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[ΠΛΑΤΩΝΟΣ] 

ΑΝΤΕΡΑΣΤΑΙ 

[ή περί φιλοσοφίας· ηθικός.'} 

132a Ι. Εις Διοννσίον τον γραμματιστον ειαήλθον, και 

είδον αυτόθι των τε νέων τους επιεικέστατους δοκονντας 

είναι τήν Ιδέαν και πατέρων ευδόκιμων, και τούτων^ εραστάς. 

Έτνγχανέτων ουν Ονο των μειρακίων ερίζοντε, περί ότου 

δέ, ού σφόδρα κατήκονον εφαινέσθην μέντοι η περί Άνα-

ξαγόρου ή περί Οίνοπίδου έρίζειν. Κύκλους γονν γράφοντες 

b ΐφαινέσθην και εγκλίσεις τινας εμιμοϋντο τοϊν χεροϊν 

έπιμλίνοντε και μάλ' έσπουδακότε. Καγώ—κσθημην γαρ 

παρά τον έραστήν τον ετέρου αντοϊν—κινήσας ονν αυτόν 

τφ άγκώνι ήρόμην, δ τί ποθ' ούτως έσπουδακότε τώ μει-

ρακίω είτην, και εϊπον, "Ήπου μέγα τι καί καλόν εστί, 

περί δτρν τοσαύτην σπονδήν πεποιημένω έστόν ; Ό Ô' 

είπε' Ποίον, εφη, μέγα και καλόν ; }Αδολεσχοϋσι μεν ούν 

ούτοι περί τών μετεώρων και φλυαροϋσι φιλοσοφοΰντες. 

e Καί εγώ θανμάσας αύτοϋ τήν απόκρισιν εϊπον' ΎΩ νεανία, 

αίσχρον δοκεϊ σοι είναι τα φιλοσοφείν ; *Η τί ούτως χαλε-

πώς λέγεις ; Και 6 έτερος — πλησίον γαρ καθήμενος ετνγ-

χανεν αντοϋ, άντεραστής ων—άκουσας εμον τε ερομένον 

κάκείνου άποκρινομένον, Ού προς σον γε, εφη, ώ Σώκρατες, 

ποιείς το καί άνερέσβαι τούτον, ει αίσχρόν ηγείται φιλο-

σοφίαν είναι. *Η ούκ οισθα τούτον δτι τρσχηλιζόμενος 

καί έμπιπλ.άμενος και καθεύδων πάντα τον ßtov διατετέ-

λεκεν ; "Ωστε συ τί αυτόν φαν άποκρινεισθαι αλλ' -η δτι 

d αίσχρόν έαχι φ^σοφία ; "Ήν δε ούτος μεν τοϊν ερασταϊν 

περί μορσικης διατετριφώς, ό δ' Ετερος, δν ελοιδόρει, περί 

γνμναστικήν. Καίμοιεδοξε χρήναι τον μεν Ετερον άφιέναι, 

τον Ερωτώμενον, ότι ονδ7 αυτός προσεποιειτο περί λόγοίν 

[ Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ ] 

ΑΝΤΕΡΑΣΤΑΙ 

(ή περί. φιλοσοφία;1 διάλογος ηθικός ) 

1. Καθώς εμπήκα κάποτε στο σχολείο τοϋ Αιονυσίου, 132a 
εϊδα έκεΐ κάτι νεαρούς, πολύ κάλο κάμω μένους καί άπο πα
τέρας αξιόλογους* κοντά στους νεαρούς ήσαν καί οί έρασταί 
των. "Ετυχε λοιπόν να φιλονεικοϋν Suo νεαροί, γιατί Ομως 
έφιλονεικοϋσαν, δέν ήκουα καλά- έφαίνοντο όμως ort έσυζη-
τοϋσαν ή για τον 'Αναξαγόρα ή γιά τον Οίνοπίδη- γιατί έγρα
φαν κάτι κύκλους καί έμιμοΰντο κάτι εγκλίσεις, γέρνοντες b 
τά χέρια, μέ μεγάλην ζέσιν, Καί εγώ—γιατί έκάθησα κοντά 
στον έραστήν τοϋ ενός άπ' αυτούς—ròv έσκούντησα μέ τύν 
αγκώνα και τον ερώτησα για τί πράγμα συζητούν αυτοί με 
τόσην όρμήν, καί τοΰ εϊπα: Βέβαια θα εΣναι κάτι σπουδαίο 
και καλό πράγμα αυτά δια το οποίαν αυτοί συζητούν με τόσην 
οιάθεσίν. Καί αυτός μοΰ είπε: Καλέ τί σπουδαίο καί κάλο 
μοΰ λες ; Αυτοί άεροκοπανουν για τα ουράνια πράγματα 
καί λένε φιλοσοφικές φλυαρίες. Καί εγώ άπορήσας πολύ για e 
τα λόγια του, του είπα: Νεαρέ μου, είναι έντροπή, νομίζεις, 
-να φιλοσοφώ κανείς ; γιατί μιλάς Ϊτσί άσχημα; Καί ό άλλος 
άνθρωπος—πού έκάθητο κοντά καί αυτός, γιατί ήτο άντερα-
στής τοϋ άλλου—άφοΰ ήκουσε τα λόγια μας, είπε: Δεν έπρεπε 
να καταδεχθης, Σωκράτη, ούτε καν να ερώτησης αυτά έδώ, το 
ύποκείμενον, άν νομίζηοτι ή φιλοσαφίαεΐναι αισχρό πράγμα. 
Μήπως δέν ξέρεις δτι αυτός έπέρασε δλη του τη ζωή με το 
•νά βγάζη το σβέρκο του στη γυμναστική, μέ το να τρώη καί νά 
κοιμάται ; Τί άλλο έφανταζόσουνα δτι θα σου άπεκρίνετο 
παρά δτι ή φιλοσοφία είναι σιχαμένο πράγμα; Αυτός δε πού d 
τά έλεγε αυτά ειχεν ενδιατρίψει πολύ εις την μουσικήν, ενώ 
εκείνος τον οποίον κατηγορούσε, εϊχε ενδιατρίψει πολύ εις 
τήν γυμναστικήν. Ένόμισα λοιπόν δτι έπρεπε νά αφήσω κατά 
μέρος αύτον πού ερωτούσα εως τώρα., άφοϋ ούτε δ ίδιος έλεγε 



62 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Εμπειρος είναι άλλα περί Εργων, τον δε σοφώτερον προσ-

ποιονμενον εϊναι διερωτήσαι, ίνα και ει τι δυναίμην παρ* 

αυτοί ώφεληθείην. Εϊπον ούν δτι Είζ κοινόν μεν το ερώτημα 

ήρόμην ει δε συ οϊει τούδε κάλλιον άποκρινεϊσθαι, σε ερωτώ 

το αυτό όπερ καί τούτον, εϊ δοκεϊ σοι το φιλοσοφείν καλόν 

είναι ή ον. 

133a II. Σχεδόν ούν ταύτα λεγόντων ημών έπακούσαντε 

τώ μειρακίω εσιγησάτην, καί αύτώ πανσαμένω της Εριδος 

ημών άκροαταί έγενέσθην. Καί δ τι μεν οί Ερασταί Επαθαν, 

ουκ οϊδα, αυτός δ' ούν εξεπλάγην αεί γάρ ποτέ υπό των νέων 

τε καί καλών εκπλήττομαι. Έδόκει μέντοι μοι και ό Ετερος 

ούχ ήττον εμον άγωνιαν ού μην αλλ' άπεκρίνατό γέ μοι 

καί μάλα φιλοτίμως. 'Οπότε γάρ τοι, εφη, ώ Σώκρατες, 

το φιλοσοφείν αίσχρόν ήγησαίμην εϊναι, ούδ' αν ανθρωπον 

h νομίσαιμι εμαντόν εϊναι, ούδ' άλλον τον ούτω διακείμενον, 

ενόεικνύμενος είς τον άντεραστήν, καί λέγων μεγάλη τ # 

φωνή, tv' αυτού κατακούοι τα παιδικά. Καί Εγώ εϊπον, 

Καλόν άρα δοκεϊ σοι τα φιλοσοφείν ; Πάνυ μεν ούν, Εφη. 

Τί ούν, Εγώ Εφην ή δοκεϊ σοι οϊόν τε εϊναι είδέναι πράγμα 

ότιοΰν εϊτε καλόν εϊτε αίσχρόν Εστίν, δ μη είδείη τις τήν 

αρχήν ö τι εστίν ; Ούκ Εφη. Οϊσθ' άρα, ήν δ' εγώ, ό τι Εστί 

C το φιλοσοφείν ; Πάνυ γε, Εφη. Τί ούν εστίν ; εφη% Εγώ. 

Τί δ' άλλο γε, ή κατά τό Σόλωνος ; Σόλων γάρ πον εϊπε 

γηράσκω δ' αιεί πολλά διδασκόμενος-

καί εμοί δοκεϊ ούτως αεί χρήναι εν γέ τι μανθάνειν τον 

μέλλοντα φιλοσοφήσειν, καί νεώτερον όντα καί πρεσβύτερον, 

ΐν' ώς πλείστα εν τώ βίφ μάθη. Καί μοι τό μεν πρώτον 

εδοξε τι είπεϊν, Επειτα πως εννοήσας ήρόμην αυτόν, ει τήν 

à φιλοσοφίαν πολνμαθίαν ήγοϊτο εϊναι. Κάκεϊνος, Πάνυ, εφη. 

Ήγεϊ δε δή καλόν εϊναι μόνον τήν φιλοσοφίαν ή και αγαθόν; 

ήν δ' εγώ. Και αγαθόν, Εφη, πάνυ. Πότερον ούν εν φιλο

σοφία τι τούτο Ιδιον ενοράς, ή καί Εν τοις άλλοις ούτω σοι 

δοκεϊ εγ^ειν ; Οίον φιλογυμναοτ'ιαν ον μόνον ήγεϊ καλόν 

είναι, άλλα καί αγαθόν ; ή ού ; Ό δε καί μάλα είρωνικώς 
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οτι ςερει τίποτε γιά θεωρίες, παρά μόνον γιά πράξεις, να ερω
τήσω δέ με προσοχήν εκείνον πού έκανε πώς εϊναι σοφώτερος, 
για να μπορέσω νά ωφεληθώ τίποτε άπο αυτόν. Άπεκρίθην 
λοιπόν οτι εγώ τήν έρώ-ιησιν τήν άπηύθηνα καί εις τους δύο 
άπο κοινού- άν δμως σύ, τοϋ είπα, νομίζεις δτι θα άποκρι-
θης καλύτερα άπο αυτόν, σε ερωτώ καί σέ τήν ΐδια ερώτηση, 
άν νομίζης δηλ. δτι το νά φιλοσοφη κανείς είναι καλό πράγ
μα η j&s. 

2, Καθ' ήν σχεδόν στιγμήν ήμεΐς έλέγαμε αυτά τά πράγ- 133a 
ματα, οί δυο νεαροί έσιώπησαν καί άφοϋ έπαυσαν τήν μετα
ξύ των φιλονεικίαν έγιναν άκροαταί μας· καί τί μέν έπαθον 
οι ερασταί των, δέν ξέρω, εγώ δμως έγινα άνω κάτω - γιατί 
έτσι γίνομαι πάντα άπο τά ώραΐα παιδιά. Μου έφάνη δμως 
δτι καί ό άλλος είχε τήν ϊδιαν άγωνίαν, οπωσδήποτε δμως 
μοΰάπεκρίθη μέ πεποίθησιν: Τήν στιγμή πούθάένόμιζα,Σω-
κράτη, αίσχρόν πράγμα τήν φιλοσοφίαν, ούτε καν ανθρωπον 
δέν θα ένόμιζα τον εαυτόν μου, ή οποιονδήποτε άλλον πού h 
θα είχε τις ϊδιες αντιλήψεις. Αυτά είπε έπιδεικτικώς ενώ
πιον τοϋ άντεραστοΰ του, λαλών μεγαλοφώνως γιά νά τον 
άκούη ό ερωμένος του.Καί εγώ του είπα: 'Ωραίο λοιπόν πράγ
μα σοϋ φαίνεται ή φιλοσοφία ; Πάρα πολύ, μοϋ είπε. Μά 
πώς,τοΰ λέω, εϊναι δυνατόν νάξέρη κανείς οτιδήποτε πράγ
μα άν εϊναι καλό ή κακό, χωρίς νά ξέρη κατ' αρχήν τί είναι 
αυτό τό πράγμα} Ναί βέβαια, εΐπεν. "Αρα λοιπόν ξέρεις, τοϋ 
?έω εγώ, τί εϊναι φιλοσοφία ; Βεβαιότατα, εΐπεν. Λοιπόν, τί C-
εΐναι; τοϋ λέω. Τί άλλο βέβαια εϊναι παρά δπως εϊπε καί 
Ó Σόλων; Ό Σόλων, ώς γνωστόν, εϊπε κάπου: «"Οσο περισ
σότερο προχωρεί ή ηλικία μου, τόσο περισσότερο μαθαίνω»' 
έτσι καί έγώ φρονώ οτι εκείνος πού θέλει νά γίνη φιλόσοφος 
εις ένα σημειον πρέπει νά έντείνη τάς προσπαθείας του, καί 
δταν εϊναι νέος καί δταν γεράση, δηλ. νά μάθη στη ζωή του 
δσον το δυνατόν περισσότερα. Και έγώ στην αρχή ένόμισα 
δτι κάτι λέει αυτός, έπειτα δμως σκεφθείς κάπως τον ήρώ-
τησα,άννομίζη δτι φιλοσοφία έχει νά πη πολυμάθεια.—Βέ- d 
βαια, μοϋ αποκρίνεται αυτός.—Μόνον ώραιο πράγμα νομίζεις 
τήν φιλοσοφίαν ή καί αγαθόν ; τοϋ λέω.—Καί αγαθόν πολύ, 
λέει αυτός.—Αυτήν τήν ιδιότητα τήν βλέπεις μόνον είς τήν 
φιλοσοφίαν ή και εις άλλα πράγματα; Λ.χ. τήν άγάπην προς 
τήν γυμναστικήν, τήν θεωρείς ωραίο πράγμα ή καί αγαθόν; 
ναί ή δχι ; Καί αυτός μέ πολλήν είρωνείαν μοϋ λέει: Ώ ς προς 
τοΰτον εδώ τύν άντεραστήν μου, τον γυμναστήν, άποκρίνο-
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Εφη Ovo- προς μεν τάνδε μοι ειρήσθω, δτι ουδέτερα- προς 

Ôè σέ, ώ Σώκοατες, ομολογώ καί καλόν εϊναι καί αγαθόν 

e ηγούμαι γάρ όρθώ;. Ήρώτησα ούν Εγώ, ΤΑρ* ούν καί εν 

τοις γνμνασίοις τήν πολνπονίαν φιλογυμναστίαν ήγεϊ εϊναι; 

Κακεΐνος Εφη, Πάνυ γε, ώσπερ γε και εν τω φιλοσοφείν τήν 

πολνμαθία" φιλοσοφίαν ηγούμαι εϊναι. Κάγώ εϊπον, Ήγεϊ 

δέ Οή τους φιλογυμναστοϋντας άλλου του επιθυμεϊν ή τού

του, δ τι ποιήσει αυτούς εύ Εχενν τό σώμα : Τούτου, Εφη. 
ΎΗ ούν οί πολλοί πόνοι το σώμα, ήν δ' Εγώ, ποιονσιν εν 

13&& Εχειν ; Πώς γάρ αν, Εφη, από γε ολίγων πόνων τό σώμα 

τις εύ εχοι ; Καί μοι Εδοξεν ήδη Ενταύθα κινητέος είναι ό 

φιλογυμναστής, ίνα μοι βοηθήση δια τήν Εμπειρίαν τής 

γυμναστικής' καπειτα ήρόμην αυτόν, Συ Ôè δή τί σιγά; 

ήμϊν, ώ λώστ'ε, τούτον ταΰτα λέγοντος; ή καί σοίδοκοϋσιν 

οί άνθρωποι εν τα σώματα εχειν από των πολλών πόνων, 

ή άπο τών μετρίων ; 'Εγώ μέν, ώ Σώκρατες, εφη. ωμην 

τΟ λεγόμενον δή τούτο καν ύν γνώναι, δτι οι μέτριοι πόνοι 

b εύ ποιονσιν εχειν τα σώ/ίατα, πόθεν δή ουχί άνδρα γε 

αγρνπνόν τε καί άσιτον καί άτριβή τον τράχηλ,ον Εχοντα 

καί λεπτόν υπό μερίμνων ; Καί aòtov ταύτα είπόντος ήσθη 

τά μειράκια καί επεγέλασεν, ό Ô' Ετερος ήρνθρίασε. Καί 

Εγώ εϊπον, Τί ρύν ; Σύ ήδη ξνγχωρεϊς μήτε πολλούς μήτε 

ολίγους πόνους εύ ποιειν εχειν τα σώματα τους άνθρο'ίπους 

άλλα τους μετρίους ; ή διαμάχει δυοϊν δντοιν νών περί τον 

C λόγου ; Κάκεϊνος, Προς μεν τούτον, εφη, καν πάνυ ήδέοίς 

διαγωνισαίμην, καί εύ οϊδ' οτι ικανός αν γενοίμην βοηθή-

σαι τη υποθέσει, ήν ύπεθέμην, καί ει ταύτης Ετι φανλοτέραν 

νπεθέμην ουδέν γάρ εστί' προς μέντοι σε ουδέν δέομαι 

παρά δόξαν φιλονεικεϊν, αλλ' ομολογώ μή τά πολλά ά).λά 

τα μέτρια γυμνάσια τήν εύεξίαν εμποιεϊν τοϊς άνθρώποις. 

Τί δε τα αιτία ; τά μέτρια ή τα πολλά ; εφην εγώ. Καί τα 

σιτία ώμολόγει. "Ετι δε κάγώ προσηνάγκαζον αυτόν όμο~ 
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μαι δτι αυτί» τό πράγμα οΰτεώραΐον τό θεωρώ οΰτε αγαθόν* 
προς σέ δμως, Σωκράτη, άποκρινόμενος παραδέχομαι δτι 
εϊναι καί ώραΐονκαί αγαθόν καί νομίζω δτι ή άντίληψίς μου 
αυτή εϊναιόρθή.Τότεήρώτησα εγώ:*Αρα λοιπόν καί εις τά γυ- e 
μναστήρια νομίζεις δτΐτό νά πολυκουράζεται κανείς εϊναι α
γάπη προς τήν γυμναστικήν ; Καί'εκείνος εϊπε: Ναί βέβαια, 
έτσι φρονώ, ακριβώς δπως καί είς τήν φιλοσοφίαν τήν οποίαν 
νομίζω τήν αυτήν προς τήν πολυμάθειαν. Καί έγώ του εϊπον: 
Νομίζεις λοιπόν δτι οί φίλοι της γυμναστικής έπιθυμοΰν άλλο 
τι πράγμα ή έκεϊνο πού θά τους κάμη νά έχουν εύεξίαν του 
σώματος ; Αυτό μόνον έπιθυμοΰν, εϊπε. 'Αλήθεια λοιπόν οί 
-πολλοί κόποι φέρουν εύεξίαν στό σώμα ; εϊπα έγώ. Μα βέβαια, 134a 
διότι πώς θά ήτο δυνατόν μέ ολίγους κόπους νά έχη 
«ύεξίαν τό σώμα ; Έ δ ώ μοΰ έφάνη καλόν νά θέσω είς κίνησιν 
τόν φίλον της γυμναστικής γιά νά μέ βοηθήση σαν έμπειρος 
της γυμναστικής πού ήτο. Τόν ήρώτησα λοιπόν: Τι μοΰ σιω
πάς εσύ, καλέ, ενώ αυτός λέγει τέτοια πράγματα ; ή μήπως 
καί σύ φρονείς δτι ή ευεξία τών σωμάτων τών ανθρώπων 
οφείλεται είς τους πολλούς κόπους καί οχι είς τους μετά μέ
τρου καταβαλλομένους ;' Έ γ ώ μέν, Σωκράτη, είπε, ένό-
μιζα δπως λέγει ή παροιμία δτι καί ένα γουρούνι θά τό ήξερε 
•δτι οί μετά μέτρου κόποι φέρουν εύεξίαν του σώματος καί b 
άπόδειξις αυτός εδώ ό κακομοίρης πού. περνά ξαγρυπνισμέ-
νος, νηστικός, κοκκαλιάρης άπο τές πολλές σκέψεις, μονο
κόμματος. Καί μ' αυτά τά λόγια του εύχαριστήθησαν τά παι
διά καί έγέλασαν γ ^ αυτά, ενώ ο άλλος έντροπιάσθηκε καί 
έκοκκίνισε. Καί έγώ εϊπα : Λοιπόν ; τί θά γίνη τώρα ; Συμ
φωνείς καί σύ δτι οΟτε οί πολλοί οΰτε οί λίγοι κόποι φέρνουν 
«ίς τους ανθρώπους εύεξίαν τοϋ σώματος, παρά μόνον οί μετά 
μέτρου ; ή θά πολεμήσης καί μέ τους δυό μας περί τοΰ ζητή
ματος τούτου ; Καί εκείνος: Μέ τούτον εδώ, εϊπε, θά τά έβαζα C 
-πολύ ευχαρίστως μαζί του καί έχω τήν πεποίθησι δτι θά ή 
μουν άξιος νά επικράτηση ή άποψις, τήν οποίαν υιοθέτησα 
καί άν ακόμη ήτο πολύ περισσότερον σφαλερά· γιατί αυτός 
5έν αξίζει τίποτε.Μέ σένα δπως δέν εϊναι καμμία ανάγκη νά 
φιλονεικώ παρά τάς αντιλήψεις μου, άλλα ομολογώ δτι τήν 
εύεξίαν είς τους ανθρώπους δέν τήν φέρουν αϊ ύπερβολικαί 
γυμναστικαί ασκήσεις άλλ' αί μετά μέτρου γινόμεναι. Καί 
ώς προς τά τρόφιμα, εϊπον έγώ, ποία φέρουν εύεξίαν, ή 
υπερβολική των χρήσις ή ή μετά μέτρου; Καί γιά τά τρό
φιμα παρεδέχθη τοΰτο. ' Ε π ί πλέον δέ έγώ τόν ήν^γκασα νά 
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d λογεΐν καί τάλλα πάντα τά περί τό σώμα ώφελιμώτατα, 

εϊναι μέτρια, αλλά μή τά πολλά μηδέ τά ολίγα' καί μοι 

ώμολόγει τά ,μέτρια. Τί δέ, Εφην, τα περί τήν ιρυχήν : τα 

μέτρια ωφελεί ή τα άμετρα τών προσφερομένων ; Τά μέτρια, 

Εφη. Ούκούν Εν τών προσφερομένων ψυχή εστί καί τά μαθή

ματα ; 'Ωμολόγει. Καί τούτων άρα τά μέτρια ωφελεί, 

άλλ' ού τά πολλά ; Συνέφη. 

e III. Τίνα ούν έρόμενοι αν δικαίως έροίμεθα, όποιοι 

μέτριοι πόνοι καί αιτία προς τό σώμα εστίν ; Ώμολογον-

μεν τρεις δντες, δτι ίατρόν ή παιδοτρίβην. Τίνα δ' αν περί 

σπερμάτων σποράς, όπόσον μέτρων ; Καί τούτον τον 

γεωργόν ώμολογοϋμεν. Τίνα δέ περί μαθημάτων είς ψνχήν 

φυτεύσεως τε καί σποράς ερωτώντες δικαίως αν Εροίμεθα, 

όπόσα καί όποια μέτρια; Τούντενθεν ήδη απορίας μεστοί 

135a ήμεν άπαντες' κάγώ προσπαίζων αυτούς ήρόμην, Βούλεσθε, 

εφην, Επειδή ήμεϊς εν απορία έσμέν, έρώμεθα ταυτί τα 

μειράκια; ή ϊσως αίσχυνόμεθα, ώσπερ Εφη τους μνηστήρας 

"Ομηρος, μή άξιούντων εϊναι τίνα άλλον, δατις έντενεϊ τό 

τόξον ; 'Επειδή αύν*μοι Εδόκουν άθυμεϊν προς τόν λόγον, 

άλλη επειρώμην σκοπεϊν, καί εϊπον, Ποϊα δε μάλιστ' 

άττα τοπάζομεν εϊναι τών μαθημάτων, α* δει τόν φιλοσο-

φονντα μανθάνειν, επειδή ουχί πάντα ούδΕ πολλά ; ' Υπολα-

b ßoiv ού% ό σοφώτερος εϊπεν δτι Κάλλιστα ταύτα' έΐη τών 

μαθημάτων καί προσήκοντα, άφ' ών αν πλείστην δόξαν 

εχοι τις εις φιλοσοφίαν πλείστην δ' άν εχοι δόξαν, ει δοκοίη 

τών τεχνών έμπειρος εϊναι πασών, ει δε μή, ώς πλείστων 

γε καί μάλιστα τών αξιόλογων, μαθών αύιών ταύτα, â 

προσήκει τοις Ελευθέροις μαθεϊν, όσα ξυνέσεως Εχεται, μή 

δσα χειρονργίας. *Αρ' ούν ούτω λέγεις, Εφην Εγώ, ώσπερ 

èv τή τεκτονική ; καί γαρ Εκεί τέκτονα μεν αν πρίαιο πέντε 
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όμολογήση δτι ώς προς δλα τά πράγματα πού έχουν σχέσιν d 
μέ τό σώμα, δέν ωφελεί οΰτε ή υπέρμετρος χρήσις οΰτε ή 
πολύ μικρά, άλλα ή μετά μέτρου γινομένη. "Ομως, εϊπον έγώ, 
τί συμβαίνει μέ τά πράγματα πού έχουν σχέσιν μέ τήν ψυχήν; 
Τί ωφελούν περισσότερον,τά λαμβανόμενα μέ μέτρον ή χωρίς 
μέτρον ; Τά λαμβανόμενα μέ μέτρον, εΤπεν. Καί τά μαθήματα 
λοιπόν, εϊπον έγώ, δέν εϊναι καί αυτά εξ εκείνων άπο τά ό
ποια άντλεϊ ή ψυχή ; Τό παρεδέχθη. Καί άπό αυτά λοιπόν 
ώφελοΰν τά λαμβανόμενα μέ μέτρον καί δχι τά πολλά. Συνε-
φώνησε. 

3. Ποιος λοιπόν θά ήτο αρμόδιος νά τόν έρωτήσωμεν, e 
ποιον εϊναι το μέτρον ώς προς τους γυμναστικούς κόπους καί 
ώς προς τάς τροφάς ; Έσυμφωνήσαμεν καί οί τρεις μας οτι 
αρμόδιος θά ήτο ένας γιατρός ή ένας γυμναστής. Καί ποίον 
θά έρωτούσαμεν γιά τήν σπορά σπόρων, ποιον θά ήτο τό 
μέτρον ; Έσυμφωνήσαμε δτι θά έπρεπε νά έρωτήσωμεν τόν 
γεωργόν. Ποιος δέ θά ήτο αρμόδιος νά τόν· έρωτήσωμεν ώς 
προς τήν φύτευσιν καί σποράν μαθημάτων εις μίαν ψυχήν, 
ποια πρέπει νά σπείρωμεν καί εις τί ποσόν πρέπει νά τά 
σπείρωμεν ; Ά π ό έδώ καί κάτω πλέον δλοι ήμεθα γεμάτοι 
άπό άπορίαν καί εγώ αστειευόμενος τους ήρώτησα: Θέλετε, 135ft 
είπα, άφοΰ ήμεΐς ευρισκόμεθα έν αμηχανία, νά έρωτήσωμεν 
αυτά έδώ τά παιδιά ; ή μήπως έντρεπόμεθα, δπως λέγει ό "Ο
μηρος γιά τους μνηστήρας, πού είχαν τήν άπαίτησιν νά μή 
τεντώση το τόξον κανείς άλλος έκτος άπό αυτούς ; 'Επειδή 
όμως μοΰ έφάνησαν δτι έστενοχωρήθησαν άπο τά λόγια μου, 
έδοκίμασα νά εξετάσω τό πράγμα κατ' άλλον τρόπον, καί 
εϊπον: Ποια εϊ^αι εκείνα τά μαθήματα πού φανιαζόμεθα οτι 
έχει προ πάντων νά μανθάνη Ó φιλόσοφος, άφου δέν πρέπει 
νά μάθη οΰτε ολα τά μαθήματα οΰτε πολλά; Λαβών λοιπόν 
τόν λόγον ό εμπειρότερος εϊπεν: Εκείνα τά μαθήματαθά είναι b 
τά καλύτερα καί τά άρμοδιώτερα, άπό τά όποια θά ήμποροΰσε 
κανείς νά προσδοκά δτι θά έχη τήν δέουσαν προπόνησιν 
γιά την φιλοσοφίαν τήν τοιαύτην δέ προσδοκίαν θά τήν εϊχε 
κανείς είς άνώτατον βαθμόν, έάν ήτο γνώστης "δλων τών 
επιστημών, άν δέ τοϋτο εϊναι αδύνατον, τουλάχιστον 
τών περισσοτέρων και πρό πάντων τών σημαντικωτερων,. 
άφοΰ μάθη κανείς έξ αυτών εκείνα ποϋ ταιριάζει νά ξέρη ένας 
ελεύθερος άνθρωπος, δηλ. δσα χρειάζονται σκέψιν,δχι χειρω-
νακτικήν ασκησιν. Ά ρ α γ ε λοιπόν έτσι εννοείς τό πράγμα, 
εϊπον έγώ, δπως εις την τεκτονικήν τέχνην ; δηλ. έκεΐ μπορείς 
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C ή Εξ μνών άκρον, αρχιτέκτονα δέ ούδ' άν μυρίων δραχμών 

ολίγοι γε μήν καί Εν πασι τοϊς "Ελλησι γίγνοιντο. τΑρα 

μή τοιούτον λέγεις ; Καί δς άκουσας μου ξννεχώρει καί 

αυτός λέγειν τοιούτον. 

IV. Ήρόμην δ' αυτόν, ει ούκ αδύνατον εϊη δύο .μάνας 

τέχνας ούτω μαθεΐν τόν αυτόν, μή δτι πολλάς καί μεγάλας' 

ό δέ, Μή ούτως μου, Εφη, ύπολάβης, ώ Σώκρατες, ώς 

λέγοντος, δτι δεϊ εκάστην τών τεχνών τον φιλοσοφοϋντα 

ά Επίστασθαι ακριβώς, ώσπερ αυτόν τόν τήν τέχνην έχοντα, 

αλλ' ώς εικός άνδρα Ελεύθερον τε και πεπαώευμένον, Επα-

κολουθήσαί τε τοις λεγομένοις υπό τού δημιουργού οϊόν 

τ' εϊναι διαφερόντως τών παρόντων, καί αυτόν ξυμβάλλεσθαι 

γνώμην, ώστε δοκεϊν χαριέστατον εϊναι καί σοφώτατον 

τών αεί παρόντων Εν τοις λεγομένοις τε καί πραττομένοις 

περί τάς τέχνας. Κάγώ, Ετι γάρ αυτού ήμφεγνόουν τόν λόγον 

δ τι Εβούλετο, *Αρ' εννοώ, εφην, οίον λέγεις τόν φιλόαοφον 

e άνδρα ; Δοκεϊς γάρ μοι λέγειν οίον Εν τή αγωνία είσίν οί 

πένταθλοι προς τους δρομέας ή τους παλαιστάς. Καί γαρ 

Εκείνοι τούτων μέν λείπονται κατά τά τούτων άθλα καί 

δεύτεροι είσι προς τούτους, τών Ôè άλλτον αθλητών πρώτοι 

καί νικώσιν αυτούς. Τάχ' αν ίσως τοιούτον τι λέγοις καί τό 

φιλοσοφείν άπεργάζεσθαι τους ΕπιτηΟεύοντας τούτο τό 

Επιτήδευμα' τών μεν πρώτων είς ξύνεσιν περί τάς τέχνας 

136& Ελλείπεσθάϊ, τα δευτερεΐα δ' Εχοντας τών άλλων περιεϊναι, 

καί ούτως γίγνεσθαι περί πάντα ύπακρόν τίνα άνδρα τον 

πεφιλοσοφηκότα· τοιούτον τινά μοι Οοκεΐς Ενδείκνυσθαι. 

Καλώς γέ μοι, Εφη, ώ Σώκρατες, φαίνει ύπολαμβάνειν τά 

περί τοϋ φιλοσόφου, άπεικάσας αυτόν τω πεντάθλψ. "Εστί 

γαρ άτεχνώς τοιούτος οίος μή δουλεύειν μηδενί πράγματι, 

μηδ' είς τήν άκρίβειαν μηδέν διαπεπονηκέναι, ώστε διά τήν 

τοϋ Ενός τούτου επιμέλειαν τών άλλων απάντων άπολε· 

h λεΐφθαι, ώσπερ οί δημιουργοί, άλλα πάντων μετρίως Εφη*-

φθαι. 
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νάάγοράσης κτίστην άριστον μέ κάμποσες χιλιάδες δραχμές, e 
καλλιτέχνην δμως αρχιτέκτονα οΰτε μέ εκατομμύρια δέν 
ευρίσκεις* γιατί πολύ ολίγοι τέτοιοι εΤνε σέ δλη τήν Ελλάδα. 
Μήπως άραγε έτσι εννοείς ; Καί αυτός άφοϋ μέ ήκουσε, 
συνεφώνησε Οτι έτσι εννοεί. 

4. Ήρώτησα δέ αυτόν, μήπως έτσι δέν θά ήτο αδύνατον 
νά μάθη κανείς, Οχι πολλές καί μεγάλες επιστήμες, άλλα 
έστω καί δυο μόνον εξ αύτων. Καί αυτός εϊπε: Μή φαντα-
σθης, Σωκράτη, δτι έγώ φρονώ δτι πρέπει ό φιλόσοφος να 
μάθη τήν κάθε έπιστήμην ακριβώς, Οπως ένας είδικός, άλλα d 
νά τήν μάθη δπως εϊναι λογικόννά τήν μάθη ένας άνθρωπος ε
λεύθερος καί μορφωμένος, ώστε νά δύναται καί νά παρακο-
λουθη λαλουντα τόν είδικόν περισσότερον άπό τους άλλους 
άκροατάς, καί νά συνεισφέρη' καί αυτός τήν γνώμην του, 
ώστε νά νομίζεται αυτός δτι είναι ό π ι ο μ ο ρ φ ω μ έ 
ν ο ς κ α ί σ π ο υ δ α ί ο ς άπό τους εκάστοτε παρόντας, 
καί ώς προς δσα λέγονται καί ώς προς δσα πράττονται εις 
αύτάς τάς τέχνας. Καί εγώ, επειδή εϊχα ακόμη κάποιες 
αμφιβολίες ώς προς τήν ακριβή έννοιαν τών λόγων του, 
"Αραγε, τοϋ λέω, αντιλαμβάνομαι καλά πώς εννοείς 
τόν φιλόσοφον; Νομίζω δτι λές νά λ.χ. όπως εϊναι εις τον e 
άθλητισμόν οί νικηταί τοϋ πεντάθλου ώς προς τόύς δρομείς 
ή τους παλαιστάς. Διότι καί έκεΐ οί πένταθλοι υπολείπονται 
μέν τών δρομέων καί των παλαιστών ώς προς τάς νικάς και 
εϊνκι δεύτεροι άπό αυτούς, άλλα ώς προς τους άλλους άθλητάς 
εϊναι πρώτο'ι καί τους νικούν αυτούς. "Ισως λοιπόν θα νομι-
ζης οτι κάτι τι παρόμοιον κάμνει καί ή φιλοσοφία εις τους 
φιλοσόφους, οί όποιοι υπολείπονται μέν τών πρωτευόντων 
είς έκάστην έπιστήμην, έχοντες όμως τήν δευτέραν θέσιν 13ο 
εις δλας υπερέχουν τών άλλων καί έτσιο φιλόσοφος εϊναι 
ένας άνθρωπος ΰπακρος είς δλα (κατέχων δηλ. τήν πρώτην 
θέσιν άπό κάτω άπό τήν ακραν, τήν κορυφήν)* κάτι τέτοιο 
πράγμα μοϋ φαίνεται πώς μοΰ παρουσιάζεις τόν φιλόσο
φον. Πολύ καλά βέβαια, Σωκράτη, μου φαίνεται δτι αντιλαμ
βάνεσαι περί τοϋ φιλοσόφου, παρομοιάσας αυτόν ""μέ τόν 
νικητήν τοϋ πεντάθλου. Γιατί πράγματι τέτριος εϊναι ό φιλό
σοφος, δηλ. μήτε νά δουλεύη σέ τίποτε, μήτε νά καταπονή-
ται είς καμμίαν έπιστήμην μέχρι άκριβοΰς γνώσεως, ώστε 
ένεκα τούτου νά μένη οπίσω εις δλας τάς άλλας, δπως οι 
είδικοί, άλλα δλα νά τά έχη δοκιμάσει μέ μέτρον. » 
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V. Μετά ταντην δή τήν άπόχρισιν εγώ προθνμον-
μενος σαφώς είδέναι δ τι λέγοι, Επυνθανόμην αυτού, τους 
αγαθούς πότερον χρησίμους ή αχρήστους εϊναι νπολαμβάνοι. 
Χρησίμους δήπου, ιο Σώκρατες, Εφη. ΤΑρ' ούν, εϊπερ οι 
αγαθοί χρήσιμοι, οί πονηροί άχρηστοι ; Ώμολόγει. Τί δέ; 
τους φιλοσόφους άνδρας χρησίμους ήγεϊ ή ον ; Ό δε ώμο-

c λόγει χρησίμους, καί προς γε εφη χρησιμωτάτους εϊναι 
ήγεϊσθαι. Φέρε δή γνώμεν, εί αληθή λέγεις, που καί χρή
σιμοι ήμϊν είσίν οι ύπακροι ούτοι ; Δήλον γάρ δτι εκάστου γε 
τών τάς τέχνας εχόντων φαυλότερος εστίν ό φιλόσοφος. 
Ώμολόγει. Φέρε δή σύ, ήν δ' Εγώ, ει τύχοις ή αυτός άσθε-
νήσας ή τών φίλων τις τών σών, περί ών σύ απονδήν μεγάλην 
Εχεις, πότερον νγείαν βουλόμενος κτήσασθαι τόν ύπακρον 
εκείνον τόν φιλόσοφον εισάγοις αν είς τήν οίκίαν ή τόν 

<1 ίατρόν λάβοις ; 'Αμφότερους Εγωγ' άν, Εφη. Μή μοι, εϊπον 
Εγώ, αμφότερους λέγε, αλλ' όπότερον μάλλον τε καί πρό-
τερον. Ουδείς άν, Εφη, τοϋτό γε άμφισβητήσειεν, ώς ουχί 
τον Ιατρόν καί μάλλον ~καί πρότερον. Τί δ' ; Εν νηΐ χειμα

ζόμενη ποτέρω άν μάλλον Επιτρέποις εαυτόν τε και τάσεαυτοΰ, 
τώ κυβερνήτη ή τω φιλοσοφώ ; Τω κυβερνήτη εγωγε. 
Ούκοϋν καί τάλλα πάνθ' ούτως, Εως άν τις δημιουργός 
ή, ού χρήσιμος Εστίν ο φιλόσοφος ; Φαίνεται, Εφί]. Ούκοϋν 

e νυν άχρηστος τις ήμϊν Εστίν ό φιλόσοφος ; είσί γαρ ήμϊν 
αεί που δημιουργοί- ώμολογήσαμεν ôè τους μέν αγαθούς 
χρησίμους εϊναι, τους δέ μοχθηρούς άχρηστους. Ήναγκά-
ζετο όμολογεϊν. 

VI. Τί ούν μετά τούτο ; Ερωμαί σε ή άγροικότερόν 
Εστίν Ερέσθαι ; Έρού S τι βούλει. Ούδεν δή, Εφην έγώ, ζητών 
άλλ,ο ή άνομολογήσασθαι τα είρημένα. "Εχει οέ πως ώδί. 

137Ά Ώμολ,ογήσαμεν καλόν εϊναι τήν φιλοσοφίαν καί αυτοί φιλό
σοφοι εϊναι, τους δε φιλοσόφους αγαθούς, τους δε αγαθούς 
χρησίμους, τους δέ πονηρούς αχρήστους· αύθις ο' αύ τους 
φιλοσόφους ώμολογήσαμεν, Εως άν οί δημιουργοί ώσιν, 
αχρήστους εϊναι, δημιουργούς δε άεί εϊναι. Ού γαρ ταύτα 
ώμολόγηται ; Πάνυ γε, ή δ' δς. Ώμολογούμεν αρα, ώς 
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5. Μετά αυτήν λοιπόν τήν άπόκρισιν έγώ έπιθυμών 
ζωηρώς νά εννοήσω τί λέγει, τόν ήρώτησα άν νομίζη τους 
καλούς ανθρώπους χρησίμους η άχρηστους. Χρησίμους βέ
βαια, Σωκράτη, εϊπε.—"Αρα λοιπόν, άν βέβαια οί καλοί 
άνθρωποι εϊναι χρήσιμοι,οί κακοί εϊναι άχρηστοι;—Πράγματι. 
—Τους δέ φιλοσόφους τους νομίζεις χρησίμους ή Οχι ; Καί 
εκείνος ώμολόγησε δτι Οχι μόνον χρησίμους τους νομίζει 
άλλα και χρησιμωτάτους.—"Ελα λοιπόν νά μάθωμεν, άν λές C 
τήν άλήθειαν,πού μας είναι χρήσιμοι οί φιλόσοφοι αύτοί,οί ΰπα-
κροι (δπως τους εϊπομεν)* διότι εϊναι φανερόν δτι ό φιλόσοφος 
είναι κατώτερος ενός εκάστου τών ειδικών.—Βέβαια, είναι 
κατώτερος.-"'Έλα λοιπόν, εϊπον έγώ, άν τύχη νά άρρωστή-
σης σύ ή κανείς φίλος σου, γιά τους οποίους έχεις ζωηρόν 
ενδιαφέρον, θέλοντας να γίνης καλά ποιόν θά έμπαζες στό 
σπίτι σου: τόν φιλόσοφον,τόν ΰπακρον,ή τό γιατρό;—Καί τους 

δυό θά τους έμπαζα έγώ βέβαια.—Κάνε μου τή χάρη νά μή d 
μοΰ λές καί τους δυό, άλλα, καθαρά, ποιόν θά έμπαζες πρώτον 
καί έπικρατέστερον.—Κανείς, εϊπε, δέν μπορεί νά αμφισβή
τηση δτι πρώτον καί έπικρατέστερον θά έμπαζα τό γιατρό.— 
"Ανδέ εύρίσκεσο σέ Ινα καράβι κινδυνεϋον, σέ ποιόν θά είχες 
περισσότερον έμπιστοσύνην καί ώς προς τήν ζωήν σου καί 
ώςπρός τήν περιουσίαν σου, είς τόν καπετάνιο ή εις τόν 
φιλόσοφον ;—Προφανώς είς τόν καπετάνιο.— Λοιπόν καί ώς 
προς δλα τά άλλα πράγματα, έο>' δσον θά εϊναι παρών ένας 
ειδικός, ό-φιλόσοφος θά μας εΐναι άχρηστος; Έ τ σ ι φαίνεται, 
εϊπεν.—Λοιπόν τώρα ό φιλόσοφος μας είναι κάτιάχρηστον e 
πράγμα ; γιατί πάντοτε ευρίσκονται ειδικοί* παρεδέχθημεν 
•δέ οτι οί μέν κάλοι εϊναι χρήσιμοι, οί δέ κακοί άχρηστοι. 
Ήναγκάσθη νά τό παραδεχθη κι' αυτό. 

6. Τώρα, ΰστερα άπό δλα αυτά, τί Θά γίνη ; νά επιμεί
νω ερωτώντας σε ή μήπως τοΰτο σοΰ φανή κάπως χωριάτι
κο;—'Ερώτησε με δ,τιθέλεις.—Θά σέ ερωτήσω λοιπόν κάτι, 
ζητώντας τίποτε άλλο παρά μόνον νά άνακεφαλαιώσωμεν 

οσα έχομεν συνομολογήσει έως τώρα, δηλ. τά έξης : Συνε- 137a 
φωνήσαμεν δτι ή φιλοσοφία εϊναι καλό πράγμα, καί δτι 
ήμεΐς είμεθα φιλόσοφοι, καί δτι οί φιλόσοφοι εϊναι 
καλοί, οί δέ καλοί είναι χρήσιμοι, οί δέ κακοί εϊναι άχρη
στοι' άφ' έτερου δέ συνεφωνήσαμεν πάλιν δτι οί φιλόσοφοι, 
έφ'δσον υπάρχουν οί|είδικοί, εϊναι άχρηστοι, ειδικοί δέ υπάρ
ξουν πάντοτε. Δέν έχουν συμφωνηθώ δλα αυτά ;—Μάλιστα, 
εϊπεν αυτός.—Παρεδέχθημεν άρα, καθώς φαίνεται, εϊπα έγώ, 
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εοικε, κατά γε τόν σον λόγον εΐπερ τό φιλοσοφείν Εστί περί 

τάς τέχνας επιστήμονας εϊναι δν σύ λέγεις τόν τρόπον, 

πονηρούς αυτούς εϊναι καί αχρήστους, Εως αν Εν άνθρώποις 

h τέχναι ώσιν. 'Αλλά μή ούχ ούτως, ώ φίλε, εχωσι, μηδ' 

•ή τοντο φιλοσοφείν, περί τάς τέχνας έσπουδακέναι, ουδέ 

πολυπραγμονοϋντα κυπτάζοντα ζην ουδέ πολυμαθοϋντα? 

άλλ' άλλο τι, επεί Εγώ ωμην καί Ονειδος εϊναι τούτο καί 

βάναυσους καλεϊσθαι τους περί τάς τέχνας εσπονδακότας. 

VII. Ώοε δε σαφέστερον είσόμεθα, ει αρ' αληθή 

λέγω, Εάν τούτο άποκρίνη- τίνες ΐππονς επίστανται κολά-

c ζειν ορθώς ; πότερον οϊπερ βελτίστονς ποιονσιν ή άλλοι; 

Οϊπερ βέλτιστους. Τί σε ; κννας ούχ οΐ βέλτιστους επί

στανται ποιεϊν, ούτοι καί κολάζειν ορθώς επίστανται ; 

Nat. Ή αυτή άρα τέχνη βέλτιστους τε ποιεί καί κολάζει 

ορθώς ; Φαίνεται μοι, ή Ô' δς. Τί δέ ; πότερον ήπερ βέλτι

στους τε ποιεϊ καί κολάζει ορθώς, ή αυτή δέ καί γιγνώσκει 

τους χρηστούς καί τους μοχθηρούς, ή Ετέρα- τις ; Ή αύτη, 

Εφη. Έθελήσεις ούν καί κατ' ανθρώπους τοϋθ' όμολογεϊν, 

d ήπερ βελτίστονς ανθρώπους ποιεϊ, ταύτην είναι καί τήν 

κολάζουσαν ορθώς καί διαγιγνώσκουσαν τους χρηστούς 

τε καί τους μοχθηρούς ; Πάνυ γε, Εφη. Ούκοϋν καί ήτις 

Ενα, και πολλούς, καί ήτις πολλούς, καί Ενα ; Nat. Καί 

καθ' Ιππων Οή καί τών άλλων απάντων ούτως ; Φημί. Τις 

ούν εστίν ή επιστήμη, ήτις τους Εν ταϊς πόλεσιν άκολααταί-

νοντας καί παρανομοϋντας ορθώς κολάζει; Ούχ ή δικαστική; 

Nat. ΎΗ άλλην ούν τίνα καλείς καί δικαιοσύνην ή ταύτην; 

Ούκ, αλλά ταύτην. Ούκοϋν ήπερ κολάζουσιν ορθώς, ταύτη 

e καί γιγνώσκουσι τους χρηστούς καί τους μοχθηρούς ; Ταύτη. 

"Οστις δέ Ενα γιγνώσκει, καί πολλούς yveóoffat ; Ναί. 

Και δστις γε πολλούς αγνοεί, καί Ενα ; Φημί. Ει άρα ίππος 

ών άγνοοϊ τους χρηστούς και τους πονηρούς ίππους, καν 

αυτόν άγνοοϊ, ποϊός τις Εστίν ; Φημί. Καί ει βοϋς ών άγνοοϊ 
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οτι σύμφωνα μέτήν ιδική ν σου άντίληψιν, εάν φιλοσοφία εϊναι 
τό νά εϊναι κανείς γνώστης τών επιστημών καθ* δν τρόπον σύ ' 
λέγεις, οί φιλόσοφοι εϊναι κακοί και άχρηστοι, εφ* δσον θά υ
πάρχουν είς τους ανθρώπους έπισιήμαι. Κοίτα καλά δμως, ϊ> 
αγαπητέ μου, μήπως τά πράγματα δέν εϊναι έτσι, καί μήπως 
δέν εϊναι φιλοσοφία αυτό πού λές εσύ, δτι δηλ. φιλοσοφία 
εϊναι τό νά άσχοληθή κανείς μετά ζήλου είς τάς έπιστήμας, 
οΰτε τό νά ζή κανείς σκυφτός στή μελέτη και πολυεξετάζων 
καί ζητών νά μάθη πολλά πράγματα, άλλα θά εϊναι κάτι τι 
άλλο, επειδή έγώ ένόμιζα δτι ένα τέτοιο πράγμα εϊναι καται
σχύνη καί δτι όσοι ασχολούνται μέ τις τέχνες λέγονται βά
ναυσοι, χυδαίοι. 

7. Ώ ς εξής δέ θά γνωρίσωμεν καθαρώτερα—εάν βέβαια 
λέγω τήν άλήθειαν—εάν άποκριθής εις τοΰτο : ποιοι ξέρουν 
νά τιμωροΰν σωστά τους 'ίππους ; εκείνοι πού τους κάνουν e 
άριστους ή τίποτε άλλοι ;—'Εκείνοι πού τους κάνουν αρί
στους.—'Αλλά καί τους σκύλους ποίοι άλλοι μπορούν νά τους 
κάνουν αρίστους παρά εκείνοι πού ξέρουν νά τους θεωροΰν 
ορθώς ;—Ναί.—"Αρα ή ΐδια τέχνη και άριστους κάνει καί 
τιμωρεί ορθώς;—"Ετσι μοϋ φαίνεται, λέγει αυτός.—'Εκεί
νη δέ ή τέχνη ή οποία κάνει αρίστους καί τιμωρεί ορθώς, 
ή Ϊδια τέχνη ξέρει τους κακούς καί τους καλούς, ή καμμία 
άλλη.— "Οχι, ή 'ίδια τέχνη, εϊπεν.—Θά θελήοης λοιπόν νά 
παραδεχθής καί ώς προς τους ανθρώπους, δτι εκείνη ή τέχνη â 
πού κάνει τους ανθρώπους αρίστους, αυτή εϊναι πού τιμωρεί 
ορθώς καί ξεχωρίζει τους καλούς καί τους κακούς;—Μάλι
στα, εϊπεν.—Λοιπόν εκείνη πού μπορεί τόν ένα, μπορεί καί 
τους πολλούς, καί εκείνη πού μπορεί τους πολλούς, μπορεί 
καί τόν Ινα;—Ναί.—Και ώςπρός τά άλογα λοιπόν καί ώς προς 
δλα τά άλλα έτσι είναι ;—Βέβαια.—Ποία εϊναιλοιπόν ήέπι-
στήμη, ή οποία τιμωρεί ορθά τους μή συγκρατουντας τόν 
εαυτόν τους καί παρανομοϋντας; δέν είναι ή δικαστική επι
στήμη;—Ναί.—Μήπως νομίζεις δτι αυτή ή επιστήμη είναι 
άλλο τι πράγμα άπό τήν δικαιοσύνην ;—"Οχι, δέν νομίζω 
τέτοιο πράγμα.—Λοιπόν καθ' δν τρόπον τιμωρούν ορθώς, κα
τά τούτον καί γνωρίζουν τους καλούς καί τους κακούς ;—Ναί, e 
κατά τοΰτον τόν τρόπον.—"Οποιος δέ γνωρίζει τόν ένα, θά μά
θη καί τους πολλούς ;—Ναί.—Καί δποιος δέν ξέρει τους 
πολλούς, καί τόν ένα δέν τόν ξέρει ;—Δέχομαι.—Καί άν ένα 
άλογο δέν ξέρη καλά καί κακά άλογα, καί τόν εαυτόν του 
θά άγνοή, τί λογής εϊναι;—Ναί, εϊπεν.—Καί εάν ένα βόδι ά-



74 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

τους πονηρούς καί τους χρηστούς * βοϋς *, καν αυτόν 

άγνοοϊ, ποιος τίς εστίν ; Ναί, εφη. Ούτω δή καί εί κύων ; 

Ώμολόγει. Τί δ' ; Επειοάν άνθρωπος τις ών άγνοή τους 

138a χρηστούς καί μοχθηρούς ανθρώπους, άρ' ούχ αυτόν άγνοεϊ, 

πότερον χρηστός Εστίν ή πονηρός, επειδή καί αυτός άνθρω

πος έστιν ; Ξυνεχώρει. Το δ' Εαυτόν άγνοεϊν σωφρονεϊν 

Εστίν ή μή σωφρονεϊν ; Μή σωφρονεϊν. Τό εαυτόν άρα 

γιγνώσκειν εστί σωφρονεϊν ; Φημί, Εφη. Τοϋτ' άρα, ώς 

Εοικε, τό Εν Δελφοϊς γράμμα παρακελεύεται, σωφροσύνην 

άσκειν καί δικαιοσύνην. "Εοικεν. Τη αυτή δε ταύτη καί 

κολάζειν ορθώς Επιστάμεθα ; Ναί. Ούκοϋν ή μέν κολάζε ν 

b ορθώς επιστάμεθα, δικαιοσύνη αύτη Εστίν, ή δέ διαγιγνώσκει. 

καί Εαυτόν καί άλλους, σωφροσύνη ; "Εοικεν, εφη. Τούτον 

άρ' εστίν καί δικαιοσύνη καί σωφροσύνη ; Φαίνεται. 

VIII. Καί μήν ούτω γε καί αί πόλεις εύ οικούνται, 

όταν οί άδικοϋντες δ'ικην διδώσιν. 'Αληθή λέγεις, εφη. 

Καί πολιτική άρα ή αυτή Εστιν. Ξννεδόκει. Τί δέ; Οτανεϊς 

άνήρ ορθώς πάλιν διοική, δνομά γε τούτω ού τύραννος τε 

καί βασιλεύς ; Φημί. Ούκοϋν βασιλική τε καί ' τυραννική 

τέχνη διοικεί ; Ούτως. Καί αύται άρ' αί αύται τέχναι είαίν 

e εκείναις ; Φαίνονται. Τίδέ; "Οταν εις ών άνήρ οίκίαν διοική 

ορθώς, τί άνομα τούτω Εστίν; ούκ οικονόμος τε καί δεσπό

της ; Ναί. Πότερον ούν καί ούτος δικαιοσύνη εύ άν τήν 

οίκίαν διοικοϊ ή άλλη τινί τέχνη; Δικαιοσύνη. "Εστιν άρα 

ταντό, ώς Εοικε, βασιλεύς, τύραννος, πολιτικός, οικονόμος, 

δεσπότης, σώφρων, δίκαιος. Και μία τέχνη εστί βασιλική, 

τυραννική, πολιτική, δεσποτική, οικονομική, δικαιοσύνη, 

σωφροσύνη. Φαίνεται, εφη, ούτως. 

ά IX. Πότερον ούν τω φιλοσοφώ, δταν μέν ιατρός περί 

τών καμνόντων τι λέγη, αίσχρόν μήθ' Επεσθαι τοις λεγο-

μένοις δύνασθαι μ,ήτε ξνμβάλλεσθαι μηδέν περί τών λεγο-
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•γνοεΐ τά καλά καί κακά βόδια, καί τόν εαυτόν του θά άγνοή 
τ ί λογής εϊναι;—Βέβαια, εϊπεν.—Κατά τόν ίδιον τρόπον θά 
•έλέγαμε καί δι' ένα σκύλον ;—'Αναμφιβόλως.—'Εάν δέ 138a 
ένας άνθρωπος δέν ξέρη τους καλούς καί τους κακούς ανθρώ
πους, άραγε αυτός δέν θά άγνοή καί τόν εαυτόν του, άν εϊναι 
καλός ή κακός, άφοϋ καί αυτός ό ϊδιος εϊναι άνθρωπος; —Συνε-
φώνησε σέ αυτό.—Tè νά άγνοή δέ κανείς τόν εαυτόν του εϊναι ά-
πόδειξις μυαλωμένου άνθρωπου ή άμυαλου;—"Αμυαλου. —"Αρα 
είναι ίδιον τοϋ μυαλωμένου άνθρωπου νά ξέρη ακριβώς τόν 
-εαυτόν του τι αξίζει.— Παραδέχομαι, εϊπεν.—Αότό λοιπόν, 
καθώς φαίνεται, συμβουλεύει καί τό γνωμικόν πού εϊναι 
•γραμμένο στους Δελφούς, νά προσεχή κανείς πολύ νά εϊναι 
φρόνιμος καί δίκαιος.—"Ετσι φαίνεται.—Μέ αυτήν δέ τήν ί-
•δίαν(άρετήν)γνωρίζομεν καί νάτιμωροΰμεν σωστά ;—Ναί.— 
Λοιπόν τό μέν νά ξέρη κανείς νά τιμωρή σ ωστά, αυτό εϊναι δι- b 
καιοσύνη, τό δέ νά ξέρη κανείς καλά τήν άξίαν τοϋ έαυτοΰ 
-του καί τών άλλων, αυτό εϊναι φρονιμάδα;—Μάλιστα, εϊπεν,— 
"Αρα ή δικαιοσύνη καί ή φρονιμάδα εϊναιτό ίδιο πράγμα;— 
Προφανώς, άπεκρίθη. 

8. Καί δμως έτσι βέβαια καί ή κοινωνία θά ζη ευτυχής, 
•δταν οί άδικοΰντες τιμωροϋνται.—'Αλήθεια λες, εϊπεν.— 
"Αρα καί ή πολιτική εϊναι ή ίδία μέ τήν φρονιμάδα καί 
τήν δικαιοσύνην,—Συμφωνώ, εϊπεν.— "Οταν δέ ένας μόνος 
•άνθρωπος διοική τό κράτος σωστά, δέν τόν όνομάζομεν βασιλέα 
-η δικτάτορα ;—Βέβαια.— Αυτός δμως διοικεί μέ βασιλικήν 
καί δικτατορικήντέννην.—"Ετσι είναι.—"Αρακαίή βασιλική 
τέχνη καί ή δικτατορική τέχνη ταυτίζονται μέ την πολιτικήν, 
την φρονιμάδα καί τήν δικαιοσύνην.—Εϊναι προφανές τοΰτο. 

—"Οταν δέ ένας μόνον άνθρωπος διοική ορθώς τό σπίτι του, e 
-πώς θά τόν όνομάσωμεν ; δέν είναι αυτός ένας διοικητής 
οίκου καί νοικοκύρης ;—Ναί.—-'Αλλά καί αυτός θά διοική τό 
σπίτι του μέ δικαιοσύνην ή μέ άλλο τι ;—Μέ δικαιοσύνην.— 
"Αρα εϊναι τό ίδιο πράγμα, καθώς φαίνεται, βασιλεύς, δικτά
τωρ, πολιτικός, διοικητής οίκου, νοικοκύρης, φρόνιμος; δί
καιος* καί μία τέχνη εϊναι βασιλική, δικτατορική, πολιτική, 
νοικοκυρική, οικονομική, δικαιοσύνη, φρονιμάδα.— Προ
φανώς έτσι εϊναι, άπεκρίθη. 

9. Ποίον λοιπόν άπό τά δύο εΐναι αίσχρότερον είς τόν d 
φιλόσοφον, δταν ένας γιατρός λέγη κάτι τι για τόν άρρωστον, 
νά μή εϊναι είς θέσιν νά παρακολουθή τα λεγόμενα μήτε νά εί-
πη κι' αυτός τήν γνώμην του γιά δσα λέει ή πράττει ό για-
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μένων ή πραττομένων, καί οπόταν άλλος τις τών δημιουρ
γών, ωσαύτως· δταν δέ δικαστής ή βασιλεύς ή άλλος τις 
ών νϋν δή διεληλύθαμεν, ούκ αίσχρόν περί τούτων μήθ* 
επεσθαι δύνασθαι μήτε συμβάλλεσθαι περί αυτών ; Πώς 
δ' ούκ αίσχρόν, ώ Σώκρατες, περί γε τοσούτων πραγμάτων 
μηδέν Εχειν συμβάλλεσθαι ; Πότερον ούν καί περί ταϋτα 

e λέγωμεν, εφην, πένταθλον αυτόν δεϊν εϊναι και ϋπακρον, 
καί Εν τούτοις τα δεντερεϊα Εχοντα πάντων τόν φιλόσοφον, 
καί άχρεϊον εϊναι, Εως άν τούτων τις ή, ή πρώτον μέν τήν 
αύτοϋ οίκίαν ούκ άλλω ΕπιτρεπτΕον ουδέ τά δεντερεϊα εν 
τούτω Εκτέον, αλλ' αυτόν κολαστέον δικάζοντα ορθώς, ει 
μέλλει εύ οίκεϊσθαι αύτοϋ ή οικία ; Ξυνεχώρει δή μοι. 
"Επειτα γε οήπον Εάν τε οί φίλοι αύτω δίαιτας επιτρέπωσιν, 
Εάν τε ή πόλις τι προστάττη διακρίνειν ή δικάζειν, αίσχρόν 

139a Εν τούτοις, ώ εταίρε, δεύτερον φαίνεσθάι ή τρίτον καί μή 
ούχ ήγεϊαθαι ; Δοκεϊ μοι. Πολλού άρα δει ήμϊν, ώ βέλτιστε, 
το φιλοσοφείν πολνμαθία τε εϊναι καί ή περί τάς τέχνας 
πραγματεία. Είπόντος δ' Εμού ταϋτα ο μέν σοφός αίσχυν-
θείς τοις προειρημένοις Εσίγησεν, ό δέ αμαθής εφη Εκείνως 
εϊναι' και οί άλλοι έπήνεσαν τά ειρημένα. 
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τρός, καί τό ίδιο νά τοϋ συμβαίνη καί εις κάθε άλλην όμοίαν 
•περίστασιν ενώπιον τών ειδικών ή δεύτερον δταν ένας βα
σιλεύς, δικαστής ή άλλος κανείς άπό δσους αναφέραμε παρα
πάνω, λέγη ή πράττη, τότε νά μή μπορή ό φιλόσοφος νά πα-
ρακολουθή τά λόγια του ή νά δώση γνώμην γι ' αυτά;—Καί 
π ώ ς δέν εϊναι αίσχρότερον, Σωκράτη, νά μή μπορη κανείς νά 
έχη γνώμην γιά τέτοια σπουδαία ζητήματα;—Λοιπόν τί φρο
νείς, νά ποΰμε δτι καϊ σ* αυτά τά ζητήματα πρέπει ό φιλό
σοφος νά εϊναι πένταθλος και υπακρος, άπό κάτω άπό τους e 
πρώτους καί κορυφαίους, δεύτερος σέ δλα, καί άχρηστος, 
άν παρουσιασθή κανείς είδικός,ή νομίζεις οτι πρέπει νά εχωμεν 
τήν άξίωσιν άπό τόν φιλόσοφον πρώτα πρώτα νά μή άφήνη 
άλλον νά διοική τό σπίτι του, οΰτε νά έχη αυτός τήν δευτέ-
ραν θέσιν είς τά ζητήματα τοϋ σπιτιοΰ του, άλλα νά τιμωρή 
ό ίδιος, δικάζοντας σωστά, έάν βέβαια πρόκειται νά διοι-
κηθη τό σπίτι του μέ προκοπή;—Ναί, ασφαλώς.— "Επειτα 
βέβαια είτε άν οί φίλοι του τόν βάλουν διαιτητήν σέ κάποια 
ύπόθεσί των, είτε εάν ή πόλις τοΰ άναθέση νά κανονίση κάτι 
ή νά δικάση,,δέν εϊναι έντροπή1, φίλτατέ μου, νά φανη τ,ότε 
ό φιλόσοφος δεύτερος ή τρίτος καί νά μή εϊναι επί κεφαλής ; 139a 
—Τό παραδέχομαι.—Συμπέρασμα λοιπόν δλων1 αυτών εϊναι 
οτι ό ορισμός πού εϊπες της φιλοσοφίας δτι αυτή είναι μιά 
πολυμάθεια καί μιά άπασχόλησις είς τάς έπιστήμας, απέχει 
απείρως άπό τήν πραγματικότητα. Άφοΰ έγώ εϊπα ταΰτα, 
ό μέν κύριος,σοφός, έντραπείς γιά δσα εϊπε, έσιώπησε, 6 δέ 
άλλος ό άμαθης εϊπεν δτι ορθώς έτσι εϊναι τά πράγματα, καί 
οί άλλοι έπεδοκίμασαν τους λόγους του. 


