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ΚΡΑΤΥΛΟΣ 

ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ ΚΡΑΤΪΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

383R ΕΡΜ. Βούλει o-òv καί Σωκράτει τωδε άνακοινωσώμεθα 
τον λόγόν ; 

KP. Ει σοι δοκει. 
ΕΡΜ. Κρατύλος ψησίν δΟε, ώ Σώκρατες, ονόματος 

ορθότητα είναι εκάστω των Οντων φνσ$ι πεφνκνίαν, και ου 
τοϋτο είναι άνομα ο αν τίνες συνθεμένοι καλεΐν καλώσι, της 
αυτών φωνής μόρων επιφθεγγόμενοι, άλλα ορθότητα τίνα των 

b ονομάτων πεφυκέναι και "Ελλησι και βαρβάροις την αυτήν 
απασιν. "Ερωτώ ούν αντον εγώ ει αυτω Κρατύλος τη αλήθεια 
Övoua {εστίν ή* ου]· ό δε ομολογεί. «Τι δε Σωκρότει ;» 
ξφνν. «Σωκράτης», ή δ7 ας. {<Ούκοϋν καί τοις άλλοις 
ανθρώποις πασιν, Οπερ καλονμεν όνομα ίκαστον, τοντό 
εστίν εκάστω όνομα ;»Ό δε, «Οϋκουν σοι γε,» ή δ! δς, 
«όνομα 'Ερμογένης; ούδε αν πάντες καλώσιν άνθρωποι.» 

Και έμον ερωτώντος και προθνμουμένον είδέναι δτι ποτέ 

1. Ό υπότιτλος τοϋ διαλόγου «περί όρθότητος ονομάτων» μας 
δείχνε: 3τι αντικείμενο του έργου τούτου εϊναι ή ορθότητα των 
ονομάτων. Ό άλλος υπότιτλος «λογικός» αναφέρεται στο περιεχό
μενο τοϋ διαλόγου καΐ οφείλεται στη διαίρεση των διαλόγων τοϋ 
Πλάτωνος, πού έγινε άπο τον γράψαντα «τά περιεχόμενα της Πλα
τωνικής φιλοσοφίας» και άπο τον 'Αλβΐνο (Εισαγωγή είς την Πλά
τωνος Βίβλον). Μέ κάποια μικρή διαφορά μεταξύ τους αυτοί διαι-
ροΰν τους διάλογους του Πλάτωνος σε : ζητητικούς, ΰποδιαιρούμε-
νους σέ γυμναστικούς (μαιευτικούς και πειραστικούς), σέ αγωνιστι
κούς (ενδεικτικούς και ανατρεπτικούς) καί σέ ύφηγηματικούς, ύπο-
διαιρούμενους σέ θεωρητικούς (λογικούς καΐ φυσικούς) και σέ πρα
κτικούς (ηθικούς καί πολιτικούς). 

2. Για τα πρόσωπα τοϋ διαλόγου βλ. στην Εισαγωγή § 2. 
3. Ό διάλογος αρχίζει αμέσως χωρίς να προηγείται περιγρα

φή τοΰ τόπου καΐ τοϋ χρόνου, δτνου διεξάγεται ή συζήτηση. 'Επομέ
νως ή συνομιλία Ερμογένη και Κρατύλου διαρκεί μια στιγμή και 
uè τήν άφιξη τοϋ Σωκράτη διακόπτεται γιά να συνεχισθη κατόπιν. 

ΚΡΑΤΥΛΟΣ 
("Η ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΤΗΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΚΟΣ) » 

Τα πρόσωπα τοϋ διαλόγου 

ΕΡΜΟΓΈΝΗΣ, ΚΡΑΤΤΛΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ * 

Ϊ - Π . Πρόλογος, θέμα τοϋ διαλόγου (383a—384e) 

Ε Ρ Μ . Θέλεις ν* ανακοινώσουμε καί στο Σωκράτη το 383a 
θέμα της ομιλίας μας; Νάτος εδώ εΐναι ( 3 ) . 

K P . "Οπως θέλεις. 
Ε Ρ Μ . Σωκράτη μου, τοΰτοί έδώ ο Κρχτύλοί: ισχυρίζεται 

δτι ή ορθότητα τοΰ ονόματος ( 4 )ύπάρχειάπο τη φύση μέσασέ 
καθένα άπο τα οντά, και δτι αυτό δεν είναι το όνομα πού μερι
κοί δίνουν στο πράγμα, έπειτα άπο συμφωνία πώς να το ονο
μάζουν, ορίζοντας το με μέρος της φωνής τους, άλλ' δτι 
υπάρχει φυσικά καί για τους "Ελληνες και για τους βαρβάρους b 
κάποια ορθότητα των ονομασιών, ή 'ίδια γιά δλους. Τον 
ρωτάω λοιπόν εγώ, αν Κρατύλος είναι πραγματικά τ ' Ονο
μα του ή δχι κι ' αυτός το παραδέχεται αΚαί εκείνο τοΰ 
Σωκράτη;» τοΰ εϊπα έγώ. «Ναί, Σωκράτηο) απάντησε. 
αΛοιπον και γιά δλους τους άλλους ανθρώπους αυτό, μέ 
το όποιο ονομάζομε καθέναν ά π ' αυτούς, αυτό είναι το 
όνομα τοΰ καθενός ;» Τότε αυτός μοΰ άπαντα: «"Ε λοιπόν 
σοϋ λέω οτι εσύ οέν Ονομάζεσαι Ερμογένης ( 5 ) , £στω καί 
αν δλοι οϊ άνθοωποι ανεξαιρέτως σοΰ δίνουν αυτό το δνομα», 
Κζί δταν Ιγώ τον ρώτησα καί φάν>ίκα πρόθυμος να μάΡω τί 

4. Ό ρ θ ό τ η ς ό ν ό μ α τ ο ς = ή ορθή εννοια'της ονομασίας. 
5. ' Ε ρ μ ο γ έ ν η ς : σαν γόνος τοϋ κερδώου Έ ρ μ ο υ ώφειλε 

να είναι πλούσιος για να εΐναι αληθινό το ονομά του. Τώρα όμως 
το όνομα άσχημα τοϋ ταιριάζει, γιατί έχει χρηματικές στενοχώριες 
(βλ. 408 b ) . 
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384Ά λέγει, ούτε άποσαψεϊ ουδέν ειρωνεύεται τε προς με, προσ
ποιούμενος τι αυτός εν έαυτώ διανοείσθαι ώς είδώς περί 
αντοϋ, ο ει βούλοιτο σαφώς ειπείν, ποιήσειεν άν καί έμέ 
όμολογείν καί λέγειν απερ αυτός λέγει. Ει ούν πη έχεις 
συμβαλεϊν τήν Κρατύλου μαντείαν, ήδέως αν άκούσαιμί' 
μάλλον δέ αντώ σοι δπη δοκει [έχειν] περί ονομάτων όρ-
θότητος ετι αν ήδιον πυθοίμην, ει σοι βονλομένφ {εστίν}. 

ΣΩ. *Ω πα'ι Ίππονικου Έρμόγενες, παλαιά παροιμία 

b δτι χαλεπά τα καλά εστίν δπη έχει μαθεϊν καί δη καί το περί 
τών ονομάτων ου σμικρόν τυγχάνει δν μάθημα. Ει μέν ούν 
έγώ ήδη ήκηκόη παρά Προδίκου τήν πεντηκοντάδραχμον έπί-
δειξι,ν, ήν άκούσαντι υπάρχει περί τοϋτο πεπαιδεϋσθαι, ώς 
φησιν εκείνος, ουδέν αν έκώλυέν σε αντίκα μάλα είδέναι 
τήν άλήθειαν περί ονομάτων ορθότητος- νυν δε ουκ ακήκοα, 

C άλλα τήν δραχμιαίαν. Οΰκονν οίδα πη ποτέ το αληθές έχει 
περί τών τοιούτων συζητεϊν μέντοι έτοιμος ειμί καί σοι 
καί Κρατύλφ κοινή. "Οτι δέ οϋ ψησί σοι 'Ερμογένη δνομα 
είναι τη αλήθεια, ώσπερ ύποπτενω αυτόν σκώπτειν οιεται 
γαρ Ίσως σε χρημάτων έψιέμενον κτήσεως άποτυγχάνειν 
έκάστοτΐ. 'Αλλ', δ νυνδή έλεγον, είδέναι μέν τα τοιαύτα χα-
λεπόν, είς το κοινον δε καταθέντας χρή σκοπεΐν είτε ώς 
σν λέγεις έχει είτε ώς Κρατύλος. 

ΕΡΜ. Καί μήν εγωγε, ώ Σώκρατες, πολλάκις δή καί 
τούτω διαλεχθείς καί άλλοις πολλοίς, ου δύναμαι πεισθήναι 

ά ώς άλλη τις όρθότης ονόματος ή συνθήκη καί ομολογία. 
Έμοί γαρ δοκει δτι αν τις τωθήται δνομα, τοϋτο είναι το 
ορθόν καί αν αύθις γε έτερον μεταθήται, εκείνο δέ μηκέτι 
καλή, ουδέν ήττον το ύστερον ορθώς εχειν τοϋ προτέρου, 

1. Ί π π ό ν ι κ ο ς : γιος τοϋ Κάλλια- ό Θουκυδίδης τον αναφέρει 
(III, 91 ) δτι ήταν στρατηγός τών Αθηναίων το καλοκαίρι τοϋ 426 
π.Χ. 'Ανήκε σέ μιαν άπο τις πλουσιώτερες και επιφανέστερες Άθη 
ναϊκές οίκογένειες. Ή κόρη του Ίππαρέτη παντρεύτηκε τον 'Αλκι
βιάδη. 

2. Π ρ ό δ ι κ ο ς : σοφιστής, κατάγονταν άπο τήν Κέα καί 
εϊχε έρθει πολλές φορές στην 'Αθήνα, σταλμένος πρεσβευτής άπο 
τους συμπολίτες του. Είχε μεγάλη φήμη ή εύγλωττία του καί άπο τα 
μαθήματα του έκέρδιζε πολύ μεγάλα ποσά ( «Ίππ. μείζων» 282 e). 
Ό Σωκράτης λέει ότι ακολούθησε τή διδασκαλία του. Ή φροντίδα 
πού έδειχνε ό Πρόδικος γιά τήν ορθότητα της γλώσσας, παρωδεί
ται στον «Πρωταγόρα» (337a-c). Ό Πλάτων τον ειρωνεύεται πολ-
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τέλος πάντων θέλει να π ή , αυτός δεν μου δίνει καμιάν έξή- 384a 
γηση μέ ακριβολογία και με ειρωνεύεται, προσποιούμενος 
6τι κάτι μεγάλες ιδέες στριφογυρίζουν στο μυαλό του καί 
δτι έχει γι ' αυτό το θέμα μια γνώμη, πού άν αποφάσιζε νά 
τήν έξηγήση, θα μ* έκανε καί μένα νά τήν επιδοκιμάσω 
καί νά υποστηρίξω οσα λέει ό ΐδιος. Γι' αυτό λοιπόν, άν εχ/;= 
κάποιο μέσο νά με βοηθήσης στην ερμηνεία της μαντείας 
τοϋ Κρατύλου, θα σέ ακούσω ευχαρίστως. Καλύτερα όμως 
θά μάθαινα άπο εσένα τον ΐδιο πιο ευχάριστα ποια γνώμη 
έχεις γιά τήν ορθότητα τών ονομάτων, άν δεν σου κάνη κόπο 
νά μου τήν πής. 

Σ Ω . Γιέτοϋ Ίππονικου ( 1 ) κ α ί Ε ρ μ ο γ έ ν η , μια παλιά 
παροιμία λέει δτι «τα καλά πράγματα είναι δύσκολα», b 
όταν πρόκειται να μάθουμε τή φύση τους· και μάλιστα ή 
σπουδή γιά τά ονόματα δέν τυχαίνει νά είναι εύκολη δου
λειά. "Άν λοιπόν έγώ είχαήδ/] ακούσει άπο τον Πρόδικο( 3) 
τά μαθήματα πού στοιχίζουν πενήντα δραχμές, αυτά πού άμα 
τ ' άκούση y.avsìc γίνεται τέλειος σ' αυτό τά ζήτημα, όπως 
το βεβαιώνειέκεΐνος, τίποτα δέ θα μ' εμπόδιζε αυτήν ακριβώς 
τή στιγμή να γνωρίζω τήν αλήθεια γιά τήν ορθότητα τών 
ονομάτων. 'Αλλά τώρα δεν έχω άκουσε·, παρά το μάθημα 
μια;: δρα/μης. Δέν ξέρω λοιπόν ποια μπορεί νά είναι ή άλή- Ο 

θεια σχετικά μ'αυτά τά ζητήματα" είμαι δμως έτοιμος να 
συζητήσω καί μέ σέ-/χ καί μέ τον Κρατύλο άπο κοινοΰ. 
Το δτι όμως αρνείται πώς Ερμογένης είναι το αληθινό 
ονομά σου, μέ κάνει να υποπτεύομαι δτι αυτός αστειεύεται. 
Γιατί νομίζει ίσως δτι, έχοντας τόν πόθο ν* απόκτησης χρή
ματα, πέφτεις κάθε φορά έξω σ'Ολες τις προσπάθειες σου. 
'Αλλά, όπω; είπα αυτή τή σ τ ι γ μ ή , είναι δύσκολο νά μάθη 
κανείς αυτά τά πράγματα, και πρέπει νά θέσουμε το ζήτημα 
καί νά εξετάσουμε, άν έχης εσύ δίκιο ή Ó Κρατύλος. 

Ε Ρ Μ . Καί δμω:, Σωκράτη μου, έγώ τουλάχιστο πολλές 
φορές ώς τώρα συζήτησα καί μέτοϋτον καί μέ άλλους πολ
λούς, δέν κατορθώνω δμω<: νά πεισθώ δτι κάπιια άλλη είναι 
ή ορθότητα τοϋ ονόματος παρά ή κοινή συμφωνία καί συναί- d 
νεση. Γιατί έγώ νομίζω δτι, ήποιο δνομα βάλουμε σ' ένα 
πράγμα, ζύτό είναι το σωστό. Καί πάλι, άν τό αλλάξουμε 
καί βάλουμε ένα άλλο, αφήνοντας εκείνο τό πρώτο, αυτό τσ 
δεύτερο δέν είναι καθόλου λιγότερο σωστό άπο το πρώτο' 

λές φορές, ωστόσο προκαλεί ευνοϊκή εντύπωση το ότι ό Σωκράτης 
κάθε φορά τοϋ συνιστούσε μαθητές. 
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ώσπερ τοις οίκέταις ημείς μετατιθέμεθα [ουδέν ήττον τοντ* 
είναι ορθόν το μετατεθεν τον πρότερον κειμένου}· ού γαρ 
φύσει εκάστω πεφυκέναι όνομα ουδέν οϋδενί, άλλα νόμφ 
καί έθΐΐ τών εθισάντων τε καί καλούντων. Ei δέ πχι άλλη 

e έχει, έτοιμος Ϊγωγε καί μανθάνειν και άκούειν ού μόνον παρά 
Κρατύλου, άλλα και παρ' άλλον ατονούν. 

385a ΣΩ. "Ισως μέντοι τι λέγεις, ώ Έρμόγενες· σκεψώμεθα 

δέ. "Ό άν φης καλή τις έκαστον, τοΰθ* έκάστφ δνομα ; 
ΕΡΜ. "Εμοιγτ δοκει. 
ΣΩ. Καί εάν Ιδιώτης καλή καί εάν πόλις ; 
ΕΡΜ. Φημί. 
ΣΩ. Τι ούν ; εάν έγώ καλώ ότιοϋν τών όντων, οίον 

δ νυν καλοϋμεν άνθρωπον, εάν έγώ τοϋτο Ιππον προσ-
αγορεύω, Ô δέ νυν hinov, άνθρωπον, εσται δημοσία μέν 
όνομα άνθρωπος τω αώτω, Ιδία. δέ ΐππος ; Καί Ιδία μέν αύ 
άνθρωπος, δημοσία δέ ίππος ; Ούτω λέγεις ; 

b ΕΡΜ. Εμοιγε δοκει. 

ΣΩ. Φέρε δή μοι τάδε είπε· κσλεϊς τι αληθή λέγειν καί 
ψενδή ; 

ΕΡΜ. "Εγωγε. 
ΣΩ. Ούκοϋν ειη άν λόγος αληθής, ό δε ψευδής ; 
ΕΡΜ. Πάνυ γ ε. 
ΣΩ. νΑρ' ούν ούτος δς άν τα Οντα λέγη ώς ëertv, άλνθής· 

δς δ' άν ώς ούκ Ηστιν, ψευδής ; 
ΕΡΜ. Ναι. 
ΣΩ. "Εστίν άρα τοϋτο, λόγω λέγειν τά όντα τε καί μή ; 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

e ΣΩ. Ό λόγος δ' εστίν δ αληθής πότερον μεν δλ.ος 
αληθής, τα μόρια δ' αντοϋ ουκ αληθή ; 

ΕΡΜ. Ούκ, άλλα καί τά μόρια. 

1. Έδώ γίνεται υπαινιγμός στην περίφημη πρόταση, πού υπο 
στήριζαν οί σοφιστές, οτι δέν μποροΰμε νά ποΰμε δ,τι δέν υπάρχει» 
καί επομένως δτι είναι αδύνατο να λέμε ψέματα. Θά έπαναληφθη 
παρακάτω άπο τον Κρατύλο (429c-d) καί θα άναιρεθη άπο το Σω
κράτη. 

2. *Η υπερβολική λεπτολογία τοϋ Σωκράτη γιά ένα πράγμα 
απλούστατο γίνεται ώς απάντηση στους σοφιστές πού Ισχυρίζονταν 
δτι εκείνο πού 8έν υπάρχει δέν λέγεται, επομένως δέν υπάρχει ψεύτι
κος λόγος. Το σόφισμα αυτό αναλύεται λεπτομερώς στον «Εύθύ-
5ημο». 
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δπως ακριβώς, άν εμείς αλλάξουμε τό δνομα στους υπηρέτες 
μας, δέν είναι λιγότερο σωστό αύτότό δεύτερο δνομα άπό τό 
προηγούμενο. Γιατί ή φύση δεν έχε;, κανένα δνομα προσ
διορίσει σέ κανένα πράγμα, άλλα ή χρήση καί ή συνήθεια 
εκείνων, πού συνήθισαν τό δνομα καί τό έδωσαν (τό έχουν 
καθιερώσει). *Αν δμως αλλιώτικα είμαι ά π ' ο,τι λέω, τότε 
έγώ τουλάχιστον είμαι πρόθυμος καί νά μαθαίνω καί νά β 
ακούω οχι μόνο άπο τό στόμα τοΰ Κρατύλου, άλλα καί 
άπό οποιονδήποτε άλλον. 

Διάλογος Σωκράτη καί 'Ερμογένη. 
Το δνομα μπορεί νά είναι αληθινό ή ψεύτικο. 

Σ Ω . "Ισως έχεις 'δίκιο, Ερμογένη· άς εξετάσουμε 385a 
δμως τό πράγμα. Το δνομα πού δίνει κανείς σέ κάθε πράγμα 
για νά το ονομάζη, αυτό είναι τό δνομα καθενός; 

Ε Ρ Μ . "Ετσι νομίζω. 
ΣΩ. 'Αδιάφορο είτε το δίνει ιδιώτης είτε ή πόλη; 
Ε Ρ Μ . Ναι. 
Σ Ω . Π ώ ς λοιπόν; *Αν έγώ ονομάσω ένα Οποιοδήποτε 

πράγμα, λ.χ. αυτό πού ονομάζομε τώρα άνθρωπο, άν αυτό 
έγώ τό ονομάσω άλογο, καί εκείνο πού λέμε τώρα άλο-j ο, α- τό 
ονομάσω-άνθρωπο, τό ίδιο πράγμα θά φέρη γιά όλον τον 
κόσμο τό όνομα άνθρωπος ϊδιαίτερα δμως γιά μένα τό 
Ονομα άλογο; Καί αντιστρόφως γιά μένα τό όνομα άνθρω
πος, γιά δλον τον κόσμο δμως τό όνομα άλογο; Αυτό θέλεις 
νά πής; 

Ε Ρ Μ . Μάλιστα, αυτό. b 

III 

Σ Ω . "Ελα τώρα, απάντησε μου σέ τούτο έδώ. Μετα
χειρίζεσαι κάποτε τή φράση: λες αλήθεια, λες ύέματα; 

Ε Ρ Μ . Ναί. 
Σ Ω . Μτιορεϊ λοιπόν νά δπάρχη ένας λόγος αληθινός καί 

ένας Ψεύτικος (*); 
Ε Ρ Μ . Ναί. 
Σ Ω . Εΐναι λοιπόν δυνατόν νά λέμε μέ τό λόγο τά δντα 

πού υπάρχουν καί πού δέν υπάρχουν; ( 2 ) 
Ε Ρ Μ . Βέβαια. 
Σ Ω . Καί δ αληθινός λόγος είναι στο σύνολο του άληθι- ο 

νός, τά μέρη του δμως δχι αληθινά ; 
Ε Ρ Μ . "Οχ,ι, άλλα καί τά μέρη του είναι επίσης αληθινά. 
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ΣΩ. Πότερον δέ τά μέν μεγάλα μόρια αληθή, τά δέ 
σμικρά ού' ή πάντα ; 

ΕΡΜ. Ιιάντα, οϊμαι έγωγε. 
ΣΩ. "Εστίν ούν δ τι λέγεις λόγου σμικρότερον μόρων 

άλλο ή δνομα ; 
ΕΡΜ. Ούκ, άλλα τοϋτο σμικρότατον. 
ΣΩ. Και τοϋτο [Ονομα] άρα το τον ά?,η$οϋς λόγον λέ

γεται ; 
ΕΡΜ. Ναί. 
ΣΩ. Άλ,ηθές γε, ώς φ$ς. 
ΕΡΜ. Ναί. 
ΣΩ. Το δέ τοΰ -ψεύδους μόριον ού ψεύδος ; 
ΕΡΜ. Φημί. 
ΣΩ. "Εστίν άρα όνομα ψεύδος καί αληθές λέγειν, εϊπερ 

καί λόγον ; 
d ΕΡΜ. Πώς γαρ ού ; 

. ΣΩ. η Ο αν άρ α έκαστος ψη τω Ονομα είναι, τοντό έστιν 
εκάστω δνομα ; 

ΕΡΜ. Ναί. 
ΣΩ. rH καί δπόσα άν ψή τις εκάστω ονόματα είναι, 

τοσαντα έσται και τότε οπόταν ψη ; 
ΕΡΜ. Ού γαρ εχω έγωγε, ώ Σώκρατες, ονόματος άλλην 

Ορθότητα ή ταύτην, εμοί μέν έτερον είναι καλειν εκάστω 
άνομα, δ εγώ έθέμην, σοι δέ έτερον, δ αύ σύ. Ούτω δέ καί 

e ταίς πόλεσιν ορώ ιδία [έκάσταις] ένίοις έπί τοις αύτοίς 
κείμενα ό ν ^ α τ α , καί "Ελλησι παρά τους άλλους "Ελληνας, 
καί "Ελλησι παρά βαρβάρους. 

ΣΩ. Φέρε δή ιδωμεν, ώ Έρμόγενες, πότερον καί τά 
όντα ούτως εχειν σοι φαίνεται, ιδία αυτών ή ουσία είναι εκά
στω, ώσπερ Πρωταγόρας ελεγεν λέγων «πάντων χρημάτων 

386α μέτρον» είναι άνθρωπον—ώς άρα οία μέν άν εμοί φαίνηται 
τά πράγματα [είναι], τοιαύτα μέν εστίν έμοί· οία δ' άν σοι, 

1. Π ρ ω τ α γ ό ρ α ς : Ό 'Αβδηρίτης, ό περίφημος σοφιστής 
{481-411 π.Χ.) πού ήρθε στην 'Αθήνα καί γνωρίστηκε μέ τον Πε
ρικλή. 'Ανάμεσα στα πολλά συγγράμματα του, τό σημαντικώτερο, 
πού εϊχε τον τίτλο «'Αλήθεια ή Καταβάλλοντες» {δηλαδή λόγοι πού 
ανατρέπουν κάθε̂  αντίθετο επιχείρημα) άρχιζε μέ τή μνημειακή φρά
ση : «Μέτρον πάντων χρημάτων άνθρωπος, τών μέν όντων ώς εστί, 
τών δέ μή Οντων ώς ούκ εστί» (Μέτρο γιά δλα τά πράγματα εΐναι ό 
άνθρωπος, γιά κείνα πού είναι δτι είναι, γιά κεΐνα πού δέν είναι, 
δτι δέν εΐναι). 
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Σ Ω . Τά μεγάλα μέρη είναι μόνον αληθινά, δχι όμως 
•χαί τά μικρά ή δλα; 

Ε Ρ Μ . "Ολα, κατά τή γνώμη μου. 
Σ Ω . Μπορείς λοιπόν νά μοϋ άναφέρης ενα άλλο μέρος 

τοϋ λόγου μικρότερο άπό τό όνομα; 
Ε Ρ Μ . "Οχι, αυτό είναι το μικρότερο. 
Σ Ω . Τότε καί τό δνομα πού αποτελεί μέρος τοΰ 

άληθινοΰ λόγου, τό λέμε; 
ΕΡΜ-. Ναί. 

Σ Ω . Καί είναι αληθινό βέβαια, καθώς παραδέχτηκεί. 
Ε Ρ Μ . Μάλιστα. 
Σ Ω . Καί τό μέρος πάλι τοΰ ψεύτικου λόγου δέν εί

ναι ψέμα; 
Ε Ρ Μ . Μάλιστα. 
Σ Ω . Επομένως είναι δυνατόν νά λέμε ένα δνομα άλλοτε 

ψεύτικο καί άλλοτε αληθινό, άφου καί λόγο ολόκληρο λέμε; 
Ε Ρ Μ . Γιατί δχι; d 
Σ Ω . "Αρα οποιοδήποτε όνομα άποδώση κανείς σ' ένα 

πράγμα, αυτό είναι τό Ονομα καθενός; 
Ε Ρ Μ . Ναί. 
Σ Ω . Μήπως καί δσα ονόματα θά πούμε οτι έχει κάθε 

πράγμα, τόσα θά είναι καί τότε ακριβώς πού θά τοΰ τά 
αποδώσουμε; 

Ε Ρ Μ . Ναί, γιατί δέν γνωρίζω, έγώ τουλάχιστο, Σωκράτη, 
άλλην ορθότητα τοΰ ονόματος παρά αυτή, δτι έγώ μπορώ νά 
ονομάζω κάθε πράγμα μέ τό ονομα πού έδωσα έγώ, καί 
έσύ μέ άλλο πού έδωσες εσύ. Το ΐδιο καί στις πόλεις βλέπω 
δτι ορίζει καθεμιά ονόματα διαφορετικά στα ϊδια πράγματα, θ 
γιά νά ξεχωρίζουν οι "Ελληνες άπό τους άλλους "Ελληνες, 
καί οί "Ελληνες άπό τους βαρβάρους. 

IV. Τά πράγματα έχουν μιά σταθερή ουσία πού 8èv 
εξαρτάται άπό μας. 

Σ Ω . "Ελα τώρα, ας δοΰμε, Ερμογένη, μήπως άραγε 
-σοΰ φαίνεται δτι και τά πράγματα έχουν τό ίδιο φυσικό, δτι 
δηλαδή ή ουσία τους είναι ιδιαίτερη σε καθένα, καθώς τό 
έλεγε ό Πρωταγόρας, όταν υποστήριζε δτι è άνθρωπος εί
ναι «μέτρον δλων τών πραγμάτων» (*), δτι επομένως δποιου 386a 
είδους μοΰ φαίνονται πώς είναι τά πράγματα, τέτοια είναι 
γιά μένα, καί οποίου είδους γιά σένα, τέτοια είναι γιά σένα' 



28 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

τοιαύτα δέσοί—ή εχειν δοκει σοι αυτά αυτών τίνα βεβαιό
τητα τής ουσίας ; 

ΕΡΜ. "Ηδη ποτέ ίγωγε, ώ Σώκρατες, άπορων καί 
ενταύθα έξ-ηνέχθην είς άπερ Πρωταγόρας λέγει· ού πάνυ τι 
μέντοι μοι δοκεΐ ούτως εχειν. 

ΣΩ. Τι δέ ; 'Ες τάδε ήδη έξηνέχθης, ώστε μή πάνν 
b σοι δοκείν εΐναι τίνα άνθρωπον πονηρόν ; 

ΕΡΜ. Ον μα τον dia, άλλα πολλάκις δή αντο πέπονθα, 
ώστε μοι δοκείν πάνυ πονηρούς είναι τινας ανθρώπους, καί 
μόλα σνννούς. 

ΣΩ. Τι δέ ; πάνυ χρηστοί οϋπω σοι ϊδοξαν είναι 
[άνθρωποι ] ; 

ΕΡΜ. Και μάλα ολίγοι. 
ΣΩ. "Εδοξαν Ò' ούν ; 
ΕΡΜ. "Εμοιγε. 
ΣΩ. Πώς ούν τοϋτο τιθεσαι; άρ' ώδε' τους μέν πάνυ 

χρηστούς πάνυ φρόνιμους, τους δέ πάνν πονηρούς πάνυ 
άφρονας ; 

e ΕΡΜ. "Εμοιγε δοκει όντως. 

ΣΩ. Οίον τε ούν [εστίν], εί Πρωταγόρας αληθή έλεγεν 
καί εστίν αύτη ή αλήθεια, το οϊα άν δοκή εκάστω τοιαύτα 
καί είναι, τους μεν ημών φρόνιμους είναι, τους δέ άφρονας ; 

ΕΡΜ. Ού δήτα. 
ΣΩ. Και ταύτα γε, ώς έγφμαι, σοι πάνν Οόκεΐ, φρονή-

σεως ούσης καί αφροσύνης μή πάνυ δυνατόν είναι Πρωτα
γόρα» αληθή λέγειν ονδεν γαρ άν πον τί? άληθεία ô έτερος 
τον έτερου φρονιμότερος εϊη, εϊπερ ä äv εκάστω δοκί} 

d εκάστω αληθή έσται. 

ΕΡΜ. "Εστί ταύτα. 
ΣΩ. ''Αλλά μήν ούδε κατ' Εύθύδημόν γε οϊμαι σοι δοκεΐ 

πάσι πάντα ομοίως είναι άμα και αεί' ουδέ γαρ άν ούτως 
εϊεν οι μέν χρηστοί, οι δέ πονηροί, εί ομοίως σπασί καί αεί 
αρετή τε καί «ακ/α ειη. 

1. Ή διάκριση ανάμεσα στους σοφούς και μή σοφούς ξαναφαΕ-
νεται στο «Θεαίτητο» 171c. 

2. Ε ύ θ ύ δ η μ ο ς : δ σοφιστής άπο τή Χίο {5ου αΐώνα π,Χ. ), 
άπό τον όποιον επιγράφεται δ ομώνυμος πλατωνικός διάλογος καί 
προήλθε δ παροιμιώδης δρος : «Εύθυδήμεια σοφίσματα», δηλαδή 
τα σοφίσματα άπό διφορούμενη σημασία λέξεων. *Η θέση πού -roG 
άποδίνεται έδώ, αναφέρεται στο διάλογο «Εύθύ&ημο» 294a καί 
296c. 
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ή σοΰ φαίνεται δτι έχουν άπό μόνα τους στην ουσία τους 

κάποια σταθερότητα; 

Ε Ρ Μ . Κάποτε κ ι ' έ γ ώ , Σωκράτη, βρισκόμενος σέ απο
ρία, παρασύρθηκα σέ οσα λέει ό Πρωταγόρας" νομίζω δμως 
ί τ ι δεν είναι ακριβώς αυτή ή γνώμη μου. 

Σ Ω . "Ε καλά' σέ τέτοιο π ta σημείο αφέθηκες νά π α -
ρασυρθης, ώστε νά μή πιστεύης τόσο πολύ δτι υπάρχει από
λυτα άνθρωπος μοχθηρός ; q 

Ε Ρ Μ . "Οχι, μά τό Δία Ι 'Αλλ* απεναντίας πολλές φορές 
έπαθα αυτό, ώστε νά νομίζω Οτι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι 
μοχθηροί και μάλιστα σέ πολύ μεγάλο αριθμό. 

Σ Ω . Λοιπόν καί άνθρωποι πολύ χρηστοί δέν πίστεψες 
ακόμα ώς τώρα οτι υπάρχουν; 

Ε Ρ Μ . 'Υπάρχουν, άλλα πολύ λίγοι. 
Σ Ω . 'Οπωσδήποτε δμως τό έχεις πιστέψει. 
Ε Ρ Μ . Μάλιστα. 

Σ Ω . ί ίοιά εΐναι λοιπόν ή γνώμη σου γ ι αυτό; "Αραγε 
δέν νομίζεις 6α ι οί πολύ ενάρετοι ά\θρωποι εϊναιπολύ φρόνι
μοι, καί οι πολύ πονηροί είναι άφρονες ; 

Ε Ρ Μ . Ναί, αυτή τή γνώμη έχω. C 

Σ Ω . Λοιπόν, άν όΠρωταγόρας έλεγε τήν αλήθεια καί άν 
αύτη ή αλήθεια είναι, οτι τά πράγματα είναι τέτοια πραγμα-
τικώς, δπως φαίνονται στον καθένα, είναι δυνατόν άλλοι άπό 
μας νά εΐναι φρόνιμοι καί άλλοι άφρονες ; (*) 

Ε Ρ Μ . "Οχι βέβαια. 

Σ Ω . Καί έτσι αυτό, δπως νομίζω, εΐναι ολότελα της 
γνώμης σου, δτι δηλαδή, άφοϋ υπάρχει φρόνησ/) καί αφρο
σύνη, δέν είναι καθόλου δυνατόν νά λέη à Πρωταγόρας 
τήν αλήθεια. Γιατί τότε δέ θά ήταν σέ τίποτε ό ένας φρονι-
μώτερος άπό τόν άλλον, άν ο'ι γνώμες του καθενός ήταν 
αλήθεια γιά τόν καθένα. d 

Ε Ρ Μ . Έ τ σ ι είναι. 

V 

Σ Ω . 'Εξάλλου όμως νομίζω δτι ακόμη δεν παρα
δέχεσαι, δπως λέει ό Εΰθύδημος ( 8 ), δτι δλα rà πράγ
ματα είναι δμϋία γιά δλους συγχρόνως καί πάντοτε. Για
τί οΰτε έτσι είναι δυνατόν άλλοι νά είναι αληθινοί καί 
αλλ.οι πονηροί, άν σέ δλ.ους εξίσου καί πάντοτε ύπάρχη 
'.αϊ αρετή καί κακία. 
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ΕΡΜ. 'Αληθή λέγεις. 

ΣΩ. Ονκονν εί μήτε πάσι πάντα εστίν ομοίως άμα χα? 

αεί, μήτε εκάστω ίδια έκαστον [τών Οντων εστίν], δήλον δή 

e δτι αυτά αυτών ούσίαν έχοντα τίνα βέβαιον έατι τά πρά

γματα, ού προς ημάς ονδέ νφ' ημών έλκόμενα άνω καί κάτω 

τφ ήμετέρφ φαντάσματι, αλλά καθ' αυτά προς τήν αυτών 

ούσίαν έχοντα $περ πέφνκεν. 

ΕΡΜ. Δοκει μοι, ώ Σώκρατες, ούτω. 

ΣΩ. Πότερον ούν αυτά μέν αν εΐ-η ούτω πεφυκότα, ai δέ 

πράξεις αυτών ού κατά τον αυτόν τρόπον; *Η ον καί αύται 

ëv τι είδος τών όντων είσίν, ai πράξεις ; 

ΕΡΜ. Πάνυ γε και αύται. 

387a. ΣΩ. Κατά τήν αυτών άρα φύσιν και αϊ πράξεις πράτ

τονται, ού κατά τήν ήμετέραν Οόξαν. Οίον έάν τι επιχειρή-

σωμεν ημείς τών Οντων τέμνειν, πότερον ήμΐν τμητέον 

[εστίν] έκαστον ώς άν ημείς βονλώμεθα καί φ αν βονλη-

θώμεν, ή εάν μέν κατά τήν φύσιν βουληθώμεν έκαστον τέ

μνειν τοϋ τέμνειν τε καί τέμνεσθαι καί φ πέψυκε} τεμοϋμέν τε 

καί πλέον τι ήμίν ϊσται και ορθώς πράξομεν τούτο, εάν δέ 

παρά φύσιν, έξαμαρτησόμεθά τε καί ουδέν πράξομεν ; 

h ΕΡΜ. "Εμοιγε δοκει ούτω. 

ΣΩ. Ονκονν καί έάν κάειν τι έπιγειρήσωμεν, ού κατά 

πάσαν δόξαν δει κάειν, αλλά κατά τήν όρθήν ; Αύτη δ'έστίν 

fj έπεφνκει έκαστον καίεσθαί τε και κάειν και φ έπεφύκει ; 

ΕΡΜ. "Εστί ταΰτα. 

ΣΩ. Ούκούν καί τάλλα ούτω ; 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. ΤΑρ' ούν ού καί το λέγειν μία τις τών πράξεων· 

έστιν ; 

ΕΡΜ. Ναί. 
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Ε Ρ Μ . Ά λ ή θ α α λές. 

ΣΩ. Επομένως, άν δέν. είναι αλήθεια οτι δλα τά πράγ
ματα είναι γία δλους δμοια συγχρόνως καί πάντοτε, οΰτε 
Οτι καθένα άπό τά πράγματα εΐναι κάτι ιδιαίτερο γιά τόν κα-
Οένα,είναι φανερό δτι τά πράγματα έχουν ιάϊδια μιάδικήτους e 
μόνιμη φύση, πού δέν είναι οΰτε σχετική μέ μας οΰτε εξαρ
τημένη άπό μας, καί δέν σύρονται άνω καί κάτω άπό τή 
δική μας φαντασία, άλλα υφίστανται άπό μόνα τους σύμφω
να μέ τή δική τους ουσία καί σύμφωνα μέ τή φύση τους. 

Ε Ρ Μ . Μοΰ φαίνεται, Σωκράτη, πώς έχεις δίκιο. 
Σ Ω . Ποια λοιπόν γνώμη έχεις, δτι τά πράγματα πλά

στηκαν σύμφωνα μέ τή δική τους φύση, οι ενέργειες τους 
(πράξεις) όμως δχι κατά τον ί'διο τρόπο; " Η δεν είναι τάχα 
κι αυτές επίσης μια κάποια μορφή τών πραγμάτων, οί πρά
ξεις δηλαδή; 

Ε Ρ Μ . Μάλιστα είναι κι αυτές επίσης. 
ΣΩ. Επομένως καί οί πράξεις εκτελούνται σύμφωνα 2S7a 

μέ τή δική τους φύση καί οχι σύμφωνα μέ τή δική μας γνώ
μη. Α . χ . ά ν εμείς επιχειρήσουμε νά κόψουμε κάποιο πράγ
μα, πρέπει νά τό κόψουμε, δπως θέλουμε καί μέ δ,τι μέσον 
μας αρέσει; " Η άν θέλήσουμ: νά κόψουμε τό καθένα, καθώς 
πλάστηκε άπό τή φύση νά κόβη καί νά κόβεται, καί μέ δ,τι 
μέσον πλάστηκε άπό τή φύση νά κόβεται, τότε θά τό κό
ψουμε καί θά πετύχουμε κάποιο κέρδος καί θά κάνουμε σω
στά αυτή τήν πράξη, άν δμως πάμε ενάντια προς τή φύση,θά 
αστοχήσουμε στό σκοπό μας καί δέν θά καταλήξουμε σε 
τίποτε; 

Ε Ρ Μ . Αυτή είναι ή γνώμη μου. b 
ΣΩ. Καί άν λοιπόν δοκιμάσουμε νά κάψουμε ενα 

πράγμα, δέν πρέπει νά τό κάψουμε σύμφωνα μέ οποιαδή
ποτε μέθοδο, άλλα σύμφωνα μέ τή σωστή μέθοδο, κι αυ
τή είναι εκείνη πού μας δείχνει πώς καί μέ τί μέσον κάθε 
πράγμα πλάστηκε νά καίγεται καί νά καίη; 

Ε Ρ Μ . Έ τ σ ι είναι. 
Σ Ω . Καί :ά άλλα λοιπόν δέν εΐναι τό ίδιο; 

Ε Ρ Μ . Βεβαίως. 

VI. Το όνομάζειν elvai μέρος της πράξίως του όμιλεϊν. 

Σ Ω . "Αραγε λοιπόν καί τό νά μιλούμε είναι επίσης μιά 

άπό τις πράξεις; 
Ε Ρ Μ . Ναί. 
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ΣΩ. Πότερον ούν fj άν τω ôoxfj λεκτέον είναι, ταύτ-η 

C λέγων ορθώς λέξει, ήΐ έάν μέν fj πέφνκε τά πράγματα λέγειν 

τε καί λέγεαθαι καί φ ταύτχι καί τούτω λέγη, πλέον τέ τι 

ποιήσει καί έρει· αν δέ μή, έξαμαρτήσεταί τε και ουδέν 

ηοιήσει ; 

ΕΡΜ. Ούτω μοι δοκει ώς λέγεις. 

ΣΩ°. Ονκονν τοΰ λέγειν μόριον το δνομάζειν διονομά-

ζοντες γάρ πον λέγοναι τους λόγους. 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Ούκονν και το δνομάζειν πράξίς [τις] έστιν, ειπερ 

χαί το λέγειν πράξίς τις ήν περί τά π ρ ά μ α τ α ; 

ΕΡΜ. Ναί. 

d ΣΩ. Αϊ δέ πράξεις έψάνησαν ήμϊν ού προς ημάς ούσαι, 

άλλ7 αυτών τίνα ιδίαν φύσιν έχονσαι ; 

ΕΡΜ. "Εστί ταύτα. 

ΣΩ, Ονκοΰν και όνομαστέον [εστίν] fj πέφυκε τά πρά

γματα δνομάζειν τε καί όνομάζεσθαι και φ, άλλ' ούχ fj αν 

ημείς βουληθώμεν, ειπερ τι τοις έμπροσθεν μέλλει δμολογον-

μενον είναι ; Καί ούτω μέν άν πλέον τι ποιοίμεν και δνομά-

ζοιμεν, άλλως δέ ού ; 

ΕΡΜ. Φαίνεται μοι.. 

ΣΩ. Φέρε δή, δ έδει τέμνειν, έδει τω, ψαμέν, τέμνειν ; 

ΕΡΜ. Ναί. 

« ΣΩ. Και δ έδει κερκίζειν, έδει τω κερκίζειν; Καί ο έδει 

τρυπάν, έδει τω τρυπάν ; 

ΕΡΜ. Πάνν γε. 

ΣΩ. Και δ έδει δή δνομάζειν, έδει τω δνομάζειν ; 

388α ΕΡΜ. "Εστί ταύτα. 

1. Γιά τδ Σωκράτη ή γλώσσα είναι ενα μέσον πού έχουν οί άν
θρωποι γιά να συνεννοούνται παρά μιά μορφή ενεργείας, με την όποια 
έρχονται σέ σχέση μέ τά πράγματα. Τουλάχιστον αυτό είναι ένα ση
μείο αφετηρίας γιά τή συζήτηση. 
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Σ Ω . Τί άπό τά δύο; "Αν κανείς μιλή, δπως νομίζει Οτι 
πρέπει νά μιλή, θά μιλήση σωστά, ή άν μέν μιλή έ'τσι καί e 
;μέ τέτοιο μέσον, δπως πλάστηκαν τά πράγματα νά τά λέμε 
καί νά λέγονται καί μέ ο,τι μέσον πλάστηκαν νά λέγονται, 
•θά πετύχη και θά τά πη σωστά, άν δμως μιλήση αλλιώτικα, 
Φά άποτύχη στό σκοπό του καί δέ θά κατάληξη σέ τίποτε; 

Ε Ρ Μ . Νομίζω οτι εΐναι όπως τό λές. 
Σ Ω . Λοιπόν καί τό νά λέμε τό δνομα ενός πράγματος 

•δέν είναι ένα μέρος της ομιλίας; Γιατί απάνω κάτω μέ τά ονό
ματα γίνεται ή ομιλία. 

Ε Ρ Μ . Βεβαίως. 
Σ Ω . Καί πάλι τό νά λέμε ένα ονομα δέν είναι μιά πρά-

-ξη, άφοΰ βέβαια καί ή ομιλία είναι μιά πράξη πού αναφέ
ρεται στά πράγματα; 

Ε Ρ Μ . Ναί. 
Σ Ω . Καί οί πράξεις πάλι μας φάνηκαν δτι δέν είναι d 

-σχετικές μ* έμας, άλλ' δτι έχουν μιά κάποια φύση πού 
.•είναι δική τους. 

Ε Ρ Μ . "Ετσι είναι. 
Σ Ω . Τότε λοιπόν πρέπει καί νά ονομάζουμε τά πράγ

ματα κατά τόν τρόπο καί μέ τό μέσον πού πλάστηκαν νά 
•ονομάζουν καί νά ονομάζονται, άλλ' βχί δπως έμεις θέλομε, 
άν θέλουμε νά είμαστε σύμφωνοι μέ τά προηγούμενα; Καί 
κατ' αυτό τόν τρόπο θά μπορούμε νά πετύχουμε νά τά ονο
μάζουμε, αλλιώτικα -δμως βχι; 

Ε Ρ . 'Έτσι μου φαίνεται. 

ΥΠ. Τό ονομα είναι δργανο ποΐ> χρησιμεύει νά διδάσκουμε 
καί νά διακρίνουμε τά πράγματα. 

Σ Ω . 'Εμπρός λοιπόν, τό πράγμα πού επρόκειτο νά 
ικό'Λουμε, έπρεπε, λέμε, νά τό κόψουμε μέ κάποιο όργανο; 

Ε Ρ Μ . Ναί. 
Σ Ω . Καί έκεϊνο πού επρόκειτο νά τό ύφάνουμε, έπρε- e 

•πε νά το ύφάνουμε μέ κάποιο δργανο; Καί εκείνο πού επρό
κειτο νά τό τρυπήσουμε, έπρεπε νά τό τρυπήσουμε μέ κά
ποιο δργανο; 

Ε Ρ Μ . Βεβαίως. 
Σ Ω . Καί τώρα εκείνο πού επρόκειτο νάτό ονομάσουμε, 

•έπρεπε νά τό ονομάσουμε μέ κάποιο πράγμα; 
Ε Ρ Μ . Έ τ σ ι είναι. ' 388a 

Πλάτωνος. Κρατύλος 3 
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ΣΩ. Τι δέ ήν εκείνο φ έδει τρυπάν ;. 
ΕΡΜ. Τρνπανον. 
ΣΩ. Τι δε φ κερκίζειν ; 
ΕΡΜ. Κερκίς. 
ΣΩ. Τί δέ φ δνομάζειν ; 
ΕΡΜ. "Ονομα. 
ΣΩ. Εύ λέγεις. "Οργανον άρα τί έστι καί τά όνομα.. 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Εί ούν έγώ έροίμην «Τί ή'ν όργανον ή κερκίς;»· 

Ούχ ώ κερκίζομεν ; 
ΕΡΜ. Ναί. 

b ΣΩ. Κερκίζοντες δέ τί δρώμεν; Ού τήν κρόκην καί τους 
στήμονας συγκεχυμένον^ διακρίνομεν ; 

ΕΡΜ. Ναί. 
ΣΩ. Ούκοϋν καί περί τρνπανον έξεις ούτως ειπείν και 

περί τών άλλο/ν ; 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
ΣΩ "Εχεις δ$ καί περί ονόματος ούτως εϊπεϊν; Όργάνψ 

οντι τψ ονόματι δνομάζοντες τί ποιοϋμεν ; 
ΕΡΜ. Ουκ έχω λέγειν. 
ΣΩ. ΎΑρ' ού διδάσκομέν τι αλλήλους καί τά πράγματα 

διακρίνομεν ή έχει ; 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. "Ονομα άρα διδασκαλνκόν τί έστιν όργανον καί 

e διακριτικον της ουσίας ώσπερ κερκίς υφάσματος. 
ΕΡΜ. Ναί. 
ΣΩ. Ύφαντικδν δέ γε ή κερκίς ; 
ΕΡΜ. Πώς Ô' ου; 
ΣΩ. "Υφαντικός μέν άρα κερκίδι καλώς χρήσεται, κα

λώς δ' εστίν ύφαντικώς' διδασκαλικός δε ονόματι, καλώς-
δ' έστι διδασκαλικώς. 

ΕΡΜ. Nat. 

ί. Ή πρόταση γίνεται εδώ δεκτή, πράγμα πού εξηγείται αν 
τά ονόματα έχουν «μιά κάποια φυσική ορθότητα». Παρακάτω θά 
έπαναληφθή άπο τον Κρατύλο, ό όποιος θα της δώση Jfto ακριβή. 
καί απόλυτη μορφή. Τότε ό Σωκράτης θά τήν καταπολέμηση, δείχ
νοντας ότι Sèv στηρίζεται πιά, άν ή συνθήκη (συμφωνία) μετέχη. 
στο σχηματισμό της γλώσσας. 
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Σ Ω . Καί ποιο ήταν έκεΐνο, μέ τό όποιο έπρεπε νά τρυ
πάμε; 

Ε Ρ Μ . Τρυπάνι. 
Σ Ω . Καί ποιο έκεΐνο, μέτο όποΐο έπρεπε νά υφαίνουμε; 
Ε Ρ Μ . Σαίτα. 
Σ Ω . Καί ποιο εκείνο, μέ τό όποιο έπρεπε νά ονομά

ζουμε ; 
Ε Ρ Μ . "Ονομα. 
Σ Ω . Έ χ ε ι ς δίκιο. "Ωστε καί τό δνομα είναι επίσης ένα 

Οργανο; 
Ε Ρ Μ . Βεβαίως. 
Σ Ω . "Αν λοιπόν έγώ ρωτήσω «τί εΐδους Οργανο είναι 

ή σαίτα;» δέ θά μοΰ, απάντησης δτι είναι έκεΐνο, μέ τό όποιο 
υφαίνουμε; 

Ε Ρ Μ . Μάλιστα. 
Σ Ω . Καί δταν υφαίνουμε, τί κάνουμε; Δέν ξεχωρίζομε b 

τό υφάδι καί τό στημόνι, πού είναι ανακατεμένα; 
Ε Ρ Μ . Μάλιστα. 
Σ Ω . Και γιά το τρυπάνι λοιπόν καί γιά τά άλλα θά μπό

ρεσες νά πής τό ίδιο; 
Ε Ρ Μ . Καί βέβαια. 
Σ Ω . Μπορεΐ λοιπόν νά πήc τό ίδιο καί γιά τό ονομα; 

"Αν δηλαδή τό δνομα είναι δογανο πού μας χρησιμεύει νά 
ονομάζουμε, τί κάνουμε μ' αυτό; 

Ε Ρ Μ . Δέ μπορώ νά τό π ώ . 
Σ Ω . Μήπως Οτι διδάσκομε κάτι ό ένας τόν άλλο καί. 

διακρίνομε τά ποάγματα πώς είναι πλασμένα; 

Ε Ρ Μ . Ναί. 

vin 
Σ Ω . Επομένως το ον^μα είναι ένα δργανο πού χρησι

μεύει νά διδάσκουμε^ 1) καί νά ξεχωορίζουμε τήν ουσία τών 
πραγμάτων, δπως ή σαΐτα ξεχωρίζει το ύφασμα. € 

Ε Ρ Μ . Μάλιστα. 
Σ Ω . Καί ή σαίτα είναι υφαντικό δργανο; 
Ε Ρ Μ . Π ώ ς δέν είναι; 
Σ Ω . Έ ν α ς καλός υφαντής θά χρησιμοποίηση δπως 

πρέπει τή σαίτα, καί «δπως πρέπει» θέλει νά π η : μέ τρόπο 
κατάλληλο στην ύφανση* καί ίνας καλ^ςδάσκαλοε^ θά μετα
χειριστεί δπως πρέπει τό δνομα, καί «δπως πρέπει» σημαίνει*. 
uh τρόπο διδακτικό. 

Ε Ρ Μ . Βέβαια. 
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ΣΩ. Τω τίνος ούν έργω ο υφαντής καλώς χρήσεται 
δταν τη κερκίδι χρήται ; 

ΕΡΜ. 7φ τοϋ τέκτονος. 
ΣΩ. Πάς δέ τέκτων ή δ τήν τέχνην έχων ; 
ΕΡΜ. Ό τήν τέχνην. 

d ΣΩ. Τω τίνος δέ έργφ ο τρυπητής καλώς χρήσεται δταν 
τω τρνπάνω χρήται ; 

ΕΡΜ. Τω τον χαλκέως. 
ΣΩ. τΑρ' οϋν πάς χαλκεύς ή δ τήν τέχνην έχων ; 
ΕΡΜ. Ό τήν τέχνην. 
ΣΩ. Εϊεν. Τω δέ τίνος έργφ ό διδασκαλικός χρήσεται 

δταν τω ονόματι χρήται ; 
ΕΡΜ. Ουδέ τοντ' έχω. 
ΣΩ. Ονδέ τοΰτό γ' έχεις εΙπείν, τις παραδίδωσιν ήμϊν 

τά ονόματα οίς χρώμεθα ; 
ΕΡΜ. Ού δήτα. 
ΣΩ. ΤΑρ' ουχί δ νόμος δοκει σοι [είναι] ό παραδιδούς 

οντά ; 
ΕΡΜ. "Εοικεν. 

e ΣΩ. Νομοθέτου άρα έργφ χρήσεται ο διδασκαλικός 
δταν ονόματι χρήται ; 

ΕΡΜ. Δοκει μοι. 
ΣΩ. Νομοθέτης δέ σοι δοκεί πάς είναι άνήρ ή δ τήν 

τέχνην έχων ; 
ΕΡΜ. 'Ο τήν τέχνην. . 
ΣΩ. Ούκ άρα παντός ανδρός, ώ Έρμόγενες, δνομα 0ε-

389& σθαι [εστίν] αλλά τίνος δνοματονργοϋ· ούτος δ' εστίν, ώς 
έοικεν, ό νομοθέτης, δς δή τών δημιουργών σπανιότατος 
εν άνθρώποις γίγνεται. 

ΕΡΜ. "Εοικεν. 
ΣΩ. "Ιθι Οή, έπίσκεψαι ποί βλέπων ό νομοθέτης τά 

ονόματα τίθεται' εκ τών έμπροσθεν δέ άνάσκεψαι. Ποι 

1. Ό Σωκράτης δέν διασαφηνίζει αυτή τήν έννοια του νομο
θέτη, γιά τήν οποία οί σχολιαστές έχουν κάνει πολλές συζητήσεις. 
"Αλλοι βλέπουν έδω τί» λαο( άλλοι ενα μυθικό πρόσωπο ή άνθρωπο 
προικισμένο μέ θεΐο ένστικτο, καί άλλοι τέλος τους πρώτους ανθρώ
πους. 
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Το €ργο τοο νομοθέτη εΐναι να θέτη τά ονόματα. 

Σ Ω . Παιανοϋ άραγε είναι τό έργο πού Βά χρησιμοποίηση 
ό υφαντής δπως πρέπει, δταν μεταχειρίζεται τή σαίτα; 

Ε Ρ Μ . Τοϋ' ξυλουργού. 
Σ Ω . Καί κάθε άνθρωπος είναι ξυλουργός, ή μόνον εκεί

νος πού κατέχει αυτή τήν τέχνη; 
Ε Ρ Μ . Ε κ ε ί ν ο ς πυύ κατέχει αυτή τήν τέχνη. 
Σ Ω . Πάει καλά* καί τίνο£ πάλι είναι τό έργο πού d 

θά χρησιμοποίηση Ó τρυπητής δπως πρέπει, όταν μεταχειρί
ζεται τό τρυπάνι; 

Ε Ρ Μ . Τοϋ σιδηρουργοΰ. 
Σ Ω . "Αραγε κάθε άνθρωπος είναι σιδηρουργός ή εκεί

νος πού κατέχει τήν τέχνη ; 
Ε Ρ Μ . Εκείνος πού κατέχει τήν τέχ^η. 
Σ Ω . Πάει καλά- καί τίνος πάλι είναι τό έργο- πού θά 

χρησιμοποίηση ό καλός διδάσκαλος, Οταν μεταχειρίζεται 
τό Ονομα; 

Ε Ρ Μ . ΟΟτε αυτό τό ξέρω. 
Σ Ω . Ούτε αυτό τουλάχιστο δέ μπορείς νά πής, ποιος 

μας δίνει τά Ονόματα πού χρησιμοποιούμε; 
ΕΡΑί. "Οχι βέβαια. 
Σ Ω . "Αραγε δέ σοΰ φαίνεται δτι ό νόμος είναι εκείνος 

πυύ μάς τά δίνει; 
Ε Ρ Μ . Φαίνεται. 
Σ Ω . Λοιπόν ό καλός διδάσκαλος θά χρησιμοποίηση e 

τό έργο τοϋ νομοθέτη (*), οταν μεταχειρίζεται τό δνομα; 
Ε Ρ Μ . Μου φαίνεται. 
Σ Ω . Καί νομοθέτης σού φαίνεται οτ. είναι κάθε άνθρω

πος ή έκεΐνος πού κατέχει αύτη τήν τέχνη; 
Ε Ρ Μ . Εκείνος πού κατέχει αύτη την τέχνη. 
Σ Ω . Επομένως 'Ερμογένη, δέν είναι δουλειά κάθε άν

θρωπου νά βάζη τό δνομα, άλλα κάποιου δημιουργού ονο
μάτων. Κι αυτός είναι, καθώς φαίνεται , ό νομοθέτης πού 389a 
ώρισμένως είναι άπό δλους τους ανθρώπους δ πιό σπάνιος 
στον κόσμο. 

Ε Ρ Μ . Φαίνεται. 

IX. Τα έργο τοΰ νομοθέτη. 

Σ Ω . "Ελα τώρα, εξέτασε ποϋ αποβλέπει ό νομοθέτης, 
οταν βάζη τό δνομα· άναλογίσου μέ προσοχή τά πλοηγού-
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βλέπων Ô τέκτων τήν κερκίδα ποιεί; *Αρ' ού προς τοιούτον 

τι δ έπεφύκει κερκίζειν ; 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

h ΣΩ. Τί δέ; *Αν καταγη αντφ ή κερκίς ποιοϋντι, πότερον 

πάλιν ποιήσει άλλην προς τήν κατεαγυίαν βλέπων, ή προς 

εκείνο το είδος προς Οπερ καί ήν κατ^ας*»1 έποίει ; 

ΕΡΜ' Προς εκείνο, εμοιγε δοκει. 

ΣΩ. Ούκοΰν εκείνο δικαιότατ' άν αυτό δ έστιν κερκίς 

καλέσαιμεν ; 

ΕΡΜ. "Εμοιγε δοκεΐ. 

ΣΩ. Ούκοϋν έπειδάν δέη λεπτφ ίματίφ ή παχεί ή λινφ 

ή έρεφ ή όποιφονν χινι κερκίδα ποιειν, πάσας μέν δει το 

της κερκίδος εχειν είδος, ola δ' εκάστω καλλίστη έπεφύκει, 

ο ταύτην άποδιδόναι τήν φύσιν είς το έργον έκαστον ; 

ΕΡΜ. Ναί. 

ΣΩ. Καί περί τών άλλων δή οργάνων δ αυτός τρόπος· 

το φύσει έκάστφ πεφυκος όργανον έξευρόντα δει άποδούναι 

είς έκεΐνο έξ ού άν ποιή [τό έργον], ούχ οίον άν αυτός βον-

ληθη, άλλ' οίον έπεφύκει. Τό φύσει γαρ έκάστφ, ώς ίοικε, 

τρύπανον πεφυκος εις τόν σίδηρον δεί έπίστασθαι τιθέναι. 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Καί τήν φύσει κερκίδα έκάστφ πεφυκυΐαν εις 

ξύλον. 

ΕΡΜ. "Εστι ταντα. 

d ΣΩ. Φύσει γαρ ήν έκάστφ εϊδει υφάσματος, ώς εοικεν, 

έκαστη κερκίς, και τάλλα ούτως. 

ΕΡΜ. Ναί. 

ΣΩ. νΑρ' ούν, ώ βέλτιστε, καί το έκάστφ φύσει πεφν-

κος όνομα τον νομοθέτην εκείνον είς τους φθόγγους καϊ τάς 

1. Δηλαδή γιά εκτέλεση κάθε εργασίας, Οπως π.χ. ένος ένδύ-
.ματος. 
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μένα παραδείγματα. Σ έ τί αποβλέπει ό ξυλουργός, δταν κατα-
σκευάζη τή σαΐτα; Μήπως δέν άποβλέπη σέ κάτι, τέτοιο 
πράγμα πού είναι πλασμένο φυσικά γιά νά ύφαίνη; 

Ε Ρ Μ . Βέβαια. 
Σ Ω . Καί αυτό ακόμα* άν σπάση ή σαΐτα στα χέρια του, b 

τήν ώρα πού τή φτιάνει, Θά ξαναφτιάση πάλι μιαν άλλη 
αποβλέποντας στή σπασμένη σαΐτα ή σ' εκείνη τή μορφή 
της σαΐτας, άπό τήν οποία εμπνεύστηκε κάνοντας τή σαΐτα 
:πού έσπασε; 

Ε Ρ Μ . Προς εκείνη τή μορφή, μου φαίνεται; 
Σ Ω . Τότε λοιπόν ή μορφή τηε σαΐτας δέ Θά λέγαμε δι-

.καιότατα δτι είναι ή καθαυτό ουσία της σαΐτας; 
Ε Ρ Μ . Αυτή τή γνώμη έχω. 
Σ Ω . "Οταν λοιπόν πρόκειται νά κατασκευάσουμε μιά 

σαΐτΛ γιά ένα φόρεμα λεπτό ή χοντρό ή λινό ή μάλλινο ή 
οποιοδήποτε άλλο, δλες οί σαΐτες πρέπει νά έχουν τή μορφή 
της σαΐτας καί οποιαδήποτε φυσικά έχει γίνει ή πιό κατάλ
ληλη γιά κάθε έργο (δηλαδή γιά*κάθε είδος φορέματοε) αυ
τής τον τύπο ν* αποδώσουμε σέ κάθε τέτοιο εργαλείο ; e 

Ε Ρ Μ . Μάλιστα. 
Σ Ω . Λοιπόν καί γιά τά άλλα δργανα είναι ίδιος ό τρό

πος της κατασκευής* δηλαδή, άφοΰ βροΰμε τό Οργανο πού 
φυσικά είναι πλασμένο κατάλληλοι γιά κάθε πράγμα (*), πρέ
πει νά τό αποτυπώσουμε σ1 έκείν/j τήν δλη, άπό τήν οποία 
Λατασκευάζομε αυτό τό έργο,έκλέγοντάςτοδχιδπως θέλομε, 
άλλ' δπως τό απαιτεί ή φύση τοΰ πράγματος. Γιατί, λο
γού χάρη, τό τρυπάνι πού φυσικά έχει γίνει κατάλληλο ^ια 
κάθε πράγμα, πρέπει,καθώς φαίνεται, νά ξέρουμε νά τό απο
τυπώνουμε στό σίδερο. 

Ε Ρ Μ . Βεβαίως. 
Σ Ω . Καί στό ξύλο πρέπει νά αποτυπώνουμε τή σαΐτα 

τ,où εΐναι άπό τή φύση της κατάλληλη γιά κάθε πράγμα. 
Ε Ρ Μ . "Ετσι εΐναι. 
Σ Ω . Γιατί είδαμε δτι γιά κάθε είδος υφάσματος d 

ήταν κάθε σαΐτα άπό τή φύση της κατάλληλη, καί τά άλλα 
-εργαλεία κατά τόν ϊδιο τρόπο. 

ΕΡΜ. Μάλιστα. 
Σ Ω . "Αρα λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, καί τό δνομα, 

πού εΐναι ©υσικά κατάλληλο γιά κάθε πράγμα, Ó νομοθέτης 
έκεΐνος πρέπει νά ξέρη νά τό άποτυπώνί) στους φθόγγους 
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συλλαβάς δει έπίστασθαι τιθέναι, καί βλέποντα προς αύτο> 
έκεΐνο δ έστιν Ονομα, πάντα τά ονόματα ποιεΐν τε καί 
τίθεσθαι, εί μέλλει κύριος είναι ονομάτων θέτης ; Ει δέ μή 
είς τάς αντάς σνλλαβάς έκαστος S νομοθέτης τίθησιν, ουδέν 

e δει τοϋτο ά<μφι>γνοε'ιν ονδέ γάρ είς τον αυτόν σίδηρον 
άπας χαλκεύς τίθησιν, τοΰ αυτού ένεκα ποιών το αυτό· 
Οργανον άλλ' δμως, έως άν τήν αυτήν Ιδέαν άποδιδφ, έάντε 

390Ά. έν άλλφ σώήρφ, δμως ορθώς έχει τό όργανον, έάντε ένθάδε 
έάντε έν βαρβάροις τις ποιη. νΗ γάρ ; 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Ονκονν ούτως αξιώσεις καί τον νομοθέτην τόν τε-
ένθάδε καί τον έν τοις βαρβάροις, έως άν το τού ονόματος 
είδος άποδιδφ το προσήκον έκάστφ εν δποιαισοΰν συλλαβαίς, 
ουδέν χείρω νομοθέτην είναι τον ένθάδε ή\ τον οπουονν άλλοθι,' 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
b ΣΩ. Τις ούν ό γνωσόμενος εί το προσήκον είδος κερ-

κίδος έν δποιφονν ξύλφ κείται ; Ό ποιήσσς, δ τέκτων, $ 
ο χρησ^μενος [ό] ύφάντης ; 

BPM. Εικός μέν μάλλον, ώ Σώκρατες, τόν χρησόμενον. 
ΣΩ. Τις ούν δ τφ τοϋ λυροποιον έργφ χρησόμενος ; 

τΑρ'ούχ ούτος δς έπίσταιτο &ν έργαζομένφ κάλλιστα έπι-
στατε'ιν καί είργασμένον γνοίη εϊτ' εύ ειργασται είτε μή ; 

ΕΡΜ. Πάνν γε. 
ΣΩ. Τις; 
ΕΡΜ. Ό κιθαριστής. 
ΣΩ. Τις δέ Ó τφ τον ναυπηγού ; 

e ΕΡΜ. Κυβερνήτης. 

ΣΩ. Τις δέ τφ τοϋ νομοθέτου έργφ έπνστατήσειέ τ' άν 
κάλλιστα καί είργασμένον κρίνειε και ένθάδε καί έν τοις 
βαρβάροις ; ΎΑρ' ούχ δαπερ χρήσεται ; 

ΕΡΜ. Ναί. 

1. 'Αμφισβητήσιμο επιχείρημα. Δυο σιδηρουργοί πού κατά 
σκευάζουν το ϊδιο Οργανο δέν μεταχειρίζονται διαφορετικό υλικό 
άλλα διαφορετικά κομμάτια άπό τδ ϊδιο υλικό. 'Αλλιώτικα γίνετα 
στή γλώσσα. "Αν τά γράμματα καί οί συλλαβές -εΐναι τά υλικά, μ 
τά Οποία σχηματίζομε τις λέξεις, εΐναι φανερδν δτι άνθρωπος κα 
homo γίνονται άπο διάφορα υλικά (Horn). 
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καί στις συλλαβές, καί, αποβλέποντας σ' έκεΐνο τό ÏBLO πού 
είναι τό καθαυτό δνομα (στό ιδεώδες πρότυπο τοΰ ονόματος), 
νά δημιουργή δλα τά ονόματα καί νά τ* άποτυπώνη, άν θέλη 
νά εΐναι έγκυρος δνοματοθέτης. *Αν δμως κάθε νομοθέτης 
δέν άποτυπώνη στις ΐδιες συλλαβές, αυτό δέν πρέπει νά 
έπηρεάση τή γνώμη μας. Γιατί οΰτε κάθε σιδηρουργός άπο- e 

τυπώνει στό ίδιο σίδερο, δταν γιά τόν ϊδιο σκοπό κατασκευά-
ζη τό ίδιο δργανο· άλλ* δμως, εφόσον δίνει τήν ίδια μορφή, 
έστω καί σέ άλλο σίδερο, τό δργανο είναι καλό, είτε έδώ 390a 
είτε στους βαρβάρους (Χ) τό εργάζεται. Δέν είναι έτσι; 

Ε Ρ Μ . Βέβαια. 

Σ Ω . Έ τ σ ι λοιπόν θά κρίνης καί γιά τό νομοθέτη, εΐτε 
είναι έδώ εΐτε στους βαρβάρους, δτι δηλαδή, εφόσον άποδί-
νη τή μορφή τοϋ ονόματος πού αρμόζει σέ κάθε πράγμα μέ 
οποιεσδήποτε συλλαβές, δέν είναι διόλου κατώτερος νομοθέ
της OLÙTOC έδώ παρά ό άλλοε πού είναι οπουδήποτε άλλου; 

Ε Ρ Μ . Βεβαιότατα. 

Χ. Ό ρόλος τοϋ διαλεκτικού. 

Σ Ω . Ποιος λοιπόν είναι εκείνος πού θά κρίνη, άν άπο- b 
τυπώθηκε ή αρμόζουσα μορφή της σαΐτας σ 1 οποιοδήποτε 
ξύλο; Εκείνος πού τήν έχει κατασκευάσει, δηλαδή ό ξυ
λουργός, ή εκείνος πού θά τήν χρησιμοποίηση, δηλαδή Ó-
υφαντής; 

Ε Ρ Μ . Προφανώς, Σωκράτη, αυτός θά είναι εκείνος πού· 
θά τή χρησιμοποίηση. 

Σ Ω . 'Αλλά ποιος είναι εκείνος πού θά χρησιμοποίηση 
τό έρΎο τοΰ λυροποιοΰ; Μήπως τάχα δέν είναι εκείνος πού. 
γνωρίζει πολύ καλά νά διευθύνη τήν εργασία καί γνωρίΓει νά 
κρίνη, άν τό τελειωμένο £ργο κατασκευάστηκε καλά ή οχι; 

Ε Ρ Μ . Πολύ τωστά. 
Σ Ω . Ποιος; 
Ε Ρ Μ . Ό κιθαριστής. 
Σ Ω . Καί ποιος θά κρίνη τό έργο τοϋ ναυπηγού; 
Ε Ρ Μ . *0 πλοίαρχος. e 
Σ Ω . Καί ποιος θά μπορούσε νά διευθύνη καλύτερα τό 

έργο τοΰ νομοθέτη καί νά κρίνη τήφτιασμένη εργασία καί 
εδώ καί στους βαρβάρους; "Οχι έκεΐνος πού θά τή χρησι-
σιμοποιήση; 

Ε Ρ Μ . Ναί. 
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ΣΩ. Ί'Αρ' ούν ούχ δ έρωτάν επισταμένος ούτος έστιν ; 
ΕΡΜ. Πάνν γε. 
ΣΩ. Ό δέ αυτός καί άποκρίνεσθαι ; 
ΕΡΜ. Ναί. 
ΣΩ. Τον δέ έρωτάν καί άποκρίνεσθαι έπιστάμενον άλλο 

τι σν καλείς ή Οιαλεκτικόν ; 
ΕΡΜ. Ούκ, άλλα τοϋτο. 

d . ΣΩ. Τέκτονος μέν άρα έργον εστίν ποιήσαι πηδάλιον 
έπιστατονντος κυβερνήτου, εί μέλλει καλόν είναι τό πηδάλιον. 

ΕΡΜ. Φαίνεται. 
ΣΩ. Νομοθέτου δέ γε, ώς εοικεν, δνομα, έπιστάτην 

έχοντος Οιαλεκτικόν άνδρα, εί μέλλει καλώς ονόματα θή-
σεσθαι. 

ΕΡΜ. "Εστι ταύτα. 
ΣΩ. Κινδυνεύει άρα, ώ Έομόγενες, είναι ού φανλον, 

ώς σύ οϊει, ή τοϋ ονόματος θέσις, ουδέ φαύλων ανδρών ουδέ 
τών επιτυχόντων. Καί Κρατύλος αληθή λέγει λέγων φύσει 

e τά ονόματα είναι τοις πράγμασι, και ού πάντα δημιονργδν 
ονομάτων εΐναι, αλλά μόνον εκείνον τόν αποβλέποντα είς το 
τή φύσει δνομα 6ν έκάστφ καί δννάμενον αύτοϋ το είδος 
τιθέναι εις τε τά γράμματα καί τάς συλλαβάς. 

BPM. Ούκ έχω, ώ Σώκρατες, δπως χρή προς â λέγεις 
•391a έναντιοϋσθαι."Τσως μέντοι ού ρ"άδιόν έστιν ούτως εξαίφνης 

πεισθήναι, άλλα δοκώ μοι ώδε αν μάλλον πιθέσθαι σοι, ει 
μοι δείξειας Ψμ>τινα φ$ς εϊναιτήν φύσει ορθότητα ονόματος^ 

ΣΩ. 'Εγώ μέν, ώ μακάριε Έρμόγενες, ούδεμίαν λέγω, 
άλλ' έπελάθου γε ών ολίγον πρότερον ελεγον, δτι ούκ είδείην 
άλλα σκεψοίμην μετά σοϋ. Νυν δέ σκοπουμένοις ήμίν, έμοί 
τε καί σοι, τοσούτον μέν ήδη φαίνεται παρά τά πρότερα, 
φύσει τέ τίνα ορθότητα έχον είναι το δνομα καί ού παντός 

b ανδρός έπίστασθαι [καλώς] αυτό πράγματι δτφονν θέαθαΐ' 
ή ού ; 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

1. Ό Σωκράτης δέν θέλει να πη δτι οί δυδ ύπηρεσίβς πρέπει 
αναγκαστικά νά μοιράζονται σέ δυδ διάφορα πρόσωπα. Μπορούν 
να ενώνονται στο ένα* άλλα ή διεύθυνση ταιριάζει στή διαλεκτική. 

2. Αύτδ προκύπτει άπ* 8,τι έλεγε 6 'Ερμογένης 384(1. 
3. Βλ.· 383 a-b. 
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Σ Ω . Δέν είναι λοιπόν εκείνος πού ξέρει τήν τέχνη 
νά ρωτά; 

Ε Ρ Μ . Ναί. 
Σ Ω . Καί ό ίδιος πού ξέρει ν ' αποκρίνεται; 
Ε Ρ Μ . Βέβαια. 
Σ Ω . 'Αλλ* εκείνον πού ξέρει νά ρωτά καί ν1 αποκρί

νεται, αλλιώς πως τόν ονομάζεις ή διαλεκτικό; 
Ε Ρ Μ . "Οχι, άλλα διαλεκτικό. 

Σ Ω . 'Επομένως έργο τοΰ ξυλουργού είναι νά κατασκευά- d 
ζη πηδάλιο ΰπό τήν επίβλεψη τοΰ πλοιάρχου, άν πρόκειται 
τό πηδάλιο νά είναι καλοφτιασμένο. 

Ε Ρ Μ . Φαίνεται. 

Σ Ω . Καί του νομοθέτη έργο είναι, καθώς φαίνεται, νά 
δίνη τό δνομα ύπό τήν επίβλεψη τοϋ διαλεκτικού ( 1 ) , άν 
έχη σκοπό νά βάλη τά ονόματα δπως πρέπει. 

Ε Ρ Μ . "Ετσι είναι. 
Σ Ω . Κοντεύει λοιπόν, Ερμογένη, νά είναι δχι μικρή 

δουλειά, δπωςέσύ νομίζεις ( a ) , το δόσιμο τοΰ ονόματος, οΰ
τε έργο ανθρώπων ασήμαντων ούτε τοΰ καθενός. Επομένως 
ό Κρατύλος κρίνει (*) σωστά, λέγοντας 3τι τά ονόματα 
ανήκουν φυσικά στα πράγματα, καί δέν είναι ό καθένας e 
δημιουργός ονομάτων, άλλα μόνον εκείνος πού αποβλέπει 
στό δνομα πού είναι φυσικά δοσμένο στο κάθε πράγμα καί 
πού εΐναι ίκανός νά άποτυπώνη τή μορφή του στά γράμματα 
καί στις συλλχβές. 

Ε Ρ Μ . Έ γ ώ , Σωκράτη, δέν ξέρω πώς πρέπει ν* αν
τικρούσω αυτά πού λες. "Ισως δμως δέν είναι εύκολο έτσι 391α 
ξαφνικά νά πεισθώ, άλλα νομίζω δτι θά πιστέψω σέ σένα 
περισσότερο, άν μοΰ δείξης ποια είναι άπό τή φυσητές ή ορ
θότητα τοΰ ονόματος, γιά τήν οποία μιλείς. 

Σ Ω . Έ γ ώ , καλότυχε 'Ερμογένη, 8έ λέω καμιά, άλλα 
χωρίς άλλο λησμόνησες Οσα έλεγες λίγο πρωτύτερα, δτι 
δηλαδή δέν ξέρω τίποτα, άλλα δέχομαι νά εξετάσω μαζί σου. 
Τώρα δμως κ*θώς το εξετάζαμε μαζί έγώ καί έσύ, φαίνε
ται ?ίδη( αντίθετα προς τήν προηγούμενη γνώμη, δτι τό δνο
μα είναι πού Ιχει κάποια ορθότητα άπό τή φύση του καί δτι 
δέν είναι δουλειά τοΰ καθενός νά ξέρη νά βάλη" δνομα δπως b 
πρέπει σε οποιοδήποτε πράγμα. " Η μήπωε δέν είναι έτσι; 

ΕΡΜ. Πολύ μάλιστα. 
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ΣΏ. Ούκονν τό μετά τοϋτο χρή ζητεϊν, εϊπερ επιθυμείς 
είδέναι ήτις ποτ'- αύ έστιν αύτον ή ορθότης. 

ΕΡΜ. 'Αλλά μήν επιθυμώ γε είδέναι. 
ΣΩ. Σκόπει τοίννν. 
ΕΡΜ. Πώς ούν χρή σκοπεϊν ; 
ΣΩ. 'Ορθότατη μέν της σκέψεως, ώ εταίρε, μετά τών 

επισταμένων, χρήματα έκείνοις τελούντα καί χάριτας κατα-
τιθέμενον.ΕΪσί δέ ούτοι οί σοφισταί, οΐσπερ και ό αδελφός-

e σον Καλλίας πολλά τελέσας χρήματα σοφός δοκει είναι. 
'Επειδή δέούκ εγκρατής εϊτών πατρφων, λιπαρέιν χρή τον 
άδελφόν καί δεΐσθαι αύτον διδάξαι σε τήν ορθότητα περί 
τών τοιούτων 4}ν έμαθεν παρά Πρωταγόρον. 

ΕΡΜ. "Ατοπος μεντάν εϊη μον, ώ Σώκρατες, ή δέησις, 
ει τήν μέν 'Αλήθειαν τήν Πρωταγόρον Ολως ούτ αποδέχομαι? 
τά δέ τγ} τοιαύτη αλήθεια' ρηθέντα άγαπφην ώς του άξια. 

ΣΩ. 'Αλλ' εί μή αύ σε ταΰτα αρέσκει, παρ' * Ομήρου· 
d χρή μανθάνειν κοί παρά των άλλων ποιητών. 

ΕΡΜ. Καί τί λέγει, δ> Σώκρατες, "Ομηρος περί ονο
μάτων, και πού ; 

ΣΩ. Πολλαχοϋ· μέγιστα δέ και κάλλιστα έν οϊς διορί
ζει έπί τοις σντοΐς ά' τε οί άνθρωποι ονόματα καλού7ΐ και οί 
θεοί."Η ούκ οϊει αυτόν μέγατι και θανμάσιον λέγειν έν τού
τοις περί ονομάτων ορθότητας ; Δήλον γάρ δή ότι οι γε 
θεοί αυτά καλοϋσιν προς ορθότητα άπερ έστι φύσει ονόματα" 

e ή συ ούκ οϊει ; 
ΕΡΜ. Εύ οϊδα μέν ούν έγωγε, ειπερ καλοϋσιν, δτι 

ορθώς καλοϋσιν. Άλλα ποία ταντα λέγεις ; 
ΣΩ. Ούκ οίσθα δτι περί τον ποταμού τοϋ έν τή Τροία, 

δς έμονομάχει τω Ήφαίστφ, ffóV Ξάνθον,» φησί, «καλέονσι 
θεοί, άνδρες δέ Σκάμανδρον ;» 

1. Βλ. Πλάτωνος 'Απολογία 20 a: «Ό. Καλλίας δ γιδς τοϋ Ί π -
πονίχου, δ όποιος έπλήρωσε,στους σοφιστές χρήματα περισσότερα 
άπ* 5, τι δλοι οί άλλοι». Στό σπίτι τοϋ ΚαλλΕα έγινε δ διάλογος «Πρω
ταγόρας)». Ό πλοΰτος του καί τα φιλοδωρήματα του ήταν λεία τών 
σοφιστών καί τών παράσιτων. 

2. Ό *Εόμογένης θέλει νά πη γιά τό σύγγραμμα τοϋ Πρωτα
γόρα «'Αλήθεια», δπου αυτός εκθέτει τήν άποψη του για τον άνθρω-
πο—μέτρον. 

3. Τλ. Τ 74: «δν Ξάνθον καλέουσιν θεοί, άνδρες St Σκάμαν
δρον». Ξ ά ν"8 ο ς : ποταμός της Λυκίας πού πηγάζει άπό τον Ταϋρο 
καί χύνεται στή Μεσόγειο. 
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XI. Σέ τί συνίσταται ή φυσική όρθότης τών Ονομάτων. 

Σ Ω . Πρέπει λοιπόν νά εξετάσουμε τή συνέχεια του, 
άν βέβαια θέλης νά μάθης ποια είναι τέλος πάντων αυτή ή 
ορθότητα τοΰ ονόματος. 

Ε Ρ Μ . Καί βέβαια επιθυμώ νά τό μάθω. 
Σ Ω . Καλά. Ε ξ έ τ α σ ε το λοιπόν. 
Ε Ρ Μ . Πώς πρέπει νά τό εξετάσω; 
Σ Ω . Ό πιο σωστότερος τρόπου της εξετάσεως είναι, φίλε 

μου, μαζί μέ τους σοφούς, πληρώνοντας σ*αυτούς χρήματα 
καί συγχρόνως φόρο ευγνωμοσύνης. Καί αυτοί εΐναι οί σοφι
στές, στους οποίους καίό αδελφός σου Καλλίας (-1) πλήρωσε 
πολλά χρήματα καίΓνομίζει τώρα πώς είναι σοφός. Έ π ε ι - β 
•δή δμακδέν εΐσαι κύριος της πατρικής σου περιουσίας,πρέπει 
νά έπιμένης στον αδελφό σου καί νά τον θερμοπαρακαλέ σης 
νά σέδιδάξησέ τίσυνίσταται ή ορθότης σ' χυτά τά πράγ
ματα, τέτοια πού τήν έμαθε άπό τόν Πρωταγόρα. 

- Ε Ρ Μ . Θά ήταν δμως παράλογη γιά μένα, Σωκράτη, ή 
παράκληση μου, άν τήν «'Αλήθεια» ( 2 ) τοΰ Πρωταγόρα 
τήν απορρίπτω εντελώς, δσα δμως εχ,ιυν εϊπωθή μέ βάση 
αυτή τήν αλήθεια, τά παραδέχομαι σά νά Ιχουν κάποιαν άξια. 

*0 "Ομηρος καί οί ποιητές. 

Σ Ω . "Αν πάλι δέν σοϋ αρέσουν αυτά, τότε πρέπει νά 
τά μάθης άπό τόν "Ομηρο καί τους άλλους ποιητές. d 

Ε Ρ Μ . Καί τί λέει, Σωκράτη μου, ό "Ομηρος γ ι ά τά 
ονόματα καί σέ ποιο μέρος; 

Σ Ω . Σέ πολλά μέρη. Τά πιό σπουδαιότερα δμως καί τά 
πιο καλύτεραεΐναιέκεΐνα, δπου διακρίνει γιά τά ΐδια πράγ
ματα τά ονόματα πού δίνουν οι άνθρωποι καί οί θεοί. " Η 
δεν φρονείς δτι αυτοί λέει κάτι σπουδαίο καί αξιοθαύμαστο 
σ* αυτά τά jj,£pvj γιά τήν ορθότητα τών ονομάτων; Γιατί εί
ναι ολοφάνερο δτι καί οί θεοί τά δίνουν μέ ακρίβεια αυ
τά τά ονόματα πού εΐναι πλασμένα φυσικά· ή μήπως δέν τό e 
παραδέχεσαι; 

Ε Ρ Μ . Έ γ ώ εΐμαι βέβαιος δτι, άν δίνουν ονόματα οί 
θεοί, τά δίνουν σωστά. 'Αλλά ποια είναι αυτά πού λές; 

Σ Ω . Δέν ξέρεις δτι γιά τό ποτάμι της Τροίας, πού μο-
νομαχοΰσε μέ τόν "Ηφαιστο, λέει (ό "Ομηρος): 

«οί θεοί τόν ονομάζουν Ξάνθο καί οί άνδρες Σκάμαν
δρο» (*); 
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BPM. "Εγωγε. 

392a ΣΩ. Τί ούν δή; Ούκ οϊει τοϋτο σεμνόν τι είναι γνώναι,. 

δπη ποτέ ορθώς έχει εκείνον τον ποταμόν Ξάνθον καλείν 

μάλλον ή Σκάμανδρον ; Εί δέ βούλα, περί της όρνιθος ήν· 

λέγει δτι— 

χαλκίδα κικλήακουσι θεοί, άνδρες δέ κύμινδιν, 

φαΰλον ήγη το μάθημα 6σφ δρθότερόν έστι καλεΐσθαι χαλκίς 

κχμίνδιδος τφ αντφ όρνέφ;*Η τήν Βατίειάν τε καΙΜυρέντη>, 

h καί άλλα πολλά και τούτον τοϋ ποιητον καί άλλων; Άλλα. 

ταΰτα μέν ίσως μείζω εστίν ή κατ' έμέ καί σέ έξευρείν 

6 δέ Σκαμάνδριός τε καί δ Άστυάναξ άνθρωπινώτερον δια-

σκέψασθαι, ώς εμοί δοκει, καί ρ*φον, S φησιν ονόματα είναι 

τφ τον "Εκτορος ύει, τίνα ποτέ λέγει τήν ορθότητα αυτών.. 

Οϊσθα γάρ δήπον ταύτα τά έπη έν οϊς ένεατιν S έγώ λέγω. 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Πότερον ούν οϊει "Ομηρον δρθότερόν ήγεϊσθαι τών 

ονομάτων κεϊσθαι τφ παιδί, τον «Άατυάνακτα» ή τον-

«Σκαμάνδριον » ; 

e ΕΡΜ. Ούκ έχω λέγειν. 

ΣΩ. νΩδε δή σκοπεί. Et τις εροιτά σε πότερον οϊει 

δρθότερόν καλειν τά ονόματα τους φρονιμωτέρους ή* τους 

άφρονεστέρονς ; 

ΕΡΜ. Δήλον δή δτι τους φρονιμωτέρονς, φαίην άν. 

ΣΩ. Πότερον ούν αϊ γυναίκες έν ταις πόλεσιν φρονι-

μώτεραί σοι δοκονσιν είναι ή οί άνδρες, ώς τό 3λον ειπείν 

γένος ; 

ΕΡΜ. Οί άνδρες. 

ΣΩ. Ούκούν οϊσθα δτι "Ομηρος το παιδίον τό τοϋ 

d "Εκτορος ύπο τών Τρώων φησίν καλεισθαι Άατυάνακτα, 

Σκαμάνδριον δέ δήλον δτι ύπο τών γυναικών, επειδή οϊ γε 

1. Ίλ- Ξ 291 : «ήν (όρνιθα) χαλκιδα κικλήσκουσι θεοί, άνδρες 
δέ κύμινδιν» (πουλί}, (τό λεν στα <5ρη οί άντρες κύμιντα καί οί 
θεοί χαλκούδα. μετ. Πάλλη). Κύμινδις: πουλί νυκτόβιο, όμοιο μέ 
γεράκι ΐ αετό. 
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Ε Ρ Μ . Μάλιστα. 
Σ Ω . Τί φρονείς λοιπόν; Δέ νομίζεις τώρα δτι είναι σπου

δαίο πράγμα νά μάθης πώς τελοσπάντων είναι σωστό νά ονο
μάζουμε καλύτερα έκεΐνο τό ποτάμι: Ξάνθο ή Σ κ ά ί - ν -
δρο; Λ Η άν θέλης γιά το πουλί, γιά το όποιο ό ποιητής λέει ^ ι ) 
«οίθεοί τό καλοΰν χαλκίδα καί οί άνθρωποι κύμινδιν», μικρό 
πράγμα βρίσκεις νά μάθης πόσο είναι σωστότερη ή ονομασία 
νά λέμε χαλκίδα παρά κύμινδη,πού δίνεται στό ϊδιο πουλί; 
Καί επίσης γιά τά ονόματα Βατίεια και Μυρίνη ( 2 ) , καί γιά 
άλλα πολλά αύτοΰ τοΰ ποιητή καί άλλων; 'Αλλ* αυτά ΐσως ϊ 
είναι ανώτερα άπο τις δυνάμεις μας γιά νά τά καταλάβουμε, 
ό Σκαμάνδριος δμως καί ό 'Αστυάναξ είναι περισσότερο στή 
δύναμη της ανθρώπινης διάνοιας, κατά τή γνώμη μου, νά 
τά έξετάση καί είναι εύκολώτερο νά διακρίνουμε στά ονό
ματα πού ό "Ομηρος δίνει στό γ ιό τοϋ Έ κ τ ο ρ α , τή σωστή έν
νοια τους. Γιατί ξέρεις βέβαια αυτούς τους στίχους, στους 
οποίους βρίσκονται δσα έγώ λέω. 

Ε Ρ Μ . Βεβαιότατα. 
Σ Ω . Ποιο λοιπόν, κατά τή γνώμη σου, άπό τά ονόματα 

πού δόθηκαν στό παιδί, θεωρεί δ "Ομ7;ρος ώ'ς τό πιό σωστό
τερα βαλμένο: Άστυάναξ ή Σκαμάνδριος; 

Ε Ρ Μ . Δέν ξέρω τί νά π ώ . G 

XII 

Σ Ω . Τότε εξέτασε τό ζήτημα ώς έξης. Ά ν κανείς σέ 

ρωτήση, ποιοί νομίζεις πώς δίνουν σωστότερα τά ονόματα : 

οί πιό φρόνιμοι ή οί πιό ανόητοι; 

Ε Ρ Μ . Είναι φανερό, θά έλεγα, δτι οί φρονιμώτεροι. 
Σ Ω . Καί τί νομίζεις; Εΐναι στις πόλεις φρονιμώτερες 

οί γυναίκες, ή οί άντρες, γιά νά ποϋμε γιά τό φΰλο γενικά; 
Ε Ρ Μ . Οί άντρες. 

Σ Ω . Ξέρεις λοιπόν δτι ό "Ομηρος λέει δτι τό μικρό παι
δί τοΰ "Εκτορος ονομάζονταν άπό τους Τρώες Άστυάναξ, & 
καί 6τι τό δνομα Σκαμάνδριος ήτανπροφανώς δοσμένο άπό 

2. Ίλ. Β 813-814 : «τήν ή τοι άνορες Βατίειάν κικλήσκου-
σιν, αθάνατοι δέ τε σήμα πολυσκάρθμοια (ευκίνητης) Μυρίνης». 
Β α τ ί ε ι α : λόφος περιφανής μπροστά στις Σκαιές πύλες κοντά 
στην Τροία, κατά το μϋθο τάφος της Μυρίνης, μιας 'Αμαζόνας πού 
έπεσε πολεμώντας μπροστά στην Tpoiat 
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άνδρες αύτον Άατυάνακτα έκάλονν ; 
ΕΡΜ. "Εοικέγε. 
ΣΩ. Ονκούν καί "Ομηρος τους Τρώας σοφωτέρους 

ήγείτο ή τάς γυναίκας αυτών ; 
ΕΡΜ. Οϊμαι εγωγε. 
ΣΩ. Τον «Άατυάνακτα» άρα δρθότερόν φετο κεϊσθαί 

τφ παιδί ή τον «Σκαμάνδριον» ; 
ΕΡΜ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Σκοπώμεν δή δια τί ποτέ. Ή αυτός ήμΐν κάλλι

στα ύφηγείται τό διότι ; Φησίν γάρ— 

e οίος γάρ σφιν ΐρντο πόλιν καί τείχεα μακρά. 

Διά ταύτα δή, ώς εοικεν, ορθώς έχει καλεΐν τόν τον σωτήρος 
υιον Άατυάνακτα τούτου δ έσφίεν δ πατήρ αύτον, ώς φησιν 
"Ομηρος. 

ΕΡΜ. Φαίνεται μοι. 
ΣΩ. Τί δή ποτέ ; Ού γάρ πω ούδ' ούτος έγωγε μαν-

θάνω* ώ Έρμόγενες, σύ δέ μανθάνεις ; 
ΕΡΜ. Ma àV ούκ εγωγε. 

393α ΣΩ. Άλλ' άρα, ώγαθέ, καί τω "Εκτορι ούτος εθετο το 
ονομα "Ομηρος ; 

ΕΡΜ. Τί δή; 
ΣΩ. "Οτι μοι δοκει καί τοϋτο παραπλήσιόν τι είναι τφ 

Άστυάνακτι, καί εοικεν Έλληνικοίς ταύτα [τά ονόματα]. 
Ό γάρ «άναξ» και δ «Ϊκτωρ» σχεδόν τι ταντόν σημαίνει, 
βασιλικά αμφότερα είναι τά ονόματα· ού γάρ άν τις«άναξ» 
ή, καί «έκτωρ» δήπον εστίν τούτου· δήλον γάρ δτι κρατεί 

b τε αύτοΰ καί κέκτηται καί έχει αυτό. "// ουδέν σοι δοκώ 
λέγειν, άλλα λανθάνω και έμαντόν οίόμενός τίνος ώσπερ 
ϊχνονς' έφάπτεσθαι της 'Ομήρου δόξης περί ονομάτων 
όρθότητος ; 

ΕΡΜ. Μά Δι' ού σύ γε, ώς εμοί δοκεΐς, αλλά ίσως τον 
έφάπτη. 

1. Αυτό είναι μνημονική ανακρίβεια τοΰ Πλάτωνος. Ό "Ομη
ρος λέει οτι ό "Εκτωρ ονόμαζε τό γιό του Σκαμάνδριο, ενώ οί άλλοι 
τόν ονομάζουν Άατυάνακτα. Ίλ. Ζ 402-403 : 
«τόν ρ* "Εκτωρ καλέεσκεν Σκαμάνδριον, αύταρ οί άλλοι 
Άστυάνακτ'" οΐος γαρ έρύετο "ϊλιον "Εκτωρ» 
(Σκαμανδρινό ό πατέρας του τούχε Ονομα βαλμένα, 
μά Μοναφέντης κράζονταν άπ' τους λοιπούς τους Τρώες, 
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τις γυναίκες, άφοΰ βέβαια οί άνδρες τό καλοΰσαν Ά σ τ υ ά -
Λ*ακτα (-•); 

Ε Ρ Μ . Μοΰ φαίνεται. 
Σ Ω . Και ό "Ομηρος λοιπόν θεωρούσε τους Τρώες σοφώ-

τερους ή τίς γυναίκες τους; 
Ε Ρ Μ . "Ετσι νομίζω εγώ τουλάχιστο. 
Σ Ω . 'Επομένως τό ονομα Άστυάναξ πού δόθηκε στό παι

δάκι, σοϋ φαίνεται σωστότερο ή τό Ονομα Σκαμά\δρΐος; 
Ε Ρ Μ . Αυτό νομίζω. 
Σ Ω . Γιά ποιο λόγο έπί τέλους; Γιατί ακόμη οΰτε è ΐδιος 

τό καταλαβαίνω, Ερμογένη* σύ μήπως τό εννοείς; 
Ε Ρ Μ . "Οχι, μά τό Δία, ούτε έγώ βέβαια. 
Σ Ω . Ά ς εξετάσουμε λοιπόν γιά ποιο λόγο τέλος πάντων. 

* Η μήπως ό ΐδιος μας τό διδάσκη θαυμάσια τό γιατί; Γιατί 
λέει: «τί μόνος διαφέντεβε 6 "Εκτορας τήν πόλη καί τά μα- θ 
κρά τείχη» ( 2 ) . Γι 'αύτό λοιπόν, φαίνεται, είναι σωστό νά 
ονομάζουν τό γιό τοΰ σωτήρα τους Άστυάνακτα εκείνης της 
πόλης πού £σωζε ό πατέρας του, καθώς λέει 6 "Ομηρος. 

Ε Ρ Μ . Μοΰ φαίνεται. 
Σ Ω . Άλλα, καλέ μου φίλε, μήπως καί στον "Εκτορα 393a 

ό ίδιος ό "Ομηρος έ*δωσε τό δνομα; 
ΕΡΜ. Πώς αυτή ή ερώτηση; 
Σ Ω . Γιατί μοΰ φαίνεται κι αυτό δτι είναι παραπλήσιο 

μέ τό δνομα Άστυάναξ, καί αυτά τά.ονόματα φαίνονται σαν 
•ελληνικά. Ό «άναξ» καί ο « Έ κ τ ω ρ » έχουν σχεδόν τήν 
ιδία σημασία, δηλαδή είναι καί τό ένα καί τό άλλο δνόμα-

*τα βασιλιά* γιατί Οποιου πράγματος είναι κανείς «άναξ» 
είναι αναμφιβόλως επίσης καί «εκτωρ» (σταθερά κάτοχος) 
τοΰ ΐδιου πράγματος* γιατί εΐναι φανερό δτι είναι κύριος 
αύτου καί κάτοχος καί τό έχει. Λ Η μήπως βρίσκης πώς δέ ì> 
^λέω σπουδαία πράγματα καί χωρίς νά καταλάβω απατώ καί 
τόν εαυτό μου μέ τήν ιδέα Οτι είμαι κοντά σέ κάτι πού είναι 
σαν ίχνος της γνώμης τοϋ 'Ομήρου ώς προς τήν ορθότητα 
τών ονομάτων; 

Ε Ρ Μ . "Οχι, μά τό Δία, δέν άπατασαι έσύ βέβαια, 
καθώς μοΰ φαίνεται, άλλ' ϊσως πλησιάζεις κάτι τί. 

τί·μόνος τους διαφέντεβε δ 'Έκτορας τδ κάστρο' μετ. 'Αλ. Πάλλη). 
2. Ίλ. Χ, 507 «οΐος γάρ σφισιν ερυσο πύΧας καί τείχεα μακρά». 

"Ετσι έχει ό 'Ομηρικός στίχος. Είναι τά λόγια της 'Ανδρομάχης 
στο θρήνο πού απευθύνει στον πεθαμένο "Εκτορα. 

Πλάτωνος, Κρατύλος 4 
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ΣΩ. Δίκαιον γέ τοί έστιν, ώς έμοί φαίνεται, τον λέοντος 
έκγονον λέοντα καλείν καί τόν ίππου εκγονον ΐππον. Ου τι 
λέγω έάν ώσπερ τέρας γένηται έξ Ϊππον άλλο τι ή ίππος, 

C άλλ' ού άν fj τοϋ γένους εκγονον τήν φύσιν, τοϋτο λ,έγω-
έάν βοάς εκγονον φύσει ίππος παρά φύσιν τέκη μόσχον, ού 
πώλον κλητέον άλλα μόσχον ούδ' άν έξ άνθρωπου οϊμαι 
μή το άνθρωπου εκγονον γένηται, [άλλ' δ άν] το εκγονον 
άνθρωπος κλητέος' καί τά δένδρα ωσαύτως και τάλλ.α άπαν
τα' ή ον συνδοκεί ; 

ΕΡΜ. Συνδοκεί. 
ΣΩ. Καλώς λέγεις- φύλαττε γάρ με μή πη παρακρον-

σωμαί σε. Κατά γαρ τόν αυτόν λόγον καν έκ βασιλέως γίγνη-
d ταί τι έκγονον, βασιλεύς κλητέος· εί δε έν ετέραις σνλλαβαϊς 

ή έν έτέραις το αυτό σημαίνει, ουδέν πράγμα' ονδ' εί πρόσ
κειται τι γράμμα ή άφήρηται, ονδέν ουδέ τοϋτο, έως άν εγκρα
τής ή ή ουσία τοϋ πράγματος δηλούμενη έν τφ ονόματι. 

ΕΡΜ. Πώς τοϋτο λέγεις ; 

ΣΩ. Ουδέν πονκίλον, άλλ' ώσπερ τών στοιχείων οϊσθα 
δτι ονόματα λεγομεν άλλ' ουκ αυτά τά στοιχεία, πλην 
τεττάρων, τον Ε καί τοϋ Υ καί τοϋ Ο καί τον Ω· τοις 

e δ'άλλοις φωνήεσί τε καί άφώνοις οϊσθα δτι περιτιθέντες άλλα 
γράμματα λεγομεν, ονόματα ποιοϋντες· άλλ' έως άν αντοϋ 
δηλουμένην τήν σΰνα/ί»· έντιθώμεν, ορθώς έχει εκείνο το 
όνομα καλείν δ αυτό ήμίν δηλώσει. Οίον τό «βήτα»' δρας 
δτι τοϋ ήτα καί τοΰ ταϋ καί τοϋ άλφα προστεθέντων ουδέν 
έλύπησεν, ώστε μή ουχί τήν εκείνον τοϋ στοιχείου φύσιν 
δηλώσαι δλφ τω ονόματι ού έβούλετο δ νομοθέτης· ούτως 
ήπιστήθη καλώς θέσθαι τοις γράμμασι τά ονόματα. 

ΕΡΜ. Αληθή μοι δοκείς λέγειν. 

1. Ό Σωκράτης φροντίζει νά πληροφόρηση τον αναγνώστη 
δτι οί λόγοι cou θ' ακολουθήσουν δέν πρέπει νά παρθούν στα σοβαρά. 

2. Ό Σωκράτης διακρίνει έδώ δυδ κατηγορίες στοιχείων. Παρα
κάτω 424b θά δείξη μία τρίτη κατηγορία : «εκείνα πού χωρίς να εί
ναι φωνήεντα, δέν είναι όμως άφωνα». 

3. Τά τέσσετα αναφερόμενα φωνήεντα εΐναι τά μόνα γράμμα
τα τοϋ ελληνικού αλφαβήτου πού ορίζονται μέ τό φθόγγο πού παρι
στάνουν. Σήμερα, δπως είναι γνωστό, προσθέτομε επίθετα σ' αυτά 
τά στοιχεία γιά διάκριση (ί ψιλόν, ύ ψιλόν, 5 μικρόν, ά μέγα), τα 
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ΧΙΠ. Τό δνομα καί ή φυσική παραγωγή. 

Σ Ω . Εΐναι ομολογουμένως δίκιο, καθώς μοΰ φαίνεται, 
νά λέμε λιοντάρι τό μικρό τοΰ λιονταριοΰ καί άλογο τό μικρό 
τοΰ άλογου. Δέ μιλώ γιά τήν περίπτωση, άν γεννηθή σαν τέ
ρας άπα άλογο κάτι διαφορετικό άπό άλογο, άλλ* εννοώ αυ
τό πού είναι ό φυσικός καρπός της ΐδιας ράτσας. Δηλαδή, Ο-
άν ένα άλογο γε\νήση παρά φύση δ,τι εΐναι φυσικό προϊόν 
βωδιοΰ, αυτό δέν πρέπει νά τό ποΰμε πουλάρι άλλα μοσχάρι* 
οΰτε άν άπό άνθρωπο πάλι, νομίζω, γεννηθή άλλο πράγμα 
άπο τόν απόγονο άνθρωπου, τό Ονομα άνθρωπος δεν πρέ
πει νά δοθή σ' αυτό τό τέκνο1 καί γιά τά δέντρα επίσης καί 
γιά δλατάάλλα πράγματα. " Η δέν συμμερίζεσαι τή γ\ώ-
μη μου; 

Ε Ρ Μ . Συμφωνώ. 
Σ Ω . "Εχεις δίκιο. Καί φυλάξου νά μή σέ παραπλανή

σω (*)- Γιατί σύμφωνα μέ τήν ϊδια αρχή, κι άν άπό βασι
λιά γεννηθή κάποιος απόγονος, πρέπει νά ονομαστή βασι
λιάς. Ά ν δμως τώρα ή ϊδια ε\νοια εκφράζεται μέ τέτοιες & 
ή τέτοιες συλλαβές, δέν έ'χει σημασία' οΰτε άν προστίθεται 
ή αφαιρείται κάποιο γράμμα, πάλι δέν έχει καμιά άξια αυ
τό, εφόσον κυριαρχεί ή ουσία τοΰ πράγματος καί εκφράζεται 
μέ τό Ονομα. 

Ε Ρ Μ . Π ώ ς το εννοείς αυτό; 
Σ Ω . Τίποτα τό περίπλοκο, άλλα, καθώς ξέρεις, όρίζομε 

τά στοιχεία μέ ονόματα, άλλ' οχι αυτά τά 'ίδια τά στοιχεία, 
έξω άπό τέσσερα,δηλαδή τό ε, τό υ, τό ο καί τό ω. Καί γιά 
τά άλλα δμως φωνήεντα καί σύμφωνα( 2) ξέρεις δτι τά προ-
φέρομε προσθέτοντας καί άλλα γράμματα ( 3 ) */.αί τά κάνου
με ονόματα. Άλλ* εφόσον έκφράζομε καλά τή δύναμη τοΰ 
τοΰ κάθε στοιχείου, είναι σωστό νά τοΰ άποδίνουμε εκείνο 
τό δνομα πού θάμάς δείξει καθαρά αυτό τό πράγμα. Λόγου 
χάρη τό β' βλέπεις δτι ή πρόσθεση του η καί τοΰ α (βήτα) 
διόλου δέν έβλαψε, ώστε νά μήν έκφράζη τή φύση εκείνου 
τοΰ στοιχείου, μέ τή βοήθεια ολόκληρου τοΰ ονόματος, δπως 
τό ήθελε ό νομοθέτης. Τόσο άμφέβαλεν δτι έδωσε στά γράμ
ματα τά ταιριαστά ονόματα. 

Ε Ρ Μ . Μοΰ φαίνεται δτι λές τήν αλήθεια. 

όποια συνήθως προφέρονται σαν ενωμένα. Αυτές οί ονομασίες χρο
νολογούνται άπό τή βυζαντινή εποχή. 



52 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

394α ΣΩ. Ονκοϋν καί περί βασιλέως δ αυτός λόγος; *Εσται 
γάρ ποτέ έκ βασιλέως βασιλεύς, καί έξ αγαθού αγαθός, καί 
έκ καλού καλός, καί τάλλα πάντα ούτως, έξ έκαστου γένους 
έτερον τοιούτον έκγονον, έάν μή τέρας γίγνηται' κλητέον δή 
ταύτα ονόματα. Ποικίλλειν δέ εξεστι ταίς σνλλαβαις, ώστε 
δόξαι άν τφ Ιδιωτικώς έχοντι έτερα εΐναι αλλήλων τά αυτά 
όντα· ώσπερ ήμίν τά τών ιατρών φάρμακα χρώμασιν καί 
δσμαίς πεποικιλμένα άλλα φαίνεται τά αυτά όντα, τφ δέ γε 

h Ιατρφ, άτε τήν δύναμιν των φαρμάκων σκοπουμένφ, τά αυτά 
φαίνεται, καί ούκ εκπλήττεται νπό τών προσόντων. Ούτω 
δέ ίσως και δ επισταμένος περί ονομάτων τήν δύναμιν αυτών 
σκοπεί, καί ούκ εκπλήττεται εί τι πρόσκειται γράμμα ή 
μετάκειται ή άψηρηται, ή καί έν άλλοις παντάπασιν γράμ-
μασίν έστιν ή τοϋ ονόματος δύναμις. "Ωσπερ δ νννδή έλέ-
γομεν, «Άστυάναξ» τε καί«"Εκτωρ» ουδέν τώναύτών γραμ-

c μάτων έχει πλην τοϋ ταϋ, άλλ' δμως ταντόν σημαίνει. 
Καί «Άρχέπολίς» γε τών μέν γραμμάτων τί επικοινωνεί; 
Αη?.οϊ δέ δμως τό αυτό· καί άλλα πολλά έστιν α ουδέν ά'λλ' 
ή βασιλ.έα σημαίνει· καί άλλα γε αύ στρατηγόν, οίον «*Αγις» 
καί «Πολέμαρχος» και «Εύπόλεμος».Καί ίατρικάγε έτερα, 
«Ίατροκλής» καί «Άκεσίμβροτος»· καί έτερα άν ίσως συχνά 
εϋροιμεν ταίς μεν συλλαβα'ις καί τοις γράμμασι διαφωνούντα, 
τή δέ δυνάμει ταντόν φθεγγόμενα. Φαίνεται ούτως ή ου ; 

d ΕΡΜ. Πάνν μέν ούν. 

ΣΩ. Τοις μεν δή κατά φύσιν γιγνομένοις τά αυτά 
άποδοτέον όνο/ιατα. 

ΕΡΜ. Πάνν γε. 
ΣΩ. Τί δέ τοΐς παρά φύσιν, ο ! άν εν τέρατος εϊδει 

γένωνται; Οίον δταν έξ άνδρας αγαθού καί θεοσεβονς άσεβης 
γένηται, άρ' ονχ ώσπερ έν τοις έμπροσθεν, καν Ιππος βοάς 
εκγονον τέκη, ον τον τεκόντος δήπου έδει τήν έπωννμίαν 
έχειν, άλλα τοϋ γένους ού είη ; 

ΕΡΜ. Πάνν γε. 

1. ' Α ρ χ έ π ο λ ι ς : αρχηγός πόλεως* Ά γ ι ς : οδηγός, αρχη
γός' Π ο λ έ μ α ρ χ ο ς : πολεμικός αρχηγός· Ε ό π ό λ ε μ ο ς : 
καλός (ευτυχής) στον πόλεμο' Ί α τ ρ ο κ λ ή ς σημαίνει ένδοξος 
γιατρός καί ' Α κ ε σ ί μ β ρ ο τ ο ς : εκείνος πού θεραπεύει τους θνη
τούς. 
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Σ Ω . Καί γιά τό βασιλιά λοιπόν ισχύει ό ΐδιος^λόγος; 394a 
Δηλαδή άπό βασιλιά θά γεννηθή μιά μέρα βασιλιάς, άπό 
καΛυν καλός, άπο ώραΐον ωραίος καί ούτω καθεξής, άπό κά
θε γένος Ινας Ομοιος απόγονος θά γεννηθή, εκτός στην περί
πτωση πού θά γεννηθή τέρας. Πρέπει επομένως νά τους ονο
μάσουμε με τά ϊδια ονόματα. Μποροΰμε δμως νά ποικίλλουμε 
τή μορφή μέ τις συλλαβές, ώστε θά μπορούσε ό άξεστος να 
φαντασθή δτι διαφέρουν τό ένα άπο τό άλλο, ενώ είναι τα 
ι'δια. "Οπως τά φάρμακα τοΰ γιατροΰ, τροποποιημένα μέ 
χρώματα καί αρώματα, φαίνονται σ' εμάς διαφορετικά, 
ένώ είναι τά ϊδια, όμως στό γιατρό πού εξετάζει τή δύνα- b 
μη τών φαρμάκων φαίνονται τά ϊδια καί δέν άπατάται 
άπό τις τροποποιήσεις. Κατά τόν ϊδιο τρόπο και εκείνος 
πού ξέρει τά ονόματα προσέχει τή δύναμη τους καί οέν 
άπατάται, άν κανένα γράμμα προστέθηκε καί μετατέ
θηκε ή αφαιρέθηκε ή κι άν σε άλλα εντελώς διαφορε
τικά γράμματα εκφράζεται ή δύναμη τοϋ ονόματος. "Οπως 
αυτό πού λέγαμε πρό ολίγου, δηλαδή τό δνομα Ά σ τ υ 
ά ν α ξ καί " Ε κ τ ω ρ δέν έχουν άλλο γράμμα κοινό εκτός 
άπό τό τ, καί δμως ή σημασία τους είναι ή ϊδια. Και e 
τό δνομα Ά ρ χ έ π ο λ ι ς ποιο γράμμα έχει κοινό μέ αυτά; 
Καί δμως σημαίνει τό ϊδιο πράγμα. Υπάρχουν πολλά άλλα 
πού δέ σημαίνουν τίποτε άλλο παρά βασιλιά. Καί άλλα πάλι 
σημαίνουν στρατοΰ αρχηγό, δπως τά ονόματα ΤΑ γ ι ς, Π ο 
λ έ μ α ρ χ ο ς καί Ε ύ π ό λ ε μ ο ς (*)· "Αλλα πάλι ονόματα 
γιατρών, Ί α τ ρ ο κ λ ή ς καί Ά κ ε σ ί μ β ρ ο τ ο ς · καί 
ακόμη άλλα ΐσως θά βρίσκαμε ενα σωρό, πού έχουν ήχο 
διαφορετικό μέ τις συλλαβές καί τά γράμματα, σημαίνουν 
δμως τό ϊδιο πράγμα ώςπρός τή δύναμη.Έτσι είναι ή Οχι; 

Ε Ρ Μ . Βεβαιότατα. f <* 

Σ Ω . Στά δντα λοιπόν, τών οποίων ή γέννηση γίνεται 

σύμφωνα μέ τή φύση, πρέπει νά δώσουμε τά ϊδια ονόματα. 

XIV. Το άνομα καί ή πχρά φύση γέννηση. 
Σ Ω . Καί τί θά κάνουμε στά παρά φύση οντά πού γεν-

νιώνται μέ τερατώδη μορφή; Λόγου χάρη, δταν άπό άνθρωπο 
αγαθό καί θεοσεβη γεννηθή ασεβής,' άραγε δέν είναι δπως 
στην προηγούμενη περίπτωση,δηλαδή άν άλογο γέννηση γέν
νημα βοδιοΰ, δέ θά έπρεπε προφανώς νά φέρη το δνομα οχι 
τοϋ γεννήτορα, άλλα εκείνου τοϋ γένους στό όποιο ανήκει; 

Ε Ρ Μ . Βεβαίως. 
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e ΣΩ. Kai τω έκ τοϋ ευσεβούς άρα γενομένφ ασεβεί 
το τοϋ γένονς όνομα άποδοτέον. 

ΕΡΜ. "Εστι ταντα. 
ΣΩ. Ού «Θεόφιλον», ώς εοικεν, ουδέ «Μνησίθεον» 

ονδέ τών τοιούτων ουδέν άλλ' δτι τάναντία τούτοις σημαί
νει, έάνπερ της δρθότητος τνγχάνη τά ονόματα. 

ΕΡΜ. Παντός γε μάλλον, ώ Σώκρατες. 
ΣΩ. "Ωσπερ γε καί δ «'Ορέστης», ώ Έρμόγενες, κιν

δυνεύει ορθώς εχειν, είτε τις τύχη έθετο'αύτώ τό Ονομα εΧτε 
καί ποιητής τις, το θηριώδες τής φύσεως και τό άγριον αυτού 
και τό ορεινόν ενδεικνύμενος τώ ονόματι. 

395& ΕΡΜ. Φαίνεται ούτως, ώ Σώκράτες. 

ΣΩ. "Εοικεν δέ γε καί τω πατρί αύτοϋ κατά φύσιν τό 
όνομα είναι. 

ΕΡΜ. Φαίνεται. 
ΣΩ. Κινδυνεύει γάρ τοιούτος τις είναι δ «Αγαμέμνων», 

οίος ά δόξειεν αύτω διαπονεΐαθαι καί καρτερείν τέλος έπιτι-
θείς τοις δόξασι δι' άρετήν. Σημειον δέ αύτον ή έν Τροία 
μονή τοϋ πάθονς τε καί καρτερίας. "Οτι ούν αγαστό ς κατά 

b τήν έπιμονήν ούτος δ άνήρ ένσημαίνει το Ονομα δ 
«Αγαμέμνων». "Ισως δε και δ «Άτρεύς» ορθώς έχει. "Ο τε 
γάρ τοϋ Χρυσίππου αύτω φόνος και ä προς τόν θνέστην 
ώς ωμά διεπράττετο, πάντα ταύτα ζημιώδη καί à τ η ρ à 
προς άρετήν. "Η ούν τοϋ ονόματος επωνυμία σμικρόν παρα-
κλίνει καί έπικεκάλυπται, ώστε μή πασι δηλούν τήν φύσιν 
τον ανδρός· τοις δ' έπαίουσι περί ονομάτων ίκανώς δηλοί δ 

1. Θ ε ό φ ι λ ο ς σημαίνει φίλος τοϋ θεοΰ" Μ ν η σ ί θ ε ο ς , 
εκείνος πού σκέπτεται το θεό. 

2. Χ ρ ύ σ ι π π ο ς : γιος τοϋ Πέλοπος, λέγεται δτι σκοτώθη
κε προδοτικά από τον 'Ατρέα καί τόν Θυέστη, τα αδέλφια του, ζη
λότυπα γιά τήν αγάπη πού τοϋ εΤχε ό πατέρας του. 

3. Θ υ έ σ τ η ς : Ό Άτρεύς εΐχε νυμφευθη τήν'Αερόπη, κόρη 
τοϋ Μίνωος, ή οποία άφήκε ν' άποπλανηθή άπό τόν άντράδερφό της, 
τί> Θυέστη, καί συνεργάστηκε μαζί του για ν' αφαίρεση τή βασιλεία 
άπο τό νόμιμο κάτοχο της. Ό Άτρεύς είχε ανάμεσα στα ποίμνια 
του «χρυσόμαλλο άρνι», θείο θαϋμα, δώρο τοϋ Έρμη, πού συνετέ
λεσε στό ν' άναγνωρισθή εκείνος για άξιος κληρονόμος τοϋ Εύρυ-
σθέως. Μέ τή βοήθεια τής'Αερόπης, ό Θυέστης έκλεψε τό αρνί άπό 
τόν αδερφό του καί τό έφερε στους σταύλους του. "Τστερα πήγε στην 
αγορά τών Μυκηνών καί κήρυξε δτι εΐναι ό κύριος τοΰ θαυμάσιου 
ζώου, μέ τό όποιο συνδέονταν i κατογή της βααιλείας> Τσι* ί̂ ώί*«̂  
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Σ Ω . Επομένως καί στον άσεβη πού γεννήθηκε άπό θ 
ευσεβή, δένπρέπεινά δώσουμε τό ονομα του γένους του; 

Ε Ρ Μ . "Ετσι είναι. 
Σ Ω . Δέν θά τόν ονομάσουμε λοιπόν, Θ ε ό φ ι λ ο f 1 ) , 

καθώς φαίνεται, οΰτε Μ ν η σ ί θ ε ο, οΰτε κανένα ονομα αύ
τοϋ του εϊδους, αλλά μέ έκεΐνο πού έ'χει τήν αντίθετη προς αυτά 
σημασία, άν βέβαια τά ονόματα τυχαίν,ι νά έχουν Ορθό
τητα. 

Ε Ρ Μ . Αυτό είναι τό σωστότερο, Σωκράτη μου. 
Σ Ω . "Ετσι βέβαια καί τό δνομα ' Ο ρ έ σ τ η ς , καλέ 

μου Ερμογένη, κοντεύει νά εΐναι σωστό, άν κάποια τύχη 
τοΰ έδωσε το δνομα αυτό ή καί κάποιος ποιητής, γιατί ή θη
ριώδης του φύση, ό άγριος χαρακτήρας του καί τό βουνίσιο 
(ορεινό) βφος του δείχνονται άπό τό ονομά του. 

Ε Ρ Μ . "Ετσι φαίνεται, Σωκράτη μου. 395a 
Σ Ω . Φαίνεται δτι καί ό πατέρας του εΐχεν επίσης τό 

ονομα σύμφωνο μέ τή φύση του. 
Ε Ρ Μ . Φαίνεται. 
Σ Ω . Κοντεύει πράγματι νά είναι τέτοιος ό Ά γ α μ ε -

μ ν ω ν, άνθρωπος ικανός ώστε κάθε τί πού αποφασίζει να το 
έκτελή,,μέ επιμονή καί καρτερία, δίνοντας τέλος στίς αποφά
σεις του εξαιτίας τής ανδρείας του. Απόδειξη αύτοϋ είναι 
ή παραμονή και ή αντοχή του στην Τροία. "Οτι λοιπόν 
αυτός ό άνθρωπος εΐναι άξιος θαυμασμού μέ τήν έπιμο- b 
νήτου, αυτό τό εκφράζει τό ονομα Ά γ α μ έ μ ν ω ν . "Ισως 
και το δνομα Ά τ ρ ε ύ ς έχει επίσης σωστά δοθή. Γιατί ό 
φόνος τοϋ Χρυσίππου ( 2 ) , πού διαπράχθηκε άπ* αυτόν, καί 
ή τόσο απάνθρωπη διαγωγή του προς τόν Θυέστη ( 3 ) , δλες 
αυτές οί πράξεις είναι βλαβερές καί ολέθριες γιά τήν αρε
τ ή . Καί ή σημασία λοιπόν τοΰ ονόματος ξεφεύγει λίγο καί 
μπερδεύεται κάπως ώστε νά μήν αποκαλύπτεται σέ δλους η 
φύση αύτοϋ του άντρα. Ά λ λ α γιά κείνους πού γνωρίζουν τά 

νιο θαϋμα συνόδεψε αυτό τό συμβάν. Γιά να φανέρωση τό δόλο τοΰ 
Θυέστη ό Ζευς διέταξε τον ήλιο ν' άλλάξη διεύθυνση, δηλαδή, ενώ 
πήγαινε νά δύση, παλινδρόμησε καί άρχισε τήν πορεία του προς 
τήν ανατολή. Ό Άτρεύς μπρος στην αποκάλυψη τής προδοσίας τής 
συζύγου του καί της απιστίας τοΰ άδερφοϋ του, οργισμένος, ερρίξε 
τήν 'Αερόπη στα κύματα καί εξόρισε τό Θυέστη. 'Αργότερα ξανάρθε 
στό "Αργός καί συμφιλιώθηκαν. Ό Άτρεύς τόν προσκάλεσε σέ δεί
πνο καί τοϋ πρόσφερε τά μέλη τών δύο τέκνων του, κομμένα σέ τε
μάχια κλπ. 
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βούλεται ό «Άτρεύς». Καί γάρ κατά το άτειρές καί 
Ο κατά τάάτρζστον και κατά τό άτηρόν πανταχή δρθ'ώς 

αύτφ τ'ό όνομα κείται. Δοκει δέ μοι καί τω Πέλοπι τά 
όνομα έμμέτρως κείσθατ σημαίνει γάρ τοϋτο το Ονομα τον 
τά έγγνς όρώντα [άξιον είναι ταύτης τής επωνυμίας]. 

ΕΡΜ. Πώς δή ; 
ΣΩ. ΟΙόν που και κατ' εκείνον λέγεται τοϋ ανδρός έν 

τω τοϋ Μυρτίλου φόνφ ουδέν οίου τε γενέσθαι προνοηθηναι 
ουδέ προϊδείν τών πόρρω τών είς τό πάν γένος, όσης αντο 

d διστνχίας ένεπίμπλη, το εγγύς μόνον όρων καί τό παρα
χρήμα—τοϋτο Ó'έστι «πέλας»—ήνίκα προεθυμεΐτο λαβείν 
παντί τρόπφ τόν τής'Ιπποδάμειας γάμον. Τω δέ Ταντάλφ 
καί πάς αν ήγήσαιτο τοϋνομα ορθώς καί κατά φύσιν τεθήναι 
εί αληθή τά περί αύτον λεγόμενα. 

ΕΡΜ. Τά ποία ταϋτα ; 

ΣΩ. "Α τέ που έτι ζώντι δυστυχήματα έγένετο πολλά 
καί δεινά, ών καί τέλος ή πατρίς αύτον δλη άνετράπετο, 
καί τελευτήσαντι έν "Αώου ή υπέρ τής κεφαλής τοϋ λίθου 

e τ α λ αν τ ε ία θαυμαστή ώς σύμφωνος τω ονόματι' καί 
άτεχνώς εοικεν, ώσπερ άν εϊ τις βουλόμενος τάλαντα-
τ ο ν δνομάσαι απόκρυπτα μένος δνομάσειε καί εΐποι άντ' 
εκείνου «Τάνταλον», τοιούτον τι και τούτφ το ονομα εοικεν 
έκπορισαι ή τύχη τής φήμης.Φαίνεται δέ καί τω πατρί αύτοϋ 

1. ' Ι π π ο δ ά μ ε ι α : Ό Πέλοψ για να εξασφάλιση τή νίκη 
στην αρματοδρομία, πού είχε προκηρύξει ό Οινόμαος, πατέρας της 
'Ιπποδάμειας και βασιλιάς της 'Ολυμπίας, μέ τή δήλωση οτι θά 8δι-
ve τήν κόρη του σ' έκεΐνον πού θά νικούσε στην αρματοδρομία, διέ
φθειρε τόν ηνίοχο τοΰ Οίνομάου Μυρτίλο. 'Εκείνος αφαίρεσε τό σφη-
νίσκο τοϋ άξονα άπό Εναν άπό τους τροχούς τοΰ άρματος τοΰ κυρίου 
του καί έτσι τοΰ προξένησε τό θάνατο. 'Αλλ* επειδή προσπάθησε νά 
διαφθείρη τή σύζυγο τοΰ Πέλοπα, κατακρημνίστηκε άπ' αυτόν ατή 
θάλασσα άπό τό ακρωτήριο Γεραιστό της Ευβοίας, άπ* δπου καί τό 
πέλαγος ονομάστηκε, δπως λέγεται, Μυρτώο. 

2. Τ ά ν τ α λ ο ς : Πλούσιος καί Ισχυρός βασιλιάς της Λυδίας, 
έγινε δεκτός άπό τους θεούς καί Επαίρνε μέρος στα συμπόσια τους. 
'Αλλά, μεθυσμένος άπό τήν εξαιρετική τύχη του, τόλμησε να κλέψη 
νέκταρ καί αμβροσία άπό τήν τράνχζα τών 'Ολυμπίων καί αποκά
λυψε τά θεία μυστήρια στους ανθρώπους. "Έπειτα προσκάλεσε τους 
θεούς σέ δείπνο καί τους παράθεσε τό σώμα τοΰ παιδιοΰ τοΰ Πέλοπα, 
πού τό είχε κόψει σέ τεμάχια καί τό έβρασε. Ό Ζευς ανάθεσε στον 
Έρμη να επαναφέρη στή ζωή τό νέο συγκολλώντας τα μέλη του, 
"Ένα τόσο φοβερό έγκλημα άξιζε τιμωρία. Στην Νέκυια τηςαΌδύσ-
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σχετικά μ ε τ ά ονόματα το δνομα Ά τ ρ ε ύ ς φανερώνει αρκετά 
έκεΐνο πού θέλει. Γιατί γιά τό άκαμπτο ( ά τ ε ι ρ έ ς ) καί τό 
ατρόμητο ( ά τ ρ ε σ τ ο ν ) καί γιά τό ολέθριο ( ά τ η ρ ό ν ) ο 
τό δνομά του είναι άπο κάθε άποψη βαλμένο σωστά. Καί 
στον Π έ λ ο π α μοΰ φαίνεται δτι εΐναι δοσμένο τό δνομα 
μέ επιτυχία* γιατί αυτό τό Ονομα σημαίνει έκεΐνον πού βλέ
πει τά κοντινά (αξίζει αυτή τήν επωνυμία). 

Ε Ρ Μ . Π ώ ς λοιπόν αυτό; 
Σ Ω . "Οπως ξέρεις, καί γιά κείνο τόν άντρα λέγεται 

δτι στο φόνο τοΰ Μυρτίλου δέ μπόρεσε νά προαισθανθή τί
ποτε καί νά πρόβλεψη τις συνέπειες γιά τή μέλλουσα τύχη 
Ολου τοΰ γένους του, μέ πόση δυστυχία θά τό φόρτωνε, γιατί d 
Εβ'λεπε μόνο τό κοντινό καί τό άμεσο παρόν—αυτό εΐναι το 
π έ λ α ς—δταν έπροθυμοποιεΐτο νά παντρευτή μέ κάθε 
τρόπο τήν ' Ι π π ο δ ά μ ε ι α f 1 ) . Καί στον Τ ά ν τ α λ ο ( 2 ) , 
καθένας μπορεί νά έννοήση ότι τό δνομά του τοΰ δόθηκε 
σωστά καί φυσικά, άν εΐναι αληθινά 6σα λέγονται γ ι ' αυτόν. 

Ε Ρ Μ . Ποια είν ' αυτά; 
Σ Ω . "Οσα, δταν ζοΰσε ακόμη, δυστυχήματα, πολλά καί 

τρομερά, τοΰ συνέβηκαν, πού τελείωσαν μέ τήν ολοκληρω
τική καταστροφή της πατρίδας του, και μετά τά θάνατο του 
στον Ά δ η ή απάνω άπό τό κεφάλι του θαυμαστή προς τά 
μπρος καί προς τά πίσω" κίνηση (ταλάντευση) τοΰ λίθου, 
τόσο θαυμάσια σύμφωνη μέ τ* Ονομά του. Καί έχομε ολότελα θ 
τήν εντύπωση δτι, θέλοντας νά όνομάση κανείς τόν πιο δυ
στυχισμένο άπό τους ανθρώπους, απόκρυψε τό ονομα καί 
τόν ονόμασε αντί εκείνου Τ ά ν τ α λ ο . Τέτοιο περίπου δνο
μα φαίνεται δτι έδωσε καί σ* αυτόν ή τύχη τής παραδόσεως. 
Φανερό ακόμη είναι δτι καί στό Δία, πού λέγεται πώς είναι 

βειας» (λ. 582-592} τόν βλέπομε: 
«Τότε είδα καί τόν Τάνταλο πικρά να τυραγνιέται 
σέ λίμνη ορθός καί τό νερό στα γένια του χτυποϋσε, 
καί διψασμένος στέκονταν κι' οΰτε νά πιβί μποραΰσε, 
γιατί σαν έσκυβε νά πιει μέ μιά λαχτάρα 6 γέρος, 
έφευγε αμέσως τό νερό κι' ή γη τάναρροφοϋσε 
καί μαύρη κάτω φαίνονταν στά πόδια του φρυγμένη. 
Δέντρα ψηλά άπό πάνω -roti κρεμνούσαν τόν καρπό τους, 
δροσάτες αχλαδιές, ροδιές, μηλιές γεμάτες μήλα, 
συκιές γλυκόκαρπες κι' ελιές απάνω στον καρπό τους, 
κι' δταν à γέρος Εκανε τά χέρια του ν' απλώσει, 
μέσ' στά ήσκιερά τά σύγνεφα τά ψήλωνε δ αέρας». 

Μετάφρ. Ζ. Σιδερή (εκδ. Ζαχαροπούλου). 
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396a λεγομένφ τφ Διϊ παγκάλως το όνομα >*ε/σθαι· έστι δέ ού 

ρή,διον κατανοήσαι. Άτεχνώς γάρ έστιν οίον λόγος το τοϋ 

Διός όνομα, διελόντες δέ αντο διχή οί μέν τω έτέρφ μέρει, 

οί δέ τω έτέρφ χρώμεθα—οι μέν γάρ «Ζήνα», οί δέ «Λία» 

καλοϋσιν—συντιθέμενα δ' είς έν δηλοϊ τήν φύσιν τοϋ θεού, 

δ δή προσήκειν φαμέν ονόματι οϊφ τε είναι άπεργάζεσΟαι. 

Ού γάρ εστίν ήμίν καί τοις άλλοις πασιν όστις εστίν αίτιος-

μάλλον τοϋ ζήν ή δ άρχων τε καί βασιλεύς τών πάντων. 

Συμβαίνει ούν ορθώς όνομάζεσθαι ούτος δ θεός είναι, δι' δν 

b ζην αεί πάσι τοις ζώαιν υπάρχει· διείληπται δέ δίχα, ώσπερ 

λέγω, έν δν τό όνομα, τφ «Διί» καί τω «Ζηνί». Τούτον δέ 

Κρόνου υιόν νβριστικόν μέν άν τις δόξειεν είναι άκούσαντι 

εξαίφνης, ενλογον δέ μεγάλης τινός διανοίας έκγονον είναι 

τόν Δία· κ ό ρ ο ν γάρ σημαίνει ού παϊδα, αλλά τό κ α θ α ρ ον 

αύτοϋ καί άκήρατ ο ν τον νοϋ"Εστι δέ ούτος Ουρανού υιός, 

ώ; λόγος· ή δέ αύ ες το άνω δψις κα).ώς έχει τοϋτο τό όνομα 

C καλεΐσθαι. «ουράνια», δ ρ ώ α α τά άνω, όθεν δή καί ψασ,ν, 

ώ Έρμόγενες, τόν καθαρόν νουν παραγίγνεσθαι οί μετεωρο

λόγοι, και τω ούρανφ ορθώς τό όνομα κείσθαι' εί δ' έμεμνή-

μην τήν 'Ησιόδου γενεαλογίαν, τ ίνας ετι τους ανωτέρω προ

γόνους λέγει τούτων, ούκ αν έπαυόαην διεξιών ώς ορθώς 

αύτοι, τά ονόματα κείται, έως άπεπειράθην τής σοφίας 

ταυτησί τί ποιήσει, εί άρα άπερε'ι ή ον, έμοί εξαίφνης νυν 

d οντωσί προσπέπτωκεν άρτι ούκ οϊδ' οπόθεν. 

ΕΡΜ. Καί μέν δή, ώ Σώκρατες, άτεχνώς γέ μοι δοκείς 

ώσπερ οι ένθονσιώντες εξαίφνης χρησμφδείν. 

ΣΩ. Καί αίτιώμαί γε, ώ Έρμόγενες, μάλιστα αντήν 
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πατέρας του, πολύ καλά δόθηκε τό δνομά του, μέ δλοπού δέν 396a 
εΐναι εύκολο νά τό εννοήσουμε καθαρά.Γιατί πραγματικά τό δ
νομα τοΰ Διός είναι, σα νά ποΰμε, ένας ακέριος ορισμός* άφοΰ 
ξεχωρίζοντας το σέ δύο, μεταχειριζόμαστε άλλοι το ένα μέρος 
και άλλοι το άλλο. "Αλλοι δηλαδή τόν ονομάζουν Ζ ή ν α καί 
άλλοι Δ ί α . Ά ν Ομως ένωθοΰν σ' ε\α μόνο, φανερώνουν τή 
φύ~η αύτοϋ τοϋ θεοΰ, έκεΐνο πού λέμε πώς ταιριάζει στο 
ονομα νά εχη τήν ικανότητα νά κάνη. Γιατί δέν είναι δυ
νατόν σ' έμας καί σέ δλα τά άλλα οντά νά είναι αίτιος 
της ζων^ς παρά ό άρχοντας καί ό βασιλιάς τοΰ σύμπαντος. 
Αυτός λοιπόν ό θεός συμβαίνει νά ονομάζεται σωστά : εκεί
νος έξ αιτίας τοΰ οποίου ή ζωή υπάρχει παντοτινά σ* δλα τά b 
ζώντα. Καί είναι τό δνομά του, ενώ ήταν ένα, μοιρασμένο, κα
θώς είπα, σέδυό, δηλαδή στό Δία καί στό Ζή^«- Νά τόν λέμε 
γιό ίυοϋ Κρόνου θά φανή υβριστικό σ' έκεΐνον πού το ακούει 
ξαφνικά, είναι όμως λογικό ό Ζευς νά εΐ'.αι απόγονος κάποιου 
μεγάλου πνεύματος. Γιατί μικρό παιδί, « κ ό ρ ο ς», σημαίνει 
δχι παιδί, άλλα τήν καθαρότητα καί τό αμόλυντο τοΰ vouf 1). 
Aùzòc εΐ\αι γιος τοΰ Ουρανού, κατά τήν παράδοση* καί ή 
προςτά πάνω θεώρηση εινκι επίσης καλά ονομασμένη ο ύ ρ α
ν ί α, επειδή βλέπει τά πάνω (όραί άνω) - γ ι ' αυτό λοιπόν καί C 
λέν_, Ερμογένη, εκείνοι πού μιλά' ε γιά τά ουράνια σώματα, 
ΰ τ ι ά π ' αυτά προέρχεται ό καθαρός νους* ώστε καί στον Ουρανό 
σωστά δόθηκε τ* Ονομά του. Ά ν θυμόμουνα τή γενεαλογία 
τοΰ 'Ησίοδου, ποιους ακόμα λέει· τους παλιότερους προγό
νους αυτών τών Occov, δέν θά έπαυα νά διηγούμαι δτι σωστά 
εΐν.-.ι βαλμένα σ' αυτούς τά ονόματι/., εως δτου δοκιμάσω 
τί θά κάνη στο τέλος ο:ύτή μου ή τωρινή σοφία ( 2 ) , άν δη
λαδή θά κουραστή ή οχι, αυτή πού μοΰ κατέβηκε έτσι 
ξκφνικά τώρα δά χωρίς νά καταλάβω άπό που. d 

Ε Ρ Μ . Καί στ' αλήθεια μου φαίνεσαι, καλέ Σωκράτη, 
δτι ξαφνικά προφητεύεις, δπως εκείνοι πού έχουν τό θεό μέ
σα τους. 

XV. Ή ίμπνευση τοϋ Εύθύφρονος 

Σ Ω . Καί καταγγέλλω μάλιστα ί Ερμογένη, δτι προ παν

ί. "Ωστε ό Πλάτων παράγει τό δνομα Κρόνος άπό τό κ ό ρ ο ς 
καί ν ο υ ς . 

2. Ό Σωκράτης εκπλήσσεται άπό τή σοφία του, δπως κατό
πιν ό 'Ερμογένης. "Ετσι πληροφορείται ό αναγνώστης για τή λίγη 
εμπιστοσύνη πού οφείλει νά δίνη σέ 6, τι προηγήθηκε. 
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άπό Εύθύφρονος τον Προσπαλτίον προσπεπτωκέναι μοι" 
έωθεν γάρ πολλά αύτω συνή καί παρείχαν τά ώτα. Κινδυ
νεύει ούν ένθουσιών ού μόνον τά ώτά μου έμπλήιαι τής 
δαιαονίας σοφίας, άλλα καί τής ψυχήζ επειλήγθαι. Δοκει ούν 

e μοι χρήναι οΰτωσί ημάς ποιήσαι' τό μέν τήμερον είναι τρή-
σασθαι αύτη καί τά λοιπά περί τών ονομάτων έπισκέψασθαι, 
αύριον δέ, αν καί νμίν σννδοκη, άποδιοπομπησόμεθά τε 
αυτήν καί καθαρούμεθα έξευρόντες Οστις τά τοιαύτα δεινός 

39Υ& καθαίρειν, εϊτε~ τών ιερέων τις είτε τών σοφιστών. 

ΕΡΜ. Άλλ' έγώ μέν συγχωρώ' πάνυ γάρ άν ήδέως 
τά επίλοιπα περί τών ονομάτων άκούσαιμι. 

ΣΩ. Άλλα χρή ούτω ποιείν. Πόθεν ούν βονλει άρξώ-
μεθα διασκοποϋντες, έπεώήπερ είς τύπον τινά έμβεβήκαμεν, 
iva είδώμεν εί άρα ήμίν έπιμαρτνρήσει αυτά τά ονόματα μή 
πάνυ άπό τον αύτομάτον ούτως έκαστα κεϊσθαι, άλλ' έχειν 

b τινά ορθότητα; Τά μέν ούν τών ηρώων καί ανθρώπων λεγό
μενα öVo^ara ϊσως αν ημάς έξαπατήσειεν πολλά μέν γάρ 
αυτών κείται κατά προγόνων επωνυμίας, ονδέν προσήκον 
ένίοις, ώσπερ κατ' αρχάς έλέγομεν, πολλά δέ ώσπερ ευχό
μενοι τίθενται, οίον «Εύτυχίδην» καί «Σωαίαν» καί «Θεό-
φιλον» καί άλλα πολλά. Τά μέν ούν τοιαύτα δοκει μοι χρήναι 
έάν εικός δέ μάλιστα ημάς εύρείν τά ορθώς κείμενα περί 
τά άτι Οντα καί πεφυκάτα.Έσπουδάσθαιγάρ ενταύθα μάλιστα 

C πρέπει τήν θέσιν τών ονομάτων ίσως δ' ενια αυτών καί ύπο 
θειοτέρας δννάμεως ή τής τών ανθρώπων ετέθη. • 

ΕΡΜ. ασκείς μοι καλώς λέγειν, <ο Σώκρατες. 

1. Ε ύ θ ύ φ ρ ω ν : Τήν προσωπικότητα τοϋ Εύθύφρονος γνω
ρίζομε μόνο άπό τόν ομώνυμο διάλογο τοϋ Πλάτωνος,καθώς καί. άπό 
Ιδώ πού τόν παρουσιάζει δτι εξηγεί τάχα αλληγορικά τά ονόματα τών 
θεών. Γνωστός 'Αθηναίος άπό τόν δήμο Πρόσπαλτα. Πνεϋμα στε
νό καί θρησκόληπτο. Εθεωρείτο άπο τους συγχρόνους του εμ
πνευσμένος καί διδάσκαλος στά ζητήματα της θρησκείας. Οί άν
θρωποι τόν ένόμιζαν τρελό καί τόν περιγελοϋσαν. «Εύθύφρων» 
3b: «Μήπως καί μένα δέ μέ περιγελοϋν σάν τρελό, οτι λέω κάτι 
στη συνέλευση τοΰ λαοϋ γιά τά θεία καί τους προφητεύω τά μέλλον
τα ;». Καί 4 Σωκράτης, αναιρώντας τήν αντίληψη του για τήν ευ
σέβεια, τοϋ δείχνει σ' αυτό τό έργο δτι δέν έννοεΐ τίποτε γιά τά πράγ
ματα πού συζητούν. Βλέπομε, άπό κει ποια είναι ή ποιότης της 
εμπνεύσεως, πίσω άπό τήν οποία στεγάζεται ό Σωκράτης. Προσθέ
τει άλλωστε ένα σπουδαίο σχόλιο : «Αΰριο θά εξορκίσω αυτή τη θεία 
σοφία καί θά καθαριστώ». (390e). 
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των άπό τόνΕύθύφρονα(1),τόν καταγόμενο άπό τόνδήμοΐϊρό-
σπαλτα, μοΰ κόλλησε ξαφνικά αυτή ή σοφία. Γιατί άπό τήν 
αυγή πολλή ώρα έμεινα μαζί του καί έδωσα ολη τήν προσοχή 
μου στά λόγια του. Κοντεύει λοιπόν μέ τήν έμπνευση του 
οχι μόνο τ ' αυτιά μου νά γεμίση άπο τή θεϊκή σοφία του, άλ
λα καί τήν ψυχή μου νά κυριέψη. Μοΰ φαίνεται λοιπόν δτι 
£τσ'. δα πρέπει νά κάνουμε: δσο γιά σήμερα, νά^,χρησιμοποι- θ 
ήσουμε αυτή τή σοφία καί νά εξετάσουμε τά υπόλοιπα σχε
τικά μέ τά ονόματα, καί αϋριο, άν κ' έσεΐς συμφωνείτε, θά 
τήν εξορκίσουμε καί θά καθαριστοΰμε, άφοΰ ανακαλύψουμε 
ποιος άνθρωπος είναι ικανός σέ τέτοιου είδους καθαρμό, 
είτε άπό τους ιερείς κανείς εΐτε άπό τους σοφιστές. 397a 

Ε Ρ Μ . Μάλιστα, έγώ συμφωνώ, γιατί έχω μεγάλη 
ευχαρίστηση ν ' ακούσω δ,τι μένει ακόμη νά ποϋμε γιά 
τά ονόματα. 

Σ Ω . Καλά τότε, έτσι πρέπει νά κάνουμε.Άπό ποΰ λοιπόν 
θέλεις ν' αρχίσουμε τήν εξέταση, άφοΰ τώρα πια έχομε μπή 
στην περιοχή κάποιου σχεδίου, γιά νά μάθουμε, άν αλήθεια 
τά "ίδια αυτά τά ονόματα θά μας προσθέσουν τή μαρτυρία τους, 
•δτι το καθένα ά π ' αυτά δέν είναι βαλμένο έτσι τόσο πολύ στην 
τύχη, άλλ' έχει κάποιαν ορθότητα; Τά ονόματα πού δόθη- b 
καν στους ήρωες καί στους ανθρώπους, θά μποροΰσαν ΐσως νά 
μας εξαπατήσουν γιατί πολλά ά π ' αυτά εΐναι βαλμένα σύμ
φωνα μέ τις ονομασίες τών προγόνων, άν καί δέν ταιριάζουν 
καθόλου σέ μερικούς, καθώς λέγαμε στην αρχή, καί πολλά 
είναι δοσμένα σάν έ'κφραση μιας ευχής" λογού χάρη τά ονόμα
τα Ε ύ τ υ χ ί δ η ς, Σ ω σ ί α ς καί Θ ε ό φ ι λ ο ς καί πολλά 
άλλα. Λοιπόν τά ονόματα αύτοϋ τοΰ εΕδους, κατά τή γνώμη 
μου, πρέπει νά τ ' αφήσουμε κατά μέρος* άλλα είναι λογικό 
προ πάντων νά βροΰμε τις σωστές ονομασίες στά παντοτινά 
υπάρχοντα καί άπό τή φύση πλασμένα πράγματα. Γιατί έδώ 
κυρίως πρέπει νά εξετάσουμε μέ προσοχή τή θέση τών 
ονομάτων* ίσως μερικά ά π ' αυτά νά δόθηκαν άπό κάποια C 
πιό θεϊκή δύναμη παρά άπό τήν ανθρώπινη ( 2 ) . 

Ε Ρ Μ . Μοΰ φαίνεται δτι έχεις δίκιο, Σωκράτη. 

2. Παρακάτω \425d) ό ϊδιος ό Σωκράτης θ' άπορρίψη αυτή 
τήν εξήγηση σάν πολύ εΰκολο μέσον. 'Αλλά θά ίδοΰμε τόν Κρα
τύλο νά καταφεύγη (438c) σ' αυτήν με τή σειρά του, δταν ό συλ
λογισμός τοϋ Σωκράτη θά τόν βάλη σέ αμηχανία. 

file:///425d
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ΣΩ. *Αρ' ούν ού δίκαιον άπό τών θεών άρχεσθαι, σκο
πούμενους πή ποτέ αυτό τοϋτο το δνομα οί «θεοί» ορθώς 
εκλήθησαν ; 

ΕΡΜ. Εικός γε. 
ΣΩ. Τοιόνδε το'ιννν έγωγ$ ύποπτεύω· φαίνονται μοι οί 

πρώτοι τώνάνθρώπων τών περί τήν'Ελλάδα τούτους μόνους 
d [τους θεούς] ήγείσθαι ούσπερ νυν πολλοί τών βαρβάρων, 

ήλιον καί σελήνην και γήν και άστρα καί ούρανόν άτε ούν 
αυτά ορώντες πάντα αεί ιόντα δρόμφ καί θέοντα, άπο ταύτης 
τής φύσεως τής τον θεΐν «θεούς» αυτούς έπονομάσαι' ύστε
ρον δέ κατανοονντες τους άλλονς πάντας ήδν τούτφ τφ ονό
ματι προσαγορεύειν. "Εοικέ τι δ λέγω τφ άληθει ή ουδέν ; 

ΕΡΜ. Πάνυ μέν ούν εοικεν. 
ΣΩ. Τί ούν άν μετά τούτο σκοποϊμεν ; 
ΕΡΜ. Δήλον δή δτι [δαίμονας τε καί ήρωας καί άνθρώ-

e πους] δαίμονας. 
ΣΩ. Καί ώς αληθώς, ώ Έρμόγενες, τί άν ποτέ νοοϊ τό 

όνομα οι «δαίμονες»; Σκέψαι άν τί σοι δόξω ειπείν. 
ΕΡΜ. Αέγε μόνον. 
ΣΩ. Οϊσθα ούν τίνας φησιν Ησίοδος είναι τονς δαί

μονας ; 
ΕΡΜ. Ούκ εννοώ. 
ΣΩ. Ονδέ δτι χρυσοϋν γένος τό πρώτον φησιν γενέσθαι. 

τών ανθρώπων ; 
ΕΡΜ. Οϊδα τούτο γε. 
ΣΩ. Αέγει τοίνυν περί αύτοϋ— 

Αύτάρ έπεί <5ή τοΰτσ γένος κατά μοίρ' έκάλ,,νφεν, 
398a οί μέν δαίμονες αγνοί ύποχθόνιοι καλέονται, 

έσθλοί, άλεξίκακοι, φύλακες θνητών ανθρώπων 

1. Ό 'Ηρόδοτος προτείνει γιά τή λέξη θεός άλλη ετυμολογία, 
δχι λιγότερο φανταστική. Κατ' αυτόν (11,52) οί Πελασγοί Εδωσαν 
αυτό τό ονομα στους θεούς, επειδή έβαλαν σέ τάξη δλα τά πράγμα
τα. Ή ετυμολογία πού υποδεικνύεται άπό τό Σωκράτη ήταν αρεστή 
στους μαθητές τοΰ 'Ηρακλείτου, καί στον Κρατύλο, οπαδό της αδιά
κοπης κίνησης. 

2. Στο μϋθο τών πέντε γενεών ό 'Ησίοδος Ονομάζει στην αρχή 
τό χρυσό γένος, δηλ. τό γένος τών ανθρώπων πού ζοΰσαν στην εποχή τοΰ 
Κρόνου «χωρίς φροντίδες, μακριά άπό μόχθους καί αθλιότητες» καί 
πού συμμάζευαν χωρίς εργασία δλους τους καρπούς τής γης|«Έργα» 
V, 109-126). 
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XVI, Τά ονόματα τών θεών. 

Σ Ω . Τότε λοιπόν δέν εΐναι δίκιο ν' αρχίσουμε άπό τους 
θεούς,εξετάζοντας πώο τέλος πάντων μπορεί νά δικαιολογηθή 
σωστά αυτό τά ονομα «θεοί», πού τους δόθηκε' 

Ε Ρ Μ . Βέβαια πρέπει. 

ΣΩ. Έ γ ώ κάτι τέτοιο υποπτεύομαι. Μοΰ φαίνε
ται δτι οί πρώτοι κάτοικοι της Ελλάδας πίστευαν μόνο 
σ'αυτούς τους θεούς, τoύc οποίους σήμερα πιστεύουν πολλοί d 
άπό τους βαρβάρους, δηλαδή στον ήλιο, τό φεγγάρι, τή γ ή , τά 
άστρα καί τόν ουρανό. Καί επειδή έβλεπαν δλα αυτά νά κι
νούνται πάντοτε μέ ταχύτητα καί νά τρέχουν, ά π ' αυτή τή 
φυσική ιδιότητα τοΰ τρέχω (θ έ ω ) ονόμασαν αυτούς θεούς (* ). 
Καί αργότερα, Οταν αναγνώρισαν όλους τους άλλους,'στό 
έξης πια τους ονόμασαν μ' αυτό τό δνομα. Μοιάζει κά
πως σάν τήν αλήθεια αυτό πού λέω ή δχι; 

Ε Ρ Μ . Πολύ μάλιστα, μοΰ φαίνεται. 
Σ Ω . Τί λοιπόν μπορούμε νά εξετάσουμε έπειτα ά π ' 

αυτό; 
Ε Ρ Μ . Φανερά τους [δαίμονες, τους ήρωες καί τους 

ανθρώπους] δαίμονες. ß 

Σ Ω . Καί νά ποΰμε αλήθεια, Ερμογένη, τί στό τέλος 
μπορεί νά σημαίνη το δνομα δ α ί μ ο ν ε ς ; Κοίταξε άν βρί-
σκης δτι κάτι λέω. 

Ε Ρ Μ . Δέν έχεις παρά νά μιλήσης. 
Σ Ω . Ξέρεις λοιπόν ποιοι είναι οί δαίμονες, κατά τόν 

'Ησίοδο; 
Ε Ρ Μ . Δέν ξέρω. 
Σ Ω . Δέν ξέρεις οΰτε δτι λέει δτι στην αρχή γεννήθηκε 

τό χρυσό γέ\θς ( 2 ) τ ώ ν ανθρώπων; 
ÊPM. Μάλιστα, αυτό τό Ηέρω. 
Σ Ω . Λέει λοιπόν γ ι ' αυτό: 

«'Αφ' Οτου ή μοίρα σκέπασε αυτό το γένος, 
τού- καλούμε: οί άγιοι δαίμονες τής γης, 39Sa 
αγαθοί, αρωγοί, φύλακες τών θνητών (3).» 

3. Οί τρεις αναφερόμενοι άπό τό Σωκράτη στίχοι βρίσκονται 
στα «Έργα» (121-123). Τό κείμενο τοΰ 'Ησιόδου γράφει: γ α ϊ' 
αντί μ ο ϊ ρ ' , καί Εχει αντί τοΰ δευτέρου τόν ακόλουθο στίχο : 

«τοί μέν δαίμονες είσί Διός μεγάλου δια βουλάς». 
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ΕΡΜ. Τί ούν δή ; 
ΣΩ. "Οτι οϊμαι έγώ λέγειν αυτόν τό χρυσοϋν γένος 

ούκ έκ χρυσού πεφνκός αλλ' αγαθόν τε καί καλόν. Τεκμήριον 
δέ μοί έστιν δτι καί ήμας φησιν σιδηρούν εΐναι γένος. 

. ΕΡΜ. Αληθή λέγεις. 
ΣΩ. Ούκοϋν καί τών νΰν οϊει άν φάναι αυτόν ει τις 

b αγαθός έστιν εκείνου τον χρυσού γένους είναι ; 
ΕΡΜ. Εικός γε. 
ΣΩ. ΟΙ δ' αγαθοί άλλο τι ή φρόνιμοι ; 
ΕΡΜ. Φρόνιμοι. 
ΣΩ. Τοϋτο τοίνυν παντός μάλλον λέγει, ώς έμοϊ δοκει, 

τους δαίμονας- οτι φρόνιμοι καί δ α ή μ ο ν ε ς ήσαν, «δαίμο
νας» αύτονς ώνόμασεν καί εν γε τβ αρχαία τη ημετέρα φωνή 
αυτό σνμβαίνει τό Ονομα. Αέγει ούν καλώς και ούτος καί 
άλλοι ποιηταί πολλοί όσοι λέγουσιν ώς, έπειδάν τις αγαθός 
ών τελ,εντήση, μεγόλην μοίραν καί τιμήν έχει καί γίγνεται 

H δαίμων κατά τήν τής φρονήσεως έπωννμίαν. Ταύτη ούν 
τίθεμαι καί έγώ [τον δαήμονα]πάντ' άνδρα δς αν αγαθός ή, 
δαιμόνων εΐναι καί ίώντα καί τελευτήσαντα, καί ορθώς 
«δαίμονα» καλεϊσθαι. 

ΕΡΜ. Καί έγώ μοι δοκώ, ώ Σώκρατες, τούτον πάνν σοι 
σύμψηφος εΐναι. Ό δέ δή «ήρως» τί άν εϊη ; 

ΣΩ. Τοϋτο δέ ού πάνυ χαλεπόν έννοήσαι. Σμικρόν 
γάρ παρήκται αντώ*> τό ονομα, δηλοϋν τήν έκ τον έρωτος 
γένεοιν. 

ΕΡΜ. Πώς λέγεις ; 
ΣΩ. Ούκ οϊσθα δτι ημίθεοι οί ήρωες ; 
ΕΡΜ. Τί ούν ; 

•d ΣΩ. Πάντες δήπον γεγόνασιν έρασθέντος ή θεού θνητής 
ή θνητού θεάς.'Εάν ούν σκοπης καί τοϋτο κατά τήνΆττικήν 

1. Τό πέμπτο καί τελευταίο γένος, οί αθλιότητες τοΰ όποιου α
ποσπούν άπό τόν 'Ησίοδο τήν απεγνωσμένη ευχή νά είναι θνητό κα
λύτερα ή νά είχε γεννηθή αργότερα. Οί άνθρωποι αύτοϋ του γένους 
δέν καταστρέφονται μόνο άπό τους κόπους καί τίς φροντίδες, άλλα 
θά ερθη καιρός πού θά κυριαρχήσουν ανάμεσα τους ή σκληρότητα, 
ή απιστία καί τό έγκλημα («Έργα» V 174-201). 

2. Ή λέξη ή ρ ω ς στον "Ομηρο είναι τιμητικό επίθετο, δοσμένο 
γενικά στά πρόσωπα τοΰ έπους, δχι μόνο στους βασιλείς καί στους 
αρχηγούς, άλλα καί στους ανθρώπους τοΰ περιβάλλοντος τους. Ό 
αοιδός Δημόδοκος είναι ήρως. Ή αντίληψη πού επαναλαμβάνει έδώ 
ό Πλάτων, εΐναι τοΰ Ησιόδου, ό όποιος θεωρεί τον ήρωα ον 

Κ Ρ Α Τ Τ Λ Ο Σ 65 

Ε Ρ Μ . Καί τί μ' αυτό; 
Σ Ω . [ Η γνώμη μου είναι δτι αυτός εννοεί δτι τό χρυσό 

•γένος δέ γεννήθηκε άπο χρυσό, άλλα ήταν αγαθό καί ώραΐο. 
Καί απόδειξη γιά μένα είναι τό δτι λέει δτι καί εμείς ει 
,μαστε σιδερένιο γένος (*). 

Ε Ρ Μ . Πολύ σωστά. 
Σ Ω . Λοιπόν και άπό τους σημερινούς ανθρώπους νομί

ζεις οτι, άν ύπάρχη κανείς αγαθός, θά έλεγε Οτι αυτός κα- h 
τάγεται άπό έκεΐνο το χρυσό γένος; 

Ε Ρ Μ . Πιθανόν. 
Σ Ω . Καί οί αγαθοί είναι τίποτε άλλο παρά φρόνιμοι; 
Ε Ρ Μ . Φρόνιμοι. 
Σ Ω . Νά, αυτό λοιπόν περισσότερο άπό κάθε άλλο, κατά 

τή γνώμη μου, έννοεϊγιά τους δαίμονες, δηλαδή, επειδή είναι 
φρόνιμοι καί σοφοί (8 αή μ ο ν ε ς ) , ,τούς ονόμασε δαίμονες. 
Κ α ί στην αρχαία τή δική μας γλώσσα αυτό τό ίδιο Ονομα 
συναντάται. Καλά λοιπόν λέει κι 'αύτοςκαί άλλοι πολλοί ποι
ητές, όσοι λένε Οτι δταν κανείς,δντας αγαθός, πεθάνη, άποκτα 
μεγάλη μοΐρα καί τιμή καί γίνεται δαίμονας, σύμφωνα μ' αύ-
"ΐο τό δνομα πού σημαίνει φρόνηση. Μέ αύτη τήν έννοια λοιπόν Ο 
παραδέχομαι κι έγώ δτι κάθε άνθρωπος πού είναι αγαθός, 
sîvai δαιμόνιος καί οσο ζή καί δταν πεθάνη, καί σωστά του 
•δόθηκε τό ονομα δ α ί μ ο ν α ς . 

Ε Ρ Μ . Κι έγώ νομίζω, Σωκράτη, δτι σ' αυτό τό σημείο 
είμαι πολύ σύμφωνος μαζί σου. Καί ό ήρωας λοιπόν τί μπο
ρεί νά εΐναι; 

Σ Ω . Αυτό δέν είναι πολύ δύσκολο νά τό καταλάβης. 
Γιατί αυτό το ονομα πολύ λίγο τροποποιήθηκε, άφοΰ ση-
ααίνει τή γέννηση άπο τόν gpona. 

Ε Ρ Μ . Τί θέλεις νά πης; 
Σ Ω . Δεν ξέρεις δτι οί ήρωες εΐναι ημίθεοι ( 2) ; 
Ε Ρ Μ . Καί τί μ' αυτό; 
Σ Ω . "Ολοι προφανώς έχουν γεννηθή άπό τόν έ'ρωτα d 

ή Οεοΰ μέ θνητή ή θνητοΰ μέ θεά. "Αν λοιπόν εξέτασης καί 

διάμεσο ανάμεσα θεοΰ καί άνθρωπου. Σ τ ά « Έ ρ γ α » οί άνθρωποι τοϋ 
τέταρτου γένους είναι τό θείο γένος τών ηρώων πού τους καλοϋμε 
ημίθεους ( V159-160} . "Οσοιεπεσαν στον πόλεμο στή Θήβα ή στην 
Τροία κατοικούν έπειτα άπό τό θάνατο τους τα νησιά τών Μακάρων, 
στην δχθη τοΰ Ώκεανοΰ. Ή λέξη ή ρ ω ς σημαίνει : πρόμαχος, προ
στάτης. 

.1 Ιλάτωνος, Κρατύλος 5 
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τήν πάλαιαν φωνήν, μάλλον εϊση- δηλώσει γαρ σοι δτι;. 
παρά το τοϋ έρωτος Ονομα, δθενγεγόνασιν οί ήρωες, σμικρόν 
παρηγμένον εστίν f ονόματος "j* χάριν. Καί ήτοι τοϋτο λέγεν. 
τους ήρωας, ή δτι σοφοί ήσαν καί ρήτορες [καί] δεινοί και 
διαλεκτικοί, έρωτάν ικανοί οντες· τό γάρ «εϊρειν» λέγειν 
εστίν. "Οπερ ούν άρτι λεγομεν, έν τή'Αττική φωνή λεγόμενοι 

e οί ήρωες ρήτορες τίνες καί έρωτητικοί σνμβαίνονσιν,ώστε 
ρητόρων καί σοφιστών γένος γίγνεται τό ήρωικον φΰλον~ 
Άλλα ον τοϋτο χαλεπόν έστιν έννοήσαι, άλλα μάλλον τό τών 
ανθρώπων, Οιά τίποτε «άνθρωποι» καλούνται' <ή> σύ έχεις" 
ειπείν ; 

ΕΡΜ. Πόθεν, ώγαθέ, έχω ; Ούδ' ει τι οίος τ' άν ειην 
ενρεϊν, ον σνντείνω δια τό ήγεΐαθαι σέ μάλλον ενρήσειν ή* 
έμαυτόν. 

399& ΣΩ. Τή τοϋ Εύθύφρονος έπιπνοία πιστεύεις, ώς έοικας. 
ΕΡΜ. 'άήλα δή. 
ΣΩ. Όξθώςγε σύ πιστεύων ώς και νϋν γέ μοι φαίνο

μαι κομψώς έννενοηκέναι, καί κινδυνεύσω, εάν μή ενλαβώμαι, 
ετι τήμερον σοφώτερος τον δέοντος γενέσθαι. Σκόπει δ ή ό> 
λέγω.Πρώτον μέν γάρ το τοιόνδε δει έννοήσαι περί ονομάτων, 
δτι πολλάκις έπεμβάλλομεν γράμματα, τά δ' έξαιρονμεν, 
παρ' δ βονλόμεθα δνομάζοντες, καί τάς οξύτητας μεταβάλ-
λομεν. Οίον «Διί φίλος»—τοϋτο. Ινα αντί ρήματος Ονομα. 

b ήμϊν γένηται, τό τε έτερον α,ντόθεν Ιώτα έξείλομεν καί αντί 
οξείας τής μέσης σνλλαβής βαρεϊαν έφθεγξάμεθα. "Αλλων 
δε τουναντίον έμβάλλομεν γράμματα, τά δέ βαρύτερα. 
<οξύτερα> φθεγγόμεθα. 

1. Δ ι ί φ ί λ ο ς : αγαπητός στό Δία είναι ρήμα (έκεΐνο πού· 
λέει κανείς γιά κάτι, ένα είδος προτάσεως) καί τό γινωμένο άπ' αυ
τό Διίφιλος (πού έγινε μέ τήν εξαίρεση τοΰ ενός Εώτα τοΰ Διί καί μέ 
τή μετατροπή τής μέσης συλλαβής φ ι άπό τονιζόμενη σέ άτονη 
=βαρεία), εΐναι τό δνομα καί Εδίως ουσιαστικό καί επίθετο (Γρ. 
Βερναρδάκης). Πρβλ. «Άριστ. Ποιητική» κεφ. 20 (1457a 25) : 
«λόγος δέ φωνή συνθετική, ής ένια μέρη καθ' έαυτά σημαίνει τι' 
ού γάρ άπας λόγος έκ ρημάτων καί ονομάτων σύγκειται^-οίον ό τοΰ 
άνθρωπου ορισμός, άλλ' ενδέχεται άνευ ρημάτων είναι λόγον μέρος 
μέντοι άεί τι σημαίνον έξεις, οίον έν τω βαδίζει Κλέων. .» (=λόγος 
δέ εΐναι φωνή σύνθετος έχουσα σημασίαν, τής όποιας μέρη τινά καθ' 
έαυτά σημαίνουν κάτι. Εννοείται δτι δεν σύγκειται πας λόγος έκ ρη
μάτων καί ονομάτων, π.χ. ό ορισμός τοϋ άνθρωπου, άλλ' είναι δυνα
τόν νά όπάρχη λόγος άνευ ρημάτων' πάντοτε Ομως θά εχη μέρος τι 
έχον σημασίαν, π.χ. έν τή φράσει β α δ ί ζ ε ι ό Κ λ έ ω ν ή λέξις 
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αύτο σύμφωνα μέ τήν αρχαία αττική διάλεκτο, θάτο κατα-
λάβης καλύτερα. Γιατί θά ιδής οτι έχει παραχθή άπό το Ο
νομα τοΰ έρωτα, άπό τό όποιο έχουν γεννηθή οί ήρωες 
μέ μικρή μεταβολή τής μορφής τοϋ ονόματος. Καί ή 
αυτό εννοεί δτι είναι οί ήρωες, ή δτι ήταν σοφοί και 
ρήτορες δεινοί καί συζητητικοί, άνθρωποι ικανοί στο 
νά ρωτοΰν (καί νά μιλοΰν: εϊρειν), γιατί καί το 
s ϊ ρ ε ιν είναι συνώνυμο μέ τό λέγειν. Καθώς λοιπόν 
είπαμε αυτή τή στιγμή, οι λεγόμενοι ήρωες στην ατ
τική διάλεκτο βρίσκονται δτι είναι ρήτορες καί ικανοί στο e 
νά ρωτοΰν, ώστε τό ήρωϊκό γένος εΐναι τά γένος τών ρητόρων 
καί τών σοφιστών. Αυτό δμως δέν εΐναι δύσκολονάτο έννοή-
σης" περισσότερο δύσκολο εΐναι τό δνομα τών ανθρώπων— 
γιατί έπί τέλους ονομάζονται ά ν θ ρ ω π ο ι . Σύ μήπως μπο-
ρής νά το πή;: ; 

XVII 
Ε Ρ Μ . 'Από ποϋ νά τό ξέρω, αγαπητέ μου; 'Αλλά, και 

άν ήμουν λίγο ικανός νά το βρω, δέν καταβάλλω προσπά
θεια, γιατί νομίζω δτι εσύ θά τό βρής καλύτερα άπο μένα. 

Σ Ω . "Εχεις πεποίθηση στην έ'μπνευση τοΰ Εύθύφρονος, 399a 
καθώς φαίνεται. 

Ε Ρ Μ . Καί βέβαια. 
Σ Ω . Κάνεις καλά πού έχεις πεποίθηση. Γιατί αύτη 

τή στιγμή μοΰ φαίνεται δτι μοΰ ήρθαν έξυπνες ιδέες, καί 
πλησιάζω, άν δέν λάβω τά μέτρα μου, νά γίνω σήμερα ακό
μη πιό σοφός ά π ' δ,τι πρέπει. Πρόσεξε λοιπόν σ' αύτο πού 
λέω. Πρώτα πρώτα δηλαδή αύτο πρέπει νά βάλουμε στο 
νοΰ μας γιά τά ονόματα, οτι πολλές φορές προσθέτομε γράμ
ματα και άλλοτε αφαιρούμε άλλα, τροποποιώντας το δνομα 
πού θέλουμε, καί μεταβάλλουμε τόν τονισμό. Παραδείγματος 
χάρη " « Δ ι ί φ ί λ ο ς» ( ι ) —αύτο γ ' ά νά γίνη ονομα αντί προ
τάσεως (Διίφιλος), καί τό ένα άπό τά δυο ίώτα αφαιρούμε, καί h 
αντί νά προ φέρουμε μέ οξύ τόνο τή μεσαία συλλαβή, την προφε-
ρομε μέ βαρύ. Σέ άλλες περιπτώσεις, αντίθετα, προσθέτομε 
γράμματα καί προφέρομε τά βαρύτερα οξύτερα. 

Κ λ έ ω ν σημαίνει κάτι). (Κατά μετάφρασιν Μενάρδου—Συκουτρή ). 
Ή λέξη λόγος δέν συμπίπτει πάντοτε μέ 6, τι έμεΐς όνομάζομε πρό
ταση. ΓιατΙάπότή μιά μεριά λόγος εΐναι καί οΕ φράσεις πού δέν απο
τελούν προτάσεις, επειδή δέν έχουν ρήμα,'π.χ. καλό άλογο, οί κάτοι
κοι τών 'Αθηνών, καί άπό τήν άλλη λόγος είναι καί ολόκληρη ή «Ίλιάς». 
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ΕΡΜ. Άλνθή λέγεις. 
ΣΩ. Τούτων τοίννν êv και το των ανθρώπων δνομα 

πέπονθεν, ώς εμοι δοκεϊ. Έκ γαρ ρήματος όνομα γέγονεν, 
ενός γράμματος τον αλφα έξαιρεθέντος και βαρντέρας της 
τελ,εντής γενομένης. 

ΕΡΜ. Πώς λέγεις ; 
e ΣΩ. ΤΩδε. Σημαίνει τοντο το όνομα 6 «άνθρωπος» δτι 

τα μεν άλλα θηρία ών όρφ ονδεν επισκοπεί ουδέ αναλογίζεται 
ουδέ αν αθ ρ ε ϊ, ό δε άνθρωπος άμα εώρακεν—τοντο δ' εστί 
[το] «δπωπε»—και αν αθρει καϊ λογίζεται τοντο Ô δ π ω-
πεν. Έντενθεν δη μόνον των θηρίων ορθώς 6 άνθρωπος 
«άνθρωπος» ώνομάσθη, αν α θ ρ ών â δπωπε. 

ΕΡΜ. Τί οϋν τα μετά τοϋτο ; "Ερωμαί σε Ô ήδέως αν 
τίνθοίμην ; 

ΣΩ. Πάνν γε. 
d ΕΡΜ. "Ωσπερ τοίννν μοι δοκεϊ τούτοις εξής είναί τι 

χρήμα. «Ψνχήν» γαρ πον και «σώμα» καλονμεν τον αν
θρώπου. 

ΣΩ. Πώς γαρ οϋ ; 
ΕΡΜ. Πειρώμεθα δη καϊ ταντα διελεΐν ώσπερ τα 

έμπροσθεν. 
ΣΩ. Ψνχήν λέγεις έπισκέψασθαι ώς είκότως τούτον 

τον ονόματος τυγχάνει, ϊπειτ' αϋ το σώμα ; 
ΕΡΜ. Ναι. " 
ΣΩ. Ώς μεν τοίννν έκ τοϋ παραχρήμα λέγειν, οϊμαί τι 

τοιούτον νοειν τονς την ψυχήν όνομάσαντας, ώς τοντο αρα, 
δταν παρή τω σώματι, αίτιον έστιτον ζην αντω, την τον 

e άναπνεΐν δύναμιν παρέχον και àv α ψ ν χ ο ν, άμα δε έκλεί-
ποντος τον άναψνχοντος το σώμα απόλλυταί τε καί τελεντα: 
Οθεν Οή μοι δοκονσιν αυτό «ψυχήν» καίεσαι. ΕΙ δε βούλ^ι 
—'έχε ήρεμα· δοκώ γάρ μοι τι καθοραν πιθανώτερον τούτον 

400Ά τοις άμφι Εύϋύφρονα. Τούτον μέν γάρ, ώς έμοϊ δοκεϊ, 
καταψρονήσαιεν αν καϊ ήγήσαιντο ψορτικον είναι' τάδε δε 
σκόπει εάν αρα καί σοΙ άρεσίβ. 

1. Ή έκφραση τοϋ κειμένου «τοις άμφί Εΰθύφρονα» σημαί
νει κυρίως' το διδάσκαλο καί τους μαθητές του. Έδώ αποβλέπει εί-
ρ ω νικά στον Εΰθύφρονα καί στους δμοίους του η1 στους ανθρώπους τοϋ 
περιβάλλοντας του. 
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Ε Ρ Μ . 'Αλήθεια λές. 
Σ Ω . Μια λοιπόν ά π ' αυτές τίς μεταβολές έ'παθε καί το 

όνομα των ανθρώπων, καθώς εγώ νομίζω, γιατί άπα πρό
ταση έγινε δνομα μέ την αφαίρεση ενός γράμματος, τοΰ άλ
φα, καί μέ τή μεταβολή τοΰ τόνου της λήγουσας σε βαρύτε
ρο. 

Ε Ρ Μ . Τί θέλεις να πης; 
Σ Ω . Τοϋτο έδώ : αυτό το όνομα άνθρωπος σημαίνει e 

οτι τά άλλα θηρία άπ* δσα βλέπουν τίποτε δεν ερευνούν ούτι 
συλλογίζονται οΰτε παρατηρούν μέ προσοχή (ά ν α θ ρ e tv) , 
ό άνθρωπος δμως συγχρόνως βλέπει—καϊ αύτόεΐναι το δπω
π ε — κ α ί παρατηρεί μέ προσοχή ( ά ν α θ ρ ε ΐ ) και συλλογίζε
ται εκείνο πού έχει ίδεΐ (δηλ. β π ω π ε ) . Ά π 1 αυτό λοιπόν 
βγαίνει δτι άπο τα θηρία μόνον ô άνθρωπος σωστά ονομά
στηκε ά ν θ ρ ω π ο ς , «ό εξετάζων δσα έχει ί&εΐ» (ά ν α-
θ ρ ώ.ν ά β π ω π ε ) . 

Ε Ρ Μ . Καλά λοιπόν. Να σέ ρωτήσω το κατόπιν ά π ' 
αυτό, πού έχω ευχαρίστηση να το μάθω. 

Σ Ω . Βεβαιότατα. 
Ε Ρ Μ . Μοΰ φαίνεται λοιπόν 6τι σ' κύτά τα ζητήματα ά 

υπάρχει συνέχεια κάποιο πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει κάτι 
τί , νομίζω, πού το όνομάζομε Φ υ χ ή καί σ ώ μ α τοϋ άν
θρωπου. 

Σ Ω . Φυσικά υπάρχει. 
Ε Ρ Μ . "Ας δοκιμάσουμε λοιπόν να διασαφήσουμε κι αυ

τά καθώς τά προηγούμενα 
Σ Ω . Θέλεις να πης νά εξετάσουμε την ψ υ χ ή , αν της 

ταιριάζη αυτό το όνομα, καί κατόπιν πάλι το σ ώ μ α ; 

Ε Ρ Μ . Ναί. 
Σ Ω . Για νά μιλήσω λοιπόν έκ τοϋ προχείρου, νομίζω 

οτι κάτι τέτοιο εννοούν εκείνοι πού ονόμασαν τήν ψυχή, δτι 
8ηλαδή αυτή, δταν ύπάρχη το σώμα, γίνεται αιτία νά ζή 
τοϋτο, γιατί δίνει σ' αυτό δύναμη ν ' άvαπvέ7j και αναψυχή, 
μόλις δμως έκλείψη ή αιτία πού δίνει τήν αναψυχή, το σώμα 
καταστρέφεται καϊ πεθαίνει. ' Α π ' αυτό λοιπόν μοΰ φαίνεται 
οτι τοΰ Εδωσαν.τά δνομα ψ υ χ ή . Ά ν δμως προτιμαε, περί
μενε λίγο* γιατί νομίζω δτι βλέπω μιαν εξήγηση πιο πιθανή 
γιά τους Οπαδούς τοΰ Εύθύφρονος ί 1 ) . Αυτοί, νομίζω, τήν 400a 
πρώτη θάτήν περιφρονοΰσαν καϊ θά τήν θεωροΰσαν τιποτέ-
vt«. Πρόσεξε δμως το έξης, μήπως άραγε καί σύ τί) βρής τοΰ 
γούστου σου. 
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ΕΡΜ. Λέγε μόνον. 

ΣΩ. Τήν φύσ,ν παντός τον σώματος, ώστε και ζην και 
περιιέναι, τί σοι δοκεϊ έχειν τε καί δχεϊν άλλο ή ψνχν ; 

ΕΡΜ. Ουδέν αλλο. 
ΣΩ. Τί δέ ; καί τ.)ν των άλλων απάντων φύσιν ον 

πιστεύεις 'Αναξαγόρα νουν καί ψνχήν είναι τήν όιακοσμονσαν 
καί ίχονσαν ; 

ΕΡΜ. "Εγωγε. 

h ΣΩ. Καλώς αρα αν το όνομα τοντο εχοι τή δυνάμει 

ταύτχι ή ·ρύ σ ι ν ô χει καί έχει «ψυσέχην» επονομάζειν. 
"Εξεστι δε και «φνχήν» κομψευόμενον λέγειν. 

ΕΡΜ. Πάνν μέν ούν, καϊ δοκεϊ γέ μοι τοντο εκείνον 
τεγνικώτερον είναι. 

ΣΩ. Kai γαρ εστίν γελοΐον μέντοι φαίνεται ώς αλη
θώς δνομαζόμενον ώς ετέθη. 

ΕΡΜ. 'Αλλά off το μετά τοντο πώς ψώμεν εχειν ; 

ΣΩ. Το σώμα λέγεις ; 

ΕΡΜ. Ναι. 

ΣΩ. Πολλαχή μοι δοκεϊ τοϋτό γε· αν μέν καί σμικρόν 
e τις παρακλίνγι, και πάνν. Καί γαρ σήμα τινές φαβιν αυτό 

είναι της ψυχής, ώς τεθαμμένης εν τώ ννν παρόντν καί 
διότι αύ τούτω σημαίνειαάν σημαίνγ] ή ψυχή, και ταύτγι 
«σήμα» ορθώς καλεϊσθαι. Δοκονσι μέντοι μοι μάλιστα θέ-
σθαί ol· άμφί 'Ορφέα τοϋτο το δνομα, ώς δίκην διδούσης 
τής ψνχής ών δή ένεκα δίοωσιν, τούτον δε περίβολον Ϊχειν, 
ίνα σ ω ζ n τ α ι, δεσμωτηρίον εικόνα' είναι οΰν τής ψυχής 
τοντο, ώσπερ avrò ονομάζεται, ίως &ν έκτείση τα οφειλό
μενα, [το] «σώμα», καί ονδεν δεϊν παράγειν ούδ êv γράμμα. 

1. ' Α ν α ξ α γ ό ρ α ς : ό Κλαζομένιος (500-428 -.Χ.) φιλό
σοφος. Κατ' αυτόν δλα τα στοιχεία ήταν στην αρχή ανακατωμένα: 
(δμοΰ πάντα χρήματα ήν — άπ' 1). Τή διάκριση τους τήν έκαμε 
ό Νους καί τά Ιίβαλε σε τάξη, προκαλώντας πρώτα σ* Ινα σημείο 
κάποιο στριφογύρισμα (δΐνησιν), πού, απλώνοντας άπο κει, συνε-
πηρε ολο και περισσότερα μέρη τοϋ ατέλειωτου σωροϋ καί θα συνε-
παΕρνη ακόμη καί Αλλά. 'Απ' αυτόν δανείζεται Ó Πλάτων τή λέξη 
δ ι α κ ο σ μ ε ΐ ν πού τή χρησιμοποιεί έδώ. 

2. Ή ετυμολογία της λέξεως σ ώ μ α αποδίδεται στους 'Ορφι
κούς, κατά τους όποιους το σώμα θεωρείται φυλακή της ψυχής. 
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Ε Ρ Μ . Δεν έχεις παρά νά μιλήσης. 
Σ Ω . Τή φύση ολόκληρου τοΰ σώματος γιά νά ζή καϊ νά 

κυκλοφορή, ποιο άλλο πράγμα νομίζεις Οτι την κατέχει και 
τήν κρατάει στερεά (Ô χ ε ι ) παρά ή ψυχή ; 

Ε Ρ Μ . Κανένα άλλο. 
Σ Ω . Καϊ τώρα δέν πιστεύεις στον 'Αναξαγόρα (*), δτι 

καϊ τή φύση όλων των άλλων πραγμάτων ό νους καϊ ή ψυχή 
τη διακοσμεί και τη συγκρατεί ; 

ΕΡΜ- Αυτή είναι ή γνώμη μου. 
Σ Ω . Τότε λοιπόν cpéà θά μπορούσαμε νά δώσουμε τό b 

Ονομα αυτό φ υ σ έ χ η σ' αυτή τή δύναμη, ή οποία κρατάει 
στερεά καϊ διατηρεί τή φύση ( φ ύ σ ι ν ο χ ε ΐ κ α ί ε ' χ ε ι ) . 
Κ α ι μποροΰμε νά τήν ονομάσουμε καϊ ψ υ χ ή νοστιμώ-
τερα. 

Ε Ρ Μ . Βεβαίως, καϊ αυτή ή εξήγηση μοϋ φαίνεται πώς 
είναι πιο τεχνικά, διατυπωμένη άπό τήν άλλη. 

Σ Ω . Καϊ βέβαια είναι. "Ομως τό δνομα φαίνεται αλη
θινά γελοίο μέ τή μορφή πού πήρε. 

Ε Ρ Μ . 'Αλλά τώρα καϊ τό άλλο κατόπι πώς θά ποΰμε 
-Οτι είναι βαλμένο ; 

Σ Ω . Τ ό σ ώ μ α θέλειε νά πήε ; 
Ε Ρ Μ . Ναί. 
Σ Ω . Τό δνομα αυτό μοΰ φαίνεται πολύπλοκο, και πε

ρισσότερο Αν λιγάκι τό παράλλαξη κανείς. Γιατί μερικοί C 
:λένε πώς αυτό είναι τάφος (σ ή μ α) της ψυχής, ϊ. οποία βρί
σκεται θαμμένη στην παρούσα ζωή ( 3 ) .Έξαλλου πάλι, επειδή 
•ή ψυχή μέ αυτό εκφράζει ( σ η μ α ί ν ε ι ) τϊς εκδηλώσεις 
της, και γι* αυτό ακόμα σωστά ονομάζεται σήμα. "Ομως 
μοΰ φαίνεται δτι οι 'Ορφικοί κυρίως έδωσαν αυτό τό δνομα, 
μέ τήν Î δ έ α τάχα δτι ή ψυχή εξαγνίζει τά σφάλματα, γιά 
τά όποΐα εϊναι τιμωρημένη, καϊ δτι έχει αυτό τό σώμα γιά 
•περίβλημα για νά σώζεται σαν εΐδος φυλακής. Λοιπόν γιά 
τήν ψυχή, ωσότου πλήρωση τήν ποινή της, αυτό εΐναι δ, τι 
καϊ όνομάζομε ακριβώς, δηλαδή τό σ ώ μ α ( 3)* και δέ χρειά
ζεται νά τροποποιήσουμε oÖV Ινα γράμμα του. 

Στό «Φαίδωνα» 62b ό Σωκράτης λέει : «ΌμενοδνένάΊτορρήτοις λεγό
μενος περί αυτών λόγος, ώς Εν τινι φρουρ§ (=φυλακη) έσμεν ol άν-
•θρωποι καί ού 8εΐ 8ή εαυτόν έκ ταύτης λύειν ούδ' άποδιδράσκειν». 

3. Τό πλησιέστερο παράγωγο τοϋ σώζω (σαόω) εΐναι σώσμα, 
<άλλ' οί τύποι μέ σ δεν είναι οι αρχαιότεροι. 
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d ΕΡΜ. Ταντα μέν μοι δοκεϊ ίκανώς, ώ Σώκραχες, 
είρήσθαι· περί Ôè των θεών των ονομάτων, οίον καί περί τον 
«Διός» νννδή έλεγες, ίχοιμεν αν πον κατά τον αυτόν τρόπον 
έπισκέψασθαι κατά τίνα ποτέ ορθότητα αυτών τα ονόματα 
κείται ; 

ΣΩ. Ναι μα Δία ήμεϊς γε, ώ Έρμόγενες, εϊπερ γε νουν 
ϊχοιμεν, èva μεν τον κάλλιστον τρόπον, δτι περί θεών ουδέν 
ϊσμεν, ούτε περί αυτών οντε περί των ονομάτων, αττα ποτέ 
έαντούς καλονσιν δήλον γαρ δτι έκεϊνοί γε τάληθή καλοΰσι, 

e Δεύτερος δ' αϋ τρόπος δρθότητος, ώσπερ έν ταΐς εύχαϊς 
νόμος εστίν ήμϊν εΰχεαθαι, οΐτινές τε καϊ οπόθεν χαίρονσιν 
ονομαζόμενοι, ταντα καί ήμας αυτούς καλεϊν, ώς άλλο μηδέν 

401& είδότας· καλώς γαρ δή εμοιγε δοκεϊ νενομίσθαι. ΕΙ ονν 
βονλει, σκοπώμεν ώσπερ προειπόντες τοις θεοϊς δτι περί 
αυτών ονδεν ήμεΐς σκεψόμεθα—οϋ γαρ άξιονμεν οϊοί τ' αν 
εϊναι σκοπεϊν—αλλά περί τών ανθρώπων, ήν ποτέ τίνα δόξαν 
ξχοντες έτιθεντο αντοϊς τα ονόματα' τοντο γαρ άνεμέσητον 

ΕΡΜ. 'Αλλά μοι δοκεϊς, ώ Σώκρατες, μετρίως λέγειν-
καί οϋτω ποιώμεν. 

b ΣΩ. "Αλλο τι ούν αφ' 'Εστίας άρχώμεθα κατά τον 
νόμον ; 

ΕΡΜ. Δίκαιον γονν. 
ΣΩ. Τί ονν αν τις φαίη διανοούμενον τον δνομάσαντα-

*Εστίαν ονομάσαι ; 

ΕΡΜ. Ού μα τον Δία ουδέ τοντο οϊμαι ραδιον είναι 
ΣΩ. Κινδννεύονσι γονν, ώγαθέ Έρμόγενες, οί πρώτοι 

τα ονόματα τιθέμενοι ον φανλοι είναι αλλά μετεωρολόγοι και 
αδολέσχαι τινές. 

ΕΡΜ. Τί δή ; 

ΣΩ. Καταφαίνεται μοι ή θέσις τών ονομάτων τοιούτων 
C τινών ανθρώπων, καϊ έάν τις τα ξενικά ονόματα ανασκοπή, 

ούχ ήττον ανευρίσκεται Ô έκαστον βούλεται. Οίον καί èv 
τούτω δ ημείς «ούσίαν» καλοΰμεν, είσίν οι «έσσίαν» κα

ί. Έ α τ Î α. 'Από τή θεότητα 'Εστία άρχιζαν πάντοτε οί θυ
σίες. 
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XVIII 

Ε Ρ Μ . Αυτές οί εξηγήσεις, Σωκράτη, μοΰ φαί- d 
νονται επαρκείς. 'Αλλά γιά τά ονόματα τών θεών, δπως 
λόγου χάρη καί γιά τό Δίαπρϊν άπό λίγο έ'λεγες, θά μπορού
σαμε, νομίζω, κατά τόν ίδιο τρόπο νά εξετάσουμε μέ ποιάν 
ορθότητα άραγε τους έχουν δοθή τά ονόματα τους ; 

Σ Ω . Νχί, μάτό Δία, Ερμογένη, αν είμαστε μ υαλωμένοι, 
θά ήταν γιά μας ένας τρόπος, όπιο καλύτερος άπ* δλους : δτι 
δηλαδή τίποτα δέ γνωρίζουμε γιά τους θεούς, ούτε γιά τους 
ίδιους ούτε γιά τά ονόματα τους πού κάποτε οι ίδιοι έδωσαν e 
στον εαυτό τους" γιατί είναι φανερό οτι εκείνοι χρησιμο
ποιούν τά αληθινά ονόματα. "Ενας δεύτερος πάλι τρόπος της 
όρθότητος είναι ο τρόπος πού συνηθίζομε νά ευχόμαστε στϊς 
προσευχές, δηλαδή δπως οί θεοί εύχαριστοΰνται νά Ονομάζον
ται ποιοι καϊποιάςκαταγωγής,ετσι κιέμεΐς νά τους ονομά
ζουμε, άφοΰ τίποτε άλλο 8έ γνωρίζομε* γιατί έγώ νομίζω 
οτι είναι καλές οί συνήθειες τών προσευχών. Λοιπόν, άν θέ- 401a 
λης, άς εξετάσουμε, άφοΰ προηγουμένως δηλώσουμε στους 
θεούς, δτι έμεϊς τίποτε δέ θά εξετάσουμε γ ι ' αυτούς τους 
ίδιους—γιατί δέν έχομε τήν αξίωση Οτι είμαστε ίκανο ϊ νά ερευ
νήσουμε—άλλα γιά τους ανθρώπους, ποια τέλος πάντων έχον
τας γνώμη έδωσαν σ' αυτούς τά ονόματα' γιατί αυτό το φέρ
σιμο μας δέ θά μπορούσε νά τους έξοργίση. 

Ε Ρ Μ . Μοΰ φαίνεται, Σωκράτη, δτι σοφά μιλείς και 
άς κάνουμε όπως λες. 

Σ Ω . Ν* αρχίσουμε λοιπόν άπα τήν Ε σ τ ί α , σύμ- J> 
φωνα μέ τή συνήθεια f1) ; 

Ε Ρ Μ . Βέβαια είναι δίκιο. 
Σ Ω . Τί λοιπόν νά υποθέσουμε δτι είχε στό νου του εκεί

νος πού τήν ονόμασε Ε σ τ ί α ; 
Ε Ρ Μ . Μα το Δία, οδτε αυτό μοΰ φαίνεται δτι είναι εΰ-

κολο. 
Σ Ω . Φαίνεται λοιπόν, αγαπητέ μου Ερμογένη, οτι εκεί

νοι πού πρώτοι έδωσαν τά ονόματα δέν ήταν τιποτένιοι,. 
αλλά κάποιοι αστρονόμοι καϊ διορατικοί. 

Ε Ρ Μ . Π ώ ς τό εννοείς αυτό ; 
Σ Ω . Μοΰ φαίνεται κα'τακάθαρα δτι ή θέση τών ονομά

των είναι έργο τέτοιων περίπου ανθρώπων, καί "άν κανείς C: 
έρευνήση τά ξενικά ονόματα, περισσότερο ανακαλύπτει ποια 
σημασία έχει καθένα ά π ' αυτά. Λόγου χάρηέκεΐνο πού εμείς 
όνομάζομε ουσία, μερικοί τό ονομάζουν έ σ σ & α, και άλλοι 
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λοΰσιν, οΐ δ'αϋ «ώσίαν». Πρώτον μεν oëv κατά το έτερον 
δνομα τούτων ή τών πραγμάτων ουσία «Εστία» καλεϊσθαι 
έχει λόγον, καί δτι γε αύήμεϊς το τής ονσίας μετέχον «έστιν» 
φαμέν, καί κατά τοϋτο ορθώς αν κάλο ΐτο «Έστία».'Εοίκαμεν 
γόο καί ήμεϊς το πάλαιαν «έσσίαν» κάλε tv τήν ονσίαν. "Ετι 
δε καί κατά τάς θυσίας αν τιι, έννοήσσς ήγήσαιτο οϋτω νοέϊν 

d ταϋτα τους τιθεμένους' το γαρ προ πάντων θεών τή 'Εστία 
πρώτη nooOvuv είκος εκείνους οίχινες τήν πανιών ονσίαν 
«εσοίαν» έπωνόμασαν. "Οσοι δ' αΰ «ώσίαν», σχεδόν τι αύ 
ούτοι καθ' Ήράκλειτον αν ήγοϊντο τα οντά ΐέναι τε πάντα 
καί μενειν ουδέν τα ονν αϊτών καί το άρχηγον αυτών είναι 
το ώθ ονν , Οθεν δή καλώς ϊχειν αντο «ώσίαν» ώνομάσθαι. 
Καί ταϋτα μεν δή ταύτη ώς παρά μηδέν είδότων ειρνσθω' 

e αετά ö' Έστίαν δίκαιον 'Ρέαν καί Κρόνον έπισκέψασθιι. 
Καίτοι τό γε τον Κρόνον δνομα ήδη διήλθομεν. "Ισως μέν
τοι ουδέν λέγω. 

ΕΡΜ. Τί δή, ώ Σώκρατες ; 
ΣΩ. Ωγαθέ, έννενόηκά τι σμήνος σοφίας. 
ΕΡΜ. Ποίον δή τοντο ; 

402& ΣΩ. Γελοΐον μεν πάνν ύπεϊν, οϊμαι μέντοι τινά πιθα
νότητα έχον. 

ΕΡΜ. Τίνα ταύτην ; 
ΣΩ. Τον Ήράκλειτον μοι δοκώ καθοράν παλαί' άττα 

σοφά λέγοντα, ατεχνώς τά επί Κρόνου, καί 'Ρέας, â καί 
"Ομηρος έλενεν. 

ΕΡΜ. 77cÖ, τούτο λέγεις ; 
ΣΩ. Λέγει πον Ηράκλειτος οτι «πάντα χωρεί καί 

ονδεν μένει», καί ποταμού ροή άπεικάζων τα δντα λέγει ως 
«δις ες τον αυτόν ποταμόν ουκ άν έμβαίης». 

ΕΡΜ. "Εστί ταϋτα. 
h ΣΩ. Τί ονν ; δοκεϊ σοι άλλοιότερον Ηρακλείτου νοεϊν δ 

1. Ό σ ι α : ή λέξη, τύπος δωρικός, άπαντα στον Στοβαίο. Ή 
ε σ τ ί α είναι επίσης τύπος δωρικός. 

2. "Ενα πράγμα υπάρχει, γιατί μετέχει στην ύπαρξη. 
1. ' Η ρ ά κ λ ε ι τ ο ς : φιλόσοφος άπό την Έφεσο (544-484 

π.Χ. ), προικισμένος μέ ήθος σοβαρό καί βαθυστόχαστος. Κατ' αύτάν 
ό κόσμος βρίσκεται σέ αδιάκοπη αλλαγή καί παρουσιάζεται όλο καϊ _μέ 
νέες μορφές. "Ολα-,τρέχουν καί τίποτα δέ μένει σταθερό, «πάντα ρει». 
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πάλι ώ σ ί α (*). Πρώτα λοιπόν ή ουσία τών πραγμάτων εΐ-
να$ λογικό νά ονομάζεται Ε σ τ ί α σύμφωνα μέ τό δεύτερο ά π ' 
αυτά τά ονόματα (δηλ. έσσία). Καϊ εφόσον έμεΐς λέμε 
«έ σ τ ι ν» εκείνο πού μετέχει στην ουσία (ΰπαρξη) ( 2 ) , εί
ναι σωστό καϊ γ ι ' αυτό τά λόγο νά ονομάζεται Ε σ τ ί α , γιατί 
φαίνεται δτι καί εμείς τόν παλιό καιρό ονομάζαμε έ σ σ ί α 
τήν ουσία. 'Ακόμη, άν προσέξουμε καϊ στις θυσίες, θά 
βροϋμε δτι αυτή τήν έ"ννοια έδιναν εκείνοι πού Ιβαλαν αυτά τά 
ονόματα. Γιατί πριν άπ* δλους τους θεούς στην Ε σ τ ί α πρώ- d 
την δφειλαν φυσικά νά θυσιάζουν οί άνθρωποι εκείνοι πού 
Ι ;όμασαν εστία τήν ουσία δλων τών πραγμάτων. Καϊ 
δσοι πάλι τήν ονόμασαν ω σ ί α, αυτοί θά είχαν ίσως τή 
γνώμη τοΰ 'Ηρακλείτου, δτι δλα τά δντα κινούνται καϊ τί
ποτα δέ μένει στάσιμο· ή αιτία, δπως ξέρουμε, καϊ ή διευθύ
νουσα αρχή είναι εκείνο πού ώθεΐ, επομένως εΐναι σωστό 
νά ονομάζεται αυτό ώσία (ώσις, ώθησις). "Ας θεωρηθούν αρ
κετά δσα έ'χουν εΐπωθή απάνω σ' αύτότό θέμα άπό ανθρώπους 
πού δέ γνωρίζουν τίποτε. "Επειτα άπό τήν Ε σ τ ί α εΐναι σω- e 

στό νά εξετάσουμε τή Ρέα καϊ τόν Κρόνο, άν καϊ τό Ονομα τοϋ 
Κρόνου τό εξετάσαμε πρωτύτερα. "Ισως δμως τίποτα άξιο 
λόγου δέ λέω. 

XIX 

ΕΡΜ. Πώς αυτό, Σωκράτη ; 
Σ Ω . 'Αγαπητέ μου, μοΰ ήρθε στο νου Èva σμήνος 

σοφών σκέψεων. 
ΕΡΜ. Ποιο λοιπόν είναι αυτό ; 
Σ Ω . Το πράγμα είναι πολύ κωμικό νά σοΰ τό π ώ * νο- 402α 

μ,ίζω όμως δτι £χει κάποια πιθανότητα. 
Ε Ρ Μ . Ποια εΐν* αυτή ; 
Σ Ω . Μοΰ φαίνεται πώς βλέπω τόν 'Ηράκλειτο νά λέη 

παλιές σοφίες, ακριβώς δπως στην εποχή τοϋ Κρόνου καϊ της 
Ρέας, πράγματα πού έλεγε ακριβώς καϊ ό "Ομηρος. 

Ε Ρ Μ . Πώς τό έννοεΐς αυτό ; 
Σ Ω . Λέει κάπου ό 'Ηράκλειτος f1) οτι «6λα κίνοΰν-

νται καϊ τίποτα δέ μένει σταθερό», καί, παρομοιάζοντας τά 
οντά μέ ρέμα πόταμου, λέει δτι «δέ μποροΰμε δυό φορές νά b 
.μπούμε στό ίδιο ποτάμι». 

ΕΡΜ. Αυτά είναι ακριβή. 
Σ Ω . Τίλοιπόν ; νομίζεις δτι εΐχεδιαφορετικήνάντίληψη 

άπό τόν 'Ηράκλειτο έκεϊνος πού έ*δωκε στους προγόνους τών 
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τιθέμενος τοϊς τών άλλων θεών προγόνοις «'Ρέσν» τε καί' 
«Κρόνον» ;ΎΑρα οϊει άπΐ τοϋ αυτομάτου αντόν άμφοτέρο'ς 
ρ'ενμάτων ονόματα θέσθαι ; "Ωσπερ αύ "Ομηρος «Ώκεανόν τε 
θεών yèvÉOÎv» φηαιν «καί μητέρα Τηθύν»· οΐμαι δέ καί 
Ησίοδος. Λέγει δέ πον καί Όρφενς δτι 

'Ωκεανός πρώτος καλλίρροος ϋρξε γάμοιο, 
e δς §α κασιγνήτην δμομήτορα Τηθύν δπνιεν. 

Ταντ' ονν σκοπεί δτι καί άλλήλοις σνμφωνεϊ καί προς τα τον 
Ήρακ?είτον πάντα τείνει. 

ΕΡΜ. Φαίνη τί μοι λέγειν, ώ Σώκρατες' τό μέντοι τής 
Τηθνος ούκ εννοώ δνομα τί βού?#ται. 

ΣΩ. 'Αλλά μήν τοντό )•£ ολίγον αντά λέγει δτι πηγής 
δνομα έπικεκρνμμένον εστίν. Τό γαρ δ ι α τ τ ώ μεν ο ν καί 

& τοήθούμενον πηγής άπείκασμά έστιν έκ δέ τούτων αμ
φοτέρων τών ονομάτων ή «Τηθύς» τό δνομα σύγκειται. 

ΕΡΜ. Τοντο μέν, ώ Σώκρατες, κομιρόν. 
ΣΩ. Τί δ' ού μέλλει ; Άλλα τί τό μετά τοντο ; Τον μέν 

Δία εϊπομεν. 
ΕΡΜ. Ναι. 
ΣΩ. Τους αδελφούς δή αϋτοϋ λέγωμεν, τόν τε Ποσειδώ 

καί τον Πλούτωνα καί τό έτερον δνομα δ όνομάζονσιν 
αντόν. 

ΕΡΜ. Πάνν γε. 
ΣΩ. Το μέν τοίννν τον Ποσειδώνος μοι φαίνεται ώνο-

e μάσθαι {τοϋ πρώτοι όνομάσαντος]., δτι αυτόν βαδίζοντα 
επέσχεν ή τής θαλάττης φύσις καί ονκέτι εϊασεν προελθεϊν, 
αλλ' ώσπερ δεσμός τών ποδών αύτώ εγένετο. Τον ούν άρ
χοντα τής δυνάμεως ταύτης θεόν ώνόμασεν «Ποσειδώνα», 
ώς «ποσίοτσμον» δντα' τό δέ ε έγκειται ΐσως ευπρεπείας 
ένεκα. Τάχαδέ ονκ αν τοντο λέγοι, αλλ' αντί τοϋ σίγμα 

403a. δύο λάβδα το πρώτον έλέγετο, ώς πολλά είδότος τον 
θεον. "Ισως δέ άποτονσείειν «ό σείων» ώνόμασται· πρόσ
κειται δέ τό πεϊ καί τό~δέλτα. Τόδέ Πλούτωνος, τοϋτο μέν 

1. 'Ιλ.ίδος Ξ, 201 : «Ώκεανόν τε θεών γένεσιν, καί μητέρα 
Τηθύν». 

2. Πολλές φορές ό Σωκράτης στις ετυμολογικές ερμηνείες τοο-
λαμβάνει υπόψη τήν επιθυμία πού έχουν οί άνθρωποι να κομψεύουν-
τά Ονόματα. Βλ. 414c. 

ΚΡΑΤΤΛΟΣ 77 

-άλλων θεών τά ονόματα Ρέα καϊ Κρόνος ; "Αραγε νομίζεις 
δτι κατά τύχη έδωσε στον ένα καϊ στον άλλον ονόματα ρευ
μάτων ; Καθώς πάλι ό "Ομηρος λέει κάπου : «Τόν Ώ κ ε α 
νόν, πατέρα τών θεών, καϊ μητέρα τους τήν Τηθύν f 1)». Νο
μίζω όμως δτι καϊ ό 'Ησίοδος λέει τά ϊδια. Και λέει κάπου 
καϊ ό Όρφεύς : « Ό 'Ωκεανός ό καλλίρροος παντρεύτηκε 
πρώτος, πού πήρε τήν αδερφή του Τηθύν, γε\νημένην άπ* την e 

ίδια μάνα». Παρατήρησε τώρα δτι αυτά καϊ μεταξύ τους 
συμφωνοΰν καϊ πηγαίνουν δλα προς τή θεωρία τοΰ 'Ηρακλεί
του.-

Ε Ρ Μ . Μοΰ φαίνεται, Σωκράτη, πώς λες κάτι σπου
δαίο. Τό δνομα δμως της Τηθύος δέν καταλαβαίνω τ ί θέλει 
νά π ή . 

Σ Ω . Καϊ δμως μόνο του σχεδόν λέει τό ίδιο πράγμα, 
δτι δηλαδή εΐναι παραμορφωμένο δνομα πηγής. Γιατί εκείνο 
πού καλά κοσκινίζει (τό δ ι α τ τ ώ μ ε ν ο ν ) καί διυλίζει 
( ή θ ο ύ μ ε ν ο ν ) εΐναι παρομοίωση πη:γής· κι ' άπ* αυτά τά d 

•δυό ονόματα σχηματίστηκε τό Ονομα Τ η θ ύ ς. 
Ε Ρ Μ . Αυτό, Σωκράτη, εΐναι νόστιμο. 
Σ Ω . Κ α ϊ π ώ ς ν ά μήν είναι ; 'Αλλά τί έρχεται έπειτα ; 

Γιά τό Δία έχομε μιλήσει. 
Ε Ρ Μ . Ναί. 

Σ Ω . Τότε λοιπόν άς εξετάσουμε τ ' αδέρφια του, τόν 
Ποσειδώνα καϊ τόν Πλούτωνα καί τό άλλο δνομα πού δί
νουμε σ* αυτόν, 

Ε Ρ Μ . Πολύ καλά. 

Σ Ω . Λοιπόν τό δνομα Π ο σ ε ι δ ώ ν μοΰ φαίνεται δτι 
δόθηκε άπό εκείνον πού πρώτος έτσι τόν ονόμασε, γιατί e 
ένώ αυτός (ό άνθρωπος) εβάδιζε, τόν έσταμάτησε ή φύ
ση της θάλασσας καί δέν τόν άφησε πια νά προχώ
ρηση πάρα πέρα, άλλα τοΰ έγινε σαν δεσμός στα πόδια του. 
Τό θεό λοιπόν, τήν αρχηγό αυτής της δυνάμεως τόν ονό
μασε Ποσειδώνα ώς δένοντα τά πόδια ( π ο σ ί δ ε σ μ ο ν ) · 
τό ε προστέθηκε ΐσως γιά κομψότητα ( 2 ) . "Ισως πάλι 
δέν μπορεί νά έχη αυτή τήν έννοια, άλλ' αντί τοϋ σ προφέρον
ταν στην αρχή δυό λ, γιά νά φανη δτιό θεός γνωρίζει πολλά 403a 
πράγματα, "ίσως καί άπό τό σϊίω νά ονομάστηκε ό σ é £ ω ν 
καϊ έχει"rtpoστεθή τό π καί τό δ. 'Ως προς τόν Πλούτωνα, 
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κατά τήν τοϋ πλούτον δόσιν, οτι έκ τής γης κάτωθεν άνίεται 
ο πλούτος, επωνομάσθη' δ δέ «"Αιδης», οι πολλοί μέν μοι 
δοκονσιν νπολαμβάνειν τό à ι δ έ ς προβειρήσθαι τώ ονό
ματι τούτω, καί φοβούμενοι τό δνομα «Πλούτωνα» κα-
λονσιν αυτόν. 

h BPM. Σοι Ôè πώς φαίνεται, ώ Σώκρατες ; 

ΣΩ. Πολλαχή εμοιγε δοκοϋσιν άνθρωποι διαμαρτηκέναι 
περί τούτον τοϋ θεοϋ τής δυνάμεως καί φοβεϊσθαι αντόν ουκ 
άξιον <δν>. "Οτιτεγάρ, έπειδάν άπαξ τις ημών άποθάνη, 
αεί ΙκεΙ εστίν, φοβούνται, καί δτι ή ψυχή γυμνή τον σώματος 
παρ' εκείνον απέρχεται, καί τοντο πεφόβηνται· τα Ô' έμοί 
δοκεϊ πάντα ές ταύτόν τι σνντείνειν, και ή αρχή τοϋ θεοϋ 
καί τό δνομα. 

ΕΡΜ. Πώς δή; 
e ΣΩ. 'Εγώ σοι έρώ αγέ μοι φαίνεται. Είπε γάρ μοι, 

δεσμός ζφω ότωονν ώστε μένειν δπονοΰν, πότερος Ισχυρό
τερος Ιστιν, ανάγκη /J έπιθνμία ; 

ΕΡΜ. Πολύ διαφέρει, ώ Σώκρατες, ή επιθυμία. 
ΣΩ. Οϊει ονν τόν "Αιδην ονκ αν πολλούς έκφεύγτιν, εί 

μή τώ Ισχνροτάτω δεσμφ έδει τους έκεϊσε Ιόντας; 
ΕΡΜ. Δήλα δή. 
ΣΩ. 'Επιθυμία αρα τινί αυτούς, ώς εοικε, δεϊ, εϊπερ τω 

μεγίστω δεσμφ δει, καί ούκ ανάγκη. 
ΕΡΜ. Φαίνεται. 
ΣΩ. Ονκοϋν επιθυμίαι αύ πολλαί είσιν ; 
ΕΡΜ. Ναι. 

d ΣΩ. Τη μεγίστη άρα επιθυμία τών επιθυμιών δεϊ 
αυτούς, ειπερ μέλλει τώ μεγίστω δεσμώ κατέχειν. 

BPM. Ναι. 
ΣΩ. "Εστίν ούν τις μείζων έπιθνμία ή δταν τις τω 

σννών οϊηται δι' εκείνον έσεσθαι αμείνων άνήρ ; 
ÊPM. Μα Δι' ούδ' όπωστιονν, ώ Σώκρατες. 

1. Ή εξήγηση εΐναι ακριβής. *0 Πλούτων είναι ό δωρητής 
τοϋ πλούτου, καί ακριβέστερα ό θεός της γεωργικής ευφορίας, γιατί 
ή γη, στά βάθη τής οποίας κατοικεί, παράγει τούζ καρπούς πού 
είναι ή τροφή τοϋ άνθρωπου. Μ' αυτό τόν τίτλο δ γεωργός οφείλει, 
κατά τα «Έργα» ίβλ.465), να επικαλείται μαζί μέ «τήν αγνή» Δή
μητρα κι' αυτόν, τον όποιον ό 'Ησίοδος ονομάζει χθόνιον Δία». 

2. Στό «Φαίδωνα» τό δνομα "Αδης εξηγείται μέ το χαρακτη
ριστικό ά e ι δ ή ς τοϋ τόπου πού είναι ή διαμονή αύτοΰ του θεοϋ. 
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οφείλει τό Ον^μά του στή δωρεά του πλούτου (*), γιατί κάτω 
άπό τή γη ανακαλύπτεται ό πλοΰτος. Καί τό άλλο δνομά του 
" Α δ η ς , ο'ι πολλοί μοΰ φαίνεται δτι νομίζουν πώς έχει προσ-
τεθή άπό τό άόραΐο ( ά ε ι δ έ ς ) ( 2 ) καί άπό φόβο προς τό 
δνομα αόν ονομάζουν Πλούτωνα. 

Ε Ρ Μ . Καϊ εσύ, Σωκράτη, τί φρονείς ; 1> 

XX 

Σ Ω . Οΐ άνθρωποι, κατά τή γνώμη μου, έκαναν πολ
λά λάθη σχετικά μέ τή δύναμη αύτοΰ τοΰ θεοΰ καί τόν <ρο-
βοΰνται χωρίς λόγο. Καί αιτία αύτοΰ τοΰ φόβου εΐναι δτι, 
δταν κάποτε πεθάνη κανείς άπό μάς, κατοικεί παντοτινά εκεί' 
κάτω, καϊ δτι ή ψυχή χωρισμένη άπό τό σώμα πηγαίνει προς 
εκείνον αυτό ακριβώς τους γεμίζε: φόβο. Αυτά δλα μας Φαί
νονται δτι τέλεια συμφωνοΰν, δηλαδή και ή εξουσία αύιοϋ 
τοϋ θεοΰ καί τό ονομά του. 

Ε Ρ Μ . Π ώ ς αυτό ; 

Σ Ω . ' Ε γ ώ θά σοϋ π ώ ποια εϊναι ή γνώμη μου. liée μου Ο
ποιοι δεσμός είναι è ìσχυpóτετoc γιά οποιοδήποτε ζώο ώστε 
νά μένη οπουδήποτε, ή ανάγκη ή ή επιθυμία ; 

Ε Ρ Μ . Ασύγκριτα, Σωκράτη, ή επιθυμία. 
Σ Ω . Νομίζεις λοιπόν δτι δέ θά ξέφευγαν πολλοί άν

θρωποι άπό τόν "Αδτι, άν αυτός δέν έ'δενε μέ ισχυρότατο δε
σμό εκείνου^ πού πάνε στον άλλ^ κόσμο ; 

Ε Ρ Μ . Καί βέβαια. 

Σ Ω . 'Επομένως μέ κάποιαν επιθυμία τους δεσμεύει, 
καθώς φαίνεται, κχί οχι μέ μιαν ανάγκη, άν βέβαια είναι 
αλήθεια οτι τους δένει μέ τόν πιο ισχυρό δεσμό. 

Ε Ρ Μ . "Ετσι φαίνεται. 
Σ Ω . Καί. δέν υπάρχουν πολλές επιθυμίες ; 
Ε Ρ Μ . Ναί. 
Σ Ω . Επομένως μέ τήν πιό μεγαλύτερη επιθυμία άπ* d 

όλες τις επιθυμίες τους δεσμεύει, άν πρόκειται νά aoòc κρατή 
δεμένουε μέ τόν πιό ισχυρό δεσμό. 

Ε Ρ Μ . Ναί. 

Σ Ω . 'Υπάρχει άραγε καμιά άλ>η επιθυμία μεγαλύτερη, 
παρά όταν κανείς συναναστρέφεται κάποιον καί νομίζη οτι 
έξ αίτιας του θά γίνη καλύτερος ; 

Ε Ρ Μ . "Οχι, μά τό Δία, Σωκράιη, δέν υπάρχει. 
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ΣΩ. Δια ταϋτα αρα ψώμεν, ώ Έρμόγενες, ούδένα δενρο 
έθελήσαι άπελθεϊν τών εκείθεν, ουδέ αύτάς τας Σειρήνας, 

•e αλλά κατακεκηλήσθαι έκείνας τε καί τονς αλλονς πάντας' 
οντω καλούς τινας, ώς έοικεν, έπίσταται λόγους λέγειν 
ό "Αώης,. καί ίστιν, ώς γ' έκ τον λόγου τούτον, δ θεός 
[ούτος] τέλεος σοφιστής τε καί μέγας ευεργέτης τών παρ' 
αντώ, δς γε καί τοις ένβάδε τοσαϋτα αγαθά ανίησιν ούτω 
πολλά αντω τα περιόντα εκεϊ εστίν, καί τον «Πλούτωνα» 
από τούτον εσχε τό δνομα. Καίτο αν μή έθέλειν σΰνεΐί-αι 
τοϊς άνθρώποις εχονσι τα σώματα, άλλα τότε σνγγίγνεσθαι, 

-404Ά έπειδαν ή ψυχή καθαρά ή πάντων τών περί το σώμα κακών 
καί επιθυμιών, ον φιλοσόφου δοκεϊ σοι είναι καί εύ έντεθνμη-
μένον δτι οΰτω μέν αν κατέχοι αυτούς δήαας τή περί άρετήν 
επιθυμία, έχοντας δε τήν τον σώματος πτοίηαιν καί μανίαν 
ούδ' αν ò Κρόνος δνναιτο ό πατήρ σνγκατέχειν αντώ εν τοϊς 
δεσμοϊς δήσας τοις αύτοϋ λεγομένοις ; 

ΕΡΜ. Κινδυνεύεις τί λέγειν, ώ Σώκρατες. 
h ΣΩ. Καί τό γε δνομα 6 «"Αιδης», ώ Έρμόγενες, πολλού 

δεϊ από τον αιδονς έπωνομάσθαι, αλλά πολύ μάλλον άπό 
τον πάντα τα καλά ε ί δ έ ν α ι, από τούτον ύπό τον νομοθέ
του «"Αιδης» εκλήθη. 

ΕΡΜ. Εϊεν τί δέ Δήμητρα τε καί "Ηραν καί Άπόλλω 
καί Άθηναν καί "Ηφαιστον καί "Αρη καί τονς αλλονς θεούς, 
πώς λέγομεν ; 

ΣΩ. Δημήτηρ μεν φαίνεται κατά τήν δόσιν τής εδωδής 
δίδουσα ώς μήτηρ «Δημήτηρ» κεκλήσθαι, "Ηρα δέ 

•C ε ρ α τ η τις, ώσπερ ούν καί λέγεται δ Ζευς αυτής ερασθείς 
εχειν."Ισωςδε μετεωρολόγων όνομοθέτηςτόν αέρα «"Ηραν» 
ώνόμασεν έπικρνπτόμένος, θείς τήν αρχήν επί τελευτήν 
γνοίης δ' αν, ει πολλάκις λέγοις τό τής "Ηρας όνομα. «Φερ-

1. Ό Πρόκλος λέει : ό Πλάτων διακρίνει τρία εϊδη Σειρήνες, 
τϊς ουράνιες, εκείνες πού βοηθούν στή γέννηση καί εκείνες πού εξα
γνίζουν, βαλμένες κάτω άπό την εξουσία τοΰ "Αδη. "Εχουν συχνά 
σχέση μέ τόν καταχθόνιο κόσμο. Ή ' Ε λ έ ν η στην «Ελένη» τοϋ Ευ
ριπίδη τις επικαλείται σά χθόνιες θεές {στ. 167 κ.έ.) . 

2. Ό Κρόνος, πατέρας τοϋ"Αδου. του Διός και τοϋ Ποσειδώνος, 
εκθρονισμένος άπό τό Δία, κατακρημνίσθηκε καί άλυσσοδέθηκε στα 
βάθη τοΰ Ταρτάρου, κατά τήν Ίλιάδα Ξ ' , 203-204 : 

« Οτε τε Κρόνον εύρύοπα Ζευς 
γαίης νέρθε καθείσε καϊ άτρυγέτοιο θαλάσσης» 
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Σ Ω . Γι* αυτούς λοιπόν τους λόγους, Ερμογένη, άς εΪ-
ποΰμε δτι κανείς δέ θέλει.ν' άφήση τόν άλλο κόσμο γ ιά νά ξα-
ναγυρίση εδώ, ούτε άκομηαύτέςοίΣειρήνες( 1 ) ,άλίά κάποια 
γοητεία κρατεί δεμένους καί εκείνες καί δλους TOÙC άλλους. e 

Τόσο ωραίους λόγους, καθώε φαίνεται, ξέρί ι νά λέη ό "ΑδηίΓ, 
καί είναι γιά τοΰτο τό λόγο αύτόί ο θεόε τέλειος σοοιστής 
καί μεγάλος εύερ-νέτης εκείνων πού μένουν κ^ντά του, άφοΰ 
άλλωστε καί στους ανθρώπους εδώ στέλνειτόσα πολλά αγαθά. 
Τόσα πολλά πλούτη έχει αποταμιευμένα έκει κάτω, καί γ ι ' 
αυτό πήρε τό= δνομα Π λ ο ύ τ ω ν . Έξαλλου πάλι το νά μή 
θέληνά ζή στην κοινωνία ανθρώπων, έοόσον έχουν σώματα, 
άλλα τότε μόνο νά τους- συναναστρέφετχι, Οτχν ή ψυχή τους 404a 
είναι καθαρή ά π ' δλατά κακά καί τϊα επιθυμίες τοϋ σώματος, 
δέ σοΰ φαίνεταιδτιείναιέργο φιλοσόφουκαίπού ξέρει καλά νά 
έννοή δτι μ* αύιό τόν τρόπο μπορεί νά τους κράτη δεμένους 
μέ τήν επιθυμία τής αρετής, ενώ, δταν έ'χουν τό σφοδρόν οί
στρο καϊ τή μανία τοΰ σώματοί, οΰτε ό ίδιος ό Κρόνος, ό πατέ
ρας του, δέ θά μπορούσε νά τόν βοηθήση νά τους κρατή, καθυ-
ποτάζοντάς τους στά κατά τήν παράδοση δεσμά του ( 2 ) ; 

Ε Ρ Μ . Φαίνεται οτι λές κάτι σπουδαίο, Σωκράτη. 
Σ Ω . Καί τό δνομα " Α δ η ς , 'Ερμογένη, πολύ απέχει b 

άπό τό νά έχη όνομασθή άπό τό ά s ι δ έ ς (αόρατο), άλλα 
πολύ περισσότερο άπό τό δτι γ ν ω ρ ί ζ ε ι (3) δ λ α τ ά ώραϊα 
πράγματα, άπ* αυτό ονομάστηκε άπό τό νομοθέτη "Αδης. 

XXI 

Ε Ρ Μ . Πολύ κχλά. 'Αλλά γιά τή Δήμητρα, τήν "Ηρα, 
τόν 'Απόλλωνα, τήν 'Αθηνά, τόν "Ηφαιστο καί τόν "Αρη 
τί φρονοΰμε ; 

Σ Ω . Ή Δήμητρα φχίνετχι δτ1. ονομάστηκε άπό τή δόση 
της τροφής, γ ι α τ ! μας τή δίνει σά μγτέρα ( δ ί δ α υ σ α ώ ς 
μ ή τ η ρ—Δ ή μ η τ ρ α ) , Ή "Ηρα εΐναι ή α ξ ι α γ ά π η τ η , 
άφοΰ μάλιστα λέγεται δτι ό Ζεύε,άφοΰ τήνεράσθηκε, τήν πήρε C 
γυναίκα/Ισωςπάλι ό νομοθέανς, απασχολημένος μ ε τ ά ουρά
νια φαινόμενα, κατά μετατροπή ονόμασε τόν α έ ρ α " Η ρ α, 
θέτοντας τό πρώτο γράμμα τής λέξεως στό τέλος* αυτό μπο-
ρεΐί νά τό έννοήσης, άν έπαναλάβης πολλές φορές τό δνομα 

{τότες τον Κρόνο ποΰριξε ό βροντόλαλος Δίας 
κώτουδχ τήκαρποδότρα γης κι δχ το γιαλό τό στείρο.— Μετ.Πάλλη} . 

3. Ο "Αδης εδώ προήλθε άπό το α - ε Ι δ έ ν α ι. 

Πλάτωνος, Κρατύλος fi 
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ρέφαττα» Ôém πολλοί μεν καί τοντο φοβούνται τυ δνομα καί 
τον «Άπόλλω», ύπο απειρίας, ώς εοικεν, ονομάτων όρθό-
τητος. Καίγαρ μεταβάλλοντες σκοποννται τήν «Φεραεφό-
νην», καί δεινόν αύτοϊς φαίνεται' το δέ μηνύει σοφήν είναι 

d τήν θεόν. Άτε γαρ φερομένων τών πραγμάτων τό εφαπτό-
μενον καί επαφών καί δυνάμενον επακολονθεΐν σοφία άν εϊη. 
«Φερέπαφα» ονν δια τήν σοφίαν καί τήν έ π α φ ή ν τον φερό
μενο ν ή θεός αν ορθώς καλοϊτο, ή τοιούτον τι—§ι' δπερ 
και σύνεστιν αντή ό "Αιδης σοφός ών, διότι τοιαντί] εστίν— 
νυν δέ αυτής εκκλίνονσι το δνομα εύστομίαν περί πλείονος 
ποιούμενοι τής αληθείας, ώστε «Φερρέφατταν» αυτήν καλεϊν. 
Ταντον δέ καί περί τον Άπόλλω, δπερ λέγω, πολλοί, πεφό-

e βηνται περί το όνομα τοϋ θεοϋ, ώς τι δεινόν μηνύοντας' ή 
ούκ ήσθησαι; 

ΕΡΜ. Πάνυ μέν ούν, καί αληθή λέγεις. 
ΣΩ. Το δέ γ' εστίν, ώς έμοί δοκεϊ, κάλλιστα κείμενον 

προς τήν δνναμιν τον θεοϋ. 
ΕΡΜ, Πώς δή ; 
ΣΩ. 'Εγώ πειοάσομαι φράσαι δ γέ μοι φαίνεται' ού 

40S& γαρ ίστιν δ τι αν μάλλον δνομα ήρμοσεν έναν τέτταρσί δυνά-
μεσι ταϊς τον θεοϋ, ώστε πασών έφάπτεσθαι καί δηλοϋν 
τρόπον τινά μονσικήν τε καί μαντικήν καί ιατρικήν καί το-
ξικήν. 

ΕΡΜ. Λέγεδή· άτοπον γάρ τί μοι λέγεις τό δνομα είναι. 
ΣΩ. Ενάρμοστον μέν ούν, ατε μονσικον δντος τον 

θεού. Πρώτον μέν γάρ ή κάθαρσις καί οί καθαρμοί καί κατά 
τήν Ιατρικήν καί κατά τήν μαντικήν καί αϊ τυϊς ιατρικοϊς 

b ψαρμάκοις καί αί τοις μαντικοϊς περιΟειώσεις τε καί τα 
λουτρά τά εν τοις τοιούτοις καί al περιρράνσεις, πάντα εν 
τι ταϋτα Ονναιτ' αν, καθαρόν παρέχειν τον ανθρωπον καί 
κατά το σώμα καί κατά τήν ψνχήν ή ου ; 

1. Φ ε ρ ρ έ φ α τ τ α άντ'ι Φερσεφόνη ή Περσεφόνη, πού εΐναι 
τύποι ποιητικοί. Οί αττικές επιγραφές σέ πεζό λόγο χρησιμοποιούν 
τον τύπο Φ ε ρ ρ έ φ α τ τ α . Τά ψηφίσματα γράφουν Κόρη. 

2. Γιατί παίρνουν αυτό το όνομα άπό τό φ έ ρ ω και φ ο ν ή. 
(φόνος), πού φέρνει το βίαιο θάνατο. Στήν«7λιάδα» κυρίως ή θεά με
τέχει στο φοβερό χαρακτήρα τοϋ συζύγου της "Αδου. 

3. "Οταν τό συνδέσουμε μέ τό ά π ο λ λ ύ ν α ι= (καταστρέφειν ). 
Έτσι ή Κασσάνδρα στον (('Αγαμέμνονα» του Αισχύλου, στίχος 1080-
1082 : 

κ'Απόλλων, 'Απόλλων, οδηγέ κ' ή απώλεια μου, 
α, τάχα που μ' οδήγησες ; καί σέ ποια στέγη ; (τών Ατρειδών). 
(Ί. Γρυπάρης}. 
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"Ηρα.Τό δνομα Φ ε ρ ρ έ φ α τ τ α ί 1 ) ' fïvai όνομα πού πολλοί 
τό φοβοΰνται, καθώς καί τόν 'Απόλλωνα, άπό άγνοια, δπως 
φαίνεααι,τήςόρθότηταςτών ονομάτων. Γιατί το μεταβάλλουν 
γιάνάτόπαρουσιάσουν μέ τό δνομα τής Περσεφόνης κάι αυτό 
Toxjc φαίνεται φοβερό ( 2) -αύτό όμως μάς δείχνει δτι ή θεά είναι 
σοφή.'Επειδή τά πράγματα είναι σέ κίνηση, δ, τι εφάπτεται 
καίεχειέπαφήκχίμπορεΐνάέπ/κολουθή είναι σημείο σοφίας. 
Λοιπόν σωστά ονομάζεται ή θεά αυτή Φ ε ρ έ π α φ α γιά τή 
σοφία καί τήν ε π α φ ή μέ τήν κίνηση ( τ ο ΰ φ έ ρ ο μ ε -
ν ο υ)ήγιάκάτιπαρόμοιο—γιατό όποιο καί ζή μ' αυτήν ό "Α
δης, σοφός ό ίδιος, γιατί έ'χει αυτή τήν ιδιότητα.—Τώρα όμως 
μετατρέπουν τό Ονομά της, φροντίζοντας περισσότ.-ρο γιά 
τήν εύφωνία παρά γιά τήν αλήθεια, ώστε ν,ολ Φ ε ρ ρ έ φ α τ 
τ α την ονομάζουν. Τό ϊδιο καί γιά τόν Απόλλωνα, καθώς 
εί7ια, πολλοί οοβοΰνται τό Ονομα τοΰ θεοΰ,σάν νά σημαίνη κά
τι τρομερό ( 3 )· ή μήπως δέν τό έχείί άντιληφθή ; 

Ε Ρ Μ . Πολύ μάλίστΓ., καί λέε τήν αλήθεια. 
Σ Ω . Πραγματικά αυτό είναι, κατά τή γνώμη μου, πο

λύ πετυχημένα βαλμένο γιά νά σημαίνη τή δύναμη τοΰ θεοϋ. 
Ε Ρ Μ . Πώς αύ-ό ; 
Σ Ω . ' Ε γ ώ θα προσπαθήσω νά σου εξηγήσω έκεΐνο πού 

σκέπτομαι, γιατί δέν υπάρχει κανένα άλλο δνομα πού άν 
καί είναι-ένα, θά ταίριαζε καλύτερα στις τέσσερεις δυνάμεις 
ιοΰ θεού, ώστε να έγγίζη Ολες καί νά τις κάνη νά σημαίνουν 
μέ κάποιο τρόπο καί τή μουσική καϊ τή μαντική καί τήν ια
τρική ( 4 ) καί τήν τέχνη τοΰ τόξου (τοξική). 

Ε Ρ Μ . Λέγε λοιπόν γιατί μοΰ παρουσιάζεις αυτό τό 
Ονομα σάν αλλόκοτο. 

XXII 
Σ Ω . 'Απεναντίας μάλιστα αρμονικό, άφοΰ ό θε^ς εί

ναι μουσικός. Γιατί πρώτα ή κάθαρση καί οί εξαγνισμοί 
καί άπό ιατρικήν άποψη καί άπό μαντική καί τσ. θειαφίσματα 
μέ τά γιατρικά φάρμακα καί τά μαντικά μέσα, καί τά λου
τρά, τά χρησιμοποιούμενα σέ τέτοιες περιστάσεις, και τα 
ρκντίσματα, Ολα αυτά μποροΰν νά έχουν μια δύνκμΥ;, δηλαδή 
νά καθαρίζουν τόν άνθρωπο καί στό σώμα καί στην ψυχή. "Ή 
•δέν εϊν' αλήθεια ; 

4. Ό 'Απόλλων, πού εΐναι ό τρομερός θεός πού εξοντώνει μέ 
τα βέλη του, είναι επίσης ό θεός ' Α λ ε ξ ί ' κ α κ ο ς (πού διώχνει 
τό κακό). "Εχει γιό τόν 'Ασκληπιό πού εΐναι γιατρός. 
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ΕΡΜ. Πάνν μέν ούν. 

ΣΩ. Ούκονν ο καθαίρων θεός καί δ απολαύων τε καί 
άπολύων τών τοιούτων κακών ούτος αν ειη ; 

ΕΡΜ. Πάνν μέν ούν. 

ΣΩ. Κατά μέν τοίννν τάς απολύσεις τε και απολαύσεις, 
c ώς Ιατρός ών τών τοιούτων, «Άπολούιον» αν ορθώς καλοϊτο' 

κατά δέ τήν μαντικήν καί τό αληθές τε καί τό απλούν— 
τούτον γάρ εστίν—ώσπερ ούν οι θετταλοί καλοϋσιν αντόν, 
όρθότατ' αν καλοϊτο· «"Απλούν» γάρ φασι πάντες Θετταλοί 
τούτον τόν θεόν. Διάδέ τό αεί βολών εγκρατής είναι τοξική 
«Άειβάλλων» εστίν. Κατά δέ τήν μονσικήν δεϊ νπολαβεΐν 
[ώσπερ τον ακόλουθόν τε καί τήν ακοιτιν] δτι το άλφα σημαί
νει πολλαχον το ο μ ο ν, καί ενταύθα τήν όμοΰ πόλη-
σ ιν καί περί τον ούρανόν, ους δή «πόλους» καλοϋσιν, και 

d [τήν] περί τήν εν τή ώδή άρμονίαν, ή δή σνμφωνία καλεί
ται, δτι ταντα πάντα, ώς φασιν οί κομψοί περί μονσικήν 
καί αοτρονομίαν, αρμονία τινί πολεϊ ά/*α πάντα' έπιστατεϊ 
δέ ούτος δ θεός τή αρμονία όμοπολών οντά πάντα καί 
κατά θεούς καί κατ' άνθρώπονς' ώσπερ ούν τόν δμοκέλευ-
θον καί όμόκοιτιν «άκόλονθον» και «ακοιτιν» εκαλέσαμεν, 
μεταβαλόντες αντίτον «όμο-» «α-», οντωκαι «Απόλλωνα» 

e εκαλέσαμεν δς ήν «Όμοπολών», έτερον λάβδα εμβαλόντες, 
δτι δμώννμον έγίγνετο τφ χαλεπώ ονόματι. "Οπερ καί νϋν 
νποπτεύοντές τίνες δια τό μή ορθώς σκοπεΧσθαι τήν δύναμιν 
τον ονόματος φοβούνται οντά ώς σημαίνον φθοράν τίνα' τό 

400Ά. δέ [πολύ], ώσπερ άρτι ελέγετο, πασών έψαπτόμενον κείται 
τών τον θεοϋ δυνάμεων, απλού, â ε ί βάλλοντος, άπο-
λούον τ ο ς, ό μ ο π ο λονν τ ο ς. Τάς δέ «Μούσας·» τε 
καί δλως τήν μονσικήν από τοϋ μώσθαι, ώς ϊοικεν, καί 

1. Πραγματικά σέ θεσσαλικές επιγραφές Έρέτρειας, Λά-
ρισσας καί Φαρσάλων διαβάζομε τους τύπους : "Απλούν, "Απλουνος, 
"Απλουνε γιά τόν 'Απόλλωνα. 

2. Αυτή ή δωρική λέξη συγγενεύει μέ τήν επική μ ε μ α ώ ς 
πού βρίσκομε στον 'Επίχαρμο, στον Θέογνι καί στους τραγικούς. 
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Ε Ρ Μ . Πολύ σωστά. 
Σ Ω . "Ετσι λοιπόν αυτό;: ό θεός είναι πού καθαρίζει και 

ξεπλένει (ά π ο λ ο υ ε ι) καί ελευθερώνει ( α π ο λ ύ ε ι ) ά π ' 
αύτοΰ τοΰ είδους τά κακά ; 

Ε Ρ Μ . Βεβαιότατα. 
Σ Ω . Γιά τις απελευθερώσεις λοιπόν καί τους καθαρι-

ρισμούς θεωρούμενος σά γιατρός τών κακών αύτοΰ τοΰ ει- 9 
δους, θά ήταν ορθό νά ό\ομάζεται Ά π ο λ ο ύ ω ν (ό όποϊυε 
λούζει). Γιά τή μαντική τέχνη, τήν αλήθεια του καί τήν ειλι
κρίνεια του (τ ό ά λ ϊ ] θ έ £ κ α ί τ ό ά π λ ο ΰ ν ) — γ ι α τ ί αυτά 
σημαίνουν τό ίδιο πράγμα—θά ήταν πολύ σωστό νά τόν ονομά
ζουμε, δπω<: τόν ονομάζουν οί Θεσσαλοί f 1 ) · " Α π λ ο ύ ν 
τόν ονομάζουν δλοι ή Θεσσαλοί αυτόν το θεό. Καί επειδή 
είναι ά ε ί π ο τ ε (πάντοτε) διδάσκαλος τών βολών στην επι
στήμη τοΰ τόξου, εϊναιέκεΐνος πού πάντα ρίχνει ( ά ε ί -β ά λ-
λ ω ν ) . Σ έ 3, τι άφορα τή μουσική τέχνη, πρέπει νά υποθέσου
με δτι, όπως στις λέξεις α κ ό λ ο υ θ ο ς καί ά κ ο ι τ ι c (σύ
ζυγος), τό αϊ φα σημαίνει συχνά τό μαζί ( ό μ ο ΰ), καί δτι 
έδώ σημαίνει τήν ταυτόχρονα περιστροφή ( ό μ ο ΰ π ο λ η-
σ ι ν ) κχί στον ουρανό, δ, τι καλούμε περιόδους (πόλουα), 
και στην αρμονία τοΰ άσματος δ, τι ονομάζεται συμφωνία, α 
γιατί όλες αυτές οί κινήσεις, όπως λένε τά ώραΐα πνεύματα τα 
έμπειρα στή μουσική και στην αστρονομία, ρυθμίζονται 
ταυτόχρονα (ό μ ο ΰ π ο λ ε ϊ τ α ι ) μ έ κάποιαν άρμυνία. Αυ
τοί ό θεός έπιστατεΐ στην αρμονία κινώντας Ολα μαζί συγ
χρόνως ( ό μ ο π ο λ ώ ν ) καί σέ θεούς καϊ σέ ανθρώπους. Κα-
θώι: λοιπόν τό συνοδοιπόρο και τόν σύντροφο (ό μ ο κ έ -
λ ε υ θ ο ν καί ό μ ό κ ο ι τ ι ν ) ονομάσαμε άκόλουθον καί 
ακοιτιν, μέ τή μεταβολή τοΰ ό μ ο εις α, έτσι ονομάσαμε καί 
τόν 'Απόλλωνα πού ήταν ό δημιουργός τής ταυτόχρονης κινή
σεως (ό μ ο π ο λ ώ ν ) μέ τήν παρεμβολή ενός ακόμη λ, για- β 
τι τό δνομα γινόταν όμόηχο μέ τά δυσάρεστο δνομα. Τοΰτο 
ακριβώς ύποπτευόμενοι μερικοί, γιατί δέν ένόησαν καλά τή 
δύναμη αύτοΰ τοΰ ονόματος, τό φοβοΰνται μέ τήν Εδέα δτι ση
μαίνει κάποια καταστροφή. Πραγματικά, καίώς λέγαμε πρίν 406a 
άπό λίγο, αύτότό δνομα περιλαμβάνει δλεςτίί: δυνάμειςέκεί-
νου τοΰ θεοΰ, δηλαδή λέει δτι είναι α π λ ό ς , πάντοτε τοξεύων 
(άεί β ά λ λ ω ν ) , έξαγνίζων ( ά π ο λ ο ύ ω ν ) , δημιουργός της 
ταυτόχρονης κινήσεως ( ό μ ο π ο λ ώ ν ) . Στις Μ ο ΰ σ ε ς και 
γενικά στή μουσική, καθώς φαίνεται, έ*δωσε: (ό νομοθέτης) 
αύτότό Ονομα άπό τά αρχαίο μ ώ σ θ α ι ( 2) (έπιθυμεΐν απλή-
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τής ζητήσεως τε καί φιλοσοφίας τό δνομα τοϋτο έπωνόμασεν. 
Λητώ δέ από τής πραότητος τής θεοϋ, κατά τό έ θ ε λ ή μ ο-
ν α είναι ών αν τις δέηται. "Ισωςδέ ώς οί ξένοι καλοϋσιν— 
πολλοί γαρ «Ληθώ» καλοϋσιν—έΌικεν ούν προς το μή τραχύ 
τοϋ ήθονς αλλ' ήμερόν τε καί λε to ν «Ληθώ» κεκλήσθαι 

b νπο τών τοϋτο καλούντων. «"Αρτεμις» δέ <διά> τό ά ρ τ ε-
μ έ ς φαίνεται καί τό κόσμων, δια τήν τής παρθενίας έπι-
θνμίαν ϊσως Οέ αρετής ϊστ ο ρ α τήν θεόν έκάλεσεν δ 
καλέσας, τάχα δ' αν καϊ ώς τον αροτ ο ν μ ι ση σ άσ η ς 
τον ανδρός έν γνναικί· ή δια τούτων τι ή διαπάντα ταύτα τό 
δνομα τοντο ό τιθέμενος εθετο τή θεώ. 

ΕΡΜ. Τί δε ο «Διόννσός» τε και ή «Αφροδίτη» ; 
ΣΩ. Μεγάλα, ώ παϊ Ίππονίκον, έρωτας. Άλλα εστί 

γαρ καί σπονδαίως είρημένος δ τρόπος τών ονομάτων τούτοις 
ο τοις θεοϊς καί παιδικώς. Τον μέν ούν σπονδαϊον αλλονς τινάς 

ερώτα, τόν δέ παιδικόν ονδεν κωλύει διελθεϊν φιλοπαίσμονες 
γαρ καί οΐ θεοί. "Οτεγάρ Διόνυσος εϊη ανόδιδονς τόν 
οίνο ν «Διδοίννσος» έν παιδιά καλούμενος, οίνος δ', δτι 
οϊεσθαι νονν εχειν ποιεί τών πινόντων τονς πολλούς ούκ 
έχοντας, «οϊόνοι^» δικοιότιτ' άν καλούαενος. Περί δέ'Αφρο
δίτης ούκ άξιον Ήσιόδφ άντιλέγειν, άλλα σνγχωρεϊν δτι όΆ 

d την <έκ> τοϋ αφρού γένεσιν «Αφροδίτη» εκλήθη. 

ΕΡΜ. Άλλα μήν ονδ' Αθηνάς Άθψαϊάς γ' ών, ώ 
Σώκρατες, έπιλήση, ούδ' Ήφαίστοι τε καί "Αρεως. 

ΣΩ. Ουδέ εικός γε. 
ΕΡΜ. Ού γάρ. 

ΣΩ. Ούκοϋν τό μέν έτερον δνομα αντής ού χαλ.επόν 
είπεϊν δι' δ κείται. 

1. Λητώ ; ή λέξη εδώ ερμηνεύεται άπό τό λ ά ω (θέλω), δωρικό 
συνώνυμο τοϋ έ Ö έ λ ω. 

2. Βλ. 'Ησιόδου «Θεογονία» V 195-197. 
3. Ή Ά θ η ν α , ξέρομε, ήταν ή Ιδιαίτερη προστάτρια της 

'Αθήνας. Οί 'Αθηναίοι τιμούσαν τον "Ηφαιστο μαζί μέ τήν 'Αθηνά 
στή γιορτή τών Άπατουρίων. Του είχαν ιδρύσει ναό στην πόλη. 
Στον " Α ρ η χρωστάει τό δνομά του ό λόφος τοΰ "Αρείου Πάγου, 
καί τό δικαστήριο τοϋ 'Αρείου Πάγου. Έ κ ε ϊ κατά τόν αττικό μύθο 
δικάστηκε, γιατί σκότωσε τόν Άλιρρόθιο, γιό τοΰ Ποσειδώνα καί 
τής νύμφης Εΰρύτης, πού έβίασε τή νεαρά παρθένο Άλκίππ/j . κόρη 
τοϋ "Αρη. Ή δίκη έγινε μπρος στους δώδεκα μεγάλους θεούς πού 
συγκρότησαν ποινικό δικαστήριο απάνω στον "Αρειο Π ά γ ο καί ό 
"Αρης αθωώθηκε. 
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στως ) καί άπό τήν έρευνα καί τήν αγάπη ποόςτήφιλοσοφία.Τά 
δνομα Λ η τ ώ προέρχεται άπό τήν ευσπλαχνία τής θέας,γιατί 
είναι πρόθυμη f 1) στίί: δεήσεις πού τής άπευθύνομε. "Ισωε 
επίσης εξηγείται δπως τό προφέρουν οί ξένοι* γιατί πολλοί 
τήν ονομάζουν Λ η θ ώ ' φαίνεται λοιπόν δτι γιά τήν απουσία 
τής σκληρότητχς, γιά τή γλυκύτητα καί τήν ομαλότητα του 
χαρακτήρα ( τ ό λ ε ΐ ο ν τ ο ΰ ή θ ο υ ς ) ονομάστηκε Α η θ ώ 
άπό έκείνουο πού της έδωσαν αυτό τό δνομα. Ή "Α ρ τ ε- D 
μ ι ς φαίνεται δτι σημαίνει τήν ακεραιότητα (ά ρ τ ε μ έ ς ) , 
καί τήν αξιοπρέπεια-, γιατί αγαπά τήν παρθενιά. "Ισως δμως 
γνώστη τής αρετής ( α ρ ε τ ή ς Ε σ τ ο ρ α ) ονόμασε τή θεά 
ό δημιουργός τοΰ ονόματος της, καί Εσως, γιατί έμίσησε τή 
γ ο ν ι μ ο π ο ^ ^ (ά ρ ο τ ο ν μ ι ση σ ά σ η ς) της γυναίκας άπό ' 
τόν άνδοα' ή γιά κάποιαν ά π ' αυτές τις αιτίες ή καί γιά δλες 
μαζί δόθηκε τό δνομα στή θεά ά π ' εκείνον πού τό έβαλε. 

XXIII 

Ε Ρ Μ . Καλά. 'Αλλά τί σημαίνει ό Δ ι ό ν υ σ ο ς καί 
ή ' Α φ ρ ο δ ί τ η ; 

Σ Ω . Μεγάλα πράγματα, καλό παιδί τοϋ Ίππόνικου, 
ρωτάς. Πραγματικά μέ τρόπο συγχρόνως σοβαρά καί αστείο 
δόθηκαν τά ονόματα σ* αυτούς τους θεούς. "Οσο λοιπόν γιά Ο 
τά σοβαρό τρόπο πήγαινε νά ρωτήσης άλλους, τόν άσιεΐο δ
μως τίποτα δέ μ' εμποδίζει νά σού τόν εξηγήσω * γιατί καί 
οι θεοί αγαπούν ν ' αστειεύονται. Ό Διόνυσος φαίνεται 
δτι είναι εκείνος πού δίνει τόν οίνο ( ό δ ι δ ο ύ ς τ ό ν ο ΐ -
ν ο ν ) , Δ ι δ ο ί ν υ σ ο ς ονομαζόμενος στ* άστεΐα, καί 6 οΤ-
νος, επειδή κάνει πολλούς πότες νά νομίζουν δτι έχουν νοΰ, 
ένώ τους λείπει, θά ονομάζονταν πολύ δικαίως ο ί ό ν ο υ ς 
(πού κάνει νά πιστεύουν δτι έχουν νοΰ). Ώ ς προς τήν'Αφρο

δίτη δέν αξίζει τον κόπο ν* αντιλέγουμε μέ τόν 'Ησίοδο, άλλα 
νά συμφωνούμε μέ τή γνώμη του, δτι ονομάστηκε ' Α φ ρ ο 
δ ί τ η ( 2 ) , γιατί γεννήθηκε άπό τον α φ ρ ό . d 

Ε Ρ Μ . Άλλ ' ακόμη ούτε την ' Α θ η ν ά , σάν'Αθηναίος, 
καλέ Σωκράτη, δέ θά τή λησμονήσης βέβαια, ούτε τόν 
""Η φ α ι σ τ ο καί τόν " Α ρ η ( 3 ) . 

Σ Ω . "Οχι, δέν είναι σωστό, 
Ε Ρ Μ . "Οχι βέβαια. 
Σ Ω . Λοιπόν τό άλλο δνομα αυτής τή<: θεάς δεν εΐναι 

δύσκολο νά σοΰ π ώ γ.ά πο'.ό λόγο δόθηκε. 
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ΕΡΜ. Τό ποίον ; 
ΣΩ. «Παλλάδα» που αυτήν καλοϋμεν. 
ΕΡΜ. Πώς γαρ ον ; 
ΣΩ. Τοϋτο μεν τοίνυν από τής έν τοις δπλοις δρχήσεως 

e ηγούμενοι τεθήναι ορθώς §.ν, ώς έγώμσι, ήγοίμεθα' τό γάρ 
που ή αντόν ή τι άλλο μετεωρίζειν ή άπό τής γής ή έν ταΐς 

407Ά χεροιν «πάλϊειν» τε καί «πάλλεσθαι» καί δρχεΐν και όρχεϊ-
αθιι καλοϋμεν. 

ΕΡΜ. Πάνν μέν ούν. 
ΣΩ. «Παλλάδα» μέν τοίννν ταύτη. 
ΕΡΜ. Καί ορθώς γε. Άλλαδή τό έτερον πώς λέγεις ; 
ΣΩ. Το τής Αθηνάς ; 
Ε»Μ. Ναί. ν 
ΣΩ. Τοντο έμβριθέστερον, ώ φίλε. Έοίκασι δή καί οι 

παλαιοί τήν Άθηναν νομίζειν ώσπερ οί νϋν περί "Ομηρον 
h δεινοί. Καί γαρ τούτων οί πολλοί έξιγγούμ^νοι τόν ποιητήν 

φασι τήν Άθηναν αυτόν νουν τε καί διάνοιαν πεποιηκέναι? 
καί ό τα ονόματα ποιών έοικε τοιούτον τι περί αυτής δια-
νοεΐσθαι, έτι δέ μειΟόνως λέγων θεοϋ νόησιν ώσπερεί λέγει 
δτι «α θεονόα» εστίν αύτη, τφ άλφα ξενικώς αντί τον ήτα 
χρησάμενος καί τό Ιώτα καί το σίγμα αφελών. "Ισως δε 
ουδέ ταύτη, αλλ.' ώς τα θεια νοούσης αυτής δναφερόντως τών 
άλλων «Θεονόην» έκάλεσεν. Ο&δέν δέ απέχει και τήν έν 
τώ ήθει νόησιν ώς ούσαν τήν θεόν ταύτην <<Ήθονόην» μέν 

C βούλεσθαι προσειπεϊν παραγαγών δέ ή αυτός ή τίνες ύστερον 
έπί τό κάλλιον ώς ώοντο, «Άθηνάαν» έκάλεσαν. 

ΕΡΜ. Τί δέ δη τόν "Ηφαιστον, πή λέγεις ; 
ΣΩ. ΤΗ τόν γενναΐον τον «φάεος ϊστορα» έρωτας ; 
ΕΡΜ. "Εοικα. 
ΣΩ. Ούκοΰν ούτος μέν παντί δήλος «Φαιστός» ών, 

τό ήτα προσελκνσάμενος ; 
ΕΡΜ. Κινδννεύει, έάν μή πή σοι, ώς εοικεν, έτι αλλη^ 

δόξη. 

1, Κατά τόν ομηρικό ΰμνο ή 'Αθήνα βγήκε άπό τό κεφάλι τοΰ 
Διός. 

2. Ό "Ηφαιστος παρουσιάζεται σαν θεός τοΰ φωτός,γιατί είναι 
θεός της φωτιάς. 
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Ε Ρ Μ . Ποιο δνομα ; 
Σ Ω . Π α λ λ ά δ α, υποθέτω, τήν όνομάζομε. 
Ε Ρ Μ . Π ώ ς Οχι ; 
Σ Ω . Λοιπόν, έάν νομίζουμε δτι αυτό τό Ονομα της 

δόθηκε άπό τόν ένοπλο χορό, τό νομίζουμε σωστά, κατά 
τή γνώμη μου. Γιατί, δταν ύψώνη κανείς τόν εαυτό του θ 
ή κανένα άλλο πράγμα στον αέρα, είτε άπό τή γη είτε στά 
χέρια του,· αυτό τό λέμε π ά λ λ ε ι ν (κραδαίνει) καί π ά λ 
λ ε σ θ α ι (κραδαίνεσθαι ) καί ο ρ χ ε Ζ ν (κάνει κάποιον νά 407a 
χορεύη) καί ο ρ χ ε ϊ σ θ α ι (χορεύω). 

Ε Ρ Μ . Πολύ σωστά. 
Σ Ω . Έ λοιπόν γι* αυτό τό λόγο τήν όνομάζομε Π α λ 

λ ά δ α . 
Ε Ρ Μ . Καί πολύ δίκαια. 
Σ Ω . Γιά τό δνομα ' Α θ η ν ά ; 

, Ε Ρ Μ . Ναί. 

Σ Ω . Α-ύτό, αγαπητέ μου, εϊναι πιό δύσκολο. Καί οι αρ
χαίοι φαίνεται δτι θεωροΰσαν τήν 'Αθηνά, δπως σήμερα 
τή θεωροΰν οί γνώστες τής 'Ομηρικής ποιήσεως. Γιατί ο£ 
πολλοί ά π ' αυτούς, σχολιάζοντας τόν πο:ητή, λένε δτι αυτός b 
παριστάνει τήν Ά θ η ν α σαν νοϋ και διάνοια. Καί έκεΐνος πού 
Εδωσε τά ονόματα φαίνεται δτιείχε γι'αύτήν προφανώς άνάλο-
γην ιδέα καί τήν ονόμασε μέ περισσότεοο μεγαλείο θ ε ο ΰ 
ν ό η σ ι ν f 1 ), σάν νά έλεγε δτι αυτή είναι «ά θ ε ο ν ό α», 
μεταχειριζόμενος τό α ξένης διαλέκτου αντί τοΰ η καί αφαι
ρώντας τά ι καί τό σ. "Ισως δμως δέν είναι οΟτε γ ι ' αυτό τό 
λόγο, άλλα, επειδή αυτή τ ά θ ε ι α ν ο ε ί , τήν ονόμασε ξεχω
ριστά άπό τους άλλους θεoύc Θ ε ο ν ό η. Καί δέν απέχει άπό 
τοΰτο τό νά ήθελε νά τήν όνομάση τ ώ ν η θ ώ ν ν ό η σ ι ν 
και νά έννοή δτι αυτή ή θεά είναι Ή θ ο ν ό η . "Επειτα δμως c 
ή ό ΐδιος ή άλλοι οποιοιδήποτε τό τροποποίησαν προς τόώραιο-
τερο, καθώς αυτοί ένόμιζαν, καί τήν ονόμασαν ' Α θ η ν ά α ν . 

Ε Ρ Μ . Καί τό δνομα τοϋ Ή φ α ί σ τ ο υ π ώ ς τ ό εξηγείς; 
Σ Ω . Μήπως ρωτάΰ γιά τό μεγάλο δάσκαλο στή γνώση 

τοΰ φωτός ( 2 ) (φ ά ε ο c ϊ σ τ ο ρ α ) ; 
Ε Ρ Μ . Μάλιστα. 

Σ Ω . Λοιπόν αυτός εϊναι φανερό στον καθένα δτι εϊναι 
Φ α ι σ τ ό ς (λάμπων) μέ τήν πρόσληψη τοϋ η . 

Ε Ρ Μ . "Ετσι σχεδόν εϊναι, έκτèc άν τυχόν έχης καμιάν 
άλλη γνώμη, δπως εϊναι πιθανό. 
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ΣΩ. 'Αλλ', ϊνα μή δόξη, τόν "Αρη έρωτα. 
ΕΡΜ. '$ρωτώ. 

d ΣΩ. Ούκοϋν, ει μέν βονλει, κατά τό άρρεν τ ε καί 
κατά τό άνδρεϊον <<*Αρης» αν είη· ti δ' αύ κατά τό σκληρόν τε 
καί αμετάστροφον, δ δή «αρρατον» καλείται, και ταύτη αν 
πανταχή πολεμικώ θεώ πρέποι «"Αρη» καλεϊσθαι. 

ΕΡΜ. Πάνυ μέν ούν. 
ΣΩ. 'Εκ μέν ούν τών θεών προς θεών άπαλλαγώμεν, ώς 

εγώ δέδοικα περί αυτών διαλέγεσθαι' Λερί δέ άλλων <ών> 
τίνων βούλει πρόβαλλε μοι7 «δφρα ϊδηαι οίοι» Ενθύφρονος 
«ίπποι». 

e ΕΡΜ. Άλλα ποιήσω ταϋτα, έτι γε εν έρόμενός σε περί 

Έρμου, επειδή με κ"αί ο# φησιν Κρατύλος Ερμογένη είναι. 
Πειρώμεθα ούν τόν «Έρμήν» σχ&φασθαι τί καί νοεϊ το 
δνομα, ϊνα καί είδώμέν εί τί δδε λέ}ει. 

ΣΩ. Άλλα μήν τοϋτό γε εοικε περί λόγον τι είναι δ 
«Έρμης», κιί τό έ ρ μην έ α είναι καί τό άγγελον καί τό 

40 Η Ά κλοπικόν τε καί τό άπατηλόν έν λόγοις καί τό άγοραστικόν, 
περί λόγον δύναμίν έστιν πάσι αύτη ή πραγματεία' δπερ 
ούν καί εν τοις πρόσθτν έλέγομεν, τό «εΧρειν» λόγον χρεία 
εστί, τό δέ, οίον καί "Ομ/ηρος πολλαχοϋ λέγει, «έμήσατό» 
φησιν, τοϋτο δέ μηχανήσααθαί έστιν. Έξ αμφοτέρων όύν 
τούτων τον τό λέγειν τε και τόν λόγον μηαάμενον—τό δε 
λέγειν δή έστιν ει ρ ε ι ν—τούτον τόν βεόν ώσπερεί επιτάττει 

h ήμϊν ό νομοθέτης' <<*Ωανθρωποι, δςτόε ί ρ ε ιν εμήσ ατ ο, 
δικαίως αν καλοϊτο ύπό υμών ΕΙ ρ έ μη ς»' νΰν δέ ήμεις, 
ώς οΐόμεθα, καλλωπίζοντες τό δνομα «Έρμήν» καλοϋμεν. 
[καί ή γε Ύΐρις άπό τον εϊρειν έοικεν κεκλημένη, οτι 
άγγελος ήν]. 

ΕΡΜ. Ν ή τον Δία, εύ αρα.μοι δοκεϊ Κρατύλος λέγειν το 
έμέ μή είναι Έρμο}ένη· ονκονν εύμήχανός γέ ειμί λόγον. 

1. Παρωδία τών στίχων της «Ίλιάδος» Ε' 221-223, όπου ό 
Αινείας λέει στον Πίνδαρο: 

«άλλ' αγ' έμών όχέων έπιβήσεο, δφρα ϊδηαι, 
οίοι Τρώϊοι ίπποι, επισταμένοι πεδίοιο 
κραιπνά μάλ' ένθα καί ένθα διωκέμεν ήδέ φέβεβθαι». 
Μόν' έλα άνέ^α δίπλα μου νά μάθης σάν τί ζώα 
είναι τοϋ Τρώα τ' άλογα, πού ξέρουν μες στον κάμπο 
άπάνου κάτω σάν άητοί νά κυνηγούν καί φέβγουν. 

Κατά μετάφρ. Άλέξ. Πάλλη. 
2. Βλ. 283b. 
3. Βλ. 383b 
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Σ Ω . 'Αλλά γιά νά μή νομίσης οτι έχω άλλη γνώμη, ρώ
τησε με γιά τόν "Αρη. 

Ε Ρ Μ . Σ έ ρωτάω. 

Σ Ω . *Αν λοιπόν προτιμάς, δ "Α ρ η ς χρωστάει τ* Ονομά d 
του στην α ρ σ ε ν ι κ ή καί ανδρεία φύση του. "Αν πάλι προ
τιμάς, στό σκληρό του χαρακτήρα καί άκαμπτο πού ακρι
βώς λέγεται ά ρ ρ α τ ο ν, καϊ μ' αυτή τήν έννοια τά όνομα 
"Α ρ η ς ταιριάζει στό θεό τοΰ πολέμου 

Ε Ρ Μ . Βεβαιότατα. 

Σ Ω . Καί τώρα πια άς αφήσουμε τους θεούς γιά δνομα 
τών θεών, γιατί έγώ τρομάζω νά συζητώ γ ι ' αυτούς. 'Αλλά 
άπό τά άλλα ονόματα πρότεινε μου δ, τι θέλεις «γιά νά ίδής 
τί αξίζουν τά άλογα» τοΰ Εύθύφρονος f 1 ) . 

Ε Ρ Μ . Μάλιστα", αυτό θά κάνω, άφοϋ σέ ρωτήσω Ινα θ 
ακόμη ζήτημα γιά τόν Έ ρ μ η , κι* αυτό γιατί ό Κρατύλος λέει 
δτι έγώ. δέν εϊμαι 'Ερμογένης f 1 ). *Ας δοκιμάσουμε λοιπόν 
νά εξετάσουμε τό δνομα Έ ρ μ η ς καί τί σημαίνει αυτό, γιά 
νά μάθουμε, άν αυτός εδώ ό φιλαράκος λέει τίποτα σπου
δαίο. 

Σ Ω . 'Αλλά τό δνομα αυτό, ό Έ ρ μ ή c, φαίνεται δτι 
Ιχει σχέση μέ τή ρητορική, καί τό δτι εϊναι δ ι ε ρ μ η ν έ α ς 
καί αγγελιοφόρος καί επιδέξιος κλέφτη;: καί απατηλός μέ 408a 
λόγια καί επιτήδειος στό εμπόριο, ολη κύτη ή δραστηριότητα 
του συνδέεται μέ ρητορικήν Ικανότητα. Καθώς λοιπόν καί 
παραπάνω είπαμε f 1 ) , τό ε 'ί ρ ε ι ν (όμιλειν ) εϊναι χρήσ7J τοΰ 
λόγου καί ή λέξη πού μεταχειρίζεται è "Ομηροε σέ πολλούς 
στίχους: έ μ ή σ α τ ο (έπενόησε ), ισοδυναμεί μέ τό μηχανώ-
μαι. Και άπό τά δύο λοιπόν αυτά é νομοθέτης φαίνεται 
πώς μας παραγγέλλει νά ονομάσουμε· τοϋτο τό θεό «πού 
έπενόησε τό λέγειν καί τόν λόγον» {τό λέγειν ώς γνωστόν 
εϊναι ε ϊ ρ ε ι ν ) . «"Αθρωποι, μας λέει, εκείνος πού έπενόησε 
τό λόγο ( τ ό ε ϊ ρ ε ι ν έ μ ή σ α τ ο ) δικαίως μπορεί νά ονο
μάζεται άπό σάς Ε ί ρ έ μ η ς». 'Αλλά τώρα εμείς, βπως 
νομίζομε, καλλωπίζονταε τό όνομα, τόν όνομάζομε Έ ρ μ η . 
[Καί ή Τ Ι ρ ι ς επίσης άπό τό ε ϊ ρ ε ιν φαίνεται δτι επήρε τά 
δνομά της, γιατί ήταν αγγελιοφόρος]. 

Ε Ρ Μ . Μά τό Δία, τότε λοιπόν καλά μοΰ φαίνεται τά 
λέει ό Κρατύλος πώ^ έγώ δέν εϊμαι Ερμογένης, γιατί έγώ 
τουλάχιστον δέν εϊμαι πολύ εφευρετικός στους λόγους. 
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ΣΩ. Και τό γε τόν Πάνα τοϋ Έρμου είναι vtòv διφνή 
έχει τό εΙκός, ώ εταίρε. 

e ΕΡΜ. Πώς δή ; 
ΣΩ. Οίσθα δτι ô λόγος τό παν σημαίνει καί κνκλεϊ καί 

πολεϊ αεί, καί έστι διπλούς, αληθής τε καί ψευδής. 
ΕΡΜ. Πάνν γε. 
ΣΩ. Ούκοϋν τό μέν αληθές αύτον λεΐον καί θείον καί 

ανω οικούν εν τοϊς θεοϊς, τό δέ ψενδος κάτω έν τοις πολλοίς 
τών ανθρώπων καί τραχύ καί τραγικόν ενταύθα γάρ πλείστοι 
οί μύθοι τε καί τα ψεύδη εστίν, περί τόν τραγικόν βίον. 

EM. Πάνν γε. 
ΣΩ. 'Ορθώς άρ' <àv> δ πάν μηνύων καί αεί πολών 

<Ι «Παν αΐπόλος» εϊη,διφνήςΈρμοϋ υιός, τα μέν άνωθεν λεϊος, 
τά δέ κάτωθεν τραχύς καί τραγοϊίδής. Και έστιν ήτοι λόγος 
ή λόγου αδελφός δ Πά», εϊπερ Έρμον υιός έστιν άδελφω δε 
εοικέναι άδελφόν ουδέν θαυμαστόν. Άλλ' δπερ έγώ έλεγαν, 
ώ μακάρι?, άπαλλαγώμεν έκ τών θεών. 

ΕΡΜ. Τών γε τοιούτων, ώ Σώκρατες, ει βούλει. Περί 
τών τοιώνδν δε τί σε κωλύει διελθεΐν, οίον ήλίον τε καϊ 
σελήνης καί άστρων καί γής καί αιθέρος καί αέρος καί πυρός 

e καί ύδατος καί ωρών καί ένιαντοΰ ; 
ΣΩ. Σνχνά μεν μοι προστάττεις, δμως δέ, εϊπερ σοι 

κεχαρισμένον έσται: έθέλω. 
ΕΡΜ. Καί μήν χαριή. 
ΣΩ. Τί δή ονν πρώτον βούλει; "Η ώσπερ είπες τόν 

ήλιον διέλθωμίν ; 
ΕΡΜ. Πάνν γε. 
ΣΩ. "Εοικε τοίννν κατάδηλον γενόμενον αν μάλλον ει 

4U9a τώ άωρικώ τις ονόματι χρώτο—«αλιον» γαρ καλοϋσιν οι 
Δωοιής—«&λιος» ονν είη μέν αν κατά τό ά λ ί ζ ε tv εις 

1. Βλ. 385b. 
2. Ό Πλάτων παίζει εδώ μέ τήν έννοια τ ρ α γ ι κ ό ς , καί 

αναλογίζεται τους μύθους βαλμένους στή σκηνή άπό τους τραγικούς, 
πού τους καταδικάζει στην «Πολιτεία« του. 

3. Ό Π ά ν ήταν γιος του Έρμη καί της κόρης τοΰ Δρύοπα, 
πού είχε τά ποίμνια του απάνω στην Κυλλήνη. Κατά τον ομηρικό 
"Υμνο, οί αθάνατοι έδωσαν στον Πάνα το Ονομα του, γιατί ή θέα 
του τους είχε φαιδρύνει όλους, όταν ό πατέρας του τόν έφερε νεο
γέννητο στό "Ολυμπο. 
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XXIV 

Σ Ω . Καί 6τι Ó Π ά ν , ό γιος τοΰ Έ ρ μ η , παρουσιάζει 
-διπλή φύση, έχει τό λόγο του, φίλτατέ μου. 

ΕΡΜ. Οώί αυτό ; e 
Σ Ω . Ξέρεις δτι ό λόγος εκφράζει τό παν καί περιστρέ

φει καί περιστρέφεται αδιάκοπα καί εϊναι δυο είδών, αληθι
νός καί ψεύτικος (*). 

Ε Ρ Μ . Βεβαίως. 
Σ Ω . Λοιπόν τό αληθινό μέρος του εϊναι κομψά καί θειο, 

καί κατοικεί έκεϊ πάνω ανάμεσα στους θεούς, ενώ τό ψεύ
τικο μένει κάτω ανάμεσα στό πλήθος καί εϊναι τραχύ καί 
δμοιο μέ τράγο ( τ ρ α γ ι κ ό ) ( 3 ) . Γιατί σ' αύτάν γύρω, 
•δηλαδή στον τραγικό βίο, βρίσκονται οί περισσότεροι μΰθοι 
καί τά ψέματα. 

Ε Ρ Μ . Πολύ σωστά. 
Σ Ω . Σωστά λοιπόν ό Πάν πού φανερώνει τό πάν καί 

αδιάκοπα περιφέρεται (ά ε ι π ο λ ώ ν ) μπορεϊ νά ονομαστή 
Πάν αίγοβοσκάς (Π à ν α ί π ό λ ο ς) ( 3 ), γιος τοΰ Έ ρ μ η , d 
μέ διπλή φύση, λείος άποπάνω, τραχύς καί όμοιος μέ τράγο 
άπό κάτω. Καί εϊναι ό Πάν ή λόγος ό ϊδιος ή αδερφός του 
λόγου, άν εϊναι αληθινά γιάς τοΰ 'Ερμή. Καί δέν εϊναι κα
θόλου παράδοξο ό αδερφός νά μοιάζη μέ τόν αδερφό. 'Αλλά, 
καθώς έλεγα, ευλογημένε μου, άς αφήσουμε πιά τους θεούς. 

Τά άστρα καί τα φυσικά φαινόμενα. 

Ε Ρ Μ . Αύτοΰ του είδους τους θεούς τουλάχιστο, Σ ω 
κράτη, άς τους αφήσουμε, άφοΰ τό θέλεις. "Ομως τί σέ εμπο
δίζει νά μιλήσουμε γιά τό άλλο εϊδος τών θεών, λόγου χάρη 
γιά τόν ήλιο, τό φεγγάρι, τά άστρα, τή γ η , τόν αιθέρα, τή 
φωτιά, τό νερό, τις εποχές καί τό έτος; e 

Σ Ω . Πάρα πολλά μοΰ ζητάς - δμως, άν αυτό θά σέ ευχα
ρίστηση, εϊμαι πρόθυμος. 

Ε Ρ Μ . 'Ασφαλώς θά μοΰ κάνη ευχαρίστηση. 
Σ Ω . Τότε λοιπόν άπό ποΰ θέλεις νά αρχίσω πρώτα; 

" Η , όπως είπες θέλεις, νά εξετάσουμε πρώτα τόν ή λ ι ο ; 
Ε Ρ Μ . Βέβαια. 
Σ Ω . Λοιπόν αυτό τά δνομα φαίνεται δτι θά γίνη ολο

φάνερο, άν μεταχειριστοϋμε τόν δωρικό του τύπο—γιατί 409a 
οί Δωριείς τόν ονομάζουν ά λ ι ο νήλιος λοιπόν μπορεϊ νά ο
νομαστή εφ* δσον ά λ ί ζ ε ι (συναθροίζει) τους ανθρώπους 
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τούτον τονς ανθρώπους έπειδάν άνατείϊη, εΐη δ' άν καί τώ 
περιτήν γήν αεί ε ίλ εϊν Ιών, έοίκοι δ' άν και δτι ποικίλλει 
ιών το γιγνόμενα έκ τής γης4 τό δέ ποικίλλειν καί a i ό
λε tv τούτον. 

ΕΡΜ. Τί δέ ή «σε)ήνη» ; 
ΣΩ. Τοντσ δέ τό δνομα φαίνεται τόν Άναξαγόραν πιε-

ζειν. 
ΕΡΜ. Τί δή; 
ΣΩ. "Εοικε δηλοϋντι παλαιότερον <5 εκείνος νεωστί 

b ϊλεγεν, δτι ή σελήνη άπό τον ηλίου έχει τό φώς. 
ΕΡΜ. Πώς δή ; 
ΣΩ. Τό μέν που «σέλ,ας» καί το «φώς» ταντόν. 

ΕΡΜ. Ναί. 
ΣΩ. Νέον δέ πον καί ενόν αεί έστι περί τήν σελήνην 

τοϋτο τό φώς, εϊπερ αληθή οί Άναξαγόρειοι λέγον ην κύκλψ 
γάρ πον αεί αντήν περιιών νέον αεί επιβάλλει, ίνον δέ 
υπάρχει τό τοϋ ποοτέρον μηνός. 

ΕΡΜ. Πάνν γε. 
ΣΩ. ίί27ελαΐ,α(αν » δέ γε καλοϋσιν αυτήν πολλοί. 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. "Οτι δέ σ έ λ α ς νέον καί έν ο ν έχει ά ε ί, 

c «Σελαενονεοάεια» μέν δικαιότατ' άν [τών] ονομάτων κα
λοϊτο, σνγκεκροτημένον δέ ή^ελαναια.» κέκληται. 

Ε4Μ. Διθνραμβώδές γε τοϋτο τοννομα, ώ Σώκρατες. 
'Αλλά τόν μήνα και τά άστρα πώς λέγεις ; 

ΣΩ. Ό μέν «μείς» άπό τον μειοϋσθ α ι εϊη αν 
«μείης» ορθώς κεκλημένος, τά δ' «άστρα» έοικετής αστρα
πή ςέπωννμίαν εχειν. Ήδέ «αστραπή», δτιτά ώ π α ανα
στρέφει, «άναστρωπή» αν εϊη, νϋν δέ «αστραπή» καλ.-
λωπισθεισα κέκληται. 

1. Ό Πλούταρχος αποδίδει αύτη τή θεωρία στο Θαλή καί στή, 
σχολή του. ( , 

2. Ό 'Αναξαγόρας λεγόταν οτι πρώτος είχε εξηγήσει τις φά
σεις της σελήνης. 'Αλλά κατά τον Πλούταρχο («Νικίας» 23) 
οί θεωρίες του παρέμεναν ακόμη μυστικές στον 5αν αίώνα καί ήταν 
παραδεκτές μόνο άπό λίγους. 

3. Ό τύπος σ ε λ η ν α ί η βρίσκεται στί»ν 'Αριστοφάνη «Νε-
φέλαι» 614' σ ε λ η ν α ί α , δωρικός τύπος, βρίσκεται στον Ευριπί
δη «Φοίνισσαι» 176 καί στό Θεόκριτο Π, 165. 

4. Τό δνομα πού σημαίνει το μ ή ν α £χει δυο τύπους : μήν 
καί μείς. Ό τύπος μήν είναι ό πιό συνήθης στους πεζούς αττικούς. 
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στό ϊδιο μέρος, δταν άνατέλλη" μπορεϊ επίσης νά ονομαστή 
έτσι, επειδή στην πορεία του ακατάπαυστα περιστρέφεται 
(ά ε ί ε ί λ ε ϊ ) γύρω στή γ ή . Καί ακόμη, φαίνεται, επειδή 
στην πορεία του ποικίλλει μέ χρώματα τά προϊόντα τής 
γης, τό δέ π ο ι κ ί λ λ ω καί τά α ί ο λ ώ εϊναι τό ΐ!διο. 

Ε Ρ Μ . Καί ή σ ε λ ή ν η ; 
Σ Ω . Αυτά τά δνομα φαίνεται δτι ενοχλεί τόν 'Ανα

ξαγόρα. 
Ε Ρ Μ . Γιατί; 
Σ Ω . Φαίνεται δτι δείχνει μιαν αντίληψη πιό παλιά, πού 

έκεΐνος τώρατελευταϊατήνέλεγε, δτιδηλαδήή σελήνη παίρ
νει τό φώς της άπό τόν ήλιο ί 1 ) . b 

Ε Ρ Μ . Π ώ ς αυτό; 
Σ Ω . Γιατί τό σ έ λ α ς (λάμψη) κ α ί τ ό φ ώ ς εϊναι τό ϊδιο 

πράγμα. 
Ε Ρ Μ . Ναί. 
Σ Ω . Αυτό τά φώς τής σελήνης εΐναι πάντοτε ν έ ο καί 

άρχαΐο ( έ ν ο ν ) , άν ή σχολή τοΰ 'Αναξαγόρα λέη τήν αλή
θεια ( 2 ) . Γιατί ό ήλιος περιστρεφόμενος αδιάκοπα γύρω ά π ' 
αυτήν, ρίχνει ακατάπαυστα απάνω της νέο φώς καί εκείνο 
τοΰ προηγούμενου μήνα εΐναι παλιό. 

Ε Ρ Μ . Βέβαια. 
Σ Ω . Καί τήν ονομάζουν οί πολλοί Σ ε λ α ν α ί α ν . 
Ε Ρ Μ . Πολύ σωστά. 
Σ Ω . 'Επειδή φώς νέο καϊ παλαιό ( σ έ λ α ς ν έ ο ν κ α ί 

ί ν ο ν ) πάντοτε υπάρχει, σ ε λ α ε ν ο ν ε ο ά ε ι α δικαι- c 
ότατα θά ήταν τό Ονομά της, καί συνηρημένο σ ε λ α -
ν α ί α ( 3 ) . 

Ε Ρ Μ . Διθυραμβικό είναι αυτό τά δνομα, Σωκράτη. 'Αλ
λά τό μήνα καί τά άστρα πώς τά έξηγεΐς; 

Σ Ω . Ό μ ή ν α ς ( μ ε ί ς ) (*) θά ονομάζονταν σωστά 
μ ε ί η ς άπό τά μ ε ι ο ΰ σ θ α ι , καί τά άστρα φαίνεται π ώ ς 
έχουν τήν ονομασία τους άπό τήν αστραπή. Ή α σ τ ρ α π ή , 
επειδή κάνει νά στρέφουν άλλου, τά μάτια (τά ώ π α ά ν α-
σ τ ρ,έ φ ε ι ) , θά έπρεπε νά λέγεται ά ν α σ τ ρ ω π ή ( 5 ) , 
άλλα τώρα χάριν κομψότητας έχει ονομαστεί άστοαπτι. 

Ό τόπος μείς βρίσκεται 8χι μόνο στους Αίολεϊς, σέ μέρος τών Δω
ριέων καί 'Ιώνων, αλλά καϊ ατούς αττικούς. 

5. Ή λέξη ά ν α σ τ ρ ω π ή επινοήθηκε άπό τόν Πλάτωνα γιά νά 
έξηγήση τή λέξη αστραπή. 
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ΕΡΜ. Τί δέ τό πϋρ και τό ύδωρ ; 

d ΣΩ. Τό «πϋρ» απορώ' καί κινδυνεύει ήτοι ή τον Ενθν-

φρονός με μούσα έπιλελοιπέναι, ή τούτο τι παγχάλεπον είναι. 

Σκέψαι ούν ήν εισάγω μηχανήν έπί πάντα τα τοιαύτα â δ\ν 

απορώ. 

ΕΡΜ. Τίνα δή ; 

ΣΩ. Έγώ σοι ερώ. Άπόκριναι γάρ μοι'έχοις αν είπεϊν 

πϋρ κατά τίνα τρόπον καλείται ; 

ΕΡΜ. Μα Δι' ούκ έγωγε. 

ΣΩ. Σκέψαι δή δ εγώ ύποπτεύω περί αύτοϋ.'Εννοώ γάρ 

e δτι πολλά οί "Ελληνες ονόματα άλλως τε. καί οί ύπο τοις 

βαρβάροις οίκοϋντες παρά, τών βαρβάρων είλήφασιν. 

ΕΡΜ. Τί ούν δή ; 

ΣΩ. ΕΙ τις ζητοϊ ταϋτα κατά τήν Έλληνικήν φωνήν ώς 

εΐκότως κείται, άλλα μήν κατ' έκείνην εξ ής τό δνομα τνγ-

χάνει δν, οίσθα δτι άποροι αν. 

ΕΡΜ. Είκότως >s. 

410a. ΣΩ. "Ορα τοίννν καί τούτο τό όνομα τό «πϋρ» μή τι 

βαρβαρικόν ή. Τοϋτο γάρ ούτε ρφδων προσά\αι εστίν 

Ελληνική φωνή, φανεροί τ' είσίν οϋτως αυτό καλούντες 

Φρύγες σμικρόν τι παρακλίνοντες· καί τό γε «ύδωρ» καί 

τάς «κύνας» καί άλλα πολλά. 

ΕΡΜ. "Εστί ταντα. 

ΣΩ. Ού τοίννν δεϊταντα προσβιάζεσθαι, έπεί έχοι γ' αν 

τις ειπείν περί αυτών. Τό μέν ούν πϋρ καί τό ύδωρ ταύτ-β 

b απωθούμαι' δ δέ δή αήρ άραγε, ώ Έρμόγενες, δτι αίρει 

τα άπό τής γης, «αήρ» κέκληται ; Ή δτι άεί § ει ; *Ή δτι 

πνεύμα έξ αύτοΰ γίγνεται §έοντος ; Οί γαρ ποιητοί πον τά 

πνεύματα «άήτας» καλοϋσιν ίσως ούν λέγει, ώσπερ άν εΐ 

εϊποι πνενματόρρονν, «άητόρρονν» [δθεν δή βού-
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Ε Ρ Μ . Καί ή φωτιά (πΰρ) καί τό νερό; 
Σ Ω . Ή φ ω τ ι ά μέ βάζει σέ αμηχανία" καί κοντεύει d 

ή Μοΰσα τοΰ Εύθύφρονός νά μ' έχη εγκαταλείψει, ή αυτή ή 
λέξη είναι άπό τις πια δύσκολες. Πρόσεξε λοιπόν ποια μηχα
νή μεταχειρίζομαι σέ όλες τις περιπτώσεις αύτοΰ τοΰ είδους, 
πού μέ βάζουν σέ αμηχανία. 

Ε Ρ Μ . Ποια μηχανή; 
Σ Ω Έ γ ώ θά σοΰ τό π ώ . 'Απάντησε μου Ομως' μπο

ρείς νά μοΰ εξήγησης πώς ονομάστηκε π ΰ ρ ; 
Ε Ρ Μ . "Οχι, μα τό Δία, έγώ τουλάχιστο. 

XXV 

Σ Ω . Πρόσεξε λοιπόν σ' εκείνο πού υποθέτω έγώ. 
ΙΙαρατηρώ δηλαδή Οτι οί "Ελληνες καί προπάντων δσοι κα- e 
τοικοΰν κάτω άπό τήν εξουσία τών βαρβάρων,έχουν δανει
στή άπό τους βαρβάρους πολλά ονόματα. 

Ε Ρ Μ . Καί τί μ' αυτό; 
Σ Ω . *Αν κανείς έρέυνήση νάβρήτήν πιθανή ετυμολογία 

κατά τήν Ελληνική γλώσσα, άλλ* Οχι κατά τή γλώσσα ε
κείνη, άπό τήν οποία τυχαίνει νά παράγεται τά δνομα, ξέρεις, 
•δτι θά βρίσκονταν σέ απορία. 

Ε Ρ Μ . Πιθανόν. 

Σ Ω . Πρόσεξε λοιπόν μήπως καί αυτό τό δνομα π ΰ ρ 410a 
εΐναι επίσης βαρβαρικής καταγωγής. Γιατί αυτό δέν είναι 
εύκολο νά τό σχετίση κανείς μέ τήν Ελληνική γλώσσα, καί 
ακόμη βλέπομε δτι έτσι τόλένεοί Φρύγεςμέ μικρή τροπο
ποίηση. 'Επίσης καί τό ΰ δ ω ρ (νερό) καί τους κ ύ ν α ς 
( σ κ ύ λ ο υ ς ) καί άλλα πολλά. 

Ε Ρ Μ . Τά παραδέχομαι. 
Σ Ω . Δέν πρέπει λοιπόννάτά παραβιάζουμε αύτάτάονό-

με.τα,γιατί τότεπολλά θά μποροΰσεκανείς νάπή γι*αυτά.Τή 
φωτιά λοιπόν καί τό νερό (τό πΰρ καί τό οδωρ ) γ ι ' αυτό τό λό
γο τά'άποκρούω. Ό αέρας άραγε, καλέ Ερμογένη, όνομα- h 
στηκε ά ή ρ, επειδή σηκώνει ( α ϊ ρ ε ι) δ,τι είναι απάνω 
στή γ η ; ή επειδή πάντοτε ρέει ( ά ε ί ρ ε ϊ ) ; ή επειδή άνε
μος παράγεται άπό τά ρεΰμα τοϋ αέρα; Γιατί οί ποιητές τίς 
πνοές τοΰ αέρα τις καλοΰν ά ή τ α ς(βίαιες πνοές άνεμου ) . Ί -
σως λοιπόν θέλει ν ά π ή ά η τ ό ρ ρ ο υ ν (δτι -παράγει βίαι^ 
ες πνοές άνεμου), σάν νά έλεγε π ν ε υ μ α τ ό ρ ρ ο υ ν 
{δτι ρέει καί πνοές) [γι ' αυτό λοιπόν προτίμησε νά π ή έτσι, 

.Πλάτωνος, Κρατύλος, 7 
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λεται αυτόν ούτως εΙπειν, δτι εστίν αήρ]. Τόν δέ αιθέρα τήδε 
πη νπολαμβάνω, δτι αεί θ ε ϊ περί τόν αέρα $έων «άει-
θεήρ» δικαίως αν καλοϊτο. Γη δέ μάλλον σημαίνει Ô βούλεται 

c έάν τις «γαϊαν» δνομάα^· γαϊα γάρ γεννήτειρα αν 
εϊη ορθώς χεκλημένη, ώς φησιν "Ομηρος' τό γαρ «γεγάασιν»· 
γεγεννήσθαι λένει. Είεν τί ούν ήμΐν ήν τα μετά τοντο ; 

ΕΡΜ. *Ωραι, ώ Σώκρατες, καί ένισντός καί έτος. 
ΣΩ. Αϊ μέν δή ώραι Άττικιστί ώς τό πάλαιαν ρητέον, 

εϊπερ ßovfat τό εΙκός εΙδέναιΉΟΡΑΙγάρεΙσι δια τό δρίζειν 
χειμώνας τε καί θέρη και πνεύματα και τους καρπούς τονς-
έκ της γής· ορίζονσαι δέ δικαίως αν «δραι» καλοϊντο-

d Ένιαυτός δέ καί έτος κινδυνεύει έν τι είναι. Τό γάρ τα φνόμενα. 
καί τά γιγνόμενα έν μέρει έκαστον προάγον εις φώς καί αυτό 
έν αντώ εξετάζον, τοϋτο, ώσπερ έν τοις πρόσθεν τό τον Διός 
δνομα δίχα διηρημένον οί μέν Ζήνα, οίδέ Δία έκάλονν, ούτω 
καί ενταύθα οί μέν «ένιαντόν», δτι έν έ αν τ φ, οίδέ «έτος», 
δτι έ τ ά ζ ε ι· δ δέ δλος λόγος έστιν τό «έν έαντώ έτάζον»' 
τοϋτο προσαγορεύεσθαι êv ÔV δίχα, ώστε δύο όνόματαγεγο-

e νένα·, «ένιαντόν» τε καί «έτος», έξ ενός λόγον. 

ΕΡΜ. Άλλα δήτα, ώ Σώκρατες, πολύν έπιδίδως. 
ΣΩ. Πόρρω ήδη οϊμαι φα'ϊομαι σοφίας έλαύνειν^ 
ΕΡΜ. Πάνν μέν ούν, 
ΣΩ. Τάχα μάλλον φήσεις. 

411Ά ΕΡΜ. 'Αλλά μετά τοντο τό είδος έγωγε ήδέως αν 
θεασαίμην ταϋτα τά καλά ονόματα τίνι ποτέ δρθότητι. 
κείται, τά περί τήν άρετήν, οίον «φρόνησίς» τε καί «σύ-
νεσις» καί «δικαιοσύνη» καί τάλλα τα τοιαύτα πάντα* 

ΣΩ. Εγείρεις μέν, ώ εταίρε, ού φαϋλον γένος ονομάτων 
δμως δέ έπειδήπερ τήν λεοντήν ένδέδνκα, ούκ άποδειλιατέον 

1. Τό άρχαΐο αττικό αλφάβητο δέν είχε Εδιαίτερο σημείο γιά,· 
τό ω. Τό ο έμπαινε στή θέση καί του ου καί τοΰ ω. 

2. *0 μϋθος τοΰ Αίσωπου διηγείται δτι ένας γάιδαρος ντυμέ
νος μέ δέρμα λιονταριού θεωρούνταν λιοντάρι κι έκανε νά φεύγουν· 
άνθρωποι καί ζώα. 'Αλλ' δταν φύσηξε δ άνεμος, τοϋ πήρε τή λεοντή, 
καί έμεινε γυμνός. Τότε αναγνωρίστηκε δτι εΐναι γάιδαρος καί ξυ
λοκοπήθηκε άπ' 6λο τόν κόσμο. 'Ακόμη ό Πλάτων υπαινίσσεται. 
καί τους άθλους τοΰ 'Ηρακλή, πού φοροΰσε.τό δέρμα τοϋ λιονταριού. 
της Νεμέας. 
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«τι αυτός εϊναι αέρας]. Γιά τον α ί θ έ ρ α νά σχεδόν έγώ τί 
φρονώ:δηλαδή,έπειδή τρέχει αδιάκοπα διαρρέοντας(ά ε ί θε Ζ 
ρ έ ω ν ) γύρω άπό τόν αέρα, δικαίως θά άξιζε τό δνομα ά e ι-
θ ε ή ρ (δπάντοτε τρέχων). Ή γη σημαίνει φανερώτερα εκεί
νο πού θέλει, άν τήν όνομάση κανείς γ α ί α - γιατί γαΐα πολύ c 
σωστά ονομάστηκε ή γενέτειρα, δπως λέει, ό "Ομηρος, άφοΰ 
τό ομηρικό γ ε γ ά α σ ι σημαίνει γεγεννήσθαι (δτι έχουν 
γεννηθή). Πολύ καλά. Τί λοιπόν έρχεται ύστερα άπ' αυτό; 

Ε Ρ Μ . Αϊ ώραι (εποχές) καί ό ένιαυτός (χρονική περί
οδος) καί τό έτος. 

Σ Ω . Τό δνομα λοιπόν τών ω ρ ώ ν (εποχών) πρέπει 
νά τό προφέρουμε μέτήν αρχαία αττική ' 1 ) προφορά, άν θέλης 
νά γνωρίσης τήν πιθανή έννοια. Εϊναι δηλαδή δραι, γιατί 
ο ρ ί ζ ο υ ν τ ά Ö ρ ι α στους χειμώνες, στά καλοκαίρια, 
στους άνεμους καί στους καρπούς της γής. Επομένως, επει
δή ο ρ ί ζ ο υ ν , εϊναι.ορθόν νά ονομάζονται δραι. Ό ένιαυ
τός καί τό έτος σχεδόν εϊναι τό ϊδιο πράγμα. Δηλαδή εϊναί d 
εκείνο πού φέρει άλληλοδιαδόχως στό φώς τά φυτά καί τά 
προϊόντα καί τά εξετάζει τό ϊδιο μέσα του (έ ν έ α υ τ φ 
ε τ ά ζ ε ι ) ' αυτό, καθώς πρωτύτερα τό δνομα τοΰ Διός διχα
σμένο σέ δυό, άλλοι τόν ονομάζουν Ζήνα καί άλλοι Δία, έτσι 
κι* αυτό εδώ άλλοι τό ονομάζουν ε ν ι « υ τ ό ν, δηλαδή μέ
σα στον εαυτό του, καί άλλοι έ τ ο ς , γιατί ξετάζει (έ τ ά-
ζ ε ι) · Καί ολόκληρη ήπρόταση:τό έ ν έ α υ τ ω έ τ ά ζ ο ν , 
ένώ εϊναι μιά, παίρνει δυό ονομασίες, ώστε σχηματίζονται 
δυό ονόματα, έ ν ι α υ τ ό ς καί έ τ ο ς άπό μιά πρόταση. e 

Ε Ρ Μ . 'Αλλά αλήθεια, Σωκράτη, έκανες μεγάλες προ
όδους. 

Σ Ω . Φαίνομαι, νομίζω, οτι προχωρώ πια πολύ στή 
σοφία. 

Ε Ρ Μ . Πολύ μάλιστα. 
Σ Ω . Γρήγορα ϊσως θά σέ κάνω νά μέ θαυμάζης περισ

σότερο. 
XXVI. OÎ ηθικές ëwoieç 

Ε Ρ Μ . 'Ύστερα ά π ' αυτή τήν κατηγορία τών ονομάτων, 411a 
έγώ τουλάχιστον ευχαρίστως θά Λαρατηροΰσα αυτά τά ώραϊα 
ονόματα μέ ποιάν ορθότητα εϊνα'ι βαλμένα, δηλαδή δσα 
αναφέρονται στην αρετή, λόγου χάρη ή φρόνηση, ή σύνεση, 
ή. δικαιοσύνη καί δλα τά άλλα αύτοΰ του εϊδους. 

Σ Ω . Ξυπνάς μέσα μας, αγαπητέ μου, βχι τιποτένιο 
είδος όνομάτο^ν. Άφοΰ δμως φόρεσα πια τή λεοντή ( 2 ) , δέν 
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αλλ' έπισκεπτέον, ώς εοικε, φρόνησιν καί σννεσιν καί γνώ-

μην καί έπιστήμην και ταλλα δή ä φής πάντα ταϋτα τα 

h καλά òVojUaTct. 

ΕΡΜ. Πάνν μέν ούν ού δεϊ ήμας προαποστήναι. 

ΣΩ. Καί μήν, ν ή τον κννα, δοκώ γέ μοι ού κακώς 

μαντεύεσθαι, β καί νννδή ένενόησα, δτι οί πάνυ παλαιοί 

άνθρωποι οϊ τιθέμενοι τά ονόματα παντός μάλλον, ώσπερ 

καί τών νυν οι πολλοί τών σοφών ύπό τον πυκνά περιστρέ-

φεσθαι ζητονντες δπη έχει τα δντα είλιγγιώσιν, καπειτα 

αοτοϊς φαίνεται περιφέρεσβαι τα πράγματα καί πάντως 

c φέρεσθαι. Αιτιώνται οή ού τό ένδον το παρά σφίσιν πάθος 

αίτιον εϊναι ταύτης τής δόξης, αλλά αυτά τά πράγματα ούτω 

πεφνκέναι, ουδέν αυτών μόνιμον είναι ουδέ βέβαιον, αλλά 

ρ'εΐν καί φέρεσθαι καί μεστά είναι πάσης φοράς καί γενέ

σεως αεί. Αέγωδή εννοήσαςπρός πάντα τα νννδή ονόματα. 

ΕΡΜ. Πώς δή τοϋτο, ώ Σώκρατες\ 

ΣΩ. Ον κατενόησας ΐσως τά άρτι λεγόμενα δτι παντά-

πασιν ώς φερομένοις τε καί ρέονσι καί γιγνομένοις τοις 

πράγμασι τά ονόματα επίκειται. 

ΕΡΜ. Ού πάνν ένεθνμήθην. 

d ΣΩ. Και μήν πρώτον μέν τοϋτο δ πρώτον εϊπομεν 

παντάπασιν ώς έπί τοιούτων εστίν. 

ΕΡΜ. Τό ποίον ; 

ΣΩ. Ή «φρόνησις»'φοράς γάρ εστί καί ρ ο ΰ ν ό η-

σ ι ς. Εϊη δ' άν αν καί ο νησί ν ύπολαβεϊν φοράς' άλλ' ο$ν 

περί γε τ ό φέρεσθαι έστιν. ΕΙ δ έ βούλει,ή «γνώμη» παντάπασιν 

δήλοι γονής σκέψιν καί ν ώ μη σ ιν τό γάρ «νωμαν» 

καί τό «σκοπεϊν» ταύτόν. Ei δέ βούλει, αυτό ή «νόησις» 

τον νέον εστίν ë σ ι ς, τό δέ νέα εϊναι τά δντα σηγ/atVei γι-

e γνόμενα αεί εϊναι' τούτον ούν έφίεσθαι τήν ψνχήν μηνύει 

τό δνομα δ θέμενος τήν «νεόεσιν». Ον γαρ «νόησις» το 

ί. 2 σ ι ς : όομή* άπαντα μόνο στον Πλάτωνα. 
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πρόκειται νά δειλιάσω, άλλα πρέπει, καθώς φαίνεται, νά 
εξετάσω τή φ ρ ό ν η σ η , τή σ ύ ν ε σ η , τ ή γ ν ώ μ η 
(γνώση ),τήν ε π ι σ τ ή μ η καί δλα αυτά τά ώραϊα ονόματα, 
γ ιά τά όποΐα μιλάς. 

Ε Ρ Μ . Βεβαιότατα, δέν πρέπει νά δειλιάσουμε πριν 
τελειώσουμε. 

Σ Ω . 'Αλήθεια, μά τόν Κέρβερο, πιστεύω οτι δέν είμαι 
κακός μάντης σ' έκεϊνο πού αυτή τή στιγμή φαντάστηκα, 
δτι δηλαδή.οί πιό παλιοί άνθρωποι, προπάντων εκείνοι πού 
έ'βαλαντά ονόματα, έπαθαν ακριβώς δ,τι καίο'ι περισσότεροι 
άπό τους σοφούς τών ήμερων μ α ς : επειδή στριφογυρίζουν 
τό νοΰ τους, ερευνώντας τή φύση τών δντων, παθαίνουν 
'ίλιγγο καί έπειτα τά πράγματα τους φαίνονται δτι περι
στρέφονται καί πραγματικά περιστρέφονται. Προφασίζον-
ται λοιπόν δτι δέν εϊναι αίτία αυτής τής δοξασίας τό εσωτε
ρικό τους πάθος, άλλ' δτι τά ϊ δ ι α τ ά πράγματα έτσι πλάστη
καν, δηλαδή κανένα ά π ' α υ τ ά δέν εϊναι μόνιμο καί σταθερό, 
άλλα ρέουν καί κινοΰνται καί εϊναι ολότελα γεμάτα άπό 
κίνηση καί γένεση.Μιλώντας έτσι, σκέπτομαι δλα τά ονό
ματα πού μας άπασχολοϋν αυτή τή στιγμή. 

Ε Ρ Μ . Π ώ ς τό εννοείς αυτό, Σωκράτη μου; 
Σ Ω . Δέν κατάλαβες ϊσως δ,τι λέμε αυτή τή στιγμή, 

δτι δηλ. τά ονόματα εϊναι βαλμένα στά πράγματα μέ τήν προ
ϋπόθεση δτι αυτά κινοΰνται πέρα δώθε και ρέουν καί ξαναγί
νονται. 

Ε Ρ Μ ' Δέν τό σκέφτηκα · τόσο καλά. 
Σ Ω . Καΐ δμως τό πρώτο Ονομα πού αναφέραμε στην 

αρχή, έτέθηκε μ ί τήν προϋπόθεση δτι τά πράγματα εϊναι 
τέτοια. 

Ε Ρ Μ . Ποιο ονομα; 
Σ Ω . Ή φ ρ ό ν η σ ι ς " γιατί εϊναι νόηση κινήσεως 

καί ροής ( φ ο ρ ά ς κ α ί ρ ο ΰ ν ό η σ ι ς).Εϊναι δμως δυνατόν 
νά τήν θεωρήσουμε καί σάν αφέλεια της κινήσεως ( φ ο ρ ά ς 
δ ν η σ ι ν ) , δμως σ£ κάθε περίπτωση αναφέρεται στην 
κίνηση. Ά ν θέλης κι άλλο παράδειγμα, ή γ ν ώ μ η (γνώση ) 
σημαίνει ουσιωδώς εξέταση γενέσεως ( γ ο ν ή ς σ κ έ ψ ι ν ) 
καί παρατήρηση (ν ώ μ η σ ι ν ) , γιατί τό εξετάζω ( ν ω μ ώ ) 
καίτό σκέπτομαι εϊναι τό ϊδ ιοπράγμα.Άν θέλης κι άλλο παρά
δειγμα, ή ν ό η, σ ι ς καθαυτή εϊναι ορμή προς τό νέο ( ν έ ο υ 
έ σ ι ς) f1) καί τό οτι τά δντα εϊναι νέα, σημαίνει δτι διαρ
κώς άναγεννώνται. T i 6τι ή ψυχή ζητάει αυτό, μας τό λέει 
εκείνος πού έβαλε τό δνομα: ν ε ό ε σ ι ν . Γιατί τόν παλιό 
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άρχαϊον έκαλεϊτο, άλλ' αντί τοϋ ήτα ει έδει λέγειν δύο, 
«νοέεσιν». «Σωφροσύνη» δε σωτηρία ον νννδή έσκέμ-

412a μέθα, φρ ο ν ή σ ε ω ς. Καί μήν ή γε επιστήμη μηνύει ώς 
φερομένοις τοις πράγμασιν επομένης τής ψυχής τής 
ά | ώ ς λόγον, καί ούτε άπολειπομενης ούτε προθεούσης' διό δή 
εμβάλλοντας δεϊ το ει «έπεϊστήμην» αυτήν δνομάζειν. 
«Σύνεσις» δ' αύ οϋτω μέν δόξειεν άν ώσπερ συλλογισμός 
είναι * δταν δε σννιέναι λέγ$, ταντόν παντάπασιν τώ έπί-
στασθαι συμβαίνει λεγόμενον σνμπορεύεσθαι γαρ λέγει 

b τήν ψνχήν τοις πράγμασι τό «σννιέναι». Άλλα μήν ή γε 
«σοφία» φοράς έφάπτεσθαι σημαίνει. Σκοτωδέστερον ή-
τοϋτο καί ξενικώτερον αλλά δεϊ έκ τών ποιητών άναμιμνί'έ 
σκεσθαι οτι πολλαχον λέγονσιν περί δτον άν τύχωσιν τών 
αρχομένων ταχύ προϊέναι «έσύθη» φασίν. Λακωνικω δέ 
άνδρί τών ευδόκιμων καί δνομα ήν «Σονς»' τήν γάρ ταχεϊαν 
δρμήν οι Λακεδαιμόνιοι τοντο καλοϋσιν. Ταύτης οϋν τής 
φοράς έ π αφ ή ν σημαίνει ή σοφία, ώς φερομένων τών 

ο δντων. Καί μήν τό γε «αγαθόν», τοϋτο τής φύσεως πάσης 
τφ ά γ α σ τ ώ βούλεται τό δνομα έπικεΐσθαι. Επειδή γάρ 
πορεύεται τα δντα, ενι μέν άρ' αύτοϊς τάχος, ενι δέ βραδντής. 
"Εστιν ούν ού πάν τό ταχύ αλλά τί αύτον άγαστόν. Τοϋ θ ο οϋ 
δή τώ άγ α σ τ ώ αύτη ή επωνυμία εστίν, «τάγαθόν». 

«Δικαιοσύνη» δε, ότι μέν επί τή τον δίκαιον σνν-
έσει τούτο κεϊταί το δνομα, ρόδων σνμβαλεϊν αυτό δέ 
τό «δίκαιον» χαλεπόν. Καί γαρ δή και εοικε μέχρι μεν τον 
δμολογβϊσθαι παρά πολλών, έπειτα δέ άμφισβητεϊαθαι. 

d "Οσοι γάρ ηγούνται τόπον είναι έν πορεία, τόμέν πολύ αύτοΰ 
ύπολαμβάνονσιν τοιούτον τι είναι οίον ουδέν άλλο ή χωρεΐν, 
δια δέ τούτου παντός είναι τι διεξιόν, δι' οϋ πάντα τα γιγνό-
μενα γίγνεσθαι' είναι δέ τάχιστον τοντο καί λεπτότατον. 

1. Τα κείμενο λέει δύο ει. Στό ιωνικό αλφάβητο πού υιοθέτησαν 
οτήν 'Αθήνα στο τέλος τοϋ 5ου αίώνα, τό e λέγονταν ει* το ο λέγονταν 
ου. 

2. 'Από τό πιστός. 
3. Ό Πλούταρχος στό βίο τοΰ Λυκούργου {1) αναφέρει 8νχ 

πρόγονο Τοϋ Λυκούργου, τόν ένδοξώτερο, πού εφεοε αυτό τό δνομα. 
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καιρό δέν ονομάζονταν ν ό η σ t ς, άλλα στή θέση τοΰ η έπρε
πε νά προφέρουμε [δυό ε (*), δηλαδή ν ο έ ε σ ι ν . 

Έ ξ άλλου ή σ ω φ ρ ο σ ύ ν η είναι σωτηρία εκείνου 
πού τώρα 8ά εξετάσαμε, δηλαδή τής φρονήσεως ( σ ω τ η 
ρ ί α φ ρ ο ν ή σ ε ω ς ) . Α κ ό μ η ή ε π ι σ τ ή μ η δείχνει 412a 

τήν ψυχή πού έχει κάποιαν αξία νά ακόλουθη τά πράγ
ματα στην κίνηση τους, χωρίς νά μένη πίσω ούτε νά τρέχη 
μπροστά' γ ι ' αυτό λοιπόν πρέπει βγάζοντας τό ε νά τήν ονο
μάσουμε π ι σ τ ή μ η ( 2 ) . 

Ή σ ύ ν ε σ ι ς πάλι, κατ* αυτόν τόν τρόπο εξεταζόμενη, 
μπορεί νά θεωρηθή δτι είναι σχεδόν σ υ λ λ ο γ ι σ μ ό ς καί 
ή λέξη σ υ ν ι έ ν α ι λέει ακριβώς τό ϊδιο πράγμα μέ τή 
λέξη έ π ί σ τ α μ α ι , γιατί τό σ υ ν ι έ ν α ι σημαίνει δτι 
ή ψυχή συμβαδίζει μέ τά πράγματα. Έ π ε ι τ α ή σ ο φ ί α b 
σημαίνει έπ;:φή μέ τήν κίνηση. Τό δνομα αυτό δμως εϊναι 
λίγο σκοτεινό καί ξενικό. Ά λ λ α πρέπει νά θυμόμαστε άπό 
τους ποιητές δτι σέ πολλούς στίχους, γιά δ,τι αρχίζει 
νά προχωρή γρήγορα, λένε έ σ ύ θ η (ξεκίνησε γρήγορα). 
"Ενας μάλιστα Λακωνικός άπό τους γνωστότερους έφερε 
τό Ονομα Σ ο υ ς ( 3 )· τοΰτο στή γλώσσα τών Λακεδαιμονίων 
σημαίνει τή γρήγορη κίνηση. Αυτής λοιπόν της κινήσεως 
έ π α φ ή ν σημαίνει ή σοφία, επειδή τάχα τά δντα ματα-
κινοΰνται. 'Επίσης τό α γ α θ ό ν τείνει νά σημαίνη εκείνο 0 
πού εϊναι θαυμαστό ( ά γ α σ τ ό ν ) σέ 6λη τή φύση. Γιατί, 
επειδή τά Οντά βρίσκονται σέ κίνηση, έχουν επομένως καί 
ταχύτητα καί βραδύτητα- Δέν εϊναι λοιπόν αξιοθαύμαστο 
( ά γ α σ τ ό ν ) κάθε τί πού εϊναι ταχύ, άλλ* Ινα μόνο μέρος 
του. Στό αξιοθαύμαστο λοιπόν της ταχύτητος ανήκει αυτή 
ή επωνυμία, τό «αγαθόν». 

xxvn 
Ώ ς προς τή δ ι κ α ι ο σ ύ ν η , είναι εύκολο νά μαντεύ-

σουμε δτι αυτό τό δνομα δόθηκε τήν κατανόηση του δικαίου 
( τ ο ΰ δ ι κ α ί ο υ σ υ ν έ σ ε ι ) ' αλλά τά ϊδιο τό δνομα «δί
καιον» εϊναι δύσκολο, γιατί ώς ένα σημείο, φαίνεται,πολλοί 
συμφωνούν σ' αυτή τήν έννοια, άλλ' έπειτα διαφωνοΰν. "Οσοι d 
δηλαδή πιστεύουν δτι τό σύμπαν βρίσκεται σέ κίνηση, υπο
θέτουν δτι, τό μεγαλύτερο μέρος του εϊναι τέτοιο ώστε 
νά μήν κάνη άλλο τίποτε παρά νά προχωρή, καί δτι υπάρ
χει κάτι πού διαπερνάει δλο αυτό καί μέσον αύτοΰ γίνονται 

'δλα τά γινόμενα* και εϊναι αυτό ταχύτατο καί λεπτότατο. 
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Ονγαρ αν δύνασθαι άλλως δια τοϋ δντος Ιέναι παντός, ει μή 
λεπτότατόν τε ήν ώστε αυτό μηδέν στέγειν, και τάχιστον ώστε 
χρήσθαι ώσπερ έστώσι τοις άλλοις. Έπείδ' ούν έπιταοπενει 

e τα άλλα πάντα δ ι αϊ ό ν, τοϋτο τό δνομα εκλήθη ορθώς 
«δίκαιον», ενστομίας ένεκα τήν τον κάππα δύναμιν προσλα-
βόν. Μέχρι μέν ούν ενταύθα, δ νννδή έλέγομεν, παρά πολλών 

413& ομολογείται τοϋτο είναι τό δίκαιον έγώ δέ, ώ Έρμόγενες, 
&τε λιπαρής ών περί αύτον, ταντα μέν πάντα διαπέπνσμαι έν 
άπορρήτοις, δτι τοντό έστι τό δίκαιον καί τό αίτιον—δι' ο 
γαρ γίγνεται, τοντ' εστί τό αίτιον—καί «Δία» καλεϊν εφη 
τις τοϋτο ορθώς έχειν δια ταντα. Έπειδάν δ' ήρεμα αντονς 
έπανερωτώ άκουσας ταντα μηδέν ήττον «Τί ούν ποτ' έστιν, 
ώ άριστε, δίκαιον, εί τοντο όντως έχει ;» Δοκώ τε ήδη 
μακρότερα τον προσήκοντος έρωτάν καί νπέρ τά έσκαμμένα 

b άλλεσθαι. Ίκανώς γάρ μέ φασι πεπύαθαι [άκηκοέναι] καί 
έπιχειροϋσιν, βονλόμενοι άποπιμπλάναι με, άλλος άλλα ήδη 
λέγειν, καίούκετισνμφωνοϋσιν. Ό μέν γάρ τις φησιν τοϋτο 
εϊναι δίκαιον, τόν ήλιον τοϋτο γάρ μόνον δ ιαϊόν τ α καί 
κ ά ο ν τ α έπιτροπεύειν τά δντα. Έπειδάν ούν τω λέγω αυτό 
άσμενος ώς καλόν τι άκηκοώς, καταγελα μον ούτος άκουσας 
καί έρωτα εί ονδέν δίκαιον οίμαι είναι έν τοις άνθρώπο/ς 

c έπειδάν ό ήλιος δνη. Λιπαροϋντος ούν έμον δτι αύ εκείνος 
λέγει αυτό, τό πϋρ φησιν τοϋτο δέ ού ράδιόν έστιν είδέναι.. 
Ό δέ ούκ αυτό το πϋρ φησιν, άλλ' αυτό τό θερμόν τό έν τώ-
πνρι ενόν. Ό δέ τούτων μεν πάντων καταγελάν φησιν, εϊναι δέ 
τό δίκαιον δ λέγει Αναξαγόρας, νουν εϊναι τοϋτο' αυτο

ί. ' ϊπέρ τα έσκαμμένα όίλλεσθαι : παροιμιώδης φράση. 
2. Εΐναι Εδία του Ή ρ α κ λ ε ί τ ο υ , τοΰ δυνατώτερου καί βαθύτε

ρου ανάμεσα στους προσωκρατικούς φιλοσόφους (544-484}, άπό την 
'Έφεσο, οτι το π ϋ ρ είναι αρχή καί ουσία δλων τών Οντων. «Αυτό 
τόν κόσμο, τον ϊδιο για όλους, δέν τόν έφτιαξε κανένας θεός ή κανέ
νας άνθρωπος, παρά ήταν πάντα καί είναι καί θά είναι αΙώνια ζων
τανή φωτιά, πού ανάβει κατά μέτ( α καί σβύνει κατά μέτρα (άπ. 
30). Άπό τή φωτιά γεννιώνται τά δντα μέ τή μεταμόρφωση της 
σέ άλλα στοιχεία, κι' άπ' τόν ϊδιο δρόμο ξαναγυρίζουν πάλι σ' αυτά. 
"Ολα ανταλλάζονται μέ φωτιά κ' ή φωτιά με δλα...» (άπ. 90). 

3. ' Α ν α ξ α γ ό ρ α ς ό Κλαζομένιος{500-428 π.Χ.ί.Κατ'αυ
τόν, Ολα τά στοιχεία ήταν ολότελα ανακατωμένα (άπ. 1: όμοΰ πάντα 
χρήματα ήν). Τή διάκριση καί διάταξη τους τήν έκανε ό νους, προ
καλώντας πρώτα σ' ενα σημείο κάποιο στριφογύρισμα (δίνησιν), πού 
απλώνοντας άπό κεϊ συνεπηρε δλο καί περισσότερα μέρη τοϋ άτέ-
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Γιατί αλλιώτικα δέ θά μποροΰσε νά διαπερνά δλο τό υπ
άρχον,. άν δέν ήταν πολύ λεπτό ώστε τίποτε νά μή τό 
έμποδίζη,οΰτε αρκετά ταχύ ώστε κοντά του τό υπόλοιπο νά 
εϊναι σάν ακίνητο. Ε π ε ι δ ή λοιπόν διευθύνει Ολα τά άλλα, 
διατρέχοντας τα (διαϊόν), τοϋ έδωσαν σωστά τό 6\ομα e 
δ ί κ α ι ο ν , προσθέτοντας έκεΐ γιά χάρη εύφωνίας τή δύ
ναμη τοΰ κ. 

Ώ ς έδώ λοιπόν δλοι συμφωνοΰν μέ τήν εξήγηση αύτη, 
δτι αυτό εϊναι τό δίκαιον. Έ γ ώ δμως, Ερμογένη, επειδή 413a 
είμαι απαιτητικός ώς προς αυτό, ζήτησα μυστικά πληρο
φορίες γιά δλα αυτά καί έμαθα Οτι αυτό εϊναι τό δίκαιον καί 
τό αίτιον— γιατί αϊτιον εϊ\αι εκείνο πού κάνει νά γίνονται 
τά δντα—καί επομένως εϊπε κάποιος οτι εϊναι σωστό νά τοϋ 
δώσουμε τό δνομα τοΰ Διός γι* αυτό τό λόγο. "Οταν δμως, 
άν καί άκουσα αυτή τήν εξήγηση, τους ξαναρώτησα ήσυχα: 
«τί λοιπόν έπί τέλους εΐναι δίκαιον, καλέ μου φίλε, άφοΰ αυτά 
εϊναι δρθό;» Τότε πια φαίνομαι δτι ρωτώ πολύ πιό πέρα 
άπ'ο,τιταιριάζει καίύπερβαίνωτά όρια (^.Λένεδηλαδή δτι h 
αρκετές πληροφορίες πήρα καί έπιχειροΰν, θέλοντας νά 
ικανοποιήσουν τήν περιέργεια μου,νά λέη καθένας τά δικά 
του καί δέ συμφωνοΰν πιά. Γιατί ό ένας λέει 6τι αυτό εϊναι 
δίκαιον, ό ήλιος· άφοΰ μόνος αυτός κυβερνάει τά δντα, δια
τρέχοντας τα καί θερμαίνοντας τα, "Οταν λοιπόν λέω σέ 
κάποιον, ευχαριστημένος, δτι κάτι καλό ίχω ακούσει, 
άύτός μέ περιγελάει ακούγοντας με καί μέ ρωτάει, άν νομί
ζω πώς τίποτε δίκαιον δέ μένει στους ανθρώπους, άφοΰ βασι-
λέψη ô ήλιος. "Οταν λοιπόν έγώ επίμονα τόν ρωτώ γιά νά c 
μάθω ποια γνώμη Εχει ό ϊδιος, δηλώνει δτι αυτό εϊναι τό 
πϋρ ( 2 ) . Αυτό δμως, λέει, δέν είναι εύκολο νά τό έννοήση 
κανείς. "Αλλος πάλι λέει δτι δέν είναι τό πΰρ, άλλ' εϊναι 
ή θερμότητα ή ϊδια πού υπάρχει μέσα στό πΰρ. "Ενας άλλος 
πάλι λέει δτι περιγελάει δλες αυτές τίς εξηγήσεις καί ισχυ
ρίζεται βτι τό δίκαιον εϊναι έκεΐνο πού λέει ό 'Αναξαγόρας, 
δτι δηλαδή αυτό εϊναι ό νους (*). Γιατί, επειδή αυτός εϊναι 

λειωτου σωροΰ καί θά βυνεπαίρνη ακόμη κι' άλλα. Ό νους εϊναι 
απλός, αμιγής (ούδενί μέμικται χρήματι), εϊναι γιά τόν εαυτό 
του μόνο (μοϋνος άφ' έαυτοϋ"), τδ πιό λεπτό καί τό πιό καθαρό-
άπ' δλα τά δντα (ίατι λεπτότατόν τε πάντων χρημάτων καί κα-
θαρώτατον). "Ολα τά ξέρει καί δλα τά μπορεϊ. Εϊναι κινητική καί. 
κανονιστική δύναμη γιά τό σύνολο τοΰ κόσμου. 
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κράτορα γάρ αυτόν δντα καί ούδεν'ι μεμειγμένον πάντα 
φησίΡ αυτόν κοσμεϊν τα πράγματα δια πάντων Ιόντα. Ενταύθα 
δή έγώ, ώ φίλε, πολύ έν πλείονι απορία ειμί ή πριν έπιχει-

ά ρήσαι μανθάνειν περί τον δίκαιον δ τι ποτ' εστίν. Άλλ' ούν 
ονπερ ένεκα έσκοποϋμεν, τό γε δνομα τοϋτο φαίνεται αύτω 
δια ταϋτα κεϊσθαι. 

ΕΡΜ. Φαίνη μοι, ώ Σώκρατες, ταντα μέν άκηκοέναι 
τον καί ονκ αύτοσχεδιάζειν. 

ΣΩ. Τί δέ τάλλα : 
ΕΡΜ. Ού πάνν. 
ΣΩ. "Ακονε δή- ϊσως γαρ άν σε καί τα επίλοιπα έξαπα-

τήσαιμι ώς ούκ άκηκοώς λέγω. Μετά γαρ δικαιοσύνην τί 
ήμϊν λείπεται ; Άνδρείαν οϊμαι ούπω διήλθομεν. Αδικία μέν 

e γάρ δήλον δτι εστίν δντος έμπόδισμα τοΰ διαϊόντος, ανδρεία 
δέ σημαίνει ώς έν μάχη επονομαζόμενης τής ανδρείας—μάχην 
δ' £?ναί έν τω οντι, εϊπερ ρεϊ, ούκ άλλο τι ή τήν εναντίον 
ροήν—έάν ούν τις έξέλη τό δέλτα τοϋ ονόματος της ανδρείας, 
αυτό μηνύει τό έργον τό δνομα ή «άνρεία». Δήλον ούν δτι 
ον πάση ροή ή εναντία ροή ανδρεία εστίν, άλλα τή παρά 

-4Î4& τό δίκαιον ρεούση' ού γάρ αν επ^νεϊτο ή ανδρεία. Καί το 
«άρρεν» καί ο «άνήρ» έπί παραπλησίω τινί τούτω εστί, 
τή ανω ροή. «Γυνή» δέ γονή μοι φαίνεται βονλεσθαι 
είναι. Τό δέ «θήλν» άπό τής θηλής τι φαίνεται έπωνο-
μάσθαι' ή δέ «θηλή» αρά γε, ώ Έρμόγενες, δτι τεθη~ 
λεν α ι ποιεϊ ώσπερ τά άρδόμενα ; 

ΕΡΜ. "Εονκέν γε, ώ Σώκρατες. 
ΣΩ. Καϊ μήν αυτό γε τό «θάλλειν» τήν ανξψ μοι δοκεϊ 

άπεικάζειν τήν τών νέων, δτι ταχεία και έξαιφνιδία γίγνεται. 
3) Οίόνπερ ούν μεμίμηται τφ ονόματι, συναρμόσας άπό τον 

θ ε ιν και άλλεσθαιτό δνομα. Άλλ' ού γάρ επισκοπείς με 
ώσπερ'έκτος δρόμον φερόμενον έπειδάν λείον έπιλάβωμαι" 

1. ' Ό Πλάτων" στό «Φαίδωνα»» (97b κέξ. ) κάνει κριτική της 
θεωρίας τβϋ 'Αναξαγόρα καί δείχνει σέ τί πέφτει 2ξω. 

2. Δηλαδή, προβλήματα εύκολα να λυθοΰν. 
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κυρίαρχος καί αμιγής ( δεν αναμιγνύεται μέ κανένα πράγμα ), 
λέει δτι αυτός κανονίζει δλα τά πράγματα, περνώντας μέσα 
ά π ' δλα. Τότε πια έγώ, φίλε μου, βρίσκομαι σέ πολύ μεγαλύ
τερη απορία παρά πριν επιχειρήσω νά μάθω γιά τό δί
καιο τ£ πράγμα έπί τέλους εϊναι ί 1 ) . Τέλος πάντων δσο γ ι ' 
αυτά πού εξετάζομε, τό δνομα τοϋτο φαίνεται δτι γ ι ' αυτούς 
τους λόγους τό έχει πάρει. 

Ε Ρ Μ . Μοΰ φαίνεσαι, Σωκράτη, δτι αυτά τά έχεις ακού
σ ε ι άπό κάποιον άλλο καί δέν τά λές έκ τοΰ προχείρου* 

Σ Ω . Καί γιά τ* άλλα ονόματα τό ϊδιο φρονείς; 
ΕΡΜ- "Οχι τόσο πολύ. 

XXVIII 
Σ Ω . "Ακουσε λοιπόν, γιατί πιθανόν νά επιτύχω νά σέ 

εξαπατήσω στά υπόλοιπα, κάνοντας σε νάπιστέψτ>£ δτι τά 
λέω χωρίς .νά τά εχω ακούσει άπό άλλον. "Τστερα άπό τη 
δικαιοσύνη τί μας μένει; Τήν α ν δ ρ ε ί α , νομίζω, δέν τήν 
εξετάσαμε ακόμη. Γιχτί εϊναι φανερό δτι ή α δ ι κ ί α εϊναι 
πραγματικ,ά τό εμπόδιο σ* έκεϊνο τά όποιο διαπερνά ( δ ι α ϊ ό ν 
τ ο ς ) , ή α ν δ ρ ε ί α δμως Ι χ ε ι τ ό δνομάτης άπό τή μάχη. 
Μέσα στην πραγματικότητα, άν βέβαια ρέη, ή μάχη, δέν 
εϊνα: άλλο τίποτε παρά ή αντίθετη ρ ο ή.' *Αν λοιπόν αφαιρέ
σουμε τό δ άπό τή λέξη ανδρεία, τότε τό δνομα ά ν ρ ε ί α 
σημαίνει αυτή τήν ενέργεια. Εϊναι 5μως φανερό δτι ή 
α ν δ ρ ε ί α δέν εϊναι ή α ν τ ί θ ε τ η ρ ο ή σ έ κάθε άλλη 
ροή, άλλ'εκείνη πού ρέει παρά τό δίκαιο* γιατί αλλιώς δέ θά 
•επαινούσαμε τότε τήν ανδρεία. 'Ακόμη καί τό ά ρ ρ ε ν καί 
•ό ά ν ή ρ γιά κάτι παρόμοιο μέ τήν ά ν ω ρ ο ή ονομά
στηκε. Ή γ υ ν ή μοΰ φαίνεται δτι ισοδυναμεί μέ τό γ ο ν ή 
(γενεά). Καί τά θήλυ φαίνεται δτι έχει πάρει τό δνομα άπό 

τ ή θ η λ ή ' κ α ί ή θ η λ ή ( ρ ό γ α τ ο ϋ σ τ ή θ ο υ ς ) ά ρ α γ ε , κ α λ έ Ε ρ μ ο 
γένη, δέ σοΰ φαίνεται δτι ονομάστηκε άπό τό δτι κάνει κάτι 
θά εϊναι θαλερό ( τ ε θ η λέ ν α ι ) , καθώς 6λα δσα ποτίζονται; 

Ε Ρ Μ . "Ετσι φαίνεται, καλέ Σωκράτν,. 
Σ Ω . 'Ακόμη αυτή ή λέξη θ ά λ λ ω φαίνεται δτι 

απεικονίζει τήν αδξηση τών νεαρών πραγμάτων, γιατί 
γρήγορα καί ξαφνικά γίνονται. Λοιπόν ό δημιουργός θά 
τήν έχη αναπαραγάγει μέ τή βοήθεια τοΰ ονόματος άφου 
•συνέθεσε τό Ονομα άπό τό θ έ ω (τρέχω ) καϊ ά λ λ ο μ α t 
(πηδώ)'. 'Αλλά βλέπω δτι δέ μέ προσέχεις, σανά βγαίνω 

£ξω άπό τό δρόμο μου, δταν πετύχω ίδαφος* ομαλό ( 8 ) , 
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επίλοιπα δέ ήμΐν έτι σνχνά τών δοκούντων σπονδαίων είναι. 

ΕΡΜ. Αληθή λέγεις. 

ΣΩ. ΤΩν γ' έστιν έν καί «τέχνην» ίδεϊν δ τι ποτέ 

βονλεται εϊναι. 

ΕΡΜ. Πάνν μέν υνν. 

ΣΩ. Ονκοϋν τοϋτό γε εξ ι ν ν ο ν σημαίνει, τό μέν τον 

ο άφελόντι, έμβαλόντι δέ ού μεταξύ τον χει καί τοϋ νϋ καί <τοϋ 

νν καί> τον ήτα ; 

ΕΡΜ. Καί μάλα γε γλίσχρως, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. ΎΩ μακάριε, ούκ οϊσθ' δτι τά πρώτα ονόματα τε

θέντα κατακέχωσται ήδη ύπό τών βονλομένων τραγωδεϊν 

αυτά, περιτιθέντων γράμματα καί έξαιρούντων εύστομίας 

ένεκα καί παντα^ί/ στρεφόντων, καί νπό καλλωπισμού καί 

υπό χρόνον. Έπεί έν τω «κατόπτρφ» ού δοκεϊ [σοι] άτοπον 

είναί τό έμβεβλήσθαι τό ρω ; Άλλα τοιαύτα οϊμαι ποιονσιν 

d οι τής μεν αληθείας ουδέν φροντίζοντες, το δέ στόμα πλάτ-

τοντες, ώστ' έπεμβάλλοντες πολλά έπί τά πρώτα ονόματα 

Χελεντώντες ποιονσιν μηό' άν ένα ανθρώπων σννεϊναι ο τι 

ποτέ βούλεται τό δνομα' ώσπερ καί τήν Σφίγγα αντί 

«φικός» «σφίγγα» καλοϋσιν, καί άλλα πολλά. 

ΕΡΜ. Ταϋτα μέν εστίν ούτως, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Εί Ô' αύ τις έάσει καί έντιθέναι καί έξαιρεϊν άττ' 

άν βούληταί τις εις τά Ονόματα, πολλή εύπορία έσται καί 

πάν άν παντί τις δνομα πράγματι προσαρμόσειεν. 

e ΕΡΜ. Αληθή λέγεις. 

ΣΩ. Αληθή μέντοι.Άλλάτό μέτρων οϊμαι δεϊφνλάττειν 

καί το εΙκός σέ τόν σοφόν έπιστάτην. 

ΕΡΜ. Βονλοίμην άν. 

ΣΩ. Καί έγώ σοι σνμβονλομαι, ώ Έρμόγενες. Άλλα 

415Ά μή λίαν, ώ δαιμόνιε, ακριβολόγου, 

1. Ό πρώτος τύπος, κατά τον Σωκράτη, έπρεπε νά είναι κ ά-
τ ο π τ ο. Τό ρ θεωρείται άπ' αυτόν προσθήκη περιττή καί αλλοίωση. 
Δέν αναγνωρίζει τό συνθετικό τ ρ ο πού χρησιμεύει στά ουδέτερα 
ονόματα αύτοΰ τοϋ είδους γιά νά δείξη το δ ρ γ α ν ο. 
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Μάς μένουν ακόμη νά εξετάσουμε πολλά άπ* έκεϊνα πού 
περνοΰν γιά σπουδαία. 

Ε Ρ Μ . 'Αλήθεια Uc. 
Σ Ω . Καί ένα ά π ' αυτά εϊναι νά ίδοΰμε τί τέλος πάντων 

μπορεί νά σημαίνη ή τ έ χ ν η . 
Ε Ρ Μ . Βεβαιότατα. 
Σ Ω . Αυτό τάχα δέν σημαίνει τήν ε ξ ι ν τ ο ΰ ν ο ΰ 

(κατοχήν τοΰ νοΰ), άν αφαιρέσουμε τό τ καί προσθέσουμε e 
τό ο μεταξύ τοΰ χ καί τοΰ ν καί τοΰ η (δηλαδή έχονόν^); 

Ε Ρ Μ . Ναί, άλλα με μεγάλο εξευτελισμό, Σωκράτη. 
Σ Ω . Ευλογημένε μου, δέν ξέρεις δτι τά πρώτα ονό

ματα πού βάλθηκαν ίχο ιν παραμορφωθή άπα δσους ήθελαν 
νά τά κάνουν τραγικά, μέ τήν προσθήκη καί αφαίρεση γραμ
μάτων χάριν εύφωνίας καί με τήν περιστροφή τους ά π ' δλα 
τά μέρη,καθώς καί άπα λόγους καλλωπισμοΰ καί πολυκαιρίας. 
"Ετσι π.χ. στό κ ά τ ο π τ ρ ο ν δέ βρίσκεις δτι είναι παράξενο 
νά προστεθή τό ρ ; ( ι ) 'Αλλά τέτοια νομίζω κάνουν έκεϊνοι 
πού δέ φροντίζουν διόλου γιά τήν αλήθεια, άλλα μόνο γιά τήν d 
άρθρωση τοΰ στόματος, έτσι ώστε, άφοΰ προσθέτουν πολλά 
γράμματα στά πρώτα ονόματα, στό τέλος τά κάνουν νά μήν 
έννοή κανείς άνθρωπος τί σημαίνει τά δνομα. Καθώς καί 
τή Σφίγγα τήν ονομάζουν σφίγγα αντί φίγγα ( 2 ) καί άλλα 
πολλά ονόματα. 

Ε Ρ Μ . Σ* αυτά έχεις δίκιο, Σωκράτη. 
Σ Ω . Ά ν πάλιν επιτρέψουμε νά προσθετή καί ν 'άφαιρή 

δ,τι καθένας θέλει στά ονόματα, τότε πια θά έχουμε μεγά-
λην ευκολία καί θά προσαρμόζουμε οποιοδήποτε δνομα 
σέ κάθε πράγμα. 

Ε Ρ Μ . 'Αλήθεια λές. e 
Σ Ω . 'Αλήθεια βέβαια. 'Αλλά πρέπει, νομίζω, νά προ

σεχής τό μέτρο καί τό εδλογο, σύ ό σοφός επιστάτης. 
Ε Ρ Μ . Εϊμαι πρόθυμος. 

XXIX 

Σ Ω . Καί έγώ εϊμαι πρόθυμος μαζί σου, Ερμογένη. 
'Αλλά μή λεπτολο^ής πολύ, αξιοθαύμαστε φίλε, 415a 

2. Ό Ησίοδος στή «Θεογονία»JV 326) γράφει: ή (άλοή) 
κακούργα Φ Ι ξ ήταν κόρη τοΰ "Ορθού" καί της "Εχιδνας, πού.εμενε 
στό Φίκιο δρος της Βοιωτίας.—'Αργότερα ταυτίσθηκε μέ τή Σφίγγα. 
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«μή μ' άπογυιώσης μενεος». 
"Ερχομαι γαρ έπί τήν κορνφήν ών εϊρηκα, έπειδάν μετά 
τέχνην μηχανήν έπισκεψώμεθα. «Μηχανή» γάρ μοι δοκεϊ 
τον αν ε ιν έπί πολύ σημεϊον είναι- τό γάρ «μήκος» πως 
τό π ο λ υ σημαίνει' έξ άμφοϊν ούν τούτοιν σύγκειται, «μή
κους» τεκαίτοϋ «άνειν», τό δνομα ή «μηχανή».Άλλ', δπερ 
νννδή εϊπον, έπί την κορνφήν δεϊν τών είρημένων έλθεΐν 
«αρετή» γαρ καί «κακία» δ τι βούλεται τά ονόματα ζητη-

b τέα. Τό μέν ούν έτερον οϋπω καθορώ, το δ' έτ„ρον δοκεϊ μοι 
κατάδηλον είναι. Σνμφωνεϊ γαρ τοϊς έμπροσθεν πάσιν. "Ατε 
γάρ Ιόντων τών πραγμάτων, παν τό κακώς Ιόν «κακία» 
αν εϊη'τοντο δέ δταν ένψνχή ή, τό κακώς ϊέναι έπί τά πρά
γματα, μάλιστα τήν τον δλον έπωννμίαν έχει τής κακίας. 
Τό δέ κακώς levai δτι ποτ' έστιν, δοκεϊ μοι δηλοϋν καί έν τή 
«δειλία», δ οϋπω διήλθομεν άλλ' ύπερέβημεν, δέον αυτό 

c μετά τήν άνδρείαν σκέψασθαι· δοκονμεν δέ μοι καί άλλα 
πολλά νπερβεβηκέναι. 'Ηδ' ούν»δειλία τής ψνχής σημαίνει Οε-
σμον είναι ίσχνρόν τό γαρ «λίαν» Ισχύς τις έστιν. Δεσμός 
ούν ό λίαν καί ό μέγιστος τής ψνχής ή δειλία αν εϊη' 
ώσπερ γε καί ή απορία κακόν, καί πάν, ώς ίοικεν, ο τι άν 
έμποδών $ τώ ϊέναι καί πορενεσθαι. Τοντ' ούν φαίνεται τό 
κακώς ϊέναι δηλοϋν, τό ίσχομένως τε και έμποδιζομένως 
πορεύεσθαι, δ δή ψνχή δταν εχη, κακία μεστή γίγνεται. ΕΙ 
δ' έπί τοιοντοις ή «κακία» εστίν τοϋνομα, τουναντίον τούτον 

ά ή «αρετή» αν εϊη, σημαίνον πρώτον μεν ενπορίαν, έπειτα 
δέ λελνμένην τήν ροήν τής αγαθής ψυχής είναι άεί, ώστε τό 
ασχέτως καί τό άκωλύτ ω ς άεί ρέον έπωννμίαν 
εϊληφεν, ώς εοικε, τοϋτο τούνομα, <δ> ορθώς μέν έχει «άει-
ρείτην» καλεϊν, [ΐσως δέ αϊρετήν λέγει, ώς ούσης ταύτης 

1. Ί λ . Ζ . Ή μητέρα τοΰ "Βίκτορα Ε κ ά β η θέλει νά τοϋ φέρη 
κρασί νά πιή ύστερα άπό τ ή μάχη (στ. 261 ; «άνδρΐ δέ κεκμηώτι 
μένος μέγα οΤνος άέξει», (γιατί ανασταίνει τ& κρασί ξανά τούίτ 
κουρασμένους). Καί Ó Έ κ τ ω ρ της απαντάει (στ. 264-265) : 
«μή μοι οΐνον άειρε μελίφρονα, πάτνια μήτερ, 
μή μ' άπογυιώσης, μένεος δ ' αλκής τε λάθωμαι» 
(μή μέ κερνάς καρδόγλυκο κρασί, καλή μου μάννα, 
μή μ' ^ποστάσης κι Ορεξη δέν έχω πιά γιά μάχη). 
(μετάφρ. Α. Πάλλη). · 

2. " Α ν ε ι ν εΐναι συνώνυμο μέ τ ό : ά ν ύ ε ι ν , ά ν ύ τ τ ε ι ν 
3. Ή λέξη-ά ν δ ρ ε ί α εξετάσθηκε παραπάνω 413e. 

ΚΡΑΤΥΛΟΣ m 

«μή μοΰ εξασθένησης τήν ορμή» ( Χ ) . 
Γιατί τώρα θά φτάσω στην κορυφή τών Οσων εϊπα, δταν έπειτα 
άπό τήν τέχνη εξετάσουμε τή μηχανή. Δηλαδή ή μ η χ α ν ή 
μοΰ φαίνεται οτι σημαίνει τό o n φτάνω σέ μακρινό τέρμα 
( ά ν ε ι ν έ π ί π . ο λ ύ) ( 2 ) , γιατί ήλέξη μ ή κ ο ς σημαίνει 
κάπως μεγάλην έκταση. Λοιπόν ά π ' αυτά τά δυό στοιχεία 
έγινε τό δνομα μ η χ α ν ή , δηλαδή άπό τό, μ ή κ ο ς καί 
ά ν ω . 'Αλλά, καθώς σοΰ εϊπα πριν άπό λίγο, πρέπει 
νά φτάσω στην κορυφή τών δσων είπαμε.. ' Ε μ π ρ ό ς , 
άς εξετάσουμε τί σημαίνουν τά ονόματα ά ρ ε τ η καί 
κ α κ ί α . Λοιπόν τό ένα, τό πρώτο, δέν τό εννοώ ακόμη h 
καθαρά, τό άλλο όμως, τό δεύτερο, μοΰ φαί\ειαι §τ·. εϊναι 
ολοφάνερο, γιατί συμφωνεί μέ 6λα τά προηγούμενα. 'Επειδή 
τά πράγματα κινοΰνται, καθένα πού κινείται κακώς (κακώς 
ιόν) θά εϊναι κακία. Καί δτχν ή ^ " χ ή είναι ή έδρα αυτής 
τη£ κακήί κινήσεως πρόΓ τά πράγματα ( κ α κ ώ ς ϊ έ ν α ι ) , 
τότε πρό πάντων φέρνει ολόκληρη τήν επωνυμία της κακίας. 
Σ έ τί συνίσταται αυτή ή κακή κίνηση, μοΰ φαίνεται δτι 
τό δείχνει και τό δνομα δ ε ι λ ί α , τό όποιο ακόμα δέν εξε
τάσαμε, άλλα τό ξεπεράσαμε, ενώ έπρεπε νά τό εξετά
σουμε έπειτα άπό τήν ανδρεία (*). Μοΰ φαίνεται 6τι καί 
άλλα πολλά πτιδήσχμε. 

Λοιπόν δ ε ι λ ί α σημαίνει οτι εϊναι ι σ χ υ ρ ό ς δ ε - ο 
σ μ ό ς τής ψυχής,γιατί τό πολύ (λ ί . ίν ) εκφράζει δύναμη. 
'Επομένως ή δειλία θά εϊναι ένας δ ε σ μ ό ς ισχυρός καί μέ
γιστος (ό λ ί α ν ) τής ψυχής- καθώς βέβαια καί ή ά π ο ρ ί α 
εϊναι κακό καί πάν δ,τι εϊναι, καθώς .φαίνεται, εμπόδιο 
στην κίνηση καί στην πορεία. Αυτό λοιπόν φαίνεται δτι 
σημαίνει τό κινεΐσθαι κακώς (κακώς ϊέναι), δηλαδή μέ 
ενοχλήσεις καί εμπόδια, τό όποιο βέβαια, δταν τό έχη ή 
ψυχή, εϊναι γεμάτη κακία. Ά ν σ' αυτά εφαρμόζεται τό δνομα 
κακία, τότε ή α ρ ε τ ή εϊναι τό αντίθετο ά π ' αυτό, καί τό Ί 
δνομά της σημαίνει ευκολία στήνπορεία, έπειτα δτι ήπορείζ 
τήςάγαθήςψυχήςεϊναι πάντα ελεύθερη' ώστε εκείνο πού ρέει 
πάντοτε ( ά ε ί ρ έ ο ν) , ακατάσχετα καί ανεμπόδιστα, έχει 
πάρει, καθώς φαίνεται, αύτότό δνομα,Κ αϊ εϊναι ορθό νά τήν ο
νομάζουμε ά ε ι ρ ε ί τ η ν ( * ) · ά λ λ " ι σ ω ς ό δ η μ ι ο υ ρ γ ά ς ' θ έ λ ε ι νά 

4. ά ε ι ρ ε ί τ η ς : τ ή λέξη τήν έπλασε δ Π λ ά τ ω ν ά π ' α υ τ ή ν 
έτυμολογεϊ τ ή λέξη αρετή. 
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τής ίξεως αιρετωτάτης,] σνγκεκρότηται δέ και καλείται 
«αρετή». Καί ίσως με αύ ψήσεις πλάττειν έγώ δέ φημι, 
εϊπερ 3 έμπροσθεν εϊπον ορθώς έχει, ή «κακία», καί τοϋτο 

e τό δνομα τήν «άρετήν» ορθώς εχειν. 
4'16Ά ΕΡΜ. Τό δέ δή «κακόν», δι' ού πολλά τών έμπροσθεν 

εϊρηκας, τί άν νοοϊ τοννομα ; 
ΣΩ. "Ατοπον τι νή Δία έμοιγε δοκεϊ καί χαλεπόν σνμ-

βαλεϊν. Επάγω ούν καί τούτω έκείνην τήν μηχανήν. 
ΕΡΜ. Ποίον ταύτην,; 
ΣΩ. Τήν τοϋ βαρβαρικόν τι καί τοϋτο φάναι εϊναι. 
ΕΡΜ. Καί εοικάς γε ορθώς λέγοντι.Άλλ' εί δοκεϊ, ταϋτα 

μέν εώμεν, τό δέ «καλόν» καί [τό] «αίσχρόν» πειρώμεθα 
ίδεϊν πή ευλόγως έχει. 

ΣΩ. Τό μέν τοίννν «αίσχρόν» καί δή κατάΟηλόν μοι 
lì φαίνεται 6 νοεί' καί τοντο γάρ τοις έμπροσθεν ομολογείται. 

Τό γαρ έμποδίζον καί ϊσχον τής ροής τά δντα λοιδορεϊν μοι 
φαίνεται δια παντός ό τα ονόματα τιθείς, καί νϋν τω αεί 
ϊσχοντι τόν ρ ονν τοϋτο τα δνομα έθετο <τό> «άει-
σχοροϋν»' νϋν δέ σνγκροτήσαντες «αίσχρόν» καλοϋσιν. 

ΕΡΜ. Τί δέ τό «καλόν» ; 
ΣΩ. Τοϋτο χαλεπώτερον κατανοήσαι. Καίτοι λέγει γε 

αυτό' αρμονία μόνον καί μήκει τοϋ ού παρήκται. 

ΕΡΜ. Πώς δή ; 
ΣΩ. Τής διανοίας τις έοικεν έπωννμία είναι τοντο τό 

δνομα. 
ΕΡΜ. Πώς λέγεις ; 

c ΣΩ. Φέρε, τί οϊει συ είναι τό αίτιον κληθήναι έκάστω 
τών όντων ; *Αρ' ουκ έκεΐνο τό τα ονόματα θέμενον ; 

ΕΡΜ. Πάντως πον. 
ΣΩ. Ούκονν διάνοια αν εϊη τοντο ήτοι Θεών ή ανθρώ

πων ή αμφότερα ; 

1. Βλ. 413 b. 
2. Βλ. 409 d -e. 
3. Ά ε ι σ χ ο ρ ρ ο ώ : τή λέξη τήν έπλασε ό Πλάτων άπό 

τό άεί καί ίσχω τον ρουν γιά ετυμολογία της λέξεως αισχρός. 
4. Κάνει υπαινιγμό στην παροιμία πού αναφέρθηκε παραπάνω 

3841) : τά ώραΐα πράγματα είναι δύσκολα. 
5. Τό κείμενο έχει ου πού είναι τό δνομα τοϋ γράμματος ο στό 

ιωνικό - αττικό αλφάβητο, βλ. παραπάνω 411e. 

ΚΡΑΤΤΛΟΣ 113 

πή α ί ρ c τή (εκλεκτή) γιά νά δείξη δτι αυτή ή κατάσταση 
•είναι προτιμότερη ανάμεσα σέ δλες, δμως συγχωνεύθηκε 
καί ονομάστηκε α ρ ε τ ή . Καί ίσως πάλι ί1) θά πής ότι 
•εγώ τά εφευρίσκω* εγώ δμως ισχυρίζομαι δτι, άν τό δνομα 
κακία, πού πρωτύτερα εξέτασα, εϊναι ορθό, τότε κι αυτό θ 
τά δνομα α ρ ε τ ή εϊναι επίσης δρθό. 

ΕΡΜ. Καί τώρα τά δνομα κ α κ ό ν , πού τό χρησιμοποί- 416a 
•ησες γ*ά νά εξήγησης πολλά άπό τά προηγούμενα, τί ση 
ραίνει; 

ΣΩ. Μοΰ φαίνεται, μά τό Δία, κάτι παράξενο καί δύσκο
λο νά'τό εννοήσουμε. Εφαρμόζω λοιπόν καί σ' αυτό εκείνη ( 2 ) 
τή μηχανή. 

ΕΡΜ. Ποια εϊν' αυτή; 
ΣΩ. Τό νά πώ δτι καί αυτό έχει καταγωγή βαρβαρική. 
ΕΡΜ. Καί μοΰ φαίνεσαι δτι μιλείς δοθά. 'Αλλ1 άν δέχε

σαι, άς τ* αφήσουμε αυτά καί άς προσπαθήσουμε νά ΐδοΰμε 
πως δικαιολογείται τό δνομα κ α λ ό ν (ώραϊον ) καί α î σ-
χ ρ ό ν (άσχημο). 

ΣΩ. "Οσο γιά τό α ί σ χ ρ ό ν λοιπόν, μοΰ εϊναι καί 
τώρα ολοφάνερο πόιά εϊναι ή έννοια του* γιατί κι αυτό συμ- b 
•φωνεΐ μέ τά προηγούμενα. Εκείνος πού έβαλε τά ονό
ματα, μοΰ φαίνεται δτι κατηγορεί εκείνο πού εμποδίζει καί 
αναστέλλει (ί σ χ ε ι) τή ροή τών δντων, καί τώρα σ' έκεΐνο 
πού πάντοτε εμποδίζει τόν ρ ο υ ν Ιδωσε τό Ονομα άει-
• σ χ ο ρ ο ϋ ν (8)* άλλα τώρα τό συγχώνεψαν καί τό λένε 
α ί σ χ ρ ό ν . 

ΕΡΜ. Καί τό κ α λ ό ν πώς τό εξάγεις ; 
ΣΩ. Αυτό εϊναι πολύ δύσκολο νάτό εννοήσουμε (*). 

Καί δμως ô δημιουργός λέει δτι αυτό ϊσως σχηματίσθηκε μέ 
τήν αρμονία καί μέ τήν έκταση τοΰ χρόνου τοΰ ο (δηλαδή 
μέ τή μετατροπή τοΰ ο sic ου) ( 6 ) . 

ΕΡΜ. Πώς αυτό; 
ΣΩ. Φαίνεται 6τι τό δνομα εϊναι κάποια Ονομασία τής 

διάνοιας. 
ΕΡΜ. Τί θέλεις νά πης; 
ΣΩ. 'Ιδού' ποιο νομίζεις εσύ δτι εϊναι ή αίτία γιά νά ο 

πάρη δνομα καθένα άπό τά δντα; "Οχι εκείνο τό όποιο 
δβαλε τά ονόματα; 

ΕΡΜ. 'Αναμφιβόλως. 

ΣΩ. Λοιπόν αυτό θά είναι ή διάνοια ή τών θεών ή 

τών ανθρώπων ή καί τών δυό ; 

Πλάτωνος, Κρατύλος 8 
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ΕΡΜ. Ναί. 

ΣΩ. Ούκοΰν τό κάλεσαν τά πράγματα καί τό καλούν 

ταύτόν έστιν τοϋτο,. διάνοια ; 

ΕΡΜ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Ούκοΰν καί δσα μέν άν νους τε καί διάνοια έργά-

σηται, ταϋτά έστι τά επαινετά, à δέ μή, ψεκτά ; 

ΕΡΜ. Πάνν γε. 

d ΣΩ. Τό ονν Ιατρικόν ιατρικά εργάζεται καί τό τεκτο-

νικόν τεκτονικά ; ™Η πώς λέγεις ; 

ΕΡΜ. Ούτως έγωγε. 

ΣΩ. Καί τό καλούν άρα καλά ; 

ΕΡΜ. Δεϊ γέ τοι. 

ΣΩ. "Εστι δέ γε τοντο, ώς φαμεν, διάνοια ; 

ΕΡΜ. Πάνν γε. 

ΣΩ. 'Ορθώς άρα φρονήαεως αύτη ή επωνυμία εστίν 

τό «καλόν» τής τά τοιαύτα άπεργαζομένης, ä δή καλά φά~ 

άκοντες εϊναι άσπαζόμεθα. 

ΕΡΜ. Φαίνεται. 

e ΣΩ. Τί ούν ετι ήμϊν λοιπόν τών τοιούτων ; 

ΕΡΜ. Ταϋτα τά περί τό αγαθόν τε καί καλόν, σνμ-

417Ά φέροντα τε καί λνσιτελονντα καί ωφέλιμα καί κερδαλέα καί 

τάναντία τούτων. 

ΣΩ. Ούκοΰν τό μέν «σνμφέρον» ήδη πον καν σν εϋροις 

εκ τών πρότερον επισκοπών τής γάρ επιστήμης άδελφόν 

τι φαίνεται. Ουδέν γάρ άλλο δηλοϊ ή τήν άμα φοράν τής 

ψνχής μετά τών πραγμάτων, καί τά ύπό τοϋ τοιούτου πρατ-

τόμενα «συμφέροντα» τε καί «σύμφορα» κεκλήσθαι άπό 

τοϋ σνμπεριφέρεσθαι έοικε, τό δέ γε «κερδαλέον» από τοϋ 

h κέρδονς. «Κέρδος» δε νν αντί τον δέλτα άποδιδόντι ές τό-

δνομα δηλοϊ δ βούλεται' τό γάρ αγαθόν κατ' άλλον τρόπον 

ονομάζει. "Οτι γάρ κ ε ρ άννυτ α ι ές πάντα διεξιόν, ταύτην 

ΚΡΑΤΪΑΟΣ Π 5 

Ε Ρ Μ . Μάλιστα. 
Σ Ω . Λοιπόν καί εκείνο πού έδωσε τήν ονομασία στά 

πράγματα (τό κ α λ έ σ α ν ) καί έκεϊνο πού τους τή δίνει 
(τό κ ά λ ο ΰ ν) εϊναι αυτό τό ϊδιο ή διάνοια; 

Ε Ρ Μ . Φαίνεται 
Σ Ω . Καί πάλι Οσα ο νους καί ή διάνοια παράγουν, αυτά 

εϊναι τά άξια επαίνου, καί δσα δέν παράγουν, άξιοκατά-
κριτα; 

Ε Ρ Μ . Βεβαίως. 
Σ Ω . Ό έμπειροε στην ιατρική παράγει γιατρικά καί d 

ό έμπειρος στην ξυλουργική τέχνη ξυλουργικά; *Η πώς 
έννοεΐς έσύ; 

Ε Ρ Μ . "Οπως έσύ άπό μέρος μου. 
Σ Ω . Καί τό καλοϋν επομένως παράγει καλά; 
Ε Ρ Μ . Πρέπει βέβαια. 
Σ Ω . Κι αυτό εϊναι, δπως είπαμε, ή διάνοια; 
Ε Ρ Μ . Βεβαίως. 
Σ Ω . Αυτό λοιπόν τό δνομα κ α λ ό ν (ώραΐον) δόθηκε 

σωστά στή φρόνηση πού εκτελεί τά τέτοια έργα, τά όποια 
λέμε δτι εϊναι κ α λ ά καί τά ασπαζόμαστε. 

Ε Ρ Μ . Φαίνεται. 

XXX 

Σ Ω . Τώρα λοιπόν τί άλλο μας μένει νά εξετάσουμε άπό e 

τά ονόματα αύτοΰ του εϊδους; 
Ε Ρ Μ . Αυτά τά ονόματα πού αναφέρονται στό α γ α 

θ ό ν καί στό κ α λ ό ν , δηλαδή ι ά σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α, τά λ υ- 417a 
σ ι τ ε λ ή (επωφελή), τά ω φ έ λ ι μ α , τά κ ε ρ δ α λ έ α 
(επικερδή ) καί τά αντίθετα τους. 

Σ Ω . Λ,οιπόν τό σ υ μ φ έ ρ ο ν θά μπόρεσης καί έσύ 
ακόμη νά τό βρής, ανατρέχοντας στά προηγούμενα* -γιατί 
φαίνεται δτι εϊναι αδέρφι τής επιστήμης. Δηλαδή δέ ση
μαίνει τίποτε άλλο παρά τήν ταυτόχρονη κίνηση της ψυχής 
( ά μ α φ ο ρ ά ν) μέ τά πράγματα, καί οσα έκτελοΰνται ά π ' 
αυτό εϊναι σωστό νά λέγονται σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α καί σ υ μ 
φ ο ρ ά ά π ' αυτή τήν ταυτόχρονη καί κυκλική κίνηση 
( σ υ μ π ε ρ ι φ έ ρ ε σ θ α ι ) . Τ ό δ έ κ ε ρ δ α λ έ ο ν π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι 
άπό τό κέρδος. Καί τό δνομα κ έ ρ δ ο ς σημαίνει εκείνο b 
πού θέλει νά σημαίνη, άν προσθέσουμε σ' αυτό ν αντί τοΰ ο. 
Γιατί ονομάζει τό αγαθόν μέ έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, 
επειδή ανακατεύεται σέ δλα, διαπερνώντας τα, τό έθεσε 
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αύτοϋ τήν δύναμιν έπονομάζων έθετο τοϋνομα' δέλτα 

<δ7> ένθείς αντί τον νϋ «κέρδος» έφθέγξατο. 

ΕΡΜ. «Λνσιτελοϋν» δέ τί δή ; 

ΣΩ. "Εοικεν, ώ Ερμογένης, ουχί καθάπερ οί κάπηλοι 

αύτώ χρώνται, έάν το άνάλωμα άπολύη, ού ταύτη λέγειν 

c μοι δοκεϊ τό «λνσιτελοϋν», άλλ' δτι τάχιστον Ον τον δντος 

ϊστασθαι ούκ έα τά πράγματα, ουδέ τέλος λαβοϋσαν τήν 

φοράν τοϋ φέρεσθαι στήναί τε καί παύσασθαι, άλλ' άεί 

λύει αυτής αν τι έπιχειρή τέλος έγγίγνεσθαι, καί παρέχει 

άπανστον και άθάνατον αυτήν, ταύτη μοι δοκεϊ έπιφημίσαι 

τό αγαθόν λνσιτελεϊν τό γάρ τής φοράς λν ον τό τέλος 

«λνσιτελοϋν» καλέσαι. «Ώφέλιμον» δέ ξενικόν τούνομα, 

ώ καί "Ομηρος πολλαχον κέχρηται, τω «όγέλλειν»' εστί 

δέ τοντο τοϋ αυ^ειι» καί ποιεϊν έπωννμία. 

d ΕΡΜ. Τά δέ δή τούτων εναντία πώς έχει ήμϊν ; 

ΣΩ. "Οσα μέν άπόφησιν αυτών, ώς γέ μοι δοκεϊ, ουδέν 

δει ταϋτα διεξιέναι. 

ΕΡΜ. Ποια ταύτα ; 

ΣΩ. «Άσύμφορον» καί «ανωφελές» καί «άλναιτε-

λές» καί «άκερδέ±». 

ΕΡΜ. Αληθή λέγεις. 

ΣΩ. Άλλα «βλαβερόν» γε καί «ζημιώδες». 

ΕΡΜ. Ναί. 

ΣΩ. Καί τό μέν γε «βλαβερόν» τό βλ άπτον τον 

e όονν είναι λέγει' τό δέ «βλάπτον» αύ σημαίνει βονλό-

μενον άπτ ε tv τό δέ «άπτειν» καί δεϊν ταύτόν έστι, 

τοντο δέ πανταχού ψέγει. Τόβονλόμενον ούν άπτειν 

ρ ο ϋ ν ορθότατα μέν αν εϊη «βονλαπτεροϋν», καλλωπισθέν 

δέ καλεϊσθαί μοι φαίνεται «βλαβερόν». 
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ό νομοθέτης γιά νά έκφραση αυτή τή δύναμη του ' καί 
προσθέτοντας δ αντί τοΰ ν τό Ονόμασε κέρδος. 

Ε Ρ Μ . Καί τό λ υ σ , ι τ ε λ ο ΰ ν τ ί εϊναι λοιπόν; 
Σ Ω . Φαίνεται, Ερμογένη, δτι δέν πρέπει νά τό εν

νοήσουμε μέ τόν τρόπο πού τό μεταχειρίζονται οι καπηλοι, 
δταν «άπολύουν»τά έξοδα τους· νομίζω δτι δέν εϊναι αυτά που 
"σημαίνει τά λυσιτελοϋν, άλλα δτι, επειδή εϊναι τό ταχύ- β 
τερο μέρος τοϋ Οντος, δέν αφήνει τά πράγματα νά σταμα
τήσουν, ούτε ή κίνηση νά πάρη τέλος καί νά σταθή καί νά 
πάιΙ>η, άλλα πάντοτε ελευθερώνει τά 5ν άπ* αυτό τά 
τέλος ( λ ύ ε ι τ έ λ ο ς ) , άν έπιχειρή νάπραγματοποιηθή, 
καί κάνει άπαυστη καί αθάνατη αύτη τήν κίνηση. Μέ 
αύτη τήν έννοια μοΰ φαίνεται δτι δόθηκε τό δνομα λ υ σ ι 
τ ε λ ο ϋ ν στό α γ α θ ό . Γιατί δ,τι ελευθερώνει τό τέλος 
τής κινήσεως, ονομάστηκε λ υ σ ιτ ελ ο ΰ ν. Καί τά δνομα 
ώ φ έ λ ι μ ο ν *ϊναι ξ ε ν ι κ ό * δ "Ομηρος τό μετα
χειρίστηκε σέ πολλά μέρη μέ τόν τύπο ό φ έ λ λ ε ι ν (αύ-
ξ ά ν ε LV)· καϊ αυτό σημαίνει τήν αδξηση καί τή δημιουρ
γία. 

XXXI 

Ε Ρ Μ . Καί τώρα τά αντίθετα αυτών τών ονομάτων πώς α 
εξηγούνται; 

Σ Ω . "Οσα ά π ' αυτά εϊναι αρνητικά, μοΰ φαίνεται, δέν 
πρέπει καθόλου νά τά εξετάσουμε. 

Ε Ρ Μ . Ποια εϊν ' αυτά; 
Σ Ω . Τό α σ ύ μ φ ο ρ ο ν, τό α ν ω φ ε λ έ ς , τό ά λ υ σ ι

τ ε λ έ ς, καί τό ά κ ε ρ δ έ ς. 
Ε Ρ Μ . "Εχεις δίκιο. 
Σ Ω . 'Αλλά στό β λ α β ε ρ ό ν καί ζ η μ ι ώ δ ε ς 

(έπιζήμιον ) άς σταματήσουμε. 
Ε Ρ Μ . Ναί. 

Σ Ω . Καί τό β λ α β ε ρ ό ν έννοεϊ εκείνο πού β λ ά π τ ει 
τ ό ν ρ ο υ ν τών π ρ α γ μ ά τ ω ν καί τό β λ ά π τ ο ν πάλι β 
σημαίνει τή θέληση νά εφάπτεται ( β ο υ λ ό μ ε ν ο ν 
ά π τ ε ι ν ) . Καί πάλι τό ά π τ ε ι ν κ α ί δ έ ν ε ι ν εϊναι τό 
ϊδιο καί αυτό φέρνει παντοϋ μομφή. Λοιπόν εκείνο πού 
θέλει νά συνδέη τόν ρουν τών πραγμάτων (β ο υ λ όμ ε ν ο ν 
ά π τ ε ι ν τ ό ν ρ ο υ ν ) έπρεπε νά ονομαστή β ο υ λ α
π τ ε ρ ο ΰ ν, άλλα χάριν κομψότητος μοϋ φαίνεται δτι 
ονομάστηκε β λ α β ε ρ ό ν . 
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ΕΡΜ. Ποικίλα γέ σοι, & Σώκρατες, εκβαίνει τα 
ονόματα. Και γαρ νυν μοι εδοξας ώσπερ τον της Άθηνάας 
νόμον προανλιον στομανλήσαι, τοντο τα όνομα προειπών το 

418& «βουλαπτεροϋν». 

ΣΩ. Ονκ εγώ, ώ Έρμόγενες, αίτιος, αλλ' οι θέμενοι 
το όνομα. 

ΕΡΜ. 'Αληθή λέγεις- άλλα δη το «ζημιώδες» τί αν 
εϊη ; 

ΣΩ. Τί δ' αν εϊη ποτέ «ζημιώδες»; Θέασαι, ώ Έρμό
γενες, ως εγώ αληθή λέγω λέγων δτι προστιοέντες γράμματα 
καϊ εξαιροϋντες οφόδρα αλλοιοϋσι τάς των ονομάτων δια
νοίας, οϋτως ώστε σμικρά πάνν παραστρέψοντες ενίοτε 

h τάναντία ποιεϊν σημαίνειν. Οίον και εν τω«δέοντι>>· ένενόησα 
γαρ αυτό και άνεμνήσθην άρτι από τοϋδε δ εμελλόν σοι ερεϊν 
δτι ή μεν νέα φωνή ήμϊν ή καλή αντηι και τουναντίον περι-
έτρε-ψε μηννειν το «δέον»'και το «ζημιώδες», άψανίζονσα 
ότι νοεί, ή δε παλαιά αμφότερον δηλοϊ 6 βονλεταιτοννομα. 

ΕΡΜ. Πώς λέγεις 
ΣΩ. 'Εγώ σοι ερώ. Οϊσθα δτι οι παλαιοί οι ημέτεροι 

τω Ιώτα και τω δέλτα εϋ μάλα εχρώντο, και ούχ ήκιστα 
C αι γυναίκες, αΐπερ μάλιστα τήν άρχαίαν ψωνήν σώζονσι. 

νυν δε αντί μεν τον ιώτα ή ει π η*τα μεταστρέφονσιν, αντί 
δε τον δέλτα ζήτα, ως δη μεγαλοπρεπέστερα οντά. 

ΕΡΜ. Πώς δή ; 
ΣΩ. Οίον οί μεν αρχαιότατοι «Ίμέραν» την ήμέραν 

εκάλονν. οί δε «εμέραν», οι δε νυν «ήμέραν». 
ΕΡΜ. "Εστί ταντα. 
ΣΩ. Οΐσθα ούν δτι μόνον τούτων δηλοϊ το άρχαϊον 

όνομα την Οιάνοιαν τον θεμένου ; "Οτι γαρ άσμένοις τοϊς 

1." Ν 6 μ ο ς : μουσικός ρυθμός. Καλούσαν έτσι τή μεγαλοπρε
πή συναυλία πού γινόταν ίοίως προς τιμήν τοϋ 'Απόλλωνος καϊ 
της 'Αθήνας μέ κιθάρα καί τραγούδι. Τ Ηταν μια πολύ μεγάλη μουσική 
σύνθεση πού περιελάμβανε επτά μέρη καί στην αρχή ένα προανά
κρουσμα. Ή περίπλοκη εξήγηση της λέξεως β λ α β ε ρ ό ν είναι 
για τ ί ν 'Ερμογένη σαν èva προανάκρουσμα πού αναγγέλλει μια σειρά 
άπα άλλα ακόμη π&ό περίπλοκα.—Ό ΰμνος της 'Αθηνάς φαίνεται δτι 
μιμούνταν το σφύριγμα των φιδιών πού έδωναν τήν κεφαλή της Γορ
γόνας, δταν ξεψυχούσε. 

2. Β ο υ λ α π τ ε ρ ο ϋ ν : ανόητη παραγωγή του βλαβερού, 
προτεινόμενη άπο τον Πλάτωνα. 
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Ε Ρ Μ . Πολύ περίπλοκα, Σωκράτη, εΐναι τα ονόματα 
που μοΰ παρουσιάζεις. Καί αυτή τή στιγμή μοϋ φάνηκες 
σαν νά έπαιξες στον αυλό το προανάκρουσμα του ΰμνου (*) 
της ' Αθήνας, δταν έπρόφερες πριν άπο λίγο αυτό το ovo- 418a 
μα «βουλαπτεροϋν» ( 2 ) . 

Σ Ω . Το σφάλμα Sèv είναι δικό μου, Ερμογένη, άλλ' 
εκείνων πού έβαλαν τά ονόματα. 

Ε Ρ Μ . 'Αλήθεια λες. Άλλα τώρα τί σημαίνει το ζ η-
μ ι ώ S ε ς; 

Σ Ω . Τί μπορεί νά σημαίνη έπί τέλους το ζημιώδες ; 
Πρόσεξε, 'Ερμογένη, να ΐδής πώς εγώ λέω τήν αλήθεια, 
υποστηρίζοντας δτι, προσθέτοντας καϊ αφαιρώντας γράμ
ματα, μεταβάλλουν φοβερά τή σημασία των ονομάτων, έτσι 
ώστε μέ μικρές μεταβολές τα κάνουν νά σημαίνουν τήν 
αντίθετη σημασία. Λόγου χάρη καί στο δέον (πρέπον)' b 
γιατί αυτό μου ήρθε στο νοϋ πριν άπο λίγο καί το θυμήθηκα 
ά π ' αυτό πού πρόκειται νά σοϋ π ώ : &τι ή σημερινή μας 
γλώσσα, αύτη ή ωραία γλώσσα, μετέτρεψε το δ έ ο ν καί το 
ζ η μ ι ώ δ ε ς , ώστε νά σημαίνουν το αντίθετο, έξαφανίζον 
τας τή σημασία τους, ενώ ή αρχαία γλώσσα δείχνει'καθαρά 
εκείνο πού σημαίνει το Ινα καί το άλλο δνομα. 

Ε Ρ Μ . Τί εννοείς μ1 αυτό; 
Σ Ω . Έ γ ώ θα σου το π ώ . Ξέρεις δτι oî παλιοί μας πρό

γονοι έκαναν πολύ μεγάλη χρήση του ι καί του δ, καί προ
πάντων οί γυναίκες, οί οποίες διατηρούν περισσότερο άπο β 
μας τήν αρχαία γλώσσα. Τώρα δμως βάζουν αντί τοϋ 
ι το ε ή το η, καί αντί τοϋ δ το ζ, σαν νά ε ϊναιτάχα με
γαλοπρεπέστερα. 

Ε Ρ Μ . Πώς αυτό; 
Σ Ω . Παραδείγματος χάρη, οί αρχαιότεροι έλεγαν τήν 

ή μ έ ρ α ν ί μ έ ρ α ν , άλλοι κατόπιν έ μ έ ρ α ν καί οί 
σημερινοί ή μ έ ρ α ν ( 3 ) . 

Ε Ρ Μ . "Ετσι είναι. 
ΣΩ.· Ξέρεις λοιπόν δτι αυτό το άρχαιο δνομα εκφράζει 

τή σκέψη εκείνου πού έθεσε το όνομα; Δηλαδή, επειδή το 
•φώς έρχονταν ευχάριστο στους ανθρώπους έπειτα άπο το 

3. ΟΙ τρεις τύποι Ιμέρα, έμέρα, ήμερα προφέρονταν διαφο
ρετικά βεβαίως (£λεγον, λέει δ Πλάτων, δχι εγραφον), γ ιατί τότβ 
τ ο η ήταν μακρόν ε ( = ε e) . 
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d άνθρώποις καί iμ ε ίρον σ tv εκ τοϋ σκότους το φως έγί-
γνετο, τανττ) ονόμασαν «ίμέραν». 

ΕΡΜ. Φαίνεται. 
ΣΩ. Νΰν δέ γε τετραγωδημένον ουδ' αν κατανοήσαις 

δτι βο-ύλεταιή «ήμερα». Καίτοι τίνες οϊονται,ώς δή ή ημέρα 
ήμερα ποιεϊ, δια ταντα ώνομάσθαι αυτήν οϋτως. 

ΕΡΜ. Δοκει μοι. 
ΣΩ, Και τό γε «ζυγον» οϊαθα δτι «δυογον» οίπαλαοί 

εκάλονν. 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Και τα μεν γε «ζυγαν» ούδεν δηλοϊ, τό δε τοϊν 

e δνοϊν Ενεκα τήςδέσεωςές τήν άγω γ ην επωνόμασται 
«δυογον» δικαίως· νυν Οε «ζνγόν». Και άλλα πάμπολλα 
οΰτως έχει, 

ΕΡΜ. Φαίνεται. 
ΣΩ. Κατά ταύτα τοίνυν πρώτον μεν το «δέον» ούτω 

λεγόμενον τουναντίον σημαίνει πασι τοις περί το αγαθόν 
δνόμασιν αγαθόν γαρ Ιδέα οΰσα το δέον φαίνεται δεσμός 
είναι και κώλυμα φοράς, ώατιερ άδελφόν 6ν τον βλαβερού. 

ΕΡΜ. Και μάλα, ώ Σώκρατες, οϋτω φαίνεται. 
ΣΩ. 'Αλλ' ουκ εάν τφ άρχαίω ονόματι χρή, Ô πόλο 

419a. μάλλον εικός ίστιν ορθώς κεϊσθαι ή το νϋν, αλλ' ομολογήσει 
τοις πρόοθεν άγαθοϊς, èàv αντί τοϋ εϊ το ιώτα άποδιδώς, 
ώστιερ το πάλαιαν ο ι ϊ ò ν γαρ α# σημαίνει, αλλ' ου δέον, 
τάγαθόν, δπερ δη επαινεί. Καϊ οϋτω οϋκ εναντιοϋται αυτός 
αύτω ο τα ονόματα τιθέμενος, άλλα «δέον» και «ώφέλιμον» 
καϊ «λυσιτελοϋν» και «κερδαλέον» καϊ «αγαθόν» καϊ 
«συμφέρον» καί «εϋπορον» το αυτό φαίνεται, ετέροις δνο-
μασι σημαίνον το διακοσμούν και iòv πανταχού έγκεκω-

b μιααμένον, το δε ϊσχον και δονν ψεγόμενον. Και δή καί 
το «ζημιώδες», èàv κατά τήν άρχαίαν φωνήν άποδφς αντί 
τον ζήτα δέλτα, φανεϊταί σοι κεϊσθαι το δνομα έπί τώ 
δονν τ ι το ιόν, επονομασθέν «δημιώδες». 

1. Βλ. παραπάνω 414c (τραγωδεΐν). 
2. Δίον δηλαδή διιόν. 
3. Βλέπε παραπάνω 418b - e. 
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σκοτάδι καί το επιθυμούσαν (ΐ μ ε ί ρ~ου σ ι ν ) , γ ι ' αυτό d 
τό ονόμασαν ί μ έ ρ α ν άπα το Ε μ ε ρ ο ς (πόθος ). 

Ε Ρ Μ . "Ετσι φαίνεται. 
Σ Ω . Τώρα 6μως, άφοΰ πήρε τραγική μορφή (*), δεν 

μπορείς νά έννοήσης τί σημαίνει ή η μ έ ρ α . Καί Ομως 
μερικοί νομίζουν δτι ή ήμερα εξημερώνει τά πράγματα 
( ή μ ε ο α π ο ι ε ϊ ) και γ ι 1 αυτό ονομάστηκε έτσι. 

Ε Ρ Μ . Μοΰ φαίνεται. 
Σ Ω . Καί το ζυ γ ό ν γνωοίζεις δτι οί αρχαίοι το έ'λεγαν 

δ υ ο γ ο ν . 
Ε Ρ Μ . Βεβαίως. 
Σ Ω . Καί το ζ υ γ ò ν βέβαια δεν εκφράζει τίποτε, 

ενώ τό δ υ ο γ ο ν ονομάστηκε πολύ σωστά, γιατί δυο ζώα θ 
δένονται για νά σύρουν, άλλα τώρα έγινε ζ υ γ ό ν . Καί 
είναι πλήθος οί άλλες περιπτώσεις τοϋ ϊδιου είδους. 

Ε Ρ Μ . Πολύ πιθανόν. 

Σ Ω . Λοιπόν, σύμφωνα μέ τά παραπάνω, πρώτα ;ο 
δ έ ο ν με αυτή τήν προφορά σημαίνει το αντίθετο άπο δλα 
τά ονόματα πού άφοροϋν το αγαθό. Γιατί τό δ έ ον πού είναι 
μια μορφή του ά γ α θ ο ϋ φαίνεται δτι εΐναι δ ε σ μ ό ς 
καί εμπόδιο στην κίνηση σάν νά ήταν αδέρφι τοϋ βλ α β ε ρ ο ϋ. 

Ε Ρ Μ . Καί βέβαια, Σωκράτη μου, έτσι φαίνεται. 

Σ Ω . "Οχι δμως καί δταν μεταχειρίζεσαι τό άρχαϊο 
δνομα, το όποιον είναι πιθανόν δτι είναι πολύ σωστότερα 419ft 
βαλμένο άπο το σημερινό Ονομα, αλλά θά γίνη σύμφωνο μέ 
τά προηγούμενα αγαθά, αν βάλης το ι αντί τοϋ ε, καθώς είναι 
το αρχαίο, γιατί δ ι £ ò ν (^) (διατρέχον) πάλι καί δχι δ έ ο ν 
σημαίνει το αγαθόν, το όποιον μάλιστα επαινεί. Κί,ί 
έτσι δεν βρίσκεται σε αντίφαση μέ τον ίδιο τον εαυτό 
του εκείνος πού Ιβαλε τά ονόματα, άλλα φαίνεται δτι είναι 
το ίδιο πράγμα το δ έ ο ν , το ώ φ έ λ ι μ ο ν , τό λ υ σ ι 
τ ε λ έ ς , τό κ ε ρ δ α λ έ ο ν , τ ο α γ α θ ό ν , τό σ υ μ 
φ έ ρ ο ν , τό είί π ο ρ ο ν, καί δλα αυτά, μέ άλλα ονόματα, 
σημαίνουν εκείνο τό όποιο τακτοποιεί καί διατρέχει παντού 
καί εγκωμιάζεται, ένώ εκείνο πού εμποδίζει καί δένει 
κατακρίνεται. Καί μάλιστα στό ζ η μ ι ώ δ ε ς , Αν σύμφωνα b 
μέ τήν αρχαία γλώσσα (3) θέσης αντί τοϋ ζ το δ, θά έννοή
σης δτι τό δνομα βάλθηκε γιά νά σημαίνη εκείνο πού δε
σμεύει (δει) το κινούμενο (ì ό ν ), γι* αυτό ονομάστηκε δ η 
μ ι ώ δ ε ς . 
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ΕΡΜ. Τί δε δή «ηδονή» και «λύπη» καί «επιθυμία» 
και τά τοιαϋτα, ώ Σώκρατες ; 

ΣΩ. Ου πάνυ χαλεπά μοι φαίνεται, ώ Έρμόγενες.'Ή 
τε γάρ«ήδονή», ή προς τήν δ ν η σ ι ν εοικε τείνουσα πράξις 
τοϋτο εχειν τό δνομα—τα δέλτα δε έγκειται, ώστε «ηδονή» 

C αντί «ήονής» καλείται—ή τε «λύπη» από της διαλύσεως 
τοϋ σώματος εοικεν επωνομάσθαι ήν εν τούτω τω πάθει 
ϊσχει τό σώμα. Kai ή γε «ανία» το εμπόδιζαν τον ίέναι. 
Ή δε «άλγηδών» ξενικόν τι φαίνεται μοι άπα τοϋ αλγει
νού ώνομασμένον. «''Οδύνη» δε άπα της ενδύσεως της 
λύπης κεκλημένη εοικεν. «ΆχΟηδών»δέ καί παντί δήλον 
άπεικασμένον το δνομα τώ της φοράς βάρει. «Χαρά» δε τή 
διαχύ σει καί εύπορ ία τής ροή ςτής ψυχής εοικε κεκλημένη. 

b «Τέρψις» δε από τοϋ τ ε ρ π ν ο ϋ' το δέ «τερπνόν» από της 
δια τής ψυχής ë ρ ψ ε ω ς πνοή άπεικασθεν κέκληται, εν 
δίκβ μεν άν«ίρπνουν» καλούμενον, ύπο χρόνου δε «τερπνόν» 
παρηγμένον. «Ευφροσύνη» δε ονδέν προσδεϊται τοϋ διότι 
§ηθήναΐ' παντί γαρ δήλον δτι άπα τον εύ τοϊς πράγμασι 
τήν ψνχήν σνμφέρεσθαι τοντο έλαβε το δνομα, «εύφε-
ροσύνην» τό γε δίκαιον'όμως OF. αυτό καλοϋμεν«ενφροσύνην». 
Ονδ «επιθυμία» χαλεπόν τή γαρ επί τον θ υ μ ο ν ί ο ν σ η 

e δυνάμει δήλον δτι τοντο εκλήθη το υνομα. «Θνμος» δε από 
τήζ 0 ΰ α ε ω ς καί ζέσεως τής ψυχής εχοι αν τοντο το δνομα. 
Άλλα μην «ϊμερός» γε τφ μάλιστα ίλκοντι τήν ψνχήν ρφ 

Ì20&. επωνομάαθη' δτι γαρ ιέ μ εν ο ς ρ ει κ,αί ε φ ι έ μ εν ο ς τών 
πραγμάτων, και ούτω δή ετιισπα σφόδρα τήν ψνχήν δια τήν 
ε α ιν τήζ ροής, άπα ταύτης οϋν πάσης τής δυνάμεως 
«ϊμεοος» εκλήθη. Καί μήν «πόθος» αν* καλείται σημαίνων 
ού τοϋ παρόντος εΐναι [ιμέρον τε καί ρεύματος] άλλα τοϋ 
άλλοθι που ο ν τ ο ς καί απόντος, δθεν «πόθος» 

1. Ξενικό ώς προς τήν αττική γλώσσα. 
2. Ή ετυμολογία είναι διαστρεβλωμένη. Ό Σωκράτης συν

δέει το πρώτο μέρος της λέξεως μέ το χέω (χύνω) καί το δεύτερο 
μέ τή ροή. 
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XXXII 
Ε Ρ Μ . Καί τί λοιπόν σημαίνουν ή η δ ο ν ή , ή λ ύ π η , 

-ή έπ ι θ υ μ ί α καί τα ονόματα τοϋ ίδιου είδους, Σ ω 
κράτη; 

Σ Ω . Αυτά δεν μοϋ φαίνονται πολύ δύσκολα, 'Ερμογένη 
μου. Γιατί ώς προς τήν η δ ο ν ή φαίνεται 6τι τό δνομα αυτό 
τό πήρε ή πράξη πού έχει τάση προς ο ν η σ ι ν {ώφέλειαν ), 
άλλα τό δ είναι πρόσθετο, ώστε ονομάζεται η δ ο ν ή αντί 
νά ονομάζεται ή ο ν ή . Καί πάλιν ή λ ύ π η φαίνεται δτι 0 
επήρε τό δνομά της άπό τήν δ ι ά λ υ σ ι ν πού τό σώ
μα δοκιμάζει ά π ' αυτό τό πάθημα. Καί ή α ν ί α είναι 
έκεΐνο πού εμποδίζει τήν κίνηση ( ΐ - έ ν α ι ) . Και ή ά λ γ η 
δ ώ ν (πόνος) μοϋ φαίνεται ξενικό f 1 ) δνομα'θά ονομάστηκε 
άπα τ ό ά λ γ ε ι ν ό ν (θλιβερό ). Ή ò δ ύ ν η (θλίψη ) φαίνεται 
•δτι ονομάστηκε άπό τή διαπεραστικότητα ( Ι ν δ υ σ ι ν ) 
τής λύπης. 'Ως προς τό δνομα ά χ θ η δ ώ ν (πίκρα) εΤναι 
καί στον τυχόντα φανερό δτι παρομοιάστηκε με τό βάρος 
τής μεταφοράς. Ή χ α ρ ά φαίνεται δτι ονομάστηκε άπό 
τήν δ ι ά λ υ σ ι ν καί ε ύ π ο ρ ί α ν τής ροής της ψυχής ( 3 ) . 
*Η τ έ ρ ψ ι ς προέρχεται άπό τό τερπνόν καί τό τ ε ρ π ν ό ν d 
πάλι φαίνεταιδτιεχειαύτήτήν ο ν ο μ α σ ί α , έ π ε ι δ ή ^ ρ π ε ι ^ λ ι -
στράειδιά μέσου τής ψυχής,κατά παρομοίωση μ έ τ ή ν π ν ο ή ν , 
κυρίως όμως θά ονομάζονταν έ' ρ π ν ο υ ν, άλλα μέ τόν καιρό 
παραμορφώθηκε σέ τ ε ρ π ν ό ν . Τό δνομα ε υ φ ρ ο σ ύ ν η 
πάλι δεν έχει ανάγκη έξηγήσεως" γιατί καί ό καθένας βλέπει 
£τι ?νήρε αυτό τό δνομα άπό τό δτι καλώς συμβαδίζει (ε ΰ 
σ υ μ φ έ ρ ε τ α ι ) ή ψυχή μέ τά πράγματα, καί είναι δίκιο 
νά τήν κλλουμε ε ύ φ ε ρ ο σ ύ ν η , άλλα τή λέμε ε υ φ ρ ο 
σ ύ ν η . Τό δνομα ε π ι θ υ μ ί α δέν εΐναι δύσκολο- γιατί 

»είναι φανερόν δτ·. τό δνομα αυτό τής δόθηκε άπό τή δύναμη, 
πού προχωρεί προς τόν θυμόν (θ υ μ ό ν ί ο ύ σ α ). Ό θ υ- θ 

μ è ς φαίνεται Οτι Ιχει τό ονομά του αυτό άπό τήν θ ϋ σ ι ν 
(ζέση ) και άπό τήν ταραχή -rijc ψυχήε.Έξ άλλου ό ί μ ε ρ ο ς 
χρωστάει τό δνομά του στο ρ πού έλκει περισσότερο άπό 
κάθε άλλο τήν ψυχή" γιατί ρέει, επειδή κινείται καί επιζητεί 420a 
τ ά πράγματα (ρ ε ι κ ι ν ο ύ μ ε ν ο ς κ α ί έ φ ι έ μ ε ν ος), 
κ?ί κατ' αυτό τόν τρόπο παρασύρει πολύ τήν ψυχή (j-έ τήν 
ορμή τής ροή e ( ε σ ι ν ρ ο ή ς ) " για δλη λοιπόν αυτή 
τή δύναμη ονομάστηκε ί μ ε ρ ο ς . Καί τώρα ό π ό θ ο ς πάλι 
σωστά ονομάζεται, επειδή σημαί\ ει δτι δέν προέρχεται άπό-τό 
παρόν, άλλ' άπό κάτι πού εΐναι κάπου άλλου καί απόν. Γι* 
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επωνόμασται βςτότε, δταν παρή οΰ τις εφίετο, «ιαερος»· 
εκάλεϊτο' άπογενομένον σε ο αυτός ο$τος «πόθος» εκλήθη. 
«"Ερως» δε, δτι είσρεΐ έξωθεν καί ονκ οίκεία εστίν ή 

h ροή αντη τω ϊχοντι αλλ' έπείσακτος δια τών ομμάτων, δια 
ταϋτα από τον è σ ρ ε tv «εσρος» τό γε πάλαιαν έκαλεΐτο— 
τφ γαρ οΰ άντ·; τον ώ έχρώμεθα—ννν ο' «Ερως» κέκληται 
δια τήν τονώ αντί τον ο ί μεταλλαγήν.'Αλλά τί ετι σν λέ
γεις δτι σκοπώμεν ; 

ΕΡΜ. «Δόξα» καί τα τοιαύτα πή σοι φαίνεται ; 
ΣΩ. «Δόξα» δή ήτοι τή δ ιώ ξ ε ι επωνόμασται, ήν ή 

ψνχή διώκονσα τό εΐδέναι δπ-[} έχει τα πράγματα πορεύεται, 
ή τη άπό τον τόξου ß ολή. "Εοικε δε τούτω μάλλον.'Π 

C γοϋν «οϊησις» τούτω συμφωνεί. «ΟΙοιν» γαρ τής ψυχής 
επί παν πράγμα, οϊόν εστίν Εκαστον τών δντων, δηλούσγ} 
προσέοικεν, ώσπερ γε καί ή «βουλή» ηως τήν βολή ν, 
καί το «βούλεσθαι» τό εφίεσθαι σημαίνει καί <το> 
«βονλεύεσθαι»' πάντα ταϋτα Οόξη επόμεν' άττα φαίνεται 
τής βολής άπεικάσματα, ώσπερ αϋ καί τουναντίον ή 
«αβουλία» ατυχία δοκει είναι, ώς ου βαλόντος ουδέ 
τυχόντος ©ί τ' εβαλλε καί ό* εβούλετο και περί ού έβονλεύετο 
και οϋ έφίετο. 

d ΕΡΜ. Ταϋτα ήδη μοι δοκεϊς, ώ Σώκρατες, πυκνότερα 
επάγειν. 

ΣΩ. Τέλος γάρήδηθέω. «'Ανάγκην» δ' οΰν έτι βού-
λομαι διαπεραναι, δτι τούτοις εξής εστί, καί το «εκούσιον». 
Τομενο'δν «εκούσιον», το εϊκον καί μή άντιτνπονν αλλ', 
ώσπερ λέγω, εϊκον τ φ ιόν τ ι δεδηλωμένον αν εϊη τούτψ 
τφ ονόματι, τφ κατά τήν βούλησιν γιγνομένω· το δε «άν-
αγκαων» καί άντίτνπον, παρά τήν βούλησιν ον, το περί τήν 
άμαρτίαν αν εϊη καί άμαθίαν, άπείκασται δε τή κατά τ α 

1, Στο «Φαιδρό» 251b : ό Σωκράτης περιγράφει το αποτέ
λεσμα πού παράγεται άπό τή θέα ενός ωραίου προσώπου. «Ό νεο-
μύητος όμως, αυτός πού τότε είδε πολλά, αμα Εδή κανένα θεόμορφο 
πρόσωπο, πού είναι μίμημα της άτόφυιας ομορφιάς, ή καμιά τέ
τοια είδη σέ σώμα, πρώτα τόν πιάνει φρίκη Καί άμα ίδή τον 
αγαπημένο, δπως είναι άπό τή φρίκη, τον κυριεύει έπειτα Ιδρώτας 
καί ζέστη ασυνήθιστη. Γιατί καθώς δένθηκε τή φωτοσυρμή τής 
ομορφιάς μεσ* άπό τά μάτια του, πυρώθηκε » (μετάφραση 
Ί . Θεοδωρακοπούλου).< 

2. Ό Πλάτων πλάθει τή λέξη ο Τ σ ι ν κατά το οίστός, βγά
ζοντας το άπό τό φ έ ρ ω (όΐσω). Ώς φαίνεται, επινοήθηκε άπό 
τόν Πλάτωνα γιά νά έξηγηθη ή λέξη οϊησις. 

ΚΡΑΤΥΛΟΣ 125 

χυτό ονομάστηκε καί π ό θ ο ς αυτό τό ίδιο, τό-όποΐον, δταν 
είναι παρόν εκείνο πού έπιθυμοΰμε, λέγεται ίμερος. "Οταν 
βμως εΐναι απόν, τό ίδιο πράγμα λέγεται π ό θ ο ς . "Ο 
• Ι ρ ω ς , επειδή εισρέει στην ψυχή απέξω καί δέν εΐναι 
δική του αυτή ή ροή σ' εκείνον πού ερωτεύεται, αλλά h 
εισχωρεί ά π ' έ"ξω μέ τά μάτια (*), γι'αύτό τόν παλιό καιρό 
•ονομάζονταν Ε σ ρ ο ς άπό τό ρήμα έ σ ρ έ ω—γιατί μετα
χειριζόμασταν τό ο αντί τοϋ ω—τώρα δμως ονομάστηκε έρως 
μέ τή μεταβολή τοϋ ο σέ ω. 'Αλλά ποιο ίίλλο δνομα θέλεις 
νά εξετάσουμε; 

ΕΡΜ. *Η δόξα καί τά ονόματα αύτοΰ του είδους πώς 
σοϋ φαίνονται; 

Σ Ω . Ή δ ό ξ α βέβαια ονομάστηκε άπό τήν ε π ι δ ί ω ξ ι ν 
πούκάνειή ψυχή,ζητώντας νάγνωρίση τή φυσητών πραγ
μάτων, ή άπό την β ο λ ή ν τ ο ϋ τ ό ξ ο υ . Φαίνεται δτι 
έγινε μάλλον άπό τό δεύτερο. Τουλάχιστον ή ο ϊ η σ ι ς 
(δοξασία) συμφωνεί μ' αυτό. Γιατί φαίνεται δτι τό όνομα Ο 
τοϋτο σημαίνει ο ΐ σ ι ν ( 2 ) (κίνησιν) τής ψυχής προς τό 
πράγμα, καθώς ή β ο υ λ ή σημαίνει κάπως τήν β ο λ ή ν 
(ρίξιμο) καί τό βο ύ λ ο μ α ι σημαίνει ε π ι θ υ μ ώ καί 
τό β ο υ λ ε ύ ο μ α ι σκέπτομαι. "Ολες αυτές οί λέξεις, συνέ
χεια τής δόξας, φαίνονται σαν ομοιώματα της β ο λ ή ς , καθώς 
πάλι καί τό αντίθετο ή ά β ο υ λ ί α φαίνεται δτι είναι ή ατυ
χία, σαν νά μην έ β α λ ε (ερριξε) κανείς οοτε πέτυχε εκείνο 
π ο ύ σημάδευε (έ β α λ λ ε) καί τό όποϊο ήθελε καί συλλογί
ζονταν καί επιθυμούσε. 

Ε Ρ Μ . 'Αρχίζεις πιά, Σωκράτη, μοϋ φαίνεται, νά φέρνης d 
Ινα σωρό εξηγήσεις. 

Σ Ω . Γιατί τώρα πιά φτάσαμε στό τέλος ( 3) μέ τή 
βοήθεια τοϋ θεοΰ. Θέλω δμως ακόμη νά ερευνήσω τό δνομα 
α ν ά γ κ η , γιατί εΐναι συνέχεια μέ τά προηγούμενα, καί τό 
ε κ ο ύ σ ι ο ν . Τό ε κ ο ύ σ ι ο ν λοιπόν είναι έκεϊνο πού υπο
χωρεί ( ε ϊ κ ε ι ) καί δέν εναντιώνεται, άλλα, καθώς εΐπα, 
υποχωρεί σ* εκείνο πού κινείται ( e t κ ε ι τ φ Ι ό ν τ ι ) . 
Καί άπρεπε νά ονομαστή με τό δνομα αυτό δ,τι γίνεται κατά 
βούληση, ένώ τό ά ν α γ κ α ϊ ο ν καί τό ά ν τ ί τ υ π ο ν 
(άντίθετον), πού γίνεται ενάντια στή θέληση, φαίνεται δτι 
ανήκει στην αποτυχία καί στην αμάθεια καί παρομοιάζεται 

3. Ό Σβκράτης θέλει νά πή δτι èwoeì δτι έφθασε στό τέλος 
•της ή θεία έμπνευση του πού του μετέδωσε ό Εύσύφρων-
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e α γ κ η πορεία, δτι δύσπορα καί τραχέα καί λάσια δντα ισχεε 

τοϋ ιέναι.'Εντεύθεν οΰν ϊσως εκλήθη «άναγκαϊον», τή Ôtà 

τον αγκονς άπεικασθενπορεία."Εως δε πάρεστιν ή ρώμη, μή· 

άνιώμεν αυτήν άλλα καί συ μ ή άνίει, άλλα ερώτα. 

421Ά ΕΡΜ. 'Ερωτώ δή τα μέγιστα καί τα κάλλιστα, τήν τ« 

«άλήθειαν» καί το ψεϋδος» καί το «δν» καί αυτό τοντο περί 

ών νυν ό λόγος ήμϊν έστιν, «δνομα», δι' δτιτο δνομα ϊχεί-

ΣΩ. Μαίεσθαι ούν καλείς τι ; 

ΕΡΜ. *Εγωγε, τό γε ζητεϊν. 

ΣΩ. "Εοικε τοίνυν εκ λόγου ονόματι σνγκεκροτημένφ, 

λέγοντος δτι τοϋτ' εστίν δν, ο-υ τυγχάνει ζήτημα <δν>, [το] 

«δνομα». Μάλλον δε αν αυτό γνοίης εν φ λέγομεν το «δνο-

μαστόν»' ενταύθα γαρ σαφώς λέγει τοϋτο είναι δν ον μ ά-

b σ μα εστίν. Ή δ' «αλήθεια» και τοντο τοις άλλοις ϊοικε 

[συγκεκροτήσθαι]· ή γαρ θεία τον δντος φορά εοικε προσ-

ειρήσθαι τούτω τφ ρήματι, τή «αλήθεια», ώς θεία ούσα 

άλη. Το <δε> «ψεϋδος» τουναντίον τή φορά· πάλιν γαρ α^ 

λοιδορούμενον ήκει το ισχόμενον καί το άναγκαζόμενον ήσν-

χάζειν, άπείκασται δε τοις καθεύδ ονσν το ψεϊ δε προσ-

γενόμενον επικρύπτει τήν βούλησιν τον ονόματος. Το δε 

«δν» καί ή «ουσία» ομολογεί τω άληθεϊ, τό ιωτά απόλαβαν 

οίον γαρ σημαίνει, καί το «ούκ ον» αΰ, ώς τίνες καί δνομά-

ζουσιν αυτό, «ουκ ιόν». 

ΕΡΜ. Ταϋτα μεν μοι δοκεϊς, ώ Σώκρατες, ανδρείως 

πάνυ διακεκροτηκέναι- ει δε τις σε εροιτο τοϋτο το «ιόν» 

και το «ρέον» καί το «δονν», τίνα έχει ορθότητα ταϋτα τά 

ανάματα— 

ΣΩ. «Τίαν αυτφ άποκριναίμεθα ;» λέγεις ; *Η γάρ ; 

1. Ά ν α γ κ α ϊ ο ν : εξηγείται άπό τό Σωκράτη άπο τό ά ν ά-
ιη . 
2. Τό ο ύ κ Ι εϊναι τύπος Ιωνικός αρνήσεως. 
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μέ πορεία στις χαράδρες ( ά γ κ η ) , γ ι α τ ί αυτές εΐναι δυσδιά- e 
βάτες καί ανώμαλες καί πυκνές καί εμποδίζουν τό δ ρ ό μ ο ^ ) . 
"Ισως λοιπόν γ ι ' αυτό νά ονομάστηκε αναγκαίο, γιατί παρο
μοιάστηκε μέ πέρασμα μέσα άπό τή χαράδρα. 'Αλλά,έφ' δσον 
μας βοηθεϊ ή δύναμη, άς μή τήν αφήσουμε. "Ομως κι εσύ 
μή τήν άφήνης, άλλα ρώτα. 

ΧΧΧΠΙ 

Ε Ρ Μ . Ρ ω τ ώ λοιπόν γιά τά σπουδαιότερα καί τά 421a 
ωραιότερα, δηλαδή για τήν α λ ή θ ε ι α καί τό ψ ε ΰ δ ο ς καί 
το 8 ν καί γι* αυτό τό Ι'διο, γιά τό όποιο μιλοΰμε τώρα, δη
λαδή γιά τ ό δ ν ο μ α , γιά ποιο λόγο ονομάστηκε έτσι. 

Σ Ω . 'Τπάρχει λοιπόν κάτι πού τό ονομάζεις μ α ί
ο μ α ι (έρευνω); 

Ε Ρ Μ . Μάλιστα τό νά ζητώ (ερευνώ). 
Σ Ω . Φαίνεται λοιπόν δτι αυτό τό δνομα απαρτίζεται άπό 

ολόκληρη πρόταση πού λέει δτι τό δνομα είναι δν, στό όποιο 
φέρνει ή έρευνα. Αυτό θά τό εννοούσες εύκολώτερα σ' εκείνο 
που λέμε ο ν ο μ α σ τ ό ν. Γιατί έδώ λέει καθαρά δτι πρό
κειται γιά τό δν, πού είναι αντικείμενο έρευνας (Ó ν ο 5 μ ά
σ μ α ε σ τ ί ν ) . Ώ ς π ρ ό ς τ ό δνομα ά λ ή θ ε ι α, καί αυτό μοιά- b 
ζει μέ τά άλλα ονόματα καί φαίνεται δτι είναι σύνθετο, γιατί 
φαίνεται Οτι εκφράζεται μ* αύτη τή λέξη, δηλαδή τήν αλήθεια, 
ή θεία κίνηση του δντος,Οτι δηλαδή είναι θ ε ί α ά λ η (ορμή). 
Τό ψ ε υ δ ό ς δμως είναι τό αντίθετο τής κινήσεως" βλέ
πομε λοιπόν δτι ξανάρχονται οί βρισιές σ' εκείνο πού 
είναι σταματημένο καί αναγκάζεται νά ήσυχάζη, καί 
παρομοιάζεται μέ τους κοιμισμένους ανθρώπους ( τ ο ι ς 
κ α θ ε ύ δ ο υ σ ι ) ' άλλα, επειδή προστέθηκε τό ψ, κρύβει 
λίγο τη σημασία αύτοϋ τοϋ ονόματος. Τό δ ν καί ή ουσία συμ
φωνούν μέ τό αληθές, άν προστεθή τό ι' γιατί δν σημαίνει C 
ι ό ν (κινούμενο ) καί τό μήδν (ο ύ κ δ ν) πάλι, δπως μερικοί 
τό ονομάζουν, θέλει νά πή ο ύ κ ί δ ν ( a ) . 

Τά αρχικά ονόματα 

Ε Ρ Μ . Αυτά, Σωκράτη, μοϋ φαίνεται δτι τά εξήγησες 
μέ πολλήν ικανότητα. "Αν δμως κανείς σέ ρωτήση γιά τό 
ί ό ν καί τό ρ έ ο ν καί τό δ ο ΰ ν (δένον), ποια είναι ή ορθό-
της αυτών τών ονομάτων ; 

Σ Ω . Τί θά του απαντήσουμε, θέλεις νά πής; Δέν είναι 
έτσι ; 
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ΕΡΜ. Πάνυ μεν οΰν. 

ΣΩ. *Εν μεν τοίννν αρτι που έπορισάμεθα ώστε δοκείν 
τί λέγειν άποκρινόμενοι. 

ΕΡΜ. Το ποίον τοϋτο ; 
ΣΩ. Φάναι, δ αν μη γιγνώσκωμεν, βαρβαρικόν τι τοντ' 

ά εϊναι. Εϊη μεν ονν ϊσως αν τι τή αλήθεια και τοιούτον αυ
τών, εϊη δε καν υπό παλαιότητας τα πρώτα τών ονομάτων 
ανεύρετα είναι' δια γαρ το πανταχή στρέφεσθαι τα ονόματα, 
ούδεν θανμαστόν [αν] ει ή παλαιά φωνή προς τήν νννί βαρ
βαρικής μηδέν διαφέρει. 

ΕΡΜ. Καί ουδέν γε άπα τρόπου λέγεις. 
ΣΩ. Αέγω γαρ οΰν εικότα. Ού μέντοι μοι δοκεϊ προ

φάσεις άγων δέχεσθαι, άλλα προθνμητέον ταϋτα διασκέ-
ψασθαι. 'Ενθυμηθώμεν δε, εϊ.τις αεί, δι' ών αν λέγηται το 

e δνομα, εκείνα άνερήσεται τα ρήματα, καί αΰθις aë δι' ών 
αν τα ρήματα λεχθή, εκείνα πεύσεται, καί τοντο μή παύσεται 
ποιών, άρ' ούκ ανάγκη τελεντώντα άπειπεϊν τον άποκρινό-
μενον ; 

EM. "Εμοιγε δοκεϊ. 
422α ΣΩ. Πότε oëv άπειπών ό άπαγορεύων δικαίως παύοιτο 

αν ; *Αρ' ούκ επειδαν έπ' εκείνοις γένηται τοις ονόμασιν, α 
ώσπερεί στοιχεία τών άλλων εστί καί λόγων καί Ονομάτων ; 
Ταϋτα γάρ που ονκέτι δίκαιον φανήναι εξ άλλων ονομάτων 
συγκείμενα, αν" οϋτως Ιχη.ΟΧον νννδή το «αγαθόν» Εφαμεν 
εκ τοϋ α γ α στ ο ϋ καί εκ τοϋ θ ο ο ν αυγκεϊσθαι, το 
δε «θοον» ίσως φαΐμεν αν έξ ετέρων, εκείνα δε εξ άλλων 

h αλλ' εάν ποτέ γε λάβωμεν ο ονκέτι εκ τίνων έτερων σύγκειται 
ονομάτων, δικαίως άν φαΐμεν επί στοιχείφ τε ήδη είναι καί 
ουκέτι τοϋτο ημάς δεϊν εις άλλα ονόματα άναφέρειν. 

ΕΡΜ. "Εμοιγε δοκεϊς ορθώς λέγειν. 
ΣΩ. ΎΑρ' o-òv και νϋν ά γ' έρωτας τα ονόματα στοιχεία 

οντά τυγχάνει, και δει αυτών άλλω τινί τρόπω ήδη τήν 
ορθότητα επισκέψααθαι ήτις εστίν ; 

1. Βλ. 409b. 
2. Βλ. 414e. 
3. Εϊναι υπαινιγμός στις δικαιολογίες ( σ κ ή ψ ε ι ς ) πού προ-

•φασίζονταν ένας μάρτυρας, δταν τόν καλούσαν στη δικαιοσύνη, γιά 
νά μή παρουσιαστή στό δικαστήριο. *Η φράση ήταν παροιμιώδης. 
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Ε Ρ Μ . Βεβαιότατα. 

Σ Ω . Λοιπόν προμηθευτήκαμε, νομίζω, Ινα μέσονί 1 ) αυ
τ ή τή στιγμή, πού μπορεί νά δώση κάποια πιθανότητα στην 
απάντηση μας. 

Ε Ρ Μ . Ποιο εΐν ' αυτό ; 

Σ Ω . "Ο,τι δεν ξέρομε, νά λέμε δτι αυτό εΐναι κάτι βαρ
βαρικό. "ίσως λοιπόν είναι δυνατόν αληθινά νά εΐναι κάτι τέ~ d 
τοιο, άλλ' επίσης είναι δυνατόν τά πρώτα ονόματα νά είναι 
ανεξερεύνητα εξαιτίας της αρχαιότητας. Γιατί, επειδή τά 
ονόματα μετατρέπονται κ α θ ' δλους τους τρόπους ( 2 ) , δέν 
είναι καθόλου παράδοξο, άν ή αρχαία γλώσσα σχετικά μέ τή 
.σημερινή δέν έχη καμιά διαφορά άπό τή βαρβαρική. 

Ε Ρ Μ . Μιλείς πολύ λογικά. 

Σ Ω . Γιατί λέω εύλογα πράγματα. Μοϋ φαίνεται δμως 
π ώ ς ό αγώνας δέν επιδέχεται προφάσεις ( 3 ), άλλα πρέπει νά 
•είμαστε πρόθυμοι νά ερευνήσουμε αυτά τά πράγματα. *Ας λά
βουμε υπόψη τό έξης : άν κανείς μας ρωτάη διαρκώς τις προ
τάσεις εκείνες, άπό τίς όποιες αποτελείται τό δνομα, καί e 
έπειτα πάλι πληροφορηθή έκεϊνα τά ονόματα, μέ τά όποια 
σχηματίζονται εκείνες οι προτάσεις, καί δέν παύη νά κάνη 
αυτές τις ερωτήσεις, δε θ άναγκασθή άραγε στο τέλος νά 
άπαυδήση ό άποκρινόμενος; 

Ε Ρ Μ . Μοϋ φαίνεται. 

Σ Ω . Πότε λοιπόν θ ' άπαυδοΰσε δικαίως καί θά έπαυε ; 422a 
"Αραγε οχι, δταν θά φτάση σ' έκεϊνα τά ονόματα, πού εΐναι 
•σαν στοιχεία τών άλλων καί φράσεων καί ονομάτων; Γιατί 
αυτά, νομίζω, δεν είναι πιά δίκιο ν* άποδειχθοϋν δτι άποτε-^ 
λοΰνται άπό άλλα ονόματα, άν πραγματικά είναι Ετσι στοι
χε ία. Νά γιά παράδειγμα" τώρα δά εϊπαμε 6τι τό ά γ α θ ό ν 
αποτελείται άπό τ ό ά γ α σ τ ό ν καί θ ο ό ν ( τ α χ ύ ) , καί ίσως 
πάλι ποΰμε δτι το θ ο ό ν αποτελείται άπό άλλα καί έκεϊνα 
πάλι άπό άλλα. "Οταν δμως βροϋμε κάποτε εκείνο πού δέν h 
αποτελείται άπό άλλα ονόματα, δίκαια θά λέγαμε δτι τώρα 
π ι ά έχομε μπροστά μας Ινα στοιχείο, καί δέν πρέπει πιά αυτό 
•νά τό παραλληλίσουμε μέ άλλα ονόματα. 

Ε Ρ Μ . Μοϋ φαίνεται δτι λές σωστά. 

Σ Ω . Μήπως λοιπόν καί αυτά τά ονόματα, γιά τά δποΐα 

ρωτάς τώρα, τυχαίνη νά είναι στοιχεία καί πρέπει μέ κάποιον 

'ΡΧο τρόπο νά εξετάσουμε ποια είναι ή ΰρθότης τους ; 

.11 > χτωνος., Κρατύλου 9 
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ΕΡΜ. Εικός γε. 
ΣΩ: Εικός δήτα, ώ Έρμόγενες· πάντα γονν φαίνεται 

e τα ίμπροαθεν εις ταϋτα άνεληλ.νθέναι.ΕΊ δε τοντο ούτως εχείτ 
ώς μοι δοκεϊ εχειν, δεϋρο αϋ συνεπίσκεψαι μετ' έμον μή 
τι παραληρήσω λέγων οιαν δει τήν τών πρώτων ονομάτοίν 
ορθότητα εϊναι. 

ΕΡΜ. Αέγε μόνον, ώς δσον γε δυνάμεως παρ' έμοί 
εστίν συνεπισκέψομαϊ. 

ΣΩ. "Οτι μεν τοίννν μία γε τις ή όρθότης παντός 
ονόματος καί πρώτον και ύστατου, καί ουδέν διαφέρει τώ 
δνομα είναι ουδέν αυτών, οϊμαι καί σοι συνδοκεϊ. 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
d ΣΩ. 'Αλλά μην ών γε νυν <δή> διεληλνθαμεν τών 

ονομάτοίν ή δρθότης τοιαύτη τις εβονλετο εΐναι, οΐα δηλοϋν 
οΐον ίκαστόν εστί τών όντων. 

ΕΡΜ. Πώς γαρ ο$ ; 
ΣΩ. Τοϋτο μεν άρα ουδέν ήττον καί τα πρώτα δεϊ 

εχειν καί τα ΰστερα, εϊπερ ονόματα εσται. 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Άλλα τα μεν νστερα, ώς εοικε, δια τών προτέρων 

ola τε ?jv τοϋτο άπεργάζεσθαι. 
ΕΡΜ. Φαίνεται. 
ΣΩ. Εϊεν τά δε δή πρώτα,οϊς ονπω êτερa νπόκειταιΤ 

τίνι τρόπω κατά το δννατάν οτι μάλιστα φανερά ήμίν ποιήσει 
e τά δντα, εϊπερ μέλL·ι όνό/ίατα είναι; Άπόκριναι δέ μοι τόδε-

ει φωνήν μή εϊχομεν μηδέ γλώτταν, έβουλόμεθα δε δηλοϋν 
άλλήλοις τά πράγματα, άρ' ονκ άν, ώσπερ ννν οί ένεοί, έπε-
χειροϋμεν αν σημαίνειν ταϊς γεροί καί κεφαλή και τώ άλλ.ω 
σώματι ; 

ΕΡΜ. Πώς γαρ άν άλλως, ώ Σώκρατες ; 
423a ΣΩ.' El μεν γ' οϊμαι το άνω καί το κονφον έβουλόμεθα 

δηλοϋν, ήρομεν αν προς τόν ονρανόν τήν χεϊρα, μιμούμενοι 
αυτήν τήν φύσιν τον πράγματος' εΐ δε τά κάτω καί τα βαρέα, 
προς τήν γήν.Καί εϊ ιππον θέοντα ή τι άλλο τών ζώων έβου
λόμεθα δηλοϋν, οΐσθα δτι ώς δμοιότατ' αν τα ημέτερα αυτών 
σώματα καί σχήματα έποιονμεν εκείνοις. 

1. Ή μετριοφροσύνη καί ό περιορισμός τοϋ 'Ερμογένη δ'--
καιολογοϋυται. Ό 'Ερμογένης υποχωρεί σχεδόν στίς προτάσεις τοΟ 
Σωκράτη, γιατί πραγματικά ό Σωκράτης μόνος άπό την αρχή διε
ξάγει τήν έρευνα. 
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Ε Ρ Μ . Είναι πιθανόν. 
Σ Ω . Μάλιστα, είναι πιθανόν, καλέ μου Ερμογένη, γιατί 

δλα τά προηγούμενα φαίνονται οτι ξαναγυρίζουν σ* αυτά. Και C 
άν αυτό εΐναι έτσι, δπως τό πιστεύω δτι είναι, Ιλα πάλι πρό
σεξε μαζί,μου μήπως π ώ ανοησίες, λέγοντας ποια πρέπει νά 
είναι ή όρθότης τών πρώτων ονομάτων. 

Ε Ρ Μ . Λέγε μόνο, καί μ' δλες μου τις δυνάμεις ί 1 ) θά 
τό εξετάσω μαζί σου. 

XXXIV 
Σ Ω . "Οτι βέβαια υπάρχει Ινας μόνος τρόποι: νά εΐναι 

σωστό οποιοδήποτε δνομα, άπό τό πρώτο ως τό τελευταίο, 
καί δέν έχουν καμιά διαφορά μεταξύ τους σαν ονόματα, 
νομίζω δτι καί σύ συμφωνείς. 

Ε Ρ Μ . Μάλιστα. 
ΣΩ. 'Αλλά στά ονόματα πού πριν άπό λίγο ερευνήσαμε, d 

ή όρθότης μας έδειχνε ποια είναι ή φύση κάθε Οντος. 
Ε Ρ Μ . 'Αναμφιβόλως. 
Σ Ω ς 'Επομένως αυτή τήν ιδιότητα πρέπει νά τήν έχουν 

στον ίδιο βαθμό καί τά πρώτα καί αά παράγωγα, άφοΰ είναι 
ονόματα. 

Ε Ρ Μ . Σωστά. 
Σ Ω . 'Αλλά τά παράγωγα, καθώς φαίνεται, μποροΰν νά 

παράγουν αυτό το αποτέλεσμα μέσω τών πρώτων 
Ε Ρ Μ . "Ετσι φαίνεται. 
Σ Ω . Καλά, πολύ καλά ! Τά πρώτα λοιπόν ονόματα, 

πού δέν έχουν άλλα γιά βάση, μέ ποιο τρόπο θά κάνουν νά 
ίδοΰμε τά δντα μέ τήν πιο δυνατή σαφήνεια, άν πρόκειται νά 
είναι ονόματα ; 'Απάντησε μου στό έξης : άν δέν εϊχαμε φω- e 
νή καί γλώσσα καί δμως θέλαμε νά παραστήσουμε τά πράγ
ματα ό ένας στον άλλον, άραγε δέ θά δοκιμάζαμε, καθώς τό 
κάνουν τώρα οι κωφάλαλοι, νά τους δείξουμε μέ τά χέρια 
καί μέ τό κεφάλΓκαί μέ τό άλλο σώμα ; 

Ε Ρ Μ . Βέβαια καί π ώ ς αλλιώς, καλέ μου Σωκράτη ; 
Σ Ω . "Αν, νομίζω, θέλαμε νά παραστήσουμε τό άνω καί 423a 

τό ελαφρό, θά υψώναμε τό χέρι προς τόν ουρανό, μιμούμενοι 
αύτη τή φύση τοϋ πράγματος."Αν πάλι τά κάτω καί τά βαριά, 
θά χαμηλώναμε τό χέρι προς τή γ η . Καί άν θέλαμε νά παρα
στήσουμε άλογο νά τρέχη ή κανένα άλλο ζώο, γνωρίζεις δτι 
θά κάναμε τά σώματα μας καί τίς χειρονομίες μας επίσης 
δσο τό δυνατόν πιο δμοια μέ τά δικά τους. 
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ΕΡΜ. 'Ανάγκη μοι δοκεϊ ώς λέγεις ϊχειν. 

ΣΩ. Οϋτω γαρ αν οϊμαι δήλωμά τον [σώματος] έγί-

b γνετο, μιμησαμένου, ώς ίοικε, τοϋ σώματος εκείνο 5 έβού-

λετο δηλώσαι. 

ΕΡΜ. Ναι. 

ΣΩ. 'Επειδή δε φωνή τε και γλώττη καί στόματι βον-

λόμεθα δηλοϋν, άρ' ον τότε εκάστου δήλωμα ήμΐν $σται το 

άπό τούτων γϊγνόμενον, δταν μίμημα γένηται δια τούτων 

περί οτιοϋν ; 

ΕΡΜ. 'Ανάγκη μοι δοκεϊ. 

ΣΩ. "Ονομ' αρ' εστίν, ώς ϊοικε, μίμημα φωνή εκείνου 

δ μιμείται, και ονομάζει ο μιμούμενος τή φωνή Ô αν μιμήται. 

ΕΡΜ. Δοκεϊ μοι. 

ο ΣΩ. Μά Δι* αλλ' ούκ εμοί πω δοκεϊ καλώς λέγεσθαι, 

ώ έταϊρε. 

ΕΡΜ. Τί δή; 

ΣΩ. Τους τά πρόβατα μιμούμενους τούτους και τους 

άλεκτρυόνας καί τα άλλα ζφα άναγκαζοίμεθ' άν όμολογεϊν 

δνομάζειν ταϋτα άπερ μιμούνται. 

ΕΡΜ. 'Αληθή λέγεις. 

ΣΩ. Καλώς ο$ν Ιχειν δοκεϊ σοι,. 

ΕΡΜ. Ουκ ίμοιγε. Άλλα τίςάν, ώΣώκρατες, μίμησις 

εϊη το δνομα ; 

ΣΩ. Πρώτον μέν, ώς εμοί δοκεϊ, ούκ εάν καθάπερ τή 

ά μουσική μιμονμεθα τα πράγματα οϋτω μιμώμεθα, καίτοι 

φωνή γε καί τότε μιμούμεθα' έπειτα ούκ εάν άπερ ή μου

σική μιμείται καί ημείς μιμώμεθα, οϋ μοι δοκανμεν όνομά-

σειν. Αέγωδέτοι τοϋτο' έστι τοις πράγμασι φωνή καί οχήμα 

έκάστω, καί χρώμα' γε πολλοίς ; 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. "Εοικε τοίννν ούκ εάν τις ταϋτα μιμήται, ονδέ περί 

ταύτας τάς μιμήσεις ή τέχνη ή ονομαστική εϊναι. Αύται 

μεν γάρ είσιν ή μέν μουσική, ή δέ γραφική' if γάρ ; 
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Ε Ρ Μ . Δέ μπορεί νομίζω νά είναι διαφορετικά παρά 
δπως τό λές. 

Σ Ω . Έ τ σ ι , νομίζω, τό σώιχα θά ήταν μέσον παραστά
σεως, γιατί θά μιμούνταν, καθώς φαίνεται, εκείνο πού θά b 
ήθελε νά παραστήση. 

Ε Ρ Μ . Μάλιστα. 
Σ Ω . Τώρα δμως, άφοΰ θέλομε νά εκφράσουμε μέ τή 

φωνή καί με τή γλώσσα καί μέ τό στόμα, άραγε δέ θά πετύ
χουμε τήν παράσταση κάθε πράγματος, εκείνου πού σχήμα 
τίζεται μ' αυτά τά μέσα, δταν θά τά βάλουμε νά τό μιμη-
θοΰν ; 

Ε Ρ Μ . 'Αναγκαστικά, κατά τή γνώμη μου. 

Πρώτος ορισμός χοΰ ονόματος 

Σ Ω . "Ωστε, καθώς φαίνεται, τό δνομα είναι μίμηση μέ 
τ ή φωνή εκείνου τοϋ πράγματος, τό όποιο μιμείται. Καί 
ονομάζει κανείς, δταν άπομιμηθή μέ τή φωνή, έκεΐνο τό 
.όποιο μιμείται. 

Ε Ρ Μ . Τό πιστεύω. 
Σ Ω . Έ γ ώ δμως, μά τό Δία, ακόμα δέν πιστεύω Οτι ό e 

ορισμός μας είναι καλός, σύντροφε μου. 
Ε Ρ Μ . Γιατί λοιπόν ; 
Σ Ω . 'Εκείνοι πού μιμούνται τή φωνή τών προβάτων, 

τών πετεινών καί τών άλλων ζώων, θ* αναγκαστούμε νά 
παραδεχτοΰμε δτι ονομάζουν εκείνα πού μιμούνται. 

Ε Ρ Μ . 'Αλήθεια λές. 
Σ Ω . Επιδοκιμάζεις λοιπόν αυτό τό συμπέρασμα ; 
Ε Ρ Μ . "Οχι, σε βεβαιώ.'Αλλά τότε πάλι, Σωκράτη, τί 

ε'ιδους μίμηση είναι το δνομα ; 
Σ Ω . Πρώτα νομίζω δτι δεν εΐναι μίμηση, άν γιά νά μι-

μηθοϋμε τά πράγματα χρησιμοποιούμενα μέσον ανάλογο με d 
τή μουσική, μολονότι καί σ' αυτή τήν περίπτωση επίσης ή 
φωνή μας χρησιμεύει νά μιμηθούμε. Έ π ε ι τ α , αν τά μιμη-
θοΰμε καί έμεΐς, δσα μιμείται ή μουσική, μ* αυτή μας τήν 
ενέργεια δέ μοϋ φαίνεται 6τι λέμε τ ' δνομά τους. 'Εννοώ τό 
έξης : τά πράγματα έ'χουν καθένα ήχο καί σχήμα καί ακόμη 
χρώμα πολλά ά π ' αυτά ; 

Ε Ρ Μ . Βιβαίως. 
Σ Ω . Φαίνεται λοιπόν δτι, άν μιμούμαστε αυτές τις 

ιδιότητες, δέν είναι ά π ' α ύ τ ή τήν άποψη μιμητική ή τέχνη 
ή ικανή νά όνομάζη. Γιατί αυτό τό κάνουν ή μουσική καί 
ή ζωγραφική. Δέν εΐν* έτσι ; 
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ΕΡΜ. Ναι. 
e ΣΩ. Τί δε δή τάδε ; Ου καί ουσία δοκεϊ σοι εϊναι έκά-

στφ, ώσπερ καί χρώμα καί â νυνδή ελέγομεν; Πρώτον αντώ 
τφ χρώματι καί τή φωνή ονκ εστίν ουσία τις εκατέρω αυτών 
καί τοις άλλοις πασιν όσα ήξίωται ταύτης τής προσρήσεως, 
τοϋ εϊναι ; 

ΕΡΜ. "Εμοιγε δοκεϊ: 
ΣΩ. Τί ο$ν ; ει τις αυτό τοϋτο μιμεϊσβαι δνναιτο 

εκάστου, τήν ούσίαν, γράμμασί τε καί συλλαβαϊς, άρ' ούκ αν 
δηλοϊ εκαστον δ εστίν; "Η οϋ; 

424B. ΕΡΜ. Πάνν μέν οΰν. 

ΣΩ. Καί τί άν φαίης τον τοντο δννάμενον, ώσπερ τονς 
προτέρους τον μεν μουσικον εφησθα, τον δέ[τινα] γραφικόν. 
Τοϋτον δέ τίνα ; 

ΕΡΜ. Τοντο Μμοιγε δοκεϊ, ώ Σώκρατες, δπερ πάλαι 
ζητοϋμεν, οντος αν εϊναι ό ονομαστικός. 

ΣΩ. Ει άρα τοντο αληθές, ήδη ίίοικεν έπισκεπτέον περί 
εκείνων τών Ονομάτων ών συ ήρου, περί «ροής» τε και τοϋ 
«ίέναι» καί «σχέσεως », εί τοις γράμμασί καί ταϊς συλλαβαϊς 

fa τοϋ δντος επιλαμβάνεται αυτών ώστε άπομιμεΐσθαι τήν 
ονσίαν, είτε καί ον ; 

ΕΡΜ. Πάνν μέν οΰν. 
ΣΩ. Φέρε δή ιδωμεν πότερον άρα ταϋτα μόνα εστί 

τών πρώτων ονομάτων ή καί άλλα πολλά. 
ΕΡΜ. Οϊμαι εγοτγε κατ άλλα. 
ΣΩ. Εικός γάρ. Άλ,λά τις αν εϊη δ τρόπος τής διαιρέ

σεως δθεν άρχεται μιμεϊσθαι ό μιμούμενος ; Αρα ονκ έπείπερ 
σνλλαβαΐς τε καί γράμμασιν ή μίμησις τνγχάνει ούσα τής, 
ουσίας, ορθότατόν εστί διελέσθαι τά στοιχεία πρώτον, ώσπερ 

e oc έπιχειρονντες τοϊς ρνθμοΐς τών στοιχείων πρώτον τάς 

1. Βλ. παραπάνω 423d, δπου ό Σωκράτης ονόμασε μπροστά άπό 
το χρώμα τόν ήχο καί τή μορφή. 

2. Σ τ ο ι χ ε ϊ ο ν : είναι γενικώτερος Ορος καί σημαίνει κάθε 
τι πού αποτελεί μαζί μέ άλλα ώρισμένο πράγμα, χωρίς τό ϊδιο νά 
επιδέχεται ανάλυση καί διαίρεση σέ ανόμοια ώς προς τά ε£8η μέρη. 
Ή χρησιμοποίηση του δρου σ τ ο ι χ ε ϊ ο ν αντί γ ρ ά μ μ α είναι 
σπουδαίο βήμα προς μια φιλοσοφικώτερη σύλληψη της γλώσσας, 
άφοΰ απαλλάσσει άπδ τή συχνή σύγχυση μεταξύ τοϋ φθόγγου καί 
της οπτικής παραστάσεως του. 
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Ε Ρ Μ . Ναί. 
Σ Ω . Καί γ ι ' αυτό δώ τί σκέπτεσαι; Δέ σοϋ φαίνεται Οτι e 

καί ουσίαν έχει κάθε πράγμα καθώς έχει καί χρώμα καί τις 
άλλες ιδιότητες, γιά τις όποϊες μιλούσαμε αυτή τή στιγμή ί 1 ) ; 
Και πρώτα τό ί'διο τό χρώμα καί ή φωνή δέν έχει τό καθένα 
κάποια ουσία, κα6ώς καί ολα τάάλλα πράγματα, δσα αξιώ
θηκαν νά έ*χουν τήν ιδιότητα τής υπάρξεως ; 

Ε Ρ Μ . Μοϋ φαίνεται. 

Δεύτερος ορισμός τοΰ ονόματος 

Σ Ω . Και τώρα, άν μπόρεση κανείς νά μιμητή τοϋτο 
•δώ καθενός πράγματος, θέλω νά π ώ τήν ουσία, άραγε δε θά 
μας έκανε νά ίδοΰμε τί εΐναι κάθε πράγμα ; " Η μήπως άπα-
τώμαι ; 

Ε Ρ Μ . .Βεβαιότατα. 424a 
Σ Ω . Καί πώς θά ονόμαζες τόν άνθρωπο, τον προικι

σμένο μ' αύτη τή δύναμη, καθώς τους προηγούμενους τόν Ινα 
τόν ονόμασες μουσικό καί τόν άλλο ζωγράφο — αυτόν έδώ 
πώς θά τόν ονομάσης ; 

Ε Ρ Μ . Μοϋ φαίνεται, Σωκράτη, δτι αυτό είναι έκεΐνο 

πού ζητοΰμε νά βροϋμε έδώ καί τόσην ώρα, δηλαδή δτι αυτός 

6ά είναι ό άνθρωπος ό ικανός νά όνομάζη. 

XXXV 

Σ Ω . Ά φ ο ΰ λοιπόν αυτό εΐναι αληθινό, τώρα νομίζω 
-δτι πρέπει νά εξετάσουμε εκείνα τά ονόματα, τών οποίων 
έζήτησεςτήν εξήγηση, δηλαδή τή ροή καί τήν κίνηση 
καί τή στάση, γιά νά ίδοϋμε άν μέ τά γράμματα καί τις συλ-
λαβές ό δημιουργός προσήγγισε στό εΐναι τους μέ τρόπον h 
ώστε ν ' άπομιμήται τήν ουσία τους, ή Οχι ; 

Ε Ρ Μ . Πολύ σωστά. 
Σ Ω . Ε μ π ρ ό ς τώρα, άς εξετάσουμε μήπως άραγε μό-

•νον αυτά είναι τά αρχικά ονόματα ή και άλλα πολλά. 
Ε Ρ Μ . ' Ε γ ώ νομίζω δτι υπάρχουν καί άλλα πολλά. 

Ή μέθοδος πού πρέπει ν* άκολουθηθη 

Σ Ω . Είναι πιθανό νά υπάρχουν. 'Αλλά ποιος θα ήταν ό 
τοόπος νά διακρίνουμε άπό ποΰ αρχίζει τή μίμηση ό μιμούμε
νος; 'Επειδή μέ συλλαβές καί γράμματα γίνεται ή μίμηση της 
ουσίας, άραγε δέν είναι ορθότερο νά διακρίνουμε πρώτα τα 
στοιχεία ( a ) , δπως κάνουν οί καταγινόμενοι μέ τους ρυθμούς, < 
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δυνάμεις διείλοντο, έπειτα τών συλλαβών, καί οϋτως ήδη· 
έρχονται έπί τους ρυθμούς σκεψόμενοι, πρότερον δ' ου ; 

ΕΡΜ. Ναι. 
ΣΩ. *Αρ' ο-δν καί ήμας οΰτω δεϊ πρώτον μεν τά φωνή

εντα διελέσθαι, έπειτα τών έτερων κατά εϊδη τά τε άφωνα 
καί άφθογγα—ούτωσί γάρ που λέγουσιν οί δεινοί περί τού
των—καί τα αΰ φωνήεντα μεν οϋ, ον μέντοι γε άφθογγα ; 
Καί αυτών τών φωνηέντων δαα διάφορα εϊδη έχει αλλήλων ; 

d Καί έπειδάν ταϋτα διελώμεθα [τά οντά] εϋ πάντα αϋ οϊς 
δει ονόματα επιθεΐναι, ει εστίν είς â αναφέρεται πάντα ώσπερ-
τα στοιχεία, εξ ών &στιν Ιδείν αυτά τε καί εί εν αύτοΐς ενεστιν 
εϊδη κατά τον αυτόν τρόπον ώσΛερ έν τοις στοιχείοις' ταϋτα 
πάντα καλώς διαθεασαμένονς επίστασθαι έπιφέρειν, Ικαστον 
κατά τήν ομοιότητα, έάντε êv ένί δέ-β έπιφέρειν, έάντε 
συγκερανννντα πολλά [êvt], ώσπερ οί ζωγράφοι βουλόμενοι 
άφομοιοϋν ενίοτε μέν οστρεον μόνον έπήνεγκαν, ενίοτε δε 

e ότιονν άλλο τών φαρμάκων, §στι δε δτε πολλά σνγκερά-
ϋαντες, οίον δταν άνδρείκελον σκενάζωσιν ή άλλο τι τών 
τοιούτων—ώς αν οϊμαι δοκή εκάστη ή είκών δεϊσθαι εκάστου 
φαρμάκου—οϋτω δή καί ήμεΐς τά στοιχεία επί τά πράγματα. 
έποίσομεν, καί êv επί ëv, ου" άν δοκή δεϊν, καί σύμπολλα^ 
ποιονντες δ δή συλλαβάς καλοϋσιν, και σνλλαβάς αν συντι-

425Ά θέντες, εξ ών τά τε ονόματα καί τα βήματα συντίθεντανκαί 
πάλιν εκ τών ονομάτων και βημάτων μέγα ήδη τι καί καλόν 
καί δλον σνστήσομεν, ώσπερ εκεί το ζφον τή γραφική, 
ενταύθα τον λόγον τή ονομαστική ή ρητορική ή ήτις εστίν 
ή τέχνη. Μάλλον δέ ούχ ήμεΐς, άλλα λέγων εξηνέχθην. 
Συνέθεσαν μεν γαρ ούτως ήπερ σύγκειται οι παλαιοί' ημάς 
δέ δει, εϊπερ τεχνικώς έπιστησόμεθα σκοπεισθαι αυτά πάντα, 

b οϋτω διελομενονς, εϊτε κατά τρόπον τά τε πρώτα ονόματα 

1. Βλ. «Φίληβον» 186e. Έκεϊ ό Πλάτων διακρίνει Ιον) τα φω
νήεντα, 2ον) εκείνα πού μετέχουν δχι «τή φωνή, άλλα στο φθόγγο-
{τά φωνής μέν οΰ, φθόγγου δέ μετέχοντα), τα ήμίφωνα, καί 3ον) τά. 
άφωνα ή τά άφωνα καί Αφθογγα. 'Ακόμη δέν εΐχεν εΰρεθη ό κοι
νός Ορος σύμφωνα, ό όποιος περιλαμβάνει καί τά άφωνα καί τά 
ήμίφωνα καί τά διπλά. 

2. «Λ ό γ ο ς είναι τό περί τίνος (προσώπου ή πράγματος) λε-
γόμενον, ρ ή μ α 8έ- τοϋτο 8 λέγει τις, κυρίως τό είρημένον, το ΑποςΡ 
απόφθεγμα» Έρμην. Λεξικόν Γρ. Βερναρδάκη. 
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πού πρώτα αρχίζουν νά διακρίνουν τήν αξία τών στοιχείων, Î-
πειτα τών συλλαβών καί τότε πιά έρχονται νά εξετάσουν τους 
ρυθμούς, βχι δμως πρωτύτερα ; 

Ε Ρ Μ . Ναί. 
Σ Ω . "Αραγε λοιπόν δέν όφείλομε επίσης καί έμεΐς πρώ

τα νά διακρίνουμε τά φωνήεντα, Ιπειτα άπό τά άλλα κατ ' εϊ
δη νά διακρίνουμε τά ά φ ω ν α καί τά ά φ θ ο γ γ α (χωρίς 
φωνή) f 1 )—γιατί έτσι κάπως, νομίζω, τά λένε οί έμ
πειροι σ' αυτά—καί πάλι τά δχι φωνήεντα οΰτε Ομως καί 
άφθογγα; Καί πάλι στα φωνήεντα τά ίδια νά διακρίνουμε δσα 
διάφορα, είδη υπάρχουν ; Καί Οταν θά έχουμε κάνει αύτες d 
τίς διακρίσεις, πρέπει ορθά πάλι νά διακρίνουμε δλα τά δντα, 
στα όποια πρόκειται νά δώσουμε ονόματα, άν εΐναι άπό τίς 
κατηγορίες, στις όποιες υπάγονται δλα τά άλλα, καθώς είναι 
τά στοιχεία, καί άπό τις όποιες μπορούμε νά ίδοΰμε καί αυτά τά 
ΐδια καί άν υπάρχουν μέσα σ* αυτά εϊδη, κατά τόν ϊδιο 
τρόποδπωςκαίστάστοιχεία. Άφοΰ εξετάσουμε δλα αυτά τά 
προβλήματα κατά βάθος, θά μποροϋμε ν'αποδώσουμε κάθε 
στοιχείο ανάλογα μέ τήν ομοιότητα, είτε πρέπει ν ' αποδώ
σουμε ένα μόνο στοιχείο σέ ενα μόνο Ον, είτε πρέπει νά ανα
μείξουμε πολλά σ* ίνα. μόνο, δπως κάνουν οί ζωγράφοι, 
που θέλοντας νά απεικονίσουν κάτι, άλλοτε βάζουν έ'\α 
μόνο χρώμα πορφυρό καί άλλοτε οποιοδήποτε χρώμα, καί 
άλλοτε ανακατώνουν πολλά χρώματα, δπως λόγου χάρη e 

όταν κατασκευάζουν προσωπογραφία ή κάτι άλλο παρόμοιο, 
ανάλογα, νομίζω, μέ τήν ανάγκη πού έχει τό πορτραίτο 

άπό κάθε ιδιαίτερο χρώμα. "Ετσι λοιπόν κι έμεΐς θά εφαρ
μόσουμε τά στοιχεία στα πράγματα,εϊτε ένα στοιχείο 
απάνω σέ ενα,όπως νομίσουμε 6τι χρειάζεται, εϊτεπολλά συγ
χρόνως, γιά νά σχηματίσουμε έκεϊνο πού καλούν συλλαβές, 
καί θά αναμείξουμε πάλι τις συλλαβές, άπό τίς όποιες σχη- 42oa 
ματίζονται τά ονόματα καί τά ρήματα ( 2 ) . Καί πάλι μέ τά 
ονόματα καί τά ρήματα θά αποτελέσουμε κάτι μεγάλο 
καί ώραΐο και ακέριο, καθώς εκεί μέ τή ζωγραφική τό ζώο, 
έτσι έδώ τό λόγο μέ τήν ο ν ο μ α σ τ ι κ ή καί τή ρ η τ ο-
ρ ι κ ή ή μέ οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη τέχνη. "Ηκαλύτερα 
δχι έμεΐς—παρασύρθηκα άπό τή ρύμη τοϋ λόγου. Γιατί έτσι, 
δπως είναι κατασκευασμένα, τά σύνθεσαν οί παλιοί. Καί ό 
ρόλος μας εΐναι,άν θέλουμε νά εξετάσουμε 6λα" αύτάτά προ
βλήματα σύμφωνα μέ τους κανόνες της τέχνης, άφοΰ έχομε 
κά\ει όλες αυτές τις διακρίσεις, νά ιδοϋμε μέ τόν Ϊδιο τρόπο 
άν τά πρώτα καί τά παράγο^γα ονόματα είναι ή δέν εΐναι βαλ-
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κείται καί τα υστέρα εϊτε μή, οϋτω θεασθαι' άλλως οέ 
σννείρειν μή'φανλον ή καί ον καθ' όδόν, ώ φίλε Έρμόγενες. 

ΕΡΜ. "Ισως νή άί', ώ Σώκρατες. 
ΣΩ. Τίοϋν; σύ πιστεύεις σαντφ οίος τ' άν εϊναι ταϋτα 

οϋτω διελέσθαι ; 'Εγώ μέν γαρ οϋ. 
ΕΡΜ. Πολλοϋ άρα δέω εγωγε. 
ΣΩ. Έάσομεν ούν, ή βονλει οϋτως δπως άν δυνώμεθα, 

καί άν σμικρόν τι αυτών οϊοίτ' ώμεν κατιδεϊν, έπιχειρώμεν, 
C προειπόντες, ώσπερ ολίγον πρότερον τοις θεοϊς, δτι ουδέν 

είδότες τής αληθείας τά τών ανθρώπων δόγματα περί αυτών 
είκάζομεν, οϋτω δέ καί ννν α% είπόντες [ήμϊν] αύτοϊς ϊωμεν, 
δτι εί μέν τι χρήν [έδει] αυτά διελέσθαι εϊτε άλλον όντινοϋν 
εϊτε ήμας, οντώς έδει αυτά διαιρεισθαι. ννν δε τό λεγόμενον 
κατά δύναμιν δεήσει ήμας περί αυτών πραγματενεσθαι ; 
Δοκεϊ ταϋτα, ή πώς λέγεις; 

ΕΡΜ. Πάνυ μέν ούν σφόδρα ΐμοιγε δοκεϊ. 
d ΣΩ. Γελοία μέν οϊμαι φανεϊσθαι, ώ Έρμόγενες, γράμ

μασί καί συλλαβαϊς τα πράγματα μεμιμημένα κατάδηλα 
γιγνόμενα' όμως δέ ανάγκη. Ού γαρ εχομεν τούτον βέλτιον 
εις δτι έπανενέγκωμεν περί αληθείας τών πρώτων ονομάτων, 
εί μή άρα <βού>λει, ώσπερ οί τραγφδοποιοί έπειδάν τι 
άπορώαιν έπί τάς μηχανάς καταφεύγουσι θεούς αιροντες, 
και ήμεϊς οϋτως ειπόντες άπαλλαγώμεν, δτι τά πρώτα 
ονόματα οί θεοί έθεσαν καί δια ταϋτα ορθώς έχει. ' Α ρ α καί 

e ήμϊν κράτιστος ούτος τών λόγων; ΛΗ εκείνος, δτι παρά 
βαρβάρων τινών αυτά παρειλήφαμεν, είσι δέ ημών αρχαιό
τεροι βάρβαροι; "Η δτι ύπο παλαιότητας αδύνατον αυτά 

1. Βλ. 401a. 
2. Αυτές οί λέξεις φαίνεται οτι υπαινίσσονται τήν παροιμία : 

«άς κάνουμε Οχι δπως θέλουμε άλλ' δπως μπορούμε». Στον «'Ιππία 
μείζονα» τοϋ Πλάτωνος 18c, ό Σωκράτης λέει: «τοιαύτα, ώ 'Ιππία, 
τά ημέτερα έστω, ούχ οία βούλεταί τις, φασίν οί άνθρωποι εκάστοτε 
παροιμιαζόμενοι, άλλ' οϊα δύναται». 

3. Ό άπό μηχανής θεός ήταν τρόπος, στον οποίον ό Ευριπί
δης εστήριζε τήν ολην οίκονομία τών τελευταίων τραγωδιών του, 
γιά νά λυνη έτσι τις παρουσιαζόμενες δύσκολες καταστάσεις και 
απορίες καί νά άναγγέλλη τό μέλλον. Γι' αυτό τό σκοπό εΕσηγε τους 
θεούς μέ πολλή λαμπρότητα καί μεγαλειότητα, ώστε κατά τήν πρώ
τη τους εμφάνιση οί θεατές δοκίμαζαν θάμβος καί τρόμο. Ό 'Αρι
στοτέλης στην «Ποιητική» του 1454a—b λέει : «Φανερόν οδν δτι 
καί τάς λύσεις τών μύθων έξ αύτοϋ δή τοϋ ήθους συμβαίνειν, καί μή 
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μένα δπως πρέπει. 'Αλλιώς μια άλλη σύνδεση θά ήταν κίν
δυνος νά είναι ελαττωματική καί δχι μεθοδική, αγαπητέ 
μου Ερμογένη. 

Ε Ρ Μ . "Ισως, μά τον Δία, καλέ μου Σωκράτη. 

XXXVI 

Σ Ω . Τί λοιπόν ; έσύ πιστεύεις τόν εαυτό σου ικανό νά 
κάνη αυτές τίς διακρίσεις κατ' αυτό τόν τρόπο ; Γιατί 
εγώ δέν είμαι ικανός. 

Ε Ρ Μ . Τότε πολύ περισσότερο εγώ δεν εΐμαι ικανός. 
Σ Ω . Θά τ ' αφήσουμε λοιπόν, ή θέλεις, δσο μάς εΐναι δυ

νατόν, νά δοκιμάσουμε, έστω κι άν κατορθώσουμε λίγο μόνο 
\ά τά εννοήσουμε, καί καθώς λίγο πιο πάνω δηλώσαμε στους C 
θεούς δτι έμεΐς, μή γνωρίζοντας τήν αλήθεια, εξηγήσαμε μέ 
εικασίες τίς δοξασίες τών ανθρώπων γι'αύτούς[τούς θεούς] (* ), 
έτσι κι αύτη τή φορά πάλι, πριν προχωρήσουμε, πρέπει νά 
μείνουμε σύμφωνοι μεταξύ μας δτι, άν εΐναι κάπως ωφέλιμο 
νά κάνουμε αυτές τίς διακρίσεις,εΐτε άλλος οποιοσδήποτε ε'ίτε 
έμεΐς, έτσι έπρεπε νά τις κάνουμε, τώρα όμως, δπως λέει ή 
παροιμία ( 3 ) , θά χρειαστή έμεΐς νά ασχοληθούμε μέ αυτά 
κατά τίς δυνάμεις μας ; Παραδέχεσαι αυτά ή ποιάν άλλη 
γνώμη έχεις; 

Ε Ρ Μ . Βεβαιότατα, πολύ τά παραδέχομαι. 
Σ Ω . Νομίζω, Ερμογένη, δτι θά μας φανοΰν γελοία τά d 

πράγματα,δταν αποδειχθούν δτι είναι αποτυπωμένα μέ μίμηση 
στα γράμματα καίστίςσυλλαβές'εΐναι δμως ανάγκη νά γίνη 
αυτό. Γιατί δέν έχομε τίποτε καλύτερο ά π ' αυτό, στό όποιο 
νά ξαναφέρουμε τήν έρευνα γιά τήν αλήθεια τών πρώτων 
ονομάτων, εκτός άν προτιμάς νά μιμηθούμε τους τραγικού:: 
ποιητές, οί όποιοι, δταν βρίσκουνται σέ αμηχανία, καταφεύ
γουν στις μηχανές ( 3 ) , ανεβάζονται: απάνω σ' αυτές τους 
θεούς, τό 'ίδιο καί έμεΐς όφείλομε γιά ευκολία μας έτσι να 
άπαλλαγοϋμε, λέγοντας δτι οί θεοί έθεσαν τά πρώτα ονόματα 
καί γ ι ' αυτό τό λόγο είναι σωστά. "Αραγε αυτή ή απάν
τηση εΐναι γιά μας καλύτερη^ ή πρέπει νά ποΰμε δτι τά Ιχομε e 
πάρει άπό κάποιους βαρβάρους καί αυτοί οί βάρβαροι είναι 
αρχαιότεροι άπό μας; *Η άκόμηοτιέξ αίτίας της πολΰκαιρίας 
είναι αδύνατο ν ά τ ά ερευνήσουμε, καθώς καί τά βαρβαρικά 

ώοπερ έν τη Μηδεία άπό μηχανής καί εν τί; 'Ιλιάδι τα περί τόν άπό-
πλουν».-
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426Ά έπισκέψασθαι, ώσπερ καί τα βαρβαρικά; Αύται γάρ αν 
πασαι εκδύσεις εϊεν καί μάλα κομψοί τφ μή εθέλοντί λόγον 
διδόναι περί τών πρώτων ονομάτων ώς ορθώς κεϊται.Καίτοι 
δτφ τις τρόπω τών πρώτων ονομάτων τήν Ορθότητα μή οϊδεν, 
αδύνατον που τών γε υστέρων εΐδέναι, à έξ. εκείνων ανάγκη 
δηλοϋσθαι ών τις πέρι μηδέν οϊδεν αλλά δήλον δτι τον 
φάσκοντα περί αυτών τεχνικον εϊναι περί τών πρώτων 

b ονομάτων μάλιστα τε καί καθαρώτατα δεϊ εχειν άποδεΐξαι^ 
•ή εϋ ειδέναι δτι τά γε ϋστερα ήδη φλυαρήσει."Ησοι άλλως 
δοκεϊ; 

ΕΡΜ. Ούδ' όηωστιοϋν, ώ Σώκρατες, άλλως. 
ΣΩ. *Α μέν τοίννν έγώ ήσθημαι περί τών πρώτων ονο

μάτων πάνν μοι δοκεϊ υβριστικά εϊναι καί γελοία. Τούτων 
οΰν σοι μεταδώσω, άν βούλ-η' σύ δ7 άν τι εχγ[ς βέλτιόν 
πόθεν λαβείν, πειράσθαι καί εμοί μεταδιδόναι. 

ΕΡΜ. Ποιήσω ταϋτα. Άλλα θαρρών λέγε. 
e ΣΩ. Πρώτον μέν τοίννν το ρω εμοιγε φαίνεται ώσπερ-

δργανον εϊναι πάσης τής κινήσεως, ήν ούδ' εϊπομεν Οι' δτι 
ϊχει τοντο τοϋνομα' αλλά γαρ δήλον δτι ϊ εσ ι ς βούλεται 
εϊναι· ού γαρ ήτα έχρώμεθα άλλα εϊ το παλαιόν.Ήδέ αρχή. 
άπό τον «κίειν»—ξενικον δέ τοϋνομα—τοϋτο δ' εστίν Ιέναι. 
Ει οϋν τις το πάλαιαν αυτής εϋροι δνομα εις τήν ήμετέραν-
φωνήν συμβαίνον, «ϊεσις» αν ορθώς καλοϊτο'νϋν δέ άπό τε 
τοϋ ξενικού τοϋ κίειν καί άπα τής τοϋ ήτα μεταβολής καί 
τής τοϋ νν ένθέσεως «κίνησις» κεκληται, έδει δε «κιείνηαιν »• 

d καλεϊσθαι [ή εϊσιν].Ήδέ στάσις άπόφασις τοϋ ιέναι βούλεται 
εϊναι, δια δέ τόν καλλωπισμον «στάσις» ώνόμασται. Το δέ 
οϋν ρ*ώ το στοιχεϊον, ώσπερ λέγω, καλόν εδοξεν δργανον 
είναι τής κινήσεως τφ τά ονόματα τιθεμένψ προς το άφο-
μοιοϋν τή φορά, πολλαχοϋ γοϋν χρήται αύτω εις αυτήν 
πρώτον μέν εν αύτφ τω «ρεΐν» καί «ροή» δια τούτον τον 
γράμματος τήν φοράν μιμείται, εϊτα εν τφ «τρόμφ», εϊτα 

1. "Χεσις : , πορεία, το Ιέναι, λέξη πού χρησιμοποιήθηκε άπό 
τόν Πλάτωνα έδώ. 

2. Ti αρχαίο αττικό αλφάβητο μεταχειρίζονταν τό η για νά 
δείξη τήν εισπνοή, τό ε χρησίμευε να δείξη εκτός άπό τό η καί τήν 
ψευδοδίφθογγο ε*. 

3. Ή λέξη κ ί ε ι ν είναι αποκλειστικά επική. 
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•ονόματα ; Γιατί αυτές πάλι' είναι Ολες υπεκφυγές καί πολ·' 
•πετυχημένες γιά εκείνον πού αποφεύγει νά δώση λόγο γι: 
τά πρώτα ονόματα πώς είναι σωστά βαλμένα. Καί δμως, ά-
κανείς δένγνωρίζη κατά κάποιον τρόπο τήν ορθότητα αύτΓ. 
τών πρώτων ονομάτων, είναι αδύνατο, νομίζω, νά γνωρίζη 
την ορθότητα τών παραγώγων, τά όποια κατ* ανάγκη εξη
γούνται άπό εκείνα τά πρώτα, γιά τά όποια κανείς δεν ξέρει 
τίποτα. 'Αλλ' είναι φανερό Οτι, δποιος ισχυρίζεται δτι είναι 
ειδικός γιά τά τελευταία, πρέπει προπάντων νά μπορή νά 
εξήγηση μέ πολλή σαφήνεια καί πολύ καθαρά τά πρώτα όνό- b 
ματα, άλλιώΰ νά εΐναι βέβαιος δτι γιά τά τελευταία (τά παρά
γωγα) θά λέη πιά φλυαρίείτ/Η μήπως εσύ εχης άλλη γνώμη; 

Ε Ρ Μ . Διόλου, αγαπητέ Σωκράτη, δέν ί χ ω άλλη γνώμη. 
Σ Ω . Οί προσωπικές μου εντυπώσεις γιά τά πρώτα ονό

ματα μοϋ φαίνονται, Ερμογένη, πολύ υβριστικές καϊ γελοί
ες. Θά σέ κάμω λοιπόν καί σένα μέτοχο σ* αυτές, άν θέλης. 
Σύ δμως, άν μπορής νά πάρης μια καλύτερη εξήγηση άπό 
•άλλο μέρος, προσπάθησε μέ τή σειρά σου νά κάνης μέτοχο 
καϊ έμενα. 

Ε Ρ Μ . Αυτό θά γίνη. 'Αλλά λέγε μέ θάρρος. 

XXXVII. "Αξία τών διαφόρων στοιχείων 

Σ Ω . Καί πρώτα λοιπόν τό ρ μοϋ φαίνεται δτι είναι e 
σαν Οργανο κατάλληλο νά άποδώση κάθε κίνηση, ξεχάσαμε 
όμως νά ποϋμε γιατί ή κ ί ν η σ η φέρει αυτό το δνομα. Είναι 
δμως φανερόδτι θέλει νά πη τήν ΐ ε σ ι ν ( ι ) (τήν ενέργεια τοϋ 
ΐέναι)·γιατϊ δέν μεταχειριζόμασταν τό η,άλλάτό ει τόν παλιό 
καιρό ( 2 ) . Ή αρχή του προέρχεται άπό τό κ ί ω · τό δνομα είναι 
ξενικό (Β), καί σημαίνει πορεύομαι ( ι έ ν α ι ) . *Αν λοιπόν 
θέλαμε νά βροΰμε τό παλιό δνομά της πού ταιριάζει στή δική 
μας γλώσσα, ϊ ε σ ι ς θά ήταν τό σωστό όνομα· σήμερα δμως 
έ'χει ονομαστή κ ί ν η σ ι ς άπό τό ξενικό κίω καί μέ τή μεταβο
λή τοϋ η καί τήν παρεμβολή του ν, έπρεπε δμως νά καλήται 
κ ι ε ί ν η σ ι ς [ή ε ΐ σ ι ς ] . Ή σ τ ά σ ι ς δμως θέλει νά εκ- d 
φράση τήν άρνηση της ίέσεως, άλλα γιά νά καλλωπίσουμε 
τό Ονομα το κάναμε σ τ ά σ ι ς . Λοιπόν τό στοιχείο ρ, επανα
λαμβάνω, φάνηκε δτι είναι κατάλληλο Οργανο σέ κεϊνον πού 
ϋθεσε τά ονόματα, εκφραστικό τής κινήσεως, γιά νά τό παρο-
μοιάση μέ τήν φ ο ρ ά ν (όρμήν). Καί απόδειξη εΐναι Οτι τό 
μεταχειρίζεται πολλές φορές γ ι ' αυτήν. Στην αρχή, στην 
ίδια λέξη ρ έ ω καί ρ ο ή μέ αυτό τό γράμμα άπομι-
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e έν τφ «τρέχειν», ετι δέ εν τοις τοιοϊσδε ρήμασιν οίον 
«κρούειν», «θραύειν», «έρείκειν», «θρύπτειν», «κερματί-
ζειν», «φνμβεϊν», πάντα ταϋτα τό πολύ άπεικάζει δια τον 
ρώ. 'Εώ<ρα> γάρ οϊμαι τήν γλώτταν έν τούτω ήκιστα μένον-
σαν, μάλιστα δέ σειομένην διό φαίνεται μοι τούτφ προς 
ταϋτα κατακεχρήσθαι. Τώ δέ α$ ιώτα προς τα λεπτά πάντα, 
â δή μάλιστα Οιά πάντων ϊοι αν. Δια ταντα τό «ιέναι» καί 

427Ά το «ιεσθαι» δια τον Ιώτα απομιμείται, ώσπερ γε δια τοϋ 
φεϊ καί τον ψεϊ καί τον σϊγμ ι καί τοϋ ζήτα, Οτι πνευματώδη 
τα γράμματα, πάντα τά τοιαύτα μεμίμηται αϋτοϊς όνομάζων, 
οίον το «ψυχρόν» καί τό «ζέον» καί το «σείεσθαι» καί Ολως 
σεισμόν.Καί δταν που το φνσώδες μιμήται,πανταχού ένταϋ-
θα ώς το πολύ τά τοιαύτα γράμματα έπιφέρειν φαίνεται ό 
τά ονόματα τιθέμενος. Τής δ' αϋ τον δέλ.τα σνμπιέσεως και 
τον ταϋ καί άπερείσεως τής γλώττης τήν δύναμιν χρήσιμον 

b ραίνεται ήγήσασθαι προς τήν μίμησιν τον «δεσμού» και τής 
«στάσεως»."Οτι δέ ολισθάνει μάλιστα εν τω λάβδα ή γλώττα 
κατιδών, άφομοιών ώνόμασε τά τε «λεϊα» καί αυτό τό 
«δλισθάνειν» καί τό «λιπαράν» καί το «κολλώδες» καί τάλ-
λα πάντα τα τοιαύτα*ΊΗίδέ όλισθανούσης τής γλώττης αντι
λαμβάνεται ή τοϋ γάμμα δύναμις, το «γλίαχρον» άπεμιμη-

G σατο καϊ «γλνκν» καί «γλοιώδες». Τον δ' αϋ νν τό εϊσω 
αϊσθόμενος τής φωνής, το «ένδον» καί τά «εντός» ώνο-
μασεν, ώς άφομοιών τοΐς )/ρά/ψασϊ τα έργα. Το δ' αϋ άλφα 
τω «μεγάλφ» άπέδωκε, καΐτφ «μήκει» το ήτα, δτι μεγάλα 
τά γράμματα. Εις δέ το «γογγύλον» τοϋ ού δεόμενος σημείου, 
τοϋτο-πλείστον αντφ είς το Ονομα ένεκέρασεν. Καί τάλλα 
οϋτω φαίνεται προσβιβάζειν καί κατά γράμματα καί κατά 
συλλαβάς έκάστφ τών Οντων σημεΐόν τε καί όνομα ποιών 
ό νομοθέτης, εκ δέ τούτων τα λοιπά ήδη αύτοϊς τούτοις 

ά σνντιθέναι άπομιμούμενος. Αϋτη μοι φαίνεται, ώ 'Ερμόγενες, 

1. Ή λέξη ρ υ μ β ε t ν λέγεται για πρώτη φορά έδώ άπό τον 
Πλάτωνα. 

2. Γιά να προφέρουμε τα όδοντόφωνα Β καί τ, στηρίζουμε πραγ
ματικά το μπροστινό άκρο της γλώσσας απέναντι στό διάφραγμα 
τών δοντιών πού τήν συμπιέζει. 

3. Τό ν είναι ρινικό, δηλ. προφέρεται δταν κατεβαίνη τό σκέ
πασμα τοϋ ουρανίσκου έτσι πού ό άναπνεόμενος αέρας πάλλει στην 
κοιλότητα τών ρουθουνιών. 

4. Γιατί καί το υ της παραλήγουσας πλησίαζε τό ο (=ου). 

ΚΡΑΤΪΛΟΣ ι '; ;> 

μεΐται τήν ορμή, έπειτα στον τ ρ ό μ ο , κατόπιν στό e 
τ ρ α χ ύ, κι ακόμη σε παρόμοια ρήματα καθώς τό κ ρ ο ύ ω, 
θ ρ α ύ ω , έ ρ ε ί κ ω (κοπανίζω), θ ρ ύ π τ ω (κάνω κομ
μάτια), κ ε ρ μ α τ ί ζ ω , ρ υ μ β ώ ί 1 ) (στριφογυρίζω)· δλες 
αυτές τίς λέξεις, γενικά, τις κάνει εκφραστικές τις περισοό-
τερες φορές μέσω τοϋ ρ. Γιατί, νομίζω, Ιβλεπε δτι ή γλώσσα 
σ αυτό τό γράμμα ελάχιστα σταματάει, άλλα υπερβολικά κι
νείται.. Γι* αυτό μοϋ φαίνεται Οτι τό μεταχειρίστηκε γιά νά τά 
σχ^ματίση. Καί τό ι πάλι τό μεταχειρίστηκε γιά κάθε τί πού 
εΐναι ελαφρό καί ιδιαίτερα ικανό νά διαπερνά δλα τά πράγ
ματα. Γι 1 αυτό τό λόγο τό Ì έ ν α ι καϊ επίσης τ è ΐ ε σ θ α ι 427a 
(ρίπτομαι)τό απομιμήθηκε μέτό ι, καθώς πάλι μέτό φ καίτό 
ψ και τό σ καί τό ζ, γράμματα πού εΐναι φυσητικά, έχει μι-
μηθή, ονομάζοντας κάθε τί πού ε*χει αυτή τήν ιδιότητα, 
π.χ . τό ψ υ χ ρ ό ν καί τό ζ έ ο ν (ζεματιστό ) καί τό σ ε ί ο -
μ α ι καίγενίκά τόν σ ε ι σ μ ό ν. Κι δταν απομιμείται τό φύ
σημα, τότε παντοϋ τίς περισσότερες φορές φαίνεται δτι μετα
χειρίζεται τά γράμματα αύτοΰ του είδους ό όνοματοθέτης. 
Καί πάλι τήν ενέργεια τοϋ δ καί τοϋ τ πού εΐναι νά συμπιέζη 
τή γλώσσα καί νά στηρίζεται σ' αυτή ( 2 ) , φαίνεται 6τι τήν 
ένόμισε χρήσιμη γιά ν* άπομιμηθή τόν δ ε σ μ ό ν καί τήν b 
σ τ ά σ ι ν . Καί, βλέτίοντας καλά δτι υπερβολικά ο λ ι σ θ α ί 
ν ε ι (γλιστράει) ή γλώσσα στό λ, κατά παρομοίωση ονό
μασε καί τά λ ε ϊ α καϊ τά ϊδιο τό ο λ ι σ θ α ί ν ω καϊ τό λ I-
π α ρ ό-ν καί τό κ ο λ λ ώ δ ε ς καί ολα τά άλλα αύτοϋ 
του εΐδους. Καί, επειδή στό γλίστρημα τή συγκρατεί τή. 
γλώσσα ή δύναμη του γ, τό χρησιμοποίησε γιά νά μιμη€ή 
τ ό γ λ ί σ χ ρ ο ν καϊ τό γ λ υ κ ύ καϊ τό γ λ ο ιώ δ ε ς. Έ ξ 
άλλου, επειδή παρατήρησε τήν έσωτερικήν ιδιότητα τής φω
νής του ν ( 3 ), έδωσε αυτό τό δνομα στό έ ν δ ο ν καί στό 
ε ν τ ό ς , γιά ν* άπομιμηθή μέ τά γράμματα τίς ενέργειες. 
"Επειτα πάλι έθεσε τό α στό μ έ γ α ς καϊ τό η στό μ ή κ ο ς , 
γιατί αυτά τά γράμματα εΐναι μακρά. Καί στό γ ο γ γ ύ λ ο ν 
(ολοστρόγγυλο), επειδή χρειάστηκε τό ο γιά νά όρίση τή 
στρογγυλότητα, αυτό τό γράμμα κυρίως έκανε νά κυ
ρίαρχη στό μείγμα, μέ τό όποιο σχημάτισε τό Ονομα(4). 
Καί στά άλλα επίσης έτσι φαίνεται δτι προχωρεί ό 
νομοθέτης καί κατά γράμματα καί κατά συλλαβές, 
δημιουργώντας γιά καθένα άπό τά δντά Ινα γνώρισμα 
καί ενα δνομα, αναχωρεί δέ άπ* αυτά γιά νά σύνθεση μέ 
απομίμηση τά υπόλοιπα μέ αυτά τά ΐδια στοιχεία. Αυτή 
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βούλεσθαι εϊναι ή τών ονομάτων όρθότης, εί μή τι άλλο 
Κρατύλος δδε λέγει. 

ΕΡΜ. Καί μην, ώ Σώκρατες, πολλά γέ μοι πολλάκις 
πράγματα παρέχει Κρατύλος, ώσπερ κατ' αρχάς έλεγαν, 
φάσκων μέν εϊναι ορθότητα ονομάτων, ήτις δ' εστίν ουδέν 
σαφές λέγων, ώστε με μή δύνασθαι είδέναι πότερον εκών ή 
άκοΥν οϋτως ασαφώς εκάστοτε περί αυτών λέγει. Νϋν οϋν 

« μοι, ώ Κρατύλε, εναντίον Σωκράτους είπε πότερον αρέσκει 
σοι ή λέγει Σωκράτης περί ονομάτων, ή έχεις πη άλλη 
κάλλιον λέγειν ; Καί ει έχεις, λέγε, ϊνα ήτοι μάθης παρά 
Σωκράτους ή διδάξης ημάς αμφότερους. 

KP. Τί δέ, ώ 'Ερμόγενες ; Δοκεϊ οΌι ξάδιον εϊναι οϋτω 
ταχύ μαθεϊν τε καί διδάξαι ότιονν πράγμα, μή δτι τοσοντον, 
δ δή δοκεΐ έν τοις [μεγίστοις] μέγιατον εϊναι ; 

Î28& ΕΡΜ. Μά Δι', ούκ ϊμοιγε. Άλλα το τοϋ 'Ησιόδου 
καλώς μοι φαίνεται ΐχειν, το ει καί τις σμικρόν έπί σμικρφ 
καταθείη, προϋργου εϊναι. Εί οϋν καί σμικρόν τι οϊός τ' εϊ 
πλέον ποιήσαι, μή άπόκαμνε άλλ' ευεργετεί καί Σωκράτη 
τόνδε—δίκαιος δ' εϊ—καί έμέ. 

ΣΩ. Καί μέν δή εγωγε καί αυτός, & Κρατύλε, ουδέν αν 
ίσχνρισαίμην ών εϊρηκα, ή δέ μοι έφαίνετο μεθ' 'Ερμογένους 
έπεσκεψάμην, ώστε τούτου γε ένεκα θαρρών λέγε, εϊ τι 

b ίχεις βέλτιον, ώς έμοϋ ένδεξομένον. Εί μέντ'οι έχεις τι σν 
κάλλιον τούτων λέγειν, ονκ αν θαυμάζοιμν δοκεϊς γάρ μοι 
αυτός τε έοκέφθαι τά τοιαύτα καί παρ' άλλων μεμαθηκέναι. 
Έάν οϋν λέγης τι κάλλιον, ένατων μαθητών περί ορθότητας 
ονομάτων καί εμέ γράφου. 

KP. 'Αλλά μέν δή, ώ Σώκρατες, ώσπερ σύ λέγεις, 
μεμέληκέν τέ μοι περί αυτών καί ϊσως αν σε ποιησαίμην 

•G μαθητήν. Φοβούμαι μέντοι μή τούτον παν τουναντίον ή, 
δτι μοί πως επέρχεται λέγειν προς σε το tov Άχιλλέως, 
δ εκείνος έν Αιταϊς προς τόν ^4ιαντα λέγει. Φησί δέ 

1. Βλ. 383b. 
2. 'Ησιόδου « Έ ρ γ α » 361-362. Τ ό γνωμικό μπορεί νά άπο-

δοθη μέ τό σημερινό : «φασούλι στό φασούλι, γεμίζει τό σακούλι». 

3 . 'Ιλ. Ι , 6 4 4 - 6 4 5 : «Αΐαν διογενές Τελαμώνιε, κοίρανελαών, 
πάντα τ ί μοι κατά θυμόν έείσαο μυθήσασθαι». 

(Αΐα, θεόσπαρτε αρχηγέ, τοΰ Τελαμώνα θρέμμα, 
ώ ς μέσα ή κάθε λέξη σου στα σωθικά μου μπήκε. Μετ. Α. Πάλλη). 
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•μου φαίνεται,"Έρμογένη, δτι είναι ή όρθότης τών ονομάτων, d 
εκτός άν λέη τίποτε άλλο αυτός έδώ ό Κρατύλος. 

ΧΧΧΥΠΙ 

Ε Ρ Μ . Καί πραγματικά, Σωκράτη, συχνά 6 Κρατύ
λος μέ φέρνει σέ μεγάλη δυσκολία, καθώς έλεγα στην 
άρχή ί 1 ) , γιατί βεβαιώνει δτι υπάρχει όρθότης τών ονομά
των, αλλά σε τί συνίσταται δέν τό λέει καθαρά, έτσι 
ώστε έγώ δέ μπορώ νά γνωρίζω, άν επίτηδες ή χωρίς νά 
θέλη μιλή κάθε φορά γι αυτά μέ τέτοιαν ασάφεια. Τώρα λοι
πόν, Κρατύλε, παρουσία τοϋ Σωκράτη πές: επιδοκιμάζεις θ 
τις απόψεις τοΰ Σωκράτη γιά τά ονόματα ή έχεις νά πής τί
π ο τ ε καλύτερο ; Κι άν έίχης, πές ώστεήνά μάθης άπό τό Σ ω 
κράτη ή εσύ νά μας διδάξης καί τους δυό. 

Συνομιλία Κρατύλου καί Σωκράτη 

Κ Ρ Α Τ Τ Λ Ο Σ . Δέ μοϋ λές, Ερμογένη, πιστεύεις δτι 
εΐναι εύκολο νά διδαχτης τόσο γρήγορα καϊ νά μας διδάξης 
οποιοδήποτε πράγμα, καί πολύ περισσότερο έκεϊνο πού 
φαίνεται δτι εΐναι ανάμεσα στα άλλα τό μέγιστο ; 

Ε Ρ Μ . "Οχι, μά τόν Δία, έγώ δέν τό πιστεύω. Μοϋ φαί- 428a 
νεται δμως δτι εΐναι ορθό τό γνωμικό τοϋ 'Ησιόδου : «άν κα
νείς μαζεύη καί βάζη μικρό στο μικρό καί τό κάνη συχνά, αυτό 
θά γίνη πολύ» ( 2 ) . "Αν λοιπόν και κάτι μικρό μπορής νά μας 
ώφελήσης, μή διστάσης, άλλα ευεργέτησε καί τό Σωκράτη 
αυτόν δώ, καί δπως εΐναι δίκιο καϊ εμένα. 

Σ Ω . 'Αλήθεια, κι έγώ ό 'ίδιος, Κρατύλε, σέ τίποτα δέν 
επιμένω άπ* Οσα είπα εως τώρα - απλώς ερεύνησα μαζί μέ 
τόν Ερμογένη. Επομένως μίλα ελεύθερα, άν εχης κάποια 
γνώμη καλύτερη, κι έγώ θά τήν παραδεχτώ. "Αν δμο^ έχης 
νά πής πράγματα καλύτερα άπ'αυτά, δεν θά εκπλησσόμουνα* b 
γιατί μοϋ φαίνεται δτι ό Εδιος έχεις σπουδάσει αύτου τοΰ εί
δους τά προβλήματα καί έχεις διδαχτή άπό άλλους. "Αν λοιπόν 
έ'χης καλύτερη γνώμη, θεώρησε με κι έμενα ενα άπό τους μα
θητές σου σέ Ο,τι άφορα τό ζήτημα τής δρθότητος τών 
ονομάτων. 

K P . Πραγματικά, Σωκράτη, καθώς τό είπες, απασχο
λήθηκα μ' αυτά καί ΐσως θά σέ κάνω μαθητή μου. Φοβοΰμαι C 
•δμως μήπως συμβαίνη εντελώς τό αντίθετο άπ* αυτό, γιατί 
μοϋ έρχεται στό νοϋ μου νά σοΰ π ώ έκεϊνο πού λέει Ò Άχ ιλ-
λεύς στον Αιαντα στις Λιτές (δεήσεις) ( 3 ) . Λέει λοιπόν: 
Πλάτωνος, Κρατύλος 10 
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Αϊαν Διογενές Τελαμώνιε, κοίρανε λαών, 
πάντα τί μοι κατά θυμόν έείσω μυθήσασθαι. 

Καί έμοί σύ, ώ Σώκρατες, επιεικώς, φαίνη κατά νουν χρη-
σμφδεΐν, εϊτε παρ' Εύθύφρονος έπίπνονς γενόμενος, εϊτε καί 
άλλη τις Μονσα πάλαι σε ένονσα έλελήθει. 

d ΣΩ. Ώγαθέ Κρατύλε, θαυμάζω καί αυτός πάλαι τήν 

έμαυτοϋ σοφίαν καί άπιστώ. Δοκεϊ οϋν μοι χρήναι έπανα-
σκέψασθαι τί καί λέγω. Τό γάρ εξαπατασθαι- αυτόν νφ' 
αύτοϋ πάντων χαλετιώτατον δταν γάρ μηδέ σμικρόν απο
στάτη άλλ' αεί παρή ο έξαπατήσων, πώς ού δεινόν ; Δεϊδή, 
ώς εοικε, θαμά μεταστρέφεσθαι επί τά προειρημένα, καί 
πειράσθαι, τό εκείνου τον ποιητοϋ, βλέπειν «άμα πρόσσω 
και όπίσσω».Καί δή καί νυνί ημείς ιδωμεν τί ήμϊν εϊρ^τα^. 

e 'Ονόματος, φαμέν, όρθότης εστίν αΰτη, ήτις ένδείξεται οιόν 
έστι τό πράγμα' τοϋτο • φώμεν ίκανώς είρήσθαι ; 

KP. 'Εμοί μέν δοκεϊ πάνυ σφόδρα, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Διδασκαλίας άρα ένεκα τά ονόματα λέγεται ; 

KP. Πάνυ γε. 

ΣΩ- Ονκοϋν φώμεν καί ταύτην τέχνην εϊναι καί δη-

μιονργούς αυτής ; 

KP. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Τίνας ; 

429Ά KP. Οϋσπερ σύ κατ' αρχάς έλεγες, τους νομοθέτας. 

ΣΩ. Πότερον οϋν καί ταύτην φώμεν τήν τέχνην έν τοις 
άνθρώποις έγγίγνεσθαι ώσπερ καί τάς άλλας ή μή ; Βονλο-
μαι δέ λ-έγειν τό τοιόνδε.Ζωγράφοι είσίν πον οι μέν χείρονς, 
οί δέ άμείνονς ; 

KP. Πάνν γε. 

ΣΩ. Ονκοϋν οί μέν άμείνονς τά αυτών έργα καλλίω 
παρέχονται, τα ζφα, οί δέ φαυλότερα; Καί οικοδόμοι ωσαύ
τως οί μέν καλλίους τάς οικίας εργάζονται, οί δέ αϊσχίονς ; 

KP. Ναι. 

1. Ίλ.Α, 343: «ουδέ τι οΐδε νοησαι άμα ποόσω καί οπίσω» 
{μηδέ κατέχει μια σταλιά νά δει κι ομπρός καί πίσω. 
Μετ. Α. Πάλλη). 
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«Αΐαντα Τελαμώνιε, μεγάλε στρατηλάτη, 
έγλύκαναν τό στήθος μου τά λόγια σου, σπολλάτη». 

Τό 'ίδιο καί σύ, Σωκράτη, μοϋ φαίνεσαι δτι κάνεις προ
φητείες αρκετά σύμφωνες μέ τή γνώμη μου, αδιάφορο άν 
χρωστάς τήν έμπνευση σου στον Εύθύφρονα, ή άν πρό καιροϋ 
κάποια άλλη Μούσα βρίσκεται μέσα σου χωρίς νά φαίνεται. 

Σ Ω . 'Αγαπητέ μου Κρατύλε, και έγώ τόσην ώρα θαυ- d 
μάζω τή σοφία μου καί δέ μπορώ νά τό πιστέψω. Μοΰ φαί
νεται λοιπόν αναγκαίο να εξετάσω πάλι δ,τι εΐπα. Γιατί το 
νά άπατα κανείς ο ΐδιος τόν εαυτό του, αυτό είναι τό χειρό
τερο πράγμα ά π ' δλα. Γιατί, δταν τό πρόσωπο, τό έ'τοιμο νά 
σέ εξαπατά, δέν απομακρύνεται οΰτε μιά στιγμή, άλλα στέ
κεται πάντα μπροστά σου, πώς δέν είναι τοϋτο τρομερό ; 
Πρέπει λοιπόν, πιστεύω, νά ξαναγυρίζουμε συχνά στα προη
γούμενα καί νά προσπαθούμε, δπως λέει έκεΐνος ό ποιητής, 
νά βλέπουμε «συγχρόνως μπροστά καί πίσω» (*). 

Λοιπόν καί τώρα ας εξετάσουμε έκεΐνο πού έ'χομε πει, 
Ή όρθότης τοΰ ονόματος, κατά τή γνώμη μας, συνίσταται β 
στό νά δείχνη ποια εΐναι ή φύση τοΰ πράγματος. Θέλεις νά 
δεχτοϋμε δτι αυτός ό ορισμός είναι Ικανοποιητικός ; 

K P . Κατά τή γνώμη μου, είναι βέβαια παρά πολύ ικα
νοποιητικός. 

Σ Ω . 'Επομένως γιά διδασκαλία εΐναι καμωμένα τά ονό
ματα; 

K P . Μάλιστα. 
Σ Ω . Πρέπει λοιπόν νά ποΰμε δτι ή διδασκαλία είναι 

μιά τέχνη καί δτι υπάρχουν καί τεχνίτες της. 
K P . Βέβαια. 
Σ Ω . Ποιοί ; 
KP. 'Εκείνοι τους οποίους εσύ ϋλεγεςσ-τήνάρχή, δηλαδή 429a 

οί νομοθέτες. 
Σ Ω . Θέλεις νά παραδεχτούμε λοιπόν δτι καί αυτή ή τέχ

νη είναι γιά ιούς ανθρώπους δπως καί δλες οί άλλες τέχνες, 
ή Οχι ; Θέλω να πώ τό έξης. 'Από τους ζωγράφους είναι, νο
μίζω, άλλοι χειρότεροι καί άλλοι καλύτεροι ; 

K P . Β:βαίως. 

Σ Ω . Λοιπόν οί καλύτεροι ζωγράφοι κατασκευάζουν τά 
έργα τους, δηλαδή τίς είκόνες, καλύτερα καί οί άλλοι κατώ
τερα ; Καί οί κτίστες κατά τόν ί'διο τρόπο, άλλοι κατασκευά
ζουν τά σπίτια ωραιότερα καί άλλοι ασχημότερα ; 

K P . Noti. 
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b ΣΩ. *Αρ' οϋν καί νομοθέται οί μέν καλλίω τα [έργα] 
αυτών παρέχονται, οί δέ αϊσχίω ; 

KP. Ου μοι δοκεϊ τοϋτο έτι. 

ΣΩ. Ούκ άρα δοκοΰσί σοι νόμοι οί μέν βελτίους, οί Ôè 
φαυλότεροι εϊναι ; 

KP. Ού δήτα. 

ΣΩ. Ουδέ δή δνομα, ώς έοικε, δοκεϊ σοι κεϊσθαι το μέν 
χείρον, τό δέ άμεινον ; 

KP. Ού δήτα. 

ΣΩ. Πάντα άρα τά Ονόματα ορθώς κείται ; 

KP. "Οσα γε ονόματα έστιν. 

ΣΩ. Τί οϋν; δ καί άρτι έλέγετο, Έρμογένει τώδε 
C πότερον μηδέ δνομα τοντο κεϊσθαι φώμεν, ει μή τι αύζφ 

'Ερμου γενέσεως προσήκει, ή κεϊσθαι μέν, ού μέντοι Ορθώς 
γε; 

KP. Ουδέ κεϊσθαι έμοιγε δοκεϊ, ώ Σώκρατες, άλλα 
δοκεΐν κεϊσθαι, εϊναι δέ ετέρου τοϋτο τοϋνομα, οϋπερ καί ή 
φύσις [ή τό όνομα δηλονσα]. 

ΣΩ. Πότερον ουδέ ψεύδεται δταν τις φή 'Ερμογένη 
αυτόν εϊναι; Μή' γάρ ούδε τοϋτο αϋ $, τ\ τοϋτον φάνιι 
"Ερμογένη είναι, εί μή εστίν ; 

KP. Πώς λέγεις ; 

d ΣΩ. ΤΑρα δτι ψευδή λέγει το παράπαν ούκ έστιν, άρα 

τοντό σοι δύναται ό λόγος; Συχνοί γάρ τίνες οί λέγοντες, 
ώ φίλε Κρατύλε, καί νϋν καί πάλαι. 

KP. Πώς γάρ άν, ώ Σώκρατες, λέγων γέ τις τοϋτο 
δ λέγει, μή το δν λέγοι;ΆΠού τοντό έστιν τό ψευδή λέγειν, 
τό μή τά δντα λέγειν ; 

ΣΩ. Κομψότερος μέν ô λόγος ή κατ' εμέ καί κατά 
τήνέμήνήλικίαν, ώ έταϊρε.'Όμως μέντοι είπε μοι τοσόνδε· 

e πότερον λέγειν μέν ού δοκεϊ σοι εϊναι ψευδή, φάναι δέ ; 

KP. Ού μοι δοκεϊ ουδέ φάναι. 

1. Βλ. 385b. 
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Σ Ω . Τότε λοιπόν καί οί νομοθέτες άλλοι προσφέρουν b 
ωραιότερα τά έργα τους καί άλλοι ασχημότερα ; ' 

K P . Δεν είμαι πιά αυτής της γνώμης. 
Σ Ω . Τότε δέν φρονείς λοιπόν δτι οί νόμοι είναι άλλοι 

καλύτεροι καί άλλοι κατώτεροι ; 
K P . "Οχι βέβαια. 

Κατά τον Κρατύλο δλα τά ονόματα είναι Ορθά. 

Σ Ω . Ουδέ τό Ονομα, πιθανώς, θά συΰ φαίνεται δτι 
δίνεται άλλοτε χειρότερο καί άλλοτε καλύτερο. 

K P . "Οχι βέβαια. 
Σ Ω . 'Όλα λοιπόν τά ονόματα είναι σωστά βαλμένα ; 
K P . Ναί, δσα τουλάχιστον εΐναι πραγματικως ονόματα. 
Σ Ω . Π ώ ς δηλαδή; Καθώς πρϊν άπό λίγο λέγαμε, θά 

δεχτούμε δτι ό Ερμογένης άπ* έδώ δέν έχει πάρει κάν αυτό e 
τό δνομα, άφοΰ δέν έχει καμιά συγγένεια μέ τόν 'Ερμή, ή δτι 
τό Ιχει , δχι δμως ορθά ; 

K P . Δέ νομίζω, Σωκράτη, δτι τό έ*χει άλλα απλώς φαί
νεται δτι τό έχει, αύ.τό δμως τό δνομα πραγματικά ανήκει 
σ' έναν άλλο, στον όποιο ανήκει καϊ ή ΐδιότης [πού εκφρά
ζει τό δνομα]. 

Σ Ω . "Αραγε ούτε πρέπει νά πιστέψουμε Οτι ψεύδεται 
εκείνος πού λέει δτι αυτός είναι ό 'Ερμογένης ; Δηλαδή 
μήπως δέν είναι δυνατόν ούτε αυτό νά πη κανείς δτι αυτός 
είναι ό 'Ερμογένης, άφοΰ δέν είναι (*) ; 

Ε Ρ Μ . Π ώ ς τό έννοεΐς αυτό ; 
Σ Ω . "Αραγε είναι απόλυτα αδύνατο νά λέη κανείς d 

ψέματα ;Αύτδ είναι έκεϊνο πού θέλεις νά πής ; Γιατί πολλοί 
εΐναι πού υποστηρίζουν αυτό, αγαπητέ μου Κρατύλε, καί 
τώρα καί παλαιότερα. 

K P , Καί βέβαια, Σωκράτη, γιατί πώς είναι δυνατόν, 
δταν κανείς λέη αυτό πού λέει, νά μή λέη εκείνο πού εΐναι ; 
Κ α ί τ ό ν ά λέη κανείς ψέματα δέ συνίσταται στό νά μή λέη 
εκείνο πού είναι ; 

Σ Ω . Ό συλλογισμός σου είναι πολύ λεπτεπίλεπτος 
γ ιά μένα καί γ ιά τήν ηλικία μου, καλέ μου φίλε. "Ομως 
απάντησε μου σε τοϋτο μόνο : μήπως νομίζης δτι εΐναι αδύνα
το νά λέμε ψεύτικους λόγους, δχι δμως καί νά τους εκφρά- θ 
ζούμε ; 

K P . Οΰτε νά τους εκφράζουμε. 
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ΣΩ. Ουδέ είπειν ουδέ προσειπεΐν; Οίον εϊτις άπαντή-
σας σοι έπί i-evia£, λαβόμενος τής χειρός έϊποί' «Χαίρε, ώ 
ξένε Αθηναίε, vie Σμικρίωνος Έρμόγενες »,οϋτος λέξειεν αν 
ταϋτα ή φαίη άν ταϋτα ή εϊποι άν ταϋτα ή προσείποι αν 
οϋτω σέ μέν ον, 'Ερμογένη δέ τόνδε; Ή ονδένα; 

KP. 'Εμοί μέν δοκεϊ, ώ Σώκρατες, άλλως άν ούτος 
ταϋτα φθέγξασθαι. 

430Ά VÙ. Άλλ' άγαπητόν καί τοϋτο. Πότερον γάρ αληθή αν 
•φθέγξαιτο ταϋτα ο φθεγξάμενος ή ψευδή; *Η τό μέν τι 
αυτών αληθές, τό δέ ψεϋδος; Καί γαρ αν καί τοϋτο έξαρκοϊ. 

KP. Ψοφεϊν ϊγωγ' άν φαίην τον τοιοϋτον, μάτην αυτόν 
εαυτόν κινοϋντα, ώσπερ άν ει τις χαλκίον κινήσειε κρούσας. 

ΣΩ. Φέρε δή, εάν π-η διαλλαχθώμεν, ώ Κρατύλε' άρ' 
ούκ άλλο μέν άν φαίης τό δνομα εϊναι, άλλο δέ έκεϊνο οϋ 
τό δνομά έστιν ; 

KP. "Εγωγε. 
ΣΩ. Ονκοϋν καί τό δνομα ομολογείς μίμημα τι εϊναι 

b τοϋ πράγματος ; 
KP. Πάντων μάλιστα. 
ΣΩ. Ονκοϋν καί τά ζωγραφήματα τρόπον τινά άλλον 

λέγεις μιμήματα εϊναι πραγμάτων τινών ; 
KP. Ναι. 
ΣΩ. Φέρε δή—ϊσως γάρ έγώ ον μανθάνω άττα ποτ' 

ξατιν (3 λέγεις, σύ δέ τάχ' αν ορθώς λέγοις—ϊστι διανείμαι 
καί προσενεγκεϊν ταϋτα αμφότερα τά μιμήματα, τά τε 
ζωγραφήματα κάκεΐνα τά ονόματα, τοΐς πράγμασιν ων 
/it/iijjuaró· έστιν, ή οϋ ; 

e KP. "Εστιν. 
ΣΩ. Πρώτον μέν δή σκόπει τόδε.'Άρ'άν τις τήν μέν 

τοϋ άνδρας είκόνα τφ άνδρί άποδοίη, τήν δέ τής γυναικός 
τή γυναικί, καί τάλλα οϋτως ; 

KP. Πάνυ μέν οϋν. 
ΣΩ. Ονκοϋν και τουναντίον τήν μεν τοϋ ανδρός τή 

1. Πρόκειται για τή θέση πού υποστήριξε παραπάνω ό Κρα
τύλος, δτι δλα τά ονόματα είναι ορθά, άν αληθινά είναι ονόματα. Ό 
Σωκράτης, πού ετοιμάζεται νά τήν αναίρεση, παραδέχεται ευγενικά 
δτι μπορεί νά απατήθηκε ώς προς τήν Ιδέα τοϋ αντιπάλου. 
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Σ Ω . Οδτε νά απαγγέλλουμε οϋτε νά προσφωνοΰμε ; 
Λόγου χάρη, άν κανείς σέ ύποδεχτη σέ ξένη χώρα καί πιά
νοντας σου τό χέρι σου πή : «Χαϊρε, ξένε 'Αθηναίε, γιέ τοΰ 
Σμικρίωνα Ερμογένη»-—αυτές τίς λέξεις μπορεί νά τίς π η 
αυτός ή νά τις έκφραση ή νά τίς άπαγγείλη ή νά τίς προσ
φώνηση σέ σένα μέν δχι, στον 'Ερμογένη δμως τόν έδώ 
παρόντα vai ; " Ή σέ κανένα απολύτως ; 

K P . Κατά τή γνώμη μου, Σωκράτη, αυτός ματαίως 
φωνάζει. 

Σ Ω . Ά ρ κ ε ΐ κ α ί τοϋτο. 'Αλλά πώς εννοείς ; Τ ή ν ά λ ή - 430a 
θεια θά φωνάξη αυτός πού φωνάζει αυτά ή τόψέμμα; *Η 
μήπως ένα μέρος ά π ' αυτά εΐναι αληθινό, τό άλλο δμως ψεύ
τικο ;* Γιατί κι αυτή -ή απάντηση ακόμη θά ήταν αρκετή. 

K P . Έ γ ώ θά έλεγα δτι αυτός ό άνθρωπος κάνει θόρυβο, 
ματαίως θέτοντας τόν εαυτό του σέ κίνηση, σά νά έκρουσε 
καί Ιθεσε σέ κίνηση Ινα χάλκινο αγγείο. 

XXXIX. Τό ονομα είναι μίμηση πού μπορεί νά είναι ανακριβής. 

Σ Ω . Ε μ π ρ ό ς τώρα, ας ϊδοϋμε, Κρατύλε, άν ύπάρχη 
τρόπος νά συμφωνήσουμε. "Αραγε δε θά παραδεχτής δτι τό δ
νομα εΐναι ένα πράγμα καί 6τι τό αντικείμενο, στό όποιον α
νήκει τό Ονομα, εΐναι κάτι άλλο ; 

K P . Μάλιστα. 
Σ Ω . Παραδέχεσαι ακόμα δτι καί τό δνομα εΐναι απο

μίμηση τοϋ πράγματος ; *> 
K P . 'Απόλυτα. 
Σ Ω . Λοιπόν καί τά έργα τής ζωγραφικής φρονείς δτι 

είναι κατά κάποιον άλλο τρόπο απομιμήσεις πραγμάτων ; 
K P . Ναί. 
Σ Ω . Ε μ π ρ ό ς τώρα—γιατί πιθανόν έγώ δέν εννοώ αυτά 

πού λές ( 1),έσύ δμως μπορεί νά τά λές σωστά—είναι δυνατόν 
νά μοιράσουμε καί νά αποδώσουμε τίς δυο αυτές άπομιμή-
σεις,δηλαδή τις ζωγραφιές καί εκείνα τά δνόμάτα,στάπράγ
ματα τών οποίων είναι απομιμήσεις, ή δχι ; 

K P . Εΐναι δυνατόν. Ο 
Σ Ω . "Αρχισε λοιπόν εξετάζοντας αυτό δώ : άραγε 

μπορεϊ κανείς νά άποδώση τήν είκόνα τοϋ άντρα στον άν
τρα καί τής γυναίκας στή γυναίκα, καί ούτω καθεξής ; 

K P . Βεβαιότατα. 
Σ Ω . Δέ μπορεϊ τάχα καί αντιστρόφως, ν* άποδώση 
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γυναικί, τήν δέ τής γυναικός τφ άνδρί ; 
KP. "Εστί καί ταύτα. 
ΣΩ. ΎΑρ' οϋν αδται αϊ διανομάί άμφότεραι όρθαί, ή ή 

ετέρα ; 
KP. Ή ετέρα. 
ΣΩ. "Π αν έκάστω οϊμαι τό προσήκον τε καί τό δμοιον 

άποδιδφ. 
KP. "Εμοιγε δοκεϊ. 

d ΣΩ. "Ινα τοίννν μή //αχώ/ίβθα έν τοις λόγοις έγώ τε καί 
σύ φίλοι δντες, άπόδεξαί μου δ λέγω. Τήν τοιαντην γάρ, 
ώ εταίρε, καλώ έγωγζ διανομήν έπ' άμφοτέροις μέν τοις 
μιμήμασιν, τοις τε ζφοις και τοϊς όνόμασιν,. όρθήν, έπί δε 
τοις όνόμασι προς τω Ορθήν καί αληθή' τήν δ' έτέραν,τήν 
τον ανόμοιου δόσιν τε καί επιφοράν, ούκ όρθήν, καί ψευδή 
8ταν έπ' όνόμασιν ή. 

KP. Άλλ' δπως μή, ώ Σώκρατες, έν μέν τοις ζωγραφή-
e μασιν ή τοϋτο, τό μή ορθώς διανέμειν, έπί δε τοίς όνόμασιν 

ον, άλλ' άναγκαϊον ·ή αεί ορθώς. 

ΣΩ. Πώς λέγεις; Τί τοϋτο εκείνου διαφέρει; *Αρ' ούκ 
Μάτι προσελθόντα άνδρί τφ ειπείν δτι «Τοντί έστι σόν 
γράμμα», καί *5εϊ^αί αντώ, άν μέν τύχη, εκείνου είκόνα, άν 
δέ τύχη, γυναικός;Τό δέ δεϊξαι λέγω εις τήν τών οφθαλμών 
αϊσθησιν καταστήσαι. 

KP. Πάνν ye. 

ΣΩ. Τί Οέ; πάλιν αύτφ τούτφ προσελθόντα ειπείν δτι 
«Τουτί έστιν σον 6νομα»;"Εστι δέ που καί το Ονομα μίμημα 
ώσπερ τό ζωγράφημα. Τοντο δή λέγω' άρ' ούκ άν εϊη αύτφ 

431a ειπείν δτι «Τουτί έστι σόν δνομα », και μετά τοϋτο εις τήν 
τής ακοής αϋ αϊσθησιν καταστήσαι, άν μέν τύχη, τό εκείνου 
μίμημα, είπόντα δτι άνήρ, αν δέ τύχη, τό τοϋ θήλεος τοϋ 
ανθρωπίνου γένους, είπόντα δτι γυνή ; Ού δοκεϊ σοι τοϋτο 
οϊόν τ' εϊναι και γίγνεσθαι ενίοτε ; 

KP. Έθέλω σοι, ώ Σώκρατες, σνγχωρήσαι καί έστω 
οϋτως. 

1. Ή λέξη τοΰ κειμένου ζ φ ο ν ισοδυναμεί έδώ μέ τή ζω
γραφιά, δπως καί παραπάνω : 439a. 

2. Ή λέξη τοϋ κειμένου γ ρ ά μ μ α είναι συνώνυμος μέ τό, 
ζωγράφημα. 
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τήν είκόνα τοΰ άντρα στή γυναίκα καί της γυναίκας στον άν
τρα ; 

K P . Γίνεται κι αυτό'. 
Σ Ω . "Αραγε λοιπόν καί οί δυό αυτές διανομές είναι δρ-

θέ(Γ ή μόνον ή μιά ; 
K P . Μόνον ή μιά. 
Σ Ω . 'Εκείνη, υποθέτω, πού άποδίνει στό καθένα εκεί

νο πού τοΰ ταιριάζει καί τοΰ μοιάζει. 
K P . "Ετσι μοΰ φαίνεται. 
Σ Ω . Τώρα λοιπόν, γιά νά μή λογομαχοΰμε έγώ καί εσύ, d 

πού είμαστε φίλοι, παραδέξου έκεϊνο πού λέω. Δηλαδή έγώ, 
φίλε μου, αύτοϋ τοΰ εΐδους τή διανομή καί γιά τά δυό εΐδη 
απομιμήσεων, δηλαδή καί γιά τις ζωγραφιές (*} καί γ ια τά 
ονόματα,- τήν ονομάζω ορθή, καί γιά τά ονόματα πάλι δχι 
μόνον ορθή άλλα καί αληθινή. Τήν άλλη δμως, δηλαδή εκείνη 
πού συνίσταται στην απόδοση καί αναφορά τοΰ ανόμοιου, 
τήν ονομάζω δχι ορθή, καί ψευδή ακόμη, δταν πρόκειται 
γιά τά ονόματα. 

K P . Πρόσεξε δμως, Σωκράτη, μήπως γιά τίς ζωγρα
φιές εΐναι δυνατόν νά γίνη αυτό, δηλ. ή δχι ορθή διανομή, δχι 
δμως καί γιά τά ονόματα, άλλα είναι αναγκαίο γι* αυτά νά β 
είναι πάντοτε ορθή. 

Σ Ω . Πώς τό έννοεϊς ; Κατά τί διαφέρει αυτό άπό εκεί
νο ; Δε μπορώ νά πλησιάσω έναν άνθρωπο καί νά τοϋ π ώ : 
«αυτό τό σκίτσο ( 2) είναι δικό σου», καί συγχρόνως νά τοΰ 
δείξω στην τύχη εΐτε τή δική του είκόνα εΐτε μιαν είκόνα γυ
ναίκας ; Καί τό νά δείξω θά π ή νά τήν πλησιάσω στό αισθη
τήριο τών ματιών του. 

K P . Βεβαίως. 

Σ Ω . "Επειτα, μπορώ πάλι νά τόν πλ7jσιάσω καί νά τοϋ 
π ώ : «αυτό είναι τό δικό σου ονομα ;» Γιατί είναι καί τό 
δνομα απομίμηση καθώς ή ζωγραφιά. Ε ν ν ο ώ δηλαδή τό έ
ξης· δέ μπορώ νά τοΰ π ώ : «τοϋτο έδώ εΐναι δνομα δικό 431ft 
σου», καί κατόπιν νά πλησιάσω πάλι στό αισθητήριο της α
κοής, κατά τύχη, εΐτε τό δικό του άπομίμημα καί νά τοϋ π ω 
σ τ ' αυτί : ά ν τ ρ α ς , εΐτε τό άπομίμημα του θηλυκοΰ του 
ανθρώπινου γένους καί νά τοΰ π ώ : γ υ ν α ί κ α ; Δέν πιστεύ
εις δτι αυτό εΐναι δυνατόν καί δτι συμβαίνει κάποτε ; 

K P . Δέχομαι, Σωκράτη, νά συμφωνήσω μαζί σου καί 
άς τό παραδεχτοΰμε δπως τό λές 
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ΣΩ. Καλώς γε σύ ποιών, ώ φίλε, εϊ εστί τοϋτο οϋτως' 
ουδέν γάρ δεϊ ννν πάνν διαμάχεσθαι περί αντοϋ. Ει δ' οϋν 

b Εστί τοιαύτη τις διανομή καί ενταύθα, τό μέν έτερον τούτων 
άληθεύειν βονλόμεθα καλεΐν, το Ô' έτερον ψεύδεσθαι. Εί δέ 
τοϋτο οϋτως έχει, καί εστί μή ορθώς διανέμειν τα ονόματα 
μηδέ άποδώόναι τά προσήκοντα έκάστω, άλλ' ενίοτε τά μή 
προσήκοντα, εϊη αν καί ρ'ήματα ταύτόν τοντο ποιεΐν. ΕΙ δέ 
ρήματα καί ονόματα εστίν οϋτω τιθέναι, ανάγκη και λόγους' 

Ο λόγοι γάρ πον, ώς έγώμαι, ή τούτων σύνθεσίς έστιν ή πώς 
λέγεις, ώ Κρατύλε ; 

KP. Οϋτω- καλώς γάρ μοι δοκεϊς λέγειν, 

ΣΩ. Ούκοϋν εί γράμμασιν αϋ τά πρώτα ονόματα άπει-
κάζομεν, ϊστιν ώσπερ έν τοϊς ζωγραφήμασιν καί πάντα τά 
προσήκοντα χρώματα τε καί σχήματα άποδονναι, καί μή 
πάντα αϋ, άλλ' evia έλλείπειν, evia δέ καί προστίθεται, καί 
πλε'ιω καί μείζω· ή ούκ ϋστιν ; 

KP. "Εστιν. 

ΣΩ. Ούκονν ό μέν άποδιδούς πάντα καλά τά γράμματα 
τε καί τάς εικόνας άποδίδωσιν, ό δέ ή προστιθείς ή άφαι-
ρών γράμματα μέν καί εικόνας εργάζεται και οϋτος, άλ?Λ 
πονηρά; ; 

d KP. Ναι. 
ΣΩ. Τί δέ ό δια τών συλλαβών τε καί γραμμάτων τήν 

ούσίαν τών πραγμάτων άπομιμούμενος ; ΤΑραούκατά τόν 
αυτόν λόγον, αν μέν πάντα αποδώ τά προσήκοντα, καλή 
ή είκών έσται—τοϋτο δ' εστίν δνομα—èàv δέ σμικρά ελ-
λείπη ή\ προστιθή ενίοτε, είκών μέν γενήσεται, καλή δέ 
οΰ ; Τά μέν καλώς ειργασμένα έσται τών ονομάτων, τα 
δέ κακώς ; 

KP. "Ισως. 

e ΣΩ. "ίσως άρα έοται ο μέν αγαθός δημιουργός ονομά

των, ο δέ κακός ; 

KP. Ναι. 
ΣΩ. Ούκοϋν τούτω δ «νομοθέτης» ήν δνομα. 
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Σ Ω . Καλά βέβαια κάνεις, αγαπητέ μου, άν εΐναι αλη
θινά έτσι. Γιατί δέν πρέπει τώρα καθόλου νά φιλονικοΰμε 
τόσο γι αυτό. 'Οπωσδήποτε, άν γίνη καί έδώ μιά τέτοια δια
νομή, τήν πρώτη θά τήν ονομάσουμε αληθινή καί τή δεύτερη b 
•ψεύτικη. Καϊ άν αυτό εΐν' έτσι καί άν είναι δυνατόν νά μοιρά
ζουμε τά ονόματα δχι ορθά, ούτε νά άποδίνουμε σέ κάθε 
πξ><χτ(μα εκείνα πού τοΰ ταιριάζουν, άλλα ν ' άποδίνουμε κά
ποτε καί έκεϊνα πού δέν τοΰ ταιριάζουν, τότε ακολουθεί δτι 
είναι δυνατόν νά κάνουμε τό ΐδιο καί γιά τά ρήματα. Καί άν 
πάλι εΐναι δυνατόν καί ρήματα καί ονόματα κατ* αυτό τόν 
τρόπο να θέτουμε, τότε εΐναι ανάγκη νά συμβαίνη τό ΐδιο καί 
για τίς φράσεις. Γιατί, άν δέν άπατώμαι, οί λεκτικές προ
τάσεις εΐναι συνδυασμός αυτών τών δυό, δηλαδή τών ονο
μάτων καϊ τώνρημάτων. "Η πώς τό εννοείς, Κρατύλε ; C 

K P . "Ετσι* γιατί μοϋ φαίνεται δτι μιλεϊς ορθά. 
Σ Ω . Λοιπόν άν παρομοιάσουμε τά πρώτα ονόμα

τα μέ ζωγραφιές, συμβαίνει καί έδώ έκεϊνο πού συμβαί
νει καϊ στϊς ζωγραφιές, άλλοτε δηλαδή θά άποδίνουμε δλα τά 
ταιριαστά χρώματα καί σχήματα καί άλλοτε πάλι αντίθετα 
δχι δλα, άλλα θά παραλείπουμε μερικά, καϊ μερικά θά προσ
θέτουμε περισσότερα καϊ σέ αριθμό καίσέμέγεθος. Δέν είναι 
Ιτσι ; 

K P . Συμβαίνει. 
Σ Ω . .Παραδέχεσαι λοιπόν δτι εκείνος πού άποδίνει δλα, 

κατασκευάζει τις ωραίες ζωγραφιές καϊ τις ώραΐες εικόνες, 
ένώ εκείνος πού προσθέτει ή αφαιρεί, κατασκευάζει κι αυτός 
ζωγραφιές καί εικόνες, άλλα κακές ; 

KP. Ναί. d 
Σ Ω . Τώρα τί φρονείς γιά κεΐνον πού απομιμεί

ται μέ τίς συλλαβές καί τά γράμματα τήν ουσία τών πραγ
μάτων ; Δέν εΐν1 αλήθεια δτι ισχύει καϊ εδώ ό ΐδιος λόγος, 
oVi δηλαδή, άν άποδώση στά πράγματα δλα τα ταιριαστά, 
ή είκόνα θά γίνη ωραία—καί αυτό είναι τό δνομα—αν δμως 
κάποτε παραλείψη ή πρόσθεση λίγα, θά γίνη εικόνα, δχι ΐίμως 
ωραία ; Επομένως άλλα ονόματα θά εΐναι καλά κατασκευ
ασμένα καϊ άλλα άσχημα : 

K P . Ί σ ω ς . ^ 
Σ Ω . Επομένως, άλλος ΐσως θά είναι καλός δημιουργός θ 

Ονομάτων καί άλλος κακοί ; 
K P . Μάλιστα. 
Σ Ω . Καί αυτός ονομάζεται νομοθέτης (-1). 
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KP. Ναι. 

ΣΩ. "Ισως άρα νή Δι' tettai, ώσπερ εν ταΐς άλλαΐζ 

τέχναις, καί νομοθέτης δ μέν αγαθός, δ δε κακός, έάνπερ-

τά έμπροσθεν έκεϊνα όμολογηθή ήμϊν. 

KP. "Εστι ταϋτα. "Άλλ' 6ρδ:ς, ώ Σώκρατες, δταν ταϋτα 

τά γράμματα, τό τε άλφα καί τό βήτα καί ίκαστον τών 

στοιχείων, τοις όνόμασιν άποδιδώμεν τή γραμματική τέχνη, 

432Ά έάν τι άφέλωμεν ή προσθώμεν ή μεταθώμέν τι, <ού> γέ-

γραπται μέν ήμϊν τό δνομα, ον μέντοι ορθώς, άλλα τό 

παράπαν ούδε γέγραπται, άλλ' ευθύς έτερον έστιν έάν τι 

τούτων πάθη. 

ΣΩ. Μή γαρ ού καλώς σκοπώμεν οϋτω σκοποϋντες, ώ 

Κρατύλε. 

KP. Πώς δή ; 

ΣΩ. "Ισως δσα εκ τίνος άριθμοϋ άναγκαϊον εϊναι ή μή 

βΐναι πάσχοι αν τοϋτο δ σύ λέγεις, ώσπερ καί αυτά τά δέκα 

ή δατις βούλει άλλος αριθμός, έάν άφέλης τι ή προσθής, 

b έτερος εϋθνς γέγονε· τον δέ ποιον τίνος καί συμπάσης 

εικόνος μη ούχ αντη <ή> ή όρθότης, άλλα τό εναντίον ουδέ 

τό παράπαν δέη πάντα άποδοϋναι οϊόν εστίν ώ εικάζει, 

εϊ "μέλλει είκών εϊναι. Σκόπει δέ εί τί λέγω. ΎΑρ' άν δύο πρά

γματα εϊη τοιάδε, οϊον Κρατύλος και Κρατύλου είκών, εϊ 

τις θεών μή μόνον τό σόν χρώμα καί σχήμα άπεικάσειεν 

ά\σπερ οί ζωγράφοι, άλλα και τά εντός πάντα τοιαύτα ποιή-

σειεν οϊάπερ τά σά, καί μαλακότητας καί θερμότητας τάς 

C αύτάς άποδοίη, καί κίνησιν καί ψυχήν καί φρόνησιν οϊαπερ 

ή παρά σοι ένθείη αύτοις, καί ενί λόγφ πάντα άπερ σύ έχεις, 

τοιαύτα έτερα καταστήσειεν πλησίον σον; Πότερον Κρα

τύλος άν καί είκών Κρατύλον τότ' εϊη τό τοιούτον, ή δύο 

Κρατύλοι ; 

KP. Δύο Ϊμοιγε δοκοϋσιν, ώ Σώκρατες, Κρατύλοι. 

ΣΩ. ΌρρΊ,ς οϋν, ώ φίλε, Οτι άλλην χρή εικόνος ορθό

τητα ζητεϊν καί ών νννδή έλέγομεν, καί ούκ άναγκάζειν, εάν τι 
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K P . Ναί. 
Σ Ω . "Ισως λοιπόν, μά τόν Δία, θά εΐναι, δπως καί στις 

•άλλες τέχνες, καϊ ό νομοθέτης άλλος καλός καί άλλος κακός, 
άν παραδεχτούμε εκείνα πού είπαμε προηγουμένως. 

K P . "Ετσι είναι. 'Αλλά βλέπεις, Σωκράτη, δταν απο
γίνουμε στα ονόματα αυτά τά γράμματα, δηλαδή τό α καί τό 
β καί καθένα άπό τά στοιχεία, σύμφωνα μέ τους κανόνες της 
γραμματικής, άν αφαιρέσουμε κάτι ή προσθέσουμε ή μετά- 432a 
θέσουμε, δχι μόνο τό Ονομα δέν βρίσκεται τότε γραμμένο 
•ορθά, άλλα δέν είναι γραμμένο ολότελα, γιατί αμέσως εΐναι 
•διαφορετικό, μόλις συμβή κανένα τέτοιο λάθος. 

Σ Ω . "Ας προσέξουμε δμως, Κρατύλε, μήπως δέν εΐναι 
•Ορθός αυτός ό τρόπος τής εξετάσεως. 

K P . Πώς δηλαδή ; 

Σ Ω . Γιά 6σα ή ύπαρξη τους ή ή ανυπαρξία τους κατ ' 
ανάγκην εξαρτάται άπό έναν αριθμό, ΐσως νά συμβαίνη αυτό 
τό πάθημα πού λές, καθώς καϊ ό ΐδιος ό αριθμός δέκα ή άλ
λος οποιοσδήποτε αριθμός, άν αφαίρεσης τίποτε ή πρόσθε
σης, αμέσως γίνεται διαφορετικός. "Ομως τής ποιότητος b 
ενός μέρους ή καϊ ολόκληρης τής είκόναε φοβούμαι δτι δέν 
εΐναι αυτή ή ορθότης, άλλα τό αντίθετο, ούτε είναι ανάγκη 
νά αποδώσουμε σε Ολες τίς λεπτομέρειεί τό απεικονιζόμενο 
πράγμα, άν θέλουμε νά πετύχουμε μιαν εικόνα. Πρό
σεξε δμως, άν έχω δίκιο. "Ας υποθέσουμε δτι έχομε 
•δυό πράγματα, τά εξής : παραδείγματος χάριν τόν Κρατύλο 
ned τήν είκόνα τοΰ Κρατύλου. "Αν ένας θεός άπεμ:μεΐτο 
δχι μόνο τό δικό σου χρώμα καί τό σχήμα, δπως οί ζω
γράφοι, άλλα καί δλο τό εσωτερικό μέρος τοΰ προσώπου σου 
τό έκανε ακριβώς, δπως είναι τό δικό σου, -καί άπέδινε μέ 
•ομοιότητα τις μαλακότητες καί τις θερμότητες, καί έβαζε 
μέσα σ' αυτά κίνηση καϊ ψυχή καί φρόνηση, ακριβώς δπως ο 
είναι τά δικά σου, καί μέ μιά λέξη, άν δλα τά χαρακτηριστι
κά τοΰ προσώπου σου, πού σύ έχεις, τά τοποθετούσε κοντά 
σου, αυτά θά ήταν τότε ό Κρατύλος καί ή είκόνα τοΰ Κρατύ
λου, ή δυό Κρατύλοι ; 

K P . Μοϋ φαίνεται, Σωκράτη, δτι θά ήταν δυό Κρα
τύλοι. 

XL 

Σ Ω . Βλέπεις λοιπόν, φίλε μου, δτι πρέπει νά ζητού

με άλλο είδος Λρθότητος γιά τήν είκόνα καί άλλο γιά δσα 
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d άπή ή προσή, μηκέτι αυτήν είκόνα εϊναι; "Ή ουκ αίσθάνη, 
δσου ένδέονσιν al εικόνες τά αυτά εχειν έκείνοις ών εικόνες 
εισίν ; 

KP. "Εγωγε. 

ΣΩ. Γελοία γοϋν, & ,Κρατυλί, ύπό τών ονομάτων πάθοε 
άν έκεϊνα ών ονόματα εστίν τά ονόματα, εί πάντα τιανταχή 
αύτοϊς όμοιωθείη. Διττά γαρ άν που πάντα γένοιτο, καί 
ούκ αν εχοι αυτών ειπείν <ούδείς> ούδέτερον όπότερόν έστι 
τό μέν αυτό, τό δέ δνομα. 

KP. Αληθή λέγεις. 

ΣΩ. Θαρρών τοίνυν, ώ γενναίε, εα καί δνομα τό μεν εϋ 
e κεϊσθαι, τό δέ μή, καί μή ανάγκαζε πάντ' εχειν τά γράμματα, 

ίνα κομιδή ή τοιούτον οϊόνπερ ού δνομά έστιν, άλλ' εα καί 
τό μή προσήκον γράμμα έπιφέρειν. Εί δέ γράμμα, καί δνομα 
έν λόγφ' ει δέ δνομα, και λόγον έν λόγω μή προσήκοντα 
τοΐς πράγμασιν έπιφέρεσθαι, καί μηδέν ήττον όνομάζεσθαι 
τό πράγμα καί λέγεσθαι, έως αν ό τύπος ενή τοϋ πράγματος 
περί οϋ άν ό λόγος, ή, ώσπερ έν τοις τών στοιχείων όνό-

433a μασιν, εί μέμνησαι ά νυνδή έγώ και 'Ερμογένης έλέγομεν* 

KP. Άλλα μέμνημαι. 

ΣΩ. Καλώς τοίννν. "Οταν γάρ τοντο ένή,κ&ν μή πάντα 
τα προσήκοντα εχη, λέξεταί γε τό πράγμα, καλώς δταν 
πάντα, κακώς δε δταν ολίγα· λέγεαθαι δ' οϋν, ώ μακάριε, 
εώμεν, ϊνα μή δφλωμ*,ν ώσπερ οί εν Α'γίνη νύκτωρ περι-
ιόντες όψέ οδον, καί ήμεϊς έπί τα πράγματι δόξωμεν αϋ 

b τή άληθεία οϋτω πως έληλνθέναι όψιαιτερον τοϋ δέοντος, 
ή ζήτει τινά άλλην ονόματος ορθότητα, καί μή ομολογεί 
δήλωμα σνλλαβαΐς καί γράμμασί πράγματος ονομα εϊναι. ΕΙ 
γαρ ταϋτα αμφότερα ερεϊς, ούχ οϊός τ' έαη σνμφωνεϊν σαντφ* 

1. Βλ. 426c. 
2. Δεν ξέρομε σέ τί κάνουν υπαινιγμό αυτά. 
3. Νά αναγνωρίσουμε ότι τό ονομα εϊναι παράσταση το5 

τράγματος μέ γράμματα και συλλαβές, καί οτι έξ άλλου δέν υπάρχει 
ίνομα, άν δέν βρίσκουμε α' αυτό δλα τα χαρακτηριστικά πού αρμό
ζουν στό πράγμα. 
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αύτη τή στιγμή λέγαμε, καί νά μή κρίνουμε αναγκαίο, 
άν λείπη ή περισσεύη κάποια λεπτομέρεια, νά λέμε Οτι αυτή d 
δέν εΐναι πιά εικόνα ; "Η δέν αισθάνεσαι πόσα πράγματα λεί
πουν άπό τίς εικόνες, δταν τίς συγκρίνη κανείς μέ εκείνους, 
των οποίων εΐναι εικόνες ; 

K P . Μάλιστα. 
Σ Ω . Θά πάθαιναν λοιπόν, Κρατύλε, κωμικές ιστορίες 

άπό τά ονόματα έκεϊνα τά πράγματα, στα Οποία ανήκουν τά 
ονόματα, άν δλα γίνονταν δμοια μέ αυτά. Γιατί θά γίνονταν 
δλα διπλά, χωρίς νά μπορής νά διακρίνης ποιο άπό τά δυό 
είναι τό ΐδιο τό πράγμα και ποιο τό δνομα. 

K P . Λές αλήθεια. 

Στοιχεία ενός καλοβαλμένου ονόματος 

Σ Ω . Μέ θάρρος λοιπόν, γενναίε μου, παραδέξου 6τι καί 
άπό τά ονόματα άλλο είναι καλοβαλμένο καί άλλο δχι, καί 
μήν άπαιτής άπό Ινα δνομα νά Εχη δλα τά γράμματα, γιά νά γ ίνη e 
εντελώς Ομοιο μέ έκεΐνο τό πράγμα, τό όποιον ονομάζει, άλλα 
άφησε νά προστεθή καί τό γράμμα πού δέν ταιριάζει σ' αυτό. 
Καί άν δέχεσαι γράμμα, δέξου καί δνομα στή φράση. Καί 
πάλι άν δέχεσαι δνομα,δέξου νά προστεθή καί φράση στό λόγο, 
πού δέν ταιριάζει στά πράγματα καϊ δχι λιγότερο παραδέ
ξου δτι τό πράγμα ονομάζεται καί λέγεται εφόσον ενυπάρχει 
ό γενικός χαρακτήρας τοΰ πράγματος, γιά τό όποιο γίνεται 
λόγος, καθώςκαί στά ό-νόματα τών στοιχείων, άν θυμάσαι δσα 433a 
λέγαμε πριν λίγο (1) έγώ καί ό Ερμογένης, 

K P . Μάλιστα θυμούμαι. 
Σ Ω . Τότε λοιπόν έχει καλώς. Γιατί, δταν ένυπάρχη 

αύτός^ ό χαρακτήρας,καίάνδένπεριέχονται δλα τά ταιριαστά, 
πάλι τό πράγμα θάέκφρασθή" θά έκφρασθή δμως καλώς, 
δταν τά έχη δλα καλά, κακώς δταν Εχη λίγα. "Ας παρα
δεχτούμε, λα,μπ^ φίλε, δτι τό πράγμα εκφράζεται, γιά 
νά μή πληρώσουμε πρόστιμο δπως πληρώνουν στην Αί
γινα ( 2 ), δταν κυκλοφορούν, τή νύκτα αργά στους δρόμους, 
—μήπως δηλ. κι έμεϊς θεωρηθούμε δτι φτάσαμε στά 
πράγματα κάπως αργότερα άπ* δ,τι πρέπει. Ή ζήτησε b 
Ivay άλλον ορισμό γιά τήν ορθότητα τοΰ ονόματος καί 
μην: παραδέχεσαι δτι τό δνομα είναι έκφραση τοΰ πράγματος 
μέ συλλαβές καί γράμματα. Γιατί, άν ύποστηρίζης αυτές τίς 
δυό προτάσεις συγχρόνως ( 3),τότε δέν θά μπόρεσης νά είσαι 
σύμφωνος" μέ τόν ΐδιο τόν εαυτό σου. 
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KP. Άλλα μοι δοκεΐς γε, ώ Σώκρατες, μετρίως λέγειν, 

καϊ οϋτω τίθεμαι. 

ΣΩ. 'Επειδή τοίνυν ταϋτα ήμϊν σννδοκεΐ, μετά ταϋτα 

τάδε σκοπώμεν ει μέλλει φαμέν καλώς κεϊσθαι το δνομα, 

ζά προσήκοντα δει αυτό γράμματα ϊχειν ; 

KP. Ναι. 
« ΣΩ. Προσήκει δε τά δμοια τοις πράγμασιν ; 

KP. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Τα μέν άρα καλώς κείμενα οϋτω κείται' εϊ δέ μή 

τι καλώς ετέθη, τό μέν άν πολύ ίσως έκ προσηκόντων εϊη 

γραμμάτων καί όμοιων, εϊπερ εσται είκών, ίχοι δ' άν τι 

καί ον προσήκον, δι' δ ούκ άν καλόν εϊη ουδέ καλώς είργα-

σμένον τό δνομα. Οϋτω φαμέν ή άλλως ; 

KP. Ονδέν δει οϊμαι διαμάχεσθαι, ώ Σώκρατες' έπει 

ούκ αρέσκει γέ με τό φάναι δνομα μέν εϊναι, μή μέντοι 

καλώς γε κεϊσθαι. 

4 ΣΩ. Πότερον τοϋτο ούκ αρέσκει σε, τό εϊναι τ& δνομα 

δήλωμα τον πράγματος ; 

KP. "Εμοιγε. 

ΣΩ. Άλλα τό εϊναι τών ονομάτων τά μέν έκ προτέρων 

συγκείμενα, τα δέ πρώτα, ού ίίαλώς σοι δοκεϊ λέγεαθαι ; 

KP. "Εμοιγε. 

ΣΩ. Άλλα τά πρώτα εί μέλλει δηλώματά τίνων γί

γνεσθαι, έχεις τινά καλλίω τρόπον τοϋ δηλώματά αυτά γενέ-

•e σθαι άλλον ή αυτά ποιήσαι δτι μάλιστα τοιαύτα ola εκείνα 

â δεί δηλοϋν αυτά ; "if δδε μάλλον σε αρέσκει ό τρόπος δν 

'Ερμογένης λέγει καί άλλοι πολλοί, τό συνθήματα εϊναι τά 

ονόματα καί δηλοϋν τοις σννθεμένοις προειδόαι δε τα 

πράγματα, καί εϊναι ταύτην ορθότητα ονόματος, συνθήκην, 

διαφέρειν δε ουδέν έάντε τις σννθήται ώσπερ ννν σύγκειται, 

έάντε καί τουναντίον επί μεν φ νϋν σμικρόν, μέγα καλεϊν, 

\ Βλ. 384b. 
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K P . Πραγματικά, Σωκράτη, μου φαίνεσαι Οτι σωστά 
μιλείς, καϊ έ*τσι παραδέχομαι αυτό πού λές. 

Σ Ω . Ά φ ο ΰ λοιπόν καϊ οί δυό εΐμαστε σύμφωνοι σ' αυτά, 
Ας εξετάσουμε τώρα ενα άλλο ζήτημα, τό εξής : εΐπαμε δτι, 
«άν πρόκειται τό δνομα νά είναι ορθό. πρέπει νά §χη αυτό καϊ 
•τα. ταιριαστά γράμματα ; 

K P . Ναί. 
Σ Ω . Καί τά ταιριαστά γράμματα είναι έκεϊνα πού 0 

μοιάζουν μέ τά πράγματα ; 
K P . Βεβαιότατα. 
Σ Ω . Επομένως δσα είναι καλά, βάλθηκαν κατ ' αυτό 

τόν τρόπο' άν βμως κάποιο δέν έδόθηκε καλά, ΐσωςτό περισ
σότερο μέρος του αποτελείται άπό ταιριαστά γράμματα και 
δμοια μέ τό πράγμα, άφοΰ οφείλει νά είναι εικόνα, έχει δμως 
καί κάποιο άλλο Οχι ταιριαστό, πού θά εμπόδιση τό Ονομα νά 
είναι ώραΐο καί καλοκαμωμένο. Δέχεσαι αυτή τή γνώμη ή 
<δχι ; 

K P . Νομίζω, Σωκράτη, δτι δέν πρέπει καθόλου νά φι-
λονικοϋμε- γιατί δ?ν μοϋ αρέσει νά παραδεχτώ δτι κάτι εΐ
ναι Ονομα, ·δέν έδόθηκε δμως ορθά. 

Σ Ω . Δέ σοϋ αρέσει λοιπόν αυτό, δτι τό ονομα είναι έκ- d 
•φράση τοΰ πράγματος ; 

K P . Μάλιστα 
Σ Ω . Καί τό δτι ανάμεσα στά ονόματα άλλα εΐναι σύν

θετα άπό αρχικά όνόμανα, άλλα δέ εΐναι αρχικά, δέ σοΰ 
-φαίνεται Οτι δχομε δίκιο νά τό λέμε ; 

K P . Ναί. 
Σ Ω . "Αν δμ'ως αυτά τά αρχικά ονόματα είναι εκφράσεις 

πραγμάτων, γνωρίζεις εσύ κανένα καλύτερο μέσον γιά νά 
γί'.ουν αυτά εκφράσεις, άπό τό νά γίνουν δσο μπορεΐ e 
ί μ ο ι α μέ τά πράγματα, τά όποια οφείλουν νά εκφράζουν ; 
"Η σοΰ αρέσει περισσότερο αυτό έδώτό μέσον πού παραδέχε
ται è Ερμογένης (* ) καϊ άλλοι πολλοί, δτι δηλαδή τά ονόμα
τα εΐναι σημέΐα κατά συνθήκην καί εκφράζουν τά πράγματα 
μό' ο γιά εκείνους πόύ τά έθεσαν κατά συνθήκην, οί όποιοι δ
μως έγνώριζαν πρωτύτερα τά πράγματα ; Καί παραδέχεσαι 
•δτι ή δρθότης ενός Ονόματος συνίσταται σ ' α υ τ ή τή συμφω
νία καί δέν υπάρχει καμιά διαφορά, εΐτε συμφωνήση κανείς 
•δποις εΐναι καμωμένη ή συνθήκη, εΐτε καί αντίθετα θελήση 
^κεΐνο πού τώρα λέμε μικρό, αυτός νά τό όνομάζη μεγάλο, καϊ 
ΙΙλάτωνος, Κ-ρατύλος 11 
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επί δέ φ μέγα σμικρόν ; Πότερος σε ό τρόπος αρέσκει ; 

434a • KP. "Ολω και παντί διαφέρει, ώ Σώκρατες, τό όμοιώ-

μάτι δηL·ϋ^' δ τι άν τις δηλοϊ αλλά μή τώ έπιτνχόντι. 

ΣΩ. Καλώς λέγεις. Ούκοΰν εϊπερ $σται τό δνομα δμοιον 

τφπράγματι, άναγκαϊον πεφυκέναι τά στοιχεία όμοια τοις 

πράγμασιν, έξ ών τά πρώτα ονόματα τις συνθήσει ; *Ωδε 

δέ λέγω' άρά ποτ' άν τις σννέθηκεν δ νυνδή ελέγομεν ζω-

γράφημα ομοιόν τφ τών όντων, εί μή φύσει υπήρχε φαρ-

b μακεϊα όμοια δντα, έξ ών συντίθεται τα ζωγραφούμενα, 

έκείνοις α μιμείται ή γραφική' ή άΟννατον ; 

KP. Αδύνατον. 

ΣΩ. Ονκοϋν ωσαύτως καί ονόματα ούκ άν ποτέ δμϋΐα 

γένοιτο ονδενί, εί μή υπάρξει εκείνα πρώτον ομοιότητα τίνα 

έχοντα, έξ ών σνντίθεται τά ονόματα, έκείνοις ών έστι τά 

ονόματα μιμήματα ; "Εστι δέ, έξ ών συνθετέον, στοιχεία ; 

KP. Ναί: 

ΣΩ. "ΙΙδη τοίννν καί σύ κοινώνη τοϋ λόγου ονπερ άρτι 

e 'Ερμογένης. Φέρε, καλώς σοι δοκονμεν λέγειν δτι τό ρώ τή 

φορά καί κινήσει καί σκληρότητι προσέοικεν, ή ού καλώς ; 

KP. Καλώς εμοιγε. 

ΣΩ. Τό δε λάβδα τώ λείφ καί μαλακφ καί οϊς νννδή 

ελέγομεν ; 

KP. Ναί. 

ΣΩ. Οϊσθα οϋν δτι έπί τφ αύτφ ήμεϊς μέν φαμεν 

«σκληρότης», Έρετριής δέ «σκληρότηρ» ; 

KP. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Πότερον οϋν τό τε ρω καί τό σίγμα ίοικεν αμφό

τερα τώ αντώ, καί δηλοϊ έκείνοις τε τό αυτό τελεντώντος 

Ι. Βλ. i:ìOb. 
2. Βλ. Ì26c. 
,i. Βλ. '»27b. 
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τό μεγάλο νά τό όνομάζη μικρό ; Ποιο μέσον άπό τά δύο 
προτιμάς ; 

K P . Καί γενικά καϊ μερικά διαφέρει, Σωκοάτη, τό νά 434a 
εκφράζουμε ο, τι έκφράζομε μέ τό ομοίωμα του καί Οχι μέ 
ο, τι τύχη. 

Σ Ω . Καλά λές. Λοιπόν άν τό Ονομα θά εΐναι όμοιο μέ τό 
πράγμα, είναι αναγκαίο τά στοιχεία, άπό τά όποια θά άποτε-
λέση κανείς τά πρώτα ονόματα, νά είναι φυσικά πλασμένα 
δμοια μέ τά πράγματα. Καί εννοώ τό έξης : άραγε θά μπο
ρούσε ποτέ νά κατασκευάση κανείς τή ζωγραφιά πού τώρα 
δά (*) λέγαμε, δμοια μέ κάποιο άπό τά πράγματα, άν τά 
χρώματα, άπό τά όποΐα αποτελούνται τά ζωγραφιζόμενα, δεν b 
εΐχαν πλαστή φυσικά δμοια μ1 εκείνα τά πράγματα πού μιμεί
ται ή ζωγραφική ; ή θά ήταν αδύνατο ; 

K P . 'Αδύνατο.' 
Σ Ω . Λοιπόν τό ΐδιο δέν συμβαίνει επίσης καϊ γιά τά ονό

ματα, δτι δηλαδή δέν θά ήταν ποτέ δυνατόν νά γίνουν Ομοια με 
κανένα πράγμα, άν προηγουμένως έκεϊνα τά στοιχεία, άπό 
τά όποΐα αποτελούνται τά ονόματα, δέν εΐχαν κάποίαν ομοιό
τητα μέ τά πράγματα εκείνα, τών όποιων τά ονόματα είναι 
απομιμήσεις ; Καϊ τά στοιχεία, τά όποια χρησιμεύουν στη 
σύνθεση τών ονομάτων, είναι τά γράμματα ; 

K P . Ναί. 

XLI. Υπάρχει στή σύσταση των ονομάτων Ενα μέρος 
συνθήκης. 

Σ Ω . Τώρα λοιπόν πάρε καί σύ μέρος στό ζήτημα, στό 
όποιο επήρε μέρος αυτή τή στιγμή ό Ερμογένης. 'Εμπρός e 
πές μου, φρονείς δτι ορθά λέμε δτι τό ρ έχει ομοιότητα 
μέ τήν φοράν καϊ τήν κίνηση καί τή σκληρότητα ( 2 ), ή 

όχι ; 
K P . 'Ορθά, κατά τη γνώμη μου. 
Σ Ω . Καί τό λ ότι έχει ομοιότητα μέ τό λεϊο, τό 

μαλακό καί μέ τά άλλα πού λέγαμε τώρα δά ; (3) 
K P . Ναί. 
Σ Ω . Ξέρεις λοιπόν δτι γιά τό ΐδιο πράγμα έμεΐς λέμε 

σ κ λ η ρ ό τ η ς , ενώ οί Έρετριεΐς λένε σ κ λ η ρ ό τ η ρ ; 
K P . Βεβαίως. 
Σ Ω . Λοιπόν τό ρ καί τό σ, καί τά δυό μαζί μοιάζουν μέ 

τό ΐδιο πράγμα, καί επομένως τήν ΐδιαν έννοια εκφράζει 
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τον ρώ και ήμϊν τον σίγμα, ή τοις έτέροις ημών ον δηλοϊ ; 
d KP. Δηλοϊ μέν οϋν άμφοτέροις. 

ΣΩ- Πότερον ή όμοια τυγχάνει οντά τό ρώ καί τό 
σίγμα ή fj μή ; 

KP. *IJ δμοια. 
ΣΩ. ΊΗ οϋν δμοιά έστι πανταχή ; 
KP. Προς γε το ϊσως φοράν δηλοϋν. 
ΣΩ. ΎΗ καϊ τό λάβδα έγκείμενον ; Ού το εναντίον δηλοϊ 

ακληρότητος ; 
KP. "Ισως γαρ ούκ ορθώς έγκειται, ώ Σώκρατες· 

ώσπερ καί â νννδή σύ προς 'Ερμογένη έλεγες εξαιρών τε καί 
έντιθείς γράμματα οϋ δέοι, καί ορθώς έδόκεις ëμoιγε. Καί 
νϋν ϊσως αντί τοϋ λάβδα ρ*ώ δει λέγειν. 

e ΣΩ. Εϋ λέγεις. Τίοϋν ; νυν ώς λέγομεν, ουδέν μανθά-
νομεν αλλήλων, έπειδάν τις φή «σκληρόν», ούδε οϊοθα σύ 
νϋν δτι εγώ λέγω ; 

KP. "Εγωγε, διά γε τό εθος, ώ φίλτατε. 
ΣΩ. "Εθος δε λέγων οϊει τι διάφορον λέγειν συνθήκης ; 

™Η άλλο τι λέγεις το εθος ή δτι εγώ, δταν τοντο φθέγγωμαι, 
διανοονμαι εκείνο, σύ δέ γιγνώσκεις δτι εκείνο διανοονμαι ; 
Ού τοντο λέγεις ; 

435Α KP. Ναί. 

ΣΩ. Ούκονν εί γιγνώσκεις έμον φθεγγομένον, δήλωμά 
σοι γίγνεται παρ' έμον ; 

KP. Nal: 
ΣΩ. Άπό τοϋ ανόμοιου γεή* δ διανοούμενος φθέγγομα\ 

εϊπερ τό λάβδα άνόμοιον εστί τή ή φής σύ σκληρότητί' εί 
δέ τοϋτο οϋτως έχει, τί άλλο ή αυτός σαντφ συνέθου »ίϊί 
σοι γίγνεται ή δρθότης τοϋ ονόματος συνθήκη, επειδή γε 
δηλοϊ καί τά δμοια καί τά ανόμοια γράμματα, εθους τε και 
συνθήκης τυχόντα ; Είδ' δτι μάλιστα μή έστι τό έθος συν-

b θήκη, ούκ άν καλώς έτι έχοι λέγειν τήν ομοιότητα δήλωμα 

1. Βλ. 427b. 
2. Δηλ. προφέροντας σκληρός καί δχι σκρηρός, δπως προτείνει 

δ Κρατύλος. 
3. Τ ο ϋ τ ο θέλει γα πη σκληρός, έ κ ε ϊ ν ο τήν έννοια πού 

εκφράζεται μέ τό δνομα. 
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σ* εκείνους (τους Έρετριεϊς) μέ καταληκτικό γράμμα τό ρ 
καί σέ μας μέ καταληκτικό γράμμα τό σ, ή στό ενα μέρος 
άπό τά δυό δέν τό εκφράζει ; 

' K P . Βέβαια καί στά δυό μέρη τό εκφράζει. d 
Σ Ω . 'Εφόσον τό ρ καϊ τό σ τυχαίνουν νά εΐναι δμοια ή 

εφόσον δεν είναι ; 
K P . 'Εφόσον είναι δμοια. 
Σ Ω . Είναι λοιπόν δμοια καθ' δλα ; 
K P . Τουλάχιστον δσο γιά νά εκφράζουν ΐσως τήν φ ο-

ρ ά ν ( ' ) . 
Σ Ω . *Ε καί τό λ έχει παρεμβληθή στό Ονομα ; Αυτό 

δέν εκφράζει τό αντίθετο άπό τή σκληρότητα ; 
ΚΡ.Πρχγματικά ΐσως δέν έχει παρεμβληθή σωστά, Σ ω 

κράτη" καθώς καί στις περιπτώσεις πού μόλις εξηγούσες στον 
Ερμογένη, αφαιρώντας καί παρεμβάλλοντας γράμματα όπου 
έπρεπε, καί έγώ τό εύρισκα σωστό. Καί τώρα ΐσως αντί τοΰ 
λ πρέπει νά προφέρουμε ρ. 

Σ Ω . Καλά λές. Τί λοιπόν ; Τώρα όπως τό προφέρο- e 
με ( 2 ) δέν καταλαβαίνομε ό ένας τόν άλλον, δταν λέμε 
σ κ λ η ρ ό ν , ή μήπως εσύ δέν ξέρης τώρα τί λέω έγώ ; 

K P . Έ γ ώ τουλάχιστο τό ξέρω άπό συνήθεια, αγαπητέ 
μου. 

Σ Ω . 'Αλλά, Οταν λές συνήθεια, νομίζεις οτι λές τίποτα 
διαφορετικό άπό τή συνθήκη ; *Η μήπως μέ τή συνήθεια θέλης 
νά πης τίποτε άλλο άπό δ, τι έγώ, δταν προφέρω αυτή τή 
λέξη (σκληρός ) ; δηλ. έχω στό νοΰ μου αυτό τό πράγμα καί 
εσύ αναγνωρίζεις δτι έγώ έχω στό νοΰ μου εκείνο ( 3 ) . Είναι 
αυτή ή σκέψη σου ; 

K P . Ναί. t 435a 
Σ Ω . "Αν τό έννοής λοιπόν, δταν έγώ τό προφέρω, δέν 

έρχεται σέ σένα μιά έκφραση άπό μένα ; 
K P . Μάλιστα. 
Σ Ω . Μέ τή βοήθεια hòc πράγματος πού δέ μοιάζει μέ 

έκεΐνοπούέχωστό νοΰμου,δταντό προφέρω, άφοΰ τό λ είναι 
ανόμοιο μ έ τ ή σκληρότητα, γιά τήν οποία εσύ μιλείς. 'Αλλ* 
άν αυτό εΐναι έτσι, δέν είναι αλήθεια δτι σύ è ΐδιος συμφώ
νησες μέ τόν εαυτό σου καί δτι ή όρθότης τοϋ ονόματος κα
ταντάει γιά σένα συνθήκη, άφοΰ τά δμοια και τά ανόμοια 
γράμματα είναι εξίσου εκφραστικά, άν καθιερώθηκαν μέ τή 
συνήθεια καϊ τή συνθήκη ; Καί τό κάτω κάτω, άν ή συνήθεια 
δέν είναι απόλυτα συνθήκη.πάλι δέν θά ήταν ορθό νά λέμε δτι b 
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εϊναι, άλλ,ά τό εθος' έκεϊνο γάρ, ώς εοικε, καί όμοί'ω καί 

άνομοίφ δηλοϊ. Έπειδήδέταντα ονγχωροϋμεν, ώ Κρατύλε— 

τήν γάρ σιγήν σου σνγχώρησιν θήαω—άναγκαϊον πον καί 

συνθήκην τι καί εθος συμβάλλεσθαι προς δήλωσιν ών δια

νοούμενοι λέγομεν έπεί, ώ βέλτιστε, εί 'θέλεις έπι τον 

αριθμόν έλθεΐν, πόθεν οϊει εξειν ονόματα όμοια ένί εκάστφ 

τών αριθμών επενεγκεϊν, εάν μή έά,ς τι τήν αην όμολογίαν 

e καί συνθήκην κϋρος εχειν τών ονομάτων όρθότητος πέρι ; 

'Εμοί μέν οϋν και αύτφ αρέσκει μέν κατά τό δυνατόν δμοια 

εϊναι τά oW/mra τοις πράγμασιν άλλα μή ώς αληθώς, το 

τοϋ 'Ερμογένους, γλίοχρα ή ή ολκή αϋτη τής όμοιότητοςι 

άναγκαϊον δέ ή καί τφ φορτικοί τούτφ προσχρήσθαι, τή 

συνθήκη, είς ονομάτων ορθότητα. Έπεί ϊσως κατά γε τό 

δυνατόν κάλλιστ' άν λέγοιτο δταν ή πάσιν ή ώς πλείστοις· 

δμοίοις λέγηται, τοϋτο δ' έστι προσήκουσιν, αϊσχιστα 

d δέ τουναντίον. Τάδε δέ μοι έτι είπε μετά ταϋτα, τίνα ήμϊν 

δύναμιν ίχει τα ονόματα καί τί φώμεν αυτά καλόν άπεργά-

ζεαθαι ; 

KP. Διδάσκειν εμοιγε δοκεϊ, ώ Σώκρατες, καί τοϋτο 

πάνυ άπλοϋν εϊναι, δ; άν τά oW/zara επίστηται, επίστασθα 

καί τά πράγματα. 

ΣΩ. "Ισως γάρ, ώ Κρατύλε, τό τοιόνδε λέγεις, ÓJ; 

έπειδάν τις είδη τό δνομα οϊόν έστιν—εστί δέ οϊόνπερ το 

e πράγμα—εϊσεται δή καί τό πράγμα, επείπερ δμοιον τύγχανε1 

ον τφ ονόματι, τέχνη δέ μία άρ' εστίν ή αυτή πάντων τών 

ά/Λήλοις όμοιων. Κατά τοϋτο δή μοι δοκεϊς λέγειν ώς δς 

άν τά ονόματα είδη εϊσεται καί τα πράγματα. 

KP. Αληθέστατα λέγεις. 

ΣΩ. "Εχε δή, ϊδωμεν τίς ποτ' άν εϊη ό τρόπος οϋτος 

τής διδασκαλίας τών δντων δν σύ λέγεις νυν, καί πότερον 

εστί μέν καί άλλος, οϋτος μέντοι βελτίων, ή ούδ' εστίν άλλος 

ή οϋτος. Ποτέρως οϊει ; 
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ή όμοιότης είναι μέσον εκφράσεως, άλλ'ή συνήθεια. Γιατί, 
Οπως φαίνεται, εκείνο εκφράζει καί μέ τό Ομοιο καϊ μέ τό α
νόμοιο. Καϊ επειδή συμφωνοϋμε σ* αυτά, Κρατύλε—θεωρώ 
τή σιωπή σου γιά συγκατάθεση—ακολουθεί αναγκαστικά δτι 
καί ή συνθήκη κατά κάποιον τρόπο καί ή συνήθεια συντελοΰν 
στην έκφραση εκείνων πού έχομε στό νοΰ μας, δταν μιλοΰμε. 
Καθόσον, εξαίρετε φίλε, άν θέληε νά πάρουμε τόν αριθμό γιά 
παράδειγμα, πώς πιστεύεις δτι μπορείς νά βάλης σέ καθένα 
άπό τους αριθμούς ιδιαιτέρως ονόματα πού τους μοιάζουν. 
άν δέν δεχτής δτι έ'χει κάποιο κΰρος ή δική σου συγκατάθεση 
καϊ συμφωνία σέ δ,τι άφορα τήν ορθότητα τών ονομάτων; Σέ e 
μένα λοιπόν αρέσει τά ονόματα νά είναι δσο τό δυνατόν δμοια 
μέ τά πράγματα, αλλά φοβοΰμαι πραγματικά μήπως, καθώς 
λέει ό Ερμογένης, είναι μηδαμινή ή ελκτική δύναμη της ό-
μοιότητος, καί είμαστε αναγκασμένοι νά καταφεύγουμε ακό
μη καί γιάτήν ορθότητα τώνδνομάτων σ'αύτό τό χονδροειδές 
μέσον, τή συνθήκη. 'Αλλιώτικα ΐσως ό πιό ώραΐος δυνατός 
τρόπος νά μιλοΰμε, θά συνίστατο αναμφιβόλως στό νά χρη-
σιμοποιοΰμε ονόματα πού υπήρξαν δλα ή τά περισσότερα 
δμοια μέ τά πράγματα, καϊ μ' αυτό εννοώ τά ταιριαστά, καί 
τά πιό άσχημα στην αντίθετη περίπτωση. 'Αλλά πές μου άκό- d 
μη τό εξής, έπειτα.άπ' αυτά : ποια δύναμη έχουν γιά μας καί 
τί καλό θά παραδεχτούμε δτι έκτελοϋν αυτά ; 

XLTI. Ή Ιδιάζουσα δύναμη τών ονομάτων 

K P . Νά διδάσκουν μοϋ φαίνεται, Σωκράτη, καϊ τοϋτο 
•είναι πολύ ευνόητο, 6τι δποιος γνωρίζει τά ονόματα, αυτός 
γνωρίζει καί τά πράγματα. 

Σ Ω . "Ισως, Κρατύλε, θέλεις νά πής δτι, δταν κανείς 
μάθη ποίου είδους είναι τό δνομα—καί είναι τής αύτης φύ
σεως μέ τό πράγμα—θά γνωρίση επίσης καί τό πράγμα, e 
άφοΰ τυχαίνει νά είναι δμοιο μέ τό δνομα, καϊ επομένως μιά 
τέχνη είναι ή ΐδια γιά δλα τά δμοια πράγματα. Τέτοια είναι, 
νομίζω, ή σκέψη σου, δταν λές δτι εκείνος πού θά γνωρίση τά 
ονόματα, θά γνωρίση επίσης καί τά πράγματα. 

K P . Πάρα πολύ ορθά μιλείς. 
Σ Ω . 'Εμπρός λοιπόν, άς εξετάσουμε τί εΐδους μπορεί 

νά είναι αυτός ό τρόπος της διδασκαλίας τών πραγμάτων, 
γιά τόν όποιον εσύ μιλείς τώρα, καί μήπως ύπάρχη καί άλ
λος, αυτός δμως εΐναι καλύτερος, ή δέν ύπάρχη άλλος παρά 
μόνον αυτός. Ποια εΐναι ή γνώμη σου · 
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436a. KP. Ούτως εγωγε, ού πάνυ τι είναι άλλον,. Τούτον οε 
καί μόνον »αϊ βέλτιστον. 

ΣΩ- Πότερον δέ καί εΰρεσιν των όντων τήν αυτήν ταύ~ 
την είναι, τον τα ονόματα ενρόντα χαί εκείνα ηύρηκέναι &ν 
εστί τά ονόματα' ή ζητεΐν μεν και εύρίσκειν έτερον δεΐν 
τρόπον, μανθάνειν Ôè τούτον ; 

KP. Πάντων μάλιστα και ζητεΐν και εύρίσκειν τον 
αυτόν τρόπον τούτον κατά ταύτα. 

ΣΩ, Φέρε δή εννοήσωμεν, ώ Κρατύλε, ει τις ζητών 
h τα πράγματα ακόλουθοι τοις ονόμασι, σκοπών οίον Βκαστον 

βούλεται είναι, άρ' εννοείς δτι ού σμικρός κίνδυνος εστίν 
εξαπατηθήναι ; 

KP. Πώς ; 
ΣΩ. άηλον δτι ο θέμενος πρώτος τα ονόματα, οΤα. 

•ηγεϊτο είναι, τα πράγματα, τοιαΰτα ετίθετο καΐ τα ονόματα, 
ώς ψαμεν. ΎΗ γαρ ; 

KP. NaL 
ΣΩ. Ei οϋν έκεΐνος μή ορθώς ηγεϊτο, εθετο δε οία 

ήγεΐτο, τι οϊει ημάς τους άκολουθοϋντας αύτώ πείσεσθαι ; 
"Αλλο τι ή έξαπατηθήσεσθαι ; 

KP. Άλλα μή ούχ οϋτως &%et, ώ Σώκρατες, αλλ' 
e άναγκαϊον § είόότα τίθεσθαι τον τιθέμενον τα ονόματα' εν. 

δε μη, δπερ πάλαι εγώ ϊλεγον, οΰδ' αν ονόματα εϊη. Με-
γιστον δέ σοι έστω τεκμήριον δτι ουκ §σφαλται της αληθείας 
ό τιθέμενος' ού γαρ αν ποτέ ο$τω σύμφωνα η*ν αύτώ άπαντα*. 
*Ή ουκ ενενόεις αυτός λέγων ώς πάντα κατά ταντον κάί 
επί ταύτον εγίγνετο τα ονόματα.; 

ΣΩ. 'Αλλά τοϋτο μεν, ώγαθε Κρατύλε, ουδέν εστίν 
άπολόγημα. ΕΙ γαρ το πρώτον σφάλεις ο τιθέμενος τάλλα^ 

d ήδη προς τοντ' εβιάζετο και αντω σνμφωνεϊν ηνάγκαζεν, 
ονδέν άτοπον, ώσπερ τών διαγραμμάτων ενίοτε τοΰ πρώτον 

1. Ή πλήρης γ ν ώ σ η (μαθεϊν) τών πραγμάτων άπο τα ονό
ματα, γνώση πού δέν συνεπάγεται οΰτε έλεγχο οΰτε έρευνα;, διακρί
νεται καθαρά άπα τήν προσωπική Ερευνά (ζητεΐν καί εύρίσκειν 
βλ. 438b : άΰτούς εΕδότας) πού φέρει στη γνώση. 'Ανάλογη αντί
θεση εξαίρεται στο «Φαίδνωα», 85c: ή μαθεϊν...ή εΰρεϊν. 

2. Ό Κρατύλος επανέρχεται επίμονα στή θέση του, πού δ-
μως αναιρέθηκε άπο το Σωκράτη,δτι δλα τα ονόματα τα Αξία αύτης; 
της ονομασίας εϊναι ορθά. 
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KP. ' Ε γ ώ πιστεύω δτι σχεδόν δέν υπάρχει άλλος, άλλ' 436a 
αύτός εϊναι ό μόνος και καλύτερος. 

Σ Ω . "Αραγε και ή ανακάλυψη τών δντων θά ταυτιστή 
Ιπίσης μ' αυτά ; Δηλαδή εκείνος πού ανακάλυψε τα ονόματα, 
θα εχη ανακαλύψει επίσης τα πράγματα τα προσδιορισμένα 
από τα ονόματα ; "Η μήπως ή έρευνα και ή ανακάλυψη οφεί
λουν ναγίνουνται κατ' άλλον τρόπο, ένώ μαθαίνουμε μ'αυτό 
τον τρόπο f 1 ) ; 

K P . ' Η έρευνα και ή ανακάλυψη πρέπει απόλυτα να 
γίνονται στις ίδιες συνθήκες με τον ίδιο τρόπο. 

Τα ονόματα πιθανόν να «πατούν. 

Σ Ω . "Έλα τώρα, άς σκεφτούμε, Κρατύλε, το έξης. "Αν 
στην έρευνα τών πραγμάτων παίρνουμε τα ονόματα για ό- h 
δηγούς, εξετάζοντας τήν έννοια καθενός ά π ' αυτά, άραγε 
φαντάζεσαι δτι διατρέχομε μεγάλο κίνδυνο ν' απατηθούμε ; 

K P . Πώς ; 
Σ Ω . Εϊναι φανερό Οτι έκεΐνος πού έθεσε πρώτος τα 

ονόματα, δποιου εΐδους ένόμιζε δτι εϊναι τα πράγματα, τέ
τοιου είδους έβαζε και τα ονόματα, καθώς παραδεχτήκαμε. 
Δέν είν* έτσι ; 

K P . Ναί. 
Σ Ω . "Αν λοιπόν έκεΐνος δέν εΐχε ορθή γνώμη και όμως 

έβαζε τα ονόματα κατά τή γνώμη του, τί νομίζεις δτι θα συμ-
βή σ* εκείνους πού τον παίρνουν για οδηγό ; Δεν θα εξαπα
τηθούν ; 

K P . Άλλα πρόσεξε, Σωκράτη, μήπως δέν εϊναι έτσι 
καθώς το λές, άλλ' Οτι έκεΐνος πού έβαλε τα ονόματα τα 
έβαλε, γνωρίζοντας τήν. αιτία.'Αλλιώς, δπως έλεγα πρω- e 
τύτερα ( 2) έγώ, δέν θα υπήρχαν καν ονόματα. Και ή 
καλύτερη απόδειξη, ξέρε το, οτι δέν απομακρύνθηκε άπο 
τήν αλήθεια έκεΐνος πού έθεσε τα ονόματα, είναι ή έξης, δτι 
δηλαδή δέν ήταν ποτέ δυνατόν να τα πετύχη δλα τόσο αρμονι
κά. " Η μήπως έσύ ό ίδιος δέν εννοούσες αυτό, λέγοντας δτι 
ολα τα ονόματα έγιναν κατά τον ίδιο τρόπο και γιά τον ΐδιο 
σκοπό ; 

Σ Ω . 'Αλλ' αυτό, αγαπητέ Κρατύλε, δέν εϊναι καλή υπε
ράσπιση. Γιατί, άν έσφαλε στην αρχή έκεΐνος πού έθεσε το 
-πρώτο και κατόπιν σύμφωνα μ' αυτό παραβίαζε τα άλλα καί d 
τα ανάγκαζε να εϊναι σύμφωνα μέ-έκεΐνο, δέ θά ήταν καθόλου 
παράδοξο να συμβή τό ίδιο όπως καί στα γεωμετρικά σχή-
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σμικρού καί άδηλου ψευδούς γενομένου, τα λοιπά πάμπολλα 

ήδη Οντα επόμενα όμολογεϊν άλλήλοις. Δει δή περί της 

αρχής παντός πράγματος παντι ανδρί τον πολύν λόγον εϊνα1 

καί τήν πολλήν σκέψιν εϊτε ορθώς είτε μή υπόκειται' εκείνης 

δε εξετασθείσης ικανώς, τα λοιπά φαίνεσθαι εκείνη επόμενα. 

e Ού μέντοι άλλα θαυμάζοιμ' αν ει καί τα ονόματα συμφωνεί 

αυτά αύτοϊς. Πάλιν γαρ επισκεψώμεθα â το πρότερον διήλ-

θομεν.Ώς τοϋπαντός Ιόντος τ ε και φερομένου καί ρέοντος 

φαμεν σημαίνειν ήμϊν τήν ούσίαν τα ονόματα." Αλλο τι οϋτο> 

σοι δοκεϊν δηλοϋν ; 

437α KP. Πάνυ σφόδρα, καί ορθώς γε σημαίνει. 

ΣΩ. Σκοπώμεν δ ή εξ αυτών άναλαβόντες πρώτον μεν 

τοϋτο το δνομα, τήν «έπιστήμην», ώς άμφίβολόν [εστί], 

και μάλλον εοικε σημαίνοντι Οτι ϊ σ τ η σ ι ν ημών επί τοις 

πράγμασι τήν ψυχήν ή δτι συμπεριφέρεται, και όρθότερόν 

έστιν ώσπερ ννν αύτοϋ τήν αρχήν λέγειν μάλλον ή εμβάλ

λοντας τό εϊ «πιστήμην», αλλά τήν εμβολήν ποιήσασθαι 

αντί τής έν τω ει εν τώ ιώτα. "Επειτα το «βέβαιον», δτι 

βάσεως τινός εστίν καί στάσεως μίμημα αλλ' ού φοράς-

b "Επειτα ή «ιστορία» aita που σημαίνει δτι ϊ στη σι τον 

ρουν. Καίτο «πιστόν» ίσταν παντάπασι σημαίνει. "Επειτα 

δε ή «μνήμη » παντί που μηνύει δτι μονή εστίν εν τη -ψυχή 

άλλ' ού φορά. Ει δε βούλει, ή «αμαρτία» και ή «συμφορά», 

ει νατά το ονομά τις ακολουθήσει, φανεϊται τούτον τη 

«συνέσει» ταύτη καί «επιστήμη» και τοις αλλοις πασι 

τοις περί τα σπουδαία όνόμασιν."Ετι τοίνυν ή «άμαθία» 

και ή «ακολασία» παραπλήσια τούτοις φαίνεται' ή μεν 

e γάρτοϋαμα θ εφ ιόντος πορεία φαίνεται,ή «άμαθία», 

1. Αυτή ή νέα σειρά ετυμολογίες δέν έχει περισσότερη έπιστη-
μανικήν αξία άπό τήν πρώτη στίς απόψεις τοϋ Πλάτωνος.Ό τρόπος 
στον όποΐο επανέρχεται ό Σωκράτης, έχει καταδικασθη ρητώς άπ' 
αυτόν. Τό τελικό συμπέρασμα βγαίνει δτι είναι απερισκεψία νά ζη
τούμε τή γνώση τών πραγμάτων άπο τ« ονόματα. 
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ματα, δπου, δταν το πρώτο γίνη καμιά φορά αιτία πλάνης μέ 
τή μικρότητα του καί τήν έλλειψη σαφήνειας, τα υπόλοιπα, 
πού είναι πάρα πολλά, εξακολουθούν νά συμφωνούν με
ταξύ τους. Πρέπει λοιπόν κάθε άνθρωπος σέ κάθε πράγμα 
τήν αρχή του νά μελέτα καί νά έρευνα μέ προσοχή, δν αυτή 
ή βάσϊ; έχει τεθή ορθά ή 6χι. Καί δταν εκείνη έξε-
τασθή Ικανοποιητικά, δλα τά άλλα φαίνονται δτι εϊναι συ
νέπεια εκείνης. 'Εν τούτοις έγώ πάλι βρίσκομαι σέ άπο- e. 
pia, αν 'πραγματικά τά ονόματα συμφωνούν μεταξύ τους. 
"Ας εξετάσουμε καί πάλι έκεΐνα πού πρωτύτερα εξετάσα
με. Είπαμε οτι τά ονόματα εκφράζουν τήν ουσία κάθε 
πράγματος μέ βάση τήν έννοια δτι το πάν μετακινείται και 
ρέει. Μήπως φρονής δτι κατ' αυτό τον τρόπο εκφράζουν 
κάτι άλλο ; 

K P . Βεβαιότατα, και προσθέτω μάλιστα δτι ορθά 437a 
τα εκφράζουν. 

'Ονόματα πού μπορούν νά δείξουν τή στάση καί τήν κίνηση 

Σ Ω . "Ας πάρουμε λοιπόν καί άς εξετάσουμε ά π ' αυτά 
πρώτα αυτό το δνομα, τ ή ν έ π ι σ τ ή μ η , γιατί-εϊναι αμφί
βολο καί περισσότερο φαίνεται νά σημαίνη δτι σταματά (ί -
σ τ η σ ι ) τήν ψυχή μας στα πράγματα,γιά νά τά έξετάση δηλ. 
με προσοχή, παρ'δτι κινείται μαζί μ' αυτά, καί εϊναι ορθότε
ρο νάπροφέρουμε τήνάρχήτου,καθώςτήνπροφέρουμε τώρα, 
παρά. νά βγάλουμε το ε καί νά λέμε π L σ τ ή μ η, καλύτερα 
δτηλ. να παρεμβάλουμε αντί τοϋ ε ένα ι ( έ π ι ϊ σ τ ή μ η ) . 
"Επειτα νά προσέξουμε δτι το β έ β α ι ο ν (σταθερό) εϊναι 
απομίμηση βάσεως καίστάσεως, Οχι δμωςκινήσεως, " ϊστερα b 
ή ι σ τ ορ ί α ακριβώς αυτό εκφράζει, Οτι δηλ. στάματα (ί-
σ τ η σ ι) τον ρουν. Καίτο π ι σ τ ό ν (ασφαλές) σημαίνει σα
φώς σταματώ ( ί σ τ α ν ) . Κατόπιν ή μ ν ή μ η δείχνει στον 
τυχόντα δτι εϊναι μ ο ν ή (στάση) στην ψυχή καί Οχι κίνηση. 
Καί άνθέληςπαραπέρα,ή α μ α ρ τ ί α καί ή σ υ μ φ ο ρά, αν 
τίς προσέξη κανείς ώς προς τό όνομα, θά αποδειχθούν δτι 
σημαίνουν τό ίδιο μέ τήν σ ύ ν ε σ ι ν καί τήν έ π ι σ τ ή 
μ η ν καί με δλα τά άλλα ονόματα πού προσδιορίζουν τά σπου
δαία πράγματα (*). 'Ακόμα καί ή ά μ ά θ ε ι α καί ή α κ ο 
λ α σ ί α φαίνονται δτι είναι δμοιες μέ αυτά" γιατί ή πρώτη 
φαίνεται δτι εϊναι πορεία τοϋ κινουμένου μαζί μέ τό. θεό, 
( ά μ α θ ε ώ ι ό ν τ ο ς ) , καί ή δεύτερη ή α κ ο λ α σ ί α e 
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ή Ö' «ακολασία» παντ&πασιν ακολουθία τοϊς 

π ρ άγ μ ασ ι φαίνεται. Και ούτως, â νομίζομεν επί τοϊς 

κακίστοις ονόματα εϊναι, όμοιότατ' αν φαίνοιτο τοις επί 

τοΐς καλλίστοις. Οϊμαι δε καί αλλά πόλλ' αν τις εύροι εί 

πρ,αγματεύοιτο, εξ ών οίηθείη αν αύ πάλιν τον τα ονόματα. 

τιθέμενον ουχί ιόντα ούδε φερόμενα αλλά μένοντα τα πρά

γματα σημαίνειν. 

d KP. 'Αλλ', ώ Σώκρατες, οράς δτι τα πολλά εκείνως 

εσήμαινεν. 

ΣΩ- Τι ούν τοΰτο, ώ Κρατύλε ; "Ωσπερ ψήφους διαρι-

θμησόμεθα τα Ονόματα, και εν τούτω έ'σται ή όρθότης •• 

Όπότερα άνπλείω φαίνηται τά öVo/ίατα σημαίνοντα, ταύτα 

Οή ϊσται ταληθή ; 

KP. Οϋκονν εικός γε. 

ΣΩ. Ούδ' δπωστιονν, ώ φίλε. Καί ταΰτα μέν γε αύτον 

έάσωμεν, τάδε δέ επισκεψώμεθα, εί ήμϊν καί τηδε όμο-

e λογεϊς εΐτε και ου. Φερ?, τους τα ονόματα εν ταϊς πό-

λεσι τιθεμένους εκάστοτε, εν τε ταϊς Έλληνικαϊς καί βαρ~ 

βαρικαΐς, ούκ άρτίως ώμολογοΰμεν νοαοθέτας εϊναι καί 

τήν τέχιην τήν τοΰτο ουναμένην νομοθετικήν ; 

KP. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Αέγε δή, οι πρώτοι νομοθέται. τά πρώτα ονό

ματα πότερον γιγνώσκοντες τα πράγματα, οϊς ετίθεντο, 

ή άγνοονντες ; 

KP. Οϊμαι μ,έν εγώ, ώ Σώκρατες, γιγνώσκοντες. 

438Ά ΣΩ. Ού γάρ που, ώ εταίρε Κρατύλε, άγνοοϋντέςγε. 

KP. Ού μοι δ'οχει. 

ΣΩ. Έπανέλθωμεν δή πάλιν δθεν δεϋρο μετέβημεν. 

"Αρτι γαρ εν τοις πρόσθεν, εί μέμνησαι, τον τιθέμενον τα 

ονόματα άναγκαΐον εφηαθα εϊναι είδότα τίθεσθαι οίς ετίθετο. 

Πότερον ούν ετι σοι δοκεΐ ούτως ή ού ; 

1. Βλ. 436b 
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•φαίνεται δτι σημαίνει σαφώς τήν ενέργεια του ν' α κ ό λ ο υ θ η 
κανείς τά πράγματα. Καί κατ' αυτό τον τρόπο τά ονόματα, 
πού πιστεύομε δτι εκφράζουν τά πολύ χειρότερα πράγματα, 
θά φανούν πράγματι ομοιότατα μέ οσα εκφράζουν τά πολύ 
καλύτερα πράγματα. Νομίζω δτι καί άλλα πολλά θά ήταν δυνα
τόν νά βρή κανείς, άν άσχοληθή περισσότερο, άπό τά όποια θά 
μπορούσε, μέ τή σειρά του πάλι, νά συμπεράνη τό αντί
θετο, δτι δηλ. έκεΐνος πού έθεσε τά ονόματα, ήθελε νά δή
λωση δτι τά πράγματ;'. εϊναι δχι σέ πορεία καί κίνηση, 
άλλα σέ ανάπαυση. 

K P . 'Αλλά βλέπεις, Σωκράτη, οτι μέ τά περισσότερα d 
άλλην έννοια έδινε. 

Σ Ω . Καί τί λοιπόν μ' αυτό, Κρατύλε ; Θά λογαριά
σουμε τά ονόματα σαν ψήφους, καί σ' αυτό θά συνίσταται ή 
-όρθότης ; Δηλαδή έκεΐ πού θά ιδούμε δτι μαζεύεται ή ση
μασία τών περισσότερων ονομάτων, έκεΐ θά ποΰμε δτι 
βρίσκεται ή αλήθεια ; 

K P . Αυτό δέν εϊναι λογικό. 

XLIII. Ό δημιουργός τών ονομάτων κατέχβι r\ δέν κατέχει 
τή γνώση τών πραγμάτων; 

Σ Ω . "Οχι, αγαπητέ μου, μέ κανένα τρόπο. Καί τώρα 
Άς τ* αφήσουμε αυτά καί άς εξετάσουμε, άν καί σύ σύμφω
νης μέ μας έτσι ή δχι. Δέν μείναμε σύμφωνοι λίγο πριν δτι e 
εϊναι νομοθέτες εκείνοι πού έβαλαν κάθε φορά τά ονόματα 
στις πόλεις, καί στίς Ελληνικές καί στις βαρβαρικές, καί 
νομοθετική ή τέχνη πού κάνει αυτό ; 

K P . Βεβαίως. 
Σ Ω . Λέγε λοιπόν, οι πρώτοι νομοθέτες μέ γνώση ή άγ

νοια τών πραγμάτων, τους έδωσαν τά πρώτα ονόματα ; 
K P . Έ γ ώ νομίζω, Σωκράτη, δτι γνωρίζοντας τά 

πράγματα έβαλαν τά ονόματα. 
Σ Ω . "Οχι λοιπόν, φίλτατέ μου Κρατύλε, μή γνωρί- 438a 

ζοντας. 
KP- Δέν τό νομίζω. 
Σ Ω . Ά ς επανέλθουμε πάλι στό μέρος ά π ' οπού ήρθαμε 

έδώ, δηλαδή, άν θυμάσαι, λίγο npìvf1) βεβαίωνες δ η έκεΐνος 
πού έθεσε τά ονόματα, έγνώριζε κατ ' ανάγκην τά πράγματα 
στα όποΐα έθετε τά ονόματα. "Εχεις λοιπόν ακόμη αυτή τή 
γ\ώμη, ναι ή δχι ; 
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KP. "Ετι. 
ΣΩ. τΠ καί τον τα πρώτα τιθέμενον είδότα ψβς τί-

θεσθαι; 

KP. Είδότα. 

ΣΩ. Έκ ποίων ούν ονομάτων ή μεμαθηκώς ή ηύρηκώς 

b ήν τα πράγματα, εϊπερ τά γε πρώτα μήπω εκείτο, μαθεΐν 

δ' αϋ φαμεν τα πρα^/ίατα καί εύρεΐν αδύνατον εϊναι άλλως ή 

τα ονόματα μαθόντας ή αυτούς εξευρόντας ola έστι ; 

KP. Δοκεϊς τι μοι λέγειν, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Τίνα ούν τρόπον φώμεν αυτούς είδότας θέσθαι ή 

νομοθέτας εϊναι, πριν καί ότιοΰν δνομα κεϊσθαί τε καί εκεί

νους εΙδέναι: εϊπερ μή έστι τα πράγματα μαθεΐν άλλ' ή 

έκ τών ονομάτων ; 

c KP. Οϊμαι μεν εγώ τον άληθέστατον λόγον περί τούτων 

εϊναι, ώ Σώκρατες, μείζω τινά δύναμιν εϊναι ή ανθρωπείαν 

τήν θεμένην τα πρώτα ονόματα τοις πράγμασιν, ώστεάνα-

γκαϊον είναι αυτά ορθώς &χειν. 

ΣΩ. Είτα οϊει εναντία άν ετίθετο αυτός αύτφ ό θείς, 

ών δαίμων τις ή θεός ; *Ή ουδέν σοι έδοκοΰμεν άρτι λέγειν ; 

KP. Άλλα μή ούκ ή*ν τούτων τα βτερα ονόματα. 

ΣΩ. Πότερα, ώ άριστε, τα επί τήν στάσιν άγοντα ή τα 

επί τήν φοράν ; Ού γάρ που κατά το άρτι λεχθεν πλήθει 

κριθήσεται. 

(1 KP. Οντοι δή δίκαιον γε, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. 'Ονομάτων ούν οτασιασάντων,χαιτών μεν φασκόν-

των έαυτά εϊναι τα δμοια τη άληθεία, τών δ' έαυτά, τίνι ετι 

διακρινοϋμεν, ή έπί τι έλθόντες ; Ού γάρ που επί ονόματα γε 

έτερα άλλα τούτων ού γάρ ϊστιν, αλλά δήλον δτι αλλ' αττα 

ζητητέα πλην ονομάτων, â ήμϊν εμφανιεϊ άνευ ονομάτων 

1. Βλ 'i3:c. 
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K P . Α κ ό μ η τό πιστεύω. 
Σ β . Ά ρ α γ ε καί έκεΐνος πού έθεσε τά πρώτα ονό

ματα φρονείς δτι τά έθεσε γνωρίζοντας τά πράγματα, στά 
όποΐα τά έθισε ; 

K P . Μάλιστα, τά ^γνώριζε. 
Σ Ω . Τότε λοιπόν μέ τή βοήθεια ποιών ονομάτων μπό

ρεσε νά μάθη ή ν ' ανακάλυψη τά πράγματα, εφόσον ακόμη 
δέν ήταν δοσμένα τά πρώτα ονόματα, άφοϋ εϊπαμε δτι ει- b 
ναι αδύνατο νά μάθουμε καί ν* ανακαλύψουμε τά πράγματα 
χωρίς νά έχουμε μάθει ή ανακαλύψει οι 'ίδιοι τά ονόματα 
τ ί λογής εϊναι ; 

K P . Ή παρατήρηση σου, Σωκράτη, μοΰ φαίνεται 
σπουδαία. 

Σ.Ω. Λοιπόν πώς θά πούμε Οτι αυτοί, γνωρίζοντας τά 
πράγματα, έθεσαν τά ονόματα, ή δτι ήταν νομοθέτες πρίν\ά 
εϊναι βαλμένο κανένα δνομα καί νά τό γνωρίζουν έκεΐνοι, 
άφοΰ αληθινά δέν εϊναι δυνατόν νά μάθη κανείς τά πράγματα 
αλλιώς παρά μόνο μέ τή βοήθεια τών ονομάτων ; 

KP. ' Ε γ ώ νομίζω, Σωκράτη, οτι ή καλύτερη εξήγηση e 
ώς προς αυτά εϊναι δτι υπάρχει κάποια δύναμη ανώτερη άπο 
τήν ανθρώπινη, πού έδωσε τά πρώτα ονόματα, καί επομένως 
αυτά εϊναι ορθά. 

Σ Ω . Τότε, νομίζεις, θά τά έδωσε μέ τόσην αντίφαση 
προς τόν εαυτό του (1) έκεΐνος πού τά έδωσε, άν ήταν κά
ποιος δαίμονας ή θεός ; "Η μήπως δέν δίνης καμιάν αξία σέ 
δ, τι λέγαμε λίγο πρίν ; 

K P . Ά λ λ ' ϊσως μια άπο τις Suo αυτές κατηγορίες δέν 
παριστάνει ονόματα. 

Σ Ω . Ποια άπό τις δυό, αξιοθαύμαστε φίλε; Θέλεις νά 
πής εκείνα πού αναφέρονται στή στάση ή έκεΐνα πού έχουν 
σχέση μέ τήν κίνηση ; Γιατί, δπως είπαμε λίγο πρωτύτερα, 
δέ θά κρίνουμε άπό τό πλήθος. 

K P . Δέν εϊναι βέβαια δίκιο, Σωκράτη. d 
Σ Ω . Σ ' αυτό τόν εμφύλιο πόλεμο, οπού μπήκαν τά ο

νόματα, καί άλλα άπ* αυτά διεκδικούν τό προνόμιο δτι εϊναι 
δμοια μέ τήν αλήθεια καί άλλα μέ τόν εαυτό τους, σέ τί 
θά στηριχτούμε για νά τά χωρίσουμε άπό τη φιλονικία 
ή σέ τί θά καταφύγουμε ; Βέβαια δέν θά βασιστούμε 
σέ άλλα ονόματα διαφορετικά άπό έκεΐνα, γιατί δέν 
υπάρχουν, άλλα εϊναι φανερό δτι πρέπει νά ζητήσου
με εκτός άπό τά ονόματα άλλα φώτα ικανά, τά όποΐα θα 
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οπότερα τούτων εστί τάληθή, δείξαντα δήλον δτι τήν άλή-

θειαν τών όντων. 

€ KP. Αοχεϊ μοι ούτω. 

ΣΩ. "Εστίν άρα, ώς εοικεν, ώ Κρατύλε, δυνατόν μαθεΐν 

Λνευ ονομάτων τα δντα, εϊπερ ταΰτα ούτως έχει. 

KP. Φαίνεται. 

ΣΩ. àia τίνος άλλου ούν έτι προσδοκάς αν ταΰτα 

μαθεΐν ; Άρα δι' άλλον τον ή ούπερ εικός τε και δικαιότατον, 

όι' αλλήλων γε, ει πη συγγενή έστιν, και αυτά δι' αυτών ; 

Το γάρ που έτερον έκύνων καί άλλοΐον έτερον άν τι και 

•άλλοϊον σημαίνοι άλλ' ούκ έκεΐνα. 

KP. Αληθή μοι φαίνη λέγειν. 

•439α ΣΩ- "Εχε δή προς Διός' τα δε ονόματα ού πολλάκις 

μέντοι -ώμολογήσαμεν τά καλώς κείμενα έοικότα εϊναι εκεί-

νοις ών ονόματα κείται, καί εϊναι εικόνας τών πραγμάτων ; 

KP. Ναι. 

ΣΩ. Εί ονν ϊατι μεν δτι μάλιστα δι' ονομάτων τά πρά

γματα μανθάνειν, εστί δέ καί δι'.αυτών, ποτέρα αν εϊη καλ-

λίων καί σαφεστέρα ή μάθησις ; Έκ της εικόνος μχνθάνειν 

αυτήν τε αυτήν εί καλώς εϊκααται, καί τήν αΡ,ήθ^ιαν ής ήν 

h εϊκών, ή έκ της αληθείας αυτήν τε αυτήν καί τήν εικόνα 

αυτής εί πρεπόντως εϊργασται ; 

KP. 'Εκ της' αληθείας μοι δοκεϊ ανάγκη είναι. 

ΣΩ. "Οντινα μεν τοίνυν τρόπον δεϊ μανθάνειν ή εύρί

σκειν τά δντα, μείζον ϊσως εστίν έγνωκέναι ή κατ' έμέ καί 

σέ' άγαπητον δε και τοΰτο όμολογήσασθάι, δτι ούκ έξ όνο-
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μας φανερώσουν, χωρίς τή βοήθεια τών ονομάτων, ποια άπό 
τις δυό κατηγορίες είναι ή αληθινή, άφοΰ προφανώς μας κά
νουν να ιδούμε τήν αλήθεια τών δντων. 

K P . Αύτη είναι ή γ\ώμη μου. 

Προτιμότερο ν' άπ€υθυνθοϋμ€ στα πράγματα γιά νά τα γ 
σουμε, παρά στα ονόματα. 

Σ Ω . Εϊναι λοιπόν δυνατόν, καθώς φαίνεται, Κρατύλε, 
νά μάθουμε τά δντα χωρίς τή βοήθεια τών ονομάτων, άν 
αυτά πού λέμε0 εϊναι σωστά. 

K P . Φαίνεται. 
Σ Ω . Λοιπόν μέ ποιο άλλο μέσον περιμένεις πια νά τά 

μάθης ; Ά ρ α γ ε μέ κάποιο άλλο ή μ* έκεΐνο πού εϊναι φυσικό 
καί δικαιότατο μέσον, δηλαδή νά γνωρίσης τά πράγματα 
τά μεν μέ τά δέ, άν έχουν κάποια συγγένεια, καί μέσω αυ
τών τών ίδιων ; Γιατί χωρίς αμφιβολία έκεΐνο πού διαφέρει 
ά π ' αυτά και τους είναι ξένο, θά δείξη ενα πράγμα διαφο
ρετικό καί ξένο καί Οχι έκεΐνα τά πράγματα. 

K P . Μοϋ φαίνεται δτι έχεις δίκιο. 
Σ Ω . Στάσου μιά στιγμή, γιά δνομα του Διός. Δέ συμ

φωνήσαμε πολλές φορές δτι τά ονόματα,· δταν έχουν δοθή 
ορθά, μοιάζουν μέ εκείνα τά πράγματα, τά όποΐα ονομάζουν 
καί ÖTL εϊναι εικόνες αυτών τών πραγμάτων ; 

K P . Ναί. 
Σ Ω . Ά ν λοιπόν μπορούμε ν* αποκτήσουμε μέ τά ονό

ματα γνώση τών πραγμάτων τέλεια, καί άν μπορούμε επί
σης ν' αποκτήσουμε τέλεια γνώση μέ αυτά τάϊδια τά πράγ
ματα, ποια άπ* αυτές τις δυό μορφές γνώσεως θά εϊναι καλύ
τερη και ακριβέστερη; Ά π ό τήν εικόνα θά πρέπη νά ξεκινή
σουμε γιά νά μάθουμε, σπουδάζοντας την αυτή τήν ίδια, άν 
τό αντίγραφο είναι καλό, καί νά γνωρίσουμε συγχρόνως τήν 
αλήθεια, της οποίας εϊναι αυτή ή εικόνα, ή άπό τήν αλήθεια, 
γιά νά γνωρίσουμε αυτή την 'ίδια, καί νά ιδούμε συγχρόνως 
άν ή εικόνα της έχη έκτελεσθή 6πως πρέπει ; 

K P . Μου φαίνεται δτι κατ* ανάγκην άπό τήν αλήθεια 
πρέπει νά ξεκινήσουμε γιά νά τή μάθουμε. 

Σ Ω . Μέ ποιο λοιπόν τρόπο πρέπει νά μαθαίνουμε ή νά 
βρίσκουμε τά οντά, αυτό εϊναι ΐσως ζήτημα ανώτερο άπό τις 
δικές μου καί τις δικές σου δυνάμεις. Εϊναι δμως αρκετό νά 
συμφωνήσουμε σέ τοΰτο, δτι δέν πρέπει ν ' αρχίσουμε από 
Πλάτωνος, Κρατύλος 12 
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μάτων αλλά πολύ μα/λον αυτά εξ αυτών καί μαθητέον καί 

ζητητεον ή εκ τών ονομάτων. 

KP. Φαίνεται, ώ Σώκρατες. 

'ΣΩ. "Ετι τοινυν τάδε ακεψώμεθα, δπως μή ημάς τα 

•C πολ?.ά ταΰτα ονόματα ές ταύτον τείνοντα εξαπατά, εί τώ 

δντι μεν οι θέμενοι αυτά διανοηθέντες γε εθεντο ώς ιόντων 

απάντων αεί και §εόντων—φαίνονται γάρ εμοιγε και αύτώ 

ούτω διανοηθήναι—το δ', εί ετυχεν, ούχ ούτως έχει, άλ% 

ούτοι αυτοί τε ώσπερ εις τίνα δίνην έμπεσόντες κυκώνται 

καί ημάς έφελκόμενοι προσεμβάλλουσιν. ü'w^yat γάρ, ώ 

θαυμάσιε Κρατύλε, δ έγωγε πολλάκις όνειρώττω. Πότερον 

φώμέν τι εϊναι αυτό καλόν καί αγαθόν καί έν ίκαστον τών 

•d δντων ούτω, ή μή ; 

KP. "Εμοιγε δοκεΐ, ώ Σώκρατες, [εϊναι]. 

ΣΩ. Αυτό τοίνυν εκείνο σκεψώμεθα, μή εί πρόσωπον 

τί έστιν καλόν ή τι τών τοιούτων, καί δοκεΐ ταΰτα πάντα 

ρεϊν άλλ' αυτό, φώμεν, το καλόν ού τοιούτον άεί έττιν οϊόν 

έστιν ; 

KP. Ανάγκη. 

ΣΩ. ΤΑρ' ούν οϊόν τε προσειπζϊν αυτό ορθώς, εί αεί 

ύπεξέρχεται, πρώτον μεν δτι έκεϊνό έστιν, έπειτα δτι τοιού

τον, ή ανάγκη άμα ημών λεγόντων άλλο αυτό ευθύς γίγνε

σθαι καί ύπεξιέναι καί μηκέτι ούτως έχειν ; 

KP. 'Ανάγκη. 

•e ΣΩ- Πώς ούν 'αν εϊη τί έκεΐνο β μηδέποτε ωσαύτως 

έχει ; Ei γάρ ποτέ ωσαύτως ισχει, έν γ' εκείνω τώ χρόνω 

δήλον δτι ούδεν μεταβαίνει· εί δε άεί ωσαύτως έχει καί το 

1. Δηλαδή δπως εκείνοι, πού αργότερα ρητώς διετύπωσαν καί 
ανέπτυξαν αυτή τή θεωρία. 

2. Βλ. 411b. 
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τά ονόματα, άλλα πρέπει πολύ περισσότερο καί νά μαθαί
νουμε καί νά ερευνούμε τά πράγματα, ξεκινώντας άπ' αυτά 
τά ίδια παρά άπα τά ονόματα. 

K P . "Ετσι φαίνεται, Σωκράτη. 

XLIV 

Σ Ω . Ά ς εξετάσουμε ακόμη καί τό έξης, γιά νά μή μας 
οδηγήσουν σέ πλάνη αυτά τά πολλά ονόματα πού έχουν e 
τήν ίδια σημασία: άνδηλαδή αληθινά έκεΐνοι πού τά έδωσαν, 
τά έδεσαν έχοντας ύπ'δψη δτι δλα τά πράγματα κινοΰνται 
καί ρέουν διαρκώς — γιατί σέ μένα φαίνονται δτι καί αυτοί 
κατ* αυτό τον τρόπο σκέφθηκαν—ή μήπως, άν έγινε τούτο, 
δέν θά εϊναι έτσι, άλλ' αυτοί οί ιδιοι(*} σαν νά έπεσαν σ' ένα 
εϊδος στροβίλου ( δ ί ν η ς ) ( 2 ) αναταράσσονται καί συγ
χέονται καί μας παρασύρουν μέσα κι εμάς. Πρόσεξε δηλαδή, 
θαυμάσιε Κρατύλε, τό όνειρο πού μ' απασχολεί συχνά. Ά ρ α γ ε 
όφείλομε νά παραδεχτούμε δτι υπάρχει κάποιο καθαυτό κ α-
λ ό ν καί α γ α θ ό ν καί υπάρχει επίσης γιά καθένα άπό τά d 
οντά ένα τέτοιο πράγμα ή δχι ; 

K P . Έ γ ώ νομίζω, Σωκράτη, δτι υπάρχει. 

Το καλόν καθαυτό 

Σ Ω . Ά ς εξετάσουμε λοιπόν αυτό το καθαυτό, όχι 
άν ένα πρόσωπο ή ενα πράγμα τοϋ ίδιου είδους εϊναι ώ-
ραΐο, καί άν 6λα αυτά φαίνεται δτι ρέουν, άλλα άν τό κα
θαυτό κ α λ ό ν (ωραίο) θά δεχτοΰμε δτι εϊναι πάντοτε 
δμοιο μέ αυτό τό ΐδιο ; 

K P . Αναγκαστικά θά δεχτοΰμε. 
Σ Ω . Ά ρ α γ ε εϊναι δυνατόν, άν πάντοτε μας ξεφεύγη, νά 

τό ορίσουμε μέ ένα δνομα σωστό, πρώτα οτι έκεΐνο εϊναι 
τό ονομαζόμενο, έπειτα Οτι Ιχει αυτή τήν ιδιότητα ; *Η 
στην περίπτωση αυτή, ένώ έμεΐς μιλοΰμε, αυτό θάγίνεται 
στή στιγμή άλλο καί θά εξαφανίζεται καί δεν θά εϊναι πια 
σ* αυτή τήν κατάσταση; 

K P . Αναγκαστικά. 
Σ Ω . Πώς λοιπόν μπορούμε ν* αποδώσουμε τό εΐναι e 

σ' έκεΐνο πού δέν υπάρχει ποτέ στην ϊδια κατάσταση ;Γιατίάν 
σέ μια οποιαδήποτε στιγμή σταματά στην ίδια κατάσταση, 
εϊναι φανερό δτι εκείνη τή στιγμή δέν μετακινείται καθόλου. 
Ά ν δμως πάλι εϊναι στην £δια κατάσταση καί εΐναι πάντοτε 
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aörd έστι, πώς âV τοΰίό γε μεταβάλλοι ή κινοϊτο. μηδέν 

έξιστάμενον της αύτοϋ ιδέας ; 

KP. Ουδαμώς. 

ΣΩ. Άλλα μήν ούδ' αν γνωσθείη γε υπ' ούδενός. "Αμα 

440Ά. γάρ αν επιόντος τοο γνωσομένον άλλο καί άλλοϊον γίγνοιτο, 

ώστε ούκ αν γνωσθείη έτι όποϊόν γέ τί έστιν ή πώς έχον 

γνώσις δε δήπου ουδεμία γιγνώσκει δ γιγνώσκει μηδαμώς 

έχον. 

KP. Έστιν ώς λέγεις. 

ΣΩ. Άλλ' ούδε γνώσιν είναι φάναι εικός, ώ Κρατύλε, 

εί μεταπίπτει πάντα ^ρ^/ίατα καί μηδέν μένει. Εί μεν γαρ 

αυτό τοΰτο, ή γνώσις, τοϋ γνώσις εϊναι μ ή μεταπίπτει, uévoi 

τε άν άεί ?) γνώσις καί εϊη γνώσις. Εί δε καί αυτό τό είδος 

b μεταπίπτει της γνώσεως, άμα τ ' αν μεταπίπτοι είς άλλο 

είδος γνώσεως και ούκ αν εϊη γνώσις'εί δέ άεί μεταπίπτει, 

άεί ούκ αν εϊη γνώσις, καί έκ τούτου τοΰ λόγου ούτε τό 

γνωσόμενον ούτε τό γνωσθησόμενον αν εϊη. Εί δέ εστί μεν 

άεί το γιγνώσκον, έστι δε το γιγνωσκόμενον, έστι δέ το 

καλόν, εστί δέ το αγαθόν, εστί δε εν έκαστον τών δντων, 

ού μοι φαίνεται ταΰτα δμοια δντα, â νΰν ήμεΐς λέγομεν, ροή 

e ουδέν ουδέ φορά,. Ταΰτ' ούν πότερον ποτέ ούτως έχει ή 

έκείνως ώς οι περί ''Ηράκλειτόν τε λέγονσιν καί άλλοι πολλοί, 

μή ού ρφδιον $ έπισκέψασθαι, ουδέ πάνυ νουν έχοντος 

ανθρώπου έπιτρέψαντα δνόμασιν αυτόν καί τήν αυτού ψυχήν 

θεραπεύειν, πεπιστενκότα έκείνοις καί τοις θεμένοις αυτά, 

διισχνρίζεσθαι ώς τι είδότα, και αύτοΰ τε καί τών δντων 

καταγιγνώακειν ώς ουδέν υγιές ούδενός, άλλα πάντα ώσπερ 

κεράμια ρεϊ, καί άτεχνώς ώσπερ οι κατάρρφ νοσονντες 

1. 'Ιδιαίτερα ο! σοφιστές καί μάλιστα 6 Πρωταγόρας. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1S1 

ΐδιο, πώς τότε μπορεί αύτόνά μεταβάλλεται ή νά κινείται, 
χωρίς διόλου νά απομακρύνεται άπό τή μορφή του ; 

K P . Δέν θά τό μποροΰσε μέ κανένα τρόπο. 

"Η διδασκαλία τοΟ 'Ηρακλείτου. Ανάγκη νέας εξετάσεως. 

Σ Ω . Τότε δμως δέ θά μπορούσε πια νά γίνη γνωστό άπό 
κανένα. Γιατί μόλις τό πλησίαση έκεΐνος πού θέλει νά τό γνω- 440a 
ρίση, αυτό θά γίνη άλλο πράγμα καί διαφορετικό, καί επομέ
νως δέ θά εϊναι πια δυνατόννά γίνη γνωστό ποιο εϊναι καί τί 
λογής εϊναι ή κατάσταση του. Καμιά γνώση προφανώς δέν 
μπορεί νά γνωρίση τό πράγμα έκεΐνο, μέ τό όποΐο καταγίνε
ται, άν τοΰτο δέν έχη καμιάν ορισμένη κατάσταση. 

K P . "Ετσι εϊναι όπως τό λές. 

Σ Ω . Άλλ* ούτε γνώση μπορούμε νά δεχτοΰμε Οτι υπάρ
χει, Κρατύλε, άν δλα τά πράγματα μεταβάλλονται καί κανέ
να οέ μένη στή θέση του. Γιατί, παραδείγματος χάριν, άν αυ
τό τό πράγμα πού όνομάζομε γνώση, δέ μεταβάλλεται άπό 
τά νά εΐναι γνώση, τότε πάντοτε ή γνώση θά υφίσταται καί i 
θά εϊναι γνώση. Ά ν όμως καί ή ίδια μορφή της γνώσεως 
μεταβάλλεται, τότε Θά μετατροπή σέ μιαν άλλη μορφή 
γνώσεως καί δε Θά ύπάρχη γνώση. Καί άν πάντοτε μετα
βάλλεται, ποτέ δέ Θά εϊναι γνο'>ση" άπ' αυτό τό λόγο 
ακολουθεί οτι δέ θά ύπάρχη ούτε υποκείμενο γιά νά τή 
γνωρίση οΰτε πράγμα πού αυτό τό υποκείμενο θά γνωρίση. 
Ά ν τουναντίον ύπάρχη διαρκώς τό υποκείμενο πού γνωρίζει, 
καί υπάρχει έκεΐνο τό γνωστό πράγμα, δπως τό κ α λ ό ν, 
δπως τ ό α γ α θ ό ν , δπως κάθε δν χωριστά, τότε μοΰ φαίνε
ται δτιαύτάδεν θάέχουνκαμιάνομοιότητα,γιάδσατώραέμεΐς 
λέμε, ούτε μέ τή ρ ο ή οΰτε μέ τή κ ί ν η σ η . Λοιπόν άς e 
προσέξουμε μήπως δέν εϊναι εύκολο νά διευκρινίσουμε, άν αυ
τά εϊναι καθώς τά λέμε τώρα, ή είναι αλλιώς, καθώς τά λένε 
οι της σχολής τοΰ Ηρακλείτου καί άλλοι πολλοί ( 1)."Ισως δέν 
εϊναι'ίδιον πολύ συνετού άνθρωπου νά εμπιστεύεται τόν εαυτό 
του καί τήν ψυχή του στά ονόματα, έχοντας πλήρη εμπιστο
σύνη σ'αύτά καί σ* εκείνους πού τά έδωσαν, καί νά βεβαιώνη 
£τι τάχα έχει κάποια γνώση καί νά κατακρίνη τόν -εαυτό 
του καί τά δντα δτι δέν υπάρχει τίποτε υγιές σέ κανένα 
πράγμα, άλλ* δλα καταρρέουν σαν αγγεία πήλινα, καί γε
νικά, δπως εκείνοι πού πάσχουν άπό καταρροή, έτσι νά πα-
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d άνθρωποι ούτως οιεσθαι καί τα πράγματα διακεισθαι, ύπό-
ρεύματος τε καί κατάρρον πάντα [τά] χρήματα έχεσθαι. "Ισως 
μεν ούν δή, ώ Κρατύλε, ούτως έχει, ΐσως δέ καί οϋ. Σκο-
πεϊσθαι ούν χρή ανδρείως τε και εϋ, καί μή ξα,δίως άποδέ-
χεσθαι—ετι γάρ νέος εϊ καί ήλικίαν έχεις—σκεψάμενον δέ, 
έάν ενρης μεταδιδόναι καί έμοί. 

KP. 'Αλλά ποιήσω ταντα. Εύμέντοι ϊσθι, ώ Σώκρατες, 
δτι ουδέ νυνί άσκέπτως εχω, αλλά μοι σκοπονμένω καί 

e πράγματα έχοντι πολύ μάλλον έκείνως φαίνεται Ϊχειν ώς 
'Ηράκλειτος λέγει. 

ΣΩ. Εις αύθις τοίννν με, ώ έταϊρε, διδάξεις, έπειδάν 
ήκης' νΰν δέ, ώσπερ παρεσκενασαι, πορεύον είς άγρόν 
προπέμψει δέ σε καί Ερμογένης δδε. 

KP. Ταύτ' εσται, ώ Σώκρατες, αλλά και σν πειρώ έτυ 
έννοεϊν ταύτα ήδη. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ iài 

ρουσιάζη τά πράγματα στην ίδια κατάσταση, λέγοντας δτι d 
©λα τά πράγματα έχουν προσβληθη άπό τό ρεύμα καί τήν κα-
ταρροή.Μπορεί λοιπόν,Κρατύλε, νά εϊναι έτσι, μπορεί δμως 
καί δχι. "Ωστε πρέπει νά έξετάζης μέ θάρρος καί μέ προ
σοχή καί νά μή παραδέχεσαι τίποτε απερίσκεπτα—γιατί 
ακόμα εΐσαι νέος καί στό άνθος της ηλικίας — και έπειτα άπό 
τήν εξέταση, άν τό βρής, νά τό μεταδώσης καί σέ μένα. 

K P . Μάλιστα, δέ θά παραλείψω. Γνώριζε δμως καλά, 
Σωκράτη, δτι καί αύτη τή στιγμή δέν παύω νά σκέπτομαι 
καί νά εξετάζω αυτό τό πρόβλημα πού μέ ζαλίζει, προτιμώ e 
ί μ ω ς περισσότερο τή γνώμη τοΰ 'Ηρακλείτου. 

Σ Ω . "Αλλη φορά, φίλε μου, θά μέ διδάξης, στην επι
στροφή σου. Σήμερα, δπως έχεις κάμει τις προετοιμα
σίες σου, πήγαινε στην εξοχή. Θά σέξεπροβοδίση καί τού
τος εδώ ό Ερμογένης. 

K P . "Ολα αυτά θά γίνουν, Σωκράτη. Ά λ λ α καί έσύ 
επίσης προσπάθησε νά σκεφθής αυτά τά προβλήματα πε-


