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Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ. Κατά την χθες ομ,ολογίαν, ώ Σώκρα-

τες, ήκομεν ανζοί τε κοομ,ίως xal τόνδε τινά ξένον αγομεν, 

το μεν γένος εξ 'Ελέας, εταΖρον δε των αμφί Παραενίδην 

και Ζήνωνα, μάλα δε άνδρα φιλόσοφον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ' Α ρ ' ονν, ώ Θεόδωρε, ον ξένον αλλά 

τίνα $εον άγων καιά τον Όιιήρον λόγον λέληϋας ; "Ος 

Β φησιν αλλονς τε θεονς τοϊς άν&ρώηοις, | όπόσοι αετέχον 

σιν αιδονς δικαίας, και δη και τον ξέπον ονχ ήκιστα &εον 

οννοτιαδον γιγνο!χενον νβρεις τε και εύνοιιίας των ανθρώ

πων κα&οραν. Ίάχ ονν αν και οοί τις υντος των κρειτιό-

1. Για τα πρόσωπα του διαλόγου βλ τήν «Εισαγωγή» χεφ Δ' 1. 
2. Ή συμφωνία είχε γίνει τήν περασμένη μέρα, άταν τέλειωσαν 

τη συζήτηση ατό Ò-.άλογο «Θεαίτητο» (21Ud) «εωΰεν δέ, ώ Θεόδωρε, 
Οεϋρο πάλιν άπαντώμεν». 

;ϊ. "Η Ελέα εΐταν ελληνική αποικία των Φωκαέων στή δοτική 
Κάτω 'Ιταλία, ατά νότια του κόλπου τοϋ Σαλέρνο. Τα ερείπια της 0ρί-
σκουντάt κοντά στο σημερινό Καστελλαμαρε Ντελλαμπρουκο. "Εγινε 
περίφημη τήν αρχαιότητα άπό τήν ελεατική φιλοσοφική σχολή. 

4. Ό Παρμενίδης γεννήθηκε στην Ελέα κατά τά 540 π.Χ Εϊτανε 
μαθητής του Ξενοφάνη. "Εγραψε εν α φ,λοσοφικό ποίημα («Περί φύ
σεως»). "Εχουμε μόνο άποαπάσματ* απ* αυτό. Είναι δ καθαυτού ί5ρυ-
τ ή ί Χή£ ελεατικής σχολής, και δ σημαντικότατος εκπρόσωπος της. 
Ό Πλάτωνας είχε 3αθια επηρεαστεί από τή φιλοσοφία του και πάν
τα τόν εσεδάστηκε. 

5. Ό Ζήνωνας επίσης από τήν 'Ελέα, εικοσιπέντε χρόνια νεώτε
ρος από τον Παρμενίδη, μαθητής καί φίλος του. "Εδρασε σαν πολιτι
κός καί φιλόσοφος. "0 Αριστοτέλης λέει, πώς αυτός βρήκε τή δια-
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(η για το «ον>, λογικός) 

Τά πρόσωπα τοϋ διαλόγου 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΞΕΝΟΣ ΕΛΕΑΤΗΣ, ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ ι 

Ι Πρόλογος. Ό Σωκράτης παρακαλεί ιόν Έ λ ε ά τ η ξένο 
ν' ανακοινώσει, πώς ορίζουν ol ελεατικοί το 

σοφιστή, τόν πολιτικό, το φιλόσοφο. 

Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ. Καθώς είχαμε μείνει σύμφωνοι χτες *, 
κι εμείς ήρθαμε στην ώρα μας καί ψίο^ουμε μαζί μας καί 
τούτον έ5ώ τον ξένο. Είν' άπό τήν Ε λ έ α ' κι άπό τή συν
τροφιά των οπαδών τοϋ Παρμενίδη * καί τοο Ζήνωνα", σπου
δαίος φιλόσοφος. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Μήπως, αγαπητέ Θεόδωρε, χωρίς να το 
καταλάβεις έφερες μαζί σου, δχ'. -κάποιον ξένο, παρά κάποιο 
Ηεόν, δπως είπε κι δ "Ομηρος ; θυμάσαι, πού λέει, πώς κι 
άλλοι Ηεοί, προπάντων δμως ί θεός τών ξένων συνοδεύει 
τους ανθρώπους, που σέβουνται το δίκιο, γιά να παρατηρεί, 
«ποιοι ivdpiûKo: φέρνουντ' άνομα καί ποιοί έχουν δίκιους 
νόαους"». Μή τάχα λοιπόν καί τώρ'αυτός, που σ'ακολουθεί. 

λεχτική, αποδείχνοντας, πώς δλε; οί αντίθετες προς τήν παρμενιδι-
κήν ιντίληψη για το -δν* έχδοχές δέ σιέκουνται ατό λσγικόν Ιλεγχο. 
ΙΙερί^ημα είναι τα τέσσερα επιχειρήματα του για τήν ανυπαρξία τής 
κίνηαης. 

ti. Ό Πλάτωνας άναθυμαται έΐώ τους ομηρικούς στίχους από τήν 
Όΐύασβια (Ρ. 485). 

*Καί χε ί)εοί ξείνοισιν εοιχότες άλλοοαποΐαιν 
πανιοΐοι τελέΟυντες, επιστρωφώαι πό'-ηας 
ανύρωπων νβριν τε καί εννομίην εψορώντες». 
(Συχνά ot αθάνατοι θεοί μ' ανθρώπους ξένους μοιάζουν, 
κι αλλάζουν άπειρες μορφές καί τριγυρνούν τις χώρες 
καί βλέπουν δλα τ" άδικα καί τους ν.α.λοος τους νόμους) 

(Μετάφρ Ζ. Σίίερη) 
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νων οννέποιτο, φαύλους ημάς όντας εν τοις λόγοις εποψό-

μενός τε και ελέγξων, θεός ών τις ελεγκτικός. 

ΘΕΟ. Ονχ ούτος δ τρόπος, ώ Σώκοατες, τοΰ ξένον, 

αλλά μειριώτερος των περί τάς έριδας έσηονδακότων. Καί 

μοι δοκεΪ θεός μεν ανήο ουδαμώς είναι, θείος μην πάν-

τας γαρ \ εγώ τους φιλοσόφους τοιούιους προσαγορεύω. 

ΣΩ. Καλώς γε, ώ φίλε. Τοντο μέντοι κινδυνεύει το γέ

νος ου πολύ τι ράον, ώς έπος ειπείν, είναι διακρίνειν η το 

τοϋ θεοϋ' πάνυ γαρ άνδρες ούτοι παντοίοι φανταζόμενοι 

διά τήν των άλλων αγνοιαν επιστρωφώσι πόληας, οι μη 

ττλαοιώς αλλ" δντως φιλόσοφοι, καθορώντες ύψόθεν τον των 

κάιω βίον, καί τοϊς uèv οοκοϋοιν είναι τοϋ μηδενός τί

μιοι, τοις δ" άξιοι τοϋ παντός' καί τότε μεν πολιτικοί φαν

τάζονται, | τότε δέ οοφισταί, τότε δ" εστίν οίς δόξαν πα-

ράσχοιντο αν ώς παντάπαοιν έχοντες μανικώς. Τοϋ αέντοι 

ξένου ημϊν ήδέως αν πυνθανοίίΐην, ει φίλον αύτώ, τί ταϋθ* 

οι περί τον εκεί [ τόπον ήγοϋντο και ώνόμαζον. 

ΘΕΟ. Τά ποία δη, 

ΣΩ. Σοφιστήν, πολιτικόν, φιλόαοφον. 

ΘΕΟ. Τι δε μάλιστα και το ποιόν τι περί αυτών δια· 

πορηθεις ερέσθαι διενοήθης ; 

ΣΩ. Τόδε' πότερον εν πάντα τανια ένόμ,ιζον ή δύο, fj 

καθάπερ τά δνόαατα τρίαί τρία και γένη διαιρούμενοι 

καθ9 εν övoua γένος έκάοτφ προσηπτον ,· 

ΘΕΟ. "ΑλΧ" ουδείς, ώς εγωμαι, φθόνος αντώ διελθεΐν 

αντά' f) πώς, ώ ξένε, λίγωαεν · 

| ΞΕΝΟΣ. Οντως, ώ Θεόδωρε' φθόνος μέν γαρ 

ουδείς ουδέ χαλεπον είπεϊν δτι γε τρί* ήγονντο' καθ" εκα-

7. Ot «πλαατώς φιλόσοφοι» είναι ol ψευτοφιλόσοφοι, δσοι κά
νουν τά φιλόσοφο χωρίς πραγματικά να είναι. Πρβλ. καί «Πολιτεία* 
(485d) «et μη πεπλασμένως,αλλ* άλη&ώς φιλόσοφος τις ειη>. 

8. Τό <επιστρωφώσι πόληας* είναι κ α τ ά λέξη παρμένο άπό τόν 
β Ομηρο ( Ό δ . Ρ, 486). 

9. <Οί ηερί τόν εχβϊ τόπον», οί φιλόσοφοι τί)ς Ε λ έ α ς . 
10. Σοφιστήν, πολιηκόν, φιλόσοφον. Τ ρ ί α λοιπόν είναι τά θ · -

ΣΟΦΙΣΤΗΣ 183 

είναι κανένας άπό τους μεγαλοδύναμους κι ήρθεν εδώ για να 
μας ξεσκεπάσει, πώς είμαστ' αδύνατοι στή συζήτηση καί να 
μας ξετινάξει, οντάς αυτός Ηεος της κριτικής; 

θίνΟ. "Οχι, Σωκράτη, δεν είναι τέτιος. που λες, ό τρό
πος coO ξένου μας. Αυτός εϊ\.αι πολύ πιο συγκρατημένος άπό 
κείνους, που ζητάνε σώνει καί καλά συζήτηση καί φιλονι
κία. "Οσο γιά νά "ναι θεός ό άντρας ετούτος, δέ μοΟ φαίνε
ται καθό/ου είν = δμως σίγουρα θεϊκός. Γιατί δλους έγώ 
του; φιλόοο^ους έτσι τους ονομάζω. 

ΣΩ Καί πολύ καλά κάνεις, φίλε μου. Καί δμως, για να 
ποϋμε το σωστό, δέν είναι καί πολύ ευκολότερο να ξεχωρί
σει κανείς ετούτο το είδος τους ανθρώπους, απ' δ,τι τό γέ
νος των θεών. Γιατί ετούτου τοο εϊδου; οί άνθρωποι, δσοι 
δέν είναι πλαστοί '. π α ρ ' αληθινά φιλόσοφοι, παρουσιάζουν-
ται λογιώ λογιώ έπειδής ό πολύς κόσμος δέ νιώθει άπ" 
αυτά, κα! «τριγυρνούν στίς χώρες» 8 κοιτάζοντας άπό ψηλά 
τή ζωή των άλλων, πού ζούνε χαμηλά. Κι άλλοι τους παίρ
νουνε, πώς δέν αξίζουνε τίποτα, καί γ ι ' άλλους πάλι αξί
ζουνε τα πάντα. Καί πότε φαντάζουν σα νά 'ναι πολιτι
κοί, άλλοτε πάλι σα σοφιστές καί κάποτε σέ μερικούς φαί-
νουνται σαν ολότελα τρεΧΧοί. Γι 'αυτό μέ μεγάλην ευχαρίστη
ση θά 'θελα νά μάθω άπό τον ξένο μας. άν θά °χε τήν κα
λοσύνη νά μας πει, τί ιδέα είχαν εκείνοι 'κεϊ κάτω • για δλ' 
αυτά τά είδη των ανθρώπων καί πώς τά δνομάζανε. 

ΘΕΟ. Ποια είδη, καλέ ; 
ΣΩ. Νά, τό σοφιστή, τόν πολιτικό, το ΐριΧόβοφο , 0 . 
ΘΕΟ. Καί τί 3ναι κείνο δά, πού προπάντων σοο γέννη

σε? απορία καί στοχάστηκες νά τό ρωτήσεις ; 
ΣΩ. Έτοϋτο 'δω. "Αραγες δλ= αυτά τά νόμιζαν Ινα πρά

μα ή δυό ; "Η καθώς είναι τρία τά ονόματα, διαιροΰσανε καί 
τά.γένη σέ τρία καί σέ κάθε γένος Ιβαζαν κι άπό ëva 
δνομα ; 

ΘΕΟ. Μα μοΰ φαίνεται, πώς δέ θά 3 χε καμιάν αντίρ
ρηση νά μας τά ξηγήσε; δλ° αυτά. Δέ λέω καλά. ξένε ; 

ΞΕΝΟΣ Πολύ καλά λες, Θεόδωρε. Ούτε καμιάν αντίρ
ρηση εχω, ούτε καμιά δυσκολία νά σας πω, πώς τά λογάρια-

ματ* της έρευνας. Ή αναζήτηση γιά τήν υπόσταση του σοφιστή, το5 
πολιτικού, του φιλόσοφου. Τό πρώτο θέμα τό διερευνά δ διάλογος «Σο
φιστής», το δεύτερο δ «Πολιτικός», τό τρίτο έπρόκειταν νά το εξετά
σει δ διάλογος «Φιλόσοφος», που δέν τόν εγραψ· ποτέ δ Πλάτωνας. 
Πρβλ. καί Εϊσαγωγή κεφ. Γ'. 
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στον μην διορίσαοθαι σαφώς, τί ποτ ' εστίν, ου σμικρόν 

ονδε ράδιον έργον. 

ΘΕΟ. Και μεν δη κατά τνχην γε, ώ Σώκρατες, λό

γων επελάβον παραπλήσιων ών και πρίν ήμάζ όενρ* ελθεϊν 

διερωτώντες ανιόν ετυγχάνομεν δ δε ταντά, απίρ προς σέ 

ννν, και τότε εσχήπτετο προς ημάς' έπεί διακηκοέναι γέ 

φηαιν Ικανώς καί ουκ άμνημονεϊν. 

C Π . ΣΩ. | Μη τοιννν, ώ ξένε, ημών τήν γε πρώτην αί-

τησάντων χάριν απαρνηθείς γένη, τοσόνδε δ' ήμϊν φράζε' 

πότερον εΐωθας ήδιον οντάς επί οανιον μακρφ λόγω διε-

ξιέναι λέγων τοντο, ο αν ένδείξασθοί τω βονληθης, ή δι3 

ερωτήσεων, οϊόν ποτέ και Παρμενίδη χρωμέ\ω καί διεξιόν-

τι λόγονς πάγκαλους παρεγενόαην εγώ 'νέος ών, εκύνον 

μάλα δη τότε δντος πρεσβντον ; 

ΞΕ. Τω μέν, ώ Σώκρατες, άλνπως τε καί ενηνίως προσ-

D διαλεγομένω ράον οντω, tò \ προς άλλον' ει δέ μη, το καθ' 

ανιόν. 

ΣΩ. "Εξεστι τοίννν τών παρόντων δ* αν βονληθης εκ-

λέξασθαι' πάντες γαρ νπακονσονταί σοι πρψος' σνμβούλω 

μην εαοι χρώμενος τών νέων τινά οιρήσιι. Θεαίτητον τόν-

δε, ή και τών άλλων ει τις σοι κατά νουν. 

ΞΕ. τΩ Σώκρατες, αιδώς τις μ~ έχει το ννν πρώτον 

ουγγενόμενον νμιν μη κατά ομικρον έπος προς έπος ποι-

εϊσθαι τήν σννονσίαν, αλλ3 έκτείναντα άπομηκύνειν λόγον 

11. Ό Πλάτωνας καί στον «Παρμενίδη» (13ôdt καί στό «Θεαί
τητο» (147c/d) συνηθίζει νά παρουσιάζει τή συζήτηση αά συνέχεια 
άπό έρευνες, πού έκαμαν πρίν μερικοί άπό τους συνομιλητές μόνοι 
τους. Κίν' ένας τρόπος, πού άναπαρασταίνει τό τί γινότανε μέσα στην 
'Ακαδημία. 

12. *Ταντά..., εοχήπτ8ΐο>. Οί κώδικες έχουνε *ταυτα», δ H e i n -
dor f διόρθωσε «ταϋιά». Καί στίς δυο γραφές ανταποκρίνεται ή με
τάφραση μας «τις ίδιες επιφύλαξες». 

13. "Ετσι παρουσιάζεται Ò ξένος προετοιμασμένος γιά τη συζή • 
τηοη κι έγκυρος αντιπρόσωπος της ελεατικής θεωρίας. 

14. Εννοεί βίώ τή σκηνοθετημένη συνάντηση τοϋ Σωκράτη σέ 
πολύ νεαρήν -ηλικία μέ τον Παρμενίδη καί τό Ζήνωνα, πού ήρθανε 
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ζαν γιά τρία. "Οσον δμως για νά ξεδιαλύνει κανείς καθαρά 
καί χωριστά, τί "ναι τα καθένα, τοΟτο δέν είν ' ούτε μικρή, 
GOV εύκολη δουλειά. 

ΘΕΟ. "Ισα ίσα οά, που έτυχε, Σωκράτη, νά τόνε ρωτή
σεις πράματα παρόμοια μέ κείνα, πού τόνε ρωτούσαμε καί 
μεϊς, πρίν νά :ρθουμ' έδώ " . Καί νά ιδείς, πού έκανε καί 
σ' εμάς xi ς ίδιες i a επιφύλαξες, πού κάνει και τώρα σέ 
σένα. Κι δμως γιά δλ" αυτά λέει, πώς έχει ακούσει αρκετά 
μαθήματα καί δέν τά ; χει λησμονημένα. '* 

Π. Ή συζήτηση θα γίνε ι μ· έρωταπόκριση 
καί μέ συνομιλητή το Θεαίτητο. 

ΣΩ. Λοιπόν, άφοΰ είν' έτσι, μή μας αρνηθείς, ξένε μου, 
τήν πρώτη δά χάρη πού σοΰ ζητήσαμε, μόνο πες μας . τί 
προτιμάς καλύτερα, νά μιλάς συνέχεια μόνος σου καί νά 
εξετάζεις σ' Ινα μακρύ λόγο τό θέμα, πού θέλεις νά εξηγή
σεις σέ κάποιον ή προτιμάς νά συζητείς μ1 έρωταποκρισες, 
δπως κι έγώ άκουσα κάποτ 5 ό ίδιος τόν Παρμενίδη '* νά μι
λάει καί νά κάνει ωραιότατες συζήτησες, όταν είμουνα 
νέος, ένώ εκείνος είτανε τότες πολύ yépoç ; 
1*Ψ ΞΕ. "Αν Ιχει κανείς, Σωκράτη, απέναντι του έ\α συζη-
τητήν ευχάριστο καί καλόβολο, ευκολότερο είν* έτσι, νά συ
ζητάει μ5 άλλον. Είδεμή καλύτερα είναι νά μιλάει κανείς 
συνέχεια μόνος "ζου. 

Σί,ί. Μπορείς λοιπόν νά διαλέξεις δποιον θέλεις άπό 
τούτους έδώ γιά συζητητή. Γιατί δλοι θά συζητηθούνε μαζί 
σου μέ ηρεμία. Κι αν θέλεις τή συμβουλή μου, νά διαλέξεις 
κάποιον άπό τους νέους. Νά, το Θεαίτητο Χο^ουχάρη ή καί 
άπό τού·ς άλλους κανέναν, δπΰΐον προτιμάς. 

ΞΕ. Ώ Σωκράτη, νιώθω κάποια ντροκΎ] γιά πρώτηψο-
ρά, πού βρέθηκα στή συντροφιά σας. νά μή συζητήσω μα
ζί σας μέ σύντομες έρωτοπόκρισες, παρά νά τραβήξω ενα 

τάχα σΐήν 'Αθήνα μαζί στα .Μεγάλα Παναθήναια κατά το 450 π.Χ. 
Καί τότες έγινε ή συζήτηση, πού μάς εκθέτει δ διάλογος «Παρμενί
δης». Ό Πλάτωνας λέει εκεί, πώς δ Παρμενίδης εΐτανε τότες έξην-
ταπέντε χρονώ καί δ Ζήνωνας κάπου σαράντα καί δ Σωκράτης «σφό
δρα νέος». ΟΕ χρονολογικές αυτές ενδείξεις δέ συμβιβάζουνται μέ 
τίς άλλες JiX-qpo^oçLsç, πού έχουμε γιά τόν Παρμενίδη καί τά Ζή
νωνα. Γι' αύτο ή συνάντηση αυτή θεωρείται πλατωνικό πλάαμα. 
'Εκείνο Ομως, πού βγαίνει ασφαλέστατα άπό τούτο ί ώ τά χωρίο, είναι, 
πώς δ «Παρμενίδης» γράφτηκε πρίν άπό τά «Σοφιστή». 
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Ε ουχνόν κατ' Ιμαυτόν, είτε καί \ προς έτερον, οίον επίδει-

ξιν ποιούμενον τψ γαρ δντι το ννν ρη&έν ονχ δοον ώδε 

έρωτηϋέν eintaste* αν αυτό είναι τις, άλλα τυγχάνει λόγου 

παμμήκους δν. Το δέ αν σοί μη χαρίζεα&αι και τοΐοδε, άλ

λως τε καί σον λέξαντος ώς είπες, δξενόν τι καταφαίνεται 

218 μοι και άγριον. Έπεί Θεαίτηχόν γε τον | προοδιαλιγόμε-

νον είναι δέχοιιαι παντάπααιν εξ ών ανιός τε ηρότερον διεί-

λεγμαι xal ον τα ννν μοι διαχελεύει. 

ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ. Αρά τοίνυν, ώ ξένε, ούτω καί xaêa-

ηερ είπε Σωκράτης πάαι κεχαρισμένος εοει. 

ΞΕ. Κινδυνεύει προς μέν ταϋτα ουδέν ετι λεχτέον είναι, 

Θεαίτητε' προς δέ σέ ήδη το μετά τοϋτο, ώς εοικε, γίγνοιτο 

δν δ λόγος. "Αν δ' δρα τι τω μήκει πονών δχοη, μή 'μέ 

αίτιάσ&αι τούτων, άλλα τονσδε τους σους έιαίρους. 

Β θ Β ΑΙ. 'Αλλ' οΐμαι μέν δή ννν | οϋτως ουκ άπερεϊν 

αν δ' δρα τι τοιούτον γίγνηται. καί τόνδε παραληψόμευα 

Σωκράτη, τον Σωκράτους μέν διχώνυμον, έμόν δέ ήλικιώ-

την καί συγγυμναστήν, φ σννδιαπονείν μετ' έμον τά πολ

λά ουκ δη&ες. 

I I I . ΞΕ. Ευ λέγεις, xaì ταντα μέν Ιδία βονλεύαει προϊ

όντος τον λόγον' xotvfj δέ αετ έμον σοι αυσχεπτέον άρχο-

μένω πρώτον, ώς έμοί φαίνεται, ννν άπα τοΰ αοφιατοΰ, 

ζηιοϋντι καί έμφανίζοντι λόγω τί ποτ εατι. Νΰν γαρ δή 

C ου | χάγώ τούτου πέρι τοΰνομα ιιόνον εχομεν xoivfj- το δέ 

ίργον, εφ' φ καλονμεν, έκάιερος τάγ' αν Ιδία παρ' ήιΰν 

αντοΐς εχοιμεν' δει δέ αεί παντός πέρι το πράγμα amò 

15 Δρα τοίνυν. Οί χώδικες έχουν ."Αρα» καί ερωτηματικό ατά 
τέλος. Δεχτήκαμε τή ϊκίρθωση xoù Badham «Δρα» χωρίς ερωτημα
τικό, όπως τή δέχεται xat 6 Dies. 

16 Ό Σωκράτης δ νεώτερος, συνομήλικος τοδ Θεαίτητου, παρου
σιάζεται γιά πρώτη φορά οτά .Θεαίτητο» (147d) va καταγίνεται 
μαζί του οέ μαθηματικές ίρευνες. Μένει πρόσωπο βουβό καί στο 
.Θεαίτητο» χαί στο «Σοφιστή», για να γίνει στον «ϋολιτιχο» δ κύ
ριος συζητητής μαζί μέ τόν Έλιάτη ξένο. "Οπως φαίνεται από τό χιβ-
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μακρύ λίγο μονολογώντας ή καί μιλώντας σ' Εναν άπό σας, 
σανά σας χάμω ρητορικήν επίδειξη. Αληθινά το ζήτημα, 
που καταπιαστήκαμε δέν είναι τόσο απλό, δσο θά μπορούσε 
νά ελπίσει κανείς άπό τήν έρωτησούλα, πού μου 'καμες, 
παρά έχει ανάγκη άπό μακρότατην εξέταση. Ά π ό τήν άλλη 
μεριά πάλι νά μήν κάνω τή χάρη χαί σέ σένα καί σε τού
τους έδώ τους φίλους, υστέρα μάλιστ" άπα τον τρότιο, πού 
μου μίλησες, μου φαίνεται μεγάλη χωριατιά καί προστυχιά. 
Δέχομαι λοιπόν πολύ ευχαρίστως νά 'vat συνομιλητής μου 
à Θεαίτητος κρίνοντας κι άπό τις συνομιλίες, πού έχω κά
μει ό ΙδίΟζ πρωτύτερα μαζί του κι άπό τή δική σου τήν τω
ρινή προτροπή. 

ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ. Κάνε " λ ο ι π ό ν έτσ:, ξένε. καί θά μας 
ευχαριστήσεις δλους, καθώς είπε κι ό Σωκράτης. 

ΞΕ. 'Απάνω α' αυτό δέ χρειάζουντ° άλλα λόγια, Θεαί
τητε. =Από δώ κα! πέρα θά ' χ ω νά συζητήσω μέ σένα, κα
θώς μαίνεται. "Αν δμως κουραστείς λιγάκι άπό τό μάκρος 
της προσπάθειας, νά μήν τά βάλεις μέ μένα. παρά μέ τού
τους έδώ τους συντρόφου; σου. 

ΰΚΑΙ. "Εχω τή γνώμη πώς δέ θά κουραστώ τόσο εύ
κολα. "Αν δμως γίνει κάτι té t to, θά παραλάβουμε καί τοΟ-
τον έδώ τό Σωκράτη '", πού είναι συνονόματος τοϋ Σωκρά
τη, μα είναι συνομήλικος μου καί γυμνάζεται μαζί μου κι 
έτσι δέν είν' ασυνήθιστος να κοπιάζει πολύ συχνά κοντά μου. 

III. θ ' αναζητηθεί ορισμός του σοφιστή μέ τή διχοτομική 
μέθοόο. Γιά προάσκηση χρησιμεύει ό ορισμός του ψαρά. 

ΞΕ. Καλά λές. Αυτό, άλλως τε, θά τό κρίνεις έσύ δ 
Ιδιος, δταν προχωρή?* ή συζήτηση. Τώρα δμως πρέπει μαζί 
μου νά καταπιαστείς μέ τήν έρευνα κάνοντας αρχή πρώτα 
πρώτα, καθώς μου φαίνετα:, άπό τό α ο φ ι α τ ή κι εξετά
ζοντας καί προσπαθώντας νά ορίσεις καθαρά, τ ίνα είν° άρα-
γες ό σοφιστής. Γιατί ώς Ιτούτη τή στιγμή έσύ κι έγώ μόνο 
τήν ονομασία έχουμε -κοινή. Ώ ς προς τό πράμα δμως. που 
ονομάζουμε μ' αύτη τή λέξη, ίσως δ καθένας άπό τους δυό 
μας έχει δική του αντίληψη. Έ ν ώ τό σωστό είναι πάντα για 
κάθε τι νά συμφωνάμε περισσότερο γιά τό περιεχόμενο, δί-

pio τοΟ .Πολιτικού» (25Sa) έπρόκειταν νά είναι μαζί μέ τό Σωκράτη 
κύριο πρόσωπο της συζήτησης καί στο «Φιλόσοφο». <Έμοί μεν ονν 
εις αν&ις, σοι δε ννν άηοχρινέσ&ω*. 
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μάλλον δια λόγων ή τούνομα μόνον αννομοίογήσασ'&αι χω

ρίς λόγον. Τό δέ φνλον, δ ννν έπινοονμεν ζητεϊν, ου πάν

των ράστον συλλαβεΐν τί ποτ' εστίν, ο σοφιστής' όσα δ' αν 

τών μεγάλων δει διαπονεϊαυαι καλώς, περί ιών τοιούτων 

Ό δέδοκται πάσι και πάλαι το πρότερον εν σμ-ιχροϊς | καί 

ράοσιν αυτά δεϊν μελετάν, πριν εν αντοϊς τοις μεγίστοις. 

Ννν ονν, ώ θεαίτηιε, εγωγε και νών οΰτω ονμβονλεύω, 

χαλεπάν και δνσ&ήρεντον ήγησαιιένοις είναι τό τον σσφι· 

στον γένος πρότερον εν αλλω ράονι τήν μεΰοδον ανιόν προ-

μελετάν, ει μ,ή σν πο&εν ενπετεστέραν έχεις ειπείν δλλην 

όσον. 

ΘΕΑΙ. 'Αλλ' ονχ έχω. 

ΞΕ. Βούλει δήτα περί τίνος ιών φαύλων μετιόντες πει· 

ραυώμεν παράδειγμα ανιό ι?εσ$αι τον μείζονος ; 

Ε ΘΕΑΙ. | Ναι. 

ΞΕ. Τί δήτα προταξαίιτεΰ' δν είγνωστον μέν καί σμι

κρόν, λόγον δέ μηδενός ελάττονα έχον τών μειζόνων ; Οίον 

άαπαλιεντής' αο' ον πάσί γε γνώριμον καί σπονδής ου 

πάνυ τι πολλής τίνος έπάξιον; 

ΘΕΑΙ. Ουιως. 

219 ΞΕ. Με&οδον μήν αυτόν \ ελπίζω και λόγον ονκ άνεπι-

τήδειον ήειιν εχειν προς δ βονλόμε$α. 

ΘΕΑΙ. Καλώς αν έχοι. 

IV. ΞΕ. Φέρε δή, τήδε άρχώμεΰα ανιόν. Καί μοι 

λέγε' πότερον ώς τεχνίτην ανιόν ή τίνα δτεχνον, αλλην δέ 

δύναιιιν έχοντα &ήσοντα ; 

ΘΕΑΙ "Ηκιστά γε δτεχνον. 

ΞΕ. 'Αλλά μήν τών γε τεχνών πασών σχεδόν εϊδη δύο. 

11. Μέ τούτα τά λόγια εισάγει ; ΐ ω δ Πλάτωνας τή σωστή μεθο
δική αρχή, νά διερευνάμε ένα ευκολότερο θέμα μέ μια μέθοδο γ ιά νά 
συνηθίσουμε τήν εφαρμογή της καί σιά δυσκολότερα Τή μεταχειρί
στηκε καί ατό «Μένωνα» (7f>a), όπου γίνεται πρώτα ή διερεύνηση, 
γιά τό τί είναι «σχήμα», γ:ά νά εφαρμοστεί ή ϊδια μέθοδο γιά τόν 
δρισμό της «ίρετής». 

ΣΟΦΙΣΤΗΣ 189 

νοντας τό λογικό του ορισμό παρά νά μαστέ σύμφωνοι μόνο 
γιά τ ' δνομα χωρ:ς νά ορίζουμε τήν ουσία. Αυτό μάλιστα 
τό είδος τών ανθρώπων, πού σκοπεύουμε τώρα νά ερευνήσουμε, 
δηλαδή é σοφιστής, δέν είναι καθόλου εΐ>γ.ολο νά συλλά
βουμε, τί είναι. "Οταν λοιπόν πρόκειται νά βγάλει πέρα κα
νείς έργα μεγάλα, επικρατεί ά π ' άνέκαθε σ' δλους ή γνώμη 
γιά τούτα τά πράματα, πώς είναι ανάγκη νά σπουδάζει 
πρωτύτερα κανείς απάνω σέ μικρά κι ευκολότερα, πρίν νά 
καταπιαστεί τά πολύ μεγάλα " . Γι ' αυτό λοιπόν κι έγώ τώ
ρα, Θεαίτητε, δίνω στον εαυτό μας έτοΰτη τή συμβουλή. 
Κρίνοντας πώς είναι βαρύ καί δύσκολο έργο να ξεδιαλύ
νουμε τό γένος τοϋ σοφιστή νά μελετήσουμε πρωτύτερα τή 
μέθοδο, πού θ ! ακολουθήσουμε, σ' IV άλλο θέμα ευκολότερο, 
έχτός άν έσύ έχεις νά πεις κανέναν άλλο πια εύκολο δρόμο. 

ΘΕΑΙ. Μα δέν έχω. 

ΞΕ θέλεις λοιπόν νά εξετάσουμε κάποιο μικρό ζητη-
ματάκι καί νά δοκιμάσουμε νά τό βάλουμε γιά παράδειγμα 
στό μεγαλύτεοο ; 

ΘΕΑΙ. Ναι, ναι ! 

ΞΕ. Γί θά μπορούσαμε λοιπόν νά καταπιαστούμε πρώτα, 
πού νά 'ναι μικρό κι εύκολογνώριστο, νά °χει όμως κι αυτό 
λογικόν όρισμόν δχι λιγότερο δύσκολο άπό κάθε μεγαλύτερο , 
"Ας πάρουμε λογουχάρη τόν ψαρά μέ τ' άγκίστρ-.. Δέν είναι 
πράμα, πού δλοι το ξέρουν καί πού δέ χρειάζεται μεγάλη 
σπουδή γιά νά τό μελετήσει κανείς ; 

Θ Ε 4 Ι . "Ετα είναι 

ΞΕ Κι δμως ελπίζω, πώς κι αυτός χρειάζεται μέθοδο 
γιά νά οριστεί καί λογικήν εργασία δχι ακατάλληλη καί γιά 
κείνο, πού εμείς θέλουμε νά μελετήσουμε. 

ΘΕΑΙ. "Ε ! Πολύ λαμπρά τότε. 

IV. Διαίρεση τών τεχνών σέ π α ρ α γ ω γ ι κ έ ς 
καί άποχτητικές . 

ΞΕ. 'Εμπρός λοιπόν άς αρχίσουμε νά τόν εξετάζουμε 
άπό τούτο δώ τό σηαεΐο. Γιά πες μου, σέ παρακαλώ . θ ά 
τόν πάρουμε τόν ψαρά γιά τεχνίτη η γΓ άτεχνο, πού έχει 
κάποιαν άλλην επιδεξιότητα ; 

ΘΕΑΙ. Σίγουρα δέ [ΐτιοροομε νά τόν πάρουμε γι= άτεχνο. 
ΞΕ. "Ολες δμως απάνω κάτω οί τέχνες άνάγουνται σέ 

δυό είδη " . 

18. Ά π ό τά σημείο τούτο αρχίζει νά εφαρμόζεται ή διχοτομική 
διαίρεση οτήν έννοια της τέχνης, Ε[/αι ή νέα μεθοδική αρχή, που-
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ΘΕΑΙ. Πώς,-

ΞΕ. Γεωργία uèv και δση περί το θνητον παν σώμα 

θεραπεία, τό τε αν περί το ξννθετον και πλαστόν, ο δή 

Β σκενος \ ώ*ομάκαμεν, ή τε μιμητική, ξνμπαντα ταντα δι

καιότατα évi προσαγορεύοιτ* αν ονόματι. 

ΘΕΑΙ. Πώς και τίνι ; 

ΞΕ. Παν όπερ αν μή πρότερόν τις δν ύστερον εις ονσίαν 

αγη, τον μεν άγοντα ποιείνί το δε άγόμενον ποιεϊοθαί 

πού φαμεν. 

ΘΕΑΙ. 'Ορθώς. 

ΞΕ. Τά δέ γε ννν δή α διήλθομεν άπαντα εϊχεν εις 

τοντο τήν αυτών δνναμιν. 

ΘΕΑΙ. Είχε γαρ ονν. 

ΞΕ. Ποιητικήν τοίννν αντά σνγκεφαλαιωαάμενοι προα· 

είπωμεν. 

C ΘΕΑΙ. | *Εστω. 

ΞΕ. Το δέ μ,α&ηματιχόν αν μετά τοντο είδος δλον xai 

τό τής γνωρίοεως τό τε χρημ,ατιατικόν και άγωνιατικόν 

χα'ι ΰηρεντικόν, επειδή δηιιιονργει μέν ουδέν τούτων, τά 

δέ δντα καί γεγονότα τά μέν χειρονται λόγοις καί πράξεσι, 

τά δέ τοις χειρονμένοις ονκ επιτρέπει, μάλιστ' δν πον διά 

ταντα ξννάπαντα τά μέρη τέχνη τις κτητική λεχΰεϊσα δν 

διαπρέψειεν. 

ΘΕΑΙ. Ναί' πρέποι γαρ δν. 

D V. ΞΕ. Κτητικής δή και ποιητικής ξνμπασών \ ονσών 

τών τεχνών έν ποτέρα τήν άσπαλιεντιχήν, ώ Θεαίτητε, 

τιΊτώιιεν ; 

ΘΕΑΙ. Έν κτητική πον δήλον. 

ΞΕ. Κτητικής δή δρ' ον δύο είδη ; Τό μέν εχόντων 

προς έχοντας μεταβλητικον δν διά τε δωρεών καϊ μισ&ώ· 

εισάγει έδω δ Πλάτωνας αά \3.ipoç ουσιαστικό τής διαλεχτιχής. Είναι 
δ καλύτερος τρόπος γιά νά ξεχωρίζουμε τά .είδη» καί νά ορίζουμε 
κείνο, που ζητάμε. 

19. Πρβλ. «Συμπόσιο» (205b/c) <ή γάρ τοι èx τοΰ μη δντος είς 
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ΘΕΑΙ. Πώς : 
ΞΕ. Νά ! Ή γεωργία λογουχάρη καί κάθε τέχνη γενικά, 

που συντηρεί τό θνητό σώμα, καί κ ά θ ' ενέργεια, πού κα
ταγίνεται μέ τά συναρμολογημένα καί φτιαχτά πράματα, 
πού τά ονομάζουμε σκεύη, καί κάθε τέχνη, που φτιάχνει 
ομοιώματα, δλ' αυτά μαζί θά είτανε πολύ σωστό νά πάρουν 
£να δνομα. 

ΘΕΑΙ. Πώς δηλαδή καί ποιο δνομα ; 
ΞΕ. Κάθε πράμα, πού πρωτύτερα δέν είτανε καί τό φέρ

νει κανείς έπειτα στην ύπαρξη, λέμε, νομίζω, πώς εκείνος 
πού τό φέρνει, τό παράγει καί κείνο πού φέρνεται, πώς πα
ράγεται. 

ΘΕΑΙ. Σωστά. 
ΞΕ. Οί ενέργειες λοιπόν, πού εξετάσαμε τώρα δά, δλες 

είχαν ετούτη τή δύναμη. 
ΘΕΑΙ. Βέβαια καί τήν είχαν. 
ΞΕ. "Ε λοιπόν ! δλ° αυτά άς τά ονομάσουμε μέ μια λέξη 

τ έ χ ν η π α ρ α γ ω γ ι κ ή '*. 
ΘΕΑΙ Τό δέχουμαι. 
ΞΕ. Τ σ τ ε ρ ' άπ° αυτά έρχουνται οί τέχνες τής μάθησης 

καί τής γνώσης καί τής δοσοληψίας καί οί αγωνιστικές 
καί οί κυνηγετικές. Ά π ' αυτές καμιά δέ δημιουργεί τίποτα, 
παρά μόνο παίρνουνε στην κυριαρχία τους μέ λόγια καί 
μ" έργα, πράματα, πού βρίσχουνται κι είν1 έτοιμα, ή δέν 
επιτρέπουν νά τά κρατούν δλλοι στην κυριαρχία χους. Για 
τούτο λοιπόν θά ταίριαζε πολύ καλά να ονομαστούν δλες 
αυτές οί ενέργειες μαζί τ έ χ ν η ά π ο χ τ η τ ι κ ή . 

ΘΕΑΙ. Ναί, έτσι θά ταίριαζε 

V. Ή διαίρεση τών τεχνών φτάνει ώς τήν ά γ κ ι σ τ ρ ω τ ι κ ή . 

ΞΕ. Ά φ ο ΰ λοιπόν κάθε τέχνη είναι ή άποχτητική ή πα
ραγωγική, σέ ποιο άπό τά δυό είδη θά κατατάξουμε τήν ψα
ρική μέ τ αγκίστρι, Θεαίτητε ; 

ΘΕΑΙ. Είναι φανερό, νομίζω, στην άποχτητική. 
ΞΕ. Καί ή άποχτητική δέ χωρίζετ ' άραγε σέ δυό είδη ; 

Τό Ινα τής θ ε λ η μ α τ ι κ ή ς σ υ ν α λ λ α γ ή ς μέ δωρεές, 
νοικιάσματα, άγοραπουλησίες. Καί τά υπόλοιπα, δπου κα-

ιο ον Ιόνχι οχτροί)* alita πασά sott ποίηοις, ώστε xai ai ντιο πάοαις 
ταις τεχναις εργνοίαι ποιήσεις alai xai οί τούτων όημιονργοί πάντες 
ΆοιηταΙ*. 
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σεων καί άγοράσεων, το δέ λοιπόν ή κατ' έργα ή κατά λό

γους χειρούιιενον ξύμπαν χειρωτικόν αν ειη ; 

ΘΕΑΙ. Φαίνεται γονν εκ τών είρημένων. 

ΞΕ. Τί δέ ; Τήν χειρωτικήν δρ' ον διχή τμητέον ; 

ΘΕΑΙ. Πή; 

ΞΕ. Τό μέν αναφανδόν όλον άγωνιστικον ΰέντας, το δέ 

Ε κρνφαΤον \ αντής πάν &ηρεντιχόν. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Ίήν δέ γε μήν ΰηρευτιχήν αλογον τό μή ον τέ-

μνειν διχή. 

ΘΕΑΙ. Αέγε όπη. 

ΞΕ. Τό μεν άψυχου γένους διελομένονς, τό δ' έίϊψύχου. 

ΘΕΑΙ. Τί μήν ; Είπερ εστον γε δαφω. 

220 ΞΕ. ΤΙώς δέ ονκ έστον ; Kai δει γε ήαάς | ιό μέν τών 

άψυχων, άνώννμον δν πλην κατ' ένια τής κολνμβητικής 

δττα μέρη και . o i a i r ' άλλα βραχέα, χαίρειν έάσαι τό δέ. 

τών έιιψνχων ζώων ονοαν ϋήραν, προαειπείν ζωο-&ηρικήν. 

ΘΕΑΙ. Έστω 

ΞΕ. Ζωο&ηρικης δέ αρ' ον διπλούν είδος δν λέγοιτο 

έν δίκη, τυ μέν πεζον γένους, πολλοίς εΐδεσι xai ονόμααι 

διηρηαένον, πεζοϋηρικόν, τό δ' έτερον νενοτικον ζφον παν 

ένυγροϋηρικόν ; 

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 

Β ΞΕ. Νευατικοϋ μήν τό μέν πτηνόν | φνλον όρώμεν, τό 

δέ εννδρον ; 

ΘΕΑΙ. Πώς δ' ον: 

ΞΕ. Και τον πτηνού μήν γένους πάσα ήμίν ή &ήρα λέ

γεται πού τις όρνιΰευτιχή. 

ΘΕΑΙ. Λέγεται γαρ ουν. 

ΞΕ. Τοϋ δέ ένυδρου σχεδόν το σύνολον αλιευτική. 

20. Τά μέρη τής κολυμπητιχής, πού κυνηγούν άψυχα, είναι ή 
τέχνη των σφουγγαράδων, γιατί τόν καιρό τοϋ Πλάτωνα δέν ήξεραν 
πώς τά σφουγγάρια είναι ζώα. 

21. Έδώ ή διαίρεση σκοντάφτει, γιατί αναγκάζεται νά παραβλέ
ψει τά πουλιά, πού δέν κολυμπούν. Πρβλ. καί Άριστοτ. «Περί ζώων 
μερών» 642b, 10 χ. 4. Καί πάρα κάτω ή διαίρεση, τής «πληκτικής» 
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νείς ή μ' ίρχα. ή μέ λόγια παίρνει αυτόβουλα στην κατοχή 
του κάτι, όέ θά 'ταν δλα μαζί τό α ρ π α χ τ ι κ ό ε ί δ ο ς ; 

ΘΕΑΙ. "Ετσι τουλάχιστο φαίνετ' ά π ' δσα είπαμε. 
ΞΕ. Καί τήν αρπαχτική δέν πρέπει άραγες να τή χωρί

σουμε σέ δυό ; 
ΘΕΑΙ. Π ώ ς ; 
ΞΕ Κάθε αρπαγή, που γίνεται μέ φανερόν αγώνα, θά 

τήν πούμε α γ ω ν ι σ τ ι κ ή τ έ χ ν η καί κάθε αρπαγή, πού 
γίνεται γενικά στα κρυφά καί μέ δόλο, κ υ ν η γ ε τ ι κ ή . 

ΘΕΑΙ Σύμφωνοι. 

ΞΕ Καί τήν κυνηγετική βέβαια δέ θά 'τανε λογικό 
νά μήν τήνε χωρίσουμε σέ δυό. 

ΘΕΑΙ Γιά λέγε πώς. 
ΞΕ. Νά ! θ ά ξεχωρίσουμ' άπό τή μια μεριά τό κυνήγι 

στ' άψυχα κι άπό τήν άλλη τό κυνήγι στα έμψυχα. 
ΘΕΑΙ. Ιίολυ σωστά, άφοΰ βέβαια καί τά δυό αυτά 

υπάρχουν. 
ΞΕ. Πώς δέν υπάρχουν; Καί τώρα είμαατ' αναγκασμέ

νοι τό κυνήγι στ' άψυχα, πού δέν έχει δνομα, έχτός άπό 
μερικά μέρη τής κολυμπητικής " καί κάτι άλλα τέτια μι
κροπράματα νά τ' αφήσουμε κατά μίροζ. Τ ' άλλο κυνήγι 
δμως στα έμψυχα ζώα πρέπει νά τ ' ονομάσουμε ζ ω ο κ υ -
ν η γ ε τ ι κ ή . 

ΘΕΑΙ. "Ας είναι κι έτσι. 
ΞΕ. Καί ή ζωοκυνηγετική πάλι δέ θά 'τανε σωστό νά 

χωριστεί σέ δυό είδη, τό ένα, πού κυνηγάει δσα περπα
τούν απάνω στή γή καί χωρίζεται κι αυτό σέ πολλά είδη 
κι ονόματα, τ ό π ε ζ ο κ υ ν η γ ε τ ι κ ό , καί τ ' άλλο. πού 
κυνηγάει τα ζώα πού κολυμπούν, ας το πούμε μέ μια λέξη 
έ ν υ γ ρ ο κ υ ν η γ ε τ ι κ ό ; 

ΘΕΑΙ. Βέβαια, βέβαια. 
ΞΕ. Κι άπό κείνα, πού κολυμπούν βλέπουμε πάλι, πώς 

άλλα πετούν κι άλλα ζούνε μέσα στό νερό " . 
ΘΕΑΙ. Πώς δχι ; 
ΞΕ. Μα δλο γενικά τό κυνήγι, πού γίνεται στά πετού

μενα, λέγεται, θαρρώ, π ο υ λ ο κ υ ν η γ ε τ ι κ ή . 
ΘΕΑΙ. "Ετσι λέγεται πραγματικά. 
Ξ Ε. Κι δλο πάλι σχεδόν τό κυνήγι, πού γίνεται σ' δσα 

ζούνε μέσα στό νερό, λέγεται ψ α ρ ι κ ή . 

σέ «πυρευτικήν» καί «άγκιστρωτικήν» δέν είναι σωστή, γιατί χαί τή 
νύχτα μέ τό πυροφάνι καμακίζουν τά ψάρια, έχτός άπό άλλα μέσα 
πού τά πιάνουν. 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΣΟΦΙΣΤΗΣ 13 
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ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τί δέ ; Ταύτην αΰ τήν ϋήραν δρ' ουκ αν κατά μέ

γιστα μέρη δύο διελοίμην ; 

ΘΕΑΙ. Κατά ποία; 

ΞΕ. Καϋ' S τό μέν ερχεσιν αύτόϋεν ποιείται τήν ϋή

ραν, τό δέ πληγή. 

ΘΕΑΙ. Πώς λέγεις, καί πή διαιρούμενος έκάτερον ; 

C ΞΕ. Τό μέν, δτι πάν όσον αν ένεκα κωλύαεως | εΐργη 

τι περιέχον, ερκος εΙκός δνομάζειν. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μέν ούν. 

ΞΕ. Κύριους δή καί δίκτυα καί βρόχους καί πόρκους 

καί τά τοιανια μών άλλο τι πλην ερκη χοή προααγορεύειν ; 

ΘΕΑΙ. Ουδέν δλλο. 

ΞΕ. Τούτο μέν δρα έρκοϋηρικόν τής δγρας το μέρος 

φήσομεν ή τι τοιούτον. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τό δέ άγκίστροις χαί τριόδουαι πληγή γιγνόμενον 

D Ιτερον μέν εκείνου, πληκτιχήν δέ τίνα | ϋήραν ημάς προα-

ειπείν ivi λόγω νϋν χρεών ή τί τις δν, Θεαίτητε, εΐποι 

κάλλιον ; 

ΘΕΑΙ. ' Αμελώ μεν τοϋ ονόματος' δρκεϊ γάρ και τούτο. 

ΞΕ. Τής τοίννν πληκτικής τό μέν νυκτερινόν, οΐμαι, 

προς πυρός φως γιγνόμενον νπ° αντών τών περί τήν ϋή

ραν πνρεντιχήν ρηϋήναι σνμβέβηκεν. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Τό δέ γε μεϋηαερινόν, ώς εχόντων εν δκροις άγ

κιστρα καί τών τριοδόντων, πάν αγκιστρεντικόν. 

Ε ΘΕΑΙ. Λέγεται | γάρ ονν. 

V I . ΞΕ. Τοϋ τοίννν άγκιατρευτικοϋ ιής πΐηχτικής το 

μέν ανωϋεν εις το κάτω γιγνόαενον διά το τοις τριόδουσιν 

οΰτω μάλιοτα χρήσϋαι τριοδοντία τις, οΐμαι, κέκληται. 
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ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Για κοίτα λοιπόν τώρα ! Καί τοϋτο άραγες το κυ
νήγι δέ θά μπορούσα πάλι νά τό διαιρέσω σέ δυά κύρια 
μ έ ρ η ; 

ΘΕΑΙ. Μέ ποιόν τρόπο; 

ΞΕ. Νά ! "Αν κοιτάξουμε, πώς άπό τή μιά μεριά κυνη
γούνε τά ψάρια μέ φράγματα κι άπό τήν άλλη μεριά μέ 
χτυπήματα. 

ΘΕΑΙ. Πώς τό εννοείς αυτό καί μέ ποια βάση ξεχωρί
ζεις τό καθέν' άπό τά δυό ; 

ΞΕ. Ά π ό τή μιά μεριά το κάθε τι, που κλείνει γύρω 
γύρω κι εμποδίζει κάτι πού είναι μέσα, νά φύγει, εύλογο 
είναι νά τ ' δ'νομάσουμε φράχτη. 

ΘΕΑΙ. Πολύ σωστά. 

ΞΕ. Τους κιοΰρτους λοιπόν καί τά δίχτια καί τα βρόχια 
καί τις καλαμωτές καί τά παρόμοια, πώς αλλιώς πρέπει 
να τά ονομάζουμε παρά φράχτες• 

ΘΕΑΙ. Πώς αλλιώς ; 

ΞΕ. Αυτό λοιπόν τό μέρος χοΟ κυνηγιού θά τ ' ονομά
σουμε ϊ ρ α χ τ ο κ υ ν ή γ ι τ) κάτι τέτιο. 

ΘΕΑΙ. "Ε ! Βέβαια. 

ΞΕ Ά μ ' εκείνο πάλι τό ψάρεμα, πού γίνεται μέ ι' αγ
κίστρια καί τά καμάκια, πληγώνοντας τό ψάρι, είναι δια
φορετικό καί πρέπει να τ ' δνομάσουμε τώρα εμείς μ° Ιναν 
δρο π λ η γ ω τ ι κ ό κ υ ν ή γ ι . "Η πώς καλύτερα θά μπο
ρούσαμε νά τό πούμε, Θεαίτητε ; 

ΘΕΑΙ. "Ας παραβλέψουμε τ ' δνομα. Καλό είναι κι αύτδ. 
ΞΕ. Ά π ° αυτό λοιπόν τό πληγωτικό κυνήγι εκείνο πού 

γίνεται τή νύχτα μέ τό φώς τής φωτιάς, θαρρώ πώς οί ίδιοι 
οί ψαράδες τό λένε π υ ρ ο φ ά ν ι . 

ΘΕΑΙ. Καί βέβαια. 

ΞΕ. Καί κείνο πού γίνεται τήν ήμερα, επειδή καί τά 
τριδόντια είν" άγκιστρωτά στις μύτες τους, γενικά ονομά
ζεται ά γ κ ι σ τ ρ ω τ ι κ ή . 

ΘΕΑΙ. "Ετσι τό λένε. 

VI καί VII. 'Ορισμός τής ψαρικής μέ τ" α γ κ ί σ τ ρ ι . ' 

ΞΕ. Ά π ό τό άγκισ,τρωτικό λοιπόν μέρος τής πληγωτίκής 
ψαρικής εκείνο, πού γίνεται χτυπώντας άπό τά πάνω προς 
τά κάτω, επειδή μέ τέτιον τρόπο μεταχειρίζουνται προπάν
των τά τρίδοντα καμάκια, θαρρώ, πώς τό λένε τ ρ ι δ ό ν -
τ ι ά σ μ α ή κάτι τέτιο. 
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ΘΕΑΙ. ΦασΙ γοϋν τινές. 

ΞΕ. Τό δέ γε λοιπόν έστιν έν έτι μόνον ώς είπεϊν είδος. 

ΘΕΑΙ. Ίο ποίον; 

ΞΕ. Τό τής εναντίας ταύτη πληγής, άγκίσιρψ τε γιγνό-

221 μενον και τών Ιχϋύων ονχ fj τις δν τύχη \ τον σώματος, 

ώσπερ τοις τριόδονσιν, άλλα περί τήν κεφαλήν και ιό στόμα 

τοΰ ϋηρευϋέντος εκάστοτε, και κάτωϋεν εις τουναντίον δνω 

δάβδοις καϊ καλάμοις άνασπώμενον ου τί φήοομεν, ώ 

Θεαίιητε, δεϊν τούνομα Ιέγεσϋαι ; 

ΘΕΑΙ. Δοκώ μεν, όπερ δρτι προυϋέμεϋα δεϊν έξευ-

ρεϊν, τοϋτ' αυτό νϋν άποτετελέσϋαι. 

VII. ΞΕ. Νϋν δρα τής άσπαλιευτικής πέρι ού τε κάγώ 

Β σννωμολογήκαμεν ού μόνον | τούνομα, δλλά καί τόν λόγον 

περί αυτό τούργον εϊλήφαμεν ικανώς. Ξυμπάσης γάρ τέ

χνης τό μέν ήμισυ μέρος κιητιχόν ην, κτητικού δέ χειρω-

τικόν, χειρωτικοϋ δέ ϋηρευιικόν, τοϋ δέ ϋηρευτικον ζωο-

ϋηρικόν, ζφοϋηρικον δέ έννγροϋηρικόν, ένυγροϋηριχοϋ 

δέ τό κάτωϋεν τμήμα δλον δλιεντικόν, αλιευτικής δέ πλη-

κτικόν, πληκτικής δέ άγκιστρευτικόν τούτου δέ τό περί 

τήν κάτωϋεν άνω πληγήν άνασπωμένην, απ' αντής τής 

C πράξεως | άφομοιωϋέν τοννομα, ή ννν άσπαλιεντική ζητη-

ϋείσα έπίκλην γέγονεν. 

ΘΕΑΙ. Ωαντάπαοι μέν ουν τοϋτό γι ικανώς δεδήλω-
ται. 

V I I I . ΞΕ. Φέρε δή, κατά τοϋτο ιδ παράδειγμα καί τόν 

σοφιστήν επιχειρώμεν ενρεΐν, διι ποτ' έστιν. 

ΘΕΑΙ. Κομιδή μέν ονν. 

ΞΕ. Καί μήν εκείνο γ' ην τό ζήτηαα πρώτον, πότερον 

22. Ό Πλάτωνας προβαίνει έδώ σέ μιά λογοπαιχτικήν ετυμολο
γία γιά τή λέξη άσπαλιβνιιχή. Επειδή «άνασπάται» τό ψάρι, είναι 
άνασπαίιεντιχή (άνασπώ-άλιεύω) καί άπ" αυτό έγινε τάχα τό άαπαίιεν-
τιχή. Γιά ν' αποδώσουμε οπωσδήποτε τό ετυμολογικό αυτό παιχνίδι 
τοΰ Πλάτωνα, χρησιμοποιήσαμε τό άνασέρνω - άναανρτοψαριχή. Γε
νικά πρέπει νά παρατηρήσουμε, πώς δ Πλάτωνας δημιουργεί γιά 
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ΘΕΑΙ. Τό λένε βέβαια μερικοί. 
ΞΕ. Καί τώρα, σα νά λέμε, δέ μένει παρά μονάχα ένα 

είδος ακόμη. 
ΘΕΑΙ. Ποιο ; 
ΞΕ. Εκείνο πού γίνεται μέ τ ' αντίθετο πλήγωμα καί 

μέ τ ' αγκίστρι καί πού δέ χτυπάει τό ψάρι σ' δποιο μέρος 
λάχει άπό τό σώμα του, δπως γίνεται μέ τό καμάκι, παρά 
μόνο γύρω ατό κεφάλι ή στό στόμα καί τό άνασέρνει άπό 
κάτω στ απάνω μέ ραβδί ή καλαμίδι. Αύτουνοΰ τ ' δνομα 
πώς πρέπει νά τό πούμε, Θεαίτητε ; 

ΘΕΑΙ. Μου φαίνεται, πώς αυτό, πού είχαμε βάλει σκοπό 
μας νά βρούμε, τό πετύχαμε. 

VII. ΞΕ. Τώρα λοιπόν μείναμε σύμφωνοι καί σύ κι έγώ 
γιά τήν ψαρική μέ τ ' αγκίστρι, δχι μόνο σχετικά μέ τήν 
ονομασία, παρά καί τόν όρισμόν αυτής τής δουλειάς τόν 
πετύχαμ' αρκετά καλά. Γιατί βρήκαμε, πώς άπό τό σύνολο τις 
τέχνες τό μισό μέρος είναι ή άποχτητική τέχνη καί άπό τήν 
άποχτητική τό μισό ή αρπαχτική καί άπό τήν αρπαχτική 
τό μισό ή κυνηγετική καί άπό τήν κυνηγετική τό μισό ή 
ζωοκυνηγετική καί άπό τή ζωοκυνηγετική τό μισό ή ένυγρο-
κυνηγετική καί άπό τήν ένυγροκυνηγετική δλο τό κάτω μέ
ρος είναι ή ψαρική καί άπό τήν ψαρική τό μισό ή πληγω-
τική καί άπό τήν πληγωτική τό μισό ή άγκιστρωτική 
κι ά π ' αυτή πάλι έκείν' ή τέχνη, πού δίνει τήν πληγή άπό 
τά κάτω προς τά πάνω κι ά ν α σ έ ρ ν ε ι τό ψάρι μέ τό κα
λαμίδι, παίρνοντας τ ' δνομα άπό τήν εικόνα τής πράξης, 
έχει ονομαστεί ά ν α σ υ ρ τ ο ψ α ρ ι κ ή " , αυτή δα πού ζη
τούσαμε. 

ΘΕΑΙ. Αυτό τουλάχιστο άποδείχτηκεν δλως διόλου ικα
νοποιητικά. 

VIII. Ή διχοτομική μέθοδο εφαρμόζεται στην 
êvvoia τοΟ σοφιστή. 

ΞΕ. Ε μ π ρ ό ς λοιπόν τώρα σύμφωνα μέ τούτο τό παρά
δειγμα, άς επιχειρήσουμε νά βρούμε καί τό σοφιστή, σαν τί 
τάχα νά 'ναι. 

ΘΕΑΙ. Λαμπρά. 
ΞΕ. Κι άν θυμάσαι, πρώτα πρώτα βάλαμε κείνο τό ζη

τά διάφορα είδη, πού βρίσκει μέ τή διχοτομική διαίρεση, πολλές και
νούργιες λίξες καί σ" αυτό αναγκαστικά τόν παρακολουθεί καί δ 
μεταφραστής. 
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ίδιώτην ή τίνα τέχνην έχοντα ϋετέον είναι τον ασπαλιευτήν. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Και νϋν δή τούτον ίδιώτην ϋήσομεν, ώ Θεαίτητε, 

D ή Ι παντάπασιν ώς αληϋώς σοφιστήν ; 

ΘΕΑΙ. Ουδαμώς ίδιώτην' μανϋάνω γάρ δ λέγεις, ώς 

παντός δει τοιούτος είναι τό γε δνομα τούτο έχων. 

ΞΕ. Αλλά τίνα τέχνην αυτόν ήμίν έχοντα, ώς έοικε, 

ϋετέον. 

ΘΕΑΙ. Τίνα ποτ' ουν δή ταύτην ; 

ΞΕ. *Αρ' ώ προς ϋεών ήγνοήχαμεν τάνδρός τόν άνδρα 

δντα ξνγγενή ; 

ΘΕΑΙ. Τίνα τοϋ; 

ΞΕ. Τόν άσπαλιεντήν τον σοφιστον. 

ΘΕΑΙ. Πη; 

Ξ Ε. θηρευτά τι» ε καταφαίνεσϋον δμφω μοι 

Ε | ΘΕΑΙ. Τίνος ϋήρας δτερος ; Τον μέν γάρ ειιρον εϊ-

πομεν. 

Ξ Ε. Δίχα που νϋν διείλομεν τήν αγραν πάσαν, νευστι-

κοϋ μέρους, τό δέ πεζού τέμνοντες 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Καί τό μέν διήλϋομεν, δσον περί τα νευστιχά τών 

ένυδρων' το δέ πεζόν είάσαμεν άοχιιτον, είπόντες διι πολυ-

ειδές εΐη. 

222 ΘΕΑΙ. | Πάνυ γε. 

ΞΕ. Μέχρι μέν τοίννν ένταϋϋα ό σοφιστής τε καί ό 

άσπαλιεντής αμα άπό τής κτητικής τέχνης πορεύεσϋον. 

ΘΕΑΙ. Έοίκατον γοϋν. 

ΞΕ. Έκτρέπεσϋον δέ γε άπό τής ζωοϋηρικής, δ μέν έπί 

ϋάλαττάν πον καί ποταμούς καί λίμνας, τάν τούτοις ζφα 

ϋηρενοόμενος. 

ΘΕΑΙ. Τί μήν ; 

ΞΕ. Ό δέ γε επί τήν γήν καί ποταμούς ετέρους αυ τινας, 

πλούτου χαί νεότητος οίον λειμώνας αφϋόνονς, τάν τούτοις 

ϋρέμματα χειρωσόμενος. 
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τημα, πώς δηλαδή θά πάρουμε τόν ψαρά γιά κανέναν άτε
χνο ή θά πούμε πώς έχει κάποια τέχνη ; 

ΘΕΑΙ. Ναί βέβαια. 
ΞΕ. Καί τό σοφιστή πάλι τώρα θά τόν πάρουμζ για κα

νέναν άτεχνο ή θά πούμε πώς έχει μιαν ειδικότητα, νά 
είναι δηλαδή αληθινά σοφιστής ; 

ΘΕΑΙ. Καθόλου άτεχνον. 'Απεναντίας καταλαβαίνω πολύ 
καλά τί θέλεις νά πεις. Πώς δέ μπορζί δηλαδή μέ κανέναν 
τρόπο νά 'ναι άτεχνος ένας, πού έχει τέτια σπουδαία ονο
μασία. 

ΞΕ. Πρέπει λοιπόν νά τόν πάρουμε χωρίς άλλο, πώς 
έχει κάποια τέχνη. 

ΘΕΑΙ. Ποιάν δμως τέχνη άραγες ; 
ΞΕ. Μά, γ ά τό θεό, δέ βλέπουμε ολοφάνερα, πώς ό άν

τρας έτοΰτο; έδώ είναι συγγενής έκεινοΰ τοΰ αλλουνού ; 
ΘΕΑΙ. Ποιος ποιανού ; 
ΞΕ Ό ψαράς τοΰ σοφιστή. 
ΘΕΑΙ. Μά π ώ ς , 
ΞΕ. Καί οί δυό ιραίνουντ' ολοκάθαρα, πώς είναι κυνηγοί. 

ΘΕΑΙ Μά τί λογής κυνηγός είν' ό σοφιστής ; Γιατί γ ι ά 
τόν άλλον είπαμε. 

ΞΕ. "Αν δέ γελιέμαι, χωρίσαμε δλο τό κυνήγι σέ δυό 
μέρη, άπό τή μιά μεριά σ' δσα κολυμπούν κι άπό τήν άλλη 
σ' δσα βαδίζουν. 

ΘΕΑΙ. Ναί 
ΞΕ. Κι άπό κείνα πού κολυμπούν, εξετάσαμε τό κυνήγι 

μόνο σ' δσα ζούνε μέσα στό νερό. Τό κυνήγι δμως σ' δσα 
βαδίζουν δέν τό χωρίσαμε καθόλου κι είπαμε μόνο, πώς 
έχει πολλά είδη. 

ΘΕΑΙ Πολύ σωστά. 
ΞΕ. Ξεκινώντας λοιπόν άπό τήν άποχτητική τέχνη 6 

σοφιστής κι ό ψαράς ώς έδώ συμβαδίζουνε. 
ΘΕΑΙ "Ετσι φαίνεται. 
ΞΕ. Χωοιζουν δμως οί δρόμοι τους άπό τή ζωοκυνηγε

τική καί πέρα. Ό Ινας τραβάει εκεί κατά τή θάλασσα καί 
τά ποτάμια καί τις λίμνες, για νά κυνηγήσει τά ζώα, πού 
ζουν έκεϊ μέσα. 

ΘΕΑΙ. Χωρίς άλλο. 
ΞΕ. Ό άλλος τραβάει κατά τή στεριά καί σ* άλλης λο

γής ποτάμια, λιβάδια σά νά ποΟυιε, γεμάτα πλούτη καί 
νιάτα, γιά νά βάλει στό χέρι τα θρεφτάρια, πού βόσκουν έκεϊ. 
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Β ΘΕΑΙ. Πώς | λέγεις ; 

ΞΕ. Τής πεζής ϋήρας γίγνεαϋον δύο μεγίοιω ιι>έ μέρη. 

ΘΕΑΙ. Ποίον έκάτιρον ; 

Ξ Ε. Τό μέν τών ήμερων, τό δέ τών άγριων. 

IX. ΘΕΑΙ. ΕΙτ' εστί τις ϋήρα τών ήμερων ; 

ΞΕ. Ειπερ γε έστιν ανϋρωπος ήαερον ζώον. θές δέ δπη 

χαίρεις, είτε μηδέν τιϋείς ήμερον, είτε άλλο μέν ήιιερόν τι, 

τόν δέ δνϋρωπον δγριον, είτε ήαερον μέν λέγεις αν τόν αν-

ϋρωπον, δνϋρώπων δέ μηδεμίαν ήγεΐ ϋήραν τούτων όπό-

τερ' δν ήγή φίλον είρήσϋαί σοι, τοντο ήμΐν διόρισον. 

C ] ΘΕΑΙ. ' Αλλ' ημάς τε ήμερον, ώ ξένε, ηγούμαι ζώον, 

ϋήραν τε άνϋρώπων είναι λέγω. 

ΞΕ. Διττήν τοίνυν καί τήν ήμεροϋηρικήν εϊπωμεν. 

ΘΕΑΙ. Κατά ιί λέγοντες ; 

ΞΕ. Τήν μέν ληστικήν καί άνδραποδιοτικήν καί τυραν-

νικήν καί ξύμπαααν τήν πολεμικήν, εν πάντα βίαιον ϋή

ραν όρισάιιενοι. 

ΘΕΑΙ. Καλώς. 

ΞΕ. Τήν δέ γε διχανιχήν καί δημηγορικήν καί προσο-

μιλητικήν, εν αν τό ξννολον, πιϋανουργικήν τίνα μίαν τέ-

D χνην | προσειπόντες. 

ΘΕΑΙ. Όρϋώς. 

ΞΕ. Τής δή πιϋανουργικής διττά λέγωμεν γένη. 

ΘΕΑΙ. Ποία; 

ΞΕ. Τό μέν έτερον ίδια. τό δέ δημοσία γιγνόιιενον. 

ΘΕΑΙ. Γίγνεαϋον γάρ ούν είδος έχάτερον. 

Ξ Ε. Ούκοϋν αύ τής Ιδιοϋηρευτικής τό μέν μισϋαρνητι-

χόν έστι, τό δέ δωροφοριχόν ; 

ΘΕΑΙ. Οίι μανϋάνω. 

ΞΕ. Τή τών έρώντων ϋήρα τόν νουν, ώς έοικας, οϋπω 

προσέσχες. 

ΘΕΑΙ. Τον πέρι ; 
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ΘΕΑΙ, Μά τί θέλεις νά πείς : 

ΞΕ. Νά ! Tè κυνήγι τών πεζών χωρίζεται σέ δυό πολύ 
μεγάλα μέρη 

ΘΕΑΙ. Καί ποιο είναι τό καθένα ; 

Ξ Ε. Τό ενα γιά τά ήμερα καί τ ' άλλο γιά τ ' άγρια ζώα. 

IX. Π ρ ώ τ ο ς ορισμός τής σοφιστικής τέχνης 

ΘΕΛΙ. Μά κυνηγάν καί τά ήμερα ζ ώ α ; 
ΞΕ. Φυσικά, άν τουλάχιστο δεχτούμε πώς ό χ^θρωκος 

είνοιι rt\i'.po ζώο Έσύ πάρε το. δπως σού αρέσει. Είτε θέ
λεις νά δεχτείς, πώς κανένα ζώο δέν είν' ήμερο είτε πώς 
άλλα ζώα είν' ήμερα, ό άνθρωπος δμως είν' άγριος, είτε 
πάλι θέλεις νά πάρεις τον άνθρωπο γιά ήμερο, μά νά υπο
θέσεις, πώς δέν υπάρχει κυνήγι ανθρώπων, δ.τι άπ αυτά 
σοϋ αρέσει νά παραδεχτείς, καθόρισε μας το. 

ΘΕΑΙ. Μά έγώ, ξένε μου, παραδέχομαι καί πώς εμείς 
είμαατ' ήμερα ζώα καί πώς γίνεται κυνήγι σέ ανθρώπους. 

— Ε. Ας πού^ε λοιπόν ακόμη πώς καί τό ή μ ε ρ ο κ υ-
ν ή γ η μ α είναι δυό λογιώ 

θ ρ . Α Ϊ . Καί σέ τί απάνω θά τά ξεχωρίσουμε ; 

ΞΕ. Ν ά ! Τ ή ληστεία, τό ακλάόωμα, τήν τυραννία καί 
δλα τά είδη τής πολεμικής τέχνη:, δλα μαζί θά τά ορίσουμε 
σά Β ί α ι ο κ υ ν ή γ ι . 

ΘΕΑΙ. Καλά. 

ΞΕ. Από τήν άλλη μερ:ά θά πάρουμε τή δ.κηγορική, 
τήν πολιτική ρητορική καί τή συζητητιχή καί θά τά όνο-
μάσουμ' δλα μαζί σαν Ινα πράμα, τ έ χ ν η π α ρ α π ε ι -
σ τ ι κ ή 

ΘΕΑΙ. Πολύ σωστά 

Ξ Ε . Καί τούτη δμως ή παραπειστική θά πούμε, πώς έχει 
δυό γένη. 

ΘΕΑΙ Ποια; 
ΞΕ Τό Ινα ιδιωτικό, τ' άλλο δημόσιο 
ΘΕΑΙ. Πραγματικά καί τό ενα καί τ ' άλλο γίνουνται. 
ΞΕ. Μά καί τό ι δ ι ω τ ι κ ό κ υ ν ή γ η μ α πάλι δέν είναι 

δυό λογιώ, Ινα μ ι σ τ ο κ j ν η γ ε τ ι κ ό καί άλλο δ ω ρ ο
δ ό τ ι κ ό ; 

ΘΕΑΙ. Δέν καταλαβαίνω. 

ΞΕ. \ϊι πρόσεξες, φαίνετ', ακόμη τό κυνήγι πού κά
νουν οί εραστές. 

ΘΕΑΙ. Τί νά προσέξω δηλαδή ; 
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Ε ΞΕ. Ι "Οτι τοις θηρενθεΐσι δώρα προσεπιδιΟόασιν. 

ΘΕΑΙ. Αληθέστατα λέγεις. 

ΞΕ. Τοντο μεν τοίννν ερωτικής τέχνης έστω είδος. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Τοϋ δέ γε μισθαρνητικον το μέν προσομιλοϋν διά 

χάριτος καί παντάπααι δι" ηδονής το δέλεαρ πεηοιημένον 

και τον μισθον πραττόμενον τροφήν εαντω μόνον κολακι-

22i κή\, ώς εγφααι, \ πάντες ψαιμεν αν ή ήδνντικήν τίνα τέ

χνην είναι. 

ΘΕΑΙ. Πώς γαρ ου ; 

ΞΕ. Ίο δέ επαγγελλόμενον μέν ώς αρετής ένεκα ιάς ομι

λίας ποιουμενον, μισθόν δε νόμισμα πράτταμε* ον, άρα ον 

τοντο το γένος έτέρω προσειπεΐν άξιον ονόματι ; 

ΘΕΑΙ. Πώς γαρ ου; 

ΞΕ. Τίνι δή τούτω; Πειρώ λέγειν. 

ΘΕΑΙ. Δήλον δή' τον γαρ σοφιστήν μοι δοκονμεν 

ανενρηκέναι. Τοντ ουν εγωγε ειπών το προσήκον ονομ' δν 

ήγονμαι καλεϊν αυτόν. 

Χ. ΞΕ. Κατά δή τον ννν, ώ Θεαίτητε, λόγον, ώς εοι-

Β «εν, ή | τέχνης οίκειωτικής, χειρωτικής, [κτητικής,] θηρεν-

τικής, ζψοθηρίας, [πεζοθηοίας,] χερσαίας, [ήμεροθηρικής,] 

άνθρωποθηρίας, ίδιοθηρίας, [μισθαρνικής,] νομισματοπω-

λικής, δοξοπαιδευτικής, νέων πλουσίων και ένδοξων γιγνο·* 

μένη θήρα προσρητέον, ώς δ νϋν λόγος ήμιν συμβαίνει, σο

φιστική. 

ΘΕΑΙ. Παντάπααι μέν ονν. 

Ξ Ε. "Ετι δέ καί χηδε ιδωαεν ον γάρ τι φαύλης μέτο-

C χόν εστί τέχνης το νϋν ζήτούμενον, \ άλλ' ευ μάλα ποικίλης. 

Και γαρ ονν εν τοις πρόσθεν είρημένοις φάντασμα παρέχε-

23. Σχιτικα μα τόν δριομο τής σοφιστικής, πώς εϊναι κυνήγι σέ 
πλούσι'αρχοντόπουλα, είναι χτυπητή ή ομοιότητα μέ τή φράαη τοΟ 
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ΞΕ. Νά. πώς στους αγαπημένους των δίνουνε καί δώρα. 

ΘΕΑΙ. Αυτό, που λες, είν' άληθινότατο. 

ΞΕ. "Ας εϊναι λοιπόν αυτό τα δωροδοτικό είδος της έρω-
τ.κής τέχνης. 

ΘΕΑΙ. ίίολύ καλά. 

Ξ Ε . Ά π α τή μ'.σεοκυνηγετική πάλι Ινα εΐδος είν' αυτό, 
πού μιλάει μέ γλυκόλογα καί γενικά ρίχνει γ.α δόλωμα 
τήν ευχαρίστηση καί παίρνει για μίστο μόνο τή διατροφή 
του, αυτό δά, που δλοι, καθώς μου φαίνεται Ηχ τ ' ονομά
ζαμε κ ο λ α κ ε υ τ ι κ ή ή σά νά ποΰμε τέχνη της γαλ.φιάς. 

ΘΕΑΙ ΙΙώς όχι ; 

ΞΕ. Τ άλλο είδος δμως, που βεβαιώνει, πώς τις συνο
μιλίες τις κάνει μόνο για χάρη τής αρετή; κι ίίμως εισπράτ
τει για μιστό χρήμα μετρητό δέν άξίζ=ι άραγες κάποιαν 
άλλη να του διίηουμ' ονομασία : 

ΘΕΑΙ. Καί βέβαια. 

ΞΕ Μά πο.άν ονομασία ; Γιά προσπάθησε να πεις. 

ΘΕΑΙ. Είν* οΧοψάνερο. Τόνε βρήκαμε, μου φαίνεται, τό 
σοφιστή "Ετσι ονομάζοντας τόνε θαρρώ, πώς τοϋ δίνω τό 
σωστό του δνομα. 

Χ καί XI. Δεύτερος, τρ ίτος καί τέταρτος ορισμός 
τοΰ σοφιστή. 

ΞΕ. Σύμφωνα λοιπόν μ" αυτά. που εΐπαμεν ώς τώρα, 
Θεαίτητε, τό κυνήγι που γίνεται σέ πλούσι3 αρχοντόπουλα' 5 

καί πού είναι μΐρος άπό τήν άποχτητική, αρπαχτική. κυνη
γετική, ζωοκυνηγετική, [πεζοκυνηγετική), στεριανή, [ήμε-
ροκυνηγετική], άνθρωποκυνηνετική, Ι δ. ωτικο κυνηγετική, 
[υιιστοκυνηγετική], χρηαατοκυνηγετική, ψευτομοοφωτική τέ
χνη πρέπει, καθώς φαίνεται, νά ονομαστεί, δπως έδειξεν ή 
τωρινή έρευνα μας, σ ο φ ι σ τ ι κ ή. 

ΘΕΑΙ. Βεβαιότατα. 

ΞΕ. 'Ας έξετά3θυμε δμως τό ζήτημα κι άπό μιαν άλλη 
πλευρά Γιατί αυτό, πού αναζητάμε τώρα, δέν είναι μάρος 
άπό -/.άκοιαν απλή τέχνη, π α ρ ' απεναντίας πάρα πολύ ποι
κιλόμορφη. Πραγματικά μέσα σ'αυτά πού είπαμε πρωτύτερα 

Εβναφώντα (Κυνηγ, 13) <οί μέν γάρ οοψιαχαί πΧονσίονς και νέους 
ΰηρώνιαι*. Στο πλατωνικό «Σιμπόοιο» (203d) δ Ιρωτας χαραχτηρί-
ζεται oâv «&ηοεντης δεινός, γόης καί φχρμακΒΟς καί σοφιστής». 
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ται, μή τοϋιο, δ νϋν αυτό ημείς φαμεν. δλλ' έτερον είναι 

τι γένος. 

ΘΕΑΙ. Πή δή ; 

ΞΕ. Τό τής κτητικής τέχνης διπλούν ην είδος που, τό 

μέν ϋηρευτικόν μέρος έχον το δέ άλλακτικόν. 

ΘΕΑΙ. Ήν γάρ ονν. 

ΞΕ. Τής τοίνυν άλλακτικής δύο είδη λέγωμεν, τό μέν 

δωρητικόν. το δέ έτερον άγοραστικόν ; 

ΘΕΑΙ. Ε'ιρήοϋω. 

ΞΕ. Καί μήν αύ φήοομεν άγοραστικήν διχή τέμνεσϋαι. 

D | ΘΕΑΙ. Πή; 

ΞΕ. Τήν μέν τών αυτουργών αύτοπωλικήν διαιρούμε

νοι, τήν δέ τά αλλότρια έργα μεταβαλλομένην μεταβλητικήν. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Ti δέ ; Τής μεταβλητικής ούχ ή μέν κατά πάλιν 

αλλαγή, σχεδόν αυτής ήμισυ μέρος ον, καπηλική προοαγο-

ρεΰεται; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τό δέ γε έξ άλλης εις αλλην πάλιν διαλλαιτόμενον 

ώνή καί πράσει εμπορική ; 

ΘΕΑΙ. Τί δ' οϋ ; 

ΞΕ. Τής δ' εμπορικής δρ' ουκ ήαϋήμεϋα δτι τό 

Ε μέν \ δσοις τό σώμα τρέφεται καί χρήται, τό δέ δαοις ή 

ψυχή πωλούν διά νομίσματος άλλάττεται; 

ΘΕΑΙ. Πώς τούτο λέγεις ; 

ΞΕ. Τό περί τήν ψυχήν ϊοως άγνοοϋμεν, έπεί τό γε 

ετερόν που ξννίεμεν. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

234 ΞΕ. | Μουσικήν τε τοίνυν ξυνάπαοαν λέγωμεν. εκ πό

λεως εκάστοτε εις πάλιν ένϋεν μέν ώνηϋεϊσαν, ειέρωσε δέ 

24. ΟΕ λέξες «αύτοπωλική» καί «αύιοπώλής» είναι πλασμίνες 
άπό τον Πλάτωνα καί βρίσκουνται μόνο στο «Σοφιστή». Ή δεύτερη 
βρίσκεται καί στον «Πολιτικό» (260c) «ή τών καιτήλων τέχνη της τών 
αύτοπωλών διώρισται τέχνης». Σημαίνει εκείνον, πού εμπορεύεται, 

ΣΟΦΙΣΤΗΣ , 

σά να παρουσιάζεται, πώς δέν είν' έτσι, όπως εμείς τώρα 
δα τ ' όρίσαμ' αυτό τό γένοί, παρά κάτι διαφορετικό. 

ΘΕΑΙ. Σ ά ν τ ί ; 

ΞΕ. θαρρώ πώς της άποχτητικής τέχνης τά είδη τα 
βρήκαμε δυό, ένα τα κ υ ν η γ ε τ ι κ ό καί τ 'άλλοτό συ ν α λ 
λ α χ τ ι κ ό. 

ΘΕΑΙ. Ναί ! "Ετσ' είτανε. 
ΞΕ. Θέλεις λοιπόν νά ποϋμε πώς καί ή συναλλαχτική 

έχει δυο είδη, τό ένα τό χ α ρ ι σ τ ι κ ό καί τ ' άλλο τό α γ ο
ρ ά α τ ι κ ό ; 

ΘΕΑΙ. "Ας τό ποϋμε. 

Ξ Ε. Μά πάλι βέβαια θά ποϋμε, πώς ή αγοραστική χ ω 
ρίζεται σέ δυό. 

ΘΕΑΙ Πώς; 

ΞΕ Νά ! θ ά ξεχωρίσουμε τήν έ π α γ γ ε λ μ α τ ο β ι ο τ ε -
χ ν ι κ ή " , γιά δσους πουλάν, δσα φτιάχνουν οί ίδιοι, καί τή 
μ ε τ α π ο υ λ η τ ι κ ή, που ανταλλάζει, δσα παράγουν άλλοι. 

ΘΕΑΙ. Σωστά. 

ΞΕ. Γιά κοίτα τώρα. 'Από τή μεταπουλητ κή τό μισό 
σχεδόν μίρος, που μεταπουλάει πράματα, μέσα στην ίδια 
πολιτεία, δέν τ" ονομάζουμε λ ι α ν ο π ο υ λ ι κ ή ; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 
ΞΕ. Καί τ ' άλλο μισό. πού κάνει συναλλαγές άπό πο

λιτεία σέ πολιτεία, αγοράζοντας καί πουλώντας, δέν τ ' ονο
μάζουμε τέχνη ε μ π ο ρ ι κ ή ; 

ΘΕΑΙ. Πώς όχι ; 

ΞΕ. Καί άπό τήν εμπορική δέν παρατηρούμε άραγες, 
πώς τό 'να μέρος ανταλλάζει μέ χρήμα πουλώντας δσα θρέ
φουν κι δσα χρειάζεται τό σώμα καί τ' άλλο μέρος, δσα ή 
ψυχή ; " 

ΘΕΑΙ. Πώς τό εννοείς αυτό ; 

ΞΕ. "Ισως δέ νιώθουμε τό μέρος, που έχει σχέση μέ 
τήν ψυχή. Γιατί τ ' άλλο βέβαια τό καταλαβαίνουμε. 

ΘΕΑΙ. Φυσικά. 
ΞΕ. "Ας ποϋμε λοιπόν, πώς ή μουσική γενικά, πού 

κάθε τόσο άλλου αγοράζεται κι άλλου φέρνεται καί πουλιέ-

δαα φτιάχνει δ Ιδιος. 'Αντίστοιχο ατή νέα ελληνική νομίζουμε, πώς 
•Εναι το έπαγγελματοβιοτέχνηί. 

25. Γιά τή διάκριση αυτή της εμπορικής πρβλ. τό «Γοργία» 
(517d-518a). 
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δγομένην και πιπραοκομένην, καί γραφικήν καί ϋανααιο-

ποιικήν καί πολλά έιερα τής ψνχής, τά μέν παραιιυϋίσς, 

τά δέ καί σπουδής χάριν άχϋέντα καί πωλούμενα, τόν 

άγοντα καί πωλονντα μηδέν ήττον τής τών αιτίων καί πο

τών πράσεως έμποροι δρϋώς αν λεγόμενον παραοχείν. 

ΘΕΑΙ Άληϋέστατα λέγεις. 

Β ζ,Ε. Ονκοΰν καί τόν | μαϋήαατα ξυνωνονμενον πόλιν 

τε έκ πόλεως ιομίαμαιος αμείβοντα ταντόν προσεριΐς 

δνοαα ; 

ΘΕΑ Ι Σφόδρα γε. 

XI- ΞΕ. Τής δή ψνχεαπορικής ταύτης δρ' ον τό μέν 

επιδεικτική δικαιότατα λέγοιτ' δν, ιό δέ γελοίον μέν ούχ 

ήττον τοϋ πρόσϋεν, όμως δέ μαϋημάτων ονοαν πράσιν 

αντήν άδελφώ τινι τής πράξεως ονόματι προσειπειν ανάγκη; 

ΘΕΑΙ Πάνν μέν ονν. 

ΞΕ. Ταύτης τοίνυν τής μαϋηματοπωλικής τό μέν περί 

C ία j τών άλλων τεχνών μαϋήμαια έιέρω, τό δέ περί τό τής 

αρετής άλλοι προσρητέον. 

ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ον ; 

ΞΕ. Ίεχνοπωλικόν μήν τό γε περί ταΐλα άν άραόττοί' 

τό δέ περί ταντα ον προϋναήϋητι λέγειν δνομα. 

ΘΕΑΙ. Καί τί τις δν άλλο δνομα ειπών ουκ δν πλημ-

μελοίη πλην τό νϋν ζητούμενον αυτό είναι τό σοφιστιχόν 

γένος ; 

ΞΕ. Ουδέν άλλο. "Ιϋι νϋν ανναγάγωμεν αυτό λέγοντες. 

D ώς τό κτητικής, μεταβλητικής, αγοραστικής, \ εμπορικής, 

•ψυχεαπορικής περί λόγους και μαϋήματα, αρετής πωλητι-

κόν δεύτερον άνεφάνη σοφιστική. 

26. Πρβλ. τόν «Πρωταγόρα» (313d). «Οδτω δέ καί οί τα μαϋήαατα 
περιάγοντες κατά τάς πάλεις και πωλονντες καί χαπηλενυντες τφ αεί 
έπιθυμοϋντι έπαινούαι μέν πάντα α πωλοδσι, τάχα δ3 άν τίνες ώ άρι
στε, καί τούτων àfwoals^ ών πωλοοσιν δ,τι χρηστόν ή πονηρόν προς 
τήν ψυχήν»,καί τήν «Πολιτεία» (52ôc), δπου οί φύλακες πρέπει νά 
διδαχτούν τή λογιστική, δηλαδή τήν αριθμητική, .ονχ ώνής ονοε πρά
σεως χάριν ώς έμπορους ή χαηήλονς μελετώντας, αλλ' ένεκα πολέμου 
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ται άπό πολιτεία σέ πολιτεία καί ή ζωγραφική καί ή τα-
χυδαχτυλουργία κι άλλα πολλά πού φέρνουνται καί που-
λιοϋνται γιά χάρη τής ψυχής, άλλα γιά διασκέδαση κι άλλα 
γιά σιτουδή, δλ αυτά πολύ πρεπούμενα θά 'διναν σέ κεΐνον, 
πού τά φέρνει καί τά πουλάει τ 'δνομα τοΰ έ μ π ο ρ ο υ , δχι 
λιγότερο άπό τά νά πουλάει κανείς τρόφιμα καί πιοτά. 

ΘΕΑΙ Άληθινότατα μιλάς. 
ΞΕ. Κα! κείνονε λοιπόν, πού πουλάει μαθήματα καί 

γυρίζει άπό πόλη σέ πόλη καί τ 'ανταλλάζει μέ χ ρ ή μ α ; 
θ ά τον ονομάσεις μέτό ίδιο τ= δ ν ο μ α ; " 

ΘΕΑΙ. Βεβαιότατα. 

XI. Ξ Ε. Ά π ό τήν ψ υ χ ε μ π ο ρ ι κ ή πάλι τούτη τό 'να 
μέρος δέ θά μπορούσαμ' άραγες μ° δλο μας τό δίκιο να 
τ ' ονομάσουμε τέχνη έ π ι δ ε ι χ τ ι κ ή ; Καί τ ' άλλο μίρος, 
δχι λιγότερο y^olo ano τα προηγούμενο, δέν είμαστε αναγ
κασμένοι σάν εμπόριο άπό μαθήματα, πού είναι, νά τ ' ονο
μάσουμε μέ κάποιον όνομα κάπως συγγενικό μέ τούτη τήν 
πράξη ; 

ΘΕΑΙ. Καί βέβαια. 

i E . ' Α π ' αυτή λοιπόν τή μ α θ η μ α τ ο π ο υ λ η τ ι κ ή τ ό 
μέρος, πού πουλάει μαθήματα σχετικά μέ τίς άλλες τέχνες 
πρέπει νά τό βαφτίσουμε μ' άλλ' δνομα καί τό μέρος πού 
πουλάει τό μάθημα τής αρετής μ' άλλο. 

ΘΕΑΙ. Πώς δ χ ι ; 
ΞΕ. Γιά τό εμπόριο τό σχετικό μέ τίς άλλες τέχνες θα 

ταίριαζε σίγουρα τ ' δνομα τ ε χ ν ο π ο υ λ η τ ι κ ή . Για τοϋτ' 
δμως τό σχετικό μέ τό μάθημα τής αρετής, γιά προσπάθησε 
νά βρεις εσύ τ' δνομα ; 

ΘΕΑΙ. Καί ποιο λέγοντας άλλο κανείς δνομα δέ θά "κάνε 
λάθος, παρά πώς αυτό είναι τό σ ο φ ι σ τ ι κ ό γ έ ν ο ς , πού 
αναζητάμε δα τώρα ; 

ΞΕ Κανέν' άλλο. 'Εμπρός τώρα λοιπόν, άς τά συγκεφα
λαιώσουμε σ' έναν ορισμό λέγοντας, πώς τ ή δ ε ύ τ ε ρ η 
τ ο ύ τ η φ ο ρ ά μ α ς φ α ν ε ρ ώ θ η κ ε ν ή σ ο φ ι σ τ ι κ ή 
ν ά ' ν α ι τό μέρος ε κ ε ί ν ο ά π ό τ ή ν ά π ο χ τ η τ ι κ ή , 
σ υ ν α λ λ α χ τ ι κ ή . α γ ο ρ α σ τ ι κ ή , ε μ π ο ρ ι κ ή , ψύ
χ ε μ π ο ρ ι κ ή τ έχ ν η , π ο ύ π ο υ λ ά ε ι λ ό γ ο υ ς κ α ί 
μ α θ ή μ α τ α σ χ ε τ ι κ ά μ έ τ ή ν α ρ ε τ ή . 

τε καί αυτής τής ψυχής ραστώνης τε μεταστροφής από γενέσεως έπ' 
άλήθειάν τε καί οδσίαν». 
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ΘΕΑΙ. Μάλα γε. 

ΞΕ. Τρίτον δέ γ' οϊμαί οι, χδν el τις αυτοϋ χαϋιδρν-

μένος έν πάλει, τά μέν ώνούμενος, τά δέ χαί τεκταινόμενος 

αυτός μαϋήματα περί τά αυτά ταϋτα χαί πωλών ix τού

τον τό ζήν προύτάζατο, καλείν ουδέν δλλο πλην δπερ 

νϋν δή. 

ΘΕΑΙ. Τί δ' ού μέλλω ; 

ΞΕ. Καί τό κτητικής δρα μεταβλητιχόν, άγοραστι· 

Ε καν, | χαπηλικον εϊτε αύτοπωλιχόν, δμφοτέρως, δτιπερ δν 

η περί τά τοιαύτα μαϋηαατοπωλικόν γένος, αεί ού προσε-

ρεΐς, ώς φαίνει, σοφιστιχόν. 

ΘΕΑΙ. 'Ανάγκη' τψ γάρ λόγω δει συνακολουϋεΐν. 

XII. ΞΕ. Έτι δή οκοπώμεν, εί τι»·, τοιφδε προαέοι-

κεν άρα το νϋν μεταδιωκόμενον γένος. 

225 | ΘΕΑΙ. Ποίω δή ; 

ΞΕ. Τής κτητικής αγωνιστική τι μέρος ήμΐν ήν. 

ΘΕΑΙ. Ήν γάρ ονν. 

ΞΕ. Ουκ άπό τρόπον τοίννν εστί διαιρεΐν αυτήν δίχα. 

ΘΕΑΙ. Καϋ' όποια λέγε. 

ΞΕ. Τό μέν άμιλλητικόν αυτής τιϋέντας, τό δέ μα-

χητιχόν. 

ΘΕΑΙ. Έατιν. 

ΞΕ. Τής τοίνυν μαχητικής τφ μέν σώματι προς σώματα 

/ιγνομένω σχεδόν εικός καί πρέπον δνομα λέγειν τι τοι

ούτον τιϋεμένονς οίον βιαατικόν. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τφ δέ λόγοις προς λόγους τί τις, & Θεαίτητε, 

Β 5λλο είπη πλην \ άμφισβητιχόν; 

ΘΕΑΙ. Ουδέν. 
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ΘΕΑΙ. Πολύ σωστά 
ΞΕ. 'Ας ξανακοιτάξουμε δμως τό ζήτημα κι άπό μιά 

τ ρ ί τ η ν άποψη. "Αν κάποιος μένει εγκαταστημένος μέσα 
σέ μιά πολιτεία καί κερδίζει τή ζωή του πότε αγοράζοντας 
καί πάτε ό ίδιος μαστορεύοντας μαθήματα σχετικά μέ τό 
ίδιο τοϋτο θέμα καί πουλώντας τα, θαρρώ, πώς δέ θά τοΟ 
'δίνες κανέν' άλλ" δνομα έχτός ά π ' αυτό, που τοϋ δώσαμε 
τώρα δά. 

ΘΕΑΙ. Καί πώς δέ θά τοΰ τό 'δινα ; 
ΞΕ. "Ωστε καί τό μέρος αυτό άπό τήν άποχτητική τέ

χνη, τό συναλλαχτικό, τό αγοραστικό, ε ί τ ε μ ε τ α π ο υ -
λ η τ ι κ ό , ε ί τ ε è π α γ γ ε λ μ α τ ο 6 ι ο τ ε χ ν ι κ ό , αδιάφο
ρο, γενικά κ ά θ ε ε ί δ ο ς τ έ χ ν η ς , π ο ύ π ο υ λ ά ε ι μ α 
θ ή μ α τ α σ χ ε τ ι κ ά μ έ τ ή ν α ρ ε τ ή , π ά ν τ α έ σ ύ θ α 
τ ' ο ν ο μ ά σ ε ι ς, κ α θ ώ ς ε ί ν α ι φ α ν ε ρ ό , σ ο φ ι σ τ ι κ ή . 

ΘΕΑΙ. 'Αναγκαστικά. Πρέπει νά είμαστε σύμφωνοι μέ 
τά πορίσματα τής έρευνας μας 

XII. Πέμπτος ορισμός τοϋ σοφιστή. 

ΞΕ. Ά ς κοιτάξουμ' δμως παραπέρα μήν τυχόν τό είδος 
τοϋ ανθρώπου, πού κυνηγάμε, μοιάζει καί μέ κάτι σαν 
τοοτο δώ 

ΘΕΑΙ. Σαν ποιο , 
ΞΕ. Νά ! θυμάσαι, πού 'χαμέ βρει, πώς κάποιο μέρος 

άπό τήν άποχτητική τέχνη είταν ή α γ ω ν ι σ τ ι κ ή . 
ΘΕΑΙ. Βέβαια κι είταν. 
ΞΕ. Δέ θά 'τανε λοιπόν δ,τοπο νά τή διαιρέσουμε κι 

αυτή σέ δυό. 
ΘΕΑΙ Σέ ποια δυό ; Γιά λέγε ! 
ΞΕ. Νά ξεχωρίσουμε γιά Ινα μέρος της τό σ υ ν α γ ω 

ν ι σ τ ι κ ό καί γ ι ' άλλο μέρος της τό μ α χ η τ ι κ ό . 
ΘΕΑΙ Μποροϋμε. 
ΞΕ. Ά π ό τή μ α χ η τ ι κ ή λοιπόν σ' εκείνη τήν πάλη, 

πού γίνεται συγκρούοντας σώμα μέ σώματα, εύλογο καί ται-
ριαχτό θά 'τανε νά τής δώσουμ' ένα δνομα σάν κάτι τέτιο, 
λογουχάρη κ α τ α π α λ α ι σ τ ι κ ή . 

ΘΕΑΙ. Σωστά. 
ΞΕ Καί κείνο πάλι τό είδος, δπου γίνεται αγώνας λόγο 

μέ λόγο, πώς αλλιώς νά τ ' ονομάσουμε, Θεαίτητε, παρά λ ο-
γ ο μ α χ η τ ι κ ή ; 

ΘΕΑΙ Σύμφωνοι. 
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ΞΕ. Το δέ γε περί τάς αμφισβητήσεις ϋετέον διττόν. 

ΘΕΑΙ. Πή; 

ΞΕ. Καϋ' όσον μέν γάρ γίγνειαι μήκεσί τε προς εναν

τία μήκη λόγων χαί περί τά δίκαια καί άδικα δημοσία, 

διχανικόν. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τό δ' έν ιδίοις αν καί κατακεκεραατισμένον έρω-

τήσεαι προς αποκρίσεις μών είϋίομεϋα καλείν δλλο πλην 

δντιλογιχόν ; 

ΘΕΑΙ. Ουδέν. 

ΞΕ. Τοϋ δέ άντιλογικον τό μέν δσον περί τά ξνμβόλαια 

C αμφισβητείται μέν, εική δέ καί \ άτέχνως περί αυτό πράτ

τεται, τοϋτο ϋετέον μέν είδος, έπείπερ ανιο διέγνωκεν ώς 

έτερον δν δ λόγος, άτάρ επωνυμίας ονϋ' νπό τών εμπρο-

σϋεν έτυχεν ούτε νϋν ύφ' ημών τνχεϊν άξιον. 

ΘΕΑΙ. Άληϋή' κατά σμικρά γάρ λίαν καί παντοδαπά 

διήρηται. 

ΞΕ. Τό δέ γε έντεχνον, καί περί δικαίων αυτών καί 

αδίκων καί περί τών δλλων δλως αμφισβητούν, δρ' ούκ 

έριστικόν αύ λέγειν είϋίομεϋα ; 

ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ον ; 

D Ξ Ε. Τοϋ μήν εριστικού τό μέν \ χρηματοφϋορικόν, τό 

δέ χρηαατισιικόν δν τυγχάνει. 

ΘΕΑΙ. Παντάπααι γε. 

ΞΕ. Ιήν έπωνυμίαν τοίνυν, ην έκάτεραν δει καλείν αυ

τών, πειραϋώμεν ειπείν. 

θ Ε ΑΙ. Ονκοϋν χρή. 

ΞΕ. Δοκώ μήν τό γε δι' ήδονήν τής περί ταϋτα δια

τριβής αμελές τών οικείων γιγνόμενον, περί δέ τήν λέξιν 

τοις πολλοίς τών άχονόντων ον μεϋ" ηδονής άκονόμενον 

χαλεΐσϋαι κατά γνώμην τήν έμήν ούχ έτερον δδολεσχιχοϋ. 

27. Τί εννοεί έδώ δ Πλάτωνας μέ τό «άδολεσχικόν» γένος, δπως 
τό περιγράφει ; "Αν τό συνδυάσουμε τό μέρος èzoòio έδώ μέ άλλα 
πλατωνικά χωρία θά ιδούμε, πώς εννοεί τή διαλβχτικήν Αναζήτηση, 
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ΞΕ Κι ή λογομαχητική πρέπει νά χωριστεί σέ δυό. 
ΘΕΑΙ. Π ώ ς ; 
ΞΕ. Νά ! "Οταν ή λογομαχία γίνεται δημόσια γύρω άπό 

τό δίκιο καί τ άδικο κι απαντούν μέ μακριούς λόγους σέ 
λόγους μακριούς, είναι δ ι κ η γ ο ρ ι κ ή . 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. "Οταν πάλ' ή λογομαχία γίνεται σέ ιδιωτικές συνο
μιλίες καί κομματιασμένη σ' έρωταπόκρισες, δέ συνηθί
ζουμε νά τήν ονομάζουμε τέχνη τής ά ν τ ι λ ο γ ί α ς ; 

ΘΕΑΙ. Βέβαια. 

ΞΕ. Κι άπό τίς άντιλογίες, δσες γίνουνται γιά διαφιλο-
νίκηαη γύρω στα συμβόλαια, πρόχειρα δμως κι άτεχνα, 
πρέπει βέβαια νά χωριστούν σάν ιδιαίτερο είδος, άφοΰ ή 
λογική έρευνα τό ξεδιάλυνε, πώς είναι διαφορετικό. Ωστόσο 
οδτε οί πρίν άπό μας τοϋ 'δωκαν δνομα, ούτε κι εμείς αξί
ζει τώρα νά τοΰ δώσουμε. 

ΘΕΑΙ. 'Αληθινά δέν αξίζει, γιατί χωρίζεται σέ πολλά 
μικρά καί λογής λογής ζητήματα. 

ΞΕ. Τίς έντεχνες δμως άντιλογίες, πού διαφιλονικοΰν 
γενικά για τό τί είναι τό καθαυτού δίκιο κι άδικο κι άλλα 
παρόμοια, δέ συνηθίζουμ' άραγες να τίς ονομάζουμε τ έ χ ν η 
σ υ ζ η τ η τ ι κ ή ; 

ΘΕΑΙ. Πως δχι ; 

ΞΕ. Τούτ' ή τέχνη πάλ' ή συζητητική έχει Ινα είδος 
χρηματοσκορπιστικό κι ένα είδος χρηματοφόρο. 

ΘΕΑΙ. Πολύ σωστά. 

ΞΕ. "Ας προσπαθήσουμε λοιπόν νά δώσουμε τό σωστό 
του τ ' δνομα στό καθέν' ά π ' αυτά. 

ΘΕΑΙ. "Ας προσπαθήσουμε. 

ΞΕ. 'Εμένα μοΰ φαίνεται, πώς εκείνο τό είδος, πού άπό 
χαρά γιά τέτιες συνομιλίες κάνει τόν άνθρωπο νά παραμελεί 
τά ιδιωτικά του συμφέροντα, ώς προς τά λόγια του δμως 
δέν ακούγεται μ' ευχαρίστηση άπό τους περισσότερους 
ακροατές, δέν μπορεί κατά τή γνώμη μου νά ονομαστεί δια
φορετικά παρά φ λ υ α ρ ί α " . 

πού οί πολλοί δέν τήν παρακολουθούν ευχάριστα, γιατί τους φαίνε
ται κάτι άχρηστο για τή ζ ω ή . Πρβλ. «Κρατύλο» (401b) .χινδννενον-
οιν γοϋν, ώγα&ε Έρμόγενες, οί πρώτοι τά ονόματα τι&έμενοι ον φαύ
λοι είναι, αλλά μετεωρολόγοι χαί άδολεοχαι χινές>. «Πολιτεία» (488e) 
«τοιούτων δή περί τάς ναϋς γιγνομενων τάν ώς άλη&ώς χνβερνητι· 
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ΘΕΑΙ. Λέγεται γαρ ονν οντω πως. 

Ε SB Τούτον τοίννν \ τουναντίον, άπό τών ιδιωτικών 

ερίδων χρηματιζόμενον, εν τφ μέρει αν πειρώ νυν είπειν. 

ΘΕΑΙ. Και τί τις αν αν ειπών έτερον ουκ εξαμάοτοι 

πλην γε τον θανμαστον πάλιν έκεΐνον ήκειν αν ννν τέταρ

τον τον μεταδιωκόμενον νφ' ημών σοφιστήν ; 

226 ΞΕ. Ουδέν αλλ* ή το | χρηματιστικον γένος, ώς εοικεν, 

εριστικής ον τέχνης, τής άντιλογικής, τής άμφισβητικής, 

τής μαχητικής, της αγωνιστικής, τής κτητικής εστίν, ώς 

δ λόγος αν μΕΐιήνυκε νϋν, δ σοφιστής. 

ΘΕΑΙ. Κομιδή μέν οΰν. 

X I I I . ΞΕ. 'Οράς ονν ώς αληθή λέγεται το ποικίλον 

είναι τοντο το θηρίον καί το λεγόμενον ον τή ετέρα λη-

πτόν ; 

ΘΕΑΙ. Ονκοϋν αμφοΐν χρή. 

ΞΕ. Χρή γαρ ονν, καί κατά δνναμίν γε οντω ποιητέον, 

Β τοιόνδε τι | μεταθέοντας ίχνος αϋτοϋ. Καί μοι λέγε' τών 

οίκετιχών ονομάτων καλοϋμεν αττα πον ; 

ΘΕΑΙ. Καί πολλά' ατάρ ποια δή τών πολλών πννθάνει ; 

ΞΕ. Ία τοιάδε, οίον διηθεΐν τε λέγομεν καί διατταν 

και βράττειν και διακρίνειν. 

ΘΕΑΙ. Τί μήν ,-

ΞΕ. Και προς γε τούτοις ετι ξαίνειν, κατάγειν, κερκί-

ζειν, και μνρία εν ταϊς τέχναις άλλα τοιαύτα ενόντα επι-

στάμεθα. Ή γάρ ; 

ΘΕΑΙ. Το ποιον αντών πέρι βονληθεϊς δηλώσαι \ 

C παραδείγματα προθεις ταντα κατά πάντων ήρον ; 

καν ονχ ήγεΐ αν τφ δντι μετεωροακόπον is και αδολέσχην καί αχρη· 
στον σψιαι καλεϊοϋαι νπό τών εν ταϊς οϋτω κατεσκεναομέναις νανσ'ι 
πλωτήρων, «Φαιδρό» (269e)' <πάααι οααΐ μεγάλοι τών τεχνών προο-
δέονται άδο/.εσχίας και μετζωοολογίας φύσεως πέρι. Τό γάο νψηλάνονν 
xai τοντο και πάντχΐ τελεαιονργάν έΌ&ιεν εντεϋΟέν ποι^εν είαιεναι» καί 
«Παρμβν,δη» (135d) 'ίλκνοον δέ σαντόν καί γνανασαι μάλλον διά τής 
δοκυνσης αχρήστου είναι και καλούμενης νπό τών πολλών άδολεαχίας, 
ίως lin νέος ει' εΪ δε μή, σέ διαφενξεται ή άλήΰεια». 

28. "Γπάρχβι κάποια σύγχυση στην αρίθμηση τών δρισμΟν το(5 
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ΘΕΑΙ. Πραγματικά. Ιτιι δά τό λένε. 

ΞΕ. Τ 3 αντίθετο λοιπόν είδος απ αυτό, εκείνο δηλαδή 
που κερδίζει χ ρ ή μ α τ ' ά π ό τις ίδιωτικές συζητήσεις προσπά
θησε τώρα να τ ονομάσεις έσυ μέ τή σειρά σου. 

ΘΕΑΙ. Καί τί άλλο θα μπορούσε κανείς να πεΐ χωρίς 
νά κάνει λάθος, παρά πώς νά τόνε πού μας παρουσιάστηκε 
τώρα δά πάλ; για xhxccpxr] φορά*8 μπροστά μας, ό άξιοθά-
μαστος εκείνος ό σοφιστής, που τον κυνηγάμ3 έμεϊς κατά 
πόδι ; 

ΞΕ. Τίποτ 3 άλλο λοιπόν, φίλε μου, δεν είναι καθώς φαί
νεται, ό σοφιστής, παρά το χρηματοφόρο είδος τής συζητη-
τικής, τής αναλογικής τής λογομαχητικής, τής μαχητικής, 
τής αγωνιστικής, τής άποχτητικής τέχνης, καθώς μας έδειξε 
πάλι δ τωρινός ορισμός. 

ΘΕΑΙ. 'Ασφαλώς ! 

XIII. Νέα Οιχοτομία. Τα είδη τοϋ καθαρμού 

Ξ Ε. Βλέπεις λοιπόν, πώς είν3 αλήθεια κείνο πού λένε, 
πώς έτοΟχο δηλαδή τό θεριό είναι πολύμορφο καί, κατά πού 
λέει ό λόγο;, «μέ τό Γνα χέρι δέν πιάνεται». 

ΘΕΑΙ. Ανάγκη πάσα λοιπόν να τό πιάσουμε καί μέ 
τα δυό. 

Ξ Ε. Ανάγκη βέβαια ! °Οσο μπορούμε πρέπει νά τό κά-
νουμ3 αυτό, τρέχοντας τό κατόπι του πάνω σέ τούτα δω τα 
χνάρια ίου. Για λέγε μου, σέ παρακαλώ, δέν έχουμε μερι
κές ονομασίες για σπιτικές δουλειές ; 

ΘΕΑΙ Πολλές ! Μα γιά ποιες ρωτάς άπό τίς πολλές ; 
ΞΕ. Νά] Για τοΰ ta λοχουχάρΎ], που λέμε, σουρώνω, 

κοσκινίζω λιχνίζω, ξεδιαλέγω. 
ΘΕΑΙ. "tul Λοιπόν; 

ΞΕ. Κι έχτός α π ' αυτά λέμε ακόμη ξαίνω,γνέθω, υφαίνω 
καί χίλιες άλλες τέτοιες ονομασίες ξίρο^μζ., πώς 6πάσχουνε 
στίς τέχνες. Δέν είν' έτσι ; 

ΘΕΑΙ. Καί τί θέλεις να πεις γ ιά δλα τά τέτια καί 
ρωτάς παίρνοντας τα παραπάνω γ ι α παράδειγμα ; 

σοφιατή. Έ δ ώ ρητά λέει. πώς πρόκϊΐται για τόν τέταρτον δρισμό, 
ώστόαο παρακάτω (231d/e), neu γίνεται ή ανακεφαλαίωση τών ορισμών, 
λέει *πέμπτνν δ' εγω πειράσομαι μνημονενειν' τής γαρ αγωνιστικής 
περί λόγονς ην τις αυλητής, τήν εριοτιχήν τέχνην άφωρισμίνσς»' 
ακολουθώντας κι ίμείς τήν άνακδφαλαίωση παίρνουμβ για πέμπτο τοδ-
το τον ορισμό, 
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ΞΕ. Διαιρετικά πον τά Χεχϋέντα εΐρηται ξνμπαντα. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Κατά τόν έμον τοίνυν λόγον ώς περί ταϋτα μίαν 

ουσαν έν άπασι τέχνην ενός ονόματος άξιώσομεν αυτήν. 

ΘΕΑΙ. Τίνα προσειπόντες; 

ΞΕ. Διακριτικήν. 

ΘΕΑΙ. "Εστω. 

ΞΕ. Σκόπει δή ταύτης αΰ δύο αν πη δυνώμεϋα κατι-

δείν είδη. 

ΘΕΑΙ Ταχειαν ώς έμοι σκέψιν έπιτάττεις. 

D ΞΕ. Καί | μήν εν γε ταίς είρηαέναις διακρίαεσι τό 

μέν χείρον άπό βελτίονος άποχωρίζειν ην, τό δ' δμοιον 

άφ' όμοιου. 

ΘΕΑΙ. Σχεδόν οντω ννν λεχϋέν φαίνεται. 

ΞΕ. Τής μέν τοίννν δνομα ουκ εχω λεγόμενον τής δέ 

χαταλειπούαης μέν τό βέλτιον διακρίσεως, τό δέ χείρον 

άποβαλλούσης έχω. 

ΘΕΑΙ. Λέγε τί. 

ΞΕ. ΙΙάσα ή τοιαύτη διάκρισις, ώς εγώ ξνννοώ, λέγε

ται παρά πάντων καϋαρμός τις. 

ΘΕΑΙ. Λέγεται γάρ ονν. 

Ε ΞΕ. | Ούκοϋν τό γε καϋαρτικόν είδος αυ διπλούν δν 

πάς αν ΐδοι ; 

ΘΕΑΙ. Ναί, καιά σχολήν γε ίσως* ου μήν έγωγε καϋ-

ορώ νϋν. 

X I V . ΞΕ. Και μήν τά περί τά σώματα πολλά είδη 

καϋάραεων ένί περιλαβεϊν ονόματι προσήκει. 

ΘΕΑΙ. Ποία και τίνι ; 

ΞΕ. Τά τε τών ζώων, δσα εντός σωμάτων υπό γυμνα-

227 στιχής Ιατρικής τε δρϋώς διακρινόμενα | καϋαίρεται και 

περί τακτός, ειπείν μέν φαϋλα, δσα βαλανεντική παρέχε

ται' καί τών άψυχων σωμάτων, ών γναψεντική καϊ ξνμ-
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ΞΕ. ΜοΟ φαίνεται, πώς όλα, δσα είπαμε, σημαίνουνε 
κάποιο Ξεχώρισμα. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τό συμπέρασμα μου λοιπόν είναι, πώς επειδή μέσα 
σ δλ' αυτά βρίσκεται μια τέχνη, Ινα πρέπει νά της δώ-
σουμ* δνομα. 

ΘΕΑΙ. Καί πώς θά τήν ποϋμε ; 
ΞΕ Ξ ε χ ω ρ ι σ τ ι κ ή . 
ΘΕΑΙ. Δεχτό. 

ΞΕ. Γιά κοίταξε λοιπόν μήν τάχα μπορούμε καί σ' αυτή 
νά βρούμε δυό είδη ; 

ΘΕΑΙ. Πολύ γρήγορο στοχασμό, γ ια μένα τουλάχιστο, 
απαιτείς. 

Ξ Ε. Κι δμως σ' δλ' αυτά τα ξεχωρίσματα, που αναφέ
ραμε. είτανε να χωρίσουμε ή τό χειρότερο άπατο καλύτερο 
ή τ ' δμοιο ά π ' τ ' δμοιο. 

ΘΕΑΙ. Τώρα πού τό 'πες {toi, σχεδόν είναι φανερό. 
ΞΕ. Για τό τελευταίο λοιπόν ξεχώρισμα δέν ξέρω να 

λένε καμιάν ονομασία, γ ιά τ ' άλλο δμως, πού κρατάει tò 
καλύτερο καί πετάει τό χειρότερο, ξέρω. 

ΘΕΑΙ. Γιά λέγε ! Ποια ; 

ΞΕ. Κάθε λογής τέτιο ξεχώρισμα, δπως έγώ τό εννοώ, 
μου φαίνεται πώς ά π ' δλους λέγεται κ α θ α ρ ι σ μ ό ς . 

ΘΕΑΙ. "Ετσι λέγεται. 

ΞΕ. Κι αυτός πάλι ό καθαρισμός, δέν μπορεί ό καθένας 

νά ίδεϊ, πώς είναι δυό λ ο γ ι ώ ; 

ΘΕΑΙ. "Ισως, αν τό καλοσυλλογιστεΐ μέ τήν ησυχία tou. 

Έ γ ώ τουλάχιστο δέν τό βλέπω τώρα δά. 

XIV καί XV. Συνέχεια τής έρευνας γ ι α τον καθαρμό. 
Ό καθαρμός τής ψυχής. 

ΞΕ. Κα! δμως για ίδές ! Τά πολλά τά καθαρίσματα, ποί> 

έχουνε σχέση μέ τά υλικά σώματα, σωστό είναι vi τά συμ

περιλάβουμε σ' Ινα δνομα. 

ΘΕΑΙ. Ποια; Καί μέ ποιο ; 

ΞΕ. Νά καί τά καθαρίσματα, πού κάνουνε μέσα ατά 

ζωντανά σώματα ή γυμναστική καί ή γιατρική μέ τά σωστά 

ξεχωρίσματα τους κι δσα κάνει στό εξωτερικό των σωμάτων 

ή λουτρική, δσο πρόστυχα κι άν είναι τά ονόματα τους. Καί 

τά καθαρίσματα, πού φροντίζει νά κάνει στ' άψυχα σώματα 
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πάσα κοσμητική τήν έπιαέλειαν παρεχομένη κατά σμικρά 

πολλά καί γελοία δοκονντα ονόματα έσχεν. 

ΘΕΑΙ. Μάλα γε. 

ΞΕ. Παντάπααι μέν οΰν, ώ Θεαίτητε. 'Αλλά γάρ τή 

τών λόγων μεϋόόω απογγιατιχής η φαραακοποσίας ονδέν 

ήττον ουδέ τι μάλλον τνγχάνει μέλον, ει τό μέν σμικρά, 

τό δέ μεγάλα ήαάς ώφείεΐ καϋαϊρον. Τοϋ χτήαασϋαι γάρ 

Β ΙΙνεκα νουν | πασών τεχνών τό ξνγγενές καί τό μή Συγγενές 

κατανοεϊν πειρωμένη τ ι«« προς τοϋτο εξ ίσου πάσας, καί 

ϋάτερα τών έτερων κατά τήν ομοιότητα ονδέν ηγείται γε

λοιότερα, σεανότερον δέ τι τόν διά στρατηγικής τ) φϋειρι-

στικής δηλούντα ϋηρεντικήν ουδέν νενόαικεν, αλλ' ώς τό 

πολύ χαυνότερον. Kai δή και νϋν, όπερ ήρου, τί προοε-

ροϋμεν övoua ξυμπάαας δυνάμεις, δσαι σώμα είτε έμψνχον 

είτε άψυχον ειλήφασι καϋαίρειν, ουδέν αυτή διοίαει, ποιόν 

C τι j λεχϋέν ενπρεπέαταιον είναι δόζει' μόνον έχέτω χωρίς 

τών τής ψυχής καϋάραεων πάντα ξννδήσαν, δσα άλλο τι 

καϋαίρει. Τόν γάρ περί τήν διάνοιαν καϋαρμόν άπα τών 

άλλων επικεχείρηκεν άφορίοααϋαι τά νϋν, ει γε όπερ βού-

λεται μανϋάνομεν. 

ΘΕΑΙ 'Αλλά μεμάϋηκα, καί συγχωρώ δύο μέν είδη 

χαϋάροεως, Εν δέ τό περί τήν ψνχήν είδος είναι, τοϋ περί 

τα σώμα χωρίς δν. 

ΞΕ. Πάντων κάλλιστα. Καί μοι τό μετά τοντο έπάκουε 

Ό πειρώμενος αν τό | λεχϋέν διχή τέμνειν. 

ΘΕΑΙ Καϋ' οποί' άν νφηγή, πειράοομαί σοι συν-

τέμνειν. 

29 Είν ' εξαιρετικά πολύτιμο τό χωρίο τοοτο του «Σοφιστή», 
πού μας δείχνει τόσο ζωντανά τήν επιστημονική σκέψη απολυτρω
μένη από τήν άξιολογικήν έχτίμηση τών πραγμάτων. Καί στον «!1αρ-
μενίδη» (130 c -e), δπου δ Σωκράτης διστάζει νά παραδεχτεί, πώς 
δπάρχοονε ξεχωριστά είδη γιά μερικά «γελοία» πράματα, όπως είναι 
ή τρίχα, ή λάσπη κτλ., δ ΙΙαρμενίδης τον ε,θαρρύνει μέ τούτα τά λό
για : <Νέος }άρ ει έτι, ώ Σώχρατες, και ονπω οον αντειληπται φίλο· 
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ή βαφική καί οί άλλες εξωραϊστικές τέχνες καί πού έχουνε 
πολλά καί διάφορα καί κάπως γελοία ονόματα. 

ΘΕΑΙ. Καί πολύ γελοία μάλιστα. 

ΞΕ. "Ας ποϋμε δλως διόλου γελοία, Θεαίτητε. Ή επι
στημονική δμως μίϋοοΌ δέ δίνει μικρότερ' ή μεγαλύτερη 
σημασία στή σφουγγιστική τέχνη ή στή φαρμακευτική, 
έπειδής ή μια καθαρίζοντας μας μας δίνει μικρήν ωφέλεια 
κι ή άλλη μεγάλη. Γιατί εξετάζει δλες τις τέχνες' καί 
προσπαθεί νά κατανοήσει άν έχουν ή δέν Ιχουνε συγγέ
νεια συναμεταξύ τους, μέ σκοπό νά καταχτήσει τήν επι
στημονική γνώση καί τίς Ιχτιμάει δλες τό ίδιο σχετικά μέ 
τούτο τό σκοπό καί δέ νομίζει καθόλου, πώς ή μιά είναι 
πιό γελοία άπό τήν άλλη, δταν έρευνα τήν ομοιότητα τους, 
ούτε παίρνει διόλου γιά ποιο σιτουδαϊον έκείνονε. πού φέρ
νει γ ιά παράδειγμα τής κυνηγετικής τέχνης τή στρατηγική 
άπό κεϊνον, πού φέρνει γιά παράδειγμα τήν ψειριστική. 
Τό πολύ πολύ τόν παίρνει γιά πιό φαφλατα ". 

Καί τώρα λοιπόν, σχετικά μ' αυτό πού ρώτησες, δη
λαδή μέ τί δνομα θά δνοματίσουμ' δλες τίς ενέργειες, που 
'χουνε γ ιά έργο νά καθαρίζουνε τό σώμα είτ ' έμψυχο ε ίτ ' 
άψυχο, καθόλου δέ θά τήν ενδιαφέρει, τί δνομα θά φανεί 
πιό κομψό. 'Αρκεί μόνο τ ' δνομ' αυτό νά κρατήσει δεμένα 
μαζί, δξω άπό^τούς καθαρμούς τής ψυχής, δλα δσα καθαρί
ζουν δ,τιδήποτ' άλλο. Γιατί κείνο, πού ή λογική μίσοοΌ 
προσπαθεί τώρα νά ξεχωρίσει ά π ' δ λ α τ ' ά λ λ α , ε ίν ! à κ α 
θ α ρ μ ό ς τ ή ς δ ι ά ν ο ι α ς , άν τουλάχιστο καταλαβαί
νουμε καλά κείνο πού θέλει. 

ΘΕΑΙ. Μά τό κατάλαβα καί συμφωνώ, πώς είναι δυό λο
γ ιώ καθαρισμοί, Ινα είδος σχετικό μέ τήν ψυχή, χωριστό 
άπό t άλλο, πού έχει σχέση μέ τό σώμα 

ΞΕ. θαυμάσια ! Καί τώρα πρόσεξε, σέ παρακαλώ, τά 
παρακάτω, καί προσπάθησε νά χωρίσεις πάλι σέ δυό τούτο 
πού ορίσαμε. 

ΘΕΑΙ. θ ά προσπαθήσω νά τό χωρίσω μαζί σου, πηγαί
νοντας δπως έσύ μ' οδηγείς. 

σοφία ώς iti άνιιλήψεται κατ' εμην δοξαν, οτε ονι,εν αντών ατιμά
σεις' νΰν δε ετι προς άν&ρώπων αποβλέπεις δόξας διά την ήλιχίαν». 
Τίποτα îèv είναι μικρό, αδιάφορο, καί άξιοκαταφρόνετο για τήν επι
στήμη, δταν ή ερευνά xou πρόκειται νά εξυπηρετήσει τήν αληθινή 
γνώση. 
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XV. ΞΕ. Πονηρίαν έτερον αρετής έν ψνχή λέγομέν τι ; 

ΘΕΑΙ. Πώς γαρ ον ; 

ΞΕ. Και μήν καθαρμός ην το λειπειν μεν θάτερον, έκ~ 

βάλλειν δέ δσον αν fi πον τι φλανρον. 

ΘΕΑΙ. Ήν γάρ οϋν. 

ΞΕ. Καί ψυχής άρα, κσ,ϋ' δσον άν ενρίσκωμεν κακίας 

άψαίρεσίν τίνα, καϋαρμόν αυτόν λέγοντες εν μέλει ψϋεγ-

ξόμιϋα. 

ΘΕΑΙ. Καί μάλα γε. 

ΞΕ Δυο μέν είδη κακίας περί ψνχήν όητέον. 

ΘΕΑΙ Ποια; 

228 | ΞΕ. Τό μέν οίον νόσον έν σώματι, το δ' οίον αίσχος 

έγγιγνό μενον. 

ΘΕΑΙ. Ούκ Ιμαϋον. 

ΞΕ. Νόσον ίσως καί στάσιν ού ταύιόν νενόμιχας ; 

ΘΕΑΙ. Ούδ' αυ προς τοϋτο έχω τί χρή με άποχρί-

νασϋαι. 

ΞΕ. Πότερον άλλο τι στάσιν ηγούμενος ή τήν τοϋ φύσει 

ξυγγενοϋς έχ τίνος διαφοράς διαφϋοράν ; 

ΘΕΑΙ. Ονδέν. 

ΞΕ. 'Αλλ' αίσχος άλλο τι πλην το τής άμετρίας παντα

χού δνσειδές δν γένος; 

Β ΘΕΑΙ. | Ουδαμώς άλλο. 

ΞΕ. Τί δέ ; 'Εν ψνχή δόξας έπιϋνμίαις καί ϋνμόν ήδο-

ναΐς καί λόγον λύπαις καί πάντα άλλήλοις ταϋτα τών φλαύ-

ρως εχόντων ουκ ήσϋήμεϋα διαφερόμενα ; 

ΘΕΑΙ Καί σφόδρα γε. 

ΞΕ. Ξυγγενή γε μήν εξ ανάγκης ξύμπαντα γέγονεν. 

Θ Ε ΑΙ. Πώς γάρ ου ; 

ΞΕ. Στάσιν άρα καί νόσον τής ψυχής πονηρίαν λέγον

τες όρϋώς έροϋμεν. 

30. Κι έδώ δ Πλάτωνας κάνει ίνα λογοπαίγνιο μέ χίς λέξεις 
'διαφοράς διαφ&οράν». Υπάρχουνε δυό γραφές σέ χοδτο τό χ ω ρ ί ο : 
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XV. SE. Μέσα στην ψυχή δέ λέμε, πώς ή κακία είναι 
κάτι διαφορετικό άπό τήν αρετή ; 

ΘΕΑΙ. Πώς δχι ; 
ΞΕ. Ά π ό τήν άλλη μεριά είχαμε πεί, πώς καθαρμός 

είναι νά κρατάμε τό καλό καί νά πετάμε δ,τι τύχει νά 'ναι 
κακό. 

ΘΕΑΙ. "Ετσ' είχαμε πει. 

ΞΕ. 'Αν λοιπόν βρίσκουμε πώς κι άπό τήν ψυχή διώ
χνεται μέ κάποιον τρόπον ή κακία, θά μιλήσουμε πολύ σω
στά. άν τ δνομάαουμ' αυτό κ α θ α ρ μ ό . 

ΘΕΑΙ. Πολύ σωστά μάλιστα. 
ΞΕ. Μά ή κακία τής ψυχής είναι δυό λο-γιΰ). 
ΘΕΑΙ. Ποιώ λ ο γ ι ώ ; 

ΞΕ. Νά, τό'να είδος είναι δπως σά νά ποϋμ' ή αρρώστια 
στό σώμα καί τ άλλο είδoc δπως ή ασκήμια. 

ΘΕΑΙ Δέν κατάλαβα. 

ΞΕ. Νομίζεις Ισως πώς ή αρρώστια δέν είναι τό ίδιο 
πράμα μέ τή διχόνοια ; 

ΘΕΑΙ. Ούτε καί σ' αυτό δέν ξέρω, τί άιτάντηση νά σου 
δώσω. 

Ξ Ε . "Εχεις τή γνώμη, πώς ή διχόνοια είν ' άλλο πράμα, 
παρά ή συμφορά, πού γεννιέτ' άπό κάποια διαφορά, ανάμε
σα σέ κείνα πού άπό φυσικού τους είναι συγγενικά ; , 0 . 

ΘΕΑΙ. Τίποτ ' άλλο δέν είναι. 

ΞΕ. Κι ή ασκήμια μή θαρρείς, πώς είναι τίποτ' άλλο 
παρά ή ασυμμετρία, πού παντού καί πάντα είναι κακόμορφη; 

ΘΕΑΙ. Καθόλου άλλο. 

ΞΕ. Γιά κοίτα λοιπόν ! Μέσα στην ψυχή τών κακών αν
θρώπων δέ βλέπουμε νά βρίσκουνται σέ διχόνοια ή γνώμη 
μέ τήν άποθυμιά, ή θέληση μέ τήν απόλαψη, τό λογικό με 
τή θλίψη κι δλα τούτα συναμεταξύ τους ; 

ΘΕΑΙ. Καί μεγάλη μάλιστα. 

ΞΕ. Κι δμως δλ° αυτά κατανάγκην έχουνε φυσική συγ
γένεια συναμεταίύ τους. 

ΘΕΑΙ. Πώς δχι ; 

ΞΕ. 'Αν πούμε λοιπόν, πώς ή κακία είναι διχόνοια κι 
αρρώστια τής ψυχής, σωστά θά τό πούμε. 

<διαφ&οράς διαφοράν» καί .διαφοράς διαφ&οράν*. Προτιμήσαμε τή 
δεύτερη γραφή και προσπαθήσαμε ν ' αποδώσουμε οπωσδήποτε στή 
μετάφραση τά λογοπαίγνιο μέ τίς λέξες .συμφορά - διαφορά». 
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ΘΕΑΙ. Όρϋότατα μέν ονν. 

C ΞΕ. Τί δ' ; "Οσα κινήσεως \ μετάσχοντα καί σκοπόν 

τίνα ϋέμενα πειρώμενα τούτου τυγχάνειν καϋ' έκάατην δρ· 

μήν παράφορα αύτοϋ γίγνεται χαί αποτυγχάνει, πότερον 

αντά φήσοαεν νπό συμμετρίας τής προς άλ\ηλα ή τουναν

τίον υπό άμετρίας αυτά πάσχειν ; 

ΘΕΑΙ Αήλον ώς υπό άαετρίας. 

ΞΕ. 'Αλλά μην ψυχήν γε ίσαεν άκουσαν πάσαν πάν 

άγ-ι οονοαν. 

ΘΕΑΙ. Σφόδρα γ ε. 

ΞΕ. Τό γε μήν άγνοεΐν έστιν έπ' άλήϋειαν ορμώμενης 

D ψυχής, | παράφορου σννέαεως γιγνομένης, ουδέν άλλο πλην 

παραφροσύνη. 

ΘΕΑΙ Πάνυ μέν ουν. 

ΞΕ. Ψνχήν άρα άνόητον αΐσχράν καί άμετρον ϋετέον. 

ΘΕΑΙ. "Εοικεν. 

ΞΕ. Έστι δή δύο ταντα, ώς φαίνεται, κακών έν αυτή 

γένη, τό μέν πονηρία καλούμενον νπό τών πολλών, νόσος 

ανιής σαφέστατα δν. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τό δέ γε άγνοιαν μέν καλοϋσι, κακίαν δέ αυτό έν 

ψυχή μόνον γιγνόμενον ονχ έϋέλονσιν όμολογείν. 

Ε ΘΕΑΙ. Κομιδή ] σνγχωρητέον, δ νϋν δή λέξαντος ήμ-

φεγνόηοά σου, τό δύο είναι γένη κακίας έν ψνχή, καί δει-

λίαν μέν καί άκολασίαν καί άδικίαν ξνμπαντα ήγητέον νό

σον έν ήμϊν, τό δέ τής πολλής καί παντοδαπής άγνοιας πά-

ϋος αίσχος ϋετέον. 

31, Ή παιχνιδιάρικη ετυμολογία του Πλάτωνα, παράφορος αννε-
σις - παραφροσύνη .σχεδόν αδύνατο ν'αποδοθεί" στή νεοελληνική μετά
φραση, άν θέλουμε νά μείνουμε πιστοί καί στο νόημα καί στή σημε
ρινή γλώσσα μας. Έπροσπάθησα νά τήν αποδώσω κουτσά στραβά μέ 
τά «παίρνει φόρα» καί «παραφέρεται» καί δέν πετυχαίνει τή φρόνη
ση, άρα είναι *παραφρόνηση*. Πρβλ. καί ,τίς σχετικές ετυμολογίες 
άπό τόν «Κρατύλο» ( H i e ) «σωφροσύνη δέ σωτηρία φρονήσεως...σι>νε-
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ΘΕΑΙ. Πάρα πολύ σωστά. 

ΞΕ. Γιά πές μου τώρα καί τούτο δώ. "Οσα έχουνε κά

ποια κίνηση καί θέσουνε κάποιο σκοπό καί προσπαθούν νά 

τόν πετύχουν, μά σέ κάθ' εξόρμηση τους παραστρατίζουνε 

χαί δέν τόνε πετυχαίνουν, άπό τί θά ποϋμε, πώς τό παθαί

νουν αυτό, άπό συμμετρία μεταξύ τους ή απεναντίας ά π ' 

ασυμμετρία ; 

ΘΕΑΙ. Μα είναι φανερό, πώς ά π ' ασυμμετρία. 

ΞΕ. Καί γ ιά κάθε ψυχή πάλι ξέρουμε, πώς άθελα της 

μένει στην άγνοια γιά κάθε τι. 

ΘΕΑΙ. Βεβαιότατα. 

ΞΕ. Ή άγνοια δμως δέν είναι τ ίποτ ' άλλο παρά μιά 

κατάσταση τής ψυχής, πού π α ί ρ ν ε ι φ ό ρ α γιά νά βρει τήν 

αλήθεια κι δμως π α ρ α φ έ ρ ε τ α ι καί δέν πετυχαίνει 

τ ή φ ρ ό ν η σ η , άρα είναι μιά π α ρ α φ ρ ό ν η σ η " . 

ΘΕΑΙ. Πολύ σωστά. 

ΞΕ. "Ωστε τήν άμαθη ψυχή πρέπει νά τή δεχτούμε 

γ ι ' άσκημη κι ασύμμετρη. 

ΘΕΑΙ. "Ετσι φαίνεται. 

ΞΕ. Ή ψυχή λοιπόν, καθώς είναι φανερό, πάσχει δυό 

λογιώ κακά. Tè äva τό λέει δλος ό κόσμος κ α κ ί α καί 

είναι βεβαιότατα ψυχική αρρώστια. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τό άλλο είδος τό λέν' α μ ά θ ε ι α , δέ θέλουν 

8μως νά παραδεχτούν, πώς αυτό μόνο του μέσα στην ψυχή 

είν' ελάττωμα. 

ΘΕΑΙ. Χωρίς άλλο είν ' ανάγκη να τό παραδεχτούμε, 

αυτό δά, που είπες πρίν καί γώ αοΰ τ' αμφισβήτησα, πώς 

υπάρχουνε δηλαδή δυό λογιώ κακίες στην ψυχή. Ά π ό τή 

μιά μεριά θά τά θεωρήσουμ' δλα καί τή δειλία καί τήν ακο

λασία καί τήν αδικία σαν αρρώστια μέσα μας καί άπό τήν 

άλλη μεριά τό πάθημα τής πολλαπλής καί κάθε λογής αμά

θειας θά τό πούμε ασκήμια τής ψυχής. 

oie δ* αδ ουτ» μέν δόξειβν αν ώσπερ συλλογισμός είναι' 6χαν δέ σννιέ· 
ναι λ ί γ η τ α ι , χαύτόν παντάπασιν Χώ επίσχααθαι συμβαίνει λεγόμε-
VOV σνμπορενεαΰαι γάρ λέγει τήν ψνχήν τοις πράγμασι το σννιέναι, 
αλλά μήν ή γε σοφία φοράς έφάπχεσθα; σημαίνει». 
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X V I . ΞΕ. Ούχοϋν έν σώματι γε περί δύο παϋήματε 

τούτω δύο τέχνα τινέ έγενέοϋην ; 

ΘΕΑΙ. Τίνε τούτω ; 

229 ΞΕ. Περί μέν αίσχος γυμναστική, περί \ δέ νόσον Ια

τρική. 

ΘΕΑΙ. Φαίνεαϋον. 

ΞΕ. Ονκοϋν xal περί μέν νβριν χαί άδιχίαν καί δει-

λίαν ή κολαατική πέφνκε τεχνών μάλιστα δή πασών προσή

κουσα δίκη ; 

θ Ε ΑΙ. Ίο γοϋν εικός, ώς ειπείν κατά τήν άνϋρωπί-

νην δόξαν. 

ΞΕ. Τί δέ ; Περί ξύμπαααν άγνοιαν μών αλλην τινά ή 

διδασκαλικήν όρϋότερον εϊποι τις άν ; 

ΘΕΑΙ Ούδεμίαν. 

Ξ Ε. Φέρε δή' διδασκαλικής δέ άρα έν μόνον γένος φα-

Β τέον είναι ή | πλείω, δύο δέ τινε αυτής είναι μεγίατω, 

σκόπει. 

Θ Ε Αϊ Σκοπώ. 

ΞΕ. Καί μοι δοκοϋμεν τήδε άν πη τάχιστα εΰρείν. 

ΘΕΑΙ. Πή; 

ΞΕ. Τήν άγνοιαν ίδόντες ει πη κατά μέσον αυτής τομήν 

έχει τινά. Διπλή γάρ αύτη γιγνομένη δήλον ότι καί τήν 

διδασκαλικήν δύο αναγκάζει μόρια εχειν, εν έφ' ένί γένει 

τών αυτής εκατέρφ. 

ΘΕΑΙ. Τί ουν; Καταφανές πή σοι τό νϋν ζητούμενον ; 

C ΞΕ. Άγνοιας δ' ουν μέγα τί μοι | δοχώ χαί χαλεπόν 

άφωριαμένον όραν είδος, πάαι τοις άλλοις αυτής άντίατα-

ϋμον μέρεσιν. 

ΘΕΑΙ Ποίον δή; 

ΞΕ. Τό μή χατειδότα τι δοκεΧν είδέναι' δι' ου κινδυ

νεύει πάντα δσα διάνοια σφαλλόμεϋα γίγνεοϋαι πάαιν, 

32. "Οχι ή δοκησισοφία είναι χό χειρότερο είδος τής αμάθειας 
είναι σταθερή γνώμη καί του Σωκράτη καί χοδ Πλάτωνα. Τή βρί-
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XVI, XVII καί XVIII. Ή aitò γ ε ν ι ά ς ευγενική σοφιστική. 
"Εχτος ορισμός τοΰ σοφιστή. 

ΞΕ Αοιπόν δσο γιά τό σώμα δέν υπάρχουνε γ ι α τά δυό 
τούτα παθήματα δυό τέχνες σχετικές; 

ΘΕΑΙ. Ποιες, καλέ ; 
ΞΕ. Γιά τήν ασκήμια ή γ υ μ ν α σ τ ι κ ή καί για τήν 

αρρώστια ή γ ι α τ ρ ι κ ή . 
ΘΕΑΙ. "Ετσι φαίνεται. 
ΞΕ. Λοιπόν καί γιά τήν υβριστική συμπεριφορά καί 

τήν αδικία καί τή δειλία ή πιό ταιριαχτή ά π ' δλες τίς τέ
χνες γ ιά τήν αποκατάσταση τοΰ δίκιου δέν είν' ή σ ω 
φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ή ; 

ΘΕΑΙ. Πολύ σωστά. Αυτή 'ναι τουλάχιστο ή γνώμη τών 
ανθρώπων. 

ΞΕ. Ά μ έ γιά τήν κάθε λογής αμάθεια μπορεί νά πει 
κανείς καμ.άν άλλη τέχνην άρμοδιότερην άπό τή δ α σ κ α 
λ ι κ ή ; 

ΘΕΑΙ. Καμιάν άλλη. 
ΞΕ Γιά κοίτα τώρα. Ή δασκαλική άραγες θά πούμε 

πώς έχει Ινα μόνο είδος ή περισσότερα καί μάλιστα δυό 
ά π ' αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία ; Γιά πρόσεξε το αυτό. 

ΘΕΑΙ. Tè προσέχω. 
ΞΕ. Νά πώς μοΟ φαίνεται, πώς μπορούμε νά λύσουμε 

τό ζήτημα πολύ γρήγορα. 
ΘΕΑΙ. Πώς ; 
ΞΕ. Νά εξετάσουμε, άν ή άγνοια χωρίζεται κάπου ατή 

μέση. Γιατί άν αυτή 'ναι Sue λογιώ, είναι φανερό, πώς 
κι ή δασκαλική αναγκαστικά θά 'χει δυό μέρη, Ινα γ ι ά 
κάθε είδος της χωριστά. 

ΘΕΑΙ. Γιά λέγε ! Βλέπεις έσύ πουθενά τή λύση σ' αυτό, 
πού τώρα ζητάμε ; 

ΞΕ. Μου φαίνεται, πώς βλέπω ξεχωρισμένο Ινα μεγάλο 
καί βαρύτατο είδος τής άγνοιας, πού ίσοζυγιάζει δλα τ' άλλα 
μέρη της. 

ΘΕΑΙ. Καί ποιο είν ' αυτί ; 
ΞΕ. Tè νά νομίζει κανείς πώς ξέρει κάτι πού δέν τα 

ξέρει. Ά π ' αυτό τό είδος προέρχουντ' δλα σχεδόν τά δια
νοητικά σφάλματα όλωνώ μ α ς " . 

σκουμε διαχυπωμένη σέ πολλούς διάλογους. Πρβλ. .'Απολογία» 21c/d, 
23a, 29a, «Μένωνα» 84a/c, «Συμπόσιο» 204a, «Φαΐδρο» 275d κλπ. 
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ΘΕΑΙ Άληϋή. 

ΞΕ. Καί δή χαί τούτψ γε οΐμαι μόνω τής άγνοιας 

άμαϋίαν τοϋνομα προσρηϋήναι. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 

Ξ Ε. Τί δέ δή τφ τής διδασκαλικής άρα μέρει τω τοΰτο 

άπαλλαττοντι λεχτέον ; 

D θ Ε ΑΙ. ΟΙμαι μέν ουν, ώ ξένε, τό μέν άλλο δημιουρ

γικός διδασκαλίας, τοϋτο δέ ένϋάδε γε παιδιίαν δι' ημών 

κεκλήαϋαι. 

ΞΕ. Καί γάρ σχεδόν, ώ Θεαίτητε, έν πάαιν Έλλησιν. 

Αλλά γάρ ήιιϊν έτι καί τοϋτο σκεπτέον, ει άτομον ήδη έατί 

πάν ή τίνα έχον διαίρεσιν άξίαν επωνυμίας. 

ΘΕΑΙ. Ούκοϋν χρή σκοπείν. 

XVII. ΞΕ. Δοχεΐ τοίνυν μοι καί τοϋτο έτι πη σχί-

ζεοϋαι. 

ΘΕΑΙ Κατά τί; 

έ,Ε. Τής έν τοις λάγοις διδασκαλικής ή μέν τραχντέρα 

Ε τις [ έοικεν οδός είναι, τό δ' έτερον αυτής μόριον λειό-

τερον. 

ΘΕΑΙ. Τό ποίον δή τούτων έκάτερον λέγωμεν; 

ΞΕ Τό μέν αρχαιοπρεπές τι πάτριον, φ προς τους υίεϊς 

μάλιοτ' έχρώντό τε καί έτι πολλοί χρώνται τά νϋν, δταν 

230 αύτοΐς έξαμαρτάνιοσί τι, τά μέν \ χαλεπαίνοντες, τά δέ μαλ-

ϋακωτέρως παραμνϋούμενοι' τό δ' ονν ξύμπαν αυτό δρ. 

ϋότατα εϊποι τις άν νονϋετητικήν. 

ΘΕΑΙ. "Εστίν όντως. 

ΞΕ. Το δέ γε, ώς είξασί τίνες αν λόγον έαντοϊς δόντες 

ήγήσασϋαι πάσαν άχούσιον άμαϋίαν είναι, καί μαϋεΐν ον

δέν ποτ' άν έϋελειν τόν οίόιτενον είναι αοφόν τούτων ών 

οίοιτο πέρι δεινός είναι, μετά δέ πολλον πόνον τό νονϋε-

τητικόν είδος τής παιδείας σμικρόν άνύτειν. 

ΘΕΑΙ. Όρϋώς γε νομίζοντες. 

33. Ή μΐ^ίοοο aûxfjç τής παιδείας μέ χήν τιμωρία είναι κείνη, 
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ΘΕΑΙ. Αλήθεια. 
ΞΕ. Καί μάλιστα, μοΰ φαίνεται, πώς μόνο τούτο τό 

είδος τής άγνοιας ονομάστηκε α μ ά θ ε ι α 
ΘΕΑΙ. "Εχεις πολύ δίκιο. 
i E . Καί τί δνομα πρέπει νά δώσουμε στό μέρος τής 

δασκαλικής τέχνης, πούμας απολυτρώνει άπό τοϋτο τό κακό; 
ΘΕΑΙ. Νομίζω, ξένε μου, πώς τ ' άλλα μέρη τής δασκα

λικής τά ονομάζουν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή » / ε κ π α ί δ ε υ σ η , 
έτοϋτ' δμως εμείς έδώ τουλάχιστο τό λέμε π α ι δ ε ί α . 

ΞΕ "Ετσι τ' όνομάζουνε, Θεαίτητε, σχεδόν όλο; οί "Ελ
ληνες. Είν' δμω; ανάγκη νά έξετάσουμ' ακόμη καί τοΰτο 
δώ. Ά ρ α γ ε ς ή παιδεία είναι i t i εν' άίιαίρετο aùmXo ή 
έχει κάποια διαίρεση, πού αξίζει νά τής δώοουμ' ονόματα ; 

ΘΕΑΙ. Ko;: βέβαια πρέπει νά τό εξετάσουμε. 

ΧΥΙΙ ΞΕ. Μοΰ φαίνεται λοιπόν π ώ : καί τοΰτο μέ 
κάποιον τρόπο σκίζεται άκόαϊί ατά δυό 

ΘΕΑΙ. Μέ ποιον τρόπο; 
ΞΕ. Ή διδασκαλία πού γίνεται μέ λόγους, έχει δυό δρό

μους. έναν. πού φαίνεται νά "ναι κάπως ανώμαλος, κι έ'ναν 
άλλον ομαλότερο 

ΘΕΑΙ. Καί ποιος λέμε, πώς είν' ό καθένα; άπ° αυτούς ; 
ΞΕ Ό Ινας είν' 6 αρχαιόπρεπος εκείνος τρόπος, πού 

χρησ:μοποιούσανε προπάντων ο; πατέρες απέναντι στους 
γιους των καί τώρ' ακόμη κολλοι τόν χρησιμοποιούν, δταν 
τά παιδιά κάνουνε κανένα σφάλμα. Κι άλλοτε τά πιάνουνε 
μέ τ ' άγριο, κι άλλοτε τά συμβουλεύουνε μέ τό καλό. "Ολη 
τούτη τήν ενέργεια πολύ σωστά θά τήν ονόμαζε κανείς σ υ μ 
β ο υ λ ε υ τ ι κ ή τ έ χ ν η 8 3 . 

ΘΕΑΙ. "Ετσ° είναι. 
ΞΕ. Ώ ς προς τόν άλλον τρόκο πάλι φαίνεται, πώς μερι

κοί εξέτασαν καλά τό ζήτημα κι έφτασαν στο συμπέρασμα, 
πώς κάθε αμάθεια είν' αθέλητη καί πώς, δταν κανείς έχει 
τήν ιδέα πώς είναι σοφός, ποτέ δέ θέλει νά μάθει τ ίποτ ' 
άπό κείνα, πού νομίζει πώς είναι ξεφτέρι, καί γ Γ αυτό σέ 
τέτιους ό συμβουλευτικός τρόπος τής παιδείας μέ μεγάλους 
κόπους μικρά μόνο αποτελέσματα μπορεί νά φέρει. 

ΘΕΑΙ. Τό συμπέρασμα τους είναι, θαρρώ, πολύ σωστό. 

πού εκθέτει δ Πρωταγόρας στον ομώνυμο διάλογο (324a - 326e) .εν&α 
δή πάς παντι &νμονται και νον&ετει δήλον οτι ώς εξ επιμελείας καί 
μα&ήαεως χτητης ονσης* κλπ. 
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ΘΕΑΙ. Πάνν μέν ονν. 

ΞΕ. 'Αρ ονν ον χαίρειν τό άληϋές έάααντες οι δημι

ουργοί νυν ού τάς ούσας συμμετρίας, άλλα τάς δοξούσας εί

ναι χαλάς τοϊς εϊδώλοις έναπεργάζονται ; 

θ Ε ΑΙ Πάνυ μέν ουν. 

ΞΕ. Τό μέν άρα έτερον ού δίκαιον, εικός γε δν, εικό

να καλείν ; 

ΘΕΑΙ Ναί. 

Β | ΞΕ Καί τής γε μιμητικής τό επί τούτω μέρος κλη-

τέον, δπερ ειπομεν έν τω πρόσϋεν, είχαστικήν ; 

ΘΕΑΙ Κλητέον. 

ΞΕ. Τί δέ ; Τό φαινόμενον μέν διά τήν ούκ έχ καλοϋ 

ϋέαν έοιχέναι τω χαλώ, δύναμιν δέ ε" τις λάβοι τά τηλι-

καϋτα Ίκανώς δράν, μηδ' εικός ω φησιν έοικέναι. τί χα-

λονμεν ; 'Αρ' ούκ, έπείπερ φαίνεται μέν, έοικε δέ ον, φάν

τασμα ; 

ΘΕΑΙ Τί μήν ; 

ΞΕ. Ονκοϋν πάμπολν καί κατά τήν ζωγραφίαν τοϋτο 

C τό | μέρος εστί καί κατά ξύμπαοαν μιμητικήν ; 

ΘΕΑΙ. Πώς δ' ού ; 

ΞΕ. Τήν δή φάντασμα άλλ' ουκ εικόνα άπεργαζοιιένην 

τέχνην tìV ον φανταατικήν όρϋότατ' άν προσαγορεύοιμεν ; 

ΘΕΑΙ. Πολύ γε. 

ΞΕ. Τούτω τοίνυν τω δύο έλεγον είδη τής εϊδωλοποιι-

κής, είχαστικήν χαί φανταατικήν. 

ΘΕΑΙ. Όρϋώς. 

ΞΕ. "Ο δέ γε καί τότ' ήμφεγνόουν, έν ποτέρα τόν σο

φιστήν ϋετέον. ουδέ νϋν πω δύναμαι ϋεάσασϋαι σαφώς, 

43. Σέ πολλά μέρη τών έργων του δ Πλάχωνας χρησιμοποιεί τίς 
όπχικές προσαρμογές καί τίς οπτικές άπατες γιά νά δείξει τή δια-
φορά ανάμεσα στην άποιΐλανητική μίμηση καί τήν αλήθεια. Πρβλ. 
«Πολιτεία» (602c) «Προς Διός, ην δ' έγώ, τό δέ δή μιμεϊαθαι τούτο 
ού περί τρίτου μέν χι έστιν άπό τής αληθείας ;...χαύτόν που ήμΐν μέ
γεθος έγγύθεν τε καί πόρρωθεν διά τής όψεως ούκ ίσον φαίνεται. 
Ού γάρ Καί ταϋτά καμπύλα τε καί ευθέα έν δδατί τε θεωμένους καί 
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ΘΕΑΙ. Έ τ σ ' είναι. 

ΞΕ. Καί λοιπόν τί κάνουνε τώρα οί καλλιτέχνες ; Δέν 
άφήνουνε κατά μέρος τήν αλήθεια καί δέ βάζουνε στά ομοιώ
ματα. πού κατασκευάζουν, δχι τίς πραγματικές συμμετρίες, 
παρά εκείνες, πού θά φαίνουνται, πώς είν' ωραίες ; " 

ΘΕΑΙ. Καί βέβαια. 
ΞΕ. Τό Ινα λοιπόν είδος, άφοΰ είν' εντελώς δμοιο μέ 

τό πρότυπο, δέν είναι σωστό νά τ' ονομάσουμε ο μ ο ί ω μ α 
ή ε ι κ ό ν α ; 

ΘΕΑΙ. Βέβαια. 
ΞΕ. Καί τα σχετικό μέρος τής μιμητικής τέχνης δέν 

πρέπει νά τ ' ονομάσουμε, όπως είπαμε καί πρίν, α π ε ι 
κ ο ν ι σ τ ι κ ή ; 

ΘΕΑΙ. "Ετσι πρέπει νά τ ' ονομάσουμε. 
ΞΕ. 'Από τήν άλλη μεριά τό έργο εκείνο, πού φαίνεται 

νά μοιάζει μέ τ' δμορφο πρότυπο, γιατί δέν τό κοιτάζουμ' 
δμορφα, άν όμως μπορούσε κανείς νά πάρει τήν ικανότητα 
νά τό κοιτάξει μέ αρκετή προσοχή, τότες δέ μοιάζει καθό
λου μέ κείνο, πού λέει πώς μοιάζει, πώς νά τ' ονομάσουμε ; 
Ά ρ α γ ε ς , ά φ ο ϋ φ ά ν τ α ζ ε ι πώς μοιάζει, μά δέ μοιάζει, δέν 
πρέπει νά τ ' ονομάσουμε φ ά ν τ α σ μ α ; 

ΘΕΑΙ. Τί άλλο βέβαια ; 
ΞΕ. Αυτό λοιπόν δέν είν' Ινα πάρα πολύ μεγάλο μέρος 

άπό τή ζωγραφική κι ά π ' δλη τήν άλλη μιμητική ; 

ΘΕΑΙ. Πώς δέν είναι; 

ΞΕ. Τήν τέχνη λοιπόν αυτή, πού κατασκευάζει φαντά
σματα κι δχι πιστά ομοιώματα, δέ θά τήν όνομάζαμ'άραγες 
πάρα πολύ σωστά φ α ν τ α σ μ α τ ο π λ α σ τ ι κ ή ; 

ΘΕΑΙ. Πολύ σμιστά. 

ΞΕ. Αυτά λοιπόν είναι τά δυό είδη τής είδωλοποιητικής 
τέχνης πού έλεγα, ή α π ε ι κ ο ν ι σ τ ι κ ή κα' ή φ α ν 
τ α σ μ α τ ο π λ α σ τ ι κ ή . 

ΘΕΑΙ. Σύμφωνοι. 

ΞΕ. Ε κ ε ί ν η δμως τήν αμφιβολία, πού είχα καί πρίν, 
δηλαδή σέ ποιάν άπό τίς δυό πρέπει νά κατατάξω τό σοφι
στή, καί τώρ' ακόμη δέν μπορώ νά τήν ξεδιαλύνω καθαρά, 

Ιξω. καί κοϊλά τε δή καί εξέχοντα διά χήν περί τά χρώμαχα αδ 
πλάνην χής διίιεως» καί «Φίληβσ» (42a) «έν μέν δψει χό πόρρωθεν 
καί έγγύθεν δράν τά μεγέθη χήν άλήθειαν αφανίζει καί ψευδή ποιεί 
βοξάζειν». 
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D αλλ* Οντως \ θαυμαστός ανήρ και κατιδεϊν παγχάλεπος, 

έπεί καί ννν μάλα εν και κοαψώς εις απορον είδος διε-

ρευνήοασθαι καταπέφενγεν. 

ΘΕΑΙ. "Εοικεν. 

ΞΕ. τΑρ* ονν αντο γιγνώσκων ξνμφης, ή σε οίον ρύ

μη τις νπό τον λόγον συνειθισμένον οννεπεσπάσατο προς 

το ταχν ξνμφήσαι ; 

ΘΕΑΙ. Πώς και προς τί τοντο ειρηκας ; 

X X I V . ΞΕ. "Οντως, ώ μακάριε, εσμεν εν παντάπααι 

Ε χαλεπή ακέψει. Το γαρ φαίνεσθαι \ τοΰτο καί το δοκεΐν, 

είναι δέ μή, καί το λέγειν μεν a r ra , αληθή δέ μή, πάντα 

ταΰτά εστί μεστά απορίας αεί έν τω πρόσ&εν χρόνφ καί 

ννν. "Οπως γαρ είπόντα χρή ψευδή λέγειν ή δοξάζειν όν

τως είναι, καί τοΰτο φθεγξάαενον έναντιολογία μή σννεχε-

237 σθαι, παντάπααινΛ ώ \ Θεαίτητε, χαλεπόν. 

ΘΕΑΙ. Τί δή ; 

ΞΕ. Τετόλαηκεν δ λόγος οντος ΰποθέσθαι τδ μή δν 

είναι' ψεΰδος γάρ ούκ αν άλλως έγίγνετο δν. Παρμενίδης 

δέ ό μέγας% ώ παΐ, παισιν ήαιν ουσιν αρχόμενος τε καί 

διά τέλους τοντο άπεμαρτύρατο, πεζή τε ώδε εκάστοτε λέγων 

καί μετά μέτρων 

ον γαρ μή ποτέ τοϋτο δαμής, ψηαίν, εΐναι μή éóvxa' 
αλλά σν τήσδ' αφ* όδοϋ διζήοιος βΐργβ νόημα. 

44 Τήν άποψη, πώς δέν μπορεί ποτέ v i υπάρξει ψεύτικος λό
γος, τήν υποστήριζαν οί αντίπαλοι του Πλάτωνα οί κυνικοί καί μά
λιστα δ Άντιστένης {ψενδή λέγειν οϋκ εστί). Τό πρόβλημα άπασχό-
ληαβ ( τον Πλάτωνα καί οτόν «Κρατύλο» (429d - 431c). «"Αρα δτι ψευ
δή λέγειν το παράπαν οϋκ Ιστι, άρα τοαιο σαι δύναται δ λόγος ; συ
χνοί γάρ τινβς οί λέγοντες, ώ φίλε Κρατύλε, καί νυν καί πάλαι» - καί 
στον «Εύθύδημο» (283e-287a) «Τί δί, Ιφη, ώ Κτήσιππε, δ Εύθύδη-
μος, ή δοκεϊ σοι οίον τ' είναι ψενδεαιίαι ;» καί 3τό «Θεαίτητο» (188d-
189b). Έ δ ώ δμως στό «Σοφιστή» γιά πρώτη tpopà καταπιάνεται μέ 
τό πρόβλημα τοϋτο δ Πλάτωνας τόσο βαθ.ο ..υσχετίζοντάς το μέ τήν 
παρμενιϊικήν άποψη για το «μήδν» καί αναιρώντας τήν άποψη τού
τη, φτάνει ν ' αποδείξει, πώς μπορεί να 6πάρχει ψεύτικος λόγος, γιατί 
μέ κάποιον τρόπον υπάρχει καί τό *μή δν». 

45. TÔ «μή ον*, τό «δ»-» καί μερικές άλλες έννοιες, που τίς μ«τα-
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γιατί ό άνθρωπος αυτός είναι πραγματικά άξιοθάμαστος 
xai τρομερά δυσκολόπιαστος. άφοο καί τώρα πολύ ωραία 
καί κομψά μας ξεγλίστρησε καί κρύφτηκε σ' ενα είδος πού 
είν' αδύνατο νά τό διερευνήσουμε. 

ΘΕΑΙ "'fixa, φαίνεται. 
ΞΕ. "Αραγες συνειδητά συμφωνείς σ' αυτό μαζί μου ή 

μή σε πήρ ό κατήφορος νά ποϋμε και συνηθισμένος άπό τήν 
κουβέντα βιάστηκες να συμφωνήσεις γρήγορα γρήγορα ; 

ΘΕΑΙ. Μά γιατί το λες αυτό καί σχετικά μέ τί ; 

XXIV. Το πρόβλημα y i à το «μή ον». 
Ή άποψη τοϋ Παρμενίδη. 

ΞΕ. Τό είπα, γιατί πραγματικά, καλέ μου, βρισκόμαστε 
μπροστά σ1 ενα δυσκολότατο ζήτημα. Γιατί τό νά φαίνεται 
καί να νομίζετ* Ινα πράμα, πώς είναι κάτι καί να μήν είναι 
πραγματικά καί τό να λέει κανείς μερικά πράματα καί να 
μήν είν' αληθινά, δλα αυτά είναι προβλήματα γεμάτ* απο
ρίες καί τώρα καί σέ περασμένους καιρούς καί πάντα**. 
Γιατί ' ν ' ολότελα οόσκολο, Θεαίτητε, να πεις μ3 οποιοδή
ποτε τρόπο πώς πραγματικά υπάρχει ψεύτικος λόγος ή ψεύ
τικη δοξασία, καί μόλις το πεις, νά μήν περιπέσεις σ* αν
τίφαση. 

ΘΕΑΙ. Μα γιατί λοιπόν ; 
ΞΕ. Γιατί τολμάει, φίλε μου, αυτός ό λόγος να παραδέ

χεται, πώς υπάρχει τό «μή δν» *\ 'Αλλιώς δέ γίνεται να 
υπάρχει ψέμα. Ό μεγάλος δμως Ιίαρμενίδης, νεαρέ μου, 
δταν έμεΐς είμασταν ακόμη πολύ νέοι κι αρχίζοντας καί τε
λειώνοντας, καί προφορικά *" καί στους στίχους του, μας 
έδινε τούτη τή μαρτυρία : 

«Τοϋτο δέ θ* αποδείξεις ποτέ, λέει, τά «μή δντα» πώς t tvai . 
Κάλλι* από τούτο το δρόμο τής έρευνας τράβα το νού», 

χειρίζεται σαν «είδη» δ Πλάτωνας στις αποδείξεις του τΙς κλείνουμ* 
μίαα σέ εισαγωγικά, πρώτα πρώτα γιά νά ευκολύνουμε τον αναγνώ
στη νά παρακολουθεί τή συζήτηση κι έπειτα, γιατί τους δρους αύτοόί 
<μή ον» καί «ο»·», πού έτσι δά δέν είναι προσαρμοσμένοι στή γραμ
ματική τής δημοτικής τους παραθέτουμε ατόφιους σά ζώπυρα. 

4Ρ> «Πεζή τε...και μετά μέτρων». "Οπως είναι γνωστό δ Παρμε
νίδης έγραψε μόνο ένα μεγάλο διδαχτικό ποίημα, πού Ιχει τόν τίτλο 
«Περί φύσεως>. Τό <πεζτ}> λοιπόν δέν μπορεί ν" αναφέρεται σ'έργο 
του Παρμενίδη γραμμένο στον πεζό λόγο καί δέν μπορεΕ νά σημαίνιι 
τ ίποτ 1 άλλο παρά τήν προφορική διδασκαλία του φιλόσοφου, δπως 
δείχνει καϊ τά «εκάατοιβ λέγιον*. 
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Β Παρ' εκείνου τε ονν μαρτυρεί ιαι, και \ μάλιστα γε δή πάν

των ο λόγος αν ιός αν δηλώσειε μέτρια βασανισθείς Τοντο 

ονν αντδ πρώτον θεαοώαεθα, εΐ μή τί σοι διαφέρει. 

ΘΕΑΙ. Το μεν έμον οπη βούλει τίθεσο. τον δέ λόγον, 

1} βέλτιστα διέξεισι, σκοπών αυτός τε ιθι κάμε κατά ταύτην 

τήν όδον αγε. 

XXV. ΞΕ. 'Αλλά χρή δραν ταντα. Και μοι λέγε* το 

μηδαμώς δν τολμώμέν που φθέγγεσθαι ; 

ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ου ; 

ΞΕ. Μή τοίνυν έριδος ένεκα μηδέ παιδιάς, αλλ' εϊ 

C σπουδή δέοι \ συννοήσαντά τίνα άποκρίνασθαι τών ακροα

τών, ποι χρή τοννομ επιφέρειν τοΰτο το μή δν τί δοκον-

μεν άν είς τί καί έπι ποίον αυτόν τε καταχρήσασθαι καί 

τώ ηννθανομένφ δεικννναι ; 

ΘΕΑΙ. Χαλεπον ήρου καί σχεδόν ειπείν, οΐω γε έμοί 

πανιάπασιν απορον. 

ΞΕ. Αλλ' ουν τοΰτό γε δήλον, δτι τών όντων επί τι το 

μή ον ούκ οίοτέον. 

ΘΕΑΙ. Πώς γάρ αν; 

ΞΕ. Ονκονν έπείπερ ούκ επί το δν, ούδ* ίπί το τί 

φέρων ορθώς άν τις φέροι. 

ΘΕΑΙ. Πώς Οή; 

D | ΞΕ. Καί τοντο ήαιν πον φανερόν, ώς καί το τι τοντο 

φήιια έπ* οντι λέγομεν εκάστοτε' μόνον γαρ αντο λέγειν, 

ώσπερ γνμνον καί άπηρημωμένον άπα τών Οντων απάντων^ 

αδύνατον' ή γάρ; 

ΘΕΑΙ. Αδύνατον. 

ΣΟΦΙΣΤΗΣ 

"Εχουμε λοιπόν καί τή μαρτυρία τοϋ Παρμ=νί5η" μα 
περισσότερα ά π ' δλα θα μα; φανερώσει τό πράμα ό ίδιος ό 
λόγος πού είπαμε, άν καί λίγο ακόμη τόνε βασανίσουμε 
"Ας δούμε πρώτα λοιπόν, άν έχεις έσύ καμιάν αντίρρηση. 

ΘΕΑΙ. "Οσο γιά τή δική μου τή γνώμη πάρ" την όπως 
θέλει;. Έ σ ύ δμως κι 6 ίδιο; ποοχώρ-ηοε κοιτάζοντας νά 
πάει δσο μκορεί καλύτερα ή έρευνα μας καί μένα οδήγησε 
με σ αυτό τό Οράμο. 

XXV. Ε π α κ ό λ ο υ θ α τής παρμενιδικής άποψης 
γ ι α τό «μή ον». 

Ξ Ε . "Ετσι πρέπει νά κάνουμε. Γιά πες μου λοιπόν, σέ 
παρακαλώ, εκείνο πού «καθόλου δέν υπάρχει», τολμάμε νά 
το εκφράζουμε μέ κάποιον τρότιο ; 

Θ Ε Α Ι . Πώς δχι ; 

ΞΕ. "Αν λοιπόν δχι γ ι ά νά γίνει λογομαχία, ούτε γ ιά 
νά παίξουμε, παρά στά σοβαρά κάποιο: άπό τους ακροατές 
είταν υποχρεωμένος, άφοΰ καλοσυλλογιστε:, νά μα; απαν
τήσει, σέ ποιο πράμα πρέπει νά έραρμόσει αυτή τή λέξη, 
τό «μή 5ν», τί σοΰ φαίνεται ; Γιά ποιο καί τί λογής πράμα 
κι αυτός ό ίδιος θά μπορούσε νά μεταχειριστεί αυτή τή λέ
ξη καί σέ κάποιον άλλον, πού θά ρωτοΟοε, νά του τό εξη
γήσει ; 

ΘΕΑΙ. Αόσ^οΐο πράμα μ' ερώτησες καί πού γιά £νανε 
σαν καί μένα τουλάχιστο είναι σχεδόν όλότελ' αδύνατο ν3 α
παντήσει. 

ΞΕ. Καί δμως τοϋτο δώ εϊν* ωστόσο φανερό, πώς δέν 
μπορούμε ν ' αποδώσουμε τήν έννοια «μή δν» σέ«κάτι», πού 
είναι «δν». 

ΘΕΑΙ. Καί π ώ ; θά μπορούσαμε ; 

ΞΕ. Κι άφοϋ ρέβαια δέν μπορούμε ν3 αποδώσουμε τήν 
έννοια «μή ον» στό «δν», ούτε στό «κάτι» θά μπορούσε 
κανείς νά τήν αποδώσει καί νά τήν αποδώσει σωστά. 

ΘΕΑΙ. Καί πώς δά ; 

ΞΕ. Γιατί, ά δέ γελιέμαι, είν3 ακόμη φανερό σ' όλους 
μας, πώς καί τή λέξη «κάτι» τή λέμε κάθε φορά γιά Ινα 
πράμα, πού υπάρχει. Γιατί βέβαια είν1 αδύνατο νά ποϋμε 
αυτή τή λέξη έτσι μόνη της, γυμνή καί ξεκολλημένη άπ* 
δλα τά δντα. Δέν είν' έτσι ; 

ΘΕΑΙ. Καί βέβαια είν' άΟύ^οιτο. 
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ΞΕ. "Αρα τήδε σκοπών ξύμφης ώς ανάγκη τόν τι λέ

γοντα εν γέ τι λέγειν ; 

ΘΕΑΙ. Οϋτως. 

Ξ Ε. 'Ενός γάρ δή τό γε τί φήαεις σημειον είναι, το δέ 

τινέ δυοίν, το δέ τινές πολλών. 

ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ού ; 

Ε | ΞΕ. Τον δέ δή μή τί λέγοντα άναγκαιότατον, ώς έοικε, 

παντάπααι μηδέν λέγειν. 

ΘΕΑΙ. Άναγκαιότατον μέν ονν. 

ΞΕ. Άρ' ονν ουδέ τοϋτο σνγχωρητέον, το τον τοιούτον 

λέγειν μέν \τι\, λέγειν μέντοι μηδέν, αλλ' ουδέ λέγειν φα-

τέον, δς γ' άν έπιχειρή μή δν φϋέγγεσϋαι ; 

ΘΕΑΙ. Τέλος γοΰν άν απορίας άλογος εχοι. 

238 | XXVI. ΞΕ. Μήπω μέγ' εϊπης' ετι γάρ, ώ μακάριε, 

εστί, καί ταϋτά γε τών αποριών ή μεγίστη καί πρώτη. 

Περί γάρ αυτήν αϋτοϋ τήν αρχήν ούσα τυγχάνει. 

ΘΕΑΙ. Πώς φής; Λέγε χαί μηδέν άποχνήσης. 

ΞΕ. Τφ μέν οντι που προσγένοιτ' άν τι τών όντων 

έτερον. 

ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ού ; 

ΞΕ. Μή οντι δέ τι τών όντων άρα προογίγνεαϋαι φή-

αομεν δυνατόν είναι ; 

θ Ε ΑΙ. Καί πώς ; 

ΞΕ. ' Αριϋμδν δή τον ξύμπαντα τών όντων τίϋειιεν, 

Β ΘΕΑΙ. | Εϊπερ γε χαί άλλο τι ϋετέον ώς δν. 

ΞΕ. Μή τοίνυν μηδ' έπιχειρώμεν άριϋμον μήτε πλή-

ϋος μήτε το εν προς τό μή άν προσφέρειν. 
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ΞΕ. "Αραγε συμφωνείς μαζί μου σ' αυτό, γιατί βλέπεις 
πώς όποιος λέει «κάτι» αναγκαστικά εννοεί ενα κάποιο 
πράμα ; 

Θ Ε 4 Ι . Ναί ! "Ετσι τα παραδέχομαι. 

ΞΕ. Καί θά παραδεχτείς ακόμη βέβαια, πώς τα «κάτι» 
σημαίνει «ενα πράμα», καί τό «κάποια» σημαίνει «δυό» ή 
«πολλά πράματα». 

ΘΕΑΙ. Πώς δχι ; 

ΞΕ. Κι δποιος λέει «δχι κάτι», αναγκαστικά λέει ολό
τελα τίποτα. 

ΘΕΑΙ. Χωρίς άλλο. 

ΞΕ. Μά δέν είναι άραγες σωστό νά μήν κάνουμε οδτε 
τούτη τήν παραχώρηση πώς δποιος λέει «όχι κάτι» μιλάει, 
μά δέ λέει τ ί π ο τ α ; Καί δέν είναι πιό σωσιό νά παραδε
χτούμε, πώς οδτε καν μιλάει, δποιος προσπαθεί νά εκφρά
σει τό άνύπαρχτο : 

ΘΕΑΙ. "Ετσι τουλάχιστο θά τέλειωναν οί δυσκολίες τής 
ερευνάς μας. 

XXVI. Το «μή ον» όλότελ* αδιανόητο, α ν ε ί π ω τ ο , 
άπρόφερτο, α ν έ κ φ ρ α σ τ ο . 

ΞΕ. Μή λές κιόλας μεγάλο λόγο. Γιατί πίσω είν ' ακό
μη, καλέ μου φίλε, καί μάλιστα ή πιο μεγάλη καί πρώτη 
άκ δλες τίς δυσκολίες. Δυσκολία που έχει σχέση μέ τήν 
ίδια τή $άση τής έρευνας. 

ΘΕΑΙ. ΙΙώς τα εννοείς αυτό ; Λέγε καί μή διστάσεις 
καθόλου. 

ΞΕ. Σ' Ινα «δν» μπορε.1 βέβαια νά προστεθεί κάποιο 

άλλο «δν». 

ΘΕΑΙ. Βέβαια. 

ΞΕ. Στο «μή δν» δμως θα δεχτοΰμ' άραγες, πώς μπο

ρεί νά προστεθεί κάποιο άπα «τά δντα» ; 

ΘΕΑΙ. Καί πώς νά τό δεχτοϋμ,ε : 

ΞΕ. Γιά Υ,οίτοι λοιπόν τώρα. Τους αριθμούς γενικά 

δλους τους λογαριάζουμε ανάμεσα στά «δντα». 

ΘΕΑΙ. Περισσότερο άπό κάθε τι άλλο, που λογαριά

ζουμε γιά «δν». 

ΞΕ. Αοιπόν δέν πρέπει οδτε νά δοκιμάσουμε ν' αποδώ

σουμε ατό «μή δν» κάτι άπό τους αριθμούς οδτε τήν πολλό-

τητα οδτε τό Ινα. 
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ΘΕΑΙ. Οϋκονν άν δρϋώς γε, ώς εοικεν, έπιχειροϊμεν, 

ώς φησιν δ λόγος. 

ΞΕ. Πώς ουν άν ή διά τοϋ στόματος φϋέγξαιτο άν τις 

ή καί τή διάνοια το παράπαν λάβοι τά μή δντα ή ιό μή 

δν χωρίς άριϋμοϋ ; 

ΘΕΔΙ. Λέγε πή ; 

ΞΕ. Μή όντα μέν έπειδάν λέγωμεν, άρα ού πλήϋος 

C | έπιχειροϋμεν άριϋμοϋ προστιϋέναι ; 

ΘΕΑΙ. Τί μήν; 

ΞΕ. Μή δν δέ, άρα ού το εν αύ ; 

ΘΕΑΙ. Σαφέστατα γε. 

ΔΕ. Καί μήν ούτε δίκαιον γε ούτε δρϋόν φαμεν δν 

έπιχειρειν μή οντι προααρμόττειν. 

ΘΕΑΙ. Λέγεις άληϋέστατα. 

ΞΕ. ΣυννοεΧς ονν ώς ούτε φϋέγξααϋαι δυνατόν δρϋώς 

οντ ειπείν ούτε διανοηϋήναι τό μή ον αυτό καϋ' αυτό, 

αλλ έστιν άδιανόητόν τε καί άορητον καί άφϋεγκτον καί 

άλογον ; 

ΘΕΑΙ Παντάπααι μέν ουν. 

D ΞΕ. Άρ' ουν | έψεναάμην άρτι λέγων τήν μεγίατην 

άπορίαν έρεΐν αύτοϋ πέρι ; 

ΘΕΑΙ. Τί δέ ; "Ετι μείζω τινά λέγειν άλλην έχομεν ; 

ΞΕ. Ίί δέ, ώ ϋανμάσιε ; Ούκ εννοείς αύτοϊς τοις λετ 

χϋεΐσιν οτι καί τόν ελέγχοντα είς άπορίαν καϋίστησι το μή 

ον ούτως, ώστε, οπόταν αυτό έπιχειρή τις έλέγχειν, εναν

τία αυτόν αύτώ περί εκείνο άναγκάζεσϋαι λέγειν ; 

ΘΕΑΙ. Πώς φής ; Είπε έτι σαφέσ ιερόν. 

ΞΕ. Ουδέν δεΐ τό ααφέστερον έν έμοί σκοπεϊν. 'Εγώ 

Ε; μέν γάρ | ύποϋέμενος ούτε ενός ούτε τών πολλών το μή δν 

δεϊν μετέχειν, άρτι τε καί νϋν ούτως εν αυτό εϊρηκα' το 

μή δν γάρ φημί. ΞυνιεΧς τοι ; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 
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ΘΕΑΙ. Καί βέβαια δέ θά κάναμε, καθώς φαίνεται, σω
στά, äv τό δοκιμάζαμε. "Ετσι λέει τό λογικό. 

ΞΕ. Πώς δμως μπορεί κανείς ή μέ τό στόμα νά προφέ
ρει ή καί μέ τή διάνοια του νά συλλάβει μ' οποιοδήποτε 
τρόπο «τα μή δντα» ή τό «μή δν» χωρίς καμιά συσχέτιση 
μ' άριΝμά ; 

ΘΕΑΙ. Γιά έξηγήσου καλύτερα. 
ΞΕ "Οταν λέμε «μή δντα», δέ δοκιμάζουμε νά προσθέ 

σουμε στην έννοιαν αυτή τήν πολλότητα ; • 
ΘΕΑΙ. Καί βέβαια. 
ΞΕ. Καί δταν λέμε «μή δν», άραγες δέν του προσθέ

τουμε τή μονάδα ; 
ΘΕΑΙ 'Ολοφάνερα. 
Ξ Ε Καί δμως δεχόμαστε, πώς δέν είν° οδτε δίκαιο 

οδτε σωστό νά προσπαθούμε νά συνδέσουμε «ον» μέ «μή ò-f». 
ΘΕΑΙ. Άληθ.νότατα. 
ΞΕ. Καταλαβαίνεις λοιπόν, πώς κυριολεχτικά δεν μπο

ρούμε οδτε να προφέοουμε, οδτε νά εκφράσουμε, οδτε νά 
στο/αστοΰμε σωστά τό απόλυτο «μή δν», παρά είν' ολότε
λα αδιανόητο κι ανείπωτο κι άκρότερτο κι ανέκφραστο. 

ΘΕΑΙ. Ό λ ω ς διόλου. 
ΞΕ. Γελάστηκα λοιπόν πρωτύτερα, δταν έλεγα πώς 

έπροκειταν νά διατυπώσω τήν πιό μεγάλη δυσκολία σχετικά 
μ' αυτή τήν έννοια ; 

ΘΕΑΙ. Μά τί ; Μήπως πρόκειται νά διατυπώσουμε κα
μιάν άλλην ακόμη μεγαλύτερη ; 

ΞΕ. Μά γιά κοίτα, εξαίσιε νέε μου ! Δέ διαβλέπεις μέσα 
σ° αυτά πού είπαμε κιόλας, πώς αυτό τό «μή δν» φέρνει 
σέ δύσκολη θέση κι εκείνον ακόμη, που τό εξελέγχει, έτσι 
πού δταν δοκιμάζει κανείς νά τό υποβάλει σέ κριτικόν 
έλεγχο, τόν αναγκάζει ν' αντιφάσκει ό ίδιος μέ τόν εαυτό 
του σχετικά μ' εκείνο ; 

ΘΕΑΙ. Τί εννοείς ; Γιά έξηγήσου ακόμη σαφέστερα. 

ΞΕ. Δέν είν' ανάγκη νά ζ η τ ϊ ς σέ μένα μεγαλύτερη σα
φήνεια. Γιατί έγώ ό ίδιος, πού έθεσα γιά βααικήν αρχή, πώς 
τό «μή δν» δέν πρέπει νά συσχετίζεται οδτε μέ τό «Ινα» 
οδτε μέ τά «πολλά», μολαταύτα καί πρίν καί τώρα δά το 
είπα καθαρά καθαρά «Ινα». Γιατί λέω τό «μή δν». Κατα
λαβαίνεις βέβαια ; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 
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~Ε. Καί μήν αύ χαί σμικρόν έμπροοϋεν άφϋεγχτόν τε 

αυτό καί άρρητον καί άλογον έφην είναι. Ξυνέπει ; 

ΘΕΑΙ Ξυνέποααι Πώς γάρ ού ; 

ΞΕ. Ούχοϋν τό γε είναι προαάπτειν πειρώμενος έναν-

239 τία \ τοις πρόσϋεν έλεγον ; 

ΘΕΑΙ. Φαίνει. 

ζΕ. Ίί δέ ; Τοϋιο προσάπτων ούχ ώς ένί διελεγόμην ; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Καί μήν άλογόν τε λέγων και άρρητον καί άφϋεγ-

κιον ώς γε προς εν τον λόγον έποιούμην, 

θ Ε ΑΙ. Πώς δ' ού; 

ΞΕ. Φαμέν δέ γε δεϊν. εΐπερ δρϋώς τις λέξει, μήτε 

ώς έν μήιε ώς πολλά διορίζειν αυτό, μηδέ τό παράπαν 

αυτό καλείν ενός γάρ εϊδει χαί κατά ταύτην άν τήν πρόα-

ρησιν προααγορεύοιτο. 

ΘΕΑΙ. Παντάπααι γε. 

Β X X V I I . ΞΕ. Τάν μέν τοίννν εμέ γ' | ειι τί τις άν λέγοι ; 

Καί γαρ πάλαι καί τά νϋν ήττημένον άν εύροι περί τόν τοϋ 

μή διτος έλεγχον. "Ωστε έν εμοιγε λέγοντι, χαϋάπερ είπον, 

μή ακοπώμεν τήν ορϋολογίαν περί το μή δν, αλλ' εα δή 

νϋν έν σοι σχεψώμεϋα. 

ΘΕΑΙ. Πώς φής ; 

ΞΕ Ί&ι ήμίν ευ χαί γενναίως, άτε νέος ών, ότι 

μάλιστα δύναααι ονντείνας πειράϋητι, μήτε ούσίαν μήτε 

τό εν μήτε πλήϋος άριϋμοϋ προστιϋείς τω μή οντι, κατά 

τόν όρϋόν λόγον φϋέγξασϋαί τι περί αυτού. 

C ΘΕΑΙ. Πολλή μέντ άν με χαί άτοπος έχοι \ προϋνμία 

Χι. Ή απόδειξη τού Πλάτωνα είναι τούτη δω. Όταν είπε τή 
φράση «to μη ον αυτό χοί}' auto ίοτιν άαιανόητόν τε και άρρητον 
και αψ&εγ^τον καί άλογον* έπεσε σέ πολλαπλήν αντίφαση, γιατί α) 
λέει τό '-ιή δν» ο' έν.κό αριθμό, άρα τό συνδέει μέ τό «ένα», πού 
είναι αριθμός, δηλ. «δν». "Αρα ουνδέει τό «μή δν» μέ τό «δν», πράμα 
αδύνατο, Ö) συνδέει τά «μή δν» μέ τό «έστι», πού σημαίνει υπάρχει, 
είναι. "Άρα πάλι συνδέει τό «μή δν» μέ τό «δν» γ) τό «εστί» είναι 
σ' ένικόν αριθμό, δπως καί τά επίθετα αδιανόητον, άρρητον κλπ., άρα 
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ΞΕ. Καί πάλι λίγο πιό πρίν είχα πει, πώς «είναι» άπρό-
φερτο και ανείπωτο καί ανέκφραστο. Παρακολουθείς; 

ΘΕΑΙ. Παρακολουθώ βέβαια. Πώς δέν παρακολουθώ. 
ΞΕ. Ά φ ο ΰ λοιπόν δοκιμάζω νά τό συσχετίσω μέ τήν 

έννοια του «είναι», δέ λέω τ" αντίΐετ ' άπό κείνα, πού είπα 
πρίν ; 

ΘΕΑΙ. "Ετσι φαίνεσαι 

ΞΕ. Κι ακόμη, δταν τό συσχέτιζα μέ τό »είναι» σ' ένι
κόν αριθμό, δέ μιλούσα γ ι ' αυτό σά νά είν' ενα ; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 
ΞΕ. Καί δταν λέω πώς είναι ανέκφραστο καί ανείπωτο 

καί άπρόφερτο, πάντα μιλώ γ ι ' αυτό σά νά είν" Ινα **. 
ΘΕΑΙ Καί πώς δχι ; 

ΞΕ. Καί δμως λέμε, πώς είναι ανάγκη, άν πρόκειται 
κανείς νά μιλάει σωστά, νά μήν «τό» προσδιορίζει οδτε σαν 
Ινα οδτε σαν πολλά, οδτε καν καθόλου νά «τό» ονομάζει. 
Γιατί καί μ' αυτή τήν εκφώνηση χαραχτηρίζεται σαν «ένα». 

ΘΕΑΙ, Βεβαιότατα! 

XXVII καί XXVIII. Το κ α τ α φ ύ γ ι ο τοΰ σοφιστή. "Αν δέν 
υπάρχει t ò «μή ον», δέν υπάρχει ομοίωμα, ψέμα, απάτη. 

ΞΕ. 'Εμένα λοιπόν ποιος μπορεί πιά νά μέ λογαριάζει ; 

' Ε γ ώ κι ά π ' άνέκαθε καί τώρα δά βρέθηκα πάντα νικημέ

νος στον κριτικό έλεγχο γιά τό «δν». "Ωστε άς μήν κοιτά

ξουμε, καθώς είπα, νά βρούμε στα δικά μου τά λόγια τή 

σωστή διατύπωση γιά τό «μή δν». "Ελα δμως τώρα νά κοι

τάξουμε σέ σένα. 

ΘΕΑΙ. Τί εννοείς ; 

ΞΕ. Τράβα μπρος δμορφα καί θαρραλέα, σά νέος πού 

είσαι, καί βάλε δλα τά δυνατά σου καί προσπάθησε νά μι

λήσεις μέ κάποια σωστήν έκφραση γιά τό «μή ον» χωρίς νά 

τοϋ αποδώσεις οδτε ϋπαρξη, οδτε τόν αριθμό «ενα», οδτε 

τόν αριθμό «πολλά». 

ΘΕΑΙ. Σίγουρα θά 'ταν υπερβολική κι αταίριαστη ή 

πάλι συνδέει τό «μή δν» μέ τό «Ινα», δηλ. τό δν. Ό λ α αυτά δημ:ουρ· 
γιούνται άν δεχτούμε, πώς τά «μή δν» είναι ή απόλυτη αντίθεση προς 
τό «δν», άρα πώς ούτε υπάρχει ούτε μπορεί νά νοηθεί- θ ά πέσουν 
δλ ' αυτά, δταν παρακάτω θ' αποδείξει, δ Ιΐλάτωνας, πώς τό «μή δν» 
δέν είναι ή απόλυτη άρνηση στό «δν», πώς υπάρχει μέ κάποιον τρό
πο καί γνωρίζεται. 
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τής επιχειρήσεως, ει σέ τοιαϋϋ' ορών πάσχοντα αντός έπι-

χειροίην. 

ΞΕ. 'Αλλ' ει δοκεΧ, σέ μέν καί έμέ χαίρειν εώμεν έως 

δ' άν π ν ι δυναμένω δράν τοϋτο έντνγχάνωμεν, ιιέχρι τού

του λέγωμεν ώς παντός μάλλον πανούργως εις άπορον δ 

σοφισιής τόπον καταδέδυκεν. 

ΘΕΑΙ. Καί μάλα δή φαίνεται. 

ΞΕ. Τοιγαροϋν ει τίνα φήσομεν αύιόν έχειν φανιαστι-

D κήν τέχνην, ραδίως έκ ταύτης της | χρείας τών λόγων άν-

τιλααβανόιιενος ημών εις τουναντίον αποστρέψει τους λό

γους. δταν είδωλοποιόν αυτόν καλώμεν, ανέρωτων τί ποτέ 

τό παράπαν ειδωλον λέγομεν. Σχοπεϊν ούν, ώ Θεαίτητε, 

χρή, τί τις τω νεανία προς τό έρωτώμενον άποκρινεΧται. 

ΘΕΑΙ. Δηλον διι φήσομεν τά τε εν τοις ϋδασι καί κα-

τόπτροις είδωλα, έτι καί τά γεγραμμένα καί τά τετυπωμέ-

να καί τάλλα. δσα πον τοιαϋτ' εαϋ' έτερα. 

F, X X V I I I . ΞΕ. Φανερός, ώ Θεαίτητε, εί | σοφιστήν οϋχ 

έωραχώς. 

ΘΕΑΙ Τί δή; 

ΞΕ. Αόξει σοι μύειν ή παντάπασιν ούκ έχειν όμματα. 

ΘΕΑΙ Πώς; 

ΞΕ. Τήν άπόκριαιν δταν ούτως αύτφ διόφς [εάν έν κα-

τόπτροις η πλάσμασι λέγης τι], καταγελάσεταί σου τών λό

γων, διαν ώς βλέποντι λέγης αντώ, προσποιούμενος ούτε 

240 κάτοπτρα ούτε ύδατα | γιγνώσκειν ούτε τό παράπαν όψιν, 

τό δ έκ τών λόγων ερωτήσει σε μόνον. 

ΘΕΑΙ. Ποϊον; 

ΞΕ. Τό διά πάντων τούτων, α πολλά ειπών ήξίωσας 

ένϊ προσειπεϊν ονόματι, φϋεγξάμενος ειδωλον επί πάσιν ώς 

48. Ένώ δ Έλεάτης ξένος τοΰ ζητάει νά δώσει έναν δρισμό γιά 
τό τί είναι δμοίωμα, δ Θεαίτητος κάνει μιάνάπλήν απαρίθμηση άπό 
ομοιώματα, φυσικά είδωλα και τεχνητά αντίγραφα. 
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δική μου προθυμία γιά μιά τέτιαν επιχείρηση, άν, τή στι

γμή πού βλέπω εσένα νά παθαίνεις τέτιες δουλιές, επιχει

ρούσα έγώ. 

ΞΕ. "Αν είσαι σύμφωνος λοιπόν, άς αφήσουμε ήσυχους 

πια καί σένα καί μένα. Κι ως που νά πετύχουμε κάποιον, 

πού θά μπορέσει νά τά καταφέρει σέ τούτη τήν επιχείρηση 

ώς τότες άς παραδεχτούμε, πώς ό σοφιστής μέ τήν πιό με

γάλη πανουργία έχει χωθεί σέ κάποιον τόπον, δπου είν' 

αδύνατο νά φτάσουμε. 

ΘΕΑΙ Είν ' ολοφάνερο. 

ΞΕ. Γιατί βέβαια μόλις πούμε, πώς ή τέχνη, που κατέ

χει αυτός, είναι φ α ν τ α σ μ α τ ο π λ α σ τ ι κ ή , θά μας 

πιάσει εύκολα πάνω σ' αυτή τή φρασεολογία μας καί θ° αν

τιστρέψει τά επιχειρήματα μας, αναρωτώντας, δταντόνδνο-

μάσουμε ό μ ο ι ω μ α τ ο π λ ά σ τ η , τί έ'/^οοΟμι τέλος πάν

των, δταν λέμε «ομοίωμα». Πρέπει λοιπόν νά κοιτάξουμε, 

Θεαίτητε, τί απάντηση θά δώσουμε στό παλληκάρι, δταν 

μας κάνει αυτή τήν ερώτηση. 

ΘΕΑΙ. Μά είναι φανερό, πώς θά τοΟ απαντήσουμε δεί

χνοντας τά ομοιώματα, πού σχηματίζουνται μέσα ατά νερά 

καί στού; καΗρέφτες, καθώς καί τίς ζωγραφιές καί τά σκα

λιστά κι δσ άλλα υπάρχουνε τέτια. ** 

X X V I I I . ΞΕ. Πώς φαίνεσαι, Θεαίτητε, πώς δέν έχεις 

ιδεί ποτέ σου σοφιστή ! 

ΘΕΑΙ Μα γιατί ; 

Ξ Ε . Γιατί μόλις τόν ιδείς, θά σοΰ φανεί, σα νά 'χει 

κλεισιά τά μάιια του ή σά νά μήν έχει καθόλου μάτια. 

ΘΕΑΙ. Πώς αυτό ; 

ΞΕ. "Οταν τοΰ δώσεις τέτιαν απάντηση, δταν του μιλή

σεις γ ι ά ομοιώματα μέσα σέ καθρέφτες ή γιά πλάσματα 

τών χεριών, θά σέ κοροϊδέψει γιά τά λόγια σου, έπειδής έσύ 

τοΰ μιλάς σά νά βλέπει, καί θά καμώνεται, πώς δέν ξέρει 

μήτε καθρέφτες μήτε νερά, μήτε βλέπει καθόλου καί θά σέ 

ρωτήσει μόνο γιά τό λογικόν ορισμό. 

ΘΕΑΙ. Τί δηλαδή. 

ΞΕ. Ποιο είν' εκείνο τό κοινό γνώρισμα σ" δλα τούτα 

τά πολλά, πού αράδιασες, κι έκρινες σωστό νά τ° ονομάσεις 

μέ μιά λέξη, επειδή βέβαια είν' Ι ν α μέσα α' δλα καί τ 'ό-

ΠΛΑΤΩΝΟΣι ΣΟΦΙΣΤΗΣ *·· 
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έν ον. Λέγε ουν καί άμύνου μηδέν ύποχωρών τόν άνδρα. 

ΘΕΑΙ. Τί δήτα, ώ ξένε, ειδωλον άν φαϊαεν είναι πλην 

γε τό προς τάληϋινόν άφωααιωιχένον έτερον τοιούτον ; 

ΞΕ. "Ετερον δε λέγεις τοιούτον άληϋινόν, ή επί τίνι 

Β το | τοιούτον είπες; 

ΘΕΑΙ. Ουδαμώς άληϋινόν γε, αλλ' εοικός μέν. 

Ξ Ε. 'Αρα τό άληϋινόν όντως ον λέγων ; 

ΘΕΑΙ. Ούτως. 

ΞΕ. Τί δέ ; Τό μή άληϋινόν άρ' εναντίον άληϋοϋς ; 

ΘΕΑΙ. Τί μήν ; 

ΞΕ. Ούκ δντως ον άρα λέγεις το έοικός, ειπερ αυτό 

γε μή άληϋινόν έρεϊς. 

ΘΕΑΙ. 'Αλλ' έατι γε μήν πως. 

ΞΕ. Ούκουν άληϋώς γε, φής. 

ΘΕΑΙ Ού γάρ ούν πλην γ' είκών όντως. 

ΞΕ. Ούκ όντως ον άρα όντως εστίν δντος ην λέγομεν 

εικόνα ; 

C ΘΕΑΙ. | Κινδυνεύει τοιαύτην τινά πεπλέχϋαι ουμπλο-

κήν τό μή ον τω οντι, καί μάλα άτοπον. 

ΞΕ. Πώς γάρ ούκ άτοπον; Όρος γοϋν δτι καί νϋν 

διά τής έπαλλάξεως ταύτης ô πολυκέφαλος σοφιστής ήνάγ-

κακεν ημάς τό μή δν ούχ έχοντας όμολογεϊν είναι πως. 

ΘΕΑΙ. "Ορώ καί μάλα. 

ΞΕ. Τί δέ δή ; Τήν τέχνην αύτοϋ τίνα άφορίσαντες 

ήμϊν αύιοϊς συαφωνεϊν οϊοί τε έσόμεϋα ; 

ΘΕΑΙ. Πή καί τό ποιόν τι φοβούμενος ούτω λέγεις ; 

49. Ό λογικός δηλ. ορισμός κατά τόν Πλάτωνα βρίσκει το κοι
νό εκείνο χαραχτηριστικά πού διαπερνάει δλα τά μερικά παραδείγμα
τα καί απαρτίζει τήν έννοια πού ζητάμε νά ορίσουμε. Πρβλ. «Μέ
νων«» (75a) «ού μανθάνεις, δτι ζητώ τό έπί πάσι τούτοις ταύτόν ;... 
τί έστιν έπί τψ στρογγύλψ καί εύθει καί έπ; τοις άλλοις, ά δή σχή
ματα καλείς, ταύτόν έπί πάσι ;» καί «Φαιδρό» (26Γ·<3) : «Εις μίαν τε 
ίδέαν συνορώντα άγειν τά πολλαχη διεσπαρμένα, ϊν' Ικαστον δριζό-
μινος δήλον ποιη,περί ού άν άεί διδάσκειν έΟέλτ,». 

50. Τά ομοίωμα, ή εικόνα δέν αντιγράφει δλα ανεξαιρέτως τά 
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νόμασες ο μ ο ί ω μ α " . Λέγε λοιπόν καί απόκρουε τό/ 
παλληκαρα μήν υποχιορίϋ-ντας οδτε Ρήμα, 

ΘΕΑΓ *Μά τί άλλο μπορούμε νά πούμε, πώς είν ' ομοίω
μα, παρά ένα δεύτερο πράμα καμωμένο νά μοιάζει ολότελα 
σάν τ ' αληθινό ; 

Ξ Ε Καί αυτό τό δεύτερο πράμα, πού λες, είν' αληθινό 
κι αυτό ή πώς τό εννοείς τό «σάν» ; 

ΘΕΑΙ. Καθόλου αληθινό, μοιάζει μόνο. β° 
Ξ Ε. Μά τί ονομάζεις άραγες αληθινό, κείνο πού είναι 

πραγματικά «δν» ; 
ΘΕΑΙ. Βέβαια. 

ΞΕ. Κι άπό τήν άλλη μεριά, δταν λές «δχι αληθινό» 
εννοείς άραγες τ ' αντίθετο τ ' αληθινού ; 

ΘΕΑΙ. Τί άλλο; 

ΞΕ. "Αμα λοιπόν πεις, πώς τ ' ομοίωμα είν ' «δχι αλη
θινό», έπεται πώς λές, δτι δέν είναι «πραγματικό δν». 

θ ι ί Α Ι . Κι όμως υπάρχει οπωσδήποτε. 
ΞΕ. Βεβαιώνεις δμως, πώς δέν υπάρχει αληθινά. 
ΘΕΑΙ, Δέν υπάρχει αληθινά. Υπάρχει δμως σάν ομοίωμα. 
ΞΕ. Αυτό άρα, πού λέμ ομοίωμα είτε εικόνα τοϋ πρα

γματικού. ένώ δέν είναι «πραγματικά δν», ταυτόχρονα 
«είναι πραγματικά» ; 

ΘΕΑΙ. Πολύ φοβούμαι, πώς τό «μή δν» μέ τό «δν» 
μπλέχτηκαν συναμεταξύ τους σέ μιά τέτια περιπλοκή, καί 
πάρα πολύ παράδοξη μάλιστα. 

ΞΕ. Καί πώς νά μήν είναι παράδοξη ; Βλέπεις λοιπόν 
καθαρά, πώς καί τούτη τή στιγμή δ πολυκέφαλος σοφιστής 
μέ τ ' άνακάτωμ' αυτό τών εννοιών μας ανάγκασε χωρίς νά 
θέλουμε νά ομολογήσουμε, πώς τό «μή δν» υπάρχει μέ κά
ποιον τρόπο. 

ΘΕΑΙ. Τό βλέπω πολύ καλά. 

ΞΕ. "Ε λοιπόν! Τί νά κάνουμε; Ποιόν όρισμα νά δώ
σουμε ατήν τέχνη του γιά νά μπορούμε νά 'μαστέ σύμφωνοι 
μέ τόν εαυτόν μας : 

ΘΕΑΙ. ΙΙώς τό εννοείς αυτό χαί τί φοβάσαι χαί μιλάς 
έτσι ; 

γνωρίσματα τοϋ πρότυπου, αλλιώς θά είτανε τό Ιδιο πράμα. Πρβλ. 
«Κρατύλο» (432b) «άλλα τό εναντίον ουδέ-τό παράπαν δέϊ; πάντα 
άποδούναι, οίον έστι S εικάζει, ει μέλλει είκών είναι» καί «Πολιτεία» 
(59üd/e). 
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D ΞΕ. j "Οταν περί τό φάντασμα αυτόν άπατάν φώμεν 

καί τήν τέχνην εϊναί τίνα άπατητικήν αυτού, τότε πότερον 

ψενδή δοξάζειν τήν ψνχήν ήυ,ών φήσομεν νπό τής εκείνον 

τέχνης, ή τί ποτ3 έρονμεν ; 

ΘΕΑΙ. Τοντο' τί γάρ αν άλλο ειπαιμεν ; 

ΞΕ. Ψευδής δ3 αν δόξα εσται τάναντία τοις όνοι δοξά-

ζοναα, ή πώς ; 

ΘΕΑΙ. Τάναντία. 

ΞΕ. Λέγεις αρα τά μή δντα δοξάζειν τήν ψενδή δόξαν ; 

ΘΕΑΙ. 'Ανάγκη. 

Ε ΞΕ. Πότερον μή είναι τά μή \ δντα δοξάζονσαν ή πως 

είναι τά μηδαμώς Οντα ; 

ΘΕΑΙ. Είναι πως τά μή Οντα δει γε, εΐπερ ψενσεταί 

ποτέ τίς τι και κατά βραχύ. 

ΞΕ. Τί δ" ; Ον καί μηδααώς είναι τά πάντως δντα δο

ξάζεται ; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Και τοντο δή ψευδός ; 

ΘΕΑΙ. Και τοντο. 

ΞΕ. Καί λόγος, οίμαι, ψευδής οντω κατά τανιά νομι-

241 σθήσεται τά τε Οντα λέγων μή είναι \ και τά μή δνταεϊναι. 

ΘΕΑΙ Πώς γάρ αν άλλως τοιοντος γένοιτο; 

ΞΕ. Σχεδόν ουδαμώς,' αλλά ταντα 6 οοφιστής ού φή-

σει. "Fl τίς μηχανή σνγχωρεΐν τίνα τών εν φρονονντων, 

δταν άφθεγκτα και άρρητα και άλογα καί αδιανόητα προ-

διωμολογηαένα ή τά προ τούτων όμολογηϋέντα ; Ματθάνο-

μεν, ώ Θεαίτητε, α λέγει ; 

51. "Οχι δέν μκτρουμΈ- ούτε νά σκεφτούμε οδτε νά έκφράοουμε το 
<μή 5ν» τό ύιτο^-ήρ'.ζε πρωτύτερα καί 4 i î .oç 6 Πλάτωνας, δχι μόνο 
οί σοφιστές. Πρβλ. «Πολιτεία» (478b) "ή ο'άν τε αν δοξάζειν μεν, δο
ξάζειν δε μηδέν ; αδύνατον» καί «Θεαίτητο» (189a), <ό άρα μη ον 
δοξάζων ον'ΐν οοξάζει, άλλα μην ο γε μηδέν δοςαζων. ιό παράπαν 
ονδέ δοζαζΐΐ». 

52. Βλ. παραπάνω (.338c), δπου Ομολογήθηκε, πώς τό «μή δν» 
είναι «άδιανόητόν te xai αυρηιον και άψϋεγκτον και άλογοι». Σέ 
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ΞΕ. "Οταν θά υποστηρίζουμε πώς ό σοφιστής μας εξα
πατά μέ τά φαντάσματα του καί πώς ή τέχνη του είναι 
τέχνη της άπατης, τί θα ποϋμε τότες, πώς ή ψυχή μας έξ 
αίτιας τής δίκης του τέχνης σχηματίζει ψεύτικες δοξασίες ή 
τί άλλο άραγες θά ποϋμε ; 

ΘΕΑΙ. Αυτό θα ποϋμε, τί άλλο ; 
ΞΕ. Κα: ποια είναι ψεύτικη δοξασία ; Ε κ ε ί ν η , που πι

στεύει τ' άντίθετ' από τα «δντα». Δέν εϊν* έτσι ; 
ΘΕΑΙ. Βέβαια, τ3 αντίθετα. 

Ξ Ε . Υποστηρίζεις λοιπόν, πώς ή ψεύτικη δοξασία πι
στεύει τα «μή δντα» ; 

ΘΕΑΙ. 'Αναγκαστικά. 

ΞΕ. Τί δηλαδή πιστεύει, πώς δέν υπάρχουνε τα «μή 
δντα» ή πώς υπάρχουνε μέ κάποιον τρόπο, δσα δέν υπάρχουνε 
μέ κανέναν τρόπο ; 

ΘΕΑΙ. Φυσικά πώς υπάρχουνε μέ κάποιον τρόπο τα «μή 
δντα». "Ετσι μόνο μπορεί κανείς νά πλανηθεί έστω καί στο 
παραμικρό. 

ΞΕ. Μά για πρόσεξε ! Δέν πιστεύουνε μερικοί καί τ* αν
τίθετο, πώς δέν υπάρχουνε δηλαδή μέ κανέναν τρόπο, έκεΐνα, 
πού έξάπαντος υπάρχουν ; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Κι αυτό δέν είν' δμως ψέμα ; 

ΘΕΑΙ. Κι" αυτό βέβαια. 

ΞΕ. "Ετσι λοιπόν κι Ινας λόγος γιά τίς ίδιες αιτίες, 
νομίζω, θά θεωρηθεί ψεύτικος, δταν δηλαδή λέει πώς τα 
«δντα» δέν υπάρχουν καί τά «μή δντα» υπάρχουν. 

ΘΕΑΙ. Καί πώς αλλιώς θα μπορούσε νά 'να. ψεύτικος; 
ΞΕ. Σχεδόν δέν υπάρχει άλλος τρόπος. Ό σοφιστής 

δμως δέ θά τα παραδεχτεί αυτά · \ Καί πραγματικά πώς 
μπορεί νά συμφωνήσει μ1 αυτά ένας λογικός άνθρωπος, άφοο 
έχουνε γίνει δεχτά, έκεΐνα. που πρωτύτερα ομολογήθηκαν, 
πώς είν* άπρόφερτα κι ανείπωτα κι ανέκφραστα κι αδια
νόητα ; 6 ϊ . Καταλαβαίνεις, Θεαίτητε, τί θά μας πεϊ ό σο
φιστής ; 

τοοτο έδώ τα χωρίο δ M a d w i g σβήνει τίς λέξεις «αφθεγκτα καί 
άρρητα καί άλογα καί αδιανόητα». Ό D i e s πιό δικαιολογημένα σβή
νει τίς λέξεις «τά προ τούτων δμολογηθένχα» πού τίς θβωριί σαν επε
ξηγηματική παρεμβολή στό «προδιωμολογημένα». ΈμεΕς μεταφράσαμε 
τό κείμενο, δπως βρίσκεται στους κώδικες. 
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ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ού μανϋάνομεν, οτι τάναντία φήσει 

λέγειν ημάς τοις νϋν δή, ψευδή τολμήσαντας ειπείν ώς 

Β εστίν έν δόξαις τε καί χατά λόγους ; Τω \ γάρ μή οντι τό 

ον προσάπτειν ημάς πολλάκις άναγκάζεα&αι, διομολογησα-

μενους νϋν δή που τοϋτο είναι πάντων άδυνατώτατον. 

XXIX. ΞΕ. Όρϋώς άπεμνημόνευσας. 'Αλλ' ώρα δή 

βουλεύσααϋαι τί χρή δράν τοϋ σοφιστοϋ πέρι' τάς γάρ αν

τιλήψεις καί απορίας, έάν αυτόν διερευνώμεν έν τή τών 

ψευδουργών καί γοήτων τέχνη τιϋέντες, οράς ώς εύποροι 

καί πολλα'ι. 

ΘΕΑΙ Καί μάλα. 

ΞΕ. Μικρόν μέρος τοίνυν αυτών διεληλύϋαμεν, ούσών 

C ώς | έπος ειπείν απέραντων. 

ΘΕΑΙ 'Αδύνατον γάρ άν, ώς έοικεν, εϊη τόν σοφιστήν 

έλεϊν, ει ταύτα ούτως έχει. 

ΞΕ Τί ουν ; Άποστησόμεϋα νϋν μαλϋακιαϋέντες ; 

ΘΕΑΙ Οϋκουν έγωγέ φημι δεϊν, ει καί κατά σμικρόν 

οίοι τ' έπιλαβέσϋαι πη τάνδρός έσμεν. 

ΞΕ. "Εξεις ουν συγγνώμην καί καϋάπερ νϋν είπες αγα

πήσεις, εάν π $ καί κατά βραχύ παρασπασώμεϋα ούτως 

ισχυρού λόγου; 

ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ούχ έξω ; 

D ΞΕ. Τάδε τοίνυν έτι \ μάλλον παραιτούμαι σε. 

ΘΕΑΙ. Το ποϊον; 

ΞΕ. Μή με οίον πατραλσίαν ϋπολάβης γίγνεσϋαί τίνα. 

ΘΕΑΙ. Τί δή ; 

ΞΕ. Τόν τοϋ πατρός Παρμενίδου λόγον άναγκαϊον ήμϊν 

άμυνομένοις έοιαι βασανίζειν, καί βιάζεσϋαι τό τε μή 

δν ώς έστι χατά τι καί τό ον αύ πάλιν ώς ουκ έστι πη. 
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ΘΕΑΙ. Πώς 5έν καταλαβαίνω ; θ ά μας πει, πώς έμεϊς 
τώρα δά λέμε τ' άντίθετ' άπό κείνα, τή στιγμή που τολμή
σαμε νά ισχυριστούμε, πώς υ π ά ρ χ ο υ ν ε «ψεύτικες 
δοξασίες» καί «φεύιικοι λ ίγοι» . "Ετσι αναγκαστήκαμε ν* 
αποδώσουμε πολλές φορές το «δν» στα «μή äv», ένώ λίγο 
πρίν ε ϊχαμ' ομολογήσει, πώς αυτό είναι τών αδυνάτων 
αδύνατο 

XXIX. 'Ανάγκη ν' αναιρεθεί ή άποψη τοϋ Παρμενίδη, 
πώς δέν υπάρχει το «μή ον». 

ΞΕ. Πολύ καλά τά θυμήθηκες. "Ωρα είν ' δμως νά σκε
φτούμε; τί θά κάμουμε σχετικά μέ το σοφιστή. Γιατί βλέ
πεις πόσο πληθαίνουν εδκολα οί αντιρρήσεις κι οί δυσκο
λίες, δταν τον διερευνούμε τοποθετώντας τον μέσα στην τέ
χνη τών αγυρτών καί τών μάγων. 

ΘΕΑΙ. Τό βλέπω. 
ΞΕ. "Ως τώρα μάλιστα ξετάσαμε μόνον ένα μικρό μί-

poç άπό τίς δυσκολίες αυτές, πού είναι, σά νά ποΰμ", 
απέραντες. 

ΘΕΑΙ. Μ' άν είν' έτσι τά πράματα, θά 'ναι μου φαίνετ9 

αδύνατο νά τόν πιάσουμε τό σοφιστή. 
ΞΕ. Τί θά γίνει λοιπόν ; θ ' άποτραβηχτοϋμ' ά π ' αδυ

ναμία τώρα δ ά ; 
ΘΕΑΙ. Έ γ ώ τουλάχιστο λέω, πώς δέν πρέπει, άν έχου

με καί τήν παραμική δύναμη οπωσδήποτε νά τόν άρπά-
ξουμ' άπό κάπου. 

ΞΕ. Θά 'σαι συγκαταβατικός λοιπόν καί, καθώς είπες 
τώρα δά θά μείνεις κι ευχαριστημένος, άν κατορθώσουμε 
νά πετύχουμε κάπως έστω κι ενα μικρό κέρδος σέ μιά τόσο 
δύσκολην έρευνα ; 

ΘΕΑΙ. Πώςδέ θά 'μαι ; 
ΞΕ. Μά καί κάτι άλλο σέ παρακαλώ ακόμη πιό πολύ. 
ΘΕΑΙ. Τί ; 
Ξ Ε . Νά μή μέ πάρεις, πώς γίνουμαι, σά νά ποομ'; Ινα 

ilhoc ipoviàc τοϋ πατέρα μου. 
ΘΕΑΙ. Τί εννοείς ; 
ΞΕ. Θά γίνει ανάγκη, γιά ν' αμυνθούμε, νά υποβάλουμε 

σέ κριτικόν έλεγχο τό λόγο τοϋ πατέρα Παρμενίδη καί ν° 
αποδείξουμε μέ τρόπο πειθαναγκαστικό καί πώς υπάρχει μέ 
κάποιον τρόπο τό «μή δν» καί πάλι πώς δέν δπάρχει κά
πως τό «2ν». 
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ΘΕΑΙ. Φαίνεται τό τοιούτον διαμαχητέον έν τοϊς λόγοις. 

Ξ Ε. Πώς γαρ ού φαίνεται καί τό λεγόμετον δή τοϋτο 

Ε τνφλω ; Τούτων γάρ μήτε έλεγχϋέντων μήτε \ όμολογηϋέν-

των σχολή ποτέ τις οίος τε έσται περί λόγων ψευδών λέ

γων ή δόξης, είτε ειδώλων είτε εικόνων tire, μιμηιιάτων 

είτε φαντασμάτων αυτών, η καί περί τεχνών τά)ν οσαι περί 

ταύτα εισι, μή καταγέλασιος είναι ιά έιαντία άναγκαζόμε-

νος αύτώ λέγειν. 

ΘΕΑΙ Άληϋέστατα. 

242 | ΞΕ. Αιά ταύτα μέντοι τολμητέον έπιτίϋεσϋαι τω πα-

τρικώ λόγω νϋν, ή τό παράπαν έατέον, ει τοϋιό τις είργει 

δράν όχνος. 

ΘΕΑΙ 'Αλλ' ημάς τοϋιό γε μηδέν μηδαμή εΧρξη. 

ΞΕ. Τρίτον τοίνυν έτι οε σμικρόν τι ποραιτήοομαι. 

Θ Ε 41. Λέγε μόνον. 

ΞΕ. ΕΙπον νϋν δή που λέγων ώς προς τόν περί ταϋτ' 

ελεγχον άεί τε άπειρηκώς έγώ τυγχάνω καί δή καί τά νϋν. 

ΘΕΑΙ. Είπες. 

ΞΕ. Φοβούμαι δή τά είρηιιένα. μή ποτέ διά ταϋτά 

σοι ματικός είναι δόξω παρά πόδα μεταβολών έμαυτόν άνω 

Β χαί | κάτω. Σην γάρ δή χάριν έλέγχειν τόν λόγον έπιϋη-

σόμεϋα, έάνπερ έλέγχωμεν. 

ΘΕΑΙ. Ώς τοίνυν έμοιγε αηδαμή δόξων μηδέν πλημ-

μελεϊν, αν έπί τόν έλεγχαν τούτον καί τήν άπόδειξιν ιης, 

ϋαρρών Χϋι τούτου γε ένεκα. 

X X X . ΞΕ. Φέρε δή τίτα αρχήν τις άν άρξαιιο παρα-

κινδυνευτικοϋ λόγου ; Αοχώ μέν γάρ τήνδ', ώ παϊ, τήν 

δδόν άναγχαιοιάτην ήαϊν είναι τρέπεσϋαι. 

ΘΕΑΙ Ποίαν δή; 

ΞΕ. Τά δοκοΰντα νϋν έναργώς έχειν έπισχέψασϋαι 
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BEAI. Είναι φανερό, πώς είν' ανάγκη ν' αγωνιστούμε 
ν' αποδείξουμε κάτι τέτιο στή συζήτηση. 

ΞΕ. Αυτό τό βλέπει κι ένας στραβός, που λέει ό λόγος. 
Γιατί, άν δέ γίνει αυτός ό έλεγχος καί τούτ' ή ομολογία, 
μέ κανέναν τρόπο δέ θά μπορέσει ποτέ κανείς νά μιλάει γιά 
ψεύτικους λόγους ή γιά ψεύτικες δοξασίες ή γιά ομοιώματα 
ή γιά εικόνες ή γι ' ,άπομιμήματα ή γιά «φαντάσματα», ή 
γιά τίς τέχνες, που καταγίνουνται μ ' δ λ ' αυτά, χωρίς νά γί
νεται γελοίος, αναγκασμένος καθώς θά είναι ν' αντιφάσκει 
ό ίδιος στον εαυτό του. 

ΘΕΑΙ. Πολύ σωστά. 
ΞΕ. Γ ι ' αυτό λοιπόν πρέπει τώρα έγώ νά τολμήσω νά 

χτυπήσω τήν άποψη τοϋ πατέρα μου, ή νά παραιτηθώ δλως 
διόλου ά π ' αυτή τήν έρευνα, άν κάποιος δισταγμός μ' εμ
ποδίζει νά τό κάμω. 

ΘΕΑΙ. Τίποτα νά μή μας εμποδίσει εμάς ά π ' αυτό καί 
καθόλου. 

Ξ Ε. Καί μιά τρίτην δμως μικρή χάρη έχω νά σοΰ ζη
τήσω ακόμη. 

ΘΕΑΙ. Λέγε μόνο. 
ΞΕ. Μιλώντας λίγο πρίν. μοϋ φαίνεται, πώς είπα. πώς 

στον κριτικόν έλεγχο γιά τούτα τά προβλήματα κι ά π ' άνέ 
κάθε δέν τά βγάζω πέρα καί τώρα τά Ιδια. 

ΘΕΑΙ. Ναί ! Το είπες. 
ΞΕ. Φοβούμαι λοιπόν ίίστερ' ά π ' δσα είπα, μή μέ πάρεις 

γ ιά τρελλό, πού αναποδογυρίζω τόν εαυτό μου τ ' απάνω 
κάτω. Γι" αυτό, σοΰ λέω. πώς για χάρη δική σου καί μόνο 
θα καταπιαστώ νά ελέγξω αύτη τήν άποψη, άν φυσικά τά 
καταφέρω νά τήν ελέγξω. 

ΘΕΑΙ. Τότε λοιπόν τράβα μπρος μέ θάρρος. Γιατί έγώ 
τουλάχιστο ποτέ δέ θά νομίσω πώς κάνεις τό παραμικρό 
κακό. άν προχωρήσεις σ' αυτό τόν έλεγχο και τήν απόδειξη. 

XXX. Τί ε ίναι το «ον» ; ΟΙ γ ν ώ μ ε ς τών παλιών φιλοσόφων. 

ΞΕ. "Ας δούμε λοιπόν άπό ποΰ πρέπει ν' αρχίσει κανείς 
τήν έπικίντυνην αυτήν έρευνα ; Ή γνώμη μου είναι, νεαρέ 
μου, πώς είμαστ9 άπόλυΐ' αναγκασμένοι νά πάρουμε τούτον 
έδώ τόν ζρόμο. 

ΘΕΑΙ. Ποιόν ; 
Ξ Ε Νά ξετάσουμε πρώτα πρώτα κείνα, πού μας φαί-

νουνται τώρα δά γιά ολοφάνερα, μή τυχόν, ένώ έχουμε κά-
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C πρώτον, μή πη \ τεταραγμένοι ιιεν ώμεν περί ταύτα, ρα-

δίως δ άλλήλοις δμολογώμεν ώς ευκρινώς έχοντες. 

ΘΕΑΙ, Λέγε σαφέστερον δ λέγεις. 

ΞΕ. Ευκόλως μοι δοκεϊ Παρμενίδης ήμΐν διειλέχθαι 

και πας όστις πώποτε έπί κρίσιν ώρμησε τον τά Οντα διο-

ρίσασθαι πόσα τε και ποϊά εστίν. 

ΘΕΑΙ. Πή; 

ΞΕ. Μϋθόν τίνα έκαστος φαίνεται μοι διηγεΐοθαι παι-

σίν ώς ονοιν ήμΐν, δ μέν ώς τρία τά οντά, πολεμει δε Λλ-

D λήλοις ενίοτε αυτών αττα πη, τοτέ δε και φίλα \ γιγνόμενα 

γάμονς τε και τόκονς και τροφάς τών εκγόνων παρέχεται' 

δύο δέ έτερος ειπών, νγρδν και ξηρδν ή θερμον καϊ ψν-

χρόν. συνοικίζει τε αντά καί έκδίδωσι' τό δέ παρ3 ήμΐν 
3Ελεατικον έθνος, άπό Ξενοφάνους τε καί ετι πρόαθεν άρ-

ξάμενον. ώς ενός οντος τών πάντων καλονμένων ονιω δΐίξ-

έρχεται τοις μνθοις. 'Ιάδες δέ καί Σικελαί τίνες ύστερον 

Κ Μονσαι ξνννενοήκασιν Οτι σναπλέκειν άσφαλέστατον ] âu-

φότερα και λέγειν ώς το ον πολλά τε καί εν εστίν, έχθρα δέ 

καί φιλία συνέχεται. Αιαφερόμενον γάρ άεί ξνμφέρεται, 

φααιν at σνντυνώτεραι τών Μουσών at δέ μαλακώτεραι 

το μέν αεί ταντα ούτως εχειν εχάλασαν, έν μέρει δέ τοτέ 

μεν εν είναι φααιν το παν και φίλον υπ" Άφροδίιης, 

243 τοτέ δέ \ πολλά και πολέμιον αύτδ αντώ διά νεϊκός τι. 

Ταντα δέ πάντα ει μέν αληθώς τις ή μή τούτων εΐρηκε, 

χαλεπον και πλημαελές οντω μεγάλα κλεινοΐς καί παλαιοις 

άνδράσιν επιτιμάν εκείνο δε άνεπίφθονον άποφήνασθαι. 

ΘΕΑΙ. Το ποίον; 

* 53. Ό τρόπος, πού αναφέρει έΐώ δ Πλάτωνας τις οντολογικές 
θεωρίες τών πρωτυτερινών φιλοσόφων, ΐέν είναι άκριβολογημένος επι
στημονικά. Μέ πολλήν αοριστία καί κάποια σύγχυση μνημονεύει έ5ώ 
ανάκατα τα περισσότερα προσωκρατικά σοστήματα τών "Ιώνων κοσμο-
λόγων καί των φιλοσόφων τϊ)ς "Ιταλίας καί Σικελίας. 

54. 'Εννοεί τόν "Ηράκλειτο «-jû ξννιάοιν δχως οιαφερόμδνον εοιυ-
τω όαολογεει' παίίντροπος άρμονίη δκωσπερ τόζον και λνρης» (Diels, 
απόσπ. 51). 
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ποια σύγχυση στό μυαλό μας γ ι ' αυτά, μολαταύτα μέ πολ
λήν ευκολία συμφωναμ' αναμεταξύ μας σά νά τά 'χουμε ξε
καθαρισμένα. 

ΘΕΑΙ. Γιά πές το καθαρότερ' αυτό πού λές. 
ΞΕ. Μού φαίνεται πώς μέ κάποιαν ύπερβολικήν ευκο

λία μας μίλησεν ό Παρμενίδης κι δποιος άλλος ώς τώρα κα
ταπιάστηκε νά ξεδιαλύνει καί νά καθορίσει πόσα καί τί λο
γής είναι τά «δντα». 

ΘΕΑΙ. [Ιως δηλαδή ; 

ΞΕ. Μοϋ φαίνεται, πώς ό καθένας ά π ' αυτούς μας διη
γιέται κι άπό 'να παραμυθάκι, σά νά 'μαστέ μωρά παιδιά. 
Άλλος μας λέει, πώς τά «δντα» είναι τρία καί πώς μερικά 

ά π ' αυτά κάποτε πολεμούν συναμεταξύ τους μέ κάποιον τρό
πο κι άλλοτε συμφιλιώνουνται καί κάνουνε γάμους καί γέν
νες καί θρέφουνε τά παιδιά τους " . "Αλλος πάλι λέει, πώς 
είναι δυό, τό υγρό καί τό ξερό, ή τό ζεστό καί τό κρύο, καί 
τά βάζει νά συγκατοικούν καί νά παντρεύουνται. Στην πα
τρίδα μου πάλι ή ελεατική σχολή αρχίζοντας άπό τόν Ξε
νοφάνη κι ακόμη πρωτύτερα, ανιστορεί μετά παραμύθια της, 
πώς αυτά πού ονομάζουμε σύμπαντα, είν' «Ινα δν»" αργό
τερα πάλι μερικές ιωνικές καί σικελικές μούσες σ κ ι ά σ τ η 
καν, πώς είναι τό πιό oiyoopo va τά συμπλέκουνε καί τά 
δυό καί νά λένε, πώς τό «δν» είναι καί πολλά κι Ινα καί 
συγκρατιέται μέ τήν έχτρα καί τή φιλία. «Οί αντιθέσεις δη
μιουργούνε κάθε φορά τήν ενότητα», λέν οί αυστηρότερες 
ά π ' αυτές τίς Μοϋσες " , ένώ οί πιό μαλακές χαλαρώνουν 
αυτή τήν αίώνιαν ομοιομορφία καί λένε, πώς άλλοτες είναι 
τό σΰμπαντο Ινα καί συμφιλιωμένο άπό τήν 'Αφροδίτη κι 
άλλοτες είναι πολλά κι έχτρικά συναμεταξύ τους άπό κά
ποιαν άμαχη " . Τώρα τί ά π ' δλ' αυτά, που λέει & καθένας 
τους. είν ' αλήθεια ή δχι, είναι πολύ 5όα%οΧο κι άτοπο νά 
κρίνει κανείς, δταν πρόκειται γ ιά τόσο πολυφημιαμένους 
κι αρχαίους άντρες. Τό μόνο. που μπορούμε νά ποϋμε χω
ρίς νά μας κατηγορήσει κανείς, είναι τοϋτο δω. 

ΘΕΑΙ Ποιο; 

65. ΈννοεΙτόν "Εμπεδοκλή. «"Αλλοι* μίν Φιλότητι οννβρχόμβν' 
εις Sv άπαντα, älXozs δ' αΰ δίχ' έκαοτα ψορενμενα Νείχεοζ ?χ0ει>. 
(Diels., «Πιρί φύσεως, αιεοσπ. 17 στ, 7-8.). 
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ΞΕ. "Οτι λίαν τών πολλών ημών ύπεριδόντες ώλιγώ-

ρησαν ουδέν γάρ φροντίααντες είτ' έπαχολουϋοϋμεν αύτοΐς 

λέγουσιν εΧτε άπολειπόμεϋα, περαίνουσι τό οφέιερον αύ-

Β ιών | έκαστοι. 

ΘΕΑΙ. Πώς λέγεις; 

ΞΕ "Οιαν τις αυτών φϋέγξηται λέγων ώς έστιν ή γέ-

γονεν ή γίγνεται πολλά ή εν ή δύο, χαί ϋερμόν αυ ψυχρώ 

συγκεραννύμενον, άλλοϋί πη διακρίσεις καί συγκρίσεις 

υποτιϋείς, τούτων, ώ Θεαίτητε, εκάστοτε ού τι προς ϋεών 

ξυνιεΧς ότι λέγουσιν; 'Εγώ μέν γάρ δτε μέν ην νεώτερος, 

τοϋτό τε τό νϋν άπορούμενον οπότε τις ειποι, τό μή δν, 

ακριβώς φμην ξυνιέναι. Νΰν δέ οράς ΐν' έσμέν αύιοΰ πέρι 

τής απορίας. 

C | ΘΕΑΙ. 'Ορώ. 

&Ε. Τάχα τοίνυν ίσως ούχ ήττον καί κατά τό ον ταύ

τόν τοΰτο πάϋος είληφότες έν τή ψυχή περί μέν τοϋτο εύ-

πορεΐν φαμεν καί μανϋάνειν οπόταν τις αυτό φϋέγξηται, 

περί δέ ϋάτερον ού, προς αμφότερα ομοίως έχοντες. 

ΘΕΑΙ. "Ισως. 

ΞΕ. Καί περί τών άλλων δή τών προειρημένων ήμϊν 

ταύτόν τοϋτο είρήοϋω. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 

X X X I . ΞΕ. Τών μέν τοίνυν πολλών πέρι καί μετά 

D toüro ακεψόμεϋ', άν δόξη, περί \ δέ τοϋ μεγίστου τε καί 

αρχηγού πρώτου νϋν σκεπτέον. 

ΘΕΑΙ Τίνος δή λέγεις; ΤΙ δήλον δτι τό δν φής πρώ

τον δεϊν διερευνήοασϋαι, τί ποϋ' οι λέγοντες αυτό δηλοϋν 

ηγούνται ; 

ΞΕ. Κατά πόδτι γε, ώ Θεαίτητε, ύπέλαβες. Λέγω γάρ 

56. Αύτη ή κατηγορία μπορεί v i γενικευτεί καί στους αρχαίους 
καί στους νεώτερους φιλόσοφους. 01 φιλόσοφοι <οίιγαιρονοι τών κολ
λών» καί μ'αύτό τόν τρόπο δέν επηρεάζουν πραγματικά τή ζωή. Ή 
πρόθεση τοϋ ΙΙλάτωνα είτανε σίγουρα νά διαμορφώσει τή ζωή με τήν 
αληθινή επιστήμη, τή φιλοσοφία. Ωστόσο κι ίκεϊνος αραγες δέν 
«ολιγωρεί τών π ο λ λ ώ ν ; . 
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ΞΕ "Οτι δηλαδή πάρα πολύ μας περιφρόνησαν καί μας 
παραμέλησαν εμάς τους πολλούς. Γιατί χωρίς καθόλου νά 
γνοιαστούν, άν παρακολουθούμε τους στοχασμούς των ή άν 
μένουμε πίσω, κοιτάζ' ό καθένας τους νά τραβήξει ώς τό τέ
λος τή δική του τή σ κ έ ψ η " . 

ΘΕΑΙ Μά τί θέλεις νά πεις ; 
ΞΕ. "Οταν Ινας ά π ' αυτούς λέει αποφθεγματικά, πώς 

τά «όντα» «είναι» ή «έχουνε γίνει» ή «γίνουνται» «πολλά» 
ή «Ινα» ή «δυό» καί πάλι πώς τό ζεστό άνακατέβεται μέ το 
ν-ρύο, προϋποθέτοντας άλλου χωρισμούς κι άλλου ενώσεις 
μέ κάποιον τρόπο, δέ μοϋ λές, Θεαίτητε, γ ιά τό θεό, κατα
λαβαίνεις έσύ κάτι, ά π ' δλα αυτά που λένε κάθε φορά. ; 
Γιατί έγώ. σάν είμουνα πιό νέος, όποτε τύχαινε νά μιλή
σει κανείς γιά τούτο, πού τώρα δά μας βάζει σ' απορία, 
δηλαδή γιά τό «μή δν», νόμ:ζα, πώς καταλάβαινα στην 
εντέλεια. Τώρα δμως βλέπεις σέ τί δυσκολίες έχουμε περι
πέσει σχετικά μ' αυτό. 

ΘΕΑΙ. Tè βλέπω. 
ΞΕ. Καί νά Εδεϊς πού, ένώ ίσιος έχουμε πάθει καί γιά 

τό «δν» τό ίδιο πάθημα στην ψυχή μας, ισχυριζόμαστε, πώς 
γιά τούτο δώ τάχα τά πράματα πα,ε καλά καί πώς τό κατα
λαβαίνουμε θαυμάσια, δταν μιλάει κανείς γ ι ' αυτό, καί πώς 
τ ' άλλο είναι, πού δέν καταλαβαίνουμε, ένώ καί γιά τά δυό 
μας συαβαίνει τό ίδιο πράμα. 

ΘΕΑΙ. "Ισως. 
ΞΕ. Καί τό ίδιο πρέπει νά ποϋμε καί γιά δλα τ ' άλλα, 

πού αναφέραμε παραπάνω. 
ΘΕΑΙ. Βέβαια. 

XXXI. 'Αναίρεση τοΰ δυϊσμοΟ καί του πλουραλισμού. 

ΞΕ. Τοϋτα λοιπόν τ ' άλλα τά «πολλά» μπορούμε να τά 
εξετάσουμε κι αργότερα, άν τό θεωρήσουμε καλό. Τώρα δμως 
είναι ανάγκη νά διερευνήσουμε τό πιό μεγάλο καί πρω
ταρχικό. 

ΘΕΑΙ. Ποιο εννοείς ; Μά είναι φανερό, πώς λές, δτι 
είν' ανάγκη νά διερευνήσουμε πρώτα πρώτα τό «δν», γ ιά νά 
ίδοϋμε, τί άραγε νομίζουν, πώς φανερώνουνε μέ τή λέξη 
αυτή. δσοι τή λένε. 

ΞΕ. Τ ' άρπαξες στό φτερό, Θεαίτητε. Λέω λοιπόν, πώς 
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δή ταύτη δεϊν ποιεϊσϋαι τήν μέϋοδον ημάς, οίον αυτών 

παρόντων άναπυνϋανομένους ώδε' φέρε, δπόσοι ϋερμόν χαί 

ψυχρόν ή τινε δύο τοιούτω τά πάντ' είναι φάτε, τί ποτέ 

Ε άρα τοϋτ' έπ' άιιφοϊν φϋέγγεσϋε, ] λέγοντες άμφω καί ίχά-

τερον είναι ; Τί τό είναι τοϋτο ύπολάβωμεν υμών ; Πότε

ρον τρίτον παρά τά δύο έκεΐνα, χαί τρία τό πάν αλλά μή 

δύο έτι χαϋ' υμάς τιϋώμεν ; Ού γάρ που τοϊν γε δυοϊν 

καλούντες ϋάτερον δν αμφότερα ομοίως είναι λέγετε' σχε

δόν γάρ άν άμφοτέρως εν, αλλ' ού δύο εΐτην. 

ΘΕΑΙ. Άληϋή λέγεις. 

ΞΕ. 'Αλλ' άρα τά άμφω βούλεσϋε καλεϊν δν ; 

ΘΕΑΙ. "Ισως. 

244 ΞΕ 'Αλλ', ώ φίλοι, φήσομεν, | καν ούτω τά δύο λί-

γοιτε άν σαφέστατα εν. 

ΘΕΑΙ. Όρϋότατα εΧρηχας. 

wZ£. 'Επειδή τοίνυν ήμεϊς ήπορήκαμεν, ΰμεΐς αυτά 

ήμΐν εμφανίζετε ίκανώς, τί ποτέ βούλεσϋε οημαίνειν οπό

ταν δν φϋέγγηαϋε. Αήλον γάρ ώς ΰμεΐς μέν ταύτα πάΑα« 

γιγνώακετε, ήμεϊς δέ προ τοϋ μέν ψόμεϋα, νϋν δ' ήπορή

καμεν. Αιδάοκετε συν πρώτον τοϋτ' αυτό ημάς, ίνα μή δο-

ξάζωμεν μανϋάνειν μέν τά λεγόμενα παρ' υμών, το δέ. 

Β τούτου γίγνηται πάν τουναντίον. Ταύτα δή | λέγοντες τε χαί 

άξιοΰντες παρά~ τε τούτων καί παρά τών άλλων. Άσοι 

πλεϊον ενός λέγουαι τό πάν είναι, μών, ώ παϊ, τί πλημ-

μελήσομεν ; 

ΘΕΑΙ. "Ηχιστά γε. 

X X X I I . ΞΕ. Τί δέ ; Παρά τών εν τό πάν λεγόντων αρ 9 

ού πευστέον εις δύναμιν τί ποτέ λέγουσι τό δν ; 

57. ΈννοβΕ τους ελεατικούς (τόν Ξενοφάνη, χόν Παρμενίδη, τό 
Ζήνωνα κλπ.) 
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πρέπει νά μεταχειριστούμε τούτη τή μίΗοοΌ. Νά υποθέσου
με, πώς οί φιλόσοφοι αυτοί βρίσκουντ' έδώ μπροστά μας 
καί νά τους ρωτήσουμ' έτσι δά : «Γιά πέστε μας εσείς πού 
υποστηρίζετε, ,πώς τά σύμπχντα «είναι» τό ζεστό καί τό 
%ρύο ή κάποια δυό τέτια πράματα, τί άρχγες εννοείτε μ' 
αύτη τή λέξη, πού άποδίνετε στό ζευγάρι, δταν λέτε πώς 
κα: τά δυό καί τό καθέν' άπ αυτά «είναι» ; Πώς θά τό πά
ρουμε αυτό τό «είναι» ; Θα τό λογαριάσουμε γιά κάτι τρί
το κοντά ατά δυο εκείνα καί θά υποθέσουμε, πώς σύμφωνα 
μέ τή γνώμη σας τό σύμπαντο είναι τρία καί δχι πια δυό ; 
Γιατί μέ τό νά ονομάζετε ξεχωριστά τό καθέν' άπό τά δυό 
«δν», δέν εννοείτε βέβαια πώς καί τά δυό κατά τόν ίδιον 
εντελώς τρόπο είν' «δντα». Γιατί τότες τό πολύ πολύ θά εί
τανε μέ δυό μορφίς «ενα», δχι δμως «δυό». 

ΘΕΑΙ. Ιίολύ σωστά μιλάς. 

ΞΕ. «Μή θέλει9 δμως τάχα νά ονομάζετε «δν» τά δυό 
μαζί;» 

ΘΕΑΙ. "Ισως. 
ΞΕ. «Μά τότες, αγαπητοί» θά τους απαντήσουμε «καί 

μ' αυτό τάν τρόπο θά λέγατε πολύ καθαρά, πώς καί τά δυό 
είν' ένα». 

ΘΕΑΙ Τους τά είπες πολύ σωστά. 
ΞΕ «Άφοϋ λοιπόν εμείς πέσαμε σ' αδιέξοδο, εσείς τώρα 

νά μας τά παραστήσετ' 3λ' αυτά μέ ίκανοποιητικόν τρόπο, 
τί δηλαδή θέλετε να πείτε, δταν ξεστομίζετε τή λέξη «δν». 
Γιατ' είν φανερό βέβαια, πώς εσείς τά ξέρετ' αυτά πολύν 
καιρό τώρα, ένώ έμεΐς πρωτύτερα θαρρούσαμε πώς τά ξέ
ρουμε, καί τώρα βρεθήκαμε σ' απορία. Διδάξετε μας λοι
πόν πρώτα πρώτα τοΰτο τό πράμα, γιά νά μήν έχουμε τήν 
ίδέα, πώς καταλαβαίνουμ' αυτά, πού μας λέτε, ένώ στ 'αλή
θεια γίνετ1 δλως διόλου τ ' αντίθετο». 'Αν λοιπόν εμείς λέμε 
καί ζητούμ αυτά τά πράματα κι άπό τούτους έδώ κι ά π ' 
δλους τους άλλους δσοι βεβαιώνουν, πώς τό σύμπαντο είναι 
περισσότερ' άπό Ινα «δν», άραγες θά κάνουμε καμιά παρεκ
τροπή, νεαρέ μου ; 

ΘΕΑΙ Ούτε την παραμικρή. 

XXXII. 'Αναίρεση τοΰ μονισμοΰ. 

ΞΕ. Μά γιά κοίτα τώρα. 'Από κείνους, πού λένε, πώς 
τά σύμπαντα είν' ενα «δν» " , δέν πρέπει μ' δλη μας τή δύ
ναμη νά προσπαθήσουμε νά μάθουμε, τί άραγες Ιννοούν πώς 
είναι τό «δν» ; 
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ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ού ; 

ΞΕ. Τάδε τοίνυν άποκρινέαϋων. "Εν πού φάτε μόνον 

είναι ; Φαμέν γάρ, ψήσουσιν. *Ηγάρ; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ, Τι δέ ; δν καλεΐτέ τι ; 

ΘΕΑΙ Ναί. 

C ΞΕ. Πότερον δπερ εν, επί τφ | αντφ προοχρώμενοι 

δνοιν ονόμααιν, ή πώς ; 

ΘΕΑΙ. Ιίς ονν αντοις ή μετά τοϋτ*, ώξένε, απόκρισις ; 

ΞΕ. Αήλον, ώ Θεαίτητε, δτι τώ ταύχην τήν ύπόθεσιν 

ύποθεμένω προς το ννν ερωτηθέν καί πρδς άλλο δέ δτιοΰν 

ού ηάντων ράστον άποκρίνασθαι. 

ΘΕΑΙ. Πώς; 

ΞΕ. Τό τε δύο ονόματα όμολογειν είναι μηδέν θέμε-

νον πλην εν καταγέλαστόν πον. 

ΘΕΑΙ. Πώς δ' ον; 

ΞΕ. Kai το παράπαν γε άποδέχεαθαί τον λέγοντος, ώς 

D εστίν \ δνομά τι, λόγον ούκ αν εχοι. 

ΘΕΑΙ. Πή; 

ΞΕ Τιθείς τε τοννομα τον πράγματος έτερον δύο λέγει 

πού τινε. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Καί μήν άν ταύτόν γε αύτφ τιϋη τούνομα, ή μη

δενός δνομα άναγκασϋήσεται λέγειν, ει δέ τίνος αυτό ψήσει, 

συμβήσειαι τό δνομα ονόματος δνομα μόνον, άλλου δέ ον-

δενός δν. 

ΘΕΑΙ. Ούτως. 

ΞΕ Καί τό έν γε, ενός εν δν μόνον, καί τοΰτο ονόμα

τος αύ τό êv δν. 

ΘΕΑΙ. 'Ανάγκη. 

Ξ Ε. Τί δέ ; Τό δλον έτερον τον δντος ενός fj ταύτόν 

φήαονσι τούτω ; 

58. Τό χωρίο αυτό, που καί στους κώδικες δέν είν' ομοιόμορφα 
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Θ Ε Α Ι Καί πώς δχι ; 

ΞΕ. Ά ς μας αποκριθούνε λοιπόν σέ τοΟτο τό ερώτημα : 
«Υποστηρίζετε, πώς τό «δν» είν' ένα μόνο ;» «Αυτό υπο
στηρίζουμε» θά μας πουν. Δέν είν' έτσι ; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. «Γιά πέστε μας λο:πόν ! ονομάζετε «δν» κάτι » 
ΘΕΑΙ. «Ναί». 

ΞΕ. «Τό ίδιο πού όνομάζετ' «ένα», χρησιμοποιώντας 
δυό ονομασίες γιά τό ίδιο πράμα ή πώς τό εννοείτε ;» 

ΘΕΑΙ Καί ποια θά ήταν ή κατοπινή απόκριση τους, 
ξένε^ 

ΞΕ. Είναι φανερό, Θεαίτητε, πώς δποιος παραδέχεται 
αυτή τήν υπόθεση, ούτε σέ τούτη τήν ερώτηση, ούτε σ' 
οποιαδήποτε άλλη τού είναι πολύ εύκολο ν ' απαντήσει. 

ΘΕΑΙ. Πώς αυτό ; 

Ξ Ε . Γιατί καί τό νά ομολογεί, πώς υπάρχουνε δ υ ό 
ονομασίες, άφοϋ έθεσε γιά βασικήν αρχή. πώς δέν υπάρχει 
τίποτ άλλο παρά έ ν α «δν», είναι γιά γέλια. 

ΘΕΑΙ. Καί βέβαια. 

ΞΕ. Καί γενικά τό νά παραδεχτεί κάν νά λέει Ινας άλ
λος, πώς υπάρχει κάποια ονομασία, θά 'τανε παράλογο. 

ΘΕΑΙ. Γιατί ; 

ΞΕ. Γιατί κι άν παραδεχτεί, πώς ή ονομασία είναι κάτι 
διαφορετικό άπό τό πράμα, δέχεται νομίζω δυό δντα 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ Κι άν πάλι δεχτεί, πώς ή ονομασία είναι τό ίδιο 
μέ τό πράμα ή θ' αναγκαστεί νά πει, πώς είναι ονομασία 
γιά κάτι άνύπαρχτο ή άν πεϊ πώς είναι ονομασία γιά κάτι, 
πού υπάρχει, θά συμφωνήσει πώς ή ονομασία είναι ονομα
σία ονομασία: μόνο καί κανενός άλλου. 

ΘΕΑΙ. "Ετσ' είναι. 

ΞΕ. Καί ή ονομασία «Ινα» βέβαια, άφοϋ είναι τό «Ινα» 
τού «ένοϋς» μόνο, θά είναι πάλι καί τούτο τό «Ινα» μιας 
ονομασίας 6 8. 

ΘΕΑΙ. 'Αναγκαστικά. 

ΞΕ. Καί γιά κοίτα τώρα. Γιά το «δλο» τί θά πούνε πώς 
είναι ; "Αλλο άπό τό «Ινα δν» ή τό ίδιο ; 

παραδομένο, έδωκεν αφορμή γιά πολλές διορθώσεις. "Εμείς τό μετα
φράζουμε, δπως τό Ιχει ή στερεότυπη Ικδοση too Teubner. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΣΟΦΙΣΤΗΣ 1 8 
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E J ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ού φήσουσί τε και φασίν ; 

ΞΕ. Ei τοίννν δλον εστίν, ώσηερ καί Παρμενίδης λέγει, 

πάντοάβν ενκνχλον σφαίρης εναλίγχιον ο χω, 

μεσαό&βν ίοοπαλβς naytjf τό γάρ οντ« τι μείζον 

ονιε τι βαιοτερον πβλέναι χρεόν èoti ifj η τη, 

τοιούτον γε δν το δν μέσον τε και έσχατα έχει, ταντα δέ 

έχον πάσα ανάγκη μέρη εχειν ή πώς ; 

ΘΕΑΙ. Οντως. 

245 ΞΕ. 'Αλλά \ μήν τό γε μεμερισμένον πάθος μέν τον 

ένδς εχειν επί τοις μέρεσι πάσιν ουδέν άποκωλύει, καί ταύ

τη δή πάν τε δν και όλον εν είναι. 

ΘΕΑΙ. Τί δ' ού; 

ΞΕ. Τό δέ πεπονϋός ταϋτα άρ' ούκ αδύνατον αυτό γε τό 

έν αυτό είναι ; 

ΘΕΑΙ. Πώς ; 

ΞΕ. Άμερές δήπου δει παντελώς τό γε άληϋώς έν κατά 

τόν όρϋόν λόγον είρήοϋαι. 

ΘΕΑΙ. Αεϊ γάρ ουν. 

Β ΞΕ. Τό δέ γε τοιούτον εκ \ πολλών μερών δν ον συμ

φωνήσει τω λόγω. 

ΘΕΑΙ. Μανϋάνω. 

ΞΕ. Πότερον δή πάϋος έχον τό δν τοϋ ενός ούτως έν τε 

εσται καί δλον, ή παντάπααι μή λέγωμεν δλον είναι το δν ; 

ΘΕΑΙ. Χαλεπήν προβέβληκας αιρεσιν. 

ΞΕ. Άληϋέατατα μέντοι λέγεις. Πεπονϋός τε γάρ τό δν 

ίν είναι πως, ού ταύτόν δν τω évi φαίνεται, χαί πΛέονα δή 

τά πάντα ενός έαται. 

ΘΕΑΙ Ναί. 

C ΞΕ. Καί μήν εάν γε τό δν ή μή δλον διά τό | πεπον-

59. ΟΕ στίχοι είναι παρμένοι άπό τό ποίημα του Παρμενίδη «Ιίερί 
φύσεως». (Diels . Άπόσπ. 8 στίχ. 43 -45). 

«Αύτάρ έπί πείρας πύματον, τετελεσμένον εστί 
ΙΙάντοθεν, εύκύκλου σφαίρης έναλίγκιον δγκψ, 
μεσσόθεν ίσοπαλές πάντη ' τό γάρ οδτε τι μείζον 
ούτε τι βαιότερον πελέναι χρεόν έστι τη ή τ^». 
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ΘΕΑΙ. Μά πώς μπορούν ν' αρνηθούνε, πώς είναι τό ίδιο ; 
ΞΕ. Ά ν λοιπόν τό «δν» είν' «δλο», καθώς λέει κι 6 

Παρμενίδης, 

«Στον όγκο μ' ολοστρόγγυλη σφαίρα παντοΰ πού μοιάζει, 
'Από τό κέντρο ισόβαρη προς δλες τίς μεριές, 
Γιατί δέ στέκει έδώ ή έκεϊ νά ν' πιό μικρό ή μεγάλο.6", 

θά 'χει χωρίς άλλο μέση κι άκριες. Κι άμα έχει αυτά, α
νάγκη πάσα νά έχει μέρη. Ή τί νομίζεις έσύ; 

ΘΕΑΙ. Έ τ σ ' είναι. 

ΞΕ. Καί βέβαια τίποτα δέν εμποδίζει εκείνο, πού είναι 
χωρισμένο σέ μέρη, νά έχει ενότητα πάνω άπ 9 δλα τά μέρη 
του κι ά π ' αυτή τήν άποψη ένώ είναι «σύμπαντο» καί «δλο» 
νά "ναι κι «Ινα». 

ΘΕΑΙ. Γιατί νά μήν είναι ; 

ΞΕ. "Εκείνο δμως, πού παθαίνει αυτά, δέν είν' άραγες 
αδύνατο νά είναι τό «καθαυτού Ινα ;» 

ΘΕΑΙ. Πώς ; 

ΞΕ. Γιατί, ä δέ γελιέμαι, τό «καθαυτού Ινα» είν" ανάγ
κη σύμφωνα μέ τό σωστό λογικόν όρισμα νά εννοηθεί δλως 
διόλου χωρίς μέρη. 

ΘΕΑΙ. Χωρίς άλλο. 

ΞΕ. "Εκείνο λοιπόν τό «Ινα», πού σύγκειται άπό πολ
λά μέρη, δέν συμφωνεί μέ τόν ορισμό. 

ΘΕΑΙ. Καταλαβαίνω. 

ΞΕ. Τί θά γίνει λοιπόν ; Τό «δν» πού έχει τήν ιδιότητα 
νά είν' «Ινα», έτσι δά θά είναι καί «Ινα» καί «δλο»8 0 ή θά 
παραιτηθούμε δλως διόλου άπό τό νά πούμε, πώς τό «δν» 
είν' «δλο» ; 

ΘΕΑΙ. Μοϋ προτείνεις μιά πολύ δύσκολη εκλογή. 

ΞΕ. Πολύ σωστά τό λές αυτό. Γιατί άμα ποϋμε πώς τό 
«δν» έχει τήν ιδιότητα νά είναι «κατά προσέγγιση Ινα», 
θά φανεί αμέσως, πώς δέν είναι τό ίδιο μέ τό «ενα» καί τό
τες τά σύμπαντα θά 'ναι περισσότερ' άπό Ινα. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Ά ν δμως πάλι τό «δν» δέν είν' «δλο», γιατί έχει 

60. Δηλαΐή δέ θά είναι τό «καθαυτού èva», παρά χατά προσέγ
γιση «Ινα» (εν πως), άρα δέ θά είναι «ένα». 
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ϋέναι το υπ' εκείνον πάϋος, η δέ αυτό τό δλον, ενδεές το δν 

εαυτού ξνμβαίνει. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Καί κατά τούτον δή τόν λόγον εαυτού στερόμενον 

ούκ δν έσται τό δν. 

ΘΕΑΙ. Ούτως. 

ΞΕ. Καί ενός γε αν πλείω τά πάντα γιγνεται, τοϋ τε 

δντος χαί τοϋ δλου χωρίς ιδίαν έχατέρου φύαιν είληφότος. 

θ Ε ΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Μή δντος δέ γε τό παράπαν τοϋ δλου, ταύτα τε 

D ταύτα υπάρχει τω οντι καί προς τω μή είναι μηδ' | άν γε-

νέσϋάι ποτέ δν. 

ΘΕΑΙ Τί δή ; 

ΞΕ. Τό γενόμενον άεί γέγονεν δλον ώστε ούτε ούσίαν 

ούτε γένεσιν ώς ούσαν δει προσαγορεύειν [τό έν ή) τό δλον 

έν τοις ούσι μή τιϋέντα. 

ΘΕΑΙ. Παντάπασιν εοικε ταϋϋ' ούτως έχειν. 

ΞΕ. Καί μήν ούδ' όποσονοϋν τι δει τό μή δλον είναι' 

ποσόν τι γάρ δν, δπόσον άν η, τοσούτον όλον άναγκαιον αυ

τό είναι. 

ΘΕΑΙ. Κομιδή γε. 

Ξ Ε. Καί τοίνυν άλλα μνρία απέραντους απορίας έχα,-

Ε στον ειληφός φανεϊται τφ τό δν | είτε δύο τινέ είτε έν μό

νον είναι λέγοντι. 

ΘΕΑΙ. Δηλοϊ σχεδόν καί τά νϋν νποφαίτοντα' συνάπτε

ται γάρ έτερον έξ άλλου, μείζω καί χαλεπωτέραν φερον περί 

τών έμπροσϋεν άεί ρηϋέντων πλάνην. 

X X X I I I . ΞΕ. Τους μέν τοίνυν διακριβολογουμένους 

δντος τε πέρι και μή πάντας μέν ού διεληλύϋαμεν, δμως δέ 

ίκανώς έχέτω' τους δέ άλλως λέγοντας αύ ϋεατεον, ιν' έκ 

πάντων είδώμεν δτι τό δν τοϋ μή δντος ουδέν εύπορώτε-

246 ρον j ειπείν δτι ποτ' εστίν. 
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τήν ιδιότητα νά είν' «ένα», κα! άν «υπάρχει» ξεχωριστά τό 
καθαυτού «δλο», έπεται πώς λείπει άπό τό «δν» ό εαυτός 
του. 

ΘΕΑΙ Καί βέβαια 

ΞΕ σύμφωνα λοιπόν μ' αυτό τό συλλογισμό, άφοϋ στό 
«δν» λείπει ό εαυτός του θά είν' «δχι δν» 

ΘΕΑΙ. Σοητά. 

ΞΕ. Κι έτσι καί πάλι τά σύμπαντα γίνουνται περισσότερ' 
άπό ένα, άφοϋ καί τό «δν» καί τό «δλο» πήρε χωριστά τό 
καθένα δική του ύπαρξη. 

ΘΕΑΙ. Ναί 

ΞΕ. Ά ν όμως δέν υπάρχει καθόλου τό «δλο», πάλι τά 
ίδια παθαίνει τό «δν» κι έχτός πού δέν υπάρχει, ούτε μπο
ρεί ποτέ£ νά γίνει «δν». 

ΘΕΑΙ Mi γιατί ; 

ΞΕ. Κάθε τι, πού έγινε, πάντα έγιν' «5λο»' ώστε δέν 
είναι μπορετό νά πούμε πώς υπάρχει ούτε ουσία ούτε γένεση, 
άν δέν παραδεχτούμε πώς υπάρχει [τό «Ινα» ή] τό «δλο». 

ΘΕΑΙ. Φαίνεται, π ώ ; αυτά ε!ν° δλως διόλου, δπως τά 
λές.^ 

ΞΕ. Κι ακόμη εκείνο που δέν είναι «δλο» ούτε μπορεί 
καν νά έχει οποιαδήποτε ποσότητα. Γιατί, δταν έχει κά
ποια ποσότητα, αναγκαστικά είν' «ολόκληρη» τόση, δση κι 
άν είναι. 

ΘΕΑΙ Σίγουρα ! 

ΞΕ. Αοιπόν νά ! Τούτα κι άπειρ" άλλα τέτια τό καθένα 
μέ άνυπερνίκητες δυσκολίες θά παρουσιαστούνε μπροστά σέ 
κεϊνον, πού λέει είτε πώς είναι δυό, είτε πώς είν' Ινα μόνο 
τό «δν». 

ΘΕΑΙ Αυτό φαίνεται δά κι άπό τις δυσκολίες, πουτώρ' 
αρχίζουν νά μισοφανερώνουνται. Γιατί αδιάκοπα δένουντ' ή 
μιά μέ τήν άλλη, φέρνοντας ολοένα μεγαλύτερη καί βαρύ
τερη σύγχυση σ' εκείνα, πού κάθε ΐρορά λέμε. 

XXXIII. Ύλιστές και Ιδεαλιστές. 

ΞΕ. Φυσικά δέν εξετάσαμε όλους εκείνους, πού μ' ακρι
βολογία ερευνούν τό «δν» καί τό «μή δν». 'Ωστόσο άς άρκε-
στοϋμ' ώ, έδώ. Γιατί τώρα πάλ' είν ' ανάγκη νά ρίξουμε μιά 
ματιά σέ κείνους, πού μιλούν διαφορετικά, γ ιά νά διαπι-
στώσουμ' άπ' δλους, πώς δέν είναι καθόλου ευκολότερο νά 
πει κανείς τί 'ναι τό «δν» άπό τό νά πεί τί 'ναι τό «μή δν». 
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ΘΕΑΙ. Ούκοϋν πορεύεσϋαι χρή καί έπί τούτους. 

ΞΕ. Καί μήν έοικέ γε έν αύτοις οίον γιγαντομαχία τις 

είναι διά τήν άμφιαβήτησιν περί τής ουσίας ποός αλλήλους. 

ΘΕΑΙ. Πώς ; 

ΞΕ. ΟΊ μέν εις γήν εξ ουρανού καί τοϋ αοράτου πάντα 

ΐλκουαι, ταϊς χεραίν άτεχνώς πέτρας καί δρυς περιλαμβά

νοντες. Τών γάρ τοιούτων εφαπτόμενοι πάντων διιοχυρίζον-

ται τοντο είναι μόνον δ παρέχει προσβολήν καί έπαφήν τι-

Β να, ταύτόν σώμα καί ούσίαν οριζόμενοι, τών δέ άλλων \ εΧ 

τίς τί φηαι μή σώμα έχον είναι, καταφρονοϋντες τό παρά

παν καί ουδέν έϋέλοντες άλλο άχούειν 

ΘΕΑΙ. Ή δεινούς εϊρηχας άνδρας' ήδη γαρ καί εγώ 

τούτων συχνοΐς προσέτυχον. 

ΞΕ. Τοιγαροϋν οί προς αυτούς αμφισβητούντες μάλα 

εύλαβώς άνωϋεν έξ αοράτου ποϋέν αμύνονται, νοητά άττα 

xal ασώματα εΧδη βιαζόμενοι τήν άληϋινήν ούσίαν είναι' τά 

δέ εκείνων σώματα καί τήν λεγομένην υπ' αυτών άλήϋειαν 

C χατά σμικρά | διαϋραύοντες έν τοΐς λόγοις γένεαιν άντ' ου

σίας φερομένην τινά προααγορενουαιν. 'Εν μέσω δέ περί 

ταντα άπλετος αμφοτέρων μάχη τις, ώ Θεαίτητε, άεί ξνν-

έστηκεν. 

ΘΕΑΙ. Άληϋή. 

ΞΕ. Παρ άμφοϊν τοίνυν τοΐν γενοϊν χατά μέρος λάβω-

μεν λόγον υπέρ τ)ς τίϋενται της ουσίας. 

ΘΕΑΙ. Πώς olv δή ληψόμεϋα ; 

ΞΕ. Παρά μέν τών tv εΐδεαιν αυτήν τιϋεμένων φάον 

ήμερώτεροι γάρ' παρά δέ τών εις οώμα πάντα έλκόντων βία\ 

Ό | χαλεπώτερον, ίσως δέ καί σχεδόν αδύνατον. 'Αλλ' ώδέ μοι 

δεϊν δοκεϊ περί αυτών δράν. 

ΘΕΑΙ. Πώς; 

61. «Ουσία» καί «δν» παίρνουνται γιά ταυτόσημα καί Ισοδύναμα. 
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ΘΕΑΙ. Ά ς προχωρήσουμε λοιπόν καί σ' αυτούς. 
ΞΕ. Αληθινά γ ίνετ ' αναμεταξύ τους τέτια φιλονικία, 

γιά τό τί είναι «ουσία» " , πού μοιάζει σά γ ιγαντομαχία 1 " . 
ΘΕΑΙ. Πώς ; 

ΞΕ. Νά ! Ά π ό τή μιά μεριά είναι μερικοί, πού κατεβά-
ζουνε τά πάντ' άπό τόν ουρανό καί τ ' αόρατο στή γήν, 
αγκαλιάζοντας κυριολεχτικά μέ τά χέρια τους Ρρίχοος καί 
δέντρους. Γιατί πιάνοντας δλ'αύτά υποστηρίζουνε, πώς εκείνο 
μόνο υπάρχει, πού μας δίνει κάποιαν αντίσταση καί πιά
σιμο κι όρίζαυνε, πώς είναι τό ίδιο «πράμα «σώμα» καί ου
σία». Κι άν άλλος κα.είς άπό τους άλλους πει, πώς υπάρ
χει κάτι πού δέν έχει σώμα, τόν καταφρονούν ολότελα καί 
δέ θέλουν ν' ακούσουνε τίποτ' άλλο 6 Β. 

ΘΕΑΙ. Φοβεροί αληθινά είναι τούτοι δώ οί άντρες, πού 
περιγράφεις. Καί σέ μένα έτυχε νά συναντήσω κιόλας πολ
λούς ά π ' αυτούς. 

ΞΕ. Γι ' αυτό ίσα ίσα κείνοι, πού άντιλέγουνε σ' αυτούς 
μέ πολλή προσοχή μάχουντ' άπό ψηλά κι άπό κάποιον αό
ρατο τόπον υποστηρίζοντας μέ μεγάλη δύναμη, πώς ή αλη
θινή «ουσία» είναι κάποιες νοητές καί ασώματες «ιδέες». 
Καί τά «σώματα», πού παρ^δέχουντ' οί άλλοι κα' κείνο, πού 
ονομάζουν «αλήθεια», τά θρυμματίζουνε μέ τά επιχειρή
ματα τους καί τ' αποκαλούν δχι «ουσία», παρά ενα είδος 
«αδιάκοπη γένεση». Κι ανάμεσα στις δυό αυτές μερίδες φο
βερή μάχη γίνετ' αιώνια, Θεαίτητε, γύρω ά π ' αυτά τά 
προβλήματα. 

ΘΕΑΙ. Αλήθεια ! 
ΞΕ. Ά ς ζητήσουμε λοιπόν κι άπό τίς δυό μερίδες χ ω 

ριστά νά μας έξηγήσουνε τήν ουσία, πού παραδέχουνται. 
ΘΕΑΙ. Καί πώς θά τό καταφέρουμε ; 
ΞΕ. Ευκολότερο είναι νά ζητήσουμ' εξήγηση άπό κείνους 

πού τοποθετούνε τήν ουσία σέ ίδέες, γ ιατ ' είναι πιό ήμεροι. 
Ά π ό κείνους δμως πού καταναγκαστικά τ' ανάγουν δλα σέ 
σώμα, είναι θοσγ.ο\ότερο, ίσως μάλιστα καί σχεδόν αδύνατο. 
"Ωστόσο μοΰ φαίνεται, πτος πρέπει νά ενεργήσουμε σχετικά 
μ' αυτούς έτσι δά. 

ΘΕΑΙ. Πώς ; 

62. Παρομοίωση σχετική μέ τή Γιγαντομαχία, πού περιγράφει δ 
'Ησίοδος στή «θεογονία» (675-715). 

63. Σχετικά μέ τό ποιοος εννοεί έ5ώ δ Πλάτωνας βλ. Είσ. κεφ. Δ'. 
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ΞΕ. Μάλιστα μέν, ει πη δυνατόν ην, έργω βελτίους αυ

τούς ποιεϊν' ει δέ τοϋτο μή έγχωρεΐ, λόγω ποιώμεν, ύποτι-

ϋέμενοι νομιμώιερον αυτούς ή νϋν έϋέλοντας άν άποκρίνα-

σϋαι. Τό γάρ δμολογηϋέν παρά βελτιόνων που κνριώτερον 

ή το παρά χειράνων ήμεϊς δέ ού τούτων φροντίζομεν, άλλα 

τάληϋές ζητοϋμεν. 

Ε ΘΕΑΙ | 'Ορθότατα. 

X X X I V . ΞΕ Κέλευε δή τους βελτίους γεγονότος άπο-

χρίνασϋαί σοι, καί τό λεχϋέν παρ' αυτών άφερμήνευε. 

ΘΕΑΙ. Ταϋτ' έσται. 

ΞΕ. Λεγόντων δή ϋνητόν ζώον εΧ φασιν είναι τι. 

ΘΕΑΙ Πώς δ' ον ; 

ΞΕ. Τοϋτο δέ ού σώμα έμψυχον όμολογοϋσιν ; 

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Τιϋέντες τι τών δντων ψυχήν ; 

247 | ΘΕΑΙ Ναί. 

ΞΕ. Τί δέ ; Ψυχήν ού τήν μέν δικαίαν, τήν δέ άδιχόν 

φααιν είναι, καί τήν μέν φρόνιμον, τήν δέ άφρονα; 

ΘΕΑΙ Ti μήν ; 

ΞΕ. Άλλ' ού δικαιοσύνης έξει καί παρουσία τοιαύτην 

αυτών έκάστην γίγνεαϋαι, καί τών εναντίων τήν έναντίαν ; 

ΘΕΑΙ. Ναί, καί ταύτα ξύμφασιν. 

ΞΕ. 'Αλλά μην τό γε δυνατόν τφ παραγίγνεσϋαι καί 

άπογίγνεσϋαι πάντως είναι τί φήσουσιν. 

ΘΕΑΙ Φασί μέν ονν. 

Β ΞΕ. Ούσης ονν δικαιοσύνης καί | φρονήσεως χαί τής 

άλλης αρετής χαί τών εναντίων, καί δή καί ψυχής, έν η 

ταΰτα έγγίγνεται, πότερον όρατόν καί άπτόν είναι φασί τι 

αυτών ή πάντα αόρατα ; 

ΘΕΑΙ. Σχεδόν ουδέν τούτων γε όρατόν. 
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ΞΕ. Τό επιθυμητό θά'ταν, άν μπορούσαμε μ'οποιοδήποτε 
τρόπο νά τους κάμουμε πραγματικά καλύτερους. Ά ν δμως 
αυτό δέ γίνεται, άς τους κάμουμε μέ τά λόγια, υποθέτοντας, 
πώς θά θέλουν νά μας αποκριθούν μέ περισσότερη νομιμο
φροσύνη ά π ' δ,τι ώς τώρα. Γιατί βέβαια κείνο, πού παρα-
δέχουντ' άνθρωποι καλύτεροι, έχει περισσότερο κύρος άπό 
κείνο, πού παραδέχουνται οί χειρότεροι. Ε μ ά ς δμως δέ μας 
ενδιαφέρει ό χαραχτήρας των, εμείς ζητάμε τήν αλήθεια. 

ΘΕΑΙ. Πάρα πολύ σωστά. 

XXXIV. 'Αναίρεση τοΰ ύλισμοΟ. Το «δν» είναι «δύναμη». 

ΞΕ. Παρακάλεσε λοιπόν αυτούς, πού έγιναν έτσι δά κα
λύτεροι, νά σοϋ αποκριθούν καί προσπάθησε νά εξηγήσεις 
αυτό πού θά σοϋ πουν. 

ΘΕΑΙ "Ετσι θά γίνει. 

ΞΕ. "Ας πούνε λοιπόν, άν παραδέχουνται, πώς τό θνητό 
ζώο είναι κάτι, πού υπάρχει. 

ΘΕΑΙ. Γίνεται νά μή τά παραδέχουνται ; 

ΞΕ. Και δέ συμφωνούν, πώς αυτό είναι σώμα έμψυχο ; 
ΘΕΑΙ. Καί βέβαια. 
ΞΕ. Καί τήν ψυχή τή λογαριάζουνε σάν Ιν ' άπό τά 

όντα ; 
ΘΕΑΙ. Ναί. 
ΞΕ. Γ ιά πές μου ακόμη. Παραδέχουνται πώς άλλη ψυχή 

είναι δίκαιη κι άλλη άδικη, άλλη φρόνιμη κι άλλη αστό
χαστη ; 

ΘΕΑΙ. "Ε ! βέβαια ! 
ΞΕ. Καί δέν παραδέχουνται, πώς ή ψυχή γίνεται λογου

χάρη δίκαιη μέ τήν παρουσία της δικαιοσύνης καί τ ' αντί
θετο μέ τήν παρουσία τοϋ αντίθετου ; 

ΘΕΑΙ. Ναί, κι αυτά τά παραδέχουνται. 
ΞΕ. "Ενα πράμα δμως. πού μπορεί νά 'ρχεται σέ κάποιο 

άλλο καί νά φεύγει ά π ' αυτό, έξάπαντος θά παραδεχτούνε 
βέβαια πώς είναι κάτι, πού υπάρχει. 

ΘΕΑΙ. Βέβαια καί τό παραδέχουνται. 

ΞΕ. Ά φ ο ϋ λοιπόν ύπάρχ' ή δικαιοσύνη καί ή φρονι-
μάδα καί οί άλλες αρετές καί τ ' αντίθετα τους κι αφού 
υπάρχει καί ή ψυχή, δπου μπαίνουν δλ' αυτά, τί παραδέ-
χουντ' οί φίλοι μας, πώς μπορούμε νά ιδούμε καί νά πιά
σουμε κανέν' ά π ' αυτά ή πώς δλα τους είν' αόρατα ; 

ΘΕΑΙ. Πώς σχεδόν κανέν9 άπ 9 αυτά δέν είν' ορατό. 
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ΞΕ. Τί δέ;Τών τοιούτων μών σώμα τι λέγονσιν Χσχειν ; 

ΘΕΑΙ. Τούτο οϋκέτι κατά ταύτα αποκρίνονται πάν, άλ

λα τήν μεν ψυχήν αυτήν δοχεϊν οφ'ιαι σώμα τι κεκτηαϋαι, 

φρόνησιν δέ καί τών άλλων εκαστον ών ήρώτηκας, αίοχύ-

C νονται τό τολμάν ή μηδέν τών [ όντων αυτά όμολογεϊν ή 

πάντ είναι σώματα διισχυρίζεαϋαι. 

ΞΕ. Σαφώς γάρ ήμΐν, ώ Θεαίτητε, βελτίους γεγόνασιν 

άνδρες' έπεί τούτων ούδ' άν έν έπαισχυνϋεϊεν ο" γ ε αυτών 

σπαρτοί τε καί αύτόχϋονες, άλλα διατείνοιντ' άν πάν, δ μή 

δυνατοί ταΐς χερσί ξυμπιέζειν είσίν, ώς άρα τοϋτο ουδέν τό 

παράπαν εστίν. 

ΘΕΑΙ. Σχεδόν οία διανοούνται λέγεις. 

ΞΕ. Πάλιν τοίννν άνερωτώμεν αυτούς' ει γάρ τι καί 

D σμικρόν έϋέλονσι τών δντων συγχωρεϊν άσώματον, | έξαρ

κεί. Τό γάρ έπί τε τούτοις άμα καί έπ' έκείνοις δσα έχει 

σώμα ξνμφνές γεγονός, εις δ βλέποντες αμφότερα είναι λέ-

γουοι, τοϋτο αύτοϊς ρητέον. Τάχ ουν Χαως άν άποροϊεν. 

Ει δή τι τοιούτον πεπόνϋασι, οχόπει, προτεινομένων ημών, 

άρ' έϋέλοιεν άν δέχεοϋαι καί όμολογεϊν τοιόνδ' είναι τό δν. 

ΘΕΑΙ. Τό ποίον δή ; Λέγε, καί τάχα είοόμεϋα. 

ΞΕ Λέγω δή τό καί όποιανοϋν τίνα κεκτημένον δύνα-

Η μιν είτ' εις τό ποιεΐν έτερον ότιοΰν πεφυκός εΧτ' εις } τό 

παϋεΐν χαί σμικρότατον υπό τοϋ φαυλότατου, χάν ει μόνον 

εις άπαξ, πάν τοϋτο δντως είναι' τίϋεμαι γαρ δρον όρίζειν 

τά δντα, ώς έστιν ούκ άλλο τι πλην δύναμις. 

ΘΕΑΙ. 'Αλλ' έπείπερ αυτοί γε ούκ έχονσιν έν τω παρόν-

τι τούτον βέλτιον λέγειν, δέχονται τοϋτο. 

ΞΕ. Καλώς' ίσως γάρ άν εις ύστερον ήμΐν τε καί τού-

248 τοις έτερον άν φανείη. Προς μέν ονν τούτους τοϋτο \ ήμΐν 

ένταϋϋα μενέτω ξυνομολογηϋέν. 

ΘΕΑΙ. Μένει. 

64. Σχετικά μέ τούτο τόν όρισμα γιά τό «δν» βλ. Είσ. κεφ. Δ". 

ΣΟΦΙΣΤΗΣ 

ΞΕ. Μά, μήν υποστηρίζουνε τάχα, πώς κάποιο άπό τά 
τέτια έχει σώμα ; 

ΘΕΑΙ. Σ ' αυτό δέ δίνουνε τήν ϊ δ ι ' απάντηση γιά δλα. 
Γιά τήν ψυχή τήν ίδια φρονούν, πώς έχει κάποιο σώμα. 
Γιά τή φρονιμάδα δμως καί γιά δλα τ' άλλα, πού ρώτησες, 
ντρέπουνται καί δέν τολμούν ή νά πουν, πώς αυτά δέν είναι 
καθόλου «δντα» ή νά ίσχυριστοΰν, πώς δλα είναι «σώματα». 

ΞΕ. Είναι ολοφάνερο, Θεαίτητε, πώς οί λεβέντες ετού
τοι έγιναν καλύτεροι Γιατί αλλιώς κανέν' ά π ' αυτά, δέ θά 
ντρέπουνταν νά ποϋν,δσοι τουλάχιστο άπ'αυτούς είναι σπαρ
μένοι καί ριζωμένοι στό χώμα. Αυτοί θά μπορούσανε σίγου
ρα νά ισχυριστούν πώς δ,τι δέν μπορούν να σφίξουνε μέ τά 
χέρια τους, δέν υπάρχει καθόλου. 

ΘΕΑΙ Εκφράζεις σχεδόν κατά λέξη τά δσα στοχά-
ζουνται. 

ΞΕ Ά ς τους ξαναρωτήσουμε λοιπόν άλλη μιά φορά. 
Γιαιί άν θελήσουνε νά παραδεχτούν, πώς κι Ινα παραμικρό 
μ^ρος άπα τά «δντα» είν' ασώματο, φτάνει. Γιατί τότες είν' 
υποχρεωμένοι νά μας πουν, ποιο είν' εκείνο τό συστατικό 
γνώρισμα, πού έχουνε καί τούτα τ' ασώματα καί κείνα πού 
έχουνε σώμα, δπου αυτό έχουν υπόψη τους καί λένε, πώς 
καί τά δυό είναι «δντα». "Ισως λοιπόν ρρετ}οϋνε σέ δυσκολία 
ν' απαντήσουν. Κι άν πραγματικά έχουνε πάθει κάτι τέτιο, 
κοίταξε μήν άραγες θά θελαν νά παραδεχτούνε μέ πρόταση 
δική μας καί νά συμφωνηθούνε, πώς τό «δν» είναι κάτι σάν 
τέτιας λογής. 

ΘΕΑΙ. Τί λογής ; Λέγε κι ίσως θά μάθουμε. 
ΞΕ. Λέω λοιπόν, πώς εκείνο, πού άπό φυσικού του έχει 

μιαν οποιαδήποτε δύναμη είτε νά ενεργεί οπωσδήποτε πά
νω σΐ εν' άλλο, είτε νά παθαίνει καί τό παραμικρό άπό τό 
πιό μηδαμινό πράμα, έστω καί γιά μόνο μιά φορά, κάθε τι 
τέτιο είναι πραγματικό «δν». Δηλαδή θέτω γιά ορισμό, νά 
ορίζουμε τά «δντα», πώς αυτά δέν είναι τίποτ' άλλο παρά 
δ ύ ν α μ η ' * . 

ΘΕΑΙ. Μά έπειδής αυτοί δέν έχουνε προς τό παρόν του
λάχιστο νά δώσουνε καλύτερ' ορισμό, τόν παραδέχουνται 
αυτόν 

Ξ Ε. Καλά. "Ισως αργότερα καί σέ μας καί σ' αυτούς μας 
φανεί διαφορετικά. Ά ς μένει δμως τώρα τούτο δώ συμφω
νημένο ανάμεσα σ9 εμάς καί σ9 αύτουνούς. 

ΘΕΑΙ. Ά ς μένει. 
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XXXV. ΞΕ. Προς δή τονς έτέρονς Χωμεν, τονς τών 

είδών φίλονς' ον δ* ήμΐν καί τά παρά τούτων άφερμήνενε. 

ΘΕΑΙ, Τανι εσται. 

ΞΕ. Τενιαιν, τήν δέ ούσίαν χωρίς που διελόμενοι λέ

γετε ; Ή γάρ ; 

ΘΕΑΙ Ναί. 

ΞΕ. Καί σώματι μέν ημάς γενέσει δι' αισϋήσεως κοι-

νωνεϊν, διά λογισμού δέ ψνχή προς τήν δντως ούσίαν, ην 

άεί κατά ταύτα ωσαύτως έχειν φατέ, γένεσιν δέ άλλοτε άλ

λως. 

Β j ΘΕΑΙ. Φαμέν γάρ ουν. 

ΞΕ. Τό δέ δή κοινωνεϊν, ώ πάντων άριστοι, τί τοϋϋ' 

υμάς έπ' άμφοϊν λέγειν φώμεν ; *Αρ' ού τό νϋν δή παρ' 

ημών ρηϋέν ; 

ΘΕΑΙ. Τό ποίον ; 

ΞΕ. Πάϋημα ή ποίημα έκ δυνάμεως τίνος άπό τών 

προς άλληλα ξννιόντων γιγνόμενον. Τάχ' ουν, ώ Θεαίτητε, 

αυτών τήν προς ταύτα άπόκρισιν σν μέν ού κατακονεις, 

έγώ δέ Χοως διά οννήϋειαν. 

ΘΕΑΙ. Τίν' ουν δή λέγουσι λόγον ; 

C Ξ Ε. Ού σνγχωροϋσιν ήμΐν το νϋν δή ] ρηϋέν προς τους 

γηγενείς ουσίας πέρι. 

ΘΕΑΙ. Τό ποίον; 

ΞΕ. Ίχανόν έϋεμεν δρον που τών δντων, διαν τω πα-

ρή ή τοϋ πάσχειν ή δράν καί προς τό σμικρότατον δύ-

ναμις ; 

ΘΕΑΙ Ναί. 

ΞΕ. Προς δή ταύτα τάδε λέγουσιν, δτι γενέσει μέν μέτ-

εστι τοΰ πάσχειν καί ποιεϊν δυνάμεως, προς δέ ούσίαν 

τούτων ουδετέρου την δύναμιν άρμόττειν φασίν. 

ΘΕΑΙ. Ούκοϋν λέγουσι τι ; 

ΞΕ, Προς δ γε λεκτέον ήμΐν, δτι δεόμεϋα παρ' αύιών 

65. Γ.ά τους «φίλους τών είδών» βλ. Είσ. κεφ. Δ'. 
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XXXV. Κριτική τοϋ Ιδεαλισμού. Κίνηση καί στάση. 

ΞΕ. Ά ς πάμε λοιπόν τώρα στους άλλους, τους φ ί λ ο υ ς 
τ ώ ν ί δ ε ώ ν " . Καί σύ εξήγα μας τά δσα θά πουν χαί 
τούτοι. 

ΘΕΑΙ. "Ετσι θά γίνει. 
ΞΕ. «"Ε ! Σείς φίλοι, δέν ξεχωρίζετε άπό τή μιά μεριά 

τή γ έ ν ε σ η κι άπό τήν άλλη μεριά τήν ο υ σ ί α ; » Κα
λά τά λέω ; 

ΘΕΑΙ. Ναί ! 
ΞΕ. «Κι ακόμα λέτε, πώς μέ τό σώμα μας επικοινωνού

με προς τή γένεση μ' δργανο τήν αίστηση καί μέ τήν ψυχή 
μας επικοινωνούμε μ' δργανο τό λογισμό προς τήν άληθι-
νήν ουσία, πού, καθώς υποστηρίζετε, είν9 αιώνια ίδια κτ 
απαράλλαχτη, ένώ ή γένεση αλλάζει κάθε τόσο». 

ΘΕΑΙ. «Μάλιστα ! "Ετσι λέμε». 

ΞΕ. «Καί δταν λέτε καί γιά τά δυό, τή λέξη «επικοι
νωνούμε», ποια έννοια θά δεχτούμε, πώς τής δίνετε ; " Ο χ ι 
εκείνη, πού ορίσαμε μείς λίγο πρίν ; » 

ΘΕΑΙ. «Ποια ; » 

ΞΕ. «Νά ! Πώς είναι κάποιο πάθημα ή κάποια ενέρ
γεια, πού γίνετ* άπό κάποια δύναμη ανάμεσα σ' εκείνα πού· 
επικοινωνούν αναμεταξύ τους». "Ισως λοιπόν, Θεαίτητε, τήν 
απόκριση, πού δίνουνε σ' αυτό τό ερώτημα, έσύ δέν τήν 
άκοΰς καλά, έγώ δμως τήν ακούω άπό συνήθεια. 

ΘΕΑΙ. Καί τί απαντούνε λοιπόν σ' αυτό ; 

Ξ Ε . Δέν παραδέχουνται κείνο, πού είπαμε λίγο πρίν 
στους γεννημένους άπό τή γη σχετικά μέ τήν ουσία τών 

'δντων. 

ΘΕΑΙ. Ποιο ; 

ΞΕ. Δέν είχαμε θέσει σάν ίκανοποιητικόν δπως δήποτ ' 
όρισμα γιά τά δντα, τό νά 'χει κάτι τή δύναμη ή νά πάσχει 
ή νά ενεργεί έστω καί τό παραμικρό ; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Σ 9 αυτά λοιπόν απαντούνε, πώς ή «γένεση» μετέχει 
στή δύναμη τής πάθησης καί τής ενέργειας, μέ τήν «ουσία» 
δμως δέ συμβιβάζεται οδτε τοϋ ένοΰς ούτε τ ' αλλουνού ή δύ
ναμη. 

ΘΕΑΙ. Κι είναι τάχα τίποτις αυτό πού λένε ; 

ΞΕ. Σ ' αυτό τουλάχιστο εμείς πρέπει νά τους άπαντή-
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D e n πυϋέοϋαι \ σαφέστερον, ει προσομολογοναι τήν μέν ψν

χήν γιγνώσκειν, τήν δ' ούσίαν γιγνώσκεσϋαι. 

ΘΕΑΙ Φασί μήν τοντό γε 

ΞΕ Τί δέ, Τό γιγνώσκειν ή τό γιγνισκεσϋαι φάτε 

ποίημα ή πάϋος ή άμφότερον ; Ή τό μέν πάϋημα τό δέ 

ϋάτερον ; Ή παντάπασιν ούδέτερον ουδετέρου τούτων μετα-

λαμβάνειν ; 

ΘΕΑΙ. Αήλον ώς ούδέτερον ουδετέρου' τάναντία γαρ 

άν τοις έμπροοϋεν λέγοιεν. 

ΞΕ. Μανϋάνω' τόδεγε, ώς r ) γιγνώσκειν εΧπερ έσται 

Ε ποιεϊν τι, τό [ γιγνωακόμενον άναγκαϊον αν ξυμβαίνει πά

σχειν τήν ούσίαν δή κατά τόν λόγον roiitor γιγνωσκομένην 

υπό τής γνώσεως, καϋ' δσον γιγνώσχεται, χατά τοσούτον 

κινεϊαϋαι διά τό πάσχειν, δ δή φαμεν ούκ άν νενέσ^αι περί 

τό ηρεμούν. 

ΘΕΑΙ. Όρϋώς. 

ΞΕ Τί δέ προς Αιός ; Ώς άληϋώς κίνηαιν καί ζωήν 

καί ψυχήν καί φρόνησιν ή ραδίως πειοϋησόαεϋα τώ παν-

249 τελώς δντι μή παρεϊναι, μηδέ ζήν αυτό μηδέ | φρονεϊν, 

άλλα σεμνόν καί άγιον, νουν ούκ έχον, άκίνητον έοτός είναι; 

ΘΕΑΙ. Αεινόν μέντ άν, ώ ξένε, λόγον ουγχωροϊμεν. 

ΞΕ. 'Αλλά νουν μέν εχειν, ζωήν δέ μή φώμεν ; 

ΘΕΑΙ. Καί πώς ; 

ΞΕ. 'Αλλά ταντα μέν αμφότερα ενόντ' αύτφ λέγομεν, ον 

μήν εν ψυχή γε φήσομεν αυτό έχειν αυτά ; 

ΘΕΑΙ. Καί τίν'άν έτερον έχοι τρόπον ; 

ΞΕ. 'Αλλά δήτα νουν μέν καί ζωήν καί ψυχήν, άκίνη

τον μέντοι τό παράπαν έμψυχον δν έατάναι ; 

66. Στό «Γοργία» (476b - d) εκθέτει ό Πλάτωνας τή θεωρία γ ιά 
τό «ποιεϊν» καί «πάσχειν», «αρα.»Γ Tic ti ποιεί, ανάγκη τι είναι καί 
ηάαχον νπό τούτον τοϋ ποιονντος ,•» Έ κ ε ϊ όμως φέρνει γιά παραδεί
γματα τό «τύπτειν» καί «τύπτεσθαι», «κάειν» καί «κάεσθαι», «τέμνειν» 
καί «τέμνεσθαι», δπου πραγματικά τό παθητικό πάσχει ανάλογα μέ 
τήν ενέργεια τοΰ ενεργητικού. Στό «γνωρίζω» δμως καί «γνωρίζομαι» 
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σουμε, πώς τους παρακαλούμε νά μας πληροφορήσουν ακό
μη πιό καθαρά, άν παραδέχουνται, πώς ή ψυχή γ ν ω ρ ί -
ζ ε ι καί ή ουσία γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι . 

ΘΕΑΙ. Αυτό βέβαια καί τό παραδέχουνται. 

ΞΕ. «"Ε ! λοιπόν ! Αυτό τό «γνωρίζει» καί «γνωρίζε
ται» τί λέτε, πώς είναι, ενέργεια ή πάθημα ή καί τά δυό ; 
ή τό Ινα είναι πάθημα καί τ ' άλλο ενέργεια ή κανέν' άπό 
τά δυό δέ μετέχει σέ κανέν' ά π ' αυτά ; » 

ΘΕΑΙ. Είναι φανερό, πώς κανένα σέ κανένα' γιατί αλ
λιώς θά λέγανε τ ' άντίθετ' ά π ' δσα είπανε λίγο πρωτύτερα. 

ΞΕ. Καταλαβαίνω. Τούτο δώ δμως τουλάχιστο , Ά ν δε
χτούμε, πώς τό νά γνωρίζει κανείς είν' ε ν έ ρ γ ε ι α , βγαί
νει αναγκαστικό συμπέρασμα, πώς εκείνο, πού γνωρίζεται, 
π ά σ χ ε ι . Σύμφωνα λοιπόν μέ τοΰτο τό λόγο, άφοϋ ή «ου
σία» γνωρίζεται άπό τή γνώση, δσο γνωρίζεται τόσο καί 
κ ι ν ι έ τ α ι , άφοΰ πάσχει. Γιατί εμείς λέμε πώς δέν 
μπορεί ποτέ να πάσχει, εκείνο, πού βρίσκεται σ' ακινησία β β . 

ΘΕΑΙ. Σωστά. 

ΞΕ. Μά ! γιά πές μου, γιά τό θεό ! θ ά πιστέψουμε 
πραγματικά τόσο εύκολα πώς τό «καθολικό δν» " δέν έχει 
ούτε κίνηση ούτε ζωή, οδτε ψυχή ούτε φρόνηση, οδτε ζεί, 
οδτε στοχάζεται, παρά στέκεται ακίνητο, σεβαστό κι άγιο 
χωρίς νά' χει νού ; 

ΘΕΑΙ. θ ά ' τανε πραγματικά φοβερό, ξένε, νά παραδε
χτούμε τέτια θεωρία. 

ΞΕ. Μά τότε λοιπόν θά δεχτούμε, πώς έχει νού, μά δέν 
έχει ζωή ; 

ΘΕΑΙ. Πώς μπορεί ; 

ΞΕ. "Ε ! Τότε νά πούμε, πώς έχει μέσα του καί τά δυό 
αυτά, μά ν' άρνηθοϋμε πώς τά 'χει μέσα σέ ψυχή ; 

ΘΕΑΙ Καί μέ ποιόν άλλον τρόπο θά μπορούσε νά 

•** 'χ« ; ^ 
ΞΕ. "Η νά πούμε, πώς έχει καί νού καί ζωή καί ψυχή, 

παρ 9 δλα αυτά δμως, άν καί είν' έμψυχο, στέκετ' όλότελ' 
ακίνητο ; 

δέ συντρέχει τό ίδιο. 'Εκείνο, που «γνωρίζεται» αυτό καθεαυτό δέν 
πάσχει τίποτα, οδτε «κινείται». "Ωστε ή απόδειξη του Πλάτωνα έδώ 
στηρίζεται σ' ένα λάθος. 

67. Για τό «παντελώς δν» βλ. Εισαγωγή κεφ. Δ'. 
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ΞΕ. 'Αλλ' έοτάναι σημαίνεις λέγων αυτά αμφότερα 

είναι ; 

ΘΕΑΙ Καί πώς; 

ΞΕ. Τρίτον άρα τι παρά ταύτα τό ον έν τή ψνχή τιϋείς, 

ώς νπ' εκείνον τήν τε στάσιν καί τήν κίνησιν περιεχομένην, 

συλλαβών xai άπιδών αυτών προς τήν τής ουσίας κοινω-

νίαν, ούτως είναι προσεϊπες αμφότερα ; 

C ΘΕΑΙ Κινδυνεύομεν ώς | άληϋώς τρίτον άπομαντεύε-

οϋαί τι τό δν. δταν κίνησιν καί στάσιν είναι λέγωμεν. 

ΞΕ. Οϋκ άρα κ'ινησις καί στάσις εστί ξυναμφότερον τό 

δν, αλλ' έτερον δή τι τούτων. 

ΘΕΑΙ "Εοικεν. 

ΞΕ. Κατά τήν αντοϋ φύσιν άρα τό δν ούτε εστηκεν ούτε 

κινείται. 

ΘΕΑΙ Σχεδόν. 

ΞΕ. Ποϊ δή χρή τήν διάνοιαν έτι τρέπειν τον βονλό-

μενον εναργές τι περί αντοϋ παρ' έαντω βεβαιώσασϋαι ; 

ΘΕΑΙ. Ποϊ γάρ; 

ΞΕ Οίμαι μέν. ούδαμόσε έτι ράδιον. Ει γάρ τι μή 

D κινείται, πώς ούχ εστηκεν ; II τό μηδαμώς έοτός πώς ούκ 

αν κινείται; Τό δέ δν ήαΐν νϋν εκτός τούτων αμφοτέρων 

άναπέφανται. *Η δννατόν ονν τοϋτο; 

ΘΕΑΙ Πάντων μέν ονν άδννατώτατον. 

ΞΕ. Τόδε τοίννν μνησϋήναι δίκαιον έπί τούτοις. 

ΘΕΑΙ. Τό ποΐον ; 

ΞΕ. "Οτι τοϋ μή δντος έρωτηϋέντες τοϋνομα έφ' δτι 

ποτέ δει φέρειν, πάση αυνεσχόμεϋα απορία. Μέμνηααι ; 

ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ού ; 

Ε ΞΕ. Μών ονν έν έλάττονί τινι νϋν έσμεν απορία. 

περί τό δν ; 

ΘΕΑΙ. Έμοί μέν, ώ ξένε, εί δυνατόν ειπείν, έν πλείονι 

φαινόμεϋα. 

ΞΕ. Τοΰτο μέν τοίνυν ένταϋϋα κείσϋω διηπσρημένον' 

επειδή δέ έξ Χσον τό τε δν χαί τό μή δν απορίας μετειλή-
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ΞΕ. Μήπως δμως εννοείς, πώς στέκουνται, δταν λές πώς 
καί τά δυό είναι «δντα» ; 

ΘΕΑΙ. Καί πώς θά μπορούσα νά τό Ιννοώ έτσι ; 
ΞΕ. Λοιπόν τότε παραδέχεσαι, πώς τό «δν» είναι κάτι 

τρίτο μέσα στην ψυχή, κι αυτό περιέχει καί τή «στάση» 
καί τήν «κίνηση». Κι έπειδής έσύ τά εξέτασες μαζί καί 
είδες, πώς καί τά δυό αυτά επικοινωνούν μέ τήν «ουσία», 
γ ι ' αυτό είπες, πώς καί τά δυό είναι «δντα» ; 

ΘΕΑΙ Φοβνΰμαι. π ώ : πραγματικά τό ξηγάμε τά «δν» 
σαν κάτι τρίτο, δταν λέμε πώς ή κίνηση κι ή στάση είναι 
«δντα». 

ΞΕ. Τό «δν» λοιπόν δέν είναι κίνηση καί στάση καί τά 
δυό μαζί, παρά κάτι «&λλο» ά π ' αυτά. 

ΘΕΑΙ. "Ετσ: φαίνεται. 
ΞΕ. Ά ρ α τό «δν» σύμφωνα μέ τή δική του φύση οδτε 

στέκεται ούτε κινιέται. 
Θ Ε Α Ι . Σά νά είν' έτσι. 
ΞΕ. Κατά πού λοιπόν, πρέπει ακόμη νά στρέψει τό νού 

του εκείνος, πού θέλει ν' αποχτήσει μιά ξεκαθαρισμένη βε
βαιότητα σχετικά μέ τό «δν» ; 

ΘΕΑΙ. Κατά που αλήθεια ; 
ΞΕ. Νομίζω, πώς δέν είν' εύχολο πια πουθενά. Γιατί, 

άν Ινα πράμα δέν κινιέται, πώς δέ στέκεται ; "Η εκείνο, 
πού δέ στέκεται καθόλου, πώς δέν κινιέται ; Ενώ εμείς ανα
καλύψαμε τώρα δά, πώς τό «Βν» βρίσκετ' δξω κι άπό τά 
δυό. Μπορεί πραγματικά νά γίνει αυτό ; 

ΘΕΑΙ. Αυτό δά είναι τό πιό αδύνατο ά π ' δλα. 
Ξ Ε Κοντά σ' αυτά μάλιστα σωστό είναι νά θυμηθούμε 

καί κάτι άλλο. 
ΘΕΑΙ. Ποιο ; 
Ξ Ε. Νά ! "ϋταν μας ερώτησαν, γιά ποιο πράμα μπορού

με νά χρησιμοποιήσουμε τήν ονομασία «μή δν», βρεθήκαμε 
σέ πολύ μεγάλη δυσκολία. Τό θυμάσαι ; 

ΘΕΑΙ Πώς δέν τό θυμάμαι ; 
ΞΕ. Τάχα λοιπόν τώρα γιά τό «δν» βρισκόμαστε σέ μι

κρότερη δυσκολία ; 
ΘΕΑΙ. Γιά μένα τουλάχιστο, ξένε, βρισκόμαστε, άν μπο-

ρώ νά πώ, σέ μεγαλύτερη. 
ΞΕ. Ά ς σταματήσουμε λοιπόν σχετικά μέ τό ζήτημ' 

αυτό σέ τούτες τίς δυσκολίες. Κι άφοϋ καί τό «δν» καί τό 
«μή δν» είναι τό Ιδιο δυακολοξεδιάλυτα, υπάρχει άπό δω καί 
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φατον, νϋν έλπίς ήδη χαϋ' άπερ άν αυτών ϋάτερον είτε άμν-

δρότερον είτε σαφέστερον άναφαίνηται, χαί ϋάτερον ούτως 

251 άναφαίνεαϋαι' χαί εάν αν μηδέτερον ίδεϊν | δυνώμεϋα, τόν 

γονν λόγον δπηπερ άν οίοι τε ώμεν ευπρεπέστατα διωαόμε-

ϋα ούτως άμφοϊν άμα. 

ΘΕΑΙ. Καλώς. 

ΞΕ. Λέγωμεν δή χαϋ' δντινά ποτέ τρόπον πολλοίς δνό-

μασι ταύτόν τοϋτο εκάστοτε προοαγορεύομεν. 

ΘΕΑΙ. Οίον δή τί ; Παράδειγμα είπε. 

X X X V I I . ΞΕ. Λέγομεν άνϋρωπον δή πον πόλλ' αττα 

έπονομάζοντες, τά τε χρώματα έπιφέροντες αϋτώ καί τά 

οχήματα καί μεγέϋη καί κακίας xai άρετάς, έν οίς πάσι 

Β καί ετέροις μνρίοις ον μόνον | άνϋρωπον αυτόν είναι φα-

μεν, άλλα χαί άγαϋόν καί έτερα άπειρα, και τάλλα δή χατά 

τόν αυτόν λόγον ούτως εν εχαστον νποϋέμενοι πάλιν αυτό 

πολλά χαί πολλοίς όνόμασι λέγομεν. 

ΘΕΑΙ. Άληϋή λέγεις. 

ΞΕ. "Οϋεν γε, οΐμαι, τοις τε νέοις καί τών γερόντων 

τοις όψιμαϋέσι ϋοίνην παρεσχενάκαμεν εύϋύς γάρ άντιλα-

βέσϋαι παντί πρόχειρον ώς αδύνατον τά τε πολλά εν καί τό 

εν πολλά είναι, καί δή που χαίρονσιν ούκ έώντες άγαϋόν 

C λέγειν j άνϋρωπον, άλλα το μέν άγαϋόν άγαϋόν, τον δέ 

άνϋρωπον άνϋρωπον. Έντνγχάνεις γάρ, ώ Θεαίτητε, ώς. 

έγφμαι, πολλάκις τά τοιαύτα έαπονδακόσιν, ενίοτε πρεαβυ-

τέροις άνϋρώποις, και νπό πενίας τής περί ψρόνηαιν κτή

σεως τά τοιαϋτα τεϋαυμαχόσι, χαί δή τι καί πάσσοφον 

οίομένοις τοϋτο αυτό άνευρηκέναι. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μέν ουν. 

ΞΕ. "Ινα τοίννν προς απαντάς ήμΐν δ λόγος fj τους πώ-

73. Μέ τους «όψιμαθεϊς» γέρους, έννοει ό Πλάτωνας τόν Άντι-
στένη τόν Κυνικό. "Οσοι παίρνουνε τό ρήμα «εστί» πάντα γιά οπαρ-
χτικό καί δχι καί γιά συνδετικό, αρνιούνται, πώς μπορεί νά υπάρξουν 
άλλου είδους κρίσες έχτός άπό τίς ταυτολογικές «δ άνθρωπος είναι άν-
θρωπος · , γιατί αλλιώς, σου λένε, ταυτίζουμε δυό διαφορετικά δντα. Ό 
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πέρα ή ελπίδα καθόσο τό εν9 άπ 9 αυτά θά μας φανερώνεται 
είτε πιό θολά είτε πιό ξεκάθαρα καί τ ' άλλο μέ τόν ιδιότρο
πο νά μας φανερώνεται. Κι άν πάλι κανέν' άπό τά δυό δέ 
μπορούμε νά ίδοϋμε, τουλάχιστο θά προσπαθήσουμε νά 
σπρώξουμε τήν έρευνα μας καί γιά τά δυό μαζί μ' δποιον 
τρόπο μπορούμε καλύτερα. 

ΘΕΑΙ. Καλά 
ΞΕ "Ας εξετάσουμε λοιπόν πρώτα μέ ποιόν άραγε τρό

πο χαραχτηρίζουμε μέ πολλές λέξες τό ίδιο πράμα. 
ΘΕΑΙ. Σάν τί νά πούμε ; Πές Ινα παράδειγμα ! 

XXXVII. Το πρόβλημα y i à τον κατηγορικό 
προσδιορισμό καί y i à τήν επικοινωνία τών είδών. 

ΞΕ. Νά ! Λέμε λογουχάρη «άνθρωπος» καί τοΰ προσθέ
τουμε πολλές άλλες ονομασίες, άποδίνοντάς του ορισμένα 
χρώματα, σχήματα, μεγέθη, κακίες, αρετές. Καί γιά δλ' αυ
τά καί άπειρ ' άλλα δέν τόν ονομάζουμε μονάχα «άνθρωπο», 
παρά καί «καλό» καί άπειρ ' άλλα. Κι δλα τ' άλλα πράματα 
επίσης γιά τόν ίδιο λόγο, ένώ δεχόμαστε, πώς τό καθένα 
είν' «Ινα», μολαταύτα τό χαραχτηρίζουμε σά νά είναι «πολ
λά» καί μέ πολλές ονομασίες. 

ΘΕΑΙ. Α λ ή θ ε ι α λές 
ΞΕ. Μ' αυτά δμως, μού φαίνεται, προετοιμάσαμ' ωραίο 

τραπέζι στους νεαρούς καί σέ μερικούς όψιμοδίδαχτους γέ
ρους. Γιατί ό καθένας πρόχειρα μπορεί ν ' άντιλογήσει, πώς 
είν9 αδύνατο είτε τά «πολλά» νά είν' «Ινα», είτε τό «Ινα» 
«πολλά». Καί γ ι ' αυτό κι ευχαριστιούνται οί φίλοι μας μήν 
επιτρέποντας νά λέμε «ό άνθρωπος είναι καλός» παρά μόνο 
«τό καλό είναι καλό» καί «ό άνθρωπος είναι άνθρωπος». 
θ α ρ ρ ώ , Θεαίτητε, πώς καί σύ πολλές φορές θά συναντάς 
ανθρώπους, κάποτε μάλιστα αρκετά ηλικιωμένους, πού κα-
ταγίνουνται μέ τά τέτια καί δντας φτωχοί στην απόχτηση 
γνώσης τά θαμάζουνε κάτι τέτια καί θαρρούνε μάλιστα πώς 
έκαμαν καμιά πάνσοφην ανακάλυψη, πού τά βρήκαν. " 

ΘΕΑΙ. Πολύ σωστά. 
ΞΕ. Γιά νά συζητήσουμε λοιπόν μ9 δλουςμαζί, δσοι καί 

οξύς σαρκασμός τοΰ Πλάτωνα δείχνει, πώς χτυπάει έδώ τόν προσω
πικό του αντίπαλο. Παίρνοντας αφορμή άπό τό πρόβλημα τοϋ κατη-
γορικοΰ προσδιορισμού, προχωρεί δ Πλάτωνας στην απόδειξη γιά τήν 
ϊπικοινωνία τών είδών. 
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ποτέ περί ουσίας καί ότιοϋν διαλεχϋέντας, έστω καί προς 

D τούτους | καί προς τους άλλους, δσοις έμπροσϋεν διειλέγ-

μεϋα, τα νϋν ώς έν ερωτήσει λεχϋησόμενα. 

ΘΕΑΙ. Τά ποία δή ; 

ΞΕ. Πότερον μήτε τήν ούσίαν κινήσει καί στάσει προσ-

άπτωμεν μήτε άλλο άλλω μηδέν μηδενί, αλλ' ώς άμικτα 

δντα χαί αδύνατον μεταλαμβάνειν αλλήλων ούτως αυτά έν 

τοϊς παρ' ήμΐν λόγοις τιϋώμεν ; "Π πάντα εις ταύτόν ξυνά-

γωμεν ώς δννατά έπικοινωνεϊν άλλήλοις ; "Η τά μέν, τά δέ 

β μή ; Τούτων, ώ Θεαίτητε, τί ποτ' άν | αυτούς προαιρεΐσϋαι 

φήσαιμεν ; 

ΘΕΑΙ. Έγώ μέν υπέρ αυτών ουδέν έχω προς ταύτα 

άποκρίνααϋαι. 

ΞΕ. Τί ονν ού καϋ' εν άποκρινόμενος έφ' έκαστου τά 

ξυμβαίνοντα έσκέψω ; 

ΘΕΑΙ. Καλώς λέγεις. 

ΞΕ. Καί τιϋώμεν γε αυτούς λέγειν, εί βούλει, πρώτον 

μηδενί μηδέν μηδεμίαν δνναμιν έχειν κοινωνίας εις μηδέν. 

Ούκοϋν κίνησίς τε χαί ατάοις οϋδαμή μεϋέξετον ουσίας; 

252 ΘΕΑΙ. | Ού γάρ ουν. 

ΞΕ. Τί δέ ; "Εσται πότερον αυτών ουσίας μή προσχοι-

νωνοϋν ; 

ΘΕΑΙ. Ούκ εσται. 

ΞΕ. Ταχύ δή ταύτη γε τή σννομολογίιι πάντα ανάστατα 

γέγονεν, ώς έοικεν, άμα τε τών τό πάν κινούντων καί τών 

ώς εν ίστάντων καί δαοι κατ' είδη τά δντα κατά ταύτα ωσαύ

τως έχοντα είναι φαοιν άεί' πάντες γάρ ούτοι τό γε είναι 

προσάπτονοιν, οί μέν δντως χινεϊοϋαι λέγοντες, οί δέ δντως 

έστηκότ είναι. 

ΘΕΑΙ. Κομιδή μέν ουν. 

Β ΞΕ. Καί μήν χαί δσοι τοτέ μέν j ξνντιϋέασι τά πάντα, 

74. "Αν «κίνηση» καί «ακινησία» δέν μετέχουνε στό «δν», ούτε 
«κίνηση» υπάρχει οδτε «ακινησία». "Αρα και δσοι λένε, πώς τά πάν
τα κινιούνται, έχουν άδικο καί δσοι λένε, πώς τά πάντα άκινητοΰν 
Ιχουν άδικο. 
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α' δποιον καιρό είπαν δ,τι καί νά 'ναι γιά τό πρόβλημα τής 

«ουσίας», άς θεωρηθούν οί ερωτήσεις, πού θά κάνουμε τώρα 

δά, πώς γίνονται καί σέ τούτους τους τελευταίους καί σ' όλους 

τους άλλους, πού συνομιλήσαμε πρωτύτερα. 

ΘΕΑΙ. Καί ποιες είν" οί ερωτήσεις αυτές ; 

ΞΕ. Τί πρέπει νά κάνουμε; Μήτε τήν «ουσία» νά ενώ

νουμε μέ τήν «κίνηση» καί τή «στάση», μήτε κανέν' άλλο 

μ' ό,τιδήποτ' άλλο, παρά νά τά Ηεωρούμε δλα στή συζήτη

ση μας, πώς δέ μπορούν καθόλου ν' άνεκατωθούν αναμετα

ξύ τους καί νά μετέχει τό Ινα στ' άλλο ; Ή νά τά βά-

λουμ' δλα μαζί μέ τήν ιδέα, πώς μπορούν νά επικοινωνούν 

αναμεταξύ τους ή νά ποϋμε, πώς άλλα μπορούν κι άλλα δέ 

μπορούν ; Ά π ' δλα αυτά τί νά δεχτούμε, Θεαίτητε, πώς θά 

προτιμούσαν εκείνοι ; 

ΘΕΑΙ. Έ γ ώ δέν ξέρω τίποτα ν' απαντήσω σ' αυτά γιά 

λογαριασμό τους. 

ΞΕ. Καί γιατί δέν απαντάς στην καθδμιάν άπό τούτες 

τίς ερώτησες καί δέν εξετάζεις, έπειτα, τί συμπέρασμα βγαί

νει άπό τήν καθεμιά σου απάντηση ; 

ΘΕΑΙ. Καλά λές. 

ΞΕ. Κι άς υποθέσουμε, άν θέλεις, πρώτα πρώτα, πώς 

δποστηρίζουν αυτοί, πώς τίποτα δέν έχει καμιά δύναμη νά 

επικοινωνεί σέ τίποτα μέ τ ίποτ ' άλλο. Λοιπόν σύμφωνα μ' 

αυτό καί ή «κίνηση» καί ή «στάση» δέ θά 'χουνε καμιά 

συμμετοχή στην «ουσία» 

ΘΕΑΙ. Καμιά βέβαια. 

ΞΕ. " Ε ! λοιπόν ; θ ά υπάρχει κανέν' άπό τά δυό, άφοϋ 

δέ συμμετέχει στην «ουσία» 

ΘΕΑΙ. Δέ θά υπάρχει. 

Ξ Ε . Νά λοιπόν γρήγορα γρήγορα μέ τούτο, πού παρα-

δεχτήκαμ 9, έγιναν δλ9 άνω κάτω, κι δσα λέν εκείνοι, πού 

τά πάντα κινοΰν κι δσα λέν εκείνοι, πού τ 9 άκινητοΰν γιατ' 

είν ' «Ινα», κι δσα λέν εκείνοι πού θεωρούν τά «δντα» 

ιδέες χωριστές, ακίνητες κι αμετάβλητες αιώνια. Γιατί δλοι 

αυτοί άποδίνουνε σ' δλ' αυτά τήν «ουσία», άλλοι λέγοντας 

πώς τά πάντα «ουσιαστικά κινιοϋνται» κι άλλοι πώς «ου

σιαστικά άκινητοΰν» ' · . 

ΘΕΑΙ. "Εχεις πολύ δίκιο. 

ΞΕ. Μά χι δσοι άλλοτε συνθέτουνε κι άλλοτε χωρίζου-
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τοτέ δέ διαιρονσιν, εΤτε είς εν και εξ ενός άπειρα εϊτε εΐς 

πέρας έχοντα στοιχεία διαιρούμενοι καί εκ τούτων σνντιθέν-

τες, Ομοίως μέν εάν εν μέρει τοντο τιθώσι γιγνόμενον, Ομοί

ως δέ και εάν άεί, κατά πάντα ταντα λέγοιεν άν ουδέν, ει-

περ μηδεμία εστί ξύμμιξις. 

ΘΕΑΙ. 'Ορθώς. 

ΞΕ. "En τοίννν αν αν ιοί πάντων καταγελαστότατα με-

ιίοιεν τον λόγον οί μηδέν εώντες κοινωνία παθήματος έτε

ρον θάτερον προσαγορεύειν. 

C Ι ΘΕΑΙ Πώς; 

ΞΕ. Τφ τε είναι πον περί πάντα αναγκάζονται χρή-

πϋαι καί τφ χωρίς καί τφ άλλων καί τφ καϋ' αυτό καί 

μυρίοις έτέροις, ών ακρατείς δντες εΧργεσϋαι καί μή αννά-

πτειν εν τοϊς λόγοις ούκ άλλων δέονται τών έξελεγξόντων, 

άλλα τό λεγόμενον οΧκοϋεν τόν πολέμιον καί έναντιωσόμε-

νον έχοντες, εντός νποφϋεγγόμενον ώοπερ τόν άτοπον Ενρυ-

κλέα περιφέροντες άεί πορεύονται. 

D ] ΘΕΑΙ. Κομιδή λέγεις δμοιόν τε καί άληϋές. 

ΞΕ. Τί δ', άν πάντα άλλήλοις έώμεν δύναμιν εχειν επι

κοινωνίας ; 

ΘΕΑΙ Τοϋτο μέν οίος τε κάγώ διαλύειν. 

ΞΕ. Πώς; 

ΘΕΑΙ. "Οτι κίνησίς τε αύιή παντάπασιν ΐοταιτ' άν καί 

στάσις αν πάλιν αυτή κινοϊτο, ειπερ έπιγιγνοίσϋην έπ' άλ-

λήλοιν. 

ΞΕ. 'Αλλά μήν τοΰτό γέ πον ταϊς μεγίσταις άνάγχαις 

αδύνατον, κίνησιν τε ΐστασϋαι χαί στάσιν κινεΐαϋαι ; 

75. "Αν τό «ένα» ίίέν μετέχει στό «δν» καί άν τά «πολλά» δέν 
μβτέχουνε στό «δν», οδτε κείνοι, πού παραδέχουνται τά σύμπαντα γιά 
«ένα» οδτε κείνοι, πού τά παραδέχουνται γιά «πολλά», έχουνε δίκιο. 

76. Περισσότερο γελοίοι ά π ' δλους γίνουνται αυτοί οί ίδιοι, πού 
δέν έπιτρέπουνε ν' αποδώσουμε σ' Ινα πράμα οποιοδήποτε κατηγορού
μενο, πού δέν είναι δ ϊδιος δ εαυτός του, γιατί έτσι λένε ταυτίζουμε 
δυό διαφορετικά «δντα». Καί δμως μεταχειρίζουνται τά ρήμα «είναι» 
γιά κάθε τι. "Αν πούνε «6 άνθρωπος εστίν», συνδέοονε τόν «άνθρωπο» 
μέ τό «δν». "Αν ποΰνβ τή φράση «Πάν έστι καθ' αδτό χωρίς τών αλ-
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νε τά πάντα, είτε ανάγοντας δλα σ' «Ινα» κι άπό τό «Ινα» 
συνθέτοντας άπειρα, είτε χωρίζοντας τα σέ στοιχεία περα
τωμένα καί ά π ' αυτά συνθέτοντας, αδιάφορο άν παραδέ
χουνται., πώς αυτό γίνεται διαδοχικά ή σέ συνέχεια καί ταυ
τόχρονα, μ' δλες αυτές τις θεωρίες τους τίποτα δέ λένε άν 
δέν υπάρχει κανένα τών «δντων» ανακάτωμα " . 

ΘΕΑΙ. Πολύ σωστά 

ΞΕ. Απ 'δλους δμως περισσότερο γελοιωδέατατοι θά 
γίνουνε στην ομιλία εκείνοι, πού δέν έπιτρέπουνε ν' απο
δώσουμε σ' Ινα πράμα Ι ν ' άλλο κατηγορούμενο, επειδή έτσι 
συμμετέχει σ' Ιν 9 άλλο πράμα. 

ΘΕΑΙ Πώς ; 

ΞΕ Νά ! "Ολοι αυτοί άναγκάζουνται βέβαια νά μεταχει
ρίζουνται καί τή λέξη «είναι» γιά τό κάθε πράμα καί τή 
λέξη «χωρισιά» καί τό «άπό τ' άλλα» καί τό «καθαυτό» 
καί άπειρ ' άλλα ' · . "Ολ' αυτά μή μπορώντας νά τ ' αποφύ
γουν καί νά μήν τά μεταχειρίζουνται μέσα στην ομιλία 
τους, δέν έχουν ανάγκη νά έρθουν άλλοι νά τους επικρίνουν 
παρά, καθώς λέει ό λόγος, έχουνε μέσα τους τόν οχτρό, πού 
θά τους αντικρούσει καί περπατούν πάντα κουβαλώντας τον 
γιά νά μιλάει άπό τήν κοιλιά τους, δπως ό παράδοξος 
εκείνος Εύρυκλής " . 

Θ Ε Α Ι . Πολύ ωραία κι αληθινά τους παρομοιάζεις. 
ΞΕ. Καί τί θά συμβεί άραγες, άν απεναντίας παραδε

χτούμε πώς δλα έχουνε τή δύναμη νά επικοινωνούν ανα
μεταξύ τους ; 

ΘΕΑΙ. Αυτό μοϋ φαίνεται, πώς κι έγώ μπορώ νά τό 
ξεδιαλύνω 

ΞΕ. Πώς ; 

ΘΕΑΙ. Νά ! Πώς δηλαδή κι ή ίδια ή κίνηση θά στεκόταν 
δλως διόλου καί ή ίδια ή στάση θά κινιόταν άπό τήν άλλη 
μεριά, άν επικοινωνούσαν ή μια μέ τήν άλλη 

ΞΕ. Καί δμως αυτό βέβαια είναι τών αδυνάτων αδύ
νατο νά στέκεται ή κίνηση καί νά κινιέται ή στάση' δέν 
είν ' έτσι ; 

λων», πού διατυπώνει τή θεωρία τους, τήν αναιρούν ταυτόχρονα συσχε
τίζοντας τό «πάν» μέ τό «έστι» μέ τό «χωρίς» μέ τό «άλλων» καί 
μέ τό «καθ' εαυτό». "Ισως ή φράση αυτή νά είναι παρμένη άπό κανέ
να σύγγραμμα τού Άντιστένη. Καί γενικά οποιαδήποτε φράση κι άν 
πουν άναιροΰν τόν εαυτό τους. 

77. Ό Εύρυκλής είταν ένας εγγαστρίμυθος. Πρβλ. 'Αριστοφάνη, 
«Σφήκες» 1017-1020. 
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ΘΕΑΙ. Πώς γαρ ον ; 

ΞΕ. Τό τρίτον δή μόνον λοιπόν. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

Ε X X X V I I I . ΞΕ. Καί μήν εν γέ j τι τούτων άναγκαΐον, 

ή πάντα ή μηδέν ή τά μέν έϋέλειν, τά δέ μή σνμμίγνυσϋαι. 

ΘΕΛΙ. Πώς γάρ οϋ ; 

ΞΕ. Καί μήν τά γε δύο άοΊίνατον ενρέϋη. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Πάς άρα ό βονλόμενος δρϋώς άποκρίνεσϋαι τό λοι

πόν τών τριών ϋήσει. 

ΘΕΑΙ. Κομιδή μέν ουν. 

ΞΕ. "Οτε δή τά μέν έϋέλει τοΰιο δράν, τά δ' οϋ, σχε-

253 δον οίον τά γράμματα \ πεπονϋότ άν εΧη. Καί γαρ εκείνων 

τά μέν άν αρμοστεί που προς άλληλα, τά δέ ξυναρμόττει. 

θ Ε ΑΙ. Πώς δ'ού; 

ΞΕ. Τά δέ γε φωνήεντα διαφερόντως τών άλλων οίον 

δεσμός διά πάντων χεχώρηχεν, ώστε άνεν τινός αυτών αδύ

νατον άρμόττειν χαί τών άλλων έτερον έτέρψ. 

ΘΕΛΙ. Καί μάλα γε. 

ΞΕ. Πάς ουν οίδεν όποϊα όποίοις δυνατά χοινωνεϊν, ή 

τέχνης δει τφ μέλλοντι δράν ίχανώς αυτά ; 

ΘΕΑΙ. Τέχνης. 

ΞΕ. Ποίας ; 

ΘΕΑΙ. Τής γραμματικής. 

Β ΞΕ. Τί δέ ; Περί τους τών οξέων καί βαρέων \ ψϋόγ-

γους άρ' ονχ όντως ; Ό μέν τονς σνγκερανννμένονς τε καί 

μή τέχνην έχων γιγνώσκειν μουσικός, δ δέ μή ξννιείς άμον-

σος ; 

ΘΕΑΙ. Οντως. 

ΞΕ. Καί κατά τών άλλων δή τεχνών καί άτεχνιόίν τοι

αύτα εΰρήαομεν έτερα. 

ΘΕΑΙ. Πώ; δ' ον; 

ΞΕ. Τί δ' ; 'Επειδή xai τά γένη προς άλληλα κατά ταί-
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ΘΕΑΙ. "Εμ ! πώς αλλιώς ; 

ΞΕ. Δέ μένει λοιπόν παρά μιά τρίτη περίπτωση. 
ΘΕΑΙ. Ναί. 

XXXVIII. 'Αποδείχνεται ή επικοινωνία τών είδών. 

ΞΕ. Καί πραγματικά Ινα τουλάχιστο άπό τά τρία είν' 
ανάγκη νά συμβαίνει : ή δλα ή κανένα ή άλλα νά θέλουν κι 
άλλα νά μή θέλουν νά επικοινωνούν. 

ΘΕΑΙ. Χωρίς άλλο. 

ΞΕ. Βρήκαμε λοιπόν, πώς τά δυό πρώτα δέν μπορούν νά 
γίνουν. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. "Αρα δποιος θέλει ν 9 αποκριθεί σωστά, θά θέσει 
εκείνο, πού μένει άπό τά τρία. 

ΘΕΑΙ. Καί βέβαια. 

ΞΕ. Ά ν λοιπόν άλλα θέλουν νά ένώνουνται κι άλλα 
όχι, θά πάθαιναν σχεδόν τό ίδιο, πού γίνεται μέ τά γράμ
ματα. Γιατί κι ά π ' αυτά άλλα δέ συνταιριάζουν αναμεταξύ 
τους κι άλλα συνταιριάζουν. 

ΘΕΑΙ. Πώς δχι ; 

ΞΕ. Τά φωνήεντα μάλιστα περισσότερ" άπό τ' άλλα 
εισχωρούν ανάμεσα σ" δλα σαν ενωτικά, έτσι, πού χωρίς κα
νέν' ά π ' αυτά είν' αδύνατο νά συνταιριάζουνε καί τ ' άλλα 
συναμεταξύ τους. 

ΘΕΑΙ. Πραγματικά έτσ" είναι. 
ΞΕ Καί δέμοϋ λές, ξέρει τάχα ό καθένας ποια μέ ποια 

μπορούν νά συνταιριάξουν, ή χρειάζεται τέχνη εκείνος, πού 
θά κάν' ικανοποιητικά τούτη τή δουλειά. 

ΘΕΑΙ. Χρειάζεται τέχνη. 

ΞΕ. Ποια τέχνη ; 

ΘΕΑΙ. Τή γ ρ α μ μ α τ ι κ ή . 
ΞΕ. Μά καί μέ τους ψηλούς καί βαθείς τόνους δέ γίνεται 

τάχα τό ίδιο ; 'Εκείνος, πού έχει τήν τέχνη νά ξέρει, ποιοι 
συγχωνεύουνται συναμεταξύ τους καί ποιοι δχι, δέν είναι 
μουσικός, καί κείνος, πού δέν καταλαβαίνει, δέν είν' άμουσος ; 

ΘΕΑΙ. Έ τ σ 9 είναι. 
ΞΕ. Καί γιά τίς άλλες τέχνες καί άτεχνίες θά βρούμε 

βέβαια παρόμοια. 

Θ Ε Α Ι . Πώς δχι ; 
ΞΕ. Γιά κοίτα λοιπόν τώρα. 9Αφοϋ έχουμε συμφωνήσει, 
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τά μίξεως εχειν ώμολογήχαμεν, άρ° ού μει' επιστήμης τινός 

άναγκαΐον διά τών λόγων παρεύεαϋαι τόν δρϋώς μέλλοντα 

δείξειν ποία ποίοις συμφωνεί τών γενών καί ποια άλληλα 

C ού δέχεται ; Καί δή \ καί διά πάντων ει συνέχοντα άττ' αυ

τά έστιν, ώστε αυμμίγνυοϋαι δυνατά είναι, χαί πάλιν έν ταΐς 

διαιρέσεαιν, ει δι' δλων έτερα τής διαιρέσεως αίτια ; 

ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ούκ επιστήμης δει, καί σχεδόν γε Χαως 

τής μεγίστης ; 

X X X I X . ΞΕ. Τίν' ουν αυ προσεροϋμεν, ώ Θεαίτητε, 

ταύτην ; "Η προς Αιός έλάϋομεν εις τήν τών έλευϋέρων ίμ-

πεοόντες έπιατήμην, καί χινδυνεύομεν ζητοΰντες τόν σοφι

στήν πρότερον άνενρηκέναι τόν φιλόσοφον ; 

ΘΕΑΙ Πώς λέγεις ; 

D ΞΕ. Τό κατά γένη διαιρεΐοϋαι χαί \ μήτε ταύτόν εί

δος έτερον ήγήσασϋαι μήτε έτερον δν ταύτόν μών ον τήο 

διαλεκτικής φήσομεν επιστήμης είναι ; 

ΘΕΑΙ. Ναί, φήσομεν. 

ΞΕ. Ούκοΰν δ γε τοΰτο δυνατός δράν μίαν ίδέαν διά 

πολλών, ίνας έχάατον χειμένον χωρίς, πάντη διατεζαμένην 

ίκανώς διαισϋάνεται, χαί πολλάς ετέρας αλλήλων υπό μιας 

έξωϋεν περιεχομένας, καί μίαν αύ δι' δλων πολλών έν ivi 

ξννημμένην, καί πολλάς χωρίς πάντη διωριομένας ; Τοϋτο 

Ε ο9 | εστίν, η τε κοινωνεϊν έκαστα δύναται χαί δπη μή, σια-

χρίνειν χατά γένος έπίστασϋαι. 

ΘΕΛΙ. Παντάπααι μέν ονν. 

ΞΕ. Άλλα μην τό γε διαλεχτικόν ούκ άλλω δώσεις, ώς 

ίγφμαι, πλην τφ χαϋαρώς τε χαί δικαίως ψιλοαοφοϋντι. 

ΘΕΑΙ. Πώς γάρ δν άλλω δοίη TIC ; 
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πώς καί τά γένη μέ τόν ίδιον τρόπο άνεκατεύουνται συναμε
ταξύ τους, δέν είν' άραγες ανάγκη να προχωρεί μέ κάποιαν 
επιστημοσύνη στην έρευνα εκείνος, πού θά δείξει ποια μέ 
ποια γένη συνταιριάζουν καί ποια δέν άλληλοϋποφέρονται ; 
Κι ακόμη νά δείξει, άν υπάρχουνε μερικά, πού περνώντας 
ανάμεσα σ° δλα τά ενώνουν, ώστε νά μποροϋν νά συγχωνεύ-
ουνται κι άπό τήν άλλη μεριά, δταν χωρίζουνται, άν υπάρ
χουν άλλα, πώςγίνουνται αιτία τοΰ χωρισμοϋ ανάμεσα στις 
ολότητες : 

ΘΕΑΙ. Πώς δέ χρειάζετ ' επιστήμη καί μάλιστα ή ανώ
τερη ά π ' δλες ίσως ; 

XXXIX. "Η αληθινή φιλοσοφία είναι ή δ ι α λ ε χ τ ι κ ή . 
Ό φιλόσοφος κ α ί ò σοφιστής. 

ΞΕ. Καί πώς θά τήν ονομάσουμε, Θεαίτητε, τούτη πάλι 
τήν επιστήμη ; "Η μήν τάχα, γ ιά τό Δία, χωρίς νά τό κα
ταλάβουμε πέσαμε μέσα στην επιστήμη τών. ελεύτερων αν
θρώπων κι αναζητώντας τό σοφιστή κοντεύουμε νά "χουμε 
βρεί πρωτύτερα τ ό φ ι λ ό σ ο φ ο ; 

ΘΕΑΙ. Τί θές νά πεις ; 
ΞΕ Τό νά μπορεί νά χωρίζει τά γένη καί μήτε τό ίδιο 

είδος νά τό παίρνει γ ι ' άλλο μήτε τό διαφορετικό νά τό παίρ
νει γ ιά τό ίδιο, δέν θά παύμ9 άραγες, πώς είν'έργο τής δ ι α -
λ ε χ τ ι κ ή ς ε π ι σ τ ή μ η ς ; 

ΘΕΑΙ. Βέβαια, έτσι θα πούμε. 
ΞΕ. Εκείνος λοιπόν, πού είν' ίκανός νά τό κάνει αδτό, 

ξεδιαλύνει πολύ καθαρά, πώς μιά ιδέα πέρα γιά π έ ρ ' απλώ
νεται διαπερνώντας πολλές άλλες, πού ή κάθε μιά τους μένει 
χωριστή, καί πώς άλλες διαφορετικές συναμεταξύ τους περι-
κλείνουνται άπό μιαν άλλην απέξω, καί πάλι πώς μιά ιδέα 
μέσ' άπό πολλά σύνολα συλλαβαίνεται σέ μιαν ενότητα, καί 
πώς πολλές ιδέες μένουν βλως διόλου ξεχωριστές. Αύτό'λοι-
πόν είναι νά ξέρει κανείς επιστημονικά νά ξεχωρίζει γένος 
μέ γένος, μέ ποιόν τρόπο μποροϋν τό καθένα νά επικοινω
νούν αναμεταξύ τους καί μέ ποια δέν μποροϋν. 

ΘΕΛΙ. Βεβαιότατα. 
ΞΕ. Αυτήν δμως τήν διαλεχτικήν ικανότητα δέ θά τήν 

αναγνωρίσεις σέ κανέναν άλλον, πιστεύω, παρά μόνο σ' εκεί
νον, που φιλοσοφεί αγνά καί τίμια. 

Θ Ε Α Ι . Πώς θά μπορούσε κανείς νά τήν αποδώσει 
σ' άλλον ; 
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ΞΕ. Τόν μέν δή φιλόσοφον εν τοιούτω τινι τόπφ καί 

ννν και έπειτα άνενρήσομεν, ίάν ζητώμεν, Ιδειν μϊν χαλέ' 

254 πον | εναργώς και τούτον, έτερον μήν τρόπον ή ιε τοϋ σο-

φιστοΰ χαλεπότης ή τε τούτον. 

ΘΕΑΙ. Πώς; 

ΞΕ. Ό μεν άποδιδράσκων είς τήν τοϋ μή δντος σκοτει-

νότητα, τριβή προααπτόμενος αυτής, διά το σκοτεινόν τον 

τόπον κατανοήσαι χαλεπός' *Η γάρ ; 

ΘΕΑΙ. "Εοικεν. 

ΞΕ. Ό δέ γε φιλόσοφος, τη τον δντος άει διά λογισμών 

προσκείμενος Ιδέα, διά το λαμπρδν αν τής χώρας ουδαμώς 

εϋπετής δφθήναι' τά γάρ τής τών πολλών ψνχής όμματα 

Β καρτερεϊν j προς το θεϊον άφορώντα αδύνατα. 

ΘΕΑΙ. Kai ταντα είκδς ονχ ήττον εκείνων ούτως εχειν, 

ΞΕ. Ούκοϋν περί μεν τούτου καί τάχα επισκεψόμεθα 

σαφέστερο*, ò\v έτι βονλομένοις ήμΐν ή' περί δε τοϋ σοφι-

ατοΰ πον δήλον ώς ούκ άνετέον, πριν άν ικαιώς αυτόν θεα-

ο ώ μέθα. 

ΘΕΑΙ. Καλώς είπες. 

XL,. ΞΕ. "Οτ ουν δή τά μεν ήμΐν τών γενών ώμολό-

γηται κοινωνεϊν εθέλειν άλλήλοις, τά δέ μή, καί τά μέν in 

ολίγον, τά δ" επί πολλά τα δέ και διά πάντων ουδέν κω· 

C λύειν τοις πάσι \ κεκοινωνηκέναι, τδ δή μετά τοντο ξννε-

πίσπώμεθα τφ λόγω τήδε σκοποϋντες, μή περί πάντων τών 

είδών, iva μή ταραττώμεθα εν πολλοίς, άλλα προελόαενοι 

τών μεγίστων λεγομένων άττα, πρώτον μέν ποια εκαστά 

εστίν, έπειτα κοινωνίας αλλήλων πώς έχει δννάμεως, Τνα 

τό τε δν καί μή δν ει μή πάση οαφηνεία δννάμεθα λαβείν, 

αλλ* ονν λόγον γε ενδεεϊς μηδέν γιγνώμεθα περί αντών,καθ 

δσον δ τρόπος ενδέχεται τής ννν σκέψεως, εάν άρα ήμΐν πχι 

78. Έδώ γίνβται καθαρός δπαινιγμός για το δι άλογο «Φιλόσοφο>, 
πού έπρόκβιταν νά συμπληρώσω τήν αναζήτηση του «Σοφιστή^ καί 
τοϋ «Πολιτικού». 
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ΞΕ. Το φιλόσοφο λοιπόν σέ κάποιον παρόμοιο τόπο θα 
τόνε βρούμε και τώρα κι αργότερα, αν τόνε ζητήσουμε. Ει vat 
βέβαια ούσκολα να τον (-δούμε κι αυτόν καθαρά. "Αλλη δμως 
είναι ή δυσκολία τοΰ σοφιστή κι άλλη αυτουνοϋ έδώ 

ΘΕΑΙ. Γιατί ; 
ΞΕ. Γιατί ό σοφιστής κρύβεται μέσα στα σκοτάδια, που 

σκεπάζουνε τά «μή δν» καί μέ τή συνήθεια προσαρμόζεται 
σ~ αυτά κι από το πολύ σκοτάδι τοΰ τόπου είναι bùoy.oXo 
να τόνε νιώσει κανείς. Δέν είν3 αλήθεια ; 

ΘΕΑΙ. "Etat φαίνεται. 
ΞΕ. Έ ν ώ άπό τήν άλλη μεριά δ φιλόσοφος παραμένον

τας αιώνια μέ τους στοχασμούς του κοντά στην ϊδεα τοΰ «δν
τος», δέν είν' εύκολο νά γίνει ορατός άπό τή λαμπράδα τοο 
τόπου. Γιατί τά μάτια τής ψυχής τών πολλών δέν άντέχουνε 
νά κοιτάζουνε γιά πολύ τα θεϊκό. 

ΘΕΑΙ. Κι αυτά φαίνουνται σωστά, δχι λιγότερ* άπό 
κείνα που είπες πρίν 

ΞΕ. Λοιπόν γιά τοΟτον έδώ το φιλόσοφο αργότερα θά 
ερευνήσουμε καλύτερα, άν εχουμ3 ακόμη αυτή τήν επιθυ
μία 7Β. "Οίο γιά τό σοφισιή δμως είναι φανερό, πώς δέν 
πρέπει νά χαλαρώσουμε τίς ενέργειες μας, πρίν νάτόνίδοΰμε 
καλά καλά. 

ΘΕΑΙ ΙΙολυ ώραϊα ! 
XL,. Ή θεωρία τής μερικής επικοινωνίας τών είδών 

εφαρμόζεται στα γ ε ν ι κ ό τ α τ α εΐδη 

ΞΕ. "Αφοΰ λοιπόν έχουμε συμφωνήσει, πώς άλλα γένη 
θέλουν νά επικοινωνούν αναμεταξύ τους κι άλλα δχι, κι άλ
λα πάλι επικοινωνούνε με λίγα, άλλα μέ πολλά, κι άλλα 
τέλος τίποτα δέν τά εμποδίζει νά επικοινωνούνε μ' δλα δια
περνώντας τα δλα, άς συνεχίσουμε τήν αναζήτηση μας εξε
τάζοντας τά παραπέρα μέ τον άχόλου^ο τρόπο. Νά μήν εξε
τάσουμε δλα τά είδη, γ ιά νά μήν τά χάσουμε μέσα στο πλή
θος, παρ άφοΟ διαλέξουμε μερικά από κείνα, που λογαριά-
ζουνται σάν τά πιό μεγάλα, νά κοιτάξουμε πρώτα πρώτα, 
τί λογής είναι τα καθένα χωριστά, έπειτα κατά πόσο έχουνε 
τή δύναμη νά επικοινωνούν αναμεταξύ τους. Κι έτσι κι άν 
ακόμη δέ μπορέσουμε νά συλλάβουμε μ' απόλυτη σαφήνεια 
το «δν» καί τα «μή δν», τουλάχιστο νά μή μείνουμ* δλως 
διόλου ανίκανοι νά δώσουμε κάποιαν εξήγηση γι* αυτά, δσο 
μας το έπιτρέπ' ή μεΒοοΌ της τωρινής μας έρευνας, άν Ισως 
τα ναταφέρουμε μέ κάποιον τρόπο να κηρυχτούμε αθώοι, 

TTAATQNOI, ΣΟΦΙΣΤΗΣ 2 0 
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D παρεικάϋη τό μή | δν λέγουσιν ώς εστίν δντως μή δν άϋφ-

οις άπαλλάττειν. 

ΘΕΑΙ. Ούχοϋν χρή. 

ΞΕ. Μέγιστα μήν τών γενών, α νϋν δή διήμεν, τό τε 

δν αυτό καί στάσις καί κίνησις. 

ΘΕΑΙ. Πολύ γε. 

ΞΕ. Καί μήν τώ γε δύο φαμέν αύτοΐν άμίκτω προς άλ-

λήλω. 

ΘΕΑΙ. Σφόδρα γε. 

ΞΕ. Τό δέ γε δν μικτόν άμφοϊν' έστόν γάρ άμφω πον. 

ΘΕΑΙ. Πώς δ' οϋ ; 

ΞΕ. Τρία δή γίγνεται ταύτα. 

ΘΕΑΙ Τί μήν; 

ΞΕ. Ούκοϋν αυτών έκαατον τοϊν μέν δνοϊν έτερον έστιν, 

αντό δ' έαυτφ ταύτόν. 

Ε ΘΕΛΙ | Ούτως. 

ΞΕ. Τί ποτ' αν νϋν ούτως είρήκαμεν τό τε ταύτόν καί 

ϋάτερον ; Πότερα δύο γένη τινέ αύτώ, τών μέν τριών άλλω, 

ξυμμιγνυμένω μήν έκείνοις έξ ανάγκης άεί, καί περί πέντε 

άλλ' ού περί τριών ώς δντων αυτών σκεπτέον, ή τό τε ταύ-

255 τον τοϋτο καί ϋάτερον \ ώς εκείνων τι προσαγορεύοντες 

λανϋάνομεν ημάς αυτούς ; 

ΘΕΑΙ. Ίσως. 

ΞΕ. 'Αλλ' οϋ τι μήν κίνησίς γε καί στάσις οϋϋ' έτε

ρον ούτε ταύτόν έστι. 

ΘΕΛΙ. Πώς; 

ΞΕ. "Οτιπερ άν κοινή προσείπωμεν κίνησιν καί στά

σιν. τοϋτο ούδέτερον αύτοΐν οίον τε είναι. 

ΘΕΑΙ. Τί δή ; 

Ξ Ε. Κίνησίς τε στήσεται χαί στάσις αύ κινηϋήσεται' 

περί γάρ αμφότερα -ϋάτερον δποτερονοϋν γιγνόμενον αύ

τοΐν αναγκάσει μεταβάλλειν αύ ϋάτερον έπί τουναντίον τής 

Β αντοϋ φύσεως, άτε | μετααχόν τον εναντίον. 

ΘΕΑΙ. Κομιδή γε. 
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μόλο που υποστηρίζουμε, πώς τό «μή δν» είναι *ΐ>παρχτά 
μή δν». 

ΘΕΑΙ. "Ετσι βέβαια πρέπει. 

ΞΕ. Τά πιό μεγάλα λοιπόν άπό τά γένη, πού τώρα δά 
ξετάζουμε, είναι τό ίδιο τό «δν» καί ή «στάση» χαί ή 
«κίνηση». 

ΘΕΑΙ. Αυτά είναι πραγματικά. 

ΞΕ. Κι ά π ' αυτά λέμε, πώς τά δυό δέν μπορούν ν' ανα

κατωθούν μεταξύ τους. 

ΘΕΑΙ. Καθόλου. 

ΞΕ. Έ ν ώ τό «δν» μπορεί ν' ανακατωθεί καί μέ τά δυό. 

Γιατί καί τά δυό βέβαια «υπάρχουν». 

ΘΕΑΙ. Πώς δχι ; > 

ΞΕ. Αυτά λοιπόν τά γένη γίνουνται τρία. 

ΘΕΑΙ. Καί βέβαια. 

ΞΕ. Καί καθέν' ά π ' αυτά είναι «διαφορετικό» άπό τ ' 

άλλα δυό. ένώ είναι τό «Εδιο» μέ τόν εαυτό του. 

ΘΕΑΙ. Έ τ σ ' είναι. 

ΞΕ. Μά τί V αυτά πάλι, πού είπαμε τώρα έτσι δά «τό 
ϊδιο» καί «διαφορετικό» ; Τί συμβαίνει ; Είναι κι αυτά δυό 
κάποια γένη. άλλ' άπό κείνα τά τρία, που άνακατώνουνται 
δμως αναγκαστικά πάντα μέ χεϊνα καί είν° ανάγκη νά τά 
εξετάζουμε σά νά είν' δλα π έ ν τ ε κι δχι τ ρ ί α ; "Η μήν 
τ ά χ α χωρίς νά τό καταλάβουμε μέ τά όνόματ' αυτά, τό «ίδιο» 
καί «διαφορετικό» ονομάζουμε κάποιο άπό κείνα τά τρία ; 

ΘΕΑΙ. "Ισως. 

ΞΕ. Μά γ ι ά νά ιδούμε. Πρώτα πρώτα ή «κίνηση» καί 
ή «στάση» τά δυό μαζί δέν είναι ούτε «άλλο» οδτε «τό Ιδιο». 

ΘΕΑΙ. Πώς; 

ΞΕ. 'Οποιοδήποτε χαραχτηρισμό. δώσουμ' άπό κοινού 
στην κίνηση καί στή στάση, δέν μπορεί αυτός νά 'ναι .κα
νέν' άπό τά δυό αυτά. 

ΘΕΑΙ. Μά γιατί ; 
ΞΕ. Καί ή κίνηση τότες θά σταθεί καί ή στάση θά κι

νηθεί. Γιατί οποιοσδήποτε άπό τους δυό αΰτους χαραχτηρι-
σμους προστεθεί καί στα δυό μαζί, θ' αναγκάσει τό Ιν ' άπό 
τά δυό νά μετατραπεί στό αντίθετο άπό τή δική του φύση, 
έπειδής αμέσως θά πάρει μέρος στό αντίθετο του. 

ΘΕΑΙ. Βεβαιότατα. 
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ΞΕ. Μετέχετον μήν άμφω ταύιοϋ καί ϋατέρον. 

ΘΕΑΙ. Ναί 

ΞΕ. Μή τοίνυν λέγωμεν κίνησιν γ' είναι ταύτόν ή ϋά

τερον, μηδ αύ στάσιν. 

ΘΕΑΙ Μή γάρ. 

ΞΕ. 'Αλλ' άρα τό δν καί τό ταύτόν ώς έν τι διανοη-

τέον ήμΐν , 

ΘΕΛΙ. "Ισως. 

ΞΕ: 'Αλλ' ει τό δν και τό ταύτόν μηδέν διάφορον αη-

μαίνετον, κίνησιν αύ πάλιν καί στάσιν αμφότερα είναι λέ-

C γοντες αμφότερα ούτως αυτά ταύτόν ώς δντα \ προσεροϋμεν. 

ΘΕΑΙ. 'Αλλά μήν τοϋιό γε αδύνατον. 

ΞΕ. 'Αδύνατον άρα ταύτόν καί τό δν έν είναι. 

ΘΕΑΙ Σχεδόν. 

ΞΕ. Τέταρτον δη προς τοις τρισίν εϊδεσιν είδος τό ταύ

τόν τιϋώμεν ; 

ΘΕΛΙ Πάνυ μέν ουν. 

ΞΕ. Τί δέ ; Τό ϋάτερον άρα ήμΐν λεκτέον πέμπτον ; 

"Η τούτο καί τό δν ώς δύ' άττα ονόματα εφ' évi γένει 

διανοεϊσϋαι δει ; 

ΘΕΑΙ. Τάχ άν. 

ΞΕ. 'Αλλ' οίμαί σε συγχωρεϊν τών δντων τά μέν αυτά 

καϋ' αυτά, τά δέ προς άλλα άεί λέγεσϋαι. 

ΘΕΑΙ Τί δ' ου ; 

TJ | ΞΕ. Τό δ' έτερον άεί προς έτερον ή γάρ; 

ΘΕΑΙ. Ούτως. 

ΞΕ. Ούκ άν, ει γε τό δν καί τό ϋάτερον μή πάμπολν 

διεφερέτην άλλ' εΐπερ ϋάτερον άμφοΐν μετείχε τοϊν είδοϊν 

79. Μέ τή σημαντικότατη αυτή αντιδιαστολή, που κάνει έδΐο ό 
Πλάτωνας ανάμεσα σέ απόλυτες έννοιες (καθ' έαυτά) καί έννοιες ανα
φοράς (προς άλλα), ανοίγεται 6 δρόμος γιά να λυθεί καί τό πρόβλημα 
το& κατηγορικού προσδιορισμού καί τό πρόβλημα του «ένοδς» μέ τίς 
«πολλές» ιδιότητες καί το πρόβλημα για τή συσχέτιση κι επικοινω
νία των είδων καί ξεκαθαρίζεται η διάκριση ανάμεσα στό δπαρχτιχσ 
καί τό συνδετικό ρήμα «είναι». 
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ΞΕ Καί τά δυό μετέχουν δμως καί στό «ίδιο» καί στό 
«άλλο». 

ΘΕΑΙ. Ναί. 
ΞΕ. Ά ς μή λέμε λοιπόν πώς ή «κίνηση» ταυτίζεται μέ 

τό «ίδιο» ή μέ τό «άλλο», οδτε καί ή «στάση». 
ΘΕΑΙ. "Ας μή λέμε. 

Ξ Ε. Μήν τάχα δμως πρέπει νά φανταστούμε, πώς τό 
«δν» καί τό «ίδιο» είν' ίνα πράμα : 

ΘΕΑΙ. "Ισως. 

ώΕ. Αν δμω; τό «δν» καί τό «ίδιο» δέ σημαίνουνε τί
ποτα διαφορετικό, δταν λέμε, πώς ή κίνηση καί ή στάση 
«υπάρχουνε» καί τά δυό, αναγκαστικά καί γιά τά δυό λέμε 
πώς είναι «ίδια», αφού είναι «δντα». 

ΘΕΑΙ. Καί δμως αυτό είν' αδύνατο. 

ΞΕ. Ά ρ α είν* αδύνατο νά είν' ενα πράμα τό «ίδιο» καί 
τό «δν». 

ΘΕΑΙ. "Ετσι φαίνεται. 

ΞΕ. Επομένως θά παραδεχτούμε πώς τά «ίδιο» είναι 

τέταρτο είδος κοντά στ' άλλα τρία. 

ΘΕΑΙ. Χωρίς άλλο. 

Ξ Ε. Μά δέ μ-Λ λές ; Τό «άλλο» θά τό πούμε άραγες 

πέμπτο είδος ; "Η πρέπει νά κρίνουμε, πώς τό «άλλο» καί 

τό «δν» εϊνα; δυό ονόματα γιά ένα γένος ; 

ΘΕΑΙ. "Ισως. 

ΞΕ. θαρρώ, πώς συμφωνείς δμως, πώς ά λ λ ' ά π ό τά 

«δντα» λέγουνται άνεξάρτητ' άπό κάθε τι κι άλλα πάλι λέ-

γουνται πάντα σέ σχέση μέ κάποια άλλα '*. 

ΘΕΑΙ Πώς δχι ' ; 

ΞΕ. Τό «άλλο» δμως λέγεται πάντα σχετικά μέ Ίίάποιο 

άλλο. Δέν είν' έτσι ; 

ΘΕΑΙ. Έ τ σ · είναι. 

ΞΕ. Μά τούτο δέ θά μπορούσε να γίνει, άν τό «δν» καί 

τό «άλλο» δέν είτανε πολύ διαφορετικά. Γιατί άν βέβαια τό 

«άλλο» είχε συμμετοχή καί ατά δυό έκεΐνα είδη άπό τά 

«δντα» " , δπως γίνεται μέ τό «δν», θά μπορούσε κάποτε νά 

80. Δηλαδή καί δσα λέγουνται πάντα «αυτά καθ'αυτά» καί δσα 
λέγουνται πάντα «προς άλλα», μ 'άλλα λόγια, αν τό «άλλο» είτανε 
καί απόλυτη έννοια καί έννοια αναφοράς. Έ ν ώ δέν είν5 έτσι γιατί 
κάθε τι , που τά λέμε «άλλο», τό λέμε πάντα σχετικά μέ κάποιο άλλο. 



310 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ώσπερ τό δν, ην άν ποτέ τι χαί τών έτερων έτερον ού προς 

έτερον νϋν δέ άτεχνώς ήμΐν δτιπερ άν έτερον ή, συμβέβη-

κεν έξ ανάγκης έτερου τοϋτο δπερ εστίν είναι. 

ΘΕΛΙ. Λέγεις καϋάπερ έχει. 

ΞΕ. Πέμπτον δή τήν ϋατέρου φύσιν λεκτέον έν τοις ει-

Ε δεσιν ούσαν, έν οίς j προαιρούμεϋα. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Καί διά πάντων γε αυτήν αυτών φήσομεν είναι διε-

ληλυϋυϊαν έν έκασιον γάρ έτερον είναι τών άλλων ού διά τήν 

αντοϋ φύσιν, άλλα διά τό μετέχειν τής ιδέας τής ϋατέρου. 

ΘΕΑΙ. Κομιδή μέν ουν. 

Χ Ι , Ι . ΞΕ. Ώδε δή λέγωμεν έπί τών πέντε καϋ' έν άνα-

λαμβάνοντες. 

ΘΕΑΙ Πώς ; 

ΞΕ. Πρώτον μέν κίνησιν, ώς έστι παντάπασιν έτερον 

στάσεως. ΤΙ πώς λέγωμεν; 

ΘΕΑΙ Ούτως. 

ΞΕ. Ού στάοις άρ' εστίν. 

ΘΕΑΙ Ουδαμώς. 

256 ΞΕ. "Εστι δέ γε \ διά τό μετέχειν τοϋ δντος. 

ΘΕΑΙ "Εστίν. 

ΞΕ. Λύϋις δή πάλιν ή κίνησις έτερον ταύτοϋ εστίν. 

θ Ε ΑΙ. Σχεδόν. 

Ξ Ε. Ού ταύτόν άρα εστίν. 

ΘΕΑΙ. Ού γάρ ουν. 

ΞΕ. 'Αλλά μήν αύ πή γ' ην ταύτόν διά τό μετέχειν αύ 

πάντ αυτού. 

ΘΕΑΙ. Καί μάλα. 

ΞΕ. Τήν κίνησιν δή ταύτόν τ' είναι χαί μή ταύτόν όμο-

λογητέον χαί ού δνσχεραντέον. Ού γάρ δταν ειπωμεν αυ

τήν ταύτόν καί μή ταύτόν, ομοίως είρήχαμεν, άλλ' οπόταν 

81. "Ολα μετέχουν« στό «ίδιο», γιατί κάθε τι, που δπάρχει, είναι 
το ίδιο μέ τον εαυτό του. 

ΣΟΦΙΣΤΗΣ 311 

συμβεί κάποιο άπό τ ' «άλλα» νά είν' «άλλο» ανεξάρτητα 

καί δχι σχετικά μέ κάποιο άλλο. Τώρα δμως εμείς πρα

γματικά βρήκαμε, πώς δ,τιδήποτε είν' «άλλο», αναγκαστι

κά είν' αυτό πού είναι, πάντα σέ σχέση μέ κάποιο άλλο. 

ΘΕΑΙ. Τά λές, δπως πραγματικά είναι. 

ΞΕ. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι νά ποϋμε, πώς τό 

«άλλο» είν' άπό τή φύση του π έ μ π τ ο είδος ανάμεσα σ' 

έκεΐνα. που διαλέξαμε. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Καί ακόμη θά πούμε, πώς τό είδος αυτό διαπερ

νάει ανάμεσα σ' δλα τ' άλλα. Γιατί τό καθέν' ά π ' αυτά 

είναι διαφορετικό άπό τ' άλλα, δχι άπό τή φύση του, παρά 

γιατί συμμετέχει στην ιδέα τού «άλλου». 

ΘΕΑΙ. Πολύ σωστά. 

XLI. "Αποδείχνεται, π ώ ς t ò «μή δν» είναι τα «ιϊλλο». 

ΞΕ. Ά ς χαραχτηρίσουμε λοιπόν μέ τόν άχόλοοτίο τρόπο 
καί τά πέντε ξαναπαίρνοντας τα ίνα Ινα. 

ΘΕΑΙ. Πώ; ; 

ΞΕ. Πρώτα πρώτα γ ι ά τήν «κίνηση», πώς είν' ολότελα 

διαφορετική άπό τή «στάση». "Ετσι δέ λέμε; 

ΘΕΑΙ. "Ετσι. 

Ξ Ε . Ά ρ α δέν είναι στάση. 

ΘΕΑΙ. Δέν είναι καθόλου. 

ΞΕ. «Υπάρχει» δμως, γιατί συμμετέχει στό «δν». 

ΘΕΑΙ. «Υπάρχει» . 

ΞΕ. Ά π ό τήν άλλη μεριά πάλι ή «κίνηση» είν' άλλο 

πράμα άπό τό «ίδιο». 

ΘΕΑΙ. "Ετσι φαίνεται. 

ΞΕ. Δέν είναι λοιπόν το «ίδιο». 

ΘΕΑΙ. Δέν είναι βέβαια. 

ΞΕ. Καί δμως καί πάλι μέ κάποιον τρόπο είτανε το 

«ίδιο», γιατί δλα μετέχουνε στό «Ιδιο». " 

ΘΕΑΙ. Καί βέβαια 

ΞΕ. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι νά ομολογήσουμε, 

χωρίς νά δυστροπήσουμε, πώς ή κίνηση είναι «τό Ιδιο» καί 

δχι «τό ίδιο». Γιατί, δταν τήν πούμε, πώς είναι τό «ίδιο» 

καί «δχι τό ίδιο», δέν τήνε λέμε άπό τήν ίδιαν άποψη. "Οταν 
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Β U-tv ταντόν, διά τήν μέθεξιν ταύτόν \ προς έαντήν ούτω λέ-

γοαενι οιαν δέ μή ταύτόν, διά τήν κοινω> ίαν αν θαιέρον, 

δι' ην άποχωοιζοιιένη ταντον γέγονεν ούκ εκείνο άλλ' έτε

ρον, ώσιε όο&ώς αν λέγεται πάλιν ού ταύτόν. 

ΘΕΑΙ Πάνυ uiv ονν. 

ΞΕ. Ονκοϋν καν ει πη ιιετελάμβανεν αύτη κίνηαις στά

σεως, ουδέν αν άτοπον ην στάσιμο ν αντήν προσαγορζύειν ; 

ΘΕΑΙ 'Ορθότατα γ ε, ει περ τών γενών σνγγωρησόαεθα 

τά μέν άλλήλοις εθελειν μίγινοϋαι, τά δέ μή. 

C ΞΕ Καί αήν επί γε \ τήν τούτον πρότερο* άπόδειξιν ή 

τών ννν αφιχόαεθα ελέγχοντες ώς εστί κατά φύαιν ταύτη. 

ΘΕΑΙ Πώς γάρ ού ; 

ΞΕ. Αέγωαίν δή πάλιν ή κίνηαίς εστίν έτερον τον έτε

ρον, καθάπερ ταύτόν τε ήν άλλο και τής στάσεως; 

ΘΕΑΪ. Avayxatov 

ΞΕ. Ούχ έτερον άρ έαιί πη καί έτερον κατά τον ννν 

δή λόγον. 

ΘΕΑΙ 'Αληθή. 

ΞΕ. Τί ούν δή το «ero τοντο; Άρ' αν τών μέν τριών 

έτερον αυτήν φήσομεν είναι, τον δέ τετάρτου μή φώμεν, 

Ο δαολογήσαντες αυτά είναι πέντε, περί ών καί έν | όίς πρσύ-

θεμεθα σκοπεϊν • 

ΘΕΑΙ Και πώς ; 'Αδύνατον γάρ συγχωρεϊν έλάττω τον 

άριθαόν τοϋ νϋν δή φανέντος. 

ΞΕ. 'Α$εώς άρα τήν κίνηαιν έτερον είναι τοΰ δντος 

διαμαχόαενοι λέγωμεν ; 

ΘΕΑΙ Άδεέατατα uèv ονν. 

ΞΕ. Ούκονν δή σαφώς ή κίνησις δνιως ούκ δν έστι 

και ον. έπείπερ τον δντος μετέχει, 

82. "Exeu δ Πλάτωνας δέχεται, τή συνύπαρξη xfjç σχετικής αν
τίθεσης. 

83. Ό Πλάτωνας δηλαδή δέ βρίσκει άττόλοχο λογικό εμπόδιο νά 
ονομάσει τήν κίνηση σχάσιμη. 'Εκείνο, πού τόν εμποδίζει, είναι πώς 
πραγματικά xoù φαίνουνται ασυμβίβαστε; οί δυό ίννοιες αχάση καί 
κίνηση. Του λείπει δηλαδή ή έννοια ττ\ς πραγματικής σχβτιχότητας 
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τήνε λέμε το «ίδιο», τήνε λέμ' έτσι, γιατί συμμετέχει σία 
«ίδιο» σχετικά με τον ίδιο τον εαυτό της κι δταν πάλι τήνε 
λέμε «δχι το ΐδ.ο» τήνε λέμε, γιατί συμμετέχει στο «άλλο» 
κι έξ αίτιας του αποχωρίζεται άπό τα «ίδιο» καί δέ γίνεται 
τα «ίδιο» παρά γίνεται «άλλο», έτσι πού σωστά τήνε λέμε 
«δχι τό ίδιο». Β 3 

ΘΕΑΙ. Ί3τσ ' είναι. 

ΞΕ. "Αν λοιπόν μέ κάποιον τρόποι αυτή ή ίδια ή «κί 
νηση» είχε κάποια συμμετοχή στή «στάση», δέ θά είτανε 
καθόλου παράλογο νά τήνε χαραχτηρίσουμε στάσιμη ; Ba 

ΘΕΑΙ. θ α είταν απεναντίας πάρα πολύ σωστό, άν φυ
σικά συμφωνήσουμε, πώς άλλα γένη θέλουν ν3 ανακατώνουν-
ται κι άλλα δ χ ^ 

ΞΕ. Μά τοϋτα τ ' αποδείξαμε κιόλας πρίν άπό τά τωρινά 
καί πιστοποιήσαμε, πώς έτσι γίνεται φυσικά. 

ΘΕΑΙ. Σωστά. 
ΞΕ. "Ας τά ξαναπούμε λοιπόν. Ή κίνηση είν' άλλο πρά

μα άπα το «άλλο» καθώς είταν άλλο πράμα καί άπα τα 
«ίδια» καί από τή «στάση» ; 

ΘΕΑΙ. 'Αναγκαστικά. 
ΞΕ. '"Αραμε χάκοιον τρόπο είναι «δχι άλλο» καί «άλ

λο», δπως τώρα δα είπαμε 

ΘΕΑΙ. Αλήθεια. 
ΞΕ. Κι Οστερ3 άπ 5 αυτό, τί έρχεται ; θ ά δεχτούμε άρα

γες, πώς ή κίνηση είναι κάτι διαφορετικό από τά τρία 
έκεΐνα είδη, μά θ' άρνηθοομε π ώ ; είναι κι άπό το τ έ τ α ρ-
τ ο, άφοΰ συμφωνήσαμε π ώ ; είναι π έ ν τ ε τά γένη, που 
βάλαμε σκοπό νά "διερευνήσουμε ά π ' δλες τΐς πλευρές ; 

ΘΕΑΙ. Καί π ω ; θα γίνει αοτό ; Είν 3 αδύνατο βέβαια νά 
δεχτούμε, πώς είναι λιγότερα, παρ 5 δσα τώ,να δα κιόλας μας 
φανερώθηκαν. 

ΞΕ. "Αφοβα λοιπόν θάοποστηρίξουμε, πώς ή «κίνηση» 
είν* άλλο πράμα άπό το «δν». 

ΘΕΑΙ. 'Αφοβότατα. 
ΞΕ. *Άρα είν3 δλοφά^ο, π ώ ; ή κίνηση είναι πραγμα

τικά «δχι δν» καί συνάμα «δν», άφοϋ βέβαια μετέχει στα 
«δν» ; 

ανάμεσα σχή στάση κα[ σχήν κίνηση. "Αν αύχή άποδβιχτεΓ μέ κά
ποιον τρόπο, δέ θά είχ« καμιά δυσκολία να δεχτεί, πώς καί ή κίνηση 
στέκεται καί ή στάση κινιέται, δηλαδή τή συνύπαρξη κάθε αντίθεσης. 



314 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΘΕΑΙ. Σαφέστατα γε 

ΞΕ. "Εστίν άρα εξ ανάγκης το μή 6ν επί τε κινήσεως 

είναι και κατά πάντα τά γένη. Κατά πάντα γάρ ή θατέρον 

Ε φύσις έτερον άπεργαζοαένη j τον δντος εκαατον ούκ δν ποιεΐ, 

και ξνμπανχα δή κατά ταντά ούτως ούκ οντά ορθώς εροϋ-

μεν, και πάλιν, δτι μετέχει τον οντος, είναι τε και οντά. 

ΘΕΑΙ. Κινδννεύει. 

ΞΕ. Περί εκαατον αρα τών ειδών πολύ μέν εστί το ον, 

άπειρον δέ πλήθει το μή ον. 

ΘΕΑΙ. "Εοικεν 

257 ΞΕ. Ούκονν και τό δν αυτό τών άλλων \ έτερον είναι 

λεκτέον. 

ΘΕΑΙ. 'Ανάγκη. 

ΞΕ. Και tò δν αο3 ήαιν, δοαπέρ εστί τά άλλα, κατά 

τοσαντα ονκ εστίν έκεΐνα γάρ ούκ Ον εν μέν αυτό êazivt 

απέραντα δέ τον αριθμόν ταλλα ονκ εστίν αν. 

ΘΕΑΙ. Σχεδόν ούτως. 

ΞΕ. Ούκονν δή και ταύτα ού δνσχεραντέον, επίίπερ 

έχει χοινωνίαν άλλήλοις ή τών γενών φύσις. Εί δέ τις ταύ

τα αή συγχωρεί, πεισας ήαών τονς έμπροσθεν λάγονς οντω 

πειθέτω τά μετά ταντα 

ΘΕΑΙ Δικαιότατα ειρηκας. 

Β ΞΕ. "Ιδωαεν | δή καί τόδε. 

ΘΕΑΙ. Τό ποιον ; 

ΞΕ. 'Οπόταν το μή δν λέγωμεν, ώς εοικεν, ονκ εναν

τίον τι λέγομεν τοϋ δντος, άλλ' έτερον μόνον. 

ΘΕΑΙ. Πώς; 

ΞΕ. Οϊον δταν εΐπωαέν τι μή μέγα, τότε μάλλον τί σοι 

φαινόμεθα τό σμικρόν ή τό Ισον δηλοϋν τω ρήματι, 

84. «'Απέραντα δε τόν άρι&μον τάλλα ονχ εστίν αν». Μετα
φράζω το μέρος τούτο παίρνοντας για υποκείμενο του Ιστιν το «δν> 
καί για κατηγορούμενο το «απέραντα τον άρι&μον τάλλα*. Τήν από
δοση too Diès (Le Sophiste σ. 371), «les autres ne sont pas*, 
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ΘΕΑΙ. EìV ολοφάνερο. 
ΞΕ. 'Αναγκαστικά λοιπόν τό «μή δν» «υπάρχει» καί 

μέσα στην κίνηση καί μέ^α σέ δλα τά γένη. Γιατί σ' δλα ή 
γύση τοϋ «άλλου» κάνοντας τό καθένα διαφορετικό άπό τό 
«δν» τό κάνει νά είναι «Οχ: δν» καί άπό τήν άποψην αυτή 
για Ολα γενικά μπορούμε να ποϋμε σωστά, πώς εΐν5 «δχι 
όντα» κι άπό τήν άλλη μεριά πάλι θα ποϋμε π ώ ; «υπάρ
χουνε» καί είναι «όντα», γιατί μετέχουνε στό «δν», 

ΘΕΛΙ Ζ'ϊ να εΝ' ετσ:. 
ΞΕ. "Αρα γύρω àrro κά'.ε είδος υπάρχει πολύ «ον» καί 

άπειρο συνάμα πλήθος «μή δν». 
ΘΕΑΙ. "Ετσι φαίνεται. 
ΞΕ. Είμαστε δμως ^πογοεωμίνο'. να ποϋμε, πώς καί τό 

«ον» το ίδιο είν' «άλλο» από τ ' άλλα είδη. 
ΘΕΑ Ι. 'Αναγκαστικά 
ΞΕ. Καί το «δν» άρα κατά τή γνώμη μας είναι τόσες 

φορές «δχι δν», δσα είνα: χ~ άλλα είδη. Γιατί μή όντας ο,τι 
είν' έκεΐνα, μιά φορά είναι «ον» αυτό τό ίδιο, μ5 άπό τήν 
άλλη μεριά άπειρες ψορί;, δσα είνα: τ' άλλα, είναι 
«όχι δν» Η4. 

ΘΕΑΙ. Σα νά είν' έτσι. 
ΞΕ. Λοιπόν καί τοϋτα πρέπει να γίνουνε δεχτά χωρίς 

δυστροπία, άφοϋ τά γένη άπό τή φύση τους επικοινωνούν 
αναμεταξύ τους. Ά ν δμω; κανείς δέ θέλε: νά τά παραδε
χτεί αυτά, άφοϋ ανατρέψει μέ τά επιχειρήματα του τους 
παραπάνω συλλογισμούς μας, άς μας πείσει καί γ:ά τά κα
τοπινά. 

ΘΕΑΙ. Πολύ σωστά μίλησες. 
ΞΕ. "Ας έξεεάσουμ' δμως καί -ioijxc δώ. 
ΘΕΛΙ. Ποιο ; 
ΞΕ. "Οταν λέμε «μη ον», φαίνεται, πώς δέ λέμε κάτι. 

πού είναι δλως διόλου αντίθετα στό «δν», παρά μόνο δ ι α
φ ο ρ ε τ ι .κ ό. 

ΘΕΑΙ. Πώς ; 
ΞΕ. Νά ! "Οταν λογουχάρη ονομάσουμε κάτι «δχι με

γάλο», τότε μέ τή φράση αυτή σοΰ φαίνεται, π'ος ΙννοοΟ\ΐΐ 
περισσότερο τό μικρό παρά τό ίσο ; 

τή θεωρώ ολότελα λανθασμένη. Γιατί μέ τό «γάρ» δ Πλάτωνας εισά
γει τήν αιτιολογία της προηγούμενης φράσης «Καί τό δν αρ' ήμΐν, 
δσα πέρ έστι τάλλα, κατά τσααοτα ουκ Ιστιν». 
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ΘΕΑΙ. Και πώς ; 

ΞΕ. Ούκ άρ', εναντίον όταν άπόφασις λέγηται σημαί-

νειν. σνγχωρησόμε&α, τοσούτον δέ μόνον, δτι τών άλλων τί 

μηνύει τό μή και τό ον προτιθέμενα τών έτιιόντων όνομα 

C των, | μάλλον δέ τών πραγμάτων περί άττ' αν κέηται τά 

έπιφΰεγγόμενα ύστερον τής αποφάσεως οιόματα. 

ΘΕΑΙ. ΙΙαντάπααι μέν ονν. 

X L I I . ΞΕ. Τάδε δέ διανοη-&ώμεν, ει καί σοι ξννόοχεί. 

ΘΕΑΙ. Τό ποίον ; 

ΞΕ. Ή ϋατέρον μοι φύσις φαίνεται κατακεκερμστί-

σΰαι κα&άπερ επιστήμη 

ΘΕΑΙ Πώς ; 

ΞΕ. Μία μέν εστί πον και εκείνη, τό δ' έπί τω γιγνό

μενον μέρος αυτής έκαοτον άφορισ&έν έπωννμίαν ισχει τιτά 

D έανιής Ιδίαν διό πολλα'ι | τέχναι ι' είσϊ λεγόμεναι και έηι-

στήμαι. 

ΘΕΑΙ. Πά*ν μέν ονν. 

ΞΕ. Ουκούν και τά τής ΰατέρον φύσεως μόρια μιας 

ούσης ταύτόν πέποτ&ε τούτο. 

ΘΕΑΙ. Τάχ' άν άλλ' δπη δή λέγωμεν. 

ΞΕ. "Εστι τώ καλώ τι ΰαιέρον μόριον άντιτιάέμενον ; 

ΘΕΑΙ "Εοτιν. 

ΞΕ. Τούτ' ονν άνώννμον έρονμεν ή τιν' έχον έπωτν-

μίαν ; 

ΘΕΑΙ. "Εχον 5 γάρ μή καλόν εκάστοτε φΰεγγόμεϋα, 

τούτα ούκ άλλον τινός έτερον έατιν ή τής τού καλού φύσεως. 

ΞΕ. "i$i ννν τόδε μοι λέγε. 

Ε | ΘΕΑΙ. Το ποιον; 

ΞΕ "Αλλο τι τών όντων τινός ενός γένονς άφορισ&έν 

καί προς τι τών όντων αν πάλιν άντιτεΰέν ούτω ξνμβέβη-

κεν είναι τό μή καλόν; 

85. Ή άρνη:>η είναι σχετική κατάφαση, θέτει δλα τ'άλλα, που 
δέν είναι κείνο, πού αρνιούμαστε. Τό «δχι Α» σημαίνει «δλα τ'άλλα 
έχτός από τά Α» ή «κατ; άπο τ' άλλα έχτος άπο τό Α». 
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ΘΕΑΙ. Καί πώς θα μπορούσαμε ; 
ΞΕ. Δέ θά συμφωνήσουμε λοιπόν, δταν μερικοί λένε, 

πώς ή άρνηση σημαίνει απόλυτη αντίφαση παρά μόνο πώς, 
δταν το «μή» καί το «δχι» μπαίνουνε μπροστά στα ονόματα, 
πού τ ' άκολουθοΟν. σημαίνουν απλούστατα κάποιο άπο τ ' ά λ 
λα ονόματα ή καλύτερ' άπο τά πράματα, που έκφράζουνται 
μέ τα ονόματα, που προφέρουνται οστερ' άπο τήν άρνηση 8 ' . 

ΘΕΑΙ. Είιιαι απόλυτα σύμφωνος 

XLII. 'Αποδείχνεται, π ώ ς υπάρχει το «μή ον» σαν 
ιδ ιαίτερο ε ίδος, 

ΞΕ. "Ας συλλογιστούμε δμως καί τοΰτο δω, άν θέλεις 
καί σύ. 

ΘΕΑΙ. Ποιο ; 
ΞΕ. Το «άλλο» μοϋ φαίνεται, πώς είναι από τή φύση 

του κατακομματιασμένο, δπως κι ή επιστήμη. 
ΘΕΑΙ. Πώς ; 
ΞΕ. Καί ή επιστήμη βέβαια είναι μιά, τα κάθε μέρος 

της δμως, που καταγίνεται μ' Ινα πράμα ξεχωρισμένο άπό 
τ ' άλλα, παίρνει χωριστό δικό του δνομα. Γι 1 αυτό υπάρ
χουνε κι έχουν ιδιαίτερο δνομα πολλές τέχνες κι επιστήμες. 

ΘΕΑΙ Καί βέβαια. 
ΞΕ. " Ε ! λοιπόν ! Καί τά μέρη, δπου χωρίζεται τό «άλ

λο» άπό τή φύση του, άν καί είν' αυτή ενιαία, έπαθαν τό 
ίδιο πράμα. 

ΘΕΑΙ. "Ισως' μέ ποιόν δμως τρόπο ; 
Ξ Ε. 'Γπάρχει κανένα μέρος άπό τό «άλλο», πού είναι 

αντίθετο μέ τό «ωραίο» ; 
ΘΕΑΙ. Υ π ά ρ χ ε ι . 
ΞΕ. Κι αυτό θα τ ' αφήσουμε χωρίς δνομα ή θά πούμε, 

πώς έχει κάποιαν ονομασία ; 
ΘΕΑΙ Φυσικά έχει. Γιατί εκείνο, που κάθε φορά ονο

μάζουμε «δχι ωραίο», δέν είναι κανενός αλλουνού τό «άλλο» 
παρά μόνο τό «άλλο» τής φύσης του «ωραίου». 

ΞΕ. Καί τώρα γιά πές μου, σέ παρακαλώ. 
ΘΕΑΙ. Τί ; 
ΞΕ. Αυτό τό «δχι ώραΐο» είναι τίποτ' άλλο παρά κάτι, 

που ξεχωρίστηκε άπό èva ορισμένο γένος άπό τά «δντα» κι 
άπό τήν άλλη μεριά ήρθε σ' αντίθεση προς κάποιο άπό τά 
«δντα» ; "" 

86. Ta,«äjn ωραίο» ξεχωρίστηκε άπό το γένος «άλλο» καί ήρθε 
σ' αντίθεση μέ τό γένος «ωραίο*. 
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ΘΕΛΙ. Ονιως. 

ΞΕ. "Οντος δή προς άν άντίοεοις, ώς έοικ', είναι [τι] 

αναβαίνει τό μή καλόν. 

ΘΕΑΙ. Όρ&ότατα. 

ΞΕ. Ίί ονν ; Κατά τούτον τόν λόγον άρα μάλλον μέν 

τό καλόν ήμΐν έστι τών δντων, ήττον δέ τό μή καλόν ; 

ΘΕΑΙ Ουδέν. 

258 ΞΕ. 'Ομοίως άρα τά μή | μέγα καί tò μέγα αντό είναι 

λεκτέον ; 

ΘΕΑΙ. 'Ομοίως. 

ΞΕ. Ούκούν και τό μή δίκαιον τφ δικαίω καιά ταύτα 

&ετέον προς τό μηδέν τι μάλλον είναι οάτερον ΰατέρον ; 

ΘΕΑΙ Τί μήν ; 

ΞΕ. Και τάλλα δή ταύτη λέξομεν, έπείπερ ή ϋατέρου 

φύσις έφάνη τών δντων ούσα, εκείνης δέ ούσης ανάγκη δή 

καί τά μόρια αυτής μηδενός ήττον όντα τιΰέναι. 

ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ον ; 

ΞΕ. Ούκονν, ώς εοικεν, ή τής ΰατέρον μορίον φύσεως 

Β καί τής τού άντος προς | άλληλα αντικειμένων άντίΰεσις ου

δέν ήττον, ει &έμις ειπείν, αύτον τον όντος ουσία εστίν, ούκ 

εναντίον έκείνω σημαίνουσα, άλλα τοσούτον μόνον, έτερον 

εκείνον. 

ΘΕΑΙ. Σαφέστατα γε. 

ΞΕ. Τίν' ονν αυτήν προσείπωμεν ; 

ΘΕΛΙ. Αήλον δτι τό μή δν, δ διά τόν σοφιστήν έζητον-

μεν, αυτό έστι τοντο. 

ΞΕ. Πότερον ούν, ωσπερ είπες, εσιιν ονδενός τών άλ

λων ουσίας ελλειπόμενον, και δει οαρρονντα ήδη λέγειν δτι 

τό μή δν βεβαίως εστί τήν αυτού φύσιν έχον, ώσπερ τό 

C μέγα ην μέγα \ και τό καλόν ήν καλόν καί τό μή μέγα μή 

μέγα και τό μή καλόν μή καλόν, οντω δέ και τό μή δν κατά 

ταύτόν ήν τε καί έστι μή δν, ένάριΰμον τών πολλών όντων 

είδος έν ; "Η τίνα έτι προς αντό, ώ Θεαίτητε, άπιατίαν 

εχομεν ; 

ΘΕΛΙ. Οίδεμίαν. 
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ΘΕΑΙ. Αυτό είναι. 
ΞΕ. Τό «δχι ωραίο» λοιπόν συμβαίνει νά είναι, καθώς 

φαίνεται, μιαν αντίθεση ανάμεσα σ' Ινα «δν« κι Ινα «δν». 
ΘΕΑΙ. Πολύ σωστά. 
ΞΕ. "Ε ! Λοιπόν ! Σύμφωνα μ' δσα είπαμε, περισσότερο 

άραγες γιά μας ανήκει στα «δντα» τ ' «ωραίο» καί λιγότερο 
τ' «öyi ωραίο» ; 

ΘΕΑΙ. Καθόλου. 
ΞΕ. "Αρα καί «τ ' δχι μεγάλο» καί τό «μεγάλο» θά δε

χτούμε, πώς εντελώς μέ τόν ίδιον τρόπον είναι «δντα» ; 
ΘΕΑΙ. 'Εντελώς μέ τόν ίδιο τρόπο. 
ΞΕ. Καί τό «δχι δίκιο» λοιπόν θά τό βάλουμε στην 

ίδια γραμμή μέ τό «δίκιο», καθόσο μέ κανέναν τρόπο δέν 
είναι τό 5να περισσότερο «δν» άπό τ ' άλλο ; 

ΘΕΑΙ. Γιατί δχι ; 
ΞΕ. Καί για δλα τ' άλλα τό λοιπόν τά ίδια θά ποϋμε, 

άφοϋ φανερώθηκε, πώς τό «άλλο» άπό τή φύση του είν' Εν 
άπο τά «δντα» καί αφού εκείνο είναι «δν», αναγκαστικά θά 
δεχτούμε, π ώ : καί τά μέρη του δχι λιγότερο είναι «όντα». 

ΘΕΑΙ 'Αναμφισβήτητα. 
ΞΕ. Καθώς φαίνεται, λοιπόν, ή αντίθεση, που δημιουρ-

γιέται, δταν Ινα μέρος άπα τή φύση τοϋ «άλλου» καί ή φύ 
ση τοϋ «δντος» έρχουνται σ' αντιδιαστολή, δέν είναι, γιά νά 
ποϋμ' έτσι, λιγότερο «ουσία», ά π ' δτι είναι τό Ι^ιο τα «δν», 
γιατί δέ σημαίνει τό απόλυτα ενάντιο άπό τό «δν» παρά 
τόσο μόνο, «άλλο» άπό τό «δν». 

ΘΕΑΙ. 'Ολοφάνερα ! 
ΞΕ. Πώς θά τ' ονομάσουμε λοιπόν ; 
ΘΕΑΙ Μά είναι φανερό, πώς ετούτο είν' αυτούσιο τό 

«μή δν», που ζητούσαμ' έξ αίτιας τοΰ σοφιστή. 
ΞΕ. Τί γίνεται τώρα λοιπόν ; Δεχόμαστε, καθώς είπες, 

πώς αοτό δέν έχει λιγότερη «οντότητα» άπό κανέν' άλλο 
καί πρέπει τώρα θαρρετά νά λέμε, πώς τό «μή δν» ασφαλέ
στατα όπάρχει έχοντας τή δική του ξεχωριστή φύση καί, 
δπως τό μεγάλο είτανε «μεγάλο» καί τ 'ωραίο είταν «ώραΐο» 
καί τ ' δχι μεγάλο «δχι μεγάλο» καί τ ' δχι ώραΐο «δχι 
ώραΐο», απαράλλαχτα καί τό μή δν μέ τά ίδια δικαιώματα 
είτανε καί είναι «μή δν», σάν ενα ιδιαίτερο είδος, που συγ
καταλέγεται μέσα στον αριθμό των πολλών δντων ; "Η μήν 
τάχα έχουμε ακόμη ώς προς αυτό, Θεαίτητε, κάποια δυσκο
λία νά τό πιστέψουμε ; 

ΘΕΑΙ. Καμιά. 
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X L I I I . ΞΕ. Οϊοθ" ονν δτι Παρμενίδη μακροτέρως 

τής άπορρήαεως ήπιστήκαμεν ; 

ΘΕΑΙ. Τί δή; 

ΞΕ. Πλειον ή κεϊνος άπειπε ακοπειν, ημείς εις τό πρό-

σθεν ετι ζητήσαντες άπεδείξαμεν αντώ. 

ΘΕΑΙ Πώς; 

D ΞΕ. "Οτι ό μέν | πού φηαιν, 

ον γαρ μή ποτι τοντο δαμ-ης, slvat μη εόντα, 

άλλα ον τήοδ' άφ' όδον διζήοιος ειργε νόημα. 

ΘΕΑΙ. Αέγει γάρ ονν όντως. 

ΔΕ. *'Ημείς δέ γε ού μόνον ώς εστί τά μή δντα άπε

δείξαμεν, άλλα και ιό είοος ο τυγχάνει δν τον μή δντος 

άπεφηνάμδθα' τήν γάρ θατέρον φύσιν άποδείξαντες οναάν 

Ε τε και κατακεκερ ματιά μέν ην ini πάντα τά οντά ποδς j άλ

ληλα, το προς τό δν εκαστον μόριον αυτής άντιτιθέμενον 

έτολμήσαμεν είπεϊν ώς αυτό τοντό εστίν δντως τό μή ον, 

ΘΕΑΙ. Και παντάπααι γε, ώ ξένε, αληθέστατα μοι δο-

κονμεν είρηκέναι. 

ΞΕ. Μή τοίννν ημάς εΐπη τις δτι τουναντίον τον οντος 

τό μή δν αποφαινόμενοι τολμώμεν λέγειν ώς εστίν. Ήμεις 

γάρ περί μέν εναντίον τινός αύτώ χαίρειν πάλαι λέγομεν' 

259 ειτ' εστίν είτε μή, λόγον έχον ή καί παντάπασιν j άλογον' 

δ δέ >ΰ* εϊρήκαμεν είναι τό μή ον, ή πεισάτω τις ώς ον 

καλώς λέγομεν ελέγξας, ή μέχριπερ αν αδύνατη, λεκτέον και 

έκείνω καθάπερ ήμεις λέγομεν, Οτι ανμμίγννταί τε άλλή-

λοις τά γένη και τό τε δν και θάτερον διά πάντων, και δι* 

αλλήλων διεληλνθότα τδ μεν έτερον μετααχόν τον δντος 

εστί μέν διά ταντην τήν μέ&εξιν, ού μήν εκεϊνό γε ον με-

τέαχεν άλλΊ έτερον, έτερον δέ τον οντος δν εατι σαφέστατα 

Β εξ ανάγκης είναι μή ον τό Óè ον αύ \ θατέρου μετειληφδς 
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XLIII. 'Ανακεφαλαίωση τής α π ό δ ε ι ξ η ς . 
ΟΙ Οιαλεχτικές αντιθέσεις υπάρχουν. 

ΞΕ. Ξέρεις λοιπόν, πώς στην απιστία μας προς τόν Παρ
μενίδη προχωρήσαμε πολύ μακρύτερ' ά π ' ο,τι αυτός μας 
απαγόρεψε ; 

ΘΕΑΙ. Μά γιατί ; 

ΞΕ. Γ.αΐί εμείς, σπρώχνοντας τήν Ιρευνά μας ακόμη πιο 
μπρος, του αποδείξαμε πολύ περισσοτερ3 ά π ' δσα κείνος μας 
είχεν απαγορέψει να εξετάσουμε. 

ΘΕΑΙ. ΙΙώς ; 

ΞΕ. Εκείνος λέει, θαρρώ : 

*Τοδτο Si θ' άποΐδίξδ.ς ποτέ, τα μή δντα πώς είναι' 

κάλλιο από τούτο το δρόμο τής ίρευνας τράβα το νού>. 

ΘΕΑΙ. 'Αληθινά έτσι λέε:. 
ΞΕ. Έ ν ώ εμείς δχι μονάχ' αποδείξαμε, πώς υπάρχουνε 

τά «μή δντα», παρά φανερώσαμε καί ποια είναι τό είδος 
δπου ανήκει τό «μή δν». Γιατί, άφοϋ αποδείξαμε, πώς ή φύση 
τοΰ «άλλου» καί υπάρχει καί είναι κατακομματιασμένη σ' 
δλα τα «δντα» στή σχέση τους συναμεταξύ τους, τολμήσαμε 
να ποΰμε, πώς τό κάθε \ιίρος της, που έρχεται σ' αντίθεση 
μέ τό «δν», αυτό είναι πραγματικά το «μή δν». 

ΘΕΑΙ. Καί μοο φαίνεται, ξένε, πώς είπαμ' δλως διόλου 
τήν αλήθεια. 

ΞΕ. "Ας μή μας πεϊ λοιπόν κανείς, πώς, ένώ δηλώνου
με, δτι τό «μή δν» είναι τό ενάντιο άπό τό «δν», τολμάμε 
συνάμα νά ισχυριζόμαστε, πώς είναι «δν» Γιατί εμείς άπό 
πολύν καιρό τώρα έχουμε παραιτηθεί άπό κάθε συζήιηση 
γι" αυτό τό «κάτι, που είν' απόλυτα ενάντιο στα δν», είτε 
για τό άν υπάρχει ή άν δέν υπάρχει, είτε για τό άν είναι 
λογικό ή'δλως διόλου παράλογο. Γιά τοϋτ' δμως πού είπαμε 
τώρα θά, πώς είναι τό «μή δν», ή πρέπει να μας πείσει κα
νείς, πώς δε μιλάμε σωστά, άφοϋ ρίξει τα επιχειρήματα 
μας, ή , δσο δεν μπορεί να τό κάμει, είν3 όπογ^ρε^μενος κι 
αυτός να λέει αυτό, που λέμε καί μεΐς, δτι δηλαδή τα γένη 
άνακατώνουνται συναμεταξύ τους καί δτι καί τό «δν» καί το 
«άλλο» διαπερνούν ανάμεσα ο' δλα κι αναμεταξύ τους. Κι 
άπό τή μιά μεριά τό «άλλο», άφοϋ μετέχει στό «δν», υπάρ
χει, έπειδής ίσα ίσα μετέχει, οέν ταυτίζεται δμως με κείνο, 
πού μετέχει, παρά μένει «άλλο», κι άφοϋ είναι άλλο πράμ 3 

άπό τό «δν», αναγκαστικά είν' ολοφάνερα «μή δν». 3Απο 
τήν άλλη μεριά πάλι τό «5ν», άφοϋ συμμετέχει στό «άλλο», 

ΤΤΛΑΤΩΝΟΣ, ΣΟΦΙΣΤΗΣ 2 1 
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έτερον τών άλλων άν ειη γενών, έτερον δ εκείνων απάντων 

ον ούκ έστιν έκαστον αυτών ουδέ ξνμπαντα τά άλία πλην 

αυτό, ώστε τό δν αναμφισβητήτως αν μνρία επί μνρίοις 

ούκ έστι, καί τάλλα δή και?' έκαστον οντω καί ξύμπαντα 

πολλαχή μέν έοτι, πολλαχή δ' ούκ έστιν. 

ΘΕΑΙ. ΆΙη&ή. 

ΞΕ. Και ταύταις δή ταΐς έναντιώσεοιν είτε άπιστεϊ τις, 

σκεπτέον αύτω καί λεκτέον βέλτιόν τι τών ννν εΐρηαένων 

C είτε ώς τι \ χαλεπόν κατανενοηκώς χαίρει τοτέ μέν επί Πά

τερα τοτέ δ' έπί ΰάτερα τονς Χόγονς έλκων, ούκ άξια πολ

λής σπονδής έοπούδακεν, ώς οι νύν λόγοι φασί. Τούτο μέν 

γάρ ούτε τι κομψόν οντε χαλεπόν ενρειν, εκείνο δ' ήδη και 

χαλεπόν άμα καί καλόν. 

ΘΕΛΙ Τό ποίον ; 

ΞΕ. "Ο καί πρόσ&εν ειρηται, τό raiera έάααντα ώς δυ

νατά τοις λεγομένοις οϊόν τ' είναι κα&' έκαστον ελέγχοντα 

επακολονΰεϊν, δταν τέ τις έτερον ον πη ταύτόν είναι φή 

D «ai οιαν ταύτόν δν \ ειερον, εκείνη και κατ' εκείνο ο φησι 

τούτων πεπονΰέναι πότερον. Ιό δέ ταύτόν έτερον άποφαί-

νειν άμή γέ πη καί τό ϋάτερον ταύτόν καί τό μέγα σμικρόν 

καί τό δμοιον άνόμοιον, κα'ι χαίρειν ούτω τάναντία άεί 

προφέροντα έν τοις λόγοις, ούτε τις έλεγχος οντος αληθι

νός άριι τε τών δντων τινός έφαπτομένον δήλος νεογενής ών. 

ΘΕΑΙ Κομιδή μέν ονν. 

X L I V . ΞΕ. Κα'ι γάρ, ώγαϋέ, τό γε πάν άπό παντός 

87. Βλ. παραπάνω 256 a/b. 
88. Ol «εριστικοί» συνήθιζαν νά φέρνουν τους συνομιλητές τους 

οέ τέχιες φαινομενικές αντιφάσεις, αποδείχνοντας τους λ.χ. πώς λέ
νε, πώς ένα πράμα εϊναι τό «ίδιο» καί «δχι το ίδιο», «άλλο» καί «δχι 
άλλο», «δν» καί «δχι δν». Ό Πλάτωνας μέ τήν απόδειξη τοϋ, πώςοί 
άντ.θέσεις αυτές μπορεί να συνυπάρχουνε καϊ νά λέγουνται γιά τό 
κάθε τι, ξεσκέπασε τά τεχνάσματα τών εριστικών. Ό «άρτι τών δντων 
εφαπτόμενος άνθρωπος» είναι δ ίδιος, καθώς φαίνεται, μέ τάν «όψιμα-
6ή γέροντα», δηλαδή δ Άντιοτένης. 
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θα είναι διαφορετικό άπό τ' άλλα γένη, κι άφοϋ είναι διαφο 
ρετικό ά π ' δλα εκείνα, δέν είναι οδτε τα καθέν' ά π ' αυτά 
ούτε δλα μαζί, έχτδς άπο τον εαυτό του. "Ωστε καί το «δν» 
πάλι αναμφισβήτητα χίλιες χιλιάδες φορές είν' «δχι δν» κι 
έτσι κι δλα τ ' άλλα και το καθένα χωριστά κι δλα μαζί μέ 
πολλούς τρόποος είν' «δντα» καί μέ πολλούς τρόπους είν' 
«δχι δντα». 

ΘΕΑΙ. 'Αλήθεια. 

ΞΕ. "Αν λοιπόν κανείς δέν πιστεύει σ' αυτές τίς αντι

θέσεις, είναι υποχρεωμένος νά ερευνήσει καί νά πει κάτι κα

λύτερο ά π ' αυτά, που είπαμ' εμείς. "Αν πάλι ευχαριστιέται 

σέρνοντας τή συζήιηση πότε στή μιά καί πότε στην άλλη 

πλευρά σά νά έκαμε καμιά μεγάλην ανακάλυψη, ή σπουδή 

του δέ γίνεται γιά σπουδαία πράματα, καθώς έδειξαν οί συλ

λογισμοί μας τώρα δά. Γιατί έτοΰτο τό τέχνασμα ούτε τίπο

τα λεπτεπίλεπτο οδτε ίόσιτολο είναι, ένώ καί ΰύοιιολο συνά

μα καί ωραίο είναι κείνο το άλλο. 

ΘΕΑΙ. Ποιο; 

ΞΕ. 'Εκείνο που. καί πρωτύτερα τό 'χουμε πεί ". Ν ' αφή

σει κανείς αυτά τά εδκολα τεχνάσματα καί νά 'ν ' ικανός νά 

παρακολουθεί τή συζήτηση, κι δταν κανένας λέει, πώς Ινα 

πράμα δντας «άλλο» είναι «τό ίδιο» μέ κάποιον τρόπο, κι 

δταν λέει πώς δντας «τό Ιδιο» ε ίν ' «άλλο», νά εξελέγχει τά 

καθέκαστα από τήν άποψην εκείνη καί κατά τή σχέσην εκεί

νη, που κάθε φορά ισχυρίζεται ό συζητητής, πώς γίνεται τό 

καθέν' ά π ' αυτά. Ειδεμή νά δηλώνει κανείς έτσι στα κου-

τουροϋ, πώς τό ίδιο πράμα είν' άλλο καί τ ' άλλο ίδιο καί τό 

μεγάλο μικρό καί τ ' δμοιο ανόμοιο καί νά βρίσκει ευχαρί

στηση έτσι πάντα νά παρουσιάζει στή συζήτηση τέτιες άντί-

φασες, αΰιό καί δέν είν' αληθινός έλεγχος κι απεναντίας 

-φαίνετ' ολοφάνερα, πώς είναι πρωτόπειρη μί%ο5ο άνθρω

που, που πρώτη φορά έρχεται σ' επαφή μέ τά « ό ν τ α » " 

ΘΕΑΙ. "Ετσ' είναι. 

XL1V. Ή επικοινωνία τών είδών καί ό λ ό γ ο ς . 

Τα «μή ον» καί ό λ ό γ ο ς . 

ΞΕ. Καί αληθινά, καλέ μου φίλε, τό νά προσπαθεί κα

νείς νά χωρίζει δλ' άπ ' δλα καί γενικά δέ στέκει καί προ· 
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έπιχειρεϊν άποχωρίζειν άλλως τε ούκ εμμελές καί δή καί 

Κ | παντάπααιν άμούαον τινός καί άφιλοσόφον. 

ΘΕΛΙ. Ίί δή ; 

ΞΕ. Τελεωτάτη πάντων λόγων εστίν άφάνισις τό δια-

Χύειν έκαστον άπό πάντων διά γάρ τήν αλλήλων τών είδών 

συμπλοκήν δ λόγος γέγονεν ήμΐν. 

ΘΕΑΙ. Αληθή. 

260 | ΞΕ. Σκοπεί τοίννν ώς έν καιρώ ννν δή τοις τοιούτοις 

διεμαχόμεθα καϊ προοηναγκάζομεν εάν έτερον έιέρω μί-

γνυοθαι. 

ΘΕΑΙ. Προς δή τί ; 

ΞΕ. Προς τό τόν λόγον ήμΐν τών δντων έν τι γενών 

είναι. Τούτου γάρ στερηθέντες τό μέν μέγιστον φιλοσοφί

ας άν σιερηθεΐμεν, έτι δ' έν τφ παρόντι δει λόγον ήαας διο-

μολογήσασθαι τί ποτ' έοτιν, ει δέ άφηρέθημεν αυτό μηδ' 

είναι τό παράπαν, ουδέν άν ετι πον λέγειν οϊοί τ' ήμεν 

Β άφηοέθημεν δ' άν, ει \ σννεχωρήσααεν μηδεμίαν είναι μί-

ξιν μηδενί προς μηδέν. 

ΘΕΛΙ. 'Ορθώς τούτο γε' λόγον δέ δι' δτι νύν διομολο-

γητέον ούκ έμαθαν. 

ΞΕ. 'Αλλ' ίσως τήδ' επόμενος ράστ' άν μάθοις. 

ΘΕΛΙ. Πή; 

ΞΕ. Τό μέν δή μή ον ήμΐν έν τι τών άλλων γένος δν 

άνεφάνη, κατά πάντα τά δντα διεσπαρμένον. 

ΘΕΑΙ. Ούτως. 

ΞΕ. Ονκούν τό μετά τούτο σκεπτέον, εΐ δόξη τε και 

λόγω μίγννται. 

ΘΕΑΙ ΤΊ δή ; 

C ΞΕ. Μή μιγννμένου μέν αυτού τούτοις άναγκαΐον \ αλη

θή πάντ' είναι, μιγννμένου δέ δόξα τε ψευδής γίγνεται 

καί λόγος' τό γάρ τά μή δντα δοξάζειν ή λέγειν, τοντ' έστι 

πον ιό ψεύδος έν διάνοια τε και λόγοις γιγνόμενον. 
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πάντων είν' έργο άνθρωπου, που δέν έχει τήν παραμικρή 
σχέση μέ τή μόρφωση καί μέ τή φιλοσοφία. 

ΘΕΑΙ. Μά γ ι α τ ί ; 
ΞΕ. Τό νά χωρίζει κανείς τό κάθε τι ά π ' δλα, είναι ό 

τελειωτικός αφανισμός κάθε λόγου. Γιατί ό λόγος έχει δη
μιουργηθεί άπό μας, έπειδής οί ιδέες πλέκουνται αναμε
ταξύ τους. 

ΘΕΑΙ. 'Αληθινά! 

ΞΕ. Κοίταξε λοιπόν νά ιδείς, πόσο επίκαιρα συγκρου
στήκαμε μέ, τους τέτιους πρίν λίγο καί τους αναγκάσαμε νά 
παραδεχτούν, πώς οί ιδέες ανακατώνουν:' ή μιά μέ τήν 
άλλη. 

ΘΕΑΙ. Γιατί επίκαιρα; 

Ξ Ε . Γιά νά μας μείνει ό λόγος αάν Ινα γένος άπό τά 
«δντα». Γιατί, άν στερηθούμε τό λόγο, θά στερηθούμε τό σπου-
δαιότερ' ά π ' δλα, τή φιλοσοφία. Καί είν' ανάγκη μάλιστα 
τώρα δά νά συμφωνήσουμε, γ ι ά τ ό τ ί ε ί ν α ι à λ ό 
γ ο ς . Έ π ε ι δ ή ς , αν τυχόν μας τόν αφαιρέσουν αποδείχνοντας, 
πώς δέν υπάρχει καθόλου, δέ θά μπορούσαμε πια οδτε καν 
νά μιλήσουμε γιά οποιοδήποτε πράμα. Καί θά μας τόν άφαι-
ρούσανε σίγουρα, άν είχαμε παραδεχτεί, πώς τίποτα μέ τί
ποτα ποτέ δέν επικοινωνεί. 

ΘΕΑΙ. Αυτό είναι σωστό. Δέν κατάλαβα δμως, γιατί 
πρέπει νά συμφωνήσουμε τώρα δά, γιά τό τί είναι λόγος. 

ΞΕ. "Ισως θά τό καταλάβεις πολύ εδκολ', άν παρακολου
θήσεις τούτη δώ τή σκέψη. 

ΘΕΑΙ. Ποια; 

ΞΕ. θυμάσαι, πού τό «μή δν» μας φανερώθηκε, πώς 
ε ί ν ' Ι ν α γένος ανάμεσα στ' άλλα, σκορπισμένο μέσα σ 'δλα 
τά «δντα». 

ΘΕΑΙ. θυμάμαι. 

Ξ Ε . Λοιπόν ΰστερ' ά π ' αυτό, άς εξετάσουμε κι άν ανα
κατώνεται μέ τή «δοξασία» καί μέ τό «λόγο». 

ΘΕΑΙ. Μα γιά ποιο σκοπό ; 

ΞΕ. Γιατί, άν τό «μή δν» δέν ανακατώνεται μ' αυτά, τό
τες αναγκαστικά δλα είν' αληθινά. "Αν δμως ανακατώνεται, 
τότε γεννιέται καί ή «ψεύτικη δοξασία» καί ο «ψεύτικος 
λόγος». Τό νά πιστεύει κανείς ή νά λέει τα «μή δντα», αυ
τό είναι, ά δέ γελιέμαι, τό ψέμα, πού γεννιέται στή σκέψη 
ή στό λόγο. 
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ΘΕΑΙ. Ούτως. 

ΞΕ. "Οντος δέ γε ψεύδους εστίν άπατη. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Και μήν άπατης ούσης ειδώλων τε καί εικόνων 

ήδη και φαντασίας πάντα ανάγκη μεστά c irai . 

ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ού ; 

ΞΕ. Ιόν δέ γε σοφιστήν έφαμεν έν τούτω που τώ τόπω 

D καταπεφευγέναι μέν, \ έξαρνον δέ γεγονέναι τό παράπαν 

μηδ είναι ψεύδος' τό γάρ μή δν ούτε διανοεΐσθαί τίνα 

ούτε λέγειν' ουσίας γάρ ονδέν ονδαμή τό μή δν μετέχειν. 

ΘΕΛΙ Ήν ταύια. 

ΞΕ. Νύν δέ γε τούτο μέν έφάνη μετέχον τού δντος, 

ώστε ταύτη μέν ίσως ούκ άν μάχοιτο έτι' τάχα δ' άν φαίη 

τών είδών τά μέν μετέχειν τού μή δντος, τά δ' ον, κα'ι λό

γον δή καί οόξαν είναι τών ού μετεχόντων, ώστε τήν εϊδω-

Ε5 λοηοιικήν κα'ι φανταατικήν, έν ή φαμεν αυτόν είναι, \ διά-

μάχοιτ' άν πάλιν ώς πανιάπασιν ούκ έστιν, επειδή δό

ξα καί λόγος ον κοινωνεί τού μή οντος' ψεύδος γάρ τό πα

ράπαν ούκ είναι ταύτης μή συνισταμένης τής κοινωνίας. 

Αιά ταντ' ονν λόγον πρώτον καί δόξαν καί φαντασίαν διε-

ρεννητέον δτι ποτ' έστιν, iva φανέντων καί τήν κοινωνίαν 

261 αύιών τώ μή οντι κατίδωμεν, | κατιδόντες δέ τό ψεύδος άν 

άποδείξωμεν, άποδείξαντες δέ τόν σοφιστήν εις αυτό ένδή-

αωμεν, είπερ ένοχος έστιν, ή καί άπολύσαντες έν άλλω γένει 

ζητώμεν. 

ΘΕΛΙ. Κομιδή γε, ώ ξένε, εοικεν αληθές είναι τό περί 

τόν σοφιστήν κατ' αρχάς λεχθέν, δτι δυσθήρεντον εϊη τό 

γένος. Φαίνεται γάρ ονν προβλημάτων γέμειν, ών έπει-

δάν τι προβάλη, τούτο πράτερον άναγκαΐον διαμάχεαθαι 

πρ'ιν έπ' αυτόν εκείνον άφικέοθαι. Ννν γάρ μόγίς μέν τό 

89. 'Προβλημάτων virisi«*». Έ δ ώ γίνεται παιχνίδι μέ τή διπλή 
σημασία τί)ς λέξης πρόβλημα, α) προπύργιο, κάθε τι, που «προβάλ
λει», τοποθετεί δ πολεμιστής εμπρός του γιά νά τόν κρύβει, καί 
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ΘΕΑΙ. Έ τ σ ' είναι. 

ΞΕ. Καί άμα υπάρχει τό ψέμα, υπάρχει καί ή άπατη 
ΘΕΑΙ. Ναί. 
ΞΕ. Καί δταν βέβαια υπάρχει άπατη, δλα γεμίζουνε 

κιόλας κατανάγκην ά π ' ομοιώματα, εικόνες καί φαινομενικές 
παραστάσεις. 

ΘΕΑΙ. Πώς δ χ ι ; 
ΞΕ. θυμάσαι λοιπόν πού είπαμε, πώς ό σοφιστής έχει 

καταφύγει κάπου σ' αυτόν τόν τόπο κι άρνιέτ' ολότελα, πώς 
υπάρχει κάν ψέμα ; Γιατί, λέει. τό «μή δν» οδτε τό διανοεί
ται κανένας, οδτε τό προφέρνει, άφοϋ μέ κανέναν άπολύιως 
τρόπο το «μή δν» δέ συμμετέχει στην «ουσία». 

ΘΕΑΙ. "Ετσι τά 'χαμέ π ε ι . . 
ΞΕ. 'Ενώ τώρα φανερώθηκε, πώς τό «μή δν» συμμετέ

χει στό «δν», ώστε σέ τούτο το σημείο ίσως δέ θ 'αντιμάχε
ται π ιά. "Ισως δμως μπορεί νά πεί, πώς άπό τά είδη άλλα 
μετέχουνε στό «μή δν» κι άλλα δέ μετέχουνε καί πώς ό 
«λόγος» καί ή «δοξασία» ε ί ν ' ά π ό κείνα, πού δέ μετέχουν. 
Κι έτσι θά μπορούσε πάλι ν' αντιμάχεται, πώς δέν υπάρ
χει ολότελα είοωλοποιητική καί φαντασματοπλαστική τέ
χνη, δπου είπαμε, πώς είναι κρυμμένος, άφοΟ ή δοξασία 
κι ό λόγος δέ μετέχουνε στό «μή δν». Καί άν δέν υπάρχει 
αυιή ή επικοινωνία, ψέμα δέ γεννιέται καθόλου. Γι ' αυτό 
είν' ανάγκη νά διερευνήσουμε πρώτα, τί είναι «λόγος» καί 
«δοξασία» καί «παράσταση». Για νά ιδούμε καθαρά, δταν 
φανερωθούν αυτά, πώς συμμετέχουνε καί στό «μή δν», κι 
άμα τό ιδούμε καί τοϋτο καλά, ν' αποδείξουμε, πώς ύπάρ 
χει τό ψέμα, κι άμα τ ' αποδείξουμε, νά δέσουμε μέσα σ' 
αυτό τό σοφιστή, άν είν' ένοχος, ή , άν δέν είναι, νά τόν 
αφήσουμε καί νά τόν αναζητήσουμε σ' άλλο γένος. 

ΘΕΑΙ. Μοΰ φαίνεται, ξένε, πώς είναι πάρα πολύ αλη
θινό κείνο, πού είπαμε στην αρχή γιά τό σοφιστή, πώς είναι 
δυσκολσπιαστο κυνήγι. Γιατί 'ναι φανερό, πώς είναι γεμά
τος άπό προβλήματα 8 9 καί, άμα υψώσει κανέν' ά π ' αυτά, 
είν' ανάγκη πρωτύτερα νά κυριέψουμε τό προπύργιο αύιό, 
πρίν νά φτάσουμε στον ίδιο. Καί νά τώρα, μόλις υπερνική
σαμε μέ δυσκολία τό προπύργιο, πώς τάχα τό «μή δν» δέν 

β) έρώτ-ημα. πού μας προβάλλουν, απορία, δύσκολη αναζήτηση καί 
προσπάθεια νά βρούμε κάτι άγνωστο. 
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Β μή δν ώς ούκ έστι προβληθέν διεπεράσαμεν, έτερον δέ Ι προ-

βέβληται, καί δει δή ψεύδος ώς έστι καί περί λόγον καί 

περί δόξαν Λποδείξαι, καί μετά τούτο ίσως έτερον, καί έτ' 

άλλο μετ' εκείνο' καί πέρας, ώς εοικεν, ουδέν φανήοειαί 

ποτέ. 

ΞΕ. θορρεΐν, ώ Θεαίτητε, χρή τόν καί σμικρόν τι δν • 

νάμενον εις τό πρόσθεν αεί προϊέναι. Τί γάρ ο γ' άθνμών 

έν τούτοις δράοειεν άν έν άλλοις, ή μηδέν έν έκείτοις άνν-

των ή καί πάλιν εις τούηισθεν άπωοθεΐς ; Σχολή πον, τό 

C κατά τήν παροιμίαν λεγόμενον, δ γε τοιούτος | άν ποτέ έ"λοι 

πάλιν. Νύν δ' έπεί, ώγαθέ, τούτο δ λέγεις διαπεπέρανται, 

τό τοι μέγιστον ήμΐν τείχος ήρηαένον άν είη, τά δ' άλλα 

ήδη όάω κα'ι ομικρότερα. 

ΘΕΑΙ. Καλώς είπες 

X L V . ΞΕ. Αάγον δή πρώτον καί δόξαν, καθάτερ έρ-

ρήθη νύν δή,λάβωμεν, iva έναργέατερον άπολογιοώμεθα, 

πόιερον αυτών άπτεται τό μή δν ή παντάπασιν αληθή μέν 

έοτιν αμφότερα ταύτα, ψεύδος δέ ούδέιοτε ούδέτερον. 

ΘΕΑΙ. 'Ορθώς. , 

D ΞΕ. Φέρε δή, καθάιτερ έπί τών j είδών καί τών γραμ

μάτων έλέγυμεν. περί τών ονομάτων πάλιν ωσαύτως έπι-

σχεψώμεθα. Φαίνεται γάρ πη ταύτη τό νύν ζητούμενον. 

ΘΕΑΙ. Ιό ποίον ονν δή περί ιών ονομάτων νπακον-

στέον ; 

ΞΕ. Ette πάντα άλλήλοις ξνναρμότιει είτε μηδέν, είτε 

τά μέν εθελει, τά δέ μή. 

ΘΕΑΙ. Αήλον τοντό γε δτι τά μέν έθέλει, τά δ' ού. 

ΞΕ. Τό τοιόνδε λέγεις ίσως, δτι τά μέν εφεξής λεγόμε-

Ε να | κα'ι δηλούντα τι ξυναρμόττει, τά δέ τή οννεχεία μηδέν 

σημαίνοντα άναρμοστεΐ. 
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υπάρχει, μας βγάζει άλλο μπροσιά καί είμαστ' αναγκασμέ

νοι ν' αποδείξουμε, πώς τό «ψέμα» ύπαρχε: καί στό «λό

γο» καί στή «δοξασία». Κι 03τερ' ά π ' αυτό ίσως θά μας 

βγάλει άλλο μπροστά καί μετά κι άλλο Καί, καθώς φαίνε

ται δ«, flà βοούμε ποτέ άκοια 

ΞΕ. Πρέπει, Θεαίτητε, νά 'χει θάρρος δποιος μπορεί, 

έστω καί λίγο, νά προχωρεί αδιάκοπα. Γιατί όποιος χάνει 

τό θάρρος του μπροστά σέ τούτα τά Ιμπόδια, τί θά 'κάνε 

μπροστά σ' άλλα ; ή δέ θά καταφέρει τίποτα, ή θά σπρω

χτεί πάλι στα πίσω. Βέβαια Ινας τέτιος δέ θά 'παίρνε ποτέ 

τήν πόλη, δπως λέει κι ή παροιμία. 'Ενώ τώρα, καλέ μου, 

άφοΟ υπερνικήσαμε τό πρ&χο εκείνο προπύργιο, πού λές, 

έχουμε κυριέψει πραγματικά τό πιό μεγάλο κάστρο καί τ ' 

άλλα, πού μένουν, είν' ευκολότερα καί πιό μικρά. 

ΘΕΑΙ. Καλά λές. 

XLV. Πώς γ ε ν ν ι έ τ α ι ό λ ό γ ο ς . Ή απλή πρόταση. 

S E . "Ας καταπιαστούμε λοιπόν, καθώς είπαμε τώρα 

δά, πρώτα πρώτα μέ τό «λόγο» καί τή «δοξασία», γιά νά 

ξεκαθαρίσουμε πιό φανερά, τί άπό τά δυό γίνεται ; "Εχει 

καμιάν επαφή μαζί τους τό «μή δν», ή καί τά δυό αυτά είν' 

δλως διόλου αληθινά καί κανέν' άπό τά δυό τους δέν είναι 

ποτέ ψεύτικο ; 

ΘΕΑΙ. Σωστά. 

ΞΕ. 'Εμπρός λοιπόν ! "Οπως είπαμε πρωτύτερα γιά τά 

είδη καί για τά γράμματα, άς εξετάσουμε τώρα μέ τόν ίδιο 

τρόπο καί γιά τις λέξες. Γιατί άπό τούτη τήν πλευρά σά 

νά παρουσιάζεται κάποια λύση γιά τοϋτο, πού ζητάμε τώρα. 

ΘΕΑΙ. Καί τί 'ν ' εκείνο, πού θά πρέπει νά εξετάσουμε 

σχετικά μέ τίς λέξες ; 

ΞΕ. "Αν δλες συνταιριάζουν αναμεταξύ τους ή καμιά, ή 

άλλες ναί κι άλλες δχι . 

ΘΕΑΙ. 'Ετούτο τουλάχιστο είναι φανερό, πώς άλλες ναί 

κι άλλες δχι. 

ΞΕ. Μ' αυτό που λές, θά εννοείς ίσως τούτο δώ. "Οσες 

λέξες ειπωθούνε στή σειρά κι άπαρτίζουνε κάποιο νόημα, 

αυτές συ/ταιριάζουν, δσες πάλι μπούνε στή σειρά, μά δέ ση-

μαίνουνε τίποτα, δέ συνταιριάζουν. 
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ΘΕΛΙ. Πώς τί τούτ' είπες ; 

ΞΕ. "Οπερ φήθην ύπολαβόντα σε προσομολογεΐν. "Εστι 

γάρ ήμΐν πον τών τή φωνή περί τήν ούσίαν δηλωμάτων 

διττόν γένος. 

ΘΕΑΙ. Πως; 

262 ΞΕ Τό μέν ονόματα, τό | δέ ρήματα κληϋέν. 

ΘΕΑΙ. Είπε έκάτερον. 

ΞΕ. Τό μέν έπί ταΐς πράξεσιν δν δήλωμα φήμά πον λέ

γομεν. 

ΘΕΛΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τό δέ γ' έπ' αν τοις έκεΐνα πράττονσι οημεΐον τής 

φωνής έπιτεθεν όνομα. 

ΘΕΑΙ. Κομιδή μέν ονν. 

ΞΕ. Ονκοϋν έξ διομάτων μεν μόνων σννεχώς λεγομέ

νων ούκ έστι ποτέ λόγος, ούδ' αν όημάτων χωρίς ονομάτων 

λεχθέντων. 

ΘΕΑΙ Ταύτ ούκ εμαθον. 

Β ΞΕ. Αήλον γάρ ώς προς έτερον τι | βλέπων άρτι ξννω-

μολόγεις' έπε'ι τοϋτ' αυτό έβουλόμην ειπείν, δτι συνεχώς ώδε 

λεγόμενα ταύτα ούκ έστι λόγος. 

ΘΕΑΙ. Πώς; 

ΞΕ. Οίον βαδίζει τρέχει καθεύδει,καϊ τάλλα δσα πρά

ξεις σημαίνει ρήματα, κάν πάντα τις εφεξής αντ ειπη, λό

γον ουδέν τι μάλλον απεργάζεται. 

ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ; 

ΞΕ. Ονκοϋν κα'ι πάλιν δταν λέγηται λέων έλαφος ίπ

πος, δσα τε ονόματα τών τάς πράξεις αύ πραττόντων ώνο-

C μάσθη, καί κατά \ ταύτην δή τήν ουνέχειαν ουδείς πω 

ξυνέστη λόγος' ούδεμίαν γάρ ούτε ούτως ούι' έκείνως πρά-

ξιν ούδ' άπραξίαν ουδέ ονοίαν δντος ούδε μή δντος δή

λοι τά φωνηθέντα, πρίν άν τις τοις ονόμασι τά ρήματα 

κεράση' τότε δ' ήρμοοέν τε κα'ι λόγος έγένετο ιύθνς ή πρώ-
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ΘΕΑΙ. Τί εννοείς μ' αυτό, πού είπες ; 

ΞΕ. 'Εννοώ εκείνο, πού νόμισα, πώς έσύ τό 'βαλες στό 

νοΟ σου καί γ ι ' αυτό συμφώνησες μαζί μου. "Εχουμε δηλα

δή, ά δέ γελιέμαι, δυό λογιώ σημάδια, γιά νά φανερώνουμε 

μέ τή φωνή μας τήν «ουσία». 

ΘΕΑΙ. Ποια είν' αυτά ; 

ΞΕ. Νά ! 'Εκείνα πού ονομάστηκαν άπό τή μιά μεριά 

ο ν ό μ α τ α κι άπό τήν άλλη μεριά ρ ή μ α τ α . 

ΘΕΑΙ. Γιά εξήγησε μου τό καθέν' ά π ' αυτά. 

ΞΕ. Τό σημάδι, πού φανερώνει τίς πράξες, τό λέμε, 

θαρρώ, ρ ή μ α . 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Κι άπό τήν άλλη μεριά τό σημάδι τής φωνής, πού 

είν' ορισμένο για κείνους, πού κάνουνε τίς πράξες, τό λέμε 

δ ν ο μ α . 

ΘΕΑΙ. Βέβαια. 

ΞΕ. Μέ ονόματα λοιπόν μοναχά, είπωμένα ατή αειρά, 

δέ γίνεται ποτέ λόγος, οδτε καί μέ ρήματα είπωμένα χωρίς 

ονόματα. 

ΘΕΑΙ. Αυτό δέν τό κατάλαβα. 

ΞΕ. Είναι φανερό, πώς άλλο πράμα είχες στό νού σου, 

δταν λίγο πρωτύτερα συμφωνούσες μαζί μου. Γιατί αυτό Ισα 

ίσα ήθελα νά πώ. πώς αυτά έτσ' είπωμένα στή σειρά μέ 

τούτον έδώ τόν τρόπο δέν είναι λόγος. 

ΘΕΑΙ. Πώς δηλαδή ; 

Ξ Ε . Νά λογουχάρη «βαδίζει, τρέχει, κοιμάται» κι δλα 

τ ' άλλα ρήματα, πού σημαίνουνε πράξες, κι άν ακόμη τά 

πεϊ κανείς δλα στή σειρά, καθόλου δέν καταφέρνει νά κατα

σκευάσει λόγο. 

ΘΕΑΙ. Φυσικά. 

ΞΕ. Καί δταν πάλι λέμε «λιοντάρι ελάφι, ίλο-fo» κι 

δλα τά ονόματα, πού δόθηκαν γιά ονομασία σέ κείνα, που 

κάνουνε τίς πράξες, κι ά π ' αυτή τή σειρά κανένας ποτέ δέ 

συγκρατήθηκε λόγος. Γιατί οδτε μέ τούτον έδώ τόν τρόπο, 

οδτε μέ κεϊνον έκεϊ. οί φωνές αυτές δέ φανερώνουν οδτε 

πράξη, οδτε απραξία, οδτε πώς υπάρχει Ινα «δν» ή Ινα «μή 

δν», πρίν ανακατώσει κανείς τά ρήματα μαζί μέ τά ονόμα

τα. Τότε μόνο συνταιριάζουν καί τό πιό απλό σύμπλεγμα 
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τη ανμπλοκή, σχεδόν των λόγων δ πρώτος καί σμικρόιατος. 

ΘΕΛΙ. Πώς άρ' ώδε λέγεις ; 

ΞΕ. "Οταν εϊπη τις· άνθρωπος μανθάνει, λόγον είναι 

φ$ς τούτον ελάχιστον τε κα'ι πρώτον ; 

D | ΘΕΑΙ. "Εγωγε. 

ΞΕ. Αηλοΐ γάρ ήδη που τότε περί τών όντων ή γιγνο-

μένων ή γεγονότων ή μελλόντων, καί ούκ ονομάζει μόνον, 

αλλά τι περαίνει, συμπλέκων τά ρήματα τοις όνόμαοι. Alò 

λέγειν τε αύιόν άλλ' ού μόνον δνομάζειν ε'ιπομεν, καί δή 

καί τφ πλέγματι τονιω τό όνομα έφθεγξάμεθα λόγον. 

ΘΕΑΙ 'Ορθώς. 

X L V I . ΞΕ. Οϋιω δή καθάπερ τά πράγματα τά μέν 

άλλήλοις ήρμοττε, τά δ' ού, καί περί τά τής φωνής αν 

Ε [σημεία τά μέν ούχ άρμάττει, τά δέ \ άρμόττοντα άύτών 

λόγον άπειργάσατο. 

ΘΕΑΙ. Παντάπααι μέν ονν. 

ΞΕ. "Ετι δή σμικρόν τάδε. 

ΘΕΛΙ. Ιό ποιον ; 

ΞΕ. Λόγον άναγκαΐον, δτανπερ ή, τινός είναι λόγον, 

μή δέ τινός αδύνατον. 

ΘΕΑΙ Ούτως. 

ΞΕ. Ούκονν καί ηοιόν τίνα αυτόν είναι δει ; 

ΘΕΑΙ. Πώς δ' ού ; 

ΞΕ. Προοέχωμεν δή τόν νουν ήμΐν αύτοΐς. 

ΘΕΑΙ. Δει νουν. 

ΞΕ. Λέξω τοίννν σοι λόγον οννθε'ις πράγμα πράξει 

δι' ονόματος κα'ι ρήματος' δτον δ' άν δ λόγος η, αν μοι 

φράζειν. 

263 ΘΕΛΙ. | Ταϋτ' εσται κατά δύναμιν. 

ΞΕ. Θεαίτητος κάθηται. Μών μή μακρός ό λόγος ; 

ΘΕΑΙ. Ούκ, άλλα μέτριος. 
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τους γίνεται στή στιγμή λόγος, σχεδόν ό πράτος καί πιό 

Ιϋκρός ά π ' δλους τους λόγους. 

ΘΕΑΙ. Πώς τό εννοείς αυτό ; 

ΞΕ. "Οταν πεί κανείς «ό άνθρωπος μαθαίνει», δέχεσαι, 

πώς αυτός είναι ό πιό μικρός καί απλός λόγος ; 

ΘΕΑΙ. Έ γ ώ τουλάχιστο τό παραδέχουμαι. 

ΞΕ. Γιατί αμέσως τότες φανερώνει κιόλας κάτι, γιά δσα 

υπάρχουν ή γίνουνται ή έχουνε γίνει ή πρόκειται νά γίνουν. 

Καί δέ δίνει μόνο ονομασίες, παρά καί συμπλέκοντας τά ρή

ματα μέ τά ονόματα, αποτελειώνει κάποιο νόημα. Καί γ ι ' 

αυτό είπαμε, πώς «λέει» κάτι καί δέν αραδιάζει μόνο λέξες 

κι έτσι τό σύμπλεγμ' αυτό τ° ονομάσαμε «λόγο». 

ΘΕΑΙ. Πολύ σωστά. 

XLVI. Υπάρχει «ψεύτικος λ ό γ ο ς » . Ό ρ ι σ μ ό ς του. 

ΞΕ. "Ετσι λοιπόν, δπως τά πράματα, πού άλλα συνταί

ριαζαν αναμεταξύ τους κι άλλα δχι, τό ίδιο κι άπό τά ση

μάδια τής φωνής άλλα δέ συνταιριάζουν, δσα δμως ά π ' αυτά 

συνταιριάζουνε, σχηματίζουνε λόγο. 

ΘΕΑΙ. Συμφωνότατος. 

ΞΕ. Πρόσεξε δμως καί τούτη δώ τή λεπτομέρεια. 

ΘΕΑΙ. Ποια; 

ΞΕ. Ό λόγος, δταν πραγματικά είναι λόγος, ανάγκη 

πάσα νά είναι λόγος γιά κάτι κι είν' αδύνατο νά μή μιλάει 

γ ιά κάτι τι. 

ΘΕΑΙ. Έ τ σ ' είναι. 

ΞΕ. Συνάμα δμως είν' ανάγκη νά 'χει καί κάποιαν ορι

σμένη ποιότητα ό λόγος ; 

ΘΕΑΙ. Πώς δχι ; 

ΞΕ. "Ας συγκεντρώσουμε λοιπόν τώρα τήν προσοχή μας 

στον εαυτό μας. 

ΘΕΑΙ. "Ετσι πρέπει. 

ΞΕ. Θά σοΰ πώ λοιπόν τώρα έγώ μιά πρόταση, άφοϋ 

ενώσω Ινα πράμα μέ μιά πράξη, δνομα καί ρήμα. Καί σύ 

θά μοο πείς γ ιά ποιο πράμα θά μιλάει αυτός ό λόγος. 

ΘΕΑΙ. "Οσο μπορώ, θά τό κάμω. 

ΞΕ. « Ό Θεαίτητος κάθεται». Μήν είναι τάχα μακρύς & 

λόγος μου ; 

ΘΕΑΙ. "Οχι, είναι σύντομος. 
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ΞΕ, Σον έργον δή φράζειν περί ον τ εστί και δτου. 

ΘΕΑΙ. Αήλον δτι περί εμού τε καί εμός. 

Ξ Ε Τί δέ δδ3 αν; 

ΘΕΑΙ. Ποίος ; 

ΞΕ. Θεαίτητος, φ νύν εγώ διαλέγομαι, πέτεται. 

ΘΕΑΙ. Καί τοντον ούδ* αν εϊς άλλως ειποι πλην εμόν 

τε καί περί έμον. 

ΞΕ. Ποιόν δέ γέ τινά φαμεν άννγκαϊον εκαατον είναι 

τών λόγων, 

θ Ε ΑΙ. | Ναί. 

^ β . Τούτων δή ποιόν τίνα εκάτερον φατεον είναι ; 

θ Ε ΑΙ. Τόν μέν ψενδή πον, τόν δέ αληθή. 

ΞΕ. Αέγει δέ αυτών ο μέν αληθής τά δντα ώς έστι 

περί σον. 

θ Ε ΑΙ- Τί μήν ; 

ΞΕ. Ό δέ δή ψενδής έτερα τών όντων. 

θ Ε ΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τά μή δντ' άρα ώς δντα λέγει. 

ΘΕΑΙ. Σχεδόν. 

ΞΕ. Όντων δέ γε δντα έτερα περί αού. Πολλά μέν γάρ 

έφαμεν δντα περί έκαστον είναι πον, πολλά δέ ούκ δντα. 

ΘΕΑΙ. Κομιδή μέν ονν. 

{ ΞΕ. "Ον ύστερον δή λόγον εϊρηκα περί σοϋ, πρώ

τον μέν, έξ ών ώοιοάμεθα τί ποτ έστι λόγος, άναγκαιό

τατον αυτόν ένα τών βραχντάτων είναι. 

ΘΕΑΙ. Νϋν δή γοϋν ταύιη (ννωμολογήααμεν. 

ΞΕ. "Επειτα δέ γε τινός. 

ΘΕΑΙ. Ούτως. 

ΞΕ. Ει δέ μή έστι σός, ούκ άλλου γε ούδενός, 

θ Ε Αϊ. Πώς γάρ ; 

ΞΕ. Μηδενός δέ ών ούδ' άν λόγος ειη τό παράπαν 
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ΞΕ Δική σου τώρα δουλειά νά μου πεις γ ιά ποιο πράμα 

μιλάει καί σέ ποιόν αναφέρεται. 

ΘΕΑΙ. Είναι φανερό, πώς μιλάει γιά μένα καί αναφέρε

ται σέ μένα. 

ΞΕ. Καί τοϋτος έδώ ό παρακάτω ; 

ΘΕΑΙ. ΙΙοιός; 

ΞΕ. « Ό Θεαίτητος, πού τώρα έγώ τοϋ μιλάω, πετάει». 

ΘΕΑΙ. Μά κανείς δέν μπορεί νά πει τίποτ' άλλο, παρά 

πώς κι αυτός ό λόγος είναι δικός μου καί μιλάει γιά μένα. 

ΞΕ. Καί είχαμε πει, πώς αναγκαστικά κάθε λόγος έχει 

κάποια ποιότητα ; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Καί τί λογής θά πούμε, πώς είν' ό καθένας ά π ' α υ 

τούς τους δυό ; 

ΘΕΑΙ. Μά μού φαίνεται, πώς ό Ινας είναι ψεύτικος κι ό 

άλλος αληθινός. 

ΞΕ. 'Εκείνος λοιπόν, που είν' αληθινός λέει για σένα 

κείνα πού είναι, δπως είναι. 

ΘΕΑΙ. Τί άλλο βέβαια ; 

ΞΕ. Κι ό ψεύτικος λέει ά λ λ ' ά π ό κείνα, πού είναι. 

Θ Ε Α Ι . Ναί. 

ΞΕ. "Αρα λέει τά «μή δντα» γιά «δντα». 

ΘΕΑΙ. 'Απάνω κάτω. 

ΞΕ. Λέει δηλαδή πράματα, πού είναι «δντα», μά είναι 

«άλλα» άπό κείνα, πού είναι «δντα» σχετικά μέ σένα. Γιατί, 

καθώς είπαμε, σχετικά μέ κάθε πράμα πολλά είναι «δντα» 

καί πολλά «μ,ή δντα». 

ΘΕΑΙ. Βεβαιότατα. 

ΞΕ. Αυτή λοιπόν ή δεύτερη πρόταση, πού είπα γιά σέ

να, σύμφωνα μέ τόν ορισμό, πού δώσαμε γιά τό τί είναι λό

γος, είν' ανάγκη απόλυτη πρώτα πρώτα νά είν' Ινας άπό τους 

συντομότατους λόγους. 

ΘΕΑΙ. Τώρα δά πρίν λίγο μείναμ' έισι σύμφωνοι. 

Ξ Ε . "Επειτα είν' ανάγκη απόλυτη νά μιλάει γιά κάποιον. 

ΘΕΑΙ. Σωστά. 

ΞΕ. Κι άν δέ μιλάει γιά σένα, δέ μιλάει βέβαια οδτε 

γιά κανέναν άλλον. 

ΘΕΑΙ. Φυσικά. 

ΞΕ. Κι άν δέ μιλούσε γιά τίποτα, δέ θά μπορούσε κάν 
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άπεφήναμεν γάρ δτι τών αδυνάτων ήν λόγον δντα μηδε

νός είναι λόγον. 

ΘΕΑΙ. 'Ορθότατα. 

D ΞΕ. [ Περί δή σοΰ λεγόμενα μ.έντοι θάτερα ώς τά αυτά 

καί μή όντα ώς δντα, παντάπααιν ώς εοικεν ή τοιαύτη 

σύνθεοις εκ τε ρημάτων γιγνομένη καί ονομάτων δντως τε 

κα'ι αληθώς γίγνεσθαι λόγος ψευδής. 

ΘΕΑΙ 'Αληθέστατα μέν ουν. 

X L V I I . ΞΕ. Τί δέ δή ; Διάνοια τε κα'ι δόξα κα'ι φαν

τασία, μών ούκ ήδη δήλον δτι ταύτα τά γένη ψευδή τε καί 

αληθή πάνθ' ημών έν ταΐς ψνχαΐς έγγίγνεται ; 

ΘΕΑΙ Πώς ; 

ΞΕ. Ώδ' είσει ραον, άν πρώτον λάβης, τί ποτ' έστι 

Ε, κα'ι τί | διαφέρονσιν έκαστα αλλήλων. 

ΘΕΑΙ. Δίδου μόνον. 

ΞΕ. Ούκοΰν διάνοια μέν καί λόγος ταύτόν πλην ό 

μέν εντός τής ψυχής προς αυτήν διάλογος άνευ φωνής γι-

γνόμενος τοϋτ' αυτό ήμΐν έπωνομάσθη, διάνοια ; 

ΘΕΑΙ Πάνυ μέν ουν. 

Ξ Ε. Τό δέ γ' άπ' εκείνης ρεύμα διά τον στόματος ιόν 

μετά φθόγγον κέκληται λόγος ; 

ΘΕΑΙ. 'Αληθή. 

ΞΕ. Και μήν έν λόγοις αυτό Χσμεν ον— 

ΘΕΛΙ. Τό ποίον ; 

ΞΕ. Φάοιν τε κα'ι άπόφασιν. 

ΘΕΑΙ. "Ιαμεν. 

264 ΞΕ. "Οταν ονν τοϋτο εν \ ψυχή κατά διάιοιαν έγγί-

90. ."Ονττος τε και όλη&ώς λόγος ψκνοής*. Ό Πλάτωνας επιδιώκει 
τον κομψόν αυτό συνδυασμό άπό αντίθετες Ιννοιες γιά τό ίδιο πράμα. 
Πρβλ. καί «Θεαίτητο» (189 c/d) «τότε ώς αληθώς δοξάζει ψευδή» καί 
«σοι δοκώ του αληθώς ψεύδους άντιλαβέαθαι». 

91. Ό δρισμός τής «διανοίας» καί τής «δόξης» δίνεται χαί στο 
«Θεαίτητο» (189 e -190 a). Ή «διάνοια» είναι «λόγος, 8ν αυτή προς 

ΣΟΦΙΣΤΗΣ 337 

ολότελα νά ναι λόγος. Γιατί αποδείξαμε παραπάνω, πώς 
είναι τών αδυνάτων, άν είναι λόγος, νά μή μιλάει γιά τίποτα. 

ΘΕΑΙ. Πάρα πολύ σωστά. 
ΞΕ. "Ενα σύμπλεγμα λοιπόν καιιωμένο άπό ρήματα καί 

ονόματα, πού θά 'λέγε γ.ά σένα τά «διαφορετικά» γιά «ίδια» 
καί τά «μή δντα» γ.ά «όντα», Ινα τέτιο σύμπλεγμα φαίνετ' 
ολοκάθαρα, πώς είναι ουσιαστικά καί άλη^ι.νά Ινας λ ό γ ο ς 
ψ ε ύ τ ι κ ο : » 0 . 

ΗΕΑΙ Άληθινότατα 

ΧΓΛΊΙ. 'Υπάρχει ψεύτικη σκέψη, ψεύτικη κρίση, 
ψεύτικη π α ρ ά σ τ α σ η . 

ΞΕ. Μά δέ μοΰ λές ; "Αραγες ή «σκέψη» καί ή «κρίση» 
καί ή «παράσταση» δέν είναι τάχα κ ιόλ ϊ ; γανερό, πώς 
δλ' xù t i τά γένη μπορούν να γεννηίουνε ατί ν ψυχή μας καί 
ψεύτικα κα: αληθινά; 

ΘΕΑΙ ΙΙώς . 
— Ε θ ά τό καταλάβεις καλύτερα, άν πρώτα νιώσεις. 

τί ναι τό καθέν ά π ' αυτά καί τί διαφορά έχουνε συναμετα
ξύ του:. 

ΗΕΑΙ. Φτάνει νά μού τό π ι ϊ ; 
ΞΚ. Λοιπόν πρώτα πρωία γ; σκέψη κι ί λόγο; είναι τό 

ίδιο πρά'ΐα Μέ μόνη τή διαφορά, πώς ονομάστηκε άπό μα; 
« σ κ έ ψ η » ό διάλογοι, πού γίνεται μετια στην ψυ/ή μέ τόν 
εαυτό τ η : χωρίς νά συμμετέχ ή φωνή δέν είν' έτσι : " 

ΘΕΑΙ. Βεβαιότατα 
ΞΕ. Κι άπό τήν άλλη μεριά τό ρέμα. πού βγαίν' άπό τήν 

ψυχή καί περνάει άπό τό στόμα ενωμένο μέ τή φωνή, αυτό 
δέν έχε: ονομαστεί « λ ό γ ο ς» ; 

ΘΕΑΙ. 'Αληθινά. 
ΞΕ. Κι ακόμα ξέρουμε, πώς μέσα στους λόγους υπάρ

χει καί τούτο δώ.. . 
ΘΕΑΙ Ποια: 

ΞΕ. Ή κατάφαση καί ή άρνηση. 
ΘΕΑΙ. Τό ξέρουμε. 
ΞΕ, "Οταν λοιπόν ή κατάφαση καί ή άρνηση γίνουνται 

αυτήν ή ψυχή διεξέρχεται περί ών άν σκοπή"», «δταν δέ δρίσασα, εί
τε βραδύτερον είτε κ*ί άξύτερον έπαΐξασα, τό αυτά ήδη φή" καί μή 
διστάζω, οόξαν ταύτην τίθεμεν αυτής». 
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γνηται μετά σιγής, πλην δόξης έχεις δτι προσείπης αυτό ; 

ΘΕΑΙ. Καί πώς; 

ΞΕ. Τί δ' δταν μή καθ' αυτήν άλλα δι' αίοθήοεως 

παρή τινι τό τοιούτον αν πάθος, άρ' οίον τε ορθώς ειπείν 

έτερον τι πλην φαντασίαν ; 

ΘΕΑΙ. Ονδέν. 

ΞΕ. Ούκοϋν έπείπερ λόγος αληθής ήν καί ψευδής, τού

των δ' έφάνη διάνοια μέν αυτής προς έαντήν ψνχής διά-

Β λόγος, δόξα δέ διανοίας άποτελεύτηαις, φαίνεται δέ 8 | λέ

γομεν σύμμιξις αίσθήσεως καί δόξης, ανάγκη δή κα'ι τού

των τφ λόγω ξνγγενών όντων ψενδή τε αυτών ένια καί 

ενίοτε είναι. 

ΘΕΑΙ. Πώς δ' ού ; 

ΞΕ. Κατανοείς ονν δτι πρότερον ευρέθη ψευδής δόξα 

καί λόγος, ή κατά τήν προσδοκίαν ήν έφοβήθημεν άρτι, 

μή παντάπααιν άνήνυτον έργον έπιβαλλοίμεθα ζητοϋντες 

αυτό , 

ΘΕΑΙ Κατανοώ. 

XL, V I I I . ΞΕ. Μή τοίννν μηδ' εις τά λοιπά άθνμώ-

C μεν. 'Επειδή γάρ πέφανται ταύτα, ιών | έμπροσθεν άνα-

μνησθώμεν κατ' είδη διαιρέσεων. 

ΘΕΑΙ. Ποίων δή ,-

ΞΕ. Διειλόμεθα τής είδωλοποιικής είδη δύο, τήν μέν 

είκαατικήν, τήν δέ φανταατικήν. 

ΘΕΑΙ. NaJ. 

O.E. Κα'ι τόν σοφιστήν εΐπομεν ώς άποροΐμεν εις όπο-

τέραν θήσομεν. 

ΘΕΑΙ Ήν ταντα. 

ΞΕ. Κα'ι τονθ' ημών άπορονμένων έτι μείζων κατε-

92. Στό «Φίληβο» (38 b - 39 e) εξηγεί δ Πλάτωνας αναλυτικότερα 
κα! μ' ίνα συγκεκριμένο παράδειγμα, πώς ή αίστηση συνεργάζεται μέ 
τή σκέψη γιά νά δημιουργηθεί η παράσταση (φαντασία). 
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μέσα στην ψυχή μέ τή σκέψη σιωπηλά, πώς άλλιώ; μπορείς 
να τ" ονομάσεις αυτό παρά «κρίση» ; 

ΘΕΑΙ. Ά μ ' πώς αλλιώς ; 
ΞΕ. Κι δταν πάλι αυτή ή ψυχική ενέργεια δέ γίνεται 

μόνη της, παρά μέ τή μεσολάβηση κάποιας αίστηοης, άρα
γε; μπορούμε νά τήν ονομάσουμε σωστά μ' άλλ' δνομα έχτός 
από « π α ρ ά σ τ α σ η » ; 9 a 

ΘΕΑΙ. Μέ κανέν' άλλο. 
ΞΕ. 'Αφού λοιπόν δεχτήκαμε, πώς ό «λόγος» είν' αλη

θινός καί ψεύτικος κι άπό τ ' άλλα ψυχικά φαινόμενα ή 
«σκέψη» φανερώθηκε, πώς είναι διάλογος τής ψυχής μέ τόν 
εαυτό της καί ή «κρίση» τής σκέψης τ ' άποτέλειωμα, κι 
αυτό πού λέμε «παράσταση» κάτι άνάμιχτο άπό αίστηση 
καί κρίση, άφοϋ λοιπόν δλ' αυτά είναι συγγενικά μέ τό λό
γο, κατανάγκη μερικά ά π ' αυτά καί κάποτε θά είναι ψεύ
τικα. 

ΘΕΑΙ. Πώς δχι ; 

ΞΕ. Καταλαβαίνεις λοιπόν τώρα, πώς βρήκαμε τήν ψεύ
τικη γνώμη καί τόν ψεύτικο λόγο πολύ πρωτύτερ' άπ' δ τι 
περιμέναμε, δταν είχαμε φοβηθεί πρ'.ν λίγο μήν τυχόν μ* αυ
τή τήν αναζήτηση καταπιαστήκαμ' Ινα όλότελ' ακατόρθωτο 
έργο; 

ΘΕΑ). Τό καταλαβαίνω. 

XLVIII. 'Υπάρχει ά ρ α τέχνη άπατητική. Ξ α ν α γ υ ρ ι σ μ ο ς 
στή διαίρεση τών τ ε χ ν ώ ν . Διχοτομία 

τής π α ρ α γ ω γ ι κ ή ς τ έ χ ν η ς . 

ΞΕ. "Ας μήν απελπιζόμαστε λοιπόν καί γιά τά επίλοιπα. 

Κι άφοϋ ξεκαθαρίσαμε τά τελευταϊ' αυτά ζητήαατα άς ξα-

ναθυμηΗοΰμε τους χωρισμούς σέεϊδη, πού κάναμε πρωτύτερα. 

ΘΕΑΙ. Ιίοιούς ά π ' δλους : 

ΞΕ. Είχαμε χωρίσει τήν είδωλοποιητική τέχνη σέ δυό 

είδη, τήν α π ε ι κ ο ν ι σ τ ι κ ή καί τή φ α ν τ α σ μ α -

τ ο π λ α σ τ ι κ ή . 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Καί είπαμε, πώς απορούμε σέ ποιάν άπό τίς δυό 

νά τοποθετήσουμε τό σοφιστή. 

ΘΕΑΙ. Έ τ α ' είτανε. 

ΞΕ. Κι ένώ βρισκόμαστε σέ τούτη τήν απορία, μας κυ-
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χύθη σκοτοδινία, φανέντος τοϋ λόγον τοϋ πάοιν αμφισβη

τούντος, ώς ούτε είκών ούτε ειδωλον ονιε φάντασμα εϊη τό 

D παράπαν ουδέν | διά τό μηδαμώς μηδέποτε μηοαιιοϋ ψεύ

δος είναι. 

ΘΕΑΙ Λέγεις αληθή. 

ΞΕ. Νϋν δέ γ' επειδή πέφανται μέν λόγος, πέφανται 

δ' οναα δόξα ψενδής έγχωρεϊ δή μιμήμαια τών όιτων εί

ναι καί τέχνην έκ ταύτης γίγνεσθαι τής διαθέσεως άπα-

τητικήν. 

ΘΕΑΙ. Έγχωρεϊ. 

ΞΕ. Κα'ι μήν δτι ν' ήν ό σοφιστής τούτων πότερον, διω-

μολογημένον ήμΐν έν τοις πρόσθεν ήν. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

Ε ΞΕ. Πάλιν τοίννν έπιχειρώμεν, σχίζοντες διχήτό \ προ-

τεθέν γένος, πορεύεαθαι κατά τονπί δεξιά άεί μέρος τον 

τμηθέντος, έχόμενοι τής τοϋ σοφιστοϋ κοινωνίας, εως άν 

αυτού τά κοινά πάντα περιελόντες, τήν οίκείαν λιπόντες 

265 φύσιν έπιδείξωμεν μάλιστα μέν ήμΐν αντοϊς, έπειτα δέ J καί 

τοις έγγντάτω γένει τής τοιαύτης μεθόδον πεφυχόσιν. 

ΘΕΑΙ 'Ορθώς. 

ΞΕ. Ονκοϋν τότε μέν ήρχόμεθα ποιητικήν κα'ι κτητι-

κήν τέχνην διαιρούμενοι ; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Καί τής κτητικής έν θηρευτική καί αγωνία κα'ι 

εμπορική καί τισιν έν τοιούτοις εΐδεσιν έφαντάζεθ' ήμΐν ; 

ΘΕΛΙ. Ιΐάνν μέν ονν. 

ΞΕ. Νϋν δέ γ' επειδή μιμητική περιείληφεν αυτόν τέ

χνη, δήλον ώς αυτήν τήν ποιητικήν δίχα διαιρειέον πρώ-

Β την. Ή γάρ πον μίμησις j ποίησίς τίς έστιν, ειδώλων μέν-

τοι, φαμέν, άλλ' ούκ αυτών έκαστων ή γάρ , 

93. Γιά τή διχοτομική διαίρεση καί τους κανόνες της βλέπε τήν 
Εισαγωγή κεφ. Δ'. 
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ρίεψεν ακόμη μεγαλύτερη παραζάλη, δταν ξεφύτρωσε στή 
μέση τό επιχείρημα, πού διαμφισβητεϊ απέναντι σ' δλους, 
π ώ ; δέν υπάρχει καν δλως διόλου μήτε εικόνα, μήτε ομοίω
μα, μήτε φαινομενική παράσταση, άφοϋ δέν υπάρχει που
θενά, ποτέ κα: μέ κανέναν τρόπο ψέμα. 

ΘΕΑΙ. 'Αλήθεια λές. 

ΞΕ. Τώρα δμως, ά;ροΰ έγινε πια φανερό, πώς υπάρχει 
ψεύτικος λόγο; καί ψεύτικη κρίση, μπορεί βέβαια νά υπάρ
χουνε καί «άπομιμήματα» τών «όντων» κι άπό τή διάθεση 
νά τά δημιουργήσει κανείς νά γεννιέται μιά τ έ χ ν η ά π α 
τ η τ ι κ ή . 

ΘΕΑΙ. Μπορεί. 

ΞΕ. Καί πρωτύτερα είχαμε συμφωνήσει ακόμη, πώς ό 
σοφιστή; σίγουρα είναι μέσα σε κάποιο ά π ' α υ τ ά τά είδη. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. "Ας δοκιμάσουμε λοιπόν καί πάλι σκίζοντας στα 
δυό τό κάθε γένος νά προχωρούμε πάντα κατά τό δεξί μέρος 
τού σκισμένου " , παρακολουθώντας τό τί έχουνε κοινό μέ 
τό σοφιστή, ώσπου νά τού άφαιρέσουμ' δλα τά γνωρίσματα, 
πού έχει κοινά μέ τ' άλλα είδη. καί νά τού αφήσουμε μόνο 
εκείνο, πού κάνει τή δική του ιδιαίτερη φύση. Κι έτσι 
νά δείξουμε τί ' ν ' ό σοφιστής, πρώτα πρώτα σ' εμάς τους 
ΐδ-.ους κι έπειτα καί α' εκείνους, πού στέκουνται άπό φυσι
κού του; πάρα πολύ κοντά σέ τούτη τή μέθοδο. 

ΘΕΑΙ. Σωστά. 

ΞΕ. Τότες λοιπόν δέν ε ίχαμ' αρχίσει διχοτομώντας τήν 
τέχνη σέ π α ρ α γ ω γ ι κ ή καί ά π ο χ τ η τ ι κ ή ; 

ΘΕΑΙ Ναί. 

ΞΕ. Καί ό σοφιστής δέ μας παρουσιαζόταν ολοένα μέσα 
στην κυνηγετική καί ατήν αγωνιστική καί στην εμπορική 
καί σέ κάτι τέτια είδη άπό τήν άποχτητική τέχνη ; 

ΘΕΑΙ Βεβαιότατα 

ΞΕ. Τώρα δαως, πού είδαμε, πώς ή μιμητική τόν περι
έχει τέχνη, φανερό είναι, πώς πρέπει νά διαιρέσουμε πρώτα 
ποώτα τήν παραγωγική τέχνη "'. Γιατί, ά δέ γελιέμαι, ή 
μίμηση είν' ένα είδο: παραγωγή, πού δμως, καθώς λέμε, 
παράγει ομοιώματα καί δχι τά ίδια πράματα. Δέν είν' έτσι ; 

91. Ή διαίρεση λοιπόν αρχίζει τώρα άπό τό μέρος των τεχνών, 
πού είχε μείνει αδιαίρετο, δηλ. άπό τίς παραγωγικές τέχνες. 
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ΘΕΑΙ. Παντάπααι μέν ονν. 

ΞΕ. Ποιητικής δη πρώτον δύο έστω μέρη. 

ΘΕΑΙ Ποίω; 

ΞΕ. Τό μέν θείον, τό δ' άνθρώηινον. 

ΘΕΑΙ Ούπω μεμάθηκα. 

X L I X . ΞΕ. Ποιητικήν, εΐπερ μεμνήμεθα τά κατ' αρ

χάς λεχθέντα, πάσαν Icpauev είναι ί ιΐναμιν, ήτις άν αιτία 

γίγιηται τοις μή πρότερον ονσιν ύστερον γίγνεσθαι. 

ΘΕΛΙ. Μεμνήμεθα. 

C ΞΕ. Ζφα δή | πάντα θνητά κα'ι φυτά, οαα τ' έιτί γής 

έκ σπερμάτων καί ριζών φύεται κα'ι δσα άψυχα έν γη ξυνί-

σταται σώματα τηκτά κα'ι άτηκτα. μών άλλου τινός ή θεού 

δηαιουργοϋντος φήσομεν ύστερον γίγνεσθαι πρότερον ούκ 

όντα; "II τφ τών πολλών δόγματι καί ρήματι χρώμενοι— 

ΘΕΑΙ. Ποίω; 

ΞΕ. Τώ τήν φνπιν αυτά γεννάν άπό τίνος αίτιας αυτό

ματης καί άιευ διανοίας φυονσης, ή μετά λόγον τε καί επι

στήμης θείας άπό θεού γιγνομένης ; 

]) ΘΕΑΙ. Έγώ J μέν ίσως διά τήν ήλικίαν πολλάκις αμ

φότερα μεταδυξάζω' νϋν μήν βλέπων εις σέ καί νπο-

λαμβάνων οΐεσθαί σε κατά γε θεόν αυτά γίγνεσθαι, ταύτη 

καί αύιός νενόμικα. 

ΞΕ. Καλώς γε, ώ Θεαίτητε' καί ει μέν γέ σε ηγούμε

θα τών εις τόν έπειτα χρόνον άλλως πως δοξαζόντων είναι, 

\ϋν άν τφ λόγω μετά πειθούς αναγκαίας έπεχειροϋ μεν ποιεϊν 

όμολογεϊν επειδή δέ σον καταμανθάνω τήν φύσιν, ότι και 

95. Βλ. παραπάνω (219 b). Έ δ ώ δίνεται ό πραγματικός ορισμός 
τής «ποιητικής». 

96. Ό Πλάτωνας αποκρούει έντονα τίς θεωρίες, πού αρνιούνται 
τή δημιουργία κα: διακυβέρνηση του κόσμου άπό θεϊκή διάνοια, πού 
ενεργεί «μετά λόγου καί επιστήμης θείας», καί στό Φίληβο (28 d/e) 
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ΘΕΑΙ. "Ετσ - είναι χωρίς άλλο. 

ΞΕ. Τήν παραγωγική λοιπόν άς τή διαιρέσουμε πρώτα 
σέ δυό μέρη. 

ΘΕΑΙ Ποια; 
ΞΕ. Τό Ινα θ ε ϊ κ ό κα! τ' άλλο ά ν θ ρ ώ π i v o . 
ΘΕΑΙ Δέν τό καταλαβαίνω ακόμη. 

XLIX, L, L I . L I I . Ή διχοτόμηση τής π α ρ α γ ω γ ι κ ή ς τέχνης 
ο δ η γ ε ί στον τελειωτικον ορισμό του σοφιστή. 

ΞΕ. "Αν θυμάσαι, δσα είπαμε στην αρχή, ονομάσαμε 

παραγωγική κάθε δύναμη, πού γίνετ' αιτία ν' αρχίσοον νά 

υπάρχουν άπό μιά στιγμή κι έπειτα πράματα, που πρίν δέν 

είταν •'. 

ΘΕΑΙ. Θυμάμαι. 

ΞΕ. "Ε ! λοιπόν! "Ολα τά θνητά ζώα κι ακόμη καί τά 

φυτά, δσα φυτρώνουν απάνω στή γή άπό σπόρους ή άπό 

ρίζες καί δσ' άψυχα σώματα συνθέτουνται μέσα στή γή, πού 

είτε λιώνουν, είτε δέ λιώνουν, άραγες θά πούμε, πώς άλλος 

κανείς ή 6 θεός τά δημιουργεί καί τά κάνει νά υπάρχουν 

άπό κεί καί πέρα, ένώ πρίν δέν είταν ; Ή θά μεταχειρι

στούμε τή λαϊκή δοξασία καί τά λαϊκά λόγια... 

ΘΕΑΙ. Ποια ; 

ΞΕ. Πώς τά γεννάει τάχα ή φύση άπό κάποιαν αίτίαν, 

πού ενεργεί άπό μόνη της καί δημιουργεί χωρίς λογικό ; ή 

μέ λογικό καί θεικήν επιστήμη, πού προέργετ άπό τό θεό ; · ' 

ΘΕΑΙ. 'Εγώ, ίσως έξ αιτίας τήν ηλικία μου, πολλές 

φορές μεταλλάζω τις δυό αυτές γνώμες. Τώρα δμως βλέ

ποντας εσένα καί υποθέτοντας, πώς Ιού φρονείς, π ώ ; κάποιος 

θεός τά δημιουργεί δλ' αυτά, έτσι δέχουμαι καί γώ. 

ΞΕ. Πολύ καλά κάνεις. Θεαίτητε. Κι άν βέβαια σέ θεω 

ροΰσα έναν άπό κείνους, πού αργότερα θά 'χουνε διαφορε

τική γνώμη, θά προσπαθούσα τώρα μέ τή συζήτηση νά σέ 

κάμω νά συμφωνήσεις μαζί μου μέ πειθαναγκαστικά επιχει

ρήματα. Τώρα δμως, επειδή νιώθω καλά τό χαραχτήρα σου 

«Πότερον, ώ Πρώταρχε, τά ξύμπαντα καί τόδε τό καλούμενον δλον 
έπιτροπεύειν φώμεν τήν του άλογου καί είκήδύναμιν καί τό δπη ετυ-
χεν, ή τάναντία, καθάπερ οί πρόσθεν ημών έλεγαν, νουν καί φρόνη 
σίν τίνα θαυμαστήν συντάττουσαν διακυβερνάν;» καί στους «Νόμους» 
(888 e - 8 8 9 c). 
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Ε άνεν τών παρ' ημών λόγων αυτή \ πρόαειαιν εφ' άπερ νϋν 

έλκεοθαι φής, έάσω' χρόνος γαρ έκ περιττού γίγνοιτ' άν' 

άλλα θήσω τά μέν φύσει λεγόμενα ποιεϊσθαι θεία τέχνη, τά 

δ' έκ τούτων ύπ' ανθρώπων ξννιοτάμενα ανθρωπινή, καί 

κατά τούτον δή τόν λόγον δύο ποιητικής γένη, τό μέν άν-

θρώπινον είναι, τό δέ θείον. 

ΘΕΛΙ. 'Ορθώς. 

ΞΕ. Τέμνε δή δνοΐν ονσαιν δίχα έκατέραν αύθις. 

ΘΕΑΙ. Πώς; 

266 ΞΕ. Οίον | τότε μέν κατά πλάτος τέμνων τήν ποιητικήν 

πάσαν, ννν δέ αν κατά μήκος. 

ΘΕΑΙ Τετμήαθω. 

ΞΕ. Ίέτταρα μήν αυτής ούτω τά πάντα μέρη γίγνειαι, 

δύο μέν τά προς ημών, ανθρώπεια, δύο δ' αν τά προς θεών, 

θεία. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τά δέ γ' ώς έτέρως αν διηρηαένα, αέρος μέν εν 

άφ' έκατέρας τής μερίδος αύτοποιητικόν, τώ ο' νπολοίπω 

σχεδόν μάλιστ άν λεγοίοθην είδωλοποιικώ' καί κατά ταντα 

δή πάλιν ή ποιητική διχή διαιρείται. 

Β ΘΕ^ΑΙ. Λέγε ] δπη έκατέρα ανθις. 

L, ΞΕ. 'Ημείς μεν πον κα'ι τάλλα ζφα και έξ ών τά πε-

φυκότ' έοτί, πϋρ και ύδωρ καί τά τούτων άδελφά, θεον γεν

νήματα πάντα ιαμεν αυτά άπειργασμένα έκαστα' ή πώς ; 

ΘΕΑΙ. Οντως. 

ΞΕ. Τούτων δέ γε έκαστων εΐδοιλα, άλλ' ούκ αυτά πσρέ-

πεται, δαιμόνια κα'ι ταύτα μηχανή γεγονότα. 

ΘΕΑΙ. Ποία ; 

ΞΕ. Τά τε έν τοις νπνοις κα'ι όσα μεθ' ήμέραν φαντά-
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καί ξέρω, πώς καί χωρίς τά δικά μου επιχειρήματα μόνος 
σου βαδίζεις προς έκεΐνα, δπου τώρα λές, πώς έγώ σέ τρα
βώ, θά τ' αφήσω αυτό κατά μέρος, γιατί θά 'τανε περιττή 
σπατάλη καιρού, θ ά θέσω λοιπόν γιά βάση, πώς δσα λέμε, 
πώς γίνουντ' άπό τή φύση, δημιουργιούντ' άπό τέχνη θεϊκή, 
καί δσα πάλι συνθέτουντ' ά π ' ανθρώπους, δημιουργιούντ' 
άπό τέχνην ανθρώπινη, καί σύμφωνα μ 'αυτή τή βάση θά δε
χτούμε, πώς τά γένη τής παραγωγικής τέχνης είναι δυό, το 
Ιν ' ανθρώπινο καί τ ' άλλο θεϊκό. 

ΘΕΑΙ. Σωστά. 
ΞΕ. Χώρισε λοιπόν τώρα πάλι σέ δυό τήν καθεμιάν άπ' 

αυτές τίς δυό τέχνες. 

ΘΕΑΙ. Πώς ; 
ΞΕ. Νά ! δπως χώρισες τότες τήν παραγωγική τέχνη 

τού φάρδους, χώρισε τηνε τώρα πάλι τοϋ μάκροος. 
ΘΕΑΙ. "Ας πούμε, πώς χωρίστηκε. 
ΞΕ. "Ετσι λοιπόν τά μέρη της γίνουνται τέσσερα τό δλο, 

δυό τά άπό μέρος μας, ανθρώπινα, καί δυό τ ' άπό μέρος 
τών θεών. θεϊκά. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Αυτά πάλι τά τέσσερα μέρη σύμφωνα μ' άλλη διαί
ρεση, πού είχαμε κάμει, θά μπορούσανε νά ονομαστούν Ινα 
μέρος άπα κάθε μερίδα π ρ α γ μ α τ ο π α ρ α γ ω γ ι κ ό, καί 
τ ' άλλα δυό, που μένουν, θά μπορούσανε σχεδόν ακριβέστατα 
νά δ.ομαστοϋν ό μ ο ι ω μ α τ ο π α ρ α γ ω γ ι κ ά . Καί πάλι 
λοιπόν μέ τούτο τον τρόπο ή παραγωγική τέχνη χωρίζεται 
σέ δυό. 

ΘΕΑΙ. Γιά εξήγησε μου, μέ ποιόν τρόπο γίνεται αυτή 
ή διχοτόμηση ; 

L. ΞΕ. Νά πώς ! 'Εμείς βέβαια καί τ' άλλα ζώα καί τά 
στοιχεία, πού συνθέτουν δλα τά φυσικά πράματα, δηλαδή 
ή φωτιά, τό νερό καί τά παρόμοια, δλ' αυτά, ξέρουμε πώς 
είναι δημιουργήματα έργασμένα άπό τό θεό τό καθένα. Ή 
τί νομίζεις ; 

ΘΕΑΙ. "Ετσ' είνα:. 
ΞΕ. "Ολα όμως αυτά τά παρακολουθούν ομοιώματα, που 

δέν είναι τά ίδια τα πράματα, δημιουργημένα ώστόσον άπό 
κάποια θεϊκήν επινόηση κι αυτά. 

ΘΕΑΙ. Τί ομοιώματα ; 
ΞΕ. Νά ! έκεΐνα, πού βλέπουμε στον οπνο μας, καί κει-
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σματα αυτοφυή λέγεται, σκιά μέν δταν έν τφ πυρϊ σκότος 

C έγγίγνηται, \ διπλούν δέ ήνίκ' άν φώς οίκεϊόν τε καί άλλό-

τριον περί τά λαμπρά κα'ι λεία εις εν ξυνελθόν τής έμπρο

σθεν ειωθνίας όψεως εναντίον αΐσθησιν παρέχον είδος άπερ-

γάζηται. 

ΘΕΑΙ. Δύο γάρ ουν έστι ταύτα θείας έργα ποιήσεως, 

αυτό τε καί τό παρακολουθούν ειδωλον έκάατω. 

ΞΕ. Τί δέ τήν ήμετέραν τέχνην; *Αρ' ούκ αυτήν μέν 

οϊκίαν οίκοδομική φήσομεν ποιεϊν, γραφική δέ τιν' έτέραν, 

οϊον δναρ άνθρώπινον έγρηγορόαιν άπειργαομένην ; 

D ΘΕΑΙ | Πάνυ μέν ονν. 

ΞΕ. Ούκοϋν καί τάλλα οντω κατά δύο διττά έργα τής 

ημετέρας αν ποιητικής πράξεως, τό μέν αυτό, φαμέν, αύ-

τονργική, τό δέ ειδωλον είδωλοποιικη. 

θ Ε ΑΙ. Ννν μάλλον ίμαθον, καί τίθημι δύο διχή ποιη

τικής είδη· θείαν μέν καί άνθρωπίνην κατά θάτερον τμήμα, 

κατά δέ θάτερον τό μέν αυτών δν, τό δέ ομοιωμάτων τι

νών γέννημα. 

Iyl. ΞΕ. Τής τοίννν είδωλουργικής άιαμιησθώμεν δτι 

τό μέν είκαστικόν, τό δέ φανταστικόν έμελλεν είναι γένος, 

Ε εΐ τό \ ψεύδος οντω; άν ψεύδος κα'ι τών δντων εν τι φα\είη 

πεφνκός. 

ΘΕΑΙ. Ήν γάρ ούν. 

ΞΕ Ούκοϋν έφάνη τε καί διά ταντα δή καταριθμήσο 

μεν αντώ ννν αναμφισβήτητους είδη δύο ; 

ΘΕΑΙ Ναί. 

267 ΞΕ. Τό τοίννν φανταστικόν αύθις | δ ιορίζωμεν όίχα 

ΘΕΑΙ. Πή ; 

ΞΕ Τό μέν δι' οργάνων γιγνόμετον, τό δέ αϊτού παρ

έχοντος έανιόν όργανον τον πσιονντος τό φάντασμα: 

97. Τά »ΐδωλα, πού σχηματίζουνται μέσα στα νερά καί τίς γυα
λιστερές επιφάνειες, δείχνουν ή τό δεξιά αριστερά καί τ 'ανάποδο ή 
αναποδογυρισμένα τ 3 αντικείμενα, πού κάθρεφτίζου<ται. Πρβλ. καί 
«Θεαίτητο» (193 e/d) καί «Τίμαιο» (46 a/c). 
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να, πού γεννιούνται μόνα τους, νά πούμε, τήν ήμερα, λο·(θυ-
χ ά ρ ' ή σκιά. πού γεννιέται, δταν στή φωτιά προστεθεί σκο
τάδι ή δταν στα λαμπερά καί γυαλιστερά σώματα συγκεν
τρώνεται στό ίδιο σημείο διπλό φώς, τά δικό τους καί ξένο, 
καί δημιουργεί μιαν εικόνα, πού γεννάει εντύπωση αντί
στροφη άπό τήν πρίν συνηθ.σμένη όψη τών πραγμάτων " . 

ΘΕΑΙ. 'Αληθινά λοιπόν έχουμε δυό λογιών έργα τής 
θεϊκής δημιουργίας, τό ίδιο τό πράμα καί τ' ομοίωμα, πού 
παρακολουθεί τό κάθε πράμα. 

ΞΕ. 'Αμέ γιά τή δική μας τήν τέχνη, τήν ανθρώπινη ; 
"Αραγες δέ θα πούμε, πώς κατασκευάζει άπό τή μιά με 
ριά Ινα πραγματικό σπίτι μέ τήν οίκοδομική κι άπό τήν 
άλλη μεριά εν° άλλο σπίτι μέ τή ζωγραφική, καμωμένο 
σάν Ινα είδος δνειρο ανθρώπινο γιά ξυπνητούς ; 

ΘΕΑΙ. Πολΰ σωστά. 
ΞΕ. "Ετσι λοιπόν διπλά είναι κι δλα τ" άλλα έργα τής 

δικής μας παραγωγικής ενέργειας σέ δυό σειρές, άπό τή μιά 
μεριά, νά πούμε, τό ίδιο τό πράμα μέ τήν π ρ α γ μ α τ ο -
π α ρ α γ ω γ ι κ ή τ έ χ ν η κι άπό τήν άλλη μεριά τ ' 
ομοίωμα μέ τήν ό μ ο ι ω μ α τ ο π α ρ α γ ω γ ι κ ή . 

ΘΕΑΙ. Τώρα κατάλαβα καλύτερα καί δέχουμαι πώς τά 
είδη τ ή ς π α ρ α γ ω γ ι κ ή ; τ έ χ ν η ς είναι δυό χωρισμέ
να τό καθένα σέ δυό. "Από τή μιά είναι θ ε ϊ κ ή καί α ν 
θ ρ ώ π ι ν η κι άπό τήν άλλη καθεμιά ή δημιουργεί π ρ ά 
μ α τ α , ή γεννάει κάποια ο μ ο ι ώ μ α τ α . 

LI- ΞΕ. "Ας θυμηθούμε λοιπόν τώρα. πώς ή όμοιωματο
παραγωγική τέχνη θά 'πρεπε νά 'χει δυό γένη. τό να τό 
ε ι κ ο ν ι σ τ ι κ ό καί τ° άλλο τό φ α ν τ α σ μ α τ ο π λ α α τ ' 
κ ό , άν ήθελεν αποδειχτεί, πώς τό ψέμα υπάρχει πραγμα
τικά σάν ψέμα κι είν' άπό τή φύση του εν' άπό τά «όντα». 

ΘΕΑΙ. Ναί ! "Ετσι τό 'χαμέ πει. 
ΞΕ. Αυτό λοιπόν δέν αποδείχτηκε ·:· ετ-" δέ θά .ά λο

γαριάσουμε τώρ° αυτά γιά δυο είδη άναμφ. ,ητητα; 

ΘΕΑΙ. Βέβαια. 
ΞΕ. "Ας χωρίσουμε λοιπόν πάλι σέ δυό τά φαντασματο-

πλαστικό είδος. 

ΘΕΑΙ. Π ώ ς ; 
ΞΕ. 'Από τή μιά μεριά εκείνο, πού γίνεται μ όργανα 

κι άπά τήν άλλη μεριά, δταν εκείνος, πού δημιουργεί τό φαι-
νομενικόν ομοίωμα, χρησιμοποιεί τόν ίδιο τόν εαυτό του γιά 
δργανο. 
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ΘΕΑΙ. Πώς φής ; 

ΞΕ. Όταν, οίμαι, ιό σον σχήμα τις τώ εαυτού χρώ-

μενος σώματι προαόμοιον ή φωνήν φωνή φαίνεοθαι ποιή, 

μίμησις τοϋτο τής φανιαστικής μάλιοτα κέκληταί πον. 

ΘΕΑΙ Ναί. 

ΞΕ. Μιμητικόν δή τούτο αυτής προσειπόντες άπονει-

μώμεθα' τό δ' άλλο πάν άφώμεν μαλακιαθέντες καί παρ-

Β έντες έτέρω σνναγαγεϊν τε j εις έν καί πρέπονσαν έπωνν-

μίαν άποδονναί τιν' αύτφ. 

ΘΕΑΙ. Νενεμήοθω, τό δέ μεθείσθω. 

ΞΕ. Καί μήν καί τοϋτο έτι διπλούν, ώ Θεαίτητε, άξιον 

ήγεϊσθαι' δι' ά δέ, σκόπει. 

ΘΕΑΙ. Λέγε. 

ΞΕ. Ίών μιμούμενων οί μεν ιιδόιες ο μιμούνται τοϋ

το πράττουσιν, οι δ' ούκ είδότες. Καίτοι τίνα μείζω διαί-

ρεσιν άγνωσίας τε καί γνώσεως θήαομεν ; 

ΘΕΑΙ. Ονδεμίαν. 

ΞΕ. Ονκοϋν τό γε άρτι λεχθ'εν είδότων ήν μ'ιμημα ; Ιό 

γάρ σον σχήμα καί σέ γιγνώσκων άν τις μιμήσαιτο. 

C ΘΕΑΙ | Πώς δ' ον ,· 

ΞΕ. Τί δέ όικαιοούνης τό σχήμα καί όλης ξνλλήβδην 

αρετής ; 'Αρ' οϋκ άγνοοννιες μέν, δοξάζοντες δέ πη, σφό

δρα έπιχειροϋσι πολλοί τό δοκούν οφίοι τοϋτο ώς ενόν αύ-

τοϊς προθνμεϊοθαι φαίνεοθαι ποιεϊν, δτι μάλιστα έργοις 

τε καί λόγοις μιμούμενοι ; 

ΘΕΑΙ. Καί πάνν γε πολλοί. 
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ΘΕΑΙ. Πώς τά εννοείς αυτό ; 

ΞΕ. "Οταν κάποιος μεταχειρίζεται τά δικό του σώμα καί 

τά κάνει νά φαίνεται δμοιο μέ τό δικό σου παρουσιαστικό, 

ή δταν κάνει τή ιρωνή του νά φαίνεται δμοια μέ τή δική 

σου, αυτό προπάντων τό μέρος τής φαντασματοπλαστικής τέ

χνης ονομάζεται, θαρρώ, μ ί μ η σ η . 

Θ Ε Α Ι . Ναί. 

ΞΕ. "Ας τά ξεχωρίσουμε λοιπόν ιδιαίτερα τούτο τό μέ

ρος της ονομάζοντας το μ ι μ η τ ι κ ό Ώ ς προς δλο τ ' άλλο', 

άς δείξουμε κάποιαν αμέλεια καί άς τ" αφήσουμε κατά μέ

ρος νά τό συγκεντρώσει κάποιος άλλος σέ μιαν ενότητα καί 

νά τοΰ δώσει κάποια πρεπούμενη ονομασία. 

ΘΕΑΙ. "Ας ξεχωρίσουμε τό Ινα κι άς αφήσουμε τ ' ά λ λ ο . 

. ΞΕ. Καί δμως, Θεαίτητε, καί τούτο τά κομμάτι, πού ξε

χωρίσαμε, σωστό είναι νά τό θεωρήσουμε γιά διπλό. Καί 

νά ίδεΐς γιατί . 

ΘΕΑΙ. Γιά λέγε. 

ΞΕ. 'Από κείνους, πού μιμούνται, άλλοι τό κάνουνε γνω

ρίζοντας καλά εκείνο πού μιμούνται, άλλοι πάλι χωρίς νά 

τό γνωρίζουν. Καί ποια σημαντικότερη διαιρετική βάση 

μπορούμε νά βάλουμε άπό τήν άγνωσία καί τή γνώση ; 

ΘΕΑΙ. Καμιά. 

ΞΕ. Ή μίμηση λοιπόν, πού φέραμε γιά παράδειγμα λί

γο πρίν, δέν είτανε μίμηση μέ γνώση; Γιατί βέβαια τή μορ

φή σου καί σένα τόν ίδιο μόνο γνωρίζοντας σε μπορεί κα

νείς νά σέ μιμηθεί. 

ΘΕΑΙ. Φυσικά. 

ΞΕ. Τί γίνεται δμως ώς προς τή μορφή τής δικαιοσύνης 

καί γενικά δλης τής αρετής ; Δέν υπάρχουν άραγες πολλοί, 

πού τήν αγνοούν ολότελα, έχουν δμως σχηματίσει μιά κά

ποιαν υποκειμενική γνώμη γ ι ' αυτή καί προσπαθούν μ' δλα 

τά δυνατά τους καί προθυμοποιούνται νά κάνουν νά φαίνεται 

σά νά υπάρχει πραγματικά μέσα τους αυτό, πού φανταστι

κά μόνο τό γνωρίζουν, μέ τό νά τά μιμούνται, δσο μπορούν, 

καί μέ τά έργα καί μέ τά λόγια ; 

ΘΕΑΙ. Οδ ! Τέτιοι πάρα πολλοί. 
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ΞΕ Μών ονν πάντες άποτνγχάνοναι τοϋ δοκεϊν είναι 

δίκαιοι μηδααώς όντες ; Ή τούτον πάν τουναντίον ; 

ΘΕΑΙ Πάν. 

Β ΞΕ. Μιμητήν δή τούτον γε έτερον εκείνον \ λεκτέον οί-

μαι, τόν άγνοονντα τοϋ γιγνώσκοντος. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

L U . ΞΕ. Πόθεν ονν όνομα έκατέρω τις αυτών 

λήψεται πρέπον ; "Π δήλον δή χαλεπόν δν, διότι τής τών 

γενών κατ' είδη διαιρέσεως παλαιά τις, ώς εοικεν, αιτία 

τοις έμπροσθεν καί άούννονς παρήν, ώστε μηδ' έπιχειρεϊν 

μηδένα διαιρεϊοθαι' καθέ δή τών ονομάτων ανάγκη μή 

σφόδρα εύπορεϊν. Όμως δέ, κάν ει τολμηρότερον είρήσθαι, 

διαγνώσεως ένεκα τήν μέν μετά δόξης μίμησιν δοξομιμη-

Ε τικήν ] προσείπωμεν, τήν δέ μετ επιστήμης ίστορικήν τίνα 

μίμησιν. 

ΘΕΑΙ "Εοτω. 

ΞΕ. θατέρω τοίννν χρηοτέον' ό γάρ σοφιστής ούκ εν 

τοις είδόαιν ήν, άλλ' έν τοϊς μιμονμένοις δή. 

ΘΕΑΙ. Κα'ι μάλα. 

ΞΕ. Ιόν δοξομιμητήν δή σκοπώμεθα ώοπερ οίδηρον, 

είτε νγιής είτε διπλόην έτ' έχων τινά έστιν έν έαντώ. 

ΘΕΑΙ. Σκοπώμεν. 

ΞΕ. Έχει τοίννν καί μάλα ονχνήν. Ό μέν γάρ εύ· 

268 ήθης | αυτών έοτιν, οιόμενος είδέναι ταύτα ά δοξάζει' το 

δέ θατέρον σχήμα διά τήν έν τοΐς λάγοις κνλίνδηαιν έχει 

πολλήν ύτοψίαν καί φόβον, ώς άγνοεϊ ταύτα α προς τονς 

άλλονς ώς είδώς έαχημάτιαται. 

ΘΕΑΙ. Πάνν μέν ονν εστίν έκατέρου γένους ών εϊρηκας. 
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ΞΕ. "Ολοι δμως αυτοί άποτυχαίνουν τάχα καί δέν τά 

καταφέρνουν νά φαίνουνται, πώς είναι δίκαιοι, ένώ δέν είναι 

καθόλου ; "Η μή γίνετ ' ολωσδιόλου τ° αντίθετο ; 

ΘΕΑΙ. 'Ολωσδιόλου τ ' αντίθετο. 

ΞΕ. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι νά πούμε, πώς ετού

τος ό μιμητής είναι διαφορετικός άπό κεϊνον, ετούτος αγνοεί, 

ό άλλος γνωρίζει. 

ΘΕΑΙ. Σωστά. 

L I I . ΞΕ. Ά π ό πού λοιπόν νά πάρει κανείς δνομα, πού νά 

ταιριάζει στον καθέναν άπό τους δυό τους; "Η μήν είν'ολο

φάνερα ούα^ολο αυτό, γ ιατί, καθώς φαίνεται, δταν επρόκει

το νά διαιρούν τά γένη σέ είδη, κάποια παλιά καί ακατανόη

τη αιτία παρουσιαζότανε στους πρωτυτερινούς ανθρώπους, 

έτσι πού κανένας τους δέν επιχειρούσε νά διαιρεί ; Καί γι* 

αυτό αναγκαστικά δέν έχουμε αρκετό πλούιον ά π ' ονομασίες. 

Μολαταύτα, κι άν άκόμ' είναι κάπως τολμηρά είπωμένο, 

δμως γιά χάρη τού σωστού ξεχωρισμού άς ονομάσουμε τή μί

μηση, πού γίνεται μ υποκειμενική γνώμη, δ ο ξ α σ ι ο μ ι -

μ η τ ι κ ή , ένώ εκείνη, πού γίνεται μέ τέλεια γνώση, θά τήν 

ονομάσουμε ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή μ ί μ η σ η . 

ΘΕΑΙ. "Ας είν' έτσι. 

ΞΕ. Θά μεταχειριστούμε λοιπόν τήν πρώτη άπό τίς δυό. 

Γιατί δ σοφιστής δέν είταν άπό κείνους, πού γνωρίζουν, 

π α ρ ' άπό κείνου;, πού άπλα μιμούνται. 

ΘΕΑΙ. Σίγουρα. 

ΞΕ. Αύτόνε λοιπόν τό δ ο ξ α σ ι ο μ ι μ η τ ή άς τόνε ψά

ξουμε καλά, δπως τά σίδερο, γιά νά ιδούμε άν είναι ατόφιο 

ή έχει καμιά διπλωσιά μέσα του. 

ΘΕΑΙ. Ά ς τόν εξετάσουμε. 

ΞΕ. Λοιπόν έχει καί μάλιστα σέ πολλές μεριές. Γιατί 

άλλος ά π ' αυτούς είν' απλοϊκός καί πιστεύει, πώς γνωρίζει 

καλά εκείνα, πού μόνο υποκειμενική γνώμη έχει γ ι ' αυτά. 

Τοΰ αλλουνού δμως τό παρουσιαστικό, έπειδής έχει ταλαι

πωρηθεί μέσα στις συζητήσεις, φανερώνει πολλήν υποψία καί 

φόβο, πώς δέν τά γνωρίζει πραγματικά, δσα παρουσιάζεται 

μπροστά στους άλλους, πώς τάχα γνωρίζει 

ΘΕΑΙ. ΙΙραγματικά υπάρχουνε κι άπό τά δυό είδη, πού 

είπες. 
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ΞΕ. Ονκοϋν τόν μέν απλούν μιμητήν τίνα, τόν δέ εί-

ρωνικόν μιμητήν θήσομεν ; 

ΘΕΑΙ. Εικός γοϋν. 

ΞΕ. Τούτου δ' αν τό γένος εν ή δύο φώμεν ; 

ΘΕΑΙ. Όρα αν. 

ρ ΞΕ. Σκοπώ' καί μοι διττώ \ καταφαίνεοθάν τινε' ιόν 

μέν δημοσία τε κα'ι μακροϊς λόγοις προς πλήθη δυνατόν ει-

ρωνεύεσθαι καθορώ, τόν δέ Ιδία. τε καί βραχέσι Ιόγοις 

άναγκάζοντα τόν προσδιαλεγόμενον έναντιολογεϊν αυτόν 

αντφ. 

ΘΕΑΙ. Λέγεις ορθότατα. 

ΞΕ. Τίνα ονν άποφαινώμεθα τόν μακρολογώτερον εί

ναι ; Πότερα πολιτικόν ή δημολογικόν ; 

ΘΕΑΙ Δημολογικόν. . 

ΞΕ. Τί δε τόν έτερον έροϋμεν ; Σοφόν ή σοφιστικόν ; 

ΘΕΑΙ Τό μέν πον σοφόν αδύνατον, έπείπερ ούκ είδό-

C τα | αυτόν έθεμεν' μιμητής δ' ών τον σοφού δήλον δτι 

παρωνύμιον αύιοϋ τι λήψεται, κα'ι σχεδόν ήδη μεμάθηκα 

δτι roütov δει προσειπεϊν αληθώς αυτόν εκείνον τόν παντά-

πασιν όντως σοφιστήν. 

ΞΕ. Ούκοϋν συνδήσομεν αυτού, καθάπερ έμπροσθεν, 

τοννσμα ουμπλέξαντες άπό τελεντής έπ' αρχήν ; 

ΘΕΑΙ. Πάνν μέν ονν. 

ΞΕ. Τό δή τής έναντιοποιολογικής ειρωνικού μέρονς 

τής δοξαστικής μιμητικόν, τοϋ φανταστικού γένονς άπό τής 

D | είδωλοποιικής ού θείον άλλ' άνθρωπικόν τής ποιήσεως 

άφωρισμένον έν λόγοις τό θανματοποιικόν μόριον, ταύτης 
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ΞΕ. θ ά λογαριάσουμε λοιπόν τάν πρώτο για Ιναν 

α π λ ο ϊ κ ό μιμητή, τό οεύτερο γιά έναν υ π ο κ ρ ι τ ι κ ά 

μιμητή ; 

ΘΕΑΙ. Φυσικά. 

ΞΕ. Καί τού τελευταίου αύτουνοΰ πάλι τά είδη θά πού

με πώς είν' Ινα ή δυό ; 

ΘΕΑΙ. 'Εσύ κοίτα νά ιδείς. 

ΞΕ. Κοιτάω καί μού παρουσιάζουνται δυό λογιώ. Ό 

Ινας είναι ίκανός νά υποκρίνεται δημόσια βγάζοντας μα

κριούς λόγους μπροστά στα πλήθη, ένώ ό άλλος σέ ιδιωτι

κές συνομιλίες καί μέ σύντομους λόγους αναγκάζει τό συνο

μιλητή του ν° αντιφάσκει στον ίδιο τόν εαυτό του. 

ΘΕΑΙ. Πολύ σωστά τά λές. 

ΞΕ. Πώς θά ονομάσουμε λοιπόν αυτόν, πού βγάζει τους 

μακριούς λόγους ; πολιτικά ή δημοσιορήτορα ; 

ΘΕΑΙ. Δ η μ ο σ ι ο ρ ή τ ο ρ α . 

ΞΕ, Καί τόν άλλο τί θά τόν ποϋμε ; σοφά ή σ ο φ ι 

σ τ ι κ ό ; 

ΘΕΑΙ. Σοφό νά τάν ποϋμε είναι β ε β ι ι ' αδύνατο, άφοϋ 

παραδεχτήκαμε, πώς δέν ξέρει τίποτα. Άφοϋ δμως είναι 

μιμητής τοϋ αοφοϋ, είναι φανερό, πώς θά πάρει Ινα δνο

μα, πού νά μοιάζει λίγο μέ τοϋ σοφού, κι απάνω κάτω κα

ταλαβαίνω πιά, πώς αυτός πρέπει νά ποϋμε, πώς είν' αλη

θινά εκείνος ό αυτούσιος καί πραγματικός σ ο φ ι σ τ ή ς . 

ΞΕ. Τώρα λοιπόν, δπως κάναμε, καί πρίν, θά συνθέ

σουμε τόν ορισμό του πλέκοντας μαζί τά χαραχτηριστικά 

του άπα τό τέλος πράς τήν αρχή ; 

ΘΕΑΙ. Βέβαια. 

ΞΕ. "Ετσι λοιπόν δποιος πει, πώς β πραγματικός σοφι

στής κατάγεται άπό τούτη SßP τή γενιά καί τά αίμα, δη 

λαδή άπό τήν άντιφατικοποιητική τέχνη, πού ανήκει στό 

οποκριτικά μέρος τής δόξασιομιμητικής καί είναι άπό τό 

φαντασματοπλαστικά γένος τής είδωλοποιητικής, δχι τό 

θεϊκό, παρά τ ' ανθρώπινο είδος τής παραγωγής, καί άπά 

τό μέρος τής τέχνης αυτής τό ξεχωριστό, πού κάνει ταχύ-
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τής γενεάς τε και αίματος δς άν φή τον δντως σοφιστήν 

είναι, τάληθέστατα, ώς εοικεν, ερει. 

ΘΕΑΙ Παντάπααι μέν ονν. 

98. *Η τελική διαίρεση, πού έδωκε τον δρισμό τοδ σοφιστή, έχει 
το ακόλουθο οχήμα : 

Τέχνη 
onouTnTiun napayoiytun 

3ετΐΛη ανθρώπινη 

πράγματα- ομοιαιματο- ηρσ^μστο- σμοιωματο-
nopayujpmn napopmynin napayiuyiuri napayiiiyiui*. 

, / . Ν 
tiwoviOTiwn φαντασματο-

πλαστικη 
uaiaOuti/aoTiun μιμητιι«.!? 

επιστημονική οοξασιομ.μητ,κη 

., .. .-<ν . 
απλοϊκή υποκριτική 

. y . ' χ « , 
οημοοιορητορικη σοφιστική 
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δαχχυλουργικα θάματα μέ τά λόγια, αυτός, φαίνεται, θα πει 

τήν πασαν αλήθεια β 8 . 

ΘΕΑΙ Είμαι απόλυτα σύμφωνος *Β. 

99. Τό σχόλιο τοΰτο αναφέρεται ατό -χωρίο τοδ « Σ ο φ ι σ τ ή (234 
d - e), δπου άπρεπε νά τοποθετηθεί. Έ κ ε ϊ γίνεται λόγος γιά τήν τέ
χνη τών σοφιστών νά εξαπατούνε τους νέους, πού βρίσκουνται ακόμη 
μακριά από τήν αλήθεια, δείχνοντας τους μέ τά λόγια ψεύτικα ομοιώ
ματα για δλα τά πράματα καί κάνοντας τοιις νά πιστεύουνε, πώς αυ
τά είναι αληθινά. Πρόκειται λοιπόν γιά τίς ψεύτικες δοξασίες, τίς 
ψεύτικες θεωρίες, που σχηματίζουν οί νέοι άκούοντας τή διδασκα
λία τών σοφιστών. Τό χωρίο λοιπόν τοΰτο (234 d - e ) μας λέει μέ 
ποιόν τρόπον έξελέγχουνται καί διορθώνουνται αυτές οΕ θεωρίες. "Οταν, 
λέει, περάσει καιρός καί μεγαλώσουν οί νέοι καί πλησιάσουν τήν 
πραγματικότητα («τοις οδσι προσπίπτοντας έγγύθεν*) καί τά παθήματα 
τους αναγκάζουν ν* άγγίζουνε χεροπιαστά τήν πραγματικότητα («καί 
διά παθημάτων άναγκαζομένους έναργώς έφάπτεσθαι τών δντων>),τότες 
άναποδογυρίζσυνται καί αλλάζουν οί ψεύτικες έκεΐνες δοξασίες καί 
θεωρίες άπό τ" αποτελέσματα, πού παρουσίασεν ή πράξη. Μας δεί 
χνει λοιπόν δ Πλάτωνας έδώ Ινα δραστικότατο μέσο, πού χρησιμεύει 
γιά νά ελέγχει καί διορθώνει τή γνώση. Καί τό μέσο τοϋτο είναι ή 
π Ρ « ξ η, ή άμεση επαφή μέ τήν πραγματικότητα, ή πείρα, πού 
βγαίνει άπό τ" αποτελέσματα τής ενέργειας μας. Νομίζω, πώς τό 
χωρίο ετούτο Ιχει μεγάλη οημασίαν άπό άποψη γνωσιολογική καί 
πρέπει νά προσεχτεί πολύ περισσότερο άπ" δ,τι Ιγινεν ώς τώρα. Ή 
πράξη σάν κριτήριο τής αλήθειας είναι μιά πολύ σημαντική γνωσιο
λογική αρχή κι Ιχει εξαιρετική σπουδαιότητα νά τή βρίσκουμε δια
τυπωμένη καί στον Πλάτωνα. 


