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Ι. τ ί? παι Κλεινίον, οΐμαΐ σε ύανμάζειν, δτι πρώτος
εραστής σον γενόμενος τών άλλων πεπανμένων μόνος ούκ
άπαλλάττομαι, καί δτι οι μεν άλλοι δι* δχλον εγένοντό σοι
διαλεγόμενοι, έγώ δε τοσούτων ετών ονδά προσειπον. Τούτον
δε το αίτιον γέγονεν ούκ αν&ρώπειον, άλλα ti δαιμόνιο*
Β εναντίωμα, ον ai/ την οΰναμιν και ύστερον πενσεί' ννν δ*
επειδή ονκέιι έναντιονται, οντω προσελήλν&α' εϋελπις δέ
είμι καϊ το λοιπόν μη έναντιώσεσ&αι αυτό. Σχεδόν οΰν
κατανενόηκα iv τούτω τω χρόνφ σκοπούμενος ώς προς τους
έραστάς εΌχες" πολλών γαρ γενομένων και μεγαλοφρόνων
ουδείς δς ονχ νπερβληΰείς τω φρονήματι ΰπο σον πέφενγε.
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104 Τον δε λόγον, φ ύπερπεφρόνηκας, èiHlco οιελΰειν. Ονδενος
φ^ς άν&ρώπων ένδεης είναι είς ουδέν τα γαρ υπάρχοντα
σοι μεγάλα είναι, ώστε μηδενός δεΐσ&αι, άπα τον σώματος
άρξάμενα τελεντώντα είς την ψνχήν. Οϊει γαρ δη είναι

1. Ό Σωκράτης από πολλών ατών Civ σονανβστρέφβτο τον νβαpèv ακόμη Άλκιβιάδην* τώρα πλίΓ,ν, πού δ νέος sîvai 20 iitSv, βίς
τήν ήλικίαν δηλ., κατά τήν ίποίαν σιίμφωνα μέ τους νόμοος τής 'Αθη
ναϊκής Πολιτκίας αποκτά το δικαίωμα να λαμβάνη μέρος βίς τας
Οποθίοβις τοΒ Κράτους, 6 σοφός του φίλος τον πληοιάζιι δια να χοδ
μβταδώσ-g τας αναγκαίας δι' Ινα ήθικον πολιτικό" άνδρα γνώσβις.
2. Ό χαρακτηρισμός «εραστής» ενταύθα Ιχιι απολύτως τήν ϊννοιαν τοΒ αγαπητού φίλου- αν και ή λέξις αυτή Ιδωκβ πολλάκις ·ΐς
πολλούς λαβήν δι* άνήθιχον έρμηνιίαν (ίραβτής - παιδίραστής), έν

Ι. Γιέ τοΟ Κλεινίου, φαντάζομαι πώς θ 1 άπορες, γιατί äv
χαί υπήρξα ί πρώτος σου φίλος, μόνο; έγώ δέν φεύγω άπα
κοντά σου, δταν πια οί άλλοι έχουν παύσει (νάσ° αγαπούν)'
επίσης και γιατί οί άλλοι μέν σοΟ έγιναν οχληροί μέ τις
(συχνές) συζητήσεις τους, ένώ έγώ, επί τόσα χρόνια ι , ούτε
τον λόγον κάν σοΟ άπέτεινα. Ή αιτία δμως αύτοϋ δέν προήρχετο άπο κάτι το ανθρώπινο, άλλα ήτο κάποιο εμπόδιο έκ
θεοο, το8 δποίου τήν δύναμιν θα μάθης καί συ, αργότερα
δμως* τώρα δέ, επειδή το εμπόδιο αυτό δέν παρεμβάλλεται
πλέον, διά τοΟτο κ' έγώ έχω έλθει προς εσένα. "Εχω δέ
τήν ελπίδα 8τι καί τοο λοιπού δέν θά ξαναπαρεμβληθή ώς
πρόσκομμα. Κατά τό διάστημα λοιπόν αυτό, παρατηρώντας
(σε) άπο μακρυά, κατάλαβα σχεδόν τελείως, ποία ή συμπε
ριφορά σου απέναντι τών φίλων σου •• δηλαδή, äv καί αυ
τοί υπήρξαν πολλοί καί υπερήφανοι, έν τούτοις κανείς δέν
απέμεινε, πού να μήν ήναγκάσθη νά φύγη, νικημένος άπο
τήν δική σου υπερηφάνεια, θέλω δέ νά· (σου) εκθέσω τον
λόγον διά τόν οποίον σύ έφέρθης τόσον υπερήφανα. "Ισχυ
ρίζεσαι δτι δέν έχεις ανάγκην κανενός ανθρώπου, (καί) γιά
τίποτε: διότι τά προτερήματα, μέ τά οποία είσαι προικι
σμένος, αρχίζοντας άπο το σώμα καί καταλήγοντας είς τήν
ψυχήν, είναι μεγάλα, ώστε νά μήν έχ^ς τήν ανάγκην κανε
νός. Φαντάζεσαι δηλαδή έν πρώτοις, δτι είσαι ωραιότατος
-τούτοις προκείμενο» περί τοδ Σωκράτους αποκλείεται ίστω χαί ή
ελαχίστη υπόνοια ανήθικου τυχόν σκέψεις" κατωτέρω (κεφ. XXVI,
XXVIΙ 131-132) διευκρινίζεσαι ααφως ή σχίοις το5 Σωκράτους
προς τον Άλκιβ'.άΐην, ώς καθαρώς ψυχική, αν Χαί δ 'Αλκιβιάδης, καθ'
βαυτον, αποδεδειγμένως οπήρξεν ανήθικος χαί ,φαδλος.
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πρώτον μεν κάλλιστος τε και μέγιστος' και τοντο μέν δ\παντι δήλον ίδειν διι ον ψενδει' Επειτα νεανικωτάτον γέ·
νονς èv if} αεαντον πάλει, οΰση μεγίστη τών 'Ελληνίδων,
Β καί ενταν&α προς πατρός τέ σοι φίλονς καί ξνγγενεΐς πλεΐστονς είναι και αρίστονς, οϊ εϊ τι δέοι νπηρετοιεν άν σοι,
τούτων δε τους προς μητρός ονδεν χείρονς ovo* ελάττονς'
ξνμπάντων δε ών εϊπον μείζω ofet σοι δύναμιν ΰπάρχειν
Περικλέα τον Ξαν&ίππον, 8ν S πατήρ επίτροπον
χατέλιπε
σοι τε καί τω άδελφφ' ος ον μόνον έν τηδε τ$ πάλει δύνα
ται πράττειν δ τι αν βούληται, αλλ' έν πάσχι tfj Έίλάδι καϊ
τών βαρβάρων έν πολλοίς καϊ μεγάλοις γένεσι. Προσυήσω
C δέ και dit τών πλουσίων δοκεΐς δέ μοι επί τοντφ< ήκιστα
μέγα φρονεί ν. Κατά πάντα δη ταντα συ τε μεγαλανχούμεVJOÇ χεκράτηκας τών εραστών εκείνοι τε υποδεέστεροι οντες
έκρατή&ησαν, καί σε ταντ* ον λέλη&εν Βύ·εν δη εζ οίδα
δτι $ανμάζεις, τί διανοούμενος ποτέ ουκ άπαλλάττομαι τον
Ερωτος, και ηντιν" Εχων ελπίδα υπομένω τών άλλων πεφευγάτων.
I I . ΑΑ. Καί Τσως γε, ώ Σώκρατες,
D κρόν με Εφυης, Έγώ γάρ τοι έν νφ
προσελ'&ών αυτά τανκ' έρέσϋαι, τί ποτέ
ελπίδα βλέπων ενοχλείς με, αεί δπον
παρών τφ δντι γάρ θαυμάζω, δ τί ποτ'
και ηδιστ αν πν&οίμην,

ουκ οίου·* δτι σμιεΧχον πρότερος σοι
βονλει καί είς τίνα
αν ώ επιμελέστατα
εστί το σον πράγμα,

1. Ό 'Αλκιβιάδης, 3κ μέν τοδ πατρός του Κλεινίου κατήγετο
άπα τον Αΐαντα τον Τελαμώνιον, εκ μητρός dà άπό τους 'Αλκμε&;·'ίδας. *Ό ΙΙερικλής ήτο πρώτος ξάδελφος τής Δεινομάχης, μητρός τοδ
Άλκιβιάδου' ή μήτηρ τοδ Περικλέους Άγαρίστη, ή δπανδρευθΒΓσ«
τον Ξάνθιππον, ήτο αδελφή τοδ Μεγακλέου;, πατρός τής Δεινομάχης"
αυνεπδς οί Ξάνθιππος χαί Πάραλος, οί δύο ηλίθιοι, κατ' "Αλκιβιάδην,
υίοΐ τοδ Πβρικλίους, ήοαν δεύτεροι εξάδελφοι τοδ Άλκιβιάδου. Οδτος

ϋφερε κατά το 6τι καί σήμερον επικρατούν ίθιμον, ώς πρωτότοκος,
το όνομα τοΰ προς πατρός πάππου του.
2. Ό πατήρ τοδ Άλκιβιάδου Κλεινίας Ιπεσε μαχόμενος év Κορωνεία το 416 π.Χ. 'Ομοίως χαί b πατήρ τής συζύγου του Ίππαρέτης Ίππόνικσς-Καλλίας δπεσε κατά τήν ήτταν τοδ Δηλίου (σήμε
ρον Δήλεσι) τό 424 π.Χ.
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καί μέ πολύ έπιβλητικόν ανάστημα' καί δσο γι" αυτό μεν,
είναι πράγματι φανερό στον καθένα να ϊδ*$ δτι δέν άπαταααι* έ"πειτα δτι κατάγεσαι άπα τήν πιο ίσχυρή οικογένεια
τής πόλεως σου, ή Οποία (πόλις σου) πάλιν είναι ή μεγα
λύτερη μεταξύ τών ελληνικών πόλεων, καί δτι (πιστεύεις
πώς) έχεις έδώ, άπα τον πατέρα σου, καί φίλους καί συγ
γενείς πάρα πολλούς καί πόλο ισχυρούς, οί οποίοι καί θά σέ
εξυπηρετούσαν, άν τυχόν παρουσιάζετο καμμιά ανάγκη*
(άλλα καί) άπο αυτούς ούτε χειρότεροι οδτε δλιγώτεροι εί
ναι οΕ (φίλοι καί οί συγγενείς πού δχεις) άπό τήν οικογέ
νεια τής μητέρας σου •• άπο δλους δμως αυτούς μαζί, τους
οποίους ανέφερα, ή μεγαλύτερα δύναμις, τήν οποίαν πιστεύ
εις συ δτι διαθέτεις, είναι ό Ιίερικλής ό υίός τοΟ Ξανθίππου,
τόν όποϊον δ πατέρας σου 3 άφησε κηδεμόνα εϊς σέ καί εΐς
τόν άδελφόν σου •* Ó Οποίος (Περικλής), δχι μόνον εϊς αυτήν
έδώ τήν πόλιν ημπορεί νά κάνη Οτιδήποτε κι' άν θέλη,άλλα καί εϊς δλόκληρον τήν Ελλάδα, ακόμη δέ καί είς
πολλά καί ισχυρά βαρβαρικά έθνη. θ ά προσθέσω δέ ακόμη
τό δτι (πιστεύεις πώς είσαι) καί άπα τους πλουσίους' μοΟ
φαίνεσαι δμως δτι, ώς προς αυτό, δέν υπερηφανεύεσαι κα
θόλου. Δι9 δλα λοιπόν αυτά val σύ, επειδή τό επήρες επάνω
σου, υπερίσχυσες τών φίλων σου, αυτοί δέ, επειδή ήσαν
υποδεέστεροι, υπέκυψαν (εννοείται) δτι τίποτα άπ 9 αυτά δέν
διέφυγε τήν άντίληψίν σου" διά τοοτο λοιπόν ήξεύρω καλά
δτι απορείς (καί διερωτάσαι) τί άραγε νά Ι*χω έγώ κατά
νουν, πού δέν παραιτούμαι άπό τήν φιλίαν σου, καί ποίαν
ελπίδα τάχα νά τρέφω, ώστε νά επιμένω, Ινώ (δλοι πια)
οΕ άλλοι άποτραβήχθηκαν.
II. ΛΑΚ. Καί ίσως βέβαια, Σωκράτη, νά μήν ήξεύρης
δτι μόλις λίγο μ' Ιπρόλαβες. Διότι πράγματι εϊχα έγώ κατά
yoöv, άφοϋ σέ πλησιάσω πρωτύτερα, νά σ9 ερωτήσω ακριβώς
αυτά τά ϊδια (πράγματα), δηλαδή τί έπί τέλους θέλεις καϊ
προς ποια ελπίδα αποβλέπων μέ ενοχλείς, παρουσιαζόμε
νος πάντοτε συστηματικά, οπουδήποτε κι 9 άν εϊμαι έγώ"
καί στ9 αλήθεια απορώ (καί διερωτώμαι) ποιος νά είναι
άραγε δ σκοπός σου, καί σέ βεβαιώ πώς μέ μεγάλη μου εοχαρίστησι θά τό έμάθαινα.
3. Ό αδελφός τοδ Άλκιβιάδου Κλεΐ,νίας παρίμεινεν άσημος, άφ'
ενός μέν λόγω τής σχετικής πτωχείβς του, άφ' έτερου fis διότι îèv
*πήρ£ε τόσον •Οφιής καί τόσον ανήθικος δσον Ô αδελφός του.
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ΣΩ. 'Ακούσει μεν άρα μον, ώς το είκος, προΰύμως,
εΐπερ, ώς Εφης, έπι&νμεΐς εΐδέναι [καί άκονσαι] τί διανο
ούμαι, και ώς άχονσομένω καϊ περιμενονντι λέγω.
ΑΑ. Πάνυ μεν otV άλλα λέγε.
Ε
ΣΩ. "Ορα δή' ον γάρ τοι ει η αν ϋανμαοτον ει, ώσπερ
χαί μόγις ήρξάμην, οΰτω μόγις και παυσαίμην.
ΑΑ. *Ω 'γα&ε λέγε' άκούσομαι γάρ.
ΣΩ. Αεκτέον αν εϊη. Χαλεπον μέν οΰν προς άνδρα ονχ
ήττονα εραστών προσφέρεσ&αι έραστη, δμως δε τολαητέον
φράσαι την εμήν διά*οιαν. Έγώ γάρ, ώ 'Αλκιβιάδη, εί
μέν σε έώρων â νυν δη διήλ$ον άγαπώντά τε καί οίόμενον δεΐν έν τούτοις καταβιώναι, πάλαι αν άπηλλάγμην τον
105 έρωτος, ώς γε δή έμαυτον πεί&ω' νϋν δέ Ετερα αν κατη
γορήσω διανοήματα σα προς αυτόν σέ, φ καϊ γνώσει, διι
προσεχών γέ σοι τον νονν διατετέλεχα. Δοκεις γάρ μοι, &ΐ
τίς οοι εϊποι ϋεών ώ 'Αλκιβιάδη, πότερον βούλει ζην
Εχων S νυν έχεις, ή αυτίχα τε&νάναι, εί μή σοι έξέαιαι
μείζω κτήσασ&αι ; δοκεϊς αν μοι έλέσίί-αι τε&νάναί' άλλα
ννν έπϊ τίνι δή ποτέ ελπίδι ζ$ς, έγώ φράαω. Ήγέΐ, εάν
•&αττον είς τον *Α&ηναίων δήμον παρέλυης—τοντο δέ εσε·
Β ο&αι μόλα ολίγων ήμερων—παρελ&ών otv
ένδείξεσΰαι

1. <Οιόμενον όεΐν εν τούτοις καταβιώναι* δχεί κατά λέζιν
«πώς πρέπει νά περοίο^ς τήν ζωήν σου* καί δχι,δπως θα Ιπρεπε κυ
ρίως ν* άπο5οθ$ δ αόριστος «καταβιώναι», «πώς πρέ,-.ei να i/^ς περά
σει τήν ζωήν σου. . .». Πολλάκις ευρισκόμεθα βίς τήν ανάγκην, όπως
4δώ π.χ , νά άποβίδωμβν τόν αόριστον με άλλους χρόνους. Ό αόρι
στος πράγματι είς τήν προστακτικήν, τήν εύκτικήν, τό άπαρέμ-,ρατον,
εκφράζει συχνά, ιδίως δταν άπαντφ μετά τοδ «άν»,τσ καρο\ καί το
μέλλον.
2. Παρέρχομαι
σημαίνει προχωρώ ή εμφανίζομαι δημοσία,
αναβαίνω είς τό βήμα. "Η πραξι; αδτη εις τους αρχαίους "Κλληνας
καί Ρωμαίους έαήμαινε τήν απαρχή ν του σταδίου οίουδήΓοτβ νίοο δ
ύποΐος προωρίζετσ διά τήν πολιτικήν. *0 διάλογος λαμβάνει χώραν
Ολίγας ημέρας πρό τής αρχής τοδ 20G8 έτους τοδ Άλκιβιάΐου. Είς
τάς 'Αθήνας οί νέοι, μόλις εΐσήρχοντο είς τό 18cv Ιϊος, έτάσοοντο
είς τους έφηβους, έπί διετίαν δέ έλάμβανον μέρος, είς τά; «περιπόλους»,
Βιατρέχοντες τήν χώραν ίδίως κατά τάς νύκτας διά φύλαξιν, άλλα
καί δια πολεμικήν έξάσκηαίν των' κατά τό 20όν δέ ίτος ένεγράφοντο
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ΣΩΚΡ. θ ά μέ ακούσης λοιπόν μέ προθυμίαν, δπως εί
ναι φυσικόν, εφόσον πράγματι, δπως είπες, έχεις τήν ΙπιθυμΕάν νά μάθης [καϊ ν9 ακούσης] τί έχω κατά νοΟν, καί
(αρχίζω νά) Ομιλώ σάν σέ κάποιον πού θά μ' άκοΰση καί
θά έχη τήν ύπομονήν νά μείνη (μέχρι τέλους).
ΑΛ.Κ. Βεβαιότατα' μίλα δμως.
Σ&ΚΡ. Πρόσεχε λοιπόν διότι δέν θά ήταν καθόλου παράδοξον άν, ακριβώς δπως μέ τόση δυσκολία άρχισα, έτσι
μέ τήν ίδια δυσκολία καί νά τελείωνα.
ΑΛΚ. Μά μίλησε, αγαπητέ (Ιπί τέλους* σου είπα)' θά
σ9 ακούσω.
Σί^ΚΡ.. Καί βέβαια πρέπει νά μιλήσω. Είναι χωρίς άλ
λο δύσκολον είς Ινα φίλον ν* αποτείνεται προς ένα άνθρωπον πού οέν είναι κατώτερος άπό τους φίλους του, έν τού
τοις πρέπει νά τολμήσω νά εκφράσω τήν σκέψιν μου. Έ γ ώ
δηλαδή, 'Αλκιβιάδη, άν μέν σέ έβλεπα δτι μένεις ευχαρι
στημένος μέ τά δσα πρό ολίγου ά^φερα, καί πώς σκέπτε
σαι δτι πρέπει νά περάση; τήν ζωήν σου • μ9 αοτά καί μό
νον, άπό πολλού" θά είχα παραιτηθή τής φιλίας μου προς
εσένα" αυτήν τήν πεποίθησιν έχω έγώ τουλάχιστον. Τώρα
δμως θά σοο μαρτυρήσω, σέ σένα τόν ίδιον, καί μερικές άλ
λες σκέψεις δικές σου (πού σέ απασχοΧοΟν), έξ aö καί θά
βεβαιωθής δτι πράγματι ποτέ δέν έπαυσα άπό τοΟ νά σέ
παρακολουθώ διαρκώς μέ τήν σκέψιν μου καί μέ προσοχήν.
Moö κάνεις δηλαδή τήν έντΰπωσιν δτι, άν κανείς άπό τους
θεούς σοο έλεγε τυχόν : «'Αλκιβιάδη, τί άπό τά δύο προτι
μάς, .νά ζ·£ζ καί νά έχης μόνον τά χαρίσματα αυτά πού έχεις
τώρα, ή νά πεθάνης αμέσως, άν δέν σοο έπιτραπ^ ποτέ ν9
απόκτησης καί άλλα μεγαλύτερα;» μοΟ φαίνεσαι πώς θά
προτιμούσες νά πέθαινες. Τώρα δμως έγώ θά σου ειπώ μέ
ποια (κρυφή) ελπίδα, (κατά τήν Ϊδέα μςυ), ζ-ξς. Στοχάζεσαι
πώς, έάν βιασθής καί έμφανισθ^ς είς τό βήμα' τή; συνε
λεύσεως τοΟ δήμου τών 'Αθηναίων—καί δτι αυτό ημπορεί
νά γίνη Ιντός ολίγων ήμερων—, ά'φοο λοιπόν έμφανισθ^ς,

είς τό ληξιαρχεϊον (έκ του «λήςλς» δηλαδή τής εφηβικής ηλικίας)
(ληξιαρχικόν γραμματβΐον], παρελάμβανον τήν πατρικήν περιουσίαν
καί έγίνοντο Ϊβκτοί είς τήν έκκλησίαν τοδ δήμου. Τούτο έκαλίΐτο
«λήξις».
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'Avhjvalotç, δτι άξιος εΐ τιμαοΰαι ώς οϋτε Περικλής ούτ
άλλος ουδείς τών πώποτε γενομένων, καϊ τοντο ένδειξάμε1
νος μέγιστον δννήοεσ&αι έν τη πάλει, έάν δ έν&άδε μέγι
στος fjç, καί έν τοις άλλοις Έλλησι^ καί ον μόνον έν Έλλησιν, άλλα καϊ έν τοις βαρβάροις, δσοι έν τη αύτη ήμΐν
οίκοΰσιν ηπείρω. Καϊ εί αύ σοι εϊποι δ αυτός ούτος &εος
Su αντον σε δει δνναστεύειν έν τη Ευρώπη, διαβήναι δέ
C είς την Άσίαν ουκ έξέαται σοι ούδ* έπι&έοΰαι τοις έκεϊ
πράγμασιν, ουκ άν αν μοι δοχεϊς έυέλειν ονδ* επί τούτοις
μόνοις ζην, el μη έμπλήσεις του σον ονόματος και τής σης
δυνάμεως πάντας, ώς Εηος είπεϊν, άν&ρώπονς' καϊ όΐμαί
σε πλην Κύρον καϊ Ξερξου ήγειο'&αι οϋδένα άξιον λόγον
γεγονέναι. "Οτι μέν ουν Εχεις ταύτην τήν ελπίδα, εϋ οϊδα
και οϋχ εικάζω. "Ισως αν ουν εΤποις, άτε είδώς δτι άλη'&η
D λέγω· τί δή ουν, ώ Σώκρατες, τοντό εστί σοι προς λόγον
ον Εφησ'&α ερειν, δι" ο έμον ούκ απαλλαχτεί ; Έγώ δέ οοί
γε έρώ, ώ φίλε παϊ Κλεινίου καί Δεινομάχης. Τούτων γάρ
σοι απάντων τών διανοημάτων τέλος έπιτ υ^ήναι άνευ έμον
αδύνατον
τοσαύτην έγώ δύναμιν οΐμαι Εχειν είς τα οά
πράγματα καί είς σέ' διό δή καί πάλαι οϊομαί με τον &εον
ούκ iqv διαλέγεσ·&αί σοι, δν έγώ περιέμενον όπηνίκα Εάσει.
Ε "Ωσπερ γαρ ου ελπίδας Εχεις έν τη πάλει, ούτω χάγώ παρά
σοι ελπίζω μέγιστον δννήσεσααι ένδειζάμενος, δτι παντός
άξιας εΙμί σοι, καί οντ* επίτροπος οϋτε σνγγενής οντε &λ·

Ι. "Ενταύθα 'βαρβάρους* êwoet προφανώς τοος γείτονας τών
'Ελλήνων, Μακεδόνας, θράκας, 'Ιλλυριούς κλπ., τους κατοικοδντας
εν Ευρώπη.
2. Έδώ δ Σωκράτης έννοβΐ Εΰρον τόν μέγαν, τόν Ιδρυτήν τής
2ας (1ης Περσικής) δυναστείας τών Άχαιμενιδών καί τοδ Πιροικοδ
έν γίνει Κράτους. Ό KùpOf a'Hcç είναι δ ήρως τής «Κύρσυ Παι
δείας» τοδ Ξενοφώντος Παράδοξο* δμως είναι διατί 6 Σωκράτης ανα
φέρει τόν Εέρξην, καί δχι τόν πατέρα του ΔαρεΙον, δ Οποίος δχι
μόνον ίπεξίτειν« τα όρια τοδ Περοικοο Κράτους, άλλ' υπήρξεν δ κυ
ρίως οργανωτής αυτού καί θ-μϊλιωτής τής διοικήσεως τοδ άχανοδς
βασιλείου. Ό Εέρξης εδ^ε τά πά-τα Ετοιμα άπό τόν πατέρα του, χαί το
μόνον, είς το οκοΧον ήαχολή^η (Ιξαιρέσει τής άτυχοΒς εκστρατείας του
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θ' άποδείξης είς τους Αθηναίους δτι είσαι άξιος νά τιμηθής
δσον ούτε καί ό Περικλής, ούτε άλλος κανείς, άπό δσους
ποτέ έζησαν έως τώρα, καί αφού" άποδείξης αυτό, θά από
κτησης μεγίστην δύναμιν είς τήν πολιτείαν, έάν 3έ έδώ εί
σαι πανίσχυρος, θά είσαι (πανίσχυρος) καί μεταξύ των άλ
λων Ελλήνων, καί δχι μόνον μεταξύ τών Ελλήνων, άλλα
1
καί μεταξύ τών βαρβάρων , δσοι κατοικούν τήν ϊδίαν άπει
ρον μέ ήμάί. Καί έάν έκ νέου σοΟ έλεγε τυχόν, à ίδιος
αυτός θεός, δτι δικαιοΟσαι (μέν) να εϊσαι κυρίαρχος είς τήν
Εύρώπην, δέν θά σοο έπιτραπή δμως νά διαβής καί είς τήν
'Ασίαν, καί ούτε νά άναμιχθής είς τάς έκεϊ υποθέσεις, μοϋ
φαίνεται πώς πάλιν δέν θά έδέχεσο ούτε νά ζής, μόνον ύπό
τους δρους αυτούς, έάν δέν γέμισης τελείως μέ τό δνομά σου
καί μέ τήν δύναμί/ σου όλόκληρην, διά νά τό είπώ έτσι,
τήν οίκουμένην καί μοο φαίνεται ακόμη πώς έσύ πιστεύεις
δτι, έκτος άπό τόν Köpov3 καί άπό τόν Ξέρξην, κανείς άλ
λος δέν υπήρξε (ποτέ) αξιόλογος. Τό δτι μέν σύ έχεις τήν
(κρυφήν) ελπίδα αυτήν αυτό τό ήξεύρω πολύ καλά καί δέν
τό συνάγω άπό είκασίας. "Ισως δμως νά μοΟ εΐπης, επειδή
είσαι βέβαιος δτι λέγω αλήθειες : «Μά τί σχέαιν έχει, Σω
κράτη, αυτό πού λέγεις τώρα προς τήναΪτίανδιά τήν οποίαν
δέν φεύγεις άπό κοντά μου, καί τήν οποίαν είπες πώς θά
μοο εξήγησης» ; θ ά σοο τό εΪπώ λοιπόν βέβαια, έγώ, αγα
πητό μου παιδί του Κλεινίου καί τής Δεινομάχης. Δηλαδή
τό νά βάλης είς ένέργειαν καί νά επιτυχής δλα αυτά τά
σχέδια πού έχεις στο μυαλό σου, χωρίς έμενα, είναι αδύνα
τον. Τόσην μεγάλην έπιβολήν πιστεύω δτι έχω έγώ είς τάς
υποθέσεις σου, καί είς εσένα (τόν Ιδιον). Διά τούτο λοιπόν,
3
καί άπό καιρό πολύ Κομίζω δτι δ θεός δέν μέ άφηνε νά
συζητήσω μέ σένα, (τόν θεόν δέ) αυτόν έπερΕμενα έγώ πότε
θά μέ άφηνε (ελεύθερον νά συζητήσω μαζί σου). Διότι ακρι
βώς, δπως έσυ τάς ελπίδας σου τάς στηρίζεις εϊς τήν πολιτείαν, έτσι κ9 έγώ ελπίζω δτι κοντά σαι θ3 αποκτήσω με
γίστην δύναμιν, άφοο αποδείξω δτι είμαι καθ' δλα άξιος
σου (διά νά σέ βοηθήσω είς κάθε ζήτημα) καί δτι ούτε κηδεμών, ούτε συγγενής, ούτε κανείς άλλος είναι είς θέσιν
κατά τής Ελλάδος), ήτο δ εξωραϊσμός τών πρωτευουσών του, Σούσων,
Βαβυλώνος, Έκβατάνων καί Περοεπόλεως.
3. Τον Hear. 'Ενταύθα πρόκειται περί τοδ θεοδ τοδ «δαιμο
νίου», τοδ ενστίκτου αδτοδ ή τής εμπνεύσεως, ή δποία άπέτρεπεν άπο
τό κακόν καί ώδήγει προς τό αγαθόν τόν Σωκράτην.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΑΛΚ1ΒΙΑΔΗΙ
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λος ουδείς Ικανός παραδονναι τήν δύναμιν ής έπιΰνμεΐς
πλην έμον, μετά τον &εον μέντοι. Νεωτέρω μέν ονν δντι
σοι και πριν τοσαντης ελπίδος γέμειν, ώς έμοί δοχεΧ, ούκ
εΐα δ ΰεος διαλέγεσ&αι, ίνα μη μάτην διαλεγοίμην νυν δέ
106 έφηχε· ννν γάρ αν μον άχούσαις.
I I I . ΑΑ. Πολύ γέ μοι, ώ Σώκρατες, ννν άτοπώτερος
αν φαίνει, επειδή ήρξω λέγειν, ή δτε αιγών εΐπον καίτοι
σφόδρα γε ήσϋ·' ίδεΧν και τότε τοιούτος. Et μέν ούν έγώ
ταντα διανοούμαι ή μή, ώς εοικε, διέγνωκας, καί έάν μή
φώ, ουδέν μοι Εσται πλέον προς το πεί$ειν οε. Εϊεν εί δε
δή δ τι μάλιστα ταντα διανενόημαι, πώς δια σον μοι Εσται
και άνευ σοϋ ονχ άν γένοιτο, έχεις λέγειν ;
Β
ΣΩ. *Αρα έρωτψς ει τίνα Εχω ειπείν λόγον μακράν,
οΐονς δή άχούειν ειΰ-ισαι ; Ol· γάρ έστι τοιούτον το εμον
3
άλλ ένδείξασ$αι μέν σοι, ώς έγφμαι, οϊός τ αν εΐην δτι
ταντα όντως Εχει, έάν εν μόνον μοι ε&έλης βραχύ νπηρετήσαι.
ΑΑ, 'Αλλ' ει γε δή μή χαλεπόν τι λέγεις το
έ&έλω.

νπηρέτημα,

ΣΩ. *Η χαλεπόν δοκεΐ το άποχρίνεσυαι τά ερωτώμενα ;
ΑΑ. Ον χαλεπόν.
ΣΩ. 3Αποκρίνου δή.
Α Α. Έρωτα.
ΣΩ. Οϋκονν ώς διανοουμένου σον
C φημί σε διανοεΧσ&αι ;

ταντα

ερωτώ,

â

ΑΑ. Έστω, εί βονλει, ούτως, iva και είδώ δ τι έρεις.
ΣΩ. Φέρε δή' διανοει γάρ, ώς έγώ φημι,
παριέναι
σνμβονλενσων 'Αϋ-ηναίοις εντός ού πολλού χρόνον εί ούν
μέλλοντος σον ίέναι έπϊ το βήμα λαβόμενος εροίμην ώ

1. Λόγον μακράν. Ό Σωκράτης ένταδθα κάμνει 6παινιγμόν ώς
προς τους σοφιστάς, μέ τους δποίους δ Αλκιβιάδης ήρέσκετο νά συ
ζητά περί πολιτικής.

3.".

νά σοο χορήγηση τήν δύναμιν πού σύ ποθείς, έκτος μόνον
άπό έμενα, μέ τήν βοήθειαν βέβαια τοο θεοο". Ενόσω λοι
πόν ήσουν ακόμη νεαρός, καί πριν ακόμη γεμΕση (δ νους
σου) ]ιέ τόσα (μεγαλεπήβολα) σχέδια, στ' αλήθεια δ θεός
δέν μέ άφηνε, καθώς μοΰ φαΕνεται (δέ, πολύ καλά), νά συ
ζητήσω μαζί σου, (καί τούτο) διά νά μή συζητώ ασκόπως.
Τώρα δμως ό θεός επέτρεψε' διότι τώρα θά είσαι είς θέσιν
νά μέ ακούσης (καί να μέ καταλάβης).
III. ΑΛΚ. 'Ακόμη πολύ πιό παράξενος μοο φαίνεσαι τώ
ρα, Σωκράτη, άπό τήν στιγμή τουλάχιστον πού άρχισες νά
όμιλος, παρά τον καιρό πού μέ παρακολουθούσες σιωπών
τας· παρ' δλον δτι καί τότε, βέβαια, φαινόσουν πράγματι
υπερβολικά παράδοξος, αν σέ πρόσεχε κανείς. Καί τώρα,
άν μέν λοιπόν έχω κατά νουν αυτά, ή δέν έχω, καθώς φαί
νεται, τό διέγνωσες" κι9 άν τυχόν εΕπώδχι, δέν θάμοΟ άπομείνη πια τίποτε άλλο διά νά σέ πείσω* άς είναι' άν δμως
πράγματι έχω βάλει στο μυαλό μου, ϊδίως αυτά τά σχέδια,
(δέν μου λές ;) πώς 6ά τά επιτύχω μέ τήν συνδρομή σου,
ενώ χωρίς εσένα θ'αποτύχουν ; 'Ημπορείς νά μοΰ τό εξήγη
σης αυτό ;
ΣΩΚΡ. Άραγε έρωτας, μήπως έχω νά εκφωνήσω κανέ
ναν μακρόν λόγον \ σαν εκείνους πού είσαι συνηθισμένος ν'
άκους ; Διότι αυτό τουλάχιστον έγώ δέν τό συνηθίζω- άλλ9
δμως, καθώς έγώ πιστεύω, θά ήμουν ίκανός νά σου αποδεί
ξω δτι έτσι είναι αυτά, αρκεί μόνο νά θέλησης νά μοο κάμης μια μικρή Ικδούλευσι.
ΑΛΚ. "Αν μόνο ή έκδούλευσις αυτή πού μοο ζητάς
δέν είναι τίποτε τό δύσκολον, ευχαρίστως, δέχομαι.
9
ΣΩΚΡ. ΤΕ λές ; τό ν αποκρίνεσαι είς ερωτήσεις σοΟ
φαΕνεται ουσ%οΧον ;
ΑΑΚ. "Οχι. Καθόλου δύσκολον.
ΣΩΚΡ. Τότε λοιπόν άηον,ρίνοί).
ΑΛΚ. 'Ερώτα.
ΣΩΚΡ. Λοιπόν, σ9 ερωτώ, ωσάν νά είχες είς τόν voöv
σου αυτά ακριβώς πού έγώ ισχυρίζομαι δτι σχεδιάζεις ;
ΑΛΚ. Ά ς είναι κ9 έτσι, άφοο τό θέλεις* διά νά μά
θω κ' έγώ Ιπί τέλους τί πρόκειται νά είπής.
ΣΩΚΡ. Άκου λοιπόν. 9Εν πρώτοις έχεις κατά νουν, κα
θώς έγώ Εσχυρίζομαι, νά έμφανισθ^ς, εντός ολίγου, άπό τοΟ
βήματος, διά νά δώσης τήν γνώμην σου είς τους Αθηναίους*
άν λοιπόν έγώ, τήν στιγμήν πού θά έπήγαινες ν* άνεβ^ς είς
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Αλκιβιάδη, επειδή περί τίνος Ά&ηναΧοι διανοούνται βονλεύεσ&αι, άνίστασαι συμβονλεύσων ; *Αρ* επειδή περί ών
αύ έπίσιαααι βέλτιον ή οντοι ; Τί άν άποχρίναιο ;
D
ΑΑ. Εϊποιμ* αν δήπον, περί ών οίδα βέλτιον ή οντοι.
ΣΩ. Περί ών άρ* είδώς τνγχάνεις, άγα&ος ξύμβονλος εϊ.
ΑΑ. Πώς γαρ ου ;
ΣΩ. Ονκονν ταντα μόνον οϊσ&α, «5 παρ' άλλων Εμαθες
ή αυτός έξεϋρες ; .
ΑΑ. ΠοΧα γάρ άλλα ;
ΣΩ. "Εοτιν ούν δπως άν ποτέ εμαΰές τι ή εξενρες μήτε
μανΰάνειν έ&έλων μήτε αντος ζητεΧν ;
ΑΑ. Ούκ εστίν.
ΣΩ. Τί δέ ; Ή&έλησας αν ζητήσαι ή μαυεϊν à επίστασ$αι φον ;
Α Α. Ον δήτα.
[Κ
ΣΩ. "Α άρα ννν τνγχάνεις επισταμένος, ήν χρόνος δτε
ονχ ήγον είδέναι ;
ΑΑ.
'Ανάγκη.
ΣΩ. 'Αλλά μήν & γε μεμάΰηχας, σχεδόν τι και Εγώ
οϊδα' εί δέ τι έμε λέλη&εν, είπε. "Εμα&ες γάρ δή σύ γε
κατά μνήμην τήν έμήν γράμματα καί κι^αρίζειν καί παλαίειν ού γαρ δή ανλειν γε ή&ελες μα·&ειν' ταντ εστίν ä
ον έπίσιαααι, εί μή πού τι μαιΰάχων êui λέλη&ας- οΤμαι
δέ γε, ονιε νύκτωρ ούτε μεϋ^ ήμέραν εξιών ενδοΰ-εν.

1. Ό Πλάτων εις τους διάλογους του κάμνει ουννήν χρήαιν τών
ερωτήσεων καί αποκρίσεων : πώς γάρ'οδ ; πα\υ μίν GOV, πάνυ γε, ου
δήτα, ο J μέντοι, τί μήν; πώς δ* οδ ; Ιγωγε, Ιμοιγε, φαίνεται γε κλπ.
'Εάν ή είς τήν νεσελληνικήν απόδοση τών φ- άοεων αυτών γί\τ; κατά
λέξιν, μόνον κακόηχοι καί ακατάληπτοι HO φαίνωντοα αί απαντήσεις
τοδ Άλκιβιάδου. Διά τοΒτο άπΕδιί·σαμ-ν αύτάς κατά τήν σημασίαν
των, μέ τήν κατά τό δυνατόν περιασοιερον παραπ/ηοίαν άντίστοιχον
σημβοινή^ φράσιν. 'Ομοίως τά φέρε δη. Ιθι δή. κοθώς καί τά,
2. Τί δέ ; καί τί δαί ; ή τί οδ*. ; του ϊωκράτους, τά άπεδώσαμεν με τά ακριβώς αντίστοιχα είε τΫ,ν vεσs/ληvcκήv ίμιλουμένην
«δέν μοδ λές ;», «για πές μου», «δκου /οιπόν», «γιά νά Εδοδμε» κλπ.
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τό βήμα, σ9 έπιανα καί σ9 ερωτούσα, «Αλκιβιάδη, για ποιο
ζήτημα, περί τοΟ οποίου οΕ Αθηναίοι πρόκειται νά συσκεφθοον, ανεβαίνεις είς τό βήμα διά νά "δώσης τήν γνώμην
σου ; Μήπως επειδή πρόκειται διά ζητήματα τά όποια σύ
κατέχεις καλύτερα άπό αυτούς ;» Τί θά (μοο) απαντούσες ;
ΑΛΚ. Μα βέβαια, θά σοο έλεγα δτι (πρόκειται διά ζη
τήματα) τά Οποία γνωρίζω καλύτερα άπ 9 αυτούς.
ΣΩΚΡ. Γιά δσα λοιπόν τυχαίνει νά τά γνωρίζης, είσαι
και καλός σύμβουλος ;
ΑΛΚ. Φυσικά '.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν γνωρίζεις αυτά μόνον, δσα έμαθες
άπό άλλους ή τά Ιπενοησες (μόνος σου) ;
ΑΛΚ. Ποια άλλα δηλαδή :
ΣΩΚΡ. Είναι ποτέ δυνατόν νά έμάθαινες ή να επινοού
σες κάτι, πού ούτε νά τό διδαχθής ήθελες, ούτε καί σύ δ
ίδιος τό ζητούσες (νά τό μάθης) ;
ΑΛΚ. Αδύνατον.
ΣΩΚΡ. Δέν μοο λές 3 ; 'Ηθέλησες άραγε ποτέ σου νά επι
ζήτησης ή νά μάθης κάτι, πού έπΕστευες δτι τό ήξευρες
καλά ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. Αυτά λοιπόν, πού τώρα τυχαίνει νά κατέχης,
ήταν ποτέ καμμιά εποχή, πού δέν πίστευες δτι τά ήξευρες ;
ΑΛΚ. θ α έπρεπε κατ' ανάγκην νά ήταν.
ΣΩΚΡ. Καί δμως, αυτά πού έχεις μάθει τουλάχιστον έσύ,
σαν νά τά ήξεύρω κάπως κ' έγώ* (καϊ σέ παρακαλώ), άν
τυχόν μοΟ έχη διαφύγει τίποτα, νά μοο τό είπης. Σύ δη
λαδή, καθόσον έγώ τουλάχιστον θυμούμαι, έδιδάχθη; καί
γράμματα καί κιθάρα νά παΕζης καί γυμναστική" διότι μέ
κανένα τρόπον δέν ήθελες νά μάθης νά παίζης αύλόν ••
αυτά είναι δλα-δλα πού ξεύρεις, έκτος έάν έμαθες καί τίποτ' άλλο, πού διέφυγε τήν προσοχή μου" πιστεύω δμως,
τουλάχιστον, δτι δέν μοΰ διέφυγες, οσάκις έβγαινες άπό τό
σπίτι σου, ούτε τήν νύκτα ούτε καί τήν ήμερα.
3. Κατά τόν Σωκράτην, Ο Άλκιβ-.άδης δέν ηθέλησε νά μάθχι νά
παίζη αϋλόν, διότι, έκτος πού τό έθεώρει άνελεόθερον, ένόμιζε πώς θά
τόν Εκανεν άσχημον άμα φούσκωνε τά μάγουλα του γιά νά παίξη αύ
λόν. Καί δμως δ Δοορις είς τό «ΙΙερί ΕΟριπίδου καί Σοφοκλέους» ϊργον του αναφέρει δτι δ Αλκιβιάδης εμαθεν αΰλητικήν, δχι από τόν
πρώτον τυχόντα δάσκαλον, αλλ' άπό τον Πρόνομον, δ ΟποΕος ήτο
περίφημος κατά τήν έποχήν του (Ά&ην. Δειπνοσοφ. IV 184 d).
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ΑΑ. 'Αλλ' ού πεφοίτηκα είς άλλων ή τούτων.
IV. ΣΩ. Πότερον ονν, δταν περί γραμμάτων
Άυηναιοι
βονλεύωνται, πώς άν δρ&ώς γράφοιεν, τότε αναστήσει αύτοΧς σνμβονλεύσων ;
Α Α. Μά Δι' ούκ Εγωγε.
ΣΩ. Άλλ" δταν περί κρονμάτων έν λύρα ;
ΑΑ.

Ουδαμώς.

ΣΩ. Ουδέ μήν ουδέ περί
βονλεύεσ&αι έν τη Εκκλησία.
ΑΑ.

παλαισμάτων γε είώ&ασι

Ον μέντοι.

ΣΩ. "Οταν ούν περί τίνος βουλεύωνται ; Ού γάρ που
δταν γε περί οίκοδομίας.
ΑΑ. Ού δήτα.
Β
ΣΩ. Οικοδόμος γαρ ταντά γε σον βέλτιον σνμβονλεύσει.
ΑΑ. Noi.
ΣΩ. Ουδέ μήν δταν περί μαντικής βονλεύωνται ;
ΑΑ. Ού.
ΣΩ. Μάντις γαρ αν ταύτα αμεινον ή αν.
ΑΑ
Ναι.
ΣΩ. Έάν τέ γε σμικρός ή μέγας ή, έάν τε καλός ή αι
σχρός, Ετι τε γενναίος ή άγεννής.
ΑΑ. Πώς γάρ ον ;
ΣΩ. Είδότος γάρ, όϊμαι, περί εκάστου ή συμβουλή,
χαί ού πλοντονντος.
ΑΑ. Πώς γάρ ον ;
ΣΩ. 'Αλλ' άν τε πένης άν τε πλούσιος β ό παραινών,
ονδέν διοίσει 'Α$ηναίοις, δταν περί τών έν τη πόλει βονC λεύωνται, πώς αν ύγιαίνοιεν, αλλά ζητονσιν ίατρόν είναι
τον ούμβουλον.
ΑΑ. Είκότως γε.
ΣΩ. "Οταν ούν περί τίνος οκοπώνται, τότε σν άνιοτάμενος ώς σνμβονλεύσων όρ&ώς αναστήσει ;
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ΑΛΚ. Μά δέν έφοΕτησα σέ κανένα άλλο σχολείο, έκτος
άπ' αυτά (πού είπες).
IV. ΣΩΚΡ. Πότε λοιπόν, δταν οΕ Αθηναίοι συσκέπτωνται
περί γραμματικής, δηλαδή πώς νά γράφουν ορθώς, τότε θ9
άνεβής σύ στα βήμα, γιά νά τους δώσης τήν γνώμην σου ;
ΑΛΚ. "Οχ*., προς θεού.
ΣΩΚΡ. Τότε μήπως δταν (συσκέπτωνται) διά τό παΕξιμον τής λύρας ;
ΑΛΚ. Καθόλου.
ΣΩΚΡ. Μά ούτε συνηθίζουν βέβαια οί 'Αθηναίοι νά συ
σκέπτωνται εϊς τήν συνέλευσιν περί γυμναστικών ασκήσεων.
ΑΑΚ. Πράγματι δχι.
ΣΩΚΡ. Μα τότε διά ποίον ζήτημα πρέπει νά συσκέ
πτωνται, (ώστε ν" άποφασίσης νά τους εϊπ^ς τήν γνώμην
σου) ; Διότι δέν φαντάζομαι (νά τό κάνης αυτό) δταν συζη
τούν τυχόν περί οίκοδομικής.
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ, Διότι ένας αρχιτέκτων θά δώση ώς προς τά ζη
τήματα αυτά καλύτερη γνώμη άπό σένα ;
ΑΛΚ Ναι.
ΣΩΚΡ. Ούτε βέβαια δταν συσκέπτωνται περί μαντικής ;
ΑΛΚ. Ούτε.
ΣΩΚΡ. Διότι καί στην περίπτωσιν αυτήν δ μάντις (θά συμβουλεύση) καλύτερα (δ:ά τά ζητήματα τής μαντικής) παρά σύ.
ΑΛΚ. Να£.
ΣΩΚΡ. Άδιάφορον βέβαια, άν αυτός είναι κοντός ή ψη
λός, ή άν είναι ώραΐος ή άσχημος, ή άν ακόμη, τέλος, κα
τάγεται άπό ευγενή ή άπό ταπεινήν οίκογένειαν.
ΑΛΚ. Μά βέβαια.
ΣΩΚΡ. Διότι, κατά τήν γνώμην μου, ή συμβουλή διά
κάθε ζήτημα πρέπει νά δίδεται άπό έναν είδικόν κι' δχι
άπό έναν πλούσιον.
ΑΛΚ. Φυσικί.
ΣΩΚΡ. Είτε πτωχός δμως είτε πλούσιος κι 9 άν εϊν' αυ
τός, πού δίδει τάς συμβουλάς, αυτό δέν θά ένδιαφέρη καθό
λου τους 'Αθηναίους, δταν συζητούν διά ζητήματα τής πό
λεως, δηλαδή πώς νά είναι υγιείς, άλλα απαιτούν δπως ό
σύμβουλος είναι ϊατρός.
ΑΑΚ. Φυσικά έτσι είναι.
ΣΩΚΡ. Διά ποίον ζήτημα λοιπόν, δταν συσκέπτωνται
(οί Αθηναίοι), (καί) σύ τότε, ανεβαίνοντας είς τό βήμα, θά
έμφανισθής διά νά δώσης δρθήν συμβουλήν ;
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ΑΑ. "Οταν περί τών εαυτών πραγμάτων, ώ Σώκρατες.
ΣΩ. Τών περί νανπηγίας λέγεις, οποίας τινάς χρή αυ
τούς τάς νανς ναυπηγεισ&αι ;
ΑΑ. Ούκ Εγωγε, ώ Σώκρατες.
ΣΩ. Ναυπηγειν
γάρ, οϊμαι, ονκ έπίοτασαι. Τοντ αί
τιον ή άλλο τι ;
ΑΑ. Ονκ, άλλα τοντο.
D
ΣΩ. Άλλα περί ποίων τών εαντών λέγεις πραγμάτων
Οταν βονλεύωνται ;
ΑΑ. "Οταν περί πολέμον, ώ Σώκρατες, ή περί ειρήνης
ή άλλον τον τών τής πóL·ως πραγμάτων.
ΣΩ. ' Αρα λέγεις, δταν βονλεύωνται, προς τίνας χρή
είρήνην ποιεΐσΰαι καί τίσι πολεμεϊν και τίνα τρόπον ;
ΑΑ. Ναι.
ΣΩ. Χρή δ' ούχ οϊς βέλτιον ;
ΑΑ. Ναι.
Ε
ΣΩ. Και τότε οπότε βέλτιον ;
ΑΑ. Πάνν γε.
ΣΩ. Και τοσούτον χρόνον δσον άμεινον ;
ΑΑ. Ναι.
ΣΩ. Εί ονν βονλεύοιντο Ά&ηναΧοι, τίσι χρή προσπαλαίειν και τίσιν άκροχειρίζεσυαι και τίνα τρόπον, ον άμει
νον άν ονμβονλενοις ή 6 παιδοτρίβης ;

1. Ό Πλάτων είς δλους γενικώς τους διάλογους του χρησιμο
ποιεί τά συγκριτικά τοδ «αγαθός», δηλ. τά κρείττων, δελτίων, άμείνων, αναλόγως τής σημασίας τήν δποίαν συνεπάγεται ή χαρακτηριζό
μενη Ιννοια. 'Επειδή βίς τήν νεοβλληνικήν δμιλουμένην συνήθως γλώσσαν δέν κάμνομβν διάκρισιν, άλλα χρησιμοποιοδμεν ώς έπί το πλβίστον τόν δρον «καλύτβρος* είς άλας γενικώς τάς περιπτώσεις, διά
τοδτο κατά τήν άπόδοσιν τών ώς άνω συγκριτικών χρησιμοποιοδμεν
τάς έξης αντιστοίχους σημασίας :
α') Βελτίων : σημαίνει καλύτερος επί ηθικής σημασίας, προκει
μένου δηλαδή περί αρετής, καθώς καί ώψελιμώτερος έπί ώφβλιμότητος. Τό άντίθβτον τοδ βελτίων είναι χειρών.
(Γ) Άμείνων:
σημαίνει ίκανώτερος, σπουδαιότερος, γενναιότε
ρος, σκοπιμώτερσς. Τό άντίθετόν του είναι φαυλότερος.
γ') Κρκίττωντ, κρείααων : τίθεται μάλλον ini σωματικής δυνά-
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ΑΛΚ. Μά δταν (συσκέπτωνται) διά τάς υποθέσεις των,
Σωκράτη.
ΣΩΚΡ. 'Εννοείς δηλαδή (υποθέσεις) τάς σχετικάς μέ
τήν ναυπηγίαν, δπως π.χ. πώς, πάνω κάτω, πρέπει νά ναυ
πηγούν τά πλοία (τους) ;
ΑΛΚ. Ασφαλώς δχι, Σωκράτη.
ΣΩΚΡ. Γιατί μοΟ φαΕνεται πώς δέν ξεύρεις νά ναυπη
γός (πλοία)* αυτός είναι δ λόγος ; ή τίποτ 9 άλλο ;
ΑΛΚ. "Οχι* αυτός καί μόνον.
ΣΩΚΡ. Μά τότε περί ποίων ίδικών τους πραγμάτων
εννοείς δτι πρέπει νά συσκέπτωνται ;
ΑΑΚ. "Οταν πρόκειται περί πολέμου π.χ., Σωκράτη, ή
περί είρήνης, ή περί κάποιου άλλου (παρομοίου), άπό τά
ζητήματα τής πολιτείας.
ΣΩΚΡ. Εννοείς μήπως, δταν συζητούν, προς ποίους
πρέπει νά κλείσουν είρήνην, καί προς ποίους νά κηρύξουν
πόλεμον, καί κατά ποίον τρόπον (πρέπει νά τά κάμουν
αυτά) ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Μά δέν πρέπει (νά τά κάμουν αυτά) μέ εκείνους
που είναι εύκολώτερον ; *•
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Καί τότε, δταν είναι εύνοϊκώτερα ;
ΑΑΚ. Βεβαιότατα.
ΣΩΚΡ. Καί έπί τόσον χρόνον, δσον είναι συμφερώτερον ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Έάν λοιπόν οί 'Αθηναίοι συνεσκέπτοντο τυχόν
μέ ποίους πρέπει νά παλεύουν καί νά άκροχειρίζωνται * (νά
χειροτραβιούνται) καί κατά ποίον τρόπον, σύ θά δώσης καλυτέραν γνώμην, ή δ γυμναστή« ;
μεως καί σημαίνει δυνατώτερος σωματικώς, ισχυρότερος φυσικώς
επικρατέστερος. Τό άντίθετόν του είναι ήττων.
2. Άκροχειρίζομαι. Είδος πυγμαχίας, ή ελευθέρας πάλης, κατά
τήν δποίαν δμως δέν είχαν τό δικαίωμα οί παλαισταί νά άγκαλιάστ)
δ Ενας τόν άλλον, άλλα μόνον έπιάνοντο άπο τά άκρα τών χειρών
τους. Ό Σωκράτης φέρει παράδειγμα είς τόν Άλκιβιάδην τήν γυμναατικήν καί τήν μουσικήν, τά δποΐα τοδ είναι γνώριμα, καθόσον
«ίς αυτά ήσκήθη άπό τής παιδικής του ηλικίας. *0 Σωκράτης τονίζει
τήν άντιδιαστολήν μεταξύ γυμναστικής καί πάλης καί άκροχειρισμοδ
αφ* ενός, καί μουσικής καί άσματος καί κιθαριαμοδ άφ' έτερου.
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Ό παιδοτρίβης όήπου.

ΣΩ. "Εχεις οίν.ειπείν, προς τί βλέπων 6 παιδοτρίβης
ανμβονλεύσειεν οΐς δει προσπαλαίειν καϊ οίς μή, καί οπότε
καϊ δντινα τρόπον ; Αέγω δέ το τοιόνδε' άρα τούτοις δει
προσπαλαίειν, οϊς βέλτιον, ή ον ;
108

ΑΑ.
ΣΩ.
ΑΑ.
ΣΩ.
ΑΑ.

Ναί.
Άρα καί τοσαντα δσα. δμεινον ;
Τοσαντα.
Ουκονν καί τά&* δτ δμεινον ;
Πάνν γε.

ΣΩ. "Αλλά μ})ν χαί ιόν αόοντα αεί χιϋαρίζειν
προς τήν φδήν χαί βαίνειν ;

noti

ΑΑ. Δει γάρ.
ΣΩ. Ονχονν τόϋ·' οπότε βέλτιον;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. Και τοσαντα δσα βέλτιον ;
ΑΑ. Φημί.
V. ΣΩ. ΤΙ ονν ; 'Επειδή βέλτιον μεν ονόμαζες έπ'
Β άμψοτέροις, τφ τε χιϋαρίζειν προς τήν φδήν χαί τφ προσ
παλαίειν, τί καλείς το έν τφ κι&αρίζειν βέλτιον, ωοπερ έγώ
το έν τφ παλαίειν χαλώ γνμναστικόν ού δ1 εκείνο τί καλείς ;
ΑΑ. Ούκ εννοώ.
ΣΩ. 'Αλλά πειρώ έμε μιμεϊσααι. 'Εγώ γάρ πον άπεκρινάμην το δια παντός δρ&ώς, έχον, δρ&ώς δέ δήπονβχει
τό κατά τήν τέχνην γιγνάμενον' ή οϋ ;
ΑΑ.

Noi.

1. Ό Πλάτων θεωρεί ώς τήν κυριωτεραν καί πλέον ώφίλιμον
ίκπαίδευοιν των νίων τήν γυμναστική*, τήν μονοικήν καί τήν γραμματικήν. Τά άλλα, τα δποΐα Ιμάθαιναν οι νέοι τής εποχής εκείνης,
πυγμαχΐαν, χορό"/ κλπ., δέν τά εγκρίνει δ Πλάτων* κυρίως δμως εί
ναι κεκηρυγμίνος εχθρός τής ρητορικής καί των σοφιαταίν, οί οποίοι
κατώρβωναν «τον ήασονα λόγον κρείττω ποιεΐν», δηλαδή νά κάνουν
τήν ήμερα νύκτα καί νά παρουσιάζουν τό μαύρο αοπρο.
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ΑΛΚ. Ό γυμναστής βέβαια.
ΣΩΚΡ. 'Ημπορείς λοιπόν νά μοο είπ-^ς, τί έχων δπ'
δψιν του ό γυμναστής θα συνεβούλευε μέ ποίους πρεκει νά
παλεύουν καί μέ ποίους νά μήν παλεύουν, και πότε (πρέπει
να παλεύουν) καί κατά ποΤον τρόπίν ; Εννοώ δηλαδή τα
έξης : άραγε πρέπει νά παλεύουν μέ αυτούς πού είναι εύκολώτερον ή δχι ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. "Ωστε καί επί τόσοι (χρόνον) δσον θά είναι σκοπιμώτερον ;
ΑΛΚ. Έ π ί τόσον (χρόνον).
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν καί τότε (νά παλεύουν), δταν είναι
εύνοι'κώτερον ;
'ΑΛΚ. Βεβαιότατα.
ΣΩΚΡ. Χωρίς άλλο δμως, καί εκείνος πού τραγουδεϊ,
πρέπει νά παΐζτ) πού καί πού τήν κιθάρα σύμφωνα μέ τον
σκοπό τοΟ τραγουδιού, καί νά χορε&ΐ} (σύμφωνα μέ τον
ρυθμό);
ΑΛΚ. Βέβαια' έτσι πρέπει.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν καί τότε (νά παίζ·;)) δταν είναι
καλύτερα ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Καί έπί τόσον (χρόνον) δσον είναι σκοπιμώτερον ;
ΑΑΚ. μάλιστα.
V. ΣΩΚΡ. Τί λοιπόν ; Εφόσον ώνόμαζες μέν κάποιο πρά
γμα καλύτερον προκειμένου διά τά δύο, δηλαδή καί διά τδ
παίξιμο τής κιθάρας, σύμφωνα μέ τδ σκοπό τού τραγουδιού,
καί διά τήν πάλην', τί ονομάζεις «καλύτερον» ώς πρδς
τδ παίξιμο τής κιθάρας ; δπως π.χ. έγώ, τδ (καλύτερον
πού ενυπάρχει) είς τήν πάλην τδ ονομάζω γυμναστικόν σύ
δμως τί τδ ονομάζεις εκείνο ;
ΑΛΚ. Δέν σέ καταλαβαίνω.
ΣΩΚΡ. Γιά προσπάθησε νά μιμηθής έμενα. Διότι έγώ
απήντησα, μοδ φαίνεται, δτι (καλύτερον είναι) αύτδ πού
είναι σωστό, δι' δλα (τά πράγματα) γενικώς - δηλαδή δ,τι
γίνεται σύμφωνα μέ την τέχνην, αύτδ είναι καί τδ σωστό'
ή δχι ;
ΑΛΚ. Ναί.

u
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ΣΩ. Ή δέ τέχνη οϋ γυμναστική ήν ;
ΑΑ. Πως δ' οί ;
C
ΣΩ. 'Εγώ δ' εϊπον το έν τφ παλαίειν βέλτιον γνμνα
στικόν.
ΑΑ. Είπες γάρ.
ΣΩ. Ονκονν καλώς ,·
ΑΑ. Έμοιγε δοκεΐ.
ΣΩ. "Ιοί δή καί ον—πρέποι γαρ αν πον και σοϊ το
καλώς διαλέγεο&αι—ειπέ πρώτον, τις ή τέχνη ης το κι&αρίζειν καί το αάειν και το έμβαίνειν όρ&ώζ ; Σννάπασα τις
xahiiai ; [Οϋπω δύναααι ειπείν ;
ΑΑ. Ον δήτα.
ΣΩ. Άλλ' ώδε πειρώ τίνες at &εαί ών ή τέχνη ;
ΑΑ. Τάς Μούσας, ώ Σώκρατες, λέγεις ;
D
ΣΩ. Έγωγε. "Ορα δή' τίνα απ' αυτών έπωννμίαν ή
τέχνη έχει ;]
ΑΑ. Μονσικήν μοι δοκεις λέγειν.
ΣΩ. Αέγω γάρ. Τί o î r το κατά ταύτην δρΰώς
γιγνόμενόν έστιν ; "Ωσπερ έκεϊ έγώ σοι τδ κατά τήν τέχνην έλε
γαν δρΰώς, τήν γνμναστικήν, και σύ δ' otv όντως ενταν&α
τί ψης ; Πώς γίγνεσθαι ;
ΑΑ. Μονσικώς μοι δοκεΐ.
ΣΩ. Εν λέγεις. "Iftl δή, και τδ έν τφ πολεμειν βέλ
τιον καϊ το έν τφ είρήνην αγειν, τοντο το βέλτιον τί δνο·
Ε μάζεις ; "Ωσπερ εκεί εφ' έκάστφ έL·γες το αμεινον, δτι
μονσικώτερον, και έπί τφ έτέρω, δτι
γνμναατικώτερον'
πειρώ δή και ένταν&α λέγειν τδ βέλτιον.
1. At Movant, θυγατέρες τοδ Διός καί τής Μνημοσύνης, είναι κυ
ρίως θεότητες τής μνήμης (êf où καί έδαπτίαθη ή μητέρα των).
Κατά τόν Έσίοδον {Θεογον. 38) γνωρίζουν «τά τ ' έόνια, τά τ ' ίσσό(.ενα, πρό τ ' έδντα» (δοα δπάρχουν, δαα θά υπάρξουν καί δσα
δπήρξαν), καθώς καί κατά τόν "Ομηρον (Ίλιάδ. Β 485) «δμεΤς γάρ
θβαί έστέ, πάρεπτέ τε ΐστε τε πάντα>. 'Αρχικώς φαίνεται νά ήσαν
νύμφαι των πηγών καί ποταμών, δπως δείχνουν τα ονόματα των :
Νειλώ, Άοίοπίς, Άχελωΐς ('Επίχαρμος καί άλλοι ποιηταί), αργό
τερα δέ έλαδον τά τελειωτικά των ονόματα : Κλειώ, Ευτέρπη, θ ά -

ΑΛΚίΒΙΑΔΗΪ
ΣΩΚΡ. Καί ή τέχνη (αυτή) δέν (είπαμε δτι) ήταν ή γυ
μναστική ;
ΑΛΚ. Βέβαια.
ΣΩΚΡ. Έ γ ώ δέ τό «καλύτερον» σχετικώς μέ τήν πά
λην τδ ώνόμασα γυμναατικόν.
ΑΛΚ. Πράγματι έτσι τδ ώνδμασες.
ΣΩΚΡ. "Ωστε καλά τδ είπα ;
ΑΛΚ. Έ τ σ ι μοΟ φαίνεται τουλάχιστον.
ΣΩΚΡ. Έμπρδς λοιπδν τώρα καί σύ—-διότι τδ νά συζη
τάς ώραια, θά σοΟ ταιριάζω κάπως καί σένα—γιά πές μου,
πρώτον, ποία είναι ή τέχνη στην οποίαν περιλαμβάνονται τδ
νά παίζη κανείς κιθάρα, καί τδ νά τραγουδή καί νά χορεύη, δπως πρέπει ; "Ολη αυτή μαζί (ή τέχνη) πώς λέγε
ται (μέ μια λέξι ;)· [δέν ημπορείς ακόμα ν' απάντησης ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. Γιά δοκίμασε δμως ώς έξης : ποίαι είναι αί θεαί
πού προστατεύουν τήν τέχνη ;
ΑΛΚ. Εννοείς μήπως τάς Μούσας ', Σωκράτη ;
ΣΩΚΡ. Μάλιστα' αυτές εννοώ' πρόσεξε τώρα' ποιάν έπωνυμίαν έχει πάρει ή τέχνη άπ' αυτές ;]
ΑΛΚ. ΜοΟ φαίνεται πώς εννοείς τήν μουσικήν.
ΣΩΚΡ. Αυτήν εννοώ δά. Ποιδ λοιπδν είναι αύτδ πού γί
νεται δρθώς σύμφωνα μέ (τήν τέχνην) αυτήν ; νά ! δπως έγώ
ακριβώς σοϋϊλεγα προ δλίγου, αύτδ πού γίνεται δρθώς, σύμ
φωνα μέ τήν τέχνην έκείνην, (δηλαδή) τήν γυμναστικήν,
έτσι καί où λοιπόν, τί λέγεις ομοίως δι' αύτδ έδώ ; Πώς
λές νά γίνεται ;
ΑΛΚ. Μουσικός, μοο φαίνεται.
ΣΩΚΡ. Καλά τδ είπες· έμπρδς λοιπόν, κι' αύτδ τώρα
πού είναι «καλύτερον» δταν κάνουμε πόλεμον, καθώς καί
τδ (εύνοι'κώτερον) δταν έχωμεν είρήνην, αύτδ τδ «καλύτε
ρον» πώς τδ ονομάζεις ; (νά !) ακριβώς δπως -προηγουμένως
προκειμένου διά κάθε μίαν (άπδ τάς τέχνας) είπες δτι τδ
«καλύτερον» (είς τήν μίαν μέν) είναι τδ μουσικώτερον, είς
τήν άλλην δέ τδ γυμναστικώτερον. Προσπάθησε λοιπδν νά
(μοΟ) δνομάσης καί έδώ τδ «καλύτερον».
λεία, Μελπουένη, Τερψιχόρη, 'Ερατώ, Πολυμνία, Ουρανία καί Καλ
λιόπη, ή δποία εθεωρείτο καί ή σπουδαιότερα κατά τους χρόνους τής
ακμής τής επικής ποιήσβως, αδτήν δέ επικαλείται καί δ "Ομηρος είς
τήν αρχήν τών ίπών του.
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ΑΑ. Άλλ'

ού πάνυ έ"χω.

ΣΩ. Άλλα

μέντοι αίσχρόν γε, εί μέν

και συμβουλεύοντα
νύν καί

τις

σε

λέγοντα

περί αιτίων, δτι βέλτιον τόδε τούδε καί

τοσούτον, έπειτα έρωτήαειε, τί τδ αμεινον

ώ Αλκιβιάδη

λέγεις,

; Περί μέν τούτων έχειν ειπείν δτι τδ

ύγιει-

νότερον, καίτοι ον προσποιει ιατρός είναι' περί δέ ον προσ·
(09 ποιεί επιστήμων

είναι

καί σνμβονλεύσεις άνιστάμενος ώς

εϊδώς, τούτου δέ, ώς έοικας, πέρι

ερωτηθείς

εάν μή έχ^ς

ειπείν, ουκ αιοχύνει ; ΆΗ ονκ αίσχρόν φαίνεται ;
ΑΑ.

Πάνν γε.

ΣΩ. Σκόπει δή
τδ έν τφ είρήνην

καϊ

προ&νμού

ειπείν, προς τί τείνει

τε α,γειν αμεινον και

το έν τφ πολεμειν

οϊς δει ;
ΑΑ. Άλλα

σκοπών ού δύναμαι

νοήσαι.

ΣΩ. Ονδ' οίσυα, έπειδάν ηόλεμον ποιώμε&α, τί εγκα
λούντες

άι,λήλοις πάθημα

έρχόμε&α είς το πολεμειν, και

Vi δ τι αύτδ δνομάζοντες ίρχόμε&α ;
ΑΑ. "Εγωγε,

δτι έξαπατώμενοί τι ή βιαζόμενοι ή άπο-

στερούμενοι.
ΣΩ. "Εχε'

πώς έκαστα τούτων

πάσχοντες ; Πειρώ ει

πείν, τί διαφέρει τό ώδε ή ώδε.
ΑΑ. Ή τό ώδε

λέγεις, ώ Σώκρατες, το δικαίως ή τδ

ιδίκως ;
ΣΩ. Αύτδ

τούτο.

ΑΑ.

μην τοντό γε διαφέρει δλον τε και παν.

Άλλα

ΣΩ. Τί ούν ; Ά&ηναίοις

σύ προς ποτέρους

λεύσεις πολεμειν, τους άδικούντας
τοντας ;

συμβου

ή τους τά δίκαια

πράτ
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ΑΛΚ. Μά δέν θά τά καταφέρω.
ΣΩΚΡ. Τί έντροπή θά είναι δμως, äv κανείς, τήν στι
γμήν πού θά σ' άκουε νά όμιλος καί νά δίδης γνώμας διά
τρόφιμα (αίφνης), δηλαδή δτι τούτο έδώ είναι ώφελιμώτερσ
άπδ εκείνο, χαί δτι τώρα είναι στδν καιρόν του, καί πόσον
πρέπει νά τρώγη κανείς άπ* αυτό, σ° ίρωτοΰαε τυχόν, «'Αλ
κιβιάδη, ποιδ θεωρείς τδ «σκοπιμώτερον» ; Κα! δι' αυτά μέν
είσαι είς θέαιν νά είπής ποιδ είναι τδ «δγιεινότερον» äv
καί δέν προβάλλεις αξιώσεις δτι είσαι ιατρός, δι' εκείνο
δμως, διά τδ οποίον ισχυρίζεσαι δτι τδ κατέχεις τελείως,
καί μάλιστα δτι πρόκειται ν° άνεβής καί στδ βήμα διά νά
δώσης τήν γνώμην σου, ώς ειδικός, λοιπδν äv ακριβώς δι'
αύτδ τδ ζήτημα έρωτηθής, καθώς δέ είναι πλέον η βέβαιον
δέν θά είσαι είς θέσιν ν ' απάντησης, δέν θά έντραπής ; "Η
μήπως δέν τδ βεωρεις έντροπήν αυτό ;
ΑΛΚ. Καί μεγάλην μάλιστα.
ΣΩΚΡ. Συλλογίσου λοιπδν καί δείξε προθυμίαν νά είπής
πρδς ποίον σκοπδν αποβλέπει τδ «σκοπιμώτερον» πού ενυ
πάρχει είς τδ νά έχωμεν είρήνην, καθώς καί είς τδ νά κάνωμεν πόλεμον, μέ δποιους συμφέρει ;
ΑΛΚ. "Οσον κι° äv σκεφθώ, δέν ημπορώ νά τδ εδρω.
ΣΩΚΡ. Μά τί ; ούτε αύτδ δέν τδ ξεύρεις ; "Οταν (δηλαδή)
κάμνωμεν πόλεμον, ποια κατηγορία είναι εκείνη, πού έπιρρίπτοντες οί μέν ατούς δέ, φθάνομεν έως τδν πόλεμον ; Καί
πώς τδ δνομάζομεν αύτδ πού μας εξωθεί είς τα άκρα ;
ΑΑΚ. Αύτδ μάλιστα· τδ γνωρίζω- (έπιρρίπτομεν τήν
κατηγορίαν) δτι δήθεν έξηπατήθημεν είς κάτι, ή δτι έξεβιάσθημεν, ή δτι άπεστερήθημεν (άπδ κάτι).
ΣΩΚΡ. Στάσου' κατά noXot τρ6πο·ι τά έχομεν πάθει τδ
καθένα άπ* αυτά ; Προσπάθησε νά είπής, κατά τί διαφέρει
(τδ νά παθαίνουμε τά πράγματα αυτά) κατά τδν ένα ή τδν
άλλον τρόπον ;
ΑΑΚ. Αύτδ τδ «κατά τδν Ινα ή τδν άλλον τρόπον» τδ εννο
είς, Σωκράτη,μήπως (τδ νά τά παθαίνουμε) δικαίως ή αδίκως ;
ΣΩΚΡ. 'Ακριβώς αύτδ (εννοώ).
ΑΑΚ. Έ ν τούτοις δμως αύτδ διαφέρει τελείως καί καθ :
ολοκληρίαν.
ΣΩΚΡ. ("Ωστε) τί λοιπόν ; σύ, εναντίον ποίων άπδ τού
δύο θά συμβουλεύσης τους 'Αθηναίους νά κάνουν πόλεμον
εναντίον εκείνων πού αδικούν, ή εναντίον εκείνων πού ένερ
γοΟν μέ δικαιοσύνην ;
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Δεινον τοντό γε Ερωτάς' εί γαρ καί διανοείται

ώς δεΐ προς τονς τά δίκαια

πράττοντας

τις

πολεμειν, ούκ αν

όμολογήσειέ γε.
ΣΩ. Ον γαρ νόμιμον
ΑΑ.

τον$', ώς ε*οικεν.

Ού δήτα' ουδέ γε καλόν δοκεΧ είναι.

ΣΩ. Προς ταντ' άρα καί σύ, το δίκαιον, τους

λόγονς

ποιήσει ;
ΑΑ.

'Ανάγκη.

ΣΩ. "Αλλο τι ούν, δ ννν δή έγώ ήρώτων βέλτιον πρδς
το πολεμεΧν καί μή, καϊ οϊς δει καί οϊς μή, καί οπότε καϊ
μή, τό δικαιότερον τυγχάνει
ΑΑ.
D

Φαίνεται

VI. ΣΩ.

Πώς

ον ; ' Ή ου ;

γε.
ούν'} ώ

φίλε

'Αλκιβιάδη

;

Πότερον

σαντον λέληϋ-ας δτι ούκ έπίστασαι τούτο, ή εμέ ελα&ες αανΰάνων καί φοιτών εις

διδασκάλου, ος σε έδίδασκε

διαγι-

γνώσκειν το δικαιότερον τε και άδικώτερον ; Καϊ τις έατιν
ούτος ; Φράσον καί έμοί, iva αντώ φοιτητήν

προξενήσης

και εμέ.
ΑΑ.

Σκώπτεις,

ώ Σώκρατες.

ΣΩ. Μά τον φίλιον τον έμόν τε και οόν, δν έγώ ήκιστ
κ άν έπιορκήσαιμί' άλλ' εΐπερ έχεις, είπε τις εστίν.
ΑΑ.

Τί δ', εί μή εχω ; Ονκ αν οιει

με άλλως είδέναι

περί τών δικαίων και αδίκων ;
ΣΩ. Ναί, ει γε ενροις.
ΑΑ. "Αλλ' ονκ αν ενρεΐν με ήγεΐ ;
ΣΩ. Και μάλα γε, εί ζητήσαις.
ΑΑ.

Είτα ζητήσαι ούκ αν οιει με ;

1. Ό ϊωκράτης ορκίζεται εις τών φίλιον Δία' δ δρκος είναι συνή
θης* άπαντ$ εϊς τόν Φαΐδρον {234 Κ), Εν&ύφρονα (6 Β), Γοργίαν
(519 Ε) καί Αλλαχοϋ.
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ΑΛΚ. Πολύ περίεργη (αλήθεια) ή έρώτησίς σου αυτή"
διότι 2στω καί äv κανείς έχει κατά νουν δτι πρέπει να πολεμήση εναντίον εκείνων πού τηρούν τήν δικα'.οσύνην, ποτέ
δέν θά τό όμολογήση βέβαια.
Σ12ΚΡ. Μά δέν είναι κάν ούτε νόμιμον αυτό, καθώς φαί
νεται.
ΑΛΚ. Βέβαια δχι - ούτε καί τίμιον τουλάχιστον δέν φαί
νεται να είναι.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν καί σύ, σύμφωνα μέ αυτά, δηλαδή
μέ το δίκαιον, θά όμιλήσης ;
ΑΛΚ. Κατ' ανάγκην.
ΣΩΚΡ. Αυτά λοιπόν τό «καλύτερον», τοΟ οποίου (τήν
όνομασίαν) σ' ερωτούσα έγώ τώρα μόλις πρό ολίγου, (αυτό
τό «καλύτερον» πού μας λέγει) νά κάνωμεν πόλεμον ή νά
μή κάνωμεν, καί εναντίον τίνων πρέπει καϊ εναντίον τίνων
δέν πρέπει (νά κάνωμεν πόλεμον) καϊ πότε (είναι ευκαιρία
νά πολεμήσωμεν) καϊ πότεδχι, αυτό τυχαίνει νά είναι (άλλο
τίποτε, έκτος άπό τοΟ νά είναι) τό δικαιότερον ; ή μήπως
δχι ;
ΑΛΚ. "Ετσι φαίνειαι τουλάχιστον.
Vi. ΣΩΚΡ. Πως λοιπόν, αγαπητέ 'Αλκιβιάδη ; Τί άπ' τά
δύο (συμβαίνει) ; Σύ δέν αντελήφθης δτι δέν τό γνωρίζεις
αυτό, ή μήπως έδιδάσκεσο καί έφοιτοΟσες κρυφά άπό μένα
σέ κανέναν δάσκαλον, δ όποιος σέ έμάθαινε νά διακρίνης
τό δικαιότερον άπό τό άδικώτερον ; Καί ποιος είναι αυτός
δ δάσκαλος ; Πές τον μου κ' έμενα, γιά νά τού προμηθεύσης κ' έμενα επίσης ώς μαθητήν του.
ΑΛΚ. Σωκράτη, κοροϊδεύεις.
ΣΩΚΡ. "Οχι* μά τόν προστάτην (θεόν) τής φιλίας ' καϊ
τής δικής μου καϊ τής δικής σου, στο δνομα του" Οποίου
ποτέ δέν θα ώρκιζόμουν ψέμματα* μ' άν στ' αλήθεια ήμπορ·$ς, πές μου, ποιος είναι ;
ΑΛΚ. Τί θά γίνη δμως, άν δέν ημπορώ ; Δέν μέ θεω
ρείς δηλαδή άξιον νά !χω μάθει καί κατ' άλλον τρόποι
περί τών δικαίων καϊ τών αδίκων ;
ΣΩΚΡ. Ναί* εφόσον τουλάχιστον θά τά έπετύχαινες.
ΑΛΚ. Μήπως δέν μέ θεωρείς Εκαναν έμενα νά τά πε
τύχω ;
ΣΩΚΡ. Καϊ πολύ μάλιστα, άν έγύρευες (νά εδρης).
ΑΛΚ. Κ' έπειτα νομίζεις πώς έγώ δέν είμαι είς θέσιν
νά ψάξω ;
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
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ΣΩ. "Εγωγε, εί οίηϋείης γε μή είδέναι»
ΑΑ. Είτα ούκ ήν δτ* εϊχον ούτως ;
ΣΩ. Καλώς λέγεις. "Εχεις ούν είπειν τούτον τον χρό1 0 νον, δτε ούκ φον είδέναι τα δίκαια καί τα άδικα ; Φέρε,
πέρνσιν έζήτεις τε και ονκ φου είδέναι ; Ή φον ; Καϊ
τάληϋή άποκρίνον, Ινα μή μάτην οί διάλογοι γίγνωνται.
ΑΑ. 'Αλλ' φμην είδέναι.
ΣΩ. Τρίτον δέ έτος και τέταρτον καϊ πέμπτον ούχ ούτως;
ΑΑ.
"Εγωγε.
ΣΩ. 'Αλλά μήν τό γε προ τούτον παις ήο$α. Ή γάρ ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. Τότε μεν τοίνυν εν οίδα δτι φον είδέναι.
ΑΑ. Πώς εν οϊσ&α ;
Β
ΣΩ. Πολλάκις σον έν διδασκάλων ήκονον παιδος δντος καϊ αλλο&ι, και οπότε άστραγαλίζοις ή άλλην τινά παιδιάν παίζοις, ούχ ώς άπορονντος περϊ τών δικαίων καϊ
άδικων, αλλά μάλα μέγα καί &αρραλέως λέγοντος περί δτον
τύχοις τών παίδων, ώς πονηρός τε καί άδικος ειη καί ώς
άδικόί' ή ονκ άλη·&η λέγω ;
ΑΑ. 'Αλλά τί Εμελλον ποιεΧν, ώ Σώκρατες, οπότε τίς
με άδικόΐ ;
ΣΩ. Συ δ3 εί τύχοις άγνοών είτε άδικοΐο είτε μή τότε,
λέγεις, τι σε χρή ποιεΧν ;
C
ΑΑ. Μά Δί* άλλ3 ούκ ήγνόονν έ"γωγε, αλλά σαφώς εγίγνωσκον οτι ήδικονμην.
ΣΩ. "Ωιον άρα έπίστασ&αι καϊ παΧς ών, ώς εοικε, τά
δίκαια καϊ τά άδικα.
1. Άοτραγαλίζειν
έλεγετο τό παιγνίδι μέ τά κότσια, κατ« τήν
άρχαίαν έπ^/ήν" ήτα συνήθως παιγνίδι τών παιδιών καί ελέγ5το καί
άατρίζειν, δπως κα: τχ κότσια, τους αστραγάλους δηλ. τ ί έλεγαν
αατριας καί άοτρίχονς' έπαίζετο μέ τέσσαρα κόταια, όπως μέ ζά
ρια' καβϊ επιφάνεια του αστραγάλου είχε καί Ινα αριθμόν, ή κα!
Ινα δνομα που συνήθιζαν να δίνουν τά παιδιά αναλόγως τής αξίας
τής επιφανείας τοΟ κοτσιου' άν ή-αν αίφνης τό tî ή Τί 3 ή το 1, του
Ι5ιδαν δνομα Στησίχορος ή Ευριπίδης, στο 4 πάλιν, πού ϊχανε, τ-.
έλεγαν Χιώτη (Χίον) κ,ο.κ.
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ΣΩΚΡ. Βεβαίως τό νομίζω* εφόσον τουλάχιστον θά έπίσιευες καϊ σύ πώς δεν τά ήξεύρεις.
ΑΛΚ. "Επειτα δέν ήταν κάποια 'εποχή, πού ήμουν σ'
αυτήν τήν κατάστασιν ; (δηλαδή πού ίέν ένόμιζα πώς τά
ήξευρα ;)
ΣΩΚΡ. Ωραία τό είπες. 'Ημπορείς λοιπόν νά προσδιορίσης αυτήν τήν έποχήν, πού ένόμιζες δτι δέν έγνώριζες τά
δίκαια καί τά άδικα ; Γιά νά ιδούμε* πέρυσι π.χ. έγύρευες
(νά τά μάθης) καϊ πίστευες πώς δέν τά ήξευρες ; "Η μήπως
καϊ νόμιζες (πώς τά ήξευρες) ; καϊ (σέ παρακαλώ) ν 9 απαν
τάς είλικρινώς, γιά νά μή γίνεται ή συνομιλία μας τοΟ
κάκου.
ΑΛΚ. Μά ένόμιζα πώς τά ήξευρα.
ΣΩΚΡ. Καϊ πρό δύο ετών, καϊ πρό τριών, καϊ πρό τεσ
σάρων (ετών) δέν συνέβαινε τό ίδιο ;
ΑΑΚ. Μάλιστα* (αυτό συνέβαινε).
ΣΩΚΡ. Τόν καιρό δμως, πρϊν άπό τότε, ήσουν ακόμη
παιδάκι* δέν εΣν3 έτσι ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Λοιπόν τότε ήξεύρω καλά 8τι ένόμιζες πώς τά
ήξευρες.
ΑΛΚ. Καϊ πώς τό ήξεύρεις καλά ;
ΣΩΚΡ. Νά ! τόν καιρό πού φοιτούσες στά σχολεία τών
δασκάλων (σου), άλλα καί σέ άλλα μέρη, δταν ήσουν παι
δάκι, συχνά σέ άκουγα, δταν έπαιζες τά κότσια' ή κανένα
άλλο παιγνίδι, νά συμπεριφέρεσαι δχι σαν νά έσκοτιζόσουν
γιά τά δίκαια καϊ τά άοΊκα, άλλα νά φωνάζης πολύ δυνατά
και θαρραλέα, δι 9 οτιδήποτε εύρισκες ελαττωματικό στά
παιδιά, (δηλαδή) άν κάποιο ήταν άδικο ή κακό, ή έκανε ζα
βολιές* ή μήπως δέν λέγω τήν αλήθεια ;
ΑΛΚ. Μά τί έπρεπε νά κάνω, Σωκράτη, δταν μέ αδι
κούσε κάποιος ;
ΣΩΚΡ. Έσύ δέ (μόνον) άν τύχη νά μήν έγνώριζες, είτε
άν σέ άδικοΟν είτε δχι, (τότε) έρωτας, τί πρέπει νά κάμης σύ ;
ΑΛΚ. Μά τόν Δία, δχι, καθόλου δέν τό αγνοούσα, του
ναντίον ήμουν ύπερβέβαιος δτι μέ άδικϋοσαν.
ΣΩΚΡ. Καθώς φαίνεται λοιπόν, κι 9 άπό παιδάκι (πού
ήσουν) ακόμη, έπίστευες πώς έγνώριζες τελείως τά δίκαια
καϊ τά άδικα.
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ΣΩ.
γε φον
ΑΑ.

"Εγωγε' καί ήπιστάβΐην γε.
'Εν ποίφ χρόνφ έξενρών ; Ού γάρ δήπου h φ
είδέναι.
Ού δήτα.

ΣΩ. Πότε ούν άγνοειν ήγον ; Σκοπεί'
τούτον τον χρόνον.
D

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ού γάρ εϋρήσεις

ΑΑ. Μά τον AC, ώ Σώκρατες, ονκονν Ίχω γ' είπεϊν.
ΣΩ. Ενρών μεν άρα ούκ οίσ&α αυτά.
ΑΑ. Ού πάνυ φαίνομαι.
ΣΩ. 'Αλλά μήν άρτι γε ουδέ μα&ών ίφηο&α είδέναι'
εί δ& μή&" ενρες μήτε εμαΰες, πώς oloiïa καϊ πόΰεν ;

V I I . ΑΑ. 'Αλλ' ϊσως τοντό σοι ούχ δρ$ώς άπεκρινάμην, το φάναι είδέναι αυτός έξενρών.
ΣΩ. Το δέ πώς εΪχεν ;
ΑΑ. "Εμα&ον, οΧμαι, καϊ έγώ ώσπερ καί οί άλλοι.
ΣΩ. Πάλιν είς τον αυτόν ήκομεν λόγον. Παρά τον ;
Φράζε χαμοί.
Ε
ΑΑ. Παρά τών πολλών.
ΣΩ. Ούχ είς σπουδαίους γε διδασκάλους
είς τους πολλούς αναφερών.
ΑΑ. Τί δαί ; Ούχ ικανοί διδάξαι ούτοι ;

καταφεύγεις

ΣΩ. Ονκονν τά πεττεντικά γε καϊ τά μή' καίτοι φανλότέρα αυτά οϊμαι τών δικαίων είναι. Τί δέ ; Σύ ούχ ού
τως οιει ;
ΑΑ. Ναί.

1. 'Εδώ αρχίζει δ δεύτερος ουλλογιομός. Ή έρώτησις τοδ Σω
κράτους *Tò Si 3ΐ&ξ είχεν. είς πολλά κείμενα φέρεται οομπίπτουσα
μετά xvjc προηγουμένης καί Επομένης άπαντήαεως του Άλκιβιάδου*
ώς «Τό δέ ώδέ πως είχεν».
2. ΙΣεττεντικά. Το παιγνίδι των πεσοών, γνωοτρν είς τους "Ελ
ληνας άπδ τών 'Ομηρικών ακόμη χρόνων, έπαίζετο μέ πεσαοϋς (πού
λια, ζάρια), δπως το τάβλι σήμε&ον ή τδ σκάκι. Οί "Ελληνες τό είχον μάθει παρά τών Αίγοπτίων. ΊΓπό του Ηλάτωνος αναφέρεται πολ
λάκις «πεττευτική», «πεττευτικά* είς τόν «Γοργίαν», τόν «Χαρμίδην»,
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ΑΛΚ. Μάλιστα* καί πράγματι τά έγνώριζα.
ΣΩΚΡ. Καί κατά ποίαν έποχήν τ' άνεκάλυψες ; Διότι
αναμφιβόλως (δέν θά τάμαθες) τόν καιρόν που έπίστευες
δτι τά έγνώριζες.
ΑΛΚ. 'Ασφαλώς δχι.
ΣΩΚΡ. Πότε λοιπόν ένόμιζες πώς τ« αγνοείς ; l i a θυ
μήσου* διότι μοο φαΕνεται πώς δέν θά τήν εορης (ποτέ) αυ
τήν τήν έποχήν (οσο κι* άν ψάχνεις).
ΑΛΚ. Μά τόν θεόν, Σωκράτ»), αυτό, στ' αλήθεια, δέ
ημπορώ νά σοΟ τό ειπώ.
ΣΩΚΡ. "Ωστε αυτά δέν τά γνωρίζεις έξ ιδικής σου έπινοήσεως;
ΑΛΚ. Δέν μοΰ φαίνεται καί τόσο, νά τά έπενδησα μό
νος μου.
ΣΩΚΡ. Μά πρό ολίγου είπες δά δτι οδτε προτοΟ τά
διδαχθ^ς τά ήξευρες. "Αν λοιπόν ούτε μόνος σου τά έπενδησες, οδτε καί τά έδιδάχθης, πώς τά ήξευρεις τότε, καί
άπό ποΟ;
VII. ΑΛΚ. Πιθανόν ή άπάντηαις αυτή, πού σοΟ έδωκα,
νά μήν ήταν ή σωστή, τό δτι δηλαδή είπα πώς τά ήξεύρω,
διότι τά έπενόησα μόνος μου.
ΣΩΚΡ. Πώς λοιπόν έχει τό πράγμα ; '
ΑΛΚ. Νά ! έχω τήν ιδέα δτι τά έμαθα κ' έγώ, ακρι
βώς δπως καί οί άλλοι.
ΣΩΚΡ. 'Ορίστε μας πάλι* ξαναγυρίσαμε στην Ιδια συζήτησι * άπό πυΐόν (έπί τέλους τά έμαθες) ; πές το μου κ*
έμενα.
ΑΛΚ. Νά ! άπ' τόν κόσμο.
ΣΩΚΡ. Δέν προσφεύγεις δά καί σέ σπουδαίους δασκά
λους, δταν μοΟ άναφέρης τόν κοσμάκη.
ΑΛΚ. Γιατί τάχα ; Δέν είναι δηλαδή ικανοί αυτοί νά
διδάξουν ;
ΣΩΚΡ. Λοιπόν δχι ! οδτε τήν τρίλιζα' (δέν είναι ικανοί
νά διδάξουν), οδτε άλλα (παιγνίδια). "Αν καί, κατά τήν γνώ
μην μου, αυτά είναι πολύ πιό εδκολα άπό τά δίκαια. Τί
δμως ; (μήπως) δέν είσαι καί σύ τής Ιδιας γνώμης ;
ΑΛΚ. Ναί.
τήν «Πολιτείαν» τοι> κλπ. Φαίνεται δτι ήτο αρκετά πολύπλοκον καί
άπαιτοδαε γνώσιν αυτοδ καί τέχνην.
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ΣΩ. Εϊτα τά μέν φαυλότερα ούχ οίοι τε διδάσκειν, τα
δέ σπονδαιότερα ;
ΑΑ. ΟΧμαι ίγωγε' άλλα γονν πολλά οϊοί τ είσί διδά
σκειν σπονδαιότερα του πεττεύειν.
ΣΩ. ΠοΧα ταύτα ;
111
ΑΑ. Οίον καϊ το έλληνίζειν παρά τούτων έγωγε Ιμ,α0ον, και ούκ &ν έ"χοιμι ειπείν έμαντού διδάσκαλον, άλλ'
είς τους αυτούς αναφέρω, ονς σύ φής ον σπουδαίους είναι
διδασκάλους.
ΣΩ. 'Αλλ?, ώ γενναΧε, τούτου μέν άγα$οί - διδάσκαλοι
ot πολλοί, καϊ δικαίως έπαινοϊντ άν αυτών είς διδασκαλίαν.
ΑΑ. Τί δή ;
ΣΩ. "Οτι Ϊχονσι περί αυτά ä χρή τονς άγα&ονς διδα
σκάλους ε"χειν.
Α Α. Τί τούτο λέγεις ;
ΣΩ. Ούκ oloft* δτι χρή τους μέλλοντας διδάσκειν δτιονν
αυτούς πρώτον είδέναι ; ή ού ;
Β
ΑΑ. Πώς γάρ ού ;
ΣΩ. Ούκονν τονς είδόιας όμολογείν τε άλλήλοις καϊ μή
διαφέρεσυαι ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. 'Εν οίς δ' άν διαφέρωνται, ταύτα φήσεις είδέναι
αυτούς ;
Α Α. Ον δήτα.
ΣΩ. Τούτων ούν διδάσκαλοι πώς άν εΐεν ;
ΑΑ. Ουδαμώς.
ΣΩ. Τί ούν ; Αοκούσί σοι διαφέρεαΰαι οι πολλοί ποΧόν
έστι λί&ος ή ξύλον ; Καϊ έάν τίνα έρωτας, άρ* ούν τά αυτά

1, 'Ελληνίζειν. Κατά τδν Όλυμπιόδωρον, τούτο ·1χβ τρεις ση
μασίας : α') τα νά διαοώζ-fl τήν έλληνικήν συνήθειαν τών ονομάτων
έπί δλων γβνικώς τών πραγμάτων (δχλος)' fa') τό νά άποδίβ-fl ακρι
βώς τήν Ιλληνικήν γλώοσαν ώς προς τήν προφοράν, καί τήν απο
φυγήν σολοικισμών καί βαρβαρισμών (σολοικισμός, ίκ τής πόλβ-ος
Σόλοι, τής Κιλικίας, δπου ot παλαιοί άποικοι "Ελληνες ώμ'λουν μι-
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ΣΩΚΡ. "Επειτα αύτοι πού δέν είναι Εκανοϊ οδτε τά
τιποτένια (νά διδάξουν), πώς θά διδάξουν τά σπουδαιότερα
(πράγματα) ;
ΑΛΚ. Αυτήν τή γνώμη έχω βέβαια κ" έγώ· έν τούτοις,
γιά νά ειπούμε τήν αλήθεια, ήμποροον (αυτοί) νά διδάξουν
πολλά πράγματα, σπουδαιότερα άπό τήν τρίλιζα.
ΣΩΚΡ. Καϊ (σαν) ποια είν9 αυτά;
ΑΛΚ. Νά ! άπ 9 χοτοος π.χ. έμαθα, έγώ τουλάχιστον, νά
μιλώ ελληνικά" καϊ δέν θά ήμουν είς θέσιν νά ξεχωρίσω
κανέναν (ώρισμένον) ώς δάσκαλόν μου, άλλα τό αποδίδω
ακριβώς εις εκείνους, τους οποίους σύ λέγεις δτι δέν είναι
σοβαροί δάσκαλοι.
ΣΩΚΡ. Μά, ευγενέστατε, δσο γι 9 αδτό, οί άνθρωποι τοο
λααο, (δ πολύς κόσμος) είναι πρώτης τάξεως δάσκαλοι, καί
μέ τό δίκιο του θά ημπορούσε κανείς νά τους έπαινέση, ώς;
προς τό είδος αυτό τής διδασκαλίας.
ΑΛΚ. Γιατί δηλαδή ;
ΣΩΚΡ. Διότι ώς προς (τά ζητήματα) αυτά έχουν δσα.
(προσόντα) χρειάζονται νά έχουν οί καλοί δάσκαλοι.
ΑΛΚ. Τί θέλεις νά είπ^ς μ 9 αυτό ;
ΣΩΚΡ. Μά δέν ήξεύρεις δτι αύτοϊ πού μέλλουν νά διδά
ξουν, Οτιδήποτε κι 9 άν είναι αυτό, πρέπει πρώτα πρώτα νά
τό γνωρίζουν καλά οΕ Ιδιοι ; ή δχι ;
ΑΑΚ. Πράγματι.
ΣΩΚΡ. Λοιπόν, αυτοί πού γνωρίζουν κάτι, πρέπει καϊ
νά συμφωνούν μεταξύ τους, καί δχι νά διαφωνούν ;
ΑΑΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Σέ δσα δμως τυχόν διαφωνούν, τί θά είπ^ς
έσύ ; Πώς τά γνωρίζουν αυτοί ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. Πώς λοιπόν θά ημπορούσαν νά είναι δάσκαλοι
αυτών ;
ΑΛΚ. (Δέν θά ημπορούσαν) κατ* ούδένα τρόπον.
ΣΩΚΡ. Τότε λοιπόν τί ; ΣοΟ φαίνεται δτι φιλονικούν οί
άνθρωποι τοΰ λαού ποιο είναι π.χ. πέτρα ή ξύλον ; Κι 9 άν
κτήν μετά καρικών λέξεων, <μιξο6άρίαρον», διάλβκχον) (οΕ γραμμα
τικοί)' καί γ') τήν κυριολβξίαν τών 8ρων δπως ήρμοζ*ν ιίς τήν φιίαιν
τών πραγμάτων (οί φιλόσοφοι). ' Έντ-χδθα δ Πλάτων εννοεί τήν Ιλ
ληνικήν γλώσσαν τήν κοινήν, γενικώς τότ· δμιλουμίνην, νοηχήν δπδ
πάντων τών Ελλήνων.
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C δμολογονσι, καϊ επί ταύτα όρμώσιν, δταν βούλωνται λα
βείν λίΰ-ον ή ξύλον ; Ωσαύτως
καϊ πάνυ·' δσα τοιαύτα'
σχεδόν γάρ τι μαν&άνω το ίλληνίζειν έπίσιασθαι δτι τούτο
λέγεις* ή ον ,'
ΑΑ.

Ναί.

ΣΩ. Ούκονν είς μέν ταντα, ώσπερ εΧπομεν, άλλήλοις τε
δμολογονσι καϊ αυτοί εαυτοϊς ίδία, καϊ δημοσία αϊ πάλεις
προς άλλήλας ονκ άμφισβητοναιν [al μέν ταν·Υ al δ" άλλα
φάσκονσιν] ;
Α Α. Ον γάρ.
D

ΣΩ. Είκότως
αγαθοί.
ΑΑ.

άν άρα τούτων γε

καϊ

διδάσκαλοι εϊεν

Ναί.

ΣΩ. Ονκονν εί μέν βον^μεθα
ποιήσαί τίνα περί αυ
τών είδέναι, ορθώς άν αυτόν πέμποιμεν είς διδασκαλίαν
τούτων τών πολλών ;
Α Α. Πάνυ γε.
VIII» ΣΩ. Τί δ' ; ΕΙ βονληθεΧμεν είδέναι, μή μόνον
ποΐοι άνθρωποι είσιν ή ποΧοι ίπποι, άλλα και τίνες αυτών
δρομικοί τε καϊ μή, άρ' ετι οι πολλοί τοντο ικανοί διδάξαι ;
ΑΑ.

Ού

δήτα..

ΣΩ. Ίκανδν
Οέ σοι τεκμήριον, οτι ονκ έπίστανται'
Ε ουδέ κρήγνοι διδάσκαλοι είσι τούτων, επειδή ουδέν δμολογονσιν έαυτοΧς περϊ αυτών ;
ΑΑ.

"Εμοιγε.

ΣΩ. Τί δ' ει βονληθείημεν είδέναι, μή μόνον ποιοι άν
θρωποι είσιν, άλλ' οποίοι υγιεινοί ή νοσώδεις, άρα Ικανοί
άν ήμΧν ήσαν διδάσκαλοι οί πολλοί ;
Α Α. Ού δήτα.
ΣΩ. ΎΗν δ' άν σοι τεκμήριον δτι μοχθηροί είσι τούτων
διδάσκαλοι, εί έώρας αυτούς διαφερομένονς ;
ΑΑ. "Εαοιγε.
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ερώτησης κανέναν, μήπως δέν είναι δλοι σύμφωνοι (ώς
προς τά ζητήματα αυτά) ; Καϊ δέν ορμούν (οΧοι) προς τά
Ιδια πράγματα, δταν τυχόν θέλουν Vs αρπάξουν πέτρα ή ξύ
λον ; καθώς καϊ δλα δσα είναι τέτοια ; Διότι, άν καλά κα
ταλαβαίνω, κάτι τό παρόμοιο θεωρείς καϊ τό νά γνωρίζω
κανείς ελληνικά ; ή δχι ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν, δπως έλέγαμε, ώς προς τά ζητή
ματα αυτά, καϊ συμφωνοΠν μεταξύ τους, καϊ πρωτίστως αυ
τοί προς τους ΐδί^υς τους εαυτούς των, καϊ δέν φιλο«κοΰν
καϊ αί πολιτεΤαι δημοσία εναντίον αλλήλων [ύποστηρίζου
σαι άλλα μέν αύταί,·άλλα δέ έκεΐναι] ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια'.
ΣΩΚΡ. Φυσικώ τω λόγ/ψ, λοιπόν, οΕ άνθρωποι τοΰ λαοΰ
θά ήσαν καϊ καλοί δάσκαλοι γιά τά ζητήματα αυτά ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν, άν τυχόν ήθέλαμε νά κάνωμε κά
ποιον νά τά μάθη αυτά (νά όμιλή δηλ. ελληνικά), καλά θά
έκάμναμεν, έάν τόν παρεπέμπαμεν ε'ς τήν διδασκαλίαν αυ
τών τών ανθρώπων τοΟ λαοΰ ;
ΑΛΚ. Βεβαιότατα.
VIII. ΣΩΚΡ. Τί δμως, άν ήθέλαμε νά μάθωμε, όχι μόνον
ποιοι λέγονται άνθρωποι καϊ ποιοί Γπποι, άλλα καί ποιοί
άπ 9 αυτούς είναι κατάλληλοι ή δχι γιά τρέξιμο, άραγε πά
λιν οΕ άνθρωποι του" λαοο θά ήσαν Εκανοϊ νά τδ διδάξουν
καϊ αυτό ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. Δέν σοΟ είναι λοιπόν αοτό άπόδειξις αρκετή
δτι ούτε τά ξευρουν τά ζητήματα αυτά οΕ άνθρωποι τοο
λαοΰ, ούτε κάν καλοί δάσκαλοι δέν είναι, εφόσον δέν συμ
φωνούν καθόλου μέ τους Ιαυτούς των, ώς προς αυτά ;
ΑΛΚ. "Ετσι μοΰ φαΕνεται κ" έμενα.
ΣΩΚΡ. Καϊ τ£, άν τυχόν ήθέλαμε νά μάθωμε, δχι μό
νον ποιοί είναι άνθρωποι, άλλα καί ποιοϊ άπ 9 αυτούς είναι
γεροί ή φιλάσθενοι, άραγε οί άνθρωποι τοΰ λαού θά ήσαν
ίκανοί δάσκαλοι γιά μάς ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. θ ά ήταν δέ γιά σένα άπόδειξις πώς γιά τά ζη
τήματα αυτά είναι κακοί δάσκαλοι αυτοί, άν τους έβλεπες
νά διαφωνοΰν (μεταξύ τους) ;
ΑΛΚ. Βεβαίως θά ήταν γιά μένα άπόδειξις.
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ΣΩ. ΤΙ δέ δή ννν ; Περί τών δικαίων καϊ άδικων άν112 θρώπων καϊ πραγμάτων οί πολλοϊ δοκονσί σοι όμολογέϊν
αυτοί έαντοις ή άλλοις ;
ΑΑ. "Ηκιατα νή Δι3, ώ Σώκρατες.
ΣΩ. Τί δέ ; Μάλιστα περϊ αυτών διαφέρεοθαι ;
Α Α. Πολύ γε.
ΣΩ. Ούκονν οΐομαί γε πώποτέ σε ίδεΧν ούδ" άκονσαι σφόδρα ούτω διαφερομένονς ανθρώπους περϊ υγιει
νών καϊ μή, ώστε διά ταύτα μάχεσθαί τε καϊ άποκτιννύναι
άλλήλονς.
ΑΑ. Ον δήτα.
ΣΩ. "Αλλά περϊ τών δικαίων καϊ αδίκων εγωγε old*
Β δτι, καϊ εί μή έώραχας, άκήκοας γονν άλλων τε πολλών
καϊ * Ομήρου. Καϊ 30δνσσείας γάρ καϊ Ίλιάδος άκήκοας.
ΑΑ. Πάντως δή πον, ώ Σώκρατες.
ΣΩ. Ούκονν ταύτα ποιήματα έστι περί διαφοράς δι-.
καίων τε καϊ άδικων ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. Και al μάχαι γε καϊ οί θάνατοι δια ταύτην τήν
διαφοράν τοις τε 'ΑχαιοΧς καϊ τοις άλλοις Τρωσϊν έγένοντο,
καϊ τοΧς μνηστήρσι τοις τής Πηνελόπης καϊ τφ Όδνσσεΐ.
C
ΑΑ. 'Αληθή λέγεις.
ΣΩ. Οϊμαι δέ και τοΧς έν Τανάγρα 'Αθηναίων τε καϊ
Αακεδαιμονίων και Βοιωτών άποϋανούοι, καϊ τοΧς ύστερον
εν Κορώνεια, έν όΐς καϊ δ σος πατήρ Κλεινιας ί-τελεύτησεν,
1. 'Ù Αιλιανός (ΐίοικ. ίστορ. ΙΓ' 38) αναφέρει δτι τόσον nr""j
έβαύμαζεν δ 'Αλκιβιάδης τόν "Ομηρον, ώστε κάποτε έπήγεν ιίς Ινα οχολβϊον καί έζήτησεν άπό τόν διδάσκαλον ν' άκουσα ίνα άπό τους μαθη-τάς ν* άκάγγείλι·] μια ραψωδία άπό τήν Ίλιάδα, κ' επειδή δ δι
δάσκαλος τοδ άπήντησεν δτι δέν εχβι "Ομηρο στό σχολείο, δ 'Αλκι
βιάδης τόν έχαστοόκισεν εμπρός στα παιδιά κ* έφυγε λέγοντας πώς
θά άφήση καϊ τους μαθητάς χουάμαθβΓς, δπως είναι κι' δ ίδιος.
2. 'Ομήρου Όδυσσ. Χ (μνηστηροφονία).
3. Τανάγρα. ΙΙόλις τής Βοιωτίας, δπου οί 'Αθηναίοι έπολέμησαν κατά τών Λακεδαιμονίων καί Θηβαίων ηνωμένων κατά τό 457
π.Χ. Ή δκβασις τής μάχης ύπήρξεν αμφίρροπος.
4. Κορώνεια. Πόλις τής Βοιωτίας, μεταξύ Θηβών καϊ Λεβα
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ΣΩΚΡ. Τί λοιπόν τώρα ; Πώς σοΰ φαίνονται Ισένα οί
άνθρωποι τοΰ λαοΰ ; Συμ-ρωνοΰν αυτοί μέ τους εαυτούς των,
ή μέ τους άλλους, προκειμένου περί δικαίων καϊ αδίκων,
ανθρώπων καί πραγμάτων ;
ΑΛΚ. Μά τόν Δία, καθόλου, Σωκράτη.
ΣΩΚΡ. Καί τί ; Διαφωνοΰν ριζικώς είς τά ζητήματα
αυτά ;
ΑΛΚ. Βέβαια, πολύ.
ΣΩΚΡ. Δεν πιστεύω λοιπόν νά είδες, σύ τουλάχιστον,
ή να άκουσες ποτέ σου Ιως τώρα ανθρώπους νά φιλονικοΰν
τόσο φοβερά, γιά ζητήματα υγιεινής και μή, ώστε Ιξ αίτίας αυτών να φΗάνοϋν μέχρι σημείου νά μάχωνται και Vs
άλληλοφονευωνται ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. Γιά τά δίκαια δμως καί τά άδικα, έγώ τουλά
χιστον γνωρίζω δτι, κι 9 άν δέν έχεις ίδεΤ, θά έχης ακουστά
βέβαια, έκτος πολλών άλλων, καϊ τόν "Ομηρον (δτι μάχον
ται καί φονεύουν Ó ε*νας τόν άλλον)* διότι καί τήν Όδ3σσειαν κ*ί τήν Ίλιάδα θά Ιχης ακουστά '.
ΑΛΚ. Έξάπαντος βέβαια, Σωκράτη.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν τα ποιήματα αυτά lyouv οπόθεσιν κάποιαν φιλονικίαν περϊ δικαίων καϊ αδίκων ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Καϊ αί μάχαι καϊ οί θάνατοι έξ αίτίας τής δια
φοράς αυτής συνέβησαν μεταξύ τών "Αχαιών καϊ τών άλ
λων πού ήσαν Τρώες, (καθώς) καί μεταξύ τών μνηστήρων
τής Πηνελόπης καϊ τοΰ 'Οδυσσέως*;
ΑΛΚ. Αυτό εϊν° αλήθεια.
ΣΩΚΡ. Νομίζω δε δτι καϊ δι' εκείνους πού έφονεύθηααν είς τήν μάχην τής Τανάγρας 8 , "Αθηναίους καί Λακεδαι
μονίους καϊ Βοιωτούς, (καθώς) καϊ εκείνους πού αργότερα
(έφονεύθησαν) είς τήν μάχην τής Κορωνείας 4 , μεταξύ τών
όποιων εύρε τόν θάνατον καί δ ίδικός σου πατέρας ό Κλει-

δβίας (σήμερον Κουτουμοολάς). Ένταδθα έπολέμησαν κατά το 447
π Χ. οί 'Αθηναίοι, δπό τόν οτρατηγόν Τολμίδην, κατά τών Βοιωτών,
Λοκρών, Εύβοέων καί τών 'Αθηναίων φυγάδων, καϊ ήττήθησαν κατά
κράτος" έδώ έπεσε μαχόμενος καί δ πατήρ τοο Άλκιβιάδου Κλεινΐας,
καταλιπών τον υ'όν του μόλις τετραετή.

60

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ*

ουδέ περϊ ενός άλλον ή διαφορά ή περί τον δικαίου καϊ
αδίκου τους θανάτους καϊ τάς μάχας πεποίηκεν. *ti γάρ ;

νΐας, ή διαφορά διά τίποτε άλλο δέν έπροκάλέο·*. " ύ ς θα
νάτους καϊ τάς μάχας, παρά μόνον διά τό δίκαιον καί τό
άδικον. Έτσι, δέν είναι ;
ΑΛΚ. Είναι αλήθεια.
ΣΩΚΡ. Νά εϊποΰμε λοιπόν δτι οΕ άνθρωποι αύτοϊ γνω
ρίζουν (τά πράγματα) διά τά οποία φιλονικοΰν τόσον φο
βερά, ώστε κατά τάς μεταξύ των διαμάχας νά προξενούν εϊς
τους ϊδίους τους εαυτούς των τά χειρότερα δεινά ;
ΑΛΚ. Βέβαια, δέν φαΕνεται σωστό.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν σέ τέτοιους δασκάλους (μού) ανα
φέρεσαι, γιά τους οποίους (καί) σύ ό ϊδιος ομολογείς δτι
δέν ήξεύρουν (τίποτε) ;
ΑΛΚ. Φοβοΰμαι δτι αυτό έκαμα.
ΣΩΚΡ. Πώς λοιπόν, είναι πιθανόν νά γνωρίζης σύ τά
δίκαια καϊ τά άδικα, περϊ τών οποίων τόσον πλανάσαι, καϊ
τά όποια ούτε νά τά έδιδάχθης άπό κανέναν φαίνεσαι, ούτε
καί σύ Ó ίδιος νά τά έπενόησες ;
ΑΛΚ. 9Από δσα βέβαια σύ λέγεις δέν φαίνεται πιθανόν.
I X . ΣΩΚΡ. Βλέπεις λοιπόν πάλιν, πώς δέν τό πέτυχες
αυτό, 'Αλκιβιάδη * ;
ΑΛΚ. Ποιο αυτό ;
ΣΩΚΡ. Τό δτι ϊσχυρίζεσαι πώς έγώ τά λέγω αυτά ;
ΑΑΚ. Γ.α στάσου ; Σύ δέν λέγεις δτι έγώ δέν γνωρίζω
τίποτε περί τών δικαίων καϊ τών αδίκων ;
ΣΩΚΡ. Καθόλου* (δέν τό είπα έγώ αυτό).
ΑΛΚ. Μήπως έγώ ;
ΣΩΚΡ. Ναϊ (έσύ).
ΑΛΚ. Πώς δηλαδή ;
9
ΣΩΚΡ. θ ά τό μάθης ώς έξης : Έάν σ ερωτήσω, ποιο
είναι περισσότερον ; τό Ιν ή τά δύο ; θά εΪπής (φυσικά) δτι
τά δύο.
ΑΛΚ. Μάλιστα* αυτό θά εϊπώ.
ΣΩΚΡ. Κατά πόσον (περισσότερον) ;
ΑΛΚ. Κατά έ*να.
ΣΩΚΡ. Ποιος λοιπόν άπδ τους δυό μας elv9 αυτός πού
λέγει δτι τά δύο είναι περισσότερα τοΰ ενός κατά Èva ;
ΑΛΚ. Έ γ ώ .

ΑΑ.

'Αληθή

λέγεις.

ΣΩ. Τούτονς ούν φώμεν επίοτασθαι, περϊ ών ούτω
D σφόδρα διαφέρονται,
ο°>στε αμφισβητούντες
άλλήλοις τά
ϊαχατα σφάς αυτούς εργάζονται ;
ΑΑ.

Ού φαίνεται

γε.

ΣΩ. Ούκονν είς τους τοιούτους διδαοκάλονς
οϋς ομολογείς αυτός μή είδέναι ;
Α Α. "Εοικα.

αναφέρεις,

ΣΩ. Πώς ούν εικός σε είδέναι τά δίκαια καί τά
άδικα, περί ών ούτω πλανά καϊ ούτε μαθών φαίνει παρ3
ούδενος ούτε αυτός έξευρών ;
Ε

ΑΑ. "Εκ μέν ών σύ λέγεις ονκ είκός.
I X . ΣΩ. "Οράς αύ τονθ" ώς ον καλώς είπες, ώ
κιβιάδη ;

'Αλ

ΑΑ. Τα ποιον ;
ΣΩ. "Οτι έμέ φής ταύτα λέγειν.
ΑΑ. Τί δέ ; Ον αν λέγεις, ώς έγώ ούκ έπίοταμαι περ
τών δικαίων καϊ αδίκων ;
ΣΩ. Ού μέντοι.
ΑΑ. 'Αλλ' έγώ ;
ΣΩ. Ναι.
Α Α. Πώς δή ;
ΣΩ. τΩδε εϊοει. 'Εάν σε ίρωμαι το îv καϊ τά δύο, πό
τερα πλείω εστί, φήσεις δτι τά δύο ;
ΑΑ.
Έγωγε.
ΣΩ. Πόσω ;
ΑΑ.
Ένί.
ΣΩ. Πότερος ούν ήαών
êvï πλείω ;
ΑΑ. 3Εγώ.

δ λέγων, δτι τά

δύο τον ένας
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1. "Οπως καϊ κατωτέρω (113 C), δ Σωκράτη« κάμνει δπαινιγμόν είς στίχους τοΰ Ενριηίδρν από τόν «Ίππόλυταν». Έδώ eïvai ή
εισαγωγή είς τόν γ' συλλσγισμόν, δπου δ Σωκράτης αποδεικνύει δτι
αυτός που αποκρίνεται είναι δ ομιλών κι' δχι αυτός που έρωτα.
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ΣΩ. Ούκονν έγώ μέν ήρώτων, σύ δε άπεκρίνον ;
ΑΑ. Ναί.
113
ΣΩ. Περϊ δή τούτων μών εγώ φαίνομαι λέγων ό ερω
τών, ή σν 6 άποκρινάμενος ;
ΑΑ.

'Εγώ.

ΣΩ. Τί δ' άν έγώ μέν ερωμαι, ποία γράμματα
κράτους, ού δέ εϊπης, πότερος ό λέγων ;
ΑΑ.
'Εγώ.

Σω

ΣΩ. "Ι&ι δή, ένϊ λόγω είπε' δταν έρώτησίς τε καϊ
άπόκρισις γίγνηται, πότερος ό λέγων, ό έρωιών ή ό άποχρινόιιενος ;
ΑΑ. Ό άποκρινόμένος, εμοιγε δοκεΐ, ώ
Σώκρατες.
Β
ΣΩ. Ούκονν άρτι διά παντός του λόγου έγώ μεν ή ô
ερωτών ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. Σύ δέ δ άποκρινόμενος ;
ΑΑ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Τί ούν ; Τά L·χθέvτa πότερος ημών ειρηκεν ;
ΑΑ. Φαίνομαι μέν, ώ Σώκρατες, έκ τών ώμολογημένων έγώ.
ΣΩ. Ονκονν ελέχθη περϊ δικαίων καϊ άδικων δτι 'Αλ
κιβιάδης δ καλός ο Κλεινίου ονκ έπίσταιτο, οΐοιτο δέ, και
μέλλοι εις έκκληοίαν έλθών συμβουλεύαειν Άθηναίοις περί
ών ουδέν οϊδεν ; Ού ταντ ήν ;
C
ΑΑ.
Φαίνεται.
ΣΩ. TÒ τον Ενριπίδον άρα συμβαίνει, ώ 'Αλκιβιάδη·

1. *Βχ τών ώμολογημενων. Ό 'Αλκιβιάδης ώμολόγησε πράγματι
δτι δέν γνωρίζει τό δίκαιον' δ Σωκράτης μεταχειρίζεται τήν *κατα
δρομήν» δια νά έλέγξη τον Άλκιβιάδην, καί δή χωρίς τήν εισαγωγή'
τρίτου προσώπου, άλλ' άπ* ευθείας χ&ησιμοποιών αυτόν τούτον το ίλεγχόμενον Άλκιβιάδην
2. Το τον Ενριπίδον. "Οπως καί ανωτέρω (112 Ε), δ Σωκρά
της κ-ίμνει δπαινιγμόν τών στίχων του Εΰριπίδου έκ του «Ίππ^λϋ
του Στεφανηφόρου», δπου ή τροφός τής Φαίδρας, μαντεύουσα δτι ν,
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ΣΩΚΡ. ''Ωστε λοιπόν έγώ μέν έρωτούσα,σύ δέ απαντούσες ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Περϊ (τών πραγμάτων) λοιπόν τούτων, έγώ άρα
γε, πού ερωτώ, φαίνομαι νά είμαι δ ομιλών ή σύ πού απο
κρίνεσαι ;
ΑΛΚ. Έ γ ώ .
ΣΩΚΡ. ΤΕ δμως, άν έγώ μέν ερωτήσω ποία είναι τά
στοιχεία τής λέξεως Σωκράτης, σύ δέ μοΰ τά είπ-^ς, (τότε)
ποιος άπό τ^ύς δύο (μας) είναι ό Ομιλών ;
ΑΛΚ. Έ γ ώ .
ΣΩΚΡ. Εμπρός λοιπόν, είπε μου μέ £να λόγον δταν γί
νεται μία έρώτησις καϊ μία άπόκρισις, ποιος άπό τους δύο
είναι δ Ομιλών ; Ικεϊνος πού έρωτα, ή εκείνος πού αποκρί
νεται ;
ΑΛΚ. Αυτός πού αποκρίνεται, μοΰ φαίνεται έμενα του
λάχιστον, Σωκράτη.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν, πρό ολίγου, καθ 9 δλην τήν συζή
τησιν (μας), έγώ μέν ήμουν ό ερωτών ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Σύ δε ό άποκρινόμενος ;
ΑΛΚ. Βεβαιότατα.
ΣΩΚΡ. Τί λοιπόν ; τά δσα ελέχθησαν, ποιος άπό τους
δύο μας τά Ιχει είπή ;
ΑΛΚ. 'Από δσα τουλάχιστον παραδεχθήκαμε', Σωκρά
τη, έγώ φαίνομαι (δτι τά έχω είπή).
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν, προκειμένου περϊ τών δικαίων
καϊ τών αδίκων, ελέχθη (άπό ημάς) δτι ο ωραίος 'Αλκι
βιάδης, ό γυιός τοΰ Κλεινίου, δέν είχεν ίδέαν, καϊ δμως έπίστευεν δτι τά έγ/ώριζε, καϊ επρόκειτο μάλιστα, άφοο εμφα
νισθώ είς τήν συνέλευσιν τοΰ λαοΰ, νά συμβουλεύση τους
'Αθηναίους διά ζητήματα, γιάτά δποΐα δέν έγνώριζε τίποτε*
«ύτά δέν ήσαν (πού είπαμε) ;
ΑΛΚ. "Ετσι φαΕνεται
ΣΩΚΡ. "Ωστε έδώ συμπίπτει τό ρητόν τοΰ Εύριπίδου *,
Φαίδρα είναι ερωτευμένη μέ τόν υίόν του συζύγου της Θησέως Ί π πδλυτον, έρωτφ τρομαγμένη :
Τροφός : Τί φής ; έρ$ς, ώ τέκνον, ανθρώπων τίνος;
Φαίδρα : "Οστις πόθ* ohxoç έσθ' δ τής Άμαζόνος.
Τροφός : Ίππόλυτον αΟδ^ς ;
,
Φαίδρα :
ΣοΟ τάδ' ούκ εμού κλιίεις.
{Ίππόλ Στεφ. ατίχ. 352)
Ό 'Ιππόλυτος ήτο υίός τοδ Θησέως καί τής Άμαζόνσς Πινθεσι-
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ει μή

δρθώς
και

λέγεις,
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το πρότερον
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τις σοι
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οάς

δέ χαίρειν

τάς

λείας, ή δέ Φαίδρα ή δευτέρα του σύζυγος. Ή Φαίδρα άπαντφ «συ
τό είπες αυτό, κι* δχι τ ' άκουσες άπό μένα». Έτσι καϊ δ Σωκράτης
τδν στίχον υπαινίσσεται βίς 112 Ε «δτι έμέ φής ταδτα λέγειν» καί
ένταϋθα «σοϋ τάδε (κινδυνεύεις), άλλ' ούκ έμοδ άκηκοέναι».
1. ΕΙ $,τι μάλιστα . . . Ό Σωκράτης αρχίζει τδν ίλίγχον
καί αποδεικνύει δτι δ Αλκιβιάδης δέν γνωρίζει τά συμφέροντα, καί
δτι τό δίκαιον καϊ το συμφέρον είναι §ν καί τδ αυτό. Τοδτο βέβαια
αποδεικνύεται κατωτέρω, τώρα δμως λέγει είς τόν Άλκιβιάδην δτι,
έν ή περιπτώσει συμβη" τό ο»μφέρον καί τό δίκαιον νά είναι Εν καί
τό αυτό, πάλιν δ Αλκιβιάδης, εφόσον κατελήφθη μή γνωρίζων τό
δίκαιον, οδτε τό συμφέρον δέν είναι είς θέσιν νά γνωρίζη.
2. Σχενάρια.
Ένταδθα τά παλιόρρουχα τών κωμικών χαί τρα-

'Αλκιβιάδη* (δηλαδή)* «ενδέχεται τά λ ό γ ι α αυτά νά τ ά έ χ η ς
ακούσει ά π 9 τό στόμα σου, κ α ϊ δ χ ι ά π 9 τό δικό μου, ( κ α ϊ )
οδτε έ γ ώ ε ί μ α ι αυτός πού τά λέει α υ τ ά , άλλα σύ, α δ ί κ ω ς
δέ α ί τ ι ά σ α ι έμενα». Αάντως τήν α λ ή θ ε ι α τ ή ν ε ί π ε ς . Δ η λ α δ ή
Ι χ ε ι ς κ α τ ά νουν νά δ ι ά π ρ α ξ η ς έξωφρενικόν δ ι ά β η μ α , φ ί λ τατε, νά ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς δ η λ α δ ή νά δ ι δ ά ξ η ς π ρ ά γ μ α τ α π ο ύ δέν
γ ν ω ρ ί ζ ε ι ς , διότι ήμέλησες νά τ ά δ ι δ α χ θ ή ς .
Χ . Α Λ Κ . Έ γ ώ τουλάχιστον, Σ ω κ ρ ά τ η , ν ο μ ί ζ ω δτι οΕ ' Α θ η 
ναίοι κ α ϊ οί άλλοι " Ε λ λ η ν ε ς πολύ σ π α ν ί ω ς συσκέπτονται,
π ο ί α είναι τ ά δ ι κ α ι ό τ ε ρ α κ α ϊ π ο ί α τά ά δ ι κ ώ τ ε ρ α ( π ρ ά γ μ α 
τ α ) · φαντάζονται δ η λ α δ ή αυτού τοΰ είδους τά ζ η τ ή μ α τ α δτι
είναι ολοφάνερα" αφήνοντας λοιποί
αυτά κ α τ ά μέρος, εξε
τάζουν π ο ί α τους συμφέρει νά κάμουν, διά νά τα βάλουν
(καϊ) εϊς Ι ν έ ρ γ ε ι α ν δ ι ό τ ι , κ α τ ά τήν γ ν ώ μ η ν μου, τά δ ί κ α ι α
καί τά συμφέροντα δέν είναι α κ ρ ι β ώ ς τά ϊ δ ι α ( π ρ ά γ μ α τ α ) ,
άλλα είς πολλούς πού δ ι έ π ρ α ξ α ν μ ε γ ά λ α α δ ι κ ή μ α τ α , (ή α
δ ι κ ί α ) τους β γ ή * ε σέ κ α λ ό , ένώ (αντιθέτως) άλλους π ά λ ι ν ,
πού, κ α τ ά τήν γ ν ώ μ η ν μου, (μόνον) δ ί κ α ι α έπραξαν, δέν τοίΊ-τ
ωφέλησε (αυτό) καθόλου.
Σ Ω Κ Ρ . Τ ί λοιπόν ; "Αν τ υ χ α ί ν η νά είναι τ ά δ ί κ α ι α δ λ ω ς
διόλου ά λ λ ο ι ώ τ ι κ α ά π ό τά συμφέροντα ' , δέν νομίζεις π ά 
λιν έσύ, μοΰ φ α ί ν ε τ α ι , πώς τά γ ν ω ρ ί ζ ε ι ς αυτά, π ο ύ συμφέ
ρουν είς TSÙÇ ανθρώπους, (καθώς) κ α ϊ τους λόγους (διά τους
όποιους συμφέρουν) ;
ΑΑΚ. Μά τί μ' ε μ π ο δ ί ζ ε ι (νά τά ήξεύρω αυτά), Σ ω κ ρ ά 
τ η ; Έ κ τ ο ς μόνον άν π ά λ ι ν μ' ερώτησης, ά π ό ποιόν τά έ μ α θ α ,
ή κ α τ ά ποϊσν τρόπον τά έπενόησα ό ίδιος ;
1

Σ Ω Κ Ρ . Τ ' είν α υ τ ά πού λές ; "Αν κ ά τ ι δέν τό λ έ γ η ς
σωστά, τ υ χ α ί ν ε ι δέ νά είναι δυνατόν νά (σοΰ) τό α π ο δ ε ί ξ ω ,
διά τοΰ ίδιου α κ ρ ι β ώ ς (δπως κ α ϊ π ρ ω τ ύ τ ε ρ α ) συλλογισμού,
φαντάζεσαι αμέσως π ώ ς π ρ ό κ ε ι τ α ι ν ' ακούσης τ ί π ο τ α νέα
π ρ ά γ μ α τ α καϊ (τίποτα) κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ε ς α π ο δ ε ί ξ ε ι ς , ωσάν αί
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α ! νά ήσαν τ ρ ι μ μ έ ν α π α λ ι ό ρ ρ ο υ χ α 9 , τ ά ό π ο ι α
σύ δέν θά φοροΰσες πλέον, άν δέν σοΰ π ρ ο σ α γ ά γ η κ α ν ε ί ς
ά π ό δ ε ι ξ ι ν σ α φ ή κ α ι άσπιλον ; Έ γ ώ δμως, αφήνοντας κ α τ ά

γικών υποκριτών, τά δποΐα έτρίβοντο συν τφ χρόνω. Σχευάρια είναι
επίσης γενικώς τά οκεύη τά οικιακά.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
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προδρομάς τον λόγον ουδέν ήττον έρήσομαι, πόθεν μαθών
αύ τά σνμφέροντα έπίστασαι, καϊ δστις έστϊν Ô διδάσκαλος,
καϊ πάντ έκεινα τά πρότερον ερωτώ μιρ. ερωτήσει' άλλα
γάρ δήλον ώς εις ταύτον ήξεις καϊ ούχ $ξεις άποδεΐξαι
3
οϋθ' ώς έξενρών οϊσθα τά σνμφέροντα ούθ ώς μαθών.
'Επειδή δέ τρνφφς καϊ ούκέτ άν ήδέως τον αυτού γεύσαιο
Β λόγον, τούτον μέν έώ χαίρειν, είτε οϊσθα εϊτε μή τα 'Αθηναίοις συμφέροντα' πότερον δέ ταύτα έατι δίκαια τε και
σνμφέροντα ή Ϊτερα, τί ούκ άπέδειξας, εί μέν βονλει, ερω
τών με ώοπερ έγώ σέ, εί δέ, καϊ αυτός έπϊ σεαντον λόγω
διέξελθε.
ΑΑ. 'Αλλ3 ούκ οϊδα εί οϊός τ άν εϊην, ώ Σώκρατες,
προς σέ διελθεΐν.
ΣΩ. 3Αλλ', ώ 'γαθέ, έμέ έκκλησίαν νόμισαν καϊ δήμον'
καϊ έκεΐ τοί σε δεήσει iva ϊκαστον πείθειν. Ή γάρ ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. Ούκονν τού αυτού ενα τε οΐόν τε είναι κατά μόC νας πείθειν καϊ ξνμπόλλονς περϊ ών άν είδη, ώσπερ ό
γραμματιστής
iva τέ που πείθει περϊ γραμμάτων
κα,
πολλούς ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. *Αρ' ούν ού καϊ περί αριθμού δ αυτός ίνα τε καϊ
πολλούς πείσει ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. Ούτος δ' Μαται Ô είδώς, δ αριθμητικός ;
Α Α. Πάνυ γε.
ΣΩ. Ονκονν ού, 5περ καϊ πολλούς οϊός τε πείθειν εί,
ταντα καϊ ενα ;
1. Προδρομαί. Είναι κυρίως, δταν iv πολέμψ προκαταλάβη
κανείς φρούριον ή άλλο όχυρόν, διά νά κερίίση έδαφος
εναντίον τοδ
αντιπάλου, έξ οδ είτε θά αμύνεται, είτε 6ά ενεργή- εφόδους καί rhu·
δρομάς:. Τήν λέξιν μεταχειρίζεται μεταφσρικώς δ Σωκράτης.
2. "Οπως δ τρυφηλός ή κακομαθημένος (καί δχι καλομαθημέ
νος) δέν θέλει νά φάγη δις τό Ιδιον ϊαγητόν, έτσι καί δ Αλκιβιά
δης δέν θέλει Ισως ν* άκσύ-g μονότονον συζήτησιν.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
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1

μέρος τάς προφυλάξεις (πού σύ λαμβάνεις απέναντι μου)
3
κατά τήν συζήτησιν, θά α ερωτήσω μ' δλα ταΰτα, άπο ποό
πάλιν νά τά έδιδάχθης αυτά, ώστε νά τά γνωρίζης τελείως
τά δσα συμφέρουν, καϊ ποιος είναι Ó δάσκαλος σου ; Συγκε
φαλαιώνω, δηλαδή, δλας έκείνας τά* προηγουμένας μου ερω
τήσεις είς μίαν έρώτησιν* καϊ έν τούτοις είναι πράγματι
φανερόν, δτι θά κατάληξης πάλιν είς τό αυτό σημεϊον καί
s
δέν θά είσαι εϊς θέσιν V άποδείξης δτι γνωρίζεις τά συμφέ
ροντα, χωρίς ούτε νά τά έχης επινοήσει ό. ίδιος, ούτε νά τά
3
Ιχης διδαχθή. Επειδή δέ είσαι καλομαθημένος καϊ δέν θά
καταδεχόσουν νά γευθής (δυο φορές) μέ εύχαρίστησιν τόν
ίδιον λόγον, αυτόν μέν τόν αφήνω νά πάη στό καλό, είτε
ήξεύεεις τά 5σα συμφέρουν είς τους 'Αθηναίους, είτε δχι"
διατϊ δμως δέν απέδειξες τά δίκαια καϊ τά συμφέροντα τί
άπ' τά δυο είναι ; Τά ϊδια, ή διαφορετικά πράγματα ; "Αν
μεν θέλης (απόδειξε το), ερωτώντας με, δπως ακριβώς κ'
Ιγώ (ερωτούσα) èoèvct, εί δε μή, σύ μόνος σου ανάπτυξε τό
ζήτημα μέ δικά σου λόγια.
ΑΛΚ. Μά δέν ήξεύρω, Σωκράτη, άν θά τά καταφέρω
νά τό αναπτύξω σέ σένα.
ΣΩΚΡ. Μά, αγαπητέ μου, φαντάσου έμενα καϊ συνέλευσιν καί λαόν' κα: εκεί βέβαια θά είσαι υποχρεωμένος νά
πεΕση; έ*ναν £ναν χωριστά* Ιτσι δέν είναι ;
ΑΛΚ. Να£.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν 6 ϊδιος άνθρωπος ^πορεί (κάλ
λιστα) νά πείση καί ϊναν ε*ναν χωριστά καί πολλούς μαζί,
δι' δσα τυχόν γνωρίζει, δπως ακριβώς à γραμματοδιδάσκα
λος, μοΰ φαίνεται, πείθει καί £ναν καί πολλούς, προκειμέ
νου περϊ γραμματικής ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. "Αραγε λοιπόν, δταν πρόκειται καϊ περί αρι
θμών, πάλιν Ó Ιδιος άνθρωπος δέν θά πείση καϊ Ιναν καϊ
πολλούς ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Αυτός δέ θά είναι βέβαια 6 είδικός, (δηλαδή) ό
μαθηματικός ;
ΑΛΚ. Βεβαιότατα.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν καί σύ είσαι Εκανός νά πείσης
καϊ Ινα, δι 9 δσα είσαι εις θέσιν νά πείσης καί πολλούς ;
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Α Α. Είχός γε.
ΣΩ. "Εοτι δέ ταντα δήλον δτι δ οίσ&α.
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. Άλλο τι ο$ν τοσούτον μόνον διαφέρει τον έν τφ
D δήμφ φήτορος δ έν ττ] τοιάδε αννονσία, δτι δ μέν ά&ρόονς
πείΰει τα αυτά, δ δέ καϋ·' ένα ;
ΑΑ. Κινδυνεύει.
ΣΩ. "lût ννν, επειδή τον αϋτον φαίνεται πολλούς τε
χαί ëva πεί&ειν, έν έμοϊ έμμελέτησον καί έπιχε'ιρηοον έπιδεΐξαι ώς το δίκαιον ενίοτε ού αναφέρει.
ΑΑ. 'Υβριστής εί, ώ Σώκρατες.
ΣΩ. Ννν γονν νφ' νβρεως μέλλω σε πεί&ειν τδ,ναντία
όίς συ έμέ ονκ εϋέλεις.
ΑΑ. Αέγε δή.
Ε

ΣΩ. Άποκρίνον μόνον τα ερωτώμενα.
ΑΑ. Μή, αλλά αν αϋτδς λέγε.
ΣΩ. Τί δ'; Ονχ δ τι μάλιστα βονλει πειο&ήναι ;
ΑΑ. Πάντως δήπον.
ΣΩ. Ονκονν εί λέγοις δτι τανχΤ όντως έχει, μάλιοτ'
αν εΐης πεπεισμένος ;
ΑΑ. "Εμοιγε

δοκεΐ.

ΣΩ. Άποκρίνον δή' καϊ έάν μή αυτός-σον ακούσης,
δτι τά δίκαια σνμφέροντα έστιν, αλλφ γε λέγοντι μή πιστεύσης.
ΑΑ. Οντοι, άλλ' άποκριτέον
καί γάρ ουδέν οϊομαι
βλαβήοεο&αι.
115
X I . ΣΩ. Μαντικός γάρ εϊ. Καί μοι λέγε' τών δικαίων
φης ένια μέν σνμφέρειν, Svia δ' οϋ ;
ΑΑ.
ΣΩ.
ΑΑ.
ΣΩ.
πράττιιν

Ναί.
ΤΙ δέ ; Τά μέν καλά αυτών είναι, τά δ' ον ;
Πώς τοντο έρωτας ;
Εί τις ήδη σοι έδοξεν αισχρά μέν, δίκαια
;

δέ
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ΑΛΚ. Αυτί, βέβαια, εννοείται.
ΣΩΚΡ. Φανερον Sé δτι αυτά είναι τα δσα γνωρίζει; ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Τί άλλο λοιπόν, πάρα δτι 4 ομιλών είς μίαν τέτοιαν συζήτησιν, όπως αυτή έδώ, διαφέρει τόσον μόνον άπό
τον ρήτορα, που αγορεύει στην συνέλευσιν τοο λαοΟ, δτι αυ
τός μέν πείθει πολλούς μαζί, εκείνος δέ έναν έναν χωριστά,
(καί) δια τά (δια ακριβώς (πράγματα) ;
ΑΛΚ. Φαίνεται νά είν' έτσι.
ΣΩΚΡ. Εμπρός (λοιπόν) τώρα* επειδή 6 Ιδιος άνθρω
πος φαίνεται πώς ημπορεί νά πείθη πολλούς καί έναν, έξασκήσου σ' έμενα τδν έναν, καί προσπάθησε ν' απόδειξες δτι
ενίοτε το δίκαιον δέν συμφέρει.
ΑΑΚ. Σωκράτη, είσαι χα'οέκακος.
ΣΩΚΡ. Τώρα λοιπδν, άπό χαιρεκακία κ' έγώ, πρόκει
ται νά σέ πείσω, ακριβώς διά τά αντίθετα εκείνων, που δέν
θέλεις νά πείσ*-]-, έσί> έμενα.
ΑΛΚ. Λέγε λοιπόν.
ΣΩΚΡ. Νά αποκρίνεσαι μόνον είς δσα σ' ερωτώ.
ΑΛΚ. (Καλύτερα) μή μ' έρωτας* άλλα σο ό ίδιος λέγε.
ΣΩΚΡ. Γιατί λοιπόν ; Δέν θέλεις νά πεισθής δσον τό
δυνατόν καλύτερα ;
ΑΛΚ. Έξάπαντος βέβαια.
ΣΩΚΡ. "Αν λοιπόν έλεγες δτι αυτά είναι έτσι, θά ήσουν
τό περισσότερον δυνατόν πεπεισμένος ;
ΑΛΚ. Αυτό μοο φαίνεται κ" έμενα.
ΣΩΚΡ. Άποκρίνου λοιπόν καί έάν σα ό Ιδιος δέν άκου
σας άπό τδ Ιδιο σου τό στόμα δτι τά δίκαια συμφέρουν,
(τίτε) νά μή πιστεΰσης κανέναν άλλον, äv (τυχόν) σοο το
είπϊ.
ΑΛΚ. Βέβαια δέν θά πιστεύσω* θ" άποκρίνωμαι δμως*
διότι νομίζω πώς δέν θά ζημιωθώ καθόλου.
XI. ΣΩΚΡ. Βλέπω είσαι καί μάντις. Καί λοιπόν λίγε
μου* ισχυρίζεσαι πώς άπο τά δίκαια, μερικά μέν συμφέρουν,
μερικά δέ δχι ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Τί δμως ; (ισχυρίζεσαι) δτι άπ' αυτά, άλλα μέν
είναι ωραία, άλλα δέ δχι ;
ΑΛΚ. Πώς τδ εννοείς αυτό ;
ΣΩΚΡ. (Νά !) άν δηλαδή σοΰ φάνηκε κανείς ώς τώρα
δτι πράττει άσχημα μέν, δίκαια δμως ;
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ΑΑ. Ονκ έ'μοιγε.
ΣΩ. Άλλα πάντα τά δίκαια καλά ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. Τί δ' α5 τά καλά ; Πότερον πάντα
μέν, τά δ' ου ;
ΑΑ.
είναι.

άγαΰά, ή τά

Οϊομαι ξγωγε, ώ Σώκρατες, ενια τών καλών κακά

ΣΩ. Ή και αισχρά άγαΰά ;
ΑΑ.
Β

Ναί.

ΣΩ. ψΑρα λέγεις τά τοιάδε, οίον πολλοί έν πολέμω βοη&ήσαντες έταίρω ή οίκείω τραύματα έλαβον καί άπέ&ανον, οί δ' οί» βοηαήσαντες, δέον, υγιείς άπήλοον ;
ΑΑ. Πάνν μέν ούν.
ΣΩ. Ονκονν τήν τοιαντην βοή&ειαν καλήν μέν λέγεις
κατά τήν έπιχείρησιν τον σώσαι οϋς έδει' τούτο δ' εστίν αν
δρεία' ή ον ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. Κακήν δέ γε κατά τονς θανάτους τε καί τά έλκη'

ν rag ;
ΑΑ.
C

Ναί.

ΣΩ. Άρ'
νατος ;

ονν

ούκ άλλο μέν ή ανδρεία, άλλο δέ δ θά

ΑΑ. Πάνν γε.
ΣΩ. Ούκ άρα κατά ταντόν γέ έατι καλδν καϊ κακδν τδ
τοις φίλοις βοη&εϊν ;
ΑΑ. Ον

φαίνεται.

ΣΩ. "Ορα τοίννν εί, f] γε καλόν, καί άγα&όν' ώαπερ
καί ένταναα' κατά τήν άνδρείαν γάρ ώμολόγεις καλόν
είναι τήν βοή&ειαν' τοντ' oiv αύτδ σκόπει, τήν άνδρείαν,
άγαΐτδν ή κακόν ; Ώδε δέ σκόπει' πάτερ' αν δέξαιό σοι
είναι, άγα&ά ή κακά ;
ΑΑ. Άγα&ά.
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ΑΛΚ. "Οχι, σ' έμενα τουλάχιστον δέν έτυχε.
ΣΩΚΡ. Ό λ α δμως τά δίκαια είναι καί ώραΤα ;
ΑΛΚ.,Ναί.
ΣΩΚΡ. Αοτά δμως τά ωραία, πάλιν, τί είδους είναι ;
δηλαδή τί άπ* τά δύο* δλα (γενικώς) είναι καλά, ή μερικά
μέν είναι, μερικά δέ δχι ;
ΑΛΚ. Έγώ τουλάχιστον, Σωκράτη, νομίζω δτι μερικά
άπό τά ωραία είναι κακά.
ΣΩΚΡ. Υπάρχουν άραγε χαί άσχημα (πράγματα) πού
νά είναι καλά ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Εννοείς άραγε τά έξης : πολλοί παραδείγματος
χάριν, κατά τήν ώραν τής μάχης, επειδή έβοήθηααν σύντροφον ή συγγενή, έτραυματίσθησαν καί έφονεΰθησαν, δσοι
δέ δέν έβοήθησαν (κανένα), ένώ ώφειλαν, έγλύτωσαν υγιείς ;
ΑΛΚ. Βεβαιότατα.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν τήν τοιούτου είδους βοήθειαν τήν
θεωρεί; μέν ώραίαν, 5πό τήν έννοιαν τής προσπάθειας τοο
νά σώσουν αυτούς πού ώφειλαν αυτό δέ είναι ανδρεία ; τ)
δχι ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Τήν θεωρείς δμως συνάμα καί κακήν 5πό τήν
έννοιαν βέβαια τοΟ θανάτου καί τών τραυμάτων δέν είν'
έτσι ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Άραγε, λοιπόν, άλλο δέν είναι ή ανδρεία καί
άλλο δ θάνατος ;
ΑΛΚ. Βεβαιότατα.
ΣΩΚΡ. Δέν είναι συνεπώς, άπό τής αυτής πλευράς (κρινόμενον), ώραΐον συγχρόνως καί κακόν, τό νά βοηθή κανείς
τους φίλους του ;
ΑΛΚ. (Βέβαια) δέν φαίνεται νά είναι.
ΣΩΚΡ. Κύττα λοιπόν, μήπως τυχόν (άπό τήν π\ε\ίράν
πού) είναι ώραΐον (Ινα πράγμα, άπό τήν ιδίαν πλευράν) εί
ναι καί καλόν, δπως ακριβώς (συμβαίνει) καί έν προκειμέ
νω. Διότι παρεδέχθης δτι, ύπό τήν έννοιαν τής ανδρείας, ή
βοήθεια (πού προσφέρει κανείς) είναι ώραΐον πράγμα* εξέ
τασε την λοιπόν, αυτήν ακριβώς τήν άνδρείαν, τί είναι ; κα
λόν ή κακόν ; Σκέψου δέ ώς έξης : τί άπ' τά δύο θά προτι
μούσες σύ νά έχης* καλά ή κακά ;
ΑΛΚ. Καλά.
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ΣΩ. Ονκοΰν τα μέγιαχα μάλιστα, καί ηκιστα των
τοιούτων δέξαιο αν στέρεσ&αι ;
ΑΑ. Πώς γαρ οϋ ;
ΣΩ. Πώς οζν λέγεις περί ανόρει'ας ,• 'Επί πάθω αν
αΰτον δέξαιο ατέρεα&αι ;
ΑΑ. Ονδε ζην αν εγώ δεξαίμην δειλός ών.
ΣΩ. "Εσχατον άρα κακών είναι σοι δοκει ή οειλία.
ΑΑ. "Ειιοιγε.
ΣΩ. Έξ ίσον τω τείίνάναι, ως έοικεν.
ΑΛ. Φηια.
ΣΩ. Ουκονν ιΊανάτω τε καί δειλία εναντιώτατον ζωή
καΐ ανδρεία ;
ΑΛ. Ναί.
Ε
ΣΩ. Και ιά μεν μάλιστ άν είναι βονλοιό αοι, xà de
ηκιοτα ;
Α Α. Ναί.
ΣΩ. *Αρ' δτι τα μεν αρισια ήγεί, τα δε κάκιστα ;
ΑΑ.
"Εγωγε.
ΣΩ. Το άρα βοη&εϊν εν πολέμω τοΐςφίλοις, η μίν καλόν,
κατ' àya&ov τιράξιν την της ανδρείας, καλόν αντό προσεϊπας ;
ΑΑ. Φαίνοααΐ γε.
ΣΩ. Κατά òè κακόν πράξιν τήν τον ϋανάτον κακόν ;
ΑΛ. Ναί.
ΣΩ. Ουκονν ώδε δίκαιον προααγορεύειν εκάστην των
πράξεων εϊπερ fi κακόν απεργάζεται κακήν καλείς, και ή
116 άγα&ον άγαΰην κλητέον.
ΑΑ. "Εμοιγε δοκεϊ.
Ι. Σχβχικώς μέ χήν συνδρομήν προς φίλον κατά χήν μαχην υπήρ
χε καί χρησμός κομισθείς εκ χού μανχιίου χών Δελφών (ϊδε Πλάτ.
Νόμοι θ' 866 Α - Β κεφ. VIII).
ανδρΐ φίλφ θνήσκονχι παρών πίλας ουκ έπαμόνας
ήλυΟες οΰ καθαρός' περικαλλέος ίξιθι νηου,
άνχίβεχος Sé χρησμός περί άνθρωποι» φονεύσανχος φίλον έξ αμελείας
λέγει:
εκχβινας σαν εχαΐρον άμύνων' οδ σε μιαίνει
"ïua. φόνου 5έ πέλεις καθαρώχερος η κάροζ ήσθα.
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ΣΩΚΡ. "Siate, λοιπόν, θά προτιμούσες να έχ^ς προ πάν
των τά μεγαλύτερα αγαθά, καί ουδέ κατ' ελάχιστον δέν θά
έδέχεσο ν' άποστερηθής άπό τέτοια αγαθά ;
ΑΛΚ. Βέβαια.
ΣΩΚΡ. Πώς λοιπόν σοΟ φαίνεται να είναι ή ανδρεία ;
'Αντί πόσης αμοιβής θά έδέχεσο ν' άποστερηθής από αυτήν ;
ΑΑΚ. Οδτενά ζώ δένθάέδεχόμουνέγώ, äv ήμουν δειλός.
ΣΩΚΡ. "Ωστε ή δειλία σοο φαίνεται δτι είναι το χειρότερον άπο τά κακά ;
ΑΑΚ. Μάλιστα' έτσι μοΟ φαίνεται.
ΣΩΚΡ. Το ίδιο μέ τό νά πεθάνω κανείς, καθώς φαίνεται.
ΑΛΚ. 'Ακριβός.
ΣΩΚΡ. "Ωστε, λοιπόν, ζωή κα'ι ανδρεία είναι τά πιδ
αντίθετα προς τον θάνατον καί τήν δειλίαν.
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Καί θα ήθελες τά μέν (πρώτα) νά τά ?χν}ς εις
μέγιστον βαθμόν, τά δέ (δεύτερα) καθόλου ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. 'Αραγε διότι θεωρείς αυτά μέν άριστα, εκείνα
δέ κάκιστα ;
ΑΛΚ. Μάλιστα' έτσι τά θεωρώ.
ΣΩΚΡ. Τα νά βοηθή λοιπόν κανείς έν καιρψ πολέμου '
τους φίλους του, το ώνόμασες ώραΐον, άπο τής πλευράς που
είναι πράγματι ώραΐον, έν σχέσει προς τήν έκπλήρωσιν ενός
καλοΟ, δηλαδή τοΟ τής ανδρείας ;
ΑΛΚ. ΕΓναι φανερόν δτι βέβαια δι' αυτό το ώνόμασα
Ιτσι.
ΣΩΚΡ. Τό ώνόμασες δμως καί κακόν έν σχέσει προς
τήν δυσάρεστον πράξιν, δηλαδή τήν τοΟ θανάτου ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Δίκαιον λοιπόν είναι νά ονομάζουμε, κατά τον
τρόπον αυτόν, κάθε μίαν άπο τάς πράξεις' έάν βέβαια, επει
δή προξενεί κακόν τήν ονομάζεις κακήν, πρέπει, εφόσον
προξενεί καλόν, νά όνομασθή καλή.
ΑΛΚ. "Ετσι μοΟ φαίνεται κ' έμενα.
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ΣΩ. Αρ* ονν καί jj άγαΰόν, χαλάν fj òk κακόν, al·
αχρόν ;
ΑΛ. Ναί.
ΣΩ. Την &ρα iv τώ πολέμω τοις φίλοις βοή&ειαν λέ
γων καλην μίν είναι, κακήν δέ, ovòkv οιαφερόντως λέγεις
ÌJ εΐ προσεΐπες αντην άγαάην μέν, κακήν δέ.
ΑΑ. Άληΰη μοι οοκεϊς λέγειν, ώ Σώκρατες.
ΣΩ. Ovòkv δρα των καλών, καϋ·" δσον καλόν, κακόν,
ovòh τών αΪσχρών, κα&' δσον αίαχρόν, άγαυόν.
β
ΑΑ. Ον φαίνεται.
XII. ΣΩ. "Ετι τοίννν καί ώδε σκέψαι. "Οστις καλώς
πράττει, ουχί καί el· πράττει ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. ΟΙ ό" ε% πράττοντες ούκ ενΟαίμονες ;
ΑΛ. Πώς γαρ οΰ ;
ΣΩ. Ουκονν ενδαίμονες Οι* άγα&ών κτήσιν ;
ΑΑ.
Μάλιστα.
ΣΩ. Κτώνται òk ταντα τω εν xal καλώς πράττειν ;
Α Α. Ναί.
ΣΩ. TÒ ευ &ρα πράττειν άγαυόν ;
ΑΑ. Πώς Ò" οδ ;
ΣΩ. Ουκονν καλόν ή εϋπραγία ;
C
ΑΛ. Ναί.
ΣΩ. Ταΰτον δρα έφάνη ήμΐν πάλιν ah καλόν τε καί
άγα$όν.
ΑΑ.
Φαίνεται.
ΣΩ. "Ο τι αν άρα εϋρωμεν καλόν, και άγα&ον εΰρήσομεν Ικ γε τούτον τον λόγον.
ΑΑ.
'Ανάγκη.
1. Τό £r* προτάσσβχαι *ντ«υθα τοδ τοίννν, διώχι, αφού δ Σω
κράτης άπίδϋΐξβν ali "ϊόν Άλκιβιάίην έκάσ-ςην πβρίπτωσιν χωριστά,
θέλβι ήδη να το3 άποδαίξη καί τα σύνολον δια μιας.
2. Τό βΰ ϊχβ, σημασίαν ένδιάμβσον, μβταξο του ωραίου καί
τοΟ κάλου. Dtïv δίκαιον καί ώφέλιμον, καί π&ν ώραΐον καί ώφάλίμον. Έκ τσίτων τήν μέν πρώτην παραδίχβται h 'Αλκιβιάδης ως
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ΣΩΚΡ. 'Αραγε, λοιπόν, Ενα πράγμα είναι καί ώραΐον
άπα της πλευράς πού είναι καλόν άσχημον δέ είναι άπα
τ^ς πλευράς που είναι κακόν ;
ΑΛΚ. Να£.
ΣΩΚΡ. Μέ το νά λέγης λοιπόν δτι ή βοήθεια προς τους
φίλους κατά τον πόλεμον είναι ωραία μέν, κακή 8μως, Sèv
λέγεις τίποτε το διαφορετικόν άπο του έάν ώνόμαζες αυτήν
(τήν βοήθειαν) καλήν μέν, άσχημην δμως.
ΑΛΚ. Σάν αλήθεια (AOÖ φαίνεται πώς λέγεις, Σωκράτη.
ΣΩΚΡ. Τίποτε λοιπόν άπό τά ώραΐα, èv τω μέτρφ που
είναι ώραΐον, δέν είναι κακόν, οδτε καί άπό τα άσχημα, Ιν
τώ μέτρφ που eEvat άσχημον, δέν είναι καλόν.
ΑΛΚ. Πράγματι, δεν φαίνεται νά είναι.
XII. ΣΩΚΡ. Εξέτασε ακόμη το ζήτημα καί κατά τον
έξης τρόποι ' : "Οποιος κάμνει ωραίας πράξεις, δέν ζ^ καί
καλά * ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Εκείνοι δέ πού ζοον καλά, δέν είναι καί εύ
τύχεις ;
ΑΛΚ. Βέβαια. Πώς νά μήν είναι ευτυχείς;
ΣΩΚΡ. Είναι λοιπόν ευτυχισμένοι, διότι έ*χουν άποκτήσδ
αγαθά;
ΑΛΚ. Μάλιστα.
ΣΩΚΡ. 'Αποκτούν Se τά αγαθά αυτά μέ το νά ζοον κ«
λά καί (νά συμπεριφερωνται) ώραΐα ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΟΚΡ. "Αρα το νά ζ^ κανείς καλά είναι αγαθόν ;
ΑΛΚ. Μά βέβαια.
ΣΩΚΡ. Ή ευημερία λοιπόν είναι ώραΐον πράγμα ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. "Ωστε καί πάλιν άπεδείξαμεν φανερά δτι τό
ώραΐον καί τό καλόν είναι §ν καί τό αυτό ;
ΑΛΚ. ΕΓναι ψα,ν&ρον αυτό.
ΣΩΚΡ. 'Οτιδήποτε άρα καί άν εδρωμεν ώραΐον, θά τό
εορωμεν καί καλόν, σύμφωνα τουλάχιστον μέ τόν συλλογισμόν αυτόν.
ΑΛΚ. Kat s ανάγκην.
Αναμφισβητήτως αληθή. Τήν δευτέραν δμως άμφισβητιΐ ζωηρώς.
'Αλλ' δ Σωκράτης τον άπίοτομώνβι μέ τήν έρώτησιν έάν θα έδέχετο
να γΪΥ£ άνανδρος. "Ενταύθα επίσης δ Σωκράτης λογοπαίζβι μέ τήν
βιφοροομένην ϊννοιαν τοΟ «βδ πράττβιν», τό οποίον τότ« «Ιχβ τήν οη
μασίαν τοδ «ιυτυχβΓν», άλλα καί του «κάλος φίρβϋθαι».
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ΣΩ. Τί δέ ; Τά άγαίτά σνμψέρει ή' ου ;
ΑΑ.
Σνμφέρει.
ΣΩ. Μνημονεύεις ονν περί των δικαίων ηώς ώμολογήσαμεν ;
ΑΑ. Οϊμαί γε τονς τά δίκαια πράττοντας
άναγκαίον
ίίναι καλά πράττειν.
ΣΩ. Ουκονν και τονς τά καλά άγα&ά ;
ΑΑ. Ναί.
Β
ΣΩ. Τά δι âya&à σνμφέρειν ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. Τά δίκαια άρα, ω 'Αλκιβιάδη, συμφέροντα έστιν.
ΑΑ. "Εοικεν.
ΣΩ. Τί οΰν ; Ταντα οι ου ό λέγων, εγώ δε ό ερωτών ;
ΑΛ. Φαίνομαι, ώς έ*οικα.
ΣΩ. Ει ονν τις άνίσταται ξυμβονλεύοων είτε Ά·&ηναίοις είτε Πεπαρη&ίοις, οίόμενος γιγνώοκειν τά δίκαια
καί τά άδικα, φήσει δ' είναι τά δίκαια κακά ενίοτε, άλλο
τι ή καταγελφης αν αντον, έπειδήπερ τνγχάνεις καί ail λέΕ γων δτι ταντά έστι δίκαια τε και ονμψέροντα ;
ΑΛ. 'Αλλά μά τους ΰεούς, ω Σώκρατες, ούκ οίδα
εγωγε ούδ' δ τι λέγω, αλλ' άτεχνώς Ιοικα άτόπως Ιχοντι.
Τοτέ μέν γάρ μοι $τερα δοκεΐ σον έρωτώντος, τοτέ δέ
άλλα.
ΣΩ. Είτα τούτο, ώ φίλε, αγνοείς τό πάΰηιτα τί εστίν ;
ΑΛ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Οϊει άν ονν, ει τις έρωτφη σε, δύο όφ&αλμονς r)
τρεις ίχεις, καί όνο χείρας η" τέτταρας, ή άλλο τι των τοι1. ΙΙεπαρή&ιοι. Οί χάχοιχοι χής νήσοι» Εεπαρήθο«, σημερινές
Σκόπελο«, οί οποίοι βθεωροδνχο οί άνχίποδες χών 'Αθηναίων ώς προς
χόν πολιχισμΰν, χήν μορφωσιν χαί χήν εύφοίαν. Είναι χλευασχιχή Ικ·
φρασίί χοδ Σωκράτους. Καί σήμερα λεγομεν «οί Βλάχοι» χαί παρόμοια.
2. Ό 'Αλκιβιάδης «χα χάνει» χυριολεχχιχώς. Συλλαμβάνεχαι
αγνοών χαί χα στοιχειώδη ακόμη, αδχός £ οποίος έοκάπεοι να συμβουλεόαη χαί τους Αθηναίους' δεν γνωρίζει χί είναι δίκαιον ή άδι·
χον, τί ώραΐον ή άσχημον, τί καλόν η κακόν, τί χελος συμφέρον
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ΣΩΚΡ. Γιά πές μου δμως ; Τά καλά συμφέρουν f) δχι ;
ΑΛΚ. Συμφέρουν.
ΣΩΚΡ. Ένθυμεϊσαι, λοιπόν, πώς Ιμείναμε σύμφωνοι
(προκειμένου) περί των δικαίων ;
ΑΛΚ. Νομίζω τουλάχιστον (δτι Ιμείναμε σύμφωνοι ώς
προς το) δτι, 8σοι ενεργούν δίκαια, άναγκαίον είναι νά κά
μνουν ωραίας πράξεις.
ΣΩΚΡ. Κα! 8σοι λοιπόν κάμνουν ωραίας πράξεις, κά
μνουν καί καλάς ;
ΑΑΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Τά δέ καλά (συνεφωνήσαμεν δτι) συμφέρουν ;
ΑΛΚ. ΝαΕ.
.
ΣΩΚΡ. Συνεπώς, 'Αλκιβιάδη μου, τά δίκαια είναι καί
υμφέροντα.
ΑΛΚ. Έ τ σ ι φαίνεται. ,
ΣΩΚΡ. Λοιπόν ; σι» δέν είσαι που τά λέγεις αυτά, έγώ
δέ που ερωτώ ;
ΑΛΚ. Είναι φανερον δτι έγώ είμαι.
ΣΩΚΡ. "Αν λοιπόν κάποιος ανεβαίνω εις το βήμα διά
νά συμβουλεύσε είτε τους 'Αθηναίους είτε τους Πεπαρηθίους ', φανταζόμενος δτι γνωρίζει καί τά δίκαια καί τά
άδικα, είπ^ δέ δτι καμμιά φορά τά δίκαια είναι κακά, τί
άλλο (θά έκαμνες σύ) παρά (δτι) θά τον περιγελούσες, επει
δή Ισα ίσα καί σι) τυχαίνει νά δποστηρίζης δτι δίκαια καί
συμφέροντα είναι ακριβώς τά Ιδια πράγματα ;
ΑΛΚ. Μά δχι, μά τους θεούς, Σωκράτη, οδτ° ό Ιδιος έγώ
δέν ξεύρω ούτε τί λέγω, άλλα μοιάζω απαράλλακτα μέ άνθρωπον που τάχει χαμένα' διότι δταν μ' έρωτας σύ, πότε
μέν φαίνεται νά Ιχω μίαν γνώμην, πότε δέ άλλην '.
ΣΩΚΡ. Κ' έπειτα, αγαπητέ μου, δέν γνωρίζεις, αυτά τό
πάθημα, τί είναι ;
ΑΑΚ. Καί πολύ μάλιστα.
ΣΩΚΡ. Νομίζεις, λοιπόν, πώς άν α' ερωτούσε κανείς, δυο
μάτια' έχεις f) τρία, καί δύο χέρια ή τέσσαρα, τ) άλλο κάτι
χαί χί δχι. Τέλος ομολογεί την άμάθειάν του, δ δε Σωκράτης καί
δια να χον παρηγόρηση, άλλα καί είλιχρινως πιαχεοων τοδχο, ομολο
γεί χαί αίχδς άμάθειάν «8ν οϊδα 8χι οδδέν οίδα». Τήν χειρίσχην δμιος
περίπχωσιν'άμαθείας θεωρεί δ Σωκράτης τήν άγνοιαν χοδ «γνωναι
ααδχόν», καθώς καί τδ κεφαλαιώδες ελάχχωμα xoö να μή γνωρίζη κα
νείς δχι δέν γνωρίζει κάτι,
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ούτων, τοτέ μεν ε*τερ' αν άποκρίνασ&αι, τοτέ δέ άλλα, ή άεί
τά αυτά ;
117
ΑΑ. Δέδοικα μέν Μγωγε ήδη περί έμανιοϋ, οϊμαι μέντοι τά αντά.
ΣΩ. Ουκονν δτι οίο&α ; Τοντ

αίτιον ;

ΑΑ. Οϊμαι $γωγε.
ΣΩ. Περί ών άρα άκων τάναντία άποκρίνει, δηλον δτι
περί τούτων ουκ oloiïa.
ΑΛ. Εικός γε.
ΣΩ. Ουκονν και περί τών δικαίων κάί αδίκων καί
καλών και αισχρών και κακών καί άγα&ών και συμφέρον
των καί μή άποκρινόμενος φ^ς πλανάσ&αι ; Είτα ον δηλον
δτι δια τό μή εΐδέναι περί αυτών, διά ταΰτα πλανέί ;
Β
ΑΛ. "Εμοιγε.
XIII. ΣΩ. *Αρ' ονν οντω καί ίχει' έπειδάν τις τι μή
είδη, άναγκαίον περί τούτον πλανααΰαι τήν ψνχήν ;
ΑΛ. Πώς γάρ ον ;
ΣΩ. Τί ονν ; Οϊο&α οντινα τρόπον άναβήοει εις τ$ν
ούρανόν ;
ΑΑ. Μά Δι' ουκ ξγωγε.
ΣΩ. *Η και πλανάται οον ή δόξα περί ταντα.
ΑΛ. Ον δητα.
ΣΩ. Τό δ' αίτιον olo'&a fj φράσω ;
ΑΑ.

Φράσον.

ΣΩ. "Οτι, ώ φίλε, ούκ οι ει αυτό έπίστασ&αι ούκ
σταμένος.
C
ΛΑ. Πώς αν τοντο λέγεις ;

επι

ΣΩ. "Ορα καί σν κοιν^. "Α μή έπίσταααι, γιγνώσκεις
δέ οτι ούκ έπίστασαι, πλανφ περί τά τοιαύτα ; "Ωοπερ περί
οψον σκενασίας οϊσ&α δήπσυ δτι ούκ οίσ&α ;
ΑΛ. ίΐάνν

γε.

7»

τδ παρόμοιον, θ' απαντούσες πότε μέν τδ Ινα, πότε δέ τ*
άλλο, Τ) πάντοτε τά Ιδια ;
ΑΛΚ. "Αν καί μ' έχει καταλάβει φίβος πιά γιά τόν
εαυτό μου, έν τούτοις νομίζω πώς θ' άπαντοΟσα τά ίδια.
ΣΩΚΡ. Μήπως λοιπόν επειδή γνωρίζεις (περί τίνος πρό
κειται) ; αυτό είν' ή αιτία ;
ΑΛΚ. Μάλιστα' έτσι φαντάζομαι.
ΣΩΚΡ. Δι' δσα λοιπόν, χωρίς νά θέλ^ς, αποκρίνεσαι τ'
αντίθετα, είναι φανερόν δτι δέν έχεις ίδέαν διά (τά ζητή
ματα) αυτά.
ΑΛΚ. Είναι πιθανόν βέβαια.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν καί διά τά δίκαια καί τά άδικα,
καί διά τά ωραία καί τά άσχημα, καί διά τά κακά καί τά
καλά, καί διά τά συμφέροντα καί μή, δταν αποκρίνεσαι, ομο
λογείς δτι πλανάσαι ; Δέν είναι φανερόν συνεπώς δτι, επει
δή δέν έχεις ίδέαν διά τά πράγματα αδτά, διά τοοτο καί
άμφιταλαντεύεσαι ;
ΑΛΚ. Μάλιστα' αυτό πιστεύω κ' έγώ.
XIII. ΣΩΚΡ. Άραγε λοιπόν έτσι καί είναι' άμα κανείς
δέν ήξεύρει κάτι, πρέπει αμέσως κι' δλας νά άμφιταλαντεύεται περί τούτου, μέσα στην ψυχή του ;
ΑΛΚ. Πώς άλλοιώς ;
ΣΩΚΡ. Γιά πές μου λοιπόν ; Ήξεύρεις μέ ποίον τρόπον
θ' άνεβής εις τόν ούρανόν ;
ΑΑΚ. "Οχι μά τόν Δία· δέν ήξεύρω.
ΣΩΚΡ. Μήπως καί άμφιταλαντεύεται ή γνώμη σου δ:ά
τό ζήτημα αυτό ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. Γνωρίζεις τήν αίτίαν ; "Η νάσοΟτήν ειπώ έγώ ;
ΑΛΚ. Πές την σο (καλύτερα).
ΣΩΚΡ. Νά ! Διότι, αγαπητέ μου, μή γνωρίζοντας αυτό,
δέν πιστεύεις καί πώς τό γνωρίζεις.
ΑΑΚ. Πώς τό εννοείς πάλι αυτό ;
ΣΩΚΡ. Πρόσεχε καί σδ μαζί μου. 'Εκείνα πού δέν
γνωρίζεις, ήξεύρεις δμως δτι δέν τά γνωρίζεις, (είναι δυνα
τόν νά) πλανάσαι ώς προς αδτά ; "Οπως ακριβώς, προκειμέ
νου περί ετοιμασίας φαγητού, γνωρίζε*ς βέβαια δτι δέν
ήξεύρεις (μαγειρικήν) ;
ΑΛΚ. Βεβαιότατα.
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΣΩ. Πότερον ονν αυτός περί ταντα

δοξάζεις, δπως

χρή σκενάζειν, καί πλανί}, ή τφ έπισταμένω επιτρέπεις ;
ΑΑ.

Οΰτως.

ΣΩ. Τί

σ° εί èv νηι πλέοις, άρα δοξάζοις &ν πότερον

D χρή τόν οΐακα εΤσω άγειν fj ίξω, και ατε ουκ είδώς πλανφο
αν, τ) τφ κνβερνήτη Ιπιτρέψας αν ήανχίαν αγοις ;
ΑΑ.

Τφ κνβερνήτη.

ΣΩ. Ουκ άρα περί δ μή
δτι ούκ olo&a ;
ΑΛ.

οίσΰα

πλανφ, άνπερ είδης

Ούκ εοικα.

ΣΩ. 'Εννοείς ονν, δτι καί τά αμαρτήματα ίν τη πράξει
διά ταύτην τήν αγνοιάν έοτι, τήν τον μή είδότα οϊεο&αι
εΐδέναι ;
ΑΑ.

Πώς αν λέγεις τοντο ;

ΣΩ. Τότε πον

έπιχειρονμεν

πράττειν, δταν οίώμε&α

εΐδέναι δ τι πράττομεν ;
Ε

ΑΛ.

Ναί.

ΣΩ. "Οταν δέ γέ πού τίνες μή οιωνται εΐδέναι, άλλοις
παραδιδόασιν ;
ΑΛ.

Πώς δ' οΰ ;

ΣΩ. Ουκονν οί τοιούτοι των μή είδότων άναμάρτητοι
ζώσι δια τό άλλοις περί αυτών έπιτρέπειν ;
ΑΑ.

Ναί.

ΣΩ. Τίνες ούν οι αμαρτάνοντες ; Ού γάρ πον οι γε
είδύτες.
ΑΛ.

Ού δητα.

ΣΩ. 'Επειδή δέ οΰΰ' οί είδότες οϋ&' οί των μή

είδό-

118 των είδότες δτι ούκ Χσασιν, ή άλλοι λείπονται ή οι μή εί
δότες, οΐόμενοι ό' είδέναι ;
ΑΑ.

Ούκ, άλλα οίτοι.
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ΣΩΚΡ. Τί άπό τά δύο λοιπόν ; Σδ 6 Ιδιος σκέπτεσαι
διά τά φαγητά, πώς δηλαδή πρέπει νά μαγειρευθούν, καί
(συνεπώς) άμφιταλαντεύεσαι, ή αφήνεις τήν φροντίδα είς
εκείνον ποδ γνωρίζει ;
ΑΛΚ. "Ετσι κάνω.
ΣΩΚΡ. Τί (θά κάμης) δέ, έάν ταξειδεύης μέ πλοΤον ;
"Αραγε θά έσκέπτεσο άπό ποιο μέρος πρέπει νά γυρίσης τό
τιμόνι, προς τά μέσα ή προς τά έξω, καί θά αμφέβαλλες κα
θόσον δέν ήξεύρεις, ή θά καθόσουνα ήσυχος, αφήνοντας τήν
φροντίδα εις τόν πλοίαρχον ;
ΑΛΚ. (θά άφηνα τήν φροντίδα) είς τόν πλοίαρχον.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν δέν αμφιβάλλεις δι° δσα δέν γνω
ρίζεις, άν πάντως τό ήξεύρεις δτι δέν (τά) γνωρίζεις.
ΑΑΚ. ΜοΟ φαίνεται πώς δέν αμφιβάλλω.
ΣΩΚΡ. "Εννοείς λοιπόν δτι καί τά σφάλματα είς τόν
πρακτικόν βίον μόνον έξ αιτίας τής αγνοίας αυτής συμβαί
νουν, δηλαδή έκ τού δτι ό μή γνωρίζων πιστεύει δτι γνω
ρίζει ;
ΑΛΚ. Πώς τό εννοείς πάλιν αδτό ;
ΣΩΚΡ. (Νά !) Τότε μόνον άποφασίζομεν νά κάμωμεν
κάτι, δταν είμεθα βέβαιοι δτι τό γνωρίζομεν ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. "Οταν δμως, μερικοί τουλάχιστον, δέν νομίζουν
δτι γνωρίζουν (κάτι), (τότε τό) εμπιστεύονται είς άλλους ;
ΑΛΚ. Βέβαια.
ΣΩΚΡ. "Οσοι λοιπόν, άπό εκείνους ποδ δέν γνωρίζουν,
είναι τέτοιοι, ζουν χωρίς νά κάμνουν σφάλματα, ακριβώς
διότι αναθέτουν είς άλλους τήν φροντίδα διά τά ζητήματα
αυτά (ποδ δέν γνωρίζουν) ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Ποιο! τότε είναι οί κάμνοντες λάθη ; Διότι δέν
πιστεύω νά είναι αδτοί ποδ γνωρίζουν.
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. ΆφοΟ λοιπόν δέν είναι ούτε εκείνοι ποδ γνωρί
ζουν, οδτε άπό τοδς μή γνωρίζοντας εκείνοι ποδ τό ήξεύρουν δτι δέν γνωρίζουν, δέν μένουν πιά άλλοι, παρά εκεί
νοι πού δέν γνωρίζουν καί νομίζουν πώς γνωρίζουν ;
ΑΛΚ. Βέβαια δχι άλλοι' αδτοί μόνον.
ΠΛΑΤΟΝΟΙ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΠΛΔΤΒΝΟΣ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΣΩ. Αϋτη δρα ή άγνοια τό» κακών αίτια [καί ή έπονείδιατος άμαΜα] ;
ΑΛ. Ναί.
ΣΩ. Ουκονν δταν jj περί τά μέγιστα, τότε κακονργοτάτη καί αίσχίστη ;
ΑΑ. Πολύ γε.
ΣΩ. Τί ουν; "Εχεις μείζω είπειν δικαίων τε καί καλών
καϊ άγα&ών καί ξυμφερόντων ;
ΑΛ. Ον δήτα,
ΣΩ. Ούκοΰν περί ταντα ai φης πλανάσ&αι ;

ΣΩΚΡ. "Ωστε ή αιτία των κακών είναι λοιπόν μόνον ή
άγνοια αυτή, [καθώς καί ή έπονείδιστος αμάθεια'];
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν, οσάκις πρόκειται διά τά σπουδαιό
τερα ζητήματα, τότε (ή αμάθεια) δέν αποβαίνει εξαιρετικώς
καταστρεπτική καί τού χειρίστου είδους ;
ΑΛΚ. Καί πολύ μάλιστα
ΣΩΚΡ. Τί λοιπόν ; 'Ημπορείς νά (μου) άναφέρης τίποτε
σπουδαιότερον άπό τά δίκαια καί τά ωραία καί τά καλά καί
τά συμφέροντα ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. Καί ακριβώς επάνω είς αυτά ομολογείς σδ δτι
πλανάσαι ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Έάν δέ πράγματι πλανάσαι, άραγε, δέν είναι
φανερόν, άπό δσα προηγουμένως είπαμε, δτι δχι μόνον
αγνοείς τά σπουδαιότατα, άλλα κ' ένώ δέν τά γνωρίζεις,
νομίζει; δτι τά γνωρίζεις αυτά;
ΑΛΚ. Πιθανόν νά τόχω πάθει αυτό.
ΣΩΚΡ. Άλλοίμονο λοιπόν, 'Αλκιβιάδη μου, τί συμφορά
έπαθες" έγώ βέβαια διστάζω νά τό ονομάσω, έν τούτοις
δμως, αφού είμαστε οί δύο μας μόνοι, πρέπει νά σού τό ει
πώ' πλέεις δηλαδή εϊς πέλαγος άμαθείας, φίλτατε, καθώς δ
συλλογισμός μας σέ καταγγέλλει, άλλα καί σύ ό ίδιος τόν
εαυτόν σου. Δι' αδτό ακριβώς καί δρμησες προς τήν πολιτικήν, προτού κάν απόκτησης τήν πρέπουσαν μόρφωαιν. Δέν
τδχεις δέ πάθει αυτό μόνος σύ, άλλα επίσης ο£ περισσότεροι
ποδ διαχειρίζονται τά ζητήματα αυτής έδώ τής πολιτείας,
έκτος βέβαια ολίγων, καί ίσως καί τοδ Περικλέους τοδ κηδεμόνος σου.
X I V . ΑΛΚ. ("Οσον διά τόν Περικλή) λέγεται δμως, Σω
κράτη, δτι δέν έγινε έτσι μονομιάς,αυτομάτως, σοφός, άλλ' δτι
συνανεστράφη μέ πολλούς καί σοφούς (ανθρώπους) καί (ιδίως)
μέ τόν Πυθοκλείδην' καί τόν Άναξαγόραν", καί τώρα άκό-
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ΑΛ. Ναί.
ΣΩ. ΕΙ δέ πλανάί, αρ' ού δηλον ix τών ίμπροσ&εν δτι
Β ob μόνον αγνοείς τά μέγιστα, άλλα καί ούκ είδώς οϊει αυτά
εΐδέναι ;
ΑΑ. Κινδυνεύω.
ΣΩ. Βαβαί άρα, ω 'Αλκιβιάδη, οίον πάΰος πέπονφας·
8 έγώ όνομάζειν μέν όκνώ, δμως δέ, επειδή μόνω έσμέν,
ξιητέον. ΆμαύΗα γαρ συνοικείς, ώ βέλτιστε, τη Ιοχάτη,
ώς ό λόγος σον κατηγορεί καί ai ααυτον' διό καί αττεις
άρα προς τά πολιτικά πρίν παιδευθηναι. Πέπον&ας δέ
τούτο ού ai μόνος, άλλα καί οί πολλοί των πραττόντων τά
C τησδε τής πόλεως, πλην ολίγων γε καί ίσως τοϋ αού επι
τρόπου Περικλέους.
XIV. ΑΑ. Λέγεταί γέ τοι, ά> Σώκρατες, ού» άπό τον
αυτομάτου σοφός γεγονέναι, άλλα πολλοίς καί οοφοΐς οαγγεγονέναι, xal Πνΰοκλείδη καί 'Αναξαγόρα· καί ννν tu
1. Ή αμάθεια είναι τριών ειδών : απλή δηλαδή, δταν κάποιος
άγνοή" χάχι καί ξεόρη δχι τδ άγνοεΓ διπλή, δχαν πάλιν άγνοφ κα
νείς κάχι, άλλα δέν ξειίρη δχι τδ αγνοεί (όπως π.χ. είς χον Φαΐδρον 229 Ε) χαί «επονεϊδισχος», δχαν καί άγνοή κανείς κάχι, καί ξεόρη δχι χδ αγνοεί, επειδή δμως είναι ξεροκέφαλος, δέν θέλει ooxs νά
δμολογήοη χήν άγνοιάν του αδχήν, οδχε χαί νά διορθωθ$.
2. ΠνΦοκΙείδης. Φιλόσοφος πυθαγόρειος έκ χής γ^αοο Κέας'
ήχο μουσικός χαί μουσικοδιδάσκαλος «χής σεμνής μουσικής». Τσόχου
μαθηχαί δπήρξαν δ Περιχλής καί δ φιλόσοφος 'Αγαθοκλής, χοδ οποίοι*
πάλιν μαθηχής δπήρξεν 4 Λαμπροκλής, διδάσκαλος τοΟ Δάμωνος (βλ.
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καχωχέρω). 'Γπήρξεν δ Πυθοχλείδης επίσης σονεχος πολιχιχός ανα
φερόμενος δπό χοδ Πλάχωνος είς χόν «Πρωχαγόραν» 1316 Δ).
Β Αναξαγόρας δ ΚΛαζομενιος. Περίφημος φιλόσοφ-ς χοδ ΣΤ'
καί Ε' π. Χ. αιώνος. Υπήρξε καί αίχός διδάσκαλος χοδ Περικλέους,
δπό χοδ δποΐοο χαί έσώθη εκ χοδ θχνάχο'ι, χόν δποΐον ε'ΐνδονευσενά
δποσχή υπό χών 'Αθηναίων ώς α&εος.Ό 'Αναξαγόρας έχαλείχο «νοδς»,
διόχι έδίδασχε χόν νοδν ώς αρχήν χών πάνχων. Έθεώρει χον ήλιον

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΑΛΚ1ΒΙΑΔΗ2

τηλικοντος ών Αάμωνι ξύνεοτιν αύτον τούτον
ίνεκα.
ΣΩ. Τί οΰν ; "Ηδη -τινά είδες σοφόν ότιονν αδυνα
τούντα ποιήσαι αλλον σοψον anso αυτός ; "Ωσπερ δς σε ÌÒÌ·
δαξε γράμματα, αυτός τε ην σοφός και ok ϊποίησε των τε
άλλων $ντινα έβούλετο' ι) γάρ ;
ΑΑ. Ναί.
D
ΣΩ. Ουκονν καί oh 6 παρ' ίκείνον μα&ών άλλον οϊός
τε Säet ;
ΑΛ. Ναί.
ΣΩ. Καί δ κι&αριστης òè καί ο παιδοτρίβης ωσαύτως ;
ΑΑ. Πάνν γε.
ΣΩ. Καλόν γαρ δήπον τεκμήριον τοντο των επισταμένων
Οτιονν δτι έπίστανται, ε^ιειδάν χαί άλλον οίοι τε ώσιν άποδεΐξαι έπιστάμενον.
ΑΑ. "Εμοιγε δοκεϊ.
ΣΩ. Τί ονν ; "Εχεις είπειν, Περικλής τίνα έποίησε
σοφόν, άπο τών νΐέων άρξάμενος ;
Ε
ΛΑ. Τί δ', εΐ τώ Περικλέους νίέε ήλϊ&(ω έγενέσ&ην, ά>
Σώκρατες ";
ΣΩ. Άλλα Κλεινίαν τον σον άδελψόν.
ΛΛ. Τί δ* αν ατ> Κλεινίαν λέγοις,μαινόμενον αν&ρωπον ;
ΣΩ. 'Επειδή τοίννν Κλεινίας μέν μαίνεται, τώ ôk Περικλέους νίέε ήλί&ΐω έγενέσ&ην, σοί τίνα αΐτίαν άνα&ώμεν,
Οι' δ τι σε οϋτως ξχοντα περιορφ ;

μα, είς τήν ήλικίαν που είναι, συναναστρέφεται τον Δά
1
μωνα , μόνον xai μόνον δια τόν λόγον αυτόν.
3
ΣΩΚΡ. Kai τ£ μ αυτό ; Είδες ποτέ σου έως τ&ρα κα
νένα, ποδ είναι σοφός σ* Ινα οποιονδήποτε ζήτημα, νά μήν
•ϊΐμ,πορίΐ va xavijj άλλον σοφόν, είς τά Ιδια ακριβώς ζητή
ματα ; "Οπως ακριβώς εκείνος που σέ έδίδαξε τήνγραμματικήν, κι' αυτδς ήτο σοφός, κ' έκαμε καί σένα, κι' δποιον
ήθελε κι' άπα τους άλλους* ή δέν elv" έτσι ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. "Ωστε καί σό, που τά έμαθες άπό εκείνον, θά εί
σαι είς θέσιν (νά διδάξης) άλλον ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Καί Ó κιθαριστής λοιπόν xai 6 γυμναστής τό
?διο ;
ΑΛΚ. Βεβαιότατα.
ΣΩΚΡ. ''Ωστε, βέβαια, ωραία άπόδειξις αυτή', δι' εκεί
νους που γνωρίζουν ένα οτιδήποτε ζήτημα, δηλαδή δτι πρά
γματι τδ κατέχουν, δταν είναι είς θέσιν νά κάμουν καί άλ
λον νά το γνωρίζω (τό ζήτημα) αυτό.
ΑΑΚ. Αυτής τής γνώμης είμαι κ' έγώ.
ΣΩΚΡ. Τί Χοιηόν ; Ήμπορεϊς νά μοο είπ^ς, ποιόν έκα
με 6 Περικλής σοφόν, αρχίζοντας άπ' τους γυιοός του ;
ΑΛΚ. Τί έχει νά κάνΐ[] αυτό ; "Αν οί δόο γυιοί ταϋ Περι
κλέους ήσαν έκ γενετής ηλίθιοι, Σωκράτη ; 9
ΣΩΚΡ. 'Αλλά μήπως τόν Κλεινίαν, τδν αδελφό σου ; ·
ΑΛΚ. "Αλλον πάλι μοο λές τώρα- τδν Κλεινίαν, άνθρωπον τρελλόν.
ΣΩΚΡ. Καλά λοιπόν δ Κλεινίας είναι τρελλός, οί δέ
δύο γυιοί τοΟ Περικλέους ήταν έκ γενετής ηλίθιοι" γιά σένα
τότε τί νά εϊποομε πού σέ παραμελεί (δ Περικλής), fiv κ'
έχεις τόσα χαρίσματα ;
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ώ; δ.άπυρον μ&ζαν, καί τήν σβλήνην ώς σώμα σκοτβινόν καί ψυχρόν,
μέ δρη καί κοιλάδας. Άνήκβν ιίς τήν 'ίωνίκήν φυσικο-φιλοσοφικήν
σχολήν καί έγκατέλβιψβ πλούτη καί τιμάς διά vi άφοσίωθ^} εις τάς
απουδάς. Ό 'Αναξαγόρας πρώτος ϊδρυσιν «ig τάς Αθήνας σχολήν φι
λοσοφίας, δπου κίχβν ώς μαθητάς καί φίλους τον ϋβρικλή, τόν ΕιΊριπίοην, πιθανώς 8è καί τόν Σωκράτη. 'Απέθανε περί τα 450 π. Χ.
1. Ό Λάμων, μαθητής τοδ 'Αγαθοκλέους καί ίιΐάοκαλος τοδ Πλά
τωνος βίς τήν μουσικήν. Ό Πλάτων («Λάχης» 180 D) τόν άπσκαλβϊ
«ανδρών χαριέστατον» δχι μόνον βίς τήν μουσικήν, άλλα καί βίς δλα
γινικώς. 'Επίσης άναφέρβι δτι δ Λάμων ήτα παραπλήσιος, ώ Γ προς
τήν »ϋστροφίαν, μέ τόν σοφιστήν Πρόδικον («Λάχης> 197 Ό).
2. UI έκ τής πρώτης συζύγου τοδ Πιρικλέους οίοί του ήσαν οί
Ξάνθιππος καί Πάραλος, ο( ίποΓοι άπέθανον, δπως καί δ Ιδιος δ De-
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ρικλής, κατά τόν λοιμών. ^Ησαν πβρίφημοι δια τήν Βλακιίαν των*
τους έκάλουν δέ κοινώς έν 'Αθήναις «Βλιττομάμμας»* βλίτται καί βΧίτζώνες sïvai οΕ «ύήθβις, μάμματα δέ τα φαγητά τών μικρών παιδιών
βλιττομάμμας λοιπόν δ βύήθης δ τρώγων νιανιά' «ΜαμμΑν» Ικάλουν
οί Άργβϊοι τό τρώγβιν, έξ αύτοδ δέ έλέγατο καί «συκομάμμας» δ συ
κοφάγος. Τρίτος υίός τοδ Περικλέους έκ τής 'Ασπασίας, Πκρικλής
καί αδτός, δπήρξβ στρατηγός τών'Αθηναίων κατά τήν νικηφόρονμάχην τών Άργινουσών, καταδικααθβίς καί βίς θάνατον μβτα τών άλλων
συστρατήγω* του δπό τών Αθηναίων καί ίκτβλεαθβΐς δια κωνβίου.
3. Ό Κλεινίας, άδίλφός το3 Άλκιβιάδου, ήτο.μδλλον θράσος
καί αυθάδης καί δέν ήκουβ κανένα έκ τών διδασκάλων του.
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'Εγώ, οϊμαι, αίτιος οϋ προσεχών τον νουν.

ΣΩ. Άλλα

τών άλλων

Ά&ηναίων

fj τών

λον ή έλεύ&ερον είπε, δοης αΐτίαν ίχει δια την

ξένων

êov-

Περικλέους

συνονσίαν σοφώτερος γεγονέναι, ώσπερ έγώ ϊχω σοι

είπειν

δια τ%ην Ζήνωνος Πν&όδωρον τον

Καλλίαν

τον Καλλιάδον, ών

έχάτερος

Ζήνωνι

Ίσολόχον καί

έχαναν μνας τελέσας

σοφός τε καί έλλόγιμος γέγονεν.
ΑΑ.

Άλλα

ΣΩ. Εϊεν

μα Ai* ονχ Εχω.
τί ονν διανοεΐ περί σαντον ; Πότερον èqv ώς

ννν ίχεις, ή* επιμέλειάν
Β

XV.

ΑΛ.

Κοινή

τίνα ποιέΐσ&αι ;
βονλή,

ώ Σώκρατες. Καίτοι

εννοώ

σου είπόντος καί σνγχωρώ. Αοκονσι γαρ μοι οϊ τα τής πό
λεως πράττοντες έκτος ολίγων απαίδευτοι
ΣΩ. Εϊτα

είναι.

τί δή τοντο ;

1. Πν&όΛωρος δ υΙΟς τοδ Ίαολόχου. Πολιτικός καί στρατηγός
'Αθηναίος, πεσών ίν Ποτίδαια τφ 435 π.Χ. δπ^ρξε μαθητής τοδ Ζή
νωνος. Τόν Πν&όδωρον, ώς μαθητήν τοδ Ζήνωνος, άναφέρβι δ Πλά
των καί είς τόν «Παρμενίδην» του, ώς διδάσκαλσν τοδ ρήτορος 'Αν
τιφώντος, δστις πάλιν έδίδαξε τίν πβρίφημον ΚέφαΧον τόν Κλαζομένιον.
2. Καλλίας Ó Καλλιάδου ή Ίππόνικος δ Καλλίου, μαθητής καί
αυτδς τοδ Ζήνωνος, δ κατόπιν πενθβρός τοδ Άλχιβιάδου' οδτος έπεσε
μαχόμενος είς τήν μάχην τοδ Δηλίαυ (σημερινοδ Δήλεσι) παρά τόν
Ώρωπόν, τό 424. Τόν μέλλοντα πβνθερόν του δ'Αλκιβιάδης, στοιχηματίσας μέ φίλους του, ίχαατούκισεν έν μέσω δδώ. Ό Καλλίας ή Ί π 
πόνικος ήτο υίός τοδ Καλλιάδου ή Καλλίου τοδ επιλεγομένου «λακκοπλοιίτου», διότι βδρε θησαυρόν Ιντός λάχκου, τόν δπο'ον καί έσφβτερίοθη. Έκ τής συζύγου του Ήδυτοδς είχε τρία τέκνα : τήν Ίππαρέτην, κατόπιν σόζυγον τοδ Άλκιβιάδου, τόν Καλλίαν, τόν τρίτον
έπιλεγόμενον, δστις κατεσπατάληοεν εϊς συμπόσια καί είς φίλους τήν
τεραστϊαν πβριοοοίαν του, καί τόν θβόδωρον, τόν έπιλεγόμενον Έρχιέα, τόν πατέρα τοδ ρήτορος 'Ισοκράτους. Τήν σύζυγον τοδ Θεοδώ
ρου τούτου, καί μητέρα τοδ 'Ισοκράτους, συνεςβοχθη δ Περικλής,
άφοδ αδτη διβζβΰχθη τ;ν θεόδωρον, καί Ισχε έξ αΊτής τόν Εάνθιππον χαί τόν Πάραλον. Ό Περικλής συνεπώς ήτο συγγενής τοδ Άλκι
βιάδου τόσον έξ αίματος (ώς πρώτος εξάδελφος τής Δβινομάχης, μη
τρός τοδ Άλκιβιάδου) δσον καί έξ αγχιστείας, ώς λαβών σύζυγον τήν
τέως νύμφην έπ* άδελφφ τής Ίππαρέτης.
3. Ζήνων δ Έλεάτης. Ιδρυτής καί αρχηγός τής Ελεατικής
σχολής, έγεννήθη έν 'Ελέα τής 'Ιταλίας τό 500 π.Χ. Υπήρξε μαθη
τής τοδ Παρμενίδου. Ό Ζήνων ήτο φιλόσοφος φυσικός, άλλάκαΐ 1 "-
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ΑΛΚ. ΜοΟ φαίνεται πώς έγώ Ó ϊδιος φταίω, διότι δέν
δίνω προσοχήν.
ΣΩΚΡ. Πές μου δμως έναν άπο τους άλλους "Αθηναίους
ή ξένους, δοΟλον ή ελεύθερον, 6 οποίος νά φημίζεται δτι
έγινε σοφώτερος άπδ τήν συναναστροφήν του με τδν Περι
κλή, δπως π. χ. έγώ ^nopth νά σοο ονομάσω τδν ΠυθόδωροΜ τον υίαν τοΟ Ίσολόχου ' καί τδν Καλλίαν τον υίον τοο
Καλλιάδου a (που έγιναν σοφώτεροι άπα τήν συναναστροφήν
τους) μέ τόν Ζήνωνα β , που δ καθένας άπ" τους δύο αυτούς,
άφοο έπλήρωσε έκατδ μνάς * στδν Ζήνωνα, έγινε σοφδς καί
σπουδαίος.
ΑΛΚ. Έ γ ώ δμως, μά τδν Δία, δέν ημπορώ (νά σοο Ονο
μάσω κανένα).
ΣΩΚΡ. Καλά' ας τ' άφήσωμε αυτά- δέν μοο λές ; τί
σκέπτεσαι διά τδν εαυτόν.σου ; β Δηλαδή τί ά π ' τά δύο β , ν'
άφήσης (τδν εαυτόν σου) δπως είσαι χώρα, ή νά έπιμεληθ^ς
κάπως ;
X V . ΑΛΚ. "Ας τό έξετάσωμε μαζί (τδ ζήτημα αοτδ),Σωκράτη* άν καί αντιλαμβάνομαι τελείως τά δσα είπες, καί τ*
αναγνωρίζω. ΜοΟ φαίνονται δηλαδή ο£ διαχειριζόμενοι τάς
υποθέσεις τής πολιτείας δτι είναι αμόρφωτοι, έκτδς ολίγων.
ΣΩΚΡ. Κ' έπειτα τί μ3 αυτό ;

λιτικός, διδάξας τόν Περικλέα. 'Εδίδασκεν έπί χρηματική αμοιβή.
"Ελαβε δέ παρά τών Πυθοδώρου καί Καλλίου άνα εκατόν μνας.
4. Ή μν£ ήξιζε περίπου 96 προπολβμικάς (χρυσός) δραχμάς. 60
μναί ήσαν Ι τάλαντον, 1 μν« ήτο Ιση προς 100 άττικας δραχμάς,
1 δέ δραχμή είχεν 6 όβολούς.
5. «Ti ο5ν διανοεΐ;».Άπό έδώ άρχεται τό δεύτερον μέρος τοδ
διαλόγου. Κατά τοδτο δ Σωκράτης μεταβαίνει άπό τής φυσικής αρε
τής είς τήν πολιτιχήν άρετήν.
6. «Πότερον ί$ν. . .>. *0 Σωκράτης αναφέρεται βίς τους 'Ομη
ρικούς στίχους
νήπιος εΐς, ώ ξβΓνβ, λίην τόσον ήέ χαλίφρων,
ήέ εκών μβθίεις καί τέρπεαι αλγεα πάσχων.
Δηλαδή πδς δ μή μανθάνων δέν μανθάνει, ette διότι ix φύο«ως εί
ναι έστβρημένος tîjg Ικανότητος αυτής, δπότβ βίναι νήπιος—Βλάξ,
ηλίθιος, ανεπίδεκτος μαθήσεως (δπως ol utol τοδ Περικλέους Ξάν
θιππος καί Πάραλος), εϊτε δύναται μέν, άλλα θεωρεί τήν μάθησιν
ώς περιττήν χαί ανωφελή, δι* 8 καί παραμελεί αυτήν, δπότ« «Ι ναι
χαλίφρων καί «μαινόμενος» (δπως δ Ελεινίας δ αδελφός τοδ Άλκι
βιάδου) (118 Ε), ή, τέλος, θεωρεί μέν δτι ή μάθησις είναι ωφέλιμος,
αλλ* év τούτοις ραθομεί καί χαζεύει, δπότ« βίναι «εκών μεθΐων» xeni
απρόσεκτος.
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ΑΑ. El μέν πον ήσαν πεπαιδευμένοι,
έδει &ν τον ίπιχειροΰντα αϋτοΐς άνταγωνίζεσΰαι /ta^dyta καί άσκήσαντα
Ιέναι ώς έπ' ά&λητάς' ννν δ' επειδή καί ούτοι Ιδιωτικώς
έχοντες έληλύϋασιν επί τά τής πόλεως, τί δει άσκεϊν και
μαν&άνοντα πράγματ' Ϊχειν ; "Εγώ γαρ ευ οίδα δτι τούτων
C τ fi γε φύσει πάνν πολν περιέσομαι.
ΣΩ. Βαβαί,

οίον, ώ άριστε,

τοντ* εϊρηπας' ώς ανά-

ξιον τής Ιδέας καί τών άλλων τών σόι υπαρχόντων.
ΑΛ. Τί μάλιστα και προς τί τοντο λέγεις, ώ Σώχρατες ;
ΣΩ. Αγανακτώ

νπέρ τε τον σον και τοΰ έμον ϊρωτος.

ΑΑ. Τί οή ;
ΣΩ. Ei ήξίωσας τον άγώνά σοι είναι προς τους êvΰάδε ανθρώπους.
ΑΛ.

Άλλα προς τίνας μην ;

ΣΩ. "Αξιον τοντό γε και έρέσ&αι άνδρα οΐόμενον μεγαλόφρονα
D

είναι.

ΑΛ. Πώς λέγεις ; Ον προς τούτους μοι δ άγων ;

ΣΩ. Άλλα καν εΙ τριήρη διενοον κυβερνάν μέλλουσαν
νανμαχεϊν, ήρκει αν σοι τών αννναντών βελτίοτω είναι τα
κνβερνητικά, ή ταντα μεν φον αν δεϊν νπάρχειν, απέβλεπες
δ' &ν είς τονς ώς άλη&ώς άνταγωνιστάς, αλλ' ούχ ώς ννν
είς τονς ονναγωνιστάς ; *Ων δήπον περιγενέοϋαι σε δει το
σοντον, ώστε μή άξιονν άνταγωνίζεσ&αι, άλλα καταφρονηΕ Μέντας σνναγωνίζεα&αί σοι προς τονς πολεμίους, εΙ δη τω
δντι γε καλόν τι έργον άποδείξαα&αι διανοεί και άξιον σαντον τε και τής πόλεως.
ΑΑ, Άλλα μ&ν δή διανοοϋααί γε.
ΣΩ. Πάνυ σοι άρα άξιον άγαπφ*, εΙ τών
βελτίων

στρατιωτών

εΙ, αλλ* ού προς τους τών αντιπάλων ηγεμόνας

άποβλέπειν, οπότε εκείνων βελτίων γέγονας, σκοποϋντα καί
Ασκούντα προς εκείνους.
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ΑΛΚ. Νά' άν μέν ήσαν κάπως μορφωμένοι, θά έπρεπε
έκεϊνος που θ* αποφάσιζε νά τους άντιπολιτευθή, νά διδα
χθώ καί νά έξασκηθ-g προηγουμένως, γιά νά πάη Vs αναμε
τρηθώ μαζί τους, καθώς μέ άθλητάς- τώρα δμως, επειδή
καί αυτοί έφθασαν εϊς τήν διαχείρισιν τών υποθέσεων τής
πολιτείας, ανόητοι δπως ήσαν, ποια ή ανάγκη νά σκοτίζωμαι μέ το νά μαθαίνω καί νά εξασκούμαι ; Διότι έγώ είμαι
βέβαιος δτι αυτούς τουλάχιστον θά τους ξεπεράσω πάρα πο
λύ, μέ τά φυσικά μου προτερήματα.
ΣΩΚΡ. Συμφορά σου, τ" εϊν1 αυτό που είπες, φίλτατε ;
Πόσον άνάξιον είν' αυτό τής Ομορφιάς σου καί τών άλλων
χαρισμάτων που σέ διακρίνουν ;
ΑΛΚ. ΤΕ φωνάζεις έτσι ; Καί γιατί τό λέγεις αυτό, Σω
κράτη ;
ΣΩΚΡ. 'Αγανακτώ διά λογαριασμον τής φιλίας μας.
ΑΛΚ. Γιατί δηλαδή ;
ΣΩΚΡ. Μά άφοϋ έθεώρησες άξιον σου τό να συναγωνισθής μ* αυτούς έδώ τους ανθρώπους.
ΑΛΚ. Μά ποιους λοιπόν τάχα ;
ΣΩΚΡ. Εύγε ί αυτό, μά τήν αλήθεια, αξίζει νά τό έρω
τα ένας άνθρωπος που φαντάζεται πώς είναι μεγαλόφρων.
ΑΛΚ. Πώς τό εννοείς ; Δέν πρόκειται δηλαδή νά άνταγωνισΒώ προς αυτούς έδώ ;
ΣΩΚΡ. Μά, κι'άν ακόμη είχες κατά νουν νά κυβέρνησης
μιαν τριήρη, που επρόκειτο νά ναυμαχήση, θά ήρκεΐσο είς
τα νά είσαι μόνον Εκανώτερος άπο τους άλλους ναύτας σου,
ώς προς τήν διακυβέρνησιν τοο πλοίου, ή θά έθεωροΰσε;
δτι αυτά μέν (tà προσόντα) Ιπρεπεν οπωσδήποτε νά τά έχτ^ς,
καί θά έπρόσεχες τους πραγματικούς σου αντιπάλους, καί
δχι δπως τώρα τους συναγωνιστάς σου ; Τους οποίους βέ
βαια, μοΟ φαίνεται, πρέπει συ τόσον πολύ νά τους υπερτερήσης. ώστε νά μή τολμοΟν νά σέ ανταγωνισθούν, άλλα
άφοο αναγνωρίσουν τήν οπεροχήν σου, νά συνάγω νί ζω νται μα
ζί σου (πλέον) εναντίον τών έχθρων, άν τωόντι έχ-flç κατά
νουν νά άναδειχθής βεβαίως μέ κάποιαν ώραίαν πρδξιν, άνταξίαν" καί σοΟ καί τής πατρίδος.
ΑΛΚ. Μά βέβαια* κάτι τέτοιο έχω στδ voö μου.
ΣΩΚΡ. Πράγματι,πολύ άντάξιόν σου είναι τό νάμένης ευχα
ριστημένος μετά νά είσαι καλύτερος άπδ τους στρατιώτας, καί
νάμήν κυττάζης προς τους αρχηγούς τών αντιπάλων σου, διά
νά ήξεύρ^ς πότε θά γίνης καλύτερος άπό εκείνους, παρακολουθώνκαί έξασκούμενος σύμφωνα μέ τδ παράδειγμα εκείνων.
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ΑΑ. Αέγεις δε τίνας τούτους, ώ Σώκρατες ;
ΣΩ. Ούκ oîoêa ημών τήν πάλιν Λακεδαιμόνιας τε χαί
τφ μεγάλφ βασιλεϊ πολεμούσαν εκάστοτε ;
ΑΛ. Άληΰή λέγεις.
XVI. ΣΩ. Ουκονν ειπερ έν νω έχεις ήγεμών είνα*
τήσδε τής πόλεως, προς τους Λακεδαιμονίων βασιλείς καί
τους Περσών τον αγώνα ηγούμενος σοι εϊναι δρ&ώς αν
ήγοΐο ;
ΑΛ. Κινδννεύεις άληϋή λέγειν.
ΣΩ. Ουκ, ώ 'γα&έ, αλλά προς Μειδίαν οε δει τό*
Β ορτυγοτρόφον αποβλέπειν καί αλλονς τοιούτονς, oî ta τής
πόλεως πράττειν έπιχειρονσιν, έτι τήν ανΟραποδώδη, φαΐεν
αν αι γυναίκες, τρίχα έχοντες εν τη ψυχή ύπ' άμοναίας xal
ονπω άποβεβληκότες, in òè βαρβαρίζοντες έληλύ&ασι χο·
λακεύσοντες τήν πόλιν, αλλ' ονκ αρξοντες. Προς τούτους σε
δει, ονσπερ λέγω, βλέποντα σαντον δέ άαελεΧν, καί μήτε
μαν&άνειν οσα μα&ήσεως %χεται, μέλλοντα τοοοντον αγώνα
άγωνίζεσ&αι, μήτε άσκειν οσα δεϊται ασκήσεως, χαί πάσαν
C παραακενήν παρεσκενασμένον οϋτως levai έπί τα τής πό
λεως.
ΑΑ. Άλλ*, ώ Σώχρατες, Οοκεις μέν μοι άλη&ή λέγειν,
οϊμαι μέντοι τους τε Λακεδαιμονίων στρατηγούς χολ τον
Περσών βασιλέα ουδέν διαφέρειν τών άλλων.
ΣΩ. Άλλ', ώ άριστε, τήν οϊησιν ταύτην σκόπει οΐαν
έχεις.
ΑΛ. Του πέρι ;
1. Όρτνγοτρόφος,'0 Μειδιάς ο\^τος,·<ώι.ος «σνομπ> τών Αθηνών,
δπως καί δ 'Αλκιβιάδης, ήτο περίφημος δια τό πλήθος τών Ορτυκιών
noi» διέτρεφβ, προς τόν σκοπόν να διβξάγη παίγνια, τοποθετών αδτά
είς χόκλον καί έκγυμνάζων, ώστε νά μάχωνται προς άλληλα μέχρις
έξοντώσβως. ΟΕ αγώνες αυτοί τών ορτυκιών ήσαν τότε τοδ αυρμοΒ βίς
τάς 'Αθήνας. Τά ορτύκια ώς έπί τό πλείστον μετεφέροντο έχ Σουνίου,
δπου συνβλαμβάνοντο κατά χιλιάδας κατά τήν έποχήν τών περα
σμάτων.
2. Άνόραποδώδη Είς τάς Αθήνας ot δούλοι βίχον χουρβμένην
τήν κεφαλήν προς διάκρισιν άπό τοος ελευθέρους πολΐτας, οί οποίοι
ειρεφον κόμην μαχράν μέχρι τοδ 18ου Ιτους τής ηλικίας των, κατό-
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ΑΛΚ. Ποίους εννοείς, λέγοντας «αυτούς», Σωκράτη ;
ΣΩΚΡ. Μά δέν. ήξεύρεις δτι ή πόλις μας, κάθε τόσον,
διεξάγει πολέμους κατά τών Λακεδαιμονίων καί τοο μεγά
λου βασιλέως ;
ΑΛΚ. Αύτδ είν' αλήθεια.
XVI. ΣΩΚΡ. "Αν, λοιπόν,έχης κατά νοΟννάγίνης αρχη
γός αυτής έδώ τής πολιτείας, θά είχες όρθήν άντίληψιν τών
3
πραγμάτων, έάν προέβλεπες δτι θά Ιχης ν άγωνισθής εναν
τίον τών βασιλέων τών Λακεδαιμονίων καί τών Περσών ;
ΛΑΚ. Σάμπως έχεις δίκαιον.
ΣΩΚΡ. "Οχι λοιπόν, άγ-.πητέ, έσυ πρέπει νά κυττάς
τόν Μειδίαν ', αύτΟν πού τρέφει τά ορτύκια, καί (τους) άλ
λους (ιούς) ομοίους του, οί Οποίοι επιδιώκουν νά κυβερνή
σουν τήν πολιτείαν, αοτοί πού, δπως θά έλεγαν αί γυναί
κες, έχουν ακόμη, λόγω τής χυδαιότητός των, τήν τρίχα
τοΰ άνδράποδου a μέσα στην ψυχή τους, κι 3 ακόμη δέν ημ
πόρεσαν νά τήν βγάλουν έως τώρα άπο Ιπάνω τους, καί οί
οποίοι, ένώ ακόμη δέν έξέμαθαν τήν βαρβαρική τους γλώσ
σα, έχουν έλθει έδώ διά νά εξαπατήσουν μάλλον τους πολίτας, παρά νά τους διοικήσουν* αυτούς λοιπόν πρέπει καϊ
σύ, αυτούς ακριβώς πού εννοώ, νά κυττάζιςς, καί νά παραμελ^ς τόν εαυτόν σου, καί ούτε νά μαθαίντρς δσα εξαρτών
ται άπό τήν μάθησιν, ένώ πρόκειται ν5 άποουθής εϊς τόσον
δεινόν αγώνα, ούτε νά έξασκήσαι είς δσα υπάρχει ανάγκη
εξασκήσεως, καί τέλος, έτσι προετοιμασμένος μέ κάθε εί
δους προετοιμασίαν, νά τράβηξες, μέ τέτοια χάλια, διά
ν* άναλάβης τήν διακυβέρνησα τή; πολιτείας.
ΑΛΚ. 'Αλλά, Σωκράτη, μοΟ φαίνεσαι μέν πώς Ομιλείς
αληθινά, έν τούτοις έχω τήν γνώμην δτι καί οί στρατηγοί
τών Λακεδαιμονίων καί ό βασιλεύς τών Περσών κατά τί
ποτε δέν υπερέχουν άπό τους άλλους.
ΣΩΚΡ. Μά, φίλτατέ μου, γιά πρόσεξε* τί ίδέα είναι
πάλιν αυτή πού έχεις.
ΑΛΚ. Γιά ποιο ζήτημα ;
πιν δμως δχι καί τόσον μακράν. Ένταδθα πρόκειται περί παροιμίας,
ή Οποία έλέγετο δπό τών γυναικών διά τους άπελκυθέρους, δηλαδή
άσους κατήγοντο έκ δούλων, εϊχον δέ έλευθερωθή βραδύτερο ν, διά δια
φόρους λόγους, κυρίως άνδραγαθίχν εις τήν μάχην κλπ., οί οποίοι
όμως δέν είχον κατορθώσει να λησμονήσουν τήν δουλικήν αυμπεριφοράν των καί τους δουλικούς τρόκοι>ζ των. «Ταύτην έχει τήν τρίχα»,
δλεγσν. Άλλοι πάλιν παράγουν τό ρητόν άπό τά άρτιγενή πουλάρια.
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Πρώτον

D μεληΰήναι,
είναι,

μέν

ποτέρως

φοβούμενος

τε
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αν οιει σαυτοϋ
καί

οϊόμενος

μάλλον

έπι-

δεινούς

αυτούς

ή μή ;
Δήλον

ΣΩ.

Μών

ΑΑ.

Ουδαμώς,

ΣΩ.

Ουκονν

τρόπους

οτι εΙ δεινούς

οίοίμην.

ούν οί'ει τι βλαβήοεσ&αι
αλλά καί ιιεγάλα
εν μεν

τοντο

ναι επικίνδυνοι, ή άν δέν τους έ λ ο γ ά ρ ι α ζ ε ς ;
επιιιελη&είς

σαυτοϋ

;

ονήσεα&αι.

τοσούτο

κακόν

έχει ή

οιησις

ΑΛΚ.
δυνους.

Είναι

φανερόν δτι

άν τους θεωροΟσα

επικίν

Σ Ω Κ Ρ . Μ ή π ω ς λοιπόν .έχεις τήν ίδέαν π ώ ς θά σέ ßXatJng
εϊς τ ί π ο τ ε , έάν έ π ι μ ε λ η θ ς ς τοΟ έαυτοΟ σου ;

ΑΛ.

Άλη·&ή

ΣΩ.

Το

είκότων

ΑΛΚ.

λέγεις.

δεύτερον

τοίιυν,

οτι καί ψευδής

εστίν,

εκ

τών

Πώς

ΣΩ.

Πότερον

ΑΛ.

Δήλον
Οΰκοϋν

ΑΑ.

άμείνονς

τονς

εν

φύσεις

εν

γεν·

έάν

καί

ευ

τραφώσιν,

Πώς δηλαδή ;

νιώνται καλύτεροι χ α ρ α κ τ ή ρ ε ς , εΐς

Σκεψώμε&α

' Ηρακλέους,

ΑΛΚ.

Σ Ω Κ Ρ . (Γιά π έ ς μου)* ποο είναι

Ανάγκη.
πρώτον

Σ Ω Κ Ρ . Τ ό δεύτερον δέ, τό δτι ή ίδέα σου αυτή είναι καί
τ ά φαινόμενα.

γενναίοις.
φύντας,

προς άρετήν ;

μέν

οί Λακεδαιμονίων

ώς οί μέν

γίγνεουαι

εσφαλμένη, αυτό τό καταλαβαίνεις κ α ί μόνος σου, ά π * δλα

δτι έν τοις

γίγνεσθαι

X V I I . ΣΩ.
άντιτι&έντες,

εικός

ή μή ;

ΣΩ.

τελέους

Α Α Κ . Έ χ ε ι ς δίκιο.

δη ;

γένεοιν

Καθόλου' Ισα Ισα θά ωφεληθώ πολύ.

Σ Ω Κ Ρ . Λοιπόν, ή ίδέα σου αυτή έχει αυτό τό Ινα κα
κόν, τό τόσον σοβαρόν.

σκέψαι.

Α Δ.
Ε vaiotç

είναι

Σ Ω Κ Ρ . Πρώτον μέν, κ α τ ά ποίον ά π ' τους δύο

φαντάζεσαι δτι θά έφρόντιζες καλύτερα δ ι ά τδν εαυτόν σου.
Δ η λ α δ ή άν τους έφοβείσο αύτους καί τους θεωρούσες δτι εΕ-

ΑΛ.

αύτη.

ούτω
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εΙ

δη, τοΐς

εκείιων

δοκοΰοι

φαυλότερων

καί Περσών
οι

βασιλείς

Òk Άχαιμένους

τα
η ούκ

εκγονοι,

ημέτερα

ΑΛΚ.

ισμεν.

Σ Ω Κ Ρ . "Ωστε

δ'

γεν-

οικογενείας ή

είς μ ή ευγενείς ;

γενών
τό

πιθανώτερον νά

ευγενείς

Είναι φανερόν δτι είς ευγενείς.
λοιπόν, αδτοί, πού κατάγονται ά π ο ευγε

νείς οικογενείας, άν ανατραφούν κ α ί κ α λ ά , γίνονται έτσι τέ
λειοι, δ ι ά τήν ά ρ ε τ ή ν ;

1. Οί Βασιλείς τών Σπαρτιατών χατήγοντο έκ των απογόνων too
'Ηρακλέους Τημένου (λαβόντος τό "Αργός), Εύρυοθίνοος καί Προκλέους (λαβόντων τήν Λακεδαίμονα) καί Κρεσφόντου (λαβόντος διά δό
λου τήν Μεσσηνίαν). Ό 'Ηρακλής, σημειωτέον, δλαβε <*7 συζύγους,
άποχτήσας 77 υίούς. 'Κκ τών 47 τούτων γυναικών at 37 ήοαν δλαι
θυγατέρες τοδ θ&ακίον. Ή πληθώρα αδτη δικαιολογείται έχ τήε τασβως τών αρχαίων νά άνάγωσι τήν καταγωγήν των είς τον Ήρακλέα,
άφοδ καί ot Βχσιλβίς τής Λυδίας,καί αυτός δ Κροίσος, κατήγοντο έκ
τοδ Άγβλάου, υίοδ τοδ Ήρακλέ'.υς έκ τής 'Ομφάλης ('Απολλοδώρου
Βιβλιοθ. Β' 161- 167), καί οί Μακβδόνβς Βασιλείς έκ τών υίών τοδ
Τημένου. Άπό τοδ 'Ηρακλέους πάλιν, μέχρι του Διός, μβσολαβοδν :
Αλκμήνη—Άμφιτρυων, Ήλεκτρύων —Λυσιδίκη, Άμφιτρύων, Αλ
καίος—Ααονόμη—Ζευς κτλ.
2. Οί Άχαιμενίδαι,
βασιλείς τής Περσίας, κατήγοντο άπό^ τόν
Άχαΐμένη, τόν ulóv τοδ Πβρσέως καί τής 'Ανδρομέδας, ή οποία * ήτο
κόρη τοδ Κηφέως· δ Περσεύς iawos τήν Άνδρομέδαν άπό τό θηρίον

ΑΛΚ. Κ α τ ' α ν ά γ κ η ν .
X V I I . Σ Ω Κ Ρ . "Ας εξετάσουμε λοιπόν,άντιπαραβάλλοντες
ήμ&ς προς εκεί νους, πρώτο ν μέν, έάν οί βασιλείς τών Λ α κ ε δ α ι 
μονίων κ α ί τών Περσών φαίνωνται ν ά κ α τ ά γ ω ν τ α ι ά π ό τ α π ε ι 
νότερες οικογένειες* ή μ ή π ω ς δέν ήξεύρομεν δτι οΕ μέν (Λα
κεδαιμόνιοι βασιλείς) είναι απόγονοι τοΟ ' Η ρ α κ λ έ ο υ ς ' , οί δέ
(βασιλείς

τών Περσών απόγονοι) τοΟ Ά χ α ι μ έ ν ο υ ς *, ή δέ

που ήπείλιι νά τήν κατασπάραξη. (Ό κοινός μΟθος τών λαών* à
Σ'γκφριδ καί ή Βρουγχίλδη τοδ έπους τών Νιμπελσδγγεν" δ "Αγιος
Γβώργιος τών Χριστιανών κλπ.). Έκ τοδ Άχαιμένους πάλιν κατά
γονται οί δύο κλάδοι πού έδασίλβυσαν «Ες τήν Άσίαν. Ό αρχαιότε
ρος τών Μήδων καί δ νεώτερος ιών Περσών.

'Ηρακλέους

τε γένος

Διός αναφέρεται
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ΑΑ.

Και

ΣΩ.

μέχρι

τους
δεϊξαι

εις

ήμεΐς

γαρ το

τον

απ' αυτών

δε αυτοί

τφ

ώ Σώκρατες,

άρξάμενα

τε

είς

Εύρυσάκη,

Ξέρξου,

Αλκιβιάδη,

τδν Διός.

βασιλείς

δε
τήν

Αιακού
πόσον

και τής
χαί

Ασίας,

οι πατέρες.

πατρίδα
του έτι
ά\ν οϊει

είς

ΑΛΚ.

Μά καί ή δ ι κ ή μας (γενεαλογία), Σ ω κ ρ ά τ η , φθά

τόν Δία.

τα

Σ Ω Κ Ρ . Μά καί ή δ ι κ ή μας (ή γενεαλογία), ευγενέστατε

βασιλέων

' Α λ κ ι β ι ά δ η , φθάνει έως τόν Δ α ί δ α λ ο ν * . 6 δέ Δαίδαλος είς

Άλλα

εισίν εκ

τε και Λακεδαίμονος,

ίδιώται

δέοι καί
ή τήν

ώ γενναίε

εις "Ηφαιατον

το άεί, πολλάκις

Σαλαμίνα

γενεαλογία καί τοο Η ρ α κ λ έ ο υ ς καί τοο Ά χ α ι μ έ ν ο υ ς φθά

νει έως τόν Ε ύ ρ υ σ ά κ η ' , (ή δέ γενεά) τοΟ Εύρυσάκους εΐς

ήμέτερον,

δ δέ Δαίδαλος

προγόνους

Άρτοξέρξη

Περσέα

Αία.

Διός, οί μέν "Αργούς

Περσίδος
Β ννν·

είς

νει έως επάνω είς τόν Περσέα ', τόν υίόν τοο Διός ;

γαρ το ήμέτερον,

Και

μεν τούτων

το Άχαιμένονς

;

τδ δ" Ενρυσάκους

ΔαΙδαλον,

χαί
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οί δέ τής
ώσπερ

και

τόν Ή φ α ι σ τ α ν 4 , τόν υίόν τοο Διός. Αί οϊκογένειαι δμως αυ
τών είναι

βασιλείς καταγόμενοι ά π ό βασιλείς,

πού

αρχί

ζοντας ά π ' αυτούς τους ίδιους φθάνουν μέχρι τοΟ Διός, αυ

Ει

δε καί

τοί μέν (βασιλείς) τοΟ "Αργούς καί τής Λακεδαίμονος, εκεί

Ενρυοάκους

επι-

νοι δέ (βασιλείς) τής Π ε ρ σ ί δ ο ς 5 ανέκαθεν, π ο λ λ ά κ ι ς δέ κ α ί

προτέρου

Αϊγιναν

γέλωτα

δφλεΧν ;

τής 'Ασίας, δπως ακριβώς κ α ι τ ώ ρ α , ήμεΐς δέ κ α ί

οί ίδιοι

είμεθα άπλοΐ αστοί, καθώς καί οί πατέρες μας. "Αν δέ τυ
χόν παρίστατο α ν ά γ κ η νά έπιδείξι**ς καί σο τους προγόνους
σου καί τήν π α τ ρ ί δ α τοο Εύρυσάκη, τήν Σ α λ α μ ί ν α , ή τήν

1. *0 Περσεύς ήτο υίός τοδ Διός καί τής Δανάης.'Εξ αυτού ώνομάσθηααν οί Πέρσαι, καί ή κοιτίς αυτών Πβρσίς {Ήροδ. Α' 125
καί Ζ' Π ) .
2. Εύρνσάκης. Πάς τοδ ΑΙαντος τοδ Τελαμωνίου καί τής Τεκ'ΐήσοης. Ό Τελαμών πάλιν ήτο υίός τοδ Αίακοδ καί τής Ένδηίδος'ό Αιακός
τέλος ήτο υΙός τοδ Διός καί τής Αίγίνης. 'Εκ τούτων κατήγοντο οί
πρόγονοι τοδ Άλκιβιάδου.
3. ΔαίδαΧος, υίός τής Άλχίππης καί τοδ Ευπαλάμου, υΐοδ τοδ
Μητίωνος, υίοδ τής Προκρίδος χαί τοδ 'Ερεχθέως, utoö τής Γής καί
τοδ 'Ηφαίστου, υΐοδ τής "Ηρας καί τοδ Διός. Ό Δαίδαλος, πατήρ τοδ
πρώτου αεροπόρου 'Ικάρου, ήτο 'Αθηναίος, δ άρχαιότβρος γνωστός
"Ελλην Αρχιτέκτων καί γλύπτης. ΕΙχβν έφ5ύρει τόν πρίονα, τό τρύπανον, τόν πέλεκυν κλπ. Προσκληθείς οπό τοδ Βασιλέως τ^ς Κρήτης
Ηίνωος κατβοχεύααεν Ó Δαίδαλος τόν Λαβύρινθον. 'Επίσης κρ&τος αυ
τός κατβαχβύχσε ξόανον μέ διεσταλμένους τους πόδας καί ΐάς χείρας
χαί ανοικτά Βλέφαρα. *Εχ τοδ Δαιδάλου τούτοα κατήγετο δ Σωφρονίσκος δ πατήρ τοδ Σωκράτους, άνδριαντοποιός.
4. "Ηφαιστος, 6 υιός τοδ Διός χαί τής "Ηρας" είχε τό συνβργείόν
του έν τη νήσφ Λήμνφ.

Αίγιναν, τήν π α τ ρ ί δ α τοΟ Αίακοο, πού ήτο ακόμη π ι ό αρ
χαιότερος, είς τόν Ά ρ τ ο ξ έ ρ ξ η ν * τόν

υίόν τοο Ξέρξου, φαν-

5. Οί Πέρσαι ήσαν κατ' αρχάς δποτελείς sE-ς τους Άσσυρίους*
κατόπιν δπβτάγησαν είς τους Μήδσυς μέχρι τοδ Κυαξάρου, δπότε έπί
Κύρου τοδ Α' τοδ Μεγάλου έκυριάρχησαν καί τών Ηήδων καί τών
Άσσυροβαβυλωνίων, καθώς καί τών Λυδών χαί τών 'Εβραίων. 'Επί
τοδ Καμβύσου, υΐοδ τοδ Κύρου, δπετάγη ή Αίγυπτος. Οδτω ή Πε,ρσία
κατέστη κράτος μέ τεραστίαν Ικτασιν. 'Επί Δαρείου τοδ A' ot Πέρ
σαι διέβησαν εϊς τήν Ευρώπην, χατά τάς άποτυχούσας έχστρατβΐας
χατά τών Σχυθών χαί τών 'Ελλήνων. Ό Δαρείος δπήρξεν δ πρώτος Άσιανός μονάρχης δ διαβάς τόν "Ελλήσποντον. Έπί ^Εέρξου χαί Άρταξέρξου τό Περσιχόν Κράτος είχε τήν μεγαλυτέραν Ικτασιν χαί
Ισχόν του.
6. Άρτοξέρξης
δ πρώτος ή Μακρόχειρ, υίός καί διάδοχος τοδ
ΕέρςΌυ. Ή γραφή «Άρτοξέρξης» καί ουχί «Αρταξέρξης» άπαντα": καί
εΐς τους «Παραλλήλους βίους» τοδ Πλουτάρχου. Ή περσική προφορά
ήτο Άρταξάρχα (465 - 424 π.Χ.).
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Άλλ' δρα μή τον τε γένονς δγκφ ελαττωμένα τών ανδρών
καί τη άλλη τροφ^. Ή ούκ fjavhjaai τοις τε Λακεδαιμο
νίων βασιλενσιν ώς μεγάλα τα υπάρχοντα, ' ών al γνναΧχες δημοσία φνλάττονται νπο τών εφόρων, δπως είς δνC ναμιν μή λά&η έξ άλλον γενόμενος δ βασιλεύς ή έξ 'Ηρα
κλείδων ; Ό δέ Περσών τοσούτον υπερβάλλει, ώστε ουδείς
ϋποψίαν ε"χει ώς έξ άλλον αν βασιλεύς γένοιτο ή έξ αύτοϋ'
διό ού φρουρείται ή βασιλέως γννή αλλ' ή* ν nò φόβον.
Έπειδάν Òk γένηται 6 παις δ πρεσβύτατος, ούπερ ή αρχή,
πρώτον μέν έορτάζονσι πάντες οί εν τη βασιλέως, ών
ο\ν αρχή, είτα εΐς τον άλλον χρόνον ταύτη τη ήμερα
βασιλέως γενέσια απασα &ύει χαί εορτάζει ή Ασία' ημών
D δέ γενομένων, τδ τον χωμωδοποιον, ovo' οι γείτονες σφό
δρα αΙσχ%ίνονται, ώ Αλκιβιάδη.
Μετά τοντο τρέφεται δ
πάϊς, ονχ ύπδ γνναιχδς τροφού ολίγον άξιας, άλλ' νπ' ευ
νούχων οι αν δοχώσι τών περί βασιλέα άριστοι είναι· οίς
τά τε άλλα προστέταχται
έπιμέλεοΦαι τον γενομένου, και
δπως κάλλιστος βσται μηχανάο&αι, άναπλάττοντας τα μέλη
τον παιοδς χαί χατορ&ονντας' καί ταντα δρώντες έν με·
Ε γάλ]] τιμή είοίν. Έπειδάν δέ έπτέτεις γένωνται οί παίδες,
έπί τους ίππους καί έπί τους τούτων διδασκάλους φοιτώσι,
-1. Καί δμως ή οό^α-γος τοδ Βασιλέως "Αγιδος Τιμαία χατηγορήθη 9ιά τάς άθεμίτους προς τόν Άλχιβιάδην σχέσεις της, έκ τών
δποίων έγεννήθη δ Αβωτυχίδης, παραγκωνισθείς δπό τοδ Αγησιλάου
τ$ συνεργεία τοδ Λυσάνδρου.
2. Γενέαια κυρίως είναι ή επέτειος τής γεννήσεως τοδ εκλι
πόντος Βασιλέως, γενέ&λια δέ ή επέτειος τής γεννήσεως τοδ βασι
λεύοντος τών Περσών.
3. Ένταδθα δπονοεί τόν Πλάτωνα τόν χωμφδιογράφον, σύγχρονον τοδ Σωκράτους καί τοδ ομωνύμου του φιλοσόφου, Ό Πλάτων οδτος {γράφε πλείστος κωμωδίας, μεταξύ τών δποίων κυριώτεραι ήσαν
«Άδωνις», «Γρϊπες», «Ζευς κακούμενος», «Ίών,'Κλβοφών», «Λάχωνες», «Ηβνέλεως» κλπ. Τπό τοδ Αθηναίου αναφέρονται 24' ϊργα αϋτοδ (Ά&ην. Αβιπνοσοφ. κεφ. θ', Γ, Ζ*, ΙΕ', Γ' κλπ. passim), έχ
τών οποίων μόνον αποσπάσματα διεσώθησαν. Ό Πλάτων οδτος έχαλεΐτο χαί Κάνθαρος. "Ηκμασε περί τδ 420 π.Χ., φαίνεται δέ δτι ήτο
καλός κωμωδιογράφος, διότι αναφέρεται συχνότατα δπό τοδ Αθηναίοι
καί άλλων.

97

τάζεσαι τά γέλια πού θά προκαλούσες; "Ας ίδοΟμε, δμως,
μήπως δέν είμεθα κατώτεροι τών ανθρώπων εκείνων μόνον
ώς προς τήν επισημότητα τής καταγωγής, άλλα καϊ ώς προς
τήν άλλην άνατροφήν ή μήπως δέν έχεις ακουστά, πόσον
μεγάλα είναι τά πλεονεκτήματα είς τους βασιλείς τών Λα
κεδαιμονίων, τών δποίων αϊ γυναίκες φυλάσσονται οπό τών
εφόρων, έν Ονόματι τοο κράτους, δπως, έν τφ μέτρφ τοο
δυνατοο, μή γεννηθή κρυφίως ό βασιλεύς άπό άλλον κα
νένα*, παρά μόνον έξ απογόνων τοο Ηρακλέους ; Ό δέ βα
σιλεύς τών Περσών τόσον είναι υπέρτερος, ώστε κανείς ούτε
νά ύποψιασθή κάν δέν τολμά δτι· θά ήτο δυνατόν ποτέ νά
γεννηθ^ βασιλεύς άπό άλλον κανένα, παρά μόνον έξ αοτοΰ
τοΟ βασιλέως, διά τοοτο καϊ δέν φρουρείται ή σύζυγος τοο
βασιλέως* (άπό. κανένα άλλον) παρά μόνον οπό τοο φόβου.
'Αμέσως δέ, δταν γεννηθή 6 μεγαλύτερος υίός, είς τόν
όποιον καί θ5 άνήκΐβ ή βασιλεία, πρώτον μέν εορτάζουν δλοι
οί κατοικοΟντες εϊς τήν χώραν τοο βασιλέως, δσοι κι° άν εί
ναι αυτοί, έπί τών Οποίων βασιλεύει, κατόπιν δέ κατά τόν
ύπόλοιπσν χρόνον, κατά τήν ήμ&ραν αυτήν, Ολόκληρος ή
3
Ασία προσφέρει θυσίας καί Εορτάζει κατά τήν έπέτειον τής
γεννήσεως • τοο αποθανόντος βασιλέως* δταν δέ ημείς έγεννήθημεν, ούτε οί γείτονες καλά καλά δέν τό έμαθαν, δπως
λέγει καί Ó κωμωδιογράφος", 'Αλκιβιάδη μου. Κατόπιν άπ'
αύτΟ τό παιδί ανατρέφεται, δχι άπό άσημον γυναίκα παράμάναν, άλλ3 άπό ευνούχους, οί Οποίοι είναι άπό τους θεω
ρούμενους δτι είναι οί άριστοι άπό τό περιβάλλον τοΟ βασι
λέως. Είς τους Οποίους έχει άνατεθή νά φρο^τίζο^ διά τόν
νεογέννητον καί ώς προς τά άλλα επίσης, συνάμα δέ καί νά
έπινοοον τρόπους περί τοο πώς θά γίν-fl τό παιδί ώραιότερο^, διαμορφώνοντες τά μέλη τοο παιδιού καί διορθώνοντες
αυτά* καϊ εφόσον ασχολούνται μέ τά ζητήματα αυτά (οί ευ
νούχοι) απολαύουν μεγάλων τιμών. "Οταν δέ τά παιδιά γί
νουν επτά ετών *, αρχίζουν νά φοιτοον εϊς τό Επποδρόμιον,

4. Οί Πέρσαι έθβώρουν τόν αριθμόν 7 ώς περιέχοντα μυστικήν
δύναμιν. Έξ οδ καί κατωτέρω «δις επτά». Είς τήν ήλικίαν τών 7
ετών τό παιδίον τελειοποιείται αδτως ειπείν είς τήν δμιλίαν καί δύ
ναται ν* άρχίσ^ τάς οπουδάς του, δπως καί σήμερον. Είς ήλικίαν 7
ετών δ Ζωρόαστρος έσιώπησε πλέον. Τήν μυστηριώδη σημασίαν τοδ
άριθμοδ 7 παρεδέχοντο καί οί Πυθαγόρδίοι, ώς αναφέρει δ Αριστοτέ
λης, 6 Άλκμαίων κλπ.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
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και επί τάς ϋήρας άρχονται Ιέναί' δίς επτά δέ γενόμενον
ετών τον παΧδα παραλαμβάνονσιν οϋς εκείνοι βασιλείονς
παιδαγωγούς δνομάζουοιν' είσΐ δέ εξειλεγμένοι Περσών οι
άριστοι δόξαντες εν ηλικία τέτταρες, δ τε σοφότατος καί δ
122 δικαιότατος και Ô σωφρονέστατος και ο άνδρειότατυς. ΎΩν
δ μέν μαγείαν τε διδάσκει τήν Ζωροάστρου του
Ώρομάζον
εστί δέ τούτο &εών θεραπεία- διδάσκει δέ καί τα βασιλικά'
ο δε δικαιότατος άλη&ενειν δια παντός τον βίου' δ δε σω
φρονέστατος μηδ* υπό μιας αρχεα&αι τών ηδονών, iva ίL·ύ^
αέρος είναι έάιζηται και δντως βασιλεύς, άρχων πρώτον
τών έν αντφ, άλλα μή δονλεύων δ δέ άνδρειότατος άφοβον
και άδεα παρασκευάζει, ώς όταν δείοη δονλον δντα. Σοί
Β δ', ώ "Αλκιβιάδη, Περικλής επέστησε παιδαγωγον τών οίκετών τδν άχρειότατον ύηδ γήρως, Ζώπυρον τον Θράκα.
Διήλύ\>ν δέ καί τήν αλλην αν σοι τών ανταγωνιστών τροφήν τε καί παιδείαν, εί μή πολύ έργον ήν και άμα ταύτα
Ικανά Οηλώσαι και τάλλα δσα τούτοις ακόλον&α. Τής δέ
σής γενέσεως, ώ Αλκιβιάδη,
και τροφής καί παιδείας, ή
άλλου δτουοΰν Ά&ηναίων, ώς έπος είπεΧν, οΰδενί μέλει,
1. Ζωροάοτρης ή Ζιαρόαστοος. Ό Ζαρατούστρα τών Περσών'
σοφός κα: μδταρρυθμιστη; της παλαιάς π=ρσικής θρησκείας' οπό χών
Περσών εθεωρείτο ό πρώτος μάγο;, 5ηλ. σοφός αστρολόγος, Ιχων
θείαν τήν προελευσιν ώς υίές τοΰ Ώρομάζον
Έλέγεΐο άτι ήτο 6000
£Ηη παλαιότερος toö Πλάτωνος" οιιτος είς ήλικίαν έτιτά έτων εαιώπησεν έπί 30 όλα Ιτη, δπότε καί μόνον ώμίλησεν, Ιξηγήσας εις τον
Βασιλέα τήν δλην φιλοσοφίαν' κατά τους Πέρσας ό βασιλεύς οδτος ήτο
δ Δαρείος 4 Α' ή δ Κορος t Μέγας. Οί "Ελλην*ς, ες^λληνίσαντες τό
δνομά τ-υ, διεξεδίχησαν χαί τόν ίδιον, κατά τήν αυνήθειάν των, ώς
"Ελληνα' οί Πέρσαι πάλιν δλεγον δτι ήτο Πέρσης, έκμαθών χατά τήν
παιδιχήν το\ί ήλικίαν τήν σοφίαν παρά τοδ αγαθού δαίμονος. Ή λβξις Ζαρατούστρα ή Ζωρόαστρος μεταφραζόμενη sic τήν έλληνικήν
σημαίνει (κατά τους αρχαίους πάντοτε) άοτρο&ύτης' καθώς ό Πυθα
γόρας, Stai καί δ Ζωρόαστρος απέφευγε τά έμψυχα καί έτρέφετο μό
νον μέ χόρτα καί καρπούς' υπάρχει πράγματι μεγάλη δμαιότης μετα
ξύ Ζοαροάστρον καί ΙΙν&αγόρον' πάντως ο πρώτος δπήρξεν αρχαιό
τερος' κατέλιπβ πολλά συγγράμματα (πολλοί τοΰ αποδίδουν καί τήν
Ζενδαβέστα) φιλοσοφικά, είς τά δποΐα δέχεται τρία εϊδη φιλοσοφίας,
τό φυσικόν, το οίκονομικόν καί το πολιτικδν (Vidaevodata ή Vendibad).
2. Ώρόμαζος. Ό Άχούρα-μάσδα τών Πβρσών, φβρόμβνος ώς

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

99

μαζί μέ τους διδασκάλους τής ίππασίας, καί νά πηγαίνουν
είς τά κυνήγια - δταν δέ τό παιδί γίνη δύο φοράς επτά (δε
κατεσσάρων) ετών, τό παραλαμβάνουν οί διδάσκαλοι, αυτοί
τους οποίους εκείνοι ονομάζουν βασιλικούς παιδαγωγούς".
Είναι δέ χίααοιρζς διαλεχτοί πού θεωρούνται οί άριστ« με
ταξύ τών Περσών, εϊς τήν ώριμον ήλικίαν, δηλαδή Ó σοφώτατος καί 6 δικαιότατος καί Ó σωφρονέστατος καί ό άν
δρειότατος. Έ κ τούτων ό μέν πρΰίτος διδάσκει τήν μαγείαν
τοΰ Ζωροάστρου1 τοΟ υίοΰ τοΟ Ώρομάζου 9 * είναι δέ τοοτο
ή λατρεία τών θεών συγχρόνως ό ίδιος αυτός διδάσκει καί
τ% βασιλικά καθήκοντα' δ δέ δικαιότατος (διδάσκει) νά λέγ*(Ι τήν άλήθειαν 9 καθ 3 δλον του τόν βίον ό δέ σωφρονέστα
τος (ίιδάσκει τόν νέον) νά μή εξουσιάζεται άπό καμμίαν έκ
τών ηδονών, διά νά συνηΟίσγι νά είναι ελεύθερος καί δντως
βασιλεύς, κυρίαρχων πρώτα τοΰ έαυτοο τ^υ, καϊ δχι νά εί
ναι οούλος τών παθών του" ό δέ άνδρειότατος τόν προετοι
μάζει διά νά είναι άφοβος καί ατρόμητος, διότι, δταν τυχόν
φοβάται, θά είναι ωσάν δοΟλος. Διά σέ δμως, 'Αλκιβιάδη,
ό Περικλής σοΟ ώρισε παιδαγωγόν τόν πιο άχρησταν άπό
τους δούλους του, λόγω τοΟ γήρατος του, δηλαδή τόν Ζώ
πυρον * τδν θράκα, θ ά σοο εξιστορούσα δε μέχρι τέλους καί
τήν άνατροφήν καί τήν μόρφωσιν τών ανταγωνιστών σου,
Ιάν δέν άπαιτοοσε πολύν χρόνον, άν καί «ύτά είναι αρκετά
διά νά φανερώσουν καί τάάλλα, δσα είναι επακόλουθα αυ
τών. Διά τήν Ϊδικήν σου δέ καταγωγήν καί άνατροφήν καί
έκπαΕδευσιν, 'Αλκιβιάδη, ή οιουδήποτε άλλου έκ τών 'Αθη
ναίων, κανείς δέν αχοτίζεται, δ-ά νά τό εϊπώ Ιτσί, έκτος έάν
πατήρ τοδ Ζωροάστρου. ΤΗτο δ θεός καί προστάτης τών Πβρσών,
προς τόν οποίον άνίπβμπον τάς εύχάς των ο[ μεγάλοι ΒασιλβΕς τής
Περσίας. Πολλάκις ταυτίζεται μέ τόν Μί&ρα (ήλισν). Ό Άχοόρα μάσδα δπήρξε πατήρ τοδ πυρός (Vend VIII 248-250) καί τής γής
(Vend. XIX 45) Βραδύτερον άπεδοθη βίς αυτόν καί ή πατρότης
τοδ Ζαρατούστρα. Ό Άχούρα-μάσδα έκαλεΐτο καί Άριμάν (αγαθός
δαίμων) καί Όρμούσδης.
3. Πράγματι είς τους Πέρσας, ιδίως είς τους ευγενείς, τό φεδδος
ήτο κάτι τό άγνωστον, τό άκατάληπτον «αίσχιστον δέ αύτοΐσι τό
ψεύδβαθαι νενόμισται» λέγει δ Ηρόδοτος (Ι, 137-138), επίσης καί
δ Ξενοφών (Κύρου παιβ. V i l i , 8, 2).
4. *0 Ζώπνρος ήτο δοδλος τοδ Περικλέους, είς τόν δποΐον δ
Περικλής ανέθεσε τήν έπαγρΰπνησιν έπί τοδ Άλκιβιάδου. "Ο Σωκρά
της δικαίως φέγει τόν Περικλή διά τήν αδιαφορία* του αυτήν, κα
θόσον δ ζωηρό, καί ατίθασος Αλκιβιάδης διέφευγε τήν προσοχήν
τοο γηραλέου Ζωπύρου.
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εΙ μή εϊ τις εραστής σον τνγχάνει ών. Ει δ' al· έϋέλοις είς
C πλούτονςΛάποβλέψαι
έλξεις καί μύρων
λουθίας

καϊ τρνφάς

καί

έσ&ήτας ιματίων

άλοιφάς χαί θεραπόντων

τήν τε άλλην αβρότητα

πλή&ονς

τήν Περσών,

if

ακο

αίσχνν&είης

αν έπί σεαντψ, αία&ανόμενος δσον αυτών ελλείπεις.
XVIII.

ΕΙ δ' al· έ&ελήσεις είς αωφροαύνην τε καί κο

σμιότητα άποβλέψαι και εύχέρειαν και εύκολίαν καί
λοφροσννην

καί εύταξίαν

φιλοπονίαν

καϊ φιλονεικίαν

μονίων,

παιδα

Άν ήγήσαιο

D Et Ò' αύ τι καί πλούτψ
είναι,

μηδέ

xal άνδρείαν

καί φιλοτιμίας
σαυτδν

τάς

πάσι τοις

προσέχεις καϊ κατά

τούτο ήμΐν άρρητον

τοντο οιει τι
πλούτους

δτι πολύ τάν&άδε τών έκεΧ ελλείπει. Τήν μέν
τής # ' έαντών και Μεσσήνης, ούδ' αν είς

γαρ δαην ίχονσι
άμφισβητήσειε

Λακεδαι
τοιούτοις.

έΌτω, έάν πως αϊοΰη ον

εϊ. Τοντο μέν γαρ εί έ&έλεις τους Λακεδαιμονίων
Ιδεΐν, γνώσει

μεγα-

και καρτερίαν καί

τών τ§δε

δραπόδων

χτήσει

μήν ίππων

γε,

πλή&ει

ουδέ άρετη, ούδ' αν άν-

τών τε άλλων καϊ

τών είλωτικών, ουδέ

ούδ' δσα άλλα βοσκήματα

Ε νέμεται' άλλα ταύτα

χατά

Μεσσήνην

μέν πάντα έώ χαίρειν, χρνσίον δέ καϊ

άργύριον ούκ ϊστιν έν πάσιν "Ελληοιν δσον έν

Λακεδαίμονι

Ιδία' παλλάς γαρ ήδη γενεάς εισέρχεται μέν αύτόσε έξ απάν
των τών 'Ελλήνων,

πολλάκις δέ καί έκ τών βαρβάρων,

Ιξ-

1. Τό νά έφόρει κανείς μακρυά ένδύματ,α, ώστε νά παρίσταται
ανάγκη ν* άνασηκώνη τήν ούράν, εθεωρείτο τήν έποχήν έκείνην ώς
Ινδβιξις κομψότητος, πλούτου καί πολυτελείας' περί τοδ Άλκιβιάδου
αναφέρει καί Ο Πλούταρχος δτι οδτος «ιματίων Ιλξιν διαφερόντως
έπβτήίευεν».
2. Διά τήν εύφορίαν τής Μεσσηνίας δ ποιητής Τυρταίος λέγει :
«Μεσσήνην αγαθόν μέν άροδν, αγαθόν δέ φυτεύειν. . .»
3. Είλωτες ήσαν οί δοδλοι τών Λακεδαιμονίων, οί οποίοι προήρ
χοντο άπό αιχμαλώτους ή ήσαν νόθοι. Εκλήθησαν δέ είλωτες έκ
τής περιφερείας τοδ Έλους, πόλεως νοτιοανατολικώς τής Σπάρτης* τό
Έλος τοδτο αναφέρει καί δ "Ομηρος
«χαί Πτιλεόν καί "Έλος χαί Δώριον»
(βλ. περισσότερα εις τήν Είσαγωγήν τοδ Γιάννη Κορδάτον είς
τήν Ιχδοστν χαί ,μετάφρασιν τών «Μεσσηνιακών» Παβοανίον^-Βιβλιο
θήκης Ζαχαροπούλου αριθ. 100).
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δέν είναι κάποιος πού τυχαίνει νά σέ ά γ α π ? . Έ ά ν δέ άφ 3
ïtipoM θέλης ν ' άποβλέψι^ς είς πλούτη καί είς απολαύσεις
καί είς φορέματα καί άνασήκωμα τής ούρα; τών ενδυμά
των 1 , καϊ άλοιφάς μύρωμένας καί ακολουθίας άπό πλήθος
υπηρετών, καί τήν οπόλοιπον μαλθακότητα τών Περσών, θά
έντρεπόσουν διά λογαριασμόν σου, αντιλαμβανόμενος πόσον
υστερείς άπ* αυτούς.
X V I I I . Έ ά ν δέ πάλιν θέλησης (ν' άποβλέψης) είς τήν σω·
φροσόνην καί κοσμίαν διαγωγήν, καί έπιτηδείότητακαί προθυμίαν, καί μεγαλοψυχίαν καί πειθαρχίαν, καί άνδρείαν καί
σταθερότητα, καί φιλεργίαν, καί άγάπην προς τήν νίκην καί
τήν φιλοδοξίαν τών Λακεδαιμονίων, θά ένοιωθες τόν εαυτόν
σου παιδάκι, ώς πρόςδλατάτοιαΟτα. "Αν δέ πάλιν δίδης τυ
χόν κάποιαν σημασίαν καί είς τόν πλοΟτον, και πιστεύγρς δτι,
ως προς τδ ζήτημα αυτό, είσαι καί σ ύ κ ά τ ι , ά ς μ ή τ ό ά φ ή σ ω μεν χωρίς νά τό είπωμεν καί αυτό, μήπως καί καταλάβης
πώς βρίσκεσαι. Έ ά ν δηλαδή, ώς προς τό ζήτημα αυτό, θέλης νά ίδής τά πλούτη τών Λακεδαιμονίων, θά μάθ^ς δτι
τά έδώ (τά οίκονομικά τών 'Αθηναίων) κατά πολύ οστεροΟν'
άπό τά (οίκονομικά τών) έκεΐ. Διότι ούτε ένας κάν άπό τους
έδώ ('Αθηναίους) δέν θά αμφισβητούσε τό πόσην (έκτεταμένην) χώραν κατέχουν, τόσον είς τήν ϊδικήν των περιφέρειαν
(τήν Λακεδαίμονα) δσον καί είς τήν Μεσσηνίαν 9 , ώς προς
τήν έκτασιν καί τήν εύφορίαν, ούτε ακόμη ώς προς τήν κατοχήν δούλων, ειλώτων" (δηλαδή) καί άλλων, ούτε φυσικά
καί ίππων ούτε άλλων ποιμνίων, δσα βόσκουν είς τήν περι
φέρειαν τής Μεσσηνίας. "Ολα δμως αυτά τ ' αφήνω κατά μέ
ρος, χρυσά δέ καί άργνρ& νομίσματα δέν υπάρχουν εΐς δλους
μαζί τους Έ λ λ η ν α ς (τόσα) δσα είς μόνην τήν Λακεδαίμο
να*, διότι έπί πολλάς έως τώρα γενεάς εισάγονται μέν έκεΐ,
άπό δλην τήν Ε λ λ ά δ α , πολλάκις δέ καί ά π ό τους βαρβά4. "Ηδη άπό τών τελευταίων ετών τοδ Πελοποννησιακού πολέ
μου ήρχισε νά είσρέη χρυσός είς τήν Σπάρτην, γεγονός τό Οποίον
συνέτεινε κατά τό πλείστον είς τήν παρακμήν χαί χατάπτωσιν τής
δυνάμβώς της. Ό νομοθέτης Λυχοδργος, διά νά άποτρέψη ακριβώς
τήν συσσώρβυσιν χρήματος, Ιφβρε χρησμόν έκ τοδ Μαντείου τών
Δελφών :
ά φιλοχρηματία Σπάρτην δλεΐ, άλλο 9β ουδέν'
Οή γάρ άργυρότοζος ϊναξ έκάιργος "Απόλλων
{Διοδωρ. Βιβλ. VII, 14, 5)
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1. Πράγματι οί Πέρσαι ίδιδον έπιχορήγησιν βίς τους Λακεδαι
μονίους διά νά διεξάγουν τόν προς τους Αθηναίους πόλεμον. Τήν πληρωμήν τής έπιχορηγήσβως αυτής ένήργβι, διά λογαριασμόν τοδ μεγά
λου Βασιλέως, δ εκάστοτε σατράπης τής Λυδίας; εδρεύων είς Σάρδεις,
τήν δέ βϊσπραξιν δ εκάστοτε ναύαρχος τών Λακεδαιμονίων' έκ τούτων
μόνον δ Καλλικρατίδας, δ πεσών κατά τήν έν 'Αργινούααις ναυμα·
χίαν, 9èv μετέβη νά είσπραξη τήν έπιχορήγησιν.
2. Ό μδθος τοδ Αίσωπου περί λέοντος γηράσαντος καί τής πο*
νηράς άλώπβχος λήγβι μέ τήν παρατήρησιν ταύτης προς τόν λέοντα
δτι βλέπει «πολλά μέν Ιχνη εΐσιόντων, έξιόντων δ οδ», διότι δ λέων
κατβδρόχθιζε τους εισερχόμενους ·1ς τό σπήλαιόν του.
3. Περί τοδ πλούτου τών Βασιλέων τής Περσίας δ Χάρης δ Μυ
τιληναίος εις τό πέμπτον Βιβλίον τών «Περί Άλέξανβρον Ιστοριών»
του γράφει δτι βίς τό άνω μέρος τής βασιλικής κλίνης δπήρχε κιβώτιον, εντός τοδ δποίου tbpioxovxo διηνεχώς «διά παντός» πέντε χι
λιάδες τάλαντα χρυσοδ, δηλαδή 125.000 λϊτραι ή 119.187 7 , οκάδες
χρυσοδ (τό τάλαντον ώς μονάς βάρους έζόγιζε 25 λίτρας ή 23 όκ*β.
καί 335 δράμια ώς νομισματική δέ μονάς, είς μέν τάς 'Αθήνας βίχεν
άξίαν 6-000 αττικών δραχμών, άλλαχοδ δέ διάφορον). Τό κιβώτιον τοΒτο
έκαλβίτο βασιλικόν προσκεφάλαιον, εις τό κάτω δέ μέρος τής βασιλι
κής κλίνης εδρίσκετο έτερον κιβώτιον, τό «βασιλικόν δποπόίιον», το
δποϊον περιείχεν επίσης «διά παντός» τρείς χιλιάδας τάλαντα, ήτοι
75.000 λίτρας ή 71.412 */· όχ«8ας αργύρου. Είς δέτόν βασιλικόν κοι
τώνα δπήρχβν επάνω άπό τήν κλίνην τοδ βασιλέως χρυσή χληματαριά πλήρης πολυτίμων λίθων, αϊ σταφολαίτής δποίας είχαν ρώγες άπό
«πολυτελέστατους λίθους», δπως γράφβι δ Αμύντας, είς τους «Στα
θμούς» τοο. Πλησίον Ôè έχβΕ ήτο κ«ί δνας χρυσσδς «χρατήρ», Ιργον τοΟ
Θεοδώρου τοδ Σαμίου. Τά τεράστια αυτά χρηματικά ποσά δέν έθίγοντα

10;ί

ρους', δέν εξάγονται δέ πουθενά, άλλα απαράλλακτα δπως
είς τόν μοθον του Αίσωπου, τόν οποίον εϊπεν ή άλώπηξ προς
τόν λέοντα, καί τά ίχνη τοο είς τήν Λακεδαίμονα εϊσαγομένου μέν νομίσματος, δσα είναι έστραμμένα προς τά έκεΐ,
είναι φανερά, πουθενά δέ δέν θά ·?ιμποροϋσε κανείς νά ϊδη
3
Ιχνη εξερχόμενου . "Ωστε πρέπει να τό ήξεύρωμεν καλά, δτι
οί έκεΐ (Λακεδαιμόνιοι), καί ώς προς χρυσόν καί ώς προς
άργυρον, εϊνζι οί πλουσιώτεροι τών Ελλήνων, καί άπό αυ
τούς ακόμη (πλουσιώτερος) είναι ό βασιλεύς των, διότι καί
άπό τά τόσα (πλούτη) τά μεγαλύτερα καί
περισσότερα
εισοδήματα ανήκουν εϊς τους βασιλείς, επίσης δέ καί ό βα
σιλικός φόρος, τόν οποίον οί Λακεδαιμόνιοι πληρώνουν είς
τους βασιλείς, είναι δχι ολίγος. Καί τά μέν πλούτη τών Λα
κεδαιμονίων, έν συγκρίσει μέν προς τά πλούτη τά ελληνι
κά, είναι μεγάλα, παραβαλλόμενα δμως προς τά περσικά
καί προς τόν πλοΰτον τοο βασιλέως εκείνων' (τών Περσών),
εϊναι μηδέν άφοΟ κάποτε ήκουσα έγώ έναν άξιόπιστον άνθρωπον *, άπό εκείνους πού είχαν μεταβή προς τόν βασιλέα
(τών Περσών), ό δποϊος δίηγεϊτο δτι είχε διατρέξει πάρα.
πολύ έκτεταμένην καί εύφορον χώραν 5 , μέ διαδρομήν περί
που μιδς ημέρας, τήν Οποίαν, καθώς έλεγεν, οί εντόπιοι
ώνόμαζαν ζώνηντής συζύγου τοΟ βασιλέως' (έλεγεν επίσης)
ποτέ.Τά Εξοδα τοδ κράτους έπληρώνοντο άπό άλλο ταμείον ('Δ&ην.
Δειπνοσοφ. IB, 9), εις τό Οποίον, κατά τόν Ήρόδοτον (Βι6λ. III, 95),
είσέρρεον κάθε έτος 14 560 τάλαντα ευβοϊκά, τά δποΐα βλυωναν οι
θησαυροφύλακες τοδ βασιλέως μέσα είς πήλινα άγγβϊα, τά έσφράγιÇav κα£: μόνον οσάκις έχρβιάζοντο χρήματα, τότε άπό τάς χρυσάς αύτάς ράβδους έκόπτοντο νομίσματα ('Ηροδοτ. III, 96). Τ Ο Περσικόν
Κράτος δπήρξε τό πιό έκτεταμένον χράτος δλων τών εποχών {εξαι
ρέσει τής σημερινής Ρωσίας μετά τής Σιβηρίας, τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών καί τής Βραζιλίας). .Κατά τήν Βααιλείαν τοδ Εέρξου καί τών
διαδόχων του είχε πληθυσμάν 70-80 εκατομμυρίων ψυχών, τβράστιον
δηλαδή διά τους χοό^οας έχιίνους.
4. Ό Σχολιαστής, έν συμφωνίφ μέ τόν ΌΧνμστιόδωρον, πιστεύει
δτι δ Πλάτων ενταύθα εννοεί τόν Ξενοφώντα. "Αν καί δ διάλογος,
χατά τόν Πλάτωνα, λαμβάνει χώραν εΐκοσαετίαν καί πλέον πρό τής
αναβάσεως και καθόδου τών Μυρίων (401 π.Χ.), δικαίως οί ώς άνω
παραδέχονται τόν Ξενοφώντα ώς τόν άξιόπιστον άνδρα τοδ Πλάτωνος,
καθόσον εΐναι γνωστή καί συνήθης ή αδιαφορία τοδ φιλοσόφου προς
τάς χρονολογίας xal τήν σειράν τών γεγονότων;
5. Ή Μεσοποταμία, τήν δποίαν χαί Βιήλθεν δ Ββνοφών, τόσον
χατά τήν μετά τοδ Κύρου προς Βαβυλώνα πορείαν, δσον χαί μετά
τών Μυρίων, χατά την έπιστροφήν αυτών, χαί σήμερον άχόμη θεωρεί
ται ώς ή εοφορωτέρα χώρα τής γής.
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1. Ό Ξενοφών εις τή/ Κύρου άνάβασιν (Βιβλ. Ι, 4, 9) γράφβι
δτι εις τήν Συρίαν, πλησίον τοδ ποταμοδ Χάλου (εντός τοδ Οποίου
υπήρχαν Εχθύες μεγάλοι χαί ήμεροι, τους οποίους οί Σύροι ένόμιζον
θεούς, καί δέν επέτρεπαν νά τους πειράξη κανείς, καθώς οδτβ τά πε
ριστέρια), εδρίσκοντσ «κώμαι είς Παρυσάτιδος ζώνην δεδομέναι»,δηλαδή
τά {σόδα άπό τά χωρία αδτά είχαν παραχωρηθή είς τήν μητέρα τοδ
βασιλέως Άρταξέρξου καί του Κύρου Παρύσατιν. Επίσης είς τό βιβλ.
II, 4, 27 δ Ξενοφών αναφέρει §τι, δταν επέστρεφαν οί Μύριοι διά τής
Μηδίας, έφθασαν είς χωρία πάλιν τής Παρυσάτιδος, τά οποία δ παραχολου^ώι αυτούς Τισσαφέρνης επέτρεψε νά τά διαρπάσουν οΐ "Ελλη
νες, «πλην άνδραπόδων».
2. "Η μνά ήτο κατά τήν αρχαιότητα νόμισμα, άλλα ..„'. μονάς
βάρους, δπως καί τό τάλαντσν. Τά κοσμήματα συνεπώς τής Δεινομά-
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δτι υπάρχει καί άλλη (περιοχή), ή οποία πάλιν ώνομάζετο
καλύπτρα, καί άλλοι πολλοί τόποι, ωραίοι καί εύφοροι,
προωρισμένοι διά τόν στολισμόν τής συζύγου(τοο βασιλέως),καί
δτι ό καθένας άπ'αύτούς τους τόπους έφερε τό δνομα άπό τόν κά
θε στολισμόν • * συνεπώς έγώ φαντάζομαι δτι, έάν κανείς έλεγεν
είς τήν μητέρα τοο βασιλέως καί σόζυγον του" Ξέρξου,τήν "Αμηστριν,δτι σχεδιάζει μέ τόν νοοντου ν' άναμετρηθή μέ τόν υίόν
σου ό υίός τής Δεινομάχης, ή οποία έχει κοσμήματα πού
αξίζουν πεντήκοντα μνας", ίσως καί μέ τό παραπάνω, ό δέ
υίός αυτής (έχει Εδικά του) ούτε σωστά τριακόσια πλέθρα'
άκρους είς τδνδήμονΈρχίας*, (ή "Αμηστρις λέγω) θά απο
ρούσε, είς τί άραγε νά Ιχη πεποίθησιν, ώστε νά βάζη στό
voö του, αυτός ό 'Αλκιβιάδης, νά άναμετρηθή μέ τόν Άρτοξέρξην, καί φαντάζομαι δτι αυτή θά Ιλεγεν δτι «δέν είναι
δυνατόν νά έχη πεποίθησιν εϊς τίποτε άλλο, αυτός Ó άνθρω
πος, ώστ& νά επιχειρώ (τέτοιο τόλμημα), παρά μόνον είς
τήν έπιμέλειάν του καί τήν σοφίαν του* διότι, αυτά καί
μόνα εϊναι άξια λόγου είς τους Έλληνας». Διότι άν βέβαια
έπληροφορείτ© τυχόν (ή "Αμηστρις) δτι δ "Αλκιβιάδης αυ
τός επιχειρεί (αυτό τό πράγμα) τώρα, πού έν πρώτοις μέν
δέν Ικλεισεν ακόμη καλά καλά τά είκοσι του χρόνια, έπειτα
δέ είναι τελείως αμόρφωτος, προς τούτοις δέ, ένώ δ φίλος
του τοΰ λέγει δτι πρέπει, άφοΟ πρώτα μάθ^, καί επιμεληθώ
τοΟ έαυτοο του, καί έξασκηθ^, τότε νά πά^ έτσι νά άναμετρηθή μέ τόν βασιλέα (τών Περσών), (αυτός) δέν θέλει, άλλα
επιμένει δτι, κι3 έτσι δπως είναι, είναι αρκετός (νά τά βγάλη
πέρα), φαντάζομαι δτι αυτή (ή "Αμηστρις) θά έκπλαγή καί
θά έρωτήση* «Τί άρα^ε λοιπόν νά είναι αυτό, είς τό οποίον
έχει πεποίθησιν ό νεαρός ;» "Αν λοιπόν έλέγαμε τυχόν δτι
(βασίζεται) είς τήν ομορφιά του, καϊ είς τό ανάστημα του,
καί βίς τήν καταγωγήν του, καί εϊς τόν πλοοτοντου, καί εϊς
χης έκόατιζαν 5.000 χρυσάς δραχμάς, ποσόν δηλαδή σεβαστόν τότε,
άλλα καί σήμερα ακόμη.
3. TÓ πλέθρον ήτο μονάς μήκους χαί επιφανείας καί ήτο ΐαον
προς τό 1/6 τοδ σταδίου, δηλαδή προς 30,80 μέτρα. Είχε δέ 100 πό
δας (1 πους—0,308 μ.) ή 66,65 πήχεις (διότι τό στάδιον είχε 400
πήχεις). Ώς επιφάνεια τό τετραγωνικόν πλέθρον είναι ακριβώς τό
σημερινόν στρέμμα (1000 τετραγ. μέτρα). Δηλαδή δ Αλκιβιάδης ήταν
ιδιοκτήτης 300 ατρβμμάτων.
4. Έρχίασιν ή Έρχιαοι.—Έρχιεις
ι δήμος τής Αττικής τής
Αίαντίβος φυλής ή, καθώς άλλοι Ισχυρίζονται, τής Αίγηίδος.
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τής ψυχής, ήγήσαιτ" αν ημάς, ώ 'Αλκιβιάδη, μαίνεσ&αι

τά φυσικά χαρίσματα τής ψυχής του, θά μας περνούσε, 'Αλ
κιβιάδη μου, γιά τρελλούς, αν ήθελε συγκρίνει δλα τά προ
τερήματα α&τά προς τά ιδικά τους έκεΐ. Νομίζω δμως δτι
καί ή Λαμπιδώ επίσης, ή κόρη τοΟ Λεωτυχίδου, σύζυγος δέ
1
τοΟ 'Αρχιδάμου, κα! μητέρα τοϋ "Αγιδος , οί οποίοι δλοι
υπήρξαν βασιλείς, θά άποροΟαε καί αυτή, δταν ρίψη μιά
ματιά είς τά αγαθά που δπάρχουν είς τον τόπο τους, μέ το
8τι συ σχεδιάζεις μέ τον voöv σου νά" διαγωνισθής μέ τον
υίόν της, (έσύ) που είσαι τόσον άσχημα αναθρεμμένος. Έ ν
τούτοις δέν σοΟ φαίνεται πώς είναι έντροπή τα δτι αί γυ
ναίκες τών έχθρων (μας) σκέπτονται καλύτερα δι' ημάς,
πώς πρέπει δηλαδή νά είμεθα διά νά (μας θεωροΟν άξιους
νά) αναμετρηθούμε προς αυτούς, παρά ημείς περί τών ιδίων
τών εαυτών μας ; 'Αλλά, ευλογημένε, άφοΟ δώαης πίστιν καί
είς έμέ, καί είς τήν έπιγραφήν τών Δελφών, «γνώρισε τδν
εαυτόν σου», διότι αυτοί είναι οί αντίπαλοι, κα! δχι εκεί
νοι τους οποίους νομίζεις έσύ- τους οποίους μέν μέ κανένα
άλλο μέσον δέν θά ίνικούσαμε, παρά μόνον μέ τήν έπιμέλειαν κα! τήν έπιτηδειότητα· έάν δέ σι) υστέρησες είς αυ
τά, θά μείνης πίσω καί άπα τοο νά γίνΐ(|ς ονομαστός μεταξύ
τών Ελλήνων καί τών βαρβάρων, πράγμα πού, καθώς μοΟ
φαίνεται, ποθείς δσον κανείς άλλος άλλο τίποτε.
XIX. ΑΑΚ. Τί είδους λοιπόν φροντίδα πρέπει νά λάβωμεν, Σωκράτη, ημπορείς νά μοο τό εξήγησης (αυτό) ; Διότι
φαίνεσαι πώς (είσαι ό μόνος που) έμίλησες περισσό ιερή αλή
θεια άπό κάθε άλλον.
Σ2ΚΡ. Ναί. (θά προτιμούσα) δμως μαζί νά Ιξειάσωμεν, κατά ποίον τρόπον θά ήτο δυνατόν νά γίνωμεν δσον
ημπορούμε καλύτεροι. Έ γ ώ , δηλαδή, δέν λέγω γιά σένα
μέν δτι πρέπει νά μορφωθής, γιά έμενα δέ δτι δέν πρέπει'
διότι δέν υπερτερώ άπο σένα, παρά μόνο κατά ίνα πράγμα.
ΑΑΚ. Ποιο ;
ΣΩΚΡ. Ό.ιδικός μου κηδεμών είναι καλύτερος καί σο
φώτερος άπο τον δικόν σου, τόν Περικλή.
ΑΑΚ. Καί ποιος είν' αυτός, Σωκράτη ;
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προς τα παρά οφίσιν άποβλέψασα πάντα τά τοιαύτα. Οϊμαι
124 δέ καν Ααμπιδώ, τήν Αεωτυχίδον μέν θυγατέρα, Άρχιδάuov 6έ γυναίκα, "Αγιδος δέ μητέρα, οΐ πάντες βασιλείς γ εγόνασι, ·&ανμάσαι αν 'καϊ ταύτην είς τά παρά οφίσιν υπάρ
χοντα άποβλέψασαν, et συ έν νφ ξχειςτφ νΪει αυτής διαγωνίζεσ&αι οϋτω κακώς ήγμένος. Καίτοι ουκ αίοχρον δοκεϊ
είναι, ει τών πολεμίων γυναίκες βέλτιον περί ημών δια
νοούνται, οίους χρή όντας οφίσιν έπιχειρείν, ή ημείς περί
ημών αυτών ; 'Αλλ', ώ μακάριε, πει&όμενος έμοί τε και τω
Β εν Δελφοις γράμματι, γνώ&ι σαυτόν, δτι ούτοι είσιν αντί
παλοι, άλλ' ονχ οϋς

ai

οϊεΐ' ών αλλφ μέν ούδ' αν ένϊ

περιγενοίμε0α, εϊ μή περ επιμέλεια τε αν καϊ τέχν^. *Ων oh
εϊ άπολειφ&ήσει, κα\ τοΰ ονομαστός γενέο&αι άπολειφ&ήσει
έν "Ελλησί τε και βαρβάροις, ου μοι δοκείς έρ^ν ώς ουδείς
άλλος άλλου.
XIX. ΑΑ. Τίνα οίν χρη την έπιαέλειαν, ώ Σώκρατες,
ποιεΐοάαι, έχεις Ιξηγήοασ$αι ; Παντός γαρ μάλλον Ιοικας
άλ-η&η είρηκότι.
ΣΩ. Ναί' άλλα γαρ κοινή βουλή, φτινι τρόπφ Άν δ τι
C βέλτιστοι γενοίμε&α' εγώ γαρ τοι οί περί μέν αοϋ λέγω ώς
χρη παιδευ&ήναι, περί έμοϋ δέ ου' ον γαρ ëo&' δτφ σου
διαφέρω πλην γε ένί.
ΑΑ. Τίνι ;
ΣΩ. Ό επίτροπος ό εμάς βελτίων ΙατΙ καί σοφότερος
ή Περικλής δ αός.
ΑΑ. Τις οΰτος, ώ Σώκρατες ;
1. Έάν ή Λαμπιδάι ήτο πράγματι κόρη του Λεωτυχΐδου, θά ήτο
τότε θεία τοδ 'Αρχιδάμου Β' (469-4*26), διότι 6 Λεωτυχίβης εΐχεν
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υίόν τόν Ζευξίδαμον, πατέρα τοο 'Αρχιδάμου, αποθανόντα πρό του
469 B.S., δηλ. πρό τοΟ Λεωτυχίδου. Ό "Αγις δ Β' πάλιν Ιβοοίλευοεν
ιΐπί τό 426 ίας τό 401 π Χ , τόν βιεδεχθη δέ ό Άγηοίλαος, διότι 6
υιός του "Αγιδβς Αεωτυχίδης εκρίθη ώς νόθος, δηλ. ώς υίός τί]ς Τί
μαιος, συζύγου τοδ "Αγιδος, καί τοδ Άλκιβιάδου.
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ΣΩ. Θεός, ώ Αλκιβιάδη, δσπερ σοι με ούκ εϊα προ
τήσδε τής ημέρας διαλεχϋήναί' φ και πιστεύων λέγω, δτι
ή επιφάνεια δι' ούδενος άλλου σοι έσται ή δι' êuov.
D
ΑΛ. Παίζεις, ώ Σώκρατες.
ΣΩ. "Ισως' λέγω μέντοι άλη&ή, δτι επιμελείας δεόμε&α,
μάλλον μέν πάντες ανϋρωποι, άτάρ νώ γε καϊ μάλα
σφόδραΑΑ. "On μέν έγώ, ού ψεύδει.
ΣΩ. Ουδέ μήν δτι γ' έγώ.
ΑΛ. Τί ούν αν ποιοΧμεν ;
ΣΩ. Ουκ άποκνητέον ovÔè μαλακιστέον, ώ έτάΧρε.
ΛΑ. Ούτοι δη πρέπει γε, ώ Σώκρατες.
ΣΩ. Ον γάρ, αλλά σκεπτέον κοινβ. Καί μοι λέγε' φαuèv γάρ δη ώς άριστοι βούλεσ&αι γενέσθαι. Ή γάρ ;
ΛΑ. Ναί.
ΣΩ. Τίνα άρετήν ;
ΛΑ. Δήλον δτι ήνπερ οί άνδρες οι αγαθοί.
ΣΩ. ΟΙ τί άγα&οί ;
ΑΑ.
ΣΩ.
ΑΛ.
ΣΩ.
ΑΛ.

Δήλον δτι οι πράττειν τά πράγματα.
Ποια ; *Αρα τα Ιππικά ;
Ού δήτα.
Παρά τους ιππικούς γάρ Άν ημεν ;
Ναί.

ΣΩ. Άλλα
ΛΑ.

τά ναυτικά

λέγεις ;

Ού.

ΣΩ. Παρά τους ναυτικούς γαρ αν ημεν ;
ΑΑ.

Ναί.

1. Θκάς κατά τόν δρισμόν τοδ ΙΙλάτωνος (."Οροι.
ναι : Ζφον άθάνατον, αδταρκες προς ευδαιμονίαν" ουσία
άγαθοδ φύσεως αιτία.
2. Άγα&ύς χατά Πλάτωνα («"Οροι» 415 D) είναι
οίος άνθρωπου τ* αγαθά έπιτελεϊν», δηλαδή δποιος είναι
κάμνιρ καλόν είς τόν πλησίον του.

411 Α) βί
άΐΐιρς, τής
ό «τοιοδτος
είς θέσιν νά
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ΣΩΚΡ. Ό θεός ', 'Αλκιβιάδη, αυτός ακριβώς που δέν
μέ άφηνε νά συζητήσω μαζί aou, πριν άπ' αυτήν έδώ τήν
ήμέραν είς τόν όποιον καί πιστεύοντας, ισχυρίζομαι δτι
σύ δέν θά διαπρέψης μέ τήν συνδρομήν κανενός άλλου παρά
έμοΟ (καί μόνον).
ΑΛΚ. 'Αστειεύεσαι, Σωκράτη ;
ΣΩΚΡ. Πιθανόν καί δμως λέγω αλήθεια, (δηλαδή) δτι
έχομεν ανάγκην επιμελείας, γενικώς μέν δλοι οί άνθρωποι,
εμείς δμως οί δύο ιδιαιτέρως' καί μάλιστα εξαιρετικής.
ΑΛΚ. Ώ ς προς τό δτι, βέβαια, έγώ μέν (έχω ανάγκην
επιμελείας), δέν κάμνεις λάθος.
ΣΩΚΡ. Μά ούτε δτι καί έγώ, βέβαια.
ΑΛΚ. Τί θά έπρεπε λοιπόν νά κάνωμε ;
ΣΩΚΡ. Οδτενά διστάσωμε, ούτε ν' άμελήσωμε,σύντροφε.
ΑΛΚ. "Οχι, πράγματι' μά ούτε καί είναι σωστό, Σω
κράτη.
ΣΩΚΡ. Στ'αλήθεια δέν είναι· δι'αυτό δμως πρέπει μα
ζί νά τό έξετάσωμε (τό ζήτημα)· καί πές μου λοιπόν λέγομεν δηλαδή δτι θέλομεν νά γίνωμεν δσον τό δυνατόν κα
λύτεροι· δέν είναι.έτσι ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Καί ώς προς nolat άρετήν ;
ΑΛΚ. Μά είναι φανερόν δτι ακριβώς είς έκείνην, σύμ
φωνα μέ τήν οποίαν ζοΟν οί καλοί άνθρωποι '.
ΣΩΚΡ. Οί καλοί ώς προς τί ;
ΑΛΚ. Εϊνα. φανερόν δτι είς τό νά διαχειρΐζωνται τάς
υποθέσεις '.
ΣΩΚΡ. Ποιας υποθέσεις ; Μήπως τάχα τής ιππασίας ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. Διότι, είς τήν περίπτωσιν αυτήν, θά καταφεύ
γαμε προς τους e Γ κούς είς τά ζητήματα τής ιππασίας ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. (Τότε) μήπως εννοείς τά ναυτικά ;
ΑΛΚ. Οδτε.
ΣΩΚΡ. Διότι (τότε πάλιν) θά καταφεύγαμε προς τους
ναυτικούς ;
ΑΛΚ. Ναί.
8. "Αλλαι εκδόσεις (δπως ή τοδ 2υνδέαμου Γάλλων Ελληνιστών
Μ. C. Leprévost) αναγράφουν, αντί τοδ «πράγματα», «αγαθά». Τοδτο συμφωνεί μάλλον προς τόν όρισμόν τοδ Πλάτωνος περί άγαθοδ.
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ΣΩ. 'Αλλά ποια ; "Α τίνες πράττουσιν ;
ΑΑ. "Απερ 'Αθηναίων οί καλοί κάγαϋοί.
125
ΣΩ. Κάλους δέ κάγα&ονς λέγεις τους φρόνιμους ή
τους άφρονας ;
ΑΑ. Τους φρόνιμους.
ΣΩ. Οΰκοΰν ο έκαστος φρόνιμος, τοϋτο αγαθός ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. "Ο δέ άφρων, πονηρός ;
ΑΑ. Πώς γάρ ου ;
ΣΩ. *Αρ' ουν ό σκυτοτόμος φρόνιμος εις ύποδημά*"Λν
εργασίαν ;
ΑΑ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Άγα&ος άρα είς αυτά ;
ΑΑ. Άγα&ός.
ΣΩ. Τί δέ ; Είς ιματίων εργασίαν ουκ άφρων ό σπντοτόμος ;
ΑΑ.
Β

Ναί.

ΣΩ. Κακός άρα είς τοϋτο ;
ΑΛ. Ναί.
ΣΩ. Ό αυτός άρα τούτφ γε τφ λόγφ κακός τε χαί
άγαΰός.
ΑΛ.
Φαίνεται.
XX. ΣΩ. "Η ουν λέγεις τους άγαυους άνδρα; είναι
και κακούς ;
ΑΑ. Ου δήτα.
ΣΩ. 'Αλλά τίνας ποτέ τους άγα&ους λέγεις ;
ΑΑ. Τους δυναμένους εγωγε άρχειν έν τή πόλει.
ΣΩ. Ου δήπον ίππων γε ;
Α Α. Οΰ δήτα.
ΣΩ. 'Αλλ' άν&ρώπων ;
ΑΛ. Ναί.
ΣΩ. Μρα καμνόντων ;
ΑΑ. Οΰ.
ΣΩ. 'Αλλά πλεόντων ;
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ΣΩΚΡ. Τότε ποία ; αυτά πού τά διαχειρίζονται ποίοι ;
ΑΛΚ. Νά ! αυτά ακριβώς (πού διαχειρίζονται) έκ τών
'Αθηναίων οί καλοί καί χρηστοί (πολΖται).
ΣΩΚΡ. Καλούς δέ καί χρηστούς εννοείς τους φρόνι
μους ή τους ανόητους ; '
ΑΛΚ. Τους φρόνιμους.
ΣΩΚΡ. Ώστε λοιπόν, είς αυτό πού ό καθένας είναι φρό
νιμος, είς τοΰτο είναι καί καλός ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Είς δ,τι δέ είναι άμυαλος, α αυτό είναι καί κακός ;
ΑΛΚ. Βέβαια· πώς νά μήν είναι ;
ΣΩΚΡ. Άραγε, λοιπόν, ό υποδηματοποιός είναι μυαλωμένος ώς προς τήν κατασκευήν τών υποδημάτων ;
ΑΛΚ. Καί πολύ βέβαια.
ΣΩΚΡ. "Ώστε είς (τά ζητήματα) αυτά είναι καλός;
ΑΛΚ. Καλός.
ΣΩΚΡ. Γιά πές μου δμως· προκειμένου περί κατα
σκευής ενδυμάτων ό υποδηματοποιός δέν είναι ανόητος ;
ΑΑΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Ώστε είναι κακός ώς προς (τό ζήτημα) τούτο ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. "Αρα ό Ιδιος (άνθρωπος), τουλάχιστον σύμφωνα
μέ τόν συλλογισμόν αυτόν, είναι (συγχρόνως) καί καλός καί
κακός ;
ΑΛΚ. Έτσι φαίνεται.
ΣΩΚΡ. 'Ισχυρίζεσαι, λοιπόν, δτι οί καλοί άνθρωποι εί
ναι και κακοί ;
XX. ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. Τότε, ποιους τάχα λέγεις δτι είναι οί καλοί ;
ΑΛΚ. Αυτούς, πού είναι ικανοί νά διοικήσουν τήν πολιτείαν, έγώ τουλάχιστον τους θεωρώ καλούς.
ΣΩΚΡ. "Οχι, βέβαια, κ' εκείνους πού οδηγούν ίππους ;
ΑΛΚ. 'Ασφαλώς δχι.
ΣΩΚΡ. Άλλα (εκείνους πού διοικούν) ανθρώπους ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Άραγε (ανθρώπους) ασθενείς ;
ΑΛΚ. "Οχι.
ΣΩΚΡ. Τότε ταξειδεύοντας ;
1. Σώφρων — δ μετρίας επιθυμίας έχων (Πλάτ. «"Οροι» 415 D),
φρόνιμος δέ—δ δυνάμενος νά κρίνΐ0 τί πρέπει νά πράξη καί τί δχι.
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ΑΑ. Οϋ φημι.
ΣΩ. 'Αλλά οεριζόντων ;
ΑΑ. Οϋ.
C
ΣΩ. 'Αλλ' ουδέν ποιούντων ή τι ποιούντων ;
ΑΑ. Ποιούντων λέγω.
ΣΩ. Τί ; Πειρώ χαί Ιμοί δηλωσαι.
ΑΑ. Ουκονν τών καί συμβαλλόντων εαυτοϊς και χρωμένων άλλήλοις, ώοπερ ήαείς ζώμεν έν ταΐς πόλεσιν.
ΣΩ. Ούκοΰν άν&ρώπων λέγεις αρχειν άν&ρώποις χρωμένων ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. 'Αρα κελευστών χρωμένων έρέταις ;
ΑΑ. Ού δήτα.
ΣΩ. Κυβερνητική γάρ αυτή γε αρετή,·
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. 'Αλλ' άν&ρώπων λέγεις αρχειν αυλητών, άν&ρώD ποις ηγουμένων φδής καϊ χρωμένων χορευταΐς ;
ΑΑ. Οϋ δήτα.
ΣΩ. Χοραδιδασκαίική γαρ αϋτη γ' αϋ ;
ΑΑ. Πάνν γε.
ΣΩ. 'Αλλά τί ποτέ λέγεις χρωμένων άνΰρώπων άνϋρώποις οίον τ είναι αρχειν ;
ΑΑ. Κοινωνούντων ϊγωγε λέγω πολιτείας καί συμβαλ
λόντων προς αλλήλους, τούτων αρχειν τών έν τή πάλει.
XXI. ΣΩ. Τις ουν αϋτη ή τέχνη ; "Ωοπερ άν ει σε
εροίμην πάλιν τά ννν δη, κοινωνούντων ναυτιλίας έπίσταο&αι αρχειν τις ποιεί τέχνη ;
ΑΛ.
Κυβερνητική.
Ε
ΣΩ. Κοινωνούντων
δέ φδής, ώς νϋν δη έλέγετο, τις
επιστήμη ποιεί αρχειν ;
1. Έ πολιτική άρα είναι «φρόνησις» (δηλαδή γνώσις τοδ τί
πρέπει νά κάνη δ καθένας καί τι δέν πρέπει νά κάνη) καί δχι «σο
φία» (δηλ. επιστήμη θεωρητική τής αίτιας των δντων). [Πλατ. «"Οροι»
414 Β).
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ΑΑΚ. Οδτε, σούλΙγω.
ΣΩΚΡ. Τότε (βέβαια ανθρώπους) πού θερίζουν ;
ΑΛΚ. Οδτε.
ΣΩΚΡ. Μά τότε (ανθρώπους) πού δέν κάμνουν τίποτα,
ή πού κάμνουν κάτι ;
ΑΛΚ. Πού κάτι κάμνουν, λέγω.
ΣΩΚΡ. Σάν τί ; Γιά προσπάθησε νά μού τό διευκρινίσης κ' έμενα αυτό.
ΑΛΚ, Λοιπόν (νά !) (πού διοικούν ανθρώπους) οί όποΤοι
καί βοηθούν ό ίνας ιόν άλλον, καί εξυπηρετούνται μεταξύ
των, ακριβώς δπως ζούμε ήμεΐς είς τάς πόλεις.
ΣΩΚΡ. Εννοείς λοιπόν δτι διοικούν ανθρώπους, πού
εξυπηρετούνται άπό άλλους ανθρώπους ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Μήπως τάχα εννοείς κελευστάς πού εξυπηρετούν
ται άπό κωπηλάτας ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. Γιατί αυτή βέβαια είναι ικανότης τοΟ πλοιάρχου ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Τότε ασφαλώς θά έννοες δτι διοικούν ανθρώ
πους πού παίζουν αύλόν, οί όποιοι διευθύνουν ανθρώπους
διά νά τραγουδούν καί εξυπηρετούνται άπό χορευτάς ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. Γιατί (ή ίδιότης) αυτή πάλιν είναι χοροδιδασκαλική, βέβαια ;
ΑΑΚ. Βεβαιότατα.
ΣΩΚΡ. Μά τότε, τί τάχα εννοείς ; δτι είναι δυνατόν νά
διοικούν ανθρώπους, πού εξυπηρετούνται, ώς προς τί πράγ
μα άραγε, άπό (άλλους) ανθρώπους ;
ΑΛΚ. Έγώ, τουλάχιστον, εννοώ νά διοικούν ανθρώπους
πού έχουν κοινόν πολίτευμα καί συντρέχουν ό Ινας τόν άλ
λον, σάν κι' αυτούς πού ζουν μέσα σέ μιά πόλι.
XXI. ΣΩΚΡ. Ποια λοιπόν είναι ή τέχνη αυτή· ; Ωσάν
ακριβώς νά σ' ερωτούσα πάλιν τά Ιδια αυτά πού τώρα μόλις
πρό ολίγου (σ' ερωτούσα), δηλαδή ποία τέχνη (αάς) κάμνει
(ίκανούς) νά γνωρίζωμε νά διοικούμε ανθρώπους, πού ασχο
λούνται μέ τήν ναυτιλίαν ;
ΑΛΚ. Ή τέχνη τοΰ πλοιάρχου.
ΣΩΚΡ. "Οσους δέ ασχολούνται μέ τήν χορωδίαν, καθώς
τώρα μόλις πρό ολίγου έγινε λόγος, ποία επιστήμη μάς
κάμνει (ίκανούς) νά διοικούμε ;
ΠΛΑΤαΝΟΣ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΑΛ. "Ηνπερ ού άρτι έλεγες, ή χοροδιδασκαλία.
ΣΩ. Τί δέ ; Πολιτείας κοινωνούντων τίνα καλείς έπιστήμην ;

ΑΛΚ. Αυτή ακριβώς, που ανέφερες σύ προ ολίγου' ή
χοροδιδασκαλία.
ΣΩΚΡ. Tea πές μου δμως" πώς ονομάζεις τήν έπιστήμην (ή όποια μάς κάμνει Εκανους να Sc ο. κώμε ν ανθρώπους)
που έχουν κο.νόν πολίτευμα;
ΑΛΚ. Έ γ ώ τουλάχιστον τήν ονομάζω όρθοφροσύνην S
Σωκράτη.
ΣΩΚΡ. Μα καλά* μήπως δμως ή τέχνη τοΰ νά κυβερ
νάς £να πλοΐον σου φαίνεται νά είναι απερισκεψία ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. Όρθοφροσύνη άρα ;
ΑΛΚ. Ή γνώμη μου τουλάχιστον είναι δτι (εΖναι ή
τέχνη) διά νά παραμένουν βέβαια σώοι εκείνοι που ταξειδεύουν μέ πλοία.
ΣΩΚΡ. Τό πέτυχες· γιά πές μου δμως· (ή τέχνη) αυτή,
που σύ ονομάζεις όρθοφροσύνη ν, είς τί χρησιμεύει ;
ΑΛΚ. Είς το νά διοικήται καλύτερον ή πολιτεία κα.
νά διατηρήται σώα.
ΣΩΚΡ. Καλύτερον δέ διοικείται καί διατηρείται σώα
{ή πολιτεία), δταν τΐ πράγμα παρουσιάζεται ή απουσιάζω ;
'Ακριβώς καθώς άν σύ μ3 έρωτοοσες· «το σώμα (πότε) διευ
θύνεται καλύτερα καί διατηρείται σώον, δταν τί πράγμα
παρουσιάζεται ή άπουσιάζη ;» θά σου" ϋλεγα έγώ δτι «δταν
ή υγεία μέν είναι παρούσα, άπουσιάζη δέ ή ασθένεια»' δέν
είσα; καί σύ τής ΐδίας γνώμης ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Κι* άν τυχόν πάλιν μέ ξαναρωτούσες' «τά μάτια
καλυτερεύουν, δταν ποιο πράγμα παρευρίσκεται ;» θά σου
έλεγα επίσης δτι «δταν ή δρασις είναι παρούσα, άπουσιάζη
δέ ή τυφλότης»' καί τά aòtià (επίσης), δταν λείπη ή κουφαμάρα, είναι δέ παρούσα ή ακοή, καί καλύτερα γίνονται
καϊ εύχολώτερα θεραπεύονται.
ΑΛΚ. Σωστά.
ΣΩΚΡ. Τί συμβαίνει δμως μέ μίαν πολιτείαν ; Ποϊον
πράγμα δταν παρευρίσκεται ή άπουσιάζη, καί καλύτερη
γίνεται, καί σκοπιμώτερα υπηρετείται καϊ διοικείται ;
ΑΛΚ. Έμενα μοο φαίνεται, Σωκράτη, δταν άφ" ενός
μέν ή φιλία αναπτύσσεται προς αλλήλους (μεταξύ τών τ.ολιτών), απουσιάζουν δέ (άφ* ίτίρου) τά μίση καί ή στασιαστική διάθεσις.

114

ΑΑ. Εύβουλίαν έ"γωγε, ώ Σώκρατες.
ΣΩ. Τί \δέ ; Μών αβουλία δοκεί είναι ή τών κυβερ
νητών ;
ΑΑ. Ού δήτα.
ΣΩ. Άλλ'
ευβουλία;
126

ΑΛ. "Εμοιγε δοκεί, εΐς γε το σώζεσ&αί πλέοντας.
ΣΩ. Καλώς λέγεις. Τί δέ ; "Ην σύ λέγεις εύβουλίαν,
είς τί έστιν ;
ΑΑ. Είς τδ άμεινον τήν πάλιν διοικειν χαϊ οώζεσ&αι.
ΣΩ. Άμεινον δέ διοικείται χαί σώζεται τίνος παραγιγνομένου f) άπογιγνομένου ; Ωσπερ άν ει σύ με ε*ροιο'
άμεινον διοικείται σώμα χαϊ σώζεται τίνος παραγιγνομένον ή άπογιγνομένου ; Ειποιμ αν δτι νγιείας μέν παραγιγνομένης, νόσου Òk άπογιγνομένης. Ον καϊ ού οΐει
όντως ;
Β
ΑΛ. Ναί.
ΣΩ. Καί εϊ με αύ Μροιο' τίνος δέ παραγιγνομένον
άμεινον Ομματα ; 'Ωσαύτως ειποιμ' αν δτι δψεως μέν
παραγιγνομένης, τυφλότητας δέ άπογιγνομένης. Καί ώτα δέ
κωφότητος μέν άπογιγνομένης, ακοής δέ έγγιγνομένης βελ
τίω τε γιγνεται καί άμεινον θεραπεύεται.
ΑΛ.

'Ορθώς.

ΣΩ. Τί δέ Οή πόλις ; Τίνος παραγιγνομένον και άπογιγνομένον βελτίων τε γίγνεται χαϊ άμεινον θεραπεύεται
χαί διοικείται ;
C
ΑΑ. Έμοϊ μέν δοκεί, ώ Σώκρατες, δταν φιλία μεν αϋτοΧς γίγνηται
άπογίγνηται.

προς αλλήλους,

το μισεΧν δε καϊ στ.»σιάζειν

1. Ενβονλία=&μφοτοζ αρετή λογισμού (δηλ. ορθή φρένησι;).
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ΣΩ. Αρ' οϋν φιλίαν λέγεις δμόνοιαν ή διχόνοιαν ;
ΑΑ.
Όμόνοιαν.
ΣΩ. Λιά τίνα οϋν τέχνην δμονοοναιν ai πόλεις περ
άρι&μούς ;

ΣΩΚΡ. Ά ρ α γ ε λοιπόν φιλίαν ονομάζεις τήν όμόνοιαν ή
τήν διχόνοιαν ' ;
ΑΛΚ. Τήν όμόνοιαν.
ΣΩΚΡ. Λιά μέσου ποίας τέχνης, λοιπόν. όμονοοΟν αί
πόλεις προκειμένου περί αριθμών ;
ΑΛΚ. Δια της αριθμητικής.
ΣΩΚΡ. Πές μου δμως' χαί οί ιδιώται (δέν όμονοοΟν με
ταξύ των) μέ τήν μεσολάβησι τής ίδιας αδτής (τέχνης) ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν καί ό καθένας (ομονοεί) μέ τόν
εαυτόν του, (πάλιν διά τής άριθμητιχή;) ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Διά μέσου δμως ποίας τέχνης ό καθένας ομο
νοεί μέ τόν εαυτόν του, δταν πρόκειται περί σπιθαμής καί
πήχεως ', ποίον (δηλαδή) άπό τά δύο είναι τό μεγαλύτερον ;
Μήπως δχι διά τής μετρητικής ;
ΑΛΚ. Βέβαια' τί άλλο ;
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν καί οί ίδιωται (διά τής μετρητι
κής) όμονοοΟν προς αλλήλους, καί αί πολιτεΐαι ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Τί (συμβαίνει) δέ, (δταν πρόκειται) διά ζυγί
σματα ; "Οχι τό δμοιον ;
ΑΛΚ. Ναί τό ίδιον.
ΣΩΚΡ. Αυτή δέ, τήν Αποίαι συ αποκαλείς όμόνοιαν, τί
πράγμα είναι, καί γύρω είς τί πραγματεύεται, καί ποία τέ
χνη προδιαθέτει δι' αυτήν ; Καί άραγε (ή ομόνοια) αυτή, που
υπάρχει είς μίαν πόλιν, είναι (ακριβώς όμοια μέ έκείνην
πού υπάρχει) κα! είς 2ναν ίδιώτην", (τόσον) μεταξύ αύτοΟ
καί τοΟ έαυτοϋ του, (δσον μεταξύ αύτοΟ) καί ένας άλλου ;
ΑΛΚ. Φαίνεται πιθανόν βέβαια.
ΣΩΚΡ. Ποια λοιπόν είναι αυτή ; μήν άποκάμης * ν'
αποκρίνεσαι, άλλα βάλε τά δυνατά σου νά μοΟ τό είπής.

τ

ΑΛ.

Δια τήν αριϋμητικήν.

ΣΩ. Τί δέ ; 01 Ιδιώται ού διά τήν αυτήν ;
ΑΛ. Ναί.
ΣΩ. Ουκονν καί αυτός αύτφ έκαστος ;
ΑΛ. Ναί.
ΣΩ. Λιά τίνα δέ τέχνην έΉαστος αυτός αΰτφ ομονοεί
D περί σπιθαμής καί πήχεος, όπότερον μείζον ,· Ου διά τήν
μετρητικήν ;
ΑΑ.

ΤΙ μήν ;

ΣΩ. Ουκονν καϊ οΐ ιδιώται άλλήλοις καϊ al πόλεις ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. Τί δέ περϊ σταΰμούς ; Ονχ ωσαύτως ;
ΑΑ. Φημί.
ΣΩ. "Ήν δέ δή σύ λέγεις δμόνοιαν, τις εστί καϊ περί
τον, καϊ τις αυτήν τέχνη παρασκευάζει ; Καϊ άρα ήπερ
πόλει, αϋτη καϊ ίδιώτ-fl, αύτφ τε προς αυτόν καϊ προς
άλλον ;
ΑΑ.
Ε

Εικός γέ τοι.

ΣΩ. Τις ουν £ατι ; Μή
προϋυμοϋ είπειν.

κάμ^ς άποκρινόμενος, άλλα

1. Κατά Πλάτωνα («"Οροι» 413 Δ) φιλ£α=συμφωνία δύο ή περισσο
τέρων Ανθρώπων προκείμενοι, περί κάλων καί δικαίων, καθώς καί τό
να συμμερίζωνται δύο άνθρωποι (φίλοι) καί τα ευχάριστα τής ζωής
κ«1 τα δυσάρεστα, νά βοηθούν δε δ ίνας τόν άλλον. 'Ομόνοια δέ εί
ναι συμφωνία σκέψεων καί υποθέσεων (πρβλ. Πλάτ. «Όροι» 413 Β).
2. Ό πήχυς είχε 24 δακτύλους, δηλαδή ήτο Τσος προς 1 Vs πόδα
(1 ποος=16 δάκτυλοι). Έ σπιθαμή ήτο τά ήμισυ τοο πήχεως, δηλαδή
12 δάκτυλοι. Ό πους ήτο Ισος προς 0,308 τοδ σημερινού μέτρου' 600
πόδες έκαναν 1 στάδιον, 11*4,80 ή 185 μ.Ό πήχυς συνεπώς ήτο 0,462
τοδ μέτρου (δηλ. 46 πόντου;), ή δέ σπιθαμή 23 πόντους.
3. Ένταδθα φαίνεται ή αντιδιαστολή τήν δποίαν κάμνει δ Πλά
των προκειμένου περί ομονοίας γενικώς καί δμονοίας 4ν πόλει. Ώς έν
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σημ. 1 σελ. 116 δμδνοια=συμφωνία σκέψεων καί υποθέσεων ή καί
«κοινωνία τών όντων απάντων» (ΖΠάε. «"Οροι» 413 Β). Άλλ' δ Πλά
των («"Οροι» 413 Ε) δρίζει καί éxipAV δμόνοιαν=δμοδοξία αρχόντων
καί αρχομένων, πώς δηλαδή πρέπει κανείς να άρχη καί νά άρχεται.
Διά τοο στόματος τοΰ Σωκράτους τονίζει τήν άντιδιαστολήν ταύτην
τών συνωνύμων εννοιών.
4. Ό Σωκράτης παροτρύνει τόν Άλκιβιάδην ν' απάντηση, διότι
αντιλαμβάνεται καί δ ίδιος δτι «έζάλισε» τόν νέον.

ΠΛΑΤ&ΝΟΣ

ΑΛΚΙΒ1ΑΑΗΣ

ΑΑ. Έγώ μέν οϊμαι φιλίαν τε λέγειν καϊ δμόνοιαν,
ήνπερ πατήρ τε υίόν φιλών ομονοεί καί μήτηρ, καϊ αδελφός
άδελφφ καϊ γυνή άνδρί.

ΑΑΚ. Έ γ ώ τουλάχιστον έχω τήν ίδέαν δτι φιλίαν καί
όμόνοιαν όνομάζομεν αυτήν ακριβώς, πού κ' Ενας πατέρας
αισθάνεται δταν άγαπ£ τό παιδί του, καί μία μητέρα, κ'
ένας αδελφός διά τόν άδελφόν (του), χαί μία γυναίκα διά
τδν άνδρα (της).
XXII. ΣΩΚΡ. Νομίζεις λοιπόν, 'Αλκιβιάδη, δτι θά ημ
πορούσε ποτέ ένας άνδρας νά συμφωνήση μέ τήν γυναίκα
του, προκειμένου περί ξαντικής ' μαλλιών, αυτός ποδ δέν γνω
ρίζει μέ έκείνην ποδ γνωρίζει ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. Καί δέν είναι δά καί καμμιά ανάγκη· διότι
αύτδ είναι άπό έκεϊνα πού μαθαίνουν (μόνον) αί γυναίκες.
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Γιά πές μου 8μως' μια γυναίκα θά ημπορούσε
ποτέ νά συμφωνήσω μέ τόν άνδρα της, προκειμένου περί
όπλιτικής (τέχνης), πού δέν έμαθε (ποτέ της) ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. Διότι, ίσως βέβαια νά μοο έλεγες δτι αυτό πά
λιν είναι άπό εκείνα πού μαθαίνουν (μόνον) οί άνδρες ;
ΑΛΚ. Μάλιστα, (αδτό θά σοΟ έλεγα).
ΣΩΚΡ. "Αρα, σδμφωνα μέ αδτό πού είπες, υπάρχουν
πράγματα πού μαθαίνουν (μόνον) αί γυναίκες, καί άλλα (ποδ
μαθαίνουν μόνον) οί άνδρες.
ΑΛΚ. Μά βέβαια.
ΣΩΚΡ. Συνεπώς, ώς προς αδτά τουλάχιστον, δέν υφί
σταται ομοφωνία των γυναικών προς τους άνδρας.
ΑΛΚ. "Οχι.
ΣΩΚΡ. Ούτε καί φιλία συνεπώς, εφόσον (δπως προη
γουμένως παρεδέχθημεν), τουλάχιστον ή φιλία είναι ομόνοια.
ΑΛΚ. Πράγματι, δέν φαίνεται (νά δφίσταται).
ΣΩΚΡ. Ά ρ α αί γυναίκες, εφόσον ασχολούνται μέ τά
ιδικά τους έργα, δέν άγαπώνται άπό τους άνδρες (των).
ΑΛΚ. Φαίνεται πώς δχι.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν ούτε οί άνδρες (δέν άγαπώνται)
ύπό των γυναικών, εφόσον (ασχολούνται) μέ τά ανδρικά
έργα.
ΑΛΚ. Ούτε '.
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XXII. ΣΩ. Οΐει αν ουν, ώ 'Αλκιβιάδη, άνδρα γυναικϊ περί ταλασιουργίας δύνασ&αι δμονοεϊν, τον μή έπιοτάμενον τή επισταμένη ;
ΑΑ. Ο ν δήτα.
ΣΩ. Ουδέ γε δει ουδέν γυναικεΐον γάρ τοντό γε μά
θημα.
ΑΛ. Ναί.
127
ΣΩ. Τί δέ; Γυνή άνδρί περί δπλιτιχής δύναιτ' αν
δμονοεϊν μή μα&οΰοα ;
ΑΛ. Οϋ δήτα.
ΣΩ. Άνδρεΐον γάρ τοϋτό γε Χοως al· φαίης αν εϊνοΛ.
ΑΑ.
Έγωγε.
ΣΩ. Έατιν άρα τά μέν γυναικεία, τά δέ ανδρεία μα
θήματα κατά τόν σον λόγον.
ΑΑ. Πώς δ' οϋ ;
ΣΩ. Ούκ άρα 8ν γε τούτοις έστϊν ομόνοια γυναιξί πρδς
άνδρας.
ΑΑ. Οϋ.
ΣΩ. Ούδ' άρα φιλία, εϊπερ ή φιλία ομόνοια ήν.
ΑΑ. Ού φαίνεται.
r
ΣΩ. Hi άρα al γυναίκες τά αυτών πράττουοιν, οϋ φιλοντται ύπό τών ανδρών.
Β
ΑΛ. Ούκ Ιοικεν.
ΣΩ. Ούδ' άρα οΐ άνδρες ύπό τών γυναικών, ή τά
αυτών.
ΑΑ. Οϋ.
1. ΤαΧασιουργία είναι ή ξαντιχή, δηλ. βταν βαίνουν at γυναίκες
μαλλί (πρβλ. ΠΜτ. «Νόμοι» 805 Ε καί «Ίων» 540 e - d)
2. Καθαρός παραλογισμός. Ό δυστυχής 'Αλκιβιάδης, καθώς ομο
λογεί κατωτέρω (127 D), τά Ιχει κυριολεκτικώς χαμένα' άλλως τε
δσον καί «μαιευτικαΐ» καί άν ήσαν at ερωτήσεις τοδ Σωκράτους, πά
λιν δέν ήτο δυνατόν νά άποκριθ* δ 'Αλκιβιάδης τόσον παράλογα, δη-
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λαδή δτι οΐ άνδρες δέν άγαποδν τΙς γυναίκες δταν αύταί άσχολοδνται
μέ τά γυναικεία Ιργα τους, καί τανάπαλιν. Ό αναγιγνώσκων τόν διάλογον τοΰτον άπορεϊ πολλάκις διότι δ 'Αλκιβιάδης, ένώ άπλας καί νοητάς
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ΣΩ. Ούδ' al· άρα ταύτη οικούνται al πόλεις, δταν τά
αυτών έκαστοι πράττωσιν ;
ΑΛ. Οϊμαι ϋγωγε, ώ Σώκρατες.

ΣΩΚΡ. 'Γπδ τήν Εννοιαν λοιπόν αυτήν, οδτε καί αί πολιτεΐαι δέν διοικούνται καλά, δταν οί πολΐται ασχολούνται
δ καθένας τους μέ τά ιδικά του έργα ;
ΑΛΚ. Έ γ ώ τουλάχιστον, Σωκράτη, νομίζω πώς διοι
κούνται καλά.
ΣΩΚΡ. Πώς τό λέγεις αδτό, εφόσον λείπει ή φιλία, διά
τήν οποίαν είπομεν δτι, (μόνον) δταν αδτή υφίσταται, τότε
διοικούνται καλά αί πολιτεΐαι, ει δ' άλλως δχι ;
ΑΛΚ. Καί δμως έμενα μού φαίνεται δτι φιλία αναπτύσ
σεται επίσης μεταξύ εκείνων (τών πολιτών), έξ αίτιας τοο
γεγονότος δτι ό καθένας τους ασχολείται μόνον μέ τά ιδικά
του έργα.
ΣΩΚΡ. Πρό ολίγου δμως δέν είχες τουλάχιστον τήν γνώμην αυτήν τώρα δέ πώς τό έννοεΤς πάλιν ; "Οτι δηλαδή,
δταν δέν δπάρχη ομόνοια, αναπτύσσεται φιλία ; ή είναι
μήπως δυνατόν νά υφίσταται ομοφωνία έπί ζητημάτων, διά
τά οποία άλλοι μέν τά γνωρίζουν, άλλοι δέ δχι ;
ΑΛΚ. Αδτό είναι αδύνατον.
ΣΩΚΡ. Δίκαια ενεργούν δμως ή άδικα, δταν ό καθένας
άσχολήται μόνον μέ τά ίδικά του έργα ;
ΑΛΚ. Δίκαια βέβαια' τί άλλο ;
ΣΩΚΡ. "Οταν λοιπόν εις τήν πολιτείαν οί πολΐται ενερ
γούν δίκαια, δέν αναπτύσσεται μεταξύ των φιλία ;
ΑΑΚ. Μοΰ φαίνεται πώς κι* αδτό πάλιν είναι αναγκαία
συνέπεια, Σωκράτη.
ΣΩΚΡ. Σαν τί λοιπόν (έπί τέλους) λές νά είναι αδτή ή
φιλία, ή ή ομόνοια, χάριν τής όποιας ήμεΐς πρέπει νά είμεθα
καί σοφοί καί καλής πίστεως, διά νά είμεθα καλοί άνθρω
ποι ; Διότι ακόμη δέν ημπορώ νά καταλάβω, οδτε τί πρά
γμα είναι, ούτε είς ποίους ανθρώπους ενυπάρχει' διότι, κα
θώς συμπεραίνω άπ 3 τά λόγια σου, φαίνεται είς τους ιδίους
ανθρώπους άλλοτε μέν νά ένυπάρχ^, άλλοτε δέ δχι.
XXIII. ΑΑΚ. Μά τους θεούς δμως, Σωκράτη, οδτ' έγώ
6 Ιδιος δέν ήξεύρω τί λέγω, φοβούμαι δέ πώς χαί άπό πο
λύν καιρό τώρα ευρίσκομαι είς τήν χειροτέραν άμάθειαν,
χωρίς κ* έγώ νά τό καταλάβω.
ΣΩΚΡ. θάρρος δμως· διότι, έάν άντελαμβάνεσο δτι τό
είχες πάθει αδτό, δταν θά ήσουν πιά πενηντάρης, (τότε βέ
βαια) θά σού ήταν κάπως δύσκολον νά έπιμεληθής πιά τόν
εαυτό σου' τώρα δμως ή ηλικία, ατήν οποίαν είσαι, είναι
ακριβώς αυτή, κατά τήν οποίαν πρέπει νά τό άντιληφθής αδτό.

120

ΣΩ. Πώς λέγεις, φιλίας μή παρούσης, ής φαμέν γι·
γνομένης εν οίκείσθαι τάς πόλεις, άλλως δέ οϋ ;
ΑΛ. 'Αλλά μοι δοκεί καϊ κατά τοϋτο αυτοΐς φιλία έγγίγνεσθαι, δτι τά αυτών έκάτεροι πράττουσιν.
C
ΣΩ. Ουκ άρτι γε' ννν δέ πώς al· λέγεις ; 'Ομονοίας
μή έγγιγνομένης φιλία έγγίγνεται ; *Η οϊόν τε δμόνοιαν
γίγνεσθαι ών οΐ μέν ΐσασι περί τούτων, οΐ δ' οϋ ;
ΑΑ.

'Αδύνατον.

ΣΩ. Δίκαια δέ πράττουσιν ή άδικα, δταν τά αυτών
έκαστοι πράττωσιν

ΑΑ.

;

Δίκαια' πώς γάρ οϋ ;

ΣΩ. Τά δίκαια ούν πραττόντων εν τή πόλει τών πολι
τών φιλία ούκ έγγίγνεται προς αλλήλους ;
ΑΑ. 'Ανάγκη αϋ μοι δοκεϊ είναι, ώ Σώκρατες.
ΣΩ. Τίνα ουν ποτέ λέγεις τήν φιλίαν ή δμόνοιαν, περϊ
D ής δει ημάς σοφούς τε είναι καϊ εύβούλους, ίνα αγαθοί
άνδρες ώμεν ; Ού γάρ δύναμαι μαθεΐν ονθ' ήτις οϋτ' Ιν
όΐστισΐ' τοτέ μέν γάρ έν τοις αϋτοϊς φαίνεται ένονσα, τοτέ
δ' οϋ, ώς εκ τοϋ σον λόγου.
XXIII. ΑΑ. 'Αλλά μά τους θεούς, ώ Σώκρατες, ούδ'
αυτός οϊδα δ τι λέγω, κινδυνεύω δέ καϊ πάλαι λεληθέναι
έμαντον αϊσχιατα έχων.
ΣΩ. 'Αλλά χρή θαρρεΐν. ΕΙ μέν γάρ αϋτδ ήαθον πεΕ πονθώς πεντηκονταετής, χαλεπδν αν ήν οοι Ιπιμεληθήναι
σαυτοϋ' νΰν δέ ήν ίχεις ήλικίαν, αϋτη εστίν έν ή δει αϋτδ
αίσθέσθαι.
ερωτήσεις του Σωκράτους δεν αντιλαμβάνεται, χαί τόν παρακαλεί νά
τάς διευκρίνιση, άλλοτε άπαντα αμέσως είς δυσνόητους χαί διφορουμενας ερωτήσεις τοδ φιλοσόφου. Τούτο βεβαίως δέν βαρύνει τόν 'Αλκιβιάδην, άλλα τόν Ελάτωνα.
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ΑΛ. Τί ουν τον αίσΰόμενον χρή ποιεΐν, & Σώκρατες ;
ΣΩ. Άποκρίνεο&αι τα ερωτώμενα, ώ 'Αλκιβιάδη' καί
εάν τονζο ποι^ς, &ν &εος έΰέλη, εΓ τι δει και τη έμη μαν
τεία πιοτεύειν, σύ ts Ίίάγώ βέλτιον οχήσομεν.
ΑΛ.

"Εσται ταϋτα ϊνεκά γε του εμε άποκρίνεοΰαι.

ΣΩ. Φέρε δή, τι έοτι το έαυτοϋ έπιμελειο&αι — μη
πολλάκις λά&ωμεν οϋχ ήιιών αυτών έπιμελούμενοι, οϊό128 μενοι δέ— και πότε άρα αυτό ποιεί άνθρωπος ; *Αρα όταν
τών αντοΰ Ιπιμεληται, τότε καί έαυτοΰ ;
ΑΛ.

Έμοϊ

γοϋν δοκει.

ΣΩ. Τί dé ; Ποδών αν&ρωπος πότε επιμελείται
όταν εκείνων Ιπιμεληται & iati τών ποδών ;
ΑΑ.

Οϋ

;

Ύ

Αρ'

μανοάνω.

ΣΩ. Καλείς δέ τι χειρός ; Οίον δακτύλιον ϊσιιν Βίου
&ν άλλου τών του ανθρώπου φαίης r) δακτύλου ;
ΑΛ.

Ου δήτα.

ΣΩ. Οϋκοϋν καί ποδός υπόδημα
ΑΑ.
Β

τον αυτόν τρόπον ;

Nat.

ΣΩ. Άρ'

ουν δταν υποδημάτων

έπιμελώμε&α,

τότε

ποδών έπιμελούμε&α ;
ΑΑ.

Οϋ πάνυ μανοάνω, ώ

Σώκρατες.

ΣΩ. Τι δέ, ώ "Αλκιβιάδη ; Όρ&ώς
λείς τι ότουονν πράγματος
ΑΑ.

λέγεις έπιμέ^αν

ουν δταν τΙς τι

βέλτιον

ποιη, τότε

;

Nat.

ΣΩ. Τίς οίν τέχνη υποδήματα
ΑΑ.

βελτίω ποιεί ;

Σκυτική.

ΣΩ. Σκυτικη αρα υποδημάτων έπιμελοΰμεΰα
C

ΑΛ.

κα

"Εγωγε.

ΣΩ. 'Αρ'

ΑΛ

Ιπιμελεϊοϋαι

;

Ναί.

;

δρΰην
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ΑΛΚ. Κα! τί πρέπει νά κάμιρ αυτός πού τδ αντιλαμβά
νεται, Σωκράτη ;
ΣΩΚΡ. Ν' αποκρίνεται εις δσα τον έρωτοΟν, 'Αλκιβιάδη·
κι' άμα το κάνεις καί συ αυτό, τότε, άν θέλη δ θεός, καί
άν τιρίπ-Q νά έχης καί λίγη εμπιστοσύνη στην μαντική μου
δύναμι, κ' εσύ κ' έγώ θά γίνουμε καλύτεροι.
ΑΛΚ. "Οσο γιά το ν' άποκρίνωμαι τουλάχιστον 2 γώ,
αυτά θά γίνουν.
ΣΩΚΡ Λέγε λοιπόν, τί σημαίνει, νά φροντίζω κανείς
διά τον εαυτό του ; — διότι πολλές φορές, χωρίς να το καταλάβωμε, δέν φροντίζομε διά τους εαυτούς μας, ιοαΐζ,ομε δέ μόνον (δτι το κάνομε) — καί πότε λοιπόν το κάνει
αυτό Ινας ϋ'Λριΰκος ; άραγε δταν φροντίζει διά τάς υποθέ
σεις του, τότε (φροντίζει) καί διά τον εαυτόν του ;
ΑΛΚ. Moö φαίνεται τωόντι δτι τότε φροντίζει.
ΣΩΚΡ. Γιά πές μου 8μως· διά τά πόδια του, πότε
φροντίζει ένας άνθρωπος ; 'Αραγε μήπως δταν φροντίζει
δι' εκείνα δσα έχουν σχέσιν μέ τά πόδια ;
ΑΛΚ. Δ*ν καταλαβαίνω.
ΣΩΚΡ. Υπάρχει τίποτα πού νά λέγης δτι ανήκει εις το
χέρι ; "Οπως, έπΐ παραδείγματι, θά έλεγες ποτέ δτι τδ δα
κτυλίδι είναι δι' άλλο κανένα άπδ τά (μέλη) τοΟ άνθρω
που καί όχι διά τό δάκτυλο ;
ΑΛΚ. "Οχι βέβαια.
ΣΩΚΡ. Καθ' δμοιον λοιπόν τρόπον (θά ίλεγες δτι) κα!
το υπόδημα είναι διά τδ πόδι ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Άραγε λοιπόν, δταν φροντίζωμεν διά τά υποδή
ματα (μας), τότε φροντίζομεν καί διά τά πόδια μας ;
ΑΛΚ. Δέν πολυκαταλαβαίνω, Σωκράτη.
ΣΩΚΡ. Δέν μοΟ λές, "Αλκιβιάδη ; 'Ονομάζεις τίποτε άληθινήν φροντίδα δι' Ινα οποιοδήποτε πράγμα ;
ΑΛΚ. Μάλιστα.
ΣΩΚΡ. Άραγε μήπως δταν κανείς βελτιώνη κάτι, τότε
τδ ονομάζεις αυτό άληθινήν φροντίδα ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Ποιάτέχνη,λοιπόν, κάνει τάδποδήιιατα καλύτερα;
ΑΛΚ. Ή δποδηματοποιΐα.
ΣΩΚΡ. Μέ τήν δποδηματοποιίαν άρα φροντίζομε διά
τά δποδήματα ;
ΑΛΚ. Ναί.
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ΣΩ. Ή καί ποδός σκυτικη ; "Η εκείνη τ) πόδας βελτίονς ποιονμεν ;

ΣΩΚΡ. Μήπως καί τά πόδια (τά περιποιούμεθα) επίσης
μέ τήν δποδηματοποιΐαν ; "Η μήπως μέ (τήν τέχνην) έκείνην
μέ τήν οποίαν βελτιώνομεν τά πόδια ;
ΑΛΚ. Μέ (τήν τέχνην) έκείνην.
ΣΩΚΡ. Βελτιώνομεν δέ τά πόδια (μας) δχι (μέ τήν
ιδίαν έκείνην τέχνην) μέ τήν οποίαν (βελτιώνομεν) καί τδ
ϋπόλοιπον σώμα ;
ΑΛΚ. Κ' έγώ τήν Ιδίαν γνώμην τουλάχιστον έχω.
ΣΩΚΡ. (Ή τέχνη) αυτή δέ δέν είναι ή γυμναστική ;
ΑΛΚ. Μάλιστα.
ΣΩΚΡ. Ά ρ α μέ τήν γυμναστικήν (φροντίζομε) διά τδ
πόδι μας, μέ τήν δποδηματοποιΐαν δέ διά τά σχετικά μέ τδ
πόδι (μας) ;
ΑΛΚ. Βεβαιότατα.
ΣΩΚΡ. Καί μέ τήν γυμναστικήν μέν (φροντίζομε) διά
τδ χέρι, μέ τήν δακτυλιοχαρακτικήν δέ διά τά σχετικά
πρδς τδ χέρι ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Μέ τήν γυμναστικήν επίσης (φροντίζομε) διά
τδ σώμα, μέ τήν δφαντουργίαν δέ καί τάς άλλας (τίχνας)
διά τά σχετικά προς τδ σώμα ;
ΑΛΚ. Μά βέβαια, έξάπαντος.
ΣΩΚΡ. Μέ άλλην άρα τέχνην περιποιούμεθα αύτδ τδ
(διον τδ κάθε πράγμα, μέ άλλην δέ τά σχετικά πρδς αυτό.
ΑΛΚ. Είναι φανερδν αυτό.
ΣΩΚΡ. Ά ρ α δταν φρόντιζες διά τά σχετικά πρδς τδν
εαυτόν σου, δέν φροντίζεις διά τδν εαυτόν σου.
ΑΛΚ. Διόλου.
ΣΩΚΡ. Διότι, βέβαια, δέν είναι ή Ιδια τέχνη, καθώς
φαίνεται, μέ τήν οποίαν κανείς θά ημπορούσε νά Ιπιμελη
ται (συγχρόνως) καί τδν εαυτόν του καί τά πράγματα του.
ΑΛΚ. Φαίνεται πώς δέν είναι.
XXIV. ΣΩΚΡ. Γιάπές μου λοιπόν ποια νά είναι τάχα ή
τέχνη, μέ τήν οποίαν θά ίφροντίζαμεν διά τους εαυτούς μας ;
ΑΛΚ. Δέν είμαι, εις θέσιν νά απαντήσω.
ΣΩΚΡ. Έν τούτοις, ώς πρδς τδ σημείον αοτδ τουλάχι
στον, έμείναμε σύμφωνοι, δηλαδή (δτι διά τους εαυτούς μας
φροντίζομε) δχι μέ τήν ιδίαν αυτήν (τέχνην), μέ τήν οποίαν
θά έβελτιώναμεν καί ένα οποιοδήποτε άπδ τά πράγματα
μας, άλλα (μέ τήν τέχνην πού θά ίβίλτιώναμεν) τους εαυ
τούς μας.
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ΑΛ.

'Εκείνη.

ΣΩ. Βελτίους δέ πόδας οϋχ $περ καί το άλλο σώμα ;
ΑΑ. "Εμοιγε. δοκεϊ.
ΣΩ. Αντη δ' οϋ γυμναστική ;
ΑΛ.

Μάλιστα.

ΣΩ. Γυμναστική

μεν αρα ποδός έπιμελούμε&α, σκν-

τικΑ δέ τών τον ποδός ;
ΑΛ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Kai γυμναστική μέν χαρών, δακτνλιογλνφία δέ
τών της χειρός ;
ΑΛ.

Ναί.

ΣΩ. Kai

γυμναστική /*έν σώματος, υφαντική δέ χα!

ταϊς αλλαις τών του σώματος ;
ΑΛ. Παντάπαοι μέν ουν.
ΣΩ. "Αλλη μίν άρα τέχνη αϋτον έκαστου έπιμελούμεϋα,
άλλη δέ των αϋτον.
ΑΛ.

Φαίνεται.

ΣΩ. Οϋκ
μελεϊ.
ΑΛ.

αρα δταν τών έαυτοϋ επιμελή, σαυτον έπι-

Ουδαμώς.

ΣΩ. Οϋ γαρ ή αϋτη τέχνη, ώς ϊοικεν, fi τις &ν αύτοΰ
τε έπιμελοίτο xai τών αϋτον.
ΑΛ.

Οϋ φαίνεται.

XXIV. ΣΩ. Φέρε όή, ποία ποτ' αν ημών αυτών έπιμεληοείηαεν ;
Α Λ. Οϋκ &χω λέγειν.
Β

ΣΩ. 'Αλλά τοαόνόε γε ώμολόγηται, δτι

ονχ t) &ν τών

ημετέρων καί όηοβ» βέλτιον ποιοΧμεν, Αλλ" f) ημάς αυτούς ;

125

126

ΠΛΑΤΩΝΟΣ)

ΛΑ. Άλη&ή λέγεις.
ΣΩ. *Η οΰν ξγνωμεν αν ποτέ, τίς τέχνη υπόδημα βέλ
τιον ποιεί, μη είδότες υπόδημα ;
ΑΑ. 'Αδύνατον,
ΣΩ. Ουδέ γε τίς τέχνη δακτυλίους βελτίους ποιεΐ, άγνοοΰντες δακτύλιον.
ΑΑ. 'Αλη&ή.
ΣΩ. Τί δέ ; Τίς τέχνη βελτίω ποιεί αυτόν^ άρ* αν ποτέ
γνοΐμεν άγνοοΰντες τί ποτ' έσμέν αυτοί ;
χ29
ΑΑ. 'Αδύνατον.
ΣΩ. Πότερον ονν δη ράδιον τυγχάνει το γνώναι εαυ
τόν, καί τις fjv φαύλος δ τοντο άνα&είς είς τον èv Πυϋοϊ
νεών, ή χαλεπόν τι καί ουχί παντός ;
ΑΑ. Έμοί μέν, ώ Σώκρατες, πολλάκις μεν $δος"ε παν
τός είναι, πολλάκις óè παγχάλεπον.
ΣΩ. 'Αλλ', ώ * Αλκιβιάδη, εϊτε ράδιον εϊτε μή έστιν,
δμως γε ήμιν ώδ* έχει' γιάντες μέν αυτό τάχ' Άν γνοίημεν
την επιμέλειαν ημών αυτών, άγνοονντες âè ουκ αν ποτέ.
ΑΑ. "Εστί ταϋτα.
Β
ΣΩ. Φέρε δή, τίν' αν τρόπον ενρε&είη αυτό ταυτό ;
Οϋτω μεν γαρ &ν τάχ' ενροιμεν τί ποτ' έομέν αυτοί, τούτον
òì $τι δντες èv αγνοία αδύνατοι που.
ΑΑ. Όρ&ώς λέγεις.
ΣΩ. "Εχε οδν προς Διός. Τφ διαλέγει ου νυν ; "Αλλο
τι ή έμοί ;
ΑΑ. Ναί.
1. Έ επιγραφή τών Δελφών «γνώθι σαΟτον» αποδίδεται κατ.'
άλλους μέν βίς τον Σπαρτιά-ην Χίλωνα, χατά τον Πλάτωνα δέ
(«Upon.» 343 β) τδ «γνώθι σαδτδν» καί το «μηδέν αγαν> ήοαν οομπβράαματα ουακεψεως δλων τών σοφών της 'Ελλάδος, οι οποίοι υπήρ
ξαν σύγχρονοι τότε : Θαλής δ Μιλήσιος, Πιτταχός δ Μυτιληναίος,
Βίας ο Πριηνευς, Σόλων δ 'Αθηναίος, Κλεόβουλος δ Λίνδιος, Μυοω,
δ Χηνεός καί έβδομος Χίλων δ Λακεδαιμόνιος, οι διτοίοι πάντες ήσαν
θασμασταί της πολιτείας τών Λακεδαιμονίων καί τών Νόμων του Auχοΰργου. Έξ οδ καί ή βραχσλογία τών ώς ανω ρητών. "Αλλοι, τέλος,
το μέν «μηδέν αγαν> αποδίδουν εις τον Σόλωνα, τα δέ «γνώθι σαΰτόν*
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ΑΛΚ. Αύτδ είν' αλήθεια.
ΣΩΚΡ. θ ά ημπορούσαμε λοιπόν ποτέ νά μάθωμεν ποια
τέχνη βελτιώνει τά υποδήματα, άν δέν έγνωρίζαμε τί είναι
υπόδημα ;
ΑΛΚ. 'Αδύνατον.
ΣΩΚΡ. Οδτε βέβαια (καί) ποια τέχνη βελτιώνει τά δα
κτυλίδια, άν δέν έγνωρίζαμε τί είναι δακτυλίδι ;
ΑΛΚ. Είν' αλήθεια.
ΣΩΚΡ. Γιά πές μου δμως· άραγε θά ημπορούσαμε ποτέ
νά γνιορίσωμε ποια τέχνη βελτιώνει τδν εαυτόν μας, τήν
στιγμήν που άγνοοΟμεν τί πράγμα είμεθα ημείς οί ίδιοι ;
ÀÀK. 'Αδύνατον.
ΣΩΚΡ. Τί άπ' τά δύο λοιπόν ; Τυχαίνει νά είναι άραγε
εδκολον τδ νά yviüpiaig κανείς τδν εαυτόν του', καί ανόητος
ήταν αυτός, που τδ àtkfpa^s απάνω εκεί στδν ναδν είς τους
Δελφούς, ή μήπως καί είναι πράγματι κάτι τδ δύσκολον,
καί δχι διά τδν καθένα ;
ΑΛΚ. Σ' έμενα, Σωκράτη, πολλές φορές μοΟ έφάνη πώς
ήτο Sta τδν καθένα, καί πολλές φορές δμως τδ πιδ δύσ
κολο που υπάρχει.
ΣΩΚΡ. Μά είτε εδκολον είναι, 'Αλκιβιάδη, είτε δχι,
δι' ημάς πάντως τδ πράγμα έχει ώς έξης : έάν μέν τδ έγνω
ρίζαμε αδτό, γρήγορα θά έγνωρίζαμε καί ποία θά έπρεπε
νά ήταν ή φροντίς διά τδν εαυτόν μας, εφόσον δμως τδ
άγνοοΟμε, ποτέ δέν θά ήμπορέσωμε (νά μάθωμε ποια πρέπει
νά είναι ή φροντίς αυτή).
ΑΛΚ. Πράγματι έτσι είναι, δπως τά λέγεις.
ΣΩΚΡ. Γιά νά δοΟμε τώρα" κατά ποίον τρόπον θά ήτο
δυνατόν νά εδρεθ^ αυτό, πού παραμένει άμετάβλητον ; Διότι
έτσι πιθανόν νά ευρίσκαμε εοκολα τί έπί τέλους είμεθα κ'
εμείς οί Ιδιοι, ένω, εφόσον διατελοομεν έν αγνοία αυτοο,
είμεθα ανίκανοι απολύτως (νάγνωρίσωμε τους εαυτού; μας).
ΑΛΚ. 'Ομιλείς σωστά.
ΣΩΚΡ. Γιά στάσου μιά στιγμή, δι' δνομαθεοϋ - μέποιδν
συζητείς έσύ τώρα ; τάχα δχι μέ έμενα ;
ΑΛΚ. Ναί (μ' εσένα).
etc τήν ΠυθΙαν Φημονδην, ή εις τδν ιυνοδχον vtioxópov Λαδοον.
Ύπάρχίΐ καί το έξης δίστιχον :
«Τδ γνώθι ααύτδν Ιν λδγοις ουδέν μέγα
δργω, μδνος δέ τοδτ' έπίσταται θεός».
Δηλαδή βυκαλον βίναι μέ τα λδγια τό «γνώθι σαδτόν», για να
τδ Ιφαρμόση δμως, μόνον ένας θβδς βίναι είς θέοιν.
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ΣΩ. Οΰκοΰν teal έγώ αοί ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. Σωκράτης &ρα εστίν Ô διάλεγόμενος ;
Α Α. Πάνυ y ε.
ΣΩ. 'Αλκιβιάδης δέ 6 άκούων ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. Οΰκονν λόγω διαλέγεται 6 Σωκράτης ;
C
ΑΑ. Τί μήν ;
ΣΩ. Το δέ διαλέγεσ&αι xal το λόγω χρήσ&αι ταϋτά?
που καλείς.

ΑΑ. Haw γε.
ΣΩ. Ό δέ χρώμενος καί φ χρήται ουκ άλλο ;
ΑΑ. Πώς λέγεις ;
ΣΩ. "Ωσπερ σκυτοτόμος τέμνει που τομεί καί σμίλ^ καί
αλλοις οργάνοις.
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. Ούκοϋν aìlo μέν Ô τέμνων xal χρώμενος, αλλο δέ
οίς τέμνων χρήται ;
ΑΑ. Πως γαρ οϋ ;
ΣΩ. *Αρ' oiv οϋτως xal οϊς 6 κιθαριστής κι&αρίζει
καί αυτός ô κιθαριστής άλλο αν εΤη ;
ΑΑ. Ναί.
D
ΣΩ. Του to τοίννν άρτι ως ήρώτων, εί ô χρώμενος καί
φ χρήται αεί δοκεϊ ξτερον είναι.
ΑΑ. ΑοκεΧ.
ΣΩ. Τί ο$ν ; Φώμεν τον σκυτοτόμον τέμνειν δυγάνοις μόνον ή καί χερσίν ;
ΑΑ. Καί χερσίν.
ΣΩ. Χρήται αρα καί ταύταις ;
ΑΑ. Ναί.
1. Τομενς χαΐ σμίλη ήοαν εργαλεία τών υποδηματοποιών καί
γενικώς τών κατασκευαστών δερματίνων είδών. Ό τομευς είχε χυχλιχήν βάσιν χαί αντιστοιχούσε προς τήν φαλτσέταν τήν σημερινήν, ή δέ
σμίλη, μέ ήμιχυχλιχήν βάσιν, διατηρεί μέχρι σήμερον χαί σχήμα χαί
δνομα,
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ΣΩΚΡ. Συνεπώς κ' έγώ (συζητώ) μ' εσένα ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. "Αρα αύτδς πού συζητεί είναι ό Σωκοάτης ;
ΑΛΚ. Μά βέβαια.
ΣΩΚΡ. Ό 'Αλκιβιάδηςδέ είν' αυτός που ακούει;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Ό Σωκράτης λοιπόν συζητεί μέ λόγια ;
ΑΛΚ. Ά μ ' μ έ τί άλλο ;
ΣΩΚΡ. Τδ νά συζητ^ δέ κανείς, καί νά χρησιμοποιή
τά λόγια, τδ ονομάζεις τδ ίδιον πράγμα τερίπου ;
ΑΛΚ. Βεβαιότατα.
ΣΩΚΡ. Αυτδς δέ πού χρησιμοποιεί κάτι, καί εκείνο τοΟ
όποιου κάμνει αυτός χρήσιν, δέν είναι δύο διαφορετικά
πράγματα ;
ΑΛΚ. Πώς τδ εννοείς (αδτό) ;
ΣΩΚΡ. Νά, ακριβώς δπως ό υποδηματοποιός κόβει, μοο
φαίνεται, μέ τήν φαλτσέτα ' καί μέ τήν σμίλη καί μέ διά
φορα άλλα εργαλεία.
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Άλλο λοιπόν είναι αδτδς που κόβει καί χρησι
μοποιεί (τά εργαλεία) καί άλλο αδτά πού (τά) χρησιμοποιεί
αΰτδς που κόβει.
ΑΛΚ. Βέβαια* πώς νά μήν είναι έτσι ;
ΣΩΚΡ. Άραγε λοιπόν ϊτσι, άλλο θά είναι τά δργανα
μέ τά όποια δ κιθαριστής παίζει τήν κιθάρα καί άλλο αυ
τός δ ίδιος ό κιθαριστής ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Μά ακριβώς αύτδ έρωτοΟσα πρδ ολίγου, έάν
δηλαδή αύτδς πού χρησιμοποιεί κάτι, κ'εκείνο τοΟ οποίου
αύτδς κάμνει χρήσιν, φαίνεται πάντοτε νά είναι κάτι τδ
διαφορετικόν.
ΑΛΚ. Φαίνεται πράγματι δτι είναι διαφορετικά.
ΣΩΚΡ. Τί (θά κάνωμε) λοιπόν ; θ ά είποομε βτι ό υπο
δηματοποιός κόβει (τά δέρματα) μέ τά εργαλεία μόνον ή
καί μέ τά χέρια (του) ;.
ΑΛΚ. (Μά βέβαια) καί μέ τά χέρια (του).
ΣΩΚΡ. "'· - τά χρησιμιποιρί κ 1 ' -"''
ΑΛΚ. Λα£.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

0

130

ΠΛΑΤ8ΝΟΣ

ΣΩ. *Η καί τοις δφθαλμοΐς χρώμενος σκντοτομεΐ ;
ΑΛ. Ναί.
ΣΩ. Το δέ χρώμενον καί οϊς χρήται έτερα όμολογοϋμεν;
ΑΛ. Ναί.
Ε
ΣΩ. "Ετερον αρα σκντοτόμος καί κιθαριστής
χειρών
και οφθαλμών οϊς εργάζονται ;
ΑΛ.
Φαίνεται.
X X V . ΣΩ. Ούκονν καί παντί τω σώματι χρήται άν
θρωπος ;
ΑΑ. Πάνυ γε.
ΣΩ. "Ετερον δ' τ)ν τό τε χρώμενον καί φ χρήται ;
ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. "Ετερον αρα άνθρωπος εστί τοΰ σώματος τον εαυ
τού ;
ΑΛ. "Εοικεν.
ΣΩ. Τί noi' ονν άνθρωπος ;
ΑΑ. Οϋκ εχω λέγειν.
ΣΩ. "Εχεις μέν ονν, δτι γε το τώ σώματι
χρώμενον.
ΑΛ. Ναί.
Τ
130
ΣΩ. Η οϋν Άλλο τι χρήται αϋτώ ή ψυχή ;
ΑΛ. Οϋκ άλλο.
ΣΩ. Οϋκονν αρχονοα ;
ΑΛ. Ναί.
ΣΩ. Kai μήν τόδε γε οΧμαι οϋδένα αν άλλως οίηθήναι.
ΑΑ. Το ποϊον ;
ΣΩ. Μή οϋ τριών £ν γέ τι είναι τον ανθρωπον.
ΑΑ. Τίνων ;
ΣΩ. Ψνχήν ή σώμα ή συναμφότερον, το δλον τοϋτο.
ΑΛ. Τί μήν ;
1. Ό άνθρωπος κατά Πλάτωνα '(«"Οροι» 415 Α) είναι «ζώον
απτερον, δίποσν, πλατοώνσχον* δ μόνον τών δντων επιστήμης τής
κατά λόγους δεχτιχόν εστίν».
2. Ψυχή κατά Πλάτωνα («Όροι» 413 C) είναι «τό αυτό εαυτό
κινοον» ή «αίτία κινήσεως ζωτικής ζφων».
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ΣΩΚΡ. Μήπως τυχόν κόβει τά δέρματα, χρησιμοποιών
καί τά μάτια (του) ;
ΑΛΚ Ναί.
ΣΩΚΡ. Παραδεχθήκαμε δμως δτι αυτός πού χρησιμο
ποιεί (κάτι), καί εκείνα τών οποίων (αυτός) κάμνει χρήσιν,
είναι διαφορετικά (πράγματα) ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. "Αρα ό υποδηματοποιός καί ό κιθαριστής είναι
κάτι τδ διαφορετικό-/ άπό τά χέρια (τους) καί τά μάτια
(τους), μέ τά οποία εργάζονται ;
ΑΛΚ. Αυτό είναι φανερόν.
XXV. ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν, καί όλόκληρον τό σώμα
(του, τό) χρησιμοποιεί ό &^ρΐϋηος ;
ΑΛΚ. Βεβαιότατα.
ΣΩΚΡ. (Είπαμε δμως πρό ολίγου δτι) άλλο ήτο εκείνος
πού χρησιμοποιεί (κάτι) καί άλλο εκείνο τοο δκοίου (αυ
τός) κάμνει χρήσιν ;
ΑΛΚ. Ναί
ΣΩΚΡ. "Αρα ό άνθρωπος είναι (κάτι τδ) διαφορετικδν
άπό τδ ίδιο του τό σώμα ;
ΑΛΚ. Φαίνεται νά είν' Ιτσι.
ΣΩΚΡ. Τί τάχα, λοιπόν,- νά είναι ό άνθρωπος ' ;
ΑΛΚ. Δέν μπορώ νά ειπώ.
ΣΩΚΡ. 'Ημπορείς (κάλλιστα) νά είπης δτι είναι αύτδ
πού χρησιμοποιεί τό σώμα (του).
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. 'ϊπάρχει μήπως λοιπόν τίποτ' άλλο, έκτος τής
ψυχής, πού νά κάμν-jj χρήσιν τοΟ σώματος ;
ΑΛΚ. Κανένα άλλο.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν αυτή κυριαρχεί ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Καί πιστεύω ασφαλώς δτι κανείς ποτέ δέν θά
τό έφαντάσθη, αυτό τουλάχιστον, άλλοιώτικα.
ΑΛΚ. Ποιο δηλαδή ;
ΣΩΚΡ. Τό δτι ό άνθρωπος δέν ημπορεί νά είναι, παρά
τουλάχιστον τό ένα άπό τά τρία.
ΑΛΚ. Ποια τρία ;
ΣΩΚΡ. Τήν ψυχήν ', ή τδ σώμα, ή τό aivo\ov αύτδ, πού
κάνουν ν.'Δ τά δύο μαζί.
ΑΛΚ. Βέβαια τί άλλο ;
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ΣΩ. 'Αλλά μήν αντό γε το τοϋ σώματος

άρχον ώμολο-

γήσαμεν ανθρωπον είναι ;
ΑΑ.
Β

Ώμολογηααμεν.

ΣΩ. 9Λρ'
ΑΑ.
ΣΩ
ΑΑ.

οϋν σώμα αυτό αϋτον άρχει ;

Ουδαμώς.
"Αρχεαθαι

γαρ αντό εϊπομεν.

Ναί.

ΣΩ. Οϋκ &ν δή τυντό γε εΐη ο ζητονμεν.
ΑΛ.

Οϋκ έΌικεν.

ΣΩ. 'Αλλ' αρα το αυναμφότερον

τον

σώματος

άρχει,

καί εστί δή τοΰτο άνθρωπος ;
ΑΑ. "Ισως

δήτα.

ΣΩ. Πάντων γε ήκιστα'
ουδεμία που μηχανή
ΑΛ.
C

μή γαρ οννάρχοντος τον έτερον

το αυναμφότερον

αρχειν.

'Ορθώς.

ΣΩ. 'Επειδή
άνθρωπος,

δέ οϋτε σώμα οϋτε τό αυναμφότερον

λείπεται, οίμαι,

έστιν

[μηδέν αυτό είναι, ή ειπερ τί

έατι,] μηδέν άλλο τον ανθρωπον αυμβαίνειν ή ψυχήν.
ΑΛ. Κομιδη" μεν οϋν.
ΣΩ. "Ετι οϋν τι οαφέστερον

δει άποδειχθήναί

σοι, δτι

ή ψυχή εστίν άνθρωπος ;
ΑΛ. Μά Αϊ', άλλα ικανώς μοι δοκέί έ'χειν.
ΣΩ. Ει δέ γε μή ακριβώς, εζαρκεϊ ήμίν

ακριβώς μέν

γαρ τότε εισόμεθα, δταν ενρωμεν ο νυν δή παρήλθομεν

δια

Ι) τό πολλής είναι οκέψεως.
ΑΛ.

Τί τοΰτο ;

ΣΩ. "Ο άρτι οΰτω πως έρρήθη,

δτι πρώτον

ακεπτέον

εΐη αύτδ το αντό' νΰν δέ αντί τοϋ αϋτον αϋτδεκαστον έσκέμ-
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ΣΩΚΡ. Παρεδέχθημεν δμως, (χωρίς άντίρρησιν), δτι
αυτό ακριβώς πού κυριαρχεί έπί τοο σώματος, αύτδ είν' ό
άνθρωπος ;
ΑΛΚ. Τδ παρεδέχθημεν.
ΣΩΚΡ. Ά ρ α γε μήπως αύτδ τδ Ιδιον τδ σώμα κυριαρ
χεί έπί τοο εαυτού του ;
ΑΛΚ. "Οχι' αποκλείεται.
ΣΩΚΡ. Διότι έδέχθημεν δτι αυτό τό (σώμα) εξουσιά
ζεται.
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Δέν μοΟ φαίνεται δμως αύτδ νά είναι εκείνο
πού ζητοομεν ;
ΑΛΚ. Βέβαια- δέν φαίνεται νά είναι.
ΣΩΚΡ. "Αρα λοιπόν τδ σύνολον κι' άπό τά δύο μαζί
εξουσιάζει τό σώμα, κι' αυτό συνεπώς πρέπει νά είναι ό
&^ρΐΰπος ;
ΑΛΚ. Κατά πάσαν πιθανότητα.
ΣΩΚΡ. Ουδέ κατ' ελάχιστον. Διότι δταν δέν συγκυριαρχή τό ε'ν άπό τά δύο, είναι τών αδυνάτων αδύνατον νά κυ
ρίαρχη τό σύνολον άπό τά δύο μαζί.
ΑΛΚ. Σωστά.
ΣΩΚΡ. Επειδή δμως, ούτε τό σώμα, ούτε τδ σύνολον
κι' άπδ τά δύο μαζί δέν είναι ό άνθρωπος, απομένει, μοΟ
φαίνεται, [ή αύτδ νά μήν είναι τίποτε, ή κι' άν είναι καί
κάτι], νά μήν είναι συνεπώς τίποτε άλλο ό~άνθρωπος παρά
(μόνον) ψυχή.
ΑΛΚ. Βέβαια, εννοείται.
ΣΩΚΡ. Χρειάζεσαι μήπως καί τίποτ' άλλο, διά νά ϊχης
ααφεστέραν άπόδειξιν δτι ή ψυχή είναι ό &Ί%ρατιοι ;
ΑΛΚ. "Οχι, μά τόν Δία' μοΟ φαίνεται πώς αρκετά απε
δείχθη.
ΣΩΚΡ. Κι' άν δέν (απεδείχθη) βέβαια τελείως, αυτό
ιάντως μάς έξαρκεΓ διότι τότε μόνον θά τδ γνωρίσωμε αυτό
τελείως, δταν εδρωμεν αυτό που τώρα πρό ολίγου παρελείψαμε, διότι είχεν ανάγκην μακράς εξετάσεως.
ΑΛΚ. Καί ποιο είν' αϊτό ;
ΣΩΚΡ. Αύτδ πού πρωτύτερα κάπως έτσι ελέχθη· (δη
λαδή) δτι κατά πρώτον θά έπρεπε νά Ιξετασθή αυτή ή ίδια
(ή γενική) αρχή (πού παραμένει αμετάβλητος)· τώρα δμως
αντί τής (αναλλοίωτου) αυτής αρχής, εξετάσαμε τήν κάθε
άτομικήν περίπτωσιν χωριστά, τί δηλαδή είναι, καί ίσως
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μέθα δτι εστί, καΧ ίσως έξαρκέοεΓ οϋγάρ που κνριώτερόν
γε ουδέν &ν ημών αυτών φήσαιμεν ή τήν ψνχήν.
ΑΛ. Οϋ όήτα.
ΣΩ. Οϋκονν καλώς έ*χει οΰτω νομίζειν, ίμέ καί σέ
προοομιλεΐν άλλήλοις τοΧς λόγοις χρωμένους τη ψυχή προς
τήν ψνχήν ;
Ε
ΑΛ. Πάνυ μέν οϋν.
ΣΩ. Τοντ' άρα ήν δ καΧ δλίγω εμπροσθενχεϊπομεν, δτι
Σωκράτης 'Αλκιβιάδη διαλέγεται λόγω χρώμενος, οϋ προς
το σδν πρόσωπον, ώς ϊοικεν, αλλά προς τον 'Αλκιβιάδην
ποιούμενος τους λόγους' τοϋτο δ' εστίν ή ψυχή.
ΑΛ. "Εμοιγε δοκεϊ.
X X V I . ΣΩ. Ψυχήν άρα ημάς κελεύει γνωρίσαι δ
έπιτάττων γνώναι εαυτόν.
131
ΑΛ. "Εοικεν.
ΣΩ. "Οστις αρα τών τον σώματος τι γιγνώακει, τά
αϋτον αλλ' οϋχ αυτόν εγνωκεν.
ΑΛ. Οϋτως.
ΣΩ. Ουδείς άρα τών ιατρών «"αυτόν γιγνώσκει, καθ'
δσον ιατρός, ουδέ τών παιδοτριβών, καθ' δσον παιδοτρίβης.
ΑΛ. Οϋκ εοικεν.
ΣΩ. Πολλοΰ άρα δέουσιν οι γεωργοί καϊ οί άλλοι δη
μιουργοί γιγνώσκειν εαυτούς. Ουδέ γάρ τα έαντών οντοί γε,
ώς ϊοικεν, αλλ' έ*τι πορρωτέρω τών έαντών κατά γε τάς
τέχνας ας Ιίχονσΐ' τά γάρ τον σώματος γιγνώσκονσιν, οϊς
τοϋτο θεραπεύεται.
ΑΑ. 'Αληθή λέγεις.
ΣΩ. Ει άρα σωφροσύνη εστί τδ εαυτόν
ουδείς τούτων σώφρων κατά τήν τέχνην.

γιγνώσκειν,

1. Σωφροσύνη κατά Πλάτωνα («Όροι» 413 Ε) είναι «συμφω
νία ψοχής προς τδ αρχειν χαί άρχεσβαι»' «φρδνησιςδέ («Όροι» 413
D) ή γνώσις τών καλών καί τών κακών».
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νά έξαρκέσ·{|· διότι ποτέ δέν ήθέλαμεν ίσχυρισθή δτι υπάρ
χει τίποτε άλλο, πού νά κυρίαρχη είς τους εαυτούς μας περισσότερον άπό τήν ψυχήν.
ΑΛΚ. Δέν υπάρχει βέβαια.
ΣΩΚΡ. "Ωστε, λοιπόν, καλά είναι πού έχομεντήν ίδέαν
αυτήν, δηλαδή δτι έγώ καί σύ προσεγγίζομε πρδς αλλή
λους, χρησιμοποιώντας τους λόγους, μέ τδ νά έρχεται ή
ψυχή τοΟ ενός είς έπαφήν προς τήν ψυχήν τοο άλλου.
ΑΛΚ. Βεβαιότατα.
ΣΩΚΡ. Αυτό ακριβώς, λοιπόν, ήτο εκείνο, πού καί ολί
γον πρωτύτερα είπαμε, δηλαδή πώς ό Σωκράτης, χρηαιμοποιών τά λόγια, συνομιλεί μέ τδν Άλκιβιάδην, άπευθύνων
τά λόγια δχι προς τό πρόσωπον σου, φυσικά, άλλα πρδς
τον Άλκιβιάδην αυτό δέ είναι ή ψυχή.
ΑΛΚ. "Ετσι μοΟ φαίνεται κ' έμενα.
XXVI. ΣΩΚΡ. Αυτός άρα πού μάς διατάσσει νά γνωρίσωμε τδν εαυτόν μας μας παρακινεί νά γνωρισθούμε μέ
τήν ψυχήν μας.
ΑΛΚ. Φυσικά.
ΣΩΚΡ. "Οποιος, λοιπόν, γνωρίζει κάτι, άπό τά σχετικά
προς τδ σώμα, έχει γνωρίσει τά σχετικά προς τόν εαυτόν
του, δχι δμως καί τόν εαυτόν του τδν ίδιον.
AÀK. Πράγματι.
ΣΩΚΡ. Κανείς άρα άπό τους ιατρούς δέν γνωρίζει τόν
εαυτόν του, καθό ιατρός, ούτε κανείς άπό τους γυμναστάς,
καθδ γυμναστής.
ΑΛΚ. Βέβαια* δέν φαίνεται νά γνωρίζουν τους εαυ
τούς των.
ΣΩΚΡ. "Αρα οί γεωργοί καί οί άλλοι τεχνϊται πολύ
απέχουν άπό τοΟ νά γνωρίζουν τους εαυτούς των καθώς εί
ναι μάλιστα φυσικόν, ούτε τά ιδικά τους πράγματα δέν γνω
ρίζουν κάν, άλλα πράγματα πού απέχουν πολύ μακρύτερα
άπό τά ιδικά τους, σύμφωνα μέ τάς τέχνας τουλάχιστον,
πού άσ/ολοΒνται αυτοί* γνωρίζουν δηλαδή τά αντικείμενα
τά σχετικά προς τό σώμα, αναλόγως τών υπηρεσιών πού
αυτά τοο παρέχουν.
ΑΛΚ. Αυτό είν' αλήθεια.
ΣΩΚΡ. 'Εάν, λοιπόν, τό νά γνωρίζω κανείς τδν εαυτόν
του είναι σωφροσύνη ', τότε κανείς άπ' αυτούς δέν είναι σώ
φρων σύμφωνα μέ τήν τέχνην του.
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δοκει.

ΣΩ. Aia ταΰτα 0ή καί

βάναυσοι abtat

al τέχναι So-

κοϋσιν είναι καί ουκ ανδρός άγαΰ-ον μα&ήματα.
ΑΑ. Πάνυ μέν ουν.
ΣΩ. Ούκοϋν πάλιν δστις al· σώμα θεραπεύει, τα Ιαυτοϋ αλλ" οϋχ αυτόν θεραπεύει ;
ΑΑ.

Κινδυνεύει.

ΣΩ. "Οστις

δέ γε τα χρήματα,

C έαυτοϋ, άλλ* ε"τι πορρωτέρω
ΑΑ. "Εμοιγε

οΰύ·' εαυτόν

οϋτε τα

τών έαντοϋ ;

δοκει.

ΣΩ. Ου τα αυτοΰ αρα ετι πράττει δ χρηματιστής.
ΑΑ.

Όρ&ώς,

ΣΩ. ΕΙ αρα τις γέγονεν
ματος, ουκ 'Αλκιβιάδον

εραστής τον ΆλκιβιάΟον

ήράσν^η, αλλά τίνος τών

σώ
Άλκι-

βιάδου.
ΑΑ.

Άληϋή

λέγεις.

ΣΩ. "Οστις δέ σου τής ψυχής έρφ ;
ΑΑ. 'Ανάγκη φαίνεται εκ τοϋ λόγου.
ΣΩ. Ούκοϋν δ μεν

τοϋ

σώματος σου

έρών, επειδή

λήγει άν&ονν, άπιών οΐχεται ;
Α Α.
Ό

Φαίνεται.

ΣΩ. "Ο δέ γε τής ψυχής έρών οϋκ απειση,

Ϊως αν επί

το βέλτιον ïj] ;
ΑΑ. Εικός γε.
ΣΩ. Ούκοϋν έγώ είμι

δ οϋκ άπιών

άλλα παραμένων

λήγοντος τον σώματος, τών αλλων άπεληλναότων.
ΑΑ.

El· γε ποιών, ώ Σώκρατες'

καί μή απέλΌ-οις.

ΣΩ. Πρού^νμον τοίννν δτι κάλλιστος
ΑΑ.

Άλλα

προΰυμήσομαι.

είναι.
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ΑΛΚ. Βέβαια* κ 3 Ιμένα μοο φαίνεται πώς δέν είναι.
ΣΩΚΡ. Δι3 αυτά ακριβώς καί αί τέχναι αοταί φαίνον
ται δτι είναι βάναυσοι, καί δχι πράγματα που αρμόζει νά
μαθαίνη 8νας καθώς πρέπει άνθρωπος.
ΑΛΚ. Βεβαιότατα.
ΣΩΚΡ. "Ετσι λοιπόν, στο επαναλαμβάνω, δτι δποιος
περιποιείται το σώμα (του), φροντίζει διά τά σχετικά προς
τόν εαυτόν του, δχι δμως καί διά τον Ιδιον τον εαυτόν του.
ΑΛΚ. Σαν νά είναι σωστό αυτό.
ΣΩΚΡ. Εκείνος δέ που φροντίζει διά χρήματα, οΰτε διά
τδν εαυτόν του φροντίζει, ούτε διά τα σχετικά μέ τόν εαυ
τόν του, άλλα διά πράγματα πού απέχουν πολύ πιο μακρύ
τερα άπό τά ιδικά του ;
ΑΛΚ. Έτσι μοο φαίνεται κ' έμενα.
ΣΩΚΡ. "Αρα οδτε 6 χρηματιστής δέν ασχολείται μέ τά
ϊδικά του πράγματα.
ΑΛΚ. Σωστά.
ΣΩΚΡ. *Αν συνεπώς κάποιος έρωτεύθη τό σώμα τοο
'Αλκιβιάδη, δέν έρωτεύθη τόν "Αλκιβιάδην, άλλα κάποιο
άπό τά πράγματα τοο 'Αλκιβιάδη.
ΑΛΚ. Αοτό είν5 αλήθεια.
ΣΩΚΡ. °Οποιος δμως έρωτεύθη εσένα, ερωτεύεται τήν
ψυχή σου ;
ΑΛΚ. Αυτό φαίνεται άναγκαΐον συμπέρασμα άπό τόν
συλλογισμόν σου.
ΣΩΚΡ. "Οποιος, λοιπόν, ερωτεύεται μόνον τό σώμα σου,
φεύγει καί πάει, μόλις αοτό παύση νά είναι άνθηρόν ;
ΑΛΚ. Είναι φανερδν αυτό.
ΣΩΚΡ. Αυτός δμως που ερωτεύεται τήν ψυχήν δέν φεύ
γει, εφόσον τουλάχιστον αυτή πηγαίνει προς τό καλύτερον ;
ΑΛΚ. Είναι βέβαια φυσικόν αυτό.
ΣΩΚΡ. Λοιπόν έγώ είμαι αυτός που δέν φεύγει, άλλα
παραμένει, άν καί τό σώμα σου κλίνει προς τή δύσι του,
κι' άφ'-G πιά (δλοι) οί άλλοι έχουν φύγει.
ΑΛΚ. Kai κάνεις πολύ καλά, Σωκράτη - καί μακάρι νά
μή φύγ^ς.
ΣΩΚΡ. Βάλε λοιπόν τά δυνατά σου, νά είσαι δσον ημ
πορείς ωραιότερος.
ΑΛΚ. Μά θά κάμω δ,τι ημπορέσω.
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X X V I I . ΣΩ. Ώς ούτω γέ σοι έχει' οντ έγένε&\ ώς
Ε εΌικεν, 'Αλκιβιάδη τφ Κλεινίον Ιραστής ovt' Saw αλλ* εϊς
μόνος, και ούτος αγαπητός, Σωκράτης ό Σωφρονίσκον καί
Φιΐιναρέιης.
Α Α. 'Αλη&η.
ΣΩ. Ούκοϋν εφησ&α σμικρόν φΰήναί με προσελαόντα
σοι, επει πρότερος αν μοι προσελθεΐν, βονλόμενος πυΰέο&αι,
Οι* δτι μόνος ουκ απέρχομαι ;
ΑΑ. *Ην γαρ όντως.
ΣΩ. Τοϋίο τοίννν αίτιον, oit μόνος εραστής ήν σός,
οί δ' άλλοι τών σων τα ôk σά λήγει ώρας, αν δ* άρχει
132 ανϋεΐν. Καί νϋν γε α>· μή αιαφΰ-αρ^ς ΰπο τοϋ Άϋηναίων δήαον και αίσχίων γέν^, οϋ μή οε άπολίπω. Τοϋτο
γαρ δή μάλιστα è/ώ φοβούμαι, μή δηυ,εραστής ή ut ν γε
νόμενος διαφ'&αρ^ς' πολλοί γαρ ήδη και άγαϋοι αντό πεπόν•Οασιν 'Αθηναίων. Ευπρόσωπος γαρ ό τοϋ μεγαλήτορος
δήμος "Ερεχθέως- αλλ' â/ιοδνντα χρή αϋτον ϋεάσασθαι' ενλαβον ονν τήν ενλάβειαν ήν εγώ λέγω.
Β

Α Α. Τίνα ;
ΣΩ. Γνμνασαι πρώτον, ω μακάριε, καί μάθε â δει
μαθόντα levai επί τα τής πόλεως, πρότερον οε μή, tv' άλεξιφάρμακα έχων ΐ-ης και μηδέν πάθης δεινόν.
Α Α. Εν μοι δοκεΐς λέγειν, ώ Σώκρατες- άλλα πειρώ
έξηγειαθαι, οντιν' αν τρόπον επιμεληθείμεν
ημών αυτών.
1. Ό Σωκράτης παρωδεί τον "Όμηρον
δήμος 'Ερεχ&ηος μεγαΐήτορος ( Ί λ . Β 547)
άπό διάθεσιν άντιλαϊκήν. Ό Έρβχθ=ύ*:,ή Έριχθόνιος, εθεωρείτο 6 γη
γενής πολιούχος τών 'Αθηνών, καθόσον δ Κέκροψ έλέγετο δτι ήτο
Αιγύπτιος έκ Σάϊδος, μεταναστεύσας είς Άττικήν, καί κτίσας τήν
Άκρόπολιν, ή δποία έξ αϋτοδ ώνομάσθη Κεκροπία, πρότερον καλοιτμένη *Ακτή. [Πάντως ή βξ Αίγόπτοο καταγωγή τών πρώτων βασιλέων
αποδεικνύεται εκ τών δχι καί τόσον άρίας προελεύσεως ονομάτων των.
Αίφνης 6 Μενεοθεϋς à Πετεώο, δ αχρατβύοας κατά τή*ς Τροίας βασι
λεύς τών 'Αθηνών, έκ τοο ονόματος του" πατρός ταυ τουλάχιστον,
γνησίως αιγυπτιακού, δέν φαίνεται νά ήτο καί τόσον αυτόχθων. Διά
τοΒτο οΕ 'Αθηναίοι παρέλαβαν τόν Έρεχθέα ή Έριχθόνιον, & οποίος
πράγματι ήτο αυτόχθων. Διότι δταν δ Ζευς, έγκυμονών έν τ% κεφαλ-g
του- τήν Άθηνάν (άφοδ κατέπιε τήν έξ αύτοδ κυοφορήσασαν Μήτιδα
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X X V I I . ΣΩΚΡ. (Νά ξέρης μόνον δτι) έτσι έχουν τά
πράγματα γιά σένα : Ούτε υπήρξε ποτέ, καθώς φαίνεται,
κανείς φίλος τοο "Αλκιβιάδη τοΟ υΕοΰ του Κλεινία, οδτε
καί δπάρχει, παρά Ινας καί μόνος, κι' αυτός μοναδικός, δ
Σωκράτης Ó υΕός τοο Σωφρονίσκου καί τής Φαιναρέτης.
ΑΛΚ. ^Αλήθεια.
ΣΩΚΡ. Είπες λοιπόν, τήν ώρα που σέ πλησίασα, δτι
μόλις λίγο σ' έπρόλαβα, επειδή συ έσκόπευες νά μέ πλη
σίασης πρωτύτερα, γιατί ήθελες νά μάθης, γιά ποιο λόγο
μόνος έγώ δέν φεύγω άπό κοντά σου ;
ΑΛΚ. Μα έτσι ήταν ό σκοπός μου.
ΣΩΚΡ. Ή αϊτία λοιπόν είναι τό δτι μόνος έγώ ήμουν
(αληθινός) φίλος σου, ένώ &Ε άλλοι ήσαν φίλοι μόνον τής
ομορφιάς σου- αύτη δμως ή ομορφιά σου περνάει πιά, ένώ
συ τώρα μόλις αρχίζεις νά άνθ^ς. Καί τώρα ασφαλώς, άν
μόνον δέν δια-ρθαρης άπό τόν δχλον τών "Αθηναίων καί κα
τάντησες ασχημότερος, (5έν φοβοΟμαι) μήπως σ3 εγκαταλεί
ψω. Τό μόνον δηλαδή που φοβοομαι πρό πάντων είναι μή τυ
χόν, άφοϋ μας γίνης δημοφιλής, διαφθαρης. Διότι έως τώρα
πολλοί καί καλοί άπό τους "Αθηναίους τό έπαθαν αοτό. Ό
λαός, βλέπεις, τοο μεγαλόψυχου Ερεχθέως ' φορεί ώραίαν
προσωπίδα* πρέπει δμως νά τόν Εδ^ κανείς, δταν τήν βγάλη
τήν προσωττδα αυτή. Φυλάξου, λοιπόν, μέ τήν προφύλαξιν
πού σοο συνιστώ έγώ.
ΑΛΚ. Ilota ν προφύλαξιν ;
ΣΩΚΡ. Έξασκήσου πρώτα πρώτα, ευλογημένε, καί μάθε
εκείνα που πρέπει νά έχης μάθει, γιά νά προχωρ-ήοΎ^ στην
πολιτική, δχι δμως πρωτύτερα, διά νά πάςΙφωδιασμένος μέ
άντιφάρμακα, καί νά μήν πάθης κανένα κακό.
ΑΛΚ. Σάν καλά μοΰ φαίνεται πώς τά λέγεις, Σωκράτη.
γιά προσπάθησε δμως νά μοΰ εξήγησης μέ τί τρόπο θά
φροντίσωμε διά τους εαυτούς μας.
μετά τοδ εμβρύου) υπέφερε άπό tcofopòv πονοκέφαλον, παρεκάλεσ«
τον υίόν του "Ηφαιστον νά τοδ διάρρηξη τήν κεφαλήν μέ τήν σφδραν διά να έςΊλθ-g τό Βρέφος. Ό "Ηφαιστος εδέχθη, δπό τόν δρον
δ,ιως δτι ή κόρη πού θά γεννηβ^ εκ τής κεφαλής τοϋ πατέρα του
νά τοδ δοθη αμέσως. Ό Ζευς ëv τή παραζάλη του εδέχθη, καί μόλις
έςήλθεν ή 'Αθηνά, δ χωλός σάτυρος τής επετέθη' αδτη δμως φεύγει*
πλησίον τών 'Αθηνών, τέλος, τήν καταφθάνει καί εκσπερματίζει έπί
τοδ μηρού τής 'Αθήνας. Αυτή αμέσως σπογγίζεται μέ μαλλίσν, τό
οποΙο\ απορρίπτει* κατά γής. Τότε άνεφάΎη δρακοντόπους Ανθρωπος,
δ Έριχθόνιος, πραγματικός γηγενής τής 'Αττικής καί 8ή τών Αθη
νών. (ΙΙρβλ. καί Πλάτ. Τίμαιον 23 Ό)].

HO

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΣΩ. Ούκοϋν τοσούτον μέν ήμϊν είς το πράσθεν
ρανται· 3 γαρ έσμέν, επιεικώς ώμολόγηται'

πεπέ-

φοβούμεθα

μή, τούτου σφαλέντες, λάθωμεν έτερου τινός

δέ

έπιμελόμενοι,

αλλ3 οϋχ ημών.
ΑΑ.
C

"Εστί

ταϋτα.

ΣΩ. Καί μετά τοϋτο ήδη τής ψυχής

έπιμελητέον

καί

είς τοϋτο βλεπτέον.
ΑΑ.

Αήλον.

ΣΩ. Σωμάτων δέ και χρημάτων τήν επιμέλειαν

έτέροις

παραδοτέον.
Α Α. Ti μήν ;
ΣΩ. Τίν' ονν αν τρόπον γνοίημεν
'Επειδή
Άρα

αυτά εναργέστατα ;

τοϋτο γνόντες, ώς ίοικεν, ήμας αυτούς γνωσόμεθα.

προς θεών εϋ λέγοντος ου νϋν δή εμνήσθημεν

τοϋ

Αελφικοϋ γράμματος οϋ ξυνίεμεν ;
ΑΑ. Το ποιόν τι
Ό

διανοούμενος λέγεις,

ΣΩ. Έγώ σοι φράσω, δ γε ϋποπτεύω

ώ Σώκρατες ;
λέγειν καί

σνμ-

βονλενειν ήμϊν τοϋτο το γράμμα. Κινδυνεύει γαρ ουδέ πολ~
λαχοϋ είναι παράδειγμα

αϋτοϋ, άλλα κατά τήν δψιν μόνον.

ΑΑ. Πώς τοϋτο λέγεις ;
X X V I I I . ΣΩ. Σκόπει και αν. Εί ημών
ώσπερ άνθρώπφ
ύπελάβομεν

συμβουλεύων

τω

δμματι

εΧπεν Ιδέ σαυτόν, πώς <ίν

τί παραινειν ; *Αρα ουχί

είς τοϋτο

βλέπειν,

είς S βλέπων ô οφθαλιώς ξμελλεν αϋτον ίδειν ;
Α Α. Αήλον.
ΣΩ. Έννοώμεν

δή, είς τί βλέποντες τών όντων εκείνο

Ε τε όρφαεν ααα αν καί ήιιας αυτούς ;
ΑΑ. Αήλον δή, ώ Σώκρατες, διι
τα

τοιαύτα.

είς κάτοπτρα τε καί
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ΣΩΚΡ. Λοιπόν, κατά τήν προηγουμένων συζήτησίν μας,
έως αυτό τό σημεΖον τό θέμα μας έπερατώθη* τό τί δηλαδή
είμαστε, αρκετά τό διευκρινίσαμε* φοβούμεθα δμως μήπως
τυχόν κατά λάθος ξεφύγωμε άπατα ζήτημα αυτό, καί χω
ρίς να τό καταλάβωμε, φροντίζομε γιά τίποτε άλλο, καί
δχι διά τόν εαυτόν μας.
ΑΑΚ. Πάει καλά.
ΣΩΚΡ. Καί κατόπιν άπ" αοτό πρέπει πιά νά φροντίσωμε διά τήν ψυχήν, καί προς αυτό πρέπει νά στ ρέψω μ ε ν
τήν προσοχήν μας.
ΑΛΚ. Είναι φανερόν αοτό.
ΣΩΚΡ. Τήν φροντίδα δέ διά τά σώματα καί τά χρήμα
τα μας νά τήν άναθέσωμε εϊς άλλους.
ΑΛΚ. Φυσικά" γιατί δχι ;
ΣΩΚΡ. Μέ ποιόν, λοιπόν, τρόποι Οά τά μαθαίναμε αυτά
δσον τό δυνατόν σαφέστερα; Διότι, άμα μάθωμε αυτό, θά
γνωρίσωμε φυσικά καί τους ϊαυτοος μας. Μήπως &ραχε,
γιά τ5 δνομα τοο θεοο, δέν αντιλαμβανόμεθα τήν έννοιαν
τής επιγραφής τών Δελφών, που τά λέγει καλά, καί πού
προ ολίγου μόλις άνεφέραμε ;
ΑΛΚ. Σαν τί εννοείς μ" αοτό πού λέγεις, Σωκράτη ;
ΣΩΚΡ. θ ά σου" είπώ, αυτό τουλάχιστον πού υποθέτω έγώ,
δτι σημαίνει, καί τί μάς συμβουλεύει, ή επιγραφή αυτή.
Είναι ένδεχόμενον δηλαδή, διά νά έρμηνεύσωμε τήν έπιγραφήν αυτήν, νά μή ήμποροομε νά άναζητήσωμε είς πολλά
μέρη παράδειγμα δι" αυτό, παρά μόνον είς τήν αίσθησιν
τής Οράσεως.
ΑΑΚ. Πώς τό εννοείς αυτό ;
X X V I I I . ΣΩΚΡ. Γιά σκέψου καί σύ* άν (ή επιγραφή
αυτή), ωσάν ακριβώς νά συνεβούλευεν ανθρωπον, Ιλεγε τυχόν
στον οφθαλμό μας: «ίδέ τόν εαυτόν σου», σάν τί θά ύπεθέταμε 8τι συνιστά ; μήπως δχι τό νά κυττάζη προς τό άντικείμενον αοτό, μεσ* στό όποΤον, άν παρατηρούσε, θά έβλεπε
ό οφθαλμός τόν ίδιον τόν εαυτόν του ;
ΑΛΚ. Βέβαια, αυτό είναι φανερόν.
ΣΩΚΡ. "Άς σκεφθούμε λοιπόν, μέσα σέ ποιο άπό τά αν
τικείμενα άν κυττάζωμε, βλέπομε καί τό μάτι μας, καί
συγχρόνως τόν ίδιο τόν εαυτό μας ;
ΑΛΚ. Μά αοτό, Σωκράτη, είναι φανερόν δτι συμβαίνει
μέ τους καθρέπτας καί τά τέτοια.
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ΣΩ. 'Ορθώς λέγεις. Ούκοϋν και τφ δφθαλμψ φ όρώμεν ενεστί* τι* τών τοιούτων ;
Α Α. Πάνυ γε.
ΣΩ, ' Εννενόηκζς οϋν δτι τοϋ έαβλέποντος εϊς τον
133 δφθαλμον το πρόσωπον εμφαίνεται εν τη τοϋ κατάντικρυ
δψει ώσπερ έν κατόπτρω, ο δή καί κόρην καλόν μεν, εΐδωλον
δν τι τον έμβλεποντος ;
ΑΑ. 'Αληθή λέγεις.
ΣΩ. 'Οφθαλμός αρα δφθαλμον θεώμενος, καί έμβλεπων εϊς τοϋτο δπερ βέλτιστον αϋτοΰ καί φ όρα,, οϋτως αν
αδιόν loot.
ΑΑ.
Φαίνεται.
ΣΩ. Εί δέ γε είς άλλο τών τοϋ ανθρωπον βλέποι ή τι
τών όντων, πλην είς Εκείνο φ τοϋτο τυγχάνει δμοιον, ουκ
δψεται εαυτόν.
Β
ΑΑ. 'Αληθή λέγεις.
ΣΩ. 'Οφθαλμός άρα εί μέΙΧει ίδεΐν εαυτόν, εις δφθαλ
μον αντφ βλεητέον, καί τον όμματος είς εκείνον τον τόπον,
έν φ ιυγχάνει ή δφθαλμοϋ αρετή έγγιγνομένη· Εστί δέ τοϋτό
που ή δψις ;
ΑΑ. Ούτως.
ΣΩ. *Αρ' οϋν, ώ φίλε 'Αλκιβιάδη, καί ψυχή εί μέλλει
γνώοεσθαι αυτήν, είς ψνχήν αϋτ-η βλεπτέον, καί μάλιοτ είς
τοΰτον αυτής τόν τόπον, ε* φ έγγίγνεται ή ψυχής αρετή, σο
φία, και είς Άλλο φ τοϋτο τνγχάνει δμοιον δν ;
ΑΑ. "Εμοιγε δοκει, ώ Σώκρατες.
ΣΩ. "Εχομεν οϋν είπεΐν, δ τι έστϊ τής ψυχής νοερώτερον ή τοϋτο, περί Ô το εΐδέναι τε καί φρονεϊν εστίν ;
ΑΑ. Οϋκ εχομεν.

1. Κόρη είναι το σκοτεινόν στρογγύλον σημεΐον, είς τό κέντρον
τοδ οφθαλμού", διά τοο Οποίου εΙσέρχονται αϊ φωτεινά* ακτίνες καί
πίπτουν έπί τοδ φακοδ, Ό Σωκράτης έβώ λέγει δτι ή λέξ.ς «κόρη»
έλαβε τήν σημασίαν αυτήν (κυρίως σημαίνει κορίτσι, κοπέλλα, παρ
θένος), διότι τα αντικείμενα πού προσβάλλουν τό μάτι μας, σχηματί-

ΑΛΚΙΒΙΔΔΒΣ

143

ΣΩΚΡ. Τό πέτυχες* ώστε λοιπόν καί μέσα στον δφθαλ
3
μον, μέ τόν όποιον κυττάζομε, κάτι υπάρχει άπ αυτά ;
ΑΛΚ. Βεβαιότατα.
ΣΩΚΡ. "Εχεις προσέξει, λοιπόν, δτι τό πρόσωπον εκεί
νου πού παρατηρεί ακριβώς μέσα σ" ένα μάτι απεικονίζεται
μέσα είς τό μάτι τοο άντικρυνοο του, ακριβώς σαν σέ καθρέ
1
πτη ν, σco μέρος πού όνομάζομε καί κόρην , διότι τό εΐδω
λον αοτοο πού κυττάζει μάς παρουσιάζεται μέσα σ* αυτό ;
3
ΑΛΚ. Είν αλήθεια.
ΣΩΚΡ. "Ωστε άν ένας οφθαλμός βλέπη άλλον όφθαλμόν,
καί κυττάζη άκρι,βώς μέσα σ' εκείνο τό σημεΐον, που είναι
τό καλύτερον πού έχει, καί μέ τό Οποίον συντελείται ή
δρασις, θά ήμποροοσε, μέ τόν τρόπον αυτόν, νά ϊδ$ καί τόν
εαυτόν του ;
ΑΛΚ. Φαίνεται πώς θά ημπορούσε.
ΣΩΚΡ. "Άν δμως τυχόν κυττάζη προς κανένα άπό τά
άλλα μέλη τοΟ άνθρωπου, ή είς κάποιο άλλο άντικείμενον,
έκτος μόνον άπό εκείνο τό οποίον τυχαίνει νά όμοιάζη μέ
τήν κόρην, (τόι*ε βέβαια) δέν θά τόν ϊδ^ τόν εαυτόν του.
ΑΛΚ. Αοτό είν5 αλήθεια.
ΣΩΚΡ. "Αν συνεπώς ένας οφθαλμός πρόκειται νά ΐδή
τόν εαυτόν του, πρέπει νά κυιτάξη μέσα εϊς (άλλον) όφθαλ
μόν, καί ακριβώς εϊς τό σημεΐον εκείνο τοο ματιοο, δπου
τυχαίνει νά ένυπάρχη ή Εκανότης τοο όφθαλμοο* αοτό δέ τό
σημεΐον, μοο φαίνεται, είναι τδ κέντρον της δράσεως;
ΑΛΚ. 'Ακριβώς.
ΣΩΚΡ. Άραγε λοιπόν, αγαπητέ μου "Αλκιβιάδη, καί
ή ψυχή έάν πρόκειται νά γνωρίση τόν εαυτόν της, πρέπει
νά κυττάξη μέσα εϊς (άλλην) ψυχήν, καί ιδιαιτέρως είς τό
μέρος εκείνο αυτής, είς τό όποιον ενυπάρχει ή αρετή τής
ψυχής, δηλαδή ή σοφία, καί εϊς άλλο κανένα (μέρος) προς
τό Οποίον αυτό τυχαίνει νά είναι δμοιον ;
ΑΛΚ. Τήν ίδια γνώμη έχω κ 3 έγώ, Σωκράτη.
ΣΩΚΡ. ΉμποροΟμ- λοιπόν νά εϊποομε, ποίον \s.èpoç τής
ψυχής είναι νοερώτερον άπ* αοτό, κοντά στο Οποίον υπάρ
χουν ή γνώσις καί ή φρόνησις ;
ΑΛΚ. "Οχι, δέν ημπορούμε.

ζουν ίνα μικρό εΐδωλον ακριβώς είς τό μβλανον αυτό σημεΐον τοδ
ματιού μας.

IM

ΣΩ. Τώ &είψ άρα τοϋτ' ίοικεν αυτής, χαί τις είς τοϋτο
βλέπων καί παν τδ

ι/εϊον γνονς, &εόν τε καί ψρόνησιν,

ούτω καί εαυτόν αν /νοίη μάλιστα.
ΑΑ.

Φαίνεται.

ΣΩ. Το δέ γιγνώσκειν
νη» είναί ;
ΑΑ.

αυτόν δμολογονμεν σωφροσύ

Πάνυ γε.

X X I X . ΣΩ. 'AQ° oiv μή γιγνώσκοντες ήμδς αύτονς
μηδέ σώφρονες δντες δυναίμεο* αν εΐδέναι τα ημέτερα αυ
τών κακά τε καί άγα&ά ;
ΑΑ. Καί πώς &ν τοϋτο γένοιτο, ώ Σώκρατες ;
D

ΣΩ. 'Αδύνατον ϊσως σοι φαίνεται μή γιγνώσκοντα
Άλκιβιάδην τά Άλκιβιάδον γιγνώσκειν δτι Άλκιβιάδον
εστίν.
ΑΑ.

Αδύνατον μέντοι νή Αία.

ΣΩ. Οϋδ' άρα τα ημέτερα, εί μηδ" ημάς αυτούς ;
ΑΑ

Πώς γάρ ;

ΣΩ. Ei <5' αρα μή τά ημέτερα, ουδέ τά τών ημετέρων;
ΑΑ.

Ον φαίνεται.

ΣΩ. Ουκ αρα πάνν τι δρ&ώς ώμολογοϋμεν δμολογονντες άρτι εϊναί τινας, οί εαυτούς μέν οϋ γιγνώσκουαι, τά δέ
εαυτών, άλλους δέ τά τών έαντών. "Εοικε γαρ πάντα ταύτα
Ε είναι κατιδεΐν ένας τε καί μιας τέχνης, αυτόν, τά αϋτον,
τά τών έαντοϋ.
ΑΑ.

Κινδυνεύει.

ΣΩ. "Οστις δέ τά αντον αγνοεί, καϊ τά τών άλλων που
δν άγνοοϊ κατά ταύτα.
ΑΑ. ΤΙ μήν ;
ΣΩ. Ούκοϋν εί τά τών
αγνοήσει.
ΑΑ.

Ανάγκη.

άλλων, καί
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τα τών πόλεων

ΣΩΚΡ. Αυτό λοιπόν τδ μέρος τής ψυχ-^ς ομοιάζει προς
τήν θεότητα, καί δποιος, κυττάζοντας μέσα σ' αδτδ, καί
γνωρίζοντας τήν δλην θεότητα, δηλαδή τον θεον καί τήν
φρόνηοιν, θά ημπορούσε έτσι νά γνωρίαη δσον το δυνατόν
καλύτερα καί τον εαυτόν του.
ΑΛΚ. Είναι φανερόν αυτό.
ΣΩΚΡ. Τό δέ να γνωρίζη κανείς τόν εαυτόν του, Ιμείναμε σύμφωνοι δτι είναι σωφροσύνη ;
ΑΛΚ. Βεβαιότατα.
X X I X . ΣΩΚΡ. Άραγε λοιπόν, δταν δέν γνωρίζωμε
τους εαυτούς μας, καί δέν είμεθα καί σώφρονες, θά ημπο
ρούσαμε ποτέ νά μάθομε τά ελαττώματα καί τά προτερή
ματα των έαυτων μας ;
ΑΛΚ. Καί πάς θά ήτο δυνατόν νά γίνη αοτό, Σωκράτη ;
ΣΩΚΡ. "Ισως νά σοΰ φαίνεται αδύνατον, εσένα, τό νά
γνωρίζης τά πράγματα τοΟ 'Αλκιβιάδη δτι είναι τοΟ 'Αλκι
βιάδη, δταν δέν γνώριζες (τόν Ιδιο) τόν 'Αλκιβιάδη.
ΑΛΚ. Πράγματι αδύνατον, μά τόν Δία.
ΣΩΚΡ. Οδτε λοιπόν καί τά ιδικά μας (πράγματα) δτι
είναι ιδικά μας, δταν δέν γνωρίζωμε τους εαυτούς μας ;
ΑΛΚ. Βέβαια* πως θά ήταν αυτό δυνατόν ;
ΣΩΚΡ. "Αν δμως δέν γνωρίζωμε τά ιδικά μας, δέν θά
γνωρίζωμε οδτε τά δσα έχουν σχέσιν μέ τά ιδικά μας.
ΑΛΚ. Φαίνεται π ω ; δχι.
ΣΩΚΡ. Ά ρ α δέν τδ είπαμε καί πάρα πολύ σωστά, δταν
προηγουμένως παραδεχθήκαμε πώς διτάρχουν άνθρωποι πού
δέν γνωρίζουν μέν τού; εαυτούς των, γνωρίζουν δμως τάς
δποθέσεις των, άλλοι δέ πού γνωρίζουν μόνον τά δσα σχε
τίζονται μέ τάς υποθέσεις των. Διότι τδ νά προσέξϊ] κανείς
δλα αυτά τελείως, δηλαδή τδν εαυτόν του, τάς υποθέσεις
του, καί τά δσα σχετίζονται μέ τάς υποθέσεις του, φαίνε
ται νά είναι Ιδιον ένδς καί μόνου άνθρωπου, πού κατέχει
μίαν καί μόνην τέχνην.
ΑΛΚ. Σάμπως ίτσι είναι.
ΣΩΚΡ. "Οποιος δέ αγνοεί τά ιδικά του πράγματα, διά
τους ίδιους λόγους (πού αναφέραμε) θά άγνοη, μου φαίνε
ται, καί τά πράγματα των άλλων.
ΑΛΚ. Βέβαια- τί άλλο ;
ΣΩΚΡ. Ά ν λοιπόν (άγνο$) τάς υποθέσεις των άλλων,
θά άγνο*3 τάς υποθέσεις καί των πόλεων.
ΑΛΚ. Κατ'ανάγκην.
ΠΛΑΤΩΝΟΪ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
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ΣΩ.
ΑΑ.
ΣΩ.
ΑΑ.
ΣΩ.
ΑΑ.
ΣΩ.
ΑΑ.

Οϋκ αρ* δν γένοιτο δ τοιούτος άνήρ
Οϋ δήτα.
Οϋ μήν ούδ' οικονομικός γε.
Οϋ δήτα.
Ουδέ εΧαεται δ τι πράττει.
Ου γάρ οϋν.
Ό δέ μή είδώς οϋχ άμαρτήσεται ;
Πάνυ γε.

ΣΩ. Έξαμαρτάνων
δημοσία ;
ΑΑ.
ΣΩ.
ΑΑ.
ΣΩ.

δέ οϋ κακώς πράξει

πολιτικός.

Ιδία τε καϊ

Πώς ό' ον ;
Κακώς δέ πράττων οϋκ α&λιος ;
Σφόδρα γε.
Τί δ' οϊς ούτος πράττει ;

ΑΑ. Kai ούτοι.
ΣΩ. Οϋκ άρα οίον τε, έάν μή τις σώφρων καϊ άγα&ός
fj, ενδαίμονα είναι.
Β

ΑΑ. Οϋχ οίον τε.
ΣΩ. Οί άρα κακοί τών άν&ρώπων άΰλιοι.
ΑΑ. Σφόδρα γε.
X X X . ΣΩ. Οϋκ άρα ούδ' δ πλουτήοας
άπαλλάττεται, άλλ' ό αωφρονήσας.
ΑΑ.

ά&λιότητος

Φαίνεται.

ΣΩ. Οϋκ άρα τειχών ουδέ τριηρών ουδέ νεωρίων δέον
ται al πόλεις, ώ Αλκιβιάδη, εί μέλλονσιν
εϋδαιμονήσειν,
ουδέ πλή&ονς ουδέ μεγέ&ονς άνεν αρετής.
ΑΑ. Οϋ μέντοι.
ΣΩ. Εί δή μέλλεις τά τής πόλεως πράξειν
καλώς, αρετής σοι μεταδοτέον τοις πολίταις.

δρ&ώς καί

ΑΑ. Πώς γαρ οϋ ;
C

ΣΩ. Αύναιτο δ' άν τις μεταδιδόναι δ μή έχει ;
ΑΑ. Καϊ πώς ;
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ΣΩΚΡ. Ά ρ α ίνας τέτοιος άνθρωπος δέν θά ημπορούσε
νά γίνη ποτέ πολιτικός.
ΑΛΚ. Βέβαια δχι.
ΣΩΚΡ. Άλλα οδτε κάν καλός νοικοκύρης.
ΑΛΚ. Φυσικά οδτε.
ΣΩΚΡ. Οδτε θά ξέρη καί τί κάνει.
ΑΑΚ. Μά βέβαια ϊχι.
ΣΩΚΡ. Αδτδς δέ πού δέν ήξεϋρει (τί κάνει), δέν θά διά
πραξη λάθη ;
ΑΛΚ. Κα! πολλά μάλιστα.
ΣΩΚΡ. Κάνοντας δμως λάθη, δέν θά γίνη πρόξενος κα
κού κχί ώς ιδιώτης καί ώς πολιτικός ;
ΑΛΚ. Βέβαια.
ΣΩΚΡ. "Οταν δέ γίνεται πρόξενος κακού, δέν είναι δυσ
τυχής ;
ΑΛΚ. Καί μάλιστα φοβερά (δυστυχής).
ΣΩΚΡ. Τί (παθαίνουν) δέ αυτοί διά τους όποιους αύτδς
ενεργεί ;
ΑΛΚ. Καί αυτοί (δυστυχούν).
ΣΩΚΡ. Ά ρ α δέν είναι δυνατόν νά είναι κανείς ευτυ
χισμένος, άν δέν είναι σώφρων καί καλός.
ΑΛΚ. Βέβαια, δέν είναι δυνατόν.
ΣΩΚΡ. "Ωστε δσοι άπό τους ανθρώπους είναι κακοί, εί
ναι κα! δυστυχείς.
ΑΛΚ. Καί πολύ βέβαια.
X X X . ΣΩΚΡ. "Αρα, οδτ' εκείνος πού έχει πλουτήσει
δέν γλυτώνει άπδ τήν δυστυχίαν, άλλα (μόνον) εκείνος πού
έβαλε γνώσιν.
ΑΛΚ. Έτσι φαίνεται.
ΣΩΚΡ. "Ωστε αί πόλεις δέν χρειάζονται οδτε τείχη,
οδτε πολεμικά πλοία, οδτε ναύσταθμους, Αλκιβιάδη μου, άν
θέλουν νά ευτυχήσουν, οδτε μεγάλον πληθυσμόν, οδτε μεγάλην Ικτασιν, χωρίς τήν άρετήν.
ΑΛΚ. 'Ασφαλώς δχι.
ΣΩΚΡ. Ά ν λοιπόν έχης ύπ' δψιν σου νά διαχειρισθής
τάς υποθέσεις τής πολιτείας σωστά καί καλά, πρέπει νά
μεταδώσης μέρος τής ίδικής σου αρετής πρδς τους πολίτας.
ΑΛΚ. Βέβαια* πώς δχι ;
ΣΩΚΡ. θά ημπορούσε δμως ποτέ κανείς νά μεταδώαη
κάτι ιπού δέν τδ έχει (ό ίδιος) ;
ΑΛΚ. Καί πώς θά γινόταν αυτό ;
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ΣΩ. Αϋτφ άρα σοϊ πρώτον

κτητέον άρετήν, καί άλλω

δς μέλλει μή ίδια μόνον αΰτοϋ τε καί τών αϋτοϋ άοξειν και
έπιμελήοεο&αι, αλλά πόλεως καί τών τής πόλεως.
ΑΑ. Άλη&ή

λέγεις.

ΣΩ. Οϋκ άρα έξοναίαν σοι ούδ' αρχήν

παραοκευαστέον

σαυτφ ποιεΐν δτι δν βούλη, ουδέ τη πόλει, άλλα δικαιοούνην και αωφροσύνην.
ΑΑ.
D

Φαίνεται.

ΣΩ. Δικαίως μέν γάρ πράττοντες
καί ή πόλις ΰεοφιλώς

καϊ σωφρόνως σύ τε

πράξετε.

Α Α. Εικός γε.
ΣΩ. Καϊ δπερ

γε

έν τοις

ι?«ον καί λαμπρον δρώντες
ΑΑ.

πρόσΰεν

ΐλέγομεν,

είς

τό

πράξετε.

Φαίνεται.

ΣΩ. 'Αλλά μήν

ένταϋ&ά γε βλέποντες

υμάς τε αυτούς

καί τά υμέτερα άγαΰά κατόψεσ&ε καί γνώσεσ&ε.
ΑΑ.

Ναί.

ΣΩ. Οϋκονν δρ&ώς τε καϊ εϋ πράξετε ;
ΑΑ.
Ε

Ναί.

ΣΩ. Άλλα μήν οντω γε πράττοντας υμάς ί,ύέλω έγγυήσααοαι ή μήν
ΑΑ.

εϋδαιμονήσειν.

Ασφαλής

ΣΩ. Αδίκως
τεινον βλέποντες,
άγνοονντες υμάς
ΑΑ.

"Εοικεν.

γάρ εί

εγγυητής.

δέ πράττοντες,
ώς

τά εικότα,

αυτούς.

είς

τδ αΰεον καϊ τδ σκο·

δμοια

τούτοις

πράξετε
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ΣΩΚΡ. "Αρα πρέπει σύ πρώτον ν' απόκτησης άρετήν,
καθώς καί οποιοσδήποτε άλλος πού πρόκειται νά κυβέρ
νηση, δχι μόνον τδν εαυτόν του ώς ιδιώτης καί νά φροντίση διά τάς ίδιωτικάς του υποθέσεις, άλλα καί τήν πολιτείαν καί τάς κρατικάς υποθέσεις.
ΑΛΚ. Αύτδ είν' αλήθεια.
ΣΩΚΡ. Δέν πρέπει λοιπόν νά επιδίωξης έξουσίαν, οδτε
αξίωμα τέτοιο, πού νά κάνης 8,τι θέλεις, οδτε στδν έαυτί
σ*-υ, οδτε στην πολιτείαν, άλλα (νά επιδίωξης) νά γίνης δί
καιος καί μυαλωμένος.
ΑΛΚ. Αύτδ είναι φανερόν.
ΣΩΚΡ. Διότι δταν καί σύ καί ή πολιτεία ένεργήτε μέ
δικαιοσυνην καί μέ αωφροσύνην, θά ένεργήτε θεάρεστα.
ΑΛΚ. Φ,ισικά.
ΣΩΚΡ. Καί ακριβώς, εκείνο πού έλέγαμε στην προηγου
μένη μας συζήτησιν, θά ένεργήτε, ατενίζοντες πάντοτε πρδς
τήν θεότητα ώς πρδς λαμπρδν καθρέπτην.
ΑΛΚ. Αύτδ είναι φανερόν.
ΣΩΚΡ. Βέβαια δμως, κυττάζοντες πρδς τά εκεί, θά ξε
χωρίσετε ν.Ά θά γνιορίσετε καί τους εαυτούς σας καί τά
προτερήματα σας.
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. "Ωστε λοιπόν θά ένεργήσητε σωστά καί θά Ιπι
τύχετε ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Λοιπόν, άν σεις πράγματι ένεργήτε έτσι, είμαι
πρόθυμος νά σδς έγγυηθο δτι χωρίς άλλο θά γίνετε ευτυ
χισμένοι.
ΑΛΚ. Είσαι δά αξιόπιστος εγγυητής.
ΣΩΚΡ. Ά ν δμως ένεργήτε άδικα, έχοντες προ οφθαλ
μών τήν άθείαν καί τήν δολιότητα, δπως είναι φυσικόν, αί
πράξεις σας θά είναι δμοιαι (πρδς τήν άθείαν καί τήν δο
λιότητα), εφόσον θ' άγνοήτε τους εαυτούς σας.
ΑΛΚ. Φυσικά.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΣΩ. "Ωι γάρ δν, ώ φίλε Αλκιβιάδη, εξουσία μέν -f
ποιεϊν δ βούλεται, νουν δέ μή έ'χη, τί τδ είκδς σνμβαίνειν,
ιδιώτη ή καϊ πόλει ; Οίον νοσοϋντι έξονσίας οϋοης σραν δ
135 βούλεται, νουν ίατρικδν μή έ*χοντι, τνραννοϋντι. δέ καί μη
δέ έπιπλήττοντι έαντψ, τί τδ σνμβησόμενον ; αρ' οϋχ, ώς
το εικός, διαφ&αρήναι τδ σώμα ;
ΑΑ. Άληΰή λέγεις.
ΣΩ. Τί δ' έν νηί, ει τω έξονσία εΐη ποιεϊν δ δοκει,
νου τε καϊ αρετής κυβερνητικής έατερημένφ, κα&ορφς δ δν
ξνμβαίη αϋτφ τε καϊ τοις ξννναύταις ;
Α Α. "Εγωγε, δτι γε άπόλοιντο πάντες αν.
ΣΩ. Ούκοϋν ωσαύτως έν πόλει τε κσΐ πάσαις άρχαΐς
Β καί έξουσίαις άπολειπομέναις αρετής έπεται τδ κακώς πράττειν ;
ΑΑ.

Ανάγκη.

X X X I . ΣΩ. Οϋκ άρα τυραννίδα χρή, ώ άριστε Αλ
κιβιάδη, παοασκευάζεο&αι οϋ&' αϋτφ

οϋτε τβ πόλει, εί

μέλλετε εϋδαιμονεΐν, αλλ' άρετήν.
ΑΑ.

Άλη&η λέγεις.

ΣΩ. ΠρΙν δέ γε άρετήν έ°χειν, τδ αρχεσΰαι άμεινον ϋπδ
τοϋ βελτίονος ή τδ αρχειν άνδρί, ου μόνον παιδί.
ΑΑ.

Φαίνεται.

ΣΩ. Ούκοϋν τό γε άμεινον καί κάλλιον ;
ΑΑ.

Ναί.

ΣΩ. Τδ δέ κάλλιον πρεπωδέστερον ;
ΑΑ.
C

Πώς δ' οϋ ;

ΣΩ. Πρέπει άρα τφ κακφ δουλενειν άμεινον γάρ.
ΑΑ.

Ναί.

ΣΩ. Δονλοπρεπές άρα ή κακία.
ΑΛ.

Φαίνεται.

ΣΩ. Έ^ΰεροπρεπές

δέ ή αρετή.
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ΣΩΚΡ. Διότι σ° εκείνον, αγαπητέ μου 'Αλκιβιάδη, ό
οποίος έχει τυχδν έξουσίαν νά κάνη δ,τι θέλει, δέν έχει
δμιος μυαλό, τί είναι τδ πιθανώτερον νά τοΰ συμβή, είτε
ιδιώτης είναι αυτός, είτε καί πολιτεία ακόμη ; "Οπως π.χ.
έάν είς έναν άρρωστον Ιχη δοθή εξουσία νά κάνη δ,τι θέ
λει, 6 οποίος δμως δέν έχει ίδέαν ιατρικής, κυρίαρχη δέ
σέ τέτοιον βαθμόν, πού κανείς νά μή τολμά νά τδν επί
πληξη, τί μέλλει νά τοΰ συμβή αυτού ; Άραγε, δπως είναι
φυσικόν, δέν θά καταστραφή τδ σώμα του ;
ΑΛΚ. Αύτδ είν' αλήθεια.
ΣΩΚΡ. Τί δέ, είς ίνα πλοίον, έάν κάποιος εκεί μέσα
ήθελε τυχδν έχει έξουσίαν νά κάνη δ,τι τοΟ αρέσει, ό οποίος
δμως δέν έχει οδτε μυαλό οδτε καί ικανότητα πλοιάρχου,
διακρίνεις τά δσα θά συμβούν καί είς αυτόν καί είς τους
συντρόφους του ναύτας ;
ΑΛΚ. Βέβαια, δτι τουλάχιστον δλοι θά πάνε χαμένοι.
ΣΩΚΡ. 'Ακριβώς τδ ίδιο λοιπόν καί είς μίαν πολιτείαν,
δπως καί είς δλα τά αξιώματα, καί τάς διοικήσεις, πού
στερούνται αρετής, επακολουθεί ή δυστυχία ;
ΑΛΚ. 'Αναγκαία συνέπεια.
X X X I . ΣΩΚΡ. Λοιπόν, φίλτατε 'Αλκιβιάδη, δέν πρέπει
νά έπιδιώκης δικτατορίαν οδτε χάριν τοδ εαυτού σου, οδτε
πρδς τδ συμφέρον τής πολιτείας, άν θέλετε νά ευτυχήσετε
κ' οί δύο, άλλα άρετήν.
ΑΛΚ. Μιλάς αληθινά.
ΣΩΚΡ. Προτού δέ απόκτηση κανείς άρετήν, προτιμότερον είναι γιά έναν άνδρα, καί δχι μόνον γιά τά παιδιά,
νά κυβερνάται άπό τδν καλύτερο του, παρά νά κυβερνά ό
ίδιος.
ΑΛΚ. "Ετσι φαίνεται.
ΣΩΚΡ. Τδ καλύτερον, λοιπίν, είναι ασφαλώς καί ώραιότερον ;
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Τδ δέ ώραιότερον είναι καί καταλληλδτερον ;
ΑΛΚ. Βέβαια* πώς δχι ;
ΣΩΚΡ. Ά ρ α τοδ πρέπει τοΟ κακού νά είναι δούλος ;
Διότι αύτδ είναι τδ καλύτερον.
ΑΛΚ. Ναί.
ΣΩΚΡ. Ή κακία λοιπόν αρμόζει είς δούλους.
ΑΛΚ. Είναι φανερόν.

ΣΩΚΡ. Ή αρετή δέ αρμόζει είς ελευθέρους.
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ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΑΑ. Ναί.
ΣΩ. Ούκοϋν φεύγειν χρή, ώ εταίρε, τήν δονλοπρέπειαν ;
ΑΑ. Μάλιστα γε, ώ Σώκρατες.
ΣΩ. Αϊοθάνει δέ νυν πώς έ*χεις ; έλενθεροπρεπώς ή οϋ ;
ΑΑ. Ασκώ μοι καϊ μάλα σφόδρα αίσΰάνεσθαι.
ΣΩ. Οϊαθα οϋν, πώς άποφεύξει τοϋτο το περί σέ νυν ;
"Ινα μή ονομάζωμεν αυτό έπί καλφ άνδρί.
D
Α Α. "Εγωγε.
ΣΩ. Πώς ;
ΑΑ. 'Εάν βουλή σύ, ώ Σώκρατες.
ΣΩ. Οϋ καλώς λέγεις, ώ 'Αλκιβιάδη.
ΑΑ. Άλλα πώς χρή λέγειν ;
ΣΩ. "Οτι εάν θεός έθέλη.
ΑΑ. Αέγω δή. Καϊ προς τούτοις μέντοι τόδε λέγω, δτι
κινδυνενσομεν μεταβαλυν
το σχήμα, ώ Σ^ώκρατες, το μέν
aòv έγώ, ab δέ τοϋμόν οϋ γαρ ε"οτιν δπως οϋ παιδαγωγήσω σε άπό τήσδε τής ημέρας, σϋ δ' υπ* έμοϋ παιδαγωγήσει.
Ε
ΣΩ. *Ω γενναίε, πελαργοϋ δρα δ έμος έρως ουδέν διοίσει, εί παρά σοϊ έννεοττεύσας έρωτα ϋπόπτερον ϋπο τού
τον πάλιν θεραπεύαεται.
Α Α. 'Αλλά οϋτως έχει, και δρξομαί γε έντεϋθεν τής δι
καιοσύ*ης έπιμέλεσθαι.
ΣΩ. Βονλοίμην αν σε και διατελέσαι' δρρωδώ δέ, οϋ τι
xfj ση φύσει άπιστων, άλλα τήν τής πόλεως όρων §ώμην,
μή έμοϋ τε και σοϋ κράτηση.

1, Αέγβτα*. δτι, δταν οΕ πελαργοί γηράαουν, οί väot πελαργοί τους
πβρ.πο-οδντα-, δπως οί γονείς τους διέθρΕψαν καί χους διβφώλαςαν
δταν ήσαν veooooi.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ!
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ΑΛΚ. Να£.
9
ΣΩΚΡ. Πρέπει λοιπόν, αγαπητέ, ν άποφεύγωμε τήν
δουλοπρέπειαν ;
ΑΛΚ. Καί πολύ μάλιστα, Σωκράτη.
ΣΩΚΡ. Καταλαβαίνεις λοιπόν τώρα πως ευρίσκεσαι ;
ωσάν ελεύθερος &ν%ρωπος ή «5χί ;
ΑΑΚ. ΜοΟ φαίνεται μάλιστα πώς καί τό παρακαταλαβαίνω.
ΣΩΚΡ. Εξεύρεις λοιπόν, πως θ' αποφυγής αυτό, πού
3
σέ περιτριγυρίζει τώρα ; διά νά μή λέμε διαρκώς τ δνομά
του, μπρος σέ äy^ptanov μορΐρωμίνο^ (δπως σύ).
ΑΑΚ. Μάλιστα, το ήξεύρω.
ΣΩΚΡ. Πως ;
ΑΛΚ. (Νά !) άν σϋ θέλησης, Σωκράτη.
ΣΩΚΡ. Δέν το είπες καλά αυτό, 'Αλκιβιάδη.
ΑΛΚ. Μά τότε πώς πρέπει νά το είπω ;
ΣΩΚΡ. (Νά !) άν θέλη ό θεός.
ΑΑΚ. Καλά λοιπόν, τα λέγω (αοτό)' επιπλέον μάλιστα
προσθέτω καί το έξης : δτι δηλαδή είναι Ινδεχόμενον ν3 άλλάξωμεν πρόσωπα, Σωκράτη, έγώ μέν ν« πάρω το δικό σου,
σο δέ το δικό μου. Διότι δέν υπάρχει τρόπος που νά μή σέ
παρακολουθώ άπό σήμερα καί πέρα σαν παιδαγωγός (σου)συ δέ θά διαπαιδαγώγησα! άπό έμενα.
ΣΩΚΡ. Συνεπώς, μεγαλόκαρδε άνθρωπε, ή αγάπη μου
δέν θά διαφέρη καθόλου άπό πελαργόν *, άφοΟ δηλαδή έξεκόλαψε κοντά σου μια πτερωτή αγάπη, θα τύχη, μέ τήν σει
ράν της τώρα κι 3 αύτη, τήν ϊδιαν περιπαίησιν, είς άνταπάδοσιν.
ΑΛΚ. Μά έτσι καί είναι1 καϊ άπό τήν στιγμήν αυτή
θ' αρχίσω χωρίς άλλο νά φροντίζω διά τήν δικαιοσύνην.
ΣΩΚΡ. θ ά ηύχόιιουν μάλιατα καί νά τό συνέχιζες αυτό
έπί πολύν καιρό' φοβούμαι δμως, δχι τόσο γιατί δέν έχω
εμπιστοσύνη στο χαρακτήρα σου, άλλα γιατί βλέπω τήν
επικίνδυνη έπίδρασι τοΰ δχλου τής πόλεως μας, μήπως καί
(ό δχλος αυτός) υπερίσχυση καί κα* ανικήση κ' έμενα κ'
εσένα.

