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ΒΙΒΛΙΟ Γ' 

ΠΛΑΤΩΝ 

Ό Πλάτων ήταν 'Αθηναίος, γιος τοϋ Άρίστωνα καΐ της Πε- ι 
ρικτιόνης, ή καταγωγή της οποίας ανερχόταν μέχρι τον Σό
λωνα. Διότι αδελφός τοΰ Σόλωνα ήταν ό Δρωπίδης, ό όποιος 
έγέννησε τον Κριτία και αυτός τον Κάλλαισχρο, γιος τοϋ 
όποιου ήταν ό Κριτίας, ένας έκ των τριάκοντα καί ό Γλαυ
κών, από τον όποΧο γεννήθηκαν ό Χαρμίδης καί ή Περικτιό-
νη, από αυτήν δε καί τον Άρίστωνα ό Πλάτων, έκτος απόγο
νος από τον Σόλωνα. Ό δέ Σόλων ανέβαζε τήν καταγωγή του 
στον Νηλέα καί τον Ποσειδώνα. Λένε μάλιστα ότι ή κατα
γωγή τοϋ πατέρα του αναγόταν στον Κόρδο, τον γιο τοΰ Μέ-
λανθου οί όποιοι, κατά τήν Ιστόρηση τοϋ Θρασύλλου, κατά
γονταν άπό τον Ποσειδώνα. 

Ό δέ Σπεύσιππος στο έργο του πού επιγράφεται Συμπό- 2 
σίον τοϋ Πλάτωνος καί ό Κλέαρχος στο Έγκώμιον τοϋ Πλά
τωνος καί ό Άναξιλάΐδης στο δεύτερο βιβλίο Περί φιλοσό
φων, αναφέρουν ότι, όπως διαδιδόταν στην 'Αθήνα, ό 'Αρί
στων επειδή ή Περικτιόνη ήταν ωραία, προσπάθησε να τήν 
βιάσει χωρίς δμως να το επιτύχει- καί δταν έπαυσε νά άσκεΐ 
βία, ότι είδε τήν Οψη τοϋ 'Απόλλωνα· ή επέμβαση τοϋ οποίου 
τήν διαφύλαξε παρθένα μέχρι τόν τοκετό. 

Γεννήθηκε δέ ό Πλάτων, καθώς αναφέρει ό 'Απολλόδωρος 
στα Χρονικά του, κατά τήν όγδοηκοστή όγδοη 'Ολυμπιάδα, 



2 ΠΛΑΤΩΝ 

τήν εβδόμη τοϋ μηνός Θαργηλιώνος, ήμερα κατά τήν οποία 
λέγουν ο'ι Δήλιοι, ότι γεννήθηκε ό 'Απόλλων. 'Απέθανε δέ 
-δπως αναφέρει ό "Ερμιππος, ενώ δειπνοΰσε σ' έναν γάμο-
τό πρώτο έτος της εκατοστής όγδοης 'Ολυμπιάδας, άφοΰ Εζη
σε ογδόντα Èva έτη. Ό Νεάνθης όμως αναφέρει οτι πέθανε 3 
ογδόντα τεσσάρων ετών. Είναι λοιπόν κατά έξι έτη νεότερος 
τοϋ 'Ισοκράτη· διότι εκείνος μέν γεννήθηκε έπί άρχοντος Λυ
σιμάχου, ένώ ό Πλάτων έπί Άμεινίου, έπί (ένν. τής αρχο
ντιάς) τοϋ οποίου άπέθανεν ό Περικλής. Ήταν δέ ώς δημό
της Κολλυτεύς στον δήμο, καθώς αναφέρει ό Άντιλέων στο 
δεύτερο βιβλίο Περί χρόνων. Καί γεννήθηκε, σύμφωνα μέ με
ρικούς, στην Αίγινα - στην οίκία τοϋ Φειδιάδη, γιου τοϋ Θα
λήτα, όπως αναφέρει ό Φαβωρίνος στην Παντοδαπή 'Ιστορία 
του, επειδή ό πατέρας του είχε σταλεί μέ άλλους έκεΐ ώς κλη-
ροΰχος καί επανήλθε στην 'Αθήνα, όταν εκδιώχθηκαν άπό 
έκεΐ άπό τους Λακεδαιμονίους πού συνέδραμαν τους 
Αιγινήτες. Έπί πλέον έγινε καί χορηγός στην 'Αθήνα χάρις 
στην φιλοδωρία τοϋ Δίωνα, όπως αναφέρει ό 'Αθηνόδωρος 
στο όγδοο βιβλίο του τών Περιπάτων. Είχε καί δύο αδελφούς 4 
τον 'Αδείμαντο καί τόν Γλαύκωνα καί αδελφή τήν Πωτώνη, 
άπό τήν οποία γεννήθηκε ό Σπεύσιππος. 

Γράμματα διδάχθηκε άπό τόν Διονύσιο, τόν οποίο μνημο
νεύει στους Άντεραστές. Καί γυμνάσθηκε άπό τόν παλαιστή 
Άρίστωνα τόν Άργεΐο· άπό αυτόν καί μετονομάσθηκε Πλά
των γιά τήν σωματική του ευεξία, ένώ προηγουμένως έκα-
λεΐτο Αριστοκλής άπό το όνομα τοϋ παπποΰ του, σύμφωνα 
μέ όσα αναφέρει ό Αλέξανδρος στις Διαδοχές του. Μερικοί 
όμως λέγουν οτι ονομάσθηκε έτσι λόγψ της πλατύτητας τής 
ερμηνείας- ή διότι είχε πλατύ μέτωπο, όπως αναφέρει ό Νε
άνθης. 'Υπάρχουν ακόμη μερικοί πού λέγουν δτι αγωνίσθηκε 
στην πάλη κατά τα "Ισθμια, σύμφωνα μέ τόν Δικαίαρχο στο b 

πρώτο βιβλίο Περί βίων, δτι ασχολήθηκε μέ τή ζωγραφική 
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καί οτι έγραψε ποιήματα, πρώτα διθυράμβους, έπειτα λυρικά 
καί τραγωδίες. Καί αναφέρουν δτι είχε 'ισχνή φωνή, δπως λέ
γει καί ό Τιμόθεος ό Αθηναίος στο Περί βίων. Λέγεται καί 
δτι ό Σωκράτης όνειρεύθηκε δτι κρατούσε νεοσσό κύκνου 
στα γόνατα του, ό όποιος αμέσως, άφοΰ φύτρωσαν πτερά, 
πέταξε ψηλά ψάλλοντας ήδέως· τήν επομένη ήμερα ό Πλάτων 
ήλθε συστημένος προς αυτόν κι εκείνος είπε δτι αυτός είναι 
τό πτηνό. 

Άρχισε να φιλοσοφεί κατ' αρχάς στην Άκαδήμεια, έπειτα 
εντός τοϋ κήπου παρά τόν Κολωνό, ώς αναφέρει ό Αλέξαν
δρος στις Διαδοχές, κατά τόν 'Ηράκλειτο, έπειτα ένώ επρό
κειτο να αγωνισθεί μέ τραγωδία ενώπιον τοΰ Διονυσιακού 
θεάτρου, άφοΰ άκουσε τόν Σωκράτη έκαψε ολοσχερώς τα 
ποιήματα του λέγοντας. 

"Ηφαιστε έλα έδώ· ό Πλάτων σέ έχει ανάγκη από τή στιγμή αυτή, 

ένώ ήταν είκοσι ετών, λένε, έγινε μαθητής τοΰ Σωκράτη· καί 6 
δταν εκείνος απέθανε παρακολουθοϋσε τόν Κρατύλο, μα
θητή τοϋ 'Ηράκλειτου καί τόν 'Ερμογένη πού δίδασκε τήν 
φιλοσοφία τοϋ Παρμενίδη. "Επειτα, άφοΰ έγινε είκοσι οκτώ 
ετών, καθώς λέγει ό Έρμόδωρος, μετέβη στά Μέγαρα παρά 
τόν Ευκλείδη, μαζί μέ άλλους μαθητές τοΰ Σωκράτη. Μετά 
μετέβη στην Κυρήνη παρά τόν Θεόδωρο τόν μαθηματικό· καί 
άπό εκεί στην 'Ιταλία προς τους Πυθαγορικούς Φιλόλαο καί 
Εύρυτο. Άπό έκεΐ στην Αίγυπτο προς τους προφήτες· δπου 
λέγουν δτι τόν ακολούθησε καί ό Ευριπίδης καί δτι εκεί 
ασθένησε καί θεραπεύθηκε άπό τους ίερεΧς δια τής θεραπείας 
τής θάλασσας· γι' αυτό καί είπε: 

ή θάλασσα άποπλένει δλα τα κακά των ανθρώπων 

αλλά πρόσθεσε δτι, κατά τόν "Ομηρο, άπό δλους τους άνθρώ-
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πους Ιατροί είναι ol Αίγύπτιοι. Είχε μάλιστα αποφασίσει ό 7 
Πλάτων να συναντήσει καί τους Μάγους· άλλα λόγφ τών πο
λέμων στην Ασία δέν το πραγματοποίησε. Άφοΰ επανήλθε 
στην Αθήνα σύχναζε στην Άκαδήμεια. Αυτή είναι γυμναστή
ριο στά προάστια μέ άλσος καί ονομάσθηκε Ετσι άπό τόν 
ήρωα Έκάδημο, καθώς αναφέρει καί ό Εϋπολις στους Άστρα-
τεύτονς-

στους παχύσκιους περιπάτους τοΰ θεοΰ Έκάδημου 

άλλα καί ό Τίμων απαντώντας στον Πλάτωνα λέει· 
άπό όλους ξεχώριζε ό πλατίστακος, άλλα ομιλητής μέ γλυ

κιά φωνή, ίδιος μέ τα τζιτζίκια, πού κάθονται στά δένδρα 
τοΰ Έκάδημου μέ φωνή γλυκιά σάν κρίνο. 

γιατί παλαιότερα μέ τό ε έκαλεΐτο Έκαδημία. Άλλα ό φιλό
σοφος ήταν φίλος καί μέ τόν 'Ισοκράτη. Καί ό Πραξιφάνης 8 

έγραψε δτι, κάποτε πού ό 'Ισοκράτης φιλοξενήθηκε άπό τόν 
Πλάτωνα στην έξοχη, είχαν κάνει μία συζήτηση γιά τους ποι
ητές. Καθώς αναφέρει ό Άριστόξενος έλαβε μέρος σέ τρεΧς 
έκστρατεΧες, μία φορά στην Τανάγρα, δεύτερη στην Κόρινθο, 
τρίτη εναντίον τοΰ Δηλίου- εκεί καί άρίστευσε. Άνέμειξε τις 
θεωρίες τοΰ 'Ηράκλειτου, τοΰ Πυθαγόρα καί τών Σωκρα
τικών διατύπωσε τήν φιλοσοφία του, στά περί αίσθητών 
σύμφωνα μέ τόν 'Ηράκλειτο, στά περί νοητών κατά τόν Πυ
θαγόρα καί στά πολιτικά κατά τόν Σωκράτη. 

'Υποστηρίζουν μερικοί, ανάμεσα τους καί ό Σάτυρος, δτι 
μέ επιστολή του ζήτησε άπό τόν Δίωνα, ν' αγοράσει τρία βι- 9 

βλία τοΰ Πυθαγόρα άπό τόν Φιλόλαο, αντί εκατό μνών. Διό
τι λέγεται δτι ήταν εύπορος, έχοντας λάβει άπό τόν Διονύσιο 
περισσότερα άπό ογδόντα τάλαντα, καθώς αναφέρει καί ό 
Όνήτωρ στό βιβλίο του μέ τίτλο ΕΙ χρηματιεϊται ό σοφός. 
Έχει επωφεληθεί καί άπό τόν κωμικό ποιητή 'Επίχαρμο 
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άφοΰ μετέγραψε τά περισσότερα έργα του, σύμφωνα μέ δσα 
αναφέρει ό Άλκιμος στά Προς 'Αμύντα έργα του, τά όποΧα 
είναι τέσσερα. Στό πρώτο άπό αυτά, αναφέρει τά έξης: 

«Φαίνεται δτι καί ό Πλάτων χρησιμοποιεί στον λόγο του 
πολλά άπό τόν Επίχαρμο. Άς το εξετάσουμε- ό Πλάτων λέ
γει δτι αισθητό μέν είναι εκείνο το όποιο δέν είναι σταθερό 
μήτε ώς προς τήν ποιότητα μήτε ώς προς τήν ποσότητα, άλλα 
ρέει καί μεταβάλλεται διαρκώς, ώστε, έάν κάποιος αφαιρέσει ίο 
όρισμένον αριθμό, αυτά δέν είναι πλέον ίσα ούτε ώς προς 
τήν ποσότητα ούτε ώς προς τήν ποιότητα. Αυτά δέ είναι 
εκείνα τών οποίων υπάρχει γένεση, άλλα ουδέποτε Εχει υπάρ
ξει ουσία. Αντίθετα, τό νοητό είναι εκείνο άπό το όποιο τί
ποτε δέν αφαιρείται ούτε καί προστίθεται. Αυτή είναι ή 
αιώνια φύση , ή οποία συμβαίνει να είναι πάντοτε δμοια καί 
ή αυτή. Άλλα καί ό Επίχαρμος είπε ευκρινώς περί τών αί-
σθητών καί νοητών: 

- αλλά οί θεοί, βέβαια, υπήρξαν πάντοτε καί δέν Επαυσαν 
ποτέ έως τώρα, καί αυτά υπάρχουν πάντοτε δμοια καί 
δια τών αυτών. 

- άλλα λέγεται δτι τό χάος προϋπήρξε τών θεών. 
- άλλα πώς; είναι αδύνατον άπό τό μή υπάρχον να προέλ

θει τό πρώτον. 
- δέν ήλθε, λοιπόν, πρώτον ουδέν; - ούτε, μά τόν Δία, 
δεύτερο περί εκείνων γιά τά οποία έμεις μιλάμε έτσι, άλλα 

πάντοτε υπήρχαν. U 
Έάν κάποιος προσθέσει σέ περιττό αριθμό ένα χαλίκι, 
έάν προτιμάς, καί σέ άρτιο ακόμη, ή νά αφαιρέσει ένα 
άπό τά υπάρχοντα, σοϋ φαίνεται δτι είναι πράγματι τό 
ίδιο σύνολο; - όχι βέβαια, δέν μοΰ φαίνεται. 

- Καί έάν θελήσει κανείς νά προσθέσει σέ μέτρο ένας πήχυ 
κάποιο μήκος ή νά αποκόψει άπό τό υπάρχον, υπάρχει 
πλέον εκείνο τό μέτρο; - δχι βέβαια. 
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- τώρα εξέταζε έτσι καί τους ανθρώπους- άλλος μεν μεγα
λώνει, άλλος δέ φθίνει, ένώ όλοι διατελούν σέ μεταβολή 
καθ' όλον τόν χρόνο. Εκείνο δέ, τό όποιο μεταβάλλεται 
κατά φύσιν καί ουδέποτε παραμένει στην ίδια κατάστα
ση, διαφορετικό θά ήταν καί αυτό πάντοτε, άπό εκείνο τό 
όποΧο αποχωρίσθηκε. Καί έσύ, λοιπόν, κι έγώ χθες είμα
στε άλλοι καί τώρα άλλοι, καί πάλι άλλοι θά είμαστε καί 
ουδέποτε οι ίδιοι, σύμφωνα μέ αυτό τό λογικό επιχείρη
μα». 

Ό Άλκιμος προσθέτει ακόμη καί τοΰτο: «Οί σοφοί λέγουν 
δτι ή ψυχή άλλα μέν αισθάνεται διά τοΰ σώματος, δπως δταν 
ακούει, δταν βλέπει, άλλα δμως αυτή κατανοεΧ καθ' έαυτήν, 
χωρίς τή βοήθεια τοΰ σώματος· γι' αυτό έκ τών όντων άλλα 
μέν είναι αίσθητά, άλλα δέ νοητά. Γι' αυτόν τόν λόγο καί ό 
Πλάτων έλεγε δτι αυτοί πού έπιθυμοΰν νά κατανοήσουν τις 
αρχές πάντων τών όντων, πρώτα νά διακρίνουν αυτές καθ' 
εαυτές τίς Ιδέες, όπως τήν ομοιότητα καί τήν μονάδα, τό 
πλήθος καί τό μέγεθος, τήν στασιμότητα καί τήν κίνηση· δεύ
τερον, νά υποθέσουν τό ώραΐο αυτό καθεαυτό, καί τό αγαθό 
καί τό δίκαιο καί τά παρόμοια· τρίτον, νά κατανοήσουν 
ποιες Ιδέες συνάπτονται προς άλληλες, δπως ή επιστήμη, ή 
τό μέγεθος ή ή δεσποτεία (καί νά λάβουν υπ' όψιν δτι δσα 
υπάρχουν σ' εμάς, λαμβάνουν τό όνομα τους έκ τής συμμε
τοχής τους σ' έκεΧνα· λέγω, για παράδειγμα, δτι είναι δίκαια 
δσα μετέχουν τής δικαιοσύνης καί ώραΧα δσα μετέχουν τής 
ώραιότητος). Κάθε μία άπό αυτές τίς ιδέες είναι αίώνια καί 
είναι νόημα καί επιπλέον δέν δέχεται αλλαγές. Γι' αυτό λέγει 
(ένν. ό Πλάτων) δτι οί ιδέες υφίστανται στή φύση δπως 
ακριβώς τά παραδείγματα, καί τά άλλα δτι ομοιάζουν μέ 
αυτές, άφοΰ είναι ομοιώματα εκείνων. Ό Επίχαρμος, λοι
πόν, περί τοΰ άγαθοΰ καί περί τών ιδεών λέγει τά εξής: 

- Τό παίξιμο τοϋ αύλοϋ είναι κάποιο πράγμα; - βεβαιότατα. 
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- Άλλα μήπως τό παίξιμο τοϋ αύλοϋ είναι άνθρωπος; - 14 
Καθόλου. 

- Εμπρός άς δώ, τι είναι ό αυλητής; άνθρωπος ή όχι; - Βε
βαιότατα. - Δέν σοΰ φαίνεται, λοιπόν, δτι τό ίδιο συμ
βαίνει καί περί τοϋ άγαθοϋ; "Οτι δηλαδή τό αγαθό είναι 
ένα πράγμα αυτό καθ' εαυτό, καί δποιος, άφοΰ τό μάθει, 
τό γνωρίζει καί γίνεται πλέον αγαθός. "Οπως ακριβώς 
γίνεται αυλητής, όποιος έμαθε τήν τέχνη τοΰ αύλοΰ ή χο
ρευτής όποιος έμαθε τήν τέχνη τοΰ χοροΰ ή υφαντής 
δποιος έμαθε τήν υφαντική ή για κάθε τέχνη πού επιθυ
μείς, δέν θά είναι ό ίδιος ή τέχνη, άλλα ό τεχνίτης. 

Ό Πλάτων στην περί τών ιδεών θεωρία του λέγει, έάν 
υπάρχει μνήμη, οί Ιδέες υπάρχουν στά όντα, επειδή ή 
μνήμη είναι ανάμνηση κάποιου πράγματος σταθεροΰ καί 1 5 

διαρκούς- ουδέν άλλο είναι διαρκές παρά μόνον οί ιδέ
ες. «Διότι μέ ποιόν άλλο τρόπο θά διασώζονταν τά 
ζώντα όντα έάν δέν άπτονταν μέ τήν ιδέα καί δέν είχαν 
έκ φύσεως προς τοϋτο τόν νοΰ; Τώρα ενθυμούνται τήν 
ομοιότητα καί ποια είναι ή τροφή τους, πού δείχνει δτι 
σέ δλα τά ζώα είναι έμφυτο νά διακρίνουν τήν ομοιότη
τα- γι' αυτό καί αναγνωρίζουν τό Ιδιο γένος». Δέν είπε 
λοιπόν, τοϋτο ό Επίχαρμος; 

Εύμαιε ή σοφία δέν δόθηκε σ' ένα γένος, 
άλλα δσα βέβαια ζουν, δλα έχουν γνώση. 
Γιατί καί τό θηλυκό άπό τό γένος τών πτηνών, 
άν επιθυμείς νά τό γνωρίσεις, δέν γεννά τέκνα 
ζώντα, άλλα τά επωάζει καί δίδει τήν ζωή. 
Κι αυτή τήν γνώση μόνη της ή φύση τήν γνωρίζει-
διότι αυτή ή ίδια τό έχει διδάξει. 

Και πάλι. 
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Δέν είναι, λοιπόν, αξιοθαύμαστο αυτό πού Ετσι λέμε 
καί δτι είμαστε ευχαριστημένοι μέ τους εαυτούς μας 
καί ότι νομίζουμε δτι έχουμε καλή καταγωγή· διότι φαίνε
ται καί ό σκύλος, 
δτι είναι ωραιότατος σέ άλλον σκύλο καί τό βόδι σέ βόδι, 
ό όνος ωραιότατος σέ άλλον όνο, καί ό χοΧρος στον χοΧρο. 

Αυτά καί άλλα τέτοια προσθέτει ό Άλκιμος στά τέσσερα 
βιβλία του ώς σημειώσεις, γιά τήν ωφέλεια τήν όποια προ-
σπορίσθηκε ό Πλάτων άπό τόν Επίχαρμο. "Οτι καί αυτός ό 1 7 

Επίχαρμος δέν άγνοοΰσε τήν σοφία του, είναι δυνατό νά τό 
μάθει κανείς καί άπό αυτά, όπου προμαντεύει δτι θά έχει κά
ποιον μιμητή. 

Καθώς σ' έμενα φαίνεται - γιατί δ,τι νομίζω τό γνωρίζω 
δτι θά θυμηθούν κάποτε τούτους τους λόγους μου. 
Άφοΰ πάρει κάποιος τοίκς στίχους μου καί αφαιρέσει τό 
μέτρο πού έχουν 
καί τους προσδώσει πορφύρα καί τους στολίσει μέ όμορ
φους λόγους 
καί όντας ακαταμάχητος θά αποδείξει τους άλλους εύκα-
τάβλητους. 

Φαίνεται δέ δτι ό Πλάτων πρώτος εισήγαγε στην Αθήνα τά 
βιβλία τοΰ Σώφρονος τοΰ μιμογράφου, τά όποΧα έως τότε 
ήταν παραμελημένα καί δτι διαμόρφωσε ήθη σύμφωνα μ' is 
εκείνον αυτά μάλιστα βρέθηκαν καί κάτω άπό τό προσκέφα
λο του. Τρία ταξίδια έκανε στην Σικελία· τό πρώτο γιά νά δει 
τή νήσο καί τους κρατήρες, τότε πού ό Διονύσιος τοϋ Έρμο-
κράτη, όντας τύραννος, τόν ανάγκασε νά τόν συναντήσει. Κι 
έκεΧνος ένώ συζητοΰσε περί τυραννίας καί 'ισχυριζόταν δτι 
μόνον τό συμφέρον τοΰ Ισχυρότερου δέν είναι ανώτερο, έάν 
αυτός δέν υπερείχε καί ώς προς τήν αρετή, τόν προκάλεσε 
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διότι, άφοϋ όργίσθηκε, τοΰ είπε: «Οί λόγοι σου μοιάζουν μέ 
γεροντικούς». Καί εκείνος, «καί οί δικοί σου μέ τυραννι
κούς». Τότε ό τύραννος έθύμωσε καί πρώτον όρμησε νά τόν 
φονεύσει έπειτα όμως, κατόπιν παρακλήσεων άπό τόν Δίω
να καί τόν Αριστομένη, τούτο μέν δέν τό έπραξε, αλλά τόν 
παρέδωσε στον Πόλλιδα τόν Λακεδαιμόνιο, ό όποιος κατά 
τόν χρόνο αυτό είχε έλθει ώς πρέσβης, προκειμένου νά τόν 
πουλήσει ώς δούλο. Καί εκείνος άφοϋ τόν έφερε στην Αίγινα 
τόν εξέθεσε προς πώληση- τότε καί ό Χάρμανδρος, ό γιος τοϋ 
Χαρμανδρίδη, τόν κατηγόρησε σέ δίκη γιά θάνατο, σύμφωνα 
μέ τόν ισχύοντα νόμο σ' αυτούς, ό πρώτος ΆθηναΧος πού θά 
άποβιβασθεΧ στή νήσο νά θανατώνεται χωρίς δίκη. Εισηγητής 
τοϋ νόμου ήταν ό ίδιος, σύμφωνα μέ δσα αναφέρει ό Φαβω-
ρίνος στην Παντοδαπήν Ίστορίαν του. Άφοϋ όμως κάποιος 
είπε, άν καί αστειευόμενος, δτι αυτός πού αποβιβάσθηκε 
είναι φιλόσοφος, τόν απέλυσαν. 'Ορισμένοι δέ λέγουν δτι 
οδηγήθηκε στην εκκλησία τοϋ δήμου καί δτι παρατηρώντας 
τον δέν είπε τό παραμικρό, καί έτοιμος νά δεχθεΧ ό,τιδήποτε 
συνέβαινε- κι έκεΧνοι αποφάσισαν νά μήν τόν θανατώσουν, 
αλλά νά τόν πωλήσουν όπως έναν αιχμάλωτο. 

Τόν απολυτρώνει καταβάλλοντος είκοσι μνές, ό Άννίκε-
ρις ό ΚυρηναΧος, ό όποΧος παρευρισκόταν κατά τύχη, - κατ' 
άλλους οί τριάκοντα - καί τόν απέστειλε στην Αθήνα προς 
τους φίλους του. 'Εκείνοι αμέσως έξαπέστειλαν τά χρήματα 
αυτός δμως δέν τά δέχθηκε καί είπε δτι δέν είναι μόνον έκεΧνοι 
άξιοι νά φροντίζουν τόν Πλάτωνα. Μερικοί δμως λέγουν δτι 
καί ό Δίων απέστειλε τά χρήματα καί αυτός δέν τά δέχθηκε, 
αλλά δτι αγόρασε γι' αυτόν μικρό κήπο, τόν ευρισκόμενο 
στην Άκαδήμεια. "Οσο γιά τόν Πόλλιδα, υπάρχει διάδοση 
δτι ηττήθηκε άπό τόν Χαβρία καί μετά άπό αυτά έπνίγηκε 
στην Ελίκη, γενόμενος θύμα τής θεϊκής οργής γιά τόν φιλό
σοφο, καθώς λέγει καί ό Φαβωρίνος στό πρώτο βιβλίο τών 
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'Απομνημονευμάτων αλλά καί ό ίδιος ό Διονύσιος δέν μπο
ρούσε νά ησυχάσει- άφοϋ έμαθε (ένν. τά γεγονότα) Εστειλε 
επιστολή στον Πλάτωνα νά μήν εκφράζεται άσχημα γι' 
αυτόν. Ό όποΧος τοΰ απάντησε μέ επιστολή δτι δέν Εχει τόση 
ευχέρεια χρόνου ώστε νά θυμάται τόν Διονύσιο. 

Γιά δεύτερη φορά ήλθε προς τόν Διονύσιο τόν νεότερο γιά 
νά τοϋ ζητήσει γή καί ανθρώπους, οί όποΧοι θά ζοΰσαν σύμ
φωνα μέ τό πολίτευμα του- κι έκεΧνος άν καί τό υποσχέθηκε 
δέν τό έπραξε. Μερικοί μάλιστα λέγουν δτι έκινδύνευσε 
γιατί προσπάθησε νά πείσει τόν Δίωνα καί τόν Θεοδότα νά 
απελευθερώσουν τήν νήσο- τότε ό Αρχύτας ό Πυθαγόρειος, 
άφοΰ έγραψε επιστολή προς τόν Διονύσιο, παρακάλεσε καί 
τόν έστειλε σώο στην Αθήνα. 'Ιδού ή επιστολή αυτή. 

«Ό Αρχύτας προς τόν Διονύσιο, υγίαινε. 
Εμείς όλοι οί φίλοι τοΰ Πλάτωνα έχουμε αποστείλει σ' 

εσένα τόν Λαμίσκο καί τόν Φωτίδα, προκειμένου νά επανα
φέρουν τόν άνθρωπο μας, κατά τή συμφωνία πού έγινε μ' 
εσένα. Όρθά λοιπόν θά έπραττες, άν θυμόσουν τήν επιθυμία 
σου εκείνη, δταν μας παρακαλούσες όλους νά έλθει ό Πλά
των, αξιώνοντας νά τόν προτρέψουμε καί νά έγγυηθοΰμε, 
έκτος τών άλλων, τήν ασφάλεια του κατά τήν παραμονή καί 
τήν αποχώρηση του. Θυμήσου ακόμη πόσα πολλά Επραξες 
γιά νά έλθει καί πόσο τόν άγαποΰσες εκείνο τό διάστημα, 
όπως κανέναν άλλον άπό τους δικούς σου. Ακόμη καί άν 
προξένησε κάποια αναστάτωση, πρέπει νά είσαι ανθρωπι
στής καί νά μάς αποδώσεις τόν άνδρα άβλαβη. Διότι έάν 
πράξεις αυτά, θά ενεργήσεις δίκαια καί θά μας κάνεις χάρη». 

Τήν τρίτη φορά ήλθε γιά νά συμφιλιώσει τόν Δίωνα μέ τόν 
Διονύσιο- χωρίς νά τό επιτύχει, επανήλθε άπρακτος στην πα
τρίδα του. Έδώ δέν αναμείχθηκε μέ τήν πολιτική, άν καί έξ 
όσων έχει γράψει ήταν πολιτικός. ΑΊτία ήταν ή μεταστροφή 
τοϋ δήμου προς άλλα πολιτεύματα. Ή δέ Παμφίλη αναφέρει 
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στο εικοστό πέμπτο βιβλίο τών 'Υπομνημάτων, δτι οί Άρκά-
δες καί οί Θηβαίοι, δταν συνοίκιζαν τήν Μεγαλόπολη τόν 
προσκάλεσαν ώς νομοθέτη τους- αυτός όμως, άφοΰ έμαθε δτι 
δέν ήθελαν τήν ισονομία, δέν μετέβη. Λέγεται δτι συνακο-
λουθοΰσε καί τόν Χαβρία τόν υπόδικο στρατηγό γιά θάνατο, 
ένώ κανείς άπό τους συμπολίτες του δέν θέλησε νά πράξει 
τοϋτο. Καί όταν ανέβαινε μέ τόν Χαβρία στην ακρόπολη, ό 
Κρωβύλος ό συκοφάντης τόν συνάντησε καί τοΰ είπε- «Έσύ 
έρχεσαι νά συνηγορήσεις υπέρ άλλου αγνοώντας δτι περιμέ
νει καί εσένα τό κώνειο τοΰ Σωκράτη», κι έκεΧνος απάντησε-
«Καί δταν έξεστράτευσα υπέρ τής πατρίδας ύπέμενα τους 
κινδύνους, καί τώρα υπέρ κάποιου φίλου θά τους υπομεί
νω». 

Αυτός πρώτος είσήγαγε τήν τέχνη τοΰ διαλόγου, καθώς 
αναφέρει ό Φαβωρίνος στό όγδοο βιβλίο τής Παντοδαπής 
ιστορίας- καί πρώτος εισηγήθηκε τόν αναλυτικό τρόπο τής 
έρευνας στον Λεωδάμαντα τόν Θάσιο· καί πρώτος επίσης 
στην φιλοσοφία ονόμασε αντίποδα καί στοιχείο καί διαλε
κτική καί ποιότητα καί γινόμενο δύο άνισων παραγόντων 
καί τοΰ τετραγώνου τήν επίπεδη επιφάνεια καί πρόνοια τοΰ 
θεού. 

Καί πρώτος άπό τους φιλοσόφους απάντησε στον λόγο 
τοϋ Λυσία, γιου τοϋ Κέφαλου, άφοΰ τόν ανέπτυξε λέξη προς 
λέξη στον Φαιδρό. Πρώτος επίσης μελέτησε τήν αξία τής 
γραμματικής. Καί διατύπωσε πρώτος σχεδόν προς δλους 
τους προγενέστερους του, αγνοείται έν τούτοις γιά ποιόν λό
γο δέν αναφέρθηκε στον Δημόκριτο. Ό Νεάνθης άπό τήν Κύ-
ζικο αναφέρει δτι μία ήμερα κατά τήν όποια είχε μεταβεί 
στην Όλυμπία, δλοι οί "Ελληνες στράφηκαν νά τόν κυτά-
ξουν τότε συνδέθηκε καί μέ τόν Δίωνα, ό όποιος έσκόπευε 
νά έκστρατεύσει κατά τοΰ Διονυσίου. Στό πρώτο δέ βιβλίο 
τών 'Απομνημονευμάτων τοϋ Φαβωρίνου αναφέρεται δτι ό 



12 ΠΛΑΤΩΝ 

Πέρσης Μιθριδάτης αφιέρωσε ανδριάντα τοϋ Πλάτωνα στην 
Άκαδήμεια μέ τήν έξης επιγραφή: «Ό Μιθριθάτης, γιος τοΰ 
Ροδόβατου, Πέρσης, αφιέρωσε στις Μοΰσες εικόνα τοΰ Πλά
τωνα, έργο τοΰ Σιλανίωνα». 

Ό 'Ηρακλείδης αναφέρει δτι, δταν ό Πλάτων ήταν νέος, 
τόσο σεμνός καί κόσμιος ήταν, ώστε ουδέποτε εθεάθη νά 
γελά υπερβολικά· καί δμως άν καί ήταν τέτοιος έσατυρίσθη-
κε καί αυτός άπό τους κωμικούς. Ό Θεόπομπος, γιά παρά
δειγμα, στον Ήδύχαρη εκφράζεται ώς έξης: 

.... Γιατί ένα δέν είναι ούτε Ενα ακόμη, 
τά δέ δύο μόλις είναι Ενα, όπως λέγει ό Πλάτων. 

Άλλα καί ό Άναξανδρίδης στον Θησέα λέγει: 

δταν έτρωγε τίς ελιές ακριβώς όπως καί ό Πλάτων. 

Άλλα καί ό Τίμων παίζοντας μέ τίς λέξεις τόν σατυρίζει 
ώς έξης: 

όπως άνέπλασσε λόγους ό Πλάτων, πού γνώριζε θαύματα 
πλασμένα. 

Ό Άλεξις στην Μεροπίδα: 
Ήλθες έγκαιρα, γιατί στην ανησυχία μου 
άνω κάτω περπατούσα όπως ακριβώς ό Πλάτων 
καί σοφό τίποτε δέν βρήκα, μόνον έκούρασα τά σκέλη. 

καί στον Άγκυλίωνα: 
'Ομιλείς γιά πράγματα πού δέν τά γνωρίζεις· 
καί τρέχεις απαράλλακτα δπως αυτός ό Πλάτων 
καί θά γνωρίσεις μοναχά τό νίτρο καί τό κρεμμύδι. 

Ό Άμφις στον Άμφικράτη: 
Άλλα τι είναι τό αγαθό πού μέλλεις νά πετύχεις 
άπό ενέργειες αυτής, έγώ ξέρω, πώς τοϋτο αξίζει λιγότερο 
ακόμη, κύριε μου, 
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κι άπό τ' αγαθό τοΰ Πλάτωνα. -Πρόσεχε λοιπόν. 

Στον Δεξιδημίδη λέγει: 
ω Πλάτων, 

τίποτε άλλο δέν γνωρίζεις, μα νά σκυθρωπιάζεις μόνον, 
σηκώνοντας τά φρύδια σου επάνω σοβαρά, δπως τό κάνει 

ένας γυμνοσαλίγγαρος. 

Ό Κρατίνος στον Ψευδνποβολιμαίο-
- 'Εσύ ασφαλώς είσαι άνθρωπος καί έχεις καί ψυχή 
- Σύμφωνα μέ τόν Πλάτωνα δέν τό γνωρίζω, άλλα υποθέ

τω δτι Ετσι είναι. 

Ό Άλεξις πάλι στον Όλυμπιόδωρο-
- Άπό τό δικό μου σώμα δ,τι ήταν θνητό Εγινε ξηρό, 

κι εκείνο πού πλάσθηκε αθάνατο ξεπήδησε στον αέρα. 
- Αυτά δέν διδάσκει ό Πλάτων; 

Καί στον Παράσιτο-
Ή κατά μόνας μέ τόν Πλάτωνα νά λέει ανοησίες-
τόν χλευάζει καί ό Άναξίλας στον Βοτρνλίωνα καί στην 
Κίρκη καί στις Πλούσιες. 
Ό δέ Άρίστυππος στό τέταρτο βιβλίο Περί παλαιάς τρυφής 

λέγει δτι ό Πλάτων αγάπησε ένα νέο μέ τό δνομα Αστήρ, ό 
οποίος μελετοΰσε μαζί του τους αστέρες, ακόμη δέ καί τόν 
Δίωνα τόν όποιο αναφέραμε προηγουμένως -μερικοί προ
σθέτουν καί τόν Φαιδρό- δηλώνουν τόν έρωτα του αυτόν 
καί τά ακόλουθα επιγράμματα, τά όποΧα συνέθεσε ό Πλάτων 
χάριν αυτών. 

Τ' αστέρια κυτάζεις Αστέρι μου- είθε νά γινόμουν 
ουρανός νά σ' έβλεπα μέ πολλά μάτια, 

καί άλλο 
Αστέρι μου, Ελαμπες πρωτύτερα, ανάμεσα στους ζώντες 
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Αυγερινός- καί τώρα πεθαμένος λάμπεις στους νεκρούς, 
Αποσπερίτης. 

Στον Δίωνα τό εξής: 
Δάκρυα γιά τήν Εκάβη καί τίς κόρες τοΰ 'Ιλίου 
τους έκλωσαν οί Μοίρες άπό τήν γέννηση τους, 
γιά σένα, ω Δίων, πού έκαμες μεγάλα έργα 
οί θεοί σοΰ στάλαξαν μεγάλες ελπίδες. 
Καί τώρα τιμημένος άπό τους συμπολίτες σου 
κείτεσαι στή μεγάλη κι ευρύχωρη πατρίδα σου 
ώ Δίων έσύ, πού μέ έρωτα τρέλλανες τήν ψυχή μου. 
Τοϋτο τό επίγραμμα λέγουν δτι είναι επιγραφή στον τάφο 

του στις Συρακοΰσες. 
Λέγουν επιπλέον δτι υπήρξε εραστής καί τοΰ Άλέξιδος καί 

τοϋ Φαιδρού, όπως έχει προλεχθεί, καί δτι συνέταξε τους 
έξης στίχους-

τώρα πού είναι μηδέν ό Άλεξις κι έχάθηκε 
αυτός πού, όπως είπα, φάνηκε ωραίος κι άπό παντοϋ περί 
αυτά έχει στραφεί ό κόσμος. 
Ψυχή μου, γιατί κόκκαλο δείχνεις στά σκυλιά; 
Θά λυπηθεΧς αργότερα; Μήπως έτσι δέν χάσαμε 
καί τόν καλό τόν Φαιδρό; 

Τοΰ αποδίδουν ακόμη ώς ερωμένη τήν Άρχεάνασσα, γιά τήν 
οποία συνέθεσε τό εξής: 

Έχω τήν Άρχεάνασσα, εταίρα άπό τήν Κολοφώνα, 
Τήν αγαπώ πολύ θερμά, παρ' όλες τίς ρυτίδες της. 
Ά δυστυχείς εσείς, πού συναντήσατε εκείνη, δταν Εκανε 
τό πρώτο της ταξίδι, πόση φωτιά ένοιώσατε μέσα σας. 

Άλλα καί γιά τόν Αγάθωνα έγραψε: 
Τόν Αγάθωνα αγαπώντας είχα τήν ψυχή στά χείλη-
ωσάν νά ήλθε ή πτωχή νά σμίξει τήν δική του. 
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Καί άλλο: 
Έγώ μέ μήλο σέ βαρώ- κι έσύ άν μ' αγαπάς αληθινά, 
δέξου το καί δώσε μου άπό τήν παρθενιά σου, 
άλλα άν εκείνο σκέπτεσαι πού είθε νά μήν γίνει, 
πάρε πρώτα τοΰτο κι έπειτα σκέψου, πόσο σύντομη 
είναι ή ομορφιά σου. 

Καί άλλο: 
Μήλο είμαι- κάποιος πού σέ αγαπά μοΰ τό έριξε γιά σένα· 
δέξου του λοιπόν Ξανθίππη 
κι έγώ κι έσύ θά μαραθούμε. 

Λέγουν ακόμη δτι καί τό επίγραμμα προς τους Έρετριεΐς, 
πού αιχμαλωτίσθηκαν σαν σέ δίχτυ, είναι δικό του: 

Είμαστε άπό τήν Ερέτρια, τής Εύβοιας, μά τώρα κοντά 
στά Σούσα-

άλλοίμονο, πόσο μακριά άπό τή δική μας γή. 

Καί τό έξης: 

Ή Κύπριδα είπε στις Μοΰσες- «κορίτσια τήν "Αφροδίτη 
τιμάτε, ειδεμή τόν Έρωτα γιά σας θά αρματώσω». 

Καί οί Μοΰσες προς τήν Κύπριδα- «Φύλαξε τά γλυκόλογα 
γιά τόν Άρη- σέ μας δέν πετάει ποτέ ό φτερωτός γιος σου». 

Καί άλλο: 
"Ενας άνθρωπος βρήκε, 
χρυσό κι άφησε τό σχοινί· κι ό άλλος πού δέν βρήκε τόν 
χρυσό πού άφησε, κρεμάσθηκε άπό τό σχοινί πού βρήκε. 

Άλλα ό Μόλων, επειδή πράγματι διέκειτο εχθρικά προς 
αυτόν, λέγει: «Άξιο θαυμασμού δέν είναι τό δτι ό Διονύσιος 
μετέβη στην Κόρινθο, άλλα τό δτι ό Πλάτων μετέβη στή Σι
κελία». Φαίνεται δτι καί ό Ξενοφών δέν διέκειτο φιλικά 
προς αυτόν. Διότι πραγματεύθηκαν ίδια θέματα, ώς νά ήταν 
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ανταγωνιστές, Συμπόσιον, Σωκράτους απολογία, 'Απομνη
μονεύματα ηθικά. Έπειτα ό ένας έγραψε Πολιτεία καί ό 
άλλος Κύρου παιδείαν. Στους Νόμους ό Πλάτων θεωρεί τήν 
Παιδεία πλάσμα τής φαντασίας του· γιατί ό Κύρος δέν 
υπήρξε αυτός - ένώ καί οί δύο μνημονεύουν τόν Σωκράτη, ό 
ένας δέν αναφέρει τόν άλλον πουθενά, καί μόνον μία φορά ό 
Ξενοφών αναφέρει τό όνομα τοΰ Πλάτωνα στό τρίτο βιβλίο 
τών 'Απομνημονευμάτων του. Λέγεται ακόμη δτι ό Αντισθέ
νης ήθελε κάποτε νά αναγνώσει ένα άπό τά Εργα του καί τόν 
παρακάλεσε νά παρευρεθεί κι αυτός ζήτησε νά μάθει τί πρό
κειται νά αναγνώσει, καί τοΰ απάντησε δτι δέν πρέπει νά 
αντιλέγει κάποιος. Κι εκείνος τοΰ είπε: «Πώς μπορείς έσύ νά 3 5 

γράφεις περί αύτοϋ;» Κι επειδή αυτός (ένν. ό Πλάτων) τοϋ 
Εδειξε δτι μεταβάλλει γνώμη, Εγραψε κατά τοϋ Πλάτωνα διά
λογο μέ τίτλο Σάθων έκτοτε διέκειντο εχθρικά προς αλλή
λους. Λέγουν επίσης δτι ό Σωκράτης, δταν άκουσε τόν Πλά
τωνα νά αναγιγνώσκει τόν Αύσιν, είπε- «'Ηρακλή, πόσα πολ
λά ψεύδη βάζει στό στόμα μου αυτός ό νέος». Διότι, πράγμα
τι, είχε γράψει πολλά πού δέν τά είχε πει ό Σωκράτης. 

Άλλα ό Πλάτων διέκειτο εχθρικά καί προς τόν Αρίστιπ
πο. Στό Περί ψυχής βιβλίο του τόν κατηγορεΧ λέγοντας δτι 
δέν παρευρέθηκε στις τελευταΧες στιγμές τοΰ Σωκράτη, άν 
καί βρισκόταν στην Αίγινα καί μάλιστα πλησιέστατα. Άλλα 
καί μέ κάποιον Αισχίνη λέγουν δτι είχε έχθρα έξ αντιζηλίας, 3 6 

επειδή καί εκείνος είχε μεγάλη θέση πλησίον τοΰ Διονυσίου. 
Γι' αυτό, δταν αυτός ήλθε έκεΐ λόγω τής ένδειας του, ό μέν 
Πλάτων τόν παρέβλεψε, ένώ ό Αρίστιππος τόν υποστήριξε. 
Οί δέ λόγοι, τους όποιους απέδωσε στό στόμα τοΰ Κρίτωνα 
ό Πλάτων, μέ τους όποιους συμβουλεύει τόν Σωκράτη στό 
δεσμωτήριο νά δραπετεύσει δέν είναι τοϋ Κρίτωνα, κατά τόν 
'Ιδομενέα, άλλα τοϋ Αισχίνη. Αποδόθηκαν όμως σ' εκείνον 
άπό τόν Πλάτωνα, λόγω τής έχθρας του προς τόν Αισχίνη. 
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Πουθενά στά συγγράμματα του ό Πλάτων δέν κάνει μνεία 
τοΰ Αισχίνη, παρά μόνον στό Περί ψυχής καί στην 'Απολο
γία. Ό Αριστοτέλης παρατηρεί δτι τό ύφος τών διαλόγων 
του είναι μεταξύ ποίησης καί πεζοϋ λόγου. "Οπως δέ λέγει 
κάπου ό Φαβωρίνος, ό Αριστοτέλης μόνον παρέμεινε νά 
ακούσει τήν ανάγνωση τοϋ Περί ψυχής από τόν Πλάτωνα, 
ένώ όλοι οί άλλοι αποχώρησαν προ τοΰ τέλους. Μερικοί λέ
γουν δτι ό Φίλιππος ό Όπούντιος μετέγραψε τους Νόμους 
του, πού ήταν γραμμένοι σέ πίνακα άπό κερί. 'Ισχυρίζονται 
ακόμη δτι καί ή Έπινομίς είναι δικό του έργο. Ό Εύφορίων 
καί ό Παναίτιος έχουν πεί δτι βρήκαν τήν αρχή τής Πολιτεί
ας σέ ακαταστασία καί διορθωμένη. Ή δέ Πολιτεία, δπως 
ισχυρίζεται ό Άριστόξενος, βρίσκεται σχεδόν ολόκληρη 
γραμμένη στά Άντιλογικά τοΰ Πρωταγόρα. Ό πρώτος διά
λογος πού συνέγραψε αυτός είναι ό Φαιδρός, διότι καί ή 
υπόθεση του περιέχει κάτι τό νεανικό. Ό Δικαίαρχος κατη
γορεί καί όλον τόν τρόπο τής συγγραφής του ώς φορτικό. 

Λέγεται δτι ό Πλάτων είδε κάποιον νά παίζει κύβους καί 
τόν έπέπληξε. Καί επειδή εκείνος τοΰ είπε δτι τόν κατακρί
νει πολύ γιά τόσο μικρά πράγματα, αυτός απάντησε: «Άλλα 
ή συνήθεια δέν είναι μικρό πράγμα». "Οταν δέ κάποτε ρωτή
θηκε έάν θά άφηνε απομνημονεύματα δπως οί παλαιοί, απο
κρίθηκε: «Πρέπει πρώτα ν' αφήσω ένα όνομα, πολλά θά επα
κολουθήσουν κατόπιν». Μία ήμερα, όταν ό Ξενοκράτης 
εισήλθε στην σχολή του, ό Πλάτων τοΰ είπε νά μαστιγώσει 
τόν δοΰλο του- γιατί αυτός δέν μποροΰσε νά τό πράξει 
επειδή ήταν οργισμένος. Άλλα καί σέ κάποιον άλλο δούλο 
είπε άλλοτε: «Θά είχες μαστιγωθεί έάν δέν ήμουν οργισμέ
νος». Ένώ κάποτε είχε ανέβει σέ Ιππο, κατέβηκε απότομα 
ισχυριζόμενος δτι φοβάται μήπως κατηγορηθεί γιά υπεροψία 
ώς αναβάτης. Συμβούλευε αυτούς πού μεθούσαν νά κυτάζο-
νται στον καθρέπτη, διότι έτσι θά απαλλάσσονταν άπό αυτή 
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τήν αίσχημοσύνη. Καί έλεγε δτι δέν πρέπει νά πίνει κανείς 
μέχρι μέθης, έκτος κατά τίς εορτές τοΰ θεοΰ, ό όποΧος καί 
έδωσε τόν οίνο. Καί ό πολύς ύπνος δέν τοϋ άρεσε καί Εγρα
ψε μάλιστα στους Νόμους: «"Οποιος κοιμάται δέν αξίζει τί
ποτε». Πίστευε δτι ή αλήθεια είναι τό πιο ευχάριστο άπό δλα 
τά ακούσματα. Καί περί τής αλήθειας στους Νόμους Ετσι 
εκφράζεται: «Είναι κάτι τό ώραΧο ή αλήθεια, φιλοξενούμενε, 
καί μόνιμη· φαίνεται όμως δτι δέν είναι εύκολο νά πείθει». 
"Ηθελε νά αφήσει κάποιο ενθύμιο του είτε στή σκέψη τών φι- 40 
λων του είτε στά βιβλία του· επιπλέον απέφευγε τό πλήθος 
τόν περισσότερο καιρό, δπως αναφέρουν μερικοί. 

Απέθανε, μέ τόν τρόπο πού αναφέραμε, κατά τό δέκατο 
τρίτο έτος τής βασιλείας τοΰ Φιλίππου, δπως αναφέρει καί ό 
Φαβωρίνος στό τρίτο βιβλίο τών 'Απομνημονευμάτων του. 
Κατά τόν Θεόπομπο ό Πλάτων τιμήθηκε άπό αυτόν (ένν. τόν 
Φίλιππο), μέ επικήδειες τιμές. Ό Μυρωνιανός δμως στους 
'Ομοίους του λέγει δτι ό Φίλων αναφέρει μία παροιμία σχε
τικά μέ τίς ψείρες τοΰ Πλάτωνα, Ισχυριζόμενος δτι πέθανε 
επειδή τόν κατέφαγαν αυτές. Καί τάφηκε στην Άκαδήμεια, 
όπου καί πέρασε τό μεγαλύτερο μέρος τής ζωής του φιλο
σοφώντας. Έξ αυτού καί ή αίρεση τήν οποία έθεμελίωσε ονο
μάσθηκε Ακαδημαϊκή. Τήν εκφορά του συνόδευσαν δλοι οί 41 
έκεΐ κάτοικοι, ή διαθήκη του είναι ή έξης: 

«'Ιδού αυτά πού άφησε ό Πλάτων καί τά διέθεσε ώς έξης. 
Τό κτήμα τών Ίφιστιαδών, πού συνορεύει προς βορρά μέ τήν 
όδό πού αρχίζει άπό τόν ναό τοΰ Κηφισσοΰ, νότια μέ τόν ναό 
τοΰ Ηρακλή τών Ίφιστιαδών, προς ανατολάς μέ τά κτήματα 
του Άρχέστρατου τοΰ Φρεάρριου καί δυτικά μέ τά κτήματα 
τοϋ Φίλιππου τοΰ Χολιδέα. Δέν επιτρέπω σέ κανέναν μήτε 
νά τό πουλήσει μήτε νά τό μεταβιβάσει σέ άλλον, άλλα νά τό 
κατέχει ό γιος μου Αδείμαντος κατά τό δυνατό. Τό κτήμα 
πού βρίσκεται στον δήμο τών ΕΊρεσιδών, τό όποιο αγόρασα 
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άπό τόν Καλλίμαχο καί τό όποιο συνορεύει προς βορρά μέ 
τά κτήματα τοϋ Εύρυμέδοντα τοΰ Μυρρινούσιου, προς νότο 
μέ τό κτήμα τοΰ Δημόστρατου τοΰ Ξυπεταιώνα, ανατολικά 
μέ τά κτήματα τοΰ Εύρυμέδοντα τοΰ Μυρρινούσιου καί δυ
τικά μέ τόν Κηφισσό. Αφήνω καί τρεις αργυρές μνές. Μία 
αργυρή φιάλη πού ζυγίζει 155 δραχμές, ένα ποτήριο βάρους 
45 δραχμών, ένα δακτυλίδι άπό χρυσό καί ένα ένώτιο επίσης 
χρυσό καί τά δύο βάρους 4 δραχμών καί 3 όβολών. Ό λιθο-
τόμος Ευκλείδης μοΰ οφείλει τρεις μνές. Τήν Άρτεμη αφήνω 
ελεύθερη· δούλους αφήνω τόν Τίχωνα, τόν Βίκτα, τόν Άπολ-
λωνιάδη καί τόν Διονύσιο. Σκεύη δσα έχουν καταγραφεί, 
αντίγραφα τών όποιων έχει ό Δημήτριος. Δέν οφείλω τίποτε 
σέ κανέναν. Εκτελεστές τής διαθήκης μου διορίζω τόν Λεω-
σθένη, τόν Σπεύσιππο, τόν Δημήτριο, τόν Ήγία, τόν Εύρυ
μέδοντα, τόν Καλλίμαχο καί τόν Θράσσιπο». 

Καί αυτή ήταν ή διαθήκη του- έπί τοΰ τάφου του γράφηκαν 
τά έξης επιγράμματα- πρώτον 

'Υπερέχοντας δλων τών θνητών σέ σωφροσύνη, μέ δίκαιο 
χαρακτήρα ένθάδε κείται ό θεϊκός Αριστοκλής· 
άν κάποιος άπό όλους αξίζει νά έχει τόν μέγα έπαινο τής 
σοφίας, 
αυτός έχει τόν μεγαλύτερο, χωρίς νά τόν θίγει ό φθόνος. 

Καί άλλο: 

Στους κόλπους τής σκεπάζει ή γή τό σώμα αυτό τοΰ Πλά
τωνα 
άλλα ή ψυχή τοΰ γιου τοΰ Άρίστωνα βρίσκεται στά μέγα
ρα τών αθανάτων, 
πού τόν τιμά σαν θεό, κάθε ενάρετος άνδρας κι άς κατοι
κεί μακριά. 

Καί άλλο νεότερο· 

Αϊτέ γιατί πετάς επάνω άπό τόν τάφο; Πές μου ή ποι-
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οΰ θεοϋ παρατηρείς τό μέγαρο μέ τ' άστρα; 
- Είκόνα είμαι τής ψυχής τοϋ θεϊκοΰ Πλάτωνα, πού πέ

ταξε στον "Ολυμπο. Τό σώμα του τό γήϊνο ή Αττική 
κατέχει. 

'Υπάρχει καί άλλο άπό εμάς, πού είναι ώς έξης: 
Έάν δέν έφερνε στό φώς ό Φοίβος στην Ελλάδα τόν Πλά

τωνα, πώς θά θεράπευε τίς ψυχές τών ανθρώπων μέ γράμμα
τα; 

Ό γιος του Ασκληπιός είναι ιατρός τοΰ σώματος, 
ό Πλάτων είναι τής αθάνατης ψυχής. 

Και ένα άλλο γιά τόν θάνατο του: 

Ό Φοίβος έφερε στους ανθρώπους τόν Ασκληπιό καί τόν 
Πλάτωνα, 
τόν ένα γιά νά σώσει τήν ψυχή καί τόν άλλο τό σώμα. 
Καί νά τιμήσει τό σύνδεσμο αυτών ήλθε στην πόλη πού Εκτισε 
ό ίδιος κάποτε καί τήν έθεμελίωσε στή γή τοΰ Δία. 

Καί αυτά είναι τά επιγράμματα. 
Μαθητές του υπήρξαν ό Σπεύσιππος ό ΆθηναΧος, ό Ξενο

κράτης ό Καλχηδόνιος, ό Αριστοτέλης ό Σταγειρίτης, ό Φί
λιππος ό Όπούντιος, ό ΈστιαΧος ό Περίνθιος, Δίων ό Συρα
κούσιος, Άμυκλος ό Ηρακλειώτης, Έραστος καί Κορίσκος 
αμφότεροι Σκήψιοι, Τιμόλαος ό Κυζικηνός, Εύαίων ό Λαμ-
ψακηνός, Πύθων καί 'Ηρακλείδης ΑΧνιοι, Ίπποθάλης καί 
Κάλιππος Αθηναίοι, Δημήτριος ό Άμφιπολίτης, Ηρακλεί
δης ό Ποντικός καί πολλοί άλλοι μεταξύ τών οποίων καί δύο 
γυναίκες, ή Λασθένεια άπό τήν Μαντινεία καί ή Άξιοθέα ή 
Φλειάσια, ή όποια ντυνόταν καί ανδρικά, δπως αναφέρει ό 
Δικαίαρχος. Μερικοί λέγουν δτι καί ό Θεόφραστος τόν πα
ρακολούθησε· ό Χαμαιλέων αναφέρει ακόμη καί τόν ρήτορα 
'Υπερείδη καί τόν Λυκούργο. "Ομοίως ίστορεΧ καί ό Πολέ-
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μων. Ό Σαβίνος λέει δτι καί ό Δημοσθένης υπήρξε μαθητής 
του, έχοντας ώς πηγή τόν Μνησίστρατο τόν Θάσιο, στό τέ
ταρτο βιβλίο του τής Μελετητικής ϋλης. Καί είναι αυτό αλη
θοφανές. 

Άλλα άφοϋ είσαι καί δικαίως φίλη τοϋ Πλάτωνα καί μέ 
φιλοτιμία επιθυμείς νά γνωρίσεις τίς θεωρίες τοΰ φιλοσό
φου, μοΰ φάνηκε αναγκαίο νά παρουσιάσω έδώ κατά σειρά 
καί τήν φύση τών λόγων καί τήν τάξη τών διαλόγων, καί τά 
συμπεράσματα έκ τής επαγωγής, δσο- τό δυνατόν στοιχει
ωδώς καί κατά κεφάλαιο, προκειμένου νά προστεθεί στην 
αφήγηση τοΰ βίου του καί ή Εκθεση τών θεωριών του· διότι 
λέγουν, κομίζεις γλαύκα εις Αθήνας, έάν θά χρειαζόταν νά 
διηγείσαι τά κατ' είδος. 

Διάλογους λέγουν, λοιπόν, δτι πρώτος έγραψε ό Ζήνων ό 
Έλεάτης. Ό Αριστοτέλης όμως στό πρώτο βιβλίο Περί ποι
ητών ισχυρίζεται δτι αυτό έπραξε ό Άλεξαμενός ό Στυρέας 
ή Τήιος, όπως αναφέρει καί ό Φαβωρίνος στά 'Απομνημο
νεύματα του. Άλλα ό Πλάτων, κατά τή γνώμη μου, επειδή 
επεξεργάσθηκε θαυμάσια αυτό τό είδος, πρέπει δίκαια νά 
αποκομίσει τά πρωτεία δχι μόνον γιά τήν ωραιότητα, άλλα 
καί γιά τήν εΰρεσή του. Είναι δέ ό διάλογος, ένας λόγος πού 
σύγκειται άπό ερωτήσεις καί αποκρίσεις έπί ζητημάτων φι
λοσοφικών ή πολιτικών, μέ εκφράσεις αρμόζουσες καί ανά
λογες τοϋ χαρακτήρα τών προσώπων τά όποια συνδιαλέγο
νται καί μέ επιμελημένη διάταξη τών λέξεων. Διαλεκτική δέ 
είναι ή τέχνη τής συζήτησης, διά τής όποιας ανασκευάζουμε 
ή αποδεχόμαστε μία θέση, διά τών ερωτήσεων καί τών απο
κρίσεων τών συνδιαλεγομένων. 

Τοΰ δέ διαλόγου τοΰ πλατωνικού δύο είναι οί γενικότατοι 
χαρακτήρες, ό ύφηγητικός καί ό ζητητικός. Ό ύφηγητικός δι
αιρείται σέ δύο άλλους χαρακτήρες, τόν θεωρητικό καί τόν 
πρακτικό. Έξ αυτών ό μέν θεωρητικός διαιρεΧται στον φυ-



22 ΠΛΑΤΏΝ 

σικό καί τόν λογικό, ένώ ό πρακτικός στον ηθικό καί τόν πο
λιτικό. Ό ζητητικός διαιρείται κι αυτός σέ δύο πρώτους χα
ρακτήρες, τόν γυμναστικό καί τόν αγωνιστικό. Καί τοΰ μέν 
γυμναστικού μέρη είναι ό μαιευτικός καί ό πειραστικός, 
καθώς καί τοϋ άγωνιστικοϋ, ό ενδεικτικός καί ό ανατρεπτι
κός. 

Δέν αγνοούμε δτι κάποιοι 'ισχυρίζονται δτι ot διάλογοι δι
αιρούνται κατ' άλλον τρόπο - λέγουν δηλαδή δτι άλλοι έξ 
αυτών είναι δραματικοί, άλλοι διηγηματικοί καί άλλοι μει
κτοί - άλλα έκεΧνοι κάνουν τήν διάκριση τών διαλόγων πε
ρισσότερο μέ όρους πού αρμόζουν στην τραγωδία παρά στην 
φιλοσοφία. Άλλοι πραγματεύονται περί φύσεως δπως ό Τί
μαιος, άλλοι περί λογικής όπως ό Πολιτικός, ό Κρατύλος, ό 
Παρμενίδης καί ό Σοφιστής- περί τής ηθικής ή 'Απολογία, ό 
Κρίτων, ό Φαίδων καί ό Φαιδρός, το Συμπόσιον, ό Μενέξε-
νο^καί ό Κλειτοφώνκαί οί Επιστολές, ό Φίληβος, ό Ίππαρ-
χοςκαί οί Άντερααταί- περί Πολιτικής ή Πολιτεία καί οί Νό
μοι καί ό Μίνως, ή Έπινομίς-καί ό 'Ατλαντικός. Στην μαιευ
τική ανήκουν ό 'Αλκιβιάδης, ό Θεάγης, ό Αύσις καί δ Αάχης. 
Στό πειραστικό ό Εύθύφρων, ό Μένων, ό 7ων, ό Χαρμίδης, 
ό Θεαίτητος. Στό ενδεικτικό ό Πρωταγόρας- καί στό ανατρε
πτικό ό Εύθύδημος, ό Γοργίας οί δύο Ίππίαι. Καί περί τών 
διαλόγων, τι είναι περίπου καί περί τών διαφορών αυτών, 
έχουμε αρκετά μιλήσει. 

Επειδή υπάρχει μεγάλη διαφωνία καί άλλοι μέν λέγουν δτι 
αυτός δογματίζει καί άλλοι όχι, άς μιλήσουμε λίγο καί περί 
αύτοΰ. Τό νά δογματίζει κάποιος σημαίνει θέτω δόγματα, 
δπως τό νομοθετώ, θέτω νόμους. Δόγματα καλούνται συγ
χρόνως εκείνα περί τών όποιων κάποιος εκφέρει γνώμη καί 
αυτή ή Ιδια ή γνώμη. 

Άπό αυτά τό μέν νομιζόμενο άπό εμάς είναι πρόταση, καί 
ή γνώμη αντίληψη. Ό Πλάτων, λοιπόν, εκείνα τά όποΧα Εχει 
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κατανοήσει τά εκθέτει, ένώ τά ψευδή τά ανασκευάζει, περί δέ 
τών αμφιβόλων επέχει. Καί περί εκείνων τά όποΧα ό ίδιος 
φρονεΧ, αποφαίνεται διά τεσσάρων προσώπων, τοΰ Σωκρά
τη, τοΰ Τίμαιου, τοΰ Αθηναίου ξένου καί τοΰ Έλεάτη ξένου. 
ΟΊ δέ ξένοι αυτοί δέν είναι ό Πλάτων καί ό Παρμενίδης, 
όπως μερικοί ένόμισαν, άλλα πλάσματα ανώνυμα- άφοΰ λέ
γουν δτι δογματίζει ό Πλάτων καί όταν είσάγει τόν Σωκρά
τη δπως καί τόν Τίμαιο. Προκειμένου νά ελέγξει καί νά ανα
σκευάσει τίς ψευδείς δοξασίες εισάγει στον διάλογο τόν 
Θρασύμαχο, τόν Καλλικλέα, τόν Πώλο, τόν Γοργία καί τόν 
Πρωταγόρα, καί ακόμη τόν 'Ιππία, τόν Εύθύδημο καί τους 
όμοιους τους. 

"Οταν θέλει νά αποδείξει κάτι, μεταχειρίζεται κατά προτί
μηση τόν τρόπο τής επαγωγής, όχι κατά μία μόνο μορφή 
άλλα κατά δύο. Ή επαγωγή είναι πράγματι συλλογισμός, ό 
όποιος συνίσταται άπό δεδομένα μερικών αληθειών καί κα
ταλήγει νά δηλώσει ώς αλήθεια μίαν άλλη, δμοια μέ αυτές. 
Δύο δέ μορφές επαγωγής υπάρχουν, ή μέν κατ' έναντίωση 
καί ή άλλη κατ' ακολουθία. Ή κατ' έναντίωση επαγωγή είναι 
συλλογισμός κατά τόν οποίο σέ κάθε απόκριση τοΰ ερωτώ
μενου θά επακολουθήσει τό εναντίον, δπως- ό πατέρας μου 
είναι άλλος καί άλλος ό δικός σου, ή είναι τό αυτό. Έάν μέν 
ό πατέρας σου είναι άλλος καί άλλος ό δικός μου, επειδή 
είναι διάφορος τοΰ πατέρα, δέν θά ήταν πλέον ό δικός μου 
πατέρας. Καί πάλι- έάν ό άνθρωπος δέν είναι ζώο, θά είναι 
λίθος ή ξύλο. Άλλα ούτε λίθος ούτε ξύλο είναι, διότι είναι 
έμψυχο καί κινείται άφ' έαυτοΰ- άρα είναι ζώο. Έάν δέ είναι 
ζώο, καί είναι ζώο καί ό σκύλος καί τό βόδι καί ό άνθρωπος, 
δπως θά ήταν ζώο ώς ό σκύλος καί τό βόδι. Αυτό είναι ή κατ' 
αντίφαση μορφή τής επαγωγής, είδος μάχης δηλαδή, τό 
όποιο μεταχειριζόταν όχι γιά νά δογματίζει, άλλα γιά νά διε-
λέγχει, ό δέ τής ακολουθίας είναι διπλός- ό μέν αποδεικνύει 



24 ΠΛΑΤΩΝ 

τό ζητούμενο κατά μέρος διά τοΰ έπί μέρους, ό δέ άλλος τό 
καθόλου διά τοϋ έπί μέρους. Καί ό μέν πρώτος είναι ρητο
ρικός καί ό δεύτερος διαλεκτικός. Έτσι στον πρώτο ζητείται 
έάν ό δείνα έφόνευσε. Απόδειξη αυτού θά είναι τό δτι ό 
άνθρωπος αυτός βρέθηκε εκείνη τήν στιγμή καθημαγμένος. 
Ρητορικός δέ είναι ό τρόπος εκείνος τής επαγωγής, επειδή 
καί ή ρητορική ασχολείται μέ πράγματα μερικά καί όχι γενι
κά. Διότι δέν εξετάζει τί είναι αυτό καθ' εαυτό τό δίκαιο, 
αλλά τά επιμέρους δίκαια. Ό άλλος τρόπος είναι ό διαλεκτι
κός, επειδή αποδείχθηκε έκ τών προτέρων τό γενικό διά τών 
έπί μέρους. Έτσι αναζητείται, γιά παράδειγμα, έάν ή ψυχή 
είναι αθάνατη, καί έάν έκ τών νεκρών γίνονται οί ζώντες. 55 
Τούτο αποδεικνύεται στό Περί ψυχής βιβλίο διά μιας καθο
λικής απόδειξης, δτι δηλαδή έκ τών εναντίων γεννώνται τά 
εναντία. Καί αυτό τό γενικό προκύπτει άπό μερικά έπί μέ
ρους- δπως δτι ό ύπνος γεννάται άπό τήν αγρυπνία καί τα
νάπαλιν, καί τό μεγαλύτερο άπό τό μικρότερο καί τανάπα
λιν. Τόν συλλογισμό αυτόν μεταχειριζόταν ό Πλάτων γιά νά 
αποδείξει τίς ίδιες τους τίς γνώμες. 

"Οπως παλαιά στην τραγωδία αρχικά μόνον ό χορός πα
ρουσίαζε τό δράμα, καί ύστερα ό Θέσπις επινόησε Εναν ηθο
ποιό γιά νά αναπαύεται έν τώ μεταξύ ό χορός καί ύστερα ό 
Αισχύλος εισήγαγε δεύτερο καί τρίτον ό Σοφοκλής καί Ετσι 
συμπληρώθηκε ή τραγωδία, Ετσι καί τής φιλοσοφίας ό λόγος 
προηγουμένως ήταν μονοειδής, περιστρεφόμενος περί τα φυ
σικά, ύστερα ό Σωκράτης προσέθεσε τήν ηθική καί τρίτος ό 
Πλάτων τήν διαλεκτική καί έδωσε έτσι στην φιλοσοφία τήν 56 
οριστική της μορφή. Ό Θράσυλος αναφέρει δτι ό Πλάτων 
συνέθεσε τους διάλογους του κατά τήν τραγική τετραλογία, 
όπου εκείνοι διαγωνίζονταν διά τεσσάρων δραμάτων κατά 
τά Διονύσια, τά Λήναια, τά Παναθήναια καί τους Χύτρους -
έκ τών οποίων τό τέταρτο ήταν σατυρικό- τά τέσσερα δράμα-
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τα έκαλοΰντο τετραλογία. 
"Ολοι, λοιπόν, λέγουν, οί γνήσιοι διάλογοι του είναι πενή

ντα Εξι καί ή μέν Πολιτεία είναι διαιρεμένη σέ δέκα βιβλία 
καί βρίσκεται σχεδόν ολόκληρη στά Άντιλογικά τοΰ Πρωτα
γόρα, δπως λέγει ό Φαβωρίνος στό δεύτερο βιβλίο τής Πα-
ντοδαπής ιστορίας του, οί δέ Νόμοι σέ δώδεκα βιβλία. Οί τε
τραλογίες είναι εννέα, έάν υπολογίσει κανείς ώς Ενα μόνο βι
βλίο τήν Πολιτεία καί Ενα επίσης τους Νόμους. Πρώτη, λοι
πόν, τετραλογία θεωρεί τήν αφιερωμένη σέ μία κοινή υπόθε
ση- διότι θέλει νά αποδείξει ποιος πρέπει νά είναι ό βίος τοΰ 
φιλόσοφου. Χρησιμοποιεί δέ δύο τίτλους σέ καθένα άπό τά 
βιβλία του καί ό μέν προέρχεται άπό τό όνομα ενός προσώ
που, ό δέ άπό τήν υπόθεση τοΰ βιβλίου. Ή πρώτη τετραλογία 
αποτελείται άπό τόν Εύθύφρονα ή Περί όσιου- καί ό διάλο
γος είναι πειραστικός- δεύτερος ή 'Απολογία Σωκράτους, 
διάλογος ηθικός- τρίτος ό Κρίτων ή Περί πρακτέου, ηθικός-
τέταρτος ό Φαίδων ή Περί ψυχής, ηθικός. Ή δεύτερη τετρα
λογία συντίθεται άπό τόν Κρατύλο ή Περί όρθότητος ονομά
των, λογικός- Θεαίτητος ή Περί επιστήμης, πειραστικός Σο
φιστής ή περί roß δντος, λογικός- Πολιτικός ή περί βασιλεί
ας, λογικός. Τής τρίτης προηγείται ό Παρμενίδης ή περί 
ιδεών, λογικός- Φίληβος ή περί ηδονής, ηθικός· Συμπόσιον η 
περί άγαθοϋ, ηθικός· Φαιδρός ή περί έρωτος, ηθικός. 

Στην τέταρτη τετραλογία προηγείται ό 'Αλκιβιάδης ή περί 
ανθρώπου φύσεως, μαιευτικός· 'Αλκιβιάδης δεύτερος ή περί 
ευχής, μαιευτικός· "Ιππαρχος ή φιλοκερδής, ηθικός· Άντερα-
σταί ή περί φιλοσοφίας, ηθικός, στην πέμπτη προηγείται Θε-
άγης ή περί φιλοσοφίας, μαιευτικός· Χαρμίδης η περί σω
φροσύνης, πειραστικός· Λάχης ή περί ανδρείας, μαιευτικός· 
Αύσις ή περί φιλίας, μαιευτικός. Στην Εκτη προηγείται ό 
Εύθύδημος ή εριστικός, ανατρεπτικός· Πρωταγόρας ή σοφι-
σταί, ενδεικτικός· Γοργίας ή περί ρητορικής, ανατρεπτικός· 
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Μένων ή περί αρετής, πειραστικός. Στην έβδομη προηγούνται 
Ίππίαι δύο - α' ή περί τοϋ καλοϋ, β' ή περί roö ψεύδους -
ανατρεπτικοί· 7ων ή περί Ίλιάδος, πειραστικός- Μενέξενος 
ή επιτάφιος, ηθικός. Στην όγδοη προηγείται Κλειτοφών ή 
προτρεπτικός, ηθικός· Πολιτεία ή περί δικαίου, πολιτικός. 
Τίμαιος ή περί φύσεως, φυσικός· Κριτίας ή 'Ατλαντικός, ηθι
κός. Στην ένατη προηγείται Μίνως ή περί νόμου, πολιτικός-
Νόμοι ή περί νομοθεσίας, πολιτικός- Έπινομίς ή νυκτερινός 
σύλλογος ή φιλόσοφος, πολιτικός. Επιστολές του υπάρχουν 
δεκατρείς, ηθικές - στην αρχή τών οποίων έγραφε «Νά είσαι 
ευτυχής» ένώ ό Επίκουρος «Νά ζεις καλά», ό Κλέων «χαίρε» 
- προς τόν Άριστόδημον μία, δύο προς τόν Αρχύτα, προς 
τόν Διονύσιο τέσσερις, προς τόν Έρμία, τόν Έραστο καί τόν 
Κορίσκο μία, προς τόν Λεωδάμαντα μία, προς τόν Δίωνα 
μία, προς τόν Περδίκκα μία, προς τους οικείους τοΰ Δίωνα 
δύο. Καί αυτός (ένν. ό Θράσυλλος) καί μερικοί άλλοι έτσι δι
αιρούν (ένν. τά έργα του). 

Μερικοί, ανάμεσα τους καί ό Αριστοφάνης ό γραμματι
κός, διαιρούν σέ τριλογίες τους διάλογους του, θέτοντας 
πρώτη εκείνη τής όποιας προηγείται ή Πολιτεία, ό Τίμαιος, ο 
Κριτίας- στή δεύτερη Σοφιστής Πολιτικός Κρατύλος- στην 
τρίτην Νόμοι Μίνως Έπινομίς· στην τέταρτη, Θεαίτητος 
Εύθύφρων 'Απολογία- στην πέμπτη, Κρίτων Φαίδων Έπι-
στολαί. Καί τους υπόλοιπους τους διαιροΰν άνά βιβλίο καί 
τους αναφέρουν ατάκτως. Άλλοι αρχίζουν, καθώς προείπα-
με, άπό τήν Πολιτεία, άλλοι άπό τόν 'Αλκιβιάδη τόν πρώτο, 
άλλοι άπό τόν θεάγη- μερικοί δμως αρχίζουν άπό τόν Εύθύ-
φρονα- άλλοι άπό τόν Φαιδρό- άλλοι άπό τόν Κλειτοφώντα-
ορισμένοι άπό τόν Τίμαιο- άλλοι άπό τόν Θεαίτητο. Πολλοί 
δμως κάνουν αρχή άπό τήν 'Απολογία. Θεωρούνται, ανα
ντίρρητα, ώς νόθοι οί διάλογοι Μίδων ή Ίπποτρόφος, Έρυ-
ξίας ή 'Ερασίστρατος, Άλκυών, 'Ακέφαλοι ή Σίσυφος, Άξίο-
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χος, Φαίακες, Δημόδοκος, Χελιδών, 'Εβδόμη, Έπιμενίδης. 
Άπό αυτούς ή Άλκυών φαίνεται δτι είναι έργο κάποιου Λέ
οντος, δπως Ισχυρίζεται ό Φαβωρίνος στό πέμπτο βιβλίο 
τών 'Απομνημονευμάτων. 

Χρησιμοποίησε ποικίλους τίτλους, γιά νά μήν είναι ευκο
λονόητα τά Εργα του στους αμαθείς- θεωρεί τήν σοφία ώς τήν 
επιστήμη τών νοητών καί τών πράγματι υπαρχόντων δντων, 
πού αναφέρεται στον θεό καί τήν ψυχή διαχωρισμένη άπό τό 
σώμα. 'Ιδιαίτερα πάλι καί τήν φιλοσοφία ονομάζει σοφία, 
επειδή είναι ορμή προς τήν θεϊκή σοφία καί επωνυμία αυτής. 
Κοινώς ονομάζει σοφία καί κάθε είδος εμπειρίας, δπως δταν 
λέει σοφό τόν τεχνίτη. Μεταχειρίζεται πολλές φορές τά αυτά 
ονόματα γιά νά δηλώσει διάφορα πράγματα. Λέγει, γιά πα
ράδειγμα φαύλος αντί γιά απλούς, όπως κάνει επίσης ό 
Ευριπίδης μιλώντας γιά τόν Ηρακλή στον Αικύμνιο ώς 
εξής: 

Φαύλο, άκομψο καί τό μέγιστο αγαθό, 
Μέ έργα κι όχι μέ λόγια δείχνοντας τήν σοφία του 
χωρίς μακρηγορίες. 

μεταχειρίζεται πολλές φορές τήν αυτή λέξη καί περί τοΰ κά
κου, ενίοτε καί περί τοΰ μικρού. Συχνά δέ μεταχειρίζεται 
διαφορετικά ονόματα γιά νά εκφράσει τήν αυτή σημασία. 
Τήν ιδέα ονομάζει είδος καί γένος καί παράδειγμα καί αρχή 
καί αίτιο. Μεταχειρίζεται επίσης αντιφατικούς δρους, προ
κειμένου νά δηλώσει τήν αυτή έννοια- τό αισθητό τό ονομά
ζει άλλοτε δν, άλλοτε μή δ ν καί δν μέν διότι μετέχει τής γέ
νεσης, μή δν δέ γιά τήν αδιάκοπη μεταβολή του. Καί Ιδέα επί
σης ονομάζει εκείνο, τό όποιο μήτε κινεΧται, μήτε μένει ακί
νητο. Καί τό αυτό πράγμα ονομάζει Ενα καί πολλά- τό ίδιο 
κάνει συνήθως καί στά περισσότερα. 



28 ΠΛΑΤΩΝ 

Ή εξήγηση αυτών τών λόγων του είναι τριπλή· πρώτον δη
λαδή πρέπει νά διδάξει, τι είναι έκαστο τών λεγομένων Επει
τα γιά ποιόν λόγο έχει λεχθεί, ποΧο δηλαδή κατά τήν προη
γούμενη πρόταση έχει λεχθεΧ ή ώς είκόνα γιά τήν ομοιότητα 
καί γιά διοργάνωση δογμάτων ή γιά ανασκευή τών λόγων τοΰ 
συνομιλοΰντος· τρίτο δέ, έάν ορθώς Εχει λεχθεΧ. 

Επειδή δέ στά βιβλία του παρατίθενται καί κάποια σημεΧα, 
άς πούμε λίγα καί περί αυτών. Τό σημείο χ, γιά παράδειγμα, 
χρησιμεύει γιά τίς εκφράσεις, τά σχήματα καί γενικά γιά δ,τι 
είναι πλατωνικό. Τό σημείο διπλή (=) γιά τίς θεωρίες καί δσα 
αρέσουν στον Πλάτωνα. Τό περιεστιγμένο Χ(·Χ·) γιά νά εστιά
σει τήν προσοχή γιά τίς ωραίες γνώμες καί τά ώραΧα χωρία. 
Τό σημεΧο χ μέ διπλή περίστιξη ( χ ) γιά τίς διορθώσεις με
ρικών ό όβελός μέ τίς εκατέρωθεν στιγμές + γιά τά πιθανώς 
πλημμελή χωρία. Τό άντίσιγμα μέ περίστιξη ·)· γιά τίς διπλές 
χρήσεις καί μεταθέσεις τών γραφών: τό κεραύνιο, γιά νά κα
θοδηγήσει προς τίς έρευνες τής φιλοσοφίας· ό αστερίσκος 
γιά νά καταδείξει τή συμφωνία τών δογμάτων. Ό απλός 
όβελός γιά να καταδείξει τήν αθέτηση. Καί αυτά είναι τά ση
μεΧα καί τόσα τά βιβλία του. Έάν κάποιος ήθελε νά γνωρίσει 
τά βιβλία του, μόλις εκδόθηκαν, σύμφωνα μέ δσα λέει ό 
Αντίγονος ό Καρύστιος στό Περί Ζήνωνος βιβλίο του, 
εκπλήρωνε ορισμένο ποσό σ' αυτούς πού τά κατείχαν, 

'Ιδού οί κύριες απόψεις του. Έπρέσβευε δτι ή ψυχή είναι 
αθάνατη καί δτι μεταβαίνει μέ συνεχείς αλλαγές άπό σώμα σέ 
σώμα, καί δτι έχει αρχή αριθμητική, ένώ τό σώμα Εχει γεωμε
τρική· δριζε δέ αυτή δτι είναι Ιδέα ενός πνεύματος πού Εχει 
διαχυθεί παντού- καί είναι αυτοκίνητη καί τριμερής. Καί τό 
μέν λογικό μέρος της Εχει τήν Εδρα του στον εγκέφαλο, ένώ 
τό θυμοειδές στην καρδιά καί τό έπιθυμητικό πέριξ τοΰ 
όμφαλοΰ καί τοΰ ήπατος. 

Αυτή συγκρατεί μέ τήν δύναμη της τό σώμα καί τό περί-
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βάλλει διά παντός κυκλικά μέ στοιχεία. Καί άφοΰ διαιρεθεί 
κατά αρμονικά διαστήματα, αποτελεί δύο κύκλους συνημμέ
νους. Ό ένας άπό αυτούς είναι εγγεγραμμένος εντός τοΰ 
άλλου καί διαιρεμένος σέ έξι άλλους σχηματίζει στό σύνολο 
επτά κύκλους. Καί αυτός μέν είναι κατά διάμετρο εγγεγραμ
μένος καί μέ κλίση προς τά αριστερά- ένώ ό άλλος Εχει κλί
ση προς τά δεξιά. Διά τούτο καί κυριαρχεί αυτός, επειδή 
είναι μοναδικός- ένώ ό άλλος, ό εγγεγραμμένος Εχει διαιρε
θεί- καί ό μέν ένας είναι ό κύκλος τοΰ αυτού, ό δέ άλλος ό 
κύκλος τοΰ άλλου, αυτό πού σημαίνει δτι ή κίνηση τής ψυχής 
είναι ή κίνηση τοϋ άλλου καί τών πλανητών. 

"Οντας διαιρεμένη κατ' αυτόν τόν τρόπο στό μέσο καί σέ 69 
αρμονία προς τά άκρα, γνωρίζει καί τά δντα καί, επειδή συ
νίσταται έκ στοιχείων, τά αντιλαμβάνεται μέ τρόπο αρμονι
κό. Καί Ετσι ή μή ορθή γνώμη γίνεται κατά τόν κύκλο τοϋ 
άλλου καί είναι ορθή κατά τόν συλλογισμό, ή δέ Επιστήμη γί
νεται κατά τόν κύκλο τοΰ αΰτοϋ. Έπρέσβευε δτι υπάρχουν 
δύο αρχές τών πάντων, ό θεός καί ή ύλη, τόν όποιο ονομάζει 
καί νοΰ καί αίτιο. Ή ύλη κατ' αυτόν είναι άμορφη καί άπει
ρη καί έξ αυτής γίνονται οί συμπήξεις. Καί ένώ αυτή κάποτε 
έκινεΐτο ατάκτως καί άλόγως, συναθροίσθηκε σέ Ενα μόνο 
τόπο άπό τόν θεό, ό όποιος θεωρείται δτι ή τάξη άξιζε πε
ρισσότερο άπό τήν αταξία. Αυτή ή ουσία μετατράπηκε σέ 70 
τέσσερα στοιχεία, στό πΰρ, τό ύδωρ, τόν αέρα καί τήν γή. 
Άπό αυτά τά στοιχεία γεννήθηκε ό κόσμος καί δλα δσα εμπε
ριέχονται. Μόνη, λέγει, ή γή δέν υπόκειται είς μεταβολή, διό
τι ένόμιζε δτι αίτια τούτου είναι ή διαφορά τών μορφών έκ 
τών οποίων αποτελείται. Καί τά μέν άλλα στοιχεία Εχουν 
δμοια σχήματα, επειδή δλα έν γένει είναι σχηματισμένα κατά 
ένα μόνο τρίγωνο, τό σκαληνό. Ή γή έχει ίδιο σχήμα. Διότι 
τό μέν πΰρ είναι πυραμοειδές, ό αέρας όκταεδρικός, τό ύδωρ 
είκοσαεδρικό, καί ή γή κυβοειδής. Γι' αυτόν τόν λόγο ούτε ή 
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γή έχει τήν δυνατότητα νά μεταμορφωθεί σέ άλλο στοιχείο 
ούτε τά άλλα στοιχεία σέ γή. 

Τά στοιχεία αυτά δέν είναι σέ τόπους διάφορους καί δια
κεκριμένους έκαστο, διότι ή περιφορά, ή οποία τά εξαναγκά
ζει νά συσφίγγονται καί νά συναθροίζονται στό μέσον, συνε
νώνει τά μικρά καί διαχωρίζει τά μεγάλα. Γι' αυτό ακριβώς 
καί μεταβάλλοντας σχήμα καί τους τόπους αλλάζουν. 

Ό κόσμος είναι ένας, γεννητός, επειδή είναι καί αισθητός, 
κατασκευασμένος άπό τόν θεό- καί είναι έμψυχος, επειδή κά
θε τι τό έμψυχο είναι ανώτερο τοΰ άψυχου, καί Εργο τέλειο 
είναι τό έργο μίας αίτιας τέλειας. Καί είναι ένας αυτός καί 
μή άπειρος, διότι καί τό υπόδειγμα κατά τό όποιο δημιουρ
γήθηκε ήταν ένα καί τό αυτό. Είναι δέ σφαιροειδής διότι καί 
ό δημιουργός του τέτοιο σχήμα Εχει. Κι έκεΧνος μέν (ένν. ό 
κόσμος) περιέχει τά άλλα ζώα δντα, αυτός δέ (ένν. ό θεός) τά 
σχήματα πάντων. Έπί πλέον είναι λεΧος καί ή επιφάνεια του 
δέν στηρίζεται έπί ούδενός, διότι δέν έχει ανάγκη στηρίγμα
τος. Έκτος αυτού παραμένει καί άφθαρτος, διότι δέν δύνα
ται νά διαλυθεΧ καί νά επιστρέψει στον θεό, ό όποιος τόν 
έπλασε έκ τοΰ μηδενός. Καί ολόκληρης τής δημιουργίας 
αίτιος είναι δ θεός, διότι τό αγαθό φυσικά δημιουργεΧ τό 
αγαθό. Είναι ακόμη υπέρτατος δημιουργός τοϋ ουρανού, 
γιατί δημιουργός τοΰ ωραιότατου τών κτισμάτων δέν είναι 
δυνατό νά είναι άλλο παρά τό τελειότατο τών νοητών δντων. 
"Ωστε επειδή είναι τέτοιος ό θεός, καί ό ουρανός δέν είναι 
δυνατό νά είναι ήδη όμοιος μέ οιοδήποτε άλλο έκ τών κτι
σμάτων, παρά μόνον μέ τόν θεό. 

Ό κόσμος έχει συσταθεΧ έκ τοΰ πυρός, τοΰ ύδατος, τοΰ αέ
ρα καί τής γης. Έκ πυρός γιά νά είναι ορατός, έκ γής γιά νά 
είναι στερεός, άπό ύδωρ καί αέρα γιά νά μήν στερείται ανα
λογίας - διότι ή φύση τών στερεών σωμάτων αποτελείται 
άπό μία αναλογία έκ δύο μέσων στοιχείων, τά όποΧα σχήμα-
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τίζουν ένα μόνο σώμα - έξ όλων δέ τών στοιχείων, γιά νά 
είναι (ένν. τό σώμα) τούτο τέλειο καί άφθαρτο. 

Ό χρόνος είναι εικόνα τοΰ αιώνιου καί υφίσταται μέν 
εκείνος αιωνίως, ή δέ κίνηση τοϋ ούρανοΰ είναι χρόνος. Διό
τι καί ή νύκτα καί ή ήμερα καί ό μήνας καί δλα αυτά είναι 
μέρη τοϋ χρόνου. Γι' αυτό χωρίς τήν δημιουργία τοϋ κόσμου 
δέν υπάρχει χρόνος- γιατί σ' αυτόν ενυπάρχει ό χρόνος καί 
τό είναι. 

Προς τήν γένεση τοΰ χρόνου, δημιουργήθηκαν ό ήλιος, ή 74 
σελήνη καί οί πλανήτες. Γιά νά είναι ολοφάνερος ό αριθμός 
τών ωρών καί γιά νά μετάσχουν στον αριθμό τά ζώντα όντα, 
ό θεός τους έδωσε τό φώς τοΰ ήλιου. Ή σελήνη είναι υπερά
νω τοΰ κύκλου τής γής, ό ήλιος στους γειτονικούς κύκλους 
καί οί πλανήτες στους ανώτερους κύκλους. Ό κόσμος είναι 
Εμψυχος, διότι έχει προσδεθεί σέ μία έμψυχη κίνηση. Προ
κειμένου δέ αυτός ό κόσμος νά τελειωθεί καί νά γίνει όμοιος 
προς τό νοητό έμψυχο όν, δημιουργήθηκαν τά άλλα ζώντα 
όντα. Επειδή λοιπόν έκεΧνος είχε νοΰ, έπρεπε καί ό ουρανός 
νά έχει. Οί θεοί κατά τό πλείστον είναι έκ πυρός, τά υπολει
πόμενα δέ έκ τών ζώντων όντων είναι τρία γένη, τά πτηνά, τά 75 
ένυδρα καί τά χερσαία. Ή γή είναι ή αρχαιότατη άπό δλους 
τους ουράνιους θεούς. Έδημιουργήθηκε Ετσι, ώστε νά έχει 
εναλλάξ νύκτα καί ήμερα. Επειδή ευρίσκεται στό κέντρο κι-
νεΧται περί τό κέντρο. Επειδή δέ υπάρχουν δύο αίτιες πρέ
πει νά παραδεχθούμε, λέγει, δτι άλλα προέρχονται άπό ένα 
νοΰ δημιουργό καί άλλα δτι δημιουργήθηκαν έξ ανάγκης. 
Αυτά είναι ό αέρας, τό πΰρ, ή γή καί τό ύδωρ - καί δέν είναι 
στοιχεία επακριβώς, αλλά κατάλληλα νά δεχθούν στοιχεΧα. 
Αυτά δέ επειδή είναι συντεθειμένα άπό τρίγωνα, σ' αυτά καί 
διαλύονται- στοιχεία δέ αυτών είναι τό σκαληνό τρίγωνο καί 
τό 'ισοσκελές. 

Αρχές λοιπόν καί αίτια είναι τά δύο πού ελέχθησαν, τών 
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όποιων πρότυπα είναι 6 θεός καί ή ύλη- ή οποία είναι κατ' 
ανάγκην άμορφη, όπως καί τά άλλα πού έγιναν γιά νά είναι 
δεκτικά. Αιτία δέ τούτων είναι ή ανάγκη. Διότι αυτό πού δέ
χεται τίς ίδέες γεννά τά δντα καί κινείται διά τής ανομοιότη
τας τής δύναμης καί ένώ κινείται τά κινούμενα έξ αυτού τά 
κινεί αντιθέτως. Αυτά προηγουμένως έκινοΰντο άλόγως καί 
ατάκτως, αλλά δταν άρχισαν νά σχηματίζουν τόν κόσμο, έκ 
λόγων εσωτερικών έλαβαν άπό τόν θεό κίνηση αρμονική καί 
τακτική. Διότι οί αίτιες καί πριν τήν δημιουργία τοΰ ούρα- 77 
νοΰ δύο ήσαν, καί αυτή ή δημιουργία υπήρξε ή τρίτη, αλλά 
παρέμειναν συγκεχυμένες, ίχνη μόνον καί σέ αταξία· άφοΰ δέ 
δημιουργήθηκε ό κόσμος, έλαβαν κι αυτές τάξη. Ό ουρανός 
δημιουργήθηκε έξ όλων τών υπαρχόντων σωμάτων. Θεωρεί 
(ένν. ό Πλάτων) δτι ό θεός καί ή ψυχή είναι ασώματα. Διότι 
έτσι μόνον είναι ανεπίδεκτα φθοράς ή πάθους. "Οσον αφορά 
στις Ιδέες, όπως Εχει λεχθεί καί προηγουμένως, αυτές είναι 
κάποιες αίτιες καί αρχές στό νά είναι τέτοια, δσα Εχουν έκ 
φύσεως υπόσταση, όποια ακριβώς είναι καί αυτά. 

Περί τών αγαθών ή τών κακών αυτά έλεγε. Τελικός δέ προ- 78 
ορισμός (ένν. τοΰ άνθρωπου) είναι κάτ' αυτόν ή εξομοίωση 
του προς τόν θεό. Ή αρετή είναι αυτάρκης στό νά δώσει τήν 
ευτυχία, αλλά έχει ανάγκη ώς υποστηριγμάτων τών προτερη
μάτων τοΰ σώματος, τής δύναμης, τής υγείας, τής ευαισθη
σίας καί τών όμοιων επίσης καί τών εξωτερικών πλεονεκτη
μάτων, δπως τοΰ πλούτου, τής ευγένειας καί τής δόξας. 
Εντούτοις ό σοφός δέν θά είναι καθόλου λιγότερο ευτυχής 
καί άν ακόμη αυτά δέν υπάρχουν. Έξ άλλου μένει ή χαρά δτι 
θά πολιτευθεί, θά νυμφευθεί καί δέν θά παραβεί τους κείμε
νους νόμους. Έκτος άπό τους νόμους πού θά αποδεχθεί, θά 
νομοθετήσει καί νέους γιά τήν πατρίδα του, έάν δέν κρίνει 
ανώφελο αυτόν τόν ζήλο του έξ αίτιας τής υπερβολικής δια
φθοράς τοΰ λαού. Πιστεύει ακόμη δτι οί θεοί επιβλέπουν τά 
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ανθρώπινα καί φροντίζουν γι' αυτά καί ότι υπάρχουν δαί
μονες. Πρώτος αυτός όρισε τήν Εννοια τοΰ καλοΰ ώς συνδε
δεμένη μέ τό επαινετό, τό λογικό, τό χρήσιμο, τό πρέπον καί 
αρμονικό, τά όποια δλα είναι συγγενή σύμφωνα μέ τήν φύση 
τοϋ άνθρωπου καί γενικά παραδεκτά. 

Πραγματεύθηκε επίσης στους διάλογους του περί τής 
ορθότητας τών ονομάτων τόσον καλά ώστε πρώτος αυτός 
καθιέρωσε τήν επιστήμη τής έρωταπόκρισης, τήν οποία καί 
κατά κόρον μεταχειρίσθηκε. Στους διάλογους του αποφαίνε
ται δτι ή δικαιοσύνη είναι νόμος τοΰ θεοΰ, ώς Εχουσα τήν με
γαλύτερη ισχύ νά πείθει τους ανθρώπους νά πράττουν τά δί
καια, γιά νά μήν υπόκεινται σέ ποινές καί μετά θάνατον οί go 
κακούργοι. Γι' αυτό μερικοί λέγουν δτι διηγεΧται μύθους, 
επειδή άνέμειξε στά συγγράμματα του αυτές τίς διηγήσεις, 
διά τών οποίων πειθαναγκάζει τους ανθρώπους νά απέχουν 
τών αδικημάτων, αφήνοντας τους στην αβεβαιότητα τοΰ τί 
θά τους συμβεΧ μετά θάνατον. Καί αυτές ήσαν οί ευνοούμε
νες θεωρίες του. 

Διαιρούσε καί τά πράγματα, αναφέρει ό Αριστοτέλης, 
κατ' αυτόν τόν τρόπο. Έκ τών αγαθών, λέγει, άλλα μέν ανή
κουν στην ψυχή, άλλα στό σώμα καί άλλα έκτος αυτών δπως 
ή μέν δικαιοσύνη καί ή φρόνηση καί ή ανδρεία και ή σωφρο
σύνη καί τά δμοια στην ψυχή· τό δέ κάλλος καί ή ευεξία καί 
ή υγεία καί ή δύναμη στό σώμα· οί φίλοι, ή ευτυχία τής πα
τρίδας καί ό πλούτος είναι εξωτερικά αγαθά. 

Άρα τρία είδη αγαθών υπάρχουν τά ψυχικά, τά σωματικά 8ΐ 
καί τά εξωτερικά. Τής φιλίας επίσης τρία είδη· εκείνη πού 
προέρχεται άπό τήν φύση, ή έκ τής επικοινωνίας καί αυτή 
άπό τήν φιλοξενία- άπό τήν φύση λέγουμε τήν φιλία πού 
έχουν οί γονείς προς τά τέκνα τους καθώς καί οι συγγενεΧς 
προς αλλήλους- αυτήν τήν έχουν ώς κληρονομιά καί τά άλλα 
ζώντα δντα. Κοινωνική λέγουμε τήν φιλία πού συνάπτεται 



34 ΠΛΑΤΩΝ 

μόνον μέ τήν συνεχή συναναστροφή χωρίς συγγενικό δεσμό, 
δπως τοΰ Όρέστη καί τοΰ Πυλάδη. Φιλία έκ φιλοξενίας είναι 
εκείνη πού συνάπτεται μεταξύ ξένων είτε διά συστάσεων είτε 
διά επιστολών. Άρα υπάρχει ή φιλία ή φυσική, ή κοινωνική 
καί ή ξενική- μερικοί προσθέτουν καί τέταρτη, τήν ερωτική. 

Τών πολιτευμάτων υπάρχουν πέντε είδη- τό Ενα είναι τό 82 
δημοκρατικό, τό άλλο τό αριστοκρατικό, τρίτο τό ολιγαρχι
κό, τέταρτο τό βασιλικό, πέμπτο τό τυραννικό. Δημοκρατικό 
είναι τό πολίτευμα τών πόλεων, σέ δσες κυριαρχεί τό 
πλήθος, εκλέγει τους άρχοντες καί ψηφίζει τους νόμους. 
Αριστοκρατικό είναι εκείνο κατά τό όποΧο ούτε οί πλούσιοι 
ούτε ο'ι πρωχοί, ούτε οί διάσημοι άνδρες κυβερνούν, αλλά οί 
ευγενείς. 'Ολιγαρχικό είναι δταν οί άρχοντες εκλέγονται 
σύμφωνα μέ τους καταβαλλόμενους φόρους· διότι οί πλού
σιοι είναι λιγότεροι άπό τους πτωχούς. Ώς προς τήν βασι
λεία, υφίσταται είτε κατά τόν νόμο είτε άπό καταγωγή- στην 
Καρχηδόνα είναι ή κατά νόμο, γιατί εγκρίνεται άπό τους πο
λίτες. Άλλα εκείνη στή Λακεδαίμονα καί την Μακεδονία έκ 83 
καταγωγής- διότι βασιλείς έκεΐ είναι οί απόγονοι ορισμένης 
οικογένειας. Τυραννικό είναι τό πολίτευμα εκείνο κατά τό 
όποιο ο'ι πολίτες κυβερνούνται άπό άνδρα ό όποιος σφετερί-
σθηκε τήν εξουσία, άφοϋ τους παραπλάνησε ή τους εξανά
γκασε διά τής βίας. Άρα έκ τών πολιτευμάτων άλλο μέν 
είναι δημοκρατία, άλλο ολιγαρχία, άλλο βασιλεία καί άλλο 
τυραννίδα. 

'Υπάρχουν τρία είδη δικαιοσύνης- άλλο αναφέρεται στους 
θεούς, άλλο στους ανθρώπους καί άλλο στους νεκρούς. 
"Οσοι δηλαδή θυσιάζουν κατά τους νόμους καί φροντίζουν 
γιά τά ιερά, δείχνουν προφανώς ευσέβεια προς τους θεούς. 
"Οσοι αποδίδουν τά οφειλόμενα χρήματα καί τίς παρακα
ταθήκες πού έλαβαν, πράττουν δίκαια προς τους ανθρώπους. 
Όσοι δέ φροντίζουν περί τών μνημείων, αυτοί είναι προ-
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φανώς δίκαιοι προς τους νεκρούς. 
Και τής επιστήμης τρία είδη υπάρχουν τό μέν ένα είναι τό 

πρακτικό, τό άλλο τό ποιητικό καί τό τρίτο τό θεωρητικό. Ή 
οίκοδομική καί ή ναυπηγική επιστήμη είναι ποιητικές- διότι 
είναι δυνατό νά δει κανείς έργο περατωμένο. Ή πολιτική καί 
ή αύλητική καί ή κιθαριστική καί ο'ι όμοιες είναι πρακτικές-
διότι δέν είναι δυνατό νά δει κάποιος έργο περατωμένο καί 
ορατό, αλλά πράττουν κάτι- ό μέν παίζει τόν αυλό, ό άλλος 
τήν κιθάρα καί άλλος πολιτεύεται- ή γεωμετρία, ή μουσική 
καί ή αστρολογία είναι θεωρητικές, διότι αυτές ούτε δημι
ουργούν τίποτε ούτε ολοκληρώνουν άλλα ό μέν γεωμέτρης 
παρατηρεί πώς έχουν οί γραμμές προς άλληλες, ό δέ μου
σικός διακρίνει τους ήχους καί ό αστρολόγος παρατηρεί τά 
άστρα καί τόν κόσμο. Έκ τών επιστημών, λοιπόν, άλλες 
είναι θεωρητικές, άλλες πρακτικές καί άλλες ποιητικές. 

'Υπάρχουν πέντε εΐδη ιατρικής- ή φαρμακευτική, ή χει
ρουργική, ή διαιτητική, ή νοσογνωμονική καί ή βοηθητική. Ή 
μέν φαρμακευτική διά τών φαρμάκων θεραπεύει τίς ασθένει
ες, ή χειρουργική θεραπεύει μέ τομές καί καυτηριάσεις, ή δέ 
διαιτητική απαλλάσσει άπό τίς ασθένειες μέ τήν δίαιτα, ή νο
σογνωμονική διά τής διάγνωσης τής νόσου καί ή βοηθητική 
απαλλάσσει άπό τους πόνους διά τής άμεσης βοήθειας. "Ετσι 
λοιπόν άπό τήν ιατρική, ή μέν είναι ή φαρμακευτική, ή άλλη 
ή χειρουργική καί ή διαιτητική, καί ή βοηθητική καί ή νοσο
γνωμονική. 

'Υπάρχουν δύο είδη νόμου- ό γραπτός καί ό άγραφος- καί 
εκείνος μέν κατά τόν όποιο διοικούνται οί πόλεις είναι ό 
γραπτός- εκείνος δέ πού πηγάζει άπό τίς συνήθειες καλείται 
άγραφος- δπως εκείνος πού δέν επιτρέπει νά πηγαίνει κά
ποιος γυμνός στην αγορά ούτε νά φοράει γυναικείο φόρεμα. 
Διότι αυτά δέν τά εμποδίζει κανείς νόμος, όμως δέν τά 
πράττουμε επειδή μας εμποδίζει ό άγραφος νόμος. Έτσι, 
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λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη νόμων, ό γραπτός καί ό άγραφος. 
Ό λόγος διαιρείται σέ πέντε είδη, έκ τών οποίων ένας 

είναι έκεΧνος πού εκφωνούν ο'ι πολιτευόμενοι στις εκκλησίες 
τοϋ δήμου, ό όποιος καλείται πολιτικός. Άλλη διαίρεση τοΰ 
λόγου είναι εκείνος πού γράφουν οί ρήτορες καί τόν εκφω
νούν στις επιδείξεις καί στά εγκώμια, στους ψόγους καί στις 
κατηγορίες- αυτό τό είδος προφανώς είναι τό ρητορικό. Τρί
τη διαίρεση λόγου είναι εκείνη τήν όποια μεταχειρίζονται οί 
ιδιώτες στις συζητήσεις τους καί τοϋτο λέγεται Ιδιωτικός λό
γος. Τέταρτο είδος λόγου είναι εκείνο, κατά τό όποιο συζη
τούν μεταχειριζόμενοι μικρές φράσεις καί δταν ερωτούν καί 
δταν αποκρίνονται- δ λόγος αυτός ονομάζεται διαλεκτική. 
Πέμπτο είδος είναι εκείνο τό όποΧο μεταχειρίζονται οί τεχνί
τες πού συζητοΰν εκείνα πού αφορούν στην τέχνη τους. Ό 
λόγος αυτός λέγεται τεχνικός. 

Ή μουσική διαιρείται σέ τρία είδη- πρώτο είναι ή μουσική 
μόνον διά τοΰ στόματος, δπως ή ώδή- δεύτερη εκείνη πού 
εκτελείται διά τών χειρών καί τοΰ στόματος, καί τρίτο μόνον 
διά τών χειρών. 

Ή ευγένεια διαιρείται σέ τέσσερα είδη. Καί πρώτο είναι 
εκείνο στό όποιο υπάγονται όσοι κατάγονται άπό προγόνους 
καλούς καί αγαθούς καί δίκαιους, καί λέγεται δτι είναι ευγε
νείς. Άλλο είναι έκεΧνο, στό όποΧο υπάγονται ο'ι απόγονοι 
ανδρών πού έχρημάτισαν δυνάστες καί άρχοντες. Καί αυτοί 
επίσης ονομάζονται ευγενείς. Τρίτο είναι έκεΧνο κατά τό 
όποιο υπάρχουν ονομαστοί πρόγονοι άπό τήν στρατιωτική 
δόξα καί τίς αθλητικές νίκες- καί τους καταγόμενους άπό 
αυτούς, τους ονομάζουμε ευγενείς. "Αλλο είδος είναι εκείνο 
πού περιλαμβάνει άνδρες γενναίους καί εξέχοντες ώς προς 
τήν μεγαλοψυχία- καί τούτους τους λέγουν ευγενείς καί αυτό 
μάλιστα είναι τό ανώτατο είδος ευγένειας. Τής ευγένειας, 
λοιπόν, άλλο είδος πηγάζει άπό προγόνους χρηστούς, άλλο 
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άπό ισχυρούς, άλλο άπό Ενδοξους καί άλλο άπό τήν προσω
πική καλοκαγαθία. 

Τό κάλλος διαιρείται σέ τρία είδη- ένα είναι εκείνο πού 
έπαινεΧ καθένας, δπως ή ωραιότητα τοΰ προσώπου. Άλλο 
είναι ή πρακτική ωραιότητα, δπως ενός εργαλείου, μιας 
οικίας καί τέτοιων πραγμάτων, τά όποια πλην τής ωραιότη
τας είναι καί κατάλληλα γιά τήν χρήση- τέλος, τά σύμφωνα 
μέ τους νόμους, τά ήθη καί άλλα δμοια, αποτελούν είδος 
ωφέλιμης ωραιότητας. Από τά τρία είδη τοΰ κάλλους, άλλο 
είναι προς Επαινο, άλλο προς χρήση, καί άλλο προς ωφέλεια. 

Ή ψυχή διαιρείται σέ τρία- τό Ενα μέρος αυτής είναι τό λο- 90 
γικό, τό άλλο τό έπιθυμητικό καί τρίτο τό θυμικό. Άπό αυτά, 
τό μέν λογικό είναι αίτιο τής σκέψης καί τοΰ συλλογισμοΰ, 
τής διανόησης καί τών άλλων ομοίων τό έπιθυμητικό είναι 
αίτιο τής επιθυμίας φαγητοΰ, τής μετά γυναικός συνουσίας 
καί δλων αυτών. Τό θυμικό μέρος είναι αίτιο τοΰ θάρρους, 
τής ηδονής, τής λύπης καί τής οργής. Μέρη, λοιπόν, τής 
ψυχής είναι τό λογικό, τό έπιθυμητικό καί τό θυμικό. 

Τής τέλειας αρετής τέσσερα είναι τά είδη- ή φρόνηση, ή δι
καιοσύνη, ή ανδρεία καί ή σωφροσύνη. Άπό αυτά ή μέν φρό- 91 
νηση είναι αίτία τής ορθής πράξης, ή δέ δικαιοσύνη εξανα
γκάζει τους ανθρώπους νά σέβονται τό δίκαιο σέ δλες τίς 
κοινωνικές τους σχέσεις καί τίς εμπορικές συναλλαγές- ή δέ 
ανδρεία παρέχει τό θάρρος καί τήν καρτερία, ώστε νά μήν 
φοβόμαστε καί φεύγουμε ενώπιον τών κινδύνων, αλλά νά μέ
νουμε- ή σωφροσύνη μας βοηθεΐ νά είμαστε κύριοι τών επι
θυμιών μας καί μας εμποδίζει νά είμαστε δοΰλοι οίασδήποτε 
ηδονής, καί νά ζοΰμε κόσμια. Τής αρετής, λοιπόν, είδη είναι 
ή φρόνηση, ή δικαιοσύνη, ή ανδρεία καί ή σωφροσύνη. 

Ή εξουσία διαιρείται σέ πέντε μέρη- τό πρώτο προέρχεται 
άπό τόν νόμο, τό δεύτερο άπό τήν φύση, τό τρίτο άπό τήν συ
νήθεια, τό τέταρτο άπό τήν διαδοχή τοΰ γένους καί τό πέ-
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μπτο άπό τήν βία. ΟΊ άρχοντες τών πόλεων, έάν εκλεγούν 
άπό τους συμπολίτες τους, κυβερνούν κατά τόν νόμο. Άλλοι 
πάλι πού τήν κατέχουν κατά τήν φύση, οί άρρενες, όχι μόνον 
μεταξύ τών ανθρώπων, άλλα καί μεταξύ τών άλλων ζώων 
διότι οί άρρενες παντού επικρατούν τών θηλέων. Ή εξουσία 
πού βασίζεται στην συνήθεια, είναι δμοια προς τήν αρχή τών 
παιδαγωγών πού άρχουν στά παιδιά καί τών δασκάλων πού 
άρχουν τών μαθητών τους. Κατά τήν διαδοχή τοϋ γένους ή 
εξουσία είναι περίπου εκείνη πού κατέχουν ο'ι λακεδαιμόνιοι 
βασιλείς- διότι αυτοί έλαβαν τήν βασιλεία άπό τήν οικογέ
νεια τους. Καί στην Μακεδονία κατά τόν αυτό τρόπο 
άρχουν διότι καί έκεΐ ή βασιλεία βασίζεται στην διαδοχή τοϋ 
γένους. 'Υπάρχουν καί εκείνοι, οί όποΧοι κατέλαβαν τήν 
εξουσία διά τής βίας ή διά άπατης καί άρχουν παρά τήν θέ
ληση τών πολιτών αυτή ή εξουσία λέγεται δτι στηρίζεται έπί 
τής βίας. 

Τής ρητορικής υπάρχουν έξι είδη- δταν ο'ι ρήτορες προτρέ
πουν σέ πόλεμο ή συμμαχία εναντίον άλλου, αυτό τό είδος 
ονομάζεται προτροπή. Όταν αξιώνουν νά μήν πολεμήσουν ή 
νά μήν συμμαχήσουν οί συμπολίτες τους, άλλα νά ζουν ειρη
νικά, αυτό τό είδος τής ρητορικής λέγεται αποτροπή. Τρίτο 
είδος ρητορικής, δταν κάποιος Ισχυρίζεται δτι αδικείται άπό 
άλλον καί αποδεικνύει δτι τοΰ προξένησε πολλά κακά, αυτό 
τό είδος ονομάζεται κατηγορία. Τό τέταρτο είδος τής ρητο
ρικής, είναι δταν έκεΧνος πού κατηγορεΧται, ζητεί νά αποδεί
ξει δτι μήτε τό δίκαιο παραβίασε μήτε διέπραξε κάτι άλλο 
παράνομο- αυτό τό είδος ονομάζουν απολογία. Πέμπτο είδος 
ρητορείας είναι εκείνο κατά τό όποιο ό ρήτορας επαινεί καί 
αποδεικνύει κάποιον καλό καί αγαθό- αυτό τό είδος ονομά
ζεται εγκώμιο. "Εκτο είδος είναι εκείνο κατά τό όποιο κά
ποιος αποδεικνύει κάποιον άλλο φαύλο- αυτό τό είδος ονο
μάζεται ψόγος. Έτσι, λοιπόν, τής ρητορικής είδη είναι τό 
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εγκώμιο, ό ψόγος, ή προτροπή, ή κατηγορία καί ή απολογία. 
Ή τέχνη τοϋ ορθώς λέγειν διαιρείται σέ τέσσερα είδη- ένα 

είναι τό τί πρέπει νά λέγουμε, άλλο πόσα πρέπει νά λέγουμε, 
τρίτον προς ποιους πρέπει νά λέγουμε, τέταρτο πότε πρέπει 
νά λέγουμε. Αυτά πού πρέπει, λοιπόν, νά λέγουμε, είναι 
εκείνα τά οποία όφελοϋν καί τόν λέγοντα καί τόν άκούοντα-
δσα δέ πρέπει νά λέγουμε, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα 
τών απαιτουμένων. Προς ποιους δέ πρέπει νά λέγουμε, άν ό 95 
λόγος απευθύνεται προς πιο ηλικιωμένους, [σφάλλοντες] 
πρέπει νά μεταχειριζόμαστε λόγους αρμόζοντες στην ηλικία 
τους ώς πρεσβύτερων άν πάλι προς νεότερους, ο'ι λόγοι μας 
πρέπει νά προσαρμόζονται στους νεότερους. Πότε πρέπει νά 
λέγουμε, μήτε προτύτερα μήτε ύστερότερα· εΐ δ' άλλως δέν 
θά αποφύγουμε τά σφάλματα καί δέν θά μιλήσουμε ορθά. 

Ή ευεργεσία διαιρείται σέ τέσσερα είδη- ή διά χρημάτων, ή 
διά τοϋ σώματος, ή διά τών γνώσεων ή διά τοϋ λόγου. Διά 
μέν τών χρημάτων ευεργετεί κάποιος δταν βοηθήσει Εναν 
άπορο σέ τρόπο ώστε νά εύπορήσει· διά τοϋ σώματος ευερ
γετούν αλλήλους ο'ι άνθρωποι, δταν σπεύδοτ>ν νά βοηθήσουν 96 
εκείνους πού δέρνονται άπό άλλους· όσοι εκπαιδεύουν, 
Ιατρεύουν καί διδάσκουν κάτι άγάθό, αυτοί μέ τίς γνώσεις 
τους ευεργετούν διά τοϋ λόγου ευεργετεί κάποιος, δταν 
εισέρχεται στό δικαστήριο γιά νά βοηθήσει κάποιον καί νά 
τόν υποστηρίξει διά τοϋ κατάλληλου λόγου. Ή ευεργεσία, 
λοιπόν, είναι διά τών χρημάτων, διά τών σωμάτων, διά τών 
γνώσεων καί διά τών λόγων. 

Ή τελείωση τών πραγμάτων διαιρείται σέ τέσσερα είδη- τά 
πράγματα λαμβάνουν τό τέλος τους κατά τόν νόμο, δταν γί
νει ένα ψήφισμα καί τοϋτο τό εκτελέσει ό νόμος- κατά τήν 
φύση λαμβάνουν τέλος τά πράγματα κατά τήν ήμερα, τό έτος 
καί τίς εποχές. Κατά τήν τέχνη λαμβάνουν τέλος τά πράγμα
τα, δπως στην οικοδομική τέχνη- διότι ολοκληρώνει κάποιος 
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μία οικία- καί ή ναυπηγική- διότι (ένν. ολοκληρώνει) κάποιο 97 
πλοίο. Κατά τύχη δέ γίνεται τό τέλος στά πράγματα, δταν 
αποβαίνουν διαφορετικά καί δχι όπως κάποιος περιμένει. 
"Ετσι, λοιπόν, άλλα έκ τών πραγμάτων λαμβάνουν τέλος 
κατά τόν νόμο, άλλα κατά τήν φύση, άλλα κατά τήν τέχνη, 
καί άλλα κατά την τύχη. 

Ή δύναμη επίσης διαιρείται σέ τέσσερα είδη- Ενα διά τοΰ 
οποίου μποροΰμε νά υπολογίζουμε καί νά συλλογιζόμαστε 
μέ τήν βοήθεια τής διάνοιας- άλλο πού προέρχεται άπό τό 
σώμα, δπως τό βάδην, τό δούναι καί λαβείν καί τά παρόμοια-
τό τρίτο, αυτό πού προέρχεται άπό τό πλήθος τών στρα
τιωτών καί τών χρημάτων, οπόθεν λέγεται δτι ό βασιλιάς 
έχει πολλή δύναμη- τέταρτη διαίρεση τής δύναμης είναι εκεί
νη πού μας καθιστά ευτυχείς ή δυστυχείς ή ικανούς νά όφε-
λοϋμε ή νά βλάπτουμε- όπως μποροΰμε νά αρρωστήσουμε, νά 
μορφωθοΰμε, νά γίνουμε υγιείς καί δλα αυτά. Έτσι λοιπόν 
Ενα είδος τής δύναμης είναι στην διάνοια, άλλο στό σώμα, 
άλλο στό στρατόπεδο καί τά χρήματα καί άλλο στό ένεργείν 
καί πάσχειν. 

Τής φιλανθρωπίας είναι τρία τά είδη- Ενα μέν έκεΧνο πού 98 
γίνεται μέ τήν φιλική προσφώνηση, δπως συμβαίνει δταν κά
ποιος συναντά άλλον καί τόν χαιρετά, τοΰ σφίγγει τό δεξί χέ
ρι καί τόν καλημερίζει. "Ενα άλλο είδος συνίσταται στην 
βοήθεια πού παρέχει σέ έναν δυστυχή. Καί τρίτο είδος φι
λανθρωπίας είναι έκεΧνο, κατά τό όποΧο μερικοί αρέσκονται 
σέ συμπόσια μέ τους φίλους τους. "Ετσι, λοιπόν, τρία είδη 
φιλανθρωπίας υπάρχουν ή φιλοφροσύνη, ή ευεργεσία καί ή 
προς τους φίλους παράθεση δείπνων καί ή συναναστροφή 
μαζί τους. 

Ή ευδαιμονία διαιρείται σέ πέντε μέρη- τό πρώτο είναι ή 
όρθοφροσύνη, άλλο ή ευαισθησία καί ή υγεία τοΰ σώματος, 
τρίτο ή επιτυχία σέ δ,τι κάποιος επιχειρεί, τέταρτο ή καλή 
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φήμη μεταξύ τών ανθρώπων, πέμπτο ή εύπορία στά χρήματα 
καί σέ δλα τά χρήσιμα γιά τόν βίο- ή όρθοφροσύνη είναι απο
τέλεσμα τής παιδείας καί τής πείρας πού αποκτήθηκε άπό 
πολλά. Ή ευαισθησία προέρχεται άπό τήν ακεραιότητα καί 
τήν υγεία τών μελών τοΰ σώματος, όπως έάν κάποιος βλέπει 
διά τών οφθαλμών καί ακούει μέ τά αυτιά του καί μέ τήν μύ
τη καί τό στόμα αισθάνεται αυτά πού πρέπει νά αισθάνεται-
αυτή είναι ή ευαισθησία. Ή ευτυχία σέ δ,τι επιχειρεί κάποι
ος επιτυγχάνεται όταν πράξει ορθώς ό,τιδήποτε σκοπεύει νά 
πράξει κάποιος σώφρων. Ή καλή φήμη Εγκειται στην καλή 
γνώμη, τήν όποια έχουν γιά εμάς- εύπορία υπάρχει, δταν κά
ποιος Εχει γιά τίς ανάγκες τοΰ βίου του τόσα, ώστε νά δύνα
ται νά ευεργετήσει καί τους φίλους του καί μέ φιλοτιμία καί 
γενναιοδωρία νά συμβάλλει στις δημόσιες λειτουργίες. 
ΈκεΧνος στον όποΧο υπάρχουν δλα αυτά, είναι παντελώς 
ευτυχής. "Ετσι, λοιπόν, τής ευτυχίας μέρη είναι ή όρθοφρο
σύνη, ή ευαισθησία καί ή υγεία τοΰ σώματος, ή επιτυχία, ή 
καλή φήμη καί ή εύπορία. 

Οί τέχνες διαιροΰνται σέ τρία μέρη· τό πρώτο, τό δεύτερο 
καί τό τρίτο. Πρώτο είναι ή μεταλλευτική καί ή υλοτομία· 
διότι είναι τέχνες παρασκευαστικές. Δεύτερον ή χαλκευτική 
καί ή ξυλουργική, πού είναι μετασκευαστικές- διότι άπό μέν 
τόν σίδηρο ή χαλκευτική τέχνη κατασκευάζει δπλα, άπό δέ τά 
ξύλα αυλούς καί λύρες. Άλλη είναι ή χρηστική, δπως ή 
ιππική πού μεταχειρίζεται τους χαλινούς, ή πολεμική τά 
δπλα, ή μουσική τους αυλούς καί τίς λίρες. Τρία είναι άρα τά 
είδη τής τέχνης- έκεΧνο πού έρχεται κάπως πρώτο, τό επόμε
νο καί τό τρίτο. 

Τό αγαθό σέ τέσσερα γένη διαιρείται- άπό αυτά πρώτο θε
ωρούμε δτι είναι ή αρετή πού Εχει κάποιος- έπειτα λέγουμε 
αγαθό τήν αρετή καί τήν δικαιοσύνη καθ' εαυτές- τρίτον, 
δπως τίς τροφές, τίς κατάλληλες ασκήσεις καί τά ωφέλιμα 
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φάρμακα- τέταρτο αγαθό λέγουμε τήν τέχνη τήν αύλητική, 
τήν υποκριτική καί άλλα δμοια. Τοΰ αγαθού, λοιπόν, υπάρ
χουν τέσσερα είδη. Πρώτο τό νά Εχει κάποιος τήν αρετή, 
άλλο ή ίδια ή αρετή, τρίτον ο'ι τροφές καί οί ωφέλιμες ασκή
σεις- τέταρτο, λέγουμε δτι είναι αγαθό ή αύλητική τέχνη, ή 
υποκριτική καί ή ποιητική. Έκ τών δντων άλλα μέν είναι κα
κά, άλλα δέ αγαθά καί άλλα ουδέτερα. Άπό αυτά κακά λέγο
νται εκείνα τά όποΧα δύνανται νά μας βλάπτουν πάντοτε, 
όπως ή ακρισία, ή αφροσύνη, ή αδικία καί τά παρεμφερή- τά 
αντίθετα αυτών είναι αγαθά. Αυτά δμως δύνανται ενίοτε νά 
μας ωφελούν καί ενίοτε νά μας βλάπτουν - δπως ό περίπα
τος, ή ανάπαυση καί τό φαγητό - ή δέν δύνανται απολύτως 
μήτε νά μας ωφελήσουν μήτε νά μας βλάψουν επομένως 
αυτά ούτε αγαθά είναι ούτε κακά. Άρα έκ τών δντων άλλα 
μέν είναι αγαθά, άλλα κακά καί άλλα ουδέτερα. 

Ή ευνομία διαιρείται σέ τρία μέρη- λέγουμε δτι εύνομού-
μαστε, δταν οί νόμοι είναι καλοί- άλλο είναι δταν οί πολίτες 
πειθαρχούν στους κείμενους νόμους- τρίτο, καί έάν δέν 
υπάρχουν νόμοι καί οί πολίτες διοικούνται μέ σωφροσύνη 
στά ήθη καί τά έθιμα τους, καί αυτό τό άποκαλοΰμε ευνομία-
άρα τρία είναι τά είδη τής ευνομίας, τό πρώτο νά είναι οί νό
μοι σπουδαίοι καθ' εαυτούς- ή υπακοή τών πολιτών στους 
νόμους καί τρίτον, ή διοίκηση μιας πολιτείας κατά τά χρηστά 
ήθη καί έθιμα. 

Καί ή ανομία διαιρείται σέ τρία μέρη- έκ τών οποίων τό 
πρώτο είναι έκεΧνο κατά τό όποιο οί νόμοι είναι επαχθείς καί 
δυσάρεστοι καί στους πολίτες καί στους ξένους. Δεύτερο, 
έκεΧνο κατά τό όποΧο οί πολίτες δέν υπακούουν στους κείμε
νους νόμους- καί άλλο είναι ή παντελής έλλειψη νόμων. Τής 
ανομίας, λοιπόν, ένα μέρος είναι ή ύπαρξη επαχθών νόμων 
άλλο έάν δέν υπακούουν οί πολίτες στους υπάρχοντες- τρί
το, έάν δέν υπάρχει κανείς νόμος. 
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Τά εναντία διαιρούνται σέ τρία μέρη· έτσι λέγομε δτι είναι 
εναντία τό αγαθό καί τό κακό, ή δικαιοσύνη καί ή αδικία, ή 
φρόνηση καί ή αφροσύνη καί τά παρόμοια. Επίσης κακά 
εναντία σέ άλλα κακά, δπως ή ασωτία προς τήν φιλαργυρία, 
τά άδικα βασανιστήρια προς τά δίκαια- καί τά παρόμοια 
κακά είναι εναντία προς άλλα. Καί τό βαρύ σέ σχέση προς τό 
ελαφρύ καί τό ταχύ προς τό βραδύ, τό μέλαν προς τό λευκό 
είναι εναντία ώς ουδέτερα έναντι ουδετέρων. "Ετσι, λοιπόν, 
έκ τών εναντίων άλλα μέν είναι εναντία, δπως τά αγαθά 
προς τά κακά- άλλα δπως τά κακά προς άλλα κακά καί άλλα 
ώς ουδέτερα προς ουδέτερα. 

Τών αγαθών υπάρχουν τρία είδη- διότι άλλα μέν είναι δυ
νατόν νά τά κατέχουμε, σέ άλλα νά μετέχουμε καί άλλα 
απλώς νά υπάρχουν. Καί στά πρώτα υπάγονται έκεΧνα, πού 
δύναται κάποιος νά κατέχει, δπως ή δικαιοσύνη καί ή υγεία. 
Στά δεύτερα εκείνα τά όποια δέν δύναται κάποιος νά κατέ
χει, δύναται δμως νά συμμετέχει σ' αυτά, όπως αυτό τό αγα
θό, νά τό κατέχει κάποιος δέν είναι δυνατό, άλλα δέν είναι 
αδύνατο νά μετέχει σ' αυτό. Στά τελευταία υπάγονται έκεΧνα 
τά όποια δέν δύναται κάποιος νά κατέχει ούτε έν δλω ούτε 
έν μέρει, άλλα τά όποια υπάρχουν κατ' ανάγκην, δπως τό νά 
είναι κανείς χρηστός καί δίκαιος είναι αγαθό. Έτσι λοιπόν 
έκ τών αγαθών άλλα μέν δύναται κάποιος νά κατέχει στό σύ
νολο του, άλλα έν μέρει καί άλλα νά υπάρχουν καθ' έαυτά. 

Καί ή συμβουλή διαιρείται επίσης σέ τρία μέρη- διότι Ενα 
μέρος αυτής στηρίζεται στό παρελθόν, άλλο στό παρόν καί 
άλλο στό μέλλον. Παραδείγματα άπό τό παρελθόν, δπως τί 
έπαθαν οί Λακεδαιμόνιοι διότι εμπιστεύθηκαν άπό τό πα
ρόν, νά αποδεικνύει κάποιος ένώ συμβουλεύει, ότι τά τείχη 
είναι ασθενή, οί άνθρωποι δειλοί, δτι υπάρχει έλλειψη 
τροφών άπό τό μέλλον, δέν πρέπει νά κακομεταχειρίζεται 
κάποιος τους πρέσβεις άπό απλή υπόνοια, γιά νά μήν δυ-
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σφημισθεΐ ή Ελλάς. "Ετσι, λοιπόν, γιά τή συμβουλή άλλα 
προέρχονται άπό τό παρελθόν, άλλα άπό τό παρόν καί άλλα 
άπό τό μέλλον. 

Ή φωνή διαιρείται σέ δύο μέρη- τό ένα μέρος αυτής είναι 
τό έμψυχο, τό άλλο τό άψυχο. "Εμψυχο είναι ή φωνή τών ζώ
ων καί άψυχο ο'ι ήχοι καί οί κρότοι. Άπό τήν Εμψυχη φωνή 
πάλι, ή μέν είναι εγγράμματη καί ή άλλη αγράμματη. 
Εγγράμματη είναι ή φωνή τών ανθρώπων καί αγράμματη ή 
φωνή τών ζώων. "Ετσι, λοιπόν, δύο είδη φωνής υπάρχουν, ή 
έμψυχη καί ή άψυχη. 

Άπό τά όντα άλλα μέν είναι μεριστά καί άλλα αμέριστα. 
Άπό τά μεριστά άλλα μέν είναι όμοιομερή, άλλα δέ άνομοι-
ομερή. Καί αμέριστα μέν είναι δταν δέν επιδέχονται διαίρε
ση καί δέν είναι σύνθετα, όπως είναι ή μονάς, ή στιγμή καί ό 
φθόγγος- μεριστά είναι δσα σχηματίζονται άπό κάποια ένω
ση, δπως οί συλλαβές, ο'ι συμφωνίες, τά ζώα, τό ύδωρ καί ό 
χρυσός. Καί όμοιομερή είναι δσα συγκείνται άπό δμοια, τό 
δλο τών οποίων δέν διαφέρει τοΰ μέρους παρά μόνον κατά 
τό πλήθος τών μερών, δπως τό ύδωρ, ό χρυσός καί δ,τι είναι 
εΰτηκτο καί τά παρόμοια. Άνομοιομερή δέ είναι δσα συγκεί
νται άπό ανόμοια μέρη, δπως μία οικία καί τά ανάλογα. 
"Ετσι, λοιπόν, τά όντα είναι μεριστά καί αμέριστα- άπό τά 
μεριστά άλλα είναι όμοιομερή καί άλλα άνομοιομερή. 

Άπό τά όντα άλλα μέν είναι καθ' έαυτά καί άλλα συνδέο
νται μέ κάτι άλλο. Καθεαυτά μέν λέγονται δσα δέν Εχουν 
ανάγκη κανενός άλλου γιά ερμηνεία καί κατανόηση· τέτοια 
θά ήταν ό άνθρωπος, ό ίππος καί άλλα ζώα. Διότι κανένα 
άπό αυτά δέν έχει ανάγκη ερμηνείας: Σέ σχέση προς κάτι 
άλλο λέγεται εκείνο τό όποιο έχει ανάγκη ερμηνείας, όπως τό 
μεγαλύτερο κάποιου καί τό ταχύτερο κάποιου καί τό καλύ
τερο κάποιου καί άλλα παρόμοια· διότι τό μεγαλύτερο είναι 
μεγαλύτερο κάποιου μικρότερου καί τό ταχύτερο κάποιου 



άλλου. Έκ τών όντων, λοιπόν, τά μέν καθ' έαυτά λέγονται 
καί άλλα σέ σχέση προς άλλο. "Ετσι λοιπόν καί τά πρώτα δι
αιρούσε ό Πλάτων, σύμφωνα μέ τόν Αριστοτέλη. 

'Υπήρξε καί άλλος Πλάτων φιλόσοφος άπό τήν Ρόδο, μα
θητής τοΰ Π αναίτιου, καθώς αναφέρει ό Σέλευκος ό γραμμα
τικός στό πρώτο βιβλίο Περί Φιλοσοφίας- καί άλλος, περι
πατητικός, μαθητής τοΰ Αριστοτέλη· καί άλλος μαθητής τοΰ 
Πραξιφάνη· καί δ ποητής τής αρχαίας κωμωδίας. 
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ΒΙΒΛΙΟ Δ' 

ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ 

Γιά τόν Πλάτωνα αυτά ήταν τά όποια έμεΧς καταφέραμε νά 
συναγάγουμε, άφοΰ διεξήλθαμε μέ κόπο αυτά πού Εχουν λε
χθεΧ γιά τόν άνδρα. Τόν διαδέχθηκε ό Σπεύσιππος, γιος τοϋ 
Εύρυμέδοντα ΆθηναΧος, Μυρρινούσιος ώς δημότης, γιος τής 
αδελφής του Πωτώνης. Διετέλεσε σχολάρχης δέκα οκτώ Ετη, 
μέ έναρξη κατά τήν εκατοστή όγδοη 'Ολυμπιάδα· αφιέρωσε 
αγάλματα τών Χαρίτων στό μουσεΧο πού ιδρύθηκε άπό τόν 
Πλάτωνα στην Άκαδήμεια. Καί έμεινε πιστός στά δόγματα 
τοΰ Πλάτωνα. Ώς προς τό ήθος δμως υπήρξε διάφορος άπό 
αυτόν διότι ήταν καί όργίλος καί αδύναμος ώς προς τίς ηδο
νές. Λέγουν μάλιστα δτι άπό τόν θυμό του κάποτε Ερριψε στό 
φρέαρ τόν μικρό του σκύλο καί δτι άπό φιληδονία μετέβη 
στην Μακεδονία γιά τόν γάμο τοΰ Κάσσανδρου, 

Διηγοΰντο γι' αυτόν ακόμη δτι καί οί μαθήτριες τοΰ Πλά
τωνα, ή Λασθένεια άπό τήν Μαντινεία καί ή Άξιοθέα άπό 
τόν Φλιοΰντα παρακολουθήσαν καί αυτόν, δταν καί ό Διο
νύσιος γράφοντας του τοϋ Ελεγε σέ δηκτικό τόνο- «καί άπό 
τήν Αρκαδική σου μαθήτρια μποροΰμε νά μάθουμε φιλοσο
φία. Καί ό μέν Πλάτων έδίδασκε δωρεάν τους φοιτώντες 
στην σχολή του· έσύ δμως φορολογείς καί εισπράττεις άπό 
αυτούς είτε θέλουν είτε όχι». Αυτός πρώτος, καθώς αναφέρει 
ό Διόδωρος στό πρώτο βιβλίο τών 'Απομνημονευμάτων του 
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παρατήρησε τί ήταν κοινό στις γνώσεις καί τίς συνέδεσε με
ταξύ τους καί σημείωσε τήν αμοιβαία εξάρτηση. Καί πρώτος 
επίσης Εφερε στό φώς εκείνα τά όποια ό 'Ισοκράτης ονόμαζε 
απόρρητα, δπως αναφέρει ό Καινεύς. Καί πρώτος ακόμη 
έφεϋρε μέ ποιόν τρόπο τά λεπτότερα ξύλα γίνονται καλάθια 
ευρύχωρα καί ογκώδη. 

Καί δταν πλέον είχε χάσει άπό παράλυση, τήν υγεία του, 
έστειλε καί προσκάλεσε τόν Ξενοκράτη καί τόν παρακάλεσε 
νά τόν διαδεχθεί στην σχολαρχία. Καί λέγουν δτι φερόμενος 
έπί άμαξιδίου συνάντησε στην Άκαδήμεια τόν Διογένη καί 
τοϋ είπε «χαίρε», έκεΧνος δέ τοΰ απάντησε· «Έγώ δέν σοϋ 
εύχομαι χαΧρε - άφοΰ υπομένεις νά ζεΧς, ένώ βρίσκεται σέ τέ
τοια κατάσταση». Καί τέλος κατά τήν γεροντική του ηλικία 
καταλήφθηκε άπό μεγάλη στενοχώρια καί αυτοκτόνησε. 
"Εγραψα περί αύτοϋ τό έξης επίγραμμα. 

Άν δέν μάθαινα τό τέλος τοϋ Σπεύσιππου, κανένας δέν θά 
μ' Επειθε νά πώ δτι δέν ήταν άπό τή γενιά τοΰ Πλάτωνα-
γιατί διαφορετικά δέν θά πέθαινε άπό στενοχώρια γιά κάτι 
πολύ μικρό. 

Ό Πλούταρχος αναφέρει στον βίον τοϋ Λύσανδρου καί 
Σνλλα δτι πέθανε επειδή καταφαγώθηκε άπό ψείρες. Καί 
ήταν, καθώς λέει ό Τιμόθεος στό Περί βίων σέ μεγάλο βαθμό 
στό σώμα του εξαντλημένος- ό Ιδιος αναφέρει δτι ό Σπεύ-
σιππος είπε προς Εναν πλούσιο πού αγαπούσε μία γυναίκα 
άσχημη, «Άλλα ποια ή ανάγκη γι' αυτόν τόν Ερωτα; Έγώ θά 
σοΰ βρώ ωραιότερη γυναίκα μέ δέκα τάλαντα». 

Άφησε πάρα πολλά υπομνήματα καί περισσότερους διά
λογους, μεταξύ τών όποιων είναι: 

Αρίστιππος ό ΚυρηναΧος, 
Περί πλούτου α' , 
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Περί ηδονής α' , 
Περί δικαιοσύνης α ' , 
Περί φιλοσοφίας α ' , 
Περί φιλίας α ' , 
Περί θεών α' , 
Φιλόσοφος α' , 
Προς Κέφαλον α ' , 
Κέφαλος α ', 
Κλεινόμαχος ή Λυσίας α ' , 
Πολίτης α ' , 
Περί ψυχής α' , 
Προς Γρύλλον α ' , 
[Αρίστιππος α',] 
Τεχνών έλεγχος α ', 
Ύπομνηματικοί διάλογοι, 
Τεχνικόν α ', 
Διάλογοι τών περί τήν πραγματείαν όμοιων α' β' γ ' δ ' 

ε' ς ' ζ" η' θ' ι', 
Διαιρέσεις καί προς τά όμοια υποθέσεις, 
Περί γενών καί είδών παραδειγμάτων, 
Προς τόν Άμάρτυρον, 
Πλάτωνος έγκώμιον, 
Έπιστολαί προς Δίωνα, Διονύσιον, Φίλιππον, 
Περί νομοθεσίας, 
Μαθηματικός, 
Μανδρόβολος, 
Λυσίας, 
Όροι, 
Τάξεις υπομνημάτων. 
Στίχοι στό σύνολο τους σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακό

σιοι εβδομήντα πέντε. Σ' αυτόν αφιέρωσε καί ό Τιμωνίδης 
τίς 'Ιστορίες του, στις οποίες είχε περιγράψει τίς πράξεις 



τερο βιβλίο τών 'Απομνημονευμάτων του αναφέρει δτι ό 
Αριστοτέλης αγόρασε τά βιβλία του αντί τριών ταλάντων. 

'Υπήρξε καί άλλος Σπεύσιππος, Αλεξανδρινός, μαθητής 
τοΰ ιατρού 'Ηρόφιλου. 


