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78a Ι. ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ. Τεθέασβε μεν τον ανΟρα μαχόμε-

νον έν όπλοις, ώ Νικία τε καί Λάχης' οϋ δ' ίνεκα υμάς 

έκελεύσαμεν σννθεάσασθαι εγώ τε και Μελησιας οΟε, τό

τε μέν ονχ εϊπομεν, νϋν δ' έρονμεν, -ηγούμεθα γαρ χρήναί 

προς γε ύμας παρρησιάζεσθαι. είαΐ γάρ τιν^ς οΐ των τοι

ούτων καταγελώσι, και έάν τις αύτο ΐς συμβονλενσηται, ούκ 

b âv εϊποιεν â νοοϋαιν, άλλα στοχαζόμενοι τον συμβονλενο-

μένον άλλα λέγουσι παρά τήν αυτών δόξαν υμάς δε ήμεϊς 

ήγησάμενοι και ικανούς γνώναι και γνόντας απλώς αν εΐ-

πεΐν â οοκεϊ ύμϊν, ούτω παρελάβομεν έπί τί)ν σνμβονλήν 

179& περί ων μέλλομεν άνακοινονσΟαι. εστίν ονν τοντο, περί ού 

πάλαι τοσαντα προοιμιάζομαι, τάδε. ήμίν είσίν νΐεϊς ον-

τοιί, δδε μεν τονδε, πάππου έχων δνομα Θουκυδίδης, έμός 

Οε αύ δδε' παππωον δε xal ούτος δνομ' ϊχει τουμοϋ πα

τρός' Άριατείδην γαρ αυτόν καλονμεν. ήμϊν ούν τούτων 

δέδοκται έπιμεληθήναι ώς οίον τε μάλιστα, και μή ποιή-

ααι Οπερ οΐ πολλοί, επειδή μειράκια γέγονεν, άνεϊναι αυ

τούς δ τι βούλονται ποιειν, άλλα νϋν δή καί αρχεσθαι 

αυτών έπιμελεϊσθσι καθ1 δσον ohi τ'έσμέν. είδότες ονν 

και ύμϊν νΐεϊς Οντάς, -ήγησάμεθα μεμεληκέναι περί αυτών, 

b ενπερ τισίν άλλοις, πώς αν θεραπενθέντες γένοιντο άρι

στοι' εΐ δ' άρα πολλάκις μη προαεσχήκατε τον νουν τω 

τοιούτω, ύπομνήσοντες δτι ού χρή αύτον άμελεϊν, καί 

1 ) Είχαν καί οΐ άρχαΐοι 'Αθηναίοι τή συνήθεια να δίνουν το Ονομα 
τοϋ παττποϋ στο εγγόνι. Ό γιος τοΰ Λυσιμάχου «ίδοξεν άμαθης 
είναι» (Θεαίτητος, 15öe). 
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Ι. ΑΥ. Είδατε,καίσύ Νικία, καίσύΛάχη,τόνώπλισμέ- 178a 
νον άνδρα στην επίδειξη του. Για ποιο λόγο όμως σας πα-

ρακινήσαμεκαίέγώ καί ò Μελησίας 
Προοίμιο έδώ ν ά παρευρεθητε σέ τούτο το 

θέαμα μαζί μας, δέ σας είπαμε τότε. 
θ ά σας ποΰμε τώρα" γιατί φρονούμε δτι μέ σας πρέπει, να 
είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν, αλήθεια, μερικοί άνθρωποι, 
πού περιγελούν τα τέτοια θεάματα, πού δμως, αν κανείς τους 
συμβουλευτή, δε θάλεγαν εκείνα πού έχουν στο νου τους. Π ροσ-
παθώντας να εικάσουν τή γνώμη εκείνου πού τους συμβου- b 
λεύεται, λέγουν Αλλά, αντίθετα με δ,τι σκέπτονται. 'Επειδή 
εμείς θεωρούμε δτι σεΐς καί ικανοί εΐστε να κρίνετε καί, άμα 
σχηματίσετε γνώμη, θα μας πητε ελεύθερα δ,τι σκέπτεστε, γι' 
αυτό σας καλέσαμε να έξετάσωμε μαζί το ζήτημα για το οποίο 
θα ζητήσωμε τή γνώμη σας. 'Εκείνο λοιπόν για το όποιο 
από ώρα τώρα τόσο μακρό προοίμιο σας κάνω, είναι τοΰτο. 179a 
Τούτοι έδώ είναι γιοί μας, αυτός γιος τοΰ Μελησία 
έχει τό Ονομα του πάπου του, Θουκυδίδης, καί δικός μου 
πάλι είναι τοϋτος έδώ' έχει κι αυτός το όνομα τοϋ πάππου 
του, τοΰ πατέρα μου- τόν ονομάζομε 'Αριστείδη (*). ' Εμείς 
λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι να τους φροντίσωμε Οσο γί
νεται περισσότερο, καί νά μήν κάμωμε Οπως οί περισσότεροι, 
μόλις φτάσουν στην πρώτη εφηβική ηλικία νά τους επι-
τρέψωμε να κάνουν δ,τι τους αρέσει, άλλα από τήν ώρα 
ακριβώς τούτη νά άρχίσωμε νά τους φροντιζωμε Οσο μας 
επιτρέπουν οί δυνάμεις μας. 'Επειδή λοιπόν ξέρομε δτι καί 
σείς έχετε γιους, σκεφτήκαμε ότι θα έχετε μελετήσει, περισ
σότερο άπα κάθε άλλον, μέ ποιο τρόπο, άν τους φροντίσετε, 
θά γίνονταν άριστοι πολίτες. *Αν πάλι δεν έχετε στρέψει b 
τήν προσοχή σας στο σοβαρό τοϋτο ζήτημα, θά σας ύπενθυμί-
σωμε δτι δέν πρέπει νά το άμελήτε, καί θά σας παρακαλέσωμε 
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παρακαλοϋντες υμάς έπί το έπιμέλειάν τίνα ποιήσατ^αι 
των υίέων κοινή μεθ' ημών. 

II. "Οθεν δέ ήμϊν ταϋτ> έδοξεν, ώ Νικία τε καί Ιά-
ΧΠζ) ZQV αχονσαι, καν $ όλίγω μακρότερα. συσσιτονμεν 
γαρ δή εγώ τε και Μελησίας δδε, καί ήμΐν τα μειράλία 

C παρασιτεί, δπερ ονν αρχόμενος εϊπον τον λόγου, παρρη-
σιασόμεθα προς ύμας. ημών γά@ έκάτερος περί τον έαυτον 
πατρός πολλά καί καλά έργα 1%ει λέγειν προς τους νεανί
σκους, καί δσα εν πολέμω είργάσαντο^ καί όσα έν είρή-
vj), διοικούντες τά τε των συμμάχων καί τα τήσδε της 
πόλεως' ημέτερα δ' αυτών έργα ουδέτερος Ιχει λέγειν. 
ταντα δη" νπαισχννόμεθά τε τούσδε και αΐτιώμεθα τους 
πατέρας ημών δτι ήμας μεν εϊων τρυψαν, επειδή μει-

d ράκια έγενόμεθα, τα δέ τών άλλων προί^/ίατα έπρατταν' 
καί τοΐσΟε τοις νεανίσκοις οντά ταντα ενδειχνύμεθα, λέ
γοντες δτι. εΐ μεν άμελήσουαιν εαυτών και μή πείσονται 
ήμϊν, άχλεεϊς γενήσονται, εΐ δ' έπιμελήσονται, τάχ' αν 
τών ονομάτων άξιοι γένοιντο â έχουσιν. ούτοι μεν ονν 
φασί πείσεσθαι' ήμεϊς ôè δή τοντο σκοποϋμεν, τι αν ού
τοι μαθόντες ή επιτηδεύσαντες δ τι άριστοι γένοιντο. 

e είσηγήσατο ούν τις ήμϊν καϊ τοντο το μάθημα, Οτι καλόν 
εϊη τω νέφ μαθεϊν εν δπλοις μάχεσθαν καί έπήνει τού
τον δν νϋν ύμεις έθεάσααθε έπιδεικνύμενον, κατ1 έκέλενε 
θεάσασθαι. έδοξε δή χρήναι αυτούς τε έλθεΐν επί θέαν 
τάνδράς και ύμας σνμπαραλαβειν άμα μέν συνθεατάς, 
άμα δέ συμβούλους τε καί κοινωνούς, έαν βούλησθε, πε-

180B. ρί της τών υίέων επιμελείας, ταντ* εστίν â έβουλόμεθα 
ύμϊν άνακοινώσασθαι. ήδη ούν ύμέτερον μέρος σνμβον-
λιεύειν καί περί τούτου του μαθήματος, είτε δοκεϊ χρή-
ναί μανθάνειν εϊτε μή, καί περί τών άλλων, εϊ τι έχετε 
έπαινέσαι μάθημα νέφ άνδρί ή επιτήδευμα, καί περί της 
κοινωνίας λέγειν όποιον τι ποιήσετε. 

IH. NI. 'Εγώ μέν, ώ Λυσίμαχε καί Μελησία, επαι
νώ τε υμών τήν διάνοιαν καί κοινωνεϊν έτοιμος, οϊμαι δέ 
καί Λάχητα τόνδε. 

1) Δέν ξέρομε τίποτα για τα παιδιά τοϋ Λαχη. Το γιο τοϋ 
Νικία, Νικήρατο, τον έβανάτωσαν οί τριάκοντα (Ξενοφώντος 'Ελληνικά 
II, 3, 39 καί Διόδωρος XIV, 5, 5). 

2 ) Πρόκειται για τήν πρώτη μεγάλη συμμαχία ελληνικών πόλεων, 
Αστέρα άπο τά Μηδικά, μέ αρχηγό της τήν 'Αθήνα. 

3) Βλέπε : Μένων. 94c καί 94e. 
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νά ένδιαφερθήτε γιά τήν ανατροφή τών παιδιών <*ας (*) 
μαζί μέ μας. 

II. 'Από πούμάςήλΟαν τούτες οί σκέψεις αξίζει νάάκού-
σετε, και σύ Νικία, και σύ Λά/η, κι ας είναι λίγο πολλά. 
Νά, εγώ καί ό Μελησίας από δώ τρώμε μαζί καί, στο πλάγι 
μας, μαζί μας καί οΐ γιοι μας. "Οπως ακριβώς σας είπα καί C 
στην yp'/yi, θά είμαστε μαζί σας ειλικρινείς. Καθένας λοιπόν 
άπό μας έχει νά διηγαται στους νεανίσκους για τον δικό του 
πατέρα πολλές καί καλές πράξεις, δσα έργα έκαμαν καί 
στον πόλεμο καί στην ειρήνη, όταν διοικούσαν τους συμμά
χους (2) καί τήν πόλη. Δικά μας Ομως ε'ργα. κανείς άπα 
τους δυό μας δέν έχει νά λέγη ( 3 ) . Γι αύτο δά καί κάποια 
ντροπή αισθανόμαστε άπέναντ·. τών παιδιών μας καί μέ τους 
πατέρες μας τά βάζομε, γιατί έμας, μόλις γενήκαμε έφηβοι, 
μας άφησαν νά ζούμε Οπως θέλαμε καί ασχολούνταν μέ τις d 
υποθέσεις τών άλλων. Αυτά ακριβώς άναπτύσσομε σε τούτους 
έδώ τους νεανίσκους καί τους λέμε ότι, αν δέν φροντίσουν γιά 
τον εαυτό τους καί δέν μας ακούσουν, θά γίνουν άσημοι, 
ενώ αν φροντίσουν, μπορεί να γίνουν αντάξιοι τοϋ ονόματος 
των. 

Οί γιοι μας υπόσχονται ότι θά μας ακούσουν έμεις 
πάλι εξετάζομε τούτο δώ : τί σπουδή αν έκαναν καί τί δρόμο 
ζωής άν ακολουθούσαν, θά γίνονταν, Οσο το δυνατόν, άριστοι 
άνθρωποι. Κάποιος λοιπόν μας έδωσε την ιδέα Οτι καί τούτη 
ή σπουδή, ή οπλομαχητική, θά ήταν καλή γιά τό νέο νά τή e 
μάθη. Καί μας παινοΰσεν αυτόν, πού πριν λίγο παρακολουθή
σατε τήν επίδειξη του, καί μας παρώτρυνε νά τον δοΰμε. 
"Ετσι είναι πού σκεφτήκαμε Οτι καλό είναι καί μείς ναρ-
θοΰμε νά τον δούμε καί σας νά πάρωμε μαζί μας συνθεατάς 
καί τήν ίδια ώρα καί συμβούλους, καί άν θέλετε, καί συντρό
φους στα ζήτημα της ανατροφής τών αγοριών μας. 

Αυτά είναι Οσα θέλαμε νά σας άνακοινώσωμε. Σειρά 180a 
σας τώρα νά μας συμβουλεύετε καί γιά το μάθημα αύτο, 
άν νομίζετε δτι πρέπει νά τό σπουδάσουν ή Οχι, καί γιά τά 
άλλα, άν δηλαδή έχετε νά συστήσετε καμμιά σπουδή ή 
καμμιά ασχολία κατάλληλη γιά νέο, καί γιά τή συνεργασία 
νά μας πητε, τί θά κάμετε. 

I I I . ΝΙΚΙΑΣ. Έ γ ώ , Λυσίμαχε καί Μελησία, καί επι
δοκιμάζω τήν ίδέα σας καϊ έτοιμος είμαι νά συνεργαστώ 
μαζί σας. Φαντάζομαι 'τό ίδιο καί ό Λάχης από δώ. 

•2 
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b ΛΑ. 'Αληθή γαρ οΧει, ώ Νικία, ως Ογε έλεγεν ό Λυ
σίμαχος άρτι περί τοϋ πατρός τοϋ αύτον τε καί τοϋ Με-
λησίου, πάνυ μυι δοκεϊ εύ είρήσθαι καί εις εκείνους καί 
εις ήμας καί ει; απαντάς όσοι τα τών πόλεων πράττον-
σιν, δτι αύτοϊς σχεδόν τι ταντα συμβαίνει, â ούτος λέγει, 
καί περί παΐδας και περί τάλλα ίδια, όλιγώρως τε καίι 

αμελώ: διατίθεσθαι. ταντα μέν ούν καλώς λέγεις, ώ Λυσί
μαχε' δτι δ' ήμας μέν συμβούλους παρακαλείς έπί τήν τών 

c νεανίσκων παιδείαν, Σωκράτη δε τόνδε ου παρακαλ,εϊς, 
θαυμάζω, πρώτον μέν δντα δημότην, έπειτα έντανθα αεί 
τάς διατριβάς ποιονμενον, δπον τί έστι τών τοιούτων ών 
σύ ζητείς περί τους νέους ή μάθημα ή επιτήδευμα καλόν. 

ΛΥ. Πώς λέγεις, ώ Λάχης ; Σωκράτης γαρ δδε τι
νός τών τοιούτων έπιμέλειάν πεποίηται ; 

ΛΑ. Πάνν μεν ούν, ώ Λυσίμαχε. 
NI. Τοϋτο μέν σοι καν εγώ έχοιμι ειπείν ού χείρον 

Λάχητος' καί γαρ ούτω μοχ έναγχος άνδρα προνξένησε 
ά τω νιεϊ διδάσκαλον μουσικής, 'Αγαθοκλέους μαθητήν Δά-

μο>να, ανδρών χαριέστατον ου μόνον τήν μουσικήν, άλλα 
καί τάλλα όπόσα βούλει άξιον σννδιατρίβειν τηλικούτοις 
νεανίακοις. 

IV. ΛΥ. Οντοι τι, ώ Σώκρατές τε και Νικία καί 
Λάχης, οι ήλίκοι έγώ έτι γιγνώσκομεν τους νεωτέρους, άτε 
κατ' οικίαν τα πολλά διατρίβοντες ύπο της ηλικίας- άλλ' ει 
τι καί σύ, ώ παϊ Σωψρονίσκον, έχεις τωδε τφ σαύτοϋ 

e δημότη αγαθόν σνμβουλεϋσαι, χρή συμβουλεύειν. δίκαιος 
δ' εϊ· καί γαρ πατρικός ήμϊν φίλος τυγχάνεις ών άεί γαρ 
έγώ καί â σος πατήρ έταίρω τε καί ψίλω ήμεν, καί πρότε-
ρον εκείνος έτελεύτησε, πριν τι έμοί διενεχθήναι, περιφέρει 
δέ τις με καί μνήμη άρτι τώνδε λεγόντων τά γαρ μειρά-
κ<α τάδε προς αλλήλους οίκοι διαλεγόμενοι θαμά έπιμέ-
μνηνται Σωκράτους καί σφόδρα έπαινοϋσιν ου μέντοι πώ-
ποτε αυτούς άνηρώτησα, εί τον Σωφρονίσκου λένοιεν. 

1) Γνωστό πρόσωπο τοϋ πέμπτου αιώνα'στενές, φαίνεται, ήταν 
οί σχέσειςτου μέ τον Περικλή (Πλάτωνος Άλκιβ. Ι, 118θ,Πλουτάρχου 
Ι Ιερικλης 4 ). Τον 'Αγαθοκλή, πού ήταν ίσως δάσκαλος τοΰ Πινδάρου, 
ό Πρωταγόρας τον ονομάζει «μέγαν σοφιστήν» (Πλάτωνος Πρωταγό
ρας 316«) Μαζί μέ τόν 'Αγαθοκλή καί άλλους πολλούς δασκάλους 
της μουσικής, σοφιστάς ονομάζει ό Πρωταγόρας καί τον "Ομηρο, τον 
ΊΜοδο καί τον Σιμωνίδη. "Ως τον πέιιπτο αίώνα, αλήθεια, ή ποίηση 
και ή μουσική ήταν πραγματικά οί παιδαγωγοί τών 'Ελληνοπαίδων. 
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ΛΑΧΗΣ. Σωστά τό φαντάζεσαι, Νικία. Γιατί αύτο b 
-πού πριν λίγο έλεγε ό Λυσίμαχος για τό δικό του πατέρα 
καί γ'-ά τον πατέρα του Μελησία, νυαίζω δτι πολύ καλά 
ειπώθηκε καί γιά κείνους καί γιά μας καί για Ολους όσοι 
ασχολούνται μέ τά κοινά. Σε όλους πραγματικά συμβαίνει 
αύτο πού λέγει ό Λυσίμαχος1 καί τά παιδιά τους καί τις 
ιδιωτικές τους υποθέσεις τά παραμελούν καί δέν τά φρον
τίζουν. Λυτά λοιπόν καλά τά λες, Λυσίμαχε. Παραξενεύομαι 
Ομως πού καλείς έμας συμβούλους γιά τήν αγωγή τών νεα
νίσκων καί δέν καλείς αυτόν έδώ τόν Σοικράτη, πού πρώτα (' 
πρώτα εϊναι συνδημότης σου, έπειτα περνά πάντα τόν καιρό 
του εκεί πού κάτι μπορεί νά βρίσκεται άπό αυτά πού σύ ζητάς 
γιά τους νέους, ή μάθημα ή καλή ασχολία. 

ΛΥ. Πώς λές, Λάχη; Αυτός έδώ ό Σωκράτης έχει, 
αλήθεια, άσχοληθή μέ τέτοια πράγματα; 

ΛΛ. Βεβαιότατα, Λυσίμαχε. 

NI. Λυτό θά μπορούσα κι έγώ νά σού τό βεβαιώσω, Οχι 
λ'.γώτερο άπό τόν Λάχη. Σέ μένα τόν ίδιο τώρα τελευταία 
σύστησε δάσκαλο της μουσικής γιά τό γιό μου, τόν Δά
μωνα ('), τόν μαθητή τοϋ 'Αγαθοκλή, τόν πιο χαριτωμένο d 
άνθρωπο, δ/ι μόνο γιά τή μουσική, άλλα καί γιά Οσα άλλα 
θέλεις άξιον νά συναναστρέφεται νέους αύτης της ηλικίας. 

IV. ΛΥ. Οΐ άνθρωποι της ηλικίας μου, Σωκράτη καί Νικία 
καί Λάχη, δέν γνωρίζομε τους νεώτερους- γιατί τά χρόνια μας 
αναγκάζουν νά περνούμε τόν περισσότερο καιρό στό σπίτι. 
Μά άν καί σύ, παιδί τοΰ Σωφρονίσκου, έχεις κάποια καλή 
συμβουλή νά δώσης στο δικό σου συνδημότη, πρέπει νά τό 
κάμης. Θά είναι και δίκαιο, άφοϋ τυχαίνει νά μου είσαι ft 
φίλος άπό τόν πατέρα σου. Γιατί έγώ καί ο πατέρας σου 
ήμασταν πάντα φίλοι καί πάντα μαζί. Ό θάνατος τόν βρήκε 
εκείνον πριν έλθη σέ καμμιά διαφορά μαζί μου. Μοϋ έρχονται 
όμως τώρα στό νοϋ καί κάποια πρόσφατα λόγια τών παιδιών 
μας· τούτοι έδώ, αλήθεια, οί νεανίσκοι, Οταν κουβεντιάζουν 
στό σπίτι μόνοι τους, συχνά μιλούν γιά ενα Σωκράτη καί 
πολύ τόν επαινούν. 'Αλλά ποτέ ο>ς τώρα δέν τους ρώτησα. 
άν εννοούν τόγιό του Σωφρονίσκου. Μά πέστε μου, παιδιά, IHla 

Ό όρος σοφιστής έδώ μέ τήν καλή σ/μασία, « ό σ^φΐζων», α^τος πού 
•AÎttt τον νέο σοφό, τον διδάσκει. 
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181& άλλ', ώ παίδες, λέγετε μοι, δδ' έστι Σωκράτης, περί ον 
εκάστοτε μέμνησθε ; 

ΠΑΙ. Πάνυ μέν ούν, ώ πάτερ, ούτος. 

ΛΥ. Εύ γε νή τήν "Ηραν, ώ Σώκρατες, δτι όρθοΐς 
τον πατέρα, άριστον ανδρών όντα, καί άλλως και δή καί 
δτι οικεία τά τε σά ήμϊν υπάρξει καί σοι τά ημέτερα. 

ΛΑ. Καί μήν, ώ Λυσίμαχε, μή άφίεσό γε τάνδρός' 
ως έγώ και άλλοθι γε αυτόν έθεασάμην ού μόνον τόν πα-

b Γέρα άλλα καί τήν πατρίδα όρθοϋντα' έν γαρ τη από Δη-
λίου φυγή μετ' έμοϋ συνανεχώρει, κάγώ σοι λέγω δτι ει 
οι άλλοι ήθελον τοιούτοι είναι, Ορθή &ν ή πόλις ήν 
καί ούκ αν έπεσε τότε τοιούτον πτώμα. 

ΛΥ. ΤΩ Σώκρατες, ούτος μέντοι ό έπαινος έστι κα
λός, δν σύ νϋν επαινεί υπ' ανδρών αξίων πιστενεσθαι και 
εις ταϋτα εις â ούτοι έπαινονσιν. εύ ούν ΐσθι δτι έγώ ταύ
τα άκούων χαίρω δτι ευδοκιμείς, καί σύ δε ήγον με έν 
τοις γ' εύνούστατόν σοι είναι, χρην μέν ούν καί πρότερόν 

c σε φοιτάν αυτόν παρ' ήμας καί οικείους ήγεϊσθαι, ώσπερ 
το δίκαιον νϋν σ' οΰν από τησσε της ημέρας, επειδή άνε-
γνωρίσαμεν αλλήλους, μή άλλως ποίει, άλλα σύνισθί·τε 
καί γνώριζε καί ήμας καί τούσδε τους νεωτέρονς, όπως 
αν διασώζητε καί ύμεϊς τήν ήμετέραν φιλίαν. ταϋτα μέν 
ούν καί σύ ποιήσεις καί ήμεϊς σε καί αύθις νπομνήσομεν 
περί Ôè ών ήρξάμεθα τί φάτε; τί δοκεϊ; τό μάθημα τοις 
μειρακίοις έπιτήδειον είναι ή οϋ, τό μαθειν έν δπλοις 
μάχεσθαι; 

à V. ΣΩ. 'Αλλα καί τούτων πέρι, ώ Λυσίμαχε, εγωγε 

πειράσομαι συμβονλεύειν άν τι δύνωμαι, καί αύ â προκα
λεί πάντα ποιεϊν. δικαιότατον μέντοι μοι δοκεΐ είναι έμε 
νεώτερον όντα τώνδε καί άπειρότερον τούτων άκονειν πρό
τερόν τί λέγουσιν καί μαν$άνειν παρ' αυτών έάν δ' έχω 
τι άλλο παρά τά νπό τούτων λεγόμενα, rdV ήδη διδάσκειν 
καί πεί&ειν καί σέ καί τούτους, άλλ', ώ Νικία, τί ού λέγει 
πότερος υμών; 

NI. 'Αλλ' ουδέν κωλύει, ώ Σώκρατες. δοκεΐ γαρ έμοί 
e τοντο τό μά&ημα τοις νέοις ώφέλιμον είναι έπίστασθαι 

1 ) Το Δήλιο της Βοιωτίας, δπου στά 424 π.Χ. oi 'Αθηναίοι νι
κήθηκαν άπό τους Θηβαίους. Βλέπε γιά τή μάχη: θουκυδ. IV, 89 κ έ. 
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-αυτός έδώ είναι ό Σωκράτης, πού τόν θυμάστε σέ κάθε 
κουβέντα σας; 

ΠΑΙΔΕΣ. Ναι, ναι, πατέρα, αυτός. 

ΛΥ. Εύγε, μά τήν "Ηρα, Σωκράτη, γιατί κρατάς ψηλά 
τόν πατέρα σου, πού ήταν 6 καλύτερος άνθρωπος'καί γι'αυτά 
χαίρω, άλλα καί γιατί τά δικά σου θά είναι καί $ικά μας καί 
δικό σου πάλι δ,τι έμεϊς έχομε. 

ΛΑ. Πρόσεχε, Λυσίμαχε, μήν τόν αφήνεις. Γιατί έγώ 
καί κάπου αλλού τόν είδα μέ τά μάτια μου νά κρατά ψηλά 
Οχι μόνο τόν πατέρα του, άλλα καί τήν πατρίδα. Στην ύπο- b 
χώρησή μας άπό το Δήλιο (*} βάδιζε μαζί μου, κοντά μου. 
Καί σοϋ λέγω 6τι, άν καί οί άλλοι ήθελαν νά είναι δπως 
αυτός, ή πατρίδα θά στεκόταν μέ τό μέτωπο ψηλά καί δέ 
θά πάθαινε τότε τέτοιο πέσιμο. 

ΛΥ. Ωραίος αλήθεια έπαινος, Σωκράτη, είναι αυτός 
πού σοϋ κάνουν άνδρες άξιοι νά τους πιστεύη κανείς καί 
μάλιστα γι αυτά τά έργα γιά τά όποια σέ επαινούν. Νά 
ξέρης λοιπόν καλά δτι έγώ άκούοντας αυτά χαίρω, γιατί βλέ
πω νά σου έχουν τέτοια εκτίμηση, καί σύ να μέ λογαριάζης 
μέσα σέ κείνους πού περισσότερο θέλουν τό καλό σου. C 
"Επρεπε, φυσικά, καί πριν νά συχνάζης στό σπίτι μας καί νά 
μας Οζωρης δικούς σου, δπως ήταν σωστό. Ά π ' έδώ κι 
εμπρός Ομως, μια καί ξαναγνωριστήκαμε, μήν κάμης αλλιώς-
άλλα νά μας συναναστρέφεσαι καί νά είσαι δικός μας καί 
αυτών έδώ τών νεώτερων, γιά νά διατηρήτε καί σεις τή 
δική μας φιλία. Αυτά βέβαια καί σύ θά τά κάμης καί μεΐς 
θά σοϋ τά ξαναθυμήσωμε συχνά. Τί λέτε δμως γιά τό ζήτημα 
μέ τό όποΐο αρχίσαμε; ποια ή γνώμη σας; Ή οπλομαχητική 
είναι ή δέν είναι ωφέλιμο μάθημα γιά τους νεανιες: 

V. Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ . Καί γι1 αυτά, Λυσίμαχε, θάπροσπαθή- d 
σω νά δώσω τη γνώμη μου, Βσο μοΰ είναι δυνατόν, καί δλα 
Οσα μέ καλείς θά κάμω. Μοΰ φαίνεται δμως δτι είναι πολύ 
σωστό έγώ, πού είμαι νεώτερος άπό τούτους εδώ καί έχω 
λιγώτερη πείρα, νά ακούσω πρώτα τί λέγουν αυτοί καί να 
διδαχτώ άπ' αυτούς. Καί άν έχω τίποτε διαφορετικό άπό 
τις δικές τους γνώμες, τότε πια νά τό παρουσιάσω καί νά 
προσπαθώ νά πείσω καί σένα καί αυτούς. 'Αλλά, Νικία, 
γιατί δέν μιλά πρώτα ένας άπό σας; 

NI. Τίποτε δέν εμποδίζει, Σωκράτη. Κατά τή γνώμη 
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πολλαχή. καί γαρ τό μή άλλοθι διατρίβειν, έν οίς δή φι-
λοϋσιν οΐ νέοιτάς διατριβάς ποιεϊσθαι, δταν σχολήν άγω-
σιν, άλλ' έν τούτω, εύ έχει, δθεν καί το σώμα βέλτιον 
ϊσχειν ανάγκη — ονδενός γαρ τών γυμνασίων φανλότερον 

182ο. ούδ' έλάττω πόνον έχει—καί άμα προσήκει μάλιστ ελευ
θέριο τοντότε τό γνμνάσιον καί ή ιππική' ού γάρ αγώνος 
άθληταί έσμεν και έν οίζ ήμϊν ό άγων πρόκειται, μόνοι ού
τοι γυμνάζονται οί έν τούτοις τοϊς περί τόν πόλεμον όργάνοις 
γυμναζάμενοι. έπειτα όνήσει μέν τι τοντο τό μάϋημα καί 
έν τή μάχη αύτη, δταν έν τάξει δέη μάχεσθαι μετά πολ
λών άλλων μέγιστον μέντοι αύτοϋ Οφελος, δταν λυθώσιν 
ai τάξεις καί ήδη τινά δέη μόνον προς μόνον ή Οιώκοντα 
αμυνόμενο) τινί έπιθέσθαι ή καί έν φνγη επιτιθεμένου άλλου 

b άμύνασθαι αυτόν οϋ τον ύπό γε ενός εις ό τοϋτ' επιστα
μένος ουδέν αν πάθοι, ίσως δ' ονδέ ύπό πλειόνων, άλλα 
πανταχη άν ταύτη πλεονεκτοϊ. έτι δέ καί εις άλλον καλόν 
μαθήματος έπιθνμίαν παρακαλεί τό τοιούτον πας γάρ άν 
μαθών έν δπλοις μάχεσθαι έπιθνμήσειε καί τον εξής μαθή
ματος τον περί τάς τάξεις, καί ταϋτα λαβών καί φιλοτιμη
θείς έν αύτοις έπι παν &ν το περί τάς στρατηγίας όρμή-

c σείε' καί ήδη δήλον δτι τά τούτων έχόμενα καί μαθή
ματα πάντα καί επιτηδεύματα καί καλά καί πολλού 

*<ϊξια άνδρί μαθε'ιν τε καί έττιτηδενσαι, ών καθηγήσαιτ' άν 
τοϋτο τό μάθημα, προσθήσομεν δ' αύτώ ού σμικρόν προσ-
θήκην, δτι πάντα άνδρα έν πολέμφ καί θαρραλεώτερον 
καί άνδρειότερον άν ποιήσειεν αυτόν αύτοϋ ούκ όλίγω αντη 
ή επιστήμη, μή άτιμάαωμεν δέ ειπείν, εί καί τω σμικρό-
τερον δοκεΐ είναι, δτι καί εύσχημονέστερον ενταύθα ού χρή 

à τον άνδρα εύσχημονέστερον φαίνεσθαι, ού άμα καί δεινό
τερος τοϊς έχθροϊς φανεϊται δια τήν ενσχημοσννην, έμοί 
μέν ούν, ώ Λυσίμαχε, ώσπερ λέγω, δοκεϊ τε χρήναι διδά-
σκειν τους νεανίσκους ταϋτα καί δι â δοκεϊ είρηκα'Λάχη-

1 ) Ό τρόπος μέ τον δποϊο οικοδομεί καί αναπτύσσει το θέμα του 
δεί/νει τόν Νικία καλλιεργημένο, ακόμη περισσότερο, φ-.λοσοφτμένο 
πνεύμα. Μπορεί νά άγκαλιάζη Ινα σύνολο, άλλα καί νά £ε/ωρίϋη τά 
τμήιιατα πού τό αποτελούν. 
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μου τοϋτο τό μάθημα ωφελεί σέ πολλά τους νέους νά το 
ξέρουν. Νά μήν περνούν τόν καιρό θ 

Λόγος του Νικία για χους οί νέοι, δταν είναι ελεύθεροι, μέ 
τήν οπλομαχητική τις ασχολίες πού ξέρομε πώς τους 

αρέσουν, άλλα μέ τούτην, είναι πο
λύ καλό. Ή ασχολία αυτή θά τους δώση, φυσικά, πιό δυ
νατό σώμα, γιατί άπό καμμιά άλλη άσκηση δέν είναι κα
τώτερη, ούτε λιγώτερο κόπο θέλει—έπειτα αρμόζει πάρα 
πολύ στον ελεύθερο άνθρωπο καί τούτη ή άσκηση καί ή ΐπ- 182a 
πική. Γιατί γιά τόν αγώνα τοϋ οποίου είμαστε αθλητές 
καί γιά κείνα τά πράγματα στα όποΐα μας προβάλλεται ό 
αγώνας, τοΰτοι μόνο γυμνά!"ονται, Οσοι ασκούνται στα 
όργανα τοϋ πολέμου. 

"Επειτα ή σπουδή αυτή θά ώφελήση καί στην ίδια τή 
μάχη, δταν χρειαστή νά μάχεται κανείς μέσα στην παράταξη 
μαζί μέ άλλους πολλούς. Ή πιό μεγάλη τους δμως ωφέλεια 
είναι, δταν διαλυθούν οί γραμμές καί είναι πια ανάγκη Ινας 
μέ έναν ή καταδιώκοντας νά ριχτής σέ κάποιον πού άμύ- b 
νεται, ή, στην υποχώρηση, νά απόκρουσης ό ίδιος τόν άλλο 
πού επιτίθεται. "Ενας μέ έναν, τίποτε δε θά πάθαινε εκείνος 
πού ξέρει τήν οπλομαχητική, ίσως ούτε καί άπό περισσό
τερους· μέ τήν τέχνη του αυτή θάταν παντού ό κερδισμένος. 
Άλλα ή σπουδή τούτη προκαλεί ακόμη τήν επιθυμία καί 
γιά άλλο καλό μάθημα. "Οποιος μάθη τήν οπλομαχητική 
θά επιθυμούσε τή σπουδή πού έρχεται κατόπιν, τή σπουδή 
της τακτικής. Καί άμα πάρη καί αυτά καί δοκιμάση ευχα
ρίστηση σ1 αυτά, θά κινήση γιά τή σπουδή όλης της στρατη
γικής τέχνης. Καί είναι πια φανερό Οτι ολα τά ακόλουθα, C 
καί μαθήματα καί απασχολήσεις, στα όποΐα θά άνοιγε τό 
δρόμο ή πρώτη τούτη σπουδή, είναι όμορφα καί μεγάλης 
άξιας καί νά τά σπουδάση ένας άνδρας καί νά άσχολήται 
μ' αυτά (*). 

Θά κάμωμε ακόμη μια Οχι μικρή προσθήκη, Οτι τούτη 
ή μάθηση θά έκανε στον πόλεμο κάθε άνδρα νά ξεπεράση 
Οχι λίγο τόν εαυτό του τόν ίδιο σέ θάρρος καί σέ ανδρεία. 
*Λς μή θεωρήσωμε ακόμη ανάξιο νά πούμε, κι ας τό νομί
ζουν άλλοι μικρό, οτι θά έδινε στον άνδρα καλύτερη κορμο-
στασιά εκεί ακριβώς πού πρέπει νά τήν εχη καί έκεΐ πού d 
μέ αυτήν θα φανή καί πιό τρομερός στους εχθρούς. 

Έ γ ώ λοιπόν. Λυσίμανε. οτζωζ ακριβώς είπα. εχω τή 
γνώμη o n πρέπει νά διδάσκωμι τους νέους αυτά τάπράγ-
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τος δ', εϊτι παρά ταϋτα λέγει, κάν αυτός ήδέως άκούσαψι. 

VI. ΛΑ. 'Αλλ' έστι μέν, ώ Νικία, χαλεπόν λέγειν 

περί ατονούν μαθήματος, ώς ού χρή μανθάνειν πάντα γάρ 

έπίστασθαι αγαθόν δοκεϊ είναι, καί δή καί τό όπλιτικύν 

τοντο, εί μέν έστι μάθημα, δπερ φασίν οί διδάσκοντες, 

καί οίον Νικίας λέγει, χρή αυτό μανθάνειν εί δ' έστβν μέν 

μή μάθημα, άλλ' έξαπατώσιν οί ύπισχνονμενοι, ή μάθημα 

μέν τυγχάνει δν, μή μέντοι πάνυ σπονδαϊον, τί και δέοι άν 

αυτό μανθάνειν ; λέγω δέ ταϋτα περί αύτοϋ είς τάδε άπο-

βλέψας, δτι οϊμαι εγώ τοϋτο, ει τι ήν, ούκ &ν λεληθέναι 

Λακεδαιμονίους, οϊς ουδέν άλλο μέλει έν τώ βίω ή τοϋτο 

ζτμεΐν και επιτηδεύειν, δ τι άν μαθόντες καί έπιτηδεύσαν-

τες πλεονεκτοιεν τών άλλων περί τόν πόλεμον. εί δ' εκεί

νους ελελϊ)#εί, άλλ' ού τούτους γε τους διδασκάλους αύτοϋ 

λέληθεν αύτο τοϋτο, δτι εκείνοι μάλιστα των 'Ελλήνων 

σπονδάζουσιν επί τοις τοιοντοις καί δτι παρ' έκείνοις αν 

τις τιμηθείς εις ταϋτα καί παρά τών άλλων πλεΐστ' αν 

έργάζοιτο χρήματα, ώσπερ γε καί τραγωδίας ποιητής παρ' 

ήμϊν τιμηθείς, τοιγάρτοι δς άν οιηται τραγωδίαν κάλιο: 

ποιεϊν, ούκ έξωθεν κύκλω περί τήν Άττικήν κατά τάς αλ

λάς πόλεις επιδεικνύμενος περιέρχεται, άλλ' ευθύς δεϋρο 

φέρεται καί τοϊσδ' έπιδείκνυτ' είκότως' τους δέ έν δπλοις 

μαχόμενους έγώ τούτους ορώ τήν μέν Λακεδαίμονα ηγου

μένους είναι άβατον Ιερόν καί ουδέ ακρω πόδι επιβαίνον

τας, κύκλω δέ περιιόντας αυτήν καί πάσι μάλλον έπιδει-

κνυμένους, καϊ μάλιστα τούτοις οΐ καν αυτοί όμολογήσειαν 

πολλούς σφών προτέρους είναι προς τά τον πολεμον. 

VII. "Επειτα, ώ Λυσίμαχε, ού πάνυ ολίγοις έγώ τού

των παραγέγονα έν αύτώ τώ έργω, καί ορώ οϊοί είσιν. έξε-

ατι δέ WÙ αντόθεν ήμϊν σκέψασθαι. ώσπερ γάρ επίτηδες 

ουδείς πμ>ποτ' ευδόκιμος γέγονεν έν τω πολέμω άνήρ τών 

τά όπλιτικά επιτηδενσάντων. καίτοι εις γε τάλλα πάντα εκ 
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ματα' είπα καί γιά ποιους λόγους. 0 ά άκουα τώρα μέ ευχα
ρίστηση τόν Λάχη, άν προτείνη τίποτε διαφορετικό. 

VI-ΛΑ. Είναι βέβαια, Νικία,δύσκολο νάπηκανείς γιά 
οποιοδήποτε μάθημα δτι δέν πρέπει νά τό σπουδάζουν. 

Γιατί υπάρχει ή γνώμη δτι καλό 
Ό Λάχης άπαντα εΐναι νά τά ξέρη κανείς δλα. Καί 

στον Νικία τοϋτο δά τό οπλομαχητικό, άν είναι 
μάθημα, Οπως ισχυρίζονται οί δά

σκαλοι του, καί τέτοιο όπως τό λέγει ό Νικίας, πρέπει 
νά τό σπουδάζη κανείς. "Άν δμως δέν είναι μάθημα, 
άλλα μας εξαπατούν αυτοί πού υπόσχονται, ή άν τυ-
ναίνη νά είναι μάθημα, άλλα οχι καί σπουδαίο, τί ανάγκη 
τότε νά τό σπουδάζη κανείς; 

'Ομιλώ έτσι γιά τήν οπλομαχητική έχοντας τούτα δώ 
στό νοϋ μου οτι, άν αυτό το μάθημα είχε κάποια άξια, δέ 
θά ξέφευγε, φαντάζομαι, τήν προσοχή τών Λακεδαιμονίων, 
οί όποιοι γιά τίποτε άλλο δεν φροντίζουν στήζωή τους Οσο 
νά ζητοϋν καί νά καταγίνωνται με μαθήσεις καί ασκήσεις πού 
Οά τους έκαναν ανώτερους άπό τους άλλους στά πολεμικά. 
*Αν Ομως ξέφυγε τους Λακεδαιμονίους, δέν ξέφυγεν άπό 
τους δασκάλους της οπλομαχητικής τοϋτο δώ, οτι περισσό
τερο άπό όλους τους "Ελληνες οί Λακεδαιμόνιοι καταγί
νονται μέ τέτοια πράγματα, καί δτι, άν κανείς έπιτύχη 
κοντά σέ κείνους σ' αυτά, Οά μπορούσε πολλά νά κερδίση 
στά άλλα μέρη, όπως ακριβώς ένας ποιητής τραγωδίας, άν 
εΐχεν επιτυχία έδώ. Γιατί βέβαια οποίος φαντάζεται πώς 
κάνε·, καλή τραγωδία, δέν τριγυρίζει άπό μακριά τήν Αττική 
κάνοντας επίδειξη στις άλλες πόλεις, άλλα έρχεται κατ' ευ
θείαν έδώ καί, όπως είναι εύν.ογο, κάνει στους έδώ τήν 
επίδειξη του. Τούτους δμως τους όπλομάχους έγώ τους βλέπω 
νά θεωρούν τή Λακεδαίμονα άβατο ιερό καί νά μή τήν πατούν 
ουδέ μέ τήν άκρη τοϋ ποδιοϋ τους. Τριγυρίζοντας γύρω 
άπ'αυτήν επιδεικνύουν τήν τέχνη τους σέ Ολους τους άλλους, 
καί μάλιστα σέ κείνους πού καί οί ίδιοι θά ομολογούσαν πώς 
πολλοί είναι ανώτεροι τους στά πολεμικά. 

VΙ Ι.Έπειτα,Λυσίμαχε,έγώ βρέθηκα μπροστά σέ πολλούς 
άπ' αυτούς στην πράξη καί βλέπω τί λογής είναι. Μπορούμε 
νά κρίνωμε καί άπό τοϋτο δώ : σαν έξεπίτηδες, θαρρείς, 
κανείς άπ' αυτούς πού ασχολούνται συστηματικά μέ τήν 
οπλομαχητική, δέν δοξάστηκε ποτέ ώς τώρα στον πόλεμο. 
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τούτων οί ονομαστοί γίγνονται, εκ τών έπιτηδευσάντων έ
καστα' ούτοι δ', ώς έοικε, παρά τους άλλους ούτω σφόδρα 
είς τοϋτο δεονστνχήκασιν. έπεί καί τούτον τον Στησίλεων, 

(1 δν νμεϊς μετ' έμοϋ έν τοσυύτφ οχλω έθεάσασ&ε επίδεί-
κνύμενον καί τά μεγάλα περί αντοϋ λέγοντα α έλεγεν, έτέ-
οωθι έγώ κάλλιον έ&εασάμην [έν τή άληθεία] ώς άληϋώς 
έπιδεικννμενον ούχ έκόντα. προσβαλούσης γάρ της νεώς 
εφ' fi έπεβάτενεν προς όλκάδα τινά, έμάχετο έχων δορνδρέ-
πανον, διάφεραν δή οπλον άτε καί αυτός τών άλλων δια«-
φέρων, τα μέν ούν άλλα ούκ άξια λέγειν περί τάνδρός, το 
δέ σόφισμα τό τον δρέπανου τον προς τή λόγχη οίον 

Γ απέβη, μαχόμενου γάρ αύτοϋ ένέσχετό που έν τοις νεώς 
σκεύεσιν καί άντελάβετο' εΐλκεν ούνό Στησίλεως βονλόμε-
νος άπολνσαι, καί ούχ οίύςτ ήν ή δέ ναϋς τήν ναϋν παρ-
ήει. τέως μέν ούν παρέθει εν τή νηί άντεχόμενος τοϋ δόρα
τος' έπεί δέδήπαρημείβετο ή ναϋς τήν ναϋν καί έπέσπα αυτόν 
τοϋ δόρατος έχόμενον, ήφίειτό δόρυ διάτής χειρός, έως άκρου 

184α τοϋ στύρακος άντελάβετο. ήν Ôè γέλως καί κρότος υπό τών 
εκ της όλκάδυς επί τε τώ σχήματι αντοϋ, καί επειδή βα-
λόντος τινός λίθφ παρά τους πόδας αύτοϋ επί τό κατά
στρωμα άφΐεται τον δόρατος, τότ' ήδη και οί έκ τής τριή
ρους ονκέτι οίοί τ ' ήσαν τόν γέλωτα κατέχειν, όρώντε: αί-
ωρούμενον έκ τΓ,ς όλκάδοζ τό δυρνδρέπανυν εκείνο, ίσως 
μέν ούν είη αν τι ταντα, ώσπερ Νικία·: λέγει' οΐς Ò' ούν 
έγώ έντετνχηκα, τοιαϋτ' άττα εστίν. 

h V/II. η0 ονν καί έξ αρχή: είπον, δτι είτε οϋτο> σμι
κρά: ωφελεία: έχει μάυημα όν, είτε μή δν φασί καί προσ
ποιούνται αυτό είναι μάθημα, ούκ άξιον έπιχειρεϊν μανϋ'ά-
νειν. καί γάρ ούν μοι δοκεϊ, ει μέν δειλός τις ώνΌϊοίτο αύ
το έπίοτασ&αι, θρασντερος άν δι' αυτό γενόμενος επιφα
νέστερος γένοιτο οίο: ήν εί δέ ανδρείος, φνλαττόμενο: αν 
ύπό τών ανθρώπων, εί καί σμικρόν έξαμάρτοι, μεγάλα: αν 

c διαβολά: Ισχειν έπίφΰονο: γάρ ή προσποίησις τής τοιαύ-

1 ) 'Βπφάται }--νι ·.': οπλισμένοι άνδρες μέσα στά -«,λεμικά π/.'jìa. 
προορισμένοι γιά &\vttt ή επίθεση 

·1\ Ό λ κ ά ς , πλοΐο για μβταφβρά hptftUin καί ΕμπΑρενμίτΐ« 
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Στις άλλες δμως τέχνες οί ονομαστοί γίνονται άπό εκείνους 
πού άσκοΰν συστηματικά τήν κάθε μιά. Μά τούτοι, όπως 
φαίνεται, έχουν, αντίθετα, φοβερή κακοτυχία στό σημείο 
αυτό. Νά, κι αυτόν τόν Στησίλαο, πού τόν παρακολουθή
σαμε μαζί νά κάνη τήν επίδειξη του μπροστά σέ τόσο πλήθος 
καί νά λέγη γιά τόν εαυτό του οσα μεγάλα λόγια έλεγε, άπό 
κάποια άλλη πλευρά καλύτερα έγώ τόν είδα νά κάνη τήν 
πραγματική του επίδειξη παρά τή θέληση του. 

"Οταν τό πλοίο στό όποιο ήταν επιβάτης ( ι) όρμησε 
σέ μιά όλκάδα (2), πολεμούσε μέ ένα δορυδρέπανο, ξεχω
ριστό δά Οπλο, άφοϋ κι αυτός ό ϊδ:ος ξεχώριζεν άπό τους 
άλλους. "Οσο γιά τά άλλα δέν αξίζει νά γίνεται λόγος 
γι'αυτόν, τί τέλος Ομως είχεν ή περίφημη επινόηση του νά 
προσάρμοση στή λόγχη δρεπάνι ! Τήν ώρα της μάχης τά 
δρεπάνι μπερδεύτηκε κάπου στά εξαρτήματα της όλκάδας 
καί πιάστηκε γερά- θέλοντας ό Στησίλαος νά τό ςεμπερδέψη 
τραβοΰσε μέ δύναμη, άλλα δέν τά κατάφερνε, καί τό ξένο 
πλοίο προχωρούσε δίπλα στό δικό του. Κάμποση ώρα έτρεχε 
καί κείνος μέσα στό πλοΐο του κρατώντας γερά τό δόρυ του* 
μά δταν πιά τό εχθρικό πλοίο ξεπερνοϋσε τό δικό του καί 
τραβοΰσε κι αυτόν πού κρατούσε τό δόρυ, τότε ό Στησίλαος 
άφησε τό δόρυ νά γλιστρήση μέσα στό χέρι του καί πιάστηκε 
άπό τήν άκρη τής λαβής. Γέλια ακούστηκαν καί χειροκρο
τήματα άπό τήν όλκάδα γιά τήν κωμική του στάση. Κι δταν 
κάποιος τοϋ έρριξε πέτρα στά πόδια του στό κατάστρωμα 
καί παράτησε τό δόρυ το·-*, τότε πιά καί οί άνδρες άπό τήν 
τριήρη, τό δικό του πλοίο, ok μπορούσαν νά κρατήσουν τά 
γέλια, βλέποντας νά κρέμεται άπό τήν όλκάδα το περίφημο 
δορυδρέπανο. "ίσως καί νά είναι κάτι αυτά, όπως λέγει ό 
Νικίας- μά εκείνα πού έτυχαν σέ μένα κάτι τέτοια είναι. 

VIII. "Ο,τι λοιπόν είπα καί στην αρχή ξαναλέγω- είτε, 
άν είναι μάθημα, έχει πολύ μικρή ωφέλεια, είτε, ένώ δέν είναι, 
ισχυρίζονται οί δάσκαλοι του καί προσποιούνται οτι είναι* 
δέν αξίζει λοιπόν νά καταπιάνεται κανείς με τή σπουδή του. 
Γιατί έγώ τουλάχιστο νομίζω πώς, άν ένας δειλός φαντά
ζεται δτι έχει τούτη τή μάθηση, παίρνοντας περισσότερο 
θράσο:, θά έδειχνε πολύ καλύτερα ποιος πραγματικά είναι, 
Τόν άνδρεΐο πάλι, επειδή οί άνθρωποι θά έχουν απάνω του τό 
μάτι τους, καί τό παραμικρό λάθος νά κάμη, πολύ θά τόν 
κακολογήσουν. Γεννά τό φθόνο δποιοί προσποιείται πώς ξέ
ρει τέτοια πράγματα, κι άνδέν ξεπερνά τους άλλους έξαιρετι-
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της επιστήμη:, ώατ' ει μι) τι θανμαστόν δσον διαφέρει τή 
αρετή τών άλλων, ούκ έσθ' δπως αν τις φύγοι τό καταγέ-
λαστος γενέσθαι φάσκων εχειν ταύτην τήν έπιστήμην. τοι
αύτη τις εμοιγε δοκεϊ, ώ Λυσίμαχε, ή περί τοϋτο τό μά
θημα είναι σπονδή' χρή Ò' όπερ σοι έξ αρχής έλεγον, καί 
Σο)κράτη τόνδε μή άφιέναι, αλλά δεϊσθαι σνμβουλενειν 
δπη δοκεϊ αύτώ περί τοϋ προκειμένον. 

ΛΥ. 'Αλλά δέομαι έγωγκ, ώ Σώκρατες' καί γάρώαπερ 
d έτιτον διακρινοϋντοςδοκεϊ μοι δεϊν ήμϊν ήβονλή. είμέν γαρ 

συνεφερέσθην τώδε, ήττον αν τον τοιούτον έδει' νϋν δέ 
— τήν εναντίον γάρ, ώς όρ^,ς, Λάχης Νικία έθετο—εύ 
δή έχει άκοϋσαι και σοϋ, ποτέρω τοϊν άνδροϊν σνμψηφος εϊ. 

IX. ΣΩ. Τί δέ, ώ Λυσίμαχε ; όπότερ' αν οί πλείονς 
έπαινώσιν ημών, τούτοις μέλλεις χρήσθαι; 

ΛΥ. Τί γάρ άν τις καί ποιοι, ώ Ζωκρατες ; 

ΣΩ. *Η καί συ, ώ Μελησία, όντως άν ποιοΐς ; καν 
e 11 τις περί αγωνίας τον νίέος σοι βονλή εϊη τί χρή άσκεϊν, 

άρα τοις πλείοσιν άν ημών πείθοιο, ή εκείνο) δστις 
τυγχάνει υπό παιδοτρίβη άγαθω πεπαιδευμένος καί 
ήσκηκώς ; 

ΜΕ. 'Εκείνω εικός γε, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Αύτώ άρ' άν μάλλον πείθοιο ή τέτταρσιν ούσιν 
ήμϊν ; 

ΜΕ. "Ισως. 

ΣΩ. Επιστήμη γάρ, υϊμαι, δεϊ κρίνεσθαι αλλ' ού πλή
θη τό μέλλον καλώς κηιθήοεσθαι. 

ΜΕ. ΙΙώς γάρ υν ; 

ΣΩ. Ούκοϋν καί νϋν χρή πρώτον αυτό τοϋτο σκέψα-
Ι85& σθαι,εί έστιν τις ημών τεχνικός περί ου βουλενόμεθα, ή ού' 

καί είμέν έστιν, έκείνω πείθεσθαι évi δντι, τους δ' άλλονς έαν 
εί δέ μή, άλλον τίνα ζητειν. ή περί σμικρού οιεσθε νυνι 
κινδυνενειν και σύ καί Λυσίμαχος, άλλ' ού περί τούτον τον 
κτήματος δ τών υμετέρων μέγιστοι· δν τυγχάνει ; υίέων 
γάρ πον ή χρηστών ή τάναντία γενομένων καί πας ό οίκος 

1 ) Ό - α ι ί ο τ ρ ί ^ η ; είναι τήν ϊ ί ια ώρα καί γυμναστής καί γιατρός, 

Ξέρει τί άσκηση χρειά"ε~αι καί γιατί. 
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κά στην παληκαριά, δέν υπάρχει τρόπος νά μή γίνη κα-
ταγέλαστος, όταν ισχυρίζεται δτι έχει τούτη τή μάθηση. 

Τέτοιας λογής είναι, Λυσίμαχε, κατά τή γνώμη μου, ή 
σπουδή της οπλομαχητικής. 'Αλλά πρέπει, δπως σου Ιλεγα 
καί στην αρχή, νά μήν άφήσωμε καί τόν Σωκράτη νά φύγη, 
μόνο νά τόν παρακαλέσωμε νά δώση τή γνώμη πού έχει 
γιά τό θέμα πού μας απασχολεί. 

ΛΥ. Βέβαια, καί σέ παρακαλώ, Σωκράτη" καί μάλιστα 
πού, δπως νομίζω, ή σύσκεψη μας έχει ανάγκη άπό έναν 
πού θά μας όδηγήση σέ απόφαση. *Αν συμφωνούσαν οί δυό d 
τους,δέ θά μας χρειαζόταν τόσο ό τρίτος* μά τώρα, μιά πού 
ό Λάχης, δπως βλέπεις, έδωσε ψήφο αντίθετη προς τόνΝικία, 
είναι καλό νά άκούσωμε καί σένα, σέ ποιόν άπό τους δυό θά 
πρόσθεσης τήν ψήφο σου. 

IX. ΣΩ. Μά τί, Λυσίμαχε, δποια οί περισσότεροι άπό 
μας θά παινούσαν, αυτά θά άκολουθήσης; 

ΛΥ. Καί σαν τί άλλο θά μπο-
Ό Σωκράτης nporcivei ροϋσε κανείς νά κάμη, Σωκράτη; 
μέθο&ο για τή συζήτηση ΣΩ. 'Αλήθεια καί σύ, Μελησία, 

έτσι θά έκανες; Κι άν γινόταν σκέ
ψη γιά τή σωματική αγωγή τοϋ γιου σου, τί ασκήσεις e 
πρέπει νά κάνη, θά πειθόσουν άραγε στους περισσότερους 
άπό μας, ή σέ κεΐνον πού έτυχε νά έχη έκπαιδευθη καί 
άσκηθη άπό καλόν παιδοτρίβη('); 

ΜΕΛΗΣΙΑΣ. Είναι φυσικό δτι σέ κεΐνον, Σωκράτη. 

ΣΩ. Σ 1 αυτόν λοιπόν θά πειθόσουν μάλλον παρά σε μας 
τους τέσσερις; 

ΜΕ. "Ισως. 

ΣΩ. Γιατί, φαντάζομαι, ή σωστή κρίση πρέπει νά 
στηριχτή στή στερεή γνώση, τήν επιστήμη, 6χι στό πλήθος 
τών κριτών. 

ΜΕ. Πώς Οχι; 

ΣΩ. Λοιπόν καί τώρα αυτό πρέπει πρώτα νά έξετά-
σωμε* αν ξέρη κανείς άπό μάς τήν τέχνη γιά τήν οποία 185a 
σκεπτόμαστε, ή βχι. *Αν ναί, νά πειστούμε σέ κεΐνον, κι άς 
είναι ένας, καί νά άφήσωμε τους άλλους* άν δχι,νά ζητήσωμε 
κάποιον άλλο. "Ή μήπως φαντάζεστε δτι τώρα 8ά καί σύ 
καί ό Λυσίμαχος διακινδυνεύετε κάτι μικρό και βχι τό πιό 
μεγάλο απόκτημα πού σας έλαχε; Γιατί ασφαλώς άν οί γιοί 
σας γίνουν χρηστοί ή τό αντίθετο, καί 6λο τό σπιτικό σας τό 
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ό τον πατρός οντοκ οίκήσεται, όποιοι άν τίνες οι παίδες 
γένονται. 

ΜΕ. 'Αληθή λέγει:. 
ΣΩ. Πολλήν άρα δεϊ ποομήθειαν αύτοϋ εχειν. 
ΜΕ. Πάνυ γε. 

b ΣΩ. Πώς ούν, δ έγώ άρτι έλεγον, έσκοποϋμεν άν, εί 
έβονλόμεθα σκέψασθαι τις ημών περί άγωνίαν τεχνικώτα-
τος ; άο' ούχ ό μαθών καί έπιτηδεύσας, ω καί διδάσκα
λοι αγαθοί γεγονότες ήσαν αύτοϋ τούτου ; 

ΜΕ. "Εμοιγε δοκεϊ. 
ΣΩ. Ούκοϋν έτι πρότερον, τίνος δντος τούτου, ού ζη^ 

τοϋμεν τους διδασκάλους ; 

ΜΕ. Πώς λέγεις ; 
Χ. ΣΩ. ΤΩδε ϊσως υάλλον κατάδηλον εσται. ου μοι 

Οοκεϊ έξ αρχή: ήμϊν ώμο%ογήαθαι τί ποτ έστιν περί ού 
βονλενόμεθα καί σκεπτόμεθα Οστις ημών τεχνικός καί τού-

c του ένεκα διδασκάλους έκτήσατο, καί όστις μή. 
NI. Ού γάρ, ώ Σώκρατες, περί τοϋ έν οπλοις μάχε

σθαι σκοποϋμεν. είτε χρή αυτό τους νεανίσκους μανθάνειν 
είτε μή ; 

ΣΩ. Πάνυ μεν ούν, ώ Νικία, άλλ' δταν περί φαρμά
κου τις τον προς οφθαλμούς σκοπήται, είτε χρή αυτό 
νπαλείφεσθαι είτε μή, πότερον οίει τότε είναι τήν βονλήν 
περί τοϋ φαρμάκου ή περί ι ~)ν οφθαλμών ; 

NI. Περί τών οφθαλμών. 
d ΣΩ. Ούκοϋν και δταν Χππω χαλινόν σκοπήται τις εί 

προσοιστέον ή μή, καί οπότε, τότε που περί τον ίππου 
βουλεύεται άλλ' ού πεοί τον χαλινού; 

NI. 'Αληθή. 
ΣΩ. Ούκοϋν ένί λόγω όταν τις τι ένεκα τον σκοπή, 

περί εκείνον ή βουλή τυγχάνει ούσα ον ένεκα έσκόπει, 
άλλ' ον περί τοϋ δ ένεκα άλλον έζήτει. 

NI. 'Ανάγκη. 
ΣΩ. Δεϊ άρα καί τόν σύμβονλον σκοπεΐν, άρα τεχνι

κός έστιν εις εκείνου θεραπείαν, ού ένεκα σκοποϋμεν δ σκο
ποϋμεν. 

NI. Πάνυ γε. 

1} Δέν είναι αρκετή ή θεωρητική σπουδή- χρειάζεται καί ή πρα
κτική, πού επαληθεύει μέ τά αποτελέσματα της καί στερεώνει τή Οεω-
ρία. 

1 ) Ό σκοπό; δηλαδή είναι το θέμα καί οχι τά μέσα 
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οίκο έτσι θά κυβερνηθή, ανάλογα με τό τί λογής θά γί-
Γουν τά παιδιά σας. 

ΜΕ. Σωστά μιλάς. 
ΣΩ. Πρέπει λοιπόν πολύ νά προσέξωμε τό ζήτημα 

αυτό. 
ΜΕ. Πάρα πολύ. 
ΣΩ. Πώς λοιπόν. Οπως έλεγα τώρα δά, θά σκεπτό-

σ τ α ν ι άν θέλαμε νά έξετάσωμε ποιος άπό μας είναι πιό 
Ικανός στά γυμναστικά; Δέν είναι άραγε όποιος τά έσπούδασε 
καί τά εξάσκησε (') καί είχε καί καλούς δασκάλους γι αυτά; 

ΜΕ. "Νομίζω, βέβαια. 
ΣΩ. Δέν προηγείται λοιπόν νά δούμε τί είναι αυτό, γιά 

τ ό οποίο αναζητούμε δασκάλους; 
ΜΕ. Τί έννοεΐς; 

Χ.ΣΩ."Ισως έτσι θάγίνη πιόφανερό. Μου φαίνεται πώς 
δέν συνεννοηθήκαμε άπό τήν αρχή τί ακριβώς εΐναι αυτό γιά 
τό όποιο συζητούμε καί εξετάζομε ποιος άπό μας τό εξασκεί 
καί μαθήτεψε σέ δασκάλους γιά νά τό απόκτηση, καί ποιος 
Οχι. 

NI. Μά, Σωκράτη, τήν οπλομαχητική δέν εξετάζομε άν 
πρέπει νά τή σπουδάζουν οί νέοι ή όχι; 

ΣΩ. Βέβαια, Νικία. Μά Οταν έξετάζη κανείς ενα φάρ
μακο γιά τά μάτια, άν πρέπει νά αλειφθούν μ' αύτο ή Οχι, 
τί λες; φαντάζεσαι δτι τότε ή σκέψη γίνεται γιά τό φάρμακο 
ή γιά τά μάτια; 

NI. Γιά τά μάτια. 

ΣΩ. Τό ίδιο καί δταν έξετάζη κανείς άν πρέπει νά 
βάλη χαλινάρι σέ άλογο ή δχι, καί πότε, σκέπτεται γιά τό 
άλογο καί δχι γιά τό χαλινάρι. 

NI. Σωστά. 

ΣΩ. Μ'ένα λόγο λοιπόν, δταν κανείς έξετάζη κάτι γιά 
κάποιο σκοπό, ή σκέψη γίνεται γιά κεΐνο πού αναφέρεται στό 
σκοπό καί δχι γιά κεΐνο πού ερευνούσε έξ αιτίας τοϋ σκο
πού ( 2). 

NI. Έ τ σ ι είναι. 

ΣΩ. Πρέπει λοιπόν νά έξετάζωμε καί γιά τόν σύμβουλο, 
άν είναι αρμόδιος νά μεριμνήση γιά κεΐνο γιά τό όποΐο 
κάνομε τήν εξέταση πού κάνομε. 

NI. Καί βέβαια. 
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e ΣΩ. Ούκοϋν νϋν φαμέν περί μαθήματος σκοπείν τής 
ψυχής ένεκα τής τών νεανίσκων ι 

NI. Ναι. 
ΣΩ. "Οστις άρα ημών τεχνικός περί ψυχής θεραπείαν 

καί οϊός τε καλώς τοϋτο βεραπεϋσαι, καί δτω διδάσκαλοι 
αγαθοί γεγόνασι, τοϋτο σκεπτέον. 

ΛΑ. Τί δέ, ώ Σώκρατες ; οϋπω έώρακας άνευ διδα
σκάλων τεχνικωτέρους γεγονότος εις ένια ή μετά διδα
σκάλων ; 

ΣΩ. "Εγωγε, ώ Λάχης' οίς γε σύ ούκ άν εθέλοις πι-
στεϋσαι, εί φαΐεν αγαθοί είναι δημιουργοί, εί μή τί σοι τής 
αυτών τέχνης έργον έχοιεν έπιδεϊξαι εύ είργασμένον, καί 

186a εν καί πλείω. 
ΛΑ. Τοντο μέν αληθή λέγεις. 

XI. ΣΩ. Καί ήμας άρα δεϊ, ώ Λάχης τε καί Νικία, 
επειδή Λνσίμαχος καί Μελησίας εις σνμβουλήν παρεκαλε-
σάτην ήμας περί τοϊν υιέοιν, προθνμούμενοι αύτοΐν δ τι 
άρίστας γενέσθαι τάς ψνχάς, εί μέν φαμεν έχειν, έπιδεϊ
ξαι αντοΐς καί διδασκάλονς οϊτινες ημών γεγόνασιν, <oî> 
αυτοί πρώτον αγαθοί δντες καί πολλών νέων τεθεραπευ-

b κότες ψυχάς έπειτα καί ήμας διδάξαντες φαίνονται' ή εϊ 
τις ημών αυτών έαντώ διδάσκαλον μέν ού φησι γεγονέναι, 
άλλ' ούν έργα αυτός αύτοϋ έχει ειπείν, έπιδεϊξαι τίνες 
'Αθηναίων ή τών ξένων, ή δούλοι ή ελεύθεροι, δι' εκείνον 
όμο^γονμένως αγαθοί γεγόνασιν εϊ δέ μηδέν ήμϊν τούτων 
υπάρχει, άλλονς κελεύειν ζητεϊν και μή έν εταίρων ανδρών 
νίέσιν κινδυνεύειν διαφθείροντας τήν μεγίστην α'ιτίαν έχειν 
υπό τών οίκειοτάτων. έγώ μέν ούν, ά> Λυσίμαχε τε καϊ 
Μελησία, πρώτος περί έμαντοΰ λέγω δτι διδάσκαλος μοι 

C ού γέγονε τούτου πέρι. καίτοι επιθυμώ γε τοϋ πράγματος 
έκ νέον άρξάμενος. άλλα τοις μέν σοφισταϊς ούκ έχω τε-
λειν μισθούς, οιπερ μόνοι έπηγγέλ^τό μοι οΐοί τ' είναι 
ποιήααι καλόν τε κάγαθόν αυτός σ' αύ εύρεΐν τήν τέχνην 
αδυνατώ έτι wvl. εί δέ Νικίας ή Λάχης εϋρηκεν ή μεμά-
θηκεν, ούκ αν θανμάσαιμι. καί γάρ χρήμασιν έμοϋ δυνα-
τώτεροι, ώστε μαθείν παρ' άλλων, καί άμα πρεσβύτεροι, 

1 ) Ό δούλος δίπλα στον έλίύθερο. Λίγο πρίν άπό τόν Πλάτωνα 
δ 'Αντιφών εΐχεν άποφανθή δτι οΐ άνθρωποι «φύσει» είναι Ισοι 
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ΣΩ. Δέ λέμε λοιπόν τώρα δτι εξετάζομε Ινα μάθημα 
αποβλέποντας στην ψυχή τών νεανίσκων; 

NI. Noti. 
ΣΩ. Πρέπει λοιπόν νά έξετάσωμε ποιος άπό μας είναι 

αρμόδιος γιά τήν καλλιέργεια της ψυχής καί ίκανός για τήν 
καλή καλλιέργεια της. Καί πού νά είχε καλούς δασκάλους'στό 
μάθημα αυτό. 

ΛΑ. Μά γιά στάσου, Σωκράτη'δέν σοϋ έτυχε ώς τώρα 
νά δής ανθρώπους, πού σέ μερικά έργα έγιναν πιό επιδέξιοι 
χωρίς δασκάλους, παρά μέ δασκάλους; 

ΣΩ. Καί βέβαια, Λάχη* δέ θά εμπιστευόσουν δμως έσύ 
ο·' αυτούς, άν Ελεγαν πώς είναι καλοί τεχνίτες, άμα δέν μπο
ρούσαν νά σου δείξουν καί κάποιο £ργο της τέχνης τους καλά 
δουλεμένο, εΐτε Ινα, είτε περισσότερα. 

ΛΑ. Σ ' αυτό έχεις δίκιο. 
XI. ΣΩ. Πρέπει επομένως καί μεΐς, Λάχη καί Νικία, μιά 

πού ό Λυσίμαχος καί ό Μελησίας μας ζητοΰν καί οί δυό 
τους τή συμβουλή μας γιά τους δυό γιους των, έχοντας τό 
ζήλο νά τους κάμουν άριστους στην ψυχή, άν λέμε δτι μπο
ρούμε, νά τους δείξωμε καί τους δασκάλους πού είχαμε, οί 
όποιοι. Οντάς οί ίδιοι πρώτα καλοί καί έχοντας φροντίσει 
γιά τήν ψυχή πολλών νέων, έπειτα δίδαξαν καί μας. " Η , άν 
κανείς άπό μας εδώ λέγη πώς δέν είχε δάσκαλο, μπορεί 
Ομως νά μας μιλήση γιά δικά του έργα, νά μάς δείξη ποιοι 
'Αθηναίοι ή ξένοι ή δούλοι ( ι) ή ελεύθεροι έγιναν χάρη 
σ' αυτόν καλοί καί τήν αρετή τους τήν αναγνωρίζει è κόσμος. 
Κι άν δέν έχωμε τίποτε άπό τοΰτα, τότε νά τους προτρέπωμε 
νά ζητούν άλλους καί νά μή διατρέχωμε τόν κίνδυνο με 
παιδιά φίλων νά τά διαφθείρωμε καί νά προκαλέσωμε 
εναντίον μας τή βαρύτατη κατηγορία άπό τους πιό στενούς 
συγγενείς των. 

'Εγώ λοιπόν, Λυσίμαχε καί Μελησία, λέγω πρώτος 
γιά τόν εαυτό μου Οτι γιά τοϋτο τό μάθημα δέν εΐχα δάσκαλο, 
καί Ομως επιθυμώ αυτό τό πράγμα άπό νέος. Άλλα δέν μοΰ 
είναι δυνατόν νά πληρώνω τους σοφιστές, πού μόνοι αυτοί 
μοΰ ύπόσχονταν δτι είναι ικανοί νά μέ κάμουν καλό καί 
αγαθό άνθρωπο' μόνος μου πάλι νά βρώ τήν τέχνη αυτή 
αδυνατώ ακόμη καί τώρα. Μά άν ό Νικίας ή ό Λάχης τήν 
έχει βρεΐ, ή τήν έχει μάθει, δέν θά παραξε^βμουν. Γιατί 
καί πλουσιώτεροί μου είναι, ώστε νά τή -ρ&θουν άπό άλλους, 
άλλα καί πιό μεγάλοι στ^ν ηλικία, ώστε νά τήν έχουν πια 

3 
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ώστ£ ήδη ενρηκέναι. δοκονσι δη μοι δυνατοί £?ναι παίδευ
α σαι άνθρωπον ού γάρ άν ποτέ άδεώς άπεφαίνοντο περί επι

τηδευμάτων νέφ χρηστών τε καί πονηρών, εί μή αύτοις 
έπίστενον ίκανώς είδέναι. τά μέν ούν άλλα έγωγε τούτοις 
πιστεύω' δτι δέ διαφέρεσθον άλλήλοιν, έθαύμασα. 

Τοϋτο ονν σον έγώ άντιδέομαι, ώ Λυσίμαχε, καθάπερ άρτι 
Λάχης μή άφίεσθαί σε έμοϋ διεκελεύετο άλλα έρωτάν, καί 
έγώ νϋν παρακελεύομαί σοι μή άφίεσθαί Λάχητος μηδέ Νικίον, 
άλλ' έρωτάν λέγοντα, δτι ό μέν Σωκράτης ου φησιν έπαΐ-

0 ειν περί τοϋ πράγματος, ούδ' ικανός είναι διακρΐναι όπότε-
ρος υμών άλ.ηθή λέγει' ούτε γάρ εύρετής ούτε μαθητής 
ούδενός περί τών τοιούτων γεγονέναι' σύ δ', ώ Δάχης καί 
Νικία, είπετον ήμϊν έκάτερος, τίνι δή δεινοτάτω σνγγεγό-
νατον περ'ι τή: τών νέων τροφής, καί πότερα μαθόντε παρά 
τον έπίστασθον ή αύτώ έξευρόντε, και ει μέν μαθόντε, τις 

187·ά ό διδάσκαλος έκατέριυ καί τίνες άλλοι ομότεχνοι αύτοϊς, 
ϊν, άν μή ύμϊν σχολή ή υπό τών τής πόλεως πραγμάτων, 
έπ'' εκείνον: ίωμεν καί πείΟωμεν ή δώροις ή χάρισιν ή 
αμφότερα έπιμεληΟήναι καί τών ημετέρων καί τών νμετέ-
ρο>ν παίδοίν, δπως μή καταισχύνωσι τους αυτών προγό-
νονς φαύλοι γενόμενοι' εί δ' αυτοί εύρεταί γεγονότα τοΰ 
τοιούτου, δότε παράδειγμα, τίνιον ήδη άλλων έπιμεληθέντες 
έκ φαύλων καλού: τε κάγαθούς έποιήσατε. εί γάρ νϋν άρξε-

b σθε πρώτον παιδεύειν, σκοπεϊν χρή μή ούκ έν τώ Καρί 
ύμϊν ό κίνδννος κινουνενηται, άλλ' έν τοϊς νίέσι τε καί έν 
τοις τών φίλων παισί. καί άτεχνώς τό λεγόμενον κατά τήν 
παροιμίαν ύμϊν σνμβαίνη εν πίΟιο ή κεραμεία γιγνομένη. 
λέγετε ούν, τί τ όντων ή φατέ ύμϊν νπάρχειν τε καί προσ-
ήκειν, ή <>ν φάτε. 

Ταντ', ώ Λυσίμαχε, παρ' αυτών πννΟάνον τε καί μή 
μ(θύι τους άνδρα:. 

"ί) Χαρακτηριστικό τού σοφιστή καί τούτο, ότι πληρώνεται γιά 
τή διδασκαλία ή τή σ·ιμ*ίουλή πού δίνει. 

:t; Δηλαδή σ: δούλ'ι, σέ ανάξιο λόγου άνθρωπε. Συνηθισμένη 
Εκφραση 

\) Μέ ενα δύσ/.ολ', δηλαδή έργο πού προϋποθέτει πείρα, καί ο/ι 
αέ τό πιο απλό. 
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•βρει. "Εχω λοιπόν τή γνώμη πώς είναι ικανοί νά μορφώσουν 
άνθρωπο- γιατί δέν θά εκφράζονταν έτσι χωρίς δισταγμό γιά 
τις χρηστές ή πονηρές γιά τόν νέον ασχολίες, άν δέν είχαν 
πίστη στον εαυτό τους δτι τά ξέρουν καλά. "Οσο γι αυτά 
λοιπόν έγώ έχω εμπιστοσύνη σ' αυτούς* δοκίμασα 6μως 
έκπληξη μέ τή διαφωνία τους. 

Σέ παρακαλώ λοιπόν μέ τή σειρά μου καί έγώ, Λυσί
μαχε, 6πως ό Λάχης πριν λίγο σέ προέτρεπε νά μή μέ άφήσης 
νά φύγω, άλλα νά μέ έρωτας, καί έγώ τώρα σέ προτρέπω 
νά μήν άφήσης τόν Λάχη, ουδέ τό Νικία, άλλα νά τους 
iporraç, λέγοντας Οτι ό Σωκράτης ισχυρίζεται πώς δέν γνω
ρίζει τό ζήτημα πού μάς απασχολεί, ούτε είναι ικανός νά 
•ξεχωρίση ποιος άπό τους δυό σας έχει δίκιο- γιατί σχετικά 
μέ τά θέματα αυτά ούτε εφευρέτης στάθηκε, άλλα ούτε καί 
κανένα δάσκαλο είχε. Σύ Λάχη καί σύ Νικία, πέστε μας κι οί 
δυό σας, καθένας μέ τή σειρά του, ποιόν σπουδαιότατον άν
θρωπο συναναστραφήκατε γιά τήν ανατροφή τών νέων καί 
άν τά ξέρετε αυτά άφοΰ τά διδαχτήκατε άπό κάποιον άλλο, 
ή τά βρήκατε μόνοι σας. Κι άν τά διδαχτήκατε, ποιος ό δά
σκαλος τοϋ καθενός σας (' ) καί ποιοι άλλοι εΐναι ομότεχνοι 
τών δασκάλων σας. "Ωστε άν δέν αφήνουν καιρό σέ σας οί 
υποθέσεις τής πόλεως, νά πάμε σέ κείνους καί νά τους πεί-
θωμε ή μέ χρήματα (*) ή μέ τήν ευγνωμοσύνη μας ή καί 
μέ τά δυό νά φροντίσουν καί γιά τά δικά μας καί γιά τά 
•δικά σας παιδιά, μέ τρόπο πού νά μή γίνουν φαύλοι καί 
ντροπιάσουν τους προγόνους των. "Άν πάλι μόνοι σας βρή
κατε αυτό τό πράγμα, δώστε μας παράδειγμα ποιους ώς τώρα 
φροντίσατε καί άπό φαύλους τους Ικάματε καλούς καί 
αγαθούς. Γιατί άν τώρα γιά πρώτη φορά αρχίσετε νά κάνετε 
τό δάσκαλο, πρέπει νά προσέχετε μήπως δέν κάνετε τό επι
κίνδυνο πείραμα σας σέ Κάρα ( 3 ), άλλα στά παιδιά σας καί 
στά παιδιά τών φίλων σας καί μήπως σας συμβαίνει εκείνο 
ακριβώς πού λέγει ή παροιμία, νά'αρχίζετε τήν κεραμευτική 
άπό πιθάρι ( 4 ) . Λέγετε λοιπόν τί άπό αυτά ή δέχεστε δτι 
έχετε καί σάς ταιριάζει ή δέν δέχεστε. 

Αυτά, Λυσίμαχε, νά ζητάς ά π ' αυτούς καί μην τους άφή-
νης νά φύγουν. 

1 ) Στή συνέχεια (189a— 190b) ό Σωκράτης θά άπομακρύνη τήν 
ερώτηση αύτη, δίνοντας κατεύθυνση φιλοσοφικώτερη στή συζήτηση. 
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XII. ΛΥ. Καλώς μέν έμοιγε δοκεΐ, ώ άνδρες, Σωκρά-
c της λέγειν εί δέ βονλομένοις ύμϊν έστι περί τών τοιού

των έρωτάσθαί τε και διδόναι λόγον, αυτούς δή χρή γι-
γνώσκειν, ώ Νικία τε καί Λάχης. έμοί μέν γάρ καί Μελη
σία. τφδε δήλον δτι ήδομένοις άν εϊη εί πάντα â Σω
κράτης έρωτί} έθέλοιτε λόγω διεξιέναι' καί γάρ έξ αρχής 
εντεύθεν ήρχόμην λέγων, δτι εις συμβουλήν δια ταϋτα 
ύμας παοακαλέσαιμεν, δτι μεμεληκέναι ύμϊν ηγούμεθα, ώς 
εΙκός, περί τών τοιούτων, καί άλλως καί επειδή οί παί-

d δες ύμϊν ολίγου ώσπερ οί ημέτεροι ΐ^λικ/αν έχονσι παι-
δεύεσθαι. εί ούν ύμϊν μή τι διαφέρει, είπατε καί κοινή 
μετά Σωκράτους σκέψασθε, δίδοντες τε καί δεχόμενοι λό
γον παρ' αλλήλων εύ γαρ καί τοντο λέγει δδε, δτι περί 
τον μεγίστου νϋν βονλευόμεθα τών ημετέρων, άλλ' οράτε 
εί δοκεΐ χρήναι ούτω ποιεϊν. 

NI. ΤΩ Λυσίμαχε, δοκεϊς μοι ώς αληθώς Σωκράτη 
πατρόθεν γιγνώσκειν μόνον, αύτώ δ' ον ανγγεγονέναι, άλλ' 

e ή παιδί όντι, ει πον εν τοις δημόταις μετά τον πατρός ακο
λουθών έπλησίασέν σοι ή έν Ιερώ ή έν άλλω τω σνλλόγψ 
τών δημοτών επειδή δέ πρεσβύτερος γέγονεν, ούκ έντετυ-
χηκώς τφ άνδρί δήλος εί. 

Λ Υ. Τί μάλιστα, ώ Νικία ; 

XIII. NI. Ού μοι δοκεϊς είδέναι δτι, δς αν εγγύτατα 
Σωκράτους fj λόγω, ώσπερ γένει, καί πλησιάζη διαλεγό-
μενος, ανάγκη αύτώ, έάν άρα καί περί άλλον του πρότερον 
άρξηται διαλέγεσθαι, μή πατίεσΐ?αι ύπό τούτον περιαγόμε-
νον τω λόγω,πριν <άν> έμπέση εις τό διδόναι περί αντοϋ 
λόγον, δντινα τρόπον νυν τε ζή καί δντινα τόν παρεληλυ-

188& θότα βίον βεβίωκεν έπειδάν δ' έμπέση, δτι ού πρότερον 
αυτόν αφήσει Σωκράτης, πριν άν βασανίση ταϋτα εύ τε καϊ 
καλώς άπαντα, έγώ δέ συνήθης τέ είμι τφδε καί οΐδ' δτι 
ανάγκη ύπό τούτον πάσχειν ταϋτα, καί έτι γε αυτός δτι 
πείσομαι ταϋτα εύ οίδα' χαίρω γάρ, ώ Λυσίμαχε, τώ άνδρί 
πλησιάζων, και ουδέν οΐμαι κακόν είναι τό ύπομιμνήσκε-
σθαι δ τι μή καλώς ή πεποιήκαμεν ή ποιονμεν, άλλ' εις 
τόν έπειτα βίον προμηθέστερον ανάγκη είναι τόν ταντα μή 
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XII. ΛΥ.'Εγώ νομίζω δτι ό Σωκράτης καλά τά λέγει. 
*Αν δμως σάς είναι ευχάριστο νάσάςέρωτούν γιάτάτέτοια c 

ζητήματα καί νά απαντάτε, μόνοι 
Πνεται δεκτή ή μί- ^ b έ ν ά τ ο ά π ο φ α σ ( . σ ε _ 
θοδος του Σωκράτη ΛΤ ' > Λ ' v i > > 

τε, ίΝικια και Λαχη. λ,ζ μένα και 
•Ο Ν ^ ί α ς καί ό Λά- ò Μελησία άπό δώ είναι φανερό 

γης σκιαγρα<ροι>ν „ 0 , ' , , * \ e-, • 
τ*ν Σωκράτη ° τ ι "άταν ευχάριστο, αν για δλα δσα 

ό Σωκράτης ερωτά θέλατε νά ανα
πτύξετε τις σκέψεις σας. Γιατί καί άπό τήν αρχή άπό δώ 
άρχισα, λέγοντας δτι σας καλέσαμε νά σκεφτούμε γιατί 
•νομίζαμε δτι, δπως είναι φυσικό, έχετε μελετήσει αυτά τά 
πράγματα, καί γιά άλλους λόγους άλλα καί γιατί τά παιδιά 
σας, δπως καί τά δικά μας, βρίσκονται σχεδόν σέ κατάλλη- d 
λη ηλικία γιά μόρφωση. "*Αν λοιπόν δεν έχετε αντίρρηση, 
πέστε το καί εξετάστε άπό κοινοΰ μέ τόν Σωκράτη, άπαν-
τώτας καί ερωτώντας ό ένας τόν άλλο. . Γιατί σωστό λέγει 
καί τούτο ò Σωκράτης, δτι τώρα σκεπτόμαστε γιά τό μέ
γιστο αγαθό μας. 'Ιδέστε λοιπόν άν νομίζετε δτι έτσι 
-πρέπει νά κάμετε. 

NI. Φαίνεσαι στάλήθεια, Λυσίμαχε, Οτι τόν Σωκράτη 
•τον γνωρίζεις μόνον άπό τόν πατέρα του' τόν ίδιο δέν τόν 
•συναναστράφηκες, παρά μόνο δταν ήταν παιδί, άν κάποτε 
•σε συνέλευση τών δημοτών, ακολουθώντας τόν πατέρα του, e 
σέ πλησίασε, ή σέ κανένα ναό, ή σέ κάποια άλλη συγκέντρωση 
τοϋ δήμου σας" μά δταν πια μεγάλωσε, φαίνεσαι πώς δέν τόν 
-συνάντησες. 

ΛΤ. Γιατί τά λες αυτά, Νικία ; 
XIII. NI. Δέν μοΰ φαίνεσαι νά ξέρης δτίδποιος .πηγαίνει 

τόσο κοντά στον Σωκράτη μέ τό λόγο, Οσο κοντά μας εΐναι 
ό συγγενής μας, τόν πλησιάζει καί συζητά μαζί του, αναγκά
ζεται, κι άς άρχισε πριν τή συζήτηση γιά κάποιο άλλο θέμα, 
νά άφήνη νά περιάγεται άπ' αυτόν μέ τό λόγο, ώσπου νά 
φτάση στό σημεΐο νά άπολογηθή γιά τον εαυτό του, τί 
λ,ογής ζωή κάνει τώρα, καί τί ζωή έ'ζησε ώς τώρα. Κι δταν 188a 
φτάση αύτοΰ, δέν ξέρεις δτι δέν θά τόν άφήση ό Σωκράτης, 
αν δέν έλέγξη δλα πέρα για πέρα. Μοΰ είναι καλά γνωστός 
έμενα τούτος ό άνθρωπος καί γνωρίζω δτι δεν μπορεί νά 
ξεφύγη κανείς αυτά τά πράγματα άπ' αυτόν καί ξέρω καλά 
πώς ό ίδιος θά τά πάθω. Ευχαριστιέμαι δμως, Λυσίμαχε, 
μέ τή συντροφιά του καί νομίζω πώς δέν είναι καθόλου 
κακό νά μας ξαναθυμίζουν δ,τι δέν έκάναμε ή δέν κάνομε 
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1) φεύγοντα, άλλ' έθέλοντα κατά τό τοϋ Σόλωνος καί άξιονν-
τα μανθάνειν έωσπερ άν ζή, καί μή οίόμενον αυτό το γή
ρας νουν έχον προσιέναι. έμοί μέν ούν ουδέν άηθες ούδ' 
αύ αηδές υπό Σωκράτους βασανίζεσθαι, αλλά καί πάλαι 
σχεδόν τι ήπιστάμην δτι ού περί τών μειρακίων ήμϊν ό λό
γος έσοιτο Σωκράτους παρόντος, άλλα περί ημών αυτών. 

c δπερ ούν λέγω, τό μέν έμόν ουδέν κωλύει Σωκράτει σνν-
διατρίβειν δπως ούτος βούλεται' Λάχητα δε τόνδε δρα δπως 
έχει περί τον τοιούτον. 

XIV. ΛΑ. 'Απλούν τό γ' έμόν, ώ Νικία, περί λόγων 
εστίν' εί δέ βούλει, ούχ απλούν, άλλα διπλούν, και γάρ άν 
δόξαιμί τω φιλόλογος είναι καί αύ μισόλογος. δταν μέν 
γάρ ακούω άνδρας περί αρετής διαλεγομένον ή περί τίνος 
σοφίας ώς αληθώς δντος ανδρός καί άξιον τών λόγων ών 

à λέγει, χαίρω ύπερφυώς, θεώμενος άμα τόν τε λέγοντα καί 
τά L·γóμεva δτι πρέποντα άλληλοις και άρμόττοντά έστι' 
καί χομιδή μοι δοκεϊ μουσικός ό τοιούτος είναι, άρμονίαν 
καλλίστην ήρμοσμένος, ού λύραν ουδέ παιδιάς Οργανα, 
άλλα τώ δντι ζην [ήρμοσμένος ού] αυτός αύτοϋ τον βίον 
σύμφωνον τοις λόγοις προς τά έργα, άτεχνώς δωριστί, άλλ' 
ούκ Ιαστί, οίμαι δέ ουδέ φρυγιστί ουδέ λνδιατί, άλλ' ήπερ-
μόνη 'Ελληνική έστιν αρμονία, ό μέν ούν τοιούτος χαίρειν 
με ποιεί φθεγγόμενος καί δοκεϊν ότφοϋν φιλόλογον είναι' 

π ούτω σφόδρα αποδέχομαι παρ' αύτοϋ τά λεγόμενα' 6 
δέ τάναντία τούτον πράττων λνπεΐ με, δσω άν δοκή άμει-
νον λέγειν, τοσούτω μάλλον, καί ποιεί αύ δοκεϊν είναι μι-
σόλογον. 

Σωκράτονς δ' έγώ τών μέν λόγων ούκ έμπειρος 
είμι, άλλα πρότερον, ώς έοικε, τών έργων έπειράθην, καί 
έκεΐ αυτόν εύρον άξιον όντα λόγων καλών καί πάσης παρ-

189a ρησίας. εί ούν καί τοϋτο έχει, συμβούλομαι τάνδρί, και 
ήδιστ' άν έξεταζοίμην ύπό τοΰ τοιούτον, καί ούκ άν άχθοί-
μην μανθάνων, άλλα και έγώ τφ Σόλωνος έν μόνον προσλα-

11 Γηράβκω δ' άεΐ πολλά διδασκόυχνος. 
2) ΟΙ αρχαίοι Εοιναν τους άκύλουθους χαρακτηρισμούς στους 

τέσσερις κύριους τρόπους ή αρμονίες της μουσικής των. Ό δωρικός 
ήταν αυστηρός, λιτός, ανδρικός, ό ιωνικός είχε θηλύτητ«, δ φρυγικός 
πάθος καί ο λυδιχος χάρη. 
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καλά. 'Αντίθετα, νομίζω, γίνεται πιό συνετός στό μέλλον 
οποίος δέν αποφεύγει τοϋτο τόν έλεγχο, άλλα θέλει, σύμ
φωνα με τό απόφθεγμα τοΰ Σόλωνος ('}, καί κρίνει άξιο b 
νά μαθαίνη όσο ζει καί δέ νομίζει δτι τά γηρατειά έρχονται 
βάζοντας μόνα τους γνώση. 

Σέ μένα λοιπόν ούτε ασυνήθιστο ούτε δυσάρεστο είναι 
νά μέ έλέγχη ό Σωκράτης- άπό ώρα μάλιστα ήξερα καλά 
δτι, μιά πού είναι έδώ ό Σωκράτης, ή συζήτηση μας δέν θά 
ήταν γιά τους νεαρούς, άλλα γιά μάς τους ίδιους. Τό ξανα
λέγω λοιπόν δσο γιά μένα τίποτε δέν εμποδίζει νά συνδια- c 
λέγωμαι μέ τόν Σωκράτη δπως αυτός θέλει" μόνο κοίταξε τί 
λέγει γι' αυτό τό πράγμα ό Αάχης. 

XIV. ΛΑ.Ή δική μου περίπτωση ώςπρός τους λόγους, 
Νικία, είναι απλή* κι άν τό προτιμάς δχι απλή, άλλα διπλή. 
Θά μπορούσα, αλήθεια, νά δώσω τήν εντύπωση πώς είμαι 
φίλος τών λόγων καί πάλι πώς μισώ τους λόγυυς. Γιατί νά, 
δταν ακούω έναν άνθρωπο νά διαλέγεται γιά τήν αρετή, ή 
γιά κάποια άλλη σοφία, πού νά είναι αληθινός άνθρωπος 
καί αντάξιος τών λόγων πού λέγει, αισθάνομαι εξαιρετική 
χαρά. Γιατί την ίδια ώρα βλέπω καί κεΐνον πού μιλά καϊ d 
κείνα πού λέγει, νά είναι ταιριαστά τό ένα μέ τό άλλο καί 
άρμονισμένα. Καί μοϋ φαίνεται ό τέτοιος άνθρωπος μου
σικός στην εντέλεια- έχει επιτύχει τήν πιό δμορφη αρμονία, 
οχι στή λύρα ή σέ δργανα παιδιάς, άλλα ζει στάλήθεια στή 
ζωή του τήν αρμονία ανάμεσα στά λόγια του καί στά έργα 
του, εντελώς μέ τόν δωρικό τρόπο, δχι τόν ιωνικό, νομίζω, 
ουδέ τόν φρυγικό, ή τόν λυδικό, άλλα έκεΐνον πού είναι 
ή μόνη ελληνική αρμονία ('). Ό τέτοιος λοιπόν άνθρωπος 
μέ κάνει νά χαίρω, Οταν μιλά, καί νά δίνω στον καθένα τήν εν
τύπωση οτι είμαι φίλος τών λόγων τόσο πρόθυμα δέχομαι e 
δσα λέγει* Οποιος δμως κάνει τά αντίθετα άπ' αυτόν μέ 
ενοχλεί, κι δσο φαίνεται πώς μιλά καλύτερα, τόσο περισσό
τερο, καί μέ κάνει νά φαίνομαι μισόλογος. 

"Οσο γιά τόν Σωκράτη, δέν έχω δοκιμάσει τους λόγους 
του, άλλα, Οπως φαίνεται, δοκίμασα πρώτα τά έργα του καί 
εκεί τόν βρήκα νά είναι άξιος καλών λόγων μέ δλο τό θάρρος 
καί τήν ειλικρίνεια. "*Αν λοιπόν εχη καί τοϋτο τό δώρο, ή 189a 
θέληση μου είναι μαζί του, και μέ εξαιρετική ευχαρίστηση 
θά δεχόμουν τόν έλεγχο τέτοιου άνθρωπου, καί δέ θά μέ 
στενοχωρούσε νά μαθαίνω, αλλά δέχομαι καί έγώ τό από
φθεγμα τοϋ Σόλωνος, μέ ma μόνο προσθήκη : νά, θέλω 
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βών, ξυγχωρώ' γηράσκων γάρ πολλά διδάσκεσθαι έθέλω 
ύπό χρηστών μόνον, τοϋτο γάρ μοι σνγχωρείτω, αγαθόν 
καί αυτόν είναι τόν διδάσκαλον, ίνα μή δυσμαθής φαίνω-
μαι άηδώς μανθάνων εί δέ νεώτερος ό διδάσκων έσται ή 
μήπω έν δόξη ών ή τι άλλο τών τοιούτων έχων, ουδέν 

b μοι μέλει, σοι ούν, ώ Σώκρατες, έγώ επαγγέλλομαι καί 
δώάσκειν καί έλέγχειν έμέ δ τι άν βονλη, καί μανθάνειν 
γε δ τι αύ έγώ οίδα' ούτω σύ παρ' έμοί διάκεισαι άπ* èfeei*. 
νης τής ημέρας ή μετ' έμοϋ συνδιεκινδύνενσας καί έόω-
κας σαντοϋ πειραν αρετής ήν χρή otoovai τον μέλλοντα 
δικαίως δώσειν. λέγ' ούν δ τί σοι φίλον, μηδέν τήν ήμετέ-
ραν ήλικίαν ύπόλογον ποιούμενος. 

C XV. ΣΩ. Ον τά υμέτερα, ώς έοικεν, αΐτιασόμεθα μή 
ούχ έτοιμα είναι καί σνμβουλεύειν καί σνσκοπεΐν. 

ΛΥ. 'Αλλ' ήμέτερον δή έργον, ώ Σώκρατες' ένα γάρ σε 
έγωγε ημών τίθημι' σκόπει ούν άντ' έμοϋ υπέρ τών νεα
νίσκων δ τι δεόμεθα παρά τώνδε πυνθάνεαθαι, και συμ
βούλευε διαλεγόμενος τούτοις, έγώ μέν γάρ καί έπιλανθά-
νομαι ήδη τά πολλά δια τήν ήλικίαν ών άν διανοηθώ έρέ-
αθαι, καί αύ à άν ακούσω, έάν γε μεταξύ άλλοι λόγοι γέ-
νωνται, ού πάνυ μέμνημαι. ύμεϊς ούν λέγετε καί διέξιτε 

d προς υμάς αυτούς περί ών προύθέμεθα' έγώ δ' άκούσομαι 
καί άκουσας αύ μετά Μελησίον τούδε ποιήσω τοϋτο δ τι 
άν καί ύμϊν δοκη. 

ΣΩ. Πειστέον, ώ Νικία τε καί Λάχης, Λυσιμάχω καί 
Μελησίρ:. â μέν ούν νννδή ίπεχειρήσαμεν σκοπέ tv, τίνες οΐ δι
δάσκαλοι ήμϊν τής τοιαύτης παιδείας γεγόνασιν ή τίνας άλ-
λονς βελτίους πεποιήκαμεν, ίσως μέν ού κακώς έχει έξετά-

e ζειν καί τά τοιαύτα ήμαζ αυτούς' άλλ' οΐμαι καί ή τοιάδε 
σκέψις είς ταντόν φέρει, σχεδόν δέ τι και μάλλον έξ αρχής 
εϊη άν. εί γάρ τυγχάνομεν επισταμένοι ότονοϋν πέρι δ τι 
παραγενόμενόν τω βέλτιον ποιεί εκείνο ώ παοεγενετο, καί 
τιροσέτι οίοι τέ εσμεν αύτο ποιεϊν παραγίγνεσθαι έκείνψ, 
δήλον Οτι αυτό γε ισμεν τοϋτο ού πέρι σύμβουλοι άν γε-
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γερνώντας νά διδάσκωμαι πολλά, άλλα μόνο άπό χρηστούς. 
"Ας γίνη δεκτή τούτη μου ή προσθήκη, νά είναι καί ό δά
σκαλος αγαθός, γιά νά μή φαίνωμαι έγώ χοντροκέφαλος, άν 
ακούω χωρίς ευχαρίστηση. Κι άν θά είναι νεώτερος ό δάσκα
λος, ή λίγο άκό^ίη γνωστός, ή έχη τίποτε άλλο τέτοιο μειο
νέκτημα, τό ίδιο μοΰ κάνει. Σέ καλώ λοιπόν, Σωκράτη, b 
καί νά μέ διδάσκης καί νά μέ έλέγχης σ' δ,τι θέλεις καί νά 
μαθαίνης πάλι δ,τι έγώ ξέρω. Τέτοια αισθήματα έχω έγώ 
γιά σένα άπό εκείνη τήν ήμερα πού μοιράστηκες μαζί μου 
τόν κίνδυνο καί έδωσες τήν απόδειξη τής ανδρείας πού πρέπει 
νά δίνη δποιος σωστά πρόκειται νά τή δώση. Λέγε λοιπόν 
δ,τι αγαπάς, χωρίς καθόλου νά λάβης ύπ' δψη σου τήν ηλι
κία μου. 

XV. Σ Ω . ' Ό π ω ς φαίνεται, δέν πρόκειται νά κατηγορή- C 
σωμέ εσάς, δτι δέν είστε πρόθυμοι καί νά δίνετε τή γνώμη 
σας καί νά ερευνάτε μαζί μας τό θέμα. 

ΛΤ. Δική μας δουλειά λοιπόν είναι τώρα, Σωκράτη, 
γιατί εσένα σέ λογαριάζω έναν άπό μάς. Πάρε λοιπόν τή 
θέση μου καί σκέψου για τό καλό τών νεανίσκων τί είναι 
ανάγκη νάέρωτήσωμε τόν Νικία καί τόν Λάχη καί λέγε καί 
σύ τή γνώμη σου συζητώντας μαζί τους. Γιατί έγώ ένεκα 
της ηλικίας ξεχνώ πια τά περισσότερα άπό Οσα θά είχα στό 
νοΰ μου νά ερωτήσω, καί δσα πάλι θά άκουα, άν μεσολαβήσουν 
άλλοι λόγοι, δέν τά συγκρατώ καθόλου. Μιλήστε λοιπόν σεΐς 
καί διεξέλθετε μεταξύ σας τό ζήτημα πού έθέσαμε* έγώ θά d 
παρακολουθώ καί θά κάμω ύστερα μέ τόν Μελησία δ,τι καί 
σέ σας φαίνεται καλά. 

ΣΩ. Πρέπει νά ύπακούσωμε, Νικία καί Λάχη, στον 
Λυσίμαχο καί τόν Μελησία.'Όσα βέβαια αρχίσαμε πριν λίγο 

νά έξετάζωμε, ποιους δηλαδή δα-
Ό Σωκράτης β ί τ « σκάλους είχαμε γιά τήν παιδεία 

το ζήτημα πού μας ενδιαφέρει, ή ποιους άλ
λους εμείς έβελτιώσαμε μ' αυτήν, 

δέν είναι ασφαλώς χωρίς ωφέλεια καί τά ερωτήμα
τα αυτά νά τά έξετάζωμε. 'Αλλά νομίζω δτι καί β 
τούτη έδώ ή έρευνα, πού θά σάς πώ, φέρνει στό ίδιο αποτέ
λεσμα, καί μάλιστα θά μποροΰσε νά είναι ή πρώτη. *Αν 
δηλαδή έτύχαινε νά ξέρωμε γιά κάτι δτι, άμα παρουσιαστή 
σέ κάτι άλλο, βελτιώνει έκεΐνο στό όποιο παρουσιάζεται, άν 
ακόμη είμαστε ίκανοί νά τό κάνωμε νά παρουσιάζεται 
σ' έκεΐνο, είναι φανερό δτι γνωρίζομε τό πράγμα αυτό στην 



45 ΛΑΧΗΣ 

νοίμεθα ώς άν τις αύτο ραστα καί αριστ' άν κτήααιτο. ίσω-
ονν ον μανθάνετέ μου δ τι λέγω, άλλ' ώδε ράον μαθήσεσβε. 

190α Εί τνγχάνομεν επισταμένοι δτι δψις παραγενομένη 
οφθαλμό ϊς βελτίονς ποιε ΐ έκείνονς ο ίς παρεγένετο, καί προσέτι 
οϊοί τέ έσμεν ποιέϊν αυτήν παραγίγνεσΟαι δμμασι, δήλον 
δτι δψιν γε ίσμεν αυτήν δ τί ποτ' έστιν, ής πέρι σύμβουλοι 
άν γενοίμεθα ώς άν τις αυτήν ραστα καί άριστα κτήσαιτο. 
εί γάρ μηδ' αυτό τοντο εϊδεϊμεν, δ τί ποτ' έστιν δ-ψις ή δ τι 
έστιν ακοή, σχολή άν σύμβουλοι γε άξιοι λόγου γενοίμεθα 
καί ιατροί ή περί οφθαλμών ή περί ώτων, δντινα τρόπον 

h άκοήν ή Οψιν κάλλιστ' άν κτήσαιτο τις. 

ΛΑ. 'Αληθή λέγεις, ώ Σώκρατες. 

XVI. ΣΩ. Ούκοϋν, ώ Λάχης, καί νϋν ήμας τώδε παρα-
καλεϊτον είς σνμβονλήν, τίν'άν τρόπον τοΐς νίέσιν αυτών 
αρετή παραγενομένη ταϊς ψνχαϊς άμείνονς ποιήσειε ; 

ΛΑ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. τΑρ' ονν τοντό γ' νπάρχειν δεϊ, τό είδέναι δτι ποτ' 
έστιν αρετή ; εί γάρ πον μηδ' άρετήν είδεϊμεν τό παράπαν 
δ τί ποτέ τνγχάνει δν, τίν' άν τρόπον τούτον σύμβουλοι 

c γενοίμεθα ότωοϋν, δπως άν αυτό κάλλιστα κτήσαιτο ; 

ΛΑ. ΟύΟένα, έμοιγε δοκεϊ, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Φαμέν άρα, ώ Λάχης, είδέναι αυτό δ τι έστιν. 

ΛΑ. Φαμέν μέντοι. 

ΣΩ. Ούκοϋν δ γε ίσμεν, καν εϊποιμεν δήπου τί έστιν. 

ΛΑ. Πώς γάρ ον ; 

ΣΩ. Μή τοίννν, ώ άριστε, περί δλης αρετής ευθέως 
σκοπώμεθα' πλέον γάρ Ισως έργον άλλα μέρους τινός πέρι 
πρώτον ϊδωμεν, ει Ικανώς έχομεν προς το fìò^vai" καί ήμϊν, 

d ώς το εικός, ράων ή σκέψις έσται. 
ΛΑ. 'Αλλ' ούτω ποιώμεν, ώ Σώκρατες, ώς σύ βούλει. 

ΣΩ. Τί ούν άν προελοίμεθα τών τής αρετής μερών ; ή 
δήλον δή οτι τοϋτο εις δ τείνειν δοκεϊ ή έν τοις δπλοις μά-
θησις ; δοκεϊ δέ που τοϊς πολλ,οϊς είς άνδρείαν. ή γάρ ; 

ΛΑ. Καί μάλα δή ούτω δοκεϊ. 

1 ) Φεύγει, όπως βλέπομε, ό Σωκράτης άπό τήν εξωτερική μέ
θοδο—ποιους δασκάλους είχαμε, ποιους μαθητάς αναδείξαμε — καί 
πηγαίνει στον αρμόδιο καί uovov κριτή, τλν Λόγο. 

*1ί ΠΕΡΙ ΛΝΔΡΕΙΛΣ, ΜΛΙΕΓΠΚΟΣ ',*ί 

ουσία του καί θά μπορούσαμε νά δώσωμε γνώμη μέ ποιόν 
ταόπο εύκολώτατα καί άριστα θά τό αποκτούσε κανείς ( ι ) . 
Ίσως όμως δέν βλέπετε εντελώς τί εννοώ' νά, έτσι θά τό 
συλλάβετε εύκολώτερα. 

"Αν τυχαίνη νά γνωρίζωμε δτι ή όραση, Οταν παρουσία- 190a 
στη στά μάτια, κάνει τελειότερα εκείνα στά όποια παρουσιά
ζεται, άν ακόμη είμαστε ικανοί νά προκαλούμε τήν Οραση'στά 
μάτια, είναι φανερό δτι γνωρίζομε τήν όραση τήν ίδια, τί α
κριβώς είναι, καί θά μπορούσαμε νά είμαστε σύμβουλοι 
γι' αυτήν, πώς εύκολώτατα καί άριστα θά τήν αποκτούσε 
κανείς. Γιατί άν δέν ξέραμε ούτε τί ακριβώς είναι ή δράση, ή 
τί είναι ή ακοή, δέν θάμασταν καθόλου αξιόλογοι σύμβουλοι 
καί γιατροί ή γιά τά μάτια ή γιά τά αυτιά, μέ ποιο τρόπο 
καλύτερα θά αποκτούσε κανείς ακοή ή δράση. b 

ΛΑ. "Εχεις δίκιο, Σωκράτη. 

XVI. ΣΩ. Λοιπόν, Λάχη, τούτοι οί δυό δέν μας προσκα
λούν τώρα νάτούςσυμβουλέψωμεμέ ποιόν τρόπο, άν παρουσια
στή στους γιους τους αρετή, θά κάμη τήν ψυχή τους καλύτερη; 

ΛΑ. Ναι, μάς προσκαλοϋν. 
ΣΩ. Πρέπει λοιπόν εμείς πρώτα πρώτα νά έχωμε τοϋ

το δώ, νά ξέρωμε τί είναι αρετή. Γιατί άν δέν γνωρί
ζωμε καθόλου τί τυχαίνει νά είναι αρετή, μέ ποιόν τρόπο 
θά συμβουλεύαμε οποιονδήποτε πώς θά τήν αποκτούσε C 
πολύ καλά; 

ΛΑ. Mè κανένα τρόπο μοΰ φαίνεται, Σωκράτη. 
ΣΩ. Λέμε λοιπόν, Λάχη, δτι ξέρομε τί είναι αρετή. 
ΛΑ. Λέμε βέβαια. 
ΣΩ. Καί αυτό πού γνωρίζομε, φυσικά θά μπορούσαμε 

χωρίς αμφιβολία καί νά ποΰμε τί είναι. 

ΛΑ. Καί πώς δχι; 
ΣΩ. "Ας μήν έξετάσωμε λοιπόν αμέσως, λαμπρέ μου 

άνθρωπε, δλη τήν αρετή* γιατί ίσως είναι μεγάλο έργο. Μόνο 
άς δοΰμε πρώτα γιά ένα μέρος της, άν τό κατέχωμε ίκανοποι-
τικά* έτσι καί ή έρευνα μας φυσικά θά είναι πιό εύκολη. d 

ΛΑ. Ναι, ας κάμωμε Ετσι, Σωκράτη, δπως εσύ θέλεις. 
ΣΩ. Ποιο λοιπόν άπό τά μέρη της αρετής θά προτιμή-

σωμε; *Η είναι δά φανερό δτι θά εκλέγαμε έκεΐνο στό όποΐο 
λέγουν δτι τείνει ή οπλομαχητική; Καί λέγουν δά πώς τείνει 
στην ανδρεία. "Ετσι; 

ΛΑ. Καί βέβαια αυτή ή γνώμη υπάρχει. 
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ΣΩ. Τοϋτο τοίννν πρώτον έπιχειρήσωμεν, ώ Λάχης, 
είπεϊν, ανδρεία τί ποτ' εστίν έπειτα μετά τοντο σκεψόμεθα 

β καί δτφ άν τρόπω τοϊς νεανισκοις παραγένοιτο. καθ' δσον 
οϊόν τε έξ επιτηδευμάτων τε καί μαθημάτων παραγενέσθαι. 
άλλα πειρώ είπεϊν δ λέγω, τι έστιν ανδρεία. 

XVII. ΛΑ. Ού μά τόν Δία, ώ Σώκρατες, ού χαλεπόν 
είπεϊν εί γάρ τις έθέλοι έν τή τάξει μένουν άμύνεσθαι τους 
πολεμίους καί μή φενγοι, εύ ϊσθι οτι ανδρείος αν εϊη. 

ΣΩ. Εύ μεν λέγεις, ώ Λάχης' άλλ' Ισως έγώ αίτιος, 
ού σαφώς ειπών, τό σέ άποκρίνασθαι μή τούτο δ διανοούμε*-
νος ήρόμην, αλλ' έτερον. 

ΛΑ. Πώς τοϋτο λέγεις, ώ Σώκρατες ; 
191& ΣΩ. Έγώ φράσω, έάν οίος τε γένωμαι' ανδρείος πον 

ούτος, δν καί σύ λέγεις, δς άν έν τή τάξει μένων μάχηται 
τοϊς πολεμίοις. 

ΛΑ. 'Εγώ γονν φημί. 
ΣΩ. Καί γάρ έγώ. άλλα τί αύ δδε, δς άν φεύγων μά

χηται τοις πολεμίοις, αλλά μή μένων ; 
ΛΑ. Πώς φεύγων ; 
ΣΩ. "Ωσπερ πον καί Σκνθαι λέγονται ούχ ήττον φεύ-

γοντες ή διώκοντες μάχεσθαι, και "Ομηρος που έπαινών 
h τους τοϋ Αινείου ίππους κραιπνά μάλ' ένθα καί ένθα 

έφη αυτούς έπίατασθαι διώκειν ήδέ φέβεαθαι' χαίαύ-
τόν τον Αίνείαν κατά τοϋτ' ένεκωμίααε, κατά τήν τοϋ φόβου 
έπιστήμην, καί εϊπεν αυτόν είναι μήατωρα φόβοιο. 

ΛΑ. Καί καλώς γε, ώ Σώκρατες' περί αρμάτων γάρ 
έλεγε' καί σύ τό τών Σκνθών Ιππέων πέρι λέγεις, τό μέν 
γάρ ίππικόν τό εκείνων ούτω μάχεται, τό δέ όπλιτικόν τό 
γε τών 'Ελλήνων ώς έγώ λέγω, 

ΣΩ. Πλην γ' ίσως, ώ Λάχης, τό Λακεδαιμονίων. Λα-
0 κεδαιμονίονς γάρ φασιν έν Πλαταιαϊς, επειδή προς τοις 

γερροφόροις έγένοντο, ούκ έθέλειν μένοντας προς αυτούς 
μάχεσθαι, άλλα φεύγειν, επειδή δ' έλύθησαν al τάξεις τών 
Περσών, αναστρεφόμενους ώσπερ Ιππέας μάχεσθαι καί 
ούτω νικήσαι τήν έκεϊ μάχην. 

1) 'Από ευγένεια άλλα καί μέ κάποια ειρωνεία, διάχυτη καί σέ 
πολλά άλλα μέρη. ό Σωκράτης λέγει πώς εϊναι δικό του τό λάθος. Ό 
ορισμός πού ίδωσεν ό Λάχης εΐναι ατελής, γιατί δέν'εξηγεί δλες τ ις 
περιπτώσεις της ανδρείας. Είναι στενότερος του δέοντος, δπως θά φανη 
Αμέσως δέν στηρίζεται στην πραγματική ειδοποιό διαφορά. 

2) Ίλιάδος Ε, 223. Μετάφραση Α Πάλλη. 
3) Οί οπλισμένοι μέ μακρά ασπίδα (γέρρον). 
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Σ Ω - *Ας π ρ ο σ π α θ ή σ ω μ ε λ ο ι π ό ν , Λ ά χ η , τ ο ϋ τ ο π ρ ώ τ α 
νά π ο ύ μ ε , τ ί ε ίναι α ν δ ρ ε ί α . " Ύ σ τ ε ρ α ά π ' α υ τ ό θ ά έ ξ ε τ ώ σ ω μ ε 

κ α ί μ έ π ο ι ό ν τ ρ ό π ο θ ά τ ή ν ά π ο - β 
«Ερ«χ>να γ ι ά ν ά o p t - κ τ ο υ σ α ν « ί νεανίσκοι , δσο ε ί ν α ι δ υ -

o o w τήν άνδΡ€ΐα ν α τ ο ν ν ά ά π ο κ τ η θ η άπό ασκήσεις καί 
Πρώτος όρισμΑ., τήΐ ά π ο μαθήματα. Προσπάθησε λοιπόν 

*ντΟν Λάχη" ν ά απάντησης στην ερώτηση μου, 
τί είναι ανδρεία. 

XVII- ΛΑ. Μάτόν Δία, Σωκράτη, δέν είναι δύσκολο 
νάάπαντήσω, δχι 'γιατί άν κανείς θέλη μένοντας στή θέση του 
νά απόκρουση τόν εχθρό καί δέν τό βάζη στά πόδια, νά 
ξέρης καλά δτι αυτός θά ήταν ανδρείος. 

ΣΩ. Καλά λέγεις, Λάχη- ίσως δμως έγώ φταίω (' ), 
πού, επειδή δέν έκαμα καθαρά τήν ερώτηση, έσύ απάντησες 
6χι σέ κεΐνο πού είχα στό νοΰ μου ερωτώντας, άλλα σέ άλλο. 

ΛΑ. Τί θέλεις νά πης, Σωκράτη; 
ΣΩ. Θά σοΰ πώ, άν τά καταφέρω. 'Ανδρείος είναι άσφα- 191a 

λώς αυτός πού καί σύ λέγεις, δποιος μένοντας στή θέση του 
πολεμά τόν εχθρό. 

ΛΑ. Έ γ ώ τουλάχιστο τό δέχομαι. 

ΣΩ. Μά καί έγώ. 'Αλλά τί είναι πάλι τούτος πού φεύ
γοντας καί δχι μένοντας πολεμά τόν εχθρό; 

ΛΑ. Πώς φεύγοντας; 

ΣΩ. Νά, σαν τους Σκύθες, πού λέγουν δτι τό ΐδιο πολε
μούν καί υποχωρώντας καί καταδιώκοντας. Καί ό "Ομηρος 
επαινώντας τά άλογα τοΰ Αινεία είπε πώς ξέρουν : «απάνω b 
κάτου σαν άητοί νά κυνηγάν καί φεύγουν» ( 2). Καί τόν 
Εδιο τόν Αινεία τόν εγκωμίασε γιά τοΰτο ακριβώς, γιά τήν 
τέχνη της φυγής, καί τόν Ονόμασε τεχνίτη της φυγής. 

ΛΑ. Σωστά, Σωκράτη, γιατί μιλούσε γιά άρματα* 
καί σύ σ' αυτό γιά τους Σκύθες, γιά ίππεΐς μιλάς. Γιατί τό 
δικό τους ιππικό έτσι μάχεται, τό πεζικό δμως τών 'Ελλή
νων, δπως λέγω. 

ΣΩ. Έκτος ίσως, Λάχη, άπό τό πεζικό τών Λακεδαι
μονίων. Γιατί λέγουν δτι στις Πλαταιές οί Λακεδαιμόνιοι, ο 
δταν έφτασαν στους γερροφόρους(3) τών Περσών, δέν θέ
λησαν, μένοντας στή θέση τους, νά πολεμούν μ' αυτούς, 
άλλα έφυγαν. Καί δταν διασπάστηκαν οί γραμμές τών Περ
σών, γύρισαν πίσω καί πολέμησαν σαν ίππεΐς καί έτσι κέρ
δισαν εκείνη τή μάχη. 
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ΛΑ. 'Αληθή λέγει:. 
XVIII. ΣΩ. Τοϋτο τοίνυν δ άρτι έλεγι ν, δτιέγώ αίτιος 

μή καλώς σε άποκρίνασΟαι, δτι ού καλώ: ηρόμην. βουλά-
μενος γάρ σου πυθέσθαι μή μόνον τους έν τώ όπλιτιχώ αν
δρείους, άλλα καί τους έν τώ ιππικώ καί έν ξνμπαντι τώ 
πολεμικώ εϊΟει, καί μή μόνον τους έν τώ πολέμω, άλλα 
καί τους έν τοϊς προς τήν θάλατταν κινβννηις ανδρείους 
δντας, καί όσοι γε προς νόσους καί άσοι προς πενίας ή 
καί προς τά πολιτικά ανδρείοι εισιν, καί έτι αν μή μόνον 
Οσοι προς λύπας ανδρείοι εισιν ή φόβους, άλλα καί προς 
τάς επιθυμίας ή ήδονάς δεινοί μάχεσθαι, και μένοντες καί 
ανασ'τρέφοντες — είσ'ι γάρ πού τίνες, ώ Αάχης, καί εν τοις 
τοιούτοις ανδρείοι. 

ΛΑ. Καί σφόδρα, ώ Σώκρατες. 
ΣΩ. Ούκοϋν ανδρείοι μέν πάντες ούτοι εισιν, άλλ' οί 

μέν έν îjiiovaïç, οί ο' fv λυπαις, οί δ' έν έπιθυμίαις, οι δ' έν 
φόβοίς τήν άνδρείαν κέκτηνται' οί δέ γ', οϊμαι, δειλίαν έν 
τοϊς αύτοϊς τούτοις. 

ΛΑ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Τί ποτέ ον έκάτερον τούτων, τοϋτο έπννθανόμην. 

πάλιν ούν πειρώ είπεϊν άνδρείαν πρώτον, τί Ον έν πασι 
τούτοις ταύτόν έστιν' ή ονπω καταμανθάνεις δ λέγω ; 

ΛΑ. Ού πάνυ τι. 
XIX. ΣΩ. Άλλ' ώδε λέγω, ώσπερ άν εί τάχος ήρώτων 

τί ποτ' εστίν, θ καί έν τώ τρέχειν τυγχάνει αν ήμϊν καί έν τώ 
κιθαριζειν καί έν τώ λέγειν καί έν τώ μανθάνειν καί έν άλ
λοις πολλοίς, καί σχεδόν τι αύτο κεκτήμεθα. ού καί πέρι 
άξιον λέγειν, ή έν ταϊς τών χειρών πράξεσιν ή σκελών ή 
στόματος τε καί φωνής ή διανοίας' ή ούχ ούτω καί συ 
λέγεις ; 

ΛΑ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. ΕΙ τοίνυν τις με εροιτο, ώ Σώκρατες, τί λέγεις 

τοϋτο, δ έν πασιν ονομάζεις ταχύτητα είναι; είποιμ' άν 
αύτώ δτι τήν έν όλίγω χρόνω πολλά διαπραττομένην δύ-
ναμιν ταχύτητα έγωγε καλώ καί περί φωνήν καί περί δρό-
μον καί περί τάλλα πάντα. 

1) Τοϋ σώματος τών οπλιτών, τοϋ πεζικού δηλαΑη. 
2) «Τί δν έν πασι τούτοις ταύτόν έστιν». Αυτό τό κοινό στοιχείο 

ci δλα τά διαφορετικά εΕδη της ανδρείας, αυτό συνιστά τήν ουσία της. 
εϊναι ή γενική Εοέα. πού δταν τή συλλάβωμε, Οά £χωμε τόν πλήρη ορι
σμό τη, ανδρείας. "Ολη ή συζήτηση μέ τόν Λάχη δίνει ζωηρή εικόνα 
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ΛΑ. "Ετσι είναι. 
\ V i l i . ΣΩ. Τοϋτο είναι λοιπόν πού έλεγα καί πριν λίγο, 

ότι έγώ φταίω πού δέν απάντησες σωστά, γιατί δέν ερώτησα d 
κ«λά- Γιατί ήθελα νά σέ ρωτήσω Οχι μόνο γιά τους ανδρείους 
τοϋ όπλιτικοϋ('), άλλα καί γιά τους ανδρείους του ίππικοϋ 
καί κάθε άλλου πολεμικού είδους, καί Οχι μόνο γιά τους 
ανδρείους στον πόλεμο, άλλα καί γιά κείνους πού είναι 
ανδρείοι στους κινδύνους της θάλασσας, καί γιά Οσους είναι 
ανδρείοι σέ νόσους καί σέ φτώχειες, ή καί στην πολιτική 
ζωή, καί πάλι ακόμη οχι μόνο γιά όσους είναι άνδρεΐο: σέ βά
σανα ή φόβους, άλλα καί γιά κείνους πού είναι φοβεροί στη 
μάχη "·έ τις επιθυμίες ή τις ηδονές, είτε μένοντας στή θέση 
τους, εϊτε φεύγοντας καί γυρίζοντας επιθετικά. Γιατί βέβαια θ 

μερικοί είναι καί στά τέτοια, Λάχη, ανδρείοι. 

ΛΑ. Καί πολύ ανδρείοι, Σωκράτη. 
ΣΩ. "Ολοι λοιπόν αυτοί είναι ανδρείοι, άλλα άλλοι-

σέ ηδονές, άλλοι σέ βάσανα, άλλοι σέ επιθυμίες κι άλλοι σέ 
φόβους άποκτοΰν τήν ανδρεία τους- αντίθετα άλλοι -ή δειλία 
τους στά ίδια αυτά, νομίζω, πράγματα. 

ΛΑ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Τί είναι καθένα άπ' αυτά τά δυό, τούτο ζήτησα 

νά πληροφορηθώ. Προσπάθησε λοιπόν πάλι νά πης πρώτα 
τί είναι ή ανδρεία, τί οντάς μένει μέσα σέ ολα αυτά ίδια μέ 
τον εαυτό της (Ζ)' ή δέν κατενόησες ακόμη τί θέλω νά π ώ ; 

ΛΑ. "Οχι εντελώς. 
XIX. ΣΩ, Νά τί εννοώ. "Οπως ακριβώς άν ρωτούσα τί 192a 

είναι ταχύτης, αυτή πού καί στό τρέξιμο βρίσκεται καί στόκι-
θάρισμα καί στην ομιλία καί στή σπουδή καί σέ άλλα πολλά, 
καί πού τήν έχομε στις αξιόλογες περιπτώσεις της ή στις 
πράξεις τών χεριών, ή τών σκελών, ή τοϋ στόματος, ή τής 
φωνής, ή τής σκέψης. "*Η δέν συμφωνείς καί σύ; 

ΛΑ. Βεβαιότατα. 

ΣΩ. *"Αν λοιπόν μέ ρωτούσε κανείς, πώς εννοείς, Σω
κράτη, αύτο πού σέ δλα τούτα τό ονομάζεις ταχύτητα; θά 
τοϋ έλεγα Οτι έγώ ονομάζω ταχύτητα καί στή φωνή καί στό b 
δρόμο και σέ δλα τά άλλα τήν ικανότητα πού εκτελεί πολλά 
σέ λίγο χρόνο. 

τής επαγωγικής πορείας τοϋ στοχασμού, πού τύσο σπουδαίος τεχνίτης 
της στάθηκεν ό Σωκράτης. 
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ΛΑ. 'Ορθώς γε σύ λέγων. 

ΣΩ. Πειρώ δή καί σύ, ώ Λάχης, -ήν άνδρείαν ού
τως είπεϊν, τις ούσα δύναμις ή αυτή έν ηδονή καί έν λύπη 
καί έν άπααιν οίς νυνδή έλέγομεν αυτήν είναι, έπειτα αν
δρεία κέκληται. 

ΛΑ. Δοκεΐ τοίνυν μοι καρτερία τις είναι τής ψυχής, 
C εί τό γε δια πάντων [περί ανδρείας] πεφνκός δεϊ είπεϊν. 

ΣΩ. 'Αλλά μήν δεϊ, εϊ γε τό έρωτώμενον άποκρινού-
μεθα ήμϊν αντοϊς. τοϋτο τοίνυν έμοιγε φαίνεται' ού TÈ 
πασά γε, ώς έγωμαι, καρτερ/α ανδρεία σοι φαίνεται' τε
κμαίρομαι δέ ένθένδε' σχεδόν γάρ τι οϊδα, ώ Λάχης, δτι 
τών πάνν καλών πραγμάτων ήγεϊ σύ άνδρείαν εϊναι. 

ΛΑ. Εύ μέν ούν Ισθι δτι τών καλλίστων. 

ΣΩ. Ούκοϋν ή μέν μετά φρονήσεως καρτερία καλή 

%άγαθή ; 

ΛΑ. Πάνυ γε. 

d ΣΩ. Τί δ' ή μετ' αφροσύνης ; ον τουναντίον ταύτη 

βλαβερά καί κακούργος ; 

ΛΑ. Ναΐ. 

ΣΩ. Καλόν ούν τι ψήσεις σύ εϊναι τό τοιούτον, Ον 

κακονργόν τε καί βλαβερόν ; 

ΛΑ. Ούκονν δίκαιον γε, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ούκ άρα τήν γε τοιαύτψ καρτερίαν άνδρείαν 

όμoL·γήσetς εϊναι, έπειδήπερ ού καλή έστιν, ή δέ ανδρεία 

καλόν έστιν. 

ΛΑ. 'Αληθή λέγεις. 

ΣΩ. Ή φρόνιμος άρα καρτερία κατά τόν σον λόγον-

ανδρεία άν εϊη. 

ΛΑ. "Εοικεν. 

e XX. ΣΩ. "Ιδωμεν δή, ή εις τί φρόνιμος; ή ή είς 

άπαντα καί τά μεγάλα καί τά σμικρά ; οίον εϊ τις καρτερεί 

άναλίσκων άργνριον φρονίμως, είδώς δτι άναλώσας πλέον 

έκτήσεται, τούτον άνδρεϊον καλοις άν ; 

ΛΑ. Μά At' ούκ έγωγε. 

ΣΩ. Άλλ' οίον ει τις ιατρός ών, περιπλενμονίρ: τοϋ 
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ΛΑ. Καί θά άπαντοΰσες σωστά. 
ΣΩ. Προσπάθησε λοιπόν καί σύ, Λάχη, νά πης τό ίδιο 

γιά τήν ανδρεία, τί Οντας αυτή ή Ικανότητα μένει ή ίδια καί 
στην ηδονή καί στή λύπη καί σέ δλα δσα είπαμε πριν λίγο 
καί έχει πάρει τό Ονομα ανδρεία. 

ΛΑ. Μοΰ φαίνεται λοιπόν πώς είναι κάποια καρτερία 
της ψυχής, άφοΰ πρέπει νά πώ έκεΐνο πού άπό τή φύση της 

βρίσκεται μέσα σέ δλα. 
Λεύτερος ορισμός τ?ίς Σ Ω Κ - π ρ έ π α άν βέβαια πρό-

άνδρ€ΐας από τόν , , r , ' ρ Γ » , 
Λάχη κείται να απαντήσωμε στην ερώτη

ση πού κάναμε. Τούτο δμως σέ 
μένα φαίνεται καθαρά, δτι κάθε καρτερία, δπως νομίζω, 
δέν τή θεωρείς ανδρεία καί τό συνάγω άπό τοΰτο δώ: είμαι 
βέβαιος, Λάχη, δτι σύ τήν ανδρεία τή βάζεις στά πολύ 
Ομορφα πράγματα. 

ΛΑ. Στά πιό δμορφα* νά είσαι βέβαιος. 
ΣΩ. Δέν είναι λοιπόν ή μέ φρόνηση καρτερία πού εϊναι 

καλή καϊ αγαθή; 
ΛΑ. Βεβαιότατα. 

ΣΩ, Καί ή μέ αφροσύνη καρτερία τί είναι; Αντίθετα 
άπό τήν πρώτη, δέν εϊναι βλαβερή καί κακή; 

ΛΑ. Ναί. 
ΣΩ. Θά τό πης λοιπόν έσύ αυτό καλό, άφοϋ είναι κακό 

καί βλαβερό; 

ΛΑ. Δέν είναι δίκαιο, Σωκράτη, Οχι. 

ΣΩ. Δέ θά δεχτής λοιπόν δτι ή τέτοια καρτερία είναι 
ανδρεία, γιατί δέν είναι καλή, καί ή ανδρεία είναι καλό 
πράγμα. 

ΑΑ. "Εχεις δίκιο. 

ΣΩ. Ή φρόνιμη λοιπόν καρτερία κατά τόν δικό σου 
λόγο θά ήταν ανδρεία. 

ΛΑ. Φαίνεται. 

XX. Σ Ω . Ά ς δοΰμε δμως ή καρτερία ή σέ τί φρόνιμη; ή 
ή φρόνιμη σέ δλα και τά μεγάλα καί τά μικρά; "Αν λόγου 
χάρη κάποιος καρτερή ξοδεύοντας μέ φρόνηση χρήματα, 
επειδή ξ^ρει δτι ξοδεύοντας θά απόκτηση περισσότερα, 
αυτόν θά τόν ονόμαζες ανδρείο; 

ΛΑ. Μά τόν Δία, έγώ δχι. 

ΣΩ. "Αν πάλι κάποιος Οντας γιατρός, τήν ώρα πού τό 

4 
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193& νιέος έχομένου ή άλλ^υ τινός καί δεομένου πιεϊν ή φαγεΐν 
δούναι, μή κάμπτοιτο, άλλα καρτεροι ; 

ΔΑ. Ούδ' όπωστιοϋν ονδ' αύτη. 

ΣΩ. 'Αλλ' έν πολέμφ καρτεροϋντα άνδρα καί έθέ-
λοντα μάχεσθαι, φρονίμως λογιζόμενον, εΐδότα μέν δτι 
βοηθήσονσιν άλλοι αύτώ, προς έλάττους δέ καί φανλοτέ-
ρονς μαχεΐται ή μεθ' ών αυτός έστιν, έτι δέ χωρία έχει 
χρείττω, τούτον τόν μετά τής τοιαύτης φρονήσεως καί πα
ρασκευής καρτεροϋντα άνδρειότερον άν φαίης ή τόν έν τφ 
εναντίω στρατοπέδω έθέλοντα ύπομένειν τε καί καρτερεϊν ; 

b ΛΑ. Τόν έν τω εναντίω, έμοιγε δοκεΐ, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Άλλα μήν άψρονεστέρα γε ή τούτον ή ή τοϋ έτε
ρον καρτερία. 

ΛΑ. Αληθή λέγεις. 

ΣΩ. Καί τόν μετ' επιστήμης άρα Ιππικής καρτεροϋν
τα εν Ίππομαχία. ήττον ψήσεις άνδρεϊον είναι ή τόν άνευ 
επιστήμης. 

ΛΑ. "Εμοιγε δοκεϊ. 

ΣΩ. Καί τόν μετά σψενδονητικής ή τοξικής ή άλλης 
τινός τέχνης καρτεροϋντα. 

c ΛΑ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Kai δσοι δή έθέλουσιν είς ψρέαρ καταβαίνοντες 
καί κολυμβώντες καρτερεϊν έν τούτω τφ έργω, μή δντες 
δεινοί, ή έν τινι άλλω τοιούτω, ανδρειότερους ψήσεις τών 
ταύτα δεινών. 

ΛΑ. Τί γάρ άν τις άλλο φαίη, ώ Σώκρατες ; 

ΣΩ. Ουδέν, εϊπερ οϊοιτό γε ούτως. 

ΛΑ. 'Αλλά μήν οϊμαί γε. 

ΣΩ. Καί μήν πον άφρονεστέρως γε, ώ Λάχης, οί τοιού

τοι κινδννεύονσίν τε καί καρτεροΰσιν ή οί μετά τέχνης αυτό 

πράττοντες. 

ΛΑ. Φαίνονται. 

ά ΣΩ. Ούκοϋν αΙσχρά ή άφρων τόλμα τε καί καρτέρη

σες έν τω πρόσθεν έφάνη ήμϊν ούσα καί βλαβερά ; 

ΑΑ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Ή δέ γε ανδρεία ώμολογεϊτο καλόν τι είναι. 
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παιδί του ή άλλος πάσχει άπό πνευμονία καί παρακαλεί νά 

τοΰ δώσουν νά πιή ή νά φάγη, δέν λιγά, αλλά δείχνει καρ
τερία; 193a 

ΛΑ. Ούτε αυτή ή καρτερία, μέ κανένα τρόπο. 
ΣΩ. 'Αλλά τόν άνδρα πού δείχνει στον πόλεμο καρτερία 

κάι θέλει νά μάχεται κάνοντας φρόνιμο υπολογισμό—ξέρει 
•δτι άλλοι θάρθουν νά τόν βοηθήσουν καί δτι θά εχη νά πολε-
αήση μέ λιγώτερους καί κατώτερους άπό τους δικούς του, 
κι ακόμη δτι κατέχει πιό δυνατά οχυρά σημεία—αυτόν πού 
μέ τόση φρόνηση καί προετοιμασία δείχνει καρτερία, θά τόν 
έλεγες ανδρειότερο ή εκείνον πού Οντας στό αντίθετο στρατό
πεδο θέλει νά μείνη μέ καρτερία στή θέση του; 

ΛΑ. Έκεΐνον πού εϊναι στό αντίθετο, νομίζω, Σ ω - b 
κράτη. 

ΣΩ. "Ομως ή καρτερία αύτοϋ έδώ εϊναι λιγώτερο φρό
νιμη άπό τήν καρτερία τοΰ άλλου. 

ΛΑ. "Εχεις δίκιο. 
ΣΩ. Καί στην ίππομαχία, φυσικά, θά πής λιγο'ιτερο 

άνδρείον εκείνον πού καρτερεί δντας κάτοχος τής ιππικής, 
άπό έκεΐνον πού δέν είναι. 

ΛΑ. Νομίζω, ναι. 
ΣΩ. Καί κεΐνον πού δείχνει καρτερία γνωρίζοντας καλά c 

τήν τέχνη τής σφενδόνης ή τοΰ τόξου ή κάποιαν άλλη τέχνη. 

ΛΑ. 'Ασφαλώς.. 
ΣΩ. Καί Οσους θά θέλουν κατεβαίνοντας σέ πηγάδι καί 

κολυμπώντας νά δείχνουν καρτερία σέ τοϋτο τό έργο, χωρίς 
νά είναι δεινοί σ' αυτό, ή σέ κάτι άλλο τέτοιο, θά τους πης 
ανδρειότερους άπό κείνους πού είναι δεινοί σ1 αυτά. 

ΛΑ. Τί άλλο νά πή κανείς, Σωκράτη; 
ΣΩ. Τίποτε, άν βέβαια έτσι νομίζη. 
ΛΛ. Μά ναί, έτσι νομίζω. 
ΣΩ. Καί δμως, Λάχη, οί τέτοιοι διακινδυνεύουν καί 

καρτερούν μέ λιγώτερη φρόνηση άπό τους άλλους πού κάνουν 
αυτά, Οντας κάτοχοι τής τέχνης. 

ΛΑ. Είναι φανερό. 
ΣΩ. Πριν λίγο δμως δέν μάς φάνηκε ή δίχως φρόνηση d 

τόλμη καί καρτερία δτι καί άσχημο πράγμα καί βλαβερό 
είναι; 

ΛΑ. Ναί, ναί. 
ΣΩ. Καί δεχόμασταν δτι ή ανδρεία εϊναι κάτι Ομορφο. 
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ΛΑ. Ώμολογεϊτο γάρ. 
ΣΩ. Νϋν δ' αύ πάλιν φαμέν έκεΐνο τό αίσχρόν, τήν 

άφρονα καρτέρησιν, άνδρείαν εϊναι. 
ΛΑ. Έοίκαμεν. 
ΣΩ. Καλώς ούν σοι δοκοϋμεν λέγειν ; 
ΛΑ. Μά τόν Δι', ώ Σώκρατες, έμοί μενού. 
XXI. ΣΩ. Ούκ άρα που κατά τόν σον λόγον δωριστί 

e ήρμόσμεθα έγώ τε καί σύ, ώ Λάχης' τά γάρ έργα ον ξνμ-
φωνεϊ ήμϊν τοις λόγοις. έργω μέν γάρ, ώς έοικε, φαίη αν 
τις ήμας ανδρείας μετέχειν, λόγω δ', ώςέγωμαι, ούκ άν. εί 
νϋν ημών άκούσειε διαλεγομένων. 

ΛΑ. 'Αληθέστατα λέγεις, 
ΣΩ. Τίούν ; δοκεϊ καλόν είναι ούτως ήμας διακεϊσθαι ; 
ΛΑ. Ούδ' όπωστιοϋν. 
ΣΩ. Βούλει ούν ώλέγομεν πειθώμεθα τό γε τοσούτον ; 
ΛΑ. Τό ποίον δή τοϋτο, καί τίνι τούτω ; 

194a ΣΩ. Τω λόγω δς καρτερεϊν κελεύει, εί ούν βούλει, καί 
ήμεϊς έπί τή ζητήσει έπιμείνωμέν τε και καρτερήσωμεν, 
ϊνα καί μή ημών αύτη ή ανδρεία καταγελάση, δτι ούκ αν
δρείως αυτήν ζητονμεν, ει άρα πολλάκις αυτή ή καρτέρησίς 
έστιν ανδρεία. 

ΛΑ. 'Εγώ μέν έτοιμος, ώ Σώκρατες, μή προαφίατα-
σθαι' καίτοι άήθης γ' ειμί τών τοιούτων λόγων άλλα τις 
με καί φιλονεικία είληψεν προς τά είρημένα, καί ώς αληθώς 

b αγανακτώ, εί ούτωσί ά νοώ μή οίος τ1 ειμί είπεϊν. νοεϊν 
μέν γάρ έμοιγε δοκώ περί ανδρείας δ τι έστιν, ούκ οϊδα 
δ' δπη με άρτι διέψνγεν, ώστε μή ξνλλαβεϊν τφ λόγω αυτήν 
καί είπεϊν δ τι έστιν. 

ΣΩ. Ούκοϋν, ώ φίλε, τόν αγαθόν κννηγέτην μεταθεϊν 
χρή καί μή άνιέναι. 

ΛΑ. Παντάπααι μέν ούν. 
ΣΩ. Βού^ ούν καί Νικίαν τόνδε παρακαλώμεν έπί 

τό κννηγέσιον, εϊτι ημών εύπορώτερός έστιν ; 
ΛΑ. Βονλομαι' πώς γάρ ον ; 

c XXII. ΣΩ. "Ιθι δη, ώ Νικία, άνδράσι φίλοις χειμα-
ζομένοις έν λόγω καί άπορονσιν βοήθησαν, εϊτινα έχεις δύ-

1 ) Τό αδιέξοδο φανερώνει δτι ή είδοποιός διαφορά πού ϊδωσαν 
πρίν στην καρτερία, «ή φρόνιμος καρτερία», έχει ανάγκη άπό κάποιο 
προσδιορισαό. 'Αναμφισβήτητα ή ανδρεία έχει στην ουσία της φρόνηση 
τί εϊδους φρόνηση Ομως; Αυτό αένει νά έρευνηθη. 
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ΛΑ. Ναί, τό δεχόμασταν. 
ΣΩ. Μά τώρα πάλι λέμε δτι έκεΐνο τό άσχημο, ή 

χωρίς φρόνηση καρτερία, είναι ανδρεία ('). 
ΛΑ. Αυτό μοιάζει νά κάνωμε. 
ΣΩ. "Εχεις λοιπόν τήν ιδέα οτι καλά τά λέμε; 
ΛΑ. Μά τόν Δία, Σωκράτη, έγώ βέβαια δχι. 
XXI. ΣΩ. Δέν £χομε λοιπόν, Λάχη, έγώ καί σύ τή δωρική 

αρμονία σύμφωνα μέ τή δική σου έκφραση, άφοΰ τά έργα μας β 
δέν άρμονίζονται μέ τά λόγια μας. Γιατί στην πράξη, δπως 
φαίνετα'., θά έλεγε κανείς μετέχομε στην ανδρεία, ενώ στό 
λόγο, όπως έγώ νομίζω, 6χι, άν μας άκουε τώρα νά συζη
τούμε. 

ΛΑ. "Εχεις πολύ δίκιο. 
ΣΩ. Τί θά γίνη λοιπόν; Νομίζεις δτι είναι δμορφο νά 

είμαστε σ1 αυτή τήν κατάσταση; 
ΛΑ. Καθόλου δμορφο. 
ΣΩ. βέλεις λοιπόν τόσο μόνο νά ύπακούσωμε σέ κεΐνο 

πού λέμε; 
ΛΑ. Ποιο είναι αυτό τό τόσο μόνο, καί σέ τί νά ύπα

κούσωμε; 
ΣΩ. Στό λόγο πού προτρέπει νά καρτερούμε. "Αν θέ- 194a 

λης λοιπόν, άς έπιμείνωμε κι έμεΐς στην έρευνα μας καί άς 
καρτερήσωμε, γιά νά μή μας περιπαίξη ή ίδια ή ανδρεία, 
Οτι δέν τήν άναζητοΰμε ανδρείως, άφοΰ δά ή ίδια ή -έγκαρ-
τέρηση είναι πολλές φορές ανδρεία. 

ΛΑ. Έ γ ώ , Σωκράτη, εϊμαι πρόθυμος νά επιμείνω ώς τό 
τέλος, άν καί είμαι ασυνήθιστος σέ τέτοιες συζητήσεις. Μοΰ 
ήρθε μάλιστα νά θυμώσω μ1 αυτά πού ειπώθηκαν, κι αλήθεια 
αγανακτώ, Οταν σέ τέτοιο σημείο δεν μπορώ νά πώ εκείνα b 
πού σκέπτομαι. Γιατί νομίζω δτι γιά τήν ανδρεία σκέπτομαι* 
τί είναι, δέν ξέρω δμως πώς μοΰ ξέφυγε πρίν, ώστε νά μήν 
τήν πιάσω μέ τΑ λόγο καί νά πώ τί εϊναι. 

ΣΩ. Ό καλός κυνηγός, αγαπητέ μου, πρέπει νά τρέχη 
άπό πίσω άπό τό θήραμα καί νά μήν τό άφήνη. 
. . . , , ΛΑ. Βεβαιότατα. 
•Ο Λάχης παραχωρεί m 0 έ ^ ^ ν ά π ρ ο σ κ α λ έ _ 
τή Ηαη του στό Ν,κία ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
άπό δώ, μήπως καί είναι περισσότερο επινοητικός άπό μας ; 

ΛΑ. Ναί, θέλω* πώς δχι; c 
XXII. ΣΩ. Εμπρός λοιπόν, Νικία, ϊλα νά βοηθήσης άγα-

πητούςσου ανθρώπους, πού τους δέρνει ή τρικυμία τοΰ λόγου 



54 ΛΑΧΗΣ 

ναμιν. τά μέν γάρ δή ημέτερα δρρ.ς ώς άπορα' σύ δ' ειπώ 
δ τι ήγει άνδρείαν εϊναι, ήμας τε τής απορίας έκλνσαι κα 
ούτος â νοείς τώ λόγω βεβαίωσαι. 

NI. Δοκεϊτε τοίνυν μοι πάλαι ού καλώς, ώ Σώκρα 
τες, όρίζεσθαι τήν άνδρείαν δ γάρ έγώ σοϋ ήδη καλώ 
λέγοντος άκήκοα, τούτω ον χρήσθε. 

ΣΩ. Ποίω δή, ώ Νικία ; 
d NI. Πολλάκις άκήκοά σον λέγοντος δτι ταϋτα αγα

θός έκαστος ημών, άπερ σοφός, â δέ άμαθης, ταϋτα δ-
κακός. 

ΣΩ. Αληθή μέντοι νή Αία λέγεις, ώ Νικία. 
NI. Ούκοϋν εϊπερ ό ανδρείος αγαθός, δήλον δτι σο 

φός έστιν. 
ΣΩ. "Ηκουσας, ώ Λάχης ; 
ΛΑ. "Εγωγε, καί ού σφόδρα γε μανθάνω δ λέγει. 
ΣΩ. Άλλ' έγώ δοκώ μανθάνειν, καί μοι δοκεϊ άνή{ 

σοφίαν τινά τήν άνδρείαν λέγειν. 
ΛΑ. Ποίαν, ώ Σώκρατες, σοφίαν ; 

e ΣΩ. Ούκοϋν τόνδε τοϋτο έρωτφς ; 
ΛΑ. "Εγωγε. 

ΣΩ. "Ιθι δή, αύτώ είπε, ώ Νικία, ποία σοφία άνδρεύ 
άν εϊη κατά τόν σον λόγον ου γάρ που ή γε αύλητική. 

NI. Ουδαμώς. 
ΣΥ, Ουδέ μήν ή κιθαριστική. 
NI. Ού δήτα. 
ΣΩ. Άλλα τίς δή αύτη ή τίνος επιστήμη ; 
ΛΑ. Πάνυ μέν ούν ορθώς αυτόν έρωτας, ώ Σώκρατες 

καί είπέτω γε τίνα ψησίν αύτ·ήν είναι. 
NI, Ταύτην έγωγε, ώ Λάχης, τήν τών δεινών κα 

196a θαρραλέων έπιστήμην καί έν πολέμφ καί έν τοις άλλοι» 
άπασιν. 

ΛΑ. Ώς άτοπα λέγει, ώ Σώκρατες. 
ΣΩ. Προς τί τοϋτ' είπες βλέψας, ώ Λάχης ; 
ΛΑ. Προς δ τι ; χωρίς δήπου σοφία έστιν ανδρείας 
ΣΩ. Ούκοϋν φησί γε Νικίας. 

Ι) Στή θέση της φρόνησης ό Νικίας είσάγει τή γνώση. 
2) Ή συζήτηση πού αρχίζει άπό δώ άνάιιεσα στους δύο στρατη· 

γούς αφήνει νά διαγραφή πιό καθαρά τό ήθος τοΰ καθενός.'Απλός, ζωη
ρός καί απότομος Ο Λάχης, συγκρατημένος άλλα πλούσιος σέ δηκτικί 
ειρωνεία ό Νικίας, ειρωνεία πού προδίδει λεπτή καλλιέργεια του στρα 
τηγοϋ, πού είναι καί πολιτικός. 
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καί βρίσκονται σε αδιέξοδο, άν εχης κάποια δύναμη. Γιατί νά, 
βλέπεις σέ τί αδιέξοδο φτάσαμε έμεΐς- πες εσύ τί νομίζεις 
δτι είναι ή ανδρεία και εμάς ελευθέρωσε άπό τό αδιέξοδο καί 
σύ πάλι ό ίδιος στερέο>σε μέ τό λόγο εκείνο πού έχεις στό 
νοϋ σου. 

NI. Μου φαίνεται λοιπόν άπό ώρα, Σωκράτη, ότι δεν 
ορίζετε καλά τήν ανδρεία" δέν /ρησιμοποιεΐτε κάτι^ σωστό, 

πού άπό καιρό εγώ σέ εχω άκού-
Πρώτος ορισμός του ,,ά χ έ 

Νικία καί ίλεγχός ν , . π ' τ · ' Λ- • 
του άπότόνΛάχη ·*-*·*• J 1 « ? ε ι ν α · α υ τ ο > Λ»Μ<; 

NI. Σέ άκουσα πολλές φορές νά d 
λέγης οτι καθένας άπό μάς εΐναι καλός σέ κείνα πού ξέ
ρει' σέ οσα δέν ξέρει, σ' αυτά είναι κακός ('). 

ΣΩ. "Εχεις δίκιο αλήθεια, μά τόν Δία, Νικία. 
NI. "Αν λοιπόν ό ανδρείος εϊναι καλός, είναι φανερό 

ότι εϊναι σοφός. 
ΣΩ. "Ακουσες, Λάχη; 
ΛΑ. Βέβαια καί άκουσα, δέν καταλαβαίνω Ομως πολύ 

τί εννοεί. 
ΣΩ. Έ γ ώ νομίζω οτι καταλαβαίνω, καί μοΰ φαίνεται 

5τι ό Νικίας λέγει οτι ή ανδρεία είναι κάποια σοφία. 
ΛΑ. Ποια σοφία, Σωκράτ/j; 
ΣΩ. Αυτόν δέν εϊναι πού έρο>τάς; β 
ΛΑ. Ασφαλώς. 
ΣΩ. 'Εμπρός λοιπόν πίς του, Νικία, ποια σοφία θά 

ήταν σύμφωνκ μέ τόν ορισμό σου ή ανδρεία' ασφαλώς όχι ή 
αύλητική. 

NI. Καθόλου. 
ΣΩ. Ούτε βέβαια ή κιθαριστική. 
NI. "Οχι δά. 
ΣΩ. Ποια λοιπόν είναι αυτή ή σοφία, ή ποιο τό αντικεί

μενο της; 
ΛΑ. Πολύ σωστά τόν έροιτάς, Σωκράτη, κι άς πή τί 

λογής σοφία λέγει πώς είναι ( a ). 
NI. Τούτη λέγω, Λάχη : ή επιστήμη τών δεινών καί 

θαρραλέων πραγμάτων καί στον πόλεμο καί σέ όλα τά άλλα. 195a 
ΛΑ. Πόσο άτοπα πράγματα λέγει, Σωκράτη. 
ΣΩ. Πού αποβλέποντας είπες αύτο, Λάχη; 
ΛΑ. Πού; Δέν'χωρεϊ αμφιβολία δτι ή ανδρεία είναι 

χωριστό πράγμα άπό τή σοφία. 
ΣΩ. Ό Νικίας ασφαλώς δεν τό δέχεται. 
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ΛΑ. Ον μέντοι μά Δία' ταύτα τοι καί ληρεϊ. 

ΣΩ. Ούκοϋν διδάσκωμεν αυτόν, άλλα μή λοιδορώμεν. 

NI. Ουκ, άλλα μοι δοκεϊ, ώ Σώκρατες. Λάχης έπιθυ-

μεϊν κάμε φανήναι μηδέν λέγοντα, δτι καί αυτός άρτι 

b τοιούτος έφάνη. 

XXIII. ΛΑ. Πάνυ μέν ούν, ώ Νικία, και πειράσομαί 

γε άποφήναι. ουδέν γάρ λέγεις' έπεί αντίκα εν ταϊς νόαοις 

ούχ οί Ιατροί τά δεινά έπίστανται ; ή οί ανδρείοι δοκοϋσί 

σοι έπίστασθαι ; ή τους Ιατρούς σύ ανδρείους καλείς ; 

NI. Ούδ' όπωστιονν. 

ΛΑ. Ουδέ γε τους γεωργούς οϊμαι. καίτοι τά γε έν 

τη γεωργία δεινά ούτοι δήπου έπίστανται, καί οί άλλοι 

δημιουργοί άπαντες τά έν ταϊς αυτών τέχναις δεινά τε καί 

C θαρραλέα ισασιν άλλ' ουδέν τι μάλλον ούτοι ανδρείοι εισιν. 

ΣΩ. Τί δοκεϊ Αάχης λέγειν, ώ Νικία ; έοικεν μέντοι 

λέγειν τι. 

NI. Καί γάρ λέγει γέ τι, ού μέντοι αληθές γε. 

ΣΩ. Πώς δη ; 

NI. "Οτι οϊεται τους ιατρούς πλέον τι είδέναι περί 

τους κάμνοντας ή τό ύγιεινόν ^είπεϊν οίον} τε καί νοσώδες. 

οί δέ δήπου τοσούτον μόνον ισασιν εί δέ δεΛνόν τω τοϋτό 

έστι τό ύγιαίνειν μάλλον ή τό κάμνειν, ήγεϊ συ τοντί, ώ Λά

χης, τους Ιατρούς έπίστασθαι ; ή ού πολλοίς οϊει εκ τής 

νόσου άμεινον είναι μή άναστήναι ή άναστήναι ; τοϋτο γάρ 

d είπε' σύ πασι ψής άμεινον είναι ζην καί ού πολλοίς κρεϊττον 

τεθνάναι; 

ΛΑ. ΟΙμαι έγωγε τοϋτό γε. 

NI. Οϊς ούν τεθνάναι λυσιτελεϊ, ταύτα οϊει δεινά εϊναι 
καί οϊς ζήν ; 

ΛΑ. Ούκ έγωγε. 

NI. Άλλα τοντο δή σύ δίδως τοις ίατροϊς γιγνώσκειν 

ή άλλω τινί δημιουργώ πλην τω τών δεινών καί μή δεινών 

έπιοτήμονι, δν έγώ άνδρεϊον καλώ ; 

ΣΩ. Κατανοεί-, ώ Λάχης, δτι λέγει ; 

e ΛΑ. "Εγωγε, δτι γε τους μάντειζ καλεϊ τους άνδρεί-
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ΛΑ. 'Ασφαλώς δχι, μά τόν Δία - γι 1 αυτό δά καί μωρο-

λογεΐ-
Σ Ω . "Ας τόν διαφωτίσωμε λοιπόν κι άς μή τόν λοιδο

ρούμε. 
NI- "Οχι,Σωκράτη, δέν εϊναι αυτό' μόνο μοΰ φαίνεται 

Οτι ό Αάχης επιθυμεί νά φανώ καί έγώ οτι δέν λέγω τίποτα, 
γιατί καί κεΐνος τό ίδιο έπαθε πρίν λίγο. b 

XXIII. ΛΛ. Καί βέβαια τό επιθυμώ, Νικία, καί θά 
προσπαθήσω νά το αποδείξω. Γιατί τίποτα δέν λέγεις. Νά, 
αμέσως αμέσως στις αρρώστιες δέν εϊναι οί γιατροί πού 
γνωρίζουν τά δεινά; "Η φαντάζεσαι Οτι οί ανδρείοι τά γνω
ρίζουν; "Η ονομάζεις έσύ τους γιατρούς ανδρείους; 

NI. Μέ κανένα τρόπο. 
ΛΛ. Ούτε τους γεωργούς, φαντάζομαι. Καί δμως τά 

δεινά στή γεωργία αυτοί ασφαλώς τά γνωρίζουν, καί δλοι 
οί άλλοι τεχνίτες γνωρίζουν καθένας τά δεινά καί θαρραλέα 
τής τέ/νης τους* δέν είναι δμως καθόλου περισσότερο γι' αυτό 
ανδρείοι. c 

ΣίΙ. Τί νομίζει, Νικία, ό Αάχης δτι λέγει; Φαίνεται 
βέβα:α ότι κάτι λέγει. 

NI. Καί βέβαια λέγει κάτι,· Οχι όμως σωστό. 
ΣΩ. Καί πώς αυτό; 
NI. Γιατί φαντάζεται π ώ ; οί γιατροί γνωρίζουν γιά 

τούί άρρωστου; κάτι περισσότερο άπό τήν υγεία καί τήνόσο. 
'Λλλά εκείνοι άσφαλώ; τόσο μόνο γνωρίζουν. "Αν όμως γιά 
κάποιον εΐναι περισσότερο δεινό νά ύγιαίνη, ή νά είναι 
άρρωστος, νομίζεις σύ, Λάχη, ότι αυτό τό γνωρίζουν οί 
γιατροί; "Η δέν νομίζειε Οτι γιά πολλούς είναι καλύτερο νά 
μήν αναρρώσουν παρά νά αναρρώσουν; Λυτό έδώ νά πής" 
λέγεις ότι γιά Ολους είναι καλύτερο νά ζουν καί δέν είναι 
σέ πολλούς καλύτερο να πεθάνουν; d 

ΛΑ. Λυτό ναί τό πιστεύω. 
NI. Καί σέ όσους συμφέρει νά πεθάνουν φαντάζεσαι 

ότι τα ΐδια είναι δεινά μέ κείνους πού τους συμφέρει νά ζουν; 
ΛΑ. Έ γ ώ βέβαια οχι. 
NI. Δέχεσαι όμως έσύ ότι τήν ικανότητα νά γνωρίζουν 

αυτό τήν έχουν οί γιατροί, ή κάποιος άλλος τεχνίτης, καί οχι 
ό επιστήμων τών δϊ-.νών καί τών οχι δεινών, πού έγώ τόν 
ονομάζω άνδρεΐο; 

ΣΩ. 'Αντιλαμβάνεσαι, Λάχη, τί εννοεί; 
Λ Λ. Ναί, ότι οί μάντεις είναι γι' αυτόν οί ανδρείοι* θ 
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ους' τίς γάρ δή άλλο: εϊαεται Ôtm άμεινον ζην ή τεθνάναι ; 
καίτοι σύ, ώ Νικία, πότερον ομολογείς μάντις εϊναι ή ούτε 
μάντις ούτε ανδρείος ; 

NI. Τί δέ ; μάντει ôfl ohi προσήκειν τά δεινά γιγνώ-
σκειν καί τά θαρραλ.έα ; 

ΛΑ. "Εγωγε- τίνι γάρ άλλω ; 

XXIV. NI. ΤΩ έγώ λέγω πολύ μάλλον, ώ βέλτιστε' 
έπεί μάντιν γε τά σημεία μόνον δεϊ γιγνώσκειν τών έσομέ-
νων, εΐτε τω θάνατος εϊτε νόσος εϊτε αποβολή χρημάτων 
έσται, είτε νίκη είτε ήττα πολέμου ή καί άλλης τινά; άγω-

196Α νιας' ΰ τι δέ τω άμεινον τούτων ή παθεϊν ή μή παθειν, τί 
μάλλον μάντει προσήκει κρϊναι ή άλλω ότιοονν ; 

ΛΑ. Άλλ' έγώ τοντο ού μανθάνιο, ώ Σώκρατε:, δ τι 
βούλεται λέγειν ούτε γάρ μάντιν ούτε υιτρόν ούτε άλλον ου-
δένα δήλοι δντινα λέγει τόν άνδρειον, εί μή εί θεόν τίνα λέ
γει αυτόν είναι, έμοί μέν ούν φαίνεται Νικίας ούκ έθέ-

b λειν γενναίως όμολογεϊν δτι ουδέν λέγει, αλλά στρέφεται 
άνω καί κάτω ίπικρνπτύμενοζ την αύτοϋ άπορίαν καίτοι 
καν ήμε'κ υιοί τε ήμεν άρτι έγώ τι καί σύ τοιαύτα στρέ-
φεσθαι, εί έβουλόμεθα μή δοκεϊν εναντία ήμϊν ιιντοις λέγειν. 
."ί μεν ούν έν δικαστήριο· ήμϊν οι λόγοι ήσαν, εϊχεν άν τίνα 
λόγον ταντα ποιεΐν νον δέ τί άν τις έν ξννουσία τοιαδε 
μάτην κενοϊς ?.όγοΐ: αυτός, αυτόν κόσμοι ; 

C ΣΩ. Ουδέν ούδ' έιιοί δοκεϊ. ώ Λάχης' αλλ' όοιομει- μή 

Νικίαζ oÎFTHt τι λέγειν καί ον λόγου ένεκα ταντα λέγει. 
αντοϋ ονν (rfiÇ/'στίοθΓ πνΟώ/αΟα τί ποτέ νοεί' και εάν τι 
φαίι^ται λίγι·ι\\ ζί'γ/ωρησόμεΟη, ι-ί Λκ μή, δώάξομΐ ''.' 

ΛΑ. Συ τηίνον, ώ Σώκρατε:, ει βούλει πννθάιεσθαι, 
πννΟάνον έγώ δ' ίσος ίκηνώ: πέπνσμαι. 

ΣΩ. Αλλ' ουδέν με κο>λνει' κοινή γάρ έσται ή πνστις 
ύπέο έμοϊ· τε και am'. 

ΛΛ. ΙΙάνν μέν νυν. 

XXV. ΣΩ. Λέγε δή un,, ώ Ntxti, μάλλον ,>' ήμϊν' 

:•,; Svàx. "ils·« h*v*.' Κ*yztçzm vi =p*oA*fïffi ; 

\çz':i. ^7>. σ·ΛΓ/ϊΜ \ χττυ'Λ » -.-.'.-.ι '*i rfTf't, i/.·',;»/, r^fv*" 
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γιατί ποιος άλλος θά ξέρη σέ ποιόν εϊναι καλύτερο νά ζή 
παρά νά πεθάνη; Καί δέν μάς λέγεις, Νικία, έσύ δέχεσαι δτι 
εΐσαι μάντης, ή δέχεσαι οτι ούτε μάντης ούτε ανδρείος 
είσαι ( '); 

NI. Μά τί; Στον μάντη πάλι έσύ νομίζεις Οτι ταιριά
ζει νά γνωρίζη τά δεινά καί τά θαρραλέα; 

ΛΑ. Έ γ ώ ναί" σέ ποιόν άλλον; 
XXIV. NI. Σέ κεΐνον πού έγώ λέγω, οτι πολύ περισσό

τερο ταιριάζει, λαμπρέ μου άνθρωπε* γιατί τοΰ μάντη δουλειά 
είναι νά διακρίνη τά σημεία πού αναγγέλλουν τά μέλλοντα, εΐτε 
σέ κάποιον θάρθη θάνατος, εΐτε αρρώστια, εΐτε θά νάση τά 
αγαθά του, άν νίκη ή ήττα σέ πόλεμο ή καί σέ άλλον αγώνα 
•γόν περιμένη' τί δμως είναι καλύτερο γιά έναν άνθρωπο νά 
πάθη ή νάμήν πάθη άπό αυτά, κατά τί ταιριάζει περισσότερο 
σέ μάντη νά τό κρίνη ή σέ οποιονδήποτε άλλον; 

ΑΑ. Έ γ ώ , Σωκράτη, δέν καταλαβαίνω τί θέλει νά 
πη- γιατί ούτε μάντης, ούτε γιατρό;, ούτε άλλος κανένας 
φανερώνει δ,τι κατά τή γνώμη του εϊναι ό ανδρείος, έκτο; 
άν έννοή δτι ό ανδρείος είναι κάποιος θεός. Γιά μένα 
λοιπόν είναι φανερό οτι ό Νικίας δέν θέλει νά ομόλογη μέ 
θάρρος ότι δεν λέγει τίποτα - αντίθετα στριφογυρίζει έδώ κ·. 
έκεΐ προσπαθώντας νά κρύψη τό αδιέξοδο στό όποΐο βρί
σκεται. θ ά μπορούσαμε βέβαια κι εμεΐς πρίν λίγο να στρι-
φογυρίζωμε σαν αυτόν, άν θέλαμε νά μή δώσωμε τήν 
εντύπωση 6τι άντιφάσκομε μέ τά ίδια τά λεγόμενα μας. 
"Αν ήμασταν σέ δικαστήριο καί μιλούσαμε. Οά είχαν κάποια 
δικαιολογία αυτά τά καμώματα' μά τώρα, σέ συγκέντρωση 
σαν αυτήν έδώ, γιά ποιο λόγο νά στολίζη κανεί; μάταια 
τόν εαυτό του μέ κούφια λόγια; 

ΣΩ. Κι έγώ νομίζω, Λάχη, δτ·. δέν υπάρχει λόγος-
άλλα άς δούμε μήπως ό Νικία; νομίζει οτι λέγει κάτι καί 
δέν τά λέγει αυτά γιά νά μιλά. " \ς πληροφορηθούμε λοιπόν 
άπό τόν ίδιο πιό καθαρά σάν τί εννοεί" καί άν φαίνεται ότι 
λέγει κάτι, θά πάμε μαζί του, άν οχι, Οά τοΰ έξηγήσωμε 
τό λάθος του. 

ΛΑ- Σύ λοιπόν, Σωκράτη, άν Οέλης νά τόν ερωτάς, 
ερώτα τον έγώ ΐσως επήρα Οσα στοιχεία έχρειαζόμουν. 

ΣΩ. Τίποτε δέν μ' εμποδίζει* ή πληροφορία πού Οά ζη
τήσω θά είναι καί γΐά τουα δυό μας, για σένα καί γιά μένα. 

ΛΛ- Ναί, βέβαια. 
XXV. ΣΩ. Λέγε λοιπόν, Νικία, σέ μένα, ή μάλλον σέ μας* 



60 ΛΑΧΗΣ 

κοινονμεθα γάρ έγώ τε καί Λάχης τόν λόγον τήν άνδρείαν 
d έπιστήμην φής δεινών τε καί θαρραλέων είναι ; 

NI. "Εγωγε. 

ΣΟ. Τοντο δέ ού. παντός δή είναι ανδρός γνώναι, οπό
τε γε μήτε Ιατρός μήτε μάντις αντό γνώσεται μηδέ αν
δρείος έσται, έάν μή αυτήν ταντην τήν έπιστήμην προσ-
λάβη' ούχ ούτως έλεγες ; 

NI. Ούτω μέν ούν. 

ΣΩ. Κατά τήν παροιμίαν άρα τώ δντι ούκ άν πάσ<ι 
νς γνοίη ovo' άν ανδρεία γένοιτο. 

NI. Ού μοι δοκεϊ. 

e ΣΩ. Δήλον Οή, ώ Νικία, δτι ουδέ τήν Κρομμνωνίαν 
ύν πιστεύεις αύ γε άνδρείαν γεγονέναι. τοϋτο δέ λέγω ού 
παίζων, άλλ' άναγκαΐον οϊμαιτώ ταϋτα λέγοντι μηδενός θη
ρίου άποδέχεσθαι άνδρείαν, ή ξνγχωρείν Οηρίον τι ούτω σο-
φόν είναι, ώστε ä ολίγοι ανθρώπων ΐσασι διά τό χαλεπά εί
ναι γνώναι, ταϋτα λέοντα ή τζάρδαλιν ή τίνα κάπρον φάναι 
είδέναι' άλλ' ανάγκη Ομοιοι: λέοντα και έλαφον και ταΟρον 
καί πίθηκον προς άνδρείαν φάναι πεφνκέναι τόν τιθέμενον 
άνδρείαν τοϋθ' όπερ σν τίθεααι. 

197Ά ΛΛ. Νή τούζ θεούς, και εύ γε λέγειζ, ώ Σώκρατεζ-
καί ήμϊν ώς αληθώς τοϋτο άτιόκριναι, ώ Νικία, πότερον σο-
φώτερα φής ημών ταϋτα είναι τά θηρία, ά πάντε: όμολογοϋ-
μεν ανδρεία είναι, ή ζτάσιν έναντιονμενο: τολμά: μηδέ αν
δρεία αντά κηλεϊν ; 

NI. Ού γάρ τι, ώ Λάχηζ, εγωγε ανδρεία καλώ ούτε 
θηρία ο9ΐ8 άλλο ουδέν τό τά δεινά νττό αγνοίας μή ψοβοι'με-
rov, άλλ' άψοβον καί μι'ιρον ή καί τά παιδία πάντα οϊει με 

b ανδρεία καλεϊν, α δι' άνοιαν ουδέν δέδοικεν ; αλλ', οίμαι, τό 
άφοβον καί τό άνδρείαν ού ταύτόν έστιν. έγώ δέ ανδρεία: 
μέν καί προμηΟιίας πάνυ τισίν ολίγοι: οίμαι μετεϊναι, θρα
σύτητα: δέ κα! τόλμί): καί τον άφόβον μετά όπρομφίαζ 
πάν>· πολλοί: καί ανδοοιν καί γνναικών καί .raiÒau· καί θη-

(I —-.}y 7τε?'.'ν. ~λ~ Κ'.ρ'.νΊου ήταν ή τοπο^εσί·* Κρομμ-ών. 
Εκεί /ατά τήν -α-./^-.ση ό Hr.irrVr έσ/.ότοσε ; n i l-.iy.ivS-fir. γουρούνα. 
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γιατί μιλώ έξ ονόματος καί τών δυό- ισχυρίζεσαι δτι ή 
ανδρεία είναι επιστήμη τών δεινών καί θαρραλέων; d 

NI- Μάλιστα. 

ΣΩ. Καί δτι αυτό δέν είναι δά δουλειά τοΰ καθενός, 
αφού ούτε γιατρός ούτε μάντης θά 

"Ο Σωκράτης ίξετάζει τό έχη, ούτε θά εϊναι ανδρείος, 
τόν ορισμό τοΰ Νικία έκτος άν απόκτηση αυτή τήν επι

στήμη' έτσι δέν έ'λεγες; 

NI. Ναί, έτσι. 

ΣΩ. "Οπως τό λέγει καί ή παροιμία λοιπόν, αυτή τήν 
επιστήμη δέν θά τήν εΐχε κάθε γουρούνα, ούτε καί θάταν 
ανδρεία. 

NI. Δέν νομίζω, όχι. 

ΣΩ. Είναι φανερό τότε, Νικία, δτι σϋ πιστεύεις πώς e 
ουδέ ή γουρούνα ή Κρομμυωνία ( ι) ήταν ανδρεία. Δέν τό 
λέγω αυτό παίζοντας, άλλα νομίζω δτι άναγκαστ&ά οποίος 
λέγει αυτά δέν αποδέχεται ανδρεία κανενός θηρίου, εκτός 
άν δέχεται δτι ενα θηρίο είναι τόσο σοφό, ώστε εκείνα πού 
λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν, επειδή είναι δύσκολα, αυτά νά λέγη 
δτι τά ξέρει ενα λιοντάρι, ή μιά πάρδαλη, ή ένας κάπρος. 
Είναι ανάγκη Οποιος Ορίζει τήν ανδρεία, όπως έσύ τήν ορί
ζεις, νά δέχεται ότι τό λιοντάρι καί τό ελάφι καί ό ταύρος 
καί ό πίθηκος έχουν τήν ΐδια φύση ώς προς αυτό τό ζήτημα. 

ΛΑ. Καί πολύ καλά λέγεις, μάτούς θεούς, Σωκράτη.Ά- 197a 
πάντησέ μας Οσο πιό καθαρά σ' αυτό, Νικία' λέγεις πώς είναι 

σοφώτερα άπό μας αύτάτά ζώα, πού 
'Επεμβαίνει πάλι δλοι δεχόμαστε δτι είναι ανδρεία, ή, 

ό Λάχης αντίθετα μέ Ολους, έσύ έχεις τό θάρ
ρος ουδέ ανδρεία νά τά όνομάζης ; 

NI. "Οχι. Λάχη, έγώ δέν ονομάζω ανδρεία ούτε ζώα, 
ούτε άλλο τίποτε πού άπό άγνοια δέν φοβάται τά δεινά, άλ
λα άφοβο καί τρελό' ή φαντάζεσαι δτι ονομάζω ανδρεία καί 
δλα τά παιδιά πού άπό άγνοια δέν φοβούνται τίποτε; 'Αλλά, b 
φαντάζομαι, τό άφοβο καί τό ανδρείο δέν είναι τό ίδιο πράγ
μα. Καί νομίζω έγώ δτι τήν ανδρεία καί τήν προνοητικότητα 
πολύ λίγοι τήν έχουν, τή θρασύτητα δμως καί τό θάρρος καί 
τήν αφοβία μαζί μέ τήν απρονοησία τήν έχουν πάρα πολλ-.., 
καί άνδρες καί γυναίκες καί παιδιά και ζώα.Αύτά λοιπόν πού 
σύ καί οί πολλοί ονομάζετε ανδρεία, έγώ τά ονομάζω παράτολ-
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ρ'ιων. ταντ' ούν ά σύ καλείς ανδρεία καί οί πολλοί, έγώ 
c θρασέα καλώ, ανδρεία δέ τά φρόνιμα περί ών λέγω. 

XXVI. ΛΑ. θέασαι, ώ Σώκρατεζ, ώς εύ δδε εαυτόν 
δή, ώς οϊεται, κοσμεί τω λόγω' οΰς δέ πάντες όμολογονσιν 
ανδρείους είναι, τούτου; αποστερεί·' επιχειρεί ταύτης τής 
τιμής. , 

NI. Ονκουν έγωγε, ώ Αάχης, αλλά θάρρει' φημί γάρ 
σε είναι σοφόν, καί Λάμαχόν γε, εϊτζερ έστέ ανδρείοι, καί 
άλλους γε συχνούς 'Αθηναίων. 

ΛΑ. Ουδέν έρώ προς ταϋτα, έχων είπεϊν, iva μή με 
φής ώς αληθώς ΑΙξωνέα είναι. 

à ΣΩ. Μηδέ γε εΐπης, ώ Λάχης' καί γάρ μοι δοκεϊς 
τοϋδε μή ήσθήσθαι δτι ταντην τήν σοφίαν παρά Δάμωνος 
τοϋ ημετέρου εταίρου παρείληφεν, ό δε Δάμων τώ Προδίκω 
πολλά πλησιάζει, δς δή δοκεϊ τών σοφιστών κάλλιστα τά 
τοιαύτα ονόματα διαιρειν. 

ΛΑ. Καί γάρ πρέπει, ώ Σώκρατες, σοφιστή τά τοιαύ
τα μάλλον κομψεύεσβαι ή άνδρί δν ή πόλις άξιοι αντής 
προεατάναι. 

e ΣΩ. Πρέπει μέντοι, ώ μακάριε, τών μεγίστων προστα-
τονντι μεγίστης φρονήσεο>ς μετέχειν' δοκεϊ δέ μοι Νικίας 
άξιος είναι επισκέψεως, δποι ποτέ βλέπων τοννομα τοϋτο 
τίθησι τήν άνδρείαν. 

ΛΑ. Αυτός τοίνυν σκόπει, ώ Σώκρατες. 
ΣΩ. Τοντο μέλλω ποιεϊν, ώ άριστε' μή μέντοι οίον 

με άφήσειν σε τής κοινωνίας τοϋ λόγον, άλλα πρόσεχε τόν 
νουν καί σνσκόπει τά λεγόμενα. 

ΛΑ. Ταϋτα δή έστω, εί δοκεϊ χρήναι. 
XXVII. ΣΩ. Άλλα δοκεϊ. σύ δέ, Νικία, λέγε ήμϊν 

198&. πάλιν εξ αρχής' οίσθ' οτι τήν άνδρείαν κατ' αρχάς τοϋ 
λόγον έσκοποϋμεν ώς μέρος αρετής σκοπονντες; 

NI. Πάνν γε. 
ΣΩ. Ούκοϋν και σύ τοντο άπεκρίνοί ώς μόριον, όντων 

δή καί άλλων μερών, â ξύμηαντα αρετή κέκληται; 
NI. Πώς γάρ ού; 
ΣΩ. ΤΑρ' ούν άπερ έγώ καί σύ'ταντα λέγεις; έγώ δε 

1) Σύγχρονο; 'Αθηναίος στρατηγός. Ό 'Αριστοφάνης τόν σατι
ρίζει στους «'Λ/αρνεϊς». 

2) Τους κατοίκους τοϋ αθηναϊκού αυταϋ δήμου, πού ήταν κατά 
το ανατολικό μεσημβρινό ψήλοιμα της Γλυφάδας, τους θεωρούσαν φι-
λόνεικους καί κακόλογους. 
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(ία καί άπόκοτα, ανδρεία ονομάζω δσα γνωρίζουν εκείνα γιά 

τ α όποΐα μιλώ. c 
XXVI. ΛΑ. Κοίταξε, Σωκράτη, πόσο όμορφα αυτός 

εδώ πλέκει μόνος του τό εγκώμιο του* καί όσους Ολοι δέχον
ται δτι είναι ανδρείοι, αυτούς προσπαθεί νά τους στέρηση 

αύτή την τιμή. 
NI. "Οχι, Λάχη, καθόλου δεν κάνω αυτό, έχε θάρρος-

γιατί υποστηρίζω δτι καί σύ είσαι σοφός καί ό Λάμαχος ( ι) 
μάλιστα, αφού εϊστε ανδρείοι, καί άλλοι δά πολλοί 'Αθηναίοι. 

ΛΛ. Δέν θά απαντήσω τίποτε σ'αύτά, άν καί έχωνα πώ, 
γιά νά μή μέ πης Αίξωνέα ( 3). 

ΣΩ. Ναί, νά μήν απάντησης, Λάχη'γιατί ,οποις βλέπω, d 
δέν αντελήφθης Οτι αυτή τή σοφία του ό Νικίας τήν έχει πά
ρει άπό τό Δάμωνα, τό φίλο μας- ό Δάμων πολύ συχνάζει τόν 
Πρόδικο, πού αυτός δά αναγνωρίζεται δτι καλύτερα άπό Ολους 
τους σοφιστές ξεχωρίζει τις σημασίες τών ονομάτων. 

ΛΑ. Καί ταιριάζει αλήθεια, Σωκράτη, σέ ενα σοφιστή 
νά κομψεύεται γιά τέτοια λεπτολογήματα, δχι σέ άνδρα πού 
ή πολιτεία τόν κρίνει άξιο γιά αρχηγό της. 

ΣΩ. Ταιριάζει όμως, ευλογημένε άνθρωπε, εκείνος e 
πού προίσταται στις πιό μεγάλες υποθέσεις νά μετέχη καί 
στ/)ν πιό μεγάλη σοφία" μοΰ φαίνεται λοιπόν πώς αξίζει νά 
προσέξωμε, ποϋ άραγε αποβλέποντας ό Νικίας δίνει στην 
ανδρεία αυτό τόν ορισμό. 

ΛΑ. Μόνος σου λοιπόν εξέταζε τον, Σωκράτη, 
ΣΩ. Αυτό θά κάμω, λαμπρέ μου άνθρωπε* μή νομίζης 

δμω: οτι θά σε ελευθερώσω άπό τή συμμετοχή σου στό λόγο, 
μόνο πρόσεχε καί εξέταζε μαζί μου ο, τι λέγομε. 

ΛΛ. "Ας εϊναι δά κι έτσι, άφου νομίζεις οτι πρέπει. 

XXVII. ΣΩ. Ναί, νομίζω. Καί σύ, Νικία, λέγε μας πάλι 
άπό τήν αρχή* ξαίρεις δτι ατήν άρ-

Ξαναπαίρνει το λόγο νή τής ερευνάς μας τήν ανδρεία τήν , 
ό Σωκράτης. εξετάζαμε θεωρώντας την μέρος της 198a 

αρετή;: 
NI. Βέβαια, 
ΣΩ. Καί σύ λοιπόν εδοισες τήν απάντηση πού έδωσες έ

χοντας στό νοΰ σου δτι είναι μέρος, και δτι υπάρχουν καί άλ
λα μέρη, τά όποΐα 6λα μαζί έχουν ονομαστή αρετή; 

NI. Πώς όχι; 

ΣΩ. "Αραγε εκείνα πού έγώ εννοώ μέρη αυτά εννοείς καί 
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καλώ προς ανδρεία σωψροσννην καί όικαιοσίνην καί αλλ' 
άττα τοιαϋτα. ον καί αύ; 

b NI. Πάνυ μέν ούν. 

ΣΩ.Έχε δή-ταϋτα μέν γάρ όμολογονμεν, περί δετών 
δεινών καί θαρραλέων σκεψώμεθα, οπω:μή σύ μέν άλλ άττα 
ήγή, ήμεϊ: δέ άλλα. ä μέν ούν ήμεϊ: ηγούμεθα, ψράσομέν 
σοι' σύ δέ, άν μή ομόλογης, διδάξεις, ηγούμεθα δ' ήμεϊ: 
δεινά μέν είναι â και δέοζ παρέχει, θαρραλέα δέ â μή δέος 
παρέχει' δέος δέ παρέχειν ού τά γεγονότα ουδέ τά παρόντα 
τών κακών, άλλα τά προσδοκώμενα' δέος γάρ είναι προσδο-
κίαν μέλλοντος κακού' ή ούχ ούτω καί σύ, ώ Λάχης; 

ΛΑ. Πάνν γε σφόδρα, ώ Σώκρατες. 
c ΣΩ. Τά μέν ημέτερα τοίννν, ώ Νικία, άκούεις, δτι 

δεινά μέν τά μέλλοντα κακά φαμεν είναι, θαρραλέα δέ τά 
μή κακά ή αγαθά μέλλοντα' σύ δέ ταύτη ή άλλη περί τού
των λέγεις ; 

NI. Ταύτη έγωγε. 
ΣΩ. Τούτων δέ γε τήν έπιστήμην άνδρείαν προσαγο-

ρεύεις ; 
NI. Κομιδή γε. 
XXVIII. ΣΩ. "Ετι δή τό τρίτον σκεψώμεθα, εί ξνν-

ύοκεϊ σοι τε καί ήμϊν. 
NI. Τα ποϊον δή τοϋτο ; 

d ΣΩ. Έγώ οή φράσω. δοκι ι γάρ δ?) έμοί τε καί τώδε, 
ττ,ερ'ι όσων εστίν επιστήμη, ούκ άλλη μέν είναι περί γεγο
νότος, είδέναι δπη γέγονεν, άλλη δέ περί γιγνομένων, οπη 
γίγνεται, άλλη δέ δπη άν κάλλιστα γένοιτο και γενήσεται 
τό μήπω γεγονός, άλλ' ή αντή. οίον περί τό νγιεινόν είς 
απαντάς τους χρόνους ούκ άλλη τις ή <ή> ιατρική, μία,ούσα, 
έφορο, καί γιγνόμενα καί γεγονότα καί γενησόμενα, δπη 

ν γενήσεται' καί περί τά έκ τής γης αν φυόμενα ή γεωργία 
ό>σαέτ<·>: έχει' καί δήπον τά περί τόν πύλεμον αυτοί άν 
μαρτυρήααιτε ότι ή στρατ?]γία κάλλιστα προμηθεϊται τά 
τεάλλα καί περί τό μέλλον έσεσ&αι, ουδέ τή /ιοντική οϊεται 
δεϊν νπηρετειν, άλλα άρχειν, ώς είδυια κάλλιον τά περί 

199& τόν πόλεμον καί γιγνόμενα καί γενησόμενα- και ό νόμος 
ούτω τάττει, μή τόν μάντιν του στρατηγού άρχειν, αλλά 
τόν στρατηγόν τοϋ μάντεως. φήσομεν ταντα, ώ Λάχης; 

1) Τποστ/;ρίζει δηλαδή ό Σωκράτης δτι ή επιστημονική αλή
θεια ϊχει XX'K/.LKÒ χαρακτήρα, καί έχει αύτο τον χαοακτήρα. γιατί 
στηρΕζεται σέ ιδέες γενικές. 
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^1 Έγώ έκτος της ανδρείας ονομάζω μέρη τή σωφροσύνη 
κα' τ ή δικαιοσύνη καί μερικά άλλα τέτοια. "Οχι, καϊ σύ; 

NI. Εντελώς. b 
ΣΩ. Πάει καλά" σ'αύτά είμαστε σύμφωνοι' άς κοι-

-αΕωμε τώρα τά δεινά καί τά θαρραλέα, γιά νά μή νόμι
ζες έσύ κάποια άλλα καί έμεΐς άλλα. Εκείνα πού εμείς νο
μίζομε θά σοΰ τά πούμε* καί σύ, άν δέν σύμφωνης, θά μας 
κατατόπισης. Έμεΐς δεινά νομίζομε δσα προκαλούν φόβο, 
θαρραλέα πάλι Οσα δέν προκαλούν φόβο, καί νομίζομε δτι 
φόβο εμπνέουν Οχι δσα έχουν γίνει, ουδέ τά παρόντα κακά, 
άλλα εκείνα πού προσδοκούμε* γιατί φόβος είναι ή προσδοκία 
κακοΰ πού θάρθη* οχι έτσι καί σύ, Λάχη; 

ΛΑ. Πάρα πολύ έτσι, Σωκράτη. 
ΣΩ. Άκοΰς λοιπόν, Νικία, τις δικές μας απόψεις' δει- c 

νά λέμε Οτι είναι τά μέλλοντα κακά, θαρραλέα τά μέλλοντα 
δχι κακά, ή τά αγαθά* έσύ έτσι ή αλλιώς τά βλέπεις αυτά; 

NI. "Ετσι καί έγώ. 
ΣΩ. Καί τήν επιστήμη αυτών τήν προσαγορεύεις αν

δρεία; 
NI. 'Ακριβών. 
XXVIII. ΣΩ. "Ας έξετάσωμε ακόμη καί ένα τρίτο 

σημεΐο, νά δοΰμε άνσύ καί εμείς συμφωνούμε καί σ' αυτό. 
NI. Ποίο αυτό; 
ΣΩ. Έ γ ώ θά τό πώ. 'Εγώ δηλαδή καί ό Αάχης έδώ νο- d 

μίζυμε δτι ή επιστήμη, κάθε επιστήμη, δέν εϊναι άλλη γιά 
δσα έχουν γίνει, νά γνωρίση πώς έγιναν, άλλη γιά τά πα
ρόντα, πώς γίνονται, καί άλλη πού θά γνωρίση πώς καλύτερα 
θά γινόταν καί πώς θά γίνη δ,τι δέν έχει γίνει ακόμη, άλλα ή 
ίδια. Γιά τήνύγεία, λόγου χάρη. γιά Ολους τούςαίώνες δεν εί
ναι κάποια άλλη παρά ή ιατρική, πού οντάς μιά εξετάζει καί 
δσα έγιναν καί Οσα γίνονται τώρα καί Οσα θά συμβούν έπειτα, 
πώς γίνονται. Καί γιά δσα πάλι·παράγει ή γή, ή γεωργία τό e 
ίδιο κάνειί 1). Καί ασφαλώς γιά τά έργα τοϋ πολέμου σεΐς οι 
ΐδιοι θά μπορούσατε νά βεβαιώσετε δτι ή στρατηγική κάλλι
στα προβλέπει καί τά άλλα καί έκεΐνο πού πρόκειται νά συμ-
βή, καί ούτε πιστεύει δτι πρέπει νά ύπηρετή στή μαντική, 
αλλά αυτή νά άρχη, γιατί γνωρίζει καλύτερα τά πράγματα 
τοΰ πολέμου καί δσα γίνονται καί δσα θά γίνουν. Έ τ σ ι \VÌ)n 
ορίζει καί ό νόμος νά μή είναι ό μάντης πάνω άπό τόν στρα
τηγό, άλλα ό στρατηγός πάνω άπό τόν μάντη. Αυτά θάύπο-
στηρίξωμε, 'Λάχη; 

5 
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ΚΑ. Φήαομεν. 
ΣΩ. Τι δέ; σύ ήμϊν, ώ Νικία, ξνμφης περί τών αυτών 

τήν αυτήν έπιστήμην καί έσομένων καί γιγνομέναίν καί 
γεγονότων έπαΐειν; 

NI. "Εγωγε' δοκεϊ γάρ μοι ούτως, ώ Σώκρατες. 
ΣΩ. Ούκοϋν, ώ άριστε, καί ή ανδρεία τών δεινών 

b επιστήμη εστίν καί θαρραλέων, ώς φής· ή γάρ; 
NI. Ναί. 
ΣΩ. Τά δέ δεινά ώμολόγηται καί τά θαρραλέα τά μέν 

μέλλοντα αγαθά, τά δέ μέλλοντα κακά είναι. 
NI. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Ή δέ γ' αυτή επιστήμη τών αυτών καί μελλόντων 

καί πάντως εχόντων είναι. 

NI. "Εστι ταϋτα. 

ΣΩ. Ού μόνον άρα τών δεινών καί θαρραλέων ή αν
δρεία επιστήμη εστίν ού γαρ μελλόντων μόνον πέρι τώι 
αγαθών τε καί κακών έπαΐει, άλλα και γιγνομένων και 

e γεγονότων καί πάντως εχόντων, ώσπερ αί άλλαι έπιστήμαι. 

NI. "Εοικέν γε. 

XXIX. ΣΩ. Μέροζ άρα ανδρείας ήμϊν, ώ Νικία, άπε-
κρίνω σχεδόν τι τρίτον καίτοι ήμεϊ: ήροπώμεν ίίλην άν-
δρεΐαν ö τι ρϊη* καί νϋν δή, ώ: έοικεν, κατά τόν συν λόγοι 
ού μόνον δεινών τε καί θηοραλέων επιστήμη ή άνδρείι 
εστίν, αλλά σχεδόν τι ή περί πάντο>ν αγαθών τε καί κακώι 
καί πόντιος εχόντων, ώ: νϋν αύ ό σό: λόγο:, ανδρεία άι 

d εϊη. ούτως αν μετατίθεσθαι ή πώς λέγεις, ώ Νικία; 

NI. "Εμοιγε δοκεϊ, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Δοκεϊ ούν σοι, ώ δαιμόνιε, άπολείπειν άν τ 
ό τοιοντυ: αρετής, είπερ είδείη τά τε αγαθά πάντα κα 
παντάπασιν ώ: γίγνεται καί γενήσεται καί γέγονι, καί τι 
κακά ό)σαϋτ<ος; καί τοντον οϊει άν σύ ένδεα είναι σιοφρο 
σννηζ ή δικαιοσύνηζ τε καί όσιότητο:, ω γε μόνω ποοσή 
κει καί περί θεονζ καί περί άνθρωπου; έξενλαβεϊσθαί τι 

ι· τά δεινά καί τά μή, και τάγαθά πορί-εσβαι, ίπιστημένο 
ορθώς προσομιλεϊν; 

1 ) \Γ ίλλα λόγια δέν μπορούμε να έ^ετάσωμΐ μόνο αυτό πού τώ 
ρα εϊναι «Seivov» καί «'Ιαρραλέυυ». ΙΙρέ-ει νά ε ;ετ ίηωμε τό ΐ'^εινον. 
καί τό «Οαρραλέον» κα') έαυτί, άλλα τότε έρ/ό-χαστε στο γενικό 0£μ-
τοϋ καλοϋ καί τοϋ κακΆ, 
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ΛΑ. Ναί, θά τά ύποστηρίξωμε. 
ΣΩ. Τί λοιπόν; Συμφωνείς μαζί μας, έσύ Νικία, δτι 

γιά τά ίδια πράγματα, εΐτε θά γίνουν, είτε γίνονται, είτε 
έγιναν, ίδια εϊναι ή επιστήμη πού τά γνωρίζει; 

NI. Ναί, βέβαια* γιατί έτσι νομίζω, Σωκράτη. 
ΣΩ. Μά δέν εϊναι, λαμπρέ μου άνθρωπε, ή ανδρεία 

έπιστ^ιμη τών δεινών καί τών θαρραλέων, δπως λέγεις; 
"Ετσι; b 

ψ. Ναί. 
ΣΩ. "Εχομε όμως δεχτή γιά τά δεινά καί τά θαρραλέα, 

Οτι τούτα είναι μέλλοντα καλά καί έκεΐνα μέλλοντα κακά. 
NI. Ναί, βέβαια. 
ΣΩ. 'Αλλά καί ότι ή ίδια επιστήμη είναι γιά τά ίδια, 

είτε μέλλοντα, είτε δπως κι άν έχουν. 
NI. Έ τ σ ι εϊναι. 
ΣΩ. Τότε δέν εϊναι ή ανδρεία επιστήμη μόνο τών 

δεινών καί θαρραλέων. Γιατί δεν γνωρίζει μόνο γιά τά μέλ
λοντα αγαθά καί κακά, άλλα καί γιά τά παρόντα καί γιά τά 
παρελθόντα καί οπουδήποτε κι άν είναι, 6πως ακριβώς και 
οί άλλες επιστήμες ( ι ) . c 

NI. Φαίνεται. 
XXIX. ΣΩ. Έ ν α μέρος της ανδρείας μάς έδωσες λοι

πόν, Νικία, κάπου τό ενα τρίτο. 'Εμείς δμως ρωτούσαμε γιά 
ολόκληρη τήν ανδρεία τί είναι. Καί τώρα πάλι, δπως φαίνε
ται, σύμφωνα μέ τά δικά σου λόγια, ή ανδρεία δέν είναι επι
στήμη μόνο τών δεινών και θαρραλέων μάλλον επιστήμη δλων 
τών καλών καί τών κακών, σέ οποιοδήποτε χρόνο, δπως 
τώρα βγαίνει άπό τά λόγια σου, αύτο θάταν ή ανδρεία. d 
"Ετσι τώρα πρέπει νά τροποποιήσωμε τόν ορισμό, Νικία; 
Πώς λέγεις; 

NI. Νομίζω, Σωκράτη. 
ΣΩ. 'Αλλά, δαιμόνιε άνθρωπε, άπό ενα τέτοιον άνθρωπο 

θά έλειπε, νομίζεις, κανένα μέρος της αρετής, μιά πού θά 
ήξερε ολα τά αγαθά καί ακριβώς δπως γίνονται, Οά γίνουν 
καί θά έχουν γίνει, καί μέ τόν ίδιο τρόπο καί τά κακά; Καί 
φαντάζεσαι πώς ό άνθρωπος αυτός θά είναι φτωχός σέ σω
φροσύνη, δικαιοσύνη καί όσιότητα, άφοΰ σ' αυτόν μόνο 
ταιριάζει καί σχετικά μέ τους θεούς καί σχετικά μέ τους 
ανθρώπους νά ξεχωρίζη μέ προσοχή τά δεινά καί τά μή 
δεινά καί νά πορίζεται τά αγαθά, μιά πού γνωρίζει νά ανα
στρέφεται ορθά μ' αυτά τά πράγματα; 
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NI. Λέγειν τι,ώ Σώκρατές, μοι δοκεΐς. 

ΣΩ. Ούκ άρα, ώ Νικία, μόριον αρετής άν εϊη τό νϋτ 
σοι λεγόμενον, αλλά σύμπασα αρετή. 

NI. "Εοικεν. 

ΣΩ. Και μήν έψαμεν γε τήν άνδρείαν μόριον είναι έν 

τών τής αρετής. 

NI. "Εψαμεν γάρ. 

ΣΩ. Τό δέ γε νϋν λεγόμενον ού φαίνεται. 

NI. Ούκ έοικεν. 

ΣΩ. Ούκ άρα εύρήκαμεν, ώ Νικία, ανδρεία δ τι έστιν. 

NI. Ον φαινόμεθα. 

ΛΑ. Καί μήν έγωγε, ώ φίλε Νικία, ώμην σε εύρήσειν^ 

200Ά επειδή έμοϋ κατεφρόνηαας Σωκράτει άποκριναμένσυ- πάνυ· 

δή μεγάλην ελπίδα εϊχον, ώς τή παρά τοϋ Δάμωνος σοφία. 

αυτήν άνενρήσεις. 

XXX. NI. Εύ γε, ώ Λάχης, δτι ουδέν οϊει σύ ετι 

πράγμα είναι, δτι αυτός άρτι έφάνης ανδρείας πέρι ουδέν· 

είδώς, άλλ' εί καί έγώ έτερος τοιούτος άναφανήσομαι, 

προς τοϋτο βλέπεις, καί ουδέν ετι διοίσει, ώς έοικε, σοί 

μετ' έμοϋ μηδέν είδέναι ών προσήκει έπιστήμην έχειν 

b άνδρί οίομένω τι είναι, σύ μέν ούν μοι δοκεϊς ώς αληθώς 

άνθρώπειον πράγμα έργάζεσθαι, ουδέν προς σαυτον βλέ-

πειν άλλα προς τους άλλους· έγώ δ' οίμαι έμοί περί ών-

έλέγομεν νϋν τε επιεικώς είρήαθαι, καί ει τι αυτών μή-

Ίκανώς εϊρηται, ύστερον έπανορθώσεσθαι καί μετά Δά

μωνος, ού σύ τι οϊει καταγελαν, καί ταϋτα ούδ' Ιδών 

πώποτε τόν Δάμωνα, καί μετ άλλων καί έπειδάν βεβαιώ-

σωμαι αυτά, διδάξω καί σέ, καί ού -φθονήσω' δοκεϊς γάρ 

c μοι καί μόλα σφόδρα δεϊσθαι μαθεΐν. 

ΛΑ. Σοφός γάρ τοι σύ εϊ, ώ Νικία, άλλ' όμως έγώ 

Λνσιμάχω τώδε καί Μελησία συμβουλεύω, σέ μέν καί έμέ 

περί τής παιδείας τών νεανίσκων χαίρειν έάν, Σωκράτη δέ 
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NI. Σά νά μου φαίνεται δτι έχεις δίκιο. 
ΣΩ. Αυτά πού μας ώρισες λοιπόν, Νικία, δέν είναι 

μικρό μέρος τής αρετής, άλλα ή αρετή στό σύνολο της. 
NI. Φαίνεται. 
ΣΩ. Καί δμως είπαμε δτι ή ανδρεία εϊναι Ινα άπό τά 

μέρη της αρετής. 
NI. Ναί, τό είπαμε. 
Σ Ω . Αυτό δμως πού λέγομε τώρα, δέν φαίνεται νά εί

ναι μέρος. 

NI. Δέν φαίνεται. 

ΣΩ. Δέν έχομε λοιπόν βρει, Νικία, τί είναι ανδρεία. 

NI. "Οχι, δέν τό βρήκαμε. 

ΛΑ. Καί δμως έγώ, φίλε Νικία, φανταζόμουν δτι σύ 
θά τό βρής, βλέποντας δτι περιφρόνησες τις απαντήσεις 

πού έδωσα στον Σωκράτη. Πολύ 200a 
Ό Λάχης καί 6 Νικίας μεγάλη δά ελπίδα είχα δτι μέ τή 
ανταλλάσσουν flpo>- βοήθεια τής σοφίας, πού πήρες άπό 

νικά πβιράγματα τ όν Δάμωνα, θά ανακάλυπτες τήν 
ανδρεία. 

XXX. NI. Σέ συγχαίρω, Λάχη, γιατί δέν σκοτίζεσαι πια 
καθόλου πού, μόλις τώρα, αποδείχτηκες δτι δέν ξέρεις τίποτε 
γιά τήν ανδρεία. Κοιτάζεις μόνο άν θά άποδειχτή δτι καί 
έγώ είμαι Ινας τέτοιος. Καί καθόλου δέν θά σέ μέλει, δπως 
φαίνεται, πού άγνοεΐς μαζί μέ μένα έκεΐνα πού αρμόζει νά 
ξέρη Ινας άνδρας πού φαντάζεται δτι εϊναι κάτι. * Η πράξη b 
σου είναι εντελώς ανθρώπινη·»- οσέχεις τους άλλους καί δέν 
γυρίζεις καθόλου τό βλέμμα στον εαυτό σου. "Οσο γιά 
μένα, νομίζω δτι καί τώρα αρκετά καλά μίλησα γιά τό θέμα 
μας, άλλα καί άν κάτι δέν ειπώθηκε ικανοποιητικά, θά τό 
διορθώσω αργότερα μέ τή βοήθεια τοΰ Δάμωνος, πού έσύ 
φαντάζεσαι δτι τόν γελοιοποιείς, καί μάλιστα χωρίς ούτε 
νά τόν έχης δει ποτέ σου, καί μέ τή βοήθεια άλλων. Καί 
δταν στερεώσω καλά τις σκέψεις μού στά αδύνατα τώρα 
σημεΐα, θά τϊς ανακοινώσω καί σέ σένα καί δέν θά σοϋ τίς 
αρνηθώ. Γιατί μοΰ φαίνεσαι πώς έχεις μεγάλη ανάγκη νά ο 
μάθης. 

ΛΑ. Ναί, γιατί σύ βέβαια είσαι σοφός, Νικία. "Ομως 
έγώ συμβουλεύω τόν Λυσίμαχο έδώ καί τόν Μελησία, δσο 
γιά τήν αγωγή τών νεανίσκων νά στείλουν στό καλό εσένα 
καί μένα καί νά μήν αφήνουν άπό κοντά τους, δπως έλεγα 
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τοντονί, δπερ έξ αρχής έλεγον, μή άψιέναί' εί δέ καί ιμνί 
έν ήλικίφ ήσαν ο'ι παίδες, ταύτα άν ταϋτ' έποίονν. 

NI. Ταντα μέν κάγώ ξνγχωρώ, έάνπερ έθέλη Σα>-
κράτης τών μειρακίων έπιμελεϊσθαι, μηδένα άλλον ζητίΐν 

d έπεί καν έγώ τόν Νικήρατον τούτω ήδιστα έπιτρέποιμι, 
εί έθέλοι ούτος' αλλά γάρ άλλους μοι εκάστοτε ξννίστίίσιν, 
δταν τι αύτώ περί τούτου μνησθώ, αυτός δέ ούκ έθέλει. 
άλλ' 6ρα, ώ Λυσίμαχε, εϊ τι σον άν μάλλον ύπακονυι Σω
κράτης. 

ΛΥ. Δίκαιον γε τοι, ώ Νικία, έπεί καί έγό} τούτω 
πολλά άν έθελήσαιμι ποιεϊν, â ούκ αν άλλοις πάνυ πολλοίς 
έθέλοιμι. πώς ούν φής, ώ Σώκρατες; υπακούσει τι καί 
ξυμπροθυμήσει ώς βελτίστοις γενέοθαι τοϊς μειρακίοι:; 

ν. XXXI. ΣΩ. Καί γάρ άν δεινόν εϊη, ώ Λυσίμαχε, 
τοϋτό γε, μή έθέλειν τω ξυμπροθυμεΐσθαι ώς βελτίστω 
γενέσθαι' εί μέν ούν έν τοϊς διαλόγοις τοϊς άρτι έγό} μεν 
έφάνην είδώς, τάισε δέ μή είδατε, δίκαιον άν ήν έμέ μά
λιστα έπί τούτο τό έργον παρακαλεϊν νϋν δ' — ομοίως 
γάρ πάντες έν απορία έγενόμεθα' τί ούν άν τις ημών τίνα 
προαιροϊτο; έμοι μέν ούν δή αύτώ δοκεϊ ούδένα' άλλ' επειδή 

'301a ταύτα όντως έχει, σκέψασθε άν τι δόξω ξνμβουλεύειν νμ'ιν. 
έγώ γάρ φημι χρήναι, ώ άνδρες — ουδείς γάρ εκφορος 
λόγου — κοινή πόντος ημάς ζητεϊν μάλιστα μέν ήμϊν αντοϊζ 
διδάσκαλον ώς άριστον, δεόμεθα γάρ, έπειτα καί τοίζ μει-
ρακίοις, μήτε χρημάτων φειδομένονς μήτε άλλον μηδεί·όζ' 
έάν δέ ήμας αυτούς έχειν, ώς νϋν έχομεν, ού ξυμβοί'λεύω. 
εί δέ τις ημών καταγελάσεται, δτι τηλικοίδε δντε: εί: δι
δασκάλων άξιονμεν φοιτάν, τόν "Ομηρον δοκεϊ μοι χρήναι 

h προβάλλεσθαι, δς έφη ο{ύ κ άγαθήν είναι αΙδώ κε-

χρημένω άνδρί πα'ρε'ΐναι. καί ήμεϊς ούν έάσαντες 

χαίρειν ει τίς τι έρεϊ, κοινή ημών αύτών'καί τών μειρακίων 

έπιμέλειαν ποιησώμεθα. 

ΛΥ. Έμοί μέν αρέσκει, ώ Σώκρατες, α λέγεις· καί 
έθέλω, δσφπερ γεραίτατός είμι, τοσοντω προθνμότατα μαν
θάνειν μετά τών νεανίσκων, άλλα μοι ούτωσί ποίησον 

Ì ) Εϊναι γνωστό ότι ό Σωκράτης Sèv θέλησε ποτέ νά άναλάβη μά
θημα δπως οί σοφιστές ή οΐ τεχνικοί' 'Απέφευγε λέγοντας οτι οέν διδά
σκει τίποτε. Καί πραγματικά ό Σωκράτης δέν έδίδασκεν ώρισμένες 
είδικές γνώσεις. 

2) 'Οδύσσεια Ρ 347: «αΕδώα 8' ούκ άγκΟή κεχρημενω ά ν ^ ; . 
παρεΐναι». (Μετάφρ. 7,ήσιμου Σιδέρη. ί^δ. Ζαχαροπούλου), 
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καί στην αρχή, τοΰτον έδώ τόν Σωκράτη. "Αν εϊχα κι έγώ 
τιαιδιά σε ηλικία, αυτά τά ίδια θά έκανα. 

NI. Σ ' αυτά κι έγώ βέβαια συμφωνώ* άν ό Σωκράτης 
Οέλη νά φροντίση γιά τους νεανίσκους, νά μή ζητοΰν άλλον 
κανένα" με Ολη μου τήν καρδιά κι έγώ θά τοΰ εμπιστευόμουν 

τ ο γιό μου τόν Νικήρατο, άν τό ήθελε. Μά νά, κάθε φορά d 

π ού τοΰ κάνω λόγο, μοΰ συνιστά άλλους, ό ίδιος δέν δέ
χεται ('). Μόνο κοίταξε, Λυσίμαχε, μήπως εσένα σέ 
άκούση περισσότερο ό Σωκράτης. 

ΛΤ. Κι εϊναι δίκαιο, Νικία, νά τό κάμης. Γιατί κι έγώ 
θα έκανα πολλά γι ' αυτόν, δσα σέ πολύ λίγους άλλους θά 
έκανα. Τί αποφασίζεις λοιπόν, Σωκράτη; θά ακούσης τήν 
παράκληση μας καί θά δείξης μαζί μας προθυμία νά 
γίνουν δσο τό δυνατόν καλύτεροι οί νεανίσκοι; 

XXXI. ΣΩ. Θάήταν φοβερό πράγμα, Λυσ'μαχε,νάάρνίέ- θ 
ται κανείς τή βοήθεια του σέ κάποιον πού θέλει νά γίνη βέλ

τιστος. "Αν βέβαια στή συζήτηση 
Συμπέρασμα π ο ύ κάναμε τώρα, φάνηκα έγώ δτι 

γνωρίζω, καί οΐ δυό τους αυτοί δτι 
δέν γνωρίζουν, θάταν σωστό εμένα κυρίως νά καλήτε 
γι' αυτό τό έργο. Τώρα Ομως, μιά πού δλοι μας 
βρεθήκαμε στό ΐδιο αδιέξοδο, γιά ποιο λόγο καί ποιόν 
νά διάλεξη κανείς άπό μας ; Κατά τή γνώμη τή δική 
μου, χανένα. Καί μιά πού φτάσαμε σ' αυτό τό ση-
σημεΐο, προσέξετε άν σάς φαίνεται καλή συμβουλή 201a 
αυτό πού Οά .:ώ. Έ γ ώ , ώ άνδρες, νομίζω δτι πρέπει δλοι 
μαζί—κανείς μας ασφαλώς δέν θά κοινολόγηση τά λόγια 
μου—νά ζητούμε γιά μάς προπάντων τους ίδιους έναν 
άριστο δάσκαλο, γιατί μάς χρειάζεται, έπειτα καί γιά τους 
νεανίας, χωρίς ούτε χρήματα, οΰτε τίποτε άλλο νά λυπού
μαστε* νά άφήνωμε τόν εαυτό μας στην κατάσταση στην 
οποία τώρα είμαστε, αυτό δέν τό συνιστώ. Κι άν κανείς 
γελάση μαζί μας, γιατί στην ηλικία μας κρίνομε άξιο νά 
πηγαίνωμε σέ δάσκαλο, νομίζω οτι .πρέπει νά τοΰ προβά-
λωμε τόν "Ομηρο πού εϊπεν δτι «Οποίος σέ ανάγκη b 
βρίσκεται ντροπή δέν πρέπει νάχει» ( 2). Μή δίνοντας λοι
πόν σημασία σέ ότ,ι θά πουν, θά φροντίσωμε δλοι μαζί 
γιά τόν εαυτό μας καί γιά τους νεανίσκους. 

ΛΤ. Σέ μένα, Σωκράτη, αρέσουν αυτά πού λέγεις. 
Καί θέλω, δσο είμαι πιό γέρος, τόσο και πιό πρόθυμα νά 
μαθητεύω μαζί μέ τους νεανίσκους. Μόνο κάμε, σέ πάρα-
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αΰριον έωθεν άψίκου οϊκαδε, καί μή άλλως ποίησης, ΐνα 
c βουλευσώμεθα περί αυτών τούτων τά δέ νϋν είναι τήν 

συνουσίαν διαλύσωμεν. 
ΣΩ. Άλλα ποιήσω, ώ Λυσίμαχε, ταϋτα καί ήξω παρά 

σέ αΰριον, έάν θεός έθέλη. 
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καλώ, 6πως θά πώ. Έλα αύριο άπό τό πρωί στό σπίτι, ώρι-
σμένως, γιά νά σκεφτούμε απάνω σ' αυτά. "Οσο γιά τώρα, C 
5ς διαλύσωμε τή συγκέντρωση μας. 

ΣΩ. Ναί, Λυσίμαχε, θά κάμω αυτά καί θάρθω αΰριο 
σέ σένα, άν θέλη ό θεός. 


