κυρίως ή περαιτέρω 
ορθή συγκρότησις καί λειτουργία αυτής δεν συνετελέσθησαν κατά τρόπον 
εΰκολον καί εϊρηνικόν. Συνέβησαν κατά τό στάδιον αυτό αντιθέσεις μεταξύ 
παλαιών καί νέων ιδεωδών καί άξιων, πολιτικοί ανταγωνισμοί καί διεκδικήσεις 
ατομικών, ομαδικών καί κοινωνικών συμφερόντων. 'Αποτέλεσμα όλων αυτών ήτο 
να επισυμβούν έσωτερικαί έριδες, διχασμοί, στάσεις καί εμφύλιοι συγκρούσεις. 
Τα γεγονότα αυτά σαφώς μαρτυρούνται ύπό τών ποιητών, φιλοσόφων καί 
ιστορικών1 3. 



94 

Την εκρυθμον αυτήν κατάστασιν των πρώτων χρόνων διαμορφώσεως της 
«πόλεως» οί αρχαίοι "Ελληνες προσεπάθησαν να αντιμετωπίσουν κατά δύο 
κυρίως τρόπους. Πρώτον ανέθεσαν εις ώρισμένους εξέχοντας άνδρας, όπως έπί 
παραδείγματι οί 'Αθηναίοι εις τον Σόλωνα, την θέσπισιν τών ενδεδειγμένων 
νόμων προς άποκατάστασιν της ομονοίας και της ηρεμίας εις τάς πόλεις και την 
περαιτέρω όρθήν όργάνωσιν και λειτουργίαν αυτών. Τοιουτοτρόπως καθιερώθη ή 
νομοθετική λειτουργία ώς βασικός θεσμός προς τήν «εύνομίαν» της πόλεως. Και 
δεύτερον έπεδόθησαν εις συστηματικήν μελέτην τών προβλημάτων της «πόλεως». 
Τοιουτοτρόπως ή «πόλις» κατέστη ό ανθρώπινος εκείνος θεσμός ό όποιος 
απετέλεσε πράγματι «τό άντικείμενον μιας ανήσυχου έρεύνης»14 όλων τών 
ποιητών και φιλοσόφων της εποχής εκείνης. Τήν ερευναν αυτήν έπέβαλον αί νέαι 
καταστάσεις, αί όποϊαι διεμορφώθησαν, και αί νέαι κατευθύνσεις και δυνατότητες, 
αί όποϊαι διηνοίγοντο δια τον προσωπικόν, κοινωνικόν και πολιτικόν βίον. 
"Ολα αυτά έπέβαλον έπαναξιολόγησιν και διαφοροποίησιν τών παραδοσιακών 
άξιων και ιδεωδών άφ' ενός και άφ' έτερου τήν άναζήτησιν και τον καθορισμόν 
νέων ηθικών, κοινωνικών και πολιτικών αξιών, ιδεωδών, κριτηρίων και αρετών, 
ενδεδειγμένων δια τα νέα δεδομένα τής «πόλεως». Συνέπεια της αναζητήσεως 
αυτής ήτο να τεθούν κατά τήν έποχήν έκείνην όλα έκεϊνα τα θεμελιώδη 
ερωτήματα περί του ηθικού, κοινωνικού και πολιτικού βίου, τα όποια επρόκειτο 
έκτοτε να απασχολούν τον άνθρώπινον στοχασμόν. "Ολα αυτά έσήμαναν 
πράγματι τήν αρχήν τής Πολιτικής 'Επιστήμης15. 

Τό ενδιαφέρον τών ποιητών και φιλοσόφων έστρέφετο κυρίως προς τα 
εσωτερικά προβλήματα τής «πόλεως». Βασικός σκοπός και τοΰ στοχασμού αυτών 
και τών πολιτικών των πράξεων, εις τάς περιπτώσεις αναμείξεως των εις τήν 
ένεργόν πολιτικήν, ήτο ή κατίσχυσις εις τήν πόλιν και εις τους πολίτας εκείνων 
τών πολιτικών άρχων και αρετών, αί όποϊαι θα υπηρετούν κατά τον όρθότερον και 
δικαιότερον τρόπον τό «αγαθόν» δια τον πολίτην, τάς κοινωνικάς τάξεις και τήν 
πόλιν, ούτως ώστε να άποφεύγωνται, κατά τό δυνατόν, αί κοινωνικαί και πολιτικαί 
έριδες και στάσεις και να προάγεται ή «ευνομία» και ή έκ ταύτης «ομόνοια», 
ειρήνη, ευημερία και πρόοδος εις όλους τους τομείς, γενικώς να υποκαθίσταται 
βαθμιαίως «ό πολιτισμός εις τήν θέσιν τής βαρβαρότητος»16. Τον σκοπόν και τήν 
άνάλογον προσπάθειαν τών αρχαίων 'Ελλήνων διαπιστώνων ό Sinclair παρετή-
ρησε ότι αυτοί «επεχείρησαν να κτίσουν ενα κράτος και νά διοργανώσουν τήν 
λειτουργίαν του συμφώνως με ενα σύνολον άρχων»17. 

Αί πολιτικαί θέσεις τοΰ Ξενοφάνους καλύπτουν όλον αυτόν τον προβλημα-
τισμόν περί τής δομής καί λειτουργίας τής πόλεως και τής μορφώσεως τοΰ 
ελληνος άνθρωπου εις «πολίτην». Σκοπός τοΰ φιλοσόφου ήτο ή καθιέρωσις 
εκείνων τών άξιων καί αρετών δια τών οποίων θα «πιαίνωνται οί μυχοί» και θα 
προάγεται ή «ευνομία» τής πόλεως18. Εις τήν προσπάθειαν του αυτήν ό Ξενοφάνης 
είσηγήθη, μεταξύ άλλων, καί μίαν νέαν αρετή ν, άπαραίτητον δια τήν όμόνοιαν 
τών πολιτών καί τήν «εύνομίαν» τής πόλεως. ' Η αρετή αυτή είναι ή αρετή τής 
λήθης τών πολιτικών καί κοινωνικών εμφυλίων ερίδων, συγκρούσεων καί 
πολέμων τοΰ παρελθόντος. Αυτήν τήν άρετήν διδάσκει, κατά τήν γνώμην μας, ό 
ποιητής μέ τους στίχους Β1, 21-23 καί κυρίως με τήν φράσιν «ούτι διέπων... 
στάσιας σφεδανάς». Οί στίχοι αυτοί αποτελούν μίαν νοηματικήν ενότητα καί 
έχουν ώς έξης: 

«Ούτι μάχας διέπων Τιτήνων ουδέ Γιγάντων 
ουδέ τε Κενταύρων, πλάσματα τών προτέρων, 
ή στάσιας σφεδανάς, τοϊσ ' οόδεν χρηστον ενεστι». 
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Γενικώτερον ή ένότης αύτη φανερώνει την θέσιν του Ξενοφάνους έναντι 
ώρισμένων δεδομένων του παρελθόντος. ' Η θέσις δέ αύτη όμου με πολλάς αλλάς 
θέσεις του φιλοσόφου συνιστούν την διαφωτιστικήν κριτικήν στάσιν αύτοΰ 
Εναντι των παραδοσιακών αντιλήψεων και αξιών1 9. 

"Εχει ύποστηριχθή2 0 οτι μέ την φράσιν «στάσιας σφεδανάς» ό Ξενοφάνης 
αναφέρεται ή εις τάς συγκρούσεις τών Τιτάνων, τών Γιγάντων και τών Κενταύρων, 
όπως καί μέ την λέξιν «μάχας» του στίχου 21, ή εις τα «Στασιωτικά» του 
' Αλκαίου. Πιστεύομεν οτι καί αί δύο απόψεις δεν συμφωνούν μέ τάς σκέψεις τοΰ 
Ξενοφάνους ή οτι περιορίζουν, τουλάχιστον, τα γεγονότα αναφοράς αυτών. Κατ' 
αρχήν μέ τήν φράσιν «στάσιας σφεδανάς» ό φιλόσοφος δέν πρέπει να αναφέρεται 
εις τάς συγκρούσεις τών Τιτάνων, τών Γιγάντων καί τών Κενταύρων, όπως μέ τήν 
λέξιν «μάχας». Τήν άποψιν αυτήν μας επιτρέπει ή θέσις της φράσεως «στάσιας 
σφεδανάς» εντός της ένότητος τών στίχων 21-23. Ό Ξενοφάνης μεταξύ του «ούτι 
μάχας διέπων Τιτήνων ούδε Γιγάντων ουδέ τε Κενταύρων» και της φράσεως 
«στάσιας σφεδανας» παρεμβάλλει τήν φράσιν «πλάσματα τών προτέρων». Δια της 
φράσεως «πλάσματα τών προτέρων» ό ποιητής κάνει μίαν σαφή διάκρισιν τών 
δηλουμένων υπό τών φράσεων «μάχας Τιτήνων...» καί «στάσιας σφεδανάς». Ή 
διάκρισις αυτή είναι μεταξύ φανταστικών καί πραγματικών γεγονότων. Χαρακτη
ρίζει δέ τάς «μάχας» μόνον δημιουργήματα της φαντασίας τών προηγουμένων, 
υποδεικνύων τοιουτοτρόπως ότι μέ τήν φράσιν «στάσιας σφεδανάς» αναφέρεται 
εις πραγματικά κοινωνικά καί πολιτικά ιστορικά γεγονότα καί συγκεκριμένως εις 
τάς συγκρούσεις, τάς έριδας καί τους πολέμους μεταξύ τών διαφόρων παρατάξεων 
εις το έσωτερικόν τών πόλεων, γεγονότα γνωστά άπό τάς περιγραφάς τών 
προηγουμένων ποιητών. "Επειτα πιστεύομεν οτι δέν είναι ορθή καί ή αποψις οτι ό 
Ξενοφάνης μέ τήν φράσιν «στάσιας σφεδανάς» ασκεί πολεμικήν κατά τών 
«στασιωτικών» τοΰ 'Αλκαίου καί μόνον. Δέν έχομεν καμμίαν σχετική ν ένδειξιν 
άπό τα σωζόμενα αποσπάσματα τοΰ φιλοσόφου ούτε άπό τάς σχετικάς αρχαίας 
μαρτυρίας. Θεωροΰμεν ότι ό Ξενοφάνης αναφέρεται γενικώς εις τήν εκρυθμον 
κοινωνικήν καί πολιτικήν κατάστασιν μέχρι τήν έποχήν του καί τάς διαφόρους 
συγκρούσεις, αί όποΐαι συνέβησαν εις ολας σχεδόν τάς πόλεις. Ή κατάστασις 
ακριβώς αυτή ώδήγησε τον Ξενοφάνη εις συστηματικήν μελέτην τών κοινωνικών 
καί πολιτικών πραγμάτων, τήν κριτικήν της παραδοσιακής περί αυτών άξιολογίας 
καί τήν διακήρυξιν νέων άξιων καί νέας παιδείας. 

Ή παιδεία τοΰ άτομου προς άνάδειξίν του εις «αγαθόν» μέλος τοΰ 
κοινωνικοΰ βίου καί εις «αξιον»2ί πολίτην, άνταποκρινόμενον εις τάς απαιτήσεις 
της νέας μορφής τοΰ κοινωνικοΰ καί πολιτικού βίου, τής πόλεως, ήτο έκ τών 
βασικών σκοπών τοΰ διαφωτιστικοΰ, κριτικού καί προοδευτικού χαράκτηρος τής 
όλης φιλοσοφίας τοΰ Ξενοφάνους. Σαφέστατα τοΰτο γίνεται φανερόν άπό τάς 
θέσεις τοΰ φιλοσόφου, αί όποΐαι περιέχονται εις τό απόσπασμα 1, εις τό όποιον 
ανήκει καί ή ένότης τών στίχων 21-23. Τον νέον αυτόν «αγαθόν» καί «άξιον» 
άνθρωπον-πολίτην ό Ξενοφάνης χαρακτηρίζει «εΰφρονα», σώφρονα2 2, καί απαιτεί 
να κοσμήται άπό τάς έξης άρετάς: Να «ύμνή τον θεόν» μέ καθαρούς λόγους καί 
καλάς διηγήσεις, να «πράττη τα δίκαια» έξ αγαθής προαιρέσεως, να τηρή τό 
«μέτρον» εις τάς εκδηλώσεις τής ζωής του καί νά άποφεύγη τήν «ϋβριν», να 
φροντίζη πάντοτε νά «άναφαίνη έσθλά» καί τέλος, γενικώς, νά εχη «μνημοσύνην 
καί τόνον» προς τήν άρετήν. "Ολα αυτά φανερώνουν ότι ό Ξενοφάνης θέλει τον 
άνθρωπον ένεργόν πολίτην, ô όποιος μέ τήν έκ μέρους του «παρουσίαν αγαθών» θα 
αναδεικνύεται καί ό ίδιος «αγαθός», όπως εδέχθη άργότερον ό Πλάτων2 3, καί θα 
συμβάλλη τοιουτοτρόπως είς τήν εύνομίαν καί τήν πρόοδον τοΰ κοινωνικοΰ καί 
πολιτικού βίου. Αυτό φαίνεται καί άπό τό απόσπασμα 3, εις τό όποιον ό 
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Ξενοφάνης κατηγορεί τους συμπολίτας του Κολοφωνίους, διότι «άβροσύνας 
μαθόντες άνωφελέας», δταν ήλθον εις έπαφήν με τους Λυδούς, «εις τρυφήν 
εξόκειλαν», περιέπεσαν δηλαδή εις χλιδήν και μαλθακότητα, και έπαυσαν να 
είναι «σκληροί εν ταϊς άγωγαϊς», να μορφώνωνται δηλαδή εις αγαθούς και 
δημιουργικούς πολίτας. "Ολας αύτας τάς θέσεις του διακηρύσσει, νομίζομεν, 
κατά γενικον τρόπον ό φιλόσοφος με τον τελευταΐον στίχον τοΰ αποσπάσματος 1. 
Ό στίχος αυτός παραδίδεται με τήν μορφήν «θεών δε προμηθείην αίεν εχειν 
αγαθόν». Κατά τήν γνώμη μας όμως ό στίχος πρέπει να λάβη τήν μορφήν «χρεών 
δε προμηθείην αίεν εχειν αγαθών»24. Τοιουτοτρόπως με τον στίχον αυτόν ό 
Ξενοφάνης διδάσκει οτι ό «εύφρων», ό σώφρων, άνθρωπος πρέπει πάντοτε να 
φροντίζη να δημιουργή αγαθά και δια τον εαυτόν του και δια τον κοινωνικον καί 
πολιτικόν βίον. 

Τάς θέσεις του αύτας δια τήν παιδείαν καί τα γνωρίσματα του νέου προτύπου 
τού άνθρώπου-πολίτου, ολοκληρώνει ό Ξενοφάνης με τάς θέσεις του, αί όποΐαι 
περιέχονται εις το απόσπασμα 2, είς το όποιον εξετάζει το πρόβλημα της 
«ευνομίας» της πόλεως25. Είς τό απόσπασμα αυτό ό φιλόσοφος διδάσκει δτι δεν 
συμβάλλει εϊς τήν καθιέρωσιν της «ευνομίας» είς τήν πόλιν, καθώς καί είς τήν 
ένίσχυσιν των θεσμών της πόλεως, είς τό «πιαίνειν μυχούς» αυτής, το άθλητικόν 
ιδεώδες, ή σωματική «ρώμη», άλλα ή «σοφίη». 'Ανεπιφυλάκτως ό ποιητής 
διακηρύσσει:«/?ώμ/7? γαρ άμείνων ανδρών ήδ' ίππων ημέτερη σοφίη» καί «ου 
δίκαιον προκρίνειν ρώμην της αγαθής σοψίης». Γενικώς δηλαδή ό Ξενοφάνης, 
όπως φαίνεται άπό τό απόσπασμα 2, καταξιώνει τό πνευματικόν στοιχεΐον του 
άνθρωπου, τήν «σοφίαν», τήν «σύνεσιν», τήν «σωφροσύνην», καί θεωρεί «άξιον» 
πολίτην εκείνον ό όποιος διαθέτει τάς άρετάς αύτάς. 

Έ ξ δλων τών θέσεων τάς οποίας ό Ξενοφάνης εκφράζει δια τών αποσπασμά
των 1 καί 2 διαφαίνεται σαφέστατα ή επιθυμία του να συμβάλη είς τήν μόρφωσιν 
τοΰ νέου «αξίου» άτόμου-πολίτου, όπως αυτή προεβάλλετο ώς αίτημα της εποχής 
του έξ αιτίας τών νέων πολιτικών καί κοινωνικών δεδομένων. Τοιουτοτρόπως 
δυνάμεθα να δεχθώμεν ότι δια του Ξενοφάνους καθιερώνεται ή παιδεία ώς βασική 
λειτουργία τού κοινωνικού καί πολιτικού βίου. ' Η λειτουργία της παιδείας όμοΰ 
με τήν νομοθετικήν λειτουργίαν απετέλεσαν έκτοτε τους θεμελιώδεις θεσμούς δια 
τήν όρθήν καί δικαίαν όργάνωσιν, λειτουργίαν καί συνεχή βελτίωσιν κάθε 
πολιτείας. 

'Υπό τήν προοπτικήν αυτήν της παιδείας τού νέου προτύπου άνθρώπου-
πολίτου καί κατ' έπέκτασιν της καθιερώσεως νέων ορθότερων καί δικαιοτέρων 
κοινωνικών καί πολιτικών καταστάσεων ό Ξενοφάνης εξετάζει δια τών στίχων Β1, 
21-23 τήν άξίαν της ενασχολήσεως τών πολιτών με τάς διηγήσεις τών «μαχών» 
καί τών «σφεδανών στάσεων». Τό συμπέρασμα τού φιλοσόφου επί τοΰ προβλή
ματος αυτού είναι οτι πρέπει να άποφεύγωνται αί διηγήσεις αύταί. Με τήν φράσιν 
«ούτι διέπων στάσιας σφεδανάς» υποδεικνύει είς τους «εϋφρονας άνδρας», είς τους 
πολίτας, να μή ασχολούνται με τάς διηγήσεις τών ερίδων καί τών εμφυλίων 
συγκρούσεων, αί όποΐαι ελαβον χώραν είς τάς διαφόρους πόλεις κατά τό 
παρελθόν μεταξύ τών κοινωνικών ομάδων καί τάξεων δια διαφόρους λόγους. ' Ο 
φιλόσοφος αιτιολογεί τήν προτροπήν του αυτήν με τό επιχείρημα ότι «τοϊσ ' 
ούδεν χρηστον ενεστι», οτι δηλαδή είς αύτας τάς διηγήσεις δεν υπάρχει τίποτε τό 
«χρηστόν». Βεβαίως μέ τό «τοϊσι» ό Ξενοφάνης αναφέρεται καί είς τάς δύο 
μορφάς τών διηγήσεων, τάς οποίας αναφέρει προηγουμένως, δηλαδή καί είς τάς 
διηγήσεις τών «μαχών» μεταξύ τών Τιτάνων, τών Γιγάντων καί τών Κενταύρων 
καί είς τάς διηγήσεις τών «σφεδανών στάσεων». Καί τα δύο είδη διηγήσεων 
ενδιαφέρουν τον έπιδιωκόμενον μέ τους στίχους αυτούς διδακτικόν σκοπόν τοΰ 
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φιλοσόφου, ai μέν «μάχαι» δια το άνορθόλογον και ψευδές αυτών, ai δε «σφεδαναι 
στάσεις» δια τους λόγους, τους οποίους θα άναφέρωμεν κατωτέρω. 

Κυρίαρχος δρος, «όδηγητικον σημεΐον» κατά τον Bowra26, εις τήν φράσιν 
«τοϊσ ' ούδεν χρηστον ενεστι» είναι ή λέξις «χρηστόν». Ό ορός απαντάται μόνον 
εις τήν «μεθομηρικήν ποίησιν»2 7 καί, όπως δέχεται ό Bowra28, δεν ανήκει «εις τήν 
συνηθισμένην φρασεολογίαν των αριστοκρατών» καί έχει «ενα όλιγώτερον 
πατροπαράδοτον ήχον». Αυτό σημαίνει τήν άπομάκρυνσιν του Ξενοφάνους από 
τα παραδοσιακά πρότυπα καί τήν προσπάθειάν του να δημιουργήση νέας αξίας 
καί ιδεώδη δια τα κοινωνικά καί πολιτικά πράγματα, σημαίνει, όπως παρετήρησε 
ό Defradas29, «τήν έπιμονήν του Ξενοφάνους να τεθή έν αξία εν νέον ηθικόν 
ιδεώδες». 

Μία πρώτη Ιννοια της λέξεως «χρηστόν» είναι εκείνη του χρησίμου, του 
ωφελίμου, δπως φαίνεται καί από άλλους συγχρόνους καί νεωτέρους τοΰ 
Ξενοφάνους συγγραφείς30. "Ομως, δια να καθορισθή σαφέστερον ή έννοια της 
λέξεως «χρηστόν» εις τήν ύπό μελέτην φράσιν τοΰ Ξενοφάνους, πρέπει να 
τονισθή ιδιαιτέρως ότι δεν αναφέρεται εις αντικείμενα ή πρόσωπα. 'Εάν 
άνεφέρετο εις αντικείμενα ή πρόσωπα, ή εννοιά της θα ήτο σαφής. Θα έσήμαινε 
ωφελιμότητα, χρησιμότητα, ενός αντικειμένου, ενός μέσου ή ενός προσώπου δια 
τήν έξυπηρέτησιν συγκεκριμένων αναγκών της ζωής καί της πόλεως. Ή λέξις 
όμως «χρηστόν» αναφέρεται εις τάς «μάχας» Τιτάνων, Γιγάντων καί Κενταύρων 
καί εις τάς «στάσιας σφεδανάς». Χαρακτηρίζει δηλαδή φανταστικάς διηγήσεις, 
«πλάσματα των προτέρων», όπως ό ϊδιος ό ποιητής τάς χαρακτηρίζει, καί 
σφοδρούς εμφυλίους πολέμους, κοινωνικά δηλαδή καί ιστορικά γεγονότα. Αυτό 
όδηγεΐ άναγκαίως εις τό ερώτημα: «χρηστόν» = ώφέλιμον, χρήσιμον ώς προς τί; 
Ή άπάντησις εις τό ερώτημα αυτό δεν δύναται να είναι άλλη παρά μόνον οτι ή 
λέξις «χρηστόν» σημαίνει εδώ ώφέλιμον, χρήσιμον, ορθόν, αγαθόν, δια τήν 
όρθήν καί ένδεδειγμένην δια τα νέα δεδομένα της ζωής ήθικήν, κοινωνικήν καί 
κυρίως πολιτικήν μόρφωσιν τών ανθρώπων καί τήν άνάδειξιν αυτών εις 
χρησίμους καί όχι «αχρείους» πολίτας. Τό «χρηστόν» δηλαδή τής ενασχολήσεως 
με τάς διηγήσεις τών «σφεδανών στάσεων» μεταξύ τών ανθρώπων, καθώς καί τών 
«μαχών» μεταξύ τών Τιτάνων, Γιγάντων καί Κενταύρων, έστω καί αν αί «μάχαι» 
αύται χαρακτηρίζονται δημιουργήματα τής φαντασίας, εξετάζεται άπό τον 
Ξενοφάνη ύπό παιδευτικήν προοπτικήν, αναλόγως δηλαδή τής συμβολής των εις 
μόρφωσιν του «αξίου» άνθρωπου - πολίτου καί τήν βελτίωσιν τής «ευνομίας» καί 
τής ομονοίας εις τον κοινωνικόν καί πολιτικόν βίον. Συνεπώς ή λέξις «χρηστόν» 
έχει, πράγματι, όπως παρετήρησε ό Defradas32, κυρίως τήν εννοιαν «τής κοινής, 
τής δημοσίας ώφελιμότητος» καί ό Ξενοφάνης δι ' αυτής εισηγείται, όπως 
δέχεται καί ό Babut33, «ëva πολιτικοκοινωνικόν κριτήριον» δια τήν περαιτέρω 
έξέλιξιν τών πραγμάτων τής πόλεως. Ύ π ό τήν προοπτικήν αυτήν ό Ξενοφάνης 
δέχεται οτι ή ένασχόλησις τών πολιτών μέ τάς διηγήσεις τών ερίδων, τών 
αντιθέσεων καί τών συγκρούσεων του παρελθόντος, ή συνεχής δηλαδή επαναφο
ρά εις τήν μνήμην τών οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος, δεν συμβάλλει 
καθόλου ώστε οί άνθρωποι μιας πόλεως να γίνωνται αξιέπαινοι καί όμονοουντες 
πολϊται, χρήσιμοι εις εαυτούς καί εις τήν πόλιν. Προς τοΰτο προτρέπει τους 
«ευφρονας άνδρας» να αποφεύγουν να ασχολούνται μέ αύτας τάς διηγήσεις. "Ολα 
τα ανωτέρω μας επιτρέπουν να δεχθώμεν ώς πολύ επιτυχή τήν ύπό τοΰ Farina3 4 

άπόδοσιν τής εννοίας «educativo» εις τήν λέξιν «χρηστόν» τοΰ Ξενοφάνους. 

"Ομως, νομίζομεν, οτι ό Ξενοφάνης, άποτρέπων τους «ευφρονας άνδρας» άπό 
τάς διηγήσεις τών «σφεδανών στάσεων» τοΰ παρελθόντος, δεν έπεζήτει να 
έπισημάνη μόνον τήν μή θετικήν συμβολήν τών διηγήσεων αυτών εις τήν όρθήν 

7 
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παιδείαν των πολιτών και εις τήν εύνομίαν, τήν όμόνοιαν και τήν είρήνην των 
πόλεων. 'Απέβλεπε, περισσότερον ίσως, εις το να άποφεύγωνται αί άρνητικαί 
επιπτώσεις των διηγήσεων αυτών εις το παρόν και το μέλλον. Έπίστευε δηλαδή ό 
φιλόσοφος δτι αί διηγήσεις τών διαφόρων πολιτικών και κοινωνικών ερίδων και 
συγκρούσεων του παρελθόντος, τών οποίων κύρια γνωρίσματα35 ήσαν οί 
παραλογισμοί, αί βιαιότητες, ή αδικία, ή διχόνοια, ή αφροσύνη, ή ανομία και το 
«λαοφθόρον»3(>, δυνατόν να δίδουν κακά παραδείγματα εις τους πολίτας37, να 
ανακινούν τα πάθη, να οδηγούν είς επανάληψιν αυτών και να διαταράσσουν τήν 
άναγκαίαν δια τήν πρόοδον τής πόλεως «εύνομίαν», είρήνην και όμόνοιαν. Δια 
τούτο δυνάμεθα να δεχθώμεν ότι ισχύει και δια τάς διηγήσεις τών «σφεδανών 
στάσεων» ή παρατήρησις τοΰ Defradas38 περί τών διηγήσεων τών «μαχών» 
μεταξύ Τιτάνων, Γιγάντων και Κενταύρων ότι είναι «δυνητικώς κακαί», οχι όμως 
«δια το ψεύδος αυτών», όπως προκειμένου περί τών «μαχών», άλλα εϊτε δια τήν 
πιθανότητα άνακινήσεως τών παθών και επαναλήψεως αναλόγων γεγονότων, είτε 
δια τήν πιθανότητα μή ορθής πολιτικής Παιδείας. 

Δια τών θέσεων του αυτών ό Ξενοφάνης εξέφρασε, νομίζομεν, ώλοκλήρωσε 
και έστήριξε τήν ορθολογική ν και σώφρονα τάσιν τοΰ κοινωνικού και πολιτικού 
βίου τής εποχής εκείνης να απομακρύνεται από ανωμάλους καταστάσεις και να 
έπιζητή 'εν παρόν και 'εν μέλλον είρηνικόν και εύνομούμενον. Τήν τάσιν αυτήν 
μαρτυρούν τα έξης στοιχεία: Τό πρώτον είναι ή «κοινή» άπό όλας τάς κοινωνικάς 
ομάδας τών πόλεων επιλογή προσώπων, τα όποια διεκρίνοντο δια τάς ικανότητας 
και κυρίως δια τήν σύνεσιν και μετριοπάθειάν των, και ή άνάθεσις είς αυτά τής 
ευθύνης τής δια τοΰ καταλλήλου νομοθετικού έργου διευθετήσεως τών διαφορών 
μεταξύ τών πολιτών και τών κοινωνικών ομάδων, τής αποκαταστάσεως τών 
αδικιών και τής αποφυγής έκτοτε αυτών και ούτω τής αποκαταστάσεως τής 
ειρήνης και τής ομονοίας και τής καθιερώσεως τής «ευνομίας». Τήν άποστολήν 
αυτήν τών προσώπων αυτών είς τα όποια εδόθησαν διάφοροι χαρακτηρισμοί, 
όπως αίσυμνήται, νομοθέται κλπ. σαφώς δεικνύει τό έργον τοΰ Σόλωνος τοΰ 
Αθηναίου, δια τό οποίον έχαρακτηρίσθη ως «διαλλακτής»39, «συμφιλιωτής»40. 
Τό δεύτερον στοιχεΐον είναι τό γεγονός ότι ήγνοήθησαν και έλησμονήθησαν 
ποιήματα προηγουμένων ποιητών, τα όποια άνεφέροντο είς «στάσεις», όπως τα 
«στασιωτικά» τοΰ 'Αλκαίου41. Και τό τρίτον τέλος στοιχεΐον είναι τό γεγονός ότι 
όλοι σχεδόν οί ποιηταί και οί φιλόσοφοι τονίζουν τήν ανάγκην «ευνομίας», 
«ομονοίας» και «δικαιοσύνης» δια τον κοινωνικόν και πολιτικόν βίον42. 

Γενικώς, όπως φαίνεται άπό τα σωζόμενα αποσπάσματα και τάς αρχαίας 
μαρτυρίας, ό Ξενοφάνης δια τής διαφωτιστικής κριτικής του φιλοσοφίας ήθελε να 
στρέψη τήν προσοχήν τών ανθρώπων προς τό μέλλον, να θέσπιση νέον ηθικόν, 
κοινωνικόν και πολιτικόν ήθος, τό όποιον να συνιστά τό «τοΰνεκεν αν έν εύνομίη 
πόλις εϊη»4ί και θα συντελή αναμφισβητήτως είς τό «πιαίνειν μοχους πόλεως»44. 
Προς τοΰτο και δια τών στίχων Β1, 21-23 αποτρέπει τους πολίτας να ασχολούνται 
με τάς διηγήσεις τόσον τών φανταστικών γεγονότων, δπως ήσαν αί «μάχαι» 
μεταξύ τών Τιτάνων, τών Γιγάντων και τών Κενταύρων, όσον και τών γεγονότων 
τοΰ ανωμάλου κοινωνικοΰ και πολιτικού βίου, όπως ήσαν αί «σφεδαναί στάσεις», 
οί καταστρεπτικοί δηλαδή εμφύλιοι πόλεμοι και αί παντός είδους συγκρούσεις 
και έριδες. ΕΙχεν ϊσως κατανοήσει προ τοΰ Πλάτωνος45 οτι δια τήν ϋπαρξιν 
ευνομίας, ομονοίας, ειρήνης καί προόδου εις τήν πόλιν είναι πρώτιστα αναγκαία 
ή «ευνομία έν ταϊς ψυχαϊς» καί προσεπάθησε να «παρασκευάση» αυτήν. Τοιου
τοτρόπως ανεδείχθη ό πρώτος φιλόσοφος, ό όποιος έδίδαξε τήν λήθην, τήν 
ύπέρβασιν τών άνορθολόγων στοιχείων τοΰ παρελθόντος, τών οποίων ή άνά-
μνησις καί ή διήγησις ήδύναντο να είναι αρνητικοί παράγοντες δια τήν 
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διαμόρφωσιν του νέου κοινωνικού και πολιτικού ήθους, το όποιον ήτο πλέον 
άναγκαΐον δια τα νέα δεδομένα της πόλεως και τό όποιον έπρεπε να στηρίζεται εις 
τον ορθόν λόγον, την σοφίαν, τήν σωφροσύνην, την δικαιοσύνην, την πειθώ. 

Ή θέσις αύτη του Ξενοφάνους ανευρίσκεται, νομίζομεν, εις ολας τάς περί 
«αμνηστίας» νομικας διατάξεις των μεταγενεστέρων εποχών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Ι. "Η αναφορά εις τα αποσπάσματα τοϋ Ξενοφάνους, καθώς και των άλλων προσωκρα
τικών, γίνεται εις τήν έκδοσιν: Η. Diels - W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, 
Dublin/Zürich, 1966'2. 

2. Βλ. G. Glotz, Ή 'Ελληνική «Πόλις», μετάφρ. Α. Σακελλαρίου, 'Αθήνα, 1978, σ. 28 κ.ε. 
J-P. Vernant, "Η καταγωγή τής 'Ελληνικής σκέψης, μετάφρ. Στ. Στανίτσα, 'Αθήνα, 1966,σ. 39. 

3. Βλ. G. Glotz, ένθ' άν., σ. 110 κ.έ. J.P. Vernant, ένθ' άν., σ. 50 κ.έ. W. Jaeger, Παιδεία, 
μετ. Γ. Βερροίου, 'Αθήναι, 1968, Τ. Α', σ. 134 κ.έ. Β. Κύρκου, 'Αρχαίος 'Ελλ. Διαφωτισμός 
και Σοφιστική, 'Ιωάννινα, 1986, σ. 9 κ.έ. 

4. Βλ. W. Jaeger, Ενθ' άν., σ. 187 κ.έ. Β. Snell, Ή ανακάλυψη τοϋ πνεύματος, μετ. Δ. ' Ι
ακώβ, 'Αθήνα, 1981 Κεφ. Δ', Θ' καί ΙΔ'. 

5. Χ. Θεοδωρίδη, Εισαγωγή στή Φιλοσοφία, 'Αθήνα, 19552, σ. 26. 
6. W. Jaeger, ενθ' άν., σ. 111. 
7. Άριστ. Πολιτ. 1275α 23. 
8. Πλουτ. Σόλων 20, Διογ. Ααερτ. Ι, 55. 
9. Θουκυδ. Β 40. Βλ. καί Δημοκρ. Β 253. 
10. J. P. Vernant, ενθ' άν., σ. 39. 
11. W. Jaeger, ένθ' άν., σ. 113. 
12. G. Glotz, ένθ' άν., σ. 11. 
13. 'Ενδεικτικώς βλ. Ήσιόδ. Θεογ. στ. 226 κ.έ., "Εργα καί Ήμέραι στ. 202 κ.έ., Θεόγν. 

στ. 39-42, 51-52, 780-781. Σόλων, άπόσπ. 4W. Ήρόδ. Α65. Πρβ. Τ.Α. Sinclair, Ίστορ. τής 'Ελλ. 
Πολ. σκέψεως, 'Αθήναι, 1969, σ. 28 κ.έ. W. Jaeger, ένθ' άν., σ. 134 κ.έ. 

14. J. P. Vernant, Μϋθος καί Σκέψη στην 'Αρχαία 'Ελλάδα, μετ. Στ. Γεωργούδη, 
Θεσσαλονίκη, σ. 354. 

15. Βλ. Τ. Α. Sinclair, ένθ' άν., σ. 2 κ.έ. Umb. Cerroni, Ή πολιτική σκέψη, μετ. Μ. Λυ-
κούδη, 'Αθήναι, 1972, σ. 23 κ.έ. 

16 . Τ. Α. Sinclair, ένθ' άν., σ. 2. 
17. Τ. Α. Sinclair, ένθ' άν., σ. Ι. 
18. Ξενοφ. Β 2, 22 καί Β2, 19. Βλ. καί Α. Γ. Μάρκου, ' Η ιδέα τής προόδου στον Ξενοφάνη, 

Διδ. διατρ., Πάτρα, 1983, σ. 222 κ.έ. 
19. Βλ. Α.. Γ. Μάρκου, ένθ' άν., σ. 139 κ.έ. D. Babut, Xénophane critique des poètes, 

L'Antiquité classique XLII (1974) 83 κ.έ. Β. Κύρκου, ένθ' άν., σ. 29 κ.έ. 
20. Περί τών σχετικών συζητήσεων βλ. C. Μ. Bowra, Xenophanes, Fragment I, Classical 

Philology XXIII (1938) 363. D. Babut, ένθ' άν., σ. 99. U. V. Wilamovitz-Moellendorff, Lese
früchte, Hermes, 61 (1926) 279. M. Marcovich, Xenophanes on drinking-Parties and Olympic 
Games, Illin. Clas. Stud. 3(1978) 12. H. Herter Das Symposion des Xenophanes, Wien. Stud. 69 
(1956) 46 κ.έ. M. Eisenstadt, Xenophanes' Proposed Reform of Greek Religion, Hermes 102 (1974) 
144 κ.έ. Α. Σκιάδα, 'Αρχαϊκός Λυρισμός, 'Αθήνα, 1979, τ. Α', σ. 196. Α. Γ. Μάρκου, ένθ' άν., 
σ. 205 κ.έ. 

21. Ξενοφ. Β1, 11. 
22. Βλ. Κ. Ziegler, Ξενοφάνης ό Κολοφώνιος, ένας επαναστάτης τοϋ πνεύματος, Έπιστ. 

/Επετ. Φιλ. Σχ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης 9 (1965) 131. J. Defradas, Le banquet de Xénophane, Rev. 
des Êtud. Grecques, LXV (1952) 357. 

23. Πλάτ. Γοργ. 497e. 
24. Βλ. Α. Γ. Μάρκου, Παρατηρήσεις πάνω στο στίχο Β1, 24 τοϋ Ξενοφάνη, Έλλην. 

Φιλοσ. Έπιθεώρ. 2 (1985) 283-294. 



100 

25. Βλ. Α. Γ. Μάρκου, Ή 'Ιδέα της προόδου στον Ξενοφάνη, Ινθ' άν., σ. 222 κ.έ. 
26. C. Μ. Bowra, ενθ* άν., σ. 363. Πρβ. και J. Defradas, ενθ' άν., σ. 359. 
27. Α. Σκιάδα, ενθ' άν., σ. 196. 
28. C. M. Bowra, ενθ' άν., σ. 363. 
29. J. Defradas, ενθ' άν., σ. 360. 
30. Βλ. και C. M. Bowra, ενθ' άν., σ. 363. J. Defradas, Ev6" άν., σ 359-60. D. Babut, ενθ' 

άν., σ. 100. 
31. Βλ. Βακχυλ. 10, 49-50, Δημοκρ. Β252, Σοφοκλ. Άντ. στ. 661-2, και δια το άντίθετον 

«αχρείος», Θουκυδ. Β40, Ήροδ. Γ. 81. 
32. J. Defradas, ενθ' άν., σ. 360. Πρβ. και C. M. Bowra, ένθ* άν. σ. 363. 
33. D. Babut, ενθ' άν., σ. 100. 
34. Βλ. Ν. Marinone, Lessico di Senofane, Roma, 1967, σ. 66. 
35. Βλ. Ήσιοδ. Θεογ. στ. 226-231. Σόλων. άπ. 4W. D. Babut, ëvO" άν., σ. 102. U. 

Wilamovitz, ενθ' άν., σ. 279. 
36. Θεογν. στ. 781. 
37. Βλ. D. Babut, &νθ' άν., σ. 103. Η. Herter, ενθ' άν., σ. 46. 
38. J. Defradas, ενθ' άν., σ. 362. 
39. Άριστοτ. Άθην. Πολ. 5. 
40. Β. Κραντς, Ιστορία της 'Αρχαίας Έλλ. Λογοτεχνίας, μετ. Θρ. Σταύρου, "Αθήναι, 

1953, σ. 57. Πρβ. και W. Jaeger, Ινθ' άν., σ. 177. 
41. Βλ. Α. Σκιάδα, 'Αρχαϊκός Λυρισμός, 'Αθήνα, 1981, τ. Β' σ. 230. 
42. Βλ. Ήσιοδ. Θεογ. στ. 226-231 και 902-3. Τυρτ. άπ. 1-4W. Σόλων. άπ. 4W. Ξενοφ. Β2, 

Ίαμβ. Προτρ., Έκδ. Pistelli, σ. 101 κ.έ. Πινδ. Όλ. ΙΓ' 6-11. 
43. Ξενοφ. Β2, 19. 
44. Ξενοφ. Β2, 22. 
45. Πλάτ. Νομ. 960d. 

RÉSUMÉ 

L'oubli des "séditions" sociales comme vertu politique selon Xénophane 

Avec ce travail nous nous rapportons généralement aux vers Bl , 21-23 de 
Xénophane, mais surtout à la phrase «οΰτι διέπων... στάσιας σφεδανάς», «ne pas 
conter des séditions violentes». A notre avis Xénophane avec la phrase "ne pas 
conter des séditions violentes" se rapporte généralement aux discordes intestines et 
aux guerres civiles, durant la conformation de la Cité-État et il exhorte les citoyens 
qu'ils ne content pas ces faits, mais qu'ils les oublient, parce que «τοισ* ουδέν χρη-
στον ίίνεστι», à ces, c'est à dire, il n'y a rien d'honnête, utile, parce que tous ces ne 
sont pas bons pour l'éducation des citoyens. Ainsi Xénophane enseigne une nouvelle 
vertu politique: L'oubli des discordes intestines et des guerres civiles du passé. 
Cette thèse du philosophe est d'accord avec son effort d'enseigner une morale 
nouvelle sociale et politique confirmant à la sagesse, prudence, justice, persuasion et 
droite raison. Enfin, cette thèse de Xénophane se trouve à la legislation d'amnistie 
des époques postérieures. 


