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153 /. ΨΗκον μεν τη προτεραία εσπέρας έκ Ποτώαίας από 
του στρατοπέδου, οίον δε δια χρόνου αψιγμένος ασμένως 
fja επί τάς ξυνήθεις διατριβάς. Kai δη καϊ εις τήν Ταυρέον 
πσΧαίστραν τήν «αταιτ(«ρύ τον της βασιλικής ίερον είσηλ-
θον, και αυτόθι κατέλαβον πάνυ πολλούς, τους μεν καϊ 
άγνώτας έμοί, τους δε πλείστους γνωρίμους. Kai με ώς 
εϊδον είσιόντα εξ απροσδόκητου, ευθύς πόρρωθεν ήσπάζοντο 

h Άλλος αλλοθεν' Χαιρεφών δέ, ατε καϊ μανικός ών, άναπη-
δήσας έκ μέσων εθει προς με, και μου λαβόμενος της χειρός: 

—ΎΩ Σώκρατες, ή δ' δς, πώς εαώθης εκ της μάχης ; 
'Ολίγον δέ πριν ημάς άπιέναι μάχη έγεγόνει έν τη 

Ποτίδαια, η\ άρτι ήσαν οι τη~δε πεπυσμένοι. 
Kai έγώ προς αυτόν άποκρινόμενος : 

—Ούτωσί, έφην, ώς σύ δρας. 
—Kai μην ήγγελταί γε δεϋρο, ε*φη, ή τε μάχη π*άνυ 

ΐσχνρά γεγονέναι και εν αύτ$ πολλούς των γνωρίμων τε-
ο Ονάναι. 

—Kai επιεικώς, ήν δ' εγώ, αληθή άπήγγελται. 
—Παρεγένου μεν, ή δ'. δς, τ-η μάχη ; 
—Παρεγενόμην. 
—Δεϋρο δή, Εφη, καθεζόμενος ήμιν διήγησαι' ού γάρ τι 

πω πάντα σαφώς πεπνσμεθα. 

1. Π ο τ ί δ α ι α . *Αποικία των Κορινθίων στή Χαλκιδική, 
σύμμαχος καϊ φόρου υποτελής στους 'Αθηναίους. 'Επειδή αρνήθηκε 
\α ύποταχοη σέ μερικές απαιτήσεις τους, ot 'Αθηναίοι έστειλαν 
Εναντίον της στρατό, μέ αρχηγό τον Καλλία. Ή μάχη έγινε το 432 
77.Χ. Σ ' αυτήν δλαβε μέρος ό Σωκράτης. 

ΧΑΡΜΙΔΗΣ 

(?) «épi σωφροσύνης- ««ραστικος) 

Τά πρόσωπα τοϋ διαλόγου : 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΑΙΡΕΦΩΝ, ΚΡΙΤΙΑΣ, ΧΑΡΜΙΔΗΣ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Είχα επιστρέψει τήν προηγούμενη 153 
βραδυά άπο τήν Ποτίδαια ( ι ), άπα το στρατόπεδο, καί, επει
δή Ιλειπα πολύν καιρό, πήγα ευχαρίστως στά μέρη όπου 
συνήθως έσύχναζα. Έτσι, μπήκα και στην παλαίστρα του 
Ταυρέα, αντίκρυ στο Ιερό της βασιλικής (2), κ' έκεΐ βρήκα 
-πάρα πολλούς, άλλους άγνωστους, τους περισσότερους, ό
μως, γνωστούς μου. Κι' αυτοί, μόλις με είδαν να μπαίνω b 
ένώ ήξαιραν Οτι έλειπα, μέ καλωσόρισαν αμέσως, χαιρε
τώντας με άπο μακρυά, ό Ινας άπο δω κι' ό άλλος άπο κει. 
"*0 Χαιρεφών ( s), βμως, ζωηρός καθώς είναι, άφισε τήν πα-
.ρέα του, έτρεξε κοντά μου, κι* άφου μ' έπιασε άπο το χέρι : 

«Σωκράτη», μοϋ είπε, «πώς γλύτωσες άπο τή μάχη ;» 
Πράγματι, λίγο πριν φύγω άπο τήν Ποτίδαια, είχε γί

νει εκεί μάχη, για τήν οποία μόλις είχαν φθάσει οί πρώτες 
«Εδήσεις στην 'Αθήνα. 

Κ' έγώ, απαντώντας : 
«Νά, έτσι», του εϊπα, «δπως βλέπεις». 
«Μα εδώ έμάθαμε», είπε, «δτι ή μάχη ήταν πολύ σκλη

ρή κι' δτι πολλοί άπο τους γνωστούς μας σκοτώθηκαν». ο 
«Ναι», του απάντησα, «σωστά σας τά εΐπαν». 
«Έλαβες μέρος στή μάχη ;» μέ ρώτησε. 
«"Ελαβα». 
«Έλα λοιπόν», είπε, «κάθησε και διηγήσου μας* γιατί 

ακόμη δεν τά μάθαμε δλα λεπτομερώς». 

2. β α σ ι λ ι κ ή . 'Υπάρχει καϊ γραφή «Βασίλη». Προσωπο
ποίηση της αρχαίας αθηναϊκής βασιλείας. Είχε Ιερό, 6που τιμούσαν 
καϊ τον Κόδρο καϊ το Νηλέα. 

3. Χ α ι ρ ε φ ώ ν . "Ενας άπο τους πιο ενθουσιώδεις μαθητές 
του Σωκράτη, 
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Kai άμα με καθίζει άγων παρά Κριτίαν τον Καλλαίσ-
χρου. 

Παρακαθεζόμενος ούν ήσπαζόμην τόν τε Κριτίαν 
και τους άλλους, και διηγούμην αύτοΐς τα από στρατοπέδου, 
β τι μέ τις ανέροιτο' ήρώτων δέ άλλος άλλο. 

ά II. 'Επειδή δέ των τοιούτων αδην εϊχομεν, αύθις έγώ 
αυτούς άνηρώτων τα ττ\δε, περί φιλοσοφίας Οπως ΐχοι τά 
νυν, περί τε τών νέων, ει τίνες έν αύτοις διαφέροντες ή 
σοφία ή κάλλει ή άμφοτέροις έγγεγονότες εϊεν. Kai δ Κρι-

154 τίας άποβλέψας προς τήν θύραν, ίδών τινας νεανίσκους 
είσιόντας και λοώορουμένους άλλήλοις καϊ άλλον Οχλον 
δπισθεν έπόμενον : 

—Περί μεν τών καλών, εφη, ώ Σώκρατες, αντίκα μοι 
δοκεΐς εϊσεσθαι* ούτοι γαρ τυγχάνουσιν οι είσιόντες πρό
δρομοι τε καί έρασταϊ οντες τοϋ δοκοΰντος καλλίστου είναι 
τά γε δή νυν' φαίνεται δέ μοι και αυτός εγγύς ήδη που είναι 
προσιών. λ 

—"Εστί δέ, ήν ο' έγώ, τις τε καϊ τοϋ ; 
—ΟΧσθά που σύ γε, έφη, αλλ' ούπω έν ηλικία ήν τιρίν σε 

άπιέναι, Χαρμίδην τον τοϋ Γλαύκωνος τοϋ ημετέρου 
h θείου υΐόν, έμον δε ανεψιών. 

—Οϊδα μέντοι νή Αία, ήν δ' έγώ' ού γάρ τι φαύλος ουδέ 
τότε ήν έτι παις ών, νϋν Ò' οϊμαί που εύ μόλα αν ήδη μειρά-
κιον εϊη. 

—Αύτίκα, έφη, εϊσει και ήλίκος καί οίος γέγονε. 
Και αμα ταΰτ' αύτοϋ λέγοντος δ Χαρμίδης εισέρχεται. 

III. Έμοί μεν ούν, ώ εταίρε, ουδέν σταθμητόν άτε-
χνώς γαρ λευκή στάθμη είμϊ προς τους καλούς' σχεδόν γάρ 

C τί μοι πάντες ol έν τή ηλικία, καλοί φαίνονται' άταρ ούν 
δή καϊ τότε εκείνος έμοί θαυμαστός έφάνη τό τε μέγεθος 
καϊ το κάλλος, ol δε δή άλλοι πάντες έρφ> έμοιγε έδόκουν 
αύτοϋ' ούτως έκπεπληγμένοι τε καί τεθορυβημένοι ήσάν? 

4. Κ ρ ι τ ί α ς . Ό διαβόητος τύραννος τών 'Αθηνών, επί ολι
γαρχίας, μετά τόν Πελοποννησιακό πόλεμο, «ό πιο κλέφτης, δ πιο 
βίαιος, ο πιο αίμοβόρος» άπο τους Τριάκοντα (Ξενοφώντος 'Απομνη
μονεύματα, 1.2.12). 'Από τόν πατέρα του ήταν δισέγγονος τοϋ Δρω-
πίδη, άδελφοϋ τοϋ Σόλωνος. 'Από τό θείο του Γλαύκωνα ήταν εξά
δελφος τοϋ Χαρμίδη καί της Περικτιόνης, της μητέρας τοϋ Πλάτω
νος. 
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Κ' έτσι λέγοντας, μέ τράβηξε καί μέ κάθισε δίπλα στον 
Κριτία (4), το γιο του Καλλαίσχρου. 

Σάν έκάθησα, χαιρέτησα τον Κριτία καί τους άλλους, 
καί τους διηγήθηκα τά νέα τοΰ στρατοπέδου, απαντώντας 
στίς ερωτήσεις τους* καί μέ ρωτούσαν καθένας καϊ άλλο. 

2. "Οταν αυτά τά εξαντλήσαμε, τους ρώτησα κ' έγώ 
τά νέα της 'Αθήνας, γιά τή φιλοσοφία, σέ ποιο σημεΐο βρι
σκόταν, καί γιά τους νέους, αν είχαν άναδειχθή άπ* αυτούς 
μερικοί σέ μάθηση, σέ ομορφιά ή καί στά δυό. Κι' δ Κριτίας, 
άφοΰ ερριξε μιά ματιά στην πόρτα, καί καθώς εϊδε μερικούς 
νέους πού έμπαιναν μέ πειράγματα μεταξύ τους, κι' άλλο 
πλήθος νά τους ακόλουθη, 

«"Οσο γιά τους ωραίους, Σωκράτη», εϊπε, «πολύ σύν
τομα, μου φαίνεται, θά πληροφορηθής· .γιατί, αυτοί πού 
μπαίνουν, εϊναι ο£ πρόδρομοι κ' οι θαυμαστές εκείνου πού 
θεωρείται σήμερα ωραιότερος· θαρρώ, μάλιστα, δτι κι' αυ
τός είναι κάπου εδώ κοντά, δτι έρχεται». 

«Κι' αυτός», εϊπα, «ποιος εΐναι καί ποιανού ;» 
«Τον ξαίρεις, νομίζω», εϊπε, «άλλα ήταν ακόμη μικρός 

πριν φύγης' εϊναι Ó Χαρμίδης (Β), ό γιος τοϋ Γλαύκωνος, τοΰ 
θείου μου, εξάδελφος μου». 

«Τον ξαίρω, βέβαια, μά τον Δία», εϊπα έγώ. «Δέν ήταν 
άσχημος οϋτε τότε πού ήταν παιδί, σήμερα, δμως, πρέπει 
πιά νά εϊναι τέλειος έφηβος». 

«Σέ λίγο», εϊπε, «θά μπόρεσης νά κρίνης καί τήν ηλι
κία του καί τήν ομορφιά του». 

Καί καθώς έλεγε αυτά, μπαίνει à Χαρμίδης. 
3. 'Εμένα, λοιπόν, φίλε μου, δέν μου βρίσκεις άκρη* 

εϊμαι μέτρο χωρίς υποδιαιρέσεις (β) γιά τους ωραίους* για
τί δλοι, σχεδόν, οί νέοι μου φαίνονται ώραϊοι. 'Οπωσδή
ποτε, εκείνος, τότε, μου φάνηκε θαυμάσιος καί στο ανάστη
μα καί στην ομορφιά, καί θαρρώ δτι δλοι έκεΐ πέρα ήταν 
ερωτευμένοι μ' αυτόν τόσο σαστισμένοι καί σάν χαμένοι 

5. Χ α ρ μ ί δ η ς . Γιος τοΰ Γλαύκωνος, εξάδελφος τοΰ Κρι
τία καί θείος τοΰ Πλάτωνος. Έχρημάτισε μαθητής τοΰ Σωκράτη 
καϊ τοΰ Πρωταγόρα. 'Αριστοκράτης, Ιπολίτεύθηκε κοντά στον Κρι
τία, καί σκοτώθηκε στον εμφύλιο πόλεμο, στή μάχη της Μουνυχίας, 
το 403 π.Χ. " 

6. λ ε υ κ ή σ τ ά θ μ η . Μέ τέτοιο μέτρο δέν μπορεί κανείς 
νά βρή διαβαθμίσεις. 
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ήνίκ' είσήεΐ' πολλοί δέ δή άλλοι έρασταϊ καί έν τοις όπισθεν 
είποντο. Καϊ το μεν ήμέτερον το τών ανδρών ήττον θαυμα-
στόν ήν αλλ' έγώ και τοϊς παισί προσέσχον τον νουν, ώς 
ουδείς αλλοσ' έβλεπεν αύτων, ούδ' δστις σμικρότατος ήν} 

ά αλλά πάντες ώσπερ άγαλμα έθεώντο αυτόν. 
Καί δ Χαιρεφών καλέσας με .* 

—Ti σοι φαίνεται δ νεανίσκος, έφη, ώ Σώκρατες ; Ουκ 
ευπρόσωπος ; 

—Ύπερφυώς, ήν δ' έγώ. 
—Ούτος μέντοι, έφη, εί έθέλοι αποδϋναι, δόξει. σοι 

απρόσωπος είναι· ούτως το είδος πάγκαλος έατιν. 
Συνέφασαν ούν και ol άλλοι ταύτα ταύτα τω Χαιρε

φώντα καγώ : 
—Ήράκλεις, έφψ, ώς αμαχον λέγετε τόν άνδρα, ει ετι 

αύτώ έν δή μόνον τυγχάνει προσόν σμικρόν τι. 
—Τι ; "Εφη ό Κριτίας., 

e —Εί τήν ψνχήν, ήν δ' έγώ, τυγχάνει εύ πεφυκώς. Πρέπει 
δέ που, ώ Κριτία, τοιοϋτον αυτόν είναι της γε υμετέρας 
οντά ( ίκίας. 

—'Αλλ', εφη, πάνυ καλός καϊ αγαθός έστι καϊ ταύτα. 
—Τι ούν, εφην, ουκ άπεδνσαμεν αύτοϋ αυτό τοϋτο καϊ 

έθεααάμεθα πρότερον τοϋ είδους ; Πάντως γάρ που τηλι-
κοϋτος ών ήδη έθέλει διαλέγεσθαι. 

—Καϊ πάνυ γε, έφη δ Κριτίας, έπεί τοι λ,αί εστί φιλά-
155 σοφός τε καί, ώς δοκεΐ άλλοις τε και εαυτώ, πάνυ ποιητικός. 

—Τοϋτο μεν, ήν δ' έγώ, ώ φίλε Κριτία, πόρρωθεν ύμΐν 
τό καλόν υπάρχει από της Σόλωνος ουγγενείας. 'Αλλα τι 
ουκ έπέδειξάς μοι τόν νεανίαν καλέσας δενρο ; Ουδέ γαρ 
αν που εί ετύγχανε νεώτερος ών, αίσχρόν αν ήν αύτώ δια-
λέγεσθαι ήμιν εναντίον γε σον, επιτρόπου τε άμα καί ανε
ψιού όντας. 

—'Αλλά παλως, εφη, λέγεις, καϊ καλοϋμεν αυτόν. 
Καϊ α^α προς τόν ακόλουθον : 

h —Παϊ, εφη, κάλει Χαρμίδην, είπών δτι βούλομαι αυτόν 
ίατρώ αυστήσαι περί της ασθενείας ής πρώην προς με 
έλεγεν δτι άσθενοΐ. 

Προς ούν έμε δ Κριτίας : 
—"Εναγγός τοι έφη βαρύνεσθαί τι τήν **φαλήν έωθεν 

άνιστάμενος· άλλα τι σε κωλύει προσποιήσασθαι προς αυτόν 
έπίστασθαί τι κεφαλής φαρμάτων ; 

—Ουδέν, ήν δ' έγώ' μόνον έλθέτω. 

ΧΑΡΜΙΔΗΣ 11 

έδειχναν καθώς έμπαινε*, έκτος άπ' αυτούς, κι* άλλοι πολλοί 
•θαυμαστές ακολουθούσαν ξοπίσω. Καί δσον άφορα εμάς 
τους άνδρες, το πράγμα δέν ήταν καί τόσο εκπληκτικό* άλ
λα έγώ πρόσεξα καί τά παιδιά, κ' εϊδα δτι κανένα δέν κοίτα
ζε άλλου, ούτε το μικρότερο, άλλα δλα αυτόν κοιτούσαν, σάν 
νά θαύμαζαν κανένα άγαλμα. Κι7 δ Χαιρεφών : 

«Πώς σου φαίνεται δ νέος, Σωκράτη ; Δέν έχει ώραΐο 
πρόσωπο ;» 

«Θαυμάσιο», απάντησα έγώ. 
«"Ε, λοιπόν», είπε, «αν θέληση νάγυμνωθή,θά σοΰφανή 

σάν νά μή έχη πρόσωπο* τόσο οί γραμμές του εϊναι τέλειες». 
"Ολοι οί 'άλλοι συμφώνησαν μέ το Χαιρεφώντα. Κ' 

έγώ : 
«Μά τον Ηρακλή», είπα, «ασυναγώνιστος θά εϊναι δ άν

θρωπος, αν έχη ακόμη ενα μικρό προσόν». 
«Ποιο ;» εϊπε ό Κριτίας. 
«"Αν έχη», εϊπα, «καί ψυχή ωραία' καί πρέπει, Κριτία, 

VOL εχη, άφοΰ κατάγεται άπο τη δική σας οικογένεια». 
«'Αλλά», εϊπε, «καί σ' αυτό εϊναι τέλειος». 
«Έμεις, όμως», εϊπα, «γιατί δεν έγυμνώσαμε τήν ψυ

χή του, άλλα έθαυμάσαμε πρώτα τήν ομορφιά του ; Γιατί, 
πάντως, στην ηλικία πού εϊναι, θά τοϋ αρέσει ή συζήτηση». 

«Βεβαίως», εϊπε ό Κριτίας, «γιατί καί στή φιλοσοφία 
έχει κλίση, καί, καθώς λένε οί άλλοι κι1 δ ϊδιος πιστεύει, έχει 
καί ταλέντο ποιητοΰ». 

«Αυτό, αγαπητέ Κριτία», εϊπα, «το έχετε σεις κληρο
νομά άπο τή συγγένεια σας μέ το Σόλωνα.'Αλλά γιατί δεν 
φωνάζεις εδώ το νέο, νά μου τον παρουσίασης ; Καί μι
κρότερος αν ήταν, δέν το βρίσκω άτοπο νά συζητή μαζί μας, 
άφοΰ εϊσαι καί σύ παρών, δ κηδεμόνας του κ' εξάδελφος 
του». 

«Καλά λές», εϊπε. «"Άς τον καλέσουμε». 
Καί γυρίζοντας στο δοΰλο του : 
«Πήγαινε», τοϋ εϊπε, «καί φώναξε το Χαρμίδη* πές 

του 6τι θέλω νά τδν συστήσω σ' ενα γιατρό, γιά τήν άρρώ-
•στεια του πού μου !λεγε προηγουμένως». 

Καί σ' έμέ : 
«Μου έλεγε προ ολίγου δτι έχει πονοκεφάλους τδ'πρωΐ, 

δταν ξυπνά* μά δέν μοϋ λές, σ' εμποδίζει τίποτε νά προσ-
ποιηθης οτι ξαίρεις κάποιο φάρμακο γιά τδν πονοκέφαλο ;» 

«Τίποτε», εϊπα, «μόνο νά έλθη». 
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—'Αλλ' ήξει, έφη. 
IV. αΟ ούν καϊ έ^γένετο. τΗκε γάρ, καϊ εποίηαε γέ· 

C λωτα πολύν έκαστος γαρ ημών τών καθήμενων ξνγχωρών 
τόν πλησίον ώΟει σπονδή, ϊνα παρ' αύτώ καθέζοιτο, έως 
τών έπ' έσχάτω καθήμενων τον μέν άνεστήσαμεν, τόν δε 
πλάνων κατεβάλομεν. 'Q δ' έλθών μεταξύ έμοϋ τε καί τοϋ 
Κριτίαν έκαθέζετο. 'Ενταύθα μέντοι, ώ φίλε, έγώ ήδη ήπό-
ρουν, καί μου ή πρόσθεν θρασύτης έξεκέκοπτο, ήν εϊχον 
εγώ ώς πάνυ ραδίως αύτώ διαλεξόμενος' επειδή δέ, φράσαν-
τος τον ΚριΧιου δτι έγώ εϊην δ τό φάρμακον έπιατάμενος, 

d ένέβλεψέ τε μοι τοις δφθαλμοϊς αμήχανόν τι οίον και ανή-
γετο ώς έρωτήσων, καϊ οί έν τη παλαίστρα άπαντες περιέρ-
ρεον ήμας κύκλω κομώγι, τότε δή, S γεννάδα, εϊδόν τε τα 
εντός τοϋ Ιματίου καί έφλεγόμην καϊ ούκέτ' [έπ'] έμαντοϋ 
ήν καί ένόμισα σοφώτατον εϊναι τόν Κυδίαν τα ερωτικά, 
ας είπεν έπϊ καλοϋ λέγων παώός, αλλφ υποτιθέμενος, 

εύλαβεΐσθαι μή κατέναντα λέοντος 
νεβρόν έλθόντα θανάτου σ' ή θέα 
μοΐραν αίρεΐαθαι χρεών' 

θ αυτός γάρ μοι έδόκουν ύπό τον τοιούτον θρέμματος εαλαι-
κέναι. "Ομως δέ αύτοϋ έρωτήσαντος, εί έπισταίμην τό της 
κεφαλής φάρμακον, μόγις πως απεκρινάμψ δτι έπισταίμην. 

—ΤΙ ούν, ή δ' δς, εστίν ; 
Καί έγώ εϊπον δτι αυτό μέν εϊη φύλλον τι, επωδή δέ 

τις επί τω φαρμάκφ εϊη, ήν ει μέν τις έπφδοιαμα καί χρψτο 
αύτφ, παντάπασιν ύγια ποιοι τα φάρμακον άνευ δε της 

156 έπωδης ουδέν όφελος εϊη τοϋ φύλλου. Καί δς: 
—'Απογράφομαι τοίνυν, έφη, παρά σον τήν έπωδήν. 
—Πότερον, ήν δ' έγώ, ,έάν με πείθης ή καν μή ; 
Γελάσας ούν : 
—'Εάν σε πείθω, εφη, ώ Σώκρατες.. 
—Εϊεν, ήν δ' έγώ' καϊ τσύνομά μου σύ άκριβοΐς ; 
—Εί μή αδικώ γε, έφη' ού γάρ τι σοϋ ολίγος λόγος εστίν 

έν τοις ήμετέροις ήλικιώταις, μέμνημαι δέ εγωγε καί παϊς 
ών Κριτία τφδε ξυνόντα σε. 

7. Κ υ δ ί α ς . Γνωστός μόνο άπο το απόσπασμα αυτό κι* άπύ 
τόν Πλούταρχο, πού τον αναφέρει μια φορά (Περί τών κύκλω της 
σελήνης, κλπ. 19). Στά χειρόγραφα, τά απόσπασμα υπάρχει σέ 
διαφορετικές γραφές. 
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«Μά θά έλθη», εϊπε. 
4. Έ τ σ ι κ* Ιγινε. ΤΗλθε, λοιπόν καί μέ τον ερχομό 

του μας έκαμε νά γελάσουμε πολύ' γιατί καθένας άπα όσους 
καθόμαστε, άρχισε νά. σπρώχνη μέ δύναμη τδ διπλανό του, 
γιά νά κάμη θέση νά καθήση κοντά του, ώσπου αυτούς πού 
ήταν στις άκρες τοϋ πάγκου, τδν ένα τδν αναγκάσαμε νά 
σηκωθή καί τδν άλλο τδν ρίξαμε χάμω. Εκείνος ήλθε καί 
κάθησε ανάμεσα σ' έμενα καί τδν Κριτία. Τή στιγμή εκεί
νη, αγαπητέ μου, τά έχασα, κι* δλη ή πεποίθηση πού εϊχα 
δτι πολύ άνετα θά συζητούσα μαζί του χάθηκε. Καί κα
θώς, δταν τοϋ εϊπε δ Κριτίας δτι έγώ ήξαιρα τδ φάρμακο, 
μέ κοίταξε στά μάτια μ' ένα βλέμμα πού δέν μπορώ νά τδ 
περιγράψω, κ' έκαμε μιά κίνηση σάν γιά νά ρωτήση, ένώ 
συγχρόνως δλοι δσοι ήταν στην παλαίστρα έρχονταν καί 
σχημάτιζαν κύκλο γύρω μας, τότε, ευγενικέ μου φίλε, ή μα
τιά μου έπεσε στδ άνοιγμα τοϋ ιματίου του, xt* άναψα, κ' 
έχασα τήν αυτοκυριαρχία μου, καί σκέφτηκα δτι εϊναι πολύ 
σοφδς δ Κυδίας (7) στά ερωτικά, πού είπε, γιά ώραΐο νέο 
λέγοντας, αυτή τή συμβουλή σέ κάποιον : 

πρόσεξε, μήπως, σάν έλαφάκι 
μπροστά στδ λιοντάρι, προτίμησης' 
άπδ τή θέα του τδ θάνατο. 

Γιατί κ' έγώ εϊχα τήν εντύπωση ÖTL τέτοιο θηρίο μέ εϊχε πιά
σει. Μόλα ταύτα, όταν εκείνος μέ ρώτησε άν ήξαιρα τδ φάρ
μακο γιά τδν πονοκέφαλο, τοΰ απάντησα, μέ κάποια δυσκο
λία, δτι τδ ήξαιρα. 

«Τί εϊναι ;» μέ ρώτησε. 
Κ' έγώ τοϋ εϊπα δτι εϊναι ένα βότανο, καί, επί πλέον, 

μ,ερικοί στίχοι, Ινα ξόρκι, πού άν τους πη κανείς, δταν τδ 
παίρνη, τδ φάρμακο τδν κάνει εντελώς καλά* χωρίς, δμως, 
τους μαγικούς στίχους, τδ βότανο δέν ωφελεί. Κ' εκείνος : 

«θά γράψω τους στίχους», εϊπε, «καθώς βάτους λές». 
«Καί πώς ;» ρώτησα* «μέ τή θέληση μου ή δχι ;» 
Έγέλασε, καί : 
«Μέ τή θέληση σου, Σωκράτη», είπε. 
«Έστω», εϊπα1 «άλλα τδ δνομά μου, βλέπω, τδ ξαί-

φεις». 
«"Αν δέν τδ ήξαιρα, θά ήμουν ασυγχώρητος», εϊπε* «δχι 

λίγος λόγος γίνεται γιά σένα μεταξύ τών συνομηλίκων μου, 
καί θυμάμαι, άπδ τότε πού ήμουν παιδί, δτι σ' έχω ίδή μαζί 
μέ τδν Κριτία». 
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—Καλώς δέ σύ, ήν δ' έγώ, ποιών; μάλλον γάρ σοι παρ-
ρησιάσομαι περί της επωδής, ola τυγχάνει ούσα' άρτι δ' 

b ήπόρουν, τίνι τρόπω σοι ένδειξαίμην τήν δύναμιν αυτής* 
"Εοτι γάρ, ώ Χαρμίδη, τοιαύτη οϊα μή δύνασθαι τήν κεφα
λή» μόνον ύγια ποιεϊν, αλλ' ώοπερ ίσως ήδη καί σύ άκήκοας 
τών αγαθών ιατρών, έπειδάν τις αύτοις προσέλθη τυύς 
οφθαλμούς αλγών, λέγονσί που, δτι ονχ οίον τε αυτούς 
μόνους έπιχειρεΐν τους Οφθαλμούς ίασθαι, αλλ' άναγκαϊον 
εϊη αμα καί τήν κεφαλήν θεραπεύειν, εί μέλάοι καϊ τά τών 

C όμμάτκον εύ εχειν καϊ αύ τό τήν κεφαλήν οϊεσθαι αν πόθεν 
θεραπεϋσαι αυτήν εφ' έαντής ανεν δλου τοϋ σώματος πολ-
λήν ανοιαν εϊναι. 'Εκ δή τούτου τοϋ λόγου διαίταις έπϊ παν 
τό σώμα τρεπόμενοι μετά τον δλον τό μέρος έπιχειροϋσι. 
θεραπεύειν τε καί Ιασθαι' ή ούκ ήσθησαι δτι ταύτα ούτως 
λέγονσί τε καί έχει ; 

—Πάνυ γε, έφη. 
—Ούκοΰν καλώς σοι Οοκε'ι λεγεσθαι καί όποδέχει τόν 

λόγον ; 
—Πάντατν μάλιστα, έφη. 

α V. Καγώ άκουσας αύτοϋ έπαινέσαντος άνεθάρρησά τε, 
καί μοι κατά σμικρόν πάλιν ή θρασύτης ξυνηγείρετο, καϊ 
άνεζωπυρούμην. Καϊ εϊπον : 

—Τοιούτον τοίνυν εστίν, ώ Χαρμίδη, και τό ταύτης της 
επωδής. "Εμαθον δ' αυτήν έγώ έκεΐ έπϊ στρατείας παρά 
τίνος τών Θρακών τών Ζαλμοξιδος ιατρών, οι λέγονται και 
απαθανατίζειν. "Ελεγε δε ό θρο\ξ ούτος, δτι ταύτα μέν 
Ιατροί οι "Ελληνες, â νϋν δή έγώ έλεγον, καλώς λέγοιεν 

e άλλα Ζάλμοξις, έφη, λέγει ό ημέτερος βασιλεύς, θεός ών, 
δτι ώσπερ οφθαλμούς ανεν κεφαλής ου δει έπιχειρεΐν ίασθαι 
ουδέ κεφαλήν άνευ σώματος, ούτως ουδέ σώμα άνευ ψνχής, 
άλλα τοϋτο καί αίτιον εϊη τοϋ διαφεύγειν τους παρά τοις 
"Ελλησιν ιατρούς τα πολλά νοσήματα, δτι τό δλον άγνοοϊεν 
ού δέοι τήν έπιμέλειαν ποιειαθαι, ού μή καλώς έχοντος 
αδύνατον εϊη τό μέρος εύ έχειν. Πάντα γάρ έφη έκ της ψυχής 
ώρμήσθαι καί τα κακά και τα αγαθά τω σώματι καϊ παντί 
τφ άνθρώπω, καί εκείθεν έπιρρειν ώσπερ έκ της κεφαλής 

8. Ζ ά λ μ ο ξ ι ς ή Ζάμολξις. Θεός τών Γετών. Ό Ηρόδοτος 
(IV, 94-97) αναφέρει μια παράδοση, σύμφωνα μέ τήν δποία ό Ζάλ
μοξις, προτοΰ γίνη θεός, ήταν άνθρωπος, δοϋλος καί μαθητής τοΰ 
Πυθαγόρα. 
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«Πολύ καλά», εϊπα έγώ. «Ένας λόγος παραπ,άνω γιά 
να σου μιλήσω μ' δλη τήν εΕλικρίνεια γιά τους μαγικούς στί
χους, τί λογής εϊναι* αναρωτιόμουν, μάλιστα, τώρα δά, μέ b 
ποιον τρόπο θά σ' έκανα νά καταλάβης τί εΐδος δύναμη έχουν. 
Λοιπόν, Χαρμίδη, οί στίχοι εϊναι τέτοιοι πού δέν μπορούν 
νά γιατρέψουν μόνο τδ κεφάλι* ϊσως θά έχης ακούσει καί σύ 
καλούς γιατρούς, δταν τους ρωτάη ένας άρρωστος μέ πονόμ-
ματο, νά λένε δτι δέν εϊναι δυνατδν νά γιατρέψουν χωριστά 
τά μάτια, άλλα δτι πρέπει να κάμουν θεραπεία γιά δλο τδ κε
φάλι, προκειμένου νά κάμουν καλά τά μάτια' καί, ακόμη, 
δτι εϊναι ανόητο νά νομίζη κανείς δτι μπορεί νά θεραπευθή e 
τδ κεφάλι μόνο, ξεχωριστά άπδ τδ υπόλοιπο σώμα. Ξεκινών
τας, λοιπόν, άπ' αυτή τήν αντίληψη, ορίζουν δίαιτα γιά ολό
κληρο τδ σώμα κ' έπιχειροϋν νά θεραπεύσουν τδ μέρος μα
ζί μέ τδ σύνολο* ή μήπως δέν ξαίρεις δτι αυτή εϊναι ή θεω
ρία τους κι' δτι αυτά έτσι γίνονται ;» 

«Βεβαίως, τδ ξαίρω», εϊπε. 
«Κ' ή θεωρία αυτή σοϋ φαίνεται σωστή, καί τήν απο

δέχεσαι ;» 
«Απολύτως», εϊπε. 
5. Κ* έγώ, μόλις άκουσα δτι τήν αποδέχεται, πήρα d 

θάρρος, καϊ λίγο-λίγο ξαναβρήκα τήν αυτοπεποίθηση μου 
καί τήν 8ρεξη γιά συζήτηση. Καί εϊπα : 

«Τδ ϊδιο συμβαίνει, Χαρμίδη, καί μέ τους μαγικούς 
στίχους. Τους έμαθα έκεΐ πέρα, στδ στρατό, άπδ κάποιο 
θράκα γιατρό, μαθητή τοΰ Ζαλμόξιδος (8), έναν άπδ εκεί
νους πού, καθώς λέγεται, έχουν τή δύναμι νά χαρίζουν στους 
ανθρώπους τήν αθανασία. "Ελεγε, λοιπόν, δ Θραξ εκείνος, 
δτι οί "Ελληνες γιατροί Ιχουν δίκιο ακολουθώντας τή θεω
ρία πού σου εϊπα* «άλλα», έλεγε ακόμη, «ό Ζάλμοξις, δ βα
σιλιάς μας, πού εϊναι θεός, λέγει δτι δπως δέν πρέπει νά επι
χειρούμε νά γιατρέψουμε τά μάτια χωριστά άπδ τδ κεφάλι, β 
οδτε το κεφάλι χωριστά άπδ τδ σώμα, έτσι καί τδ σώμα δέν 
πρέπει νά τδ υποβάλλουμε σε θεραπεία χωριστά άπδ τήν ψυ
χή, κι' δτι άν οί περισσότερες άρρώστειες διαφεύγουν άπδ 
τους "Ελληνες γιατρούς, αιτία εϊναι δτι αυτοί άγνοοϋν τδ 
σύνολο πού πρέπει νά υποβάλλουν σέ θεραπεία, καί πού άν 
αύτδ δέν εϊναι καλά οΰτε τδ μέρος μπορεί νά εϊναι καλά». 
Γιατί 6λα, έλεγε, άπδ τήν ψυχή ξεκινάνε, καί τά κακά καί τά 
καλά στδ σώμα καί σ' ολόκληρο τδν άνθρωπο, κι' άπ' αυτή 
απορρέουν επάνω του, δπως άπδ τδ κεφάλι στά μάτια' καί 
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157 επί τα όμματα' δειν ούν εκείνο καϊ πρώτον καί μάλιστα 
θεραπεύειν, εί μέλλει καί τα της κεφαλής καί τά τοϋ άλλον 
σώματος καλώς έχειν. Θεραπεύεσθαι δέ τήν ψυχήν έφη, ώ 
μακάριε, έπωδαϊς τισί· τάς δ' έπφδάς ταύτας τους λόγους 
εϊναι τους καλούς; έκ δέ τών τοιούτων λόγων έν ταϊς ψυχαϊς 
σωφροσύνην έγγίγνεσθαι, ής έγγενομένης καί παρούσης 
ράδιον ήδη εϊναι τήν νγίεων καί τή κεφαλή- καί τφ αλλω 

h σώματι πορίζειν. Διδάσκων ούν με τό τε φάρμακον και τάς 
έπφδάς, δπως, εφη, τφ φαρμάκφ τούτφ μηδείς σε πείση 
τήν αύτοϋ κεφαλήν θεραπεύειν, δς αν μή τήν ψυχήν πρώτον 
παράσχω τή επωδή ύπό σοϋ θεραπευθήναι. Καϊ γαρ νϋν, 
έφη, τοϋτ' έστι τό αμάρτημα περί τους ανθρώπους, δτι χωρίς 
έκατέρου, σωφροσύνης τε καϊ ύγιείας, ιατροί τίνες έπιχει-
ροϋσιν είναι. Καί μοι πάνυ σφόδρα ένετέλλετο μήτε πλού-
σιον ούτω μηδένα εϊναι μήτε γενναϊον μήτε καλόν, δς έμέ 

e πείσει άλλως ποιεϊν. Έγώ ούν — ώμοσα γαρ αύτφ, καί μοι 
ανάγκη πείθεσθαι — πείσομαι ούν, καί σοι, έαν μέν βούλη 
κατά τάς τοϋ ξένου έντολάς τήν ψυχήν πρώτον παρασχεϊν 
έπασαι ταϊς τον θρακός έπωδαίς, προσοίσω τό φάρμακον 
τή κεφαλή' εί δέ μή, ουκ αν εχοιμεν δ τι ποωιμεν σοι, ώ 
φίλε Χαρμίδη. 

VI. Άκουσας ούν μον δ Κριτίας ταϋτ' είπόντος: 
—"Ερμαιον, εφη, ώ Σώκρατες, γεγονός αν εϊη ή της 

κεφαλής ασθένεια τφ νεανίσκφ, εί άναγκασθήσεται καί τήν 
ά διάνοιαν δια τήν κεφαλήν βελτίων γενέσθαι. Λέγω μέντοι 

σοι, δτι Χαρμίδης τών ήλικιωτών ού μόνον τή ιδέα έδόκει 
διαφέρειν, άλλα και αύτφ τούτφ, ού σύ φής τήν έπφδήν 
έχειν ψής δέ σωφροσύνης' ή γάρ ; 

—Πάνυ γε, ήν δ' έγώ. 
—Εύ τοίννν ϊσθι, εφη, δτι πλείστον δοκεΐ σωφρονέστα-

τος είναι τών νννί, καί ταλλα πάντα, είς δσον ηλικίας 
ήκει, ούδενός χειρών ών. 

—Καϊ γάρ, ήν δ' έγώ, καί δίκαιον, ώ Χαρμίδη, διαφέρειν 
e σε τών άλλων πασι τοις τοιούτοις' ού γαρ οϊμαι άλλον ού-

9. τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ ς κ α λ ο ύ ς . Δηλαδή τους φιλοσο
φικούς λόγους. 

10. σ ω φ ρ ο σ ύ ν η . Στην αττική περίοδο ή λέξη έσήμχινε : 
σύνολο πνευματικών καί ηθικών ιδιοτήτων πού καταλήγουν σέ ψυχική 
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δτι πρέπει εκείνη πρώτα καί κυρίως νά θεραπεύουμε, άν 
θέλουμε καί τδ κεφάλι καί τδ υπόλοιπο σώμα νά εϊναι καλά. 
Καί θεραπεύεται ή ψυχή, έλεγε, αγαπητέ μου, μέ μερικούς 
μαγικούς στίχους, με κάτι ξόρκια* κι* αυτά εϊναι οί καλοί 
λόγοι (β)· άπδ τέτοιους λόγους γεννιέται στην ψυχή ή σω
φροσύνη ( 1 0 ), κι' άμα αύτη γεννηθη καί εϊναι μέσα στην ψυ
χή, εύκολα μποροΰμε νά δώσουμε τήν υγεία καί στδ κεφάλι 
καί στδ υπόλοιπο σώμα. Μαθαίνοντας μου, λοιπόν, τδ φάρ
μακο καί τους στίχους, «μή πεισθής», μου είπε, «σέ κανένα 
νά τοϋ θεραπεύσης τδ κεφάλι μέ τδ φάρμακο, άν δέν σοϋ έμ-
πιστευθη πρώτα τήν ψυχή του νά τή θεραπεύσης μέ τους στί
χους. Γιατί σήμερα», συνέχισε, ,«αύτδ εϊναι τδ λάθος δσον 
άφορα τους ανθρώπους, δτι χωριστά γιά τδ καθένα, τή σω
φροσύνη καί τήν υγεία, μερικοί προσπαθοΰν νά άσκοϋν τήν 
ιατρική». Καί μου σύστησε μέ πολλή επιμονή, δσο πλού
σιος, δσο ευγενής, δσο ωραίος κι' άν εϊναι κανείς, νά μή πει
σθώ νά κάμω άλλοιώς. Έ γ ώ , λοιπόν,—ώρκίστηκα, κ* εϊ-
μαι υποχρεωμένος νά συμμορφωθώ—θά συμμορφωθώ, λοι
πόν, κι' άν θέλης, σύμφωνα μέ τις εντολές τοΰ ξένου, νά έμ-
πιστευθης πρώτα τήν ψυχή σου στους μαγικούς στίχους του 
Θράκα, θά σου δώσω τδ φάρμακο γιά τδ κεφάλι* άν δχι, δέν 
μπορώ νά κάμω τίποτε γιά σέ, αγαπητέ Χαρμίδη». 

6. Σάν τ ' άκουσε αυτά δ Κριτίας : 
«Πολύ τυχερός», εϊπε, «εϊναι ό νέος, Σωκράτη, πού 

αρρώστησε άπδ τδ κεφάλι του, άφοΰ θ' άναγκασθή, χάρη 
τοϋ κεφαλιοϋ του, νά βελτίωση καί τδ πνεΰμα του. Σέ προ
ειδοποιώ, δμως, Οτι δ Χαρμίδης εϊναι ανώτερος άπδ τους 
συνομηλίκους του οχι μόνο στην ομορφιά, άλλα καί σ' αύτδ 
γιά τδ οποίο λές δτι έχεις τδ ξόρκι* εννοείς, νομίζω, τή σω
φροσύνη' ή δχι ;» 

«Βεβαίως», εϊπα έγώ. 
«Μάθε, λοιπόν», εϊπε, «δτι, καθώς φαίνεται, δ Χαρμί

δης εϊναι πολύ σωφρονέστερος άπδ τους σημερινούς νέους, 
καί δτι σ' δλα τ ' άλλα, ανάλογα μέ τήν ηλικία του, δέν εϊναι 
χειρότερος άπδ κανένα». 

«Πραγματικά, Χαρμίδη», εϊπα έγώ, «επόμενο εϊναι νά 
ζΖσα.ι ανώτερος άπδ τους άλλους σέ δλα" γιατί δέν νομίζω δτι 

Εσοοροπία καί αυτοκυριαρχία σέ κάθε εκδήλωση, άπο τήν εξωτερική 
εμφάνιση ώς τήν αρετή. 
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δένα τών ένθάδε ραδίως αν έχειν έπιδειξαι, ποίαιν -δνοϊν 
οίκίαιν συνελθονσαιν εις ταύτον τών 'Αθήνησιν εκ τών 
εικότων καλλίων αν καί αμείνων γενήσεται ή εξ ών σύ γέ-
γονας. ηΗ τε γαρ πατρώα ύμϊν οικία, ή Κριτίον τον Δρω-
πίδου, και υπ' 'Ανακρέοντος καί υπό Σόλωνος καί ύπ' 
άλλων πολλών ποιητών εγκεκωμιασμενη παραδέδοται ήμιν, 
ώς διαφέρουσα κάλλει τε και αρετή καί τή άλλη λεγομένη 

158 ευδαιμονία' και αϋ ή προς μητρός ωσαύτως' Πνριλάμπονς 
γαρ τοϋ σοϋ θείου ουδείς τών έν τή ήπείρφ λέγεται καλ
λίων καί μείζων ανΐ}ρ δόξαι εϊναι, οσάκις εκείνος ή παρά 
μέγαν βασιλέα ή παρ' άλλον τινά τών εν τή ήπείρφ πρεσβεύ
ων αφίκετο, σύμπασα δέ αύτη ?J οΙκία ουδέν της ετέρας υποδεε
στέρα. Έκ δή τοιούτων γεγονότα εικός σε εις πάντα πρώ
τον εϊναι. Τά μεν ούν δρώμενα της ιδέας, ώ φίλε παϊ Γλαύ
κωνος, δοκεις μοι ονοένα τών προ σοϋ έν ούδενί καται-

b σχύνειν ει δέ δή καί προς σωφροσύνην καίτάλλα κατά τόν 
τούδε λόγον ΐκανώς πέφυκας, μακάριόν σε, ήν δ' έγώ, ώ 
φίλε Χαρμίδη, ή μήτηρ ετικτεν. "Εχει δ' ούν ούτως. Εί μέν 
σοι ήδη πάρεστιν, ώς λέγει Κριτίας δδε, σωφροσύνη και ει 
σώφρων ίκανώς, ονδεν έτι σοι έδει ούτε τών Ζαλμόξιδος 
ούτε τών 'Αβάριδος τοϋ Ύπερβορέου έπφδών, αλλ' αυτό 

C σοι αν ήδη δοτέον εϊη τό τής κεφαλής φάρμακον ει δ' έτι 
τούτων έπιδ&)ς εϊναι δοκεϊς, έπαστέον πρό τής τοϋ φαρμά
κου δόσεως. Αυτός ονν μοι είπε, πότερον ομολογείς τώδε 
και φής ίκανώς ήδη καί σωφροσύνης μετέχειν ή ενδεής 
εϊναι; 

Άνερυθριάσας οδν ό Χαρμίδης πρώτον μέν έτι καλλίων 
έφάνη' καί γαρ τό αισχνντηλόν αύτοϋ τή ηλικία επρεψεν 
έπειτα καϊ ουκ αγεννώς άπεκρίνατο' εϊπε γαρ Οτι ού ράδιον 
εϊη έν τφ παρόντι ονθ' όμολογεΐν ούτε έξάρνφ εϊναι τα 

d ερωτώμενα. 
—Έάν μέν γάρ, ή δ' δς, μή φώ εϊναι σώφρων, άμα μέν 

άτοπον αυτόν καθ' εαυτού τοιαύτα λέγειν, άμα δέ καί 

11. ε υ δ α ι μ ο ν ί α . Δέν -σημαίνει μόνο : ευτυχία, δηλ. τήν 
τυχαία ευτυχία. 'Τπονοεΐ καί θεϊκή εΰνοια. 

12. l i υ ρ ι λ ά μ π η ς. Γιος το ΰ 'Αντιφώντος, φίλος τοΰ Πε
ρικλή (Πλουτάοχου Περικλής, 13). Μια αδελφή το υ ήταν μητέρα 
τοϋ Χαρμίδη. Παντρέφτηκε τήν Περικτιόνη, αδελφή τοΰ Χαρμίδη 
καί μητέρα τοΰ Πλάτωνος, σέ δεύτερο γάμο. 

13. "Α β α ρι ς ό Υ π ε ρ β ό ρ ε ι ο ς . Πρόσωπο μυθικό, θαυ
ματοποιός, Ιερεύς τοΰ Απόλλωνος. Λέγεται Οτι έκαμε το γΰρο της 
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θά μπορούσε εύκολα κανείς άπδ δσους εϊναι έδώ μέσα νά δεί-
ξη δυδ αθηναϊκές οικογένειες, άπδ τίς ξεχωριστές, πού άπδ 
τήν ένωση τους θά γεννιόταν ωραιότερος καί καλύτερος, πα-· 
ρά έκεϊνες άπδ τις δποΐες σύ γεννήθηκες. *Η πατρική σας 
οικογένεια, τοϋ Κριτία, τοϋ γιου του Δρωπίδη, κι' άπδ τδν 
'Ανακρέοντα, κι* άπδ τδ Σόλωνα, κι* άπδ πολλούς άλλους 
ποιητές έχει έξυμνηθή, δπως ξαίρουμε άπδ τήν παράδοση, 
σάν ανώτερη σέ ομορφιά καί σέ αρετή καί σέ δ, τι λέγεται 
ευδαιμονία ( u ) . Ή μητρική, τδ ίδιο* γιατί, σάν τδν Πυρι-
λάμπη ( 1 2), τδ θειο σου, κανένας στην 'Ελλάδα δέν λέγεται 
νά εχη ακουστή ωραιότερος καί μεγαλύτερος, δσες φορές ή 
στδ Μέγα Βασιλέα ή σέ άλλον στην ήπειρο πήγε πρεσβευ
τής* καί γενικά, δλη αυτή ή οικογένεια σέ τίποτε δέν εϊναι 
κατώτερη άπδ τήν άλλη. 'Απδ τέτοιους σάν έχης γεννηθή, 
εϊναι φυσικδ νά είσαι σέ δλα πρώτος. Όσον άφορα, λοιπόν, 
τήν ορατή ομορφιά, θαρρώ, άγαπητδ παιδί τοΰ Γλαυκωνος, 
δτι κανένα άπδ τους προγόνους σου δέν ντροπιάζεις σέ τίπο
τε* άν, τώρα, καί στή σωφροσύνη καί στά άλλα εϊσαι τδ ϊδιο 
καλά φτειαγμένος, δπως λέγει τούτος έδώ, ευτυχισμένο άν
θρωπο, αγαπητέ Χαρμίδη», εϊπα, «ή μητέρα σου γέννησε. 
"Οσο γιά τδ ζήτημα μας, τά πράγματα είναι έτσι* άν ή σω
φροσύνη ύπάρχη στην ψυχή σου, δπώς λέγει ό Κριτίας., κι' 
αν είσαι αρκετά σώφρων, δέν.σοΰ χρειάζονται καθόλου οί μα
γικοί στίχοι ούτε τοΰ Ζαλμόξιδος ούτε τοΰ 'Αβάριδος τοϋ 
Υπερβορείου ( 1 3),καί πρέπει νά σοΰ δώσω αμέσως τδ φάρ
μακο γιά τδ κεφάλι* άν δμως νομίζης δτι κάτι σοΰ λείπει 
ακόμη, πρέπει νά σοΰ πώ τους μαγικούς στίχους προτοΰ σοΰ 
δώσω τδ φάρμακο. Πές μου, λοιπόν, δ 'ίδιος, συμφωνείς μέ 
τδν Κριτία καί λές δτι έ^εις καί σωφροσύνη αρκετή, ή, αντι
θέτως σοΰ λείπει ;» 

Κοκκίνισε δ Χαρμίδης, καί πρωτ' άπ' δλα έδειξε ωραι
ότερος* γιατί ή ντροπαλοσύνη του ταίριαξε μέ τήν ηλικία 
του* έπειτα, καί με ευγένεια απάντησε* γιατί εϊπε δτι δέν 
ήταν εύκολο, στην περίπτωση του, ούτε ναι ν' άποκριθή ού
τε δχι. 

«"Αν», είπε, «αρνηθώ δτι εϊμαι σώφρων, έκτος τοΰ δτι 
εϊναι άτοπο νά μιλή κανείς έτσι γιά τδν εαυτό του, θά βγά-

Γής χωρίς νά φάη τίποτε, κρατώντας èva βέλος σέ ένδειξη τής θεϊκής 
αποστολής του (Ηροδότου, IV, 36). 



20 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Κριτίαν τόνδε ψευδή επιδείξω καϊ άλλους πολλούς, οις 
δοκώ είναι σώφραχν, ώς δ τούτου ?Δγος· εάν δ' αύ φώ καί 
έμαυτον επαινώ, ϊσως επαχθές φανείται' ώστε ούκ έχω δ τι 
σοι άποκρίνωμαι. 

Καί έγώ εϊπον δτι μοι εικότα φαίνει λέγειν, ώ Χαρμίδη, 
Καί μοι δοκεϊ, ήν δ' έγώ, κοινή αν είναι σκεπτέον, είτε 

e κέκτησαι εϊτε μή δ πυνθάνομαι, Ινα μήτε σύ άναγκάζη λέ
γειν α μή βούλει, μήτ' αϋ έγώ άσκέπτως έπϊ τήν ιατρικήν 
τρέπωμαι. ΕΙ ούν σοι φίλον, έθέλω σκοπεΐν μετά σοϋ' ει δέ 
μή, έαν. 

— Αλλα πάντων μάλιστα, εφη, φίλον' ώστε τούτου γε 
ένεκα, δπη αυτός οιει βέλτιον σκέψασθαι, ταύτη σκόπει. 

VIL — Τήδε τοίνυν, έφψ έγώ, δοκεΐ μοι βέλτιστη 
είναι ή σκέψις περί αύτοϋ. Δήλον γαρ δτι, εϊ σοι πάρεστι 

259 σωφροσύνη, έχεις τι περί αυτής δοξάζειν. 'Ανάγκη γάρ που 
ένοϋσαν αυτήν, εϊπερ ενεστιν, αϊσθησίν τίνα παρέχειν, έξ 
ής δόξα αν τις σοι περί αυτής εϊη, δ τι έστι καί όποιον τι 
ή σωφροσύνη' ή' ούκ ο'ιει ; 

—"Εγωγε, έφη, οϊμαι. 

—Ονκοϋν τοϋτό γε, έφην, δ οϊει, έπειδήπερ έλληνίζειν 
έπίστασαι, καν εϊποις δήπου αυτό δ τι σοι φαίνεται ; 

—''Ισως, εφη. 
—"Ινα τοίννν τοπάσωμεν εϊτε σοι ενεστιν εϊτε μή, είπε, 

ήν δ' έγώ, τι φής εϊναι σωφροσύνην κατά τήν σήν δόξαν. 
h Καϊ δς τό μεν πρώτον ώκνει τε καϊ ού πάνυ ήθε^ 

αποκρίνασθαι' έπειτα μέντοι εϊπεν δτι οί δοκοϊ σωφροσύνη 
εϊναι τό κοσμίως πάντα πράττειν καί ήσυχη, έν τε ταϊς 
δδοις βαδίζειν καϊ διαλέγεαθαι, καί τα &λλα πάντα ωσαύ
τως ποιεϊν. 

—Καί μοι δοκεϊ, έφη, συλλήβδην ήσνχιότης τις εϊναι 
δ έρωτας. 

—ΤΑρ' ούν, ήν δ' έγώ, εύ λέγεις ; Φασί γέ τοι, ώ Χαρμίδη 
C τους ήσνγίονς σώφρονας εϊναι' ϊδωμεν δή εϊ τι λέγονσιν. 

Είπε γάο μοι, ού τών καλών μέντοι ή σωφροσύνη εστί ; 
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λω ψεύτη καί τδν Κριτία καί άλλους πολλούς, πού πιστεύουν, 
καθώς λέγει αυτός, δτι εϊμαι σώφρων* άν, πάλιν, απαντήσω 
καταφατικώς κι' αύτοεπαινεθώ, ίσως τδ πράγμα νά φανή 
αταίριαστο* ώστε δέν ξαίρω πώς νά σοϋ απαντήσω». 

Κ' έγώ εϊπα : 
«Πολύ λογικά μοΰ φαίνονται αυτά πού λές, Χαρμίδη* 

καί νομίζω», έπρόσθεσα, «δτι πρέπει μαζί νά εξετάσουμε 
άν έχης ή δχι αυτό πού ρωτώ, ώστε ούτε σύ νά άναγκασθής 
νά πής δ, τι δέν θέλεις, ούτε έγώ ν' αρχίσω άσκεφτα τή θερα
πεία σου. "Αν, λοιπόν, σοΰ άρέση, θά ήθελα νά κάμω τήν έ
ρευνα μαζί σου* άν δχι, παραιτοΰμαι». 

«Μά άπ1 δλα», εϊπε, «αυτή ή έρευνα μ' ενδιαφέρει πιδ 
πολύ* ώστε, δπως νομίζεις δτι εϊναι καλύτερα έτσι νά προ
χώρησης σ' αυτή». 

7. «'Ιδού, λοιπόν», εϊπα έγώ, «πώς νομίζω 6τι θά κά
νουμε τους σωστότερους συλλογισμούς γιά τδ ζήτημα μας. 
Εϊναι φανερδ δτι άν κατέχης τή σωφροσύνη, έχεις καί κά
ποια ιδέα γι' αυτή* γιατί, εφ' δσον υπάρχει μέσα σου, 
άν ύπάρχη, πρέπει αναγκαστικά νά σοΰ δημιουργή κάποια 
εντύπωση, κάποιο αϊσθίημα, άπδ τδ όποιο νά σχηματίζης 
κάποια γνώμη γι' αυτή, τί εϊναι ή σωφροσύνη καί ποια τά 
γνωρίσματα της* ή δέν εϊναι αύτη ή γνώμη σου ;» 

«Βεβαίως», είπε, «αυτή εϊναι». 
«Λοιπόν», εϊπα, «μια πού εϊναι έτσι, κι' άφοΰ ξαίρεις 

ελληνικά, μπορείς νά πής πώς τή φαντάζεσαι, τή σωφροσύ
νη ;» 

«"Ισως», εϊπε. 
«Γιά νά ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν», εϊπα έγώ, «άν ή σω

φροσύνη ύπάρχη σέ σένα ή δχι, πές τί είναι σωφροσύνη κατά 
τή γνώμη σου». 

Κ' εκείνος πρώτα έδίσταζε καί σάν νά μή ήθελε νά απάν
τηση. "Επειτα, δμως, εϊπε δτι κατά τή γνώμη του σωφρο
σύνη εϊναι να κάνη κανείς τά πάντα μέ κοσμιότητα καί ησυ
χία, καί τδ βάδισμα στους δρόμους, καί τή συζήτηση, κι* 
δλα τ* άλλα. 

«Μέ δυο λόγια)), κατέληξε, «μοΰ φαίνεται δτι αύτδ πού 
ρωτάς εϊναι ένα εϊδος ηρεμίας». 

«Νά~εΐναι, άραγε, σωστδ αυτό ;» εϊπα έγώ. «Λένε, βε
βαίως, Χαρμίδη, δτι οί ήρεμοι άνθρωποι εϊναι σώφρονες* 
ας δοϋμε, δμως, άν έχουν δίκιο νά τδ λένε. Γιά πές μου, ή σω
φροσύνη δέν εϊναι άπδ τά ώραΐα πράγματα ;» 
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—Πάνυ γε, έφη. 
—Πότερον ούν κάλλιστον έν γραμματιστοϋ τα Ομοια 

γράμματα γράφειν ταχύ ή ήσνχή ; 
—Ταχύ. 
—Τί δ' αναγιγνώσκει» ; Ταχέως ή βραδέως; 
—Ταχέως. 

—Καί μεν δή καϊ τό κιθαρίζειν ταχέως καί τό παλαίειν 
οξέως πολύ κάλλιο» τον ήσυχη τε καί βραδέως ; 

—Nat. 

—Τί δέ ; Πνκτεύειν τε και παγκρατιάζειν ονχ ωσαύτως; 
—Πάνυ γε. 

—Θεΐν δε καί αλλεσθαι καί τα τοϋ σώματος άπαντα έργα} 
ά ού τα μέν οξέως καί ταχύ γιγνόμενα τοϋ καλού εστί, τά δέ 

βραόέα [μόγις τε] και ήσύ'χια τον αισχρού ; 

—Φαίνεται. 

—Φαίνεται γ' άρα ήμϊν, ί'φην έγώ, κατά γε τό σώμα ού 
τό ήσυχων, άλλα τό τάχιστον κ~αί οξύτατο» κάλλιστο» δν 
"Η γάρ; 

—Πάνυ γε. 

— Ή δέ γε σωφροσύνη καλόν τι ήν ; 

—Noi. 
—Ού τοίνυν κατά γε το σώμα ή ήσυχιότης αν αλλ' ή 

ταχντής σωφρονέστερον εϊη, επειδή καλόν ή σωφροσύνη. 
—Έοικεν, έφη. 

e —Τί δέ ; ήν δ' έγώ, εύμάθεια κάλλιον ή δνσμάθεια ; 

—Εύμάθεια. 
—"Εστί δέ γ\ εφην, ή μέν ενμάθεια ταχέοίς μανθάνειν, 

ή δέ δνσμάθεια ήσυχη καί βραδέως ; 

-Ναι. 
— Δ ιδάσκειν δέ αλλον ου ταχέως κάλλιο» και σφόδρα 

μάλλον ή ήσνχή τε και βραδέως ; 

—Ναι. 
—Τί δέ ; 'Αναμιμνήσκεσθαι καϊ μεμνήσΟαι ήσνχή τε καί 

βραδέως κάλλιον ή σφόδρα και ταχέως ; 

—Σφόδρ\ έφη, -καί ταχέως. 
160 —Η σ' αγχίνοια ουχί όξύτης τις έστι τής ψυχής, αλλ 

ουχί ησυχία ; 
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«Βεβαίως», εϊπε. 
«Καί τί λοιπδν θεωρείται ωραιότερο στδ σχολείο, να 

αντιγράφουμε τά γράμματα γρήγορα ή αργά ;» 
«Γρήγορα». 
«Καί νά διαβάζουμε, γρήγορα ή αργά ;» 
«Γρήγορα». 
«Τδ ΐδιο, βεβαίως, και νά κιθαρίζουμε γρήγορα καί νά 

•παλεύουμε ζωηρά, εϊναι πολύ ωραιότερο παρά ήσυχα καί 
αργά». 

«Ναί». 
«Καί στην πυγμαχία καί στδ παγκράτιο, τδ Ϊδιο, ή Οχι ;» 
«Βεβαιότατα». 
((Καί στδ δρόμο καί στδ άλμα καί σ' δλες τις σωματι

κές ασκήσεις, δσα γίνονται ζωηρά καί γρήγορα εϊναι ωραία, d 
ενώ οσα γίνονται αργά καί ήρεμα εϊναι άσχημα ;» 

«Φανερό». 
«Φανερό, λοιπόν», εϊπα έγώ, «δτι, δσον άφορα τουλά

χιστον τδ σώμα, δχι τά ήρεμα, άλλα τά γρηγορώτατα καί τά 
ζωηρότατα εϊναι τά πιδ ωραία. Συμφωνείς ;» 

«Βεβαίως». 
« Ή σωφροσύνη, δμως, εϊναι κάτι ώραϊο ;» 
'(Ναί». 
«'Ώστε, δσο γιά τδ σώμα, δχι ή ηρεμία άλλα ή ταχύ

τητα εϊναι τδ σωφρονέστερο, άφοΰ ή σωφροσύνη είναι κάτι 
-ώραϊο». 

«"Ετσι φαίνεται)), εϊπε. 
«Καί τώρα», εϊπα έγώ, «τί εϊναι ωραιότερο, ή ευμά

ρεια ή ή δυσμάθεια ;» e 
«'Η εύμάθεια». 
«Καί εύμάθεια», είπα, «σημαίνει νά μαθαίνης γρήγο

ρα, ενώ δυσμάθεια ήρεμα καί αργά ;» 
«Ναί». 
«Καί στή διδασκαλία, δέν είναι ωραιότερο νά διδάσκου

με γρήγορα καί ζωηρά παρά ήρεμα καί αργά ;» 
«Ναί». 
«Καί δσον άφορα τδ μνημονικό, τί εϊναι ωραιότερο, να 

άπομνημονεύης καί έπαναφέρης στή μνήμη σου ήρεμα καί 
αργά, ή ζωηρά καί γρήγορα ;» 

«Ζωηρά», εϊπε, «καί γρήγορα». 
«Κ' ή αγχίνοια δέν εϊναι κάποια ζωηράδα τής ψυχής 160 

αι' οχι ηρεμία ;» 



2ft- ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

—'Αληθή. 
—Ούκοϋν καϊ τό ξυνιέναι τα λεγόμενα, καί έν γραμμα-

τιστοϋ και κώαριστον. καϊ άλλοθι πανταχού, ονχ ώς ήσν-
χαίτατα άλλ' ώς τάχιστα έστι κάλλιστα ; 

-Ναί. 
—'Αλλά μήν έν γε ταϊς ζητήσεσι τής ψυχής καί τφ βον-

λεύεσθαι ονχ ό ήσυχώτατος, ώς έγώ οϊμαι, καϊ μόγις βου-
λενόμενός τε καί ανευρίσκω» επαίνου δοκεϊ άξιος εϊναι, 

h αλλ' ό ρψηά τε καϊ τάχιστα τοϋτο δρών 
—"Εστι ταύτα, έφη. 
—Ούκοϋν πάντα, ήν δ' έγώ, ώ Χαρμίδη, ήμΐν καϊ τα 

περί τήν ψυχήν καί τα περί τό σώμα, τα τοϋ τάχους τε καϊ 
της όξύτητος καλλίω φαίνεται ή τα τής βραδύτητας τε καί 
ήσνχιότητος ; 

—Κινδυνεύει, εφη. 
—Ούκ άρα ήσνχιόνης τις ή σωφροσύνη αν εϊη, ούδ' 

ήσύχιος ό σώφρων βίος, εκ γε τούτον τον λόγου, επειδή 
καλόν αυτόν δει είναι σώφρονα όντα. Δυοϊν γαρ δη τα έτερα, 

e ή ούδαμοϋ ήμΐν ή πάνυ που όλιγαχοϋ al ήσύχωι πράξεις έν 
τω βίφ κσλλίους έφάνησαν ή al ταχεΐαί τε καί ίσχυραί. Εί 
Ò' ούν, ώ φίλε, δ τι μάλιστα μηδ&» έλάττους al ήσύχνοι τών 
σφοδρών τε καί ταχειών πράξεων τνγχάνουσι καλλίονς ούσαι, 
ούδε ταύτη σωφροσύνη αν εϊη μάλλον τι τό ήσυχη πράττειν 
ή τό σφόδρα τε καί ταχέως, ούτε έν βαδισμώ σντ& èv λέξει 
ούτε άλλοθι ούδαμοϋ, ουδέ όήσύχιος βίος [κόσμιος] τοϋ μή 

d ήσυχίου σα>φρονέστερος αν εϊη, επειδή έν τφ λόγφ τών κα
λών τι ήμΐν ή σωφροσύνη ύπετέθη, καλά δέ ούχ ήττον τα 
ταχέα τών ήσυχίων πέφανται. 

—'Ορθώς μοι δοκεϊς, έφη, ώ Σώκρατες, είρηκέναι. 

VIII. — Πάλιν τοίνυν, ήν δ' έγώ, ώ Χαρμίδη, μάλλον 
προσεχών τόν νουν καί εις σεαντόν ύποβλέψας, έννοήσας 
όποιον τινά σε ποιεί ή σωφροσύνη παρούσα καϊ ποία τις 
ούσα τοιοϋτον άπεργάζοιτο αν, πάντα ταϋτά συλλογισάμενος 

e είπε εύ καϊ ανδρείως, ti σοι φαίνεται εϊναι ; 
Καί δς έπισχόίν καί πάνυ άνδρικώς προς εαυτόν δια-

σκεψάμενος : 
—Δοκεϊ τοίνυν μοι, εφη, αίσχύνεσθαι ποιεΐν ή σοιφρο-

σύνη καί αίσχαντηλόν τόν ανθρωπον, καί εϊναι όπερ αιδώς ή 
σωφροσύνη. 

ΧΑΡΜΙΔΗΣ Î5 

«Ναί». 
«Συνεπώς, κ1 ή κατανόηση τών λεγομένων καϊ στο 

σχολείο, καί στοΰ κιθαριστοΰ, καί παντού άλλου, δχι ή πο
λύ αργή, άλλα ή πολύ γρήγορη εϊναι ή ωραιότερη». 

«Ναί». 
«'Αλλά ακόμη καί στίς πνευματικές έρευνες καί στις συ

σκέψεις, βχι δ ήρεμώτατος, νομίζω, έκεΐνος πού μόλις κατα-
φέρνη νά σκέφτεται καί νά παίρνη απόφαση, εϊναι άξιος επαί
νου, άλλα δποιος εύκολώτερα καί ταχύτερα τδ κατορθώνει». 

«"Ετσι εϊναι», εϊπε. b 
«'Επομένως, Χαρμίδη», εϊπα έγώ, «σέ δλα, καί στά 

ψυχικά καί στά σωματικά, τά γρηγορώτερα καί τά ζωηρό
τερα φαίνονται ωραιότερα άπδ τά ήρειια καί τά σιγανά». 

«"Ετσι δείχνει», εϊπε. 
«Κατά συνέπειαν, ή σωφροσύνη δέν εϊναι ένα εϊδος ηρε

μίας, ούτε ήρεμος δ σώφρων βίος, σύμφωνα μέ τδ συλλογι
σμό μας, επειδή, άν είναι σώφρων, πρέπει νά είναι ωραίος. 
Γιατί, άπδ τά δυδ εϊδη, ή καθόλου ή ελάχιστα οί ήρεμες πρά- C 
ξεις μας φάνηκαν ωραιότερες στή ζωή άπδ τίς γρήγορες καί 
τίς ορμητικές. Αν ακόμη, αγαπητέ μου, δεχθούμε δτι οί. 
ήρεμες πράξεις εϊναι ωραιότερες εξ ϊσου συχνά μέ τίς ζωη
ρές καί τις γρήγορες, ή σωφροσύνη δέν θά ήταν, γι ' αύτδν 
τδ λόγο, ή ηρεμία πιότερο άπδ τή ζωηράδα καί τήν ταχύτητα, 
ούτε στδ βάδισμα, ούτε στην ομιλία, ούτε σέ οτιδήποτε άλλο, 
κι' ό ήρεμος βίος δέν θά ήταν σωφρονέστερος άπδ τδν μή 
ήρεμο, επειδή ακριβώς, στή συζήτηση μας, δεχθήκαμε δ η d 
ή σωφροσύνη εϊναι άπδ τά ωραία, καί επειδή τά γρήγορα 
μάς φάνηκαν Οχι λιγώτερο ώραϊα άπδ τά ήρεμα». 

«Νομίζω», εϊπε, «δτι σκέπτεσαι ορθώς, Σωκράτη», 

8. «Πάλι, λοιπόν, Χαρμίδη», εϊπα έγώ, «πρόσεξε 
περισσότερο καί κοίταξε μέσα στην ψυχή σου, κι* δταν κα
τανόησης τί αποτέλεσμα έχει σέ σένα ή σωφροσύνη μέ τήν 
παρουσία της, καί τί πρέπει νά είναι γιά νά σέ κάνη δ,τι εί
σαι, καί δλα αυτά άφοΰ τά λογαριάσεις, πές καθαρά καί θαρ
ραλέα τί νομίζεις δτι είναι ή σωφροσύνη». β 

Κ* έκεΐνος, έπειτα άπδ λίγη σιωπή κι' αληθινά ανδρι
κή συλλογή : 

«Μοΰ φαίνεται, λοιπόν», εϊπε, «δτι ή σωφροσύνη μας 
μαθαίνει νά ντρεπόμαστε, δτι κάνει τδν άνθρωπο ντροπαλό, 
καί δτι εϊναι αύτδ ακριβώς πού ονομάζουμε αιδώς». 



20 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

—Είτα, ήν δ' έγώ, ού καλόν άρτι ώμολόγεις τήν σωφρο
σύνην εϊναι ; 

—Πάνυ γ', εφη. 
—Ούκοϋν καί αγαθοί άνδρες οι σώφρονες ; 
-Ναί. 
—ΎΑρ' ούν αν εϊη αγαθόν, δ μή αγαθούς απεργάζεται ; 

—Ού δήτα. 

—Ού μόνον ούν άρα καλόν, άλλα καί αγαθόν έστιν. 

161 —"Εμοιγε δοκεϊ. 

—Τίοϋν ; ήν δ' έγώ' Όμήρφ ού πιστεύεις καλώς λέγειν! 
λέγοντι Οτι 

αιδώς δ' ονκ αγαθή κεχρημένω άνδρί παρεϊναι ; 

—"Εγωγ', εφη. 

—"Εστιν άρα, ώς Μοικεν, αιδώς ονκ αγαθόν καί αγαθόν· 

—Φαίνεται. 

—Σωφροσύνη δέ γε αγαθόν, εϊπερ αγαθούς ποιεί οϊς 
αν παρή, κακούς δέ μή. 

—'Αλλά μή» ούτω γε δοκεϊ μοι εχειν, ώς σύ λέγεις. 

—Ονκ άρα σωφροσύνη αν εϊη αιδώς, εϊπερ τό μεν αγαθόν 
b τυγχάνει δν, αίδώς δέ ουδέν μάλλον αγαθόν ή καί κακόν. 

IX.— 'Αλλ' έμοιγε δοκεΐ, έφη, ώ Σώκρατες, τοϋτο μεν 
ορθώς λέγεσθαι' τόδε δέ σκέψαι τί σοι δοκεϊ είναί περί 
σωφροσύνης. "Αρτι γαρ ανεμνήσθην δ ήδη τον ήκουσα 
λέγοντος, Οτι σωφροσύνη [αν] εϊη τό τα εαυτού πράττειν. 
Σκόπει ούν τοϋτο εί ορθώς σοι δοκεϊ λέγειν ό λέγων. 

Καί έγώ : 

—~Ω μιαρέ, έφην, Κριτίου τοϋδε άκήκοας αυτό ή άλλου 
τον τών σοφών. 

e —"Εοικεν, εφη ό Κριτίας, άλλον' ού γαρ δή έμοϋ γε-

—'Αλλά τί διαφέρει, ή δ' ος, ό Χαρμίδης, ώ Σώκρατες, 
δτον ήκονσα ; 

—Ουδέν, ήν δ' έγώ' πάντως γαρ ού τοϋτο σκεπτέον, 
δστις αυτό εϊπεν, αλλά πότερον αληθές λέγεται ή ού, 

14. 'Ομήρου 'Οδύσσεια, ρ, 347. 
15. τά ε α υ τ ό ΰ π ρ ά τ τ ε ι ν . Τά οικεία έργα καθενός, 

εκείνα πού τον άφοροΰν, 

ΧΑΡΜΙΔΗΣ 27 

«Πρδ ολίγου», είπα έγώ, «δέν παραδέχθηκες δτι ή σω
φροσύνη είναι κάτι ωραίο ;» 

«Βεβαίως», εϊπε. 
«Δέχεσαι δτι οί σώφρονες εϊναι καί καλοί ;» 
«Ναί». 
«Μπορεΐ, δμως, νά εϊναι καλό δ, τι δέν κάνει καλούς 

τους ανθρώπους ;» 
«"Οχι». 
«"Αρα, ή σωφροσύνη δέν εϊναι μόνο κάτι ώραΐό, άλλα 161 

καί καλό». 
«Τδ πιστεύω». 
«Μά τί, λοιπόν ;» εϊπα έγώ. «Κατά τή οική σου γνώ

μη, δέν έχει δίκιο δ "Ομηρος, δταν λέγη δτι : 
ή αιδώς δέν εϊναι καλή συντρόφισσα τοΰ φτωχοΰ» ; (14) 
«Έχει δίκιο», είπε. 
« Ή αιδώς είναι, λοι..-óv, καθώς φαίνεται, καί καλδ καί 

δχι καλό». 
«"Ετσι φαίνεται». 
«'Αλλά ή σωφροσύνη εϊναι καλό, άν άληθεύη δτι κάνει 

καλούς εκείνους πού τήν έχουν, [καί δτι δέν τους κάνει κα
κούς». 

«"Ετσι νομίζω δτι εϊναι, δπως λές». 
«Συνεπώς, ή σωφροσύνη δέν μπορεί νά ταυτισθή μέ b 

τήν αιδώ, άφοϋ ή σωφροσύνη εϊναι κάτι καλό, ένώ ή αιδώς 
εϊναι άδιαφόρως καλό ή κακό». 

9. «Νομίζω, Σωκράτη», εϊπε, «δτι δσα λές εϊναι σω
στά. Τώρα σκέψου πώς σοΰ φαίνεται ένας άλλος όρισμδς 
της σωφροσύνης. Αυτή τή στιγμή θυμήθηκα δτι άκουσα τε
λευταίως άπδ κάποιον τοϋτο : σωφροσύνη σημαίνει νά κά
νουμε δσα μας άφοροΰν (1 5). Σκέψου, λοιπόν, άν έχη δίκιο 
εκείνος πού τδ εϊπε». 

Κ' έγώ : 
«Πονηρέ», εϊπα, «άπδ τδν Κριτία, αύτδν έδώ, τδ 

άκουσες, ή άπδ κάποιον άλλο γραμματισμένο ;» 
«"Ισως άπδ άλλον», εϊπε δ Κριτίας. «Άπδ έμέ, άσφα- C 

λώς, δχι». 
«Μά τί σημασία έχει, Σωκράτη», εϊπε έκεΐνος, δ Χαρ

μίδης, «άπδ ποιόν τδ άκουσα ;» 
«Καμμία», απάντησα. «Πάντως, δέν έχουμε νά εξετά

σουμε αυτό, ποιος δηλαδή εϊπε τδν ορισμό, άλλα άν δ όρι
σμδς εϊναι ορθός ή δχι». 
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—Νϋν ορθώς λέγεις, ή δ' δς. 
—Νή Δία, ήν δ' έγώ" αλλ' εί καϊ εύρήσομεν αυτό δπη γε 

έχει, θανμάζοιμ' άν αϊνίγματι γάρ τινι έοικεν. 
—"Οτι δή τί γε ; έφη. 
—"Οτι ού δήπου, ήν δ' έγώ, ή τα ρήματα έφθέγξατο, 

d ταύτη καί ενόει ό λέγων σωφροσύνην εϊναι τό τά αύτοϋ 
πράττειν. *Η σύ ουδέν ήγεϊ πράττειν τόν γραμματιστήν, 
δταν γράφη ή αναγιγνώσκω ; 

—"Εγωγε, ηγούμαι μέν ούν, εφη. 
—Δοκεϊ ούν σοι τό αύτοϋ δνομα μόνον γράφειν ό γραμ-

ματιστής καί άναγιγνώσκειν, ή υμάς τους παϊδας διδάσκειν, 
ή ουδέν ήττον τα τών έχθρων έγράφετε ή τά υμέτερα καϊ 
τα τών φίλοίν ονόματα ; 

—Ουδέν ήττον. 

— r H ούν έπολνπραγμονεϊτε καί ονκ έσωφρονεϊτέ τοϋτο 
δρώντες ; 

—Ουδαμώς. 
Θ —Καί μήν ού τά υμέτερα γε αυτών έπράττετε, εϊπερ τό 

γράφειν πράττειν τί έστι καί τό άναγιγνώσκειν. 
—Άλλα μήν έστιν. 
—Και γαρ τό Ιασθαι, ώ εταίρε, καί τό οίκοδομεΐν καί 

τό ύφαίνειν καί τό ήτινιοϋν τέχνη ότιοϋν τών τέχνης έργανν 
άπεργάζεσθαι πράττειν δηπον τί έστιν. 

—Πάνν γε. 
—Τί ούν ; ήν δ' έγώ, δοκεϊ αν σοι πόλις εύ οίκεϊσθαι 

ύπό τούτον τοϋ νόμου τοϋ κελεύοντος τό έαυτοϋ Ιμάτιον έκα
στο» ύφαίνειν καϊ πλννειν, καί υποδήματα σκντοτομεϊν, καί 

162 λήκνθον και στλεγγίδα καϊ τάλλα πάντα κατά τον αυτόν 
λόγον, τών μέν αλλότριοι μή άπτεσθαι, τα δέ έαντοϋ εκα-
στον έργάζεσθαί τε καί πράττειν ; 

—Ούκ έμοιγε δοκεϊ, ή δ' δς. 
—Άλλα μέντοι, ϊφην έγώ, σωφρόνως γε οικούσα εύ 

αν οίκοϊτο. 
—Πώς δ' ονκ ; έφη. 
—Ούκ δρα, ήν δ' έγώ, τό τα τοιαύτα τε καί ούτω τά 

αύτοϋ πράττειν σωφροσύνη αν εϊη. 

16. λ ή κ υ θ ο ς κ α ί σ τ λ ε γ γ ί ς . 'Απαραίτητα σέ δσους 
εγυμνάζονταν* ή λήκυθος γιά νά μεταφέρουν το λάδι μέ το δποΐο 
αλείφονταν στην πάλη, ή στλεγγίς γιά νά τύ άποξέουν άπδ τδ σώμα 
τους δταν τέλειωναν το αγώνισμα. 

ΧΑΡΜΙΔΗΣ 29 

«Τώρα μιλάς καλά», εϊπ& δ Χαρμίδης. 
«Αυτά εϊναι σωστά, μά τδν Δία», εϊπα έγώ. «Θά μοΰ 

•φανή, δμως, πολύ παράξενο άν βρούμε καί τί θέλει νά πη ό 
ορισμός* γιατί μοιάζει μάλλον μέ αϊνιγμα». 

«Μπα, καί γιατί ;» εϊπε. 
«Γιατί», εϊπα έγώ, «εκείνος πού έδωσε τδν όρισμδ Οτι 

σωφροσύνη σημαίνει νά κάνουμε δσα μας αφορούν, δέν σκε- d 
φτόταν τδ ϊδιο πράγμα μέ δ, τι λένε τά λόγια του. "Η νομί
ζεις δτι δέν κάνει τίποτε δ δάσκαλος στδ σκολειδ δταν γρά
φη ή διαβάζη ;» 

«'Αντιθέτως, πιστεύω δτι κάτι κάνει». 
«Νομίζεις, λοιπόν, δτι μόνο τδ δικό του δνομα γράφει 

καί διαβάζει ό δάσκαλος, ή δτι διδάσκει εσάς τά παιδιά νά 
γράφετε καί νά διαβάζετε ; καί δέν έγράφατε καί τά ονόμα
τα τών έχθρων σας τδ ϊδιο δπως καί τά δικά σας καί τών φί
λων σας ;» 

«Τδ ϊδιο». 
«Έτσι κάνοντας, δμως, έπολυπραγμονούσατε καί δέν 

εϊσαστε σώφρονες ;» 
«Καθόλου». 
«Καί δμως, δέν έκάνατε δσα σας άφοροΰν, άν, βεβαίως, e 

νά γράφης καί νά διαβάζης σημαίνουν νά κάνης κάτι». 
«Μά αύτδ σημαίνουν». 
«'Αλλά καί νά γιατρεύης, φίλε, καί νά χτίζης, καί νά 

ύφαίνης, καί νά κατασκευάζης οποιοδήποτε έργο οποιασδή
ποτε τέχνης, σημαίνει ασφαλώς νά κάνης κάτι». 

«Ασφαλώς». 
«Μά τί, λοιπόν ;» εϊπα έγώ. «Φαντάζεσαι δτι μιά χώρα 

μπορεί νά κυβερνηθή καλά άπ' αύτδν τδ νόμο πού ορίζει νά 
ύφαίνη καθένας, δ ϊοιος, τδ ιμάτιο του, καί νά τδ πλένη δ 
ϊδιος, καί παπούτσια νά κατασκευάζη, καί λήκυθο καί στλεγ
γίδα ( " ) , καί δλα τά άλλα ομοίως, καί^νά μή καταπιάνεται 162 
μέ κατασκευές γιά άλλους, άλλα καθένας νά κατασκευάζη 
μόνο τά δικά του καί νά κάνη μόνο δσα τδν άφοροΰν ;» 

«"Οχι, δέν τδ φαντάζομαι», εϊπε εκείνος. 
«Άλλα», εϊπα έγώ, «άν μιά χώρα κυβερνιόταν μέ σω

φροσύνη, θά κυβερνιόταν καλά». 
«Πώς δχι ;» εϊπε. 
«Συνεπώς», εϊπα έγώ, «δχι νά κάνη κανείς αυτά, καί 

έτσι νά κάνη δσα τδν άφρροΰν, εϊναι ή σωφροσύνη». 
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—Ού φαίνεται* 

—Ήινίττετο αρα, ώς έοικεν, Οπερ αρτι έγώ έλεγον, ό 
λέγων τό τα αύτοϋ πράττειν σωφροσύνην είναι' ού γάρ που 

h ούτω γε ήν εύήθης· ή τίνος ηλιθίου ήκουσας τουτϊ λέγοντος^ 
ώ Χαρμίδη ; 

—"Ηκιστά γε, έφη, έπεί τοι καί πάνυ έδόκει σοφός είναι. 
—Παντός τοίνυν μάλλον, ώς έμοί δοκεϊ, αίνιγμα αυτό 

προύβαλεν, ώς ÒV χαλεπόν το τα αύτοϋ πράττειν γνώναι 
δ τί ποτέ έστιν. 

—"Ισως, έφη., 

—27 ούν αν εϊη ποτέ τό τα αύτοϋ πράττειν ; "Εχεις 
είπε'ιν ; 

—Ούκ οίδα μα Δι' έγωγε, ή δ' ος* αλλ' ίσως ουδέν κωλύει 
μηδέ τόν λέγοντα μηδέν είδέναι δ τι ένόει. 

Καί άμα ταϋτα λέγων ύπεγέλα τε καί είς τόν Κριτίαν 
απέβλεπε», 

e Χ. Καί ό Κριτίας δήλος μέν ήν καϊ πάλαι αγωνιών καί 
φιλοτίμως προς τε τόν Χαρμίδην καί προς τους παρόντας 
έχων, μόγις δ' εαυτόν έν τφ πρόσθεν κατέχων τότε ούχ οίος 
τε έγένετο' δοκεϊ γάρ μοι παντός μάλλον αληθές είναι, ο 
έγώ ύπέλαβον, τοϋ Κριτίου ακηκοέναι τον Χαρμίδην ταύτην 
τήν άπόκρισιν περί τής σωφροσύνης. Ό μέν ούν Χαρμίδης 
βονλόμενος μή αυτός ύπέχειν λόγον αλλ' εκείνον τής άπο-

d κρίσεως, ύπεκίνει αυτόν εκείνον, καϊ ένεδείκνυτο ώς έξελη-
λεγμένος εϊη' S δ' ούκ ήνέσχετο, αλλά μοιέδοξεν όργισθήναι 
αύτφ ώσπερ ποιητής υποκριτή κακώς διατιθέντι τα έαυτον 
ποιήματα' ώστ' έμβλέψας αύτφ είπεν : 

—Ούτως οϊει, ώ Χαρμίδη, εί σύ μή οίσθα 6 τί ποτ* 
ένόει δς εφη σωφροσύνην εϊναι τό τα εαυτού Λράττειν, ουδέ 
δή έκεϊνον είδέναι ; 

—Άλλ ' , ώ βέλτιστε, ϊφην έγώ, Κριτία, τούτον μέν ουδέν 
e θανμαστόν άγνσεϊν τηλικοϋτον δντα' σέ δέ πον εΙκός είδέναι 

καί ηλικίας ένεκα καί επιμελείας. Εί ούν ξυγχωρεις τοϋτ' 
είναι σωφροσύνην δπερ οντοσϊ λέγει, καϊ Λαραδέχει τόν 
λόγον, έγωγε πολύ αν ήδιον μετά σον σκοποίμην, είτ' αλη
θές εϊτε μή τό λεχθέν. 

ΧΑΡΜΙΔΗΣ 31 

«Φαίνεται δτι δχι». 
((Αίνιγμα, λοιπόν, καθώς φαίνεται, δπως τδ έχαρακτή-

ρισα προηγουμένως, εϊπε δποιος ισχυρίσθηκε δτι σωφροσύ
νη σημαίνει νά'κάνουμε δσα μας άφοροΰν γιατί, άν τδ έλεγε 
στά σοβαρά, θά ήταν ανόητος* ή μήπως τδ άκουσες άπδ κα
νένα ηλίθιο, Χαρμίδη ;» }> 

«Κάθε άλλο», εϊπε, «απεναντίας φαινόταν πολύ μορ
φωμένος». 

«Δέν υπάρχει, λοιπόν, αμφιβολία, κατά τή γνώμη μου, 
δτι εϊπε Ινα αίνιγμα, γιατί εϊναι πολύ δύσκολο νά βρή κα
νείς τί σημαίνει τό : νά κάνουμε δσα μας άφοροΰν». 

«"Ισως», εϊπε. 
«Μά τί μπορεί νά σημαίνη : νά κάνουμε δσα μας άφο

ροΰν ; Εϊσαι σέ θέση νά τδ εξήγησης ;» 
«Δέν Ιχω Εδέα, μά τδν Δία», εϊπε* «άλλα εϊναι πιθα

νόν κ* εκείνος πού τδ εϊπε νά μή ήξαιρε τί σημαίνει». 
Καί λέγοντας αυτά χαμογελούσε κ' ερριχνε ματιές στον 

Κριτία. 
10. Καί ό Κριτίας, κι' άπδ πρωτύτερα φαινόταν νευ- ο 

ριασμένος καί παίρνοντας οφος μπροστά στδ Χαρμίδη καί 
τους άλλους, κ* ένώ ώς εκείνη τή στιγμή μόλις συγκρατιό
ταν, τότε δέν βάστηξε πιά* νομίζω, πάντως, πιδ αληθινή 
άπδ κάθε άλλη εκδοχή, αύτδ πού έγώ υπέθεσα, δτι δηλαδή 
άπδ τδν Κριτία είχε ακούσει δ Χαρμίδης αύτδν τόν δρισμδ 
τής σωφροσύνης. Ό Χαρμίδης, λοιπόν, θέλοντας νά μή δώ-
ση αύτδς τήν εξήγηση τοΰ όρισμοΰ άλλα δ Κριτίας, τδν πα- d 
ρακινοΰσε καί υποκρινόταν τδν ηττημένο στή συζήτηση* 
στδ τέλος, δ Κριτίας δέν τδ ανέχθηκε, μοΰ φαίνεται μάλι
στα πώς θύμωσε μέ τδ Χαρμίδη, καθώς θυμώνουν οί ποιητές 
μέ τους ηθοποιούς πού ερμηνεύουν άσχημα τά έργα τους* τδν 
κοίταξε, λοιπόν, στά μάτια, καί εϊπε : 

«"Ωστε νομίζεις, Χαρμίδη, επειδή εσύ δέν καταλαβαί
νεις τί έννοοΰσε εκείνος πού εϊπε ; σωφροσύνη εϊναι νά κά
νουμε δσα μας άφοροΰν, δτι ούτε εκείνος ξαίρει ;» 

«Άλλα, φίλτατε Κριτία»,εϊπα έγώ, «δέν εϊναι καθόλου 
παράξενο ότι- αυτός, στην ηλικία πού είναι, δέν ξαίρει" σύ 
εϊναι φυσικό νά ξαίρης, καί λόγω ηλικίας καί λόγω μορφώ- β 
σεως. "Αν, λοιπόν, παραδέχεσαι δτι σωφροσύνη εϊναι αύτδ 
πού λέγει δ Χαρμίδης, κι' άν θέλης νά πάρης τή θέση του στή 
συζήτηση, έγώ πολύ πιδ ευχάριστα θά έκανα τήν έρευνα μα
ζί σου, άν εϊναι σωστός ή δχι δ ορισμός». 
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—'Αλλά πάνυ ξνγχωρώ, έφη, καϊ παραδέχομαι. 
—Καλώς γε σύ τοίννν, ήν δ' έγώ, ποιών. Καί μοι λέγε, 

ή καί ä νϋν δή ήρώτων έγώ ξνγχωρεις, τους δημιουργούς 
πόντος ποιειν τι ; 

—"Εγωγε. 
—ΎΗ ούν δοκοΰσί σοι τα εαυτών μόνον ποιειν ή καί τα 

τών άλλων ; 
163 —Καί τα τών άλλων. 

—Σωφρονοϋσιν ούν ού τα εαυτών μόνον ποιονντες ; 
—Τί γαρ κωλύει ; έφη. 
—Ουδέν έμέ γε, ήν δ' έγώ' αλλ' δρα μή εκείνον κωλύει, 

δς ύποθέμενος σωφροσύνην είναι τό τα εαυτού πράττειν 
έπειτα ουδέν φησι κωλύειν καί τους τα τών άλλων πράτ
τοντας σωφρονεϊν. 

— Έ γ ώ γάρ που, ή δ' δς, τοϋθ' ώμολόγηκα, ώς οί τα τών 
άλλων πράττοντες σωφρονοϋσιν, ή τους ποιοϋντας ώμολό-
γησα ; 

b —Είπε μοι, ήν δ' έγώ, ού ταύτόν καλείς τό ποιειν καϊ 
τό πράττειν ; 

—Ού μέντοι, έφη· ουδέ γε το έργόζεσθαι'^αί τό ποιειν. 
"Εμαθον γαρ παρ' Ησιόδου, δς έφη, έργον δ' ουδέν εϊναι 
όνειδος. Οϊει ούν αυτόν, εί τα τοιαύτα έργα έκάλει καϊ 
έργάζεσθαι καί πράτειν, οία νϋν δή σύ έλεγες, ούδενί αν 
όνειδος φάναι εϊναι σκντοτομονντι ή ταριχοπωλούντι ή 
έπ9 οικήματος καθημένφ ; Ούκ οϊεσθαί γε χρή, & Σώκρατες, 
άλλα καϊ έκεΊνος, οΐμαι, ποίησιν ηράξεως καϊ εργασίας 

C άλλο ένόμιζε, και ποίημα μεν γίγνεσθαι όνειδος ενίοτε, 
δταν μή μετά τοϋ καλού γίγνηται, έργον δέ ουδέποτε ουδέν 
όνειδος· τα γαρ καλώς τε καί ώφελίμως ποιούμενα έργα 
έκάλει, καϊ ερ^ασ/ας τε καί πράξεις τάς τοιαύτας ποιήσεις. 
Φάναι δέ γε χρή καϊ οικεία μόνα τα τοιαύτα ήγεΐσθαι αυτόν, 
τα δέ βλαβερά πάντα αλλότρια' ώστε καϊ Ήσίοδον χρή οϊε
σθαί καί άλλον, δστις φρόνιμος, τόν τα αύτοϋ πράττοντα 
τούτον σώφρονα καλεϊν, 

17. π ρ ά τ τ ο ν τ ε ς . . . . π ο ι ο ϋ ν τ α ς . Ή αντίκρουση τοϋ 
Κριτία, στρέφεται στή διάκριση ανάμεσα στά «πράττειν», «έργά
ζεσθαι», «ποιεϊν». Τά δύο πρώτα αναφέρονται στά «καλώς καί ώφε-
λίμως πραττόμενα», καί γι* αύτο δέν φέρουν όνειδος* τό «ποιεΐν» 
αναφέρεται στίς άπλες κατασκευές, χωρίς επιδίωξη ομορφιάς καί 
προγραμματισμό της ωφελείας, γι ' αυτό μπορεί καί νά φέρη όνειδος. 

18. Ησιόδου Έργα καί Ήμέραι, 308 κ. έπ. 

ΧΑΡΜΙΔΗΣ 33 

«Ναί», είπε, «παραδέχομαι τδν δρισμδ καί παίρνω τή 
θέση τοΰ Χαρμίδη». 

«Κάνεις πολύ καλά», εϊπα έγώ. «Καί τώρα, πές μου, 
παραδέχεσαι επίσης κι' αύτδ πού ρωτούσα προηγουμένως, 
δτι δηλαδή δλοι οι τεχνίτες κάτι κατασκευάζουν ;» 

«Βεβαίως». 
«Καί τί νομίζεις, κατασκευάζουν μόνο δσα τους άφο

ροΰν ή καί δσα άφοροΰν άλλους ;» 
«Καί δσα άφοροΰν άλλους». 163 
((Καί εϊναι σώφρονες πού δέν κατασκευάζουν μόνο δσα 

τους άφοροΰν ;» 
«Βλέπεις κανένα εμπόδιο ;» εϊπε. 
«Γιά μέ, δχι», εϊπα* «κοίταξε, δμώς, μήπως υπάρχει 

γιά εκείνον πού, άφοΰ ώρισε οτι σωφροσύνη εϊναι νά κάνου· 
με δσα μας άφοροΰν, λέγει έπειτα δτι τίποτε δέν εμποδίζει 
νά θεωροΰνται σώφρονες κ'εκείνοι πού κάνουν οσα άφοροΰν 
τους άλλους». 

«Έγώ, δμως», εϊπε δ Κριτίας, «τί εϊπα ; δτι εϊναι σώ
φρονες εκείνοι πού κάνουν δσα άφοροΰν τους άλλους, ή εκεί
νοι πού κατασκευάζουν για τους άλλους ;» {17) 

«Γιά εξήγησε μου», εϊπα έγώ, «δέν θεωρείς οτι εϊναι 
τδ ΐδιο ή κατασκευή κ' ή πράξη ;» 

«"Οχι, βεβαίως», εϊπε* «όπως ούτε ή εργασία κ* ή κα
τασκευή. Αύτδ τδ έμαθα άπδ τδν 'Ησίοδο, δ όποιος εϊπε 
δτι «ή εργασία δέν εϊναι καθόλου ντροπή» (1 8). Νομίζεις, 
λοιπόν, δτι άν δ 'Ησίοδος έδινε τά ονόματα «εργασία» καί 
«πράξη» σέ έργα τέτοια σάν εκείνα πού πρδ ολίγου ανέφε
ρες, θα έλεγε οτι δέν εϊναι ντροπή γιά κανένα νά κατασκευά
ζη παπούτσια ή νά πουλάη παστά ή νά πορνεύεται ; Δέν πρέ
πει νά τδ νομίζης, Σωκράτη, άλλα κ' εκείνος, πιστεύω, θεω
ρούσε άφ' ενός άλλο τήν «κατασκευή» κι' άλλο τήν «πράξη» 
καί τήν «εργασία», καί άφ' ετέρου δτι ή κατασκευή μπορεί e 
νάντροπιάζη καμμιά φορά, δταν γίνεται χωρίς ομορφιά, ενώ 
ή εργασία ποτέ' γιατί έργα ώνόμαζε δσα κατασκευάζονται 
μέ ομορφιά κ1 εϊναι ωφέλιμα, καί εργασίες καί πράξεις τις 
τέτοιες κατασκευές. Καί πρέπει νά είμαστε βέβαιοι οτι μόνο 
αυτά θεωροΰσε δτι «μας άφοροΰν», καί ξένα δλα τά αντίθε
τα' ώστε, κι' ό Ησίοδος, πρέπει νά δεχθοΰμε, καί κάθε άλλος 
άνθρωπος μέ νου, λένε σώφρονα εκείνον πού κάνει δσα τδν 
άφοροΰν». 

16 
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d XI. — ΤΩ Κριτία, ήν δ' εγώ, καί ευθύς αρχομένου σον 
σχεδόν έμάνθανον τόνλόγον, δτι τα οίκείά τε καϊ τα αύτοϋ 
αγαθά καλοίης, και τάς τών αγαθών ποιήσεις πράξεις' καϊ 
γαρ Προδίκου μυρία τινά άκήκοα περί ονομάτων διαι-
ροϋντος. 'Αλλ' έγώ σοι τίθεσθαι μέν τών ονομάτων δίδωμι 
οπη αν έλη έκαστον δήλου δέ μόνον έφ' δ τι αν φέρης τοϋ-
νομα δ τι αν λέγης. Νϋν ούν πάλιν εξ αρχής σαφέστερο» 

e δρισαι' άρα τη>· τών αγαθών πράξιν ή ποίησιν ή δπως σύ 
βούλει όνομάζειν, ταύτην λέγεις σύ σωφροσύνην είναι ; 

—"Εγωγε, εφη. 
—Ούκ άρα σωφρονεϊό τα κακά πράττων, αλλ' ότα αγαθά; 
—Σοι δέ, ή δ' δς, ώ βέλτιστε, ούχ ούτω δοκεϊ ; 
—"Εα, ήν δ' έγώ' μή γάρ πω τό έμοί δοκούν σκοπώμεν, 

αλλ' δ σύ λέγεις νυν. 
—Άλλα μέντοι έγωγε, έφη, τόν μή αγαθά αλλά κακά 

ποιοϋντα ού φημι σωφρονεϊν. τόν δέ αγαθά αλλά μή κακά 
αωφρονεϊν τήν γαρ τών αγαθών πραξιν σωφροσύνην εϊναι 
σαφώς σοι διορίζομαι. 

164 —Καϊ ουδέν γέ σε ίσως κωλύει αληθή λέγειν τάδε γε 
μέντοι, ήν δ' έγώ, θαυμάζω, εϊ σωφρονοϋντας άνθρώπονς 
ήγεϊ σύ άγνοεϊν δτι σωφρονοϋσιν. 

—'Αλλ' ονχ ηγούμαι, έφη. 
—Ουκ ολίγον πρότερο», έφην έγώ, έλέγετο ύπό σοϋ, 

δτι τους δημιουργούς ουδέν κωλύει καί αϋ τα τών άλλων-
ποιοϋντας σωφρονεϊν ; 

—'Ελέγετο γάρ, εφη' άλλα τί_ τοϋτο ; 
—Ουδέν αλλά λέγε εϊ δοκεϊ τίς σοι Ιατρός, ύγια τινά 

b ποιών, ωφέλιμα καϊ έαντώ ποιειν καϊ έκείνφ δν Ιφτο ; 
—"Εμοιγε. 
—Ούκοϋν τα δέοντα πράττει Ô γε ταϋτα πράττων ; 
—Ναί. 
—Ό,-δ&-~δεοντα πράττων ού σωφρονεϊ ; 
—Σωφρονεϊ, μέν ούν. 
—*Η ούν καί γιγνώσκειν ανάγκη τω ίατρφ, δταν τε 

ώφελίμως Ιαται καί δταν μή ; Καϊ έκάστφ τών δημιονρ-

19; Π ρ ό δ ι κ ο ς. Σοφιστής. Γεννήθηκε wspÌ τδ 460 π.Χ. 
Σύγχρονος τοϋ Ίππίου, θεωρείται άπδ πολλούς πρόδρομος τοΰ Σω
κράτη. Διάσημος γιά τή σχολαστικότητα του στή διάκριση τών συνω
νύμων λέξεων. 

ΧΑΡΜΙΔΗΣ 35 

11. « Ά 1 Κριτία», απάντησα, «κι' άπδ τή στιγμή πού d 
άρχισες κατάλαβα σχεδόν, τή σκέψη σου, δτι ονομάζεις κα
λά δσα μας ανήκουν καί οσα μας άφοροΰν, καί πράξεις τίς 
κατασκευές τών καλών πραγμάτων* γιατί έχω χίλιες φορές 
ακούσει τδν Πρόδικο (19) νά συζητή γιά τή σημασία τών 
λέξεων. "Οσο γιά μέ,. σ' άφίνω ελεύθερο νά δίνης στις λέ
ξεις οποία σημασία θέλεις* δεΐχνε μου μόνο σέ τί αντιστοι
χούν οί λέξεις πού μεταχειρίζεσαι. Αρχίζοντας, λοιπόν, πά
λι άπδ τήν αρχή, δώσε σαφέστερο ορισμό" τών καλών πρα- e 
γμάτων τήν πράξη, ή τήν κατασκευή, ή δπως θέλεις νά τήν 
δνομάζης, αυτήν λές σύ οτι είναι ή σωφροσύνη ;» 

«Ναί», εϊπε. 
«Δέν εϊναι, άρα, σώφρων, δποιος κατασκευάζει τά κα

κά, άλλα οποίος τά καλά ;» 
(('Εσένα, λοιπόν, φίλτατε», εϊπε εκείνος, «άλλη εϊναι 

ή γνώμη σου ;» 
«Άφισε εμένα», εϊπα έγώ* «ας μή εξετάσουμε ακόμη 

τή δική μου γνώμη, άλλ' αύτδ πού σύ λέγεις τώρα». 
«Έγώ, λοιπόν», εϊπε, «έκεΐνον πού κατασκευάζει δχι 

καλά άλλα κακά δεν τδν θεωρώ σώφρονα, κ' εκείνον πού 
κατασκευάζει καλά κι' δχι κακά σώφρονα* γιατί, καθαρά 
σοϋ λέγω, σωφροσύνη εϊναι ή κατασκευή καλών πραγμά
των». 

«Καί τίποτε, ίσως, δέν εμποδίζει νά λές τδ σωστό* άπο- 164 
ρώ, δμως», πρόσθεσα, «πώς πιστεύεις δτι άνθρωποι σώ
φρονες άγνοοΰν δτι εϊναι σώφρονες». 

«Μά δέν τό πιστεύω», εϊπε. 
«Λίγο πρωτύτερα», εϊπα έγώ, «δέν έλεγες οτι τίποτε 

δέν εμποδίζει τους τεχνίτες, ακόμη κι' όταν κάνουν δουλειές 
άλλων, νά εϊναι σώφρονες ;» 

«Τό εϊπα, πράγματι, άλλα τί μ' αυτό ;» 
«Τίποτε. Μόνο πές μου, νομίζεις δτι δ γιατρός, δταν 

κάνη κάποιον καλά, κάνει, καί στον εαυτό του καί σ' έκεΐ- b 
νον πού έγιάτρεψε, κάτι ωφέλιμο ;» 

«Ναί». 
«Κά ει δ,τι πρέπει δποιος κάνει έτσι ;» 
«Ναί». 
«Κι' οποίος κά'ει δ,τι πρέπει δέν εϊναι σώφρων;» 
«Είναι, βεβαίως». 
«Πρέπει, δμως, καί κατ1 ανάγκην, νά ξαίρη δ γιατρός 

καί άν ή θεραπεία του θά εϊναι τελικώς ωφέλιμη ή δχι : καί 
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γών, δταν τε μέλλη όνήσεαθαι από τοϋ έργον ού αν πράττη, 
και δταν μή ; 

—"Ισως οϋ. 
C —'Ενίοτε άρα, ήν δ' έγώ, ώφελίμως πράξας ή βλαβερώς 

ό Ιατρός ού γιγνώσκει εαυτόν ώς έπραξε' καίτοι ώφελίμως 
πράξας. ώς ό σος λόγος, σωφρόνως έπραξεν ή ονχ ούτως 
έλεγες ; 

—"Εγωγε. 
—Ούκοϋν, ώς έοικεν, ενίοτε ώφελίμως πράξας πράττει 

μεν σωφρόνως καί σωφρονεϊ, αγνοεί δ' εαυτόν δτι σωφρονεϊ; 
XII, — Άλλα τοϋτο μέν, έφη, ώ Σώκρατες, ούκ αν ποτέ 

γένοιτο, αλλ' εί τι σύ οίει έκ τών έμπροσθεν υπ' έμοϋ ώμο-
λογημένων εϊς τοϋτο άναγκαϊον εϊναι συμβαίνειν, εκείνων 

d άν τι έγωγε μάλλον άναθείμην, καί ούκ αν αίσχυνθείνν δτι 
μή ουχί ορθώς φάναι είρηκέναι, μάλλον ή ποτέ συγχωρήσαιμ' 
αν άγνοοϋντα αυτόν εαυτόν ανθρωπον σωφρονεϊν. Σχεδόν 
γάρ τι έγωγε αυτό τοϋτό φημι είναι σωφροσύνην, το γιγνώ-
σκειν εαυτόν, καϊ ξνμφέρομαι τω έν Δελφοϊς άναθέντι τό 
τοιούτον γράμμα. Καί γαρ τοϋτο ούτω μοι δοκεϊ τό γράμμα 
άνακείσθαι, ώς δή πρόσρησις ούσα τοϋ θεοϋ τών εισιόντων 

e αντί τον χαίρε, ώς τούτον μέν ονκ όρθον δντος τοϋ προσρή-
ματος, τοϋ χαίρει», ουδέ δεϊν τοϋτο παρακελεύεσθαι άλλή-
λοις αλλά σωφρονεϊν. Οντω μέν δή ό θεός προσαγορεύει 
τους είσιόντας εις το Ιερόν, διάφεραν τι ή οί άνθρωποι, ώς 
διανοούμενος άνέθηκεν ό άναθείς, ώς μοι δοκεϊ' καί λέγει 
προς τον αεί είσιόντα ουκ άλλο τι-ή σωφρονεϊ, φησίν. Αίνι-
γματωδέστερον δε δή, ώς μάντις, λέγει· τό γαρ γνώθι σαντόν 
καί το σωφρόνει έστι μεν ταντόν, ώς τα γράμματα φησι 

165 καί έγώ, τάχα δ' αν τις οίηθείη άλλο εϊναι, δ δή μοι δοκονσι 
παθεϊν καί οί τα ύστερον γράμματα αναθέντες, τό τε μηδέν 
άγαν και το έγγύη πάρα σ' ατη. Καϊ γαρ ούτοι ξνμβονλήν 
φήθησαν εϊναι τό γνώθι σαντόν, αλλ' ού τών εισιόντων ένεκεν 
ύπό τοϋ θεοϋ πρόσρησιν εϊθ' ίνα δή και αυτοί σφεϊς μηδέν 
ήττον σνμβονλ,άς χρησίμους άναθεϊεν, ταϋτα γράφοντες 
ανέθεσαν. Ού δή ούν ένεκα λέγω, ώ Σώκρατες, ταϋτα πάντα, 

b τόδ' εστί· τά μεν έμπροσθεν σοι πάντα άφίημι' Ισως μέν 
γάρ τι σύ έλεγες περί αυτών όρθότερον, ϊσως δ' έγώ, σαφές 

20. ο ύ τ ω ά ν α κ ε ΐ σ θ α ι . Ή επιγραφή ήταν χαραγμένη 
•στην εϊσο^ο τοΰ ναοΰ. 
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κάθε τεχνίτης πρέπει κατ* ανάγκην νά ξαίρη καί άν πρόκει
ται νά ώφεληθή άπδ τή δουλειά πού κάνει ή Οχι ;» 

«"Ισως δχι». 
«Μερικές φορές·, λοιπόν», εϊπα έγώ, «εϊτε ωφέλιμο 

έκαμε εϊτε βλαβερό, δ γιατρός δέν ξαίρει τί έκαμε* έν τού
τοις, άν Ικαμε ωφέλιμο, ενήργησε, σύμφωνα μέ τή θεωρία 
σου, μέ σωφροσύνη· ή δέν έλεγες έτσι;» 

«"Ετσι έλεγα». 
«Καθώς φαίνεται, λοιπόν, μερικές φορές πού δ γιατρός 

έκαμεν ωφέλιμες θεραπείες ενήργησε μέ σωφροσύνη καί 
εϊναι σώφρων, άγνοεϊ δμως δτι εϊναι σώφρων.» 

12. «Άλλα αυτό, Σωκράτη», εϊπε, «εϊναι αδύνατο, κι* 
άν νομίζης άπό δσα προηγουμένως έδήλωσα δτι εϊναι αναγ
καστικό νά καταλήξουμε σ' αύτδ τδ συμπέρασμα, θά αναιρού
σα μάλλον ένα μέρος άπδ δσα εϊπα, καί δέν θά ντρεπόμουνα νά 
ομολογήσω Οτι iy.ai.aa. λάθος, παρά νά δεχθώ δτι άνθρωπος 
πού άγνοεϊ τδν εαυτό του εϊναι σώφρων. Γιατί, σχεδόν, έγώ 
αύτδ λέγω δτι εϊναι σωφροσύνη : νά γνωρίζη κανείς τδν εαυ
τό του, καί συμφωνώ σ1 αυτό μ* έκεΐνον πού έγραψε στους 
Δελφούς τή σχετική επιγραφή. Καί μάλιστα μοΰ φαίνεται Οτι 
αυτή ή επιγραφή έχει χαραχθή έκεΐ πού εϊναι ( 2 0 ), σάν κα
λωσόρισμα τοϋ θεοϋ σέδσους μπαίνουν στδ ναό του, αντί τοΰ 
«χαίρε», σάμπως νά είναι σφαλερή ή προσφώνηση «νά χαί-
ρης», καινά μή πρέπει νά παρακινούμε όένας τδν άλλο σ* αύ
τδ άλλα στδ νά είμαστε σώφρονες.Έτσιόθεδς προσαγορεύει 
δσους μπαίνουν στδ ναό του μέ τρόπο ανώτερο παρά οί άνθρω
ποι, κι* αύτδ εϊχε στδ νοΰ του, νομίζω, ό συντάκτης τής επι
γραφής* καί λέγει σέ κάθε άνθρωπο πού μπαίνει, δχι τίποτε 
άλλο παρά «νά είσαι σώφρων». Κάπως σάν αίνιγμα φυσικά, 
σαν μάντίς πού εϊναι, τδ λέγει' γιατί τδ «γνώθι σαυτόν» καί 
τό «νά εΐσαι σώφρων» είναι βεβαίως τό ίδιο πράγμα, καθώς 
λένε τά γράμματα κ' έγώ υποστηρίζω, ένας άλλος όμως μπο
ρεί νά τά νομίση διαφορετικά, κι* αυτό, μοϋ φαίνεται, έπαθαν 
δσοι χάραξαν τίς μεταγενέστερες επιγραφές, καί τδ «μηδέν 
άγαν» καί τό «έγγύη πάρα δ' άτη». Αυτοί, δηλαδή, ένόμισαν 
δτι τδ «γνώθι σαυτόν» είναι συμβουλή, κι* δχι προσφώνηση 
τοΰ θεοΰ σέ δσους μπαίνουν στδ ναό του* καί υστέρα, άπό τήν 
επιθυμία νά δώσουν κι* αυτοί δχι λιγώτερο χρήσιμες συμ
βουλές, έχάραξαν αυτές τίς επιγραφές. Ό λόγος, τώρα, πού 
σοϋ λέγω δλα αυτά, Σωκράτη, εϊναι τοΰτος: δλα τά προ
ηγούμενα, σοΰ τά χαρίζω* ίσως γι* αύτάνα έλεγες εσύ σω-
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δ' ουδέν πάνν ήν ών έλέγομεν νϋν δ' έθέλω τούτον σοι διδό-
ναι λόγον, εί μή ομολογείς σωφροσύνην είναι τό γιγνώσκειν 
αυτόν έαντόν. 

XIII. — 'Αλλ', ήν δ' έγώ, ώ Κριτία, σύ μέν ώς φάσκοντος 
έμον είδέναι, περί ών ερωτώ, προσφέρει προς αε, καί έάν 
δή βούλωμαι, όμολογήσοντός σοι' τό δ' ούχ ούτως έχει, 
άλλα ζητώ γαρ μετά σοϋ αεί τό προτιθέμενον ótà τό μή 

C αυτός είδέναι' σκεψάμενος ούν έθέλω ειπείν είτε ομολογώ 
εϊτε μή. 'Αλλ' έπίσχες έως αν σκέψωμαι. 

—Σκόπει δή, ή δ' δς. 

—Καί γάρ, ήν δ' έγώ, σκοπώ. Εί γάρ δή γιγνώσκειν γέ 
τί έστιν ή σωφροσύνη, δήλον δτι επιστήμη τις αν εϊη καϊ 
τινός' ή οϋ ; 

—"Εστιν, εφη, εαυτού γε. 

—Ούκοϋν καί Ιατρική, έφην, επιστήμη εστί τοϋ υγιεινού; 

—Πάνυ γε. 

—Εί τοίνυν με, εφην, έροιο σύ, ιατρική υγιεινού επιστήμη 
ούσα τί ήμΐν χρήσιμη εστί και τί απεργάζεται, ειποψ' 

d άν δτι ού, σμικράν ώφέλειαν τήν γαρ νγίειαν καλόν ήμΐν 
έργον απεργάζεται, εί αποδέχει τοϋτο. 

—'Αποδέχομαι. 

—Καϊ εί τοίνυν με έροιο τήν οίκοδομικήν, έπιστήμην 
οϋσαν τοϋ οικοδομικού, τί φημι έργον άπεργάζεσθαι, 
εϊποιμ' αν δτι οικήσεις- ωσαύτως δέ καί τών άλλων, τεχνών. 
Χρή ούν καί σέ υπέρ τής σωφροσύνης, επειδή φής αυτήν 
έαυτοϋ έηιστήμην είναι, έχειν είπεϊν ερωτηθέντα, & Κριτία, 
σωφροσύνη, επιστήμη ούσα έαυτοϋ, τί καλόν ήμΐν έργον 
απεργάζεται καϊ άξιον τοϋ ονόματος ; "Ιθι ούν, είπε. 

e —'Αλλ', ώ Σώκρατες, έφη, ούκ ορθώς ζητείς. Ού γάρ 
ομοίως αύτη πέφνκε ταϊς δλλαις έπιστήμαις, ούδε γε αϊ 
άλλαι άλλήλαις' σύ δ' ώς ομοίων ονσών ποιεί τήν ζήτησιν. 
Έπεί λέγε μοι, έφη, τής λογιστικής τέχνης ή τής γεωμετρι
κής τί έστι τοιούτον έργον οίον οικία οικοδομικής ή ίμάτιον 
υφαντικής ή άλλα τοιαύτα έργα, â πολλά αν τις έχοι πολλών 

166 τεχνών δεϊξαι ; "Εχεις ούν μοι καί σύ τούτων τοιούτον τι 
έργον δεϊξαι ; 'Αλλ' ούχ έξεις. 
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«ττότερα, ϊσως έγώ, πάντως τίποτε άπ'δσα έλέγαμε δέν ήταν 
εντελώς σαφές.Τώρα, δμως, εϊμαιέτοιμος νά συζητήσω μαζί 
σου, άν δέν παραδέχεσαι δτι σωφροσύνη εϊναι ή αυτογνωσία». 

13. «Άλλα, Κριτία», εϊπα έγώ, «μοΰ μιλάς σάν νά σοΰ 
έλεγα οτι γνωρίζω έκεΐνα γιά τά όποια ρωτώ, καί σάν νά 
εξαρτάται άπό τή θέληση μου γιά νά συμφωνήσω μαζί σου* 
τά πράγματα δμως εϊναι διαφορετικά, εξετάζω δηλαδή μαζί 
'σου κάθε πρόβλημα καθώς παρουσιάζεται στή συζήτηση 
μας, επειδή ό ίδιος δέν ξαίρω τή λύση του* άφοΰ, λοιπόν, τά 
ερευνήσω, θά σοΰ πώ άν συμφωνώ μαζί σου ή Οχι* περίμενε, 
δμως, νά τελειώσω τήν έρευνα μου». 

«Εμπρός, ερεύνησε», είπε έκεΐνος. 
«Αρχίζω, λοιπόν», εϊπα έγώ. «Άν σωφροσύνη σημαίνη 

νά ξαίρης κάτι, έπεται δτι ή σωφροσύνη είναι μιά γνώση, καί 
δτι έ'χει ώρισμένο αντικείμενο* ή οχι ;» 

«Είναι», είπε, «γνώση τοϋ έαυτοϋ μας». 
«Άλλα», εϊπα, «κ' ή ιατρική δέν είναι γνώση τοΰ ύγι-

«ινοΰ ;» 
«Βεβαίως». 
«Άν, λοιπόν», είπα, «μέ ρωτοΰσες : ή ιατρική πού εϊναι 

γνώση τοΰ ύγιεινοΰ, σέ τί μας είναι χρήσιμη καί τί παράγει ; 
θά σοΰ έλεγα δτι μας παρέχει δχι μικρή ωφέλεια* γιατί μας 
παρέχει τήν υγεία, πού εϊναι κάτι ώραϊο. Τό παραδέχεσαι ;» 

«Τό παραδέχομαι». 
«Κι'άν μέ ρωτοΰσες : ή αρχιτεκτονική πού είναι γνώση 

τής οίκοδομικής τί παράγει ; θά σοΰ έλεγα : σπίτια* καί τδ 
ίδιο γιά τίς άλλες τέχνες. Πρέπει, λοιπόν, καί σύ, προκει
μένου γιά τή σωφροσύνη, επειδή τήν ορίζεις δτι εϊναι γνώση 
τοΰ έαυτοϋ μας, αυτογνωσία, νά μπορής νά άποκριθής στην 
ερώτηση αυτή : ή σωφροσύνη, πού είναι αυτογνωσία, τί ώραϊο 
Ιργο παράγει γιά μας καί αντάξιο μέ τδ δνομα της ; Εμπρός, 
λοιπόν, λέγε». 

«*Αλλά, Σωκράτη», είπε, «ή ερώτηση σου δέν εϊναι σω
στή. Γιατί ή σωφροσύνη δέν εϊναι δμοια μέ τίς άλλες γνώσεις, 
δπως ούτε οί άλλες μεταξύ τους* σύ, δμως, ρωτάς σάν νά είναι 
δλεςδμοιες. Γιατί, πές μου», συνέχισε, «τής αριθμητικής ή 
τής γεωμετρίας ποιδ έργο είναι τέτοιο δπως τό σπίτι της 
αρχιτεκτονικής ή τδ ίμάτιο της υφαντικής, ή άλλα τέτοια έργα 
πού πολλά θά μποροΰσε κανείς άπδ πολλές τέχνες ν* άναφέρη ; 
Μπορείς καί σύ νά μοΰ δείξης παρόμοια έργα τής αριθμητικής 
καί της γεωμετρίας ; Δέν θά μπόρεσης». 
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Καί έγώ είπον δτι : 
—'Αληθή λέγεις· άλλα τάδε σοι έχω δεϊξαι, τίνος εστίν 

επιστήμη έκαστη τούτων τών επιστημών, Ô τυγχάνει ÔV 
άλλο αυτής τής επιστήμης' οίον ή λογιστική εστί που τοϋ 
άρτιου καϊ τοϋ περιττού, πλήθους δπως έχει προς αυτά καϊ 
προς άλληλα' ή γάρ ; 

—Πάνυ γε, έφη. 
—Ούκοϋν έτερον δντος τοϋ περιττού καϊ αρτίου αυτής 

τής λογιστικής ; 
—Πώς δ' ού ; 

h —Καϊ μήν αύ ή στατική τοϋ βαρύτερου καϊ κουφότερου 
σταθμού εστί [στατική]' έτερον δέ έστι τό βαρύ και τό 
κοϋφον τής στατικής αυτής. Ξυγχωρε'ις ; 

—"Εγωγε. 
—Αέγε δή, καϊ ή σωφροσύνη τίνος έστιν επιστήμη, 

δ τυγχάνει έτερον bv αυτής τής σωφροσύνης ; 
XIV. — Τοϋτό έστιν έκεϊνο, έφη, ώ Σώκρατες' έπ' αυτό 

ήκεις ερευνών, δτψ διαφέρει πασών τών επιστημών ή 
σωφροσύνη' σύ δέ ομοιότητα τίνα ζητείς αυτής ταϊς άλλοις. 

e Τό δ' ουκ έστιν ούτως, αλλ' al μεν αλλαι πασαι άλλον είσίν 
έπιστήμαι, εαυτών δ' ου, ή δέ μόνη τών τε άλλων επιστημών 
επιστήμη εστί καϊ αυτή εαυτής. Καί ταϋτά σε πολλού δει 
λεληθεναί' αλλά γάρ, οΐμαι, δ άρτι ούκ έφηαθα ποιειν, τούτο 
ποιείς, έμε γαρ επιχειρείς ελέγχει», έάσας περί ού ό λόγος 
εστίν. 

—Οίον, ήν δ' έγώ, ποιείς ηγούμενος, εί δ τι μάλιστα σέ 
ελέγχω, άλλου τινός ένεκα έλέγχειν ή ούπερ ένεκα καν 

d έμαυτόν διερευνφμην τί λέγω, φοβούμενος μή ποτέ λάθω 
οϊόμενος μέν τι είδέναι, έίδώς δέ μή. Και νϋν δή ούν έγωγέ 
φημι τούτο ποιειν, τόν λόγον σκοπεϊν μάλιστα μεν έμαυτοϋ 
ένεκα, ϊσως δέ δή καί τών άλλων έπιτηδεύον ή ού κοινόν 
οϊει αγαθόν εϊναι σχεδόν τι πασιν άνθρώποις, γίγνεσθαι 
καταφανές ξκαστον τών όντων δπη έχει ; 

—Καί μόλα, ή δ' δς, έγωγε, ώ Σώκρατες. 
—Θαρρών τοίνυν, ήν δ' έγώ, ώ μακάριε, αποκρινόμενος 

τό ερωτώμενο» δπη σοι φαίνεται, έα χαίρειν, είτε Κριτίας 
e εστίν εϊτε Σωκράτης ό ελεγχόμενος' αλλ' αύτφ προσεχών 

τόν νουν τφ λόγφ σκοπεϊν, δπη ποτέ έκβήσεται ελεγχόμενος. 
—'Αλλά, εφη, ποιήσω ούτω' δοκεϊς γάρ μοι μέτρια 

λέγειν. 
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Κ' έγώ τοΰ απάντησα : 
«Σωστά λες* μπορώ δμως νά σοΰ δείξω τοϋτο, τίνος 

γνώση εϊναι κάθε μιά άπ* αυτές τίς γνώσεις, καί δτι τδ αντι
κείμενο τους είναι ξεχωριστό άπ' αυτές τίς ίδιες τίς γνώσεις' 
ή αριθμητική π.χ. έχει αντικείμενο τό άρτιο καί τδ περιττό, 
τίς ίδιότητές τους καί τίς σχέσεις τους* έτσι δέν εϊναι ; » 

«Ναί», εϊπε. 
«Καί τδ άρτιο και τδ περιττό είναι ξεχωριστά άπδ τήν 

αριθμητική ;» 
«Βεβαίως». 
« Ή στατική, πάλιν, εϊναι γνώση τοΰ βαρύτερου καί τοϋ 

ελαφρότερου' κ* εϊναι ξεχωριστά τό βαρύ καί τό ελαφρό άπδ 
τή γνώση αυτή. Συμφωνείς ;» 

«Ναί». 
«Πές μου, τώρα, κ* ή σωφροσύνη τίνος εϊναι γνώση, που 

εϊναι ξεχωριστό άπ* αυτή τήν ίδια τή σωφροσύνη ;» 
14. «Έδώ είναι τδ κύριο σημείο, Σωκράτη», εϊπε. 

«Ερευνώντας έφτασες σ' αυτό, στή διαφορά της σωφροσύνης 
άπδ 6λες τίς άλλες γνώσεις* καί σύ ψάχνεις νά βρής σέ τί μοιά
ζει μέ τίς άλλες. Στην πραγματικότητα συμβαίνει τοΰτο, δλες 
οί άλλες γνώσεις εϊναι γνώσεις άλλου αντικειμένου, διαφορε
τικού άπ* αυτές, ενώ ή σωφροσύνη, μόνη άπ' δλες, και τών άλ
λων γνώσεων είναι γνώση και αυτογνωσία. "Ολα αυτά, δέν τα 
αγνοείς, βεβαίως* άλλα κάνεις, νομίζω, εκείνο πού προ ολίγου 
έλεγες δτι δέν κάνεις, έμενα επιχειρείς νά αντίκρουσης κ* έχεις 
εγκαταλείψει τδ θέμα γιά τδ δποΐο συζητούμε». 

«Τί λές, έκεΐ;» απάντησα. «Φαντάζεσαι δτι άν μέ τόση 
επιμονή σέ αντικρούω, τδ κάνω γιά άλλο λόγο κι' δχι γιά νά 
ελέγξω τόν εαυτό μου, τί άξια έχουν αυτά πού λέγω, απο 
φόβο μήπως γελαστώ καί νομίσω δτι ξαίρω καλά κάτι,ένώ δεν 
τό ξαίρω ; Σέ βεβαιώ δτι καί τώρα αυτό κάνω, εξετάζω το 
συλλογισμό σου κυρίως γιά μένα, ίσως καί γιά τους φίλους 
μας* ή δεν θεωρείς καλδ γιά δλους σχεδόν τους ανθρώπους νά 
γίνεται φανερό τό κάθε τί πώς ε^νκι *»» 

«Τό πιστεύω απολύτως, Σωκράτη», είπε. 
«Θάρρος, λοιπόν, αγαπητέ μου», είπα έγώ, «καί απαν

τώντας στις ερωτήσεις μου μέ ο,τι νομίζεις αλήθεια, μή σκο
τίζεσαι ποιος, δ Κριτίας ή δ Σωκράτης, αποδείχνεται δτι 
σφάλλει* άλλα μέ προσοχή νά παρακολουθής τους συλλογι
σμούς, δπου κι' άν καταλήξουν μέ τόν έλεγχο». 

«Ναί», είπε, «έτσι θά κάμω* ή ιδέα σου είναι καλή». 
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—Λέγε τοίνυν, ήν δ' έγώ, περί τής σωφροσύνης πώς 
λέγεις ; 

XV. — Λέγω τοίνυν, ή δ' δς, δτι μόνη τών άλλων επι
στημών αυτή τε αυτής εστί καί τών άλλων επιστημών 
επιστήμη. 

—Ούκοϋν, ήν δ' εγώ, καί άνεπιστημοσύνης επιστήμη 
αν εϊη, εϊπερ καϊ επιστήμης ; 

—Πάνν γε, εφη. 
167 — Ό άρα σώφρον μόνος αυτός τε εαυτόν γνώσεται καί 

οϊός_ τε έσται έξετάσαι τί τε τυγχάνει είδώς καί τί μή, καί 
τους αλλονς ωσαύτως δυνατός έσται έπισκοπεϊν, τί τις οϊδε 
καί οϊεται, εϊπερ οϊδε, καί τί αν οϊεται μέν είδέναι, οϊδε δ' 
ού, τών δε άλλων ουδείς- καϊ έστι δη τοϋτο τό σωφρονεϊν 
τε καί σωφροσύνη καί τό εαυτόν αυτόν γιγνώσκειν, τό 
είδέναι ά τε οϊδε καί ä μή οϊδεν. ΎΑρα ταϋτά έστιν â λέγεις; 

—"Εγωγ\ έφη. 
—Πάλιν τοίνυν, ήν δ' έγώ, τό τρίτον τφ σωτήρι, ώσπερ 

h έξ αρχής έπισκοπώμεθα, πρώτον μεν εί δυνατόν έστι τοϋτο 
εϊναι ή ού, τό α οϊδε καϊ α μη οϊδεν ε'<5εί>αι δτι οϊδε και δτι 
ονκ οϊδεν έπειτα εί δ τι μάλιστα δννατόν, τίς άν εϊη ήμΐν 
ωφελεία είδόσιν αυτό. 

—'Αλλά χρή, έφη, σκοπεϊν. 
—"Ιθι δή, έφην έγώ, ώ Κριτία, σκέψη, εάν τι περί αυτών 

εύπορώτερος φανής έμοΰ' έγώ μέν γαρ απορώ' ή δέ απορώ, 
φράσω σοι ; 

—Πάνυ γ', έφη. 
—"Αλλο τι ούν, ήν δ' έγώ, πάντα ταντ' αν εϊη, εί έστιν 

ο δπερ σύ νϋν δή έλεγες, μία τις επιστήμη, ή ούκ άλλου τινός 
έστιν ή εαυτής τε καί τών άλλων επιστημών επιστήμη, καί 
δή καί άνεπιστημοσύνης ή αυτή αύτη ; 

—Πάνυ γε. 
—Ίδέ δή ώς άτοπον έπιχειροϋμεν, ώ έταϊρε, λέγειν έν 

άλλοις γάρ πον τό αυτό τοϋτο έάν σκοπής, δόξει σοι, ώς 
έγφμαι, αδύνατον εϊναι. 

—Πώς δή καϊ πού ; 
—'Εν τοΐσδε. Έννόει γάρ εϊ σοι δοκεϊ όψις τις εϊναι, ή 

ών μεν al άλλαι όψεις εισίν, ούκ έστι τούτων δψις, εαυτής 

21. τ ο τ ρ ί τ ο ν τ ω σ ω τ ή ρ ι , Στά συμπόσια έκαναν τρεις 
σπονδές- ή τρίτη ήταν για το Δία Σωτήρα; Ή φράση λέγονταν σάν 
παροιμία, όταν ήθελαν νά δείξουν βτι Ινα ϊργο κοντεύει στο τέλος 
κι' απομένει λίγο. 
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«Λέγε, λοιπόν», εϊπα, «τί σκέπτεσαι γιά τήν σωφρο-
6νη ;» 

15. «Λέγω, λοιπόν», είπε έκεΐνος, «δτι μόνο αυτή άπδ 
ίς άλλες γνώσεις εϊναι καί τοΰ έαυτοϋ της καί τών άλλων 
νώσεων γνώση». 

«Άρα», εϊπα έγώ, «καί της άγνοιας θά εϊναι γνώση, 
φοΰ είναι καί της γνώσης». 

«Βεβαίως», εϊπε. 
«Επομένως, μόνος δ σώφρων καί αυτογνωσία θά έχη, 167 

αϊ 'ικανός θά εϊναι νά ίδή τί ξαίρει καί τί οχι, καί τους 
λλους επίσης θά εϊναι σέ θέση νά έξετάση τί καθένας ξαίρει 
αϊ τί νομίζει οτι ξαίρει, άν βεβαίως ξαίρη, καί τί πάλι 
ομίζει δτι ξαίρει, ενώ δέν ξαίρει* άπδ τους άλλους κανείς δέν 
α μπορή νά κάμη τδ ίδιο* συνεπώς, τδ νά εϊναι κανείς σώ-
.ρων κ' ή σωφροσύνη κ' ή αυτογνωσία σημαίνουν αυτό : νά 
αίρη κανείς τί ξαίρει καί τί δέν ξαίρει. Αύτδ δέν λές;» 

«Ναί», είπε. 
«Πάλι, λοιπόν», εϊπα έγώ, «γιά τρίτη φορά καί καλή (2 1), 

:ς εξετάσουμε σάν νά αρχίζαμε τώρα, πρώτα άν εϊναι ή δχι b 
υνατδν τούτο : τί ξαίρουμε καί τί δέν ξαίρουμε νά έχουμε 
'νώση 6τι τδ ξαίρουμε κι' δτι δέν τό ξαίρουμε* έπειτα, άν ύπο-
έσουμε δτι αύτδ εϊναι δυνατόν, ποια ωφέλεια θά έχουμε άπδ 
ή γνώση αυτή». 

«Πρέπει», εϊπε, «νά τδ εξετάσουμε». 
«Εμπρός, λοιπόν, Κριτία», είπα έγώ, «κοίταξε μήπως 

ιδώ τά καταφέρης καλύτερα άπδ εμέ" γιατί έγώ βρί-
•κομαι σε απορία* καί, γιατί απορώ, θέλεις νά σοΰ τδ πώ;» 

«Φυσικά», είπε. 
«Τί άλλο, λοιπόν», εϊπα- έγώ, «σημαίνουν δλα αυτά, 

ίν δσα έλεγες είναι σωστά, παρά δτι υπάρχει μιά γνώση e 
cou δέν είναι γνώση άλλου παρά τοΰ έαυτοϋ της καί τών 
ίλλων γνώσεων, και ακόμη, ή ίδια, καί της αγνοίας;» 

((Αύτδ σημαίνουν». 
«Κοίταξε λοιπόν, φίλε, τί άτοπο προσπαθοΰμε νά ύπο-

ττηρίξουμε* σέ άλλα θέματα άν προτείνης τό ίδιο, θά ίδής, 
ιαθώς πιστεύω, δτι εϊναι αστήρικτο». 

«Πώς καί ποΰ;» 
«Σέ τοΰτα* σκέψου άν μπορής νά φαντασθής δτι ύπάρ-

(ει μία όραση, πού δέν είναι Οραση δσων πραγμάτων βλέ-
τουν οί άλλες δράσεις, τοΰ έαυτοϋ της, Ομως, καί τών άλλων 
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δέ καί τών άλλων δφε<ον δψις εστί, καί μή όψεων ωσαύτως 

d καί χρώμα μέν όρα ουδέν δψις ούσα, αυτήν δέ καί τάς άλλας 

Οψεις· δοκεϊ τίς σοι εϊναι τοιαύτη ; 

—Μα Δι' ούκ έμοιγε. 

—Τί δέ άκοήν, ή φωνής μεν ουδεμιάς ακούει, αυτής δέ 

καϊ τών άλλων ακοών ακούει καί τών μή ακοών ; 

—Ουδέ τοϋτο. 

—Συλλήβδην δή σκοπεί περί πασών τών αισθήσεων, εϊ 

τίς σοι δοκεϊ εϊναι αισθήσεων μέν αϊσθησις καί εαυτής, αν» 

δε δή al άλλαι αισθήσεις αισθάνονται, μηδενός αίσθανομένη; 

—Ούκ έμοιγε. 

e —'Αλλ' επιθυμία δοκεϊ τίς σοι εϊναι, ήτις ηδονής μεν 

ουδεμιάς εστίν επιθυμία, αυτής δέ καί τών άλλων επιθυμιών ; 

—Ου δήτα. 

—Ουδέ μήν βονλ.ησις, ώς εγφμαι, ή αγαθόν μέν ουδέν 

βούλεται, αυτή» δέ και τάς αλλάς βονλήσεις βούλεται· 

—Ού γαρ ούν. 

—"Ερωτα δέ φαίης άν τίνα εϊναι τοιούτον, δς τυγχάνει 

ών έρως καλόν μέν ούδενός, αύτοϋ δέ καϊ τών άλλων ερώτων ; 

—Ουκ, έφη, έγανγε. 

—Φόβον δέ ήδη τινά κατανενόηκας, δς εαυτόν μέν καϊ 

168 τους άλλονς φόβονς φοβείται, τών δεινών σ' ουδέ έν φο

βείται ; 

—Ού κατανενόηκα, έφη. 

—Δόξαν δέ δοξών δόξαν καί αυτής, ών δέ at άλλαι δοξά-

ζονσι μηδέν δοξάζονσαν ; 

—Ουδαμώς. 

—'Αλλ' έπιστήμην, ώς έοικε, φαμέν τίνα εϊναι τοιαύτην, 

ήτις μαθήματος μέν ούδενός έστιν επιστήμη, αυτής δέ καϊ 

τών άλλων επιστημών επιστήμη ; 

—Φαμέν γάρ. 

—Ούκοϋν άτοπον, εί άρα καί έστι ; Μηδέν γάρ πω 

διισχυριζώμεθα ώς ούκ έστιν, αλλ' εί έστιν έτι σκοπώμεν 

h —'Ορθώς λέγεις. 

ΧΑΡΜΙΔΗΣ 45 

δράσεων εϊναι δράση, καί τών μή δράσεων επίσης, καί 
πού δέν βλέπει κανένα χρώμα άν καί είναι δράση, βλέπει 
δμως τδν εαυτό της καί τίς άλλες δράσεις* νομίζεις δτι τέτοια 
•Οραση υπάρχει;» 

«Μά τδν Δία, δχι». 
«Καί μπορείς νά φαντασθής μιά ακοή πού δέν ακούει 

καμμιά φωνή, ακούει δμως τδν εαυτό της καί τίς άλλες ακοές 
καί τίς μή ακοές;» 

«Ούτε αυτό». 
«Καί γενικώς, σκέψου δλες τίς αισθήσεις, καί κοίταξε 

μήπως καμμιά εϊναι αίσθηση αισθήσεων καί τοΰ έαυτοϋ 
της, ένώ συγχρόνως δέν αισθάνεται τίποτε άπδ δσα οί άλλες 
αισθήσεις αισθάνονται». 

«Δέν βλέπω κάτι τέτοιο». 
«'Αλλά βλέπεις νά ύπάρχη επιθυμία, πού δέν εϊναι 

επιθυμία καμμιάς ηδονής, είναι δμως τοΰ έαυτοϋ της καί 
τών άλλων επιθυμιών;» 

«"Οχι». 
«Ούτε θέληση, καθώς πιστεύω, πού δέν θέλει κανένα 

καλό, θέλει δμως τδν εαυτό της καί τίς άλλες θελήσεις». 
«Ούτε». 
«Καί θά μπορούσες νά υποστήριξης δτι υπάρχει έρω

τας τέτοιος, πού δέν εϊναι έρωτας καμμιας ωραιότητας, είναι 
δμώς τοϋ έαυτοϋ του καί τών άλλων ερώτων;» 

«"Οχι, βεβαίως», εϊπε. 
«Φόβο, τώρα, αισθάνθηκες ποτέ σου κανένα, πού φο

βάται τδν εαυτό του καί τους άλλους φόβους, δέν φοβάται 
δμως κανένα κίνδυνο;» 

«"Οχι, δέν αισθάνθηκα», εϊπε. 
«Καί εϊδες ποτέ σου γνώμη πού έχει αντικείμενο τίς 

άλλες γνώμες καί τδν εαυτό της, κανένα δμως σάν εκείνα 
πού Ιχουν οί άλλες γνώμες;» 

«"Οχι». 
«Γνώση, δμως, καθώς φαίνεται, λέμε δτι υπάρχει, πού 

•δέν εϊναι γνώση κανενός μαθήματος, άλλα εϊναι γνώση τοΰ 
έαυτοϋ της καί τών άλλων γνώσεων». 

«Έτσι λέμε». 
«Δέν εϊναι παράξενο, άν υποθέσουμε δτι υπάρχει; Ά ς 

μή πούμε ακόμη δτι δέν υπάρχει, άλλα άς ερευνήσουμε άν 
ύπάρχη». 

«Σωστό». 
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XVI. — Φέρε δή' έστι μέν αύτη ή επιστήμη τινός επι
στήμη, καί έχει τινά τοισντην δύναμιν ώστε τινός εϊναι' 
ή γάρ; 

—Πάνυ γε. 

—Καϊ γαρ τό μεϊζόν φαμεν τοιαύτην τινά έχειν δύναμιν, 
ώστε τινός είναι μείζον ; 

—"Εχει γάρ. 

—Ούκοϋν έλάττονός τίνος, εϊπερ έσται μείζον. 

—'Ανάγκη. 

—Εί ούν τι εϋροιμεν μείζον, δ τών μέν μειζόνων εστ* 
μείζον καϊ έαυτοϋ, ών δέ τάλλα μείζω έστι μηδενός μείζον, 

e πάντως δή άν πον έκεϊνά γ' αύτφ ύπαρχοι, εϊπερ έαντοϋ 
μείζον εϊη, καί έλαττον έαντοϋ εϊναι· ή ου ; 

—Πολλή ανάγκη, εφη, ώ Σώκρατες. 

—Ούκοϋν καί εϊ τι διπλάσιόν έστι τών τε άλλων διπλα
σίων και έαντοϋ, ημίσεως δήπον όντος έαντοϋ τε καί τών 
άλλων διπλάσιόν άν εϊη' ού γάρ εστί που άλλου διπλάσιόν 
ή ημίσεως. 

— Αληθή. 

—Πλεϊον δέ αύτοϋ σν ον καί ελαττον έσται, καϊ βαρύτερογ-
Öv κουφότερον, καί πρεσβύτερον ον νεώτερον, καί τάλλα 

d πάντα ωσαύτως, δ τί περ άν τήν έαντοϋ δύναμιν προς εαυτό-
&Χΐ}> °ν MQ-ì έκείνην έξει τήν ούσίαν, προς ήν ή δύναμις 
αύτοϋ ήν ; Αέγω δέ τό τοώνδε' οϊον ή ακοή, φαμέν, ούκ 
άλλου τινός ήν ακοή ή φαινής' ή γάρ ;' 

—Ναί. 

—Ούκοϋν εϊπερ αυτή αυτής άκούσεται, φωνήν έχούσης 
εαυτής άκούσεται' ού γάρ αν άλλως άκούσειεν. 

—Πολλή ανάγκη. 

—Καϊ ή δψις γέ που, ώ άριστε, εϊπερ όψεται αύτη έαντήν, 
e χρώμα τι αυτήν ανάγκη εχειν άχρων γαρ δψις ουδέν [άν] 

μή ποτέ ϊδη. 

—Ού γάρ ούν. 

—Όρας ούν, ώ Κριτία, δτι δσα διεληλύθαμεν, τά μέν 
αυτών αδύνατα παντάπασι φαίνεται ήμϊν, τά δ' άπιστειται 
σφόδρα μή ποτ' αν τήν εαυτών δύναμιν προς έαντά σχεϊν · 
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16. «"Ας προχωρήσουμε* αυτή ή γνώση έχει κάποιο αν
τικείμενο κ' έχει κάποια ιδιότητα ώστε νά αναφέρεται σέ 
κάτι* έτσι δέν εϊναι;» 

«Ασφαλώς». 
«Δεχόμαστε επίσης οτι τδ μεγαλύτερο έχει κάποια 

Εδιότητα ώστε νά εϊναι μεγαλύτερο άπό κάτι άλλο;» 
«Μά έ'χει». 
«Λοιπόν, κι' άπδ τό μικρότερο, μιά πού εϊναι μεγα

λύτερο» e 
«Αναγκαστικά ». 
«Άν, λοιπόν, εΟρουμε κάτι μεγαλύτερο, πού είναι 

μεγαλύτερο άπό τά μεγαλύτερα κι' άπδ τόν εαυτό του, άπδ 
έκεΐνα δμως πού τά άλλα εϊναι μεγαλύτερα δέν είναι κανενός 
μεγαλύτερο, πάντως θά έχη καί τήν ιδιότητα, άφοΰ είναι 
μεγαλύτερο άπδ τόν εαυτό του, νά εϊναι καί μικρότερο άπδ 
τδν εαυτό του* ή δχι;» 

«Χωρίς αμφιβολία, Σωκράτη», εϊπε. 
«Τδ ίδιο, κι* άν κάτι είναι διπλάσιο κι* άπδ τά άλλα. 

διπλάσια κι* άπδ τόν εαυτό του, θά εϊναι διπλάσιο ενώ συγ
χρόνως θά εϊναι μισό καί τοΰ έαυτοϋ του καί τών άλλων* 
γιατί δέν υπάρχει διπλάσιο άλλου παρά τοΰ μισοΰ». 

«Σωστά». 
«Κι' άν εϊναι περισσότερο άπδ τόν εαυτό του δέν θά 

εϊναι καί λιγώτερο; βαρύτερο, δέν θά εϊναι κ' ελαφρότερο; 
πρεσβύτερο, δέν θά εϊναι καί νεώτερο; κι' δλα τά άλλα τδ ά 
ίδιο; Ο,τι έχει ιδιότητα πού αναφέρεται στδν εαυτό του, δέν 
θά έχη καί τήν ουσία τή σχετική μέ τήν ιδιότητα ; Νά ένα 
παράδειγμα* ή ακοή, λέμε, δέν εϊναι άλλου ακοή παρά της 
φωνής* έτσι;» 

«Ναί». 
«Λοιπόν, άν άκούη ή ίδια τόν εαυτό της, θά τδν άκούη 

γιατί θά έχη φωνή· άλλοιώς δέν μπορεί νά άκούση». 
«Χωρίς αμφιβολία». 
«Κ' ή δράση, φίλτατε, άν βλέπη τδν εαυτό της, πρέπει 

κατ' ανάγκην νά έχη χρώμα* γιατί τίποτε άχρωμάτιστο & 
δέν θά ϊδη ποτέ ή δράση». 

((Έτσι είναι». 
«Βλέπεις, λοιπόν, Κριτία, δτι άπό δσα εξετάσαμε 

μερικά είναι εντελώς αδύνατο καί τά άλλα πολύ αμφίβολο νά 
έχουν ιδιότητες πού αναφέρονται σ' αυτά τά ίδια; Γιά τά 
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Μεγέθη μεν γαρ καί πλήθη καί τα τοιαύτα παντάπασιν 
αδύνατον ή ουχί ; 

—Πάνυ γε. 
—'Ακοή δ' αϋ καί όψις καί έτι γε κίνησις αύτη έαντήν 

κινεΐν, και θερμότης καίειν, καί πάντα αϋ τά τοιαύτα τοις 
169 μέν απιστία» αν παράσχοι, ϊσως δέ τισιν ού. Μεγάλου δή 

τίνος, ώ φίλε, ανδρός δεϊ, δστις τοϋτο κατά πάνταϊ» ίκανώς 
διαιρήσεται, πότερον ουδέν των όντων τήν αύτοϋ δύναμιν 
αυτό προς εαυτό πέφυκεν έχειν [πλην επιστήμης], αλλά 
προς άλλο, ή τά μέν, τά δ' ού' καί εί έστιν αϋ άτινααύτά 
προς έαντά έχει, άρ' έν τούτοις εστίν επιστήμη, ήν δή ήμεις 
σωφροσύνην φαμέν εϊναι. Έγώ μέν ού πιστεύω έ-
μαντφ ικανός είναι ταϋτα διελέσθαι' διό καί οντ' ει 
δυνατόν έστι τοϋτο γενέσθαι, επιστήμης έπιστήμην εϊ-

h ναι, έχω διισχυρίσασθαι, οϋτ' εί δ τι /ίάλίστα εστί, 
σωφροσύνην αποδέχομαι αυτό εϊναι, πριν άν έπισκέ-
ψωμαι, εϊτε τι άν ημάς ώφελοϊ τοιούτον Ον, εϊτε μή. 
Τήν γαρ ούν δή σωφροσύνην ώφέλιμόν τι καί αγαθόν μαν-
τεύομαι εϊναι· σύ ούν, ώ παΐ Καλλαίσχρον—τίθεσθαι γάρ 
σωφροσύνην τοϋτ' εϊναι, έπιστήμην επιστήμης καί δή καί 
άνεπιστημοσύνης — πρώτον μέν τοϋτο ένδειξαι, Οτι δυνατόν 
[άποδεΐξαί σε] δ νϋν δή έλεγαν, έπειτα προς τφ δννατώδτι 

C καί ώφέλιμόν κάμε τάχ άν άποπληρώσαις, ώς ορθώς λέγεις 
περί σωφροσύνης, δ έστιν. 

XVII. Και è Κριτίας άκουσας ταϋτα καί Ϊδών με 
άποροϋντα, ώσπερ οί τους χασμωμένους καταντικρύ όρώντες 
ταντόν τοϋτο ξνμπάσχονσι, κάκεϊνος εδοξέ μοι υπ' έμοϋ 
άποροϋντος άναγκασθήναι και αυτός άλώναι ύπό απορίας. 
"Ατε ούν ευδόκιμων εκάστοτε, ήσχννετο τους παρόντος, 
καί ούτε ξυγχωρήσαί μοι ήθελεν αδύνατος είναι διελέσθαι à 

d προύκαλούμην αυτόν, ελεγέ τε ουδέν σαφές, επικαλύπτων 
τήν άπορίαν. Κάγω ήμΐν ϊνα ό λόγος προίοι, εϊπον : 

—'Αλλ' ει δοκεϊ, ώ Κριτία, νϋν μέν τοϋτο ξνγχωρήσωμεν, 
δννατόν εϊναι γενέσθαι έπιστήμην επιστήμης' αύθις δέ 
έπισκεψόμεθα εϊτε ούτως έχει εϊτε μή. "Ιθι δή ούν, εί δ τι 
μάλιστα δυνατόν τοϋτο, τί μάλλον οϊόν τε έστιν είδέναι α 
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μεγέθη, τους αριθμούς καί τά παρόμοια, αύτδ εϊναι, πράγ
ματι, εντελώς αδύνατο' ή δχι;» 

«Απολύτως». 
(('Όσο γιά τήν ακοή καί τήν δράση, κι' άκύμη γιά-τήν-

κίνηση πού κινεΐ τδν έαυτότης, καί τή θερμότητα πού καίει 
τδν εαυτό της, καί δλα τά παρόμοια, σέ μερικούς φαίνονται 
αστήρικτα, σέ άλλους ίσως δχι. Χρειάζεται άνθρωπος μέ 
μεγάλο μυαλό, αγαπητέ μου, γιά νά ξεκαθαρίση απολύτως^ 
σέ δλες τίς περιπτώσεις, τι άπό τά δυό : τίποτε άπδ δσα-ύπάρ-
χουν δέν είναι έτσι δημιουργημένο ώστε οί ιδιότητες του-ν« 
αναφέρονται σ' αυτό, άλλα σέ άλλο, ή μερικά είναι καί με
ρικά δχι* κι' άν υπάρχουν μερικά πού οί ιδιότητες τους 
αναφέρονται σ1 αυτά τά ϊδια, είναι άραγε ανάμεσα σ' αυτά 
κ' ή γνώση πού έμεϊς λέμε δτι εϊναι ή σωφροσύνη ; Έ γ ώ · 
λοιπόν, δέν πιστεύω δτι είμαι ίκανδς νά ξεκαθαρίσω αυτά. 
τά ζητήματα* γιά τούτο, ούτε δτι είναι δυνατόν νά υπαρχη 
μιά γνώση τής γνώσης μπορώ νά υποστηρίξω, ούτε, στην 
περίπτωση πού τέτοια γνώση υπάρχει, δέχομαι δτι αυτή 
εϊναι ή σωφροσύνη, προτοΰ εξετάσω άν, έτσι δπως τήν 
περιγράψαμε, μας ώφελή ή οχι» Γιατί διαισθάνομαι δτι 
ή σωφροσύνη είναι κάτι ωφέλιμο καί καλό* σύ, λοιπόν, γιέ 
τοΰ Καλλαίσχρου — εφ' δσον υποστηρίζεις δτι ή σωφρο
σύνη είναι γνώση της γνώσης, καί μάλιστα καί τής άγνοιας— 
πρώτα τοΰτο απόδειξε, δτι εϊναι δυνατόν εκείνο πού τώρα 
δά έλεγα, έπειτα δτι εκτός άπδ δυνατόν είναι καί ωφέλιμο" 
καί τότε θά μέ πείσης ασφαλώς δτι σωστά ορίζεις τή 
σωφροσύνη τί είναι». 

17. Κι* δ Κριτίας, σάν τ* άκουσε αυτά καί μέ εϊδε σέ 
απορία, μοΰ φαίνεται δτι, όπως όσοι βλέποντας μπροστά 
τους κάποιον νά χασμουριέται κάνουν τδ ίδιο, αναγκάσθηκε 
κι' αυτός, άπό μένα πού άποροΰσα, νά καταληφθή άπδ απο
ρία. Επειδή, δμως, ήταν συνηθισμένος νά έπικρατή πάντα 
στις συζητήσεις, ντρεπόταν τους άλλους πού άκουαν καί 
δεν ήθελε νά όμολογήση δτι δέν μποροΰσε νά λύση δσα τοΰ 
έπρόιεινα* κι' άρχισε νά λέγη ασάφειες, κρύβοντας κάτω 
άπ' αύτες τήν απορία του. Κ' έγώ, γιά νά προχώρηση ή 
συζήτηση μας, τοΰ είπα : 

«'Αλλά, άν τό θέλης, Κριτία, άς δεχθούμε προσωρινώς 
δτι είναι δυνατόν νά ύπάρχη γνώση τής γνώσης- πιδ ύστερα 
θά σκεφθοΰμε άν αύτδ εϊναι σωστό ή δχι. Πές μου, τώρκ, 
κατά τί, άν αύτδ εϊναι εντελώς δυνατόν, γίνεται εύκολώτ€βΐ 
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τέ τις οϊδε καϊ â μή ; Τοϋτο γάρ δήπον έφαμεν εϊναι τό 
γιγνώσκειν αυτόν καί σωφρονεϊν ή γάρ ; 

—Πάνυ γε, ή δ' δς, καϊ ξνμβαίνει γέ πον, ώ Σώκρατες. 
Εί γάρ τις έχει έπιστήμην ή αυτή αυτή» γιγνώσκει,τοιούτος 
άν αυτός εϊη οϊόνπερ εστίν δ έχει. "Ωσπερ δταν τάχος τις 
εχη, ταχύς, καί δταν κάλλος, καλός, καί δταν γνώσιν, γι~ 
γνώσκανν δταν δέ δή γνώσιν αυτήν αυτής τις έχη, γιγνώ-
σκων που αυτός εαυτόν τότε έσται. 

—Ου τοϋτο, ήν δ' έγώ, αμφισβητώ, ώς ούχ δταν τό 
αυτό γιγνώσκόν τις εχη, αυτός αυτόν γνώσεται, άλλΤ 

έχοντι τοϋτο τίς ανάγκη είδέναι α τε οϊδε καί ä μή οϊδεν; 

—"Οτι, ώ Σώκρατες, ταύτόν έστι τοϋτο έκείνφ. 

—"Ισως, ίφην, αλλ' έγώ κινδυνεύω αεί όμοιος εϊναι' ού 
γάρ αύ μανθάνω ώς έστι τό αυτό â οϊδεν είδέναι xai ä τις 
μή οϊδεν είδέναι. 

—Πώς λέγεις, έφη ; 
—νΩδε, ήν δ' έγώ. 'Επιστήμη που επιστήμης ούσα. άρα 

πλεΐόν τι οϊα τ' έσται διαιρεί», ή On τούτων τόδε μέν επι
στήμη, τό δ' ούκ επιστήμη ; 

—Ουκ, άλλα τοσούτον. 
—Τούτον ούν εστίν επιστήμη τε καί άνεπιστημοσύνη· 

υγιεινού, καϊ επιστήμη τε καϊ άνεπιστημοσύνη δίκαιον ; 

—Ουδαμώς. 
—'Αλλά τό μέν, οϊμαι, ιατρική, τό δέ πολιτική, τό δέ 

ουδέν άλλο ή επιστήμη. 

—Πώς γάρ ού ; 
—Ούκοϋν έαν μή προσεπίστηταί τις τό ύγιεινόν καϊ τό 

δίκαιον, αλλ' έπιστήμην μόνον γιγνώσκη άτε τούτου μόνον 
έχων έπιστήμην, δτι μεν τι έπίσταται καί δτι έπιστήμην 
τινά έχει, εΐκότως άν γιγνώσκοι καϊ περί αύτοϋ καί περί τών 
άλλων ή γάρ ; 

-,Ναί. 
—"Ο τι δε γιγνώσκει, ταύτη τή επιστήμη πως εϊσεται ; 

Γιγνώσκει γάρ δή τό μέν ύγιεινόν τη ιατρική άλλ' ού σω
φροσύνη, τό ο' άρμονιχόν μουσική άλλ' ού σωφροσύνη, τό 
δ' οικοδομικό» οικοδομική άλλ' ον σωφροσύνη, καί ούτω 
πάντα' ή ού ; 

—Φαίνεται. 
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νά ξαίρη κανείς καί τί ξαίρει καί τί δέν ξαίρει* γιατί αύτδ 
είπαμε δτι είναι ή αυτογνωσία κ' ή σωφροσύνη· ή δχι;» 

«Ακριβώς»,.εϊπε έκεΐνος, «κι* αυτά τά δύο συμβαδί
ζουν", Σωκράτη. Γιατί, άν κανείς κατέχη τή γνώση πού 
γνωρίζει τδν εαυτό της, θά έχη κι' αυτός τήν ίδια ιδιότητα 
μέ δ,τι κατέχει. "Οπως, δταν έχη κανείς ταχύτητα εϊναι 
ταχύς, δταν ομορφιά ωραίος, κι' δταν γνώση σοφός* κι' 
δταν, λοιπόν, τή γνώση τής γνώσης έχη κανείς, θά εϊναι 
άνθρωπος πού θά γνωρίζη τόν εαυτό του, μέ αυτογνωσία». 

«Μά έγώ», είπα, «δέν αμφισβητώ δτι, δταν κανείς 
κατέχη εκείνο πού γνωρίζει τδν εαυτό του, θά έχη αυτογνω
σία, άλλα τούτο : γιατί, αναγκαστικά, έκεΐνος πού κατ
έχει αύτδ θά ξαίρη καί τί ξαίρει καί τί δέν ξαίρει;» 

«Γιατί, Σωκράτη, τδ ένα μέ τδ άλλο είναι τά ίδια». 
«"Ισως», εϊπα, «άλλα έγώ φοβάμαι δτι δέν θά αλλάξω 

ποτέ* γιατί πάλι δέν καταλαβαίνω πώς είναι τδ ίδιο νά 
ξαίρη κανείς τί ξαίρει καί τί δέν ξαίρει μέ τήν αυτογνω
σία». ·. 

«Τί θέλεις νά πης;» είπε. 
«Τοΰτο», είπα' «άν ύπάρχη γνώση τής γνώσης, μπορεί 

αυτή νά πή τίποτε περισσότερο παρά : τοΰτο εϊναι γνώση, 
καί τοΰτο άγνοια;» 

«"Οχι, μόνο τόσο». 
«"Ιδιες μ' αυτήν, λοιπόν, είναι ή γνώση κ' ή άγνοια 

τοΰ ύγιεινοΰ, κ ' ή γνώση κ' ή άγνοια τοΰ δικαίου;» 
«Καθόλου». 
« Ή μία, νομίζω, είναι ή ιατρική, ή δεύτερη ή πολι

τική, κ' ή άλλη τίποτε άλλο παρά γνώση». 
«Ασφαλώς». 
«Άν, λοιπόν, δέν ξαίρη κανείς έπϊ πλέον τδ υγιεινό καί 

τδ δίκαιο, άλλα μόνο τή γνώση, μιά πού μόνο ένα ξαίρει, 
δτι δηλαδή κάτι ξαίρει καί δτι κατέχει κάποια γνώση, 
φυσικά αύτδ θά τό ξαίρη καί περί τοΰ έαυτοϋ του καί περί τών 
άλλων έτσι;» 

«Ναί». 
«"Ο,τι άλλο ξαίρει, δμως, πώς θά τδ διδαχθή άπ' αυτή-

τή γνώση; Γιατί τδ υγιεινό τδ μαθαίνει άπδ τήν ιατρική, δχι 
όμως άπό τή σωφροσύνη, τήν αρμονία άπό τή μουσική, δχι 
δμως άπδ τή σωφροσύνη, τήν τέχνη νά χτίζη άπδ τήν αρχι
τεκτονική, δχι δμως άπό τή σωφροσύνη· κ' έτσι δλα, ή δχι;» 

«Φανερό)). 
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—Σωφροσύνη δέ, εϊπερ μόνον έστιν επιστημών επιστήμη, 
πώς εϊσεται δτι τό ύγιεινόν γιγνώσκει ή δτι τό οίκοδομικόν ; 

—Ουδαμώς. 
—Ούκ άρα εϊσεται δ οϊδεν ό τοϋτο άγνοών, άλλ' δτι οϊδε 

μόνον. 
—"Εοικεν. 

d XVIII. — Ούκ άρα σωφρονεϊν τοϋτ' αν εϊη ουδέ σω
φροσύνη, είδέναι α τε οϊδε καϊ â μή οϊδεν, άλλ', ώς εοικεν, 
δτι οϊδε καί δτι ούκ οϊδε μόνον. 

—Κινδννεύει. 
—Ουδέ άλλον άρα οϊός τε έσται ούτος έξετάσαι φάσκοντά 

τι έπίστασθαι, πότερον έπίσταται δ φησιν έπίστασθαι ή ούκ 
έπίσταταν άλλα τοσούτο μόνον, ώς έοικε, γνώσεται, δτι 
έχει τινά έπιστήμην, όχον δέ γε, ή σωφροσύνη ού ποιήσει 
αυτόν γιγνώσκειν. 

—Ού φαίνεται. 
e —Ούτε άρα τόν προσποιούμενο» ιατρον εϊναι, όντα δέ μή, 

καί τόν ώς αληθώς όντα οϊός τε έσται διακρίνειν, ούτε άλλον 
ούδένα τών επιστημόνων καϊ μή. Σκεψώμεθα δέ έκ τώνδε' 
εϊ μέλλει ό σώφρων ή όστισοϋν άλλος τόν ώς αληθώς Ιατρόν 
διαγνώσεσθαι καϊ τόν μή, άρ' ονχ ώδε ποιήσει' περί μέν 
ιατρικής δήπον αύτφ ού διαλέξεται' ουδέν γάρ έπαΐει, 
ώς έφαμεν, ό ιατρός άλλ' ή τό ύγιεινόν καί τό νοσώδες' ή ού ; 

—Ναί, όντως. 

—Περί δέ γε επιστήμης ουδέν οϊδεν, αλλά τοϋτο δή τή 
σωφροσύνη μόνη άπέδομεν. 

-Ναί. 
171 —Ουδέ περί ιατρικής άρα οϊδεν ό ιατρικός, έπειδήπερ ή 

ιατρική επιστήμη ούσα τνγχάνει. 

—'Αληθή. 
—"Οτι μέν δή έπιστήμην τινά έχει, γνώσεται ό σώφρων 

τόν ίατρόν δειν δέ πεϊραν λαβείν ήτις εστίν, άλλο τι σκέψεται 
ώντιναχν ; "Η ού τούτφ ώρισται έκαστη επιστήμη μή μόνον 
επιστήμη είναι αλλά και τίς, τω τινών εϊναι ; 

—Τούτφ μέν ούν. 
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«Άπό τή σωφροσύνη, δμως, άν είναι μόνο γνώση της 
γνώσης, πώς θά μάθη 6τι ξαίρει τδ υγιεινό ή τδ χτίσιμο;» 

«Είναι αδύνατο». 
«"Οποιος, λοιπόν, δέν κατέχει τις ειδικές γνώσεις δέν 

θά ξαίρη τί ξαίρει, άλλα μόνο δτι ξαίρει». 
«Έτσι φαίνεται». 
18. «Άρα, σωφροσύνη καί \ά είναι κανείς σώφρων d 

δέν σημαίνουν νά ξαίρη κανείς τί ξαίρει καί τί δέν ξαίρει, 
άλλα, καθώς φαίνεται, μόνο δτι ξαίρει καί δτι δέν ξαίρει». 

«Έκεΐ πάει». 
«Ούτε, συνεπώς, θά εϊναι σέ θέση νά έλέγξη ό σώφρων 

έκεΐνον πού ισχυρίζεται δτι κάτι ξαίρει, άν δηλαδή ξαίρη 
αύτδ πού λέγει δτι ξαίρει ή οχι. Άλλα τόσο μόνο, καθώς 
φαίνεται, θά μπορή δ σώφρων ν« μάθη, Οτι δηλαδή δ άλλος 
κατέχει κάποια γνώση, τίνος, όμως, ή σωφροσύνη δέν θά 
τδν κάμη ικανό νά τδ μάθη». 

«Αύτδ βλέπω». 
«Ούτε, άρα, εκείνον πού προσποιείται δτι είναι για- e 

τρός, ενώ δέν εϊναι, κ* έκεΐνον πού πραγματικά εϊναι, θά μπο
ρή δ σώφρων νά τους ξεχωρίζη, ούτε άλλον κανένα άπδ 
δσους έχουν ειδικές γνώσεις κι' δσους δέν έχουν. Ά ς διε
ρευνήσουμε αύτδ τδ σημείο μέ τόν ακόλουθο τρόπο* άν θέλη 
δ σώφρων, ή οποιοσδήποτε άλλος, νά εξακρίβωση ποιος εϊναι 
αληθινός γιατρός καί ποιδς ψεύτικος, πώς θά κάμη; γιά τήν 
ιατρική, σάν γνώση, δέν θά τοΰ μιλήση βεβαίως' γιατί, 
καθώς είπαμε, ό γιατρός δέν ξαίρει παρά τδ υγιεινό καί τδ 
νοσηρό* ή δχι;» 

«Ναί, έτσι». 
«Γιά τή γνώση, έξ άλλου, τίποτε δέν ξαίρει δ γιατρός, 

γιατί αύτδ είπαμε δτι τδ ξαίρει μόνο ή σωφροσύνη». 
«Ναί». 
«Ούτε τήν ιατρική, συνεπώς, ξαίρει ό γιατρός, άφοΰ 171 

ή Ϊατρική είναι γνώση». 
«Σωστό». 
«"Οτι, λοιπόν, δ γιατρός έχει κάποια γνώση, δ σώφρων 

θά μπορή νά τό μάθη* μά άν πρέπει νά εξακρίβωση ποια, θά 
έξετάση άλλο τίποτε άπδ τδ αντικείμενο της; Μέ αύτδ δέν 
έχει χαρακτηρισθή κάθε γνώση, Οχι μόνο δτι εϊναι γνώση άλλα 
καί ποια, δηλαδή μέ τό ποιανών εϊναι γνώση;» 

«Μέ αυτό, βέβαια». 
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—Kai ή Ιατρική δή ετέρα είναι των άλλων επιστημών 
ώρίοθη τω τον υγιεινού είναι καϊ νοσώδονς επιστήμη. 

-Ναι. 
—Ούκοϋν εν τούτοις άναγκαιον σκοπεϊν τον βονλόμενον 

b ΪατρίΛ,ήν σκοπεϊν, èv οϊς ποτ' ëcntv ού γαρ δήπου εν γε τοΐς 
έξω, εν οΐς οοκ εΌτιν ; 

—Ού δήτα. 

— Έ ν τοις ϋγιεινοϊς άρα και νοαώοεαιν έπισκέψεται τον 
Ιατρόν, fj ιατρικός εστίν, â ορθώς σκοπούμενος. 

—"Εοικεν. 

—Ονκονν έν τοις όντως ή λεγομένοις ή πραττομένοις τα 
μεν λεγόμενα, εϊ αληθή λέγεται, σκοπούμενος, τα òè πρατ-
τόμενα, εϊ ορθώς πράττεται ; 

—'Ανάγκη. 

—ΎΗ ούν άνευ Ιατρικής δνναιτ' αν τις τούτων ποτέροις 
έπακολονθήσαι ; 

—Ού δήτα. 

e —Ούτε γε άλλος ουδείς, ώς εΌιχε, πλην Ιατρός, ούτε δή 6 
σώφρων Ιατρός γαρ αν εϊη προς τη σωφροσύνη. 

—"Εστί ταύτα. 
—Παντός δρα μάλλον, εί ή σωφροσύνη επιστήμης επι

στήμη μόνον εστί και άνεπιστημοσύνης,ούτε Ιατρόν διακρίνω, 
οϊα τε ëtnai έπιστάμενον τα της τέχνης ή μη επιστάμενον, 
προσποιούμενον de ή οιόμενον, ούτε άλλον ούδένα των επι
σταμένων καΐ ότιοΰν, πλην γε τον αύτον όμότεχνον, ώσπερ 
οι άλλοι δημιουργοί. 

—Φαίνεται, ϊφη. 

d XIX. — Τις ονν, ήν δ' εγώ, ώ Κριτία, ωφελεία ήμϊν ετι 
αν εϊη από της σωφροσύνης τοιαύτης οϋσης ; ΕΙ μεν γάρ, 
6 εξ αρχής ύπετιθέμεθα, $δει 6 σώφρων α τε ffÔei και Ä μή 
$δει, τα μέν Οτι οϊδε, τα δ' Οτι ούκ οϊδε, καϊ Άλλον τούτον 
τοϋτο πεπονθότα επισκέψασθαι οΐός τε ήν, μεγαλωστί αν 
ήμϊν, φαμέν, ώφέλιμον^ήν σώφροσιν είναι· άναμάρτητοι γαρ 
αν τον βίον έζώμεν αυτοί τε οι την σωφροσύνην έχοντες καϊ 

e οί άλλοι πάντες δσοι ύφ' ημών ήρχοντο. Ούτε γαρ αν αυτοί 
έπεχειρονμεν πράττειν â μη ήπιοτάμεθα, αλλ' έξευρίσκοντες 
τους επισταμένους εκείνοις αν παρεδίδομεν, οντε τοις 
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«Κ* ή Εατρίκή, λοιπόν, ξεχωρίζει άπο τϊς άλλες γνώ
σεις μέ τοΰτο : ότι είναι γνώση του υγιεινού καί τοϋ νοση-
f οΰ». 

«Ναί». 
«"Οποιος, λοιπόν, θέλει νά εξέταση τήν αξία της Ιατρι

κής, αναγκαστικά πρέπει νά τήν έξετάση σ' αυτά, δηλαδή στο 
αντικείμενο της* «χι, βεβαίως, στά άλλα, πού δέν είναι b 
αντικείμενο της». 

«Φυσικά». 
«Γιά τά υγιεινά, λοιπόν, καί γιά τά νοσηρά θά ρωτήση 

το γιατρό, σάν γιατρό, οποίος σωστά ερευνά». 
«"Ετσι φαίνεται». 
«Θά έξετάση, συνεπώς, το γιατρό, σέ οσα σάν γιατρός 

η" λέγει ή κάνει, τά λεγόμενα Αν είναι αληθινά καϊ τις πρά
ξεις άν είναι σωστές;» 

«Αναγκαστικά». 
«Μπορεί, όμως, κανείς, άν δέν κατέχη την ιατρική, 

νά έξετάση το ενα ή το άλλο άπ' αυτά;» 
«"Οχι, βεβαίως». 
«Οδτε άλλος κανείς, καθώς φαίνεται, Ιξόν γιατρός, ο 

οοτε φυσικά καϊ 6 σώφρων άλλοιώτικα, μαζί μέ τή σωφρο
σύνη, θά κατείχε καϊ τήν ιατρική». 

«Έτσι είναι». 
«Εΐναι, λοιπόν,, απολύτως βέβαιο δτι άν ή σωφροσύνη 

είναι μόνο γνώση της γνώσης και της αγνοίας, οΟτε γιατρό 
είναι ικανή νά ξεχωρίση πού ξαίρει τήν τέχνη του ή πού δεν 
τήν ξαίρει, και πού προσποιείται ή αύταπαταται, ούτε άλλον 
κανένα άπο όσους ξαίρουν οτιδήποτε, έκτος βέβαια άπο 
τον ομότεχνο, δπως κ' οί άλλοι τεχνίτες». 

«Φανερό», είπε. 
19. «Ποια, λοιπόν, ωφέλεια», εϊπα εγώ, «θά έχουμε, d 

Κριτία, άπδτή σωφροσύνη, αν είναι τέτοια; άν, δπως υποθέ
σαμε αρχίζοντας, ήξαιρε ό σώφρων και τι ξαίρει και τί δέν 
ξαίρει, έκεινα ort τά ξαίρει, χαΐ τοΰτα δτι δεν τά ξαίρει, 
κι' άν ήταν ικανός νά άναγνωρίση δποιον άλλο θά ήταν 
στην ϊδια μ' αυτόν κατάσταση, πολύ,λέμε, θά μας ήταν ωφέ
λιμο νά είμαστε σώφρονες* γιατί χωρίς λάθη θά περνούσαμε 
τή ζωή μας, κ' έμεΐς, οί σώφρονες, κι* δλοι οί άλλοι πού 
θά τους εξουσιάζαμε. Γιατί οοτε έμεΐς θά επιχειρούσαμε θ 
νά κάνουμε δ,τι δεν ξαίρουμε, άλλα βρίσκοντας εκείνους πού 
ξαίρουν θά το παραδίναμε σ* αυτούς, οδτε στους άλλους. 
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άλλοις έπετρέπομεν, ών ήρχομεν, άλλο τι πράττειν ή δ τι 
πράττοντες όρΟώς εμελλον πράξειν. τοΰτο δ* ήν αν, ού 
έπιστήμην εϊχον καϊ ούτω δή ύπό σωφροσύνης οΙκία τε 
οίκονμένη έμελλε καλώς οίκεϊσθαι, πόλις τε πολιτευόμενη, 

172 καί άλλο παν ού σωφροσύνη Ηρχοί' αμαρτίας γαρ έξηρη-
μένης, ορθότητος δε ηγουμένης, έν πάσ'η πράξει καλώς 
πράττειν άναγκαϊον τους ούτω διακειμένους, τονς δέ εύ 
πράττοντας εύδαίμονας είναι. ΎΑρ' ονχ ούτως, ήν δ' • έγώ, 
ώ Κριτία, έλέγομεν περί σωφροσύνης, λέγοντες δσον αγα
θόν εϊη το εΐδέναι α τε οϊδε τις και ä μη οΐδεν ; 

—Πάνυ μεν ούν, ίφη, ούτως. 
—Νϋν δέ, ifv ò" εγώ, όρφς δτι ούδαμοϋ επιστήμη ουδεμία 

τοιαύτη ούσα πέφανται. 
—'Ορώ, εφη. 

b —TAQ' ούν, ήν δ' έγώ, τοΰτ' έχει το αγαθόν ήν ννν ενρί-
σκομεν σωφροσννην ούσαν, το έπιστήμην έπίοτασθαι καί 
άνεπιατημοσύνην, δτι ο ταύτψ έχίον, δ τι άκ άλλο μανθάνη* 
ραόν τε μαθήσεται και εναργέστερα πάντα αύτφ φανεϊται* 
ατε προς εκάστω φ αν μανθάνη προσκαθορώντι τήν έπι
στήμην και τους άλλους δη κάλλιον εξετάσει περί ών άν 
καί αυτός μάθη, οί δέ άνευ τούτου εξετάζοντες ασθενέστερον 
και φανλότερον τούτο δράσουσιν ; τΑρ\ ώ φίλε, τοναϋτ* 

C άττα έοτιν S άπολαυοόμεθα της σωφροσύνης, ήμεϊς δέ 
μεΐζόν τι βλέπομεν καί ζητοΰμεν αυτά μεϊζόν τι είναι ή δσον 
εστίν ; 

—Τάχα δ' avi εφη, ούτως έχοι. 
XX. — "Ισως, ήν δ' έγώ' ίσως δέ γε ήμεϊς ονδεν χρηστόν 

έζητήσαμεν. Τεκμαίρομαι δέ, δτι μοι άτοπ* άττα καταφαί
νεται περί σωφροσύνης, ει τοιούτον έστιν. "Ιδωμεν γάρ, εϊ 
βούλει, σνγχωρήσαντες καί έπίοτασθαι έπιστήμην δυνατόν 
είναι [εΐδέναι], και Ô γε έξ αρχής έτιθέμεθα σωφροσννην 
είναι, το εΐδέναι ä τε οϊδε καί â μή οϊδε, μή άποστερήσωμεν, 

ά αλλά δώμεν και πάντα tavza δόντες £τι βέλτιον σκεψώ-
μεθα, εϊ άρα τι καί ήμας όνήσει τοιούτον δν. "Α γαρ νύνδή 
έλέγομεν, ώς μέγα αν εϊη àyaoòv ή σωφροσύνη, εϊ τοιούτον 
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τους έξουσιαζόμενους, θά.έπιτρέπαμε νά κάνουν άλλο τί
ποτε παρά β,τι θά ήταν ικανοί νά κάνουν σωστά* κι* 
αυτό θά ήταν εκείνο πού θά ήξαιραν* κ* έτσι, μέ τή 
σωφροσύνη, καί κάθε σπίτι, θά κυβερνιόταν καλά, καί κάθε 
κράτος, καί κάθε άλλο δπου θά κυριαρχούσε ή σωφρο
σύνη* γιατί, χωρίς λάθη πιά, καί μέ το σωστό μπροστά, 172 
σέ κάθε τους πράξη θά πετύχαιναν αναγκαστικά δσοι θά 
ζούσαν έτσι, κι' δσοι πετυχαίνουν είναι ευτυχισμένοι. Αυτά 
δέν εννοούσαμε, KptTÌa», συνέχισα, «γιά τή σωφροσύνη, 
δταν έλέγαμε πόσο καλό είναι νά ξαίρη κανείς τι ξαίρει 
καί τί δέν ξαίρει;» 

«Βεβαίως», είπε εκείνος, «αυτά». 
«Τώρα, Ομως», «ϊπα εγώ, «βλέπεις δτι πουθενά καμμιά 

τέτοια γνώση δέν φάνηκε νά ύπάρχη;» 
«Tè βλέπω», εϊπε. 
«"Αραγε, λοιπόν», εϊπα έγώ, «ή σωφροσύνη, δπως b 

τή βρήκαμε τώρα δτι είναι, νά ξαίρης δηλαδή τή γνώση 
καί τήν άγνοια, έχει τοΰτο τό καλό, δτι εκείνος πού τήν 
κατέχει, δ,τι κι' άν μελετά, καί εύκολώτερα θά τό μάθη καί 
σαφέστερα δλα θά τοϋ φάνουν, γιατί κάθε τι πού θά μελέτα 
θά τό βλέπη καί μ' αυτή τή γνώση; κι' δτι τους άλλους θά 
τους κρίνη καλύτερα γιά δσα κι' αυτός θά ξαίρη, ενώ εκεί
νοι πού θά κρίνουν χωρίς σωφροσύνη θά το κάμουν ασθε
νέστερα καί χειρότερα; ΤΑρ«γε, αγαπητέ μου, αυτή εϊναι 0 
ή ωφέλεια πού θά έχουμε άπο τή σωφροσύνη, ένώ εμεΐς 
τή θεωρούμε σάν κάτι καλύτερο κ' επιθυμούμε >"* είναι 
καλύτερη άπό δσο εϊναι;» 

«"Ισως», εϊπε, «έτσι εϊναι». 
20. «"Ισως», εϊπα έγώ- «κ* ΐσως, επίσης, ή έρευνα 

πού εκάναμε νά εϊναι εντελώς ανώφελη. Κάνω αυτή τή 
σκέψη άπο μερικά άτοπα συμπεράσματα στά όποια βλέπω 
δτι θά καταλήξουμε γιά τή σωφροσύνη, άν είναι έτσι δπως 
τήν περιγράφουμε. "Ας τά εξετάσουμε, άν θέλης' ας παρα
δεχθούμε δτι μπορεί νά ύπάρχη γνώση της γνώσης, καί αυτό 
πού έξ αρχής έθέσαμε δτι είναι ή σωφροσύνη, δηλαδή νά 
ξαίρουμε τί ξαίρουμε καί τί δέν ξαίρουμε, ας μή της το d 
στερήσουμε, άλλα ας τό παραχωρήσουμε- καί δλα αυτά άφοϋ 
τά δεχθούμε, ας σκεφθούμε ακόμη πιό προσεκτικά, άν τέ
τοια γνώση μπορεΐ νά μας εϊναι ωφέλιμη σέ κάτι. Γιατί 
δσα πρό ολίγου έλέγαμε, δτι δηλαδή εΐναι μεγάλο καλό ή 
σωφροσύνη, άν εϊναι δπως τήν ώρίσαμε, δταν κυρίαρχη 
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εϊη, ηγουμένη διοικήσεως καϊ οικίας καϊ πόλεως, ού μοι 
δοκονμεν, ώ Κριτία, καλώς ώμολογηκέναι. 

—Πώς δή ; ή δ' δς. 
—"Οτι, ήν δ* έγώ, ραδίως ώμολογήσαμεν μέγα τι αγαθόν 

είναι τοις άνθρώποις, εϊ έκαστοι ημών, α μεν ϊσασι, πράτ-
τοιεν ταύτα, â δε μή έπίσταιντο, άλλοις παραδώοϊεν τοις 
έπμιταμένοις. 

—Ούκ ούν, &φη, καλώς ώμολογήσαμεν ; 
—Ον μοι δοκονμεν, ήν δ7 έγώ. 
—"Ατοπα λέγεις ως αληθώς, έ"φη, ώ Σώκρατες. 
—Νή τον κύνα, εφην, καϊ έμοί τοι δοκεϊ ούτω, κάνταϋθα 

καϊ άρτι άποβλέψας άτοπα γ' εφην μοι προφαίνεσθαι, καί 
δτι φοβοίμην μή ούκ ορθώς σκοποϊμεν. Ώς αληθώς γάρ, 
ει δ τι μάλιστα τοιούτον εστίν ή σωφροσύνη, ουδέν μοι δηλον 
εϊναι δοκεϊ δ τι αγαθόν ήμας απεργάζεται. 

^—Πώς δή ; ή δ' δς. Αίγε, ίνα καϊ ημείς ειδώμεν δ τι 
λέγεις. 

—ΟΙμαι μέν, ήν δ' έγώ, ληρεϊν με' δμως τό γε προφαινό-
μενον άναγκαϊον σκοπεϊν καϊ μή εική παριέναι, εϊ τις γε 
αυτού και σμικρόν κήδεται. 

—Καλώς γάρ, Ιφη, λέγεις. 
XXI. — "Ακουε δή, εφην, το έμον δναρ, εϊτε δια κεράτων 

είτε δι' ελέφαντος έλήλνθεν. Ei γαρ δτι μάλιστα ημών άρχοι 
ή σωφροσύνη, ούσα οΐαν νυν δριζόμεθα, άλλο τι κατά τάς 
έπιστήμας άν πράττοιτο, καϊ ούτε τις κυβερνήτης φάσκων 
εϊναι, ών δε ον, έξαπατφη άν ημάς, ούτε ιατρός ούτε στρα
τηγός οντ' άλλος ουδείς, προσποιούμενος τι είδέναι δ μή 
οϊδε, λανθάνοι άν εκ δε τούτων ούτως εχόντων άλλο αν 
ήμϊν τι ξνμβαίνοι νγιέσι τε τά σώματα είναι μάλλον ή νϋν, 
καϊ εν τή θαλάττη κινδυνεύοντας καϊ έν πολεμώ σώζεσθαι 
καϊ τα σκεύη καϊ τήν άμπεχόνην και νπόδεσιν π&σαν καϊ τα 
χρήματα πάντα τεχνικώς ήμϊν είργασμένα εϊναι και άλλα 
πολλά δώ. το άληθινοϊς δημιονργοϊς χρήσθαι ; ΕΙ δε βού-
λοιό γε, καϊ τήν μαντικήν εϊναι ξυγχωρήσωμεν έπιστήμην 
τον μέλλοντος έσεσθαι, καϊ τήν σωφροσννην, αυτής έπιστα-

22. ε ϊ τ ε δ ι α κ ε ρ ά τ ω ν , ε ί τ ε δ ι * έ λ έ φ α ν τ ο ς . 
Στην 'Οδύσσεια (τ, 564-567) ό "Ομηρος λέγει ozi τα Ονειρα άρχονται 
άπο δυο πόρτες, τή μιά άπο κέρατο, τήν άλλη άπο φίλντισι* άπο ι ή ν 

πρώτη ε'ρχονται τα άληβινα iävsif α, άπο τή δεύτερη τά ψεύτικα. 

ΧΑΡΜΙΔΗΣ 59 

•στή διοίκηση καϊ τοΰ σπιτιού καί τοΰ κράτους, δέν μου 
φαίνεται, Κριτία, δτι καλά έκάναμε πού τά παραδεχθή-
-χαμε». 

«Πως αυτό;» εϊπε εκείνος. 
«Γιατί», εϊπα έγώ, «πολύ εύκολα δεχθήκαμε δτι εϊναι 

μεγάλο καλό γιά τους ανθρώπους, άν καθένας, δ,τι ξαίρει, 
•αυτό Ικανέ, καί Ο,τι δέν ξαίρει τό παράδινε σέ άλλους, 
σ' εκείνους πού ξαίρουν». 

«Καί δέν εΐχαμε δίκιο πού τό δεχθήκαμε;» εϊπε. 
«"Οχι, νομίζω», εϊπα έγώ. 
«Παράξενα πράγματα λές, μά τήν αλήθεια, Σωκράτη», 

εϊπε. 
«Μά τόν κύνα», εϊπα, «κ' έγώ αυτό νομίζω, καί ακρι

βώς αυτά βλέποντας πρό ολίγου έλεγα δτι μερικά συμπε
ράσματα μοϋ φαίνονταν άπο πριν άτοπα, κι* δτι φοβόμουν 
μήπως δέν είχαμε έρευνήση σωστά. Γιατί, πραγματικά, 
κι' άν ακόμη σωφροσύνη εϊναι δ,τι είπαμε, δέν βλέπω καθό
λου τί καλό μας κάνει». 

«Μά πώς;» είπε εκείνος. «Λέγε, γιά νά καταλάβουμε 
κ' εμείς τί λές». 

«Μοϋ φαίνεται», απάντησα, «δτι τό μυαλό μου παρα
παίει. Έ ν τούτοις, δταν μιά ιδέα παρουσιάζεται, πρέπει νά 
τήν εξετάζουμε καί νά μή τήν περ ιφρονοΰμε επιπόλαια, άν, βε
βαίως, έχουμε κάποιο σεβασμό γιά τόν εαυτό μας». 

«Σωστά μιλάς», εϊπε. 
21. «"Ακουσε, λοιπόν», είπα, «τό δνειρό μου, ε'ίτε 

αληθινό εϊναι εϊτε ψεύτικο ί22 ). "Αν ή σωφροσύνη, έτσι όπως 
τώρα τήν ορίζουμε, κυριαρχούσε απολύτως στή ζωή μας, 
κάθε πράξη θά γινόταν σύμφωνα μέ τις γνώσεις, καί οΰτε 
κανείς, λέγοντας δτι εϊναι πλοηγός, ενώ δέν εϊναι, θά μας 
εξαπατούσε, οΰτε γιατρός, οΰτε στρατηγός, ούτε άλλος κα
νείς, κάνοντας δτι κάτι ξαίρει, ένω δέν τό ξαίρει, θά μπο
ρούσε νά κυκλοφορή' κι'άν τά πράγματα ήταν έτσι, τί άλλο θά 
μπορούσε νά πρόκυψη γιά μάς, παρά νά είμαστε πιο υγιείς 
στό σώμα άπό τώρα, κι' δταν κινδυνεύουμε στή θάλασσα 
και στον πόλεμο νά σωζόμαστε, κι' δλα τά εργαλεία μας 
καί τά ροϋχα μας καί τά παπούτσια μας κι' δλα τά πράγματα 
πού μας χρειάζονται νά τά έχουμε τεχνικά κατασκευασμένα, 
κι' άλλα πολλά ακόμη, επειδή θά χρησιμοποιούσαμε αληθι
νούς τεχνίτες;"Αν θέλης, μάλιστα, άς δεχθούμε δτι κ'ή μαντική 
είναι γνώση του μέλλοντας, κι* δτι ή σωφροσύνη, κυριαρ-



60 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

τοϋσαν, τους μεν αλαζόνας άποτρέπειν, τους δε ώς αληθώς 
μάντεις καθιστάναι ήμϊν προφήτας τών μελλόντων. Κατε-
σκενασμένον δη ούτω τό άνθρώπινον γένος δτι μεν έπιστη-

d μόνως άν πράττοι καϊ ζώη, έπομαι' ή γαρ σωφροσύνη φυλάτ-
τουσα ούκ αν έωη παρεμπίπτονσαν τήν άνεπιστημοσύνην 
ξννεργόν ήμϊν εϊναι' δτι δ' έπιστημόνως άν πράττοντες εύ 
άν πράττοιμεν καί εύδαιμονοϊμεν, τούτο δέ οϋπω δυνάμεθα 
μαθεϊν, ώ φίλε Κριτία. 

XXII. — 'Αλλά μέντοι, ή δ' δς, ού ραδίως ενρήσεις άλλο 
τι τέλος τοϋ εύ πράττειν, έάν το έπιστημόνως άτιμάσης. 

—Σμικρόν τοίνυν με, ήν δ' έγώ, έτι προσδίδαξον. Τίνος 
e έπιστημόνως λέγεις ; νΗ οκντών τομής ; 

—Μα Δι' ούκ έγωγε. 

—'Αλλά χαλκού εργασίας ; 

—Ουδαμώς. 

—'Αλλά έρίων ή ξύλων ή άλλου τον τών τοιούτων? 

— Ο ύ δήτα. 

—Ουκ άρα, ήν σ* έγώ, έτι έμμένομεν τώ λόγω τω εύδαί-
μονα εϊναι τόν έπιστημόνως ζώντα. Ούτοι γάρ έπιστημόνως 
ζώντες οϋχ Ομολογούνται παρά σοϋ ευδαίμονες εϊναι, άλλα 
περϊ τίνων έπιστημόνως ζώντων σύ δοκεϊς μοι άφορίζεσθαι 
τον εύδαίμονα. Καϊ ίσως λέγεις δν νϋν δή έγώ ελεγον, τον 

174 είδότα τά μέλλοντα έσεσθαι πάντα, τον μάντιν. Τούτον ή 
άλλον τινά λέγεις ; 

—Καϊ τούτον έγωγε, εφη, καϊ άλλον. 

—Τίνα ; ήν 6" έγώ. ΎΑρα μή τον τοιόνδε, εϊ τις προς 
τοις μέλλουσι και τά γεγονότα πάντα είδείη καϊ τά νϋν όντα 
και μηδέν άγνοοϊ; Θώμεν γάρ τίνα εϊναι αυτόν. Ον γάρ, 
οϊμαι, τούτον γ' έτι αν εϊποις οίαένα έπιστημονέστερον 
ζώντα εϊναι. 

—Ού δήτα. 

—Τόδε δή ετι προσποθώ, τις αυτόν τών επιστημών ποιεϊ 
b εύδαίμονα ; *Η δπασαι ομοίως ; 

—Ουδαμώς ομοίως, Ϊφη. 

—'Αλλά ποία μάλιστα ; ΎΗι τί οϊδε καϊ τών δντων καϊ 
τών γεγονότων καϊ τών μελλόντων έσεσθαι ; *Αρά γε ή τό 
πεττευτικόν ; 
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χώντας σ'αύτήν,τούς τσαρλατάνους θά τους έκανε πέρα* καί 
τους αληθινούς μάντεις θά τους προωθούσε σέ προφήτες τών 
μελλόντων νά συμβούν. "Ετσι ώργανωμένο το ανθρώπινο 
γένος, δτι θά συμπεριφερόταν καί θά ζοΰσε εφαρμόζοντας 
δσα λέγει ή γνώση, τό δέχομαι* γιατί ή σωφροσύνη, άγρυπνη, 
8έν θά άφινε τήν άγνοια νά παρείσφρηση καινά άνακατευτή 
στις δουλειές μας- δτι, δμως, ζώντας σύμφωνα μέ,τή γνώση, 
θά πετυχαίναμε καί θά ευτυχούσαμε, αυτό δέν μπορούμε 
νά τό ξαίρουμε, αγαπητέ Κριτία». 

22. «'Αλλά», εϊπε έκεΐνος, «δέν θά βρής εύκολα άλλο 
μέσον γιά νά πετυχαίνουμε, άν άποκλείσης τή γνώση». 

«Λοιπόν», είπα έγώ, «εξήγησε μου ακόμη κάτι* ποιο 
εϊναι τό αντικείμενο αύτης της γνώσης· μήπως τό κόψιμο τοϋ 
δέρματος;» 

«Μά τόν Δία, σχι». 
«Μήπως ή κατεργασία του χαλκοϋ;» 
«"Οχι». 
«Μήπως τοϋ μαλλιού, ή τοϋ ξύλου, ή κάποιου άλλου ύλι-

κοΰ απ' αυτά"» 
«"Οχι, βεβαίως». 
«Συνεπώς», εϊπα έγώ, «απομακρυνόμαστε άπό έκεινο 

πού λέγαμε, δτι ευτυχισμένος εϊναι δποιος ζή σύμφωνα μέ τή 
γνώση* γιατί, οί τεχνίτες αυτοί, άν καί ζοΰνε σύμφωνα μέ 
τή γνώση, δεν αναγνωρίζονται άπό σέ ευτυχισμένοι, άλλα, 
καθώς μοϋ φαίνεται, περιορίζεις τήν ευτυχία σέ μερικούς πού. 
ζουν σύμφωνα μέ κάποιες γνώσεις. "Ισως εννοείς εκείνον 
πού προ ολίγου έλεγα, τόν άνθρωπο πού ξαίρει δλα δσα θά 
συμβούν, τό μάντί" αυτόν εννοείς, ή κάποιον άλλο;» 

«Κι1 αυτόν», εϊπε, «καί κάποιον άλλο». 
«Ποιόν;» εϊπα έγώ. «Μήπως κάποιον πού έκτος άπό 

τό μέλλον ξαίρει κι' ολο τό παρελθόν καί τό παρόν, καί δέν 
αγνοεί τίποτε; "Ας δεχθούμε δτι τέτοιος άνθρωπος υπάρχει. 
Δέν θά πής, φαντάζομαι, δτι μπορεί νά ύπάρχη κανείς άλλος 
πού νά ζή πιό πολύ μέ τή γνώση άπό αυτόν». 

«"Οχι, φυσικά». 
«Θά ήθελα, ακόμη, νά ξαίρω τοΰτο : ποια άπό τις γνώ

σεις τόν κάνει ευτυχισμένο ; ή δλες τό ίδιο;» 
«"Οχι δλες τό ϊδιο», εϊπε. 
«Ποια, λοιπόν, τόν κάνει περισσότερο ; Καί ποιο τό 

αντικείμενο της άπό τά τωρινά, τά περασμένα καί τά μελ
λοντικά; Μήπως τά ζάρια;» 
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—Ποιον, ή δ' δς, πεττεντικόν ; 
—^λλ' fi το λογιστικόν ; 
—Ουδαμώς. 
—'Αλλ' ή τό ύγιεινόν ; 
—Μάλλον, έφη. 
—'Εκείνη δ' ήν λέγω μάλιστα, ήν δ3 έγώ, fj τί ; 
—*Ηι το αγαθόν, έφη, καϊ το κακόν. 

—τΩ μιαρέ, εφην έγώ, πάλαι με περιέλκεις κύκλω,. 
άποκρυπτόμενος οτι ού τό έπιστημόνως ήν ζην τό εύ πράτ-

c τειν τε καί εύδαιμονεϊν ποιούν, ουδέ ξνμπασών τών άλλων 
επιστημών, άλλα μιας ούσης ταύτης μόνον της περί τό 
αγαθόν τε καϊ κακόν. Έπεί, ώ Κριτία, εϊ οελβίς έξελεΐν 
ταύτην τήν έπιστήμην έκ τών άλλων επιστημών, ήττον τι 
ή μεν ιατρική ύγιαίνειν ποιήσει, ή δέ σκντική νποδεδέσθαι, 
ή δε υφαντική ήμφιέσθαι, ή δε κυβερνητική κωλύσει έν τή 
θαλάττη άποθνήσκειν καϊ ή στρατηγική έν πολεμώ; 

—Θύδεν ήττον, έφη. 

— ./Ιλλ', ώ φίλε Κριτία, το εύ γε τούτων έκαστα γίγνεσθαι. 
καϊ ώφελίμω'ς απολελοκπος ήμας έσται ταύτης απούσης. 

d —'Αληθή λέγεις. 

—Ούχ αύτη δέ γε, ώς έοικεν, εστίν ή σωφροσύνη, αλλ' 
ής έργον έστϊ το ώφελεϊν ήμας. Ού γάρ επιστημών γε καί 
άνεπιστημοσυνών ή επιστήμη εστίν, άλλα- αγαθού τε και 
κακοϋ' ώστε ει αύτη έστϊν ωφέλιμος, ή σωφροσύνη άλλο re
ar εϊη ή ώφελίμη ήμϊν. 

—Τί δ', ή δ' δς, ούκ άν αύτη ώφελοϊ ; Ei γάρ οτι μάλιστα 
τών επιστημών επιστήμη έστϊν ή σωφροσύνη, έπιστατεϊ 

e δε και ταϊς άλλαις έπιστήμαις, καϊ ταύτης δήπον άν άρχονσα 
τής περί rdyaöoV επιστήμης ώφελοϊ άν ήμας. 

—ΎΗ και ύγιαίνειν ποιεϊ, ήν δ' έγώ, αύτη, αλλ' ούχ ή 
ιατρική ; Καϊ τάλλα τα τών τεχνών αύτη αν ποιοι, καϊ ούχ 
αϊ αλλαι το αυτής έργον έκαστη ; "i/ ον πάλαι διεμαρτυ-
ρόμεθα, δτι επιστήμης μόνον έστϊ καϊ άνεπιστημοσύνης. 
επιστήμη, άλλου δέ ούδενός' ούχ ούτως; 

•—Φαίνεται γε. 

•—Ούκ άρα νγιείας έσται δημιουργός. 
—Ού δήτα. 
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«Τί κουβέντες είναι αυτές, τά ζάρια Ι» εϊπε. 
«Μήπως ή αριθμητική;» 
«"Οχι». 
«Μήπως ή υγεία;» 
«Μάλλον», εϊπε. 
«Κ1 εκείνη ή γνώση πού ζητώ», εϊπα έγώ, «καί πού τόν 

κάνει απολύτως ευτυχισμένο, ποιο αντικείμενο έχει;» 
«Αύτη», εϊπε, «τό καλό καί τό κακό». 
«"Α ! άθλιε», είπα έγώ, «άπό ώρα μέ κάνεις νά γυρίζω 

μέσα σ' έναν κύκλο, κρύβοντας μου δτι αυτό πού μας κάνει 
νά πετυχαίνουμε καί νά εύτυχοΰμε, δεν εϊναι νά ζούμε εφαρμό
ζοντας μερικές γνώσεις, οΰτε δλες μαζί τις άλλες γνώσεις © 
άλλα μόνο μία, εκείνη πού έχει αντικείμενο της τό καλό καί. 
τό κακό. Πράγματι, Κριτία, άν βγάλης αύτη τή γνώση άπό τις 
άλλες,λιγώτερο θά μπορή νά μας δίνη ή ιατρική υγεία, ή υποδη
ματοποιία παπούτσια, ή υφαντική ρούχα, κ* ή πλοηγική λιγω.-
τερο θά έμποδίζη νά πεθαίνουμε στή θάλασσα, κ' ή στρα
τηγική στον πόλεμο;» 

«"Οχι λιγώτε^ο», είπε. 
«'Αλλά, αγαπητέ Κριτία, ή εκτέλεση αυτών των πρα

γμάτων δέν θά μας εϊναι πιά καλή καί ωφέλιμη, (δέν θα 
μας κάνη ευτυχισμένους), άν αυτή ή γνώσιο άπουσιάζη». 

«Αυτό εΐναι αλήθεια)) cl 
«Δέν εϊναι, λοιπόν, καθώς φαίνεται, αυτή ή σωφροσύνη, 

άλλα γνώση πού έργο της εϊναι νά μας ώφελή" γιο*τί δέν εϊναι 
γνώση γνώσεων καί αγνοίας, άλλα τοϋ καλού καί τοϋ κακοϋ* 
ώστε, άν αυτή είναι ωφέλιμη, ή σωφροσύνη θά εϊναι γιά 
μας κάτι άλλο καί οχι ωφέλιμη». 

«Τί;»εϊπε εκείνος, «ή σωφροσύνη δέν θά εϊναι ωφέλιμη; 
Μά άν ή σωφροσύνη εϊναι κατ* εξοχήν ή γνώση τών γνώ- & 
σεων, κι'άν προεξάρχη στις άλλες γνώσεις, θά μας εϊναι ωφέ
λιμη άφοΰ θά κυρίαρχη καί σ* αυτή τή γνώση τοϋ καλοΰ», 

«Αυτή, λοιπόν», είπα έγώ, «μας δίνει τήν υγεία κι' Οχι 
ή ιατρική; καί τά έργα τών τεχνών αυτή τά κάνει, κι' Οχι 
οί τέχνες, κάθε μία τό δικό της; ή δέν ισχυριζόμαστε πρω
τύτερα δτι μόνο της γνώσης καί της αγνοίας εϊναι γνώση 
καί κανενός άλλου; δέν είναι έτσι;» 

«Φαίνεται». 
«Δέν μας δίνει, λοιπόν, τήν υγεία». 
«"Οχι». 
«"Αλλης τέχνης/άντικείμενο είναι ή υγεία* ή Οχι ;» 
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175 —"Αλλης γάρ ήν τέχνης νγίεια' ή ού ; 
—"Αλλης. 
—Ονδ' άρα ωφελείας, ώ εταίρε' άλλη γαρ αύ άπέδομεν 

τοϋτο τα έργον τέχνη νϋν δή· ή γάρ ; 
—Πάνυ γε. 
—Πώς ούν ωφέλιμος έσται ή σωφροσύνη, ουδεμιάς ωφε

λείας ούσα δημιουργός ; 
—Ουδαμώς, ώ Σώκρατες εοικέ γε. 
XXIII. — Όρος ούν, ώ Κριτία, ώς έγώ πάλαι εικότως 

έδεδοίκειν καϊ δικαίως έμαντόν ήτιώμην δτι ουδέν χρηστον 
περϊ σωφροσύνης σκοπώ ; Ού γάρ αν που δ γε κάλλιστον 

b πάντων ομολογείται εϊναι, τοϋτο ήμϊν ανωφελές έφάνη, εϊ 
τι è μοϋ όφελος ήν προς το καλώς ζητεϊν. Νϋν δέ — πανταχή 
γαρ ήττώμεθα, καϊ ον δυνάμεθα ενρεϊν εφ' δτφ ποτέ τών 
όντων ό όνοματοθέτης τοϋτο τοννομα εθετο, τήν σωφροσννην. 
Καίτοι πολλά γε ξυγκεχωρήκαμεν ού ξυμβαίνονθ' ήμϊν εν 
τω λόγω* Καϊ γάρ έπιστήμην επιστήμης εϊναι ξννεχωρή-
σαμεν, ούκ έώντος τοϋ λόγου ουδέ φάσκοντος εϊναι· καϊ 
ταύτη αύ τή επιστήμη καϊ τά τών άλλων επιστημών έργα 

C γιγνώσκειν ξννεχωρήσαμεν, ουδέ τοϋτ' εώντος τοϋ λόγου, 
ϊνα δή ήμϊν γένοιτο ό σώφρων επιστήμων ών τε οϊδεν, δτι 
οϊδε, καϊ ών μή οϊδεν, δτι ούκ οϊδε. Τοϋτο μεν δή και 
παντάπασι μεγαλοπρεπώς ξννεχωρήσαμεν, ούδ' έπισκε-
ψάμενοι το αδύνατον εϊναι, α τις μή οϊδε μηδαμώς, ταύτα 
είδέναι άμώς γέ πόας' δ τι γάρ ούκ οϊδε, φησϊν αυτά ειδέναι 
ή ημετέρα δμολ.ογία. Καίτοι, ώς έγώμαι, ούδενάς δτου ουχί 

d άλογώτερον τοϋτ' αν φανείη. 'Αλλ όμως ούτως ημών εύη-
θικών τυχοϋσα ?) ζήτησις και ού σκληρών, ουδέν τι μάλλον 
ενρεϊν δύναται τήν άλή&ειαν, αλλά τοσούτον κατεγέλ,ασεν 
αυτής, ώστε δ ήμεϊς πάλ.αι ξννομολογοϋντεζ καϊ ξυμπλάτ-
τοντες έτιθέμεθα σωφροσννην εϊναι, τοϋτο ήμϊν πάνυ υβρι
στικώς ανωφελές δν άπέφαινε. Το μεν ούν έμαν καϊ ήττον 
αγανακτώ' υπέρ δε σον, ήν δ' έγώ, ώ Χαρμίδη, πάννάγα-

e νακτώ, εϊ σν τοιοϋτος ών τήν Ιδέανκαϊ προς τούτω τήνψνχήν 
οωφρονέστατος, μηδέν όνήσει άπό ταύτης τής σωφροσύνης 
μηδέ τί σ' ωφελήσει έν τω βίφ παρούσα. "Ετι δέ μάλλον 
αγανακτώ υπέρ τής επωδής, ήν παρά τοϋ Θρακός εμαθον, 

23. ò ν ο μ α τ ο 0 έ τ ν; ç. Οί αρχαίοι έ-ίστευαν ί-τι ή γλώσ
σα, σάν σύνολο λέξεων, ήταν δημιούργημα κάποιου θεϊκού νόμου, καί 
δτι ή καθαυτό σημασία τΛν λέξεων μπορούσε νά αποκάλυψη τί; φύση 
των πραγμάτων. 
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«"Αλλης». t 175 
«Οΰτε ωφέλεια, λοιπόν, μας δίνει, φίλε* γιατί σε άλλη 

τέχνη αποδώσαμε τώρα 8ά αυτό τό έργο* συμφωνείς;» 
«Φυσικά». 
«Πώς, λοιπόν, θά εϊναι ωφέλιμη ή σωφροσύνη, δταν δέν 

μας δίνη καμμιά ωφέλεια;» 
«*Αδύνατο, Σωκράτη' εϊναι πιά φανερό». 
23. «Βλέπεις, λοιπόν, Κριτία, Οτι εϊχα λόγους πρω

τύτερα πού φοβήθηκα, κι* δτι δικαίως τά έβαλα μέ τόν 
εαυτό μου δτι δέν κάνω σωστά τήν έρευνα γιά τή σωφρο
σύνη; Γιατί, άλλοιώς, έκεϊνο πού δλοι τό άναγνωρίζουν^γιά 
ωραιότερο, δεν θά τό βγάζαμε ανώφελο, άν εϊχα τήν ίκα- b 
νότητα σωστά νά ερευνώ. Καί τώρα παντοϋ νικιόμαστε, καί 
δέν μπορούμε νά βρούμε σε τί άπό Οσα υπάρχουν έδωσε 
κάποτε é όνοματοθέτης ί23) αυτό τό δνομα, τή σωφροσύνη. 
Κι1 δμως έκάναμε πολλές παραχωρήσεις πού δέν ταίριαζαν 
μέ τους συλλογισμούς μας* γιατί καί γνώση της γνώσης 
παραδεχθήκαμε τή σωφροσύνη, μολονότι οί συλλογισμοί 
μας δέν τό επέτρεπαν, καί μάλιστα μας τό απαγόρευαν* 
καί σ* αυτή τή γνώση αναγνωρίσαμε τήν ιδιότητα ^νά C 
ξαίρη τά έργα τών άλλων γνώσεων, μολονότι οΰτε αυτό 
μας τό επέτρεπαν οί συλλογισμοί μας, γιά νά μπορούμε 
νά λέμε δτι ό σώφρων ξαίρει, γιά εκείνα πού έμαθε, δτι 
ξαίρει, καί γιά εκείνα πού δέν έμαθε, δτι δέν ξαίρει. Αυτήν 
τήν παραχώρηση τήν κάναμε μέ πολλή ελευθεριότητα, 
χωρίς ούτε νά σκεφθούμε δτι εϊναι αδύνατο νά ξαίρη κανείς 
κάπως έκεϊνα πού καθόλου δέν έμαθε- γιατί ή παραχώρηση 
μας λέγει δτι ό σώφρων ξαίρει δ,τι δεν Ιμαθε. Καί, κατά 
τή γνώμη μου, αυτό εϊναι τό πιό παράλογο άπό οτιδήποτε. 
'Αλλά, μολονότι τόσο υποχωρητικούς κι' δχι σκληρούς μας d 
βρήκε ή έρευνα μας, καθόλου εύκολώτερα δεν μπορεί νά^μάς 
όδηγήση στην αλήθεια, άλλα τόσο τήν περιφρόνησε, ώστε 
δ,τι έμεΐς πρωτύτερα, μέ συμφωνίες καί φαντασίες, έδεχόμα-
στε δτι είναι σωφροσύνη, αυτό πολύ προσβλητικά μας τό 
έδειχνε ανώφελο. "Οσο, τώρα, άφορα εμέ, δεν στενοχωρού
μαι καί τόσο* γιά σέ, δμως, Χαρμίδη», έπρόσθεσα, «στενοχω
ρούμαι πολύ πού,άν καίεϊσαιτόσο ώραΐος καί επί πλέον τό
σο σώφρων, τίποτε δέν θά ώφεληθής άπό αυτή τή σωφροσύνη, 
καί δέν θά σου φανή χρήσιμη σε τίποτα στή ζωή. Κι' ακόμη 
περισσότερο στενοχωρούμαι γιά τους μαγικούς στίχους πού 

18 
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et μηδενός άξιον πράγματος ούσαν αυτήν μετά πολλής 
σπουδής έμάνθανον. Ταύτ' ουν πάνυ μεν ούκ οιομαι ούτως 
έχειν, αλλ έμέ φαϋλον εϊναι ζητητήν έπεϊ τήν γε σωφρο-
σύνην μέγα τι αγαθόν εϊναι καϊ εΐπερ γε έχεις αυτό, μακάριον 

176 εϊναι σε. 'Αλλ' δρα εϊ έχεις τε καϊ μηδέν δέει τής,επωδής· 
ει γάρ έχεις, μάλλον αν έγωγέ σοι συμβούλευααιμι έμέ μεν 
λΐιρον ήγεϊσθαι εϊναι καϊ αδύνατον λόγω ότιοϋν ζητεϊν, 
σεαυτόν δέ, δσωπερ σωφρονέστερος εϊ, τοσούτφ είναι καϊ 
εύδαιμονέστερον. 

XXIV. Καϊ ό Χαρμίδης : 
—'Αλλά μά Δι', ή δ' δς, εγωγε, ώ Σώκρατες, ούκ οϊδα 

οϋτ' εϊ έχω οντ' ει μή έχω. Πώς γάρ άν ειδείην δ γε μηδ* 
b ύμεϊς οίοι τε εστε έξευρεϊν δ τί ποτ' εστίν, ώςφής σύ ; Έγώ 

μέντοι ού πάνυ σοι πείθομαι, και έμαντόν, ώ Σώκρατες, πάνυ 
οϊμαι δεϊσθαι τής επωδής, καϊ τό γ' έμον ουδέν κωλύει-
έπφδεσθαι ύπο σοϋ δσαι ήμεροι, έως άν φής σύ ίκανώς έχειν. 

—ΕΙεν αλλ', εφη δ Κριτίας, ώ Χαρμίδη, [δρας τοϋτο] 
εμοιγ' έσται τοϋτο τεκμήρων δτι σωφρονεϊς, ήν έπάδειν 
παρέχης Σωκράτει καϊ μή άπολίπη τούτου μήτε μέγα μήτε 
σμικρόν. 

e — Ώ ς άκολουθήσοντος, εφη, και μή άπολειφομΑνον 
δεινά γάρ άν ποιοίην, εϊ μή πειθοίμην σοι τφ έπιτρόπφ καϊ 
μή ποιοίην â κελεύεις. 

—'Αλλά μήν, εφη, κελεύω έγωγε. 
—Ποιήσω τοίνυν, έφη, από ταυτησϊ τής ημέρας άρξά-

μενος. 
—Ούτοι, ήν δ' έγώ, τί βουλεύεσθον ποιεϊν ; 
—Ουδέν, έφη ό Χαρμίδης, άλλα βεβονλευμεθα. 
—Βιάσει άρα, ήν δ' έγώ, και ούδ' άνάκρισίν μοι δώσεις; 
— Ώ ς βιασομένου, εφη, έπειδήπερ δδε γε έπιτάττεν προς 

ταϋτα σύ αύ βουλεύου δ τι ποιήσεις. 
d — 'Αλλ ουδεμία, ϊψψ έγώ, λε/πεται βουλή' σοί γαρ; 

έπιχειροΰντι πράττειν ότιοϋν και βιαζομένφ ουδείς οϊός τ* 
έσται έναντιοϋσθαι ανθρώπων. 

—Μή τοίνυν, ή δ' δς, μηδέ σύ ενάντιου. 
—Ού τοίνυν, ήν δ' έγώ, εναντιώσομαι. 
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Εμαθα άπό τό Θράκα, σάν σκέφτομαι δτι μέ τόση επιμέ
λεια αποστήθισα κάτι πού δέν άςίζει τίποτε. Καί πάλι, δλα 
αυτά μοϋ φαίνεται δτι δέν εϊναι έτσι, άλλα δτι έγώ είμαι 
κακός ερευνητής' γιατί ή σωφροσύνη εϊναι μεγάλο καλό, 
κι'άν τήν έχης εϊσαι ευτυχής. Κοίταξε, λοιπόν, μήπως τήν 
έχης, καί δέν χρειάζεσαι καθόλου τους μαγικούς στίχους* 
κι' άν τήν εχης, μάλλον θά σέ συμβούλευα εμένα νά μέ 
θεωρής ανόητο κι' ανίκανο νά βρω οτιδήποτε μέ τή λογική, 
κ' εσένα, δσο πιο σώφρων εϊσαι, τόσο καί νά εϊσαι ευτυ
χέστερος». 

24. Καί ό Χαρμίδης : 
«'Αλλά, μά τόν Δία», εϊπε, «έγώ, Σωκράτη, δέν 

ξαίρω ούτε άν έχω ούτε άν δέν έχω. Γιατί, πώς θά ήξαιρα 
αυτό πού μήτε σεις, καθώς έλεγες, μπορείτε νά βρήτε τί 
εϊναι ; Πάντως, δέν σέ πιστεύω απολύτως, καί νομίζω, Σω
κράτη, δτι χρειάζομαι έξάπαντος τους μαγικούς στίχους* 
άπό μέρους μου δέν υπάρχει εμπόδιο νά μοϋ τους λές κάθε 
μέρα, ώς δτου βρής δτι άρκεϊ». 

«Πολύ καλά», εϊπε ό Κριτίας. «Αυτό νά κάνης, Χαρ
μίδη. Γιά μένα απόδειξη δτι σωφρονεΐς θά εϊναι άν υπο
βάλλεσαι στους μαγικούς ατίχους τοϋ Σωκράτη καί δέν τόν 
άφίνης ούτε βήμα». 

«Θά τόν ακολουθώ», εϊπε, «καί δέν θά τόν εγκατα
λείψω" πραγματικά, θά έκανα πολύ άσχημα αν δέν σέ άκουα, 
εσένα, τόν κηδεμόνα μου, καί δέν έκανα ο,τι μέ διατάζεις». 

«'Αλλά ναί», εϊπε, «σέ διατάζω». 
«"Ετσι θά κάνω, λοιπόν», είπε, «αρχινώντας άπό σή

μερα». 
«"Ε! σεις», εϊπα έγώ, «τί σχεδιάζετε νά κάμετε;» 
«Τίποτε», εϊπε ό Χαρμίδης* «σκέψεις έκάναμε». 
«Μήπως θά χρησιμοποίησης βία», εϊπα έγώ, «καί 

δέν θά μοϋ δώσης τόν καιρό νά σκεφτώ;» 
«Ναι, βία», είπε, «επειδή αυτός εδώ τό διατάζει* τώρα, 

σκέψου καί σύ τί 6ά κάμης». 
«Βλέπω», εϊπα έγώ, «δτι δέν μου μένει περιθώριο 

γιά σκέψη* γιατί, άν εσύ θέλης νά κάμης κάτι καί νά χρη
σιμοποίησης βία, κανείς στον κόσμο δέν θά μπορούσε νά 
σοϋ άντιστκθή». 

«Τότε», είπε εκείνος, «μή άντισταθής ούτε σύ». 
«Δέν θά αντισταθώ», εϊπα. 


