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ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΙΠΠΑΡΧΟΣ fi ΦΙΛΟΚΕΡΔΗΣ 

Ιήβ.κος! 

Τά τού διαλόγου itQóaana 

Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ , ΕΤΑΙΡΟΣ 

•225 ΣΩ. Τί γαρ το φιλοκερδές; Τί ποτέ êozt, και τίνες ol 

φιλοκερδείς ; 

ET. Έμοϊ μεν δοχονσιν, οι &ν κερόαίνειν άξιώσιν από 

τών μηδενός αξίων. 

ΣΩ. Πάτερον ovv σοι δοκονσι γιγνώοκοντες, ότι ονδε-

νός εστίν άξια, ϊ) άγνοοϋντες ; ΕΙ γαρ άγνοονντες, ανόητους 

λέγεις τους φιλοκερδείς. 

ET. 3Αλλ' ονκ ανόητους λέγω, αλλά πανούργους και 

πονηρούς και ηττονς τον κέρδους, γίγνώσκοντας δτι ονδε-

Β νος άξια εστίν αφ' ών τολμώσι κερδαίνειν, δμως τολμαν 

φιλοκερδειν δι' άναιοχυντίαν. 

ΣΩ. *Αρ' ονν τοιόνδε λέγεις τον φιλοκερδή, οίον èàv 
φντενων γεωργικός άν^ρ καϊ γιγνώοκων δτι οϋδενος άξιον 

το φντόν, άξιοι από τούτου έκτραφέντος κερδαίνειν ; Άρα 

τοιούτον αυτόν λέγεις ; 

ET. Άπο παντός δ γε φιλοκερδής, ώ Σώκρατες, οϊεται 

δειν κερδαίνειν. 

ΣΩ. Μή μοι οΰτως είκη, ώσπερ τι ήδικημένος υπό τι-

C νος, άλλα προσεχών βμοί τον νουν απόκριναι, ώσπερ &ν εΐ 

£ς~ αρχής πάλιν ήρώτων ονχϊ ομολογείς tòv φιλοκερδή 

επιστήμονα είναι περί της αξίας τούτον, δϋεν κερδαίνειν 

άξιοι ; 

ET. "Εγωγε. 

ΣΩ. Τις ονν επιστήμων περί φυτών της αξίας, èv οποίο: 

Ι ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ι 

ΙΠΠΑΡΧΟΣ ή ΦΙΛΟΚΕΡΔΗΣ 

Ι ηθικός] 

Ποόοω^α xoù &ιαλάγου 

Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ 

Σ.—Τί είναι ή φιλοκέρδεια ; Σάν τί να είναι αυτό το 
πράγμα, καί ποίοι άνθρωποι είναι οί φιλοκερδείς ; 

Φ.—Moö φαίνεται δτι φιλοκερδείς είναι εκείνοι πού 
επιθυμούν να κερδίζουν άπα τιποτένια πράγματα. 

Σ.—Πως το εννοείς αυτί ; "Εν γνώσει των δηλαδή δτι 
αυτά τα πράγματα δεν αξίζουν τίποτε, δμως αυτοί θέλουν να 
κερδίζουν άπα αυτά, ή μή γνωρίζοντες δτι αυτά δέν αξίζουν 
τίποτε ; Διότι εις τήν δευτέραν αυτήν περίπτωοιν, πολύ 
κουτούς τους εννοείς τους φιλοκερδείς. 

Φ.—Διόλου δέν τού: φαντάζομαι κουτούς, άλλα ικανούς 
δια τα πάν και πονηρούς καί κατωτέρους χρημάτων, γιατί 
ένω ξέρουν δτι αυτά τά πράγματα, άπδ τά οποία θέλουν νά 
κερδίσουν, δέν αξίζουν τίποτε, έν τούτοις δμως τολμοΟν να 
θέλουν νά κερδίσουν άπδ τήν άναιοχυντίαν των. 

Σ.—"Αρα λοιπόν τον φαντάζεσαι τον φιλοκερδή σάν 
τέτοιον περίπου, π. χ. είναι Ινας γεωργός, é οποίος ένω 
ξέρει δτι τά φυτά πού φυτεύει δέν αξίζουν τίποτε, έχει δμως 
τήν άπαίτησιν άπό αυτά τά φυτά νά κερδίζω ; 'Αλήθεια 
τέτοιον τον εννοείς ; 

Φ.—Μά φίλε μου Σωκράτη, δ φιλοκερδής δέν κάνει διό
λου τέτοιες διακρίσεις. Ό φιλοκερδής θέλει νά κερδίση άπό 
οτιδήποτε. 

Σ.—Μή μοΰ αποκρίνεσαι έτσι γενικά, σαν νά σοο έχη 
κάνει κακδ κάποιος άπδ αυτούς. Γιά πρόσεξε με καλά καί 
άποκρίσου μου, σάν τώρα νά σέ πρωτοερώτησα. Δέν παρα
δέχεσαι δτι δ φιλοκερδής ξέρει καλά τήν άξίαν των πρα
γμάτων, άπδ τά όποια άξιοι νά κερδίζω ; 

Φ.—Παραδέχομαι. 
Σ.—Ποίος λοιπόν άνθρωπος είναι γνώστης δια τά φυτά 
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äf ία φντευ&ήναι xal ώρα xal χώριτ ; "Ινα τι καί ήμεϊς τών 

σοφών §ημάτων Ιμβάλωμεν, <δν οί δεξιοί περί idt ôlxat 
χαλλιεποννται. 

D ET. 'Εγώ μεν οΐμαι γεωργόν. 

ΣΩ. Τδ ονν άξιονν κερδαίνειν άλλο τι λέγεις r] οΐεσδαι 

δείν κερδαίνειν ; 

ET. Tomo λέγω. 

ΣΩ. Μη τοίννν με επιχειρεί έξαπαιφν, δνδρα πρεσβύ-

τερον ήδη οντω νέος ών, άποκρινόμενος ώαπερ νϋν δη, fi 

226 ovo' αυτός όΐει' αλλ" ώς άλη&ώς είπε' άρ' εστίν δντινα 

οΐει γεωργικον άνδρα γιγνάμενον) xal γιγνώσκοντα, δτι ον-

δενδς άξιον φυτεύει το φντάν, οϊεαΰαι από τούτον κερ

δαίνειν ; 

ET. Μά Δι' oix ί"γωγε. 

ΣΩ. Τί δέ ; Ίππιχδν άνδρα γιγνώσχοντα, δτι ούδενος 

άξια σιτία τψ ίππο) παρέχει, άγνοεϊν αυτόν οϊει, δτι τον 

ΐππον διαφθείρει ; 

ET. Oix Svav/ε. 

Β ΣΩ. Ονκ αρα οϊεταί γε από τούτων χερδαίνειν τών αι

τίων των μηδενός αξίων. 

ET. Ουχί. 

ΣΩ. Τί δέ ; κνβερνήτην μηδενός άξια Ιστία καί πηδά

λια τη" νηι παρεσχενασμενον άγνοεϊν οϊει, δτι ζημιωοήσε-

ται καί κινδυνεύσει καϊ αντος άπολέσΰαι καί την ναϋν àno-
λέααι και S αν à"γη πάντα ; 

ET. Oix Ιγωγε. 

ΣΩ. Ούκ αρα οϊεταί γε κερδαίνειν από τών σκευών 

C τών μηδενός άξίαιν. 

ET. Oi γάρ. 

ΣΩ. 'Αλλά στρατηγός γιγνώσκων, διι ή στρατιά αύτφ 

ουδενός άξια όπλα έχει, oterae άπό τούτων κερδαίνειν xal 

άξιοι κερδαίνειν ; 

ET. Ουδαμώς. 
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ώς πρδς tàv τόπον καί τόν χρόνον πού πρέπει το καθένα νά 
φυτευθή ; Γιά νά βάλωμε καί έμεϊς κάτι τι άπό εκείνα τά 
έξυπνα λόγια πού τά λένε τόσο ώμορφα οΕ επιδέξιοι ατίς 
δίκες. 

Φ.—Μά, νομίζω, ό γεωργός. 

Σ.—Τί λοιπδν εννοείς λέγων δτι άξιοΟν νά κερδίζουν ; 
"Αλλο τι εννοείς ή δτι νομίζουν δτι πρέπει νά κερδίζουν ; 

Φ.—Α&τδ το τελευταΐον έννοω. 

Σ.—Μή δοκίμαζες λοιπόν νά γελάα^ς έμενα, γέρον 
άνθρωπο, σύ ό τόσον νεαρός, άποκρινδμενος έτσι πού ούτε 
καί σύ ό ίδιος δέν τά παραδέχεσαι- άλλα μίλα \ιου αλή
θεια' είναι δυνατόν νά ύπαρξη Ινας γεωργός πού ένώ ξέρη 
δτι τδ φυτδν πού φυτεύει δέν αξίζει τίποτε, έν τούτοις φρο
νεί δτι θά κερδίση άπό α&τδ ; 

Φ.—Μά τόν θεό, δχι, δέν πιστεύω νά δπάρχτ) τέτοιος 
γεωργός. 

Σ.—Τί δέ; Παραδέχεσαι δτι υπάρχει ίππεύς δ διτοϊος 
ένώ ξέρει δτι δίδει στα άλογο του τροφήν έλεεινήν, έν τού
τοις δμως αγνοεί δτι έτσι καταστρέφει τδ Çffiov του ; 

Φ.—"Οχι βέβαια. 
Σ.—"Αρα δέν φαντάζεται δτι κερδίζει άπό αυτές τές 

ελεεινές τροφές. 

Φ.—"Οχι. 

Σ.— Μήπως ένας καπετάνιος πού προμηθεύεται για τό 
πλοίο του τιποτένια πανιά καί πηδάλια κτλ. δέν ξέρει άρά 
γε δτι θά πάθιο, ζημίες καί θά διατρέξω κινδύνους xal ό 
Ιδιος νά χαθή καί τδ πλοίο του νά χάσ^ καί δλο του το 
φορτίο ; 

Φ.—Τό ξέρει βέβαια. 
Σ.— Λοιπόν δέν νομίζει δτι θά κερδίσι^ άπό τά τιποτέ

νια πράγματα. 

Φ.—"Οχι. 

Σ.—Μήπως ένας στρατηγός πού ξέρει δτι 6 στρατός του 
έχει άθλιιν δπλισμόν, νομίζει δτι άπδ αυτόν θά κερδίσ^ 
καί έχει τήν άξίωσιν νά κερδίσω ; 

Φ . — Καθόλου. 
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ΣΩ. 'Αλλ' αυλητής αυλούς ούδενος άξιους ίχων ί) κι

θαριστής λνραν fj τοξότης τόξον ή άλλος δστισονν συλλή

βδην τών δημιουργών fj τών αλλων τών έμφρόνων ανδρών 

μηδενός άξια όργανα ή αλλην παρασκενήν ήντιναονν ίχων 

άπα τούτων οϊεταί κερδαίνειν ; 

D ET. Οϋκουν φαίνεται γε. 

ΣΩ. Τίνος οΐιν πού λέγεις τους φιλοκερδείς ; Ού γάρ 

πον τούτους γε, ονς διεληλύθαμεν, οϊτινες γιγνώοκοντες τα 

ονδενος άξια άπό τούτων οϊονται δεΐν κερδαίνειν, αλλ* 

οΰτω μέν, ώ θαυμάσιε, ώς σν λέγεις, ουκ 8στ* ανθρώπων 

ουδείς φιλοκερδής. 

ET. *Α?.λ* εγώ, ώ Σώκρατες, βούλομαι λέγειν, τούτους 

φιλοκερδείς είναι, οϊ εκάστοτε ύπο απληστίας καί πάνυ 

Ε σμικρά καϊ ολίγου αξία καί ονδενος γλίχονται ύπερφυώς 

και φιλοκερδονσιν. 

ΣΩ, Ού δήπου, ώ βέλτιστε, γιγνώσκοντεςΛ δτι ονδενος 

αξιά εστί' τούτο με~ν γαρ %δη ημάς αύτους χω λόγω έξη~ 

λέγξαιι&ν δτι αδύνατον. 

ET. "Εμοιγε δοκει. 

ΣΩ. Ούκονν εΐ μή γιγνώσκοντες, δήλον δχι άγνοοΰντες, 

οϊόμενοι δ& τα ούδενός αξία πολλού αξία είναι. 

ET. Φαίνεται. 

ΣΩ. "Αλλο τι ονν οι γε φιλοκερδείς ωιλονσι το κέρδος; 

ET. Ναι. 
ΣΩ. Κέρδος δέ λέγεις εναντίον xfj ζημία ; 

227 ET. "Εγωγε. 

ΣΩ. "Εστίν ούν arm αγαθόν έστι ζνιιοΰσθαι ; 

ET. Ούδενί, 

ΣΩ. 'Αλλά κακόν ; 

ET. Noi. 

ΣΩ. Βλάπτονται υπό της ζημίας αρα άνθρωποι. 

ET. Βλάπτονται. 

ΣΩ. Κακόν αρα ή ζημία. 

ET. Ναί. 
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Σ . — Καί ένας αυλητής, που ό αυλός του δέν αξίζει τί
ποτε, χαί Ενας κιθαριστής μέ τιποτένια λύρα καϊ τοξότης 
μέ αθλιον τόξον καί μέ μία λέξη ένας οποιοσδήποτε τεχνί
της Τ) μέ τον κοινον νουν άνθρωπος, έχων όργανα ή εργα
λεία ελεεινής ποιότητος, νομίζει ποτέ δτι θά έ^η κέρδος 
άπό αυτά ; 

Φ.—Δέν φαντάζομαι. 

Σ.—Ποιοι λοιπόν συ λέγεις ou Οά είναι άραγε οί φι
λοκερδείς ; Γιατί βέβαια δεν εννοείς αυτούς, που εΐπαμε πα
ραπάνω, ο£ όποιοι έ»ώ ξέρουν τα πράγματα που δέν έχουν 
άξίαν, φραννϊν δτι πρέπει άπό αυτά νά κερδίζουν. "Αν ήταν 
έτσι, περίφημε άνθρωπε, κανείς άνθρωπος δέν οά ήτο φιλο
κερδής. 

Φ . — Μα εγώ, Σωκράτη, θέλω νά πω δτι εκείνοι είναι 
φιλοκερδείς οϊ όποιοι άπό τήν άπληστίαν των έηιϋυμοΰν 
καί τά πολύ μικρά πράγματα και εκείνα που έχουν άξίαν 
Ολίγην ή καί δεν έχουν καμμίαν άξίαν καί θέλουν ενπ καί 
άπό αοτά νά κερδίσουν. 

Σ.— Σύμφωνοι, άλλ3 Οπό τόν δρον δτι δέν ξέρουν δτι 
αυτά δέν έχουν καμμίαν άξίαν διότι αυτό τό πράγμα, σύμ
φωνα μέ δσα είπαμε λίγο παραπάνω, είναι αδύνατον. 

Φ.— νΕτσι είναι. 
Σ . — \\φοΰ λοιπόν δέν ξέρουν, άρχ αγνοούν, νομίζουν 

δμως δτι αυτά τά πράγματα έχουν άξίαν, ενώ δέν έχουν. 
Φ. —'Έτσι φαίνεται. 
Σ . — Τίποτε ά"λλο λοιπόν πράγμα δέν αγαπούν βέβαια 

οί φιλοκερδές παρά το κέρδος. 
Φ.—Να£. 
Σ.— Δέχεσαι δέ δτι τό κέρδος είναι άντΕΗετον είς τήν 

ζημίαν ; 
Φ . — Βέβαια. 

Σ.—Υπάρχει λοιπόν άνθρωπος που θεωρεί τήν ζημίαν 
ώς καλό πράγμα ; 

Φ . — Κανένας. 
Σ.—"Ωστε 8λοι τήν Βεωοοον κακόν; 
Φ . — Ναί. 
Σ.—"Αρα βλάπτονται οί άνθρωποι υπό τής ζημίας. 
Φ . — Βέβαια βλάπτονται. 

Σ.—"Αρα ή ζημία είναι κακόν. 
Φ . — Ναί. 
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ΣΩ. Εναντίον δέ τη ζημία τδ κέρδος. 

ET. 'Εναντίον. 

ΣΩ. Άγαϋδν άρα τδ κέρδος. 

ET, Ναί. 

ΣΩ. Τους ονν τδ άγαϋδν φιλονντας φιλοκερδείς καλείς. 

ET. Έοικεν. 

Β ΣΩ. Ου μανικούς γε, ώ εταίρε, λέγεις τους φιλοκερ

δείς. 'Αλλά συ αυτός ποτερον φιλεΐς 3 αν άγαϋδν fj, ή 

υ φιλεϊς ; 

ET. "Εγωγε. 

ΣΩ. "Εοτι δέ τι άγαϋόν, ο οϋ φιλεΐς, άλλα κακόν ; 

ET. Μά Δί' ονχ εγωγε. 

ΣΩ. Άλλα πάντα τά αγαθά ϊοως φιλεις. 

ET. Noi. 

ΣΩ.^Έροΰ δη χαί έμέ, ει ον καί έγώ' δμολογήοω γαρ 

καϊ εγώ'σοι φιλεϊν τα άγαϋά. 'Αλλά προς έμοί καί ool οί 

άλλοι άνϋρωποι άπαντες ον δοχονοί σοι τάγαϋά φιλεϊν, 

τα δέ κακά μισεϊν ; 

ET. "Εμοιγε φαίνεται. 

ΣΩ. Τδ δέ κέρδος άγαϋδν.ώμολογήααμεν; 

ET. Ναί. 

ΣΩ. Πάντες ai φιλοκερδείς φαίνονται τοΰτον τόν τρό

πον δν δέ το πρότερον έλέγομεν, ουδείς ην φιλοκερδής. 

Ποτέρφ ονν αν τις τφ λόγω χρώμενας oix δν έξαμαρτάνοι ; 

ET. Εϊ τις, ώ Σώκρατες, οΐμαι, δρϋώς λαμβάνοι τόν 

0 φιλοκερδή. Όρϋώς δ' έατί τούτον ήγεϊοϋαι φιλοκερδή, Βς 

αν σπονδάζη επί τοιΐτοις καί άξιοι κερδαίνειν άπ' αυτών, 

άφ' ών οϊ χρηστοί ου τολμώσι κερδαίνειν. 

ΣΩ* 'Αλλ' δρξίς, ώ γλυκύτατε, το κερδαίνειν άρτι ώμο

λογήααμεν είναι ώφελειοϋαι. 

ET. Τί ουν δη ιοΰτο ; 

ΣΩ. "Οτι καί τόδε aitcö προσωμολογήσαμεν, βούλεσϋαι 

τα άγαϋά πάντας καί αεί. 

ET. Ναί. 
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Σ . — Τό δέ κέρδος είναι τδ άντίθετον τής ζημίας. 
Φ . — Τό άντίθετον 
Σ . — Είναι λοιπόν αγαθόν πράγμα τό κέρδος. 
Φ . — Ναί. 
Σ..—"Αρα λοιπόν ΐνομάζομεν -φιλοχερδείς εκείνους πού 

αγαπούν τό αγαθόν 
Φ.—"Ετσι φαίνεταΕ. 
Σ . — Δέν τους λες τρελλιύί βέβαια, φίλε μου, ιούς φι

λοκερδείς, άλλα σύ αγαπάς δ,ti είναι αγαθόν ή δέν τδ 
αγαπάς ; 

Φ . — Τό αγαπώ. 

Σ.—Υπάρχει δέ κανένα πράγμα αγαθόν πού δέν τό 
τό αγαπάς ή κακόν τό οποίον αγαπάς ; 

Φ . — Μά τόν θεόν, δχι. 
Σ. •—"Ωστε αγαπάς δλα ίσως τά αγαθά ; 
Φ . — Ναί. 

Σ.—'Ερώτησε λοιπόν και έμέ άν δέν συμφωνώ;καί έγώ 
σ' αυτό τό σημεϊον γιατί καί έγώ θά παραδεχθώ δτι αγαπώ 
τά αγαθά. 'Αλλά δχι μόνον έγώ καί σύ, άλλα καί δλοι οί άλλοι 
άνθρωποι δέν νομίζεις δτι αγαπούν τά αγαθά, μισούν δέ τά 
κακά ; 

Φ.—"Ετσι νομίζω πράγματι. 
Σ . — Παρεδέχθημεν δμως δτι τό κέρδος είναι αγαθόν; 
Φ . — Ναί. 

Σ . — Πάλι παρουσιάζονται δλοι οί άνθρωποι φιλοκερ
δείς έξ αυτής της πλευράς. ένφ έκ τής άλλης πλευράς, πού 
είπαμε πρωτύτερα, κανένας δέν ήτο φιλοκερδής. Ποίαν λοι
πόν άποψιν πρέπει νά δεχθή κανείς γιά νά είναι μέσα είς 
τό σωστό ; 

Φ . — Νομίζω, Σωκράτη, δτι προς τούτο πρέπει κανείς 
νά έχη ακριβή ίδέαν τι έστι φιλοκερδής- είναι δηλ. εκεί
νος όστις ενδιαφέρεται καί έχει τήν άξίωσιν νά κερδίζω άπό 
πράγματα πού οί τίμιοι άνθρωποι δέν τολμούν νά σκεφθούν 
διόλου. 

Σ . — Μά βλέπεις, φίλτατέ μου, τώρα μόλις πρό ολίγου 
παρεδέχθημεν δτι κερδίζω ίσον ωφελούμαι. 

Φ . — Καί τί μέ τοϋτο ; 
Σ.—"Οτι παρεδέχθημεν ακόμη δτι δλοι οί άνθρωποι 

επιθυμούν πάντοτε τά αγαθά. 
Φ . — Ναί. 
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ΣΩ. Ουκοΰν και οι άγα&οι πάντα τά κέρδη βονλονται 

έ"χειν, εϊπερ άγαϋά γέ έστιν. 

E ET. Ουκ άφ' ων γε μέλλουσιν, ώ Σώκρατες, βλαβή-

σεσϋαι τών κερδών. 

ΣΩ. Βλαβήσεσϋαι δέ λέγεις ζημιώοεαϋαι ή άλλο τι ; 

ET. Ονκ, άλλα ζημιώσεα&αι λέγω. 

ΣΩ. Ύπδ τον κέρδους ονν ζημιοννται η υπό τής ζη

μίας άνϋρωποι ; 

ET. Ύπδ αμφοτέρων και γαρ υπό τής ζημίας ζημι

οννται και υπό τον κέρδονς τον πονηρον. 

ΣΩ. 'Π δοκεϊ ονν τί σοι χρηοτδν καί ayafìóv πράγμα 

πονηρον είναι ; 

ET. Oix ΐμοιγε. 

228 ΣΩ. Ονκονν ώΐΛολογήσαμεν ολίγον πρόιερον το κέρδος 

τη ζημία κακφ δνιι εναντίον είναι ; 

ET. Φημί. 

ΣΩ. 'Εναντίον δέ ον κακώ άγαϋον είναι ; 

ET. Ώμολογήοαμεν γάρ. 

ΣΩ. Όρ^ς ονν, επιχειρείς με έξαπατΐ}ν, επίτηδες εναν

τία λέγων οϊς άρτι ώμολογήοαμεν 

ET. Oi μά Δία, ώ Σώκρατες, άλλα τουναντίον σύ με 

εξαπατάς καί ούκ olòa δπη έν τοϊς λόγοις άνω καί κάτω 

στρέφεις. 

Β ΣΩ. Ευφήαει· ου μέντ άν καλώς ποιοίην, oi πειϋύ-

μενος άνδοί άγαϋφ καί σοφφ. 

ET. Τίνι τούτω ; Καϊ τί μάλιστα ; 

ΣΩ. Πολίτη μεν έμφ τε καί αφ, Πεισιστράτου δέ νίεϊ 

τον έχ Φιλαϊδών, Ίππάρχφ, 8ς τών Πεισιστράτου παίδων 

ην πρεοβντατος καϊ σοφώτατος, 8ς άλλα τε πολλά καϊ καλά 

ίργα σοφίας άπεδείξατο, χα'ι τά 'Ομήρου επη πρώτος έκό-

μισεν εις την γήν ταυτηνί, καϊ ηνάγχααε τους ραψωδούς 

Παναϋηναίοις εξ νπολήγεως εφεξής αυτά διιέναι, ώσπερ 

C ννν en οϊδε ποιονσι' χαί έπ' 'Ανακρέοντα τον Τήϊον πεντη-
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Σ.—'Αλλά τότε καί οί καλοί άνθρωποι επιθυμούν νά 
έχουν δλα τά είδη του κέρδους, άφοΰ βέβαια είναι αγαθά. 

Φ.—"Οχι, Σωκράτη. Δέν θέλουν νά έχουν εκείνα τά είδη 
τού κέρδους, άπό τά όποια μέλλουν νά έχουν βλάβην. 

Σ.—Τί έννοεΤς λέγων νά έχουν βλάβην ; 'Εννοείς νά 
έχουν ζημίαν ή άλλο τι ; 

Φ.—• Αυτό ακριβώς εννοώ, νά έχουν ζημίαν. 
Σ.—Τπό τού κέρδους λοιπόν ζημιοονται οί άνθρωποι ή 

δπό τής ζημίας; 
Φ.—• Καί άπό τά δύο ζημιώνονται οί άνθρωποι' διότι 

καί άπό τήν ζημίαν ζημιώνονται οί άνθρωποι καί άπό τό 
κέρδος τό αίσχρόν. 

Σ.— Μήπως νομίζεις δτι υπάρχει κανένα πράγμα τί
μιο καί καλό που νά είναι κακό ; 

Φ.—"Οχι προφανώς. 
Σ.—Δέν παρεδέχθημεν λοιπόν τώρα πρό ολίγου δτι τό 

κέρδος είναι τό άντίθετον τής ζημίας, ή οποία είναι κάτι τι 
κακόν ; 

Φ . — Παρεδέχθημεν. 
Σ.—"Αρα άφοΰ τό κέρδος είναι άντίθετον τ'.ύ κακού, 

είναι αγαθόν. 
Φ.— Καί αδτό τό παρεδέχθημεν βέβαια. 
Σ.— Βλέπεις λοιπόν ! θέλεις νά μέ γελάσης, λέγοντας 

έξεπίτηδες τά αντίθετα άπό δ,τι παρεδέχθημεν. 
Φ.—"Οχι μά τό θεό, Σωκράτη. 'Αντιθέτως, σύ μέ κο

ροϊδεύεις καί αναποδογυρίζεις πράγματα καί λόγους, δέν ξέρω 
πού καί πώς. 

Σ.— Σέ καλό σου, φίλε μου ! Δέν θά έκανα δμως καλά, 
έάν δέν ήκσλούθουν τήν γνώμην κάποιου άνθρωπου καλού 
καί σοφού. 

Φ.—Ποιος είναι" αυτός ; Καί αέ τί πράγμα τόν ακο
λουθείς ; 

Σ.—"Ενας πατριώτης μας, ό "Ιππαρχος άπό τους Φι-
λαΐδες, δ γυιός τού Πεισιστράτου, ό μεγαλύτερος καί σοφώ
τατος άπό τους γυιούς του, δ όποιος καϊ άλλα πολλά καί 
ώραϊα έργα σοφίας έχει νά έπιδείξη, καί έπί πλέον πρώτος 
αυτός έφερε τά ποιήματα τού 'Ομήρου σ' αυτήν έδώ τήν 
χώραν χαί ύπεχρέωσε τους απαγγέλλοντας αδτά ραψφδούς 
νά τά διεξέρχωνται κατά τά Παναθήναια έν συνεχεία ό είς 
κατόπιν τού άλλου, δπως καί τώρα ακόμη αυτοί κάμνουν 
Ιατειλεν ακόμη ένα πλοίον καί έφερεν είς τήν πόλιν μας 
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κσντορον στείλας έκόμιαεν εις τήν πάλιν Σιιιωνίδην δέ τδν 

Κέϊον dei περί αδτδν είχε, μεγάλοις μιο&οϊς χαϊ δώροις 

πείϋων ταΰτα δ' έποίει βονλόμενος παιδενειν τους πολίτας, 

"να ώς βέλτιστων δντων αντών άρχοι, ουκ οΐόμενος δεϊν 

ονδενί σοφίας φϋονεϊν, άτε ων καλός τε χάγαϋός. 'Επειδή 

δέ αύτφ οί περί τδ άστυ τών πολιτών πεπαιδευμένοι τ}σαν 

η καί έϋαύμαζον αυτόν έπϊ σοφία, έπιβονλεύων αν τους έν 

τοις άγροϊς παιδενσαι εστησεν αντοϊς Έρμας 'ìimàì τάς 

δδονς εν μέσω του άστεος καϊ τών δήμων εκάστων, κ&πει-

τα τής σοφίας τής αύτοϋ, ην τ εμα&ε καϊ ήν αυτός έξεϋρεν, 

έκλεξάμενος S ήγείτο σοφώτατα είναι, ταΰτα αυτός έντείνας 

είς έλεγεϊσν αΰτον ποιήματα καϊ επιδείγματα τής σοφίας 

Ε έπέγραψεν, ϊνα πρώτον μέν τα έν Δελφοΐς γράμματα τά 

σοφά ταΰτα μή ϋαναάζοιεν οι πολιται αυτόν, τό τε Γνώϋι 

σαντδν καϊ τό Μηδέν άγαν καϊ τάλλα τά τοιαντα, άίλά τά 

Ίππάρχον §ήματα μάλλον σοφά ήγοϊντο, έπειτα παριόντες 

άνω καϊ κάτω καϊ αναγιγνώσκοντες καί γενμα λαμβάνοντες 

αυτόν τής σοφίας φοιτφεν èx τών αγρών καϊ έπϊ τά λοιπά 

παιδενϋηοόμενοι. Έστδν δέ δύω τώπιγράμματε' έν μέν 

239 τοις έπ' αριστερά τον 'Ερμου έκαστου έπιγέγραπται λέγων 

δ 'Ερμής, δτι έν μέσω τον άοτεος καί τοΰ δήμου εοτηκεν, 

έν δέ τοις έπϊ δεξιά 

μνήμα τόδ' 'Ιππάρχου' οτεϊχε δίκαια φρονών 

φησίν. "Εατι δέ τών ποιημάτων καϊ άλλα έν άλλοις Έρααϊς 

πολλά καϊ καλά έπιγεγραμμένα' έστι δέ δη καϊ τοντο έπϊ 

τη Στειριαχη όδψ, έν.φ λέγει 

Β μνήμα τόδ' Ίππαρχου' μή ψίλον έςαπάτα. 

Έγώ ονν σέ έμοϊ δντα φίλον ου δήπσν τολμφην ον έςΌπα-

ταν καί έχείνψ τοιουτω δντι άπιστεϊν, ον χαϊ αποθανόντος 

τρία ϊτη έτνραννεν&ηοαν 'Αθηναίοι υπό τοΰ αδελφού αντον 

Ίππίου, και πάντων αν τών παλαιών ήχονσας, δτι ταΰτα 
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τόν 'Ανακρέοντα άπό τήν Τέω- τόν δέ Σιμωνίδην άπό τήν 
Κέων είχε πάντοτε μαζί του, καλοπιάνων αυτόν μέ πολλά 
χρήματα καί δώρα. Αυτά δλα τά έκαμνε θέλοντας νά μορ-
φώνη τους συμπολίτας του, για να διοική ανθρώπους πούνά 
είναι δσον τό δυνατόν άριστοι, μέ τήν πεποίθησιν δτι δέν 
πρέπει έπ* ούδενΐ λόγω νά φθονή κανείς τους άλλους για νά μή 
μορφωθούν καί αυτοί, άφοΰ καί αυτός ό ίδιος ήτανε ωραίος 
καί ευγενικός. 'Αφού λοιπόν κατώρθωσε νά μόρφωση καλά 
τους κατοίκους τής πόλεως· καί τόν έΗαύμαζον αυτοί γιά 
τήν μόρφωσίν του, συνέλαβε τήν ίδέαν νά εκπαίδευση _κα! 
τους χωρικούς. Δια τούτο είς πολλά μέρη τής πόλεως καί 
τών διαφόρων χωρίων έστησε προτομάς τού Ερμού καί 
επάνω είς αύτάς έγραψεν είς σΐίχους, κατ" έκλογήν καί έκ 
τής ιδικής του πείρας καί έκ τής τών άλλων, δσα γνωμικά 
ένόμιζε δτι είναι τά σοφώταια, τιοΊπον μέν γιά νά μή θαυ
μάζουν οί άνθρωποι μόνον τά δσα είναι γραμμένα, σοφά 
αλήθεια πράγματα, στους Δελφούς, δπως λ.χ. τό Γνώθι σαυ-
τόν (μή έχΐ()ς άνοήτως μεγάλην καί ύψηλήν ίδέαν γιά τήν 
προσωπικότητα σου), τό Μηδέν άγαν (μήν είσαι υπερβολι
κός σέ τίποτε) καί κάτι άλλα τέτοια, άλλα νά νομίζουν πειό 
σοφώτερα τά ίδικά του γνωμικά, καί έπειτα καθώς θά πη
γαίνουν οί άνθρωποι έδώ κι' εκεί στίς δουλειές τους καί 
πολλάκις θά περνούν οίπλα είς τά αγάλματα αυτά καί θά 
διαβάζουν τά σοφά γνωμικά καί λαμβάνοντες μίαν ίδέαν τής 
ιδικής του σοφίας θά έρχωνται άπό τήν εξοχήν νά εκπαι
δευθούν καί είς δ,τι άλλο τους μένει ακόμη νά μάθουν. Εί
ναι δέ δύο τά επιγράμματα του' t i μέν ένα είναι ^αα^ιιί-
νον είς τά αριστερά κάθε αγάλματος τοΰ Ε ρ μ ή , ό δτιοΐος 
λέγει δτι στέκει είς τδ μέσον τής πόλεως ή τού χωριού, δε
ξιά δέ λέγει : 

Μνημείον τοΰ 'Ιππάρχου : βάδιζε σκεπτόμενος δίκαια. 

'Αλλού, σέ άλλες στήλες, είναι γραμμένοι άλλοι στίχοι, 
ωραίοι καί αξιόλογοι' λ.χ. στό δρόμο πού πάει στή Στει-
ρία, λέει : 

Μνημείον τοΰ 'Ιππάρχου : μή απατάς ποτέ τόν φίλον σου. 
Πώς λοιπόν έγώ θά έτολμοΟσα νά σέ γελάσω εσένα τόν 

φίλον μου καί νά άκοόαω τήν συμβουλήν εκείνου, πού δταν 
απέθανε, οί 'Αθηναίοι έπί τρία έτη υπέστησαν πράγματι τυ-
ραννικήν διοίκησιν άπό τόν άδελφίν του Ίππίαν καί θά τό 
άκουσες βέβαια τοοτο άπό δλους τους γεροντότερους, ένώ 
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μόνον τά (τη τυραννϊς _ έγένετο έν Αθήναις, τδν δ' άλλον 

χρόνον εγγύς τι Ιζων 'Αθηναίοι ώσπερ έπϊ Κρόνου βασι

λεύοντος. Λέγεται δέ ίπδ τών χαριεατέ&ον ανθρώπων καϊ 

C δ θάνατος αντον γενέσθαι ον δι 5. Λ[πολλοί φήβησαν, 

δια τήν τής αδελφής ατιμία* τ^ς κανηφορ'ιας, έπεϊ τοντο γε 

εΰηθες, άλλα τόν μεν Άρμόδιον γεγονέναι παιδικά τον 

'Αριοτογείτονος και πεπαιδεϋσθαι ΰπ* εκείνον. Μέγα δ' 

έφρόνει δρα χαϊ δ 'Αριστογείτων έπϊ τφ παιδεΰσαι ανθρω 

πον, και άντα^αιποτϊ)»' ήγιΐιο είναι τον "Ιππάρχον. Έν 

D έκείνω δέ τφ χρόνω ανιόν τον 'Αρμόδιον τυγχάνειν ερών-

τά τίνος τών νέων τε καϊ καλών καϊ γενναίων τών τότε' καϊ 

λέγουαι τοΰναμα αντον, έγώ δέ oi μέμνημαι' τον οίν νεα 

νίακον τοϋτον τ/ω,· μεν θανμάζειν τόν ιε Άρμόδιον χαϊ τον 

'Αριοτογείτονα me σοφούς, επειιη ονγγενόμενον τφ Ίππάρ-

χψ καταφρονήααι εκείνων, καϊ τοίις περιαλγήσαντας ταύτη 

τη ατιμία offrivi ιΗοκιεϊναι τόν "Ιππάρχον. 

ET. Κινδννενεις τοίννν, ώ Σώκρατες, ή ου φίλον με 

ήγεϊσθαι ή, εϊ ήγεΤ φίλον, ου πείθεοΰαι Ίππάρχω. Έγώ 

Ε γαρ δπως ον ον έμέ εξαπατάς. ουκ υΐδ' δντινα μέντυι τρό

πον έν τοις λόγοις, oi òi'tafitu πεισθήναι. 

ΣΩ. 'Αλλά μην και mti-ιερ πεττενιυν έθέλω σοι έν τοις 

λόγοις άναθέαθαι S ιι βούλει ιών είρημένων, ίνα μή υϊη 

έξ.απατάοΰαι. Πότερον γαρ τοΐιτό iirji άναιτώμαι, ώς οίιχϊ 

τών αγαθών πάντες β m θ limitivi ν άνθρωποι ; 

ET. Μή μοί γε. 

ΣΩ. 'Αλλ' ώς ιυ ζημιονσ'θαι καϊ ή ζημία ον κακόν ; 

ET. Μή μοί γε. 

ΣΩ. 'Αλλ' ώς ον τη ζημία~καϊ τω ζημιονσθαι τδ κέρ

δος καϊ τό κερδαίνειν εναντίον ; 

230 ET. Μηδέ τοντο. 

ΣΩ, Άλλ' ώς εναντίον δν τφ κακφ ουκ αγαθόν έατι 

το κερδαίνειν ; 

ET. Οϊτι πάτ Vf τουιί μοι άνάθον. 
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κατά τόν άλλον χρόνον οί 'Αθηναίοι έζων βίον δπως έπϊ τοΰ 
χρυσού αιώνος. Λέγεται δέ άπό τους πειό μορφωμένους δτι 
καί δ οίνατος αυτού (τού Ίππαρχου) δέν έγινε δπως νομίζει 
δ πολύς κόσμος, επειδή δηλ. ό "Ιππαρχος προσέβαλε τήν 
άδελφήν τού 'Αρμοδίου (μή έπιτρέψας είς αυτήν νά λάβΐ(| 
μέρος είς τήν πομπήν τών κανηφόρων είς τά Παναθήναια), 
διότι αδτή ή αιτία μου φαίνεται κουτή. "Αλλη είναι ή αι
τία. Ό 'Αριστογείτων δηλ. ήτο εραστής τοΰ 'Αρμοδίου, δστις 
είχε έκπαιδευθή άπό εκείνον, πού τό είχε μέγα καύχημα 
δτι άνέθρεψεν έναν άνθρωπον, καί ένόμιζεν άνταγωνιστήν 
του τόν "Ιππάρχον. Κατ' εκείνον δέ τόν χρόνον έτυχε καί ό 
'Αρμόδιος νά αγαπά κάποιον άπό τους νέους τής εποχής 
του, ώραΐον καί ευγενή, τού οποίου τό δνομα τό ήξερα άλλα 
τώρα τό έξέχασα. Αυτός λοιπόν ό νεαρός ένώ έως τότε έθαύ-
μαζε τόν Άρμόδιον καί τόν Αριοτογείτονα ώς σοφούς, έπειτα 
ήρχισε νά συχνάζη είς τοΰ 'Ιππάρχου καί τους περιεφρόνη-
σεν αυτούς καί αυτοί, ψίροιτες βαρύτατα τόν έξευτελισμόν 
αυτόν, έφόνευσαν τόν "Ιππάρχον. 

Φ . — Διατρέχεις τόν κίνδυνον, Σωκράτη, ή νά μή μέ 
νομίζης φίλον σου, ή άν μέ νομίζης φίλον σου, νά μή πεί
θεσαι στα παραγγέλματα τού 'Ιππάρχου. Γιατί έγώ δέν 
μπορώ νά πείσω τόν εαυτόν μου δτι δέν μέ γελάς είς τήν 
συζήτησιν χωρίς νά καταλαβαίνω πώς γίνεται αδτό τό 
πράγμα. 

Σ . — Τότε θά κάμω δπως στα ζάρια, θά υποχωρήσω, 
είς δποιο σημεϊον τής συζητήσεως θέλεις άπό δσα είπαμε, 
γιά νά μή νομίζης δτι σέ γελώ. Μήπως λοιπόν θέλεις νά 
υποχωρήσω είς τό δτι δλοι οί άνθρωποι δέν επιθυμούν τά 
αγαθά ; 

Φ.—"Οχι βέβαια. 
Σ . — Μήπως είς τό δτι δέν είναι κακό πράγμα ή ζη

μία καί τό νά ζημιώνεται κανείς ; 
Φ . — Ούτε σ' αυτό.-

Σ . — Μήπως είς τό δτι τό MÎpoOi καί τό νά κερδίζω 
κανείς είναι εναντία είς τήν ζημίαν καί είς τό νά ζημιώ
νεται κανείς ; 

Φ . — Ούτε καί σ' αυτό. 

Σ . — Μήπως είς τό δτι δέν είναι ωραίο πράγμα νά κερ
δίζω κανείς αφού είναι άντίθετον είς τό κακόν ; 

Φ . — Σ' αυτό τό σημείον άς συζητήσωμεν λιγάκι. 
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ΣΩ. Δοχεϊ άρα σοι, ώς έοικε, τον κέρδους τδ μέν τι 

αγαθόν είναι, τό δέ τι κακόν. 

ET. Έμοιγε. 

ΣΩ. Άνατίθεμαι τοίννν σοϊ τοντο' έστω γαρ δή κέρ

δος τι αγαθόν καϊ έτερον κέρδος τι κακόν κέρδος δέ γε 

ουδέν μάλλον Ιατιν αυτών τό αγαθόν ή τδ κακόν ή γάρ ; 

ET. Πώς με έρωτας ; 

ΣΩ. Έγώ φράαω. Σιτίον εστίν αγαθόν τε χαϊ κακόν ; 

Β ET. Nat. 

ΣΩ. Άρ' ουν μάλλον τι αυτών έστϊ τό έτερον τον έτε

ρον σιτίον, ή ομοίως τοντό γε, οιτία, ίατόν αμφότερα καί 

ταύτη γε ουδέν διαφέρει τό έτερον τοΰ έιέρον, κατά τό αί

τιον είναι, άλλα fi τδ μέν αυτών αγαθόν, τδ δέ καχόν ; 

ET. Ναί. 

ΣΩ. Ουκονν καϊ ποτδν καϊ τάλλα πάντα, δσα τών όν

των ταυτά δντα τά μέν πέπονθεν αγαθά εϊναι, τά δέ κακά, 

οίδέν εκείνη γε διαφέρει τό έτερον του έτερου, η τό aito 

έοτιν ; "Ωσπερ άνθρωπος δήπου ό μέν χρηστός έστιν, ό 

C δέ πονηρός. 

ET. Ναί. 

ΣΩ. Άλλ' άνθρωπος γε, οίμαι, ουδέτερος ουδετέρου 

ούτε μάλλον ούτε ήττον έστιν, ούτε è χρηστός τον πονηρού 

οϋτε ό πονηρός τον χρηστού. 

ET. Αληθή λέγεις. 

ΣΩ. Ουκονν ούτω καϊ περί τον κέρδους διανοώμεθα, 

ώς κέρδος γε ομοίως έστϊ καϊ τό πονηρον καϊ τδ χρηστόν. 

ET. 'Ανάγκη. 

ΣΩ. Ονδέν άρα μάλλον κερδαίνει ό τδ χρηοτδν κέρδος 

Ιχων ή τδ πονηρον' ονκονν μάλλον γε κέρδος φαίνεται ον-

D όέτερον ÒV, ώς διιολογονμεν. 

ET. Ναί. 

ΣΩ. Ονδετέρφ γάρ αυτών ούτε τό μάλλον ουζε τδ ήτ

τον πρόοιοτιν. 
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Σ . — Καθώς φαίνεται, νομίζεις δτι υπάρχουν είδη τινά 
κέρδους αγαθά, μερικά δέ άλλα κακά. 

Φ.—"Ετσι νομίζω. 
Σ.—ΊΊίοχωρώ λοιπόν είς αυτό τό σημεϊον έστω λοιπόν, 

άς δεχθώμεν κάποιο κέρδος αγαθόν καί κάποιο άλλο κέρ
δος κακόν κέρδος δμως είναι επίσης τό ένα δπως καί τό 
άλλο. Δέν είναι έτσι ; 

Φ . — Πώς μέ έρωτας ; Δέν εννοώ τήν έρώτησίν σου. 
Σ . — θ ά σοϋ εξηγήσω. Υπάρχει τροφή καί καλή καί 

κακή ; 
Φ . — Ναί. 
Σ . — Μήπως τό Ιν άπό αυτά τά είδη είναι περισσότερον 

τροφή άπό τό άλλο, ή καί τά δύο είδη είναι επίσης τροφή 
καί επομένως τά δύο αυτά είδη δέν διαφέρουν μεταξύ των 
κατά τοΟτο, κατά τό δτι είναι τροψή καί τά δύο, άλλα δια
φέρουν είς τούτο μόνον δτι τό μέν ένα είναι καλή τροφή, 
τό δέ άλλο κακή ; 

Φ . — Ναί. 
Σ.—Επομένως καί τά ποτά καί δλα τά άλλα πράγμα

τα, δσα ένώ είναι τά ίδια, συμβαίνει δμως ώστε άλλα μέν 
έξ αυτών νά είναι καλά, άλλα δέ κακά, κατ' ουδέν διαφέ
ρουν μεταξύ των ώς προς τοϋτο τό σημεϊον, δτι είναι τά 
ίδια πράγματα; "Οπως λ.χ. ό άνθρωπος βέβαια, άλλος είναι 
καλός καί άλλος κακός. 

Φ . — Ναί. 
Σ . — Καί τά δυο δμως αυτά είδη τών ανθρώπων είναι 

επίσης άνθρωποι καί δέν μπορούμε νά πούμε δτι τό Ινα εί
δος τών άνΗρώπων είναι περισσότερον ή όλιγώτερον άνθρω
πος άπό τό άλλο είδος, οδτε ό καλός άπό τόν κακόν, οδτε ό 
κακός άπό τόν καλόν. 

Φ . — Σωστά λές. 
Σ . — Λοιπόν έτσι άς συλλογισθούμε καί γιά τό κέρδος 

δτι είναι επίσης κέρδος καί τό τίμιον κέρδος καί τό «ίσχρόν. 
Φ . — Είμαι υποχρεωμένος νά τό δεχθώ αυτό. 
Σ.—"Αρα τίποτε δέν κερδίζει κανείς έκ τοΰ τιμίου,κέρ

δους περισσότερον άπό δ,τι κερδίζει άλλος έκ τού- αισχρού 
κέρδους. Διότι καθώς παρεδέχθημεν κανέν έκ τών δύο κερ
δών δέν είναι περισσότερον κέρδος άπό τό άλλο. 

Φ . — Ναί. 
Σ . — Διότι είς κανέν έξ αυτών τών είδων δέν υπάρχει 

τό προσόν τού περισσοτέρου ή τοΰ όλιγωτέρου. 
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ET. Oi γάρ δή. 

ΣΩ. Τφ δή ιοιούτψ πράγματι παις άν τις μάλλον ή 

ήττον ότιοΰν άν ποιοι ή πάοχιιι, φ μηδέτερον τούτων 

προσείη ; 

ET. Αδύνατον. 

ΣΩ. 'Επειδή τοίννν κέρδη μέν ομοίως έατϊν αμφότερα 

καϊ κερδαλέα, τοντϊ δή δει ημάς έπιακέψαοθαι, δια τί πο

τέ αμφότερα αυτά κέρδος καί,είς, τί ταυτυν έν άμφοτέροις 

Ε ορών; "Ωσπερ άν ει [δ] αν με ήρώτας τάς νυν δη, δια τί 

ποτέ καί τό αγαθόν σιτίον καϊ τό κακόν σιτίον ομοίως αμ

φότερα αιτία χαλώ, εϊπον άν σοι, διότι αμφότερα ξηρά 

τροφή σώματος έστι, olà τοντο έγωγε' τοΰιο γαρ είναι σι

τίον καν σύ που ήμϊν όμολογοϊς. Ή γάρ ; 

ET. "Εγωγε. 

ΣΩ. Καϊ περϊ ποτον ονν δ αυτός άν τρόπος ειη τής 

άποκρίαεως, δτι τη τον σώματος νγρά τροφή, έάν τε χρη 

231 ατή έάν τε πονηρά fi, τοντο τδ δνομά έοιι, ποτόν καϊ τοις 

άλλοις ωσαύτως. Πειρώ ονν καϊ ην έμέ μιμεισθαι όντως 

άποκρινόμενον. Τδ χρηστόν κέρδος καϊ τδ πονηρον κέρδος 

κέρδος φής άμφότεοον είναι τι χδ αντδ έν αντοϊς όρων, 

δτι δή καϊ τονχο κέρδος εστίν ; Et δ' αν μή ούτος έχεις 

άποκρΐνασθαι, Λλλ' έμον λέγοιτοζ ακόπει, άρα κέρδος λέγεις 

πάν κτήμα, 3 άν τις κτήαητα* ή μηδέν άναλώοας, τ) έλαχ-

τον άναλώσας πλέον λάβη ; 

Β ET. "Εμοιγε δοκώ τοντο χαλεϊν κέρδος. 

ΣΩ. Άρα καί τά τοιάδε λέγεις, έάν xt·; έστιαθεΐς, μη 

δέν άναλώοας αλλ' ενωχηθείε, νόσοι· ν.χήοηται ; 

ET. Μά Δι' ονχ εγωγε. 

ΣΩ. Ύγίειαν δέ κτησάμενος άπδ εστιάσεως κέρδος άν 

κτήααιτο ή ζημίαν ; 

ET. Κέρδος. 
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Φ . — " Ο χ ι βέβαια. 
Σ . — Μέ Ινα λοιπόν τέτοιο πράγμα πώς θά μπορούσε 

κανείς νά κάμη κάτι ή νά πάθη κάτι, είς τό όποιον δέν 
υπάρχει τίποτε περισσότερον ή όλιγώτερον είς τό αγαθόν ή 
τό κακόν είδος αυτού ; 

Φ.—- Βέβαια, είναι αδύνατον νά κάμη κανείς τίποτε ή 
νά πάθη άπό Ινα τέτοιο πράγμα. 

Σ.— 'Αφού λοιπόν καί τά δύο είδη φέρουν κέρδος, καί 
μάλιστα καί μεγάλο κέρδος, τούτο τώρα πρέπει ημείς νά 
έξετάσωμεν, διατί άραγε καί τά δύο αυτά είδη τά ονομά
ζεις κέρδος, τί κοινόν γνώρισμα βλέπεις μεταξύ των ; Νά, 
σάν νά μέ ερωτούσες σύ τώρα εκείνο πού σέ ήρώτησα έγώ 
πρό ολίγου, γιατί άραγε καί τήν καλήν καί τήν κακήν τρο
φήν επίσης καί τά δύο είδη τά ονομάζω τροφήν, θά σοΰ 
άπεκρινόμην, τά ονομάζω επίσης τροφήν καί τά δύο είδη, 
διότι καί τά δύο είναι ξηρά τροφή τοΰ σώματος, γ ι ' αυτό 
τά ονομάζω ,καί τά δυο τροφήν, γιατί καί σύ βέβαια ομολο
γείς δτι αυτό είναι ό ορισμός τής τροφής. "Ετσι ; 

Φ . — Βεβαίως. 
Σ.-— Λοιπόν καί δια τό ποτόν κατά τόν ίδιον τρόπον θά 

σού άπεκρινόμην, δτι είς τήν ύγράν τροψχ)ν τού σώματος, 
είτε καλή είναι είτε βλαβερά, αυτό τό δνομα δίδομεν, ποτόν, 
καί είς τά άλλα τό ίδιο. ΙΙρασπάθησε λοιπόν νά μιμητής 
έμέ έτσι πού αποκρίνομαι. Τό τίμιον κέρδος καί τό αίσχρόν 
>ι.ίροος λέγεις καί τά δύο είδη επίσης κέρδος, γιατί ; Τί 
κοινόν γνώρισμα βλέπεις α αυτά, ώστε συμπεραίνεις δτι 
καί τούτο είναι ν,έρ^ος καί τό άλλο είδος είναι πάλι κέρδος ; 
'Εάν πάλιν δέν ημπορείς σύ νά απόκρισης, γιά πρόσεξε 
πού θά σοΰ εϊπω έγώ, άραγε ονομάζεις κέρδος κάθε άπό-
κτησιν πού θά τήν άπέκτα κανείς ή χωρίς νά έξοδεύση τί 
ποτέ ή έξοδεύσας μέν κάτι, δμως όλιγώτερον άπό δ,τι θά 
λάβη ; 

Φ . — Βέβαια, νομίζω δτι αυτό δνομάζ·.ι> κίρκος. 
Σ . — Μήπως άραγε ονομάζεις κέρδος καί τό έξης, λ.χ. 

έάν κανείς προσκληθή σέ τραπέζι καί γλεντήση καί έπειτα 
άρπάξη καμμιά άρρώστεια ; 

Φ . — Μά τόν θεό, δχι βέβαια. 

Σ . — Ά ν δμως άπό ένα γλέντι απόχτηση κανείς υγεία, 
κέρδος θά είχε ή ζημίαν ; 

Φ . — Κέρδος. 
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ΣΩ. Ονκ άρα τούτο γ' έστϊ κέρδος, τδ δτιονν χτήμα 
χτήαασθαι. 

ET. Ου μέντοι. 

ΣΩ. Πότερον ούχ, έάνχακόν ;"Hoiò' άν άγαθδνδτιονν 

χτήσηται, ου κέρδος κτήαεται ; 

ET. Φαίνεται, έάν γε αγαθόν. 

C ΣΩ. Έάν δέ κακόν, ον ζημίαν κτήαεται ; 

ET. "Εμοιγε δοχεΐ. 

ΣΩ. Όρ^ς oiv, ώς πάλιν ai περιτρέχεις είς τδ αυτό ; 

Τδ μέν κέρδος αγαθόν φαίνεται, ή δέ ζημία κακόν. 

ET. 'Απορώ εγωγε δ τι εϊπω. 

ΣΩ. Ουκ αδίκως γε συ άπορών."Ετι γάρ καϊ τάδε άπό 

κριναι' έάν τις έλαττον άναλώοας πλέον κτήσηται, φης 

κέρδος είναι ; 

ET. Ούτι κακόν γε λέγω, άλλ' εάν χρνοίον ή άργύριον 

έλαττον άναλώοας πλέον λάβη. 

ΣΩ. Καϊ έγώ μέλλω τούτο έρήαεσθαι. Φέρε γάρ, έάν 

Β τις χρνσίον σταθμόν ήμισνν άναλώσας διπλάαιον λάβη αρ

γυρίου, κέρδος ή ζημίαν εϊληφεν ; 

ET, Ζημίαν δήπον, ώ Σώκρατες' άντϊ δωδεκαστασίον 

γάρ δίστάσιον αντφ καθίοταται τδ χρνσίον. 

ΣΩ. Καϊ μην πλέον γ' εϊληφεν ή ον πλέον έστϊ τδ δι

πλάαιον τον ήμίσεος ; 

ET. Ούτι τη άξίιτ γε άργύριον χρνσίον. 

ΣΩ. Δει άρα, ώς έΌικε, τφ κέρδει τοντο προσειναι, τήν 

άξίαν. Ννν γονν τδ μέν άργύριον πλέον δν τον χρνσίον ου 

φης άξιον εϊναι, τδ δε χρνσίον έ*λαττον δν άξιον φης είναι. 

E. ET. Σφόδρα' έ~χει γάρ ούτως. 

ΣΩ. Τό μέν άξιον άρα χερδαλέον εστίν, έάν τε ομιχρδν 

fi έάν τε μέγα, τδ δέ άνάξιον άχερδές. 

ET. Ναί. 

ΣΩ. Τδ δέ άξιον λέγεις άξιον είναι άλλο τι ή κεχτή-

αθαι ; 
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Σ . — Ά ρ α λοιπόν κέρδος δέν είναι τδ νά απόκτηση κα
νείς δ,τιδήποτε. 

Φ.—"Οχι, διόλου. 
Σ . — Γιά itola·/ έκ τών δύο περιπτώσεων λέγεις αυτό τό 

δχι ; Μόνον διά τήν περίπτωσιν άν απόκτηση τις κακόν, ή 
οδτε άν απόκτηση κανείς οτιδήποτε καλό, οδτε τότε θά 
έχη αποκτήσει κέρδος; 

Φ . — Προφανώς θά έχη κέρδος, έάν απόκτηση αγαθόν. 
Σ.—'Εάν δέ απόκτηση κακόν, δέν θά απόκτηση ζημίαν ; 
Φ . — Νομίζω. 
Σ . — Βλέπεις λοιπόν, πάλιν έκύλισες είς τό ίδιο μέρος ; 

Τό μέν κέρδος αποδεικνύεται καλό πράγμα, ή δέ ζημία 
κακόν. 

Φ.—Απορώ τί νά αποκριθώ. 
Σ . — Δέν έχεις βέβαια άδικον νά άπορης. Άλλα ακόμη 

καί τούτο άποκρίσου' έάν τις έξοδεύση όλιγώτερα καί από
κτηση περισσότερα, λές δτι αυτό είναι κέρδος-; 

Φ . — Δέν εννοώ τό κακόν κέρδος, άλλα λέγω δτι έάν 
κανείς έξοδεύση όλιγώτερον χρυσόν ή άργυρον καί απόκτηση 
περισσότερον, αυτό είναι κέρδος. 

Σ . — Αυτό καί έγώ θά σέ ερωτήσω. Γιά λέγε μου, έάν 
τις έξοδεύσας μισό βάρος χρυσού λάβη τό διπλούν βάρος αρ
γύρου, αυτός έχει κέρδος ή ζημίαν ; 

Φ . — Ζημίαν βέβαια, Σωκράτη. Διότι γι ' αυτόν ό χρυ
σός θά έχη Suo φορές περισσότερη άξίαν αντί γιά δώδεκα. 

Σ . — Καί δμως επήρε περισσότερον μέταλλον ! "Η μήπως 
τό διπλάσιον δέν είναι περισσότερο άπό τό μισό ; 

Φ . — Ναί, τό διπλάσιον, άλλα μόνον ώς προς τό βάρος, 
δχι καί ώς πρδς τήν άξίαν. 

Σ.—"Αρα πρέπει είς τό κέρδος νά δπάρχη έπί πλέον 
τό προσόν τής αξίας. Λέγεις τουλάχιστον δτι ό μέν άργυρος, 
καίτοι κατά ποσόν περισσότερος τοΰ χρυσού, δέν Ιχει άξίαν, 
ό δέ χρυσός, άν καί δλιγώτερος κατά ποσόν, έχει μεγαλυτέ-
ραν άξίαν. 

Φ . — Πολύ - πολδ σωστά. "Ετσι είναι. 
Σ . — Ά ρ α λοιπόν δταν Ινα πράγμα Ιχει άξίαν φέρει μέ

γα κέρδος, είτε είς μικρόν ποσόν, είτε είς μέγα, δταν δέ 
ίνα πράγμα δέν έχει άξίαν, δέν φέρει κέρδος. 

Φ . — Ναί. 
Σ..—"Οταν δέ Ινα πράγμα έχει άξίαν, εννοείς άλλο τι ή 

δτι αξίζει νά τό απόκτηση κανείς ; 
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ET. Ναί, κεκτήαθαι. 

ΣΩ. Τδ δε άξιον ai λέγεις κεκτήαθαι τδ ανωφελές ή τό 

ώφέλιμον ; 

ET. Τδ ώφέλιμον δήπον. 

12 ΣΩ. Ούκοΰν τδ ώφέλιμον αγαθόν έστιν ; 

ET. Ναί. 
ΣΩ. Ουκονν, ώ άνδρειότατε πάντων, ου τδ κερδα-

λέον αγαθόν αν πάλιν τρίτον ή τέταρτον ήχει ήμϊν δμο-
λογούμενον; 

ET. "Εοικεν. 

ΣΩ. Μνημονεύεις ονν, δθεν ήμϊν ούτος ο' λόγος γέ-
γονεν ; 

ET. Οϊμαί γε. 

ΣΩ. Ει δέ μή, έγώ σε νπομνήοω. Ήμφισβήτηαάς μοι 
χονς αγαθούς μή πάντα τά κέρδη βούλεσθαι κερδαίνειν, 
άλλα τών κερδών τάγαΰά, χά δέ πονηρά μή. 

ET. Ναίχι. 
Β ΣΩ. Ουκονν νυν πάντα ία κέρδη δ λόγος ημάς ήνάγ-

κακε καϊ σμικρχι και μεγάλα όμολογεϊν αγαθά είναι ; 

ET. Ήνάγκακε γάρ, ώ Σώχραιες, μάλλον έμέ γε ή 
πέπεικεν. 

ΣΩ. Άλλ' ίσως μετά χοντο καϊ πείσειεν άν νΰν δ' ούν, 
εϊτε πέπεισαι εϊτε δπωαδή έχεις, σύμφης γονν ήμϊν πάντα 
τά κέρδη αγαθά είναι, καί σμικρά καϊ μεγάλα. 

ET. Όιιολογώ γάρ oiv. 

ΣΩ. Τους δέ χρηοτονς ανθρώπους βούλεσθαι τάγαθά 
ομολογείς άπαντα απαντάς' ή ον ; 

ET. 'Ομολογώ. 
C ΣΩ. Άλλα μέν δή τους γε πονηρούς αύτδς είπες δτι καϊ 

σμικρά καϊ μεγάλα κέρδη φιλονοιν. 
ET. Εϊπον. 
ΣΩ. Ουκονν κατά τον σον λόγον πάντες άνθρωποι φι

λοκερδείς άν εΐεν, καϊ οί χρηστοί καϊ οί πονηροί. 
ET. Φαίνεται. 
ΣΩ. Ουκ άρα ορθώς δνειόίζει, εϊ τις τω όνειδίζει φι-

λοκερδει είναι' τυγχάνει γάρ καϊ ό ταΰτα δνειδίζων αυ
τός τοιούτος ών. 
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Φ . — Ναί, αυτό εννοώ, δτι δηλ. αξίζει νά τό απόκτηση 
κανείς. 

Σ . — Καί τί αξίζει νά απόκτηση κανείς, τό ώφέλιμον ή 
τό ανωφελές ; 

Φ . — Τό ώφέλιμον βέβαια. 
Σ . — Λοιπόν τό ώφέλιμον είναι αγαθόν ; 
Φ . — Ναί. 
Σ . — Λοιπόν, παλληχάρι μου, νά πού τό φέρον μέγχ 

κέρδος μας παρουσιάζεται για τρίτην ή τετάρτην φοράν να 
τό δμολογοομεν καί οί δύο μας δτι είναι αγαθόν. 

Φ . — "Ετσι φαίνεται. 
Σ.—Ένθυμείσαι λοιπόν άπό ποίαν άφορμήν έγινε αυτή 

ή συζήτησίς μας ; 
Φ . — Νομίζω. 
Σ . — Είδε μή, έγώ θά σοΰ τό υπενθυμίσω. Διημφισβήτη-

σεςτήν σκέψιν μου διισχυρισθείς δτι οί καλοί άνθρωποι δέν 
θέλουν κάθε είδος κέρδους, άλλα μόνον τό τίμιον κέρδος, τό 
άτιμον δμως κέρδος δέν τό θέλουν. 

Φ . — Ναίσκε. 
Σ . — Λοιπόν τώρα ή λογική συζήτησίς μας μάς ήνάγκασε 

ναί ή δχι, νά παραδεχθώμεν δτι δλα τά κέρδη είναι, καί 
τά μικρά καί τά μεγάλα, τίμια ; 

Φ . — Ή συζήτησίς μας, Σωκράτη, μάλλον μέ τό στανιό 
μέ έφερε είς τό σημεϊον νά παραδεχθώ αυτά τά πράγματα 
παρά μέ τό καλό. 

Σ.—"Ισως δμως αργότερα σέ καταφέρη νά τά παραδε-
χθής μέ τό καλό' τώρα λοιπόν, είτε μέ τό καλό είτε οπωσ
δήποτε άλλως, συμφωνείς μιά φορά μαζί μου Βτι δλα τά 
κέρδη είναι τίμια, μικρά καί μεγάλα ; 

Φ . — Συμφωνώ, τί νά κάμω ! 
Σ . — Συμφωνείς δέ επίσης δτι δλοι οί τίμιοι άνθρωποι 

θέλουν δλα τά καλά πράγματα' ή δχι ; 
Φ . — Συμφωνώ. 
Σ.—Άλλ ' δμως είπες δτι οί κακοί άνθρωποι βέβαια 

αγαπούν καί τά μικρά καί τά μεγάλα κέρδη. 
Φ.—. Τό είπα αυτό τό πράγμα. 
Σ . — Λοιπόν σύμφωνα μέ τά λόγια σου δλοι οί άνθρω

ποι θά είναι φιλοκερδείς, καί οί καλοί καί οί νακοΐ. 
Φ . — Έ τ σ ι φαίνεται. 
Σ.—"Οποιος λοιπόν κατηγορεί κάποιον δτι είναι φίλο 

κερδής, κακώς τόν κατηγορεί- διότι καί αυτός πού κατηγο 
ρεί, καί αυτός τέτοιος είναι, φιλοκερδής. 


