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a KP. Τις ην, ώ Σώκρατες, φ χθες εν Λνκείω Οιελέγον; 

•ϊ\ πολύς υμάς όχλος περιειστήκει, ώστ εγωγε βονλόμενος 
άκονειν προσελθών ονδεν οϊός τ* ή άκονσαι σαφές· νπερκν-
y>aç μέντοι κατεϊδον, και μοι εδοξεν είναι ξένος τις φ οιελέ
γον. τις ήν; 

ΣΩ. Πότερον και ερωτάς, ώ Κρίτων; ον γαρ εϊς άλλα 
δν ήστην. 

KP. "Ον μεν εγώ λέγω, έκ δεξιάς τρίτος άπο σον καθή-
b στο' εν μέσω Ô' νμών το Άξιόχον μειράκιον ήν. και μάλα 

πολύ, ώ Σώκρατες, έπιδεδωκέναι μοι εδοξεν, και τον ημε
τέρου ον πολύ τι την ήλικίαν διαφέρειν Κριτοβούλον. αλλ3 ε
κείνος μεν σκληφρός, οντος Ôè προψερής και καλός και αγα
θός την δψιν. 

ΣΩ. Ενθνδημος σ5τός εστίν, ώ Κρίτων, ον έρωτας, ο δε 
παρ' εμε καθήμενος εξ αριστεράς αδελφός τούτον, Άιοννσό-
οωρος' μετέχει δε και ο$τος των λόγων. 

KP. Ονδέτερον γιγνώσκω, ώ Σώκρατες. καινοί τίνες αν 
C οντοι, ώς ίοικε, σοφισταί' ποδαποί; και τις ή σοφία; 

ΣΩ. Οντοι το μεν γένος, ώς εγφμαι, εντεύθεν ποθέν εισιν 

1. Το Λύκειο, ένα από τά κύρια γυμναστήρια της 'Αθήνας στα 
ανατολικά της πόλης (απλωνόταν στο βόρειο τμήμα του σημερινού 
Εθνικού Κήπου και σε μέρος της πλατείας Συντάγματος), ήταν ό κλα
σικός τόπος της παιδευτικής συναναστροφής τοϋ Σωκράτη με τους 
νέους. Πρβ. Ενθνφρων 2a 1-2: Ti νεώτερον, ώ Σώκρατες, γέγονεν 
ότι συ τάς έν Λνκείφ καταΛ.ιπών διαχριβάς... 'Απεναντίας δέν προσ
διορίζεται, ώς αδιάφορος, ό τόπος της συνομιλίας Σωκράτη - Κρίτωνα. 

2. Ό Άξίοχος, θείος τοϋ 'Αλκιβιάδη, κατηγορήθηκε το 415 π.Χ. 
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KP. Ποιος ήταν αυτός, Σωκράτη, πού μιλούσες χθες a 

μαζί του στο Λύκειο;1 Είχε μαζευτεί τόσος κόσμος γύρω 
σας, πού αν καί πλησίασα για νά ακούσω, δεν μπόρεσα να 
ακούσω τίποτα καθαρά* έσκυψα δμως πάνω άπο τά κεφάλια 
σας καϊ μου φάνηκε πώς ήταν ξένος αυτός πού του μιλού
σες. Ποιος ήταν; 

ΣΩ. Για ποιόν από τους δύο ρωτάς, Κρίτωνα; Γιατί δέν 
ήταν ένας, ήταν δυό. 

KP. Αυτός που λέω έγώ καθόταν στα δεξιά σου, δυο 
θέσεις πιο πέρα άπο σένα" ανάμεσα σας ήταν ό γιος τοϋ b 
Άξίοχου.2 Και μοΰ φάνηκε, Σωκράτη, πώς îjzi πάρα πολύ 
μεγαλώσει, σαν νά 'χει σχεδόν το ISLO μπόι με τον δικό μου, 
τον Κριτόβουλο. Μόνο που ό Κριτόβουλος είναι αδύνατος, 
ενώ αυτός έχει ανάπτυξη και είναι δμορφα παιδί. 

ΣΩ. Αυτός για τον οποίο με ρωτάς, Κρίτωνα, είναι ό 
Εύθύδημος" κι ό άλλος πού καθόταν πλάι μου, αριστερά, είναι 
αδελφός του, τον λένε Διονυσόδωρο, συμμετέχει κι αυτός 
στίς συζητήσεις. 

KP. Ούτε τον έναν ξέρω, Σωκράτη, οοτε τον άλλο. Θά 
είναι, φαίνεται, κι αυτοί καινούριοι σοφιστές- άπο ποϋ έχουν e 
έρθει; ποιες γνώσεις έχουν; 

ΣΩ. Θαρρώ πώς ή καταγωγή τους είναι κάπου άπα τή 

ΰτι με τον περιβόητο ανιψιό του καϊ τον Αδείμαντο χλεύασαν —στο 
σπίτι τοϋ Χαρμίδη— τά μυστήρια ('Ανδοκίδης 1, 16). Το αποτέλεσμα 
ήταν νά εξοριστεί, και νά δημευτεί ή περιουσία του. Το Ονομά του φέρει 
ό σωζόμενος ψευδοπλατωνικός διάλογος. 
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εκ Χίον, άπώκησαν δε ες Θονρίονς, φεύγοντες δε εκείθεν 

πόλλ" ήδη Έτη περί τονσδε τονς τόπονς διατρίβονσιν. <5 δε 

σν ερωτάς την σοφίαν αντοϊν, θαυμάσια, ώ Κρίτων πάσσο-

φοι άτεχνώς τώ γε, ονδ' 7)δη προ τοϋ δτι εϊεν οι παγκρατια-

σταί. τούτω γάρ εστον κομιδή παμμάχω. ον κατά τώ Άκαρ-

d νάνε εγενέσθην τώ παγκρατιαστά άδελφώ. εκείνω μεν γαρ 

τω σώματι μόνον οϊω τε μάχεσθαι, τούτω δε πρώτον μεν 

τω σώματι δεινοτάτω εστον [καί μάχη, fj πάντων ίστι κρα-

τείν] —εν δπλοις γαρ αντώ τε σοφώ πάνν /ίάχεσβαι και 

272 άλλον, δς αν διδφ μισθόν, οϊω τε ποιησαι— έπειτα την εν 

τοις δικαστηρίοις μάχην κρατίστω καί αγωνίσασθαι και άλ

λον διδάξαι λέγειν τε και σνγγράφεσθαι λόγονς οιονς εις τα 

δικαστήρια, προ τον μεν ούν ταντα δεινώ ήστην μόνον, ννν 

δε τέλος έπιτεθήκατον παγκρατιαστικη τέχνη, ή γαρ ήν λοι

πή αντοϊν μάχη αργός, ταύτην ννν εξείργασθον, ώστε μηδ' αν 

ένα αντοϊς olóv τ είναι μηδ" άντάραι· ούτω δεινώ γεγόνα-

b τον εν τοις λόγοις μάχεσθαι τε και εξελέγχειν το αεί λεγό-

μενον, ομοίως έάντε ψεύδος εάντε αληθές $. εγώ μεν ονν, 

ώ Κρίτων, εν νώ Έχω τοϊν άνδροϊν παραδούναι εμαντόν και 

γάρ φατον εν όλίγω χρόνω ποιησαι αν και άλλον όντινοϋν 

τα οντά ταντα δεινόν. 

3. Θούριοι, πόλη της Μεγάλης Ελλάδας στον Κόλπο τοϋ Τά-
ραντα, ή όποια ιδρύθηκε το 444/3 π.Χ. άπο φυγάδες Συβαρίτες μετά 
την καταστροφή της πόλης τους άπο τον Κρότωνα. Τη νέα πόλη τήν 
εϊχε ενισχύσει σημαντικά ό Περικλής, πού έστειλε εποίκους άπο πολλά 
μέρη της Ελλάδας. Οι προστριβές δμως μέ τους Συβαρίτες οδήγησαν 
στην έξωση των εποίκων άπο τήν πόλη. 

4. 'Εννοεί μάλλον τή μητροπολιτική Ελλάδα παρά τήν 'Αττική' 
στην 'Αθήνα οι δύο σοφιστές θά ήταν περαστικοί. Βλ. καί. 272b 10. 

5. Ή ταυτότητα τους εΐναι άγνωστη. 
6. Τό πιο σκληρό ελληνικό αγώνισμα, ατό όποϊο επιτρέπονταν 

σχεδόν 5λα τά χτυπήματα. Κατά τον αρχαίο σχολιαστή: παγκρατια
στής- ό παγκοάτιον αγωνιζόμενος, εστί δέ τοντο άγων τις εξ άτελ&νς 
πάλης καϊ άτελοϋς πυγμής συγκείμενος (Σχόλιο στην Πολιτεία 338 e). 

7. Ενδεικτικό γιά τήν κατοχή μιας γνώσης ήταν κατά τον πλα
τωνικό Σωκράτη καί ή Ικανότητα τοϋ κατέχοντος νά τή μεταδίδει 
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Χίο καί π ώ ς μετά έφυγαν και πήγαν στους Θούριους,3 άλλα 

τους έδιωξαν άπο κεΐ, κι έτσι έχουν πολλά χρόνια π ι α σ' αυτά 

εδώ τ ά μέρη. 4 "Οσο γ ι ά τη γνώση τους πού μέ ρωτας, Κρί

τωνα, είναι θαυμαστή. Αυτοί οί άνθρωποι είναι πραγματικά 

παντογνώστες, κι έ γ ώ δέν ε ίχα συλλάβει ώς τ ώ ρ α τί είναι 

οί παγκρατιαστές. Γιατί αυτοί είναι κυριολεκτικά πανέτοιμοι 

γ ιά κάθε λογής αγώνα. Κι βχι σαν εκείνα τά δύο αδέλφια 

άπο τήν 'Ακαρνανία, 5 τους αθλητές τοϋ π α γ κ ρ α τ ί ο υ - 6 έκεΐ- d 

voi μπορούσαν νά παλεύουν μόνο μέ το σώμα, ενώ αυτοί εδώ 

αφενός έχουν φοβερή Ικανότητα στο σώμα καί μπορούν νά τους 

νικοϋν δλους στη μάχη —είναι καί οί δυό τους άριστοι στην 

οπλομαχία κι έχουν επίσης τον τρόπο νά τή διδάξουν καί 272 

σέ όποιον τους πληρώσει δ ίδακτρα— καί αφετέρου είναι ικα

νότατοι στους δικαστικούς αγώνες, καί γ ι ά νά υπερασπιστούν 

μιά υπόθεση καί γ ιά νά διδάξουν άλλους π ώ ς νά αγορεύουν 

στο δικαστήριο 7 ή π ώ ς νά γράφουν λόγους δικανικούς. Καί 

ενώ, λοιπόν, ή δεινότητα τους περιοριζόταν μέχρι πριν λίγο 

σέ αυτά, τώρα έχει επισφραγιστεί μέ τήν τέχνη τοϋ παγκρα

τίου. Γιατί το μοναδικό αγώνισμα μέ το όποιο δέν είχαν 

ακόμη ασχοληθεί τό καλλιέργησαν στο μεταξύ σέ τέτοιο 

βαθμό, πού νά μήν μπορεί π ι α κανένας νά τους αντισταθεί -

τόσο φοβεροί έχουν γίνει 8 στην τέχνη της άντιλογίας καί 

στο νά ανασκευάζουν καθετί πού λέγεται, είτε είναι αληθινό b 

εϊτε οχι. Σκέφτομαι, λοιπόν, Κρίτωνα, νά τους εμπιστευτώ 

τον ίδιο τον εαυτό μου, μιά καί υποστηρίζουν π ώ ς μποροΰν 

σέ μικρό διάστημα νά κάνουν καί οποιονδήποτε άλλον εξίσου 

τρομερό σέ α υ τ ά . 9 

σέ άλλους. Βλ. Μένων 100a 1 κέ.: ει μή τις εϊη τοιούτος των πολιτι-
κών άνΟρών oL·ς και άλλον ποιησαι πολιτικόν. Πρβ. καί Λάχης 186a 
6κέ. 

8. Με τους έπανωτούς δυϊκοΰς του πρωτοτύπου τονίζεται ό 
ενιαίος τρόπος δράσης των δύο σοφιστών. 

9. "Από τή γεμάτη ειρωνεία διαπλοκή της πνευματικής μέ τήν 
παλαιστική δεινότητα των δύο σοφιστών (271c 6-7, 272a 5), τήν ανα
κοίνωση άπο τον Σωκράτη της απόφασης του νά γίνει μαθητής τους 
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KP. Ti δέ, ώ Σώκρατες; ον φοβη τήν ήλικίαν, μή ήδη 

πρεσβύτερος ής; 

ΣΩ. "Ηκιστά γε, ώ Κρίτων ικανον τεκμήριον ίχω και 

παραμύθιον τον μή φοβεΐσθαι. αντώ γαρ τούτω, ώς Έπος 

ειπείν, γέροντε Οντε ήρξάσθην ταύτης της σοφίας ης εγωγε 

e επιθνμώ, της εριστικής· πέρυσιν ή προπέρνσιν ονΟέπω ήστην 

σοφώ. αλλ' εγώ êv μόνον φοβούμαι, μή aë όνειδος τοϊν ξέ-

νοιν περιάψω, ώσπερ Κόννω τω Μητροβίον, τω κιθαριστή, 

δς εμέ διδάσκει Έτι και ννν κιθαρίζειν όρώντες ούν οί παίδες 

οι σνμφοιτηται μοι εμον τε καταγελώσι καί τον Κόννον 

καλονσι γεροντοδιδάσκαλον. μή ονν και τοϊν ξένοιν τις ταντον 

τοντο άνειδίση- οι δ' αντο τοντο Ισως φοβούμενοι τάχα με 

ονκ αν έθέλοιεν προσδέξασθαι. εγώ δ', ώ Κρίτων, έκεΐσε μεν 

αλλονς πεπείκα συμμαθητάς μοι φοιτάν πρεσβντας, ένταϋθα 

â δέ γε έτέρονς πειράσομαι πείθειν. καί σν τι ον σνμφοιτςίς; 

ώς δέ δέλεαρ αντοϊς αξομεν τονς σονς νεϊς- εφιέμενοι γαρ 

(272b 1-3) καί νά πείσει καί άλλους νά κάνουν το ΐδιο (272d 1), ώς, 
τέλος, τήν ανοιχτή προτροπή τοΰ Σωκράτη στάν Κρίτωνα νά ακολου
θήσει καί αυτός τό παράδειγμα του {272d 1-2), σχεδόν κάθε φράση 
πού αναφέρεται στους δύο ξένους έχει χαρακτήρα έκδηλα ειρωνικό. 
Στην εΕρωνεία αυτή ένυφαίνονται κάποιοι υπαινιγμοί γιά τήν ποιό
τητα της σοφίας, πού τόσο γρήγορα, τόσο «εύκολα» καί σε τόσο προ
χωρημένη ηλικία τήν προσοικειώθηκαν οί δύο σοφιστές (272b 9-10), 
καί γιά τήν ηθική ακαταλληλότητα τους νά ασκήσουν παιδευτικό έργο 
—αυτοί πού ανασκευάζουν οτιδήποτε λέγεται, α δ ι α κ ρ ί τ ω ς αν 
πρόκειται γιά κάτι αληθινό ή όχι (272b 1). Προετοιμάζεται έτσι ό 
αναγνώστης γιά βσα θα ακολουθήσουν στην επίδειξη. 

10. Ή εριστική, μέ τήν όποια ό Σωκράτης συνδέει τον Εύθύ-
δημο καί τόν Διονυσόδωρο, ήταν —στό ευρύτερο πλαίσιο της σοφιστι
κής— μιά κίνηση τοΰ 4ου αιώνα γιά τήν οποία έχουμε σήμερα πολύ 
συγκεχυμένη εικόνα. Ουσιαστικά δέν γνωρίζουμε τίποτε γιά τους φο
ρείς της, πού, άς σημειωθεί, είχαν απασχολήσει και τον 'Ισοκράτη (οί 
περί τά; έριδας διατρίβονσιν..., 'Ελένη 1,1), οΰτε για τις ιστορικές 
ρίζες της. Ή κίνηση αύτη δέν φαίνεται νά είχε συγκεκριμένη ηθική 
ή άλλη διδασκαλία, απλώς ήταν συμπλήρωμα της ρητορικής —ενα 
εργαλείο γιά νά άποστομώνεται ό αντίπαλος. Ό 'Αριστοτέλης θα τήν 
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K P . Ti λές, Σ ω κ ρ ά τ η ; Δέν σέ τρομάζει ή ηλικία σου, 

μήπως εϊναι περασμένη π ι ά ; 

Σ Ω . Καθόλου, Κρίτωνα. " Ε χ ω βάσιμους λόγους να έ χ ω 

θάρρος και νά μή φοβάμαι. Γιατί καί εκείνοι γέροι πιά, μ π ο 

ρούμε νά ποϋμε, άρχισαν νά άσχολοΰνται μέ την τέχνη αυ

τ ή , πού θέλω τώρα νά τή μάθω κι έγώ, την εριστική" 1 0 

ώς πέρυσι ή πρόπερσι δέν τήν ήξεραν ακόμη. "Ενα μόνο C 

φοβάμαι, μήπως γίνω πάλι αιτία νά ντροπιαστούν οί ξένοι 

άνθρωποι, όπως ό Κόννος τοϋ Μητροβίου, 1 1 ό κιθαριστής, 

πού καί τώρα ακόμη μέ μαθαίνει κιθάρα' Οταν, λοιπόν, μέ 

βλέπουν τά παιδιά, οί συμμαθητές μου, κοροϊδεύουν, πού λές, 

καί εμένα, καί τον Κόννο τον φωνάζουν "γεροντοδάσκα-

λ ο " . Φοβάμαι, λοιπόν, μ ή π ω ς την £δια κοροϊδία την ποϋνε 

καί στους ξένους- άλλα καί έκεΐνοι, έχοντας ΐσως τόν ίδιο 

φόβο, μπορεί νά μή θελήσουν νά μέ δεχτούν. 'Ωστόσο έγώ, 

Κρίτωνα, βπως έ χ ω πείσει εκεί κάμποσους ηλικιωμένους νά 

έρχονται μαζί μου στά μαθήματα τοϋ Κόννου, έτσι θά προ

σπαθήσω καί τ ώ ρ α νά πε ίσω καί άλλους νά 'ρθουν εδώ. Καί d 

γ ιατί νά μην Ερθεις κι εσύ; Γιά δόλωμα θά τους πάμε τ ά 

παιδιά σου*1 2 είμαι βέβαιος π ώ ς ή επιθυμία νά τους πάρουν 

χαρακτηρίσει αργότερα εν άντιΛογία άόικομαχία, Σοψ. έλ. 171b 23. 
'Ασφαλώς, στά χρόνια τοϋ Πλάτωνα οί εριστικοί θά έκαναν ιδιαίτε
ρα αισθητή τήν παρουσία τους στην παιδαγωγική σκηνή της 'Αθή
νας. "Ετσι, πίσω άπο τόν Εύθύδημο καί τόν Διονυσόδωρο πρέπει νά 
δοΰμε καί άλλα, άγνωστα πιά σ' εμάς πρόσωπα, πού θά δέσποζαν 
στό χώρο της παιδαγωγικής πράξης καί, ενδεχομένως, θά ανταγωνί
ζονταν επικίνδυνα τις παιδευτικές προσπάθειες του Πλάτωνα καί της 
Ακαδημίας. 

11. Ό Σωκράτης μνημονεύει τόν Κόννο ώς δάσκαλο του καί στον 
Μενέξενο 235e 9. Ό Hawtrey, Commentary on Plato's Euthyde-
mus, σελ. 46, υποθέτει δτι μέ τήν αναφορά στον Κόννο ά Πλάτων 
υπενθυμίζει στον αναγνώστη τήν ομώνυμη κωμωδία τοϋ αθηναίου κω
μικού ποιητή Άμειψία, ή όποια. Οπως καί οί Νεφέλ,ες του 'Αριστο
φάνη, εϊχε θέμα της τόν Σωκράτη. Βλ. Kock, Comicorum Attico-
rum Fragmenta 1, σελ. 671 κέ. 

12. Καί στον Σοφιστή 223b 1-7 ό Πλάτων παρουσιάζει τή σο-
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εκείνων oW δτι και ήμας παιδεύσονσιν. 

KP. ΆλΧ ουδέν κωλύει, ώ Σώκρατες, εάν γε σοι δοκη. 

πρώτον δέ μοι διήγησαι τήν σοφίαν τοϊν άνδροϊν τις εστίν, 

iva είδώ δτι και μαθησόμεθα. 

ΣΩ. Ουκ αν φθάνοις άκονων ώς ουκ αν εχοιμί γε ειπείν 

δτι ον προσεϊχον τον νουν αντοϊν, άλλα πάνν καί προσεϊχον 

και μέμνημαι, καί σοι πειράσομαι έξ αρχής άπαντα διηγή-

e σασθαι. κατά θεον γάρ τίνα ετνχον καθήμενος ενταύθα, 

οϋπερ σύ με είδες, έν τω άποδντηρίω μόνος, και ήδη εν νω 

εϊχον άναστήναί' άνισταμένον δέ μου εγένετο το έιωθος ση-

μείον το δαιμόνων, πάλιν ούν εκαθεζόμην, και ολίγφ νστε-

273 ρον είσέρχεσθον τούτω — δ τ Εύθύδημος και ό Διονυσόδο)-

ρος— και άλλοι μαθηται άμα αν πολλοί έμοί δοκεϊν είσελ-

θόντε δε περιεπατείτην εν τω καταστέγω δρόμω. και ονπω 

τούτω δύ' ή τρεις δρόμους περιεληλνθότε ήστην, και εισέρ

χεται Κλεινίας, δν συ φής πολύ έπιδεδωκέναι, αληθή λέγων 

όπισθεν δε αντον έρασται πάνν πολλοί τε και άλλοι και Κτή-

σιππος, νεανίσκος τις Παιανιενς, μάλα καλός τε κάγαθος τήν 

b φύσιν, Οσον μή υβριστής [ôèj δια το νέος εϊναι. ίδών ονν 

με ό Κλεινίας από της είσόδον μόνον καθήμενον, αντικρυς 

ιών παρεκα&έζετο εκ δεξιάς, ώσπερ και σν φής. ιδόντε δε 

αντον δ τε Διοννσόδωρος και ό Ενθύδημος πρώτον μεν έπι-

στάντε διελεγέσθην άλλήλοιν, αλλην και αλλην άποβλέποντε 

εις ήμας — κ α ί γαρ πάνν αντοϊν προσεϊχον τον νουν— έπειτα 

Ιόντε ό μεν παρά το μειράκιον εκαθέζετο, ό Ενθύδημος, ό 

δε παρ' αντον έμέ έξ αριστεράς, οί δ' άλλοι ώς έκαστος έτνγ-

χανεν. 

φιστική σάν «τό κυνήγι πού γίνεται σέ πλούσια αρχοντόπουλα» (μετά

φραση Δ. Γληνού}, νέων πλουσίου και ενδόξων γιγνομένη θήρα, b 5-6. 

Πρβ. καί Ξενοφώντα, Κυνηγετικός 13: οί μεν γαρ σοφισταί πλουσίους 

καί νέους θηρώνται. 

13. Μέ τήν αναφορά στό Οαιμόνιον, το παράξενο σημάδι πού πα

ρουσιάζεται ξαφνικά στον Σωκράτη γιά νά τόν αποτρέψει άπο κάτι 

{'Απολογία 31c κέ.), ό Πλάτων κάνει ένα νεϋμα γιά τή σπουδαιό-
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μαθητές τους θά τους κάνει νά δεχτούν κι εμάς. 

K P . Δεν εχω αντίρρηση, Σωκράτη, αν το νομίζεις εσύ. 

Π ρ ώ τ α όμως εξήγησε μου ποια είναι ή γνώση αυτών των 

ανθρώπων, γ ιά νά ξέρω τ ί πρόκειται νά μάθουμε. 

Σ Ω . Δέν λέγονται στά γρήγορα αυτά. "Οχι, βέβαια, π ώ ς 

δέν πρόσεχα τί έ λ ε γ α ν αυτό δέν μπορώ νά τό π ώ . Α π ε ν α ν 

τίας, και πρόσεχα καί ίχω συγκρατήσει τά λόγια τους, καί 

θά προσπαθήσω νά σοϋ τά διηγηθώ ολα από τήν αρχή. Σάν 

άπο θέλημα κάποιου θεοΰ έτυχε νά κάθομαι στά αποδυτήρια e 

μόνος μου, στή θέση πού με είδες "εσύ, καί σκεφτόμουν νά 

σηκωθώ νά φύγω. Μόλις 6μως έκανα νά σηκωθώ μοΰ παρου

σιάστηκε τό συνηθισμένο σημάδι, τό θεϊκό. 1 3 Ξανακάθισα, 

λοιπόν, καί σε λίγο μπήκαν αυτοί, ό Εύθύδημος καί ό Διο- 273 

νυσόδωρος, μαζί μέ πολλούς άλλους, μαθητές τους, θαρρώ. 

Κι άφοϋ μπήκαν, άρχισαν οί δυό τους νά περπατούν στον 

σκεπαστό διάδρομο. Δέν εΐχαν προφτάσει νά κάνουν δυο 

τρεις βόλτες καί μπαίνει ό Κλεινίας, γ ι ά τον όποιο εσύ λές, 

σωστά άλλωστε, π ώ ς έχει πάρει μεγάλη ανάπτυξη. Π ί σ ω 

του εραστές πολλοί, ανάμεσα τους κι ό Κτήσιππος, ένα π α -

λικαράκι άπα τήν ί ίαιανία, πολύ Ομορφο καί καλό, αν εξαι

ρέσεις τό απότομο ΰφος του, πού όμως είναι της ηλικίας του. b 

Μόλις ό Κλεινίας, μπαίνοντας, μέ είδε νά κάθομαι μόνος 

μου, προχώρησε κατευθείαν εμπρός καί κάθισε πλάι μου, 

δεξιά, ακριβώς Οπως τό εΐπες. Βλέποντας τον, ό Διόνυσο-

δωρος καί ό Εύθύδημος κοντοστάθηκαν στην αρχή και είπαν 

κάτι μεταξύ τους, ενώ συγχρόνως κοιτούσαν και ξανακοι

τούσαν προς τό μέρος μας — ε ί χ α καρφωμένη τήν προσοχή 

μου π ά ν ω τους— έπειτα προχώρησαν καί κάθισαν, ό ένας, ό 

Εύθύδημος, πλάι στό παιδί, ό άλλος δίπλα μου αριστερά, καί 

οί υπόλοιποι Οπως έτυχε ό καθένας. 

τητα όσων θά συμβούν στή συνέχεια: Όταν αρχίσει νά ξεδιπλώνεται 
μπροστά μας ή αντιπαράθεση της γνήσιας αγωγής μέ τήν κίβδηλη, θά 
καταλάβουμε γ ι α τ ί έμεινε ό Σωκράτης στο αποδυτήριο.— Το άπο-
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c Ήσπαζόμην ούν αντώ άτε δια χρόνον έωρακώς· μετά δε 

τοϋτο εϊπον προς τον Κλεινίαν ΎΩ Κλεινία, τώδε μέντοι τώ 

άνδρε σοφώ, Ενθύδημός τε και Διοννσόδοίρος, ου τα σμικρά 

άλλα τά μεγάλα· τα γάρ περί τον πόλεμον πάντα επίστασθον, 

δσα δει τον μέλλοντα αγαθόν στρατηγόν Έσεσβαι, τάς τε τά

ξεις και τάς ηγεμονίας των στρατοπέδων και [δσα] èv δπλοις 

μάχεσθαι [διδακτέον]· οϊω τε δέ και ποιησαι δυνατόν είναι 

αυτόν αντώ βοηθεϊν έν τοις Οικαστηρίοις, αν τις αντον άδικη. 

d Ειπών ούν ταντα κατεφρονήθιγν νπ' αντοϊν εγελασάτην 

ονν αμφω βλέψαντε εις άλλήλ.ω, και ό Εύθύδημος ειπεί'· 

Ούτοι Έτι ταϋτα, ώ Σώκρατες, σπονδάζομεν, αλλά παρέργοις 

αύτοϊς χρώμεθα. 

Κάγώ θανμάσας εϊπον Καλόν αν πον το Έργον νμών εϊη, 

ει τηλικαύτα πράγματα πάρεργα νμϊν τνγχάνει οντά, και 

προς θεών εϊπετόν μοι τί εστί τοντο το καλόν. 

Άρετήν, εφη, ώ Σώκρατες, οίόμεθα οϊω τ' εϊναι παρα-

δοϋναι κάλλιστ ανθρώπων και τάχιστα. 

e ΎΩ Ζεν, οίον, ήν δ' έγώ, λέγετον πράγμα- πόθεν τοντο 

το ερμαιον ηνρέτην; έγώ δέ περί νμών διενοούμην Έτι, ώσπερ 

νννδή Έλεγαν, ώς το πολύ τοντο δεινοϊν δντοιν, έν δπλοις 

μάχεσθαι, και ταύτα Έλεγον περί σφων δτε γάρ το πρότερον 

επεδημησάτην, τοντο μέμνημαι σφώ έπαγγελλομένω. ει δε 

νυν αληθώς ταύτην τήν έπιστήμην εχετον, Ιλεω εϊτον — άτε-

χνώς γάρ Έγωγε σφώ ώσπερ θεώ προσαγορεύω, σνγγνώμην 

274 δεόμενος εχειν μοι των Έμπροσθεν είρημένων. αλλ' όράτον, 

ώ Ενθύδημέ τε καϊ Αιοννσόδωρε, ει αληθή λέγετον νπο γάρ 

τον μεγέθονς τον επαγγέλματος ουδέν θανμαστον άπιστεϊν. 

Άλλ' εν ΐσθι, ώ Σώκρατες, [εφατον,] τοντο ούτως Έχον. 

δυτήριο ήταν μιά σκεπαστή εξέδρα παράλληλη μέ τόν σκεπαστό διά
δρομο {έν τω κσταατέγω δρόμω, 273a 3), μέ τόν όποιο αποτελούσε 
έναν ενιαίο χώρο. J. Delorme, Gymnasion, σελ. 55. 

14. Αυτές οί ιδιότητες των δύο σοφιστών προσθέτουν μιά πινε
λιά στό σκηνικό βάθος πού πλαισιώνει τήν αφήγηση τοϋ Σωκράτη. 

ΕΤΘΪΔΗΜΟΣ 

Τους χαιρέτησα θερμά, γιατί είχα καιρό νά τους δώ' C 

οστερα είπα στον Κλεινία: Κλεινία, αυτοί οί άνθρωποι πού 

βλέπεις, ό Εύθύδημος καί ό Διονυσόδωρος, είναι σοφοί —Οχι 

στά ασήμαντα πράγματα άλλα στά μεγάλα. Γνωρίζουν τό 

καθετί πού σχετίζεται μέ τόν πόλεμο, ολα Οσα πρέπει νά 

ξέρει κανείς γιά νά γίνει καλός στρατηγός: πως παρατάσσε

ται μιά στρατιωτική δύναμη, πώς διοικείται καί όσα πρέπει 

νά διδαχτεί κανείς γιά νά χρησιμοποιεί τά όπλα-14 κι ακόμη 

μπορούν νά κάνουν έναν άνθρωπο νά είναι σέ θέση νά υπερα

σπίζεται τόν εαυτό του στά δικαστήρια, άν κανείς τόν αδι

κήσει. 

Τά λόγια μου αυτά τά άκουσαν μέ περιφρόνηση- γέλασαν d 

καί οί δύο, κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, καί ό Εύθύδημος είπε: 

Δέν ασχολούμαστε πιά μέ αυτά, Σωκράτη* αυτά τά 'χουμε 

γιά πάρεργο. 

Έ γ ώ σάστισα καί είπα: Θά είναι, φαίνεται, πολύ σπου

δαία ή τωρινή ασχολία σας, άφοΰ πράγματα τόσο σημαντικά 

εΐναι γιά σας πάρεργο* πέστε μου, λοιπόν, μά τό θεό, ποια 

είναι αυτή ή σπουδαία ασχολία; 

— Τήν αρετή, Σωκράτη, πιστεύουμε Οτι μπορούμε νά τή 

διδάξουμε πιο καλά καί πιο γρήγορα άπό κάθε άλλον, είπε. 

— Θεέ μου, έκανα, τί υπέροχο πράγμα ! Πώς σας έλαχε e 

αυτή ή αναπάντεχη τύχη; Κι έγώ, Οπως έλεγα τώρα δά, 

έμενα με τήν εντύπωση ότι έσεϊς στην οπλομαχία κυρίως 

—σ' αυτό τό πολύ σπουδαίο πράγμα— είσαστε φοβεροί, καί 

αυτά έλεγα γιά σας. Γιατί θυμάμαι Οτι τήν προηγούμενη φορά 

πού είχατε έρθει έδώ, αυτές ήταν οί επαγγελίες σας. "\Αν 

όμως αληθινά κατέχετε τήν επιστήμη πού λέτε, σας ζητώ 

νά μέ σπλαχνιστεΐτε. 'Απευθύνομαι σ' έσας κυριολεκτικά σάν 

σέ θεούς και σας ζητώ νά μέ συγχωρήσετε γιά δ,τι είπα 

πρωτύτερα. Προσέξτε μόνο, Εύθύδημε καί Διονυσόδωρε, 274 

μήπως κάνετε λάθος- γιατί είναι τόσο μεγάλο αυτό πού υπό

σχεστε, ώστε δέν είναι καθόλου παράξενο νά δυσπιστεί κανείς. 

— Μήν αμφιβάλλεις, Σωκράτη, καθόλου. 

3 
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Μακαρίζω αρ' υμάς Έγωγε τον κτήματος πολν μάλλον ή 

μέγαν βασιλέα της αρχής' τοσόνδε δέ μοι ενπετον, ει έν νω 

Έχετον έπιδεικννναι ταύτην τήν σοφίαν, ή πώς σφών βεβού-

Χενται. 

Έπ3 αντό γε τούτο πάρεσμεν, ώ Σώκρατες, ώς έπιδείξον-

b τε καϊ διδάξοντε, έάν τις έθέλη μανθάνειν. 

'Αλλ' δτι μεν έθελήσονσιν άπαντες οϊ μή Έχοντες, έγώ 

νμϊν έγγυώμαι, πρώτος μεν εγώ, Έπειτα δέ Κλεινίας οντοσί, 

προς δ' ήμΐν Κτήσιππός τε δδε και οι άλλοι ούτοι, ήν δ" έγώ 

δεικννς αντφ τονς έραστάς τονς Κλεινών οι δέ έτνγχανον 

ημάς ήδη περιιστάμενοι. ό γάρ Κτήσιππος ετνχε πόρρω χα~ 

θεζόμενος τον Κλεινίου —χαμοί δοκέ tv ώς ετνγχανεν ο Ενθν-

δημος έμοι διαλεγόμενος προνενενκώς εις το πρόσθεν, έν 

C μέσω δντος ημών τον Κλεινίον ίπεσκότει τω Κτησίππω της 

θέας— βονλόμενός τε ούν θεάσασθαι ο Κτήσιππος τά παι

δικά καϊ άμα φιλήκοος ων άναπηδήσας πρώτος προσέστη 

ήμϊν έν τω καταντικρύ' όντως ονν και οι άλλοι εκείνον ιδόν-

τες περιέστησαν ημάς, οι τε τον Κλεινίον έρασται και οι 

τον Ενθνδήμον τε και Διοννσοδώρον εταίροι, τούτους δή 

έγώ δεικνυς ελεγον τω Ενθυδήμω δτι πάντες έτοιμοι εϊεν 

ά μανθάνειν δ τε ούν Κτήσιππος σννέφη μάλα προθύμως καί 

οί άλλοι, και έκέλενον αντώ κοινή πάντες έπιδείξασϋαι τήν 

δύναμιν της σοφίας. 

Εϊπον ούν έγώ· νΩ Ενθύδημε καί Διοννσόδωρε, πάνν μεν 

ούν παντι τρόπω και τούτοις χαρίσασθον καί εμον ένεκα 

έπιδείξασθον. τα μέν ονν πλείστα δήλον δτι ούκ ολίγον Έρ

γον επιδεϊξαι' τόδε δέ μοι εϊπετον, πότερον πεπεισμένον ήδη 

ώς χρή παρ' νμών μανθάνειν δύναισθ' αν αγαθόν ποιησαι 

e άνδρα μόνον, ή καί εκείνον τον μήπω πεπεισμένον δια το 

15. Ή σοφιστική έπίδειξις ήταν κάτι διαφορετικά άπο τήν κα

θαυτό σοφιστική διδασκαλία. Ό Hawtrey, δ.π., σελ. 52, εικάζει Οτι 

οί σοφιστές δέν πληρώνονταν γι' αύτη τήν παρουσίαση της τέχνης τους: 

«χωρίς αμφιβολία πρόκειται γιά ένα εϊδος διαφήμισης της διδασκα-

λ.ίας τους», σημειώνει. Πρβ. 'Ιππίας έλ,άσ. 363a 2' Γοργίας 447a 5-6. 
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— Τότε, γ ι ά τό απόκτημα αυτό έ γ ώ σας μακαρίζω πολύ 

περισσότερο άπό δσο τό βασιλιά τών Περσών γ ιά τήν εξου

σία του* πείτε μου μονάχα αν σκοπεύετε νά παρουσιάσετε 

αυτή τ ή σοφία σας, ή τί έχετε αποφασίσει σχετικά. 

— Γι ' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε εδώ, Σ ω κ ρ ά τ η , γ ι ά νά 

τήν παρουσιάσουμε και νά τή διδάξουμε σε Οποιον θέλει νά b 

τή μάθει . 1 5 

— ' Ό τ ι θά θελήσουν νά τή μάθουν όλοι Οσοι δέν τήν κατέ

χουν, σας τό έγγυώμαι έγώ* πρώτα πρώτα, τοΰ είπα, έγώ 

ό ίδιος, έπειτα αυτός έδώ ό Κλεινίας, εκτός άπό μας καί 

αυτός εκεί ό Κτήσιππος καί όλοι αυτοί οί άλλοι, καί τοϋ 

έδειξα τους εραστές τοϋ Κλεινία, πού μας είχαν κιόλας περι

στοιχίσει. Γιατί ό Κτήσιππος είχε καθίσει μακριά άπό τόν 

Κλεινία — κ α ί μοϋ φαίνεται π ώ ς καθώς ό Εύθύδημος είχε 

σκύψει καί μοϋ μιλούσε, του έκρυβε άπό τή θέα τόν Κλεινία, 

πού τόν εΐχαμε ανάμεσα μ α ς — θέλοντας, λοιπόν, ό Κτήσιπ- C 

πος νά βλέπει τόν αγαπημένο του, άλλα καί επειδή τοΰ αρέ

σει νά παρακολουθεί τις συζητήσεις, πετάχτηκε, πρώτος αυ

τός, καί στάθηκε ακριβώς απέναντι μας. Μόλις οί άλλοι 

τόν είδαν ήλθαν κι αυτοί, κι έτσι μας περιστοίχισαν οί ερα

στές τοϋ Κλεινία καί οί φίλοι τοΰ Εύθύδημου και τοΰ Διονυ-

σόδωρου. Αυτούς, λοιπόν, έδειχνα στον Εύθύδημο καί τοΰ 

Ελεγα Οτι εΐναι όλοι τους διατεθειμένοι νά αρχίσουν μαθή

ματα. Ό Κτήσιππος επιδοκίμασε πολύ πρόθυμα τ ά λόγια d 

μου, τό ϊδιο έκαναν και οί άλλοι, και ζητούσαν Ολοι μαζί άπό 

τους δύο νά παρουσιάσουν τ η δύναμη της σοφίας τους. 

Τότε έ γ ώ ε ί π α : Πρέπει μέ κάθε τρόπο, Εύθύδημε καί 

Διονυσόδωρε, γ ιά χάρη τους άλλα καί γ ιά χάρη δική μου 

νά κάνετε αυτή τήν επίδειξη. Βέβαια, δέν χωρεΐ αμφιβολία 

Οτι στά πιο πολλά σημεία αυτό δεν είναι εύκολο* πέστε μου 

ωστόσο τοΰτο: Τήν αρετή μπορείτε νά τ ή διδάξετε μόνο 

σέ Οποιον έχει ήδη πειστεί δτι πρέπει νά τοϋ τή μάθετε έσεΐς 

ή καί σέ έκεΐνον πού διατηρεί τις επιφυλάξεις του, επειδή e 

πιστεύει ε ίτε Οτι γενικά τό π ρ ά γ μ α αυτό, ή αρετή, δέν μα-
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μή οϊεσθαι δλως το πράγμα τήν άρετήν μαθητον εϊναι ή μή 

σφώ εϊναι αντής οώασκάλω; φέρε, καϊ τον ούτως Έχοντα 

της αυτής τέχνης Έργον πεΐσαι ώς καί διδακτον ή αρετή καί 

οντοι νμεϊς έστε παρ' ών αν κάλλιστα τις αντο μάθοι, ή 

άλλης; 

Ταύτης μεν ονν, Έφη, της αντής, ώ Σώκρατες, ο Διονν-

σόδωρος. 

Ύμεϊς άρα, ήν δ' έγώ, ώ Διοννσάδωρε, τών νΰν άνθρώ-

275 πιον κάλλιστ αν προτρέψαιτε εις φιλοσοφίαν και αρετής επι-

μέλειαν; 

ΟΙόμεθά γε δή, ώ Σώκρατες. 

Τών μεν τοίνυν άλλων τήν έπίδειξιν ήμϊν, εφην, εις αύθις 

άπόθεσθον, τοντο σ' αυτό επιδείξασθον, τοντονι τον νεανί-

σκον πείσατον ώς χρή φιλοσοφείν καί αρετής έπιμελεϊσθαι, 

και χαριεϊσθον έμοί τε και τοντοισι πάσιν. σνμβέβηκεν γάρ 

τι τοιούτον τω ^ειρακία» τούτω- έγώ τε καί οιδε πάντες 

τνγχάνομεν επιθυμούντες ώς βέλτιστον αντον γενέσθαι, εστί 

δέ ούτος Άξιόχον μεν ύος τον Άλκιβιάδον τον παλαιού, 

h αύτανεψιος δε τον ννν δντος Άλκιβιάδον δνομα δ' αύτω 

Κλεινίας. εστί δέ νέος- φοβούμεθα δή περί αύτω, οίον εικός 

περί νέω, μή τις φθή ημάς έπ' άλλο τι έπιτήδενμα τρέψας 

αντον τήν διάνοιαν και διαφθείρη. σφώ ούν ήκετον εις κάλ-

16. Στα ξεκίνημα της συζήτησης του μέ τους δύο σοφιστές ό 
Σωκράτης εκφράζει την αμφιβολία του κατά πόσο ή αρετή είναι κάτι 
πού διδάσκεται. Παρόμοιες επιφυλάξεις διατυπώνει καί στην αρχή της 
συζήτησης του μέ τόν Πρωταγόρα (319 a-b τοϋ ομώνυμου διαλόγου) 
σχετικά μέ τήν πολιτική τέχνη. Στον Μένωνα 87b 2 κέ. διευκρινί
ζεται δτι ή παραδοχή πώς ή αρετή είναι κάτι πού διδάσκεται {ÔiÔa-
κτον) προϋποθέτει κατανάγκην την ουσιαστική συνάφεια αρετής καί 
επιστήμης. 

17. Γιά τον Σωκράτη ή αγάπη της γνώσης καί ή επιδίωξη της 
αρετής είναι ένα καί το αυτό. Στην παράκληση του νά προτρέψουν 
πειστικά τον νεαρό Κλεινία εις φιλοσοφίαν καί αρετής έπιμέλειαν, a 6, 
ό Εύθύδημος καί ό Διονυσόδωρος θά «ανταποκριθούν» μέ μιά σειρά 
άπα σοφίσματα, μέ τά όποια θά προσπαθήσουν νά εντυπωσιάσουν τόν 
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Φαίνεται 1 6 ε ίτε Οτι εσείς δέν είσαστε οί κατάλληλοι νά τή 

διδάξετε; Πέστε μου δηλαδή: είναι δουλειά τ η ς ίδιας τέ

χνης νά πείσει καί εκείνον πού σκέφτεται έτσι, αφενός ότι ή 

αρετή είναι κάτι πού μαθαίνεται, καί αφετέρου Οτι αυτοί πού 

θά μποροΰσαν νά τοΰ τή μάθουν καλύτερα άπό οποιονδήποτε 

άλλον είστε εσείς οί δύο, ή μ ή π ω ς αυτό αποτελεί έργο άλλης 

τέχνης; 

— Μιας καί της αύτης, Σ ω κ ρ ά τ η , είπε Ó Διονυσόδωρος. 

— ' Ε π ο μ έ ν ω ς , Διονυσόδωρε, οί πιό κατάλληλοι άπ* Ολους 

τους ανθρώπους νά παρακινήσουν κάποιον στή γνώση καί 275 

στην αρετή είστε, θά έλεγα, εσείς. 

— Έ τ σ ι πιστεύουμε, Σ ω κ ρ ά τ η . 

—'Αφήστε τότε κάθε άλλη επίδειξη γ ιά αργότερα καί πε

ριοριστείτε σέ τοΰτο: Προσπαθήστε νά πείσετε τόν νεαρό 

αυτόν δτι έχει χρέος νά ά γ α π α τ η γνώση και νά καλλιεργεί 

τήν αρετή του - θά κάνετε χάρη μεγάλη καί σ' εμένα και σ' ό

λους αυτούς ε δ ώ . 1 7 Γιατί μέ τό παιδί αυτό έχει συμβεί π ε 

ρίπου τό εξής: Καί έ γ ώ καί όλοι οί άλλοι εδώ θέλουμε νά 

γίνει Οσο τό δυνατό πιο καλός. Είναι παιδί τοϋ Ά ξ ί ο χ ο υ , 

τοϋ γιου τοϋ παλιού 'Αλκιβιάδη, πρώτος εξάδελφος τοΰ τ ω - b 

ρινοϋ 'Αλκιβιάδη - Κλεινίας τ ' Ονομα του. Εϊναι νέος. Κι Οπως 

είναι φυσικό, φοβόμαστε μην τυχόν καί προλάβει κανείς καί 

του γυρίσει πουθενά άλλου τά μυαλά καί μας τόν χαλάσει . 1 8 

νέο καί νά τοϋ προκαλέσουν τό ενδιαφέρον νά αποκτήσει και αυτός 
τήν έριστική-έλεγκτική ικανότητα. Ή « παιδαγωγική», επομένως, άξια 
της σοφιστικής επίδειξης περιορίζεται στά δυό παραπάνω σημεία. 

18. Δύο φορές στον tSio στίχο (275b 2) τονίζεται ή νεαρή ηλικία 
τοϋ Κλεινία καί, παράλληλα, 6 φόβος τοΰ Σωκράτη μήπως διαφθεί
ρουν τόν νέο. Μέ αυτό ό Πλάτων μας υπενθυμίζει τήν κατηγορία πού 
οδήγησε στή θανατική καταδίκη του δασκάλου του. Πρβ. Απολογία 
25 a-b- Εϋθνφρων 2c 4, 3a 1. Πέρα δμως άπό αυτό, παρουσιάζοντας 
τον Σωκράτη νά ενδιαφέρεται ζωηρά καί νά άσκεϊ θετική ηθική επί
δραση στον πρώτο εξάδελφο τοϋ 'Αλκιβιάδη, ό Πλάτων απαντά εμμέ
σως σ' αυτούς πού θεωρούσαν τό δάσκαλο του υπεύθυνο γιά τό ηθικό 
κατάντημα του'Αλκιβιάδη. 
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λιστον αλλ* εϊ μή τι διαφέρει νμϊν. λάβετον πεϊραν τον μει-

ρακίον και Οιαλέχθητον εναντίον ημών. 

Ερποντος ονν εμού σχεδόν τι αυτά ταύτα ό Εύθύδημος 

άμα ανδρείως τε καί θαρραλέως, Άλλ' ονδέν διαφέρει, ώ 

e Σώκρατες, εφη, εάν μόνον έθέλη άποκρίνεσθαι ό νεανίσκος. 

Άλλα μεν δή, Έφην έγώ, τούτο γε και είθισται' θαμά γάρ 

αντφ οιδε προσιόντες πολλά έρωτώσίν τε και διαλέγονται, 

ώστε επιεικώς θαρρεί τό άποκρίνασθαι. 

Τά δή μετά ταύτα, ώ Κρίτων, πώς αν καλώς σοι διηγη-

σαίμην; ον γάρ σμικρόν το Έργον δννασθαι άναλαβεϊν διε~ 

ξιόντα σοφ'ιαν άμήχανον δσην ώστ εγωγε, καθάπερ οί ποιη-

d rat, δέομαι αρχόμενος της διηγήσεως Μούσας τε και Μνη-

μοσύνην έπικαλεϊσθαι. ήρξατο δ' ονν ένθένδε πόθεν ό Ενθύ

δημος, ώς έγφμαι· τΩ Κλεινία, πότεροι είσι τών ανθρώπων 

οί μανθάνοντες, οι σοφοί η οι αμαθείς; 

Kai το μειράκιον, ατε μεγάλον δντος τού ερωτήματος, 

19. "Οπως ό νεαρός 'Ιπποκράτης στον Πρωταγόρα, έτσι καί ό 
Κλεινιας τοϋ δικοϋ μας διαλόγου, και μαζί του ολόκληρη ή αθηναϊκή 
νεολαία —«τό πιό ευγενικό ανθρώπινο υλικό πού εϊδε ποτέ ό κόσμος», 
Ρ. Friedländer, Platon Π, σελ. 166— άκροζυγιάζονται ανάμεσα στον 
γνήσιο παιδαγωγό, πού κυριαρχείται άπό τόν Ερωτα καί τήν αγωνία 
γιά τήν ψυχή τοΰ νέου {φοβούμεθα δή περί αύτώ, οίον εικός περί νέψ, 
μή τις φθή ήμας έπ' αλλο τι επιτήδευμα τρέψας αύτον τήν διάνοιαν 
καί διαφθείρη. b 2-4), καί σέ ανεύθυνους σοφιστές σάν τόν Εύθύδημο 
καί τόν Διονυσόδωρο, πού αντιμετωπίζουν τους νέους ψυχρά καί αδιά
φορα {'Αλλ* ουδέν διαφέρει, ώ Σώκρατες, εφη. έάν μόνον έθέλη άπο
κρίνεσθαι ό νεανίσκος, b 8 - C 1), άφοΰ μοναδικό μέλημα τους είναι πώς 
νά καταπλήξουν καί πώς νά κερδίσουν χρήματα.—Ό Ορος πού θέτει 
ό Εύθύδημος {έάν μόνον έθέλη άποκρίνασθαι, C 1) σχετίζεται μέ τους 
κανόνες της εριστικής συζήτησης {βλ. Έπισημείωση Ι). 

20. «Μέ αυτές τις φράσεις», παρατηρεί σέ μια υποσημείωση του 
ό Wiìamowilz, Platon Ι, σελ. 242, «δ Σωκράτης κατά κάποιον τρό
πο «κουρντίζει» τους εραστές τοϋ Ομορφου αγοριού- συνάμα όμως μας 
δίνει μιά εικόνα γιά τά ήθη της εποχής: Καταλαβαίνουμε πώς περί
που διεφθάρη ό Αλκιβιάδης». 

21. Καθώς κλείνει ή εισαγωγική σκηνή τοΰ διαλόγου, ό Πλάτων 
μάς ξαναθυμίζει τήν παρουσία τοϋ Κρίτωνα. 
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"Εχετε φτάσει λοιπόν στην πιό κατάλληλη στιγμή. *Αν δεν 

σας κάνει κόπο άνοΐξτε του μιά συζήτηση μπροστά μας και 

εξετάστε τον. 

Δέν είχα καλά καλά προφτάσει νά τά πώ αυτά, καί ό 

Εύθύδημος, μέ θάρρος καί αυτοπεποίθηση: δέν μας κάνει 

καθόλου κόπο, Σωκράτη, είπε, άρκεϊ μόνο νά δεχτεί ό νεα- C 

ρός νά άπαντα.19 

—Με αυτό, είπα, είναι εξοικειωμένος. Συχνά τόν πλη

σιάζουν Ολοι αυτοί πού βλέπεις καί τόν ρωτοϋν διάφορα 

πράγματα καί συζητούν μαζί του, κι έτσι άπαντα με αρκετό 

θάρρος.20 

Αυτά πού ακολούθησαν, Κρίτωνα,21 πώς θά μπορέσω νά 

σοΰ τά διηγηθώ σωστά; Δέν είναι δά εύκολο πράγμα νά πιά

σεις καί νά εκθέσεις καταλεπτώς τέτοια απερίγραπτη σοφία. 

Γι' αυτό, σάν τους ποιητές, αισθάνομαι κι εγώ την ανάγκη, 

τώρα πού ξεκινώ την αφήγηση μου, νά επικαλεστώ τίς Μού

σες καί τη Μνημοσύνη. Νομίζω, κάπως έτσι άρχισε ό Ευθύ- d 

δήμος: Κλεινία, ποιοι άνθρωποι είναι έκεΐνοι πού μαθαίνουν, 

οί σοφοί ή οί άμαθεΐς;22 Τό παιδί —καθώς ή ερώτηση είναι 

22. Τά δύο πρώτα σοφίσματα τοΰ Εύθύδημου {πότεροι ...οί μαν
θάνοντες, οί σοφοί ή οί αμαθείς, 275d 3 κέ., καί οί μανθάνοντες μανθά-
νουσιν ä έπίστανται ή S μή έπίστανται, 276d 1 κέ.) αποτελούν, σύμ
φωνα μέ τήν ορολογία τοϋ 'Αριστοτέλη, Σοφ. έλ., 1, 165b 22 κέ., 
σοφίσματα παρά τήν όμωνυμίαν, πού προκύπτουν άπό τή διττή ση
μασία τών λέξεων: μανθάνω [ = 1. μαθαίνω, αποκτώ νέα γνωστική 
πείρα, 2. αντιλαμβάνομαι, μπαίνω στό νόημα ενός πράγματος], σοφός 
| = 1. αυτός πού έχει γνώσεις, 2. αυτός πού αντιλαμβάνεται εύκολα], 
άμαθης [ = 1. αυτός πού δέν έχει γνώσεις, 2. αυτός πού δέν αντιλαμ
βάνεται εύκολα]. 'Ωστόσο ό Σωκράτης, σέ μιά παρέμβαση του πού 
ακολουθεί (277d κέ.), θα εξηγήσει στον Κλεινία τά πρώτο αυτό σόφι
σμα μέ βάση τήν αμφισημία μόνο τοϋ ρήματος μανθάνειv.—-Επιση
μαίνουμε τόν άκαμπτα αντιθετικό χαρακτήρα τών διαζεύξεων: σοφός -
άμαθης, ä έπίστανται - ä μή έπίστανται, πού υποδηλώνουν μιά λογική 
ή όποια, όπως σημειώνει ό Η. Keulen, Untersuchungen zu Piatons 
'EuthydenV, σελ. 74, αντλεί αποκλειστικά άπό τήν αρχή τοϋ tertìum 
non daüir: Ό κόσμος λογίζεται κορυφωμένος σέ απόλυτες αντιθέσεις 
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ήρυθρίασέν τε και άπορήαας ένέβλεψεν εις έμέ· καί έγώ γνούς 

αντον τεθορνβημένον, Θάορει, ήν δ' έγώ, ώ Κλεινία, και 

e άπόκριναι ανδρείως, όπότερά σοι φαίνεται· ίσως γάρ τοι ωφε

λεί τήν μεγίστην ώφελίαν. 

Και έν τούτω ό Διονυσόδωρος προσκύψας μοι μικρόν 

προς το ούς, πάνυ μειδιάσας τω προσώπω, Και μήν, εφη, 

σοι, ώ Σώκρατες, προλέγω δτι οπότερ' άν άποκρίνηται το 

μειράκιον, εξελεγχθήσεται. 

Kai αντον μεταξύ ταντα λέγοντος ό Κλεινίας ετνχεν άπο-

κρινάμενος, ώστε ονδέ παρακελενσασθαί μοι έξεγένετο ενλα-

276 βηθήναι τω μειρακίω, αλλ' άπεκρίνατο δτι οί σοφοί εϊεν οί 

μανθάνοντες. 

Kai Ó Ενθύδημος, Καλείς δέ τινας, Έφη, διδασκάλους, ή 

οϋ; — Ώ μ ο λ ό γ ε ι . — Ονκούν τών μανθανόντων οι διδάσκαλοι 

διδάσκαλοι είσιν, ώσπερ ό κιθαριστής και ό γραμματιστής 

διδάσκαλοι δήπον ήσαν σον καί τών άλλων παίδων, νμεϊς 

χωρίς ενδιάμεσες καταστάσεις. « Ή εριστική τοΰ Εύθύδημου καί τοΰ 
Διονυσόδωρου», παρατηρεί ή Sprague, Plato's Use of Fallacy, σελ. 
17, «συνδέεται στενά μέ τήν ελεατική λογική, ώστε νά παραμένει δέ
σμια στή στατική αντίθεση τοΰ εϊναι καί τοϋ μή είναι». Πρβ. καί Κ. 
Καστοριάδη, Ή φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, 'Αθήνα 1978, σελ. 
486 κέ. 

23. Κάτω άπό τό ψυχρό καί αδιάφορο ερώτημα μέ τό όποιο αρ
χίζουν τήν επίδειξη τους οί σοφιστές κρύβεται ένα μεγάλο φιλοσοφικό 
πρόβλημα, πού οί ΐδιοι δέν δείχνουν νά τό υποψιάζονται κάν, άλλα πού 
ό γυμνασμένος νους τοΰ Σωκράτη το αντιλαμβάνεται αμέσως καί δο
κιμάζει ϊλιγγο φιλοσοφικό {άτε μεγάλου δντος τον ερωτήματος, 275d 
5). Τό ερώτημα τών σοφιστών είναι μιά παραλλαγή τοΰ έριστικοΰ δι
λήμματος, μέ τό όποιο τίθεται στον Μένωνα (80e ί-5) τά π α ρ ά 
δ ο ξ ο τ η ς γ ν ω σ τ ι κ ή ς π ρ ο σ ο ι κ ε ί ω σ η ς : Ό άνθρωπος δέν 
μπορεί νά αναζητήσει ούτε ο,τι γνωρίζει (επειδή τό γνωρίζει ήδη) ούτε 
ο,τι δέν γνωρίζει (επειδή δέν ξέρει τί νά αναζητήσει). Στό καίριο αυτό 
γνωσιοθεωρητικό πρόβλημα —ουσιαστικά πρόκειται γιά τό πρόβλημα 
τοϋ γνωσιολογικού άπριορισμοϋ— ό Πλάτων απάντησε μέ τή θεωρία 
της ανάμνησης. Το γάρ ζητεϊν αρα καί τό μανθάνειν άνάμνησις δλον 
εστίν, Μένων 81 d 4-5. Κάθε νέα γνώση αποτελεί ανάκληση πείρας 
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δύσκολη 2 3 — κοκκίνισε, καί μήν έχοντας τί νά αποκριθεί γύρι

σε καί μέ κοίταξε. Κι έγώ πού κατάλαβα τήν αναστάτωση 

τ ο υ : Θάρρος, Κλεινία, τοϋ ε ί π α , απάντησε του χωρίς φόβο 

πο'.ό άπό τά δύο σου φαίνεται σωστό" ίσως αυτό σέ ώφε- e 

λήσει ανυπολόγιστα. 

Σ τ ό σημείο αυτό è Διονυσόδωρος έσκυψε κ ά π ω ς προς 

τό μέρος μου καί μέ πολύ χαμόγελο μου είπε στ ' αυτί : Ν ά 

δεις, Σ ω κ ρ ά τ η , πού ο,τι κι άν απαντήσει ό νεαρός θά βγει 

λάθος. 

Καθώς μου τά έλεγε αυτά, ό Κλεινίας απάντησε κιόλας, 

κι ϊτσι δέν πρόλαβα νά συμβουλέψω τό παιδί νά προσέξει* 2 4 276 

απάντησε ότι αυτοί πού μαθαίνουν είναι οί σοφοί. 

Τότε ό Εύθύδημος τόν ρώτησε: Παραδέχεσαι ότι υπάρ

χουν δάσκαλοι ή Οχι: 

Ό Κλεινίας απάντησε καταφατικά. 

— Τους δασκάλους αυτούς τους έχουν γ ιά δασκάλους 

τους όσοι μαθαίνουν, ακριβώς όπως ήταν δάσκαλος δικός σου 

καί τών άλλων παιδιών εκείνος πού σου μάθαινε κιθάρα η 

πού έχει αποκτηθεί πρίν άπό τή σύνδεση της ψυχής μέ τό σώμα: ...αεί 
ή άλ.ήθεια ήμΐν τών Οντων εστίν έν τη ψνχή, Μένων 86b 1-2). "Ετσι, ή 
θεωρία της ανάμνησης διαπλέκεται μέ τή διδασκαλία γιά τήν προΰπαρ
ξη της ψυχής, τό γνωσιολογικό ερώτημα ένυφαίνεται στό μεταφυσικό. 
«Ασφαλώς», παρατηρεί ό P. Friedlânder, Platon Π, σελ. 171-2, «ό 
Πλάτων βάζει στό στόμα τών δύο όπλομάχων σοφίσματα. Ώ ς τέτοια 
πρέπει νά τά εκλάβουμε καί, κατά κάποιον τρόπο, νά τά λύσουμε... 
Ωστόσο φαίνεται Οτι αποτελεί μυστική ειρωνεία τοϋ Πλάτωνα δτι μέ 
τόν Σωκράτη τά σοφίσματα αυτά 5χι μόνο στρέφονται εναντίον αυτών 
πού τά διατυπώνουν, άλλα καί τά διαπερνά, σάν αστραπιαία λάμψη πού 
έρχεται άπό κάποιο βάθος, ένα νέο νόημα, εντελώς απρόσιτο σ' αυτούς 
πού τά διατυπώνουν». 

24. Ό Σωκράτης φαίνεται εξοικειωμένος μέ τήν τεχνική της ερι
στικής συζήτησης, πού άλλωστε παρουσίαζε ορισμένες ομοιότητες μέ 
τόν δικό του ελεγχον. Τά σημεία επαφής εντοπίζονται στον άνασκευα-
στικό χαρακτήρα καί τών δύο, ένώ ή κρίσιμη διαφορά έγκειται στή 
στάση τους απέναντι στην αλήθεια: Οί εριστικοί αδιαφορούν γι' αυτήν, 
επιδιώκουν μέ κ ά θ ε τρόπο νά εντυπωσιάσουν και νά καταπλήξουν. 
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δέ μαθηταί;— Σννέφη.—"Αλλο τι ούν, ήνίκα έμανθάνετε, ού-

πω ήπίστασθε ταντα â έμανθάνετε;—Ονκ Έφη.—*Αρ* ούν 

b σοφοί ήτε, δτε ταντα ονκ ήπίστασθε ;— Ον δήτα, ή Ô' δς.— 

Ονκούν ει μή σοφοί, αμαθείς;— Πάνυ γε.—Ύμεϊς άρα μαν

θάνοντες â ονκ ήπίστασθε, αμαθείς δντες έμανθάνετε.—'Επέ-

νενσε το μειράκιον.— Οί αμαθείς άρα μανθάνονσιν, ώ Κλει

νία, άλλ' ονχ οι σοφοί, ώς σν οϊει. 

Ταϋτ ούν είπόντος αυτού, ώσπερ ύπο διδασκάλου χορός 

άποσημήναντος, άμα άνεθορνβησάν τε και έγέλασαν οι επό-

C μενοι εκείνοι μετά τοϋ Διοννσοδώρον τε και Ενθνδήμον και 

πριν άναπνεϋσαι καλώς τε καϊ εύ τό μειράκιον, έκδεξάμενος 

ό Διονυσόδωρος, Τί δέ, ώ Κλεινία, εφη, οπότε άποστοματί-

ζοι ύμϊν Ó γραμματιστής, πότεροι έμάνθανον τών παίδων τά 

άποστοματιζόμενα, οι σοφοί ή οί αμαθείς ;— Οί σοφοί, εφη 

ό Κλεινίας.— Οί σοφοί άρα μανθάνουσιν άλλ' ούχ οί αμαθείς, 

καί ονκ εύ σν άρτι Εύθυδήμω άπεκρίνω. 

•d 'Ενταύθα δή και πάνν μέγα έγέλασαν τε και έθορνβησαν 

οι έρασται τοϊν άνδροϊν, άγασθέντες της σοφίας αύτοΐν οί 

δ' άλλοι ήμεϊς έκπεπληγμένοι εσιωπώμεν. γνονς δέ ημάς 

25. Οί συνοδοί τών δύο σοφιστών δίνουν περισσότερο τήν εντύ
πωση «κλακαδόρων» παρά μαθητών ή φίλων. Πρβ. καί 303 b κέ. 

26. "Οπως θά διαπιστώσουμε στή συνέχεια της επίδειξης, ò Εύθύ
δημος καί ό Διονυσόδωρος μόνο συμπτωματικά ανατρέχουν σέ πραγ
ματικά δεδομένα, 6πως έδώ πού ανάγονται στις σχολικές εμπειρίες 
τοΰ Κλεινία. Ή επίδειξη τους κατά κανόνα ξεδιπλώνεται στό επίπεδο 
τών λέξεων καί Οχι τών πραγμάτων.—Ό Wiìamowitz, Platon Ι, σελ. 
243, ΰποσημ. 1, εικάζει δτι στό ελληνικό σχολείο ή διδασκαλία της 
ανάγνωσης γινόταν χωρίς αναγνωστικό: OÌ μαθητές αποστήθιζαν συλ
λαβές, λέξεις, προτάσεις πού πρόφερε ό δάσκαλος [οπότε άποστοματί-
ζοι ύμϊν ό γραμματιστής, e 3). Πιό πιθανό είναι δτι ή λέξη άποστο-
ματίζειν σήμαινε τό από μνήμης λέγειν (Σούδα). 

27. « Ή σκηνή αυτή της αρχής της επιδείξεως (275 d - 276 c)>», 
σημειώνει ό Δ. Καπετανάκης, Ό Εύθύδημος ή μιά φιλοσοφική προ-
μύηση, Άρχεϊον φιλοσοφίας καί θεωρίας τών επιστημών, τόμ. Η', σελ. 
461, «δείχνει ολοκάθαρα τό ήθος τών σοφιστών. Ή τρυφερότης τοΰ 
παιδιού, πού θά συγκινούσε οποιονδήποτε άλλον καί θά τόν έκαμνε νά 
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έκεϊνος πού σοΰ μάθαινε γράμματα, ενώ έσεις ήσαστε οί μα

θητές τους' έτσι δεν είναι; 

Συμφώνησε. 

— Τόν καιρό όμως πού ήσαστε μαθητές, δέν ξέρατε, φυ

σικά, ακόμη αυτά πού μαθαίνατε. 

—"Οχι , δέν τ ά ξέραμε, είπε. 

—"Αραγε ήσαστε σοφοί, τότε πού δέν τά ξέρατε αυτά; b 

— Ό χ ι βέβαια, είπε εκείνος. 

— Κι άφοΰ δεν ήσαστε σοφοί, πάει νά π ε ι π ώ ς ήσαστε 

αμαθείς. 

— Α σ φ α λ ώ ς . 

— Ά φ ο υ , λοιπόν, μαθαίνατε αυτά πού δέν ξέρατε, πάει 

νά π ε ι Οτι τότε πού μαθαίνατε ήσαστε αμαθείς. 

Τ ό παιδί έγνεψε καταφατικά. 

— Νά, λοιπόν, Κλεινία, πού μαθαίνουν οί άμαθεΐς, καί 

Οχι οί σοφοί, Οπως φαντάζεσαι εσύ. 

Μόλις τό *πε αυτό, ή ακολουθία τοϋ Εύθύδημου καί τοΰ 

Διονυσόδωρου —λές καί ήταν μπουλούκι χορευτές πού π ή 

ρανε τό σύνθημα νά ξεκινήσουν— ξέσπασαν σέ επιδοκιμασίες 

καί σε γ έ λ ι α - 2 5 καί πριν καλά καλά πάρει ανάσα τό παιδί, e 

τό παρέλαβε δ Διονυσόδωρος: Δέν μου λές, Κλεινία, ε ίπε. 

Οταν σας παρέδιδε κάτι ό δάσκαλος, 2 6 ποια παιδιά τό μά

θαιναν, αυτά πού ήξεραν ή αυτά πού δέν ήξεραν; 

— Αυτά πού ήξεραν, είπε ό Κλεινίας. 

—"Αρα, λοιπόν, μαθαίνουν αύτοι πού ξέρουν καί Οχι αυτοί 

πού δέν ξέρουν καί, συνεπώς, δέν απάντησες σωστά π ρ ω τ ύ 

τερα στον Εύθύδημο. 

Έ δ ώ π ι ά είναι πού ξέσπασαν σέ γέλια καί φωνές συνε- d 

παρμένοι άπό τή σοφία τών δύο ανδρών οί θαυμαστές τους -

έμεϊς οί άλλοι τά *χαμε χαμένα καί δέν βγάζαμε μιλιά. 2 7 Κι 

τή σεβασθη, αφήνει εντελώς ασυγκίνητους αυτούς, πού παρουσιάζον
ται μέ την αξίωση νά γίνουν διδάσκαλοι του. "Οσοι άπό τους ακροα
τές ένοιωσαν τη σημασία τής σκηνής αυτής σ ι ω π ο ύ ν έ κ π ε 
π λ η γ μ έ ν ο ι (276d)». 
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ό Εύθύδημος εκπεπληγμένονς, tv' Έτι μάλλον θανμάζοιμεν 

αυτόν, ονκ άνίει το μειράκιον, άλλ' ήρώτα, και ώσπερ οι 

αγαθοί όρχησται, διπλά Έστρεφε τά ερωτήματα περί τον 

αντον, και Έφη- Πότερον γάρ οί μανθάνοντες μανθάνονσιν α 

έπίστανται ή α μή έπίστανται; 

Και ο Διοννσόδωρος πάλιν μικρόν προς με ψιθνρίσας, 

e Kai τούτ', Έφη, ώ Σώκρατες, Έτερον τοιούτον οίον το πρό-

τερον. 
ΤΩ Ζεν, Έφην έγώ, ή μήν και το πρότερόν γε καλόν ήμϊν 

εφάνη τα ερώτημα. 

Πάντ'', Έφη, ώ Σώκρατες, τοιαύτα ήμεϊς έρωτώμεν άφυ-

κτα. 

Τοιγάρτοι, ήν δ" έγώ, δοκεϊτέ μοι ενδοκιμεϊν παρά τοις 

μαθηταϊς. 

Έν δέ τούτω ό μεν Κλεινίας τω Ενθνδήμφ άπεκρίνατο 

δτι μανθάνοιεν οί μανθάνοντες â ονκ έπίσταιντο- ô δέ ήρετο 

277 αυτόν δια τών αυτών ώνπερ το πρότερόν Τί δέ; ή δ' δς, ούκ 

έπίστασαι σύ γράμματα;—Ναί, Έφη.— Ονκούν άπαντα;— 

'Ωμολόγει.—"Οταν ούν τις άποστοματιζη ότιονν, ον γράμ

ματα άποστοματίζει;—Ώμολόγει.— Ούκούν ών τι σύ έπί

στασαι, εφη, άποστοματίζει, εϊπερ πάντα έπίστασαι;—Καί 

τοντο ώμολόγει.— Τί ούν; ή δ' δς, άρα σύ {ου} μανθάνεις 

άττ αν άποστοματιζη τις, ό δε μή επισταμένος γράμματα 

μανθάνει;— Ονκ, αλΧ, ή δ' δς, μανθάνω.— Ονκούν α έπί-

28. Δηλ. στό αδύνατο τοΰ μανθάνειν. 
29. Ή εριστική τοΰ Εϋθύδημου καί τοϋ Διονυσόδωρου εκδηλώ

νεται συχνά μέ τή διατύπωση αντιφατικά διαζευκτικών ερωτημάτων 
(οί σοφοί ή οί αμαθείς; α έπίστανται ή â μή έπίστανται;). *Η απάντη
ση σ' αυτά έχει ουσιαστικά διαμορφωθεί έκ τών προτέρων, άφοϋ στον 
συνομιλητή δίνεται ή δυνατότητα νά διαλέξει μόνο μία άπό τις δύο 
απαντήσεις πού τοΰ προτείνονται. "Ετσι οί εριστικοί καταφέρνουν νά 
άποσποΰν άπό τόν αντίπαλο τους τίς φράσεις πού τους χρειάζονται γιά 
νά τόν παρασύρουν στό συμπέρασμα πού αυτοί θέλουν «σωστά», λοι
πόν, χαρακτηρίζουν τά ερωτήματα τους αφυκτα. Γιά τήν τεχνική της 
εριστικής συζήτησης βλ. καί Έπισημείωση Ι. 
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ό Εύθύδημος, πού κατάλαβε την κατάπληξη μας, γιά νά 

μας κάνει νά τόν θαυμάσουμε ακόμη περισσότερο, δέν τό 

άφηνε τό παιδί άλλα συνέχιζε νά τό ρωτά καί σάν τους κα

λούς χορευτές τοϋ έκανε ερωτήσεις πού στριφογυρνούσαν Suo 

φορές στό ϊδιο θέμα*28 τοϋ είπε: Τί άπό τά δύο μαθαίνουν 

εκείνοι πού μαθαίνουν, αυτά πού ξέρουν ή αυτά πού δέν ξέ

ρουν; 

Τότε ό Διονυσόδωρος μοϋ ξαναψιθύρισε σιγανά: Και 

τοΰτο, Σωκράτη, εϊναι σάν τό προηγούμενο. e 

—*Ω Δία, έκανα, μα και τό προηγούμενο ερώτημα μοΰ 

φάνηκε καλό. 

—"Ολες οί ερωτήσεις μας, Σωκράτη, είπε αυτός, εϊναι 

τέτοιες πού νά μήν μπορεί κανένας νά ξεφύγει.29 

— Γι* αυτό, φαίνεται, σας έχουν τέτοια εκτίμηση οί μα

θητές σας, τοϋ είπα. 

Στό σημείο αυτό ό Κλεινίας απάντησε στον Εύθύδημο 

δτι εκείνοι πού μαθαίνουν μαθαίνουν αυτά πού δέν ξέρουν 

κι ό Εύθύδημος τοϋ έκανε ερωτήσεις σάν τίς προηγούμενες: 

Μά τι, τοϋ είπε, εσύ δέν ξέρεις γράμματα; 277 

— Ξέρω, αποκρίθηκε. 

— Τά ξέρεις Ολα τά γράμματα; 

—"Ολα. 

—"Οταν κάποιος παραδίδει ένα μάθημα, αυτό πού παρα

δίδει δέν είναι γράμματα; 

— Είναι. 

—"Αρα παραδίδει κάτι άπό αυτά πού ξέρεις εσύ, μιά καί, 

καθώς λές, τά ξέρεις όλα τά γράμματα. 

Τό δέχτηκε κι αυτό. 

— Τότε λοιπόν, είπε, εσύ δέν μαθαίνεις όσα παραδίδει ε

κείνος, ενώ, απεναντίας, αυτός πού δέν ξέρει γράμματα τά 

μαθαίνει* έτσι; 

—"Οχι, απάντησε ό Κλεινίας, τά μαθαίνω. 

—"Άρα μαθαίνεις αυτά πού ξέρεις, άφοϋ Ολα τά γράμματα b 

σοΰ εϊναι γνωστά. 
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b στασαι, ή δ' δς, μανθάνεις, εϊπερ γε άπαντα τά γράμματα 

έπίστασαι.—Ώμολόγησεν.— Ουκ άρα ορθώς άπεκρίνω, Έφη. 

Καϊ ονπω σφόδρα τι ταύτα εϊρητο τω Ενδνθήμω, και ό 

Διονυσόδωρος ώσπερ σφαϊραν έκδεξάμενος τον λόγον πάλιν 

εστοχάζετο τού μειράκιον, καί εϊπεν 'Εξαπατά σε Εύθύδη

μος, ώ Κλεινία. είπε γάρ μοι, το μανθάνειν ονκ έπιστήμην 

εστί λαμβάνειν τούτον ού άν τις μανθάνη;—'Ωμολόγει ό Κλει

νίας.— Το δ' έπίστασθαι, ή δ' δς, άλλο τι ή Έχειν έπιστήμην 

C ήδη εστίν;— Σννέφη.— Το άρα μή Ιπίστασθαι μήπω Έχειν 

έπιστήμην εστίν;—Ώμολόγει αύτω.— Πύτερον ούν είσιν οι 

λαμβάνοντες δτιονν οι Έχοντες ήδη ή οι άν μή Έχωσιν;— OÎ 
άν μή.— Ονκούν ώμολόγηκας εϊναι τούτων και τους μή επι

σταμένους, τών μή εχόντων;— Κατεύνενσε.— Τών λαμβα

νόντων &ρ'εϊσϊν οί μανθάνοντες, άλλ'ον τών εχόντων;— 

Σννέφη.— Οι μή επισταμένοι άρα, εφη, μανθάνονσιν, ώ Κλει

νία, άλλ' ονχ οί επισταμένοι. 

d "Ετι δή έπι τό τρίτον καταβολών ώσπερ πάλαισμα ώρμα 

30. "Οπως στό 276b 4 (έπένενσε), ό Κλεινίας αρκείται νά κάνει 
ένα νεϋμα {κατένενσε, c 4), «καθώς πιά βλέπει τήν ήττα νά Ιρχεται», 
Hawtrey, Commentary, ad loc. 

31. 'Εξετάζοντας προσεκτικότερα τά δύο πρώτα σοφίσματα δια
πιστώνουμε δτι μέ αυτά αμφισβητείται ή δυνατότητα της μάθησης 
καί της γνώσης, τόσο άπό τήν πλευρά τοΰ γνωρίζοντος υποκειμένου 
(δέν μαθαίνουν οί σοφοί, 276b 5, δέν μαθαίνουν οί αμαθείς, 276c 6), 
6σο καί άπό τήν πλευρά τοΰ γνωστικού αντικειμένου, (δέν μαθαίνουμε 
αυτά πού δέν ξέρουμε, 277a 8, δέν μαθαίνουμε αυτά πού ξέρουμε, 
277C 5). Αύτη ή καθολική αμφισβήτηση της δυνατότητας της γνώ
σης, πού μάς θυμίζει τόν έριστικόν λόγο τοϋ Μένωνα {ούκ εστίν ζη-
τε'ιν άνθρώπψ ούτε δ οίδε οντε S μή οίδε, 80e 2-3), παραλύει κάθε 
διάθεση γιά μάθηση. Μπροστά σέ μιά τέτοια κατάσταση, χρέος τοϋ γνή
σιου παιδαγωγού είναι νά προσπαθήσει νά ενθαρρύνει τόν νέο, κι αυτό 
ακριβώς θά επιχειρήσει αμέσως ό Σωκράτης.— «*Αν τό κέντρο τοϋ 
διαλόγου», σημειώνει ό Δ. Καπετανάκης, τό «αποτελούσαν οί σοφι
στές, κι Οχι, καθώς ξέρομε, ό Κλεινίας, — κι άν κύριος σκοπός του 
ήταν μόνο τό ξεσκέπασμα της κενότητος καί της ανοησίας τών σοφι
στών, τότε ό διάλογος θά έπρεπε νά σταματήση στην αρχή του... 
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Τό παραδέχτηκε. 

— Συνεπώς, είπε, ή απάντηση σου δέν ήταν σωστή. 

Δέν εϊχε καλά καλά προλάβει νά τά πει αυτά ό Εύθύδη

μος, καί παίρνει τό λόγο, σάν νά 'ταν κανένα τότε*,, ό Διονυ-

σόδωρος, καί σημαδεύει πάλι τό παιδί λέγοντας του: Σέ 

εξαπατά ό Εύθύδημος, Κλεινία, καί νά πώς: τό νά μαθαί

νεις κάτι δέν ταυτίζεται μέ τό νά αποκτάς γνώση αύτοϋ πού 

μαθαίνεις ; 

Τό παραδέχτηκε. 

— Καί τό νά γνωρίζεις όμως κάτι, συνέχισε, δέν ταυτί

ζεται μέ τό νά έχεις ήδη γνώση αύτοϋ πού γνωρίζεις; 

Συμφώνησε. 

— Συνεπώς καί τό νά μή γνωρίζεις ταυτίζεται μέ τό νά C 

μήν έχεις ακόμη γνώση ; 

Ό Κλεινίας συμφώνησε μαζί του. 

— Γενικά, ποιοί εϊναι αυτοί πού παίρνουν κάτι: Οσοι τό 

έχουν ήδη ή Οσοι δέν τό έχουν; 

—Όσοι δέν τό έχουν. 

— Κι έχεις παραδεχτεί δτι σ' αυτούς πού δέν έχουν συγ

καταλέγονται καί Οσοι δέν έχουν γνώσεις, έτσι δέν εϊναι; 

"Εγνεψε καταφατικά.80 

—Επίσης, Οτι όσοι μαθαίνουν συγκαταλέγονται σ* αυτούς 

πού παίρνουν κι Οχι σ* αυτούς πού έχουν, δέν εϊναι έτσι; 

Συμφώνησε. 

— Συνεπώς, Κλεινία, είπε, δέν μαθαίνουν αυτοί πού ξέ

ρουν άλλα αυτοί πού δέν ξέρουν.81 

"Ετοιμος ήταν ό Εύθύδημος νά χιμήξει στό παιδί καί νά d 

Ό σκοπός Ομως τοΰ διαλόγου είναι πολύ βαθύτερος. Δείχνοντας μας 
τί δέν εΐναι φιλοσοφία, θέλει νά μας κάμη νά αισθανθούμε τί είναι φι
λοσοφία. Ξεσκεπάζοντας μας τή φτώχεια της άφιλόσοφης ζωής, θέλει 
νά μας αποκάλυψη τόν πλοϋτο της φιλοσοφικής ζωής... "Έργο τοϋ 
Σωκράτη εΐναι νά βοηθήσει τό βλέμμα τοΰ παιδιού στή σύλληψη τοϋ 
νοήματος τών πραγμάτων... Γι' αυτό πρέπει ό διάλογος νά συνεχι-
σθή», δ.π., σελ. 462. 
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ό Εύθύδημος τον νεανίσκον καί έγώ γνούς. βαπτιζόμενον το 

μειράκιον, βονλόμενος άναπαύσαι αυτό, μή ήμϊν άποδειλιά-

σειε, παραμνθούμενος εϊπον Ti2 Κλεινία, μή θαύμαζε ει σοι 

φαίνονται άήθεις οί λόγοι, ίσως γαρ ούκ αίσθάνη οίον ποιεϊ-

τον τώ ξένω περί σέ· ποιεϊτον δέ ταύτον δπερ οί έν τή τε

λετή τών Κορνβάντων, δταν τήν θρόνωσιν ποιώσιν περί τού

τον δν άν μέλλωσι τελεϊν. και γάρ έκεϊ χορεία τίς εστί καί 

e παιδιά, εϊ άρα καί τετέλεσται' καί ννν τούτω ουδέν άλλο ή 

χορεύετον περί σέ και οίον όρχεϊσθον παίζοντε, ώς μετά 

τούτο τελούντε. νύν ούν νόμισαν τά πρώτα τών ιερών άκονειν 

τών σοφιστικών, πρώτον γάρ, ώς φησι Πρόδικος, περί Ονο

μάτων όρθότητος μαθεϊν δεϊ' δ δή και ένδείκνυσθόν σοι τώ 

ξένω, δτι ούκ ήδησθα το μανθάνειν δτι οι άνθρωποι καλονσι 

μεν έπι τώ τοιώδε, δταν τις έξ αρχής μηδεμίαν Έχων έπι-

278 στήμην περί πράγματος τίνος Έπειτα ύστερον αυτού λαμ-

32. Ή συζήτηση παρομοιάζεται μέ τό αγώνισμα της πάλης, δπου 
γιά νά νικήσει ό παλαιστής έπρεπε νά βάλει κάτω τόν αντίπαλο του 
τρεϊς φορές. Βλ. Ε. Ν. Gardiner, Athletics οί the Ancient World, 
σελ. 183. Πρβ. καί Φαιδρό 256b 4-5. 'Τπενθυμίζουμε Οτι τό κύριο 
σύγγραμμα τοϋ Πρωταγόρα, ή 'Αλήθεια, είναι γνωστό καί ώς Κατα
βάλλοντες (ένν. λόγοι), δηλαδή επιχειρήματα πού «βάζουν κάτω» τόν 
αντίπαλο. 

33. Ή ΐδια καλοσυνάτη διάθεση τοϋ «έμπειρου δσο καί στορ
γικού παιδαγωγού», Friedländer, δ.π., σελ. 166, ή όποια σέ μιά ανά
λογη περίσταση, στον Ανσι, εκδηλώνεται γιά τόν νεαρό Μενέξενο {'Εγώ 
ούν βονλόμενος τόν τε Μενέξενον αναπαΰσαι..., 213d 6). 

34. Ή ενθρόνιση {θρόνωσις) γινόταν πριν άπό τήν καθαυτό μύη
ση: Γύρω άπό τόν νεοφώτιστο, πού ήταν καθισμένος στην ίερή κλίνη, 
οί Κορύβαντες, οί ίερεις τής φρυγικής θεάς Κυβέλης, χόρευαν καί 
έψελναν, γιά νά τόν οδηγήσουν σέ ψυχική κατάσταση κατάλληλη νά δε
χτεί τή μύηση. Τό χωρίο αναλύεται διεξοδικά άπό τόν Ι. M. Linforth, 
The Corybantic Rites in Plato, σελ. 121 κέ. Πρβ. "ίων 536 e* Κρί
των 54 d- Συμπόσιο 215 e* Νόμοι 790 d. 

35. Ό χαρακτηρισμός τής σοφιστικής επίδειξης ώς παώιας αντα
ποκρίνεται στή διαπίστωση δτι άπό τήν επίδειξη αύτη δέν προέκυψε 
κάποιο στοιχείο πού νά μας βοηθά νά κατανοήσουμε καλύτερα τό άντι-
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τό ρίξει γιά τρίτη φορά κάτω, Οπως στό πάλεμα.32 Βλέπον

τας τόν μικρό νά βουλιάζει θέλησα νά τοϋ δώσω καιρό νά 

πάρει μιά ανάσα,33 γιατί φοβόμουν μήπως χάσει ολότελα 

τό κουράγιο του' γιά νά τον ενθαρρύνω, λοιπόν, του είπα: 

Μήν εκπλήσσεσαι, Κλεινία, άν τή συζήτηση αυτή τή βρί

σκεις ασυνήθιστη. Δέν έχεις ϊσως καταλάβει τί επιχειρούν 

νά κάνουν μ' εσένα οί δύο ξένοι μας. Πάνε νά κάνουν κάτι 

ανάλογο μέ αυτό πού γίνεται στην τελετή τών Κορυβάντων, 

τή στιγμή πού ανεβάζουν στό θρόνο εκείνον πού πρόκειται 

νά τόν μυήσουν στά μυστήρια.34 Γιατί κι εκεί —όπως θά 

ξέρεις, άν τυχόν έχεις μυηθεί— χορεύουν κάποιο χορό καί 

παίζουν κάτι*35 έτσι, λοιπόν, τώρα κι αυτοί δέν κάνουν τί- e 

ποτέ άλλο παρά χορεύουν καί πηδούν ολόγυρα σου παίζον

τας, γιά νά προχωρήσουν ΰστερα στή μύηση. Νά θεωρήσεις, 

λοιπόν, πώς παίρνεις μιά πρώτη γεύση τών σοφιστικών μυ

στηρίων άφοϋ, καθώς λέει ό Πρόδικος,36 πριν άπ' Ολα πρέ

πει νά μάθει κανείς νά χρησιμοποιεί σωστά τίς λέξεις. Καί 

ακριβώς αυτό σοϋ δείχνουν οί δύο ξένοι μας, Οτι δηλαδή δέν 

ξέρεις πώς τή λέξη "μαθαίνω" τή χρησιμοποιούμε, βέβαια, 

καί γιά εκείνον πού αποκτά γνώση γιά κάτι τό όποιο αρχικά 278 

τοϋ ήταν εντελώς άγνωστο, άλλα δτι την ΐδια αύτη λέξη τή 

λέμε καί γιά εκείνον πού ήδη γνωρίζει κάτι καί μέ τή 

κείμενο στό όποιο περιστράφηκε, δηλαδή τή μάθηση καί τή γνώση* 
ούτε ϊπεισαν οί δύο σοφιστές δτι καταπιάστηκαν στά σοβαρά μέ τό 
θέμα αυτό. 'Απεναντίας, δπως σημειώνει ή R. Κ. Sprague, Plato's 
Use of Fallacy, σελ. 8, «χρησιμοποίησαν τίς λέξεις σάν πιόνια παι
χνιδιού, κι Οχι σάν ακριβείς δείκτες τών πραγμάτων». 

36. Συχνά ό Πλάτων αναφέρεται στον Πρόδικο, τόν κεΐο σοφι
στή πού καταγινόταν μέ τίς σημασιολογικές διαφορές τών συνωνύμων. 
Οί πλατωνικές αναφορές σ' αυτόν {Χαρμίδης 163 d' Πρωταγόρας 
341 a- Μένων 75 e- Κρατύλος 384 b* 'Απολογία 19 e' Λάχης 197 d" 
Σνμπόαιον 177 b' Φαιδρός 267 b" Θεαίτητος 151 b) έχουν συγκρατη
μένα ειρωνικό χαρακτήρα' Συνήθως ή ειρωνεία έγκειται στην επίκλη
ση της συνωνυμικής τέχνης τοϋ Προδίκου, γιά διακρίσεις πού μπορεί 
νά τις επισημάνει καί ό κοινός νους. 

4 
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βάνη τήν έπιστήμην, καλούσι δε ταύτον τούτο και έπειδάν 

Έχων ήδη τήν έπιστήμην ταύτη τή επιστήμη ταύτον τούτο 

πράγμα Επισκοπή ή πραττόμενον ή λεγόμενον —μάλλον μεν 

αντό συνιέναι καλούσιν ή μανθάνειν, εστί δ' δτε και μανθά

νειν— σε δέ τούτο, ώς ούτοι ενδείκνυνται, διαλέληθεν, ταύτον 

δνομα έπ' άνθρώποις έναντίως Έχονσιν κείμενον, τώ τε είδότι 

και έπί τω μή' παραπλ.ήσιον δέ τούτω και το έν τώ δεντέρω 

b έρωτΎ}ματι, εν ω ήρώτων σε πότερα μανθάνονσιν οί άνθρω

ποι â έπίστανται ή â μή. ταύτα δή τών μαθημάτων παιδιά 

έστιν —διό καί φημι έγώ σοι τούτονς προσπαίζειν— παιδιάν 

δέ λέγω δια ταύτα, δτι, ει και πολλά τις ή και πάντα τά 

τοιαύτα μάθοι, τά μεν πράγματα ουδέν άν μάλλον ειδείη πή 

Έχει, προσπαίζειν δέ οϊός τ' αν εϊη τοις άνθρώποις διά τήν 

τών ονομάτων διαφοράν νποσκελίζων καί άνατρέπων, ώσπερ 

οί τά σκολύθρια τών μελλόντων καθιζήσεσθαι ύποσπώντες 

c χαίρονσι και γελώσιν, έπειδάν ΐδωσιν νπτιον ανατετραμμέ-

νον. ταύτα μεν ονν σοι παρά τούτων νόμιζε παιδιάν γεγονέ-

ναΐ' το δέ μετά ταύτα δήλον δτι τούτω γέ σοι αντώ τά σπου

δαία ένδείξεσθον, καί έγώ ύφηγήσομαι αντοϊν iva μοι δ ύπέ-

σχοντο άποδώσιν. έφάτην γάρ έπώείξασθαι τήν προτρεπτι-

37. Π.χ. Πολιτεία 511b 1 καί c 3. 
38. Ό Σωκράτης προσπαθεί νά βοηθήσει τόν σαστισμένο Κλει

νία νά αντιληφθεί τό μηχανισμό τών σοφιστικών τεχνασμάτων καί τοΰ 
επισημαίνει μία άπό τίς κύριες πηγές τών παραλογισμών : την ο μ ω 
ν υ μ ί α (aequivocaüo). Στην αυστηρή λογική γλώσσα τοϋ 'Αριστο
τέλη ομώνυμα λέγεται ών δνομα μόνον χοινόν, ό δέ κατά τοννομα λό
γος τής ουσίας έτερος, οίον ζωον 6 τε άνθρωπος καί το γεγραμμένον, 
Κατηγ. la, 1 κέ. Γιά τό παραπάνω χωρίο τοϋ Ενθύδημου ό 'Αριστο
τέλης, Σοφ. έλ., 1, 165b 30-34, σημειώνει: είσί δέ παρά μέν τήν όμω-
νυμίαν οί τοιοίδε τών λόγων, οίον άτι μανθάνουσιν οί επισταμένοι, τά 
γάρ άποστοματ ito μένα μανθάνουσιν ο'ι γραμματικοί- το γάρ μανθά
νειν όμώνυμον, τό τε ξννιέναι γ^ρώμενον τή επιστήμη και το λαμβά
νειν έπιστήμην. Πρβ. καί 'Ηθικά Νικομάχεια 1143a 17-18: λέγομεν 
γάρ το μανθάνειν σννιέναι πολλ.άκις. Είναι χαρακτηριστικό δτι οί δύο 
σοφιστές άπαξιοΰν νά απαντήσουν στις παρατηρήσεις τοϋ Σωκράτη 
σχετικά μέ τίς δύο σημασίες του μανθάνειν. Σημειώνουμε Οτι ένας άπό 
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γνώση του αύτη εϊναι σέ θέση νά τό εντοπίζει αυτό τό κάτι 

στις πράξεις ή στά λόγια τών άλλων. Στην περίπτωση βέ

βαια αυτή χρησιμοποιούμε συνήθως τό ρήμα "καταλαβαίνω" 

κι Οχι τό "μαθαίνω", άλλα καμιά φορά χρησιμοποιούμε καί 

τό "μαθαίνω" 3 7 —εσένα όμως, κι αυτό πάνε νά σοϋ δείξουν 

οί ξένοι, σοϋ Ιχει ολότελα διαφύγει ότι ή £δια αυτή λέξη 

χρησιμοποιείται γιά εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις: άπό 

τή μιά γιά τόν άνθρωπο πού γνωρίζει κάτι, κι άπό τήν άλλη 

γι* αυτόν πού δέν γνωρίζει.38 Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί 

μέ τό δεύτερο ερώτημα, έκεϊ πού σέ ρώτησαν άν ο'ι άνθρω

ποι μαθαίνουν αυτά πού ξέρουν ή αυτά πού δέν ξέρουν, b 

Πρόκειται ασφαλώς γιά παιχνίδια στό περιθώριο τής γνώ

σης —νά γιατί λέω Οτι παίζουνε μ' εσένα— καί τά χαρακτη

ρίζω παιχνίδια, γιατί κι άν ακόμη μάθαινε κανείς πολλά τέ

τοια ή κι άν τά μάθαινε όλα, ουσιαστικά πάλι δέν θά ήξερε 

τίποτε περισσότερο γιά τήν αληθινή φύση τών πραγμάτων,39 

άλλα θά μπορούσε μόνο νά κάνει αστεία μέ τόν ενα καί μέ 

τόν άλλο, βάζοντας τους τρικλοποδιές μέ τίς διαφορετικές 

σημασίες τών λέξεων και αναποδογυρίζοντας τους, σάν αυ

τούς πού τραβούν κρυφά άπό πίσω τό σκαμνί σ' όσους πάνε 

νά καθίσουν, καί ξεκαρδίζονται ύστερα στά γέλια μόλις δουν 

τόν άλλο πεσμένον ανάσκελα. "Ολ* αυτά λοιπόν πρέπει νά τά c 

θεωρήσεις σάν ενα παιχνίδι τους μαζί σου. Δέν χωρεί ωστόσο 

αμφιβολία Οτι οί άνθρωποι αυτοί θά σου φανερώσουν έπειτα 

καί τά σπουδαία' οσο για μένα, θά τους βοηθήσω μέ τις 

υποδείξεις μου νά μοϋ δώσουν ο,τι μοΰ υποσχέθηκαν. Γιατί 

είπαν Οτι θά επιδείξουν τήν προτρεπτική τέχνη4 0 τους, μοϋ 

τους κύριους στόχους τοΰ Πλάτωνα στον Ενθνόημο —όπως καί τοϋ 
'Αριστοτέλη στό Περί τών σοφιστικών έλεγχων— εϊναι νά υποδείξει 
στον αναγνώστη τρόπους γιά τήν αντιμετώπιση τών εριστικών. 

39. 'Ακριβώς σ' αυτό εντοπίζεται μιά βασική αντίρρηση τοϋ Πλά
τωνα γιά τήν εριστική τέχνη: στό δτι δέν προάγει τη γνώση μας γιά 
τά πράγματα. 

40. 'Εδώ φαίνεται νά άπαντα γιά πρώτη φορά τό επίθετο ηρο-
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κήν σοφίαν νΰν δέ, μοι δοκεϊ, δεϊν ώηθήτην πρότερόν παϊσαι 

προς σέ. ταύτα μέν ούν, ώ Εύθνδημέ τε καί Διοννσόδωρε, 

d πεπαίσθω τε ύμϊν, καϊ ΐσως ίκανώς Έχει- το δε δή μετά 

ταντα έπιδείξατον προτρέποντε το μειράκιον Οπως χρή σο

φίας τε καί αρετής έπιμεληθήναι. πρότερόν δ" έγώ σφών έν-

δείξομαι οίον αντο νπολαμβάνω και οϊον αντον έπιθνμώ ά-

κούσαι. έάν ούν δόξω ύμϊν Ιδιωτικώς τε καί γελοίως αντο 

ποιεϊν, μή μον καταγελάτε' ύπο προθνμίας γάρ τον άκούσαι 

τής υμετέρας σοφίας τολμήσω άπαντοσχεδιάσαι εναντίον ν-

e μών. άνάσχεσθον ονν άγελαστι άκούοντες αυτοί τε και οί 

μαθητάί νμών σύ δέ μοι, ώ παϊ Άξιόχον, άπόκριναι. 
ΧΑρά γε πάντες άνθρωποι βονλόμεθα εύ πράττειν; ή τούτο 

μέν ερώτημα ων νννδή εφοβούμην Εν τών καταγελάστων ; 

άνόητον γαρ δήπον και το έρωταν τά τοιαύτα' τίς γαρ ού 

βούλεται ανθρώπων εύ πράττειν;— Ουδείς δστις ουκ, Έφη 

279 δ Κλεινίας.— Εΐεν, ήν δ' έγώ' το δή μετά τούτο, επειδή βον

λόμεθα εύ πράττειν, πώς άν εύ πράττοιμεν; άρ' άν ει ήμϊν 

πολλά κάγαθά εϊη; ή τούτο εκείνου Έτι ενηθέστερον; δήλον 

τρεπτικός μέ τήν τεχνική σημασία τής παραίνεσης γιά ενασχόληση μέ 
τή φιλοσοφία. Πρβ. καί 275d 1. "Έτσι, τά λόγια πού απευθύνει ό 
Σωκράτης στον Κλεινία, 278e 3 κέ., άλλα ύπό μία έννοια καί ολόκληρο 
τό πρώτο μέρος τοΰ Ενθνδημου θά μπορούσαν νά θεωρηθοΰν ό πρώ
τος γνωστός προτρεπτικός λόγος. Hawtrey, 5.π., σελ. 55 καί 75. 

41. Ή R. Κ. Sprague, Plato's Use of Fallacy, σελ. 10, παρα
τηρεί δτι ό Σωκράτης δέν επιχειρεί νά εκμεταλλευτεί τήν αμφισημία 
τοϋ ρήματος εν πράττειν ("ενεργώ σωστά" άλλα καί "ευδοκιμώ", "προ
κόβω", "ευτυχώ") καί μεταχειρίζεται ελεύθερα τίς σχεδόν συνώνυ
μες λέξεις εύτν/εϊν-ενδαιμονείν, σοφία-έπιστήμη-φρόνησις. Καί προ
σθέτει: «Προφανώς ελάχιστα ενδιαφέρουν οί δροι πού θά χρησιμοποιή
σουμε, εφόσον τό γενικό νόημα εϊναι σαφές' τό επιχείρημα δέν επηρεά
ζεται άπό τό άν τη σοφία θά τήν πούμε γνώση ή τήν ευδαιμονία ευτυ
χία. Δέν συμβαίνει δμως τό ΐδιο μέ τους σοφιστές. Καθώς προσπαθούν 
νά οδηγήσουν σέ αντιφάσεις καί καθώς επιχειρούν νά τό πετύχουν 
αυτό μέ τεχνάσματα, στά όποια ή αυτή έκφραση έχει διαφορετικά 
νοήματα, οί σοφιστές δέν μπορούν νά χρησιμοποιήσουν ελεύθερα τά 
συνώνυμα, Οπως ό Σωκράτης, γιατί φοβούνται μήπως διαταραχθεί 
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φαίνεται Ομως πώς έκριναν Οτι έπρεπε νά αρχίσουν άπό αυτά 

τά αστεία πού έκαναν μαζί σου. Λοιπόν, Εύθύδημε καί Διο-

νυσόδωρε, ας ποΰμε Οτι τό παιχνίδι αυτό έχει τελειώσει καί 

Οτι εϊναι αρκετό ως εδώ. Δεϊξτε μας τώρα έσεΐς πώς θά d 

πείσετε τά παιδί Οτι είναι ανάγκη νά φροντίσει γιά τή γνώση 

καί τήν αρετή. Προηγουμένως όμως θά σας εξηγήσω ό ίδιος 

πώς τό εννοώ αυτό καί σάν τί περιμένω νά ακούσω. Κι άν 

τυχόν σας φανώ άσχετος και γελοίος, μή μέ πάρετε στην 

κοροϊδία, άφοϋ ό λόγος γιά τόν όποιο θά αποτολμήσω νά 

αυτοσχεδιάσω μπροστά σας είναι ή επιθυμία μου νά ακούσω 

τή σοφία σας. Συγκρατηθητε, λοιπόν, κι άκοΰστε με χωρίς e 

νά βάλετε τά γέλια, έσεις καί οί μαθητές σας' κι εσύ, γιέ 

τοΰ Άξίοχου, απάντησε μου. 

—"Αραγε, δέν έπιθυμοΰμε Ολοι οί άνθρωποι νά είμαστε ευ

τυχισμένοι ; 4 1 *Η μήπως ή ερώτηση είναι ήδη μιά άπό ε

κείνες τίς γελοίες ερωτήσεις πού τώρα δά φοβόμουν Οτι θά 

κάνω; Γιατί εΐναι, θαρρώ, ανόητο, ακόμη καί νά ρωτά κα

νείς κάτι τέτοιο* αλήθεια, καί ποιος δέν θά 'θελε νά είναι 

ευτυχισμένος ; 

— Οΰτε ένας, είπε ό Κλεινίας. 279 

—'Ωραία, είπα* τό ερώτημα πού προκύπτει μετά, μιά 

καϊ Ολοι μας ποθοϋμε τήν ευτυχία, είναι πώς θά τήν κατα

κτήσουμε.42 "Αραγε μέ τό νά έχουμε πολλά αγαθά; *Η μή-

τό επιχείρημα τους. Αυτό δμως δέν ισχύει γιά τόν Σωκράτη: πρώτον, 
διότι πρόδηλα αναφέρεται στά ίδια πράγματα, ακόμη καί δταν τά 
εκφράζει μέ διαφορετικό τρόπο, καί δεύτερον, διότι ό στόχος του είναι 
διαφορετικός. Δέν προσπαθεί νά σπρώξει τόν άλλο σέ αντίφαση, άλλα 
τόν προτρέπει νά κάνει μιά επιλογή. Συγκρίνοντας τό λόγο τοϋ Σω
κράτη μέ τό λόγο τών σοφιστών κάνουμε μιά ενδιαφέρουσα διαπί
στωση γιά τή φύση της σωκρατικής ομιλίας: Ό λεκτικός τύπος κα
θαυτό εΐναι λιγότερο σημαντικός άπ' δσο ή δυνατότητα του νά υποδη
λώνει σωστά τά πράγματα πού θέλει νά εκφράσει ό ομιλών». 

42. Ή συνομιλία τοΰ Σωκράτη μέ τόν Κλεινία είναι αυθεντικό 
δείγμα γνήσιας προτρεπτικής συνομιλίας: Ό Σωκράτης προσπαθεί 
νά γεννήσει στην ψυχή τοΰ νέου τόν ενθουσιασμό για τή γνώση καί τή 



51 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

γάρ που και τούτο δτι όντως έχει.— Σννέφη.— Φέρε δή, 

αγαθά δέ ποια άρα τών όντων τνγχάνει ήμϊν Οντα; ή ού 

χαλεπον ουδέ σεμνού ανδρός πάνν τι ουδέ τούτο εοικεν εϊναι 

εύπορεϊν; πάς γαρ άν ήμϊν εϊποι δτι το πλοντεϊν αγαθόν ή 

γάρ;— Πάνν γ', εφη.— Ονκούν και το νγιαίνειν και το κα-

b λόν εϊναι καί ταλλα κατά το σώμα Ίκανώς παρεσκενάσθαι ;— 

Σννεδόκει.—'Αλλά μήν ευγένειαί γε και δυνάμεις καί τιμαί 

έν τή έαντού δήλα έστιν αγαθά δντα.—Ώμολόγει.— Τι ούν, 

εφην, Έτι ήμϊν λείπεται τών αγαθών; τί άρα εστίν το σώ

φρονα τε είναι και δίκαιον και άνδρεϊον; πότερον προς Διός, 

ώ Κλεινία, ήγη σύ, έάν ταύτα τιθώμεν ώς αγαθά, ορθώς 

ημάς θήσειν, ή εάν μή; ίσως γάρ αν τις ήμϊν άμφισβητήσειεν 

c σοι δέ πώς δοκεϊ;—'Αγαθά, Έφη ό Κλεινίας.— ΕΙεν, ήν δ' έγώ' 

τήν δέ σοφίαν πού χορού τάξομεν; έν τοις άγαθοΐς, ή πώς 

λέγεις;—Έν τοις άγαθοϊς.—Ένθνμον δή μή τι παραλείπιο-

φιλοσοφία. Ό διάλογος κυλάει εντελώς φυσικά καί αβίαστα, ένώ, αντί
θετα, δπως παρατηρεί ό Η. Gauss, Philosophischer Handkommentar 
zu den Dialogen Piatons, 2/1, σελ. 166, οί δύο σοφιστές έδωσαν 
τήν εντύπωση δτι εΐχαν ετοιμάσει τά "νούμερα" τους ώς τήν τελευταία 
λεπτομέρεια. 

43. "Οπως λ.χ. Ó Καλλικλής στον Γοργία ή ό Θρασύμαχος στην 
Πολιτεία. 

44. Ή καταγραφή τών αγαθών άπό τόν Σωκράτη κλιμακώνεται 
σέ τρεις αναβαθμούς. Στον πρώτο κατατάσσονται τά εξωτερικά αγαθά 
—ή έκτος χορηγία κατά τόν 'Αριστοτέλη— άλλα καί δ ηθικός οπλι
σμός της ψυχής. Στον δεύτερο ανήκουν τά Ϊδια συμβατικά αγαθά τοΰ 
προηγούμενου αναβαθμού άλλα μέ τήν προϋπόθεση τής σωστής χρή
σης τους. Στον τρίτο, τέλος, τοποθετείται αποκλειστικά ή σοφία, δη
λαδή ή γνώση, ή επιστήμη, άφοϋ άπό αυτήν καϊ μόνο εξαρτάται ή 
σωστή χρήση τών αγαθών. "Ετσι ή σοφία ταυτίζεται τελικά μέ τήν 
ευτυχία καί αποτελεί τό summum bonum αυτής τής σύντομης αξιο
λόγησης.— Τά αγαθά πού απαριθμεί δ Σωκράτης στην αρχή της πα
ραινετικής συνομιλίας του μέ τόν Κλεινία (πλοΰτος, υγεία, καλή σω
ματική διάπλαση) θυμίζουν τό σκολιόν ( = εΐδος άσματος πού ψαλλό-
ταν στά συμπόσια μέ τή συνοδεία λύρας), τό όποιο αναφέρει ό Σωκρά
της στον σοφιστή Γοργία, στό 451e 1-5 τού ομώνυμου διαλόγου: 
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πως αυτό εϊναι ακόμη πιό ανόητο άπό τό προηγούμενο, 

άφοϋ εϊναι ολοφάνερο Οτι έτσι έχουν τά πράγματα; 

Συμφώνησε. 

— Γιά πές μου, άπό τά πράγματα πού υπάρχουν, ποια 

εϊναι καλά γιά μας; ""Ή μήπως ούτε αυτό είναι δύσκολο, 

κι ούτε χρειάζεται, καθώς φαίνεται, νά 'ναι κανείς πάρα πολύ 

σπουδαίος γιά νά βρεϊ τή σωστή απάντηση ; Γιατί ό καθένας 

μπορεί νά μας πει ότι ό πλοΰτος εϊναι αγαθό* έτσι δέν εϊναι; 

— Βεβαιότατα, εϊπε. 

—Επίσης ή υγεία καί ή ομορφιά και τά άλλα σωματικά fa 

χαρίσματα, Ι; 

Συμφώνησε. 

—'Αλλά καί ή ευγενική καταγωγή καί οί διάφορες ικα

νότητες καί οί τιμές πού κερδίζεις στον τόπο σου, εϊναι φα

νερό πώς κι αυτά αποτελούν αγαθά. 

Tè παραδέχτηκε. 

— Λοιπόν, εϊπα, ποιο άλλο αγαθό μας μένει ακόμη; Τί 

θά 'λεγες γιά τόν φρόνιμο, γιά τόν δίκαιο, γιά τόν ανδρείο 

άνθρωπο; Πιστεύεις, αλήθεια, Κλεινία, πώς θά ταν σωστό 

νά τά θεωρήσουμε κι αυτά αγαθά, ή όχι; Δέν θά μποροϋσε 

ίσως κάποιος νά τό αμφισβητήσει αυτό;4 3 Ποια εϊναι ή 

γνώμη σου; 

— Νομίζω πώς εΐναι αγαθά, εϊπε ό Κλεινίας. 

—Ώραϊα, εϊπα έγώ. Καί τή σοφία σέ ποιο σημείο της c 

συντροφιάς θά τήν κατατάξουμε; Στά αγαθά; Τί λές;*4 

— Στά αγαθά. 

— Σκέψου μήν τυχόν μας διαφεύγει κανένα αγαθό πού 

θά άξιζε νά τό αναφέρουμε. 

οϊομαι γάρ σε άκηκοέναι έν τοίς σνμποσίοις άδόντων ανθρώπων τού
το τό σκολιόν, έν ώ καταριθμούνται αδοντες οτι ύγιαίνειν μέν 
άριστον έστιν, το Ôè δεύτερον καλόν γενέσθαι, τρίτον δέ, ώς φη-
αιν ό ποιητής τοϋ σκόλιου, το πλου τ ε Ι ν άδόλως. Ό Ε. R. Dodds, 
Plato, Gorgias, σελ. 200, θεωρεί πιθανό δτι τό σκολιόν αυτό αντα
νακλά παλαιότερες, αριστοκρατικές, ηθικές αντιλήψεις. 
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μεν τών αγαθών, δτι και άξιον λόγον.—'Αλλά μοι δοκοϋμεν, 

Έφη, ουδέν, â Κλεινίας.— Και έγώ άναμνησθεις εϊπον δτι ΝαΙ 

μά Δία κινδννεύομέν γε τό μέγιστον τών αγαθών παραλι-

πεϊν.— Τί τούτο; ή δ' δς.— Τήν εντνχίαν, ώ Κλεινία- δ πάν

τες φασ'ι, και οί πάνν φαύλοι, μέγιστον τών αγαθών είναι.— 

'Αληθή λέγεις, Έφη.— Καί έγώ αύ πάλιν μετανοήσας εϊπον 

d δτι 'Ολίγου καταγέλαστοι έγενόμεθα ύπο τών ξένων έγώ τε 

καί σύ, ώ παϊ Άξιόχον.— Τί δή, εφη, τούτο;—-"Οτι εντν

χίαν έν τοις Έμπροσθεν θέμενοι νυνδή αύθις περί τοϋ αύτοϋ 

έλέγομεν.— Τί ούν δή τούτο;—Καταγέλαστον δήπου, δ πά

λαι πρόκειται, τοϋτο πάλιν προτιθέναι καϊ δις ταύτα λέγειν.— 

Πώς, εφη, τοϋτο λέγεις;—Ή σοφία δήπον, ήν ο* έγώ, εντν-

χία εστίν τοντο δέ καν παις γνοίη.— Καί δς έθαύμασεν ού

τως Έτι νέος τε και ενήθης εστί.— Κάγώ γνονς αυτόν θαν-

e μάζοντα, ΤΑρα ούκ οϊσθα, Έφην, ώ Κλεινία, δτι περί αύλη-

μάτων ενπραγίαν οί αύλητάί εύτνχέστατοί είσιν;— Σννέφη.— 

Ονκούν, ήν Ô* έγώ, καϊ περί γραμμάτων γραφής τε και ανα

γνώσεως οι γραμματισταί;— Πάνν γε.— Τί δέ; προς τους 

τής θαλάττης κινδύνονς μών οϊει εντνχεστέρονς τινάς είναι 

τών σοφών κυβερνητών, ώς έπί πάν εϊπεϊν;— Ού δήτα.— Τί 

45. Στό βαθμό πού δέν εξαρτάται άπό τήν ανθρώπινη προσπά
θεια, ή ευτυχία είναι ηθικά αδιάφορη* έτσι θά χαθεί σχεδόν αμέσως 
άπό τόν ορίζοντα τής προτρεπτικής συνομιλίας μέ τόν νεαρό Κλεινία. 
Ή ξαφνική ανακάλυψη άπό τόν Σωκράτη δτι ή ευτυχία ταυτίζεται 
μέ τή σοφία είναι τέχνασμα, μέ τό όποιο επιδιώκεται νά δοθεί ακό
μη περισσότερη προσοχή στή σοφία πού έν συνεχεία θά χαρακτηρι
στεί ώς τό μόνο αυθεντικό αγαθό. 

46. *0 Κλεινίας ξαφνιάζεται μόλις ακούει δτι ή ευτυχία ταυτί
ζεται μέ τή σοφία [καί δς έθαύμασεν, 279d 7), καί ό Σωκράτης απο
δίδει την αντίδραση τοϋ νεαρού στην απειρία καί τήν εύήθειά του 
{οϋτως ετι νέος τε καί εύήθης εστί, 279d 7-8). Οί χαρακτηρισμοί 
αυτοί μας υπενθυμίζουν τήν ιδιότυπη σωκρατική ντετερμινιστική σύν
δεση της γνώσης μέ τήν αρετή και της αρετής μέ τήν ευδαιμονία: 
Ό σοφός γνωρίζει τό αγαθό καί τό πράττει, καί μέ τήν πράξη του 
αυτή γίνεται ευτυχισμένος. 
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—"Εχω τήν εντύπωση, είπε ό Κλεινίας, πώς δέν παρα

λείψαμε κανένα. 

Έ γ ώ ξανασκέφτηκα καί, μά τόν Δία, εϊπα, παραλίγο νά 

μας διαφύγει τό πιό τρανό αγαθό. 

— Ποιο εννοείς, ρώτησε αυτός. 

— Τήν ευτυχία, Κλεινία* αυτήν πού όλοι, κι οί πιό τιπο-

τένιοι, τήν έχουν γιά τό τρανότερο αγαθό. 

— Σωστά λές, εϊπε. 

Κι έγώ άλλαξα πάλι γνώμη4 5 καί εϊπα: Λίγο ακόμη καί d 

θά μας περιγελούσαν οί ξένοι, έμενα κι εσένα, παιδί τοϋ 

Άξίοχου. 

— Πως αυτό; εϊπε. 

— Γιατί τήν ευτυχία, ενώ τήν είχαμε πρωτύτερα λογα

ριάσει στά αγαθά, τώρα ξανακάνουμε λόγο γι' αυτήν. 

—"Ε. καί λοιπόν ; 

— Μά ασφαλώς εϊναι γιά γέλια νά φέρνεις σάν καινού

ριο κάτι πού εϊναι ήδη στά υπόψη, λέγοντας έτσι δυό φορές 

τό Εδιο πράγμα. 

— Πώς, εϊπε, τό εννοείς αυτό; 

—*Η γνώση, εϊπα έγώ, εϊναι, βέβαια, ευτυχία" αυτό τό 

καταλαβαίνει κι ένα μικρό παιδί. 

Εκείνος παραξενεύτηκε* τόσο άπειρος καί τόσο καλόβου

λος εϊναι ακόμη.46 Κι έγώ πού κατάλαβα τό σάστισμά του: 

δέν ξέρεις, Κλεινία, τοϋ εϊπα, 6τι στην εκτέλεση λ.χ. μιας e 

μουσικής γιά αυλό άπ' Ολους πιό καλά τά καταφέρνουν οί 

ϊδιοι οί αυλητές; 

Τό παραδέχτηκε. 

—'Αλλά καί στό γράψιμο καί στό διάβασμα, συνέχισα, 

δέν συμβαίνει τό ϊδιο μέ τους δασκάλους; 

— Βέβαια. 

— Μήπως Ομως έχεις τήν εντύπωση Οτι υπάρχει κανείς 

πού στους κινδύνους της θάλασσας θά τά κατάφερνε, γενικά, 

καλύτερα άπό έναν έμπειρο καπετάνιο; 

—"Οχι βέβαια. 
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δέ; στρατευόμενος μετά ποτέρον αν ήδιον τοϋ κινδύνου τε 

καί τής τύχης μετέχοις, μετά σοφού στρατηγού ή μετά αμα

θούς;— Μετά σοφού.— Ti δέ; ασθενών μετά ποτέρον άν ή-

δέως κινδννεύοις, μετά σοφού ιατρού ή μετά άμαθους;— Με

τά σοφού.—ΎΑρ* ούν, ήν δ' έγώ, δτι εύτυχέστερον άν οϊει 

πράττειν μετά σοφοϋ πράττων ή μετά αμαθούς ;— Σννεχώ-

ρει.—Ή σοφία άρα πανταχού εντνχεϊν ποιεϊ τους άνθρώ-

πονς. ον γάρ δήπον άμαρτάνοι γ' άν ποτέ τι σοφία, άλΧ α

νάγκη ορθώς πράττειν καί τνγχάνειν ή γάρ αν ονκέτι σο

φία ειη. 

Σννωμολογησάμεθα τελεντώντες ούκ οίδ' δπως έν κεφα

λαία) ούτω τούτο Έχειν, σοφίας παρούσης, ώ άν παρή, μηδέν 

προσδεϊσθαι εύτνχίας· επειδή δέ τοϋτο σννωμολογησάμεθα, 

πάλιν έπννθανόμην αύτοϋ τά πρότερόν ώμολογημένα πώς 

αν ήμϊν Έχοι. Ώμολογήσαμεν γάρ, Έφην, ει ήμϊν αγαθά πολ

λά παρείη, ενδαιμονεϊν αν καί εύ πράττειν.— Σννέφη.—*Αρ' 

ούν εύδαιμονοϊμεν άν Ôtà τά παρόντα αγαθά, ει μηδέν ημάς 

ώφελοϊ ή ει ώφελοϊ;— ΕΊ ώφελοϊ, Έφη.—ΎΑρ' ούν άν τι ώφε-

λοϊ, ει εϊη μόνον ήμϊν, χρώμεθα δ' αύτοϊς μή; οίον σιτία ει 

ήμϊν ειη πολλά, έσθ'ιοιμεν δέ μή, ή ποτόν, πίνοιμεν δέ μή, 

Έσθ' δτι ώφελοίμεθ' αν;— Ού δήτα, εφη.— Τί δέ; οί δημιονρ-

47. "Οπως προκύπτει άπό τό κείμενο, στην έννοια της σοφίας 
συγκεφαλαιώνεται κάθε εξειδικευμένη γνώση είτε άπό τό χώρο της 
τέχνης εϊτε άπό τό χώρο τής επιστήμης- έτσι ά Σωκράτης οδηγείται 
επαγωγικά στή διαπίστωση δτι ή σοφία πανταχού εύτυχείν ποιεί 
τους ανθρώπους, 280a 6. 
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— Κι άν, πάλι, βρεθείς σέ εκστρατεία, με ποιόν θά προ

τιμούσες νά μοιραστείς τους κινδύνους καί τίς τύχες τοϋ πο

λέμου: μέ έναν έμπειρο στρατηγό ή μ' έναν άσχετο: 280 

— Μ' έναν έμπειρο. 

—Επίσης, άν σέ βρει μια αρρώστια, μέ τί λογής για

τρό θά 'θελες νά τήν αντιμετωπίσεις: μ' έναν καλό γιατρό ή 

μ' Ιναν άσχετο ; 

— Μ* έναν καλό. 

— Κι αυτό, εϊπα έγώ, επειδή νομίζεις Οτι οί πιθανότη

τες επιτυχίας θά ήταν μεγαλύτερες,- άν εϊχες νά κάνεις μέ 

κάποιον πού ξέρει τη δουλειά του παρά μ* έναν άσχετο' ή 

·%; 
Συμφώνησε. 

— Νά, λοιπόν, πού ή γνώση εξασφαλίζει στους ανθρώ

πους τήν επιτυχία, παντού καί πάντοτε. Γιατί δέν εϊναι δυ

νατό νά λαθεύει ποτέ ή γνώση, άλλα κατανάγκην ενεργεί σω

στά καί πετυχαίνει* διαφορετικά δέν θά ήταν πιά γνώση.47 

Τελικά συμφωνήσαμε, δέν ξέρω πώς, Οτι σέ γενικές γραμ- b 

μές ή γνώση εξασφαλίζει, σε όποιον τήν κατέχει, τήν επιτυ

χία" κι άφοϋ μείναμε σύμφωνοι σ* αυτό, άρχισα νά τόν ρω

τώ πάλι πώς θά μας φαίνονταν άραγε τώρα Οσα είχαμε πα

ραδεχτεί πρωτύτερα. Παραδεχτήκαμε, τοΰ εϊπα, ότι τά ά

φθονα αγαθά, άν τά είχαμε στή διάθεση μας, θά μας έφερναν 

τήν ευτυχία καί τήν επιτυχία. 

Συμφώνησε. 

— Τά αγαθά αυτά, ρώτησα, θά μας έκαναν ευτυχισμέ

νους άν θά μας ωφελούσαν ή κι άν δέν θά μας ωφελούσαν 

σέ τίποτα; 

—*Αν θά μας ωφελούσαν, είπε. 

—"Αραγε, θά μας ωφελούσαν σέ κάτι, άν απλώς τά ει- C 

χαμέ χωρίς καί νά τά χρησιμοποιούμε; "Αν, ας ποϋμε, 

είχαμε πολλά τρόφιμα άλλα δέν τά τρώγαμε, ή ποτό πού 

δέν τό πίναμε, θά εϊχαμε κανένα Οφελος άπ' αυτά; 

—"Οχι βέβαια, εϊπε. 
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γοί πάντες, ει αύτοϊς ειη πάντα τά επιτήδεια παρεσκενα-

σμένα έκάστφ εις τό εαυτού Έργον, χρώντο δέ αύτοϊς μή, 

άρ' άν ούτοι εύ πράττοιεν διά τήν κτήσιν, δτι κεκτημένοι 

εϊεν πάντα â δει κεκτήσθαι τον δημιονργόν; οίον τέκτων, ει 

παρεσκενασμένος ειη τά τε όργανα άπαντα καί ξύλα ικανά, 

d τεκταίνοιτο δέ μή, Έσθ' δτι ώφελοϊτ άν άπα τής κτήσεως;— 

Ουδαμώς, Έφη.— Τί δέ, εϊ τις κεκτημένος ειη πλοντόν τε καί 

â νννδή έλέγομεν πάντα τά αγαθά, χρώτο δέ αύτοϊς μή, άρ' άν 

εύδαιμονοϊ διά τήν τούτων κτήσιν τών αγαθών;— Ου δήτα, 

ώ Σώκρατες.— Δει άρα, εφην, ώς Έοικεν, μή μόνον κεκτή

σθαι τά τοιαύτα αγαθά τον μέλλοντα εύδαίμονα εσεσθαι, άλ

λα καί χρήσθαι αύτοϊς- ή ουδέν όφελος τής κτήσεως γίγνε-

e ται.—'Αληθή λέγεις.—*Αρ* ούν, ώ Κλεινία, ήδη τοϋτο ίκα-

νόν προς το εύδαίμονα ποιησαι τίνα, τό τε κεκτήσθαι τάγα-

θά καί το χρήσθαι αντοϊς;—"Εμοιγε δοκεϊ.— Πότερον, ήν 

δ' έγώ, έάν ορθώς χρήταί τις ή καί έάν μή ;—'Εάν ορθώς.— 

Καλώς γε, ήν δ' εγώ, λέγεις, πλέον γάρ πον οϊμαι θάτερόν 

έστιν, έάν τις χρήται ότφούν μή ορθώς πράγματι ή έάν έψ 

281 το μέν γαρ κακόν, το δέ οντε κακόν ούτε αγαθόν, ή ονχ οντω 

φαμέν;—Σννεχώρει.— Τί ούν; έν τή εργασία τε καί χρήσει 

τή περί τά ξύλα μών άλλο τί έστιν τό άπεργαζόμενον ορθώς 

47α. Ό R. S.W. Hawtrey, Commentary on Plato's Euthy-

demus, ad loa, παρατηρεί Οτι σ'αυτό τό πρώτο μέρος τής σωκρα

τικής παραίνεσης —μέ εξαίρεση τό 282c, βλ. παρακάτω σημείωση 

5 1 — ή συνεισφορά τού νεαρού Κλεινία περιορίζεται στην έκφραση 

της συναίνεσης του. 
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— Ε π ί σ η ς , άν οί όποιοιδήποτε τεχνίτες ε ϊχαν στή διά

θεση τους δλα τά εργαλεία πού τους χρειάζονται γ ι ά τή δου

λειά τους χωρίς ωστόσο νά τ ά χρησιμοποιούν, φαντάζεσαι 

π ώ ς θά έκαναν πετυχημένα τή δουλειά τους καί θά ένιωθαν 

ικανοποίηση μόνο καί μόνο επειδή θά εϊχαν όλα Οσα εϊναι 

απαραίτητα σ* έναν τ ε χ ν ί τ η ; "Ενας ξυλουργός, λ.χ., πού θά 

εϊχε συγκεντρώσει όλα τ α εργαλεία καί άφθονη ξυλεία άλλα 

δέν θά έφτιαχνε τ ίποτα, θά εϊχε καμιά ωφέλεια άπό τά άπο-

χ τ ή μ α τ ά του α υ τ ά ; d 

— Καμία, ε ϊπε. 

— ' Ε π ί σ η ς , κάποιος πού θά 'χε πλούτη κι όλα τ ά καλά 

πού λέγαμε τ ώ ρ α δα άλλα πού θά τ 1 άφηνε ανεκμετάλλευτα, 

θά ήταν άραγε ευτυχισμένος μόνο και μόνο επειδή θά εϊχε 

στην κατοχή του αυτά τά α γ α θ ά ; 

— ' Α σ φ α λ ώ ς Οχι, Σ ω κ ρ ά τ η . 

— Συνεπώς, ε ϊπα, Οποιος εϊναι νά ευτυχήσει δέν αρκεί μό

νο, καθώς φαίνεται, νά Ιχει αυτά τά αγαθά άλλα πρέπει καί 

νά τ ά χρησιμοποιεί* διαφορετικά, μέ τό νά τά έχει μόνο, δέν 

ωφελείται σέ τ ίποτα. 

— Έ τ σ ι εϊναι. 4 7« 

—"Αραγε, Κλεινία, γ ι ά νά ευτυχήσει κανείς, τοΰ φτάνει e 

νά έχει μόνο τά αγαθά καί νά τά χρησιμοποιεί ; 

— Νομίζω vai. 

— Πότε όμως, ε ϊ π α : άν τ ά χρησιμοποιεί σωστά ή κι Ο

ταν δέν τους κάνει καλή χρήση ; 

—*Αν τά χρησιμοποιεί σωστά. 

— Καλά λές, ε ϊπα. Γιατί νομίζω π ώ ς τό νά μή χρησιμο

ποιείς σωστά κάποιο π ρ ά γ μ α πειράζει περισσότερο άπό τό 

νά τό έχεις παρατημένο: τό ενα εϊναι κακό, ενώ τό άλλο 

δέν εϊναι ούτε καλό ούτε κακό. Σ ' αυτό είμαστε σύμφω- 281 

voi; 

Τ ό δέχτηκε. 

— Γιά πες μου: στην κατεργασία καί τ ή χρησιμοποίηση 

τοϋ ξύλου εϊναι τ ίποτε άλλο αυτό πού σέ οδηγεί νά τό χρη-
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χρήσθαι ή επιστήμη ή τεκτονική;—Ον δήτα, Έφη.—'Αλλά 

μήν που καί έν τή περί τά σκεύη εργασία το ορθώς επιστήμη 

έστιν ή άπεργαζομένη.— Σννέφη.—ΨΑρ* ούν, ήν δ' έγώ, καί 

περί τήν χρείαν ών έλέγομεν το πρώτον τών αγαθών, πλον-

τον τε και νγιείας και κάλλους, το ορθώς πάσι τοις τοιούτοις 

b χρήσθαι επιστήμη ήν ηγουμένη και κατορθοϋσα τήν πραξιν, 

ή άλλο τι;—'Επιστήμη, ή δ' δς.— Ού μόνον άρα εύτνχίαν 

άλλα και ενπραγίαν, ώς Έοικεν, ή επιστήμη παρέχει τοις άν~ 

θρώποις Έν πάση κτήσει τε και πράξει.—Ώμολόγει.—*AQ' 

ούν ώ προς Διός, ήν δ' έγώ, δφελός τι τών άλλων κτημάτων 

άνεν φρονήσεως καί σοφίας; αρά γε αν δναιτο άνθρωπος πολ

λά κεκτημένος καϊ πολλά πράττων νουν μή Έχων, ή μάλλον 

c ολίγα νουν Έχων; ώδε δέ σκόπει· ούκ έλάττω πράττων έλάττω 

άν έξαμαρτάνοι, έλάττω δέ άμαρτάνων ήττον άν κακώς πράτ-

τοι, ήττον δέ κακώς πράττων άθλιος ήττον άν ειη;—Πάνν 

γ', εφη.— Πότερον ούν άν μάλλον έλάττω τις πράττοι πέ

νης ών ή πλούσιος;— Πένης, Έφη.— Πότερον δέ ασθενής ή 

Ισχυρός;—'Ασθενής.— Πότερον δέ Έντιμος ή άτιμος;—"Ατι

μος,— Πότερον δέ ανδρείος ών καί σώφρων έλάττω άν πράτ-

48. Στό πρώτο μέρος της σωκρατικής παραίνεσης προσδιορίζον
ται συστηματικότερα οί βροι τής ευτυχίας: (1) Τήν ευτυχία τή φέρ
νουν τά αγαθά (280b 5 κέ.), εφόσον Ομως (2) χρησιμοποιούνται (280c 
1), καί μάλιστα, εφόσον (3) χρησιμοποιούνται σωστά (280e 3 κέ.)' 
ωστόσο (4) τή σωστή χρήση τών αγαθών μόνο ή γνώση μπορεί νά 
τήν εξασφαλίσει (281b 2 κέ.). Μέ αυτή την άμεση καί αποκλειστική 
εξάρτηση της άπό τή γνώση, ή ευτυχία αποσυνδέεται άπό τήν τυχαιό-
τητα καί εδραιώνεται σέ κάτι πού διατελεί ύπό τόν απόλυτο έλεγχο 
τοϋ άνθρωπου: γίνεται παράγωγο τής σοφίας. Παράλληλα εκπληρώ
νεται ό παιδευτικός σκοπός τής σωκρατικής προτροπής: βήμα τό βήμα 
ό νέος οδηγείται στό στόχο, δηλαδή νά ποθήσει τήν πολύτιμη γνώση 
πού φέρνει τήν ευδαιμονία καί νά προσπαθήσει νά τήν κατακτήσει. 
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σιμοποιεις σωστά ή μήπως ή γνώση της κατεργασίας τοϋ 
ξύλου ; 

—"Οχι βέβαια, εϊπε. 

—'Αλλά καί στά πράγματα τοΰ νοικοκυριού, δέν εϊναι ή 

γνώση πού επιτρέπει τή σωστή χρησιμοποίηση τους; 

Τό δέχτηκε. 

— Μήπως λοιπόν, εϊπα, καί γιά τή χρήση τών αγαθών 

πού λέγαμε στην αρχή, τοΰ πλούτου, της υγείας, της ομορ

φιάς, εϊναι ή γνώση εκείνη πού μας οδηγεί πώς νά τά χρη

σιμοποιούμε σωστά καί χάρη στή γνώση δέν τό κατορθώ- b 

νουμε αυτό στην πράξη; ή μήπως Οχι; 

— Ναι, ή γνώση, απάντησε αυτός.48 

— Καθώς φαίνεται, λοιπόν, ή γνώση δέν φέρνει στους 

ανθρώπους τήν ευτυχία μόνο, άλλα καί τήν επιτυχία σέ Ο,τι 

έχουν καί σέ ο,τι κάνουν. 

Συμφώνησε. 

— Τότε Ομως, γιά τ* Ονομα τοΰ Δία, ώφελοΰν σέ τίποτε 

Ολα τά άλλα, δταν λείπει ή φρόνηση καί ή γνώση; Ποιο τό 

όφελος νά έχει κανείς πολλά καί νά ασχολείται μέ πολλά, 

άμα είναι άμυαλος; Δέν θά ταν προτιμότερο νά έχει λίγα 

άλλα νά εϊναι μυαλωμένος; Πρόσεξε και τούτο: Κάνοντας 

κανείς λιγότερα πράγματα, δέν θά εϊναι καί τά λάθη του 

λιγότερα; Καί κάνοντας λιγότερα λάθη, δέν θά εϊναι λιγό- c 

τερο δυστυχισμένος καί, κατά συνέπεια, λιγότερο άξιολύπη-

τος; 

— Βέβαια, εϊπε. 

— Συνήθως πότε ασχολείται κανείς μέ λιγότερα πράγ

ματα: όταν εϊναι φτωχός ή όταν εϊναι πλούσιος; 

—"Οταν εϊναι φτωχός, εϊπε. 

—Επίσης, όταν εϊναι αδύνατος ή όταν εϊναι δυνατός: 

—'Αδύνατος. 

—"Οταν τόν έχουν σέ υπόληψη ή Οταν δέν τόν εκτιμούν: 

—"Οταν δέν τόν εκτιμούν. 

—"Οταν είναι θαρραλέος καί συνετός θά καταπιαστεί μέ 
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τοι ή δειλός;—Δεώός.— Ονκούν και αργός μάλλον ή Έργά-

d τ η ς ; — Σννεχώρει.— Καί βραδύς μάλλον ή ταχύς, καί αμβλύ 

ορών καί άκούων μάλλον ή όξύ;—Πάντα τά τοιαύτα σννε-

χωροϋμεν άλλήλοις.—Έν κεφαλαία) δ', Έφην, ώ Κλεινία, κιν

δυνεύει σύμπαντα â το πρώτον Έφαμεν αγαθά είναι, ού περί 

τούτου ο λόγος αντοϊς εΐναι, δπως αυτά γε καθ' αυτά πέφν-

κεν αγαθά [είναι], αλλ' ώς Έοικεν ώδ' Έχει- έάν μέν αυτών 

η / η τ α ι άμαθία, μείζω κακά εϊναι τών εναντίων, δσφ δννα-

τώτερα νπηρετεϊν τω ήγονμένω κακώ δντι, έάν δέ φρόνησίς 

e τε και σοφία, μείζω αγαθά, αντά δέ καθ' αντά ουδέτερα 

αυτών ούδενός άξια είναι.— Φαίνεται, εφη, ώς Έοικεν, όν

τως, ώς σύ λέγεις.— Τί ούν ήμϊν συμβαίνει έκ τών είρημέ-

νων; άλλο τι ή τών μέν άλλων ουδέν Ον οντε αγαθόν ούτε 

κακόν, τούτοιν δέ δνοϊν δντονν ή μέν σοφία αγαθόν, ή δέ 

άμαθία κακόν ;—Ώμολόγει. 

282 "Ετι τοίννν, Έφην, το λοιπόν έπισκεψώμεθα. επειδή εν-

δαίμονες μέν είναι προθνμούμεθα πάντες, έφάνημεν δέ τοιού

τοι γιγνόμενοι έκ τον χρήσθαι τε τοις πράγμασιν καί ορθώς 

χρήσθαι, τήν δε ορθότητα καϊ εντνχίαν επιστήμη {ήν} ή πα

ρέχουσα, δεϊ δή, ώς Έοικεν, έκ παντός τρόπου άπαντα άνδρα 

τούτο παρασκενάζεσθαι, δπως ώς σοφώτατος Έσται' ή ου;— 

49. Παρατηρούμε δτι τόν όδηγητιχό ρόλο της γνώσης {σοφία} ό 
Σωκράτης δέν τόν περιορίζει στή χρήση τών εξωτερικών αγαθών (πλοΰ
τος, υγεία, ομορφιά), άλλα τόν απλώνει σέ ολόκληρη τήν αξιολογική 
κλίμακα τοΰ 279 a κέ. {σύμπαντα â το πρώτον Έφαμεν αγαθά είναι), 
ώστε τελικά νά εξαρτά άπό τή σωστή χρήση ακόμη καί τόν ηθικό 
οπλισμό τής ψυχής, λ.χ. την ανδρεία- Τό πρίσμα μέ τό όποιο πρέπει 
νά εννοήσουμε αύτη τήν έκ πρώτης δψεως ασαφή εξάρτηση δίνεται. 
ίσως, στον Μένωνα 88b 1-6: Σκοπεί δή, τούτων άττα σοι δοκεί μή 
επιστήμη είναι άλλ' άλλο επιστήμης, εί ουχί τοτέ μέν βλάπτει, τοτέ 
δέ ωφελεί; οίον ανδρεία, εί μή εστί φρόνησις ή ανδρεία άλλ' οίον θάρ
ρος τι' ούχ δταν μέν άνευ νου θαρρή άνθρωπος, βλ,άπτεται, δταν δέ 
συν νώ, ωφελείται; Στόχος τοΰ Σωκράτη είναι νά δείξει στον Κλεινία 
πώς τίποτε δέν είναι αγαθό χωρίς τή σοφία, καί νά τόν κάνει ϊτσι νά 
αγαπήσει τή σοφία καί νά ποθήσει νά γίνει σοφός. 

ΕΤΘΪΔΗΜΟΣ 65 

λιγότερα π ρ ά γ μ α τ α ή Οταν εϊναι δειλός; 

— Δειλός. 

— Ε π ί σ η ς , Οταν εϊναι οκνηρός κι Οχι όταν εϊναι εργατι

κός* έτσι δέν εϊναι; 

Συμφώνησε. 

— Καί Οταν εϊναι αργός κι Οχι όταν εϊναι γρήγορος, καί 

Οταν βλέπει καί ακούει άσχημα κι Οχι όταν βλέπει καί α

κούει καλά" σωστά; 

Συμφωνήσαμε σέ Ολα αυτά. d 

— Μέ δυο λόγια λοιπόν, Κλεινία, ε ϊπα, όλα αυτά πού 

ε ίπαμε στην αρχή Οτι εϊναι αγαθά πιθανόν νά μήν έχουν 

τήν έννοια π ώ ς μέ κάποιον τρόπο τά π ρ ά γ μ α τ α αυτά εϊναι 

καθαυτά άπό τή φύση τους αγαθά άλλα νά πρόκειται, καθώς 

φαίνεται, γ ιά τό έξης: "Οταν τ ά όδηγεϊ ή αμάθεια, εϊναι 

κακά μεγαλύτερα άπό τ ά αντίθετα τους, στό βαθμό πού εϊναι 

πιό ικανά νά υπηρετήσουν τόν οδηγό τους, άν εϊναι κακός* 

δταν όμως έχουν οδηγό τους τή φρόνηση καί τή γ ν ώ σ η , 4 9 

εϊναι ακόμη μεγαλύτερα αγαθά" μοναχά τους πάντως δέν 

φαίνεται νά έχουν καμιάν αξία, ούτε τ ά μέν ούτε τά δέ. e 

— Φαίνεται, αποκρίθηκε, ότι εϊναι έτσι όπως τό λές. 

— Τ ί συμπέρασμα βγάζουμε, λοιπόν, άπ* Οσα έχουμε 

π ε ι ; Μ ή π ω ς ότι ά π ' όλα τά άλλα π ρ ά γ μ α τ α κανένα τους 

δέν εϊναι καλό ή κακό, κι ότι άπ* αυτά τά δύο, ή γνώση εϊναι 

καλό καί ή αμάθεια κ α κ ό ; 

Συμφώνησε. 

— Μένει, ε ϊπα, νά κοιτάξουμε καί τοϋτο: ' Ε π ε ι δ ή Ολοι 282 

μας ποθοϋμε νά είμαστε ευτυχισμένοι, κι Οπως διαπιστώ

σαμε, ευτυχισμένοι γινόμαστε σάν έχουμε στή διάθεση μας 

τ ά π ρ ά γ μ α τ α καί τά χρησιμοποιούμε σωστά, κι επειδή τή 

σωστή αύτη χρήση καί τήν επιτυχία τή φέρνει ή γνώση, 

αναγκαστικά, καθώς φαίνεται, πρέπει κάθε άνθρωπος νά κ ά 

νει τό πάν γ ιά νά γίνει όσο τό δυνατό πιό σοφός" ή μ ή π ω ς 

δ χ ι ; 
— ΙΝ'αι, εϊπε. 
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Nat, Έφη.— Και παρά πατρός γε δήπου τοϋτο οιόμενον δεϊν 

h παραλαμβάνειν πολύ μάλλον ή χρήματα, και παρ' επιτρόπων 

καί φίλων τών τε άλλων καί τών φασκόντων εραστών εϊναι, 

και ξένων και πολιτών, δεόμενον καί Ϊκετεύοντα σοφίας με-

ταδιδόναι, ουδέν αίσχρόν, ώ Κλεινία, ουδέ νεμεσητόν ένεκα 

τούτον νπηρετεϊν και δovL·vειv καϊ εραστή και παντί άν-

θρώπω, ότιοϋν έθέλοντα ύπηρετεϊν τών καλών νπηρετημά-

των, προθνμούμενον σοφόν γενέσθαι' ή ον δοκεϊ σοι, Έφην 

c έγώ, ούτως;— Πάνν μέν ονν εύ μοι δοκεϊς λέγειν, ή δ' δς.— 

Ει εστί γε, ώ Κλεινία, ήν δ' έγώ, ή σοφία διδακτόν, άλλα 

μή άπο ταϋτομάτον παραγίγνεται τοις άνθρώποις' τοϋτο γάρ 

ήμϊν Έτι άσκεπτον καί οϋπω διωμολογημένον έμοί τε καί 

σοι.—'Αλλ' εμοιγε, Έφη, ώ Σώκρατες, διδακτόν εϊναι δο

κεϊ.— Και έγώ ήσθέίς εϊπον νΗ καλώς λέγεις, ώ άριστε αν

δρών, καϊ εύ έποίησας άπαλλάξας με σκέψεως πολλής περί 

τούτον αύτοϋ, πότερον διδακτόν ή ον διδακτόν ή σοφία, νϋν 

ούν επειδή σοι καί διδακτόν δοκεϊ καί μόνον τών δντων εν-

50. Σχετικά μέ την ξαφνική αναφορά τοϋ Σωκράτη στον εραστή 
καί τά καλά ύπηρετήματα, ό Κ. Gaiser, Protreptik und Paränese 
bei Platon, σελ. 64, άφοϋ παρατηρεί οτι στους παλαιότερους αριστο
κρατικούς κύκλους της 'Αθήνας τό παιδευτικό στοιχείο ήταν αδιάσπα
στα δεμένο μέ τό ερωτικό, σημειώνει δτι μέ τόν προσανατολισμό της 
εκπαίδευσης στό άρχειν γεννήθηκε στή δημοκρατική πόλη ένα νέο 
εΐδος παιδείας, στό Οποιο ή παιδαγωγική σχέση παιδός-έραστον ήταν 
κάτι ουσιαστικά ξένο. Μέ τόν Πλάτωνα επέρχεται κάποια εξισορρό
πηση τοΰ παλαιού καί τοΰ νέου: ή σωκρατική παραίνεση παρουσιά
ζεται εξωτερικά μέ τή μορφή του σοφιστικού προτρεπτικού λόγου, 
2χει δμως τό βαθύτερο νόημα τοΰ έρωτικοΰ πλησιάσματος.— Αύτη ή 
απροσδόκητη σφήνα τοΰ Σωκράτη γιά τόν εραστή σχεδόν επικαλύ
πτεται μέ ένα σημείο άπό τό λόγο τοΰ Παυσανία στό πλατωνικό 
Συμπόσιο 184b 5 - c 3, πού τό μεταφέρουμε έδώ στή μετάφραση του 
'Ιωάννου Συκουτρή, Πλάτωνος Συμπόσιον, σελ. 56, 'Αθήναι 1949: « Έ 
νας λοιπόν δρόμος αφήνεται άπό τήν κρατούσαν ήθικήν, αν πρόκειται 
ό ερωμένος νά χαρίση κατά τρόπον έντιμον τήν εΰνοιάν του εις τόν 
έραστήν. 'Ισχύει δηλαδή εις τόν τόπον μας ή αρχή: όπως δικαίωμα 
τοϋ έραστοϋ ήτο νά υποβάλλεται είς οίανδήποτ' έκδούλευσιν τοΰ άγα-
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— Δέν εϊναι, λοιπόν, καθόλου ντροπή νά νομίζει κανείς 

πώς άπό τόν πατέρα του αυτό κυρίως τό πράγμα πρέπει νά 

πάρει κι Οχι χρήματα, κι επίσης άπό τους κηδεμόνες καί b 

τους φίλους κι άπό εκείνους πού λένε πώς τόν αγαπούν, εϊτε 

ξένοι εϊναι αυτοί εϊτε συμπολίτες του, παρακαλώντας τους 

καί ικετεύοντας τους νά τοϋ δώσουν κάτι άπό τή γνώση 

τους* ούτε εϊναι άξιοκατάκριτο νά γίνει κανείς γιά τό σκοπό 

αυτόν υπηρέτης καί σκλάβος καί τοϋ εραστή καί κάθε άλλου 

άνθρωπου, έτοιμος νά προσφέρει οποιαδήποτε —αξιοπρεπή 

φυσικά— υπηρεσία50 άπό τή λαχτάρα του νά αποκτήσει γνώ

ση" ή μήπως έχεις τή γνώμη, εϊπα έγώ, πώς δέν εϊναι έτσι; 

— Νομίζω, αποκρίθηκε, Οτι εϊναι πάρα πολύ σωστά αυ

τά πού λές. 

— Μέ τήν προϋπόθεση, βέβαια, Κλεινία, εϊπα, Οτι τή c 

σοφία μπορεΐ κανείς νά τή διδαχτεί κι Οτι δέν έρχεται μόνη 

της στους ανθρώπους- γιατί αυτό εϊναι ενα σημείο πού δέν 

τό έχουμε εξετάσει ακόμη καί δέν έχουμε συμφωνήσει οί 

δυό μας. 

— Ή γνώμη μου, Σωκράτη, εϊπε, εϊναι ότι μπορεΐ κα

νείς νά τή διδαχτεί. 

Κι έγώ τότε χάρηκα καί τοϋ εϊπα: Ώραΐα τά λές, θαυ

μάσιε άνθρωπε, καί καλά έκανες πού μέ έβγαλες άπό τόν 

μεγάλο κόπο νά σκεφτώ άν ή σοφία εΐναι κάτι πού μπορεί 

κανείς νά τό διδαχτεί ή Οχι*51 μιά καί είσαι, λοιπόν, κι εσύ 

πητικοΰ του, χωρίς νά λογίζεται τούτο κολακεία καί μειωτικόν της 
ύπολήψεώς του, παρομοίως μία ακόμη ύποδούλωσις εθελουσία μένει 
διά τόν ανθρωπον 6χι μειωτική, καί αύτη είναι ή αναφερομένη είς τήν 
τελειοποίησίν του)). 

51. Ευχαριστώντας τόν Κλεινία ό Σωκράτης γιά τό δτι ασυζη
τητί δέχτηκε πώς ή σοφία εΐναι δυνατό νά διδαχτεί, υπενθυμίζει στον 
αναγνώστη δτι στό βάθος της συνομιλίας διαγράφεται τό θεμελιώδες 
φιλοσοφικό ερώτημα γιά τό δυνατό της γνώσης. Κατά τόν Η. ν. Armin, 
Piatos Jugenddialoge und die Entstehungszeit des Phaidros, σελ. 
126, ό Πλάτων στον Εύθύδημο δέν αναφέρεται διεξοδικά στό ζήτημα 
αυτό, γιατί επιφυλάσσεται νά τό πραγματευτεί στον Μενωνα 87 c κέ' 
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δαίμονα καί εντνχη ποιειν τον άνθρωπον, άλλο τι ή φαίης 

άν άναγκαϊον εϊναι φιλοσοφείν και αυτός έν νώ Έχεις αντά 

ποιειν;— Πάνυ μέν ούν, Έφη, ώ Σώκρατες, ώς οϊόν τε μά

λιστα. 

Κάγώ ταντα άσμενος άκουσας, Τό μέν έμόν, Έφην, παρά

δειγμα, ώ Διοννσόδωρέ τε και Ενθύδημε, οίων επιθυμώ τών 

προτρεπτικών λόγων εϊναι, τοιούτον, ίδιωτικόν ϊσως καϊ μό

λις διά μακρών λεγόμενον σφών δέ όπότερος βούλεται, τού

τον τοϋτο τέχνη πράττων έπιδειξάτω ήμϊν. εί δέ μή τοϋτο 

βονλεσθον, όθεν έγώ άπέλιπον, το έξης έπιδείξατον τω μει-

ρακίω, πότερον πάσαν έπιστήμην δεϊ αυτόν κτάσθαι, ή εστί 

τις μία ήν δεϊ λαβόντα εύδαιμονεϊν τε καί αγαθόν άνδρα 

εϊναι, καί τίς αύτη. ώς γάρ ελεγον αρχόμενος, περί πολλού 

ήμϊν τυγχάνει δν τόνδε τόν νεανίσκον σοφόν τε και αγαθόν 

γενέσθαι. 

Έγώ μέν ούν ταύτα εϊπον, ώ Κρίτων τώ δέ μετά τοϋτο 

έσομένφ πάνν σφόδρα προσεϊχον τον νουν, καί Έπεσκόπονν 

τίνα ποτέ τρόπον άψοιντο τοϋ λόγον καϊ οπόθεν άρξοιντο 

παρακελενόμενοι τώ νεανίσκω σοφίαν τε καί άρετήν άσκεϊν. 

ό ούν πρεσβύτερος αντών, ό Διονυσόδωρος, πρότερος ήρχετο 

τοϋ λόγον, και ήμεϊς πάντες έβλέπομεν προς αυτόν ώς αύτί-

κα μάλα άκονσόμενοι θανμασίονς τινάς λόγονς. δπερ ούν καί 

σννέβη ήμϊν θανμαστον γάρ τίνα, ώ Κρίτων, άνήρ κατήρχεν 

λόγον, ον σοι άξιον άκοϋσαι, ώς παρακελενστικάς 6 λόγος 

ήν έπ' άρετήν. 

αντίθετα κατά τόν Wilamowitz, Platon Ι, σελ. 286, ό Πλάτων έδώ 
τό παρακάμπτει ακριβώς επειδή τό θέμα έχει εξαντληθεί στον Μένω-
να.—Ή πρόθυμη καί αυθόρμητη αποδοχή τοΰ δυνατού τής γνώσης 
άπό τόν Κλεινία θεωρείται άπό ορισμένους ερμηνευτές καρπός της σω
κρατικής προτροπής. 'Αντίθετα Ó Hawtrey, δ.π., σελ. 92, υποστηρί
ζει δτι ή παραδοχή τοϋ δυνατού της γνώσης ήταν γιά τόν Κλεινία 
περίπου κοινός τόπος {truism}. 

52. Τά λόγια τοϋ άγοριοΰ επιβεβαιώνουν τήν επιτυχία της σω
κρατικής προτροπής. 
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τής γνώμης π ώ ς μπορεΐ κανείς νά τ ή διδαχτεί καί π ώ ς 

εϊναι τό μόνο π ρ ά γ μ α στον κόσμο πού κάνει τόν άνθρωπο 

ευτυχισμένο καί τοΰ χαρίζει τήν επιτυχία, δέν θά παραδεχό

σουν ότι αναγκαστικά πρέπει κανείς νά φιλοσοφεί και ότι 

κι έσύ ό ϊδιος έχεις στό νοΰ σου νά τό κάνεις αυτό; 

— Βεβαιότατα, Σ ω κ ρ ά τ η , ε ϊπε, καί μάλιστα όσο γίνε

ται πιό π ο λ ύ . 5 2 

"Ακουσα μέ χαρά τά λόγια του αυτά καί : αυτό ήταν, 

ε ϊπα, Διονυσόδωρε καί Εύθύδημε, τό δικό μου υπόδειγμα, 

π ώ ς θέλω δηλαδή νά εϊναι τά προτρεπτικά επιχειρήματα, ά-

τεχνο, ϊσως, καί μέ πολλά λόγια' οποίος Ομως άπό τους δυό 

σας θέλει, ας μας παρουσιάσει τό ϊδιο π ρ ά γ μ α μέ τους κ α 

νόνες τ η ς τέχνης. Κι άν δέν σας αρέσει αυτό, συνεχίστε άπό 

εκεΐ πού σταμάτησα έ γ ώ καί δεΐξτε στό παλικαράκι τι πρέ

πει νά κάνει: Ν ά τίς μάθει όλες τίς επιστήμες, ή μ ή π ω ς 

υπάρχει μία συγκεκριμένη επιστήμη πού μαθαίνοντας την 

θά γίνει ευτυχισμένος καί καλός άνθρωπος, καί ποια εϊναι 

α ύ τ η ; 6 3 Γιατί καθώς έλεγα και στην αρχή, γ ιά μας έχει 

μεγάλη σημασία νά γίνει τό παλικάρι αυτό σοφός καί καλός 

άνθρωπος. 

Έ γ ώ , λοιπόν, Κρίτωνα, αυτά είπα* ε ί χ α πάντως προση

λωμένο τό νοΰ μου σ' έκεΐνο πού ήταν νά γίνει αμέσως μετά 

καί περίμενα νά δω μέ ποιόν τ ά χ α τρόπο θά καταπιάνονταν 

μέ τό θέμα κι άπό πού θά άρχιζαν νά προτρέπουν τόν νέο 

νά καλλιεργεί τή σοφία και τήν αρετή. Πρώτος άρχισε νά 

μιλάει ό μεγαλύτερος άπό τους δυό, ό Διονυσόδωρος, καί 

όλοι μας είχαμε στραμμένο τό βλέμμα μας π ά ν ω του μέ 

τή βεβαιότητα π ώ ς σέ λίγο θά ακούσουμε λόγια εξαίσια. 

Κι αυτό ακριβώς έγινε. Γιατί ό άνθρωπος αυτός, Κρίτωνα, 

άρχισε νά λέει κάτι καταπληκτικά π ρ ά γ μ α τ α , πού αξίζει νά 

τά ακούσεις γ ιά νά δεις πόσο κατάλληλα ήταν νά παρακινή

σουν έναν άνθρωπο στην αρετή. 

53. Ό π ω ς παρατηρεί ό Hawtrey, 0\π., σελ. 93. στό ερώτημα 
αυτό τελικά δέν δίνεται απάντηση στον Εύθνδημο. 
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Είπε μοι, Έφη, ώ Σώκρατές τε καί ύμεϊς οί άλλοι, δσοι 

φατέ έπιθνμεϊν τόνδε τόν νεανίσκον σοφόν γενέσθαι, πότε

ρον παίζετε ταύτα λέγοντες ή ώς αληθώς επιθυμείτε και 

σπουδάζετε ; 

Κάγώ διενοήθην δτι φηθήτην αρα ημάς το πρότερόν πσί-

ζειν, ήνίκα έκελενομεν διαλεχθήναι τφ νεανίσκω αύτώ, και 

c διά ταύτα προσεπαισάτην τε καί ουκ έσπουδασάτην ταύτα 

ούν διανοηθείς Έτι μάλλον εϊπον δτι θανμαστώς σπονδάζοιμεν. 

Και ό Διονυσόδωρος, Σκόπει μήν, Έφη, ώ Σώκρατες, δ

πως μή εξαρνος εση â νϋν λέγεις.—"Εσκεμμαι, ήν δ' έγώ-

ον γαρ μή ποτ' Έξαρνος γένωμαι.— Τί ούν; Έφη' φάτε βού-

λεσθαι αντον σοφόν γενέσθαι;—Πάνν μέν ούν.— Νϋν δέ, ή 

δ' δς, Κλεινίας πότερον σοφός έστιν ή οϋ;— Οϋκονν φησί γέ 

πω' Έστιν δέ, ήν δ' έγώ, ούκ άλ,αζών.—*Υμεΐς δέ, Έφη, βον-

λεσθε γενέσθαι αυτόν σοφόν, άμαθη δέ μή εϊναι;—*Ωμολο-

d γοϋμεν.— Ονκοϋν δς μέν ούκ Έστιν, βονλεσθε αυτόν γενέ

σθαι, ος δ' Έστι νϋν, μηκέτι εϊναι.— Και έγώ άκουσας έθο-

ρνβήθην ό δέ μου θορυβονμένον ύπολαβών, "Αλλο τι ούν, 

Έφη, έπεί βονλεσθε αντον δς νϋν έστιν μηκέτι εϊναι, βονλε-

σθε αυτόν, ώς Έοικεν, άπολωλέναι; καίτοι πολλού αν άξιοι οι 

54. Ό μηχανισμός τοϋ σοφίσματος είναι ευδιάκριτος: Πριν προ
φτάσει ό Σωκράτης νά εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη γιά τή δια
τύπωση τοΰ Διονυσόδωρου στό 283d 2-3: δς μέν ούκ Έστιν (δηλαδή: 
σοφός), βούλεσθε αυτόν γενέσθαι, δς δ' εστί νϋν (δηλαδή: άμαθης), 
μηκέτι εϊναι, ό σοφιστής απομονώνει τό β' σκέλος τής φράσης καί τό 
επαναλαμβάνει (283d 5), βονλεσθε αντον δς ννν εστίν μηκέτι είναι, 
αλλοιώνοντας συγχρόνως τό νόημα τοΰ απαρεμφάτου, πού δέν δηλώ
νει πιά τό σχετικό μή είναι {μηκέτι είναι άμαθη) άλλα τό απόλυτο μή 
εΐναι. Αυτή ή νοηματική μετατόπιση τής copula διευκολύνεται ση
μαντικά καί άπό τήν αμφίσημη χρήση τοΰ δς, πού στις παραπάνω 
φράσεις έχει καί τήν έννοια τοΰ οίος. Ό Hawtrey, Commentary κλπ., 
σελ. 94, σημειώνει χαρακτηριστικά δτι πίσω άπό αυτή τή σκηνή τοΰ 
διαλόγου «φαίνεται νά στέκονται τά φαντάσματα τοϋ Παρμενίδη καί 
τοϋ Πρωταγόρα καί, πιθανότατα, τοΰ Αντισθένη». Ό τ ι τό σόφισμα 
ξεδιπλώνεται σέ ελεατικό έδαφος, τό εϊχε επισημάνει ήδη ό Α. Ε. 
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— Πές μου, εϊπε, Σ ω κ ρ ά τ η , μά κι έσεΐς οί άλλοι πού λέτε 

Οτι ενδιαφέρεστε νά γίνει σοφός αυτός ό νεαρός, στ ' αστεία 

τό λέτε αυτό ή πραγματικά ενδιαφέρεστε καί μιλάτε σοβαρά; 

Έ γ ώ σκέφτηκα τότε π ώ ς ίσως τους πέρασε άπό τό νοΰ 

Οτι πρωτύτερα. Οταν τους ζητούσαμε νά κουβεντιάσουν μέ 

τό παιδί, αστειευόμαστε καί γ ^ αυτό κι έκεΐνοι τό 'ριξαν 

στό άστεΐο και δέν τό πήραν στά σοβαρά" επανέλαβα, λοι- c 

πόν, ότι σοβαρολογοϋμε καί μάλιστα πάρα πολύ. 

— Σκέψου δμως, Σ ω κ ρ ά τ η , εϊπε τότε ό Διονυσόδωρος, 

μ ή π ω ς αναγκαστείς νά αρνηθείς αυτά πού λές τώρα. 

— Τό έχω σκεφτεί, ε ϊπα έ γ ώ ' δέν πρόκειται σέ καμία 

περίπτωση νά τ ά αρνηθώ. 

— Ώ ρ α ΐ α , εϊπε* λέτε π ώ ς θέλετε νά γίνει σοφός, δέν 

εϊν' έτσι ; 

—'Ασφαλώς. 

— Τ ή στιγμή ωστόσο αυτή, ρώτησε, εϊναι σοφός ό Κλει

νίας ή δέν εϊναι; 

— Δέν έχει ώς τ ώ ρ α ισχυριστεί κάτι τέτοιο* δέν έχουν 

πάρει, ε ϊπα, τ ά μυαλά του αέρα. 

— Έ σ ε ΐ ς πάντως, είπε, θέλετε νά γίνει σοφός, κι Οχι νά d 

εϊναι άμαθης. 

— Μάλιστα. 

— Ε π ο μ έ ν ω ς , θέλετε νά γίνει κάτι πού δέν εϊναι καί νά 

πάψει π ι ά νά είναι αυτός πού εΐναι τώρα. 

Μόλις τό άκουσα αυτό θορυβήθηκα* εκείνος κατάλαβε 

τήν ανησυχία μου καί μοϋ ε ί π ε : Μά άφοϋ θέλετε νά πάψει 

νά είναι αυτός πού εϊναι, θέλετε, καθώς φαίνεται, νά χαθεί* 5 4 

Taylor, Plato, σελ. 95: Τό επιχείρημα, παρατηρούσε ό Taylor, δτι 
κανένα πράγμα δέν υπόκειται σέ αλλαγή —επειδή αυτό πού "γίνεται 
διαφορετικό" γίνεται "ο,τι δέν είναι" καί, κατά συνέπεια, τά "απολύ
τως τίποτε"— αντλεί απευθείας άπό τόν Παρμενίδη.—Ή πλατωνική 
θέση στό ζήτημα αυτό εκφράζεται στον Σοφιστή 257b 3 κέ.: 'Οπόταν 
το μή δν λέγωμεν... ονκ εναντίον τι λέγομεν τοϋ δντος άλλ' έτερον μό
νον: Ένα πράγμα μπορεΈ νά μήν εΐναι κάτι άλλο καί συνάμα νά άπο-
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τοιούτοι εϊεν φίλοι τε καί έρασταί. οιτινες τά παιδικά περί 

παντός αν ποιήσαιντο έξολωλέναι. 

e Kai ό Κτήσιππος άκουσας ήγανάκτησέν τε υπέρ τών 

παιδικών καί εϊπεν "Ώ ξένε Θούριε, εί μή άγροικότερον, 

εφη, ήν ειπείν, εϊπον αν ((Σοι είς κεφαλήν», δτι μαθών μον 

καί τών άλλων καταψενδη τοιούτον πράγμα, δ έγώ οϊμαι 

ούδ' δσιον εϊναι λέγειν, ώς έγώ τόνδε βονλοίμην αν έξολω

λέναι. 

Τί δέ, εφη, ώ Κτήσιππε, ό Ενθύδημος, ή δοκεϊ σοι οϊάν 

τ εϊναι ψεύδεσθαι;— Νή Αία, Έφη, εί μή μαίνομαι γε.— Πό-

284 τερον λέγοντα τό πράγμα περί οϋ άν ό λόγος ή, ή μή λέγον

τα;— Αέγοντα, Έφη.— Ονκοϋν εϊπερ λέγει αντό, ούκ άλλο 

λέγει τών όντων ή έκεϊνο δπερ λέγει;—Πώς γάρ αν; Έφη 

ό Κτήσιππος.—"Εν μήν κάκεϊνό γ' εστίν τών όντων, δ λέ

γει, χωρίς τών άλλων.— Πάνν γε.— Ονκοϋν ό έκεϊνο λέγων 

τό σν, Έφη, λέγει;—Ναι.—'Αλλά μήν δ γε τό δν λέγων καί 

τά δντα τάληθή λέγει· ώστε ό Διοννσόδωρος, εϊπερ λέγει τά 

όντα, λέγει τάληθή καϊ ουδέν κατά σοϋ ψεύδεται. 

b Nat, Έφη· άλλ' ό ταύτα λέγων, Έφη ό Κτήσιππος, ώ Εν-

θύδημε, ον τά Οντα λέγει. 

τελεϊ κάτι υπαρκτό. Ή Sprague, A Platonic Parallel in the Dissoi 
Logoi, Journal of the History of Philosophy 6, σελ. 160-161, εν
τοπίζει ένα ενδιαφέρον παράλληλο στό ανώνυμο σοφιστικό σύγγραμμα 
τοΰ ύστερου 5ου αιώνα Διοσοι Λόγοι, στό όποιο επίσης διακρίνονται 
διαφορετικές έννοιες τοΰ ειμί: τί ή τα πάντα έστιν; 5, 15. 

55. Τό ρήμα ψεύδεσθαι δέν έχει ηθικές υποδηλώσεις* σημαίνει 
τήν άναντιστοιχία έκφρασης καί πραγματικής κατάστασης. Τό σόφι
σμα μέ τό όποιο ό Εύθύδημος αμφισβητεί τή δυνατότητα τοΰ ψεύδε
σθαι αναλύεται καί άπό τήν R. Κ. Sprague, Plato's Use of Fallacy, 
σελ. 15-16, πού καταρχήν επισημαίνει τήν αμφίσημη χρήση τοΰ εϊναι 
άπό τόν σοφιστή: Ή μετοχή, το δν, τά όντα, λαμβάνεται πότε μέ τήν 
έννοια τοΰ ΰπάρχειν και πότε μέ τήν έννοια της ανταπόκρισης στά 
πράγματα, τοΰ άληθεύειν. Στή συνέχεια ή Sprague παρατηρεί δτι ή 
θέση τοϋ σοφιστή ενισχύεται άπό τήν ταύτιση τοΰ όμιλεΐν μέ τό πράτ
τειν καί τό ποιειν, ταύτιση πού συνεπάγεται οτι κατά τήν ομιλία οΟτε 
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δέν λέω καλά; Τί ωραίοι, αλήθεια, φίλοι καί εραστές, πού 

θά 'καναν τό παν γιά νά χαθεί ό αγαπημένος τους ! 

Σάν τ ' άκουσε αυτό ό Κτήσιππος αγανάκτησε πού Ιλε- e 

γαν τέτοια πράγματα γιά τόν αγαπημένο του καί εϊπε: *Αν 

δέν ήταν τόσο χοντρό, θά σοΰ 'λεγα, ξενοφερμένε άπό τους 

Θούριους, νά μή σώσεις έσύ μ' αυτό πού σκέφτηκες νά πεις 

γιά μένα καί τους άλλους —τέτοιο ψέμα, πού θά ταν, νομί

ζω, ανόσιο καί νά τό επαναλάβω, ότι τάχα θέλω έγώ νά τόν 

καταστρέψω. 

— Γιά στάσου μιά στιγμή, Κτήσιππε, είπε ό Εύθύδη

μος' στ' αλήθεια πιστεύεις πώς εϊναι δυνατό νά λέει κανείς 

ψέματα ;** 

— Μά τόν Δία, ναι, είπε αυτός" εκτός κι άν μοϋ 'χει σα

λέψει. 

— Πώς μπορεΐ νά λέει κανείς ψέματα: Οταν αναφέρει τό 

πράγμα γιά τό όποΐο γίνεται λόγος ή Οταν δέν τό αναφέρει ; 

—"Οταν τό αναφέρει, εϊπε. 284 

—'Αναφέροντας το, Ομως, δέν αναφέρει κανένα άλλο πράγ

μα άπ' Οσα υπάρχουν, άλλα έκεϊνο μόνο τό όποΐο αναφέρει* 

δέν είναι έτσι; 

—'Ασφαλώς, είπε ό Κτήσιππος. 

— Καί τούτο τό πράγμα, πού κάποιος τό αναφέρει, είναι 

κι αυτό ενα άπό εκείνα πού υπάρχουν πραγματικά, κάτι 

ξεχωριστό άπό τά άλλα. 

- Ν α ι . 

— Συνεπώς, εϊπε, Οποιος τό αναφέρει, λέει κάτι πραγ

ματικό. 

- N o c i . 

—"Οποιος Ομως λέει τό πραγματικό καί Ολα Οσα στ' α

λήθεια υπάρχουν, λέει κάτι αληθινό* επομένως, καί ό Διο-

νυσόδωρος, άφοΰ αυτά πού λέει εϊναι πραγματικά, λέει τήν 

αλήθεια καί δέν είπε κανένα ψέμα εις βάρος σου. 

— Σωστά, εϊπε ό Κτήσιππος- όποιος όμως λέει τέτοια b 

-πράγματα, Εΰθύδημε. δέν λέει αληθινά πράγματα. 
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Καί ό Εύθύδημος, Τά δέ μή οντά, εφη, άλλο τι ή ονκ 

εστίν;— Ούκ Έστιν.—"Αλλ,ο τι ονν ούδαμοϋ τά γε μή όντα 

οντά εστίν;— Ούδαμοϋ.—"Εστιν ούν δπως περί ταντα, τά 

μή οντά, πράξειεν άν τίς τι, ώστ εκείνα ποιήσειεν αν καί 

όστισοϋν τά μηδαμοϋ δντα;— Ούκ Έμοιγε δοκεϊ, Έφη ό Κτή

σιππος.— Τί ούν; οί ρήτορες δταν λέγωσιν εν τω δήμω,·ου

δέν πράττονσι ;— Πράττονσι μέν ονν, ή δ' δς.— Ούκοΰν εϊπερ 

C πράττονσι, καί ποιοϋσι;— Ναι,— Τό λέγειν άρα πράττειν τε 

καί ποιειν έστιν;—Ώμολόγησεν.— Ούκ άρα τά γε μή δντ , 

Έφη, λέγει ουδείς —ποιοι γάρ άν ήδη τί' σύ δέ ώμολόγηκας 

τό μή δν μή οϊόν τ είναι μηδένα ποιειν— ώστε κατά τόν 

σον λόγον ουδείς ψευδή λέγει, άλλ εϊπερ λέγει Διοννσόδω-

ρος, τάληθή τε καί τά δντα λέγει. 

Νή Δία, εφη ό Κτήσιππος, ώ Εύθνδημε- αλλά τά Οντα 

μέν τρόπον τινά λέγει, ον μέντοι ώς γε Έχει. 

Πώς λέγεις, εφη ό Διονυσόδωρος, ώ Κτήσιππε; είσιν 

•d γάρ τίνες οι λέγονσι τά πράγματα ώς Έχει;—Είσιν μέντοι, 

εφη, οί καλοί τε κάγαθοί καί οί τάληθή λέγοντες.— Τί ούν; 

ή δ' δς· τάγαθά ούκ εύ, Έφη, Έχει,τά δέ κακά κακώς;—Σννε-

χώρει.— Τους δε καλούς τε καί αγαθούς ομολογείς λέγειν ώς 

λίγο ούτε πολύ παράγονται κάποια αντικείμενα. «Τό κλειδί τοϋ επι
χειρήματος», υποστηρίζει καταληκτικά ή αμερικανίδα ερευνήτρια, «είναι 
ή σκόπιμη σύγχυση ανάμεσα σ' αυτό πού δέν είναι αληθινό καί σ' αυτό 
πού δέν υπάρχει, μιά σύγχυση ή οποία, άν συνδυαστεί μέ τήν ελεατική 
αμφισβήτηση του μή όντος, όδηγει αναπόφευκτα στην άρνηση τής δυ
νατότητας του ψεύδους».—Ή φύση τοΰ ψεύδους θά αναλυθεί στον 
Θεαίτητο καί τόν Σοφιστή· έδώ ό Πλάτων αρκείται σέ υπαινιγμούς. 
Βλ. καί Έπισημείωση II. 
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Κι ό Εύθύδημος: μά αυτά, είπε, πού δεν είναι αληθινά, 

δέν είναι κι ανύπαρκτα; 

— Ναί, είναι ανύπαρκτα. 

—'Αλλά τ ά ανύπαρκτα π ρ ά γ μ α τ α σέ καμία περίπτωση 

δέν είναι αληθινά* δέν λέω καλά; 

— Σ έ καμία. 

— Εϊναι, λοιπόν, δυνατό νά καταπιαστεί κανείς κ α τ ά 

τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο μέ αυτά καί νά κάνει, όποιος κι άν 

εϊναι αυτός, νά υπάρξουν τά ανύπαρκτα; 

— ' Ε γ ώ τουλάχιστον δέν τό νομίζω, εϊπε ό Κτήσιππος. 

— Πές μου: οι ρήτορες, Οταν μιλοϋν μπροστά στον κό- c 

σμο, δέν κάνουν τ ί π ο τ α ; 

— ' Α σ φ α λ ώ ς καί κάτι κάνουν, ε ίπε αυτός. 

— Ά φ ο ϋ , λοιπόν, κάνουν κάτι, δέν έπεται καί Οτι δ η 

μιουργούν κ ά τ ι ; 

— Ναί. 

— Συνεπώς, τό νά μιλάς είναι πράξη καί δημιουργία; 

Συμφώνησε. 

— Κανένας, επομένως, δέν μιλάει γ ι ά τά ανύπαρκτα π ρ ά γ 

ματα, γ ιατί τότε θά δημιουργούσε κάτι —ένώ εσύ έχεις ήδη 

παραδεχτεί π ώ ς κανείς δέν μπορεΐ νά κάνει πραγματικό τό 

ανύπαρκτο— συνεπώς, σύμφωνα μέ τή δική σου λογική, 

κανένας δέν λέει ψέματα, άρα λοιπόν, άν λέει κάτι ό Διονυ-

σόδωρος, λέει τ ά αληθινά καί τά πραγματικά. 

— Μά τόν Δία, Εύθύδημε, εϊπε ό Κτήσιππος· λέει βέβαια 

ό Διονυσόδωρος κατά κάποιον τρόπο αυτά πού είναι αλη

θινά, Οχι δμως καί όπως είναι. 

— Τ ί λές, Κτήσιππε, είπε ό Διονυσόδωρος. 'Τπάρχουν d 

δηλαδή άνθρωποι πού λένε τ ά π ρ ά γ μ α τ α Οπως είναι ; 

— Βεβαίως, υπάρχουν: οί καλοί καί αγαθοί άνθρωποι, 

αυτοί πού λένε τήν αλήθεια. 

— Γιά λέγε μου, συνέχισε αυτός' τά αγαθά δέν εϊναι κα

λά; καί τά κακά δέν είναι κ α κ ά ; 

Τό δέχτηκε. 
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έχει τά πράγματα;—'Ομολογώ.— Κακώς άρα, Έφη, λέγον-

σιν, ώ Κτήσιππε, οι αγαθοί τά κακά, εϊπερ ώς Έχει λέγου-

σιν.— Ναί μά Δία, ή δ'δς, σφόδρα γε, τονς γοϋν κακούς 

e ανθρώπους- ών σύ, έάν μοι πείθη, ενλαβήση εϊναι, ίνα μή σε 

οί αγαθοί κακώς λέγωσιν. ώς εύ ϊσθ' δτι κακώς λέγονσιν οί 

αγαθοί τονς κακούς.— Καί τους μεγάλους, Έφη α Εύθύδημος, 

μεγάλως λέγουσι καί τους θερμούς θερμώς ;— Μάλιστα δή-

πον, Έφη ό Κτήσιππος· τονς γοϋν ψνχρονς ψυχρώς λέγονσί 

τε και φασίν διαλέγεσθαι.— Σύ μέν, Έφη ό Διοννσόδωρος, 

λοιδορή, ώ Κτήσιππε, λοιδορή.— Μά Δι ούκ Έγανγε, ή δ' δς, 

ώ Διονυσόδωρε, έπει φιλώ σε, αλλά νουθετώ σε ώς έταϊρον, 

καί πειρώμαι πείθειν μηδέποτε εναντίον έμοϋ όντως άγροί-

285 κως λέγειν δτι έγώ τούτονς βούλομαι έξολωλέναι, οΟς περί 

πλείστον ποιούμαι. 

Έγώ ούν, Επειδή μοι έδόκονν άγριωτέρως προς αλλήλους 

Έχειν, προσέπαιζόν τε τόν Κτήσιππον καί εϊπον δτι *Ώ Κτή

σιππε, έμοί μέν δοκεϊ χρήναι ημάς παρά τών ξένων δέχεσϋαι 

56. Ό μηχανισμός τοΰ τεχνάσματος μέ τό όποιο ό Διονυσόδωρος 
υποβάλλει στον Κτήσιππο τήν παράδοξη διατύπωση Οτι οί καλοί "μι
λούν άσχημα", δηλαδή κακολογούν τά κακά πράγματα {κακώς δρα 
λέγουσιν οί αγαθοί τά κακά, à 5-6), βασίζεται στην αμφισημία της 
φράσης ώς έχει: Στην πρόταση λέγουσιν τα πράγματα ώς ίχει (284d 
1 καί d 5) τό ώς έχει υποδηλώνει τήν ακριβή αντιστοιχία σημαίνοντος 
καί σημαινόμενου, ενώ μέ τίς φράσεις εύ καί κακώς Έχει (284d 3) 
—δπου τά εΰ καί κακώς αποτελούν τίς εξειδικεύσεις τοΰ αξιολογικά 
ουδετέρου ώς— χαρακτηρίζεται αποκλειστικά ή καλή ή κακή κατά
σταση τών πραγμάτων.— Πρβ.'Αριστοφάνη, Θεσμοψοριάζουσαι 168 κέ. 

ταϋτ αρ' â Φιλοχλέης αισχρός ών αίσχρώς ποιεί, 
6 δ' αν Ξενοκλέης ών κακός κακώς ποιεί, 
ό δ' αϋ Θίογνις ψυχρός ών ψυχρώς ποιεί-

57. Ό Κτήσιππος παρεμβαίνει στό επιχείρημα τοΰ Διονυσόδω-
ρου καί αλλάζει τό αντικείμενο τοϋ ρήματος: οί αγαθοί λέγουσι κακώς 
τα κακά πράγματα / τοι·ς κακούς ανθρώπους, μέ αποτέλεσμα ή έκ
φραση 'λέγουσι κακώς νά λάβει τή σημασία τοΰ "κακολογώ". 'Αμέσως 
παρακάτω (284e 4) ό Κτήσιππος θά εκμεταλλευτεί τό προσωπικό 
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— Καί παραδέχεσαι οτι οί καλοί καί αγαθοί άνθρωποι 

λένε τά πράγματα ακριβώς όπως είναι; 

— Τό παραδέχομαι. 

—"Αρα, εϊπε, οί αγαθοί μιλούν άσχημα,56 Κτήσιππε, γιά 

τά κακά πράγματα, άφοϋ μιλούν γι* αυτά ακριβώς όπως 

είναι στην πραγματικότητα. 

— Ναί, μά τόν Δία, είπε αυτός, καί πολύ μάλιστα, ιδιαί

τερα γιά τους κακούς ανθρώπους.57 Κι άν μ' ακούσεις, θά 

φυλαχτείς νά μή γίνεις κι εσύ ένας άπό δαύτους* γιά νά μή e 

μιλάνε καί γιά σένα άσχημα οί καλοί άνθρωποι. Γιατί αυτό 

βάλ'το καλά στό μυαλό σου: Οί καλοί άνθρωποι μιλάνε μέ 

άσχημα λόγια γιά τους κακούς. 

— Καί γιά τους μεγάλους, είπε ό Εύθύδημος, μέ μεγάλα 

λόγια; καί γιά τους ζεστούς μέ ζεστά; 

— Βεβαιότατα, είπε ό Κτήσιππος, καί έν πάση περι

πτώσει μέ κρύα γιά τους κρύους καί γιά τίς κρυάδες πού 

λένε στις κουβέντες τους. 

— Μά εσύ, έκανε Ο Δ'.ονυσόδωρος, βρίζεις, Κτήσιππε, 

βρίζεις. 

—"Οχι, μά τόν Δία, Διονυσόδωρε, είπε εκείνος, γιατί 

σ' αγαπώ* απλώς σέ κάνω προσεκτικό καί προσπαθώ, σάν 

φίλος πού εϊσαι, νά σου δώσω νά καταλάβεις πώς δέν κάνει 

νά λές γιά μένα τέτοια πρόστυχα πράγματα, Οτι τάχα θέλω 

νά χαθούν αυτοί πού γιά μένα είναι ο,τι πιό πολύτιμο έχω. 285 

Τότε έγώ, επειδή μοϋ φάνηκε πώς είχαν άγριες διαθέ

σεις καί οί δυό τους, θέλησα νά τό ρίξω στό αστείο λέγον

τας στον Κτήσιππο: Είμαι τής γνώμης, Κτήσιππε, Οτι πρέ

πει νά δεχτούμε αυτά πού λένε οί ξένοι μας, άν έχουν τή 

διάθεση νά τά προσφέρουν, καί νά μή φιλονικοΰμε γιά μιά 

αντικείμενο στή φράση τους γοϋν ψυχρούς ψνχρώς λέγουσι, προκαλών
τας μέ αυτό τήν έντονη διαμαρτυρία τοΰ συνομιλητή του {Σν μέν λοι
δορή. ώ Κ., λοιδορή, e 5-6). Σκοπός τοΰ Πλάτωνα είναι νά δείξει 
πόσο γρήγορα καί εύκολα μπορεί κανείς νά αφομοιώσει τό σοφιστικό 
μάθημα. Πρβ. καί 303e 7-8. 
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â λέγονσιν, έάν έθέλωσι διδόναι, καί μή Ονόματι διαφέρεσθαι. 

εί γάρ έπίστανται ούτως έξολλύναι ανθρώπους, ώστ έκ πο

νηρών τε καί αφρόνων χρηστούς τε και εμφρονας ποιειν, καί 

b τοϋτο είτε αύτω ηύρήκατον είτε καί παρ" άλλον τον έμαθέ-

την φθόρον τινά καί ολεθρον τοιούτον, ώστε άπολέσαντες 

πονηρον δντα χρηστον πάλιν άποφήναί' εί τοϋτο έπίστασθον 

—δήλον δέ δτι έπίστασθον έφάτην γοϋν τήν τέχνην σφών 

είναι τήν νεωστί ηνρημέντγν αγαθούς ποιειν τους ανθρώπους 

έκ πονηρών— συγχωρήσωμεν ούν αύτοϊν αυτό- άπολεσάν-

των ήμϊν το μειράκιον καί φρόνιμον ποιησάντων, καί άπον

ο τάς γε ήμάζ τονς άλλονς. εί δέ νμεϊς οι νέοι φοβεϊσθε, ώσπερ 

έν Καρί έν Έμοί Έστω ό κίνδννος' ώς έγώ, επειδή καϊ πρε-

σβντης ειμί, παρακινδύνευε tv Έτοιμος και παραδίΟωμι έμαν-

τόν Διοννσοδώρω τούτω ώσπερ τή Μήδεια τή Κόλχφ. άπολ-

λύτω με, καί εί μέν βονλεται, εψέτω, ει δ', δτι βούλεται, 

τοϋτο ποιείτω' μόνον χρηστόν άποφηνάτω. 

Kai ό Κτήσιππος, 'Εγώ μέν, Έφη, και αυτός, ώ Σώκρα

τες, έτοιμος ειμί παρέχειν έμαυτόν τοις ξένοις, καί έάν βού-

λωνται δέρειν Έτι μάλλον ή νϋν δέρονσιν, ει μοι ή δορά μή 

d εΐς άσκόν τελεντήσει, ώσπερ ή τοϋ Μαρσνου, άλλ' εις άρε

τήν. καίτοι με οϊεται Διονναόδωρος οντοσί χαλεπαίνειν αντώ' 

έγώ δέ ον χαλεπαίνω, άλλ' αντιλέγω προς ταύτα ä μοι δο

κεϊ προς με μή καλώς λέγειν, αλλά σν τό άντιλέγειν, Έφη, ώ 

58. Ή έκφραση πού χρησιμοποιεί ό Πλάτων: έν Καρί ό κίν
δυνος, ήταν παροιμία πολύ κοινή" ό αρχαίος σχολιαστής σημειώνει: 
έπί τών ασφαλέστερον διακινδυνευόντων Κάρες δέ δοκοϋσιν πρώτοι 
μισθοψορήσαι, όθεν και είς πόλεμον αυτούς προέταττον. Οί Κάρες θεω
ρούνταν φύλο χαμηλής πολιτισμικής στάθμης, καί πάρα πολλοί ήταν 
οί δούλοι άπό τήν Καρία. Στάν Πλάτωνα ή έκφραση άπαντα καί στον 
Λάχη 187b 1-3: σκοπεϊν χρή μή ούκ έν τω Καρί ύμϊν Ó κίνδννος 
κινδννεύηται, αλλ' έν τοις νίέσι τε και έν τοις τών φίλων παισί. 

59. Ή Μήδεια παραπλάνησε τις κόρες τοΰ Πελία, τοϋ βασιλιά 
της Ίωλκοΰ, καί τίς έπεισε νά κομματιάσουν τόν γέροντα πατέρα τους 
μέ τήν υπόσχεση πώς έτσι ό Πελίας θά ξαναγινόταν νέος: αύτη γάρ 
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λέξη. Γιατί άν έχουν τόν τρόπο νά καταστρέφουν τους ανθρώ

πους, κάνοντας τους άπό κακούς καί άμυαλους ενάρετους καί 

μυαλωμένους, άσχετα άν αυτό τό είδος φθοράς καί κατα

στροφής τό ανακάλυψαν οί ϊδιοι ή τό διδάχτηκαν άπό κά- b 

ποιον άλλον, ώστε νά μπορούν νά αφανίζουν πρώτα έναν 

κακό άνθρωπο καί ύστερα νά τόν παρουσιάζουν καλόν ξανά* 

άν ξέρουν νά τό κάνουν αυτό —κι είναι φανερό 6τι τό ξέρουν, 

γιατί μας τό είπαν πώς είναι δική τους ή τέχνη πού έχει 

βρεθεί τώρα πρόσφατα καί κάνει τους ανθρώπους άπό κα

κούς καλούς— ας τους κάνουμε αυτή τήν παραχώρηση: *Ας 

τους αφήσουμε νά αφανίσουν τό παλικαράκι και νά τό κά

νουν ύστερα γνωστικό, καθώς κι Ολους εμάς. Κι άν έσεΐς οί 

νέοι φοβάστε, ας γίνει ή επικίνδυνη δοκιμή σ' έμενα, «στου c 

κασίδη τό κεφάλι», πού λέμε*58 γιατί έγώ, γέρος καθώς 

είμαι, είμαι πρόθυμος νά τό διακινδυνεύσω, καί παραδίνω 

τόν εαυτό μου στον Διονυσόδωρο, Οπως θά τόν έδινα στή 

Μήδεια59 τής Κολχίδας: *Ας μέ αφανίσει, ας με ψήσει, άν 

θέλει, άς μέ κάνει ό,τι άλλο θέλει* άρκεΐ μόνο νά γίνω 

άνθρωπος καλός. 

— Κι έγώ, Σωκράτη, εϊπε τότε ό Κτήσιππος, είμαι πρό

θυμος νά παραδώσω τόν εαυτό μου στους ξένους, καί, άν 

θέλουν, μπορούν νά μέ γδάρουν πιό πολύ κι άπ' Οσο μέ γδέρ

νουν τώρα, φτάνει τό δέρμα μου νά μήν καταντήσει στό τέ- d 

λος ασκός, όπως τό δέρμα τοΰ Μαρσύα,60 άλλα νά γίνει 

αρετή ! Κι άς φαντάζεται ό Διονυσόδωρος πώς έγώ είμαι 

τάχα οργισμένος μαζί του. Δέν είμαι οργισμένος, απλώς έχω 

αντιρρήσεις σ' αυτά πού λέει γιά μένα καί πού, όπως πι

στεύω έγώ, δέν είναι σωστά. Μή λές, λοιπόν, Διονυσόδωρε, 

σννεβούλευσεν, άπό Κόλ.χων μετά ^Ιάσονος είς Ίωλκόν έλθονσα, ταις 
Πελ,ίου θυγατράαιν ίνα, εί τούτον βούλοιντο νέον γενέσθαι, έψηθη, 
άρχαϊο σχόλιο. Μέ τήν αναφορά στή Μήδεια μιά σκιά φρίκης καλύ
πτει γιά μιά στιγμή τόν Σωκράτη. 

60. Σύμφωνα μέ έναν αττικό μύθο, ό σιληνός Μαρσύας καυχή-
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γενναίε Διονυσόδωρε, μή κάλει λοιδορεισθαΐ' έτερον γάρ τί 

εστί τό λ.οιδορεϊσθαι. 

Καί Αιοννσόδωρος, *Ως δντος, Έφη, τοϋ άντιλέγειν, ώ 

Κτήσιππε, ποιή τους λόγους; 

e Πάντως δήπον, Έφη, καί σφόδρα γε· ή σύ, ώ Διονυσό

δωρε, ούκ οϊει είναι άντιλέγειν ; 

Ονκονν σύ γ' άν, εφη, άποδείξαις πώποτε άκουσας ούδε-

νός άντιλέγοντος έτερον έτέρφ. 

'Αληθή λέγεις; εφη- άλλα άκονων μεν νννί σοι άποδεί-

κννμι άντιλέγοντος Κτησίππον Αιοννσοδώρφ. 
ΎΗ και ύπόσχοις αν τούτον λόγον; 

Πάνν, Έφη. 

Τί ονν; ή δ' δς' είσιν έκάστω τών όντων λόγοι;— Πάνν 

Ì86 γε.— Ονκοϋν ώς Έστιν Έκαστον ή ώς ούκ Έστιν;—'Ως Έστιν.— 

ΕΊ γάρ μέμνησαι, Έφη, ώ Κτήσιππε, καϊ άρτι έπεδείξαμεν 

μηδένα λέγοντα ώς ονκ εστί· το γάρ μή δν ουδείς εφάνη λέ

γων.— Τί ούν δή τοϋτο; ή δ' δς â Κτήσιππος· ήττον τι άντι-

λέγομεν έγώ τε καί σύ;—Πότερον ούν, ή Ò' δς, άντιλέγοι-

μεν άν τοϋ αύτοϋ πράγματος λόγον αμφότεροι λέγοντες, ή 

οντω μέν άν δήπον ταύτα λέγοιμεν;— Σννεχώρει.—'Αλλ' δ-

b τον μηδέτερος, εφη, τόν τοϋ πράγματος λόγον λέγη, τότε 

άντιλέγοιμεν αν; ή ούτω γε τό παράπαν ούδ' άν μεμνημένος 

ειη τοϋ πράγματος ουδέτερος ημών;— Και τοϋτο σννωμο-

θηκε δτι μέ τους αυλούς του ξεπερνούσε τή λύρα τοΰ 'Απόλλωνα καί 
προκάλεσε τό θεό σέ μουσικό διαγωνισμό. Στό διαγωνισμό αυτόν ό 
ό Μαρσύας ηττήθηκε καί τιμωρήθηκε αυστηρά: τόν κρέμασαν κι έβα
λαν κάποιον Σκύθη νά τόν γδάρει ζωντανό. 

61. Βλ. Έπισημείωση Π. 
62. Βλ. Έπισημείωση Π, ιδίως σελ. 172. 
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τόν αντίλογο βρίσιμο* γιατί τό βρίσιμο εΐναι κάτι άλλο. 

— Τόν αντίλογο, είπε τότε ό Διονυσόδωρος, γιά τόν ό

ποΐο μιλάς, τόν θεωρείς κάτι πραγματικό;61 

—'Ασφαλώς, αποκρίθηκε εκείνος, καί πολύ μάλιστα* ή e 

μήπως εσύ, Διονυσόδωρε, δέν πιστεύεις πώς εΐναι δυνατό 

νά αντιλέγει κανείς; 

—Έσύ πάντως, είπε, δέν μπορείς νά αποδείξεις ότι έ

χεις ακούσει ποτέ ώς τώρα κανέναν νά αντιλέγει σέ άλλον. 

—"Ετσι λές; εϊπε* μά στό αποδεικνύω καθώς αότή τή 

στιγμή ακούω τόν Κτήσιππο νά αντιλέγει στον Διονυσόδωρο. 

— Θά μπορούσες νά τό υποστηρίξεις αυτό καί λογικά; 

— Βεβαίως, είπε. 

— Γιά λέγε μου, είπε: σέ κάθε πράγμα δέν αντιστοιχεί 

μιά έκφραση;62 

—'Ασφαλώς. 

— Μέ τήν έκφραση αυτή δηλώνεται "αυτό πού εϊναι" τό 

πράγμα ή "αυτό πού δέν είναι"; 

— Αυτό πού είναι. 

— Σωστά, εϊπε* γιατί άν θυμάσαι, Κτήσιππε, καί πριν 286 

λίγο δείξαμε ότι κανένας δέν αναφέρεται σ' αυτό πού δέν 

είναι* γιατί κανένας δέν παρουσιάστηκε νά κάνει λόγο γιά 

τό ανύπαρκτο. 

— Μά τί σχέση έχει τώρα αυτό; είπε ό Κτήσιππος* 

μήπως μετριάζει καθόλου τήν άντιλογία μας; 

—""Αν υποθέσουμε, εϊπε ό Διονυσόδωρος, οτι καί οί δυό 

μας λέμε μιά έκφραση πού αντιστοιχεί στό αυτό πράγμα: 

στην περίπτωση αυτή θά υπήρχε άντιλογία ανάμεσα μας ή 

θά λέγαμε καί οί δύο τό ΐδιο; 

— Τό ΐδιο. 

— Στην περίπτωση πάλι, εϊπε, πού ούτε έσύ ούτε έγώ 

λέμε τήν έκφραση πού αντιστοιχεί στό πράγμα, τί θά γινό- b 

ταν τότε; Θά λέγαμε κάτι αντίθετο, έσύ καί έγώ; ή μήπως, 

στην περίπτωση αύτη, κανένας άπό τους δυό μας δέν θά 

είχε καν αναφερθεί σ' έκεϊνο τό πράγμα; 
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λόγει.—'Αλλ' άρα, δταν έγώ μέν τόν τοϋ πράγματος λόγον 

λέγω, σν δέ άλλον τινός άλλον, τότε άντιλέγομεν; ή έγώ λέ

γω μέν τό πράγμα, σν δέ ουδέ λχγεις τό παράπαν; ό δέ μή 

λέγων τω λέγοντι πώς {αν) άντιλέγοι; 

Kai ό μέν Κτήσιππος έσίγησεν έγώ δέ θανμάσας τόν 

λόγον, Πώς, Έφην, ώ Διοννσόδο>ρε, λέγεις: ον γάρ τοι άλλα 

e τοϋτόν γε τόν λόγον πολλών δή καί πολλάκις άκηκοώς άεί 

θανμάζω —και γάρ οί άμφί Πρωταγόραν σφόδρα έχρώντο 

αύτω καί οί Έτι παλαιότεροι· εμοί δέ άεί θαυμαστός τις δο

κεϊ εϊναι καί τους τε άλλονς άνατρέπων και αυτός αυτόν— 

οΐμαι δέ αύτοϋ τήν άλήθειαν παρά σοϋ κάλλιστα πεύσεσθαι. 

άλλο τι ψενδή λέγειν ονκ Έστιν;— τοϋτο γάρ δύναται ο λό

γος· ή γάρ;—αλλ' ή λεγοντ αληθή λέγειν ή μή λέγειν; 

Σννεχώρει. 

d Πότερον ούν -γιενδή μέν λέγειν ονκ εστί, δοξάζειν μέντοι 

Έστιν; 

Ούδε δοξάζειν, εφη. 

Ονδ' άρα ψενδής, ήν δ' έγώ, δόξα Έστι τό παράπαν. 

Ονκ Έφη. 

Ονδ' άρα άμαθία ονδ" αμαθείς άνθρωποι· ή ον τοϋτ' δν 

ειη άμαθία, εϊπερ εϊη, το ψεύδεσθαι τών πραγμάτων ; 

62α. Ό Πλάτων πρέπει νά εννοεί έδώ τόν κύκλο τοϋ Παρμε

νίδη" βλ. σελ. 171. 

ΒΤΘΤΔΗΜΟΣ 83 

Δέχτηκε τό δεύτερο. 

—'Αλλά κι δταν έγώ λέω τήν έκφραση πού αντιστοιχεί 

σ' έκεΐνο τό πράγμα, ένώ έσύ λές μιαν άλλη έκφραση γιά 

κάποιο άλλο πράγμα, σ' αυτήν άραγε τήν περίπτωση λέμε, 

έσύ κι έγώ, κάτι αντίθετο, ή μήπως έγώ κάνω λόγο γιά τό 

πράγμα, ένώ έσύ δέν αναφέρεσαι καν σέ αυτό; Καί πώς θά 

ήταν δυνατό ένας πού δέν λέει τίποτα νά λέει κάτι αντίθετο 

άπό κάποιον πού λέει κάτι; 

Ό Κτήσιππος σώπασε* έγώ δμως πού έμεινα κατάπλη

κτος άπό τό επιχείρημα: πώς, ρώτησα, τό έννοεΐς, Διονυ

σόδωρε; "Οχι τίποτ' άλλο, άλλα τό επιχείρημα αυτό, πού τό c 

έχω ακούσει πολλές φορές κι άπό πολλούς άλλους, μοϋ γεν

νάει πάντοτε τήν απορία, γιατί και στον κύκλο τοΰ Πρω

ταγόρα τό χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα συχνά, άλλα και οί πιό 

παλιοί άκόμη-β2α εμένα ωστόσο πάντοτε μού προξενεί κά

ποια απορία αυτό τό επιχείρημα, πού μοϋ φαίνεται πώς δέν 

αναιρεί μόνο τά άλλα επιχειρήματα άλλα αυτοαναιρείται καί 

τό ΐδιο" νομίζω, λοιπόν, οτι έσύ είσαι ό πιό κατάλληλος νά 

μοϋ εξηγήσεις πού έγκειται ή ουσία του. Μήπως στό ότι 

δέν είναι δυνατό νά λέει κανείς κάτι πού δέν ανταποκρίνε

ται στην αλήθεια; Γιατί αυτό εΐναι τό νόημα του* έτσι δέν 

είναι; "Οτι δηλαδή, Οταν μιλάει κανείς, ή θά λέει κάτι αλη

θινό ή δέν θά λέει τίποτα. 

Τό δέχτηκε. 

— Τί λοιπόν ; 'Αδύνατο είναι μόνο τό νά λέει κανείς d 

κάτι πού δέν ανταποκρίνεται στην αλήθεια ή καί τό νά δια

λογίζεται κάτι πού δέν είναι αληθινό; 

— Καί τό νά διαλογίζεται. 

—Επομένως, είπα έγώ. δέν υπάρχει καν λαθεμένη γνώ

μη γιά κάτι. 

— Δέν υπάρχει, είπε. 

— Κατά συνέπεια, ούτε αμάθεια υπάρχει ούτε και αμαθείς 

άνθρωποι" ή μήπως, άν υπήρχε αμάθεια, δέν θά ισοδυναμού

σε μέ τό νά έχει κανείς λαθεμένη γνώμη γιά τά πράγματα; 
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Πάνν γε, Έφη. 

'Αλλά τοϋτο ουκ Έστιν, ήν δ' έγώ. 

Ούκ Έφη. 

Αόγου ένεκα, ώ Διονυσόδωρε, λέγεις τόν λόγον, ίνα δή 

άτοπον λέγης, ή ώς αληθώς δοκεϊ σοι ουδείς εϊναι αμαθής 

ανθρώπων ; 

e 'Αλλά σύ, εφη, Έλεγξον. 
ΎΗ καί εστί τοϋτο κατά τόν σον λόγον, έξελέγξαι, μηδε

νός ψευδόμενου; 

Ούκ Έστιν, Έφη ό Εύθύδημος. 

Ούδ' άρα έκέλενεν, Έφην έγώ, νννδή Διοννσόδωρος έξε

λέγξαι ; 

Τό γάρ μή Ον πώς άν τις κελεύσαι; σύ δέ κελεύεις; 

"Οτι, ήν δ' έγώ, ώ Ενθνδημε, τά σοφά ταύτα καί τά εύ 

Έχοντα ού πάνν τι μανθάνω, άλλα παχέως πως εννοώ, ίσως 

μεν ούν φορτικώτερόν τι έρήσομαι, άλλα σνγγίγνωσκε. δρα 

287 δέ' εί γάρ μήτε ψεύδεσθαι Έστιν μήτε ψευδή δοξάζειν μήτε 

άμαθη εϊναι, άλλο τι ούδ' έξαμαρτάνειν Έστιν, δταν τίς τι 

πράττη ; πράττοντα γάρ ούκ Έστιν άμαρτάνειν τούτον δ πράτ

τει· ούχ οντω λέγετε; 

Πάνν γ', εφη. 

Τούτο έστιν ήδη, ήν δ' έγώ, τό φορτικόν ερώτημα, εί 

γάρ μή άμαρτάνομεν μήτε πράττοντες μήτε λέγοντες μήτε 

διανοούμενοι, ύμεϊς, ώ προς Διός, ει ταύτα ούτως Έχει, τί

νος διδάσκαλοι ήκετε; ή ούκ άρτι Έφατε άρετήν κάλλιστ άν 

63. Στον πλατωνικό Κρατύλο, σέ ένα πλαίσιο συμφραζομένων πιό 
σοβαρό άπό αυτό τοϋ Εύθύδημον, συναντούμε τό ίδιο διανόημα: ΎΑρα 
δτι ψευδή λέγειν το παράπαν ούκ Έστιν, άρα τοϋτό σοι δύναται ό λό
γος; (429d 1). Ή παραλληλότητα τών δύο χωρίων αποτελεί μιά ακόμη 
ένδειξη δτι στον Εύθύδημο πολλά άπό τά σοφίσματα ξετυλίγονται σέ 
διπλό έδαφος. 

64. Ό R. S. W. Hawtrey, Commentary κλπ. ad ì oc , ση
μειώνει: « Ή προφάνεια τών αισθήσεων αθετείται ώς κάτι αντίθετο 
στον διασκεπτικό λόγο (reason)" έδώ, όπως καί σέ άλλα σημεία σ' αυτό 
τό κεντρικό τμήμα τοΰ διαλόγου, βλέπουμε τόν πλατωνικό Σωκράτη 
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— Σωστά, είπε. 

— Κάτι τέτοιο Ομως, εϊπα έγώ, δέν υπάρχει. 

- Ό χ ι . 

— Δέν μοϋ λές, Διονυσόδωρε, γιά νά γίνεται λόγος τά 

λές αυτά, καί γιά νά δημιουργείς εντυπώσεις, ή στ' αλήθεια 

πιστεύεις Οτι δέν υπάρχει κανένας άμαθης άνθρωπος; 

— Νά τό αντικρούσεις, λοιπόν, έσύ, είπε. e 

— Μά πως μπορεΐ νά γίνει αυτό, άφοϋ κατά τόν ισχυ

ρισμό σου είναι αδύνατο νά πει κανείς κάτι πού δέν αντα

ποκρίνεται στην αλήθεια;63 

•— Δέν μπορεΐ, είπε ό Εύθύδημος. 

— Ούτε καί ό Διονυσόδωρος, επομένως, εϊπα έγώ, έχει 

τώρα τήν απαίτηση νά ανασκευάσω τό συλλογισμό του. 

— Μά πώς θά μπορούσε κανείς νά απαιτήσει κάτι πού 

δέν υπάρχει;64 Έσύ λοιπόν τό απαιτείς; 

— Εύθύδημε, εϊπα, είναι πού έγώ δέν τά πολυκαταλα-

βαίνω αυτά τά έξυπνα καί τά περιποιημένα —είμαι λιγάκι 

χοντροκέφαλος' ϊσως, λοιπόν, νά 'ναι κάπως τετριμμένο αυτό 

πού θά σέ ρωτήσω, συμπάθα με Ομως. Κοίταξε τί λέω: 

'Αφού δέν μπορεΐ κανείς νά λέει κάτι πού δέν άνταποκρίνε- 287 

ται στά πράγματα, ούτε γνώμη λαθεμένη νά £χει, ούτε νά 

εϊναι άμαθης, δέν έπεται πώς εΐναι αδύνατο καί νά αποτυγ

χάνει κάθε φορά πού κάνει κάτι; Γιατί, Οταν κάνει κάτι, 

δέν είναι δυνατό νά λαθεύει* αυτό δέν λέτε; 

—'Ασφαλώς, εϊπε. 

•— Νά, λοιπόν, είπα, ποιο εϊναι τό τετριμμένο ερώτημα: 

Άφοϋ έτσι κι αλλιώς δέν λαθεύουμε ούτε Οταν κάνουμε 

ούτε Οταν λέμε ούτε Οταν σκεφτόμαστε κάτι, τότε, λοιπόν, 

άφοϋ έτσι έχουν τά πράγματα, έσεΐς, γιά τ* όνομα τοΰ Δία, 

τί ήρθατε νά μας μάθετε; "Η μήπως δεν βεβαιώνατε πριν 

νά υποστηρίζει ένα είδος εμπειρικής προσέγγισης, σέ αντίθεση μέ τήν 
ελεατική προσέγγιση τών δύο σοφιστών, πού επιμένουν νά προτιμούν 
τήν προϋποτιθέμενη προφάνεια τοΰ διασκεπτικοΰ λόγου άπό τήν προ
φάνεια τοϋ κοινού νοΰ». 
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b παραδοϋναι ανθρώπων τώ έθέλοντι μανθάνειν; 

Εϊτ , Έφη, ώ Σώκρατες, ό Διονυσόδωρος ύπολαβών, ού

τως εϊ Κρόνος, ώστε α το πρώτον εϊπομεν νϋν άναμιμνήσκη, 

καϊ εϊ τι πέρνσιν εϊπον, νϋν άναμνησθήση, τοις δ* έν τώ πα-

ρόντι λεγομένοις ονχ Έξεις δτι χρή; 

Και γάρ, Έφην έγώ, χαλεποί είσιν πάνν —είκότως' παρά 

σοφών γάρ λέγονται— έπεί καί τούτω τώ τελευταίο) παγχά-

λεπον χρήσασθαί έστιν, ώ λέγεις, τό γάρ "Ουκ Έχω δτι 

χρώμα" τί ποτέ λέγεις, ώ Διονυσόδωρε; ή δήλον δτι ώς 

c ονκ Έχω έξελέγξαι αυτόν; έπεί είπε, τί σοι ά?λο νοεί τοϋτο 

τό ρήμα, το "Ουκ Έχω δτι χρήσωμαι τοις λόγοις" ; 

Άλλ' δ σύ λέγεις, Έφη, [τούτω τώ πάνν χαλεπόν χρή

σθαι-J έπεί άπόκριναι. 

Πριν σέ άποκρίνασθαι, ήν δ' έγώ, ώ Διονυσόδωρε ; 

Ούκ άποκρίνη; εφη. 
ΤΗ καί δίκαιον; 

Δίκαιον μέντοι, Έφη. 

Κατά τίνα λόγον; ήν δ' έγώ' ή δήλον δτι κατά τόνδε, 

δτι σν ννν πάσσοφός τις ήμϊν άφϊξαι περί λόγονς, και οϊσθα 

d δτε δεϊ άποκρίνασθαι καϊ δτε μή ; και νϋν ούδ* άν ότιούν 

άποκρίνη, άτε γιγνώσκων δτι ού δει; 

Ασλεϊς, εφη, άμελήσας άποκρίνασθαι- άλλ', ώγαθέ, πεί-

θον και άποκρίνον, επειδή καί ομολογείς με σοφόν εϊναι. 

Πειστέον τοίννν, ήν δ' έγώ, και ανάγκη, ώς Έοικεν σύ 

65. Στην εύλογη παρατήρηση τοΰ Σωκράτη Οτι μέ δσα υποστη
ρίζουν γιά τό άντιλέγειν, τό ψεύδεσθαι, τό μανθάνειν οί δύο σοφιστές 
αντιφάσκουν καί ουσιαστικά αναιρούν αυτό πού επαγγέλθηκαν, δηλαδή 
νά διδάξουν τήν αρετή (273d 8-9, 2?óa 3), ό Διονυσόδωρος απευθύ
νει στον Σωκράτη τό χαρακτηρισμό "Κρόνος". Γίνεται έτσι φανερό 
Οτι γιά τόν Εύθύδημο καί τόν Διονυσόδωρο καμία προηγούμενη παρα
δοχή 8έν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, γι' αυτούς πάντοτε Ολα αρχί
ζουν άπό τήν αρχή. « Ό Κρόνος», σημειώνει ό Β. Ν. Τατάκης, Πλάτω
νος Εύθύδημος, σελ. 72, υποσημείωση 2, ((εκθρονισμένος άπό τό Δία. 
συμβολίζει ένα παρελθόν πού χάθηκε, κάτι περασμένο καί ξεπερασμένο, 
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λίγο ότι μπορείτε νά διδάξετε καλύτερα άπό κάθε άλλον 

τήν αρετή σ' Οποιον άνθρωπο έχει διάθεση νά τ ή μάθει; b 

Σ τ ό σημείο αυτό πετάχτηκε ό Διονυσόδωρος καί : Μά 

έσύ, Σ ω κ ρ ά τ η , είπε, έκεΐ έχεις μείνει α κ ό μ η ; 6 5 Θυμάσαι 

τώρα τ ί ε ίπαμε στην α ρ χ ή ; Κι άν ε ί χ α π ε ι κάτι πέρυσι, θά 

τό ξαναθυμόσουν τώρα κι αυτό; Κι αυτά ωστόσο πού λέμε 

τούτη τή στιγμή δέν έχεις τ ί νά τ ά κάνεις; 

— Εΐναι, βλέπεις, ε ί π α έγώ, πολύ δύσκολα —φυσικό άλ

λωστε, βγαίνουν άπό τά χείλη σοφών— προπαντός τοϋτο τό 

τελευταίο πού λές τώρα. Π ώ ς τό έννοεΐς τέλος πάντων αυτό 

τό "δέν έχω τί νά τά κ ά ν ω " , Διονυσόδωρε; " Η είναι φανερό 

ότι έννοεΐς π ώ ς δέν μπορώ νά τό ανασκευάσω λογικά; Π ε ς , c 

σέ παρακαλώ, ή φράση σου " δ έ ν έχω τ ί νά τό κάνω αυτό 

πού λ έ γ ε τ α ι " τ ί άλλο μπορεΐ νά εννοεί; 

— Ά λ λ α αυτό πού έσύ λές, είπε, δηλαδή Οτι είναι πολύ 

δύσκολο νά τό χρησιμοποιήσει κανείς. Α π ά ν τ η σ ε , λοιπόν. 

— Πριν απαντήσεις έσύ, Διονυσόδωρε; ε ίπα. 

— Δέν απαντάς ; ε ίπε. 

— Μά είναι σωστό νά απαντήσω έγώ ; 

— Βέβαια εΐναι σωστό. 

— Μέ ποια λογική ; έκανα έγώ* ή είναι ολοφάνερο τό 

γ ι α τ ί : Ε π ε ι δ ή μας έχεις έρθει τώρα έσύ, ό φωστήρας στις 

συζητήσεις, πού ξέρεις πότε πρέπει νά αποκρίνεται κανείς d 

καί πότε Οχι. Γι* αυτό άραγε δέν απαντάς τ ίποτα τώρα, επει

δή ξέρεις Οτι δέν πρέπει νά απαντήσεις; 

— Φλυαρείς, ε ϊπε, χωρίς νά νοιάζεσαι νά δώσεις απάν

τηση* άκουσε όμως, άνθρωπε μου, και απάντησε, μιά πού 

τό αναγνωρίζεις π ώ ς είμαι σοφός. 

— Πρέπει νά σέ ακούσω, λοιπόν, είπα" άλλωστε, καθώς 

άχρηστο πιά Οπως τό μυαλό τοΰ ξεμωραμένου». Πρβ. 'Αριστοφάνη, 
Νεφέλαι 929: ούχ'ι διδάξεις τούτον Κρόνος ών Πλοΰτος 581: άλλ' ώ 
ΚρονικαΙς λήμαις δντως λημώντες τάς φρένας αμφω... 
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γάρ άρχεις, αλλ' έρωτα. 
Πότερον ούν ψυχήν Έχοντα νοεϊ τά νοοϋντα, ή καί τά 

άψυχα; 

Τά ψνχήν Έχοντα. 

Οϊσθα ούν τι, Έφη, ρήμα ψνχήν Έχον; 

Μά Δία ούκ Έγωγε. 

Τί ούν άρτι ήρου δτι μοι νοοϊ τό ρήμα; 

e Τί άλλο γε, ήν δ" έγώ, ή έξήμαρτον διά τήν βλακείαν; 

ή ούκ έξήμαρτον αλλά και τοϋτο ορθώς εϊπον, ειπών δτι 

νοεϊ τά ρήματα; πότερα φής έξαμαρτάνειν με ή ου; εί γάρ 

μή έξήμαρτον, ουδέ σύ εξελέγξεις, καίπερ σοφός ών, ούδ' Έ

χεις δτι χρή τώ λόγω' εϊ δ' έξήμαρτον, ούδ' ούτως ορθώς 

288 λέγεις, φάσκων ούκ εϊναι έξαμαρτάνειν. καϊ ταϋτα ού προς 

α πέρυσιν Έλεγες λέγω. άλλα Έοικεν, Έφην έγώ, ώ Διονυσό

δωρε τε καϊ Εύθνδημε, ούτος μέν ό λόγος έν ταύτώ μένειν 

καί Έτι ώσπερ τό πάλαιαν καταβαλών πίπτειν, και ώστε 

τοϋτο μή πάσχειν ούδ' ύπό τής ημετέρας πω τέχνης έξηνρή-

σθαι, καί ταϋτα οντωσι θαυμαστής ούσης εις άκρίβειαν λό

γων. 

66. Οί παραλογισμοί τών σοφιστών γίνονται ολοένα πιό ανού
σιοι, ή σοφιστική επίδειξη θά εκφυλιστεί σταδιακά σέ φάρσα. Αυτή ή 
σχεδόν απροσδόκητη τροπή δέν αποτελεί μόνο μια έκ τών πραγμά
των διάψευση της μεγαλόστομης επαγγελίας τοϋ Εύθύδημου (άρετήν, 
ώ Σώκρατες, οία μέθα οϊω τ' είναι παραδονναι κάλλιστ ανθρώπων καί 
τάχιστα, 273d 8-9) καί τοϋ Διονυσόδωρου {275a 3), άλλα λειτουργεί 
καί ώς αντιπαράθεση στην παιδαγωγική συνομιλία Σωκράτη - Κλει
νία πού θά ακολουθήσει αμέσως. 

67. Είναι χαρακτηριστική ή τάση τών δύο εριστικών νά πιά
νονται άπό τή μιά ή τήν άλλη λέξη τοϋ συνομιλητή τους [παντός ρ'ή-
ματος αντέχονται, 305a 4) καί νά εκμεταλλεύονται τίς διαφορετικές 
σημασίες της, στή συγκεκριμένη περίπτωση τήν ομωνυμία τοϋ ρή
ματος νοείν, πού σημαίνει (α) "νοώ", "σκέπτομαι", άλλα καί (β) "ση
μαίνω". 'Ελέγχουν, έτσι, τόν Σωκράτη γιά τή φράση του τί σοι άλλο 
νοεϊ τούτο το ρήμα (287c 1-2), εκλαμβάνοντας, κακόπιστα, Οτι σ' αυ
τήν τό νοείν έχει τήν (α) σημασία. Γιά τά σοφίσματα παρά τήν όμω-
νυμίαν βλ. "Αριστοτέλης, Σοψ. έλ. 166a, 14 κέ.—'Αξιοσημείωτο πώς 
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φαίνεται, δέν μπορώ νά κάνω κι αλλιώς* γιατί εσύ λύνεις καί 

δένεις έδώ. Ρώτα, λοιπόν. 

— Γιά λέγε μου: "Οσα Οντα εννοούν, εννοούν επειδή έχουν 

ψυχή ή μήπως εννοούν καί τά άψυχα;66 

—Εννοούν Οσα έχουν ψυχή. 

— Ξέρεις μήπως καμιά φράση, εϊπε, πού νά έχει ψυχή; 

— Μά τόν Δία, Οχι. 

— Τότε, λοιπόν, γιατί μέ ρώτησες τώρα δα τί έννοεΐ ή e 

φράση μου;6 7 

— Γιά τί άλλο, βέβαια, είπα έγώ, παρά διότι έκανα λά

θος άπό βλακεία ; Μήπως ωστόσο δεν έκανα λάθος, καί είναι 

σωστό αυτό πού είπα, όταν έλεγα Οτι οί φράσεις εννοούν; 

Έσύ τί λές, έκανα λάθος ή Οχι; Γιατί άν δέν έκανα λάθος, 

δέν μπορείς ούτε νά τό αναιρέσεις λογικά, παρόλο πού είσαι 

σοφός, ούτε κι έχεις "τί νά τό κάνεις". Άλλα καί στην περί

πτωση πού έκανα λάθος, πάλι λές κάτι τό όποΐο δέν είναι 

σωστό, άφοΰ κατά τόν ισχυρισμό σου είναι αδύνατο νά λα

θεύει κανείς.68 Καί ώς προς αυτό δέν επικαλούμαι πράγ- 288 

ματα πού τά 'λεγες ένα χρόνο πρίν. Φαίνεται Ομως, συνέχισα, 

Διονυσόδωρε και Εύθύδημε, Οτι ό ισχυρισμός αυτός άπό τή 

μιά μένει στή θέση του κι άπό τήν άλλη βάζει κάτω τόν 

αντίπαλο πέφτοντας κι ό ϊδιος μαζί,69 όπως λέει εκείνη ή 

παλιά έκφραση* πώς Ομως θά σταματήσει νά τό παθαίνει αυ

τό, δέν μπόρεσε ώς τώρα νά τό ανακαλύψει ούτε κι ή δική 

σας ή τέχνη, μόλο πού εϊναι τόσο αξιοθαύμαστη γιά τήν α

κριβολογία της. 

θεωρείται αυτονόητο δτι φορέας τοϋ νοϋ είναι ή ψυχή, 287d 7-9. 
68. Οί σοφιστές δοκιμάζουν τώρα τίς δυσάρεστες παρενέργειες 

της διαλεκτικής τους, καθώς ό Σωκράτης δείχνει δτι μπορεΐ καί αυτός 
νά χειρίζεται τά τεχνάσματα τους. 

69. Ό Wiìamowìtz, Platon Π, σελ. 159, συσχετίζει τή φράση 
καταβολών πίπτειν (a 4) μέ τόν φερόμενο ώς εναλλακτικό τίτλο Κα
ταβάλλοντες (ένν. λόγοι) τοΰ έργου τοϋ Πρωταγόρα 'Αλήθεια' πρβ. 
277dl καί ύποσημ. 32. 
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Καί ό Κτήσιππος, Θαυμάσια γε λέγετ , Έφη, ώ άνδρες 

h Θούριοι εϊτε Χΐοι εϊθ' οπόθεν και δπη χαίρετον ονομαζόμε

νοι' ώς ουδέν ύμϊν μέλει τον παραληρεϊν. 

Kai έγώ φοβηθείς μή λοώορία γένηται, πάλιν κατεπράν-

νον τόν Κτήσιππον και εϊπον *Ω Κτήσιππε, και νννδή ä 
προς Κλεινίον ελεγον, καί προς σέ ταύτα ταϋτα λέγω, δτι 

ού γιγνώσκεις τών ξένων τήν σοφίαν δτι θαυμάσια εστίν, 

αλλ' ονκ έθέλετον ήμϊν έπιδείξασθαι σπονδάζοντε, άλλα τόν 

Πρωτέα μιμεϊσθον τόν Αίγύπτιον σοφιστήν γοητεύοντε ημάς. 

c ήμεϊς ούν τόν Μενέλαον μιμώμεθα, καί μή άφιώμεθα τοϊν 

άνδροϊν Έως άν ήμϊν έκφανήτον έφ' φ αύτώ σπονδάζετον 

οϊμαι γάρ τι αντοϊν πάγκαλον φανεϊσθαι, έπειδάν άρξωνται 

σπονδάζειν. αλλά δεώμεθα καί παραμνθώμεθα καί προσεν-

χώμεθα αντοϊν έκφανήναι. έγά) ούν μοι δοκώ καϊ αυτός πά

λιν νψηγήσασθαι οϊω προσεύχομαι αντώ φανήναί μοι' Οθεν 

ά γαρ τό πρότερόν άπέλιπον, τό εξής τούτοις πειράσομαι, δ

πως άν δννωμαι, διελθεϊν, έάν πως έκκαλέσωμαι καϊ ελεή-

σαντέ με καϊ όικτίραντε σνντεταμένον καί σπουδάζοντα καί 

αύτώ σπουδάσητον. 

70. Γεμάτος ειρωνεία ό Κτήσιππος απευθύνεται ατούς δύο ξέ
νους σάν σέ θεούς, χρησιμοποιώντας γλώσσα ιερατική, αναφέροντας 
οσο τό δυνατό περισσότερους τίτλους δικούς τους καί προσθέτοντας 
στό τέλος τήν τυπική στις επικλήσεις τών θεών έκφραση δποθεν και 
δπη, μέ τήν όποια εξασφαλιζόταν δτι τίποτε ουσιαστικό δέν είχε παρα
λειφθεί. Ό Hawtrey, Commentary κλπ., σ. 117, πού παρατηρεί τά 
παραπάνω, παραπέμπει στην εργασία τοϋ Ε. Norden, Agnostos Theos, 
σ. 143 κέ., καί σημειώνει «στενά παράλληλα» χωρία άπό τόν KgarvL· 
400e 1 κέ. καί τόν Πρωταγόρα 358a 7 κέ. « Ό σαρκασμός τοϋ Πλά
τωνα έχει φτάσει στό πιο πικρό σημείο του», γράφει χαρακτηριστι-

κ^ ι— jtfé τήν αιχμή αυτή τοΰ Κτήσιππου υπενθυμίζεται συνάμα Οτι 
οί δύο ξένοι είναι ουσιαστικά απάτριδες, σέ αντίθεση μέ τόν Σωκράτη, 
πού είναι δεμένος μέ την πατρίδα του. 

71. Ό θαλασσινός (άλως) γέρων, ό αθάνατος Πρωτεύς Αιγύπτιος, 
δς τε θαλάσσης πάσης βένθεα [ = βάθη] οίδε, 'Οδύσσεια 4, 385, είχε 
προφητική δύναμη καί τήν ικανότητα νά αλλάζει μορφές. Γιά νά προ-
φητεύσει άπρεπε νά χρησιμοποιηθεί εναντίον του βία, πού τήν άπέ-
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Κι ό Κτήσιππος τότε: Τί ώραΐα, εϊπε, πού τά λέτε, 

έσεις άπό τους Θούριους, άπό τή Χίο ή άπ' Οπου άλλου b 

θέλετε νά 'σαστε καί νά λένε Οτι είστε-70 γιατί διόλου δέν 

σας μέλει πού λέτε ανοησίες. 

Έ γ ώ , επειδή φοβήθηκα μήν αρχίσουν νά βρίζονται, προ

σπάθησα πάλι νά καλμάρω τόν Κτήσιππο λέγοντας: Κτή

σιππε, όπως τώρα δά έλεγα στον Κλεινία, λέω καί σ* εσένα 

ότι δέν ξέρεις πόσο εκπληκτική εϊναι ή σοφία τών ξένων. Μέ 

τή διαφορά πώς δέν θέλησαν νά μας τήν επιδείξουν στά σο

βαρά, άλλα προτίμησαν νά μιμηθούν τόν Πρωτέα,71 τόν 

αιγύπτιο σοφιστή, καί νά μας μαγέψουν. "Ας μιμηθούμε, 

λοιπόν, κι έμεϊς τόν Μενέλαο κι άς μήν τους αφήσουμε νά c 

ξεφύγουν παρά μόνο όταν μας φανερώσουν τό έργο μέ τό 

όποΐο καταπιάνονται στά σοβαρά* γιατί πιστεύω ότι κάτι 

εξαίσιο θά φανερωθεί μόλις αρχίσουν νά σοβαρολογοϋν."Ομως 

άς τους παρακαλέσουμε και άς τους καλοπιάσουμε καί άς 

τους ικετέψουμε νά φανερωθούν. "Οσο γιά μένα, νομίζω πώς 

πρέπει νά περιγράψω άλλη μιά φορά μέ ποια μορφή τους 

θερμοπαρακαλώ νά μοΰ αποκαλυφθούν. Θά δοκιμάσω, λοι

πόν, νά συνεχίσω, Οσο πιό καλά μπορώ, άπό τό σημείο πού 

σταμάτησα πρωτύτερα, κι ϊσως τους καταφέρω νά μέ συμ- d 

πονέσουν καί νά μέ σπλαχνιστοϋν πού έχω βάλει τά δυνατά 

μου καί τό έχω πάρει τό ζήτημα στά σοβαρά, ώστε τελικά 

νά σοβαρευτούν κι αυτοί. 

φεύγε μέ τΙς μεταμορφώσεις του: 

άλλ' ή τοι πρώτιστα λέων γένετ ήϋγένειος, 
αύτάρ έπειτα δράκων και πάρδαλις ήδέ μέγας σΰς' [ = χοίρος] 
γίγνετο δ' νγρον νδωρ καί δένΟρεον ύψιπέτηλ,ον. 
ημείς δ' άστεμψέως [-- άκαμπτα, αμετακίνητα] ίχομεν τετληότι θυμφ 

[ = τόν κρατούσαμε γερά]. 
'Οδύσσεια 4, 456 

Τήν παρομοίωση τού Πρωτέα ό Πλάτων τή χρησιμοποιεί γιά τους 
συνομιλητές τού Σωκράτη ("Ιων 541e 7' Εύθύφρων 15d 3) μέ ιδιαί
τερα ειρωνική διάθεση. 
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Σύ δέ, ώ Κλεινία, Έφην, άνάμνησόν με πόθεν τότ άπε-

λίπομεν. ώς μέν ονν εγώμαι, ενθένδε ποθέν. φιλοσοφητέον 

ώμολογήσαμεν τελεντώντες' ή γάρ;— Nat, ή δ' δς.—Ή δέ 

γε φιλοσοφία κτήσις επιστήμης· ούχ ούτως; Έφην.— Ναί, 

Έφη.— Τίνα ποτ' ούν άν κτησάμενοι έπιστήμην ορθώς κτη-

e σαίμεθα; άρ' ον τοϋτο μέν απλούν, δτι ταύτην ήτις ήμας 

όνησει;—Πάνυ γ', Έφη.—νΑρ' ούν άν τι ημάς όνήσειεν, ε'ι 

έπισταίμεθα γιγνώσκειν περιιόντες Οπου τής γής χρυσίον 

πλείστον κατορώρνκται;—"Ισως, εφη.—'Αλλά τό πρότερόν, 

ήν δ' εγώ, τοϋτό γε εξηλέγξαμεν, δτι ουδέν πλέον, ούδ' εί 

άνεν πραγμάτων και τοϋ δρύττειν τήν γήν τό πάν ήμϊν χρυ

σίον γένοιτο' ώστε ονδ' εί τάς πέτρας χρυσας έπισταίμεθα 

289 ποιειν, ούδενός αν άξια ή επιστήμη ειη. εί γάρ μή και χρή

σθαι έπιστησόμεθα τω χρνσίω, ουδέν όφελος αύτοϋ έφάνη 

δν ή ον μέμνησαι; Έφην εγώ.— Πάνν γ\ Έφη, μέμνημαι.— 

Ουδέ γε, ώς Έοικε, τής άλλης επιστήμης όφελος γϊγνεται 

ουδέν, ούτε χρηματιστικής ούτε ιατρικής ούτε άλλης ούδε-

72. Ή προτρεπτική συνομιλία Σωκράτη - Κλεινία αποτελεί ένιαϊο 
δλο. Τήν ενότητα αυτή υπογραμμίζει ό Σωκράτης, πού ξαναρχίζει τή 
συζήτηση του μέ τόν Κλεινία ακριβώς άπό τό σημείο στό όποιο είχαν 
σταματήσει πρωτύτερα (282d 3) —ωσάν νά μήν είχε μεσολαβήσει ή 
φλυαρία τών σοφιστών. Ή προτρεπτική συζήτηση μέ τόν Κλεινία έχει 
μεγάλη θεματική καί μεθοδολογική συνάφεια μέ μιά σειρά πρώιμους 
διάλογους: τόν Πρωταγόρα, τόν Αάχη, τόν Ava ι, τόν Χαρμίδη (ερώ
τημα γιά τήν ανώτατη επιστήμη καί τή σχέση της μέ τις άλλες επι
στήμες καί τέχνες, άπορητική κατάληξη σέ συνδυασμό μέ πολλές θε
τικές νύξεις καί αναφορές). 

73. Καί τό δεύτερο μέρος της συνομιλίας τοϋ Σωκράτη μέ τόν 
Κλεινία κυριαρχείται άπό τή βούληση τοΰ έμπειρου παιδαγωγού νά 
ενισχύσει τή διάθεση τοΰ νέου νά μορφωθεί καί νά γίνει σοφός. Ό 
Σωκράτης αποφεύγει νά μεταδώσει έτοιμες γνώσεις στον νέο: περιο
ρίζεται σέ νύξεις γιά τό είδος της γνώσης καί της σοφίας πού πρέπει 
νά προσοικειωθεϊ ό Κλεινίας και προσπαθεί, κυρίως, νά ενεργοποιήσει 
τις πνευματικές δυνάμεις τοΰ νέου, ώστε νά ακολουθήσει αυτοδύναμα 
τήν πνευματική πορεία του. Παρατηρούμε δτι ή προτρεπτική συνομι
λία τοϋ Σωκράτη μέ τόν Κλεινία ανταποκρίνεται απόλυτα στον αρχικό 
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Κι έσύ, Κλεινία, ε ίπα, θύμισε μου πού σταματήσαμε 

τ ό τ ε . 7 2 Ά π ' ο,τι θυμάμαι, έδώ κάπου: ε ίχαμε καταλήξει π ώ ς 

πρέπει νά φιλοσοφούμε - έτσι δέν εϊναι; 

— Ναί, ε ϊπε έκεϊνος. 

— Ν ά φιλοσοφείς, όμως, σημαίνει νά αποκτάς γνώση" 7 3 

δέν εϊναι έτσι; ε ϊπα. 

— Ναί, εϊπε αυτός. 

—'Αλλά ποια γνώση θά ήταν σωστό νά επιδιώκουμε νά 

αποκτήσουμε; Εϊναι απλό: εκείνη πού θά μας ωφελήσει" e 

έτσι δέν εϊναι; 

—'Ασφαλώς, ε ίπε. 

— Θά μας ωφελούσε άραγε σέ τ ίποτε, άν ξέραμε νά εν

τοπίζουμε, περπατώντας έδώ κι εκεί, σέ ποια σημεία εϊναι 

θαμμένο πολύ χρυσάφι; 

—"Ισως, εϊπε. 

— Έ τ σ ι όμως, ε ϊπα έγώ, αναιρούμε έκεϊνο πού παραδε

χτήκαμε πρωτύτερα, δηλαδή Οτι δέν θά 'χαμέ κανένα όφε

λος, ακόμη κι άν γινόταν δικό μας Ολο τό χρυσάφι, και μά

λιστα χωρίς νά κάνουμε τόν κόπο νά σκάβουμε στή γη* 

ώστε κι άν ακόμη ε ίχαμε τόν τρόπο νά κάνουμε τις πέτρες 

χρυσάφι, 7 4 πάλι δέν θά άξιζε τ ίποτα ή γνώση αυτή. Γιατί 289 

άν παράλληλα δέν θά ξέρουμε π ώ ς νά χρησιμοποιήσουμε τό 

χρυσάφι, φάνηκε καθαρά Οτι δέν θά έχουμε κανένα Οφελος 

ά π ' αυτό* ή μ ή π ω ς δέν τό θυμάσαι; ρώτησα έγώ. 

—'Ασφαλώς, απάντησε, τό θυμάμαι. 

—'Αλλά καθώς φαίνεται, ε ϊπα, ούτε και καμία άλλη γ ν ώ 

ση μας ωφελεί σέ τ ίποτα, λ.χ. ή γνώση π ώ ς νά κερδίζεις 

χρήματα ή ή γνώση της ιατρικής ή οποιαδήποτε άλλη γνώση 

στόχο, δηλαδή νά οδηγηθεί ό νέος στην αρετή και τή γνώση, κι ακόμη 
οτι ό τόνος της συνομιλίας εϊναι φιλικός καί εγκάρδιος, σέ αντίθεση 
μέ τόν εριστικό τόνο της συνομιλίας τοϋ Κλεινία μέ τους σοφιστές, ή 
οποία επιπλέον έχει απομακρυνθεί τελείως άπό τόν αρχικό στόχο. 

74. « Ή λαχτάρα πού γέννησε τήν αλχημεία έχει μεγάλη ιστο
ρία!» Hawtrey, ο.π., ad loc. 
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μιας, ήτις ποιειν τι έπίσταται, χρήσθαι δέ μή φ άν ποιήση· 

b ούχ όντως ;— Συνέφη.— Ουδέ γε εϊ τις εστίν επιστήμη ώστε 

αθανάτους ποιειν, άνευ τοϋ έπίστασθαι τή αθανασία χρήσθαι 

ουδέ ταύτης Έοικεν όφελος ουδέν, εϊ τι δεϊ τοις πρόσθεν ώμο-

λογημένοις τεκμαίρεσθαι.— Συνεδόκει ήμϊν πάντα ταϋτα.— 

Τοιαύτης τινός άρα ήμϊν επιστήμης δεϊ, ώ καλέ παϊ, ήν 

ο* έγώ, έν ή σνμπέπτωκεν άμα τό τε ποιειν και τό έπίστα

σθαι χρήσθαι τούτω δ αν ποιή.— Φαίνεται, εφη.— Πολλού 

άρα δεϊ, ώς Έοικεν, ημάς λυροποιούς δεϊν εϊναι καί τοιαύτης 

C τινός επιστήμης έπηβόλονς. ενταύθα γάρ δή χωρίς μέν ή 

ποιούσα τέχνη, χωρίς δέ ή χρωμένη διήρηται τοϋ αύτοϋ πέρι' 

ή γάρ λνροποιική και ή κιθαριστική πολύ διαφέρετον άλλή-

λοιν. ονχ όντως;— Σννέφη.— Ονδέ μήν ανλοποιικής γε δή

λον δτι δεόμεθα' καί γάρ αύτη ετέρα τοιαύτη.— Συνεδόκει.— 

'Αλλά προς θεών, Έφην έγώ, ει τήν λογοποιικήν τέχνην μά-

θοιμεν, αρά έστιν αύτη ήν Έδει κεκτημένους ημάς ενδαίμονας 

75. 'Από τήν παραπάνω φράση [Τοιαύτης τινός άρα ήμϊν επιστή
μης δει... εν η συμπέπτωκεν άμα τό τε ποιειν και το έπίστασθαι χρή
σθαι τούτω Β αν ποιή) συνάγεται Οτι τή ζητούμενη γνώση ό Πλάτων 
δέν τήν εννοούσε μόνον ώς χρηστική άλλα καί ώς ποιητική. Ό ϊ. Μ. 
Crombie, An Examination of Plato's Doctrines, τόμ. 1, σελ. 223, 
σημειώνει γι' αυτήν: «Πρέπει νά μάς κάνει ικανούς καί για τά δύο: 
άπό τή μιά νά ξέρουμε νά παράγουμε τά προϊόντα της καί άπό τήν 
άλλη νά ξέρουμε νά τά χρησιμοποιούμε. Μέ άλλα λόγια, ή ορθή αγω
γή τοϋ βίου έχει δύο στοιχεία: ένα στοιχείο ικανότητας, μέ τό Οποΐο 
γνωρίζουμε πώς επιτυγχάνονται τά επιθυμητά αποτελέσματα, καί ένα 
στοιχείο κρίσης, μέ τό όποΐο γνωρίζουμε πότε είναι επιθυμητό αυτό 
καί πότε τό άλλο αποτέλεσμα». 

76. Ή σύμπτωση τοΰ ποιειν καί τοΰ έπίστασθαι χρήσθαι γίνε
ται εύρετική αρχή γιά τόν εντοπισμό της ζητούμενης επιστήμης. Γιά 
τήν ανίχνευση και τον προσδιορισμό της ό Σωκράτης ακολουθεί μιά 
αρνητική τακτική, πού συνίσταται στον διαδοχικό αποκλεισμό έπι-
στημών καί τεχνών, οί όποιες πρόδηλα 8έν πληρούν τήν παραπάνω 
αρχή, άφοϋ χρησιμεύουν αποκλειστικά εϊτε στό νά κατασκευάζουν 
είτε στά νά χρησιμοποιούν κάτι [λνροποιική. κιθαριστιχΐ], αύλοποιική, 
λογοποιική, στρατηγική, θτ/ρευτική, όψοποιητική, γεωμετρική). Ή 
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πού ξέρει νά κάνει κάτι άλλα δέν ξέρει πώς νά τό χρησιμο

ποιήσει αυτό πού κάνει* δέν εϊναι έ'τσι; 

Συμφώνησε. 

—'Ακόμη κι άν δεχτούμε Οτι υπάρχει μιά γνώση πού 

κάνει τους ανθρώπους αθάνατους άλλα χωρίς παράλληλα νά b 

ξέρουν πώς νά εκμεταλλευτούν τήν αθανασία, ούτε κι αύτη 

ή γνώση θά ωφελούσε, καθώς φαίνεται, σέ τίποτα, άν κρί

νουμε μέ βάση Οσα παραδεχτήκαμε πρωτύτερα. 

Σέ όλα αυτά μείναμε σύμφωνοι. 

— Συνεπώς, καλό μου παιδί, εϊπα, χρειαζόμαστε μιά επι

στήμη πού νά μπορεί συγχρόνως καί νά κάνει κάτι καί νά 

ξέρει αυτό τό κάτι πού κάνει νά τό χρησιμοποιεί.75 

— Εϊναι φανερό, εϊπε. 

— Θαρρώ, λοιπόν, Οτι ή επιστήμη πού μας χρειάζεται 

νά κατέχουμε δέν μπορεί, σέ καμία περίπτωση, νά εϊναι 

πώς λ.χ. νά φτιάχνουμε λύρες ή κάποια άλλη παρόμοια γνώ- c 

ση.76 Γιατί εδώ τά πράγματα έχουν διαχωριστεί: "Αλλη ή 

τέχνη πού κατασκευάζει τό Οργανο κι άλλη εκείνη πού τό 

χρησιμοποιεί' υπάρχει, βλέπεις, μεγάλη διαφορά ανάμεσα 

στό νά φτιάχνεις λύρες καί στό νά παίζεις λύρα. Δέν εϊναι 

έτσι; 

Συμφώνησε. 

—"Ολοφάνερο εϊναι επίσης πώς ούτε ή τέχνη νά φτιά

χνεις αυλούς εϊναι αυτή πού χρειαζόμαστε" γιατί κι αυτή 

στην Ϊδια κατηγορία ανήκει. 

Συμφώνησε. 

—'Αλλά, μά τους θεούς, εϊπα, άν μαθαίναμε τήν τέχνη 

νά φτιάχνουμε λόγους, άραγε λές νά εϊναι αυτή ή τέχνη 

διαδικασία αυτή —γνωστή καί άπό άλλους διάλογους: Αάχης 192e 1 
κέ., Χαρμίδης 174b 1 κέ.— θά οδηγήσει σύντομα τή συζήτηση είς 
πολλήν άπορίαν (292e 6-7). Ή αναζήτηση μιας ανώτερης γνώσης θά 
συνεχιστεί ώς τήν Πολιτεία, στό 6ο καί τό 7ο βιβλίο της όποιας θά 
διατρανωθεί οτι τό ζητούμενο μέγιστον μάθημα {505a 2) είναι ή ί Β έ α 
τοΰ άγαοοΰ. 
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εϊναι;— Ούκ οϊμαι, εφη, έγώ, ό Κλεινίας νπολαβών. 

d Τίνι τεκμηρίφ, ήν δ' έγώ, χρή; 

'Ορώ, Έφη, τινάς λογοποιούς, οί τοις Ιδίοις λόγοις, οϊς 

αυτοί ποιοϋσιν, ούκ έπίστανται χρήσθαι, ώσπερ οί λνροποιοι 

ταΐς λύραις, αλλά και ενταύθα άλλοι δννατοϊ χρήσθαι οϊς 

Εκείνοι ήργάσαντο, οί λογοποιεϊν αυτοί αδύνατοι' δήλον ούν 

δτι καϊ περί λόγους χωρίς ή τοϋ ποιειν τέχνη καϊ ή τον 

χρήσθαι. 

Ίκανόν μοι δοκεϊς, Έφην έγώ, τεκμήριον λέγειν, δτι ονχ 

αντη εστίν ή τών λογοποιών τέχνη, ήν άν κτησάμενός τις 

ευδαίμων εϊη. καίτοι έγώ ωμην ένταϋθά πον φανήσεσθαι τήν 

e έπιστήμην ήν δή πάλαι ζητοϋμεν. καί γάρ μοι οϊ τε άνδρες 

οντοι οι λογοποιοί, δταν σνγγένωμαι αντοϊς, νπέρσοφοι, ώ 

Κλεινία, δοκοϋσιν εϊναι, καί αυτή ή τέχνη αυτών θεσπέσια 

τις καί υψηλή, και μέντοι ουδέν θανμαστόν Έστι γάρ τής 

τών επωδών τέχνης μόριον μικρώ τε εκείνης υποδεεστέρα. 

.290 ή μέν γάρ τών επωδών Έχεών τε καί φαλαγγίων καί σκορ

πιών καϊ τών άλλων θηρίων τε καί νόσων κήλησ'ις Έστιν, ή 

δέ δικαστών τε καϊ εκκλησιαστών καί τών άλλων όχλων κή-

λησίς τε καί παραμυθία τυγχάνει ούσα· ή σοι, Έφην έγώ, 

άλλως πως δοκεΐ; 

Ούκ, άλλ' ούτω μοι φαίνεται, εφη, ώς σύ λέγεις. 

Ποϊ ονν, Έφην έγώ, τραποίμεθ' άν Έτι; επί ποίαν τέχνην; 

Έγώ μέν ούκ ενπορώ, Έφη. 

Άλλ',ήν δ' έγώ, έμέ οϊμαι ηύρηκέναι. 

Τίνα; Έφη ό Κλεινίας. 

b Ή στρατηγική μοι δοκεϊ, Έφην έγώ, τέχνη παντός μάλ

λον εϊναι ήν άν τις κτησάμενος ευδαίμων ειη. 

77. Ή συμμετοχή τοϋ νεαρού Κλεινία σ' αυτό τό δεύτερο μέρος 

της σωκρατικής προτροπής (288d 5 κέ.) εΐναι πολύ πιό ενεργητική 

άπ' δ,τι στό πρώτο (278e 3 - 282d 3). 
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πού θά 'πρεπε νά κατέχουμε γ ι ά νά είμαστε ευτυχισμένοι ; 

— Έ γ ώ δέν τό νομίζω, πρόλαβε και απάντησε ό Κλεινίας. 

— Ποΰ τό βασίζεις α υ τ ό ; ρώτησα. d 

— Βλέπω, εϊπε, οτι μερικοί ά π ' αυτούς πού γράφουν λό

γους δέν ξέρουν π ώ ς νά χειριστούν τους δικούς τους λόγους, 

αυτούς πού οί ϊδιοι γράφουν* ακριβώς σάν τους κατασκευα

στές λύρας πού δέν ξέρουν νά παίζουν λύρα, έτσι κι έδώ 

άλλοι έχουν τήν ικανότητα νά χειρίζονται δ,τι δημιούργησαν 

έκεϊνοι, ένώ αυτοί πού γράφουν τους λόγους δεν τήν έχουν 

τήν ικανότητα αυτή. Εϊναι, λοιπόν, φανερό, π ώ ς και σέ ο,τι 

άφορα τους λόγους άλλο πράγμα εϊναι ή τέχνη νά φτιάχνεις 

κάτι κι άλλο ή τέχνη νά τό χρησιμοποιείς . 7 7 

— " Ε χ ω τή γνώμη, ε ϊπα, δτι τό στοιχείο πού αναφέρεις 

ώς ένδειξη Οτι ή τέχνη νά γράφεις λόγους δέν εϊναι εκείνη 

πού θά έκανε ευτυχισμένο όποιον θά τήν κάτεχε, εϊναι βά

σιμο. Μόλο πού έγώ νόμιζα π ώ ς κάπου εδώ θά εντοπιζόταν 

ή επιστήμη πού τόσην ώρα ψάχνουμε νά βρούμε. Γιατί 

π ρ α γ μ α τ ι κ ά οί άνθρωποι αυτοί, πού γράφουν τους λόγους, e 

μοϋ δίνουν, Κλεινία, τήν εντύπωση, Οταν τους έ χ ω δίπλα 

μου, π ώ ς εϊναι κάτι παραπάνω άπό σοφοί, κι ή τέχνη τους 

θεϊκή καί μεγάλη. Κι αυτό δέν εϊναι διόλου παράδοξο: απο

τελεί, βλέπεις, τμήμα της τέχνης τών μάγων, ελάχιστα κα

τώτερη άπό εκείνη. Γιατί ή μιά, ή τέχνη τών μάγων, γ ο η - 2 9 0 

τεύει φίδια, αράχνες, σκορπιούς καί άλλα ζώα καθώς καί 

αρρώστιες, ένώ αυτή γοητεύει καί πείθει δικαστές, μέλη 

της εκκλησίας τοϋ δήμου καί άλλα πλήθη* ή μήπως, ε ϊπα, 

έχεις κ ά π ω ς διαφορετική γνώμη ; 

—"Οχι , εϊπε* νομίζω ότι εϊναι Οπως τό λές. 

— Πού, λοιπόν, ε ϊπα έγώ, θά μπορούσαμε νά στρα

φούμε ακόμη; Σ έ ποια τ έ χ ν η ; 

— Δέν μπορώ νά σκεφτώ καμιά, ε ϊπε. 

— Έ γ ώ ωστόσο, ε ϊπα, νομίζω π ώ ς τήν έχω βρεϊ. 

— Ποια εϊναι; ρώτησε ό Κλεινίας. 

— Μου φαίνεται, ε ϊπα, ότι ή στρατηγική τέχνη, πιό πολύ b 
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Ούκ Έμοιγε δοκεϊ. 

Πώς; ήν δ' έγώ. 

Θηρεντική τις ήδε γέ έστιν τέχνη ανθρώπων. 

Τί δή ούν; Έφην έγώ. 

Ουδεμία, εφη, τής θηρεντικής αυτής έπί πλέον εστίν ή 

δσον θηρεϋσαι και χειρώσασθαι- έπειδάν δέ χειρώσωνται τοϋ

το δ άν θηρενωνται, ού δύνανται τούτω χρήσθαι, άλλ" οί 

μέν κννηγέται καϊ οι άλιής τοις όψοποιοϊς παραδιδόασιν, οι 

c δ' αύ γεωμέτραι καί οί αστρονόμοι καί οί λογιστικοί —θηρεν-

τικοι γάρ εισι καϊ ούτοι' ού γάρ ποιοϋσι τά διαγράμματα 

Έκαστοι τούτοον, άλλα τά δντα άνενρίσκονσιν— άτε ούν χρή

σθαι αυτοί αντοϊς ούκ επισταμένοι, άλλα θηρεϋσαι μόνον, 

παραδιδόασι δήπον τοις διαλεκτικοϊς καταχρήσθαι αυτών 

τοις εύρήμασιν, δσοι γε απτών μή παντάπασιν ανόητοι είσιν. 

Εϊεν, ήν δ' έγώ, ώ κάλλιστε καϊ σοφώτατε Κλεινία· τοϋ

το ούτως Έχει; 

Πάνν μέν ούν. και οι γε στρατηγοί, εφη, ούτω τόν αυτόν 

ά τρόπον έπειδάν ή πάλιν τινά θηρενσωνται ή στρατόπεδον, 

παραδιδόασι τοις πολιτικοϊς άνδράσιν —αυτοί γάρ ουκ έπί

στανται χρήσθαι τούτοις α έθήρευσαν— ώσπερ οϊμαι οί όρτυ-

78. Στον Σοφιστή, σέ μιά πιό αυστηρά οργανωμένη ταξινόμηση 
τών τεχνών (219a 8 κέ.), ό Πλάτων διαιρεί τίς τέχνες σέ δύο είδη, 
ποιητικον καί κτητικόν, καί υπάγει τή θηρευτική στο δεύτερο (c 2-7). 
Ή συστηματική συνάφεια τών δύο ταξινομήσεων εξετάζεται άπό τόν 
J. L. Smith, Plato and the Paradox of False Statements, σ. 21 κέ. 

79. Μέ τόν δρο διαγράμματα υποδηλώνονται κατά τόν Α. Ε. 
Taylor, Plato κλπ., σελ. 97-98, οί μαθηματικές αποδείξεις («proofs») 
μάλλον παρά τά γεωμετρικά σχήματα («figures»)' κατά τόν R. S. W. 
Hawtrey, ο.π., ad loc, τά γεωμετρικά σχήματα καθαυτά («geome
trical figures themselves») καί 6χι ή γραφική αναπαράσταση τους. 

80. Είναι Ιδιαίτερα ενδεικτικό, παρατηρεί ό Wilamowitz, Pla
ton, II, σελ. 154, βτι στάν Ενθύδημο ό Πλάτων κάνει λόγο για κά
ποιους γεωμέτρες και αστρονόμους παντάπασιν ανόητους, οί όποιοι θεω
ρούσαν τήν ανάμειξη τών πλατωνικών στην επιστήμη τους ώς επέμ
βαση σέ «ξένα χωράφια» καί δυσανασχετούσαν γι' αυτό. Δεδομένου 

ΕΤΘΪΔΗΜΟΣ 99 

άπό κάθε άλλη, εϊναι αυτή πού άν τήν κατακτούσε κανείς, 

θά γινόταν ευτυχισμένος. 

— Έ γ ώ τουλάχιστον δέν τό νομίζω. 

— Γιατί; τόν ρώτησα. 

— Κατά κάποιον τρόπο εϊναι μιά τέχνη πού κυνηγάει 

ανθρώπους.78 

—*Έ, καϊ λοιπόν; έκανα έγώ. 

— Καμία άπό τίς επιμέρους κυνηγετικές τέχνες, εϊπε, 

δέν κάνει τίποτε περισσότερο άπ' Ο,τι ή Ϊδια ή κυνηγετική, 

δηλαδή άπό τό νά κυνηγήσει και νά πιάσει τό θήραμα. Κι Ο

ταν πιάσουν αυτό πού κυνηγούν, δέν έχουν τί νά τό κάνουν, 

άλλα τό δίνουν οι κυνηγοί και οί ψαράδες στους μαγείρους, 

κι οί γεωμέτρες, οί αστρονόμοι καί οί μαθηματικοί —γιατί c 

θηρευτές εϊναι κι αυτοί, άφοϋ τά αντικείμενα τους79 δέν τά 

κατασκευάζουν οί ίδιοι* αυτοί απλώς κάνουν διαπιστώσεις— 

οί γεωμέτρες, λοιπόν, οί αστρονόμοι καί οί μαθηματικοί, 

επειδή δέν ξέρουν νά χρησιμοποιήσουν τά ευρήματα τους 

άλλα μόνο νά τά συλλάβουν, τά παραδίδουν, Οσοι τουλάχι

στον άπ* αυτούς δέν εϊναι εντελώς ανόητοι,80 στους διαλε

κτικούς, γιά νά τά χρησιμοποιήσουν Οπως θέλουν.81 

—"Ωστε, εϊπα έγώ, πανέμορφε καί σοφότατε Κλεινία, 

έτσι γίνεται; 

— Βεβαιότατα. Τό ΐδιο, εϊπε, κάνουν καί οί στρατιωτι

κοί; Μόλις πάρουν μιά πόλη ή ένα στρατόπεδο, τό παραδί- d 

δουν στους πολιτικούς —γιατί οί ίδιοι δέν ξέρουν τί νά τά 

κάνουν αυτά πού κυρίεψαν— σάν τους κυνηγούς τών όρτυ-

δτι ό Πλάτων δέν είχε ακόμη συγγράψει τίποτε σχετικό μέ τά μαθη
ματικά καί τήν αστρονομία, οί γεωμέτρες καί οί αστρονόμοι εκείνοι 
πρέπει νά είχαν ενοχληθεί άπό τήν προφορική ανάπτυξη τών ζητημά
των της επιστήμης τους. "Αρα, συμπεραίνει ό Wilamowitz, πρέπει νά 
υπήρχε ή σχολή, ή πλατωνική 'Ακαδημία, στην Οποία ΐσως ήδη τότε 
νά άνηκε ένας άλλου εϊδους μαθηματικός, ό φιλόσοφος-μαθηματικός 
Θεαίτητος. 

81. Βλ. Έπισημείωση III. 
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γοθήραι τοϊς δρτυγοτρόφοις παραδιδόασιν. ει ούν, ή δ' δς, 

δεόμεθα εκείνης τής τέχνης, ήτις φ αν κτήσηται ή ποιήσασα 

ή θηρενσαμένη αυτή καί έπιστήσεται χρήσθαι, καϊ ή τοιαύ

τη ποιήσει ημάς μακάριους, άλλην δή τίνα, Έφη, ζητητέον 

άντϊ τής στρατηγικής. 

e KP. Τί λέγεις σύ, ώ Σώκρατες; έκεϊνο τό μειράκιον 

τοιαϋτ εφθέγξατο ; 

ΣΩ. Ούκ οΐει,ώ Κρίτων; 

KP. Ma AC ού μέντοι. οϊμαι γάρ αυτόν έγώ, εί ταϋτ* 

εϊπεν, οντ' Εύθνδήμον ούτε άλλον ούδενός Έτ ανθρώπου δεϊ-

σθαι εις παώείαν. 

ΣΩ. 'Αλλ' άρα, ώ προς Διός, μή ό Κτήσιππος ήν ό ταϋτ 

ειπών, εγώ δέ ού μέμνημαι; 

291 KP. Ποιος Κτήσιππος; 

ΣΩ. 'Αλλά μήν τόδε γε εύ οιδα, δτι ούτε Ενθύδημος ούτε 

Διονυσόδωρος ήν Ο ειπών ταϋτα' άλλ', ώ δαιμόνιε Κρίτων, 

μή τις τών κρειττόνων παρών αντά εφθέγξατο; δτι γάρ ή-

κονσά γε ταϋτα, εύ οϊδα. 

KP. Nat μά Δία, ώ Σώκρατες· τών κρειττόνων μέντοι 

τις έμοί δοκεϊ, καί πολύ γε. αλλά μετά τοϋτο Έτι τινά έζη-

τήσατε τέχνην; και ηνρετε έκείνην ή ούχ ηνρετε, ής Ένεκα 

έζητεϊτε; 

b ΣΩ. Πόθεν, ώ μακάριε, ηνρομεν; άλλ ή μεν πάνν γε

λοίοι' ώσπερ τά παιδία τά τους κορνδους διώκοντα, άεί ωό-

μεθα έκάστ·ψ τών επιστημών αύτίκα λήιρεσθαι, αϊ δ' άεί 

82. Φυσική είναι ή έκπληξη τοΰ Κρίτωνα καί δικαιολογημένος ό 
θαυμασμός του για τις εΰστοχες παρατηρήσεις τού Κλεινία, άφοϋ άπό 
τό 290b 5 κέ. όλες οί ουσιαστικές διαπιστώσεις γίνονται αποκλει
στικά άπό τόν νεαρά. Πάντως, ό επιφυλακτικός τρόπος μέ τόν όποΐο 
άπαντα ό Σωκράτης στον Κρίτωνα φαίνεται νά αποτελεί υπαινιγμό δτι 
οί σκέψεις πού έβαλε στό στόμα τοϋ Κλεινία δεν ήταν εξολοκλήρου 
σκέψεις τοϋ νεαρού.-—' II ξαφνική διακοπή της αφήγησης τοϋ Σωκράτη 
—κατά τά άλλα κάτ^ εξαιρετικά σπάνιο στους πλατωνικούς διάλογους— 
είναι τέχνασμα μέ τό όποιο άπό τή μιά υπογραμμίζεται ή άποτελεσμα-
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κιών πού τά παραδίδουν στους όρτυγοτρόφους. "Αν, λοιπόν, 

εϊπε αυτός, ζητάμε μιά τέχνη πού θά ξέρει ή ίδια καί νά 

χρησιμοποιεί τά αποκτήματα της, τά κατασκευάσματα ή τά 

άγρεύματά της, κι άν μιά τέτοια τέχνη πρόκειται νά μας 

κάνει ευτυχισμένους, πρέπει ν' αφήσουμε τή στρατηγική καί 

νά ψάξουμε γιά καμιάν άλλη. 

KP. Τί λές, Σωκράτη ; Έκεϊνο τό παιδί εϊπε τέτοια e 

πράγματα ; 8 2 

ΣΩ. Δέν τό πιστεύεις, Κρίτωνα; 

KP. Μά τόν Δία, Οχι. Ά ν πάντως τά εϊπε έκεϊνο, εϊμαι 

τής γνώμης πώς ούτε άπό τόν Εύθύδημο έχει νά μάθει τί

ποτα ούτε άπό άλλον κανένα. 

ΣΩ. Γιά τ ' δνομα του Δια, λές νά τά 'πε ό Κτήσιππος 

αυτά και νά μή θυμάμαι εγώ; 291 

KP. "Ε, Οχι κι ό Κτήσιππος ! 

ΣΩ. Έ γ ώ πάντως ενα ξέρω καλά: "Οτι αυτά δέν τά 

εϊπε ούτε ό Εύθύδημος ούτε ό Διονυσόδωρος* λές, λοιπόν, 

Κρίτωνα, νά τά 'πε κάποιος πιό σοβαρός άνθρωπος πού βρέ

θηκε έκεϊ; Γιατί εϊμαι βέβαιος ότι τά άκουσα. 

KP. Ναί, μά τόν Δία, Σωκράτη* κάποιος σοβαρός, καί 

πολύ μάλιστα, πρέπει νά τά είπε. Τί έγινε όμως μετά 

άπ1 αυτό; Συνεχίσατε νά ψάχνετε γιά κάποια τέχνη; Καί 

τή βρήκατε ή δέν τή βρήκατε τήν τέχνη εκείνη, πού ήταν 

καί ή αφορμή τής αναζήτησης; 

ΣΩ. Πού νά τή βρούμε, φίλε μου... 'Απλώς γελοιοποιη- b 

θήκαμε γιά τά καλά* σάν τά παιδιά πού τρέχουνε πίσω άπό 

τους κορυδαλλούς, προσπαθώντας νά τους πιάσουν, όλο καί 

νομίζαμε κι εμείς πώς τώρα θά τήν τσακώσουμε τή μιά ή 

τήν άλλη επιστήμη, αυτές Ομως πάντοτε ξέφευγαν. Άλλα 

τικότητα της σωκρατικής προτροπής, ή οποία γεννά στον νέο σκέψεις 
πού ύπό άλλες συνθήκες δέν θά μπορούσε νά τίς κάνει μόνος του, καί 
άπό τήν άλλη επισημαίνεται ή σοβαρότητα ενός προβλήματος, πού δέν 
δυσκολεύει μόνο τον νεαρό Κλεινία, άλλα, δπως θά δούμε (292e 6--}, 
καί τόν ώριμο Κρίτωνα. 
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νπεξέφενγον. τά μέν ούν πολλά τί άν σοι λέγοιμι; επί δε δή 

τήν βασιλικήν έλθόντες τέχνην και διασκοπούμενοι αυτήν εί 

αντη ειη ή τήν ενδαιμονίαν παρέχουσα τε καϊ άπεργαζομένη, 

ενταύθα ώσπερ εις λαβύρινθον έμπεσόντες, οιόμενοι ήδη έπϊ 

τέλει εϊναι, περικάμψαντες πάλιν ώσπερ έν αρχή τής ζητή-

C σεως άνεφάνημεν δντες καί τοϋ ϊσον δεόμενοι δσονπερ δτε 

τό πρώτον έζητοϋμεν. 

KP. Πώς δή τοϋτο ύμϊν σννέβη, ώ Σώκρατες; 

ΣΩ. Έγώ φράσω. εδοξε γάρ δή ήμϊν ή πολιτική καί ή 

βασιλική τέχνη ή αυτή εϊναι. 

KP. Τί ούν δή; 

ΣΩ. Ταύτη τή τέχνη ή τε στρατηγική και αί άλλοι πα-

ραδιδόναι άρχειν τών Έργων ών αύται δημιουργοί είσιν, ώς 

μόνη επισταμένη χρήσθαι. σαφώς ούν έδόκει ήμϊν αντη εϊναι 

ήν Έζητοϋμεν, καϊ ή αιτία τοϋ ορθώς πράττειν έν τή πάλει, 

d καϊ άτεχνώς κατά τό Αισχύλου ϊαμβεϊον μόνη έν τή πρύμνη 

καθήσθαι τής πόλεως, πάντα κυβερνώσα καϊ πάντων άρ

χουσα πάντα χρήσιμα ποιειν. 

KP. Ούκονν καλώς ύμϊν έδόκει, ώ Σώκρατες; 

83. «"Ίσως ή παλαιότερη περίπτωση μεταφορικής χρήσης τής 
εικόνας τοϋ λαβυρίνθου», Hawtrey, Commentary, ad loc. 

84. Ή Ϊδια κυκλική διαλεκτική, πού τή συναντούμε καί στον 
Αύσι 222d 1-3 («επανερχόμαστε στά λόγια πού είχαμε απορρίψει 
πρωτύτερα»), στον 'Ιππία μείζονα 303e 12-13 («κι έτσι ή συζήτηση 
μας ξαναγύρισε στην προηγούμενη συζήτηση»), στον Εύθνφρονα 15 b 
10 («Ο λόγος μας, άφοϋ έκανε ένα γύρο, ήρθε πάλι στό ίδιο σημείο»): 
Ή άκαρπη αναζήτηση καταλήγει έκεϊ άπό δπου ξεκίνησε. 

85. 'Επτά επί Θήβας 1-3: 

Κάδμου πολϊται, χρή λέγειν τά καίρια 
όστις φνλ,άσσει πράγος εν πρύμνη 
οΐακα νώμων, βλέφαρα μή κοιμών νπνω 

[Λαέ του Κάδμου, πρέπει σύμφωνα τά λόγια 
νάχη μέ τους καιρούς εκείνος πού άπ' τήν πρύμνα 
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τί νά κάθομαι καί νά σοϋ λέω τώρα τίς λεπτομέρειες; Έν 

πάση περιπτώσει, δταν φτάσαμε στή βασιλική τέχνη κι εξε

τάζαμε προσεκτικά μήπως αυτή φέρνει τήν τέλεια ευτυχία, 

έκεϊ ήταν πού διαπιστώσαμε —σάν νά βρεθήκαμε ξαφνικά 

σέ λαβύρινθο83— ότι ένώ νομίζαμε πώς εϊμαστε πιά στό τέ

λος τής αναζήτησης, απλώς είχαμε κάνει μιά στροφή ολό

γυρα κι είχαμε βρεθεί πάλι στό αρχικό σημείο καί Οτι 

απείχαμε άπό αυτό πού ζητούσαμε όσο κι όταν αρχίζαμε c 

νά ψάχνουμε.84 

KP. Πώς τήν πάθατε έτσι, Σωκράτη; 

ΣΩ. θ ά σοΰ εξηγήσω. Νομίσαμε ότι ή πολιτική καί ή 

βασιλική τέχνη ταυτίζονται. 

KP. "Κ, καί τί μ' αυτό; 

ΣΩ. Σ' αύτη τήν τέχνη, τή βασιλική, εμπιστεύονται καί 

ή στρατιωτική και οί άλλες τέχνες τά έργα πού δημιουργούν, 

νά τά έχει στην εξουσία της, πιστεύοντας πώς εϊναι ή μόνη 

πού ξέρει νά τά χρησιμοποιήσει. Δέν υπήρχε, λοιπόν, αμφι

βολία, έτσι μας φάνηκε, Οτι αυτήν ζητούσαμε κι ότι αύτη 

εξασφαλίζει στην πολιτεία τή σωστή διοίκηση: ή βασιλική d 

τέχνη πού, όπως ακριβώς τό λένε οί στίχοι τού Αισχύλου,85 

κάθεται ολομόναχη στην πρύμνη τής πολιτείας κι Ολα τά 

διαφεντεύει, όλα τά εξουσιάζει, κάνοντας τα Ολα χρήσιμα. 

KP. Σωστά, λοιπόν, ήταν, Σωκράτη, αυτά πού σκεφτή

κατε ; 8 6 

τό τιμόνι κρατώντας κυβερνάει μιά χώρα, 
δίχως ν' αφήνει ό ύπνος νά του κλή τό μάτι.] 

(μετάφραση Ι. Γρυπάρη) 

Πρβ. τήν ανάλογη είκόνα τού πλοίου στην Πολιτεία 488a 1 κέ.- καί 
έκεϊ ό αυθεντικός πολιτικός ηγέτης (τον ώς αληθώς χνβερνητικόν, e 
3-4) παρομοιάζεται μέ κυβερνήτη πλοίου. 

86. Ή παρέμβαση του Κρίτωνα (290e 1 - 293a 8) έχει ένα χαρα
κτήρα μοναδικότητας: Εΐναι ή μόνη σέ ολόκληρο τό πλατωνικό έργο 
κατά την όποια τό παρεμβαίνον πρόσωπο εμπλέκεται στό συζητούμενο 
θέμα καί συμμετέχει στην ανάπτυξη τοϋ επιχειρήματος. 



104 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΣΩ. Σν κρίνεις, ώ Κρίτων, έάν βούλη άκονειν καί τά 

μετά ταντα σνμβάντα ήμϊν. αύθις γάρ δή πάλιν έσκοποϋμεν 

ώδε πως- Φέρε, πάντων άρχονσα ή βασιλική τέχνη τί ήμϊν 

e απεργάζεται Έργον ή ουδέν; Πάντως δήπον, ήμεϊς Έφαμεν 

προς άλλήλονς. Ού καί σύ άν ταϋτα φαίης, ώ Κρίτων; 

KP. "Εγωγε. 

ΣΩ. Τί ούν άν φαίης αυτής Έργον εϊναι; ώσπερ εί σέ 

έγώ έρωτώην, πάντων άρχουσα ή ιατρική ών άρχει, τί Έρ

γον παρέχεται; ον τήν νγίειαν (άν} φαίης: 

KP. "Εγωγε. 

ΣΩ. Τι δε ή υμετέρα τέχνη ή γεωργία; πάντων άρχονσα 

292 ών άρχει, τί [Έργον] απεργάζεται; ον τήν τροφήν αν φαίης 

τήν έκ τής γης παρέχειν ήμϊν; 

KP. "Εγωγε. 

ΣΩ. Τί δέ ή βασιλική πάντων άρχουσα ών άρχει; τί 

απεργάζεται ; ίσως ού πάνυ γ' εύπορεις. 

KP. Μά τόν Δία, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ουδέ γάρ ημείς, ώ Κρίτων άλλα τοσόνδε γε οϊσθα, 

δτι εϊπερ εστίν αύτη ήν ήμεϊς ζητοϋμεν, ώφέλιμον αυτήν 

δεϊ εϊναι. 

KP. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Ούκοϋν αγαθόν γέ τι δει ήμϊν αυτήν παραδιδόναι; 

KP. 'Ανάγκη, ώ Σώκρατες. 

b ΣΩ. 'Αγαθόν δέ γέ πον ώμολογήσαμεν άλλήλοις έγώ τε 

καί Κλ^ινίας ονδέν εϊναι άλλο ή έπιστήμην τινά. 

87. Ό G. Μ. Α. Grube, Plato's Thought, σελ. 222, παρατηρεί 
Οτι ή δυσκολία μέ τή βασιλική τέχνη έγκειται στό Οτι ένώ όλες οί 
άλλες τέχνες είναι, κατά κάποιον τρόπο, υποτελείς σ' αυτήν, ή ΐδια ή 
βασιλ.ική τέχνη δέν φαίνεται νά έχει υπόσταση χωρίς εκείνες. 

88. Ό Σωκράτης υπενθυμίζει στον Κρίτωνα Οσα συμφώνησαν μέ 
τόν Κλεινία στό 281 d 6 - e 5. Ωστόσο ό Κλεινίας είχε δεχτεί τότε α
πλώς ότι γιά νά χαρακτηριστεί κάτι ώς καλό πρέπει απαραιτήτως νά 
τό διευθύνει ή γνώση {έάν μέν αυτών ήγήται άμα φρόνησίς τε καί 
σοφία, μείζω αγαθά, αυτά δέ καθ' αντά ουδέτερα αυτών ούδενος άξια 
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ΣΩ. Αυτό, Κρίτωνα, θά τό κρίνεις έσύ, άν έχεις τή 

διάθεση νά ακούσεις κι εκείνα πού έγιναν μετά άπό αυτά. 

Γιατί ξαναρχίσαμε αμέσως νά εξετάζουμε τό ζήτημα, κά

πως έτσι: *Ας δούμε, εϊπαμε, αυτή ή τέχνη, ή βασιλική, 

μας ολοκληρώνει κανένα έργο ή Οχι; Παραδεχτήκαμε όλοι e 

πώς ασφαλώς και ολοκληρώνει ένα έργο. Δέν θά τό δεχό

σουν κι έσύ, Κρίτωνα, αυτό; 

KP. Βέβαια. 

ΣΩ. Ποιο θά έλεγες Οτι εϊναι τό έργο πού ολοκληρώνει 

ή τέχνη αυτή; *Αν λ.χ. σέ ρωτούσα ποιο έργο προσφέρει ή 

ιατρική, έχοντας όλα τά μέσα στή διάθεση της, αυτά πού 

έχει, τί θά απαντούσες; Δέν θά έλεγες Οτι προσφέρει τήν 

υγεία ; 

KP. Ναί. 

ΣΩ. Καί ή δική σας τέχνη, ή γεωργία; Ποιο έργο επι

τελεί μέ τά μέσα πού έχει ; Δέν θά έλεγες ότι μας προσφέρει 292 

τά διάφορα είδη διατροφής πού βγάζει ή γη; 

KP. β ά τό έλεγα. 

ΣΩ. Καί ή βασιλική τέχνη; Ποιο έργο επιτελεί μέ Ολα 

αυτά τά μέσα πού έχει στή διάθεση της; "Ισως δέν σού 

εϊναι πολύ εύκολο νά βρεις μιά απάντηση.87 

KP. Μά τόν Δία, Σωκράτη. 

ΣΩ. Ούτε κι έμεϊς μπορέσαμε, Κρίτωνα* πάντως κατα

λαβαίνεις πώς, άν αυτή εϊναι ή τέχνη πού ζητούμε, κατα-

νάγκην θά εϊναι και χρήσιμη. 

KP. Βέβαια. 

ΣΩ. Επομένως, πρέπει νά μας παρέχει κάποιο αγαθό. 

KP. Κατανάγκην, Σωκράτη. 

ΣΩ. Συμφωνήσαμε ωστόσο, καί έγώ καί ό Κλεινίας, b 

Οτι αγαθό άλλο άπό κάποια μορφή γνώσης δέν εϊναι κανένα.88 

εΐναι), καί όχι Οτι το μοναδικό αγαθό εϊναι ή γνώση {'Αγαθόν... ώμο
λογήσαμεν... ούοέν άλλο ή έπιστήμην τινά, 292b 1-2), όπως σκόπιμα 
τοϋ υποβάλλει έδώ ό Σωκράτης. Ή αλλαγή αυτή διευκολύνει τόν Σω
κράτη στή μεθόδευση της άπορητικής κατάληξης τή; συνομιλίας. 
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KP. Nat, όντως Έλεγες. 

ΣΩ. Ούκοϋν τά μέν άλλα Έργα, ά φαίη άν τις πολιτικής 

εϊναι — π ο λ λ ά δέ πον ταϋτ άν ειη, οϊον πλονσίονς τονς πο-

λίτας παρέχειν καί έλενθέρονς και άστασιάστονς— πάντα 

ταϋτα ούτε κακά ούτε αγαθά έφάνη, Έδει δέ σοφούς ποιειν 

καί επιστήμης μεταδιδόναι, εϊπερ Έμελλεν αντη εϊναι ή ώφε-

C λούσα τε καί εύδαίμονας ποιούσα. 

KP. "Εστί ταύτα· τότε γοϋν ούτως ύμϊν ώμολογήθη, ώς 

σύ τους λόγους άπήγγειλας. 

ΣΩ. τΑρ' ούν ή βασιλική σοφούς ποιεϊ τονς άνθρώπονς 

και αγαθούς; 

KP. Τί γάρ κωλύει, ώ Σώκρατες ; 

ΣΩ. 'Αλλ' άρα πάντας καί πάντα αγαθούς; και πάσαν 

έπιστήμην, σκντοτομικήν τε καί τεκτονικών και τάς άλλας 

άπάσας, αντη ή παραδίδουσα έστιν; 

KP. Ούκ οϊμαι Έγωγε, ώ Σώκρατες. 

•d ΣΩ. 'Αλλά τίνα δή έπιστήμην; ή τί χρησόμεθα; τών μέν 

γάρ Έργων ούδενός δεϊ αυτήν δημιονργόν εϊναι τών μήτε κα

κών μήτε αγαθών, έπιστήμψ δέ παραδιδόναι μηδεμίαν άλ-

89. Βλ. 281d 2 - e l . 
90. Ή ερώτηση τοΰ Σωκράτη έχει μεθοδολογικό μάλλον χαρα

κτήρα παρά ουσιαστικό: Ή επισήμανση περιπτώσεων πού μέ τή βα
σιλική τέχνη οί άνθρωποι δέν γίνονται σοφοί καί αγαθοί ισοδυναμεί 
μέ επαγωγική διάψευση του ισχυρισμού δτι ή παραπάνω τέχνη πραγ
ματικά έχει αυτό τό ευεργετικό αποτέλεσμα. Κατά τά άλλα, ούτε στό 
ιδανικό πολιτικό σχεδίασμα τού Πλάτωνα εϊναι ή σοφία καί ή αγα
θότητα υπόθεση δ λ ω ν τών πολιτών. 

91. Ή συνομιλία Σωκράτη - Κρίτωνα οδηγείται στό Ϊδιο λογικό 
αδιέξοδο στό όποΐο κατέληξε καί ή συζήτηση γιά τή σωφροσύνη στον 
Χαρμίδη, 173 a κέ. Ή ανώτατη επιστήμη θά είναι κάποιο είδος γνώ
σης, άφοϋ ή γνώση εϊναι τό μοναδικό αγαθό' οχι Ομως γνώση γιά 
κάτι άλλο, άλλα γιά τόν Ϊδιο τόν εαυτό της: έπιστήμψ δέ παραδιδό
ναι μηδεμίαν αλλην ή αυτήν έαντήν, 292d 3-4. Καθώς δμως δέν προσ
διορίζεται ή φύση τού αγαθού, τό προσδοκώμενο αποτέλεσμα —δπως 
στον Χαρμίδη 175a 6-7: Πώς ούν ωφέλιμος εσται ή σωφροσύνη, οι>-

ΕΤΘΤΔΗΜΟΣ 107 

K P . Ναί, έτσι τό έλεγες. 

Σ Ω . "Οσα π ρ ά γ μ α τ α , λοιπόν, θά μπορούσε κανείς νά θε

ωρήσει Οτι σχετίζονται μέ τήν πολιτική τέχνη —κι αυτά 

εϊναι πολλά, όπως λ.χ. νά εξασφαλίζει πλούτο στους πολί

τες και ελευθερία καί κοινωνική γαλήνη— όλα αυτά, έτσι 

έγινε φανερό, 8 9 δέν εϊναι ούτε κακά ούτε καλά, μά θά 'πρεπε 

νά τους κάνει καί σοφούς και νά τους μεταδίδει γνώση, αν 

πραγματικά έμελλε νά εϊναι αυτή, ή πολιτική, ή τέχνη πού 

ωφελεί τους ανθρώπους καί τους κάνει ευτυχισμένους. c 

K P . Σωστά" αυτά είχατε δεχτεί τότε, σύμφωνα μέ όσα 

μας αφηγήθηκες. 

Σ Ω . Ή βασιλική τέχνη κάνει άραγε τους ανθρώπους σο

φούς και καλούς; 

K P . Γιατί οχι, Σ ω κ ρ ά τ η ; 

Σ Ω . "Αραγε δμως τους κάνει όλους; καί σέ Ολα; 9 0 Καί 

τίς κάθε λογής γνώσεις, λ.χ. τήν τέχνη τού τσαγκάρη καί 

τοΰ μαραγκού καί τίς άλλες όλες, αυτή τίς μεταδίδει; 

K P . Δέν νομίζω, Σ ω κ ρ ά τ η . 

Σ Ω . 'Αλλά τότε ποια γνώση μεταδίδει; Καί σε τί θά d 

μας χρησιμεύσει ή γνώση α υ τ ή ; 9 1 Σύμφωνα μέ όσα ε ίπαμε, 

δέν μπορεΐ νά οφείλεται σ' αυτήν κανένα άπό τά έργα πού 

τ ά χαρακτηρίσαμε ώς ούτε κακά ούτε καλά, κι ακόμη απο

κλείεται νά μεταδίδει κάποιαν άλλη γνώση, εκτός άπό τόν 

δεμιάς ωφελείας ούσα δημιουργός;— παραμένει άδιάγνωστο: Ή ζητού
μενη επιστήμη θά κάνει τους ανθρώπους αγαθούς και χρήσιμους στό 
νά κάνουν καί άλλους αγαθούς καί χρήσιμους, πού κι αυτοί μέ τή 
σειρά τους θά κάνουν άλλους... κ.ο.κ. ώς τό άπειρο. Πρόκειται γιά 
regressus in infinitum, πού θυμίζει τήν αλυσίδα τών φιλικών παρα
πομπών τοΰ Αναι, 219 C, καί υποδηλώνει τήν Ϊδια ανάγκη γιά μιαν 
απόλυτη αρχή, πού ή αξία και ή εγκυρότητα της δέν θά εξαρτάται 
άπό τίποτε καί δέν θά υπόκειται σέ κανέναν Ορο. Στό βάθος της συζή
τησης διαγράφεται άχνα τό περίγραμμα τής ίδέας τοϋ αγαθού, πού θά 
έβγαζε τή συζήτηση άπό τό λογικό αδιέξοδο, άλλα, δπως χαρακτηρι
στικά σημειώνει ό V. Arnim, ό Πλάτων δέν έχει ακόμη αποφασίσει 
«νά ανοίξει τά χαρτιά του». 
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λην ή αυτήν έαντήν. λέγωμεν δή ούν τίς ποτέ έστιν αύτη, 

ή τί χρησόμεθα; βούλει φώμεν, ώ Κρίτων, ή άλλονς αγαθούς 

ποιήσομεν ; 

KP. Πάνν γ ε. 

ΣΩ. Οι τί Έσονται ήμϊν αγαθοί καϊ τί χρήσιμοι; ή Έτι 

λέγωμεν δτι άλλονς ποιήσονσιν, οι δέ άλλοι εκείνοι άλλους; 

e δτι δέ ποτέ αγαθοί είσιν, ούδαμοϋ ήμϊν φαίνονται, έπειδήπερ 

τά Έργα τά λεγόμενα εϊναι τής πολιτικής ήτιμάσαμεν, άλλ' 

άτεχνώς τό λεγόμενον ό Διός Κόρινθος γίγνεται, καί δπερ 

ελεγον, τοϋ ίσου ήμϊν ένδεϊ ή Έτι πλέονος προς τό ειδέναι 

τίς ποτέ έστιν ή επιστήμη εκείνη ή ήμας ενδαίμονας ποιήσει; 

KP. Νή τόν Δία, ώ Σώκρατες, είς πο?.λήν γε άπορίαν, 

ώς έοικεν, άφίκεσθε. 

ΣΩ. "Εγωγε ούν καί αυτός, ώ Κρίτων, επειδή έν ταύτη 

293 τή απορία ένεπεπτώκη, πάσαν ήδη φωνήν ήφίειν, δεόμενος 

τοϊν ξένοιν ώσπερ Διοσκούρων επικαλούμενος σώσαι ημάς, 

έμέ τε καί τό μειράκιον, έκ τής τρικυμίας τοϋ λόγον, καί 

παντί τρόπω σπονδάσαι, καί σπονδάσαντας επιδεϊξαι τίς 

ποτ' έστιν ή επιστήμη ής τνχόντες άν καλώς τόν έπίλοιπον 

βίον διέλθοιμεν. 

KP. Τί ούν; ήθέλησέν τι ύμϊν επιδεϊξαι ό Εύθύδημος; 

92. Παρατηρούμε κάποια διακύμανση στή διατύπωση τού προσ
δοκώμενου αποτελέσματος της βασιλικής τέχνης: Ά π ό τη μιά προσ
δοκάται ή ευτυχία τών πολιτών {εϊ αντη ειη ή τήν ενδαιμονίαν πα
ρέχουσα τε και άπεργαζομενη, 291b 6, πρβ. καί 292b 8, εϊπερ Έμελ-
λεν αύτη είναι ή ωφελούσα τε και ενδαίμονας ποιούσα), άπό τήν άλλη 
μιά επιστήμη επιστήμης {έπιστήμην δέ παραδώόναι μηδεμίαν αλλην 
ή αντήν έαντήν, 292d 3-4). 

93. Κατά τόν αρχαίο σχολιαστή τήν έκφραση Διός Κόρινθος [ = ό 
Κόρινθος τοΰ Δία" 'ιδρυτής καί πρώτος βασιλιάς τής ομώνυμης πόλης] 
τή μεταχειρίζονταν επί τών άγαν μέν ι>περσεμνννομένων, κακώς δέ 
καί πονηρώς άπαλλαττόντων, Scholia Platonica, έκδ. W. C. Greene. 
'Απαντά στον 'Αριστοφάνη, άλλ' ή Διός Κόρινθος έν τοις στρώμασιν, 
Βάτραχοι 443" στον Πλούταρχο, πολύν ούν ό Διός Κόρινθος έπι τών 
λόγων αυτών άφϊκται, 'Ηθικά 1072 b" βλ. καί Paroem, Gr. I 63 (έκδ. 
Leutsch): Διός Κόρινθος: παροιμία έπι τών ον τά αυτά λεγόντων και 
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εαυτό της.9 2 Νά επιχειρήσουμε, λοιπόν, νά πούμε τί μπορεί 

νά εϊναι ή γνώση αυτή καί σε τί θά μας χρησιμεύσει; Θέλεις 

νά τήν ορίσουμε, Κρίτωνα, ώς τήν επιστήμη μέ τήν οποία 

θά κάνουμε τους άλλους ανθρώπους καλούς; 

KP. Βέβαια. 

ΣΩ. Κι αυτοί σέ τί θά είναι καλοί καί σέ τί χρήσιμοι 

γιά μας; ""Η θά προχωρήσουμε καί θά πούμε Οτι θά κάνουν 

άλλους ανθρώπους καλούς, κι αυτοί πάλι άλλους, χωρίς ωστό

σο νά μπορούμε νά προσδιορίσουμε σέ τί επιτέλους συνιστά- e 

ται ή καλοσύνη τους, μιά καί αυτά πού γενικά θεωρούνται 

έργα της πολιτικής τέχνης εμείς τά καταφρονήσαμε; Πραγ

ματικά συμβαίνει αυτό πού λέμε: «πολύ κακό γιά τό τί

ποτα»,9 3 αφού, καθώς έλεγα, εξακολουθούμε νά απέχουμε 

όσο καί πρώτα, ή κι ακόμη περισσότερο άπό τό νά ξέρουμε 

ποια επιτέλους είναι ή επιστήμη εκείνη πού θά μας κάνει 

ευτυχισμένους. Δέν είναι έτσι; 

KP. Μά τόν Δία, Σωκράτη, φτάσατε, καθώς φαίνεται, 

σέ μεγάλο αδιέξοδο. 

ΣΩ. Έγώ, πού λές, Κρίτωνα, μπροστά στό αδιέξοδο 

αυτό έβαλα Ολα μου τά δυνατά παρακαλώντας τους ξένους 293 

—λές καί ήταν οί Διόσκουροι94— νά μας γλιτώσουν, έμενα 

και τό παιδί, άπό τήν τρικυμία τού λόγου και νά πάρουν 

τό θέμα εντελώς στά σοβαρά, ώστε σοβαρολογώντας πλέον 

νά μας δείξουν ποια τέλος πάντων είναι ή επιστήμη πού, άν 

τήν κατακτήσουμε, θά μπορέσουμε νά ζήσουμε σωστά τήν 

υπόλοιπη ζωή μας. 

KP. Τί απέγινε, λοιπόν; Δέχτηκε ό Εύθύδημος νά σας 

παρουσιάσει τίποτα; 

πραττόντων II 550: ό Διός Κόρινθος: έπι τών πάλαι μέν εύπραγη-
σάντων, ύστερον δέ κακώς άπαλλσξάντων. 

94. Επανάληψη της ειρωνείας τοΰ 288a 8 - b 2. ΟΊ Διόσκουροι, 
ό Κάστωρ καί ό Πολυδεύκης, δίδυμα παιδιά τοϋ Δία καί της Αήδας, 
ήταν πρόθυμοι αρωγοί καί προστάτες, ιδιαίτερα εκείνων πού κινδύ
νευαν στή θάλασσα. 
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ΣΩ. Πώς γάρ ον; καϊ ήρξατό γε, ώ έταιρε, πάνν μέγα-

λοφρόνως τοϋ λόγον ώδε. 

b Πότερον δή σε, Έφη, ώ Σώκρατες, ταύτην τήν έπιστή

μην, περί ήν πάλαι απορείτε, διδάξω, ή επιδείξω Έχοντα; 
τΩ μακάριε, ήν δ' έγώ, εστί δέ έπι σοι τοϋτο; 

Πάνν μέν ούν, Έφη. 

'Επίδειξον τοίννν με νή Δι , Έφην έγώ, Έχοντα- πολύ γάρ 

ρφον ή μανθάνειν τηλικόνδε άνδρα. 

Φέρε δή μοι άπόκριναι, Έφη· Έστιν δτι έπίστασαι;— Πάνυ 

γε, ήν δ' έγώ, καί πολλά, σμικρά γε.—'Αρκεί, Έφη. άρ' ούν 

δοκεϊς οϊόν τέ τι τών Οντων τοϋτο δ τυγχάνει δν, αυτό τοϋτο 

c μή εϊναι;—'Αλλά μά Δι ούκ Έγωγε.— Ούκοϋν σύ, Έφη, έπί-

95. Ά π ό τό σημείο αυτό ή σοφιστική επίδειξη εκφυλίζεται σέ 
φάρσα, καθώς ό Εύθύδημος καί Ο Διονυσόδωρος πιάνονται άπό τή μιά 
καί τήν άλλη λέξη γιά νά αρχίσουν νά ξεδιπλώνουν διαρκώς πιό ανού
σια καί σαχλά σοφίσματα. Σέ αντίθεση προς τήν ανοδική διαλεκτι
κή τής σωκρατικής προτροπής, πού μέ τό θέμα της βασικής τέ
χνης άγγιξε τή βαθύτερη σχέση της φιλοσοφίας μέ τήν πολιτική, ή 
σοφιστική επίδειξη —παρά τό Οχι εντελώς ασήμαντο ξεκίνημα της— 
καταλήγει στην ανοησία, τήν κακογουστιά καί τή σύγχυση. α'Η ερι
στική είναι νεκρή», σημειώνει ό Ρ. Friedländer, Platon, τόμ. 2, σελ. 
176, «τή θέση της τήν πήρε ή βασιλική τέχνη* αυτό δμως έγινε τόσο 
ειρωνικά κι απαρατήρητα (ironisch-unvermerkt), πού ή πεθαμένη δέν 
ξέρει πόσο πεθαμένη είναι κι εξακολουθεί νά περιφέρεται σάν φάντα
σμα». Στόχος τοΰ Πλάτωνα είναι νά προβάλει 6σο τό δυνατό πιό εμ
φαντικά τό αγεφύρωτο χάσμα πού χωρίζει τή σωκρατική άπό τή 
σοφιστική προτροπή, ώστε νά υπογραμμιστούν άλλη μιά φορά οί ηθι
κές καί παιδαγωγικές επιπτώσεις τής μιας καί τής άλλης. 

96. Οί σοφιστές επικαλούνται τή λογική αρχή της αντίφασης, 
αρ' ούν δοχείς οϊόν τέ τι τών όντων τοντο 5 τυγχάνει δν, αυτό τοντο 
μή είναι; (293b 9) καί υποστηρίζουν δτι ό Σωκράτης δέν μπορεί 
--ταυτόχρονα καί σέ σχέση μέ τό αυτό γνώρισμα [επιστήμων]— νά 
είναι καί νά μήν είναι ό αυτός: Εφόσον γνωρίζει κάτι, τά γνωρίζει 
Ολα, άρα καί τή ζητούμενη επιστήμη, αυτήν πού μας χαρίζει τήν ευτυ
χία (292e 5). Ά π ό τήν πλευρά του ό Σωκράτης απλώς επιχειρεί νά 
φέρει τους σοφιστές στή θέση πού προσπάθησαν νά τόν εξωθήσουν 
καί έκεϊνοι: τους ρωτά άν καί αυτοί τα μέν έπίστασθον τών όντων, τά 
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Σ Ω . Βεβαίως· κι άρχισε, φίλε, πολύ περισπούδαστα, κά

π ω ς έτσι: 

— Τ ί άπό τ ά δύο, είπε, προτιμάς, Σ ω κ ρ ά τ η , νά σοϋ δι- b 

δάξω αυτή τήν επιστήμη, πού καιρό τώρα σάς δημιουργεί 

απορίες, ή νά σοΰ αποδείξω Οτι τήν κατέχεις ; 

— Ευλογημένε άνθρωπε, ε ϊπα έγώ, είναι λοιπόν στό χέρι 

σου νά τό κάνεις αυτό ; 

— Βεβαιότατα, ε ΐ π ε . 8 5 

— Ν ά μου αποδείξεις Οτι τήν κατέχω* γ ιατί μοϋ είναι 

πολύ πιό βολικό αυτό παρά νά κάθομαι και νά τή μαθαίνω 

τ ώ ρ α σ' αυτή τήν ηλικία. 

— Ε μ π ρ ό ς λοιπόν, ε ίπε, απάντησε μου: υπάρχει κάτι πού 

τό ξέρεις; 

— Βεβαίως, απάντησα, καί μάλιστα πολλά, άν καί ασή

μαντα, βέβαια. 

— Ά ρ κ ε ΐ , είπε. Μ ή π ω ς άραγε έχεις τήν εντύπωση π ώ ς 

μπορεΐ κάποιο υπαρκτό π ρ ά γ μ α νά μήν είναι αυτό πού 

ε ϊ ν α ι ; 9 6 

— Μά τόν Δία, Οχι. c 

— Έ σ ύ πάντως, ρώτησε, ξέρεις κ ά τ ι ; 

— Ξέρω. 

— Ε π ο μ έ ν ω ς εΐσαι γνώστης, εφόσον ξέρεις* δέν εϊναι 

έτσι; 

δέ ονκ έπίστασθον (293e 5-6}. Άπό τήν καθαρά τυπική άποψη τό σό
φισμα αυτό, δπως καί τά πέντε επόμενα, ανήκει στους ψευδώνυμους 
συλλογισμούς, τους —κατά τήν αριστοτελική ορολογία— Έξω τής λέ
ξεως, στό είδος τών σοφισμάτων πού ό Αριστοτέλης, Σοφ. έλ. 166b 
21 κέ., τό χαρακτηρίζει ώς τό απλώς ή μή απλώς αλλά πή ή πού ή 
ποτέ ή προς τι λέγεσθαι, a dicto secundum quid ad dictum simpïi-
citer, σύμφωνα μέ τή λατινική λογική ορολογία. Μέ τους περιορισμούς 
πού προσπαθεί νά υποβάλει στό 293c 3 (τούτο« γε αύτοϋ) καί στό 
293c 6 [εκείνου γε) ό Σωκράτης θέλει νά εμποδίσει τή λογικά ανεπί
τρεπτη μετάβαση άπό τό "γνωρίζω κάτι" στό " τ ά γνωρίζω δλα".*"Οτι 
και αυτό τό σόφισμα κινείται σέ ελεατικό έδαφος έχει επισημανθεί 
ήδη άπό τόν Α. E. Taylor, Plato, σελ. 100, ύποσημ. 1. 
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στασαί τι;—"Εγωγε.— Ονκοϋν επιστήμων εϊ, εϊπερ έπίστα

σαι;— Πάνν γε, τούτον γε αύτοϋ.— Ουδέν διαφέρει' άλλ' ούκ 

ανάγκη σε Έχει πάντα έπίστασθαι επιστήμονα γε δντα;— Μά 

Δι, Έφην έγώ· έπεί πολλά άλλ' ονκ έπίσταμαι.— Ούκονν εϊ 

τι μή έπίστασαι, ούκ επιστήμων εϊ.—'Εκείνον γε, ώ φίλε, 

ήν δ' έγώ.—'ΤΗττον ούν τι, Έφη, ονκ επιστήμων εϊ; άρτι δέ 

επιστήμων Έφησθα εϊναι· καί ούτως τνγχάνεις ών αυτός ού~ 

d τος δς εϊ, καϊ αν πάλιν ούκ εϊ, κατά ταύτα άμα. 

Εϊεν, ήν δ' έγώ, Εύθύδημε' τό γάρ λεγόμενον, καλά δή 

παταγεϊς· πώς ούν έπίσταμαι έκείνην τήν έπιστήμην ήν έζη

τοϋμεν; ώς δή τοϋτο αδύνατον έστιν τό αυτό εϊναι τε καί 

μή, εϊπερ Έν έπίσταμαι, άπαντα έπίσταμαι — ο ύ γάρ άν εϊην 

επιστήμων τε καϊ άνεπιστήμων αμα— έπεί δέ πάντα έπί

σταμαι, κάκεινην δή τήν έπιστήμην Έχω' άρα όντως λέγεις, 

καί τοϋτό έστιν τό σοφόν; 

e Αυτός σαυτόν γε δή εξελέγχεις, Έφη, ώ Σώκρατες. 

Τί δέ, ήν δ' έγώ, ώ Εύθύδημε, σύ ού πέπονθας τοϋτο το 

αυτό πάθος; έγώ γάρ τοι μετά σοϋ ότιοϋν άν πάσχων καί 

μετά Διονυσοδώρον τούδε, φίλης κεφαλής, ονκ άν πάνν άγα-

νακτοίην. είπε μοι, σφώ ουχί τά μεν έπίστασθον τών όντων, 

τά δέ ονκ έπίστασθον ; 

"Ηκιστά γε, Έφη, ώ Σώκρατες, ό Διονυσόδωρος. 

Πώς λέγετον; Έφην έγώ· άλλ' ουδέν άρα έπίστασθον; 

Καί μόλα, ή δ' ος. 

294 Πάντ άρα, Έφην έγώ, έπίστασθον, έπειδήπερ και ότιοϋν; 

97. Έχουμε ήδη επισημάνει {στή σημ. 31) δτι πολλά άπό τά 

σοφίσματα τοϋ Εύθύδημου καί τοϋ Διονυσόδωρου μέ τή θεματική ΰφή 

τους καί μόνο καταλύουν κάθε έννοια αγωγής. Ή διαπίστωση ισχύει 

καί γιά τό παραπάνω σόφισμα: ούκ ανάγκη σε Έχει πάντα έπίστασθαι 

επιστήμονα γε οντά; (293c 4), μέ τό όποιο ουσιαστικά υπονομεύεται 

ή προσπάθεια γιά μάθηση καί γνώση. 

98. "Οπως στό 286c 4 {τονς τε άλλους άνατρέπων και αντυς 

αυτόν) ή στό 287e 4 κέ. 
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— Βεβαίως, γνώστης τοϋ συγκεκριμένου πράγματος. 

— Αυτό δέν έχει καμιά σημασία* αφού εϊσαι γνώστης, 

δέν έπεται κατανάγκην Οτι τ ά γνωρίζεις ό λ α ; 8 7 

—"Οχι , μά τόν Δία, ε ϊπα έγώ* γ ιατί υπάρχουν ενα σωρό 

άλλα π ρ ά γ μ α τ α πού δέν τά ξέρω. 

—'Αφού, λοιπόν, υπάρχει κάτι πού δέν τό ξέρεις, δέν 

εϊσαι γνώστης. 

— Δεν είμαι γνώστης, φίλε, αύτοϋ τοϋ συγκεκριμένου 

πράγματος, ε ίπα έ γ ώ . 

— Μά μήπως τ ά χ α μέ αυτό, ε ϊπε, παύεις νά μήν εϊσαι 

γ ν ώ σ τ η ς ; Κι Ομως, τ ώ ρ α μόλις ισχυριζόσουν π ώ ς εϊσαι* νά, 

λοιπόν, πού άπό τ ή μιά εϊσαι αυτός πού εϊσαι κι άπό τήν 

άλλη δεν εϊσαι, καί μάλιστα σέ σχέση με τό ϊδιο π ρ ά γ μ α ! d 

— Θαυμάσια, ε ϊπα, Εύθύδημε. Μιά χαρά τ ά καταφέρ

νεις, πού λέει ό λόγος. Καί π ώ ς τ ά χ α ξέρω εκείνη τ ή γνώση 

πού αναζητούσαμε; Ε φ ό σ ο ν βέβαια εϊναι αδύνατο Ινα καί 

τό αυτό π ρ ά γ μ α νά υπάρχει καί συνάμα νά μήν υπάρχει, 

έπεται ότι άν ξέρω ένα π ρ ά γ μ α , τά ξέρω όλα — γ ι α τ ί δέν 

εϊναι δυνατό νά εϊμαι γνώστης καί συνάμα νά μήν εϊμαι. 

Ά φ ο ϋ , λοιπόν, τ ά ξέρω Ολα, ξέρω καί εκείνη τή γνώση. 

Ά ρ α γ ε έτσι τό εννοείς; Αυτή εϊναι ή «εξυπνάδα» τοϋ επι

χειρήματος; 

— Τ ά ίδια τ ά λόγια σου αναιρείς, Σ ω κ ρ ά τ η , ε ϊπε. e 

— Μά γιατί , Εύθύδημε, ε ϊπα έγώ, κι έσύ δέν έχεις π ά 

θει τό ίδιο ; 9 8 Έ γ ώ , πάντως, μαζί σου καί μαζί μέ τόν Διο

νυσόδωρο, τόν ακριβό μου, είμαι διατεθειμένος νά υποφέρω 

άγόγγυστα οτιδήποτε. Πες μου, δέν συμβαίνει καί μ* εσάς 

τους δύο άλλα π ρ ά γ μ α τ α νά τά γνωρίζετε καί άλλα Οχι; 

— Καθόλου, Σ ω κ ρ ά τ η , έκανε ό Διονυσόδωρος. 

— Π ώ ς τό εννοείτε αυτό; ε ϊπα έ γ ώ ' δέν ξέρετε, λοιπόν. 

τ ίποτα ; 

— Καί πάρα πολλά μάλιστα, Ικανέ έκεΐνος. 

— Ε π ο μ έ ν ω ς , ε ϊπα, τά ξέρετε όλα, άφοΰ ξέρετε έστω 294 

καί κάτι, 
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Πάντ , Έφη' καί σύ γε προς, εϊπερ καί Έν έπίστασαι, πάν

τα έπίστασαι. 

*Ω Ζεϋ, Έφην έγώ, ό>ς θανμαστόν λέγεις καί αγαθόν μέγα 

πεφάνθαι. μών και οί άλλοι πάντες άί'θρωποι πάντ' έπίσταν

ται, ή ουδέν; 

Ον γαρ δήπον, εφη, τά μέν έπίστανται, τά δ' ονκ έπί

στανται, καί είσιν άμα επιστήμονες τε καί άνεπιστήμονες. 

'Αλλά τί; ήν δ' έγώ. 

Πάντες, ή δ' δς, πάντα έπίστανται, εϊπερ καί εν. 

b ΤΩ προς τών θεών, ήν δ' έγώ, ώ Διονυσόδωρε -—δήλοι γάρ 

μοι έστον ήδη δτι σπονδάζετον, καί μόλις υμάς προυκαλε-

σάμην απονδάζειν— αύτώ τώ όντι πάντα έπίστασθον; οϊον 

τεκτονικήν καί σκντικήν; 

Πάνν γ', Έφη. 
τΗ καί νενρορραφεϊν δυνατώ έστον; 

Και vai μά Δία καττύειν, εφη. 
rH και τά τοιαύτα, τονς αστέρας όπόσοι είσί, και τήν 

άμμον; 

Πάνυ γε, ή δ' δς- εϊτ' ούκ άν οϊει όμολογήσαι ήμας; 

Kai ό Κτήσιππος ύπολαβών Προς Διός, εφη, Διοννσό-

C δωρε, τεκμήριόν τί μοι τούτων έπιδείξατον τοιόνδε, ω εισο-

μαι δτι αληθή λέγετον. 

Τί επιδείξω; Έφη. 

Οϊσθα Ενθύδημον όπόσους οδόντας Έχει, και ό Εύθνδη-

μος όπόσονς σν; 

Ούκ έξαρκεϊ σοι, Έφη, άκοϋσαι δτι πάντα έπιστάμεθα; 

Μηδαμώς, ή Ó' δς, αλλά τοϋτο Έτι ήμϊν μόνον εϊπατον 

99. Ό υβριστής (273a 8) Κτήσιππος υπενθυμίζει στους δύο ηλι
κιωμένους σοφιστές {γέροντε δντε, 272b 9), πού θά τους έλειπαν με
ρικά δόντια, δτι είναι κξεδοντιάρηδες». 
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— Ολα, εϊπε. Τό ϊδιο κι έσύ: άφοϋ ξέρεις έστω καί ένα 
πράγμα, τά ξέρεις όλα. 

—""Ω Δία, έκανα έγώ, τί έξοχο πράγμα εϊναι αυτό πού 

λές, τί ανεκτίμητο τό αγαθό πού μας έχει παρουσιαστεί. 

Άραγε καί μέ Ολους τους άλλους ανθρώπους συμβαίνει τό 

ϊδιο; Τά ξέρουν κι έκεΐνοι Ολα ή δέν ξέρουν τίποτα; 

— Βεβαίως, εϊπε, γιατί δέν εϊναι δυνατό άλλα νά τά 

ξέρουν και άλλα νά μήν τά ξέρουν, κι άπό τή μιά νά εϊναι 

γνώστες κι άπό τήν άλλη Οχι. 

— Τί δηλαδή; έκανα έγώ. 

—"Ολοι, εϊπε εκείνος, τά ξέρουν όλα, άρκεΐ νά ξέρουν 

Ιστω καί Ινα πράγμα. 

— Γιά τό θεό, Διονυσόδωρε, εϊπα έγώ —μιά και τώρα b 

πια βλέπω καθαρά ότι σοβαρολογεΐτε κι οτι τά κατάφερα 

επιτέλους νά σας κάνω νά πάρετε τό ζήτημα στά σοβαρά— 

έσεις οί δύο τά ξέρετε Ολα; Ξέρετε, λ.χ. νά φτιάχνετε έπι

πλα ή παπούτσια; 

— Βεβαίως, εϊπε. 

— Μπορείτε, αλήθεια, νά επιδιορθώνετε παπούτσια; 

— Μά τόν Δία, ακόμη καί νά περνάμε σόλες μπορούμε, 

εϊπε. 

— Μήπως ξέρετε δηλαδή κι άπ' αυτά, π.χ. πόσα εϊναι 

τά άστρα καί πόση ή άμμος; 

—Ασφαλώς, είπε* ή μήπως φαντάζεσαι πώς θά παρα

δεχόμαστε ότι δέν ξέρουμε; 

— Γιά τ ' όνομα τοϋ Δία, πετάχτηκε καί εϊπε ό Κτή

σιππος. Φέρτε μου μιά απόδειξη πού νά μέ πείσει, Διονυ- c 

σόδωρε, Οτι λέτε αλήθεια. 

— Τί απόδειξη θες; εϊπε. 

— Ξέρεις πόσα δόντια έχει ό Εύθύδημος; Κι ό Εύθύδη

μος ξέρει πόσα έχεις έσύ;" 

— Δέν σοϋ φτάνει, εϊπε, αυτό πού άκουσες, δηλαδή οτι 

τά ξέρουμε όλα; 

— Καθόλου, είπε έκεΐνος, άλλα νά μας πείτε αυτό μο-
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καί έπιδείξατον δτι αληθή λέγετον καί έάν εϊπητον όπόσονς 

έκάτερος Έχει νμών, καί φαίνησθε γνόντες ημών αρίθμησαν-

των, ήδη πεισόμεθα ύμϊν καί τάλλα. 

ά 'Ηγονμένω ούν σκώπτεσθαι ούκ ήθελέτην, άλλ' ώμολο-

γησάτην πάντα χρήματα έπίστασθαι, καθ* εν εκαστον ερω

τώμενοι υπό Κτησίππου. ό γάρ Κτήσιππος πάνν άπαρακα-

λύπτως ουδέν δτι ούκ ήρώτα τελευτών, καί τα αισχιστα, ει 

έπισταίσθην τώ δε άνδρειότατα όμόσε ήτην τοις έρωτήμα-

σιν, όμολογοϋντες εϊδέναι, ώσπερ ο'ι κάπροι οι προς τήν πλη-

γήν όμόσε ωθούμενοι, ώστ* Έγωγε καί αυτός, ώ Κρίτων, ύπ* 

απιστίας ήναγκάσθην τελευτών έρέσθαι [τόν Εύθύδημον] εί 

e καί δρχεϊσθαι έπίσταιτο ό Διονυσόδωρος· ό δέ, Πάνν, εφη. 

Ον δήπον, ήν δ' έγώ, καί ές μαχαίρας γε κνβιστάν καί 

έπι τροχού δινεϊσθαι τηλικοϋτος ών, οντω πόρρω σοφίας 

ήκεις ; 

Ουδέν, εφη, δτι ον. 

Πότερον δέ, ήν δ' εγώ, πάντα νϋν μόνον έπίστασθον ή 

καί άεί; 

Kai άεί, Έφη. 

Kai δτε παιδία ήστην καί ευθύς γενόμενοι ήπίστασθε 

πάντα ; 

Έφάτην άμα άμφοτέρω. 

295 Καϊ ήμϊν μέν άπιστον έδόκει τό πράγμα εϊναι' ό δ' Εύ

θύδημος, Άπιστεϊς, Έφη, ώ Σώκρατες; 

Πλην γ' δτι, (ήν δ'} έγώ, εικός υμάς έστι σοφούς εϊναι. 

ΆλΧ ήν, Έφη, έθελήσης μοι άποκρίνεσθαι, έγώ επιδείξω 

καί σε ταντα τά θαυμαστά όμολογονντα. 

100. Ή πεισματική προσήλωση τοϋ Εύθύδημου καί τοϋ Διονυ-

σόδωρου στή φορμαλιστική αρχή Οτι αποτελεί αντίφαση τό νά κατα-

φάσκεται καί συνάμα νά άποφάσκεται τό αυτό πράγμα γιά τό αυτό 

αντικείμενο (λ.χ. "ό Α είναι πατέρας"/"ό Α δέν εϊναι πατέρας") 

α ν ε ξ ά ρ τ η τ α άπό τους περιορισμούς πού τίθενται κάθε φορά ("ό 

Α εϊναι πατέρας τοϋ Β*7"ό Α δέν εϊναι πατέρας τοϋ Γ"), καθώς καί ή 

αταλάντευτη εμμονή τους σέ μιά εκφυλισμένη εκδοχή της ελεατικής 

ΕΥΘΥΔΗΜΟΣ 117 

νάχα ακόμη, καί νά αποδείξετε π ώ ς λέτε αλήθεια* κι άμα 

μας πε ίτε πόσα δόντια έχει ό καθένας σας καί τά μετρή

σουμε καί βγουν σωστά, τότε π ι ά θά σας πιστέψουμε καί 

γ ι ά τά άλλα. 

Ε π ε ι δ ή νόμιζαν ότι τους κοροϊδεύουμε, δέν τό δέχτηκαν, d 

υποστήριζαν Ομως οτι ξέρουν τά πάντα, καθώς ό Κτήσιππος 

τους ρωτοΰσε γ ι ά τούτο καί γ ι ά κεΐνο. Γιατί ό Κτήσιππος, 

παρατώντας π ι ά τά προσχήματα, δέν άφησε τελικά τ ίποτα 

πού νά μήν τους ρωτήσει άν τό ξέρουν, ακόμη καί τά πιό 

αισχρά. Ε κ ε ί ν ο ι αντιμετώπιζαν τίς ερωτήσεις απτόητοι, επι

μένοντας Οτι ξέρουν τά π ά ν τ α 1 ι } 0 —σάν τους αγριόχοιρους 

πού πέφτουν μόνοι τους στό χ τ ύ π η μ α — έτσι πού έγώ, Κρί

τωνα, αναγκάστηκα στό τέλος άπό τ ή δυσπιστία μου νά ρ ω 

τήσω άν ό Διονυσόδωρος ξέρει χορό* μέ διαβεβαίωσε ότι e 

ξέρει. 

— Δέν φαντάζομαι Ομως, ε ϊπα, νά ξέρεις νά κάνεις καί 

τούμπες π ά ν ω άπό μαχαίρια ή νά στριφογυρίζεις π ά ν ω σέ 

τροχό στην ηλικία πού εϊσαι* ή μήπως ή γνώση σου έχει 

φτάσει ως έκεΐ; 

— Δέν υπάρχει τ ίποτα, ε ϊπε, πού νά μήν τό ξέρω. 

— Δέν μοϋ λές, ρώτησα έγώ, τ ώ ρ α μόνο τ ά ξέρετε όλα 

ή καί π ά ν τ α ; 

— Καί πάντα, ε ϊπε. 

— Καί τότε πού ήσαστε παιδιά, καί μόλις γεννηθήκατε, 

τ ά ξέρατε καί τότε όλα; 

Α π ά ν τ η σ α ν καί οί δυό μαζί καταφατικά. 

Σ* εμάς τό π ρ ά γ μ α φαινόταν απίστευτο, ό Εύθύδημος 295 

Ομως ε ϊ π ε : 

•— Εϊσαι δύσπιστος, Σ ω κ ρ ά τ η . 

— Τό μόνο στό όποιο δέν εϊμαι δύσπιστος εϊναι π ώ ς εϊστε 

σοφοί. 

— Ά ν δεχτείς, πάντως, εϊπε, νά απαντάς σέ δ,τι σέ ρω

τ ά ω , θά σέ κάνω νά παραδεχτείς οτι αυτά τά καταπληκτικά 

π ρ ά γ μ α τ α τά ξέρεις κι έσύ. 
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'Αλλά μήν, ήν δ' έγώ, ήδιστα ταϋτα εξελέγχομαι, εί γάρ 

τοι λέληθα έμαυτόν σοφός ών, σν δέ τοϋτο επιδείξεις ώς 

πάντα έπίσταμαι και άεί, τί μείζον ερμαιον αύτοϋ άν εϋροι-

μι έν παντί τω βίφ; 

'Αποκρίνον δή, εφη. 

b Ώς αποκρίνονμένου ερώτα. 
νΑρ' ούν, εφη, ώ Σώκρατες, Επιστήμων του εϊ ή ου;— 

"Εγωγε.— Πότερον ούν ώ επιστήμων εϊ, τοντφ και έπίστα

σαι, ή άλλφ τω;—*Ωι επιστήμων, οϊμαι γάρ σε τήν ψνχήν 

λέγειν ή ού τούτο λέγεις; 

Ούκ αισχύνη, εφη, ώ Σώκρατες; Ερωτώμενος άντερω-

Εϊεν, ήν δ' έγώ' άλλα πώς ποιώ ; ούτω γάρ ποιήσω δπως 

άν σύ κελενης. δταν μή είδώ δτι ερωτάς, κελεύεις με δμως 

Λποκρίνεσθαι, άλλα μή έπανερέσθαι; 

c Ύπολαμβάνεις γάρ δήπον τι, εφη, δ λέγω; 

'Εγωγε, ήν δ* έγώ. 

Προς τοϋτο τοίνυν άποκρίνου δ ύπολαμβάνεις. 

Τί ούν, Έφην, άν σν μέν άλλη ερωτάς διανοούμενος, έγώ 

δέ άλλη νπολάβω, Έπειτα προς τοϋτο άποκρίνωμαι, έξαρκεϊ 

σοι έάν μηδέν προς Έπος άποκρίνωμαι; 

"Εμοιγε, ή δ" δς· ού μέντοι σοι γε, ώς εγώμαι. 

προτεραιότητας τοϋ λόγου απέναντι στην αίσθηση, υποχρεώνει τους 
δύο σοφιστές νά δέχονται αδιαμαρτύρητα τά γελοία συμπεράσματα 
πού τους υποβάλλει δ Κτήσιππος. Βλ. Α. Schmitt, Die Bedeutung 
der sophistischen Logik für die mittlere Dialektik Piatons, σελ. 
47, σημ. 3. 

101. Μιά γνώση ερήμην τοΰ κατέχοντος είναι έκ τών πραγμάτων 
κάτι ανυπόστατο* πρβ. τό ειρωνικό άκων είμι σοφός [Εύθύφρων l i d "}. 

102. Ή συζήτηση διέπεται άπό άγραφους κανόνες* έναν άπό αυ
τούς φαίνεται νά επικαλείται έδώ ό Εύθύδημος: ονκ αισχύνη; ερωτώ
μενος άντερωτάς; (b 6). Βλ. καί Έπισημείωση Ι. 

103. Χαρακτηριστική είναι ή αδιαφορία τοΰ Διονυσόδωρου γιά 
τό άν ά Σωκράτης έχει ή δέν έχει καταλάβει τό νόημα της ερώτησης: 
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— Μά τίποτα, εϊπα έγώ, δέν θά μοΰ εΐναι πιό ευχάριστο 

άπό τό νά αποδειχτεί πώς σ* αυτό έχω πέσει έξω. Γιατί άν 

εϊμαι σοφός χωρίς νά τό ξέρω καί μοϋ αποδείξεις έσύ ότι 

γνωρίζω τά πάντα, καί μάλιστα Οτι αυτό συνέβαινε ανέκα

θεν, τί πιό αναπάντεχη τύχη θά μπορούσε νά μέ βρεϊ σ' Ολη 

μου τή ζωή; 1 0 1 

—Άπαντα, λοιπόν. b 

— Ρώτα με' εϊμαι έτοιμος νά σοϋ απαντώ. 

—Άραγε, Σωκράτη, εϊπε, υπάρχει κάτι πού τό ξέρεις 

ή όχι; 

—'Τπάρχει. 

— Και μέ τί αποκτάς τή γνώση αυτή; Με εκείνο πού 

τήν κατέχεις ή μέ κάτι άλλο; 

— Μέ έκεϊνο πού τήν κατέχω. Γιατί θαρρώ πώς εννοείς 

τήν ψυχή* ή μήπως δέν λές αυτό; 

— Μά δέν ντρέπεσαι, εϊπε, Σωκράτη ; Κάνεις ερωτήσεις 

τή στιγμή πού πρέπει μόνο νά απαντάς;1 0 2 

— Πολύ καλά, είπα* τί νά κάνω, λοιπόν; Θά κάνω ο,τι 

προστάζεις. "Οταν όμως δέν καταλαβαίνω τί ρωτάς, μου ζη

τάς νά σού απαντήσω χωρίς νά ζητήσω διευκρινίσεις; c 

— Αυτό πού σέ ρωτάω τό καταλαβαίνεις ; 

— Ναί, εϊπα. 

— Νά μοΰ απαντήσεις, λοιπόν, σύμφωνα μέ Ο,τι κατα

λαβαίνεις. 

— Μά άν έσύ ρωτάς έχοντας άλλα στό νοϋ σου, κι έγώ 

καταλαβαίνω άλλα, τί νόημα θά "χει νά σοϋ απαντήσω έπει

τα έγώ σύμφωνα μέ δ,τι καταλαβαίνω ; Δέν σε πειράζει άν 

σοΰ δώσω μιά απάντηση άσχετη μ' έκεϊνο πού ρώτησες; 

—Έμενα καθόλου, εϊπε εκείνος*103 εσένα όμως, θαρρώ, 

ναί. 

Στόχος τοΰ σοφιστή είναι νά φέρει σέ αμηχανία τό συνομιλητή του" 
απεναντίας, ό Σωκράτης διαλέγεται έντιμα καί δέν συμβιβάζεται μέ 
τήν επιπόλαιη καί μηχανική χρήση τών λέξεων, 295b 8-9, C 4-6. 
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Ού τοίνυν μά Δία άποκρινοϋμαι, ήν δ' έγώ, πρότερόν 

πριν άν πνθωμαι. 

Ούκ άποκρίνη, Έφη, προς â άν άεί ύπολαμβάνης, δτι Έχων 

φλναρεϊς καί αρχαιότερος εϊ τοϋ δέοντος. 

ά Κάγώ εγνων αυτόν δτι μοι χαλεπαίνοι διαστέλλοντι τά 

λεγόμενα, βονλόμενός με θηρεϋσαι τά ονόματα περιστήσας. 

άνεμνήσθην ούν τοϋ Κόννον, δτι μοι κάκεϊνος χαλεπαίνει 

εκάστοτε δταν αντίο μή ύπείκω, Έπειτα μον ήττον επιμε

λείται ώς άμαθους δντος· έπεί δέ ούν διενενοήμην καί παρά 

τούτον φοιτάν, ώήθην δεϊν νπείκειν, μή με σκαιόν ήγησάμε-

νος φοιτητήν μή προσΟέχοιτο. εϊπον ούν 'ΑλΚ εί δοκεϊ σοι, 

e Εύθύδημε, ούτω ποιειν, ποιητέον σύ γάρ πάντως που καλ

λών έπίστασαι διαλέγεσθαι ή έγώ, τέχνην Έχων Ιδιώτον άν-

θρώπον. έρωτα ούν πάλιν έξ αρχής. 

"Αποκρίνον δή, Έφη, πάλιν, πότερον έπίστασαι τω ä έπί

στασαι, ή ον;—"Εγωγε, Έφην, τή γε ψυχή. 

296 Ούτος αύ, Έφη, προσαποκρίνεται τοις έρωτωμένοις. ού 

γάρ Έγωγε ερωτώ δτω, άλλ* ει έπίστασαι τω. 

Πλέον αύ, Έφην έγώ, τοϋ δέοντος άπεκρινάμην ύπό άπαι-

δενσίας. άλλα συγγίγνωσκέ μοι' άποκρινοϋμαι γάρ ήδη απλώς 

δτι έπίσταμαι τω α έπίσταμαι.— Πότερον, ή δ' δς, τώ αύτώ 

τούτω γ' άεί, ή Έστι μέν δτε τούτω, Έστιν δέ δτε έτέρω;— 

Άεί, δταν έπίστωμαι, ήν δ' έγώ, τούτφ. 

103α. Πράγματι ό Εύθύδημος ουσιαστικά θά επαναλάβει τήν 

ερώτηση πού διατύπωσε στο 295b 2: ώ επιστήμων εϊ, τούτφ καί 

έπίστασαι, ή αλλω τω; 
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— Έ λοιπόν, μά τόν Δία, ε ϊπα, δέν θά α π α ν τ ώ , άν δέν 

καταλάβω. 

— Δέν δέχεσαι νά απαντάς σύμφωνα μέ ο,τι καταλα

βαίνεις κάθε φορά, επειδή εϊσαι φλύαρος καί καθυστερημέ

νος ώς εκεί πού δέν παίρνει άλλο. 

Κατάλαβα οτι τόν εξόργιζε πού έ γ ώ ψιλοκοσκίνιζα τ ά d 

λόγια του, ένώ εκείνος έστηνε δόκανα μέ τίς λέξεις γ ι ά νά 

μέ παγιδέψει. Και θυμήθηκα τόν Κόννο, πού κι αυτός θυμώ

νει μαζί μου κάθε φορά πού δέν κάνω Ο,τι μοϋ λέει, καί 

ύστερα φροντίζει λιγότερο γ ιά μένα, θεωρώντας με ανεπί

δεκτο μαθήσεως* μιά πού τό ε ϊ χ α πάρει, λοιπόν, απόφαση 

νά γ ίνω κι αύτουνοϋ, τοϋ Εύθύδημου, μαθητής, σκέφτηκα 

ότι πρέπει νά υποχωρήσω, μήν τυχόν καί μέ περάσει γ ι ά 

ζόρικο καί δέν μέ δεχτεί γ ι ά μαθητή του. Τοΰ ε ϊπα, λοι

πόν: 

— Ά ν νομίζεις, Εύθύδημε, π ώ ς πρέπει νά γίνει έτσι, νά e 

τό κάνουμε έτσι* γ ιατί όπως καί νά 'χει τό π ρ ά γ μ α , τήν 

τεχνική τ η ς συζήτησης έσύ τήν ξέρεις καλύτερα άπό μένα, 

πού εϊμαι άσχετος. Ρ ώ τ α , λοιπόν, πάλι άπό τήν ά ρ χ ή . 1 0 3 α 

— Α π ά ν τ η σ ε μου ξανά, ε ϊπε, άν αυτά πού ξέρεις τά ξέ

ρεις διαμέσου κάποιου πράγματος ή Οχι. 

— Βεβαίως, ε ίπα, διαμέσου της ψυχής. 

— Ν ά τος πάλι, ε ϊπε, πού δέν άπαντα σ' αυτό πού τόν 2 9 6 

ρωτούν άλλα προσθέτει κι άλλα. Έ γ ώ δέν σέ ρ ω τ ά ω διαμέ

σου τίνος τ ά ξέρεις άλλα απλώς άν τ ά ξέρεις διαμέσου κά

ποιου πράγματος. 

— Α π ά ν τ η σ α πάλι μέ περισσότερα ά π ' ο,τι έπρεπε εξαι

τίας της αμάθειας μου. Σ υ μ π ά θ α με όμως* αμέσως τώρα 

σοϋ απαντώ απερίφραστα οτι αυτά πού ξέρω τ ά ξέρω δια

μέσου κάποιου πράγματος. 

— Διαμέσου τοϋ ίδιου πράγματος πάντοτε, ε ϊπε, ή άλ

λοτε διαμέσου αυτού και άλλοτε διαμέσου κάποιου άλλου; 

— Πάντοτε, ε ϊπα έγώ, όταν ξέρω κάτι, τό ξέρω δια

μέσου τοϋ ϊδιου πράγματος . 
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Ονκ αύ, Έφη, παύση παραφθεγγόμενος ; 

'Αλλ' δπως μή τι ημάς σφήλη τό "αεί" τοϋτο. 

b Οϋκονν ήμας γ', Έφη, άλλ' εϊπερ, σέ. άλλ' αποκρίνον ή 

αεί τούτφ έπίστασαι;—'Αεί, ήν δ' εγώ, επειδή δεϊ άφελεϊν 

τό "δταν".— Ονκοϋν άεί μέν τούτω έπίστασαι- άεϊ δ' επι

σταμένος πότερον τά μέν τούτω έπίστασαι ω έπίστασαι, τά 

δ' άλλφ, ή τούτφ πάντα;— Τούτφ, Έφην έγώ, άπαντα, ä 
γ' έπίσταμαι. 

Τοϋτ εκείνο, εφη· ήκει τό αυτό παράφθεγμα. 

'Αλλ' αφαιρώ, Έφην έγώ, τό "ά γ* έπίσταμαι". 

'Αλλά μηδέ Έν, εφη, άφέλης' ουδέν γάρ σον δέομαι, άλλα 

c μοι άπόκριναί' δύναιο άν άπαντα έπίστασθαι, ει μή πάντα 

έπίσταιο ; 

Τέρας γάρ αν ειη, ήν δ' έγώ. 

Καί δς εϊπε' Προστ'ιθει τοίνυν ήδη δτι βούλεΐ' άπαντα 

γάρ ομολογείς έπίστασθαι. 

"Εοικα, Έφην εγώ, έπειδήπερ γε ούδεμίαν Έχει δύναμιν τό 

"α έπίσταμαι", πάντα δέ έπίσταμαι. 

Οϋκοϋν καϊ άεϊ ώμολόγηκας έπίστασθαι τούτφ ω έπίστα

σαι, είτε δταν έπίστη εϊτε δπως βούλει· άεί γάρ ώμολόγηκας 

έπίστασθαι καϊ άμα πάντα, δήλον ονν δτι καί παις ών ήπί-

104. Τό σόφισμα μέ τό όποΐο ό Εύθύδημος αάποδεικνύει» δτι ό 
Σωκράτης ανέκαθεν γνώριζε τά πάντα, ακόμη καί πριν ούρανόν και 
γήν γενέσθαι (296d 2}, παρουσιάζει μιά παράξενη συνάφεια μέ δσα 
λέγονται γιά τό δοΰλο τού Μένωνα στον ομώνυμο πλατωνικό διάλογο 
(εί μεν άεί εϊχεν [sc. τήν επιστήμη], άεί και ήν επιστήμων εί δέ ελα-
βεν ποτέ, ούκ αν εν γε τω ννν βίω είληφώς εϊη, Μένων 85d 12-13" 
πρβ. καί 86a 8-9: τον άεί χρόνον μεμαθηκνϊα εσται ή ψνχή αντονή, 
δηλαδή ουσιαστικά μέ τή θεωρία τής ανάμνησης. "Εχει καί πρόσφατα 
επισημανθεί, Η. Keulen, Untersuchungen zu Piatons 'Euthydem', 
σελ. 3 καί 59, χωρίς ωστόσο νά έχει δοθεϊ καί κάποια ικανοποιητική 
εξήγηση γι' αυτό (βλ. Guthrie, A History κλπ., IV, σελ. 278, ύπο-
σημ. 1), Οτι στον Ενθύδημο παίζεται ένα «διπλό παιγνίδι» («doppel
bödiges Spiel», Keulen, δ.π.), καθώς άπό τά ανόητα σοφίσματα τών 
•δύο εριστικών αναδύονται μιά σειρά πλατωνικά θέματα: Ή πλατω-
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— Δέν θά σταματήσεις επιτέλους, εϊπε, νά μιλάς παρα-

πανιστά ; 

— Μήν τυχόν όμως κι αυτό τό "πάντοτε" μας δημιουρ

γήσει κάποιες δυσκολίες. 

—"Οχι, βέβαια, σ1 εμάς, εϊπε* άν δημιουργήσει δυσκο- b 

λίες, θά τις δημιουργήσει σ' εσένα. 'Απάντησε Ομως: Πάν

τοτε διαμέσου τού ίδιου πράγματος ξέρεις; 

— Πάντοτε, είπα έγώ, μιά και είμαι αναγκασμένος νά 

παραλείψω τό "Οταν". 

— Ξέρεις, λοιπόν, πάντοτε διαμέσου αυτού του πράγμα

τος- άφοΰ, λοιπόν, συμβαίνει νά ξέρεις πάντοτε, μήπως άλλα 

πράγματα τά ξέρεις διαμέσου αύτοΰ μέ τό όποΐο ξέρεις, και 

άλλα διαμέσου άλλου, ή Ολα τά ξέρεις διαμέσου αύτοΰ τοϋ 

πράγματος ; 

— Διαμέσου αύτοϋ, εϊπα έγώ, τά ξέρω όλα, δσα, βέβαια, 

ξέρω. 

— Πάλι τά Ϊδια, εϊπε* νά την πάλι ή προσθήκη. 

— Τό αποσύρω τότε, εϊπα, τό "Οσα βέβαια ξέρω". 

— Νά μήν αποσύρεις τίποτα* δέν σοϋ ζητάω τίποτα. Μό

νο νά μοΰ απαντήσεις: *Αν δέν ήξερες τό καθετί χωριστά, 

θά ήταν δυνατό νά τά ξέρεις Ολα; c 

— Μά αυτό θά 'ταν εντελώς αφύσικο, εϊπα έγώ. 

Κι εκείνος εϊπε: 

— Τώρα πιά κάνε Οσες προσθήκες θέλεις* γιατί παραδέ

χεσαι Οτι τά ξέρεις Ολα.104 

—Έτσι φαίνεται, εϊπα' άφοΰ τό "Οσα ξέρω" δέν έχει 

καμία σημασία, τότε τά ξέρω όλα. 

—"Έχεις, λοιπόν, παραδεχτεί ακόμη ότι και πάντοτε ήξε

ρες διαμέσου εκείνου μέ τό όποιο ξέρεις —εϊτε προσθέσεις 

τό "όταν" εϊτε οτιδήποτε άλλο σου αρέσει* γιατί έχεις πα

ραδεχτεί ότι πάντοτε ήξερες, και μάλιστα τά πάντα. Εϊναι 

νική φιλοσοφία επαναλειτουργεί σέ μιά άλλη κλίμακα, πού μόνο ό 
μυημένος μπορεί νά τή συλλάβει. 



124 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

d στω, καί δτ έγίγνον, καί Οτ* έφύον και πριν αυτός γενέ

σθαι, και πριν ούρανόν καί γήν γενέσθαι, ήπίστω άπαντα, 

εϊπερ άεί έπίστασαι. καί vai μά Δία, Έφη, αυτός αεί έπιστή-

ση καί άπαντα, άν έγώ βονλωμαι. 

'Αλλά βονλ.ηθείης, ήν δ" έγώ, ώ πολντίμητε Εύθύδημε, ει 

δή τω δντι αληθή λέγεις, άλλ' ον σοι πάνν πιστεύω ίκανω 

εϊναι, ει μή σοι συμβουληθείη ό αδελφός σου ούτοσι Διο-

ννσόδωρος- ούτω δέ τάχα άν. εϊπετον δέ μοι, ήν δ' έγώ —τα 

e μέν γάρ άλλα ονκ Έχω ύμϊν πώς άμφισβητοίην, όντως είς 

σοφίαν τερατώδεσιν άνθρώποις, δπως έγώ ον πάντα έπίστα

μαι, επειδή γε ύμεϊς φάτε— τά δέ τοιάδε πώς φώ έπίστα

σθαι, Εύθύδημε, ώς οί αγαθοί άνδρες άδικοι είσιν; φέρε είπε, 

τοϋτο έπίσταμαι ή ονκ έπίσταμαι; 

Έπίστασαι μέντοι, εφη. 

Τί; ήν δ' έγώ. 

"Οτι ούκ άδικοι είσιν οί αγαθοί. 

297 Πάνν γε, ήν δ' έγώ, πάλαι. άλΧ ού τούτο ερωτώ' άλλ* 

ώς άδικοι είσιν ο'ι αγαθοί, πού έγώ τοϋτο εμαθον; 

Ούδαμοϋ, Έφη ό Διονυσόδωρος. 

Ονκ άρα έπίσταμαι, Έφην, τοϋτο έγώ. 

Διαφθείρεις, εφη, τόν λόγον, ό Εύθύδημος προς τόν Διο-

ννσόδωρον, καί φανήσεται ούτοσι ονκ επισταμένος, καί επι

στήμων άμα ών καί άνεπιστήμων. Και ό Διοννσόδωρος ήρν-

θρίασεν. 

'Αλλά σύ, ήν δ* έγώ, πώς λέγεις, ώ Εύθύδημε; ού δοκεϊ 

b σοι ορθώς αδελφός λέγειν ό πάντ εϊδώς; 

105. Καί έδώ ή ΐδια παράξενη συνάφεια με τή θεματική του 
Μενωνα: αεί καί ήν επιστήμων (85d 12), ον τ' άν ή χρόνον καί Ôv αν 
μή ή άνθρωπος, ένέσονται αντώ αληθείς δόζαι (86a 6-7). 

106. Οί κανόνες τοϋ εριστικού ελέγχου (βλ. Έ π ι σ η μ ε ί ω σ η Ι) ε π ι 
τρέπουν στον ε ρ ω τ ώ ν τ α νά επηρεάζει καθοριστικά τήν απάντηση τοϋ 
συνομιλητή τ ο υ : Ό άποκρινόμενος έχει ώ ς μόνη δυνατότητα νά ε π ι 
λέξει — μ έ ένα " ν α ί " ή ενα " Ο χ ι " — ανάμεσα σέ δύο απαντήσεις πού ί-
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έτσι ολοφάνερο ότι τά ήξερες κι δταν ήσουν παιδί κι Οταν 

γεννιόσουν κι Οταν σέ σπέρνανε" καί πριν νά γεννηθείς ό d 

ϊδιος, καί προτού καν υπάρξει ουρανός καί γη, έσύ τά ήξερες 

Ολα, εφόσον ανέκαθεν ξέρεις.105 Ναί, μά τόν Δία, θά τά ξέ

ρεις πάντοτε Ολα, άρκεΐ νά θέλω έγώ.1 0 β 

Μακάρι, εϊπα. νά τό θελήσεις, ανεκτίμητε Εύθύδημε, άν 

τωόντι εϊναι αληθινά αυτά πού λές. Δέν σέ έχω όμως και 

τόσο ικανό νά τά καταφέρεις, άν δέν τό θελήσει, εκτός άπό 

σένα, κι ά αδελφός σου ό Διονυσόδωρος" τότε, ϊσως. Γιά 

πείτε μου Ομως, συνέχισα —γιατί κατά τά άλλα μοϋ εϊναι e 

αδύνατο νά αμφισβητήσω Οτι τά ξέρω βλα, μιά καί τό λέτε 

έσεϊς, τόσο φοβερά σοφοί άνθρωποι— πώς μπορώ, Εύθύ

δημε, νά ισχυριστώ Οτι ξέρω καί κάτι τέτοια πράγματα, 

βπως λ.χ. ότι οί αγαθοί άνθρωποι είναι άδικοι; Γιά λέγε 

μου, αυτό τό ξέρω ή δέν τό ξέρω; 

—'Ασφαλώς τό ξέρεις, εϊπε. 

— Τί πράγμα; έκανα έγώ. 

—"Οτι οί αγαθοί δέν εϊναι άδικοι. 

— Αυτό ναί, εϊπα" κι εϊναι καιρός πού τό ξέρω. Δέν σέ 297 

ρωτάω Ομως αυτό* ζητάω νά μοϋ πεις πού έμαθα έγώ ότι 

οί αγαθοί άνθρωποι εϊναι άδικοι. 

— Πουθενά, εϊπε ό Διονυσόδωρος. 

—Επομένως, είπα, αυτό τό πράγμα έγώ δέν τό ξέρω. 

— Καταστρέφεις τό συλλογισμό, εϊπε ό Εύθύδημος στον 

Διονυσόδωρο* θά βγει πώς δέν τό ξέρει καί πώς εϊναι συνάμα 

γνώστης καί μή γνώστης. *0 Διονυσόδωρος κοκκίνησε. 

—Έσύ δμως, Εύθύδημε, εϊπα, τί γνώμη έχεις; Βρίσκεις 

Οτι δέν τά λέει σωστά ό αδελφός σου, πού τά ξέρει Ολα; b 

χουν ήδη διατυπωθεί καί τοϋ προτείνονται διαζευκτικά. 'Έτσι ή απάν
τηση του εξαρτάται ως ένα βαθμό καί άπό τήν αρέσκεια τοΰ έρωτών-
τος, καί σ* αυτή τήν αρέσκεια αναφέρεται ό Εύθύδημος (αν έγώ 
βοΰλομαι, 296(1 4). 
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'Αδελφός γάρ, Έφη, εγώ εϊμι Εύθνδήμον, ταχύ ύπολαβών 

ό Διονυσόδωρος; 

Κάγώ εϊπον "Εασον, ώγαθέ, εως άν Εύθνδημός με δι-

δάξη ώς έπίσταμαι τους αγαθούς άνδρας δτι άδικοι εισι, καί 

μή μοι φθονήσης τοϋ μαθήματος. 

Φεύγεις, Έφη, ώ Σώκρατες, ό Διοννσόδωρος, και ούκ έθέ-

λεις άποκρίνεσθαι. 

Είκότως γ', εϊπον έγώ- ήττων γάρ εϊμι καί τοϋ έτερον 

υμών, ώστε πολλ.οϋ δέω μή ού δύο γε φεύγειν. πολύ γάρ 

c πού εϊμι φανλότερος τοϋ Ήρακλεονς, δς ούχ οϊός τε ήν τή 

τε νδρα διαμάχεσθαι, σοφιστρία οϋση και διά τήν σοφίαν 

άνιείση, εϊ μίαν κεφαλήν τοϋ λόγον τις άποτέμοι, πολλάς 

αντί τής μιας, καί καρκίνω τινί έτέρφ σοφιστή έκ θαλάττης 

άφιγμένφ, νεωστί, μοι δοκεϊν, καταπεπλενκότι' δς επειδή αυ

τόν έλύπει όντως έκ τοϋ έπ' αριστερά λέγων και δάκνων, 

τόν Ίόλ,εων τόν άδελφιδοϋν βοηθόν έπεκαλέσατο, ό δέ αντώ 

ά ικανώς έβοήθησεν. ό δ' έμός Ίόλεως [Πατροκλής] ει Έλθοι, 

πλ.έον άν θάτερον ποιήσειεν. 

Άπόκριναι δή, εφη ό Διοννσόδωρος, οπότε σοι ταϋτα 

ϋμνηταν πότερον ό Ίόλεως τοϋ 'Ηρακλέους μάλλον ήν ά-

δελφιδοϋς ή σός; 

Κράτιστον το'ιννν μοι, ώ Διονυσόδωρε, ήν δ' Έγώ, άπο

κρίνασθαι σοι. ού γάρ μή άνής ερωτών, σχεδόν τι έγώ τοντ 

εύ οϊδα, φθόνων καί διακωλύων, ΐνα μή διδάξη με Εύθύδη-

107. Ό Διονυσόδωρος καθόταν στ' αριστερά τοϋ Σωκράτη: ό δε 
παρ' έμέ καθήμενος έξ αριστεράς αδελφός τούτον, Διοννσόδωρος (271 b 
6-7}' έπειτα Ίόντε ό μέν παρά το μειράκιον έκαθέζετο, ό Εύθύδημος, ό 
δέ [ = ό Διονυσόδωρος] παρ' αντον έμέ έξ αριστεράς (273b 6-7). 

108. Κατά τή μυθολογία ό 'Ιόλαος —γιος τού 'Ιφικλή, όμομή-
τριου αδελφού τοϋ Ηρακλή, βλ. παρακάτω 297e 1-3— είχε συμμετά
σχει σέ όλους σχεδόν τους άθλους του 'Ηρακλή και ιδιαίτερα στην 
εξόντωση τής Λερναίας ΰδρας. "Οταν στή διάρκεια εκείνης τής πάλης 
ό 'Ηρακλής δέχτηκε τήν επίθεση και ενός τεράστιου κάβουρα (έβοήθει 
δέ καρκίνος τή νδρα υπερμεγέθης δάκνων τόν πόδα, 'Απολλόδωρος 2. 
5, 2), αναγκάστηκε νά ζητήσει τή βοήθεια τοϋ 'Ιόλαου. 
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—"Ωστε έγώ, πετάχτηκε γρήγορα ό Διονυσόδωρος, είμαι 

αδελφός τοϋ Εύθύδημου; 

Κι έγώ τότε εϊπα: 

— Στάσου μιά στιγμή, καλέ μου άνθρωπε, ώσπου νά 

μοΰ εξηγήσει ό Εύθύδημος οτι ξέρω πώς οί αγαθοί άνθρωποι 

εϊναι άδικοι- μή μέ κάνεις νά τό χάσω τό μάθημα αυτό. 

— Πας νά ξεφύγεις, Σωκράτη, είπε ό Δίονυσόδωρος, δέν 

έχεις διάθεση νά απαντήσεις. 

— Φυσικά, είπα εγώ* εϊμαι κατώτερος άπό τόν καθένα 

σας χωριστά, γι* αυτό δέν έχω καμία διάθεση νά τά βάλω 

καί με τους δυό σας. Εϊμαι, βλέπεις, πολύ πιό αδύναμος 

άπό τόν 'Ηρακλή, πού κι αυτός ωστόσο δέν μπόρεσε νά τά c 

βγάλει πέρα, ταυτόχρονα, άπό τή μιά μέ τήν ΰδρα τή σο-

φίστρια, πού μόλις της κόβεις ενα κεφάλι άπό τά λόγια 

της αυτή, μέ τή σοφία της, βγάζει στή θέση του πολλά, 

κι άπό τήν άλλη μέ κάποιον άλλο κάβουρα σοφιστή, πού 

μας ήρθε άπό τή θάλασσα καί βγήκε τώρα τελευταία, θαρ

ρώ, στή στεριά. Κι επειδή μέ τά λόγια του καί τίς δαγκω

ματιές του άπό τ* αριστερά107 γινόταν ενοχλητικός, ό 'Ηρα

κλής φώναξε τόν ανιψιό του, τόν 'Ιόλαο,108 νά τόν βοηθήσει. 

κι αυτός τόν βοήθησε αποτελεσματικά. "\Αν όμως ερχόταν 

τώρα ό δικός μου 'Ιόλαος, μάλλον τό αντίθετο αποτέλεσμα d 

θά 'φέρνε.109 

—'Απάντησε, λοιπόν, εϊπε ό Διονυσόδωρος, τώρα πού 

τέλειωσες τό ψάλσιμο:110 τίνος ήταν πιό πολύ ανιψιός ό 'Ιό

λαος: τοϋ 'Ηρακλή ή δικός σου; 

— Τό καλύτερο πού έχω νά κάνω. Διονυσόδωρε, εϊπα 

έγώ, εϊναι νά σου απαντήσω. Γιατί έσύ —είμαι σχεδόν βέ

βαιος γι' αυτό— δέν πρόκειται νά σταματήσεις νά ρωτάς, 

άπό τήν κακία σου, γιά νά μήν αφήσεις τόν Εύθύδημο νά 

μοΰ εξηγήσει εκείνο τό σοφό πράγμα.1 1 1 

109. 'Εννοεί τόν Κτήσιππο. 
110. Δηλαδή τόν ϋμνο στον'Ηρακλή. 
111. Ό τ ι οί αγαθοί άνθρωποι είναι άδικοι. 
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μος εκείνο τό σοφόν.—'Αποκρίνον δή, εφη.—'Αποκρίνομαι 

δή, εϊπον, δτι τοϋ Ήρακλέονς ήν ο Ίόλεως άδελφιδοϋς, έμός 

e δ*, ώς έμοί δοκεϊ, ονδ' όπωστιοΰν. ού γαρ Πατροκλής ήν 

αύτώ πατήρ, ό έμός αδελφός, αλλά παραπλήσιον μέν τοϋνομα 

Ιφικλής, ό 'Ηρακλέους αδελφός.— Πατροκλής δέ, ή δ' δς, 

σός;—Πάνν γ', Έφην έγώ, όμομήτριός γε, ού μέντοι όμο-

πάτριος.—'Αδελφός άρα εστί σοι και ούκ αδελφός.— Ονχ ό-

μοπάτριός γε, ώ βέλτιστε, Έφην εκείνον μέν γάρ Χαιρέδη-

μος ήν πατήρ, έμός δέ Σωφρονίσκος.— Πατήρ δέ ήν, εφη, 

2 9 8 Σωφρονίσκος και Χαιρέδημος;— Πάνν γ', Έφην ο μέν γε έ

μός, ό δέ εκείνον.— Ονκούν, ή σ* δς, Έτερος ήν Χαιρέδημος 

τοϋ πατρός;— Τούμοϋ γ', Έφην έγώ.—ΎΑρ' ούν πατήρ ήν Έτε

ρος ών πατρός; ή σύ εϊ ο αυτός τω λίθφ;— Δέδοικα μέν 

Έγωγ', Έφην, μή φανώ ύπό σοϋ ό αυτός' ού μέντοι μοι δο-

κώ.— Ονκούν Έτερος εϊ, εφη, τοϋ λίθον;—"Ετερος μέντοι.— 

"Αλλο τι ονν έτερος, ή δ' δς, ών λίθον ού λίθος εϊ; και έτε

ρος ών χρνσοϋ ον χρνσός εϊ;—"Εστί ταϋτα.— Ονκονν καί ό 

Χαιρέδημος, Έφη, Έτερος ών πατρός [ούκ άν] πατήρ έστιν.— 

"Εοικεν, ήν Ô' έγώ, ον πατήρ εϊναι. 

b Ei γάρ δήπον, Έφη, πατήρ έστιν ό Χαιρέδημος, νπολα-

112. Σόφισμα παρά το σνμβεβηκός [Σοφ. έλ. 166b 28 κέ}. 

113. «Όλη αυτή ή σειρά τών σοφισμάτων», παρατηρεί ή Spra

gue, Plato's Use of Fallacy, σελ. 49, ύποσ. 78, «πού περικλείουν τά 

"εϊναι ό αυτός", "είναι άλλος", "δέν είναι", πρέπει νά μελετηθεί με ση

μείο αναφοράς τήν ανάλυση τής άρνησης στον Σοφιστή». Ό Hawtrey, 

Commentary κλπ., ad loa, παρατηρεί Οτι τό παραπάνω χωρίο δεί

χνει πώς ό Πλάτων είχε ασχοληθεί μέ αυτό τό ζήτημα «πιό νωρίς 

άπό Οσο συνήθως πιστεύεται». 

ΕΤΘΪΔΗΜΟΣ 129 

—'Απάντησε, λοιπόν, ε ϊπε. 

— Σοϋ απαντώ, τοϋ ε ϊπα, Οτι ό 'Ιόλαος ήταν ανιψιός 

τοΰ 'Ηρακλή* δικός μου ανιψιός δέν νομίζω π ώ ς ήταν, μέ 

κανέναν τρόπο. Γιατί δέν εϊχε πατέρα τόν Πατροκλή, τόν e 

αδελφό μου, άλλα τόν ' Ιφικλή, τόν αδελφό τοϋ ' Η ρ α κ λ ή , 

πού τό Ονομα του εϊναι παραπλήσιο. 

— Ό Πατροκλής Ομως, ε ϊπε εκείνος, εϊναι αδελφός σου; 

— Βεβαίως, ε ϊ π α έγώ, άπό τήν Ϊδια μητέρα, Οχι Ομως 

κι άπό τόν ΐδιο πατέρα. 

— ' Ε π ο μ έ ν ω ς , και εϊναι αδελφός σου καί δέν εϊναι. 

—'Αδελφός μου εϊναι, άνθρωπε μου, Οχι δμως άπό τόν 

ϊδιο πατέρα" γ ι α τ ί έκεινοϋ πατέρας ήταν Ó Χαιρέδημος, δι

κός μου Ομως ό Σωφρονίσκος. 

— Π ά ν τ ω ς , ε ϊπε, πατέρας ήταν καί ό Σωφρονίσκος καί 

ό Χαιρέδημος' δέν εϊναι έ τ σ ι ; 1 1 2 

—'Ασφαλώς, ε ϊ π α ' ό ένας δικός μου, ό άλλος δικός του. 298 

— Συνεπώς, εϊπε, ό Χαιρέδημος ήταν άλλος άπό τόν 

π α τ έ ρ α ; 

— ' Α π ό τόν δικό μου, ε ϊπα, ναί. 

— ' Ε π ο μ έ ν ω ς , μόλο πού ήταν πατέρας, ήταν κάτι άλλο 

άπό πατέρας ' ή μήπως εϊσαι κι έσύ ϊδιος μ' αυτή τήν πέ

τ ρ α ; 

— Πολύ φοβάμαι, ε ϊπα, π ώ ς θά αποδείξεις οτι εϊμαι 

ϊδιος' έ γ ώ π ά ν τ ω ς δέν τό νομίζω. 

— Εϊσαι λοιπόν, εϊπε, διαφορετικός άπό τήν π έ τ ρ α ; 

— Βεβαίως. 

— Ά φ ο ϋ , λοιπόν, εϊσαι διαφορετικός άπό πέτρα, θά π ε ι 

π ώ ς δέν εϊσαι π έ τ ρ α ' κι άφοϋ εϊσαι διαφορετικός άπό χρυ

σάφι, θά π ε ι π ώ ς δέν εϊσαι χρυσάφι - δεν εϊναι έ τ σ ι ; 1 1 3 

—"Ετσι είναι. 

— Συνεπώς, εϊπε, και ό Χαιρέδημος, άφοΰ είναι διαφο- b 

ρετικός άπό πατέρας, δέν μπορεί νά είναι πατέρας. 

— Φαίνεται, ε ϊπα, π ώ ς δέν εϊναι πατέρας. 

— Προφανώς - γ ιατί άν ό Χαιρέδημος, είπε παρεμβαίνον-
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βών ό Ενθύδημος, πάλιν αύ ό Σωφρονίσκος Έτερος ών πα

τρός ού πατήρ έστιν, ώστε σν, ώ Σώκρατες, άπάτωρ εϊ. 

Kai ό Κτήσιππος έκδεξάμενος, Ό δέ υμέτερος, Έφη, αύ 

πατήρ ού ταύτα ταϋτα πέπονθεν; Έτερος έστιν τούμοϋ πα

τρός;— Πολλού γ', εφη, δεϊ, ο Εύθύδημος.—'Αλλά, ή δ' δς, 

ό αυτός;—Ό αυτός μέντοι.— Ονκ άν σνμβονλοίμην. άλλα 

c πότερον, ώ Εύθύδημε, έμός μόνον εστί πατήρ ή καί τών 

άλλων ανθρώπων;—Καί τών άλλιον, εφη- ή ohi τόν αυτόν 

πατέρα όντα ού πατέρα εϊναι;—"Ωιμην δήτα, Έφη ό Κτήσιπ

πος.— Τί δέ; ή δ' δς· χρυσόν δντα μή χρυσόν εϊναι; ή άν-

θρωπον δντα μή άνθρωπον;— Μή γάρ, Έφη ό Κτήσιππος, ώ 

Εύθύδημε, τό λεγόμενον, ού λίνον λίνω συνάπτεις· δεινόν γάρ 

λέγεις πράγμα εί ό σος πατήρ πάντων εστίν πατήρ.—'Αλλ' 

Έστιν, Έφη.— Πότερον ανθρώπων; ή δ' δς ο Κτήσιππος, ή 

à καί ΐππων καί τών άλλ.ων πάντων ζώων;— Πάντων, Έφη.— 
τΗ και μήτηρ ή μήτηρ;—Καί ή μήτηρ γε.—Καί τών έχί-

VOJV άρα, ή ση μήτηρ μήτηρ εστί τών θαλαττίων.— Καί ή 

σή γ', Έφη.— Καϊ σύ άρα αδελφός εϊ τών κωβιών καί κυνα-

ρίων καί χοιριδίου.— Καί γάρ σύ. εφη.— Κάπρος άρα σοι 

πατήρ έστι καί κνων.— Kai γαρ σοι, Έφη. 

114. Ή λέξη "πατέρας" χρησιμοποιείται πότε μέ συγκεκριμένη 
προσδιοριστική αναφορά ("πατέρας τοΰ Χ", "πατέρας τοΰ Τ") καί 
πότε χωρίς τέτοια αναφορά {"πατέρας", απλώς). 

115. Κατά τόν άρχαΐο σχολιαστή: λίνον λίνφ συνάπτεις- παροι
μία επί τών τα αντά δια τών αυτών ή λεγόντων ή δρώντων, ή τα 
όμοια είς φιλίαν σνί'απτόντων. Μέ αυτή τήν παροιμιακή έκφραση ό 
Κτήσιππος επισημαίνει τήν ακαταλληλότητα τών παραδειγμάτων πού 
επικαλείται ό Εύθύδημος: Ή ιδιότητα του πατέρα προϋποθέτει κάτι 
πέρα άπό αυτόν, τό παιδί, πράγμα τό όποιο δέν ίσχύει γιά τόν "χρυ
σό" ή τόν "άνθρωπο", πού είναι μονοθέσιοι συναρτητές. 

116. Εϊναι ενδιαφέρον ότι στον Κρατύλο ό Πλάτων αποδίδει 
στον σοφιστή Εύθύδημο μιά διδασκαλία πού συγκεφαλαιώνεται στή 
φράση πάσι πάντα ομοίως είναι άμα καί άεί, 386d 4. 
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τας ό Εύθύδημος, εϊναι πατέρας, τότε ό Σωφρονίσκος, κα

θώς εϊναι διαφορετικός άπό πατέρας, δέν εϊναι πατέρας, καί 

κατά συνέπεια έσύ, Σ ω κ ρ ά τ η , είσαι χωρίς πατέρα. 

Πήρε τό λόγο τότε ό Κτήσιππος καί ε ϊ π ε : 

— Τ ό ϊδιο δέν συμβαίνει όμως καί μέ τόν δικό σας π α 

τέρα; Δέν εϊναι κι αυτός διαφορετικός άπό τόν δικό μου 

π α τ έ ρ α ; 

— Κάθε άλλο, εϊπε è Εύθύδημος. 

— Αές άραγε, εϊπε εκείνος, νά εϊναι ό ϊδιος; 

— Ό ΐδιος, ασφαλώς. 

— Αυτό δέν θά τό ήθελα. Τέλος πάντων Ομως, Εύθύδη

με, εϊναι δικός μου μόνο πατέρας ή καί τών άλλων ανθρώπων; c 

— Καί τών άλλων, ε ϊ π ε ' ή μ ή π ω ς έχεις τήν ιδέα ότι Ó 

ϊδιος άνθρωπος καί εϊναι πατέρας και συνάμα δέν ε ϊ ν α ι ; 1 1 4 

— Αυτή τήν εντύπωση ε ϊχα, έκανε ό Κτήσιππος. 

— Μά τ ί ; εϊπε εκείνος" μπορεί κάτι πού εΐναι χρυσός 

νά μήν εϊναι χρυσός ή Ινας πού εϊναι άνθρωπος νά μήν εϊναι 

άνθρωπος ; 

— Πρόσεξε, Εύθύδημε, μ ή π ω ς δέν πιάνεις σωστά τόν 

έναν πόντο μέ τόν άλλο, πού λέει ό λόγος* 1 1 5 γ ιατί είναι εξω

φρενικό νά υποστηρίζεις ότι ό πατέρας σου εϊναι πατέρας 

όλονών. 

— Μά εΐναι, ε ϊπε. 

— Τ ώ ν ανθρώπων; ρώτησε ό Κτήσιππος, ή καί τών άλο

γων κι όλων τών άλλων ζ ώ ω ν ; 

— Ό λ ω ν , ε ί π ε . 1 1 6 

— Μ ή π ω ς , αλήθεια, είναι κι ή μητέρα σου μητέρα ό- d 

λονων ; 

— Βεβαίως, καί ή μητέρα. 

— Συνεπώς είναι μητέρα καί τών αχινών ή μητέρα σου. 

— Καί ή δική σου, είπε. 

— Κι έσύ, επομένως, είσαι αδελφός μέ τους κωβιούς 

καί τ ά σκυλάκια καί τά γουρουνάκια. 

— Τ ό ΐδιο κι έσύ, ε ίπε. 
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Αύτίκα δέ γε, ή δ' δς ό Διονυσόδωρος, άν μοι άποκρίνη, 

ώ Κτήσιππε, ομολογήσεις ταϋτα. είπε γάρ μοι, εστί σοι 

κύων;—Kai μόλα πονηρός, εφη ό Κτήσιππος.—"Εστιν ούν 

e αύτώ κννίδια;— Καί μάλ', Έφη, έτερα τοιαύτα.— Ούκοϋν πα

τήρ έστιν αυτών ο κύων;-—"Εγωγέ τοι είδον, εφη, αυτόν 

δχεύοντα τήν κύνα.— Τί ούν; ού σός έστιν ό κύων;— Πάνν 

γ', εφη.— Ονκοϋν πατήρ ών σός έστιν, ώστε σός πατήρ γί-

γνεται ό κύων καί σύ κυναρίων αδελφός; 

Kai ανθις ταχύ ύπολαβών ό Διοννσόδωρος, ϊνα μή πρό

τερόν τι εϊποι ό Κτήσιππος, Καί Έτι γέ μοι μικρόν, Έφη, άπό-

κριναί' τνπτεις τόν κύνα τούτον;—Καί ό Κτήσιππος γελά-

σας, Νή τονς θεούς, εφη· ού γάρ δνναμαι σέ.— Ονκοϋν τόν 

σαντοϋ πατέρα, Έφη, τύπτεις; 

299 Πολύ μέντοι, Έφη, δικαιότερον τόν νμέτερον πατέρ' ά(ν) 

τύπτοιμι, δτι μαθών σοφούς ύεϊς όντως εφνσεν. άλλ' ή που, 

ώ Εύθύδημε [ό Κτήσιππος], πόλλ' αγαθά άπό τής υμετέ

ρας σοφίας ταύτης άπολέλανκεν ό πατήρ ό υμέτερος τε καί 

τών κννιδίων. 

Άλλ' ουδέν δειται πολλών αγαθών, ώ Κτήσιππε, οντ ε

κείνος οντε σν. 

Ουδέ σύ, ή δ' δς, ώ Εύθύδημε, αυτός ; 

Ουδέ άλλος γε ουδείς ανθρώπων, είπε γάρ μοι, ώ Κτή-

117. Τή λύση τοΰ σοφίσματος τή δίνει ό 'Αριστοτέλης, Σοφ. έλ. 
179b 4-5: ούδ' ει τούτ' εστίν έμόν, Ιστι δ' έργον, έμόν έστιν έργον, 
αλλ' ή κτήμα ή πράγμα ή άλλο τι. Ό μηχανισμός του στηρίζεται στην 
αμφίσημη χρήση της κτητικής αντωνυμίας σός. 

118. Ό Wilamowitz, Platon Ι, σελ. 247, υποσημείωση 1, υπο
στηρίζει πώς μέ τήν ερώτηση του (ονδέ σύ, ή Ô' 5ς, ώ Εύθύδημε, 
αυτός) ό Κτήσιππος υπαινίσσεται δτι ό Εύθύδημος άσκει τή σοφιστι
κή γιά βιοπορισμό- καί προσθέτει, ό Wilamowitz, πώς γιά νά κατα
λάβουμε τή συμπεριφορά τού Κτήσιππου προς τους δύο αδελφούς καί 
αντίστροφα, πρέπει νά έχουμε διαρκώς στό νοΰ Οτι ό Κτήσιππος είναι 
αθηναίος αριστοκράτης, ένώ οί δύο πλανόδιοι σοφιστές κατάγονται άπό 
μιά υποτελή πόλη καί ουσιαστικά δέν έχουν πιά πατρίδα. 

119. Ό Εύθύδημος υποστηρίζει έδώ, χωρίς νά τό ξέρει, κάτι 
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— Γουρούνι, επομένως, είναι ό πατέρας σου καί σκύλος. 

—"Οπως κι ό δικός σου, εϊπε. 

—*Άν δεχτείς, Κτήσιππε, νά μοϋ απαντήσεις, πετάχτηκε 

ό Διονυσόδωρος, θά τά παραδεχτείς στό πι καί φι δλ' αυτά. 

Γιά λέγε μου, έχεις σκύλο; 

— Καί πολύ άγριο, είπε ό Κτήσιππος. 

— Ό σκύλος σου έχει σκυλάκια; e 

— Βεβαίως, είπε, και μάλιστα άγρια σάν κι αυτόν. 

— Ό σκύλος δέν εϊναι πατέρας τους; 

— Τόν εϊδα μέ τά μάτια μου, εϊπε, νά πηδάει τή σκύλα. 

— Ό σκύλος αυτός δέν είναι δικός σου; 

—'Ασφαλώς. 

— Ό σκύλος άρα αυτός, πού εϊναι πατέρας, εΐναι δικός 

σου" ώστε ό σκύλος εϊναι πατέρας σου κι έσύ αδελφός μέ 

τά κουτάβια;117 

Κι αμέσως πετάχτηκε πάλι ό Διονυσόδωρος, γιά νά μήν 

προλάβει νά πει τίποτα ο Κτήσιππος: 

— Νά σου κάνω, είπε, μιά μικρή ερώτηση ακόμη: Τόν 

δέρνεις τό σκύλο σου; 

Κι ό Κτήσιππος βάζοντας τά γέλια, 

— Ναι, μά τό θεό, είπε" μιά καί δέν μπορώ να δείρω 

εσένα. 

— Συνεπώς, έκανε ό Διονυσόδωρος, δέρνεις τόν πατέρα 

σου" έτσι δέν είναι; 

— Πολύ πιό σωστό, εϊπε ό Κτήσιππος, θά ήταν νά 299 

έδερνα τόν δικό σου τόν πατέρα, πού τοϋ 'ρθε νά βγάλει τέ

τοια ξεφτέρια γιους σάν κι έσας. Υποθέτω, πάντως, Εύθύδη

με, ότι θά έχει δει πολλά καλά άπό αυτή τή σοφία ό πατέ

ρας σας, πού είναι καί δικός σας καί τών κουταβιών. 

— Διόλου δέν τοΰ χρειάζονται, Κτήσιππε, τά πολλά κα

λά" ούτ* εκείνου ούτ' εσένα. 

— Ούτε κι έσύ ό ΐδιος, Εύθύδημε, τά χρειάζεσαι ; 1 1 8 

— Ούτε καί κανένας άλλος άνθρωπος.119 Γιά πές μου. 

αλήθεια. Κτήσιππε, νομίζεις Οτι κάνει καλό στον άρρωστο b 
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b σιππε, εί αγαθόν νομίζεις εϊναι άσθενοϋντι φάρμακον πιεϊν 

ή ούκ αγαθόν εϊναι δοκεϊ σοι, δταν δέηται' ή είς πόλεμον 

δταν ϊη, δπλα Έχοντα μάλλον ίέναι ή άνοπλον.—"Εμοιγε, εφη. 

καίτοι οϊμαι τί σε τών καλών έρεϊν.— Σν άριστα εϊση, εφη-

άλλ' αποκρίνον. επειδή γάρ ώμολόγεις αγαθόν εϊναι φάρμα

κον, δταν δέη, πίνειν άνθρώπφ, άλλο τι τοϋτο τό αγαθόν ώς 

πλείστον δει πίνειν, και καλώς εκεί Έξει, έάν τις αύτω τρι-

ψας έγκεράση έλλεβόρον άμαξαν;—Καϊ ό Κτήσιππος εϊ-

c πεν Πάνν γε σφόδρα, ώ Εύθύδημε, έάν ή γε ο πίνων δσος 

ό άνδριάς ό έν Δελφοϊς.— Ούκονν, Έφη, καί έν τώ πολέμω 

επειδή αγαθόν έστιν δπλα Έχειν, ώς πλείστα δεϊ Έχειν δό

ρατα τε και ασπίδας, έπειδήπερ αγαθόν έστιν;— Μάλα δή

πον, Έφη ό Κτήσιππος· σν δ" ονκ οϊει, ώ Εύθύδημε, άλλα 

μίαν και êv δόρν;—"Εγωγε.—'Ή καί τόν Γηρνόνην άν, εφη, 

καί τόν Βριάρεων όντως σν όπλίσαις; έγώ δέ ωμην σέ δει-

πού θά ήταν δυνατό νά εκληφθεί καί ώς αυθεντική πλατωνική διδα
σκαλία: "Οτι τά πολλά επιμέρους αγαθά είναι άχρηστα, άφοϋ, Οπως 
προσπάθησε νά δείξει δ Σωκράτης στη συνομιλία του μέ τόν Κλεινία, 
απαραίτητη εΤναι μόνο ή γνώση, ή επιστήμη. 'Επίσης, στό 296c 8 (βλ. 
καί σημείωση 104) εϊδαμε τόν Εΰθύδημο νά υποχρεώνει φορτικά τόν 
Σωκράτη νά παραδεχτεί πώς άεί... έπίστασθαι τούτω φ έπίστασαι. 
δηλαδή περίπου δ,τι υποστηρίζεται μέ τήν πλατωνική θεωρία της ανά
μνησης. Στό 300e 3 κέ. ό Διονυσόδωρος θά μάς δώσει τήν εντύπωση 
δτι διαχωρίζει τό καλόν στην καθαυτότητά του άπό τά καλά πράγματα, 
τίς επιμέρους πραγματώσεις τοΰ καλόν —ακριβώς δπως καί ό Πλάτων 
στή θεωρία τών ιδεών ! Αυτή ή περίεργη «ευστοχία» τών δυο σοφι
στών, πού ακουσίως υποστηρίζουν κάτι αληθινό, θυμίζει τόν άμαθη 
άνδρα τοϋ 'Ιππία έλάσ., πού πολλάκις αν βονλόμενος ψευδή λέγειν 
τάληθή άν είποι άκων, εΐ τύχοι, διά τό μή είδέναι, 367a 2-3: Ό 
Εύθύδημος καί ό Διονυσόδωρος εϊναι έν προκειμένω ακριβείς απεικο
νίσεις του ! 

120. Ό έλλέβορος είναι βότανο πού τό χρησιμοποιούσαν σέ πολ
λά νοσήματα' μίσγεται δέ προς τήν π,όσιν δπως εύεμές [: εμετικό] ή 
το τής έλλεβορίνης σπέρμα, Θεόφραστος, Περί φυτών ιστορίας 9, 10. 
2. Βλ. Παν. Γ. Κρητικού - Στέλλας Ν. Παπαδάκη, Συμβολή είς τήν 
ίστορίαν τοϋ έλλεβόρου. Άρχεϊον TIJC Φαρμακολογίας 18 (1962), σελ. 
161-276. 
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νά πιεΐ φάρμακο, Οταν τό έχει ανάγκη, ή εϊσαι τής γνώμης 

Οτι δέν τοϋ κάνει καλό; *Η δταν πηγαίνει κανείς στον πό

λεμο, νομίζεις πώς καλύτερα εϊναι νά πηγαίνει οπλισμένος 

παρά άοπλος; 

—"Ετσι νομίζω εγώ, είπε. Ά ν καί φαντάζομαι πώς θά 

πεις πάλι κάτι άπό τά ώραϊα σου. 

— Αυτό θά τό κρίνεις πιό καλά έσύ, είπε* απάντησε ό

μως: Άφοϋ παραδέχτηκες ότι είναι καλό νά πίνει κανείς 

φάρμακο, όταν τοΰ χρειάζεται, δέν νομίζεις Οτι άπό αυτό τό 

καλό πρέπει νά πίνει Οσο τό δυνατό περισσότερο κι Οτι τό 

σωστό θά ήταν νά κοπανίσει κανείς ένα κάρο έλλέβορο120 

καί νά τοΰ τό δώσει νά τό πιεΐ; 

Κι ό Κτήσιππος τοΰ είπε: 

—'Ασφαλώς, Εύθύδημε, μέ την προϋπόθεση, βέβαια, Οτι 

εκείνος πού θά τό πιεΐ είναι Οσος καί ό ανδριάντας στους c 

Δελφούς.121 

— Τό ΐδιο, είπε, καί στον πόλεμο: Άφοϋ είναι καλό νά 

έχει κανείς Οπλα, πρέπει νά έχει Οσο τό δυνατό πιό πολλά 

δόρατα κι ασπίδες, μιά καί αυτό είναι καλό* έτσι; 

— Χωρίς αμφιβολία, είπε ό Κτήσιππος" δέν τό νομίζεις 

κι εσύ, Εύθύδημε; ή μήπως φαντάζεσαι πώς χρειάζεται μόνο 

μιά ασπίδα κι ένα δόρυ; 

— Καί βέβαια. 

—Αλήθεια; "Ετσι, λοιπόν, θ' αρμάτωνες έσύ τόν Γη

ρυόνη122 καί τόν Βριάρεω; Κι έγώ σέ φανταζόμουνα πιό 

121. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται γιά τον ανδριάντα τοϋ 
'Απόλλωνα πού Ιστησαν οί 'Έλληνες ύστερα άπό τίς ναυμαχίες στό 
'Αρτεμήσιο καί τή Σαλαμίνα (Παυσανίας 10, 14, 3), ό όποιος κατά τόν 
Ηρόδοτο 8, 121, είχε υψος δώδεκα πήχεις [=5,50 μέτρα]: έών μέ-
γαθος δυώδεχα πήχεων. Ό Wilamowitz, Platon Ι, σελ. 247, ΰπο-
σημ. 2, υποστηρίζει Οτι στό σημείο αυτό ά Πλάτων ϊσως κάνει κά
ποιο λάθος, άφοϋ (ιδέν ξέρουμε τίποτε γιά δελφικό κολοσσό, ενώ αντί
θετα υπήρχε —καί έν μέρει υπάρχει ακόμη— ένας τέτοιος κολοσσός στή 
Δήλο», καί υποθέτει, ό Wiìamowitz, Οτι ό ΙΙλάτων θά εννοεί αυτόν. 

122. Ό Γηρυόνης ήταν γίγαντας τρισώματος ή τρικέφαλος: Χρν-
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νότερον εϊναι, άτε όπλομάχην δντα, καί τόνδε τόν έταϊρον. 

Καί ό μέν Εύθύδημος έσίγησεν ό δέ Διονυσόδωρος προς 

à τά πρότερόν άποκεκριμένα τώ Κτησίππω ήρετο, Ούκοϋν καί 

χρνσίον, ή δ' δς, αγαθόν δοκεϊ σοι εϊναι Έχειν;— Πάνν, καί 

ταϋτά γε πολύ, Έφη ό Κτήσιππος.— Τί ονν; αγαθά ού δοκεϊ 

σοι χρήναι άεί τ' Έχειν και πανταχού;— Σφόδρα γ', εφη.— 

Ονκοϋν καί τό χρνσίον αγαθόν ομολογείς είναι;—'Ωμολό-

γηκα μέν ούν, ή δ' δς.— Ονκοϋν άεί δει αυτό Έχειν και παν

ταχού καί ώς μάλιστα έν εαντώ; καί ειη άν εύδαιμονέστα-

τος εί Έχοι χρνσίον μέν τρία τάλαντα έν τή γαστρί, τάλαντον 

δ' έν τω κρανίφ, στατήρα δέ χρνσοϋ έν εκατέρφ τώφθαλ-

μω;—Φασί γε ούν, ώ Εύθύδημε, Έφη ό Κτήσιππος, τού-

e τονς εύδαιμονεστάτονς εϊναι Σκνθών καί άριστους άνδρας, 

οί χρνσίον τε έν τοις κρανίοις Έχουσιν πολύ τοις εαυτών, 

ώσπερ σύ νννδή Έλεγες τόν κύνα τόν πατέρα, καί δ θανμα-

σιώτερόν γε Έτι, δτι καί πίνονσιν έκ τών εαυτών κρανίων 

κεχρυσοίμένων, καί ταϋτα Εντός καθορώσιν. τήν εαυτών κο-

ρνφήν εν ταϊς χερσίν Έχοντες. 

300 Πότερον δέ όρώσιν, εφη ό Εύθύδημος, καί Σκύθαι τε καί 

σάωρ Ô' Έτεκε τρικάρηνον Γηρνονήα μιχθε'ις Καλλιρόη κούρη κλντον 
Ώκεάνοιο, ΉσίοΒος, Θεογονία 287- ό Βριάρεως ήταν ένας άπό τους 
έκατόγχειρες της ελληνικής μυθολογίας, Κόττος τε Βριάρεως τε Γύγης 
ff υπερήφανα τέκνα./τών έχατον μέν χείρες άπ' ώμων άίσσοντο ^ π ε 
τάγονταν] άπληστοι [=πού δέν πλησιάζονταν], κεφαλάί Ö' έκάστφ πεν
τήκοντα, 'Ησίοδος, Θεογονία 149. 

123. "Οπως στά δύο προηγούμενα επιχειρήματα με τό φάρμακο 
(299b 1 κέ.) καί τά δπλα (299c 1 κέ.), ϊτσι καί έδώ στό επιχείρημα 
μέ τό χρυσάφι οί σοφιστές προσπαθούν, μέ τή μέθοδο τής αναγωγής 
στό άτοπο, νά αναιρέσουν μιαν αυτονόητη γιά τόν Κτήσιππο παραδοχή: 
ότι ό άνθρωπος δεϊται πολλών αγαθών, 299a 6. 

124. Ό 'Ηρόδοτος 4, 65, αναφέρει Οτι οί Σκΰθες χρησιμοποιού
σαν τά κρανία τών πιό μισητών έχθρων τους γιά κύπελα, καί οτι 
οί πιό πλούσιοι τά χρύσωναν άπό μέσα. Τή συνήθεια αυτή τών Σκυθών 
τή μνημονεύουν καί οί Δισσο'ι Λόγοι 2, 13. 

125. Ό Κτήσιππος χρησιμοποιεί αμφίσημα τήν κτητική αντω
νυμία έαντών, δπως οί σοφιστές, στό 298e 3, τήν αντωνυμία σός· πρβ. 
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ικανό, σάν όπλομάχος πού εϊσαι, κι έσύ κι ό σύντροφος σου 

άπό δώ. 

Ό Εύθύδημος σώπασε - ό Διονυσόδωρος δμως ρώτησε κάτι 

πού είχε σχέση μέ τίς προηγούμενες απαντήσεις του Κ τ ή - d 

σιππου. 

— " Ε χ ε ι ς τ ή γνώμη, είπε, Οτι καλό είναι νά έχει κανείς 

καί χ ρ υ σ ά φ ι ; 1 2 3 

— Καί πάρα πολύ μάλιστα, απάντησε ό Κτήσιππος. 

— Δέν νομίζεις ότι τ ά καλά π ρ ά γ μ α τ α πρέπει νά τ ά έχει 

κανείς παντού καί πάντοτε; 

— Βεβαιότατα, ε ίπε. 

— Παραδέχεσαι π ώ ς καί τό χρυσάφι εϊναι καλό π ρ ά γ μ α ; 

— Μά αυτό τό έχω ήδη παραδεχτεί, απάντησε. 

— Πρέπει, λοιπόν, νά τό έχει κανείς παντοϋ καί πάντοτε 

καί όσο τό δυνατό περισσότερο μέσα του* έτσι δέν εϊναι; 

Πανευτυχής θά ήταν άν είχε τρία τάλαντα χρυσάφι μέσα e 

στην κοιλιά του, ενα τάλαντο στό κρανίο του κι άπό ένα 

στατήρα στό κάθε του μάτι. Σ υ μ φ ω ν ε ί ς ; 

— Λένε, Εύθύδημε, ε ϊπε ό Κτήσιππος, οτι στους Σ κ ύ -

θ ε ς 1 2 4 πιο ευτυχισμένοι καί πιο τρανοί λογίζονται οί άνθρω

ποι πού 'χουν χρυσάφι πολύ στά κρανία τους — κ ά τ ι σάν 

κι αυτό πού έλεγες τώρα δα γ ιά τό σκύλο πού εϊναι πατέρας 

μου— καί, π ρ ά γ μ α ακόμη πιό εκπληκτικό, οτι πίνουν άπό 

τά Ϊδια τά κρανία τους επιχρυσωμένα κι οτι μάλιστα κοι

τάζουν μέσα σ' αυτά κρατώντας τήν κορυφή τοΰ κεφαλιού 

τους στά χέρια τους ! 1 2 δ 

— Τ ί κοιτάζουν, εϊπε ό Εύθύδημος, και οί Σκύθες καί 3 0 0 

οί άλλοι άνθρωποι: αυτά πού μπορούν νά βλέπουν ή αυτά 

πού δέν μπορούν; 1 2 6 

σημ. 117. 

126. Τό επίθετο δυνατός έχει καί ενεργητική καί παθητική ση
μασία' Ιτσι, ή φράση τα δννατά όραν σημαίνει εξίσου (α) "αυτά πού 
μπορούν νά βλέπουν" καί (β) "αυτά πού μπορεΐ κανείς νά τά βλέ
πει". Βλ. καί τήν επόμενη σημείωση. 
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οί άλλοι άνθρωποι τά δυνατά όράν ή τά αδύνατα;— Τά δν-

νατά δήπον.— Ούκονν καί σύ, Έφη;— Κάγώ.—'Οράς ούν τά 

ημέτερα ιμάτια;— Nat.— Δυνατά ούν όράν εστίν ταϋτα.— 

Ύπερφνώς, Έφη ό Κτήσιππος.— Τί δέ; ή δ' δς.— Μηδέν, σύ 

δέ ϊσως ονκ οιει αντά όράν ούτως ήδνς εϊ. άλλα μοι δοκεϊς, 

Εύθύδημε, ού καθεύδων έπικεκοιμήσθαι καί, (e l ) οϊόν τε 

λέγοντα μηδέν λέγειν, καί σν τοϋτο ποιειν. 

b "Η γάρ ούχ οϊόν τ', εφη ό Διοννσόδωρος, σιγώντα λέ

γειν;— Ούδ' όπωστιοϋν, ή δ' δς ό Κτήσιππος.—ΤΑρ' ονδέ 

λέγοντα σιγάν;—"Ετι ήττον, εφη.—"Οταν ούν λίθονς λέγης 

καί ξύλα καί σιδήρια, ού σιγώντα λέγεις;— Ονκοϋν ει γε 

έγώ, εφη, παρέρχομαι έν τοις χαλκείοις, άλλα φθεγγόμενα 

καί βοώντα μέγιστον τά σιδήρια λέγεται, έάν τις άψητοι' 

ώστε τούτο μέν υπό σοφίας Έλαθες ουδέν ειπών, άλλ' Έτι μοι 

τό Έτερον έπιδείξατον, δπως αύ Έστιν λέγοντα σιγάν. 

c Καί μοι έδόκει ύπεραγωνιάν ό Κτήσιππος διά τά παιδικά. 

"Οταν σιγάς, εφη ό Εύθύδημος, ού πάντα σιγάς ;—"Εγω

γε, ή δ' δς.— Ούκοϋν καί τά λέγοντα σιγάς, εϊπερ τών άπάν-

127. Ό Αριστοτέλης αντιδιαστέλλει στά Σοφ. έλ. 165b 23 κέ, 
τήν αμφιβολία (ambiguitas) άπό τήν ομωνυμία (aequivocatio). Ώ ς 
παρά τήν άμφιβολίαν χαρακτηρίζει τους ψευδώνυμους συλλογισμούς 

πού προκύπτουν άπό τή σύνταξη τών λέξεων. 

128. Σιγώντα λέγειν, σόφισμα παρά τήν άμφιβολίαν, δπως καί τό 
προηγούμενο" τό αναλύει ό 'Αριστοτέλης, Σοφ. έλ. 166a 12 κε.: διτ-
τόν γάρ και το σιγώντα λέγειν, τό τε τον λέγοντα σιγάν και το τά λε
γόμενα. Βλ. καί σημ. 130. 

129. Ό Κτήσιππος αναμετριέται μέ τους σοφιστές μπροστά στον 
αγαπημένο Κλεινία, γι' αυτό «πάει ή καρδιά του νά σπάσει». Προ
τίμησα γιά τήν απόδοση τοϋ ύπεραγωνιάν, C 1, τήν εκδοχή του LSJ 
'to be in great distress', καί δχι τά 'compete with special eagerness' 
ή 'be supercompetitive', πού προτείνει ό Hawtrey, Commentary 
κλπ. ad loc. Θεωρώ πιό φυσική σ* αυτό τό σημείο μιά αναφορά στή 
συναισθηματική κατάσταση τοϋ Κτήσιππου παρά στην Ενταση της 
προσπάθειας του. 

130. Παραλλαγή τοΰ αμέσως προηγουμένου σοφίσματος. Τό λ£-
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— Αυτά πού μπορούν, υποθέτω. 

— Κι έσύ επομένως; ρώτησε. 

— Κι έ γ ώ . 

— Τ ά δικά μας τά ρούχα τά βλέπεις; 

- Ν α ί . 

— Συνεπώς τά ροϋχα μας μπορούν νά βλέπουν. 1 3 7 

— Καταπληκτικά, εϊπε ό Κτήσιππος. 

— Τί έννοεΐς μ* αυτό ; Ικανέ εκείνος. 

— Τ ί π ο τ α . Έ σ ύ Ομως δέν τό πιστεύεις, ίσως, π ώ ς αυτά 

βλέπουν τόσο χαριτωμένος εϊσαι. Μοϋ φαίνεται ωστόσο, 

Εύθύδημε, ότι κοιμάσαι Ορθιος καί οτι άν μπορεί ποτέ κανείς 

νά μιλάει χωρίς νά λέει τ ίποτα, σίγουρα αυτό κάνεις κι έσύ. 

—"Ωστε αλήθεια, εϊπε Ó Διονυσόδωρος, δέν εϊναι δυνατό b 

νά μιλάνε αυτοί πού σωπαίνουν; 

— Σ έ καμιά περίπτωση, εϊπε Ó Κτήσιππος. 

—"Αρα οΰτε καί νά σωπαίνουν αυτοί πού μιλούν; 

— Αυτό ακόμη λιγότερο, ε ϊπε. 

— " Ο τ α ν μιλάς γ ιά πέτρες και γ ι ά ξύλα και γ ι ά σιδερικά, 

δέν μιλάς γ ι ' αυτά πού σωπαίνουν; 1 2 8 

— Καθόλου, εϊπε" γ ιατί όταν τουλάχιστον περνάω άπο 

τ ά σιδεράδικα, μιλάνε καί μπήγουν, πού λέει Ó λόγος, άγριο-

φωνάρες, άμα τ ' αγγίξεις. Νά, λοιπόν, πού τή φορά αυτή 

παρασύρθηκες άπό τή σοφία σου καί δέν κατάλαβες π ώ ς δέν 

λές τ ίποτα. Μένει ωστόσο νά μοϋ αποδείξετε κι οί δυό σας 

το άλλο, π ώ ς δηλαδή εϊναι δυνατό νά σωπαίνουν αυτοί πού 

μιλοΰν. 

Καί μοϋ φάνηκε π ώ ς ή αγωνία τοϋ Κτήσιππου εϊχε φτά- c 

σει στό αποκορύφωμα —επειδή ήταν μπροστά κι ό α γ α π η 

μένος τ ο υ . 1 2 9 

— " Ο τ α ν σωπαίνεις, εϊπε ό Εύθύδημος, δέν σωπαίνεις 

γ ιά όλα; 

— Βεβαίως, έκανε εκείνος. 

—"Αρα σωπαίνεις και γ ι ' αυτά πού μιλοΰν, 1 3 0 άφοΰ στό 

" ό λ α " συμπεριλαμβάνονται κι αυτά. 
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των εστίν [τά λεγόμενα],— Τί δέ; εφη ό Κτήσιππος, ον 

σιγά πάντα;— Ον δήπον, Έφη ό Ενθύδημος.—'Αλλ' άρα, ώ 

βέλτιστε, λέγει τά πάντα;— Τά γε δήπον λέγοντα.—'Αλλά, 

ή δ' δς, ού τοϋτο ερωτώ, αλλά τά πάντα σιγά ή λέγει; 

à Ουδέτερα καί αμφότερα, Έφη ύφαρπάσας ό Διονυσόδωρος· 

εύ γαρ οϊδα δτι τή άποκρίσει ονχ Έξεις δτι χρή. 

Καί ό Κτήσιππος, ώσπερ έίώθει, μέγα πάνν άνακαγχάσας, 

*Ω Εύθύδημε, Έφη, ό αδελφός σον έξημφοτέρικεν τόν λόγον, 

καί άπόλωλέ τε και ήττηται. Καί ό Κλεινίας πάνυ ήσθη καί 

έγέλασεν, ώστε ο Κτήσιππος έγένετο πλεϊον ή δεκαπλάσιος. 

ό δέ μοι δοκεϊ άτε πανούργος ών, ό Κτήσιππος, παρ' αυτών 

τούτων αυτά ταϋτα παρηκηκόει· ού γάρ έστιν άλλων τοι

αύτη σοφία τών νϋν ανθρώπων. 

e Κάγώ εϊπον Τί γελάς, ώ Kfavta, έπί σπουδαίοις ούτω 

πράγμασιν και καλοϊς; 

Σύ γαρ ήδη τι πώποτ' εϊδες, ώ Σώκρατες, καλόν πρά

γμα; Έφη ό Διοννσόδωρος. 

"Εγωγε, Έφην, καί πολλά γε, ώ Διοννσόδωρε. 

3 0 1 "Αρα έτερα δντα τοϋ καλού, εφη, ή ταύτα τω καλώ; 

γοντα σιγάν μπορεΐ νά σημαίνει: (α) "νά σιωπάς τή στιγμή πού μι
λάς" καί (β) "νά σιωπάς γιά πράγματα πού μιλούν". 

131. Ό ξαφνικός ισχυρισμός του Διονυσόδωρου {ουδέτερα κάί αμ
φότερα, 300d 1) αποτελεί κατά τόν Κτήσιππο αντιφατική παραδοχή 
(έξημφοτέρικεν τόν λόγον, d 4), πού ισοδυναμεί μέ ήττα τοϋ σοφιστή. 
Θυμίζουμε πώς ό 'Αριστοτέλης, Σοφ. έλ. 165b 13 κέ., αναφέρει δτι 
στην εριστική συζήτηση ένας άπό τους στόχους τών αγωνιζομένων ήταν 
νά υποχρεώσουν τόν αντίπαλο νά υποστηρίξει κάτι παράδοξο. Βλ. καί 
Έπισημείωση Ι. 

132. Ό Κτήσιππος αισθάνεται αγαλλίαση γιά τήν αντίδραση τοΰ 
Κλεινία καί, συνάμα, λυτρώνεται άπό τήν αγωνία πού τόν συνείχε. 
Στον Λνσι, σε μιά ανάλογη περίσταση, ό Ίπποθάλης υπό τής ηδονής 
παντοδαπά ήφίει χρώματα, 222b 2. 

133. Τό υπόγειο φιλοσοφικό ρεύμα πού, δπως είδαμε, διατρέχει 
τόν Εύθύδημο γίνεται πάλι στό σημείο αυτό τοϋ διαλόγου ιδιαίτερα 
αισθητό στον μυημένο αναγνώστη. "Ηδη ό Zeller εϊχε θεωρήσει τή 
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— Μά, εϊπε ό Κτήσιππος, δέν σωπαίνουν όλα τ ά π ρ ά γ 

μ α τ α ; 

— " Ο χ ι βέβαια, έκανε ό Εύθύδημος. 

—'Αλλά τότε τ ί κάνουν, καλέ μου άνθρωπε; Μιλάνε μ ή 

π ω ς ; 

— Ναί" έκεϊνα τουλάχιστον πού μιλάνε. 

— Μά δέν σε ρωτάω αυτό, εϊπε* σέ ρωτάω άν όλα τ ά 

πράγματα σωπαίνουν ή άν μιλούν. 

— Και τ ά δύο yccd κανένα άπό τά δύο, πετάχτηκε ό Διο- d 

νυσόδωρος* κι είμαι βέβαιος π ώ ς μ* αυτή τήν απάντηση δέν 

τά βγάζεις πέρα. 

Ό Κτήσιππος τότε Ιβαλε, κατά τ ή συνήθεια του, κάτι 

πολύ τρανταχτά γέλια και ε ϊπε : 

— Εύθύδημε, τ ά λόγια του άδελφοϋ σου εϊναι «ήξεις 

άφήξεις», έχει χάσει, εϊναι νικημένος. 1 3 1 

Τότε ο Κλεινίας πολύ ευχαριστήθηκε καί γέλασε, έτσι 

πού ό Κτήσιππος φούσκωσε κι έγινε δέκα φορές πιό μεγά

λος . 1 3 2 " Ε χ ω τήν εντύπωση π ά ν τ ω ς Οτι ό Κτήσιππος, π α μ 

πόνηρος καθώς εϊναι, τήν εϊχε κρυφακούσει αυτή τή φράση 

άπό τους ίδιους" γ ιατί άπό κανέναν άλλο δέν άκοΰς σήμερα 

τέτοιες σοφίες. 

Κι έ γ ώ τότε ε ϊ π α : e 

— Τ ί γελάς, Κλεινία, γ ιά π ρ ά γ μ α τ α τόσο σπουδαία καί 

τόσο Ομορφα; 

— Έ σ ύ , Σ ω κ ρ ά τ η , ε ϊπε τότε ό Διονυσόδωρος, είδες ποτέ 

σου ά ς τώρα κανένα Ομορφο π ρ ά γ μ α ; 

— Βεβαίως, ε ϊπα, καί πολλά μάλιστα, Διονυσόδωρε. 

— Τ ά π ρ ά γ μ α τ α αυτά, εϊπε, εϊναι άραγε διαφορετικά άπό 3 0 1 

τήν ομορφιά ή ταυτίζονται μ' α υ τ ή ν ; 1 3 3 

φράση άρα έτερα δντα τον καλόν..., 301a 1, ώς τήν «εξαγγελία τής 
θεωρίας τών ιδεών», σέ αντίθεση μέ τόν επιφυλακτικότερο Stall-
bauiïl, πού έβλεπε σ' αυτήν, απλώς, τή >. ο γ ι κ ή διδασκαλία τοϋ 
Σωκράτη γιά τίς γενικές έννοιες, στην οποία ό Πλάτων θά θεμελίωνε 
αργότερα τή θεωρία τών ιδεών, βλ. Ε. Η. Gifford, The Euthydemus 
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Κάγώ Έν παντί έγενόμην ύπό απορίας, και ήγούμην δί

καια πεπονθέναι δτι Έγρνξα, δμως δέ Έτερα Έφην αύτοϋ γε 

τοϋ καλού' πάρεστιν μέντοι έκάστφ αυτών κάλλος τι. 

'Εάν ούν, Έφη, παραγένηταί σοι βοϋς, βοϋς εϊ, καί δτι 

νϋν έγώ σοι πάρειμι, Διοννσόδωρος εϊ; 

Εύφήμει τοϋτό γε, ήν δ' έγώ. 

'Αλλά τίνα τρόπον, εφη, έτερον έτέρφ παραγενομένον τό 

Έτερον Έτερον αν εϊη; 

b ΤΑρα τούτο, Έφην έγώ, απορείς; "Ηδη δέ τοϊν άνδροϊν 

τήν σοφίαν έπεχείρουν μιμεϊσθαι, άτε έπιθυμών αντής. 

Πώς γάρ ονκ απορώ, Έφη, καί έγώ καί οί άλλοι άπαν

τες άνθρωποι δ μή Έστι; 

Τί λέγεις, ήν δ' έγώ, ώ Διονυσόδωρε; ού τό καλόν κα

λόν έστιν καϊ τό αίσχρόν αίσχρόν;—'Εάν εμοιγε, εφη, δο-

κή — Ονκοϋν δοκεϊ;— Πάνυ γ', Έφη.— Ούκονν καί τό ταύ

τον ταύτον καί τό Έτερον Έτερον; ού γάρ δήπον τό γε Έτε-

C ρον ταύτον, άλλ' Έγωγε ούδ' άν παϊδα ώμην τοϋτο άπορή-

σαι, ώς ού τό Έτερον Έτερον έστιν. ά/.λ', ώ Διονυσόδωρε, τοϋτο 

μέν εκών παρήκας, έπεί τά άλλα μοι δοκεϊτε ώσπερ οι δη-

μιονργοί οις Έκαστα προσήκει άπεργάζεσθαι, καί ύμεϊς τό 

διαλέγεσθαι παγκάλως άπεργάζεσθαι. 

Οϊσθα ούν, Έφη, δτι προσήκει έκάστοις τών δημιονργών; 

of Plato, σελ. 59, Οπου καί οί σχετικές βιβλιογραφικές ενδείξεις. Ώ ς 
«αδιαμφισβήτητη αναφορά σ' αυτό πού καλούμε πλατωνική θεωρία 
τών ιδεών» χαρακτηρίζει τό παραπάνω χωρίο τοΰ Εύθύδημον ό Ρ. 
Friedländer, Platon, τόμ. 2, σελ. 192, άποψη πού τή συμμερίζεται 
καί ή R. Κ. Sprague, Plato's Use οΓ Fallacy, σελ. 25. 'Ο W. Κ. C. 
Guthrie, A History of Greek Philosophy, τόμ. 4, σελ. 279, συνδέει 
τό παραπάνω χωρίο μέ τίς δυσκολίες πού συναντούσε ό Πλάτων στό 
πρόβλημα τής σχέσης Εδέας-έπιμέρους πραγμάτων, καί πιστεύει δτι 
τό χωρίο αυτό αποτελεί ενα πρώτο σημάδι τών αντιδράσεων πού προ
καλούσε ή θεωρία τών ιδεών. Υποστηρίζει επίσης ό Guthrie, δ.π., Οτι 
στόχος τού Πλάτωνα είναι, παράλληλα, νά δείξει πόσο πολύ μπορεΐ 
έκ πρώτης Οψεως νά μοιάζει ή διδασκαλία τοϋ Σωκράτη με τά τεχνά
σματα τών εριστικών καί πόσο ριζικά διαφορετική άπό αυτά εΐναι 
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Έ γ ώ βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση άπό αμηχανία καί 

σκεφτόμουν ότι καλά νά τά π ά θ ω πού άνοιξα τό στόμα μου, 

τοϋ απάντησα ωστόσο οτι είναι διαφορετικά' πάντως, π ρ ό 

σθεσα, Ολα τους έχουν καί κάποια ομορφιά. 

—"Ώστε, είπε εκείνος, άν έχεις κοντά σου ενα βόδι, είσαι 

κι έσύ βόδι ; και τ ώ ρ α πού έχεις πλάι σου εμένα, είσαι Διο-

νυσόδωρος ; 

— Θεός φυλάξοι, ειδικά γ ι ' αυτό, ε ί π α έ γ ώ . 1 3 4 

— Τότε Ομως π ώ ς είναι δυνατό, ε ίπε, Οταν κάτι πάει 

κοντά σέ κάτι άλλο, αυτό τό άλλο νά είναι διαφορετικό; 

— Αυτή, ρώτησα, είναι ή απορία σου; Καί προσπαθούσα b 

πιά νά μιμούμαι κι έγώ τ ή σοφία τους, τόσο πολύ μου άρεσε. 

— Μ ά π ώ ς , είπε, νά μήν απορώ, καί έγώ άλλα καί κάθε 

άνθρωπος, γ ι ά κάτι πού δέν υπάρχει ; 

— Τ ί είναι αυτά πού λές, έκανα έγώ, Διονυσόδωρε; Τ ό 

Ομορφο π ρ ά γ μ α δεν είναι όμορφο; καί τό άσχημο δέν είναι 

ά σ χ η μ ο ; 

— Μόνο εφόσον φαίνεται σ' εμένα Ομορφο ή άσχημο, ε ϊπε. 

— Λοιπόν, σοΰ φαίνεται ; 

— Βεβαίως, ε ίπε . 

— Ε π ο μ έ ν ω ς , καί τό ΐδιο είναι ?διο καί τό διαφορετικό 

διαφορετικό" δεν συμφωνείς; Γιατί τό διαφορετικό δέν ταυ

τίζεται, υποθέτω, με τό ϊδιο* απεναντίας, είμαι τής γνώμης c 

οτι κι ενα παιδί δέν θά απορούσε γ ιά τό οτι τό διαφορετικό 

είναι διαφορετικό. Έ σ ύ Ομως, Διονυσόδωρε, σκόπιμα τό π α 

ράβλεψες αυτό, γ ιατί κατά τ ά άλλα μοϋ δίνετε τήν εντύπωση 

ότι Οπως κάθε τεχνίτης προσπαθεί νά ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της δουλειάς του, Οπως αρμόζει καλύτερα, έτσι 

κι έσεΐς οί δύο άσκεΐτε τήν τέχνη τοϋ λόγου με τρόπο £ξοχο. 

—"Ωστε ξέρεις, είπε, τί αρμόζει στον κάθε τ ε χ ν ί τ η ; Καί 

στην πραγματικότητα. 
134. Ό Σωκράτης προτιμά νά εξομοιωθεί μ' ένα βόδι παρά μέ 

τόν Διονυσόδωρο! (Wilamowitz, Platon ΣΙ,σελ. 158) 
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πρώτον τίνα χαλκεύειν προσήκει, οϊσθα;—"Εγωγε· δτι χαλ-

κέα.— Τί δέ, κεραμενειν ; — Κεραμέα.— Τί δέ, σφάττειν τε 

καί έκδέρειν καί τά μικρά κρέα κατακόψαντα ίψειν καί δ

α πτάν;— Μάγειρον, ήν δ' έγώ.— Ονκοϋν έάν τις, εφη, τά προ

σήκοντα πράττη, ορθώς πράξει;—Μάλιστα.— Προσήκει δέ 

γε, ώς φής, τόν μάγειρον κατακόπτειν καϊ έκδέρειν; ώμολό-

γησας ταϋτα ή ον;—Ώμολόγησα, Έφην, άλλα σνγγνώμην μοι 

£χε·— Δήλον τοίννν, ή δ' δς, δτι αν τις σφάξας τόν μάγειρον 

καί κατακόψας εψήση και όπτήση, τά προσήκοντα ποιήσει-

καί έάν τόν χαλκέα τις αυτόν χαλκενη καί τόν κεραμέα κε-

ραμενη, καί ούτος τά προσήκοντα πράξει. 

e νΩ Πόσειδον, ήν δ' έγώ, ήδη κολοφώνα έπιτιθεϊς τή σο

φία.· άρά μοι ποτέ αΰτη παραγενήσεται ώστε μοι οικεία γε

νέσθαι ; 

Έπιγνοίης άν αυτήν, ώ Σώκρατες, εφη, οικείαν γενο-

μένην; 

'Εάν σύ γε βούλη, Έφην έγώ, δήλον δτι. 

Τί δέ, ή δ' δς, τά σαντοϋ οιει γιγνώσκειν ; 

ΕΊ μή τι σύ άλλο λέγεις- άπό σοϋ γάρ δεϊ άρχεσθαι, τε-

λεντάν δ' εις Εύθνδημον τόνδε. 

135. Χαρακτηριστικό δείγμα σοφίσματος παρά τήν άμφιβολίαν 
είναι τό προσήκει τόν μάγειρον κατακόπτειν, 301d 2-3. Ή λεγόμενη 

άπαρεμφατική σύνταξη —ή εκφορά έπί έτεροπροσωπίας τοϋ υποκειμέ
νου τοΰ απαρεμφάτου σέ αιτιατική πτώση— σέ συνδυασμό μέ τόν με
ταβατικό χαρακτήρα του ρήματος κατακόπτω επιτρέπει νά εκλάβουμε 
τήν αιτιατική τόν μάγειρον καί ώς υποκείμενο {κόβει ύ μάγειρος) 
καί ώς αντικείμενο (κόβει τον μάγειρο) τοΰ απαρεμφάτου. 

136. Ή δυσκολία τής αναγνώρισης ενός ζητουμένου πού δέν τό 
γνωρίζουμε παρουσιάζεται ώς πρόβλημα φιλοσοφικό στον Μένωνα 80d: 
ει και δτι μάλιστα έντνχοις αύτω, πώς εϊση Οτι τοντό έστιν 5 σύ ούκ 
τ}δησθα; Ή διερεύνηση του οδήγησε στή θεωρία τής ανάμνησης: Ή 
γνώση δέν αναδύεται άπό τήν αισθητηριακή αντίληψη* τό ενέργημα 
αυτό απλώς προσφέρει στην ψυχή τήν αφορμή να ξαναθυμηθεί τή 
γνώση πού υπήρχε ή δ η μέσα της. 

137. Ό Σωκράτης φαίνεται νά αναγνωρίζει κάποια υπεροχή τοϋ 
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π ρ ώ τ α π ρ ώ τ α γ ιά τ ά μέταλλα: ξέρεις σέ ποιόν αρμόζει ή 

κατεργασία τους; 

—'Ασφαλώς, στον σιδερά. 

— Και τοϋ πηλοΰ ή κατεργασία σέ ποιόν αρμόζει ; 

— Στον αγγειοπλάστη. d 

— Καί τό σφάξιμο, τό γδάρσιμο, ό τεμαχισμός σέ μικρά 

κομμάτια και τό ψήσιμο ή τό βράσιμο; 

— Στον μάγειρο, ε ίπα έγώ. 

—"*Av κανείς, λοιπόν, είπε, κάνει ό,τι αρμόζει, σωστά 

δέν κάνει; 

— Πολύ σωστά. 

— Καί παραδέχεσαι, ε ϊπε, ότι στό μάγειρο αρμόζει τό 

κομμάτιασμα και τό γδάρσιμο* 1 3 5 τό παραδέχτηκες αυτό 

ή οχι; 
— Τ ό παραδέχτηκα, ε ίπα, συμπάθα με όμως. 

— Είναι άρα ολοφάνερο, εϊπε, ότι άν κανείς σφάξει τό e 

μάγειρο, τόν κόψει κομματάκια κομματάκια καί τόν βράσει 

ή τόν ψήσει, θά κάνει τό σωστό. *Η άν κάποιος σφυροκοπή

σει τόν ίδιο τό σιδερά καί κάνει πηλό τόν αγγειοπλάστη, θά 

κάνει κι αυτός τό σωστό. 

— Ποσειδώνα, βοήθα, ε ίπα έγώ τότε, αυτό πιά είναι τό 

αποκορύφωμα τής σοφίας σου ! Θά 'ρθει άραγε ποτέ καί σέ 

μένα; Θά τήν κατακτήσω άραγε κάποτε κι έ γ ώ ; 

— Θά τήν αναγνώριζες, Σ ω κ ρ ά τ η , ε ϊπε, άν γινόταν δι

κή σ ο υ ; 1 3 6 

— Α σ φ α λ ώ ς , ε ϊπα έγώ" άρκει νά τό θέλεις έσύ. 

— Μ ή π ω ς έχεις τήν εντύπωση, εϊπε, π ώ ς ό,τι εϊναι δικό 

σου τό ξέρεις; 

— Ναί, έκτος κι άν έννοεΐς τ ίποτε άλλο —γιατ ί άπό σένα 

πρέπει νά αρχίζουμε καί νά καταλήγουμε σ' αυτόν έδώ τον 

Εύθύδημο. 1 3 7 

Εύθύδημου απέναντι στον Διονυσόδωρο: Αυτός πού έχει δώσει στό 

διάλογο τό δνομά του έχει καί τόν «τελευταίο λόγο». 

ίο 
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τΑρ' ονν, εφη, ταϋτα ήγή σά εϊναι, ών αν άρξης και έξη 

302 σοι αύτοϊς χρήσθαι δτι άν βούλη; οίον βοϋς καί πρόβατον, 

άρ' άν ήγοϊο ταϋτα σά είναι, ä σοι έξείη καϊ άποδόσθαι καί 

δούναι καί θϋσαι δτω βούλοιο θεών; α δ' άν μή όντως Έχη, 

ού σά ; 

Κάγώ (ήδη γάρ Οτι έξ αυτών κολάν τι άνακύψοιτο τών i-

ρωτημάτων, και άμα βονλόμενος δτι τάχιστ άκοϋσαι) Πάνν 

μεν ούν, Έφην, όντως Έχει' τά τοιαύτα έστιν μόνα έμά.— Τί 

δέ; ζώα, Έφη, ού ταϋτα καλείς â αν ψνχήν Έχη;—Nat, Έ-

b φην.—Ομολογείς ούν τών ζώων ταϋτα μόνα εϊναι σά, περί 

â άν σοι έξονσια ή πάντα ταϋτα ποιειν α νννδή έγώ Έλεγον; 

—'Ομολογώ.— Καϊ δς, εϊρωνικώς πάνυ έπισχών ώς τι μέγα 

σκοπούμενος, Είπε μοι, Έφη, ώ Σώκρατες, Έστιν σοι Ζευς 

πατρώος;— Καί έγώ ύποπτεύσας ήξειν τόν λόγον οϊπερ έτε-

λεύτησεν, άπορόν τίνα στροφήν Έφενγόν τε καί έστρεφόμην 

ήδη ώσπερ έν δικτνφ είλημμένος' Ονκ Έστιν, ήν Ó' εγώ, ώ 

Αιοννσόδωρε.— Ταλαίπωρος άρα τις σν γε άνθρωπος εϊ καϊ 

c ουδέ 'Αθηναίος, φ μήτε θεοί πατρώοι είσιν μήτε ιερά μήτε 

άλλο μηδέν καλόν και αγαθόν.—"Εα, ήν δ' εγώ, ώ Διοννσό-

δωρε, ενφήμει τε και μή χαλεπώς με προδίδασκε. Έστι γαρ 

Έμοιγε και βωμοί και ιερά οικεία και πατρώα καί τά άλλα 

δσαπερ τοις άλλοις Άθηναίοις τών τοιούτων.— Είτα τοις 

137α. Ό Πλάτων φροντίζει νά υπογραμμίσει άλλη μιά φορά τήν 
άψογη τήρηση τών θρησκευτικών τύπων άπό τόν Σωκράτη. 
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— Ώ ς δικά σου, εϊπε, θεωρείς τά πράγματα πού τά εξου

σιάζεις καί εϊναι στό χέρι σου νά τά κάνεις Ο,τι σου ά- 302 

ρέσει* σωστά; Λ.χ. θά θεωρούσες δικά σου ενα βόδι κι έ

να πρόβατο πού θά 'ταν στό χέρι σου νά τά πουλήσεις, νά 

τά χαρίσεις ή νά τά θυσιάσεις σ' Οποιον θεό θά ήθελες-

έτσι; Και τά πράγματα γιά τά όποϊα δέν ισχύει αυτό δεν 

θά τά εϊχες γιά δικά σου' συμφωνείς; 

KL έγώ, πού ήξερα πιά ότι κάτι ωραίο θά βγει άπό τίς 

ερωτήσεις αύτες και ήθελα νά τό ακούσω όσο τό δυνατό πιό 

σύντομα, εϊπα: 

— Βεβαίως, έτσι εϊναι* μόνο κάτι τέτοια πράγματα εϊναι 

δικά μου. 

— Γιά λέγε μου δμως, συνέχισε έκεϊνος, ζωντανά δέν 

εϊναι, κατά τή γνώμη σου, Οσα έχουν ψυχή; 

— Ναί, εϊπα. b 

— Παραδέχεσαι ότι άπό τά ζωντανά αυτά δικά σου εϊναι 

μόνο Οσα μπορείς νά τά κάνεις Ολα αυτά πού έλεγα τώρα δά : 

— Τό παραδέχομαι. 

Κι έκεΐνος, άφοΰ σταμάτησε μιά στιγμή κάνοντας τά

χα πώς σκέφτεται κάτι σπουδαίο, ρώτησε: 

— Γιά πές μου, Σωκράτη, έχεις προστάτη οικογενειακό 

τόν Δία; 

Έ γ ώ πού μυρίστηκα οτι θά κατέληγε εκεί πού κατέληξε, 

έκανα έναν απελπισμένο ελιγμό νά ξεφύγω σάν νά ήμουν 

κιόλας πιασμένος σέ δίχτυα. 

— Δέν έχω, Διονυσόδωρε, τοϋ εϊπα. 

— Αυτό θά πει πώς εϊσαι κακομοίρης κι ότι δεν εϊσαι 

καν Αθηναίος, άφοϋ ούτε οικογενειακούς θεούς έχεις ούτε c 

βωμούς ούτε τίποτ' άλλο καλό καί ωραίο. 

— Γιά στάσου. Διονυσόδωρε, έκανα έγώ, μίλα πιό καλά, 

μή μοϋ αρχίζεις έτσι άγρια τό μάθημα. Καί βωμούς έχω 

και ιερά οικογενειακά και πατρογονικά κι όλα τά σχετικά, 

σάν κάθε άλλον 'Αθηναίο.137* 
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άλλοις, εφη, Άθηναίοις ούκ Έστιν Ζευς ό πατρώος;—Ονκ 

Έστιν, ήν δ' έγώ, αύτη ή επωνυμία 'Ιώνων ούδενί, ονθ' δσοι 

έκ τήσδε τής πόλεως άπφκισμένοι είσιν ονθ' ήμϊν, άλλα Ά-

d πάλλων πατρώος διά τήν τοϋ "Ιωνος γένεσιν Ζενς δ' ήμϊν 

πατρώος μέν ού καλείται, ερκειος δέ και φράτριος, και 'Αθη

ναία φοατρία.—'Αλλ' άρκεϊ γ', εφη ό Διοννσόδωρος· Έστιν 

γάρ σοι, ώς Έοικεν, 'Απόλλων τε καί Ζενς καί 'Αθηνά.— Πά

νυ, ήν δ' έγώ.— Ούκοϋν καί ούτοι σοι θεοί αν ειεν; Έφη.— 

Πρόγονοι, ήν δ' έγώ, καί δεσπόται.—'Αλλ' ονν σοι γε, εφη· 

ή ού σους ώμολόγηκας αυτούς εϊναι;—'Ωμολόγηκα, Έφην τί 

γάρ πάθω;— Ούκοϋν, εφη, καί ζώά είσιν ούτοι οί θεοί; ώ-

e μολόγηκας γάρ δσα ψνχήν Έχει ζώα εϊναι. ή ούτοι οί θεοί 

ούκ εχονσιν ψνχήν ;—"Εχονσιν, ήν δ" έγώ.— Ούκοϋν καί ζώά 

είσιν;— Ζώα, Έφην.— Τών δέ γε ζώων, Έφη, ώμολόγηκας 

ταϋτ' είναι σά, δσα άν σοι έξή καί δούναι καί άποδόσθαι και 

θϋσαι δή θεώ δτφ άν βούλη.—Ωμολόγηκα, Έφην ούκ Έστιν 

γάρ μοι άνάδνσις, ώ Εύθύδημε.—"Ιθι δή μοι ευθύς, ή δ' δς, 

είπε· επειδή σον ομολογείς εϊναι τόν Δία καί τους άλλους 

3 0 3 θεούς, άρα εξεστί σοι αυτούς άποδόσθαι ή δούναι ή άλλ' δτι 

άν βούλη χρήσθαι ώσπερ τοις άλλοις ζφοις; 

138. «"Οποιος έχει δικό του σπίτι», σημειώνει σχετικά ό Wila

mowitz, Platon Ι, σελ. 249, σημ. 1, «έχει και τήν ιδιαίτερη λατρεία 

τοϋ οΐκου καί της εστίας του. Σύμφωνα μέ τήν επίσημη γενεαλογία 

οί προπάτορες τών παλαιών φυλών, στις όποιες κατανέμονταν οί πο

λίτες, κατάγονταν άπό τον Απόλλωνα" εκτός άπό τις φυλές οί 'Αθη

ναίοι άνηκαν καί σέ φρατρίες, πού παράλληλα μέ τους ιδιαίτερους προ

πάτορες τής καθεμιάς άπ' αυτές τιμούσαν ώς κοινούς προστάτες τών 

φρατριών τόν Δία καί τήν 'Αθηνά. Μόνο οί αυτόχθονες 'Αθηναίοι άνη

καν σέ κάποια άπό τις παλαιές φρατρίες». 
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— Μά οί άλλοι 'Αθηναίοι, εϊπε, δεν έχουν πατρογονι

κό Δ ί α ; 

— Δέν υπάρχει καθόλου, ε ϊπα έγώ, αυτή ή επωνυμία 

στους "Ιωνες —ούτε σ' αυτούς πού έχουν φύγει άπό τούτη 

τήν πόλη κι έχουν εγκατασταθεί στις αποικίες οΰτε σ' έμας 

έδώ* υπάρχει 'Απόλλων πατρογονικός, λόγω της κ α τ α γ ω γ ή ς d 

τοϋ "Ιωνα άπό αυτόν. Έ μ ε ι ς τόν Δία δεν τόν λέμε " π α τ ρ ώ ο " 

άλλα " έ ρ κ ε ι ο " και " φ ρ ά τ ρ ι ο " , όπως επίσης λέμε καί τήν 'Α

θηνά " φ ρ α τ ρ ί α " . 1 3 8 

—'Αρκετά, εϊπε ό Διονυσόδωρος" ά π ' δ,τι φαίνεται έχεις 

καί 'Απόλλωνα καί Δία καί 'Αθηνά. 

— Βεβαίως, ε ϊπα ε γ ώ . 

— Αυτοί, λοιπόν, εϊναι οί δικοί σου θεοί; ρώτησε. 

— Πρόγονοι, ε ϊπα έγώ, καί κύριοι μου. 

— Πάντως δικοί σου, εϊπε" ή μ ή π ω ς δέν τό έχεις π α 

ραδεχτεί ότι εϊναι δικοί σου; 

— Τ ό έχω παραδεχτεί, εϊπα" τ ί νά γίνει πιά. . . 

— Καί αύτοι οί θεοί, ε ϊπε, δέν εϊναι ζωντανά; Γιατί έχεις 

παραδεχτε ί π ώ ς ό,τι έχει ψυχή εϊναι ζωντανό. *Η μ ή π ω ς e 

αυτοί οί θεοί δέν έχουν ψυχή ; 

—"Εχουν, ε ϊπα έ γ ώ . 

— Καϊ συνεπώς εϊναι ζωντανά' δέν συμφωνείς; 

— Ζωντανά, ε ϊπα. 

— Κι έχεις δεχτεΐ ακόμη, εϊπε εκείνος, Οτι δικά σου 

εϊναι μόνο τά ζωντανά πού μπορείς καί νά τ ά δώσεις και 

νά τ ά πουλήσεις και νά τ ά θυσιάσεις σ* Οποιον θεό σου 

αρέσει. 

— Τό έχω παραδεχτεί , ε ϊπα" δεν γίνεται π ι ά νά τό πάρω 

π ί σ ω , Εύθύδημε. 

— Ε μ π ρ ό ς , λοιπόν, γ ιά λέγε μου τώρα αμέσως: Ά φ ο ϋ 

θεωρείς δικό σου καί τόν Δία καί τους άλλους θεούς, άραγε 303 

εϊναι στό χέρι σου νά τους πουλήσεις ή νά τους χαρίσεις ή 

νά τους κάνεις δ,τι άλλο σοϋ αρέσει, ακριβώς Οπως και τά 

άλλα ζωντανά; 



130 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Έγώ μέν ονν, ώ Κρίτων, ώσπερ πληγείς υπό τοϋ λόγου, 

έκείμην άφωνος· ό δέ Κτήσιππός μοι ιών ώς βοηθήσων, Πυπ-

πάξ & Ήράκλεις, εφη, καλοϋ λόγον.— Καϊ ό Διοννσόδωρος, 

Πότερον ούν, Έφη, ό "Ηρακλής πνππάξ έστιν ή Ó πνππάξ 

'Ηρακλής;—Και ό Κτήσιππος, *Ω Πόσειδον, Έφη, δεινών 

λόγων. άφίσταμαΓ άμάχω τώ άνδρε. 

b 'Ενταύθα μέντοι, ώ φίλε Κρίτων, ουδείς δστις ού τών 

παρόντων ύπερεπήνεσε τόν λόγον και τώ άνδρε, καί γελών-

τες καί κροτούντες καί χαίροντες ολίγον παρετάθησαν. έπϊ 

μέν γάρ τοις Έμπροσθεν εφ' έκάστοις πάσι παγκάλως έθο-

ρύβονν μόνοι οί τοϋ Εύθνδήμον έρασταί, ενταύθα δέ Ολίγον 

καϊ ο'ι κίονες ο'ι έν τω Ανκείω έθορύβησάν τ* έπϊ τοϊν άνδροιν 

καί ήσθησαν. έγώ μεν ούν καί αυτός οντω διετέθην, ώστε 

c όμολογεϊν μηδένας πώποτε άνθρώπονς Ιδεϊν ούτω σοφούς, 

139. Ό Διονυσόδωρος εκλαμβάνει —δήθεν— τό σχετλιαστικό ή 
καί θαυμαστικό επιφώνημα πνππάξ ώς Ονομα καί ταυτόχρονα τό εν
νοεί ώς κατηγορούμενο τού ώ Ήράκλεις- μέ τό ανόητο αυτό γραμ
ματικό άστεϊο κλείνει ή επίδειξη τών δύο σοφιστών. Ol Wilamowitz, 

Platon Π, σελ. 156, καί Κ. Praechter, Platon und Eulhydemos, 
Philologue 87 (1932), σελ. 132-133, επισημαίνουν τήν απέχθεια πού 
θά αισθανόταν ό Πλάτων γι' αυτή τήν ανίερη ανάμειξη θεϊκών ονο
μάτων στό διαλεκτικό Οργιο τών σοφιστών. 

140. Δηλαδή ύστερα άπό κάθε σόφισμα' qualis rex talis grex ! 
141. Καθαρά φαίνεται έδώ ή μεγάλη απήχηση πού εΐχαν στον 

πολύ κόσμο τά υποπροϊόντα τής σοφιστικής τέχνης πού παρουσίασαν 
ό Εύθύδημος καί ό Διονυσόδωρος. Για τό πλατύτερο κοινό τής 'Αθή
νας ό εριστικός έλεγχος καί τά φραστικά πυροτεχνήματα του δέν διέ
φεραν ουσιαστικά άπό τόν —σχεδόν πάντοτε αποστομωτικό— σωκρα
τικό Ιλεγχο ή καί τήν πλατωνική διδασκαλία, πού συχνά μεθοδευόταν 
κι αυτή μέ έρωταποκρίσεις. Γιά τους πολλούς δλ' αυτά ήταν εξίσου 
φιλοσοφία, μόνο πού μέ τους εριστικούς —δπως χαρακτηριστικά ση
μειώνει ό Wilamowitz., Platon Ι, σελ. 233— «Ολα ξετυλίγονταν πιό 
γρήγορα, καί ήταν πιό διασκεδαστικά (amüsanter)». Οί έπιδοκιμα-
στικές αντιδράσεις πού περιγράφονται έδώ θυμίζουν τό παρακάτω χω
ρίο άπό τό 6ο βιβλίο τής Πολιτείας, 492b 5 - C 8, πού τό παραθέτου
με στή μετάφραση τού Κ. Δ. Γεωργούλη: (μιλάει ό Σωκράτης) «"Ο
ταν, είπα, κάθωνται στοιβαγμένοι όλοι μαζί στις λαϊκές συνελεύσεις 
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Έγώ, πού λές, Κρίτωνα, έμεινα με τό στόμα ανοιχτό, 

σάν νά εϊχα δεχτεΐ ενα γερό χτύπημα άπό τό λόγο" ό Κτή

σιππος δμως έκανε νά με βοηθήσει: 

— Ποπό Έρακλή, είπε, τί υπέροχος συλλογισμός ! 

Καί ό Διονυσόδωρος ρώτησε τότε: 

— ΤΕ άπό τά δύο: Ό Ηρακλής είναι ποπό ή τό ποπό 

Ηρακλής; 1 3 8 

'Οπότε ό Κτήσιππος: 

— Μά τόν Ποσειδώνα, φώναξε, τί φοβεροί συλλογισμοί ! 

Έ γ ώ αποσύρομαι* οί άνθρωποι αυτοί είναι ακαταμάχητοι. 

Έδώ πιά, Κρίτωνα μου, δεν Ιμεινε ούτε Ινας άπ' δσους b 

ήταν έκεϊ πού νά μήν τους παινέψει μέ τό παραπάνω —αυτούς 

καί τά επιχειρήματα τους— μέχρι πού άπό τά γέλια, τά χει

ροκροτήματα καί τόν έξαλλο ενθουσιασμό παραλίγο νά πέ

σουν όλοι τους ξεροί. Γιατί ώς τότε ξεσπούσαν κάθε τόσο140 

σέ επευφημίες μόνο οί αφοσιωμένοι φίλοι τοϋ Εύθύδημου, 

ένώ τώρα ακόμη καί οί κολόνες, πού λέει ό λόγος, τοΰ Λυ

κείου είχαν ενθουσιαστεί καί σείονταν άπό τίς ζητωκραυ

γές.1 4 1 Έ γ ώ ένιωσα τήν ανάγκη νά ομολογήσω δτι ποτέ C 

ή στά δικαστήρια ή στά θέατρα ή στά στρατόπεδα ή σέ κάποιαν άλλη 
κοινή ομαδική σύναξη καί σηκώνοντας θόρυβο μεγάλο {συν πολλφ θο
ρυβώ) εκφράζουν γιά τά λόγια καί γιά τις πράξεις, άλλοτε διαμαρτυ
ρίες κι άλλοτε έπαινο, δείχνοντας καί στις δύο τούτες εκδηλώσεις 
άμετρη ΰπερβολικότητα (ύπερβαλλόντως έκάτερα), ξεφωνίζοντας γοε
ρές κραυγές καί χειροκροτώντας (και έκβοώντες και κροτοΰντες) καί 
κοντά σ* αυτούς καί οί πέτρες καί ό τόπος όπου έχουν τή σύναξη τους 
βγάζοντας αντήχηση παρουσιάζουν τό θόρυβο του ψόγου καί τοϋ επαί
νου διπλάσιο (προς δ' αύτοίς αϊ τε πέτραι και ό τόπος έν φ αν ώσιν 
έπηχοϋντες Οιπλάσιον θόρνβον παρέχωσι τον ψόγου καί επαίνου). Μέ
σα λοιπόν σ* ενα τέτοιο πανηγύρι μέ ποιο ρυθμό, θαρρείς, πώς θά χτυ
πά, δπως ό λόγος τό λέει, τοΰ νέου ή καρδούλα του; (εν δή τώ τοιούτω 
τόν νέον... τίνα οϊει καρδίαν ϊσχειν;) ή ποια ατομική του παιδεία θά 
δείξη αντοχή ώστε νά μή τήν πάρη ή πλημμύρα ενός τέτιου ψόγου 
ή επαίνου καί νά μή τήν κάμη νά τρέχη μαζί μέ τό ^εΰμα, δπαυ κι άν 
αυτό πηγαίνη;» (Πλάτωνος Πολιτεία, εισαγωγή, ερμηνεία καί ση
μειώσεις Κ. Δ. Γεωργούλη, Αθήναι/Θεσσαλονίκη 1939). 
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καϊ παντάπασι καταδουλωθείς ύπό τής σοφίας αύτοϊν έπι 

τό έπαινεϊν τε καί έγκωμιάζειν αύτώ έτραπόμην, καί εϊ

πον ΤΩ μακάριοι σφώ τής θαυμαστής φύσεως, οι τοσούτον 

πράγμα ούτω ταχύ και έν όλίγφ χρόνφ Έξείργασθον. πολλά 

μέν ούν καί άλλα οί λόγοι υμών καλά εχονσιν, ώ Εύθύδημε 

τε καί Διονυσόδωρε- έν δέ τοις καί τοϋτο μεγαλοπρεπέστα-

τον, δτι τών πολλών ανθρώπων καί τών σεμνών δή και δο-

d κούντων τί εϊναι ουδέν ύμϊν μέλει, άλλα τών όμοιων ύμϊν 

μόνον, έγώ γάρ εν οϊδα δτι τοντονς τονς λόγονς πάνν μέν 

άν ολίγοι άγαπφεν άνθρωποι όμοιοι ύμϊν, οί δ' άλλοι όντως 

άγνοοϋσιν αυτούς, ώστ* εν οϊδα δτι αίσχννθεϊεν άν μάλλον 

έξελέγχοντες τοιούτοις λόγοις τονς αλλονς ή αυτοί έξελεγ-

χόμενοι. καί τάδε αύ Έτερον δημοτικόν τι καί πράον έν τοις 

λόγοις· οπόταν φήτε μήτε καλόν εϊναι μηδέν μήτε αγαθόν 

πράγμα μήτε λ,ενκόν μηδ' άλλο τών τοιούτων μηδέν, μηδέ 

e το παράπαν έτερων Έτερον, άτεχνώς μέν τώ δντι σνρράπτετε 

τα στόματα τών ανθρώπων, ώσπερ καϊ φατέ' δτι δ' ού μόνον 

τά τών άλλων, άλλα δόξαιτε άν καί τά υμέτερα αυτών, τοντο 

πάνυ χαρίεν τέ έστιν και τό επαχθές τών λόγων αφαιρείται. 

τό δε δή μέγιστον, δτι ταϋτα ούτως Έχει ύμϊν καί τεχνικώς 

έξηνρηται, ώστ έ(ν) πάνν όλίγφ χρόνφ όντινοϋν άν μαθεϊν 

ανθρώπων εγνων Έγωγε καί τω Κτησίππφ τόν νουν προσε

χών ώς ταχύ υμάς έκ τοϋ παραχρήμα μιμεϊσθαι οϊός τε ήν. 

142. Καθώς οί σοφιστές δέν διατύπωσαν στή διάρκεια τής συζή
τησης τέτοιες προτάσεις είναι δύσκολο νά προσδιορίσουμε τί ακρι
βώς εννοεί ό Σωκράτης μέ τό οπόταν φήτε μήτε καλόν εϊναι μηδέν 
μήτε αγαθόν πράγμα μήτε λευκόν κλπ. Κατά τήν R. Κ. Sprague, 
Plato's Use of Fallacy, σελ. 30, ύποσημ. 17, ό Σωκράτης αναφέρε
ται έδώ στην αμφισβήτηση τών Ομορφων πραγμάτων άπό τόν Διο
νυσόδωρο (300e 1) —μιά αμφισβήτηση πού διαπλώνεται τώρα σέ κάθε 
λογής ποιοτικά προσδιορισμένα, πράγματα, όπως λ.χ. τά λευκά ή τά 
όμορφα αντικείμενα καί πού, κατά τήν Sprague, ριζώνει στην άκαμπτη 
μονιστική κατεύθυνση τής σκέψης τών δύο σοφιστών. 

143. Πίσω άπό τό όντινοϋν (καταφρονητικά, "ό καθένας") υπο
λανθάνει ή γενικότερη ελιτίστικη επιφύλαξη τού Πλάτωνα γιά τή δυ-
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μέχρι τώρα δεν ε ίχα δει ανθρώπους τόσο σοφούς καί, υπο

ταγμένος π ι ά πέρα γ ι ά πέρα στή σοφία τους, άρχισα νά τους 

παινεύω καί νά τους εγκωμιάζω λέγοντας: "Αχ, π ώ ς σας 

μακαρίζω γ ιά τήν εκπληκτική ιδιοφυία σας, έσας πού τόσο 

σβέλτα καί σέ τόσο λίγο χρόνο κατορθώσατε κάτι τόσο με

γάλο ! Σ τ ά λόγια σας, Εύθύδημε καί Διονυσόδωρε, υπάρχουν 

πολλά καί δμορφα πράγματα. Τό πιό μεγαλόπρεπο όμως 

ά π ' δλα είναι δτι δεν σάς μέλει διόλου γ ιά τους πολλούς, d 

προπαντός γ ιά τους σοβαρούς ανθρώπους, αυτούς πού υπο

τίθεται π ώ ς κάτι μετράνε, κι δτι μόνο γ ιά τους ομοίους σας 

νοιάζεστε. Γιατί τό ξέρω καλά δτι λόγια σάν τά δικά σας 

θ' αρέσουν μόνο σέ πάρα πολύ λίγους ανθρώπους, δμοιους 

μ' εσάς, κι δτι οί άλλοι δλοι έχουν τόση άγνοια γ ι ' αυτά τ ά 

π ρ ά γ μ α τ α , ώστε θά ντρέπονταν πιό πολύ — ε ϊ μ α ι βέβαιος 

γι* α υ τ ό — νά αντικρούουν με τέτοιας λογής επιχειρήματα 

τους άλλους παρά νά αντικρούονται οί ίδιοι. 'Αλλά τά λόγια 

σας Ιχουν καί κάτι ακόμη, καταδεχτικό καί μειλίχιο: "Οταν 

υποστηρίζετε δτι τ ίποτα δέν είναι ώραΐο, τ ί π ο τ α δέν εϊναι 

καλό, τ ί π ο τ α δέν εΐναι λευκό 1 4 2 ή οτιδήποτε άλλο, κι ακόμη 

οτι κανένα π ρ ά γ μ α δέν είναι διαφορετικό άπό τά υπόλοιπα e 

π ρ ά γ μ α τ α , κυριολεκτικά ράβετε τ ά στόματα τών ανθρώπων, 

δπως άλλωστε και τό λέτε. 'Αλλά δτι θά μπορούσε έτσι νά 

βάλει κανείς μέ τό νοϋ του π ώ ς δέν ράβετε μόνο τών άλ-

λονών τά στόματα μά και τ ά δικά σας, αυτό καί πολύ χαρι

τωμένο εϊναι και τ ή στιβαρότητα τών λύγων σας απαλύνει. 

Τό πιό σπουδαίο ωστόσο εϊναι δτι δλα αυτά τ ά 'χετε έτσι 

κανονισμένα και μέ τόσο έντεχνο τρόπο επινοήσει, ώστε νά 

μπορεΐ ό οποιοσδήποτε άνθρωπος 1 4 3 νά τ ά μάθει στό άψε 

σβήσε. Τό διαπίστωσα έγώ ό ίδιος παρατηρώντας πόσο γ ρ ή 

γορα μπόρεσε, σχεδόν μέ τό τ ίποτα, νά σάς μιμηθεί ό Κ τ ή -

νατότητα ευρύτερης -—πέρα άπό τόν περιορισμένο κύκλο τών «εκλε
κτών» πνευμάτων— προσοικείωσης μορφωτικών αγαθών, καί Οχι ή 
((δημοκρατική» αντίληψη τού Σωκράτη γιά καθολική μόρφωση καί 
παιδεία, πού ορισμένοι πιστεύουν ότι διακρίνουν έδώ. Μέ αφορμή αυτό 
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304 τούτο μέν ούν τοϋ πράγματος αφών τό σοφόν προς μέν τό 

ταχύ παραδιδόναι καλόν, εναντίον σ* ανθρώπων διαλέγεσθαι 

ούκ έπιτήδειον, άλλ* άν γέ μοι πείθησθε, εύλαβήσεσθε μή 

πολλών εναντίον λέγειν, iva μή ταχύ έκμαθόντες ύμϊν μή 

ειδώσιν χάριν, αλλά μάλιστα μέν αντώ προς άλλήλω μόνο> 

διαλέγεσθον ει δέ μή, εϊπερ άλλον τον εναντίον, εκείνον μό

νον δς αν ύμϊν διδώ αργύρων, τά αυτά δέ ταϋτα, έάν σω-

b φρονήτε, καϊ τοις μαθηταϊς σνμβονλεύσετε, μηδέποτε μηδενί 

ανθρώπων διαλέγεσθαι άλλ* ή ύμϊν τε καϊ αύτοϊς' τό γαρ 

σπάνιον, ώ Εύθύδημε, τίμιον, τό δέ νδωρ ενωνότατον, άρι

στον δν, ώς Έφη Πίνδαρος, άλλ' άγετε, ήν δ' έγώ, δπως κάμε 

καϊ Κλ&ινίαν τόνδε παραδέξεσθον. 

Ταϋτα, ώ Κρίτων, καί άλλα άττα Έτι βραχέα διαλεχθέν-

τες άπήμεν. σκόπει ούν δπως σνμφοιτήσεις παρά τώ άνδρε, 

c ώς έκείνω φατόν οϊω τε εϊναι διδάξαι τόν έθέλοντ* άργύριον 

διδόναι, καί οντε φνσιν ονθ' ήλικίαν έξείργειν ονδεμίαν — 5 

δέ καί σοι μάλιστα προσήκει άκοϋσαι, δτι ονδέ τοϋ χρηματί-

ζεσθαί φατον διακωλύειν ουδέν— μή ού παραλαβεϊν όντινοϋν 

εύπετώς τήν σφετέραν σοφίαν. 

KP. Καί μήν, ώ Σώκρατες, φιλήκοος μέν εγωγε καί 

ήδέως άν τι μανθάνοιμι, κινδυνεύω μέντοι κάγώ εϊς εϊναι 

τών ούχ ομοίων Εύθυδήμφ, άλλ' εκείνων ών δή καί σύ Έλε-

ά γες, τών ήδιον άν έξελεγχομένιον υπό τών τοιούτων λόγων 

ή έξελεγχόντων. άτάρ γελοϊον μέν μοι δοκεϊ εϊναι τό νον-

θετεϊν σε, δμως δέ, ά γ' ήκονον, έθέλω σοι άπαγγεϊλαι. 

παρατηρούμε δτι ό εντοπισμός ενός αυθεντικά σωκρατικού στρώματος 
στους πλατωνικούς διάλογους παραμένει υπόθεση εξαιρετικά επισφα
λής, δπως καί πριν άπό εκατόν τόσα χρόνια, δταν ό Nietzsche, α
στειευόμενος ομηρικά, έγραφε γιά τόν πλατωνικό Σωκράτη: πρόσθε 
Πλ,άτων Οπισθεν τε Πλάτων μέσση. τε Χίμαιρα, (Πέραν τοΰ καλού καί 
τοϋ κακού, αφορισμός 190). 

144. Βλ. ιδίως 300c 4 - d 5. Πρβ. καί Ανώνυμο Ίαμβλίχου, 
Diels- Kranz II 401.7 κέ. 

145. Πίνδαρος, Όλνμπ. 1,1: "Αριστον μέν ϋδωρ... 
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σ ι π π ο ς . 1 4 4 Αυτό πάντως τό γνώρισμα τής σοφίας σας άπό 304 

τ ή μιά εύνοεϊ τή γρήγορη μετάδοση της στους άλλους, άπό 

τήν άλλη δμως τήν κάνει ακατάλληλη γ ι ά συζητήσεις σέ 

ευρύτερο κύκλο — γ ι ' αυτό, άν θέλετε νά μ' ακούσετε, σας 

συνιστώ νά αποφεύγετε νά μιλάτε μπροστά σέ άλλους, γ ι α τ ί 

υπάρχει κίνδυνος νά τή μάθουν γρήγορα τήν τέχνη σας καί 

νά μή σας αναγνωρίζουν μετά καμιά οφειλή. Τ ό πιό καλό 

εϊναι οι συζητήσεις νά γίνονται μόνο μεταξύ σας" διαφορε

τικά, άν υπάρχει κι άλλος μπροστά, αυτός ό άλλος πρέπει 

απαραιτήτως νά εϊναι άτομο διατεθειμένο νά σας πληρώσει 

δίδακτρα. Κι άν τό σκεφτείτε λογικά, πρέπει τήν ίδια αυτή b 

συμβουλή νά τ ή δίνετε και στους μαθητές σας: νά μή συζη

τούν ποτέ καί μέ κανέναν άνθρωπο παρά μόνο μ' εσάς καί 

μεταξύ τους. Γιατί ακριβό, Εύθύδημε, εϊναι τό σπάνιο, ένώ 

τό νερό, τό πιό πολύτιμο π ρ ά γ μ α , δπως λέει ό Πίνδαρος, 1 4 5 

εϊναι καί τό πιό φτηνό. ' Ε μ π ρ ό ς δμως, ε ϊπα, κοιτάξτε μ ή 

π ω ς μπορέσετε νά μάς δεχτείτε, εμένα καί τόν Κλεινία, 

γ ιά μαθητές σας. 

Αυτή ήταν ή συζήτηση, Κρίτωνα, κι άφοϋ ανταλλάξαμε 

λίγες λέξεις ακόμη, φύγαμε. Φρόντισε νά βρεις τρόπο νά 

γίνεις XL έσύ μαθητής τους, μιά και οί άνθρωποι αυτοί ίσχυ- ο 

ρίζονται δτι μπορούν νά διδάξουν οποιονδήποτε δεχτεί νά 

πληρώσει χρήματα, κι Οτι ούτε τό φυσικό ενός άνθρωπου 

οΰτε ή ηλικία του θά τόν εμποδίσουν νά αποκτήσει εύκολα 

τή σοφία τους, άφοϋ — κ ά τ ι πού πρέπει κυρίως έσύ νά τό 

ακούσεις— με αυτό δέν παρεμποδίζεται, λένε, καθόλου ή 

επιχειρηματική δραστηριότητα του. 

K P . 'Εμένα, Σ ω κ ρ ά τ η , στ ' αλήθεια μοϋ αρέσει νά ακούω 

συζητήσεις καί πολύ μ' ευχαριστεί νά μαθαίνω, φοβάμαι ό

μως π ώ ς εϊμαι κι έγώ ένας ά π ' αυτούς πού δέν μοιάζουν 

στον Εύθύδημο άλλα πού, όπως έλεγες, θά προτιμούσαν νά d 

τους αντικρούουν οι άλλοι παρά νά αντικρούουν αυτοί άλλους 

χρησιμοποιώντας τέτοια επιχειρήματα. Καί παρόλο πού τό 

θεωρώ άστειο νά δασκαλεύω έγώ εσένα, θέλω ωστόσο νά 
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τών άφ' νμών άπιόντων ϊσθ' δτι προσελθών τίς μοι περιπα-

τοϋντι, άνήρ οίόμενος πάνν εϊναι σοφός, τούτων τις τών περί 

τους λόγονς τονς είς τά δικαστήρια δεινών, *Ω Κρίτων, Έφη, 

ουδέν άκροά τώνδε τών σοφών;— Ον μά τόν Δία, ήν δ' έγώ' 

ού γάρ οϊός τ' ή προσστάς κατακονειν νπό τοϋ οχλον.— Καί 

μήν, εφη, αξιόν γ' ήν άκοϋσαι.— Τί δέ; ήν δ' έγώ.—"Ινα ή-

e κονσας ανδρών διαλεγομένων οί νϋν σοφώτατοί είσι τών περί 

τους τοιούτονς λόγονς.— Κάγώ εϊπον Τί ούν έφαίνοντό σοι; 

— Τί δέ άλλο, ή δ' δς, ή οΐάπερ άεί άν τις τών τοιούτων 

άκονσαι ληρούντων καί περί ονδενός αξίων άναξίαν σπον-

δήν ποιονμένων; (οντωσί γάρ πως καί εϊπεν τοις όνόμα-

σιν).— Καϊ έγώ, 'Αλλά μέντοι, Έφην, χαρίεν γέ τι πράγμα 

έστιν ή φιλοσοφία.— Ποιον, εφη, χαρίεν, ώ μακάριε; ούδε-

305 νός μέν ούν άξιον, άλλα καί εί νϋν παρεγένον, πάνν άν σε 

οϊμαι αίσχννθήναι υπέρ τοϋ σεαντοϋ εταίρου· ούτως ήν άτο

πος, έθέλων εαυτόν παρέχειν άνθρώποις οϊς ουδέν μέλει δτι 

αν λέγωσιν, παντός δέ ρήματος αντέχονται, καί ούτοι, Οπερ 

άρτι ελεγον, έν τοις κράτιστοί είσι τών ννν. άλλα γάρ, ώ 

Κρίτων, Έφη, τό πράγμα αυτό καϊ οι άνθρωποι οί επί τώ 

πράγματι διατρίβοντες φαύλοι είσιν και καταγέλαστοι. Έμοϊ 

b δέ, ώ Σώκρατες, τό πράγμα έδόκει ονκ ορθώς ψέγειν ονθ* 

ούτος οντ εϊ τις άλλος ψέγεί' τό μέντοι έθέλειν διαλέγεσθαι 

τοιοντοις εναντίον πολλών ανθρώπων ορθώς μοι έδόκει μέμ-

φεσθαι. 

ΣΩ. ΤΩ Κρίτων, θανμάσιοί είσιν ο'ι τοιούτοι άνδρες, άτάρ 

ονπω οϊδα δτι μέλλω έρεϊν. ποτέρων ήν ό προσελθών oot 

146. Κατά τόν Wilamowitz, Platon Ι, σελ. 235, ά Πλάτων συμ
μεριζόταν τίς επιφυλάξεις τού Κρίτωνα γιά τό συγχρωτισμό τού Σω
κράτη μέ υποκείμενα Οπως ό Εύθύδημος καί ό Διονυσόδωρος («Platon 
selbst denkt schwerlich anders»). Τό τέχνασμα τής αναφοράς σ' έναν 
μή κατονομαζόμενο επικριτή αυτής τής μειωτικής γιά τόν Σωκράτη 
συναναστροφής ό Πλάτων τό χρησιμοποιεί αφενός γιά νά πει κάτι 
πού, κι άν ακόμη τό είχε σκεφτεί ό αναγνώστης, θά δίσταζε —άπο σε
βασμό στον Σωκράτη— νά τό εκφράσει, καί αφετέρου γιά νά άποσεί-
σει τήν ευθύνη αυτής τής «βέβηλης» παρατήρησης γιά τό δάσκαλο του. 

ΕΤΘΪΔΗΜΟΣ 157 

σοΰ μεταφέρω κάτι πού άκουσα. Μάθε λοιπόν οτι έκεΐ πού 

περπατούσα μέ πλησίασε κάποιος άπ* αυτούς πού έφευγαν 

άπό σας, άνθρωπος πού τόν έχουν γ ιά πολύ σοφό, άπό τους 

πιό διαπρεπείς νομομαθείς, καί μοϋ λέει: « Έ σ ύ , Κρίτωνα, 

δέν παρακολουθείς τ ά μαθήματα αυτών τών σοφών;» — Μά 

τήν αλήθεια Οχι, τοΰ ε ϊπα έγώ, εϊχε τόσον κόσμο πού δέν 

τ ά κατάφερα νά φτάσο^ μπροστά νά τους ακούσω.— «Κι δ

μως», εϊπε, «άξιζε νά τους ακούσεις».— Π ώ ς έτσι ; ρώτη

σα έ γ ώ . — «Νά, θά άκουγες τους πιό ικανούς σήμερα στις e 

συζητήσεις αύτοϋ τοΰ εϊδους». Κι έγώ τόν ρώτησα: Ε σ έ ν α 

π ώ ς σοϋ φάνηκαν; — « Π ώ ς αλλιώς, παρά δ π ω ς καί σέ κάθε 

άλλον, δταν ακούει τέτοια υποκείμενα νά λένε σαχλαμάρες 

καί νά καταπιάνονται κατά τρόπο ανόητο μέ π ρ ά γ μ α τ α εντε

λώς ανούσια», απάντησε εκείνος (καί μεταχειρίστηκε σχεδόν 

αύτες τίς ίδιες λέξεις).— Κι δμως, ε ϊπα τότε έγώ, εϊναι ό

μορφο πράγμα ή φιλοσοφία.— « 'Από ποΰ κι ώς ποΰ, άνθρωπε 

μου, εϊναι δμορφο; Τ ί π ο τ α δέν αξίζει. Κι άν ήσουν μάλιστα 3 0 5 

εκεΐ, θά ντρεπόσουν, νομίζω, γ ιά τό φίλο σου' γ ιατί δέν στέ

κει στην αξιοπρέπεια του νά κάθεται καί νά συζητάει μέ 

ανθρώπους πού λένε Ο,τι τους έρθει καί αρπάζονται άπό 

τήν κάθε λέξη. Κι δπως σοΰ *λεγα πρωτύτερα, οί άνθρωποι 

αυτοί θεωροΰνται σήμερα άπό τους πρώτους.. . Εϊναι δμως 

γεγονός, Κρίτωνα», εϊπε, «οτι καί ή ίδια ή φιλοσοφία καί 

οί άνθρωποι πού ασχολούνται μέ αυτήν εϊναι ασήμαντοι και 

γελοίοι». Έ γ ώ πάντως, Σ ω κ ρ ά τ η , δέν νομίζω π ώ ς εϊχε δί- b 

κιο πού κατηγορούσε τή φιλοσοφία, ούτε αυτός ούτε οποιοσ

δήποτε άλλος τήν κατηγορεί. Γιά τό δτι δμως δέχεσαι νά 

συζητάς μέ τέτοια υποκείμενα μπροστά σέ τόσον κόσμο, ή 

γνώμη μου είναι οτι σωστά σέ κ ά κ ι ζ ε . 1 4 6 

Σ Ω . Κρίτωνα, οί άνθρωποι αυτοί εϊναι εκπληκτικοί. 'Εν

τούτοις, δέν ξέρω ακόμα τι νά π ώ . Τί ήταν αυτός πού σέ 

πλησίασε καί σοΰ κατηγορούσε τή φιλοσοφία; Τ Η τ α ν ά π ' αυ

τούς πού υπερασπίζονται υποθέσεις στά δικαστήρια, κανένας 

ρήτορας φοβερός, ή μ ή π ω ς άπό εκείνους πού φτιάχνουν τους 



15h ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

καί μεμφόμενος τήν φιλοσοφίαν; πότερον τών άγωνίσασθαι 

δεινών έν τοις δικαστηρίοις, ρήτωρ τις, ή τών τους τοιού

τους είσπεμπόντων', ποιητής τών λόγων οίς οί ρήτορες α

γωνίζονται; 

c KP. "Ηκιστα νή τόν Δία ρήτωρ, ουδέ οϊμαι πώποτ αυ

τόν έπι δικαστήριον άναβεβηκέναι· άλλ' έπαΐειν αυτόν φασι 

περί τον πράγματος νή τόν Δία καί δεινόν εϊναι καί δεινούς 

λόγονς συντιθέναι. 

ΣΩ. "Ηδη μανθάνω· περί τούτων και αντός νννδή Έμελ-

λον λέγειν, οντοι γάρ είσιν μέν, ώ Κρίτων, ονς Έφη Πρόδι

κος μεθόρια φιλοσόφον τε ανδρός καί πολιτικού, οϊονται 

Ô' εϊναι πάντων σοφώτατοι ανθρώπων, προς δέ τώ εϊναι καϊ 

δοκεϊν πάνν παρά πολλοίς, ώστε παρά πάσιν εύδοκιμεϊν έμ-

d ποδών σφ'ισιν εϊναι ούδένας αλλονς ή τους περί φιλοσοφίαν 

ανθρώπους, ηγούνται ούν, Έάν τούτους εις δόξαν καταστή-

σωσιν μηδενός δοκεϊν άξίονς εϊναι, αναμφισβητήτως ήδη πα

ρά πάσιν τά νικητήρια είς δόξαν οισεσθαι σοφίας πέρι. εϊναι 

μέν γάρ τή αλήθεια σφάς σοφωτάτονς, έν δέ τοίς ιδίοις λό-

γοις δταν άποληφθώσιν, ύπό τών άμφι Εύθύδημον κολ&νε-

e σθαι. σοφοί Οέ ηγούνται εϊναι πάνν —εικότως' μετρίως μέν 

γάρ φιλοσοφίας Έχειν, μετρίως δέ πολιτικών, πάνυ έξ εικό

τος λόγου— μετέχειν γάρ αμφοτέρων δσον Έδει, έκτος δε 

δντες κινδύνων καί άγώνο>ν καρποϋσϋαι τήν σοφ'ιαν. 

KP. Τί ονν; δοκοϋσί σοι τι, ώ Σώκρατες, λέγειν; ού 

γάρ τοι αλλά δ γε λόγος Έχει τινά ενπρέπειαν τών ανδρών. 

147. Τά μεγάλα κενά τής γραμματείας καί ή κατανάγκην ελλιπής 
γνώση μας γιά τά πνευματικά πράγματα μιας τόσο περασμένης επο
χής δεν επιτρέπουν τήν ασφαλή ταύτιση τοϋ ανώνυμου συνομιλητή τοϋ 
Κρίτωνα μέ κάποιο ιστορικό πρόσωπο τής 'Αθήνας τών κλασικών 
χρόνων. ΟΕ περισσότεροι φιλόλογοι κλίνουν στην άποψη δτι πρόκει
ται για τόν 'Ισοκράτη (Schleiermacher, Spengel, Th. Gomperz, 
Méridier, Welcker, Shorey, Clifford, Mathieu, H. Raeder, G. Ryle, 
Hawtrey), άλλοι τον ταυτίζουν μέ τόν 'Αντισθένη (Ε. Rohde, Η. ν. 
Arnim), ό Α. Ε. Taylor μέ τον 'Αντιφώντα, ό Hermann μέ τον άθη-
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λόγους καί στέλνουν έ'πειτα τους ρήτορες νά υπερασπιστούν 

τήν υπόθεση στό δικαστήριο ; 

K P . Ρήτορας σέ καμία περίπτωση, μά τόν Δία, κι οΰτε c 

νομίζω δτι ό άνθρωπος αυτός έχει ποτέ του εμφανιστεί σέ 

δικαστήριο" λένε δμως δτι τ ά π ρ ά γ μ α τ α αυτά τά ξέρει, μά 

τόν Δία, πολύ καλά κι οτι γράφει φοβερούς λόγους. 1 4 7 

Σ Ω . Τ ώ ρ α κατάλαβα* ακριβώς γ ι ' αυτούς ε ί χ α σκοπό νά 

σοΰ μιλήσω ευθύς αμέσως. Εΐναι, Κρίτωνα, εκείνοι γ ιά τους 

οποίους ό Πρόδικος λέει Οτι βρίσκονται στά σύνορα ανάμεσα 

στό φιλόσοφο καί τόν πολιτικό, νομίζουν δμως π ώ ς εϊναι 

οί πιό σοφοί ά π ' όλους τους ανθρώπους καί επί πλέον δτι και 

πάρα πολλοί άλλοι τους περνούν γ ι ά σοφούς, έτσι ώστε οί 

μόνοι πού τους στέκονται εμπόδιο καί δέν αφήνουν νά γίνει d 

καθολική αυτή ή εκτίμηση είναι εκείνοι πού ασχολούνται 

μέ τ ή φιλοσοφία. Νομίζουν, λοιπόν, π ώ ς άν καταφέρουν νά 

δημιουργήσουν στον κόσμο τήν εντύπωση δτι οί φιλόσοφοι 

δέν αξίζουν απολύτως τ ίποτα, δέν θά υπάρξει π ι ά κανένας 

νά τους αμφισβητήσει τά π ρ ω τ ε ί α τής σοφίας. Πιστεύουν, 

βλέπεις, π ρ α γ μ α τ ι κ ά δτι αυτοί είναι οί πιό σοφοί, κι δταν 

τύχει νά υστερήσουν σέ κάποια συζήτηση, τους φταίει ό 

Εύθύδημος καί οί φίλοι του. Περνούν τους εαυτούς τους γ ι ά 

πολύ σοφούς, κι είναι φυσικό' ασχολούνται λίγο μέ τ ή φι

λοσοφία, λίγο με τήν πολιτική, γ ι ά πολύ ευνόητους λόγους: e 

ανακατεύονται καί μέ τά δύο δσο μόνο χρειάζεται γ ιά νά α

πολαμβάνουν τή σοφία τους μακριά άπό κινδύνους καί α γ ώ 

νες. 

K P . Έ σ ύ , Σωκράτη, τ ί γνώμη έχεις γ ι ' αυτούς; Αένε 

τ ί π ο τ α ; Δέν ξέρω, άλλα τ ά λόγια τους δείχνουν νά έχουν 

κάποια ευπρέπεια' τί λές; 

vaio ρητοροδιδάσκαλο τοϋ 4ου αι. Πολυκράτη. Βλ. Friedländer, Pla
ton II, σελ. 321, ύποσημ. 25, καί Guthrie, A History of Greek Philo
sophy IV, σελ. 282 κέ., δπου οί σχετικές παραπομπές στις εργασίες 
τών π α ρ α π ά ν ω ερευνητών. 
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ΣΩ. Καί γάρ Έχει όντως, ώ Κρίτων, εύπρέπειαν μάλλον 

3 0 6 ή άλήθειαν. ού γαρ ράδιον αύτονς πεΐσαι δτι και άνθρωποι 

και τάλλα πάντα δσα μεταξύ τινοιν δνοϊν έστιν καί άμφο-

τέροιν τνγχάνει μετέχοντα, δσα μέν έκ κακού καί άγαθοϋ, 

τοϋ μέν βελτίω, τοϋ δέ χείρω γίγνεταν δσα δέ έκ δνοϊν άγα-

θοϊν μή προς ταύτον, άμφοϊν χείρω προς Ó άν έκάτερον ή 

χρηστόν εκείνων έξ ών συνετέθη· δσα δ' έκ δνοϊν κακοϊν σνν-

τεθέντα μή προς τό αντό οντοιν έν τώ μέσφ εστίν, ταϋτα 

b μόνα βελτίω εκατέρον εκείνων εστίν, ών αμφοτέρων μέρος 

μετέχονσιν. εί μέν ούν ή φιλοσοφία αγαθόν έστιν καί ή πο

λιτική πράξις, προς άλλο δέ έκατέρα, ούτοι δ' αμφοτέρων 

μετέχοντες τούτων έν μέσφ είσιν, ουδέν λέγουσιν —αμφοτέ

ρων γάρ είσι φαυλότεροι— εί δέ αγαθόν καί κακόν, τών μέν 

βελτίους, τών δέ χείρους· εί δέ κακά αμφότερα, ούτως αν τι 

λέγοιεν αληθές, άλλως δ' ουδαμώς, ούκ άν ούν οϊμαι αυτούς 

c όμολογήσαι οντε κακώ αντώ άμφοτέρω εϊναι ούτε τό μέν 

κακόν, τό δέ αγαθόν άλλα τφ δντι ούτοι αμφοτέρων μετέ

χοντες αμφοτέρων ήττους είσιν προς έκάτερον προς δ ή τε 

πολιτική καϊ ή φιλοσοφία άξίω λόγου έστον, καϊ τρίτοι ον-

τες τή άληθεία ζητοϋσι πρώτοι δοκεϊν είναι, συγγιγνώσκειν 

148. Ό διαχωρισμός φιλοσοφίας - πολιτικής Ιχει υποθετικό χα
ρακτήρα {εί μέν..., b 2), 8èv αποτελεί σωκρατική παραδοχή. 

149. Πια σημαντική άπό τήν ταύτιση μέ ενα συγκεκριμένο πρό
σωπο είναι ή αποσαφήνιση του ρόλου πού διεκπεραιώνει στο διάλογο 
ό κάποιος αυτός, ό όποιος διακηρύσσει πώς ή φιλοσοφία καί οί εκπρό
σωποι της συλλήβδην είναι ασήμαντοι καί γελοίοι. «Αντιπροσωπεύει», 
παρατηρεί ό Ρ. Friedländer, Platon Π, σελ. 179-180, «τους πολλούς, 
πού δέν μπορούσαν νά διακρίνουν τήν εριστική άπό τή διαλεκτική και 
θεωρούσαν τόν Σωκράτη απαράδεκτο, επειδή ό Εύθύδημος ήταν τό
σο άξιοκατάκριτος. Σ' αυτούς καί στους δμοιούς τους —λ.χ. στον 
"Ανυτο τοϋ Μένωνα— οφειλόταν ή σύγχυση, τής όποιας θύμα ύπηρξε 
ύ Σωκράτης καί τήν οποία προσπαθεί νά ξεδιαλύνει ò διάλογος μας. 
Νά γιατί επιβαλλόταν νά μειωθεί τό γόητρο αυτών πού τους θεωρού
σαν «πρακτικούς της πολιτικής ζωής» (diese Praktiker des politi
schen Lebens). Στον Πλάτωνα, πού Εβλεπε τήν αληθινή τάξη τών 
πραγμάτων, ή μείωση αυτή δέν συντελείται μέ τήν εκμηδένιση άλλα 
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Σ Ω . Τωόντι, Κρίτωνα, έτσι εϊναι* γ ιατί έχουν πιο πολλή 

ευπρέπεια παρά αλήθεια. Δέν είναι, βλέπεις, εύκολο νά τους 306 

πείσεις οτι Οχι μόνο οί άνθρωποι άλλα καί γενικά δλα τ ά 

άλλα, οσα βρίσκονται ανάμεσα σέ δύο π ρ ά γ μ α τ α άπο τά 

όποια το ενα εϊναι κακό καί το άλλο καλό καί μετέχουν καί 

στά δύο, τελικά γίνονται καλύτερα άπο το ένα, το κακό, 

καί χειρότερα άπο το άλλο, το καλό, Καί δτι οσα μετέχουν 

σέ δύο καλά, πού δμως δέν τείνουν καί τ ά δύο στο toio 

π ρ ά γ μ α , αυτά γίνονται τελικά χειρότερα καί άπο τά δύο σε 

δ,τι άφορα αύτύ γ ι ά το όποιο καθένα χωριστά άπο έκεινα 

τά δύο είναι καλό. Καί μόνο δσα έχουν συγκροτηθεί άπο 

δύο κακά, πού όμως δεν τείνουν καί τ ά δύο στο ίδιο π ρ ά γ μ α , 

μόνο αυτά εϊναι καλύτερα καί άπο το ένα καί άπο το άλλο b 

κακό στά δποΐα μετέχουν. *Αν δεχτούμε, λοιπόν, οτι ή φι

λοσοφία είναι κάτι καλό, καί ή πολιτική δράση επίσης —μέ 

διαφορετικούς, βέβαια, στόχους ή κ α θ ε μ ι ά 1 4 8 — οί άνθρωποι 

αυτοί, μέ το νά μετέχουν καί στο ενα καί στο άλλο καί νά 

βρίσκονται στο ενδιάμεσο τών δύο, δεν έχουν καμία ιδιαί

τερη αξία — γ ι α τ ί είναι καί άπο τ ά δύο κατώτεροι* άν 

πάλι το èva άπο τ ά δύο εϊναι καλό καί τό άλλο κακό, τότε 

κι αυτοί είναι ανώτεροι άπο το ένα καί κατώτεροι άπο το 

άλλο* άν, τέλος, εϊναι καί τά δύο κακά, τότε ϊσως νά έχουν 

κάποια βάση τ ά λόγια τους' διαφορετικά, σέ καμία περίπτωση. 

Καί δεν νομίζω π ώ ς θά παραδεχτούν δτι εϊναι καί τ ά δύο c 

κακά ούτε δτι το ένα άπ* αυτά εϊναι κακό καί το άλλο καλό. 

Στην πραγματικότητα, λοιπόν, οί άνθρωποι αυτοί, καθώς 

μετέχουν καί στο ενα καί στο άλλο, δηλαδή στή φιλοσοφία 

καί στην πολιτική, εϊναι κατώτεροι καί άπο τά δύο ώς προς 

έκεϊνο πού δίνει στην καθεμιά ά π ' αυτές τήν άξια της, κι 

έτσι, ένώ στην πραγματικότητα έρχονται τρίτοι, αξιώνουν 

νά θεωρούνται οι π ρ ώ τ ο ι . 1 4 9 'Οφείλουμε πάντως νά δείχνουμε 

μέ τήν υποτίμηση της αξία τους: Στην πραγματικότητα οί άνθρωποι 
αυτοί μέ τήν τόση επιρροή εΐναι λειψοί, ή θέση τους είναι ανάμεσα στή 
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μέν ούν αντοϊς χρή τής επιθυμίας καί μή χαλεπαίνειν, ήγεϊ-

σθαι μέντοι τοιούτους εϊναι οϊοί είσιν πάντα γαρ άνδρα χρή 

d αγαπάν όστις και ότιοϋν λέγει έχόμενον φρονήσεως πράγμα 

και ανδρείως έπεξιών διαπονεϊται. 

KP. Καί μήν, ώ Σώκρατες, καϊ αυτός περί τών νέων, 

ώσπερ άεί προς σε λέγω, έν απορία ειμί τί δεϊ αύτοϊς χρή-

σασθαι. ό μέν ούν νεώτερος Έτι καί σμικρός εστίν, Κριτό-

βουλος δ* ήδη ήλικίαν Έχει καί δεϊταί- τίνος δστις αυτόν όνή-

σει. έγώ μέν ούν δταν σοι σνγγένωμαι, ούτω διατίθεμαι 

ώστ εμοί δοκεϊ μανίαν εϊναι τό Ένεκα τών παίδων άλλων 

μέν πολλών σπονδήν τοιαντην έσχηκέναι, καϊ περί τοϋ γά-

e μου δπως έκ γενναιότατης Έσονται μητρός, καί περϊ τών 

χρημάτων δπως ώς πλουσιώτατοι, αυτών δέ περί παιδείας 

άμελήϋαι· δταν δέ εις τίνα αποβλέψω τών φασκόντων άν 

φιλοσοφία καί τήν πολιτική, υστερούν σέ σύγκριση μέ τους άμιγεΐς 
τύπους τοΰ φιλοσόφου καί τοΰ πολιτικοΰ, άρχονται τρίτοι στή σειρά, 
κι άς αξιώνουν οί ΐδιοι νά λογίζονται οί πρώτοι». Ό Wilamowitz, 
Platon II, σελ. 166, έξαλλου, άφοϋ επισημαίνει οτι ό Σωκράτης ρω
τάει μόνο άν ήταν ρήτορας ή λογογράφος ό επικριτής της φιλοσοφίας 
(305b 6-9) καί βχι π ο ι ο ς ήταν, υποστηρίζει δτι στόχος της άντι-
κριτικης τοΰ Πλάτωνα δέν ήταν κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο άλλα 
μιά τάξη ανθρώπων, οί πολιτικοί καΐ δικανικοί ρ ή τ ο ρ ε ς , οί μεθό
ρια φιλοσόφου τε άνδρας και πολιτικού, γιατί δ Πλάτων αίσθανόταν 
οτι ή ρητορική είχε γίνει πιά δύναμη πού ανταγωνιζόταν επικίνδυνα 
τήν επιστήμη, δπως τήν εννοούσε δ Πλάτων. Πάντως, σέ αντίθεση μέ 
τήν αδιάλλακτα εχθρική αντιμετώπιση της εριστικής, ή κριτική πού 
άσκεΐ δ Σωκράτης στή ρητορική είναι μάλλον ήπια: Στους εκπροσώ
πους της αναγνωρίζει τελικά σοβαρότητα (έχόμενον φρονήσεως) καί 
επιμονή στην ενασχόληση μέ τό αντικείμενο τους [ανδρείως έπεξιάϊν 
διαπονεϊται). 

150. Κατά τον Η. Gauss, Philosophischer Handkommenlar 
zu den Dialogen Piatons, σελ. 186, ό Σωκράτης απευθύνεται «μέ 
αυτά τά όμορφα λόγια» στό φιλόσοφο, γιά νά τοϋ πεϊ πώς πρέπει 
νά αντικρίζει τον επιστήμονα, καί τόν «τεχνικό», πού χωρίς νά εϊναι 
καθαυτό φιλόσοφος προβληματίζεται σοβαρά στό αντικείμενο της δου
λειάς του κάνοντας ένα εΐδος, Οπως θά λέγαμε σήμερα, βασικής έρευ
νας (Grundlageforschung}' θέλει δηλαδή, κατά τον Gauss, νά έπι-

ΕΥΘΤΔΗΜΟΣ 103 

κατανόηση γι ' αύτη τους τήν επιθυμία καί νά μή δυσανα

σχετούμε άλλα νά τους θεωρούμε αυτό πού π ρ ά γ μ α τ ι εϊναι. 

Γιατί , αλήθεια, πρέπει νά βλέπουμε μέ συμπάθεια κάθε άν

θρωπο πού εκφράζει μιά οποιαδήποτε λογική άποψη καί 

προσπαθεί νά τή διαμορφώσει ικανοποιητικά. 1 5 0 d 

K P . Έ γ ώ , Σ ω κ ρ ά τ η , δπως πάντοτε σου το λέω, δεν 

ξέρω τ ί νά κάνω μέ τους γιους μ ο υ . 1 5 1 Ό ένας, βέβαια, εϊναι 

μικρός ακόμη, ό Κριτόβουλος δμως μεγάλωσε π ι ά καί χρειά

ζεται κάποιον πού θά τοϋ φανεϊ π ρ α γ μ α τ ι κ ά χρήσιμος. Καί 

μοΰ συμβαίνει κάθε φορά πού εϊμαι μαζί σου νά αισθάνομαι 

οτι ήταν τρέλα μου πού κοίταξα Ενα σωρό π ρ ά γ μ α τ α γ ι ά 

χάρη τών παιδιών, λ.χ. το γ ά μ ο μου, ώστε νά έχουν μιά e 

μητέρα με 6σο τό δυνατό πιο ευγενική κ α τ α γ ω γ ή , ή τήν π ε 

ριουσία, ώστε νά έχουν τή μεγαλύτερη δυνατή οικονομική ά

νεση, κι απεναντίας τ ή μόρφωση τους τήν παραμέλησα.'Αλλά 

δταν πάλι γυρίζω καί βλέπω τον έναν ή τον άλλο ά π ' αυτούς 

πού ισχυρίζονται οτι μπορούν νά μορφώσουν ανθρώπους, 

σημάνει ό Σωκράτης Οτι δ στοχασμός δέχεται σημαντικές ωθήσεις 
άπο τον πραγματολογικό προβληματισμό στις επιμέρους επιστήμες καί 
δτι ή φιλοσοφία πού χάνει τή γόνιμη επαφή της μέ τίς επιστήμες δια
τρέχει τον κίνδυνο νά γίνει φορμαλιστική. 

151. "Οπως οί δύο πατέρες στον Λάχη 179 a κέ., ό Λυσίμαχος 
καί δ Μελησίας, παραδέχεται καί δ Κρίτων δτι ή παιδεία είναι κάτι 
σημαντικότερο άπο τήν ευγενική καταγωγή καί τόν πλούτο* κι ή ανη
συχία του γιά τή μόρφωση τών παιδιών του εΐναι ή ανησυχία κάθε 
'Αθηναίου της ανώτερης τάξης. 'Ωστόσο ή έφεκτικότητα τοϋ Κρίτωνα 
νά αναγνωρίσει τήν παιδευτική αξία της φιλοσοφίας (ώστε ούκ εχω 
Οπως προτρέπω, 307a ί-2) δείχνει πάλι δτι αρκετοί ήταν εκείνοι πού 
δέν έκαναν διάκριση ανάμεσα στή σωκρατική διαλεκτική και στά αμφί
βολα τεχνάσματα τών εριστικών. Ό χώρος της φιλοσοφίας είχε δια
βρωθεί επικίνδυνα άπό κάθε λογής άτομα, λ.χ. τους Μεγαρικούς, τους 
Κυνικούς, πού κι αύτοι λογίζονταν σωκρατικοί. Μέ τον ΕύθνΟημα ό 
Πλάτων προσπαθεί νά χαράξει τή διαχωριστική γραμμή' άπο τήν 
άποψη αυτή ò διάλογος θά μπορούσε νά χαρακτηριστεί «κάτι σάν 
prospectus της παιδαγωγικής δραστηριότητας τοΰ Πλάτωνα», Haw
trey, Commentary κλπ., σελ. 195. 
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παιδεϋσαι άνθρώπονς, έκπέπληγμαι καί μοι δοκεϊ εις εκα-

307 στος αυτών σκοποϋντι πάνν αλλόκοτος εϊναι, ώς γε προς σέ 

τάληθή είρήσθαι' ώστε ονκ Έχω δπως προτρέπω τό μειρά

κιον επί φιλοσοφίαν. 

ΣΩ. νΩ φίλε Κρίτων, ονκ οϊσθα δτι έν παντί έπιτηδεύ-

ματι οί μέν φαύλοι πολλοί καί ούδενός άξιοι, οί δέ σπονδαιοι 

ολίγοι καί παντός άξιοι; έπεϊ γνμναστική ον καλόν δοκεϊ 

σοι εϊναι, και χρηματιστική καί ρητορική καί στρατηγία; 

KP. "Εμοιγε πάντως δήπον. 

ΣΩ. Τι ούν; έν εκάστη τούτων τονς πολλούς προς Έκα-

b στον τό Έργον ού καταγελάστονς οράς; 

KP. Ναί μά τόν Δία, και μαλα αληθή λέγεις. 

ΣΩ. ΧΗ ούν τούτου Ένεκα αυτός τε φεύξη πάντα τά επι

τηδεύματα καί τφ νεϊ ονκ επιτρέψεις; 

KP. Ονκοϋν δίκαιον γε, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Μή το'ιννν δ γε ού χρή ποίει, ώ Κρίτων, άλλ' έάσας 

χαίρειν τους έπιτηδεύοντας φιλοσοφίαν, εϊτε χρηστοί είσιν 

εϊτε πονηροί, αυτό τό πράγμα βασανίσας καλώς τε και εύ, 

e έάν μέν σοι φαίνηται φαϋλον δν, πάντ άνδρα απότρεπε, μή 

μόνον τονς νεϊς· εάν δέ φαίνηται οϊον οϊμαι αυτό έγώ εϊναι, 

θαρρών δίωκε και ασκεί, τό λεγόμενον δή τοϋτο, αυτός τε 

και τά παιδία. 

152. Πάνυ αλλόκοτους χαρακτηρίζει στην Πολ,ιτεία 487d 2 τους 
πιό πολλούς φιλοσόφους καί ό Αδείμαντος. 

153. Ό R. Robinson, Plato's Earlier Dialectic, σελ. 87, πα
ρατηρεί οτι τά τελευταία λόγια τοϋ Σωκράτη συνεπάγονται πώς «αυτό 
πού έκαναν τά δύο αδέλφια [δ Εύθύδημος καί ό Διονυσόδωρος] ή τ α ν 
ένα είδος φιλοσοφίας». Ό Robinson υπενθυμίζει τόν ορισμό της ερι
στικής άπό τον Πλάτωνα στον Σοφιστή. Τό δέ γε Έντεχνον, καί περί 
δικαίων αυτών και άδικων καί περί τών άλλων δλως αμφισβητούν, 
άρ' ονκ έριστικόν αϋ λέγειν ειθίσμεθα; (225c 7-9), καί επισημαίνει δτι 
ακριβώς ή αναφορά στά δίκαια καί στα άδικα δείχνει τή στενή συνά
φεια μέ τή διαλεκτική. 

154. Ό επίλογος, γράφει ό Β. Ν. Τατάκης, Πλάτωνος Εΰθύδη-
μος, σελ. 28, μας απομακρύνε·, ήρεμα άπό τή διήγηση. «"Οταν άπο-
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τ ρ ο μ ά ζ ω : Ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ς τους έναν έναν προσεκτικά μου φαί

νονται, γ ι ά νά σοΰ π ώ τήν αλήθεια, εντελώς ακατάλληλοι 1 6 2 307 

γ ι ' αύτη τή δουλειά. Δεν βλέπω, λοιπόν, γ ιατί νά παρακι

νήσω το παιδί στή φιλοσοφία. 

Σ Ω . Μά, αγαπητέ Κρίτωνα, δέν ξέρεις οτι σέ κάθε 

επάγγελμα οί ασήμαντοι είναι πολλοί και ανάξιοι , 1 5 3 ένώ, 

απεναντίας, οί σπουδαίοι λίγοι καί πολύτιμοι; Τ ή γυμνα

στική ή το εμπόριο ή τ ή ρητορική ή τή στρατιωτική τέχνη 

δεν τ ά θεωρείς καλά π ρ ά γ μ α τ α ; 

K P . 'Ασφαλώς, οΰτε συζήτηση. 

Σ Ω . Τί γίνεται δ μ ω ς ; Σ έ καθένα άπό αυτά δέν βλέπεις 

6π οί πιο πολλοί άπ* δσους ασχολούνται μέ αυτά είναι γ ε 

λοίοι σέ σύγκριση μέ τό £ργο πού έχουν νά επιτελέσουν; b 

K P . Ναί, μά τον Δία, είναι πολύ σωστό αυτό πού λές. 

Σ Ω . Είναι όμως λόγος αυτός γ ι ά νά αποφύγεις δλ* αυτά 

τά επαγγέλματα καί νά τά απαγορέψεις στο γιό σου; 

K P . Δέν θά ήταν σωστό, Σ ω κ ρ ά τ η . 

Σ Ω . Μήν κάνεις, λοιπόν, Κρίτωνα, κάτι πού δέν εϊναι 

σωστό. 'Αφήνοντας κατά μέρος εκείνους πού άσκοϋν τή φι

λοσοφία ώς επάγγελμα — ά σ χ ε τ α άν εϊναι καλοί ή κακοί— 

προσπάθησε νά εξετάσεις σωστά καί καλά τ ή φιλοσοφία αύτη 

καθαυτή" κι αν σχηματίσεις τήν εντύπωση δτι πρόκειται c 

γ ιά κάτι ασήμαντο, νά αποτρέψεις άπο αυτή δχι μόνο τ ά 

παιδιά σου άλλα καί κάθε άλλον άνθρωπο* άν δμως βρίσκεις 

δτι εϊναι δπως τή νομίζω κι έγώ, μή διστάσεις νά τήν ακο

λουθήσεις καί νά καταπιαστείς, καθώς λένε, «κι έσύ και 

τά παιδιά σου» μέ α ύ τ η . 1 6 4 

χωριζόμαστε άπό τόν διάλογο, ένα συμπέρασμα θετικό αντηχεί στ' αυ
τιά μας, δτι ή φιλοσοφία εΐναι αγαθό, τό μόνο πού πρέπει νά έπιδιώ-
κωμε. Κυριαρχεί έτσι στό τέλος το θετικό μέρος, δ προτρεπτικός λό
γος, πού αυτός αποτελεί τήν ουσία τοϋ διαλόγου, ενισχυμένο άπό τό 
αρνητικό, τήν ανατροπή τοϋ σοφιστικού ψεύδους».— Ή R. Κ. Spra
gue, Plato's Use of Fallacy, σελ. 33, συνοψίζει τά συμπεράσματα 
τοϋ διαλόγου στά παρακάτω δύο σημεία: (α) στην προβολή τής φίλο-
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σοφίας ώς διαλεκτικής (άφοΰ μ' αυτήν θά παρακινηθεί τό άτομο νά 
επιλέξει τήν όδό της γνώσης καί της αρετής) καί (β) στην απόρριψη 
της φιλοσοφίας ώς εριστικής. Ή Sprague πιστεύει οτι «δ βασικός λό
γος γιά τόν όποιο ό Πλάτων απορρίπτει τήν εριστική είναι ή αδιαφο
ρία της εριστικής απέναντι στον ορθό λόγο καί, συνακόλουθα, ή αδυνα
μία της νά πληροφορήσει μέ εγκυρότητα γιά τά πράγματα. Ό Εύθύ
δημος καί δ Διονυσόδωρος», συνεχίζει, «χρησιμοποίησαν τ'ις λέξεις 
σάν πιόνια κάποιου παιγνιδιού' επομένως τά γλωσσικά τεχνάσματα 
τους δέν μπορούν νά μάς πουν τίποτα γιά τήν αληθινή κατάσταση τών 
πραγμάτων καί —όπως πιό πολύ δείχνει παρά θεμελιώνει ό Πλάτων— 
είναι δυνατό νά οδηγήσουν σέ μιά αλλοίωση τής ψυχής τοΰ άτομου. Ή 
απόρριψη της σοφιστικής», σημειώνει στή συνέχεια, «εϊναι γιά τόν 
Πλάτωνα κρίσιμο θέμα γιά δύο λόγους: πρώτον, διότι οί σοφιστές 
ισχυρίζονταν δτι μέ τή σοφιστική δίδασκαν τήν αρετή, καί δεύτερον, 
διότι τά περισσότερα επιχειρήματα τους βασίζονταν σέ μιά μεταφυ
σική {τή μεταφυσική τοϋ Παρμενίδη) ασυμβίβαστη μέ τή δική του. 
Αποκαλύπτοντας, λοιπόν, τή σοφιστική φύση τών επιχειρημάτων τους», 
καταλήγει ή R. Κ. Sprague, «δ Πλάτων δέν υπερασπίζεται μόνο τή 
δική του μέθοδο διδασκαλίας, άλλα προετοιμάζει καί τά έδαφος γι' αυτό 
πού σέ τελική ανάλυση αποτελεί τόν απαραίτητο δρο τής δικής του 
μεθόδου: τή θεωρία τών ίδεών». 


