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Πρόλογος ΣΩ. "Α, δ "Ιππίας ό δμορφος και σοφός! Πάει 
κ«1άρχήτΐ)ς καιρός πολύς πού έ'χεις νά μας ερθης στήν'Αθήνα! 
συζήτησης. ΙΠ. Μά δέν αδειάζω, Σωκράτη! Ή "Ηλιδα, 6-

ταν έχη νά κανονίση Ινα ζήτημα μέ κάποιαν άλλη πολιτεία, σε 

μένα πρώτον έ'ρχεται πάντα και έμενα προτιμάει για πρεσβευτή, 

γιατί 'έχει τη γνώμη πώς είμαι ό πιο ικανός νά κρίνω και νά με

ταφέρω τους λόγους, δσοι τυχόν λέγονται άπα τη μια καί άπο την 

άλλη πολιτεία. "Ετσι, πήγα πολλές φορές καί σε άλλες πολιτείες 

πρεσβευτής, τις περισσότερες δμως καί για τα περισσότερα καί 

σπουδαιότερα ζητήματα στη Λακεδαίμονα. Αυτός είναι ό λόγος 

- για ν' απαντήσω στην απορία σου - πού δέν έ'ρχομαι συχνά σέ 

τούτα εδώ τα μέρη. 

ΣΩ. Αυτό θα πή, Ιππία, νά εΐναι κανείς αληθινά σοφός καί 

ολοκληρωμένος άνθρωπος! Γιατί δχι μόνο στην ιδιωτική σου ζωή 

είσαι 'ικανός, παίρνοντας πολλά χρήματα άπο τους νέους, νά τους 

δίνης περισσότερη ωφέλεια άπο δση παίρνεις, άλλα καί στή δημό

σια είσαι ικανός νά κάνης καλό στην πολιτεία σου, δπως ταιριά

ζει σ' Ιναν άνθρωπο πού χαίρεται την τιμή του κόσμου καί δέν τον 

παραπετούν. Ποιος δμως είναι ό λόγος, 'Ιππία, πού οί παλιοί εκεί

νοι, δσοι έβγαλαν Ονομα μεγάλο γιά τή σοφία τους, ό Πιττακος 

καί ό Βίας καί ό κύκλος τοϋ Θαλή τοϋ Μιλήσιου, ακόμα καί οί 

ύστερώτεροι ώς τον 'Αναξαγόρα - δτι εΐτε δλοι είτε οί περισσό

τεροι τους παρουσιάζονται νά κρατιούνται μακριά άπο τήν πολι

τική; 

ΙΠ. Γιά ποιον άλλο λόγο νομίζεις, Σωκράτη, αν δχι γιατί 

δέν εϊχαν τη δύναμη ούτε τήν 'ικανότητα νά φτάση το μυαλό τους 

καί γιά τά δύο μαζί, τόσο γιά τά κοινά δσο καί γιά τα ιδιωτικά ; 

ΣΩ. Γιά το δνομα τοϋ Δία, πρέπει λοιπόν νά ποϋμε πώς, 

δπως οί άλλες τέχνες έχουν προκόψει καί δίπλα στους τωρινούς 

τεχνίτες οί παλιοί δέν αξίζουν καί πολλά πράγματα, το 'ίδιο καί ή 
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δική σας τέχνη, των σοφιστών, έχει προκόψει καί πώς οί άρχαΐοι 

σοφοί μπροστά σε σας δέν αξίζουν καί πολλά πράγματα ; 

ΙΠ. Πολύ σωστά μιλείς. 

ΣΩ. "Ωστε, αν τώρα, 'Ιππία, δ Βίας ξαναγύριζε στη ζωή ανά

μεσα μας, ό κόσμος, αν τον σύγκρινε μέ σας, θα έβαζε μαζί του τά 

γέλια, το ϊδιο δπως λένε οί άνδριαντοποιοί γιά τον Δαίδαλο πώς, 

άν ζοϋσε τώρα καί έκανε έργα σαν αυτά πού τον δόξασαν, δ κόσμος 

θά γελούσε μέ την καρδιά του μαζί του. 

ΙΠ. "Ετσι είναι, Σωκράτη, δπως τά λες. Έ γ ώ δμως συνηθί

ζω τους παλιούς καί δσους έζησαν πιο μπροστά άπο μας νά τους 

παινεύω καί πιο πολύ άπο τους τωρινούς· έ'τσι φυλάγομαι άπο το 

φθόνο των ζωντανών καί δέν έ'χω νά φοβάμαι τήν οργή τών νεκρών. 

ΣΩ. Καλά κάνεις, 'Ιππία, πού τά συλλογιέσαι καί τά λογαριά

ζεις έτσι" αυτή τη γνώμη έχω. Μπορώ ακόμα καί νάσοϋ έ'ρθω μάρ

τυρας πώς λές αλήθεια καί πώς ή τέχνη σας πραγματικά έχει προ

κόψει τόσο, ώστε νά μπορή, δίπλα στα ιδιωτικά, νά καταγίνεται καί 

μέ τά δημόσια πράγματα. *Ας πάρουμε γιά παράδειγμα τον Γοργία, 

τον Λεοντίνο σοφιστή: ΤΗρθε εδώ πρεσβευτής άπο τον τόπο του γιά 

δημόσια ζητήματα, γιατί πίστευαν πώς είναι ό πιο ικανός άπο 

τους Λεοντίνους νά καταγίνεται μέ τά πολιτικά, καί δχι μόνο μι

λώντας μπροστά στον αθηναϊκό δήμο έδωσε τήν εντύπωση πώς 

μίλησε θαυμάσια, άλλα καί ώς ιδιώτης έκανε ομιλίες στο κοινό 

καί πλησιάζοντας τους νέους έβγαλε χρήματα πολλά άπο αυτήν 

εδώ την πόλη. "Η, άν προτιμάς, δ φίλος μας δ Πρόδικος πού ξέ

ρουμε ήρθε καί άλλοτε πολλές φορές μέ δημόσια αποστολή, καί τώρα 

τελευταία, φτάνοντας άπο τήν Τζια μέ δημόσια αποστολή, δχι 

μόνο μίλησε στή βουλή μέ πολλή επιτυχία, άλλα καί ώς ιδιώτης 

έκανε δμιλίες στο κοινό καί πλησιάζοντας τους νέους κέρδισε χρή

ματα δσα δέν φαντάζεσαι. 'Από εκείνους δμως τους παλιούς κα

νένας ποτέ δέν ένόμισε πώς έπρεπε νά πάρη χρήματα γιά τον κό

πο του οδτε νά κάνη δμιλίες στο κοινό, γιά νά δείξη τή σοφία του 

μπροστά σέ κάθε λογής ανθρώπους" τόση αφέλεια είχαν καί τόσο 

δέν είχαν καταλάβει πώς τά χρήματα έ'χουν αξία μεγάλη. 'Αντί

θετα, άπο τούτους πού είπαμε τόσο δ ένας δσο καί δ άλλος έβγα

λαν άπο τή σοφία τους περισσότερα χρήματα άπδ δ,τι άλλος 
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τεχνίτης άπο οποιαδήποτε τέχνη- καί ακόμα πιο πριν άπο αυτούς 

ό Πρωταγόρας. 

ΙΠ. Έ λοιπόν, Σωκράτη, ιδέα δέν έ'χεις πόσες δμορφες δου

λειές γίνονται γύρω άπό τά πράγματα αυτά! Γιατί άν ήξερες πόσα 

χρήματα έχω βγάλει έγώ, θά έμενες μέ ανοιχτό το στόμα. Γιά νά 

αφήσω τά άλλα, κάποτε πού πήγα στή Σικελία, τον καιρό πού δ 

Πρωταγόρας βρισκόταν έκεϊ καί είχε μεγάλες επιτυχίες καί ήταν 

καί μεγαλύτερος στα χρόνια, έγώ, πολύ νεώτερος του, σέ πολύ λί-

γον καιρό έβγαλα πάνω άπο εκατόν πενήντα μνές, καί άπο μια 

πολύ μικρή πολιτεία, τήν Ίνυκό, πάνω άπο είκοσι μνές. Φορτω

μένος χρήματα γύρισα στην πατρίδα μου καί τά έδωσα στον πα

τέρα μου, έτσι πού τά έχασαν καί απορούσαν δχι μόνο εκείνος, 

άλλα καί οι πατριώτες μου οί άλλοι. Καί πάω νά πιστέψω πώς έγώ 

έχω βγάλει περισσότερα χρήματα παρά δύο μαζί σοφιστές άλλοι, 

δποιους καί νά πής. 

ΣΩ. "Ομορφη καί δυνατή είναι, 'Ιππία, ή απόδειξη πού φέρ

νεις τόσο της δικής σου σοφίας δσο καί τών τωρινών ανθρώπων 

μπροστά στους αρχαίους, πόσο ξεχωρίζουν γιατί άπο τά λόγια 

σου βγαίνει πώς τών πιο παλιών ή κουταμάρα ήταν μεγάλη. Λένε 

πώς ό 'Αναξαγόρας έπαθε το αντίθετο άπο σας : ενώ είχε κληρονο

μήσει περιουσία μεγάλη, τήν παραμέλησε ολωσδιόλου καί τήν έχα

σε ολόκληρη· τόσο χωρίς νοϋ ήταν ή σοφία του 1. Καί γιά τους πα

λιούς τους άλλους λένε παρόμοια. Μέ δσα λοιπόν τώρα λές φαίνεται 

πως προβάλλεις μιαν δμορφη απόδειξη γιά τή σοφία τών τωρινών 

μπροστά στους παλιούς, καί πολλοί συμφωνούν μαζί σου δτι δ 

σοφός πρέπει πρώτα άπ' δλα νά είναι σοφός γιά τον εαυτό του. 

Καί σοφός, δπως φαίνεται, θά πή αυτός πού βγάζει δσο μπορεί 

περισσότερα χρήματα. "Ας τά αφήσουμε δμως αυτά. Πές μου τώρα, 

σύ δ ίδιος άπο τις πολιτείες πού πηγαίνεις πουθε έβγαλες τά πε

ρισσότερα χρήματα ; Το δίχως άλλο άπο τή Λακεδαίμονα, πού έ

χεις πάει καί τις πιο πολλές φορές. "Η δχι; 

ΙΠ. "Οχι, μά τον Δία, Σωκράτη. 

1. Οΰτως αυτόν ανόητα σοφίζεσθαι: "Υπαινιγμός στον βασικό ρόλο πού 
Ιπαιζε ό Νους στα φιλοσοφικό σύστημα τοϋ 'Αναξαγόρα. 
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ΣΩ. Ti λές ; Τά λιγότερα άπ' δλα ; 

ΙΠ. Ούτε το παραμικρό ποτέ! 

ΣΩ. Αυτό πού λές είναι απίστευτο καί παράξενο, 'Ιππία. 

Γιά πές μου δμως, ή σοφία ή δική σου δέν είναι τέτοια πού νά κά

νη καλύτερους στην αρετή δσους καταπιάνονται μαζί της καί τή 

μαθαίνουν ; 

ΙΠ. Καί πολύ μάλιστα, Σωκράτη. 

ΣΩ. Πιστεύεις λοιπόν πώς τους γιους τών Ίνυκίνων ήσουν 

ικανός νά τους κάνης καλύτερους, ένώ τών Σπαρτιατών δέν μπο

ρούσες ; 

ΙΠ. Κάθε άλλο! 

ΣΩ. Νά ποϋμε τότε πώς οί Σικελιώτες επιθυμούν νά γίνωνται 

καλύτεροι, ένώ οί Λακεδαιμόνιοι δχι ; 

ΙΠ. Το δίχως άλλο καί οί Λακεδαιμόνιοι, Σωκράτη. 

ΣΩ. Μήπως τότε δέν ήθελαν τή συναναστροφή σου, γιατί 

τους έλειπαν τά χρήματα; 

ΙΠ. "Οχι βέβαια! Τά χρήματα δέν τους λείπουν. 

ΣΩ. Ποιος λοιπόν είναι δ λόγος πού, ένώ τό ήθελαν καί είχαν 

χρήματα καί σύ μπορούσες νά τους ώφελήσης πάρα πολύ, δέν σέ 

ξεπροβόδωσαν φορτωμένον χρήματα ; *Η μήπως είναι αυτό, δτι 

δηλαδή οί Λακεδαιμόνιοι μπορούσαν νά μορφώσουν τά παιδιά τους 

καλύτερα άπό δ,τι σύ; Αυτός νά ποϋμε πώς είναι ό λόγος, καί σύ τό 

παραδέχεσαι ; 

ΙΠ. Μέ κανέναν τρόπο! 

ΣΩ. Τί νά ποϋμε λοιπόν ; Είναι οί νέοι πού δέν κατάφερες νά 

πείσης στή Λακεδαίμονα δτι, άν έρχονταν κοντά σου, θά πρόκοβαν 

στην αρετή περισσότερο παρά κοντά στους δικούς των; *Η είναι 

οί πατέρες τους πού δέν μπόρεσες νά πείσης δτι έπρεπε νά τους 

παραδίνουν καλύτερα σέ σένα παρά νά τους φροντίζουν οί ίδιοι 

- άν βέβαια γνοιάζωνται καθόλου γιά τους γιους των ; Δέν φαν

τάζομαι άπό φθόνο νά μήν ήθελαν τά παιδιά τους νά γίνουν δσο 

μπορεί πιο καλά. 

ΙΠ. Έ γ ώ τουλάχιστο δέν νομίζω πώς τό έκαναν άπό φθόνο, 

ΣΩ. Καί δμως ή Λακεδαίμονα έχει καλούς νόμους, 

ΙΠ. Πώς δχι; 
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ΣΩ. Καί στις πολιτείες πού έχουν καλούς νόμους έκεϊνο πού 

τιμοϋν περισσότερο είναι ή αρετή. 

ΙΠ. Βέβαια. 

ΣΩ. Καί σύ ξέρεις καλύτερα άπό δλους τους ανθρώπους νά 

τή μεταδίνης σέ άλλον. 

ΙΠ. Καί πολύ μάλιστα, Σωκράτη. 

ΣΩ. "Ενας ξέρει καλύτερα άπό δλους νά μεταδίνη τήν τέχνη 

της ιππασίας· αυτόν δέν θά τόν τιμούσαν περισσότερο στή Θεσσα

λία άπό δ,τι στην άλλη 'Ελλάδα καί δέν θά έπαιρνε εκεί τά περισ

σότερα χρήματα, ή καί άλλου, Οπου δίνουν σημασία μεγάλη στην 

τέχνη αυτή ; 

ΙΠ. Φυσικά. 

ΣΩ. "Ενας άλλος μπορεί νά δίνη τά πιό σπουδαία μαθήματα 

αρετής" αυτόν δέν θά τόν τιμήσουν προπάντων στή Λακεδαίμονα 

καί δέν θά βγάλη έκεϊ, φτάνει νά θέλη, τά περισσότερα χρήματα, 

ή καί σέ δποια άλλη ελληνική πολιτεία έχει καλούς νόμους; Φαν

τάζεσαι, αγαπητέ μου, πώς στή Σικελία θά τόν τιμήσουν περισ

σότερο καί στην Ίνυκό ; Αυτό νά πιστέψουμε, 'Ιππία ; Γιατί άν 

σύ μοϋ τό λές αυτό, πρέπει νά τό πιστέψω. 

ΙΠ. Μα οί Λακεδαιμόνιοι τό έχουν γονικό, Σωκράτη, νά μήν 

αλλάζουν τους νόμους των μήτε νά μορφώνουν τους γιους των έξω 

άπό δ,τι τό συνήθιζαν ώς τότε. 

ΣΩ. Πώς τό λές αυτό ; Τό έχουν γονικό οί Λακεδαιμόνιοι νά 

κάνουν λάθη καί δχι τό σωστό ; 

ΙΠ. Αυτό έγώ τουλάχιστο δέν θά τό έλεγα, Σωκράτη. 

ΣΩ. Μα δέν θά έκαναν τό σωστό, άν μόρφωναν τους νέους 

καλύτερα καί δχι χειρότερα; 

ΙΠ. Σωστά! Είναι δμως αντίθετο μέ τους νόμους των νά μορ

φώνουν τους νέους μέ μόρφωση πού έρχεται απέξω" αλλιώς, νά 

τό ξέρης, άν κανείς είχε ποτέ πάρει άπό έκει χρήματα γιά τή μόρ

φωση τών νέων, θά έπαιρνα καί έγώ, πολύ περισσότερα μάλιστα. 

Eîvat αλήθεια πώς χαίρονται, δταν μέ ακούν, καί μέ παινούν. 

"Οπως δμως σοϋ είπα, ό νόμος δέν τους αφήνει. 

ΣΩ. Καί δ νόμος, 'Ιππία, είναι, πιστεύεις, βλάβη γιά τήν 

πολιτεία ή ωφέλεια ; 
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ΙΠ. Τό νόμο τόν βάζουν, φαντάζομαι, γιά νά ώφελήση, καμιά 

φορά δμως βλάφτει, άν δέν τόν έχουν βάλει σωστά. 

ΣΩ. Τί λές ; Αυτοί πού βάζουν τό νόμο δέν τόν βάζουν μέ τήν 

ιδέα πώς είναι τό πιο μεγάλο καλό στην πόλη καί πώς χωρίς αυ

τόν είναι αδύνατο μια πολιτεία νά κυβερνηθή μέ τάξη ; 

ΙΠ. Σωστά μιλείς. 

ΣΩ. "Οταν λοιπόν δέν πετύχουν τό καλό εκείνοι πού επιχει

ρούν νά νομοθετήσουν, τότε έχουν πέσει έξω καί σ' αυτό πού είναι 

σύμφωνο μέ τους νόμους καί στό νόμο. *Η μήπως έχεις άλλη 

γνώμη ; 

ΙΠ. 'Αν θέλουμε νά ακριβολογήσουμε, Σωκράτη, έτσι είναι" 

οί άνθρωποι δμως δέν συνηθίζουν νά χαραχτηρίζουν έτσι αυτά τά 

πράγματα. 

ΣΩ. Ποιοι, ' Ιππία; 'Εκείνοι πού ξέρουν ή εκείνοι πού δέν 

ξέρουν ; 

ΙΠ. Ό πολύς κόσμος. 

ΣΩ. Αυτοί είναι πού ξέρουν τήν αλήθεια, ό πολύς κόσμος; 

ΙΠ. "Οχι βέβαια. 

ΣΩ. "Οσοι δμως ξέρουν πιστεύουν, θαρρώ, πώς τό πιό ωφέ

λιμο καί δχι τό πιό ανώφελο είναι αληθινά πιό σύμφωνο μέ τό νόμο 

γιά δλους τους ανθρώπους. "Η δέν τό παραδέχεσαι ; 

ΙΠ. Ναί, τό παραδέχομαι, αληθινά είναι έτσι πού τά λές. 

ΣΩ. Τά πράγματα λοιπόν είναι καί έχουν έτσι δπως τά πι

στεύουν εκείνοι πού ξέρουν-ή δχι; 

ΙΠ. Καί βέβαια. 

ΣΩ. Γιά τους Λακεδαιμονίους λοιπόν είναι, δπως σύ λές, πιό 

ωφέλιμο νά μορφώνωνται μέ τή δική σου διδασκαλία, παρ' δλο 

πού είναι ξενόφερτη, παρά μέ τήν εγχώρια. 

ΙΠ. Καί σωστά τό λέω. 

ΣΩ. Καί τά πιό ωφέλιμα δμως είναι πιό σύμφωνα μέ τό νό

μο - καί αυτό δέν τό λές, 'Ιππία ; 

ΙΠ. Τό είπα βέβαια. 

ΣΩ. Σύμφωνα λοιπόν μέ τό λόγο σου, γιά τους γιους τών 

Λακεδαιμονίων είναι πιό σύμφωνο μέ τό νόμο νά μορφώνωνται άπό 

τόν 'Ιππία καί πιό παράνομο νά μορφώνωνται άπό τους γονείς των, 
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άν είναι αλήθεια πώς άπό σένα έχουν νά ωφεληθούν περισσότερο. 

ΙΠ. Μά καί βέβαια θά ωφεληθούν, Σωκράτη. 

ΣΩ. Πάνε λοιπόν ενάντια στό νόμο οί Λακεδαιμόνιοι, πού δέν 

σοΰ δίνουν χρήματα καί δέν σοΰ εμπιστεύονται τους γιους των. 

ΙΠ. Τό παραδέχομαι" γιατί πιστεύω πώς αυτά τά λέε γιά 

λογαριασμό μου καί δέν είμαι έγώ πού πρέπει να σοϋ άντιμιλήσω 

σ' αυτά. 

ΣΩ. Τους πιάσαμε λοιπόν, αγαπητέ μου, τους Λάκωνες νά 

πηγαίνουν ενάντια στό νόμο, καί μάλιστα στα πιό σπουδαία πράγ

ματα, αυτούς πού δ κόσμος πιστεύει πώς κρατοΰν τους νόμους 

πιό πολύ άπό τους άλλους. Τότε δμως, γιά τό δνομα τών θεών, 

'Ιππία, γιά τί λογής πράγματα σέ παινεύουν καί τί λογής είναι 

αυτά πού χαίρονται νά σέ ακούν ; 'Εκείνα βέβαια πού έσύ τά ξέ

ρεις καλύτερα άπό κάθε άλλον, τά σχετικά μέ τά άστρα καί τά ου

ράνια φαινόμενα - ή δχι ; 

ΙΠ. Ούτε νά τό λές! Τέτοια πράγματα δέν τά σηκώνουν 

καθόλου. 

ΣΩ. Μήπως τότε χαίρονται νά άκοΰν κάτι άπό τή γεωμετρία; 

ΙΠ. Καθόλου! Γιατί πολλοί άπό αυτούς, άν μπορώ νά τό πώ, 

δέν ξέρουν ούτε νά μετρούν καλά καλά. 

ΣΩ. Τότε κάθε άλλο παρά πού θά τό σήκωναν, άν τους μιλού

σες γιά μαθηματικά. 

ΙΠ. Κάθε άλλο, μά τόν Δία. 

ΣΩ. Μά τότε βέβαια θά είναι εκείνα πού έσύ ξέρεις νά τά ξε-

διαλύνης μέ μεγαλύτερη ακρίβεια άπό τους άλλους ανθρώπους, γιά 

τήν αξία δηλαδή πού έχουν τά γράμματα καί οι συλλαβές καί οί 

ρυθμοί καί οί αρμονίες. 

ΙΠ. Γιά ποιες, καλέ μου, ίρμο^/ίες καί γιά ποια γράμματα 

μοΰ μιλείς! 

ΣΩ. Μά τότε ποια είναι εκείνα πού δταν σέ ακούνε νά τά λές 

χαίρονται καί σέ παινεύουν; Πές μου το μόνος σου, γιατί έγώ δέν 

τό βρίσκω. 

ΙΠ. Γιά τις γενιές, Σωκράτη, τόσο τών ηρώων δσο καί τών 

ανθρώπων, καί γιά τους οικισμούς, πώς χτίστηκαν στα παλιά 

χρόνια οί πολιτείες, καί, μέ δυο λόγια, δλα δσα έχουν νά κάνουν μέ 
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πράγματα παλαιικά τους αρέσει πάρα πολύ νά τά άκοΰν, τόσο πού 

έγώ γιά το χατίρι τους βρέθηκα στην ανάγκη δλα αυτά νά τά κα

λομάθω καί νά τά καλοσπουδάσω. 

ΣΩ. Μά τόν Δία, 'Ιππία, είσαι τυχερός πού οί Λακεδαιμό

νιοι δέν βρίσκουν ευχαρίστηση, δταν κανείς τους άραδιάζη τους 

άρχοντες τους δικούς μας άπό τόν Σόλωνα καί κάτω" αλλιώς θά 

δυσκολευόσουν πολύ νά τους καλομάθης. 

ΙΠ. Πώς τό λές αυτό, Σωκράτη; Πενήντα ονόματα, καί μια 

φορά νά τά ακούσω, θά τά θυμηθώ απέξω. 

ΣΩ. Σωστά μιλείς! Δέν τό συλλογίστηκα πώς κατέχεις τήν 

τέχνη να θυμάσαι. Τώρα καταλαβαίνω πώς μέ τό δίκιο τους οί 

Λακεδαιμόνιοι χαίρονται μαζί σου, τόσο πολλά πού ξέρεις, καί σέ 

βάζουν νά τους τά λές, δπως τά παιδιά τις γερόντισσες, γιά νά τους 

ιστορούν ευχάριστα παραμύθια. 

ΙΠ. Μά τόν Δία, Σωκράτη, καί γιά τις Ομορφες απασχολή

σεις τώρα τελευταία μίλησα εκεί μέ επιτυχία, καθώς ανάπτυξα 

πλατιά μέ τί πρέπει νά απασχολούνται οί νέοι- γιατί γι' αυτές έ'χω 

συντάξει έναν πολύ πολύ δμορφο λόγο, πού έξω άπό τις άλλες του 

αρετές ξεχωρίζει καί στό λεχτικό. Τό λόγο μου βρήκα αφορμή καί 

τόν άρχισα έτσι πάνω κάτω : "Οταν ή Τροία πάρθηκε, 0 λόγος 

λέει πώς ό Νεοπτόλεμος ρώτησε τόν Νέστορα ποιες είναι οι 

δμορφες απασχολήσεις πού Ινας νέος, άν άπασχολοΰνταν μέ αυτές, 

θά έβγαζε πολύ καλό όνομα, "ϊστερα άπό αυτό παίρνει νά μιλή 

δ Νέστορας καί τόν συμβουλεύει πάρα πολλά ταιριαστά μέ τό νό

μο καί πάρα πολύ δμορφα. Αυτόν λοιπόν τό λόγο καί εκεί τόν 

απάγγειλα καί έδώ έ'χω στό νοΰ νά τόν απαγγείλω μεθαύριο στό 

διδασκαλείο τοϋ Φειδοστράτου, καθώς καί άλλα πολλά, πού αξί

ζει νά ακουστούν. Είναι δ Ευδικος τοϋ 'Απημάντου πού μέ παρα

κάλεσε γι' αυτό. Κοίταξε δμως νά βρεθής καί σύ έκεϊ καί νά φέρης 

καί άλλους, φτάνει νά είναι ικανοί ακούγοντας νά κρίνουν δσα 

θά πώ. 

ΣΩ. Αυτά θά γίνουν, πρώτα ό θεός, 'Ιππία. Τώρα δμως άπο-

κρίσου μου μέ λίγα λόγια γιά τό ζήτημα-καλά πού μοϋ τό θύμι

σες! Τώρα κοντά, ακριβέ μου φίλε, κάποιος μέ έβαλε στα στενά, 

δταν έγώ σέ μια συζήτηση πήρα νά κατηγορώ μερικά πράγματα 
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πώς είναι άσκημα, άλλα νά τά παινεύω πώς είναι όμορφα. Αυτός 

τότε μέ ρώτησε, μέ πολύ μάλιστα άσκημο τρόπο, έτσι πάνω κάτω : 

Καί άπό ποΰ μοϋ ξέρεις έσύ, Σωκράτη, είπε, τί λογής είναι τά 

δμορφα καί τά άσκημα; "Ελα πές μου, θά μπορούσες νά όρίσης τί 

είναι τό δμορφο ; Καί έγώ, έτσι ανάξιος πού είμαι, βρέθηκα στα 

στενά καί δέν είχα νά τοϋ αποκριθώ δπως ταίριαζε. "Οταν λοι

πόν τόν άφήκα καί έφυγα, ήμουν θυμωμένος μέ τόν εαυτό μου καί 

τά έβαζα μαζί του, καί έλεγα: "Εννοια σου! Μόλις ανταμώσω κά

ποιον άπό σάς τους σοφούς, θά τόν ακούσω καί θά μάθω καί θά 

σπουδάσω καλά, καί έπειτα θά πάω πίσω σ' αυτόν πού μέ ρώτησε 

καί θά ανοίξω άπό τήν αρχή μαζί του τόν πόλεμο γιά δσα λέγαμε. 

Σέ καλή λοιπόν ώρα, δπως είπα, ήρθες. 'Εξήγησε μου καλά τό 

δμορφο αυτό καθαυτό, τί είναι, καί δοκίμασε στην απόκριση σου 

νά μοϋ τό πής μέ τήν πιό μεγάλη ακρίβεια, γιά νά μήν τήν πάθω 

άλλη μια φορά καί γίνω πάλι γελοίος. Γιατί σύ βέβαια τό έχεις 

ξεκαθαρίσει αυτό τό ζήτημα. Μέσα στα τόσα πού ξέρεις, Ινα τέ

τοιο μάθημα δέν θά ήταν γιά σένα τίποτα τό σπουδαίο. 

ΙΠ. 'Εξάπαντος δέν είναι σπουδαίο, μά τόν Δία, Σωκράτη, 

καί-άν μπορώ νά τό π ώ - δέν αξίζει καί πολλά πράγματα. 

ΣΩ. Τότε λοιπόν θά τό μάθω εύκολα καί άπό έδώ κι εμπρός 

κανένας δέν θά μέ βάλη μπροστά. 

ΙΠ. 'Εξάπαντος κανένας- αλλιώς ή δουλειά μου θά ήταν τιπο-

τένια, νά τήν κάνη δποιος οποίος. 

ΣΩ. Ώραΐα, μα τήν "Ηρα, τά λές, 'Ιππία, φτάνει νά μπο

ρέσουμε τόν άνθρωπο αυτόν νά τόν βάλουμε κάτω. "Εχεις καμιάν 

αντίρρηση νά πάρω έγώ τή θέση εκείνου, καί δταν έσύ αποκρίνεσαι 

νά σοΰ άντιμιλώ, ώστε νά μέ μόρφωσης δσο γίνεται καλύτερα ; Κά

τι ξέρω άπό άντιλογίες. Ά ν λοιπόν δέν σέ νοιάζη, λέω νά σοΰ 

άντιμιλώ, γιά νά αποχτήσω πιό στέρεη γνώση. 

ΙΠ. Καί δέν άντιμιλεΐς! "Οπως σοΰ είπα τώρα δά, δέν είναι 

καί πολύ μεγάλο αυτό πού μέ ρωτάς. 'Εγώ θά μπορέσω νά σέ δι

δάξω νά αποκρίνεσαι καί σέ πολύ πιό δύσκολα άπό αυτό πράγμα

τα — τόσο πού κανένας άνθρωπος νά μήν μπορή νά σέ βάζη μπρο

στά. 

ΣΩ. Ά χ , τί καλά πού μιλείς! Τότε, άφοϋ καί σύ μοΰ τό λές, 
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έλα νά γίνω, δσο μπορώ, εκείνος καί νά δοκιμάζω νά σέ ρωτώ. Ά ν 

τοϋ άπάγγελνες τό λόγο αυτόν πού λές γιά τις δμορφες απασχολή

σεις, έκεΐνος ακούγοντας τον, μόλις θά σταματοΰσες νά μιλής, 

πρώτα άπ' δλα θά ρωτοΰσε δχι γιά τίποτε άλλο παρά γιά τό δμορ

φο - αυτό τό συνήθειο έχει - καί θά έλεγε : Ήλεϊε ξένε, οί δίκαιοι 

δέν είναι μέ τή δικαιοσύνη πού γίνονται δίκαιοι; Δώσε απόκριση, 

'Ιππία, σαν νά σέ ρωτάη εκείνος. 

ΙΠ. Θά αποκριθώ, δτι μέ τή δικαιοσύνη. 

ΣΩ. Είναι κατιτί λοιπόν αυτό, ή δικαιοσύνη. "Η δχι; 

Ι Π. Καί βέβαια. 

ΣΩ. Λοιπόν μέ τή σοφία είναι καί οί σοφοί σοφοί καί μέ τό 

αγαθό δλα τά αγαθά αγαθά. "Ετσι ; 

ΙΠ. Πώς δχι; 

ΣΩ. Καί αυτά 1 είναι βέβαια κάτι πού υπάρχει" γιατί έξά-

παντος δέν είναι κάτι πού δέν υπάρχει. 

ΙΠ. Είναι βέβαια κάτι πού υπάρχει. 

ΣΩ. Λοιπόν καί δλα τά δμορφα μέ τό δμορφο είναι όμορφα. 

Έ τ σ ι ; 

ΙΠ. Ναί, μέ τό δμορφο. 

ΣΩ. Μέ τό δμορφο, πού είναι κάτι πού υπάρχει. *Η δχι ; 

ΙΠ. Πού υπάρχει. Πώς αλλιώς; 

ΣΩ. Πές μου λοιπόν, ξένε, θά πή, τούτο τό δμορφο τί είναι ; 

ΙΠ. Έκεΐνος πού τό ρωτάει αυτό, Σωκράτη, δέν γυρεύει νά 

μάθη άλλο τίποτα παρά τί είναι δμορφο. Έτσι δέν είναι; 

ΣΩ. Δέν τό πιστεύω. Εκείνο πού ρωτάει, 'Ιππία, είναι τί 

είναι τό δμορφο. 

ΙΠ. Καί σέ τί ξεχωρίζει τό Ινα άπό τό άλλο ; 

ΣΩ. Σέ τίποτα, φαντάζεσαι ; 

ΙΠ. Μά δέν ξεχωρίζουν σέ τίποτα! 

ΣΩ. Φυσικά, σύ ξέρεις καλύτερα. "Ομως κοίταξε, καλέ μου : 

σέ ρωτάει δχι τί είναι δμορφο παρά τί είναι τό δμορφο. 

1. "Η σοφία καί το αγαθό, 
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Πρώτος ΙΠ. Κατάλαβα, καλέ μου, καί θα τοϋ αποκριθώ τί 

ορισμός πράγμα είναι τό δμορφο, καί δέν υπάρχει κανένας 
του όμορφου. φ ό β ο ς ν ά μ έ β γ ά λ η π ώ ς S è v ξ έ ρ ω τ ί λ έ ω * Α ν π ρ έ π η 

νά πώ τήν αλήθεια, Σωκράτη, ξέρε το καλά, μια δμορφη κοπέλα 

είναι κάτι δμορφο. 

ΣΩ. "Ομορφη, αλήθεια, μά τό σκύλο, 'Ιππία, καί περίφημη 

ή απόκριση σου. Ά ν λοιπόν εγώ τοϋ δώσω τήν απόκριση αυτή, 

δέν θά έχω δώσει άλλη απόκριση παρά σ' αυτό πού μέ ρώτησε, καί 

μάλιστα σωστή, καί δέν υπάρχει φόβος νά μέ βγάλουν πώς δέν 

ξέρω τί λέω. "Ετσι δέν είναι; 

ΙΠ. Καί πώς θά έβγαινες ψεύτης, Σωκράτη, τή στιγμή πού 

δλος δ κόσμος έχει αυτή τή γνώμη, καί δλοι δσοι άκοΰν θά μαρτυ

ρήσουν δτι μιλείς σωστά ; 

ΣΩ. Πάει καλά!1 

ΙΠ. "Ετσι είναι. 

ΣΩ. Έλα δμως τώρα, 'Ιππία, νά πάρω πάνω μου αυτό πού 

λες σαν νά τό λέω έγώ. Έκεΐνος τότε θά μέ ρωτήση κάπως έτσι: 

Εμπρός, Σωκράτη, άποκρίσου μου! "Ολα αυτά πού λές πώς είναι 

δμορφα θά μπορούσαν νά είναι δμορφα, μόνο άν ύπάρχη τό δμορ

φο καθαυτό. "Ή δχι ; Καί εγώ θά πώ πώς άν ή δμορφη κοπέλα 

είναι κάτι δμορφο, τότε υπάρχει κάτι πού εξαιτίας του αυτά τά 

πράγματα μποροΰν νά είναι δμορφα. 

ΙΠ. Καί φαντάζεσαι πώς αυτός θά δοκιμάση πια νά σέ βγάλη 

ψεύτη, πώς δέν είναι δμορφο αυτό πού λές, ή, άν δοκιμάση, πώς 

δέν θά γελάσουν μαζί του δλοι ; 

ΣΩ. Πώς θά δοκιμάση, ξακουστέ μου φίλε. τό ξέρω καλά. 

Ά ν τώρα δοκιμάζοντας κάνη τους άλλους νά γελάσουν μαζί του, 

αυτό θά τό δείξη τό ίδιο τό πράγμα. Θέλω δμως νά σοΰ πώ τό τί 

έκεΐνος θά πή. 

ΙΠ. Καί δέν τό λές! 

ΣΩ. Σωκράτη μου, νά σέ χαρώ, θά πή. Καί ή φοράδα ή 

1. Τό χωρίο παρουσιάζει δυσκολίες. Φαίνεται πώς ό Σωκράτης υπο
γραμμίζει τήν άτοπία του όρισμοϋ τοϋ "Ιππία. - Στή διανομή των λόγων ά -
νάμεσα <ττούς δύο ομιλητές ακολουθούμε τον Ρ. Friedländer (Platon a2, 
292, ύποσ. 5). 
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δμορφη, πού καί ό θεός τήν παίνεψε στό χρησμό του 1, δεν είναι 

δμορφο πράγμα ; Τί θά ποϋμε, Ι π π ί α ; Θά τοϋ ποϋμε πώς καί ή 

φοράδα είναι δμορφο πράγμα, δποια βέβαια είναι δμορφη. "Ή δχι; 

Πώς θά τολμούσαμε νά αρνηθούμε γιά τό δμορφο πώς δέν2 είναι 

δμορφο; 

ΙΠ. 'Αλήθεια λές, Σωκράτη. Καί δ θεός σωστά τό είπε" για

τί στον τόπο μου έχουμε πολύ πολύ δμορφα άλογα. 

ΣΩ. Καλά, θά πή" καί ή λύρα ή δμορφη ; Δέν είναι δμορφο 

πράγμα; Νά τό δεχτούμε, 'Ιππία; 

ΙΠ. Ναί. 

ΣΩ. Καί έκεΐνος έπειτα άπό αυτό θά πή - 'είμαι λίγο πολύ 

σίγουρος, άν κρίνω άπό τόν τρόπο πού σκέφτεται : Καλέ μου έσύ, 

τί θά πής γιά τή χύτρα τήν δμορφη ; Δέν είναι τάχα δμορφο 

πράγμα ; 

ΙΠ. Μά ποιος είναι ό άνθρωπος αυτός, Σωκράτη ; Πόσο 

αμόρφωτος πρέπει νά είναι, τήν ώρα πού τολμάει σέ Ινα τόσο σο

βαρό ζήτημα νά εκφράζεται μέ τόσο πρόστυχες εκφράσεις. 

ΣΩ. Τέτοιος είναι, 'Ιππία! Μέ καθόλου λεπτούς τρόπους, 

Ινας άπό τόν χοντρό λαό, πού δέν νοιάζεται γιά τίποτε άλλο έξω 

άπό τήν αλήθεια. 'Οπωσδήποτε, πρέπει νά δώσουμε απόκριση 

στον άνθρωπο, καί έγώ τουλάχιστο τή λέω άπό τώρα τή γνώμη 

μου : Ά ν ή χύτρα είναι φτιαγμένη άπό καλόν τσουκαλά, γυαλιστε

ρή καί στρογγυλή καί καλοψημένη, δπως είναι κάτι Ομορφες χύ

τρες μέ δύο αυτιά, πού χωροΰν εξι χόες 3, πάρα πολύ δμορφες -

άν ρωτούσε γιά μια τέτοια χύτρα, πρέπει νά συμφωνήσουμε πώς 

είναι δμορφη. Πώς μποροΰμε γιά Ινα πράγμα πού είναι δμορφο 

νά ποϋμε πώς δέν είναι δμορφο ; 

ΙΠ. Μέ κανέναν τρόπο, Σωκράτη. 

1. Ό Σωκράτης μοιάζει να αναφέρεται σ' ένα χρησμό πού δόθηκε στους 
Μεγαρείς : 

Γαίης μεν πάσης το πελασγικον "Αργός άριστον, 
Ιπποι θρηίκιαι, Λαχεδαιμόνιαι δε γυναίκες 

(Σχόλ. Θεοκρ. 14, 48). 
2. Ή περιττή άρνηση υπάρχει καί στό πρωτότυπο. 
3. Κάπου είκοσι λίτρα. 
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ΣΩ. Καί μια χύτρα λοιπόν δμορφη, θά πή, δέν είναι κάτι 

δμορφο; Δώσε απόκριση. 

ΙΠ. Νομίζω ωστόσο, Σωκράτη, πώς τό πράγμα έχει έτσι: 

Καί αυτό τό κουζινικό είναι βέβαια δμορφο, άν είναι δμορφα δου

λεμένο, γενικά δμως, άν τό συγκρίνουμε μέ τή φοράδα καί τήν 

κοπέλα καί δλα τά άλλα δμορφα, δέν αξίζει νά πούμε πώς είναι 

δμορφο. 

ΣΩ. Ά ς είναι! Καταλαβαίνω, 'Ιππία, πώς σ' αυτόν πού μας 

τά ρωτάει αυτά εμείς πρέπει μέ αυτόν τόν τρόπο νά άντιμιλήσουμε : 

Άνθρωπε μου, δέν ξέρεις πώς δ λόγος τοΰ 'Ηρακλείτου είναι 

σωστός, δι ι δηλαδή δ πιό όμορφος άπό τους πιθήκους είναι ά

σκημος, δταν τόν βάλης δίπλα στους ανθρώπους, καί δτι ή πιό 

δμορφη άπό τις χύτρες είναι άσκημη, δταν τή βάλης δίπλα στις 

κοπέλες, δπως λέει δ 'Ιππίας δ σοφός; "Ετσι δέν είναι, ' Ιππία; 

ΙΠ. "Ετσι είναι, Σωκράτη· πολύ σωστά τοΰ αποκρίθηκες. 

ΣΩ. Άκουε τώρα" ύστερα άπό αυτό, τό ξέρω καλά δτι θά πή : 

Τί λές τώρα, Σωκράτη ; Τις κοπέλες, άν τις βάλη κανείς δίπλα 

στους θεούς, δέν θά πάθουν τό ίδιο πού παθαίνουν οί χύτρες, δταν 

τις βάζουν δίπλα στις κοπέλες ; Καί ή πιό δμορφη κοπέλα δέν θά 

φανή άσκημη ; *Η μήπως δέν λέει τό ίδιο καί ό 'Ηράκλειτος, πού 

έσύ τόν φέρνεις γιά μάρτυρα, δτι ό άνθρωπος δ πιό σοφός μπροστά 

στό θεό θά φανή πίθηκος καί στή σοφία καί στην ομορφιά καί σέ 

δλα τά άλλα ; Νά παραδεχτούμε, 'Ιππία, δτι ή πιό δμορφη κοπέ

λα μπροστά στους θεούς είναι άσκημη ; 

ΙΠ. Καί ποιος θά μποροΰσε νά αντίκρουση τη γνώμη αυτή, 

Σωκράτη ; 

ΣΩ. Ά ν λοιπόν τά παραδεχτούμε αυτά, θά γελάση καί θά πή : 

Σωκράτη, θυμάσαι τί ήταν αυτό πού σέ ρώτησα ; Καί ßeßata, θά 

τοΰ πώ : τί πράγμα τάχα είναι τό δμορφο καθαυτό ; Καί τότε θά 

πή : Έ γ ώ σέ ρώτησα γιά τό δμορφο, καί σύ στην απόκριση σου 

μού μιλείς γιά κείνο πού καταντάει νά είναι, δπως ό ίδιος λές, τό

σο δμορφο δσο καί άσκημο. Ή δχι; Έτσι φαίνεται, θά πώ. "Η 

τί άλλο μέ συμβουλεύεις, καλέ μου, νά πώ; 

ΙΠ. Αυτό βέβαια. "Οταν σοΰ πή δτι μπροστά στους θεούς οί 

άνθρωποι δέν είναι όμορφοι, δέν θά λέη ψέματα. 
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ΣΩ. Άν σέ ρωτούσα, θά πή, άπό τήν αρχή, ποιο πράγμα είναι 
δμορφο μαζί καί άσκημο, καί σύ μοϋ αποκρινόσουν λέγοντας αυτά 
πού είπες τώρα, θά είχες άποκριθή σωστά. Τό δμορφο δμως κα

θαυτό, πού μέ αυτό στολίζονται καί τά άλλα δλα καί φαίνονται 

δμορφα, δταν προστεθή το στοιχείο1 εκείνο, νομίζεις καί τώρα 

πώς είναι μια κοπέλα ή μιά φοράδα ή μιά λύρα ; 

Δεύτβρος ΙΠ. Μά άν είναι αυτό, Σωκράτη, πού γυρεύει, τότε 

ορισμός. είναι τό πιό εύκολο πράγμα νά τοΰ άποκριθή κανείς τί 

είναι τό δμορφο, πού μέ αυτό στολίζονται δλα τά άλλα καί δταν 

αυτό προστεθή φαίνονται δμορφα. Ό άνθρωπος αυτός είναι ολωσ

διόλου απλοϊκός καί άπό δμορφα πράγματα δέν καταλαβαίνει 

τίποτα. Ά ν λοιπόν τοΰ άποκριθής δτι αυτό πού ρωτάει, τό δμορφο, 

δέν είναι παρά τό χρυσάφι καί τίποτε άλλο, θά βρεθή στά στενά 

καί δέν θά δοκιμάση νά σέ βγάλη πώς δέν ξέρεις τί λες. Γιατί δλοι, 

φαντάζομαι, ξέρουμε Οτι δπου τοΰτο προστεθή, ακόμα καί άν πιό 

πριν φαινόταν άσκημο, μόλις στολιστή μέ χρυσάφι, θά φανή 

δμορφο. 

ΣΩ. Δέν τόν έχεις δοκιμάσει τόν άνθρωπο αυτόν, 'Ιππία, 

πόσο στριμμένος είναι καί πόσο δύσκολο είναι νά παραδεχτή κά

τι εύκολα. 

ΙΠ. Καί τί μέ αυτό, Σωκράτη ; "Ο,τι λέγεται σωστά, θά ά-

ναγκαστη νά τό δεχτή, ή, άν δέν τό δεχτή, δλος ό κόσμος θά γε-

λάση μαζί του. 

ΣΩ. Καί δμως, καλέ μου, δχι μόνο δέν θά δεχτή τήν απόκριση 

αυτή παρά θά μέ πάρη καί στό ψιλό καί θά πή : *Ε φαντασμένε 

έσύ, ό Φειδίας πιστεύεις πώς είναι κακός τεχνίτης; Καί έγώ, πι

στεύω, θά πώ πώς μέ κανέναν τρόπο. 

ΙΠ. Καί σωστά θά πής, Σωκράτη. 

ΣΩ. Σωστά βέβαια. Έκεΐνος δμως, μόλις έγώ παραδεχτώ 

γιά τόν Φειδία πώς είναι καλός τεχνίτης, Καί ύστερα φαντάζεσαι, 

θά πή, πώς τούτο τό δμορφο πού λές έσύ ό Φειδίας δέν τό ήξερε ; 

1. Κατά λέξη : ή μορφή (είδος). 
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Καί έγώ θά πώ : Τί θέλεις νά πής μέ αυτό ; Γιατί, θά πή, της 'Αθη

νάς τά μάτια τά έκανε άπό φίλντισι, δχι χρυσά, ούτε τό άλλο πρό

σωπο ούτε τά πόδια ούτε τά χέρια, τήν ώρα πού άν ήταν χρυσά 

θά φαίνονταν πάρα πολύ δμορφα, βέβαια. "Ετσι έπεσε έξω, άπό 

κουταμάρα, γιατί δέν ήξερε πώς τό χρυσάφι, δπως λές, είναι πού 

τά κάνει δλα δμορφα, δπου καί νά προστεθή. "Οταν τά λέη αυτά, 

τί νά τοΰ άποκριθοΰμε, 'Ιππία ; 

ΙΠ. Καμιά δυσκολία! Θά ποΰμε δτι σωστά έκαμε" γιατί καί 

δ,τι είναι φτιαγμένο άπό φίλντισι είναι, φαντάζομαι, δμορφο. 

ΣΩ. Γιατί δμως τότε, θά πή, δέν έκανε καί τά μέσα μέρη τών 

ματιών άπό φίλντισι, μόνο άπό πέτρα;-καί μάλιστα κοίταξε νά 

βρή πέτρα πού νά μοιάζη δσο γίνεται περισσότερο μέ τό φίλντισι. 

*Η μήπως καί ή πέτρα ή δμορφη είναι κάτι δμορφο ; Θά τό δε

χτούμε, 'Ιππία; 

ΙΠ. Θά τό δεχτούμε, φτάνει νά ταιριάζη. 

ΣΩ. Καί δταν δέν ταιριάζη, θά ποΰμε πώς είναι κάτι άσκημο ; 

Νά τό παραδεχτώ ή δχι ; 

ΙΠ. Παραδέξου το, δταν βέβαια δέν ταιριάζη. 

ΣΩ. Καί τώρα τί ; Τό φίλντισι καί τό χρυσάφι, θά πή, σοφέ 

μου έσύ δταν ταιριάζη, κάνει τά πράγματα νά φαίνωνται δμορφα, 

δταν δμως δέν ταιριάζη, άσκημα. "Ετσι δέν είναι; Θά τό άρνη-

θοΰμε αυτό, ή θά συμφωνήσουμε μαζί του πώς μιλεί σωστά; 

ΙΠ. Θά συμφωνήσουμε σέ τούτο τουλάχιστο, δτι εκείνο πού 

ταιριάζει στό κάθε πράγμα κάνει τό κάθε πράγμα δμορφο. 

ΣΩ. Καί τί άπό τά δύο ταιριάζει, θά πή, στή χύτρα, πού πιό 

πριν λέγαμε, τήν δμορφη, δταν κανείς τή βάζη στή φωτιά γεμά

τη δμορφο χυλό άπό δσπρια : μιά κουτάλα άπό χρυσάφι ή άπό συ-

κόξυλο; 

ΙΠ. Γιά τό δνομα τοΰ 'Ηρακλή, τί λογής άνθρωπος είναι αυ

τός πού λές, Σωκράτη! Δέν θέλεις νά μοΰ πής ποιος είναι; 

ΣΩ. Δέν θά τόν γνώριζες, άν σοΰ έλεγα τό δνομά του. 

ΙΠ. Καί τώρα δμως εκείνο πού ξέρω είναι πώς είναι πολύ 

χοντροκέφαλος! 

ΣΩ. 'Ανάποδος είναι, πολύ ανάποδος, 'Ιππία! Τί θά τοΰ ποΰ

με δμως; γιά ποια άπό τις δύο κουτάλες πώς ταιριάζει στό χυλό 
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καί στή χύτρα ; Αυτή βέβαια πού είναι άπό συκόξυλο" ή δχι ; για

τί κάνει τό χυλό νά μοσκοβολα περισσότερο, καί τήν ίδια ώρα, 

αγαπητέ μου# δέν είναι φόβος νά μας τσάκιση τή χύτρα καί νά χύ

ση τό χυλό καί νά σβήση τή φωτιά καί αυτούς πού περιμένουν νά 

φάνε νά τους κάνη νά χάσουν Ινα τόσο όρεχτικό φαγητό. 'Εκείνη 

δμως ή χρυσή θά τά έκανε δλα αυτά, γιά τοϋτο μοΰ φαίνεται πώς 

πρέπει νά ποϋμε πώς ή κουτάλα άπό συκόξυλο ταιριάζει περισ

σότερο άπό τή χρυσή. *Η μήπως έσύ Ιχεις άλλη γνώμη ; 

ΙΠ. Αλήθεια, ταιριάζει, Σωκράτη, περισσότερο. 'Οπωσδή

ποτε δμως έγώ δέν θά συζητούσα μέ Ιναν άνθρωπο πού ρωτάει 

τέτοια πράγματα. 

ΣΩ. Καί πολύ σωστά, καλέ μουΐ Σέ σένα βέβαια δέν θά ταί

ριαζε νά γεμίζουν τ' αυτιά σου μέ τέτοιας λογής λέξεις-σέ σένα, 

πού είσαι τόσο δμορφα ντυμένος καί δμορφα ποδεμένος καί έχεις 

τόσο μεγάλο δνομα σέ δλους τους "Ελληνες γιά τή σοφία σου. Έ 

μενα δμως καθόλου δέν μέ πειράζει νά σμίγω μέ τόν άνθρωπο αυ

τόν. Γι' αυτό μάθε τα σέ μένα άπό πιό πριν καί δώσε απόκριση 

γιά τό χατίρι τό δικό μου. Ά ν λοιπόν ταιριάζη πιό πολύ ή κουτά

λα άπό συκόξυλο παρά άπό χρυσάφι, θά πή δ άνθρωπος αυτός, δέν 

θά ήταν αναγκαστικά καί πιό δμορφη, τή στιγμή πού παραδέχτη

κες, Σωκράτη, δτι αυτό πού ταιριάζει είναι πιό δμορφο άπό αυτό 

πού δέν ταιριάζει ; Νά παραδεχτούμε λοιπόν, 'Ιππία, πώς ή κου

τάλα άπό συκόξυλο είναι πιό δμορφη άπό τή χρυσή ; *Η δχι ; 

ΙΠ. Θέλεις νά σοΰ πώ, Σωκράτη, τί νά τοϋ πής πώς είναι τό 

δμορφο, γιά νά γλιτώσης άπό τά πολλά τά λόγια ; 

ΣΩ. Καί βέβαια νά μοΰ πής, δχι δμως αμέσως' πιό πριν νά 

μοΰ πής γιά ποιάν άπό τις δύο κουτάλες πού έλεγα τώρα δά νά απο

κριθώ πώς ταιριάζει καί είναι πιό δμορφη. 

Ι Π. Καλά, άφοΰ τό θέλεις, άποκρίσου του πώς είναι ή δουλε

μένη άπό συκιά. 

ΣΩ. Τώρα λέγε αυτό πού ήθελες τώρα δά νά πης" γιατί μέ 

αυτήν τήν απόκριση, άν τοΰ πώ πώς τό δμορφο είναι τό χρυσάφι, 

νομίζω πώς τό χρυσάφι δέν θά φανή καθόλου πιό δμορφο άπό τό 

ξύλο τής συκιάς. Τώρα δμως τί λές πάλι πώς είναι τό δμορφο ; 

Ι Π. Έ γ ώ θά σοΰ πώ" γιατί μοΰ φαίνεται πώς γυρεύεις στην 
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απόκριση μας νά ποΰμε γιά τό δμορφο πώς είναι τέτοιο, πού ποτέ 

πουθενά σέ κανέναν νά μή φαίνεται άσκημο. 

ΣΩ. Βεβαιότατα, 'Ιππία. Αυτή τή φορά τό έπιασες σωστά τό 

θέμα. 

ΙΠ. Άκου λοιπόν! Ά ν σ' αυτό πού θά πώ φέρη κανείς κα-

μιάν αντίρρηση, τότε-νά είσαι σίγουρος-έγώ θά ομολογήσω πώς 

δέν ξέρω τί μοΰ γίνεται. 

ΣΩ. Λέγε το λοιπόν μιαν ώρα αρχύτερα, γιά τό δνομα τών 

θεών! 

Τρίτος ( ΙΠ. Λέγω λοιπόν πώς πάντοτε καί γιά κάθε άνθρωπο 

ορισμός κ α ί σ έ κάθε τόπο τό πιό δμορφο γιά Ιναν άντρα, πού είναι 

πλούσιος, γερός, τιμημένος άπό τους "Ελληνες, είναι νά φτάση σέ 

βαθιά γεράματα, νά φροντίση νά κάνη γιά τους γονείς του, δταν 

πεθάνουν, μιά δμορφη κηδεία καί τέλος νά τόν θάψουν τά παιδιά 

του δμορφα καί αρχοντικά. 

ΣΩ. Πώ πώ, 'Ιππία! Αληθινά, μίλησες θαυμάσια, περίφη

μα, αντάξια σου! Καί μά τήν "Ηρα, σέ χαίρομαι, γιατί μοϋ φαί

νεται πώς μοΰ παραστέκεσαι, δσο μπορείς, γεμάτος καλή διάθεση. 

"Ομως τόν άνθρωπο αυτόν δέν τόν πιάσαμε, καί τώρα είναι πού 

θά γελάση μέ τήν καρδιά του μαζί μας-ξέρε το καλά! 

ΙΠ. Καί τί θά κερδίση μέ τά γέλια του, Σωκράτη ; Γιατί δταν 

σ' αυτά δέν Ιχη νά πή τίποτε καί δμως γελάη, θά γελάση μέ τόν 

εαυτό του, καί αυτός θά είναι πού μαζί του θά γελάσουν δσοι εί

ναι μπροστά. 

ΣΩ. "Ισως έχεις δίκιο" ίσως δμως μέ τήν απόκριση αυτή -

έτσι ψυχανεμίζομαι-υπάρχει φόβος νά μή γελάση μονάχα μαζί 

μου. 

ΙΠ. Τί θέλεις νά πής; 

ΣΩ. "Οτι, άν τύχη καί κρατή ραβδί καί δέν τό βάλω στα πό

δια γιά νά γλιτώσω, θά δοκιμάση τό δίχως άλλο νά μέ προφτάση. 

ΙΠ. Τί λές; 'Αφέντης σου είναι δ άνθρωπος αυτός; καί άν 

τό κάνη αυτό, δέν θά τόν σύρουν στα δικαστήρια καί δέν θά τιμω-

ρηθή; "Ή μήπως ή πολιτεία σας δέν έχει δικαστήρια, μόνο αφή

νει τους πολίτες νά δέρνη ό Ινας τόν άλλον άδικα ; 
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ΣΩ. Καθόλου δέν τους αφήνει. 

ΙΠ. Τότε λοιπόν θά τιμωρηθή, άν σέ δείρη άδικα. 

ΣΩ. Δέν τό πιστεύω, 'Ιππία, δχι! Ά ν τοΰ έδινα αυτή τήν 

απόκριση, έγώ τουλάχιστο είμαι της γνώμης πώς θά μέ έδερνε 

μέ τό δίκιο του. 

ΙΠ. Καί έγώ τής ίδιας γνώμης είμαι, Σωκράτη, τή στιγμή 

πού έσύ δ ίδιος τό πιστεύεις. 

ΣΩ. Νά σοΰ πώ λοιπόν γιατί καί δ ίδιος τό πιστεύω δτι μέ τό 

δίκιο του θά μέ έδερνε, άν έδινα αύτη τήν απόκριση ; "Ή θέλεις 

καί σύ νά μέ δείρης δίχως κρίση ; *Η θά δεχτής νά σοΰ μιλήσω ; 

ΙΠ. Θά ήταν φοβερό, Σωκράτη, άν δέν έδεχόμουν. Τί θέλεις 

δμως νά πής ; 

ΣΩ. Έ γ ώ θά σοΰ τό πώ μέ τόν ίδιο τρόπο δπως λίγο πιό πρίν 

θά παρασταίνω εκείνον, γιά νά μή λέω σέ σένα λόγια σαν αυτά 

πού θά πή έκεΐνος σέ μένα, βαριά καί αναπάντεχα. Τό δίχως άλ

λο, πές μου, θά πή, Σωκράτη, θαρρείς πώς άδικα θά τό έτρωγες 

τό ξύλο ; Πήρες νά τραγουδάς Ιναν ατέλειωτο διθύραμβο Χ, καί 

βρέθηκες νά τραγουδάς τόσο παράφωνα, πέρα γιά πέρα άσχετα 

μέ αυτά πού σέ ρώτησα. Πώς τό λές αυτό ; θά πώ έγώ. — Πώς ; θά 

πή. Τό ξέχασες κιόλας ; Έ γ ώ σέ ρώτησα γιά τό δμορφο καθαυτό, 

πού άν προστεθή σέ οτιδήποτε τό κάνει να είναι δμορφο - μά πέ

τρα είναι, μά ξύλο, μά άνθρωπος, μά θεός, μά κάθε πράξη, μά κά

θε μάθηση. Ή ομορφιά αύτη καθαυτή τί είναι-αυτό ρωτώ, άν

θρωπε μου καί δέν μπορώ νά σοΰ τό φωνάξω πιό δυνατά-ούτε 

πέτρα να ήσουν καθισμένος δίπλα μου, καί μάλιστα μυλόπετρα, 

δίχως αυτιά καί δίχως μυαλό!—Άν λοιπόν έμενα μ' έπιανε φόβος, 

θά σοΰ κακοφαινόταν, 'Ιππία, άν τοϋ αποκρινόμουν έτσι: Μά eîva-i 
ό 'Ιππίας πού είπε πώς αυτό είναι τό δμορφο! Καί δμως έγώ τόν 

ρώτησα ακριβώς δπως σύ έμενα, γι'αυτό δηλαδή πού είναι δμορφο 

1. Ό τρίτος ορισμός τοϋ 'Ιππία {291 d), δοσμένος μέ πολλά λόγια καί 
σέ κάπως πανηγυρικό τόνο, θυμίζει στον αντιρρησία έναν ατέλειωτο διθύ
ραμβο, ίνα ποιητικό είδος πού στή σύγχρονη μέ τον Πλάτωνα μορφή του δέν 
άρεσε καθόλου στο φιλόσοφο. 'Από πάνω, το 'τραγούδι' τοΰ 'Ιππία είναι πα
ράφωνο. 
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γιά τό καθετί καί πάντοτε. Τί λές λοιπόν; Δέν θά σοΰ κακοφανή, 

άν τά πώ αυτά; 

ΙΠ. Εκείνο πού ξέρω, Σωκράτη, είναι δτι αυτό πού έγώ 

είπα δμορφο είναι γιά τό καθετί δμορφο καί θά φαίνεται δμορφο. 

ΣΩ. Θά είναι δμως καί γιά πάντα; θά πή - γιατί τό όμορφο 

είναι βέβαια πάντοτε δμορφο. 

ΙΠ. Καί βέβαια. 

ΣΩ. Καί ήταν πάντοτε δμορφο - ή δχι ; θά πή. 

ΙΠ. Καί ήταν. 

ΣΩ. Τάχα καί γιά τόν 'Αχιλλέα, θά πή, δ ξένος δ 'Ηλείος 

είπε πώς ήταν δμορφο νά ταφή ύστερα άπό τους προγόνους του ; 

Καί γιά τόν παππού του τόν Αιακό καί γιά τους άλλους δσοι γεν

νήθηκαν άπό θεούς *, καί γιά τους θεούς τους ίδιους ; 

ΙΠ. Τί είναι πάλι αυτό; Νά πάρη ή ευχή! Τοΰτα πού ρωτάει 

δ άνθρωπος αυτός ούτε καν ευσέβεια στους θεούς δείχνουν! 

ΣΩ. Καί τί μέ αυτό ; Καί άλλος νά ήταν έκεΐνος πού ρωτοΰσε, 

ή απάντηση πώς έτσι έχουν τά πράγματα δέν δείχνει έτσι κι αλλιώς 

πολλή ασέβεια ; 

Ι Π. Μπορεί. 

ΣΩ. Μπορεί λοιπόν νά είσαι σύ πού δείχνεις άνευλάβεια, θά 

πή, τήν ώρα πού λές δτι γιά δλους καί πάντοτε είναι όμορφο νά 

θαφτή κανείς άπό τους απογόνους του καί νά θάψη τους γονείς του. 

Μήπως δέν ήταν Ινας άπό δλους ό 'Ηρακλής καί δλοι αυτοί πού 

τώρα δά λέγαμε; 

ΙΠ. Μά έγώ δέν μιλοΰσα βέβαια γιά τους θεούς. 

ΣΩ. Ούτε καί γιά τους ήρωες, δπως φαίνεται. 

ΙΠ. "Οχι, γιά δσους τουλάχιστο ήταν παιδιά θεών. 

ΣΩ. Γιά δσους δμως δέν ήταν ; 

ΙΠ. Γι' αυτούς ναί. 

ΣΩ. Σύμφωνα λοιπόν μέ τά λόγια σου, δπως φαίνεται, άπό 

τους ήρωες γιά τόν Τάνταλο καί τον Δάρδανο καί τόν Ζήθο είναι 

1. Ό 'Αχιλλέας είχε μητέρα τή Θέτιδα, πού ήταν θεά. Ό Αιακός ήταν 
γιος τοϋ Δία. 
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φοβερό καί ανόσιο καί άσκημο, γιά τόν Πέλοπα δμως καί γιά δ

σους άλλους Ιχουν γεννηθή μέ τόν ίδιο τρόπο 1, είναι δμορφο. 

ΙΠ. Έ γ ώ τουλάχιστο αυτή τή γνώμη έ'χω. 

ΣΩ. Σύ λοιπόν πιστεύεις, θά μοΰ πή, κάτι πού ώς πριν άπό 

λίγο δέν τό δεχόσουν, δτι τό νά θαφτή κανείς άπό τους απογόνους 

του, άφοΰ πρώτα έχει θάψει τους προγόνους του, είναι μερικές φο

ρές καί γιά μερικούς άσκημο. 'Ακόμα περισσότερο, καθώς φαίνε

ται, πιστεύεις γι' αυτό πώς είναι αδύνατο νά γίνη καί νά είναι γιά 

δλους δμορφο- ώστε αυτό, καθώς καί έκεϊνα πιό πρίν, τόσο ή κο

πέλα δσο καί ή χύτρα, έχει πάθει τό ίδιο, καί μέ ακόμα πιό γελοίο 

τρόπο είναι γιά τόν Ιναν δμορφο, γιά τόν άλλον δχι δμορφο. Καί 

ούτε καί σήμερα ακόμα, θά πή, είσαι ικανός, Σωκράτη, νά άπο-

κριθής γιά τό δμορφο αυτό πού ρωτώ, τί ακριβώς είναι. Αυτά λέ

γοντας καί παρόμοια θά μέ ντροπιάση μέ τό δίκιο του, άν τοΰ απο

κριθώ έτσι.-Τις περισσότερες φορές,'Ιππία, μέ αυτόν πάνω κάτω 

τόν τρόπο κουβεντιάζει μαζί μου. Κάποτε κάποτε δμως, λές καί μέ 

λυπάται πού είμαι άπραγος καί αμόρφωτος καί μοΰ δείχνει δ ίδιος 

τό δρόμο ρωτώντας με άν τέτοιας λογής μοΰ φαίνεται πώς είναι τό 

δμορφο ή καί γιά δποιο άλλο θέμα τύχη νά μέ ρωτάη καί νά γίνεται 

κουβέντα πάνω σ' αυτό. 

ΙΠ. Τί θέλεις νά πής, Σωκράτη ; 

Τέταρτος ΣΩ. Έ γ ώ θά σοΰ τό εξηγήσω : Σωκράτη παράξενε, 

ορισμός. μ0ΰ λέει, σταμάτα νά δίνης τέτοιες αποκρίσεις καί μέ 

τόν τρόπο αυτόν γιατί είναι πολύ ανόητες καί δέν είναι δύσκολο νά 

άποδείξη κανείς πώς δέν στέκουν. Κοίταξε λοιπόν μήπως σοΰ φαί

νεται πώς κάτι τέτοιο είναι δμορφο, αυτό πού τώρα δά τό αγγίξαμε, 

δταν απαντώντας είπαμε δτι τό χρυσάφι είναι δμορφο γιά δσα 

ταιριάζει, γιά δσα δμως δέν ταιριάζει δχι, τό ίδιο καί γιά δλα τά 

άλλα, δτι είναι δμορφα, δταν αυτό2 προστεθή. Κοίταξε λοιπόν αυτό 

ακριβώς τό ταιριαστό καί τή φύση αύτοΰ τοΰ ταιριαστοΰ, μήπως 

αυτό τυχαίνει νά είναι τό δμορφο. Έ γ ώ , είναι αλήθεια, συνηθίζω 

νά συμφωνώ μαζί του σέ τέτοια πράγματα κάθε φορά. Μήπως 

1, Δέν έχουν δηλ. θεϊκούς γονείς. 
2. Τό ταιριαστό. 
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κι Ιχω τί άλλο νά τοΰ πώ ; Σύ δμως έχεις τή γνώμη δτι τό ταιρια

στό είναι δμορφο; 

ΙΠ. 'Οπωσδήποτε, Σωκράτη. 

ΣΩ. Ά ς τό σκεφτοΰμε, μήπως τυχόν βρεθούμε γελασμένοι. 

ΙΠ. Καί βέβαια νά τό σκεφτοΰμε. 

ΣΩ. Κοίταξε λοιπόν! Αυτό πού λέμε ταιριαστό είναι τάχα 

εκείνο πού δταν προστεθή κάνει κάθε πράγμα πού θά τοΰ προστε

θή νά φ α ί ν ε τ α ι δμορφο ή εκείνο πού τό κάνει νά ε ί ν α ι ό

μορφο; "Ή μήπως ούτε τό Ινα ούτε τό άλλο; 

ΙΠ. Έμενα μοΰ φαίνεται... 

ΣΩ. Ποιο άπό τά δύο ; 

ΙΠ. 'Εκείνο πού τό κάνει νά φαίνεται δμορφο' δπως δταν κα

νείς βάλη φορέματα καί ποδήματα πού τοΰ πάνε, φαίνεται πιό Ο

μορφος, ακόμα κι άν ήταν νά γελάς μαζί του. 

ΣΩ. Τότε δμως, άν τό ταιριαστό είναι κάτι πού κάνει τά 

πράγματα νά φαίνονται πιό δμορφα άπό δ,τι πραγματικά είναι, 

τότε τό ταιριαστό θά ήταν Ινα ξεγέλασμα σχετικά μέ τό δμορφο " 

δέν θά ήταν αυτό πού εμείς γυρεύουμε, 'Ιππία - ή δχι ; γιατί αυτό 

πού έμεΐς γυρεύουμε είναι εκείνο πού κάνει δλα τά πράγματα νά 

ε ί ν α ι δμορφα, τό ίδιο δπως άν ζητούσαμε εκείνο πού κάνει δλα τά 

μεγάλα μεγάλα, τήν υπεροχή" γιατί δλα τά μεγάλα είναι ή υπερο

χή πού τά κάνει μεγάλα" ακόμα καί άν δέν φαίνωνται, τήν ώρα 

πού υπερέχουν, είναι αναγκαστικά μεγάλα. "Ετσι λοιπόν, λέμε, καί 

τό δμορφο, εκείνο πού κάνει δλα τά πράγματα νά είναι δμορφα, 

είτε φαίνονται είτε δχι, τί μπορεί νά είναι ; Τό ταιριαστό μιά φορά 

δέν μπορεί νά είναι" γιατί αυτό τά κάνει νά φαίνωνται πιό δμορφα 

άπό δ,τι είναι, καθώς ό ίδιος λές, τί ακριβώς δμως είναι δέν τά 

αφήνει νά φανοΰν. Εκείνο δμως πού τά κάνει νά είναι δμορφα, 

δπως τώρα δά είπα, είτε φαίνονται είτε δχι, αυτό πρέπει νά προ

σπαθήσουμε νά ποΰμε τί είναι- γιατί αυτό είναι πού γυρεύουμε, άν 

βέβαια γυρεύουμε τό δμορφο. 

ΙΠ. Μά τό ταιριαστό, Σωκράτη, μέ την παρουσία του τά κά

νει καί νά είναι καί νά φαίνωνται δμορφα. 

ΣΩ. Είναι λοιπόν αδύνατο γιά δσα είναι πραγματικά δμορφα 
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νά μή φαίνωνται πώς είναι δμορφα, άν βέβαια είναι μπροστά 

αυτό πού τά κάνει νά φαίνωνται δμορφα - ή δχι ; 

ΙΠ. 'Αδύνατο. 

ΣΩ. Νά τό παραδεχτούμε, λοιπόν, 'Ιππία, δτι δλα τά πραγ

ματικά δμορφα, καί οί θεσμοί καί οί απασχολήσεις, θεωροϋνται 

πώς είναι δμορφα καί φαίνονται δμορφα πάντοτε σέ δλους; "Η 

μήπως ακριβώς τό αντίθετο, νά ποΰμε δτι δέν τά ξέρουν καί δτι 

περισσότερο άπό καθετί άλλο αυτά είναι πού προκαλοΰν μ,αλώμα-

τα καί πολέμους καί στην ιδιωτική ζωή ανάμεσα στά άτομα καί 

στή δημόσια ανάμεσα στις πολιτείες; 

ΙΠ. Πιό σωστό τό δεύτερο, Σωκράτη" δτι δέν τά ξέρουν. 

ΣΩ. Δέν θά ήταν δμως έ'τσι, άν είχαν καί τήν ιδιότητα νά φαί

νωνται" θά τήν είχαν δμως, άν τό ταιριαστό ήταν δμορφο καί έκα

νε τά πράγματα δχι μόνο νά είναι δμορφα άλλα καί νά φαίνωνται. 

"Ετσι τό ταιριαστό, άν είναι έκεΐνο πού κάνει τά πράγματα νά 

είναι δμορφα, θά ήταν τό δμορφο, αυτό πού έμεΐς γυρεύουμε, δχι 

δμως βέβαια έκεΐνο πού τά κάνει νά φαίνωνται. Ά ν πάλι τό ται

ριαστό είναι έκεΐνο πού τά κάνει νά φαίνωνται δμορφα, δέν θά 

ήταν τό δμορφο, αυτό πού έμεΐς γυρεύουμε' γιατί έκεΐνο τά κάνει 

νά ε ί ν α ι δμορφα" τό ίδιο δμως πράγμα νά τά κάνη δχι μόνο νά 

φαίνωνται άλλα καί νά είναι δχι μόνο δμορφα, άλλα καί οτιδήποτε 

άλλο, δέν θά μποροΰσε ποτέ. Ά ς διαλέξουμε λοιπόν τί μας φαί

νεται δτι είναι τό ταιριαστό : έκεΐνο πού κάνει νά φαίνωνται δμορ

φα ή νά είναι δμορφα; 

ΙΠ. Νά φαίνωνται, αυτό πιστεύω έγώ τουλάχιστο, Σωκράτη. 

ΣΩ. 'Αλίμονο! Μας ξέφυγε λοιπόν μέσα άπό τά χέρια, ' Ιπ

πία, τό δμορφο, νά μάθουμε τί τάχα είναι, τή στιγμή πού τό ται

ριαστό φανερώθηκε πώς είναι κάτι άλλο άπό τό δμορφο. 

ΙΠ. Ναί, μά τόν Δία, Σωκράτη, καί είναι αλήθεια πώς μοΰ 

φαίνεται πολύ παράξενο. 

ΣΩ. "Ομως, αγαπητέ μου, άς μήν τό παρατήσουμε ακόμα" 

γιατί έ'χω καί τώρα κάποιαν ελπίδα δτι θά μάς ξεφανερωθή, τί 

τάχα νά είναι τό δμορφο. 

ΙΠ. Τό δίχως άλλο, Σωκράτη" δέν είναι δά καί δύσκολο νά τό 

βρή κανείς. Έ γ ώ μάλιστα τό ξέρω καλά πώς άν ξεμοναχιαζόμουν 
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γιά λίγη ώρα καί έβαζα τό μυαλό μου νά δούλεψη, θά μπορούσα νά 

σοΰ τό πώ μέ ακρίβεια μεγαλύτερη καί άπό τήν ακρίβεια τήν ίδια. 

Πέμπτος ΣΩ. "Οχι, μή λές μεγάλο λόγο, 'Ιππία! Δέν βλέπεις 

ορισμός. σέ τί δυσκολίες μάς έ'χει κιόλας μπλέξει ; Φοβάμαι μή

πως θυμώση μαζί μας καί μάς φύγη ακόμα πιό μακριά. Δέν ξέρω 

δμως τί λέω! γιατί έσύ βέβαια, φαντάζομαι, θά τό βρής εύκολα, 

μόλις ξεμοναχιαστής. "Ομως σέ εξορκίζω στους θεούς, ψάξε νά 

τό βρής δσο είμαι καί έγώ μπροστά- άν μάλιστα θέλης, γύρευε το 

μαζί μου δπως τώρα. Ά ν τό βρούμε, δέν θέλουμε τίποτε καλύτερο-

άν δχι, θά κάνω υπομονή, φαντάζομαι, μέ τήν τύχη μου. Σύ πάλι, 

δταν φύγης, θά τό βρής εύκολα. Καί άν τό βροΰμε τώρα, τό δίχως 

άλλο δέν θά σοΰ φορτωθώ υστέρα, γιά νά μάθω τί ήταν έκεΐνο πού 

βρήκες μοναχός σου. Κοίταξε δμως τώρα τοΰτο, άν σοΰ φαίνεται 

πώς είναι τό δμορφο. Λέω δηλαδή πώς αυτό είναι - δμως βάλε 

δλο σου τό μυαλό καί πρόσεχε με μήπως πώ κουταμάρες! Ά ς 

δεχτοΰμε λοιπόν πώς δμορφο είναι δ,τι είναι χρήσιμο. Αυτό τό 

λέω έχοντας αυτά στό νοΰ μου : γιά τά μάτια λέμε πώς είναι δμορφα 

δχι δσα φαίνονται πώς έχουν τήν ιδιότητα νά μήν μποροΰν νά βλέ

πουν, άλλα δσα μποροΰν νά βλέπουν καί μας είναι χρήσιμα γιά νά 

βλέπουμε. "Ετσι δέν είναι ; 

ΙΠ. Ναί. 

ΣΩ. "Ετσι καί γιά ολόκληρο τό σώμα λέμε πώς είναι δμορ

φο, τό Ινα γιά τό τρέξιμο, τό άλλο γιά τό πάλεμα, τό ίδιο καί γιά 

δλα τά ζώα, Ινα άλογο, Ιναν πετεινό, Ινα ορτύκι, καί γιά τά εργα

λεία δλα καί τά μέσα τής συγκοινωνίας, τόσο της στεριάς δσο καί 

της θάλασσας, καράβια φορτηγά καί καράβια πολεμικά, καί γιά 

τά σύνεργα δλα δσα ύπηρετοΰν τή μουσική είτε τις άλλες τέχνες 

καί, άν τό θέλης, γιά τις απασχολήσεις καί τους νόμους - δλα λίγο 

πολύ δέν τά ονομάζουμε μέ τόν ίδιο τρόπο δμορφα ; Κοιτάζουμε 

γιά τό καθένα ποια είναι ή φύση του, πώς είναι φτιαγμένο, σέ 

ποια κατάσταση βρίσκεται, καί έκεΐνο πού είναι χρήσιμο μέ δποιον 

τρόπο χρήσιμο καί γιά δποιον σκοπό χρήσιμο καί δποτε χρήσι

μο, λέμε πώς είναι δμορφο. Έκεΐνο δμως πού είναι άπό κάθε 
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άποψη άχρηστο τό λέμε άσκημο. Μήπως έχεις καί σύ τήν ίδια 

γνώμη, 'Ιππία; 

ΙΠ. Βέβαια. 

ΣΩ. "Εχουμε λοιπόν δίκιο πού λέμε τώρα δτι τό χρήσιμο τυ

χαίνει νά είναι δμορφο περισσότερο άπό κάθε άλλο ; 

ΙΠ. Πολύ σωστά, Σωκράτη. 

ΣΩ. Τώρα, δ,τι μπορεΐ νά φτιάνη τοΰτο ή έκεΐνο τό πράγμα 

είναι καί χρήσιμο σ' αυτό ακριβώς πού μπορεΐ νά φτιάνη· αντί

θετα, σέ δ,τι δέν μπορεΐ είναι άχρηστο. "Ετσι δέν είναι ; 

ΙΠ. Καί βέβαια. 

ΣΩ. Ή δύναμη λοιπόν είναι δμορφο πράγμα καί ή αδυναμία 

άσκημο - ή δχι ; 

ΙΠ. Πάρα πολύ" δτι Ιτσι έχουν τά πράγματα, Σωκράτη, τό 

μαρτυροΰν καί τά άλλα, περισσότερο δμως άπό δλα ή πολιτική" 

γιατί στην πολιτική καί στην πόλη του τό νά Ιχη κανείς δύναμη 

είναι τό πιό δμορφο άπό δλα, τό νά μήν εχη δμως δύναμη είναι 

τό πιό άσκημο άπό δλα. 

ΣΩ. Σωστά μιλείς. Μήπως λοιπό\ γιά τό δνομα τών θεών, 

'Ιππία γι' αυτούς τους λόγους είναι καί ή σοφία τό πιό δμορφο 

πράγμα, ένώ ή αμάθεια τό πιό άσκημο; 

ΙΠ. Ά μ έ τί θαρρείς, Σωκράτη ; 

ΣΩ. Μήν παίρνης φωτιά, καλέ μου φίλε! Γιατί εμένα μέ κρα

τεί κάποιος φόβος, τί τάχα είναι αυτό πάλι πού λέμε. 

ΙΠ. Γιατί σέ κρατεΐ πάλι φόβος, Σωκράτη ; Τούτη τή φορά 

τουλάχιστο οί συλλογισμοί σου προχώρησαν πάρα πολύ δμορφα. 

ΣΩ. Πολύ θά τό ήθελα! Συλλογίσου δμως μαζί μου : Θά μπο

ρούσε κανείς νά κάνη κάτι πού ούτε τό ξέρει ούτε καθόλου τό μπο

ρεΐ; 

Ι Π. Έξάπαντος δχι. Καί πώς θά τό έκανε, άφοΰ δέν τό μπορεΐ ; 

ΣΩ. "Οσοι λοιπόν άστοχοϋν καί δ,τι κάνουν καί πιάνουν στα 

χέρια τους τό κάνουν μέ κακό τρόπο, χωρίς νά τό θέλουν, αυτοί 

δέν θά τό έκαναν ποτέ, άν δέν μπορούσαν νά τό κάνουν - ή δχι ; 

ΙΠ. Τό δίχως άλλο. 

ΣΩ. 'Ωστόσο, δσοι τό μποροΰν, τό μποροΰν γιατί τό μποροΰν, 

δχι γιατί δέν τό μποροΰν. 
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ΙΠ. Ό χ ι βέβαια. 

ΣΩ. "Ολοι δμως δσοι κάνουν κάτι, αυτό πού κάνουν μποροΰν 

καί τό κάνουν. 

Ι Π. Ναί. 

ΣΩ. 'Ωστόσο δλοι οί άνθρωποι, άπό παιδιά ακόμα, κάνουν 

πολύ περισσότερα κακά παρά καλά καί άστοχοϋν, χωρίς νά τό θέ

λουν. 

ΙΠ. "Ετσι είναι. 

ΣΩ. Τότε δμως ; Αυτή τή δύναμη καί αυτά τά χρήσιμα, δσα 

θά ήταν χρήσιμα γιά νά κάνουν κάτι κακό, τάχα θά τά ποΰμε πώς 

είναι δμορφα ; ή θά ποΰμε γι' αυτά πώς κάθε άλλο παρά δμορφα 

είναι ; 

ΙΠ. Κάθε άλλο παρά δμορφα- αυτό πιστεύω έγώ τουλάχιστο, 

Σωκράτη. 

Έκτος ΣΩ. "Ωστε ή δύναμη καί τό χρήσιμο, δπως φαίνεται, 

ορισμός, δέν μπορεΐ, 'Ιππία, νά είναι γιά μάς τό δμορφο. 

ΙΠ. Ά ν μπορή, Σωκράτη, νά κάνη καλά πράγματα καί είναι 

σ αυτά χρήσιμο. 
ΣΩ. Έκεΐνο λοιπόν πάει, χάθηκε, δτι δηλαδή ή δύναμη καί 

τό χρήσιμο γενικά είναι δμορφο πράγμα. Μήπως δμως, 'Ιππία, 

έκεΐνο πού ήθελε ή καρδιά μας νά πή ήταν πώς αυτό πού είναι χρή" 

σιμό γιά τό καλό καί έχει τή δύναμη νά κάνη κάτι καλό τοΰτο εϊνα' 

τό δμορφο; 

ΙΠ. Αυτό πιστεύω έγώ τουλάχιστο. 

ΣΩ. Τοΰτο δμως είναι ωφέλιμο - ή δχι ; 

ΙΠ. Καί βέβαια. 

ΣΩ. "Ετσι λοιπόν καί τά δμορφα σώματα καί οί δμορφοι 

θεσμοί καί ή σοφία καί δσα λέγαμε τώρα δά είναι δλα δμορφα, 

γιατί είναι ωφέλιμα. 

ΙΠ. 'Ολοφάνερα. 

ΣΩ. Τό ωφέλιμο λοιπόν μας φαίνεται πώς είναι τό δμορφο, 

'Ιππία. 

ΙΠ. 'Οπωσδήποτε, Σωκράτη. 

ΣΩ. Τό ωφέλιμο δμως είναι αυτό πού κάνει καλό. 
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ΙΠ. Αυτό είναι βέβαια. 

ΣΩ. Καί έκεΐνο πού κάνει κάτι δέν είναι τίποτε άλλο άπό τό 

αίτιο. "Ετσι δέν είναι; 

ΙΠ. "Ετσι είναι. 

ΣΩ. "Ωστε τό δμορφο είναι τό αίτιο τοΰ καλοΰ. 

ΙΠ. Καί βέβαια είναι. 

ΣΩ. "Ομως τό αίτιο, 'Ιππία, καί έκεΐνο πού αίτιο του είναι 

τό αίτιο είναι πράγματα διαφορετικά- γιατί τό αίτιο δέν γίνεται 

νά είναι αίτιο τοΰ αιτίου. Κοίταξε το έτσι: Τό αίτιο δέν φανερώ

θηκε πώς είναι έκεΐνο πού κάνει κάτι; 

ΙΠ. Καί βέβαια. 

ΣΩ. Άπό έκεΐνο λοιπόν πού κάνει κάτι άλλο δέν γίνεται παρά 

μόνο αυτό πού γίνεται, δχι δμως αυτό πού κάνει - ή δχι ; 

ΙΠ. Έτσι είναι. 

ΣΩ. "Ωστε άλλο πράγμα είναι έκεΐνο πού γίνεται, καί άλλο 

έκεΐνο πού κάνει. 

ΙΠ. Ναί. 

ΣΩ. "Ωστε τό αίτιο δέν είναι τό αίτιο τοΰ αιτίου παρά αύτοΰ 

πού γίνεται άπό αυτό. 

ΙΠ. Καί βέβαια. 

ΣΩ. "Ωστε άν τό δμορφο είναι αίτιο τοΰ καλοΰ, τό καλό θά 

γινόταν άπό τό δμορφο" καί αυτός είναι, δπως φαίνεται, ό λόγος 

πού γνοιαζόμαστε καί γιά τή φρονιμάδα καί γιά δλα τά άλλα δ

μορφα πράγματα, γιατί τό Ιργο τους καί τό γέννημα τους, τό κα

λό δηλαδή, είναι κάτι πού αξίζει νά γνοιαστοΰμε γι' αυτό, καί άπό 

δσα βρίσκουμε θά έφτανε κανείς νά πή πώς τό δμορφο δείχνει σαν 

νά είναι ό πατέρας τοΰ καλοΰ. 

ΙΠ. βεβαιότατα! Ώραΐα τά λές, Σωκράτη. 

ΣΩ. Λοιπόν καί αυτό ώραΐα τό λέω, πώς ούτε ό πατέρας 

είναι γιος ούτε δ γιος πατέρας ; 

ΙΠ. Καί βέβαια ώραΐα! 

ΣΩ. Καί πώς ούτε τό αίτιο είναι έκεΐνο πού γίνεται, ούτε 

πάλι έκεΐνο πού γίνεται είναι αίτιο ; 

ΙΠ. Σωστά μιλείς. 

ΣΩ. Μά τότε μά τόν Δία, αγαπητέ μου, ούτε τό δμορφο είναι 
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καλό ούτε τό καλό δμορφο. *Η μήπως, υστέρα άπό δσα είπαμε πριν, 

πιστεύεις πώς μπορεΐ νά γίνη αυτό ; 

ΙΠ. "Οχι, μά τόν Δία, δέν μοΰ φαίνεται. 

ΣΩ. Μάς ικανοποιεί λοιπόν καί θά θέλαμε νά λέμε δτι τό 

δμορφο δέν είναι καλό ούτε τό καλό δμορφο ; 

ΙΠ. "Οχι μά τόν Δία, αυτός ό λόγος δέν μέ ικανοποιεί καί 

τόσο ! 

ΣΩ. Ναί μά τόν Δία, 'Ιππία. Καί σέ μένα ό λόγος αυτός αρέ

σει πολύ λιγότερο άπό δσους είπαμε πρίν. 

ΙΠ. "Ετσι δείχνει. 

ΣΩ. Πριν άπό λίγο μάς φάνηκε πώς αυτός είναι ό ομορφό

τερος λόγος, δτι δηλαδή δμορφο είναι τό ωφέλιμο καί τό χρήσιμο 

καί αυτό πού μπορεΐ νά κάνη κάτι καλό. Τώρα δμως φτάνουμε 

νά πιστέψουμ.ε πώς δέν είναι έτσι. Ά ν μπορή μάλιστα νά γίνη, 

καταντάει νά είναι ακόμα πιό γελοίος άπό εκείνους τους πρώτους, 

δπου θαρρούσαμε πώς ή κοπέλα είναι τό δμορφο καί Ινα Ινα άπό 

αυτά πού είπαμε πιό μπροστά. 

ΙΠ. "Ετσι φαίνεται. 

ΣΩ. Έ γ ώ δέν ξέρω πιά, 'Ιππία, ποιόν δρόμο νά πάρω, τά 

έχω χαμένα" σύ δμως μήπως έχεις νά πής τίποτα ; 

ΙΠ. Γιά τήν ώρα δχι! Ά ν δμως, δπως σοΰ έλεγα πρίν άπό 

λίγο, σκεφτώ, ξέρω καλά πώς θά τό βρω. 

"Εβδομος ΣΩ. Έκεΐνο πού έγώ ξέρω είναι πώς ή επιθυμία νά 

ορισμός. μάθω δέν μέ αφήνει νά σέ περιμένω γι' αργότερα. Θαρ

ρώ μάλιστα πώς τώρα δά βρήκα κάποιον καλό δρόμο. Πρόσεχε! 

Ά ν έκεΐνο πού μάς κάνει νά χαιρόμαστε - δέν εννοώ βέβαια δλες 

τις ευχαριστήσεις, μόνο έκεΐνο πού μάς δίνει χαρά μέ τήν ακοή καί 

μέ τήν δράση - άν αυτό λέγαμε δμορφο, τί λογής θά ήταν ό πό

λεμος μας 1 ; Ά ν δέν γελιέμαι, καί οί δμορφοι άνθρωποι, 'Ιππία, 

καί τά στολίσματα δλα καί οί ζωγραφιές καί τά πλαστικά έργα, 

δσα τυχόν είναι δμορφα, μας εύχαριστοΰν δταν τά βλέπουμε. Καί 

1. Πρβ. 286 d, δπου ή συζήτηση μέ τόν υποθετικό αντιρρησία παρομοιά
ζεται με αγώνα πάλι (άναμαχούμενος τον λόγον). 
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οί ήχοι οί δμορφοι καί ή μουσική γενικά καί οί λόγοι καί τά παρα

μύθια τήν ίδια τούτη δουλειά κάνουν. "Έτσι, άν αποκρινόμασταν 

^ σέ κεΐνον τόν θρασύ άνθρωπο : Τό δμορφο, λεβέντη μου, είναι αυτό 

' πού δίνει ευχαρίστηση μέ τά μέσα της ακοής καί της δράσης, δέν 

θά τοϋ κόβαμε, πιστεύεις, τή θρασύτητα; 

ΙΠ. Έ γ ώ τουλάχιστο, Σωκράτη, πιστεύω δτι τώρα δ λό

γος μας γιά τό τί είναι δμορφο είναι σωστός. 

ΣΩ. Πές μου δμως : γιά τις ασχολίες τις Ομορφες καί γιά τους 

νόμους, 'Ιππία, θά ποϋμε τάχα πώς είναι ευχάριστα στην ακοή 

καί στην δράση, γι' αυτό καί είναι δμορφα; *Η μήπως είναι κάτι 

διαφορετικό ; 

ΙΠ. Μά σέ τούτα, Σωκράτη, μπορεΐ νά μή δώση προσοχή ό 

άνθρωπος έκεΐνος. 

ΣΩ. Μά τό σκύλο, 'Ιππία, θά δώση - έκεΐνος, πού έγώ θά 

τόν ντρεπόμουν πιό πολύ άπό κάθε άλλον, άν έλεγα ανοησίες καί 

καμωνόμουν πώς κάτι λέω, χωρίς νά λέω τίποτε. 

ΙΠ. Καί ποιος είναι αυτός; 

ΣΩ. Ό Σωκράτης, ό γιος τοΰ Σωφρονίσκου! Αυτός τήν άδεια 

νά μιλώ γι' αυτά τά πράγματα μέ τόση ευκολία, χωρίς νά τά έχω 

εξετάσει καλά, δέν θά μοϋ τήν έδινε μέ πιό μεγάλη προθυμία άπό 

δ,τι θά μοΰ τήν έδινε άν μιλούσα γιά πράγματα πού δέν τά ξέρω σαν 

νά τά ξέρω. 

ΙΠ. Καί σέ μένα δμως τόν ίδιο, μιά καί σύ τό είπες, φαίνεται 

πώς ή περίπτωση τών νόμων είναι κάτι διαφορετικό. 

ΣΩ. "Ησυχα, 'Ιππία! Παρ' δλο πού έχουμε πέσει στό ίδιο 

πάλι αδιέξοδο, δπως λίγο πιό πρίν, γιά τό τί είναι δμορφο, πάμε 

νά πιστέψουμε πώς βρήκαμε κάποιον άλλο σωστό δρόμο. 

ΙΠ. Τί θέλεις νά πής, Σωκράτη; 

ΣΩ. Έ γ ώ θά σοΰ πώ αυτό πού έγώ τουλάχιστο πιστεύω, άν 

βέβαια λέω κάτι πού νά άξίζη. Τοΰτα δηλαδή τά σχετικά μέ τους 

νόμους καί τις ασχολίες δέν αποκλείεται νά φανοϋν πώς δέν είναι 

Ιξω άπό τήν αίσθηση πού έχουμε μέ τήν ακοή καί μέ τήν δράση. 

Ά ς κρατηθούμε δμως σ' αυτόν τό λόγο, πώς τό ευχάριστο πού 

μας δίνουν οί αισθήσεις αυτές είναι δμορφο, χωρίς νά φέρουμε 

καθόλου στή μέση τό ζήτημα τών νόμων. Ά ν δμως μας ρωτήση 
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είτε τοΰτος πού λέω είτε οποιοσδήποτε άλλος: Γιά ποιόν τάχα 

λόγο, 'Ιππία καί Σωκράτη, απομονώσατε άπό τό ευχάριστο γενικά 

έκεΐνο πού είναι έκεϊ μόνο ευχάριστο καί έκεϊ λέτε πώς είναι 

δμορφο, γιά τό ευχάριστο δμως πού μας δίνουν οί άλλες αισθήσεις 

άπό τά φαγητά καί τά πιοτά καί τά ερωτικά καί δλα τά άλλα παρό

μοια, δέν λέτε πώς είναι δμορφα ; *Η μήπως λέτε πώς ούτε ευχά

ριστα είναι ούτε μάς δίνεται καμιά ευχαρίστηση άπό αυτά τά πράγ

ματα, ούτε άπό τίποτε άλλο έξω άπό την δράση καί τήν ακοή ; -

Τί θά ποΰμε, 'Ιππία; 

ΙΠ. 'Οπωσδήποτε θά ποΰμε, φαντάζομαι, δτι καί άπό τά 

άλλα μάς δίνονται ευχαριστήσεις πολύ μεγάλες. 

ΣΩ. Γιατί τότε, θά πή, τήν ώρα πού είναι καί αυτές ευχαρι

στήσεις δχι λιγότερο άπό δ,τι εκείνες, τους αφαιρείτε αυτόν τό 

χαραχτηρισμό καί δέν τις αφήνετε νά είναι Ομορφες ; - Γιατί, θά 

ποΰμε, ποώς θά είναι αυτός πού δέν θά γελοΰσε μαζί μας, άν λέ

γαμε γιά τό φαγητό πώς είναι δχι ευχάριστο πράγμα άλλα δμορ

φο, καί γιά μιά ευχάριστη μυρουδιά πώς είναι δχι ευχάριστη άλλα 

δμορφη ; "Οσο γιά τά ερωτικά, δλοι θά τά έβαζαν μαζί μας λέ

γοντας πώς είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, πρέπει δμως κανείς, 

καί άν τά κάνη, νά τά κάνη μέ τρόπο πού νά μήν τά βλέπη κανέ

νας, γιατί είναι, πιστεύουν, πάρα πολύ άσκημο νά τά βλέπουν. -

Τήν ώρα πού τά λέμε αυτά, 'Ιππία, Τό καταλαβαίνω καί έγώ, 

μπορεΐ νά μας απάντηση, δτι άπό ώρα πολλή ντρέπεστε νά πήτε 

γι' αυτές τις ευχαριστήσεις πώς είναι όμορφες, γιατί δ κόσμος 

έχει άλλη γνώμη. "Ομως έγώ δέν σάς ρώτησα τί πιστεύει δ πολύς 

κόσμος πώς είναι δμορφο, άλλα τί είναι. - Θά τοΰ ποΰμε λοιπόν, 

φαντάζομαι, αυτό πού βάλαμε γιά βάση, δτι έμεΐς τουλάχιστο λέμε 

πώς Ομορφο είναι τό μέρος έκεΐνο τοΰ ευχάριστου πού μας χαρί

ζει ή δράση καί ή ακοή. Σοΰ κάνει δ λόγος αυτός, 'Ιππία ; ή έχου

με καί τίποτε άλλο νά ποϋμε; 

ΙΠ. "Υστερα άπό δσα ειπώθηκαν είμαστε αναγκασμένοι νά 

ποΰμε αυτά καί τίποτε άλλο. 

ΣΩ. "Ομορφα τά λέτε, θά πή - ώστε άν ή ευχαρίστηση πού 

μάς δίνεται μέ τήν δράση καί μέ τήν ακοή είναι δμορφο, είναι 
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φανερό πώς δσα άπό τά ευχάριστα τυχαίνει νά μήν ανήκουν έκεΐ 

δέν θά ήταν δμορφα. Νά τό παραδεχτούμε ; 

ΙΠ. Ναί. 

ΣΩ. Μήπως τότε, θά πή, αυτό πού είναι μέ τήν δράση ευχά

ριστο είναι ευχάριστο μέ τήν δράση κ α ί μέ τήν ακοή; "Η, αυτό 

πού είναι ευχάριστο μέ τήν ακοή είναι ευχάριστο μέ τήν ακοή καί 

μέ τήν δράση ; - Κάθε άλλο, θά τοΰ ποΰμε! Αυτό πού είναι μέ τό 

Ινα άπό τά δύο ευχάριστο δέν μπορεΐ νά είναι καί μέ τά δύο. Γιατί 

αυτό μάς φαίνεται πώς θέλεις νά πής. Έκεΐνο πού έμεΐς λέγαμε 

είναι δτι καί τό καθένα άπό τά δύο αυτά ευχάριστα θά ήταν δμορ

φο καθαυτό καί τά δύο μαζί. - "Ετσι δέν θά τοΰ αποκριθούμε ; 

ΙΠ. Βεβαιότατα. 

ΣΩ. Τάχα, θά πή, Ινα ευχάριστο οποιοδήποτε ξεχωρίζει 

άπό άλλο ευχάριστο οποιοδήποτε σέ τοΰτο, δτι είναι ευχάριστο; 

Δέν ρωτώ άν μία ευχαρίστηση είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, ή 

άν σέ περισσότερο ή λιγότερο βαθμό- έκεΐνο πού ρωτώ είναι άν 

ξεχωρίζη σ' αυτό ακριβώς, δτι άπό τις ευχαριστήσεις ή μία είναι 

ευχαρίστηση, ή άλλη δέν είναι ευχαρίστηση. - Έμεΐς βέβαια δέν 

πιστεύουμε πώς ξεχωρίζει. "Ετσι δέν είναι; 

ΙΠ. Δέν τό πιστεύουμε, βέβαια. 

ΣΩ. "Ωστε, θά πή, γιά κάποιον άλλο λόγο καί δχι γιατί είναι 

ευχαριστήσεις προτιμήσατε τοΰτες τις ευχαριστήσεις άπό τις άλλες 

ευχαριστήσεις. Είδατε δηλαδή καί στις δύο κάτι τέτοιο, δτι δηλα

δή έχουν κάτι πού τις ξεχωρίζει άπό τις άλλες, καί σ' αυτό στηρί

ζεστε καί λέτε γι' αυτές πώς είναι δμορφες. "Ετσι δέν είναι ; Για

τί ή ευχαρίστηση μέ τήν δράση δέν είναι βέβαια γιά τοΰτον τό λό

γο δμορφη, 6τι γίνεται μέ τήν δράση- γιατί άν τοΰτο ήταν τό αίτιο 

πού είναι δμορφη, δέν θά ήταν ποτέ δμορφη ή άλλη, αυτή πού γί

νεται μέ τήν ακοή- γιατί δέν είναι ευχαρίστηση πού γίνεται μέ 

τήν δράση. - 'Αλήθεια λές, θά ποϋμε - ή δχι ; 

ΙΠ. "Ετσι βέβαια θά ποΰμε. 

ΣΩ. Ούτε πάλι βέβαια ή ευχαρίστηση μέ τήν ακοή λαχαίνει 

νά είναι γιά τοΰτον τό λόγο δμορφη, δτι γίνεται μέ τήν ακοή. Για

τί τότε ή ευχαρίστηση μέ τήν δράση δέν μπορούσε ποτέ νά είναι 

δμορφη- γιατί δέν είναι ευχαρίστηση πού γίνεται μέ τήν ακοή. -
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Δέν θά ποΰμε, 'Ιππία, πώς δ άνθρωπος αυτός μιλεί σωστά, δταν 

μιλή έτσι; 

ΙΠ. Σωστά. 

ΣΩ. Καί δμως είναι καί οί δύο δμορφες, δπως λέτε. — 'Αλή

θεια, έτσι δέν λέμε; 

ΙΠ. Τό λέμε. 

ΣΩ. "Εχουν λοιπόν κάτι πού είναι ίδιο καί τις κάνει νά είναι 

άμορφες, τοΰτο τό κοινό, πού υπάρχει καί στις δύο μαζί καί στην 

καθεμιά χωριστά- αλλιώς δέν θά ήταν καί οί δύο μαζί δμορφες καί 

ή καθεμιά χωριστά. Άποκρίσου σέ μένα, σαν νά αποκρινόσουν 

σέ κεΐνον. 

ΙΠ. Αποκρίνομαι καί είμαι της γνώμης πώς τά πράγματα 

έχουν δπως τά λές. 

ΣΩ. Ά ν τώρα οί δύο αυτές ευχαριστήσεις έχουν πάθει κάτι 

κοινό, πού δέν τό έχει δμως πάθει ή καθεμιά χωριστά, δέν θά ήταν 

βέβαια τό πάθημα αυτό πού τις κάνει δμορφες. 

ΙΠ. Καί πώς θά μπορούσε νά γίνη αυτό τό πράγμα, Σωκρά

τη ; Καμία άπό τις δύο νά μήν έχη πάθει τίποτε άπό δσα υπάρχουν, 

οτιδήποτε καί νά είναι αυτό, καί έπειτα τό πάθημα αότό, πού κα

μία άπό τις δύο δέν τό έχει πάθει, νά τό έχουν πάθει καί οί δύο ; 

ΣΩ. Δέν πιστεύεις πώς μπορεΐ νά γίνη αυτό ; 

ΙΠ. Μά τότε δέν θά ήξερα τί μοΰ γίνεται ούτε γιά τή φύση 

-ών πραγμάτων αυτών ούτε γιά τις λέξεις πού χρησιμοποιούμε 

σ' αυτά πού τώοα λέμε. 

ΣΩ. "Ομορφα πού τά λές, 'Ιππία! Έ γ ώ δμως πάω νά πι

στέψω πώς βλέπω κάτι πού είναι έτσι δπως κατά τή δική σου γνώ

μη δέν μπορεΐ νά είναι, άλλο ζήτημα άν στην πραγματικότητα 

δέν βλέπω τίποτα. 

ΙΠ. Μήν πας νά πιστέψης, Σωκράτη! Γιατί είναι σίγουρο 

πώς βλέπεις στραβά. 

ΣΩ. Καί δμως πολλά τέτοια πράγματα ξεπροβάλλουν στην 

ψυχή μου, μά δέν τά πιστεύω, γιατί σύ δέν τά βάζεις στό νοϋ σου, 

Ινας άνθρωπος πού μέ τή σοφία του έβγαλε τά περισσότερα χρή

ματα άπό τους τωρινούς, καί είναι σέ μένα πού ξεπροβάλλουν, 

έναν άνθρωπο πού δέν έβγαλα ποτέ ούτε τό παραμικρό. Άναρω-
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τιέμαι μόνο, αγαπητέ μου, μήπως παίζεις μαζί μου καί μέ ξεγε

λάς θεληματικά- τόσο δυνατά καί τόσο πολλά είναι αυτά πού ξε

προβάλλουν μέσα μου! 

ΙΠ. Κανένας, Σωκράτη, δέν θά τό μάθη καλύτερα άπό σένα, 

άν παίζω ή δχι, άπό τήν ώρα πού θά καταπιαστής νά μοϋ πης αυ

τά πού ξεπροβάλλουν μέσα σου- γιατί θά γίνη φανερό πώς δέν λές 

τίποτα- αποκλείεται, δ,τι μήτε έγώ έ'χω πάθει μήτε σύ, νά βρής 

πώς τό έχουμε πάθει καί οί δυο μαζί έμεΐς. 

ΣΩ. Πώς τό λές αυτό, 'Ιππία; Μπορεΐ βέβαια νά λές κάτι καί 

νά είμαι έγώ πού δέν τό καταλαβαίνω. Άκουσε με δμως πιό κα

θαρά τί είναι έκεΐνο πού θέλω νά π ώ : Έμενα μοΰ φαίνεται πώς 

αυτό πού έγώ μήτε έπαθα καί έχω μήτε είμαι, μήτε καί σύ, αυτό 

μπορεΐ νά τό έχουμε πάθει καί οί δύο μαζί- άλλα πάλι, πού καί οί 

δύο μαζί τά πάθαμε καί τά έχουμε, κανένας άπό τους δυό μας νά 

μήν τά έχη. 

ΙΠ. Τώρα πάλι, Σωκράτη, μοιάζεις μέ άνθρωπο πού δίνει 

εξωφρενικές απαντήσεις, ακόμα χειρότερες άπό αυτές πού έδωσες 

λίγο πιό πρίν. Κοίταξε! Ά ν καί οί δύο είμαστε δίκαιοι, δέν θά ή

ταν καί δ καθένας μας χωριστά; *Η άν δ καθένας μας χωριστά 

είναι άδικος, δέν θά είμαστε καί οί δύο ; Καί άν είμαστε γεροί, δέν 

θά ήταν καί ό καθένας μας χωριστά ; "Η άν δ καθένας μας χωρι

στά είχε αρρωστήσει ή πληγωθή ή δαρθή ή πάθει οτιδήποτε άλλο, 

τοΰτο δέν θά τό είχαμε πάθει καί οί δύο μας ; Καί ακόμα, άν καί 

οί δύο λάχαινε νά είμαστε, άς ποΰμε, μαλαματένιοι ή ασημένιοι 

ή φιλντισένιοι ή, άν θέλης, άπό αρχοντική γενιά ή σοφοί ή τιμημέ

νοι, ή γέροι ή νέοι, ή δ,τι άλλο θέλεις άπό αυτά πού τυχαίνουν στους 

ανθρώπους, τάχα δέν είναι ανάγκη απόλυτη καί καθένας άπό μάς 

νά έχη τό πράγμα αυτό ; 

ΣΩ. Τό δίχως άλλο, πιστεύω. 

ΙΠ. Σύ δμως, Σωκράτη, δέν εξετάζεις τά πράγματα ώς σύ

νολα, ούτε εκείνοι πού συνηθίζεις νά συζητής μαζί τους, μόνο τά 

δοκιμάζετε * απομονώνοντας τό δμορφο καί κατακομματιάζοντας 

1. Κατά λέξη: τα χτυπάτε (κρούετε). Ή μεταφορά άπό τά αγγεία πού 

τά χτυποϋν μέ τό δάχτυλο, γιά νά ίδοϋν äv είναι γερά. 
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Ινα Ινα άπό τά δντα μέ τά λόγια σας. Γι' αυτόν τό λόγο σας ξε

φεύγουν οί πολύ μεγάλες καί αδιάσπαστες ενότητες της ουσίας1. 

Καί τώρα τόσο λίγο έχεις καταλάβει, ώστε φαντάζεσαι πώς υπάρ

χει κάτι, είτε πάθημα είτε ουσία 2, πού νά βρίσκεται στά δύο μα

ζί πράγματα, δχι δμως καί στό καθένα χωριστά- ή, αντίθετα, στό 

καθένα άπό τά δύο, δχι δμως καί στά δύο μαζί. Τόσο άσυλλόγι-

στοι καί άμυαλοι καί απλοϊκοί καί ανόητοι δείχνετε! 

ΣΩ. Μιά φορά, έτσι είμαστε φτιαγμένοι, 'Ιππία - δχι δπως 

θέλει κανείς - αυτήν τήν παροιμία τή λένε κάθε τόσο οί άνθρωποι 

-άλλα δπως μπορεΐ. Πάλι καλά πού έσύ μέ τις νουθεσίες σου μάς 

ωφελείς αδιάκοπα. Άφοΰ καί τώρα, πρίν ακούσουμε τις νουθεσί

ες σου αυτές, πόσο απλοϊκοί δείχναμε θέλεις νά σοΰ τό φανερώσω 

ακόμα πιό καθαρά λέγοντας σου τί σκεφτόμαστε γιά τά πράγ

ματα αυτά ; *Η νά μήν τό πώ ; 

ΙΠ. Αυτά πού θά πης, Σωκράτη, θά τά πής σε άνθρωπο πού 

τά ξέρει- γιατί αυτούς πού συζητοΰν τους ξέρω Ιναν έναν, τί λο

γής άνθρωποι είναι. Ά ν δμως προτιμάς, λέγε! 

ΣΩ. Καί βέβαια τό προτιμώ! Γιατί έμεΐς, ακριβέ μου φίλε, 

προτοΰ μας τά πής αυτά, ήμασταν τόσο αστόχαστοι, ώστε είχα

με τή γνώμη γιά μένα καί γιά σένα δτι ό καθένας άπό μάς είναι 

Ινας, καί πώς αυτό πού είναι ό καθένας άπό μάς δέν είμαστε καί οί 

δύο μαζί- γιατί δέν είμαστε Ινας παρά δύο. Τόση αφέλεια είχαμε! 

Τώρα δμως, ύστερα άπό τό μάθημα σου, έχουμε αλλάξει γνώμη 

καί ξέρουμε πώς άν οί δύο μαζί είμαστε δύο, αναγκαστικά καί ό 

καθένας μας θά είναι δύο- καί άν δ καθένας μας είναι Ινας, αναγ

καστικά καί οί δύο μαζί θά είμαστε Ινας- γιατί σύμφωνα μέ τή 

1. Μεγάλα υμάς λανθάνει καί διηνεκή σώματα της ουσίας πεφυκότα 

(πρβ. 301 e διηνεκεϊ λόγφ της ουσίας). Έ ν α άπό τά πιό δύσκολα χωρία τοϋ 

διαλόγου. Ό Friedländer (Platon 2 2, 293 ΰποσ. 16) πιστεύει δτι μέ τό 

σώματα ό ' Ιππίας εννοεί τά χεροπιαστά αντικείμενα, δπως ή δμορφη κο

πέλα ή τό χρυσάφι. "Αλλοι άναρωτιοΰνται μήπως ή φρ. διηνεκή σώματα είναι 

παρμένη άπό κάποιο έργο τοΰ σοφιστή. 

2. 'Αναφορά στά παραδείγματα πού έδωσε πιό πάνω (301 a ) . 'Από 

αυτά, τά πρώτα αναφέρονται στην ουσία, στό τί είναι κανείς (δίκαιος, όίδικος, 

γερός), τά δεύτερα στό τί παθαίνει κανείς (αρρωσταίνει, πληγώνεται, δέρνε

ται κτλ.). 
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γνώμη τοΰ 'Ιππία δέν μπορεΐ εξαιτίας τοϋ αδιάσπαστου λόγου τής 

ουσίας νά γίνη αλλιώς, παρά δ,τι είναι καί τά δύο μαζί, αυτό πρέ

πει νά είναι καί τό καθένα, καί δ,τι τό καθένα, νά είναι καί τά δύο. 

Έμενα πού μέ βλέπεις έδώ νά κάθωμαι μέ έχεις πείσει. Πιό πρίν 

δμως, 'Ιππία, θύμισε μου το πάλι: Έ γ ώ καί σύ είμαστε Ινας, καί 

σύ είσαι δύο, καί έγώ δύο ; 

ΙΠ. Τί είναι αυτά πού λές, Σωκράτη! 

ΣΩ. Αυτό πού λέω! Φοβούμαι πώς σύ μέ τά λόγια σου δεί

χνεις καθαρά πώς μοΰ θυμώνεις, δταν πιστεύης πώς λές κάτι σω

στό. 'Ωστόσο πές μου ακόμα : Καθένας άπό μας δέν είναι Ινας καί 

δέν έχει πάθει τοΰτο, νά είναι Ινας ; 

ΙΠ. Καί βέβαια! 

ΣΩ. Ά ν Ινας, θά ήταν τότε καί μονός δ καθένας άπό μας- ή 

μήπως δέν θεωρείς τό Ινα μονό ; 

ΙΠ. Τό δίχως άλλο! 

ΣΩ. Τάχα τότε καί οί δύο μαζί είμαστε μονοί, τήν ώρα πού 

είμαστε δύο ; 

ΙΠ. Αυτό δέν γίνεται, Σωκράτη! 

ΣΩ. Μαζί καί οί δύο είμαστε ζυγοί. "Ετσι δέν είναι ; 

ΙΠ. Καί βέβαια! 

ΣΩ. Μήπως τότε, μιά καί οί δύο είμαστε ζυγοί, γιά τό λόγο 

αυτόν καί καθένας άπό μας χωριστά είναι ζυγός; 

ΙΠ. "Οχι βέβαια! 

ΣΩ. Δέν είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη, δπως τώρα δά έλεγες, 

δ,τι είμαστε καί οί δύο νά είναι καί ό καθένας μας χωριστά, καί 

δ,τι δ καθένας μας χωριστά νά είμαστε καί οί δύο. 

ΙΠ. Στά πράγματα αυτά δέν είναι, σέ κείνα δμως πού Ιλεγα 

πιό πρίν είναι! 

ΣΩ. Μοΰ φτάνουν αυτά, 'Ιππία! Γιατί καί μέ αυτά μποροΰμε 

νά είμαστε ικανοποιημένοι, τή στιγμή πού φανερώθηκε πώς άλλα 

είναι έτσι καί άλλα δέν είναι έτσι. Γιατί καί έγώ έλεγα, άν θυμά

σαι ποΰθε ξεκίνησε ό λόγος αυτός, δτι ή ευχαρίστηση πού γίνεται 

μέ τήν δράση καί ή ευχαρίστηση πού γίνεται μέ τήν ακοή δέν είναι 

δμορφες άπό αυτό πού λαχαίνει ή καθεμία τους νά τό έχη πάθει, 

δχι δμως καί ο'ι δύο μαζί, ούτε νά τό έχουν πάθει καί οί δύο μαζί, 
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δχι δμως καί ή καθεμία χωριστά, παρά άπό έκεΐνο πού παθαίνουν 

καί ο'ι δύο μαζί καί ή καθεμία χωριστά- γιατί είχες συμφωνήσει 

πώς καί οί δύο μαζί είναι δμορφες καί ή καθεμία χωριστά. Γι'αύ- -

τό θαρροΰσα δτι μέ τήν ουσία πού παρακολουθεί καί τά δύο, άν 

βέβαια καί τά δύο είναι δμορφα, μέ τούτη πρέπει αυτά νά είναι 

δμορφα, δχι δμως μέ εκείνη πού λείπει στό Ινα άπό τά δύο. Καί 

τώρα ακόμα τό ίδιο πιστεύω. Πές μου δμως, σαν νά ξεκινοΰμε 

άπό τήν αρχή πάλι: Ή ευχαρίστηση πού γίνεται μέ τήν δράση καί 

ή ευχαρίστηση πού γίνεται μέ τήν ακοή, άν είναι καί οί δύο μαζί 

καί ή καθεμιά χωριστά δμορφες, τάχα έκεΐνο πού τις κάνει δμορ

φες δέν παρακολουθεί καί τις δύο αυτές μαζί καί τήν καθεμία 

χωριστά ; 

ΙΠ. Καί βέβαια. 

ΣΩ. Τάχα, επειδή καί ή καθεμία χωριστά είναι ευχαρίστηση 

καί οί δύο μαζί, γιά τοΰτο είναι καί δμορφες ; Γιά τόν ίδιον δμως 

λόγο καί οί άλλες δλες δέν θά ήταν λιγότερο άπό αυτές δμορφες. 

*Η δχι ; Γιατί καί αυτές φανερώθηκαν πώς δέν είναι καθόλου λι

γότερο ευχαριστήσεις άπό τοΰτες, άν τό θυμάσαι. 

ΙΠ. Τό θυμάμαι. 

ΣΩ. Γιατί αυτές δμως γίνονται μέ τήν δράση καί μέ τήν 

ακοή, γιά τοΰτο είπαμε πώς είναι δμορφες. 

Ι Π. Ναί, έ'τσι είπαμε. 

ΣΩ. Κοίταξε λοιπόν άν μιλώ σωστά: "Οσο έγώ θυμάμαι, 

λέγαμε πώς δμορφο είναι τοΰτο, τό ευχάριστο - δχι κάθε ευχάρι

στο, μόνο αυτό πού γίνεται μέ τήν όραση καί μέ τήν ακοή. 

ΙΠ. Σωστά. 

ΣΩ. Λοιπόν αυτό τό πάθημα ακολουθεί καί τις δύο μαζί, δχι 

δμως καί τήν καθεμία χωριστά. "Ετσι δέν είναι; Γιατί, αυτό πού 

λέγαμε πιό πρίν, τό καθένα χωριστά άπό αυτά δέν γίνεται άπό τά 

δύο μαζί, μόνο τά δύο μαζί γίνονται άπό τά δύο μαζί, δχι δμως τό 

καθένα χωριστά. "Ετσι δέν είναι ; 

ΙΠ. "Ετσι. 

ΣΩ. "Ωστε τό καθένα άπό αυτά χωριστά δέν είναι Ομορφο 

εξαιτίας αύτοΰ πού δέν ακολουθεί τό καθένα χωριστά- γιατί δ,τι ανή

κει καί στά δύο μαζί δέν άκολουθεϊ τό καθένα χωριστά. Σύμφωνα 
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λοιπόν μέ αυτά πού βάλαμε γιά βάση έχουμε τό δικαίωμα νά ποϋ

με για τα δύο μαζί πώς είναι δμορφα, γιά τό καθένα δμως χωρι

στά δεν έχουμε τό δικαίωμα. *Η πώς αλλιώς νά ποΰμε; Δέν εί

μαστε αναγκασμένο·, νά τό ποΰμε έτσι; 

ΙΠ. Έτσι φαίνεται. 

ΣΩ. Νά ποΰμε λοιπόν πώς καί τά δύο μαζί είναι δμορφα, γιά 

τό καθένα δμως χωριστά νά μήν τό ποΰμε ; 

ΙΠ. Καί τί μας εμποδίζει σ' αυτό ; 

ΣΩ. Τοΰτο, καλέ μου μοΰ φαίνεται πώς μάς εμποδίζει, δτι 

μερικά παθήματα γίνονται στό Ινα καί στό άλλο πράγμα έτσι : άν 

δηλαδή γίνωνται καί στά δύο μαζί, νά γίνωνται καί στό καθένα 

χωριστά- καί άν στό καθένα χωριστά, νά γίνωνται καί στά δύο 

μαζί- δλα δσα σύ αράδιασες 1 . "Ετσι δέν είναι; 

ΙΠ. Ναί. 

ΣΩ. "Οσα δμως έγώ αράδιασα, δχι. Καί σ' αυτά δμως βρή

καμε αυτές τις έννοιες: 'τό καθένα χωριστά' καί 'τά δύο μαζί'. 

"Ετσι δέν είναι; 

ΙΠ. Έτσι. 

ΣΩ. Σέ ποιο άπό τά δύο πιστεύεις, 'Ιππία, πώς ανήκει τό 

δμορφο; Σ' αυτά πού σύ έλεγες; Ά ν έγώ είμαι δυνατός καί σύ, 

τότε καί οί δύο μαζί- καί άν έγώ δίκαιος καί σύ, τότε καί οί δύο 

μαζί" καί άν καί οί δύο, τότε καί δ καθένας μας χωριστά. "Ετσι 

καί άν έγώ είμαι Ομορφος καί σύ, τότε καί οί δύο μαζί" καί άν καί 

οί δύο μαζί, τότε καί δ καθένας μας χωριστά. "Ετσι; *Η μήπως 

τίποτε δέν μάς εμποδίζει νά ποΰμε 2 - δπως γιά μερικά πράγμα

τα, πού καί τά δύο μαζί είναι ζυγά, χωριστά δμως τό καθένα μπο

ρεΐ νά είναι άλλοτε μονό καί άλλοτε ζυγό' ακόμα, κάθε αριθμός 

χωριστά νά είναι ασύμμετρος, καί οί δύο δμως μαζί άλλοτε νά 

είναι σύμμετροι καί άλλοτε ασύμμετροι, καί άλλα αμέτρητα παρό

μοια, αυτά πού καί έγώ είπα πώς ξεπροβάλλουν μέσα μου 3 . Σέ 

ποώ άπό τά δύο βάζεις τό δμορφο; *Η μήπως δ,τι πιστεύω έγώ 

1. Πρβ. 301 a. 
2. Συμπλήρωσε: δτι μπορεΐ νά είναι δυό πράγματα μαζί δμορφα, δχι 

δμως καί τό καθένα χωριστά. 
3. Πρβ. 300 C. 
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γι' αυτό, το πιστεύεις καί σύ ; Γιατί μοϋ φαίνεται πώς είναι μεγά

λος παραλογισμός καί οί δύο νά είμαστε όμορφοι, δχι δμως καί 

καθένας μας χωριστά" ή καθένας μας χωριστά, δχι δμως καί οί 

δύο μαζί - ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο. Αυτό προτιμάς, δπως 

έγώ, ή τό άλλο; 

ΙΠ. Έ γ ώ βέβαια αυτό, Σωκράτη. 

ΣΩ. Καί καλά κάνεις, 'Ιππία - γιατί έ'τσι γλιτώνουμε καί άπό 

περισσότερη αναζήτηση" γιατί άν τό δμορφο άνήκη σ' αύτη τήν 

ομάδα, αποκλείεται πια ή ευχαρίστηση πού γίνεται μέ τήν δράση 

καί μέ τήν ακοή νά είναι δμορφη" γιατί αυτό πού γίνεται μέ τήν 

δράση καί μέ τήν ακοή τά κάνει δμορφα δταν είναι μαζί* δταν 

είναι χωριστά, δχι. Αυτό δμως ήταν αδύνατο, όπως συμφωνήσαμε 

καί έγώ καί σύ, 'Ιππία. 

ΙΠ. 'Αλήθεια, συμφωνήσαμε. 

ΣΩ. "Ωστε είναι αδύνατο ή ευχαρίστηση μέ τήν δράση καί μέ 

τήν ακοή νά είναι δμορφο, επειδή, άν γίνη δμορφο, δίνει κάτι άπό 

αυτά πού είναι αδύνατο νά υπάρχουν. 

ΙΠ. Έτσι είναι. 

"Ογδοος ΣΩ. Λέγετε λοιπόν πάλι, θά πή, άπό τήν αρχή, μιάΓ 

ορισμός, καί σ' αυτό πέσατε έξω : Τί λέτε πώς είναι τό δμορφο ' 

πού βρίσκεται στις δύο αυτές ευχαριστήσεις μαζί καί πού γι' αυ

τό τις τιμήσατε πιό πολύ άπό τις άλλες καί τις είπατε δμορφες; 

Έ γ ώ νομίζω, 'Ιππία, πώς αναγκαστικά θά ποΰμε γι' αυτές πώς 

είναι ο'ι πιό άβλαβες άπό τις ευχαριστήσεις καί οί πιό καλές - καί 

οί δύο μαζί καί ή καθεμία χωριστά. *Η μήπως σύ έχεις κάτι άλλο 

νά πης πού τις κάνει νά ξεχωρίζουν άπό τις άλλες ; 

ΙΠ. 'Εξάπαντος δχι! Πραγματικά είναι οί πιό καλές. 

ΣΩ. Τοΰτο λοιπόν, θά πή, λέτε πώς είναι τό δμορφο, ή ωφέ

λιμη ευχαρίστηση ; "Ετσι μοιάζει, θά πώ έγώ. Καί σύ ; 

ΙΠ. Καί έγώ. 

ΣΩ. "Ωστε τό ωφέλιμο, θά πή, είναι έκεΐνο πού κάνει τό κα

λό" έκεΐνο δμως πού κάνει καί έκεΐνο πού γίνεται φάνηκαν πρίν 

άπό λίγο πώς είναι πράγματα διαφορετικά, καί έτσι ή συζήτηση 

μας γύρισε στην προηγούμενη συζήτηση. *Η δχι; Γιατί ούτε τό 
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καλό θά μπορούσε νά είναι δμορφο ούτε τό δμορφο καλό, άν βέ

βαια τό καθένα τους είναι κάτι άλλο. - Τό δίχως άλλο έτσι εί

ναι, θά ποΰμε, 'Ιππία, άν έχουμε μυαλό' γιατί δέν επιτρέπεται νά 

μή συμφωνήσουμε μέ δποιον μιλεί σωστά. 

"Επίλογος. ΙΠ. Μά τέλος πάντων, Σωκράτη, τί φαντάζεσαι πώς 

είναι δλα μαζί αυτά πού λέμε; Θρύμματα καί τρίμματα λόγων, 

δπως τώρα δά έλεγα, καμωμένα κομματάκια κομματάκια. Έκεΐ

νο δμως πού καί δμορφο είναι καί πολύ αξίζει είναι νά μπορή κα

νείς νά έτοιμάση Ιναν καλό καί δμορφο λόγο μπροστά στό δικαστή

ριο ή στό βουλευτήριο ή μπροστά σέ καμιάν άλλη εξουσία, δπου 

έχει νά μιλήση, καί νά πείση, καί έπειτα νά φύγη παίρνοντας μα

ζί του βραβεία - δχι τά πιό μικρά, μόνο τά πιό μεγάλα : Τή σω

τηρία καί τή δική του καί της περιουσίας του καί τών φίλων του. 

Ά π ό αυτά πρέπει κανείς νά πιαστή γερά, καί τοΰτες τις μικρο-

λογίες νά τις παρατήση μιά γιά πάντα" αλλιώς θά φανή πώς είναι 

Ινας πολύ ανόητος άνθρωπος, πού καταπιάνεται μέ φλυαρίες καί 

μωρολογίες, καληώρα σαν εμάς τώρα. 

ΣΩ. Καλέ μου 'Ιππία, σύ βέβαια είσαι νά σέ μακαρίζη κα

νείς, πού ξέρεις με τί πρέπει νά καταπιάνεται Ινας άνθρωπος, καί 

έχεις καί δ ίδιος καταπιαστή μέ τρόπο πού νά ίκανοποιή, δπως 

λές. Έμενα δμως μέ κρατεί, δπως φαίνεται, μιά μοίρα άπό θεοΰ, 

νά παραδέρνω καί νά μή βρίσκω ποτέ δρόμο, καί δταν προβάλλω 

τό απροχώρητο πού βρίσκομαι μιλώντας σέ σάς τους σοφούς, νά 

μέ άποπαίρνετε, μόλις τό προβάλω. Μοΰ λέτε δηλαδή, αυτά πού 

καί τώρα σύ μοΰ λές, δτι καταγίνομαι μέ πράγματα άνωφέλευτα 

καί ασήμαντα καί πού δέν αξίζουν τίποτα. "Οταν δμως πάλι πάω 

μέ τή δική σας γνώμη καί αρχίσω νά λέω αυτά πού καί σεις λέτε, 

δτι δηλαδή έκεΐνο πού αξίζει πάνω άπό δλα είναι νά μπορή κα

νείς νά έτοιμάζη Ιναν καλό καί δμορφο λόγο καί νά τά βγάζη πέ

ρα μπροστά στό δικαστήριο ή σέ καμιάν άλλη συγκέντρωση, τότε 

καί τί κακό δέν ακούω άπό άλλους μερικούς έδώ καί άπό τοΰτον 

τόν άνθρωπο, πού μέ βάζει μπροστά κάθε στιγμή" έλαχε, βλέπεις, 

νά είναι πολύ στενός συγγενής μου καί νά μένη στό ίδιο μέ μένα 
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σπίτι. "Οταν λοιπόν μπώ στό σπίτι μου καί μέ άκούση νά λέω αυ

τά τά πράγματα, μέ ρωτά άν δέν ντρέπωμαι πού ξεθαρρεύομαι νά 

μιλώ γιά τις δμορφες απασχολήσεις, τήν ώρα πού φάνηκε πώς 

ούτε καν γιά τό δμορφο ξέρω τί είναι αυτό καθαυτό. Καί δμως, 

πώς γίνεται νά ξέρης, λέει, γιά Ινα λόγο άν ετοιμάστηκε δμορφα 

ή δχι, είτε γιά μιά άλλη οποιαδήποτε πράξη, τήν ώρα πού αγνοείς 

τό δμορφο; Καί τή στιγμή πού βρίσκεσαι σέ τέτοια σύγχυση 

φαντάζεσαι πώς είναι προτιμότερο γιά σένα νά ζής καί δχι πώ 

καλά νά έχης πεθάνει ; - Είναι τής τύχης μου - αυτό πού λέω -

βαριά λόγια νά ακούω άπό σάς καί νά μέ βάζετε μπροστά, βαριά 

καί άπό εκείνον. 'Ωστόσο ίσως είναι ανάγκη νά τά τραβώ δλα αυ

τά" γιατί ποιος ξέρει άν μέ τόν τρόπο αυτόν δέν έχω ωφέλεια ; Λοι

πόν έγώ πιστεύω, 'Ιππία, πώς έ'χω ώφεληθή άπό τή συναναστροφή 

μέ σας τους δύο* γιατί πιστεύω πώς ξέρω τί θέλει νά πή ή παροιμία 

πώς τά δμορφα είναι δύσκολα. 


