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Ο ΞΕΝΟΦΩΝ 

Έγεννήθη εϊς τήν Άττικήν καί είς τον δήμονΈρχιέων. 
ΙΙότε ακριβώς δέν το γνωρίζομεν. Πάντως μεταξύ τών ετών 
430 και 425. Έν προκειμένω δμως δέν Ιχει σημασΐαν α 
ακριβής χρόνος της γεννήσεως του Ötoxt δέν έχει να προα-
βέσ-sjj τίποτε εϊς 8σα γνωρίζομεν περί της καταγωγής και 
τοΰ έργου του. Εκείνο ποί> μας ενδιαφέρει εδώ είναι ή 
προσωπικότης τοΟ Ξενοφώντος. Βεβαίως ή καταγωγή του καί 
«Ε κοινωνικαί του σχέσεις μας ενδιαφέρουν, διότι μας καθο
δηγούν δια νά σχηματίσωμεν άκριβεστέραν γνώμην διά τήν 
πολιτικήν δρασίν του, ή καταγωγή του 8μως δέν είναι 
εκείνη πού επαιξεν άποφασιστικάν ρόλον είς τήν πολιτικήν 
και κοινωνικήν τοποθέτησιν τοΟ Ξενοφώντος εϊς τήν Α ή 
Β παράταξιν καΐ είς τήν δλην του γενικώς σταδιοδρομίαν. 
Είναι δμως γεγονός άτι ήτο πλουσίόπαιδο, δπως καί & ΙΙλάτων 
και ό πατέρας του Γρύλλος ήτο γαιοκτήμων. Τα παιδικά 
του μάλισταχρόνια ό Ξενοφών τά έπέρασεν είς τάς αγροι
κίας τοο πατρός του. Ώς εκ τούτου έγνώρισε καλά τήν àfpo-
τικήν ζωήν. 

Ό Ξενοφών, δταν Ιγινεν έφηβος, δπως καΐ άλλα πλου-
σιόπαιδα τής εποχής του, ήκολούθησε τον Σωκράτην. 'X-
π^ρξε μάλιστα άφωσιωμένος μαθητής του. Αυτός καί 6 ΙΙλά
των ήγάπησαν τον διδάσκαλον τόσον πολύ, ώστε εϊς δλην 
των τήν ζωήν ήγωνίσθησαν δια νά αποκαταστήσουν τήν 
μνήμην του. 

Τα γεγονότα τοο πελοποννησιακού" πολέμου ήτο φυσικον 
να δημιουργήσουν πολλάς ανησυχίας εΕς τον νέον καί φιλό-
δοξον Ξενοφώντα καί αϊ σχετικαί διδασκαλίαι τοο Σωκρά-
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ΙΑ.] 

Πολλάκις ε&αύμασα τίοι ποτέ λόγοις Αθηναίους έπει

σαν οι γραψάμενοι Σωκράτη ώς αςιος ειη β-ανάτου τη πό-

λει. ή μ$ν γαρ γραφή κατ' αυτόν τοιάδε τις ην αδικεί Σω

κράτης ονς μεν ή πόλις νομίζει ϋεονς ον νομίζων, Ζτεοα 

Se καινά δαιμόνια εισφέρουν αδικεί δε καί τους νέους δια-

ψϋείρων. 

Πρώτον μεν ονν ώς ουκ ένόμιζεν ονς ή πόλις νομίζει 

ϋ·εους ποίφ ποτ' ê'/ρήσαντο τεκμ7)ρίφ ; ·&νων τε γαρ φανε

ρός ην πολλάκις μίν οίκοι, πολλάκις δε επί των κοινών 

της πόλεως βωμών, και μαντική χρώμενος ουκ αφανής 

ην. διετεϋρνλητο γαρ ώς φαίη Σωκράτης το δαιμόνων 

εαυτώ σημαίνειν δΰ-εν δη και μάλιστα μοι δοκονσιν αυτόν 

αϊτιάοαοϋαι καινά δαιμόνια εισφέρειν. δ δ' ουδέν καινότε

ροι· εισεφερε τών άλλων, δσοι μαντικήν νομίζοντες οΐίονοις 

τε γρώνται και φήμαις καί συμβόλοις καί Φυσίαις. οντοί 

τεγάρνπολαμβάνουοιν ον τονς δρνΦας ουδέ τους απαν

τώντας εΐδέναι τα συμφέροντα τοις μαντενομενοις, άλλα 

τους Οεονς δια τούτων αυτά σημαίνειν, κάκεΐνος δε όντως 

ένόμιζεν. αλλ' οι μεν πλεϊατοί φασιν οπό τε τών ορνί-Οων 

και τών άπαντώντων άποτρέπεσϋαί τε και προτρεπεσααΐ' 

Σωκράτης δ' ώσπερ εγιγνωσκεν, όντως έλεγε' το οαιμόνιον 

γαρ εφη σημαίνειν. και πολλοίς τών οννόντων προηγόρενε 

τά /lèv ποιεϊν, τα δε μη ποιεΐν, ώς τον δαιμονίου προση-

μαίνοντος' καί τοις μ£ν πεΦομένοις αντώ συνέφερε, τοΐς 
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Πολλές ψορες ήπόρησα μέ ποια τελοσπάντων επιχειρή
ματα έπεισαν τους 'Αθηναίους δικαστάς οί κατήγοροι τοο 
Σωκράτους, δτι τάχα ήτο άξιος νά θανατωθή" οπό της πό
λεως. Ή εναντίον του. γραπτή μήνυσις τοιαύτα τίνα έλεγε : 
«αδικεί ο Σωκράτης, επειδή δέν πιστεύει είς τους θεούς, 
πού πιστεύουν δλοι οί πολιται άλλα προσπαθεί νά εΕσα-
γάγΐβ άλλας νέας δευτερεύουσας θεότητας (δαιμόνια)1 άδικεΐ 
δέ προς τούτοις, διότι διαφθείρει τά ήθη τών νέων». 

Πρώτον μέν λοιπόν, δτι τάχα δέν ίπίστευεν εις τους 
θεούς της πόλεως ποίον γεγονός έφεραν προς άπόδειξιν ; 
Διότι Ò Σωκράτης καί φανερά προσέφερε θυσίας άλλοτε μέν 
εις τήν οίκίαν του άλλοτε δέ είς τους κοινούς βωμούς της 
πόλεως, και φανερά επίσης κατέφευγεν είς τήν μαντικήν. 
Καί είχε μέν διαδοθή ή φήμη» δτι ό Σωκράτης διϊσχυρί-
ζετο, δτι το δαίμόνιόν του τοο τζροίΧ&^ε ή τοϋ υπεδείκνυε 
διάφορα πράγματα καί άπ' αυτό ίσα - ίσα προ πάντων νο
μίζω, οτι τον κατηγόρησαν otà τήν είσαγωγήν νέων δαιμο
νίων. Αυτός δμως τίποτε νεώτερον δέν εϊσήγε άπο δσα δλοι 
οί άλλοι, δσοι άναγνωρίζοντες τήν θείαν δύναμιν τής μαν
τικής, χρησιμοποιούν προς τούτο τήν πτήσιν τών πτηνών, 
τάς φωνάς τών ανθρώπων καί τών ζώων, τάς συντυχίας των 
μέ ανθρώπους καί τά φυσικά σημεία καί τά σπλάχνα τών 
θυμάτων (Εεροσκοπία). Διότι καί αυτοί πιστεύουν, δτι δέν 
είναι τά πτηνά καί οί άνθρωποι, τους Οποίους συναντούν 
στον ορό\ίον, πού ήξεύρουν τά συμφέροντα τών μαντευο-
μένων, άλλ' δτι οί θεοί διά μέσου αυτών τα φανερώνουν 
κι ' ό Σωκράτης το ίδιον παρεδέχετο. 'Αλλ' οΕ μέν περισσό
τεροι λέγουν, δτι άπο τά πτηνά καί τους συναντωμένους 
ανθρώπους αποτρέπονται καί προτρέπονται νά πράξουν ό,τί-
δήποτε* β δέ Σωκράτης, δπως ακριβώς Ιφρόνει, οδτω καί 
έλεγε : έλεγε δηλαδή, δτι το δαιμόνιον τοΰ Ιφανερωνε [τ£ 
νά κάμν-g καί τί νά μήν κάμνη]. Καί είς τιολλοος έκ τών συ-
ναναστρεφομένων αυτόν (δηλ. είς τους φίλους του ή τους 
«μαθητάς» του) προέλεγε άλλα μέν νά τά κάμνουν άλλα δένά 
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δέ μη πεϊυομενοις μετέμελε. καίτοι τις ουκ αν δμολογη-

ö οειεν αντον βούλεσ·&αι μήτ' ήλίΦιον μήτ αλαζόνα φαίνε-

σ&αι τοΐς οννοϋσιν ; έδόκει δ' αν αμφότερα ταντα, ει προ-

αγορεύων ώς υπό &εοΰ φαινόμενα [και! ψευδόμενος έφαί-

νετο' δήλον οΰν δτι ουκ άν προέλεγεί', ει μη επίστενεν άλη-

&εύοειν ταντα δε τις αν άλλφ πιστεύσειεν η" $εώ ; πιστενατν 

6 δέ ΰεοις πώς ουκ είναι θεούς ένόμιζεν ; άλλα μην έποίει 

καί τάδε προς τονς επιτηδείους, τα μέν γαρ αναγκαία ονν· 

εβούλενε και πράττειν, ώς νομίζοιεν αριατ' αν πραχ&ήναί' 

περί δέ τών άδηλων όπως άποβήοοιτο μαντευσομένονς 

7 επεμπεν, εϊ ποιητέα. καί τονς /χέλλοντας οϊκονς τε καί πό

λεις καλώς οικήσειν μαντικής εφη προσδειαθαΐ' τεκτονικον 

μεν γαρ ή χαλκεντικον ή γεωργικον [ή ανθρώπων άρχικον] 

η τών τοιούτων έργων έξεταοτικον η λογιστικον fj οίκονο-

μικον ί} στρατηγικον γενέσθαι, πάντα τά· τοιαύτα μάθη-

8 ματα καί ανθρώπου γνώμη αίρετά ένόμιζεν είναν τα δέ 

μέγιστα τών εν τούτοις εφη τους θεούς έαντοϊς καταλείπε-

σθαι, ών ουδέν δήλον είναι τοΐς άνθρώποις. οϋτε γαρ τφ 

καλώς άγρον φντενσαμένφ δήλον δστις καρπώσετάι, oik? 

τφ καλώς οίκίαν οίκοδομησαμένφ δήλον δστις ένοικήσει, 

οϋτε τφ στρατηγικφ δήλον ει συμφέρει στρατηγεΐν, ονζε τφ 

πολιτικφ δήλον ει ονμψέρει τής πόλεως προοτατεΐν, οϋτε 

τφ καλην γημανζι, ϊν? $φραΙνηται, δήλον εϊ δια ταύτην 

άνιάσεται, οϋτε τφ δ$η&ζφς εν τη πάλει κηδεστάς λαβόντι 

.9 δήλον εί διά τούτους ρτςρφιεται τής πόλεως, τονς δέ μηδέν 

τών τοιούτων οίομένους ε&αι δαιμόνιον, άλλα πάντα τής 

ανθρωπινής γνώμης, δαιμοναν £φηψ δαιμοναν δέ καί τονς 

μ,αντενο μένους α τοις άνθρώποις έδωκαν οί θεοί μαθουαι 
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μήν τά κάμνουν» επειδή το δαιμόνιον τού έφανέρωνεν έτσι' 
χι" δσοι μέν έπείθοντο εις αυτόν, τους έβγαινε σε καλόν 
Ζαοι δέ δέν έπείθοντο, μετανοούσαν. Κι' δμως ποιος δέν θα 
ομολογήσω, δτι ό Σωκράτης δεν ήθελε μήτε ηλίθιος μήτε 
άλαζών νά φαίνεται είς τους φίλους του ; θα έφαίνετο 
δέ, δτι είναι καί το iv καί τα άλλο, Ιάν προλέγων τι ώς 
οπό τοΟ θεού φανερωνόμενον εΕς αυτόν, έπειτα άπεδεικνύ-
ετο, δτι ψεύδεται. Είναι λοιπόν φανερόν, δτι δέν θά προέ-
λεγε τίποτε, έάν δέν ήτο βέβαιος, δτι αυτό θά Ιβγη άληθι-
yóv. Αυτήν δέ τήν πεποίθησιν είς ποίον άλλον ή(ίπορεΙ νά 
έχ-g κανείς παρά είς τον θεόν ; Άφοΰ δέ έπίστευεν είς τους 
θεούς, πώς δέν παρεδέχετο, δτι υπάρχουν θεοί ; 

'Αλλά προσέτι έκαμνε καί τά έξης προς τους φίλους του' 
δηλαδή διά μέν τά πράγματα, δσων ή έκβασις είναι αναγ
καστική, συνεβοΰλευε (τους φί)ους του) νά τά κάμνουν, 
δπως ενόμιζαν δτι θά γίνουν καλύτερα- δι= εκείνα δε, τών 
οποίων ή έκβασις δέν είναι γνωστή, τους παρέπεμπεν εϊς τήν 
μαντικήν (διά νά μάθουν) αν πρέπει νά τά κάμουν. Καί Ιλε-
γεν, δτι δσοι πρόκειται νά κυβερνήσουν καλώς τον οίκον των 
ή τήν πόλιν, αυτοί εϊχον ανάγκην μαντικής* διότι διά νά 
γίνη τις καλός οϊκοδόμος ή γαλ%ο\)ρ·{ος ή γεωργός ή Εκα-
νδς νά άρχη τών ανθρώπων, ή νά άσχολήται είς τήν πολιτι-
κήν ή καλός λογιστής ή καλός οΙκονόμος ή" καλός στρατη
γός, δλα αυτά τά ένόμιζε διδακτά και δυνάμενα ν* αποκτη
θούν μέ τήν άνθρωπίνην σκέψιν. 'Ενώ τά σπουδαιότερα άπ' 
αυτά Ιλεγεν, δτι οί θεοί τά φυλάττουν διά τον εαυτόν τους 
καί κανέν Ιξ αυτών δέν είναι φανερόν είς τους ανθρώπους. 
Διότι οδτε είς εκείνον, πού έφύτευσε καλά ένα άγρόν, είναι 
φανερόν ποιος θά τδνκαρπωθη, ούτε εΕς εκείνον, πού έκτισεν 
οΕκίαν είναι φανερόν τζοίος θά τήν κατοίκηση, ούτε είς τον 
στρατηγον είναι φανερόν, αν συμφερ-fl νά είναι στρατηγός, 
οδτε είς τον πολιτικόν άνδρα είναι φανερόν, αν συμφέρτ̂  νά 
είναι άρχων της πόλεως, ούτε είς εκείνον, πού ένυμφεύθη 
ώραίαν γυναίκα, διά νά ευφραίνεται, είναι φανερόν, αν δέν 
λυπηθ·§ έξ αίτιας της, ούτε είς εκείνον, πού έκαμεν Εσχυρούς 
συγγενείς μέσα εΕς τήν πόλιν, είναι φανερόν, άν χάριν αυτών 
δέν θά στερηθώ τήν πόλιν. 'Εκείνοι δέ πού νομίζουν, δτι 
κανέν δαιμόνιον δέν υπάρχει διά ταύτα, άλλ3 δτι δλα κατα
νοούνται άπο τήν άνθρωπίνην σκέψιν, Ιλεγεν δτι είναι τρελ-
λοί' είναι δέ τρελλοί καί δσοι ερωτούν τό μαντεΐον δι'εκείνα 
τά πράγματα, τά όποΤα έδωκαν οί θεοί είς τους ανθρώπους 
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διακρίνειν, οίον ει τις επερωτφη πότερον επιστάμενον, ήνιο-

χεϊν επί ζεύγος λαβείν κρεϊττον ή μη επιστάμενον, ή πότε

ρον επιστάμενον κυβερνάν επί τήν ναΰν κρεϊττον λαβείν ή 

μή επιστάμενον, ή α εξεστιν άριθμήσαντας ή μετρήσαντας 

η στήσαντας εΐδέναι, τους τά τοιαύτα παρά τών θεών πνν-

θανομενονς άθέμιζα ποιειν ήγεΐτο. ϊψη δέ δεΐν, α μέν μα-

θόντας ποιειν έδωκαν οϊ θεοί, μανθάνειν, α δέ μη δήλα 

τοϊς άνθρώποις έοτί, πειράσθαι δια μαντικής παρά τών 

θεών πννθάνεσθαι' τονς θεούς γαρ οΐς αν ώσιν ίλεω ση

μαίνειν. 

Άλλα μήν εκεϊνός γε άεί μέν ήν εν τφ φανερφ- πρώ 

τε γαρ είς τους περιπάτους και τά γνμνάσια ηει και πλη-

θούαης αγοράς εκεί φανερός ήν, καί το λοιπόν άεί της 

ημέρας ήν δπον πλείστοις μελλοι συνέαεσθαι. και έλεγε /lèv 

ώς το πολύ, τοις δέ βονλομένοις εξήν άκούειν. ουδείς δε 

πώποτε Σωκράτους ουδέν ασεβές ονδέ άνόσιον ούτε πράτ-

τονζος εϊδεν οϋτε λέγοντος ήκουσεν. ουδέ γαρ περί τής τών 

πάντων φύσεως ηπερ τών άλλων οι πλεΐσζοι διελέγετο σκο

πών δπως δ καλούμενος ϋπο τών σοφιστών κόσμος έχει 

καί τίσιν άνάγκαις !καοτα γίγνεται τών ουρανίων, άλλα 

καί τονς φροντίζοντας τά τοιαύτα μωραίνοντας άπεδείκννε. 

καί πρώτον μέν αυτών εσκόπει πότερα ποτέ νομίσαντες 

Ικανώς ήδη τάνθρώπινα εΐδέναι έρχονται έπι το περί τών 

τοιούτων φροντίζειν, ή τά μέν ανθρώπινα παρέντες, τά 

δαιμόνια δέ σκοποϋντες ηγούνται τά προσήκοντα πράττειν. 

εθαύμαζε δ" ει μή φανερόν αντοΐς εστίν δτι ταντα ον δυ

νατόν έστιν άνθρώποις εϋρειν έπει και τονς μέγιστον φρο-

νοϋντας ίπϊ τφ περί τούτων λέγειν ον ταύτα δοξάζειν άλ-

λήλοις, αλλά τοΐς μαινομένοις ομοίως διακεΐσθαι προς αλ

λήλους. τών τε γαρ μαινόμενων τους μεν ονδέ τά δεινά δε-
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αφού τά ερευνήσουν, νά τά διακρίνουν μόνοι των, π.χ. εάν κα
νείς ήθελεν ερωτήσει, ιζοϊον εκ τών δύο είναι προτιμότερον 
νά λάβ-fl διά τό διπλό αμάξι του, άνυρωπον πού γνωρίζει νά 
ηνίοχε ή άνσρωπον πού δέν γνωρίζει, ή ποίον έκ τών δύο 
είναι προτιμότερον νά λάβ-jj διά τό πλοΐόν του, άνθρωπον 
πού γνωρίζει νά κυβερνά ή άνθρωπον πού δέν γνωρίζει, ή 
δσοι ερωτούν νά μάθουν άπό τους θεούς έκεϊνα, πού είναι 
δυνατόν, αφού τά αριθμήσουν ή τά καταμετρήσουν ή τά ζυ
γίσουν, νά τά μάθουν, οί τοιούτοι ένόμιζεν δτι κάμνουν άσε-
βειαν. "Ελεγε δέ, δτι πρέπει, δσα μέν έδωκαν οί θεοί, αφού 
τά μάθωμεν, νά τά κάμνωμεν, αυτά νά τά μανθάνωμεν, δσα 
δέ δεν είναι '-ρα,νερά εΕς τους ανθρώπους, νά προσπαθώμεν 
διά τής μαντικής παρά τών θεών νά τά πληροφορούμεθα" 
διότι οί θεοί προλέγουν εις όσους είναι ευμενείς. 

'Αλλά προσέτι εκείνος βέβαια πάντοτε ήτο άνθρωπος 
Ολοφάνερος" διότι καί τό πρωί είς τους περιπάτους καί τά 
γυμνάσια μετέβαινε καί κατά τάς ώρας, πού ή άχαρα είναι 
γεμάτη, παρουσιάζετο εκεί καί κατά τό έπιλοιπον τής ημέρας 
εκεί παρευρίσκετο, δπου έμελλε μέ περισσοτέρους νά συναν-
τηθή. Καί ώς επί τό πλείστον μέν ώμίλει, δσοι δέ ήθελαν, 
ημπορούσαν νά τόν άν,ουουν. Κανείς δέ ποτέ έως τώρα καμ-
μίαν άσέβειαν ή άνοσιότητα ούτε είδε τόν Σωκράτην νά κά-
μν$ ούτε τόν ήκουσε νά λέγτβ. Διότι δέν συνδιελέγετο περί 
τής τών πάντων φύσεως δπως οΕ περισσότεροι άπό τους άλ
λους φι\οοό^ο\>ςΛ εξετάζων δηλαδή πώς είναι κατεσκευασμέ-
νος ό οπό τών φιλοσόφων καλούμενος κόσμος καί άπό ποίας 
αναγκαίας αίτίας συμβαίνουν τό καθένα χωριστά, τά ουρά
νια φαινόμενα, άλλα καί εκείνους, πού Ιφρόντιζαν διά τά 
τοιαύτα, τους άπεδείκνυε μωρούς. Καί πρώτον μέν περί 
αυτών τών φιλοσόφων Ιξήταζε ποιον έκ τών δύο αρά γε συν
έβαινε, επειδή ενόμισαν 8τι αρκετά πλέον έγνώρισαν τάν-
θρώπινα πράγματα, μεταβαίνουν εϊς τήν έξέτασιν τών τοιούτων 
[ουρανίων φαινομένων κλπ.] ή, άφοϋ παρέβλεψαν τά ανθρώ
πινα καί εξετάζουν τά θεία, νομίζουν, δτι κάμνουν τό καθή
κον των. Ήπόρει δέ, πώς δέν τό καταλαβαίνουν Ολοφάνερα 
δτι αυτά δέν είναι δυνατόν είς τους ανθρώπους νά τά εΰρουν 
επειδή καί εκείνοι, πού πάρα πολύ υπερηφανεύονται, διότι 
ομιλούν περί αυτών,δέν Ιχουν τάς αύτάς γνώμας άναμεταξύτων, 
αλλά διάκεινται προς αλλήλους δπως οί τρελλοί. Διότι καί 
εκ τών τρελλών άλλοι μέν ουδέ τά φοβερά φοβούνται, άλλοι 
δέ καί τά μή φο^ρά φοβούνται καί άλλοι μέν νομίζουν, 
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οιέναι, τους δέ και τα μή φοβερά φοβεΐσθαι, και τοις μέν 

ονδ' εν δχλφ δοκεϊν αισχρόν είναι λέγειν ή ποιεΐν ότιονν, 

τοΐς δέ ούδ' έξιζητέον εις ανθρώπους είναι δοκειν, καί 

τονς μεν οϋθ' ιερόν οϋτε βωμόν οϋτ άλλο τών θείων ονδέν 

ζιμάν, τους δέ καί λίθους και ξύλα τα τυχόντα καί θηρία 

αέβεοθαι' τών τε περί τής τών πάντατν φύσεως μεριμνών-

των τοις μέν δοκεϊν εν μόνον τό Ον είναι, τοις (Γ Άπειρα 

τό πλήθος, και τοις μέν αεί πάντα κινέισθαι, τοΐς δ' ουδέν 

αν ποτέ κινηθήναι, και τοΐς μεν πάντα γίγνεσθαι τε καί 

άπόλλνσθαι, τοΐς δέ οϋτ' αν γενέσθαι ποτέ ουδέν οϋτε άπο-

λέσθαι. εοκόπει δε περί αυτών και τάδε, αρ' ώσπερ oî ζάν-

θρώπεια μανθάνονζες ηγούνται τονθ' ο τι αν μάθωσιν 

έαντοΐς τε καί τών άλλων δτφ αν βούλωνται ποιήαειν, 

οντω και οί τά θεια ζηζοϋντες νομίζονσιν, έπειδάν γνώσιν 

αϊς ανάγκαις έκαστα γίγνεται, ποιήσειν, δταν βούλωνται, 

καί άνεμους και νδατα και ώρας και ότου αν άλλου δέων-

ται τών τοιούτων, ή τοιούτον μέν ουδέν ούδ' έλπίζουσιν, 

άρκεΐ δ' αντοΐς γνώναί μόνον η τών τοιούτων έκαστα γί

γνεται. περί μέν οϋν τών ταντα πραγματευομένων τοιαύτα 

^γεν αυτός δέ περί τών ανθρώπειων άεί διελέγετο σκο

πών τί ευσεβές, τι ασεβές, τι καλόν, τι αϊσχρόν, τι δίκαιον, 

τί αδικον, τί σωφροσύνη, τί μανία, τί ανδρεία, τι δειλία, 

τί πφλις, τί πολιτικός, τί αρχή ανθρώπων, τί αρχικός αν

θρώπων, και περί τών άλλων, α τους μέν είδότας ήγεΐτο 

καλούς κάγαθοϋς είναι, τους δ' άγνοονντας άνδραποδώδεις 

αν δικαίως κεκλήσθαι. 

"Οσα μέν οϋν μή φανερός ήν δπως εγίγνωοκεν, ουδέν 

θαυμαοτόν υπέρ τούτων περί αυτού παραγνώναι Ζούς δικα-

αζάς' δσα δε πάνζες ήδεοαν, ον θανμαατόν ει μή τούτων 

ένε&νμήθησαν ; βονλεύσας γάρ ποτέ καί τόν βονλεντικόν 

δρκον δμόσας, εν φ ήν κατά ζούς νό/ιονς βονλενσειν, επι

στάτης εν τφ δήμω γενόμενος, εττιθυμήσαντος τον δήμου 

παρά τους νόμους [εννέα στρατηγούς] μιφ ψήφφ τους άμφ'ι 

θράανλλον καί Έρασινίδην άποκτέιναι πάντας, ουκ ήθέ-
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δτι ούτε ενώπιον τοΰ Οχλου είναι αίσχρόν νά λέγουν ή νά 
κάμνουν δ,τιδήποτε, άλλοι δέ νομίζουν, δτι ουδέ νά παρου-
σιάζωνται πρέπει ενώπιον τών ανθρώπων καί άλλοι μέν 
ούτε ΕερΟν οδτε βωμόν οδτε άλλο τίποτε άπό τά θεία τιμούν, 
άλλοι δέ καί τάς πέτρας καί τά τυχόντα ξύλα καί τά θηρία 
σέβονται" ομοίως καί εκείνοι πού εξετάζουν μετά προσοχής 
περί τής φύσεως τών πάντων, άλλοι μέν έχουν τήν γνώμην, 
δτι 8ν μόνον είναι τό "Ον, άλλοι δέ, 8τ* είναι άπειρα κατά 
τό πλήθος και άλλοι μέν, δτι τά πάντα κινούνται αϊωνιως, 
άλλοι δέ, δτι τίποτε oÎttknoxs δέν θέλει λάβει κίνησιν, καί 
άλλοι μέν, δτι τά πάντα γίνονται καί καταστρέφονται, άλλοι 
δέ, δτι οδτε θέλει γίνει ποτέ τίποτε ούτε θέλει καταστραφή. 
"Εκαμνε δέ περί αυτών τών φιλοσόφων και τήν έξης παρα-
τήρησιν : άρά γε, καθώς εκείνοι, πού μανθάνουν τά ανθρώ
πινα πράγματα, νομίζουν, δτι, δ,τιδήποτε ήθελαν μάθει, αυτό 
καί εϊς τόν εαυτόν τους καί εΕς οποίον άλλον θέλουν, θά τό 
κάμουν, έτσι καί εκείνοι, πού ερευνούν τά θεία, νομίζουν, δτι 
άφοΰ μάθουν κατά ποίους φυσικούς νόμους γίνεται τό καθέν, 
θά κάμουν, δταν θέλουν, καί άνεμους καί δδατα καί έποχάς 
τοΰ έτους και δ,τι άλλο έχουν ανάγκην άπό τά τοιαύτα ; ή 
τοιούτο μέν τίποτε δέν ελπίζουν, τους είναι δέ άρκετόν νά 
μάθουν μόνον πώς τό καθέν άπό τά τοιαύτα φαινόμενα γίνε
ται ; Περί εκείνων μέν λοιπόν, πού ήσχολούντο δι* αυτά, 
τοιαύτα Ιλεγεν αυτός δέ περί τών ανθρωπίνων πάντοτε συν-
διελέγετο εξετάζων τί είναι ευσέβεια, τί είναι, ασέβεια, τί 
είναι καλόν, τΕ είναι αίσχρόν, τί είναι δίκαιον, τί είναι άδι-
κον, τί είναι σωφροσύνη, τί είναι μανία, τί είναι ανδρεία, 
τί είναι δειλία, τί είναι πόλις, τί είναι άνήρ πολιτικός, τί 
είναι αρχή ανθρώπων, τί είναι άνήρ ικανός νά άρχη αν
θρώπων, καί περί τών άλλων, τά όποϊα δσοι τά έγνώριζαν, 
τους ένόμιζεν δτι είναι τελείως μορφωμένοι, δσοι δέ τά 
ήγνόουν, ένόμιζεν δτι δικαίως θά έκαλοΰντο οΌ^Χόγρονες. 

Δι" δσα μέν λοιπόν δέν έξεδήλωνε ποία,ν γνώμην είχε, 
καθόλου παράξενον, δτι ένεκα αυτών κακώς έκριναν οΕ 
δικασταί, περί αυτού" δσα δέ δλοι τά έγνώριζαν, δέν εί
ναι παράξενον, δτι αυτά δέν τά έλαβαν οπ' δψιν δη
λαδή, δτε κάποτε Ιγινε βουλευτής καί ώρκίσθη τόν βου-
λευτικόν δρκον, μέ τόν οποίον έπετρέπετο σύμφωνα προς 
τους νόμους νά γΕν-g βουλευτής, γενόμενος επιστάτης είς τήν 
έκκλησίαν τοΰ δήμου, επειδή ό δήμος παρά τους νόμους έπε-
θύμησε διά μιας αποφάσεως δλους τους περί τόν θράσυλλον 

2 
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λησιν επιψηφίααι, οργιζομένου /ιέν αϋτφ τον δήμου, πολ

λών δέ καί δυνατών άπειλούντων άλλα περί πλείονος εποι~ 

ι)σατο ενορχεϊν ή χαρίσασθαι τφ δήμφ παρά το δίκαιον 

IU και φνλ.άςΌσί)αι τονς άπειλονντας. και γαρ επιμελεΐσθαι 

θεούς ένόμιζεν ανθρώπων ούχ ον τρόπον οί πολλοί νομί-

ζονσιν οντοι μέν γάρ οΐονται τους θεούς τά μέν εΐδέναι, 

τά δ' ουκ ειδέναι' Σωκράτης δέ πάντα μέν ήγεϊζο θεούς 

ειδέναι, τά τε λεγόμενα και πραττόμενα και τά σιγή βου-

λενόμενα, πανταχού δέ παρειναι και σημαίνειν τοΐς άν~ 

ϋρώποις περί τών ανθρώπειων πάντων. 

20 θαυμάζω ονν δπως ποτέ επείσθησαν 'Αθηναίοι Σω

κράτη περί ΰεονς μή αωφρονεϊν, τόν άσεβες μέν ουδέν 

ποτέ [περί τους θεούς] οϋτ' ειπόντα οϋτε πράξαντα, τοι

αύτα δέ και λέγοντα και πράττοντα [περί θεών] οϊά τις αν 

και λέγων και πράττων ειη τε και νομίζοιτο ευσεβέστατος. 

II. θαυμαατόν δέ φαίνεται μοι και τό πεισθήναί τινας ώς 

Σωκράτης τους νέονς διέφθειρεν, ος προς τοΐς ειρημένοις 

πρώτον μέν αφροδισίων και γάστρας πάντων ανθρώπων 

εγκρατέστατος ήν, είτα προς χειμώνα καί θέρος και πάντας 

πόνους καρτερικώταζος, έ"τι δέ προς τό μετρίων δέΐσθαι 

πεπαιδευμένος ούτως ώστε πάνυ μικρά κεκτημένος πάνυ 

2 §αδίως έ~χειν άρκοϋντα. πώς οϋν αυτός ών τοιούτος άλ

λους αν ί) ασεβείς ή παρανόμους ή λίχνονς ή αφροδισίων 

ακρατείς ή προς τό πονειν μαλακούς εποίησεν ; άλλ' Μπαυσε 

μέν τούτων πολλούς, αρετής ποιήσας επιθνμεΐν και ελπί

δας παράσχων, αν έαντών έπιμελώνται, καλούς κάγαθούς 

3 εσεσθαι· καίτοι γε οϋδεπώποζε ϋπέσχετο διδάσκαάος εϊναι 

τούτου, άλλα τφ φανερός εϊναι ζοιοϋζος ών ελπίζειν έποίει 
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χαί Έρασινίδην νά τους φονεύσι*}, δέν ηθέλησε νά θέσ-g τό 
ζήτημα είς ψηφοφορίαν, άν καί ώργίζετο μέν άφ' ενός κατ' 
αυτού Ó δήμος, πολλοί δέ άφ' έτερου Εσχυροί τόν απειλού
σαν άλλ' έπροτίμησε νά κράτηση τόν δρκον του παρά νάχα-
ρισθη" είς τόν δήμον καί νά προφυλαχθη άπό εκείνους, πού 
τον απειλούσαν. Διότι προσέτι έπίστευεν, δτι οί θεοί 
φροντίζουν διά τους ανθρώπους όχι μέ τόν τρόπον πού πα
ραδέχονται οΕ περισσότεροι' οδτοι μέν δηλαδή φαντάζονται, 
οτι οΕ θεοί άλλα μέν τά γνωρίζουν, άλλα δέ δέν τά γνωρί
ζουν ό Σωκράτης δμως ένόμιζεν, δτι δλα οί θεοί τά γνω
ρίζουν, καί δσα λέγονται καί δσα πράττονται καί δσα σιω
πηλώς αποφασίζονται, παντού δέ elvcti παρόντες καί 
προλέγουν εΕς τους ανθρώπους περί δλων τών ανθρωπίνων 
πραγμάτων. 

'Απορώ λοιπόν μέ τί τρόπον τέλος πάντων έπείσθησαν οί 
^Αθηναίοι, δτι Ó Σωκράτης δέν ήτο ευσεβής είς.τά αποβλέ
ποντα τους θεούς, & ΐποΧος άσεβες μέν ποτέ τίποτε οδτε εί-
πεν, οδτε έπραξε, τοιαύτα δέ καί έλεγε καί έπραττεν, όποια 
καί δταν λέγη κανείς καί Οταν πράττιρ, θά ήτο καί θά ένο-
μίζετο ευσεβέστατος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 

Παράδοξον δέ μοϋ φαίνεται καί τό δτι έπείσθησαν μερι
κοί, δτι τάχα 6 Σωκράτης διέφθειρε τους νέους, ό οποίος, 
κοντά εΕς τά δσα έχομεν είπεί ηθικά χαρίσματα, πρώτον 
μένε ις τά αφροδίσια καί τά φαγητά ήτο άπο δλους τους 
ανθρώπους ό περισσότερον εγκρατής, έπειτα εϊς τόν χειμώνα 
καί τό θέρος καί είς πάντας τους κόπους Οπομονητικώτατος, 
προσέτι δέ εΕς τό νά έχη μετρίας άνάγκας τόσον συνηθισμέ
νος, ώστε, Ιχων παρά πολύ Ολίγα πράγματα, παρά πολύ ευ
κόλως νά νομίζτβν-δτι Ιχει αρκετά. Πώς λοιπόν, αφού αυτός 
ήτο τοιούτος, τους άλλους ή ασεβείς ή παρανόμους ή λαί
μαργους ή προς τους κόπους ^,χλ^α,γ,οίίς ήτο δυνατόν νά τους 
κάμι*] ; 'Αλλά πολλούς μέν ήνάγκασε νά παύσουν αοτάς τάς 
κακίας, άφοΰ τους ανέβαλε τήν άγάπην τής αρετής, καί τους 
παρεϊχεν ελπίδας, δτι, άν φροντίζουν διά τόν εαυτόν των, 
6ά γίνουν καλοί καί αγαθοί" καί δμως τουλάχιστον ποτέ 
έως τώρα δέν ύπεσχέθη, δτι είναι διδάσκαλος τούτου τοο 
πράγματος, άλλα μέ τό νά φαίνεται, ενάρετος, έκαμνε νά 
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τους σννδιατρίβοντας έαντφ μιμούμενους έχεΐνον ζοιού-

4 τονς γενήσεσθαι. αλλά μήν και τον σώματος αυτός τε ουκ 

ήμέλει τους ζ' άμελονντας ουκ έπήνεΐ' ζό μέν οϋν ϋπερε-

σθίοντα νπερπονεΐν άπεδοκίμαζε, τό δέ, δσα ήδέως ή ψυχί) 

δέχεται, ταύτα ΐκανώς έκπονεΐν έδοχίμαζε' ταύτην γαρ zijv 

εξιν υγιεινή τε Ίχανώς είναι και ζήν τής ψυχής επιμελειαν 

5 οϋκ εμποδίζειν έ*φη. [άλλ' ου μήν θρνπτιχός γε ονδέ αλα

ζονικός ήν οϋτ' άμπεχόνη οϋθ' ϋποδέσει ούτε τη αλλη 

διαίτη.] ον μήν ούδ' έρααιχρημάτονς γε τους σννόντας 

έποίει. τών μέν γαρ άλλων επιθυμιών επανε, τους δέ εαν-

6 τον επιθνμονντας ουκ επράτζεζο χρήμαζα. τούτον δ' άπε-

χόμενος ένόμιζεν ελευθερίας επιμελεΐσθαι' ζούς δέ λαμβά

νοντας τής δμιλΐας μισθόν άνδραποδισζάς έαυζών άπεκά-

λει δια τό άναγκαΐον αντοΐς είναι διαλέγεσθαι παρ' òw 

7 [Άν] λάβοιεν τόν μισθόν. εθαύμαζε δ3 εϊ τις άρετήν επαγ-

γελλόμενος άργύριον πράτζοιζο και μή νομίζοι τό μεγιστον 

κέρδος έ*ξειν φίλον αγαθόν κτησάμενος, άλλα φοβοΐτο μή ό 

γενόμενος καλός κάγαθός τφ τά μέγιστα εϋεργετήσαντι μή 

8 τήν μεγίστην χάριν Μξοι. Σωκράτης δέ έπηγγείλατο μέν ον-

ÒBVI παίποτε τοιούτον ουδέν, έπίστενε δέ τών συνόντο>ν 

έαντφ ιούς άποδεξαμένονς απερ αυτός έδοχίμαζεν είς τόν 

πάντα βίον έαντφ te και άλλήλοις φίλονς αγαθούς έΌεσθαι. 

πώς &ν οϋν ό τοιούτος άνήρ διαφθείροι τους νέους ; ει μή 

άρα ή τής αρετής επιμέλεια διαφθορά εστίν. 

9 'Αλλά νή Αία, â κατήγορος Βφη, νπεροράν έποίει τών 

καθεστώτων νόμων τους αννόντας, λέγων ώς μώρον εΐη 

τους μέν της πόλεως Άρχοντας άπό κνάμον καθιοτάναι, 

κυβερνήτη δέ μηδένα έθέλειν χρήσθαι κυαμευτφ μηδέ τέ-

κζονι μηδ* αυλητή μηδ' Ιπ' άλλα τοιαύτα, â πολλφ έλάτ-
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ελπίζουν οΕ συναναστρεφόμενοι αυτόν, δτι, Ιάν τόν μιμούνται 
θά γίνουν παρόμοιοι μέ αυτόν. 3Αλλά προσέτι καί τό σώμα 
του καί Ó ϊδιος δέν τό παραμελούσε και εκείνους, πού τό πα
ραμελούσαν, δέν τους επαινούσε- τό μέν λοιπόν νά κοπιάζω 
κανείς υπερβολικά τρώγων κατά κόρον, τό άπεδοκίμαζε, τό 
δέ νά κοπιάζη κανείς αρκετά δι' δσα ή ψυχή ευχαρίστως 
τά δέχεται, τό Ιπεδοκίμαζε' διότι έλεγεν, δτι αυτός ό 
τρόπος του ζήν καί αρκετά υγιεινός είναι καί τήν περί 
τής ψυχής, φροντίδα δέν εμποδίζει. [Καί δμως δέν ήτο 
ούτε μαλθακός οδτε άλαζών οδτε κατά τήν ένδυμασίαν 
οδτε κατά τήν ύπόδησιν οδτε κατά τήν λοιπήν δίαι-
ταν]. Προσέτι ουδέ φιλοχρήματους έκαμνεν εκείνους πού 
τόν αανανεστρζψοντο. Διότι τάς μέν άλλας επιθυμίας έκα
μνε νά τάς παύουν, άπ' εκείνους δέ, πού επιθυμούσαν τήν 
συναναστροφήν του, δέν είσέπραττε χρήματα. 'Απέχων δέ 
άπό τούτο τό κακόν, ένόμιζεν, δτι διασώζει τήν ελευθερίαν 
του" εκείνους δέ, πού Ιλάμβανον μισθόν διά τήν διδα-
σκαλίαν των τους ώνόμαζε δούλους, οί όποιοι πωλούν τόν 
εαυτόν τους αντί χρημάτων, διότι ήσαν ήναγκασμένοι 
νά συζητούν μέ αυτούς, άπό τους οποίους ήθελον λάβει 
τόν μισθόν. Ήπόρει δέ, άν κανείς, έχων ώς επάγγελμα 
τήν διδασκαλιαν της αρετής, θά ελάμβανε χρήματα „καί 
δεν θά ένόμιζεν, δτι το μεγαλύτερον κέρδος θά Ιχη, έάν 
απόκτηση καλόν φίλον, άλλα φοβείται μήπως εκείνος, 
πού θά έγίνετο καλός καί αγαθός εΕς τόν εύεργετήσαντα 
αυτόν τά μέγιστα δέν θά Ιχρεώστει τήν μεγίστην εύγνιο-
μοσύνην. Ό Σωκράτης δμως εΕς κανένα ποτέ 2ως τώρα κα
νέν τοιούτο δέν ύπεσχέθη, δτι διδάσκει άλλ' Ιπίστευεν, δτι, 
δσοι άπό τους συναναστρεφομένους αυτόν αποδεχθούν δσα 
ακριβώς αυτός Ιπεδοκίμαζε, καθ' δλην τήν ζωήν των καί είς 
τον εαυτόν των καί αναμεταξύ των θά γίνουν φίλοι κα
λοί. Πώς λοιπόν ό τοιούτος άνήρ είναι δυνατόν νά δια-
φθείρΆ τους νέους ; Έκτος έάν ίσως ή περί τής αρετής επι
μέλεια είναι διαφθορά. 

'Αλλά μά τήν άλήθειαν, 6 κατήγορος διίσχυρίσθη, 8τι 
Ικαμνεν ό Σωκράτης εκείνους, πού τον συνανεστρέφοντο, νά 
περιφρονούν τους υπάρχοντας νόμους λέγων, δτι τάχα θά 
ήτο μωρόν τους μέν άρχοντας τής πόλεως δι' εκλογής μέ 
κυάμους νά διορίζωμεν, κυβερνήτην δέ πλοίου διωρισμένον 
διά κυάμου κανείς νά μή θέλιρ νά χρησιμοποι-ζ, οδτε τέ-
κτονα ούτε αύλητήν οδτε δ*3 οίασδήποτε άλλας παρομοίας 
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τονας βλάβας άμαρτανόμενα ποιεί τών περί τήν πόί.ιν 

άμαρτανομένατν τους δέ τοιούτους λόγους έπαίρειν εφη 

τους νέους καταφρονεϊν τής χαθεστώσης πολιτείας καί 

10 ποιεϊν βιαίονς. εγώ δ" όϊμαι τους φρόνησιν άσκονντας καί 

νομίζοντας Ικανούς εσεσθαι τά σνμφέροντα διδάσκειν τονς 

πολίτας ήκιστα γίγνεσθαι βιαίονς, είδόζας υτι τη μέν βία 

πρόσειοιν έ'χθραι καί κίνδυνοι, διά δε τοΰ πείθειν ακιν

δύνως τε καί μετά φιλίας ταύτα γίγνεται. οί μέν γαρ βια-

σθέντες ώς αφαιρεθέντες μισοϋσιν, οί δέ πεισθέντες ώς κε-

χαρισμένοι φιλονσιν. οϋχονν τών φρόνησιν ασκούντων τό 

βιάζεσθαι, αλλά τών Ισχϋν άνευ γνώμης εχόντων [τά zot-

11 άντα πράττειν] εστίν, άλλα μήν καί συμμάχων, ο μέν βιά

ζεσθαι τολμών δέοιζ' άν ονκ ολίγων, ό δέ πείθειν δυνάμε

νος οϋδενός' καί γάρ μόνος ήγοΐτ' άν δύνασθαι πείθειν. 

και φονεύειν δέ τοΐς τοιούτοις ήκιστα συμβαίνει' τις γαρ 

άποκτέιναί ζινα βούλοιζ' αν μάλλον ή ζώνζι πειθοιιέι·φ 

χρήσθαι ; 

12 'Αλλ', Βφη γε δ κατήγορος, Σωκράτει όμιλητά γει·ο-

μένω Κριτίας τε και 'Αλκιβιάδης πλείστα κακά τήν πόλιν 

εποιησάζην. Κριτίας μέν γάρ τών εν τη ολιγαρχία πάντων 

πλεονεκτίατατός τε καί βιαιότατος, [καί φονικώζατος] έγέ-

νετο, 'Αλκιβιάδης δέ αϋ ζών έν zjj δημοκρατία πάντων 

άχρατέοτατός τε καί ύβριστόταζος [και βιαιότατος]. εγώ δ', 

13 el μέν τι κακόν Ικείνω τήν πόλιν Ιποιησάτην, ούκ άπολο-

γήσομαι την δέ προς Σωκράτη συνονσίαν αϋτοΐν ώς εγέ-

14 νετο διηγ,ήσομαι. εγενέσθην μεν γάρ δή τω άνδρε ζούζο> 

φύσει φιλοτιμοτάτω πάνζων 'Αθηναίων, βουλομέναί ζε 

πάνζα δι' εαυτών πράζζεσθαι και πάντων ονομαστοτάτο> 

γενέσθαι, ηδεααν $έ Σωκράτη άπ' ελαχίστων μέν χρημά

των ανταρκέσζατα ζώντα, τών ηδονών δέ πασών έγκρατέ-

στατον δντα, τοΐς δέ διαλεγομένοις αύτφ πάσι χρώμενον εν 

15 τοϊς λόγοις δπως βονλοιτο. ταντα δέ δρώντε και δντε οϊω 

προείρησθον πότερόν τις αντώ φη τον βίον τον Σωκρά-
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υποθέσεις, αί όποΐαι, άν αποτύχουν, πολύ δλιγωτερας 6λά-
βας προξενούν άπο δσον αΕ υποθέσεις τής πόλεως, δταν απο
τυγχάνουν οί δέ τοιούτοι λόγοι, διίσχυρίσθη, δτι ξεσηκώ
νουν τόν νουν τών νέων ώστε νά περιφρονούν τό ^πάργρν 
πολίτευμα καί τους κάμνουν βιαίους. 'Εγώ δμως νομΕζω, 
δτι εκείνοι, πού είναι φρόνιμοι καί νομίζουν, Οτι θά είναι 
Εκανοί νά διδάσκουν τά συμφέροντα εΕς τους πολίτας, κα
θόλου δέν γίνονται βίαιοι, επειδή γνωρίζουν, δτι είς μέν 
τήν βίαν προσυπάρχουν έχθραι καί κίνδυνοι, μέ τήν πειθώ 
δέ καί ακινδύνως καί φιλικώς τά ίδια πράγματα γίνονται. 

Διότι εκείνοι μέν, πού υπέστησαν βίαν, επειδή εστερή-
θησαν κάτι, μισοϋν, εκείνοι δέ, πού έπείσθησαν, επειδή εύ-
ηργετήθησαν, αγαπούν. Δέν είναι λοιπόν ή βία ίδιον ανθρώ
πων, πού έχουν φρόνησιν, άλλ3 εκείνων, πού έχουν δύναμιν 
χωρίς φρόνησιν, άλλα προσέτι εκείνος μέν, πού τολμά νά 
μεταχειρίζεται βίαν, θά εϊχεν ανάγκην δχι δλίγων συμμά
χων, ί-κεϊνος δέ, πού ημπορεί νά πείθη, κανενός" διότι καί 
μόνος του θά έπίστευεν, δτι ημπορεί νά πείθη" καί καθόλου 
δέν συμβαίνει είς τους τοιούτους νά φονεύουν διότι ποίος 
θά ήθελε μάλλον νά φονεύστβ κανένα παρά νά τόν χρησι-
μοπο^ ζωντανόν, άφοΰ τόν πείσι̂  ; 

'Αλλά, διΊ'σχυρίσθη ό κατήγορος, επειδή έγιναν μαθη-
ταί τοΰ Σωκράτους 6 Κριτίας καί δ 'Αλκιβιάδης, πλείστα 
κακά έκαμαν εΕς τήν πόλιν. Διότι ό μέν Κριτίας άπό δλους 
τους άνδρας τής ολιγαρχίας Ιγινεν è περισσότερον καί πλε-
ονέκτης καί βίαιος [καί φονικός], ό δέ'Αλκιβιάδης άφ5 έτέ-
ρου άπό δλους τους άνδρας τής δημοκρατίας Ò περισσότε
ρον Ικδοτος καί άλαζών [καί βίαιος]. Έγώ δέ, Ιάν μέν 
εκείνοι οΕ δύο έκαμαν τίποτε κακόν εΕς τήν πόλιν, δέν θ" 
απολογηθώ" άλλα, πώς Ιγινεν ή γνωριμία αυτών μέ τόν 
Σωκράτην, θά διηγηθώ. Δηλαδή υπήρξαν, ώς γνωστόν, οί 
δύο ούτοι άνδρες έκ φύσεως οΕ περισσότερον φιλόδοξοι άπό 
δλους τους 'Αθηναίους, επειδή ήθελαν τά πάντα δι' αυτών 
νά γίνωνται καί άπό δλους ν1 αποκτήσουν αυτοί τό μεγα-
Χύτ&ρον δνομα. "Ηξευραν δέ, δτι δ|Σωκράτης μέ ελάχιστα 
χρήματα έζη αύταρκέστατα, είς δλα; δέ τάς ήδονάς ήτο 
εγκρατέστατος, δλους δέ, πού συνδιελέγοντο μέ αυτόν, τους 
μετεχειρίζετο κατά τήν όμιλίαν δπως ήθελεν. 'Επειδή Se 
τά έβλεπαν αύτάκαί ήσαν τοιούτοι, οποίους χοός περίεγρά-
ψαμεν ανωτέρω; ποίον έκ τών δύο θά παραδεχθώ κανείς, 
δτι, επειδή Ιπεθύμησαν τόν βίον καί τήν σωφροσύνην, τήν 
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τους έπιθνμήσαντε καί τής σωφροσύνης, ην εκείνος είχεν, 

δρέξασθαι τής ομιλίας αυτού, ή νομίσαντε, ει όμιληααίτην 

εκείνφ, γενέσθαι άν Ίκανωτάτω λέγειν τε καί πράττειν ; 

16 εγώ μέν γαρ ηγούμαι, θεού δίδοντος αύτοΐν ή ζην δλον 

τον βίον ώσπερ ζώντα Σωκράτη έώρων ή τεθνάναι, έλέ-

σΐ^αί άν μάλλον αντώ τεθνάναι. δήλω δ' έγενέσθην εξ ών 

έπραξάτην ώς γάρ τάχιστα κρείττονε τών σνγγιγνομένων 

ήγησάσθην είναι, ευθύς άποπηδήσαντε Σωκράτους έπρατ-

τέτην τά πολιτικά, ώνπερ Ενεκα Σωκράτονς ώρεχθήτην. 

11 "Ισως ονν εϊποι τις άν προς ταύτα δτι εχρήν τόν Σω

κράτη μή πρότερον τά πολιτικά διδάσκειν τονς σννόντας ή 

σωφρονεΐν. έγώ δέ προς τούτο μέν ουκ αντιλέγω' πάντας 

δέ τονς διδάσκοντας ορώ αυτούς δείχνοντας τε τοις μαν-

θάνονσιν ήπερ αυτοί ποιοϋσίν ä διδάσκονσι και τφ λόγφ 

18 προσβιβάζοντας. οϊδα δέ καί Σωκράτη δεικνύντα τοΐς συ-

νονσιν εαυτόν καλόν κάγαθόν δντα και διαλεγόμενον κάλ

λιστα περί αρετής και τών άλλων ανθρωπίνων, οίδα δέ 

κάκείνω σωφρονονντε, εστε Σωκράτει σννήστην, οϋ φοβου-

μένω μή ζημιοϊντο ή παίοιντο ϋπό Σωκράτονς, άλλ' οίο-

μένω τότε κράτιστον είναι τούτο πράττειν. 

19 "Ισως ονν εϊποιεν άν πολλοί τών φασκόντων φιλοσοφείν 

δτι ουκ αν ποτέ ό δίκαιος άδικος γένοιτο, ουδέ ό σώφρων 

υβριστής, ονδέ άλλο ουδέν ών μάθησίς εστίν ο μαθών άνε-

πιστήμων αν ποτέ γένοιτο, εγώ δέ περί τούτων ούχ οντω 

γιγνώακω' ορώ γάρ ώσπερ τά τον σώματος ίργα τους μή 

τά σώματα άσκοϋντας ον δυναμένους ποιειν, οϋτω και τά 

της ψνχής ε*ργα τους μή τήν ψνχήν άσκονντας ον δυναμέ

νους' οϋτε γάρ S δεΐ πράττειν οϋτε ών δει άπεχεσθαι δύ-

2ê νανται. διό καί τους νΐεις οι πατέρες, καν ώσι σάφρονες, 

δμως άπό τών πονηρών ανθρώπων εΧργονσιν, ώς τήν μέν 

τών χρηστών όμιλίαν άσκησιν ούααν τής αρετής, τήν δί 
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οποίαν αυτός ό Σωκράτης, είχε, δ ί ' ( αυτό έπεζήτησαν 
τήν διδασκαλίαν αυτού, ή επειδή ένόμισαν, δτι, άν συνα-
ναστραφούν μέ αυτόν, θά γίνουν ίκανώτατοι καί είς τους 
λόγους καί είς τά έργα ; Έ γ ώ βέβαια νομίζω, δτι, άν ό 
θεός εδινεν εΕς αυτούς νά εκλέξουν ή νά ζουν δλον των τόν 
βίον, 8πως έβλεπαν τον Σωκράτην νά ζη\ ή νά αποθάνουν, 
θά έπροτίμοΰσαν μάλλον ν' αποθάνουν. Το απέδειξαν δέ άπό 
δσα έπραξαν. Μόλις δηλαδή ένόμισαν πολύ γρήγορα, δτι 
είναι ανώτεροι άπό τους άλλους συντρόφους των, ευθύς φυ~ 
γόντες μέ εν πήδημα άπό τόν Σωκράτην ήσχολούντο μέ τήν 
πολιτικήν, ένεκα ακριβώς τής οποίας έπεζήτησαν τήν συ-
ναναστροφήν τοϋ Σωκράτους. 

"Ισως λοιπόν ημπορούσε νά είπή κανείς σχετικώς προς 
αυτά, δτι έπρεπε ό Σωκράτης νά μή διδάσκη τά πολιτικά 
εις τους μαθητάς του πριν γίνουν σώφρονες. Έ γ ώ δέ εΕς 
τούτο μέν δέν αντιλέγω" βλέπω δέ δτι, δλοι, πού μετέρχον
ται τον διδάσκαλον, καί τόν εαυτόν των δεικνύουν είς τους 
μαθητάς, τινι τρόπω αυτοί κάμνουν δσα διδάσκουν, καί διά 
του λόγου τους οδηγούν εΕς τούτο. Γνωρίζω δέ, δτι καί ό Σω
κράτης έδείκνυε τόν εαυτόν του εΕς· τους μαθητάς του, δτι 
ήτο καλός καί αγαθός καί διελέγετο ωραιότατα περί αρε
τής καί περί τών άλλων ανθρωπίνων. Γνωρίζω δέ, δτι καί 
εκείνοι ήσαν σώφρονες, έφ~ δσον συνανεστρέφοντο τόν Σω
κράτην, δχι διότι έφοβοΰντο, μήπως τιμωρηθούν ή κτυπη
θούν οπό του Σωκράτους, άλλ° επειδή τότε ένόμιζαν, δτι 
αυτό ήτο τό γ,αΧύτερον νά κάμνουν. 

"Ισως λοιπόν ημπορούσαν νά ειπούν πολλοί άπό εκεί
νους, πού λέγουν δτι φιλοσοφούν, δτι ουδέποτε é δίκαιος 
ημπορεί νά γίνη άδικος οδτε Ó σώφρων αυθαίρετος οδτε κατ' 
άλλο τίποτε έξ εκείνων, τά όποϊα μανθάνονται, ό μαθών 
τ)\χπορζΙ νά γίντ^ άνεπιστήμωΥ. Έ γ ώ δμως περί τούτων δέν 
φρονώ οίίτω" διότι παρατηρώ, δτι, καθώς τά σωματικά έργα 
εκείνοι, πού δέν εξασκούν τά σώματα, δέν ημπορούν νά τά 
εκτελούν, έτσι καί τά ψυχικά îpya εκείνοι, πού δέν εξα
σκούν τήν ψυχήν, δέν -ημπορούν νά τά εκτελούν, διότι, οδτε 
δσα πρέπει νά κάμνουν, ημπορούν νά τά κάμνουν, ούτε άπό 
δσα πρέπει ν απέχουν, ημπορούν ν' απέχουν. Διά τούτο 
καί οί πατέρες τους υΕούς των, καί άν είναι σώφρονες, δμως 
τους εμποδίζουν άπό τους πονηρούς ανθρώπους, επειδή ή 
μέν συναναστροφή τών ενάρετων ilvm άσκησις τής αρετής, 
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τών πονηρών κατάλνσιν. μαρτνρεΐ δέ και τών ποιητών δ 

ζε λ.έγων' 

Έσθλών /ιέν γάρ άπ' έσθλά διδάξεαΐ' ην δέ κακοϊσι 

σνμμίσγης, άπολεϊς και ζόν Ιόνζα νόον, 

και δ λέγων 

Ανζάρ άνήρ αγαθός τοτέ μέν κακός, άλλοτε δ' έσθλό;. 

κάγώ δέ μαρζνρώ τούτοις' ορώ γάρ ό'ίσπερ τών εν /ιέζρφ 

πεποιη μένων έπων τους μή μελετώντας επιλανϋ avo μένους, 

οντο) και τών διδασκαλικών λόγων τοΐς αμελοϋσι ?.ήθην 

εγγιγνομένην. δταν δέ τών νονθετικών λόγων ίπιλάθηταί 

τις, επυέλησται και ων ή ψυχή πάσχουσα τής σο>φροσννης 

επε&ύμει- τοντοα· δ' έπιλαθόμενον ονδέν θανμαστόν καί τής 

σωφροσύνης έπιλαθέσθαι. ορώ δέ και τονς είς φιλοποσίαν 

προαγθέιηας και τους είς έρωτας εγκνλισθέντας ήττον δυ

ναμένους τών τε δεόντων επιμελεΐσθαι και τών μή δεόν

των άπέχεσθαι. ποίλοι γάρ καί χρημάταίν δννάμενοι φεί-

δεσθαι, πριν έραν, ερασθέντες ούκέτι δύνανται' και τά χρή

ματα καταναλώσαντες, ών πρόοθεν άπείχοντο κερδών, αι

σχρά νομίζοντες είναι, τούτων ούκ άπέχονται. πώς ονν ονκ 

ενδέχεται σωφοονήσαντα πρόσθεν αύθις μή σωφρονεϊν και 

δίκαια δυνηθέντα πράττειν αύθις άδννατεΐν ; πάντα μέν οϋν 

έ'μοιγε δοκει τά καλά και τάγαθά άακητά είναι, ούχ ήκιστα 

δέ σοίφροσύνη. εν τφ γάρ αύτφ σώματι σνμπεφυτευμέναι 

τή ψνχή at ήδοναι πείθουαιν αυτήν μή σωφρονεΧν, αλλά 

τήν ταγίστψ έαυταΧς τε και τφ σώματι χαρίζεσθαι. 

Και Κριτίας δη και 'Αλκιβιάδης', εως μέν Σωκράτει 

αννήστην, έδυνάσιϊην εκείνφ χρα)μένω συμιιάχφ τών μή 

καλ.ών επιθυμιών κρατεΐν εκείνου δ' άπαλλαγέντε, Κριτίας 

μέν φυγών είς θετταλίαν εκεί οννήν άνθρώποις âvo/Ua 

μάλλον ή δικαιοσύνη χρωμένοις, 'Αλκιβιάδης δ' αν διά μέν 

κάλλος υπό πολλών καί σεμνών γυναικών θηρώμενος, διά 

δύναμιν δέ τήν εν τή πάλει και τοΐς συμμάχοις νπό πολλών 
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ή δέ συναναστροφή τών πονηρών καταστροφή. Είναι δέ μάρ

τυς τούτου άπό τους ποιητάς καί εκείνος πού λέγει ; 

'Απ' τους καλούς πάντα καλό θά μάθης. 

"Αν πηγαίνεις μέ τονς κακούς, 

καί τό μναλό πού σοϋλαχε θά χάσης. 

καί εκείνος πού λέγει : 

Ό καλός άλλοτε κακός και άλλοτε καλός εϊναι. 

Καί έγώ οέ συμφωνώ μέ αυτά" διότι βλέπω, δτι, καθώς 
ακριβώς τα έμμέτρως πεποιημένα Ιπη εκείνοι, πού δέν τά 
μελετούν, τά ξεχνούν, έτσι καί εΕς εκείνους, πού αμελούν 
τρύς διδασκαλικούς λόγους, επέρχεται λήθη. "Οταν δέ κα
νείς λησμονήσ^ τους συμβουλευτικούς λόγους, χάνει καί 
τήν διάθεσιν τής ψυχής έκείνην, τήν οποίαν έχουσα ή 
ψυχή έπεθύμει τήν σωφροσύνην δταν δέ κανείς λησμονήσω 
ταύτα, καθόλου παράξενον νά λησμονή καί τήν σωφροσύ
νην. Βλέπω δέ δτι καί εκείνοι, πού παρεσύρθησαν εΕς τήν 
ψ.Χοιζοοίαν, καί εκείνοι, πού έκυλίσθησαν μέσα εΕς τους 
έρωτας, όλιγώτερον ημπορούν καί νά φροντίζουν δι ' δσα 
πρέπει καί ν' απέχουν άπό δσα δέν πρέπει. Διότι ποΧΧοί, 
ο: όποιοι ημπορούσαν, πριν αγαπήσουν, νά φείδωνται τά 
χρήματα των, άμα αγαπήσουν, δέν ημπορούν πλέον καί 
άφοΰ καταξοδεύσουν τά γ^ρή^ατά των, δέν απέχουν άπό τά 
κέρδη εκείνα, άπό τά οποία προτήτερα απείχαν, επειδή τά 
ένόμιζαν αίσχρά" πώς λοιπόν δέν είναι ενδεχόμενον ένώ 
κανείς προτήτερα υπήρξε σώφρων, κατόπιν νά μή είναι, καί 
ενώ ήδυνήθη νά πράττη τό δίκαιον, έπειτα Vs άδυνατή ; 
Πάντα λοιπόν εΕς έμέ τά καλά καί τά αγαθά φαίνονται δτι. 
αποκτώνται οιά τής ασκήσεως προ πάντων δέ ή σωφροσύ
νη. Διότι, επειδή μέσα είς τό αυτό σώμα είναι α£ ήδοναΐ 
συμφυτευμέναι μέ τήν ψυχήν, τήν πείθουν νά μή σώφρον^, 
άλλα τάχιστα νά χαρίζεται καί είς αύτάς καί εΕς τό σώμα. 

Καί ό Κριτίας λοιπόν καί Ó 'Αλκιβιάδης, ενόσω μέν 
ήσαν μαζί μέ τόν Σωκράτην, ήδυνήθησαν έχοντες εκείνον 
ώς σύμμαχον νά είναι κύριοι τών κακών επιθυμιών δταν δέ 
έφυγαν άπό εκείνον, δ μέν Κριτίας έξορισθείς εΕς θεσ-
σαλίαν έκεϊ συνανεστρέφετο μέ ανθρώπους, οΕ Οποίοι πε-
ρισσότερον μετεχειρίζοντο τήν άνομίαν παρά τήν δικαιοσύ-
νην, άφ' έτερου δέ ό 'Αλκιβιάδης, επειδή διά τήν καλλονήν 
του ύπό πολλών καί σεβαστών γυναικών ΙκυνηγεΤτο, διά δέ 
τήν δόναμίν του είς τήν πόλιν καί εΕς τους συμμάχους υπό 
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και δυνατών [κολακενειν] άνθρώποα· διαθρνπτόμενος, ύπό 

δέ τού δήμου τιμώμενος καί ραδίως πρωτεύων, αίαπερ οί 

τών γυμνικών αγώνων άθληταϊ δαδίως πρωτεύοντες άμε-

/.ονσι τής ασκήσεως, οντω κάκεΐνος ήμέλησεν αυτού, τοιού

των δέ συμβάντων αντοΐν, καί ώγκωμένω μέν έπϊ γένει, 

επηρμένω δ' επί πλ,ούτω, πεφνσημενω δ' επί δυνάμει, Ôta-

τεθρυμμένω δέ ύπό πολλών ανθρώπων, επί δέ πάσι τούτοις 

[διεφθαρμένω] και πολνν χρόνον άπο Σωκράτονς γεγονότε, 

τί θανμαστόν εϊ νπερηφάνω εγενέσθην ; είτα, ει μέν τι 

επλημμελησάτην, τούτον Σωκράτη ό κατήγορος αΐτιάται ; 

δτι δέ νέω δντε αύζώ, ήνίκα και άγνωμονεστάζω καί άκρα-

τεστάζω εΙκός είναι, Σωκράζης παρέσχε σώφρονε, ονδενός 

επαίνου δοκει τφ κατηγόρφ άξιος είναι ; ου μήν τά γε άλ

λα οϋτω κρίνεται, τις μέν γάρ αυλητής, τις δέ κιθαριστής, 

τις δέ άλλος διδάσκαλος ικανούς ποιήσας τους μαθητάς, εάν 

προς άλλους έλθόντες χείρονς φανώαιν, αίτίαν έ'χει τούτου ; 

τις δέ πατήρ, εάν ο παις αυτού συνδιατρίβων τω σωφρονή, 

ύστερον δέ αλλφ τφ αυγγενό/ιενος πονηρός γένηται, τόν πρό-

σθεν αιτιάται, άλλ' ούχ, δσφ άν παρά τφ ύστέρφ χειρών 

φαίνηται, τοσούτφ μάλλον επαινεί τόν πρότερον ; άλλ' οι γε 

πατέρες αντόί σννόντες τοΐς νιέσι, τών παίδων πλημ/ιελούν-

των, ουκ αίτίαν εχονσιν, εάν αντοι σωφρονώαιν. οντω δέ 

καί Σωκράτη δίκαιον ήν κρίνειν ει μέν αυτός εποίει τι 

φαϋλον, είκότως άν έδόκει πονηρός είναι' ει δ' αυτός σω

φρόνων διετέλει, πώς άν δικαίως τής ονκ ενονσης αντφ κα

κίας αίτίαν εχοι ; 

'Αλλ' εϊ και μηδέν αυτός πονηρόν ποιών εκείνους φαύ

λα πράττοντας ορών έπήνει, δικαίως άν έπιτιμφτο. [Κρι-

τίαν μέν τοίνυν αίαθανάμενος ερώντα Εϋθυδήμου καί πει-

ρώντα χρήσθαι, καθάπερ οι προς τάφροδίαια τών σωμά

των απολαύοντες, απέτρεπε φάσκων άνελεύθερόν τε' είναι 

καί ον πρέπον άνδρί καλφ χάγαθφ τόν ερώμενον, φ βού-

λεται πολλού άξιος φαίνεσθαι, προσαιτεΐν ώάπερ τους πτω

χούς Ικετενοντα και Οεόμενον ποοσδοϋναι, καί ταύτα μηδέ-
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πολλών καί ϊσχυρών έκολακεύετο, οπό δέ τοο λαού έτι-
OÄTO καί ευκόλως Ιπρώτευεν, καθώς εκείνοι, πού εϊς τους 
γυμνικούς αγώνας ευκόλως πρωτεύουν, παραμελούν τήν 
ttaxrjotv, τοιουτοτρόπως καί εκείνος παρημέλησε τόν εαυτόν 
του. Επειδή δέ τοιαύτα συνέβησαν εϊς αδτούς καί άφ' ενός 
μέν έκόρδωναν διά τό γένος των, άφ3 έτερου δέ έπαίροντο 
διά τόν πλοΟτον των, έφούσκωναν δέ διά τήν δύναμίν των, 
έκολακεύοντο δέ οπό πολλών ανθρώπων, κοντά δέ εΕς δλα 
χύτά-καί πολύν καιρόν μακράν τοο Σωκράτους είχαν μείνει, 
ci τό παράδοξον, άν έγιναν υπερήφανοι ; "Επειτα έάν βε
βαίως έκαμαν κανέν αμάρτημα, τούτου δ κατήγορος θεωρεί 
αίτιον τόν Σωκράτην ; Διά τό δτι δέ, 8τε ήσαν νέοι αυτοί οί 
δύο, καθ' ήν ήλικίαν καί παρά πολύ άσυλλόγιστοι καί ασυγ
κράτητοι είναι φυσικόν νά ήσαν, ό Σωκράτης τους έκαμε 
σώφρονας, νομίζει ό κατήγορος, δτι κανενός επαίνου δέν 
είναι άξιος ό Σωκράτης ; 'Αλλ3 δμως τά άλλα πράγματα τοο 
βίου δέν κρίνονται Ομοίως. Διότι ποίος αυλητής, ποίος δέ κι
θαριστής, ποιος δέ άλλος διδάσκαλος, άφοΰ Ικαμεν ικανούς 
μαθητάς του, έάν, άμα έλθουν εΕς άλλους διδασκάλους, τους 
φανούν χειρότεροι, κατηγορείται δι3 αυτό; Ποίος δέ πατήρ, 
έάν το παιδί του συναναστρεφόμενον μέ κάποιον σωψρον% 
ύστερον δέ συναναστρεφόμενον μέ άλλον γίνεται κακόν, κα
τηγορεί τόν πρώτον, αντί τόσον περισσότερον νά Ιπαιν§ τόν 
πρώτον, δσον πλησίον τοΰ δευτέρου φαίνεται χειρότερον ; 
'Αλλ' οί ίδιοι βέβαια πατέρες συναναστρεφόμενοι τους υίούς 
των, δταν οί υίοί των αοτοϊ κάμνουν κανέν αμάρτημα, δέν 
κατηγορούνται, εφόσον οΕ Ιδιοι είναι σώφρονες. Τοιουτοτρόπως 
δέ καί τόν Σωκράτην ήτο δίκαιον νά κρίνη κανείς' Ιάν μέν 
ούτος Ικαμνε τίποτε φαΰλον, ευλόγως θά ένομίζετο κακοή
θης, εάν δμως αυτός ήτο διαρκώς σώφρων, πως δικαίως θά 
κατηγορείτο δι' άνόπαρκτον είς αυτόν κακίαν ; 

'Αλλ' έάν προσέτι, χωρίς νά κάμνη αυτός καμμίαν πο-
νηράν πράξιν, τους έπαινοΰσεν εκείνους, δταν έκαμναν φαυλό
τητας, δικαίως θά ήτο άξιος μομφής. [Επειδή π.χ. κατε-
νόει δτι ό Κριτίας ήτο ερωτευμένος μέ τόν Εύθύδημον καί 
προσεπάθει νά τόν μεταχειρισθώ μέ δποιον τρόπον έκεϊνοι,. 
πού απολαύουν άφροδισιακώς τά σώματα, τόν απέτρεπε λέ
γων, δτι καί άνάξιον ελευθέρου άνθρωπου είναι καί àvàp\to-
στον είς ävBpa καλόν καί αγαθόν τόν έρωμένον, εις τόν 
όποιον θέλει yà φαίνεται πολύ σπουδαίος, νά τόν ζητιανεύω 
ίκετεόων καθώς οί πτωχοί καί παρακαλών αυτόν νά στέρξην 
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30 νός αγαθού,'•τον δέ Κριτίου τοις τοιούτοις ούχ υπακούον

τος ονδέ άποτρεπομένον, λέγεται τόν Σωκράτη άλλων τε 

•τολλών παρόντων και τού Εύθυδήμου εΙπεΧν δτι ύιχόν αντφ 

δοχοίη πάσχει Ó Κριτίας, έπιθυμών Ενθνδήμφ προακνη-

31 σθαι ώσπερ τά vota, τοις λίθοις. έξ ών δή και έμίσει τόν 

Σωκράτη ό Κρι%ίας+ ώστε και δτε τών τριάκοντα ών νομο

θέτης μετά Χαριχ?&)υς έγένετο, άπεμνημόνευσεν αϋζφ καί 

έν τοις νόμοις έγραψε λόγων τέχνην μή διδάσκειν, έπηρεά-

ζων εκείνφ και ουκ έχων δπη έπιλάβοιτο, άλλα τό κοινή 

τοις φιλοσόφοις ύπό τών πολλών επιζιμώμενον έπιφέρων 

αντφ και διαβάλλων προς τους πολλούς- ουδέ γάρ §γωγε 

οϋτ' αυτός τούτο πώποτε Σωκράτους ήκονσα οϋτ άλλου τον 

32 φάσκοντος άκηκοέναι ησθόμην.] έδήλωσε δέ- έπεϊ γάρ οί 

τριάκοντα πολλούς μέν τών πολιτών και ον τους χειρίστους 

άπέχζεινον, πολλούς δέ προετρέποντο άδικεΐν, είπε πον ό 

Σωκράτης δτι θαυμαστόν οί δοκοίη είναι, ει τις γενόμενος 

βοών αγέλης νομεύς καί ζάς βοϋς ελάττους τε καί χείρους 

ποιών μή όμολογοίη κακός βονκόλος εϊναι, ϊτι δέ θανμα-

στότερον, ει ζις προστάτης γενόμενος πóL·ως και ποιών τους 

πολίτας ίλάττονς τε και χείρους μή αίσχύνεται μηδ' οϊεται 

33 κακός είναι προστάτης τής πόλεως, άπαγγελθέντος δέ αύ-

τοΧς τούτον, καλέσαντε δ τε Κριτίας καί è Χαρικλής τόν 

Σωκράτη τόν τε νόμον Ιδεικνύτην αϋτφ και τοΐςνέοις άπει-

πέζην μή διαλέγεσθαι. ο δέ Σωκράτης έπήρετο αύτώ. ει 

εξείη πυνθάνεσθαι, εΐ τι άγνοοΐτο τών προαγορευομέ-

34 νων. τό* δ' εφάτην. Έγώ τοίννν, ϊφη^ παρεσκεύασμαι μέν 

πείθεσθαιτοις- νόμοις· δπως δέ μή δι άγνοιαν λάθω τι 

παρανομήσας, τούτο βούλομαι σαφώ$ μαθεΐν παρ' υμών, 

πότερον τήν τών λόγων τέχνην σύν τοΐς Ορθώς λεγομένοις 

είναι νομίζοντες ή σύν τοΐς μή ορθώς άπέχεσθαι κελεύετε 

αυτής, εϊ μέν γάρ σύν τοΐς όρθσκί, δήλον δζι άφικτέον άν 

ειη τον ορθώς λέγειν εϊ δέ σύν τοΐς μή ορθώς, δήλον δζι 

')"Οτι δηλ. 6 Κριτίας μόνον δια τον Σωκράτην έχαμβ τήν άπα-
ydpiuotv. 
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καί μάλιστα άφοΰ αυτά τά πράγματα δέν είναι διόλου τίμια. 
'Επειδή δέ Ó Κριτίας δέν τάκουεν αυτά καί δέν άπετρέπετο, 
λέγεται, δτι ό Σωκράτης έπί παρουσία πολλών καί τοΰ Εύ-
θυδήμου είπεν, 8τι τοο ί^αίνζτο δτι ό Κριτίας έπασχε κάτι 
άξιον τών γρίρων, επειδή έπεθύμει νά τριφθη" επάνω είς τόν 
Εύθύδημον καθώς τά χοιρίδια επάνω είς τάς πέτρας. Έ κ 
τούτων ακριβώς τών αφορμών έμίσει τόν Σωκράτην ό Κρι
τίας, ώστε, καί δταν ών Ινας άπό τους τριάκοντα τυράννους 
έγινε νομοθέτης μαζί μέ τόν Χαρικλέα, τού τό φύλαξε και εΕς 
τους νόμους προσέθηκεδιάταξιν άπαγορεύουσαν νά διδάσκη κα
νείς τήν τέχνην τού λόγου, θέλων νά βλάψτβ εκείνον καί μή έχων 
άπό πού νά τόν πιάστ^, άλλα τήν κοινήν οπό τών πολλών κατά 
τών φιλοσόφων κατηγορίαν άπευθύνων κατ' aòtoQ καί δια-
βάλλων αύτον εΕς τήν συνείδησιν τών πολλών άλλα τούτο 
οδτε άπό τόν Σωκράτην έγώ τουλάχιστον τό ήκαυσα, οδτε 
τό έπληροφορήθην άπό κανένα άλλον, δ οποίος νά λέγη, δτι 
τό έχει ακούσει]. Τούτο δμως άπειδείχθη 1 " αφού δηλαδή 
οΕ τριάκοντα τύραννοι πολλούς μέν έκ τών πολιτών καί μά
λιστα δχι τους χειρότερους έφόνευαν, πολλούς δέ προέ-
τρεπαν εΕς τήν άδικίαν, είπε κάποτε δ Σωκράτης, 8τι 
τοΰ Ιφαίνετο παράξενον, άν κανείς γενόμενος βοσκός α
γέλης αγελάδων καί τάς αγελάδας όλιγωτέρας καί χει-
ροτέρας κάμνων δέν ήθελεν ομολογήσει, δτι είναι 
κακός γελαδάρης, ακόμη δέ παραξενώτερον, άν κανείς γε
νόμενος άρχων τής πόλεως καί τους πολίτας όλιγωτέ-
ρους καί χειρότερους κάμνων δέν θά ντρέπεται καί δέν θά 
νομίζη, δτι είναι κακός άρχων τής πόλεως. Ε π ε ι δ ή δέ άν-
ηγγέλθη εΕς αοτούς αδτή ή ομιλία τοΰ Σωκράτους, αφού τόν 
έκάλεσαν οΕ δύο τους, καί ό Κριτίας καί Ô Χαρικλής, καί 
τόν νόμον έδειχναν είς αυτόν καί τοΰ άπηγόρευσαν νά συν
διαλέγεται προς τους νέους. Ό δέ Σωκράτης τους ήρώτησε 
τιατδπιν, άν ϊπ&τρίπζτο νά έρωτήση νά μάθη μήπως αγνο
ούσε τίποτε άπό τάς απαγορεύσεις αύτάς. Εκείνοι δέ οΕ δύο 
συνήνεσαν. Έ γ ώ λοιπόν, είπεν, είμαι μέν έτοιμος νά πείθω-
μαι είς τους νόμους" άλλα ϊνα. μή έξ αγνοίας κάμω καμμίαν 
παρανομίαν κατά λάθος, τοοτο θέλω νά μάθω καθαρά άπό 
σας, ποίον δηλαδή έκ τών δύο, επειδή νομίζετε, δτι ή τέχνη 
τών λόγων ενυπάρχει εΕς τά ορθώς λεγόμενα, ή είς τά μή 
ορθώς, διατάζετε τήν άπ 3 αυτής άποχήν ; Διότι, έάν μέν 
ενυπάρχω είς τά Ορθώς λεγόμενα, είναι φανερόν, δτι πρέπει 
ν9 αποφεύγω νά ομιλώ ορθώς- έάν δέ είς τά μή δρθώς λεγό-
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πειρατέον ορθώς λέγειν, καί ό Χαρικλής δργισθεις αντφ' 

35 'Επειδή, έ'φη, ώ Σώκρατες, άγνοεΐς, τάδε σοι εύμαθέστερα 

δντα προαγορεύομεν, τοΐς νέοις δλως μ% -διαλέγεσθαι. καί â 

Σωκράτης- "Ινα τοίνυν, εφη, μή άμφίβ&λον ft [ώς άλλο τι 

ποιώ ή τά προηγορευμένα], ορίσατε μοι μέχρι πόοων ετών 

δει νομίζειν νέους είναι τους ανθρώπους, καί ό Χαρικλής-

"Οαονπερ, είπε, χρόνου βονλεύειν Όνκ εξεστιν, ώς οϋπο> 

φρονίμοις ούσν μηδέ συ διάλεγαν νεωτέροις τριάκοηα 

36 ετών. Μηδ' έάν τι ώνώμαι, έ'φη, ήν πωλη νεώτερος τριά

κοντα ετών, Βρωμαι όπόσου πωλεί ; Noi τά γε τοιαύτα, Εφη 

è Χαρικλής· άλλα τοι σύγε, ώ Σώκρατες, ειωθας είδώς πώς 

έχει τά πλείστα έρωιάν ταύτα ονν μή^έρώτα. Μηδ', άπο-

κρίνωμαι ονν, Ιφη, άν τις με ερωτά νέος, èàv εΙΟώ, οίον 

πού οΙκεΧ Χτχρ$κλής ή που εοτι Κριτίας ; Ναι τά γε τοιαύτα, 

37 εφη ό Χαρικλης. δ δέ Κριτίας' 'Αλλά τώνδέ τοί σε άπέ-

χεσθσι, έ'φη, δεήσει, ώ Σώχρατες, τών σκυτέων καί τών 

τεχτόνων και τών χαλκέων- καί γάρ οϊμαι αυτούς ήδη κα-

τατετριφθαι διαθρνλονμένους ύπό σοϋ. Ούκοϋν, έ'φη ό Σω-

κράτης, καί τών επομένων τούτοις, τον τε δικαίου και τού 

δσίον και τών άλλων τών τοιούτων; Ναι μα Δί', εφη ό 

Χαρικλής· και τών βονκόλων γε' ει δέ μή, φυλάττον δπως 

38 μή χαι σύ έλάττον τάς βονς ποίησης. Ενθα καί δήλον έγέ-

νετο δτι άπαγγελθένζος ανζοΧς τον περί τών βοών λόγου 

ώργίζονζο τφ Σωκράζει. 

Οια μέν ούν ή συνουσία έγεγόνει Κριτία προς Σω-

39 κράτη καί ώς είχον προς αλλήλους, εϊρηται. φαίην δ' άν 

έ°γωγε μηδενΐ μηδεμίαν είναι παίδενσιν παρά του μή αρέ-

σκοντος. Κριτίας δέ και 'Αλκιβιάδης ουκ άρέσκοντος αντόΧς 

Σωκράτους ώμιλησάτην ον χρόνον ώμι^την αντφ, άλλ' 

ενθνς έξ αρχής ώραηκότε προεστάναι τής πόλεως, ετι γάρ 

Σωκράτει σννόντες οϋχ άλλοις τισι μάλλον έπεχείρονν 



ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ |Α| 33 

μεν«, είναι φανερόν, δτι πρέπει νά προσπαθώ νά ομιλώ Ορθώς. 
Καί επειδή ό Χαρικλής ώργίσθη κατ'αυτού, είπεν. 'Επειδή, 
ώ Σωκράτη, αγνοείς τάς λεπτομέρειας τοΰ νόμου, τά έξης, πού 
εύκολώτερατά εννοείς,σοΰ τά άπαγορεύομεν, δηλαδή καθ'ολο
κληρίαν νά μή συνδιαλέγεσαι προς τοός νέους.Καί Ó Σωκράτης 
είπε' διά νά μή αμφιβάλλω λοιπόν, ορίσατε μου μέχρι πόσων 
ετών πρέπει νά νομίζω δτι είναι νέοι οί άνθρωποι" καί ό Χαρι-
κλής είπε" μέχρι τοο χρόνου ακριβώς, πού δέν επιτρέπεται 
νά γίνωνται βουλευταί, επειδή δέν έχουν ακόμη φρόνησιν, 
καί σύ νά μή συνδιαλέγεσαι μέ ανθρώπους νεωτέρους τών 
τριάκοντα ετών. Μηδέ, άν άγοράζΐΰ τίποτε, είπεν ό Σωκρά
της, 8ταν τό πωλή νεώτερος τών τριάκοντα ετών, νά μή, 
ερωτώ αντί πόσου τό πωλεί ; Ναί, αυτά μάλιστα, είπεν & 
Χαρικλής" άλλα σύ, ώς γνωστόν, ώ Σωκράτη, συνηθίζεις νά 
έρωτας πώς έχουν τά περισσότερα πράγματα, ένω τά γνωρί
ζεις" αυτά λοιπόν νά μή τά έρωτας. Οδτε νά άποκρίνωμαι λοι
πόν, είπεν Ó Σωκράτης, δταν κανείς νέος μ' έρωτα τίποτε, άν 
γνωρίζω π. χ. πού κατοικεί ό Χαρικλής ή πού ευρίσκεται 6 
Κριτίας; Ναί εΕς τά τοιαύτα βεβαίως θά αποκρίνεσαι, είπεν ό 
Χαρικλής. Ό δέ Κριτίας είπεν άλλα άπό τούτους βέβαια θά 
πρέπει ν3 άπέχ^ς, ώ Σωκράτη, δηλ. άπό τους κατεργαστάς τών 
δερμάτων, τους κτίστας καί τους χαλκιάδες- διότι νομίζω, δτι 
αυτοί έχουν κατατριφθή άπό εσένα μέ τό νά τους μεταχει
ρίζεσαι κάθε τόσο ώς παραδείγματα. Λοιπόν, είπεν ό Σω
κράτης, θά πρέπει ν' απέχω καί άπό τά συνακόλουθα αυ
τών, δηλ. τό δίκαιον, τό δσιον καί τά άλλα παρόμοια ; Ναι, 
μά τόν Δία, είπεν ό Χαρικλής- καί άπό τους βουκόλους 
βέβαια" ε£ δέ μή φυλάγου νά μή κάνης καί σύ Ολιγωτέρας 
τάς αγελάδας σου. Έξ αυτού έγινε φανερόν, δτι, επειδή 
τους κατηγγέλθη ή περί τών αγελάδων ομιλία, εϊχον όργι-
σθή κατά τοΰ Σωκράτους. 

Όποια μέν λοιπόν όπήρξεν ή μαθήτευσις τού Κριτίου 
εΕς τόν Σωκράτην καί πώς διέκειντο αναμεταξύ των, Ιχω 
εϊπει. θ ' αποδείξω δέ έγώ τουλάχιστον, δτι εΕς κανένα 
καμμία παίδευσις δέν είναι δυνατή έκ μέρους εκείνου, πού 
δέν τοΰ είναι αρεστός. Ό Κριτίας δέ καί δ 'Αλκιβιάδης δχι 
διότι ήρεσκεν εις αυτούς ό Σωκράτης τόν συνανεστράφησαν, 
καθ'δν χρόνον αυτοί οί δύο τόν συνανεστρέφοντο, άλλ* επειδή 
ευθύς έξ αρχής έπεθύμησαν πολύ νά γίνουν άρχοντες τής πό
λεως. Διότι, καί ένώ ακόμη ήσαν μαζί μέ τόν Σωκράτη, 
δέν έπεχείρουν νά συνδιαλέγωνται μέ άλλους παρά μέ έκεί-
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40 διαλέγεσθαι ή τοΐς μάλιστα πράττονσι τά πολιτικά, λέγεται 

γαρ *Αλκιβιάδην, πριν εϊκοσιν ετών είναι, Περικλεΐ κί»-

τρόπφ μέν όντι εαυτού, προστάτη δέ τής πόλεως, τοιάδε 

διαλεχθήναι περί νόμων Είπε μοί, φάναι, ώ Περίχλεις, 

41 ϊχοις άν με διδάξαι τί έστινόμος ; Πάντως δήπον, φάναι 

τόν Περικλέα.-Δίδαξον δη προς των θεών, φάναι τόν Άλ-, 

κιβιάδην ώςΛγάν- άχούων τίνων έπαινονμένων, δτι νόμι

μοι άνδρες είσίν. οϊμαι μή άν ^χαίως τούτον τνχεΐν τον 

42 έπαίνον τόν μή είδότα τί εστί \όμος. 'Αλλ' ονδέν τι χαλε

πού πράγματος επιθυμείς, ώ 'Αλκιβιάδη, φάναι τόν Περι-

χλέα, βονλόμενος γνώναι τί εστί νόμος' πάντες γάρ οντοι 

νόμοι είσίν, ονς τό πλήθος σννελθόν και δοκίμασαν έγραψε 

φράζον, ά τε δει ποιεΐν καί S μή. Πότερον δέ τάγαθά νό

μισαν δεΐν ποιεΐν ή τά κακά ; Τάγαθά νή Αία, φάναι, ώ 

43 μειράχιον, τά δέ κακά ον. Έάν δέ μή τό πλήθος, άλλ', 

ώσπερ άπου ολιγαρχία εστίν, ολίγοι σνί'ελθόντες γράψωσιν 

δ τι χρή ποιεΐν, ταντα τί έοτι ; Πάντα, φάναι, δσα άν τό 

κρατούν τής πόλεως βονλενσάμενον, S χρή ποιεΐν, γράψη, 

νόμος καλείται. Καν τύραννος ονν κρατών της πόλεως 

γράψη τοΐς πολίταις, ä χρή ποιεΐν, καί ζαΰτα νόμος εστί ; 

Καί δσα τύραννος άρχων, φάναι, γράφει, καί ταύτα νόμος 

44 καλείται. Βία δέ, φάναι, καί ανομία τί έστιν ώ Περίκλεις; 

άρ' οϋχ δταν ό κρείττων τόν ήττω μή πείσας, άλλα βιααά-

μενος, άναγκάση ποιεΐν δ τι &ν αύτφ δοχή ; Έμοιγε δοκεΧ 

φάναι τόν Περικλέα. Και δσα άρα τύραννος μή πείσας τονς 

πολίτας αναγκάζει ποιεΐν γράφοχν, ανομία εστί ; Δοκεΐ μοι, 

φάναι τόν Περικλέα' άνατίθεμαι γάρ τό, δσα τύραννος μή 

45 πείσας γράφει, νόμον είναι. "Οσα δέ οί ολίγοι τους πολ

λούς μή πείσαντες, αλλά κρατούντες γράφονσι, πότερον βίαν 

.φώμεν ή μή φώμεν εϊναι; Πάντα μοι δοκει, φάναι τόν 

Περικλέα, δσα τις μή πείοας αναγκάζει iva ποιεΐν, είτε 
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νους. TCOÙ ή^χρΧοονχο μέ τήν πολιτικήν. Λέγεται δέ, δτ: ό 
"Αλκιβιάδης, προτού γίνη είκοσιν ετών, μέ τόν Περικλή, ό 
όποιος ήτο επίτροπος του καί άρχων τής πόλεως, τοιαύτα 
τίνα συνδιελέχθη περί νόμων. Είπε μου, λέγεται, Οτ: είπεν 
é Αλκιβιάδης, ώ Περικλή, ημπορείς νά μοΰ εξήγησης τί 
είναι νόμος ; Βεβαιότατα, είπεν δ ΙΙερικλής. Εξήγησε μου 
λοιπόν, δι1 ονομάτων θεών, είπεν ό Αλκιβιάδης" επειδή έγώ 
άκούων νά επαινούνται μερικοί,δτι είναι άνθρωποι νομιμόφρο-
νες νομίζω, δτι δεν πρέπει νά λάβη τούτον τόν έπαινον-δικαίως 
εκείνος πού δέν ήξεΰρει τί είναι νόμος. 'Αλλά διόλου δύσ-
ν,οΧον πράγμα δεν επιθυμείς, ώ Αλκιβιάδη, είπεν Ó Ile» 
ρ'.κλής, μέ τό νά θέλης νά μάθης τί είναι νόμος" διότι δλα 
αυτά είναι νόμοι, τά Οποία το πλήθος, άφοϋ συνήλθε καί 
έπεδοκίμασε, τά ένομοθέτησε όρίζον τί πρέπει νά κάμνη 
κανείς καί τί δέν πρέπει. ΙΙοϊον έκ τών δύο, Ιπειδή ένόμ:-
οεν, δτι πρέπει νά κάμνη κανείς τά καλά ή τά κακά ; Τά 
καλά, μα τήν άλήθειαν, ώ μειράκιον, είπεν ό Περικλής, καί 
2χι τά κακά.—'Καν δμως 5χι τόπλήθο;, άλλα, καθώς 8που 
υπάρχει ολιγαρχία, ολίγοι, συνελθόντε; νομοθετήσουν τί 
πρέπει νά κάμνη κανείς, ταύτα τί είναι ; Πάντα, είπεν ό 
Περικλής, δσα οί κατέχοντες τήν πολιτ-κήν Ιξουσίαν σκεφθέν-
τε; τί πρέπει νά κάμνη κανείς, τά νομοθετήσουν, κα
λούντα: νόμο:.—Καί άν τύραννος λοιπόν, ό όποιος κυρ!αρχεΐ 
τής πόλεως, νομοθέτη, καί ταύτα εΪνα: νόμοι ; Καί δσα τΰ-
ρ'χννος άρχων, είπεν ό Περικλής, νομοθετεί καί ταύτα είνα: 
νόμοι. Βία δέ καί ανομία, είπεν δ Αλκιβιάδης, τί είναι, ώ 
Περικλή ; άρά γε δέν είναι, δταν ό Εσχυρότερος τόν άδυνα-
τώτερον οχι διά τής πειθούς άλλα διά τής βίας τόν αναγκάζω 
να κάμνη 8,τι αρέσει εΕς αυτόν; Έ γ ώ τουλάχιστον έτσι νομίζω, 
είπεν δ Περικλής. Καί δσα λοιπόν τύραννος χωρίς νά πείση 
τους πολίτας, νομοθετών τους αναγκάζει νά κάμνουν, δέν 
είνα: ανομία ; "Ετσι νομίζω, είπεν ό Περικλής" διότι παίρνω 
πίσω τόν λόγον μου, δτι είναι νόμοι δσα τύραννος άνθρωπος 
χωρίς νά πείση νομοθετεί. "Οσα δέ οί ολίγο: χωρίς νά πεί
σουν τους πολλούς, άλλα διότ: κυρ:αρχούν αυτών, νομοθε
τούν, ποίον έκ τών δύο, θά εΐπωμεν, δτ: είναι ταύτα βία, ή 
θά εΐπωμεν, δτι δέν είνα; ; "Ολα νομίζω έγώ, είπεν ό Πε
ρικλής, δσα κανείς αναγκάζει ϊναν νά κάμνη, χωρίς νά τόν 
πείση εΐτε νομοθετών είτε Οχ:, ταύτα είνα: βία μάλλον παρά 
νόμοι. Καί δσα λοιπόν δλόκληρον τό πλήθος, δταν έξου-
σ:άζη τους πλουσίους νομοθετεί χωρίς νά τού; πείση. 
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γράφων, είτε μή, βία μάλλον ή νόμος είναι. Και δσα άρα 

τό πάν πλήθος κρατούν τών τά χρήματα έχόΐ'των γράφει μή 

46 πεϊσαν, βία μάλλον ή νόμος άν ειη ; Μάλα τοι φάναι τόν 

Περικλέα, ώ 'Αλκιβιάδη, καί ήμεϊς τηλικοϋτοι δντες δεινοί 

τά τοιαύτα ήμεν τοιαύτα γάρ καί εμελετώιιεν και έσοφι-

ζόμεθα οΧάπερ καί σύ νύν εμοι δοκεϊς μελετάν. τόν δέ Άλ-

κιβιάδην φάναι' Εϊθε σοι, ώ Περίκλεις, τότε σννεγενόμην 

δτε δεινότατος έαντοϋ [ταντα] ήσθα. 

47 'ΕπεΙ τοίννν τάχιστα τών πολιτενο/ιένων υπέλαβον κρείτ

τονες είναι, Σωκράτει μέν ούκέτι προσήσαν οϋτε γάρ 

αντοΐς ά?λως ήρεσκεν, ει τε προσέλθοιει·, νπέρ ών ήμάο-

τανον ελεγχόμενοι ήχθοντο' τά δέ τής πόλεως επραττον, 

48 ώνπζρ ένεκεν καί Σωκράτει προσήλ.θον. άλλα Κρίτων τε 

Σωκράτονς ήν ομιλητής και Χαιρεφών καί Χαιρεκράτης 

χαί *Ερμογένης και Σιμμίας και Κέβης και Φαιδώνδας και 

άλλοι, οί εκείνφ σννήααν, ούχ iva δημηγορικοι ή δικανι

κοί γένοιντο, άλλ' ίνα καλοί τε κάγαθοι γενόμενοι και οίκω 

και οικέταις και οίκείοις καί φίλ,οις καί πόλει καί πολί-

ταις δνναιντο καλώς γ_ρήσθαι. και τούτων ουδείς οϋτε νεώ

τερος οϋτε πρεσβύτερος ών οϋτ' εποίησε κακόν ουδέν οϋτ' 

αίτίαν εσχεν. 

49 Άλλ,ά Σωκράτης γ', εφη ό κατήγορος, τονς πατέρας 

προπηλαχίζειν εδίδασκε, πείθων μέν τους σννόντας έαντφ 

σοφωτερονς ποιεΐν τών πατέρων, φάσκων δέ κατά νόμον 

έξεΐναι παράνοιας έλόντι και τόν πατέρα δήσαι, τεκμηρίφ 

τούτφ χρώμενος, ώς τόν άμαθέστερον ύπό τον αοφωτέρον 

50 νόμιμον ειη Οεδέαθαι. Σωκράτης δέ τόν μέν άμαθίας ένεκα 

δεσμεύοντα δικαίως άν και αντόν φετο δεδέσθαι ύπό τών 

επισταμένων 5 μή αυτός έπίσταται ' και τών τοιούτων ένεκα 

πολλάκις εσκόπει, τί διαφέρει μανίας άμαθία' καί τους μέν 

μαινομένονς φετο σνμφερόντως άν δεδέσθαι και έαυτοΐς 

και τοΐς φίλοις, τους δέ μή επισταμένους τά Οέοντα δικαίως 

51 άν μανθάνειν παρά τών επισταμένων, άλλα Σωκράτης γε> 

εφη ό κατήγορρς, ου μόνον τονς πατέρας άλλα καί τους άλ-
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δέν θα ήσαν μάλλον βία παρά νόμος; Πάρα πολύ, είπεν ό Πε
ρικλής, ώ 'Αλκιβιάδη, και ημείς, δτε ήμεθα εϊς τήν ήλι-
κίαν σου, ήμεθα δεινοί εΕς τοιαύτας συζητήσεις' διότι τέτοια 
πράγματα καί έξητάζαμεν καί έφευρίσκαμεν, όποια αηρώίας 
καί σύ τώρα μοΰ φαίνεσαι δτι εξετάζεις. Ό δέ "Αλκιβιάδης 
είπεν είθε, ώ Περικλή, τότε νά σέ συνανεστρεφόμην, δτε 
είχες τήν μεγίστην σου δεινότητα. 

Άφοΰ λοιπόν πολύ γρήγορα ένόμισαν, οτι ήσαν ίκανώτεροι 
άπο τους άλλους πολιτευόμενους, πλέον δέν συνανεστρέφοντο 
τόν Σωκράτην διότι καί άλλεως δέν τους ήτο καί αρεστός, 
καί, άν τόνέπλησίαζον, επειδή ήλέγχοντο διάτα αμαρτήματα 
των, δυ:ηρεστούντο' ήσχολοΰντο δέ μέ τά πράγματα τής 
πόλεως, ένεκα τών οποίων άχριβώς καί προσήλθαν είς τόν 
Σωκράτην.'Αλλά καί δ Κρίτων ήτο μαθητής too Σωκράτους 
και Ó Χαιρεφών καί ό Χαιρεκράτης καί ό Ερμογένης καί δ 
Σιμμίας καί δ Κέβης καί ό Φαιδώνδας καί άλλοι, οΕ Οποίοι 
τον συνανεστρέφοντο, δχι διάνα γίνουν όήτορες δημηγορικών 
τ) δικανικών λό/ων, άλλ' ϊνα, άφοΰ γίνουν καλοί και αγαθοί 
καί τήν οϊκογένειάν των καί τους OO\>XO\JÇ των καί τους συγ
γενείς των καί τους φίλους των καί τήν πόλιν καί τους 
συμπολίτας των νά ημπορούν καλά νά τους περιποιούνται. 
Καί άπ3 αυτούς κανείς, οδτε δτε ήτο νέος οδτε δτε ήτο ηλι
κιωμένος, οδτε έκαμε κανέν κακόν οδτε κατηγορήθη διά κα
κήν πραξιν. 

3 Αλλ3 όΣωκράτης,είπεν δ κατήγορος, έδίδασκε τους υΕούς 
νά περιφρονούν τους πατέρας, επειδή άφ' ενός μέν επειθεν 
εκείνους πού τόν συνανεστρέφοντο, δτι τους κάμνει σοφωτέρους 
άπό τους πατέρας των, άφ' έτερου δέ έλεγεν δτι επιτρέπεται 
συμφωνάμε τόν νόμον, άφοΰ απόδειξη κανείς ενώπιον τοΰ δι
καστηρίου παράφρονα καί αυτόν τόν πατέρα του, νά τόν δέση, 
τούτο μεταχειριζόμενος ώς άπόδειξιν, δτι τάχα Ó αμαθέστε
ρος ύπό τοΰ σοφωτέρου είναι νόμιμον νά δεθή. Ό Σωκρά
της όμως, εκείνος μέν, πού δένει κάποιον διδτ? είναι άμα
θης, δικαίως ένόμιζεν, δτι καί αυτός έπρεπε νά δένεται άπό 
εκείνους, πού ήξεύρουν δσα αυτός δέν ήξεύρει* καί ένεκα 

αυτών τών ά^.ορ\ι&ν πολλάκις έξήταζε κατά τί διαφέρει ή 
άμάί.'εια άπό τήν μανίαν καί οΕ μέν τοελλοί ένόμιζεν ότι θά 
έπρεπε νά δένωνται προς το ο^ψζρον καί τών εαυτών των 
καί τών φίλων, εκείνοι δέ πού δέν ήξεύρουν τά δσα πρέπει, 
ένόμιζεν, δτι δικαίως θά τά έμάνθανον άπό εκείνους πού 
τά ήξεύρουν. 'Αλλά ό Σωκράτης, είπεν ό κατήγορος, δτι 
έγίνετο άφορ^τ] όχι μόνον οί πατέρες- άλλα καί οί άλ-
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λ,ονς σνγγενεΐς εποίει εν ατιμία εϊναι παρά τοΐς εαντώ σνι·-

ονσι, λέγων ώς οϋτε τους κάμνοντας οϋτε τους δικαζομέ-

νονς οί σνγγενεΧς ώφελονσιν, άλλα τους μέν οί ιατροί, τον; 

δέ οί συνδικεΐν επισταμένοι, εφη δέ και περί τών φίλων 

αυτόν λέγειν ώς ουδέν όφελος εϋνονς είναι, εϊ μή καί ώφε-

λεΐν δννήαονται' μόνονς δέ φάσκειν αυτόν άξιους εϊναι τι

μής τους είδότας τά δέοντα και έρμηνενσαι δυναμένους· 

άναπε'ιθοντα ονν τονς νέους αντόν ώς αντός ειη σοφώτατός 

τε και άλλους ικανώτατος ποιήσαι σοφούς, οντω διατιθέναι 

τους έαντφ σννόντας ώστε μηδαμον ιαρ' αύτοΧς τονς ÜA-

λονς εϊναι προς εαυτόν, εγώ ο' αυτόν οϊόα /ών καί περί 

πατέρων τε και τών άλλων ανγγενών [τε] και περί φίλων 

ταύτα λέγοντα' και προς τούτοις γε δη οτι τής ψνχής βξελ-

θούσης, εν f] μόνη γίγνεται φρόνησις, τό σώμα τον οικειο-

τάτον άνθρωπον τήν ταχίστην εξενεγκόντες άφαγίζονσιν. 

έλεγε δ', δτι καί ζών έκαστος εαυτού, ον πάντο>ν /ιάλιστα 

φιλει, τού σώματος οτι άν άχρεΐον ή καί ανωφελές, αυτός 

τε αφαιρεί καί άλλφ παρέχει αυτοί τέ γε αυτών 

δννχάς τε και τρίχας και τύλονς άφαιροϋαι και τοις ια-

τροΐς παρέχονοι μετά πόνων τε και άλγηδόνων και άποζέ-

,μνειν και άποκάειν καί τούτον χάριν oì'ovzat δεΐν αντοΐς 

και μισθόν τίνειν και τό σίαλον εκ τού στόματος άποπτν-

ονσιν ώς δύνανται πορρωτάτω, διότι ώφελει αέν ουδέν αυ

τούς ενόν, βλάπτει δέ πολύ μάλλον, ζαϋτ ονν έλεγεν ού τόν μέν 

πατέρα ζώντα κατορύττειν διδάσκων, εαυτόν δέ κατατέμνειν, 

άλλ' επιδεικνύων, δτι τό άφρον άτιμόν εστί, παρεκάλει επι

μελεΐσθαι τον ώς φρονιμώτατον εϊναι καί ώφελιμώτατον, 

δπως, έάν τε υπό πατρός εάν τε ύπό αδελφού εάν τε υπ' άλ

λον τινός βονληταιτιμάσθαι, μή τφ οικείος είναι πιστενων 

αμελή, άλλα πειράται, ύφ' ών άν βούληται τιμάσθαι, τού

τοις ωφέλιμος εϊναι. 
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λοι συγγενείς νά μή τιμώνται άπό τους συναναστρεφομέ-
νους αυτόν επειδή έλεγε, οτι οδτε εκείνους, πού είναι 
ασθενείς, οδτε εκείνους πού δικάζονται, ώφελοΰν ο£ συγ
γενείς, αλλά τους μέν πρώτοΏς οί Εατροί, τους δέ δεύ
τερους Ικεΐνοι, πού μπορούν να υπερασπίσουν μίαν δίκην. 
Είπε δέ ό κατήγορος, δτι καί διά τους φίλους έλεγεν ό 
Σωκράτης, 8τι τίποτε δέν ωφελεί νά έχουν καλάς διαθέσεις, 
άν δεν θά ημπορούν καί νά ώφελοΰν δτι ακόμη έλεγεν ό 
Σωκράτης, δτι μόνοι άξιοι τιμής είναι εκείνοι, πού γνωρί
ζουν τά 8σα πρέπει καί ημπορούν να τα εξηγήσουν μέ τό 
νά πείθη λοιπόν τους νέους, δτ: τάχα αυτός ήτο καί σοφώ-
τατος καί ίκανώτατος νά κάμνη καί τους άλλους σοφούς,, 
έτσι έμόρφωνε τήν γνώμην εκείνων, πού τόν συνανεστρέ
φοντο, ώστε ουδενός λόγου άξιοι νά είναι εΕς τήν συνείδη-
σίν των οί άλλοι παραβαλλόμενοι προς αυτόν. Έ γ ώ δέ γνω
ρίζω μέν δτι καί διά τους πατέρας καί τους άλλους συγγενείς 
καί διά τους φίλους έλεγε ταύτα' καί προς τούτοις μάλιστα, 
δτι, δταν ή ψυχή Ιξέλθη άπό τό σώμα, μέσα εις τήν οποίαν 
μόνην ή φρόνησις ενεργεί, τό σώμα καί τού πλησιέστατου 
συγγενοΰς άφοΰ οΕ άνθρωποι τάχιστα τό κηδεύσουν, τό κρύ
πτουν διά τής ταφής, έλεγε δέ, δτι καί ενόσω ζή έκαστος 
άπό τόν εαυτόν του, πού τόν αγαπά περισσότερο, άπό δλα 
τά πράγματα, δ,τι άχρηστον υπάρχει καί ανωφελές σωμα
τικό·/ καί μόνος του τό αφαιρεί καί εΕς άλλον επιτρέπει νά τού 
τό αφαίρεση. Καί μόνοι των τά Εδικά των καί δνυχας καί 
τρίχας καί κάλους αφαιρούν καί εΕς τους Εατρούς επιτρέπουν 
μέ πόνους καί άλγηδόνας καί νά τά αποκόπτουν καί νά τά καί-
ουν καί δι ' αυτό τό πράγμα νομίζουν, δτι πρέπει τά τους 
χρεωστούν εύγνωμοσύνην καί χρήματα νά τους πληρώνουν 
καί το σίαλον άπό τό στόμα τό φτύνουν δσον ημπορούν μα
κρύτερα, διότι καθόλου δέν τους ωφελεί, δταν όπάρχη μέσα 
είς τό στόμα, άλλα πολύ περισσότερον τους βλάπτει. Ταΰτα 
λοιπόν τά έλεγεν, δχι διότι έδίδασκε τόν μέν πατέρα του 
κανείς νά θάπτη ζωντανόν, τον εαυτόν του δέ νά τόν κομ-
ματιάζη, άλλα επιδεικνύων, δτι τό έστερημένον φρονήσεως 
είναι περιφρονήσεως άξιον, παρώρμα είςτό νά φροντίζη έκα
στος νά είναι δσον τό δυνατόν περισσότερον φρόνιμος καί 
ωφέλιμος, ί'να, έάν θέλη νά τιμάται είτε άπό τόν πατέρα 
του είτε άπό τον άδελφόν του είτε άπό κανέναν άλλον νά 
μή τους παραμελή πεποιθώς εΕς τόν συγγενικόν δεσμόνάλλά 
νά προσπαθή νά είναι ωφέλιμος εΕς αυτούς, άπα τους οποί
ους θέλει νά τιμάται. 
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"Εφη δ' αντόν ό κατήγορος καί τών ενδοξότατων πο'η 

τών έκλεγόμενον τά πονηρότατα και ioi'»ro*ç μαρτυρίου 

χρώμενον διδάσκειν τονς συναντάς κακούργους τε εϊναι ΧΦ 

τυραννικούς, Ήσιόδον μέν τό 

"Εργον δ' ουδέν όνειδος, άεργίη δέ τ' όνειδος' 

τούτο àrj λέγειν αντόν ώς ό ποιητής κελεύει μηδενός εργοι 

μήτ' άδίκον μήτ' αισχρού άπέχεσθαι, άλλα καί ταντα ποιεΐί 

έπι τφ κέρδει. Σωκράτης δ' επεί διομολογήααιτο τό μέι 

έργάτην εϊναι ώφέλιμόν τε άνθρώπφ καί αγαθόν εϊναι, τ< 

δέ άογόν βλαβερόν τε και κακόν, και τό /άν έργάζεσθα-

αγαθόν, τό δ' άργειν κακόν, τονς /ιέν αγαθόν τι ποιούνται 

έργάζεσθαί τε εφη καί εργάτας [άγαΟονς] είναι, τους οι 

κνβεύοντας ή τι άλλο πονηρόν και επιζήιιιον ποιονντας άρ 

γονς άπεκάλει. εκ δέ τούτων ορθώς άν έ'χοι τό 

"Εργον δ' ουδέν όνειδος, άεργίη δέ τ' όνειδος. 

τό δε Όιιήρον εφη ό κατήγορος πολλάκις αυτόν λέγειν, 

δτι 'Οδυσσεύς 

"Οντινα /άν βασιλήα και εξοχον άνδρα κιχείη, 

τόν Ö' άγανοΐς επέεσσιν ερητνσασκε παραστάς. 

δαιμόνι', οϋ σε εοικε κακόν όίς δειδίσσεσθαι, 

άλλ.' αυτός τε κάθησο καί άλλονς Τδρνε λαούς. 

δν δ' αν δήμου τ ' άνδρα ι'δοι βοόωντά τ' εφεύοοι. 

τόν σκήπτρω ελάσασκεν όμοκλήσασκέ ζε μύθον 

δαιμόνι , άτρέιιας ήσο, καί άλλα>ν μϋθον άκονε, 

οϊ σέο φέρτεροί είσι' σύ δ' άπτόλεμος και άναλκις, 

οντε ποτ' εν πολέμφ εναρίθμιος οϋτ' ivi βονλή. 

ταύτα δη αυτόν έξηγεϊσθαι, ώς δ ποιητής έπαινοίη παίε 

σθαι τους δημότας και πένητας. Σωκράτης δ' ον ταϋτ 

ΐλεγε' και γάρ εαυτόν οϋτα> γ' άν φετο δεΐν παίεσθαι' άλ.λ 
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Είπε δέ περί αυτού ό κατήγορος, δτι διαλέγων καί άπό 
τους ένοοξοτάτοος ποιητάς τά χειρότερα μέρη καί ταύτα 
μεταχειριζόμενος ώς αποδείξεις έδίδασκε τους μαθητάς του 
καί κακούργοι νά είναι καί τυραννικοί, δηλαδή έκ μέν τού 
Ησιόδου τόν στίχον : 

Καμμιά δουλειά δέν εϊν' ντροπή κ' είναι ντροπή ή αργία. 

Τούτο λοιπόν τό έλεγε τάχα αυτός μέ τήν ίδέαν δτι ό ποιη
τής συμβουλεύει νά μή άπέχωμεν άπό καμμίαν εργασίαν, 
μήτε άδικον μήτε αίαχράν άλλα καί αύτάς νά τάς κάμνωμεν 
μέ σκοπόν νά κερδίσωμεν. Ό δέ Σωκράτης Οσάκις έθετε 
ώς βάσιν τής συζητήσεως, δτι νά είναι κανείς δουλεφτής εί
ναι και ώφέλιμον εΕς τόν άνθρωπον καί αγαθόν, τό νά εϊναι 
δέ αργός είναι καί βλαβερόν καί κακόν, περί εκείνων μέν, 
οί οποίοι κάμνουν κάτι αγαθόν έλεγεν, δτι καί εργάζον
ται καί είναι Ιργάται [καλοί], περί εκείνων δέ οί όποιοι 
παίζουν τους κύβους ή κάμνουν τίποτε άλλο πονηρόν καί 
έπιζήμιον, τους ώνόμαζε άρτους' ύστερον ά π ' αύτάς τάς εξη
γήσεις δύναται νά θεωρήται Ορθώς εΕπωμένον τό : 

Καμμιά δουλειά δέν εϊν 'ντροπή κ' εϊναι ντροπή ή αργία. 

Είπε δέ 6 κατήγορος, δτι πολλάκις έλεγεν αυτός τό τοΰ 
'Ομήρου, δτι δ 'Οδυσσεύς 

"Οποιο σηιιαντικό αρχηγό ή πρόκριτο απαντούσε 
σίμωνε καί /ιέ φιλικά τόνε σταμάταε λόγια 
Ντροπής σον, άδέρφε, νά δειλίας αάν πρόστυχος- Μόν' κάθου 
κι' ατός σον, καί περιόριζε και τ' άλλα παλ,ικάρια. 

Κι' δποιο θωρούσε άπ' τό λαό νά σκούζη, τού τραβούσε 
μια δυό ραβδιές, καί τoϋL·γε μέ θνμω/iha λόγια' 
Βρέ μήν κουνιέσαι κι' άκουγε τους άλλους τί θά πούνε, 
πονναι άπ' τά σένα ανώτεροι ! Κ' έσν δειλός κι' ανάξιος 
μέσ στή Βουλή άλογάριαστος, άψήφιστος ατή μάχη. 

(Ίλιάο. 188—191, 198—202 μδΐάφρ. Α. Πάλλη). 

Αυτά λοιπόν, είπεν δ κατήγορος, δτι ό Σωκράτης τά 
εξήγε:, δτι τάχα ό ποιητής επαινεί τό νά δέρνωνται οΕ άν
θρωποι τοΰ λαού καί οΕ πτωχοί. Ό Σωκράτης δμως δέν ένο-
οΰσεν αυτά* διότι έτσι θάπαρεδίχετο, δτι πρέπει νά δέρνεται 
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Βφη δεϊν τονς μήτε λόγφ μήτ' εργφ ωφελίμους, οντάς μήτε 

στρατεύματι μήτε πάλει μήτε αντφ τφ δήμω, ει τι δέοι, 

βοηθεΐν ικανούς, άλλως τ' εάν προς τ-οντφ και θρασεΐς 

ώσι, πάντα τρόπον κωλνεσθαι, καν πάνν πλούσιοι τνγχά-

60 νωσιν δντες. άλλα Σωκράτης γε τάναντία τούτων φανερός 

ήν καί δημοτικός και φιλάνθρωπος ών. εκείνος γάρ πολ

λούς επιθνμητάς καί αστούς καί ξένονς λαβών ονδένα πώ-

ποτε μισθόν τής σννονσίας επράξατο, άλλα πάσιν άφθόνοίς 

επήρκει τών εαυτού' ών τίνες μικρά μέρη παρ' εκείνου 

προΧκα λαβόντες πολλού τοις άλλοις ίπώλονν, και ονκ ήσαν 

ώσπερ εκείνος δημοτικοί- τοΐς γάρ μή ε'χονσι χρήματα δι-

61 δόναι οϋκ ήθελον διαλέγεσθαι. άλλα Σωκράτης γε καί πους 

τονς άλλους ανθρώπους κόσμον τη πάλει παρεΧχε, πολλώ 

μάλλον ή Αίχας τη Λακεδαιμονίων, δς ονομαστός επί τούτφ 

γέγονε. Αίχας μέν γάρ ταΐς γνμνοπαιδίαις τονς επιδημονν-

τας εν Λακεδαίμονι ξένους εδείπνιζε, Σωκράτης δέ διά 

παντός τοΰ βίου zà εαυτού δαπανών ζά μέγιστα πάντας 

τους βουλομένσνς ώφέλεΐ' βελτίονς γάρ ποιών τονς σνγγι-

γνομένους άπέπεμπεν. 

62 [Έμοί μέν δή Σωκράτης τοιούτος ών έδόκει τιμής άξιος 

εϊναι τή πόλει μάλλον ή θανάτου, κάί κατά τονς νόμους 

δέ σκοπών αν τις τοϋθ' εύροι, κατά γάρ τους νόμους, έάν 

τις φανερός γένηται κλεπτών ή λωποδυτών τ) βαλλαντιοτο-

μών ή τοιχωρνχών ή άνδραποδιζόμενος ή ιεροσνλών, τού

τοις θάνατος εστίν ή ζημία1 ών εκείνος πάντων ανθρώπων 

63 π^στον άπεΐχεν. αλλά μήν τή πόλει γε οντε πολέμον κακώς 

συμβάντος οϋτε στάσεως οϋτε προσδοκίας οϋτε άλλου κακού 

ονδενός πώποτε αίτιος έγένετο' ουδέ μήν ιδία γε ονδένα 

πώποτε ανθρώπων οϋτε αγαθών άπεστέρησεν οντε κακοϊς 

περιέβαλεν, άλλ' ούδ' αίτίαν τών είρημένων ούδενός πώ-

64 ποτ' εσγε.] πώς οϋν αν ένοχος ειη τη γραφή ; ος αντί /άν 

Μ Καί φίλος τοο Αθηναϊκοί) λαοϋ καί φιλώνβρωπος. 
*) 'Εορτή γομνων παίδων χορβυΐντων προς τιμήν το5 'Απόλλωνος 

τής Άρτίμιδος καί τής Λητοϋς, κατ' Ετος. 
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κα: δ ίδιος' άλλ' έλεγεν δτ: πρέπει ixtlvo:, πού μήτε με 
λόγον μήτε μέ έργα είναι ωφέλιμο:, επειδή δέν είνα: ικανοί 
μήτε εις το στράτευμα μήτε είς τήν πόλιν μήτε εις αυτόν τόν 
λαό·/, έάν παρουσιάζετο ανάγκη, νά παρέχουν βοήθεια-/ κχϊ 
μάλιστα άν έτ:: πλέον είνα: κα: θρασείς, μέ κάθε τρόπον 
αυτοί νά περιορίζωντα:, καί άν ακόμα τυχαίνη νά είνα*. 
πάρα πολύ πλούσιοι. "Αλλ5 6 Σωκράτης δλιος το εναντίον 
έδειχνεν δτι ήτο, δηλαδή καί φίλος τού λαού καί φίλο; 
έν γένει τών ανθρώπων'. Εκείνος δηλαδή, άν καί εδέ
χθη ποΧΧούς, οί οποίο: έπεθύμουν τήν διδασκαλίαν του, καί 
ποΧίτας καί ξένους, άπο κανένα ποτέ δέν έλχβε μισθόν δ:ά 
τήν διδασκαλίαν του, άλλα εις πάντα άφθονα μετέδιδε-/ ο.τ: 
είχε (δηλ. σοφίαν)- άπ'αυτούς μερικοί, άφοΰ ελαβον μικρά 
μέρη σοφίας παρ" εκείνου δωρεάν, αντί πολλών χρημάτων τά 
έπώλουν εϊ ; τους άλλους καί δέν ήσαν καθώς εκείνος φίλο: 
τοϋ λαού" διότι εκείνους, πού δέν είχαν χρήματα νά δώσουν, 
δέν ήθελαν νά τους διδάσκουν.'Αλλ' δ Σωκράτης καί υπό τών 
ξένων ανθρώπων ένομίζετο δτι παρείχε τιμήν είς τήν πόλιν 
πολύ περισσότερο·/ παρ' δσον δ Λίχας είς τήν πόλ:ν τών Λακε
δαιμονίων, δ όποιος δι* αυτό έχει γίνε: ονομαστός. Λιότ: δ μέν 
Λίχας εΕς τους ξένους, πού διετριβον είς τήν Λακεδαίμονα 
κατά τάς ίορτάς τών γυμνοπαιδιών 5, έδιδε δείπνα, ο δέ Σω
κράτης καθ' ολην του τήν ζωήν έξοδεύων άπότά ιδικά τοΛιτά 
μέγιστα ωφελούσε·/ δσους ήθελον διότι, άμα τους έκαμνε κα
λυτέρους εκείνους, πού τόν συνανεστρέφοντο, τους άφηνε νά 
φύγουν. [ΕΕς έμέ λοιπόν δ Σωκράτης, επειδή ήτο τοιούτος, 
έφαίνετο, δτι ήτο άξιο; τιμής μάλλον διά τήν πόλιν παρά θα
νάτου. Καί άν έξετάζη κανείς σύμφωνα μέ τους νόμους, είς 
τούτο τό συμπέρασμα θά κατάληξη. Διότι σύμφωνα μέ τού; νό
μους, έάν κανείς άποδειχθη, δτι ή κλέπτει ή λωποδυτεϊ ή κλέ
πτει βαλλάντια, ή ανοίγει τοί·/ο^ς ή κάμνε: -/.aviva οόλον ή 
κλέπτε: τά ίερά. είς τούτους θάνατος είνα: ή τιμωρία'άπό αυτά 
εκείνος περισσότερον άπό δλους τους ανθρώπους απείχε·/.'Αλλά 
προσέτι είς τήν πόλιν ούτε πολέμου δ οποίος νά συνέβη ύπό 
κακάς περιστάσεις ούτε στάσεως οδτε προδοσίας οδτε κα
νενός άλλου κακού ποτέ έως τώρα έγινε αίτιος' ουδέ προ
σέτι είς τάς ίδιωτικάς σχέσεις του άπό κανένα ποτέ άπό τού; 
ανθρώπους ούτε τήν περιουσίαν Ιστέρησεν οδτε είς δυστυχή
ματα τόν περ:επλεξεν άλλ3 οδτε κατηγορήθη ποτέ έως τώρα 5:ά 
κανέν άπό δσα εϊχομεν εϊπει]. Πώς λο:πΟν είναι δυνατόν νά 
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τού «ή νομίζειν θεούς, ώς έν τή γραφή έγέγραπτο, φανερός 

ην θεραπεύουν τονς θεούς μάλιστα πάντων ανθρώπων, αντί 

δέ τον διαφθείρει τονς νέονς, S δή δ γραψάιιενος αντόν 

ή\τιάτο, φανερός ήν τών σννόντων τονς πονηράς επιθυμίας 

ιχοντας τούτων μέν πάνων, τής δέ καλλίστης και μεγαλο

πρεπέστατης αρετής, ή πόλεις τε καί οίκοι εύ οικοναι, προ-

τρέπων ίπιθνμεΐν ταύτα δέ πράττων πώς ον μεγάλης άξιος 

ήν τιμής τή πό/Λΐ ; 

///. Ώς δέ δη καί ώφελειν εδόκει μοι τονς σννόνιας τά 

μέν έργω δεικνύων έαντόν οϊος ήν, τά δέ και διαλεγόμενος, 

τούτων δή γράψω όπόσα άν διαμνημονεύσω. τά μέν τοίννν 

προς τονς ι')εονς φανερός ήν καί ποιών καί λέγων ηπερ ή 

Πυθία αποκρίνεται τοΐς ερωτώοι πώς δεΐ ποιεΧν ή περί 

.•τρογόνοίν θεραπείας ή περί άλλον τινός τών τοιούτων ή τε 

;άρ Πνθία νόμφ πόλεως άναιρεΐ ποιοϋντας εΰσεβώς αν 

ποιειν, Σωκράτης τε οντω και αυτός έποίει και τοΐς άλλοις 

Γταοήνει, τονς δέ άλλως πως ποιοϋντας περιέργους καί /ια-

2 ταίονς h-όμιζεν εϊναι. και ηϋγετο δέ προς τους θεούς απλώς 

τάγαθά διδόναι, ώς τονς θεούς κάλλιστα είδότας δποΐα 

αγαθά έστι· τονς δ' ευχόμενους χρυσίον ή άργύριον ή τυ

ραννίδα ή άλλο τι το>ν τοιούτων ονδέν διάφορον ένόμιζεν 

εϋχεσθαι ή ει κνβείαν ή μάχην ή άλλο τι εϋχοΐντο τών φα-

Η νερώς άδήλ.ων όπως άποβήσοιτο. θνσίας δέ θύων μικράς 

άπό μικυοη· ονδέν ήγεϊτο μειονσθαι τών άπό πολλών και 

μεγάλων .-roJUà και μεγάλα θυόντων. οντε γάρ τοΐς θεοϊς 
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είναι ένοχος σύμφωνα μέ τήν γραπτήν κατηγορία ν ; ό όποιο; 
αντί μέν τού νά μή πιστεύη είς τους θεούς,καθώς είχε γραφή ε ι ; 
τήν κατηγορίαν, έφαίνετο δτι έλάτρευε τους θεούς περισσότε
ρον άπό δλους τους ανθρώπους, αντί δέ τοΰ νά διαφθείρη τού; 
νέους, διά τό Οποίον, ώς γνωστόν, ό κατήγορος τόν κατηγορεί, 
έφαίνετο, δτι εκείνους έκ τών μαθητών του, πού είχαν πονη-
ράς επιθυμίας, άπ* αύτάς μέν τους ελευθέρωνε, τους προέ
τρεπε δέ νά επιθυμούν τήν καλλίστην καί μεγαλοπρεπεστά-
την άρετήν, ένεκα τής οποίας και πόλεις καί οικογένεια·. 
καλώς διοικούνται* πράττων δέ ταύτα πως δέν ήτο άξιος με
γάλης τιμής οπό τής πόλεως ; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΙ. 

Πώς δέ λοιπόν μοΰ έφαίνετο, 8τι καί ώφέλει τους μα
θητάς του άλλοτε μέν μέ τό νά δείχνη εμπράκτως Οποίος 
ήτο, άλλοτε δέ καί μέ τό νά συζητή", άπ 3 αυτά θά 
γράψω δσα ενθυμηθώ. Ώ ς προς μέν λοιπόν τήν λατρείαν 
τών θεών ήτο φανερός, δτι καί έκαμνε καί έλεγε, καθώς 
ακριβώς ή Πυθία αποκρίνεται εΕς εκείνους, πού τήν ερωτούν 
πώς πρέπει νά κάμουν προκειμένου ή περί θυσίας ή περί τι
μής τών προγόνων ή περί άλλου κανενός άπό τά τοιαύτα* 
διότι και ή Πυθία χρησμοδοτεί, δτι, έάν κάμνουν δ,τιδήποτε 
σύμφωνα μέ τά ήθη τής πόλεως, κάμνουν έργα ευσεβή, κα: 
Ó Σωκράτης κατ' αυτόν τόν τρόπον καί δ ίδιος έκαμνε καί 
τους άλλους προέτρεπεν, εκείνους δέ, πού έκαμναν κατ' άλ
λον τρόπον, τους έ/όμιζεν, δτι είναι άνθρωποι ασχολούμενοι 
μέ περιττά καί κούφιοι. Καί ηδχετο δέ προς τους θεούς 
απλώς' νά δίδουν τά αγαθά διότι Ιφρόνει, δτι οί θεοί πάρα 
πολύ καλά γνωρίζουν τί είδους πράγματα είναι αγαθά - εκεί
νοι δέ, πού ζητούν διά τών ευχών των ή χρυσοί ή αργυρά 
νομίσματα ή αρχήν τυράννου ή τίποτε άλλο άπατα ταιαΰτα. 
ουδόλως διάφορον πράγμα ένόμιζεν δτι εύχονται άπό τό νά 
εδχωνται ή έπιτυχίαν εις τους κύβους ή Ιπιτυχίαν εΕς τήν 
μάχην ή άλλο τίποτε άπό τά προφανώς άγνωστα πώς θά απο
βούν. θυσιάζων δέ μικράς θυσίας άπό μικράν περιουσίαν ου
δόλως ένόμιζεν, 8τι είναι κατώτερος άπό εκείνους πού θυ
σιάζουν πολλάςκαί μεγάλας θυσίας άπό μεγάληνπεριουσίαν. 
Διότι, έλεγεν, οδτε διά τους θεούς θά ήτο τιμητικόν,Ιάν ηύχα-
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εφη καλώς εχειν, ει ταΐς μεγάλαις θυσίαις μλάλον ή ταΐς 

μικραΐς εχαιρον πολλάκις γάρ άν αντοΐς τά παρά τών πο

νηρών μάλλον ή τά παρά τών χρηστών εϊναι κεχαρισμένα' 

οϋτ' άν τοις άνθρώποις άξιον εϊναι ζην, ει τά παρά τών 

πονηρών μάλλον ήν κεχωρισμένα τοΐς θεοΐς ή τά παρά τών 

χρηστών αλλ' ενόμιζε τονς θεούς ταΐς παρά τών ευσεβέ

στατων τιμαΐς μάλιστα χαίρειν. επαινετής δ' ήν και τον 

έ'πονς τούτον 

Καδδύναμιν δ' έ'ρδειν ίέρ' άΰανάτοισι ΟεοΧπι, 

και προς φίλονς δέ και ξένονς και προς τήν άλλην δίαιταν 

καλήν εφη παραίνεαιν εϊναι τήν'Καδδύναμιν ό' έ'ρδειν. ει 

4 δέ τι δόξειεν αϋτφ σημαίνεσθαι παρά τών θεών, ήττον αν 

έπείσθη παρά τά σημαινόμενα ποιήσαι ή εϊ τις αυτόν επει-

θεν δδον λαβείν ηγεμόνα τυφλόν και μή είδότα τήν όδόν 

άντ'ι βλέποντος καί είδότος' και τών άλλοϊν δέ μο>ρίαν κα

τηγορεί, οί'τινες παρά τά ύπό τών θεάίν σημαινόμενα ποι-

ούσί τι, φνλαττόμενοι τήν παρά τοΧς άνβρώποις άδοξίαν 

αυτός δέ πάντα τάνθρώπινα νπερεώοα προς τήν παρά τών 

θεών σνμβονλίαν 

ö Διαίτη δέ τήν τε ψνχήν επαίδενσε και τφ σώμα η χρώ-

μενος άν τις, ει μή τι δαιμόνιον ειη, θαρραλέος και ασφα

λώς διάγοι καί ονκ άν άπορήσειε τοσαύτης δαπάνης, οντω 

γάρ ευτελής ήν, ώστ' ούκ οϊδ' ει τις ούτως άν ολίγα έργά-

ζοιτο ώστε μή λαμβάνειν τά Σοίκράτει άρκοϋντα. σίτω μέν 

γάρ τοσούτφ εχρήτο, δσον ήδέϋ)ς ήσθιε, και επί τούτο ούτω 

παρεσκευασμένος ήει ώστε τήν επιθυμίαν τον σίτου δψον 

αντφ εϊναι' ποτόν δέ παν ήδν ήν αύτφ διά τό μή πίνειν, 

6 eî μή διψφη. ει δέ ποτέ κληθείς εθελήσειεν επί δεϊπνον ελ-

θεΧν, δ τοΐς πλείστοις εργωδέστατοι· εστίν, ώστε φνλάξασθαι 

τό υπέρ τόν κόρον έμπί/χπλασϋαι, τοντο §αδίο)ς πάνν έφν~ 

λάιετο. τοις δε μή δνναμένοις τούτο ποιεΐν συνεβονλενε 

φυλάττεσθαι τά πείθοντα μή πεινώντας εσθίειν μηδέ διψών-
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ριστοΰντο περισσότερον διά τάς μεγάλας θυσίας παρά διά τάς 
μικράς' διότι πολλάκις εΕς αυτούς θά ήσαν πλέον ευχάριστα 
τά εκ \ιίρους τών πονηρών μάλλον παρά τά έκ \ιίρο\ίς τών 
χρηστών προσφερόμενα- οδτε θά ήξιζε νά ζουν οί άνθρωποι, 
έάν ήσαν περισσότερον ευχάριστα είς τους θεούς τά έκ ^.k-
ρο·ις τών πονηρών προσφερόμενα παρά τά έκ μέρους τών χρη
στών" άλλα παρεδέχετο, δτι οΕ θεοί πρό πάντων ευχαριστούν
ται διά τάς έκ μέρους τών ευσεβέστατων ανθρώπων τιμάς. 
Επαινούσε δέ καί τούτον τόν Ιπικόν στίχον 

θνσία πρόσφερε στα θεία κατά τή δύναμη σον 

καί προς τους φίλους καί προς τους ξένους καί προς τάς αλ
λάς άνάγκας τού β£ου, Ιλεγεν, δτι ήτο καλή παραίνεσις τό 
«πρόσφερε κατά τή δύναμη σου». Όσάκις δέ ένόμιζεν δτι 
φανερώνεται τίποτε εϊς αυτόν διά σημείων έκ γέρους τών 
θεών, δλιγώτερον θά έπείθετο νά κάμη τίποτε παραβαίνοιν 
τά σημεία τών θεών παρά έάν κανείς τόν έπειθε νά λάβΐβ 
όδηγόν τοΰ δρόμου τυφλόν καί πού δέν ήξεύρει τόν ορόμον, 
αντί οδηγού πού βλέπει καί ήξεύρει* καί τους άλλους κα
τηγορεί ώς μωρούς, οί οποίοι ένεργοΰν αντιθέτως μέ εκείνα 
πού φανερώνουν οί θεοί μέ σημεία επειδή θέλουν ν= αποφύ
γουν τήν έκ μέρους τών ανθρώπων κακήν ύπόληψιν αυ
τός δμως δλα τά ανθρώπινα τά περιεφρόνει απέναντι τής 
συμβουλής τών θεών. 

Μέ δίαιταν δέ καί τήν ψυχήν του έγύμναζε καί τό σώμα 
του, τήν οποίαν έφαρμόζων έκαστος έάν μή τίποτε άπρδο-
πτον έκ θεού συμβή, μέ θάρρος καί μέ άσφάλειαν δύναται 
νά ζη" καί δέν στερείται τόσον όλίγης δαπάνης. Διότι ήτο 
τόσον δλιγοέξοδος, ώστε δέν γνωρίζω ποΧος εργαζόμενος 
ελάχιστα δέν θά εκέρδιζε τά δσα επαρκούσαν είς τόν Σω
κράτην. Διότι τόσον δλίγην τροφήν ελάμβανε δσην ευχαρίστως 
έτρωγε και είς το φαγητόν τοιουτοτρόπως παρεσκευασμένος 
έπήγαινεν, ώστε ή δρεξις τοΰ άρτου νά τού είναι προσφάγιον 
κάθεδέ ποτόν τοΰ ήτο εύχάριστον διάτα δτι δένέπινεν εκτός 
όσάκις Ιδίψα. Έ ά ν δέ κάποτε θά ήθελε νά ύπάγη είς δεϊπνον, 
προσκληθείς, εκείνο πού εΕς τους περισσοτέρους είναι δυσκο-
λώτατον, δηλ. νά προφυλαχθούν άπό τό νά γεμίσουν τό στο
μάχι των υπέρ κόρον, άπό τούτο πολύ ευκόλως έπροφυλάτ-
τετο. Εκείνους δέ, πού δέν ημπορούσαν νά τό κάμουν αυτό, 
τους συνεβουλευε νά προφυλάττωνται άπό τά πράγματα, που 
τους παρασύρουν νά Tp&-(ow, ένφ δέν πεινοΰν, καί νά πί-
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τας πίνειν και γάρ τά λνμαινόμενα γαστέρας και κεφαυι; 

και ψνχάς ταντ' έ°φη είναι, οΐεσθαι δ'έ'φη επισκώπτοίν καί 

τήν Κίρκην δς ποιεΐν τοιούτοις πολλοίς δειπνίζονσαν τόν 

δε 'Οδυσσέα Έρμου τε νποθημοσύνη και αυτόν εγκρατή 

δντα καί άποσχόμενον τού υπέρ τόν κόρον τών τοιούτων 

απτεσθαι, διά ταϋια ον γενέσθαι νν. τοιαύτα μέν περί τού

των επαιζεν άμα σπονδάζων. 

Αφροδισίων δέ παρηνει τών καλών ισχυρώς άπέγε-

αθαΐ' ον γάρ έ'φη ράδιον εϊναι τών τοιούτων άπτόμενον 

σωφρονεΐν. αλλά και Κριτόβουλόν ποτέ τόν Κρίτωνος πν-

θόιιενος, δτι εφίλησε τόν 'Αλκιβιάδον ν'ιόν κα).όν δντα, πα

ρόντος τού Κριτοβούλον ηρετο Ξενοφώντα' Είπε μοι, εφη, 

ω Ξενοφών, ον σύ Κριτόβονλον ενόμιζες εϊναι τών σωφρο-

νιχών ανθρώπων μάλλον ή τών άνοήτοίν τε και ριψοκίν

δυνων ; Πάνν /ιέν οϋν, εφη ό Ξενοφών. Ννν τοίνυν νόμιζε 

αυτόν θερμονργότατον εϊναι καί )>εωργότατον οντος κάν είς 

μαχαίρας κνβιστήσειε κάν εις πνρ άλοιτο. Και τί Οή, εφη 

δ ΞείΌφών, ιδών ποιοϋντα τοιαύτα κατέγνωκας αυτού ; Ον 

γάρ ούτος, εφη, ετόλμησε τόν Άλκιβιάδου υΐόν φιλήσαι, 

οντά εϋπροσωπότατον και ώραιότατον ; 'Αλλ' εί μέντοι, έ'φη 

δ Ξενοφών, τοιούτον έστι τό ριψοκίνδννον έργον, κάν εγώ 

δοκώ μοι τόν κίνδυνοι· τούτον νπο/ιεΐναι. *Ω τλήμον, έ'φη 

δ Σωκράτης, καί τί άν οΐει παθεΐν καλόν φιλήσας ; άρ' 

ονκ άν αντίκα μάλα δούλος /άν εϊναι άντ' ελευθέρου, πολ)Λ 

δέ δαπανάν είς βλαβερός ήδονάς, πολλήν δέ άσχολίαν εχειν 

τού έπιμεληθήναί τίνος καλού κάγαθοϋ, σπονδάζειν δ' άναγ-

κασθηναι εφ' οϊς οί·0' άν μαινό/ιενος σπονδάσειεν ; ΎΩ 

Ήράκλεις, έφη ό Ξενοφών, ώς δεινήν τίνα λέγεις δύναμιν 

τον φιλήματος εϊναι. Και τούτο, εφη δ Σωκράτης, θαυμά

ζεις ; ουκ οϊαθ' δτι τά φαλάγγια ούδ' ήμιωβελιαϊα τό μέ

γεθος δντα προοαψάμενα μόνον τφ πτόματι ταΐς τε όδνναις 

έπιτρίβει τους άνθρώπονς και τον <t οονεϊν έξίστησι ; Nat 

f) Φαλλάγιον, elôoç δηλητηριώδους αράχνης 
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νουν, ένφ δέν διψούν διότι εκείνα πού βλάπτουν καί τάς 
ψυχάς. "Ελεγε δέ μέ πειρακτικόν τρόπον, δτι ένόμιζεν, δτι 
και ή Κίρκη κάμνει χοίρους εκείνους εις δσους παρέχει 
δείπνον μέ τοιαύτα πολλά φαγητά" δδέ Όδυσσεύς καί ένεκα 
τής συμβουλής τοΰ Έρμου καί επειδή ήτο ό ίδιος εγκρατής 
καί έπροφυλάχθη άπα τό νά φάγη υπέρ κόρον άπό τά τοι
αύτα φαγητά, διά ταύτα δέν έγινε χοίρος. Κατ3 αυτόν τόν 
τρόπον έλεγεν αστεία περί τούτων ένώ συγχρόνως ώμίλει. 
σοβαρώς. 

'Από δέ τά ώραΐα πάθη τής 'Αφροδίτης, παραινούσε νά 
άπέχη κανείς πάρα πολύ* διότι, έλεγε, δέν είναι e^ntoXov, 
δταν κανείς έγγίζη τά τοιαύτα νά σωφρονή. 'Αλλά κάποτε 
καί περί τοΰ Κριτοβούλου, τοΰ υΕού τοΰ Κρίτωνος, πληρο
φορηθείς δτι έρωτεύθη τόν υ£όν τοΰ 'Αλκιβιάδου, δ οποίος 
ήτο ωραίος, έπι παρουσία τοΰ Κριτοβούλου ήρώτησε τόν Ξε
νοφώντα: Εϊπέ μου, είπεν, ώ Ξενοφών, δέν ϊνόμιζες σύ, δτι 
δ Κριτόβουλος είναι άπό τους φίλους της σωφροσύνης μάλ
λον παρά άπό τους θρασείς καί μάλλον άπα τους προνοητι
κούς παρά άπό τους ανοήτοος καί τους διψοκινδύναυς ; Βαι-
βαιότατα, είπεν δ Ξενοφών. Τώρα λοιπόν, νόμιζε τον, δτι 
είναι δρμητικώτατος καί παντολμότατος* αυτός ημπορεί καί 
μέσα εΕς τά μαχαίρια νά περπατήση ανάποδα ώς κυβιστής 
καί μέσα εΕς τήν φωτιάν νά πηδήση. Καί τί λοιπόν, είπεν 
Ó Ξενοφών, άφοΰ τόν είδες νά κάμνη, τοιαύτην καταδίκην 
κατ' αύτοΰ έγνωμάτευσες ; Δέν έτόλμησε λοιπόν αυτός, εϊπεν 
ό Σωκράτης, νά έρωτεύθη" τόν υίόν τού 'Αλκιβιάδου, δ Οποίος 
είναι καλοπροσωπότατος καί ωραιότατος; 'Αλλ3 δμως έάν, 
είπεν Ó Ξενοφών, τοιούτον είναι τό διψοκίνδυνον έργον, καί 
έγώ, νομίζω, τόν κίνδυνον τοΰτον θά ύπέμενα. Ώ δυστυχι
σμένε, είπεν ό Σωκράτης, καί τί καλόν νομίζεις δτι είναι 
δυνατόν νά πάθης, έάν έρωτευθής; αρά γε δέν νομίζεις, δτι 
αμέσως είσαι δούλος αντί 'ελευθέρου ανδρός, πολλά δέ δτι 
έξοδεύεις είςβλαβεράς ήδονάς, πολλήν δέ 8τι έχεις άσχολίαν 
τοΰ νά περιποιηθής ένα νέον ώραίον καί αγαθόν, αναγκάζε
σαι δέ νά ζητης επιμόνως πράγματα, τά δποΧα ουδέ τρελλός 
ήθελε ζητήσει ; "Ω Ήράκλεις ! είπεν δ Ξενοφών, πόσον φο
βερά λέγεις δτι είναι ή δύναμις τοο έρωτος ! Καί τό θαυμά
ζεις αυτό, είπεν δ Σωκράτης ; δέν ήξεύρεις δτι καί αί £ω-
γαλίδες ' ένώ δέν είναι κατά τό μέγεθος οδτε ΐσαι μέ μισόν 
όβολόν, άν έγγίσουν μόνον μέ τό στόμα, καί μέ τους πόνους 
καταβάλλουν τους ανθρώπους καί τοδς τρελλαίνουν ; Ναί, μά 
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μά AC, εφη δ Ξενοφών ενίησι γάρ τι τά φαλάγγια κατάτό 

13 δήγμα. τΩ μώρε, έ'φη ό Σωκράτης, τονς δέ καλούς ούκ οιει 

φιλονντας ενιέναι τι, δτι σύ ονχ αράς ; ονκ οϊαθ' δτι τούτο 

τό θηρίον, δ καλοϋσι καλόν και ώραϊον, τοσοντφ δεινό-

τερόν έστι τών φαλαγγίων, δσφ εκείνα μέν όψάμενα, 

τούτο δέ ονδ' άπτόμενον, έάν τις αντό θεάται, ένίησ'ι 

τι καί πάνν πρόσωθεν τοιούτον ώστε μαίνεσθαι ποιεΐν ; 

[Ισως δέ καί οι έ"ρωτες τοξόται διά τούτο καλούνται, 

δτι και πρόσωθεν οι καλοί τιτρώακοναιν.] άλλα σνμβον^νω 

σοι, ώ Ξενοφών, οπόταν Ι'δης τινά καλόν, φεύγειν προτρο-

πάδην. σοϊ δ', ώ Κριτόβονλε, σνμβονλεύω άπενιαντίσαν 

μόλις γάρ άν ΐοως εν τοσούτφ χρόνφ [τό δήγμα] νγιής γέ-

14 voto, οντω δή και άφροδισιάζειν τονς μή ασφαλώς έχοντας 

προς αφροδίσια φετο χρήναι προς τοιαύτα, οϊα μή πάνν 

μέν δεομένον τοΰ σώματος ονκ αν προσδέξαιτο ή ψυχή. 

δεομένου δέ ουκ άν πράγματα παρέχοι. αυτός δέ προς ταντα 

φανερός ήν οντω παρεσκενασμένος ώστε ράον άπέχεσθαι 

τών καλλίστων και ωραιότατων ή οί άλλοι τών αίσχίατων 

και άωροτάτων. [περί μέν δή βρώσεως καί πόσεως και 

lb αφροδισίων οντω παρεσκενασμένος ήν καί φετο ονδέν άν 

ήττον αρκούντως ήδεσθαι τών πολλά έπι τούτοις πραγμα-

τενομένων, λνπεϊσθαι δέ πολύ έλαττον.] 

<Εί δέ τίνες Σωκράτη νομίζονσιν, οϊς ενιοι γράφονσί 

τε καί λέγονσι περί αυτού τεκμαιρόμενοι, προτρέψασθαι 

μέν ανθρώπους έπ' άρετήν κράτιστον γεγονέναι, προαγα-

γεΐν δ' έπ' αυτήν οϋχ Ικανόν, σκεψάμενοι μή μόνον ά εκεί

νος κολαστηρίον ένεκα τους πάντ' οϊομένους είδέναι ερωτών 

ήλεγχεν, αλλά καί 8 λέγων συνημέρευε τοΧς συνδιατρίβονσι, 
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τήν άλήϋειαν, είπεν δ Ξενοφών, διότι αί δωγαλίδες κάτι χύ
νουν μέσα στό σώμα κατά τό δάγκωμα. "42 μωρέ, είπεν δ 
Σωκράτης, δέν νομίζεις, δτι οΕ ωραίοι άγαπώντες χύνουν 
κάτι μέσα στό σώμα, τό δποϊον σύ δέν τό βλέπεις ; Δεν ήξεύ-
ρεις δτι τούτο το ϋηρίον τό όποιον ονομάζουν νέον καλόν καί 
ώραΐον είναι τόσον φοβερώτερον άπό τάς δωγαλίδας, δσον 
εκεΐναι μέν, δταν έγγίσουν, αυτό δέ τό θηρίον καί χωρίς νά 
έγγίση, έάν κανείς τό βλέπη μόνον, εμβάλλει καί άπό πολύ 
μακράν κάτι τοιούτον, ώστε νά κάμνη τόν βλέποντα νά τρελ-
λαίνεται ; [ίσως δέ δι3 αυτό καί οί έρωτες τοξόται Ονομάζον
ται, διότι οί ωραίοι νέοι καί άπό μακράν πληγώνουν]. Άλλα 
οέ συμβουλεύω, ώ Ξενοφών, δταν ίδής κανένα ώραίον νέον, 
να φεύγης προτροπάΖ-ην. Σέ δέ, ώ Κριτόβουλε, σέ συμβου
λεύω νά ταξιδεύσης επί έν έτος* διότι μόλις μέσα είς τόσο 
καιρόν θά έγίνεσο υγιής. Τοιουτοτρόπως λοιπόν καί εκείνο 
πού δέν είναι ασφαλείς είς τά αφροδίσια, ένόμιζεν δτι πρέπει 
•Λ έπιδίδωνται είς τά τοιαύτα, τά όποια, έάν μέν δέν είχε 
τήν ανάγκην των πολύ τό σώμα, δέν θά τά έ5έχετο ή ψυχή, 
έάν δέ είχεν ανάγκην αυτών, δέν θά παρεΐχον κακάς συνε
πείας. 

Αυτός δέ έτσι ήτο γυμνασμένος διά ταύτα, ώστε εύκολώ-
τζρον να άπέχη άπό τους εύμορφοτάτους καί ώριμωτάτους 
παρά οί άλλοι άπό τους ασχημότατους καί άωροτάτους. 
[Περί μέν λοιπόν ιών φαγητών καί τών ποτών καί τών πα
γίων τής'Αφροδίτης τοιουτοτρόπως ήτο συνηθισμένος καί ένό
μιζεν, δτι διόλου όλιγώτερον αρκετά δύναται νά εοχαριστήται 
άπό εκείνους, οί όποιοι δι3 αυτά τά πράγματα πάρα πολλά 
έξοδεύουν, δύναται δέ νά λυπήται πολύ όλιγώτερον]. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV. 

Έ ά ν δέ μερικοί, νομίζσυν δτι ό Σωκράτης ήτο μέν άρι
στος εκ φύσεως νά προτρέψη τους ανθρώπους είς τήν άρε-
τήν, νά δδηγήση δέ αυτούς τελεσφόρως εις αυτήν δέν ήτο 
ικανός (άπό τά όποια μερικοί έξάγοντες αποδείξεις καί γρά
φουν καί δμιλοΰν περί αύτοΰ), άφοΰ εξετάσουν, δχι μόνον 
ό'σα εκείνος χάριν τιμωρίας ερωτών τους νομίζοντας ÖTt γνω
ρίζουν τά πάντα, τους άπεδείκνυεν, δτι δέν τά έγνώριζον, 
άλλα καί δσα λέγων διήρχετο τήν ήμέραν μέ δσους Ιμενον 

52 Ξ Ε Ν Ο Φ Ω Ν Τ Ο Σ 

δοκιμαζόντων ει ικανός ήν βελτίονς ποιεΐν τονς σννοντα:. 

2 λέξω δέ πρώτον ά ποτέ αυτού ήκονσα περί τον δαιμόνιον 

διαλεγομένον προς Άριστόδημον τόν μικρόν επικαλούμενοι·. 

χαταμαθών γάρ αντόν οϋτε θύοντα τοΐς θεοΧς οντε μαντική 

χρώμενον, άλλα και τών ποιούντων ταντα καταγελώντα' 

Είπε μοι, έ'φη, ώ 'Αριστόδημε, εστίν ονστινας ανθρώπους 

3 τεθαύμακας έπί σοφία; Έγωγ', ϊφη. κα\ δς. Αέξον ήμΐν, 

τά ονόματα αυτών. Έπι μέν τοίννν επών ποιήσει "Ομηρον 

έ"γωγε μάλιστα τεθανμακα, επί δέ διθνράμβφ Μελανιππί-

δην, έπι δέ τραγφδία Σοφοκλέα, επί δέ άνδριαντοποιία Πο-

4 λύκλειτον, έπί δέ ζωγραφιά Ζενξιν. Πότερα σοι δοκονσιι· 

οί άπεργαζόμενοι είδωλα άφρονα τε καί ακίνητα άξιοθαν-

μαστότεροι είναι ή οί ζφα ϊμφρονά τε και ενεργά ; Πολν 

νή Δία οί ζφα, ειπερ γε μή τύχη τινί, άλλ' υπό γνώμης 

ταύτα γίγνεται. "Τών δέ ατεκμάρτως εχόντων δτον 3νεκά 

έστι και τών φανερώς έπ' ώφελείφ όντων πότερα τύχης και 

πότερα γνώμης έ"ργα κρίνεις ; Πρέπει /ιέν τά έπ' ωφελεία 

5 γιγνόμενα γνώμης εϊναι έργα. Ούκονν δοκεΐ σοι S εξ αρχής 

ποιών ανθρώπους έπ' ωφελείς, προσθεΐναι αυτοϊς δι' an-

αισθάνονται ϋκαστα, οφθαλμούς μέν ώσθ' δράν τά ορατά, 

ώτα δέ ώστ άκούειν τά ακουστά ; οσμών γε μήν, εί μή 

όϊνες προσετέθησαν, τί άν ήμΐν όφελος ήν ; τις δ' fir 

αισθησις ήν γλυκέων καί δριμέων και πάντων τών δια 

στόματος ηδέων, εί μή γλώττα τονζων γνώμων ενειργάσΟη; 

6 προς δέ τούτοις ού δοκεΐ σοι καί τάδε προνοίας έίργοις εοι-

χέναι, τό, έπεί ασθενής μέν εστίν ή δψις, βλεφάροις αυτήν 

θνρώσαι, ά, δταν μέν avzfj χρησθαί τι δέη, άναπετάνννται, 

êv δε τφ ϋπνφ ανγχλείεται, ώς δ' άν μηδέ Άνεμοι βλάπτω-

σιν, ήθμδν βλεφαρίδας ίμφνσαι, δφρύσι τε άπογεισώσαι τά 

υπέρ τών ομμάτων, ώς μηδ' δ εχ κεφαλής Ίδρώς καχονργή. 

*) Οδτος ήτο αθιος καί σκώπτης των πι στ ε-) όντων. 



ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ JA] 53 

μαζί του, άς οΌ-χ.ι\χάαουν, άν ήτο Εκανός νά κάμνη καλυτέ
ρους τους μαθητάς του. θά εϊπω κατά πρώτον εκείνα, πού 
κάποτε ήκουσα άπό αυτόν, νά διαλέγεται περί θεού προς 
τόν Άριστόδημον, τόν έπικαλούμενον μικρόν '. Επειδή δηλ. 
έμαθαν ασφαλώς, δτι αυτός οδτε έθυσίαζεν εις τους θεούς 
οϋτε τήν μαντικήν μετέχει ρ Εζετο, άλλα κατεγέλα εκείνους, 
πού τά έκαμνον ΕΕπέ μου, είπεν, ώ 'Αριστόδημε, υπάρχουν 
άνθρωποι τίνες, τους όποιους έχεις θαυμάσει διά τήν σοφίαν 
των; Μάλιστα, είπε. Καί δ Σωκράτης" ΕΕπέ μας, είπε, τά 
ονόματα των. Δ:ά μέν λοιπόν τήν ποίησιν τών έπων έγώ 
τουλάχιστον τόν "Ομηρον πρό πάντων έχω θαυμάσει, διά δέ 
ιόν διθύραμβον τόν Μελανιππίδην, διά δέ τήν τραγωδίαν 
τόν Σοφοκλέα, διά δέ τήν κατασκευήν ανδριάντων τόν Πολύ-
κλειτον, διά δέ τήν ζωγραφικήν τον Ζεΰξιν. Ποίον έκ τών 
δύο, σου φαίνονται δτι είναι άξιοθαυμαστότεροι εκείνοι πού 
κατασκευάζουν είδωλα καί στερημένα φρονήσεως καί ακί
νητα, ή εκείνοι πού κατασκευάζουν ζφα έχοντα φρό
νησιν καί ένέργειαν ; Πολύ άξιοθαυμαστότεροι, μά τήν 
άλήθειαν, εκείνοι πού κατασκευάζουν ζωα, έάν βέβαια 
γίνωνται ταύτα δχι έξ αίτιας κάποιας τύχης άλλ3 άπό 
σκέψιν. Άπό εκείνα δέ τά πράγματα, τών οποίων δ τής 
υπάρξεως σκοπός δέν φαίνεται, καί άπό εκείνα, τά δποία 
φανερά υπάρχουν προς ώφέλειαν, ποία έκ τών δύο κρίνεις 
έργα τύχης καί ποία έργα σκέψεως ; Πρέπει βέβαια νά είναι 
ϊρ-να σκέψεως εκείνα, πού γίνονται προς ώφέλειαν. Λοιπόν 
έχεις τήν γνώμην, δτι εκείνος, πού κάμνει τους ανθρώπους 
έξ αρχής τοΰ κόσμου, προσέθηκεν είς αυτούς προς ώφέλειαν 
τους οφθαλμούς μέν, ώστε νά βλέπουν τά ορατά, τά ώτα δέ, 
ώστε ν3 άκούουν τά ακουστά ; προσέτι ποία ωφέλεια τών 
οσμών θά υπήρχεν, έάν δέν προσετιθεντο είς τους ανθρώπους 
αί δίνες ; ποία δέ αϊσθησις θά υπήρχε τών γλυκών καί 
τών πικρών πραγμάτων καί δλων τών εδχαρίστων μέσον τού 
στόματος, έάν μέσα εΕς τό στόμα δέν κατεσκευάζετο κριτής 
αυτών ή γλώσσα ; Προς τούτοις δέ δέν νομίζεις, δτι καί τά 
έξης ομοιάζουν μέ έργα προνοίας, τό δτι, δταν οΕ οφθαλμοί 
είναι άρρωστοι, κατεσκεύασε τά βλέφαρα ώς θύρας των, τά 
όποια, δταν μέν έχουν οί οφθαλμοί ανάγκην νά τά μεταχει
ρισθούν εΕς τίποτε, ανοίγουν, είς τόν Οπνον δέ κλεΐουν μαζί, 
διά νά μή τους βλάπτουν δέ ουδέ οΕ άνεμοι, ώς διυλιστήριον 
τάς βλεφαρίδας έφύτευσε καί μέ τάς δφρΰς έστέγασε τά άνω
θεν τών οφθαλμών μέρη, διά νά μή τους βλάπτη μηδέ ά 
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τό δέ τήν άκοήν δέχεσθαι μέν πάσας φωνάς, ε/ιπίμπλασΰαι 

Οέ μήποτε- καί τονς μεν πρόσθεν οδόντας πάσι ζφοις οιονς 

τέμνειν εϊναι, τους δέ γομφίονς οίους παρά τούτων δεϊα-

μένους λεαίνειν καί στόμα μέν, δι' ου ών επιθυμεί τά ζώα 

είσπέμπεται, πλησίον οφθαλμών και ρινών καταθειναι, 

επει δέ τά αποχωρούντα δυσχερή, άποστρέψαι τους τούτων 

οχετούς [καί άπενεγκεΐν] f\ δυνατόν προσωτάτω άπό τών 

αισθήσεων ταύτα ούτω προνοητικώς πεπραγμένα απορείς 

7 πότερα τύχης ή γνώμης έργα εστίν ; Où μά τόν Δι', εφη, 

άλλ' οϋτω γε σκοπονμένφ πάνυ εοικε ταύτα σοφού τίνος 

δημιουργού καί φιλόζωου τεχνήμασί. Τό δέ έμφϋσαι μέν 

έρωτα τής τεκνοποιίας, εμφϋσαι δέ ταΐς γειναμέναις έρωτα 

τού Ικτρέφειν, τοΐς δέ τραφεΐσι μέγιστον /ιέν πόθον τον ζην, 

μεγιστον δέ φόβον τοΰ θανάτου ; 'Αμέλει και ταύτα εοικε 

μηχανήμασί τίνος ζφα είναι βονλενσαμένον. Σύ δ'εν ααυτφ 

8 φρόνιμόν τι δοκεΐς έ'χειν ; Έρωτα γονν και άποκρινονμαι. 

"Αλλοθι δέ ούδαμον ονδέν οϊει φρόνιμόν εϊναι ; καί ταντ' 

είδώς δτι γης τε μικρόν μέρος έν τφ σώματι πολλής ούσης 

έ*χεις και υγρού βραχύ πολλού δντος και τών άλλων δήπον 

μεγάλων Οντων έκάστον μικρόν μέρος λαβόντι τό σώμα σνν-

ήρμοσταί σοι- νονν δέ μόνον άρα ούδαμον δντα σε ευτυ

χώς πώς δοκέΐς σνναρπάσαι, και τάδε τά ΰπερμεγέθΐ] καί 

πλήθος άπειρα δι' άφροσύνην τινά όντως οϊει εντάκτοκ 

9 εχειν ; Ma AC ον γάρ δρώ τονς κνρίονς, ώσπερ τών ένθάδε 

γιγνομένων τους δημιονργούς. Ονδέ γάρ τήν σαντον σνγε 

ψνχήν όρ$ς, ή τού σώματος κνρία εστίν όίστε κατά γε 

τούτο έξεαζί σοι λέγειν, δζι ονδέν γνώμη, αλλά τύχη πάντα 

10 πράττεις, καί δ 'Αριστόδημος· Οντοι, εφη, εγώ, ώ Σώκρα-

ζες, νπερορώ τό δαιμόνιον, άλλ' εκείνο μεγαλ,οπρεπέστερον 

ηγούμαι ή ώς τής εμής θεραπείας προαδεΧσθαι. Ονκοϋν, 

έ'φη, δσφ μεγαλοπρεπέστερον άν άξιοΧ σέ θεραπενειν, ζο-
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ίδρώς δ τρέχων έκ τής κεφαλής ; τό νά δέχεται δέ ή ακοή 
ολας μέν τάς φωνάς, νά μή γεμίζεται δέ ώς στόμαχος ποτέ' 
καί οί μέν έμπροσθινοί οδόντες εΕς δλα τά ζώα νά είναι κα
τάλληλοι νά κόπτουν οί δέ τραπεζίται νά είναι κατάλληλοι, 
άφοΰ δεχθούν τάς τροφάς παρά τούτων, νά τάς λιανίζουν καί 
τό στόμα μέν, διά τοΰ όποιου δσα επιθυμούν τά ζφα εισά
γονται, νά είναι βαλμένον πρό τών οφθαλμών καί τών β ινών, 
επειδή δέ τά άποχωρήματα είναι ανυπόφορα, νά έχη απο
μακρύνει τους οχετούς των δσον τό δυνατόν μακρύτερα άπό 
τάς αισθήσεις' ταύτα, τά δποϊα είναι τόσον προνοητικώς κα
μωμένα, απορείς, ποίον έκ τών δύο, είναι έργα τύχης ή Ipya 
σκέψεως ; "Οχι, μά τήν άλήθειαν, είπεν (δ 'Αριστόδημος), 
άλλ' δταν εξετάζω βέβαια κατ' αυτόν τόν τρόπον, πάρα πολύ 
ομοιάζουν αυτά με 'épya κάποιου αοψοΰ δημιουργοΰ καί φι-
λοζψου. Τό οτι δέ ένεφύτευσεν άφ' ενός μέν έρωτα τής τε
κνοποιίας εις τάς γυναίκας, άφ3 έτερου δέ ένεφύτευσεν εις 
τάς μητέρας έρωτα τοΰ νά ανατρέφουν τά τέκνα των, είς δέ 
τά τέκνα άφ' ενός μέν μεγιστον πόθον τής ζωής, άφ 3 έτερου 
δέ φόβον τοΰ θανάτου (πώς τό νομίζεις;)—Τφ δντι καί αυτά 
ομοιάζουν μέ έργα κάποιου, δ όποιος έσκέφθη νά υπάρχουν 
ζώα.—Σύ δέ νομίζεις δτι έχεις κάποιαν νοητικήν δύναμιν ; 
— Έ ρ ω τ α με λοιπόν καί θά σου αποκριθώ.—Άλλου δέ που
θενά δέν νομίζεις δτι υπάρχει νοητική δύναμις ; καί μάλιστα 
ένώ ήξεύρεις, δτι μικρό' \ιίρος τής γης, ή δποία είναι πολ
λή, μέσα εις τό σώμα σου έχεις, καί ολίγον μέρος b-χροϋ, το 
όποιον είναι πολύ, καί άπό εκαστον άπό τά άλλα βέβαια, τά 
όποια είναι μεγάλα, άφοΰ έλαβες μικρόν μέρος, συνηρμολο-
γήθη τό σώμα σου" πώς δέ λοιπόν νομίζεις, δτι μόνος σύ, κατ3 

ευτυχή τίνα περίσταση, έχεις άρπάσει νουν, Ινώ πουθενά δέν 
υπάρχει, καί αυτά τά υπερμεγέθη καί άπειρα κατά τό πλήθος 
σώματα, νομίζεις δτι έχουν τόσην τάξιν, επειδή δέν Ιχουν φρό
νησιν ;—Μάτην άλήθειαν, Ιτσι νομίζω, διότι δέν βλέπω τους 
κυρίους τοΰ κόσμου τούτου, καθώς τους δημιουργούς εκείνων, 
πού γίνονται έδώ. Διότι ουδέ τήν Εδικήν σου βέβαια ψυχήν σύ 
βλέπεις, ή Οποία είναι κυρία τού σώματος σου" ώστε όπ 3 αυ
τήν τουλάχιστον τήν έποψιν σού επιτρέπεται νά λέγης, δτι 
τίποτε μέ σκέψιν, άλλα δλα κατά τύχην τά κάμνεις. 
Καί Ó Αριστόδημος" Δέν περιφρονώ ' βέβαια τήν θεότητα, 
ώ Σωκράτη, άλλα τήν θεωρώ πολύ μεγαλοπρεπεστέραν ή 
ώστε νά έχη ανάγκην τής Εδικής μου λατρείας. Λοιπόν, εί
πεν δ Σωκράτης, δσον μεγαλοπρεπεστέρα ούσα έχει τήν άξί-
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11 σούτφ μάλλον τιμηζέον αυτό. Εϋ ϊσθι, εφη, δτι, εί νομί-

ζοιμι θεούς ανθρώπων τι φροντίζειν, ουκ άν άμελοίην 

αυτών. Έπειτ' ουκ οϊει φροντίζειν ; οι πρώτον μέί· μόνον 

τών ζώων άνθρωπον ορθόν άνέστησαν ή δέ δρθότης και 

προοραν πλέον ποιεί δύνασθαι καί τά ϋπερθεν μάλλον θεά-

σϋσ,ι και ήττον κακοπαθεΐν [καί δψιν καί άκοήν και στόμα 

ενεποίησαν] έπειτα τοις μέν άλλοις έρπετοΐς πόδας έ"δο)καν, 

οι τό πορενεσθαι μόνον παρέχουσιν, άνθρώπω δέ και χεί

ρας προσέθεσαν, αϊ τά π)χΐστα όίς εϋδαιμονέστεροι εκείνων 

12 έσμέν εξεργάζονται. και μήν γλώττάν γε πάντων τών ζώων 

εχόντων, μόνην τήν τών ανθρώπων εποίησαν οιαν άλλοτε 

άλλαχή ψαύουααν τού στόματος άρθρονν τε τήν φωνίμ· και 

σημαίνειν πάντα άλλήλοις δ βονλόμεθα. [τό δέ και τάς τών 

αφροδισίων ήδονάς τοις μέν άλλοις ζφοις δούναι περιγρά-

13 ψαντας τον έ'τονς χρόνον, ήμΐν δέ σννεχώς μέχρι γήρως 

ταΰτα παρέχειν ;] οϋ τοίνυν /ώνον ήρκεσε τφ θεφ τον σώ

ματος επιμεληθήναι, άλλ', δπερ μεγιστον έστι, καί τήν ψν-

χήν κρατίστην τφ άνθρωπο) ένέφνσε. τίνος γάρ άλλον ζφον 

ψυχή πρώτα αέν θεών τών τα μέγιστα και κάλλιστα συν-

ταξάντων ησϋηται δτι είσί ; τί δέ φνλον ή άνθρωποι 

θεούς θεραπενονσιν ; ποία δέ ψυχή τής ανθρωπινής 

ικανωτέρα προφνλάττεσθαι ή λιμόν ή δ'ιψος ή ψύχη ή 

θάλπη, ή νόσοις έπικουρήσαι, ή δώμην άακήσαι, ή προς 

μάθησιν εκπονήσαι, ή δσα άν άκούση ή ΐδη ή μάθη Ίκα-

14 νωτέρα έστι διαμεμνήσϋαι ; ον γάρ πάνν αοι κατάδηλον 

δτι παρά τάλλα ζφα ώσπερ θεοί άνθρωποι βιοτεύουαι, 

φύσει και τφ σώματι καί τη ψυχή κρατιστεύοντες ; ούτε 

γάρ βοός άν έχων σώμα, άνθρωπου δέ γνώμην έδύνατ' άν 

πράττειν, ä έβούλετο, οϋθ' δσα χείρας έ'χει, άφρονα δ' εστί, 

πλέον ουδέν έχει. σν δ' αμφοτέρων τών πλείστον αξίων τε-

τυχηκώς ουκ οϊει σον θεούς επιμελεΐσθαι ; άλλ' δταν τί 

15 ποιήσοΜΐ, νομιεΧς αυτούς αού φροντίζειν ; "Οταν πέμπωσιν, 

οισπερ σοι σύ φής πεμπειν αυτούς, συμβούλους δ τι χρή 

ποιειν και μή ποιεΐν. "Οταν δέ Άθηναίοις, έ'φη, πννθανο-
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ωσιν σύ νά τήν λατρεΰης, τόσον περισσότερον πρέπει νά τήν 
τιμ^ς.—Μάθε καλά, δτι, έάν ένόμιζα, δτι οί θεοί έχουν κά-
ποιαν φροντίδα διά τους ανθρώπους,"1 δέν θά τους παρημέ-
λουν.—Λοιπόν, δέν παραδέχεσαι, δτι -φροντίζουν ; οΕ οποίοι 
•χρ&τον μέν μόνον τόν άνθρωπον άπα δλα τά ζώα τόν έσή-
κωσαν δρθιον ή δέ ορθοστασία καί περισσότερον κάμνει νά 
ημπορώ κανείς νά βλέπη έμπροσθεν του καί τά υπεράνω τής 
κεφαλής του νά θεάται καί όλιγώτερον νά •Λακοπαυ^· έπειτα 
είς μέν τά άλλα ερπετά έδωκαν πόδια, τά Οποία μόνον τό 
νά περιπατούν χαρίζουν, είς τόν άνθρωπον δέ καί χέρια 
προσέθεσαν, τά όποϊα κάμνουν τά περισσότερα άπό εκείνα, 
κατά τά Οποία είμεθα ευτυχέστεροι άπό αυτά. Προς τούτοις, 
ενώ βέβαια έχουν δλα τά ζφα γλώσσαν, μόνην τήν γλώσσαν 
τών ανθρώπων έκαμαν Εκανήν άλλοτε εΕς άλλο \ίίρος τοΰ 
οτδ^ατος έγγίζουσα καί τήν φωνήν νά άρθρώνη καί νά φα-
νερώνωμεν αναμεταξύ μας εκείνα, πού θέλομεν. Δέν ήτο, λοι
πόν, άρκετόν εΕς τόν θεόν μόνον διά τό σώμα μας νά φρον-
τίση, άλλα—τό Οποίον είναι καί τό σπουδαιότατον—καί τήν 
ψυχήν άρίστην μέσα εις τό σώμα τήνένεφυτευσε. Διότι τίνος 
ζφου ή ψυχή πρώτον μέν αντιλαμβάνεται περί τών θεών, οΕ 
οποίοι τά μέγιστα καί κάλλιστα δημιουργήματα έθεσαν είς 
τάξιν, δτι υπάρχουν ; Ποία δέ ψυχή είναι ίκανωτέρα τής 
άνθρωπίνης νά προφυλάσσεται ή άπό τήν πεΐναν ή άπό τήν 
δίψαν ή άπό τά ψύχη ή άπό τις ζέστες ή νά %ζραπζδη τάς 
ασθενείας ή νά άσκηθή" εΕς τήν £ώμην ή νά κοπιάση διά νά 
μάθη ή δσα άκούση ή ϊδη ή μάθη, ποία ψυχή είνα; ίκανω
τέρα νά τά απομνημόνευση; Δένσού είναι, λοιπόν, δλοφάνε-
ρον, δτι έν συγκρίσει προς τά άλλα ζφα, οΕ άνθρωποι ζουν 
ώς θεοί έκ φύσεως καί κατά τό σώμα καί κατά τήν ψυχήν 
όντες ανώτεροι ; διότι οδτε άν εϊχεν Ó άνΒρωπος σώμα βω-
διοΰ, νουν δέ άνθρωπου θά ήδύνατο νά κάμνη εκείνα, πού 
ήθελεν, οδτε δσα έχουν χέρια, δέν έχουν δμως νοητικήν δύ-
ναμιν, πλεονεκτούν είς τίποτε. Σύ δέ, άν καί έτυχε νά έχης 
καί τά δύο, δέν νομίζεις, δτι οί θεοί φροντίζουν διά σέ ; 
άλλ' δταν κάμνουν τί, θά παραδεχθής, δτι φροντίζουν διά 
σέ ; — "Οταν μού στέλλουν, καθώς σύ λέγεις δτι αυτοί στέλ
λουν εΕς σέ, συμβούλους τί πρέπει νά κάμνω καί τ: νά μήν 
κάμνω. Άλλ 3 δταν εΕς τους Αθηναίους, είπεν Ó Σωκράτης, 
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μένοις τι διά μαντικής φράζωοιν, ον και σοι δοκεϊς φρά-

ζειν αντούς, ούδ' δταν τοΐς "Ελλησι τέρατα πέμποντες προ-

σημαίνωσιν, ονδ' δταν πάαιν άνϋρώποις, άλλα μόνον σέ 

εξαιρονντες εν αμέλεια κατατίθενται ; οϊει δ' άν τονς θεούς 

τοΐς άνθρώποις δόξαν έμφϋσαι ώς ικανοί ειαιν εν και κα

κώς ποιεΐν, εί αή δννατοι ήσαν, και άνθρο'ίπονς εξαπατω-

μένονς τόν πάντα χρόνον ονδέποτ' άν αίσθέσθαι ; ονγ' δρας, 

δτι τά πολνχρονιώτατα και σοφώτατα τών άνθοωπίιχον, 

πό^ς και έθνη, θεοσεβέστατά έστι, και at φρονιμώταται 

ήλικίαι θεών επιμελέσταται ; ώγαθέ, εφη, κατάμαθε δτι και 

ό σός νους ενύ>ν τό σόν σώμα δπως βονλεται μεταχειρίζε

ται' οϊεσθαι οϋν χρή και τήν έν τφ παντϊ φρόνησιν τα 

πάντα, δπως άν αυτή ηδύ η, ούτω τίθεαθαι, και μή rò 

σον μέν δμμα δύνασθαι έπι πολλά στάδια έξικνεΐαΰαι, τόν 

δέ τού θεού δφϋαλμόν αδύνατον εϊναι άμα πάντα δράν, 

μηδέ τήν σήν μέν ψυχήν καί περί τών ενθάδε καί περί τών 

έν Αίγύπτφ και έν Σικελία δύνασθαι φροντίζειν, τήν δέ 

τοΰ θεού φρόνησιν μή ικανήν εϊναι άμα πάντων επιμελεΐ

σθαι. ήν μέντοι, ώσπερ ανθρώπους οεραπενων γιγνώσκεις 

τονς άντιθεραπενειν εθέλοντας καί χαριζό/ιενος τονς άντι-

χαριζο/ιένονς καί συμβουλευόμενος καταμανθάνεις τους φρό

νιμους, οϋτω και τών θεών πεΧραν λαμβάνης θεραπενων, 

ει τί σοι θελήσουσι περί τών άδηλων άνθρώποις συμβου-

λεύειν, γνώσει τό θεΧον δτι τοσούτον καί τοιούτον εατι ώσθ' 

άμα πάντα δράν και πάντα άκονειν καί πανταχού παρεΐναι 

και άμα πάντων επιμελεΐσθαι. εμοί μέν ονν ταύτα λέγων 

οϋ μόνον τους συναντάς εδόκει ποιεΐν, οπότε ύπό τών αν

θρώπων δρφντο, άπέχεαθαι τών ανοσιών τε και άδίκοίν 

και αισχρών, άλλα και δπότε έν ηρεμία εϊεν, έπείπερ ήγή-

σαιτο μηδέν άν ποτέ ών πράττοιεν θεούς διαλαθεΐν.> 
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ερωτώντας διά τής μαντικής δ,τι δήποτε, λέγουν, δέν νομίζεις 
δτι καί εις σέ αυτοί λέγουν, οδτε δταν εΕς τους "Ελληνας 
στέλλοντες σημεία προλέγουν, οδτε δταν ε'ς οΧοϋς τους αν
θρώπους, άλλα νομίζεις, δτι σε μόνον έξαιροΰντες παραμε
λούν ; Νομίζεις δέ, δτι οι θεοί θά ένέ;αλλον εις τους άνθρω
που; τήν Εδέαν, δτι είνα: ικανοί καί νά ευεργετήσουν καί 
νά κακοποιήσουν, εάν δέν είχαν αυτήν τήν δύναμιν, καί νο-
υ.ίζε:ς δτι οΕ άνθρωποι εις αΕώνα τόν άπαντα ποτέ δέν θά 
ενσοΰσαν, δτι εξαπατώνται εις αυτό τό ζήτημα; Δέν βλέπε:;, 
8τι έξ δλων τών ανθρωπίνων πραγμάτων εκείνα πού είναι 
πολυχρονκότατα καί σοφώτατα, δηλ. αΕ πόλεις καί τάέθνη, 
έχουν τήν μεγίστην θεοσέβειαν, καί αί ήλικίαι πού έχουν 
τήν μεγίστην φρόνησιν, φροντίζουν τά μέγιστα διά τους 
θεούς ; ώ καλέ μου, είπε, μάθε καλώς δτ: καί à ενυπάρχω·/ 
εις σέ νους τό σώμα σου, δπω; θέλε:, τό μεταχειρίζεται. 
Είναι λοιπόν ανάγκη νά παραδέχεσαι, δτι καί ή ένυπάρ-
y^ojoa εΕς τό σύμπαν φρόνησις τά πάντα τοιουτοτρόπως δι
ευθετεί, δπως τής είναι εύχάριστον, και δχι 8τι τό μέν Εδι-
κόν σου βλέμμα δύναται είς άπόστασιν πολλών σταδίων νά 
φθάνη, δ δέ οφθαλμός τού θεοΰ δέν δύνατα: τά πάντα μαζί 
νά βλέπη, καί οδτε δτ: ή μέν ιδική σου ψυχή δύναται νά 
φροντίζη καί διά τά εδώ καί διά τά έν ΑΕγύπτφ κα: διά τά 
έν Σικελία, ή δέ φρόνησις του θεού δέν είναι Εκανή συγχρό
νως δι' δλα νά φροντίζη. Έ ά ν δμως, καθώς δταν περιποιού-
μενος τού; ανθρώπους γνωρίζης εκείνου; πού θέλουν ν3 αν
ταποδίδουν τήν περιποίησιν, καί κάμνων χάριν γνωρίζης 
εκείνους πού τήν ανταποδίδουν, καί ζητών συμβουλήν μαν-
θάνης τους φρόνιμους, κατά τόν δμοιον τρόπον περιποιού-
μενος τους θεούς ζητείς νά μάθης, άν θά θελήσουν νά σέ συμ
βουλεύουν περί τών άδηλων είς τους ανθρώπους, τότε θά μά
θης δτι τό θείον είναι τόσον μέγα καί τοιούτον, ώστε δλα μαζί 
νά τά βλέπη καί δλα νά τά άκούη καί πανταχού παρόν νά 
είναι καί περί δλων μαζί νά φροντίζη. 

Είς Ιμέ λοιπόν έφαίνετο, λέγων ταύτα, δτι δχι μόνον 
έκαμνε τους μαθητάς του, οσάκις ύπό τών ανθρώπων εβλέ-
ποντο, ν' απέχουν καί άπό τά ανόσια καί άπό τά άδικα καί 
άπό τά αισχρά, άλλα καί οσάκις ήσαν ]LÓVQL, επειδή θά έπί-
στευον, δτι τίποτε άφ 3 δσα ήθελον κάμει, δέν θά διέφευγε 
ποτέ τήν προσοχών τών θεών. 
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[Εί δέ δή και εγκράτεια καλόν τε κάγα&όν άνδοι κτήμα 

εστίν, επιακεψώμέθα εϊτι προυβίβαζε λέγων είς ταύτην ιυι-

άδε'] *Ω άνδρες, εί πολέμου -ήμΐν γενομένου βονλοίμεϋα 

έλέαθαι άνδρα, ϋφ' ον μάλιατ' άν αυτοί μέν σωζοίμεΟα, 

τους δέ πολεμίους χειροίμεθα, άρ' δντινα ataftavotinDn 

ήττω γαστρός ή οϊνον ή αφροδισίων [ή πόνου/ η νπνου, 

τούτον άν αιροίμεθα ; καί πώς άν οίηΐίείη/ιεν τόν τοιούτον 

ή ημάς σώσαι ή τους πο?.εμίονς κρατήσαι ; εί δ' επί ιε· 

λευτη τού βίου γενόμενοι βουλοίμεΰά τω έπιτρέφαι ΐ, παΐ-

δας άρρενας παιδεϋσαι ή θυγατέρας παρθένοικ διαφνλάξαι 

ή χρήματα διασώσαι, άρ' άξιόπιστον είς ταϋίΤ ήγηααίμεθ* 

άν τόν άκρατη ; δούλφ δ' άκρατεΧ επιτρέψαιμεν άν ή βο~ 

σκήματα ή ταμιεΧα ή έργων επιστασίαν ; διάκονοι· δέ και 

άγοραατήν τοιούτον εθελήααι/ιεν άν προΧκα λαβείν ; άλλα 

μήν εϊ γε μηδέ δοϋλον άκρατη δεξαίμεθ' άν, πώς οϋκ άξιον 

αντόν γε φνλάξασθαι τοιούτον γενέσθαι ; και γάρ ούχ ώσπερ 

οι πλεονέκται τών άλλων αφαιρούμενοι χρήματα εαυτού; 

δοχούσι πλοντίζειν, οϋτως ό ακρατής τοΧς μέν άλλοις βλα

βερός, έαντφ δ' ωφέλιμος, άλλα κακούργος μέν τών άλλων, 

έαντοϋ δέ πολύ κακουργότερος, εϊ γε κακονργότατόν έστι 

μή μόνον τόν οίκον τον έαντοϋ φθείρειν, αλλά και τό σώμα 

κάί τήν ψνχήν. [έν σννονσία δέ τις άν ήσθείη τφ τοιοντω, 

ον ειδείη τφ οψω τε και τφ όϊνφ χαίροντα μάλλον ή 

τοΧς φίλοις και τάς πόρνας άγαπώντα /ιάλλον ή τονς 

έταίρονς ; αρά γε ού χρή πάντα άνδρα, ήγηαά/ιενον 

τήν έγκράτειαν αρετής εϊναι κρηπΐδα, ταύτην πρώτον 

έν τή ψυχή κατασκενάσασθαι ; τις γάρ άν άνευ ταύπ^ς 

ή μάθοι τι αγαθόν ή μελετήσειεν άξιολόγως ; Ì) τις ονκ άν 

ταΧς ήδοναΧς δουλεύων αίσχρώς διατεθείη καί τό σώμα και 

τήν ψυχήν ;] έμοι μέν δοκεΧ vrj τήν "Ηραν [έλευθέρφ μέν 

άνδρι εϋκτόν εϊναι μή τνχεΐν δούλου τοιούτον,/ δονλενοντα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V-

[Έάν δέ, ώς είναι γνωστόν, καί ή εγκράτεια είναι κα
λόν καί ώφέλιμον κτήμα εΕς τόν άνθρωπον, άς έξετάσωμεν 
άν πως ώδήγει εΕς αυτήν λέγων τοιαύτα περίπου]. *Ω άν
δρες, άν ήθέλομεν Ιν περιπτώσει ποΧίμου να έκλέξωμεν άν
δρα, οπό τοΰ Οποίου ημείς μέν θά έσωζόμεθα, τους δέ εχ
θρούς θά ύπετάσσομεν, άρά γε θά έξελέγομεν εκείνον, πού 
θά άντελαμβανόμεθα δτι δέν είναι κύριος τής κοιλίας ή τού 
οΐνου ή τών αφροδισίων ή τοΰ ύπνου ; καί πώς θά έφανταζό-
μεθα δτι δ τοιούτος ή ημάς θά σώση ή τους εχθρούς θά νι-
κήση ; Έ ά ν δέ, άφοΰ φθάσωμεν είς τό τέλος τής ζωής μας, 
ήθέλομεν εΕς κανένα νά έμπιστευθώμεν ή τά αρσενικά παιδιά 
μας νά εκπαίδευση ή νά διαφύλαξη τάς παρθένους θυγατέ
ρας μας ή τά χργ,ματά μας να διάσωση, άρά γε εΕς αυτά θά 
ένομίζομεν άξιόπιστον τόν ΐ-χοΌτον άνθρωπον ; Είς οΌϋλον 
δέ ϊ-αοοτον θά έμπιστευόμεθα ή βοσκήματα ή άποθήκας ή 
έπιστασίαν έργων οιωνδήποτε ; Τοιούτον δέ ύπηρέτην τοΰ 
σπιτιού ή άγοραστήν όψωνίων θά ήθέλομεν νά λάβωμεν δω
ρεάν ; Άλλ 3 δμως, έάν βεβαίως οδτε οΌΟΧον έκδοτον θά έδε-
χόμεθα, πώς δέν αξίζει ό ίδιος κανείς νά προφυλαχθή άπό 
τό νά γίνη τοιούτος ; Διότι καί δχι, καθώς οΕ πλεονέκται 
άφαιρούντες τά χρήματα τών άλλων νομίζουν δτι πλουτίζουν 
τόν εαυτόν των, τοιουτοτρόπως καί ό έκδοτος είς μέν τους 
άλλους είναι βλαβερός, εΕς τόν εαυτόν του δέ ωφέλιμος, άλλ' 
είναι τουναντίον κακούργος μέν διά τους άλλους, διά τόν 
εαυτόν του δέ κακουργότερος, Ιάν βεβαίως είναι %av.o\}pfó-
τατον πράγμα δχι μόνον τήν οίκογένειάν του νά φθείρη κα
νείς, άλλα καί τό σώμα καί τήν ψυχήν του. [ΕΕς τήν συνα
ναστροφή'/ δέ ποίος θά ηύχαριστεΐτο άπό τοιούτον άνθρω
πον, περί τού οποίου θά ήξευρεν, δτι διά τό φαγητόν καί 
τόν οϊνον μαλ-λον χαίρεται παρά διά τους φίλους καί δτι 
τάς πόρνας μάλλον αγαπά παρά τους συντρόφους ; Ά ρ ά γε 
δέν πρέπει κάθε άνθρωπος, άφοΰ πιστεύση, δτι ή εγκράτεια 
είναι τό θεμέλιον της αρετής, ταύτην πρώτον εΕς τήν ψυχήν 
του νά κτίση ; Διότι ποίος χωρίς αυτήν ημπορεί ή νά μάθη 
τίποτε αγαθόν ή νά φροντιστή ; ή ποίος, ών υποδουλωμένος 
εϊς τάς ήδονάς, δέν θά ήτο αίσχρώς διατεθειμένος καί κατά 
τό σώμα καί κατά τήν ψυχήν ;] Έ γ ώ μέν νομίζω, μά τήν 
"Ηραν, δτι διά τόν ελεύθερον μέν άνθρωπον είνα: εύκτόν νά 
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[Οέ] ταΐς τοιαύταις ήδοναΐς ϊκετευτέον τονς θεούς δεσπο-

β τών αγαθών τυχεϊν οντω γάρ άν μόνως δ τοιούτος σω-

θείη. [τοιαύτα δέ λέγων ετι έγκρατέατερον τοΐς ίργοις ή τοΐς 

λόγοις έαντόν έπεδείκννεν οϋ γάρ μόνον τών διά τού σώ

ματος ηδονών έκράτεί, άλλα και της διά τών χρη/ιάτων, 

νομίζων τόν παρά τού τυχόντος χρήματα λαμβάνοντα δε-

σπότην εαυτού καθιστάναι και δουλεύειν δουλείαν ουδεμιάς 

ήττον αίσγράν.] 

y]. "Αξιον δ' αυτού και α προς 'Αντιφώντα τόν σοφιστήν 

διελέχθη μή παραλιπεΐν. δ γάρ 'Αντιφών ποτέ βονλόμε-

νος τους σννονσιαστάς αυτού παρελέαθαι προσελθών τφ 

Σωκράτει παρόντων αυτών ελεξε τάδε' *Ω Σώκρατες, έγώ 

2 μέν ωμην τονς φιλοσοφονντας ενδαιμονεστέρονς χρήναι γί

γνεσθαι' σύ δέ μοι δοκεΐ ς τάναντία τής φιλοσοφίας άπολε-

λανκέναι. ζης γονν όντως ώς ούδ' άν εϊς δούλος ύπό δεσπότη 

διαιτώμενος μείνειε' αιτία τε αιτεΐ και ποτά πίνεις τά φαν-

λότατα, καί ίμάτιον ήμφίεσαι ον μόνον φανλον, άλλα τό 

αυτό θέρονς τε και χειμώνος, ανυπόδητος τε και άχίτων 

-3 διατελείς, και μήν χρήματα γε οϋ λαμβάνεις, ά και κτώ

μενους ευφραίνει καί κεκτημένους ελενθεριώτερόν τε και 

ήδιον ποιεΐ ζήν. εϊ ούν ώαπερ καί τών άλλων έργων οι δι

δάσκαλοι τους μαθητάς μιμητάς εαυτών άποδεικννονσιν, 

οντω και σύ τους συναντάς διαθησεις, νόμιζε κακοδαιμο-

4 νιας διδάσκαλος είναι, καί δ Σωκράτης προς ταντα είπε1 

Δοκεΐς μοι, ώ 'Αντιφών, ϋπειληφέναι με όντως άνιαρώς 

ζήν, ώστε πεπεισμαι σέ μάλλον άποθανεΐν άν έλέσθαι ή ζήν 

5 ώαπερ έγώ. ϊθι οϋν έπισκεψώμε&α τί χαλεπόν ηΌθησαι τού-

μοϋ βίον. πότερον δτι τοΐς μέν λαμβάνονσιν αργύρων άναγ-

καΐόν έστι άπεργάζεσθαι τούτο έφ' φ άν μισθόν λάβωσιν, 
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μή τύχη τοιούτον δοΰλον, εκείνος δέ πού είναι υποδουλω
μένος εΕς τάς τοιαύτας ήδονάς πρέπει νά Εκετεύη τους θεούς 
νά έπιτύχη καλούς -Αγρίους. Διότι μόνον κατ3 αυτόν τόν τρό
πον δ τοιούτος θά ημπορούσε νά σωθη\ [Μέ τό νά λέγη δέ 
'τοιαύτα ακόμη έγκρατέστερον έδειχνε τόν εαυτόν του μέ έργα 
παρά μέ λόγια' διότι δχι μόνον ήτο κύριος τών ηδονών τοΰ 
σώματος, άλλα καί τής ηδονής τών χρημάτων, επειδή ένόμι
ζεν δτι εκείνος, πού λαμβάνει χρήματα παρά τοΰ τυχόντος, 
βάζει κύριον είς τόν εαυτόν του καί δουλεύει δαυλείαν, ή 
οποία δέν είναι όλιγώτερον αίσχρά άπό καμμίαν.]. 

ΚΕΦΑΛΑ'ΟΝ VI. 

Αξίζει δέ νά μή παραλίπη κανείς άπό τά Εδικά του καί 
δσα διελέχθη προς τόν 'Αντιφώντα τόν σοφιστήν. Δηλαδή δ 
Αντιφών κάποτε, θέλων νά τοΰ πάρη μέ τρόπον τους μαθη
τάς του, αφού προσήλθεν είς τόν Σωκράτην, παρουσία τών 
μαθητών, είπε τά έξης : *Ώ Σωκράτη, έγώ μέν ένόμιζον δτ: 
οί φιλοσοφοΰντες πρέπε: νά γίνωνται ευτυχέστεροι (άπό τους 
άλλους ανθρώπους ή άφ' δ,τι είναι), σύ δέ μοΰ φαίνεσαι δτι 
έχεις απολαύσει τά αντίθετα άπ* εκείνα, πού δίδει ή φιλο
σοφία. Ζ ή ς π . χ. τοιουτοτρόπως, δπως δέν θά ύπέμενε κανείς 
δοΰλος όπό τόν κύριόν του- καί τροφάς τρώγεις καί ποτά πί
νεις τά χειρότερα καί φορείς ένδυμα δχι μόνον ευτελές, άλλα 
καί τό ίδιον καί τόν χειμώνα καί τό θέρος, καί μένεις διηνεκώς 
ανυπόδητος καί άχίτων. Καί δμως δέν λαμβάνεις χρήματα τού-
λάχιστον,τά δποϊα,καί δταν τάάποκτούμεν,μας ευφραίνουν καί, 
δταντά εχωμεν, μας κάμνουν νά ζώμενκαί μέ περισσοτέραν 
άνεσιν καί εύχαριστότερον. Έ ά ν λοιπόν καθώς καί εΕς τά άλλα 
Ιργα οί διδάσκαλοι τους μαθητάς των τους αποδεικνύουν μι-
μητάς των, οΟτω καί σύ τους μαθητάς σου θά καταντήσης, 
νόμιζε δτι είσαι διδάσκαλος τής δυστυχίας. Καί Ó Σωκρά
της εις αυτά είπε. Μοΰ φαίνεσαι, ώ Αντιφών, δτι σύ έχεις 
νομίσει, δτι έγώ ζώ τόσον θλιβερά, ώστε έχω τήν πεποίθη-
σ.ν, δτι σύ μάλλον θά προετίμας ν' άποθάνης παρά νά ζής 
καθώς έγώ. Ε μ π ρ ό ς λοιπόν νά έξετάσωμεν τί άφόρητον 
έχεις άντιληφθή τής ζωής μου. Ποίον έκ τών δύο, επειδή 
εϊς εκείνους μέν, που λαμβάνουν χρήματα, είναι ανάγκη νά 
εκτελούν τοΐίτο, διά τό όποιον ήθελον λάβε: μισθόν, εις έμέ 
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έμοι δέ μή λαμβάνοντι ονκ ανάγκη διαλέγεσθαι φ αν μή βού-

λωμαι; ή τήν δίαιτάν μου φανλίζεις ώς ήττον μέν υγιεινά έσθί-

οντος εμον ή σον, ήττον δέ ίσχύν παρέχοντα ; ή ώς γαλεπώτερα 

πορίαασθαι τά έμά διαιτήματα τών σών διά τό σπανιώτε-

ρά τε καί πολυτελέστερα είναι ; ή ώς ήδίω σοι ά σύ παρα

σκευάζει δντα ή έμοι ά έγώ ; ονκ οϊσθ' δτι δ μέν ήδιστα 

ίσθίων ήκιστα όψου δεΐται, à δέ ήδιστα πίνων ήκιστα τον 

6 μή παρόντος επιθυμεί ποτον ; τά γε μήν Ιμάτια οϊσθ' δτι 

oî μεταβαλλόμενοι ψύχους καί θάλπους ένεκα μεταβάλλονται, 

καί υποδήματα ϋποδοννται, δπως μή διά τά λνποϋντα τονς 

πόδας κωλύωνται πορεύεσθαι' ήδη οϋν ποτέ ησθου ε/ιε ή 

διά ψύχος μάλλον του ένδον μένοντα, ή διά θάλπος μαχό-

μενόν τφ περί σκιάς, ή διά τό άλγειν τους πόδας ον βαδί-

7 ζοντα δποι άν βούλωμαι ; ονκ οϊσθ' δτι οί φύσει ασθενέ

στατοι τφ σώματι μελετήσαντες τών ισχυρότατων άμελησάν-

των κρείττονς τε γίγνονται προς à άν μελετήαωαι και ράον 

αυτά φέρονσιν ; έμοί δέάρα ουκ οϊει, τφ σώματι άεί τάαυν-

τνγχάνοντα μελετώντι καρτερεΐν, πάντα ράον φέρειν αού μή 

8 μελετώντος ; τον δέ μή δονλεύειν γαστρί μηδ' ϋπνφ καί λα

γνεία οϊει τι άλλο αιτιώτερον εϊναι ή τό $τερα εχειν τούτων 

ήδίω, ά ον μόνον εν χρεία δντα ευφραίνει, άλλα καί ελπί

δας παρέχοντα ώφελήσειν άεί ; και μήν τονζό γε οίσθα, οτι 

οι μέν οίόμενοι μηδέν εν πράττειν ούκ εύφραίνοντα, οι δέ 

ηγούμενοι καλώς προχωρεΐν έαυτοις ή γεωργία» ή νανκλη-

ρίαν ή άλλ' δ τι άν ζυγχάνωσιν εργαζόμενοι ώς εν πράτ-

9 τοντες ευφραίνονται' οϊει οϋν άπό πάντων τούτων τοσαύτην 

ήδονήν ε?>·αι δσην άπό τού εαυτόν τε ήγεισθαι βελτίω γι 

γνεσθαι καί φίλους άμείνους κτάαθαι ; έγώ ζοίννν διατελώ 

ζάντα νομίζων. έάν δέ δή φίλους ή πόλιν ώφελεΐν δέη, πο-
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δέ, πού δεν λαμβάνω μισθόν, δέν είνα: ανάγκη νά διαλεγω-
μαι μέ δποιον θέλω ; ή τήν δίαιτάν μου κακολογείς, επειδή 
έγώ τρώγω άφ3 ενός μέν όλιγώτερον υγιεινά φαγητά παρά 
σύ, άφ3 έτερου δέ φαγητά, τά δποϊα όλιγώτερον παρέχουν 
δύναμιν ; ή επειδή είναι δυσκολώτερα είς τό νά πορισθώ τά 
χρήσιμα είς τόν ίδικόν μου βίον, άπό τά Εδικά σου, επειδή 
είναι καί σπανιώτερα καί πολυτελέστερα ; ή επειδή είναι 
εύχαριστότερα είς σέ δσα σύ παρασκευάζεις, παρά είς έμέ 
δσα έγώ παρασκευάζω ; Δέν ήξεύρεις, δτι εκείνος μέν, πού 
τρώγει μετά μεγίστης ορέξεως, καθόλου δέν έχει ανάγκην 
εκλεκτής τροφής, εκείνος δέ, πού πίνει μετά μεγίστης ορέ
ξεως, καθόλου δέν επιθυμεί τό ποτόν, πού τού λείπει ; Καί 
προσέτι εκείνοι, πού αλλάζουν τά ενδύματα των, μάθε κα
λώς, 8τ: τά αλλάζουν ένεκα τοΰ ψύχους καί τής ζέστης καί 
φορούν υποδήματα, διά νά μή έμποδίζωνται νά περιπατούν 
Ιξ αιτίας εκείνων, πού ενοχλούν τους πόδας" τώρα λοιπόν μέ 
αντελήφθης ποτέ ή ένεκα του ψύχους νά μένω μέσα εΕς το 
σπίτι περισσότερον άπό άλλον, ή ένεκα τής ζέστης νά μά-
χωμαι μέ κανένα διά σκιάν ή διά τό δτι πονούν οί πόδες 
μου δέν πηγαίνω δπου θέλω ; Δέν ήξεύρεις, δτι οΕ έκ φύσεως 
ασθενέστατοι κατά τό σώμα, δταν ασκηθούν, γίνονται καί 
ανώτεροι άπό τους ισχυρότατους άνασκήτους, εΕς δ,τιήθελον 
άσκηθή, καί εύκολώτερον τά υποφέρουν ; Είς έμέ δέ λοι
πόν δέν νομίζεις, άφοΰ ασκούμαι εΕς τό νά υπομένω πάν
τοτε, δσα τυχαίνουν εΕς τό σώμα, δτι είναι εύκολώτερον νά 
υποφέρω τά πάντα παρά συ, πού δέν ασκείσαι ; Ποία δέ 
άλλη μεγαλύτερα αίτία, νομίζεις, δτι είναι τοΰ νά μή είμαι 
δοΰλσς εϊς τήν κοιλίαν ούτε είς τόν δπνον καί τήν λαγνείαν 
παρά τό δτι έχω άλλα πράγματα εύχαριστότερα άπ3 αυτά, 
τά δποία δχι μόνον, δταν τά μεταχειρίζεσαι (άπολαμβάνης) 
ευφραίνουν, άλλα καί επειδή παρέχουν ελπίδας, δτι πάντοτε 
θά είναι ωφέλιμα ; Προσέτι καί τοΰτο γνώριζε, δτ: εκείνοι 
μέν πού φαντάζονται, δτι καθόλου δέν εοτυχοΰν,'δέν ευφραί
νονται, εκείνοι δέ πού νομίζουν δτι καλά πηγαίνει ή ή γε
ωργία των ή ή ναυκληρία ή δ,τι άλλο κατά τύχην εργά
ζονται, μέ τήν ΐδέαν δτι εύτυχοΰν, ευφραίνονται" λοιπόν, νο
μίζεις 8τι άπό δλα αυτά τοσαύτη ηδονή προέρχεται, δση 
καί άπό τό νά νομίζης δτι γίνεσαι ό ίδιος καλύτερος καί 
δτι αποκτάς τους φίλους σου καλυτέρους άπό πρίν ; Έγώ 
λοιπόν πάντοτε αυτά νομίζω. Έάν δέ παρουσιασθώ ανάγκη 
ή τους φίλους ή τήν πόλιν νά ώφελή κανείς, εΕς ποίον έκ 
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τερφ ή π&ίων σχολή τούτων επιμελεΐσθαι, τφ ώς εγώ νϋ* 

ή τφ ώς σύ μακαρίζεις διαιτωμένω ; στρατεύοιτο δέ πότε

ρος άν ρφον, ό μή δυνά/ιενος άνεν πολυτελούς διαίτης ζήν 

ή φ τό παρόν άρκοίη ; εκπολιορκηθείη Οέ πότερος άν θατ-

τον, δ τών χαλεπωτάτων εϋρειν δεόμενος, ή δ τοΐς 0}4στοις 

10 έντνγχάνειν αρκούντως χρώμενος ; έ"οικας, ώ 'Αντιφών, 

τήν ευδαιμονίαν οίομένφ τρυφήν καί πολντέλειαν είναι' εγώ 

δέ νομίζω τό μέν μηδενός δέεσθαι θεΐον εϊναι, τό δ' ώς 

ελαχίστων έγγντάτω τού θείον, και τό μέν θεΐον κράτιστον, 

τό δ' έγγντάτω τον θείου εγγυτάτω τού κρατ'ιστου. 

11 Πάλιν δέ ποτέ ό 'Αντιφών οιαλεγόμενος τφ Σωκράτει' 
ΎΩ Σώκρατες, εγώ τοί σε δίκαιον μεν νομίζω, σοφόν δι 

ούδ' όπωστιοϋν δοκεΐς δέ μοι καί αυτός τούτο γιγνώσκειν 

ονδένα γοϋν τής αννοναίας άργύριον πράττει, καίτοι τό γε 

ίμάτιον ή τήν οίκίαν ή άλλο τι ών χέκτηααι νομίζων άργν-

ρίον άξιον είναί ονδενΐ άν μή δτι προίκα δοίης, άλλ' ούδ' 

ελαττον τής άξιας λαβών, δήλον δή δτι ει και την σννον-

12 σίαν φον τινός άξίαν εϊναι, και ταύτης άν ούκ ελαττον τής 

αξίας άργύριον έπράττον. δίκαιος μέν οϋν άν εϊης, δτι ονκ 

εξαπατάς έπι πλεονεξία, σοφός δέ ούκ άν, μηδενός γε άξια 

13 επισταμένος, ό δέ Σωκράτης προς ταύτα εϊπεν Ώ 'Αντι

φών, παρ' ήμΐν νομίζεται τήν ώραν και τήν σοφίαν ομοίως 

μέν καλόν, Ομοίως δέ αίσχρόν διατίθεσθαι είναι, τήν τε γάρ 

ώραν έάν μέν τις αργυρίου πωλή τφ βουλομένφ, πόρνον 

αυτόν άποκαλούσιν, έάν δέ τις, ον άν γνφ καλόν τε κάγα-

θόν εραστήν δντα, τούτον φίλον εαυζφ ποιήζαι, σώφρονα 

νομίζομεν και τήν σοφίαν ωσαύτως τονς μέν αργυρίου τφ 

βουλομένφ πωλούνζας αοφιστάς [ώσπερ πόρνους/ άποκαλον

σιν, δστις δέ, δν άν γνφ ενφνά δνζα, διδάσκων, δ τι άν εχη 

αγαθόν, φίλον ποιείται, τούτον νομίζομεν, ά τφ χαλφ κά-

14 γαθφ πολίτη προσήκει, ταύτα ποιεΐν. έγώ δ' οϋν καί αυτός, 
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τών δύο υπάρχει περισσότερο; έλΐύθερο; καιρός νά φροντίζη 
περ: τούτων, εί ; εκείνον, πού διαιταται ώς έγώ, ή εΕς εκεί
νον, πού διετατα: καθώς εσύ λέγεις \ιαγ.αρί^(ύν ; καί ποίος 
ϊν. τών δύο εύκολώτερον ήθελε·/ εκστρατεύει, εκείνος, πού 
δέν ημπορεί νά ζή χωοίς πολυέξοδον δίαιταν, ή εκείνος,είς 
τον όποιον το παρόν θά ήτο άρκετόν ; ποίος δέ έκ τών δύο 
γρηγορώτερα ήθελε καταβληθή υπό πολιορκίας, εκείνος, πού 
ϊγε: ανάγκην τών δυσκολωτάτων νά ευρεθούν, ή εκείνος, πού 
αρκείται μεταχε:ρ:ζόμενο; τά εύκολώτατα εί; τόνά τύχουν; 
μαίνεσαι, ώ 'Αντιφών, δτι νομίζεις, δτι ή ευδαιμονία είνα: 
τρυφή και πολυτέλεια' έγώ δέ νομίζω, δτι το νά μή έχης 
ανάγκην άπό τίποτε είνα: θείον, το δέ νά έχη; ανάγκην 
ό'σον τό δυνατόν όλιγωτέρων πραγμάτων είναι πλησιέστατο ν 
προς τό θείον, καί δτ: τό μέν θείον είνα: άριστον, το δέ 
πλησιέστατο ν προς τό θείον είνα: πλησ:έστατον προς το 
άριστον. 

ί.ίάλ:ν δέ κάποτε ό Άντ:φών διαλεγόμενος πρό; τόν Σω
κράτην είπεν : Ώ Σωκράτη, έγώ βέβαια σέ νομίζω μέν δί-
κα:ον, σο^όν δε καθόλου" άπό κανένα τφ δντι δέν λαμβάνεις 
χρήματα δ:ά τήν μαθητεία·/ του. Κα: ομω: τό ένδυμα σου βέ-
όα:αή τήν οίκίαν σου ή άλλοτίποτα άπό οσα έχε:;, νο.μίζων 
δτ: έχε: άξίαν χρηματικήν ε:; κανένα δέν θά τό έδινες δω-
ρεχν, άλλα καί ούτε καί άν ελάμβανε; ολιγώτερα τ ή ; άξιας 
των. Είναι φανερόν, λοιπόν, δτι, έάν ένόμιζε;, δτι καί ή δι-
οχ-καλία σου έχε: κάπο:αν άςίαν, -/α: δ:" αυτήν θά έλάμ-
όκνε: χρήματα οχ: όλιγώτερα τής αξίας της. Δίκαιο; μέν 
λοιπόν ημπορεί νά είσαι, επειδή δέν εξαπατάς άπό πλεονε-
ςίαν, σοφός δμως Οχι, επειδή βέβαια γνωρίζεις πράγματα, 
πού δέν έχουν καμμιαν άξίαν. Ό δέ Σωκράτης εί; αυτά εί
πε-/. *Ω Αντιφών, υπάρχει ή γνώαη εί; ημάς δτι τό νά δια
θέτη κανείς την νεότητα του κα: τήν σοφίαν του είναι έξ 
ίσου καλόν καί έξ ίσου αίσχρόν. Διότι καί τήν νεότητα του 
όταν πωλή κανείς αντί χρημάτων είς τον βουλόμενον, τόν 
ονομάζουν πόρνον, αν δέ κανείς εκείνον, πού θά κατελάμ
βανε·/ δτι. είναι κα: καλός καί αγαθός εραστής, αυτόν κάμνη 
φίλον του, τόν νομίζομεν φρόνιμο·/- καί ωσαύτως εκείνους 
μέν, πού πωλοΰν τήν σοφίαν των αντί χρημάτων εις τον βου
λόμενον, σοφιστάς τους ονομάζουν, δποιος δέ, εκείνον πού θά 
κατελάμβανεν δτ: είναι ευφυής, διδάσκων 8,τι ήθελεν έχει 
αγαθόν, τόν κάμνει φίλον του, αυτός νομίζομεν, δτι κάμνει 
αυτά, τά δποΐα αρμόζουν είς πολίτην καλόν καί αγαθόν. 
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ώ 'Αντιφών, ο%περ άλλος τις ή ιππφ άγαθφ ή κνν'ι ή δρ-

νιθι ήδεται, οντω και ετι μάλλον ήδομαι φίλοις άγαθοις, 

και εάν τι έ"χω αγαθόν, διδάσκω, και άλλοις σννίστημι παρ' 

ών άν ήγώμαι ώφελήσεσθαί τι αυτούς εις άρετήν καί τους 

θησαυρούς τών πάλαι σοφών ανδρών, ους εκείνοι κατέλιπον 

έν βιβλίοις γράφοντες, άνελίττων κοινή ονν τοις φίλοις 

διέρχομαι, κάν τι όρώμεν αγαθόν, εκλεγόμεθα' και μέγα 

νομίζομεν κέρδος, έάν άλλήλοις φίλοις γιγνόμεθα. έμοι /ιέν 

δή ταϋτα άκούοντι εδόκει αυτός τε μακάριος είναι και τοις 

άκονοντας έπί καλοκάγαθίαν άγειν. 

Καί πάλιν ποτέ τού 'Αντιφώντος έρομενου αυτόν, πώς 

άλλους μέν ήγοϊτο πολιτικούς ποιεΐν, αντός δ' οϋ πράττοι 

τά πολιτικά, εΐπερ έπισταιτο' Ποτέρως δ' άν, εφη, ώ Άν-

ζιφών, μάλλον τά πολιτικά πράζζοιμι, εί μόνος αυτά πράτ-

τοιμι ή εί έπιμελοίμην τού ώς πλείστονς Ικανούς εϊναι 

πράττειν αυτά ; 

'Επισκεψώ/ιεθα δέ εί καί αλαζονείας άποτρέπων τους 

σννόντας αρετής επιμελεΐσθαι προέχρεπεν άεί γάρ ιλεγεν. 

ώς ούκ ειη καλλίων οδός έπ' ενδοξίαν, ή δι' ής άν τις 

αγαθός τούτο γένοιτο, δ και δοκεΐ βούλοιτο. δτι δ' αληθή 

έλεγεν, ώδ' έδίΟασκεν Ένθνμώμεθα γάρ, εφη, εϊ τις μή 

ών αγαθός αυλητής δοκεϊν βούλοιτο, τί άν αντφ ποιητέον 

ειη. άρ' ον ζά εξω τής τέχνης μιμητέον τονς αγαθούς αύ-

λητάς ; καί πρώτον μέν, δτι εκείνοι σκενήν τε καλήν χέ-

κτηνται και ακολούθους πολλούς περιάγονται, και τούτοι 

ταύτα ποιητέον ϊπειτα, δτι εκείνους πολλοί έπαινοϋσι, και 

τούτφ πολλούς επαινετός παραοκευαατέον άλλα μήν έργον 

γε οϋδαμοϋ ληπτέον, ή ευθύς έλεγχθήσεται γελοίος ών καί 
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Έ γ ώ Χοιπον καί ό ίδιος, ώ Αντιφών, καθώς ένας άλλος 
οποιοσδήποτε ευχαριστείται ή διά τέλειον äXoyov ή σκύλον 
ή πτηνόν, τοιουτοτρόπως καί ακόμη περισσότερον ευχαρι
στούμαι άπό τους καλούς φίλους, καί Ιάν έχω τίποτε αγα
θόν, τους τό διδάσκω, καί τους συστήνω καί είς άλλους, 
παρά τών Οποίων νομίζω, δτι αυτοί θά ωφεληθούν τίποτε ώς 
προς τήν άρετήν. 

Καί τους θησαυρούς τών παλαιών σοφών ανδρών, τους 
οποίους εκείνοι κατέλιπαν μέσα είς βιβλία γράψαντες, ξετυ
λίγω·/, μαζί μέ τους φίλους τους περνώ, καί δταν βλέπωμεν 
τίποτε αγαθόν, τό έκλέγομεν, καί νομίζομεν μέγα κέρδος, 
έάν γινώμεθα φίλο: αναμεταξύ μας. Είς έμέ, λοιπόν, δταν 
τά ήκουα αυτά, έφαίνετο, 8τι καί αυτός ήτο μακάριος καί 
εκείνους πού τόν τ}%ουαν, τους ώδήγει είς τήν καλακαγαθίαν. 

Καί πάλιν κάποτε, δταν τόν ήρώτησεν δ Αντιφών, πώς 
τους άλλους μέν ένόμιζεν Οτι τους κάμνει Εκανούς νά πολ:-
τεύωνται, αυτός δέ δέν ασχολείται ν,'ε τήν πολιτικήν, εάν 
βέβαια τήν ήξευρε, είπε : Κατά ποίον τρόπον έκ τών δύο, ώ 
Αντιφών, περισσότερον θά ήσχολούμην μέ τήν πολιτικήν, έάν 
μόνος μου ήσχολούμην ή έάν έφρόντιζα διά νά είναι δσοντό 
δυνατόν περισσότεροι ικανοί νά ασχολούνται μέ αυτά ; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII-

Ά ς έξετάσωμεν οέ άν καί αποτρέπω·/ τους μαθητάς του 
άπό τήν άλαζονείαν τους προέτρεπε νά φροντίζουν διά τήν 
άρετήν* δηλ. πάντοτε έλεγεν, Οτι δέν υπήρχε καλύτερα οδός 
διά τήν καλήν ύπόληψιν παρά εκείνη, διά τής όποιας ήθελε 
γίνει κανείς καλός εις τούτο, είς τό" οποίον καί θά ήθελε νά 
νομίζεται. Ώ ς έξης δέ έδίδασκεν, δτι έλεγε τήν άλήθειαν 
δηλαδή άς σκεφθώμεν, είπε, άν κανείς, χωρίς νά είναι κα
λό; αυλητής, θά ήθελε νά νομίζεται τοιούτος, τί θά έπρεπεν 
αυτός νά κάμη. Ά ρ ά γε οέν έπρεπε νά μιμηθή τους καλούς 
αύλητάς ώς προς τά εξωτερικά τ ή ; τέχνης, και πρώτον μέν, 
επειδή εκείνοι καί στολήν καλήν έχουν καί ακολούθους πολ
λούς περιφέρουν, καί αυτός πρέπε: νά τά κάμνη αυτά* έπειτα, 
επειδή εκείνους πολλοί τους επαινούν καί αυτός ποΧΧοος έπαι-
νετάς πρέπε: νά παρασκευάση. Άλλ 3 δμως πουθενά δέν πρέπει 
νάάναλάβητό ϊρ^ον τοΰ αύλητοΰ, άλλως ευθύς θ' άποδειχθή 
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οϋ μόνον αυλητής κακός, άλλα και άνθρωπος άλαζών 

καίτοι πολλά μέν dotjrafojv, μηδέν δ' ώφεL·ύμεvoς, προς 

δέ τούτοις κακοδοξών πώς ούκ έπιπόνως τε και άλνσιτελώς 

3 και καταγελάστως βιώσεται ; ώς δ' αϋτως εϊ τις βούλοιτο 

στρατηγός αγαθός μή ών φαίνεσθαι ή κνβερνήτης, έν-νοώ-

μεν, τί άν αντφ σνμβαίνοι. άρ' ονκ άν, εί μέν έπιθνμών 

τού δοχεΐν Ικανός είναι ταντα πράττειν μή δύναιτο πείθειν 

τοντ' εϊη λνπηρόν, εί δέ πείαειεν, ετι άθλιώτερον ; δήλον 

γάρ δτι κνβερνάν κατασταθείς ό μή έπιοτά/ιενος ή στρατη-

γεΧν άπολέσειεν άν ους ήκιστα βούλοιτο και αντός αισχρός 

4 άν και κακώς άπαλλάξειεν. ωσαύτως δέ και τό πλούσιοι 

και τό άνδρεΐον και τό Ισχνρόν μή δντα δοκεϊν αλυσιτελές 

άπέφαινε' προστάττεοθαι γάρ αντοΐς εφη μείζω ή κατά δύ-

ναμιν, και μή δυναμένους ταύτα ποιεΐν, δοκονντας Ικανούς 

5 εϊναι, σνγγνώμης ονκ άν ζνγχάνειν. άπαζεώνα Ô' εκάλει ον 

μικρόν μέν ούδ' εϊ τις άργύριον ή σκεύος παρά τον πειθοί 

λαβών άποστεροίη, πολύ δέ μεγιστον δαζις μηδενός άξιο; 

ών εξηπατήκοι πείθων ώς ικανός εϊη τής πόλεως ήγέΐσθαι. 

[εμοι μέν οϋν έδόκει και τού άλαζονεύεσθαι αποτρέπει* 

τονς σννόντας τοιάδε διαλεγόμενος./ 
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οτι είναι γελοίος, καί δχι μόνον κακός αυλητής, άλλα καί 
άνυρι^πος άλαζών. Καί όμως μέ τό νά έξοδεύη πολλά καί 
καθόλου νά μή ώφελήται, προς τούτοις δέ καί νά έχη κακήν 
οπόληψιν, πώς δέν θά Ιζη καί μέ κόπον καί άνωφελώς καί 
καταγελώμενος ; 'Ωσαύτως, έάν ήθελε κανείς, ενώ δέν εί
ναι καλός στρατηγός, νά φαίνεται τοιούτος, ή ένφ δέν είναι 
καλός διοικητής πλοίου, νά φαίνεται τοιούτος, ας σκεφθώ-
μεν, τί θά τού συνεβαινεν. Ά ρ ά γε, έάν μέν έπιθυμών νά 
φαίνεται Εκανός νά πράττη ταΰτα δέν θά ήδύνατο νά πείση, 
δέν θά τού ήτο αυτό λυπηρόν, έάν δέ θά έπειθε, δέν θά τού 
ήτο ακόμη άθλιώτερον ; διότι είνα: φανερόν δτι, έάν διορι
σθείς νά κυβερνά πλοΊον ή νά στρατηγέ εκείνος πού δέν 
ήξεύρει, θά κατέστρεφεν εκείνους πού διόλου δέν θά ήθελε, 
καί δ ίδιος κακά καί αισχρά θά ξεμπέρδευεν. 'Ωσαύτως άπε-
δείκνυεν ανωφελές το νά φαίνεται κανείς πλούσιος καί αν
δρείος καί ίσχυρός, ενώ δέν είναι. Διότι Ιλεγεν, δτι είς αυ
τούς ανατίθενται μεγαλύτερα έργα άπό τήν δύναμίν των, 
καί άν δέν ημπορούν νά τά έκτελοΰν, ένφ φαίνονται, δτι 
είναι Εκανοί, δέν τυγχάνουν συγγνώμης. Άπεκάλει δέ μέ-
γαν απατεώνα εκείνον, 8στις διά τής πειθούς λαβών χρή
ματα ή σκεύος παρά τίνος ήθελε τού τά αποστερήσει, πολύ 
δέ μεγιστον απατεώνα εκείνον, δστις μηδενός άξιος ών ήθε-
λεν εξαπατήσει τους πολίτας διά τής πειθούς, δτι είναι 
Εκανός νά άρχη τής πόλεως. (Είς έμέ λοιπόν έφαίνετο, δτι 
καί άπό τό νά άλαζονεύωνται απέτρεπε τους μαθητάς μέ τάς 
τοιαύτας συζητήσεις). 

[Β.Ι 

1 [Έδόκει δέ μοι και τοιαύτα λέγων προτρέπειν τους 

σννόντας άσκεΐν έγκράτειαν προς επιθυμίαν βρωτοϋ καί 

ποτού καί λαγνείας και νπνον καί ρίγους καί θάλπονς καί 

πόνον./ γνούς δέ τίνα τών σννόντων άκολαατοζέρως έχοντα 

[προς τά τοιαύτα]. Είπε μοι, εφη, ώ 'Αρίστιππε, εί δέοι 

σε παιδεύειν παραλαβόντα δύο τών νέων, τόν μέν, δπως 

Ικανός εαται άρχειν, τόν δ', δπως μηδ' άντιποιήσεται αρ

χής, πώς άν έκάτερον παιδεύοις ; βούλει οκοπώμεν, άρξά-

μενοι άπό τής τροφής ώσπερ άπό τών στοιχείων ; και ό 

~~Αρίστιππος εφη' Δοκεΐ γοϋν μοι ή ζροφή αρχή εϊναι' ονδέ 

2 γάρ ζφη γ' άν ζις, εί μή ζρέφοιζο. Οϋκονν τό μέν βούλε-

σθαι σίτον άπτεσθαι, δταν ώρα ήκ-η, άμφοτέροις εικός πα-

ραγίγνεσθαι ; Εϊκός γάρ, εφη. Τό ονν προαιρεΐσθαι τό κατε

πείγον μάλλον πράττειν ή τή γαστρί χαρίζεσθαι πότερον άν 

αυτών εθίζοιμεν ; Τόν εις τό άρχειν, εφη, νή Δία παιδενό-

μενον, δπως μή τά τής πόλεως άπρακτα γ'ιγνηται παρά τήν 

εκείνον αρχήν. Ονκονν, ϊφη, και δταν ποιειν βούλωνται τό 

δύνασθαι διψώντα άνέχεσθαι τφ αντφ προσθετέον ; Πάνν 

3 '-μεν ονν, εφη. Τό δέ ύπνου εγκρατή είναι, ώστε δύνασθαι 

και δψέ κοιμηθήναι καί πρφ άναστήναι και άγρυπνησαι, 

εϊ τι δέοι ποτέρφ άν προσθείημεν ; Και τούτο, εφη, τφ 

αντφ. Τί δέ, εφη, τό αφροδισίων εγκρατή είναι, ώστε μή 

διά ταντα κωλνεσθαι πράττειν, ει τι δέοι ; Καί τούτο, 

εφη, τφ αντφ. Τί δέ ; τό μή φεύγειν τους πόνους, άλλ' 



[ Β ] 

[Μοΰ έφαίνετο δέ. δτ: καί μέ τάς άγ-οΧούσους συζητήσεις, 
προέτρεπε τους μαθητάς του νά είναι εγκρατείς ώς προς τήν 
επιθυμία·/ φαγητού καί ποτοΟ καί λαγνείας καί κόπων].Επει
δή δηλ. αντελήφθη, δτ: κάποιο; έκ τών μαθητών του ήτο 
κάπως ακόλαστος [εί; τά τοιαύτα]* Εϊπέ μου, είπεν, ώ Αρί
στιππε, έάν ύπεχρεώνεσο νά παραλαβής οδο νέους διά νά 
τού; μόρφωση; το:ουτοτρόπω;, ώστε δ μέν εναςνάγίνη ικα
νό; νά άρχη, ό δέ άλλος νά μή ζητήση κάν τήν αρχήν, πώς 
Οά έμόρφωνες τόν καθένα χωριστά ; θέλεις νά έξετάσωμεν 
άρχίζοντες άπό τήν τροφήν δπω; οί μαθηταί άπό τά στοι
χεία τού αλφαβήτου ; Καί ό Αρίστιππος είπε - Μοΰ φαίνε
ται βέβαια δτ: ή τροφή είνα: ή αρχή - διότ: ουδέ θά εζη 
κανείς, έάν δέν έτρέφετο. Λοιπόν, τό μεν νά αρχίζουν νά τρώ
γουν, δταν φθάση ή ώρα, είναι λογικόν καί εΕς του; δύο νά 
^υμβαίνη ;—Λογικόν βίβαια, είπε. 

Ποίον λοιπόν έξ αυτών τών δύο θά τόν εσυνηθίζαμεν νά 
προτιμά νά τρώγη τό κατεπείγον παρά νά παρατρώγη προς 
ίύχαρίστησιν τ ή ; κοιλίας του ;—Εκείνον, μά τήν άλήθειαν, 
είπε. τόν οποίον έκπα:δευόμενον εί; τό άρχε:/, ο:ά νά μήν 
άφήνη ανεκτέλεστους τάς υποθέσει; τής πόλεως κατά τήν 
διάρκεια·/ τής άργτ,ς του.—Λοιπόν, είπε, και όταν θέλουν 
νά πιουν, τό νά ήμπορή κανείς, ένώ δ:ψα, νά ύπομένη είς 
τον :δ:ον πρέπει νά τό δ:οάξωμεν ; — Βεβαιότατα, ε ί π ε . — 
Τό νά είναι δέ κανείς κύριο; τοΰ ύπνου, ώστε νά ήμπορή 
κα: αργά νά κοιμηθή κα: πρωί' νά έξυπνήση κα: ν' άγρυπνή-
ση, έάν παρουσιάζετο ανάγκη, είς ποιον έκ τών δύο ήθέλομεν 
τό διδάξε: ;—-Κα: αυτό, είπεν, εις τόν ίδιον.—Τί δε πρέπει νά 
γίνη, είπεν, δσον άφορα εις τό νά είνα; κανείς κύριος τών αφρο
δισίων παθών, ώστε νά μή έμποδίζετα: έξ αί τί α; των νά κά
μνη Ö,τ: δήποτε ήθελεν είνα: ανάγκη ;—Καί αυτό, είπεν, είς 
τόν ίδιον πρέπε: νά τοδιοάξωμεν.—Τι δέ φρονείς δ:άτό έξης ; 
το νά μή άποφεύγη ν,ανεί; τού; κόπους, άλλα θεληματ:κά 
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έθε).οντήν ύπομένειν ποτέρω άν προσθείημεν ; Καί τούτη 

εφη, τφ άρχειν παιδευομένφ. Τί δέ ; τό μαθεϊν, ει'τι έπιτή-

δειόν έστι μάθημα προς τό κρατεϊν τών αντιπάλων, ποτέρω 

άν προσθεΐναι μάλλον πρέποι ; Πολύ νή Δι', εφη, τώ άρ

χειν παιδευομένφ· και γάρ τών άλλων ονδέν όφελος άνευ 

4 τών τοιούταίν μαθημάτων. [Οϋκούν ό ούτω πεπαιδευμένος 

ήττον άν δοκεΐ σοι ύπό τών αντιπάλων ή τά λοιπά Ζώα άλί-

σκεσθαι ; τούτων γάρ δήπου τά μέν γαστρι δελεαΖόμη-α, 

και μόλα ενια δνσωπούμενα, δμως τη έπιθυ/ιία τον φαγεΐν 

άγόμεΐ'α προς τό δέλεαρ άλίσκεται, τά δέ ποτω ένεδρεύεται. 

Πάνν μέν ονν, εφη. Οϋκούν και άλλα ύπό λαγνείας, οίον 

οι τε δρτνγες και οί πέρδικες, προς τήν τής θηλείας γων'ην 

τη επιθυμία και τή έλπίδι τών αφροδισίων φερόμενοι και 

εξιστάμενοι τον τά δεινά άναλογίζεσθαι τοΐς ϋηράτοοι: έιι-

5 πίπτονσΐ ; Σννέφη και ταύτα. Ονκοϋν δοκει σοι αίαχοον 

εϊναι άνθρώπφ ταντά πάσχειν τοις άφρονεστάτοις τών ί)η-

ρίων ; ώαπερ οι ιιοιχοϊ εισέρχονται είς τάς είρκτάς, είδό-

τες δτι κίνδυνος τφ μοιχεύοντι ά τε ό νόαος άπειλεΐ .τα-

θεΧν και ενεδρενθήναι καί ληφθέντα ύβρισθήναί' καί τη-

λικούτοίν μέν επικειμένων τω μοιχεύοντι κακάίν τε και αι

σχρών, όντων δέ πολλών τών άπολνσόντων τής τών άφριδι-

σίων επιθυμίας έν άδεια, δμως είς τά έπικίνδννα φέρεαΑαι 

άρ' ονκ ήδη τούτο παντάπασι κακοδαιμονώντός εατιν ; 

6 "Εμοιγε δοκεΐ, εφη. Τό δέ εϊναι μέν τάς άναγκαιοτάτας 

πλείατας πράξεις τοΧς άνθρώποις έν ύπαίθρφ, οίον τάς τε 

πoL·μικàς και τάς γεωργικός και τών άλλων ον τάς ε/.α-

χίστας, τονς δέ πολλούς άγνμνάστως εχειν προς τε ψύχη 

καί θάλπη οϋ δοκεΐ σοι πολλή αμέλεια είναι ; Σννέφη και 

τοϋτο. Ονκοϋν δοκεΐ σοι τόν μέλλοντα άρχειν άσκεΐν δεϊν 

7 καί ταντα ενπετώς φέρειν ; Πάνν μέν οϋν, εφη/. Ονκοϋν 

εί τους f εγκρατείς τούτων απάντων είς τονς αρχικούς τάτ-
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νά τους δπομίνη, ε;ς ποίον έκ τών δύο ήθέλαμεν τό διδάξει ; 
—Καί τούτο, είπεν, εις εκείνον, πού εκπαιδεύεται διά τήν 
έξουσίαν.—Τί δέ λέγεις διά τό έξης; τό νά μάθη κανείς, άν 
ύπάρχη κανέν μάθημα κατάλληλον διά νά καταβάλλη τους 
αντιπάλους, είς ποιον έκ τών δύο μάλλον θά έπρεπε νά το 
διδάξωμεν ;—Πολύ μάλλον, μά τήν άλήθειαν, είπεν, είς εκεί
νον πού εκπαιδεύεται νά άρχη" διότι επί πλέον καί δλα τά 
άλλα καθόλου δέν ωφελούν άνευ τών τοιούτων μαθημάτων. 
[—Λοιπόν εκείνος, που Ιχει εκπαιδευθή τοιουτοτρόπως, σοΰ 
φαίνεται, δτι όλιγώτερον •ημπορεί νά νικιέται άπό τους εχ
θρούς του παρά τά άλλα ζφα ; Διότι, ώς γνωστόν, άπό τά 
ζφα, άλλα μέν άπό τήν πεΐναν των παρασυρόμενα, ένφ μερι
κά καί πάρα πολύ δειλά είναι, δμως έ κ τ η ς επιθυμίας τού 
φαγητού αγόμενα προς τό δόλωμα συλλαμβάνονται, άλλα συλ
λαμβάνονται ϊνεόρευό^,ενα ει; τό μέρος, δπου πίνουν. Βε
βαιότατα, είπε.—Λοιπόν καί άλλα ζώα ένεκα λαγνείας, π.χ. 
τά ορτύκια καί αί πέρδικες, φερόμενα προς τήν φωνήν τού 
θηλυκού με τήν ελπίδα αφροδισιακής άπολαύσεως καί αδυ
νατούντα νά αναλογισθούν τού; κινδύνους, πίπτουν μέσα είς 
τά δίκτυα ; Συνεφώνησε καί είς αυτά ό Άρίστ:ππος.—Λοι
πόν σοΰ φαίνεται, δτι είνα: αίσχρόν νά παθαίνη κανείς τά 
ίδια μέ τά άνοητότατα ζ φ α ; τοιουτοτρόπως οΕ \ιο{γο\ εισά
γονται είς τάς φύλακας, άν καί ήξεύρουν, δτ: υπάρχει κίν
δυνο; είς τόν μοιχεύαντα, νά πάθη καί δσα δ νόμο; απειλεί 
καί νά παραμονευθή καί, άφοΰ συλληφθή, νά έξευτελισθή* 
καί ένφ άφ 3 Ινας μέν είναι τόσον μεγάλα τά επικρεμάμενα 
εις τόν μοιχεύαντα κακά καί αισχρά, άφ' ετέρου δέ είναι 
πολλά εκείνα, πού θά τόν απαλλάξουν ασφαλώς άπό τήν 
έπιθυμίαν τών αφροδισίων, δμως τό νά παρασύρεται είς τους 
κινδύνους άρά γε δέν είναι αότό ίδιον άνθρωπου καθ 3 ολο
κληρίαν παράφρονος ; — Έ γ ώ τοδΧάχιατον ούτω φρονώ, είπε. 
— Τ ό νά γινωνται δέ αΕ μέν πλεισται άναγκαιόταται πράξεις 
τών ανθρώπων είς τό ΰπαιθρον, π . χ. καί αΕ πολεμικαί καί 
αί γεωργικαί καί άπό τάς άλλας δχι έλάχ-σται, καί έν τού
τοις περισσότεροι νά είναι άγύμναστοι καί εΕς τά κρύα καί 
εις τές ζέστες, δέν σοΰ φαίνεται, δτι αυτό είναι μεγάλη αμέ
λεια; Συνεφώνησε καί εϊς αυτό δ Αρίστιππος.—Λοιπόν 
φρονείς, δτι εκείνος, πού μέλλει νά άρχη, πρέπει νά είναι 
ήσκημένος καί είς αυτά καί νά τά ύπομένη ευκόλως;—Βε
βαιότατα είπε.]—Λοιπόν, έάν τους εγκρατείς είς δλα αυτά 
τους κατατάσσωμεν εΕς τους ανθρώπους τους Εκανούς νά άρ-
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τομεν, τονς αδυνάτους ταύτα ποιεΐν είς τονς μηδ' άντιποι-

ησομένους τού άρχειν τάξομεν ; Συνέφη καί τούτο. Τί οϋν ; 

επειδή καί τούτονν έκατέρον τού φνλον τήν τάξιν οϊσθα, 

ήδη ποτ' επεσκέψω, είς ποτέραν τών τάξεων τούτων οαντόν 

δικαίως άν τάττοις ; "Εγωγ', εφη δ 'Αρίστιππος· και ου

δαμώς γε τάττω έκαντόν είς τήν raw άρχειν βονλομένων 

τάξιν. καί γάρ πάνν μοι δοκεΐ άφρονος άνθρωπον είναι τό, 

μεγάλ,ον έργον δντος τσύ έαντφ τά δέοντα παρασκευάζει, 

μή άρκεϊν τούτο, άλλα προσαναθέσθαι τό και τοις άλλοις 

πολίταις ών δέονται πορίζειν και έαντφ μέν πολ,λά ων 

βονλεται έλλείπειν, τής Οέ πόλεως προεστώτα, εάν μή πάντα 

δσα ή πόλις βονλεται καταπράττη, τούτου δίκην ϋπέχειν, 

9 τούτο πώς ον πολλή αφροσύνη εστί ; καί γάρ άξιονσιν αί 

πό^ς τοις άρχουαιν ώσπερ εγά) τοις οίκέταις χρήσθαι. έγώ 

τε γάρ άξιώ τους θεράποντος έμοι μέν άφθονα τά επιτή

δεια παρασκευάζειν, αυτούς δέ μηδενός τούτο>ν άπτεσθαι, 

at τε πόλεις οϊονται χρήναι τους άρχοντας έανταϊς μέν ώς 

πλείστα αγαθά πορίζειν, αύτονς δέ πάντων zovzcov άπέχε-

αθαι. έγώ ονν τονς ιών βουλομένονς πολλ,ά πράγματα εχειν 

αυτούς τε καί άλλοις παρέχειν όντως άν παιδενσας είς τονς 

αρχικούς καταστήσαιμν έμαντόν γε μέντοι τάττω είς τους 

10 βονλομένονς ή ράστά τε και ήδιστα βιοτενειν. και δ Σω

κράτης έ'φη' Βούλει ονν και τούτο σκεψώμεθα, πότεροι 

ήδιον ζώσιν, οι άρχοντες ή οι αρχόμενοι ; Πάνν μέν 

ονν, έ'φη. Πρώτον μέν τοίννν τά)ν εθνών ών ή/ιεΐς 

ΐσ/ιεν iv μέν τή 'Ασία Πέρααι μέν άρχονσιν, άρχονται 

δέ Σύροι και Φρύγες καί Αυδοί' έν δέ τη Ευρώπη Σκν-

θαι μέν άρχονσι, Matonai δέ άρχονται' εν δέ τή Αιβύη 

Καρχηδόνιοι μέν άρχονσι, Αίβνες δέ άρχονται, τούτων οϋν 

ποτέρους ήδιον οϊει ζήν ; ή τών 'Ελλήνων, έν όίς και αυ

τός εϊ, πότεροι σοι δοκοϋσιν ήδιον, οί κρατούντες ή οι κρα-

11 τονμενοι, ζήν ; 'Αλλ' εγώ τοι, εφη δ 'Αρίστιππος, ονδέ 
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χουν, εκείνους, πού δέν ημπορούν νά κάμνουν αυτά, θά τους 
κατατάξωμεν είς χους ανθρώπους, πού ούτε κάν θά επιζητή
σουν τήν αρχήν ; Συνεφώνησε καί εΕς αυτό δ 'Αρίστιππος.— 
Ε π ε ι δ ή καί τοΰ ενός καί τού άλλου είδους τών τοιούτων αν
θρώπων τήν τάξιν γνωρίζεις, άρά γε έως τώρα έσκέφθης είς 
ποίαν έκ τών δύο τούτων τάξεων τόν εαυτόν σου δικαίως ήθε
λες κατατάξει ;—Μάλιστα, είπεν ό Αρίστιππος - καί ουδό
λως κατατάσσω τόν εαυτόν μου τουλάχιστον εις τήν τάξιν 
εκείνων, που θέλουν νά άρχουν. Διότι καί μού φαίνεται, δτ: 
είναι πάρα πολύ άφρονος άνθρωπο J ίδιον, ένφ είναι μέγα; 
κόπος τό νά Ιξοικονομή κανείς τά αναγκαία είς αυτόν, νά μή 
τοΰ είναι άρκετόν αυτό, άλλα προσέτι ν' άναλάβη καί το νά 
έξευρίσκη διά τους άλλους άνθρωπου; εκείνα που έχουν ανάγ
κ η ν καί διά τόν εαυτόν του μέν νά εχη πολλών πραγμάτων 
έλλειψιν, κυβερνών δέ τήν πόλιν, εάν δέν έκτελή εντελώς δσα 
θέλει ή πόλις, νά τιμωρήται δι' αυτό, τούτο πώς δέν είνα: 
μεγάλη αφροσύνη ; Διότ: προσέτι έχουν τήν άξίωσιν α; πό
λεις νά Όεΐΰροΰν τους άρχοντας καθώς έγώ τους ΟΌύΧους μου. 
Διότι καί εγώ έχω τήν άξίωσιν ο: οπηρέται μου είς έμέ μέν 
άφθονα νά ετοιμάζουν τά τρόφιμα, αυτοί δε τίποτε ά π ' αυτά 
νά μή εγγίζουν, καί αί πόλεις νομίζουν, δτι πρέπει οί άρ
χοντες είς αύτάς μέν δσον τό δυνατόν περισσότερα αγαθά νά 
παρέχουν, αυτοί δέ ν= απέχουν ά π ' δλα αυτά. Έ γ ώ , λοιπόν, 
εκείνους μέν, πού θέλουν νά έχουν πολλάς ενοχλήσεις καί 
οί ίδιοι καί είς άλλους νά παρέχουν, άφοΰ τοιουτοτρό
πως τους εκπαιδεύσω, θά κατατάξω αυτούς είς τους ίκανούς 
νά άρχουν τον εαυτόν μου δμως τουλάχιστον κατατάσσω είς 
εκείνους πού θέλουν νά ζουν Οσον τό δυνατόν ησυχότερα καί 
εύχαριστότερα. Καί ό Σωκράτης είπε - θέλεις λοιπόν νά έξε-
τάσωμεν ποίοι έκ τών δύο ζουν εύχαριστότερα, εκείνοι πού 
άρχουν ή εκείνοι πού άρχοντα: ;—Βεβαιότατα, είπεν δ'Αρί
στιππος.—Πρώτον μέν λοιπόν άπό τά έθνη, τά όποϊα ημείς 
γνωρίζομεν, εΕς μέν τήν Άσίαν οΕ Πέρσαι άρχουν, άρχον
ται δέ οΕ Σύροι καί οί Φρύγες καί οί Αυδοί- εις δέ τήν Εύ-
ρώπην οί μέν Σκύθαι άρχουν, οί δέ Μαιώται άρχονται* είς 
δέ τήν Λίβύην οΕ μέν Καρχηδόνιοι άρχουν, οί δέ Λίβυες 
άρχονται. Ά π ' α υ τ ο ύ ς λοιπόν ποίοι, νομίζεις, δτι ζουν εύ
χαριστότερα; "Η άπό τους Έλληνας, μεταξύ τών οποίων εί
σαι καί σύ δ ίδιος, ποίο: σού φαίνονται, δτι ζουν εύχαρι
στότερα, αΕ ανεξάρτητοι πολιτεϊαι ή αί υποτελείς ; Ά λ λ ' 
έγώ βέβαια, είπεν ό Αρίστιππος, οδτεκαί εις τήντάξιν τών 
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εις τήν δονλείαν έμαντόν τάττα), άλλ' είναι τις μοι δοκεΐ 

μέση τούτων δδός, ήν πειρώμαι βαδίζειν, οϋτε δι' αρχής 

οντε διά δονλείας, αλλά δι"ελενθερίας, ήπερ μάλιστα προς 

εύδαιμονίαν άγει. 'Αλλ' εί μέν, εφη δ Σωκράτης, ώαπερ 

οϋτε Οι' αρχής οϋτε διά δουλείας ή οδός αύτη φέρει, οντω 

μηδέ δι' ανθρώπων, ίσως άν τι λέγοις' εί μέντοι εν άν-

θρώποις ών μήτε άρχειν αξιώσεις μήτε άρχεσθαι μηδέ 

τους άρχοντας εκών θεραπεύσεις, οϊμαί σαι δράν, ώς επί-

στανται οι κρείττονες τους ήττονας και κοινή και ίδια κλά-

οντες καθιατάντες δούλοις χρήσθαι. ή λανθάνουσί σε οί 

άλλων σπειράντων καί φυτενσάντων τόν τε σΐτον τέμνοντες 

καί δενόρυκοπονντες καί πάντα τρόπον πολιορκονντες τους 

ήττονας και μή θέλοντας θεραπεύειν, εως άν πείσωοιν έλέ-

σθαι δονλενειν αντί τον πολεμεΐν τοϊς κρείττοσι ; και ιδία 

αν οί ανδρείοι καί δννατοί τονς άνανδρους και άδννάτονς 

ούκ οϊσθ' δτι καταδουλωσάμενοι καρπούνται ; 'Αλλ' έγώ 

tot, έ'φη, iva μή πάσχω ταύτα, ούδ' είς πολιτείαν έμαντον 

κατακλείω, αλλά ξένος πανταχού είμι. και δ Σωκράτης 

εφη' Τούτο /ιέντοι ήδη λέγεις δεινόν πάλαισμα. τους γάρ 

ξένους, έξ ον δ τε ΣΊνις και ό Σκειρων καί δ Προκρούστης 

άπέθανον, ονδεις ετι αδικεί ; άλλα ννν οι μέν πολιτενόμε-

νοι έν ταϊς πατρίσι καί νόμονς τίθενται, iva μή άδικών-

ται, και φίλονς προς τοΐς άναγκαίοις καλονμένοις άλλονς 

κτώνται βοηθούς, και ταϊς πόλεσιν έρνματα περιβάλλονται 

και άπλα κτα«Ία( οϊς'άμννονται τονς άδικονντας, και προς 

τούτοις άλλονς έξωθεν σνμμάχονς καταακενάζονται, και οι 

μέν ταύτα πάντα κεκτημένοι δμως αδικούνται, ον δέ'ονδέν 

μέν τούτων έχων, έν δέ ταΐς δδοϊς, ένθα πλείστοι αδικούν

ται, πολνν χρόνον διατριβών, είς οποίαν δ'άν πόλιν άφίκη, 

τών πολιτών πάντων ήττων ών καί τοιούτος, οΐοις μάλιστα 

επιτίθενται οι βονλόμενοι άδικεΐν, όμως διά τό ξένος εϊναι 
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δούλων τόν εαυτόν μου κατατάσσω, άλλα μοΰ φαίνεται, δτι 
υπάρχω κάποια οδός είς τό μέσον αυτών, τήν Οποίαν προσ
παθώ νά βαδίζω, οδτε διά μέσου τής αρχής οδτε διά μέσου 
γης δουλείας άγουσαν, άλλα διά μέσου τής ελευθερίας, ή 
οποία ακριβώς κατ' εξοχήν οδηγεί είς τήν εύδαιμονίαν. 
Άλλ 3 έάν μέν, είπεν δ Σωκράτης, καθώς οδτε διαμέσου τής 
αρχής οδτε διά μέσου τής δουλείας ή δδός αύτη φέρη, τοι
ουτοτρόπως οδτε διά μέσου τών ανθρώπων φέρβ, ίσως τότε 
οί λόγοι σου θά είχον κάποιαν σημασίαν. έάν δμως ευρισκό
μενος μεταξύ τών ανθρώπων μήτε νά άρχης θά εχης τήν 
άξίωσιν μήτε νά άρχεσαι, μήτε τους άρχοντας εκουσίως νά 
υπηρέτης, νομίζω, δτι βλέπεις, πώς ήξεύρουν καλά οΕ δυνα-
τώτεροι τους άδυνατωτερους καί είς τόν δημόσιον βίον καί 
εις τόν Εδιωτικόν, άφοΰ κλαίοντας τάς καταστήσουν δούλους, 
νά τους μεταχειρίζωνται ώς τοιούτους. "Η σου διαφεύγουν 
εκείνοι πού θερίζουν καί τόν σΐτον καί τρυγούν τά δένδρα, 
τά όποια έσπειραν ή έφύτευσαν οΕ άλλοι, καί πού μέ κάθε 
τρόπον ταλαιπωρούν τους άδυνατωτέρους καί τους μή θέλον
τας νά τού; υπηρετούν, έως δτου νά προτιμήσουν νά είναι 
δούλοι τών δυνατωτέρων παρά νά τους πολεμούν ; Καί άφ 3 

ετέρου είς τόν Εδιωτικόν βίον οΕ ανδρείοι καί δυνατοί, δέν 
γνωρίζεις, δτι τους άνανδρους καί αδυνάτους, άφοΰ τους κα
ταστήσουν εντελώς δούλους, τους εκμεταλλεύονται ;—Άλλ' 
έγώ βέβαια, είπε, διά νά μή τά πάσχω αυτά, οδτε μέσα εις 
πολίτευμα τόν εαυτόν μου κλείω τελείως, άλλα πανταχού 
είμαι ξένος. Καί ό Σωκράτης είπε*—Τοΰτο, τφ δντι, τό 
οποίον τώρα λέγεις, είναι δεινόν επιχείρημα. Μήπως τους 
ξένους, άφ 3 δτου καί δ Σίνις καί ό Σκείρων καί δ Προκρού-
στης άπέθαναν, κανείς, δέν τους αδικεί; Άλλα τώρα οί μέν 
πολιτευόμενοι είς τάς πατρίδας των καί νόμους ψηφίζουν, 
διά νά μή αδικούνται, καί φίλους, κοντά είς τους καλουμέ
νους συγγενείς, βοηθούς άπο-ατοΰν καί είς τάς πόλεις πέριξ 
θέτουν όχυρώματα καί δπλα αποκτούν, μέ τά δποΐα απο
κρούουν τους άδικοΰντας, καί προς τούτοις άλλους εξωτερι
κούς συμμάχους κάμνουν, καί έν τούτοις ούτοι μέν, άν καί 
τά έχουν 8λ3 αυτά, δμως αδικούνται, σύ δέ, ένώ τίποτε άπ 3 

αυτά δέν έχεις, μέσα δέ εΕς τους δρόμους, δπου πάρα πολλοί 
αδικούνται, πολύν καιρόν μένεις, είσαι δέ, εις οποιανδήποτε 
πόλιν καί άν όπάγης, δλων τών πολιτών κατώτερος καί έξ 
αδτών κατά τών οποίων προ πάντων επιτίθενται εκείνοι, πού 
θέλουν ν3 αδικούν, δμως, διά τό δτι είσαι ξένος, νομίζεις, 
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ουκ άν εΐει άδικηθήναι ; ή διότι αί πόλεις σοι χηρνττουσιν 

άσφάλειαν καί προαιόντι και άπιόντι, θαρρείς ; ή διότι καί 

δούλος άν οϊει τοιούτος εϊναι οϊος μηδενϊ δεσπότη λνοιτε-

λεΧν ; τις γάρ άν εθέλοι άνθρωπον έν οικία, εχειν πονεΐν 

μέν μηδέν έθέλοντα, τη δέ πολυτελέστατη διαίτη χαίροντα ; 

σκεψώμεθα δέ και τούτο, πώς οι δεαπόται τοΐς τοιοντοις 

οίκέταις χρώνται. άρα οϋ τήν μέν λαγνείαν αυτών τφ λοιμφ 

σωφρονίζουσι ; κλέπτειν δέ κωλύονσιν άποχλείοντες Οθεν άν 

τι λαβεϊν ή* ; τού δέ δραπετεύειν ΟεσμοΧς άπείργονσι ; τήν 

άργίαν δέ πληγαΐς έξαναγκάζονσιν ; ή σύ πώς ποιείς, όταν 

τών οίκετών τίνα τοιούτον δντα καταμανθάνης ; Κολάζω, 

εφη, πάαι κακοΐς, έ'ως άν δονλεύειν αναγκάσω, άλλα γάρ, 

ώ Σώχρατες, οι είς τήν βασιλικήν τέχνην παιδευόμενοι, ήν 

δοκεΐς μοι σύ νομίζειν εύδαιμονίαν εϊναι, τί διαφέρονσι 

τών έξ ανάγκης κακοπαθούντων, εϊ γε πεινήσονσι και δι-

ψήσονσι καί ριγώσονσι καί άγρυπνήσουσι και τάλλα πάντα 

μοχθήσουσιν έκόντες ; έγώ /ιέν γάρ ούκ οϊδ' δ τι διαφέρει 

τό αυτό δέρμα εκόντα ή άκοντα μαατιγούαθαι [ή δλως τό 

αντό σώμα πάσι ζοις τοιονζοις έκόντα ή άκοντα πολιορκεΐ-

σθαι] άλλο γε ή αφροσύνη πρόσεστι τφ θέλοντι τά λυπηρά 

ύπομένειν. Τί δέ, ώ 'Αρίστιππε ; è Σωκράτης εφη, οϋ δο

κεΐ σοι τών τοιούτων διαφέρειν τά εκούσια τών άκονσίων, 

ή δ μέν εκών πεινών φάγοι άν Οπότε βούλοιτο καί δ εκών 

διψών πίοι και τάλλα ωσαύτως, τφ δ' έξ ανάγκης ταύτα 

πάσχονζι οϋκ εξεστιν οπόταν βονληται πανεσθαι ; έπειτα δ 

μέν εκουσίως ταλαίπωρων έπ' άγαθη έλπίΟι πονών ευφραί

νεται, οϊον οί τά θηρία θηρώντες έλπίδι τού λήψεαθαι 

ήδέως μοχθονσΐ' και τά μέν τοιαύτα άθλα τών πόνων μι

κρού τίνος άξια εστί, τους δέ πονονντας, ίνα φίλους άγα-
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δτι δέν θέλεις άδικηθή ; ή μήπως διότι αί πόλεις σοΰ δια
κηρύττουν προστασΕαν και δταν έρχεσαι εΕς αύτάς καί δταν 
φεόγης, δι' αυτό έχεις θάρρος ; ή διότι νομίζεις, δτι καί 
δούλος τοιούτος -ήυ,πορείς νά είσαι, Ó οποίος εΕς κανένα κυ-
ριον δέν ωφελεί ; διότι ποιος θά ήθελε νά Ιχη είς τό σπίτι 
του άνθρωπον, ό όποιος νά κοπιάζη μέν καθόλου δέν θέλει, 
ευχαριστείται δέ εΐς τήν πλέον ποΧύΒάπανον δίαιταν ; Άς 
έξετάσωμεν δέ καί αυτό, πώς δηλαδή οΕ κύριοι μεταχειρί
ζονται τους τοιούτους δούλους. Άρά γε δέν σωφρονίζουν μέν 
τήν λαγνειαν των διά τής πείνης, τους εμποδίζουν δέ νά κλέ
πτουν μέ τό νά τους αποκλείουν άπό τάμέρη, άπ'οπού είναι 
δυνατόν ν'αρπάξουν τίποτε, άπό τό νά δραπετεύουν δέ μέ 
δεσμά τους εμποδίζουν ; τήν άργίαν των δέ μέ τό ξύλο τους 
αναγκάζουν νά τήν παραιτήσουν ; ή πώς κάμνεις σύ, όσάκις 
κανένα άπό τους δούλους τής οΕκίας αντιλαμβάνεσαι, δτι 
έχει τοιαΟτα ελαττώματα ; Τόν τιμωρώ, είπε, μέ κάθε 
είδους ποινήν, έως δτου τόν αναγκάσω νά δουλεύη. 
Άλλα βέβαια, εκείνοι, πού εκπαιδεύονται είς τήν τέ
χνην τού βασιλεύειν, τήν Οποίαν μοΰ φαίνεσαι, δτι σύ τήν 
νομίζεις, δτι είναι ευδαιμονία, κατά τί διαφέρουν άπό 
εκείνους, πού κατ' ανάγκην κακοπαθοΰν, άφοΰ βέβαια καί 
αυτοί θά πεινάσουν καί θά διψάσουν καί θά κρυώσουν καί 
θ3 αγρυπνήσουν καί δλα τάλλα θά τά μοχθήσουν εκουσίως ; 
έγώ βεβαίως δέν ήξεύρω κατά τί άλλο διαφέρει εΕς τό αυτό 
δέρμα εκουσίως ή ακουσίως κανείς νά μαστιγώνεται [ή έν γέ
νει εϊς τό αυτό σώμα μέ δλ3αύτά τά κακά εκουσίως ή ακου
σίως κανείς νά ταλαιπωρήται] παρά κατά τοΰτο, δτι υπάρ
χει αφροσύνη ε:ς τόν θέλοντα νά υπομένη εκείνα, πού προ
ξενούν λύπην.—Τί δέ, ώ Αρίστιππε, λέγεις διά τό εξής; 
είπεν ό Σωκράτης" δέν σοΰ φαίνεται δτι έκ τών τοιούτων 
κακών διαφέρουν τά εκούσια άπό τά ακούσια κατά τό δτι 
εκείνος μέν, πού εκουσίως πεινά, δύναται νά φάγη, 8ταν 
θέλη, καί εκείνος, πού εκουσίως διψ£, δύναται νά πίη, δταν 
θέλη, καί κατά τά άλλα παρομοίως, εΕς εκείνον,δέ δδπόϊος 
έξ ανάγκης ταύτα πάσχει, δέν είναι δυνατόν, δταν θέλη, νά 
καταπαύη τήν πεϊναν καί τήν δΕψαν του ; Έπειτα εκείνος 
μέν πού θεληματικά ταλαίπωρεΐται, επειδή κοπιάζει μέ κά-
ποιαν καλήν ελπίδα, ευχαριστείται, καθώς π. χ. εκείνοι 
πού κυνηγούν τά άγρια ζώα, Ινεκα τής ελπίδος νά τά συλ
λάβουν, ευχαρίστως μοχθούν καί τά μέν τοιαύτα βραβεία 
τών κόπων έχουν μικράν άξΕαν, εκείνοι δέ, πού κοπιάζουν 

e 
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θονς κτήσωνται, ή δπως εχθρούς χειρώσωνται, ή iva δυ

νατοί γενόμενοι και τοΐς σώμασι και τάΐς ψνχαϊς και τον 

έαντών οίκον καλώς οίκώσι και τονς φίλονς εν ποιώσι καί 

τήν πατρίδα εϋεργετώαι, πώς ούκ όϊεσθαι χρή τούτους και 

πονεϊν ήδέως εις τά τοιαύτα και ζήν εϋφραινομένονς, άγα-

μενονς μέν εαυτούς, έπαινονμενονς δέ και ζηλουμενους ύπό 

20 τών άλλων ; ετι δέ al μέν ραδιονργίαι καί έκ τού πάρα-

χρήμα ήδοναί οϋτε σώματι εύεξίαν ίκαναί είσιν ένεργάζε-

σθαι, ώς φασιν οί γνμνασταί, οϋτε ψυχή έπιστήμην άξιό-

λογον ούδεμίαν έμποιοϋσιν, αί δέ διά καρτερίας έπιμέλειαι 

τών καλών τε κάγαθών έργων έξιχνεΐσθαι ποιονσιν, ώς 

φασιν οι αγαθοί άνδρες, λέγει δέ πον καί Ησίοδος' 

Τήν μέν γάρ καχότητα καί ίλαδόν εστίν ελέσθαι 

ρηιδίως' λείη μέν οδός, μάλα δ' εγγύθι ναίει 

τής δ' αρετής ιδρώτα θεοί προπάροιθεν εθηκαν 

αθάνατοι' μακρός δέ καί όρθιος οϊμος ες αντήν 

και τρηχνς τό πρώτον έπήν δ' είς άκρον Χκηαι, 

ρηιδίη δή έπειτα τιέλει, χαλεπή περ εονσα. 

μαρτυρεί δέ και Επίχαρμος εν τφδε. 

Τών πόνων πωλονσιν ήμΐν πάντα τάγάθ' οι θεοί. 

καί έν άλλφ δέ [τόπω φησίν/' 

Ώ πονηρέ, μή τά μαλακά μώσο, μή τά σκλήρ' εχης. 

21 και Πρόδικος δέ δ σοφός έν τφ σνγγράμματι τφ περί 

Ηρακλέους, δπερ δή καί πλείατοις έπιδείκνυται, ωσαύτως 

περί τής αρετής αποφαίνεται, ώδέ πως λέγων, δσα έγώ μέ-

μνημαι. φησι γάρ Ήρακλεα, επει έκ παίδων είς ήβην ώρ-

μάτο, έν f} οι νέοι ήδη αυτοκράτορες γιγνόμενοι δηλοϋσιν 

εϊτε τήν Οι' αρετής όδόν τρέφονται επί τόν βίον εϊτε τήν ótà 

22 κακίας, εξελθόντα είς ήσυχίαν καθήσθαι άπορονντα ποτέ-

ραν τών δδών τράπηταν καί φανηναι αύτφ δύο γνναΐκας 
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διά ν' αποκτήσουν καλούς φίλους ή διά νά υποτάξουν εχ
θρούς ή, αφού γίνουν δυνατοί καί κατά τά σώματα καί κατά 
τάς ψυχάς, καί τόν Εδικόν των olxov καλά νά διοικούν καί 
τους φίλους νά ευεργετούν καί τήν πατρίδα, δέν πρέπει νά 
νομίζης, δτι αυτοί καί κοπιάζουν ευχαρίστως προς πρα-
γματοποίησιν τών τοιούτων καί ζουν εύφραινόμενοι μέ τό νά 
χαίρωνται μέν τόν εαυτόν των, νά επαινούνται δέ καί νά ζη-
λεύωντα: οπό τών άλλων ; προσέτι δέ αΕ μέν εύμάρειαι καί 
χί στιγμιαΐαι ήδοναί οδτε είς τό σώμα είναι Εκαναί νά δη
μιουργούν εύεξίαν, καθώς λέγουν καί οί γυμνασταί, οδτε είς 
τήν ψυχήν γνώσιν καμμίαν άξιόλογον νά προαψίρουν, αί δέ 
μέ κόπους άποκτώμεναι ασκήσεις κάμνουν νά έπιτυγχάνη 
κανείς τά καλά καί τέλεια έργα, καθώς λέγουν οΕ καλοί 
άνθρωποι. Λέγει κάπου καί ό Ήα'ιοοΌς : 

Μπορεί καθένας τήν κακία νά τήν πετύχη όλόβολη' 
σνντομ' ή στράτα, πού σ αυτήν μας πάει, κ είναι στρωτή 
μά μπρος άπό τήν αρετή οί αθάνατοι εχονν βάλει 
ίδρωτα' καί γι' αυτήν μακρύς ανήφορος κι' δλόρθος 
και στην αρχή κακότοπος- μά δταν στην άκρα φτάσης 
πάς εύκολα άπό κεΧ και πέρα δίχως στενοχώρια. 

Είναι δέ μάρτυς αυτής τής αληθείας καί & Ε π ί χ α ρ μ ο ς 

είς τόν έξης στίχον : 

Κόπονς ζητούν οί αθάνατοι για δσ' αγαθά μάς δίνονν. 

κα: εΕς ένα άλλον : 

τΩ πονηρέ, τά μαλακά ζητ^ς, θά τάβρης σκούρα. 

Καί δ Πρόδικος δέ ό σοφός ε:ς τό σύγγραμμα του περί 
τοΰ 'Ηρακλέους, τό Οποίον δά καί εΕς πάρα πολλούς επιδει
κνύεται, ομοίως περί τής αρετής αποφαίνεται, λέγων περί
που τά έξης, καθ' δσον έγώ ενθυμούμαι" λέγει δηλ. περί 
τοΰ Ηρακλέους, δτε έκ τής παιδικής ηλικίας μετέβαινε 
πλήρης δρμής εΕς τήν έφηβικήν, έν τή όποΕα πλέον οΕ νέοι 
γενόμενοι αυτεξούσιοι φανερώνουν είτε άν θά τραποΰν τήν 
δδόν πού διά τής αρετής φέρει εΕς τόν βίον είτε τήν δδόν 
τής κακίας, άφοΰ έξήλθεν εις μέρος ήσυχον έκάθισεν άπο-
ρών ποίαν έκ τών δύο οδών νά τραπή* καί έφάνη εΕς αυ
τόν, δτι τόν έπλησίασαν δύο γυναίκες έπιβλητικαι, ή μέν μία 
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προσιέναι μεγάλας, τήν μέν ετέραν ευπρεπή τε ίδεΐν και 

ελενθέριον φύσει, κεκοσμημένην τδ μεν χρώμα καθαρότητι, 

τά δέ όμματα άίδοΧ, τό δέ σχήμα σωφροσύνη, έαθήτι δέ 

λευκή, τήν δ' ετέραν τεθραμμένην μέν είς πολνσαρκίαν τε 

καί άπαλότητα, κεκαλλωπισμένην δέ τό μέν χρώμα οίατε 

λευκοτέραν τε και ερνθροτέραν τού δντος δοκεϊν φαίνεσθαι, 

τό δέ σχήμα ό'ίστε δοκεϊν δρθοτέραν τής φύσεως είναι, τά 

δέ όμματα εχειν άναπεπταμένα, έσθήτα δέ έξ ής άν μάλιστα 

ή ώρα διαλάμποί' κατασκοπεΐσθαι δέ θαμά έαντήν, έπι-

σκοπεΐν δέ καί εϊ τις άλλος αυτήν Sfiorai, πολλάκις δέ και 

είς την έαντής σκιάν άποβλέπειν. ώς Ô' έγένοντο πλησιαί-

τερον του 'Ηρακλέους, τήν μεν πρόσθεν ρηθεΐσαν ίέναι τόν 

αντόν τρόπον, τήν δ' ετέραν φθάσαι βονλομένην προαδρα-

μεϊν τφ Ήρακλεϊ και ειπείν Όρώ σε, ώ Ήράκλεις, άπο-

ροΰντα ποίαν Οδόν έπι τόν βίον τράπη. έάν οϋν έμέ φίλην 

ποιησάμενος, [έπί/ τήν ήδίατην τε καί ρή,στην δδόν άξω σε, 

καί τών μέν τερπνών ούδενός άγενστος έ"σει, τών δέ χαλε

πών άπειρος διαβιώσει, πρώτον μέν γάρ ον πολέμων ουδέ 

πραγμάτων φροντιεϊς, αλλά σκοπούμενος γ διέσει τί άν κε-

χαρισμένον ή αίτιον ή ποτόν ενροις, ή τί άν ίδών ή άκου

σας τερφθείης, ή τίνων άν όσφραινόμενος ή άπτόμενος 

ήαθείης, τίσι δέ παιδικοϊς ομιλών μάλιοτ άν εύφρανθείης, 

καί πώς άν μαλακώτατα καθεύδοις, και πώς άν άπονώτατα 

τούτων πάντων τυγχάνοις. εάν δέ ποτέ γένηταί τις υποψία 

οπάνεως άφ' ών εαται ταντα, οϋ φόβος μή σε άγάγω επί 

τό πονονντα καί ταλαιπωρονντα τφ σώματι και τη ψνχη 

ταντα πορίζεσθαι, άλλ' όίς άν οί άλλοι εργάζωνται, τούτοις 

σύ χρήσει, οϋδενός άπεχόμενος δθεν άν δυνατόν η τι κερ-

δάναι. πανταχόθεν γάρ ώφελεΐσθαι τοις έμοι ουνοϋαιν έξου-

σίαν εγώ παρέχω, καί ô Ηρακλής άκουσας ταύτα' Ώ γύ-

ναι, έ'φη, δνομα δέ σοι τί εστίν; ή δέ' ΟΙ μέν έμοί φίλοι, 

έ'φη, καλονσί με Εύδαιμονίαν, οι δέ μισοϋντές με [ϋποκο-

ριζόμενοι/ όνομάζονσι Κακίαν. καί έν τούτω ή έτερα νυνή 
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έκ τών δύο ευπρεπής τήν δψιν καί έκ φύσεως ευγενής, κο
σμημένη κατά μέν τό σώμα οπό καθαρότητος κατά δέ τους 
οφθαλμούς ύπό τής αίδοΰς κατά δέ τήν στάσιν οπό σωφρο
σύνης, μέ εσθήτα δέ λευκήν, ή δέ άλλη καλοθρεμμένη, ώστε 
νά είναι πολύσαρκος καί μαλθακή, καλλωπισμένη δέ κατά 
μέν τό χρώμα τοιουτοτρόπως, ώστε λευκότερα καί ερυθρό
τερα άφ" δσον ήτο πράγματι νά φαίνεται, κατά δέ τήν στά
σιν τοιουτοτρόπως, ώστε νά φαίνεται, δτι είναι υψηλότερα 
παρ' όσον ήτο έκ φύσεως, τους δέ οφθαλμούς εϊχεν υψηλά, 
εσθήτα οί τοιαύτην έφερε διά μέσου τής Οποίας δσον τό δυ
νατόν περισσότερο·/ νά διαλάμπη τό νεανικόν της κάλλος - πα-
ρετήρει προσεκτικώς δέ συχνά πέριξ αυτής, έξήταζε δέ,καί 
άν κανείς άλλος τήν έβλεπε, πολλές φορές δέ ερριπτε βλέμ
ματα καί είς τήν σκιάν της. "Αμα δέ έφθασαν πλησιέστερον 
του Ηρακλέους, εκείνη μέν, πού εΐπαμε πρώτην, έπροχώρει 
μέ τό ΐδιο βήμα, ή δέ άλλη, επειδή ήθελε νάπρολάβη, έτρε
ξε·/ εμπρός προς τόν Ήρακλέα καί είπε" Σέ β? ' π ω , ώ'Ηρα
κλή, ναπορ^ς ποίον Ερδ\χον να λάβης διά τήν ζωήν σου. 
Έ ά ν , λοιπόν, κάμης έμέ φίλην σου, θά σέ Οδηγήσω εϊς πλέον 
ευχάριστον καίεδκολον δράμον,καί άπό μέν τά τερπνά κανέν 
δέν θά ύπαρξη, πού νά μή τό γευθ^ς, χωρίς δέ νά how^a-
σης δυσκολίας, θά πέρασης δλην σου τήν ζωήν. Διότι πρώ
τοι μέν οδτε διά πολέμους οδτε δι3 ενοχλήσεις θά φροντίζης, 
άλλα θά διάγης αναζητών τί ευχάριστον ή τρόφιμον ή ποτόν 
8uvaoat νά εορης ή, τί, ά φ ο ΰ ϊ δ ^ ς ή ακούσης, θέλεις αϊσθανθή 
τέρψιν, ή ποία πράματα όσφραινόμενος ή έγγΕζων θέλεις 
εύχαριστηθή, μέ ποία δέ παιδιά συναναστρεφόμενος ερωτι
κώς περισσότερο·/ θέλεις εύφρανθή καί μέ ποίον τρόπον θά 
κοιμάσαι μαλακώτατα καί μέ ποΧον τρόπον εντελώς άνευ 
κόπου δλα αυτά θέλεις επιτυγχάνει. Έ ά ν δέ κάποτε όπάρξη 
υπόνοια περί ελλείψεως δλων τών μέσων, έξ αιτίας τών 
Οποιων θά έχης ταύτα τά αγαθά, δέν υπάρχει φόβος μήπως 
σέ οδηγήσω είς τό νά έξοικονομής ταΰτα κοπιάζων καί τα-
λαιπωρούμενος καί κατά τό σώμα καί κατά τήν ψυχήν, άλλ' 
δσα ο£ άλλοι εργάζονται, ταύτα έσύ θά χρησιμοποι^ς χωρίς 
ν' άπέχης άπό τίποτε, άπό τό οποίον θά ήτο δυνατόν νά κερ-
δήσης κάτι. Διότι έγώ παρέχω εΕς τους μαθητάς μου τήν 
δύναμιν άπό παντού να ωφελούνται. Καί Ó Ηρακλής, αφού 
τά ήκουσεν αυτά' Ώ γυναίκα, είπε, άλλα ποίον είναι τό 
όνομα σου ;—0£ μέν ιδικοί μου φίλοι, είπε, μέ ονομάζουν 
Εύδαιμονίαν, εκείνοι δέ, πού μέ μισούν, μέ ονομάζουν Κα-

86 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

προσελθονσα είπε· Και έγώ ήκω προς σέ, ώ Ήράκ^ς, 

είδνΐα τονς γεννήσαντάς σε και τήν φνσιν τήν αήν έν τή 

παιδεία καταμαθοναα, έξ ών ελπίζω, εί τήν προς έμέ δδόν 

τράποιο, σφόδρ' άν σε τών καλών καί σεμνών αγαθόν έρ-

γάτην γενέσθαι και έμέ £τι πολύ έντιμοτέραν και επ' άγα-

θοϊς διαπρεπεστέραν φανήναι. ονκ εξαπατήσω δέ σε προοι-

μίοις ηδονής, αλλ' ήπερ οί θεοί διέθεσαν τά δντα διηγήαο-

μαι μετ' αληθείας, ζών γάρ όντων αγαθών και καλών ου

δέν άνευ πόνον καί επιμελείας οί θεοί διδόααιν άν&ρώποις, 

άλλ' εϊτε τονς θεούς ίλεως εϊναί σοι βούλει, θεραπευτέον 

τους θεούς, εϊτε ύπό φίλων έθέ^ς άγαπάαθαι, τονς φί

λους ενεργετητέον, εϊτε ύπό τίνος πόλεως επιθυμείς τιμά-

σθαι, τήν πόλιν ώφελητέον, εϊτε ύπό τής Ελλάδος πάσης 

άξιοΐς έπ' άρετη θανμάζεσθαι, τήν Ελλάδα πειρατέον εν 

ποιεΐν, εϊτε γήν βού^ σοι καρπούς άφθονους φέρειν, τήν 

γήν θεραπευτέον, εϊτε άπό βοσκημάτων οϊει δεΧν πλοντίζε-

σθαι, τών βοσκημάζων έπιμελητέον, εΐζε διά πολέμου ορμάς 

αϋξεαθαι και βούλει δύνασθαι τους τε φίλονς έL·vθερoϋv 

καί τονς εχθρούς χειρονσθαι, τάς πολεμικάς τέχνας αύτάς 

τε παρά τών επισταμένων μαθητέον "και δπως αύταϊς δει 

χρήσθαι άσκητέον' εί δέ καί τφ σώματι βούλει δυνατός. 

είναι, τη γνώμη ύπηρεζεΐν έθιστέον ζδ σώμα και γνμνα-

σζέον συν πόνοις καί ίδρώζι. και ή Κακία ϋπολαβονσα 

είπεν, ώς φησι Πρόδικος' Έννοεΐς, ώ Ήράκ^ς, ώς χα-

λεπήν καί μακράν δδόν έπι τάς εϋφροαύνας ή γυνή σοι 

αύτη διηγείται ; έγώ δέ ρ'αδίαν καί βραχεΐαν δδόν έπι τήν 

εύδαιμονίαν αξω σε. και ή 'Αρετή είπεν ΤΩ τλήμον, τί δέ 

σύ αγαθόν έχεις ; ή τί ήδν οϊσθα μηδέν τούτων ένεκα πράτ

τειν εθέ^σα ; ήτις ουδέ τήν τών ηδέων επιθυμίαν άνα/ιέ-

νεις, αλλά πριν έπιθνμήσαι πάντων έμπίμπλασαι, πριν μέν 

πεινην έσθιονσα, πριν δέ δειψην πίνονσα, ϊνα μέν ήδέοίς 

φάγης, οψοποιίας μηχανωμένη, ίνα δέ ήδέως πίης, οϊνονς 

*) "Ott δηλαδή ϊχει 8s{«v τήν καταγωγήν. 
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κίαν. Καί έν τφ μεταξύ ή άλλη γυνή πλησίασα είπε" Καί 
έγώ ήλθα προς σέ, ώ 'Ηρακλή, επειδή ήξεόρω καί εκείνους, 
πού σ3 έγέννησαν · καί ένόησα εντελώς τήν εύφυΐαν σου είς 
τήν μάθησιν καί έξ αυτών σχηματίζω τήν ελπίδα, δτι, έάν 
τραπής τόν προς τό μέρος μου δρόμον, θά γίνης πάρα πολύ 
καλός εργάτης τών καλών καί σεμνών έργων καί έγώ ακόμη 
περισσότερον εντιμότερα καί διαπρεπεστέρα θά αναδειχθώ 
διά τάς άγαθάς πράξεις σου. Δέν θά σέ εξαπατήσω δε μέ 
προοίμια ευχάριστα, άλλα καθώς οί θεοί διέταξαν τά πρά
γματα, θά τά διηγηθώ μέ άλήθειαν. Διότι άπό τά πραγμα-
τικώς αγαθά καί καλά τίποτε οί θεοί δέν δίδουν άνευ κό
που καϊ φροντίδος εις τους ανθρώπους, άλλ' Ιάν θέλης νά 
σοΰ είναι εύσπλαχνικοί οί θεοί, πρέπει νά τους τιμ^ς, έάν 
θέλης ύπό τών φίλων νά άγαπασα:, πρέπει νά ευεργέτης 
τους φίλους, έάν έπιθυμής νά-τιμάσαι άπό καμμίαν πόλιν, 
πρέπει νά ώφελήσης τήν πόλιν, έάν άπό δλην τήν Ελλάδα 
έχης τήν άξίωσιν νά θαυμάζεσαι διά τήν άρετήν σου, πρέ
πει νά προσπαθής νά ευεργέτης τήν Ελλάδα, καί έάν θέλης ή 
γή νά σοΰ δίνη καρπούς άφθονους, πρέπει νά καλλιεργ·ήςτήν 
γήν, καί έάν νομίζης, δτι πρέπει νά πλουτ*ζης άπό βοσκή-
ματα, πρέπει νά περιποιήσαι τά βοσκήματα, καί έάν διά 
πολίτου έχης δρμήν νά μεγαλυνθής καί θέλεις νά ήμπορής 
καί τους φίλους νά έλευθερώνης καί τους έχϋρο\ις νά ύπο-
τάσσης, πρέπει καϊ αύτάς τάς πολεμικάς τέχνας νά μάθης 
άπό εκείνους πού τάς ήξεύρουν καλώς καί πρίπει να άσκή-
σαι πώς νά τάς χρησ:μοποιής* έάν δέ θέλης καί κατά τό 
σώμα νά είσαι δυνατός, πρέπει νά συνηθίσης τό σώμα νά υπη
ρέτη είς τήν σκέψιν καί νά τό γύμνασης μέ κόπους καί ίδρωτα. 
Καί ή Κακία λαμβάνουσα τόν λόγον, είπε, καθώς λέγει δ Πρό-
δίκος" Εννοείς, ώ Ήρανλ^, δτι ή γυνή αύτη σοΰ διηγείται 
δρόμον διά τάςεύφροσύνας δύσκολον καί μακρόν; Έγώ δέ θά 
σέ οδηγήσω είς τήν εύδαιμονίαν μέ δρόμον εδκολον καί σύντο-
μον. Καί ή Αρετή είπεν Ώ κακομοίρα, άλλα τί αγαθόν έσύ 
παρέχεις, ή τί ευχάριστον πράγμα γνωρίζεις, άφοΰ δέν θέλεις 
τίποτε νά κάμνης διά τήν άπόκτησιν τών εδχαρίστων ; διότι 
σύ οδτε τήν έπιθυμίαν τών εδχαρίστων πραγμάτων αναμέ
νεις, άλλα προτοο τα Ιπιθυμήσης χορταίνεις άπό δλα μέ τό 
παραπάνω, επειδή, πριν μέν νά πεινάσης, τρώγεις, πρίν δέ 
διψάσης, πίνεις, καί διά νά φάγης μέν ευχαρίστως, μάγε ιρι-
κάς τέχνας εφευρίσκεις, διά νά πίης δέ ευχαρίστως, καί πο-
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τε πoλvτεL·Xς παρασκενάζει καί τού θέρονς χιόνα περιθέ-

οναα ζητεΧς, ϊνα δέ καθνπνώσης ήδέως, ον μόνον τάς 

στρωμνάς μαλάκας, άλλα και [τάς κλίνας και/ τά υπόβα

θρα ταΧς κλίναις παρασκενάζει' ον γάρ διά τό πονεΧν, άλλα 

Olà τό μηδέν εχειν δ τι ποιης ύπνου επιθυμείς' τά δ' αφρο

δίσια πρδ τον δέεαθαι αναγκάζεις, πάντα μηχανωμένη και 

γυναιξί τοΐς άνδράσι χρωμένη· οντω γόο παιδεύεις τονς 

ίαντής φίλονς, τής μέν νυκτός υβρίζουσα, τής δ' ημέρας 

τό χρησιμώτατον κατακοιμίζονσα. αθάνατος δέ ούσα έκ 

θεών μέν άπέρριψαι, νπό δέ άνθρα'ίπων αγαθών ατιμάζει-

τού δέ πάντων ήδιστον ακούσματος, έπαίνον σεαντής, άνή-

κοος εϊ, και τον πάντων ήδιστον θεάματος αθέατος· ονδέν 

γάρ πώποτε σεαντης έ'ργον καλόν τεθέασαΐ. τίς δ' αν σοι 

λεγονση τι πιατενσειε ; τις δ' άν δεο/ιένη τινός έπαρκέσειεν; 

ή τις άν εν φρονών τού σον θιάσον τολμήσειεν εϊναι ; οι 

νέοι /ιέν δντες τοις σιόμασιν αδύνατοι είσι, πρεσβύτεροι δέ 

γενόμενοι ταΐς ψνχαΐς ανόητοι, άπόνως μέν λιπαροί διά 

νεότητος τρεφόμενοι, έπιπόνως δέ αυχμηροί διά γήρως πε-

ρώντες, τοΐς /ιέν πεπραγμένοις αίαχννόμενοι, τοΐς δέ πρατ-

τομένοις βαρννό/ιενοι, τά μέν ηδέα έν τή νεότητι διαδρα-

μόντες, τά δέ χαλεπά είς τό γήρας αποθεμένοι, έγώ δέ σύν-

ειμι μέν θεοΐς, αύνειμι δέ άνθρώποις τοΐς άγαθοΧς' έργον 

δέ καλόν οϋτε θεΧον οϋτ' άνθρώπειον χωρίς έμοϋ γίγνεται. 

τιμώμαι δέ μάλιστα πάντων καί παρά θεοΧς καϊ παρά άν-

θρώποις όίς προσήκει, αγαπητή μέν συνεργός τεχνίταις, 

πιστή δέ φνλαξ οϊκων δεσπόταις, ευμενής δέ παραστάτις 

οίκέταις, αγαθή δέ σνλλήπτρια τών έν είρήνη πόνων, βε

βαία δέ τών έν πολέμφ σύμμαχος έργων, άριστη δέ φιλίας 

κοινωνός, εστί δέ τοΧς μέν έμοϊς φίλοις ήδεΐα μέν και 

άπράγμων σίτων και ποτών άπόλανσις' ανέχονται γάρ εως 

άν έπιθυμήσωσιν αυτών, ύπνος δ' αύτοΐς πάρεστιν ήδίων 

ή τοΐς άμόχθοις, και οντε άπολείποντες αυτόν άχθονται 
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λυδαπάνους οίνους παρασκευάζεις καί έν καιρώ θέρους πε-
ριτρέχουσα παντού χιόνα ζητείς, ί'να δε κοιμηθής ευχαρί
στως, δχι μόνον τά στρώματα μαλακά, άλλα καί τά υποπό
δια τών κλινών κατασκευάζεις παρόμοια" επειδή, δχι διότι 
κοπιάζεις, άλλα διότι δέν έχεις τί νά κάμνης, επιθυμείς τόν 
ύπνον προκαλείς δέ τήν αφροδισιακή·/ δρμήν πρό τής ανάγ
κης μέ τό νά μηχανασαι τά πάντα καί νά μεταχειρίζεσαι 
τους αν5ρας ώς γυναίκας, διότι κατ' αυτόν τόν τρόπον εκ
παιδεύεις τους φίλους σου κατά μέν τήν νύκτα έξευτελί-
ζουσα αοτους κατά δέ τήν ήμέραν κατακοιμίζουσα δ,τι τους 
εϊναι χρησιμώτατον. Ά ν δέ καί είσαι αθάνατος, ύπό μέντων 
θεών έχεις άπορριφθή, ύπό δέ τών αγαθών ανθρώπων περι
φρονείσαι" τό δέ εύχαριστόστατον άπό δλα τά ακούσματα, 
έπαινο·/ δηλ' ίδικόν σου, δέν έχεις ακούσει, καί τό εύχαρι-
οτότερον απ' δλα τά θέματα δέν έχεις ίδή' δηλαδή κανέν 
ποτέ έως τώρα καλόν ιδικόν σου έργον δέν έχει; Εδή. Ποίος 
δέ, δταν σύ λέγης τίποτε, ημπορεί νά σέ πιστεύση ; ποιος δέ, 
'όταν έχης καμμιαν ανάγκην, ημπορεί νά σέ βοηθήση ; ή 
ποίος φρόνιμος ά,ν^ρωπος θέλει τολμήσει νά άνήκη εις τήν 
άκολουθίαν σου; επειδή, δταν μέν είναι νέοι ο: οπαδοί σου, 
είναι αδύνατο·, κατά τά σώματα, δταν δέ γίνουν -γεροντότε
ρο:, είναι ανόητο: κατά τάς ψυχάς, επειδή άκόπως μέν τρέ
φονται καθ' δλην τήν διάρκειαν τής νεότητος, ώστε νά κα
ταντούν ευτραφείς, επειδή δέ μέ βάσανα περνούν καθ' δλην τήν 
διάρκειαν του γήρατος, καταντούν ισχνοί, επειδή δι ' δσα 
μέν έχουν κάμει αίσχύνονται, δι 3 δσα δέ κάμνουν βαρύνονται, 
επειδή τά μέν ευχάριστα είς τήν νεότητα των τά έπέρασαν, 
τά δέ δυσάρεστα διά τό γήρας των τά διεφύλαξαν. Έ γ ώ οέ 
άφ 3 ενός μέν συναναστρέφομαι μέ τους θεούς, άφ' έτερου δέ 
συναναστρέφομαι μέ τους αγαθούς ανθρώπους' κανέν δέ κα
λόν ïpyov, οδτε θείον οδτε ανθρώπινο·/, άνευ εμού γίνεται. 
Τιμώμαι δέ περισσότερον άπό δλους καϊ οπό τών θεών καί 
ύπό τών ανθρώπων, ύπό τών οποίων άξιζε' νά τιμώμαι επει
δή είμαι αγαπητή μέν συνεργός εΕς τους τεχνίτας, πιστή δέ 
φύλαξ τών οίκων εΕς τους δέσποτας, ευνοϊκή δέ παραστάτρια 
τών δούλων, καλή δέ βοηθός τών εΕρηνικών κόπων, ασφαλής 
δε σύμμαχος των πολεμικών έργων, αρίστη δέ φίλη. Έ χ ο υ ν 
δέ οί Εδικοί μου φίλοι ευχάριστον καί άνευ ενοχλήσεων άπό-
Χαοσιν τροφών καί π ο τ ώ ν διότι περιμένουν έως Οτου τά επι
θυμήσουν. "Γπναν δέ έχουν εύχαριστότερον παρά οΕ μή κο-
πιάζοντες καί οδτε, 8ταν τόν αφήνουν, υποφέρουν οδτε έξ αϊ-
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οϋτε διά τούτον μεθιάσι τά δέοντα πράττειν. και οι μέν 

νέοι τόΧς τών πρεσβυτέρων έπαίνοις χαίρονσιν, οι δέ γεραί-

τεροι ταΐς τών véojv τιμαϊς άγάλλονταν και ήδέως /ιέν τών 

παλαιών πράξεων μέμνηνται, εϋ δέ τάς παρούσας ήδονται 

πράττοντες, δι' εμέ φίλοι μέν θεοϊς δντες, αγαπητοί δέ φί-

λοις, τίμιοι δέ πατρίσιν δταν δ' ελθ-q τό πεπρωμένοι' τέλος, 

ον /ιετά λήθης άτιμοι κείνται, άλλα μετά μνήμης τόν άεί 

χρόνον νμνονμενοι θάλλουσι. τοιαύτα σοι, ώ παΐ τοκέων 

αγαθών Ήράκλ.εις, έ'ξεστι διαπονησαμένφ τήν μακαριστο-

τάτην εύδαιμονίαν κεκτήσθαι, οντα> πως f διώκει Πρόδι-

κος τήν υπ 'Αρετής 'Ηρακλέονς παίδενσιν' έκόσμησε μέν-

τοι τάς γνώμας ετι μεγαλειοτέροις ρήμασιν ή έγι» νύν. σοι 

δ' οϋν άξιον, ώ 'Αρίστιππε, τούτων ενθυμου/ιένφ πειρά-

σθαί τι και τών είς τόν μέλλοντα χρόνον τού βίου φρον

τίζειν. 

Αίοθόμενος δέ ποτέ Αα/ιπροκλ^α τόν πρεσβύτατον vtòv 

αντοϋ προς τήν μητέρα χαλεπαίνοντα' Είπε μοι, έ'φη, ώ 

παΐ, οϊσθά τινας άνθρώπονς αχαρίστονς καλονμένονς ; Καί 

μόλα, εφη ό νεανίσκος. Καταμεμάθηκας οϋν τονς τί ποι

οϋντας τό δνομα τούτο άποκαλοϋσιν ; Έγωγ' έ'φη- *ονς 

γάρ εϋ παθόντας, δταν δυνάμενοι χάριν άποδοϋναι μή άπο-

δΟίσιν, άχαρίατονς καλοϋσιν. Οϋκούν δοκοϋσί σοι έν τοΐς 

άδίκοις καταλογίζεσθαι τονς άχαρίστονς ; "Ε/ιοιγε, έ'φη. 

"Ηδη δέ ποτ' εσκέψω εί άρα, ώαπερ τό άνδραποδίζεα&αι 

τόύς μέν φίλονς άδικον εϊναι δοκεΐ, τονς δέ πολεμίους δί

καιον, οντω και τό άχαριστεϊν προς μέν τους φίλονς αάι-

κόν έστι, προς δέ τονς πολεμίονς δίκαιον; Καί μάλα, έ'φη· 

καί δοκεΐ μοι, νφ' ον άν τις εϋ παθών είτε φίλον είτε πο-

λεμίον μή πειράται χάριν άποδιδόναι, άδικος εϊναι. Ονκοϋν, 

εϊ γ' οντθ)ς έχει τούτο, ειλικρινής τις, αν εϊη αδικία ή άχα-
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τίας του παραμελούν εκείνα, πού Οφείλουν νά κάμνουν. Καί 
οί μέν νέοι διά τους επαίνους τών γεροντότερων χαίρονται, 
οΕ δέ γεροντότεροι διά τάς τιμάς τών νέων ευχαριστούνται 
καί εύαρέστως μέν τάς παλαιάς των πράξεις ενθυμούνται, 
καλώς δέ πράττοντες τάς παρούσας ευχαριστούνται, ένεκεν 
εμού φίλο: μέν εΕς τους θεούς δντες, αγαπητοί δέ είς τους 
φίλους, πολύτιμοι δέ διά τάς πατρίδας των, όταν έλθη δέ τά 
ώρισμένον ύπό τής μοίρας τέλος, δέν θάπτονται άνευ τιμής 
λησμονημένοι, άλλα αλησμόνητοι, αίωνίως υμνούμενοι ύπό 
τών ποιητών ζουν διαρκώς νέοι. Τοιαύτα, ώ τέκνον αγαθών 
γονέων Έ ρ α κ λ ή , διαρκώς κοπιάζων, είναι δυνατόν νά από
κτησης πλέον άξιομακάριστον εύδαιμονίαν.Κατ' αυτόν τόν τρό
πον ό Πρόδικος επιδιώκει τήν οπό τής 'Αρετής έκπαίδευσιν 
τοΰ 'Ηρακλέους, έστόλισεν δμως τάς γνώμας του μέ μεγαλο
πρεπεστέρας φράαε'.ς άπ' 8,τι έγώ τώρα έκαμα. Αξίζε ι λοι
πόν, ώ Αρίστιππε, ένθυμούμενος ταΰτα νά προσπαθής νά 
φροντίζης κάπως καί περί τών πραγμάτων, τά όποια αποβλέ
πουν καί εΕς τόν μέλλοντα χρόνον τής ζωής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II. 

Ε π ε ι δ ή δέ κάποτε αντελήφθη οτι ό Λαμπροκλής, δ με
γαλύτερος υιός του, ήτο ώργισμένος μέ τήν μητέρα του- Είπε 
μου, είπεν, ώτέκνον μου, γνώριζε.ς μερικούς ανθρώπους, οι 
όποιοι Ονομάζονται αχάριστοι ;—Πολύ μάλιστα, είπεν ό νεα
νίσκος.—"Εχεις, λοιπόν, κατανόησε: τί κάμνοντας αποδίδουν 
τό δνομ# τοΟτο ;—Μάλιστα, ε ίπεν αχάριστους ονομάζουν 
εκείνους, πού εύεργετήθησαν, δταν, ένφ δύνανται νά αποδώ
σουν τήν εύεργεσίαν, δέν τήν αποδίδουν.—Λοιπόν, νομίζεις 
οτι πρέπει νά καιατάσσωνται είς τους αδίκους οί αχάριστοι ; 
—Μάλιστα, είπε.—Λοιπόν, έσκέφθης ποτέ, άν άρα γε, κα
θώς τό νά κάμνη τις δούλους τους φίλους του- νομίζεται, 8τι 
είναι άδικον, τό νά κάμνη δέ τους ίχσροδς του δούλους εί
ναι δίκαιον, τοιουτοτρόπως καί τό νά φαίνεται μέν κανείς 
προς τους φίλους του άγνώμων είναι άδικον, προς τους εχ
θρούς του δέ δίκαιον ;—Μάλιστα, είπε" καί μοΰ φαίνεται, δτι 
καί άν ευεργετηθείς κανείς υπό οιουδήποτε, εϊτε φίλου είτε 
εχ^ροϋ, δεν προσπαθή νά άποδίδη τήν εύεργεσίαν, άδικος εί
ναι.—Λοιπόν, έάν βέβαια αυτό είναι έτσι, δέν είναι καθαρά 
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ριστία ; σννωμολόγει. Οϋκούν όσοι άν τις μείζω dya&à 

παθών μή αποδίδω χάριν, τοσούτφ άδικώτερος άν εϊη ," 

σννέφη καί τοντο. Τίνας ονν, εφη, ύπό τίνων ενροιμεν άν 

μείζω ευεργέτημένονς ή παΐδας νπδ γονέων ; ους οι γονείς 

έκ μέν ονκ όντων εποίησαν εϊναι, τοσαντα δέ καλά ίδεϊν 

και τοσούτων αγαθών μετασχεΐν, δσα οί θεοί παρέχουσι 

τοΧς άνθρώποις· ä δή και όντως ήμΐν δοκεΐ παντός άξια 

εϊναι, ώστε πάντες τό καταλιπεΐν αντά πάντων /ιάλιστα φεύ-

γομεν και αί πόλεις έπι τοΧς μεγίστοις άδικήμασι ζημίαν 

θάνατον πεποιήκαοιν ώς ουκ άν μείζονος κακού φόβω τήν 

άδικίαν παύσαντες' καί μήν οϋ τών γε αφροδισίων ένεκα 

παιδοποιεϊσθαι τους ανθρώπους νπολαμβάνεις, έπει τούτον 

γε τών άπολνσόντων μεσται /ιέν αί οδοί, μεστά δέ τά οική

ματα' φανεροί δ' έσμέν και ακοπον/ιενοι, έξ όποίων'άν γν-

ναικών βέλτιστα ήμΐν τέκνα γένοιτο' αϊς σννελθόντες τε-

κνοποιονμεθα. και ό μέν γε άνήρ τήν τε σνντεκνοποιήσον-

σαν έαντφ τρέφει και τοΐς μέλλονοιν εαεσθαι παιαι προ-

παρασκενάζει πάντα, οσα άν οιηται σννοίαειν αντοΐς προς 

τον βίον, καί ταύτα ώς αν δννηται πλείστα' ή δέ γννή ύπο-

δεξαμένη τε φέρει τό φορτίον τοντο, βαρννομένη τε και κιν-

δννεύονσα περί τον βίον και μεταδίδουσα τής τροφής η και 

αυτή τρέφεται, καί σύν πολλφ πόνφ διενεγκονσα και τε-

κοναα τρέφει τε και επιμελείται, ούτε προπεπονθνΐα ονδέν 

αγαθόν οϋτε γιγνώσκον τό βρέφος, ϋφ' ότου εν πάσχει, 

ονδέ σημαίνειν δννάμενον δτου δεΐται, άλλ' αυτή στοχαζο-

μενη τά τε συμφέροντα καί τά κεχαρισμένα πειράται έκ-

πληρούν και τρέφει πολύν χρόνον και ημέρας καί νυκτός 

υπομένουσα πονεΧν, ουκ είδυΧα τίνα τούτων χάριν άπολή-

ψεται. και ονκ άρκεΐ θρεψαι μόνον, άλλα καί, έπειδάν δό-

ξωαιν ικανοί είναι οί παίδες μανθάνειν τι, ά μέν άν αυτοί 

εχωαιν οί γονείς αγαθά προς τόν βίον, διδάσκονσιν, ά δ' άν 

οΐωνται άλλον ϊκανώτερον είναι διδάξαι, πέμπονοι προς 

τούτον δαπανώντες, καί έπι/ιελοϋνται πάντα ποιοϋντες δπως 

οί παίδες αϋτοϊς γένωνται ώς δυνατόν βέλτιστοι, ποός ταντα 
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αδικία ή αχαριστία ; Συνεφώνει. Λοιπόν, δσον κανείς περισ
σότερον ευεργετηθείς δέν άποδίδη τήν εύεργεσίαν, τοσοΰτον 
άδικώτερος είναι ; Τό παρεδέχθη καϊ αυτό.—Ποίους, λοιπόν, 
είπε, καί ύπό ποίων δυνάμεθα νά εδρωμεν περισσότερον 
ευεργετημένους παρά τά τέκνα ύπό τών γονέων ; διότι τά 
τέκνα οΕ γονείς άφ3 ενός μέν τά έδημιούργησαν έκ τής ανυ
παρξίας, άφ3 έτερου δέ τά έκαμαν νά ϊδουν τόσα πολλά καλά 
καί τόσων πολλών αγαθών νά μετάσχουν, δσα οΕ θεοί παρέ
χουν εις τους ανθρώπους' αυτά, ώς γνωστόν, και τόσον πολύ 
μας φαίνονται δτι αξίζουν υπέρ παν άλλο, ώστε δλοι τό νά 
τά έγκαταλεΕψωμεν τό άποφεύγομεν περισσότερον άπό κάθε 
τι καί αί πόλεις διά τά μέγιστα αδικήματα ώς ποινήν τόν 
θάνατον έχουν ορίσει με τήν Εδέαν, δτι δέν θά ήτο δυνατόν 
νά καταστείλουν τήν άδικίαν μέ τόν φόβον μεγαλυτέρας τι
μωρίας. Καί προσέτι δέν φρονείς βέβαια, δτι οΕ άνθρωποι 
ένεκα τών αφροδισίων ηδονών παιδοποιοΰν, επειδή γεμάτοι 
μέν είναι οί δρόμοι άπό ευκολίας, πού άπαλλάττουν άπ' αυ
τήν τήν ανάγκην, γεμάτα:. δέαΕ οίκίαι. Είναι δέ φανερόν, δτι 
καί έξετάζομεν άπό ποίας γυναίκας άριστα τέκνα θά έγεν-
νώμεν, μέ ταύτας συνερχόμενοι γεννώμεν τέκνα. Καί ό μέν 
άνδρας καί έκείνην,πού θά τεκνοποίηση έξ αυτού, τήν τρέφει 
καί διά τά μέλλοντα νά γεννηθούν παιδιά προπαρασκευάζει 
τά πάντα, δσα ήθελε νομίσει, δτι θά τους ωφελήσουν είς τήν 
ζωήν των, καϊ μάλιστα δσα περισσότερα ήθελε δυνηθή" ή δέ 
γυναίκα καί μένουσα έγκυος φέρει αδτό τό φορτίον καί ένο-
χλουμένη καί κινδυνεύουσα διά τήν ζωήν της καί δίδουσα έκ 
τής τροφής έκ τής Οποίας καϊ ή ΕδΕα τρέφεται, καί μέ πολύν 
πόνον βαστάσασα καί γεννήσασα τό γρίφος καί τό τρέφει καί 
τό φροντίζει, χωρίς οδτε αυτή νά εύεργετηθη τίποτε έκ τών 
προτίριύν οδτε νά γνωρίζη τό βρέφος ύπό ποίου ευεργετεί
ται ουδέ νά ήψπορ% νά λέγη τί τοΰ χρειάζεται, άλλ' ή Εδία, 
συμπεραίνουσα καί τά συμφέροντα καί τά ευχάριστα, προσ
παθεί νά τά έκπληροΐ καϊ τό διατρέφει έπί πολύν καιρόν 
καϊ κατά τήν ήμέραν καϊ κατά τήν νύκτα υπομένουσα κο
πιάζει, χωρίς νά γνωρίζη τί λογής εύγνωμοσύνην θά λάβη 
δι3 αυτά. Καί δέν άρκεϊ νά τά θρέψη κανείς μόνον, άλλα καί 
δταν γίνουν Εκανα τά παιδιά νά μανθάνουν δσα μέν αγαθά 
γνωρίζουν οΕ ίδιοι γονείς κατάλληλα διά τήν ζωήν, τους τά 
διδάσκουν, δσα δέ νομίζουν, 8τι είναι άλλος Εκανώτερος νά 
ιά διδάξη, τά στέλλουν προς αυτόν έξοδεύοντες καί φροντί
ζουν, πάν δυνατόν μέσον καταβάλλοντες, πώς τά παιδιά των νά 
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ό νεανίσκος είπεν 'Αλλά τοι εί και πάντα ταύτα πεποίηκε 
και άλλα τούζων πολλαπλάσια, ουδείς άν δύναιζο αυτής 
άνααχέσθαι τήν χαλεπότητα. και δ Σωκράτης' Πότερα δέ, 
εφη, οϊει θηρίου αγριότητα δυσφορωτέραν είναι ή μητρός; 
Έγώ μέν οϊμαι, εφη, μητρός τής γε τοιαύτης. "Ηδη πώ
ποτε ονν ή δακοϋαα κακόν τί σοι έ'δωκεν ή λακζίσασα, οϊα 
ύπό θηρίων ήδη πολλοί επαθον ; 'Αλλά νή Δία, εφη, λέγει 
ά ούκ άν τις έπί τφβίφ παντι βούλοιτο άκοϋσαι. Σύ δέ 
πόσα, έ'φη δ Σωκράτης, οιει ταύτη [δυσάνεκτα[ και τη 
φωνή και τοΐς έ'ργοις έκ παιδιού δνσκολαίνων καί ημέρας 
καί νυκτός πράγματα παρααχεΐν, πόσα δέ λνπήοαι κάμνων; 
'Αλλ' ονδεπώποτε αυτήν, έ'φη, οϋτ είπα ουτ έποίησα ου
δέν έφ' φ ήσχύνθη. Τί δέ ; οιει, εφη, χαλεπώτερον εϊναί 
σοι άκούειν ών αϋζη λέγει ή τοΐς ύποκριταϊς, δταν έν ζάϊς 
τραγφδίαις αλλήλους τά έσχατα λέγωσιν ; 'Αλλ', οϊμαι, 
επειδή ούκ οϊονζαι τών λεγόνζων οϋτε τόν ελέγχοντα έλέγ-
χειν iva ζημιώση οϋτε τόν άπειλοϋντα άπειλεΐν iva κακόν 
τι ποίηση, ρ*αδίως φέροναι. Σύ. δ' εϋ ειδώς, ozi ά λέγει σοι 
ή μήτηρ ον μόνον ουδέν κακόν νοούσα λέγει, άλλα και βον-
λομένη σοι αγαθά είναι δσα ονδενι άλλφ, χαλεπαίνεις ; ή 
νομίζεις κακόνονν τήν μητέρα σοι εϊναί; Ον δήτα, εφη' 

0 τοντό γε οϋκ οϊμαι. καί ό Σωκράτης' Οϋκούν, εφη, σύ 
ταύτην, εννονν. τέ σοι οϋααν και Ιπιμελομένην ώς μάλιστα 
δύναται κάμνοντας δπως νγιάνης τε και δπως τών επιτη
δείων μηδενός ένδεης $οει, και προς τούτοις πολλά τοΐς 
θεόΧς ενχομένην [αγαθά] υπέρ σον και εύχάς άποδιδοϋοαν, 
χαλεπήν είναι φής ; έγώ μέν οϊμαι, εί τοιαύτήν μή δύνασαι 
φέρειν μητέρα, τάγαθά σε οϋ δύνασθαι φέρειν, έίπέ δέ μοι, 

1 έ'φη, πότερον άλλον τινά οϊει δεΧν θεραπεύειν ; ή παρε-
σκεύασαι μηδενΐ ανθρώπων πειράσθαι άρέσκειν μηδέ πεί-
θεσθαι μήτε στρατηγφ μήτη άλλφ άρχοντι ; Ναι μά Αί' 
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γίνουν δσον τό δυνατόν άριστα.—Είς αυτά ό νεανίσκος άπήν-
τησεν Ά λ λ α βέβαια, άν καί δλ' αυτά τά έχη κάμει ή μη
τέρα καϊ άλλα πολύ περισσότερα άπό αυτά, κανείς δέν θά 
ήδόνατο νά οπομείνη τήν δυστροπίαν της. Καί δ Σωκράτης" 
Ποίον δέ έκ τών δύο, είπε, νομίζεις, δτι είναι περισσότερον 
δυσκολοβάστακτος ή άγριότης θηρίου ή μ η τ ρ ό ς ; — Έ γ ώ βέ
βαια νομίζω, δτι τής μητρός τουλάχιστον τής τ ο ι α ύ τ η ς . -
Λοιπόν, πότε· έως τώρα σοΰ έπροξένησε κανέν κακόν ή δαγ-
κάσασα ή λακτήσασα, δποία ποΧΧοι υπό τών θηρίων πά-
σχουσιν ; Άλλα, μά τήν άλήθειαν, είπε, λέγει πράγματα, τά 
όποια κανείς μέ θυσίαν όλης του τής ζωής δέν θά ήθελε νά 
τά άκούση.—Σύ δέ πόσας νομίζεις δτι παρέσχες ενοχλήσεις 
είς αυτήν μέ τό νά τήν στενόχωρης καί μέ τους λόγους 
σου και μέ τά έργα σου άπό τήν παιδικήν σου ήλ(κίαν 
καί κατά τήν ήμέραν καί κατά τήν νύκτα, πόσας δε λύ-
πας τής έπροξένησες ασθενών ; — Ά λ λ ' ουδέποτε έως τώρα, 
είπεν, οδτε τής είπα οδτε τής έκαμα τίποτε, διά τό 
όποιον νά ήσχύνθη.— ΤΕ δέ ; νομίζεις, είπεν, 8τι είναι 
δχληρότερον είς σέ ν' άκούης εκείνα, πού λέγει αυτή, 
παρά εΕς τους οποκριτάς, δταν εΕς τάς τραγφδία; λέγουν τά 
έσχατα προς αλλήλους;—'Αλλά, νομίζω, επειδή πιστεύουν, 
δτι άπό τους Χί-γοντας ούτε δ έλεγχων ελέγχει, διά νά 
βλάψη, οδτε δ απειλών απειλεί, διά νά κάμη τίποτε κακόν, 
ευκόλως υποφέρουν τάς ΰβρεις.—Σύ δέ, άν καί καλώς ήξεύ-
ρης, δτι δσα σοΰ λέγει ή μητέρα σου, δχι μόνον τά λέγει, 
χωρίς νά εχη κατά νουν τίποτε κακόν, άλλα καί θέλουσα νά 
έχης τόσα αγαθά Οσα κανένας άλλος, δυσαρεστείσαι ; ή νο
μίζεις, δτι ή μητέρα σου θέλει τό κακόν σου ;—"Οχι βέ
βαια, ε ί π ε ν αυτό τουλάχιστον δέν τΟ φαντάζομαι. Καϊ δ 
Σωκράτης - Λοιπόν, είπεν, ή μητέρα σου ένφ θέλει τό κα
λόν σου καί φροντίζει διά σέ, δταν ασθενής, δσον ημπορεί 
περισσότερον, καί διά νά γίνης καλά καί διά νά μή στερη-
θής τίποτε άπό τήν τροψήν σου καί προς τούτοις ένφ πολλά 
[αγαθά] χάριν σοΰ ζητεί άπό τους θεούς καί εκτελεί τά τα
ξίματα της σύ διϊσχυρίζεσαι δτι είναι ανυπόφορος ; Έ γ ώ 
βέβαια νομίζω 8τι, άν δέν ήμπορ^ς να όποφέρης τοιαύτην 
μητέρα δέν ημπορείς νά ύποφέρης τά αγαθά. Είπε μου δέ, 
είπε, ποίον έκ τών δύο συμβαίνει : μήπως νομίζεις, 8τι πρέ
πει νά τιμάς τους άλλους ή είσαι προδιατεθειμένος νά μή 
προσπαθής νά φαίνεσαι αρεστός εΕς κανένα άνθρωπον μηδέ 
'/ά πείθεσαι μήτε εΕς στρατηγόν μήτε εΕς κανένα άλλον άρ-
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έ'γωγε, έ'φη. Οϋκούν, εφη ô Σωκράτης, και τφ γείτονι 

βούλει αν άρέσκειν, iva σοι καί πΰρ ένανη, δταν τούτον 

δέη, και αγαθού τέ σοι γίγνηται συλλήπτωρ κάν τι σφσλ-

λόμενος τύχης, ευνοϊκώς έγγύθεν βοηθή σοι ; Έγωγε, εφη. 

Τί δέ ; σννοδοιπόρον ή σύμπλονν, ή εϊ τφ άλλφ εντυγχά-

νοις, ονδέν αν σοι διαφέροι φίλον ή έχθρόν γενέσθαι, ή και 

τής παρά τούτων εύνοιας οϊει δεΐν επιμελεΐσθαι ; Έγωγε, 

εφη. Είτα τούτων μέν επιμελεΐσθαι παρεσκεύασαι, τήν δέ 

μητέρα τήν πάντων μάλιστα σε φιλούσαν ουκ οϊει δεΐν θε· 

ραπενειν ; ούκ οϊσθ' δτι και ή πόλις άλλης μέν αχαριστίας 

ουδεμιάς επιμελείται ονδέ δικάζει, αλλά περιορά τους εϋ 

πεπονθότας χάριν ούκ αποδίδοντας, έάν δέ τις γονέας μή 

θεραπεύη, τούτφ δίκην τε έπιτίθησί και άποδοχιμάζουαα 

ούκ έά άρχειν τούτον, ώς οϋτε άν τά ίερά εύσεβώς θυόμενα 

υπέρ τής πóL·ως τούτου θύοντος οϋτε άλλο καλώς και δι

καίως ονδέν άν τούτου πράξαντος ; καί νή Δία έάν τις τών 

γονέων τελευτησάντων τους τάφους μή κοσμή, και τούτο 

εξετάζει ή πόλις εν ταις τών αρχόντων δοκιμααίαις. σύ οϋν, 

ω παΐ, έάν οωφρονης, τους μέν θεούς παραιτήσει σνγγνώ-

μονάς σοι εϊναι, εϊτι παρημέληκας τής μητρός, μή σε και 

οντοι νομίσαντες άχάριστον εϊναι ούκ έθελήσωσιν εν ποιεΐν, 

τους δέ ανθρώπους φνλάξει μή σε αισθόμενοι τών γονέων 

άμελοΰντα πάντες άτιμάσωσιν, εϊτα έν έρημία φίλων άνα-

φανης· εί γάρ σε νπολάβοιεν προς τους γονείς άχάριστον 

εϊναι, ουδείς άν νομίσειεν εϋ σε ποιήσας χάριν άπολήψεαθαι. 

Χαιρεφώντα δέ ποτέ καϊ Χαιρεκράτη, άδελφώ μέν άντε 

άλλήλοιν, έαντφ δέ γνωρίμω, αίοθόμενος διαφερομένω, 

ίδών τόν Χαιρεκράτη· Είπε μοι, £φη, ώ Χαιρέκρατες, οϋ 

δήπον καί σύ εϊ τών τοιούτων ανθρώπων, οι χρησιμώτερον 
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χοντα;—Ναι, μά τήν άλήθειαν, είπε, παραδέχομαι, δτι πρέ
πει νά τιμώ τους άλλους.—Λοιπόν, είπεν ό Σωκράτης, καί 
εΐς τόν γείτονα σου θέλεις νά είσαι αρεστός, καί διά νάσού 
δΕδη προσάναμμα όταν Ιχης ανάγκην άπό φωτιά·/ καί διά 
νά σέ βοηθή είς άγαθήν τίνα πραξιν καί, άν τυχαίως σφάλ-
λης είς τίποτε, νά τρέχη νά σέ βοηθή φιλικώς ;—Μάλιστα, 
είπε.—Τί δέ ; καθόλου δέν θά σ' ενδιέφερε νά γίνη εχθρός 
σου ή φίλος σου, Ó συνοδοιπόρος ή συνταξιδιώτης έν πλοΕφ 
ή δποιος άλλος συναντηθη μαζί σου ή νομίζεις, δτι πρέπε: 
νά φροντίζης καϊ διά τήν εδνοιαν αυτών ;—Μάλιστα, είπεν. 
—Έπειτα δι* αδτούς μέν είσα' προδιατεθειμένος νά φροντί-
ζης, τήν δέ μητέρα σου, ή οποία σέ αγαπά περισσότερον 
άπ' δλους, δέν νομίζεις δτι πρέπει νά τήν τιμάς ; Δέν ήξεύ-
ρεις, δτι καϊ ή πόλις διά τάς άλλας μέν αχαριστία; αδιαφο
ρεί οδτε τάς δικάζει, άλλα παραβλέπει εκείνους, πού έχουν 
εύεργετηθή και δέν αποδίδουν τήν εύεργεσίαν, άν δμως κα
νείς τους γονείς του δέν περιποιήται, εις τούτον καί τιμω-
ρίαν επιβάλλει καί κατά τήν δοκιμασίαν τών αρχόντων άπο-
δσκιμάζουσα αυτόν δέν τοΰ επιτρέπει νά γίνη άρχων, επειδή 
οδτε αΕ θυσίαι εοσεβώς θά έτελουντο, δταν αυτός θά έθυσία-
ζεν, οδτε άλλο τίποτε καλώς καϊ δικαίως ούτος θά έκαμνε ; 
καί μά τήν άλήθειαν, άν κανείς, δταν αποθάνουν οΕ γονείς 
του, τους τάφους των δέν στολίζη, καί αυτό τό εξετάζει ή 
πόλις είς τάς δοκιμασίας τών αρχόντων. Σύ λοιπόν, παιδί 
μου, άν είσαι φρόνιμος, τους μέν θεούς θά παρακάλεσης νά 
σέ συγχωρήσουν, άν πως εχης παραμελήσει τήν μητέρα σου, 
μήπως καϊ αυτοί, άμα σέ καταλάβουν δτι είσαι αχάριστος, 
δέν θελήσουν νά σέ εοεργετοΰν, άπό δέ τους ανθρώπους θά 
φυλαχθής, μήπως, άμα σέ άντιληφθοΰν, δτι παραμελείς τού; 
γονείς σου, δλοι σέ περιφρονήσουν, καί τότε εύρεθής ϊρημος 
φίλων. Διότι, άν σέ νομίσουν, δτ: είσαι άγνώμων προς τοδς 
γονείς, κανείς δέν θέλει πιστεύσει δτι, άν σ" εύεργετήση, θά 
λάβη οπίσω τήν εύεργεσίαν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III. 

Επειδή δέ κάποτε αντελήφθη, δτι Ó Χαιρεφών καί ό 
Χαιρεκράτης, οΕ δποΧοι ήσαν αδελφοί γνωστοί δέ εις αυτόν, 
Ιφιλονείκουν, Εδών τόν Χαιρεκράτη· ΕΪπέ μου, είπεν, ώ Χαι
ρεκράτη, δέν είσαι νομίζω καί σο άπό τους τοιούτους άνθρώ-
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νομίζονσι χρήματα ή αδελφούς ; και ταύτα τών μέν αφρό

νων Οντων, τού δέ φρονίμον, και τών μέν βοηθείας δεο-

μένων, τον δέ βοηθεϊν δνναμένον, και προς τούτοις τών μέν 

πλειόνων υπαρχόντων, τον δέ ενός. θανμαατόν δέ καί τούτο, 

εϊ τις τονς μέν αδελφούς ζημίαν ηγείται, oit οϋ και τά τών 

άδελ.φών κέκτηται, τους δέ πολίτας ονχ ηγείται ζημίαν, δτι 

ον και τά τών πολιτών έχει- άλλ' ενταύθα μέν δύνανται λο-

γίζεαθαι, δτι κρεϊττον σνν πολλοίς οίκοϋντα ασφαλώς τάρ-

χοϋντα εχειν ή μόνον διαιτώμενον τά τών πολιτών επικιν

δύνως πάντα κεκτήσθαι, επί δέ τών αδελφών τό αντό τοντο 

αγνοοϋαι· και οίκέτας μέν οί δυνάμενοι ώνούνται, ϊνα συ

νεργούς έ'χωσι, και φίλους κτώνται, ώς βοηθών δεόμενοι, 

τών δ' αδελφών άμελοϋσιν, ώαπερ έκ πολιζών μέν γιγνο-

μένσνς φίλονς, εξ αδελφών δέ σύ γιγνομένους. και μήν 

προς φιλίαν μέγα μέν υπάρχει ζό έκ ζών αυτών φϋναι, 

μέγα δέ τό Ομού τραφήνω, έπει καί τοΧς θηρίοις πόθος τις 

Ιγγίγνεται τών συντρόφων προς δέ τούτοις καί οί άλλοι 

άνθρωποι τιμώσί τε μάλλον τονς σνναδέλφονς όντας τών 

αναδέλφων και ήττον τούτοις επιτίθενται, και δ Χαιρεκράτης 

είπεν 'Αλλ' εί μέν, ώ Σώκρατες, μή μέγα εϊη τό διάφορον, 

ϊσως άν δέοι φέρειν τόν άδελφόν και μή μικρών ένεκα φεν-

γειν αγαθόν γάρ, ώαπερ και σν λέγεις, άδελ,φός ών οίον 

δει' οπότε μέντοι παντός ένδέοι καί πάν τό έναντιώτατον 

εϊη, ζί αν ζις έπιγειροίη ζοΐς άδυνάτοις ; και δ Σωκράτης 

εφη, Πότερα δέ, ώ Χαιρέκρατες, ούδενι άρέσαι δύναται 

Χαιρεφών, ώσπερ ουδέ σοι, ή εστίν οϊς και πάνυ αρέσκει ; 

Διά τούτο γάρ τοι, εφη, ώ Σώκρατες, άξιον έοτιν έμο'ι μι-

σεΧν αντόν, δτι άλλοις μέν άρέσκειν δύναται, έμοι δέ δπον 

&ν παρή πανταχού και λόγφ και ίργφ ζημία μάλλον ή 

ωφέλεια έστιν. *Αρ' οϋν, έ'φη δ Σωκράτης, ώσπερ ίππος 

τφ άνεπιστήμονι μέν, έγχειροϋντι δέ χρήσθαι ζημία εστίν, 

οντω καί αδελφός, δταν τις αντφ μή επισταμένος εγχειρη 
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πους, οΕ όποιοι νομίζουν χρΐ]αί]ίώτερα τα χρήματα άπό τόν 
άδελφόν ; καί μάλιστα ένφ τά μέν χρήματα δέν έχουν νουν, 
6 δέ αδελφός έχει, καϊ ένφ τά μέν χρήματα έχουν ανάγκην 
βοηθείας, δ δέ αδελφός ημπορεί νά σέ βοηθή, καϊ προς τού
τοις ένώ χρήματα μέν οπάρχουν πολλά, αδελφός δέ Ινας" 
παράδοξον δέ καί τό έξης είναι, άν κανείς τους μέν αδελ
φούς του τους θεωρή ζημίαν, επειδή δέν ϊχει καί τά κτή
ματα τών αδελφών, τους δέ ποΧίτας δέν τους νομίζει ζημίαν 
επειδή δεν Ιχει καί τά κτήματα τών πολιτών-άλλ'είς αυτήν 
|ΐέν τήν περίστασιν Ύ\υ\ποροΰν να συλλογίζωνται, δτι προτι
μότερον είναι συγκάτοικων κανείς μέ πολλούς, μέ άσφάλειαν 
νά έχη τά άρκοΟντα είς αυτόν, παρά μόνος του ζών δλα τά 
πράγματα τών πολιτών νά τά εχη επικινδύνως, ώς προς δέ 
τους αδελφούς τό αυτό τοΰτο τό αγνοούν καί δούλους μέν 
άφ3 ενός αγοράζουν, δσοι -ή^ποροδν, διά νά έχουν συνεργά-
τας καϊ διά νά έχουν φίλους, επειδή έχουν ανάγκην βοη
θών, τους δέ αδελφούς άφ3 έτερου παραμελούν, ωσάν άπό 
μέν τους ποΧίτας νά γίνωνται φίλοι, άπό τους αδελφούς δέ 
νά μή γίνωνται. Καϊ δμως διά τήν φιλίαν πολύ μέν συντεί
νει ή άπό τους αυτούς γονείς γέννησις, πολύ δέ ή κοινή 
ανατροφή, επειδή καί είς τά θηρία έγγεννάτα: αγάπη προς 
τά ζφα, μέ τά όποια άνετράφησαν μαζί. Προς τούτοις δέ καί 
οί άλλοι άνθρωποι καϊ περισσότερον njiouv τους έχοντας 
αδελφούς άπό τους μή ϊχοντας καϊ όλιγώτερον κατ3 αυτών 
επιτίθενται. Και Ó Χαιρεκράτης είπεν Άλλ' έάν μέν, ώ Σω
κράτη, δέν ήτο μεγάλη ή διαφορά μας, ίσως θά έπρεπε νά 
ΰποψερίύ τον άδελφόν μου καϊ νά μή τόν αποφεύγω ένεκα 
\ιιγ.ρΰ>ν αιτιών διότι είναι καλόν πράγμα, καθώς καί σύ λέ
γεις, ό αδελφός, δταν είναι τέτοιος πράγματι αδελφός' δταν 
8μως στερείται τών αδελφικών αρετών καί έχει δλας τάς 
αντιθέτους κακίας, διατΕ νά έπιχειρή κανείς τά αδύνατα ;— 
Καϊ ό Σωκράτης είπε" Ποίον έκ τών δΰο, ώ Χαιρεκράτη" 
είς κανένα δέν ημπορεί ν' άρέση δ Χαιρεφών, καθώς ουδέ 
εις σέ, ή εΕς μερικούς αρέσκει καϊ πολύ μάλιστα;—Δι3 αυτό 
βέβαια, είπεν, ώ Σωκράτη, είναι δίκαιον εΕς έμέ νά τόν 
μισώ, επειδή εΕς άλλους μέν ημπορεί Vs άρέσκη, είς έμέ δέ, 
δπου καί άν σταθή, παντού καϊ διά λόγου καί δι3 ϊργου 
μάλλον μέ ζημιώνει παρά μέ ωφελεί.—Άρά γε μήπως, 
είπεν Ó Σωκράτης, καθώς ό Ε'ππος εΕς τόν αδαή μέν δντα, 
προσπαθοΰντα δέ νά τόν μεταχειρισθή είναι επιζήμιος, τοι
ουτοτρόπως καϊ Ó αδελφός, δταν κανείς αδαής προσπαθή νά 
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8 χρήσθαι, ζημία εστί ; Πώς δ' άν έγώ, έ'φη δ Χαιρεκράτης 
άνεπιατήμων εϊην άδελφφ χρήσθαι, επισταμένος γε καί εί 
λέγειν τόν εϋ λέγοντα και εϋ ποιεΐν τόν εϋ ποιοϋντα ; τόι 
μέντοι καί λόγφ και έ'ργφ πειρώμενον έμέ άνιάν ουκ ά\ 
δνναίμην οϋτ' εϋ λέγειν οϋτ' εϋ ποιεΐν, άλλ' ουδέ πειράαο-

9 μαι. καί â Σωκράτης εφη' Θαυμαστά γε λέγεις, ώ Χαιρέ-
κρατες, εί κύνα μέν, εϊ σοι ήν έπί προβάτοις επιτήδειος ών 
και τους μέν ποιμένας ήσπάζετο, σοί δέ προσιόντι έχαλέ-
παινεν, άμελήαας άν του δργίζεαθαι επειρώ εν ποιήσας 
πραϋνειν αυτόν, ζδν δέ άδελφόν φής μέν μέγα αγαθόν εϊναι 
δνζα προς σέ οίον δεΐ, έπίστασθαι δέ ομολόγων καί'εϋ ποι
εΐν καί εϋ λέγειν ούκ επιχειρείς μηχανάσθαι δπως σοι ώς 

Ì0 βέλτιστος η*, καί 6 Χαιρεκράτης· Δέδοικα, εφη, ώ Σώκρα
τες, μή ουκ Ϊχω έγώ τοσαύτην σοφίαν ώστε Χαιρεφώντα 
ποιήσαι προς έμέ οίον δεΐ. Και μήν ονδέν γε ποικίλον, έ'φη 
δ Σωκράτης, ονδέ καινόν δεΐ έπ' αντόν, ώς ε μοι δοκεΐ, 
μηχανάσθαι, οϊς δέ και σύ έπίστασαι αυτός οϊομαι άν αντόν 

! J άλόντα περί πολλού ποιεϊοθαί σε. Ούκ άν φθάνοις, έ'φη, 
λέγων, εϊ τι ησθησαί με φίλτρον επιστάμενον δ έγώ είδώς 
λέληθα έμαυτόν. Λέγε δή μοι, εφη, ει τίνα τών γνωρίμων 
βούλοιο κατεργάσασθαι, οπότε θύοι, καλεϊν σε έπι δεΐπνον, 
τί άν ποιοίης ; Δήλον οτι καζάρχοιμ' άν τού αντός, δτε θύ-

2 οιμι, καλεϊν εκείνον. Εί δέ βούλοιο τών φίλων τινά προ-
τρέψασθαι, Οπότε άποδημοίης, επιμελεΐσθαι τών σών, τί 
αν ποιοίης ; Δήλον δτι πρότερος άν εγχειροίην επιμε^ΐσθαι 

3 τών εκείνον, Οπότε άποδημοίη. Εί δέ βούλοιο ξένον ποιήσαι 
ϋποδέχεαθαι σεαντόν, οπότε ελθοις είς τήν εκείνον, τί αν 
ποιοίης ; Δήλον δτι καί τούτον πρότερος νποδεχοίμην άν, 
οπότε έ'λθοι Άθήναζε' καϊ εϊ γε βονλοίμην αυτόν προθυ-
μεϊαθαι διαπράττειν μοι εφ* ä ήκοιμι, δηλον δτι και τοντο 

Ì δέοι Άν πρότερον αντόν εκείνφ ποιεΐν. Πάντ άρα σύγε τα έν 
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τόν μεταχειρίζεται, είναι επιζήμιος;—Πώς δέ έγώ, είπεν ο 
Χαιρεκράτης, θά ήμην αδαής είς τό νά μεταχειρίζωμαι τόν 
άδελφόν μου, δ όποιος ήξεύρω καλά βέβαια καί νά επαινώ 
τόν έπαινοΰντά με καί νά ευεργετώ τόν εύεργετοίντα ; εκεί
νον δμως, δ οποίος καϊ διά λόγου καί δι' ίργου προσπαθεί 
νά μέ λύπη δέν θά ημπορούσα οδτε νά τόν επαινώ οδτε νά 
τον ευεργετώ, άλλ' ουδέ θά προσπαθήσω. Καί δ Σωκράτης 
είπε" Παράδοξα βέβαια πράγματα λέγεις, ώ Χαιρεκράτη, άν 
τόν μέν σκύλλον σου, άν είχες σκύλλον διά τά πρόβατα κα
τάλληλο·/ καϊ τους μέν ποιμένας σου ήγάπα, εναντίον σου 
δέ, 8ταν έπλησίαζες, αγρίευε, παραμελών τήν όργήν σου 
θά προσεπάθεις, άφοΰ τόν καλοπιάσης, νά τον καταπραύνης, 
ό δέ αδελφός σου, λέγεις μέν, δτι είναι μέγα αγαθόν, δταν 
είναι προς σέ αληθινός αδελφός ο^ολο-χοίν δέ, δτι ήξεύρεις 
καλά νά ευεργέτης καί νά έπαινης, δέν επιχειρείς νά μετα
χειρισθώ; κάθε μέσον, διά νά σοΰ είναι δσον τό δυνατόν 
ώφελιμώτατος. Καϊ ό Χαιρεκράτης* Φοβούμαι, είπεν, ώ Σω
κράτη, μήπως δέν έχω έγώ τόσην πολλήν έπιτηδειότητα, 
ώστε νά κάμω τόν Χαιρεφώντα νά διάκειται προς έμέ δπως 
πρέπει.—Καί δμως τίποτε πανοΟργον. είπεν ό Σωκράτης, 
οδτε καινοφανές πρέπει νά επινόησης δι' αυτόν, καθώς μοΰ 
φαίνεται, νομίζω δέ, δτι αυτός έλκυσθείς άπό τά δσα καί 
συ ό ίδιος γνωρίζεις, πολύ ήθελε σέ τιμά.—Λέγε ταχέως, 
είπεν, έάν μέ Ιχης άντιληφθή, 8τι ήξεύρω κανένα μέσον έλ-
κυστικόν, το οποίον έγώ Ιχω λησμονήσει, δτι τό γνωρίζω. 
—Λέγε μου λοιπόν, είπεν, έάν κανένα έκ τών γνωστών σου 
ήθελες νά τόν άναγκάσης, δσάκις θυσιάζει, νά σέ καλή είς 
δεΐπνον, τί θά Ικαμνες ;—Είναι φανερόν, δτι θά έκαμνα αρ
χήν άπό τό νά καλώ εκείνον εγώ ό ίδιος δσάκις θυσιάζω.— 
Έάν δέ θά ήθελες νά προτρί^ς κανένα έκ τών φίλων σου, 
όσάκις ήθελες αποδημεί, νά φροντίζη διά τους ίδικούς σου, 
τί θά έκαμνες ;—Είναι φανερόν, δτι πρώτος θά έπεχείρουν 
νά φροντΕζω διά τους Εδικούς του, δσάκις ήθελεν αποδημεί 
αυτός.—Έάν δέ θά ήθελες νά κάμης Ινα ξένον νά σέ υπο
δέχεται, Οσάκις ήθελες μεταβη εΕς τήν πόλιν του, τί θά 
έκαμνες;—Είναι φανερόν, δτι καί αυτόν πρώτος θά τόν οπε-
δεχόμην, όσάκις ήθελεν έλθει είς τάς Αθήνας" καί άν βέ
βαια θά ήθελον νά προθυμήται αυτός νά μέ βοηθή νά φέρνω 
είς πίρας εκείνα, διά τά οποία θά μετέβαινα είς τήν πόλιν 
του, είναι φανερόν, δτι καί αυτό θά έπρεπε πρώτος έγώ νά 
τό κάμω είς εκείνον.—Πάντα λοιπόν σύ τά είς τους άνθρώ-
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άνθρώποις φίλτρα επισταμένος πάλαι άπεκρύπτον ή δκνεΐς, 
εφη, άρξαι, μή αισχρός φανής, εάν πρότερος τόν άδελφόν 
εϋ ποιής ; καϊ μήν πλείστον γε δοκεΐ άνήρ έπαίνον άξιος 
είναι, ος άν φθάνη τους μέν πoL·μίovς κακώς ποιών, τονς 
δέ φίλονς ευεργετών εί μέν οϋν εδόκει μοι Χαιρεφών ήγε-
μονικώτερος είναι αού προς τήν φιλίαν ταύτην, εκείνον άν 
επειρώμην πείθειν πρότερον εγχειρεϊν τφ σέ φίλον ποιεϊ-
σθαι ' νυν δέ μοι σύ δοκεΐς ηγούμενος μάλλον άν έξεργάσα-

5 σθαι τούτο, καί ό Χαιρεκράτης εΐπεν "Ατοπα λέγεις, ώ 
Σώκρατες, καί ουδαμώς προς αού, δς γε κελεύεις έμέ νεώ-
τερον δντα καθηγεϊαθαι' καίτοι τούτου γε παρά πάσιν άν-
θρώποις τάναντία νομίζεται, τόν πρεσβντερον ήγεΧαθαι 

S παντός καί λόγου και έργον. Πώς ; εφη ό Σωκράτης' ον 
γάρ καϊ όδον παραχωρήααι τόν νεώτερον πρεσβντέρφ σνν-
τνγχάνοντι πανταχού νομίζεται καϊ καθήμενον νπαναστήναι 
καί κοίτη μαλακή τιμήσαι καί λ.όγων ϋπεΧξαι ; ώγαθέ, μή 
δκνει, εφη, άλ.λ' εγχειρεί τόν άνδρα καταπραννειν, καϊ πάνν 
ταχύ σοι ϋπακαύσεταν οϋχ δρας ώς φιλότιμος εατι καϊ 
έλενθέριος ; τά μέν γάρ πονηρά ανθρωπιά ονκ άν άλλως 
μάλλον ελοις ή εί δοίης τι, τονς Οέ καλούς κάγαθούς αν
θρώπους προσφιλώς χρώμενος μάλιατ αν κατεργάσαιο' και 

? δ Χαιρεκράτης είπεν Έάν ονν εμού ταντα ποιοΰντος εκεί
νος μηδέν βελτίων γίγνηται ; Τί γάρ άλλο, εφη ό Σωκρά
της, ή κινδννενσεις έπιδεΐξαι σύ μέν χρηστός τε καϊ φιλά-
δελφος εϊναι, εκείνος δέ φαύλος τε και ουκ άξιος ευεργε
σίας ; άλλ' ουδέν οϊμαι τούτων έίσεσθαι' νομίζω γάρ αυτόν, 
έπειδάν αϊσθηταί σε προκαλούμενον εαυτόν είς τόν αγώνα 
τούτον, πάνν φιλονικήαειν δπως περιγένηταί σον και λόγφ 

i καϊ εργφ εϋ ποιών, νϋν μέν γάρ όντως, έ'φη, διάχεισθον, 
ώσπερ εί τώ χαϊρε, άς δ θεός έπί τφ σνλλαμβάνειν άλλή-
λοιν ίποίησεν, άφεμένω τούτον τράποιντο προς τό διακω-
λόειν άλλήλω, ή εί τώ πόδε θεία μοίρο: πεποιημένω προς 
τό συνεργειν άλλήλοιν, άμελήσαντε τούτον εμποδίζοιεν άλ-
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πους ελκυστικά μέσα γνωρΕζων ανέκαθεν τά απέκρυπτες* ή 
φοβείσαι, είπε, νά κάμης τήν αρχήν, μήπως εξευτελισθής, 
έάν πρώτος τόν άδελφόν σού ευεργέτης ; Καί δμως μεγίστου 
επαίνου τουλάχιστον άξιος νομίζεται, δτι είναι εκείνος, ό 
οποίος προλαμβάνει τους μέν εχθρούς του νά κακοποιή" τους 
δέ φίλους του νά ευεργέτη. "Εάν μέν λοιπόν μοΰ έφαίνετο 
δτ: Ó Χαιρεφών είναι έπιτηδειότερος άπό σέ δι ' αυτήν τήν 
συμφιλίωσιν, εκείνον θά προσεπάθουν νά πείσω πρώτος να 
έπιχειρη" νά σέ καταστήση φίΧον του' τώρα δέ μοΰ φαίνεσαι 
σύ, δτι, άν κάμης τήν αρχήν, περισσότερον θά τό κατορθώ-
σης. Καϊ ό Χαιρεκράτης ε ί π ε ν "Ατοπα λέγεις, ώ Σωκράτη 
καϊ %α%Χου άξια σοΰ, άφοΰ βέβαια συμβουλεύεις, έγώ, Ó 
δποΧος είμαι νεώτερος, νά κάμνω τήν αρχήν καί δμως είς 
δλους τους ανθρώπους τό εναντίον τούτου συνηθίζεται, δηλ. ό 
μεγαλύτερος νά κάμνη τήν αρχήν καί λόγου καί έργου.— 
Π ώ ς ; είπεν δ Σωκράτης" δέν υπάρχει συνήθεια παντού καί 
είς τον δρόμον νά υποχώρηση δ νεώτερος εΕς τόν μεγαλύτε-
ρον, δταν τόν συνάντηση, καί νά σηκωθή, δταν κάθεται καί 
μέ μαλακήν κλίνην νά τόν τίμηση καί νά τού παραχωρή τόν 
λόγον ; ώ φίλε μου, μή διστάζης, άλλα προσπαθεί νά κατα-
πραονης τόν &vtpa καί πολύ γρήγορα θά σέ ύ*ακούση· δέν 
βλέπεις, δτι είναι φιλότιμος καί καλοανατεθραμμένος ; δηλ. 
τους μέν πονηρούς άνθρωπίσκους δέν θά ήμποροΰσες μέ άλ
λον τρόπον μάλλον νά τους έλκυσης, παρά έάν ήθελε; τους 
δώσει τίποτε, τους δέ καλούς καί αγαθούς ανθρώπους, εάν 
τους μεταχειρίζεσαι φιλικά, ήθελες πάρα πολύ τους υπο
χρεώσει. Και Ó Χαιρεκράτης ε ί π ε ν Έ ά ν δμως, μολονότι 
έγώ θά τά κάμω αυτά, εκείνος καθόλου δέν γίνη καλύτε
ρος ;—Τί άλλο, είπεν δ Σωκράτης, παρά θά κινδυνεύσης 
νά απόδειξης, δτι σύ μέν είσαι ενάρετος καί αγαπάς τόν 
άδελφόν σου, εκείνος δέ δτι είναι διεστραμμένος καί ανά
ξιος ευεργεσίας ; άλλα, νομίζω, τίποτε ά π ' αυτά δέν θά 
συμβή* διότι νομίζω, δτι αυτός, δταν άντιληφθή, δτι σύ τόν 
προκαλείς εΕς αυτόν τόν αγώνα, πολύ θά φιλοτιμηθή νά σέ 
ύπερτερήση ευεργετών σε καί μέ λόγους καί μέ έργα. Διότι 
τώρα μέν τοιουτοτρόπως διάκεισθε σεις οΕ δύο, καθώς έάν 
αί δύο χείρες, τάς οποίας Ικαμεν ό θεός διά νά ^orjàoùv 
άλλήλας, παραμελήσασαι τούτο, έτρέποντο εις τό νά παρεμ
ποδίζουν άλλήλας, ή Ιάν οί δύο πόδες, οί οποίοι υπό θείου 
πεπρωμένου έχουν πλασθή εΕς τό νά συνεργάζωνται αναμε
ταξύ των, παραμελήσαντες τοΰτο, ήμπόδιζαν δ Ινας τόν άλ-
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19 λήλω' ούκ άν πολλή άμαθία εϊη καϊ κακοδαιμονία τοΐς επ' 

ωφελεία πεποιημένοις επί βλάβη χρήσθαι ; και μήν άδελφώ 

γε, ώς έμοί δοκεΐ, δ θεός έποίησεν έπί μείζονι ωφελεία άλ-

λ,ήλοιν ή χειρέ τε και πόδε και δφθαλμώ καϊ τάλλα δσα 

άδελφά έ'φυσεν άνθρώποις. χείρες μεν γάρ, εί δέοι αϋτάς 

τά πλέον οργνιας διέχοντα άμα ποιήσαι, ούκ άν δύναιντο' 

πόδες δέ ούδ' άν έπί τά όργνιάν διέχοντα ελθοιεν άμα, 

οφθαλμοί δέ οι δοκονντες έπι πλείστον έξικνεΧσθαι ονδ' άν 

τών «Vi έγγντέρω όντων τά ë/ιπροσθεν άαα καϊ τά όπισθεν 

ίδεΐν δύναιντο· άδελφώ δέ φίλω άντε και πολν διεατώτε 

πράττετον άμα έπ' ωφελεία άλλήλοιν. 

"Ηκουσα δέ ποτέ αντον και περί φίλων διαλεγομενον 

εξ ών εμοιγε έδάκει /τάλιστ' άν τις ώφελεΐσθαι προς φίλων 

κτήσίν τε καί χρείαν. τοντο μέν γάρ δή πολλών εφη άκον-

ειν, ώς πάντων κτημάτων κράτιστον [άν/ ειη φίλος σαφής 

καϊ αγαθός' έπιμελομένονς δέ παντός μάλλον δράν έ'φη 

τους πολλούς ή φίλων κτήσεως, και γάρ οικίας καϊ αγρούς 

καϊ άνδράποδα και βοσκήματα καί σκεύη κτωμένονς τε επι

μελώς δράν έ'φη και τά δντα σφζειν πειρωμένονς, φίλον 

δέ, δ μεγιστον αγαθόν εϊναί φασιν, δράν εφη τους πολλούς 

οντε όπως κτήσωνται φροντίζοντας οντε δπως οι δντες 

αντοΐς σφζωνται. άλλα και καμνόντων φίλων τε καϊ οίκε-

τών δράν τινας εφη τοΐς μέν οίκέταις και ιατρούς εισάγον

τας καϊ τάλλα τά προς ϋγίειαν επιμελώς παρασκευάζοντας, 

τών δέ φίλ,ων δλιγωροϋντας, αποθανόντων τε αμφοτέρων 

έπί μέν τοΐς οίκέταις άχθομένονς τε και ζημίαν ηγουμένους, 
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λον* οέν θά ήτο μεγάλη αμάθεια καϊ δυστυχία, εκείνα, πού 
έχουν πλασθή προς ώφέλειαν, νά τά μεταχειρίζεται κανείς 
προς βλάβην ; καί δμως τους αδελφούς τουλάχιστον, καθώς 
μοΰ φαίνεται, ό θεός τους έκαμε πολύ περισσότερον νά ωφε
λούν & 'ένας τόν άλλον παρά αί χείρες καί οΕ πόδες καί οι 
οφθαλμοί καί τά άλλα δσα έκ φύσεως έδωκεν είς τους αν
θρώπους διπλά" διότι αΕ μέν χείρες, έάν θά ήτο ανάγκη νά 
συνενώσουν εκείνα, πού απέχουν αναμεταξύ των περισσότε
ρο·/ άπό μίαν δργυιάν, δέν θά ημπορούσαν οΕ δέ πόδες οδτε 
είς εκείνα, πού απέχουν άπό αυτούς μίαν δργυιάν δέν θά 
ημπορούσαν νά έλθουν μαζί, οί δέ οφθαλμοί, οΕ οποίοι νο
μίζονται δτι εΕς μεγίστην άπόστασιν φθάνουν, δέν ημπορούν 
ούτε εκείνα, πού είναι ακόμη πλησιέστερο·/ τής όργυιας 
συγχρόνως νά τά ιδούν καί τά έμπροσθεν καϊ τά δπισθεν οί 
αδελφοί δέ, έάν είναι αγαπημένοι, καί άν πολύ μακράν εί
ναι Ó ένας άπό τόν άλλον, θά ημπορούσαν νά συνεργασθούν 
προς ώφέλειαν αλλήλων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV· 

Τόν ήκουσα δέ κάποτε καί περί φίλων νά διαλέγεται, 
έκ τών οποίων, εϊς έμέ τουλάχιστον έφαίνετο, δτι πάρα πολύ 
κανείς ήθελεν ώφεληθή προς άπόκτησιν καί χρίριν φίλων. 
Διότι τό έξης μέν προ πάντων, είπεν, δτι άπό πολλούς τό 
ακούει, δτι δηλαδή άπό δλα τά κτήματα τό άριστον είναι 
φίλος ειλικρινής καί αγαθός' έβλεπεν δμως, είπε, πολλούς 
νά φροντίζουν μάλλον διά κάθε τι άλλο παρά διά τήν άπό
κτησιν φίλων. Διότι καί οικίας καί αγρούς καί δούλους καί 
βοσκήματα καί σκεύη, Ιλεγεν, δτι έβλεπε τους ανθρώπους νά 
αποχτούν μέ έπιμέλειαν καϊ νά προσπαθούν νά διατηροΰν 
τά δσα έχουν τοιαύτα, φίλον δέ, ό όποιος, λέγουν, δτι είναι 
τό μεγιστον αγαθόν, έλεγεν, δτι έβλεπε τους πολλούς οδτε 
νά φροντίζουν πώς θά τόν αποκτήσουν οδτε τους ήδη 
υπάρχοντας πώς θά τους διατηρήσουν. Ά λ λ α καί δσάκις 
ασθενούν φίλοι καϊ SoOXot τής οίνλας, είπεν, δτι έβλεπε με
ρικούς διά μέν τους δούλους καί ιατρούς νά φέρνουν καϊ 
τάλλα, 8σα συντελοΰν εΕς τήν υγείαν νά ετοιμάζουν, τους φί
λους δμως νά τους παραμελούν, καί, δταν αποθάνουν καί οΕ 
μέν και οΕ δέ, διά μέν τους δούλους να λυπούνται καί νάτό 
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επί δέ τοΐς φίλοις ουδέν οιομένονς έλαττοϋσθαι, καϊ τών 

μέν άλλων κτημάτων ουδέν εώντας άθεράπευζον ovô' άνε-

πίοκεπζον, ζών δέ φίλων επιμελείας δεομένων άμελονντας. 

ετι δέ προς τούτοις δράν έ'φη τους πολλούς τών μέν άλλοϊν 

κτημάτων καϊ πάνν πολλών αϋτοΐς Οντων το πλήθος είδό-

τας, τών δέ φίλων ολίγων δντων οϋ μόνον τό πλήθος άγνο-

οϋντας, άλλα καϊ τοΐς πυνθανομένοις τοντο καταλέγειν έγ-

χειρήααντας, ους εν τοΐς φίλοις έθεσαν, πάλιν τοντο,νς άνα-

τίθεσθαΐ' τοσούτων αυτούς τών φίλων φροντίζειν. καίτοι 

προς ποίον κτήμα τών άλλων παραβαλλόμενος φίλος αγα

θός ουκ άν πολλφ κρείττων φανείη ; ποίος γάρ ίππος ή 

ποιον ζεύγος οϋτω χρήαιμον ώσπερ 6 χρηστός φίλος ; ποΐον 

δέ άνδράποδον όντως εϋνονν καϊ παραμόνιμον ; ή ποιον 

άλλο κτήμα οϋτω πάγχρηστον ; ô γάρ αγαθός φίλος έαντδν 

τάττει προς πάν τό έλλεϊπον τφ φίλφ καϊ τής τών ιδίων 

κατασκευής καί τών κοινών πράξεων, κάν τέ τίνα εϋ ποιή

σαι δέη, σννεπισχνει, έάν τέ τις φόβος ταράττη, σνμβοηθεΐ, 

τά μέν ανναναλίσκων, τά δέ συμπράττων, καί τά μέν σνμ-

πείθων, τά,άέ βιαζόμενος, καϊ εϋ μέν πράττοντας πλείστα 

εϋφραίνων, αφαλλομένους δέ πλείστα έπανορθών. ä δέ αϊ 

τε χείρες έκάστφ ύπηρετοϋσι καϊ οί οφθαλμοί προορώσι καί 

τά ώτα προακούουσι καϊ οί πόδες διανύτοναι, τούτων φίλος 

•ευεργετών οϋδενός λείπεται' πολλάκις δέ δ προ αυτού τις 

ή ούκ έξειργάσατο ή ούκ εΐδεν ή ούκ ήκονσεν ή ου διή-

νυσε, τανθ' δ φίλος προ του φίλον εξήρκεσεν. άλλ' δμοκ 

ένιοι δένδρα μέν πειρώνται θεραπεύειν τον καρπού ένεκεν, 

τον δέ παμφορωτάτον κτήματος, β καλείται φίλος, άργώς 

καί άνειμένως οΐ πλείστοι έπιμέλονται. 

"Ηκουσα δέ ποτέ καί άλλον αυτού λόγον, δς έδόκει μοι 

προτρέπειν τον άκονοντα έξετάζειν εαυτόν όπόσον τοΐς φι-
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θεωροΰν ζημίαν, διά δέ τους φίλους νά νομίζουν, δτι τίποτε 
δέν χάνουν, καί άπό μέν τά άλλα κτήματα τίποτε νά μή 
αφήνουν άπεριποίητον καί άνεπίσκεπτον, τους δέ φίλους, οί 
όποιοι Ιχουν ανάγκην περιποιήσεως, νά τους παραμελούν. 
Α κ ό μ η δέ προς τούτοις, είπεν, 8τι έβλεπε τους περισσοτέ
ρους τών μεν άλλων κτημάτων των, καϊ δταν είναι πάρα 
πολλά, νά ήξεύρουν τό πλήθος, τών δέ φίλων, άν καϊ είναι 
ολίγοι, δχι μόνον αγνοούν τό πλήθος, άλλα καί δταν επιχει
ρούν νά τους απαριθμούν είς τους ερωτώντας, εκείνους, τους 
όποιους έλογάριασαν μεταξύ τών φίλων, πάλιν νά τους αφαι
ρούν τόσον αυτοί φροντίζουν διά τους φίλους ! Καί δμως προς 
ποιον κτήμα παραβαλλόμενος ό καλός φίλος δέν θά άπεδει-
κνύετο κατά πολύ ανώτερος ; Διότι ποιον άλογον ή ποιον 
ζεύγος βοών είναι τόσον χρήσιμον, δσον Ó καλός φίλος ; 
ποίος δέ δούλος είναι τόσον ευνοϊκός καί διαρκώς σταθερός; 
ή ποίον άλλο κτήμα είναι τόσον πολύ ώς προς δλα χρήσι
μον ; Διότι δ καλός φίλος βοηθει είς κάθε τι πού στερείται 
δ φίλος, καί είς τά ϊδιωτικά του ζητήματα καί εΕς τάς δη
μοσίας πράξεις του, καϊ δταν θέλη νά εύεργετήση κανένα, 
τόν συντρέχει μέ τάς δυνάμεις του, καί έάν κανείς φόβος τόν 
ταράττη, τόν συμβοηθεΐ, άλλοτε μέν συνεξοδεύων, άλλοτε δέ 
συμπράττων, καί άλλοτε μέν συμπείθων, άλλοτε δέ βιάζων, 
καί πάρα πολύ μέν ευφραινόμενος, δταν ευτυχούν οί φίλοι, 
δταν δέ αποτυγχάνουν, πάρα πολύ προσπαθών νά τους επα
νόρθωση τήν άποτυχίαν ; 

Ώ ς προς δέ τάς υπηρεσίας, πού προσφέρουν αΕ χείρες 
καί οΕ οφθαλμοί μακρόθεν βλέποντες καϊ τά ώτα μακράν 
άν.ούοντα. καϊ οί πόδες μακράς αποστάσεις διανύοντες άπό 
κανέν έξ αυτών δ ευεργετών φίλος δέν υπολείπεται" πολλά
κις δέ δσα πρό αυτού κανείς ή δέν τά έκαμε ή δέν τά είδεν 
ή δέν τά ήκουσεν ή δέν τά διήνυσεν, αδτά £ φίλος υπέρ τού 
φίλου αρκούντως τά εκτελεί. Ά λ λ ' δμως μερικοί δένδρα μέν 
προσπαθούν νά περιποιούνται διά τόν καρπόν των, τό δέ 
κτήμα πού παράγει άπ 3 δλα, τό οποίον καλείται φίλος, μέ 
βραδύτητα καί νωθρότητα οΕ περισσότεροι τό επιμελούνται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V. 

"Ηκουσα δέ κάποτε καϊ άλλον ίδικόν του λόγον, ό οποίος 
μοΰ έφαίνετο, δτι προέτρεπε τόν άκούοντα νά έξετάζη τόν 
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λοις άξιος ειη. ίδών γάρ τίνα τών σννόντων άμελοννζα φί

λον πενία πιεζόμενου, ήρετο 'Αντισθένη εναντίον τον άμε-

λοϋντος αύτοϋ καϊ άλλων πολλών *Αρ*, έ'φη, ώ Άντίσθε-

2 νες, είσί τίνες άξίαι φίλων, ώσπερ οίκετών ; τών γάρ οί-

κετών, δ μέν που δνοϊν μναϊν άξιος έατιν, δ δέ [ούδ'] 

ήμιμναίον, δ Οέ πέντε μνών, Ô δέ και δέκα' Νικίας δέ δ 

Νικηράτον λέγεται έπιστάτην είς τάργνρεια πρίασθαι τα

λάντου' σκοποϋμαι δί] τούτο, έ"φη, εί άρα, ώσπερ τών οίκε-

3 τών, οντω και τών φίλων είσίν άξίαι. Ναί μά Δι ', ίφη δ 

Αντισθένης' έγώ γοϋν βονλοίμην άν τόν μέν τίνα φίλον μοι 

εϊναι μάλλον ή δύο μνάς, τόν δ' ούδ' άν ήμιμναίον προτι-

μησαίμην, τόν δέ καϊ πρό δέκα μνών έλοίμην άν, τον δέ 

[πρό] πάντων χρημάτων καϊ πόνων πριαίμην άν φίλον μοι 

ί εϊναι. Οϋκούν, έφη δ Σωκράτης, εϊ γε ταύτα τοιαύτα έστι, 

καλώς &ν έ"γοι έζετάζειν τινά εαυτόν, πόσον άρα τυγχάνει 

τοΐς φίλοις άξιος ών, και πειράαθαι ώς π^οτον άξιος 

εϊναι, ίνα ήττον αυτόν οι φίλοι προδιδώσιν. έγώ γάρ τοι, 

έ'φη, πολλάκις άκούων τον μέν δτι προνδωκεν αυτόν φίλος 

άνήρ, τού δ' δτι μνάν άνθ' έαντοϋ μάλλον εϊλετο άνήρ, ον 

5 φετο φίλον είναι, καϊ τά τοιαύτα πάντα-, σκοπώ, μή, ώ

σπερ f δταν τις οίκέτην πονηρόν πωλη καϊ άποδώται τού 

ενρόντος, οντω και τόν πονηρόν φίλον, δταν έξη τό πλέον 

τής αξίας λαβείν, έπαγωγόν ή άποδίδοσθαι' τους δέ χρη

στούς οϋτε οίκέτας πάνυ τι πωλ,ουμένονς ορώ οϋτε φίλους 

προδιδομέγους 

YJ. Έδόκει δέ μοι και εις τό δοκιμάζειν φίλους οποίους 

άξιον κζάσθαι φρενοϋν τοιάδε λέγων Είπε μοι, έ'φη, ώ 

Κριζόβονλε, ει δεοίμεθα φίλον αγαθού, πώς άν έπιχειροίη-

μεν σχοπεΐν ; άρα πρώζον μέν ζητητέον, δστις άρχει γα-
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εαυτόν του πόσην άξίαν αποδίδουν εΕς αυτόν οί φίλοι.'Επειδή 
δηλαδή είδε κάποιον άπό τους μαθητάς του νά παραμελή 
ένα φίλον του, ό Οποίος έπιέζετο ύπό πενίας, ήρώτησε τόν 
Αντισθένη ενώπιον τοΰ παραμελοΰντος τον φίλον του καί 
άλλων πολλών Άρά γε, είπεν, ώ Αντισθένη, αξίζουν κάτ: 
ο£ φίλοι δπως οί δοΰλοι ; διότι έκ τών δούλων άλλος μέν, 
καθώς νομίζω, είναι άξιος δύο μνών, άλλος δέ ημισείας μνάς, 
άλλος δέ πέντε μνών, άλλος δέ καϊ δέκα" λέγεται δέ, δτι Ó 
Νικίας ό υΕός τοΰ Νικηράτου ήγόρασεν έπιστάτην τών άρ-
γυρωρυχεΕων του αντί ενός ταλάντου' εξετάζω λοιπόν τούτο, 
είπεν, άν τυχόν καθώς οΕ δούλοι, τοιουτοτρόπως καί οΕ φί
λοι έχουν άξίαν. Ναί, μά τήν άλήθειαν, είπεν δ Αντισθένης-

έγώ π. χ. θά ήθελον άλλον μέν νά τόν έχω φίλον μάλλον 
παρά νά έχω δύο μνάς, άλλον δέ ουδέ αντί ημισείας μνάς 
θά τόν έπρατΕμων, άλλον δέ καί αντί δέκα μνών θά τόν ίπρο-
τΕμων, άλλον δέ αντί δλων μου τών χρημάτων καϊ τών κό
πων θά τόν ήγόραζα νά μοΰ είναι φίλος. Λοιπόν, είπεν ό 
Σωκράτης, έάν βέβαια αυτά είναι έτσι που τά λέγεις, σω
στό·/ θά ήτο νά έξετάζη κανείς τον εαυτόν του, πόσην άξίαν 
έχει άρά γε διά τους φίλους του καϊ νά προσπαθή νά έχη 
8σον τό δυνατόν μεγαλυτέραν άξίαν, διά νά τόν προδίδουν 
Ολιγώτερον οΕ φίλοι του. 'Εγώ βεβαίως, επειδή ακούω πολ
λάκις περϊ τού ενός μέν, δτι τόν έπρόδωκε φίλος άνθρωπος, 
περί τού άλλου δέ, δτι άντϊ αυτοΟ προετίμησε μάλλον μίαν 
μνάν κάποιος πού τόν ένόμιζε φίλον του, καί δλα τά τοιαύτα 
έκτροπα, σκέπτομαι μήπως, καθώς δταν κανείς πωλή τόν 
κακόν του δοΰλον καί τόν δίδη 8σα-8σα, τοιουτοτρόπως καϊ 
τόν κακόν φίλον, δταν είναι δυνατόν νά λάοη περισσότερα 
τής αξίας του, είναι ευχάριστο·/ νά τόν πωλη κανείς. Τους 
δέ τιμίους δούλους ούτε βλέπω πολύ νά πωλούνται,οδτε τους 
φίλους νά προδίδωνται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI· 

Μοΰ έφαίνετο δέ, δτι καϊ εις τό νά δοκιμάζη κανείς τους 
φίλους, ποίοι είναι άξιοι αποκτήσεως, καθωδήγει μέ τό νά 
λέγη τοιαύτα περίπου* ΕΕπέ μου, είπεν, ώ Κριτόβουλε, έάν 
εΤχαμεν ανάγκην καλού φίλου, πώς θά έπεχειρούσαμεν νά 
Ιξετάσωμεν τΟ πράγμα ; άρά γε πρώτα-πρώτα δέν θά ζητή-
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στρός τε καϊ φ^ποσίας και λαγνείας και ύπνου και αρ

γίας ; δ γάρ ϋπό τούτων κρατούμενος οϋτ' αυτός έαντφ δν-

ναιτ' άν οϋτε φίλφ τά δέοντα πράττειν. Μά Δί' οϋ δήτα, 

εφη. Ονκοϋν τού μέν ϋπό τούτων άρχομένον άφεκτέον 

δοκεΐ σοι εϊναι ; Πάνν μέν οϋν, £φη. Τί γάρ ; εφη, δστις 

δαπανηρός ών μή αυτάρκης εστίν, άλλ' άεί τών πλησίον 

δεΐται, καϊ λαμβάνων μέν μή δύναται άποδιδόναι, μή λαμ

βάνων δέ τόν μή δίδοντα μισεί, οϋ δοκεΧ σοι καϊ ούτος 

χαλεπός φίλος εϊναι ; Πάνν γ', εφη. Ονκοϋν άφεκτέον καϊ 

τούτον ; Άφεκτέον μέντοι, εφη. Τί γάρ ; δστις χοηματίζε-

σθαι μέν δύναται, πολλών δέ χρημάτων έπιθνμεΧ, καϊ διά 

τοντο δνσανμβολός έατι, καί λαμβάνων μέν ήδεται, άποδι

δόναι δέ μή βού^αι ; Έαοι μέν δοκεΐ, εφη, ούτος ετι 

πονηρότερος εκείνον εϊναι. Τί δ' ; δατις διά τόν έρωτα τοϋ 

χρηματίζεσθαι μηδέ προς ϊν άλλο αχολήν ποιείται ή οπόθεν 

αντός τι κερδανεΧ ; Άφεκτέον και τούτον, ώς έμοϊ δοκεΐ' 

ανωφελής γάρ άν εϊη τφ χρωμένφ. Τί δέ ; δστις ατασιώδης 

τέ έστι καϊ θέλων πολλούς τοΐς φίλοις εχθρούς παρέχει ; 

Φενκτέον νή Αία καϊ τούτον. Εί δέ τις τούτων μεν τών 

κακών μηδέν ϊχοι, εϋ δέ πάσχων ανέχεται, μηδέν φροντί-

ζων τοϋ άντενεργετεΐν ; Ανωφελής άν εϊη και ούτος, άλλα 

ποΧον, ώ Σώκρατες, επιχειρήσομεν φίλον ποιεΧσθαι ; Οϊμαι 

μέν, ος αν τάναντία τούτων εγκρατής μέν ή τών τοϋ σώ

ματος ηδονών, ένοικος δέ καϊ εϋσνμβολος ών τνγχάνη καϊ 

φιλόνικος προς τό μή έλλείπεσθαι εϋ ποιών τονς ενεργε-

τοϋντας αντόν, ώστε λνσιτελεΐν τοΧς χρωμένοις. Πώς ονν 

άν ταντα. δοκιμάααιμεν, ώ Σώκρατες, πρό τοϋ χρήσθαι ; 

Τους μέν άνδριαντοποιούς, εφη, δοκιμάζομεν ον τοΐς λό-

γοις αντών τεκμαιρόμενοι, άλλ' ον αν όρώμεν τονς πρόσθεν 

άνδριάνζας καλώς είργασμενον, τοντφ πισζεύομεν και τονς 

λοιπούς εν ποιήσειν. Και άνδρα δή λέγεις, έ'φη, δς άν τους 
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σωμεν εκείνον, δ όποιος είναι κύριος καί τής κοιλία; του 
καί τής φιλοποσίας καί τής λαγνείας καί τού 'ύπνου καί τής 
αργίας ; διότι εκείνος, πού άρχεται ά π ! αυτά τά ελαττώματα. 
οδτε δ ΐδιος εΕς τον εαυτόν του θά ήμποροΰσεν ούτε εις φί
λον του νά κάμνη τά πρέποντα.—Μά τόν Δία, δέν ημπορεί 
βέβαια, είπε.—Λοιπόν, άπό τούτον, πού άρχεται άπ 3 αυτά, 
νομίζεις, δτι πρέπει ν' άπέχωμεν ;—Βεβαιότατα, ε ί π ε . — 
Διότι πώς ; είπεν, εκείνος, δ οποίος πολυέξοδος ών δέν επαρ
κεί άπό τά Εδικά του, άλλα πάντοτε έχει ανάγκην τού πλη
σίον και δ όποιος, δταν μέν λαμβάνη, δέν ημπορεί νά τά 
άποδίδη, όταν δέ δέν λαμβάνη, μισεί εκείνον, πού δέν τοΰ 
δίδει, δέν σοΰ φαίνεται, Οτι καϊ αυτός είναι κακός φίλος ; — 
Μάλιστα, είπε.—Λοιπόν, πρέπει ν' άπέχωμεν καί άπ 3 αυτόν ; 
•—Πρέπει βέβαια ν' άπέχωμεν.—Άλλα τί λέγεις περί εκεί
νου, δόποΧος άφ ' ενός μεν τ,μπορεϊ νάσυλλέγη χρήματα, άφ"1 

έτερου δέ πολλά χρήματα επιθυμεί, καϊ διά τοΰτο είνα: δύσκο
λος εΕς τάς συναλλαγάς του καί,δταν μέν λαμβάνη, ευχαριστεί
ται,δέν θέλει δέ ν' άποδίδη ;—ΕΕς έμέ φαίνεται, δτι είναι ακό
μη χειρότερος άπό τόν προηγούμενο ν .—Τί δέ λέγεις περί εκεί
νου, Ó δποΐος χάριν τοΰ έρωτος τού χρηματισμού διά τίποτε άλλο 
δέν εύκαιρεΐ παρά δι3 εκείνα μόνον, άπό τά Οποία θά κερ-
δήση κάτι ;—Πρέπει ν' άπέχωμεν καί άπ 3 αυτόν, καθώς νο
μίζω - διότι θά ήτο ανωφελής εΕς εκείνον, πού τόν έχει φί
λον.—ΤΕ δέ λέγεις περί εκείνου, ό δποίος καϊ φατριαστής 
είναι καί θέλει νά παρέχη πολλούς έχυρους εΕς τους φίλους ; 
—Πρέπει , μά τόν Δία, νά τόν άποφεύγωμεν καί αυτόν.— 
Έ ά ν δέ κανείς κανέν μέν άπ 3 αυτά τά ελαττώματα δέν εχη, 
δταν δμως ευεργετήται, δέχεται τήν εύεργεσίαν, χωρίς νά 
φροντίζη καθόλου νά άντευεργετή ;—Ανωφελής θά ήτο καί 
κύτος. Άλλα ποιον, ώ Σωκράτη, θά έπιχειρήσωμεν νά κά-
μωμεν φίλον ;—Νομίζω εκείνον, δ οποίος τουναντίον άφ 3ένός 
μέν εγκρατής είναι τών ηδονών τού σώματος, άφ 3 ϊτερου δέ 
κατά τύχην καλός σύνοικος καϊ δίκαιος εΕς τάς συναλλαγάς 
του καί φιλότιμος εις τό νά μή υπολείπεται ευεργετών εκεί
νους, πού τόν ευεργετούν, ώστε νά ώφελή εκείνους, πού τον 
έχουν φίλον.—Πώς λοιπόν θά ήμπορούσαμεν νά τά δοκιμά-
σωμεν ταΰτα, ώ Σωκράτη, προτοΰ τόν κάμωμεν φίλον ; — 
Τους μέν άνδριαντοποιούς, είπε, τουςδοκιμάζομεν δχι κρί
νοντες άπό τους λόγους των, άλλ3 όποιον βλέπομεν νά εχη 
κατεργασθή καλώς τους προηγουμένους ανδριάντας του, εΕς 
αυτόν εχομεν πεποίθησιν δτι καί τους άλλους θά τους κάμη 
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φίλονς τονς πρόσθεν εϋ ποιών φαίνηται, δήλον είναι και 

τους ύστερον εϋεργετήσοντα ; Και γάρ ϊπποις, έ'φη, ον άν 

ορώ τοΐς πρόσθεν καλώς χρώμενον, τούτον κάν άλλοις 

οϊμαι καλώς χρήσθαι. Εϊην, έ'φη- δς δ' άν ήμΧν άξιος φι

λίας δοκή εϊναι, πώς χρή φίλον τούτον ποιεΐσθαι ; Πρώτον 

μέν, έ'φη, τά παρά τών θεών έπισκεπτέον, εί σνμβουλεύου-

σιν αυτόν φίλον ποιεΧοθαι. Τί οϋν ; έ'φη, δν άν ήμΐν τε 

δοκη και οι θεοί μή έναντιώνται, έ"χεις ειπείν δπως οντος 

θηρατέος ; Μά Δι', εφη, οϋ κατά πόδας ώσπερ δ λαγώς 

ονδ' άπατη ώσπερ αϊ όρνιθες ονδέ βία ώσπερ οί κάπροι. 

άκοντα γάρ φίλον έλεϊν εργώδες- χαλεπόν δέ και δήσαντα 

κατέχειν ώσπερ δοϋλον έχθροϊ γάρ μάλλον ή φίλοι γίγνον-

ται οί ταντα πάσχοντες. Φίλοι δέ πώς; εφη. Εϊναι μεν 

τινάς φασιν έπφδάς, ας οι επισταμένοι έπάδοντες οϊς ό\ν 

βούλωνται, φίλονς αυτούς ποιούνται- είναι δέ και φίλτρα, 

οίς οί επισταμένοι προς ονς άν βούλωνται χρώμενοι φι-

λοϋνται ϋπ' αντών. Πόθεν οϋν, εφη, ταντα μάθοιμεν αν ; 

Ά μέν ai Σειρήνες έπηδον τφ Όδυσοεϊ, ήκουσας Όιχνι-

ρον, ών έστιν αρχή τοιάδε τις· 

Δεϋρ' άγε δή, πολύαιν' Όδνσεϋ, μέγα κϋδος Άγαιών. 

Ταύτην οϋν, εφη, τήν έπφδήν, ώ Σώκρατες, και τοΐς άλ

λοις άνθρώποις αί Σειρήνες έπάδουσαι κατεΐχον, όυστε μή 

άπιέναι άπ' αυτών τους έπασθέντας ; Οϋκ αλλά τοις έπ' 

άρετη φιλοτιμουμένοις οϋτως έπηδον. Σχεδόν τι λέγεις τοι

αύτα χρήναι ίκάοτφ έπάδειν, οία μή νομιεϊ άκούων τόν 

επαινοννζα καζαγελώντα λέγειν ; Οϋτω μέν γάρ έχθίων τ' 

άν εϊη καί άπελαύνοι τονς άνθρώπονς άφ' έαντοϋ, εί τόν 

εϊδότα δτι μικρός τε καί αισχρός καϊ ασθενής έστιν έπαι-

νοίη λέγων δτι καλός τε καί μέγας και ισχυρός έστιν. "Αλ-
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ιαλά.—Φρονείς λοιπόν, είπεν, δτι καί δ άνήρ εκείνος, δ 
ίποίος τους πρωτυτερινούς του φίλους αποδεικνύεται δτι τους 
•ύεργετεί, είναι φανερόν, δτι καϊ τους κατοπινούς θά εύερ-
^ετήση ;—Διότι καί οποίον βλέπω, δτι καλώς μεταχειρίζε-
ιαι τά πρωτυτερινά του άλογα, περϊ αδτοΰ νομίζω δτι καί 
ίΧΧα θέλει μεταχειρισθή καλώς.—"Εστω, είπε* εκείνος δέ 
κού ήθελε φανή είς ημάς, δτι είναι άξιος φιλίας, πώς πρέ
πει αυτόν νά τόν κάμνωμεν φίλον ;—Πρώτον μέν, είπε, πρέ
πει νά έξετάσωμεν τήν θέλησιν τών θεών, άν συμβουλεύουν 
να τόν κάμνωμεν φίλον.—Τί λοιπόν; ε ίπεν εκείνον, τόν 
οποίον καί ημείς θεωροΰμεν καλόν καί οΕ θεοί δέν έναντιοΰν-
ται, δύνασαι νά μοΰ εΐπης τ£ν: τρόπω πρέπε: νά τόν κυνη-
γήσωμεν διά φίλον ;—Μά τόν Δία, είπε, δέν θά τόν κυνηγή-
σωμεν με τά πόδια, δπως τοδς Χαγοΰς, ουδέ μέ άπάτην, όπως 
τά πτηνά, ουδέ μέ τήν δύναμιν, καθώς τους κάπρους. Διότι 
νά απόκτηση; φίλον χωρίς τήν θέλησίν του είναι κοπιώδες -

οΰσν.οΧον δέ, καί άφοΰ τόν δέσης, νά τόν κατέχης ώς δοΰ-
λον διότ: μάλλον εχθροί παρά φίλοι γίνονται εκείνοι, πού 
τά παθαίνουν α υ τ ά . — Ά λ λ α κατά ποίον τρόπον γίνονται οί 
φίλοι ; είπε.—Λέγουν, δτι υπάρχουν μερικά γοητευτικά ά
σματα, τά όποια, εκείνο: πού τά ήξεύρουν, τραγουδώντας τα 
εΕς δποιους θέλουν, τους κάμνουν έτσι φίλους" υπάρχουν δέ καϊ 
φίλτρα, τά όποια, εκείνοι πού τά ήξεύρουν, μεταχειριζόμε-
νοι είς Οποίους θέλουν, άγαπώνται ύπ' α υ τ ώ ν . — Ά π ό ποΰ 
λοιπόν, είπε, θά τά μάθωμεν αδτά ; — Ε κ ε ί ν α μέν, που έτρα-
γουδοΰσαν αί Σειρήνες είς τόν Όδυσσέα, τά ήκουσες άπό 
τόν "Ομηρον, τών οποίων ή αρχή εϊναι τοιαύτη περίπου* 

"Ελα οέ μάς, ώ ξαχονστέ 'Οδυσσέα, Έλληνα»· δόξα. 

Αυτό λοιπόν τό γοητευτικό·/ άσμα, ώ Σωκράτη, ψάλλου-
σαι αΕ Σειρήνες καί είς τους άλλους ανθρώπους τους έκυ-
ρίευαν, ώστε νά μή φεύγουν άπ 3 αύτάς δσοι ίμαγεύθησαν 
άπό τό τραγούδι τους;—"Οχι , άλλ° είς εκείνους, πού σεμνύ
νονται διά τήν άρετήν των, ετραγουδοΰααν έτσι.—Λοιπόν, πά
νω κάτω λέγεις, δτι τέτοια πρέπει είς τον καθένα νά τρα-
γουδή κανείς, τά Οποία, δταν τα άκούη τις, ocv θά νομίζη, 
δτι δ έπαινών τά λέγει πρόςκοροϊδίαν; Διότι τοιουτοτρόπως 
μάλλον εχθρός θά έγίνετο καϊ θ3 άπεμάκρυνε τους ανθρώ
πους άπό τόν εαυτόν του, έάν εκείνον, πού γνωρίζει δτι εί
ναι καί μικρός καί άσχημος καί αδύνατος, τόν επαινούσε 
λέγων, δτι καί ωραίος καί μεγάλος καί Εσχυρός είναι. 

8 
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λας δέ τινας οϊσθα έπφδάς ; Ουκ άλλ' ήκονσα μέν οτι Πε

ρικλής πολλάς έπίοταιτο, ας έπάδων τη πόλει έποίει αυτήν 

φιλεΐν αυτόν ; Θεμιστοκλής δέ πώς έποίησε την πόλιν φιλεΐν 

αυτόν ; Μά Δί' ούκ έπφδων, άλλα περιάψας τι αγαθόν 

αύτη". ΑοκεΧς μοι λέγειν, , ώ Σώκρατες, ώς, εί μέλλομεν 

αγαθόν τίνα κτήσεσθαι φίλον, αυτούς ημάς αγαθούς δεΧ γε

νέσθαι λέγειν τε καϊ πράττειν. Σν δ' φον, εφη δ Σωκρά

της, οϊόν τ3 εϊναι καϊ πονηρόν δντα χρηστούς ÇJÎ'AOVÇ κζή-

σασθαι ; Έώρων γάρ, εφη ό Κριτόβονλος, §ήτοράς τε φαύ

λους άγαθοΐς δημηγόροις φίλους όντας, καί στρατηγεϊν οϋχ 

Ικανούς πάνν στρατηγικοΐς άνδράσιν εταίρους. *Αρ ουν, 

εφη, καί, περί οϋ διαλεγόμεθα, οϊσθά τινας οί άνωφε^ς 

δντες ωφελίμους δύνανται φίλους ποιεϊσθαι ; Μά Αί' οϋ 

δητ', έ'φη' άλλ' εί αδύνατον έστι πονηρόν δντα καλούς κάγα-

θοϋς φίλους κτήσασθαι, εκείνο ήδη μέλει μοι, εί εστίν αν

τόν καλόν κάγαθόν γενόμενον έξ έτοιμου τοις καλοΐς χάγα-

θοΐς φίλον εϊναι. "Ο ταράττει σε, ώ Κριτόβονλε, δτι πολ

λάκις άνδρας καϊ τά καλά πράττοντας καϊ τών αισχρών 

άπεχομένους Οράς άντϊ τοϋ φίλονς εϊναι στασιάζοντας άλλή-

λοις και χαλεπώτερον χρωμένονς τών μηδενός αξίων ανθρώ

πων. Καϊ ον μόνον γ3, έ'φη δ Κριτόβονλος, οί Ιδιώται 

τούτο ποιονσιν, αλλά καϊ πόλεις αϊ τών τε χολών μάλιστα 

έπιμελόμεναι καϊ τά αίσχρά ήκιστα προσιέμεναι πολλάκις 

πολεμικώς ϋχουσι προς άλλήλας. δ λογιζόμενος πάνυ άθύ-

μως έ"χω προς τήν τών φίλων κτησιν οντε γάρ τους πονη

ρούς δρω φίλονς άλλήλοις δυναμένους εϊναι' πώς γάρ αν ή 

αχάριστοι ή αμελείς f) πλεονέκται ή άπιστοι ή ακρατείς άν

θρωποι δύναιντο φίλοι γενέσθαι ; οί μέν ονν πονηροί πάν

τως Ϊμοιγε δοκονσιν άλλήλοις εχθροί μάλλον ή φίλοι πεφυ-

κέναι. άλλα μήν, ώσπερ σϋ λέγεις, ούδ3 αν τοΐς χρηατοΐς οί 

πονηροί ποτέ συναρμόαειαν είς φιλίαν πώς γαρ οί τα πο

νηρά ποίονντες τοΐς τα τοιαύτα μισοϋσι φίλοι γένοιντ άν ; 

εί δέ δή καϊ οί άρετήν ασκούντες στασιάζουσί τε περί τον 

πρωτεύε/ν èv ταΐς πόλεσι καί φθονονντες έαυτοΐς μισοϋσιν 
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—"Αλλα γοητευτικά άσματα ήξεύρεις ;—"Οχι* άλλ'ήκουσα, 
δτι ό Περικλής ήξευρε πολλά, τά όποια ψάλλων εΕς τήν πό
λιν τήν έκαμνε νά τόν α γ α π ά . — Ό δέ Θεμιστοκλής, πώς έκαμε 
τήν πόλιν νά τόν α γ α π ά ; — Μ ά τήν άλήθειαν ουχί ψάλλων, 
άλλα προξενήσας είς αυτήν μέγα καλόν.—Μου φαίνεται, ώ Σω
κράτη, πώς λέγεις, δτι, έάν πρόκειται νά άποκτήσωμεν κα
νένα καλόν φίλον, πρέπει ημείς οί Ï8LOI νά γίνωμεν καλοί 
κα! νά λέγωμεν καί νά πράττωμεν.- -Σύ δ' έπίστευες, είπεν 
ό Σωκράτης, δτ: θά ήσο Εκανός, έάν είσαι πονηρός, ν3 από
κτησης έντιμους φίλους;—Ναί, διότι έβλεπα, είπεν δ Κρι-
τόβουλος, καί ν,αγ,ους ρήτορας να είναι φίλοι μέ καλούς δη-
μηγόρους, καί ανθρώπους ανικάνους νά στρατηγούν νά είναι 
φίλο: μέ πάρα πολύ στρατηγικούς ά ν δ ρ α ς . — Ά ρ ά γε λοι
πόν, είπε, δσον άφορα είς τό θέμα, περί τού δποίου συζη
τούμε·/, γνωρίζεις τινάς, οί Οποίοι, ένφ είναι ανωφελείς, 
ημπορούν νά κάμνουν φίλους ωφελίμους ;—Μά τον Δία, δχι, 
ε ίπεν άλλ 'άν είναι αδύνατον, εφόσον είσαι πονηρός, ν 'από
κτηση; καλούς καί αγαθούς φίλους, περί τοΰ έξης πλέον 
φροντίζω, άν είναι δυνατόν, άμα δ ίδιος γίνω καλός καϊ αγα
θός. ευν.οΧα θ' αποκτήσω φίλους καλούς καί αγαθούς.— 
Αυτό σέ συγχίζει, ώ Κριτόβουλε, επειδή πολλάκις βλέπεις 
ανθρώπους, οί οποίοι, ένφ πράττουν τά καλά καί απέχουν 
άπό τά κακά, αντί νά είναι φίλοι, φιλονίκοΰν αναμεταξύ των 
καί χειρότερα φέρονται δ ένας προς τόν άλλον άπό τους ούτιδα-
νού; ανθρώπους.—Καί δχι μόνον οί ίδιώται, είπεν δ Κρι-
τόβουλος, τό κάμνουν αυτό, άλλα καί αΕ πόλεις, αΕ όποίαι 
κα: διά τά καλά πρό πάντων φροντίζουν καί τά αίσχρά κα
θόλου οέν τά δέχονται, πολλές φορϊς ευρίσκονται είς πόλε
μο·/ αναμεταξύ των. Αυτά σκεπτόμενος είμαι πολύ απρόθυ
μος εΕς τήν άπόκτησιν φίλων διότι βλέπω, δτι οδτε οΕ πο
νηροί άνθρωποι ημπορούν νά είναι αναμεταξύ των φίλοι' 
διότι πώς άνθρωποι ή αγνώμονες ή αμελείς ή πλεονέκται ή 
άπιστοι ή έκδοτοι θά ήμποροΰσαν νά γίνουν φίλοι ; οί πο
νηροί, λοιπόν, έξάπαντος φαίνονται, είς έμέ τουλάχιστον, δτι 
έκ φύσεως είναι αναμεταξύ των μάλλον εχθροί παρά φίλοι. 
Άλλα προσέτι, καθώς συ λέγεις, ούτε μέ τους τιμίου; αν
θρώπους οΕ πονηροί θά ήμποροΰσαν νά ταιριάσουν καί νά 
γίνουν φίλοι - διότι πώς εκείνοι, πού κάμνουν έργα πονηρά, 
θά έγίνοντο φίλοι μέ εκείνους, πού τά μισοΰΥ ; Έ ά ν δέ λοι
πόν καί εκείνοι, πού είναι ενάρετοι, καί φιλονικοΰν περί τών 
πρωτείων είς τάς πόλεις καϊ φθονοΰντες αλλήλους μισοΟν ό 
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αλλήλους, τίνες ετι φίλοι έσονται και εν τίσιν άνθρώπυις 

εϋνοια και πίστις έ*σται ; Άλλ' έ"χει -μεν, εφη δ Σωκράτης, 

ποικίλως πως ταύτα, ώ Κριτόβουλε. φύσει γάρ εχουσιν οί 

άνθρωποι τά μέν φιλικά' δέονται τε γάρ αλλήλων και έλε-

οϋσι καϊ οννεργοϋντες ώφελονσι καϊ τοντο συνιέντες χάριν 

ίχουαιν άλλήλοις- τά δέ πoL·μtκά• τά τε γάρ αϋζά καλά καϊ 

ηδέα νομίζοντες υπέρ τούτων μάχονται καϊ διχογνωμονοϋν-

τες έναντιοννται' πολεμικόν δέ καϊ ερις καϊ οργή- καϊ δυ

σμενές μέν δ τοϋ πλεονεκτεΐν έ"ρως, μισητόν δέ δ φθόνος. 

άλλ' δμως διά τούτων πάντων ή φιλία διαδυομενη συνά

πτει τους καλούς τε κάγαθούς. διά γάρ τήν άρετήν αίρουν-

ται μέν άνευ πόνου τα μέτρια κεκτήσθαι μάλλον ή διά πο

λέμου πάντων κνριεύειν, καϊ δύνανται πεινώντες καϊ δι-

ψωντες άλνπως σίτου και ποτού κοινωνεϊν και τοΐς τών 

ωραίων άφροδιαίοις ήδόμενοι καρτερεΐν, ώστε μή λυπεΐν 

οϋς μή προσήκει' δύνανται δέ και χρημάτων ου /ιόνον τοϋ 

πλεονεκτεΐν άπεχόμενοι νομίμως κοινωνεϊν, άλλα και έπαρ-

κεϊν άλλήλοις· δύνανται δέ καί τήν εριν οϋ μόνον άλνπως, 

άλλα καϊ ανμφερόντως άλλήλοις διατίθεοθαι καϊ τήν δργήν 

κωλύειν είς τό μεταμελησόμενον προϊέναι- τόν δέ φθόνον 

παντάπαοιν άφαιροϋαι, τά μεν εαυτών αγαθά τοις φίλοις 

οίκεΐα παρέχοντες, τά δέ τών φίλων εαυτών νομίζοντες. 

πώς οϋν ούκ εικός τους καλούς κάγαθούς και τών πολιτι

κών τιμών μή μόνον αβλαβείς, άλλα καϊ ωφελίμους άλλή-

λοις κοινωνούς εϊναι ; οί μέν γάρ επιθυμούντες έν ταΐς πό· 

λεσι τιμάσθαί ζε καϊ άρχειν, ϊνα έξουσίαν εχωοι χρή

ματα τε κλέπτείν καϊ ανθρώπους βιάζεσθαι και ήδυπα-

θεΐν, άδικοι τε καί πονηροί αν είεν καϊ αδύνατοι άλλφ 

συναρμόσαι. εί Οέ τις έν πόλει τιμααθαι βουλόμενος, 

δπως αυτός τε μή άδικήται καϊ τοΐς φίλοις τά δίκαια 

βοηθεϊν δύνηται, καί άρξας αγαθόν τι ποιεΐν τήν πα

τρίδα πειράται, δια τί δ τοιούτος άλλω τοιοντω ούκ άν 
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ένας τόν άλλον, ποιοι πλέον θά είνα: φίλοι καί είς ποίους 
ανθρώπους θά όπάρχη αγάπη καί εμπιστοσύνη ;—Άλλ* είς 
αυτά μέν τά πράγματα, είπεν ό Σωκράτης, υπάρχει κάποια 
ποικιλία, ώ Κριτόβουλε* δηλαδή έκ φύσεως οΕ άνθρωποι 
διάκειντα: άλλοτε μέν φιλικώς, διότι καί έχουν ανάγκην 
δ ένας τού άλλου καϊ λυπούνται καί ώφελοΰν βοηθοΰντες 
αλλήλους καί επειδή τό κατανοούν αυτό, εύγνωμονούσιν δ 
ένας τόν άλλον άλλοτε δέ διάκεινται έχΟρι-χίος αναμε
ταξύ των διότι, νομίζοντες τά ίδια πράγματα καλά καί 
ευχάριστα, μάχονται χάριν αυτών καί -διχογνωμοΰντες γί
νονται αντίπαλο: αναμεταξύ τ ω ν γίνονται δέ αίτίαι πο
λέμου καί ή έρις καί ή δργή* καϊ άφ 3 ενός μέν είναι 
πράγμα που γεννά εχθρότητας δ έρως τής πλεονεξίας, άφ 3 

ετίρου δε δ φθόνος γεννά μίση καί δμως διά μέσου δλων αυ
τών ή φιλία τρυπώνουσα συνδέει τους %αλοΐ>ς καί αγαθούς 
ανθρώπους. Διότι χάριν μέν τής αρετής προτιμούν [οΕ καλοί 
καί αγαθοί] άκόπως νά έχουν τά απαραίτητα μάλλον παρά 
διά πολέμου νά γίνωνται κύριοι δλων, καί ήμποροΰν πει-
νώντες και διψώντες χωρίς λύπην νά τρώγουν καί νά πίνουν 
καί άν καϊ ευχαριστούνται εΕς τά ώραΐα αφροδίσια πάθη, 
νά υπομένουν, ώστε νά μή λυπούν εκείνους, πού δέν πρέπει ' 
ήμποροΰν δέ δχι μόνον απέχοντες άπό τήν πλεονεξίαν, νομί
μως νά κερδίζουν χρήματα, άλλα καί νά βοηθή" Ó ένας τόν 
άλλον ήμποροΰν δέ καϊ τήν έριδα δχι μόνον χωρίς λύπην, 
άλλα καϊ μέ συμφέρον αλλήλων νά τήν καταπαύουν καί νά 
εμποδίζουν τήν όργήν νά προβαίνη μέχρι μελλούσης μετα
μέλειας" τόν δέ φθόνον καθ' ολοκληρίαν τόν αφαιρούν, επειδή 
τά μέν Εδικά των αγαθά τά παρέχουν εϊς τους φίλους ώς 
ιδικά των, τάδε τών φίλων τά νομίζουν Εδικά των. Πώς λοι
πόν δέν είναι φυσικό·/ οΕ καλοί καϊ αγαθοί φίλοι δχι μόνον 
κα: αβλαβείς μέτοχοι νά είνα: τών πολιτικών τιμών, άλλα 
καί ωφέλιμοι αναμεταξύ των ; διότι εκείνοι μέν, οί όποιοι 
εΕς τάς πόλεις επιθυμούν καϊ νά τιμώνται καϊ νά άρχουν, 
διά νά έχουν τήν έξουσίαν καί χρήματα νά κλέπτουν καί 
τους άνθρωπου; νά βασανίζουν καϊ νά απολαμβάνουν τάς ήδο
νάς, είναι καί άδικοι καί πονηροί καί ανίκανοι νά συμφω
νήσουν μέ άλλον. Έ ά ν δέ κανείς, ό Οποίος θέλει νά τιμάται 
εΕς τήν πόλιν καί διά νά μή άδικήται ό ίδιος καί διά νά 
ty-πορη να παρίχ-q εΕς τους φίλους του δικαίας βοηθείας 
καί, δταν γίνη άρχων, νά προσπαθη" νά κάμη κάτι καλόν είς 
τήν πατρίδα, διατί" ό τοιούτος μέ άλλον έχοντα τάς αύτάς 
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δύναιτο σνναρμόσαι ; πότερον τους φίλους ώφελεϊν μετά 

τών καλών κάγαθών ήττον δννήσεται ; ή την πόλιν ενεργε-

τεΐν άδννατώτερος εσται καλούς κάγαθούς έχων σννεργούς; 

άλλα και έν τοΐς γνμνικοΐς άγώαιν δήλόν έστιν. δτι, εί 

έξήν τοΐς κρατίστοις συνθεμένους έπι τονς χείρονς ίέναι, 

πάντας άν τονς αγώνας ούτοι ένίκων καϊ πάντα τά άθλα 

οϋτοι ελάμβαναν, έπει ονν έκεϊ μέν ονκ έώσι τοντο ποιεΐν, 

εν δέ τοΧς πολιτικοις, εν οϊς οί καλοί χάγαθοϊ κρατιστενου-

σιν, ουδείς κωλύει μεθ3 οϋ άν τις βούληται τήν πόλιν ενερ-

γετεΐν,πώς οϋ λνσιτελεΐ τονς βέλτιστους φίλονς κτηαάμενον 

πολιτεύεαθαι, τούτοις κοινωνοϊς καϊ σννεργοΐς τών πρά

ξεων μάλλον ή άνταγωνισταϊς χρώμενον ; άλλα μήν κάχεϊνο 

δήλον, δτι κάν πολεμή τίς τινι, συμμάχων δεήαεται, και 

τούτων πλειόνων, έάν καλοϊς κάγαθοΐς άντιτάττηταν καϊ 

μήν οί συμμαχεΐν εθελοντές εϋ ποιητέοι, ϊν' έθέλωσι προ-

θυμεϊσθαν πολύ δέ κρεϊττον τονς βελτίστονς έλάττονας εϋ 

ποιεΐν ή τονς χείρονας πλείονας όντας' οί γάρ πονηροί πολύ 

πλειόνων ευεργεσιών ή οι χρηστοί δέονται, άλλα θαρρών, 

έ'φη, ώ Κριτόβουλε, πειρώ αγαθός γίγνεσθαι, και τοιού

τος γενόμενος θηράν επιχειρεί τους καλούς τε κάγαθούς. 

ίσως δ' άν τί σοι κάγώ συλλαβεΐν είς τήν τών κα

λών τε κάγαθών θήραν εχοιμι διά τό ερωτικός εϊναι' 

δεινώς γάρ, ών άν επιθυμήσω ανθρώπων, δλος ώρμη-

μαι έπί τό φιλών τε αυτούς άντιφιλεϊσθαι ύπ' αυτών 

καϊ ποθών άντιποθεϊσθαι καϊ επιθυμώνσννεΐναι [καϊ/ άν 

τεπιθνμεΐσθαι τής συνουσίας' ορώ $έ καί σοι τούζων δεη-

σον, δταν έπιθυμήσης φιλίαν προς τινας ποιεισθαι' μή ονν 

άποκρνπτον με οϊς Άν βούλοιο φίλος γενέσθαι' διά γάρ τό 

επιμελεΐσθαι ζοΰ άρέσαι τφ άρέακοντί μοι ονκ απείρως 

οϊμαι Μχειν προς θήραν ανθρώπων καϊ δ Κριτόβονλος έ'φη· 

Καϊ μήν, ώ Σώκρατες, τούτων εγώ τών μαθημάτων πάλαι 

επιθυμώ άλλως τε καϊ εί έξαρκέσει μοι ή αυτή επιστήμη 
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φιλοδοξίας δέν θά ημπορούσε νά συμφωνήση ; Ποίον έκ τών 
δύο ; όλιγώτερον θά ήμπορή νά ώφελή τους φίλους του μαζί 
μέ τους γ,αΧους και αγαθούς ; ή όλιγώτερον θά ϊ)μπορ\ να 
ευεργέτη τήν πόλιν, δταν Ιχη ^οη^ους καλούς καϊ αγαθούς; 
Άλλα καί εΕς τους γυμνικούς αγώνας είναι φανερόν, δτι, 
έάν ήτο επιτετραμμένο·/ εις τους δυνατωτέρους, άφοΰ συνε
νωθούν, νά άγωνίζωνται μέ τους κατωτέρους των, δλους τους 
αγώνας αυτοί θά τους έκέρδιζαν καϊ δλα τά βραβεία αυτοί 
θά τά ελάμβαναν. Επειδή λοιπόν εκεί μέν δέν επιτρέπουν 
νά γίνεται αυτό, εΕςδέ τά πολιτικά, δπου οΕ χαλοϊ καί αγα
θοί υπερισχύουν, κανείς δέν εμποδίζει νά ευεργέτη κανείς τήν 
πόλιν μέ δποιον θέλη, πώς δέν είναι ώφέλιμον, άφοΰ από
κτηση κανείς φίλους τους άριστους, νά πολιτεύεται, έχων 
αυτούς συμμέτοχους καί συνεργούς τών πολιτ:κών του πρά
ξεων μάλλον παρά άνταγωνιστάς ; Άλλα προσέτι καί το έξης 
είναι φανερόν, δτι, καϊ άν πολεμή κανείς προς κάποιον, θά 
χρειασθ-ή συμμάχους καί μάλιστα περισσοτέρους, έάν εχη αν
τιπάλους καλούς καί αγαθούς ανθρώπους' καί δμως εκείνοι, 
πού δέχονται να γίνουν σύμμαχοι πρέπε: νά ευεργετούνται, 
διά νά θέλουν νά πολεμούν μέ προθυμία·/' είναι δέ πολύ προ
τιμότερον τους άριστους ανθρώπους, οΕ οποίοι είναι όλιγώ-
τεροι, νά ευεργέτη κανείς παρά τους χειρότερους, οΕ-οποίοι 
είναι περισσότεροι* διότι οί πονηροί έχουν πολύ περισσοτέ
ρων ευεργεσιών ανάγκην παρά οί χρηστοί. Άλλα μέ οάρρος, 
ώ Κριτόβουλε, είπε, προσπαθεί νά γίνεσαι αγαθός καϊ άφοΰ 
γίνης τοιούτος, έπεχείρει νά έπιζητής τήν φιλίαν τών κα
λών καϊ αγαθών. "Ισως δέ καϊ έγώ θά ημπορούσα νά σέ βο
ηθήσω είς τήν επιδίωξιν τών καλών καί αγαθών, διότι είμαι 
άνθρωπος τής αγάπης. Διότι είς τους ανθρώπους, τους οποί
ους θ3 αγαπήσω μέ σφοδρότητα, ολόκληρος παραδίδομαι, καί 
διά νά άνταγαπώμαι 6π3 αυτών, αγαπών αυτούς, καϊ διά νά 
μέ ποθούν, ποθών αυτούς καϊ έπιθυμων νά τους συναναστρέ-
φωμαι, νά επιθυμούν καϊ αυτοί τήν συναναστροφήν μου" πα
ρατηρώ δέ, δτι καϊ εϊς σέ θά ήτο αυτή ή ανάγκη, δταν έπιθυμή-
σης νά σύναψης φιλίαν μέ κάποιον μή λοιπόν μοΰ άποκρύπτης 
Εκείνους,μέ τους οποίους θά ήθελες νά γίνης φίλος· διότι ένεκα 
τής φροντίδος μου νά γίνω αρεστός εις εκείνον, που μοΰ 
αρέσει, νομίζω, δτι δέν είμαι άπειρος είς τήν κατάκτησιν 
τών ανθρώπων. Καϊ Ò Κριτόβουλος είπε* Καί δμως, ώ Σω
κράτη, αυτά τά μαθήματα πρό ποΧΧού τα επιθυμώ, έκτος 
τούτου, καϊ άν ή αυτή επιστήμη μέ βοηθήση αρκετά είς τό 
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επί τονς αγαθούς τάς ψυχάς καϊ επί τους καλούς τά σώ

ματα. και δ Σωκράτης εφη· Άλλ',ώ Κριτόβονλε, ούκ έστιν 

έν τή έμη επιστήμη τό τάς χείρας προσφέροντα ποιεΐν ϋπο-

μένειν τους καλούς' πέπεισμαι δέ καϊ άπό τής Σκνλλης διά 

τοντο φεύγειν τονς ανθρώπους, δτιτάς χείρας αύτοΐς προσ

έφερε' τάς δέ γε Σειρήνας, δτι τάς χείρας ονδενϊ προσέ-

φερον, αλλά πάοι πόρραιθεν έπήδον, πάντας φασιν ύπομέ-

νειν και άκονοντας αυτών κηλεϊοθαι. καϊ δ Κριτόβουλος 

εφη' Ώς ον προοοίσοντος τάς χεΐρας, εϊ τι έχεις αγαθόν 

είς φίλων κτήσιν, δίδασκε. Ουδέ τό στάμα ουν, εφη ό Σω

κράτης, προς τό στόμα προσοίσεις ; θάρρει, Εφη δ Κριτό

βουλος' ουδέ γάρ τό στόμα προς το στόμα προσείσω ονδενϊ, 

έάν μή καλός η. Ευθύς, έ'φη, σύγε, ώ Κριτόβονλε, τουναν

τίον τον συμφέροντος εϊρηκας. οί /ιέν γάρ καλοί τά τοιαύτα 

ονχ' νπο/ιένονσιν οι δέ αίαχροϊ καϊ ήδέως προσίενται, νο

μίζοντες ôtà τήν ψνγβμ' καλυϊ καλεΐσθαι. καί ό Κριτόβονλος 

έ'φη. Ώς τονς μέν καλούς φιλήοοντός μου, τους δ' αγαθούς κα-

ταφιλήσοντος, θαρρών δίδασκε τών φίλα>ν τά θηρατικά. καϊ 

ό Σωκράτης έ'φη. "Οταν ονν, ώ Κριτόβονλε, φίλος τινι βούλη 

γενέσθαι, εάαεις με καζειπεΐν σον προς αυτόν δτι άγαααί τε 

αντοϋ και επιθυμείς φίλος αυτού είναι ; Κατηγορεί,εφη δ 

Κριτόβουλος' οϋδένα γαρ οϊδα μισοϋντα τους έπαινοϋντας' 

Έάν δέ σου προσκατηγορήσω, έ'φη, οτι διά τό άγασθαι αύτον 

εϋνοϊκώς Εχεις προς αντόν, άρα μή διαβάλλεσθαι δόξεις ύπ' 

έμον ; Άλλα και αντφ μοι, έ'φη, έγγίγνεται εύνοια προς 

ονς άν ϋπολάβω εύνοϊκώς έ'χειν προς έμέ. Ταύτα μέν δή, 

έ'φη Ó Σωκράτης, εξέαται μοι λέγειν περϊ σον προς οϋς άν 

βοήλη φίλονς ποιήσασθαΐ'έάν δέ μοι έ'τι έξοναίαν δφς λέγειν 

περϊ σοϋ δτι επιμελής τε τών φίλων εϊ καϊ οϋδενϊ οντω 

χαίρεις ώς φίλοις άγαθοΐς, καϊ έπί τε τοΐς καλοΐς έ'ργοις 

τών φίλων άγάλλει ούχ ήττον ή έπι τοΐς εαυτού καϊ έπϊ τοϊς 

άγαθοϊς τών φίλων χαίρεις ουδέν ήττον ή έπϊ τοΐς έαντοϋ, 

δπως τε ταύτα γίγνηται τοΐς φίλοις ούκ άποκάμνεις μηχα-

νώμενος, καϊ δτι Εγνωκας ανδρός άρετήν εϊναι νικάν τονς 
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νά κατακτήσω τάς ψυχάς τών αγαθών και τά σώματα τών 
ωραίων. Καί ό Σωκράτης ε ί π ε ν Άλλ 3, ώ Κριτόβουλε, δέν 
είναι ίδιον τής ϊδικής μου επιστήμης, απλώνοντας τά χέρια 
νά κάμνηςτούς ωραίους νάδέχωνται .Έχω δέ τήν πεποίθησιν, 
ότι και άπό τήν Σκύλλαν δι" αυτό έφευγαν οΕ άνθρωποι, επειδή 
τους άπλωνε τά χέρια, τάς δέ Σειρήνας, επειδή εΕς κανένα 
δέν άπλωναν τά χέρια, άλλα εΕς δλους άπό μακράν έτραγου-
δοϋσαν, λέγουν, δτι πάντες τάς έοέχοντο καί έγοητευοντο να 
τάςάκούουν. Καί ό Κριτόβουλος είπε" Μέ τήν Εδέαν, 8τι δέν 
Ξαπλώσω τά χέρια, δίδασκε με, άν έχης τίποτε ώφέλιμον διά 
τήν άπόκτησιν φίλων.—Οδτε λοιπόν τό στόμα σου, είπεν δ 
Σωκράτης, θά πλησίασης προς τό στόμα τοΰ άλλου ; — Έ χ ε 
πεποίθησιν, είπεν 6 Κριτόβουλο;* διότι οδτε τό στόμα μου 
θά πλησιάσω εΕς τό στόμα κανενός, έάν δέν είναι ωραίος.— 
Ευθύς σύ, βέβαια, ώ Κριτόβουλε, είπες τό ίναντίον τοΰ συμ
φέροντος σου. Διότι οΕ μέν ωραίοι τά τοιαύτα δέν τά υπομέ
νουν* οΕ δέ άσχημοι καί ευχαρίστως τά δέχονται, επειδή νο
μίζουν δτι διά τήν ψυχήν των καλοΰνται ωραίοι. Καϊ δ Κρι
τόβουλος είπε' Μέ τήν Εδέαν, δτι έγώ τους μέν ωραίους θ' 
αγαπήσω, τους δέ αγαθούς θά υπεραγαπήσω, δίδασκε μου 
ελευθέρως τά μέσα τής αποκτήσεως φίλων. Καί δ Σωκράτης 
ε ίπεν "Οταν λοιπόν, ώ Κριτόβουλε, θέλης νά γίνης φίλος 
μέ κάποιον, θά μου έπιτρέψης νά σέ κατηγορήσω εΕς αυτόν, 
δτ: τόν θαυμάζεις καϊ επιθυμείς νά είσαι φίλος του ; — Κ α 
τηγορεί με, είπεν ό Κριτόβουλος" διότι δέν γνωρίζω κανένα, 
ό όποιος να μίση" εκείνους, πού τόν επαινούν.—Άν δέ σέ 
κατηγορήσω ακόμη, είπεν, δτι επειδή τόν θαυμάζεις καί ευ
νοϊκά δίάκεισαι δι ' αυτόν, άρά γε δέν θά υπόθεσης δτι σέ 
διαβάλλω ; — Ά λ λ α καί είς έμέ, είπε, γεννάται εύνοια δι3 

εκείνους, τους οποίους ήθελα εννοήσει 8τι διάκεινται ευνοϊκά 
προς έμέ.—Αυτά μέν λοιπόν, είπεν δ Σωκράτης, θά μοΰ έπι-
τραπή νά τά λέγω περί σοΰ είς εκείνους, τους οποίους θά 
ήθελες νά κάμης φίλους σου' έάν δέ ακόμη μοΰ δώσης τήν 
άδειαν νά λέγω διά σέ, δτι καϊ περιποιείσαι τους φίλους 
καϊ διά τίποτε άλλο δέν χαίρεσαι τόσον, δσον διά τους κα
λούς φίλους, καϊ δτι καϊ διά τά ώραϊα έργα τών φίλων 
άγάλλεσαι δχι όλιγώτερον παρά διά τά Εδικά σου, καί 
Οτι, διά τά αγαθά τών φίλων χαίρεσαι δχι όλιγώτερον 
παρά διά τά Εδικά σου, καϊ §τι, διά νά αποκτούν τά 
αγαθά οί φΕλοι σου, δέν παύεις νά έφευρίσκης τρό
πους, καί 8τι Ιχεις τήν γνώμην, 8τι ανδρική αρετή 
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μέν φ^νς εν ποιονντα, τους δ' εχθρούς κακώς, πάνν άν 

οϊααί σοι έπιτήδειον είναι με σύνθηρον τών αγαθών φί).ο>ν. 

Τί ονν, Εφη δ Κριτόβονλος, έμοϊ τούτο λέγεις, ώσπερ ονκ 

επϊ σοι δν δ τι άν βούλη περϊ εμού λέγειν ; Μά Δι' οϋχ, 

ώς ποτέ έγώ Ασπασίας ήκονσα' εφη γάρ τάς άγαθάς ποο-

μνηστρίδας μετά μεν αληθείας τάγαθά διαγγελλούσας δει

νός εϊναι σννάγειν άνθρώπονς είς κηδείαν, ψενδο/ιένας δ' 

ούκ εθέλειν επαινεϊν τους γάρ εξαπατηθέντας άμα μισεϊν 

άλλήλονς τε και τήν προμνησαμένην. ά δή καί έγώ πεισθείς 

ορθώς έ'χειν ηγούμαι οϋκ εξεϊναί μοι περϊ αού λέγειν έπαι-

νοϋντι ουδέν δ τι άν μή αληθεύω. Σύ /ιεν άρα, εφη δ Κρι

τόβουλος, τοιούτος μοι φίλος εϊ, ώ Σώκρατες, οϊος, άν μέν 

τι αυτός έ'χω έπιτήδειον είς τό φίλους κτήσασθαι, σνλ/.αιι-

βάνειν μοι' εϊ δέ μή, οϋκ άν έθέλοις πλάσας τι ειπείν έπι 

τη έμη ώφεΜα. Πότερα δ' άν, εφη ο Σωκράτης, ώ Κρι

τόβονλε, δοκώ σοι μάλλον ώφελ,εΐν σε τά ψενδή επαίνων ή 

πείθων πειράαθαί σε αγαθόν άνδρα γενέσθαι ; εί δέ μή 

φανερόν οϋτω σοι, έκ τώνδε σχέψαν εί γάρ σε βονλόμενος 

φίλον ποιήσαι νανκλήρφ ψευδόμενος έπαινοίην, φάακοίν 

αγαθόν εϊναι κνβερνήτην, δ δε μοι πεισθείς έπιτρέψειέ σοι 

τήν νανν μή έπισταμενφ κυβερνάν, Εχεις τινά ελπίδα μή αν 

σαντόν τε καϊ τήν ναΰν άπολέσαι ; ή εϊ σοι πείσαιμι κοινή 

τήν πόλιν ψενδόμενος ώς άν στρατηγικφ τε καϊ δικαστικφ 

καϊ πολιτικφ έαντήν έπιτρέψαι, τί άν οϊει σεαντόν καϊ ζήν 

πόλιν ύπό σον παθεΐν ; ή εϊ τινας ιδία τών πολιτών πεί

σαιμι ψενδόμενος ώς δντι οίκονομικφ τε και έπιμελεϊ τά 

εαυτών έπιτρέψαι, άρ' ούκ άν πέΐραν διδονς άμα τε-βλα

βερός εϊης καϊ καταγέλαστος ψαίνοιο ; άλλα σνντομωτάτη τε 

καϊ άσφοάεστάτη καϊ καλλίστη οδός, ώ Κριτόβουλε, δ τι άν 

βούλη δοκεΐν αγαθός είναι, τοντο καϊ γενέσθαι αγαθόν πει

ράαθαί' δσαι δ' έν άνθρώποις άρεταϊ λέγονται, σκοπούμε-
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είναι νά υπέρτερη κανείς τους μέν φίλου; του ευεργετών 
αυτούς, τους δε έχβροΰςτου κακοποιών, τότε νομίζω, δτ: 
πάρα πολύ θά ήμουν κατάλληλος συγκυνηγάς τών καλών ept-
λ ω ν . ^ Δ ι α τ : λοιπόν, είπεν δ Κριτόβουλος, τό λέγεις αυτό 
είς έμέ, ώς νά μή ήτο στό χέρι σου νά λέγης δ,τι δήποτε 
θέλεις περί έμοΟ ;—Μά τόν ΔΕα, δέν είναι στό χέρι μου, κα
θώς έγώ κάποτε ήκουσα άπό τήν Ά σ π α σ ί α ν είπε δηλαδή, 
'ότι αί καλαί προξενήτρια:, δταν μέν λέγουσα: τήν άλήθειαν, 
διαδίδουν δεξιά κ: ' αριστερά τά καλά προτερήματα, είνα: 
δειναί νά συνάπτουν του; άνθρωπου; εί ; γάμον, αποφεύγουν 
δμως νά επαινούν ψευδώς διότι εκείνοι, πού εξαπατώνται, μι
σούν σγχρόνω; καί ό ένας τόν άλλον καί τήν προξενήτριαν. 
Et ; αυτά λο;πόν κα: έγώ, επειδή έπείσθην, νομίζω, πώς εί
να: ορθόν, δτι δέν μοΰ επιτρέπεται νά λέγω διά σέ, δταν σ' 
επαινώ, τίποτε, ώς προς τό οποίον νά μήν αληθεύω.—Σύ 
λοιπόν, είπεν ô Κριτόβουλος, τοιούτος φίλο: είσαι εις έμέ, 
ώ Σωκράτη, ώστε, άν μέν έγώ έχω τίποτε κατάλληλο·/ δ:ά 
τήν άπόκτησιν φίλων, νά μέ βοηθής- άλλως, δέν θά ήθελες 
ψευδόμενο; νά είπης τίποτα προς ώφέλειαν μου.—Ποιον δέ 
άπό τά δύο, είπεν Ó Σωκράτη;, ώ Κρ:τόβουλε : σοΰ φαίνομα:, 
δτι περισσότερον σέ ωφελώ, δταν λέγω ψευδείς επαίνους ή δταν 
σέ πείθω νά προσπαθή; νά γ ίνη; καλός άνΒρίοπος ; έάν δέ δέν 
τά έννοής αυτά Οπως σοΰ τά είπα, άπό τά έξης εξέτασε τό πρά
γμα' έάν δηλαδή θέλων νά σε κάμω φίλον μέ ιδιοκτήτη·/ πλοίου 
σέ επαινούσα λέγων ψεύματα,δηλ λέγων δτι είσαι καλός κυβερ
νήτης,εκείνος δέ, άφοΟ πεισθή, σοΰ ένεπιστεύετο τό πλοΐόν του 
νάτό κυβερνάς, χωρίς νά ήξεύρης, φαντάζεσαι, δτ: δέν θέλεις 
καταστρέψει καί τόν εαυτόν σου καί τό πλοιον ; ή έάν προς 
χάριν σου ήθελον πείσει δλην τήν πόλιν, λέγων ψεύματα, νά 
σού έμπιστευθή τάς τύχα; της, μέ τήν ίδέαν δτι είσαι καί 
ικανός στρατηγό; καί ικανός διχαστής κα: Εκανός πολιτ:-
κός, τί φαντάζεσαι, δτ: ήθελον πάθει καί άπό σέ καί σύ ό 
ίδιος καί ή πόλι; ; ή εάν μερικούς έκ τών ιδιωτών πολιτών 
ήθελον πείσε:, λέγων ψεύματα, 8τ: είσαι άξιος οικονόμο; 
καΐ επιμελής, νά σού εμπιστευθούν τήν διοίκησιν τής περι
ουσίας των, άρά γε, δταν θά έδοκιμάζεσο, δέν θά ήσο βλαβε
ρός καί δέν Ψ άπεδεικνύεσο καταγέλαστος ; άλλα καϊ συντο-
μώτατος καί ασφαλέστατος κα: κάλλιστος δρόμος είναι, ώ 
Κριτόβουλε, ό έξης- είς δ,τι θά ήθελες νά φαίνεσαι καλός, 
εις αυτό καί νά προοπαυ^ς να γίνης καλός, δσα δέ εΕς τού; 
ανθρώπους προτερήματα λέγονται άρεται, έάν τά εξέτασης. 
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νος εϋρήσεις πάσας μαθήαει τε καϊ μελέτη αύξανομένας. 

έγώ μεν οϋν, ώ Κριτόβουλε, οϊιιαι δεΐν ημάς τάς άρετάς 

μελετάν εί δέ σύ ποις άλλως γιγνώακεις, δίδασκε, και δ 

Κριτόβουλος· Άλλ' αίαγυνοίμην Αν, εφη, ώ Σώκρατες. άν-

τιλέγων τούτοις- οϋτε γάρ καλά οντε άληθη λέγοιμ' άν. 

Καϊ μήν τάς απορίας γε τών φίλων τάς /ιέν δι' άγνοιαν 

έπειράτο γνώμη άκεϊαθαι, τάς δέ δι' Ενδειαν διδάσκων κατά 

δύναμιν άλλήλοις έπαρκεϊν. έρώ δέ και έν τού>τοις â σννοιδα 

αντφ. 'Αρίαταρχον γάρ ποτέ όρων σκυθρωπώς Εχοντα' Έοι-

κας, εφη, ώ Άρίσταρχε, βαρέως φέρειν τι. χρή δέ τοϋ βά-

οονς μεταδιδόναι τοΐς φίλοις- ίσως γάρ άν τι σε και ήμεΐς 

κονφίσαιμεν. καϊ δ Άρίσταρχος- Άλλα μήν, Εφη, ώ Σώκρα

τες, έν πολλή γέ είμι απορία, έπε'ι γάρ έστασίασεν ή πόλις, 

πολλών φνγόντων είς τόν Πειραιά, σννεληλύΰησιν ώς έμέ 

καταλελειμμέναι άδελφαί τε και άδελφιδαϊ και άνεψιαι το-

σαϋται ώστ εϊναι εν τή οικία τετταρας καϊ δέκα τονςέλεν-

θέρονς- λαμβάνομεν 0έ οϋτε έκ τής γης ουδέν οι γάρ έναν -

τίοι κρατοϋσιν αντοΐς· οντε άπό τών οικιών ολιγανθρωπία 

γάρ έν τφ άστει γέγονε. τά Επιπλα δέ ουδείς ώνεϊται, ουδέ 

δανείσασθαι ούδαμόθεν Εστιν άργύριον, άλλα πρότερον άν 

τίς μοι δοκεΐ έν τή όδφ ζητών εϋρεΐν ή δανειζόμενος λα

βείν. χαλεπδν μεν oh· έστιν, ώ Σώκρατες, τους οικείους 

") *Ή ανώμαλος πολιτική κατασταο:ς in! τών Τριάκοντα, δτε οί 
ύπό τον θρααύδουλον δημοκρατικοί κατίλαβον τον Ileipaift. 

*) Το παρ» το3 Εβνοφώντος ίβώ λβγδμδνον δέν βίναι απολύτως 
•/ληθ.ς διότι ύπαρχο ο ν απολύτου κύρους μαρτυρίαι έπιβεδαιοΟσαι δν. δέν 
ίγιναν δημβύσεις πβριοοοιών. Φαίνιται μόνον δτι ώρπμίνοι φίλοι καί 
οπαδοί ταδ Κριτίοο ΟπβχρΒώθηοαν νά ίπανορθώ30-.>ν τάς ζημία; κλπ. 
πού ίπρο£ίνηοαν βίς τους δημοτικούς καί δι' αυτό αί nspiOüoiai των 
(ύρίακοντο 5πο κατάοχίσιν, δπως θά ίλίγαμϊν ο/,μΕρον. ΚαΕ δ *Αρι-
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θά ίδης, δτι καί μέ τήν μάθησιν καί μέ τήν μελέτην δλα 
αυξάνονται. Έ γ ώ μέν λοιπόν, ώ Κριτόβουλε, νομίζω, 8τ: 
πρέπει ημείς νά άσκούμεθα είς τάς άρετάς' έάν δέ σύ εχης 
άλλην γνώμην, δίδασκε μού την. Καϊ δ Κριτόβουλος· Ά λ λ α 
θά έντρεπόμην, είπε, ώ Σωκράτη, νά αντιλέγω εις αυτά-

διότι οδτε ωραία οδτε αληθή θά έλεγα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Vil· 

Προσέτι καί τάς χρηματικάς στενοχώριας τών φίλων 
έκείνας μέν, που προήρχοντο έξ αμάθειας προσεπάθει νάτάς 
θεραπεύη συμβουλεύων, εκείνα; δέ, πού προήρχοντο άπό έν-
δειαν, προσεπάθει νά τάς θεραπεύη διδάσκων νά βοηθοΰν 
αλλήλους οι φίλοι, δσον ήμποροΰν. θ ά είπω καί εΕς τήν πε-
ρίστασιν αυτήν δσα γνωρίζω έξ Ιδίας μου αντιλήψεως. Δη
λαδή, επειδή τόν Άρίσταρχον κάποτε τον είδε νά είναι σκυ
θρωπός- Φαίνεσαι, είπεν, ώ Άρίσταρχε, δτι κάτι σέ στενο
χωρεί. Πρέπε: δέ μέρος άπό τήν στενοχωρίαν σου νά δώσης 
καί εις τους φίλους σου- διότι ίσω; κάτι καί ημείς θά σέ 
έλαφρώσωμεν. Καϊ ό Άρίσταρχος' Ά λ λ ' δμως, ώ Σωκρά
τη, είπεν, εϊς μεγάλη·/ βέβαια ευρίσκομαι άμηχανίαν. Ά φ ' 
δτου έγινε στάσις ' εΕς τήν πόλιν καί πολλοί κατέφυ
γαν είς τόν Πειραιά, έχουν καταφύγει προς έμέ εγκαταλε
λειμμένα: καί άδελφαϊ καϊ άνεψιαί καί έξαδέλφαι τόσαι, 
ώστε νά υπάρχουν εΕς τήν οίκίαν μου δεκατέσσαρα έν δλφ 
ελεύθερα άτομα. Οδτε δέ κανέν εισόδημα άπό τήν γήν έχο-
μεν (διότι οΕ ενάντιοι a τήν κατέχουν) οδτε άπό τάς οί%ίας 
μας' διότι Ολιγανθρωπία υπάρχει τώρα εις τήν πόλιν. Τά 
δέ πράγματα μας κανείς δέν τάγοράζεί' ουδέ υπάρχει τρό
πος νά δανεισθή κανείς άπό πουθενά χρήματα, άλλ' εύκολώ
τερον μοΰ φαίνεται νά εδρη κανείς, δταν ζητή, χρήματα εις 
τόν δρόμον, παρά νά τά λάβη μέ δάνειον. Αυαν,οΧον λοιπόν 
είναι, ώ Σωκράτη, νά άφήνη κανείς νά χάνωνται οΕ συγγε-

οτοτέλης 3εβαιώνει, δτι δέν Ιγένοντο δημεύσεις καϊ δ Ελάτων είς τήν 
Ζ' Έπιστολήν του δέν λέγει τοιούτον τι κ^ί άπο άνειρεθέν εσχάτως 
απόσπασμα λίγο« τοο Auatou πληροφορούμεθα δτι δέν δγένοντο δη
μεύσεις. 
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περιοράν άπολλνμενους, αδύνατον δέ τοσοντονς τρέφειν έν 

τοιούτοις πράγμασιν. άκουσας οϋν ταϋτα δ Σωκράτης' Τί 

ποτέ έστιν, Εφη, δ τι Κεράμων μέν πολλούς τρέφων οϋ μό

νον έαντφ τε και τούτοις τά επιτήδεια δύναται παρέχειν, 

αλλά και περιποιείται τοσαϋτα, ώστε καϊ πλοντεΐν, ον δέ, 

πολλούς τρέφων, δέδοικας μή δι' Ενδειαν τών επιτηδείων 

άπαντες άπόλησθε ; "Οτι, νή Δί', εφη, δ μέν δούλονς τρέφει, 

έγώ δ' ελευθέρους. Καϊ πότερον, εφη, τους παρά σοι ελευ

θέρους οϊει βελτίονς εϊναι ή τους παρά Κεράμωνι δονλονς; 

Έγώ μεν οϊμαι, Εφη, τους παρ' έμοϊ έ^θέρονς. Οϋκούν, 

Εφη, αίσχρόν τόν μεν άπό τών πονηρότερων εύπορεΐν, σέ 

δέ πολλφ βελτίονς Εχοντα έν απορία εϊναι ; Νή Δί', εφη' δ 

μέν γάρ τεχνίτας τρέφει, έγάί δ' έλενθερίως πεπαιδενμένονς. 

*Αρ' οϋν, εφη, τεχνϊταί είσιν οί χρήαιμόν τι ποιεΐν επιστα

μένοι ; Μάλιστα γ3, εφη. Οϋκούν χρήσιμα γ' άλφιτα , 

Σφόδρα γε. Τί δ3 άρτοι ; Ουδέν ήττον. Τί γάρ ; Εφη, ιμά

τια τε άνδρεΐα και γνναικεΐα καί χιτωνίοκοι και χλαμύδες 

και έξωμίδες; Σφόδρα γ', εφη, και πάντα ταϋτα χρήσιμα. 

"Επειτα, εφη, οί παρά σοι τούτων ουδέν έπίστανται ποιεΐν. 

Πάντα μέν οϋν, ώς έγφμαι. Εϊτ" ονκ οϊσθα δτι άφ' ενός 

μεν τούτων, άλφιτοποιίας, Νανσικύδης οϋ μόνον ίαντόν τε 

καϊ τονς οϊκέτας τρέφει, άλλα προς τούτοις καϊ νς πολλάς 

καϊ βονς, καϊ περιποιείται τοσαϋτα, ώστε καϊ τή πόλει πολ

λάκις λειτονργεϊν, άπό δέ αρτοποιίας Κύρηβος τήν τε οί

κίαν πάσαν διατρέφει καϊ ζη δαψιλώς, Δημέας δ' δ Κολ-

λυτεϋς από χλαμυδουργίας, Μένων δ3 άπό χλανιδοποιίας, 

Μεγαρέων δ' οι πλείστοι άπό έξώμιδοποιίας διατρέφονται; 

Νή Δ", Εφη, ούτοι μέν γάρ ώνούμενοι βαρβάρονς άνθρώ-

πονς Εχονσιν, ώστ άναγκάζειν Ιργάζεσθαι ä καλώς Εχει, 

έγώ δ' ελευθέρους τε καϊ συγγενείς. Έπειζ', Εφη, δζι έλ,εύ-

θεροί ζ' είσϊ καϊ συγγενείς σοι, οϊει χρήναι μηδέν αυτούς 

άλλο ποιεΐν ή έαθίειν καϊ καθεύδειν; πότερον καϊ τών άλ-

1) Ίίξωμίδβς* Ινδύματα χονδρά χωρίς μανίκια διά τους δούλους. 
s) Χλανίς" μοίλλινον ένδυμα. 
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νείς του, είναι δέ αδύνατον νά διατρέφη κανείς τόσον πολ
λούς εις τοιαύτας περιστάσεις. Άφοΰ λοιπόν τά ήκουσεν 
αυτά δ Σωκράτης" Πώς άρά γε εξηγείται, είπε, τό δτι ό μέν 
Κεράμων, άν καί διατρέφη πολλούς, δχι μόνον καϊ είς τόν 
εαυτόν του καί είς αυτούς ημπορεί νά παρέχη τρόφιμα, 
αλλά καί κάμνει καί τόσον περίσσευμα, ώστε νά πλουτίζη, 
συ δέ, επειδή διατρέφεις πολλούς, φοβείσαι μήπως άπό έλ-
λειψιν τροφίμιαν αποθάνετε 8λοι ;—Διότι, μά τήν άλήθειαν, 
εκείνος μέν τρέφει δούλους, έγώ δ' ελευθέρους. Καϊ ποίον 
άπό τά δύο, είπε, οί πλησίον σου ελεύθεροι νομίζεις, δτι εί
ναι καλύτερο! ή οι πλησίον τοϋ Κεράμωνος δοΰλο: ; — Έ γ ώ 
βέβαια, είπε, νομίζω δτι είναι οι πλησίον μου ελεύθεροι.— 
Λοιπόν, είπεν, είναι έντροπή, εκείνος μέν, άν και έχει τους 
χειρότερους, νά εύπορη, σύ δέ, άν καί έχεις πολύ καλυτέ
ρους, νά ευρίσκεσαι εις /ρηματική·/ στενοχώρια·/;—"Οχι, μά 
τήν άλήθειαν, είπε, διότι εκείνος μέν διατρέφει τεχνίτας, 
έγώ δέ ανθρώπους οΕ οποίοι έχουν ελευθερίαν μόρφωσιν.— 
Ά ρ ά γε, είπεν, εκείνοι είναι τεχνΐται, οί όποιοι ήξεύρουν νά 
κάμνουν κάτι χρήσιμον ;—Μάλιστα, είπε.—Λοιπόν είναι χρή
σιμο·/ τό κρίθινο·/ άλευρον ; — Πολύ-πολύ βέβαια.— ΤΕ δέ 
είναι οί άρτοι ;—Ι ιολου Ολιγώτερον χρήσιμοι.—Τί δέ εϊναι, 
είπε, καί τά έπανω-pópta τά ανδρικά καί τά γυναικεία καί 
οί χιτωνίσκαι καί αί χλαμύδες καϊ αί έξωμίδες; '— \1άρα 
πολύ βέβαια καϊ 8λ3 αυτά είναι χρήσιμα.— Λοιπόν, είπεν, 
οί συγγενείς σου τίποτε άπ 3 αυτά δέν ήξεύρουν νά κάμνουν; 
—"Ολα βέβαια τά ήξεύρουν, καθώς τουλάχιστον έγώ νομίζω. 
—Δέν ήξεύρεις λοιπόν, 8τι άπό Ινα μέν άπ 3 αυτά, τήν αλευ
ροποιία·/, δ λ'αυσικυδης δχι μόνον τόν Ιαυτόν του τρέφει, 
άλλα προσέτι καί χοίρους πολλούς καί βόας καί περισσεύει 
τόσα, ώστε καί υπέρ τής πόλεως πολλάκις νά τελή λειτουρ
γίας, άπό δέ τήν άρτοποιίαν ό Κύρηβος καί δλην του τήν 
οίκογένειαν διατρέφει καϊ ζή πλουσιοπάροχα, Ó δέ Δημέας 
ο Κολλυτεύς άπό τήν χλαμυδουργΕαν, ό Μένων άπό τήν χλα-
νιδοποιΕαν Ε, οΕ δέ περισσότεροι άπό τους Μεγαρείς διατρέ
φονται άπό τήν κατασκευήν έξωμίδων ; — Ναί, μά τόν Δία, 
είπε, διότι αυτοί μέν αγοράζοντες βαρβάρους ανθρώπους, 
τους έχουν διά νά τους αναγκάζουν νά έργάζωνται δσα είναι 
καλά, Ιγώ δέ έχω ανθρώπους καί ελευθέρους καί συγγενείς 
μου.—Κ 3 οστερα, επειδή είναι ελεύθεροι καί συγγενείς σου, 
νομίζεις, δτι πρέπει αυτοί τίποτε άλλο νά μή κάμνουν παρά 
νά τρώγουν καϊ νά κοιμούνται; Ποίον έκ τών δύο : Καί άπό 
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λων ελευθέρων τονς οντω ζώντας άμεινον διάγοντας δρας 

και μάλλον εύδαιμονίζεις ή τους, δ έπίατανται χρήσιμα 

πρδς τόν βίον, τούτων έπιμελομένονς ; ή τήν μέν άργίαν 

και τήν άμέ^αν αίσθάνει τοΧς άνθρώποις προς τε τό μα-

θεϊν, ά προσήκει έπίατασθαι, καϊ προς τό μνημονεύειν, ά 

άν μάθωσι, καϊ πρδς τό νγιαίνειν τε καϊ Ισχύειν τοΐς σώ-

μααι καϊ προς τό κτήσασθαί τε καϊ σφζειν τά χρήσιμα προς 

τον βίον ωφέλιμα δντα, τήν δ' έργασίαν καϊ τήν έπιμέλειαν 

ουδέν χρήσιμα; εμαθον δέ, â φής αύτάς έπίατασθαι, πότε

ρον ώς οϋτε χρήσιμα οντά προς τόν βίον οϋτε ποιήσουσαι 

αυτών ουδέν, ή τουναντίον ώς καϊ έπιμελησόμεναι τούτων 

και ώφελησόμεναι άπ' αυτών; ποτέρως γάρ άν μάλλον άν

θρωποι σωφρονοϊεν, άργοϋντες ή τών χρησίμων Επιμελημέ

νοι; ποτέρως δ' άν δικαιότεροι εϊεν, εί έργάζοιντο ή εί άργοϋν-

τες βονλεύοιντο περί τών Επιτηδείων; άλλα και νϋν μεν, ώς 

έγφμαι, οϋτε σύ έκείνας φιλεϊς οϋτ έκεϊναι σέ, σν μέν 

ηγούμενος αντάς επιζήμιους εϊναι σεαυτω, έκεϊναι δέ σέ 

δρώσαι άχθόμενον έφ' έαυταϊς- èx δέ τούτων κίνδυνος μείζω 

τε άπέχθειαν γίγνεσθαι και τήν προγεγοννΧαν χάριν μειον-

σθαι. έάν δέ προατατήσης δπως ενεργοί ώσι, σύ μέν έκείνας 

φιλήσεις, ορών ώφελίμονς σεαντώ ούσας, έκεϊναι δέ σέ 

άγαπήσονσιν, αίσθόμεναι χαίροντα αύταΐς, τών δέ προγε-

γονυιών ευεργεσιών ήδιον μεμνημένοι τήν άπ' εκείνων χά

ριν αύξήοεται, και εκ τούτων φιλικώτερόν τε καϊ οίκειότε-

ρον άλλήλοις Εξετε. εί μέν τοίννν αίσχρόν τι έ'μελλον έργά-

σεσθαι, θάνατον άντ' αύζοϋ προαιρεζέον ήν νυν δέ â μέν 

δοκεΐ κάλλιαζα καϊ πρεπωδέσζαζα γνναικί εϊναι έπίσζανται, 

ώς εοικε' πάντες δε ά έπίστανται ράστά τε καϊ τάχιστα καί 

κάλλιστα καϊ ήδιστα εργάζονται, μή οϋν δκνει, εφη, ταϋτα 

είσηγεΐσθαι αϋταϊς ä σοι τε λνσιτελήαει κάκείναις' καί, ώς 

εικός, ήδέως νπακούσονται. Άλλα νή τους θεούς, Εφη Ó 
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τους άλλους ελευθέρους ανθρώπους δσους ζουν τοιουτοτρό
πως, τους βλέπεις νά διάγουν καλύτερα καί περισσότερον 
τους καλοτυχίζεις ή εκείνους, οί Οποίοι δσα χρήσιμα γνω
ρίζουν διά τήν ζωήν, εϊς αυτά ασχολούνται ; ή νομίζεις, 
δτι ή μέν αργία καί άφροντισία είναι ωφέλιμα πράγματα 
είς τους ανθρώπους καϊ διά νά μάθουν, δσα πρέπει νά γνω
ρίζουν, καί διά νά ενθυμούνται, δσα μάθουν, καί διά νά υ
γιαίνουν καί διά νά είναι δυνατοί κατά τά σώματα καϊ διά 
νά αποκτήσουν καϊ διατηρήσουν τά χρήσιμα διά τήν ζωήν, 
ή δέ εργασία καϊ ή επιμέλεια δτι δέν είναι καθόλου χρή
σιμα πράγματα ; Αυτά δέ, τά δποϊα λέγεις, δτι γνωρίζουν 
ο! συγγενείς σου, τά έμαθαν διά ποίον λόγον έκ τών δύο ; 
επειδή τάχα οδτε χρήσιμα είναι διά τήν ζωήν οδτε θά έρ-
γασθοΰν ά π ' αυτά τίποτε, ή τουναντίον μέ τήν Εδέαν, δτι καϊ 
if ασχοληθούν μέ αυτά καϊ θά ωφεληθούν ά π ' αυτά ; Είς 
ποίαν δέ άπό τάς δύο περιπτώσεις οΕ άνθρωποι θά ήσαν πε
ρισσότερον φρόνιμοι, δταν δέν έργάζωνται ή δταν ασχολούν
ται μέ τά χρήσιμα ; ΕΕς ποίαν δέ άπό τάς δύο περιπτώσεις 
θά ήσαν δικαιότεροι, έάν εϊργάζοντο ή εάν άργοΟντες έσκέ-
πτοντο μόνον διά τά τρόφιμα ; άλλα καί τώρα, καθώς έγώ 
νομίζω, οδτε σύ αγαπάς έκείνας οδτε έκεϊναι σέ, επειδή σύ 
μέν νομίζεις, δτι σού είναι έπιζήμιαι, έκεϊναι δέ, επειδή 
σέ βλέπουν νά στενοχωρήσαι δι1 αύτάς" έξ αιτίας δέ αυτών 
υπάρχει κίνδυνος καϊ μεγαλύτερα απέχθεια νά γεννηθή" με
ταξύ σας καί ή προηγουμένη ευγνωμοσύνη εκείνων νά έλατ-
τωθή. Έ ά ν δέ προνοήσης νά έργάζωνται, σύ μέν θά άγαπή-
αης έκείνας μέ τό νά τάς βλέπης νά είναι ωφέλιμοι είς σέ, 
έκεϊναι δέ θά αγαπήσουν έσέ, μέ τό νά άντιλαμβάνωνται, 
8τι χαίρεσαι δι3 αδτάς, ένθυμούμενοι δέ εύχαριστότερον 
τ ά ; προηγουμένας ευεργεσίας θ' αυξήσετε τήν άπ" αδτών 
τών αίτιων προερχομένην εύγνωμοσύνην καϊ ένεκα αδτών 
καί φιλικώτερον καϊ οίκειότερον θά διάκεισθε αναμεταξύ 
σας. Έ ά ν μέν λοιπόν επρόκειτο νά έργασυοΰν καμμΕαν άτι-
μον έργασίαν, έπρεπε·/ άντ3 αυτής νά προτιμήσουν τόν θάνα
τ ο ν τώρα δέ άφ' ενός μέν δσα γνωρίζουν, νομίζονται κάλλι
στα καϊ αξιοπρεπέστατα διά γυναϊκα,καθώς είναι λογικόν,άφ3 

έτερου δέ δσα 8λοι γνωρίζουν καϊ εύκσλώτατα καϊ ταχύτατα 
καϊ ωραιότατα καί εύχαριστότατα τά έργάζο·/ται. Μή, λοιπόν, 
είπε, διστάζης νά συμβουλεύης ταύτα εΕς αύτάς, τά δποϊα καϊ 
σέ θά ωφελήσουν καί έκείνας καί, καθώς είναι λογικόν, ευ
χαρίστως θά υπακούσουν.—Άλλα, μά τους θεούς, είπεν ό 

9 
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11 Άρίσταρχος, οντω μοι δοκεΐς καλώς λέγειν, ώ Σώκρατες, 

ώστε πρόσθεν μέ ον προσιέμην δανείσασθαι, είδώς δτι ava-

λώσας δ άν λάβω οϋχ Εξω άποδοϋναι, νϋν δέ μοι δοκώ είς 

Εργων άφορμήν ϋπομενεΧν αυτό ποιήσαι. 

12 Έκ τούτων δέ έπορίσθη μέν αφορμή, εωνήθη δέ ερια' 

καϊ έργαζόμεναι μέν ήρίστων, έργασάμεναι δέ έδείπνονν, 

ίλαραϊ δέ άντι σκυθρωπών ήσαν καϊ αντί ϋφορωμένων 

εαυτούς ήδέως αλλήλους εώρων, καϊ αϊ μεν ώς κηδεμόνα 

έφίλουν, δ δέ ώς ωφελίμους ήγάπα. τέλος δέ έλθών προς 

τόν Σωκράτη χαίρων διηγεϊτο ταντά τε καϊ δτι αίτιώνται 

αυτόν μόνον τών έν τή οικία άργόν έαθίειν. καϊ δ Σωκράτης 

13 Εφη- Είτα ον λέγεις ανταϊς τόν τοϋ κννός λόγον ; φασϊ γάρ, 

δτε φωνήεντα ήν τά ζφα, τήν οΐν προς τόν δεσπότην ειπείν 

θαυμαστδν ποιείς, δς ήμΐν μέν ταΐς καϊ Εριά σοι καϊΊμρνας 

καϊ τνρόν παρεχονσαις ουδέν δίδως ο τι άν μή εκ τής γης 

λάβωμεν, τφ δέ κυνί, Βς ουδέν τοιούτον σοι παρέχει, μετα-

Η δίδως οϋπερ αυτός Εχεις σίτου, τον κύνα οϋν άκούσαντα 

είπεϊν Ναι μά Δί'· έγώ γάρ είμι δ καϊ υμάς αύτάς σφζων 

ώστ' μήτ' νπ' ανθρώπων κλέπτεαθαι μήτε ϋπό λύκων άρ-

πάζεσθαι' έπέί ύμεΐς γε, εί μή εγώ προφυλάττοιμι υμάς, 

ούδ' άν νέμεσθαι δύναισθε, φοβονμεναι μή άπόλησθε' οϋτω 

δή λέγεται και τά πρόβατα σνγχωρήσαι τόν κύνα προτιμά-

σθαι. καϊ σύ οϋν έκείναις λέγε δτι άντϊ κννός εϊ φύλαξ και 

επιμελητής, καϊ διά at ούδ' νφ' ενός άδικονμεναι ασφαλώς 

τε καϊ ήδέως έργαζόμεναι ζώσιν. 

7ΙΐΙ· "Αλλον δέ ποτέ άρχαΐον εταϊρον διά χρόνον ίδών Πό

θεν, εφη, Εϋθηρε, φαίνει; Ύπό μέν τήν κατάλυαιν τοϋ πο

λέμου, εφη, ώ Σώκρατες, έκ τής αποδημίας, νννϊ μέντοι 

') Toö Πΐλοποννηαιακβΰ. 
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Άρίσταρχος, τόσον σωστά μοΰ φαίνεσαι, δτ: ομιλείς, ώ Σω
κράτη, ώστε προηγουμένως μέν δέν έτόλμων νά δανεισθώ, 
επειδή ήξευρα, δτι, άμα έξοδεύσω δ,τι δήποτε ήθελον λάβει, 
δέν θά ημπορέσω νά τό αποδώσω, τώρα δέ φρονώ, οτι θά δε
χθώ νά τό κάμω, διά ν3 αποκτήσω τά μέσα τής εργασίας. 
Έ ξ αυτών δέ τών χρημάτων άφ' ενός μέν έξοικονομήθησαν 
τά μέσα τής εργασίας, άφ' ίτίραυ δϊ ήγοράσθησαν έρια* καί 
ετρίύγαν μέν τήν μεσημβρία·/, ένφ είργάζοντο, άφου δέ έτε-
λείωναν τήν έργασίαν, έδε:πνοΰσαν, καί έγιναν εύθυμοι αντί 
σκυθρωπών καϊ αντί νά ύποβλέπη ό ένας τόν άλλον, ευχα
ρίστως έβλεπαν αλλήλους, καϊ εκείνα: μέν τόν ήγάπων ώς 
κηδεμόνα των, αυτός δέ τάς ήγάπα επειδή ήσαν ωφέλιμοι. 
Τέλος δε άφοΰ ήλθε προς τον Σωκράτη·/ μετά χαράς 5:η-
γεΐτο κα: αυτά καί δτι τόν κατηγορούν, δτι μόνον αυτός 
άπό δλους τους σπιτικούς έτρωγε χωρίς νά εργάζεται. Καϊ 
δ Σωκράτης - —Λοιπόν, δέν λέγεις εΕς αύτάς τόν μΰθον τοϋ 
σκύλλου ; Λέγουν, δηλαδή, οτι τήν έποχήν, πού ώμίλουν τά 
ζωα ή προβατίνα είπε προς τόν άφέντην της" Παράδοξο·/ 
πράγμα κάμνεις, διότι εΕς ημάς μέν, αί δποΐαι καί έρια 
καί άρνία καϊ τυρό·/ είς σέ παρέχομεν, τίποτε δέν δίδεις, 
εξόν δ,τι άπό τήν γήν λάβωμεν, είς δέτόν σκύλλον, ό όποΧος 
τίποτε τοιούτο δέν παρέχει ε.ς σέ, μοιράζεις άπό τό φα
γητό·/, τό όποιον σύ τρώγεις. Ό σκύλλος λοιπόν, άμα τό 
ήκουσεν, είπε' Ναί, μά τήν άλήθειαν διότι έγώ είμαι, πού 
καί σας τάς ίδιας φυλάττω, ώστε οδτε άπό τους ανθρώπους 
νά κλέπτεσθε οδτε άπό τους λύκους ν' άρπάζεσθε' επειδή 
σείς βέβαια, έάν έγώ δέν σάς έπροιρύλαττα, ουδέ νά βόσκετε 
θά ημπορούσατε, άπό τόν φόβο·/ σας μήπως πάθετε τίποτε 
κακόν. "Ετσι λοιπόν λέγεται, δτι καί τά πρόβατα παρεδέ-
χθησαν νά προτιμάται δ σκύλλος, Και συ λοιπδν λέγε είς 
έκείνας, δτι είσαι φύλαξ των δπως δ σκύλλος τών προβά
των καϊ φροντίζεις δι ' αύτάς καί έξ αίτιας σου, χωρίς νά 
αδικούνται, άπό κανένα, ζουν μέ άσφάλειαν καί εύχαρίστη-
σιν έργαζόμεναι.' 

ΚΕΦΑΛΑ10Ν VIII-

Άλλον δέ κάποτε φίλον του μετά πάροδον ποΧΧού χρό
νου, άμα τόν είδεν : Ά π ο ποϋ, είπεν, ώ Εδθηρε, έρχεσαι ; 
—Μετά μέν τό τέλος τοΰ πολέμου 1, είπεν, ώ Σωκράτη, έκ 
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αϋτόθεν. επειδή γάρ άφηρέθημεν τά έν τη ύπερορία κτή

ματα, έν δέ τη Αττική δ πατήρ μοι ονδέν κατέλιπεν, αναγ

κάζομαι νϋν επιδημήσας τφ σώματι εργαζόμενος τά επι

τήδεια πορίζεσθαι. δοκεΐ δέ μοι τούτο κρεϊττον εϊναι ή 

δέεσθαί τίνος ανθρώπων, άλλως τε καϊ μηδέν Εχοντα έφ3 

δτφ άν δανειζοίμην. Καί πόσον άν χρόνον οϊει σοι, εφη, 

τό σώμα ίκανόν εϊναι μισθού τά επιτήδεια έργάζεαθαι ; 

Μά τόν Δί', Εφη, ον πολύν χρόνον. Και μήν, εφη, δταν γε 

πρεσβύτερος γένη, δήλον δτι δαπάνης μέν δεήσει, μισθόν δέ 

ουδείς σοι θελήσει τών τοϋ σώματος Εργων διδόναι. 3Αληθή 

λέγεις, Εφη. Οϋκούν, Εφη, κρεϊττον έστιν αϋτόθεν τοΐς τοι-

οντοις των Εργων έπιτίθεαθαι, ä καϊ πρεσβντέρω γενομένφ 

επαρκέσει, καί προσελθόντα τφ τών πλείονα χρήματα κε

κτημένων, [τφ] δεομένφ τον σννεπιμελησομένον, Εργων τε 

έπιστατοϋντα και σνγκομίζοντα καρπούς καϊ σνμφυλάττοντα 

τήν οϋσίαν, ώφελοϋντα άντωφε^σθαι. Χαλεπώς άν, Εφη, 

εγώ, ώ Σώκρατες, δουλείαν ύπομείναιμι. Και μήν οι γε έν 

ταΐς πόλεσι προστατεύοντες και τών δημοσίων έπιμελούμε-

νοι οϋ δουλοπρεπέστεροι Ενεκα τούτον, άλλ3 ελευθεριώτεροι 

νομίζονται. "Ολως, εφη, ώ Σώκρατες, τό ϋπαίτιον εϊναί 

τινι ον πάνυ προσίεμαι. Και μήν, Εφη, Εϋθηρε, ον πάνν 

γε ρ*ή,διόν εστίν εϋρεϊν Εργον έφ' φ οϋκάν τις αίτίαν εχοι. 

χαλεπόν γάρ οϋτω τι ποιήσαι ώστε μηδέν άμαρτεΐν, χαλε-

πόν δέ καϊ άναμαρτήτως τι ποιήσαντα μή άγνώμονι κριτή 

περιτυχεϊν έπεϊ καϊ οϊς νϋν έργάζεαθαι φής θαυμάζω εί 

ράδιόν έστιν άνέγκλητον διαγίγνεσθαι. χρή οϋν πειράσθαι 

τονς φιλαιτίους φεύγειν καϊ τους ευγνώμονας διώκειν, και 

τών πραγμάτων δσα μέν δύνασαι ποιεΐν ύπομένειν, δσα δέ 

μή δύνασαι φυλάττεσθαι, δ τι δ' άν πράττης, τούτον ώς 

κάλλιστα καϊ προθυμότατα επιμελεΐσθαι. οϋτω γάρ ήκιστ 

άν μέν αε οϊμαι έν αίτια εϊναι, μάλιστα δέ τη απορία 

') Κληροιιχίας. 
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τής ξένης, τώρα δμως άπό τάς Αθήνας. Ε π ε ι δ ή δηλ. μας 
άφήρεσαν τά έν τή ξένη κτήματα 1 , εΕς δέ τήν Άττικήν τί
ποτε δέν μοΰ άφησε·/ ό πατήρ μου, αναγκάζομαι τώρα, άφοΰ 
επέστρεψα είς τήν πατρίδα, εργαζόμενος μέ τά χέρια μου 
να εξοικονομώ τά πρό; το ζήν. Μού φαίνεται δέ, δτι αυτό 
είναι προτιμότερον παρά νά ζητώ άπό τους άλλους ανθρώπους, 
άφοΟ έκτος τούτου δέν έχω κα: τίποτε τό όποιον δίδων ώς ενέ
χυρο·/ θά ημπορούσα νά δανείζωμα:.—Καϊ έπί πόσονκαιρόν 
νομίζεις, δτ: θά είναι ίκανόν τό σώμα σου νά εργάζεται 
αντί μισθού προς πορισμόν τής τροφής σου ;—Μά τον ΔΕα, 
είπεν, δχι πολύν καιρόν.—Καί δμως, είπεν, δταν βέβαια γη-
ράσης, είναι φανερόν, δτι άφ : ενός μέν θά εχης ανάγκην 
εξόδων, άφ 3 ετέρου οέ μισθόν κανείς δέν θά θελήση νά σού 
δίδη δ:ά τά σωματικά σου έργα.—Άλήθειαν λέγεις, είπε. 
—Λοιπόν, είπεν, είναι προτ:μΟτερον άπό τώρα είς τοιαύτα 
έργα νά επιδίδεσαι, τά δποϊα, καί όταν γηράσης, θά σού 
παρέχουν αρκούντως τά προς τό ζήν καί άφοΰ προσέλθης 
είς %ανένα από τους πλουσίους δ οποίος έχει ανάγκην 
συμβοηθού είς τά κτήματα του, καί άφοΰ επιστάτη; είς 
τάς εργασίας του καί συνάζη; τού; καρπούς του, μαζί 
μέ αυτόν καί φυλάττης τήν οίκίαν του μαζί του, ώφελών 
αύτδν Vs άντωφελήσαι 5π* αυτού.—Δ.σκόλως, είπεν, ώ Σω
κράτη, έγώ θά υπέφερα τήν δουλείαν.—Καί δμω; οί άρχον
τες τών πόλεων καϊ οΕ φροντίζοντες διά δημόσια δέν είν?.: 
δουλοπρεπεϊς ένεκα τούτου, άλλα νομίζονται περισσότερο*/ 
ελεύθεροι.—Έν γένει, είπεν, ώ Σωκράτη, δέν ανέχομαι 
πολύ-πολύ νά είμαι ύπό τόν έλεγχον κανενός.—Καϊ δμωςι, 
είπεν, ώ Εδθηρε, δέν είνα: διόλου έυΎ.οΧον νά εϋρη κανείς 
έργασίαν, διά τήν οποίαν να μή Ιχη εύθύνην. Διότι είναι 
δύσκολο·/ τόσον τελεία·/ έργασίαν νά κάμη κανείς ώστε κα
θόλου νά μή σφάλη, δύσκολο·/ δέ προσέτι είναι καί, αφού 
κάμη κανείς τίποτε χωρίς σφάλμα, νά μήν τύχη κριτήν 
άδικον διά τούτο απορώ, άν είναι ευν.οΧον καϊ δι ' αυτά, τά 
δποϊα τώρα λέγεις δτι εργάζεσαι, νά μήν επικρίνεσαι. Πρέ
πει λοιπόν νά προσπαθής ν' άποφεΰγης τους φιλοκατηγόρους 
καϊ νά έπιζητής τους δικαίους και δσα πράγματα ημπορείς 
νά τά κάμης, νά τά άναλαμβάνης, 5σα δέ δέν ημπορείς, νά 
τ' άποφεύγης, δ,τιδήποτε δε θέλεις κάμνει, αυτό δσοντό δυ
νατόν περισσότερον καϊ καλύτερον νά τό έκτελής. Διότι κατ' 
αυτόν τόν τρόπον νομίζω δτι καθόλου μέν δέν θέλεις κατη-
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βοήθειαν εύρεϊν, §αατα δέ και άκινδυνότατα ζην καϊ είς τό 

γήρας διαρκέστατα. 

Οϊδα δέ ποτέ αντόν και Κρίτωνος άκούσαντα, ώς χα-

λ,επόν δ βίος Άθήνηαιν εϊη άνδρϊ βουλομένφ τά έαντοϋ 

πράττειν. Νϋν γάρ, Εφη, έμέ τίνες εις δίκας άγονσιν, οϋχ 

οτι αδικούνται νπ' εμού, άλλ' άτι νομίζουσιν ήδιον άν με 

άργύριον τελέοαι ή πράγματα Εχειν. και ό Σωκράτης· Είπε 

μοι, Εφη, ώ Κρίτων, κύνας δέ τρέφεις, iva σοι τους λύκους 

άπό τών προβάτων άηερύκωσι ; Και μόλα, Εφη· μάλλον 

γάρ μοι λνσιτελεΐ τοέφειν ή μή. Ούκ άν οϋν θρέφαις και 

άνδρα, δστις έθέλοι τε καί δύναιτο σοΰ άπερύκειν τονς έπι-

χειροϋντας άδικεΐν σε; Ήδέως γ' άν, έ'φη, εί μή φοβοίμην 

όπως μή έπ' αυτόν με τράποιτο. Τί δ' ; εφη, οϋχ δρας δτι 

π,ολλφ ήδιόν έστι χαριζόμενον οίο) σοι άνδρϊ ή άπεχθόμε-

νον ώφελεΐσ&αι ; εύ ΐσθ3 δτι είσίν ένθάδε zâw τοιούτων 

ανδρών, οι πάνν άν φιλοτιμηθεΐεν φίλφ σοι χρήσθαι. 

Kai έκ τούτων άνενρίσκονσιν Άρχέδημον, πάνν μέν 

ίκανόν είπεΐν τε και πραξαι, πένητα δέ' ου γάρ ήν όϊος άπό 

παντός κερδαίνειν, άλλα φιλόχρηστός τε καϊ Εφη ρόιστον 

εϊναι άπό τών σνκοφαντών λαμβάνειν, τούτω ονν δ Κρί

των, Οπότε σνγκομιζοι ή σΧτον ή Ελαιον ή οΐνον ή Ερια ή 

τι άλλο τών έν άγρφ γιγνομένα)ν χρησίμων προς τόν βίον, 

αφελών άν Εδωκε' και δπότε θνοι, έκάλει, καί τά τοιαύτα 

πάντα έπεμελεϊτο. νομίσας δέ ό Άρχέδημος άποστροφήν οί 

τόν Κρίτωνος οϊκον μόλα πεοιεΐπεν αυτόν, και ευθύς τον 

τών ονκοφαντονντων τόν Κρίταηα ανευρίσκει πολλά /άν άδι-

') Οί «συκοφάνται>, οί δποιο; είχον πληθιινθί) είς τάς "Αθήνας, 
ί{"ϊ6ίαζον τους πλοοαίους, δτι θά τους κατήγγειλαν διά διάφορα ανύ
παρκτα αδικήματα, «α: ελάμβαναν παρ' αϊτών χρήματα διά νά μή 
τους καταγγείλουν. 
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γορηθή, πρό πάντων δέ είς τήν ενδειάν σου βοήθειαν θέλεις 
εΰρει, εύκολώτατα δέ καϊ άνευ ούδενός κινδύνου θέλεις ζή
σει καί διά τό γήρας σου επαρκέστατα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IX. 

Γνωρίζω δέ, δτι κάποτε ό ίδιος, επειδή ήκουσε παρά 
τοΰ Κρίτωνος, πόσον δ βίος είς τάς Αθήνας είναι δύσκολος 
δι' άνθρωπον, πού θέλει νά άσχολήται μέ τάς ίδιωτικάς του 
υποθέσεις. Τώρα, δηλαδή, είπε, μερικοί μέ ενάγουν είς 8Ε-
κας, δχι διότι αδικούνται άπό έμέ, άλλα διότι νομίζουν, δτι 
θά προτιμούσα έγώ νά τους δίδω χρήματα παρά νά μου πα
ρέχουν ενοχλήσεις 1. Καί δ Σωκράτης' ΕΕπέ μου, είπεν, ώ 
Κρίτων, διατρέφεις σκύλλους διά νά απομακρύνουν προς χά
ριν σου τους λύκους άπό τά πρόβατα ;—Βέβαια, είπε' διότι 
περισσότερο·/ μέ συμφέρει νά διατρέφω σκύλλους παρά νά μή 
διατρέφω.—Λοιπόν, δέν θά διέτρεφες καϊ άνθρωπον, δ όποιος 
καί θά ήθελε καί θά ήμποροΰσε ν' άπομακρύνη άπό σέ εκεί
νους, πού επιχειρούν νά σέ άδικου·/;—-Ευχαρίστως, βέβαια, 
είπεν, έάν δέν έφοβούμην, μήπως εναντίον έμοΰ τού ίδιου 
τραπη.—Τί δέ ; είπε, δέν βλέπεις δτι πολύ εύχαριστότερον 
πράγμα είναι νά ώφελήσαι ευεργετών άνθρωπον, ωσάν έσέ, 
παρά νά είσαι μισητός είς αδτόν ; μάθε καλά, 8τι υπάρχουν 
έδώ τοιοΰτοι άνθρωποι, οί Οποίοι θά έφιλοτιμοΰντο νά σέ 
έχουν φίλον. 

Καί υστερ3 ά π ' αδτά ανευρίσκουν τόν Άρχέδημον, Ó 
οποίος ήτο μέν πολύ δκανός καϊ εις τους λόγους καί εΕς τάς 
πράξεις, άλλα πτωχός" διότι δέν ήτο επιτήδειος νά κερδίζη 
άπό κάθε είδους έργασίαν, άλλα καί φίλος τών χρηστών αν
θρώπων ήτο καϊ έλεγεν, 8τ: είναι εύκολώτατον νά άφαιρή 
:ά κέρδη άπό τους συκοφάντας. Είς αυτόν λοιπόν ό Κρίτων, 
Οσάκις έκαμνε συγκομιδήν ή σίτου ή ελαίου ή οίνου ή έρίων 
ή τίποτε άλλου πράγματος ά π ' εκείνα, τά όποϊα παράγονται 
είς τους άγρους χρήσιμα διά τήν ζωήν, άπ 3 αυτά άφοΰ έχώ-
ριζε μερικά τοΰ έδιδε συνήθως* και, δσάκις έθυσίαζε, τόν 
προσεκάλει καί ώς προς δλα τά τοιαύτα τόν περιεποιεϊτο. 
Ε π ε ι δ ή δέ δ Άρχέδημος ένόμισεν, δτ: δ οίκος τοΰ ΚρΕτω-
νος τοΰ ήτο καταφύγιον, πολύ τόν περιεποιεϊτο. Καϊ αμέσως 
ανευρίσκει κάποιον άπ 3 εκείνους, πού έσυκοφάντουν τόν Κρί
τωνα, άφ* Ινός μέν πολλά αδικήματα έχοντα, άφ 3 έτερου δέ 
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κήματα, πολλούς δ' εχθρούς' και προσεκαλέαατο είς δίκην 

δημοαίαν, έν η αυτόν έδει κριθήναι δ τι δεΐ παθεΐν ή άπο-

τϊσαι. δ δέ αυνειδώς αντφ JicUà καϊ πονηρά πάντ έποίει 

ώστε άπαλλαγήναι τοϋ Άρχεδήμου. δ δέ 'Αρχέδημος οϋκ 

άπηλλάττετο, έ'ως τόν τε Κρίτωνα άφήκε και αντφ χρήματα 

εδωκεν. έπεϊ δέ τούτο τε καϊ άλλα τοιαύτα δ Άρχέδημος διε-

πράξατο, ήδη τότε, ώσπερ, δταν νομεύς αγαθόν κύνα Εχη, 

καϊ οί άλλοι νομείς βούλονται πλησίον αντοϋ τάς άγέλας 

ϊστάναι, iva τον κννός άπολανωαιν, οντω δή καϊ Κρίτωνος 

πολλοί τών φίλων έδέοντο και σφίσι π α ρ ε ώ ν φύλακα τόν 

Άρχέδημον. δ δέ Άρχέδημος τφ Κρίτωνι ήδέως έχαρίζετο, 

καϊ οϋχ δτι μόνος ό Κρίτων έν ήσνχία ήν, άλλα καϊ οι φί

λοι αυτού, εί δέ τις αντφ τούτων οϊς άπήχθετο όνειδίζοι 

ώς υπό Κρίτωνος ωφελούμενος κολακεύοι αυτόν Πότερον 

. οϋν, εφη ό Άρχέδημος, αίσχρόν έστιν ευεργέτουμενον ϋπό 

χρηστών ανθρώπων και άντευεργετοϋντα τους μεν τοιούτους 

φίλους ποιεϊσθαι, τοις δέ πονηροΐς διαφέρεσθαι, ή τους 

μέν καλούς κάγαθούς άδικεΐν πειρώμενον εχθρούς ποιεϊ

σθαι, τοΐς δέ πονηροΐς σννεργοϋνζα πειράσθαι φίλονς ποι

εϊσθαι καϊ χρήσΰαι τούτοις άντ' εκείνων; έκ δέ τούτων εϊ ς 

τε τών Κρίτωνος φίλων 'Αρχέδημος ήν καϊ ϋπό τών άλλων 

Κρίτωνος φίλων ετιμάτο. 

Οϊδα δέ καϊ Διοδώρω αυτόν έταίρφ δντι τοιάδε ôiaL·-

χθέντα' Είπε μοι, Εφη, ώ Διόδωρε, άν τις σοι τών οίκετών 

άποδρό:, έπιμελεΐ δπως άνασώσει ; Καϊ άλλονς γε νή Δί', 

εφη, παρακαλώ, σώστρα τούτου άνακηρνζζων. Τί γάρ ; Εφη, 

έάν τίς σοι κάμνη τών οϊκετών, τούτον έπιμελεΐ καϊ παρακα

λείς ιατρούς, δπως μή άποθάνη ; Σφόδρα γ', Εφη. Εί δέ 

τις σοι τών γνωρίμων, εφη, πολύΧ τών οίκετών χρηαιμώτε-

') 2ωματικήν ποινήν. 
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πολλού; εχθρούς- καί τόν ένήγαγεν εΕς δικην δημοσίαν, είς 
τήν οποίαν έπρεπε·/ αυτός νά κριθή τί πρέπει ή νά πάθη ' 
ή νά πλήρωση. Ό δέ συκοφάντης, επειδή είχε τήν συνείδη-
σιν, οτι πολλά καί πονηρά έπραξε, κάθε μέσον μετεχειρΕ-
ζετο, ώστε νά γλυτώση άπό τόν Άρχέδημον. Ό δέ Ά ρ χ έ -
Οημο; δέν τόν παρητει, έως δτου ό συκοφάντης καί τόν Κρί
τωνα έπαυσε νά συκοφάντη καϊ χρήματα Ιδωκεν εις αυτόν. 
"Αφοΰ 2έ καϊ αυτό κα'ι άλλα πολλά έκαμεν δ Άρχέδημος, 
τότε πλέον, καθώς δταν βοσκός Ιχη καλόν σκύλλον καϊ οΕ 
άλλοι βοσκοί θέλουν πλησίον αυτού νά σταθμεύουν τά κο
πάδια των, διά νά έχουν τήν άσφάλειαν τοΰ σκύλλου, τοιου
τοτρόπως λοιπόν καί τόν Κρίτωνα ποΧΧοι άπο τους φίλους 
του τόν παρεκάλουν καί ει ; αυτούς να παρέχη ώ ; φύλακα 
τόν "Λοχέδημον. Ό δέ Άρχέδημος ευχαρίστως έκαμνε·/ είς 
τόν Κρίτωνα αυτήν τήν χάριν καϊ οχ: μόνον ό Κρίτων διή-
γζν ήσυχος, άλλα καί ο: φίλο: του. Έ ά ν δέ κανείς άπ" εκεί
νους, εϊς τους όποιους ήτο μισητός δ Άρχέδημος, ήθελε τόν 
ονειοίσε:, δτι, επειδή ωφελείται άπό τόν Κρίτωνα, τόν κο
λακεύε:" Ποίον, λοιπόν, άπό τάδύο, είπεν δ Άρχέδημος, εί
ναι αίσχρόν ευεργετούμενο; ύπό τιμίων ανθρώπων καί άν-
τευεργετών αυτούς τούτους μέν νά κάμνω φίλους, με τους 
πονηρούς δέ νά είμαι εχθρός, ή τους μέν καλούς καί άγα
μου; προσπαθών νά τους αδικώ νά τους κάμνω ίχ^ρούς, συ
νεργαζόμενος δέ μέ τους πονηρούς νά προσπαθώ νά τους κά
μνω φίλους καί νά τους εχω αντί τών αγαθών φίλων ; "Ενε
κα οέ τούτου καί ένας άπό τους φίλους τοΰ Κρίτωνος ήτο ό 
Άρχέδημος καί άπό τους άλλου; φίλους τοϋ Κρίτωνος 
ετιμάτο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ· 

Ήξεύρω δέ, οτι καί μέ τόν Διόδωρον, δ όποιος ήτο φί
λος του, τοιαύτα περίπου διελέχθη. ΕΕπέ μου, είπεν, ώ Διό
δωρε, έάν κανείς άπό τους δούλους σου σού δραπέτευση, θά 
φροντίσης νά τόν ξαναπιάσης ; — Κ α ϊ άλλους, μά τόν Δία, 
είπε, λαμβάνω ^οη^ους αντί αμοιβής διά τήν σύλληψίν 
του.—ΤΕ δέ λέγεις περί τού έξης, ε ί π ε ν Έ ά ν κανείς 
τών δούλων σου άρρωστα, τόν περιποιείσαι καί προσκαλείς 
Ιατρούς διά νά μή άποθάνη ;—Πολύ μάλιστα, ε ί π ε . — Έ ά ν 
οέ κανείς άπό τους γνωστούς σου, είπεν, δ οποίος είναι πολύ 

138 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ρος ών κινδυνεύει δι3 ενδειαν άπολέσθαι, ονκ οϊει σοι άξιον 

εϊναι έπιμεληθήναι δπως διασωθη ; καϊ μήν οϊσθά γε δτι 

οϋκ άγνώμων έστιν Ερμογένης, αίσχύνοιτο δ' άν, εί ωφε

λούμενος ϋπό αού μή άντωφελοίη σε' καίτοι το νπηρέτην 

έχοντα τε καϊ εννονν καϊ παραμόνιμον [καϊ τό κελενόμενον 

ίκανόν ποιεΐν/ εχείν καϊ μή μόνον τό κελενόμενον ίκανόν 

όντα ποιεΐν, άλλα δννάμενον και άφ' εαυτού χρήσιμον εϊναι 

καϊ προνοεϊν καϊ προβονλενεσθαι πολλών οίκετών οϊμαι 

άντάξιον εϊναι. οί μέντοι αγαθοί οικονόμοι, δταν τό πολλού 

άξιον μικρού έξη πρίασθαι, τότε φαοϊ δεΐν ώνεΧσθαν νϋν 

δέ διά τά πράγματα εϋωνοζάζονς Εστι φίλονς άγαθονς κζή-

σασθαι. καϊ δ Διόδωρος· Άλλα καλώς γε, εφη, λέγεις, ω 

Σώκρατες, και κέλενσον έλθεϊν ώς έμέ τόν Ερμογένη. Μά 

Δί3, Εφη, οϋκ Εγωγε' νομίζω γάρ οϋτε σοι κάλλιον εϊναι τό 

καλέσαι έκεΐνον τον αυτόν ελθεΐν προς εκείνον οϋτ' εκείνφ 

μείζον αγαθόν τό πραχθήναι ταϋτα ή σοι. οντω δή ο Διό

δωρος φχετο προς τόν 'Ερμογένη' καϊ οϋ πολύ τελέσας 

ίκτήσατο φίλον, δς Εργον εϊχε σκοπεΐν δ τι άν ή λέγων ή 

πράττων ώφελοίη τε και ενφραίνοι Διόδωρον. 
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χρησ:μώτερος άπό τους δούλους, κ:νδυνεύη νά καταστραφη 
άπό ενδειαν, δέν νομίζεις, 8τ·. άξίζε: νά φροντίσης δι' αυτόν. 
ώστε να διασωθή ; καϊ δμως γνωρίζεις, βέβαια, οτι ό Ερμο
γένης δέν είναι άγνώμων καϊ θά εντρέπετο, έάν ωφελούμε
νος άπό σέ δέν σού άνταπέδιδε τήν ώφέλειαν καί 8μω; τό 
νά έχης ύπηρέτην καί θεληματικό·/ και καλοδιάθετον καί 
παντοτ:νόν καί ό όποιο; δέν είναι μόνον ικανός νά κάμνη 
δ,τι τοΰ διατάζουν, άλλ" ημπορεί καϊ μόνο; του νά ύπηρετή 
καί νά προνοή καί νά προσκέπτεται, νομίζιο, δτι ό τοιούτο; 
υπηρέτης άξίζε: δσον πολΧο'ι δούλοι μαζί. ΟΕ καλοί Εμάς 
οικονόμοι, δταν παρουσιάζεται ευκαιρία ν3 αγοράσουν αντί 
μικράς τιμής εκείνο, πού έχε: μεγάλην τιμήν, τότε λέγουν, 
δτι πρέπει ν' αγοράζουν τώρα δέ εξ αιτίας τής κακής κα
ταστάσεως τών πραγμάτων είναι δυνατόν ν3 αγοράση κανεί; 
φίλους %αΧους εύθηνοτάτους. Καί ό Διόδωρο;" Άλλα σωστά 
βέβαια, είπε, λέγεις, ώ Σωκράτη, καί παράγγειλε τόν Ερ
μογένη νά έλθη προς έμέ.—Μά τόν Δία, είπεν, έγώ τουλά
χιστον δέν θά παραγγείλω" δ:ότ: νομίζω, δτ: οδτε δ:ά σέ 
είναι καλύτερον νά τόν καλέσης άπό το νά έλθης σύ προ; 
εκείνον, ούτε δ:' εκείνον είναι μεγαΧΰτζ,ρον αγαθόν τό νά πά; 
έσύ πρό; αυτόν κα: δχι αυτός νά έλθη σ'εσένα. Τοιουτοτρό
πως, λοιπόν, δ Διόδωρο; μετέβη προς τόν Ερμογένη" κα: χω-
ρίς νά δαπανήση πολύ απέκτησε φίλον, ό όποιος είχεν ώ; 
κύριον έργον νά σκέπτεται τί λέγων ή πράττων θά ώφέλε: 
καϊ θά ηύχαρίστει τόν Διόδωρον. 
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Πολλές φορές απόρησα μέ ποια τελοσπάντων επιχει

ρήματα έπεισαν τους 'Αθηναίους δικαστές οί κατήγοροι 

τοΰ Σωκράτη, δτι τάχα ήταν άξιος νά θανατωθεί άπο τήν 

πολιτεία. Ή μήνυση εναντίον του κάτι τέτοια έλεγε: 

«'Αδικεί ό Σωκράτης, επειδή δέν πιστεύει στους θεούς 

πού πιστεύουν δλοι οι πολίτες, άλλα προσπαθεί νά εισα

γάγει άλλες νέες δευτερεύουσες θεότητες (δαιμόνια)* 

αδικεί επίσης καί γιατί διαφθείρει τά ήθη τών νέων». 

Πρώτα - πρώτα, λοιπόν, ποιο γεγονός έφερε σάν από

δειξη δτι τάχα δέν πίστευε στους θεούς της πόλης; Γιατί 

ό Σωκράτης καί θυσίες πρόσφερε φανερά, άλλοτε στό 

σπίτι του κι άλλοτε στους κοινούς βωμούς τής πόλης, καί 

φανερά επίσης χρησιμοποιούσε τή μαντική. Καί εϊχε 

βέβαια διαδοθεί ή φήμη, πώς ό Σωκράτης ισχυριζό

τανε δτι τό δαιμόνιο του τοΰ πρόλεγε ή τοΰ υπόδειχνε 

διάφορα πράματα, και άπ* αυτό ϊσα - ϊσα. προπαντός νο

μίζω, δτι τόν κατηγόρησαν δτι έφερνε νέα δαιμόνια. 

Αυτός δμως τίποτα νεώτερο δεν έφερνε άπ* δσα όλοι οί 

άλλοι, δσοι αναγνωρίζοντας τη θεϊκή δύναμη της μαντι

κής χρησιμοποιούν γιά τό σκοπό αυτό το πέταγμα τών 

πουλιών, τις φωνές τών ανθρώπων καί τών ζώων, τίς 

συντυχίες τους μέ ανθρώπους καϊ τά φυσικά σημάδια και 

τα σπλάχνα τών θυμάτων (ιεροσκοπία). Γιατί κι αυτά 
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πιστεύουν, δτι δέν είναι τά πουλιά κι οι άνθρωποι πού 

συναντάνε στό δρόμο, πού ξέρουν τα συμφέροντα εκείνων 

π)ού καταφεύγουν στή μαντική, άλλα πώς οί θεοί διαμέσου 

αυτών τα φανερώνουν. Κι ό Σωκράτης το ίδιο παραδε

χότανε. 'Αλλά οί περισσότεροι λένε δτι άπο τά πουλιά 

καί τους ανθρώπους πού συναντούν αποτρέπονται καί 

προτρέπονται νά κάνουν οτιδήποτε. Κι ό Σωκράτης, 

δπως ακριβώς σκεφτόταν, έτσι κι έλεγε "Ελεγε δηλαδή, 

δτι τό δαιμόνιο του φανέρωνε (τί νά κάνει καί τί νά μήν 

κάνει). Καί σέ πολλούς άπ' αυτούς πού τον συναναστρέ-

φονταν (δηλαδή στους φίλους του ή τους «μαθητές» του) 

προέλεγε άλλα νά κάνουν κι άλλα νά μήν κάνουν, επειδή 

τό δαιμόνιο έτσι τοΰ φανέρωνε. Κι Οσοι τον άκουγαν 

τους έβγαινε σέ καλό, ένώ Οσοι δέν τόν άκουγαν μετά-

νοιωναν. Κι' όμως ποιος δέ θά παραδεχτεί, οτι ό Σωκρά

της δέν ήθελε ούτε ηλίθιος οΐίτε αλαζονικός νά φαίνεται 

στους φίλους του; Θά φαινόταν όμως καί το ένα καί το 

άλλο άν, προλέγοντας κάτι σάν φανερωμένο σ' αυτόν 

άπ* τό Θεό, αποδειχνόταν έπειτα ψεύτης. ΕΖναι λοιπόν 

φανερό οτι δέ θά προμάντευε τίποτα, άν δέν -̂ ταν βέβαιος 

Οτι θά βγει αληθινό. Κι αύτη τήν πεποίθηση σέ ποιόν 

άλλο μπορεί νά την έχει κανείς παρά στό Θεό; Άφοΰ 

Ομως πίστευε στους θεούς, πώς δέν παραδεχότανε £τι 

υπάρχουν θεοί; 

'Αλλά ακόμα έκανε καί τά έξης στους φίλους του. 

Δηλαδή γιά δσα ^ρήγματα έχουν έκβαση αναγκαστική 

συμβούλευε (τους φίλους του) νά τά κάνουν δπως νόμιζαν 

δτι θά γίνουν καλύτερα, ένώ γιά κείνα πού ή έκβαση 

τους δέν είναι γνωστή, τους έστελνε στή μαντική (γιά 

να μάθουν) άν πρέπει νά τά κάνουν. Κι έλεγε δτι Οσοι 

πρόκειται νά κυβερνήσουν καλά τό σπίτι τους ή τήνπόλη, 
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αυτοί είχαν ανάγκη μαντικής. Γιατί τό νά γίνει κανείς 

καλός οικοδόμος ή χαλκουργός η γεωργός ή ικανός νά 

κυβερνάει ανθρώπους ή νά ασχολείται στην πολιτική ή 

καλός λογιστής ή καλός οικονόμος ή καλός στρατηγός, 

δλα τοΰτα τά θεωρούσε Οτι μπορούν νά διδαχτούν καί ν' 

άποχτηθοΰν μέ τήν ανθρώπινη σκέψη. Ένώ τά σπουδαιό

τερα άπ' αυτά, έλεγε, οί θεοί τά φυλάνε για τόν εαυτό 

τους καί κανένα τους δέν είναι φανερό στους ανθρώπους. 

Γιατί ούτε σέ κεΐνον πού φύτεψε καλά έναν αγρό είναι 

φανερό ποιος θά τόν καρπωθεί, ούτε σέ κεΐνον πού έχτισε 

ένα σπίτι εϊναι φανερό ποιος θά τό κατοικήσει, οΟτε στό 

στρατηγό εϊναι φανερό άν συμφέρει νά εϊναι στρατηγός 

οΐίτε στον πολιτικό εϊναι φανερό άν συμφέρει νά εϊναι 

κυβερνήτης της πόλης, ούτε σέ κεΐνον 7ίού παντρεύτηκε 

μιαν ωραία γυναίκα γιά νά ευφραίνεται εϊναι φανερό άν 

δέ θά λυπηθεί εξαιτίας της, οδτε σέ κεΐνον πού έκανε 

ισχυρούς συγγενείς μέσα στην πόλη είναι φανερό άν γιά 

χάρη τους δέ θά στερηθεί τήν πόλη. 

Έκεϊνοι πού νομίζουν, έλεγε, δτι κανένα δαιμόνιο 

δέν υπάρχει γιά τοΰτα, αλλά 6τι Ολα τά κατανοεί ή ανθρώ

πινη σκέψη εϊναι τρελλοί. Κι είναι τρελλοί καί Οσοι ρω

τάνε τό μαντείο γιά κείνα τά πράματα πού έδωσαν οί 

Θεοί στους ανθρώπους γιά νά τά διακρίνουν μόνοι τους 

άφοΰ τά ερευνήσουν. Π.χ. άν κανένας ρωτούσε ποιόν 

άπ1 τους δυό είναι προτιμότερο νά πάρει γιά τό αμάξι του, 

άνθρωπο πού ξέρει νά κρατάει χαλινάρια ή άνθρωπο 

πού δέν ξέρει, ή ποιόν άπ' τους δυό εϊναι προτιμότερο νά 

πάρει γιά τό πλοΐο του, άνθρωπο πού ξέρει νά κυβερνάει 

ή άνθρωπο πού δέν ξέρει, ή δσοι ρωτάνε νά μάθουν άπ* 

τους θεούς έκεΐνα πού μπορούν νά τά μάθουν άφοΰ τά 

αριθμήσουν ή τά μετρήσουν ή τά ζυγίσουν, οί τέτοιοι 
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νόμιζε δτι κάνουν ασέβεια. Κι έλεγε Οτι Οσα μας έδωσαν 

οί θεοί γιά νά τά κάνουμε άφοΰ τά μάθουμε, αυτά νά τά 

μαθαίνουμε, ένώ οσα δέν εϊναι φανερά στους ανθρώπους 

νά προσπαθούμε νά τά πληροφορούμαστε άπό τους 

θεούς μέ τή μαντική. Γιατί οί θεοί προλέγουν σέ κείνους 

πού μέ εύμένεια βλέπουν. 

Άλλα εκείνος ακόμα ήταν τό δίχως άλλο άνθρωπος 

πάντα ολοφάνερος. Γιατί καί τό πρωί στους περιπάτους 

καί τά γυμναστήρια πήγαινε, καϊ τις ώρες πού ή αγορά 

ήταν γεμάτη παρουσιαζόταν έκεΐ, καί τήν υπόλοιπη μέρα 

έκεΐ βρισκότανε, οπού έμελλε νά συναντηθεί μέ τους πιο 

πολλούς. Καί τό πιο πολύ μιλούσε, κι όσοι ήθελαν μπο-

ροσαν νά τον ακούσουν. Καί κανείς ποτέ ώς τώρα καμμιάν 

ασέβεια ή άνοσιότητα ούτε είδε τό Σωκράτη νά κάνει 

ούτε τόν άκουσε νά λέει. Γιατί δέν συζητούσε γι« τή 

φύση τών πάντων, καθώς οί περισσότεροι άπό τους άλ

λους φιλόσοφους, εξετάζοντας δηλαδή πώς είναι φτια

γμένος ό κόσμος, δπως τον αποκαλούσαν οί φιλόσοφοι, 

κι άπό ποιες αναγκαίες αίτιες συμβαίνει τό καθένα άπ* 

τά ουράνια φαινόμενα, άλλα κι εκείνους πού ασχολούνταν 

μέ τά τέτοια τους απόδειχνε ανόητους. Και πρώτα - πρώ

τα, σχετικά μ' αυτούς τους φιλόσοφους εξέταζε ποιο άπό 

τά δύο άραγε συνέβαινε: επειδή νομίσανε ότι αρκετά πιά 

γνώρισαν τ ' ανθρώπινα πράγματα περνάνε στην εξέταση 

τών τέτοιων (ουράνιων φαινομένων κλπ.), ή παραβλέ

ποντας τ ' ανθρώπινα κι εξετάζοντας τά θεια, νομίζουν 

ότι κάνουν τό καθήκον τους. Κι απορούσε πώς δέν τό 

καταλαβαίνουν ολοφάνερα, δτι αυτά δέν μπορούν οί άν

θρωποι νά τάβρουν. 'Επειδή κι εκείνοι πού πάρα πολύ 

περηφανεύονται γιατί μιλούν γιά τέτοια πράματα, δέν 

έχουν τις ίδιες γνώμες μεταξύ τους, άλλα είναι μεταξύ 
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τους δπως οί τρελλοί. Γιατί κι άπ' τους τρελλούς άλλοι 

ούτε τά φοβερά φοβούνται, ένώ άλλοι κι αυτά πού δέν 

είναι φοβερά τά φοβούνται, άλλοι νομίζουν οτι ούτε 

μπροστά στον κόσμο εϊναι αισχρό νά λένε ή νά κάνουν 

οτιδήποτε κι άλλοι νομίζουν οτι ούτε νά παρουσιάζονται 

δέν πρέπει μπροστά στους ανθρώπους, άλλοι πάλι ούτε 

ναό ούτε βωμό ούτε τιποτ' άλλο άπό τά θεια τιμούν, κι 

άλλοι σέβονται καί τις πέτρες καί τά Οποια ξύλα καϊ τά 

θηρία. "Ομοια κι εκείνοι πού ερευνούν μέ προσοχή γιά τή 

φύση τών πάντων, άλλοι έχουν τή γνώμη οτι Ινα μόνο 

εϊναι τό "Ον κι άλλοι οτι τό πλήθος τους είναι άπειρο, 

άλλοι ότι τά πάντα κινούνται αιώνια, κι άλλοι οτι τίποτα 

καί ποτέ δέ θα κινηθεί, άλλοι πάλι δτι όλα γίνονται καί 

καταστρέφονται, κι άλλοι ότι ούτε θά γίνει ποτέ τίποτα 

ούτε θά καταστραφεί. Κι έκανε γι' αυτούς τους φιλό

σοφους τήν έξης παρατήρηση: άραγε, καθώς εκείνοι 

πού μαθαίνουν τ ' ανθρώπινα πράγματα νομίζουν πώς οτι

δήποτε μάθουν, αυτό καϊ στον εαυτό τους καί σ' Οποιον 

άλλον θέλουν θά τό κάνουν, έτσι κι έκεΐνοι πού έρευνοΰν 

τά θεϊκά νομίζουν Οτι, άφοΰ μάθουν μέ ποιους νόμους γίνε

ται τό καθένα, θά κάνουν Οταν θέλουν κι ανέμους καί βρο

χές κι εποχές τοΰ χρόνου κι ό,τι άλλο έχουν ανάγκη άπό 

τέτοια; "Η τίποτα τέτοιο δέν ελπίζουν, άλλα τους εϊναι 

αρκετό νά μάθουν μόνο, πως γίνεται τό καθένα άπό τά 

τέτοια φαινόμενα; Γιά κείνους λοιπόν πού ασχολούνται 

μ' αυτά, τέτοια έλεγε. Αυτός δέ πάντα, γύρω άπό τ' 

ανθρώπινα συζητούσε, εξετάζοντας τί είναι ευσέβεια, τί 

εϊναι ασέβεια, τί είναι καλό, τί είναι αισχρό, τί εΧνοίΐ δί

καιο, τί εϊναι άδικο, τί εϊναι σωφροσύνη, τϊ είναι μανία, 

τί εϊναι ανδρεία, τί εϊναι δειλία, τί είναι πόλη, τί εϊναι πο 

λιτικός άντρας, τϊ εϊναι διακυβέρνηση ανθρώπων, τί είναι 
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έντρας ικανός ν« κυβερνάει ανθρώπους, καί γιά άλλα, 

τού Οσοι τά ξέρανε τους θεωροΰσε ότι ήταν τέλεια μορ-

ρωμένοι, κι όσοι δέν τάξεραν θεωρούσε οτι δίκαια θά τους 

ίνόμαζαν δουλόφρονες. 

Γιά όσοι λοιπόν δέν έφανέρωνε ποια γνώμη εϊχε, καθό-

ι,ου παράξενο πού εξαιτίας τους οί δικαστές τόν έκριναν 

.αθεμένα. Κι όσα Ολοι τά γνώριζαν δέν εϊναι παράξενο 

εού αυτά δέν τάλαβαν υπόψη. Δηλαδή δταν κάποτε έγινε 

ίουλευτής καί ορκίστηκε τό βουλευτικόν όρκο, μέ τόν 

»ποΐο, σύμφωνα μέ τους νόμους, αποχτούσε τή βουλευ-

*ική ίδιότητα, κι έγινε επιστάτης στην εκκλησία τοΰ δή-

ιου, επειδή ό δήμος, αντίθετα στους νόμους, επιθυμούσε 

ιέ μιαν απόφαση νά σκοτώσει όλους πού ήταν μέ τό 

ϋ)ράσυλλο καί τόν Έρασινίδη, δέ θέλησε (δ Σωκράτης) 

ά βάλει τό ζήτημα σέ ψηφοφορία, άν κι άπ' τή μιά με-

uà ό δήμος οργιζότανε εναντίον του, ένώ άπό τήν άλλη 

:ο?.λοί ισχυροί τόν απειλούσαν. Άλλα προτίμησε νά κρα-

ήσει τόν Ορκο του παρά νά χαριστεί στό δήμο καί νά 

••ροφυλαχτεΐ άπό κείνους πού τόν απειλούσαν. Γιατί έπι-

ίλέον πίστευε Οτι οί θεοί φροντίζουν γιά τους ανθρώ

πους, Οχι μέ τόν τρόπο πού παραδέχονται οΕ περισσότε

ροι. Αυτοί δηλαδή φαντάζονται Οτι οί θεοί άλλα τά ξέ

ουν κι άλλα δέν τά ξέρουν. Ό Σωκράτης δμως εϊχε τή 

•νώμη Οτι οί θεοί Ολα τά ξέρουν, κι όσα λέγονται κι δσα 

'ίνονται κι όσα σιωπηρά αποφασίζονται, κι ότι εϊναι 

παρόντες παντοΰ καί προλέγουν στους ανθρώπους γιά 

λα τά ανθρώπινα πράγματα. 

'Απορώ >οιπόν μέ τί τρόπο τελοσπάντων έπείστηκαν 

ι Αθηναίοι οτι δέν ήταν ευσεβής σ"' ό,τι αφορούσε τους 

εούς ό Σωκράτης, ό όποιος τίποτα ασεβές ούτε εΐπε 

ΰτε έκανε ποτέ, αλλά έλεγε καϊ έκανε τέτοια, πού όταν 
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κανείς τά λέει κι Οταν τά κάνει, θά ήταν καί θά θεωρούν

ταν πάρα πολύ ευσεβής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. 

Άλλα παράδοξο μοΰ φαίνεται καί τό δτι έπείστηκαν 
μερικοί, δτι τάχα Ò Σωκράτης διέφθειρε τους νέους, ό 
όποιος, κοντά στα όσα έχουμε πει ηθικά χαρίσματα, 
πρώτα στα αφροδίσια καϊ στα φαγητά ήταν άπ' δλους 
τους ανθρώπους ό πια μετρημένος, έπειτα στό χειμώνα 
καί στό καλοκαίρι καί σ' δλους τους κόπους πολύ υπο
μονετικός, κι ακόμα στό νά έχει μέτριες ανάγκες τόσο 
συνηθισμένος, ώστε έχοντας πάρα πολύ λίγα πράματα, 
πάρα πολύ εύκολα νά θεωρεί δτι έχει αρκετά. Πώς 
λοιπόν άφοΰ αυτός ήταν τέτοιος μπορούσε νά κάνει τους 
άλλους ή ασεβείς ή παράνομους ή λαίμαργους ή μαλθα
κούς στον κόπο; Αντίθετα πολλούς ανάγκασε ν* πάψουν 
αυτές τις κακίες, άφοΰ τους έβαλε μέσα τους τήν αγάπη 
τής αρετής καί τους έδινε ελπίδες, Οτι άν φροντίζουν γιά 
τόν εαυτό τους θά γίνουν καλοί κι αγαθοί. Κι δμως τουλά
χιστο ποτέ μέχρι τώρα δέν υποσχέθηκε Οτι εϊναι δάσκα
λος αυτού του πράγματος, άλλα μέ τό νά φαίνεται ενάρε
τος, έκανε αυτούς πού τον συναναστρέφονταν νά ελπίζουν, 
δνι άν τόν μιμούνται θά γίνουν όμοιοι μ' αυτόν. Άλλα 
επίσης καί τό σώμα του κι ό ÏStoç δέν τό παραμελούσε, 
κι εκείνους, πού τό παραμελούσαν δέν τους επαινούσε. Τό 
νά κοπιάζει λοιπόν κανείς υπερβολικά τρώγοντας μέχρι 
νά σκάσει τό αποδοκίμαζε, ένώ τό νά κοπιάζει κανείς 
αρκετά γιά δσα. ή ψυχή ευχάριστα τά δέχεται, τό επιδο
κίμαζε. Γιατί έ'λεγε οτι αυτός ό τρόπος ζωής κι αρκετά 
υγιεινός είναι καϊ τή φροντίδα γιά τήν ψυχή δέν εμποδίζει, 
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Κι βμως δέν ήταν ούτε μαλθακός ούτε αλαζονικός, μήτε 
στή φορεσιά μήτε στα παπούτσια μήτε στην ύπόλ.οιπη 
δίαιτα. Κι ακόμα ούτε φιλοχρήματους έκανε κείνους 
πού τόν συναναστρέφονταν. Γιατί καϊ τις άλλες επιθυ
μίες τους έκανε νά τϊς κόβουν, κι άπό κείνους πού επιθυ
μούσαν τή συναναστροφή του δέν έπαιρνε λεφτά. Μέ τό 
νά στέκει μακρυά άπα τούτο τό κακό, πίστευε πώς κερ
δίζει τήν ελευθερία του. Κι εκείνους πού έπ-αιρναν μισθό 
γιά τή διδασκαλία τους τους όλόμαζε δούλους πού που
λάνε τον εαυτό τους γιά λεφτά, επειδή ήταν αναγκασμένοι 
νά συζητάνε μ' αυτούς άπ' τους οποίους έπαιρναν το 
μισθό. Κι απορούσε, άν κανείς πού εϊχε γιά επάγγελμα 
τή διδασκαλία τής αρετής θάπαιρνε λεφτά καί δέ θά θεω
ρούσε Οτι τό μεγαλύτερο κέρδος θά τοχει άν αποχτήσει 
έναν καλό φίλο, άλλα θά φοβόταν μήπως εκείνος πού θά 
γινόταν καλός κι αγαθός δέ θά χρωστούσε τήν πιό μεγάλη 
ευγνωμοσύνη σ* αυτόν πού τόν ευεργέτησε τόσο πάρα 
πολύ. *0 Σωκράτης δμως ποτέ ώς τώρα δέν υποσχέθηκε 
σέ κανέναν Οτι διδάσκει τίποτα τέτοιο, άλλα πίστευε δτι 
άπ* αυτούς πού τόν συναναστρέφονταν όσοι αποδεχτούν 
6σα ακριβώς αυτός επιδοκίμαζε, σ3 Ολη τους τή ζωή 
καϊ μέ τόν εαυτό τους καϊ αναμεταξύ τους θά γίνουν φίλοι 
καλοί. Πώς λοιπόν ένας τέτοιος άντρας είναι δυνατό νά 
διαφθείρει τους νέους; Έκτος άν ή φροντίδα γιά τήν αρε
τή είναι διαφθορά. 

Άλλα μά τήν αλήθεια, ό κατήγορος ισχυρίστηκε οτι 
ό Σωκράτης έκανε κείνους πού τόν συναναστρέφονταν νά 
περιφρονούν τους υπάρχοντες νόμους, λέγοντας οτι τάχα 
ήταν ανόητο τους άρχοντες της πόλης νά τους διορίζουμε 
εκλέγοντας τους μέ κουκιά, ένώ έναν κυβερνήτη πλοίου 
διορισμένο μέ κουκιά κανείς νά μή θέλει νά χρήσιμο ".'οιει, 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 9 

ούτε έναν χτίστη, οΰτε αυλητή, ούτε γιά οποιεσδήποτε 

παρόμοιες υποθέσεις, πού κι άν αποτύχουν, πολύ λιγώ-

τερες ζημιές προξενούν, άπ' Οσες οί υποθέσεις της πόλης 

όταν άποτυχαίνουν. Τά τέτοια λόγια ισχυρίστηκε ότι 

ξεσηκώνουν τά μυαλά των νέων, ώστε νά περιφρονούν τό 

κατεστημένο πολίτευμα καί νά τους κάνουν βίαιους. 

Έ γ ώ όμως νομίζω Οτι έκεΐνοι πού εϊναι φρόνιμοι καί 

πιστεύουν οτι θά είναι ικανοί νά διδάσκουν αυτά πού 

συμφέρουν στους πολίτες, καθόλου δέν γίνονται βίαιοι, 

επειδή ξέρουν δτι μέσα στή βία υπάρχουν έχθρες καί κίν

δυνοι, ένώ μέ τήν πειθώ καϊ ακίνδυνα καί φιλικά τά ίδια 

πράματα γίνονται. 

Γιατί έκεΐνοι πού υποστήκανε βία, επειδή στερήθηκαν 

κάτι, μισούν, ένώ εκείνοι πού έπείστηκαν, επειδή ευεργε

τήθηκαν αγαπούν. Δέν εϊναι λοιπόν ή βία χαρακτηριστικό 

ανθρώπων πού έχουν φρόνηση, άλλα εκείνων πού έχουν 

δύναμη χωρίς φρόνηση. 'Αλλά ακόμα, εκείνος πού τολ

μάει νά μεταχειρίζεται βία θά εϊχε ανάγκη άπό Οχι λί

γους συμμάχους, ένώ εκείνος πού μπορεΐ νά πείθει, άπό 

κανέναν. Γιατί καϊ μόνος του θά πίστευε ότι μπορεΐ νά 

πείθει, και καθόλου δέ συμβαίνει σέ κάτι τέτοιους νά 

σκοτώνουν. Γιατί ποιος θάθελε περισσότερο νά σκοτώσει 

κάποιον παρά νά τόν χρησιμοποιεί ζωντανό, άφοΰ τόν 

πείσει ; 

'Αλλά, ισχυρίστηκε ό κατήγορος, επειδή έγιναν μαθη

τές τοΰ Σωκράτη ό Κριτίας κι ό Αλκιβιάδης, πάρα πολλά 

κακά έκαναν στην πόλη. Γιατί άπό τή μιά μεριά ό Κρι

τίας άπ' Ολους τους άντρες της ολιγαρχίας έγινε è πιό 

πλεονέχτης καϊ βίαιος (καϊ φονικός), κι άπό τήν άλλη 

μεριά ό 'Αλκιβιάδης άπ' όλους τους άντρες της δημοκρα

τίας ό πιό έκδοτος καϊ αλαζονικός (καί βίαιος). Άλλα 
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έγώ, αν εκείνοι οί δυό έκαναν τίποτα κακό στην πόλη δέ 

θ' απολογηθώ. Μά θά διηγηθώ πώς έγινε ή γνωριμία 

τους μέ τό Σωκράτη. ΤΗταν δηλαδή τούτοι οί δύο άντρες 

άπό τή φύση τους οί πιό φιλόδοξοι άπ' όλους τους Αθη

ναίους, επειδή ήθελαν τά πάντα νά γίνονται άπ* αυτούς 

καϊ ν' αποχτήσουν αυτοί άπ' όλους τό μεγαλύτερο Ονομα· 

"Κξεραν επίσης, οτι ό Σωκράτης μέ ελάχιστα λεφτά ζού

σε χωρίς καμμιάν ανάγκη κι ήταν σ'δλες τις ηδονές πάρα 

πολύ μετρημένος κι οτι δλους πού συζητούσαν μαζί του 

τους μεταχειριζόταν,όταν μιλούσε, Οπως ήθελε. Κι επειδή 

τά βλέπανε αυτά κι ήταν τέτοιοι όπως τους περιγράψα

με παραπάνω, ποιο άπ' τά δύο θά παραδεχτεί κανείς. 

"Οτι επειδή πεθύμησαν τή ζωή καϊ τή σωφροσύνη πού 

έκεΐνος είχε, γι' αυτό έπιζητήσανε τή διδασκαλία του, 

ή επειδή νομίσανε, Οτι άν συναναστραφοΰν μ' αυτόν θά 

γίνουν ίκανώτατοι καί στά λόγια καϊ στά έργα; Έ γ ώ βέ

βαια νομίζω, ÖTL άν ό θεός τους έδινε νά διαλέξουν ή νά 

ζουν ολη τους τή ζωή όπως έβλεπαν τό Σωκράτη νά ζεΐ 

ή νά πεθάνουν, Οά προτιμούσαν μάλλον νά πεθάνουν. Τό 

άποδείξανε άλλωστε μέ δσα έπραξαν. Μόλις δηλαδή νο

μίσανε, πολύ γρήγορα, οτι εϊναι ανώτεροι άπό τους άλ

λους συντρόφους τους, αμέσως φεύγοντας μ' ένα πήδημα 

άπ' τό Σωκράτη, ασχολούνταν μέ τήν πολιτική, πού γιά 

χάρη της ακριβώς έπιδιώξανε τή συναναστροφή τοΰ Σω

κράτη. 

"Γσως λοιπόν μπορούσε νά πει κανείς σχετικά μ' αυτά, 

Οτι ό Σωκράτης έπρεπε νά μή διδάσκει τά πολιτικά 

στους μαθητές του, πριν φρονιμέψουν. Κι έγώ σ* αυτό 

βέβαια δέν αντιλέγω. Βλέπω όμως οτι Ολοι όσοι κάνουν 

τό δάσκαλο, καί τόν εαυτό τους δείχνουν στους μαθητές, 

μέ ποιο τρόπο δηλαδή κάνουν αυτοί οσα διδάσκουν, και 
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μέ τό λόγο τους τους οδηγούν σέ τούτο. Καϊ ξέρω δτι κι 

ό Σωκράτης έδειχνε τόν εαυτό του στους μαθητές του, 

δτι ήταν καλός κι αγαθός, καϊ συζητουοε ωραιότατα γιά 

τήν αρετή καϊ γιά τ ' άλλα τ' ανθρώπινα. Καϊ ξέρω οτι 

κι έκεΐνοι ήταν φρόνιμοι, δσον καιρό συναναστρέφονταν τό 

Σωκράτη, Οχι γιατί φοβόντουσαν μήπως τους τιμωρήσει 

ή τους χτυπήσει ό Σωκράτης, άλλα επειδή τότε πίστευαν 

δτι αυτό ήταν τό καλύτερο νά κάνουν. "Ισως λοιπόν μπο

ρούσαν νά πουν πολλοί άπό κείνους πού λένε δτι φιλοσο

φούν, δτι ποτέ ό δίκαιος δέν μπορεΐ νά γίνει άδικος, ούτε 

ό φρόνιμος αυθαίρετος, ούτε σε τίποτ' άλλο άπό κεΐνα πού 

μαθαίνονται μπορεί αυτός πού τάμαθε νά γίνει αμόρφω

τος. Έ γ ώ όμως σχετικά μ1 αυτά δέν έχω αυτήν τή 

γνώμη. Γιατί παρατηρώ οτι καθώς έκεΐνοι πού δέν ασκούν 

τά σώματα δέν μπορούν νά εκτελούν τά σωματικά έργα, 

έτσι καϊ τά ψυχικά έ'ργα, έκεΐνοι πού δέν εξασκούν τήν 

ψυχή δέν μποροΰν νά τά εκτελούν, επειδή ούτε οσα 

πρέπει νά κάνουν μπορούν νά τά κάνουν, ούτε άπ' δσα 

πρέπει νά απέχουν μποροΰν νά απέχουν. Γιά τούτο κι οί 

πατέρες τους γιους τους, κι άν είναι φρόνιμοι, Ομως τους 

εμποδίζουν άπό τους πονηρούς ανθρώπους, επειδή ή συνα

ναστροφή μέ τους ενάρετους είναι άσκηση της άρετης, 

ένώ ή συναναστροφή μέ τους πονηρούς (είναι) καταστρο

φή. Καί είναι μάρτυρας σέ τοΰτα κι εκείνος άπ' τους ποιη

τές πού λέει: 

Άπ3 τονς καλούς πάντα καλό θά μάθεις. 

"Αν πηγαίνεις με τους κακούς, 

και τό μυαλό που σοϋλαχε Uà χάσεις. 

Κι εκείνος πού λέει: 

Ό καλός άλλοτε κακός κι άλλοτε καλός εϊναι. 
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Κι έγώ επίσης συμφωνώ μ' αυτά. Γιατί βλέπω, οτι 

δπως ακριβώς τά έμμετρα φτιαγμένα έπη έκεΐνοι πού 

δέν τά μελετάνε τά ξεχνάνε, έτσι καί σέ κείνους πού 

άμελοΰν τά λόγια τών δασκάλων έρχεται ή λησμονιά, 

Κι όταν κανένας λησμονήσει τά συμβουλευτικά λόγια, χά-

νει καϊ τή διάθεση της ψυχής έκείνην, πού όταν τήν είχε 

ή ψυχή επιθυμούσε τή φρονιμάδα. Κι δταν κάποιος τα 

?*ησμονήσει αυτά, καθόλου παράξενο νά ξεχνάει καϊ τή 

φρονιμάδα. Καϊ βλέπω οτι κι εκείνοι πού παρασυρθήκανε 

στο πιοτό κι έκεΐνοι πού κυλίστηκαν μέσα στους έρωτες, 

λιγώτερο μποροΰν και νά φροντίζουν γιά δσα πρέπει καί 

ν' απέχουν άπ* δσα δέν πρέπει. Γιατί πολλοί, πού μπορού

σαν, πριν αγαπήσουν, νά μήν ξοδεύουν τά λεφτά τους, 

άμα αγαπήσουν δέν μπορούνε πιά. Κι άφου καταξοδέψουν 

τά λεφτά τους, δέν αποφεύγουν τά κέρδη εκείνα πού προ

τήτερα τ' απόφευγαν γιατί τά θεωρούσαν αισχρά. Πώς 

λοιπόν δέν είναι ενδεχόμενο ένώ κάποιος προτήτερα υπήρ

ξε φρόνιμος, κατόπι \ά μήν είναι, κι ένώ μπόρεσε νά 

κάνει τό σωστό, έπειτα \ά μήν μπορεΧ, "Ολα. λοιπόν τά 

ωραία καϊ τά καλά σέ μένα φαίνονται Οτι άποχτιώνται μέ 

τήν άσκηση καϊ πριν άπ' δλα ή φρονιμάδα. Γιατί, επειδή 

μέσα στό 'ίδιο σώμα οί ηδονές είναι φυτεμένες μαζί μέ 

τήν ψυχή, τήν πείθουν \ά μή φρονιμεύει, αλλ« πολύ γρή

γορα νά χαρίζεται καί σ' αυτές καί στό σώμα. 

Κι ό Κριτίας λοιπόν κι ό Αλκιβιάδης, δσο ήταν μέ τό 

«ράτη, μπόρεσαν έχοντας έκεΐνον σύμμαχο νά κυριαρ-

ν στις κακές επιθυμίες. "Οταν όμως έφυγαν άπό κεΐνον, 

τή μια 6 Κριτίας εξορισμένος στή Θεσσαλία συνανα-

εφόταν έκεΐ μ* ανθρώπους, πού πιό πολύ μεταχειρί-

rav τήν ανομία παρά τή δικαιοσύνη, κι άπό τήν άλλη 

Αλκιβιάδης, επειδή γιά τήν καλλονή του άπό πολλές 
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καί σεβαστές γυναίκες κυνηγιότανε, καί γιά τή δύναμη 

του, στην πόλη καί στους συμμάχους, άπό πολλούς δυ

νατούς κολακευότανε., καϊ στό λαό είχε εκτίμηση κι 

εύκολα ερχόταν πρώτος,καθώς έκεΐνοι, πού στους γυμνα

στικούς αγώνες εύκολα πρωτεύουν, παραμελούν τήνάσκη-

ση, έτσι κι εκείνος τόν εαυτό του παραμέλησε. Κι επειδή 

τέτοια συμβήκανε σ' αυτούς, κι άπό τή μιά κορδώνονταν 

γιά τό γένος τους κι άπό την άλλη καμάρωναν γιά τόν 

πλούτο τους καί φούσκωναν γιά τή δύναμη τους καϊ κο

λακεύονταν άπό πολλούς ανθρώπους, καί κοντά σ* δλα 

τοΰτα είχανε μείνει καϊ πολύν καιρό μακρυά άπό τό Σω

κράτη, τί τό παράξενο αν έγιναν περήφανοι; Έπειτα άν 

βέβαια έκαναν κανένα σφάλμα, θεωρεί ό κατήγορος αίτιον 

γιά τοΰτο τό Σωκράτη; Καί γιά τό οτι, δταν αυτοί οί 

δύο ήταν νέοι, πού σέ τούτη τήν ηλικία καί πάρα πολύ 

άσυλλόγιστοι κι ασυγκράτητοι είναι φυσικό νά ήταν, ό 

Σωκράτης τους έφρονίμεψε,νομίζει ό κατήγορος οτι γιά 

κανέναν έπαινο δέν είναι άξιος ά Σωκράτης; Άλλα δμως 

τ' άλλα πράματα στή ζωή δέν κρίνονται μέ δμοιο τρόπο. 

Γιατί ποιος αυλητής, ποιος κιθαριστής καί ποιος άλλ.ος 

δάσκαλος, άφοΰ έκανε ικανούς τους μαθητές του, άν 

αυτοί πηγαίνοντας σ' άλλους δασκάλους φανούν χειρότε

ροι, κατηγοριέται γι* αυτό; Καϊ ποιος πατέρας, άν τό 

παιδί του συναναστρεφόμενο μέ κάποιον είναι φρόνιμο κι 

οστερα κάνοντας παρέα μ' άλλον γίνεται κακό, κατηγορεί 

τόν πρώτο, αντί τόσο περισσότερο νά παινεύει τόν πρώτο, 

Οσο χειρότερο φαίνεται κοντά στο δεύτερο; Άλλα κιοί 

ίδιοι οί πατέρες βέβαια πού συναναστρέφονται τους γιους 

τους, δταν οί γιοι τους τούτοι κάνουν κανένα σφάλμα, 

δέν κατηγορούνται άν εϊναι οι ίδιοι φρόνιμοι. "Ετσι καί 

τό Σωκράτη ήταν δίκαιο νά τόν κρίνει κανείς. Ά ν αυτός 
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έκανε κάτι φαύλο, εύλογα θά τόν θεωρούσαν κακοήθη. 

Ά ν δμως αυτός ήτανε πάντα φρόνιμος, πώς δίκαια θά 

κατηγοριότανε γι' άνύπαρχτη σ' αυτόν κακία; 

Άλλα άν ακόμα, χωρίς νά κάνει αυτός καμμιά κακή 

πράξη, τους παίνευε εκείνους δταν έκαναν φαυλότητες, 

δίκαια θάταν άξιος γιά μομφή. [Επειδή π.χ. καταλά

βαινε οτι ό Κριτίας ήταν ερωτευμένος μέ τόν Εύθύδημο 

καϊ προσπαθούσε νά τόν μεταχειριστεί Οπως έκεΐνοι πού 

απολαμβάνουν αφροδισιακά τά σώματα, τόν απότρεπε 

λέγοντας, δτι είναι και ανάξιο άνθρωπου λεύτερου καί 

ανάρμοστα γι' άντρα καλό κι αγαθό, τόν ερωμένο, στον 

όποιο θέλει νά φαίνεται πολύ σπουδαίος, νά τόν ζητια

νεύει ικετεύοντας καθώς οί φτωχοί καϊ νά τόν παρακαλάει 

νά στέρξει, καϊ μάλιστα δταν πρόκειται γιά πράματα διό

λου τίμια. Κι επειδή ό Κριτίας δεν τ* άκουγε αυτά καί δέ 

σταματούσε,λέγεται δτι ό Σωκράτης μπροστά σέ πολλούς 

καί στον Εύθύδημο είπε, δτι ό Κριτίας έπασχε άπό κάτι 

άξιο γιά γουρούνια, επειδή επιθυμούσε ν ά τριφτεί πά·>ω 

στον Εύθύδημο καθώς τά γουρουνάκια πάνω στίς πέτρες. 

Άπό τοΰτες ακριβώς τις αφορμές μισούσε τό Σωκράτη 

ό Κριτίας, ώστε κι δταν, Οντας ένας άπ' τους τριάντα 

τυράννους, έγινε νομοθέτης μαζί μέ τό Χαρικλέα, τοΰ τό 

φύλαξε καί πρόσθεσε στους νόμους διάταξη πού απαγό

ρευε νά διδάσκει κανείς τήν τέχνη του λόγου, θέλοντας νά 

βλάψει εκείνον καϊ μήν έχοντας άπό πού νά τόν πιάσει, 

αλλά απευθύνοντας ενάντια του τήν κοινή άπ* τους πολ

λούς ενάντια στους φιλόσοφους κατηγορία καϊ διαβάλ-

λοντάς τον στή συνείδηση τών πολλών. Άλλα τοΰτο 

ούτε άπ' τό Σωκράτη έγώ τουλάχιστο τ ' άκουσα ούτε 

τό πληροφορήθηκα άπό κανέναν άλλο πού νά λέει 6τι τοχει 

ακούσει]. Τοΰτο όμως αποδείχτηκε. Άφοΰ δηλαδή οί 
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τύραννοι πολλούς άπ' τους πολίτες, καϊ μάλιστα Οχι τους 

χειρότερους, τους σκότωναν,καί πολλούς τους παρακινού

σαν στην αδικία, είπε κάποτε ό Σωκράτης δτι τοΰ φαινό

τανε παράξενο άν κανένας, άφοΰ γίνει βοσκός σέ κοπάδι 

άπό γελάδια και κάνει τά γελ.άδια λιγώτερα καϊ χειρό

τερα, δέν ομολογήσει ότι είναι κακός γελαδάρης, κι ακό

μα πιό παράξενο, άν κανένας, αφού γίνει κυβερνήτης της 

πολιτείας καί κάνει τους πολίτες λιγώτερους καί χειρό

τερους, δέ θά ντρέπεται καϊ δέ θά θεωρεί δτι είναι κακός 

κυβερνήτης της πολιτείας. Κι επειδή μεταδόθηκε ci* αυ

τούς τούτος ό λόγος τοΰ Σωκράτη, άφοΰ τόν κάλεσαν οί 

δυό τους, καί τό νόμο τοΰδειχναν καί μέ τους νέους τοΰ 

άπαγορεύσανε νά συζητάει. Κι ό Σωκράτης τους ρώτησε 

κατόπι, άν επιτρεπόταν νά ρωτήσει γιά νά μάθει μήπως 

άγνοοΰσε τίποτα άπό τούτες τϊς ά7.*αγορεύσεις. Κι εκείνοι 

οί δυό τοΰ έπιτρέψανε. Έ γ ώ λοιπόν, είπε, εϊμαι βέβαια 

έτοιμος νά υπακούω στους νόμους. Άλλα γιά νά μήν 

κάνω άπό άγνοια καμμιά παρανομία κατά λάθος, τοΰτο 

θέλω νά μάθω καθαρά άπό σας. Ποιο δη?.αδή άπ' τά 

δυό, επειδή νομίζετε δτι ή τέχνη τοΰ λόγου ενυπάρχει σέ 

Οσα σωστά λέγονται διατάζετε τήν αποχή άπ' αυτήν, ή 

στά 6χι σωστά; Γιατί άν ενυπάρχει στά σωστά, είναι 

φανερό δτι πρέπει ν' αποφεύγω νά μιλάω σωστά. Κι άν 

(ενυπάρχει) στά Οχι σωστά, είναι φανερό δτι πρέπει νά 

προσπαθώ νά μιλάω σωστά. Κι επειδή ό Χαρικλής οργί

στηκε εναντίον του, είπε: Επειδή, Σωκράτη, άγνοεΐς τις 

λεπτομέρειες τοΰ νόμου, τά έξης, πού εύκολώτερα τά 

καταλαβαίνεις, στά απαγορεύουμε. Δηλαδή καθόλου νά 

μή συζητάς μέ τους νέους. Κι ό Σωκράτης εΐπε: Γιά νά 

μήν αμφιβάλλω λοιπόν, ορίστε μου μέχρι πόσο χρονών 

πρέπει νά θεωρώ δτι είναι νέοι οί άνθρωποι. Κι ό Χαρι-
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κλής εΐπε: Μέχρι τήν ηλικία ακριβώς πού δέν επιτρέπεται 

νά γίνονται βουλευτές, επειδή δέν έχουν ακόμα φρόνηση, 

κι έσϋ νά μή συζητάς μ* ανθρώπους νεώτερους άπό τριά

ντα χρονών. Ούτε, άν αγοράζω >κάτι, εΐπε ό Σωκράττ;, 

άν τό πουλάει κάποιος νεώτερος1 άπό τριάντα χρονών, νά 

μήν τόν ρωτάω πόσο το πουλάει ; Ναί, αυτά μάλιστα, εΐπ& 

è Χαρικλ.ής. Άλλα έσύ, καθώς· εϊναι γνωστό, Σωκράτη, 

συνηθίζεις νά ρωτάς πώς εϊναι τά περισσότερα πράματα 

ένώ τά ξέρεις. Αυτά λοιπόν νά μήν τά ρωτάς. Οοτε ν* 

αποκρίνομαι λοιπόν, εΐπε ό Σωκράτης, δταν κανένας 

νέος μέ ρωτάει κάτι, άν ξέρω λ.χ. ποΰ κατοικεί όΧαρικλής 

ή που βρίσκεται Ó Κριτίας. Ν&ί, σέ τέτοια βέβαια θ' 

αποκρίνεσαι, εΐπε ό Χαρικλής. Κι ό Κριτίας εΐπε: Αλ,λά 

άπό τους εξής θά πρέπει βέβαια\ίνά απέχεις, Σωκράτη, 

δηλαδή άπ' τους κατεργαστές δερμάτων, τους χτΕστες 

καϊ τους χαλ.κιάδες. Γιατί νομίζω·· Οτι αυτοί έχουν κατα-

τρκρτεΐ άπό σένα, μέ τό νά τους χρησιμοποιείς κάθε τόσο 

σάν παραδείγματα. Λοιπόν, εΐπε ό Σωκράτης, θά πρέπει 

νά απέχω κι άπό τά συνακόλουθα τους, δηλαδή τό δίκαιο, 

τό όσιο καϊ τ ' άλλα παρόμοια; Ναί, μά τό Δία, εΐπε ό 

Χαρικλής* κι άπό τους βουκόλους βέβαια, άλλοιώς φυλά-

γου νά μήν κάνεις κι έσύ λιγώτερες τις αγελάδες σου. 

Άπό τούτο έγινε φα.'νζρο δτι,έπειδή τους καταγγέλθηκε ή 

όμιλ.ία γιά τις αγελάδες, εΐχαν οργιστεί εναντίον τού Σω

κράτη. 

Ποια ήταν λοιπόν ή μαθητεία τοΰ Κριτία στό Σωκρά

τη καί ποιες ήταν οί σχέσεις τους, έχω πει. Καί θ' απο

δείξω έγώ τουλάχιστον, δτι σέ κανέναν καμμιά εκπαίδευ

ση δέν είναι δυνατή άπό μέρους εκείνου πού δέν τοΰ είναι 

αρεστός. Ό Κριτίας κι ό Αλκιβιάδης Οχι γιατί τους άρεσε 

ό Σωκράτης τόν συναναστραφήκανε, Οταν αυτοί οΕ δυό 
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τόν συνανστρέφονταν, άλλα επειδή αμέσως άπ' τήν αρχή 

έπιθυμήσανε πολύ νά γίνουν άρχοντες στην πόλη. Γιατί 

κι ένώ ακόμα ήταν μαζί μέ τό Σωκράτη, δέν επιχειρούσαν 

νά συζητάνε μ' άλ,λους, παρά μ' εκείνους πού ασχολούν

ταν μέ τήν πολιτική. Καϊ λέγεται Οτι ό Αλκιβιάδης, προ-

τοΰ νά γίνει είκοσι χρονών, μέ τόν Περικλή, πού ήταν επί

τροπος του καί άρχοντας της πόλης, κάτι τέτοια συζήτησε 

γιά τους νόμους. Πές μου, λέγεται δτι εΐπε ό Αλκιβιά

δης, Περικλή, μπορείς νά μοΰ εξηγήσεις τί εϊναι νόμος; 

Βεβαιότατα, εΐπε ό Περικλής. 'Εξήγησε μου λοιπόν, γιά 

τ ' Ονομα των θεών, εΐπε ό 'Αλκιβιάδης, επειδή έγώ, ακού

γοντας νά επαινούνται μερικοί Οτι είναι άνθρωποι νομιμό-

φρονες, νομίζω δτι δέν πρέπει δίκαια νά πάρει τέτοιον 

έπαινον έκεΐνος πού δέν ξέρει τϊ είναι νόμος. Άλλα καθό

λου δύοκολο πράμα δέν επιθυμείς, Αλκιβιάδη, μέ τό τά 

θές νά μάθεις τί είναι νόμος. Γιατί νόμοι είναι 6λα αυτά 

Λού οί πολλοί, άφοΰ συγκεντρώθηκαν καί τά επιδοκίμα

σαν, τά νομοθετήσανε ορίζοντας τί πρέπει νά κάνει κανέ

νας καί τί δέν πρέπει. Ποιο άπ' τά δυό; Επειδή δηλαδή 

ένόμισαν Οτι πρέπει νά κάνει κανείς τά καλά ή τά κακά; 

Τά καλά μά τήν αλήθεια, παιδαρέλι, εΐπε ό Περικλής, κι 

Οχι τά κακά. Ά ν δμως Οχι οί πολλοί, άλλα καθώς Οπου 

υπάρχει ολιγαρχία λίγοι συγκεντρωθούν καί νομοθετή

σουν τϊ πρέπει νά κάνει κανείς, αυτά τί εϊναι; "Ολ.α, εΐπε 

ό Περικλής, δσα αυτοί πού κατέχουν τήν εξουσία, άφοΰ 

σκεφτούν τί πρέπει νά κάνει κανείς, τά νομοθετήσουν, 

ονομάζονται νόμοι. 

— Κι άν ένας τύραννος, λοιπόν, πού κυριαρχεί στην πόλη 

νομοθετεί, κι αυτά είναι νόμοι; 

— Κι δσα ένας τύραννος κυβερνήτης, εΐπε ό Περικλής, 

νομοθετεί, κι αυτά είναι νόμοι. 

18 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 

— Κι ή βία κι ή ανομία, εΐπε ό Αλκιβιάδης, τϊ εϊναι, 

Περικλή; Άραγε δέν εϊναι, δταν 6 δυνατώτερος τόν 

πιό αδύνατο δχι μέ τήν πειθώ άλλα μέ τή βία τόν ανα

γκάζει νά κάνει ο,τι αρέσει σ* αυτόν; — Έ γ ώ τουλά

χιστο έτσι νομίζω, εΐπε ό Περικλής. 

— Κι δσα λοιπόν ένας τύραννος, χωρίς νά πείσει τους 

πολίτες, νομοθετώντας τους αναγκάζει νά τά κάνουν 

δέν εϊναι ανομία; — "Ετσι νομίζω, εΐπε ό Περικλής. 

Γιατί παίρνω πίσω τό λόγο μου, Οτι εϊναι νόμοι Οσα 

ε\»ας τύραννος χωρίς νά πείσει νομοθετεί. — Κι δσα 

οί λίγοι, Οχι γιατί έπεισαν τους πολλούς αλλά γιατί 

κυριαρχούν απάνω τους, νομοθετούν τί άπ' τά δυό, 

θά πούμε δτι εΐναι τοΰτα βία, ή θά ποϋμε δτι δέν είναι; 

— Ό λ α νομίζω έγώ, εΐπε ό Περικλής, δσα κανείς 

αναγκάζει κάποιον νά κάνει χωρίς νά τόν πείσει, είτε 

νομοθετώντας είτε δχι, αυτά εΐναι βία μάλλον παρά 

νόμοι. — Κι δσα λοιπόν ό?.όκληρος ό λαός, δταν εξου

σιάζει τους πλούσιους, νομοθετεί χωρίς νά τους πεί

σει, δέ θα ήταν μάλλον βία παρά νόμος; -Πάρα πολύ, 

εΐπε ό Περικλής, Αλκιβιάδη, κι εμείς Οταν ήμασταν 

στην ηλικία σου, ήμασταν δανοί σέ τέτοιες συζητή

σεις. Γιατί πράματα τέτοια καί εξετάζαμε καί σοφι

ζόμαστε, πού ακριβώς κι έσύ τώρα μοΰ φαίνεσαι δτι 

εξετάζεις. Κι ό 'Αλκιβιάδης εΐπε* Μακάρι, Περικλή, 

νά σέ συναστρεφόμουνα τότε, δταν εΐχες τήν πιό με

γάλη σου δεινότητα. 

Αφού λοιπόν πολύ γρήγορα νομίσανε δτι ήταν ίκανώ-

τεροι άπ' τους άλλ,ους πολιτευόμενους, δέν συναναστρέ

φονταν πιά τό Σωκράτη. Γιατί κι αλλιώς δέν τους άρεσε, 

κι άν τόν πλησίαζαν, επειδή τους έλεγχε γιά τά σφάλματα 

τά τους, δυσαρεστούνταν. Kt ασχολούνταν μέ τά ζητή-
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ματα τής πολιτείας πού ακριβώς γιά τοΰτα κι ήρθαν στό 
Σωκράτη. Άλλα κι ό Κρίτων ήταν μαθητής τοϋ Σωκρά
τη κι ό Χαιρεφών κι ό Χαιρεκράτης κι ό Ερμογένης κι 
ό Σιμμίας κι ό Κέβης κι ό Φαιδώνδας κι άλλοι, πού τόν 
συναναστρέφονταν, δχι γιά νά γίνουν ρήτορες σέ πολιτι
κούς ή δικανικούς λόγους άλλα γιά νά μπορούν, άφοΰ γί
νουν καλοί κι αγαθοί, καϊ τήν οικογένεια τους καί τους 
δούλους τους καί τους συγγενείς τους καί τους φίλους 
τους καί τήν πόλη καί τους συμπολίτες τους καλά νά 
τους μεταχειρίζονται. Κι άπ' αυτούς κανένας, ούτε δταν 
ήταν νέος ούτε Οταν γέρασε, ούτε xavèva. κακό έκανε 
ούτε γιά κακή πράξη κατηγορήθηκε. 

Άλλα ό Σωκράτης, εΐπε ό κατήγορος, έδιδασκε τους 
γιους νά περιφρονούν τους πατέρες, επειδή άπό τή μιά 
μεριά έπειθε εκείνους πού τόν συναναστρέφονταν, δτι 
τους κάνει σοφώτερους άπ' τους πατέρες τους, κι άπό 
τήν άλλ,η επίσης έλεγε δτι επιτρέπεται σύμφωνα μέ τό 
νόμο, άφοΰ αποδείξει κανείς στό δικαστήριο τόν πατέρα 
του τρελλό, νά τόν δέσει, χρησιμοποιώντας τοΰτο σαν 
απόδειξη, Οτι τάχα ό πιό άμαθης άπό τόν πιό σοφό εϊναι 
νόμιμο νά δεθεί. Ό Σωκράτης όμως δίκαια θεωρούσε, 
δτι έκεϊνος πού δένει κάποιον επειδή είναι άμαθης, κι 
αυτός έπρεπε νά δένεται άπό κείνους πού ξέρουν όσα αυτός 
δέν ξέρει. Κι άπό τούτες τις αφορμές πολλές φορές εξέ
ταζε σέ τϊ διαφέρει ή αμάθεια άπ* τή μανία. Καί γιά τους 
τρελλούς θεωρούσε δτι θάπρεπε νά δένονται γιά τό συμ
φέρον καί τοΰ έαυτοΰ τους καί τών φίλων τους, κι έκεΐνοι 
πού δέν ξέρουν τά οσα πρέπει, πίστευε, ότι δίκαια θά τά 
μάθαιναν άπό κείνους πού τά ξέρουν. Άλλα ό Σωκράτης, 
εΐπε ό κατήγορος, δτι γινόταν αφορμή, όχι μόνο τούΞ> 
πατέρες άλλα καϊ τους άλλους συγγενείς νά μήν τους t i

l l 
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μάνε αυτοί πού τόν συναναστρέφονταν, επειδή έλεγε δτι 
οΰτ' εκείνους πού εΐναι άρρωστοι, ούτ' εκείνους πού δικά
ζονται ώφελοΰν οί συγγενείς, άλλα τους πρώτους οί 
γιατροί καί τους δεύτερους έκεΐνοι πού μπορούν νά υπε
ρασπίσουν μιά δίκη. Κι εΐπε ό κατήγορος, δτι καί γιά 
τους φίλους έλεγε ό Σωκράτης, πώς τίποτα δέν ωφελεί 
νάχουν καλές διαθέσεις, άν δέν μποροΰν καί νά ώφελοΰν. 
Κι Οτι ακόμα έλεγε ό'Σωκράτης, δτι μόνοι άξιοι τιμής 
εϊν* έκεΐνοι, πού ξέρουν τά οσα πρέπει καί μποροΰν νά 
τά εξηγήσουν. Μέ τό νά πείθει λοιπόν τους νέους δτι τάχα 
αυτός ήταν καϊ σοφώτατος καϊ ικανώτατος νά κάνει καί 
τους άλλους σοφούς, διαμόρφωνε έτσι τή γνώμη εκείνων 
πού τόν συναναστρέφονταν ώστε νά μήν εΐναι καθόλου 
άξιοι λόγου στή συνείδηση τους οί άλλοι, συγκρινόμενοι 
μ' αυτόν. Κι έγώ ξέρω βέβαια, δτι καί γιά τους πατέρες 
καϊ γιά τους άλλους συγγενείς καί γιά τους φίλους τ «λέγε 
αυτά. Κι επιπλέον μάλιστα οτι, δταν βγει άπ' τό σώμα 
ή ψυχή πού μόνο μέσα της ή φρόνηση δουλεύει, τό σώμα 
καί τοΰ πιό κοντινού συγγενή, άφοΰ οί άνθρωποι πολύ 
γρήγορα τό κηδέψουν, τό κρύβουν μέ τήν ταφή. Κι έλεγε 
δτι καθένας Οσο ζει, άπό τόν εαυτό του πού τόν άγαπα 
περισσότερο άπ' δλα ο,τι άχρηστο σωματικό κι ανώφελο 
υπάρχει, καϊ μόνος του τό βγάζει καί σ' άλλον επιτρέπει 
νά τοΰ τό βγάλει. Καϊ μόνοι τους τά δικά τους, καί τά 
νύχια καί τις τρίχες καϊ τους κάλους άφαιροΰν, καί στους 
γιατρούς επιτρέπουν μέ πόνους καί σουβλιές νά τά κόβουν 
καϊ νά τά καίνε, καί γι' αυτό τό πράμα θεωρούν, ότι πρέ
πει νά τους χρωστάνε ευγνωμοσύνη καί νά τους πληρώ
νουν. Καί τό σάλιο άπό τό στόμα τό φτύνουν δσο μποροΰν 
μακρύτερα, γιατί καθόλου δέν τους ώφελεΐ Οταν υπάρχει 
μέσ' στό στόμα, αλλά πολύ περισσότερο τους βλάφτει, 
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Τοΰτα λοιπόν τάλεγε, Οχι γιατί δίδασκε νά θάβει κανείς 
τόν πατέρα του ζωντανό καί τόν εαυτό του νά τόν κομμα
τιάζει, αλλά δείχνοντας δτι αυτό πού ftèv έχει φρόνηση 
είναι άξιο περιφρόνησης, παρακινούσε στό νά φροντίζει 
ό καθένας νά είναι δσο μπορεΐ πιο φρόνιμος κι ωφέλιμος, 
έτσι πού, άν θέλει νά τόν τιμάνε είτε ό πατέρας του είτε 
ό αδερφός του είτε κανένας άλλος, νά μήν τους παραμε
λεί,'πιστεύοντας στον συγγενικό δεσμό, άλλα νά προσπα
θεί νά είναι ωφέλιμος σ' αυτούς πού θέλει νά τόν τιμάνε. 

Κι εϊπε γι' αυτόν ό κατήγορος, δτι διαλέγοντας κι 
άπό τους πιό ένδοξους ποιητές τά χειρότερα μέρη καί 
χρησιμοποιώντας τα σάν αποδείξεις, δίδασκε τους μαθη
τές του καί κακοΰργοι νάναι καί τυραννικοί, δηλαδή άπ 

ν 'Ησίοδο τό στίχο: 

τμμιά δουλειά δεν εϊν' ντροπή κι εϊναι ντροπή ή αργία. 

Τοΰτο λοιπόν τβλεγε τάχα αυτός μέ τήν ίδέα δτι ό 
ιητής συμβουλεύει ν αμήν απέχουμε άπό καμμιά έργα-

χ, μήτε άδικη μήτε αισχρή, άλλα κι αυτές .νά τις κά-
υμε μέ σκοπό νά κερδίσουμε. Άλλα ό Σωκράτης δποτε 

ε(5αζε σά βάση της συζήτησης, δτι τό νάναι κανείς δου
λευτής εΐναι κι ωφέλιμο καί καλό, ένώ τό νάναι αργός 
εΐναι καί βλαβερό καϊ κακό, γιά κείνους πού κάνουν κάτι 
καλό έλεγε δτι δουλεύουν κι είναι (καλοί) εργάτες, ένώ 
εκείνους πού παίζουν τά ζάρια ή κάνουν κάτι άλλο πονηρό 
κι επιζήμιο, τους ονόμαζε τεμπέληδες. "Υστερα άπ'αυ
τές τϊς εξηγήσεις, μπορεΐ νά θεωρείται σωστά είπωμένο 
τό: 

Καμμιά δουλειά δεν εϊν' ντροπή κι εϊναι ντροπή ή αργία. 

Καί εΐπε ακόμα ό κατήγορος, ό πολλές φορές έλεγε 

αυτός εκείνο τοΰ 'Ομήρου, οτι ό 'Οδυσσέας: 
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"Οποιο σημαντικό αρχηγό i) πρόκριτο απαντούσε 

σίμωνε και με φιλικά τόνε σταμάταε λόγια. 

Ντροπής σον, αδερφέ, να δε,ιλιάς σαν πρόστυχος. Μόν' 

κάθον κι ατός σον, καί περιόριζε καί τ*, άλλα παλικάρια. 

Κι Οποιο θωρούσε άπ' τό λαό νά σκούζει, τον τραβούσε 

μια δυό ραβδιές καϊ τοϋλεγε μέ θυμωμένα λόγια. Βρε 

μήν κουνιέσαι κι άκουγε τους άλλους τϊ θα πούνε, ποϋναι 

άπ' τά ο"ένα ανώτεροι! Κι εσύ δειλός κι ανάξιος μέσ' 

στή Βουλή άλογάριαστος, άψήφιστος στή μάχη. 

(Ίλιάδ. 188-191, 198-202, μίτάφρ. Α. Πάλλη). 

Αυτά λ,οιπόν, εΐπε ό κατήγορος δτι ά Σωκράτης τά 
εξηγούσε, πώί τάχα ό ποιητής παινεύει τό νά δέρνονται 
οί άνθρωποι τοΰ λαού κι οί φτωχοί. Ό Σωκράτης δμως 
δέν εννοούσε αυτά, γιατί έτσι θά παραδεχότανε Οτι πρέ
πει νά δέρνεται κι ό Ιδιος. Άλλα έλεγε δτι πρέπει εκείνοι 
πού ούτε μέ τό λόγο ούτε μέ τά έργα είναι ωφέλιμοι, επει
δή δέν εΐναι ικανοί ούτε στό στράτευμα ούτε στην πόλη 
ούτε σ' αυτόν τό λαό, άν παρουσιαζόταν ανάγκη, νά δί
νουν βοήθεια, καϊ μάλ,ιστα άν επιπλέον είναι καί θρασεΐς, 
μέ κάθε τρόπο αυτοί νά περιορίζονται,άκόμα κι άν τυχαί
νει νά εΐναι πάρα πολύ πλούσιοι. 'Αλλά ό Σωκράτης έδει
χνε καθαρά Οτι ήταν εντελώς τό αντίθετο, δηλαδή καί φί
λος τοΰ λαού καϊ φίλος γενικά τών ανθρώπων. Εκείνος 
δηλαδή, άν καί δέχτηκε πολλούς πού επιθυμούσαν τή 
διδασκαλία του, καί πολίτες καί ξένους, άπό κανέναν 
ποτέ δέν πήρε μισθό γιά τή διδασκαλία του,άλλ,ά σ' Ολους 
μετάδινε δ,τι είχε (δηλ.σοφία). Ά π ' αυτούς μερικοί, 
άφοΰ πήρανε μικρά κομμάτια σοφίας άπό κεΐνον δωρεάν, 
τά πουλούσαν στους άλλους γιά πολλά χρήματα, καϊ δέν 
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ήταν, καθώς εκείνος, φίλοι τοΰ λαού. Γιατί εκείνους πού 
δέν εΐχαν νά δώσουν χρήματα δέν ήθελαν νά τους διδά
σκουν. Άλλα ό Σωκράτης κι άπό τους ξένους εθεωρείτο 
Οτι Ικανέ τιμή στην πόλη, πολύ περισσότερο παρ* Οσο 
ό Λίχας στην πόλη τών Λακεδαιμονίων, πού γι' αυτό 
έχει γίνει ονομαστός. Γιατί ό Λίχας στους ξένους πού 
έμεναν προσωρινά στή Λακεδαίμονα γιά τις γιορτές τών 
γυμνοπαιδιών έδινε δείπνα, ένώ ό Σωκράτης σ' Ολη του 
τή ζωή,ξοδεύοντας άπό τά δικά του, πάρα πολύ ώφελοΰσε 
δσους ήθελαν. Γιατί άμα τους έκανε καλ.ύτερους εκείνους 
πού τόν συναναστρέφονταν, τους άφινενά φύγουν.[Έμενα 
λοιπόν ό Σωκράτης επειδή ήταν τέτοιος, μοΰ φαινόταν 
δτι ήταν άξιος τιμής μάλλον γιά τήν πόλ,η παρά θανάτου. 
Κι άν τό εξετάσει κανείς σύμφωνα μέ τους νόμους, σέ 
τοΰτο τό συμπέρασμα θά καταλήξει. Γιατί σύμφωνα μέ 
τους νόμους, άν κανείς αποδειχτεί Οτι είναι κλέφτης ή λω
ποδύτης ή πορτοφολάς ή τρυπάει τοίχους ή κάνει κανένα 
δόλο ή κλέβει τά ιερά, σέ τούτους θάνατος εΐναι ή τιμω
ρία. Άλλ' άπ' αυτά έκεΐνος περισσότερο άπ' δλους τους 
ανθρώπους άπεΐχε. Κι ακόμα ποτέ ώς τώρα δέν έγινε 
αΐτιος στην πόλη ούτε πολέμου πού νά συνέβη σέ κακές 
περιστάσεις, οΰτε στάσης, ούτε προδοσίας, ούτε κανε
νός άλλου κακού. Ούτε ακόμα στις ιδιωτικέε του σχέσεις 
άπό κανέναν άνθρωπο ποτέ ούτε τήν περιουσία στέρησε 
ούτε σέ δυστυχήματα τόν έμπλεξε άλλα ούτε καϊ κατη
γορήθηκε ποτέ ώς τώρα γιά κανένα άπ* δσα είπαμε]. 
Πώς λοιπόν είναι δυνατό νά είναι ένοχος σύμφωνα μέ τό 
έγγραφο τής κατηγορίας; Αυτός πού αντί νά μήν πι
στεύει στους θεούς, καθώς είχε γραφτεί στην κατηγορία, 
φαινόταν xcAòapà δτι λάτρευε τους θεούς περισσότερο 
άπ' δλους τους ανθρώπους, κι αντί νά διαφθείρει τους 
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νέους, πού γι* αυτό δπως είναι γνωστό è κατήγορος τόν 
κατηγορούσε, φαινόταν καθαρά δτι εκείνους άπ' τους 
μαθητές του πού εΐχαν πονηρές επιθυμίες, καί τοός 
λευτέρωνε άπ' αυτές καί τους παρακινούσε νά έπιθυμοΰν 
τήν ωραιότερη καί μεγαλοπρεπέστερη αρετή, μέ τήν 
όποια καί πόλεις καϊ οικογένειες διοικούνται. Κι άφοΰ 
έπραττε αυτά, πώς δέν ήταν άξιος μεγάλης τιμής άπό τήν 
πόλη; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Πώς λοιπόν μοΰ φαινότανε, δτι καί ώφελοΰσε τους μα
θητές του, άλλοτε δείχνοντας έμπρακτα ποιος ήταν κι 
άλλοτε συζητώντας, άπ' αυτά Θά γράψω δσα Θυμηθώ. 
Σχετικά λοιπόν μέ τή λατρεία τών θεών ήταν φανερό 
δτι έκανε κι έλεγε,καθώς ακριβώς ή Πυθία αποκρίνεται 
σέ κείνους πού τή ρωτάνε πώς πρέπει νά ένεργοΰν είτε 
πρόκειται γιά θυσία είτε γιά τιμή τών προγόνων ή γιά 
κανένα άλλο άπό τά τέτοια. Γιατί κι ή Πυθία χρησμο
δοτεί δτι, άν κάνουν οτιδήποτε σύμφωνα μέ τά ήθη της 
πόλης, κάνουν έργα ευσεβή, κι ό Σωκράτης έτσι κι αυτός 
ενεργούσε καί τους άλλους προέτρεπε, κι εκείνους πού 
έκαναν διαφορετικά τους θεωρούσε Οτι είναι άνθρωποι 
πού ασχολούνται μέ περιττά πράματα καί κούφιοι. Κι 
ευχόταν στους θεούς άπλ.ώς νά δίνουν τ ' αγαθά, γιατί 
εϊχε τή γνώμη δτι οί θεοί πάρα πολύ καλά ξέρουν τϊ 
είδους πράματα είναι αγαθά. 'Εκείνοι δέ πού ζητάνε μέ 
τις εόχ-ές τους η χρυσά ή ασημένια νομίσματα ή τυραννική 
εξουσία ή κάτι άλλο άπ' τά τέτοια, τίποτα διαφορετικό 
δέν θεωρούσε Οτι εύχονται άπό τό νά εύχονται ή επιτυχία 
στά ζάρια ή επιτυχία στή μάχη ή τίποτ' άλλο άπό κεΐνα 
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πού είναι φανερά άγνωστη ή έκβαση τους. Καί θυσιά
ζοντας μικρές θυσίες άπό μικρή περιουσία, καθόλου δέ 
θεωροΰσε Οτι είναι κατώτερος άπό κείνους πού θυσιά
ζουν πολλές καί μεγάλες θυσίες άπό μεγάλη περιουσία. 
Γιατί, έλεγε, ούτε γιά τους θεούς θά ήταν τιμητικό άν 
ευχαριστιούνταν περισσότερο άπό τίς μεγάλες θυσίες 
παρά άπό τίς μικρές. Γιατί τότε, πολλές φορές θά τους 
ήταν πιό ευχάριστα αυτά πού προσφέρουν οί πονηροί 
μάλλον παρά οί ενάρετοι. Ούτε θά άξιζε νά ζουν οί άν
θρωποι, άν ήταν πιό ευχάριστα στους θεούς εκείνα πού 
προσφέρουν οί πονηροί παρά εκείνα πού προσφέρουν οί 
ενάρετοι. Άλλα παραδεχότανε δτι οί θεοί -προπαντός 
ευχαριστιούνται γιά τίς τιμές πού προέρχονται άπό τους 
πιο ευσεβείς ανθρώπους. Κι έπαινοΰσε δέ καϊ τοΰτο τόν 
επικό στίχο: 

Θυσία πρόσφερε στα θεϊα κατά τή δύναμη σου. 

Καϊ σχετικά μέ τους φίλους καί τους ξένους καί τίς 
άλλες ανάγκες τοΰ βίου, έλεγε, δτι ήταν καλή παραίνεση 
τό «πρόσφερε κατά τή δύναμη σου». Κι Οσες φορές νόμιζε 
Οτι φανερώνονταν κάτι σ' αυτόν μέ σημάδια άπό μέρους 
τών θεών, δυσκολώτερα θά πειθότανε νά ενεργήσει αντί
θετα προς τά σημάδια τών θεών, παρά άν κανείς τόν έπειθε 
νά πάρει γιά οδηγό στό δρόμο έναν τυφλό πού δέν ξέρει 
τό δρόμο, αντί γιά οδηγό πού βλέπει καί ξέρει. Καϊ τους 
άλλους κατηγορούσε γιά μωρούς, πού ενεργούν αντίθετα 
μέ κεΐνα πού φανερώνουν οί θεοί, θέλοντας ν* αποφύγουν 
τήν κακή υπόληψη άπό μέρους τών ανθρώπων. Αυτός 
δμως 6λα τ' ανθρώπινα τά περιφρονούσε απέναντι στή 
συμβουλή τών θεών. Καί γύμναζε μέ δίαιτα καί τήν ψυχή 
του καί τό σώμα του, πού iv τήν εφάρμοζε δ xaQévaç, άν 
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δέ συμβεί κάτι απρόβλεπτο άπ' τό θεό, μέ θάρρος καί μέ 
ασφάλεια μπορεΐ νά ζει καί δέ στερείται άπό τόσο μικρή 
δαπάνη. Γιατί ήταν τόσο λιγοέξοδος, ώστε δέν ξέρω 
ποιος δουλεύοντας ελάχιστα δέ θά κέρδιζε τά δσα έφτα
ναν γιά τό Σωκράτη. Γιατί τόσο λίγη τροφή έπαιρνε 
6ση μέ ευχαρίστηση έτρωγε, καϊ στό φαγητό έτσι προε
τοιμασμένος πήγαινε, ώστε ή Ορεξη γιά ψωμί νά τοΰ 
εΐναι προσφά'ί καϊ κάθε ποτό τοΰ ήταν ευχάριστο, γιατί 
δέν έ'πινε άν δέ διψούσε. Κι άν κάποτε ήθελε νά πάει σέ 
δείπνο καλεσμένος, εκείνο πού στους πιό πολλούς είναι 
πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή νά προφυλαχτοΰν άπό τό νά 
παραγεμίσουν τό στομάχι τους, άπό τοΰτο πολύ εύκολα 
φυλαγότανε. Κι εκείνους πού δέν μπορούσαν νά τό κά
νουν αυτό, τους έσυμβούλευε νά προφυλάγονται άπό τά 
πράματα πού τους παρασύρουν νά τρώνε ένώ δέν πεινάνε, 
καί νά πίνουν ένώ δέν διψάνε. Γιατί εκείνα πού βλάφτουν 
καί τά στομάχια καϊ τά κεφάλια καί τίς ψυχές, αυτά 
έλεγε δτι είναι. Κι έλεγε μέ πειραχτικό τρόπο δτι νόμιζε 
πώς καί ή Κίρκη κάνει χοίρους εκείνους πού τους δίνει 
δείπνα μέ τόσο πολλά φαγητά κι δτι ό 'Οδυσσέας χάρη 
καί στή συμβουλή τού Έρμη κι επειδή ήταν ό ίδιος εγκρα
τής προφυλάχτηκε άπ* τό νά φάει μέχρι νά σκάσει 
τέτοια φαγητά, γι' αυτό δέν έγινε χοίρος. Μέ τόν τρόπο 
αυτό έλεγε αστεία γύρω άπ'αύτά ένώ ταυτόχρονα μιλού
σε σοβαρά. 

Κι άπό τά ώραΐα πάθη τής Αφροδίτης, συμβούλευε 
νά απέχει κανείς πάρα πολύ. Γιατί, έλεγε, δέν εΐναι εύκο
λο Οταν αγγίζει κανείς τέτοια πράματα νά φέρεται μέ σω
φροσύνη. Άλλα κάποτε καί γιά τόν Κριτόβουλο, τό γιό 
τοΰ Κρίτωνα, δταν έμαθε Οτι ερωτεύτηκε τό γιό τοΰ 
Αλκιβιάδη πού ήταν δμορφος, μπροστά στον Κριτόβου-
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λο ρώτησε τόν Ξενοφώντα. Πές μου, εΐπε, Εενοφών, δέν 

θεωρούσες εσύ δτι ό Κριτόβουλος εΐναι άπ' τους φίλους 

τής φρονιμάδας μάλλον παρά άπ' τους ανόητους και τους 

ριψοκίνδυνους; Βεβαιότατα, εΐπε ό Ξενοφών. Τώρα λοι

πόν νά τόν θεωρείς δτι είναι όρμητικώτατος καϊ πάρα 

πολύ ριψοκίνδυνος. Αυτός μπορεΐ καϊ μέσα στα μαχαί

ρια νά περπατήσει ανάποδα σάν κυβιστής καί μέσα στή 

φωτιά νά πηδήξει. Καί τί τόν είδες λοιπόν νά κάνει, εΐπε 

è Ξενοφών, καί τέτοια καταδίκη έβγαλες εναντίον του; 

Δέν τόλμησε λοιπόν αυτός, εΐπε ό Σωκράτης, νά ερω

τευτεί τό γιό τοΰ Αλκιβιάδη, πού έχει πολύ Ομορφο 

πρόσωπο κι εΐναι ωραιότατος; Άλλα δμως, εΐπε ο Ξενο

φών; άν τέτοιο είναι τό ριψοκίνδυνο έργο, κι έγώ, νομί

ζω, τόν κίνδυνο τοΰτο θά υπόμενα. Δυστυχισμένε, εΐπε ό 

Σωκράτης, καϊ τϊ καλό νομίζεις δτι μπορείς νά πάθεις 

άν ερωτευτείς; Άραγε δέ νομίζεις, δτι αμέσως είσαι 

δούλος άντϊ λεύτερος άνθρωπος, κι δτι ξοδεύεις πολλά 

σέ βλαβερές ηδονές, κι οτι έχεις πολλή απασχόληση νά 

περιποιηθείς ένα νέο ωραίο καϊ καλό, κι αναγκάζεσαι νά 

ζητάς μέ επιμονή πράματα πού ούτε ένας τρελλός δέ θά 

ζητούσε; ΤΩ 'Ηρακλή, εΐπε ό Ξενοφών, πόσο φοβερή 

λές Οτι είναι ή δύναμη τοΰ έρωτα! Καί τό θαυμάζεις 

αυτό; Εϊπε ό Σωκράτης. Δέν ξέρεις δτι κι οϊ αράχνες, 

ένώ δέν είναι στό μέγεθος ίσες ούτε μέ μισό οβολό, άν 

μόνο αγγίξουν μέ τό στόμα τους, άπ' τους πόνους κατα-

βάλλουν τους ανθρώπους καϊ τους τρελλαίνουν ; Ναί μά τήν 

άλήθεια,εΐπε ό Ξενοφών, γιατί οί αράχνες κάτι μέσα στό 

σώμα βάζουν μέ τό δάγκωμα. Ανόητε, εΐπε δ Σωκράτης, 

δέ νομίζεις δτι οί ωραίοι δταν αγαπάνε, χύνουν κάτι μέσα 

στό σώμα πού εσύ δέν τό βλέπεις;Δέν ξέρεις δτι τούτο τό 

θηρίο, πού τό ονομάζουν νέον καλό κι ώραΐο, είναι τόσο 
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φοβερώτερο άπ' τις αράχνες, άπ' δσο έκεΐνες δταν αγγί

ξουν, ένώ αυτό τό θηρίο καϊ χωρίς ν' αγγίξει, κι άν κανείς 

τό βλέπει μόνο, ρίχνει κάτι τέτοιο κι άπό πολύ μακριά, 

ώστε νά κάνει αυτόν πού βλέπει νά τρελλαίνεται; [κι 

ίσως γι' αυτό κι οί έρωτες ονομάζονται τοξότες, γιατί οί 

ωραίοι νέοι άπό μακριά πληγώνουν]. Άλλα σέ συμβου

λεύω, Ξενοφών, Οταν δεΐς κανένα ώραΐο νέο, νά παίρνεις 

δρόμο. Κι' εσένα, Κριτόβουλε, σέ συμβουλεύω νά ταξει-

δέψεις γιά κανένα χρόνο. Γιατί μόλις καϊ σέ τόσο καιρό 

θά γινόσουν καλά. "Ετσι, λοιπόν, κι έκεΐνοι πού δέν είναι 

ασφαλείς στά ερωτικά, θεωρούσε δτι έπρεπε νά επιδί

δονται σέ τέτοια, πού άν δέν έχει τήν ανάγκη τους πολύ 

τό σώμα, δέ θά τά δεχότανί κι ή ψυχή, ένώ άν είχε τήν 

ανάγκη τους, δέ θά είχαν κακές συνέπειες. 

"Οσο γι' αυτόν, ήταν έτσι γυμνασμένος σέ τοΰτο, 

ώστε εύκολώτερα ν* απέχει άπ' τους πιό Ομορφους καί 

τους πιό ώριμους παρά οϊ άλλοι άπ' τους πιό άσκημους 

καί τους πιό ανώριμους. [Σχετικά λοιπόν μέ τό φαΐ καϊ τό 

πιοτό καϊ τά πάθη της Αφροδίτης έτσι ήταν συνηθισμέ

νος καί θεωρούσε δτι καθόλου λ,ιγώτερο δέν ευχαριστιό

τανε άπό κείνους, πού γιά τά ίδια πράματα πάρα πολλά 

ξοδεύουν, ένώ μποροΰσε νά λυπάται πολύ λιγώτερο J. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. 

Κι άν μερικοί νομίζουν δτι ό Σωκράτης ήταν μέν άρι

στος άπό τή φύση του νά προτρέπει τους ανθρώπους στην 

αρετή, δέν ήταν Ομως ικανός νά τους οδηγήσει αποτε

λεσματικά σ' αυτήν (καί μερικοί βγάζουν άπ' αυτά απο

δείξεις καί γράφουν καί μιλάνε σχετικά), άφοΰ εξετά

σουν; Οχι μόνο όσα εκείνος, ρωτώντας αυτούς πού νομί-
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ζουν δτι τά ξέρουν δλα καϊ γιά νά τους τιμωρήσει, τους 

απόδειχνε Οτι δέν τά ίζέρα,νε, άλλα κι Οσα συζητώντας 

περνοΰσε τή μέρα του μέ κείνους πού έμεναν μαζί του, 

ας δοκιμάσουν άν ήταν ικανός νά κάνει καλύτερους τους 

μαθητές του. Θά πώ πρώτα-πρώτα. εκείνα πού άκουσα 

κάποτε άπ' αυτόν, νά συζητάει περί Θεοΰ μέ τόν Αρι

στόδημο, τόν επιλεγόμενο μικρό. Επειδή δηλαδή εΐχε 

μάθει Οτι αυτός ούτε έθυσίαζε στους θεούς οοτε τή μαντι

κή χρησιμοποιούσε αλλά κορόιδευε εκείνους πού τά έκα

ναν, πές μου, εΐπε, Αριστόδημε, υπάρχουν τίποτα άν

θρωποι πού τους έχουνε θαυμάσει γιά τή σοφία τους; 

Μάλιστα, εΐπε. Κι ό Σωκράτης: Πές μας, εΐπε, τά ονό

ματα τους. Σχετικά, λοιπόν, μέ τήν επική ποίηση έγώ 

τουλάχιστον τόν Όμηρο προπαντός έχω θαυμάσει, καϊ 

γιά τό διθύραμβο τόν Μελ,ανιππίδη, καϊ γιά τήν τραγω

δία τό Σοφοκλή, γιά τήν άγαλματοποΐΐα τόν Πολύκλειτο 

καϊ γιά τή ζωγραφική τό 7εύξη. Ποιο άπ* τά δυό, 

σού φαίνονται πιό αξιοθαύμαστοι, έκεΐνοι πού φτιάχνουν 

είδωλα δίχως φρόνηση κι ακίνητα, ή έκεΐνοι πού φτιά

χνουν ζώα πού έχουν φρόνηση κι ενέργεια; Πολύ πιό 

αξιοθαύμαστοι, μά τήν ά/ήθεια, έκεΐνοι πού φτιάχνουν 

ζώα, άν βέβαια γίνονται τοΰτα δχι άπό κάποια τύχη 

άλλα άπό σκέψη. 

Κι άπό κείνα τά πράγματα πού ό σκοπός της ύπαρξης 

τους δέ φαίνεται, κι άπό κείνα πού φανερά υπάρχουν γιά 

νά ώφελοΰν, ποια άπ* τά δυό θεωρείς έργα τύχης καί 

ποια έργα σκέψης; Πρέπει βέβαια νά είναι έργα σκέψης 

έκεΐνα πού γίνονται γιά νά ώφελοΰν. Λοιπόν έχεις τή 

γνώμη, δτι εκείνος πού κάνει τους ανθρώπους άπ' Οταν 

άρχισε δ κόσμος, πρόσθεσε γιά ωφέλεια τά μάτια ώστε νά 

βλέπουν τά ορατά, καί τ ' αυτιά ώστε ν' ακούνε τά άκου-
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στά; Κι ακόμα ποια ωφέλεια άπ* τϊς μυρωδιές θά υπήρχε, 

άν δέν εΐχαν προστεθεί στους ανθρώπους οί μύτες; Καί 

ποια αίσθηση θά υπήρχε γιά τά γλυκά καί τά πικρά πρά

ματα καί γιά δλα τά ευχάριστα μέσον τοΰ στόματος, 

άν μέσα στό στόμα δέν έμπαινε κριτής τους ή γλώσσα; 

Κι επιπλέον δέν νομίζεις δτι καί τά έξης μοιάζουν μέ 

έργα προνοίας, δηλαδή τό οτι δταν τά μάτια εϊν' άρρω

στα τά βλέφαρα σάν πόρτες τά κλείνουν, καϊ πού Οταν 

τά μάτια έχουν ανάγκη νά τά μεταχειριστούν σέ κάτι 

ανοίγουν, καϊ στον ύπνο κλείνουν μαζί, καί γιά νά μήν 

τά πειράζουν ούτε οί άνεμοι, σά διυλιστήριο οί βλε

φαρίδες φυτευτήκανε καί μέ τά φρύδια στεγαστήκανε τά 

μέρη πάνω άπ' τά μάτια, γιά νά μήν τά πειράζει ό ιδρώ

τας πού τρέχει άπ' τό κεφάλι; Καί τό νά δέχεται ή ακοή 

δλες τίς φωνές άλλα νά μή γεμίζει ποτέ σάν τό στομάχι, 

καί τά μπροστινά δόντια νάναι κατάλληλα νά κόβουν κι οί 

τραπεζίτεί άφοΰ πάρουν άπό κείνους τίς τροφές νά τίς 

λιανίζουν. Κι επίσης τό στόμα, μέσα άπ' τό όποιο μπαί

νουν 6σα επιθυμούν τά ζώα, νάναι βαλμένο κοντά στά 

μάτια καϊ στή μύτη, ένώ επειδή τά άποχωρήματα εΐναι 

ανυπόφορα, νά έχουν διωχτεί οί οχετοί τους δσο γίνεται 

μακρύτερα άπ' τίς αισθήσεις. Αυτά πού είναι τόσο προνοη

τικά καμωμένα, άπορεΐς, τϊ άπ' τά δυό, εϊναι έργα τύχης 

ή έργα σκέψης; Ό χ ι , μά τήν αλήθεια, εΐπε (ό Αριστό

δημος), άλλα δταν εξετάζω βέβαια μ* αυτό τόν τρόπο, 

πάρα πολύ μοιάζουν αυτά μέ έργα κάποιου σοφοΰ δημι

ουργού καϊ φιλόζωου. Καί τό δτι φύτεψε άπ' τή μιά στή 

γυναίκα τόν έρωτα νά κάνει παιδιά, κι άπ* τήν άλλη φύ

τεψε στις μάνες τόν έρωτα ν' ανατρέφουν τά παιδιά τους, 

καϊ στά παιδιά άπ' τή μιά τόν υπέρτατο πόθο τής ζωής 

κι άπό τήν άλλη τό φόβο τοΰ θανάτου, (πώς τό νομίζεις;)—-
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— Πραγματικά καί τοΰτα μοιάζουν μ* έργα κάποιου, 

πού σκέφτηκε νά υπάρχουν ζώα. — Κι* εσύ νομίζει^ δτι 

έχεις κάποια νοητική δύναμη; — Ρώτα μέ λοιπόν καί 

θά σου αποκριθώ. — Άλλου πουθενά δέν νομίζεις δτι 

υπάρχει νοητική δύναμη; Καϊ μάλιστα ένώ ξέρειε δτι 

ένα μικρό μέρος τής γης, πού είναι πολλή, μέσα στό σώμα 

σου έχεις, καί λίγο μέρος υγρού, χού εΐναι πολύ, κι άπό 

κάθε τί άπό τ ' άλλα, πού εΐναι μεγάλα, αφού πήρες ένα 

μικρό μέρος, συναρμολογήθηκε τό σώμα σου. Πώς λοι-

πόν έσύ νομίζεις δτι μονάχα έσύ, άπό μιά ευτυχή συγκυ

ρία, έχεις αρπάξει νόηση, ένώ πουθενά δέν υπάρχει, κι 

αυτά τά τεράστια κι άπειρα στό πλήθος σώματα νομί

ζεις δτι έχουν τόση τάξη επειδή δέν έχουν φρόνηση; — 

Μά τήν αλήθεια έτσι νομίζω, γιατί δέ βλέπω τους κυρίους 

τοΰ κόσμου τούτου, καθώς και τους δημιουργούς δσων 

γίνονται εδώ. Γιατί ούτε τή δι>.ιά σου βέβαια ψυχή βλέ

πεις έσύ, πού είναι κυρίαρχη τοΰ σώματος σου. "Ωστε 

άπ* αυτήν τουλάχιστο τήν άποψη μπορείς νά λές, Οτι 

τίποτα μέ τή σκέψη άλλα δλα στην τύχη τά κάνεις. Κι ό 

Αριστόδημος. Δέν περιφρονώ βέβαια τή θεότητα, Σω

κράτη, άλλα τή θεωρώ πολύ πιό μεγαλόπρεπη άπό τό 

νάχει ανάγκη τή δικιά μου λατρεία. Λοιπόν, εΐπε δ Σω

κράτης, δσο πιό μεγαλόπρεπη είναι κι έχει τήν αξίωση 

έσύ νά τή λατρεύεις, τόσο περισσότερο πρέπει νά τήν 

τιμάς. — Μάθε καλά, ότι άν νόμιζα πώς οί θεοί φροντί

ζουν κάπως τους ανθρώπους, δέ θά τους παραμελούσα. — 

Λοιπόν, δέν παραδέχεσαι δτι φροντίζουν; Πού πρώτα -

πρώτα, μόνον τόν άνθρωπο άπ* Ολα τά ζώα σηκώσανε 

Ορθιο, κι ή Ορθια στάση κάνει περισσότερο νά μπορεί 

κανένας νά βλέπει μπροστά του, κι δσα είναι πάνω άπ' 

τό κεφάλι του νά βλέπει καϊ λιγώτερο νά κακοπαθα£·#ει ; 
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Έπειτα, ένώ στ' άλλα ερπετά έδωσαν πόδια, πού μόνο τό 

περπάτημα προσφέρουν, στον άνθρωπο προσθέσανε καί 

χέρια, πού κάνουν τά περισσότερα άπό κεΐνα γιά τά 

όποια είμαστε ευτυχέστεροι. Κι ακόμα., ένώ βέβαια 

Ολα τά ζωα έχουνε γλώσσα, μόνο τών ανθρώπων τή 

γλώσσα έκαναν ικανή, κάθε φορά σ' άλλο μέρος τοΰ στό

ματος αγγίζοντας, καί τή φωνή ν' αρθρώνει καϊ νά φανε

ρώνουμε μεταξύ μας έκεΐνα πού θέλουμε. Δέν ήταν λοιπόν 

στό Θεό αρκετό νά φροντίσει μόνο γιά τό σώμα μας, αλλά 

— πού εΐναι καϊ τό πιό σπουδαίο — καϊ τήν ψυχή παμμε

γίστη μέσα στό σώμα φύτεψε. Γιατί ποιανού ζώου ή 

ψυχή καταλαβαίνει γιά τους θεούς, αυτούς πού τά πιό 

μεγάλα καί τά πιό ώραΐα δημιουργήματα βάλανε σέ τά

ξη, δτι υπάρχουν; Καϊ ποια ψυχή είναι ίκανώτερη άπ' 

τήν ανθρώπινη νά προφυλάγεται άπ' τήν πείνα ή άπ' 

τή δίψα ή άπ' τά κρύα ή άπ' τις ζέστες ή νά γιατρεύει 

τις άρρώστιεΓ ή νά γυμνάζεται στή δύναμη, ή νά κοπιάσει 

γιά νά μάθει, ή δσα ακούσει ή δεΐ η μάθει, ποια ψυχή 

εΐναι ίκανώτερη νά τ ' άπομνημονέψει; Δέ σοΰ είναι λοι

πόν ολοφάνερο, δτι σέ σύγκριση μέ τ* άλλα ζώα οί άνθρω

ποι ζούνε* σά θεοί άπό τή φύση τους, οντάς ανώτεροι καί 

στό σώμα καί στην ψυχή; Γιατί ούτε άν εΐχε ό άνθρωπος 

σώμα βωδιοΰ καί μυαλό άνθρωπου θά μπορούσε νά κάνει 

αυτά πού ήθελε, ούτε δσα έχουν χέρια, δέν έχουν δμως 

νοητική δύναμη, πλεονεκτούν σέ τίποτα. Κι έσύ, άν κι 

έτυχε νάχεις καί τά δυό, δέ νομίζεις ότι οί θεοί φροντί

ζουν γιά σένα; Άλλα δταν κάνουν τί, θά παραδεχτείς ότι 

φροντίζουν οί θεοί γιά σένα; — "Οταν μοΰ στέλνουν, κα

θώς έσύ λές οτι σοΰ στέλνουν, συμβούλους γιά τό τϊ πρέ

πει νά κάνω καϊ τϊ νά μήν κάνω. Άλλα όταν λένε στους 

Αθηναίους, εΐπε ό Σωκράτης, πού ρωτάνε διαμέσου τής 
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μαντικήΰ οτιδήποτε, δέ νομίζεις ότι καϊ σέ σένα αυτοί 

λένε, ούτε δταν στους "Ελληνες στέλνοντας σημάδια προ

λέγουν, οΰτε δταν σ' δλους τους ανθρώπους, άλλα νομί

ζεις δτι εσένα μόνο εξαιρώντας σέ παραμελούν; Καί νο

μίζεις, δτι οί θεοί θά βάζανε στους ανθρώπους τήν ίδέα 

δτι εΐναι ικανοί νά κάνουν τό καλό καϊ τό κακό, άν δέν 

εΐχαν αυτήν τή δύναμη; Καϊ νομίζεις δτι οι άνθρωποι 

στον αιώνα τόν άπαντα ποτέ δέ θά καταλάβαιναν δτι 

έξαπατιώνται σ* αυτό τό ζήτημα; Δέ βλέπεις δτι άπ' 

δλα τά ανθρώπινα έκεΐνα πού είναι τά πιό πολύχρονα 

καί τά πιό σοφά, δηλαδή οί πόλεις καϊ τά έθνη, έχουν 

τήν πιό μεγάλη θεοσέβεια, κι οί ηλικίες πού έχουν τήν 

πιό μεγάλη φρόνηση φροντίζουν ΐΐάρα πολύ γιά τους 

θεούς; Ώ καλέ μου, εϊπε, μάθε καλά δτι κι ό νους πού 

ενυπάρχει στό σώμα σου, δπω<: θέλει τό μεταχειρίζεται. 

Είναι λοιπόν ανάγκη νά παραδέχεσαι, δτι κι ή φρόνηση 

πού ενυπάρχει στό σύμπαν Ολα τά διευθετεί έτσι, δπως 

τής εΐναι ευχάριστο. Καϊ όχι δτι ένώ τό δικό σου βλέμμα 

μπορεΐ σ' απόσταση πολ,λών σταδίων νά φτάνει, τά μάτι 

τοΰ Θεοΰ δέν μπορεΐ δλα μαζί νά τά βλέπει, καί ούτε δτι 

ένώ ή δικιά σου ψυχή μπορεΐ νά φροντίζει καί γιά τά έδώ 

καί γιά κεΐνα πού είναι στην Αίγυπτο καί στή Σικελία, 

ή φρόνηση τοΰ Θεοΰ δέν είναι ίκανή ταυτόχρονα γιά δλα 

νά φροντίζει. Ά ν δμως, καθώς δταν περιποιώντας τους 

ανθρώπους ξέρεις εκείνους πού θέλουν ν' άνταποδίνουν 

τ*λν περιποίηση καϊ κάνοντας χάρη ξέρεις εκείνους πού 

τήν άνταποδίνουν, καί ζητώντας συμβουλή μαθαίνεις τους 

φρόνιμους, μέ δμοιο τρόπο, περιποιώντας τους θεούς 

ζητάς νά μάθεις άν θά θελ,ήσουν νά σέ συμβουλεύουν γιά 

τά άφανέρωτα στους ανθρώπους, τότε θά μάθεις δτι τό 

θειο είναι τόσο μεγάλο καί τέτοιο, ώστε όλα μαζί νά τά 
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βλέπει κι δλα τά τ ' ακούει καϊ πανταχού παρόν νά εΐναι 

καϊ γιά ολα μαζί νά φροντίζει. 

Σέ μένα λοιπόν φαινότανε, λέγοντας τοΰτα, δτι Οχι 

μόνο έκανε τους μαθητές του νά απέχουν καί άπό τ 

ανόσια καϊ άπό τ* άδικα καί άπό τά αισχρά όποτε τους 

έβλεπαν οί άνθρωποι, άλλα καϊ δποτε ήταν μόνοι, επειδή 

θά πίστευαν πώς τίποτα άπ' δσα θά έκαναν δέ θά ξέ

φευγε ποτέ άπό τήν προσοχή των θεών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. 

(Κι άν, όπως είναι γνωστό, κι ή εγκράτεια είναι καλό 

κι ωφέλιμο απόκτημα στον άνθρωπο, ας εξετάσουμε άν 

κατά κάποιο τρόπο οδηγούσε σ' αυτήν, λέγοντας τέτοια 

περίπου). ΤΩ άντρες, άν θέλαμε σέ περίπτωση πολέμου 

νά διαλέξουμε έναν άντρα, πού μ* αυτόν εμείς θά σωζό

μαστε καϊ τους εχθρούς θά υποτάσσαμε, άραγε θά δια

λέγαμε εκείνον, πού θά νοιώθαμε δτι δέν είναι κύριος τής 

κοιλιάς ή τού κρασιού ή τών αφροδίσιων ή τού ΰπνου; 

Και πώς θά φανταζόμαστε δτι ένας τέτοιος ή έμας θά σώ

σει ή τους εχθρούς θά νικήσει; Κι άν, άφοΰ φτάσουμε στό 

τέλος τής ζωής μας, θέλαμε νά εμπιστευτούμε σέ κανέναν 

ή τά αρσενικά παιδιά μας νά εκπαιδεύσει ή νά προφυλά

ξει τϊς παρθένες θυγατέρες μας ή τά χρήματα μας νά δια

σώσει, άραγε σ' αυτά θά θεωρούμαμε αξιόπιστο τόν 

έκδοτο άνθρωπο; Καί σέ δοΰλο έκδοτο θά εμπιστευόμα

στε ή βοσκήματα ή αποθήκες ή επιστασία οποιωνδήποτε 

έργων; Καί τέτοιον υπηρέτη τοΰ σπιτιού ή ψωνιστή θά 

θέλαμε νά πάρουμε δωρεάν; 'Αλλά δμως, άν βέβαια οδτε 

δούλο έκδοτο θά δεχόμασταν, πώς δέν αξίζει νά προφυ

λαχτεί κανείς δ ίδιος άπ' τό νά γίνει τέτοιος; Γιατί καί 
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Οχι καθώς οί πλεονέχτες παίρνοντας τά χρήματα τών 

άλλων νομίζουν οτι πλουτίζουν τόν εαυτό τους, έτσι κι 

ό έκδοτος στους άλλους είναι βλαβερός καϊ στον εαυτό 

του ωφέλιμος, άλλα τό ενάντιο, κακούργος εϊναι γιά τους 

άλλους καϊ γιά τόν εαυτό του κακουργότερος, άν βέβαια 

εΐναι πράμα κακουργότατο Οχι μόνο τήν οικογένεια του 

νά καταστρέφει κανείς, άλλα καί τό σώμα καί τήν ψυχή 

του. Καί στή συναναστροφή ποιος θά ευχαριστιόταν άπό-

ναν τέτοιον άνθρωπο, γιά τόν όποιο θάξερε δτι γιά τό 

φαΐ καί τό κρασί πώ πολύ χαίρεται παρά γιά τους φίλους 

κι δτι τίς πόρνε*ς πιό πολύ αγαπάει παρά τους συντρόφους; 

Άραγε δέν πρέπει κάθε άνθρωπος, άφοΰ πιστέψει δτι ή 

εγκράτεια είναι τό θεμέλιο της αρετής, αυτήν πρώτα στην 

ψυχή του νά χτίσει; Γιατί ποιος χωρίς αυτήν μπορεΐ κάτι 

καλό νά μάθει ή νά φροντίσει; "Η ποιος, Οντας υποδουλω

μένος στίς ηδονές, δέ θάταν αισχρά διατεθειμένος καί σ* 

δ,τι άφορα τό σώμα καί σ* Ο,τι τήν ψυχή; Έ γ ώ νομίζω, 

μά τήν "Ηρα, δτι γιά τόν ελεύθερο άνθρωπο είναι ευχής 

έργο νά μήν τύχει τέτοιος δούλος, κι έκεΐνος πού εΐναι 

υποδουλωμένος σέ τέτοιες ηδονές πρέπει νά ικετεύει τους 

θεούς νά πετύχει καλούς κυρίους. Γιατ^ μόνο μ' αυτό τόν 

τρόπο θά μπορούσε νά σωθεί ένας τέτοιος. (Λέγοντας 

τέτοια, ακόμα πιό εγκρατή έδειχνε τόν εαυτό του μέ έργα 

παρά μέ λόγια. Γιατί Οχι μόνο ήταν κύριος τών ηδονών 

τού σώματος, άλλα καί της ηδονής των χρημάτων, επειδή 

νόμιζε Οτι έκεΐνος πού παίρνει χρήματα άπ* τόν τυχόντα 

βάζει αφέντη στον εαυτό του καί δουλεύει δουλεία, πού 

δέν λιγώτερο αισχρή άτ.ό καμμιάν άλλη). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. 

'Αξίζει επίσης νά μήν παραλείψει κανείς άπ' τά δικά 

12 
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του καϊ όσα συζήτησε μέ τόν Αντιφώντα τό σοφιστή. 

Δηλαδή ό Αντιφών κάποτε, θέλοντας νά τοΰ πάρει μέ 

τρόπο τους μαθητές του, άφοΰ πλησίασε τό Σωκράτη 

μπροστά στους μαθητές, εΐπε τά έξης; «Σωκράτη, έγώ 

νόμιζα δτι δσοι φιλοσοφούν πρέπει νά γίνονται πιό ευτυ

χισμένοι, ένώ έσύ μοΰ φαίνεσαι ότι έχεις απολαύσει τ ' 

αντίθετα άπό κείνα πού δίνει ή φιλοσοφία. 7ζϊς λ.χ. έτσι, 

πού δέ θά υπόμενε κανένας δούλος κάτω άπό τόν αφέν

τη του. Καϊ τροφές τρως καί ποτά πίνεις τά χειρότερα, 

καί ρούχο φοράς Οχι μόνο φτηνό, αλλά καϊ τό ίδιο χειμώ

να - καλοκαίρι, καϊ μένεις συνέχεια ξυπόλητος καϊ δίχως 

χιτώνα. Κι δμως δέν παίρνεις χρήματα τουλάχιστον, πού 

κι δταν τ ' αποχτούμε μας ευφραίνουν, κι δταν τάχουμε 

μας κάνουν νά ζοΰμε μέ περισσότερη άνεση καϊ πιό ευχά

ριστα. Ά ν λοιπόν, καθώς καί στ' άλλα τά έ'ργα, οί δάσκα

λοι τους μαθητές τους αποδείχνουν μιμητές τους, έτσι 

κι εσύ θά καταντήσεις τους μαθητές σου. Νά θεωρείς Οτι 

είσαι δάσκαλος τής δυστυχίας. 

Καί ό Σωκράτης σ' αυτά εΐπε: Μοΰ φαίνεσαι, Άντι, 

φών, δτι έσύ έχεις νομίσει, δτι έγώ ζώ τόσο θλιβερά-

ώστε έχω τήν πεποίθηση πώς έσύ μάλλον θά προτιμού

σες νά πεθάνεις παρά νά ζεΐς καθώς έγώ. 'Εμπρός λοιπόν 

νά εξετάσουμε τί ανυπόφορο έχεις διαπιστώσει στή ζωή 

μου. Ποιο άπ' τά δυό, επειδή έκεΐνοι πού παίρνουν χρή

ματα εΐναι αναγκασμένοι νά εκτελούν αυτό γιά τό όποιο 

παίρνουν μισθό, ένώ σέ μένα πού δέν παίρνω μισθό δέν 

εΐναι ανάγκη νά συζητάω μ' όποιον δέ θέλω; "Η κακο-

λογας τή δίαιτα μου επειδή έγώ τρώω λιγώτερο υγιεινά 

φαγητά παρά έσύ, καθώς καί φαγητά πού λιγώτερη δί

νουν δύναμη; "Η επειδή είναι δυσκολώτερο νά αποχτή

σω τά χρήσιμα γιά τό δικό μου βίο, άπό τά δικά σου, 
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επειδή είναι και σπανιώτερα καί πολυτελέστερα ; "Η 

επειδή είναι πιό ευχάριστα σέ σένα οσα έσύ παρασκευά

ζεις, παρά σέ μένα δσα έγώ παρασκευάζω; Δέν ξέρεις 

ότι έκεΐνος πού τρώει μέ πολύ μεγάλη όρεξη, καθόλου 

δέν έχει ανάγκη άπό διαλεχτή τροφή κι δτι έκεΐνος πού 

πίνει μέ πολύ μεγάλη όρεξη καθόλου δέν επιθυμεί ένα 

ποτό πού τοΰ λείπει; Κι ακόμα, έκεΐνοι πού αλλάζουν 

τά ρούχα τους, μάθε καλά, οτι τ ' αλλάζουν εξαιτίας τοΰ 

κρύου καϊ τής ζέστης, καί φοράνε παπούτσια γιά νά μήν 

εμποδίζουν τό περπάτημα τους αυτά πού ενοχλούν τά 

πόδια τους. Τώρα λοιπόν μέ εΐδες ποτέ ή εξαιτίας τοΰ 

κρύου νά μένω μέσα στό σπίτι περισσότερο άπό άλλους, 

ή εξαιτίας τής ζέστης νά πολεμάω μέ κανέναν γιά σκιά, 

ή για τό δτι πονάνε τά πόδια μου νά μήν πηγαίνω όπου 

θέλω; Δέν ξέρεις δτι έκεΐνοι πού άπ' τή φύση τους είναι 

πολύ ασθενικοί στό σώμα, Οταν ασκηθούν γίνονται ανώ

τεροι κι άπ' τους πιό δυνατούς άνάσκητους, σέ Ο,τι άσκη-

θοΰν, κι εύκολώτερα τά υποφέρουν; Σέ μένα, λ.οιπόν, δέ 

νομίζεις, άφοΰ ασκούμαι στό νά υπομένω πάντοτε Οσα 

τυχαίνουν στό σώμα, οτι εϊναι εύκολώτερο νά υποφέρω 

τά πάντα παρά έσύ πού ?έν ασκείσαι; Καϊ ποια άλλη με

γαλύτερη αιτία νομίζεις πώς εΐναι τοΰ Οτι δέν είμαι δού

λος στην κοιλιά ούτε στον ύπνο ούτε στή λαγνεία, παρά 

τό οτι έχω άλλα πράματα, πιό ευχάριστα άπ' αυτά, πού 

δχι μόνο Οταν τά απολαμβάνεις ευφραίνουν, άλλα κι επειδή 

δίνουν ελπίδες δτι πάντα θά είναι ωφέλιμα; Κι ακόμα νά 

ξέρεις καί τοΰτο: Ό τ ι έκεΐνοι πού φαντάζονται Οτι καθό

λου δέν εΐναι ευτυχισμένοι, δέν ευφραίνονται. Ένώ εκείνοι 

πού πιστεύουν δτι καλά πηγαίνει ή γεωργία τους ή ή 

ναυκληρία ή δ,τι άλλο τυχαίνει νά δουλεύουν, μέ τήν ιδέα 

δτι ευτυχούν ευφραίνονται. Λοιπόν, νομίζεις δτι άπ' Ολα 
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αυτά τόση είναι ή ευχαρίστηση, Οση καϊ άπό τό νά νομί

ζεις δτι γίνεσαι ό ίδιος καλύτερος καί δτι αποκτάς φίλους 

κα?.ύτερους άπό πριν; Έ γ ώ λοιπόν πάντοτε αυτά νομίζω. 

Κι άν παρουσιαστεί ανάγκη ή τους φίλους ή τήν πόλη νά 

ωφελεί κανείς, σέ ποιόν άπ' τους δυό υπάρχει περισσό

τεροι: ελεύθερος καιρός νά φροντίζει γι' αυτά. Σέ κεΐνον 

πού περνάει καθώς έγώ, ή σέ κεΐνον πού περνάει καθώς 

έσύ λές, μακαρίζοντας τον; Καί ποιος άπ5 τους δυό θά 

πήγαινε στην εκστρατεία εύκολώτερα; 'Εκείνος πού δέν 

μπορεΐ νά ζεΐ χωρίς δίαιτα πολυέξοδη, ή έκεΐνος γιά τόν 

όποιο αυτό πού βρίσκεται είναι αρκετό; Καϊ ποιος άπ' 

τους δυό θά λυγούσε γρηγορώτερα σέ μιά πολιορκία, 

έκεΐνος πού έχει ανάγκη άπ' τά πιό δύσκολα νά βρεθούν, 

ή έκεΐνος πού του φτάνει νά μεταχειρίζεται αυτά πού 

πολύ εύκολα τυχαίνουν; Φαίνεται, Αντιφών, νά νομί

ζεις δτι ή ευδαιμονία είναι μαλθακότητα καϊ πολυτέλεια. 

Έ γ ώ Ομως νομίζω, ότι τό νά μήν έχεις ανάγκη άπό τίποτα 

εϊναι πράγμα θείο, καϊ τό νάχεις ανάγκη άπ' δσο γίνεται 

λιγώτερα πράγματα, εΐναι κάτι πολύ κοντινό προς τό 

θεΐο κι 6τι τό θείο εΐναι άριστο καϊ τό πολύ κοντινό προς 

τό θείο είναι πολύ κοντινό προς τό άριστο. 

Καί πάλι κάποτε ό 'Αντιφών, συζητώντας μέ τό Σω

κράτη, εΐπε: Σωκράτη, έγώ βέβαια σέ θεωρώ δίκαιο, 

άλλα σοφό καθόλου. Στ ' αλήθεια, άπό κανέναν δέν παίρ

νεις χρήματα γιά τή μαθητεία του. Κι δμως τό ρούχο 

σου βέβαια ή τό σπίτι σου ή άλλο τίποτα άπ* Οσα έχεις, 

θεωρώντας δτι έχει άξια χρηματική, σέ κανέναν δέ θά 

τΟδινες δωρεάν, άλλα κι ούτε κι άν έπαιρνες λιγώτερα 

άπ' τήν άξια τους. Είναι φανερό λοιπόν δτι, άν θεωρού

σες δτι κι ή διδασκαλία σου έχει κάποιαν αξία, καί γι* 

αυτήν θάπαιρνες χρήματα δχι λιγώτερα άπ' τήν αξία 
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της. Δίκαιος λοιπόν μπορεΐ νάσαι, επειδή δέν εξαπατάς 

άπό πλεονεξία, σοφός Ομως Οχι, επειδή βέβαια ξέρεις 

πράματα πού δέν έχουν δμως καμμιάν άξια. Καί ό Σωκρά 

της σ' αυτά εΐπε: Αντιφών, υπάρχει ή γνώμη σέ μας, 

δτι τό νά διαθέτει κανείς τή νεότητα του καί τή σοφία 

του εΐναι τό ίδιο καλό καί τό ΐδιο αισχρό. Γιατί καί τή 

νεότητα του Οταν πουλάει κανείς γιά λεφτά σ' αυτόν πού 

τή θέλει, τόν ονομάζουν πόρνο, κι άν πάλι κανένας κάνει 

φίλο του αυτόν πού τόν καταλαβαίνει δτι είναι καλός κι 

αγαθός εραστής, τόν θεωρούμε φρόνιμο. Κι επίσης εκεί

νους πού πουλάνε τή σοφία τους γιά λεφτά σ' αυτόν πού 

τή θέλει, τους ονομάζουν σοφιστές, ένώ δποιος, διδά

σκοντας δ,τι καλύτερο έχει, αυτόν πού τόν καταλαβαίνει 

δτι εΐναι έξυπνος τον κάνει φίλο του, αυτός θεωροΰμε δτι 

κάνει αυτά πού ταιριάζουν σέ πολίτη καλό κι αγαθό. 

Έ γ ώ λοιπόν ό ίδιος, ώ Αντιφών, καθώς ένας άλλος 

οποιοσδήποτε ευχαριστιέται ή γιά ένα τέλειο, άλογο ή 

σκύλο ή πουλί, έτσι κι ακόμα περισσότερο ευχαριστιέμαι 

άπ' τους καλούς φίλους, κι άν έ'χω τίποτα καλό τους τό 

διδάσκω, καί τους συστήνω καϊ σ' άλλους, άπ' τους ό-

7ίοίους νομίζω δτι αυτοί θά ωφεληθούν κάτι σέ αρετή. 

Καί τους θησαυρούς τών παΛιών σοφών άντρων, πσύ 

έκεΐνοι γράψανε κι άφίσανε μέσα σέ βιβλία, ξετυλίγονται 

μαζί μέ τους φίλους μου τους περνάω, κι δταν βλέπουμε 

κάτι καλό τό διαλέγουμε. Καί τό θεωρΰμε μεγάλο κέρ

δος άν γινόμαστε φίλοι αναμεταξύ μας. 'Εμένα λοιπόν, 

δταν τάκουγα αυτά, μοΰ φαινότανε δτι κι αυτός ήταν 

μακάριος, κι εκείνους πού τόν άκουγαν τους οδηγούσε 

'-τήν καλοκαγαθία. 

Καί πάλι κάποτε, δταν τόν ρώτησε ό Αντιφών, πώς, 

ένώ θεωρούσε τους άλλους δτι τους κάνει ικανούς νά πο-
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λιτεύονται, αυτός δέν ασχολείται μέ τήν πολιτική, άν 

βέβαια τήν ήξερε, εΐπε: Μέ ποιο τρόπο άπ' τους δύο, 

Αντιφών, θά ασχολιόμουν περισσότερο μέ τήν πολιτική: 

Ά ν μόνος μου ασχολιόμουν ή άν φρόντιζα γιά νά υπάρ

χουν δσο τό δυνατό περισσότεροι ικανοί νά ασχολούνται 

μ' αότά; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIJ 

Ά ς εξετάσουμε τώρα, κι άν, αποτρέποντας τους μα

θητές του άπ' τήν αλαζονεία, τους παρΓ.κινοΰσε νά φρον

τίζουν f ιά τήν αρετή. Δηλαδή πάντα έλεγε, δτι δέν υπήρχε 

καλύτερος δρόμος γιά τήν καλήν υπόληψη παρά έκεΐνος 

μέσ' άπ' τόν όποιο θά γινόταν κανείς καλός σέ τούτο, στό 

δποΐο καϊ θάθελε νά θεωρείται (καλός). Κι ώς έξης 

δίδασκΐ Οτι έλεγε τήν αλήθεια: Δηλαδή άς σκεφτούμε, 

εΐπε, άν κανείς, χωρίς νάναι κα?ός αυλητής, ήθελε νά 

θεωρείται τέτοιος, τί θάπρεπε νά κάνει. Άραγε δέν έπρε

πε νο μιμηθεί τους καλούς αυλητές σ' δ,τι άφορα τά έξω-

τερι; ά στοιχεία τής τέχνης, καί πρώτα - πρώτα επειδή 

έκε'/οι καί στολή ωραία έχουν καϊ μέ πολλούς ακολού

θους γυρίζουν, κι αυτό: πρέπει νά κάνει τά ίδια. "Επειτα, 

επειδή έκείνουο πολλοί τους παινεύουν, κι αυτός πολλούς 

•ραινευτάδες πρέπ*ει νά φτιάξει. Άλλα δμως πουθενά 

δέν πρέπει ν« αναλάβει τό έργο του αυλητή, άλλοιώς θ' 

αποδειχτεί αμέσως δτι είναι γελοίος, κι Οχι μόνο κακός 

αυλητής άλλα κι άνθρωπος αλαζόνας. Κι δμως μέ τό νά 

ξοδεύει πολλά καϊ καθόλου νά μήν ώφελ.εΐται καί νάχει 

επιπλέον καϊ κακήν υπόληψη, πώς δέ θά ζούσε καϊ μέ 

κόπο, καϊ ανώφελα, καί καταγέλαστος; 

Επίσης, άν ήθελε κανείς ένώ δέν είναι καλός στρατη-
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γός, νά φαίνεται τέτοιος, ή ένώ δέν είναι καλός κυβερ

νήτης πλοίου, νά φαίνεται τέτοιος, άς σκεφτούμε τϊ θά τοΰ 

συνέβαινε. Άραγε άν, επιθυμώντας νά φαίνεται ίκανός σ' 

αυτά, δέν θά μποροΰσε νά πείσει, δέ θά τοΰ ήταν αυτό 

πολύ λυπηρό; Κι άν πάλι θά έπειθε, δέ θά τοΰ ήταν ακόμα 

άθλιώτερο; Γιατί είναι φανερό. Οτι άν διοριστεί νά κυβερ

νάει τό πλοΐο ή νά όδηγεΐ τό στράτευμα έκεΐνος πού δέν 

ξέρει, θά κατάστρεφε εκείνους πού καθόλου δέ θά ήθελε, 

κι ό ίδιος κακά κι αίσχρά θά ξεμπέρδευε. Επίσης από

δειχνε ανώφελο τό νά φαίνεται κανείς πλούσιος κι αν

δρείος καί ισχυρός, ένώ δέν είναι. Διότι, έλεγε, σ* αυ

τούς αναθέτονται έργα μεγαλύτερα arto τή δύναμη τους, 

κι άν δέν μποροΰν νά τά εκτελούν, ένώ φαίνονται δτι είναι 

ικανοί, αυτό δέν τους συχωριέται. Κι αποκαλούσε μεγάλο 

απατεώνα εκείνον πού μέ τήν πειθώ παίρνοντας χρήματα 

ή ένα σκεύος άπό κάποιον, ήθελε νά τοΰ τ' αποστερήσει, 

καί πάρα πολύ μεγάλο απατεώνα εκείνον πού ένώ δέν 

ήταν άξιος γιά τίποτα, θά εξαπατούσε τους πολίτες μέ 

τήν πειθώ, δτι εΐναι ίκανός νά άρχει στην πόλη. (Σέ μένα 

λοιπόν φαινότανε, δτι κι άπό τό νάναι αλαζόνες απότρεπε 

τους μαθητές μέ τέτοιες συζητήσεις). 

(Β.) 

[Μού φαινότανε έπίσης,δτι καί μέ τίς παρακάτω συζη

τήσεις παρακινούσε τους μαθητές του νά είναι συγκρατη

μένοι σχετικά μέ τήν επιθυμία φαγητού καί ποτοΰ καί λα

γνείας καί κόπων ]. 

Επειδή δηλαδή κατάλαβε δτι κάποιος άπό τους μα

θητές του ήταν κάπως ακόλαστος στά τέτοια, πές μου, 

'Αρίστιππε, εΐπε, άν υποχρεωνόσουν νά παραλάβεις δυό 
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νέους γιά νά τους μορφώσεις έτσι, ώστε ό μέν ένας νά 

γίνει ίκανός νά άρχει, κι δ άλλος νά μή ζητήσει καθόλου 

τήν αρχή, πώς θά έμόρφωνες τόν καθένα χωριστά; Θέ

λεις νά εξετάσουμε αρχίζοντας άπ' τήν τροφή, καθώς οί 

μαθητές άπ' τά στοιχεία της αλφαβήτας; Κι ό Αρίστιπ

πος εΐπε: Μοΰ φαίνεται βέβαια δτι ή τροφή είναι ή αρχή, 

γιατί ούτε θά ζοΰσε κανείς άν δέν τρεφότανε. — Λοιπόν 

τό ν' αρχίζουν νά τρώνε Οταν φτάσει ή ώρα, είναι λογικό 

νά συμβαίνει καί στους δυό; — Λογικό βέβαια, εΐπε. 

Ποιόν λοιπόν άπ' αυτούς τους δύο θά τόν συνηθίζαμε 

νά προτιμάει νά τρώει ιό απαραίτητο, άντϊ νά παρατρώει 

γιά ευχαρίστηση τής κοιλιάς του; — 'Εκείνον, μά τήν 

αλήθεια, εϊτ.'ε, π!ού εκπαιδεύουμε στό νά άρχει, γιά νά μήν 

άφίνει ανεκτέλεστες της υποθέσεις τής πολιτείας κατά τή 

διάρκεια της αρχής του. 

— Λοιπόν, εΐπε, κι δταν θά θέλουν νά πίνουν, τό νά 

μπορεΐ κανείς, ένώ διψάει, νά υπομένει, στον ίδιο πρέπει 

νά τό διδάξουμε; 

—Βεβαιότατα, εΐπε. — Καί τό νά εΐναι κανείς κύριος 

τοΰ ύπνου, ώστε νά μπορεΐ καί αργά νά κοιμηθεί καί 

πρωί νά ξυπνήσει καϊ ν5 αγρυπνήσει, άν παρουσιαζόταν 

ανάγκη, σέ ποιόν άπ' τους δυό θά τό διδάσκαμε; — Κι 

αυτό, εΐπε, στον ίδιο. — Καϊ τί πρέπει νά γίνει, εΐπε, 

σχετικά μέ τό νά κυριαρχεί κανείς στά αφροδίσια πάθη, 

ώστε νά μήν εμποδίζεται εξαιτίας τους νά κάνει οτιδή

ποτε θά ήταν ανάγκη; 

— Κι αυτό, εΐπε, στον ίδιο πρέπει νά τό διδάξουμε. — 

Καί τί πιστεύεις γιά τό εξής; Τό νά μήν αποφεύγει κα

νείς τους κόπους, άλλα θεληματικά νά τους ότ.'ομένει, σέ 

ποιόν άπ' τους δυό θά τό διδάσκαμε; — Κι αότά, εΐπε, 

σέ κεΐνον πού εκπαιδεύεται γιά τήν εξουσία. 
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— Καϊ τί λές γιά τό εξής; Τό νά μάθει κανείς, άν 

υπάρχει κάποιο μάθημα κατάλ>ηλο γιά νά νικάει τους 

αντιπάλους, σέ ποιόν άπ' τους δυό μάλλον θάπρεπε νά 

τό διδάξουμε; — Πο/ύ περισσότερο, μά τήν αλήθεια, 

εΐπε, σέ κεΐνον πού εκπαιδεύεται νά άρχει. Γιατί καί Ολα 

τ ' άλλα καθόλου δέν ώφελοΰν χωρίς τά τέτοια μαθήματα. 

(— Λοιπόν έκεΐνος πού έχει εκπαιδευθεί έτσι, σού φαίνε

ται δτι λιγώτερο μπορεΐ νά νικιέται άπ' τους εχθρούς του 

παρά τ άλλα ζώα; Γιατί δπως είναι γνωστό, άπό τά 

ζώα} άλλα άπό τήν πεΐνα τους παρασυρμένα, άν καί μερι

κά εΐναι καϊ πάρα πολύ δειλά, Ομως άπ* τήν επιθυμία 

τού φαγητού οδηγημένα προς τό δόλωμα πιάνονται, κι 

άλλα πιάνονται μέ ενέδρα στό μέρος δπου πίνουν. — Βε

βαιότατα, εΐπε. — Λοιπόν κι άλλα ζώα άπό λαγνεία, π.χ. 

τά ορτύκια κι οί πέρδικες, καθώς τρέχουν προς τή φωνή 

τοΰ θηλυκού μέ τήν ελπίδα αφροδισιακής απόλαυσης καί 

δίχως νά μπορούν ν* αναλογιστούν τους κινδύνους, πέ

φτουν μέσα στά δίχτυα; Συμφώνησε καί σ' αυτά δ Άρί-

σαππος. 

—Λοιπόν σοΰ φαίνεται Οτι εϊναι αισχρό νά παθαίνει 

κανείς τά ίδια μ* αυτά τ ' άνοητότατα ζώα; Έτσι οί μοι

χοί μπαίνουν στις φυλακές, άν καί ξέρουν δτι υπάρχει 

κίνδινος γι' αυτόν πού μοιχεύει νά πάθει δσα απειλεί ό 

νόμος, καϊ νά τόν παραμονέψουν καί άφοΰ συλλ.ηφθεΐ νά 

εξευτελιστεί. Κι ένώ άπ' τή μιά μεριά εΐναι τόσο μεγά

λα τά κακά κι αισχρά πού απειλούν αυτόν πού μοιχεύει, 

κι άπό τήν άλλη είναι πολλά έκεΐνα πού θά τόν απαλ

λάξουν σίγουρα άπό τήν επιθυμία τών αφροδισίων, Ομως 

τό νά παρασύρεται στους κινδύνους άραγε δέν εΐναι αυτό 

χαρακτηριστικό άνθρωπου ολότελα τρελλοΰ; — Έ γ ώ 

τουλάχιστον έτσι νομίζω, εΐπε.—Καί τό νά γίνονται οι 
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περισσότερες αναγκαιότατες πράξεις τών άνθρώπ'ων στό 

ύπαιθρο, π.χ. οί πολεμικές κι οί γεωργικές, κι άπό τις 

άλλες Οχι ελάχιστες, κι ωστόσο περισσότεροι νά εΐναι 

άγύμναστοι καϊ στά κρύα καί στις ζέστες, δέ σοΰ φαίνε

ται ότι αυτά είναι μεγάλη αμέλεια; Συμφώνησε καί σ' 

αυτό ό Αρίστιππος.—Λοιπόν έχεις τή γνώμη δτι έκεΐ

νος πού μέλλει νά άρχει πρέπει νά εϊναι εξασκημένος καί 

σ' αυτά καϊ νά τά υπομένει εύκολα;—Βεβαιότατα, εΐπε. ) 

—Λοιπόν, άν τους εγκρατείς σ' δλα τοΰτα τους κατατάσ

σουμε στους ανθρώπους τους Ικανούς νά άρχουν, εκείνους 

πού δέν μποροΰν νά τά κάνουν αυτά θά τους κατατάξουμε 

στους ανθρώπους πού ούτε κάν θά επιζητήσουν τήν αρχή; 

Συμφώνησε καί σ' αυτό ό Αρίστιππος.—Επειδή καϊ 

τοΰ ενός καϊ τοΰ άλλου είδους τών τέτοιων ανθρώπων 

τήν κατηγορία ξέρεις, σκέφτηκες άραγε ώς τώρα σέ 

ποια άπ' τις δυό αυτές κατηγορίες θά έβαζες δίκαια τόν 

εαυτό σου;—Μάλ,ιστα, εΐπε ό Αρίστιππος. Καί καθό

λου δέν κατατάσσω τόν εαυτό μου τουλάχιστον στην 

κατηγορία εκείνων πού θέλουν νά άρχουν. Καϊ γιατί μοΰ 

φαίνεται δτι είναι χαρακτηριστικό πολ,ύ άμυαλου άνθρω

που, ένώ είναι μεγάλος κόπος νά εξοικονομεί κανείς τά 

αναγκαία γιά τόν εαυτό του, νά μήν τοΰ είναι αρκετό 

αυτό, άλλα άπό πάνω νά αναλάβει καϊ τό νά βρίσκει γιά 

τους άλλους έκεΐνα πού έχουν ανάγκη, καί γιά τόν εαυτό 

του νάχει έλλειψη άπό πολλά πράματα, κυβερνώντας δέ 

τήν πόλη, άν δέν εκτελεί στην εντέλεια δσα θέλει ή πό-

λ.η, νά τιμωρείται γι' αυτό. Τοΰτο πώς δέν είναι μεγάλη 

άμυαλιά. Γιατί επιπλέον έχουν οί πόλεις τήν αξίωση νά 

θεωροΰν τους άρχοντες καθώς έγώ τους δούλους μου. 

Γιατί κι εγώ έχω τήν αξίωση οί υπηρέτες μου σέ μένα 

άφθονα φαγιά νά ετοιμάζουν, ένώ έκεΐνοι τίποτ' άπ' 
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αυτά νά μήν άγγίζρν. Κι οί πόλεις νομίζουν δτι πρέπει 

οί άρχοντες σ' αυτές δσο γίνεται περισσότερα αγαθά νά 

δίνουν, ένώ οί ίδιοι νά απέχουν άπ' Ολα αυτά. Έ γ ώ , λοι

πόν, εκείνους βέβαια πού θέλουν νάχουν πολλούς μπελά

δες οί ίδιοι καί σ' άλλους νά προσφέρουν, άφοΰ έτσι τους 

εκπαιδεύσω, Br τους κατατάξω στους ικανούς νά εξου

σιάζουν. Τόν εαυτό μου δμως τουλάχιστο τόν κατατάσ

σω σέ κείνους πού θέλουν νά ζουν δσο τό δυνατό πιό ήσυχα 

καί πιό ευχάριστα. Κι ό Σωκράτης εϊπε; Θέλεις λοιπόν 

νά εξετάσουμε ποιοϊ άπ' τους δυό ζουν πιό ευχάριστα, 

εκείνοι πού εξουσιάζουν ή έκεΐνοι πού εξουσιάζονται; 

—Βεβαιότατα, είπε ό Αρίστιππος.—Πρώτα, λοιπόν, 

άπό τά έθνη πού έμεΐς ξέρουμε, στην Ασία εξουσιάζουν 

οί Πέρσες κι εξουσιάζονται οί Σύροι κι οί Φρύγες κι οί 

Λυδοί. Καϊ στην Ευρώπη οί Σκύθες εξουσιάζουν κι οί 

Μαιώτες εξουσιάζονται. Καί στή Λιβύη οί Καρχηδόνιοι 

εξουσιάζουν κι οί Λίβυες εξουσιάζονται. Ά π ' αυτούς 

λοιπόν ποιοι νομίζεις δτι ζουν πιό ευχάριστα; "Η άπό 

τους Έλληνες, πού ανάμεσα τους είσαι κι έσύ, ποιοϊ 

σοΰ φαίνεται δτι ζουν πιό ευχάριστα, οί ανεξάρτητες πο

λιτείες ή οί υποτελείς; Άλλα έγώ βέβαια, εΐπε δ Αρί

στιππος ούτε καϊ στην κατηγρία τών δούλων κατα

τάσσω τόν εαυτό μου, άλλα μοΰ φαίνεται πώς υπάρχει 

κάποιος δρόμος ανάμεσα τους, πού προσπαθώ νά τόν 

βαδίζω, καί πού δέν περνάει ούτε μέσα άπό τή δουλεία 

ούτε μέσα άπό τήν πολιτική εξουσία, άλλα μέσα άπό τήν 

ελευθερία, πού ακριβώς πιό πολύ άπ' Ολα οδηγεί στην 

ευδαιμονία. Άλλα, εΐπε ό Σωκράτης, άν ό όρόμος αυτός, 

καθώς δέν περνάει ούτε μέσα άπό τήν εξουσία ούτ3 

μέσα άπό τή δουλεία, έτσι ούτε καί μέσα άπ* τους αν

θρώπους δέν περνάει, ίσως τότε τά λόγια, σου οάιεΐχαν 
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κάποια σημασία. Ά ν δμως, ένώ βρίσκεσαι ανάμεσα στους 

ανθρώπους, ούτε νά εξουσιάζεις θάχεις τήν αξίωση ούτε 

'à εξουσιάζεσαι, ούτε τους άρχοντες μέ τή θέληση σου 

'ά υπηρετείς, πιστεύω δτι βλέπεις, πώς ξέρουν καλά 

Λ δυνατώτεροι τους πιό αδύνατους καϊ στό δημόσιο βίο 

-:αί στον ιδιωτικό, άφοΰ δούλους μέ κλάματα τους κά

νουν, νά τους μεταχειρίζονται σάν τέτοιους. 

"Η ξεχνάς εκείνους πού καί τό στάρι θερίζουν καί τά 

δέντρα τρυγοΰν πού έσπειραν ή φύτεψαν οί άλλοι, καϊ πού 

μέ κάθε τρόπο ταλαιπωρούν τους πιό αδύνατους κι δσους 

δέ θέλουν νά τους υπηρετούν, μέχρι πού (οί τελευταίοι) 

νά προτιμήσουν νά εΐναι δούλοι τών δυνατώτερων παρά 

νά τους πολεμάνε. Κι άπ' τήν άλλη μεριά, στον ιδιωτι

κό βίο οί γενναίοι κι οί δυνατοί, δέν ξέρεις, δτι τους δει

λούς καϊ τους αδύνατους, άφοΰ τους κάνουν ολότελα δού

λους τους εκμεταλλεύονται; 

—Άλλ« εγώ βέβαια, εΐπε, γιά νά μήν τά παθαίνω 

αυτά, ούτε μέσα σέ πολίτευμα τόν εαυτό μου κλείνω, 

άλλα παντοΰ είμαι ξένος. Κι ό Σωκράτης εΐπε: — Τοΰτο, 

στ' αλήθεια, πού τώρα λές εΐναι δεινό επιχείρημα. Μή τά

χα καί τους ξένους, άπ' δταν κι δ Σίνις κι ό Σκείρων κι Ο 

Προκρούστης πέθαναν, κανένας δέν τους αδικεί; Μά τώρα, 

αυτοί πού πολιτεύονται στις πατρίδες τους, καί νόμους ψη

φίζουν γιά νά μήν αδικούνται, καϊ φίλους, κοντά στους 

καλούμενους συγγενείς, γιά βοηθούς αποχτούν, καϊ στϊς 

πόλεις γύρω βάζουν έχυρώματα, κι όπλα αποχτούν, πού 

μ* αυτά αποκρούουν τους αδικητές, κι επιπλέον άλλους 

εξωτερικούς συμμάχους κάνουν, κι ωστόσο αυτοί, ένώ 

τάχουν δλα τοΰτα, Ομως άδικοΰνται. Κι έσύ, ένώ τίποτ' 

άπ' αυτά δέν έχεις καϊ μέσα στους δρόμους, δπου πάρα 

πολλοί αδικούνται, πολύν καιρό μένεΐί:, κι είσαι, σ' 
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Οποια πόλη κι άν πάς, άπ' όλους τους πολίτες κατώτερος, 
κι άπ* αυτούς μάλιστα πού τους επιτίθενται εκείνοι πού 
θέλουν ν* αδικούν, δμως γιά τό λόγο Οτι εΐσαι ξένος νομί
ζεις Οτι δέ θ* αδικηθείς; "Η μήπως επειδή οι πόλεις σοΰ 
διακηρύχνουν προστασία, κι δταν έρχεσαι σ' αυτές κ 
Οταν φεύγεις, γι' αυτό έχεις θάρρος; "Η γιατί νομίζει. 
Οτι καί δούλος τέτοιος μπορείς νά εΐσαι, πού σέ κανένο 
αφέντη δέν είναι ωφέλιμος; Γιατί ποιος θάθελε νάχει στί 
σπίτι του άνθρωπο, πού άπό τή μιά δέ θέλει καθόλου να 

κοπιάζει κι άπό τήν άλλη απολαμβάνει τήν πιό πολυδάπανη 
δίαιτα; Κι άς εξετάσουμε καί τοΰτο, πώς δηλαδή ο' 
αφέντες μεταχειρίζονται τους τέτοιους δούλους. Άραγε 
δέ σωφρονίζουν τή λαγνεία τους μέ τήν πείνα, τους εμπο
δίζουν νά κλέβουν μέ τό νά τους απομονώνουν άπό τά 
μέρη δπου μπορεΐ ν' αρπάζουν τίποτα, κι άπ τό νά δρα
πετεύουν μέ δεσμά τους εμποδίζουν; Και τό καθησιό μέ 
τό ξύλο τους αναγκάζουν νά τό παρατήσουν; "Η πώς 
κάνεις έσύ δταν κάποιον άπ' τους δούλοτ,ς τού σπιτιού 
σου καταλαβαίνεις Οτι έχει τέτοια ελαττώματα; — Τόν 
τιμωρώ, εΐπε, μέ κάθε είδους ποινή, ώσπου νά τόν ανα
γκάσω νά δουλεύει. Άλλα κι έκεΐνοι πού εκπαιδεύονται 
στην τέχνη τής εξουσίας, πού έσύ μοΰ φαίνεσαι πώς τή 
θεωρεία δτι είναι ευδαιμονία, σέ τί διαφέρουν άπό κείνους 
πού αναγκαστικά κακοπαθαίνουν, άφοΰ βέβαια κι αύτοϊ 
θά πεινάσουν καί θά διψάσουν καί θά κρυώσουν καϊ θ' 
αγρυπνήσουν καί γιά δλα τ' άλλα θά μοχθήσουν μέ τή 
θέληση τους; Έ γ ώ ßeßata δέν ξέρω κατά τί άλλο διαφέ
ρει στό ίδιο δέρμα εκούσια ή ακούσια κανείς νά μαστι
γώνεται (ή γενικά στό ίδιο σώμα, μ* Ολα τοΰτα τά κακά 
εκούσια ή ακούσια κανείς νά ταλαιπωρείται) παρά κατά 
τοΰτο: δτι υπάρχει ανοησία σ' αυτόν πού θέλει νά υπομέ
νει έκεΐνα πού προξενούν λ,ύπτ. 
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—Καί τϊ λές, Αρίστιππε, γιά τό έξης; εΐπε ό Σωκρά 
της. Δέ σοΰ φαίνεται δτι άπό τά τέτοια κακά διαφέρουν 
τά θεληματικά άπό τά αθέλητα στό Οτι έκεΐνος πού θελη
ματικά πεινάει, μπορεΐνά φάει Οποτε θέλει, κι έκεΐνος πού 
θεληματικά διψάει μπορεΐ νά πιει Οποτε θέλει, καϊ στ* 
άλλα τό ίδιο, ένώ σέ κεΐνον πού αναγκαστικά τά παθαίνε1 

αυτά, δέν εΐναι δυνατό όποτε θέλει ν« τά σταματάει; 
ι έπειτα, έκεΐνος πού θεληματικά ταλαιπωρείται, επειδή 

οπιάζει μέ κάποια καλήν ελπίδα, ευχαριστιέται, καθώς 
.χ. έκεΐνοι πού κυνηγάνε τ ' άγρια ζώα, άπ' την ελπίδα 
χ τά πιάσουν, μ' ευχαρίστηση μοχθούν. Καί τά τέτοια 
έβαια βραβεία τών κόπων έχουν μικρή αξία. Έκεΐνοι 
μως πού κοπιάζουν γιά ν' αποχτήσουν καλούς φί?.ους ή 

/ία νά υποτάξουν εχθρούς, ή, άφοΰ γίνουν δυνατοί καϊ 
στά σώματα καί στϊς ψυχές, καί τό δικό τους σπίτι καλά 
ν à διοικούν καϊ τους φίλους νά ευεργετούν καί τήν πατρί
δα, δέν πρέπει νά θεωρείς δτι αύτοϊ καί κοπιάζουν ευχά
ριστα γιά νά τά κάνουν αυτά καί ζουν εύφραινόμενοι, μέ τό 
νά χαίρονται άπό τή μιά τον εαυτό τους, κι άπό τήν άλλη 
μέ τό νά παινεύονται καϊ νά ζηλεύονται άπ' τους άλλους; 
Κι ακόμα, ένώ ή εύκολη ζωή κι οί στιγμιαίες ήδονέε ούτε 
στό σώμα εΐναι ικανές νά φέρνουν ευεξία, καθώς λένε κι 
οί γυμναστές, ούτε στην ψυχή καμμιάν άξια λόγου γνώ
ση νά προσφέρουν, ή εξάσκηση πού αποχτιέται μέ κόπους 
κάνει νά πετυχαίνει κανείς τά καλά καί τέλεια έργα, 
καθώς λένε οί καλοί άνθρωποι. Λέει κάπου ό 'Ησίοδος: 

Μπορεί καθένας τήν κακία νά πετύχει δλόβολη· σύντομ' 

ή στράτα πού μας πάει, κι εϊναι στρωτή' μα μπρος άπό 

τήν αρετή oi αθάνατοι έχουν βάλει ιδρώτα- καϊ γι' αυτήν 

μακρύς ανήφορος κι ολόρθος και στην αρχή κακότοπος' 
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μα δταν στην άκρα φτάσεις πας εύκολα από κει καί πέρα 
δίχως στενοχώρια. 

Κι είναι μάρτυρας αυτής της αλήθειας κι ό Επίχαρμος 

στον έξης στίχο : 

Κόπους ζητούν οι αθάνατοι γιά ό'σ' αγαθά μας δίνουν. 

Καί σ' έναν άλλο: 
ΎΩ πονηρέ, τα μαλακά ζητάς, θα ταβρεις σκούρα. 

Κι ό Πρόδικος επίσης δ σοφός, στό σύγγραμμα του 

για τόν 'Ηρακλή, τό δποΐο μάλιστα καϊ σέ πάρα πολλούς 

επιδεικνύεται, δμοια ·>ιά την αρετή αποφαίνεται, λέγον

τας περίπου τά έξης, άπ' δ,τι έγώ θυμάμαι: Λέει δη

λαδή γιά τόν 'Ηρακλή, δταν άπό τήν παιδική ηλικία περ

νούσε γεμάτος ορμή στην εφηβική, Οπου πιά οί νέοι, 

καθώς γίνονται αυτεξούσιοι, φανερώνουν άν θά πάρουν 

είτε τό δρόμο π*ού οδηγεί στή £ωή διαμέσου τής αρετής 

είτε τό δρόμο τής κακίας, άφοΰ έβγήκε σέ μέρος ήσυχο, 

έκάθισε απορώντας ποιόν άπ' τους δυό δρόμους νά πά

ρει. Καί τοΰ έφάνηκε δτι τόν πλησίασαν δύο γυναίκες 

επιβλητικές, ή μιά άπ' τίς δυό ευπρεπής στην Οψη κι άπό 

φυσικού της ευγενική καϊ στολισμένη στό σώμα αέ καθα

ρότητα καϊ στά μάτια μ'αίδημοσύνη καί στή στάση μέ σω

φροσύνη, μέ φόρεμα λευκό, κι ή άλλη καλοθρεμένη ώστε 

νά εϊναι πολύσαρκη καϊ μαλθακή, καί φτιασιδωμένη στό 

χρώμα μέ τέτοιον τρόπο, ώστε πιό άσπρη καί πιό κόκκι

νη νά φαίνεται άπ' 6σο πραγματικά ήταν, καϊ μέ στάση 

τέτοια ώστε νά φαίνεται δτι είναι ψηλότερη παρ' δσο 

ήταν άπ' τή φύση της, κι εϊχε τά μάτια της ψηλά, καί 

τέτοιο φόρεμα φοροΰσε, πού μέσα άπ* αυτό δσο τό δυνα

τό περισσότερο νά διαγράφεται λαμπερό τό νεανικό της 

κάλλος" καϊ συχνά κοίταζε γύρω -njc προσεχτικά κι έξέ-
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τάζε άν καϊ κανένας άλλος τήν έβλεπε, κι ακόμα πολλές 

φορές έ'ρριχνε βλέμματα καί στή σκιά της. Κι άμα έφτα

σαν πιό κοντά στον 'Ηρακλή, εκείνη πού είπαμε πρώτη 

προχωρούσε μέ τό Ίδιο βήμα, ένώ ή άλλη, επειδή ήθελε νά 

προλάβει, έτρεξε μπροστά προς τόν'Ηρακλή καϊ εΐπε:Σέ 

βλέπω, 'Ηρακλή, νά αναρωτιέσαι ποιο δρόμο νά πάρεις 

γιά τή ζωή σου. Ά ν λοιπόν έμενα κάνεις φίλη σου, θά 

σέ οδηγήσω στον πιό ευχάριστο κι εύκολο δρόμο, κι άπό 

δσα δίνουν ευχαρίστηση κανένα δέ θά υπάρξει πού νά μήν 

τό γευτείς καϊ χωρίς νά δοκιμάσεις δυσκολίες θά περά

σεις δλη τή ζωή σου. Γιατί πρώτα-πρωτα ούτε γιά πολέ

μους ούτε γιά ενοχλήσεις θά φροντίζεις, άλλα θά περνάς 

αναζητώντας τϊ ευχάριστο, φαΧ ή ποτό, μπορείς νά βρεις 

ή τί άφοΰ δεις ή ακούσεις 6ά νοιώσεις ευχαρίστηση, ή 

ποια πράματα μυρίζοντας η αγγίζοντας θά ευχαριστηθείς, 

ή μέ ποια παιδιά συναναστρεφόμενος ερωτικά περισσό

τερο θά ευφρανθείς καί μέ ποιόν τρόπο θά κοιμάσαι πάρα 

πολύ μαλακά καί μέ ποιόν τρόπο εντελώς άκοπα δλα αυτά 

θά τά πετυχαίνεις. Κι άν κάποτε υπάρξει υποψία έλλει

ψης τών μέσων πού έξ αιτίας τους θάχεις αυτά τ ' αγαθά, 

δέν υπάρχει φόβος μήπως σέ οδηγήσω νά τά εξοικονομείς 

κοπιάζοντας καί ταλαιπωρούμενος στό σώμα καί στην 

ψυχή, άλλα δσα οί άλλοι δουλεύουν, αυτά έσύ θά χρησιμο

ποιείς, χωρίς ν' απέχεις άπό τίποτα πού άπ' αυτό θά 

ήταν δυνατό νά κερδίσεις κάτι. Γιατί έγώ παρέχω στους 

μαθητέί μου τή δύναμη άπό παντοΰ νά ωφελούνται. Κι ό 

'Ηρακλή*:, άφοΰ τ' άκουσε αυτά, ΤΩ γυναίκα, εΐπε, μά 

ποιο είναι τ ' Ονομα σου; — Οί μέν δικοί μου φίλοι, εΐπε, 

μέ ονομάζουν Ευδαιμονία, ένώ έκεΐνοι πού μέ μισούν μέ 

ονομάζουν Κακία. 

Καί στό μεταξύ ή άλλη γυναίκα έχοντας πλησιάσει 
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εΐπε: Κι έγώ τ)ρΟα σέ σένα, Ηρακλή, επειδή ξέρω εκεί

νους πού σέ γέννησαν καί κατάλαβα απόλυτα τήν εξυπνά

δα σου στή μάθηση, κι άπό τοΰτα δημιουργώ τήν ελπίδα, 

δτι άν τραπεΐς στον προς εμένα δρόμο, θά γίνεΐί. πάρα 

πολύ καλός εργάτης τών καλών καϊ σεμνών έργων, κ' 

έγώ ακόμα περισσότερο εντιμότερη και διαπρεπέστερη 

θά αναδειχτώ γιά τις καλές πράξεις σου. Καί δέ θά σ' 

εξαπατήσω μέ ευχάριστους προλόγους, άλλα καθώς οί 

θεοί διαρρυθμίσανε τά πράγματα, θά τά διηγηθώ μέ αλή

θεια. Γιατί άπ' τά πραγματικά αγαθά καί καλά τίποτα οί 

θεοί δέ δίνουν χωρίς κόπο καϊ φροντίδα στους ανθρώπους, 

άλλ,ά άν θές νά σοΰ είναι σπλαχνικοί οί θεοί, πρέπει νά 

τους τιμάς, άν θές άπ* τους φίλους νά αγαπιέσαι, πρέπει 

νά ευεργετείς τους φίλους, άν επιθυμείς νά τιμηθείς άπό 

κάποια πόλη, πρέπει νά ωφελήσεις τήν πόλη, άν άπ' δλη 

τήν Ελλάδα έχεις τήν αξίωση νά θαυμάζεσαι γιά τήν 

αρετή σου, πρέπει νά προσπαθείς \ά ευεργετήσεις τήν 

Ελλάδα, Κι άν θές ή γη νά σοΰ δίνει άφθονους καρπούς 

πρέπει νά καλλιεργείς τή γή, κι άν νομίζεις δτι πρέπει νά 

πλουτίζεις άπό βοσκήματα, πρέπει νά περιποιέσαι τά 

βοσκήματα, κι άν έχεις τήν ορμή νά γίνεις μεγάλος μέ 

πόλεμο καί θέλεις νά μπορείς καϊ τους φίλους νά λευτε

ρώνεις καϊ τους εχθρούς νά ύποτάζεις, πρέπει κι αυτές 

τις πολεμικές τέχνες νά μάθεις άπό κείνους πού τίς ξέ

ρουν καλά, καϊ πρέπει νά εξασκείσαι πώς νά τίς χρησι

μοποιείς. Κι άν θέλεις νάσαι καί στό σώμα δυνατός, πρέ

πει να συνηθίσεις τό σώμα νά υπηρετεί τή σκέψη καϊ νά 

τό γυμνάσεις μέ κόπους κι ίδρωτα. Καί ή Κακία παίρνον

τας τό λόγο εΐπε, καθώς λέει ό Πρόδικος: Καταλαβαίνεις, 

Ηρακλή, δτι ή γυναίκα τούτη σοΰ -περιγράφει ένα δρόμο 

γιά τϊς χαρές δύσκολο καί μακρύ; Ένώ έγώ θά σέ δδη-

13 
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γήσω στην ευδαιμονία άπό δρόμο εύκολο καϊ σύντομο. 

Κι ή Αρετή εΐπε: "Ε κακομοίρα, μά τί καλό δίνεις έσύ, 

ή τϊ ευχάριστο πράμα ξέρεις, άφοΰ δέ θές τίποτα νά κά

νεις γιά τήν απόχτηση τους; Γιατί έσύ οδτε τήν επιθυ

μία τών ευχάριστων πραγμάτων περιμένεις, άλλα προτού 

τά επιθυμήσεις χορταίνεις άπ' δλα μέ τό παραπάνω, άφοΰ 

πριν πεινάσεις τρως, πριν διψάσεις πίνεις, καϊ γιά νά φας 

ευχάριστα μηχανεύεται μαγειρικές τέχνες, γιά νά πιεις 

ευχάριστα καί πανάκριβα κρασιά φτιάχνεις καϊ μέσ* στό 

καλοκαίρι γυρίζοντας παντοΰ χιόνι γυρεύεις, καί γιά νά 

κοιμηθείς ευχάριστα, Οχι μόνο τά στρώματα μαλακά, 

άλλα καί τά υποστηρίγματα τών κρεββατιων δμοια τά 

φτιάχνεις. Επειδή, Οχι γιατί κοπιάζεις, άλλα γιατί δέν 

έχεις τϊ νά κάνεΐί, αποζητάω. τόν ύπνο. Καϊ προκαλείς τήν 

αφροδίσια Ορμή πριν άπό τήν ανάγκη, μέ τό νά μηχανεύε

σαι τά πάντα καί νά μεταχειρίζεται τους άντρες σά γυναί

κες. Γιατί μ' αυτόν τό τρόπο εκπαιδεύεις τους φίλους σου, 

άπό τή μιά εξευτελίζοντας τους τή νύχτα, κι άπό τήν 

άλλη κατακοιμίζοντας τή μέρα Ο,τι τους είναι χρησιμώ-

τατο. Κι άν κι εΐσαι αθάνατη, άπό τους θεούς έχεις απο

διωχτεί κι άπ' τους καλούς ανθρώπους περιφρονιέσαι. 

Καϊ τό πιό ευχάριστο άπ' δλα τά ακούσματα, δηλαδή έ

παινο γιά σένα, δέν έχεις ακούσει, καί τό πιό ευχάριστο 

άπ' δλα τά θεάματα δέν έχεις δεΐ. Μ' άλλα λόγια ποτέ 

ώς τώρα δέν έχεις δεΐ κανένα καλό δικό σου έργο. Καί 

ποιος, δταν έσύ λές τίποτα, μπορεί νά σέ πιστέψει; Καί 

ποιος, δταν έχεις καμμιάν ανάγκη, μπορεΐ νά σέ βοηθή

σει; "Η ποιος φρόνιμος άνθρωπος θά τολμούσε νά ανή

κει στην ακολουθία σου; 'Επειδή, δταν είναι οί οπαδοί σου 

νέοι, εΐναι αδύναμοι στά σώματα, κι δταν γίνουν γεροντό

τεροι είναι ανόητοι στην ψυχή, επειδή άκοπα τρέφονται 
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σ' Ολη τήν διάρκεια τής νεότητας τους ώστε νά κατα

ντάνε χοντροί, κι έπειδΐ μέ βάσανα περνάνε σ' Ολη τή 

διάρκεια τών γηρατιών καταντάνε αδύνατοι, επειδή γιά 

δσα έχουν κάνει ντρέπονται καϊ γιά Οσα κάνουν βαρι

ούνται, επειδή τά ευχάριστα στή νεότητα τους τά περά

σανε καί τά δυσάρεστα τά φυλάξανε γιά τά γεράματα 

τους. 

Ένώ έγώ άπ* τή μιά συναναστρέφομαι μέ τους θεούς, 

κι άπ' τήν άλλη συναναστρέφομαι μέ τους καλούς αν

θρώπους. Καϊ κανένα καλό έργο, ούτε θεΐο-ο-ύτε ανθρώ

πινο, δέν γίνεται χωρίς εμένα. Καϊ μέ1 τιμάνε πιότερο άπ' 

δλους καί οί θεοί κι οί άνθρωποι, άπ' τους όποιους αξίζει 

νά έχω εκτίμηση, επειδή είμαι καί αγαπητή συνεργάτιδα 

στους τεχνίτες, καί πιστή φύλακας τών σπιτιών στούςνοι-

κοκυραίους, κι ευνοϊκή συμπαραστάτρια τών δούλων, 

καλή βοηθός τών ειρηνικών κόπων κι ασφαλής σύμμαχος 

των πολεμικών έργων, κι άριστη φίλη. Κι έχουν οί δικοί 

μου φίλοι ευχάριστη κι ανενόχλητη απόλαυση φαγητών 

καί ποτών, γιατί περιμένουν μέχρι νά τά επιθυμήσουν. 

Καϊ ύπνο έχουν πιό ευχάριστο άπό κείνους πού δέν κο

πιάζουν κι ούτε, δταν τόν άφίνουν, υποφέρουν, ούτε εξαι

τίας του παραμελούν έκεΐνα πού έχουν υποχρέωση νά 

κάνουν. Κι οί νέοι γιά τους επαίνους τών γεροντότερων 

χαίρονται, κι οί γεροντότεροι γιά τίς τιμές τών νέων ευχα

ριστιούνται. Μ' ευχαρίστηση δέ τίς παλιές τους πράξεις 

θυμούνται καϊ πράττοντας καλά τίς τωρινέο ευχαριστι

ούνται, Οντάς χάρη σ' έμενα φίλοι μέ τους θεούς κι αγα

πητοί στους φίλους καί γιά τίς πατρίδες τους πολύτιμοι. 

Κι δταν έρθει τό τέλος πού εϊν* ορισμένο άπό τή μοΐρα, 

δέ θάβονται χωρίς τιμή, λησμονημένοι, άλλα αλησμόνη

τοι, αίώνια ύμνούμενοι άπό τους τ^οιητέί ζ("ΰν πάντα νέοι. 
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Μέ τέτοια, τέκνο έσύ καλών γονιών 'Ηρακλή, διαρκώς 

κοπιάζοντας, μπορείς ν' αποχτήσεις τήν πιό άξιομακά-

ριστη ευδαιμονία. 

Μ' αυτό τόν τρόπο δ Πρόδικος επιδιώκει τήν εκπαί

δευση τοΰ 'Ηρακλή άπό τήν Αρετή, στόλισε δμως τίς 

γνώμες του μέ φράσεις πιό μεγαλοπρεπείς άπ' δ,τι τώρα 

έγώ έκανα. Αξίζει λοιπόν, Αρίστιππε, μέ τό νά θυμά

σαι τοΰτα, νά προσπαθείς νά φροντίζεις κάπως καί γιά τά 

πράματα πού άφοροΰν τό μελλοντικό χρόνο τής ζωής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Κι επειδή κάποτε κατάλαβε δτι ό Λαμπροκλής, δ μεγα

λύτερος γιος του, ήταν οργισμένος μέ τή μητέρα του, πές 

μου, εΐπε, παιδί μου, .ξέρεις κάποιους ανθρώπους πού ονο

μάζονται αχάριστοι; 

—Πολύ μάλιστα, εΐπε ό νεαρός. 

—Έχεις λοιπόν καταλάβει τί κάνοντας τους δίνουν τ ' 

Ονομα τοΰτο; — Μάλιστα, εΐπε. Αχάριστους ονομάζουν 

εκείνους πού ευεργετήθηκαν, δταν, ένώ μποροΰν νά αντα

ποδώσουν τήν ευεργεσία, δέν τήν άνταποδίνουν. — Λοιπόν 

νομίζεις δτι πρέπει νά κατατάσσονται στους άδικους οί 

αχάριστοι; — Μάλιστα, εΐπε. 

—Λοιπόν σκέφτηκες ποτέ, άν άραγε, καθώς τό νά κάνει 

κανείς τους φίλους του δούλους θεωρείται δτι είναι άδικο, 

ένώ τό νά κάνει τους εχθρούς του δούλους είναι δίκαιο, 

έτσι καϊ τό νά δείχνεται κανείς στους φίλους του αχάρι

στος είναι άδικο ένώ στους εχθρούς του είναι δίκαιο; 

—Μάλιστα, εΐπε. Καί μοΰ φαίνεται δτι άν, ένώ ευερ

γετήθηκε κανείς άπό οποιονδήποτε, είτε φίλο εϊτε εχθρό, 

δέν προσπαθεί ν' άνταποδίνει τήν ευεργεσία, είναι άδικος. 
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—Λοιπόν, άν βέβαια αυτό εϊν' έτσι, δέν εϊναι καθαρή αδι

κία ή αχαριστία; 

Συμφώνησε. — Λοιπόν, δσο κανείς περισσότερο ευερ

γετήθηκε καϊ δέν άνταποδίνει τήν ευεργεσία, τόσο πιό 

άδικος είναι; Τό παραδέχτηκε κι αυτό. 

—Ποιους λοιπόν, εΐπε, κι άπό ποιους μποροΰμε νά 

βροΰμε περισσότερο ευεργετημένους παρά τά παιδιά άπ' 

τους γονείς; Γιατί τά παιδιά οί γονείς άπό τή μιά τά δη

μιουργήσαμε άπ' τήν ανυπαρξία, κι άπό τήν άλλη τά 

έκαναν νά δουν τόσο πολλά καλ*ά καϊ σέ τόσα καλά νά 

πάρουν μέρος, Οσα οί θεοί δίνουν ατούς ανθρώπους. Αυτά, 

δπως εϊναι γνωστό, τόσο πολύ μας φαίνονται δτι αξίζουν 

πιότερο άπ' οτιδήποτε άλλ.ο, ώστε τό νά τά εγκαταλεί

ψουμε τό αποφεύγουμε όλοι περισσότερο άπό κάθε τί, 

κι οί πόλεις γιά τά μεγαλύτερα άδικήμαα σάν ποινή τό 

θάνατο έχουν ορίσει, μέ τήν ί&έα δτι δέ θά μπορούσαν 

νά σταματήσουν τήν αδικία μέ τό φόβο μεγαλύτερης τι

μωρίας. 

Κι ακόμα, δέν θεωρείς βέβαια δτι οί άνθρωποι κάνουν 

παιδιά εξαιτίας τών αφροδίσιων ηδονών, άφοΰ οί δρόμοι 

είναι γεμάτοι άπό ευκολίες πού απαλλάσσουν άπ* αυτήν 

τήν ανάγκη, καί τά σπίτια γεμάτα. Κι εΐναι φανερό Οτι 

εξετάζουμε άπό ποιες γυναίκες άριστα παιδιά θά γεννού

σαμε καί συνερχόμενοι μ* αυτές, κάνουμε παιδιά. Κι ό 

μέν άντρας κι έκείνην πού θά κάνει παιδιά άπ* αυτόν τήν 

τρέφει, καί γιά τά παιδιά πού μέλλ.ουν νά γεννηθούν προε

τοιμάζει τά πάντα, δσα νομίσει ότι θά τους ωφελήσουν 

στή ζωή τους, καϊ μάλιστα Οσα περισσότερα θά μπορούσε. 

Ή δέ γυναίκα και μένοντας έγκυος κουβαλάει αυτό τό 

φορτία καί υποφέροντας καϊ κινδυνεύοντας γιά τή ζωή 

της καί δίνοντας άπ* τήν τροφή πού κι ή ίδια τρέφεται» 
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καϊ μέ πολύ πόνο άφοΰ κρατήσει καί γεννήσει τό μωρό 

καί τό τρέφει καϊ τό φροντίζει, χωρίς ούτε αυτή νά ευερ

γετηθεί καθόλου άπό τά πριν, ούτε τό μωρό νά ξέρει άπό 

ποιόν ευεργετείται ούτε νά μπορεΐ νά λέει τϊ τού χρειά

ζεται, άλλα ή ίδια συμπεραίνοντας καϊ τά συμφέροντα καί 

τά ευχάριστα, προσπαθεί νά τά εκπληρώνει καί τό δια

τρέφει γιά πολύν καιρό, καϊ τή μέρα καί τή νύχτα υπο

μένοντας κοπιάζει, χωρίς νά ξέρει τί λογής ευγνωμοσύνη 

θά λάβει γι' αυτά. Καί δέ φτάνει νά τά θρέψει κανείς μό

νο, άλλα κι Οταν γίνουν ικανά τά παιδιά νά μαθαίνουν 

κάτι, δσα καλά ξέρουν οί ΐδιοι οί γονείς κατάλληλα γιά 

τή ζωή τους τά διδάσκουν, κι οσα νομίζουν δτι εΐναι άλλος 

πιό ίκανός νάτά διδάξει, τά στέλνουν σ'αυτόν ξοδεύοντας 

καϊ φροντίζουν, κάθε δυνατό μέσο χρησιμοποιώντας, πώς 

τά παιδιά τους νά γίνουν οσο τό δυνατό άριστα. 

Σ' αυτά ό νεαρός απάντησε: Άλλα βέβαια, κι άν δλα 

τοΰτα τάχει κάνει ή μητέρα κι άλλα πολύ περισσότερα 

άπ' αυτά, κανένας 5έ θά μποροΰσε νά αντέξει τήν κακο-

τροπιά της. 

Κι ό Σωκράτης: Ποιο άπ* τά δυό, εΐπε, νομίζεις δτι 

είναι πιό δυσβάσταχτη ή αγριότητα τοΰ θηρίου ή της 

μάνα e ; 

— Έ γ ώ βέβαια νομίζω της μάνας, τουλάχιστο της 

τέτοιας.—Λοιπόν, πότε μέχρι τώρα σούκανε κανένα κακό 

ή μέ τό νά σέ δαγκώσει ή νά σέ κλωτσήσει, πού τέτοια 

πολλοί άπ' τά θηρία παθαίνουνε;—Άλλα, μά τήν αλήθεια, 

εΐπε, λέει πράματα πού κανένας μέ θυσία Ολης του τής 

ζωής δέ θάθελε ν' ακούσει. 

—Κι έσύ πόσα νομίζεις πράματα δυσβάσταχτα της 

έκανες, μέ τό νά τή στενοχωράς καϊ μέ τά λόγια σου και 

μέ τά έργα σου άπό τά παιδικά σου χρόνια καϊ τή μέρα 
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καϊ τή νύχτα, καϊ πόσες λύπες τής προξένησες αρρωσταί

νοντας; 

—Μά ουδέποτε μέχρι τώρα, εΐπε, ούτε τής είπα ούτε 

ρής έκανα τίποτα γιά τό Οποιο νά ντράπηκε.—Και τί 

λοιπόν; Νομίζεις, εΐπε, Οτι είναι πιό ενοχλητικό σέ σένα 

/ άκοΰς έκεΐνα πού λέει αυτή, παρά στους ηθοποιούς, 

5ταν στϊς τραγωδίες /ένε τά χειρότερα ό ένας στον άλλο;— 

'Αλλά, νομίζω, επειδή πιστεύουν Οτι άπ* αυτούς πού τά 

Ίένε, ούτε αυτός πού κατηγορεί, κατηγορεί γιάνά βλά

ψει, ούτε αυτός πού απειλεί, απειλεί γιά νά κάνει τίποτα 

«ακό, εύκολα υποφέρουν τϊς βρισιές.—Kt έσύ λοιπόν, άν 

καϊ ξέρεις καλά πώς δσα σοΰ λέει ή μάνα σου, Οχι μόνο 

τά λέει χωρίς νά έχει στό νοΰ της τίποτα κακό, άλλα καϊ 

θέλοντας νάχεις τόοα αγαθά οσα κανένας άλλος, δυσαρε

στείσαι; "Η νομίζεις Οτι ή μάνα σου θέίει τό κακό σου;— 

Ό χ ι βέβαια, εΐπε. Αότό τουλάχιστο δέν τό φαντάζομαι. 

ECi ό Σωκράτης: Λοιπόν, εΐπε, ή μητέρα σου ένώ θέλει 

το καλό σου καϊ φροντίζει γιά σένα, Οταν αρρωσταίνεις 

5σα μπορεΐ περισσότερο, καί γιά νά γίνεις καλά καϊ γιά 

/ά μή στερηθείς τίποτα άπ' τήν τροφή σου, κι επιπλέον 

Ενώ πολλά (αγαθά) γιά χάρη σου ζητάει άπ' τους θεούς 

«ι έκτελεΐ τά ταξίματα της, έσύ ισχυρίζεται δτι είναι 

ίνυπόφορη; Έ γ ώ βέβαια νομίζω, δτι άν δέν μπορείς νά 

αποφέρεις τέτοια μητέρα, δέν μπορείς νά υποφέρεις τά 

χγαθά. Καί* πές μου, εΐπε, ποιο άπό τά δύο συμβαίνει: 

χήπως νομίζεις δτι πρέπει νά τιμάς τους άλλους, ή εϊσαι 

διατεθειμένοι νά μήν προσπαθείς νά φαίνεσαι αρεστός σέ 

*ανέναν άνθρωπο, ούτε νά ύπακοΰς μήτε σέ στρατηγό 

,ιήτε σέ κανέναν άλλον άρχοντα;—Ναί, μά τήν αλήθεια, 

:ΐπε, παραδέχομαι ότι πρέπει νά τιμώ τους άλλους. — 

\οιπόν, εΐπε ό Σωκράτης, καϊ στό γείτονα σου θέλεις νά 
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εΐσαι αρεστοί-', καί γιά νά σοΰ δίνει προσαναμμα δταν 

έχεις ανάγκη άπό φωτιά, καϊ γιά νά σέ βοηθάει σέ κά

ποια καλή πράξη, κι αν τυχαία πέσεις σέ κανένα σφάλμα, 

νά τρέχει νά σέ βοηθάει φιλικά; — Μάλιστα, εΐπε. 

— Τϊ λοιπόν; Καθόλου δέ θά σ' ενδιέφερε νά γίνει 

εχθρός σου ή φίλος σου ό συνοδοιπόρος ή ό συνταξιδιώ

της σ' ενα πλοΐο ή δποιος άλλος συναντηθεί μαζί σου, ή 

νομίζεις οτι πρέπει νά φροντίζεις καί γι' αυτών τή συμπά

θεια; 

—Μάλιστα, εΐπε. — "Επειτα, γι' αυτούς εΐσαι διατε

θειμένος νά φροντίζεις, καί τή μητέρα σου πού ο' αγαπάει 

περισσότερο άπ' δλους δέ νομίζεις οτι πρέπει νάτήν τιμάς; 

Δέν ξέρεις δτι καϊ ή πολιτεία γιά τϊς άλλες αχαριστίες α

διαφορεί κι ούτε τϊς δικάζει, άλλα παραβλέπει εκείνους 

πού έχουν ευεργετηθεί καϊ δεν άνταποδίνουν τήν ευεργε

σία, άν Ομως κάποιος δέ φροντίζει τους γονείς του, σ' 

αυτόν καί τιμωρία επιβάλλει καί αποδοκιμάζοντας τον 

δέν τοΰ επιτρέπει νά γίνει άρχων, επειδή οδτε οί θυσίες μέ 

ευσέβεια θά γίνονταν, Οταν αυτός θά θυσίαζε, οδτε τίποτ' 

άλλο καλά καί δίκαια αυτός θάκανε; Καί μά τήν αλήθεια, 

άν κανένας, όταν -πεθάνουν οί γονεΐς του, τους τάφους 

τους δέ στολίζει, κι αυτό τό εξετάζει ή πολιτεία στις δοκι

μασίες τών αρχόντων. Έσύ λοιπόν, παιδί μου, άν εΐσ&ι 

φρόνιμος, τους θεούς θά τους παρακαλέσεις νά ο'έ συχωρέ

σουν, άν κάπως έχεις παραμελήσει τη μητέρα σου, μήπως 

κι αυτοί, άμα σέ καταλάβουν οτι εΐσαι αχάριστος δέ θελή

σουν νά σ' εύεργετοΰν, κι άπ' τους ανθρώπους θά φυλα

χτείς, μήπως, άμα σέ καταλάβουν δτι παραμελείς τους 

γονεΐς σου, δλ ο« σέ περιφρονήσουν, καϊ τότε βρεθείς έρημος 

άπό φίλους. Γιατί άν σέ νομίσουν δτι εΐσαι αχάριστος 

στους γονεΐς, κανένας δέ θέλει νά πιστέψει δτι άν σ'εύερ-

γετήσει θά πάρει πίσω τήν ευεργεσία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. 

Κι επειδή κάποτε αντιλήφθηκε οτι ό Χαιρεφών κι ό 
ζαιρεκράτηι., πού ήταν αδέρφια καϊ γνωστοί σ' αυτόν, 
ιιλονεικοΰσαν, βλέποντας τό Χαιρεκράτη, πές μου, εΐπε, 
ίαιρεκράτη, δέν εΐσαι κι έσύ, νομίζω, άπό τους τέτοιους 
:νθρώπους πού θεωροΰν χρησιμώτερα τά χρήματα άπό 
-όν αδερφό; Καϊ μάλιστα ένώ τά χρήματα δέν έχουν 
οϋ, δ αδερφός έχει, κι ένώ τά χρήματα έχουν ανάγκη 
ίοήθειας, ό αδερφός μπορεΐ νά σέ βοηθάει, κι ακόμα ένώ 
[ρήματα υπάρχουν πολλά, κι αδερφός ένας. Κι είναι 
Γαράδοξο καϊ τό έξης, άν κανένας τους αδερφούς του 
-ούς θεωρεί ζημιά επειδή δέν έχει καί τά κτήματα τών 
ίδερφών, ένώ τους πολίτες δέν τους θεωρεί ζημιά επειδή 
ίέν έχει καί τά κτήματα τών πολιτών. Άλλα σ* αυτή τήν 
ιερίπτωσ/) μπορεΐ νά σκέφτονται δτι είναι προτιμότερο, 
τυγκατοΐκώντας κανείς μέ πολλούς, νάχει μέ ασφάλεια 
ίσα τοΰ φτάνουν, παρά ζώντας μόνος του δλα τά πράματα 
:ών πολιτών νά τάχει μέ τρόπο επικίνδυνο, άλλα δσον 
ίφορά τους αδερφούς τοΰτο τό ίδιο τό ά,γνοοΰν. Καί δού-
ιους άπό τή μιά αγοράζουν, δσοι μπορούν, γιά νάχουν 
συνεργάτες καί γιά νάχουν φίλους, επειδή χρειάζονται 
ίοηθούς, ένώ τους αδερφούς άπό τήν άλλη παραμελούν, 
tàv-τάχα άπ' τους πολίτες νά γίνονται φίλοι κι άπ' τους 
ίδερφούς νά μή γίνονται. Κι δμως γιά τή φιλία πολύ βοη-
Ιάει ή γέννηση άπ' τους ίδιους γονεΐς καί πολύ ή κοινή 
ίνατροφή, άφοΰ καϊ στά θηρία γεννιέται κάποια αγάπη 
<*ιά τά ζώα, μέ τά όποια ανατράφηκαν μαζί. Κι επιπλέον 
»ί άλλοι άνθρωποι καϊ περισσότερο τιμούν αυτούς πού 
•χουν αδερφούς άπ' αυτούς πού δέν έχουν, καϊ λιγώτερο 
;πιτίθενται εναντίον τους. 
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Κι ό Χαιρεκράτης εΐπε: Άλλα, Σωκράτη, άν ή διαφο
ρά μας δέν ήταν μεγάλη, ίσως θ άπρεπε νά υποφέρω τόν 
αδερφό μου καϊ νά μήν τόν αποφεύγω γιά μικρές αιτίες. 
Γιατί είναι καλό πράγμα, καθώς κι έσύ λές, ό αδερφός, 
δταν είναι πραγματικά αδερφός. "Οταν όμως δέν έχει τις 
αδελφικές αρετές κι έ'χει όλες τίς αντίθετες κακίες, γιατί 
νά επιχειρεί κανείς τ* αδύνατα; Κι Ó Σωκράτης εΐπε: 
Ποιο άπ* τά δυό, Χαιρεκράτη' σέ κανέναν δέν μπορεΐ νά 
αρέσει ό Χαιρεφών, καθώς οΰτε σ' εσένα, ή σέ μερικούς 
αρέσει καϊ πο?.ύ μάλιστα;—Γι' αυτό βέβαια, Σωκράτη, 
εΐπε, εΐναι δίκαιο γιά μένα νά τόν μισώ, επειδή ένώ σ' 
άλλους μπορεΐ ν' αρέσει, εμένα Οπου κι άν σταθεί, παντού 
καί μέ λόγια καί μέ έργα μάλλον μέ ζημιώνει παρά μέ 
ώφε?.εΐ. — Άραγε μήπως, εΐπε ό Σωκράτης, καθώς τό 
άλογο σ' αυτόν πού εΐναι αδαής καϊ προσπαθεί νά τό μετα
χειριστεί είναι επιζήμιο, έτσι κι ό αδερφός, όταν κανένα? 
αδαής προσπαθεί νά τόν μεταχειρίζεται, είναι επιζή
μιος; 

—Καϊ πώς, εΐπε ό Χαιρεκράτη«;, θά ήμουν αδαής στό 
νά μεταχειρίζομαι τόν αδερφό μου έγώ πού ξέρω καλά 
βέβαια καϊ νά παινεύω αυτόν πού μέ παινεύει καί νά ευερ
γετώ αυτόν πού ευεργετεί; Εκείνον δμως πού καϊ μέ λό
για καί μέ έργα προσπαθεί νά μέ στενοχωρεί, δέ θά μπο
ρούσα ούτε νά τον παινεύω ούτε νά τόν ευεργετώ,. άλλα 
ούτε καϊ θά προσπαθήσω. 

Κι ό Σωκράτης εΐπε: Παράδοξα πράματα λές, Χαιρε
κράτη. Ά ν τό σκύλο σου, άν είχες σκύλο γιά τά Λρόβατα 
κατάλληλο καϊ τους βοσκούς σου αγαπούσε κι ενάντια 
σου δταν πλησίαζες αγρίευε, παραβλέποντας τήν οργή 
σου θά προσπαθούσες, άφοΰ τόν καλοπιάσεις, νά τόν κα
ταπραΰνεις, ένώ δ αδερφός σου λές άπό τή μιά Οτι εΐναι 
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μεγάλο αγαθό, όταν είναι γιά σένα αληθινός αδερφός, 

ομολογώντας άπ' τήν άλλη Οτι ξέρεις καλά νά ευεργετείς 

καί νά παινεύεις, καί δέν επιχειρείς νά μεταχειριστείς 

κάθε μέσο, γιά νά σοΰ είναι Οσο τό δυνατό πιό ωφέλιμος. 

Καϊ δ Χαιρεκράτης' φοβάμαι, εΐπε, Σωκράτη, μήπως 

δέν έχω έγώ τόση έπιτηδειότητα, ώστε νά κάνω τόν 

Χαιρεφώντα καθώς πρέπει νάναι απέναντι μου.—Κι δμως 

τίποτα πανούργο, εΐπε ό Σωκράτης, ούτε καινούργιο πρέ

πει νά επινοήσεις γι' αυτόν, καθώς μοΰ φαίνεται. Καϊ νο

μίζω Οτι αυτός, άφοΰ προσελκυστεί άπό τά Οσα κι έσύ ό 

ίδιος ξέρεις, πολύ θά σέ τιμούσε. —Λέγε γρήγορα, εΐπε, 

άν μ' έχεις νοιώσει Οτι ξέρω κανένα μέσο ελκυστικό πού 

έγώ τδχω ξεχάσει ένώ τό ξέρω.—Λέγε μου λοιπόν, εΐπε, 

άν κανέναν άπ' τους γνωστούς σου ήθελες νά τόν αναγκά

σεις, όποτε θυσιάζει νά σέ καλεΐ σέ δεΐπνο, τϊ θάκανες;— 

Είναι φανερό, δτι θάκανα αρχή άπό τό νά καλώ έγώ ό 

ίδιος εκείνον, δποτε θυσιάζω. —Κι αν ήθελες νά παρακι

νήσεις κανέναν άπ' τους φίλους σου κάθε φορά πού πάς 

ταξείδι νά φροντίζει γιά τους δικούς σου, τί θάκανες;— 

Είναι φανερό Οτι πρώτος θά επιχειρούσα νά φροντίζω γιά 

τους δικούς του, δποτε ταξείδευε αυτός. 

—Κι άν θάθελες νά κάνεις ένα ξένο νά σέ υποδέχεται 

κάθε φορά πού θά πήγαινες στην πόλη του, τί θάκανες; 

—Είναι φανερό δτι κι αυτόν πρώτος θά τόν υποδεχόμου

να, δποτε θάρχόταν στην Αθήνα. Κι άν βέβαια ήθελα νά 

προθυμοποιείται αυτός νά μέ βοηθάει νά διεκπεραιώνω 

έκεΐνα, ν ta τά όποια θά πήγαινα στην πόλη του, εΐναι 

φανερό, δτι κι αυτό θάπρεπε πρώτος έγώ νά τό κάνω σέ 

κεΐνον. 

—"Ολα λοιπόν έσύ τά ελκυστικά γιά τους ανθρώπους 

μέσα, ένώ τάξερες άπό πάντα, τάκρυβες: "Η φοβάσαι, 
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εΐπε, νά κάνεις τήν αρχή, μήν εξευτελιστείς άν πρώτος 

τόν αδερφό σου ευεργετήσεις; Κι δμως άξιος γιά πολύ 

μεγάλο έπαινο τουλάχιστο θεωρεΐτχι δτι είναι έκεΐνος 

πού προλαβαίνει τους εχθρούς του νά χτυπάε: καί τους 

φίλους του νά ευεργετεί. Κι άν λοιπόν μοΰ φαινόταν δτι 

δ Χαιρεφών είναι πιό επιτήδειος άπό αένχ γι' αυτήν τή 

συμφιλίωση, εκείνον θά προσπαθούσα νά πείσω, νά επι

χειρήσει πρώτος νά σέ κάνει φίλο του. Ό μ ω ς τώρα μοΰ 

φαίνεσαι έσύ δτι, άν κάνεις τήν άρχη, καλύτερα θά τά 

καταφέρεις. Κι ό Χαιρεκράττ>ς εΐπε: Άτοτ.α λές, Σωκρά

τη, καί καθόλου άξια γιά σένα, άφοΰ βέβαια συμβουλεύει: 

έγώ, πού είμαι νεώτερος, νά κάνω τήν αρχή. Κι όμως σ" 

δλους τους ανθρώπους τό αντίθετο άπ' αυτό συνηθίζεται, 

δηλαδή ό μεγαλύτερος νά κάνει τήν αρχή καϊ μέ λόγια 

καϊ μέ έργα. 

—Πώς; εΐπε δ Σωκράτης. Δέν υπάρχει συνήθεια 

παντού, καί στο δρόμο νά υποχωρήσει δ νεώτερος στό 

μεγαλύτερο, δταν τόν συναντήσει, καϊ νά σηκωθεί, Οταν 

κάθεται, καϊ μέ μαλακό κρεβάτι νά τόν τιμήσει, καί νά 

τοΰ άφίνει τό λόγο ; "Ε, φίλε μου, μή διστάζεις, άλλα προσ

πάθησε νά μαλακώσεις τόν άνθρωπο καϊ πολύ γρήγορα 

θά σε υπακούσει. Δέ βλέπεις δτι είναι φιλότιμος καί κα-

λοαναθρεμμένος; Γιατί τά πονηρά ανθρωπάκια δέ θά 

μποροΰσες μ' άλλον τρόπο καλύτερα νά τά προσε)κύσεις 

παρά άν τους έδινες κάτι. Ένώ τους καλούς κι αγαθούς 

ανθρώπους, άν τους μεταχειρίζεσαι φιλικά, πολύ θά τους 

υποχρέωνες. 

Κι ό Χαιρεκράτης εΐπε: Ά ν δμως, παρά τό δτι έγώ 

θά τά κάνω αυτά, έκεΐνος δέ γίνει καθόλου καλύτερος; 

—Τϊ άλλο, εΐπε δ Σωκράτης, παρά θά κινδυνέψεις ν* 

αποδείξεις, Οτι έσύ μέν είσαι ενάρετος κι αγαπάς τόν 
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αδερφό σου, κι έκεΐνος δτι είναι διεστραμμένος κι ανά
ξιος γιά ευεργεσία; Άλλα νομίζω τίποτα άπό τοΰτα δέ 
θά γίνει. Γιατί πιστεύω δτι αυτός, δταν αντιληφθεί Οτι 
έσύ τόν προκαλείς α* αυτόν τόν αγώνα, πολύ θά φιλο
τιμηθεί νά σέ ξεπεράσει, ευεργετώντας σε καϊ μέ λόγια 
καί μέ έργα. Γιατί τώρα, είσαστε έτσι εσείς οί δυό, 
καθώς άν τά δυό χέρια, πού έκανε δ θεός γιά νά βοηθάει 
τονα τ* άλλο, παραμελώντας τοΰτο, γύριζαν στό γα εμπο
δίζουν τό ένα τ' άλλο, οί άν τά δύο πόδια, πού άπό θεϊκή 
μοίρα έχουν πλαστεί γιά νά συνεργάζονται αναμεταξύ 
τους, παραμελώντας τούτο, έμποδίζανε τό ένα τ' άλλο. 
Δέ θάτανε μεγάλη αμάθεια καί δυστυχία, έκεΐνα πού 
έχουν πλαστεί γιά ωφέλεια, νά τά μεταχειρίζεται κανείς 
γιά βλάβη; Κι δμως τους αδερφούς τουλάχιστο, καθώς 
μοΰ φαίνεται, δ θεός τους έκανε πολύ περισσότερο νά 
ώφελοΰν ό ένας τόν άλλο, παρά τά χέρια και τά πόδια καϊ 
τά μάτια κι οσα άλλα άπ* τή φύση έδωσε στους ανθρώ
πους διπλά. Γιατί τά χέρια, άν θά ήταν ανάγκη νά ενώ
σουν έκεΐνα 7.·ού απέχουν αναμεταξύ τους περισσότερο 
άπό μιά όργια, δέ θά μπορούσαν. Καϊ τά πόδια, οΰτε σέ 
κείνα πού απέχουν μιά οργιά άπ' αυτά, δέ θά μπορούσαν 
ιίάρθουν μαζί, καϊ τά μάτια, πού θεωρούνται δτι σέ πολύ 
μεγάλη άπ,όσταση φτάνουν, δέν μποροΰν ούτε κεΐνα, πού 
ϊΐναι ακόμα πιό κοντά arto τήν οργιά, νά τά δουν ταυτό
χρονα καί τά μπρος καϊ τά πίσω. Ένώ τ* αδέρφια άν 
:ïvat αγαπημένα, κι άν πολύ μακριά είναι Ó ένας άπ' τόν 
δίλλον, θά μπορούσαν νά συνεργαστοΰν γιά ωφέλεια κα"· 
τών δύο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. 

Κάποτε τόν άκουσα καί γιά φίλους νά συζτητάει πού 
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άπ' αυτά (πού έλεγε) φαινόταν σέ μένα τουλάχιστον δτι 
πάρα πολύ θά ήταν κανείς ωφελημένος σ' δ,τι άφορα τήν 
απόχτηση καϊ μεταχείριση φίλων. Γιατί τό έξη. προπαν
τός, εϊπε, ότι άπό πολλούς τό ακούει, δτι δηλαδή άπ-
Ολα τ άποχτήματα τό άριστο είναι φίλος ειλικρινής καί 
καλός. Έβλεπε Ομως, εΐπε, πολλούς νά φροντίζουν περισ
σότερο γιά κάθε τϊ άλλο παρά γιά τήν απόχτηση φίλο;ν. 

Γιατί καϊ σπίτια καϊ χωράφια καί δούλους καί βοσκή' 
ματα καϊ σκεύη, έ?εγε, δτι έβλεπε τους ανθρώπους ν' 
αποχτάνε μέ επιμέλεια καί προσπαθούν νά κρατάνε τά 
δσα έχουν τέτοια, φίλο δμως, πού λένε δτι είναι τό πιό 
μεγάλο αγαθό, έλεγε, δτι έβλεπε τους πολλούς οΰτε νά 
φροντίζουν πώς θά τους αποχτήσουν, οΰτε αυτούς πού 
υπάρχουν πώς θά τους διατηρήσουν. Άλλα κι δταν αρρω
σταίνουν φίλοι καί δοΰλοι του σπιτιού, εΐπε, Οτι έβλεπε 
μερικούς γιά μέν τους δούλους καϊ γιατρούς νά φέρνουν 
καί τ' άλλο δσα συντελούν στην υγεία, νά ετοιμάζουν, 
τους φίλους δμως νά τους παραμελοΰν καί, δταν πεθάνουν 
καί τοΰτοι κι εκείνοι, γιά τους φίλους νά ?υποΰνται καϊ νά 
τό θεωροΰν ζημιά καϊ γιά τους φίλους νά νομίζουν Οτι 
τίποτα δέ χάνουν. Κι άπό τά άλλα υπάρχοντα τους τί
ποτα νά μήν άφίνουν δίχως περποίηση καϊ δίχως επί
σκεψη, ένώ τους φίλους, πού έχουν ανάγκη άπό περιποίη
ση, τους παραμελοΰν. Κι ακόμα, πέρα άπ' αυτά, εΐπε, 
Οτι έβλ,επε τους περισσότερους, τών άλλων κτημάτων 
τους, κι δταν είναι πάρα πολλά., νά ξέρουν τόν αριθμό, 
ένώ τών φίλων τους, άν κι είναι λίγοι, δχι μόνο νά άγνοοΰν 
τόν αριθμό, άλλα κι Οταν έπιχειροΰν νά τους απαριθμούν 
σ' Οσους ρωτάνε, εκείνους πού λογάριασαν μέσα στους φί
λους πάλι νά τους αφαιρούν. Τόσο φροντίζουν αυτοί γιά 
τους φίλους ι Κι δμως μέ ποιο κτήμα συγκρινόμενος ό 
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καλός φίλος δέ θά αποδειχνόταν πολύ ανώτερος; Γιατί ποιο 

άλογο ή ποιο ζευγάρι βωδιών είναι τόσο χρήσιμο δσο ό 

καλός φίλιος; Καϊ ποιος δοΰλος είναι τόσο ευνοϊκός καί 

συνέχεια σταθερός; "Η ποιο άλλ.ο κτήμα είναι τόσο πολ,ύ 

χρήσιμο γιά δλα; Γιατί ό καλός φίλος βοηθάει σέ κάθε τϊ 

πού στερείται δ φίλος, καϊ στά ίδιωτικά του ζητήματα 

και στϊς δημόσιες πράξεις του, κι δταν θέλει νά ευεργετή

σει κάποιον, τόν συντρέχει μέ τίς δυνάμεις του, κι άν 

κανένας φόβος τόν ταράζει τού συμπαραστέκεται, άλλοτε 

συμμετέχοντας στά έξοδα κι άλλοτε συμπράττοντας, κι 

άλλοτε χρησιμοποιώντας μαζί μ' έκεΐνον τήν πειθώ κι 

άλλοτε πάλι χρησιμοποιώντας βία, καϊ πάρα πολλή ευχα

ρίστηση νοιώθωντας δταν ευτυχούν οί φίλοι, κι όταν άπο-

τυχαίνουν, πάρα πολύ προσπαθώντας νά τους επανορθώ

σει τήν αποτυχία. 

Κι δσο γιά τίς υπηρεσίες πού προσφέρουν τά χέρια, 

καϊ τά μάτια βλέποντας άπό μακριά, καϊ τ ' αυτιά ακού

γοντας μακριά, καϊ τά πόδια διασχίζοντας μεγάλες απο

στάσεις, σέ σχέση μέ κανένα άπ' αυτά δ φίλος πού ευερ

γετεί δέν ύστερεΐ. 

Καϊ πολλές φορές, οσα πριν άπ' αυτόν κανένας ή δέν 

τάκανε ή δέν τά είδε ή δέν τά πέρασε περπατώντας, αυτά 

ό φίλος γιά χάρη τοΰ φίλου στό βαθμό πού χρειάζεται τά 

έκτελεΐ. Κι δμως μερικοί τά δέντρα μέν προσπαθούν νά 

περιποιούνται γιά τόν καρπό τους, καϊ τό κτήμα πού 

παράγει άπ' δλα καϊ πού λέγεται φίλος, μέ βραδύτητα 

καϊ νωθρότητα οί περισσότεροι τό φροντίζουν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. 

Άκουσα κάποτε κι άλ>ον δικό του λόγο, πού μοΰ φαι-
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νότανε δτι παρακινούσε αυτόν πού άκουγε, νά εξετάζει 

τόν εαυτό του γιά τό πόση αξία άποδίνουν σ' αυτόν οί 

φίλοι. Επειδή δηλαδή είδε κάποιον άπ' τους μαθητές του 

νά παραμελεί ενα φίλο του, πού πιεζόταν άπ'τή φτώχεια, 

ρώτησε τον Αντισθένη μπροστά σ' αυτόν πού παραμελού

σε τό φίλο του καί σ' άλλους πολλούς: 

Άραγε, εΐπε, Αντισθένη, αξίζουν κάτι οί φίλοι δπως οί 

δούλοι; Γιατί άπ' τους δούλους άλλος, καθώς νομίζω, 

αξίζει δύο μνάς, άλλος μισή μνά, άλλος πέντε μνάς κι 

άλλος δέκα. 

Καϊ λέγεται Οτι δ Νικίας, ό γιος τού Νικηράτου, αγό

ρασε έναν έπ'στάτη γιά τ' άργυρορυχεΐα του μέ ένα τά

λαντο. Εξετάζω λοιπόν τοΰτο, εΐπε, άν τυχόν καθώς οί 

δούλοι έτσι κι οί φίλοι έχουν αξία. 

Ναι, μά τήν αλήθεια, εΐπε δ Αντισθένης. Έ γ ώ π.χ. 

θάθελα άλλον νά τόν έχω φίλο μάλλον παρά νάχω δύο 

μνάς, κι άλλον οΰτε άπό μισή μνά δέ θά τόν προτιμούσα, 

κι άλλον παρά άπό δέκα μνας θά τόν προτιμοΰσα, κι 

άλλον μέ δλα μου τά χρήματα καϊ τους κόπους θά τόν 

αγόραζα γιά νά μοΰ εΐναι φίλος. 

Λοιπόν, εΐπε ό Σωκράτης, άν βέβαια αυτά εϊν' έτσι 

πού τά λές, σωστό θά ήταν νά εξετάζει κανείς τόν εαυτό 

του, πόση άξια έχει άραγε γιά τους φίλους του καϊ νά 

προσπαθεί νάχει Οσο τό δυνατό μεγαλύτερη άξια, γιά νά 

τόν προδίνουν λιγώτερο οί φίλοι του. Έ γ ώ βέβαια, επειδή 

ακούω συχνά, πότε γιά τόν ένα δτι τόν πρόδωσε ένας φί

λος, καϊ πότε γιά τόν άλλον, δτι αντί γι' αυτόν προτίμησε 

καλύτερα μία μνά κάποιος πού τόν νόμιζε φίλο του, κι 

δλα τά τέτοια, σκέφτομαι μήπως, καθώς δταν κανένας 

πουλάει τόν κακό του δούλο καϊ τόν δίνει δσα - Οσα, έτσι 

«αϊ τόν κακό φίλο, δταν μπορεΐ νά πάρει περισσότερα 
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άπό τήν αξία του, εΐναι ευχάριστο νά τόν πουλάει κα

νείς. Γιατί τους τίμιους, ούτε δούλους βλέπω πολύ νά 

πουλιούνται οΰτε φίλους νά προδίνονται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. 

Καί μοΰ φαινότανε, δτι καϊ στό νά δοκιμάζει κανείς 

τους φίλους, ποιοι εΐναι άξιοι ν' αποχτηθούν, καθοδηγού

σε, μέ τό νά λέει τέτοια περίπου: Πές μου, εΐπε, Κριτό

βουλε, άν είχαμε ανάγκη ενός καλοΰ φίλου, πώς θά επι

χειρούσαμε νά εξετάσουμε τό ζήτημα; Άραγε πρώτα -

πρώτα δέ θά ζητήσουμε έκεΐνον, πού είναι κύριος καί τής 

κοιλ.ιας καί τού πιοτού καϊ τής λαγνείας καί τοΰ ύπνου 

καί τής τεμπελιάς; Γιατί έκεΐνος πού κυριαρχείται άπ' 

αυτά τά ελαττώματα, ούτε ό ίδιος στον εαυτό του οΰτε 

στους φίλους του θά μπορούσε νά κάνει αυτά πού πρέπουν— 

Μά την αλήθεια, δέν μπορεί βέβαια, εΐπε. —Λοιπόν άπό 

τούτον πού κυριαρχείται άπ* αυτά, νομίζεις ότι πρέπει 

νά στεκόμαστε μακριά; —Βεβαιότατα, εΐπε.—Γιατί 7ΐως; 

εΐπε. Έκεΐνος πού, Οντας πολυέξοδος, δέ φτάνει άπ* τά 

δικά του άλλα πάντα έχει ανάγκη άπ' τό διπλανό του καί 

πού Οταν παίρνει δέν μπορεΐ νά τά ξαναδώσει, κι δταν 

δέν παίρνει, μισεΐ έκεΐνον πού δέν τοΰ δίνει, δέ σοΰ φαίνε

ται δτι κι αυτός εΐναι κακός φίλος;—Μάλιστα, εΐπε. — 

Λοιπόν πρέπει ν' απέχουμε κι άπ* αυτόν; 

—Βέβαια πρέπει ν' απέχουμε.—Άλλα τί λές γιά κεΐνον 

πού άπ' τΐ μιά μπορεΐ νά μαζεύει λεφτά κι άπ' ττιν άλλη 

πολλά λεφτά επιθυμεί, καϊ γιά τούτο εΐναι δύσκολος στις 

συναλλαγές του κι οτ/ν παίρνει εΐν' ευχαριστημένος 

άλλα δέ θέλει νά τά ξαναδίνει;—Σέ μένα φαίνεται Οτι 

είναι ακόμα χειρότερος άπ' τόν προηγούμενο.—Καί τϊ 

14 
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λές γιά κεΐνον πού άπ' τόν έρωτα του χρηματισμού δέν 

εύκαιρεΐ παρά για κεΐνα μόνο, πού άπ' αυτά θά κερδίσει 

κάτι; —Πρέπει νά στεκόμαστε μακριά κι άπ' αυτόν καθώς 

νομίζω. Γιατί θά ήταν ανώφελος σέ κεΐνον πού τόν έχει 

φίλο. 

—Καϊ τϊ λές γιά κεΐνον, πού καϊ φατριαστής είναι καί 

θέλει νά δημιουργεί πολλούς εχθρούς στους φίλους; 

—Πρέπει μά τό Δία, νά τόν αποφεύγουμε κι άύτόν.— 

Κι άν κανένας δέν έχει κανένα άπό τά ελαττώματα τοΰτα, 

Οταν δμως τόν εύεργετοΰν δέχεται τήν ευεργεσία χωρίς 

νά φροντίζει καθόλου νά τήν άνταποδίνει;—Ανώφελος 

θά ήταν κι αυτός. Μά ποιόν, Σωκράτη, θά δοκιμάσουμε 

νά κάνουμε φίλο; 

—Νομίζω έκεΐνον πού, αντίθετα, άπό τή μιά είναι συγ" 

κρατημένος στϊς'ήδονές τοΰ σώματος κι άπό τήν άλλη 

τυχαίνει νάναι καλός σύνοικος καϊ δίκαιος στίς συναλλα

γές του καϊ φιλότιμος στό να μήν υστερεί σέ ευεργεσίες γιά 

κείνους πού τόν εύεργετοΰν, ώστε νά ώφελεΐ δσους τόν 

έχουν φίλο.—Πώς λοιπόν θά μπορούσαμε νά τά δοκιμά

σουμε αυτά, Σωκράτη, προτού τόν κάνουμε φίλο; 

—Τους άγαλματοποιούς, εΐπε, τους δοκιμάζουμε Οχι 

κρίνοντας άπ' τά λόγια τους, άλλα Οποιον βλέπουμε νάχει 

δουλέψει καλά τά προηγούμενα αγάλματα του, γι' αυτόν 

έχουμε πεποίθηση δτι καϊ τ ' άλλα θά τά φτιάξει καλά. 

—"Εχεις λοιπόν τή γνώμη, εΐπε, δτι κι ό άντρας έκεΐ

νος, πού τους προηγούμενους φίλους του αποδείχνεται 

δτι τους εύεργειεΐ είναι φανερό Οτι καί τους κατοπινούς 

θά τους ευεργετήσει; —Επειδή κι δποιον βλέπω νά κα

λομεταχειρίζεται τά προτητερινά του άλογα, γι* αυτόν 

νομίζω όσι καϊ τ ' άλλα θά τά μεταχειριστεί καλά. 

—"Εστω εΐπε. Κι έκεΐνος πού θά μας φαινόταν δτι 
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είναι άξιος γιά φιλία πώς πρέπει αυτόν νά τόν κάνουμε 

φίλο; 

—Πρώτα, εΐπε, πρέπει νά εξετάσουμε τή θέλ.ηση τών 

θεών άν συμβουλεύουν νά τόν κάνουμε φίλο.—Τϊ λοιπόν, 

εΐπε. Έκεΐνον πού εμείς τόν θεωροΰμε καλό κι οί θεοί 

δέν εναντιώνονται, μπορείς νά μοΰ πεις μέ ποιόν τρόπο 

πρέπει νά τόν κυνηγήσουμε γιά φίλο; 

—Μά τό Δία, εΐπε, δέ θά τόν κυνηγήσουμε μέ τά πό

δια, δπως τους λαγούς, οΰτε μέ άπατη δτ.ως τά πουλιά, 

οΰτε μέ δύναμη δπως τους αγριόχοιρους. Γιατί τό ν' 

αποχτήσεις φίλο χωρίς τή θέληση του εΐναι κοπιαστικό. 

Κι είναι καϊ δύσκολο, άφοΰ τόν δέσεις, νά τόν κατέχεις 

σά δοΰλο. Γιατί μάλλον εχθροί παρά φίλοι γίνονται εκεί

νοι πού τά παθαίνουν αυτά.—Άλλα μέ ποιόν τρόπο γί

νονται φίλοι, εΐπε.—Λένε, Οτι υπάρχουν μερικά γοητευτι

κά τραγούδια, πού έκεΐνοι πού τά ξέρουν, τραγουδώντας 

τα σ' δποιους θέλουν, τους κάνουν έτσι φίλους. Κι υπάρ

χουν καί φίλτρα πού έκεΐνοι πού τά ξέρουν, χρησιμοποι

ώντας τα σ* Οποιους θέλουν, αγαπιούνται άπ* αυτούς.— 

Άπό ποΰ λοιπόν, εΐπε, θά τά μάθουμε αυτά;—Έκεΐνα 

πού τά τραγουδοΰσαν οί Σειρήνες στον 'Οδυσσέα τ' άκου

σες άπ' τόν Όμηρο, πού ή αρχή τους είναι περίπου τέ

τοια: 

"Ελα σέ μας, ξακουστέ 'Οδυσσέα, 'Ελλήνων δόξα. 

—Αυτό λοιπόν τό γοητευτικό τραγούδι, Σωκράτη, 

ψάλλοντας ή Σειρήνες καί στους άλλους ανθρώπους τους 

κυριεύανε, ώστε νά μή φεύγουνε άπ' αυτές Οσοι μαγεύτη

καν άπ' τό τραγούδι τους;—"Οχι, άλλα σέ κείνους πού 

περηφανεύονταν γιά τήν αρετή τους τραγουδούσαν 

έτσι,—Λοιπόν πάνω κάτω λές, δτι τέτοια πρέπει στον 
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καθένα νά τραγουδάει κανείς, πού Οταν τ ' ακούει νά 

μή νομίζει, οτι έκεΐνος πού παινεύει τά λέει κοροϊδευτι

κά; Γιατί έτσι, μάλλον εχθρός θ« γινότανε καί θ' απο

μάκρυνε τους ανθρώπους άπ' τόν ίδιο, άν έκεΐνον, πού 

τόν ξέρει Οτι είναι καί μικρός κι άσκημος κι αδύνατος, 

τόν παίνευε λέγοντας Οτι εΐναι ώραΐος καϊ μεγάλος καί 

δυνατός. 

—"Αλλα γοητευτικά τραγούδια ξέρεις;—Όχι, άλλα 

άκουσα πώς δ Περικλής ήξερε πολλά, πού ψάλλοντας τα 

στην πόλη, τήν έκανε νά τόν αγαπάει.—Κι ό Θεμιστοκλής, 

πώς έκανε τήν πόλη νά τόν αγαπάει;—Μά τήν αλήθεια, 

Οχι τραγουδώντας άλλα κάνοντας της μεγάλο καλό. — 

Μοΰ φαίνεται, Σωκράτη, πώς λές-Οτι, αν πρόκειται νά 

αποχτήσουμε κανέναν καλό φίλο, πρέπει έμεΐς οί ίδιοι 

νά γίνουμε καλοί στά λόγια καί στις πράξεις. —Κι έού 

πίστευες, εΐπε ό Σωκράτης, δτι θά ήσουν ίκανός, άν 

ήσουν ανέντιμος ν* αποχτήσεις έντιμους φίλους;—Ναί, 

γιατί έβλεπα, εΐπε ό Κριτόβουλος, καί κακούς ρήτορες 

νάναι φίλοι μέ καλούς δημηγόρους, κι ανθρώπους ανίκα

νους γιά νάναι στρατηγοί, νά είναι φίλοι μέ άντρες πάρα 

πολύ ικανούς στή στρατηγική.—Άραγε λοιπόν, εΐπε, 

Οσον άφορα τό θέμα πού συζητάμε, ξέρεις μερικούς πού 

ένώ είναι ανώφελοι, μποροΰν νά κάνουν φίλους ωφέλιμους; 

—Μά τό Δία, Οχι, εΐπε. Άλλα άν εΐναι αδύνατο, Οταν 

εΐσαι ανέντιμος νά κάνεις καλούς κι αγαθούς φίλους, γιά 

τό έξης πιά φροντίζω, άν εΐναι δυνατό: άμα δ ίδιος γίνω 

καλός κι αγαθός, εύκολα θ' αποχτήσω φίλους καλούς κι 

αγαθούς.—Αυτό σέ ταράζει, Κριτόβουλε, επειδή πολλές 

φορές βλέπεις ανθρώπους, πού ένώ πράττουν τά καλά κι 

απέχουν άπό τά κακά, αντί νάναι φίλοι, μαΐώνουν αναμε

ταξύ τους καί χειρότερα φέρονται ό ένας- στον άλλον άπ' 
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όσο οί άνθρωποι πού δέν αξίζουν τίποτα.—Κι όχι μόνο 

ιοί ιδιώτες εΐπε ό Κριτόβουλος, τό κάνουν αυτό, άλλα κι οί 

πόλεις πού καί γιά τά καλά προπάντων φροντίζουν καί 

τά αισχρά καθό>*ου δέν τά δέχονται, πολλές φορές βρί

σκονται σέ πόλεμο αναμεταξύ τους. Μέ τό νά σκέφτομαι 

αυτά, είμαι πολύ απρόθυμος στην απόχτηση φίλων, γιατί 

βλέπω δτι οΰτε οί πονηροί άνθρωποι μπορούν νά 'ναι με

ταξύ τους φίλοι. Γιατί πώς άνθρωποι ή αχάριστοι, ή αμε

λείς, ή πλεονέχτες, ή άπιστοι, ή ασυγκράτητοι, θά μπο-

ροΰσαν νά γίνουν φίλοι; Οί πονηροί λοιπόν, έξάπαντος 

φαίνονται, σέ μένα τουλάχιστο. Οτι άτ.' τή φύση τους 

εΐναι μεταξύ τους μάλλον εχθροί παρά φίλοι. 

Άλλ' ακόμα, καθώς κι έσύ λές, οΰτε μέ τους τίμιους 

ανθρώπους οί πονηροί θά μπορούσαν νά ταιριάξουν καϊ 

νά γίνουν φίλοι. Γιατί πώς εκείνοι, πού κάνουν έργα πονη

ρά, θά γίνονταν φίλοι μέ κείνους πού τά μισούν; Κι άν 

λοιπόν κι έκεΐνοι, πού είναι ενάρετοι, φι^ονικοΰν γιά τά 

πρωτεία στϊς πόλεις καϊ ζηλεύοντας μισούν ό ένας τόν 

άλλο, ποιοϊ θά είναι πιά φίλοι, καί σέ ποιους ανθρώπους 

θά υπάρχει αγάπη κι εμπιστοσύνη; 

—Άλλα σ' αυτά τά πράματα, εΐπε ό Σωκράτης, υπάρ

χει κάποια ποικιλία, Κριτόβουλε. Γιατί άπ' τή φύση 

τους οί άνθρωποι αισθάνονται άλλοτε φιλικά, γιατί έχουν 

ανάγκη δ ένας τόν άλλο καϊ λυποΰνται κι ωφελούν βοη

θώντας τους άλλους κι επειδή τό καταλαβαίνουν αυτό, 

ευγνωμονούν Ó ένας τόν άλλο. Άλλοτε πάλι έχουν εχθρι

κές διαθέσεις μεταξύ τους, επειδή, θεωρώντας τά ίδια 

πράματα καλά κι ευχάριστα, μάχονται γι' αυτά καί δια

φωνώντας γίνονται αντίπαλοι αναμεταξύ τους. Γίνονται 

επίσης αιτίες πολέμου καϊ ή φιλονικία καί ή οργή. Κι 

άπό τή μιά μεριά είναι πράγμα πού γεννάει εχθρότητες ό 
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έρωτας τής πλεονεξίας, κι άπ' τήν άλλη ό φθόνος γεννάει 

μίση, κι δμως μέσα άπ' δλα αυτά ή φιλία τρυπώνοντας 

συνδέει τους καλούς κι αγαθούς ανθρώπους. Γιατί γιά 

χάρη τής αρετής προτιμούν (οί καλοί κι αγαθοί) χωρίς 

κόπο νάχουν τά απαραίτητα μάλλον, παρά μέ πόλεμο νά 

γίνονται κύριοι σέ δλα, καί μποροΰν πεινώντας καί δι

ψώντας χωρϊς λύπη νά τρώνε καί νά πίνουν, κι άν κι 

ευχαριστούνται μέ τά ώραΐα αφροδίσια πάθη, νά υπο

μένουν, ώστε να μή στενοχωρούν εκείνους πού δέν πρέ

πει. Καϊ μποροΰν, Οχι μόνο απέχοντας άπ' τήν πλεονεξία, 

νόμιμα νά κερδίζουν χρήματα, άλλα καί νά βοηθάει δ 

ένας τόν άλλο. Καϊ τή φιλονικία μπορούν δχι μόνο χωρίς 

λύπη αλλά καί γιά τό συμφέρον τους νά τή σταματάνε, 

καί νά εμποδίζουν τήν οργή νά προχωράει μέχρι έκεΐ πού 

έπειτα θά μετανοιώσουν γι' αυτό. Καϊ τό φθόνο ολότελα 

τόν σβήνουν, επειδή τ ' αγαθά τους τά δίνουν στους φίλους 

σά δικά τους, καϊ τ ' αγαθά τών φίλων δικά τους τά θεω

ρούν. Πώς λοιπόν δέν εϊναι φυσικό οί καλοί κι αγαθοί φί

λοι δχι μόνο νά μοιράζονται άζήμια τίς πολιτικές τιμές, 

άλλα κι ωφέλιμοι νάναι αναμεταξύ τους; Γιατί έκεΐνοι 

μέν π*ού επιθυμούν στϊς πόλεις καϊ νά απολαμβάνουν τι

μές καί νά κυβερνούν γιά νάχουν τήν εξουσία καϊ λεφτά 

νά κλέβουν καί τους ανθρώπους νά βασανίζουν καϊ νά χαί

ρονται τίς ηδονές, είναι καί άδικοι καί πονηροί κι ανίκα

νοι νά συμφωνήσουν μ' άλλον. Άλλα άν κανένας, πού 

θέλει νά τόν τιμοΰν στην πόλη καϊ γιά νά μήν άδικιέται ό 

ίδιος καϊ γιά νά μπορεΐ νά δίνει στους φίλους του δίκαιη 

βοήθεια, κι Οταν ιίνει κυβερνήτης νά προσπαθεί νά κάνει 

καλό στην πατρίδα, γιατί ένας τέτοιος μέ άλλον πού 'χει 

τίς ίδιες φιλοδοξίες δέ θά μπορούσε νά συμφωνήσει; Ποιο 

άπ' τά δυό; Λιγώτερο θά μπορεΐ νά ωφελεί τους φίλους 
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του μαζί μέ τους καλούς κι αγαθούς, ή λιγώτερο θά μπο

ρεΐ νά ευεργετεί τήν πόλη, δταν έχει βοηθούς καλούς κι 

αγαθούς; Άλλα καϊ στους γυμνικούς αγώνες είναι φανε

ρό, Οτι άν επιτρεπότανε στους δυνατώτερους, άφοΰ ένω-

θοΰν, νά αγωνίζονται μέ τους κατώτερους, Ολους τους 

αγώνες αυτοί θά τους κερδίζανε κι δλα τά βραβεία αυτοί 

θά τάπαιρναν. Επειδή λοιπόν έκεΐ δέν επιτρέπουν νά γί

νεται αυτά, στά πολιτικά Ομως, δπου οί καλοί κι αγαθοί 

υπερισχύουν, κανένας δέν εμποδίζει νά ευεργετεί κάποιος 

τήν πόλη μαζί μ' δποιον θέλει, πώς δέν είναι ωφέλιμο, 

άφοΰ αποχτήσει κανείς φίλους τους άριστους, νά πολι

τεύεται έχοντας αυτούς συμμέτοχους καί συνεργούς μάλ

λον στις πολιτικές του πράξεις παρά ανταγωνιστές; 

Άλλα καϊ τό εξής ακόμα εΐναι φανερό: "Οτι κι άν πολε

μάει κανείς μέ κάποιον, θά χρειαστεί συμμάχους καϊ μάλι

στα πιό πολλούς, άν έχει αντιπάλους καλούς κι αγαθούς 

ανθρώπους. Κι δμως έκεΐνοι πού δέχονται νά γίνουν σύμ

μαχοι πρέπει νά ευεργετούνται, γιά νά θέλουν νά πολε

μάνε μέ προθυμία. Κι εΐναι πολύ προτιμότερο τους άρι

στους ανθρώπους, πού εΐναι λιγώτερο ι, νά ευεργετεί κα

νείς παρά τους χειρότερους, πού είναι περισσότεροι. 

Γιατί οί πονηροί έχουν ανάγκη άπό πολύ περισσότερες 

ευεργεσίες παρά οί τίμιοι. Άλλα μέ θάρρος, Κριτόβουλε, 

εΐπε, νά προσπαθείς νά γίνεσαι καλ.ός, κι άφοΰ γίνεις τέ

τοιος, νά επιχειρείς νά κυνηγάς τή φιλία τών καλών κι 

αγαθών. Κι ίσως κι έγώ θά μπορούσα νά σέ βοηθήσω 

στην έτϊιδίωξη τών καλών κι αγαθών, γιατί είμαι άνθρω

πος τής αγάπης. Γιατί στους ανθρώπους πού θ' αγαπήσω 

μέ σφοδρότητα, ολόκληρος παραδίνομα-, καϊ γιά νά αγα

πιέμαι άπ' αυτούς, αγαπώντας τους, καϊ γιά νά μέ πο

θούν, ποθώντας τους, κι επιθυμώντας νά τους συνανα-
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στρέφομαι, νά έπιθυμοΰν κι αυτοί τή συναναστροφή μου. 

Παρατηρώ δέ οτι καϊ σ' εσένα θά υπήρχε αυτή ή ανάγκη, 

δταν επιθυμήσεις νά δημιουργήσεις φιλία μέ κάποιον. Μή 

μοΰ κρύβε'ς >οιπόν εκείνους μέ τους όποιους θαθελες νά 

γίνεις φίλος. Γιατί λόγω τής φροντίδας μου νά γίνω 

αρεστός σέ κεΐνον πού μ' αρέσει, νομίζω δτι δέν εΐμα& 

άπειρος σχετικά μέ τήν κατάκτηση ανθρώπων. 

Κι ό Κριτόβουλος είπε: Κι όμως, Σωκράτη, αυτά τά 

μαθήματα άπό πολύ καιρό τά επιθυμώ, κι έκτος άπ' 

αύνό, κι άν ή ίδια αύτη επιστήμη μέ βοηθήσει αρκετά 

στό νά καταχτήσω τις ψυχές τών καλών καϊ τά σώματα 

τών ωραίων. Κι δ Σωκράτης εΐπε. Άλλα, Κριτόβου/ε, 

δέν είναι χαρακτηριστικό της δικής μου επιστήμης, α

πλώνοντας τά χέρια νά κανείς τους ωραίους νά δέχον

ται. Κι έχω τήν πεποίθηση, δτι κι άπό τή Σκύλλα γι' 

αυτό έφευγαν οί άνθρωποι, έπίΐδή τους άπλωνε τά χέ

ρια, ένώ τίς Σειρήνες, επειδή σέ κανέναν δέν άπλωναν τά 

χέρια, άλλα σ' Ολους άπό μακριά τραγουδούσαν, λένε, δτι 

δλοι τις δεχόντουσαν καϊ γοητεύονταν νά τίς άκοΰνε. Κι 

ό Κριτόβουλος εΐπε: Μέ τήν ιδέα δτι δέ θ' απλώσω τά 

χέρια, δίδαξε με άν έχεις τίποτα ωφέλιμο γιά τήν από

κτηση φίλων.—Οΰτε λοιπόν τό στόμα σου, εΐπε ό Σω

κράτης, δέ θά πλησιάσεις στό στόμα τοΰ άλλου; 

—Νά εΐσαι βέβαιος, εΐπε ό Κριτόβουλος. Γιατί οΰτε τά 

στόμα μου θά πλησιάσω στό στόμα κανενός, άν δέν είναι 

ώραΐος.—Αμέσως έσύ βέβαια, Κριτόβουλε, εΐπες τό 

αντίθετο άπ' αυτό πού σέ συμφέρει. Γιατί οί ωραίοι κάτι 

τέτοια δέν τά σηκώνουν. Ένώ οί άσκημοι ευχάριστα τά 

δέχονται, επειδή νομίζουν δτι γιά τήν ψυχή τους τους 

λένε ωραίους. Κι ο Κριτόβουλος εΐπε: Μέ τήν ίδέα δτι 

έγώ τους μέν ωραίους θά τους αγαπήσω καϊ ταύς καλούς 
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θά τους υπεραγαπήσω, δίδασκε μου ελεύθερα τά μέσα 

γιά τήν απόκτηση φίλ.ων. Κι ό Σωκράτης εΐπε: Όταν 

λοιπόν, Κριτόβουλ.ε, θες νά γίνεις φίλος μέ κάποιον, θά 

μοΰ επιτρέψεις νά σέ κατηγορήσω σ' αυτόν, οτι τόν 

θαυμάζεις κι επιθυμείς νάσαι φίλος του;—Κατηγόρα με, 

εΐπε ό Κριτόβουλος. Γιατί δέν ξέρω κανέναν πού νά μι

σεί εκείνους πού τόν παινεύουν. 

—Κι άν σέ κατηγορήσω ακόμα, εΐπε, δτι επειδή τόν 

θαυμάζεις κι έχεις φιλικές διαθέσεις γι' αυτόν, άραγε δέ 

θά υποθέσεις δτι σέ διαβάλ^ω;—Άλλα καί σέ μένα, εΐπε, 

γεννιέται ευνοϊκή διάθεση γιά κείνους πού θά καταλά

βαινα Οτι έχουν ευνοϊκές διαθέσεις γιά μένα. 

—Αυτά λοιπόν, εΐπε ό Σωκράτης, θά μοΰ επιτρέπεται 

νά τά λέω γιά σένα σέ κείνους πού θάθελ,α νά κάνεις φί

λους σου. Κι άν μάλιστα μοΰ δώσεις ακόμα τήν άδεια νά 

λέω γιά σένα, δτι καί περιποιέσαι τους φίλους καί για τί-

ποτ* άλλο δέ χαίρεσαι τόσο, δσο γιά τους καλούς φίλους, 

κι δτι καί γιά τά ωραία έργα τών φίλ.ων νοιώθεις αγαλ

λίαση όχι λιγώτερο παρά γιά τά δικά σου, κι δτι γιά τ ' 

αγαθά τών φίλων χαίρεσαι δχι λιγώτερο παρά γιά τά δι

κά σου, κι δτι γιά ν' αποχτάνε αγαθά αί φίλοι σου δέ στα

ματάς νά σοφίζεσαι τρόπους, κι Οτι έχεις τή γ\ώμη πώς ή 

αντρική αρετή είναι νά υπερέχει κανείς στους φίλους του 

κάνοντας τους τό καλό καί νά νικάει τους εχθρούς του 

κάνοντας τους κακό, τότε νομίζω πώς πάρα πολύ θά 

ήμουν κατάλληλος συγκυνηγός τών καλών φίλων.—Γιατί 

λοιπόν, εΐπε ό Κριτόβουλος, τό λές αυτό οέ μένα, σα νά 

μήν ήταν στό χέρι σου νά λές οτιδήποτε θές γιά μένα;— 

Μά τό Δία, δέν εΐναι στό χέρι μου, καθώς έγώ κάποτε 

άκουσα άπό τήν Ασπασία. Εΐπε δηλαδή, δτι οί καλές 

προξενήτρες, δταν λένε τήν άλ.ήθεια καί διαδίδουν δεξιά 
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κι αριστερά τά καλά προτερήματα, είναι δεινές στα νά 

ενώνουν τους ανθρώπους σέ γάμο. Αποφεύγουν δμως νά 

λένε ψεύτικους επαίνους, γιατί εκείνοι πού ξεγελιούνται, 

μισούν ταυτόχρονα ό ένας τόν άλλο καί τήν προξενήτρα. 

'Επειδή λοιπόν κι έγώ πείστηκα σ' αυτά, νομίζω πώς 

είναι σωστό ότι δέ μοΰ επιτρέπεται νά λέω γιά σένα, 

δταν σέ παινεύω, τίποτα πού σχετικά μ' αυτό νά μή λέω 

αλήθεια.—Έσύ λοιπόν, εΐπε ό Κριτόβουλος, τέτοιος φί

λος εΐσαι γιά μένα, Σωκράτη, ώστε άν έγώ έχω κάτι 

κατάλληλο γιά τήν απόκτηση φίλων νά μέ βοηθάς, αλλιώς 

δέ θάθελες μέ ψέματα νά πεΐς τίποτα για δική μου ωφέ

λεια; —Ποιο άπ' τά δυό εΐπε ό Σωκράτης. Κριτόβουλε: 

σού φαίνομαι δτι πιό πολύ σ' ωφελώ, δταν λέω ψεύτικους 

επαίνους, ή Οταν σέ πείθω νά προσπαθείς νά γίνεις κα-

λ.ός άνθρωπος; Κι άν δεν τά καταλαβαίνεις αυτά δπως 

σοΰ τά είπα, άπό τοΰτα εξέτασε τό πράμα. Ά ν δηλαδή, 

θέλοντας νά σέ κάνω φίλο μ' έναν πλοιοκτήτη, σέ παί

νευα Οτι λέγοντας ψέματα, δηλαδή λέγοντας πώς εΐσαι 

καλός κυβερνήτης, κι έκεΐνος, άφοΰ πειστεί, σοΰ εμπι

στευότανε τό πλοΐο του νά τό κυβερνάς, χωρίς νά ξέρεις, 

φαντάζεσαι δτι δέ θά καταστρέψεις καί τόν εαυτό σου καϊ 

τό πλοΐο; *Ή αν γιά χάρη σου έπειθα όλη τήν πόλη, λέ

γοντας ψέματα, νά σού εμπιστευτεί τϊς τύχες της, μέ τήν 

ιδέα δτι εΐσαι καϊ ικανός στρατηγός καί ίκανός δικαστής 

καί ίκανός πολιτικός, τϊ φαντάζεσαι δτι θά παθαίνανε 

άπό σένα κι έσύ δ ίδιος κι ή πόλη; "Η άν έπειθα μερικούς 

άπ' τους ιδιώτες πολίτες, λέγοντας ψέματα δτι εΐσαι 

άξιος οικονόμος κι επιμελής, νά σου εμπιστευτούν τή 

διαχείριση της περιουσίας τους, άραγε δταν θά δοκιμαζό

σουνα δέ θά ήσουν βλαβερός καί δέ θ* αποδειχνόσουν κα-

ταγέλαστος; Άλλα καϊ πάρα πολύ σύντομος κι ασφαλής 
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καί καλός δρόμος εΐναι, Κριτόβουλε, ό έξης: Σ ' δ,τι 

θάθελες νά φαίνεσαι καλός, σέ τούτο καί νά προσπαθείς 

νά γίνεις καλός. Κι δσα στους ανθρώπους προτερήματα 

ονομάζονται αρετές, άν τά εξετάσεις, θά δεις οτι καϊ μέ 

τή μάθηση καϊ μέ τή μελέτη δλα αύξαίνο ÎV. Έ γ ώ λοιπόν, 

Κριτόβουλε, νομίζω πώς πρέπει έμεΐς ·/' ασκούμαστε 

στίς αρετές. Κι άν έσύ έχεις άλλη γνώμη, δίδαξε μου την. 

Κι ό Κριτόβουλος: Μά θά ντρεπόμουνα, Σωκράτη, εΐπε, 

ν' άντλέγω σ* αυτά. Γιατί οΰτε ώραΐα οΰτε αληθινά 

πράματα θάλεγα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. 

Ά/.όμα καί τϊς οίκονομ'κές στενοχώριες τών φίλων, εκεί

νες π'?ϊ προέρχονταν άπ' ττίν αμάθεια, προσπαθούσε νά 

τίς θεραπεύσει συμβουλεύοντας, κι έκεΐνες πού προέρ

χονταν άπό φτώχεια, προσπαθούσε \ά τίς θεραπεύει διδά

σκοντας νά βοηθάνε οί φίλ.οι ό ένας τόν άλλον, οσο μπο

ρούν. Θά πώ καί στην περίσταση αυτή δσα ξέρω άπό 

δικιά μου αντίληψη. Δηλαδή, επειδή τόν Άρίσταρχο τόν 

είδε κάποτε νάναι σκυθρωπός, φαίνεσαι, εΐπε, Άρίσταρ-

χε, ίτι κάτι σέ στενοχωρεί. Πρέπει λ.οιπόν ένα μέρος άπ* 

τή στενοχώρια σου νά τό δώσεις καί στους φίλους σου. 

Γιατί ίσως κάτι κι έμεΐς θά σέ ξαλαφρώσουμε. J&t 6' 

Άρίσταρχος: 'Αλλά όμως, Σωκράτη, εΐπε, σέ μεγάλη 

βρίσκομαι βέβαια αμηχανία. Αφότου έγινε ή στάση στην 

πόλη καί πολλοί καταφύ/ανε στον Πειραιά, έχουνε κατα

φύγει σέ μένα εγκαταλειμμένες κι αδερφές κι άνηψιές 

καί ξαδέρφες τόσες, ώστε νά υπάρχουνε στό σπίτι μου 

δεκατέσσερα τό όλο ελεύθερα άτομα. 

Κι οΰτε κανένα εισόδημα άπ1 τή γή έχουμε (γιατί οι 
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αντίπαλοι τήν κατέχουν ) οΰτε άπό τά σπίτια μας, γιατϊί 

έχουνε λείψει άνθρωποι τώρα άπ' τήν πόλη. Καί τά πρά

ματα μας κανένας δέν τ ' αγοράζει. Οΰτε υπάρχει τρόπος 

νά δανειστεί κανείς άπό πουθενά λεφτά, ά/λά πιό εύκολο 

μοΰ φαίνεται νά βρεΐ κανείς Οταν ζητάει λεφτά στό δρό

μο, παρά νά τά πάρει μέ δάνειο. Δύσκολ.ο λοιπόν είναι, 

Σωκράτη, ν' άφίνει κανείς να χάνονται οί συγγενείς του, 

κι είναι άπ' τήν άλλη αδύνατο νά θρέψει κανείς τόσο 

πολλούς σέ τέτοιες περιστάσεις. Άφοΰ λοιπόν τ ' άκουσε 

τοΰτα ό Σωκράτης, πώς άραγε εξηγείται, είπε, τό δτι ό 

Κεράμων, άν καί τρέφει πολλούς, Οχι μόνο καί στον εαυ

τό του καί σ' αυτούς μπορεΐ νά εξασφαλίζει τρόφιμα, άλλα 

καϊ κάνει καϊ τόσο περίσσεμα, ώστε νά πλουτίζει, κι έσύ 

επειδή τρέφεις πολλούς, φοβάσαι μήπως άπό έλλειψη 

τροφίμων πεθάνετε δλοι; 

—Γιατί, μά τήν αλήθεια, έκεΐνος τρέφει δούλους, ένώ 

έγώ ελεύθερους. 

—Καί ποιο άπ' τά δυό; εΐπε. Οί ελεύθεροι πούλα ι κοντά 

σου νομίζεις Οτι εΐναι καλύτερη, ή οί δοΰλοι πούναι κοντά 

στον Κεράμωνα;—Έγώ βέβαια, εΐπε, νομίζω οί ελεύ

θεροι πούναι κοντά μου. 

—Λοιπόν, εΐπε, είναι ντροπή, έκεΐνος, άν κι έχει τους 

χειρότερους νά καλοπερνάει κι έσύ, άν κι έχεις πολύ καλύ

τερους, νάχεις οικονομικές στενοχώριες;—"Οχι, μά τήν 

αλήθεια, εΐπε γιατί εκείνος τρέφει τεχνίτες, ενώ έγώ 

ανθρώπους πού έχουν ελεύθερη μόρφωση.—Άραγε, εΐπε, 

έκεΐνοι εΐναι τεχνίτες, πού ξέρουν νά κάνουν κάτι χρή

σιμο;—Μάλιστα, εΐπε.—Λοιπόν εΐναι χρήσιμο τό κριθα

ρένιο αλεύρι;—Πάρα πολ.ύ, βέβαια.—Καί τ ' είναι τά ψω

μιά;— Καθόλου λιγώτερο χρήσιμα.—Καί τ ' είναι οί χιΐω-

νίσκοι κι οί χλαμύδες κι οί έξωμίδες;—Πάρα πολύ, βέ-
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βαια, δλ' αυτά είναι χρήσιμα.—Λοιπόν, εΐπε, οί συγγενείς 

σου τίποτ' άπ' αυτά δέν ξέρουν νά κάνουν;—"Ολα βέβαια, 

τά ζερουν, καθώς τού?άχιστον έγώ νομίζω. 

—Δέν ξέρεις λοιπόν, δτι άπό ένα άπ' αυτά, τήν αλευρο

ποιία, ό Ναυσικύδης δχι μόνο τόν εαυτό του τρέφει, άλλα 

ακόμα καϊ χοίρους πολλούς καί βώδια, κι έχει περίσσεμα 

τόσο, ώστε και γιά τήν πόλη πολλές φορές νά κάνει λει

τουργίες, κι άπό τήν αρτοποιία δ Κύρηβος κι δλη του τήν 

οικογένεια τρέφει καί ζει πλουσιοπάροχα, κι ό Δημέας ό 

Κολλυτεύς ά π ' τ ή χλαμυδουργ ία, ό Μένων ά π ' τ ή χλανι-

δοποιΐα, κι οί περισσότεροι άπ' τους Μεγαρείς ζούνε 

άπό τήν κατασκευή έξωμίδων;—Ναί, μά τό Δία, εΐπε, 

γιατί αυτοί αγοράζοντας βάρβαρους ανθρώπους, τους 

έχουν γιά νά τους αναγκάζουν νά δουλεύουν δσα εΐναι 

καλά, ένώ έγώ έχω ανθρώπους κι ελεύθερους καί συγγε

νείς μου. 

—Κι υστέρα, εΐπε, επειδή εϊν* ελεύθεροι καί συγγενείς 

σου, νομίζεις δτι πρέπει αυτοί τίποτ' άλλο νά μήν κάνουν 

παρά νά τρώνε καϊ νά κοιμούνται; Ποιο άπό τά δυό: Καϊ 

άπό τους άλλους ελεύθερους ανθρώπους δσους ζουν μ' 

αυτό τόν τρόπο, τους βλέπεις νά περνάνε καλύτερα καί 

περισσότερο τους καλοτυχίζεις παρά εκείνους, πού δσα 

χρήσιμα ξέρουν γιά τή ζωή μ' αυτά ασχολιούνται; "Η 

νομίζεις ότι ή αργία κι ή άφροντισιά είναι ωφέλιμα πρά

ματα γιά τους ανθρώπους, καϊ γιά νά μάθουν Οσα πρέπει 

νά ξέρουν, καί γιά νά θυμούνται δσα ξέρουν, καί γιά νάναι 

ύγιεΐς, καί γιά νάναι δυνατοί στά σώματα, καί γιά ν' 

αποχτήσουν καϊ νά κρατήσουν τά χρήσιμα γιά τή ζωή, 

κι δτι ή δουλειά κι ή επιμέλεια δέν είναι καθόλου χρή

σιμα πράματα; Κι αυτά πού λές ότι ξέρουν οί συγγενείς 

σου, ταμα^αν γιά ποιο λόγο άπ' τους δυό; Έπειδτϊ τάχα 
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οΰτε χρήσιμα εΐναι γιά τή ζωή οΰτε θά κάνουν τίποτα 

μ' αυτά, ή, αντίθετα, μέ τήν ιδέα δτι καί θ1 ασχοληθούν 

μ' αυτά καϊ θά ωφεληθούν άπ' αυτά; Σέ ποια άπ' τίς δυό 

περιπτώσεις οί άνθρωποι θά ήταν πιό φρόνιμοι, Οταν δέ 

δουλεύουν ή Οταν ασχολούνται μέ χρήσιμα πράματα; Καί 

σέ ποιάν άπ* τίς δυό περιπτώσεις θά ήταν δικαιότεροι, 

άν δούλευαν ή άν τεμπε>ιά£οντας σκέφτονταν μόνο τό 

φαΐ; Άλλα καϊ τώρα, καθώς έγώ νομίζω, οΰτ' έσύ αγα

πάς εκείνες οΰτ* έκεΐνες εσένα, επειδή άπ' τή μιά έσύ 

νομίζεις ότι σοΰ είναι επιζήμιες, κι ά7.-' τήν άλλη έκεΐνες 

επειδή σέ βλέπουν νά βαρυγκομάς γι' αυτές. Κι εξαιτίας 

αυτών υπάρχει κίνδυνος καϊ μεγαλύτερη απέχθεια νά γεν

νηθεί μεταξύ σας, κι ή προηγούμενη ευγνωμοσύνη τους 

νά λιγοστέψει. Ά ν δμως φροντίσεις νά δουλεύουν, έσύ 

θά τίς αγαπήσεις μέ τό νά τϊς β/.έπεις νά σοΰ είναι ωφέ

λιμες. κι έκεΐνες 6' αγαπήσουν εσένα μέ τό νά καταλα

βαίνουν Οτι χαίρεσαι γι' αυτές. Καϊ μέ τό νά θυμάστε 

πιό ευχάριστα τίς προηγούμενες ευεργεσίες, θά μεγαλώ

σετε τήν ευγνωμοσύνη πού προέρχεται άπ* αυτές, κι εξαι

τίας αυτών θά νοιώθετε πιό φιλικά καί πιό οικεία ανα

μεταξύ σας. Ά ν λοιπόν ήταν νά δουλέψουν σέ καμμιά ά

τιμη δουλειά, έπρεπε αντί γι ' αυτήν νά προτιμήσουν τό 

θάνατο. Τώρα δμως, άπό τή μιά όσα ξέρουν θεωρούνται 

πάρα πολύ καλά κι αξιοπρεπή γιά μιά γυναίκα, καθώς 

είναι λογικό, κι άπό τήν άλ?η δλοι, αυτά πού ξέρουν, τά 

δουλεύουν καϊ πάρα πολύ εΰκολα καί πάρα πο/ύ γρήγορα 

καί πάρα πολύ ώραΐα καί πάρα πολύ ευχάριστα. Μή δι

στάζεις λοιπόν, εΐπ'ε, νά τίς συμβουλέψεις αυτά καί, 

καθώς λογικό είναι, θά υπακούσουν. 

—Άλλα, μά τους θεούς, εΐπε ό Άρίσταρχος, τόσο 

σωστά μοΰ φαίνεσαι πώς μιλάς, Σωκράτη, ώστε προη-
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γούμενα δέν τολμούσα νά δανειστώ, γιατί ^ξ,ε^α δτι άμα 
ξοδέψω δ,τΓθάπαιρνα δέ 6ά μπορέσω νά ιό ξαναδώσω, 
τώρα δμως έχω τή γνώμη δτι θά δεχτώ νά τό κάνω, γιά 
ν* αποχτήσω τή μέσα πού χρειάζονται γιά τή δουλειά. 

Κι άπ' αυτά τά λεφτά άφ' ενός εξοικονομήθηκαν τά 
μέσα γιά τή δουλειά κι άφ' ετέρου αγοράστηκαν μαλλιά. 
Κι έτρωγαν τό μεσημέρι ενόσω δούλευαν, κι άφοΰ τέ
λειωναν τή δουλειά δειπνουσαν, κι έγιναν εΰθυμοι αντί 
σκυθρωποί. Κι άντϊ νά ύποβλέπει ό ένας τόν άλλο, ευχάρι
στα τόν έβλεπε, κι έκεΐνες τόν αγαπούσαν σάν κηδεμόνα 
τους, κι αυτός τίς αγαπούσε επειδή ήταν ωφέλιμες. 

Καί, τέλος, άφοΰ ήρθε στό Σωκράτη, μέ χαρά διηγό-
ταν κι αυτά κι Οτι τόν κατηγορούν πώς μόνο αυτός άπ' 
Ολους έτρωγε χωρίς νά δουλεύει. Κι ό Σωκράτης: — Λοι
πόν, δέν τους λές τό μύθο τοΰ σκύλου; Λένε, δηλαδή, πώς 
τήν εποχή πού τά ζώα μιλοΰσαν ή προβατίνα είπε στον 
αφέντη της: Παράξενο πράμα κάνεις, γιατί σέ μας, πού 
καϊ μαλλιά κι αρνιά καί τυρί σοΰ δίνουμε, τίποτα δέ δί
νεις εξόν δ,τι πάρουμε άπ* τή γη, ένώ στό σκύλο πού 
τίποτα τέτοιο δέ σοΰ δίνει, μοιράζεις άπ'τό φαί πού τρως 
έσύ. Ό σκύλος λοιπόν, άμα τ' άκουσε, εΐπε: Ναϊ μά τήν 
αλήθεια, γιατί έγώ είμαι πού καϊ σας τίς ίδιες φυλάω 
ώστε οΰτε οί άνθρωποι νά σας κλέβουν οΰτε οί λύκοι νά 
σας αρπάζουν. Επειδή βέβαια έσεΐς, άν έγώ δέ σας προ
φύλαγα, οΰτε νά βόσκετε δέ θά μπορούσατε άπ' τό φόβο 
σας μήν πάθετε τίποτα κακό. Έτσι λοιπόν λέγεται, Οτι 
καϊ τά πρόβατα παραδέχτηκαν νά προτιμιέται δ σκύ
λος. Καί σύ λοιπόν νά τους λές οτι εΐσαι φύλακας τους, 
καθώς ό σκύλος στά πρόβατα, καϊ φροντίζεις γι* αυτές κι 
εξαιτίας σου χωρίς ν' άδικιοΰνται άπό κανέναν ζούνε 
δουλεύοντας μέ άσφά?εια κι ευχαρίστηση, 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIÏ. 

Κάποτε έναν άλλο φίλο του μετά άπό πολύν καιρό 
άμα τόν εΐδε, άπό ποΰ, εΐπε, έρχεσαι, Εύθηρε;—Μετά τό 
τέλος τοΰ πολέμου, εΐπε, Σωκράτη, άπό τά ξένα, τώρα 
Ομως άπ* τήν Αθήνα. Επειδή δηλαδή μας πήρανε τά 
χτήματα στά ξένα, καί στην Αττική άπ' τήν άλλη τίποτα 
8έ μ' άφισε ό πατέρας μου, αναγκάζομαι τώρα, άφοΰ γύ
ρισα στην πατρίδα, δουλεύοντας μέ τά χέρια νά εξοικονο
μώ αυτά πού χρειάζομαι γιά νά ζήσω. Καί μοΰ φαίνεται 
πώς αυτό εΐναι προτιμότερο παρά νά ζητάω άπό τους 
άλλους ανθρώπους, άφοΰ άλλωστε δέν έχω καί τίποτα 
πού δίνοντας το γιά ενέχυρο θά μπορούσα νά δανείζομαι.— 
Καϊ γιά πόσον καιρό νομίζεις Οτι θάναι ικανό τό σώμα 
σου νά δουλεύει μέ μισθό, γιά νά πορίζεσαι τ αναγκαία;— 
Μά τό Δία, εΐπε, Οχι πολύν καιρό.—Κι Ομως, εΐπε, δταν 
βέβαια γεράσεις, είναι φανερό οτι άπ* τή μιά θάχεις 
ανάγκη άπό έξοδα, κι άπ' τήν άλλη κανένας δέ θά θελή
σει νά σοΰ δίνει μισθό γιά τή σωματική δουλειά σου.— 
Αλήθεια λές, εΐπε. 

—Λοιπόν, εΐπε, είναι προτιμότερο άπό τώρα νά ασχο
λείσαι σέ τέτοια έργα, πού κι Οταν θά γεράσεις, θά σοΰ 
εξασφαλίζουν αρκετά γιά νά ζΓΐς. κι άφοΰ πάς σέ κανέναν 
άπ' τους πλούσιους, πού έχει ανάγκη βοηθοΰ στά χτή
ματα του, κι άφοΰ επιβλέπεις στις δουλ ειές του καί μα
ζεύεις τους καρπούς μαζί μ' αυτόν καί φυλάς τό σπίτι του 
μαζί του, ωφελώντας τον νά ωφελείσαι κι έσύ άπ' αυτόν.— 
Δύσκολ,α, εΐπε, Σωκράτη, έγώ θά υπόφερα τή δουλεία.— 
Κι δμως οί άρχοντες τών πόλεων κι έκεΐνοι πού φροντί
ζουν γιά τϊς δημόσιες υποθέσεις δέν εΐναι δουλοπρεπεΐς 
γι' αυτόν τό λόγο, άλλα θεωρούνται περισσότερο έλεύ-
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θέροι.—Γενικά, εΐπε, Σωκράτη, δέν ανέχομαι πολύ-πολύ 

νά είμαι κάτω άπ' τόν έλεγχο κανενός.—Κι δμως, εΐπε, 

Εΰθηρε, δέν είναι διόλου εύκολο νά βρει κανείς δουλειά, 

γιά τήν οποία νά μήν έχει ευθύνη. Γιατί είναι δύσκολο 

νά κάνει τόσο τέλεια δουλειά κανείς, ώστε καθόλου νά μή 

λαθέψει, κι ακόμα δύσκολ.ο εΐναι, κι άφοΰ κάνει κάτι κα

νείς χωρίς λάθος, νά μήν τύχει άδικο κριτή. Γιά τοΰτο 

άπορω, αν εΐναι εύκολο καϊ γι' αυτά πού τώρα λές Οτι 

δουλεύεις, νά μήν έχεις επικρίσεις. Πρέπει λοιπόν νά 

προσπαθείς νά αποφεύγεις αυτούς πού τους αρέσει νά κα

τηγοράνε, καϊ νά επιδιώκεις νά βρίσκεις τους δίκαιους. 

Κι δσα πράματα μπορείς νά τά κάνεις, νά τά άναλαβαί-

νεις, κι Οσα δέν μπορείς, νά τ ' αποφεύγεις. Κι οτιδήποτε 

κάνεις, αυτό Οσο γίνεται καλύτερα καί προθυμότερα νά 

τό εκτελείς. Γιατί μ' αυτό τόν τρόπο νομίζω πώς καθό

λου δέ θά κατηγορηθείς καί προπαντός στή φτώχεια σου 

βοήθεια θά βρεΐς, καί πάρα πολύ εύκολ.α καί δίχως κίν

δυνο κανένα θά ζήσεις, καϊ στά γεράματα σου μέ μεγάλη 

επάρκεια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX. 

Ηέρω επίσης, δτι κάποτε ό ίδιος άκουσε άπό τόν Κρί

τωνα πόσο ή ζωή στην Αθήνα εΐναι δύσκολη γιά έναν 

άνθρωπο πού θέλει νά ασχολείται μέ τίς ιδιωτικές του 

υποθέσεις. Τώρα δηλαδή, εΐπε, μερικοί μέ ενάγουν σέ 

δίκες Οχι γιατί αδικούνται άπό μίνα, άλλα γιατί νομίζουν 

οτι έγώ θά προτιμούσα νά τους πληρώνω παρά νά μοΰ 

δημιουργούν ενοχλήσεις. Κι δ Σωκράτης: Πές μου, εΐπε, 

Κρίτων, τρέφεις σκύλους γιά νά διώχνουν γιά χάρη σου 

τους λύκους άπ' τά πρόβατα;—Βέβαια, εΐπε. Γιατί 

15 
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περισσότερο μέ συμφέρει νά τρέφω σκύλους παρά'νά μήν 

τρέφω.—Λοιπόν δέ θάτρεφες κι άνθρωπο, πού καί θάθελε 

καϊ θά μποροΰσε ν' απομακρύνει άπό σένα εκείνους πού 

επιχειρούν νά σέ άδικοΰν;— Ευχαρίστως, βέβαια, εΐπε, 

άν δέ.φοβόμουν μή γυρίσει κι ενάντια σέ μένα τόν ίδιο.— 

Τϊ λοιπόν; εΐπε. Δέ βλέπεις δτι πολ.ύ πιό ευχάριστο εΐναι 

νά ωφελείσαι ευεργετώντας έναν άνθρωπο σάν εσένα, 

παρά νά τοΰ εΐσαι μισητός; Μάθε καλά, δτι υπάρχουν 

έδώ τέτοιοι άνθρωποι, πού θά τδχαν τιμή τους νά σ' έχουν 

φ0.ο. 

Κι ΰστερ' άπ' αυτά βρίσκουν τόν Αρχέδημο, πού ήταν 

πολύ ίκανός καί στά λόγια καϊ στις πράξεις, άλλα φτωχός. 

Γιατί δέν ήταν επιτήδειος νά; κερδίζει άπό οποιαδήποτε 

δουλειά, άλλα καϊ φίλος τών έντιμων ανθρώπων ήταν, κι 

έλεγε δτι εΐναι πολύ εΰκολο νά κόβει κέρδη άπ* τους 

συκοφάντες. Σ ' αυτόν λοιπόν δ Κρίτων, κάθε φορά πού 

έκανε συγκομιδή ή σταριοΰ ή λαδιού ή κρασιού ή μαλ

λιού ή τίποτ* άλλου άπό κείνα πού γίνονται στους αγρούς, 

χρήσιμα γιά τή ζωή, άπ' αυτά, αφού ξεχώριζε μερικά, 

τοΰδινε συνήθως. Κι' δποτε θυσίαζε τόν προσκαλούσε καί 

σχετικά μ* δλα τά τέτοια τόν περιποιόταν. Κι αμέσως 

(ό Άρχέδημος) βρίσκει κάποιον άπό κείνους πού συκο

φαντούσαν τόν Κρίτωνα, πού άπό τή μιά είχε πολλά 

αδικήματα κι άπό τήν άλλη πολλούς εχθρούς. Καϊ τοΰ-

κανε αγωγή σέ δίκη δημόσια, στην οποία έπρεπε αυτός 

νά κριθεί τί πρέπει ή νά πάθει ή νά πληρώσει. Κι ό συκο

φάντης, επειδή εϊχε τή συνείδηση δτι πολλά καϊ κακά 

έπραξε, κάθε μέσο μεταχειρίστηκε ώστε νά γλυτώσει άπ' 

τόν Αρχέδημο. Άλλα ό Άρχέδημος δέν τόν απάλλασσε, 

μέχρι πού ό συκοφάντης καϊ τόν Κρίτωνα έπαψε νά συκο

φαντεί καί χρήματα έδωσε σ' αυτόν. Κι άφοΰ κι αυτό κι 
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άλλα πολλά έκανε ό Άρχέδημος, τότε πιά καθώς Οταν ό 

βοσκός έχει έναν καλό σκύλο, κι οί άλλοι βοσκοί θέλουν 

κοντά σ' αυτόν νά στέκουν τά κοπάδια τους γιά νάχουν 

τήν ασφάλεια τού σκύ>ου, έτσι λοιπόν καί τόν Κρίτωνα 

πολλοί άπ' τους φίλους του τόν παρακαλούσαν, νά δίνει 

καί σ' αυτούς γιά φύλακα τόν Αρχέδημο. Κι ό Άρχέδημος 

μ' ευχαρίστηση έκανε στον Κρίτωνα αυτήν τήν χάρη, 

κι όχι μόνο δ Κρίτων πέρναγε ήσυχος, άλλα κι οί φίλοι 

του. Κ' άν κανένας άπό κείνους στους οποίους ήταν μιση

τός ό Άρχέδημος τόν κατηγορούσε δτι, επειδή ωφελείται 

άπό τόν Κρίτωνα, τόν κολακεύει, ποιο άπ' τά δυό, έλεγε 

ό 'Αρχέδημος, είναι αισχρό: μέ τό νά ευεργετούμαι άπό 

τίμιους άνρώπους καϊ σ' αντάλλαγμα ευεργετώντας τους, 

αυτούς μέν νά τους κάνω φίλους καί μέ τους κακούς νά 

εϊμαι εχθρός, ή τους καλούς κι αγαθούς, προσπαθώντας 

νά τους αδικώ, νά τους κάνω εχθρούς, καϊ συνεργαζόμενος 

μέ τους κακούς νά προσπαθώ νά τους κάνω φίλους καϊ νά 

τους έχω αντί γιά τους καλούς φίλους; Κι έξαι-ίίας αυτού, 

κι ένας άπ' τους φίλους τοΰ Κρίτωνος ήταν δ Άρχέδημος, 

κι άπ' τους άλλους φίλους τοΰ Κρίτωνος απολάμβανε τι

μές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ. 

ΐΞΙρω ακόμα, Οτι καί μέ τόν Διόδωρο, πού ήταν φίλο^ 

του, τέτοια περίπου συζήττσε. Πές μου, εΐπε, Διόδωρε, 

άν κανένας άπ' τους δούλους σου σοΰ τό σκάσει, θά φρον

τίσεις νά τόν ξαναπιάσεις;—Κι άλλους, μά τό Δία,εΐπε, 

παίρνω βοτθούς μέ αμοιβή γιά τή σύλληψη του.—Καί τϊ 

λές γιά τό έξης, εΐπε. Ά ν κανένας άπ' τους δούλους σου 

αρρωσταίνει, τόν περιποιέσαι καί προσκαλείς γιατρούς 
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γιά νά μήν πεθάνει;—Πο?ύ μάλιστα, εΐπε.—Κι άν κανένας 

άπ' τους γνωστούς σου, εΐπε, πού εΐναι πολύ πιό χρήσι

μος άπό τους δούλους, κινδυνεύει νά καταστραφεί άπό 

φτώχεια, δέ νομίζεις δτι αξίζει νά φροντίσεις γι' αυτόν 

ώστε να, σωθεί; Κι Ομως ξέρεις βέβαια, δτι δ Ερμογένης 

δέν είναι αχάριστος καϊ θά ντρεπότανε άν, ωφελούμενος 

άπό σένα, δέ σοΰ άντατ.όδινε τήν ωφέλεια. Κι όμως τό 

νάχεις υπηρέτη καϊ πρόθυμο καί καλοδιάθετο καϊ παντο

τινό καί πού δέν είναι μόνο ίκανός νά κάνει δ,τι τόν δια

τάζουν, άλλα μπορεί καί μόνος του νά υπηρετεί καϊ νά 

προνοεί καϊ νά σκέφτεται άπό τά πριν νομίζω οτι τέτοιος 

υπηρέτης αξίζει Οσο πολλοί δοΰλοι μαζί. 

Οί καλοί όμως οικονόμοι, δταν παρουσιάζεται ευκαι

ρία ν' αγοράσουν σέ χαμηλή τιμή εκείνο πού έχει μεγάλη 

τιμή, τότε λένε δτι πρέπει ν' αγοράσουν. Τώρα λοιπόν, 

εξαιτίας τής κακής κατάστασης τών πραγμάτων είναι 

δυνατό νά αγοράσει κανείς φίλους καλούς πολύ φτηνά. 

Κι ό Διόδωρος: 'Αλλά σωστά βέβαια, εΐπε, λές Σωκράτη 

καί παράγγειλε στον Ερμογένη νάρθει σέ μένα. 

—Μά τό Δία, εΐπε, έγώ τουλάχιστο δέ θά παραγγείλω. 

Γιατί νομίζω δτι οΰτε γιά σένα είναι καλύτερο νά τόν 

καλέσεις άπό τό νάρθεις έσύ σέ κεΐνον, οΰτε γιά κεΐνον 

είναι μεγαλύτερο αγαθό άπ' τό νά πας έσύ σ' αυτόν κι Οχι, 

αυτός νάρθει σέ σένα. 

"Ετσι λοιπόν δ Διόδωρος πήγε στον Ερμογένη. Καί 

χωρίς νά ξοδέψει πολύ απόχτησε φίλο, πού είχε σάν κύ

ριο έργο νά σκέφτεται τϊ λέγοντας ή κάνοντας θά ώφε

λοΰσε καϊ θά ευχαριστούσε τό Διόδωοο. 
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ι πι 

Ι. "Οτι ôè τους ορεγομένονς τών καλών επιμελείς ών δρέ-

γοιντο ποιών ώφέλει, νΰν τοντο διηγήσομαι. Άκουσας γάρ 

ποτέ Διονυσόδωρον είς τήν πόλιν ήκειν Ιπαγγελλόμενον 

οτρατηγεΐν διδάζειν, Ελεξε προς τίνα τών σννόντων, 3ν 

•ησθάνετο βονλόμενον τής τιμής ταύτης èv τη πάλει τνχείν' 

2 Αίσχρόν μέντοι, ώ νεανία, τόν βονλόμενον έν jfj πόλει 

οτρατηγεΐν, έξδν τοντο μαθεΐν, άμελήσαι αυτόν' και òt~ 

χαίως αν οντος υπό της πόλεως ζημιοϊτο πολν μάλλον ή 

εϊ τις ανδριάντας έργολαβοίη μή μεμαθηκώς άνόριαντο-

3 ποιεΐν. "Ολης γάρ τής πόλεοίς èv τοις πολεμικοϊς κινάν-

νοις Επιτρεπομένης τφ στρατηγώ, μεγάλα τά τε αγαθά κατ· 

ορθοϋντος αντον καί τά κακά διαμαρτάνοντος εικός γί 

γνεσθαι. Πώς οΰν ούκ Άν δικαίως δ τον μεν μανθάνειν 

τοντο αμελών, τον ôk αιρεθηναι Επιμελόμενος ζημιοϊτο ; 

Τοιαύτα μεν δή λέγων Επειοεν αυτόν ίλθόντα μανθάνειν. 

4 Έπεί δέ μεμαθηκώς ήκε, προσέπαιζεν αυτά) λέγων Ού Λο-

κεΐ νμΐν, ώ άνδρες, ώσπερ "Ομηρος τόν 'Αγαμέμνονα γε· 

ραρόν Εφη εϊναι, οντω και δδε οτρατηγεΐν μαθών γεραρώ-

τερος φαίνεσθαι ; Καί γάρ, ώσπεο 6 κιθαρίζειν μαθών, και 

') Ούτος ήτο αοφιστήξ ίκ Xtou, καί ίχαμ« τον StÖabxaXov ιΐς 
'Αθήναι; xocl κυρίως τον διδάσκαλσν τής στρατηγι.χ?|ς τέχνηρ. 

») Βλ. ΊΧιά8α Γ 169 -170. 

( Ν 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι. 

"Οτι δε (ό Σωκράτης) εκείνους πού επιθυμούσαν να κα
ταλάβουν δημόσια αξιώματα τους ωφελούσε μέ το νά τους 
κάμη Εκανους γιά κείνα που επιθυμούσαν, αυτό τώρα θά 
διηγηθώ. "Οταν δηλαδή άκουσε κάποτε πώς ήλθεν εϊς τήν 
πόλιν (εΕς τάς Αθήνας) ό Διονυσόδωρος \ π'.ύ έπηγγέλλετο 
τόν διδάσκαλον τής στρατηγικής τέχνης, είπε προς ίνα έκ 
τών συνομιλητών του πού, καθώς είχε μάθει, επιθυμούσε νά 
τύχη μέσα εϊς τήν πολιτείαν τοϋ τιμητικού αυτοΰ αξιώματος. 
Νεαρέ μου,είναι βέβαια αίσχρόν έάν κανείς θέλη νά γίνη στρα
τηγός μέσα στην πολιτεία, ένώ μπορεί νά διδαχθή τήνστρα-
τηγικήν τέχνην, νά μή φροντίσ-η νά τήν μάθ*η καϊ δικαίως 
θά έπρεπε νά τιμωρηθ-g ούτος υπό τής πολιτείας, μέ μεγα-
λυτέραν τιμωρίαν, παρά (τήν τιμωρίαν πού θά ύφίστατο 
κανείς) διότι ένώ δέν είχε b'iQ'a'/ßi} τήν άνδριαντοποιίαν, 
άνέλαβεν έργολαβικώς τήν κατασκευήν ανδριάντων. Γιατί 
άφοΰ δλη ή πολιτεία κατά τήν περίοοον τών πολεμικών 
αγώνων εμπιστεύεται τήν τύχην τη; εϊς τόν στρατηγών, εΐναι 
εολογον δτι μεγάλα αγαθά θά προκύψουν έάν ούτος τά κα-
ταφέ,ρνγι εΕς τας μάχας καί αντιθέτως μεγάλα κακά θά προ
κύψουν έάν άποτυχαίνη. Πώς λοιπόν δικαίως δέν θά έτι-
μωρεΐτο εκείνος πού, ένώ δέν φροντίζει νά διδαχθη τήν πο-
λεμικήν τέχνην, φροντίζει δμως νά έκλεχθ^ στρατηγός ; 
Τοιαύτα λοιπόν λέγων (ο Σωκράτης εΕς τόν νεαρΟν συνομι-
λητήν του) τόν έπεισε νά πάη (εϊς τον Διονυσόδωρον) καί 
νά διδαχθ^ άπ' αυτόν τήνπολεμικήν τέχνην. "Αμα δέ, άφοο 
διδάχθηκε τήν τέχνην αυτήν, ξαναγύρισε εϊς τήν παρέαντοΰ 
Σωκράτους, αστειευόμενος (δ Σωκράτης), Ιλεγε : Δέν σας 
φαίνεται, κύριοι, καθώς ό ''Ομηρος* είπε τον Αγαμέ
μνονα γεραρόν, δτι καί ούτος φαίνεται γεραρώτερος άφοΰ 
έμαθε τήν στρατηγικήν τέχνην ; Γιατί δπως εκείνο; πού 
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έάν μή κιθαρίζγ}, κιθαριστής εατι, και ô μαθών ίαοθαι, 

κάν μη Ιατρεύβ, όμως Ιατρός Εστιν, οντω καί δοε από 

τούδε τον χρόνον διατελεί στρατηγός ών, καν μηδείς αυτόν 

εληται. Ό ôè μή Επισταμένος οϋτε στρατηγός οϋτε ιατρός 

5 εστιν, ovò' èàv ύπό πάντων ανθρώπων αίρεϋη. Άτάρ, Εφη, 

iva καί, Εάν ημών τις ή ταξιάρχη ή λοχαγέ σοι, έπιατη-

μονέστεροι τών πολεμικών ώμεν, λέξον ήμΐν πόθεν ήρξατό 

σε διδάσκειν τήν οτρατηγίαν. Καί 8ς' 3Εκ τον αϋτον, έ'φη, 

είς 8περ καί έτελε'τα' τα γαρ τακτικά έμέ γε καί αλλ' ον-

6 ôèv έδίδαξεν. 'Αλλά μήν, Εφη δ Σωκράτης, τοντό γεπολλο-

στον μέρος έστι στρατηγίας. Καί γαρ παρασκεναστικδν τών 

είς τον πόλεμον τόν στρατηγον εϊναι χρη και ποριστικδν τών 

επιτηδείων τοις στρατιώταις καί μηχανικόν και έργαστικόν 

καϊ επιμελή καί καρτερικον καί άγχίνονν χαΐ φιλόφρονά τε 

καϊ ώμον καϊ άπλονν τε καϊ έπίβονλον και φνλακτικόν τε 

και κλέπτην και προετικον και άρπαγα καί φιλόδωοον καί 

πλεονέκτην καϊ ασφαλή καί ΐπιθετικόν, χαί άλλα πολλά και 

7 φύσει και επιστήμη αεί τον εν στρατηγήσοντα εχειν. Κα

λόν δε καί τό τακτικόν εΐναι' πολύ γαρ διαφέρει στράτενμα 

τεταγμένον ατάκτον, ώοπερ λίΰοι τε και πλίν&οι καί ξύλα 

και κέραμος ατάκτως μεν έρριμμένα ovÔèv χρήσιμα έστιν, 

επειδάν δε ταχ$% κάτω μεν καί έπιπολής .τα μήτε αηπό-

μένα μήτε τηκόμενα, οι τε λί&οι και ô κέραμος, έν μέσω 

δε at τε πλίν&οι και τα ξύλα, ώσπερ èv οίκοοομία ονντί-

8 $εται, τότε γίγνεται πολλού άξιον κτήμα, οικία. 'Αλλά 

πάνυ, εφη δ νεανίσκος, δμοιον, ώ Σώκρατες, εΐρηκας. Kai 

γαρ εν τω πολέμφ τονς τε πρώτους αρίστους δεΐ τάτ-

τειν και τονς τελενταιονς, tv μέσω Ôè τους χειρίστονς, Τνα 

9 υπό μεν τών αγωνται, ύπό δε τών ώΰώνται, Ei μέν τοί-

ννν, εφη, καϊ οιαγιγνώακειν σε τους άγα&ονς και τονς κα-

') Ταξίαρχος βΐς τας 'Αθήνας Ιλέγβτσ fi προϊσταμβνοζ 1300 
ατρατιωτον. Ti ο«5μα αυτό έχαλβΐτο τάξις. 'Γπήρχον 8ε 10 τοίξβις, 
μία έξ έκτατης φιιλΐ}ς. 
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έμαθε νά κιθαρίζγ καί δταν δέν παίζτρ κιθάραν είναι κιθα
ριστής, καί εκείνος πού έμαθε νά γιατρεύ^ καί δταν δέν 
θεραπεύη είναι γιατρός, έ*τσι κι' αυτός έδω άπο τώρα .εϊναι 
στρατηγός άν καί κανείς δέν τόν εξέλεξε, ένώ ό μή γνωρί
ζων (τό επάγγελμα TCOÙ επαγγέλλεται) δέν είνα*, ούτε στρα
τηγός, οΰτε Ιατρός κλπ. -καί έάν ακόμα τόν εκλέξουν δλοι 
οί άνθρωποι. Μά, Ιλεγεν ακόμα ό Σωκράτης, στην περί
πτωσιν που κανείς άπό μας όπηρετήσ*η ύπό τάς οταταγάς 
σου ώς ταξίαρχος ι ή λοχαγός, γιά νά γίνωμεν εμπειρότεροι 
τής πολεμικής τέχνης, πές μας πόθεν ήρχισε νά σοο διδά
σκω τήν στρατηγικήν ό Διονυσόδωρος. Καί ούτος απήντησε : 
άπό τό αυτό μέρος είς τό - οποίον καί έτελείωσε, γιατί σέ 
μένα τουλάχιστο' μόνον τήν τακτ-κήν έδίδαςε καί τίποτ* 
άλλο. Μά, εϊπεν ο Σωκράτης, τοΟτο είναι ενα πολλοστη-
μόριον τής στρατηγική; τέχνης. Διότι προς τούτοις 6 στρα
τηγός πρέπει νά προπαρασκευάζ-η τά αναγκαία είς τόν πό
λεμον καί νά εξοικονομά τά τρόφιμα δια τους στρατιώτας 
καί νά είναι επινοητικός καί εργατικός καί επιμελής καί 
ύπομονητικός καί Ιξαπνος καί φιλόφρων καί σκληρός καί 
ειλικρινής καί δόλιος καί καλός φύλαξ τών πραγμάτων 
του καϊ κλέπτης καί άσωτος καί αρπακτικός καϊ - άνοικτο-
χέρης καί πλεονέκτης καί προφυλακτικός καί επιθετικός 
καί άλλα πολλά προτερήματα καί Ικ φύσεως καί' έκ μαθή
σεως πρέπει να εχη εκείνος, δ όποιος θά στρατηγήσω επι
τυχώς. 'ίίφέλιμον δέ είναι καί τό νά γνωρίζη τήν τακτικήν, 
διότι πολύ διαφέρει στράτευμα τακτικόν άπό άτακτον, καθώς 
ακριβώς καϊ αΕ λίθοι καί οί πλίνθοι και αΕ κέραμοι, δταν 
είναι ατάκτως ριγμένα, καθόλου Ôèv είναι χρήσιμα, δταν 
δέ βαλθούν εΕς τάξιν κάτω μέν είς τά θεμέλια καί επάνω εΕς 
τήν στέγην έκεΐνα, πού μήτε σαπίζουν μήτελυώνουν, δηλαδή 
οί λίθοι καί αί κέραμοι, εΕς το μέσον δέ αΕ πλίνθο", καί τά 
ξύλα, δπως ακριβώς τίθενται κατάτάς οίκοδομάς, τότε γίνε
ται πολύ άξιόλογαν κτήμα, δηλ. ή ΟΪκία.—'Αλλά πολύ όρ-
θήν παρομοίωσιν έκαμες, ώ Σωκράτη, είπεν ό νεανίσκος. 
Διότι καί εΕς τον πόλεμον πρώτους καί τελευταίους πρέπει 
νά παρατάσσ-fl κανείς τους γενναιότερους, εϊς το μέσον δέ 
τους δειλότερους, Ινα αυτοί άπο μέν τους πρώτους ίδηγοΟν-
ται, άπο δέ τους τελευταίους σπρώχνωνται.—Σωστά μέν εϊ
ναι αυτά, είπεν, έάν σ* έδίδαξε καί νά διακρίνης τους γεν
ναίους καί τους δειλούς, εϊ δέ μή, τί σέ ωφελούν αυτά που 

ίο 
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κονς έδίδαξεν εί âè μή, τ( σοι όφελος ών έμαθες ; Ovòe 

γαρ εϊ σε άργύριον έκέλενοε πρώτον μέν καί τελενταιον τδ 

κάλλιστον τάττειν, έν μέσω âè τό χείριστον, μή διδάξας δια-

γίγνώσκειν τό τε καλόν καί τό κίβδηλον, ουδέν αν σοι δφε-

λος ήν. 'Αλλά μά At, εφη, ονκ έδίδαξεν ώστε αυτούς α> 

10 ήμας δέοι τονς τε αγαθούς και τονς κακούς κρίνειν. Τί 

οϋν ον ακοπονμεν, εφη, πώς αναντών μή διαμαρτάναιμεν ; 

Βονλομαι, εφη Ó νεανίσκος. Ονκοϋν, εφη, εΐ μεν άργύριον 

δέοι άρπάζειν, τονς φιλαργνρωτάτονς πρώτονς καθιστάν-

τες ορθώς b\v τάττοιμεν ; "Εμοιγε δοκεΐ. Τί δε τονς κινΟν-

νεύειν μέλλονίας ; %4ρα τους φιλοτιμοτάτονς προτακτέον ; 

Οϋτοι γονν είσιν, έφη, οί ε*νεκα επαίνου κινδννενειν έθε-

λοντες. Ού τοίννν ούτοι γε άδηλοι, άλλ3 επιφανείς πάντα-

11 χον οντες ενενρετοι αν έίεν. Άτάρ, εφη, πότερα σε τάττειν 

μόνον έδίδαξεν, ή καί δπ*} καί όπως χρηστέον έκαστη τών 

τάξεων; Ον πάνυ, εφη. Καί μήν πολλά y' εατϊ προς αοντε 

τάττειν οντε αγειν ωσαύτως προσήκει. 'Αλλά μά Δί', έφη, 

ον Οιεσαφήνιζε ταϋτα. Νή AC, εφη, πάλιν τοίννν ελθών 

έπανερώτα' ήν γάρ έπίστηται καϊ μή αναιδής fj, αίσχν-

νειται άργύριον εϊληφώς ενδεα σε άποπέμψααθαι. 

Π. Έντνχών δέ ποτέ στρατηγεΐν ηρημένφ τφ- Τοϋ ένεκεν, 

έ'φη, "Ομηρον οιει τόν 'Αγαμέμνονα προσαγορενσαι ποιμένα 

λαών ; ''Αρά γε δτι, ώαπερ τον ποιμένα δεΐ επιμελεΐσθαι, 

όπως σώαί τε έσονται al οίες καί τά επιτήδεια έξονσι καί, 

ού ένεκα τρέφονται, τοντο εσται, ούτω καί τόν στρατηγόν 

Ιπιμελεϊσθαι δεΐ, δπως σώοί τε οι στρατιώται έσονται και 

τα επιτήδεια έξονσι καί, ον ένεκα στρατεύονται, τοντο έαται ; 
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έμαθες; Διότι, έάν σέ συνεβούλευσε καί περί χρημάτων νά 
παράτασσες πρΰίτα μέν καί τελευταία τα καλύτερα, εϊς το 
μέσον οέ τά χειρότερα, καθόλου δέν θά σέ ώφελοοσεν, έάν 
δέν σ* έδίδασκε νά διακρίγηςκαί τα γνήσια καί τά κίβδηλα. 
—*Αλλά μά τόν Δία, είπε, δέν μ* έδίδαξεν* ώστε θά ήτο 
ανάγκη ημείς οί ίδιοι τους γενναίους καί τους δειλούς νά 
διακρίνωμεν.—Διατί λοιπόν δέν έξετάζομεν, είπε, πώς δέν 
θά ήπατώμεθα ώς προς τήν διάγνωση αυτών ;—Τό θέλω, 
είπεν ό νεανίσκος.—Λοιπόν, είπεν, έάν μέν ήτο ανάγκη ν* 
άρπάζη ό στρατός χρήματα, καλήν παράταξtv θά έκάμναμεν, 
έάν έβάζαμεν πρώτους εκείνους, που αγαπούν περισσότερον 
άπα δλους τά χρήματα ;—Εϊ; έμέ τουλάχιστον Ιτσι φαίνε
ται.—Πώς δέ θά παρετάσσομεν εκείνους που πρόκειται νά 
πολεμήσουν ; 'Αρά γε πρέπει νά προτάξωμεν εκείνους πού 
άγαποϋν περισσότερον άπα δλους τήν τιμήν ;—Αυτοί βέβαια, 
είπεν, είναι οί θέλοντες νά κινδυνεύουν χάριν επαίνου. Αυ
τοί λοιπόν βέβαια δέν είνα* άγνωστοι, άλλ* επειδή εΕς κάθε 
περίστασιν διακρίνονται, ευκόλως είναι δυνατόν νά ευρεθούν. 
--Λοιπόν, είπε, ποΖον άπο τά δύο, α* έδίδαξε μόνον νά πα-
ρατάσσης τον στρατόν ή καί που καί πώς νά μεταχειρίζεσαι 
κάθε μίαν άπο τάς στρατιωτικά; τάξεις ;—Καθόλου, είπε.— 
Καί δμως είναι πολλαί περιστάσεις, κατά τάς οποίας ούτε 
νά παρατάσση κανείς οδτε νά άοηγ-ϊ, κατά τόν ίδιον τρόπον 
πρέπει.—*Αλλά, μά τον Δία, είπε, δέν μοϋ τά δςεσαφήνιζεν 
αυτά.—Μά τόν Δία, εϊπεν, άφοϋ λοιπόν πάλιν οπάγης προς 
αυτόν, ξαναρωτά τον διότι, εάν ήξεύρη καί δέν είναι αναι
δής, θά έντραπή, άφοϋ Ιλαβε χρήματα, νά σέ άποπέμψγ, χω
ρίς νά σέ φώτιση.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II· 

Συνάντησα; δε κάποτε κατά τύχην κάποιον, è όποιος εί-
χεν έκλεχθή στρατηγός'—Τίνος Ενεκα, είπε, νομίζεις, οτι δ 
"Ομηρος ώνόμασε τόν Αγαμέμνονα ποιμένα λαών ; "Άρα γε, 
διότι, καθώ; & ποίμήν πρέπει νά φροντίζη. πώς θά είναι 
σφα τά πρόβατα του καί θά έχουν τά τρόφιμα των καί θά 
επιτευχθεί σκοπός, ένεκα τοο οποίου τρέφονται, τοιουτοτρό
πως καί ό στρατηγό; πρέπει να φροντίζη, πώ; θά είναι ο"ωοι 
οί στρατιώται του καί πώ; Oi έχουν τά τρόφιμα των κα! 
πώς θά Ιπ-τευχοτ] ό σκοπός ένεκα τοϋ 6ποίου εκστρατεύουν ; 
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^Στρατεύονται 6ε, Χνα κρατούντες τών πολεμίων ενδαιμονέ-

2 ατεροι ώσιν. "ff τϊ άήποτε ούτως έπήνεαε τόν 'Αγαμέμνονα 

ειπών 

Άμφότερον, βασιλεύς τ* αγαθός κρατερός τ* αίχμητής ; 

*Αρά γε,δτι αίχμητής τε κρατερός αν εϊη, ούκ εί μόνος αν-

τός εν άγωνίζοιτο προς τονς πολεμίονς, αλλ3 ει >.αι παντι 

τφ στρατοπέδφ τούτον αίτιος εϊη, και βασιλεύς αγαθός 

ονκ εί μόνον τον έαντον βίον καλώς προεστήκοι, αλλ* β?» 

3 καί, tbv βασιλεόοι, τούτοις ευδαιμονίας αίτιος εϊη; Καί 

γαρ βασιλεύς αίρεϊται ονχ iva έαντον καλώς έπιμελήται, 

αλλ' iva καί οι έλόμενοι GV αντόν εύ πράττωαι' και στρα

τεύονται Òè πάντες, ίνα â βίος αύτοις ώς βέλτιστος jj, ν.'Ί 

στρατηγούς αίροϋνται τούτου ένεκα, ίνα προς τοντο αύτοΐς 

4 ηγεμόνες ώσι. Δεΐ ονν τόν οτρατηγονντα τοντο παρασκενά-

ζειν τοΐς έλομένοις αντόν οτρατηγόν καί γαρ οντε κάλλιον 

τούτου άλλο ράδιον εύρεΐν οϋτε αιοχιον τον εναντίον. Καί 

όντως επισκοπών τις ειη αγαθόν ήγεμόνος αρετή τά μέν 

άλλα περιηρει,- κατέλιπε δε το ευόαίμονας ποιεΐν ών b\v 

ήγήται. 

III. Και Ιππαρχεΐν άέ τινι ήρημένφ οϊδά ποτέ αντόν roi-

άδε όιαλεχθέντα' "Εχοις αν, έφη, ώ νεανία, ειπείν ήμΐν 

δτου ένεκα έπεθύμησας ιππαρχεΐν ; Ου γαρ δή τον πρώ

τος τών ιππέων èXavretv και γαρ οί ίπποτοξόται τούτον 

γε άξιοννται' προελαύνονσι γονν και τών ιππάρχων. 'Α

ληθή λέγεις, έφη. Άλλα μήν ούδε τον γνωαθήναί γε' έπεί 

και οί μαινόμενοι γε ύπό πάντων γιγνώσκονται. "Αληθές, 

2 έφη, και τοντο λέγεις. "Άλλ' αρα δτι τό ίππικόν οϊει τη πά

λει βελτιον αν ποιήοας παραδονναι καί, ει τις χρεία γί-

γνοιτο Ιππέων, τούτων ηγούμενος αγαθόν τίνος αίτιος γε-

*•) Διοικητής τοϋ tnuixoö. Οί ϊππαρ/οι ήσαν ί ίο, δπαγόμβνοι 
bnà τάς διαταγας των στρατηγών. 
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Εκστρατεύουν δέ δια νά εϊναι ευτυχέστεροι άφοο νικήσουν 
τους εχθρούς. "Η διατί τέλος πάντων έπ-^νεσε τόν 'Αγαμέ
μνονα ό "Ομηρος εϊπών 

Και βασιλιάς ήταν καλός και πολέμαρχος άξιος ; 

*Αρα γε έπήνεσεν αυτόν διότι καί δυνατό; πολεμιστής θά 
ήτο, δχι έάν μόνος αυτός ήθελε πολεμεϊ καλώς προς τους 
εχθρούς, άλλ3 έάν καί εϊς δλον τό στράτευμα ήθελε γίνει αί
τιος τούτου, καί βασιλεύς καλός θά ήτο, δχι έάν μόνον τήν Ε8ι· 
κήν του περιουσίαν καλώς διηύθυνεν, άλλα Ιάν καί είς αυτούς, 
τών οποίων βασιλεύει, ήτο αίτιος ευτυχίας ; Διότι πράγματι 
εκλέγεται Ô βασ'λεύς, δχι διά να φροντίζη περί τοϋ έαυτοΟ 
του, αλλά διά νά εύτυχοον έξ αϊτΕας του καϊ έκεΐνοι πού τόν 
εξέλεξαν καί εκστρατεύουν δλοι, διά νά γίνη ή ζωή των δσον 
τό δυνατόν καλύτερα, καί δι3 αυτό εκλέγουν στρατηγούς, 
διά νά τους όδηγοον προς τόν σκοπδν αυτόν. Πρέπει λοιπόν 
έκεΐνος που είναι στρατηγός νά έκτελ-g αυτόν τόν σκοπόν 
χάριν εκείνων που τόν εξέλεξαν στρατηγόν διότι πραγμα
τικά δέν είναι εδκολον νά εδρη κανείς οδτε άλλο τιμιώτερον 
καθήκον άπ 3 αυτό ούτε άλλο αϊσχρότερον άπό τό εναντίον. 
Καί τοιουτοτρόπως εξετάζων, ποία είναι ή αρετή τοο καλοο 
αρχηγού, τά μέν άλλα προσόντα του τά άφ^ρει, κατέλιπε 
δέ μόνον τό προσόν να κάμν-g ευτυχείς εκείνους, τών οποίων 
στρατηγεί. 

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ III. 

Καί μέ κάποιον, δ όποιος εξελέγη ίππαρχο; ', ήξεύρω, 
δτι κάποτε ώς έξης συνδιελέχθη.—Δύνασαι, είπεν, ώ νεα
νία, νά μας είπ^ς δια ποίαν αίτίαν έπεθύμησες νά γίν·ξ|ς 
ίππαρχος ; Διότι δχι βέβαια Sta νά τρέχ-^ς έφιππος πρώτος 
άπό δλους τους Εππεΐς' διότι καί οί ίπποτοξόται απολαμβά
νουν βέβαια αυτήν τήν προτίμησαν τρέχουν έφιπποι καί 
πρό τών ίππαρχων.—Αληθή λέγεις, είπεν.—Άλλα προσ
έτι, οδτε καί διά νά γίνης γνωστός βέβαια' επειδή καί οί 
τρελλοί είναι γνωστοί εϊς δλους.—Καί αυτό, είπε, που λέ
γεις είναι άληθΕνόν.—'Αλλ' άρά γε, διότι νομίζεις, δτι, 
άφοϋ κάμ-^ς τό ίππικόν καλύτερον θά τό παραδώσης τοιού
τον εΕς τήν πόλιν καί έάν ήθελε παρουσιασθή καμμία ανάγ
κη Εππέων, Οδηγών αυτούς θά γίνης αΐτιος ν,αΧοϋ είς τήν 
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νέαϋαι τρ πόλει ; Καϊ μάλα, έφη. Καί έστι γε νή Αί', έφη 

ό Σωκράτης, καλόν, έάν Ôvvfl ταϋτα ποιήσαι. *ff δε αρχή 

πον έφ' ής $ρησαι ίππων τε καί άμβατών έστιν. "Εστι γαρ 

3 ονν, ίφη. "Ιθι δή λέξον ήμΐν τοντο πρώτον, δπως διανοεΐ 

τους Τππονς βελτίονς ποιήσαι. Καί δς' Άλλα τοντο μέν, 

έφη, ονκ έμόν οϊμαι το έργον εϊναι, άλλα Ιδια έκαστον δεΐν 

4 τον έαντον ιππον επιμελεΐσθαι. *Εάν ούν, έφη ό Σωκρά

της, παρέχωνταί σοι τονς Χππονς οί βΐέν οντω κακόποδας ή 

χακοσκελεΐς ή ασθενείς, oi δεόντως άτρόφονς, ώστε μή δύ

νασθαι αχολονθεΐν, οί δε ούτως ανάγωγους ώστε μή μέ-

νειν δπον αν σύ τάξης, οί δε οϋτω λακτιστάς ώστε μηδέ 

τάξαι δυνατόν εϊναι, τί σοι τον Ιππικού δφελος έσται ; "Η 

πώς δννήσει τοιούτων ηγούμενος αγαθόν τι ποιήσαι τήν 

πόλιν ; Καϊ δς~ Άλλα καλώς τε λέγεις, έφη, και πειράσο-

5 μαι τών ίππων εις το δννατόν επιμελεΐσθαι. Τί δέ ; Τους 

Ιππέας ονκ επιχειρήσεις, έφη, βελτίονας ποιήσαι ; "Εγωγ*, 

έφη. Ούκονν πρώτον μεν άναβατικωτέρονς επί τους Χπ

πονς ποιήσεις \αντούς\ ; Δεΐ γονν, εφη' και γαρ εϊ τις αν-

6 τών καταπέοοι, μάλλον αν οϋτω σφζοιτο. Τί γάρ ; Έάν 

πον κινδννενειν δέγ), πότερον επάγειν τους πολεμίους έπϊ 

τήν αμμον κελεύσεις, ένθαπερ εΐώθατε Ιππεύειν, ή πειρά-

- οει τάς μελετάς έν τοιούτοις ποιεΐσθαι χωρίοις έν οΐοισπερ 

7 οί πόλεμοι γίγνονται ; Βέλτιον γονν, έφη. Τί γάρ ; Τον 

βάλλειν ώς πλείστους από τών Χππων ^έπιμέλειάν τίνα ποι

ήσει ; Βέλτιον γονν, έφη, και τοντο. Θήγειν δέ τάς ψνχας 

τών Ιππέων καί εξοργίζειν προς τούςπολεμίονς, &περ άλχι-

μωτέρονς ποιεΐ, διανενόησαι ; Εί Ók μή, αλλά νϋν ye πει-

Η ράσομαι, έφη. "Οπως 0έ σοι πείθωνται οί Ιππείς πεφρόν-

τικάς τι ; "Ανευ γάρ Οή τούτον οϋτε Χππων οϋτε Ιππέων 

αγαθών και όλκιμων ονδεν δφελος. 'Αληθή λέγεις, έφη' 

αλλά πώς αν τις μάλιστα, ώ Σώκρατες, επί τοντο αυτούς 
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πόλιν ; —Καί βέβαια, είπε.—Καί είναι τφ οντι μά τόν Δία, 
εϊπεν & Σωκράτης, ωραϊον πράγμα, έάν ήμπορ^ς νά τά εκ
τέλεσης αυτά. Ή δέ αρχή, άν δέν άπατώμαι, διά τήν 
οποίαν έχεις έκλεχθή, είναι αρχή καί αλόγων καί αναβα
τών.—Είναι ^ίΐαχα, εΐπεν.—Εμπρός λοιπόν, είπε μας, εί
πεν, αυτό κατά πρώτον, πώς δηλαδή σκέπτεσαι νά κάμης 
καλύτερα τα άλογα. Καί εκείνος'—Άλλ3 αυτό τό ϊργον, 
είπε, δέν τό νομίζω ίδικόν μου, άλλα πρέπει Ó καθείς χω-

.ριστά νά φροντίζη διά τό ίδικόν του άλογον.— Έάν λοιπόν, 
εϊπεν 6 Σωκράτης, σοΟ παρέχουν τά άλογα των άλλοι μέν 
κακόποδα καϊ κακοσκελή η άρρωστα, άλλοι δέ τόσον ατρο
φικά, ώστε να μή ήμποροΰν ν Ακολουθούν, άλλοι δέ τόσον 
απείθαρχα ώστε νά μή μένουν δπου συ ήθελες τά παρατάξει, 
άλλα δέ τόσον νά κλωτσοον, ώστε οΰτε νά τά σύνταξης νά 
είναι δυνατόν, τί θά σέ ώφελήσ-g τοιούτον Εππικόν ; *Ή πώς 
θά ήμπορέσης, οδηγών τοιαΟτα άλογα, νά προξενήσης τί
ποτε καλόν εΕς τήν πόλιν ; Καϊ έκεΐνος'—'Αλλά σωστά ομι
λείς, είπε, καί θά προσπαθήσω νά φροντίζω διά τά άλογα 
μέχρι τοο σημείου πού είναι δυνατόν.—• Τί δέ ; είπε" τους 
Εππεΐς δέν θά επιχείρησης νά τους κάμης καλυτέρους ;— 
Μάλιστα, είπε.—Λοιπόν κατά πρώτον θά χους κάμης ίκα-
νωτίρους είς τό ν* αναβαίνουν τά άλογα;—Πρέπει βέβαια, 
είπε* διότι, καί Ιάν κανείς άπ3 αυτούς ήθελε πέσει κάτω 
καλύτερον θά διεσφζετο ών ούτω έξησκημένος.—Τί δέ θά 
κάμης ώς προς τό έξης ; Έάν δηλαδή παρουσιάζετο ανάγκη 
νά πολεμήσετε, ποίον άπό τά δύο θά κάμης; θ ά διάταξης 
τους εχθρούς νά ερχωνται είς τήν άμμον, δπου ακριβώς συν
ηθίζετε νά γυμνάζετε τους ίππους ή θά προσπαθήσης εϊς 
τοιούτους τόπους να κάμης τάς ασκήσεις, εϊς τους Οποίου; 
ακριβώς διεξάγονται οΕ πόλεμοι *—Προτιμότερον τούτο, 
εΐπε.—Τί δέ ; θ ά καταβάλ^ς καμμίαν φροντίδα ώστε '/α
κοντίζουν επάνω άπό τά άλογα δσον τό δυνατόν περισσότε
ροι ίππεΐς ;—Προτιμότερον ßeßata καί αυτό, εΐπεν.—"Εχεις 
δέ διανοηθή νά άκσνίζης τάς ψυχάς τών ίππέων καί νά 
τους έξοργίζης κατά τών έχθρων, τά δποϊα κάμνουν ανδρειό
τερους τοος Εππεΐς -—Έάν δέν τό Ιχω κάμει, άλλα τώρα 
τουλάχιστον θά ποοαπαΗ-ίισω, εΐπεν.—"Εχεις δέ φροντίσει 
κάπως νά πειθαρχούν είς σέ οί ίππεΐς ; Διότι χωρίς τή*1 πει-
θαρχίαν οδτε άπό τά άλογα ούτε άπο τους ίππεΐς τους γεν
ναίους καί Εσχυρούς υπάρχει κανέν δφελος.—Αληθή λέγεις, 
εϊπεν άλλα πώς ώ Σωκράτη, πρό παντός ήθελε τους προ-
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9 προτρέψαιτο ; Έκεΐνο μέν δήΛον οίσθα, Su έν παντϊ πρά

γματι al άνθρωποι τούτοις μάλιστα έθέλονσι πείθεαθαι 

οϋς αν ήγώνται βέλτιστους εϊναι. Και γαρ έν νόσω, δν αν 
ήγώνται Ιατρικώτατον εϊναι, τούτω μάλιστα πείθονται, και 

έν πλοίφ [οί πλέοντες], δν αν χνβερνητικώτατον, καί έν 

γεωργία, δν 5ν γ&ωργικώτατον. Καϊ μάλα, έφη. Ονκοϋν 

εϊκός, εφη, καί έν Ιππική, 8ς αν μάλιστα είδώς φαίνηται 

â δεΐ ποιεΐν, τούτω ιιάλιστα εθέλειν τους αλλονς πείθεαθαι. 

10 'Εάν ούν, εφη, έγώ, ώ Σώκρατες, βέλτιστος ών αυτών δή

λος ώ, αρκέσει μοι τοΰτο είς τό πείθεαθαι αυτούς έμοί ; 

*Εάν γε προς τούτω, έφη, διδάξ-ης αντονς ώς τό πείθεαθαι 

σοι χάλλιόν τε καί σωτηριώτχ,ρον αυτοί ς έσται. Πώς ούν, 

έφη, τοντο διδάξω; Πολύ νή Αι', έφη, ρφον ή ει σοι δέοι 

διδάσκει ώς τά κακά τών αγαθών άμείνω καί λνσιτελε-

21 στερά έστι. Αέγεις, έφη, αν τόν ΐππαρχον προς τοις άλλοις 

επιμελεΐσθαι δεΐν καί τον λέγειν δύνασθαι ; Σν δ' φον, 

έφη, χρήναι σιωπή ΐππσρχεΐν ; Ή ούκ έντεθύμησαι, δτι, 

οσα τε νόμφ μεμαθήκαμεν κάλλιοτα Οντα, öV ών γε ζήν 

έπιστάμεθα, ταϋτα πάντα διά λόγον έιιάθομεν, καϊ εϊ τι 

άλλο καλόν μανθάνει τις μάθημα, όιά λόγον μανθάνει, καϊ 

οί άριστα διδάσχοντεζ μάλιστα λόγφ χρώνται και οί τα 

σπουδαιότατα \μάλιατα\ επισταμένοι κάλλιστα διαλέγονται ; 

12 "Η τάδε ονκ έντεθύμησαι, ώς, δταν γε χορός εϊς έχ τηαΟε 

της πόλεως γίγνηται, ώσπερ ό είς Δήλον πεμπόμενος, ου

δείς αλλοθεν ονδαμόθεν τούτω εφάμιλλος γίγνεται ovóè 

13 εύανδρία êv αλ\$ πόλει όμοια τή ένθάδε σννάγεται ,* Αληθή 

λέγεις, έφη. Άλλα μήν οϋτε ενφωνία τοσούτον διαφέρον-

σιν Αθηναίοι τών άλλων οντε σωμάτων μεγέθει χαί ρ*ώ-

μΐ], δσον φ^τιμία, ήπερ μάλιστα παροξύνει προς τα καλά 

14 καϊ έντιμα. * Αληθές, έφη, χαί τοντο. Ονκοϋν οιει, έφη, 

καϊ τον Ιππικού τον ένθάδε εϊ τΙς έπιμεληθείη, [ώς] πολύ 

') 'Εννοβΐ το πλήθος τ&ν θαλλο-ρίρων γβρίντων κατά τάς 4ορ 
τάς των Παναθηναίων. 
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τρέψει κανείς εϊς τήν πειθαρχίαν ; —Έκεΐνο βέβαια, άν δέν 
άπατώμαι, τό γνωρίζεις, δτι εΐς κάθε περίστασιν οί άνθρω
ποι εΕς αύτου; πρό πάντων θέλουν νά πείθωνται, τους οποί
ους νομίζουν άριστους. Διότι καί έν καιρφ ασθενείας εΐς 
αυτόν προπάντων πείθονται, τόν όποΧον νομίζουν άρι
στον Εατρόν, καί ταξιδεύοντες μέ πλοΐον είς τόν άριστον κυ-
ρ'ερνήτην, καί οί ασχολούμενοι μέ τήν γεωργίαν εΐς τόν άρι
στον γεωργόν.—Καϊ βέβαια, είπε.—Λοιπόν φυσικόν είναι 
καί εΕς τήν ίππίκήν τέχνην εΕς αυτόν πρό πάντων νά θέ
λουν οί άλλοι νά πείθωνται, ô όποιος κατ3 εξοχήν φαίνεται 
5tt γνωρίζει νά κάμνη δσα πρέπει.—Έάν λοιπόν έγώ, είπεν, 
ώ Σωκράτη, φαΐνωμαι δτι είμαι ό καλύτερος άπό δλους, θά 
μοϋ είναι αυτό άρκετόν διά νά πείθωνται εις έμέ ; —'Εάν 
βέβαια προς τούτοις, είπε, τους διδάξης, δτι τό νά πείθων
ται εϊς σέ θά εΐναι συμφερώτερον καί μάλλον σωτήριον εΐς 
αυτούς.—Πώς λοιπόν, εΐπε, θα τό διδάξω αυτό ; —Πολύ, μά 
τήν άλήθειαν, εύκολώτερα. είπε, παρά έάν έπρεπε νά τους 
διδάξης, δτι τά κακά είναι προτιμότερα άπό τά καλά καί 
ώφελιμώτερα.—'Εννοείς, είπεν, οτι ό ίππαρχος κοντά είς 
τά άλλα προσόντα πρίπει νά φροντίζη νά γίνη Εκανός εΕς 
τό λέγειν ; —'Αλλά σύ ένόμιζες, εΐπεν, δτι πρέπει νά διευ-
θύνης τοος ίππεΐς μέ τήν σιωπήν ; Έ δ έ ν έχεις οπ' δψιν σου, 
δτι, καί δσα έκ συνηθείας έχομεν μάθει, δτι εΐναι κάλλιστα, 
καϊ διά τών οποίων ήμποροΟμεν νά ζώμεν έν τή κοινωνία, 
δλ* αυτά διά τοο λόγου τά έμάθαμεν καί δ,τι δήποτε ίλλο 
ώφέλιμον μάθημα μανθάνει κανείς, δια τοϋ λόγου τό μαν
θάνει, καί èxuvoi πού διδάσκουν τά συμφερώτατα, κατ' 
εξοχήν μεταχειρίζονται τόν λόγον, καί οί έχοντες τάς σπου
δαιότατα; γνώσεις κάλλιστα διαλέγονται ; "Η τό έξης δέν 
λαμβάνεις ύπ3 δψιν, δτι, οσάκις καταρτίζεται Ινας γορος άπό 
τήν πόλιν μας, καθώς έκεΐνος που στέλλεται εΕς τήν Δήλον, 
κανείς άλλος άπό κανένα άλλον τόπον δέν καταρτίζεται 
εφάμιλλος προς αυτόν, ούτε συνάγεται άθροισμα ωραίων αν
δρών εΐς καμμίαν άλλην πόλιν δμοιον μέ τό συναγόμενον 
έδώ ' ; —Άλήθειαν λέγεις, είπεν.—Άλλ' δμως οδτε κατά 
τήν καλήν φωνήν οδτε κατά τό μέγεθος τών σωμάτων καί 
κατά τήν ρώμην υπερέχουν τόσον οί Αθηναίοι άπό τους άλ
λους, δσον κατά τήν φιλοδοξίαν, ή Οποία ακριβώς παροξύ
νει είς τά ώραΐα καί έντιμα έργα.—Αλήθεια εϊναι καί 
αυτό, εΐπε.·—Λοιπόν, είπε, παραδέχεσαι, Ζτι καί έάν κανείς 
διά τό έδώ ίππικόν ήθελε φροντίσει, κατά πολύ ήθελεν 
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δν χαί τοντο διενεγκεΐν τών άλλων δπλων τε χαί ίππων 

παρασκευή και ευταξία καί τω έτοίμως κινδννεύειν προς 

τους πολεμίονς, εί νοιιίσειαν ταϋτα ποιονντες επαίνου καϊ 

15 τιμής τεύξεοθαι ; Εικός γε, εφη. Μή τοίννν δκνει, εφη, 

άλλα πειρώ τους άνδρας έπι ταϋτα προτρέπει, αφ* ών αν

τός τε ωφελήσει καί οι άλλοι πολϊται δια σέ. "Αλλα νή Αία 

πειράσομαι, έφη. 

IV. Ίδών δέ ποτέ Νικομαχίδην έξ αρχαιρεσιών άπιόντα 

ήρετο' Τίνες, ώ Νικομαχίδη, στρατηγοί $ρηνται ; Και δς' 

Où γάρ, έφη, ώ Σώκρατες, τοιούτοι είσιν y Αθηναίοι, ώστε 

έ/ά μεν οϋχ ειλογτο, ος έκ καταλόγου στρατευόμενος κατά-

τέτριμμαι και λοχαγών και ταξιαρχών και τραύματα ύπό 

τών ποΗμίων τοσαϋτα έχω — άμα δε και τάς ονλάς τών 

τραυμάτων άπογυμνούμένος έπεδείκννεν—Αντισθένη δέ, 

έφη, εΐλοντο τόν ούτε όπλίτην πω στρατεναάμενον έν τε τοΐς 

ιππενσιν ονδεν περίβλεπτον ποιήσαντα επιστάμενον τε άλλο 

2 ονδεν ή χρήματα ονλλέγειν ; Ούκοϋν, έφη ό Σωκράτης, 

τούτο μεν αγαθόν, εϊ γε τοις ατρατιώταις Ικανός έσται τα 

επιτήδεια πορίζειν ; Καί γαρ οί έμποροι, έφη ό Νικομαχί-

δης, χρήματα σνλλέγειν Ικανοί είσιν. Άλλ3 ονχ ένεκα τού· 

3 τον καϊ ατρατηγεϊν δνναιντ αν. Καί ό Σωκράτης έφη. 

"Αλλά και φιλόνικος Αντισθένης έοτίν, Β στρατηγώ προσ-

εϊναι έπιτήδειον έστιν ονχ όρξ,ς δτι και όσάκις κεχορήγηχε 

πάσι τοΐς χοροΐς νενίκηκε ; Μα Δί', έφη ο Νικομαχίδης, 

αλλ' ονδέν ομοιόν έστι χορον τε και στρατεύματος προε· 

4 στάναι. Καί μήν, εφη ό Σωκράτης, ονδέ φδής γε ο Αντι

σθένης ούδε χορών διδασκαλίας έμπειρος ών δμως εγένετο 

ικανός ενρεΐν τους κρατίστονς ταντα. Καϊ èv τή οτρατιφ 

ονν, έφη ό Νικομαχίδης, Άλλους μεν εϋρήσει τονς τάξον-

5 τας ανθ* έαντον, αλλονς δέ τους μαχονμένονς. Ονκοϋν, 

έφη ό Σωκράτης, έάν γε και έν τοις πολεμιχοις τονς κρα-
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υπερτερήσει τά ίππικά τών άλλων πόλεων καί κατά τήν πα-
ρασκευήν τών δπλων καί τών άλογων, καί κατά τήν εύτα-
ξίαν, καί ώς προς τό νά μάχηται προΒύμΐΰς εναντίον τών 
έχθρων, έάν ήθελαν νομίσει, δτι κάμνοντες αυτά θά τύχουν 
επαίνου και τιμής ;—Λογικόν βέβαια, είπε.—Μή λοιπόν δι-
στάζης, εϊπεν, άλλα προσπαθεί νά προτρέπης τους άνδρας 
εϊς αυτά, άπό τά όποια και δ ίδιος θά ώφεληθ^ς καϊ οί άλ
λοι πολϊται Ινεκα σοΟ.—Άλλα, μά τόν Δία, θά προσπα
θήσω είπεν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV. 

'Επειδή δέ κάποτε εΐδε τόν Νικομαχίδην νά έπιστρέφη 
άπό τάς έκλογάς, τόν ήρώτησε"— Ποίοι, ώ Νικομαχίδη, 
έχουν έκλεχθή στρατηγοί ;— Δέν εΐναι λοιπόν, εϊπεν, ώ 
Σωκράτη, τόσον άκριτοι οί Αθηναίοι, ώστε έμέ μέν δέν μ' 
εξέλεξαν, 6 όποιος Ιχω γηράσει υπηρετών ώς στρατιώτης, 
άφ3 δτου ένεγράφην εΐς τόν στρατιωτικόν κατάλογον, καί ώς 
λοχαγός καί ώς ταξίαρχος, καί τοσάκις έχω τραυματισθή 
άπό τους εχθρούς, — συγχρόνως δέ καί τά σημάδια τών 
τραυμάτων Ιπεδείκνυε γυμνωνόμενος — τόν δέ 'Αντισθένη, 
εΐπεν, εξέλεξαν, ό όποιος οδτε ώς οπλίτης ποτέ έξεστράτευ-
σεν, οδτε μεταξύ τών Εππέων έκαμε τίποτε άξιοζήλευτον 
καί 6 όποιος δέν ήξεύρει τίποτε άλλο, παρά να μα-
ζευη χρήματα;— Λοιπόν, εΐπεν ό Σωκράτης, αυτό τω 
δντι δέν είναι ώφέλιμον, έάν είναι ίκανός νά εξοικονομά τα 
τρόφιμα τών στρατιωτών;— Καί οί έμποροι βέβαια, εΐπεν 
ô Νικομαχίδης, είναι ίκανοί νά συνάζουν χρήματα* άλλ3 

ένεκα τούτου δέν ήμποροΰν καί δι : αοτό νά στρατηγωσιν. 
Καί ό Σωκράτης εΐπεν—Άλλα καί αγαπά τήν νίκην ό Αν
τισθένης, τό όποιον είναι χρήσιμον προσόν εΕς τόν στρατη-
γόν. Δέν βλέπει; δτι καί δσας φοράς έχει γίνει χορηγός, ένί-
κησεν είς δλους τους χορούς;— Μά τόν Δία, εΐπεν Ó Νικο-
μαχίδης, δ̂ έν είναι καθόλου δμοιον νά προΐσταται κανείς 
χοροο καί στρατεύματος.— Κ*1 δμως, εϊπεν δ Σωκράτης, 
μολονότι Ó Αντισθένης οδτε τοο άσματος οδτε τών χορών 
ήτο έμπειρος, δμως απεδείχθη ίκανός να εδρη τους καλυτέ
ρους διδασκάλους αυτών τών πραγμάτων.— Καί είς τόν 
στρατόν λοιπόν, εΐπεν ό Νικομαχίδης, θά ευρη άλλους μέν 
οί όποιοι θά παρατάσσουν τους στρατιώτας άντ' αύτοΰ, άλ
λους δέ οί όποιοι θά μάχωνται ! — Λοιπόν, είπεν ό Σωκρά
της. έάν βέβαια καί είς τά πολεμικά, καθώς εΐς τους χο-
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τίστονς, ώοπερ έν τοΐς χοριχοΐς, έξευρίοχη τε καί προαι·: 

ρήται, είχότως δν καί- τούτον νικηφόρος εϊη· και δαπαναν 

Ò* αντόν είκδς μάλλον αν έθέλειν είς τήν σύν ολη τη πόλει 

τών πολεμικών νίχην ή είς τήν σύν τή φυλή τών χορικών. 

6 Αέγεις σύ, Ιφη, ώ Σώχρστες, ώς τον αντον ανδρός έστι 

χορηγεΐν τε καλώς και στρατηγειν ; Αέγω έγωγ", εφη, ώς, 

δτου Sv τις προστατεύει, έάν γιγνώοκ-η τε <bv δεΐ καϊ ταϋτα 

πορίζεσθαι δύνηται, Αγαθός 3ν εϊη προστάτης, εϊτε χορού. 

7 εϊτε οϊκον εϊτε πόλεως εϊτε στρατεύματος προατατεύοι. Καϊ 

6 Νικομαχίδης' Μα ΔΙ', έφη, ώ Σώκρατες, ούκ αν ποτέ 

φμην • έγώ σοϋ άκονσαι ώς οί αγαθοί οικονόμοι Αγαθοί 

στρατηγοί δν εϊεν. "Ιθι δή, έφη, έξετάσωμεν τα έργα έκα-

τέρον αυτών, ίνα εϊδώμεν πότερον τά αντά έστιν ή διαφέ-

8 ρει τι. Πάνν γε, εφη. Ούκονν, έφη, τδ μέν τονς άρχομέ 

νους καιηκάονς τε καί ενπειθεϊς έαντοϊς παρασκενάζειν 

αμφοτέρων εστίν έργον ; Καϊ μάλα, έφη. Τί δέ ; Τό προο-

τάττειν έκαστα τοΐς έπιτηδείοις πράττειν ; Και τοϋτ , έφη. 

Καί μήν τό τονς κακούς χολόζειν καί τους αγαθούς τιιιαν 

9 άμφοτέροις οϊμαι προσήχειν. Πάνν μέν ούν έφη. Τό δέ 

τους ϋπηκόονς ευμενείς ποιεϊοθαι πώς ου καλόν Αμφοτέ-

ροις ; Και τοντ', έφη. Συμμάχους δέ χαί βοηθούς προσά-

γεαθαι δοκεΐ σοι ονμφέρειν άμφοτέροις ή οϋ ; Πάνν μέν 

ούν έφη. Άλλα φνΧακτιχονς τών δντων ούκ άμφοτέρονς 

είναι προσήκει ; Σφόδρα γ', έφη. Ούκονν καϊ επιμελείς 

καϊ φιλόπονους άμφοτέρονς εϊναι προσήκει περί τα αυτών 

10 έργα ; Ταντα μέν, έφη, πάντα όμοιο ς αμφοτέρων εστίν 

άλλα το μάχεσθαι ονκέτι αμφοτέρων. Άλλ' εχθροί γε τοι 

άμφοτέροις γίγνονται " Και μάλα, έφη, τοντό γε. Ούκονν 

11 τό πεοιγενέσθαι τούτων άμφοτέροις συμφέρει ; Πάνυ γ', 

2φη· άλλ' έκεΐνο παριέΐς, δν δέη μάχεσθαι, τί ωφελήσει ή 

οικονομική ; 'Ενταύθα δήπου καϊ πλείστον, έφη' ό γαρ 

Αγαθός οικονόμος, είδώς δτι ουδέν οϋτω λνσιτελές τε χαί 

κερδαλέον εστίν, ώς το μαχόμενον τονς πολεμίονς vtxäv, 
ουδέ όντως αλυσιτελές τε καί ζημιώδες, ώς τό τ)ιτασθαι, 
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ρους τους καλυτέρους έξευρίσκη καί έκλέγη, φυσικά καϊ 
εΐς τόν πόλεμον θα νικήση/ καί εϊναι φυσικόν αυτός νά θέλη 
να έξοδεύη μάλλον δια τήν πολεμικήν νίκην, εΕς τήν οποίαν 
συμμετέχει Ολη ή πόλις, παρά διά τήν χορικήν νίκην, είς 
τήν οποίαν συμμετέχει μόνον ή φυλή του.—'Ισχυρίζεσαι σύ, 
ώ Σωκράτη, δτι είναι τοΰ Εδίου ανδρός ίδιον καί να είναι 
καλός χορηγός καί νά είναι καλός στρατηγός ; — Λέγω έγώ, 
εΐπεν» δτι, εΕς δ,τιδήποτε κανείς προΐσταται, έάν καί γνω
ρίζη έκεΐνα που χρειάζονται καί ^πορ&Χ νά τά έξοικονομή, 
θά ήτο καλός προϊστάμενος είτε χορού εΐτε οΐκου εΐτε πό
λεως είτε στρατεύματο; προΐσταται. Καί ό Νικομαχίδης.— 
Μά τήν αλήθεια, εϊπεν, ώ Σωκράτη, ποτέ δέν θά έφανταζό-
μην, δτι έγώ θ* ακούσω άπό σέ, δτι οΕ καλοί οικονόμοι ημ
πορούσαν νά εϊναι καλοί στρατηγοί.—"Εμπρός λοιπόν, εϊπεν, 
άς έξετάσωμεν τα καθήκοντα τοϋ καθενός άπό τους δύο, διά 
νά μάθωμεν, ποιον άπα τά δύο: τά ΐδια είναι ή έχουν καμ-
μίαν διαφοράν.— Μάλιστα, είπε.— Λοιπόν, εΐπε, τό νά κά
μνουν τοος αρχόμενους των καί νά τους υπακούουν καί νά 
πείθωνται εΐς αυτούς, εΐναι καθήκον καί τών Βύο ; — Καί 
πολύ μάλιστα, είπε.— ΤΕ δέ ; Τό νά διατάζουν τους Εκανούς 
να κάμνουν κάθε έργον, είναι καθήκον καί τών δύο ;— Καί 
αυτό, είπε.— Προσέτι καί τό νά τιμωρούν τους κακούς καί 
ν' ανταμείβουν τους καλούς, νομίζω, δτι αρμόζει καί ει; 
τους δύο.— Ιίολύ βέβαια, εΐπε.— Τό νά κάμνουν οέ τού; 
υφισταμένους των ευμενείς πρό; αυτούς πώς δέν εϊναι συμ
φέρον καί εϊς τους δύο;—Καί τοοτο, εΐπε, (είναι συμφέ
ρον καί εΕς τους δύο).— Το νά προσελκύουν δέ συμμάχου; 
καί βοηθούς, παραδέχεσαι δτι συμφέρει καϊ εϊς τους δύο ή 
5χι;—Βεβαιότατα, εϊπεν.—Άλλα ίκανοϊ νά διαφυλάττουν 
τά υπάρχοντα των δέν πρέπει νά είναι καί οί δυο ;— Πάρα 
πολύ, εΐπε.—Λοιπόν, καί επιμελείς καί φιλόπονοι πρέπει 
νά είναι καί οί δυο εις τά έργα των ;— Αυτά μέν δλα, εϊπεν, 
ομοίως εΐναι προσόντα καί τών δύο" άλλα τό νάμάχωνται 
δέν εϊναι πλέον καί τών δύο.—Άλλ' εχθρούς δέν άποκτοϋν 
καί οί δύο ;—Ασφαλώς, αοτό τουλάχιστον, εΐπε.— Λοιπόν 
τό νά τους νικήσουν συμφέρει καί εϊς τους δύο ;— Πολύ βέ
βαια, εϊπεν άλλα παραλείπεις τό έξης, εϊς τί δηλαδή θα 
ώφελήση ή οϊκονομική, εϊς περίπτωσιν μάχης ;— Είς αυτήν 
τήν περίστασιν ßeßata καϊ παρά πολύ, είπε* διότι ό καλός 
οϊκονόμος επειδή ήξεύρει, δτι τίποτε δέν είναι τόσον ώφέλι-
μον καί επικερδές, δσον τό νά νικά τού; εχθρούς είς τήν 
μάχην, ουδέ τόσον άσΰμφορον καί έπιζήμιον δσον τό νά νι-
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προθύμως μεν τά προς τό νίκαν σνμφέροιτα ζητήσει καί 

παρασχενάσεται, επιμελώς δε τα προς τό ήτιάαθαι φέροντα 

σκέψεται και φυλάξεται, ενεργώς δ', αν τήν παρασχενην 

δρξ. νικητικήν οϋσαν, μαχεΐται, ονχ ήκιστα δε τούτων, έάν 

12 άπαράσκενος ή, φυλάξεται αννάπτείν μάχην. Μή καταφρο

νεί, έφη, ώ Νικομαχίδη, τών οικονομικών Ανδρών ή γαρ 

τών Ιδίων επιμέλεια πλήΰει μόνον διαφέρει τής τώ*· κοι

νών, τά δε Αλλα παραπλήσια έχει [,τδ δέ μεγιστον, δτι οϋτε 

άνευ Ανθρώπων ουδέτερα γίγνεται οϋτε δι' άλλων μέν Αν

θρώπων τα Ϊδια πράττεται, δι' Αλλων δέ τά xoerri]. Ον 

γάρ άλλοις τισίν όνθρώποις οί τών κοινών έπιμελόμενοι 

χρώνται ή οϊοπερ οί τα ϊδια οίκονομοϋντες' οϊς oî έπιστά 

μενοι χρήσθαι καϊ τά ίδια καϊ τα κοινά καλώς πράττον-

σιν, οί δε μή επισταμένοι Αμφοτέρωθι πλημμελονσι. 

V. Περικλεϊ δέ ποτέ τώ τοϋ πάνν Περικλέονς νϊφ διαλε 

γόμενος- Έγώ tot, εφη, ώ Περίκλεις, ελπίδα έχω σον 

ατρατηγήσαντος Αμείνω τε και ένδοξοτέραν τήν πόλιν είς 

τα πολεμικά έσεσθαι καί τών πολεμίων χρατήσειν. Καί ό 

Περικλής- Βονλοίμην αν, εφη, ώ Σώκρατες, â λέγεις'δπως 

δέ ταϋτα γένοιτ αν, ού δνναμαι γνώναι. Βούλει ονν, έφη 

ό Σωκράτης, διαλογιζόμενοι περί αυτών έπισκοπώμεν Οπου 

2 ήδη τό δυνατόν έστι ; Βούλομαι, έφη. Ούκονν όΐσθα, έφη, 

δτι πλήθει μέν ουδέν μείους είσιν Αθηναίοι Βοιωτών ; 

Οϊδα γάρ, έφη. Σώματα δέ Αγαθά καϊ καλά πότερον èx 

Βοιωτών οϊει πλείω δν έκλεχθήναι ή έξ * Αθηναίων ; Ονδέ 

ταύτγι μοι δοκονοι λείπεαθαι. Ενμενεστέρονς δέ ποτέρονς 

έαντόΐς εϊναι νομίζεις ; Αθηναίους έγωγε' Βοιωτών μέν 

γαρ. πολλοί πλεονεκτούμενοι ύπό Θηβαίων δυσμενώς αύ-
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κάται, μέ προθυμίαν μέν τά συντελοΰντα εϊς τήν νίκην θα 
ζητήση και θά προετοιμάση, μέ επιμέλειαν δέ τα φέροντα 
εις τήν ήτταν θά τά έξετάση καί σα τάποφύγη, με δραστη
ριότητα δέ Uà συνάψη μάχην, έάν βλέπη, δτι ή προετοιμα
σία του υπόσχεται νίκην, προ παντός δέ, έάν είναι απροε
τοίμαστος, θ3 άποφύγη να συνάψη μάχην. Μή περιφρονής, 
εϊπεν, ώ Νικομαχίδη, τους Εκανού; είς τά οικονομικά άν
δρας' διότι ή επιμέλεια τών ιδιωτικών υποθέσεων κατά τό 
πλήθος μόνον διαφέρει άπό τήν έπιμέλειαν τών κοινών, κατά 
τά άλλα δέ είναι παρομοία [τό οέ σπουδαιότατο1/ είνα;, δτ: 
οδτε χωρίς ανθρώπους εκτελείται καμμία άπό τάς δύο αυτά; 
εργασίας ούτε δι' άλλων μέν ανθρώπων εκτελούνται αί ιδιω
τικά! υποθέσει.;, 5Γ άλλων δέ αί κοιναί]. Διότι 5έν χρησι
μοποιούν άλλους ανθρώπους οί ασχολούμενοι μέ τά κοινά 
παρά εκείνους, τού; οποίους χρησιμοποιούν καί οί διευθύ
νοντες τά ί5:.ι,τ:/.ά των οικονομικά* δσοι ήξεύρουν νά τους 
χρησιμοποιούν αΰζοΰς, καί τάς Ϊδιωτ'.κάς καί τά; κοινά; 
υποθέσει; καλώ; οιευΗύνουν, δσοι οέ 5εν ^ξεΰρουν καί εϊς τά 
δύο αποτυγχάνουν. 

ΚΞΦΑΛΑΙΟΝ V. 

Διαλεγόμενος δέ κάποτε μέ τόν Ιίερικλέα, τόν υίόν 
τοο περίφημου Περικλέους'—Έγώ, είπεν, ώ Περικλή, ελ
πίζω δτι, έάν γίν-jjç σύ στρατηγός, καί ισχυρότερα καί εν
δοξότερα θά γίνη ή πόλι; εΐς τά πολεμικά καί θά νικήση 
τους ίχσρους Καί δ Περικλής'— θά τά ήθελον, είπεν, ώ 
Σωκράτη, αυτά που λέγεις* μέ ποίον δμως τρόπον θά κατορ
θωθούν δέν ημπορώ νά εννοήσω.— θέλεις λοιπόν, είπεν ό 
Σωκράτης, σκεπτόμενοι περί αυτών νά έξετάζωμεν, που έγκει
ται. τό δυνατόν τής επιτεύξεως των ; — θέλω, εΐπε. — 
Λοιπόν γνωρίζεις, εϊπεν, δτι κατά μέν τό πλήθος καθό
λου κατώτεροι δέν είναι οί Αθηναίοι άπό τους Βοιωτούς ; — 
Τό γνωρίζω βέβαια, εϊπε.— Ποιον δέ έκ τών δύο νομίζεις, 
δτι άπό τους Βοιωτούς ήμποροΰν νά εκλεχθούν περισσότεροι 
γενναίοι καί ωραίοι άνδρες ή άπό τους Αθηναίους ; — Οδτε 
κατά τοοτα μου" φαίνεται Οτι υπολείπονται οί Αθηναίοι.— 
Ποίοι δέ άπό τους δύο νομίζεις δτι διάκεινται περισσότερον 
ευμενώς αναμεταξύ τ ω ν ; — Ο ί Αθηναίοι, έγώ τουλάχιστον 
νομίζω' διότι άφ' ενός μέν πολλοί άπό τους Βοιωτούς αδι
κούμενοι πλεονεκτικώς οπό τών Θηβαίων δυσμενώς διάκειν-
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3 τοΐς έ"χουσιν, 'Αθήνησι δέ ονδέν ορώ τοιούτον. 'Αλλά μην 

φιλοτιμότατοί γε καϊ μεγαλοφρονέστατοι πάντων είσίν 

απερ ούχ ήκιστα παροξύνει κινδννεύειν νπερ ευδοξίας τε καϊ 

πατρίδος. Ουδέ εν τούτοις 'Αθηναίοι μεμπτοί. Καϊ μην 

προγόνων γε καλά έργα ονκ ëotiv οίς μείζω καϊ πλείω 

υπάρχει ή Άθηναίοις' ω.πολλοί έπαιρόμενοι προτρέπονται 

4 τε αρετής επιμελεΐσθαι καί αλκιμοι γίγνεσθαι. Ταΰτα μεν 

αληθή λέγεις πάντα, ώ Σώκρατες' αλλ' όρ^ς, οτι, άφ* ον 

ή τε συν Τολμίδ^ τών χιλίων èv Λεβαδεία συμφορά έγένετο 

καί ή μεθ' 'Ιπποκράτους έπί Δηλίφ, εκ τούτων τεταπεί-

νωται μεν ή τών 'Αθηναίων δόξα προς τονς Βοιωτούς, 

έπήρται δέ το τών Θηβαίων φρόνημα προς τους Άθη· 

ναίονς' ώστε Βοιωτοί μέν, οί πρόσθεν avi? έν τη έαντών 

τολμώντες 'Αθηναίοις άνευ Λακεδαιμονίων τε καϊ τών άλ

λων Πελοποννηπίων άντιτάττεσθαι, (νυν άπειλονσιν αυτοί 

καθ* αυτούς εμβαλεΐν είς την Άττικήν, 'Αθηναίοι δέ, οί 

ποότερον [δτε Βυιωτοϊ μόνοι έγένοντο] πορθονντες την 

5 Βοιωτίαν, φοβούνται, μη Βοιωτοί δηώσωοι την Άττικήν. 

Καϊ ό Σωκράτης' 'Αλλ* αισθάνομαι μέν, εφη, ταϋτα όντως 

έχοντα' δοκει όέ μοι άνδρϊ. άγαθώ ίρχοντι ννν εϋαρεστοτέ-

ρως διακεΐσθαι ή πόλις'. Τό μέν γάρ θάρρος άμέλειάν τε 

και ^αθνμίαν κ ιϊ ,άπείθειαν εμβάλλει, ό δέ φόβος προσ-

εκτικωιέρονς τε και ενπειθεστέρονς καϊ εντακτοτέρονς 

C ποιεί. Τεκμήραιο δ' αν τοντο καϊ άπο τών έν ταϊς ναναίν 

δταν μέν γαρ δήπον μηδέν φοβωνται, μεστοί είοϊν αταξίας' 

έστ αν δέ fj χειμώνα ή πολεμίους δείσωσιν, ου μόνον τά 

κελευόμενα πάντα ποιοϋσιν, άλλα και σιγώσι καραδοκοΰν-

7 τες id προσταχθηαόμενα, ώσπερ χορευταί. 'Αλλά μήν, ΐφη 
ό Περικλής, ει γε νϋν μάλιστα πείθοιντο, ώρα αν εϊη λέ

γειν, πώς αν αύτους ποοτρεψαίμεθα πάλιν άνερασθήναι 

8 της αρχαίας άρετης τε καϊ είικΜας καϊ ευδαιμονίας. Ού

κονν, έ'φη i Σωκράτης, εί μέν έβουλόμεθα χρημάτων αυ-

' ) Hoò xivSuYEtiei. 
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ται προς αυτούς, άφ' έτερου δέ είς τάς Αθήνας τίποτε πα
ρόμοιο-/ δέν βλέπω.—'Αλλά προσέτι οΕ 'Αθηναίοι είναι 
φιλοδοξότατοι βέβαια καί μεγαλοφρονέατατοι άπό δλους τους 
"Ελληνας' αυτά τά προσόντα πολύ παροξύνουν νά κινδυνεόΐβ 
κανείς καί χάριν της δόξης καί χάριν τής πατρίδος.— Κα
θόλου είς αυτά οί 'Αθηναίοι δέν είναι άξιόμεμπτοι.— Καί 
προς τούτος μάλιστα δέν υπάρχουν άλλοι οί όποιοι νά έχουν 
μεγαλύτερα και περισσότερα κατορθώματα τών τζρογόνΐύν 
άπο δσα οί 'Αθηναίοι, διά τδ όποιον πολλοί ύπερηφανευό-
μενοι καί προτρέπονται νά φροντίζουν διά τήν άρετήν καί 
γίνονται γενναίοι. Αυτά μέν, που λέγεις, ώ Σωκράτη, είναι 
αλήθεια, αλλά βλέπεις, δτι, άφ* δτου, έγινε καί ή όπα τόν 
Τολμίδην συμφορά έν Λεβαδεία των χιλίων καί έν ίΐηλίω 
ή ύπό τον Ίπποκράτην, άπα τότε έχει άφ' ενός μέν ταπει
νωθώ ή δόξα των 'Αθηναίων απέναντι τών Βοιωτών, άφ' έτε
ρου δέ έχει έξυψωθή" το φρόνημα τών Θηβαίων απέναντι 
τών 'Αθηναίων ώστε οί Βοιωτοί, οί όποιοι προηγουμένως 
ουδέ μέσα είς τήν χώραν των έτολμοοσαν ν' άντίτάσσωνται 
είς τους 'Αθηναίους χωρίς τήν βοήθειαν καί τών Λακεδαι
μονίων καί τών άλλων Πελοποννησίων, τώρα απειλούν μόνοι 
των νά εισβάλουν είς τήν Άττικήν, οί δέ 'Αθηναίοι, οί 
οποίοι πρωτύτερα έλεηλάτουν τήν Βοιωτίαν, φοβούνται, μή
πως οί Βοιωτοί δηώσουν τήν Άττικήν. Καί ό Σωκράτης'— 
Άλλ' εννοώ μέν, είπεν, δτι αδτά είναι δπως τά λέγεις, μοΰ 
φαίνεται δέ, δτι τώρα ή πόλις ' μέ περισσοτέραν προθυμίαν 
θά δπήκουεν, άν είχε άρχοντα καλόν. Διότι ή μέν αύτοπεποί-
θησις καί άφροντισίαν κα! έαθυμίανκαί άπείθειαν εμβάλλει είς 
τους ανθρώπους, ό δέ φόβος τους κάμνει καί προσεκτικωτέρους 
καί ευπειθεστέρους καί προθυμότερους είς τήν πολεμικήν πα-
ράταξιν.— θ ά ημπορούσες δέ νά τό σομπεράνης αυτό καί άπό 
έκεΐνα που συμβαίνουν είς τά πλοία' δηλαδή, δταν μέν δέν 
φοβούνται τίποτα, είναι πλήρεις αταξίας οΕ ναΟται- δταν δέ 
φοβηθούν ή θαλασσοταραχήν ή ίχ&ρούς, δχι μόνον δλας τάς 
διαταγάς έκτελοΟν, άλλα καί σιωπούν περιμένοντες μέ προαο-
χήν έκεΐνα που θά τους διαταχθούν, καθώς ακριβώς κά
μνουν οί χορευταί.—Άλλ° δμως, είπεν ί Περικλής, έάν 
βέβαια τώρα θά είχαν περισσοτέραν πειθαρχίαν οί Αθη
ναίοι, κατάλληλος περίστασις είναι νά συζητίσωμεν, μέ 
ποίον τρόπον ήθέλαμεν τους προτρέψει νά ξαναγαπήσουντήν 
πάλαιαν των άνδρείαν καί δόξαν καί ε&τυχίαν.— Λοιπόν, 
είπεν, δ Σωκράτης, έάν μέν ήθέλαμεν νά οικειοποιηθούν αύ-

11 
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τονς ών οί άλλοι εϊχον άντιποιεΐσθαι, αποδεικννντες αϋ-

τοις ταντα πατρφά τε δντα και προσήκοντα μάλιστ αν ον· 

τως αυτούς έξωρμώαεν άντέχεσθαι τούτων έπει δέ τον 

μετ3 αρετής πρωτεύειν αυτούς επιμελεΐσθαι βουλόμεθα, 

τοϋτ αϋ δεικτέον έκ παλαιού μάλιστα προσήκον αντοΐς, καί 

9 ώς τούτον έπιμελόμενοι πάντων αν εϊεν χράτιστοι. Πώς 

οϋν αν τοϋτο διδάσκοιμεν ; Οϊμαι μέν, εί τους γε παλαιτά-

τονςών άχούομεν προγόνονς αυτών άναμιμνβοχοιμεν αυτούς 

10 άκηκοότας άριστους γεγονέναι. *Αρα λέγεις τήν τών θεών 

κρίσιν, ήν οί περί Κέκροπα δι" άρετήν έκριναν ; Αέγωγάρ, 

καϊ την 'Ερεχθέως γε τροφήν και γενεσιν, καϊ τόν πόλεμον 

τόν έπ' εκείνον γενόμενον προς τονς έκ τής εχομένης ηπεί-

ρον πάσης, χαι τόν έφ3 'Ηρακλείδων προς τονς έν Πελο-

ποννήσψ, και πάντας τονς έπί Θησέως πολεμηθέντας, ir 

όΐς πασιν έκεΐνοι δήλοι γεγόνασι τών καθ3 εαυτούς άνθρώ-

11 πων άριστενσαντες' εί δε βούλει, δ ύστερον οί εκείνων μεν 

απόγονοι, ον πολύ δέ πρό ημών γεγονότες έπραξαν, τά μεν 

αντοι καθ* αυτούς αγωνιζόμενοι προς τους κνριενοντας τής 

τε 'Ασίας πάσης χαί τής Ευρώπης μέχρι Μακεδονίας και 

πλείστην τών προγεγονότων δνναμιν καϊ άφορμήν κεκτη

μένους και μέγιστα έργα κατειργασμένονς, τα δέ καί μετά 

Πελοποννησίων άριατενοντες καί κατά γήν καϊ κατά θά-

λατταν οϊ δη καϊ λέγονται πολύ διενεγκεϊν τών καθ3 αύ-

12 τους ανθρώπων. Αέγονται γάρ, έφη. Τοιγαρονν πολλών 

μέν μεταναατάσεων έν τή 'Ελλάδι γεγονν(ώί' διέμειναν èv 
τή έαντών, πολλοί δέ νπέρ δικαίων αντιλέγοντες έπέτρεπον 

έκείνοις, πολλοί δέ ϋπό κρειττόνων ύβριζόμενοι κατέφεν· 

13 γον προς έχείνονς. Και ό Περικλής' Καί θαυμάζω γ", εφί], 

ώ Σώχρατες, ή πόλις δπως ποτ3 έπί τό χείρον έκλινεν. 

Έγώ μέν, εφη, οϊμαι, ό Σωκράτης, ώσπερ και άθληταί 

τίνες δια τόπολύ ύπερενεγκεΐν χαί χρατιστεϋσαι καταρραθν-

μήααντες νστερίζονόι τών αντιπάλων, ούτω καϊ ' Αθηναίους 

') "ΑθηνΛς καί Ποσβιδώνος. 
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τοί τά κτήματα, τά όποια θα κατίγαυΊ οί άλλοι, κατ' εξο
χήν θά τους παρωτρύναμεν νά τά ζητούν με έπιμονήν, άπο-
οεικνύοντε; εϊς αυτούς, δτι καί πατρικά των είναι καί τους 
ανήκουν επειδή δέ θέλομεν να τους κάμωμεν νά πρωτεύουν 
μέ άνδρείαν, πάλιν πρέπει νά τους δείχνωμεν, δτι αυτό ανέ
καθεν τους ανήκει, και δτι, Ιάν έπιμεληθώσι τούτου θά γί
νουν οί καλύτεροι άπό δλους τοος "Ελληνας.—Μέ ποίον τρό
πον λοιπόν θά τους εδιδάσκομεν τοΰτο;— Νομίζω, δτι θά 
κατορθώσωμεν τοϋτο έάν ήθέλαμεν τους υπενθυμίζει τους 
παλαιότατους, δσου; γνωρίζομεν έξ ακοής, προγόνους των. 
τους οποίους αυτοί έχουν ακουστά, δτι υπήρξαν άριστοι.— 
Μήπως εννοείς τήν κρίσιν τών θεών', τήν οποίαν έ*κα-
μαν ô Κέκροψ καί οί γέροντες σύμβουλοί του ένεκα τής αρε
τής των ;—Τω 5ντι αυτήν εννοώ καί τήν άνατροφήν μάλιστα 
τοΰ Ερεχθέως καί τήν γέννησιν καί τόν πόλεμον, 6 όποιος 
ε'γινεν έπί τή; βασιλεία; του κατ3 εκείνων, οί όποιοι έπήλ-
θον εϊς τήν Άττικήν άπο κάθε γειτονικήν χώραν, καί τόν 
έπί τή; εποχής τών 'Ηρακλείδων κατά τών κατοίκων τής 
Πελοποννήσου καί όλους τους πολέμους, οί όποιοι διεξήχθη
σαν έπί τών χρόνων τοϋ Θησέως, είς τους όποιους έκεΐνοι 
απεδείχθησαν οτι υπί)ρίςαν οί άνορειότατοι άπό Ολους τους 
συγχρόνους των. Έάν δε θέλης, εννοώ καί δσα κατόπιν 
έπραξαν οί απόγονοι εκείνων, οί όποιοι δχι πολύ πρό ημών 
ήκμασαν, άλλοτε μέν μόνοι των αγωνιζόμενοι προς τους κυ
ρίους καί τής Ασίας δλης καί τής Ευρώπης μέχρι τής Μα
κεδονίας, του; εγοντας τήν μεγαλυτέραν δύναμιν καί τα πε
ρισσότερα υλικά μέσα άπό τους πρό αυτών καί μέγιστα κα
τορθώματα διαπράξαντας, άλλοτε δέ νικώντες μαζί μέ τους 
Πελοποννησίους καί κατά ξηράν καί κατά υάλαασαν οί 
όποιοι, ώς γνωστόν, φημίζονται, δτι πολύ υπερτέρησαν τους 
συγχρόνους των ανθρώπους.—Αλήθεια, φημίζονται, είπε.— 
Λι* αυτό λοιπόν, ένώ έχουν γίνει πολλαΐ μεταναστάσεις 
είς τήν Ελλάδα, έμειναν διαρκώς είςτήν ϊδικήν των χώραν, 
πολλοί δέ, οί όποιοι ήριζαν διά τό δίκαιον, ένεπιστεύοντο 
τήν κρίσιν εϊς εκείνους, πολλοί δέ, οί όποιοι προσεβάλλοντο 
ύπό ισχυρότερων κατέφευγαν πράς εκείνους.— Καί ό Πε
ρικλής*—Άπορω βέβαια, είπεν, ώ Σωκράτη, διατί τέλος 
πάντων ή πόλις έκλινεν εϊς τό χειρότερον.—Έγώ νομίζω, 
είπεν ό Σωκράτης, 8τι, καθώς μερικοί άθληταί επειδή πολύ 
υπερτέρησαν καί ήρίστευσαν, παραμελήσαντες πολύ τήν άθλη-
τικήν, υστερούν τών αντιπάλων, τοιουτοτρόπως καί οί Άθη-
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πολύ διενεγκόντας άμελήσαι έαντών καϊ δια τοντο χείρους 

14 γεγονέναι. Νΰν οίν, έ'φη, τί αν ποιονντες άναλάβοιεν την 

άρχαίαν άρετήν ; Καϊ è Σωκράτης' Ουδέν άπάκρνφον 

δοκεΐ μοι είναι, άλλ' εί μέν έξενρόντες τά τών προγόνων 

επιτηδεύματα μηδέν χείρον εκείνων έπιτηδενοιεν, ουδέν αν 

χείρους εκείνων γενέσθαι' εί δε μή, τους γε νΰν πρωτεύον

τας μιμούμενοι καϊ τούτοις τά αυτά έπιτηδεύοντες, ομοίως 

μέν τοΐς αυτοϊς χρώμενοι ονδέν αν χείρους εκείνων εΐεν, 

15 εί δ' έπιμελέστερον, καϊ βελτίους. Λέγεις, έ'φη, πόρρω που 

είναι τη πόλει τήν καλοκαγαθίαν. Πότε γάρ όντως Αθη

ναίοι ώσπερ Λακεδαιμόνιοι ή πρεσβυτέρους αίδέσονται, οι 

άπο τών πατέρων άρχονται καταφρονεΐν τών γεραιτέρων, ή 

οωμασκήσουαιν όντως, οϊ ου μόνον αυτοί ευεξίας άμελον-

16 αιν, αλλά καϊ τών έπιμελομένων καταγελώαι ; Πότε δέ οντω 

πείθονται τοις άρχουσιν, οι και άγάλλονται έπϊ τώ κατα

φρονεΐν τών αρχόντων ; Ή πότε ούτως όμονοήσουσιν, οι 

γε άντϊ μέν τοϋ συνεργεΐν έαντοΐς τά συμφέροντα έπηρεά-

ζοναιν άλλήλοις καϊ φθονοϋσιν έαυτοΐς μάλλον ή τοΐς άλ

λοις άνθρώποις, μάλιστα δέ πάντων έ"ν τε ταΐς ίδίαις συν 

όδοις και ταΐς κοιναΐς διαφέρηνται καϊ πλείστας δίκας 

άλλήλοις δικάζονται καϊ προαιρούνται μάλλον ουνν κερδαί-

νειν άπ' αλλήλων ή συνωφελοϋντες αυτούς, τοΐς δέ κοινοΐς 

ώαπερ άλλοτρίοις χρώμενοι περί τούτων αί μάχονται καί 

17 ταΐς εις id τοιαύτα δννάμεσι μάλιστα χαίρονοιν ; Έξ <δν 

πολλή μέν άτηρία καϊ κακία τη πόλει έμφύεται, πολλή δέ 

έ'χθρα καϊ μίσος αλλήλων τοΐς πολίταις έγγίγνεται, δι' α 

έγωγε μάλα φοβούμαι άεί, μή τι μείζον ή ώστε φέρειν δύ-

18 νααθαι κακόν τη πόλει ουμβη. Μηδαμώς, ΐφη δ Σωκρά

της, ώ Περίκλεις, οϋτως ήγοΰ άνηκέστφ πονηρία νοσεΐν 

'Αθήναιον;. Ούχ δρόϊς, ώς εύτακτοι μέν είσιν έν τοΐς ναν-

τικοΐς, εντάκτως δ' h τοΐς γνμνικοΐς άγώαι πείθονται τοΐς 

έπιστάταις, ούδένων δέ καταδεέστερον έν τοΐς χοροΐς ϋπη-
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ναΐοι, επειδή πόλο υπερτέρησαν, παρημέλησαν τά καθή
κοντα των καί διά τούτο έχουν γίνει χειρότεροι.— Τώρα 
λοιπόν, είπε, τί πράττοντες, ήθελαν αναλάβει τήν πάλαιαν 
των άρετήν ; Καί δ Σωκράτης' —Νομίζω, δτι δέν είναι 
καθόλου πρδγμα μυστικόν, άλλ' έάν μέν, έξευρόντες τάς συν
ήθειας τών προγόνων, ήθελαν τάς εκτελεί καθόλου χειρότερα 
άπο κείνους, ουδόλως χειρότεροι εκείνων θά έγίνοντο' εί δέ 
μή, μιμούμενοι τουλάχιστον εκείνους που πρωτεύουν τώρα 
καί πράττοντες τά Ιδια μέ αυτούς, καθόλου χειρότεροι δέν 
θά έγίνοντο άπ'εκείνους, έάν δέ έπιμελέστερον πράττωσι, 
καί καλύτεροι δύνανται νά είναι. — Δασχυρίζεσαι λοι
πόν, είπεν, δτι απέχει πολύ άπδ τήν πόλιν μας ή τελειότης 
τής σωματικής καί ψυχικής μορφώσεως. Διότι πότε οί 'Αθη
ναίοι ωσάν τους Λακεδαιμονίους ή τους πρεσβυτέρους των 
θά σεβασθούν, άφοοάπδ τους πατέρας των αρχίζουν νά περι
φρονούν τους γεροντότερους, ή τόσον θά άσκηθοΟν σωματι-
κως, άφοΟ δχι μόνον οί Ιδιοι παραμ λοΟν τήν σωματικήν 
ύγείαν, άλλα καί περιγελούν εκείνους . που τήν φροντίζουν ; 
Πότε δέ θά πείθωνται τόσον είς τους άρχοντας, άφοϋ καί 
υπερηφανεύονται διότι περιφρονούν τους άρχοντας, ή πότε 
οϋτω θά ομονοήσουν, άφοΟ μάλιστα, αντί μέν νά βοηθούν δ 
ίνας τον άλλον είς τά συμφέροντα των, βλάπτουν αλλήλους 
κα! φθονοον ό 6νας τόν άλλον περισσότερον παρά τους ξέ
νους ανθρώπους, πρό πάντων δέ καί είς τάς ίδιωτικάς συνα
θροίσεις καί είς τάς δημοσίας διχνογνωμοδν καί πλείστας 
δίκας αναμεταξύ των κάμνουν καί προτιμούν μάλλον κατ' 
αυτόν τόν τρόπον νά Κερδίζουν, ό Ινας άπό τόν άλλον, παρά 
βοηθοοντες αλλήλους, επειδή δέ τά θεωρούν τά καινά ώς 
ξένα, μάχονται δι* αυτά, καί χαίρονται πάρα πολύ διά τάς 
δυνάμεις τάς οποίας καταναλίσκουν είς τάς τοιαύτας έριδας ; 
"Ενεκα τούτων άφ' ενός μέν πολλή βλάβη καί δυστυχία 
γεννάται είς τήν πόλιν, άφ' έτερου δέ πολλή έχθρα καί μί
σος μεταξύ τών πολιτών δημιουργείται, διά τά δποϊα έγώ 
τουλάχιστον φοβούμαι πάντοτε, μήπως συμβή είς τήν πόλιν 
κανέν δυστύχημα μεγαλύτερον άπό δσον ημπορεί νά βαοτάξη ; 
— Καθόλου μή έχιης τοιαύτην γνώμην, ώ Περικλή, είπεν 
ό Σωκράτης, δτι δηλ. οί Αθηναίοι πάσχουν άπό άθεράπευ-
τον κακίαν. Δέν βλέπεις, δτι άφ' ενός μέν είναι ευπει-
θείς είς τά ναοτικά, άφ* έτερου δέ μ' εύταξίαν κατά τους γυ
μνικούς αγώνας πειθαρχούν είς τους έπιστάτας, υπακούουν 
δέ κατά τους χορικούς αγώνας είς τους διδασκάλους των 
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If) ρειοϋσι τοΐς διόασκάλοις ; Τοντο γάρ τοι, έφή, χαί θαυμαστόν 

έστι, ιό τονς μέν τοιοντονς πειθαρχεΐν τοις έφεστώοι, τονς 

δέ όπλίτας καί τους ιππείς, οι δοκοϋσι καλοκαγαθία προ-

20 κεκρίοθαι τών πολιτών, άπειθεστάτους εϊναι πάντων. Και 

ô Σωκράτης εφη· Ή δέ έν Άρείφ πάγω βουλή, ώ Πεοί-

κλεις, ονκ εκ τών δεδοκιμασμένων καθίσταται ; Καϊ μάλα, 

εφη. Οϊαθα ονν τινας, έφη, χάλλιον ή" νομιμώτερον r) σε-

μνότερον η δικαιότερον τάς τε δίκας δικάζοντας καί τάλλα 

πάντα πράττοντας; Οϋ μέμφομαι, εφη, τούτοις. Ου τοίννν, 

21 έφη, δεΐ άθνμεΐν ώς οϋχ εύτακτων δντων *Αθηναίων. Kai 

μην έν γε τοΐς στρατιωτικοΐς, έφη, ένθα μάλιστα δεΐ σω-

φρονεΐν τε και εϋτακτεΐν και πειθαρχεΐν, ούδενΐ τούτων προσ-

έχονσιν. "Ισως γάρ, έφη ό Σωκράτης, εν τούτοις οϊ ήκι

στα επισταμένοι αρχονσιν αυτών. Ονχ όρφς, δτι κιθαρι

στών μέν και χορευτών και δρχηστών ονδε εϊς επιχειρεί 

άρχειν μή ίπιστάιιενος, ουδέ παλαιστών ουδέ παγκρατια

στών ,* "Αλλά πάντες οι τούτων άρχοντες έχουοι δεΐξαι οπό

θεν έμαθον ταΰτα εφ3 οϊς έφεοτασί' τών δε στρατηγών οι 

22 πλείστοι αύτοσχεδιάζονσιν. Ον μέντοι σέ γε τοιούτον έγώ 

νομίζω sïvat, αλλ3 οϊμαι σε ουδέν ήττον έχειν είπεΐν οπότε 

στρατηγειν ή οπότε παλαίειν η"ρξω μανθάνειν. Kai πολλά 

μεν οϊμαι σε τών πατρώων στρατηγημάτων παρειληφότα 

διαοφζειν, πολλά δέ πανταχόθεν συνηχέναι, Οπόθεν οϊόν τε 

23 ην μαθεΐν τι ώφέλιμον είς στρατηγίαν. Οϊμαι δέ σε πολλά 

μεριμναν, δπως μή λάθης σεαντόν άγνοών τι τών είς στρα

τηγίαν ωφελίμων, και έάν τι τοιούτον αϊσθη σεαντόν μή εί-

δότα, ζητεΐν τονς έπισταμένονς ταϋτα, οντε δώρων οϋτε χαρί

των φειδόμενον, δπως μάθηςπαρ* αυτών α μή έπίστασαι και 

24 συνεργούς αγαθούς εχ-ης. Και δ Περικλής' Ον λανθάνεις με, 

ώ Σώκρατες, έφη, δτι ούδ3 οιόμενός με τούτων επιμελεΐσθαι 

ταντα λέγεις, άλλ* εγχειρών με διδάσχειν, δτι τόν μέλλοντα 

'} Τρα γουδί στάς χορικών άομάτ;ων. 
3) Άγωνϊοτάς tîjç πάλης καί τής πυγμές μαζί. 
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καθόλου χειρότερα άπό άλλους οποιουσδήποτε ; — Αυτό 
ακριβώς είναι παράδοξον, εΐπε, δηλ- οί μέν τοιούτοι νά πει
θαρχούν εις τους προϊσταμένους των, οί δέ όπλΐται καί οί 
Εππεΐς, οί όποιοι νομίζονται, δτι εξελέγησαν μέσα άπό τους 
άλλους πολίτας διά τήν τελειαν σωματικήν καί ψυχικήντων 
μόρφωσιν, νά είναι άπειθέστεροι άπό δλους. Καί à Σω
κράτης εΐπεν·—Ή δέ βουλή τοο Αρείου Πάγου, ώ Πε
ρικλή, δέν καταρτίζεται άπό τους δοκιμασμένους ώς άνε-
πιλήπτους ; — Καί πολύ βέβαια, ε ίπε.— Γνωρίζεις λοι
πόν άλλους τινάς, οί όποιοι καί καλύτερα καί ' νομιμώ-
τερα καί αξιοπρεπέστερα καί δικαιότερα καί τάς δίκας 
να δικάζουν καί τα άλλα των καθήκοντα νά έκτελοΟν ;— 
Δέν τους κατηγορώ, είπεν, αυτούς.—Δέν πρέπει λοιπόν, 
είπε, νά αποθαρρύνεσαι, δτι δέν είναι εύπειθεΐς είς τήν τά
ξιν οί Αθηναίοι. Καί δμως είς τά στρατιωτικά, είπεν, 
δπου πρό πάντων πρέπει νά είναι καί φρόνιμοι καί νά είναι 
τακτικοί καί να πειθαρχοον, είς τίποτε ά π ' αυτά δεν δίδουν 
σημασίαν.— "Ισως διότι, εΐπεν ό Σωκράτης, είς αυτά τους 
διοικούν ΙκεΙνοι πού καθόλου δέν τά ήξεύρουν. Δέν βλέ
πεις, δτι άπό τους κιθαρίστας μεν καί τους χορευτάς · καί 
τους ορχηστάς κανείς δεν επιχειρεί νά διευθύνη, άν δέν γνω
ρίζη, ουδέ άπό τους παλαιστάς ουδέ άπό τους παγκρατια-
στάς ' ; Άλλα δλοι οί διευθύνοντες αυτά ήμποροΰν νά απο
δείξουν άπό ποο Ιμαθον αυτά, είς τά δποϊα προΐστανται* έκ 
δέ τών στρατηγών οΕ περισσότεροι αυτοσχεδιάζουν. Έσέ 
δμως τουλάχιστον έγώ δεν σέ νομίζω τοιούτον, άλλα φρονώ, 
οτί ^πορεις να εϊπή; πότε Ικαμες αρχήν νά μανθάνης νά 
στρατηγός ή νά παλαίβης. Καί άφ' ενός μέν νομίζω, δτι σύ, 
παραλαβών πολλά άπό τά πατρικά σου στρατηγήματα τά 
διασώζεις, άφ3 έτερου δέ πολλά άπό παντού έχεις συνάξει, 
άπο δπου ήτο δυνατόν νά μάθης τίποτε ώφέλιμον διά τήν 
στρατηγίαν. Νομίζω δέ, δτι συ πολύ φροντίζεις, νά μή 
σοΰ διαφυγή τίποτε καί δέν χό μάθης άπό δσα ώφελοΰν εϊς 
τήν στρατηγίαν, καί άν άντιληφθής, δτι δέν γνωρίζεις κάτι, 
το ζητείς νά τό μάθης παρ3 εκείνων, οί όποιοι τά ήξεύρουν 
χωρίς νά λυπάσαι οϋτε δώρα οΰτε ευεργεσίας, διά νά μά-
θης άπΒ αυτούς δσα δέν γνωρίζεις καί διά νά έχης καλούς 
βοηθούς. Καί ό Περικλής. Δέν μοο διαφεύγει, εΐπεν, ώ 
Σωκράτη δτι τά λέγεις αυτά δχι διότι νομίζεις, οτι έγώ επι
ζητώ τήΥ στρατηγίαν άλλ' επειδή επιθυμείς νά μέ διδάξ^ς, δτι 
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στρατηγεΐν τούτοιν απάντων επιμελεΐσθαι δεΐ, 'Ομολογώ 

25 μέντοι κάγώ σοι ταντα. Τοΰτο δ\, εφη, ώ Περίκλεις, κατά· 

νενόηκας, δτι πρόκειται της χώρας ημών όρη μεγάλα, κα

θήκοντα è/li τήν Βοιωιίαν, δι' ών είς τήν χώραν είσοδοι 

στεναί τε καϊ προαάντεις είαί, καϊ δχι μέση διέζωαται όρε-

26 σιν ίρυμνοΐς ; Και μάλα, εφη. Τι δέ ,· έκεΐνο άχήκοας. δτι 

Μυαοι καϊ Πιαίδαι έν τη βασιλέως χώρα κατέχοντες έρυ-

μνά πάνν χωρία και κούφως ώπλισμένοι δύνανται πολλά 

μέν τήν βασιλέως χώραν καταθέοντες κακοποιεϊν, αυτοί δέ 

27 ζήν ελεύθεροι ; Καϊ τοΰιό ν', έφη, ακούω. Αθηναίους δ* 

οΰκ άν οιει, έφη, μέχρι τής ελαφρός ηλικίας ώπλισμένονς 

κονφοτέροις οπλοις καϊ τά προκείμενα τής χώρας δοη κατ

έχοντας βλαβερούς μεν τοΐς πολεμίοις είναι, μεγάλην δέ 

προβολήν τοΐς πολίταις τής χώρας κατεπκενάσθαι ; Καϊ ό 

Περικλής· Πάντ οϊμαι, έφη, ώ Σο'ίκρατες, και ταντα χρή-

28 σιμά είναι. Εί τοίννν, εφη ό Σωκράτης, αρέσκει σοι ,αύτα, 

επιχειρεί αύτοΐς, ώ άριστε' S τι μέν γάρ αν τούτων κατά-

πράξης, καϊ σοι καλόν εσται καί rfj πόλει αγαθόν έάν δέ 

τι αυτών αδύνατης, οντε τήν πόλιν βλάψεις οντε συντον κα-

ταισχννεΐς. 

VI. Γλανκωνα δέ τον Άρίστωνος, υτ έπεχείρει δημηγορεΐν, 

έπιθυμών προστατεύειν τής πόλεως οϋδέπω εικοσιν έτη γε-

γονώς, τών άλλων οικείων τε καϊ φίλων- ουδείς έδύνατο 

πανσαι έλκόμενόν τε άπό τοΰ βήματος και καταγέλαστον 

δντα' Σωκράτης δέ, εϋνονς ών αντω διά τε Χαρμίδην τον 

2 Γλαύκωνος καϊ διά Πλάτωνα, μόνος έπανοεν. Έντνχών 

γαρ αύτφ πρώτον μέν είς το έθελήσαι άχούειν τοιάδε λέ-

ξας κατέοχεν *Ω Γλαυκών, έ\ρη, προστατεύειν ήμΐν διανε-

νόηοαι τής πόλεως ; Έγωγ', ίφη, ώ Σώκρατες. Νή ΔΊ', 
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εκείνος, πού πρόκειται νά γίνη στρατηγός, πρέπει νά φρον
τίζη δι' δλ' αυτά. Έ ν τούτοις δμως καί έγώ συμφωνώ μαζί 
σου.—Τό έξης δέ, είπεν, ώ Περικλή, τό έχεις κατανοήσει, 
δτι υπάρχουν πρό τής χώρας ημών δρη μεγάλα, τά δποϊα 
φθάνουν μέχρι τής Βοιωτίας, διά των οποίων υπάρχουν είσο
δοι στεναί καί κατηφορικαί είς τήν χώραν μας, κα! δτι 
είς τό μέσον της ή χώρα μας έχει ζώνην άπό δρη οχυρά ; — 
Κα! πολύ μάλιστα, είπε.—Τί δέ, έχεις ακουστά δτι οί Μυ-
σοί και οί Πισίδαι, επειδή είς τήν χώραν τοο βασιλέως 
τών Περσών κατέχουν τόπου; πολύ οχυρούς καί είναι έλα 
φρά ώπλισμένοι, ήμποροΰν άφ' ενός μέν κάμνοντες έπιδρο-
μάς είς τήν χώραν τού βασιλέως νά τήν κακοποιούν, άφ' έτε
ρου Ϊέ νά ζουν ελεύθεροι ;—Καί αυτό βέβαια τό Ιχω ακου
στά είπε.—Δέν φρονείς δέ, δτι, έάν οί 'Αθηναίοι ενόσω εί
ναι νέοι ήσαν ώπλισμένοι μέ δπλα ελαφρότερα καί κατεϊχον 
τά πρό τής χώρας μας κείμενα δρη, θά ήσαν άφ' ενός μέν 
επιβλαβείς είς τους εχθρούς, άφ' έτερου δέ θά είχαν δημι
ουργήσει διά τους πολίτας τής χώρας μας μέγα προπύργιον; 
Καί ό Περικλής·—"Ολα αυτά νομίζω, είπεν, ώ Σωκράτη, 
δτι είναι χρήσιμα.—Έάν λοιπόν, είπεν ό Σωκράτης, σού 
αρέσουν αυτά, άρχισε νά τά κάμνης, ώ άριστε' διότι δ,τιδή
ποτε άπ' αυτά ήθελες κατορθώσει, καί διά σέ θά είναι τ:-
μητικόν καί διά τήν πόλιν ώφέλιμον έάν δέ δέν δυνηθής 
νά κατορθώσης τι άπ' αυτά, ούτε τήν πόλιν θα βλάψης ούτε 
τον εαυτόν σου θά καταισχύνης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI. 

Τόν Γλαύκωνα δέ τον υίόν τοΟ 'Αρίστωνος, δτε ήρχισε 
ν' άγορεύη είς τήν έκκλησίαν τού δήμου, επειδή έπεθύμει 
νά γίνη άρχων τής πόλεως, ένφ ακόμη δέν ήτο εϊκοσιν 
ετών, κανείς δέν ήμπορούσεν άπό τους άλλους συγγενείς καί 
φίλους νά τόν εμπόδιση, αν καί τόν κατέβαζαν άπό τό βήμα 
διά τής βίας καί ήτο καταγέλαστος' ό δέ Σωκράτης επειδή 
τόν ήγάπα, ένεκα τοΰ Χαρμίδου, υίοΰ τοΰ Γλαύκωνος> καί 
τού Πλάτωνος, μόνος του τόν άπέτρεψεν. Συναντήσας δη
λαδή αυτόν κατά τύχην, πρώτον μέν μέ σκοπόν δτι θέλει 
νά τόν άκούσΐβ, μέ τοιούτους λόγους τόν έσταμάτησεν.^— *Ω 
Γλαυκών, είπεν, έχεις διανοηθή νά μάς γίνης άρχων τής 
πόλεως ; — Μάλιστα, είπεν, ώ Σωκράτη,—Διότι μά τόν Δία 
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έφη, καλόν γάρ, εϊπερ τι και άλλο τών έν άνθρώποις. Αή· 

λον γαρ δτι, έάν τοϋτο διάπραξη, δυνατός μέν έσει αυτός 

τνγχάνειν ότου αν έπιθνμής, ικανός δε τους φίλους ώφε-

λεΐν, έπαρεΐς δέ τόν πατρφον οίκον, αυξήσεις δε τήν πα

τρίδα, ονομαστός δ' εσει πρώτον μέν èv τή πόλει, έπειτα έν 

τη 'Ελλάδι, ίσως δ3, ώσπερ Θεμιστοκλής, και èv τοΐς βαρ-

3 βάροις' οπού δ' αν $ς, πανταχού περίβλεπτος έσει. Tavr 

οϋν άκούων δ Γλαυκών έαεγαλύνετο καί ήδέως παρέμενε. 

Μετά δέ ταύτα ο Σωκράτης' Ούκονν, έφη, τοϋτο μέν, ώ 

νλαύκων, δήλον, δτι, εϊπερ τιμασθαι βούλει, ώφελητέα σοι 

ή πόλις'εστί ; Πάνυ μεν ούν, έφη. Προς θεών, εφη, μή τοί-

νυν απόκρυψη, άλλ* εϊπον ήμΐν εκ τίνος αρξει τήν πόλιν 

4 εϋεργετεΐν. ΈπεΙ δέ ό Γλαυκών διεσιώπησεν, ώς αν τότε 

σκοπών οπόθεν αρχοιτο' ΤΑρ*, έφη ό Σωκράτης, ώσπερ 

φίλου οϊκον ει ανξήσαι βούλοιο, πλονσιώτερον αυτόν έπι· 

χειροίης 6\ν ποιεΐν, οντω και τήν πόλιν πειράσει πλουσιω-

5 τέραν ποιήσαι ; Πάνν αέν οϋν, έφη. Ονκοϋν πλοναιωτέρα 

γ* àv ειη προσόδων αυτή πλειόνοίν γενομένων ; Εικόςγοϋν, 

εφη. Αέξον δή, έφη, έκ τίνων νϋν ai πρόσοδοι τ*-; πόλει 

και πόααι τινές είσι ; Δήλον γαρ οτι έσκεψαι, iva, εί μέν 

τίνες αυτών ενδεώς έχουσιν, εκπλήρωσης, εί δε παραλεί

πονται, προσπορίαης. "Αλλά μά άι , έφη ό Γλαύκω>·, ταΰτά 

6 γε ούκ έπέσκεμμαι. 'Αλλ* εί τοντο, έφη, παρέλιπες, τάς γε 

δαπανάς τής πόλεως ήμΐν είπε- δήλον γαρ οτι και τούτων 

τάς περιττός άραιρειν διανοεΐ. *Αλλά μά τόν Μ3, έφη, ουδέ 

προς ταΰτά πω έοχόλααα. Ούκονν, έ'φη, τό μεν πλονσιωτέ-

ραν τήν πόλιν ποιεΐν άναβαλούμεϋ-α' πώς γάρ οϊόν τε μή 

είδότα γε τά άναλώματα και τάς προσόδους έπιμεληθήναι 

7 τούτων ; 'Αλλ*, ώ Σώκρατες, έφη ό Γλαυκών, δυνατόν έστι 

καί άπό πολεμίων τήν πόλιν πλοντίζειν. Νή Δία σφόδρα 

γ3, έφη δ Σωκράτης, έάν τις αυτών κρείττων ff ήττων δέ 

Η ών και τά όντα προοαποβάλοί αν. 'Αληθή λέγεις, έφη. Ον-
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εϊπεν, είναι τιμητικόν πράγμα περισσότερον άπό κάθε άλλ*. 
άπό τά ανθρώπινα. Διότι είναι φανερόν, οτι., Ιάν τό κατορ 
θώσ*((ς αυτό, θά ήμπορέσης. άφ' ενός μέν νά έπιτυγχάνης 
δ,τι ήθελες επιθυμεί, άφ* έτερου δέ θά είσαι ίκανός νά ώφε-
λής τους φίλους, θά τίμησης δέ τόν πατρίκόν σου οίκον, θά 
μεγαλώσης δέ τήν πατρίδα, θά γίνης δέ ονομαστός κατά 
πρώτον μέν ε_Ϊς τήν πόλιν, έπειτα εϊς τήν Ελλάδα, ίσως δε, 
καθώς ό Θεμιστοκλής, καί είς τους βαρβάρους* δπου δέ καί 
άν είσαι, παντού" θά είσαι δακτυλοδεικτούμενος. Αυτά λοι
πόν άχούων ό Γλαυκών δπερηφανεύετο καί ευχαρίστως πα-
ρέμενεν. "ϊσ:ερον δέ άπ" αυτά ό Σωκράτης*·—Λοιπόν, εί
πεν, ώ Γλαυκών, είναι φανερόν, δτι, έάν θέλης νά τιμασαι, 
πρέπει'νά ώφεληθή ή πόλις άπό σέ.-^Πολύ μάλιστα, είπεν. 
—Είς τό Ονομα τών θεών, εΐπε, μή μας απόκρυψης λοιπόν τήν 
γνώμην σου, άλλ8 είπε μας. άπό τι θ' άρχίσης νά ευεργέτες 
τήν πόλιν. Επειδή δέ δ Γλαυκών έπί μακρόν έσιώπησεν, 
ώ; έάν τότε Ισκέπτετο άπό ποΰ θά Ικαμνεν αρχήν*—Άρά 
γε, είπεν δ Σωκράτης, καθώς ήθελες ν' αύξησης τήν περιου
σία·; φίλου σου, θά επιχειρούσες νά τόν κάμης πλουσιώτε-
ρον, τοιουτοτρόπως θά προαπαθήσης νά κάμης καί τήνπόλιν 
πλουσ;ωτέραν ; — Βεβαιότατα, είπε.·—Λοιπόν θά έγίνετο 
πλουσιωτέρα, έάν έγίνοντο αί πρόσοδοί της περ*σσότεραι ; 
—Λογικόν τώ δντι, είπεν.—Είπε λοιπόν, είπεν, άπό ποο 
προέρχονται τώρα αί πρόσοδοι εϊς τήν πόλιν, καί πόσαι πε
ρίπου είναι ; Διότι εΐναι φανερόν, δτι έχεις σκεφθή, Γνα, 
έάν μέν μερικαί άπ3 αύτάς είναι ανεπαρκείς νά τάς συμπλή
ρωσες, έάν δέ παραλείπωνται κατά τήν εΐσπραξιν, νά τάς 
είσπραξης.—Άλλα, μά τόν Δία, είπεν δ Γλαυκών, αυτά του
λάχιστον δέν τά εχω σκεφθή.—Άλλ3 Ιάν, είπε, τό παρέ
λειψες αυτό, είπε μας τουλάχιστον ποϊαι αί δαπάναι τής 
πόλεως- διότι είναι φανερόν, δτι καί άπΒ αύτάς διανοείσαι 
ν' αφαίρεσης τάς περιττάς.—-Άλλα, μά τήν άλήθειαν, εΐπεν 
οδτε μέ αυτά Ιωςτώρα ήσχολήθην.—Λοιπόν, είπε, τό νά κά
μνης πλσυσιωτέραν τήν πόλιν θά τό άναβάλωμεν διότι πώς 
εΐναι δυνατόν, έάν δέν γνωρίζης βέβαια τάς δαπανάς καί 
τά; προσόδους, νά φροντίσηςδι' αυτά ; —Άλλ3, ώ Σωκράτη, 
εϊπεν δ Γλαυκών, εϊναι δυνατόν νά πλουτίζη κανείς τήν πό
λιν καί άπό τά λ&ψ\>ρα τών έχθρων.—Μά τόν Δία, πολύ 
δυνατόν εϊναί, είπεν ό Σωκράτης, δταν κανείς είναι Ισχυρό
τερος άπ' αοτουζ, έάν δέ εϊναι άδυνατώτερος, καί τά υπάρ
χοντα πλούτη του ημπορεί νά τά χάση.—Αληθή λέγεις, 
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χουν, έ'φη, τόν γε βουλευαόμενον, προς ούστινας δεΐ πολε-

μεΐν, τήν τε τής πóL·ως δύναμιν καϊ την τών εναντίων 

εΐδέναι δεΐ, ϊνα, έάν μέν ή τής πόλεως κρείττων $, συμ

βουλεύω έπιχειρεΐν τω πολέμω, έάν δέήττων τών εναντίων, 

9 εύλαβεΐσΰαι πεί&η. Όρΰώς λέγεις, έφη. Πρώτον μέν τοί-

νυν, εφη, λέξον ήμΐν τής πόλεως τήν τε πεζικήν καί τήν 

ναντικήν δύναμιν, είτα τήν τών εναντίων. Άλλα μά τόν 

Δί', έ'φη, ούκ άν ϊχοιμι σοι οντω γε άπδ στόματος ειπείν. 

Άλλ' εί γέγραπταί σοι, ένεγκε, έφη' πάνν γάρ ήδέως δν 

ζοντο άκούσαιμι. Άλλα μά τον Αί', έ'φη, ουδέ γέγραπταί 

10 μοι πω. Οϋκοΰν, έφη, καί περί πολέμου σνμβονλεύειν τήν 

γε πρώτην έπισχήαομεν' ϊσως γάρ καί διά τό μέγε&ος αυ

τών άρτι αρχόμενος τής προατατείας οϋπω έξήτακας. Άλλα 

τοι περί γε φυλακής τής χώρας οίδ' δτι ήδη σοι μεμέληκε 

καί οίσ&α δπόσαι τε φυλακαι επίκαιροι είσι καί όπόσαι μή, 

καί δπόσοι τε φρουροί Ικανοί είσι καϊ όπόσοι μήτείσΐ' καϊ 

τάς μέν επίκαιρους φνλακάς σνμβονλεύσεις μείζονος ποιεΐν, 

11 τάς δέ περιττάς άφαιρεΐν. Νή Δί', έ'φη δ Γλαυκών, απά-

οας μέν ονν έγωγε, ίνεκά γε τοΰ Οντως αντάς φνλάττεσΰαι 

ώοτε κλέπτεο&αι τά έκ τής χώρας. Έάν δέ τις άφέλη γ', 

έφη, τάς φνλακάς, ουκ οιει καί άρπάζειν έξονσίαν έΌεσΰαι 

τφ βουλομένφ ; Άτάρ, έφη, πότερον έλΰών αυτός έξήτακας 

τοΰτο, τ) πώς οίαϋα δτι κακώς φυλάττονται ; Εικάζω, έφη. 

Ούκονν, έφη, καϊ περί τούτων, δταν μηκέτι εΐκάζωμεν, 

άλλ' ήδη είδώμεν, τότε συμβουλεύσομεν ; "Ισως, έφη ό 

12 Γλαυκών, βέλτιον. Εΐς γε μήν, έφη, τάργύρεια οίδ' δτι 

ονκ άφΐξαι, ώστ έχειν είπεΐν διότι νΰν έλάττω ή πρόο&εν 

προσέρχεται αντό&εν. Ού γάρ ούν έλήλνΰα,.έφη. Καϊ γαρ 

νή Δ('ί έφη,δ Σωκράτης, λέγεται βαρν το χωρίον εϊναι, 

«Seti, ϋταν περί τούτον δέη σνμβονλεύειν, αύτη σοι ή πρό-

13 φασις αρκέσει. Σκώπτομαι, εφη δ Γλαυκών. Άλλ' εκείνου 
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είπε.—Λοιπόν, είπεν, εκείνος βέβαια, πού θά σκεφθή, προς 
ποίους πρέπει νά πολεμή, πρέπει καί τής πόλεως τήν δύνα
μιν καί τών έχθρων νά γνωρίζη, ίνα, έάν μέν ή δύναμις τής 
πόλεως είναι ανωτέρα, συμβουλεύη τόν δήμον νά έπιχειρή 
τόν πόλεμον, έάν δέ κατωτέρα τής δυνάμεως τών έχθρων, νά 
πείθη αυτόν νά φυλάγεται.—Σωστά ομιλείς, είπε.—Κατά 
πρώτον μέν λοιπόν, είπεν, είπε μας καί τήν πεζικήν καί 
τήν ναυτικήν δύναμιν τής πόλεως, έπειτα δέ τών αντιπάλων. 
—'Αλλά μά τόν Δία, είπε, δέν θά ημπορούσα βέβαια έτσι έκ 
τοΰ προχείρου νά σού τά είπω.—'Αλλ' έάν τά έχης γραμ
μένα, είπε, φέρε τα, διότι πολύ ευχαρίστως θά τά ήκουα.— 
'Αλλά μά τόν Δία, οδτε τά Ιχω γράψει Εως τώρα είπε.— 
Λοιπόν, είπε, δέν θά έπιχειρήσωμεν τουλάχιστον κατ' αρχάς 
καί περί τοο πολέμου νά συμβουλεύωμεν τόν δήμον' διότι 
ίσως ένεκα τής σπουδαιότητος αυτών των ζητημάτων, επει
δή μόλις ήρχισες νά ζητής τήν αρχήν, δέν τά έχεις εξετά
σει ακόμη. 'Αλλά βέβαια διά τήν φΰλαξιν τουλάχιστον τής 
χώρας, ήξεύρω, δτι έχεις πλέον εξετάσει καί ήξεύρεις καί 
πόσαι φρουραί είναι είς κατάλληλα σημεία καί πόααι δχι, 
καί πόσοι φρουροί είναι αρκετοί κα! πόσοι δέν είναι' καί 
τάς μέν φρουράς, πού είναι είς τά κατάλληλα σημεία, θά 
συμβουλεύσης νά τάς αυξήσουν, τάς δέ περιττάς νά τάς 
αφαιρέσουν.—Μά τόν Δία, είπεν, έγώ τουλάχιστον θά συμ
βουλεύσω δλας νά τάς αφαιρέσουν, διότι τόσον άμελώς εκτε
λείται ή φύλαξίς των, ώστε κλέπτονται άπό τήν χώραν τά 
πράγματα της.—Έάν δέ κανείς τάς αφαίρεση, είπε, τάς 
Φρουράς, δέν φρονείς, δτι θά πρόκυψη ασυδοσία είς όποιον 
θέλει νά άρπάζη; Λοιπόν, είπε, ποίον άπό τά δύο συμ
βαίνει : μόνος σου μεταβάς έπ! τόπου τό έχεις εξετάσει 
αυτό τό ζήτημα ; ή πώς άλλέως ήξεΰρεις, δτι κακώς γίνεται 
ή φύλαξις τών συνόρων ; Τό συμπεραίνω, είπε.—Λοιπόν, 
είπε, καί δι* αυτά τά πράγματα, δχι άπό άπλήν είκασίαν, 
άλλ* δταν πλέον τά ήξεύρωμεν καλά, τότε θά συμβουλεύω
μεν ; — "Ισως, είπεν ό Γλαυκών, είναι προτιμότερον τοΰτο. 
— Εϊς τά μεταλλεία προσέτι τοΰ αργύρου έν Ααυρείω 
ήξεύρω, δτι δέν έχεις μεταβή, ώστε νά ήμπορής νά είπής, 
διατί τώρα όλιγώτερα άπό πρωτύτερα εισοδήματα προέρχον
ται ά π ' έκεΐ.—Δέν έχω υπάγει βέβαια, είπε.—Διότι προσέ
τι, μά τόν Δία, είναι νοσηρός ό τόπος, ώστε δταν παρου-
σιασθή ανάγκη- νά συμβουλεύης δι' αυτό, αότή ή πρόφασις 
θά σοΰ είναι αρκετή.— Μέ κοροϊδεύ ς, είπεν ό Γλαυκών.— 

3 
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νε TOI, εφη, οίδ' οτι ούκ ήμέληκας, άλλ' έσκεψαι, πόσον 

χρόνον ίκανός έστιν ό έκ τής χώρας γιγνόμενος οΐτος δια-

τρέφειν τήν πόλιν, καί πόσον είς τόν «Viavróv προσόεεταί, 

ίνα μή τοΰτό γε λάβη οέ ποτέ ή πόλις ενδεής γενομένη, 

άλλ'- είδώς έχης νπέρ τών αναγκαίων συμβουλεύων τη πά

λει βοηΰεΐν τε και αώζειν αυτήν. Λέγεις, έφη ô Γλαυκών, 

παμμέγεΰες πράγμα, εϊ γε καί τών τοιούτων επιμελεΐσθαι 

14 δεήσει. Άλλα μέντοι, έφη ό Σωκράτης, ούδ' &ν τον εαυ

τού ποτέ οίκον καλώς τις οίκήσειεν, εί μή πάντα μέν εΐσε-

ται ών προσδεεται, πάντων όε επιμελούμενος εκπληρώσει. 

Άλλ' έπεϊ η μέν πόλις εκ πλειόνων ή μυρίων οικιών ονν-

έστηκε, χαλεπδν δ' εστίν Sua τοσούτων οίκων έπιαελεΐ-

σϋαι, πώς οϋχ ένα τον τοϋ ΰείον πρώτον έπειρά&ης αϋξή-

σαι ; Δέεται δέ. Κάν μέν τούτον δύνη, και πλείοσιν επιχει

ρήσεις' ÉVa δέ μή δυνάμενος ώφελήοαι πώς άν πολλούς γε 

δννη&είης ; "Ωσπερ, εϊ τις Εν τάλαντον μή δύναιτο φέρειν, 

πώς ού φανερόν δτι πλείω γε φέρειν ούδ' έπιχειρητέον 

15 αντφ ; Άλλ' εγωγ', εφη ό Γλαυκών, ώφελοίην άν τον τον 

&είου οίκον, εί μοι έΰέλοι πεί&εσ&αι. Είτα, έφη ό Σω 

κράτης, τόν ΰεΐον οϋ δυνάμενος πεί&ειν, Αθηναίους πάν-

τας μετά τον ΰείον νομίζεις δννήσεσ&αι ποιήσαι πείϋεσ&αί 

16 σοι ; Φνλάττον, έφη, ώ Γλαυκών, δπως μή τον εϋδοζεΐν 

έπν&υμών είς τουναντίον έλ&ης. "Η οϋχ δρ$ς, ώς σφάλε-

ρόν έστι τό, δ μή οίδέ τις, ταϋτα ή λέγειν ή πράττειν ; 'Εν-

&νμον δέ τών άλλων, δσους οίοΰα τοιούτους, οίοι φαίνον

ται και λέγοντες δ μή ίαασι καί πράττοντες, πότερα σοι δο-

κοϋσιν έπί τοΐς τοιούτοις επαίνου μάλλον ή y/όγου τνγχά-

νειν «αί πότερον ΰανμάζεσΰαι μάλλον ή καταφρονεΐσ-dat' 

17 ένϋυμοΰ δέ καί τών. είδότων S τι λέγουσι καί δ τι ποιον-

σι' καί, ώς έγώ νομίζω, εϋρήσεις έν πάσιν Ιργοις τους μέν 

ευδοκιμονντάς τε καί &αυμαζομενονς έκ τών μάλιστα έπι-
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'Αλλά τό έξης βέβαια, είπεν ό Σωκράτης, ήξεύρω, δτι δέν 
τό έχεις παραμελήσει, άλλα τό Ιχεις εξετάσει, διά πόσον 
καιρόν είναι αρκετός ό άπό τήν χώραν μας παραγόμενος σί
τος νά διατρέφη τήν πόλιν καί πόσος σϊτος χρειάζεται δι' 
έν έτος, διά νά μή τόν στερηθή ή πόλις άπό τήν άπρονοη-
σίαν σου ποτέ, άλλα γνωρίζων τό ζήτημα νά ήμπορής, συμ
βουλεύων περί τών τροφίμων καί νά βοηθής τήν πόλιν καί 
νά τήν σώζης.— Αυτό πού λέγεις, είπεν ό Γλαυκών, είναι 
%υ.5κο}.ό>ταπ.οΊ πράγμα, έάν βέβαια θά είμαι αναγκασμένος 
νά φροντίζω καί δι' αυτά. — 'Αλλ' δμως, είπεν δ Σω
κράτης, ούτε τό ίδικόν του σπίτι θά ήμποροΰσε κανείς καλώς 
νά διοίκηση, έάν άφ' ενός μέν δέν τά γνωρίζη δλα δσα τό 
σπίτι χρειάζεται, άφ' έτερου δέ, φροντίζων δι' δλα, δέν τά 
συμπλήρωση. 'Αλλ' επειδή άφ' ενός μέν ή πόλις αποτελείται 
άπό περισσοτέρας τών δέκα χιλιάδων οικιών, άφ' ετέρου δέ 
είναι δύακολον κανείς συγχρόνως νά φροντίζη διά τόσον πολ-
λάς περιουσία;, πώς δέν έπροσπάθησες μίαν περιουσίαν, 
τοϋ θείου σου (Χαρμίδου), κατά πρώτον ν' αύξησης ; Έ χ ε ι 
δέ ανάγκην αυξήσεως. Καί άν μέν ήμπορής αυτήν νά τήν 
αύξησης, καί διά περισσοτέρας κατόπιν θά επιχείρησης τό 
ίδιον έάν δέ δέν ήμπορής νά αύξησης μίαν, πώς' θά ήμπο-
ρέρης πολλάς ; Καθώς, έάν κανείς δέν ήμπορή νά σήκωση 
βάρος ενός ταλάντου, πως δέν είναι φανερόν, δτι ούτε πρέ
πει νά επιχείρηση νά σήκωση περισσότερον ; —Άλλ' έγώ 
βέβαια, είπεν δ Γλαυκών, θά ωφελούσα τήν περιουσίαν τοϋ 
θείου μου, έάν ήθελε νά πείθεται είς έμέ.— Λοιπόν, είπεν 
ό Σωκράτης, άφοΰ δέν ημπορείς νά πείθης τόν θείον σου, 
νομίζεις, δτι δλους τους 'Αθηναίους μαζί μέ τόν θείον σου 
θά ήμπορέσης νά τους κάμης νά πείθωνται είς σέ ; Προφυ-
λάττου, είπεν, ώ Γλαυκών, μήπως, ένφ επιθυμείς τήν καλήν 
ύπόληψιν, καταντήσης είς τό εναντίον. "Η δέν βλέπεις, πό
σον είναι έπικίνδυνον πράγμα νά λέγη κανείς ή νά κάμνη 
αυτά τά όποια δέν ήξεύρει ; Λάμβανε δέ δπ' δψιν σου καί 
τοός άλλους, δσους γνωρίζεις τοιούτους, τί είδους φαίνονται, 
καί δταν λέγουν καί δταν κάμνουν δσα δέν τά γνωρίζουν 
ποίον άπό τά δύο, σοΰ φαίνεται, δτι δι' αυτά έπαινον μάλ
λον ή κατηγορία·/ λαμβάνουν, καί ποίον άπα τά δυο, μάλλον 
θαυμάζονται ή καταφρονούνται ; "Εχε δέ ύπ' δψιν σου καί 
εκείνους πού ήξεύρουν καί "τί λέγουν καί τί κάμνουν κα·, 
καθώς έγώ νομίζω, θά εύρης, δτι άφ' ενός μέν έκεΐνοι, π-Λ 
έχουν ύπόληψινκαί θαυμάζονται, είναι οί κατ' εξοχήν έ::·.-
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σταμένων δντας, τους δέ κακοόρςΌΰντάς τε και καταφρο-

18 νουμένους έκ τών αμαθέστατων. Εί ονν επιθυμείς εϋδοκι-

μεΐν τε καί θανμάζεσθαι έν τή πόλει, πειρω κατεργάσαοϋαι 

ώς μάλιστα τό είδέναι, δ βούλει πράττειν έάν γάρ τούτω 

διενεγκών τών άλλων έπιχειρης τά τής πόλεως πράττειν, 

οϋκ δν θαυμάοαιμι εί πάνυ ξαδίως τύχοις ών επιθυμείς. 

VII . Χαρμίδην δέ τον Γλανκωνος δρών άξιόλογον μέν άν

δρα δντα καϊ πολλφ δννατώτερον τών τά πολιτικά τότε 

πραττόντων, δκνονντα δέ προσιέναι τφ δήμω καϊ τών τής 

πόλεως πραγμάτων έπιμελεΐσ&αΐ' Είπε μοι, έφη, ώ Χαρ

μίδη, εί τις, ικανός ών τους στεφανίτας αγώνας νικάν καί 

διά-τοΰτο αυτός τετιμάαθαι καϊ τήν πατρίδα έν τή 'Ελλάδι 

εϋδοκιμωτέραν ποιεΐν, μή θέλοι άγωνίζεαθαι, ποιόν τίνα 

τοΰτον νομίζοι^ δν τόν άνδρα είναι ; Δήλον δτι, $φη, ,ααλα-

2 χόν τε και δειλόν. Εί δέ τις, έφη δυνατός ών τών τής πό

λεως πραγμάτων επεμελόμενος τήν τε πόλιν αϋξειν καϊ αυ

τός δια τοντο τιμααθαι, οκνοίη δή τοντο ράττειν, ούκ δν 

είκότως δειλός νομίζοιτο.^. "Ισως, έφη' άτάρ προς τί με 

ταΰτ' έρωτας ; "Οτι, έφη, οίμαί σε δυνατόν οντά δχνεΐν 

επιμελεΐσθαι, καϊ ταϋτα ών ανάγκη σοι μετέχειν πολίτη γε 

3 δντι. Τήν δέ έμήν δύναμιν, εφη ό Χαρμίδης, έν ποίφ ϊργφ 

καταμαθών ταΰτά μον καταγιγνώσκεις ; Έν ταΐς αυνον-

οίαις, έφη, άς σύνει τοΐς τά τής πόλεως πράττουσι' καϊ γάρ 

όταν τι άνακοινώνταί οοι, όρώ σε καλώς συμβουλεύοντα, 

4 καϊ όταν τι άμαρτάνωαιν δρθώς έπιτιμώντα. Ού ταύτόν 

έστιν, έφη, ώ Σώκρατες, ίδια τε διαλέγεσθαι καϊ έν τφ 

πλήθει άγωνίζεαθαι. Καϊ μήν, έφη, δ γε άριθμεΐν δυνά

μενος ουδέν ήττον έν τφ πλ.ήϋει ή μόνος αριθμεί, καϊ οί 

κατά μόνας άριστα κιθαρίζοντες οντοι καϊ έν τω πλήθει 

5 κρατιοτεύονσιν. Αιδώ δέ καϊ φύβαν, ίφη, ονχ άριας έμφυ-

') Τους αγΐδνας ποο εΐχαν ώς βραββΓον τον στίφανον* βν άντι· 
θέο«ι προς τους χρημαιίχας 5) θΐματίτας, πού »Ιχαν ώς 6pa6sïov 
χρήματα. 
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στήμονες, έκεΐνοι δέ, πού έχουν κακήν δπόληψιν καί περι
φρονούνται, είναι οί αμαθέστατοι. 'Εάν λοιπόν έπιθυμής καί 
νά έχης δπόληψιν καί νά θαυμάζεσαι είς τήν πόλιν, προσ
παθεί νά κατορθώσης νά ήξεύρης δσον τό δυνατόν περί 6-
τερον έκεΐνα, τά όποια θέλεις νά κάμνης' διότι, έάν, κ 8 τά 
τοΰτο υπερέχων τών άλλων, άναλαμβάνης τήν διοίκησιν τών 
συμφερόντων τής πόλεως, δέν θέλω απορήσει, äv πολύ εύ
κολα επιτυχής δσα επιθυμείς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII. 

'Επειδή δέ έβλεπε τόν Χαρμίδην τόν υίόν τού Γλαύκω-
νος νά είναι μέν άνήρ αξιόλογος καί πολύ δυνατώτερος τών 
τότε πολιτευόμενων, νά διστάζη δέ νά παρουσιασθή είς τήν 
έκκλησίαν τοΰ δήμου καί ν' άσχολήται διά τάς υποθέσεις 
τής πόλεως'— Είπε μου, είπεν, ώ Χαρμίδη, έάν κανείς, 
ένφ είναι ίκανός νά νικά είς τους στεφανίτας ' αγώνας καί 
έκ τούτου καί ό Ιδιος νά τιμάται καί νά μεγαλώνη τήν ύπό-
ληψιν τής πατρίδος του είς δλην τήν 'Ελλάδα, δέν θά ήθελε 
νά αγωνίζεται, σάν τί άνθρωπον απάνω - κάτω θά τόν έχα-
ρακτήριζες ; — Προδήλως, είπε, μαλθακόν καί δειλόν.— 
Έάν δέ κανείς, είπεν, ένφ είναι ίκανός, μέ τό νά φροντίζη 
διά τάς υποθέσεις τής πόλεως, καί τήν πατρίδα νά μεγαλώνη 
καί ό ίδιος δι' αυτό νά τιμάται, δμως διστάζει νά τό κάμνη, 
δέν θά ένομίζετο ευλόγως δειλός;—'"Ισως, είπεν" δμως μέ 
τζοΧον σκοπδν μέ έρωτας δι* αυτά ;—Διότι, είπε, φρονώ, δτι 
σύ, ένφ είσαι ίκανός, διστάζεις νά φροντίζης καί μάλιστα 
διά πράγματα, είς τά όποια είσαι άνα·, κασμ' ος νά μετέχης, 
άφοΰ βέβαια είσαι πολίτης.— Είς ποίον δέ έργον κατανοή-
σας τήν δύναμίν μου, εϊπεν δ Χαρμίδης, μέ κατακρίνεις διά 
τήν άποχήν μου ; — Είς τάς συναναστροφάς, είπε, τάς οποίας 
κάμνεις μέ τους πολιτευόμενους' διότι, καί δταν σοΰ ανα
κοινώσουν τίποτε, σέ βλέπω νά συμβουλϊΰης καλά, καί δταν 
σφάλλουν είς τίποτε, τους ψέγεις δρθώς.—: Δέν είναι τό 
ίδιον πράγμα είπεν, ώ Σωκράτη, κατ' ιδίαν νά συζητή κα
νείς καί ενώπιον τού πλήθους νά αγωνίζεται..— Καί δμως, 
εϊπεν, εκείνος πού ημπορεί νά άριθμή, καθόλου χειρότερα 
δέν αριθμεί ενώπιον τοΰ πλήθους ή μόνος, καί έκεΐνοι οί 
όποιοι κατ' Εδίαν άριστα κιθαρίζουν, αυτοί καί ενώπιον τοΰ 
πλήθους αποδεικνύονται άριστοι. Δέν βλέπεις δμως, είπεν 

12 
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τά τε άνθρώποις δντα καϊ πολλώ μάλλον έν τοΐς δχλοις ή 

έν ταΐς ίόίαις δμιλίαις παριστάμενα ; Καϊ σέ γε διδάξων 

έφη, ώρμημαι, δτι οϋτε τους φρονιμωτάτους αίδούμενος 

οντε τονς ισχυρότατους φοβούμενος έν τοΐς άφρονεστάτοις 

6 τε καϊ άοθενεστάτοις αίσχύνει λέγειν. Πότερον γάρ τους 

γναφεΐς αυτών ή τους σκντεΐς ή τονς τέκτονα$ ή τους χαλ-

κεΐς ή τονς γεωργούς ή τους έμπορους ή τους έν τή άγορίρ 

μεταβαλλόμενους καϊ φροντίζοντας δ τι έλάττονος πριάμε-

νοι πλείονος άποδώνται αίσχύνει ; Έκ γάρ τούτων άπάν-

? των ή έκκληοία συνίσταται. Τί δέ οιει διαφέρέιν δ ob 

ποιείς ή τών ασκητών δντα κρείττω τους ίδιώτας φοβεΐ-

σθαι ; Σύ γαρ τοΐς πρωτενονσιν έν τή πόλει, ών ένιοι κα-

ταφρονοΰσί σον, φαδίως διαλεγόμενος καϊ τών έπιμελομέ-

νών τοΰ τή πόλει διαλέγεσθαι πολύ περιών έν τοΐς μηδε-

πώποτε φροντίσαοι τών πολιτικών μηδέ σον καταπεφρονη-

8 κόσιν δκνεΐς λέγειν, όεδιώς μή καταγελασθής. Τί δ' ; εφη, 

ον δοκοΰσί σοι πολλάκις οί έν τή εκκλησία, τών ορθώς λε

γόντων καταγελάν ; Καϊ γάρ οί'έτεροι, έφη· διό καϊ θαυ

μάζω σον, εί, εκείνους, δταν τοντο ποιώσι, 6/ιδίως χει-

ρούμενος, τούτοις μηδένα τρόπον οϊει δυνήσεσθαι προσεν-

9 εχθήναι. Ώγαθέ, μή άγνόει οεαυτόν, μηδέ άμάρτανε δ οί 

πλεϊοτοι άμαρτάνουσιν οί γαρ πολλοί ώρμηκότες έπϊ τό 

σκοπεΐν τά τών άλλων πράγματα ου τρέπονται έπϊ τό εαυ

τούς έξετάζειν. Μή ονν άπορραθύμει τούτον, άλλα διατεί-

νου μάλλον προς τό σαντφ προσέχειν. Καϊ μή άμέλει τών 

τής πόλεως, εϊ τι δυνατόν έοτι διά σέ βέλτιον - έχειν τού

των γάρ καλώς εχόντων οϋ μόνον οί άλλοι πολϊται, αλλά 

καί οί αοϊ φίλοι καϊ αντός σύ οϋκ ελάχιστα ωφελήσει. 
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δτι ή έντροπή καί ό φόβος καί έμφυτα είναι είς τους αν
θρώπους καί δτι πολύ περισσότερον ενώπιον τών δχλων παρά 
εις τάς ΐδιωτικάς συναναστροφάς παρουσιάζονται ; Καί αυτό 
ακριβώς επιθυμώ πολύ νά σού δείξω, είπεν, δτι, ένφ ούτε 
τους φρονιμωτάτους έντρέπεσαι οΰτε τους ισχυρότατους φο
βείσαι, ενώπιον τών άφρονεστάτων καί ασθενέστατων αίαχό-
νεσαι νά όμιλής. Διότι ποίους άπ' αυτούς τους ύφαντάς ή 
τους υποδηματοποιούς ή τους κτίατας ή τους χαλκεΐς ή τους 
γεωργούς ή τους έμπορους ή εκείνους, οί όποιοι είς τήν 
àfooàv μεταπωλούν καί φροντίζουν, άφοΰ αγοράσουν ίνα 
Ttpòifu.a δσον τό δυνατόν είς μικροτέραν τιμήν, νά τό πωλή
σουν είς μεγαλυτέραν, έντρέπεσαι ;. Διότι άπό δλους αυτούς 
συνίσταται ή εκκλησία τού δήμου.— Κατά τί δέ νομίζεις 
δτι διαφέρει αυτό, πού σύ κάμνεις, άπό τό νά φοβήται κανείς 
τους άγυμνάστους ένφ είναι ανώτερος άπό τους γυμνασμένους 
άθλητάς, διότι σύ, ένφ εύκολα διαλέγεσαι μέ τους πρωτεύον
τας είς τήν πόλιν, άπό τους οποίους μερικοί σέ περιφρονούν, 
καί ένφ πολύ υπερέχεις άπ' εκείνους, πού φροντίζουν νά 
αγορεύουν προς τους πολίτας, διστάζεις νά όμιλος ενώπιον 
εκείνων, οί όποιοι ουδέποτε Ιως τώρα έφρόντισαν διά τά πο
λιτικά καί οί όποιοι δέν σέ έχουν περιφρονήσει, επειδή φο
βείσαι μήπως γίνης καταγέλαστος.— Τί δέ φρονείς περί τοΰ 
έξης; είπε· δέν σοΰ φαίνεται, δτι πολλάκις περιγελούν οί 
έκκλησιασταί εκείνους πού ομιλούν σωστά ; — 'Αλλά καί οί 
άλλοι είπεν είς τάς ίδιωτικάς συναναστροφάς των περιγελούν 
τους ορθώς όμιλοΰντας· διά τούτο απορώ, άν, ένφ τους ίδιώ
τας, δταν τό κάμνουν αότό, εύκολα τους καταβάλλεις, μέ 
αυτούς (τους έν τή εκκλησία καταγελώντας) νομίζεις δτι μέ 
κανένα τρόπον δέν θά ήμπορέσης νά συνεννοηθής' ώ φίλε, 
μή άγνοής τήν ικανότητα σου καί μή κάμνης τό σφάλμα 
πού κάμνουν οί περισσότεροι' δηλαδή οί περισσότεροι, επειδή 
είναι άφωσιωμένοι είς τήν έξέτασιν τών ξένων αποθέσεων, 
δέν ασχολούνται μέ τήν έξέτασιν τού έαυτοΰ των. Μή λοιπόν 
όκνεύης ώς προς αυτό, άλλα εντείνε τάς δυνάμεις σου νά 
προσεχής περισσότερον τόν εαυτόν σου. Καί μή παραμελής 
τάς υποθέσεις τής πόλεως, έάν είναι δυνατόν έξ αίτιας σου 
νά καλυτερεύσουν οπωσδήποτε' διότι, δταν τά πολιτικά 
έχουν καλώς, δχι μόνον οί άλλοι πολϊται, άλλα καί οί ιδι
κοί σου φίλοι καί σύ ό ίδιος πάρα πολύ θά ώφεληθής. 
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VIII . Αρίστιππου δέ έπιχειρονντος έλέγχειν τον Σωκράτη, 

ώσπερ αντός νπ' εκείνον το' πρότερον ήλέγχετο, βονλόμενος 

τους συναντάς ώφελεϊν ό Σωκράτης άπεκρίνατο οϋχ ώσπερ 

οί φυλαττόμενοι μή π·η ό λόγος έπαλλαχθή, άλλ' ώς άν πε-

2 πεισμένος μάλιστα πράττειν τά δέοντα. Ό μέν γάρ αυτόν 

ήρετο, εϊ τι είδείη αγαθόν, ίνα, εϊ τι εϊποι τών τοιούτων, 

οίον ή σιτίον ή ποτδν ή χρήματα ή νγίειαν ή όώμην ή τόλ-

μαν, δεικννοι δή τοΰτο κακόν ενίοτε δν. Ό δέ είδώς, δτι, 

έάν τι ένοχλή ήμας, δεόμεθα τοϋ παύοονζος, άπεκρίνατο 

3 $]περ καϊ ποιεΐν κράτιστον ''Αρά γε, έφη, έρωτας με, εϊ τι 

όίδα πυρετού αγαθόν ; Ουκ ϊγωγ', έφη. Άλλ' όφθαλμίας ; 

Ουδέ τοΰτο. 'Αλλά λιμον ; Ουδέ λιμοΰ. Άλλα μήν, εφη, 

εϊ γ' έρωτας με, εϊ τι αγαθόν οϊδα δ μηδενός αγαθόν έστιν, 

οϋτ οϊδα, έφη, οϋτε δέομαι. 

4 Πάλιν δέ τοϋ Αρίστιππου έρωτώντος αυτόν, εϊ τι εί

δείη καλόν· Καϊ πολλά, έ'φη. Άρ' οϋν, έφη, πάντα όμοια 

άλλήλοις ,· 'Ως -οίον τε μέν οϋν, έφη, άνομοιότατα ένια. 

Πώς οϋν, έφη, τό τφ καλώ άνόμοιον καλόν δν. εϊη ; "Οτι 

νή Δί', έφη, έστι μέν τφ καλφ προς δρόμον άνθρώπφ άλλος 

ανόμοιος καλός προς πάλην, έστι δέ ασπίς καλή προς τό 

προβάλλεοθαι ώς ëvi άνομοιοτάτη τω άκοντίφ, καλφ προς 

5 τό σφόδρα τε καϊ ταχύ φέρεσθαι. Ουδέν όιαφερόντως, έφη, 

άποκρίνει μοι ή δτε σε ήρώτησα εϊ τι αγαθόν είδείης. Σν 

δ' οϊει, έφη, άλλο μέν αγαθόν, άλλο δέ καλόν είναι ; Ονκ 

οϊσθ' δτι προς ταύτα πάντα καλά τε κάγαθά έστι ; Πρώτον 

μέν γαρ ή αρετή οϋ προς άλλα μέν αγαθόν, προς άλλα δέ 

καλόν έστιν, έπειτα οί άνθρωποι τό αυτό τε χαί προς τά 

αυτά καλοί τε χάγαθοϊ λέγονται, προς τά αυτά δέ χαϊ τά 

σώματα τών ανθρώπων χαλά τε χάγαθά φαίνεται, προς 

*) Ή λίξις λαμβάνβται μέ τήνσημασίαν τοο άφείίμον' δ*ν τήν 
μβτιφράοαμβν, διότι παρακάτω χαί βίς τήν λίξιν κόλον αποδίδ« 
τήν Ιδίαν αημασΐαν δ Σωκράτης άποδβιχνΰων τήν ταυτότητα των δύο 
Xégsiov, 

») ΈπιτήδΜΟν, Ικανών. 

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ [Γ] 181 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII. 

'Επειδή δέ ό "Αρίστιππος επιχειρούσε νά έλέγχη τόν 
Σωκράτην δπως αυτός ήλέγχετο ύπ* εκείνου προηγουμένως, 
ό Σωκράτης, επειδή ήθελε νά ώφελή τους μαθητάς του, άπε-
κρίθη δχι δπως οί προφυλαττόμενοι νά μή παρεξηγηθή ό 
λόγος των οπωσδήποτε, άλλ' ώς άνθρωπος πού έχει τήν πε
ποίθησιν, δτι κάμνει έκεΐνα πού πρέπει. Ό μέν 'Αρίστιπ
πος δηλαδή τόν ήρώτησεν δν έγνώριζε τίποτε αγαθόν ', fνα, 
έάν έλεγε τίποτε άπό τά έξης ώς αγαθόν, π. χ. ή τροφήν 
ή ποτόν ή χρήματα ή δγείαν ή σώματικήν δύναμιν ή τόλ-
μην, ν' άποδεικνύη δτι αυτό ακριβώς είναι κάποτε βλαβε-
ρόν. Ό δέ Σωκράτης, επειδή ήξευρεν, δτι έχομεν ανάγκην 
θεραπευτικού μέσου, έάν τίποτε μας ένοχλή, άπεκρίθη δπως 
ημπορούσε ν' άποκριθή καλύτερα : Άραγε, είπε, μ' έρωτας, 
äv ήξεύρω τίποτε αγαθόν κατά τοΰ πυρετού ;—"Οχι άπε
κρίθη.—'Αλλά κατά τής όφθαλμίας;—Ούτε αυτό.—'Αλλά 
κατά τής πείνης ;—Οδτε κατά τής πείνης.—'Αλλ' δμως, εί
πεν, έάν βέβαια μ* έρωτας äv γνωρίζω τίπίτε αγαθόν,) τό 
όποιον νά μή ώφελή είς τίποτε, ούτε γνωρίζω είπεν, ούτε 
ϊχω ανάγκην νά τό γνωρίσω. Επειδή δέ καί άλλοτε δ 'Αρί
στιππος τόν ήρώτα, δν ήξευρε τίποτε καλόν—Καί πολλά, 
είπεν, 'Αρά γε λοιπόν, είπεν, δλα τά καλά εϊναι δμοια ανα
μεταξύ των ;—"Οσον είναι βέβαια δυνατόν, είπε, μερικά εί
ναι άνομοιότατα αναμεταξύ των.—Πώς λοιπόν, είπεν, έκεΐνο 
πού δέν ομοιάζει μέ τό καλόν ημπορεί νά είναι καλόν ; — 
Διότι μά τόν Δία, είπεν, άφ' ενός μέν υπάρχει έν αντιθέσει 
προς τόν καλόν* διά τρέξιμον άνθρωπον άλλος ανόμοιος, κα
λός διά πάλην, άφ' έτερου δέ καλή ασπίς είς τό νά προβάλ
λεται, δσον τό δυνατόν άνομοιοτάτη προς τό άκόντιον, τό 
όποιον είναι καλόν διά νά ρίπτεται καί ορμητικά καί τα
χέως.—Καθόλου μέ διάφορον τρόπον δέν μοϋ αποκρίνεσαι, 
είπε, παρά δταν σέ ήρώτησα δν ήξεύρεις τίποτε αγαθόν.— 
Σύ δέ νομίζεις, είπεν, δτι άλλο μέν είναι τό αγαθόν, άλλο δέ 
τό καλόν ; Δέν ήξεύρεις δτι δλα είναι καί καλά καί αγαθά 
προκειμένου περί τών αυτών πραγμάτων ; Διότι κατά πρώ
τον μέν ή αρετή δέν είναι διά μερικά μέν πράγματα αγα
θόν, δι' άλλα δέ καλόν, έπειτα οί άνθρωποι καί κατά τον 
αυτόν τρόπον καί διά τά ίδια πράγματα λέγονται καί καλοί 
καί αγαθοί, διά τά αυτά δέ πράγματα καί τά σώματα τών 
ανθρώπων φαίνονται καί καλά καί αγαθά, ομοίως δέ καί 
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ταύτα δέ καϊ τάλλα πάντα οίς άνθρωποι χρώνται καλά τε 

fi κάγαθά νομίζεται, προς απερ άν εύχρηστα η. Άρ' ονν, 

έφη, καϊ κόφινος κοπροφόρος καλόν έστι; Νή Δί',.ίφη, 

καϊ χρυσή γε άσπϊς αίσχρόν, έάν προς τά εαυτών έργα ό 

μέν καλώς πεποιημένος ή, ή δέ κακώς. Λέγεις σύ, έφη, 

7 καλά τε καϊ αισχρό τά αντά είναι ; Καϊ νή Δί' έγωγ', έφη, 

αγαθά ιε καϊ κακά' πολλάκις γάρ τό τε λιμοϋ αγαθόν πυ

ρετού κακόν έστι καϊ τό πνρετοϋ αγαθόν λιμοϋ κακόν εατι' 

πολλάκις δέ τό μέν προς δρόμον καλόν προς πάλην αίσχρόν, 

τό δέ προς πάλην καλόν προς δρόμον αίσχρόν πάντα γάρ 

αγαθά μέν καϊ καλά έστι προς δ δν εϋ εχη, κακά δέ καϊ 

αισχρά προς δ δν κακώς. 

S Καϊ οικίας δέ λέγων τάς αύτάς καλάς τε είναι καϊ χρη

σίμους παιδενειν έμοιγ' εδόκει, οϊας χρή, οίκοδομεϊσθαι. 

Έπεσκόπει δέ ώδε' Άρά γε τον μέλλοντα οίκίαν, οΐαν χρή, 

έχειν τοΰτο δεΐ μηχανάσθαι, δπως ήδίστη τε ένδιαιτάσθαι 

9 καϊ χρηοιμωτάτη έσται ; Τούτον δέ όμολογουμένου' Ούκοϋν 

ήδν μέν θέρους ψνχεινήν έχειν, ήδν δέ χειμώνος άλεεινήν ; 

'Επειδή δέ και τοΰτο αυμφαΐεν Ούκοϋν έν ταΐς προς με-

σημβρίαν βλεπούσαις οίκίαις τον μέν χειμώνος ό ήλιος είς 

τάς παστάδας νπολάμπει, τον δέ θέρονς υπέρ ήαών ανιών 

και τών στεγών πορενόμενος σκιάν παρέχει. Ούκοϋν, εϊ γε 

καλώς έχει ταϋτα οντω γίγνεσθαι, οίκοδομεΐν δεΐ υψηλό

τερα μέν τά προς μεσημβρίαν, ϊνα ό χειμερινός ήλιος μή 

άποκλείηται, χθαμαλώτερα δέ τά προς άρκτον, ίνα οί ψν-

10 χροϊ μή έιιπίπτωσιν άνεμοι' ώς δέ ουνελόντι ειπείν, οποί 

πάσας ώρας αντός τε αν ήδιστα καταφεύγοι καϊ τά δντα 

ασφαλέστατα τιθοΐτο, αντη άν είκότως ήδίστη τε καϊ καλ.-

') Δηλ. κάΟβ πράγμα βίναι καλόν καί αγαθόν μαζί, αν έκτβλξ 
τόν προοριομόν του. 

3) Ή νηοτβία. 
a) Ή tfooiç τοδ τόπου. 
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δλα τά άλλα, τά όποια μεταχειρίζονται οί άνθρωποι, νομί
ζονται καί καλά καί αγαθά, άναφορικώς μέ τους σκοπούς, 
διά τους οποίους εϊναι χρήσιμα '.—"Αρά γε λοιπόν, είπε, 
καί τό κοφίνι, μέ τό όποιον κουβαλούμεν τήν κίπρον, είναι 
ώραΐον πράγμα ;—Καί βέβαια μά τόν Δία, είπε, καί χρυσή 
μάλιστα ασπίς είναι άσχημον πράγμα, Ιάν διά τήν έργασίαν 
των τό μέν κοφίνι είναι καλώς κατεσκευασμένον, ή δέ ασπίς 
κακώς.—'Εννοείς συ, εϊπεν, δτι τά ίδια πράγματα 8Ïvat καί 
καλά καί άσχημα ;—Καί μάλιστα, μά τόν Δία, είπεν, έγώ 
παραδέχομαι, δτι τά ίδια πράγματα είναι καί αγαθά καί 
κακά, διότι πολλές φορές καί τό αγαθόν (ώφέλιμον) διά τήν 
πεΐναν είναι κακόν (βλαβερόν) διά τόν πυρετόν, καί τό αγα
θόν διά τόν πυρετόν είναι κακόν διά τήν πεΐναν *" πολλές 
φορές δέ έκεΐνο μέν πού είναι καλόν διά τό τρέξιμον, είναι 
άσχημον διά τήν πάλην, έκεΐνο δέ πού είναι καλόν διά τήν 
πάλην, είναι άσχημον διά τό τρέξιμον s* διότι δλα τά πρά
γματα είναι άφ' ενός μέν αγαθά καί καλά δι* δαας περιστά
σεις εϊναι κατάλληλα, άφ' έτερου δέ κακά καί άσχημα 8ι* 
δσας περιστάσεις είναι ακατάλληλα (δέν ταιριάζουν). 

Καί μέ τό νά λέγη, δτι τά ίδια σπίτια είναι καί καλά 
καί ωφέλιμα, μοΰ φαίνεται, δτι έδίδασκε, τί είδους σπίτια 
πρέπει νά οικοδομούν οί άνθρωποι. Έξήταζε δέ τό πράγμα 
ώς έξης' *Αρά γε εκείνος 6 όποιος πρόκειται νά Ιχη σπίτι 
κατάλληλον, τό έξης πρέπει νά έπιδιώκη μέ κάθε μέσον, νά 
είναι καί εύχαριστότατον είς διαμονήν καί χρησιμώτατον ; 
'Αφού δέ αυτό έγινε παραδεκτόν άπό τους συνομιλητάς'— 
Λοιπόν είναι ευχάριστον νά Ιχη κανείς σπίτι κατά μέν τό 
θέρος ψυχρόν κατά δέ τόν χειμώνα θερμόν ; Όαάκις δέ καί 
αυτό τόπαρεδέχοντο, έλεγε'—Λοιπόν είς τά σπίτια, τά όποια 
βλέπουν προς νότον, κατά μίν τόν χειμώνα ό ήλιος λάμπει 
μέσα είς τάς αίθουσας, κατά δετό θέρος, διερχόμενος επάνω 
άπό μας τους ίδιους καί τάς στέγας, παρέχει σκιάν λοιπόν, 
έάν πράγματι είναι καλόν νά συμβαίνουν αυτά τοιουτοτρόπως, 
πρέπει νά κτίζωμεν τήν μέν νοτίαν πρόσοψιν υψηλότερα, διά 
νά εμποδίζεται ό χειμερινός ήλιος,τήν δέ βορείαν χαμηλότερα, 
διά νά μή είσέρχωνται μέ όρμήν μέσα οί κρύοι άνεμοι' διά 
νά εΐπωμεν δέ συντόμως, δπου είς δλας τάς έποχάς θά ημ
πορούσε κανείς καί ό ίδιος νά καταφεύγη καί τά πράγματα 
του νά τοποθετή ασφαλέστατα, αυτή ή κατοικία θά ήτο καϊ 
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λίστη οϊχησις εϊη' γραφαϊ δε καί ποικιλίαι πλείονας ευφρό

συνος άποστερονσιν ή παρέχονσι.— Ναοΐς γε μήν καϊ βω-

μοϊς χώραν έφη είναι πρεπωδεστάτην ήτις εμφανέστατη 

ούσα άστιβεστάτη εϊη' ήδύ μέν γάρ ίδόντας προσεύξασθαι, 

ήδν δέ άγνώς έχοντας προσιέναι. 

I X Πάλιν δέ έρ πώμενος ή ανδρεία πότερον εϊη διδακτόν 

ή φνσικόν Οϊμαι μέν, εφη, ώσπερ σώμα σώματος ίαχνρό-

τερον προς τονς ποιους φύεται, οντω καϊ ψυχήν ψυχής έρ-

ρωμενεστέραν προς τά δεινά φύσει γίγνεσθαι' όρώ γάρ έν 

τοΐς αύιοΐς ιόμοις τε καϊ έ&εαι τρεφομένονς πολύ διαφέ-

2 ροντας αλλήλων τόλμ^. Νομίζω μεντοι πάοαν φύσιν μαθή-

σει και μελάτη προς άνδρείαν ανξεαθαι' δήλον μέν γάρ Su 

Σκύθαι καϊ θράκες ονκ δν τολμήαειαν ασπίδας καϊ δό

ρατα λαβόντες Αακεδαιμονίοις διαμάχεσθαι' φανερόν δ' δτι 

Λακεδαιμόνιοι οΰτ' άν Θραξϊ πέλταις καϊ άκοντίοις οϋτε 

3 Σκύθαις τόξοις έθέλοιεν αν διαγωνίζεσ&αι. Όρώ δ' ε"γωγε 

καϊ έπϊ τών άλλων πάντων διιοίως καί φύσει διαφέροντας 

αλλήλων τονς ανθρώπους καϊ επιμέλεια πολύ. επιδίδοντας. 

Έκ δε τούτων δήλόν έστιν δτι πάντας χρή καϊ τους ευφυέ

στερους και τους άμβλυτέρονς τήν φύσιν, έν οϊς άν αξιόλο

γοι βούλωνται γενέσθαι, ταϋτα χαϊ μανθάνειν καϊ μελετάν. 

4 Σοφίαν δέ καϊ σωφροσννην ον διώριζεν, άλλα τω τά 

μέν καλά τε κάγαθά γιγνώακοντα χρήσθαι αύτοΐς καϊ τω 

τά αισχρά είδότα ενλαβεΐσθαι σοφόν τε «αί σώφρονα έκρινε. 

Προαερωτώμενος δέ, εί τους επισταμένους μέν δ δεΐ πράτ

τειν, ποιοΰνχας δέ τάναντία σοφούς τε καί ακρατείς είναι 

νομίζοι- Ονδέν γε μάλλον, έφη, ή άσόφονς τε καϊ ακρατείς' 

') Διότι, δια νά μή ξβθωριάζουν αί ζωγραφίαι, Βκαμναν τά σπί
τια αχατεινά. 

'} ΟΙ Εκιίθαι ήσαν άνώτκροι *ίς τά τόξα, οί θρακβς βίς τά ακόν
τια, οί δί Λακεδαιμόνιοι ιίς τά δόρατα καί τάς ασπίδας. Χωρίς 
τόλμην κανένας των δέν θά έπολίμιι προς τόν καλιίτβρόν του. 
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εύχαριστοτάτη καί ωραιότατη' αί δέ ζωγραφίαι καί τά ποι-
κίλματα περισσοτέρας χαράς αφαιρούν παρά δίνουν'. Διά να
ούς δμως καί βωμούς, είπεν, δτι καταλληλότατος χώρος είναι 
εκείνος ό όποιος φαινόμενος άπό παντοΰ θά ήτο κατ' εξοχήν 
άσύχναστος' διότι άφ" ενός μέν είναι ευχάριστον, άφοΰ τους 
Ιδούν τους ναούς οί άνθρωποι, νά προσευχηθούν άπό μακράν, 
άφ' έτερου δέ ευχάριστον νά προσέρχωνται είς αυτούς αγνοί 
(βαδίζοντες άπό δρόμον άσύχναστον). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IX-

'Επειδή δέ άλλοτε ήρωτάτο, ποίον άπό τά δύο είναι ή 
ανδρεία, πράγμα πού διδάσκεται ή φυσικόν—-Νομίζω μέν, 
είπε, όχι, καθώς γεννάται Ικ φύσεως έν σώμα ίσχυρότερον 
άπό άλλο σώμα είς τους κόπους, τοιουτοτρόπως καί έκ φύ
σεως γεννάται μία ψυχή δυνατωτέρα άπό άλλην εϊς τους 
κινδύνους' διότι παρατηρώ, ανθρώπους, οί όποιοι ανατρέ
φονται μέ τους αυτούς νόμους καί τά αυτά ήθη, νά διαφέ
ρουν πολύ κατά τήν τόλμην. Φρονώ δμως, δτι κάθε φύσις 
(χαρακτήρ, οργανισμός) μέ τήν μάθησιν καί τήν άσκησιν 
προκόπτει ώς προς τήν άνδρείαν διότι άφ' ενός μέν είναι 
φανερόν, δτι ο! Σκύθαι καί οί θράκες δέν θά Ιτόλμων, λα
βόντες ασπίδας καί δόρατα, νά μάχωνται μέ τους Λακεδαι
μονίους' άφ' έτερου δέ είναι φανερόν, δτι οί Λακεδαιμόνιοι 
οδτε μέ τους θράκας μέ πέλτας καί ακόντια ούτε μέ τους 
Σκύθας μέ τόξα θά ήθελαν νά πολεμούν '. Παρατηρώ S' έγώ 
μάλιστα, δτι καί είς δλα τά άλλα οί άνθρωποι καί κατά 
τήν φύσιν διαφέρουν άναμετιΛί των καί μ'έ τήν άσκησιν 
προκύπτουν πολύ. 'Απ' αυτά δέ γίνεται φανερόν, δτι πρίπει 
δλοι καί οί ευφυέστεροι καί οί άφυέστεροι, είς δσα θέλουν 
νά διακρ'νωνται, αυτά καί νά τά μανθάνουν καί νά τά 
ασκούνται. 

Τήν σοφίαν δέ καί τήν σωφροσύνην δέν τάς Ιξεχώριζεν, 
άλλα έκεΐνον μέν, ό όποιος γνωρίζει καί τά καλά ' καί τά 
αγαθά, ώστε νά τά έκτελή, καί έκεΐνον, ό όποιος ήξεύρει τά 
άσχημα, ώστε νά τάποφεύγη, τόν έκρινε σοφόν καί σώ
φρονα. Όσάκις δέ ήρωτάτο προσέτι, äv iiielwui μέν πού 
γνωρίζουν τί πρέπει νά κάμνουν, δμως κάμνουν τά αντίθετα, 
τους νομίζει σοφούς χωρίς θέλησιν—Καθόλου περισσότερον, 
είπεν, άπό άσόφους χωρίς θέλησιν, διότι νομίζω, δτι, δλοι 
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πάντας γαρ οϊμαι προαιρονμένους έκ τών ενδεχομένων, α 

οιονται σνμφορώτατα αντοΐς εϊναι, ταύτα πράττειν νομίζω 

ονν τονς μή ορθώς πράττοντας ούτε σοφονς οντε σώφρο· 

5 νας εϊναι. "Εφη δέ και τήν δικαιοσννην και τήν αλλην πα-

σαν άρετήν σοφίαν εϊναι. Τά τε γάρ δίκαια και πάντα οσα 

αρετή πράττεται καλά τε κάγαθά εϊναι' καϊ οϋτ d.v τους 

ταντα είδότας άλλο αντί τούτων ονδεν προελεσθαι οϋτε τσύς 

μή επισταμένους δύνασθαι πράττειν, αλλά και έάν έγχειρώ-

οιν, αμαρτάνειν οντω [και] τά καλά τε κάγαθά τους μέν 

σοφούς πράττειν, τονς δέ μή σοφονς ον δύνασθαι, αλλά και 

εάν έγχειρώσιν, αμαρτάνειν. ΈπεΙ ουν τά τε δίκαια και 

τάλλα καλά τε κάγαθά πάντα f αρετή πράττεται, δήλον εϊναι 

ότι και δικαιοσύνη και ή άλλη πάσα αρετή σοφία εστί. 

6 Μανίαν γε μήν εναντίον μέν έφη εϊναι σοφία, ου μεντοι γε 

τήν άνεπιστημοσύνην μανίαν ένόμιζε' τό δε άγνοεΐν εαυτόν 

και, α μή όίδε, δοξάζειν τε και οιεσθαι γιγνώσκειν έγγυ-

τάτω μανίας Ιλογίζετο εϊναι. Τους μεντοι πολλούς εφη, α 

μεν οι πλείστοι άγνοοΰσι, τονς διημαρτηκότας τούτων ον 

φάσκειν μαίνεοθαι, τους δέ διημαρτηκότας ών οι πολλ,οι 

7 γιγνώσκονσι μαινόμενους καλεϊν εάν τε γάρ τις μέγας 

όντως οϊηται είναι ώστε κύπτειν τάς πνλας τον τείχονς διε-

ξιών, èav τε όντως ισχυρός ώοτ* έπιγειρεΐν οικίας αΐρεσθαι 

ή αλλω τφ έπιθέοθαι τών πάσι δήλων Οτι αδύνατα εστί, 

τούτον μαίνεοθαι φάσκειν ['τους óè μικρόν διαμαρτάνοντας 

ού δοκεϊν τοΐς πολλοίς μαίνεοθαι, άλλ", ώαπερ τήν Ισχνράν 

έπιθνμίαν έρωτα καλονσιν, οντω και τήν μεγάλην παρά-

νοιαν μανίαν αύιους καλεϊν]. 

8 Φθόνον δέ σκοπών, ο τι ειη, λύπην μέν τίνα έξηνρισκεν 

αυτόν δντα, οϋτε μεντοι τήν έπι φίλων άτυχίαις ούτε τήν 

eV έχθρων εντυχίαις γιγνομενην, αλλά μόνους εφη φθο-

νεϊν τους επί ταϊς τών φίλων ενπραξίαις άνιωμενονς. Θαν-

μαζόντων δέ τίνων εΐ τις φιλών τίνα επί τβ ενπραξία αντον 
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npou\Lofiv va κάμνουν άπο δσα δύνανται έκεΐνα τά όποΤα 
νομίζουν δτι τους συμφέρουν παρά πολύ. Φρονώ λοιπόν, 
δτι έκεΐνοι ο£ όποιοι δέν πράττουν ορθώς, οδτε σοφοί οδτε 
σώφρονες είναι. Είπε δέ, δτι καί ή δικαιοσύνη καϊ κάθβ 
άλλη αρετή είναι σοφία. Διότι καί τά δίκαια καί δλα τά 
ενάρετα έργα είναι καί καλά καί αγαθά καί οδτε εκείνοι 
πο6 τά γνωρίζουν ήμποροον τίποτε άλλο αντί αυτών νά 
προτιμήσουν, οΰτε εκείνοι που δέν τά γνωρίζουν, ημπο
ρούν νά τά έκτελοΟν, άλλα καί, έάν τά επιχειρούν (τά κα
ταπιά νωνται), αποτυγχάνουν κατ* άκολουθίαν αυτής τής 
έξηγήσεως καί τά καλά καί τάγαθά οΕ μέν σοφοί τά εκτε
λούν, οί δέ μή σοφοί δέν ήμποροΰν, άλλα καϊ έάν τά. επι
χειρούν, αποτυγχάνουν. Έπε:δή λοιπόν καί τά δίκαια έργα 
καί τά άλλα τά καλά καϊ αγαθά δλα εκτελούνται μέ τήν 
άρετήν, εϊναι φανερόν, δτι καί ή δικαιοσύνη καί κάθε άλλη 
αρετή εϊναι σοφία. Ή μανία προσέτι, Ιλεγεν, είναι μέν αν
τίθετος προς τήν σοφίαν, δμως δέν ένόμιζεν δτι ή άγνοια 
εϊναι μανία' το νά μή γνωρίζη δμως κανείς τον εαυτόν του 
καί έπί πλέον δσα δέν τά ήξεύρει, νά φαντάζεται καί νά 
νομίζ-fl δτι τά ήξεύ5ει, το έλογάριαζεν ελάττωμα πλησιέ-
στατον μέ τήν μανίαν (σχεδόν μανίαν). Το πλήθος δμως, 
εϊπε, δέν λέγει, δτι είναι τρελλοί έκεΐνοι που αποτυγχά
νουν εϊς αυτά, τά Οποία άγνοοΟν οί περισσότεροι, εκείνους 
δέ πού αποτυγχάνουν εΐς αυτά, τά όκοΐα γνωρίζουν ο£ πε
ρισσότεροι, τους ονομάζει τρελλούς* διότι, καϊ έάν κανείς 
φαντάζεται δτι eïvr/t τόσον μεγαλόσωμος, ώστε νά σκύδΐτ], 
δταν περν£ άπό τά Γ^λας τής πόλεως, καί έάν φαντάζεται, 
δτι είναι τόσον 5υ ός, ώστε νά επιχειρώ νά σηκώνι-*· σπί
τια ή νά έπιχειρ-ζ τίποτε άλλα έξ εκείνων τών πραγμάτων, 
τα δποϊα είναι ψ. *ερά εΐς δλους δτι είναι αδύνατα, αυτόν 
τον λέγουν 8τι είναι τοελλός, [εκείνοι δέ, πού κάμνουν μι
κρά σφάλματα, δέν φαίνονται είς τοδς περισσοτέρους δτι 
είναι τρελλοί, άλλα καθώς τήν Ϊσχυράν έπιθυμίαν τήν ονο
μάζουν έρωτα, έτσι καί τήν μεγάλην άφροσύνην τήν ονομά
ζουν τρέλλαν]. 

Εξετάζων δέ, τ£ εϊναι 6 φθόνος, εΟρισκε μέν, δτι είναι 
ένα εϊδος λύπης, δχι δμως έκεΐνη πού γεννάται διά τάς ατυ
χίας τών φίλων οδτε εκείνη που γεννάται διά τάς ευτυχίας 
τών έχθρων, άλλα έλεγεν, δτι ψΌονοΰν μόνον έκεΐνοι, που 
λυπούνται διά τάς ευτυχίας τών φίλων. Επειδή δέ μερικοί 
άποροΟσαν, πώς κανείς, άφοΟ άγαπ£ κάποιον, θά έλυπεΐτο 
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λνποΐτο, νπεμίμνησκεν, Hu πολλοί ούτω προς τινας έχον 

οιν, ώστε κακώς μέν πράττοντας μή δύνασθαι περιοράν, 

άλλα βοηθεϊν άτνχοναιν, ευινγούντων ok λνπεΐσθαι. Τούτο 

μεντοι φρονίμω μεν άνδρϊ ονκ αν σνμβήναι, τους ήλιθίονς 

δε αεί πάσχειν αυτό. 

9 Σχσλήν δέ σκοπών, τί εϊη, ποιοϋντας μέν τι τους πλεί

στους εύρίακειν έφη' καί γάρ τονς πεττενοντας και τονς 

γελωτοποιονντας ποιεΐν τι' πάντας δα τούτους εφη σχολά-

ζειν éifiiVai γαρ αντοϊς levai πράξοντας τά βελτίω τού

των. Άπό μεντοι τών βελτιόνων έπϊ τά χείρω Ιέναι ούδένα 

σχολάζειν εί δέ τις ΐοι, τούτον ασχολίας αντφ ούσης κα

κώς έφη τοντο πράττειν. 

10 Βασιλείς Οέ καί άρχοντας ού τονς τά σκήπτρα έχοντας 

έφη εΐναι ονδε τους ύπό τών τυχόντων αίρεθέντας ουδέ 

τους κλήρφ λαχόντας ουδέ τους βιαααμένονς ουδέ τους έξα-

11 πατήσαντας, άλλα τους επισταμένους άρχειν. 'Οπότε γάρ 

τις όμολογήσειε τού μέν άρχοντος είναι τό προστάττειν ο τι 

χρή ποιεΐν, τον δε αρχομένου τό πείθεαθαι, έπεδείκννεν έν 

τε νηί τόν μέν επιστάμενον άρχοντα, τόν δε ναύκληρον και 

τους αλλονς τονς έν τή νηί πάντας πειθομένονς τώ έπιστα-

μένφ, και εν γεωργία τους κεκτημένονς αγρούς, καί έν 

νόσφ τους νοσονντας, καί έν σωμασκία τους οωμασκονν-

τας, καί τοος άλλους πάντας οϊς υπάρχει τι επιμελείας δεό-

μενον, άν μέν αυτοί ήγώνται έπίατασθαι επιμελεΐσθαι—' 
εί δε μή, τοΐς έπιαταμενοις ον μόνον παρονσι πειθομέ-

νους, αλλά και άπόντας μεταπεμπομένονς, όπως έκείνοις 

πειθόμενοι τά δέοντα πράττωσιν έν δέ ταλασία και τάς 
γνναΐκας έπεδείκνυεν άρχουσας τών ανδρών διά τό τάς μέν 

12 εΐδέναι δπως χρή ταλασιουργεΐν, τους δέ μή είδέναι. Εί δέ 

τις προς ταύτα λέγοι, δτι τφ τυράννφ εξεστι ιχή πείθεαθαι 

τοις ορθώς λέγονσΐ' Και πώς αν, έφη, έξείη μή πείθεαθαι, 

έπικειμέι-ης γε ζημίας, έάν τις τώ εύ λέγοντι μή πείθηται ; 

') Ιίί5ος παιγνι.5ίί)Μ ώς ή «ντάμ-χ». 
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διά τήν ευτυχίαν του, οπενθύμιζεν εϊς αυτούς, δτι πολλοί 
τοιουτοτρόπως διάκεινται προς μερικούς, ώστε, όταν μέν 
δυστυχούν, δέν ήμποροΟν νά τους παραβλέψουν, άλλα τους 
βοηθούν εις τήν άτυχίαν των, δταν δέ εύτυχοΰν, λυπούνται. 
Αυτό δμως είς φρόνιμόν άνθρωπον δέν ημπορεί νά συμβ-Q, 
άλλ' οί ηλίθιοι το πάσχουν πάντοτε. 

Εξετάζων δέ τί είναι ένασχόλησις ανωφελής, έλεγεν, 
δτι ευρίσκει δλους τους ανθρώπους κάτι να κάμουν διότι 
καί έκεΐνοι που παίζουν τους πεσσούς ' καϊ οί γελω
τοποιοί κάτι κάμνουν είπε δέ, δτι δλοι αυτοί ασχολούνται 
μέ κάτι άνωφελώς' διότι είναι δυνατόν εΐς αυτούς νά τρα-
ποΟν εΐς καλυτέρας ασχολίας. Κανείς δμως δέν εύκαιρεϊ άπό 
τά καλύτερα νά τραπ-fl εΐς τά χειρότερα' έάν δέ κανείς 
ήθελε τραπή είς τά χειρότερα, αυτός είπεν, ένώ ήσχολεΐτο 
καλώς κακώς έπραξε. 

Βασιλείς δέ καί άρχοντες, είπεν, δτι είναι δχι έκεΐνοι 
πού έχουν τά α%τ}πτρκ, οδτε έκεΐνοι που εξελέγησαν άπό 
τους τυχόντας, οδτε έκεΐνοι που βγήκαν μέ τόν κλήρο ν, οδτε 
έκεΐνοι πού μετέχειρίσθησαν βίαν, οδτε έκεΐνοι πού έξηπά-
τησαν, άλλ' έκεΐνοι πού ήξεύρουν νά άρχουν. Όσάκις δηλα
δή ήθελεν Ομολογήσει κανείς έκ τών ακροατών του δτι ίδιον 
μέν τοΟ άρχοντος είναι νά διατάζη τί πρέπει νά κάμνουν οί 
άλλοι, τοΟ δέ αρχομένου ίδιον τό νά πείθεται, έφερεν ώς 
παράδειγμα τό δτι καί εΕς τό πλοΐον,' έκεΐνος μέν ό όποιος 
ήξεύρει νά κυβερνά είναι κυβερνήτης, δ δέ ιδιοκτήτης τοο 
πλοίου, καί δλοι οί άλλοι, πού είναι μέσα είς τό πλοΐον, 
πείθονται εΐς τόν γνωρίζοντα νά κυβερνά, και εΐς τήν γεωρ-
γίαν έκεΐνοι που έχουν αγρούς, καί είς τήν άσΟένειαν εκεί
νοι πού ασθενούν, καί εις τήν άσκησιν τού σώματος έκεΐνοι 
πού ασκούνται σωματικώς καί δλοι οί άλλοι, οί όποιοι φρον-
τίζουν διά κάτι, έάν μέν νομίζουν, δτ: οί ίδιοι ήξεύρουν νά 
φροντίσουν, φροντίζουν εΕδέ μή πείθονται εις τους γνωρί
ζοντας δχι μόνον δταν εϊναι παρόντες, άλλα καϊ όταν άπου 
σιάζουν στέλλουν καί τους προσ-χαλοΰΊ, διά νά κάμνουν 
δσα πρέπει, πειθόμενοι εΐς εκείνους" εϊς δέ τήν έριουργίαν 
έπεδείκνυεν, δτι αί γυναίκες &ργουν τών ανδρών, διά τό δτι 
αύται μέν γνωρίζουν πώς νά υφαίνουν τά μαλλιά, οί δέ άν
δρες δέν γνωρίζουν. Έάν δε */.ÏSVÎÎÇ εΕς αυτά άπαντοΟσεν, δτι 
εις τον τύραννον είναι έπιτετραμμένον νά μή πείθεται εΐς 
εκείνου; πού Ομιλούν σωστά.— Καϊ πώς είπε, θά ήτο δυ
νατόν να μή πείΐίετκι, άφοΰ επικρέμαται τιμωρία, έάν κα-
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"Εν φ γάρ αν τις πράγματι μήπείθηται τώ εϋ λέγοντιάμαρ-

13 τήσεται δήπον, άμαρτάνων δέζημιωθήσεται. Εί δέ φαίη τις 

τω τυραννώ έξεΐναι καί άποκτεΐναι τόν εν φρονονντα' Τόν 

δέ άποκτείναντα, έφη, τους κρατίστονς τών ονμμάχων οϊει 

άζήμιον γίγνεσθαι ή ώς έτνχε ζηαιονσθαι ; Πότερα γάρ 

αν μάλλον οϊει σφζεσθαι τόν τούτο ποιούντα ή οντω και 

τάχιστ* αν άπολέσθαι ; 

14. Έρομενον δέ τίνος αυτόν, τί δοκοίη αύτφ κρατιόταν 

άνδρι επιτήδευμα εϊναι, άπεκρίνατο εύπραξίαν. Έρομένον δε 

πάλιν, εί και τήν εύτνχίαν επιτήδευμα νομΐζοι είναι' Παν 

μεν ούν τουναντίον έγωγ'', έφη, τύχην καί πράξιν ήγονμαΐ' 

τό μέν γαρ μή ζητοΰντα έπιτυχεΐν τινι τών δεόντων εύτυ-

χίαν οϊμαι εϊναι, τό δε μαθόντα τε και μελετήααντά τι ευ 

ποιεΐν εύπραξίαν νομίζω, και οί τούτο ίπιτηδενοντες δο-

1.5 κονσί μοι εν πράττειν. Και άριστους δε καί θεοφιλέστατους 

έφη εϊναι εν μέν γεωργία: τους τά γεωργικά εν πράττοντας, 

εν ο1 Ιατρεία τους τά Ιατρικά, έν δέ πολιτεία τους τά πο

λιτικά· τόν δέ μηδέν εύ πράττοντα οϋτε χρήσιμον ούδεν έφη 

εϊναι οντε θεοφιλή. 

Χ Άλλα μην και ει ποτέ τών τάς τέχνας εχόντων καί ερ

γασίας ένεκα χρωμένων ανταΐς διαλεγοιτό τινι, και τούτοις 

ώφέλιιιος ήν. Είσελθών μέν γάρ ποτέ προς Παρράσιον τόι 

ζωγράφον και δισλεγόμενος αντφ' ΤΛρα, έφη, ώ Παρρά-

αιε, ή γραφική έστιν εικασία τών δρωμένων ; Τά γοΰν κοίλα 

καί τά υψηλά καϊ τά σκοτεινά καί τά φωτεινά και τά 

.7 ληρά και τα μαλακά καϊ τά τραχέα και τα λεία καί τά 

νέα καί τά παλαιά σώματα διά τών χρωμάτων άπεικάζον 

2 τες έκμιμεΐσθε. 'Αληθή λέγεις, έφη. Καί μήν τά γε καλά 

') 'Κπιτ-,-χώς άσχολουντχ:.. 
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νείς δέν πζίυ'ζτοιι εΐς έκεΐνον, πού ομιλεί σωστά ; Διότι μέ 
τό νά μή πείθεται εΕς έκεΐνον πού όμιλε: σωστά, θά διά
πραξη βεβαιότατα κανέν σφάλμα, έάν δε κάμη σφάλμα, θά 
τιμωρηθή, Έάν δέ κανείς έ*λεγεν, οτι είς τόν τύραννον επι
τρέπεται καϊ νά φονεύση έκεΐνον πού σκέπτεται σωστά"— 
Έκεΐνος δέ, άπήντα πού σκοτώνει τους καλυτέρους άπό 
ταύς συμμάχους του, νομίζεις δτι δέν τιμωρείται ή δτ: τιμω
ρείται ελαφρώς, διότι ποίον άπό τά δύο παραδέχεσαι : εκεί
νος πού κάμνει έτσι μάλλον θά σωθη ή τάχιστα, θά κατα-
στραφή ; 

'Επειδή αέ κάποιος τόν ήρώτησε, ποίον έργον νομίζει 
οτ: είναι άριστον διά τόν άνθρωπον, άπεκρίθη" τό κατόρ
θωμα, Επειδή δέ έκ δευτέρου τον ήρώτησεν άν καϊ τήν κα
λήν τύχην τήν θεωρεί έργον.—Εντελώς τά εναντία πρά
γματα έγώ τουλάχιστον νομίζω, είπεν, δτ: είναι ή τύχη καϊ 
ή πράξις* 5ιότ: τό νά έπιτύχη κανείς τίποτε άπό τά αναγ
καία χωρίς νά το ζητή, δτι είναι καλή τύχη, το να Ινεργί) 
δέ καλά, άφοΰ μάθ*/] καϊ άσκηθή, αυτό τό θεωρώ κατόρ
θωμα, καί έκεΐνο: που τό επιδιώκουν αυτό μοϋ φαίνονται 3τ: 
ευτυχούν. Εΐπε δέ δτι καί άριστοι καί αγαπητότατο: από 
τους θεούς είναι είς μέν τήν γεωργίαν έκεΐνο: πού κατορ
θώνουν • τά γεωργικά, εϊς δε τήν ΐατρικήν έκεΐνο: πού κα
τορθώνουν τήν ΐατρικήν, εϊς δέ τήν πολιτείαν έκεΐνο: πού 
κατορθώνουν τά πολιτικά. Έκεΐνος δέ 6 όποιο; δέν κατορ
θώνει τίποτε, είπεν, ούτε χρήσιμος είνα: εις τίποτε ούτε 
αγαπητός εΐς τους θεούς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ· 

Άλλα προσέτι, καί άν κάποτε ήθελε διαλεχίΐτ". με κα
νένα άπ' εκείνους, οί Οποίοι κατέχουν τάς τέχνας καί τά; 
χρησιμοποιούν ώς επάγγελμα, καί εΐς αυτούς ωφέλιμος ήτο. 
Δηλαδή, άφοΰ εισήλθε κάποτε εΕς τό έργαστήριον τοΟ ζω
γράφου Παρρασίου και διελέγετο με αυτόν—Άρά γε, ειπεν, 
ώ Παρράσιε, ή ζωγραφική είναι άπεικόνισις τών πραγμά
των πού βλέπομεν ; Διότι βεβαίως τά κοίλα πράγματα κα: 
τά υψηλά καϊ τα σκοτεινά καϊ τά φωτεινά καί ~Λ σκληρά 
καί τά μαλακά και τά τραχέα καί τά λεΐι. καθώς καϊ τά 
νέα κα: τά γεροντικά σώματα διά τών χρ&μίτων άπεικονί-
ζοντες τά άπομιμήσθε.—Αληθώς λέγεις, είπε.—Κα: r.aooix:. 
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είδη άφομοιοϋντες, επειδή συ ράδιον ivi άνθοώπφ περιτν-

χεϊνάμεμπτα πάντα έχοντι, έκ πολλώνσννάγοντες τάεξ εκά

στου κάλλιστα ούτως δλα τά σώματα καλά ποιείτε φαίνεοθαι. 

3 Ποιονμεν γάρ, εφη, οντω. Τί γάρ; έφη, τό πιθανώτατον 

και ήδιστον κάί φιλικώταιον καί ποθεινότατον καϊ έρα-

σμιώτατον άπομιμεϊσθε.τής ψνχής ήθος,· Ή ονδέ μιμητόν 

έστι τούτο ; Πώς γάρ αν, έφη, μιμητόν εϊη, ώ Σώκρατες, 

ο μήτε σνμμετρίαν μήτε χρώμα μήτε ών σύ έίπας άρτι μη-

4 δέν έχει μηδέ όλως όρατόν έστιν ; Άρ" ούν, έφη, γίγνεται έν 

άνθρώπφ τό τε φιλοφοόνως και τό εχθρώς βλέπειν προς τι~ 

νας ; "Εμοιγε δοκεΐ, έφη. Ούκοϋν τοντό γε μιμητόν εν τοΐς 

όμμασι ; Καί μάλα, έφη. 'Επί δέ τοΐς τών φίλων άγαθοΐς 

και τοΐς κακοΐς ομοίως σοι δοκονσιν εχειν τά πρόσωπα οι 

τε φ^οντίζοντες και οι μή ; Μά Δι ον όήτα, έφη' έπι μέν 

γάρ τοϊς άγα&οΐς φαιδροί, έπι δέ τοΐς κακόΐς σκυθρωποί 

γίγνονται. Ούκονν, έφη, και ταΰτα δυνατόν άπειχάζειν ; 

5 Καί μάλα, έφη. Άλλα μήν και τό μεγαλοπρεπές τε καί 

ελεν&έριον καϊ τό ταπεινόν τε και άνελενθερον καί τό σο>-

φρονικόν τε και φρόνιμόν καί τό ύβριατικόν τε καί άπειρό-

καλον και διά του προσώπου καϊ διά τών σχημάτων και 

έστώτων και κινονμενων ανθρώπων διαφαίνει. 'Αληθή λέ

γεις, εφη. Οϋκούν και ταντα μιμητά ; Και μάλα, έφη. Πό

τερον ονν, έφη, νομίζεις ήδιον όραν τονς ανθρώπους δι 

ών τά καλά τε κάγαθά και άγαπ ,τα ήθη -φαίνεται ή δι 

ών τά αίηχρά τε καί πονηρά καί μισητά; Πολύ νή AC, έφη, 

διαφέρει, ώ Σώκρατες. 

6' Προς δε Κλείτωνα τόν άνδριαποπυιόν είσελθών ποτέ 

κα'ι ύιαλεγόμενος αντφ' "Οτι μέν, εφη, ώ Κλείτων, καλοί, 
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δταν άπομιμεΐσθε τάς ωραία; μορφ&ς, επειδή δέν εϊναι εδ-
κολον νά συνάντηση κανείς κανένα άνθρωπον, ό όποιος έχει 
δλα άψογα, συνάζοντες άπο τό καθένα έξ δλων τά ωραιότατα 
στοιχεία κάμνετε κατ' αυτόν τόν τρόπον ολόκληρα τά σώ
ματα νά φαϊνωνται ωραία.—"Ετσι, πράγματι, κάμνομεν 
είπε.—Τί δέ ; είπεν άπομιμεΐσθε επίσης τόν έλκυστίκώτα-
τον χαρακτήρα τής ψυχής καί τόν εύχαριστότατον καϊ τόν 
άγαπητότατον καϊ τόν Ιππυμητότατον καί τον έρασμιώτα-
τον ; "Η δεν είναι δυνατόν νά τόν άπομιμηθή κανείς αυτόν ; 
—"Οχι - διότι πώς, εϊπεν, ώ Σωκράτη, θά ήτο δυνατόν νά 
μιμηθή κανείς αυτό, τό οποίον οδτε συμμετρίαν οδτε χρώμα 
έχει, οδτε κανέν άπΕ έκεΐνα τα οποία είπες πρό ολίγου, 
ουδέ είνα; δυνατόν να τό ϊδή κανείς καθόλου;—Άραγε 
λοιπόν, είπε, συμβαίνει ει; τόν άνθρωπον νά βλέπη μέ φι-
λ:κήν διάθεσιν καϊ νά βλέπη κα: έχθρικώς μερικούς ; — Έ γ ώ 
τουλάχιστον τό παραδέχομαι, εΐπε.—Λοιπόν αυτό τω δντι 
είνα: δυνατόν να τό άπομιμηθή κανείς εΐς τά μάτ:α ;—Καί 
βέβαια, εΐπε.—Λ'.ά τάς ευτυχίας δέ καϊ τάς δυστυχίας τών 
φίλων σού φαίνεται, δτ:-έχουν τήν Εδίαν Ικφρασιν εις τά 
πρόσω~ά των και εκείνο: πο\>τοος αγαπούν καί έκεΐνοι πού 
δέν τους αγαπούν ; "Οχι, μάτόν Δία, είπε* διότι δ:ά μέν τάς 
ευτυχίας των χαρούμενοι, διά-δέ τάς συμφοράς των σκυθρω
ποί γίνονται.—Λοιπόν, είπεν, είναι δυνατόν καί αυτά κα
νείς νά τά απεικονίζω ;—Καϊ βέβαια, είπεν.—'Αλλά προσέτι 
καϊ ή ΐδιότης τή; μεγαλοπρέπειας καϊ τής ελευθεριότητας 
καί ή ιδιώτης τή·ς ταπεινότητος κα: τής δουλικότητας καί ή 
ΐδιότης τής σωφροσύνης καϊ τής φρονήσεως καϊ ή Εδιότης 
τής αΟΟαδείας καϊ ή ϊδιότη: τής χωρ'.ατοσύνης κα!. διά τοϋ 
προσώπου καϊ δια τών σχημάτων τών ανθρώπων διαφαίνεται, 
κα: δταν στέκωνται καί δταν κινούνται.—Αληθή λέγεις, 
εϊπεν.—Λοιπόν καϊ αυτά είναι δυνατόν νά τάάπομιμηθή κα
νείς ;—Καϊ βέβα:α είπε.—Ποίον λοιπόν άπό τά δύο νομί
ζεις, είπεν, %ν. είναι εύχαριστότερα ν νά βλέπουν οί άνθρωποι : 
τάς εικόνας, διά τών όποιων φαίνονται καϊ οί καλοί καϊ οί 
αγαθοί καϊ οί αγαπητοί χαρακτήρες, ή έκείνας, διά τών 
οποίων φαίνονται καϊ οί κακοί καϊ οί πονηροί καί οί μιση
τοί χαρακτήρες ;—Ιίολλή μά τόν Δία, είπε, διαφορά υπάρ
χει τοϋ ενός άπό το άλλο, ώ Σωκράτη. 

Άφοϋ δέ κάποτε έπεσκέφθη τό έργαστήριον τοο Κλεί-
τωνος τοϋ άνδριαντοποιοϋ κα: ήρχισε συζήτησιν μέ αυτόν 
—"Οτι μέν, εϊπεν, ώ Κλείτων, είναι ωραίοι και οί ορομεΐς, 

13 



194 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

οΰς ποιέΐς δρομείς τε και παλαιστάς καί πύκτας καί παγ-

κρατιαστάς, όρώ τε καί οϊδαά δ δε μάλιστα ψυχαγωγεί διά 

της όψεως τους ανθρώπους, τό ζωτικόν φαίνεοθαι, πώς 

7 τοντο ένεργάζει τοΐς άνδριασιν ; *ΕπεΙ δέ άπορων δ Κλεί

των ον ταχύ άπεκρίνατο· νΑρ*, εφη, τοΐς τών ζώντων εϊ-

δεσιν άπεικάζων τό έργον ζωτικωτέρονς ποιείς φαίνεοθαι 

τονς ανδριάντας; Καϊ μάλα, έφη. Ονκοϋν τά τε ύπό τών 

σχημάτωνL κατασπώμενα καϊ τάνασπώμενα èv τοις αώμασι 

καί τά συμπίεζα μένα και τά διελκόμενα καϊ τά εντεινόμενα 

και τά άνιέμενα άπεικάζων ομοιότερα τε τοΐς άληθινοΐς 

8 καί πιθανώτερα ποιείς φαίνεοθαι ; Πάνυ μεν ονν, έφη. Τό 

Οέ καί τά πάθη τών ποιούντων τι σωμάτων άπομιμεϊσθαι 

οϋ ποιεϊ τίνα. τέρψιν τοις θεωμένοις ; Εικός γονν, έφη. 

Ούκονν «αί τών μεν μαχόμενων απειλητικά τα όμματα 

άπεικαστέον, τών δέ νενικηκότων εύφραινομένων ή όψις 

μιμητέα ; Σφόδρα γ*, εφη. Δεΐ άρα, έφη, τόν άνδριαντο-

ποιόν τα έργα τής ψνχής τφ εϊδει προσεικάζειν. 

9 Προς δέ Πιστίαν τόν θωρακοποιόν είαελθών, έπιδεί-

ξαντος αύτον τφ Σωκράτει θώρακας ευ έίργασμένους· 3Γή 

τήν "Ηραν, έφη, χαλάν γε, ώ Πιστία, τό εύρημα τό τά ιιέν 

δεόμενα σκέπης τον ανθρώπου σκεπάζει τόν θώρακα, 

10 ταΧς δέ χερσι μή χωλόειν χρήσθαι. Άτάρ, έφη, λέξον μοι, 

ώ Πιστία, διά τί οντ Ισχυρότερους οϋτε πολυτελέστερους 

τών άλλων ποιών τους θώρακας πλείονος πωλείς; "Οτι, 

εφη, ώ Σώκρατες, εϋρυθμοτέρους ποιώ. Τόν δε §υθμόν, 

έφη, πότερα μέτρω ή σταθμά} άποδεικνύων πλείονος τιμά ; 

Ού γάρ δη Χσους γε πάντας ουδέ όμοιους οΤμαί σε ποιεΐν, 

εΧ γε άρμόττοντας ποιείς. ΆΧλά νή Δ", έφη, ποιώ' ουδέν 

11 γαρ όφελος έστι, θώρακος άνευ τούτου. Ονκοϋν, έφη, σώ

ματα γε ανθρώπων τά μεν εύρυθμα εατι, τά δέ ίίορνΟμα : 
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τους οποίους κάμνεις, καϊ οί παλαισταί καί οΕ πύκται καϊ 
ο: παγκρατιασταί, καί τό βλέπω καϊ τό ήξεύρω, τό νά φαί-
νωνται δέ ζωντανοί, τό όποιον κατ3 εξοχήν ευχαριστεί τους 
ανθρώπους βλέποντας πώς αυτό τό εμβάλλεις μέ τήν έργα
σίαν σου εϊς τους ανδριάντας ; Επειδή δέ ό Κλείτων άπο
ρων 5έν άιτεκρίθη ταχέως"—'Αρά γε εϊπε, κάμνεις τους αν
δριάντας νά φαίνωνται, δτι έχουν περισσοτέραν ζωήν μέ τό 
νά κάμνης δμο:ον τα έργον σουμέ τάς μορφάς τών ζώντων ; 
—Καί βέβαια, εΐπε.—Λοιπόν μέ τό νά άπεικονίζης καί 
έκεΐνα τά μέρη τοΰ σώματος, που ένεκα τών διαφόρων στά
σεων έλκονται προς τά κάτω καϊ Ελκονται προς τά επάνω 
καϊ συμπιέζονται καί επιμηκύνονται καί εντείνονται καιχα-
λαρώνονται, κάμνεις τά σώματα νά φαίνωνται καί ομοιότερα 
προς τά αληθινά καί πιθανώτερα;—Βεβαιότατα, εΐπε.—Τό 
ν' άπομιμήσα: δέ καί τάς ψυχικά; διαθέσεις τών σωμάτων, 
πού κάτι κάμνουν, δέν προξενεί κάπο:αν εόχαρίστησιν εϊς 
εκείνους πού τά βλέπουν;—Φυσικόν βέβαια, είπε.—Λοιπόν 
πρέπει άφ' ενός μέν καί τά μάτια τών μαχόμενων νά άπει-
κονίζης απειλητικά, άφ'έτέρου δέ πρέπε: ν'άπομιμήσαιτήν 
δψιν τ·ιν νικητών, πού χαίρονται ;—Πολύ μάλιστα είπε,— 
"Ωστε πρέπει, εϊπεν, ό άνδριαντοποιός τάς ψυχικάς διαθέ
σεις νά τάς άπεικονίζη 5:ά τής μορφής. 

Επισκεφθείς οέ τό έργαστήριον τούΙΙιστία τού θωρακο-
ποιοϋ, επειδή αυτός επέδειξε* εΐς τόν Σωκράτην θώρακας 
καλώς κ.-.τεσκευασμένου;-—ilà τήν "Ηραν, εϊπεν, επιτυχής 
πράγματ:, ώ Πιστία, είναι ή έπ-νόησις αύτη, δηλ. τό νά 
σκεπάζ-ß μέν 5 θώραξ τα μέρη τοϋ ανθρωπίνου σώματος, 
πού -ϊχουν ανάγκην σκεπάσματος, νά μή εμποδίζω δέ τήν 
χρησιμοποίησιν τών χειρών. Εΐπε μου δμως, είπεν, ώ II:-
στία, διατί πωλείς τους θώρακας αντί μεγαλύτερα; τιμής, 
ένώ ούτε ισχυρότερους οΰτε πολυτελέστερους τους κατασκευ
άζεις ;—Διότι, εϊπεν, ώ -ωκράτη, τους κατασκευάζω περισ
σότερον συμμετρικούς.—Ποίον άπό τά δύο, επειδή τήν συμ-
μετρίαν τήν αποδεικνύεις μέ τό μέτρον ή μέ τό ζύγι, δι' 
αυτό πωλείς εις μεγαλυτέραν τιμήν ; Διότι νομίζω, πράγματι, 
δτι σύ οδτε ίσους οδτε ομοίους τους κατασκευάζεις δλου; 
τους θώρακας, έάν βέβαια τους κατασκεύαζες νά εφαρμό
ζουν καλά.—Άλλα μά τόν Δία, είπε, τέτοιους τους κάμνω* 
διότι εΐς τίποτε δέν ωφελεί Ó θώραξ χωρίς αυτό (τή καλήν 
έφαρμογήν).—Λοιπόν, είπε, τά σώματα τών ανθρώπων, άλλα 
μέν Ιχουν συμμετρίαν. άλλα δέ δέν έχουν;—Βεβαιότατα, 
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Πάνν μέν ούν έφη. Πώς οϋν, έφη, τφ άρρύθμφ σώματι 

άρμόττοντα τόν θώρακα εϋρνθμον ποιείς ; "Ωσπερ χαί άρ-

12 μόττοντα, έφη' Ó άρμόττων γάρ έστιν εύρυθμος. Δοχεΐς 

μοι, έφη 6 Σωκράτης, τό εϋρνθμον ού καθ" εαυτό λέγειν, 

άλλα προς τόν χρώμενον, ώσπερ dv εί φαίης ασπίδα, φ 

δν άρμόττγι, τούτφ εϋρνθμον εϊναι, και χλαμύδα, και 

13 τάλλα ωσαύτως έοικεν έχειν τω οφ λόγφ. "Ισως δέ και 

άλλο τι οϋ μικρόν αγαθόν τφ άρμόττειν πρόαεστι. Δί-

δαξον, έφη, ώ Σώκρατες, ει τι έχεις. ΤΗττον, έφη, 'φ 

βάρει πιέζουσιν οί άρμόττοντες τών ανάρμοστων τόν 

αυτόν σταθμόν έχοντες. Οί μέν γάρ ανάρμοστοι ή δλοι 

εκ τών ώμων κρεμάμενοι ή καί άλλο τι τοϋ σώματος 

σφόδρα πιέζοντες δύσφοροι και xafanoì γίγνονται" οί 

δέ άρμόττοντες, διειλημμένοι τό βάρος το μέν ϋπό τών 

χλειδών χαί επωμίδων, τό Ô' -οπό τών ώμων, τό δέ ϋπό 

τοϋ ατήθονς, τό δέ ύπό τον νώτου, τό δέ νπ<· τής γαστρός, 

14 όΜγου δεΐν ον φορήματι, αλλά προαθήμοχι εοίχασιν. ΕΤ-

ρηκας, έφη, αυτό δι3 όπερ έγωγε τά έμά έργα πλείστου 

άξια νομίζω εϊναι' ένιοι μεντοι τους ποικίλους καί τονς 

επίχρυσους θώρακας μάλλον ώνοννται. *Αλλά μήν, έφη, ει 

γε διά ταϋτα μή άρμόττοντας ώνοννται, κακόν έαοιγε δο-

15 κοϋσι ποικίλον τε χαί έπίχρνσον ώνεΐσ&αι. Άτάρ, εφη, τον 

σώματος μή μένοντος, άλλα τοτέ μέν χνρτονμένον, τοτέ δέ 

όρθονμένον, πώς &ν ακριβείς θώρακες άραόττοιεν ; Ουδα

μώς, έφη. Λέγεις, έφηι άρμόττειν ον τονς ακριβείς, άλλα 

τους μή λνπονντας tv τή χρεία. Αυτός, εφη, τοϋτο λέγεις, 

ώ Σώχρατες, και πάνν ορθώς άποδέχει. 

X I . Γυναικός δέ ποτέ ούσης èv τη πόλει καλής, fi όνομα ήν 

θεοδότη, χαί οίας σννεΐναι τφ πείθοντι, μνησθέντος αυτής 
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είπε.—Πώς λοιπόν είπε, διά τό σώμα, πού δέν έχει συμμε-
τρίαν, κάμνεις τόν θώρακα συμμετρικόν νά εφαρμόζω ;— 
Καθώς ακριβώς, είπε, τόν κάμνω καί νά έφαρμόζη* διότι 
έκεΐνος πού εφαρμόζει έχει συμμετρίαν.—Μού φαίνεσαι, εί
πεν, ό Σωκράτης, δτι τήν συμμετρίαν δέν τήν έννοεϊς απο
λύτως, άλλα σχετικώς μ' έκεΐνον πού χρησιμοποιεί τόν θώ
ρακα, ωσάν νά έλεγες δτι ή ασπίς δι* έκεΐνον είναι σύμμε
τρος εΐς τόν όποιον εφαρμόζει καί ή χλαμύς κα: δλα τάλλα 
ομοίως φα,ίν&ται ότι έχουν κατά τήν ΐδικήν σου άντίληψίν. 
"Ισως δέ καί κάτι άλλο καλόν υπάρχει κοντά εϊς τήν καλήν 
έφαρμογήν δχι μικρόν.—Εξήγησε μου, εϊπεν, ώ Σωκράτη, 
έάν έχης τίποτε νά μού εξήγησης.—Όλιγώτερον, είπε, μέ 
τό βάρος των πιέζουν εκείνοι οί Βώραν,^ς, πού εφαρμόζουν, 
άπ' εκείνους πού δέν εφαρμόζουν, δταν έχουν καϊ οί δύο τό 
ίδιον βάρος. Διότι δεινοί μέν πού δέν εφαρμόζουν, ή επειδή 
κρέμαντα: ολόκληροι άπό τους ώμους ή καί επειδή πιέζουν 
πολύ κανέν άλλο μέρος τού σώματος, καταντούν δυσκολόφερ-
τοι καί ανυπόφοροι* έκεΐνοι οέ πού εφαρμόζουν, επειδή δια
μοιράζεται τό βάρος των άφ* ενός μέν άπό τάς κλείδας καί 
τόν αυχένα, άφ' έτερου δέ άπό τους ώμους, άφ' έτερου δέ 
άπό τό στήθος, άφ' έτεροι δέ άπό τήν ράχιν, άφ8 έτερου δέ 
άπό τήν κοιλίαν, σχεδόν δέν ομοιάζουν μέ φόρι^α, άλλα μέ 
πρόσθετον μέρος τού σώματος.—Έχεις εΐπεΐ τήν αίτίαν, 
εΐπε, διά τήν οποίαν έγώ πράγματι φρονώ, δτι τά Εδικά μου 
Ιργα είναι μεγίστης αξίας- μερικοί δμως αγοράζουν περισ
σότερον τους πεποικιλμένους καϊ τους επίχρυσους θώρακας. 
Άλλ* δμως, είπεν, έάν έξ αΐτία; αυτών αγοράζουν ανάρμο
στους θώρακας, μοΰ φαίνονται, δτι αγοράζουν κακόν πράγμα 
πεποικιλμένον καί έπίχρυσον. Επειδή δέ τό σώμα δέν άκινη-
τεΐ, άλλ' άλλοτε μέν κυρτώνεται άλλοτε δέ ορθώνεται, πώς 
θά ήτο δυνατόν οί ακριβείς θώρακες νά εφαρμόζουν ;—Διό
λου δέν είναι δυνατόν, εϊπεν.—Εννοείς, είπεν, δτι εφαρμό
ζουν δχι οί ακριβείς, άλλ' έκεΐνοι πού δέν ενοχλούν κατά 
τήν χρήοιν.—Ό ίδιος σύ, ώ Σωκράτη, είπε, τό λέγεις καϊ 
πολύ σωστά τό εννοείς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XI. 

Επειδή δέ υπήρχε κάποτε εΐς τήν πόλιν μία γυναίκα 
ωραία, ονομαζόμενη θεοδότη, καί κατάλληλος νά συνευρί-
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ιών παρόντων τινός καϊ είπόντος, οτι κρεϊττον εϊη λόγον 

τό κάλλος τής γυναικός, και ζωγράφονς φήσαντος είσιέναι 

προς αυτήν άπεικασομένονς, οϊς έκείνην επιδειχνύειν εαυ

τής Οσα καλώς έχοί' 3Ιτέον άν ειη θεασομένους, έφη ô Σω

κράτης' ον γάρ δή άκονσααί γε τό λόγου κρεϊττον έστι κα-

ταμαθεΐν. Και ό διηγησάμενος· Οϋκ αν φθάνοπ , έφη, άκο-

2 λουθονντες. Οϋτω μεν δή πορενθέντες προς τήν θεοδότην 

χαί χαταλαβόντες ζωγράφφ τινι παρεατηκυϊαν έθεάσαντο. 

πανσαμένον δέ τον ζωγράφον ΎΩ άνδρες, έφη ό Σωκρά

της, πότερον ήμας δεΐ μάλλον Θεοδότη χάριν έχειν, δτι ήμΐν 

τό κάλλος έαντής επέδειξεν, ή ταύτην ήμΐν, οτι έθεσοάμεαα; 

Άρ" εί μεν ταύτη' ώφελιμωτέρα εστίν ή έπίδειξις, ταύτην 

3 ήμΐν χάριν έκτέον, εί δέ ήμΐν ή θέα, ήμας ταύτη ;'- Είπόν

τος δέ τίνος Οτι δίκαια λέγοι' Ονκοϋν, έφη, αϋτη μεν ήδη 

τε τόν παρ'ήΐΛών έπαινον κερδαίνει καί, έπειδάν είς πλείονς 

διαγγείλωμεν, πλείω ώφελήοεται' ήμεϊς δέ ήδη τε ών εϋεα-

σάμεθα επιθυμοϋμεν αψεσθαι και απιμεν νποκνίζόμενοι 

και απελθόντες ποΰ^ήοομεν. *Εκ δέ τούτων εϊκός ήμας μεν 

άεραπεύειν, ταύτην δε θεραπεύεσθαι. Καί ή θεοδότη' Νή 

ΔΓ, έφη, εί τοίννν τανθ" όντως έχει, έμέ άν δέοι νμϊν τής 

Ι θέας χάριν εχειν. Έκ δέ τούτου ο Σωκράτης ορών αντήν 

τε πολυτελώς χεκοσμηιιένην, χαί μητέρα παρονσαν αύτη ίν 

ϊ;σθήτι ιε καί θεραπεία ον τ/y τνχοναη, και θεραπαίνας 

πολλάς καί ενειδεΐς και ονδέ ταύτας ήμελημένως έχουσας, 

και τοις αλλ,οις τήν οΐκίαν άφθόνως κατεσκενασμένην Είπε 

μοι, εφη, ώ θεοδότη, έστι σοι αγρός; Ούκ έμοιγ*, έφη. 

Άλλ' άρα οίχία προσόδους έχουσα ; Ονδέ οικία, εφη. "Αλλά 

μή χειροτέχναι τινές ; Ουδέ χειροτέχναι, έφη. Πόθεν οϋν 

έφη, τα επιτήδεια έχεις ; *Εάν τις, έφη, φίλος μοι γενόμε-

Λ νος εν ποιεΐν έΰέλη, οντός μοι βίος εστί. Νή τήν "Ηραν, 
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σκεται μέ οποίον τήν ,κατάφερνεν, επειδή κάποιος άπό τους 
παρόντας τήν ανέφερε καϊ_ είπεν, δτι τό κάλλος αυτής τής 
γυναικός ήτο άνώτερον περιγραφής, καϊ είπεν, δτι καϊ ζω
γράφοι τήν επισκέπτονται διά νά τήν ζωγραφίσουν, εΕς τους 
οποίους εκείνη επιδεικνύει δσα μέλη τοϋ σώματος της είναι 
ώραΐα"—Θά ήξιζε νά πάμε νά τήν θαυμάσωμεν, είπεν ό 
Σωκράτης" διότι δέν τ)μποροϋυ.εν νά έννοήσωμεν άλλέως τό 
κάλλο; της, άφοΰ βέβαια ήκούσαμεν τό «άνώτερον περιγρα
φής». Καί έκεΐνος ό όποιος τά διηγήθη αυτά*—Γρήγορα, 
είπε, ακολουθείτε με. Τοιουτοτρόπως λοιπόν, άφοΰ έπορεύ-
θησαν προς τήν θεοδότην καϊ τήν βρήκαν νά ποζάρω εις 
κάποιον ζωγράφον, τήν είδαν, "Οταν δέ έτελείωσεν Ò ζω
γράφος"—*Ω άνδρες, είπεν ό Σωκράτης, ποιον από τά δύο, 
ήμεΐς πρέπει νά χρεωστοϋμεν περισσοτέραν ευγνωμοσύνη 
είς τήν θεοδότην, διότι μας επέδειξε τό κάλλος της, ή αυτή 
εΐς ήμας, διότι τήν εϊδαμεν ; Άρά γε δέν πρέπει, έάν μέν ή 
έπίδειξ:ς τοΰ κάλλους της είναι εϊς αυτήν ώφελιμωτέρα, 
αυτή νά μας χρεώστη ευγνωμοσύνην, έάν δέ εΐς ήμας ή θέα 
τοϋ κάλλους της, ήμεΐς νά χρεωστοϋμεν εΐς αυτήν ; Επειδή 
δέ κάποιος είπεν δτι δίκαια έλεγε*—Λοιπόν, εΐπεν, άφ5 ένας 
μεν αύτη καί τώρα κερδίζει τόν άπό μέρους μα; έπαινον, 
κα:, δταν διαδώσωμεν είς περισσοτέρους τήν Ομορφιάν της 
περισσότερον θά ώφεληθή* καί ήμεις δέ άφ' έτερου καϊ τώ
ρα δσα έθαυμάσαμεν θέλομεν νά τά άπολαύαωμεν, καϊ θά 
φύγωμεν ερεθισμένοι καί, δταν φύγωμεν, θά τά ποθήσωμεν. 
Έ ξ αίτιας δέ αυτών είναι φυσικόν, ήμεΐς μέν νά τήν περι-
ποιούμεθα, αυτή δέ να γίνεται άντικείμενον περιποιήσεων. 
Καί ή θεοδότη*—Μά τόν Δία, εϊπεν, έάν λοιπόν αυτά εί
να: δπως τα είπατε, έγώ θά έπρεπε νά χρεωστώ εις σας 
ευγνωμοσύνην, διότι μέ είδατε. "Ύστερον δέ ό Σωκράτης, 
επειδή έβλεπε και αυτήν νά είναι πολυτελώς ένδεδυμένη 
καί τήν μητέρα της νά παρίσταται μέ ένδυμασίαν καί περί-
ποίησιν οχι τήν τυχοΰσαν, καϊ υπηρέτριας έβλεπε πολλάς 
καί ωραίας καί πολύ καλώς έστολισμένας καί τήν οΐκίαν 
τη; ώς προς δλας τάς άνάγκας πλουσίως έφωδιασμένην.— 
Είπε μου, εϊπεν ώ θεοδότη, έχεις άγρόν ;—"Οχι εΐπεν.— 
Άλλα μήπως οΐκίαν, ή οποία, δίδει εισοδήματα ;—Οδτε οΐ
κίαν, εϊπεν.—Άλλα μήπως δούλους Ipyóxac ; —Οδτε δού
λους έργάτας, είπεν.—'Από ποΰ λοιπόν, είπε, πορίζεσαι τά 
χρειαζούμενα ;—Έάν κανείς, είπεν, άφοΰ μου γίνη φίλος, 
ΗΧ'Λ να μέ εοέργετή, αοτή ή ευεργεσία είναι ή περιουσία 



200 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

έφη, ώ θεοδότη, καλόν γε τό χτήμα και πολλφ κρεϊττον 

οίων τε καί αΙγών και βοών, φίλων αγελών χεκτησθαι. 

Άτάρ, έφη, πότερον τή τύχη επιτρέπεις, έάν τίς σοι φίλος 

6 ώσπερ μυΐα πρόσπτηται, ή χαί αυτή τι μηχανφ ; Πώς δ3 αν, 

εφη, έγώ τούτου μηχανήν ενροιμι ; Πολύ νή Αί', έφη, προσ

ηκόντως μάλλον r) aî φάλαγγες' οϊσθα γάρ ώς έκεϊναι θη-

ρώσι τά προς τόν βίον άράχνια γάρ δήπον λεπτά νφηνά-

7 μεναι, Ο τι άν ενταύθα έμπέση, τούτω tyorpjj χρώνται. Και 

è μοι ονν, εφη, συμβουλεύεις ύφήναοθαί τι θήρατρον ; Ον γάρ 

δή οϋτω γε άτέχνως οϊεσθαι χρή τό πλείστον άξιον άγρευμα, 

φίλονς, θηράσειν. Ούχ οράς δτι και τό μικρού άξιον, τονς 

S λαγώς, θηρώντες πολλά τεχνάζονσιν ; "Οιι μέν γάρ τής νν-

κτός νέμονται, κύνα, ννκτερεντικάς πορισάμενοι, ταύταις 

αυτούς θηρώσιν δτι δέ μεθ* ήμέυαν άποδιδράσκονοιν, αλ

λάς χτώνται κύνας, αιτινες, ή άν έκ τής νοαης είς τήν εννήν 

άπέλθωσι, τ}\ όσμ^ αίαθανόμεναι εϋρίσκονσιν αυτούς' δτι 

δέ ποδώκεις είαιν ώστε χαί έκ του φανερού τρέχοντες άπο-

φεύγειν, αλλάς αν κύνας ταχείας παρασκενάζονται, Χνα χαχά 

πόδας άλίσκωνταΐ' ort δέ χαί ταύτας αυτών τίνες άποφεν-

γονσι, δίκτνα [ίστασιν είς τάς ατραπούς, fi φενγονσιν, ΐν* 

9 είς ταντα εμπίπτοντες σνμπουιζωνται. Τίνι ονν, έφη, τοι-

ούτω φίλους άν έγώ θηρφην ; 'Εάν νή Δί*, έφη, αντί κν-

νος κτήση, δατις σοι Ιχνεύων μεν τους φιλοκάλονς χαί πλον-

σίονς ευρήσει, ενρών δέ μηχανήαεται όπως έμβάλη αυτούς 

10 εις τά σά δίκτνα. Καί ποϊα, έφη, εγώ δίκτυα έχω ; "Εν μέν 

δήπον, έφη, καί μάλα εν περίπλεκα μεν ον, τό σώμα' έν òk 

τούτφ ψνχήν, η καταμανθάνεις, και ώς &ν έμβλέποναα χα-

ρίζοιο και δ τι δν λίγονσα ενφραίνοις, και Οτι δεΐ τόν μέν 

Ζπιμελόαενον ασμένως νποδέχεσθαι, τόν δέ τρνφώντα άπο-

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΛ |Γ] 201 

μου.—Μά τήν "Ηραν, εΐπεν, ώ θεοδότη, ωραία πράγματι 
ή περιουσία αυτή καί πολύ προτιμότερα καί άπό πρόβατα 
καί άπό αίγας καί άπό βόδια, τό νά έχη δηλ. κανείς κο-
πάδι άπό φίλους. Ποίον δμως άπό τά δύο, είπε, συμβαίνει ; 
τό αφήνεις εΐς τήν τύχην, έάν κανείς φίλος πετάξη προς 
σέ ώς μυΐγα, ή καί ή Εδία μεταχειρίζεσαι κανέν μέσον ; — 
Άλλα πώς, είπεν, έγώ θά ημπορούσα νά εφεύρω μέσον δι' 
αυτό ;— Πολύ περισσότερον έπιτηδείως, μά τήν άλήθειαν, 
εϊπεν, άπό τάς {5ωγαλ£δας* διότι ήξεύρεις, πώς έκεΐνα: κυ
νηγούν τήν τροφήν των δηλαδή, ώς γνωστόν, άφοΰ ύφάνουν 
λεπτά δίκτυα κάτω άπό τάς γωνίας, δ,τι ήθελε πιασθή μέσα, 
αυτό τό τρώγουν.—Καϊ εΕς έμέ λοιπόν, είπε, συμβουλεύεις 
νά ύφάνω κανέν δίκτυον θηρευτικόν ; —Βεβαίως, διότι δέν 
πρέπει νά φαντάζεσαι, δτι μέ τόσην έλλειψιν τέχνης θά κυ-
νηγήσης τους φίλους,. οί όποιο: αποτελούν κυνήγιον μεγί
στης αξίας* δέν βλέπεις, Οτι, δταν κυνηγούν τό κυνήγι, πού 
έχε: μικράν άξίαν, δηλαδή τους λαγού;, πολλά μέσα μετα
χειρίζονται ; Διότι άφ' ενός μέν, επειδή οί λαγοί βόσκουν 
τήν νύκτα, προμηθευθέντες σκύλλους τής νύκτας μέ αυτούς 
κυνηγοΰν τους λαγούς. Επειδή δέ άφ' έτερου κρύβονται ο; 
λαγοί τήν ήμέραν, άλλους σκύλλους αποκτούν, οί όποιοι, 
όπουοτ)ποτε ήθελον απέλθει (οί λαγοί) άπό τήν βοσκήν διά 
νά κοιμηθούν, αντιλαμβανόμενοι αυτούς μέ τήν μυρωδιάν 
τους ανευρίσκουν επειδή δέ άφ' έτερου είναι γρηγαρόποδες, 
ώστε, καί δταν φανερά τρίγουν, να γλυτώνουν, άλλους πά
λιν σκύλλους ταχείς γυμνάζουν, δια νά τους πιάνουν άπό 
πίσω. Επειδή δέ καϊ αυτούς τους σκύλλους μερικοί λαγοί 
τους ξεφεύγουν, στήνουν δίκτυα εΐς τά στενοτόπια, άπό δπου 
φεύγουν, ϊνα, άφοΰ εμπίπτουν εΐς αυτά, έμπλέκωνται.—Μέ 
ποιον λοιπόν, είπε, παρόμοιον μέσον θά ήμποροΰσα έγώ νά 
κυνηγήσω τους φίλους ;—Έάν, μά τήν άλήθειαν, εϊπεν, 
αντί σκύλλου απόκτηση; ϊνχ, δ όποιος, άφ' ενός μέν άνι-
χνεύων θά εορίσκη τους έραστάς τού κάλλους καί τους πλου
σίους, άφοΰ δέ τους εορη, θά μεταχειρίζεται κάθε μέσον νά 
τους ρίπτη εΐς τά δίκτυα σου.—Καί τί είδους δίκτυα, εΐπεν, 
εχω έγώ;—"Εν μάλιστα, εϊπε, τό όποιον πάρα πολύ καλά 
πλέκεται (γύρω άπό τό άνδρικόν σώμα) τό σώμα σου' μέσα 
δέ εΐς αυτό Εχεις ψυχήν, μέ τήν Οποίαν έννοεΐς καλά, καϊ 
μέ ποίον τρόπον ατενίζουσα ήθελες ευχαριστήσει, καϊ τί 
XifoDOOi ήθελες εύφρά -ι, καί δτι πρέπει έκεΐνον μέν πού 
σέ περιποιείται μέ γαράν νά τόν υποδέχεσαι, έκεΐνον δέ, ό 
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κλείειν, καϊ άρρωστήσαντός ,-« φί,λον φροντιστικώς έπισχέ-

ψασθαι χαί καλόν τι ποάξαντος σφόδρα αννησθήναι καί τφ 

σφόδρα σον φροντίζοντι δλή τη ψυχή χεχαρίαθαΐ' φιλεΐν 

γε μήν εϋ ο?ό" δτι έπίστασαι ον μόνον μαλακώς, άλλα και 

εννοϊκώς' χαί δτι αρεστοί σοι είσιν οι φίλοι, οίδ* δτι ον 

λόγφ άλλ' έργω άναπείθεις. Μά τό- VC, έφη ή θεοδότη, 

11 εγώ τούτων ουδέν μηχανώμαι. Καί ν, έφη, πολύ-διαφέ

ρει τό κατά φύσιν τε και ορθώς άνθρώπφ προσφέρεσθαι. 

Και γάο δή βία μέν οϋτ αν ελοις οντε κατάαχοις φίλον, 

ευεργεσία δέ και ήδονη τό θηρίον τοντο άλώσιμόν τε κομ 

12 παραιιόνιμόν έστιν. 'Αληθή λέγεις, έφη. Αεί τοίννν, εφη, 

πρώτον μέν τονς φροντίζοντας σον τοιαύτα άξιονν, οϊα 

ποιοναιν αϋτοϊς μικρότατα μελήσει, έπειτα £έ αυτήν άμε'ι-

βεσθαι χαριζομένην τόν αυτόν τρόπον οντω γάρ άν μάλι

στα φίλοι γίγνοιντο και πλείστον χρόνον φιλοϊεν και μέγι-

13 στα εϋεργετοΐεν. Χαρίζοιο δ* αν μάλιστα, εί δεομενοις δω· 

ροΐο τά παρά σεαντής' όρ^ς γάρ Οτι χαί τών βρωμάτων τα 

Colora, έάν μέν τις προοφέρη πριν έπιθυμεϊν, αηδή φαίνε

ται, κεκορεσμένοις δέ χαί βδελνγμίαν παρέχει, εάν δε τις 

προοφέρη λιμόν έμποιήσας, καν φαυλότερα ι), πάνν ηδέα 

14 φαίνεται. Πώς ονν άν, έφη, εγώ λιμόν εμποιεΐν τών παρ' 

ίμοι δνναίμην ; Εί νή AC, έφη, πρώτον μεν τοΐς κεκορε-

σμένοις μήτε προσφέροις μήτε ύποαιμνήοκοις, έως άν τής 

πλ,ησμοιής πανσάμενοι πάλιν δέωνται, έπειτα τονς δεομέ-

νονς νπομιμνήσκοις ώς κοσμιωτάτη τε ομιλία και τφ μή 

φαίνεοθαι βονλομένη χαρίζεαθαι καί διαφεύγουσα, εως άν 

. ώς μάλιστα δεηθώσΐ' τηνίκαντα γάρ πολύ διαφέρει τά αυτά 

15 δώρα,ή πρίν έπιθνμήσαι διδόναι. Και ή θεοδότη' Τί ούν 

οϋ σύ μοι, εφη, ώ Σώκρατες, έγένον συνθηρατής τών φί-
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ίποΧος άλαζονεύεται, νά τόν διώχνης, καϊ δταν μάλιστα 
άσθενήσγ, κανείς φίλος σου, νά τόν έπισκεφθης φρο|π;ίζουσα 
περ: τή; υγείας του, κα: δταν κατορθώση τίποτε καλόν πάρα 
πολύ νά χαρής μαζί του, κα: εΐς έκεΐνον ό όποιος πάρα. 
ποίο σέ περ:πα:ε:τα:, μέ δλην σου τήν ψυχήν νά. τοΰ εϊσα: 
ευχάριστος* ν* αγαπάς δέ βέβαια γνωρίζεις οχι μόνον ήδο-
νικώς άλλα καί ψυχικώ:- καϊ δτι σου είναι αρεστοί οί φίλο: 
τό αποδεικνύεις πολύ καλά οχι μέ λόγια, άλλα μέ έργα.— 
Μά τόν Λία, εϊπεν ή θεοδότη, έγώ άπ5 αυτά τίποτε δέν μη
χανώμαι.— Καί όμως, είπε, μεγάλην σημασίαν εχε: τά νά 
προσφέρεται κανείς εις έ'να άνίίρωπον φυσικώς καϊ λογικώς. 
Διότι, ώς γνωστόν, άφ3 ενός μεν διά τή; βίας ούτε νά πιά-
σης οϋτε νά απόκτησης φίλον ημπορείς, άφ' έτερου δε διά 
τής ευεργεσίας καϊ τής εύχαριστήσεως τό θηρίον αυτό καϊ 
πιάνεται κα: παραμένει πιασμένον.—Άλήθειαν λέγεις, είπε. 
—-Πρέπει λοιπόν, είπε, κατά πρώτον μέν τοιαύτα νά ζητής 
άπό Ικείνους .πού σέ περιποιούνται, τά όποια δταν τά κά
μνουν, ελάχιστα θα τους νοιάαη (κοστίση), έπειτα οέ σύ ή 
Ϊ5ία πρέπε: νά τους αντάμειβες ευχαριστούσα αυτούς μέ τόν 
ΐδιον τρόπον διότι με αυτούς τους· ορούς πάρα πολύ φίλο: 
σου θά γίνουν καϊ πάρα πολύν καιρόν θά σέ Ιγαποΰν κα: 
μεγιστας ευεργεσίας θά σοΰ κάμνουν, θ ά του,, ηύχαρίστε:; 
οέ πρό πάντων, έάν, δταν σοϋ τό ζητοΰν, προσφέρεις είς 
αυτούς ώς δώρα τάς ϊδικάς σου περ:ποιήσε:ς' διότι βλέπεις, 
δτι καί τά γλυκύτερα άπό τά φαγητά, έάν μεν κανείς τά 
προσφέρη, πρίν νά τά έπι θύμηση ό άλλος φαίνονται αηδή, 
ε:ς τού; χορτασμένου; δέ καϊ βδελυγμίαν προξενούν, έάν δέ 
κανείς τά προσφέρη άφοΰ διεγείρη πεΐναν, καϊ άν είναι ευ
τελέστατα, πάρα πολύ νόστιμα φαίνονται.—Πώς λοιπόν, 
εΐπεν, έγώ θά ημπορούσα νά διεγείρω πεΐναν είς εκείνου; 
πού μέ πλησιάζουν ;—-Έάν, μα τόν Δία, είπε, κατά πρώ
τον μέν μήτε προσφέρεις μήτε υπενθυμίζεις εις τους γορτά-
του; τά κάλλη σου, έως δτου, αφού ξζχορτάαοΌν, πάλιν τά 
επιθυμήσουν έπειτα, έάν εΐς εκείνους πού τα επιθυμούν, 
τους υπενθυμίζεις μέ συναναστροφή1/ δσον τό δυνατόν κο-
σμίαν καί προσποιούμενη δτι δέν θέλεις νά τους κάμης τό 
χατήρι, καί αρνούμενη έ*ως δτου δσον τό δυνατόν περισσότε
ρον σέ επιθυμήσουν διότι ύπό τοιούτου; δραυς είναι πολύ 
άνώτερον τά ίδια Β&ρα νά δίδης, παρά πρίν τά επιθυμήσουν. 
Καί ή θεοδότη*·—Διατί λοιπόν σύ, εΐπεν, ώ Σωκράτη, δέν 
μού έγινες βοηθός εΐς τό κυνήγιο·/ τών φίλων;—θά γίνω 



204 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

λων ; 'Εάν γε νή AC, έφη, πείθης με αν. Πώς οϋν αν, έφη, 

πείσαιμί σε; Ζητήσεις, έφη, τούτο αύτη καί μηχανήαει, 

16 έάν τί μον δέη. Εϊσιθι τοίννν, έφη, θαμινά. Κα\ ό Σω

κράτης επισκώπτων τήν αυτού άπραγμοσννην. ΆλΧ, ώ 

θεοδότη, έφη, ον πάνν μοι ράδιόν έστι οχολάσαι' κα\ γάρ 

ίδια πράγματα πολλά καί δημόσια παρέχει uot άσχολίαν 

είσι δέ και φίλαι μοι, αϊ οϋτε ημέρας οϋτε νυκτός άφ' αυ

τών εάσονσί με άπιέναι, φίλτρα τε μανθάνουσαι παρ' έμον 

17 και έπφδάς. "Επίατασαι γάρ, έφη, καί ταύτα, ώ Σώκρατες; 

Άλλα διά τί οιει, έφη, ΆπολλόΟωρόν τε τόνδε και Αντι

σθένη ουδέποτε μον άπολείπεσθαι ; Διά τί δέ και Κέβητα 

xal Σιμμίαν θήβηθεν παραγίγνεσθαι ; Εϋ ϊσθι δτι ταϋτα 

ονχ άνευ πολλών φίλτρων τε χαί έπφδών καί Ιύγγων έστι. 

ΐ8 Χρήσον τοίννν μοι, έφη, τήν Χνγγα, iva έπί σοΙ πρώτον 

έλκω αυτήν. Άλλα μά AC, έφη, ονκ αυτός ελχεσθαι προς 

οέ βούλομαι, αλλά σέ προς È/zi πορεύεσθαι. Άλλα πορεύσο-

uai, έφη' μόνον νποδέχον. * Αλλ* ύποδέξομαί σε, έφη, έάν 

μή τις φιλωτέρα σον ένδον f]. 

XII. Έπιγένη δέ τών σννόντων τινά νέον τε δντα και τό 

σώμα κακώς έχοντα Ιδών Ώς Ιδιωτικώς, εφη, τό σώμα 

έχεις, ώ Έπίγενες. Και δς' 'Ιδιώτης γάρ, έφη, &1μί, ώ 

Σώκρατες. Ονδέν γε μάλλον, έφη, τών èv 'Ολυμπία μελ

λόντων άγωνίζεαθαι' ή δοκεΐ σοι μικρός εϊναι ό περί τής 

ψυχής προς τονς πολεμίους άγων, ον "Αθηναίοι θησονσιν, 

2 Οταν τνχωσι ; Και μήν ονκ ολίγοι μεν δια τήν τον σώματος 

καχεξίαν άποθνήσχονσί τε εν τοΐς πολεμικοϊς κινδύνοις και 

αίσχρώς σφζονται' πολλοί δέ δι' αυτό τοντο ζώντες τε άλί-

σχονται και αλόντες ήτοι δουλεύονσι τόν λοιπόν βίον, έάν 

οϋτω τύχωσι, τήν χαλεπωτάτην δονλείαν ή εις τάς άνάγ-

κας τάς άλγεινοτάτας εμπεοόντες και έκτίσαντες ενίοτε πλείαι 

ι ) Τας μβιβχβιρίζοντο ο! άρχαϊοι &ς μαγβίαν, St« να πρσκα-
λοδν τόν ïptotœ. 
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μα τήν άλήθειαν, είπεν, έάν πράγματι μέ πεΐΗης σύ.—ΙΙώς 
λοιπόν, είπε, θά ημπορούσα νά σέ πείσω ; — Μόνη σου, 
είπε, θά ζήτησες καί θά εΰρης τό μέσον, έάν μέ χρειάζε
σαι εις τίποτε. - Κάμνε μου λοιπόν επισκέψεις, είπε, συχνά. 
Καί ό Σωκράτης κοροϊδεύων τήν ϊδικήν του άεργίαν.— 
Άλλ' ώ θεοδότη, είπε, δέν μοΰ είναι πολύ εύκαλον νά ευ-
καιρήσω' διότι κ/ί πολλαί ΐδιωτικαΐ υποθέσεις καϊ δημό-
σιαι μέ απασχολούν εχω δέ καί φίλας, αί όποΐαι οδτε τήν 
ήμέραν οδτε τήν νύκτα θά μοϋ επιτρέψουν νά φύγω, επειδή 
μανθάνουν άπό έμέ καϊ ερωτικά φίλτρα καί μαγικά τρα
γούδια.—Γνωρίζεις λοιπόν, είπε, καί ταΰτα, ώ Σωκράτη; 
—Άλλα διατί νομίζεις, εΐπεν, δτι καί Ó Απολλόδωρος αυ
τός έδώ καί à Αντισθένης ποτέ δέν μ' αφήνουν ; Διατί δέ 
καϊ ό Κέβης καί ό Σιμμίας έρχονται άπό τάς Θήβας ; Μάθε 
καλά, δτι αότά δέν γίνονται χωρίς πολλά ερωτικά ποτά καϊ 
μαγικά φσματα καί σουσουράδες *. Δάνεισε μου λοιπόν τήν 
μαγικήν σου σουσουράδα διά νά τήν μεταχειρισθώ κατά 
πράίτον διά σέ.—Άλλα μά τήν άλήθειαν, είπε, δέν θέλω 
έγώ νά σύρωμαι προς σέ, άλλα σύ νά έρχεσαι προς έμέ.— 
Άλλα θά έλθω, είπε* μόνον νά μέ δέχεσαι ευχαρίστως.— 
Άλλα θά σέ δεχθώ, εϊπεν, έάν δέν είναι μέσα καμμία άλλη 
πλέον αγαπητή άπό σένα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XII-

Έπειδή δέ είδε τόν Έπιγένη, ενα άπό τού; μαθητά; 
του, ό όποιος καϊ νέος ήτο καϊ ασθενικός κατά τό σώμα*— 
Πόσον άγύμναστον έχεις τό σώμα σου, ώ Έπιγένη ! είπε* 
Καϊ έκεΐνος'—Διότι, είπεν, είμαι ίδιώτης καί δχι αθλητής, 
ώ Σωκράτη. —Καθόλου τουλάχιστον περισσότερον ιδιώτης, 
εϊπεν, άπ' εκείνους οί Οποίοι πρόκειται ν' άγωνίζωνται εΐς 
τήν Όλυμπίαν ή σοΰ φαίνεται δτι είναι μικρό; ό περϊ υπάρ
ξεως άγων, τόν όποιον θά κάμουν οί Αθηναίοι προς τους 
πολεμίους, δταν τους τύχη ; Καί δμως δχι ολίγοι Ενεκατής 
καχεξίας τοΰ σώματος καί φονεύοντα: εΐς τους πολεμικούς 
κινδύνους καϊ άτίμως διασφζοντα:, -πολλοί δέ έξ αιτίας αύ-
τοΰ καϊ ζωντανοί συλλαμβάνοντα: καί, άφοϋ συλληφθούν, ή 
βέβαια έκτελοΰν εΐς τήν έπίλριπον ζωήν των, έάν έτσ: τό 
φέρει ή τύχη, τήν βαρυτάτην δουλείαν, ή άφοΰ περιπέσουν 
εις τάς άλγεινοτέρας αναγκαστικά; εργασίας καϊ πληρώσουν 

6 
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τών υπαρχόντων αύτοΐς τόν λοιπόν βίον ενδεείς τών αναγ

καίων δντες καί κακοπαθονντες διαζώσι' πολλοί δέ δόξαν 

αίσχράν κτώνται διά τήν τον σώματος άδνναμίαν òoxovv-
3 τες άποδειλιαν. "Η καταφρονείς τών έπιτιμίων τής καχε

ξίας τούτων, καί §α.δίως άν οιει φέρειν τά τοιαύτα ; Και 

μήν οϊμαι γε πολλφ ράω και ήοίω τούτων είναι, Ά δεΐ 

υπομένειν τόν επιμελόμενον τής τον σώματος ευεξίας. "// 

νγιεινότερόν τε και είς τάλλα χρησιαώτερον νομίζεις εϊναι 

τήν καχεξίαν τής ευεξίας, ή τών διά τήν ενεξίαν γιγνομέ-

4 νων καταφρονείς ; Καί μήν πάντα γε τάναντία συμβαίνει 

τοΐς εν τά σώαατα έχουσιν ή τοΐς κακώς. Καί γάρ νγιαί-

νουσιν οϊ τά σώματα ευ έχοντες χαί Ισχύουσι' χαί πολλοί 

μέν διά τούτο ex τών πολεμικών αγώνων σφζονχαί τε εϋ-

σχημόνως χαί τά δεινά πάντα διαφενγοναι, πολλοί οέ φί-

λοις τε βοηθοΰαι και τήν πατρίδα ενεργετονσι χαί <3ιά 

ταντα χάριτος τε άξιοννται και δόξαν μεγάλην κτώνται και 

τιμών καλλίστων τνγχάνοναι χαί [διά ταϋτα] τόν τε λοι

πόν βίον ήδιον και κάλλιον διαζώσι και τοις έαντών παιαϊ 

5 καλλίονς άφορμάς εις τόν βίον καταλείπονσιν. Ούτοι χρή, 

δτι ούκ άσκεΐ δημοσία ή πόλις τά προς τόν πόλεμον, διά 

τούτο και Ιδία άμελεΐν, αλλά μηδέν ήττον επιμελεΐσθαι. 

Εν γάρ ϊοθι δτι ονδέ èv άλλφ ονδενϊ άγων ι ουδέ έν πρά

ξει ουδεμία μεΐον έξεις διά τό βέλτιον τό σώμα παρεσκεν-

άσθαΐ' προς πάντα γαρ δσα πράττονσιν άνθρωποι χρή-

σιμον τό σώμα έστιν èv πάσαις δέ ταϊς τοϋ σώματος 

β χρείαις πολύ διαφέρει ώς βέλτιστα τό σώμα έχειν έπει χαί 

εν φ δοκεΐ ελαχίστη σώματος χρεία εϊναι, έν τφ διανοεϊ-

σθατ, τίς ονκ εΐδεν δτι και έν τούτφ πολλοί μεγάλα σφάλ-

λονται διά το μή νγιαίνειν τό σώμα ; Και λήθη δέ καί άθν-

μία xal δνσχολία καί μανία πολλάκις πολλοίς διά τήν τον 

σώματος καχεξίαν είς τήν διάνοιαν έμπίπτονσιν ούτως 

7 ώστε χαί τάς έπιστήμας έκβάλλειν. Τοις δέ τά σώματα εϋ 
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ενίοτε περισσότερα άπό δσα έχουν, τήν'έπίλοιπον ζωήν των 
τήν περνοΰν στερούμενοι τά αναγκαία καί κακοπαθοΰντε;" 
πολλοί Ôë κακήν ύπόληψιν αποκτούν δια τήν σωματικήν 
των άδυναμιαν, επειδή νομίζονται δτι εΐναι δειλοί είς τού; 
πολεμικούς κινδύνους. "Η δέν λογαριάζεις αύτάς τάς τιμω
ρίας τής σωματικής αδυναμίας καί νομίζεις δτι εόκόλω; 
ήθελες τάς υποφέρει ; Καϊ δμως, νομίζω δτι είναι πολύ εύ
κολώτερα καί εύχαριστότερα άπ' αυτά τα δσα πρέπει νά 
ύπομέν·*] & φροντίζων διά τήν σωματικήν του δύναμίν. "Ή 
νομίζεις, δτι είνα: καϊ ύγιεινότερον καί χρησιμώτερον πράγμα 
ή σωματική αδυναμία άπό τήν σωματικήν δύναμιν, ή δέν 
λογαριάζεις έκεΐνα τά κατορθώματα που οφείλονται εΐς τήν 
σωματικήν δύναμιν ; Καί δμως δλα τά αντίθετα συμβαίνουν 
εΕς εκείνους, πού έχουν τά σώματα των είςκαλήν κατάστασιν 
παρά εΐς εκείνους, πού τά έχουν εΕς κακήν. Διάτ: καϊ υγιαί
νουν έκεΐνοι, που έχουν τά σώματα των εΐς καλήν κατάστασιν 
καί είναι καί ον/χτοί' καϊ άφ' ενός μέν πολλοί ένεκα τού
του καϊ διασφζονται έντίμως άπό τους πολεμικούς αγώνα; 
καί διαφεύγουν -3λους τους κινδύνους, άφ' έτερου δέ πολλοί 
καί τους φίλους βοΎβοϋν καί τήν πατρίδα εύεργετοΰν καί έξ 
αιτίας αυτών τών προσόντων των γίνονται άξιοι ευγνωμοσύ
νης καί μεγάλην δόξαν αποκτούν καϊ εύγενεστάτας τιμάς 
επιτυγχάνουν καί τήν έπίλοιπον ζωήν των εύχαριστότερα 
καί εντιμότερα τήν περνούν καί εΐς τά παιδιά των χρησιμώ-
τερα μέσα αφήνουν διά τόν βίον των. 

Ούτε Λέβαια πρέπει, επειδή ή πόλις δέν επιβάλλει δη
μοσία τήν άσκησιν εις τά πολεμικά, δι* αυτό καί ιδιωτικώς 
νά τά παραμελοΰμεν, αλλά πολύ περισσότερον νά φροντί-
ζωμεν δι' αυτά. Διότι μάθε καλά, δτι οδτε εΐς κανένα άλ
λον αγώνα οδτε εΐς πραξιν καμμίαν θά .μειονεκτήσης δ:ά 
τό δτι έχεις τό σώμα σου καλύτερα γυμνασμένον διότι δι' 
δλα δσα κάμνουν οί άνθρωποι, χρήσιμον εϊναι τό σώμα" 
εΕς δλας δέ τάς άνάγκας τοΟ σώματος είναι μέγα πλεονέ
κτημα τό νά είναι τό σώμα δσον τό δυνατόν περισσότερον 
ϊσχυρόν διότι κα1. εϊς τήν διανόησιν, εις τήν οποίαν φαίνε
ται δτι ελαχίστη ανάγκη τοο σώματος υπάρχει, ποίος δέν 
γνωρίζει, δτι καί εΐς αυτό πολλοί κάμνουν μεγάλα σφάλ
ματα, επειδή δέν υγιαίνει τό σώμα των; Καί λησμοσύνη δέ 
καί άποθάρρυνσις καί δυστροπία καί τρέλλα πολλές φορέ; 
είς πολλούς διά τήν άσθενικότητα τοΰ σώματος είς τήν διά
νοιαν εμπίπτουν, ώστε καϊ τάς γνώσεις νά εκδιώκουν. Εις 
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εχονσι πολλή ασφάλεια και ουδείς κίνδυνος διά γε τήν τον 

σώματος καχεξίαν τοιούτον τι παθεΐν, εΙκός δέ μάλλον 

προς τάναντία τών διά τήν καχεξίαν γιγνομένων [xal] τήν 

ενεξίαν χρήαιμον εΐναι' καίτοι τών γε τοΐς είρημένοις έναν-

S τίων $νεχα τί οϋκ αν τις νουν έχων ϋπομείνειεν ; Αίσχρόν 

δέ χαί τό διά τήν αμέΧειαν γηραναι, πρίν Ιδεΐν έαντον 

ποϊος αν κάλλιστος χαί χράτιστος τφ σώματι γένοιτο' ταντα 

δέ οϋκ έστιν ίδεϊν άμελονντα' οϋ γάρ έθέλει αυτόματα γί

γνεσθαι. 

XIII. Όργιζομένον Οέ ποτέ.τινος, δτι προσειπών τίνα χαί-

ρειν ονχ άντιπροσερρήθη' Γελοΐον, εφη, τό, εί μεν τό σώμα 

χάχιον έχοντι άπήντησάς τφ, μή αν όργίζεσθαι, δτι δε 

ιήν ψνχήν άγροιχοτέρως διακειμένφ περιέτνχες, τοντό σε 

λνπεΐ. 

2 "Αλλον δέ λέγοντος^ δτι άηδώς έσθίοι' Άκονμενός,έφη, 

τούτον φάρμαχον αγαθόν διδάσκει. "Ερομένον δέ' Ποΐον ; 

Παύσασθαι έσθίοντα, εφη' και ήδιόν τε καί εϋτελέστερον 

και ύγιεινότερον διάξειν πανοάαενον. 

3 "Αλλον δ' αϋ λέγοντος, ou θερμόν εϊη παρ' έαντφ τό 

ύδωρ ο πίνοί' "Οιαν άρ', εφη, βούλ}] θερμφ λούσασθαι^ 

ετοιμον έσται σοι. Άλλα ψνχρόν, έφη, έστιν ώστε λούσα-

σθαι. τΑρ" ούν, έφη, καί οι οϊκέται σου άχθονται πίνοντές 

τε αυτό καί λούμενοι αϋτφ ; Μά τόν Δί', έφη άλλα καί 

πολλάκις τεθανμακα ώς ήδέως αντφ προς αμφότερα ταϋτα 

χρώνται. Πότερον δέ, εφη-, τό παρά σοί νδωρ θερμότερον 

πιεΐν έστιν ή τό εν Ασκληπιού ; Τό έν Ασκληπιού, έφη. 

Πότερον δέ λούσασθαι ψνχρότερον τό παρά σοι ij τό έν 

Άμφιαράον ; Τό έν Άμφιαράον, εφη. Ένθυμον ονν, έφη, 
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εκείνους δέ πού κατά τά σώματα είνα: υγιείς πολλή ασφά
λεια υπάρχει καϊ κανένας κίνδυνος ένεκα τουλάχιστον τής 
άσθενικότητος τοΰ σώματος νά πάθουν τίποτε άπό τά ανω
τέρω, είναι δε φυσικόν νά είναι μάλλον χρήσιμος ή σωμα
τική υγεία διά τά εναντία εκείνων, πού συμβαίνουν έξ αιτίας 
τής καχεξίας καί τω οντι τί δέν ήθελεν υπομείνει κανείς 
ένεκα τών αντιθέτων προς έκεΐνα, πού έχομεν είπεΐ προη
γουμένως : Είναι οέ αΐσχρόν καϊ τό νά γηράση κανείς, δ:ότι 
δέν γυμνάζω·, τό σώμα του: πρίν γνωρίση τόν εαυτόν του 
ποίος ωραιότατος καϊ ισχυρότατος ήθελε γίνει κατά τό 
σώμα" αυτά δέ δέν είναι δυνατόν νά τά γνωρίση όταν παρα-
μελή τό σώμα" διότι δέν συνηθίζουν αυτά τά πράγματα νά 
γεννώνται μόνα των. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIII. 

'Επειδή δε ν,άκοιος ώργίζετο, διότι, χαιρέτισα; τινά δέν 
άντεχαιρετίσθην—Γελοΐον είναι, είπε, έάν δέν θά ώργίζεσο 
μέν, όσάκις συναντούσες -κανένα, ό όποιος κατά τό σώμα εί
ναι χειρότερος σου, σέ λυπεί δέ επειδή συνήντησες άνθρω
πον, ό όποιος εχε: ψυχήν προστυχωτέραν. 

Επειδή δέ άλλος έλεγεν δτ: τρώγει χωρίς δρεξιν—*Ό 
Άκουμενός, εΐπε, διοάσκει φάρμακον κατά τής ανορεξίας 
καλόν. Επειδή δε ήρώτησε-—Ποΐον ;—Τό νά παύσης νά 
τρώγης, είπε" καί εύχαριστότερα και εύθηνότερα καί υγιει
νότερα θά πέρασης. 

Επειδή δέ πάλιν άλλο; έλεγεν, δτι ήτο θερμόν είς τό 
σπίτι 'του τό νερόν τό οποίον επινεν—"Οταν λοιπόν, εΐπε, 
θέλης νά κάμνης θερμόν λουτρόν, θά σού είναι έτοιμον.— 
Άλλ3 είναι ν,ρόον, είπε, διά νά λουσθή κανείς.—'Αρά γε 
λοιπόν, είπε, καϊ οί δούλοί σου υποφέρουν, καί δταν τό πί
νουν καί δταν λούωνται μέ αότό ; — Ό χ ι , μά τόν Δί«, είπε" 
καϊ πολλές φορές Ιχω θαυμάσει πόσον ευχαρίστως καί διά 
τους δύο αυτούς σκοπούς τό μεταχειρίζονται.—Ποΐον δέ άπό 
τά δύο, εΐπεν, είναι θερμότερον, τό νερό τό ίδικόν σου προς 
πόσιν ή έκεΐνο πού είναι εΐς τό ίερόν τού Ασκληπιού ; — 
Έκεΐνο πού είναι εΐςτό ίερόν τοϋ Ασκληπιού, εΐπε.—Ποΐον 
δέ άπό τά δύο είναι ψυχρότερον προς λούσιμον, τό ίδικόν 
σου ή έκεΐνο πού είναι εΕς τό ίερόν τοϋ Αμφιάραου ; — 
Έκεΐνο πού εϊναι είςτό Εερόν τοΟ Αμφιάραου, εΐπεν.—Έχε 

14 
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δτι κινδυνεύεις δνσαρεστότερος εϊναι τών τε οίκετών καϊ 

τών άρρωστούντων. 

4 Κολάσαντος δέ τίνος ισχυρώς άκόλονθον, ήρετο τί χα-

λεπαίνοι τφ θεράποντι. "Οτι, έφη, όψοφαγίστατός τε ών 

βλακότατός έστι χαί φιλαργνρώτατος ών άργότατος. "Ηδη 

ποτέ ονν έπεσκέψω, πότερος πλειόνων πληγών δεΐται, σύ ή 

δ θεράπων ; 

5 Φοβούμενου δέ τίνος τήν είς "Όλνμπίαν όδόν Τί, έφη, 

φοβεΐ τήν πορείαν ; Οϋ χαί οίκοι σχεδόν δλην τήν ήμέραν 

περιπατείς καί έκεϊσε πορενόμενος περιπατήαας άριστήσεις, 

περιπατήσας δειπνήσείς χαί αναπαύσει ; Οϋχ οίσθα δτι, εί 

έχτείναις τονς περιπάτονς, ονς έν πέντε ή εξ ήμεραις πε

ριπατείς, ραδίως άν "Αθήνήθεν είς "Ολνμπίαν άφίχοιο ; 

Χαριέστερον δέ καϊ προεξορμάν ήμερα μιφ μάλλον ή νστε-

ρίζειν. Τό μέν γάρ άναγκάζεαθαι περαιτέρω τον μετρίου 

μηχύνειν τάς οδούς χσλεπόν, τό δέ μιό} ήμερο: πλείονας' πο-

ρευθηναι πολλήν §<ιστώνην παρέχει. Κρεϊττον οϋν έν τη 

ορμβ σπεύδείν ή èv τγ} όδφ. 

6 "Αλλον δέ λέγοντος, ώς παρετάθη μακράν όδόν πορευ

θείς, ήρετο αντόν, εί χαί φορτίον έφερε. Μά AC οϋχ Ϊγωγ*, 

έφη, αλλά τό ίμάτιον. Μόνος δ" έπορεύον, $φη, ή καί ακό

λουθος σοι ήκολονθεί ; *Ηχολούθει> έφη. Πότερον κενός, 

εφη, ή φέρων τι ; Φέρων νή AC, έφη, τά τε στρώματα χαί 

τάλλα σκεύη. Καί πώς [τι], εφη, άπήλλαχεν εκ ττς οδον ; 

*Εμοί μέν δοκεΐ, έφη, βέλτιον εμον. Τί οϋν, έφη, ει τό 
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ύπ' δψιν σου λοιπόν, εϊπεν, δτι κοντεύεις νά γιν^ς περισσό
τερον δυσκολοοικονόμητος καϊ άπό τους δούλους καί άπό 
τους άρρωστους.. 

Επειδή δέ κάποιος έτιμώρησε σκληρώς τόν άκόλουθον 
δοΟλόν του, τόν ήρώτησε, διατί ώργίζετο κατά τοο δούλου' 
—Διότι, εϊπεν, ένφ εϊναι λαιμαργότατος, είναι βλακωδέστα-
τος, καί, ένφ εϊναι φιλαργυρώτατος, είναι οκνηρότατος.— 
Λοιπόν άρά γε έσκέφθης ποτέ ε*ως τώρα ποίος χρειάζεται 
περισσότερον ξόλον, σύ ή δ δούλος σου ; 

Επειδή δέ κάποιο; έφοβεΐτα τόν μέχρι τής 'Ολυμπίας 
δρόμον—ΛιατΕ, εΐπε, φοβείσαι τήν πορείαν ; Μήπως καί εϊς 
τήν πατρίδα σου σχεδόν δλην τήν ήμέραν δέν περιπατείς 
καί, έάν πορευθ-^ς προς τήν Όλυμπίαν, άφοΟ περιπατήσης, θά 
γευμάτισες, καί αφού περιπατήσρς θά δειπνήσηςκαί θά άνα-
παυθής; Δέν ήξεύρεις, δτι, έάν ήθελες βάλει εΐς μίαν γραμ-
μήν τους περιπάτους, ίσους κάμνεις έίς πέντε ή Εξ ημέρας, 
εδκολα άπό τάς Αθήνας εΕς τήν Όλυμπίαν θέλεις φθάσε: ; 
θ ά ήτο δέ άναπαυτικώτερον καί τό νά ξεκινάς κατά μίαν 
ήμέραν πλέον ενωρίτερα παρά κατά μίαν -/μέραν υστερώ-
τερα. Διότι τό ν3 αναγκάζεσαι μέν νά μακρύνης τους δρόμους 
σου περισσότερον άπό δσον πρέπει είναι κουραστικόν, τό νά 
κάμης 6έ εΐς μίαν ήμέραν περισσοτέρους δρόμους πολλήν 
άνάπαυσιν προξενεί. Είναι λοιπόν προτιμότερον νά βιάζεσαι 
μάλλον κατά τήν έκκίνησιν παρά κατά τήν όδοιπορϊαν. 

Επειδή δέ άλλος έλεγεν, δτι έκουράσθη, επειδή έπο-
ρεύθη μακρόν δρόμον, τόν ήρώτησεν αν έκουβαλαΰσε καϊ 
φορτίον.—Μά τόν Δία, εΐπεν, δχι βέβαια, άλλα tò ένδυμα 
μου.—Μόνος δέ έπορεύεσο, εϊπεν, ή καί ακόλουθος δοΰλος 
σέ άκολουθοΰσε ;—Μέ άκολουθοΰσεν, είπε.—Ποίον άπό τά 
δύο, εΐπεν, άδειος ή φορτωμένος;—Φορτωμένος, μά τόν 
Δία, είπε, καί τά στρώματα καϊ τάάλλα σκεύη.—Καί πώς, 
εϊπεν, έτελείωσε τήν πορείαν του ; — Έ γ ώ βέβαια νομίζω, 
εϊπεν, δτι καλύτερα άπό έμέ. ΤΕ λοιπόν ; εϊπεν έάν έπρεπε 
σύ v i κουβαλής τό φορτίον εκείνου, εϊς ποίαν κατάστασιν, 
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XIV. 'Οπότε δέ τών σννιόντων έπί δεΐπνον οι μεν μικρόν 

οψον, οί δέ πολύ φέροιεν, εχέλενεν ό Σωκράτης τόν παϊδα 

τό μικρόν ή είς τό χοινόν τιθέναι ή διανέμειν εκάατφ τό 

μέρος. Οι οϋν τό πολύ φέροντες βσχύνοντο τό τε μή κοι

νωνεϊν τοϋ είς τό χοινόν τιθεμένου χαι τό μή άντιτιθέναι 

τό έαντών έτίθεσαν ονν καί τό εαυτών είς τό χοινόν. Καί 

έπεί ουδέν πλέον εϊχον τών ιιιχρόν φερομένων, έπαύοντο 

πολλού οψωνονντες. 

2 Καταμαθών δέ ποτέ τών σννδειπνούντων τινά τον μεν 

σίτον πεπανμένον, τό δέ δψον αυτό καθ' αυτό έσθίοντα, 

λόγου οντος περί ονομάτων, εφ' οΐφ εργφ εχαστον εϊη' 

"Εχοιμεν αν, εφη, ώ άνδρες, είπειν, έπί ποίφ ποτέ έ*ργφ 

άνθρωπος όψοφάγος καλείται ; Έσθίουσι μέν γάρ δή πάντες 

έπί τφ σίτω οψον, δταν παρή' άλλ' ούχ οϊμαι πω έπί τούτφ 

3 γε όψοφάγοι καλούνται. Οϋ γάρ ούν, έφη τις τών παρόν

των. Τί γάρ ; έφη, έάν τις άνευ τοΰ σίτου τό δψον αυτό 

έσθίη, μή ασκήσεως, άλλ' ηδονής ένεκα, πότερον όψοφάγος 

εϊναι όοχεΐ ή ου ; Σχολή γ' αν, εφη, άλλος τις όψοφάγος 

ειη. Καί τις άλλος τών παρόντων. Ό δε μικρφ αίτφ, έφη, 

πολν οψον έπεσθίων ; Έμοϊ μέν, έφη ό Σωκράτης, καί 

ούτος δοκεΐ δικαίως αν όψοφάγος καλεΐσθαι' καί δταν γε 

οι άλλοι άνθρωποι τοΐς θεοΐς εϋχωνται πολυκαρπίαν, εί-

4 χότως αν ούτος πολνοψίαν ενχοιτο. Ταϋτα δέ τοϋ Σωκρά

τονς είπόντος, νομίσας ô νεανίσκος είς αντόν είρήσθαι τά 

λεχθέντα τό μέν δψον ονκ έπαύσατο έσθίων, άρτον δέ προσ

έλαβε. Καί ό Σωκράτης καταμαθών ΠαρατηρεΧτ', εφη, 

τούτον οι πλησίον, όπότερα τφ σίτφ οψφ ή τφ δψφ σίτω 

χρήσεται. 

5 "Αλλον δέ ποτέ τών οννδείπνων ίδών έπί τφ ένί ψωμφ 

πλειόνων Οψων γενόμενον' τΑρα γενοιτ αν, έφη, πολντε-

') Έκβίνος που τρώγει μόνον φαγητόν χωρίς ψωμί. 
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ΚΕΦΑΛΑ'ΟΝ XIV 

Όσάκις δέ άπό εκείνους, πού συνήρχοντο εις κοινόν δεΐ
πνον, άλλοι μέν ολίγον φαγητόν, άλλο: δέ πολύ έφερναν, 
διέταξεν ό Σωκράτης τόν δαΟλον τό ολίγον φαγητόν ή νάτό 
παράθεση εΐς δλους ή νά μοιράζη εΐς τόν καθένα τό άνάλο-
γον έκεΐνοι λοιπόν, πού έφερναν πολύ, έντρέποντο και νά 
μή λάβουν μέρος άπό τό παρατεθειμένον είς δλους καί νά 
μή παραθέσουν επίσης καί τό ϊδικόν των παρέθεταν λοιπόν 
καί τό ΐδικόν των φαγητόν εΐς δλους. Καί επειδή τίποτε 
περισσότερον δέν ϊτρωγαν άπα εκείνους πού έφερναν ολίγον, 
έπαυαν ν' αγοράζουν αντί πολλών χρημάτων. 

Επειδή δέ αντελήφθη, δτι κάποιος άπό τους τρώγοντας 
μαζί άφ' ενός μέν εϊχε παύσει νά τρώγη άρτον, άφ' έτερου 
δέ έτρωγε τό φαγητόν μόνον του, επειδή έγινε λόγος περί 
τής σημασίας τών λέξεων, διά ποΐον έργον ή καθεμία ται
ριάζει*—θά ήμπορούσαμεν, ώάνδρες, νά εΐπωμεν, διά ποΐον 
Ιρ*(ον άρά γε 6 ά,νΗρίύπος Ονομάζεται οψοφάγος - ; Διόη, ώς 
γνωστόν, δλοι τρώγουν μέ τόν άρτον φαγητόν, δταν όπάρχη" 
άλλα, νομίζω, δτι έως τώρα δέν ώνομάσθησαν όψοφάγοι"— 
Δέν ονομάζονται τφ Οντι, είπε κάποιος άπό τους παρόντας. 
—Τί δέ, είπεν, έάν κανείς τρώγη τό φαγητόν μόνον του χω
ρίς άρτον, δγι χάριν αθλητικής διαίτης, άλλα χάριν εόχα-
ριστήσεως, ποΐον άπό τά δύο φαίνεται δτι είναι, ό<]>οφάγος 
ή οχ: ;—Πολύ ούον,ολα θά ήτο άλλος κανείς όψοφάγος. Καϊ 
κάποιος άλλος άπό τού; παρόντα;"—Εκείνος δέ, είπε, πού 
τρώγει μέ ολίγον &ρτον πολύ φαγητόν;—Έγώ βέβαια, εΐπεν 
6 Σωκράτης, καί αυτός νομίζω δτι δικαίως θά ώνομάζετο 
όψοφάγος· καί δταν μάλιστα οί άλλοι ζητούν μέ εύχάς άπό 
τους θεούς πολυκαρπίαν, ευλόγως αυτός θά έζητοΰσε πολνο
ψίαν (πολλά φαγητά). "Γστερα δέ άπ* αυτούς τους λόγους 
τοϋ Σωκράτους, επειδή ένόμισεν ό νεανίσκος, 'ότι οι* αυτόν 
είχον είπωθή τά λεχθέντα, δέν έπαυσε μέν νά τρώγη φαγη
τόν, άλλα έσυνήθισε καί τόν άρτον μαζί. Καί επειδή ό Σω
κράτης τό αντελήφθη"—Παρατηρείτε τον, είπεν, οί πλαγι-
νοί του ποιον άπα τα δύο θά κάμη; τόν αρτον ώς προσφά-
γιον ή τό προσφάγιον ώς άρτον θά χρησιμοποι^. 

Επειδή δέ κάποτε εϊδεν£ναν άλλον άπό εκείνους μέ τοός 
όποιους συνέτρωγε, μέ μίαν μπουκιά·/ ψωμιοΰ πολλά φαγητά 
vi τρώγη·—Άρά γε θά ημπορούσε νά γίνη πλέον πολυεξο-



214 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

λεστέρα όψοποιία ή μάλλον τά Οψα λνμαινόμενη, ή ήν όψο-

ποιεΐται ό [αμα πολλά έσθίων καί] δμα παντοδαπά ήδύ-

σματα είς τό στόμα λαμβάνων ; Πλείω μέν γε τών όψο-

ηοιών συμμιγνύων πολυτελέστερα ποιεί· ä δέ έκεΐνοι μή 

σνμμιγνύονσιν, ώς ονχ άρμόττοντα, δ ανμμιγνύων, εϊττερ 

έκεΐνοι ορθώς ποιονσιν, άμαρτάνει τε καί καταλύει τήν τέ

χνην αυτών καίτοι πώς οϋ γελοΐον έστι παρααχενάζεσθαι 

μέν όψοποιούς τους άριστα επισταμένους, αυτόν δέ μηδ" άν-

τιποιούμενον της τέχνης ταύτης τά υπ* εκείνων ποιούμενα 

μετατιθέναι ; Καί άλλο δέ τι προσγίγνεται τφ δμα πολλά 

έπεσθίειν έθισθέντί' μή παρόντων γάρ πολλών μειονεχτέΐν 

αν τι δοχοίη ποθών τό σύνηθες' ό δέ συνεθισθεϊς τόν ένα 

ψωαόν évi δψφ προπέμπειν, δτε μή παρείη πολλά, δύναιχ* 

άν άλύπως τό évi χρήσθαι. 

"Ελεγε δε χαί, ώς τό εϋωχεισθαι έν τή Αθηναίων 

γλώττη έσθίειν χαλέϊτο' τό δέ εϋ προσχεϊσθαι έφη έπί τφ 

ταϋτα έσθίειν, & μήτε τήν ψυχήν μήτε τό σώμα λυποίη 

μηδέ δυσεύρετα εϊη' ώστε καί τό εύωχεΐσθαι τοΐς κοσμίως 

διαιτωμένοις άνετίθει. 
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δος μαγειρική ή καταστρέφουσα περισσότερον τά φαγητά 
άπό έκείνην, τήν οποίαν κάμνει έκεΐνος πού [συγχρόνως πολλά 
τρώγει καϊ] συγχρόνως διαφόρων ειδών άρτύματα βάζει είς 
τό στόμα; Επειδή βέβαια ανακατεύει περισσότερα άπό δσα 
οί μάγειροι, κάμνε: τά φαγητά άκριβώτερα* έκεΐνο; δέ πού 
ανακατεύει δσα έκεΐνοι δέν ανακατεύουν, επειδή δέν ταιριά
ζουν, έάν πράγματι έκεΐνοι σωστά κάμνουν, αυτός καί σφάλ
λει καί καταστρέφει τήν τέχνην των καί δμως πώς δέν εί
ναι γελοΐον άφ'ένός μέν νά λαμβάνη κανείς ώ; μαγείρους 
εκείνου; πού έχουν τελείαν γνώσιν τής μαγειρικής, άφ' έτε
ρου δέ Ó Βίος, ένφ οδτε κάν προβάλλει απαιτήσεις δ:3 αυ
τήν τήν τέχνην, νά μεταβάλλη τά παρασκευαζόμενα άπ' αυ
τούς ; Καϊ κάτ: άλλο ακόμα γίνεται εΐς έκεΐνον πού έσυνή-
θίσε νά τρώγη συγχρόνως πολλά φαγητά' δηλαδή, _δταν δέν 
υπάρχουν πολλά, νομίζει, δτι κάτι τοΰ λείπει, επειδή επι
θυμεί τά συνηθισμένα' έκεΐνος δέ πού έσυνήθισε τήν μίαν 
μπουκιάν ψωμιοΰ μέ εν φαγητόν νά τήν κατεβάζη, όσάκις 
Βέν υπάρχουν πολλά, ημπορεί χωρίς λύπην νά κάμη χρήσιν 
τοΰ ενός. 

"Ελεγε δέ καί δτι ευωχία εΕς τήν γλώσσαν τών Αθη
ναίων καλείται τό τρώγειν τό δέ «εύ» έχει προστεθή, είπε, 
προς δήλωσιν τοΰ δτι τρώγομεν δσα μήτε τήν ψυχήν μήτε τό 
σώμα βλάπτουν μήτε δυσκολοεύρετα είναι* ώστε καϊ τήν λέ-
ξιν εύωχίαν τήν άπέδιδεν εΐς εκείνους πού διαιτώνται μέ 
λιτότητα. 



(Δ.Ι 

Ι. Οντω δέ Σωκράτης ήν èv παντί πράγματι και πάντα 

τρόπον ωφέλιμος, ώστε σκοπονμένφ τφ καί μετρίως αίσθα-

νομένφ φανερόν εϊναι δτι ούδεν ώφελιμώτερον ήν τοϋ Σω

κράτει σννεΐναι χιί μετ' εκείνον διατρίβειν δπουοϋν και εν 

ότφονν πράγματι' επεί καί τό εκείνον μεμνησθαι μή πα

ρόντος οϋ μικρά ώφέλει τους είωθότας τε αύτώ σννεΐναι 

χαί αποδεχόμενους εχεΐνον. Και γαρ παίζων ονδέν ήττον ή 

2 σπουδάζων έλνσιτέλει τοΐς σννδιατρίβονσι. Πολλάκις γάρ 

έφη μεν αν τίνος εράν, φανερός δ" ήν ον τών τά σώματα 

προς ώραν, αλλά τών τάς ψυχάς προς άρετήν εϋ πεφυκό-

των έφιέμενος. Έτεκμαίρετο δέ τάς άγαθάς φύσεις εκ τον 

ταχύ τε μανθάνειν οϊς προαέχοιεν και μνηιιονενειν S μά-

θοιεν και έπιθνμεΐν τών μαθημάτων πάντων δι' ών έστιν 

οΐκίαν τε καλώς οίκεϊν και πόλιν χαί τό δλον άνθρώποις 

τε καί τοις άνθρωπίνοις ποάγμασιν εϋ χρήσθαι' τους γάρ 

τοιούτους ήγεϊτο παι (5ίυί?Εντ ας ούκ αν μόνον αυτούς τε εν-

δαίμονας εϊναι και τονς έαντών οίκους καλώς οίχεϊν, άλλα 

καί άλλονς άνθρώπονς και πόλεις δύνασθαι εύδαίμονας 

3 ποιεΐν. Ον τόν αυτόν δέ τρόπον επί πάντας ήει, άλλα τους 

μέν οίομένονς φύσει άγαθοί'ς rivai, μαθήσεως δε κατα-

φρονονντας έδίδασκεν δτι al άρισται δοκονσαι £?ναι φύσεις 

μάλιστα παιδείας δέονται, επιδεικνύων τά»' τε ίππων τους 

ευφυέστατους, θυμοειδεΐς τε χαί σφοδρούς Οντας, εί μέν έχ 

νέων δαμασθεΐεν, εύχρηατοτάτονς χαί άρίστονς γιγνομένονς, 

[Δ.1 

ΚΕΦΑΛΑ10Ν. Ι. 

Τόσον δέ ήτο ό Σωκοάτης εΐς κάθε περίστασιν καί μέ 
κάθε τρόπον ωφέλιμος, ώστε, έάν τό έξήταζε καί δ έχων με-
τρίαν άντίληψιν, θά άντελαμβάνετο, δτι τίποτε δέν υπήρχεν 
ώφελιμώτερον άπό τό νά συναναστρέφεται κανείς τόν Σωκρά
την καί μαζί του νά περνά τόν καιρόν του οπουδήποτε καί 
είς οποιανδήποτε περίστασιν έπε:δή ακόμη καί τό νά τόν ένθυ-
μήτα: κανείς, δταν δέν ήτο παρών, δχι ολίγον ώφελούσεν 
εκείνους πού συνήθως καί τόν συνανεστρέφοντο καί παρεοε-
χοντο τήν διδασκαλίαν του. Διότι, καί δταν ήστειεύετο, καθό
λου όλιγώτερον δέν ώφελοΰσε τους μαθητάς του άπο δταν 
έσπουδαιολογοΰσε. Διότι πολλές φορές μέν συνήθιζε νά 
λέγη' δτ: κάποιον άγαπα, άλλ3 ήτο φανερός, δτι ήγάπα δχ: 
εκείνους πού έκ φύσεως ήσαν ωραίοι κατά τήν σωματικήν 
διάπλασιν, άλλ' εκείνους πού είχαν τάς ψυχάς επιδεκτικά; 
πρόςάπόκτησιν αρετής. Άνεγνώριζεδέ τάςκαλάς φύσεις άπό 
τό δτι γρήγορα μανθάνουν είς δσα ήθελαν προσέχει, καί 
ενθυμούνται δσα ήθελαν μάθει κα: επιθυμούν δλα τά μαθή
ματα, μέ τά όποια είναι δυνατόν καί τό σπίτι του καλά να 
ν.ο'.κή ώς καϊ τήν πόλιν καί έν γένει κα: τους ανθρώπους 
κα: τά ανθρώπινα πράγματα καλά νά χρησιμοποιή" διότ: 
ένόμ:ζε περί τών τοιούτων νέων, δτι, έάν ήθελαν μορφωθή, 
όχι μόνον ci ΐδιο: θά ήσαν ευτυχείς καί τάς περιουσίας των 
καλά θά έδιοικοΰσαν, άλλα καί άλλους ανθρώπους καί πό
λεις θά ήμποροΰσαν νά κάμουν ευτυχείς. Δέν μετεχειρίζετο 
δέ τόν Ζοιον τρόπον διδασκαλίας δι3 δλους άλλ' εκείνους 
μέν πού έφαντάζοντο, δτι είναι έκ φύσεως Εκανοί, περιφρο-
νοϋσαν δέ τήν μάθησιν τους έδίδασκεν, δτι χρειάζονται μόρ-
φωσιν κυρίως αί φύσεις πού νομίζουν, 5XL είναι άρισται, φέ
ρων ώς άπόδειξιν, δτι καί άπό τά άλογα, πού έχουν άρί-
στην φύσιν καί εϊναι θυμώδη καί ορμητικά, εάν μέν άτΛ 
τήν νεαράν των ήλικίαν kapaiftoüv γίνονται πάρα πολύ -•"--
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ει δέ αδάμαστοι ''êvotvxo, δνσκαθεκτοτάτους καί φαυλότα

τους' χαί τών κννών τών ενφνξί&φτων, φιλόπονων τε ον-

σών χαί επιθετικών τοΐς θηρίοις, τάς μεν καλώς άχθείσας 

άρίστας γίγνεσθαι προς τάς θήρας και χρηαιμωτάτας, άνα-

γώγονς δέ γιγνομένας ματαίους τε χαί μανιώδεις καί δνσ-

4 πειθεατάτας. 'Ομοίως δέ χαί τών ανθρώπων τονς ενφνε-

στάτονς, ερρωμενεστάτονς τε ταΐς ψυχαϊς Οντας και έξερ-

γαστικωτάτους ών 3ι· εγχειρώσι, παιδευθέντας μεν καί μα-

θόντας, δ δεΐ πράττειν, άριστους τε καί ώφελιμωτάτονς 

γίγνεσθαι' πλείστα γάρ καί μέγιστα αγαθά έργάζεαθαι' 

απαίδευτους δέ καί αμαθείς γενομένους κάκιστους τε χαί 

βλαβερωτάτους γίγνεσθαι' κρίνειν γάρ οϋχ επισταμένους, δ 
δεΐ πράττειν, πολλάκις πονηροΐς έπιγειρεΐν πράγμασι, με-

γαλείονς δέ χαί σφοδροϋς δντας δναχαθέχτονς τε χαί δνσ-

αποτρέπτονς εϊναι, διό πλείστα καί μέγιστα κακά έργάζε-

5 σθαι. Τους δ* έπϊ πλούτφ μέγα φρονοννχας και νομίζοντας 

ουδέν προσδεΐσθαι παιδείας, έξαρκέσειν δέ σφίσι τόν πλου-

τον οίομένονς προς τό διαπράτχεσθαί τε δ τι αν βούλωνται 

καί τιμασθαι ύπό τών ανθρώπων ίφρενον λέγων, δχι μω

ρός μέν εϊη, εϊ τις οϊεται μή μαθών τά χε ωφέλιμα καί χα 

βλαβερά τών πραγμάτων διαγνώσεσθαι, μώρος δ', εϊ τις 

μή διαγιγνώσκων μέν ταντα, διά δέ τόν πλοΰχον δ τι άν 

βούληται ποριζόμενος οϊεται δννήσεσθαι τά συμφέροντα 

πράττειν, ηλίθιος δ', εϊ τις μή δυνάμενος τά συμφέροντα 

πράττειν εϋ τε πράττειν οϊεται καί τά προς τόν βίον αύτώ 

[ή καλώς ή] Ιχανώς παρεσκευάσθαι, ηλίθιος δέ καί, εϊ τις 

οϊεται διά τόν πλοντον, μηδέν επισταμένος, δόξειν τι αγα

θός είναι ή, μηδέν αγαθός είναι δοκών, ενδοχιμήσειν. 

II. Τοΐς δέ νομίζονσι παιδείας τε της άρίσχης χετνχηκέναι 

καί μέγα φρονονσιν έπϊ σοφία ώς προσεφέρετο, νϋν διηγή-

σομαι. Καχαμαθών γάρ Εύθύδημον τόν καλόν γράμματα 

πολλά σννειλεγμένον ποιητών τε χαί σοφιστών τών ενδοχι-

μωτάτων χαί èx τούτων ήδη τε νομίζοντα διαφέρειν τών 
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κολομεταχείριστα καϊ τέλεια, έάν δέ μείνουν αδάμαστα, γί
νονται πάρα πολύ ασυγκράτητα καί αχρηστότατα" καϊ άπό 
τά σκυλλιά, πού έχουν άρίστην φύσιν καί είναι φιλόπονα 
καϊ επιτίθενται κατά τών θηρίων, δσα μέν λάβουν καλήν 
άγωγήν, τέλεια γίνονται διά τά κυνήγια καϊ χρησιμώτατα, 
'δταν δέ μένουν άγΰμναστα, γίνονται καί άχρηστα καί άγρια 
καϊ άπειθέστατα' ομοίως δέ έφερε προς άπόδειξιν, δτι καί 
άπό τού: ανθρώπους, πού είναι άριστοι έκ φύσεως καί εϊναι 
κατά τάς ψυχά; ισχυρότατοι καί ίκανώτατοι νά αποτελειώ
νουν δσα ήθελαν επιχειρεί, όταν μέν εκπαιδευθούν καί μά
θουν δσα πρετπει νά κάμνουν, γίνονται τέλειο: καϊ ώφέλι-
μώτατοι* διότι πάρα πολλά καϊ μέγιστα καλά έργα εκτε
λούν δταν δέ μείνουν απαίδευτοι καϊ αμαθείς, γίνονται καί 
χείριστοι καϊ βλαβερώτατοί" διότι, επειδή δέν ήξεύρουν νά 
κρίνουν, ποία πρέπει νά'κάμνουν, πολλάς φοράς έπιχειροϋν 
κακάέργα, δταν δέ είναι μεγαλοϊδεαται καί ορμητικοί, "καϊ 
δύσκολα εμποδίζονται καί δύσκολα αποτρέπονται, οιά τοΰτο 
παρά πολλά καί μέγιστα κακά πράττουν. Εκείνους δέ, που 
έμεγαλοφρονοΰσαν διά τόν πλοϋτόν των, καί ένόμιζαν δτι δέν 
έχουν καθόλου ανάγκην εκπαιδεύσεως, καί έφαντάζοντο, δτι 
τους είναι αρκετός ό πλοϋτος καϊ διά νά έκτελοΰν δ,τιδή
ποτε θέλουν καϊ δίά νά τιμώνται άπό τους ανθρώπους, τους 
ένουθέτει λέγων, Οτι άφ3 ένας μέν μωρός θά ήτο, έάν κανείς 
φαντάζεται δτι, χωρίς νά μάθη, θά διακρίνη τά ωφέλιμα 
καϊ τά βλαβερά τών πραγμάτων, μωρός δέ άφ= έτερου, έάν 
κανείς, ένώ δέν τά διακρίνη αυτά, εορίσκη δέ ένεκα τού πλού
του του δ,τι θέλει φαντάζεται δτι θά ήμπορή νά κάμνη τά 
συμφέροντα εΐς αυτόν καϊ ηλίθιος δέ είναι, έάν κανείς χω
ρίς νά ήξεύρω τίποτε, ένεκα τού πλούτου του νομίζει δτι 
εΐναι καλός εΐς τίποτε ή, ένώ θεωρείται, δτι δέν είναι είς 
τίποτε καλός, δτι θά απόκτηση όπόληψιν 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II-

Πώς δέ έφέρετο προς εκείνους, πού έλαβαν άρίστην μόρ-
φωσιν καί έμεγαλοφρόνουν διά τήν σοφίαν των, τώρα θά 
διηγηθώ. Επειδή δηλαδή αντελήφθη, δτι 6 ωραίος Εύθύ-
δημος είχε συλλέξει συγγράμματα καϊ ποιητών καί σοφι
στών, τών εχόντων μεγάλην όπόληψιν, καί επειδή δνεκα 
τούτου καϊ τώρα ένόμιζεν δτι υπερείχε τους συνομηλίκους 
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ήλιχιωτών èv σοφία και μεγάλας ελπίδας έχοντα πάντων 

διοίσειν τφ δύνασθαι λέγειν τε χαί πράττειν, πρώτον μέν, 

αίσθανόμενος αυτόν διά νεότητα οϋπω εις χήν άγοράν είσι-

όντα, εί δέ χι βούλοιτο διαπράξασθαι, καθίζοντα είς ήνιο-

ποιέϊόν τι τών έγγϋς τής αγοράς, είς τοϋτο καί αυτός ήει 

2 τών μεθ" έαντον τινας έχων. Καί πρώτον μέν πυνθανομένον 

τινός, πότερον Θεμιστοκλής àia αννονσίαν χινός τών σοφών 

ή φύσει τοσούτον διήνεγκε τών πολιτών, ώστε προς έκεΐνον 

άποβλέπειν τήν πόλιν, οπότε σπουδαίου ανδρός δεηθείη, ό 

Σωκράτης βονλόμενος χινεϊν τόν Εϋθύδημον εϋηθες εφη 

εϊναι τό οϊεσθαι τάς μέν ολίγου άξιας τέχνας μή γίγνεσθαι 

σπουδαίους άνευ διδασκάλων ικανών, τό δέ προεαχάναι πό

λεως, πάντων έργων μέγισχον δν, άπό ταύτομάχον παοαγί-

3 γνεσθαι τοΐς άνθρώποις. Πάλιν δέ ποτέ παρόνχος τον Εύ-

θνδήμον, ορών αυτόν αποχωρούντα τής συνεδρίας και φν-

λαχχάμενον μή δόξη τόν Σωκράτη θανμάζειν επί σοφία.· 

"Οτι μέν, έφη, ώ άνδρες, Εϋθύδημος οϋτοσί εν ηλικία γε-

νόιχενος, χής πόλεως λόγον περί τίνος προτιθείοης, ονκ άφ-

έξεχαι τον σνμβονλεύειν, ενδηλόν εστιν εξ (δν έπιτηδενεΐ' 

δοκεΐ δέ μοι καλόν προοίμιον τών δημηγοριών παρασκενά-

σασθαι φνλαττόμένος μή δόξη μανθάνειν τι παρά του. Δή-

4 λον γαρ δτι λέγειν αρχόμενος ώδε προοιμιάσεται. "Παρ* 

οϋδενός μέν πώποτε, ώ άνδρες Αθηναίοι, ονδέν έΐΑαθον, 

ούδ' άκούων τινάς εϊναι λέγειν τε καί πράττειν ικανούς 

έζήτηαα τούτοις εντνχεϊν, ούδ' έπειιελήθην τον διδάσκαλόν 

τινά μοι γενέσθαι τών επισταμένων, άλλα καί τάναντία-

διατετέλεκα γάρ φεύγων οϋ μόνον τό μανθάνειν τι παρά 

χινος, άλλα χαί τό δόξαι. "Ομως δέ δ τι άν άπό ταύτομά-

5 του έπίη μοι σνμβονλενσω ϋμΧν." Άρμόσειε δ' άν οϋτω 

προοιμιάζεσθαι καί τοΐς βονλομένοις παρά της πόλεως ία-

τρικόν έργον λαβείν έπιτήδειον γ' αν αϋτοΐς εϊη τον λό

γον άρχεσθαι εντεύθεν. "Παρ' ονδενός μέν πώποτε, ώ άν-
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του κατά τήν σοφίαν καί εϊχε μεγάλας ελπίδας, δτι δλους 
θά τους δπερβάλη κατά τήν δύναμιν καϊ τών λόγων καί τών 
έ*ογων, κατά πρώτον μέν, επειδή τόν έβλεπεν δτι έξ αιτίας 
τής νεαρός του ηλικίας δέν μετείχε τής εκκλησίας τοΰ δή
μου, Οσάκις δέ ήθελε νά τελείωση καμμίαν ύπόθεσιν έκά-
θητο είς κάποιον έργαστήριον ηνίων κοντά εΐς τήν άγοράν, 
εΐς αυτό (τό ήνιοποιεΐον) καϊ ό Σωκράτης μετέβαινε μαζί μέ 
μερικούς άπό τους μαθητάς του. Καί κατά πρώτον μέν, 
επειδή κάποιος ήρώτα νά μάθη, ποΐον άπό τά δύο συνέ
βαινε, δηλ. 6 Θεμιστοκλής υπερέβαλε τοός συμπολίτας του 
τόσον, επειδή έμαθήτευσεν είς κανένα σοφόν ή έκ φύσεως, 
ώστε ή πόλις νά στρέφη τά βλέμματα της προς Ικεΐνον, 
όσάκις ήθελεν έχει ανάγκην ανδρός σπουδαίου, ό Σωκράτης, 
επειδή ήθελε να κεντήση τόν Εύθύδημον, εΐς όμιλίαν εΐπεν, 
δτι άνόητον είναι νά φαντάζεται κανείς, δτι εΐς μέν τάς 
τέχνας, πού έχουν μικράν σημασίαν, δέν γίνονται ο£ άνθρω
ποι σπουδαίοι χωρίς διδασκάλους ίκανούς, νά είναι δέ κα
νείς άρχων τής πόλεως, τό οποίον είναι τό σοβαρώτατον έρ
γον άπό δλα, αυτομάτως προσγίνεται εΐς τους ανθρώπους. 
Άλλοτε δέ πάλιν πού ήτο παρών ό Εύθύδημος, επειδή τόν 
έβλεπε νά προσπαθη νά φύγη άπό τήν συντροφιάν καί έπρο-
φυλάσσετο νά μή νομισθή fixt θαυμάζει τόν Σωκράτην οΑ 
τήν σοφίαν του'—"Οτι μέν, είπεν, ώ άνδρες, δταν αυτός 
έδώ Ó Εύθύδημος έλθη είς ήλικίαν, έάν ή πόλις προτείνη 
τόν λόγον διά κανέν ζήτημα, δέν θ1 άποφύγη νά δίδητήνσυμ-
βουλήν του, είναι εύκολοφάνεραν άπό δσα κάμνει* μοΰ φαί
νεται δέ δτι κάμνων αρχήν τοϋ λόγου του τό έξης προοίμιον 
θά εΐπη προφυλαττόμενος μήπως νομισθή, δτ: ζητεί νά μαν-
θάνη τίποτε άπό άλλους: «Άπό χανίνα μέν έως τώρα, ώ 
άνδρες Αθηναίοι, δέν έμαθα τίποτε, οδτε, άν καϊ ήκουσα, 
δτι μερικοί ήσαν Ε κανό: καί εϊς τους λόγους καί είς τά. 
Ιρ·χα, έζήτησα νά τους συναντήσω, οδτε έφρόντισα νά μοϋ 
γίνη διδάσκαλος κανείς άπό εκείνους, πού ήξεύρουν νά δι
δάσκουν, άλλα τούνανίον μάλιστα' δηλαδή πάντοτε απέ
φευγα δχι μόνον νά μανθάνω τίποτε άπό κανένα, άλλα καί 
νά νομισθώ, δτι μανθάνω. Άλλ' δμως δ,τι μού κατέβη στό 
κεφάλι αυτομάτως θά σας τό συμβουλεύσω», θά έταίριαζε 
δέ τό ϊδιον προοίμιον νά κάμνουν καϊ έκεΐνο: πού θέλουν 
ν' αναλάβουν άπό τήν πόλιν τήν υπηρεσίαν τοϋ δημοσίου 
ΐατροΰ" θά ήτο κατάλληλον εις αυτούς νά κάμουν αρχήν τοϋ 
λόγου των άπό τά έξης" «Άπό κανένα μέν έως τώρα, ώ άν-
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δρες Αθηναίοι, τήν ΐατρικήν τέχνην έμαθον, ούδ* εζήτησα 

διδάοχαλον έμαντφ γενέσθαι τών ιατρών ονδένα' διατετέ-

λεχα γάρ φυλαττόμενος ον μόνον τό μαθεϊν τι παρά τών 

Ιατρών, άλλα καί τό δόξαι μεμα&ηκέναι την τέχνην ταύτην. 

"Ομως δέ μοι τό ίατρικόν έργον δότε' πειράαομαι γάρ έν 

ϋμϊν άποκινδννεύων υανθάνειν." Πάντες ονν οι παρόντες 

6 εγέλασαν επί τφ προοιμίφ. Έπεί οέ φανερός ήν ο Ενθν-

δημος ήδη μεν οϊς ό Σωκράτης λέγοι προσεχών, έτι δέ φν-

λαχτόμενος αυτός τι φθέγγεσθαι χαί νομίζων τή σιωπή σω

φροσύνης δόξαν περιβάλλεσθαι, τότε ό Σωκράτης βονλόμε-

νος αυτόν παϋααι τούτον θανμαατόν γάρ, εφη, τί ποτέ οί 

βονλόμενοι χιθαρίζειν ή ανλεϊν ί} ϊππεύειν ή άλλο τι τών 

τοιούτων ικανοί γενέσθαι πειρώνχαι ώς συνεχέστατα ποιεΐν, 

δ τι Άν βούλωνται δυνατοί 'γενέσθαι, καί οϋ καθ" έαντονς, 

άλλα παρά τοις άρίστοις δοκονσιν είναι, πάντα ποιοϋντες 

καϊ υπομένοντες ένεχα τον μηδέν άνεν τής εκείνων γνώμης 

ποιεΐν, ώς οϋκ άν άλλως αξιόλογοι γενόμενοι; τώ*· δέ βου-

λομένων δυνατών γενέσθαι λέγειν τε χαί πράτχειν τα τιολι-

χικά νομίζουσί τίνες άνευ παρασκευής χαί επιμελείας αϋτό-

7 ματοι εξαίφνης δυνατοί ταϋτα ποιεΐν έσεαθαι. Καίτοι γε 

τοσούτω ταϋτα εκείνων δνσκατεργαστότερα φαίνεται, δσω-

περ πλειόνων περί χαϋχαπραγμαχενομένωνίλάχχονς οί κατ-

εργαζόμενοι γίγνονται. Δήλον οϋν Οτι καί επιμελείας δέον

ται πλείονος χαί Ιοχνροτέρας οΐ τούτων έφιέμενοι ή οί 

8 εκείνων. Κατ' αρχάς μέν οϋν άκονοντος Εϋθυδήμου τοιού

τους λόγους έλεγε Σωκράτης' ώς δ' $σθετο αυτόν έτοιμότε-

ρον υπομένοντα, δτε διαλέγοιτο, χαί προθνμόχερον άκού-

ονχα, μόνος ήλθεν εΐς τό ήνιοποιεΐον, παρακαθεζομένου δ" 

αντφ τον Εϋθνδήμον Είπε μοι, έφη, ώ Εϋθύδημε, τφ 

δντι, ώσπερ έγώ άκονω, πολλά γράμμαχα συνηχας τών λε

γομένων σοφών ανδρών γεγονέναι ; Καϊ ό Εύθύδημος' Νή 

τόν AC, έζ/αη, ώ Σώκραχες· και έτι γε συνάγω, έως αν χτή-

9 σωμαι ώς αν δννωμαι πλείστα. Νή τήν "Ηραν, έφη ό Σω· 
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δρες Αθηναίοι, δέν έμαθα τήν Ιατριχήν τέχνην, οδτε εζή
τησα νά γίνη εΕς έμέ διδάσκαλος κανείς άπό τους ιατρούς" 
Scott πάντοτε έφυλασσόμην, δχι μόνον νά μή μάθω τίποτε 
άπό τους ιατρούς, άλλα καί τό νά νομισθώ, βτι έχω μάθει 
αυτήν τήν τέχνην. Άλλ' δμως έμπιστευθήτε είς έμέ τήν 
ύπηρεσίαν τοΰ δημοσίου ΐατροΰ, διότι θά προσπαθήσω μέ 
ίδικόν σας κίνδυνον νά μανθάνω». Όλοι λοιπόν, πού ήσαν 
παρόντες, εγέλασαν διά τό προοίμιον. Επειδή δέ έφαίνετο ό 
Εδθύδημος δτ: άφ' ενός μέν έπρόσεχεν εΐς τό έξης εΐς δσα 
έλεγεν ό Σωκράτης, άφ' έτερου δέ έπροφυλάσσετο νά λέγτβ 
κανένα λόγον ό ίδιος καϊ ένόμιζεν, δτι μέ τήν σιωπήν άπο-
κτ£ όπόληψιν φρονίμου ανδρός, τότε 6 Σωκράτης, επειδή 
ήθελε νά τοΰ χα κόψη αυτό'—Παράδοξον τωόντι, είπεν, εί
ναι, διατί άρά γε έκεΐνοι, πού θέλουν ή νά παίζουν κιθά-
ραν ή νά παίζουν αύλδν ή νά καβαλλικεύουν άλογα ή θέ
λουν νά γίνουν ικανοί εΐς άλλο τίποτε άπό τά τοιαϋτα προσ
παθούν νά κάμνουν δσον τό δυνατόν χωρίς διακσπήν έκεΐνο, 
εις τό όποιον θά ήθελαν νά γίνουν ίκανσί, καί δχι μόνοι 
των, άλλλά μέ τήν δδηγίαν εκείνων πού νομίζονται δτι 
είναι άριστο:, τά πάντα κάμνοντες καϊ υπομένοντες, δ:ά νά 
μή κάμουν τίποτε χωρίς τήν γνώμην εκείνων, επειδή δέν 
θά ήμποροΰσαν άλλέως νά γίνουν αξιόλογοι" άπ 3 εκείνους 
δέ πού θέλουν νά γίνουν Εκανοί εΐς τό λέγειν καί νά ασχο
λούνται εΐς τά πολιτικά, μερικοί νομίζουν δτι θά γίνουν 
ίκανοί νά πράττουν ταϋτα μόνοι των ξαφνικά, χωρίς προ-
παρασκευήν καί άσκησιν. Καί δμως τόσον μάλιστα περισσό
τερον φαίνονται αδτά τά πολιτικά δυσκολομάθητα, δσον, 
ένώ περισσότεροι άσχολοΰνται εΐς αυτά, όλιγώτεροι είναι οί 
μανθάνοντες αυτά. Είναι φανερόν λοιπόν, δτ: καϊ μεγα
λύτερα; καίέπιμονωτέρας ασκήσεως έχουν ανάγκην εκεί
νοι, πού άσχολοΰνται μέ τά πολιτικά, παρά εκείνοι πού 
άσγολοΐίνται μέ τάς άλλας τεχνας. Κατ' αρχάς μέν λοιπόν 
τοιούτους λόγους έλεγεν ό Σωκράτης, ένώ ό Εύθύδημο; 
ήκουεν επειδή δέ τόν αντελήφθη, δτι εύκολώτερον οπέμενεν, 
όσάκις διελέγετο ό Σωκράτης, καί προθυμότερα ήκουεν, ήλ
θε μόνος του (χωρίς άχολουθίαν) εΐς τό ήνιοποιεΐον. Άφοϋ 
δέ ό Εύθύδημος έκάθισε κοντά του'—εΐπέ μου, εϊπεν ώ Εύ-
θύδημε, πράγματι πολλά συγγράμματα έχεις συλλέξει τών 
ανδρών πού φημίζονται δτι υπήρξαν σοφοί ; Καϊ δ Εύθύδη
μος'—Ναί, μά'τόν Δία, εΐπεν, ώ Σωκράτη* καί ακόμη συλ
λέγω, έως δτου αποκτήσω δσα θά ημπορούσα περισσότερα. 
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χράτης, άγαμαί γέ σον, διότι οϋχ άργνρίου χαί χρνσίον προ-

είλον θησαυρούς κεχτησθαι μάλλον ή σοφίας' δήλον γάρ δτι 

νομίζεις άργύριον χαί χρνσίον ονδέν βελτίονς ποιεΐν τους 

ανθρώπους, τάς δέ τών σοφών ανδρών γνώμας αρετή πλον-

τίζειν τους κεκτημένους. Καϊ Ο Εύθύδημος έχαιρεν άκούων 

ταϋτα, νομίζων δοκεϊν τφ Σωκράτει ορθώς μετιέναι τήν 

σοφίαν. Ό δέ καταμαθών αυτόν ήσθέντα τφ επαίνφ 

10 τούτφ· Τί δέ δή βουλόμενος αγαθός γενέσθαι, έφη, ώ Εϋ· 

θύμηδε, συλλέγεις τά γράμματα ; 'Επεί δέ διεσιώπησεν δ 

Εύθνδημος σχοπών δ τι άποχρίναΐτο, πάλιν ό Σωκράτης' 
νΑρα μή ιατρός ; έφη· πολλά γάρ και Ιατρών έστι ανγ-

γράμμαχα. Καί ό Ενθύδημος' Μά AC, εφη, οϋχ έγωγε. 

Άλλα μή αρχιτέκτων βούλει γενέσθαι ; Τνωμονικον γάρ 

ανδρός χαί τοντο δεΐ. Ούκονν έγωγ', έφη. Άλλα μή γεω

μέτρης επιθυμείς, έφη, γενέσθαι αγαθός, ώσπερ ό Θεόδω

ρος ; Ουδέ γεωαέτρης, έφη. Άλλα μή αστρολόγος, έφη, 

βούλει γενέσθαι ; Ώς Οέ χαί τοντο ήρνεΐτο' Άλλα μή ρα-

ψφδός ; έφη· χαί γάρ τά 'Ομήρου σέ φασιν έπη πάντα 

κεχτησθαι. Μά AC οϋχ εγωγ*, εφη· τονς γάρ τοι Ραψω

δούς οϊδα τά μέν έπη άκριβοννχας, αυτούς δέ πάνν \λι-

11 ΘΙους οντάς. Καί ό Σωκράτης έφη· Ον δήπον, ώ Εύθν-

δημε, ταύτης τής αρετής έφίεααι, δι' ήν άνθρωποι πολιτι

κοί γίγνονται χαί οικονομικοί χαί άρχειν ικανοί χαί ωφέ

λιμοι τοΐς τε άλλοις άνθρώποις χαί έανχοϊς ; Καϊ δ Ενθύ

δημος· Σφόδρα γ', έφη, ώ Σώχρατες, ταύτης τής αρετής 

δέομαι. Νή AC έφη ό Σωκράτης, τής καλλίστης αρετής χαί 

μεγίστης έφίεααι τέχνης- έστι γάρ τών βασιλέων αντη χαί 

χαλεϊται βασιλική. "Ατάρ, έφη, χατανενόηχας, εί olóv τέ έστι 

μή δντα δίκαιον αγαθόν ταντα γενέσθαι ; Καί μάλα, έφη, 

χαί οϋχ όίόν τέ γε άνευ δικαιοσύνης αγαθόν πολίτην γενέ-

12 σθαι. Τί οϋν; εφη, σύ δή τοντο χατείργασαι ; Οϊμαι γ', 

έφη, ώ Σώχρατες, οϋδενός δν ήττον φανήναι δίκαιος. ΤΑρ 
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—Μά τήν "Ηραν, εϊπεν ό Σωκράτης, σέ χαίρομαι πράγματι 
διότι δέν προετίμησες νά απόκτησες θησαυρούς αργυρών καϊ 
χρυσών νομισμάτων μάλλον παρά θησαυρούς σοφίας* διότι 
εϊναι φανερόν, δτι νομίζεις πώς τά αργυρά καϊ τά χρυσά νο
μίσματα καθόλου δέν κάμνουν καλυτέρους τού; ανθρώπους, 
aî δέ γνώμαι τών σοφών ανδρών πλουτίζουν μέ άρετήν εκεί
νους πού τάς έχουν. Κα: δ Εύθύδημος iyaipexo, άκούων 
ταϋτα, διότι ένόμιζεν, δτι έφαίνετο εΐς τόν Σωκράτην, δτι 
σωστά προσεπάθει νά γίνη σοφός. Ό δέ Σωκράτης, επειδή 
τόν αντελήφθη δτι ηόχαριστήθη άπό τόν έπαινον αυτόν— 
Είς τί λοιπόν, θέλων νά γίνης ίκανός, ώ Εοθύδημε, συναθροί
ζεις τά συγγράμματα ; 'Επειδή δέ έν τω αναμεταξύ έσιώπη-
σεν ό Εύθύδημος, διότι έσκέπτετο, τί ν' άποκριθή, πάλιν δ 
Σωκράτης ε ϊ π ε ν — Ά ρ ά γε, μήπως θέλεις νά γίνης ιατρός ; 
Διότι υπάρχουν καϊ πολλά συγγράμματα Εατρών. Καϊ ό Εύ
θύδημος·—Μά τόν Δία, εϊπεν, οχ: έγώ βέβα:α.—Άλλα μή
πως θέλεις νά γίνης αρχιτέκτων ; Διότι καί αυτή ή τέχνη 
χρειάζεται έπ:στήμονα άνθρωπον.—"Οχι έγώ βέβαια, εΐπεν. 
—Άλλα μήπως θέλεις νά γίνης καλός γεωμέτρης, είπε, 
καθώς ό Θεόδωρος;—Οδτε γεωμέτρης, ειπεν.—Άλλα μή
πως θέλεις νά γίνη:, είπεν, αστρολόγος; Επειδή δέ καί 
αυτό τό ήρνεΐτο*—Άλλα μήπως ρα^χυοός ; είπε' διότι 
προσέτι λέγουν δτι σύ έχει; δλα τά ποιήματα τοΰ Όμηρου. 
—Μά τόν Δία, Οχι έγώ βέβαια, είπε' διότι ήξεύρω, Οτι οί 
ραψωδοί τά μέν ποιήματα ακριβώς τά γνωρίζουν έκ στή
θους, οί ίδιοι δέ είναι πάρα πολύ ηλίθιοι. Καϊ ό Σωκράτης 
είπε*—Μήπως, άν δέν άπατώμαι, ώ Εύθύδημε, αυτήν τήν 
άρετήν επιθυμείς, ένεκα τής οποία; οί άνθρωπο: γίνονται 
'.yiavol νά κυβερνούν τήν πόλιν καί νά διευθύνουν τά οικονο
μικά καϊ επιτήδειοι νά άρχουν καί ωφέλιμοι καϊ είς τους 
άλλους ανθρώπους καϊ εΐς τους εαυτούς των; Καί é Εύθύδη
μος-—Πάρα πολύ, είπεν, ώ Σωκράτη, αυτήν τήν άρετήν 
ζητώ.—Μά τόν Δία, εϊπεν ό Σωκράτης, επιθυμείς τήν έντι-
μοτέραν άρετήν καί τήν μεγίστην τέχνην, διότι αυτή ή τέχνη 
είναι τών βασιλέων καί ονομάζεται βασιλική. Λοιπόν, εϊπεν, 
έχεις κατανοήσει, άν είναι δυνατόν, χωρίς νά είσαι δίκαιος, 
νά γίνης Εκανός είς αυτά;—Καί πολύ μάλιστα τό κατενόησα, 
είπε, καί δέν εΐναι δυνατόν χωρϊς δικαιοσύνη1/ νά γίνη κα
νείς καλός πολίτης.—Τί λοιπόν, είπε, σύ τό έχεις κατορ
θώσει αυτό;—Νομίζω τουλάχιστον, εϊπεν, ώ Σωκράτη, δτ: 
δέν θά αποδειχθώ άπό κανένα κατώτερος εΐς τήν δικαιοσύ-

;Ξ 
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οϋν, έφη, τών δικαίων εστίν έργα ώσπερ τών τεκτόνων; 'Εστί 

μένχοι, έφη. *Αρ* ονν, έφη, ώσπερ οί τέκτονες ϊχονσι τά εαυ

τών έργα έπιδεϊξαι, όντως οί δίκαιοι τά αυτών εχοιεν αν 

έξηγήσασθαι ; Μή οϋν, έφη Ο Εϋθύδημος, οϋ δύναμαι έγώ 

τά τής δικαιοσύνης έργα §ξηγήαασθαι ; Καίνή Δί' έγωγε τά 

τής αδικίας' έπεί ονχ ολίγα έστι καθ* εκάατην ήμέραν τοι-

13 αντα δράν τε καί άχούειν. Βούλει ονν, έφη δ Σωκράτης, 

γράψωμεν έντανθοϊ μέν δέλτα εντανθοΐ δέ άλφα, είχα δ τι 

μέν άν δοκη ήμΐν τής δικαιοσύνης έργον εϊναι, προς τό 

δέλτα τιθώμεν, δ τι δ' άν τής αδικίας, προς τό άλφα ; Ει 

14 τί σοι δοκεΐ, έφη, προσδεΐν τούτων, ποίει ταντα. Καί δ 

Σωκράτης γράψας ώσπερ είπεν Ούκονν, εφη, εστιν εν άν-

θρώποις ψεύδεσθαι ; "Εστι μεντοι, έφη. Ποτέρωσε οϋν, έφη, 

θώμεν τοντο; Δήλον oit, έφη, προς τήν άδιχίαν. Ονκοϋν, 

έφη, χαί έξαπαταν έστι ;ΚαΙ μάλα, έφη. Τοντο οϋν ποτέρωσε 

θώμεν ; Καί τοντο δήλον δτι, έφη, προς τήν άδιχίαν. Τί δέ 

τό χλέπτειν ; Καί τοϋτο έφη. Τό δέ άνδραποδίζεσθαι ; Καί 

τοΰτο. Προς δέ τη δικαιοσύνη ουδέν ήμΐν τούτων χείσεται, 

15 ώ Εϋθνδημε ; Δεινόν γάρ δν εϊη, έφη. Τί Ο' ; Έάν τις στρα

τηγός αίρεθείς άδικον τε καϊ έχθράν πόλιν έξανδραποδίαηχαι, 

φήσομεν τοΰτον άδιχεΐν ; Ον δήχα,έφη. Δίκαια'δέ ποιεΐν ον 

φήσομεν ; Και μάλα. Τί δ' ; *Εάν εξαπατά πολέμων αύχοΐς ; 

Δίκαιον έφη, καί τοντο. Έάν δέ κλέπτη τε χαί άρπάζη 

τά τούτων, ον δίκαια ποιήσει ; Kai μάλα, εφη' άλλ* εγώ 

σε τό πρώτον ϋπελάμβανον προς τονς φίλονς μόνον ταϋτα 

έρωταν. Οϋχοϋν, έφη, δσα προς τη αδικία έθήχαμεν, ταντα 

16 χαί προς τη δικαιοσύνη θετέον δν ειη ; "Εοικεν, έφη. Βού

λει οϋν, έφη, ταύτα οντω θέντες διωρισώμεθα πάλιν προς 

μέν τους πολεμίους δίκαιον εϊναι τά τοιαύτα ποιεΐν, ποός 
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νην.—Άρά γε λοιπόν, είπε, τά έργα τών δικαίων είναι 
δπως τών ξυλουργών.—Τά ίδια, ε ϊπεν.—Άραγε λοιπόν, 
είπε, καθώς ο£ ξυλουργοί ήμποροΰν νά επιδείξουν τά ΐδικά 
των Ιργα, έτσι καί οί δίκαιοι ήμποροΰν τά ίδικά των έργα 
νά μδς τά εξηγήσουν;—ΛοΤπόν φοβείσαι, είπεν ό Εύθύδη
μο;, μήπως δέν ημπορώ έγώ νά εξηγήσω ποία εϊναι τάέργα 
τής δικαιοσύνης; Μά τόν Δία, ημπορώ καϊ τά έργα τής αδι
κίας νά εξηγήσω* επειδή είναι δυνατόν δχ: ολίγα τοιαϋτα 
κανείς κάθε ήμέραν καί νά βλέπη καί νά άκούη.—θέλεις 
λοιπόν, εΐπεν δ Σωκράτης, νά γράψωμεν έδώ μέν δέλτα, 
έκεΐ δέ άλφα, έπειτα δέ Οποίον μέν έργον φαίνεται δτι εϊναι 
τής δικαιοσύνης, νά τό βάζωμεν προς τό μέρος τοΰ δέλτα, 
OKGiov δέ έργον μα; φαίνεται δτι είναι τής αδικίας, νά τό 
βάζωμεν προς τό μίρος τοΰ άλφα;—Έάν, εΐπε, φρονείς, 
δτι σοϋ χρε:άζετα: αυτή ή διαίρεσις, κάμνε την. Καί δ Σω
κράτης, άφοΰ ϊνρα^ε, καθώς είπε*—Λοιπόν, είπε, συμβαί
νει εϊς τους ανθρώπους νά ψεύδωνται ;—Συμβαίνει βέβαια, 
είπε.—Προς ποΐον λοιπόν μέρος, είπε. νά τό βάλωμεν αυτό; 
—Φανερόν είναι, είπεν, δτ: προς τό μίρος τής αδικίας.— 
Λοιπόν, είπε, συμβαίνε: καϊ νά εξαπατούν ;—Καί πολύ, εϊ
πεν.—Αυτό λοιπόν προς ποΐον μίρος νά τό βάλωμεν :—Καί 
αυτό είναι φανερόν, εϊπεν, δτι προς τό μίρος της αδικίας.— 
Τί λέγεις δέ περί τής κλοπής ;—Καϊ αυτό, εΐπε.—Περί δέ 
τοΰ επαγγέλματος τοΰ δουλεμπόρου ;-— Καί αυτό.—Προς τό 
μέρος δΤ τής δικαιοσύνης τίποτε άπ' αυτά δέν θά βαλθή 
άπό ημάς, ώ Εύθύδημε ; — Ό χ ι ' διότι θά ήτο φοβερόναύτό, 
elite.—Τί δέ λέγεις περί τοΰ εξής; Έάν κανείς,άφοΰ εξελέγη 
στρατηγός,πωλήση ώς δούλους τους κατοίκους καμμιας πόλεως 
αδίκου καϊ εχθρικής, θα εΐπωμεν περί αυτού δτ: κάμνει άδικί-
αν;—"Οχ:, βέβαια, εΐπε.—Δέν θά εΐπωμεν τουναντίον δτ: δί
καια πράττε: ;—Καϊ πολύ μάλιστα, εΐπε.—Τίδέ θά εΐπωμεν 
περϊ τοϋ έςής ; Έάν δηλ. τους άπατα καθ3 δν χρόνον τους 
πολεμεΐ ;—Καί αυτό εϊναι δίκαιον, εϊπεν.—Έάν δέ κλέπτη 
καϊ άρπάζη τάς περιουσίας τών έχθρων, δέν θά ενεργή δι
καίως ;—Καί ^ίβαΐα εϊπεν άλλ3 έγώ κατ3 αρχάς ένόμιζα 
δτι σύ τά έρωτας αυτά έν σχέσει προς τους φίλους.—Λοι
πόν, εϊπεν, δσα έχομεν τοποθετήσει προς τό μέρος τή; αδι
κίας, αυτά θά έπρεπε νά τοποθετήσωμεν καί προς τό μέρος 
τής δικα:οσύνη; ;—Φαίνεται, εϊπε.—θέλεις λοιπόν, είπεν, 
άφοΰ έτσι τά έτοποθετήσαμεν αυτά, νά ίρίσωμεν έκ δευτέ
ρου, δτι δίκαιον μέν είναι νά κάμν»*"·, κανείς τά τοιαύτα 
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δέ τονς φίλονς άδικον, άλλα δεΐν προς γε τούτονς ώς 

17 άπλούστατον εϊναι ; Ώάνν μεν ονν, ε*ψη ό Εϋθύαημος. Τί 

ονν ; εφη 6 Σωκράτης, έάν τις στρατηγός ορών άθύμως 

έχον το στράτενμα ψεναάμενος φήση σνμμάχονς προσιεναι 

καί τω ψεύδει τούτω παύση της άθνμίας τονς στρατιώτας, 

ποτέρωθι την άπάτην ταύτην θήσομεν ; Δοκεΐ μοι, εφη, 

προς την δικαχοούνην. Έάν δέ τις viòv έαντον Οεόμενον 

φαρμακείας καϊ μη προσιέμενον φάρμακον εξαπατήσας ώς 

αίτιον το φάρμακον δφ καϊ τω ψεύδει χρησάμενος ούτως 

ύγια ποίηση, ταύτην αν την άπάτηνποΐ θετέον ; Δοκεΐ μοι, 

εφη, και ταύτην είς το αυτό. Τί δ' ; Έάν τις, εν άθυμία 

δντος φίλον, δείαας, μη διαχρήσηται έαντον, κλεψη τ) άρ-

πάση ή ξίφος ή άλλο τι τοιούτον, τοντο αδ ποτέρωσε θε-

18 τεον ; Καί τοντο vr) Δί', έ'φη, προς την δικαιοσύνην. Λέγεις 

έ'φη, αν οϋδε προς τους φίλονς απάντα δεΐν άπλοίζεσθαι ; 

Μα Δί,' ον δήτα, ε*φη' άλλα μετατίθεμαι τα είρημένα, εϊ

περ έ"ξεστι. Δεΐ γέ τοι, έ'φη ό Σωκράτης, έξεΐναι πολύ μαλ-

19 λον η μη ορθώς τιθέναι. Τών δε δη τονς φίλονς έξαπα-

τώντων έπϊ βλάβη, ίνα μηδέ τοντο παραλίπωιχεν άσκετττον, 

πότερος άδικώτερός εστιν, ό εκών η è άκων ; 'Αλλ', ώ 

Σώκρατες, ονκέτι μέν έ'γωγε πιστεύω οϊς αποκρίνομαι' και 

γαρ τα πρόσθεν πάντα ννν άλλως εχειν δοκεΐ μοι, ή ώς 

εγώ τότε ώμην δμως : δέ ειρήσθω μοι δδικώτερον είναι 

20 τον έκόντα ψενδόμενον τον Άκοντος. Δοκεΐ δέ. σοι μάθησις 

καί επιστήμη τον δίκαιον εϊναι ώσπερ τών γραμμάτων ; 

Έμοιγε. Πότερον δέ γρσμματικώτερον κρίνεις, Se âv εκών 

Jï Φονικά. 
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r.ciç χοός εχθρούς, άδικον δέ νά τά κάμν;) προ; τους »·· 
λους, πράς τους οποίους πρέπει μάλιστα vi εϊναι δσον το δυ
νατόν ειλικρινέστατος ;—Βεβαιότατα, εϊπεν ό Εύθύδημο;.— 
Τί λοιπόν λέγεις δια το έξης ; Είπεν ό Σωκράτης, έάν δη
λαδή κανείς στρατηγός επειδή βλέπει τδ στράτευμα του vi 
είναι άποθαρρημένον, εϊπή ψεύματα, οτι οί σύμμαχο; έρ
χονται, καϊ μέ τό ψεϋμα αύτο θέση τέρμα εί; τήν άποθάρ-
ρυνοιν των στρατιωτών, πρδς ποίον μέρος θα τοποθετήσω-
μεν αυτήν τήν άπάτην ;—Μοΰ φαίνεται, είπε, προ; το μέ
ρος τής δικαιοσύνης.—'Εάν δέ κανείς τδν υίόν TGU, δστις 
ένώ έχει ανάγκην θεραπείας, δέν δέχεται φάρμακον, άφοΰ 
τόν ξεγελάση τοϋ δώσ/j το φάρμακον τάχα ώς τροφήν, καί 
άφοΟ μεταχειρισθή ψεΰμα, τον κάμη δγιή, αυτήν πάλιν τήν 
άπάτην προ; ποίον μέρος πρέπει νά τήν τοποθετήσωμεν ;— 
ΜοΟ φαίνεται, είπεν, δτι καί αυτήν είς το ίδιον μέρος.— 
Τί δέ λέγεις περί τοϋ έξης ; Έάν κανείς, έχων φίλον απελ
πισμένο·/, φοβηθείς μήπως αύτοκτονήση, τοΟ κλέψη ή άρ-
πάξη τα ξίφος του ή άλλο τίποτε άπο τά τοιαύτα ' δργανα, 
αύτο πάλιν πρδς ποίον μέρος πρέπει νά το τοποθετήσωμεν ; 
—Καί αοτί, μά τον Δία, είπε, προς το μέρος της δι
καιοσύνης.—-Παραδέχεσαι, είπε, σύ, δτι ούτε προς τους φί
λους του δέν πρέπει κανείς είς πάσας τάς περιστάσεις νά 
φέρεται είλικρινώς ;—Μά τήν άλήθειαν, είπε, δέν πρέπει 
βέβαια, άλλα μεταβάλλω γνώμην ώς πρδς 2σα ε/ω ειπεί, 
έάν βέβαια επιτρέπεται.—Πρέπει τω δντι, είπεν ό" Σωκρά
της, πολύ περισσότερον νά σοΰ επιτρέπεται ή αλλαγή της 
γνώμης, παρά νά μή λέγης ορθώς τά ζητήματα. Ά π ' εκεί
νους δέ ποΰ απατούν τους φίλους διά νά τους βλάψουν (διά 
νά μή παραλείψωμεν οδτε αοτδ άνεξέταστον), ποίος άπο 
τους δύο είναι περισσότερον άδικος, εκείνος πού άπατα θε
ληματικά ή εκείνος πού άπατα χωρίς νά θέλη ; Άλλ', ώ 
Σωκράτη, δέν Ιχω πλέον έγώ τουλάχιστον πεποίθησιν είς 
δσα σοΟ αποκρίνομαι' διότι καί δλα τά πρωτυτερινά ζητή
ματα νομίζω τώρα 8τι είναι άλλέως, παρά δπως έγώ τά έφαν-
ταζόμην άλλ* δμως άς εϊπω, δτι είναι περισσότερον άδικος 
εκείνος, πού λέγει ψεύματα θεληματικά άπ' έκεΐνον ποίι τά 
λέγει, χωρίς νά θέλ^.—Παραδέχεσαι δέ σύ, δτι είναι δυνατή 
ή διδασκαλία καί ή γνώσις τής δικαιοσύνης, δπως είναι 
τής γραμματικής";—'Εγώ τουλάχιστον τδ παραδέχομαι.— 
ΠοΤον δέ άπα το6ς δύο κρίνεις ώς γνωρίζοντα καλύτερα τήν 
γραμματικήν, εκείνον πού θεληματικά δέν γράφει καί δέν 
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ιιή ορθώς γράφη και άναγιγνώσκη ή δς αν άκων ; "Ος αν 

εκών, έ'γωγε' δύναιτο γαρ αν, οπότε βούλοιτο, κα'ι δρΰώς 

αυτά ποιεΐνΐ Ονκονν ό μεν εκών μή δρθώς γράφων γραμ

ματικός άν ειη, δ δέ άκων αγράμματος ; Πώς γάρ ον ; Τά 

δίκαια δέ πότερον ό εκών ψενδόμενος καί έζαπατών οΐδεν 

ή δ άκων ; Δήλον οτι δ εκών. Ούκονν γραμματικώτερον 

μέν τον επιστάμενον γράμματα τον μή επιστάμενον φής 

εϊναι ; Ναί. Δικαιότερον δέ τον επιστάμενον τα δίκαια τον 

μή επιστάμενον ; Φαίνομαι' δοκώ δε μοι και ταντα ονκ 

21 οϊδ' δπως λέγειν. Τί δέ δή, 8ς &ν βονλόμενος τάληβή λέ

γειν μηδέποτε ταύτα περί τών αντών λέγη, άλλ' δδόν τε 

φράζων τήν αντήν τοτέ μεν προς εω, τοτέ δέ. προς έοπέραν 

φράζη, κα'ι λογισμον αποφαινόμενος τον αντόν τοτέ μεν 

πλείω, τοτί δ' έλάττω άποφαίνηται, τί σοι δοκεΐ δ τοιού

τος ; Δήλος νή Δί' εϊναι δτι α ώετο είδένσι ούκ οϊδεν. 

22 Οϊοθα δέ τινας άνδραποδώδεις καλονμένονς ; Έγωγε. Πό

τερον διά σοφίαν ή δι' άμαθίαν ; Δήλον δτι δι' άμαθίαν. 

*Αρ' ονν διά τήν τον χαλκεύειν άμαθίαν τον δνόμοτος 

τούτον τνγχάνονσιν ; Ον δήτα. 'Αλλ' άρα δια τήν τον τε-

κταίνεσθαι ; Ονδέ δια ταύτην. 'Αλλά διά τήν τον σκντεύειν ; 

Ονδέ δι' εν τούτων, έ'φη, άλλα καί τουναντίον οί γάρ πλεί

στοι τών γε τά τοιαύτα επισταμένων άνδραποδώδεις είσίν. 
τΑρ' ονν τών τά καλά κάί αγαθά καλ δίκαια μή είδότων 

23 το όνομα τοντ εστίν ; Έμοιγε δοκεΐ, έ'φη. Ονκονν δεΐ 

παντί τρόπφ διατειναμένονς φεύγειν δπως μή άνδράποδα 

ώμεν. 'Αλλά νή τους θεούς, εφη, ώ Σώκρατες, πάνν φμην 

φιλοσοφείν φιλοσοφίαν δι ης άν μάλιστα ένόμιζον παιδεν-

') Ήξεύρει τήν βικαιοούνην καλύτερα. 
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διαβάζει σωστά, ή εκείνον πού τά κάμνει αυτά χωρίς νά 
θέλη ;—Εκείνον πού θεληματικά δέν γράφει κα! δέν δια
βάζει σωστά, έγώ τουλάχιστον κρίνω' διότι αυτός θα ήμπο-
ροδσεν, ίσάκις θά ήθελε, καί σωστά νά τά έκτελή αδτά.— 
Λοιπόν εκείνος μέν που θεληματικά δέν γράφει σωστά, θά 
ήτο κάτοχος τής γραμματικής, εκείνος δέ που, χωρίς νά το 
θέλη δέν γράφει σωστά, θά ήτο αγράμματος ;—Βέβαια'διότι 
πως δχι ;—Τήν δέ δικαιοσύνην ποίος άπό τους δύο τήν 
ήξεύρει καλύτερα, εκείνος που λέγει ψεύματα θεληματικά 
καί άπατα, ή έκεΐνος που ψεύδεται καί άπατα χωρίς νά τό 
θέλη ;—Είναι φανερόν, δτ: ', εκείνος πού θεληματικά λέ
γει ψεύματα καί άπατα.—Λοιπόν λέγεις άφ' ενός μέν, δτι 
γνωρίζει καλύτερα τήν γραμματικήν εκείνος που ήξεύρει 
γράμματα παρά εκείνος που δέν ήξεύρει;—Χαί— Άφ" 
έτερου δέ, δτι είναι περισσότερον δίκαιος εκείνος πού 
ήξεύρει τί είναι δίκαιον, παρά εκείνος πού δέν ήξεύρει ;— 
Έτσι μοΰ φαίνεται' έχω δέ τήν γνώμην, δτι καί αδτά δέν 
ήξεύρω, άν σωστά τά λέγω.—Τί δέ λοιπόν ; 'Εκείνος πού 
θά ήθελε να λέγη τήν άλήθειαν, έάν ποτέ δέν λέγη τά ίδια 
διά τά ίδια πράγματα, άλλ' ivo) περί μιας ίδοΟ ομιλεί, 
άλλοτε μέν τήν λέγη προς ανατολάς, άλλοτε δέ προς δυσμάς, 
καί âvtji ορίζει τό έξαγόμενον κάποιου λογαριασμού, άλλοτε 
μέν τό ορίζει μεγαλύτερον, άλλοτε δέ μικρότερον, πώς σοΰ 
φαίνεται ό τοιούτος ;—ΜοΟ φαίνεται, μά τήν άλήθειαν, δτι 
δέν ήξεύρει δσα ένόμιζεν δτι τά ήξεύρει.—Γνωρίζεις δέ με
ρικούς, οί όποιοι ονομάζονται δουλοπρεπεΐς ;—Μάλιστα.— 
Ποΐον άπό τά δύο, ξνεκα σοφίας ή ένεκα άμαθείας ονομά
ζονται δουλοπρεπεΐς ;—Είναι φανερόν, δτι ένεκα άμαθείας. 
— Ά ρ ά γε λοιπόν, επειδή δέν γνωρίζουν τήν χαλκευτικήν, 
λαμβάνουν αδτό τό δνομα ;—"Οχι βέβαια ; 'Αλλά επειδή δέν 
γνωρίζουν τήν ξυλουργικήν ;—Οδτε δι' αδτό.—Άλλα διότι 
δέν γνωρίζουν τήν δποδηματοποιίαν ;—Διά κανέν άπό αδτά 
είπεν, άλλα τοδναντίον μάλιστα, διότι οί περισσότεροι άπ' 
εκείνους, πού ήξεύρουν τφ δντι αυτά, είναι άνθρωποι δου
λοπρεπεΐς.—Άρά γε λοιπόν, είπε, τό δνομα αδτό άνήκετ. 
είς εκείνους, ποδ δέν ήξεύρουν, τί είναι καλόν, τί είναι αγα
θόν καί τί είναι δίκαιον ;—'Εγώ τουλάχιστον τό παραδέχο
μαι, είπε.—Αοιπόν πρέπει μέ κάθε τρόπον αγωνιζόμενοι νά 
άποφεύγωμεν νά μή γίνωμεν δουλοπρεπείς ;—'Αλλά, μά 
τοδς θεούς, είπεν, ώ, Σωκράτη, πολύ έπίστευα, οτι ήσχο
λούμην μέ φιλοσοφίαν, έκείνην, μέ τήν οποίαν ένόμιζα, δτι 
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ΰήναι τά προσήκοντα άνδρί καλοχαγαΰίας όρεγομένφ' ννν 

δέ πώς οιει με άθνμως έχειν, όρώνται εμαντόν διά μέν 

τά προπεπονημένα ουδέ τό ερωτώμενον άποκρίνεσθαι δυ-

νάμενον υπέρ ών μάλιστα χοή ειδέναι, αλλην δέ όδόν οϋ-

δεμίαν έχοντα ήν άν πορευόμειος βελτίων γενοίμην ; 

24 Και ô Σωκράτης- Είπε μοι, έφη, ώ Ενθνδημε' εις 

Δελφούς δέ ήδη πώποτε άφίκου ; Καί δις γε νή AC, έφη. 

Κατεμαθε; ούν πρό χφ ναφ πον γεγραμμένον τό Γνώθι 

σανχόν ; "Εγωγε. Πότερον οϋν ονΟέν σοι τον γράμματος 

έμέλησεν ή προσέσχες τε χαί έπεχείρηαας σανχόν έπισχοπεϊν 

όστις εϊης ; Ma AC οϋ δήτα, εφη' χαί γαρ δή πάνν τοϋτό 

γε φμην ειδέναι' οχολη γάρ αν άλλο τι ήδη, εΐ γε μηδ' 

25 έμαυτόν εγίγναισχον. Πότερα δέ σοι δοκεΐ γιγνώσκειν εαυ

τόν, όστις τοννομα τό êavcov μόνον οϊδεν, ή δοτις, ώοπερ 

οι τους ίππους ώνούμενοι ον πρότερον οιονται γιγνώσκειν 

Sv äv βούλωνται γνώναι, πριν άν έπιακέχρωνται, πότερον 

εϋπειθής έστιν ή δναπειθής, καί πότερον ϊσχνρός ή ασθε

νής, και πόχερον χαχυς ή βραδύς, καί τάλλα τα προς τήν 

τον ίππου χρείαν επιτήδεια τε καϊ άνεπιτήδεια δπως έχει, 

ούτως έαντον έπισκεψάμενος, όποΐός έστι προς τήν άνθρω

πίνην χρείαν, έγνωκε τήν αδτον δύναμιν ; Ούτως έμοιγε 

δοχέΐ, έφη, δ μή είδώς τήν αύτον δύναμιν άγνοεΐν έαντον. 

26 'Εκείνο δέ οϋ φανερόν, εφη, δτι διά μέν τό είδέναι εαυτούς 

πλείστα αγαθά πάσχονσιν άνθρωποι, διά δέ τό έψεϋσθαι 

εαυτών πλείστα χαχά ; Οι μέν γαρ εΪδότες εαυτούς τά τε 

επιτήδεια έαυτοϊς ιαασι χαί διαγιγνώσχοναιν ä τε δύναν

ται καϊ S μή' χαί S μέν ίπίστανται πράττοντες πορίζονταί 

τε ών δέονται χαί εν πράχτονριν, ών δέ μή έπίσχανται άπε-

χόμενοι άναμάρτητοι γίγνονχαι καί διαφεύγουσι τό κακώς 

πράττειν διά τοντο δέ καϊ τους άλλους ανθρώπους δννά-
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Ttpò παντός ήθελα μάθει δσα αρμόζουν εϊς άνδρα, ό οποίο; 
επιθυμεί πολύ νά γίνη καλός καί αγαθός" τώρα δέ πόσον 
νομίζεις δτι είμαι άποθαρρημένος, άφοΰ βλέπω τον εαυτόν 
μου, δτι άφ-1 ενός μέν δέν ημπορώ νά αποκριθώ, εϊς 2,τι μέ 
ερωτούν άπ3 εκείνα, διά τά όποια τόσον ϊγ<ύ κοπίασε· και 
τά όποϊα ϊοα ίσα έπρεπε νά γνωρίζω, άφ' ετέρου οέ κανένα 
άλλον τρόπον δέν εχω, τόν όποϊον έάν ακολουθούσα θά έγ:-
νόμην καλύτερος ; Καί δ Σωκράτης*—Είπε μου, είπεν, ώ 
Ευθύδημε, επήγες ποτέ £ως τώρα εις τους Δελφούς ;—Κα: 
δυο φορές μάλιστα, μά τον Λία, εϊπεν.—Έπρόσεξες λοιπόν 
τό «Γνώθι ααυτόν», -το όποιον είναι γραμμένον κάπου επάνω 
είς τόν ναόν ;—Μάλιστα.—Ποΐον άπό τά δύο, καθόλου δέν 
εφρόντισες διά τήν επιγραφήν αυτήν ή καί τήν έπρόσεςες 
κα: επεχείρησες νά εξέταζες τόν εαυτόν σου τί είσαι ; Mi 
τόν Λία, οχι, είπε" διότι βέβαια κα* πολύ μάλιστα ένόμ'.ζα, 
δτι τό ήξευρ« αυτό* διότι δέν θα ήξευρα τίποτε άλλο, έάν 
δεν έγνώριζα ο5*:ε τόν εαυτόν μου.—ΙΙοΤον δέ άπό τά δύο 
φρονείς, δτ-, γ/ωριζέ; τόν εαυτόν του εκείνος , πού μόνον το 
ονομά του γνωρίζει, ή εκείνος, ό όποιος, καθώς αυτοί πού 
αγοράζουν άλογα 5εν νομίζουν, δτι ήξεύρουν τό άλογρν, το 
όποιον θέλουν νά ήξεύρουν, πρίν το εξετάσουν, ποΐον άπό τά 
δύο, πείθεται εύκολα ή δέν πείθεται, καί ποίον άπό τά ούο, 
είναι δυνατόν ή άρρωστον, καϊ ποΐον άπο τά δύο, είναι γρή-
γορον ή άργόν, καί πώς είναι κατά τάς άλλας ϊοιότητας τάς 
καταλλήλους ή ακατάλληλους διά τήν χρησιμοποίησα του 
αλόγου, ϊο-αυτοτρόπως εςετάσας τόν εαυτόν του, δηλ. τί εί
δους είναι ώς προς τήν χρήσίν του οπό τών ανθρώπων, τότε 
γνωρίζει τήν άξίαν του ;—"Ετσι, είπεν, έγώ τω όντι φρονΰ), 
δτ: δηλαδή εκείνος που δέν ήξεύρει τήν άξίαν του, δένήςεύ-
ρει τόν εαυτόν του.—Τό εξής οέ δέν είναι άναμφισβήτητον, 
είπεν, δτι οΕ άνθρωποι, άφ' ε^ός μέν επειδή ήξεύρουν τόν 
εαυτόν τους πάρα πολλά καλά επιτυγχάνουν, επειδή δέάφ* 
ετέρου δέν έχουν γνώσιν τοΰ έαυτοΰ των, παθαίνουν πάρα 
πολλά κακά ; Διότι έκεΐνοι μέν πού ήξεύρουν τόν εαυτόν των, 
καί τά συμφέροντα είς τόν εαυτόν των ήξεύρουν καί διακρί
νουν και δσα ημπορούν καϊ οσα δεν ήμποροΰν νά εκτελέ
σουν καϊ επειδή μέν κάμνουν δσα ήξεύρουν, καί εξοικονο
μούν δσα τους χρειάζονται καί'ευτυχούν, επειδή δέ απέχουν 
άπό 8σα δέν τά ήξεύρουν, καί σφάλματα δέν κάμνουν καί 
αποφεύγουν τήν δυστυχίαν* δι3 αυτό δέ επειδή ήμποροον νά 
δοκιμάζουν καί τους άλλους ανθρώπους διά τής χρησιμοπο:-
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μενοι δοχιμάζειν και διάτής τών άλλων χρείας τά τε αγαθά 

27 πορίζονται καί τά κακά çji/Αάττονται. ΟΙ δέ μή εί δότες, 

άλλα διεψενσμένοι τής εαυτών δννάμεως προς χε τους άλ

λους ανθρώπους και τάλλα ανθρώπινα πράγματα όμοίο>ς 

διάκεινχαι, καί οντε ών δέονται ΐσασιν οϋτε δ τι πράττου-

αιν οντε οίς χρώνται, άλλα πάντων τούτων διαμαρχάνοντες 

τών τε αγαθών άποτνγχάνονσι και τοις κακόΐς περιπί-

28 πτονσι. Και οι μέν είδότες δ τι ποιονσιν, έπιτνγχάνοντες 

ών πράττονσιν, ένδοξοι τε και τίμιοι γίγνονται' και οι τε 

όμοιοι τούτοις ήδέως χρώνται, οι τε άποτνγχάνοντες τών 

πραγμάτων έπιθυμοϋαι τούτους υπέρ αυτών βουλεύεσθαι, 

καί προιστασθαί γε αυτών τούτους, καί τάς ελπίδας τών 

αγαθών έν τούτοις έχουσι, χαί διά [πάντα] ταντα πάντων 

29 μάλιστα τούτους άγαπώσιν. ΟΊ δέ μή είδότες δ τι ποιοΰσι, 

κακώς τε αιρονμενοι καί οίς αν έπιχειρήαωσιν άποτνγχά-

νοντες, ον μόνον έν αύτοΐς τούτοις ζημιοϋνταί τε χαί κο

λάζονται, άλλα καί άδοξοϋσι διά ταϋτα καί καταγέλαστοι 

γίγνονται και καταφρονούμενοι καί άτιμαζόμενοι ζώσιν. 

Όρφς δέ καί τών πόλεων δτι δσαι δν άγνοήαασαι τήν 

εαυτών δύναμιν κρείττοσι πολεμήσωσιν, αϊ μέν. ανάστατοι 

30 γίγνονται, at δ' έξ έλενθέρων δοϋλαι. Καί ό Εϋθνδημος. *Ως 

πάνν μοι δοκοϋν, εφη, ώ Σώκρατες, περί πολλού ποιητέον 

εϊναι τό έαντον γιγνώσκειν, ονχως ΐσθι· οπόθεν δέ χρή αρ-

ξασθαι Ιπισκοπεϊν έαντον, τονχο πρό σέ αποβλέπω ει μοι 

31 έθελήσαις αν έξηγήσασθαι. Ονκοϋν, έφη ό^Σωχράχης, χά 

μέν αγαθά χαί τά κακά οποΐά εατι πάντως πον γιγνώσκειςί 

Νή AC, εφη, εί γάρ μηδέ ταϋτα οΖ<5α, χαί χών άνδραπό-

δων φανλότερος αν εΐην, "Ιθι δή, έφη, και έμοί έξήγησαι 

αυτά. 'Αλλ' ού χaL·πόv, έφη· πρώτον μέν γάρ ανχό χό 

ϋγιαίνείν αγαθόν εϊναι νομίζω, τό δέ νοσεΐν κακόν 

έπειτα χαί τά αΧτια- έχατέρον αυτών καϊ ποτά καί 

βρωχά και έπιχηδεύμαχα χά μέν προς χό ϋγ,ιαίνειν φέροντα 

32 αγαθά, τά δέ προς τό νοσεΐν κακά. Ούκοϋν, έφη, χαί τό 

ύνιαίνειν καί τό νοσεΐν, δταν μέν άγαθον τίνος αίτια γί-
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ήσεως των άλλων καί τά ωφέλιμα πορίζονται και άπο τά βλα
βερά προφυλάσσονται.Έκεΐνοι, δέ πού δέν ήξεύρουν τόν εαυτόν 
τους, άλλ'είναι απατημένοι, ώς προς τήν ατομική ν των άξίαν, 
καί διά τους άλλους ανθρώπους καί διά τά άλλα ανθρώπινα 
πράγματα ομοίως άπατώνται, καί ο&τε δσα τους χρειάζονται 
τά ήξεύρουν, ούτε τί κάμνουν, οοτε ποία πράγματα χρησιμο
ποιούν, άλλ3 επειδή κάμνουν σφάλματα είς βλ« αυτά καί εϊςτά 
ωφέλιμα αποτυγχάνουν καί είςτά κακά περιπίπτουν.Καί εκεί
νο: μέν, πού ήξεύρουν τί κάμνουν, επειδή επιτυγχάνουν είς 
αυτά που κάμνουν, καί καλήν όπόληψιν καϊ τιμήν αποκτούν* 
και οί δμοιοί των ευχαρίστως τους χρησιμοποιούν καί εκεί
νοι που αποτυγχάνουν είς τάς υποθέσεις των, επιθυμούν 
νά σκέπτωνται ούτοι διά τό ΐδικόν των συμφέρον, καί μάλι
στα ούτοι νά τους διευθύνουν, καί άπ' αυτούς κρεμούν τάς 
ελπίδας τής ευτυχίας των καί δι' αυτό τους αγαπούν περισ
σότερον άπό δλους. "Εκείνοι δέ, πού 3έν ήξεύρουν τί πράτ
τουν καί κάμνουν κακήν εκλογή ν έργων καί αποτυγχάνουν 
ε;ς δ,τι καί άν επιχειρήσουν, δχι μόνον ζημιώνονται καί 
τιμωρούνται είς τά Ιργα των άλλ3 άπον,τοΟν καϊ κακήν όπό
ληψιν καί γίνονται καταγέλαστοι καί ζουν περιφρονοΰμενοι 
καί χωρίς τιμήν. Βλέπεις δέ, οτι καί άπό τάς πόλεις, δσαι, 
άγνοούσαι τήν δύναμιν των, πολεμήσουν μέ ισχυρότερους άπ' 
αΰτάς, άλλαι μέν καταστρέφονται έκ θεμελίων, άλλαι δέ γί
νονται άπό ελεύθερα- δοϋλαι. Καί 6 Εύθύδημος·—Μάθε ώ 
Σωκράτη, είπεν, δτι πάρα πολύ πεπεισμένος είμαι δτι πρέ
πει νά φροντίζη δ καθείς νά γνωρίζη τόν εαυτόν του' άπό 
που δέ πρέπει Vs αρχίσω νά εξετάζω τόν εαυτόν μου, αυτό 
άπό σέ τό περιμένω, έάν θέλης, νά μοΰ τό εξήγησης.—Λοι
πόν, εϊπεν ό Σωκράτης, τά μέν αγαθά καί τά κακά οποία 
είναι έξάπαντος βέβαια τά ήξεύρεις ; — Ν α ί , μά τόν Δία, 
είπε, διότι, έάν ούτε αυτά τά ήξευρα, θά ήμουν χειρότερος 
καί άπό τους οΌύλους.—Εμπρός λοιπόν, είπεν, εξήγησε 
μού τα.—Άλλα δέν είναι δύσκολον, είπε* διότι κατά πρώ
τον μέν νομίζω δτι ή υγεία είναι αγαθόν, ή δέ ασθένεια 
κακόν έπειτα δέ καί τά αίτια τού καθενός άπ* αυτά τά δύο, 
δηλαδή τά ποτά καί τά φαγητά καί Ò τρόπος τοΰ ζήν 8σα 
μέν πού συντελούν είς τήν όγείαν είναι αγαθά, δσα δέ συν-
τελοΰν είς τήν άσθένειαν, κακά.—Λοιπόν, είπε, καϊ ή 
υγεία καί ή ασθένεια, δταν μέν γίνωνται αϊτίαι κανενός 
αγαθού, δύνανται νά είναι πράγματα αγαθά, δταν 5ε fi-
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γνηται, αγαθά άν εϊη, όταν δέ κακού, κακά. ΐίοχε δ' άν, 

έφη, τό μέν ϋγιαίνειν κακοϋ αίτιον γένοιτο, τό δέ νοσεΐν 

άγαϋοϋ ; "Οταν νή Δί', έφη, στρατείας τε αίσχρας καϊ ναυ

τιλίας βλαβεράς καί άλλων πολλών τοιούτων οϊ μέν διά 

ρώμην μετάσχοντες άπόλωνται, οί δέ δι' άηθένειαν απολει-

φθέντες σωθώαιν. "Αληϋή λέγεις' άλλ' δρας, εφη, δτι καί 

τών ωφελίμων οϊ μέν διά §ώμην μεχέγονσιν^ οι δέ δι* 

άσθενειαν άπολείπονχαι. Ταϋτα ούν, έφη, ποτέ μέν ώφε-

λονντα, ποτέ δε βλάπτοντα, χι μάλλον αγαθά ή κακά εαχιν; 

33 Ουδέν μά Αία φαίνεται κατά γε χονχον τόν λόγον. Άλλ." ή 

γέ τοι σοφία, ώ Σώκρατες, αναμφισβητήτως αγαθόν έστι' 

ποΐον γάρ άν τις πράγμα οϋ βέλτιον πράττοι σοφός ών ή 

αμαθής ; Τί δέ ; Τόν Ααίδαλον, εφη; ούκ άχήκοας δτι λη

φθείς ύπό Μίνω διά τηΎ σοφίαν ήναγκάζετο εκείνφ δον-

λεύειν κ&ί τής τε πατρίδος άμα καί τής έλενθερίας έστερήθη 

καί επιχειρών άποδιδράσκείν μετά τον νίον τόν τε παΐδα 

απώλεσε και αντός ονκ έδυνήθη σωθήναι, αλλ' άπενεχθείς 

εις τονς βαρβάρονς πάλιν εκεί εδούλενε ; Αέγεται νή AC, 

εφη, ταντα. Τά δέ ίίαλαμήδονς ούκ άκήκοας πάθη ; Τούτον 

γάρ δή πάντες ύμνοϋσιν ώς διά σοφίαν φθονηθείς ϋπό τοϋ 

'Οδυσσέως άπόλλνται. Αέγεχαι και ταϋτα, έφη. "Αλλους δέ 

πόσους οϊει διά σοφίαν άνασπίστονς προς βασιλέα γεγονέ-

34 ναι καί έχει δονλεύειν; Κινδννεύει, έφη, ώ Σώκρατες, άναμ-

φιλογώτατον αγαθόν είναι τό εϋδαιμονειν. Ει γε μή τις 

ανχό, έφη, ώ Εύθύδημε, έξ άμφιλόγων αγαθών σννχιθείη. 

Τί δ' άν, έφη, τών εύδαιμονικών άμφ'ιλογον εϊη; Ουδέν, 

εφη, εϊ γε μή προσθήσομεν αντφ κάλλος ή Ισχνν ή πλοντον 

fj δόξαν ή καί τι άλλο χών τοιούτων. 'Αλλά νή Αία προσ

θήσομεν, έφη' πώς γάρ άν τις άνευ τούτων εύδαιμονοίη ; 

') Τών γνώσβών του, tijg τίχνης του. 

"•) "Ηρώς τοο ΤρωϊκοΟ πολίμου, ΤοΒτον φθονήσας Ô -OBUOOÊÙC 
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νωνται αϊτίαι κακού, πράγματα κακά.—^Πότε δέ, είπεν", ή 
μέν ογεία ημπορεί νά γίνη αίτία κακού, ή δέ ασθένεια κα-
λού ;—"Οταν, μά τόν Δία, είπεν, εκείνοι μέν που έλαβαν 
μέρος ένεκα τής σωματικής των δυνάμεως, εϊς εκστρατείαν 
άτυχη καί εΕς πλουν όλέθριον χαθούν, έκεΐνοι δέ που πα
ρέμειναν είς τήν πατρίδα των ένεκα τής σωματικής των 
αδυναμίας, σωθούν.—Άλ-ήΒειαν λέγεις" άλλα βλέπεις, είπεν, 
δτι καί είς τά ωφέλιμα οί μέν πρώτοι λαμβάνουν μέρος ένε
κα τής σωματικής των δυνάμεως, οί δέ δεύτεροι μένουν αμέ
τοχοι Ινεκα τής σωματικής των αδυναμίας.—Αυτά λοιπόν, 
είπε, τά όποια άλλοτε μέν ωφελούν, άλλοτε δέ βλάπτουν, 
τί είναι μάλλον αγαθά ή κακά;—Τίποτε δέν φαίνεται, μά 
τόν Δία, έτσι που έθεσες τό ζήτημα. Άλλ 3 ή σοφία τουλά
χιστον, ώ Σωκράτη, είναι αναμφισβητήτως αγαθόν διότι 
ποΐον πράγμα δέν θά τό εκτελούσε κανείς καλύτερα, έάν 
ήτο σοφός παρά έάν ήτο άμαθης-;—ΤΕ δέ λέγεις περί τοΰ 
Ιξής ; Δέν έχεις ακούσει, είπε, περί τοο Δαιδάλου, δτι, άφοΰ 
συνελήφθη ύπό τοϋ Μίνωος ένεκα τής σοφίας του, * ήναγκά-
ζετο νά είναι οοΰλος είς αυτόν καί συγχρόνως τήν πατρίδα 
καί τήν έλευθερίαν του έστερήθη καί δταν επεχείρησε νά 
δραπέτευση μαζί μέ τόν υίόν του, καί τό παιδί του έχασε 
καί δ ΐδιος δέν ημπόρεσε νά σωθ }̂, άλλ' άφοΰ άπήχθη εΐς 
τήν χώραν τών βαρβάρων, έκ οευτίρου έγινεν έκεΐ δούλος ; 
—Λέγονται, είπε, μά τόν Δία, αυτά.—Τά δέ παθήματα τοΰ 
Παλαμήδους 3 δέν τά έχεις ακουστά ; διότι περί αυτού δλοι 
ο£ ύμνοι λέγουν (δλοι τόν τραγουδούν), δτι, επειδή έφθονήθη 
οπό τοΰ 'Οδυσσέως διά τήν σοφίαν του, κατεστράφη.—Καί 
αυτά λέγονται, είπε.—Πόσοι δέ άλλοι νομίζεις, δτι δνεκα 
τής σοφίας των άπήχθησαν εξόριστοι είς τόν βασιλέα τής 
Περσίας καί έκεΐ είναι δούλοι ;—Κοντεύει, ώ Σωκράτη, 
είπε, κατ3 εξοχήν άναντίρρητον αγαθόν νά είναι ή ευτυχία. 
— Έ ά ν δέν τήν άπολέσ-g κανείς, είπεν, ώ Εύθύδημε, άπό 
αγαθά πού δέχονται άντίρρησιν.—Ποΐον δέ, είπε,-θά ήτο 
δυνατόν νά δέχεται άντίρρρησιν άπό τά συντελοΟντα είς 
τήν εύτυχίαν ;—Τίποτε, είπε, φθάνει νά μή προσθέσω-
μεν εϊς τήν εύτυχίαν ή κάλλος ή δύναμιν ή πλοϋτον Ύ) δό
ξαν ή καί τίποτε άλλο άπό τά -τοιαύτα.—Άλλα, μά τόν 
Δία, θά προσθέσωμεν είπε* διότι πώς θά ημπορούσε κανείς 

δια τήν σοφίαν του τον καιηγόρ-ν,οεν ώς αυνεννοούμενρν μετά τοΰ 
Πριάμου χαί δια τα3το οί 'Αχαιοί τον έφίνευσαν i t i λίθοβολίομοδ. 
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35 Νή Δί', εφη, προσθήσομεν άρα, έξ ών πολλά και χαλεπά 

ανμβαίνει τοΐς άνθρώποις' πολλοί μέν γαρ διά τδ κάλλος 

νπδ τών έπι τοΐς ώραίοις παρακεκινηκότων διαφθείρονται, 

πολλοί δέ διά τήν ίαχνν μείζοαιν εργοις έπιχειρονντες σύ 

μικροϊς κακοΐς περιπίπτονοι, πολλοί δε διά τον πλοντον 

διαίϊρνπτόμενοί τε και επιβονλενόμενοι άπόλλννται, πολλοί 

δέ διά δόξαν και πολιτικήν δύναμιν μεγάλα κακά πεπόνθα-

3β σιν. 'Αλλά μήν, εφη, ει γε μηδέ το εύδιιιμονεΐν επαίνων 

δρίίώς λέγω, ομολογώ μηδ' δ τι προς τονς θεούς ενχεσθαι 

χρή ειδέναι. 'Αλλά ταντα μέν, εφη δ Σωκράτης, ϊαως διά 

τδ σφόδρα πιστενειν ειδέναι ovo' εσκεψαι' έπει δέ πόλεως 

δημοκρατονμένης παρασκενάζει προεστάναι, δήλον δτι δη 

37 μοκρατίαν γε οίαθα τί έστι. Πάντως δήπον, εφη. Δοκεΐ 

ονν σοι δννατδν εϊναι όημοκρατίαν ειδέναι μή είδότα δή

μον ; Μά Δί' ονκ εμοιγε. Καί δήμον άρ' οϊαθα τί έστιν; 

Οϊμαι εγωγε. Καί τί νομίζεις δήμον είναι ; Τονς πένητας 

τών πολιτών έ'γωγε. Και τονς πένητας άρα οϊσ&α ; ΙΙώς 

γαρ ον ; Άρ' ούν και τονς πλονοίονς οϊσΰα ; Ονδέν γε 

ήττον ή και τονς πένητας. Ποίονς δέ πένητας και ποίονς 

πλονσίονς καλείς ; Τονς μέν, οϊμαι, μή Ικανά έχοντας εΐς à 

δεΐ τελεΐν πένητας, τονς δέ πλείω τών Ικανών πλονσίονς. 

38 Καταμεμάθηκας ονν δτι ένίοις μέν πάνν δλίγα ϋχονσιν ον 

μόνον αρκεί ταϋτα, άλλα καϊ περιποιούνται άπ' αυτών, 

ένίοις δέ πάνν πολλά οϋχ Ικανά έστι ; Καϊ νή Δί', εφη δ 

Εύθύδημος, δρθώς γάρ με άναμιμνήοκεις, οϊδα καϊ τνράν-

νονς τινάς, οι δι' ενδειαν ώσπερ οί άπορώτατοι άναγκάζον-

39 ται άδικεΐν. Ονκονν, έ'φη δ Σωκράτης, εϊ γε ταντα οδτακ 

έχει, τους μέν τνράννονς είς τον δήμον θήσομεν, τους δέ 

ολίγα- κεκτημένονς, έάν οικονομικοί ώοιν, είς τονς πλον

σίονς. Καί δ Ενθύδημος εφη' 'Αναγκάζει με καί ταϋτα 

δμολογεΐν δήλον δτι ή Ιμή φανλάτης' κα'ι φροντίζω μή 
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νά ευτυχή χωρίς αδτά ;—Μά τόν Δία, είπε, θά προσθέσω-
μεν λοιπόν πράγματα, έξ αιτίας τών οποίων πολλά καί δυσ
άρεστα συμβαίνουν είς τοδς ανθρώπους' διότι άφ' ένας μέν 
πολλοί ένεκα τοο κάλλους των διαφθείρονται άπο εκείνους 
ποδ έλκονται προς τοδς ωραίους, πολλοί δέ άφ* έτερου, 
επειδή Ινεκα τής δυνάμεως των έπιχειροΟν μεγαλδτερα (άπό 
δσον Μποροΰν) έργα, περιπίπτουν είς δχι μικρά δυστυχή
ματα, πολλοί δέ ένεκα τοΟ πλούτου των μαλθακΰνονται καί 
επειδή τοδς επιβουλεύονται, καταστρέφονται, πολλοί δέ Ενεκα 
τής δόξης των κα'ι τής πολιτικής των δυνάμεως μεγάλα κακά 
παθαίνουν.—Άλλ' δμως, εϊπεν, Ιάν βέβαια οδδέ, δταν επαι
νώ τήν εύτυχίαν, ομιλώ σωστά, ομολογώ, δτι οδδέ τί πρέπει 
νά ζητοδμεν άπό τοδς θεοδς ήξεύρω.—Άλλ' αδτά μέν, είπεν 
à Σωκράτης, ίσως, επειδή πάρα πολύ έπίστευες δτι τά ήξεύ-
ρεις, οδτε τά έχεις εξετάσει' επειδή δέ προετοιμάζεσαι νά 
διεύθυνες πόλιν, ποδ έχει δημοκρατικδν πολίτευμα, είναι 
φανερόν, δτι ήξεύρεις τουλάχιστον τί είναι δημοκρατία.— 
Βεβαιότατα, είπε.—Παραδέχεσαι λοιπόν, δτι είναι.δυνατόν 
νά ήξεύρη κανείς τί είναι δημοκρατία, έάν δέν ήξεΰρη τί 
είναι δήμος ;—Μά τον dia, δέν τδ παραδέχομαι.—Kai λοι
πόν ήξεύρεις τί είναι δήμος.;—Νομίζω βέβαια.—Κα! ποίοι 
νομίζεις δτι άποτελοΟν τον δήμον ;—Οί πτωχοί Ικ τών πο
λιτών, έγώ τοδλάχιστον νομίζω.—Καί ήξεόρεις άρά γε 
ποίοι είναι πτωχοί ;—Πώς δχι ;—Άρά γε λοιπόν ήξεύρεις 
καί ποίοι είναι πλούσιοι ;—Καθόλου όλιγώτερον άπό δσον 
ήξεόρω ποϊοι είναι πτωχοί.—Ποίους δέ ονομάζεις πτωχούς 
καί ποίους πλουσίους ;—Εκείνους μέν, νομίζω ποδ δέν έχουν 
αρκετά δι' δσα πρέπει νά έξοδεύουν, τους ονομάζω πτω
χούς, εκείνους δέ ποδ έχουν περισσότερα άπα δσα τοδς" 
είναι αρκετά, πλουσίους.—"Εχεις λοιπόν παρατηρήσει, δτι 
είς μερικοδς ποδ έχουν παρά πολδ δλίγα δχι μόνον άρκοΰν 
αδτά, άλλα καί τοδς περισσεύουν, είς μερικοδς δέ τά πάρα 
πολλά δέν είναι αρκετά ; Καί μά τόν Δία, εΐπεν δ Εδθύδη-
μος, γνωρίζω καί μερικοδς τυράννους (διότι σωστά μοΟ το 
υπενθυμίζεις), οί όποιοι ένεκα ελλείψεως χρημάτων αναγ
κάζονται νά άδικοον, καθώς οί πτωχότατοι άνθρωποι.— 
Λοιπόν, είπεν Ò Σωκράτης, έάν πράγματι αδτά έτσι είναι, 
τοδς μέν τυράννους θά τοδς κατατάξωμεν είς τον δήμον, 
εκείνους δέ ποδ έχουν δλίγα, έάν είναι οικονόμοι, εϊς τοδς 
πλουσίους ! Καί ό Εδθδδημος είπε'-τ-Δηλαδή μέ αναγκάζει 
ή άγνοια μου καί είς αδτά νά συμφωνήσω' καί εξετάζω 
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κράτιστοί' η μοι σιγαν κινδννεύω γάρ απλώς ονδέν ειδέναι. 

Kai πάνν άθύμως έχων απήλθε καϊ καταφρονήσας έαντον 

40 καί νομίσας τφ δντι ανδράποδον είναι. Πολλοί μέν ονν τών 

οντω διατεθέντων ύπό Σωκράτονς οϋκέτι αύτφ προσησαν, 

οϋς καί βλακοτέρονς ένόμιζεν δ δέ Εύθύδημος νπέλαβεν 

ονκ αν άλλως άνήρ αξιόλογος γενέσθαι, εί μή δ τι μάλιστα 

Σωκράτει αννείη' καί οϋκ άπελείπετο ετι αντον, εί μή τι 

άναγκαΐον ειη' έ"νια δέ καϊ έμιμεϊτο ών εκείνος έπετήδενεν. 

Ό δ', ώς εγνω αντόν όντως έχοντα, Τκιστα μεν διετάρατ-

τε%>, απλούστατα δέ και σαφέστατα έξηγεΐτο α τε ένόμιζεν 

ειδέναι δεΐν καί έπιτηδεύειν κράτιοτα εϊναι. 

III. Τδ μέν οϋν λεκτικούς καϊ πρακτικούς [καί μηχανικούς] 

γίγνεσθαι τονς σννόντας ονκ έ"σπενδεν, άλλα πράτερον 

τούτω φετο χρήναι σοιφροσύνην αϋτοΐς έγγενέαθαι. Τους 

γάρ άνεν τον οωφρονεΐν ταύτα δυναμένους άδικωτέρονς τε 

'2 και δννατωτέρονς κακονργεΐν ένόμιζεν είναι. Πρώτον μέν 

δή περί θεούς έπειράτο οώφρονας ποιεΐν τονς σννόντας. 

\Ά?.λοι μέν οϋν αντφ προς άλλονς όντως δμιλονντι παρα-

γενόμενοι διηγονντο' έγό> δέ, δτε προς Εϋθύδημον τοιάδε 

'3 διελίγετο, παρεγενόμην.] Είπε μοι, έ'φη, ώ Εύθύδημε, ήδη 

ποτέ σοι έπήλθεν ενθνμηθήναι, ώς επιμελώς οί θεοί ών οί 

άνθρωποι δέονται κατασν.ενάκαοι ; Και δς' Μά τον Δί', 

εφη, οϋκ εμοιγε. 'Αλλ' οϊοθά γ', έ'φη, δτι πρώτον μέν φω

τός δεόμεθα, ο ήμΐν οί θεοί παρέχονσι ; Νή Δί', εφη, δ γ' 

εί μή εϊχομεν, όμοιοι τοΐς τνφλοϊς αν ήμεν ενεκά γε τών 

ημετέρων οφθαλμών. 'Αλλά μήν και αναπαύσεως γε δεο-

μένοις ήμΐν νύκτα παρέχονσι κάλλ,ιστον άναπαντήριον. Πάνν 
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μήπως τδ καλύτερον είναι δι' έμέ νά σιωπώ' διότι κον
τεύω νά μή ήξεύρω έν γένει τίποτε. Καί μέ πολλήν άθυ-
μίαν άνεχώρησε καί καταφρονήσας τδν εαυτόν του καί πα
ραδεχθείς, δτι πράγματι είναι δούλος. Πολλοί μέν λοιπόν 
άπ° εκείνους, ποδ κατ' αδτόν τόν τρόπον διετέθησαν άπό τόν 
Σωκράτη, δέν τόν έπλησίαζαν πλέον, τοδς οποίους εκείνος 
τοδς ένόμιζε βλάκας- ό δέ Εδθύδημος ένόμισεν, δτι δέν θά 
ημπορούσε νά γίνη άλλέως καλός άνθρωπος, έάν δέν συνα-
νεστρέφετο τόν Σωκράτη δσον τό δυνατόν περισσότερον καί 
πλέον δέν τόν άφηνεν, έκτος έάν παρουσιάζετο καμμία ανάγ
κη, πολλά δέ άπ' έκεΐνα, ποδ ό Σωκράτης έκα'ΐνε, τά έμι
μεϊτο. Ό δέ Σωκράτης, άμα τόν κατενόησεν δτι ήτο τοιοο-
τος, καθόλου μέν δέν τοϋ έσκότιζε τόν νουν, μέ μεγίστην δέ 
ειλικρίνεια'/ καί σαφήνειαν τοϋ έξήγει καϊ δσα ένόμιζεν δτι 
πρέπει νά τά ήξεύρη, καί δσα ένόμιζεν, δτι είναι άριστα 
νά τά έκτελη. 

ΚΕΦ-'-ΛΑΙΟΝ III. 

Tò να γίνωνται μέν λοιπόν ο! μαθηταί του ικανοί είς τδ 
λέγειν ν-αί εις τό πράττειν καί εφευρετικοί, δέν έβιάζετο, 
άλλ' ένόμιζεν, ότι πριν άπ' αδτά πρέπει νά άναπτυχθή μέσα 
των ή σωφροσύνη. Διότι εκείνοι ποδ ήμποροΟν νά τά κά
μνουν όλα αδτά, χωρίς νά είναι σώφρονες ένόμιζεν δτι είναι 
καί περισσότερον άδικοι καί περισσότερον ικανοί είς τό νά 
κακουργοϋν. Κατά πρΒιτο-j μέν λοιπόν έπροσπάθει νά κάμνη 
σώφρονας τους μαθητάς του ώς προς τήν λατρείαν τών θεών. 
[Άλλοι μέν λοιπόν πχρευρεθέντες, δταν αδτός διελέγετο 
προς άλλους, διηγοοντο αδτήν τήν προσπάθειαν έγώ δέ πα-
ρευρέθην δταν συνεζήτει τά έξης περίπου μέ τόν Εδθύδη-
μον).—Είπε μου, είπεν, ώ Εύθύδημε, σοδ ήλθε κατά νοΟν 
ποτέ έως τώρα νά έξετάσ^ς, πόσον επιμελώς οί θεοί έχουν 
κατασκευάσει εκείνα ποδ χρειάζονται οί άνθρωποι ; Καί 
εκείνος'—Μά τόν Δία, είπε, ποτέ δέν μοο ήλθε κατά νοΟν 
εμένα τουλάχιστον.—Άλλα ήξεύρεις τουλάχιστον, είπεν, δτι 
κατά πρώτον μέν έχομεν ανάγκην φωτός, τό όποιον οί θεοί 
παρέχουν είς ήμας;—Ναί μά τόν Δία, είπε, διότι, έάν βέ
βαια δέν τό εϊχαμεν αδτό, Θά ήμεθα δμοιοι μέ τοδς τυφλούς, 
επειδή βέβαια βλέπομεν μέ τά μάτι« μας.—ΙΙρός τούτοις, 
επειδή βέβαια έχομεν ανάγκην αναπαύσεως, μας παρέχουν 
ώς άριστον άναπαυτικόν μέσον τήν νύκτα.—Καί αδτό τω 

16 
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4 γ', έ'φη, καί τοντο χάριτος άξιον. Ονκονν καϊ επειδή δ μεν 

ήλιος φωτεινός ών τάς τε ώρας τής ημέρας ήμΐν και τάλλα 

πάντα σαφηνίζει, ή δέ νύξ διά τδ σκοτεινή εϊναι ασαφε

στέρα εστίν, άστρα èv τη ννκτί άνέφηναν, à ήμΐν τής ννκτδς 

τάς ώρας εμφανίζει, και διά τοντο πολλά ών δεόμ&θα πράτ-

τομεν; "Εατι ταντα, έ'φη. 'Αλλά μήν ή γε σελήνη οϋ μόνον 

της ννκτός, άλλα καί τον μηνδς τά μέρη φανερά ήμΐν ποιεί. 

5 Πάνν μέν ονν, έ'φη. Τδ δ', έπεϊ τροφής δεόμεθα, ταύτην 

ήμΐν έκ τής γης άναδιδόναι καϊ ώρας άρμσττούσας προς 

τοντο παρέχειν, αϊ ήμΐν ον μόνον ών δεόμεθα πολλά και 

παντοία παρασκενάζονοιν, αλλά καϊ οϊς εϋφραινόμεοα ; 

6 Πάνν, εφη, καϊ ταϋτα φιλάνθρωπα. Το δέ καϊ ύδωρ ήμΐν 

παρέχειν οντω πολλού άξιον, ώστε ονμφύειν τε καϊ ανναύ-

ξειν τη γη καί ταΐς ώραις πάντα τά χρήσιμα ήμΐν, ανντρέ-

φειν δέ καϊ αυτούς ήμας καί μιγνύμενον πασι τοΐς τρέφον-

σιν ήμας εϋκατεργαστότερά τε καϊ ώφελιμωτέρα καϊ ήδίω 

ποιεΐν αυτά, καϊ επειδή πλείστον δεόμεθα τούτον, άφθονέ-

στατον αϋτδ παρέχειν ήμΐν ; Καϊ τοντο, έ'φη, προνοητικόν. 

7 Τδ δέ καϊ τδ πϋρ πορίααι ήμΐν, έπίκονρον μέν ψύχονς, 

έπίκονρον δέ ακότονς, σννεργδν δέ προς πάσαν τέχνην καί 

πάντα δσα ωφελείας έ'νεκα άνθρωποι καταακενάζονται ; 

Ώς γάρ οννελδντι ειπείν ουδέν άξιόλογον άνεν πνρος άν

θρωποι τών προς τόν βίον χρησίμων καταακενάζονται. 

8 Υπερβάλλει, έ'φη, και τούτο φιλανθρωπία. Το δέ τον ήλιον, 

έπειδάν èv χειμωνι τράπηται, προσιέναι τά μέν άδρύνοντα, 

τά δέ ξηραίνοντα, ών καιρός διελήλυθε, καϊ τανια διαπρα-

ξάμενον μηκέτι έγγντέρω προσιέναι, άλλ' άποτρέπεσθαι φν-

λαττόμενον μή τι ήμας μάλλον τον δέοντος θερμαίνοίν 

βλάψη, καί δταν al· πάλιν άπιών γένηται, ένθα και ήμΐν 

δήλόν έστιν δτι, εί προσωτέρω άπεισιν, άποπαγηαόμεθα ϋπό 

τον ψύχονς, πάλιν al· τρέπεσθαι καϊ προσχωρεΐν, καί εν-

') Έίδομοίίοις. 
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δντι, είπεν, είναι άξιον μεγάλης εδγνωμοσύνης.—Λοιπόν, 
καί επειδή άφ' ενός μέν 'δ ήλιος, επειδή είναι φωτεινδς καί 
τάς δρας τής ημέρας καί δλα τά άλλα πράγματα μδς φανε
ρώνει σαφώς, ή δέ νύξ, επειδή είναι σκοτεινή, θαμπώνει 
περισσότερον τά πράγματα, δι' αδτό τά άστρα οί θεοί κατά 
τήν νύχτα μας ήναψαν, τά δποϊα μας δείχνουν τάς ώρας τής 
νυκτός καί Ινεκα τούτου κάμνομεν πολλά, τών οποίων έχο
μεν ανάγκην ;—Είναι αλήθεια αδτά, εΐπεν.—Άλλα προσέτι 
ή σελήνη δχι μόνον τής νυκτός, άλλα καί τοΟ μηνός τάς δι
αιρέσεις μδς φανερώνει '.—Βεβαιότατα, είπε.—Το δτι δέ, 
επειδή Ιχομεν ανάγκην τροφής, αδτήν μάς τήν δίδουν άπό 
τήν γήν καί μάς παρέχουν έποχάς καταλλήλου; προς τοδτο, 
αί δποϊαι είς ημάς δχι μόνον δσα χρειαζόμεθα πολλά καί 
διάφορα παρασκευάζουν, άλλα καί έκεΐνα, μέ τά όποια εδ-
φραινδμεθα, τί είναι ;—Καί αδτά, είπεν, είναι πολδ φιλάν
θρωπα δώρα.—Tè δτι δέ μας παρέχουν καί τδ νερό τό 
τόσον άξιόλογον, ώστε έν συνεργασία μέ τήν γήν καί τάς 
έποχάς TOO έτους νά φυτρώνη καί νά μεγαλώνη δλα τά φυτά 
τά χρήσιμα είς ήμας, καί νά τρέφη μαζί μέ αδτά καί ήμδς 
τοδς ιδίους καί, επειδή αναμειγνύεται μέ δλας τάς τροφάς, 
νά τάς κάμνη πλέον εδχολοχωνεύτους καί ώφελιμωτέρας καί 
εδχαριστοτέρας καί, επειδή έχομεν ανάγκην πάρα πολδ άπό 
τό νερόν νά μάς τδ παρέχουν άφθονώτατον, τί είναι ;—-Καί 
αδτό είναι έργον θείας προνοίας.—Τό δτι δέ μας έδωσαν 
καί τό πΟρ, δστε νά μδς είναι άφ' ενός μέν βοηθητιχόν μέ
σον κατά τοΟ ψύχους, άφ' έτερου δέ κατά τοΟ σκότους, έξ 
άλλου δέ βοήθημα είς κάθε τέχνην καί είς δλα δσα οί άν
θρωποι κατασκευάζουν διά νά ώφεληθοΟν, τί είναι ; Διότι, 
διά νά είπω συντόμως, τίποτε άξιόλογον οί άνθρωποι, άπό 
δσα είναι χρήσιμα είς τήν ζωήν, δέν κατασκευάζουν χωρίς 
πυρ.—Είναι καί αδτό, είπεν, δπέροχον δώρον φιλανθρω
πίας.—Τό νά πλησιάζη δέ δ ήλιος, δταν εδρίσκεται είς τάς 
χειμερινάς τροπάς, άλλα μέν ώριμάζων, άλλα δέ ξηραίνων, 
δσων έπέρασεν ό καιρός, καί άφοΟ κάμη αδτά νά μή πλη
σίαση πλέον σιμότερ«, άλλα ν° απομακρύνεται προφυλαττό-
μενος, μήπως μας προξενήση καμμίαν βλάδην θερμαίνων 
ήμδς περισσότερον άπό δσον πρέπει, καί δταν πάλιν φεύγων 
δπίσω. φθάση είς έκεΐνο τό σημεΐον, δπου καί είς ήμας είναι 
φανερόν, 8τι, έάν άπομακρυνθή μακρύτερα, θά ξεπαγιάσω-
μεν άπό τό κρύον πάλιν προς τά δπίσω νά στρέφεται καί νά 
μδς πλησιάζη καί είς αδτό τό σημεΐον τοΟ οδοανοο νά περί-



244 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ταϋθα τοϋ ονρανον άναστρέφεσθαι ϊνθα ών μάλιστ αν ήμας 

ώφελοίη ; Νή τον Δί', εφη, καί ταντα παντάπασιν εοικεν 

9 ανθρώπων ένεκα γιγνομένοις. Το δ', επειδή καί τοντο φα

νερόν δτι οϋκ άν νπενέγκοιμεν ούτε το κανμα ούτε τδ ψύ

χος, εί έξ άπίνης γίγνοιτο, οϋτω μέν κατά μικρόν προσιέ-

ναι τον ήλιον, οντω δέ κατά μικρόν άπιέναι, ώοτε λανθά-

θάνειν ήμας είς έκάτερα τά Ιαχνρότατα καθιοταμένονς ; 

'Εγώ μέν, εφη δ Εύθύδημος, ήδη τοντο σκοπώ, εί άρα τί 

εστί τοΐς θεοΐς Εργον ή ανθρώπους θεραπενειν έκεΐνο δέ 

10 μόνον εμποδίζει με, δτι καϊ τάλλα ζφα τούτων μετέχει. Οϋ 

γάρ καϊ τοΰτ', έ'φη δ Σωκράτης, φανερόν διι και ταντα αν

θρώπων ένεκα γίγνεταί τε καϊ ανατρέφεται ; Τί γαρ άλλο 

ζφον αιγών τε καί οίων καϊ βοών καϊ ίππων και όνων καϊ 

τών άλλων ζώων τοσαϋτα αγαθά απολαύει δσα άνθρωποι ; 

Έμοϊ μέν γάρ δοκεΐ, πλείω ή τών φντών' τρέφονται γονν 

καϊ χρηματίζονται ουδέν ήττον άπδ τούτων ή άπ' εκείνων 

πολύ δέ γένος ανθρώπων τοΐς μέν έκ τής γης φνομένοις 

είς τροφήν ου χρήται, άπα οέ βοακημάτων γάλακτι καϊ 

τνρώ καί κρέαοι τρεφόμενοι ζώοι' πάντες δέ τιθασενοντες 

καί δαμάζοντες τά χρήσιμα τών ζώων εϊς τε πόλεμον καϊ 

είς άλλα πολλά σννεργοϊς χρώνται. Όμογνωμονώ σοι και 

τοϋτ', έ'φη' όρώ γάρ αυτών καί τά πολύ Ισχυρότερα ημών 

ούτως υποχείρια γιγνόμενα τοΐς άνθρώποις ώστε χρήσθαι 

11 αϋτοΐς δ τι αν βούλωνται. Τό δ', επειδή πολλά μέν καλά 

καί ωφέλιμα, διαφέροντα δέ αλλήλων εστί, προσθεΐναι τοΐς 

άνθρώποις αισθήσεις άρμοττονσας προς έκαστα, δι' ών 

άπολαύομεν πάντων τών αγαθών τό δέ καϊ λογισμόν ήμΐν 

έμφνσαι, φ περϊ ών αίσθανόμεθα λογιζόμενοι τε καί μνη-

μονενοντες καταμανθάνομεν, οπη Εκαστα συμφέρει, καί 

πολλά μηχανώμεθα, δι' ών τών τε αγαθών άπολαύομεν 

12 καϊ τά κακά άλεξόμεθα. Το δέ καί ερμηνείαν δούναι, δι' ης 

πάντων τών αγαθών μεταδίδομέν τε άλλήλοις διδάσκοντες 
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τριγυρίζη, δπου εδρισκόμενος κατ' εξοχήν ήθελε μδς ωφελεί, 
τί είναι ;—Μά τόν Δία, είπε, καί αδτά φαίνονται δτι γίνον
ται εντελώς χάριν τών ανθρώπων.—Τό δτι δέ, επειδή καί 
αδτό είναι φανερόν, δέν θά ήμπορούσαμεν νά δποφέρωμεν 
οδτε τήν ζέστην οδτε τό κρύον, έάν ξαφνικά ήρχοντο, μδς 
πλησιάζη μέν ό ήλιος τόσον σιγά-σιγά, απομακρύνεται δέ" 
τόσον σιγά-σιγά, ώστε, χωρίς νά τό άντιλαμβανώμεθα ήμεΐς, 
νά φθάνωμεν είς τήν δυνατωτάτην ζέστην καί είς τό δυνα-
τώτατον κρύον, τί είναι ;—Έγώ μέν, είπεν ό Εύθύδημος, 
τώρα τό έξης σκέπτομαι, άν δηλαδή έχουν άλλο κανέν έργον 
οί θεοί παρά νά εξυπηρετούν τοδς ανθρώπους' αδτό δέ μόνον 
μέ εμποδίζει, δτι δηλ. καί τά άλλα ζώα μετέχουν είς αδτά 
τά αγαθά.—Δέν είναι λοιπόν φανερόν καί τοδτο, είπεν δ 
Σωκράτης, δτι καί τά ζώα χάριν τών ανθρώπων γεννώνται 
καί μεγαλώνουν ; Διότι ποΐον άλλο ζφον καί άπό τάς αίγας 
καί άπό τά πρόβατα καί άπό τά βόδια καί άπό τά άλογα 
καί άπό τοδς δνους καί άπό τά άλλα ζφα άπολαδει τόσων 
αγαθών δσα οί άνθρωποι ; Διότι έγώ βέβαια νομίζω, δτι ο£ 
άνθρωποι περισσοτέρων αγαθών απολαύουν παρά τά ζώα ή 
τά φυτά· τρέφονται π. χ. καί κερδίζουν χρήματα τόσον άπό 
τά ζφα δσον καί άπό τά φυτά' μέγα δέ πλήθος ανθρώπων 
δέν μεταχειρίζονται ώς τροφήν τά δσα φυτρώνουν άπό τήν 
γήν, ζοδν δέ τρεφόμενοι μέ γάλα καί τυρόν χαί κρέας άπό 
τά ζφα ποδ βόσκουν δλοι δέ, άφοΟ εξημερώσουν καί δαμά
σουν τά χρήσιμα ζώα, καί είς τόν πόλεμον καί είς άλλα 
πολλά τά μεταχειρίζονται ώς βοηθούς.—Συμφωνώ μαζί σου 
καί είς αδτό, είπε' διότι βλέπω, δτι καί τά πολδ δυνατώ-
τερα άπό ήμδς ζφα τόσον γίνονται υποτακτικά είς τοδς αν
θρώπους, ώστε νά τά μεταχειρίζωνται ούτοι είς δ,τι θέλουν. 
Το δτι δέ, επειδή υπάρχουν μέν πολλά πράγματα καλά καί 
ωφέλιμα, άλλα διάφορα αναμεταξύ των, οί θεοί έδωσαν είς 
τοδς ανθρώπους αισθήσεις, αί δποϊαι νά ταιριάζουν διά τό 
κάθε πράγμα χωριστά, μέ τάς δποίας αισθήσεις άπολαμβά-
νομεν δλα τά αγαθά, τί είναι ; Τό δτι δέ μδς ένεφύτευσαν 
τόν λογισμόν, μέ τόν όποιον σκεπτόμενοι καί άπομνημονεύ-
οντες δσα αίσθανόμεθα, χατανοοΟμεν, είς τί τό καθένα άπ' 
αδτά μας συμφέρει χαί πολλούς τρόπους έφευρίσκομεν, μέ 
τοδς οποίους καί τά αγαθά άπολαμβάνομεν καί τά κακά άπο-
μακρύνομεν, τί είναι : Τό δτι δέ μδς έδωσαν τόν λόγον, μέ 
τό όποιον καί δλα τά αγαθά τά μεταδίδομέν αναμεταξύ μας 
μέ τήν διδασκαλίαν καί γινδμεθα κοινωνικοί καί θέτομεν 
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καί κοινωνονμεν καί νόμονς τιθεμεθα καϊ πολιτενόμεθα ; 

Παντάπασιν εοίκασιν, ώ Σώκρατες, οϊ θεοί πολλήν τών αν

θρώπων έπιμέλειαν ποιεϊσ&αι. Τδ δέ και, fi άδυνατονμεν 

τά συμφέροντα προνοεΐσθαι υπέρ τών μελλόντων, ταύτη 

αυτούς ήμΐν αννεργεΐν, διά μαντικής τοις πννθανομένοις 

φράζοντας τά άποβηαόμενα καί διδάσκοντας fi àv άριστα 

γίγνοιτο ; Σοι δ', εφη, ώ Σώκρατες, έσίκοσιν έτι φιλικώτε-

ρον ή τοις άλλοις χρήαάαι, εϊ γε μηδέ έπερωτώμενοι ϋπδ 

13 σον προσημαίνονσί οοι α τε χρή ποιεΐν καί δ μή. "Οτι δέ 

γε αληθή λέγω, καϊ σύ γνώσει, αν μή αναμένης 8ως άν τός 

μορφάς τών θεών ϊδης, άλλ' έξαρκη σοι τά έργα αυτών 

δρώντι αέβεοθαι καί τιμάν τους θεούς. [Έννόει δέ δτι καί 

αϋτοϊ οί θεοί όντως νποδεικνύονσιν' οι τε γάρ άλλοι ήμΐν 

τάγαθά δίδοντες ονδέν τούτων είς τούμφανές ίόντες διδόααι, 

καϊ ό τόν δλον κόσμον ονντάττων τε καί σννέχων, έν φ 

πάντα καλά καϊ αγαθά εστί, καί άεί «έν χρωμένοις άτριβή 

τε καϊ ύγιά καϊ ayr/ρατα παρέχων, θαττον δέ νοήματος υπη

ρετούντα άναμαρτήτως, οντος τά μέγιστα μέν πράττων δρα-

14 ται, τάδε δέ οικονόμων αόρατος ήμΐν έστιν.] Έννόει δ' δτι 

καϊ ό πασι φανερός δοκών εϊναι ήλιος ούκ επιτρέπει τοις 

άνθρώποις έαντον ακριβώς δράν, άλλ', έάν τις αυτόν άναι-

δώς έγχειρή θεάσασθαι, τήν δψιν αφαιρείται. Καί τονς ύπη-

ρέτας δέ τών θεών εύρήσεις αφανείς δντας. Κεραυνός τε 

γάρ δτι μέν άνωθεν άφίεται, δήλον, καί δτι οϊς δν έντύχη 

πάντων κρατεί, δράται δ' οϋτ' επιών οϋτ' εγκαταακήψας 

οντε άπιών καϊ άνεμοι αϋτοϊ μέν ονχ δρώνται, δ δέ ποι-

ονσι φανερά ήμΐν εατι, καί προσιόντων αυτών οΧοθανόμεθα. 

'Αλλά μήν καί άνθρωπον γε ψνχή, ή, εϊπερ τι καί άλλο 

τών ανθρωπίνων, τοΰ θείον μετέχει, δτι μέν βασιλεύει èv 
ήμΐν, φανερόν, όραται δέ ούδ' αντή. "Α χρή κατανοονντα 

μή καταφρονεΐν τών αοράτων, άλλ' έκ τών γιγνομένων τήν 

15 δύναμιν αυτών καταμανθάνοντα τιμάν τό δαιμόνιον. [Έγώ 

μέν, ώ Σώκρατες, εφη δ Εύθνδημος, δτι μέν ονδέ μικρόν 

·) Ό Ζεύ{. 
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νόμους καί ασχολούμεθα μέ τήν πολιτικήν, τί είναι δλα 
αυτά ;—Αναμφισβήτητα φαίνονται, ώ Σωκράτη, οί θεοί, δτι 
πολύ φροντίζουν διά τοδς ανθρώπους.—Τό δτι δέ, όσάχις 
άδυνατοδμεν νά εδρωμεν μέ τήν σκέψιν μας τά συμφέροντα 
μας διά τό μέλλον, τότε αδτοί μδς βοηθοΒν, λέγοντες διά 
τής μαντικής δσα θά συμβούν είς εκείνους πού έρωτοΟν νά 
μάθουν, καί διδάσκοντες πώς θά έγίνοντο δσον τό δυνατόν 
καλύτερα, τί είναι ; Είς εσένα δέ, είπεν, ώ Σωκράτη, φαίνον
ται οί θεοί δτι φέροντα φιλικώτερα παρά είς τοδς άλλους 
ανθρώπους, έάν πράγματι σοΟ φανερώνουν καί δσα πρέπει 
νά κάμνης καί δσα δέν πρέπει.—"Οτι δέ λέγω άλήθειαν, 
καί σδ θά τό έννοήσης, έάν δέν αναμένης, έως δτου νά ίδής 
τάς μορφάς τών θεών μέ τά μάτια σου άλλ' αρκείσαι βλέπων 
τά έργα των νά τιμάς καί νά σέβεσαι τοδς θεούς. [Έχε δέ 
χατά νουν, δτι χαί οί ίδιοι οί θεοί έτσι δείχνουν είς ήμδς 
τήν δπαρξίν των διότι καί οί άλλοι θεοί, δταν μδς δίδουν 
τά αγαθά, κανέν άπ' αδτά δέν μδς τό δίδουν παρουσιαζόμε
νοι είς τό φανερόν, καί ό θεός ', ό ίποϊος δλον τόν κόσμον 
θέτει είς τήν τάξιν χαί τόν συγκρατεί, μέσα εις τόν όποιον 
κόσμον δλα τά χαλά χαί τά αγαθά υπάρχουν, καί ό όποιος 
θεός είς ήμδς τοδς χρησιμοποιοΟντας αδτά, μδς τά παρέχει 
άφθαρτα καί δγιδ καί αναλλοίωτα καί τά όποια ταχύτερα 
άπό τήν σκέψιν μδς υπηρετούν καί χωρίς προσκόμματα, αυ
τός ό θεός φαίνεται μέν δτι κάμνει τά μέγιστα έργα, άλλ' 
είναι αόρατος είς ήμδς, τίνι τρόπω τά οΐκονομεΐ].Έχε δέ κατά 
νοΟν, δτι καί ό ήλιος, ό όποϊος θεωρείται δτι είναι φανερός 
είς δλους, δέν επιτρέπει είς τοδς ανθρώπους νάτόν βλέπουν, 
άλλ' έάν κανείς επιχειρεί χωρίς φόβον νά τόν ίδή τυφλώνε
ται. Καί θά εΟρης, δτι καί οι δπηρέται τών θεών είναι αφα
νείς- δηλαδή, δτι μέν 6 xepawbi ρίπτεται άπό δψηλά, είναι 
φανερόν, καί δτι δσους συναντδ ιούς καταβάλλει, δέν φαίνε
ται δμως, οδτε δταν έπιπίπτη οδτε δταν φεύγγ| καί οί άνε
μοι οί ίδιοι μέν δέν φαίνονται, δσα δέκάμνουν είναι φανερά 
είς ήμδς καί δταν έρχωνται τοδς αίσθανόμεθα. Προς τοδτοις 
δέ καί ή ψυχή βέβαια τοΟ άνθρωπου, ή όποια μετέχει τοο 
θείου περισσότερον άπό κάθε άλλο πράγμα, είναι μέν φανε
ρόν, δτι βασιλεύει εντός ημών, άλλ' οδτε αδτή δέν φαίνεται. 
ΆφοΟ τά κατανόησης αδτά, πρέπει νά μή περιφρονής τά 
αόρατα, άλλ' αντιλαμβανόμενος τήν δύναμιν των άπό δσα 
κάμνουν, νά τιμάς τόν θεόν.—[Έγώ μέν, ώ Σωκράτη, είπεν 
ό Εδθύδημος, δτι μέν οδτε κατ' ελάχιστον δέν θά παραμε-
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αμελήσω τοϋ δαιμονίου^ σαφώς οϊδα' έκεΐνο δέ άθνμώ, δτι 

μοι δοκεΐ τάς τών θεών ευεργεσίας ούδ' άν εϊς ποτέ άν-

16 θρώπων άξίαις χάριαιν άμείβεαθαι. 'Αλλά μή τοντο άθν-

μει, έφη, ώ Εύθύδημε' δρας γάρ δτι δ èv Δελφοϊς θεός, 

δταν τις αυτόν επερωτά πώς δν τοις θεοΐς χαρίζοιτο, απο

κρίνεται' Νόμφ πόλεως' νόμος όέ δήπον πανταχού έστι κατά 

δύναμιν ιεροϊς θεούς άρέσκεαθαι. Πώς ούν άν τις κάλλιον 

καϊ εϋσεβέστερον τιμώη θεούς ή, ώς αυτοί κελεύονσιν, οντω 

ποιών ; 'Αλλά χρή τής μέν δννάμεως μηδέν ύφίεαθαι' δταν 

γάρ τις τούτο ποιη, φανερός δήπον έστι τότε οϋ τιμών 

17 θεούς. Χρή οϋν μηδέν ελλείποντα κατά δύναμιν τιμάν τους 

θεούς θαρρεΐν τε και ελπιζειν τά μέγιστα αγαθά. Οϋ γάρ 

παρ' άλλων γ' άν τις μείζω έλπίζων οωφρονοίη ή παρά 

τών τά /ιέγιστα ώφελεΐν όνναμένων, ούδ' άν άλλως μάλλον 

ή εί τούτοις άρέσκοι' άρέσκοι δέ πώς δν μάλλον ή εί ώς 

18 μάλιστα πείθοιτο αϋτοΐς ,*] Τοιαύτα μέν δή λέγων τε καί 

αυτός ποιών ευσεβέστερους τε καϊ οωφρονεστέρονς τονς 

σννόνιας παρεσκεύαζεν. 

IV, ['Αλλά μήν καί περί τον δίκαιον γε ονκ άπεκρνπτετο 

ήν εϊχε γνώμην, αλλά καί εργφ άπεδείκνντο, ίδια τε πάσι 

νομίμως τε καί ώφελίμως χρώμενος καί κοινή άρχονσι τε 

δ οί νόμοι προστάττοιεν πειθόμενος καί κατά πόλιν καί εν 

ταϊς στρατείαις ούτως ώστε διάδηL·ς εϊναι παρά τους άλ-

2 λονς εύτακτων, καϊ δτε έν ταΐς έκκλησίαις επιστάτης γενό

μενος ονκ επέτρεψε τω δήμφ παρά τους νόμονς ψήφισα-

οθαι, άλλα ονν τοΐς νόμοις ήναντιώθη τοιαύτη ορμή τοϋ 

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (Δ] 249 

λήσω τόν θεόν, τό γνωρίζω πολδ καλά' διά τό έξης δέ στε
νοχωρούμαι, δτι δηλ. μοΟ φαίνεται, πώς τάς εδεργεσίαςτών 
θεών κανείς ποτέ άπό τους ανθρώπους δέν θά ημπορούσε νά 
τάς πλήρωση μέ άνταξίαν εδγνωμοαύνην.—Άλλα μή στενο
χωρείσαι δι' αδτό, είπεν, ώ Εύθύδημε" διότι βλέπεις, δτι ό 
θεός, ποδ είναι είς τοδς Δελφούς, δταν κανείς τόν έρωτα, μέ 
ποίον τρόπον θά ημπορούσε νά ευχαρίστηση τοδς θεούς, απο
κρίνεται : Κατά τό έθιμον τής πατρίδος σου' παντού" δέ, ώς 
γνωστόν, έθιμον είναι νά ευχάριστη" κανείς τοδς θεοδς διά 
θυσιών αναλόγως τών δυνάμεων του. Πώς λοιπόν κανείς κα
λύτερα καί ευσεβέστερα θά έτίμα τοδς θεοδς παρά πράττων 
δπως αδτοί διατάσσουν ; Άλλα πρέπει βέβαια ό άνθρωπος 
κατά τήν θυσίαν νά μή δείχνεται χατάτερος τών χρηματι
κών του δυνάμεων διότι, δταν κανείς τό κάμνη αδτό, είναι 
βέβαια φανερόν τότε, δτι δέν τιμά τοδς θεούς. Πρέπει λοι
πόν, χωρίς νά υπολείπεται κανείς είς τίποτε, νά τιμά τους 
θεούς αναλόγως τών δυνάμεων του κα! νά έχη πεποίθησιν 
είς αδτοδς καί νά προσδοκά τά μεγαλύτερα αγαθά. Διότι 
δέν ημπορεί κανείς νά είναι φρόνιμος, έάν προσδοκά περισ
σότερα άπό άλλους καί δχι άπό εκείνους, ποδ ήμποροΰν νά 
κάμνουν τάς μεγίστας ωφελείας, οδδέ έάν προσδοκ^ κατ' άλ
λον τρόπον μάλλον παρά μέ τό νά άρέσκη είς αδτούς' μέ 
ποίον δέ άλλον τρόπον θά ήτο περισσότερον αρεστός, παρά 
έάν πείθεται είς αύτοδς δσον τό δυνατόν περισσότερον] ; 
Επειδή λοιπόν τοιαύτα καί έλεγε καί ό ίδιος έκαμνεν, έκα
μνε τοδς μαθητάς του καί εδσεβεστέρους καί σωφρονεστέρους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV· 

[Άλλα προσέτι δέν απέκρυπτε κα! τήν γνώμην, τήν 
οποίαν είπε περί τού δικαίου, άλλα καί μέ τάς πράξεις του τήν 
άπεδείκνυε, διότι καί εις τόν ίδιωτικόν του βίον συμπεριε-
φέρετο προς δλους σύμφωνα μέ τους νόμους καί προς δφελός 
του, καϊ είς τόν δημόσιον του βίον έπείθετο είς τοδς άρχον
τας ώς προς δ,τι οί νόμοι διέτασσον καί μέσα είς τήν πόλιν 
καί είς τάς εκστρατείας κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά εί
ναι ολοφάνερος, δτι είναι πειθαρχικός περισσότερον άπό 
τους άλλους πολίτας καί δταν, άφοΰ έγινεν επιστάτης είς 
τάς εκκλησίας τοΟ δήμου, δέν έπέτρεψεν είς τό πλήθος νά 
άποφασίση παρά τοδς νόμους, άλλα μαζί μέ τοδς νόμους 
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δήμον ήν ονκ αν οϊμαι άλλον ονδένα άνθρωπον ϋπομεΐ-

3 ναι' καί δτε οι τριάκοντα προσέταττον αϋχώ παρά τους νό

μους τι, οϋχ έπείθεχο' χοΐς χε γάρ νέοις άπαγορευόνχων αυ

τών μή διαλέγεσθαι και προσχαξάντων έκείνω τε και άλ

λοις τισί τών πολιτών άγαγεΐν τίνα έπϊ θανάτφ, μόνος ονχ 

4 επείσθη, διά τό παρά τους νόμους αϋχώ προσχάχχεσθαι' και 

οτε τήν ϋπό Μελήχον γραφήν έφευγε, τών άλλων εΐωθό-

των έν τοις διχαστηρίοις προς χάριν τε τοις δικα-

σταΐς διαλέγεσθαι καί χολακενειν και δεΐσθαι παρά 

τονς νόμονς, και διά τά τοιαύτα πολλών πολλάκις 

ύπό τών διχαστών άφιεμενων, εκείνος ονδέν ηθέ

λησε τών είωθότων êv τφ διχαστηρίω παρά τονς νόμονς 

ποιήσαι, άλλα βαδίως άν αφεθείς ϋπό τών δικαστών, εί 

χαί μετρίως τι τούτων έποίησε, προείλετο μάλλον τοΐς νό-

5 μοις άμμένων άποθανεΐν ή παρανομών ζήν. Και έλεγε δέ 

ούτως καί προς αλλονς μέν πολλάκις), σΐδα δε ποτέ αντόν 

χαί προς Ίππίαν τόν Ήλεϊον περί τον διχαίον τοιάδε 

διαλεχθέντα. Διά χρόνον γάρ άφικόμενας ό 'Ιππίας *Αθή-

ναζε παρεγένετο τφ Σωκράτει λέγοντι προς τίνας, ώς θαν-

μαστόν εϊη τό, εί μέν τις βούλοιτο σκντέα διδάξασθαί τίνα 

ή τέκτονα ή χαλκέα ή Ιππέα, μή άπορεϊν δποι αν πέμψας 

τούτου τύχοί' [φασί δέ τίνες καϊ ιππον καί βοΰν τφ βου

λομένφ δικαίους ποιήσασθαι πάντα αεστά είναι τών διδα

ξάντων]· έάν δέ τις βούληται ή αυτός μαθεϊν τό δίκαιον ή 

υιόν ή οίκετην διδάξασθαί, μή ειδέναι δποι αν έλθών τύ-

6 χοι τούτου. Καϊ δ μέν 'Ιππίας άκουσας ταύτα ώσπερ επι-

σχώπτων αυτόν "Ετι γάρ σύ, £φη, ώ Σώκρατες, έκεΐνα τα 

αυτά λέγεις S ένώ πάλαι ποτέ σου ήκονσα ; Καϊ ό Σωκρά

της' "Ο δέ γε τούτον δεινότερον, εφη, ώ 'Ιππία, ού μόνον 

άεί τά αυτά λέγω, άλλα και περί χών αντών* ον δ" ϊαως 

διά τό πολνμαθης εϊναι περί τών αυτών ουδέποτε τά αυτά 

7 λέγεις. Άμέλει, έ'φη, πειρώμαι χαινόν χι λέγειν άεί. Πότε

ρον, εφη, και περί ών έπίστασαι ; Οίον περί γραμμάτων 
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ήναντιώθη εΕς τήν τοιαύτην έπιθυμίαν τοΰ πλήθους, τήν 
οποίαν νομίζω δτι κανείς άνθρωπος δέν θά ημπορούσε νά 
τήν άνεχθή' καί δταν οί τριάκοντα τύραννοι τού διέτασσον 
κάτι παράνομον, δέν' έπείθετο δηλαδή, επειδή τοΰ άπηγό-
ρευσαν νά διαλέγεται μέ τους νέους καί τόν διέταξαν καί 
έκεΐνον καί άλλους μερικούς πολίτας νά συλλάβουν καί νά 
φέρουν κάποιον διά νά θανατωθή, μόνος αυτός δέν οπή-
κουσε, διότι τοΰ εδόθη διαταγή παράνομος· καί δταν κατη-
γορεϊτο οπό τοΰ-Μελήτου, ένώ οί άλλο: συνηθίζουν είς τά 
δικαστήρια νά ομιλούν διά νά ευχαριστήσουν τους δικαστάς 
καί τους κολακεύουν καί τους ικετεύουν παρά τους νόμους 
καί έξ αΕτίας αυτών τών μεθόδων πολλοί πολλές φορές αθω
ώνονται άπό τους δικαστάς, εκείνος τίποτε δέν ήθέλησεν 
άπό τά συνηθισμένα είς τό δ'καστήρίον παρά τους νόμους 
νά κάμη, άλλ' ένώ εύκολα θά ήθωώνετο άπό τους δικα-
στάς, έάν ϊκαμνε τίποτε άπό αυτά, έστω καί πολύ ολίγον, 
προετίμησε μάλλον νά άποθάνη μένων σταθερός είς τους 
νόμους παρά νά ζή παρανομών. Καί κατά τόν Ιδιον τρόπον 
καί προς τους άλλους πολλές (ρορϊς ώμίλει, γνωρίζω δέ, 
δτι αυτός καί μέ τόν Ίππίαν τόν Έλεΐον ώς έξης περίπου 
συνεζήτησε κάποτε περί τοΰ δικαίου* όταν δηλαδή ύστερα 
άπό πολύν καιρόν έφθασεν ό Ιππίας είς τάς 'Αθήνας, έπε-
σκέφθη τόν Σωκράτην, τήν στιγμήν πού αυτός ώμίλει εϊς 
μερικούς, δτι παράδοξον είναι τό δτι, έάν μέν κανείς θά 
ήθΛε νά εκπαίδευση κανένα ύποδηματοποιδν ή κτίστην ή 
χαλ/έα ή ίππέα, δέν δυσκολεύεται ποΰ νά τόν στείλη νά 
εδρη τόν διδάσκαλον [λέγουν δέ μάλιστα μερικοί, πώς δταν 
θέλη κανείς καί άλογον καί βόδι νά τά μόρφωση καί νά 
τά κάμνη ευπειθή εΓναι δλοι οί τόποι γεμάτοι άπό πρόθυ
μους διδασκάλους], έάν δέ κανείς θέλη ή ό Γδιος νά μάθη, 
τί εϊναι δίκαιον, ή τόν υίόν του ή τόν δοΰλόν του νά εκπαί
δευση νά μή ήξεύρη πού ερχόμενος θά εΟρη τόν διδάσκαλον. 
Και ο μέν 'Ιππίας, άφοΰ τά ήκουσεν αδτά, ωσάν νά τόν 
Ικορό'ι'δευεν—Ακόμη λοιπόν σύ, είπεν, ώ Σωκράτη, λέγεις 
τά loia έκεΐνα, τά δποϊα έγώ πρό πολλού- ήκουσα άπό σέ : 
Καί ό Σωκράτης*—Τό φοβερώτερον είναι, ώ 'Ιππία, είπεν, 
δτι δχι μόνον πάντοτε τά ϊδια λέγω, άλλα καί διά τά ίδια 
πράγματα* συ δέ Τσως, επειδή είσαι πολυμαθής, ποτέ δέν 
λέγεις τά ίδια διά τά Ιδια πράγματα.—Βέβαια, είπε, προσ
παθώ νά λέγω πάντοτε νέα πράγματα.—Ποΐον άπό τά δύο, 
εϊπε κάμνεις καί δι* δσα τά ήξεύρεις καλά ; Π.χ. έάν κανείς 
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εάν τις ερηταί σε, πόσα καϊ ποία Σωκράτονς εστίν, άλλα 

μέν πρότερον, άλλα δέ νϋν πειρη. λέγειν ; "Η περϊ άρι&μών 

τοΐς έρωτώσιν, εί τά δϊς πέντε δέκα εστίν, ον τά αυτά νϋν 

δ καϊ πρότερον άποκρίνει ; ΙΙερι μέν τούτων, εφη, ώ Σώ

κρατες, ώσπερ αν, καί έγώ άεί τό αυτά λέγω' περί μεντοι 

τοΰ δίκαιον πάνν οϊμαι ννν εχειν ειπείν, προς δ οντε αν 

8 οντ' άν άλλος ουδείς δύναιτ άντειπεΐν. Νή τήν "Ηραν, έ'φη, 

μέγα λέγεις αγαθόν ηύρηκέναι, εί παύσονται ιιέν οί δικα-

σταί δίχα ψηφιζόμενοι, παύσονται δ" οί πολϊται περί τών 

δικαίων άντιλέγοντές τε καί άντιδικονντες καί στασιάζον-

τες, παύσονται δ' αί πόλεις διαφερόιιεναι περί τών δι

καίων καϊ πολεμονσαι. Καί έγώ μέν ούκ οϊδ' δπως άν 

άπολειφθείην σον πρό τον άκονααι τηλικοντον αγαθόν ηύ~ 

9 ρηκότος. 'Αλλά μά Δί', εφη, ονκ ακούσει, πρίν γ' άν αυ

τός άποφήνη, δ τι νομίζεις τό δίκαιον εϊναι. 'Αρκεί γάρ, 

δτι τών Άλλων καταγελάς ερωτών μέν καί ελέγχων πάντας, 

αυτός δ' ούδεν'ι έαέλων ΰπέχειν λόγον ονδέ γνώμην άπο-

10 φαίνεοθαι περί ούόενός. Τί δέ, ώ 'Ιππία ; εφη, ούκ ^σθη-

aaif ou έγώ ά δοκεΐ μοι δίκαια εϊναι ονδέν παύομαι άπο-

δεικνύμενος ; Καί ποίος δή σοι εφη, ούτος δ λόγος εστίν ; 

ΕΙ δέ μή λόγφ, εφη, άλλ' έ"ργφ_άποδείκννμαι' ή οϋ δοκεΐ 

σοι άξιοτεκμαρτότερον τον λόγου τό έ"ργον εϊναι ; Πολύ γε 

νή Δί', ίφη' δίκαια μέν γάρ λέγοντες πολλοί άδικα ποι-

11 οΰσι, δίκαια δέ πράττων ovo' άν εϊς άδικος ειη. "Ηιοθη-

σαι οϋν πώποτε μον ή ψενδομαρτνροϋντο; ή ανκοφαντοϋν-

τος ή φίλονς ή πόλιν εις ατάαιν έμβάλλοντος ή άλλο τι άδι

κον πράττοντας ; Ούκ Ιγωγ', έ'φη. Τδ δέ τών άδικων άπέ-

χεαθαι οϋ δίκαιον ήγεΐ ; Δήλος εϊ, έ'φη, ώ Σώκρατες, καί 

νυν διαφεύγειν έγχειρών τό άποδείκννσθαι γνώμην, δ τι 

νομίζεις το δίκαιον ού γαρ ä πράττουσιν οί δίκαιοι, άλλ' 

12 δ μή πράττουαι, ταύτα λέγεις. Άλ.λ' ώμην έ"γωγ', έ'φη δ 

Σωκράτης, τό μή θέλειν άδικεΐν ίκανόν δικαιοσύνης έπί-

δειγμα εϊναι. Et δέ σοι μή δοκεΐ, σκέψαι, εάν τόδε σοι 
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σέ ερώτηση περί γραμμάτων, πόσα καί ποία περιέχονται 
είς τήν λέξιν Σωκράτης, άλλα μέν πρίν καί άλλα τώρα 
προσπαθείς νά λέγης ; "Η είς εκείνους ποδ σέ έρωτοδν περί 
αριθμών, έάν δύο φορές πέντε κάμνουν δέκα, δέν αποκρίνε
σαι τά ίδια καί τώρα καί πρίν ;—Δι' αδτά μέν, ώ Σωκράτη, 
είπε, όπως σδ έτσι καί έγώ τά ίδια πάντοτε λέγω' περί τοΒ 
δικαίου δμως πολύ πιστεύω, δτι ημπορώ τώρα νά είπω τοι-
αοτα, είς τά όποια οδτε σδ ούτε κανείς άλλος θά ήμπορέση νά 
άντιλέξη.—Μά τήν "Ηραν, εϊπεν, είναι μέγα το αγαθόν, το 
όποιον λέγεις δτι έχεις εδρει, διότι άφ° ενός μέν θά παύ
σουν οί δικασταί νά διχάζωνται εϊς τάς αποφάσεις των, θά 
παύσουν δέ άφ* έτερου οί πολϊται καί νά ερίζουν περί τών 
δικαίων καί νά αντιδικούν καί νά στασιάζουν, θά παύσουν 
δέ αί πόλεις νά Ιχουν έριδας περί τών δικαίων καί νά πο
λεμούν. Καί έγώ βέβαια μού είναι αδύνατον νά σέ αποχω
ρισθώ, πρίν σέ ακούσω εσένα, ό όποΤος έχεις εϋρει τόσον 
μέγα αγαθόν.—Άλλα, μά τόν Λία, είπε, δέν θά μέ. ακούσης, 
πρίν έκφρασης σδ ό ίδιος τήν γνώμην σ=υ, τί φρονείς δτι 
είναι τό δίκαιον. Διότι φθάνει, δτι περιγελάς τοδς άλλους, 
άφ' ενός μέν ερωτών καί έλεγχων δλους, άφ' έτερου δέ μή 
θέλων είς κανένα νά δίδης λόγον οδτε νά έκφράζης γνώμην 
διά τίποτε.— Τί δέ λέγεις, ώ 'Ιππία ; είπε' δέν έχεις άν-
τιληφθή, δτι έγώ δσα νομίζω δτι είναι δίκαια, διόλου δέν 
παύω νά τά αποδεικνύω ;—Καί μέ ποίου είδους λόγον, είπε, 
αποδεικνύεις, τά δίκαια ; — Έ ά ν δέν τό αποδεικνύω μέ τόν 
λόγον, είπεν, δμως μέ έργα τό αποδεικνύω' ή δέν νομίζεις, 
δτι τό έργον είναι άποδεικτικώτερον άπό τόν λόγον ;—Πολύ 
μάλιστα, μά τό Δία, είπε- διότι άφ' ενός μέν πολλοί, ένφ 
ομιλούν δίκαια, άδικα πράττουν, δταν δέ άφ' έτερου ένας 
άνθρωπος πράττει δίκαια, δέν ημπορεί νά είναι άδικος.— 
Μέ έχεις λοιπόν άντιληφθή ποτέ έως τώρα ή δτι ψευδομαρ-
τυρω ή δτι συκοφαντώ ή δτι τους φίλους ή τήν πόλιν κινώ 
είς στάσιν ή διι κάμνω άλλο τίποτε άδικον ;—"Οχι, έγώ 
τουλάχιστον, είπε.—Τό ν° άπέχη δέ κανείς άπό τά άδικα, 
δέν τό θεωρείς δίκαιον;—Φαίνεσαι, εϊπεν, ώ Σωκράτη, δτι 
καί τώρα προσπαθεΖς νά διαφυγής τήν έκφρασιν γνώμης, τί 
δηλαδή πράγμα νομίζεις δτι είναι τό δίκαιον διότι δέν λέγεις 
τί κάμνουν οί δίκαιοι, άλλα τί δέν κάμνουν.—Άλλ' έφαν-
ταζόμην, είπεν 6 Σωκράτης, έγώ τουλάχιστον, δτι τό νά μή 
θέλη κανείς ν' άδικη ήτο αρκετή άπόδειξις δικαιοσύνης. 
Έάν δέ δέν τό παραδέχεσαι αυτό, σκέψου άν τό έξης σοΰ 



254 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

μάλλον άρέσκη' φημί γαρ ένώ τό νόμιμον δίκαιον είναι 
νΑρα το αυτό λέγεις, ώ Σώκρατες, νόμιμον τε καί δί-

13 καιον εϊναι ; "Εγωγε, εφη. Ον γάρ αισθάνομαι σον 

μάλλον όποιον νόμιμον ή ποίον δίκαιον λέγεις. Νό

μονς δέ πόλεως, εφη, γιγνώοκεις ; Έγωγε, εφη. Καϊ 

τίνας τοντονς νομίζεις ; Ά οϊ πολϊται, έ'φη, συνθεμένοι ά 

τε δεΐ ποιεΐν καί ών άπέχεσθαι έγράψαντο. Ούκοϋν, εφη, 

νόμιμος μέν άν ειη δ κατά ταϋτα πολιτενόμενος, άνομος δέ 

ό ταϋτα παραβαίνων ; Πάνν μεν οϋν, έ'φη. Ούκοϋν καί δί

καια μέν δν πράττοι δ τούτοις πειθόμενος, άδικα δ' ό τού

τοις άπειθών ; Πάνν μέν οϋν. Ούκοϋν δ μέν τά δίκαια 

πράττων δίκαιος, ό δέ τά άδικα άδικος ; Πώς γάρ ον ; 

14 Ό μέν άρα νόμιμος δίκαιος εστιν, δ δέ άνομος άδικος, Κα'ι 

ό 'Ιππίας' Νόμονς δ\ εφη, ώ Σώκρατες, πώς άν τις ήγή-

σαιτο απονδαΐον πράγμα εϊναι ή το πείθεαθαι αϋτοΐς, οϋς 

γε πολλάκις αυτοί οί θέμενοι άποδοκιμάσαντες μετατίθεν

ται ; Καϊ γάρ πόλεμον, εφη ό Σωκράτης, πολλάκις άράμε-

ναι αϊ πόλεις πάλιν εΐρήνην ποιούνται. Καϊ μάλα, εφη. 

Διάφορον ούν τι οϊει ποιεΐν, έ'φη, τονς τοΐς νόμοις πει-

θομένονς φαυλίζων, δτι καταλνθεΐεν αν οί νόμοι, ή εί τονς 

έν τοΐς πολέμοις εϋτακτοϋντας ψέγοις, δτι γένοιτ' δν ειρήνη, 

"Η καί τονς èv τοΐς πολέμοις ταΐς πάτριοι προθνμως βοη-

15 θονντας μέμφει; Μά Δί' ούκ εγωγ', έφη. Ανκοϋργον δέ 

τόν .Αακεδαιμόνιον, εφη δ Σωκράτης, καταμεμάθηκας δτι 

ονδέν άν διάφορον τών άλλων πόλεων τήν Σπάρτην έποί-

ησεν, εί μή τδ πείθεαθαι τοΐς νόμοις μάλιστα ένειργάσατο 

aòxfj ; Τών δέ αρχόντων èv ταΐς πόλεσιν οϋκ οϊσθα, δτι, 

οϊτινες άν τοΐς πολίταις αϊτιώτατοι ώσι τοϋ τοις νόμοις πεί

θεαθαι, ούτοι άριστοι είσι, καϊ πόλις, èv ή μάλιστα οί πο

λϊται τοΐς νόμοις πείθονται, èv εϊρήνη τε άριστα διάγει καϊ 

2β έν πολέμφ άννπόατατός έστιν ; 'Αλλά μήν καϊ δμόνοιά γε 

μέγίδτόν τε αγαθόν δοκεΐ ταΐς πόλεσιν εϊναι καϊ πλειστάκις 
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άρέση περισσότερον δηλ. διϊαχυρίζομαιέγώ, δτι είναι δί
καιον δ,τι είναι νόμιμον.—Άρά γε εννοείς, ώ Σωκράτη, 
δτι τό ίδιον πράγμα είναι καί νόμιμον καί δίκαιον ;—Μά
λιστα, είπεν.—Άλλα δέν σέ εννοώ περισσότερον, ποίον 
πράγμα θέλεις νόμιμον καί ποίον δίκαιον ;•—Άλλα τοδς νό
μους τής πόλεως, τους γνωρίζεις ;—Μάλιστα, είπε.—Καί 
ποίοι, νομίζεις, είναι αυτοί οί νόμοι ;— Αδτοί είπε, τοδς 
οποίους οί πολϊται έγραψαν, άφοΟ συνεφώνησαν, τί πρέπει 
νά κάμνωμεν καί άπό τί νά άπέχωμεν.—Λοιπόν, είπε, θά 
ήτο νόμιμος εκείνος, ποδ έχει διαγωγήν σύμφωνον μέ αδτά, 
δίνομος δέ εκείνος, πού τά παραβαίνει ;—Βεβαιότατάί είπε. 
—Λοιπόν δίκαια θά έκαμνεν εκείνος πού πείθεται είς αυτά, 
άδικα δέ εκείνος πού δέν πείθεται ;—Βεβαιότατα, είπε.— 
Λοιπόν εκείνος μέν ποδ κάμνει τά δίκαια είναι δίκαιος, 
εκείνος δέ ποδ κάμνει τά άδικα είναι άδικος ;—Πώς δχι ;— 
Λοιπόν ό μέν νόμιμος (σύμφωνος μέ' τους νόμους) είναι δί
καιος, ό δέ άνομος άδικος. Καί ό Ιππίας.—Άλλα πώς θά 
ημπορούσε κανείς νά θεώρηση σπουδαϊον πράγμα τοδς νό
μους ή τό πείθεαθαι είς αδτοός, άφοΟ, ώς γνωστόν, πολλά
κις οί ίδιοι, πού τοδς έθεσαν άφοο τοδς αποδοκιμάσουν, τοδς 
μεταβάλλουν ;—Άλλα καί πόλεμον, είπεν ό Σωκράτης πολ
λές φορές κηρύξασαι αί πόλεις, πάλιν κάμνουν εΐρήνην.— 
Καί βέβαια, είπε.— Νομίζεις λοιπόν, δτι κάμνεις τίποτε 
διάφορον μέ τό νά κακίζης εκείνους πού πείθονται είς τοδς 
νόμους, διότι είναι δυνατόν νά καταργηθούν οί νόμοι, παρά 
έάν ήθελες κατηγορεί εκείνους ποδ έν χαίρω πολέμου τηρούν 
τάς τάξεις των, επειδή είναι δυνατόν νά γίνη ειρήνη ; Ή 
μήπως μέμφεσαι καί εκείνους ποδ είς τους πολέμους προθύ-
μως βοηθούν τάς πατρίδας των;—Μά τόν Δία, έγώ τουλάχι
στον δέν τοδς μέμφομαι.—Περί δέ τού Λυκούργου τοΟ Λακε
δαιμονίου, εϊπεν δ Σωκράτης, έχεις άντιληφθή, δτι καθόλου 
διάφορον άπό τάς άλλας πόλεις δέν θά έκαμνε τήν Σπάρτην, 
έάν κυρίως δέν ήθελεν εμπνεύσει είς αδτήν τήν είς τοδς νό
μους πειθαρχίαν ; Δέν ήξεύρεις δέ, δτι άπό τους άρχοντας 
τών πόλεων εκείνοι ποδ εμπνέουν είς τοδς πολίτας πειθαρ
χίαν είς τοδς νόμους, αδτοί είναι οί καλύτεροι, καί δτι ή 
πόλις, είς τήν οποίαν πρό πάντων οΕ πολϊται πείθονται είς 
τους νόμους, αυτή καί έν καιρφ ειρήνης άριστα ζή χαί έν 
χαιρψ" πολέμου είναι ακαταμάχητος ; 'Αλλά προσέτι Χαί ή 
ομόνοια τφ δντι θεωρείται δτι εϊναι είς τάς πόλεις καί με
γιστον αγαθόν καί πολλάκις είς αδτάς καί αί γερουσίαι καί 
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tv αύταϊς αϊ τε γερονσιαι καϊ οί άριστοι άνδρες παρακε-

λεύοντσι τοΐς πολίταις δμονοεΐν, καϊ πανταχού εν TJJ 'Ελ

λάδι νόμος κείται τους πολίτας όμννναι όμονοήοειν, και 

πανταχού δμνύονσι τό δρκον τούτον οϊμαι δ' έγώ ταντα 

γίγνεσθαι οϋχ δπως τονς αυτούς χορούς κρ'ινωσιν οί πο

λϊται, σνδ' δπως τονς αυτούς αϋλητάς έπαινώσιν, ούό' 

δπως τονς ποιητάς αϊρώνται, ούδ' ίνα τοΐς αύτοϊς 

ήδωνται, άλλ' iva τοΐς νόμοις πείθωνται. Τούτοις γαρ 

τών πολιτών εμμενόντων, αί πόλεις ισχυρότατοι τε καϊ 

εύδαιμονέσταται γίγνονται' άνεν όέ ομονοίας οϋτ' άν πόλις 

17 εν πολιτενθείη οϋτ' οίκος καλώς οικηθείη Ίδια δέ πώς 

μέν άν τις ήττον νπά πόλεως ζημιοϊτο, πώς δ' αν μάλλον 

τιμώτο, ή εί τοΐς νόμοις πάθοιτο ; Πώς δ' άν ήττον έν τοις 

δικαοτηρΐοις ήττφτο ή πώς άν μάλλον νικφη ; Τινι δ' άν 

τις μάλλον πιστεύσειε παρακαταθέσθαι ή χρήματα ή νίονς 

ή θνγατέρας ; Τίνα δ' αν ή πόλις δλη άξιοπιστότερον ήγή-

σαιτο τον νομίμου ; Παρά τίνος δ' δν μάλλον τών δικαίων 

τύχοιεν ή γονεΐς ή οικείοι τ) οίκίται ή φίλοι ή πολϊται ή 

ξένοι: Τινι δ' άν μάλλον πολέμιοι πιατεύσειαν ή άνοχάς ή 

σπονδάς ή συνθήκας περί ειρήνης ; Τινι δ' άν μάλλον ή τφ 

νομίμφ σύμμαχοι εθέλειεν γίγνεσθαι; Τφ δ' αν μάλλον οί 

σύμμαχοι πιατεύσειαν ή ))γεμονίαν ή φρονραρχίαν ή πόλεις; 

Τίνα δ' άν τις ΐύεργετήσας νπολάβοι χάριν κομιεΐσθαι μάλ

λον ή τόν νόμιμον ; "Η τίνα μάλλον άν τις ενεργετήσειεν ή 

παρ' οϋ χάριν άπολήψεσθαι νομίζει ; Τφ δ' άν τις βούλοιτο 

μάλλον φίλος εϊναι ή τφ τοιούτφ, ή τφ ήττον εχθρός ; Τφ 

δ' άν τις ήττον πολεμήσειεν ή φ μάλιστα μέν φίλος εϊναι 

βούλοιτο, ήκιστα δ' εχθρός, καϊ φ πλείστοι μέν φίλοι καί 

σύμμαχοι βονλοιντο εϊναι, ελάχιστοι δ' εχθροί καϊ πολέμιοι; 

18 Έγώ μέν συν, ώ 'Ιππία, τό αυτό άποδείκννμαι νόμιμον τε 

καί δίκαιον είναι* σύ δ' εί τάναντία γιγνώακεις, δίδασκε. Καϊ 

δ 'Ιππίας' 'Αλλά μά τόν Δί', εφη, ώ Σώκρατες, ον μη 
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οί καλύτεροι άνδρες συμβουλεύουν τοδς πολίτας νά έχουν 
όμόνοιαν καί παντού είς τήν Ελλάδα είναι νομοθετημένον 
νά όρχίζωνται οί πολϊται, δτι θά ομονοούν χαί παντού ορκί
ζονται αυτόν τόν δρκον' νομίζω δέ έγώ, δτι γίνονται αδτά 
δχι διά νά βραβεύσουν οί πολϊται τοδς ιδίους χορούς, οδτε 
διά νά επαινούν τοδς ίδιους αδλητάς, οδτε διά νά προτιμούν 
τους ιδίους ποιητάς, οδτε διά νά έχουν τάς ίδιας απολαύ
σεις, άλλα διά νά πείθωνται' εϊς τοδς νόμους. Διότι, δταν οί 
πολϊται μένουν σταθεροί είς τους νόμους, αί πόλεις γίνονται 
ίσχυρόταται πράγματι καί εδτυχέσταται, χωρίς δέ όμόνοιαν 
οδτε πόλις θά ημπορούσε καλά νά κυβερνηθη" οδτε σπίτι 
καλά νά διοικηθή. Είς τόν ίδιωτικόν δέ βίον πώς μέν θά 
ημπορούσε κανείς όλιγώτερον νά τιμωρηθή δπό τής πόλεως, 
πώς δέ' περισσότερον θά ημπορούσε νά τιμάται, παρά έάν 
πείθεται είς τους νόμους ; Πώς δέ όλιγώτερον εις τάς δίκας 
θά ημπορούσε νά καταδικάζεται κανείς ή πώς περισσότερον 
νά κερδίζη ; Είς ποίον δέ κανείς θά εϊχε περισσοτέραν έμ-
πιστοσύνην νά παρακατάθεση ή χρήματα ή υιούς ή θυγατέ
ρας ; Ποίον δέ άλλον ή πόλις ήθελε νομίζει περισσότερον 
άξιον εμπιστοσύνης άπό τόν πειβόμενον εις τους νόμους ; 
Άπό ποίον δέ περισσότερον θά ημπορούσαν νά επιτύχουν 
τό δίκαιον των ή γονείς ή συγγενείς ή δούλοι ή φίλοι ή πο
λϊται ή ξένοι ; Είς ποΐον δέ περισσότερον ο£ εχθροί θά εί
χαν έμπιστοσύνην νά συνάψουν ή άνακωχάς ή" σπονδάς ή 
συνθήκας περί ειρήνης ; Τίνος δέ περισσότερον παρά τού νο
μοταγούς θά ήθελαν νά γίνουν σύμμαχοι ; Είς ποΐον δέ πε
ρισσότερον οί σύμμαχοι ήθελαν έμπιστευθή ή ήγεμονίαν ή 
φρουραρχίαν ή ολόκληρους πόλεις ; Ποίον δέ κανείς εδεργε-
τήσας ήθελε ελπίζει δτι θά λάβη εδγνωμοσύνην περισσοτέ
ραν παρά εύεργετήσας τόν νομοταγή ; "Η ποΐον κανείς πε
ρισσότερον ήθελεν ευεργετήσει παρά έκεΐνον, άπδ τόν όποιον 
νομίζει, δτι θά λάβη ευγνωμοσύνην ; Μέ ποΐον δέ θά ήθελε 
νά είναι κανείς περισσότερον φίλος παρά μέ τόν νομοταγή, 
ή μέ ποΐον όλιγώτερον εχθρός ; Μέ ποίον δέ κανείς θά ήθε
λεν όλιγώτερον νά πολεμήση παρά μέ έκεΐνον, ποδ θά ήθελε 
πρό πάντων νά είναι φίλος, διόλου δέ εχθρός, καί μέ τόν 
όποιον πολλοί μέν θά ήθελαν νά είναι φίλοι, ελάχιστοι δέ 
θά ήθελαν νά είναι εχθροί καί εμπόλεμοι ; Έ γ ώ μέν λοιπόν, 
ώ Ι π π ί α , αποδεικνύω δτι είναι τό Ιδιον καί τδ νόμιμον καί 
τό δίκαιον σδ δέ, έάν έχης άντίθετον γνώμην, εξήγησε την. 
Κα! ό 'Ιππίας.—Άλλα μά τόν Δία, εϊπεν, ώ Σωκράτη, δέν 

17 
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δοκώ τάναντία γιγνώσκειν οϊς εϊρηκας περί τον δικαίου. 

19 Άγραφους δέ τινας σϊσθα, έ'φη, ώ -Ιππία, νόμονς; Τους 

γ' èv πάση, έ'φη, χώρα κατά ταύτα νομιζομένονς. "Εχοις 

άν οϋν ειπείν, εφη, δτι οί άνθρωποι αυτούς εθεντο ; Καί 

πώς άν, εφη, οι γε οντε σννελθεΐν άπαντίς αν δννηθεϊεν 

οϋτε ομόφωνοι είσι; Τίνας οϋν, εφη, νομίζεις τεθεικέναι 

τους νόμονς τούτους ; Έγώ μέν, έ'φη, θεούς οϊμαι τονς νό· 

αονς τούτους τοις άνθρώποις θεΐναι' καϊ γάρ παρά πάσιν 

20 άνθρώποις πρώτον νομίζεται θεούς αέβειν. Ονκοϋν καί γο

νέας τιμάν πανταχοΰν νομίζεται; Καί τοϋτο, έ'φη. Ούκοϋν 

καϊ μήτε γονέας παισϊ μίγννοθαι μήτε παϊδας γονεϋοιν ; Ον-

κέτι μοι δοκεΐ, εφη, ώ Σώκρατες, ούτος θεοϋ νόμος εϊναι, Ti 

δή ; έ'φη. "Ou, εφη, αισθάνομαι τινας παραβαίνοντας αν-

21 τόν. Καϊ γάρ άλλα πολλά, έ'φη, παρανομοϋσιν άλλα δίκην 

γέ τοι διδόασιν οί παραβαίνοντες τονς ύπό τών θεών κεί

μενους νόμονς, ήν υϋδενί τρόπφ όννατόν άνθρώπφ δια-

φνγεΐν, ώσπερ τονς νπ* ανθρώπων κειμένονς νόμονς 

Hvioi παραβαίνοντες διαφενγουσι το δίκην διδόναι, οϊ μέν 

22 λανθάνοντες, οϊ δέ βιαζόμενοι. Καϊ ποίαν, εφη, δίκην, ώ 

Σώκρατες, σύ δύνανται διαφεύγειν γονεΐς τε παισϊ καί παί

δες γονεΰσι μιγνύμενοι ; Τήν μεγίστην νή Δί', έ'φη' τί γάρ 

αν μείζον πάθοιεν άνθρωποι τεκνοποιονμενοι τον κακώς 

23 τεκνοποιεϊαθαι ; ΙΙώς οϋν, έ'φη, κακώς οντοι τεκνοποιοΰν-

ται, οϋς γε ουδέν κωλύει αγαθούς αυτούς όντας έξ αγαθών 

παιδοποιεΐσθαι ; "Οτι νή Δί', έ'φη, οϋ μόνον αγαθούς δεΐ 

τους έξ αλλήλων παιόοποιουμένους εϊναι, άλλ.ά καί ακμά

ζοντας τοις σώμααιν ή δοκεΐ σοι όμοια τά σπέρματα εϊναι 

τά τών ακμαζόντων τοΐς τών μήπω ακμαζόντων ή τών παρ-

ηκμακότων ; Άλλα μά Δί', έ'φη, ούκ εικός δμοια είναι. 

Πότερα οϋν, έ'φη, βελτίω ; Δήλον δτι, έ"φη, τά τών άκμα 
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νομίζω, δτι έχω άντίθετον γνώμην μέ αδτά ποδ είπες περί 
τοΰ δικαίου.—Ήξεύρεις δέ, ώ'Ιππία, είπε, κάποιους νόμους 
ποδ λέγονται άγραφοι ;—Τους νόμους βέβαια, πού είς κάθε 
τόπον διά τά ίδια πράγματα τους παραδέχονται.—'Ημπο
ρείς λοιπόν νά μού είπής, είπε, διατί οί άνθρωποι τοδς ένο-
μοθέτησαν ;—Καί πώς θά ημπορούσαν νά τους νομοθετήσουν 
οί άνθρωποι, αφού βέβαια οδτε είναι'δυναιόν νά συνέλθουν 
δλοι, οδτε ομιλούν τήν αδτήν γλώσσαν ;—Ποίοι λοιπόν, 
είπε, νομίζεις, δτι έχουν βάλει αυτούς τους νόμους.—Έγώ 
βέβαια νομίζω, είπεν, δτι οί θεοί έβαλαν αδτοδς τους νό
μους είς τους ανθρώπους' διότι καί είς δλους τοδς αν
θρώπους πρώτον πράγμα θεωρείται τό νά σέβωνται τοδς 
θεούς.— Λοιπόν καί τό νά τιμφ κανείς τους γονείς του 
παντού είναι παραδεδεγμένον ;—Κα; αυτό, είπε.—Λοιπόν 
καί μήτε οί γονείς μέ τά παιδιά μήτε τά παιδιά μέ τοδς 
γονείς /ά αίμομικτούν ;—Δέν παραδέχομαι πλέον, είπεν, ώ 
Σωκράτη, δτι αδτό είναι νόμος τού θεού.—Διατί λοιπόν ; 
είπε.—Διότι, είπεν, αντιλαμβάνομαι μερικούς, δτι τόν παρα
βαίνουν.—Άλλα καί είς πολλά άλλα, είπε, παρανομούν 
άλλα βέβαια τιμωρούνται εκείνοι ποδ παραβαίνουν τοδς νό
μους τοδς βαλμένους οπό τών θεών, τήν οποίαν τιμωρίαν μέ 
κανένα τρόπον δέν είναι δυνατόν είς τόν άνθρωπον νά τήν 
διαφυγή, δπως μερικοί παραβαίνοντες τοδς νόμους τοδς βαλ
μένους ύπό τών ανθρώπων, διαφεύγουν τήν τιμωρίαν, άλλοι 
μέν επειδή δέν ανακαλύπτονται, άλλοι δέ επειδή μεταχει
ρίζονται βίαν.—Καί ποία είναι ή τιμωρία, είπεν, ώ Σω
κράτη, τήν οποίαν δέν ημπορούν νά τήν διαφύγουν, δταν οί 
γονείς μέ τά παιδιά των καί τά παιδιά μέ τοδς γονείς των 
αίμομικτούν ;—Τήν μεγαλυτέραν άπό δλας, μά τόν θεόν, 
είπε- διότι τί μεγαλύτερον κακόν ημπορούν νά πάθουν οί άν
θρωποι, δταν γεννούν παιδιά, άπό τό νά γεννούν κακώς ; — 
Πώς λοιπόν, είπε, κακώς αδτοί γεννούν παιδιά, αφού τίποτε 
δέν τοδς εμποδίζει, έάν είναι οί ίδιοι αγαθοί, νά γεννούν 
παιδιά άπό αγαθούς γονείς ;—Διότι, μά τήν άλήθειαν, εί
πεν, δχι μόνον πρέπει νά είν«ι αγαθοί έκεΐνοι ποδ γεννούν 
παιδιά αναμεταξύ των, άλλα καί ακμαίοι κατά τά σώματα, 
ή νομίζεις, δτι δμοια είναι τά σπέρματα τών ακμαίων μέ 
τά σπέρματα εκείνων, πού δέν ήκμασαν ακόμη, ή μέ τά 
σπέρματα εκείνων ποδ έχουν παρακμάσει; — Άλλα μά 
τόν Δία, είπε, δέν είναι λογικόν νά είναι δμοια.—Ποία λοι
πόν άπό τά δύο είναι, είπε, καλύτερα ;—Είναι φανερόν δτι 
τά σπέρματα τών ακμαίων.—Εκείνων λοιπόν ποδ δέν άκμά-
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ίόντων. Τά τών μή ακμαζόντων άρα οϋ σπονδαΐα ; Ούκ 

εικός μά Δί', εφη. Ούκονν οντω γε ον δεΐ παιδοποιεΐσθαι; 

Οϋ γάρ οϋν, εφη. Ονκονν οι γε οντω παιδοποιούμ£νοι ώς 

οϋ δεΐ παιδοποιοννται ; "Εμοιγε δοκεΐ, εφη. Τίνες οϋν άλ

λοι, έ'φη, κακώς άν παιδοποιοϊντο, εϊ γε μή ούτοι ; 

24 Όμογνωμονώ σοι, έ'φη, καί τοΰτο. Ti δέ ; Τους εϋ ποιοΰν-

τας άντενεργετεΐν ου πανταχού νόμιμον έστι ; Νόμιμον, έ'φη' 

παραβαίνεται δέ καί τοϋτο. Ονκοϋν καί οί τοϋτο παραβαί

νοντες δίκην διδόασι, φίλων μέν αγαθών έ'ρημοι γιγνόμε-

μενοι, τονς δέ μισοϋντας εαυτούς άναγκαζόμενοι διώκειν ; 

"Η οϋχ οί μέν εϋ ποιοΰντες τους χρωμένους έαντοΐς αγα

θοί φίλοι είσίν, οϊ δέ μή άντενεργετονντες τους τοιούτους 

διά μέν την άχαριστίαν μισούνται ϋπ' αυτών, δια δέ τό 

μάλιστα λυσιτελεΐν τοις τοιούτοις χρήσθαι τούτους μάλιστα 

διώκουαι ; Νή τόν Δί', ώ Σώκρατες, εφη, θείοις ταντα 

πάντα εοικε' τδ γάρ τους νόμονς αυτούς τοις παραβαίνονσι 

•τάς τιμωρίας έ*χειν βελτίονος τ) κατ άνθρωπον νομοθέτον 

25 δοκεΐ μοι εϊναι. Πότερον οϋν, ώ 'Ιππία, τους θεούς ήγεϊ 

τά δίκαια νομοθετεϊν ή άλλα τών δικαίων ; Ούκ άλλα μά 

Δί', έ'φη' σχολή γάρ άν άλλος γέ τις τά δίκαια νομοθετή-

σειεν, εί μή θεός. Καί τοΐς θεοϊς άρα, ώ Ιππία, τό αυτό 

δίκαιον τε καϊ νόμιμον εϊναι αρέσκει. 

[Τοιαύτα λέγων τε καϊ πράττων δικαιοτέρονς έποίει τους 

πλησιάζοντας.} 

V. [Ώς δέ καί πρακτικωτερονς έποίει τονς σννόντας έανι 

νΰν al· τοϋτο λέξω. Νομίζων γάρ έγκράτειαν ϋπάρχειν αγα

θόν εϊναι τφ μέλλοντι καλόν τι πράξειν, πρώτον μέν αύτδς 

φανερός ήν τοίς συνονσιν ήσκηκώς αυτό« μάλιστα πάντων 

') Διότι -eft xixva είναι «μήπω ακμάζοντα-· χαί of γονεΐς «παρ-

ηχμακοτβς-». 

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΔ] 261 

ζουν δέν είναι σπουδαία ;— Δέν είναι φυσικόναδτό, είπε, 
μά τόν Δία ;—Λοιπόν, είπεν, έν τοιαύτη περιπτώσει πρέ
πει αδτοί νά μή κάμνουν παιδιά ;—"Οχι βέβαια, είπε.— 
Λοιπόν έκεΐνοι βέβαια ποδ κάμνουν έτσι παιδιά, τεκνοποι
ούν μέ τρόπον ποδ δέν πρέπει ; — Έ γ ώ τουλάχιστον τό νο
μίζω, είπε.—Ποίοι λοιπόν άλλοι κακώς θά έγεννούσαν παι
διά, έάν δχι βέβαια οί γονείς μέ τά τέκνα ; ' — Σύμφωνο, 
είπε, μαζί σου είς αδτό. 

Τί δέ λέγεις διά τό έξης ; Δέν είναι παντού νόμιμον νά 
άνταποδίδη κανείς τήν εύεργεσίαν είς εκείνους ποδ τόν 
εδεργετοΰν ; —Νόμιμον είναι, είπε- καί δμως αδτό παραβαί
νεται.—Λοιπόν καί εκείνοι πού τό παραβαίνουν ,&δτό, τι
μωρούνται, επειδή άφ' ενός μέν χάνουν φίλους καλούς, άφ° 
έτερου δέ αναγκάζονται νά επιδιώκουν τήν φιλίαν εκείνων 
πού τους μισούν ; Ή μήπως δέν είναι καλοί μέν φίλοι δσοι 
ευεργετούν τοδς γνωρίμους των, δσοι δέ δέν ανταποδίδουν 
τήν εύεργεσίαν είς τοδς τοιούτους μήπως ξνεκα μέν τής αχα
ριστίας των δέν μισούνται δπ' αδτων, επειδή δέ πάρα πολδ 
τους συμφέρει -νά συναναστρέφωνται τους τοιούτους, αδτών 
πρό πάντων δέν επιδιώκουν τήν φιλίαν ;—Μά τόν Δία, εί
πεν, ώ Σωκράτη, δλα αδτά ομοιάζουν μέ θεϊκά νομοθετή
ματα' διότι τό νά έχουν μέσα των οί ίδιοι νόμοι τάς τιμω
ρίας δι' εκείνους πού τοδς παραβαίνουν, μού φαίνεται, δτι 
είναι έργα νομοθέτου καλυτέρου άπό άνθρωπον.—Ποΐον λοι
πόν άπό τά δύο, ώ 'Ιππία, παραδέχεσαι, δτι οί θεοί νομο
θετούν τά δίκαια ή δτι νομοθετούν εναντία τών δικαίων ;— 
"Οχι εναντία, μά τόν Δία, είπε- διότι οδδαμώς άλλος κανείς 
θά ημπορούσε τφ δντι νά νομοθέτηση τά δίκαια, έκτος άπό 
τόν θεόν.—Καί είς τοδς θεούς λοιπόν, ώ 'Ιππία, είναι άρε-
στόν νά ταυτίζωνται τό δίκαιον καί τό νόμιμον. 

[Επειδή καί έλεγε καί έπραττε τοιαύτα, έκαμνεν εκεί
νους πού τόν έπλησίαζαν δικαιότερους]. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V. 

["Οτι δέ έκαμνε χαί καταλληλότερους είς τήν πρα-
ξιν τοδς μαθητάς του, τώρα πάλιν αδτό θά διηγηθώ. Επειδή 
δηλαδή ένόμιζεν, δτι είναι ώφέλιμον νά έχη έγκράτειαν 
έκεΐνος ό οποίος πρόκειται νά κάμη κάτι τι καλόν, πρώτον 
μέν ό ίδιος ήτο φανερός είς τους μαθητάς του, δτι είχεν έξη-
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ανθρώπων, ϋπειτα διαλεγόμενος προετρέπετο πάντων μάλι-

2 στα τους σννόντας πρδς έγκράτειαν. Άεί μέν οϋν περί τών 

προς άρετήν χρησίμων αυτός τε διετές μεμνημένος καί 

τους σννόντας πάντας ύπομιμνήοκων] ' οϊδα δέ ποτέ αϋτδν καϊ 

[προς Εϋθνδημον] περί εγκράτειας τοιάόε διαλεχθέντα· 

Είπε μοι, έ'φη, ώ Εϋθύδηιχε, άρα καλ,δν καϊ μεγαλεϊον νο

μίζεις εϊναι καϊ άνδρϊ καί πόλει κτήμα έλευθερίαν ; Ώς 

3 οϊόν τέ γε μάλιστα, έ'φη. "Οστις οϋν άρχεται ύπό τών διά 

τοϋ σώματος ηδονών καί διά ταύτας μή δύναται πράττειν 

τα βέλτιστα, ν ομίζεις τούτον εΤενοερον εϊναι ; "Ηκιστα, 

εφη. "Ισως γάρ έλενθέριον φαίνεται σοι τδ πράττειν τά βέλ

τιστα, είτα τό Ιχειν τους κωλύσοντας τά τοιαύτα ποιεΐν άνε-

4 λεύθερον νομίζεις ; Παντάπασί ν', έ'φη. Παντάπασιν άρα 

οοι δοκοϋσιν οί ακρατείς ανελεύθεροι είναι ; Νή τόν Δί' 

είκότως. Πότερα δέ σοι δοκοϋσιν οί ακρατείς κωλύεσθαι 

μόνον τά κάλλιστα πράττειν ή καί άναγκάζεσθαι τά αΐσχιστα 

ποιεΐν ; Ουδέν ήττον εμοιγ', έ'φη, δοκονσι ταϋτα άναγκάζε-

5 σθαι ή έκεΐνα κωλύεσθαι. Ποίους δέ τινας δέσποτας ήγεϊ 

τους τά μέν άριστα κωλύοντας, τά δέ κάκιστα αναγκάζον

τας ; Ώς δυνατόν νή ΔΙ', Ιφη, κάκιστους. Δονλείαν δέ 

ποίαν κακίστην νομίζεις εϊναι ; Έγώ μέν, έ'φη, τήν παρά 

τοΐς κακίατοις δεσπόταις. Τήν κακίστην άρα δονλείαν οί 

6 ακρατείς δονλεύουσιν ; "Εμοιγε δοκεΐ, έ'φη. Σοφίαν δέ τδ 

μεγιστον αγαθόν οϋ δοκεΐ σοι άπείργοναα ιών ανθρώπων 

ή άκρασία είς τουναντίον αυτούς έμβάλλειν ; "Η οϋ δοκεΐ 

σοι προσέχειν τε τοΐς ώφελονοι καϊ καταμανθάνειν αυτά 

κωλνειν, άφέλκονσα έπϊ τά ηδέα, καϊ πολλάκις αϊσθανομέ-

νονς τών-αγαθών τε καϊ τών κακάνν έκπλήξασα ποιεΐν τδ 

χείρον αντί τον βελτίονες αϊρεΐσθαι ; Γίγνεται τοϋτ', έφη. 
7 Σωφροσύνης δέ, ώ Εύθύδημε, τινι άν φαίημεν ήττον ή τω 
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σκημένον τόν εαυτόν του περισσότερον άπό δλους τοδς 
ανθρώπους είς τήν έγκράτειαν, έπειτα, δταν διελέγετο, 
προέτρεπε τοδς μαθητάς του είς αδτήν περισσότερον άπό 
κάθε άλλο πράγμα. Πάντοτε "μέν λοιπόν τά χρήσιμα διά 
τήν άρετήν καί αυτός συνεχώς τά είχεν είς τήν μνήμην 
του καί είς τοδς μαθητάς του δλους τά δπενθύμιζεν] · ήξεύ
ρω δέ δτι αδτός καί [προς τόν Εύθύδημον] περί εγκρά
τειας τά έξης τκρίποο διελέχθη.—Είπε μου, είπεν, ώ Εύθύ
δημε, άρά γε παραδέχεσαι δτι ή ελευθερία είναι καλόν καί 
μεγαλοπρεπές κτήμα καί είς άνδρα καί είς πϊλιν ;—"Οσον 
τό δυνατόν περισσότερον τό παραδέχομαι, είπεν.—"Οποιος 
λοιπόν κυριαρχείται άπό τάς σωματικά; ήδονάς καί έξ αί
τιας αδτων δέν ημπορεί νά έκτελή" τά καθήκοντα του, παρα
δέχεσαι, δτι αυτός είναι ελεύθερος ;—Καθόλου, είπεν.— 
"Ισως διότι σού φαίνεται, δτι είναι έλευθέριον πράγμα τό νά 
έκτελή κανείς τά καθήκοντα του, άλλα νομίζεις, δτι είναι 
άνελεύθερον τό νά υπάρχουν άνθρωποι πού τόν εμποδίζουν 
νά τά έκτελή ;—Ακριβώς είπε.—Σού φαίνονται λοιπόν δτι 
οί έκδοτοι εΐς τά πάθη των είναι παντελώς ανελεύθεροι ; 
Ναί, μά τόν Δία, φυσικφ τφ λόγφ.—Ποΐον δέ άπό τά δύο 
σού φαίνονται, δτι οί έκδοτοι είς τά πάθη των μόνον εμπο
δίζονται νά κάμνουν τά άριστα έργα ή καί δτι αναγκάζον
ται νά κάμνουν τά αΐσχιστα ; Έξ ίσου νομίζω, είπεν, δτι 
αναγκάζονται νά πράττουν ταύτα, δπως εμποδίζονται νά 
πράττουν έκεΐνα.—Ποίας δέ λογής δεσπόται επάνω-κάτω 
νομίζεις δτι είναι έκεΐνοι ποδ άφ' ενός μέν εμποδίζουν τά 
άριστα ïpya, άφ' έτερου δέ αναγκάζουν τοδς άλλους νά κά
μουν τά κάκιστα ;—"Οσον τό δυνατόν, μά τόν Δία, είπε, 
τοδς νομίζω χειρίστους.—Ποία δέ δουλεία νομίζεις δτι 
είναι χειρότερα άπό δλας ; — Έ γ ώ βέβαια, είπε, τήν δου-
λείαν ποδ δουλεδει κανείς πλησίον τών χειρότερων δεσπο
τών.—Λοιπόν τήν χειροτέραν δουλείαν ποδ δουλεύουν οί 
έκδοτοι είς τά πάθη των ; — Έ γ ώ τουλάχιστον τό νομίζω, 
είπε.—Δέν παραδέχεσαι δέ, δτι, επειδή ή έλλειψις εγκρά
τειας αποκλείει τήν σοφίαν, τό μεγιστον αγαθόν, ρίπτει τους 
ανθρώπους είς τό άντίθετον (τήν άφροσύνην ;) "Η δέν παρα
δέχεσαι, δτι εμποδίζει τοδς ανθρώπους νά προσέχουν τά 
ωφέλιμα κα! νά τά μανθάνουν καλώς επειδή τους παρασύ
ρει είς τάς ήδονάς καί πολλές φορές συσκοτίζουσα αυτούς, 
äv καί αισθάνονται ποία είναι τά αγαθά καί ποία τά κακά, 
τους κάμνει νά προτιμούν τό χειρότερον άπό τό καλύιερον ; 
—Συμβαίνει αδτό, είπε. Ή δέ σωφροσύνη είς ποΐον θάέλέ-
γαμεν δτι όλιγώτερον αρμόζει παρά είς τόν έκδοτον ; Διότι, 
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άκρατεϊ προσήχειν ; Αυτά γάρ δήπον τά εναντία σωφροσύ

νης χαί άκρασίας ίργα εστίν. 'Ομολογώ και τοντο, εφη. 

[Τον δ" επιμελεΐσθαι ών προσήκει οϊει χι κωλυτικώτερον 

είναι άκρααίας ; Οϋκούν £γωγ*, Εφη.] Τοϋ δέ αντί χών 

ώφελούντων τά βλάπτοντα προαιρεϊσθαι ποιοννχος χαί, 

τούτων μεν επιμελεΐσθαι, εκείνων δε άμελεϊν πείθοντος καί 

τοΐς σωφρονοναι τά "îravr/a ποιεΐν άναγχάζοντος οϊει χι 

8 άνθρώπω κάκιον είναι ; Ονδέν, £φη. Ούκοϋν τήν έγκρά

τειαν τών εναντίων ή τήν άκρααίαν εικός τοΐς άνθρώποις 

αίτίαν εϊναι ; Πάνν μεν ούν, εφη. Ούκοϋν και τών εναν

τίων τό αίτιον εικός άριστον είναι ; Εικός γάρ, εφη. νΕοι-

χεν αρ", εφη, ώ Εύθύδημε, άριστον άνθρώπφ εγκράτεια 

y εϊναι ; Είκόχως γάρ, §φη, ώ Σώκρατες. Έκεΐνο δέ, ώ Εύ

θύδημε, ήδη πώποτε ενεθνμήθης; Ποίον; εφη. "Οτι χαί 

έπϊ τά ηδέα, έφ" άπερ μόνα δοκεΐ ή άκρασία τονς ανθρώ

πους άγειν, αύτη μεν ον δύναται άγειν, ή δ* εγκράτεια 

πάντων μάλιστα ήδεσθαι ποιεί. Πώς; εφη. Ή μεν άκρα

σία οΰκ εώσα καρτερεϊν οντε λιαόν οντε δίψος οντε αφρο

δισίων επιθνμίαν οϋτε άγρυπνίαν, δι* ών μόνων εστιν 

ήδέως μεν φαγεΐν τε και ποιεΐν καϊ αφροδισιάσαι, ήδέως 

δ' άναπαύοασθαί τε και κοιμηθήναι, περιμείναντας καί 

άνασχομένους, εως άν ταντα ώς ivi ήδιστα γενηται, κω

λύει τοΐς άναγκαιοτάτοις τε και σννεχεστάτοις άξιολόγως 

ήδεσθαν ή ό" εγκράτεια μόνη ποιούσα καρτερεϊν τά ειρη-

μένα μόνη και ήδεσθαι ποιεί άξίως μνήμης επί τοΐς είρη-

10 μένοις. Παντάπασιν, εφη, αληθή λέγεις. 'Αλλά μήν τον μα-

θεΐν τι καλόν καϊ αγαθόν καϊ τοϋ έπιμεληθήναι τών τοιού

των τινός, δι' ών άν τις καϊ τό εαυτού σώμα καλώς διοι-

κήσειε χαί τόν έαντοϋ οίκον καλώς οίχονομήσειε και φί-

λοις και πόλει ωφέλιμος γένοιτο και εχθρούς κρατήσειεν, 

άφ' ών οϋ μόνον ώφέλειαι, αλλά και ήδοναι μέγισται γί

γνονται, οι μεν εγκρατείς άπολαύονσι πράττοντες αυτά, οί 
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άν δέν άπατώμαι, είναι αντίθετα τά έργα τής σωφροσύνης 
καί τής άκρατείας.—Τό παραδέχομαι καί αυτό, εϊπε.[—Πα
ραδέχεσαι προσέτι, δτι υπάρχει άλλο μεγαλύτερον έμπόδισν 
τοο νά φροντίζη κανείς δι* έκεΐνα που πρέπει άπό τήν έλ-
λειψιν έγκρατείας ;—"Οχι έγώ gißata, είπε].—Παραδέχε
σαι δέ δτι υπάρχει τίποτε χειρότερον είς τόν Μρυίπον άπα 
δ,τι τόν κάμνει νά προτιμά αντί των ωφελίμων τά βλαβερά 
καί άπό δ,τι τόν πείθει νά φροντίζη μέν δια τά βλαβερά, νά 
παραμελ-Q 5έ τά ωφέλιμα, καί άπό δ,τι τόν αναγκάζει -νά 
κάμνη τά αντίθετα μέ τους σώφρονος ανθρώπους ;—Κανέν, 
είπε.—Λοιπόν δέν είναι Ιπόμενον νά είναι ή εγκράτεια αϊ-
τία των εναντίων αποτελεσμάτων εΐς τους ανθρώπους άπό 
έκεΐνα που κάμνει ή ακράτεια ;—• Βεβαιότατα είπε.— Λοι
πόν εϊναι λογικόν καί ή aîxEa των εναντίων αποτελεσμάτων 
νά εϊναι αρίστη ;—-Λογικόν πράγματι, εΐπε.— ΣοΟ φαίνε
ται λοιπόν, είπεν, ώ Εύθύδημε, δτι είναι .άριστον κτήμα είς 
τόν άνθρωπον ή εγκράτεια ;—Φυσικά βέβαια, είπεν, ώ Σω
κράτη.— Τό έξης δέ, ώ Εύθύδημε, τό Ιλαβεςποτέ οπ* δψιν ; 
—Ποΐον ; είπεν.—"Οτι καί εϊς τάς ήδονάς, εϊς τάς οποίας 
πιστεύεται δτι μόνον ή άκρασία οδηγεί τους ανθρώπους, αυτή 
μέν δέν ^πορεϊ να όδηγή, ή δέ εγκράτεια περισσότερον άπό 
δλα κάμνει τόν άνθρωπον νά εοχαριστήται ;—Πως ; είπεν.— 
Επειδή ή μέν ακράτεια δέν αφήνει τους ανθρώπους νά υπο
μένουν Ό5τε πεΐναν οοτε δίψαν οοτε τήν έρωτικήν δρμήν 
οδτε τήν άγρυπνίαν, Ινεκα τών οποίων μόνον είναι δυνατόν 
άφ9 ενός μέν ευχαρίστως νά φάγουν και νά πίουν καί νά 
απολαύσουν τά αφροδίσια, άφ* έτερου δέ ευχαρίστως νά ανα
παυθούν καί νά κοιμηθοον, άφοΟ περιμείνοϋν καί συγκρα
τηθούν, δως δτου δλα αυτά γίνουν δσον τό δυνατόν έπιθυμητό-
τερα, εμποδίζει τους ανθρώπους νά αΪσθάνωνταιήδονήν άξίαν 
λόγου άπό τάς άναγκαιοτάτ-τς καί συνεχώς έπανερχομένας 
απολαύσεις των. 'Επειδή δέ μόνη J\ εγκράτεια κάμνει νά 
δπομένωμεν τά δσα έχομεν εϊπεΐ, μόνη κάμνει καί νά αίαθα-
νώμεθα άπό αυτά ήδονάς αξιομνημόνευτους. Τελείως αληθινά 
πράγματα λέγεις, είπε.—Προς τούτοις τό νά μάθη κανείς 
τίποτε καλόν καί ώφέλιμον καί νά φροντίσ^ διά τά τοιαοτα, 
μέ τά οποία καί τό ίδικόν του σώμα καλά θά διοίκηση 
και τήν περιουσίαν του καλά νά διαχειρισθώ καί είς τους 
φίλους νά γίνη ωφέλιμος καί τους εχθρούς νά νικήση, άπό 
τά Οποια δχι μόνον ώφέλειαι, άλλα καί μέγισται ήδοναι 
προκύπτουν, οί μέν εγκρατείς απολαύουν δλων αυτών, πράτ-
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δ' ακρατείς ούδενός μετέχονόι. Τφ γάρ άν ήττον φήααιμεν 

τών τοιούτων προσήκειν, ή φ ήκιστα έξεατι ταύτα πράττειν 

κατεχομένω έπί τφ σπονδάζειν περί τάς έγγντάτω ήδονάς ; 

11 Καί Ο Ενθύδημος' Αοκεΐς μοι, έ'φη, ώ Σώκρατες, λέγειν 

ώς άνδρϊ ήττονι τών δια τον σώματος ηδονών πάμπαν ου

δεμιάς αρετής προσήκει. Τί γάρ διαφέρει, έ'φη, ώ Εύθύ

δημε, άνθρωπος άκρατης θηρίον τον αμαθέστατου ; "Οστις 

γάρ τά μέν κράτιστα μή σκοπεί, τά ήδιστα δ' έκ παντός 

τρόπον ζητεί ποιεΐν, τί άν διαφέροι τών άφρονεοτάτων βο

σκή μάτων ; Άλλα τοΐς έγκρατέσι μόνοις έξεοτι σκοπεΐν τά 

κράτιστα τών πραγμάτων, καϊ λόγφ καί εργφ διαλέγοντας 

κατά γένη τά μέν αγαθά προαιρεϊσθαι, τών δέ κακών άπέ-

12 χεσθαι. Καί ούτως έφη αρίστους τε καϊ εύδαιμονεστάτονς 

άνδρας γίγνεσθαι καί διαλέγεσθαι δννατωτάτονς- εφη δέ 

καί τό διαλέγεσθαι δνομασθήναι έκ τον σννιόντας κοινή 

βονλεύεσθαι διαλέγοντας κατά γένη τά πράγματα. [Δεΐν οϋν 

πειράσσ'αι δτι μάλιστα προς τοϋτο έαντον ετοιμον πάρα-

σκευάζειν καί τούτου μάλιστα επιμελεΐσθαι' εκ τούτου γάρ 

γίγνεσθαι άνδρας άριστους τε καί ήγεμονικωτάτονς καί δια-

L·κttκωτάτovς.] 

VÏ . Ώς δέ καί διαλεκτικωτέρονς έποίει τονς σννόντας, 

πειράσομαι καί τοντο λέγειν. Σωκράτης γάρ τους μέν εί-

δότας, τί εκαστον εϊη τών όντων, ένόμιζε καί τοΐς άλλοις 

άν έξηγεϊσθαι δύνασθαι' τονς δέ μή είδότας ουδέν εφη 

θανμαστδν εϊναι αυτούς τε σφάλλεοθαι καί άλλονς αφάλ-

λειν ών ένεκα σκοπών σύν τοΐς σννοϋσι, τί έκαστον εϊη 

τών όντων, οϋδέποτ έ'ληγε. Πάντα μέν οϋν ή διωρίζετο 

πολύ έργον άν εϊη διεξελθεϊν èv. δσοις δέ τόν τρόπον τής 

2 επισκέψεως δηλώσειν οϊμαι, τοσαϋτα λέξω. Πρώτον δέ 
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τοντες αδτά, οί δέ ακρατείς μένουν έξω. Διότι είς ποίον θά 
εΐπωμεν δτι όλιγώτερον αρμόζει νά μετέχη αδτών τών ωφε
λειών ή ηδονών παρά είς έκεΐνον, πού καθόλου δέν είναι δυ
νατόν νά τά κάμνη αδτά, επειδή είναι κυριευμένος άπό τό 
ελάττωμα νά ζητή τάς άμεσωτέρας απολαύσεις ;—Καί ό Εδ-
θδδημος'—Νομίζω, ώ Σωκράτη, είπε, πώς ισχυρίζεσαι, δτι 
έν γένει καμμία αρετή δέν αρμόζει είς έκεΐνον τόν άνδρα, 
ποδ είναι κατώτερος τών σωματικών ηδονών.—Διότι τί δια
φέρει ώ Εδθδδημε, άνθρωπος έκδοτος άπό τό άνοητότατον 
θηρίον ; Διότι δποιος μέν τά άριστα δέν τά εξετάζει, ζητεί 
δέ νά κάμνη μέ κάθε τρόπον τά άπολαυστικώτατα πράγματα, 
κατά τί θά ημπορούσε νά διαφέρη άπό τά άνοητότατα ζφα 
τής βοσκής ; Άλλα μόνον είς τοδς εγκρατείς είναι δυνατόν 
νά εξετάζουν τά άριστα έκ τών πραγμάτων καί μέ τοδς λό
γους καί μέ τά έργα ξεχιορίζοντες είς γένη τά πράγματα, 
τά μέν αγαθά Va τά προτιμούν, άπό δέ τά κακά νά απέ
χουν. Καί κατ' αδτόν τόν τρόπον, είπε, καί άριστοι καί εδ-
τυχέστατοι άνδρες γίνονται -ί,-.ί ίκανώτατοι είς τό νά διάλέ-
γωνται' διισχυρίσθη δέ, δτι καί τό διαλέγεσθαι ώνομάσθη 
άπό τό δτι οί άνθρωποι συνερχόμενοι σκέπτονται άπό κοινού 
ξεχωρίζοντες τά πράγματα κατά γένη. [Πρέπει λοιπόν νά 
προσπαθή" κανείς νά παρασκευάζη τόν εαυτόν του δσον ημ
πορεί περισσότερον κατάλληλον είς τό διαλέγεσθαι καί νά 
φροντίζη δι° αδτό πρό πάντων διότι έξ αιτίας αδτοΟ γίνον
ται οί άνδρες καί άριστοι καί άξιώιατοι είς τό άρχειν καί 
διαλεκτικώτατοι). 

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ VI. 

Πως δέ προσεπάθει νά Χάμη τους μαθητάς διαλεχτιχω-
τέρούς, χαί αδτό θά προσπαθήσω νά τό λέγω. Δηλ. ό Σω
κράτης άφ' ενός μέν παρεδέχετο, δτι έκεΐνοι ποδ . ήξεδρουν 
τί είναι κατ'οδσίαν κάθε πράγμα, δτι χαί είς τοδς άλλους ημ
πορούν νά τό εξηγήσουν άφ' έτερου δέ έκεΐνοι, ποδ δέν τό 
ήξεύρουν, είπεν δτι διόλου δέν είναι παράδοξον χαί οί ίδιοι 
νά σφάλλουν καί τοδς άλλους νά κάμουν νά σφάλλουν διά 
ταύτα ποτέ δέν έπαυε νά έξετάζη μαζί μέ τους μαθητάς του, 
τί.είναι κατ' οδσίαν κάθε πράγμα. Πολδς μέν λοιπόν κόπος 
θά ήτο νά διεξέλθω δλα δπως τά ώριζε' τόσα δέ μόνον θά 
είπω, μέ δσα νομίζω, δτι θά φανερώσω τόν τρόπον τής έρεδ-
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περί ευσέβειας ώδέ πως έσκόπει' Είπε μοι, εφη, ώ Εύθύ

δημε, ποιόν τι νομίζεις εϋσέβειαν εϊναι ; Και δς' Κάλλι-

ατον νή Αί', έ'φη. "Εχεις οϋν ειπείν όποιος τις ό ευσεβής 

έστιν ; Έμοί μεν δοκεΐ, έ'φη, δ τους θεούς τιμών. "Εξεστι 

δέ δν αν τις βούληται τρόπον τους θεούς τιμάν; Ονκ αλλά 

3 νόμοι είσι καθ' οϋς δεΐ τους θεούς τιμάν. Ούκοϋν ό τους 

νόμους τούτους είδώς εϊδείη αν ώς δεΐ τονς θεούς τιμάν ; 

Οϊμαι 2γωγ', έ'φη. Άρ' ονν δ είδώς ώς δεΐ τους θεούς 

τιμάν ούκ άλλως οϊεται δεΐν τοϋτο ποιεΐν {j ώς οϊδεν ; Ον 

γάρ οϋν, έ'φη. "Αλλως δέ τις θεούς τιμά) ή ώς οϊεται δεΐν ; 

4 Ούκ οϊμαι, ίφη. Ό άρα τά περί θεούς νόμιμα είδώς νο

μίμως αν τους θεούς τιμφη ; Πάνν μέν οϋν. Ούκοϋν δ γε 

νομίμως τιμών ώς δεΐ τιμφ ; Πώς γάρ ον ; Ό δέ γε ώς 

δεΐ τιμών ευσεβής έστι ; Πάνν μεν ονν, εφη. Ό άρα τά 

περϊ τους θεούς νόμιμα είδώς ορθώς άν ήμΐν ευσεβής ώρι-

σμένος εϊψ; Έμοί γοϋν, εφη, δοκεΐ. 

5 Άνθρώποις δέ άρα Μξεστιν δν άν τις τρόπον βούληται 

χρήσθαι ; Ονκ άλλα καϊ περί τούτους [ό είδώς α] εατι νό

μιμα, καθ' δ δεΐ [προς άλλήλονς χρήσθαι, νόμιμος αν εϊη]. 

Ονκονν οί κατά ταϋτα χρώμενοι άλλήλοις ώς δεΐ χρώνται ; 

Πώς γάρ ον ; Οϋκούν ο" γε ώς δεΐ χρώμενοι καλώς χρών

ται ; Πάνυ μέν ονν, εφη. Οϋκοΰν ο" γε τοις άνθρώποις 

καλώς χρώμενοι καλώς πράττουσι τάνθρώπεια πράγματα ; 

Εικός γ', εφη. [Ούκονν οί τοις νόμοις πειθόμενοι δίκαια 

6 ούτοι ποιοΰσι ; Πάνυ μέν οϋν, εφη]. Δίκαια δέ οϊσθα, εφη, 

δποϊα καλείται ; Ά οί νόμοι κελχύονσιν, εφη. Οί άρα ποι-

ονντες fl οί νόμοι κελεύονσι δίκαια τε ποιοϋσι καϊ ä δεΐ ; 

Πώς γάρ οϋ ; Ούκοϋν οϊ γε τά δίκαια ποιονντες δίκαιοι 

είσιν ; Οϊμαι εγωγ', εφη. Οϊει ονν τινας- πείθεαθαι τοΐς 
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νης του. Κατά πρώτον περί τής εδσεδείας ώς έξης έξήταζεν. 
Είπε μου, είπεν, ώ Εύθύδημε, σάν τί πρ&νφα νομίζεις δτι 
είναι ή ευσέβεια; Καί έκεΐνος·—Κάλλιστον πράγμα, μά τόν 
Δία, εϊπεν.—Ημπορείς λοιπόν νά μοΰ είπής τί λογής ay-
θρωπος είναι ό εδσεβής ;—'Εγώ μέν νομίζω, δτι είναι εδσε-
6ής έκεΐνος ποδ τιμ? τοδς θεούς.—'Ημπορεί δέ κανείς νά 
τιμ4ί τοδς θεοδς μέ οποιονδήποτε τρόπον θέλει ;—"Οχι, άλλα 
υπάρχουν συνήθειαι, κατά τάς οποίας πρέπει κανείς νά τιμ£ 
τους θεούς.—Λοιπόν έκεΐνος ποδ γνωρίζει αδτάς τάς ουνη-
θείας ημπορεί νά γνωρίζη πώς πρέπει νά τιμά τους θεούς ; 
—Νομίζω έγώ τουλάχιστον, εϊπεν.—"Αρά γε έκεΐνος ποδ 
ήξεύρει, πώς πρέπει νά τιμά τοδς θεούς, νομίζει δτι δέν πρέ
πει 'κατ' άλλον τρόπον νά τό κάμνη αδτό παρά δπως ήξεύ
ρει ;—"Οχι κατ' άλλον τρόπον βέβαια, είπε.—Τιμά δέ κα
νείς τους θεούς άλλέως παρά, δπως νομίζει δτι πρέπει ;— 
Δέν τό παραδέχομαι, είπεν.—'Εκείνος λοιπόν πού ήξεύρει 
τά νόμιμα περί τής λατρείας τών θεών, νομίμως θά έτίμα· 
τους θεούς ;—Βεβαιότατα, είπε.—Λοιπόν έκεΐνος πράγματι 
ποδτιμά νομίμως τοδς θεούς, τους τψφ δπως πρέπει ;—Ναί' 
διότι πώς δχι ;—'Εκείνος δέ ποδ τοδς τιμόί δπως πρέπει 
είναι εδσεβής ;—Βεβαιότατα, είπεν.—Έκεΐνος λοιπόν ποδ 
ήξεύρει τά νόμιμα τής λατρείας τών θεών σωστά θά ώρίζετο 
6φ* ημών ώς ευσεβής ;—Είς έμέ βέβαια έτσι' φαίνεται. 

'Επιτρέπεται δέ κανείς νά συμπεριφέρεται προς τοδς αν
θρώπους μέ δποιον τρόπον θέλει ;—"Οχι, άλλα καί δι' αυ
τούς έκεΐνος ποδ ήξεύρει δσα είναι νόμιμα σύμφωνα μέ τά 
όποια πρέπει νά συμπεριφέρωνται αναμεταξύ των οί άνθρω
ποι νόμιμος είναι.— Λοιπόν έκεΐνοι ποδ σύμφωνα μέ αδτά 
τά νόμιμα συμπεριφέρονται πρόςάλλήλους δπως πρέπει συμ
περιφέρονται ;—Πως δχι ; Λοιπόν έκεΐνοι ποδ συμπεριφέ
ρονται καθώς πρέπει, καλά συμπεριφέρονται ;—Βεβαιότατα, 
είπε..—Λοιπόν έκεΐνοι ποδ συμπεριφέρονται καλά μέ τοδς 
ανθρώπους, καλά εκτελούν τάς άνθρωπίνας των σχέσεις ; — 
Φυσικφ τφ λόγω είπε.—Λοιπόν έκεΐνοι ποδ πείθονται είς 
τοδς νόμους, αδτοί δίκαια πράττουν ;—Βεβαιότατα, είπε]. 
—Γνωρίζεις δέ ποία καλούνται δίκαια ;—"Οσα διατάζουν 
οί νόμοι, είπε.—Λοιπόν έκεΐνοι πού κάμνουν δσα διατάζουν 
οί νόμοι, χαί δίκαια κάμνουν καί πρέποντα ;—Πώς δχι ; — 
Λοιπόν καί έκεΐνοι τφ δντι, ποδ κάμνουν τά δίκαια, είναι 
δίκαιοι ;•—Νομίζω έγώ τουλάχιστον, είπε.—Παραδέχεσαι 
λοιπόν δτι μερικοί πείθονται είς τοδς νόμους, χωρίς νά ήξεΰ-

9 
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νόμοις μή είδότας ä ol νόμοι κελεύουσιν ; ΟϋκΚγωγ', εφη. 

ΕΙδόχας δέ δ δεΐ ποιεΐν οϊει τινάς οίεαθαι δεϊν μή ταύτα 

ποιεΐν ; Ούκ οϊμαι, ε*φη. ΟΙσθα δέ τινας άλλα ποιοϋντας 

ή â σϊονται δεΐν ; Ούκ $γωγ*, ξφη. Οί άρα τά περί αν

θρώπους νόμιμα είδότες ούτοι Γτά δίκαια ποιονσι ; Πάνν 

μεν ούν, ϊφη. Ονκονν οϊ γε τά δίκαια ποιονντες δίχαιοί 

είσι ; Τίνες γάρ άλλοι ; ίφη. 'Ορθώς αν ποτέ άρα δρι-

ζοίμεθα οριζόμενοι διχαίονς εΐναι τους είδότας χά περί άν· 

θρώπονς νόμιμα; "Εμοιγε δοκεΐ, εφη. 

7 Σοφίαν δε τί άν φήσαιμεν είναι ; Είπε μοι, πότερα 

σοι δοκοϋσιν οί σοφοί, ά. έπίσχανχαι, ταντα σοφοί είναι, ή 

είσι τίνες δ μή έπίσχα,νιαι σοφοί ; "Α επίστανται δήλον δχι 

εφη' πώς γάρ αν χις, & γε μή έπίσταιχο, ταντα σοφός εϊη ; 

*Αρ' οϋν οι σοφοί έπιοχήαβ σοφοί είσι ; Τίνι γάρ αν, έφη, 

άλλφ τις εϊη σοφός, ει γε μή επιστήμη ;. "Αλλο δέ τι σο

φίαν οιει είναι ή φ σοφοί είσιν ; Ουκ έ'γωγε, 'Επιστήμη 

άρα σοφία εστίν ; "Ειιοιγε δοκεϊ. * Αρ' οϋν δοχεϊ σοι άν-

θρώπφ δυνατόν είναι χά όντα πάντα έπίατασθαι ; Ονδέ μά 

Δί* Μμοιγε πολλοστόν μέρος αϋχών. Πάντα μέν άρα σοφόν 

οϋχ οΐόν τε άνθρωπον είναι ; Μά Αί' οϋ δήτα, ?φη. "Ο 

άρα έπίσταται έκαστος, τοντο καϊ σοφός έστιν ; "Εμοιγε 

δοκεΐ. 

S *Αρ3 ονν, ώ Εύθύδημε, και τάγαθόν οϋτω ζητ^τέον 

εστί ; Πώς ; εφη. Δοκεϊ σοι τό αυτό πάσιν ώφέλιμον εϊναι ; 

Ονκ ξμοιγε. Τί δέ ; τό άλλφ ώφέλιμον οϋ δοχεϊ σοι Ενίοτε 

άλλφ βλαβερόν εϊναι ; Καϊ μάλα, Μφη. "Αλλο Ô* άν τι 

φαίης αγαθόν εϊναι ή τό ώφέλιμον ; Οϋχ ε"γωγ', Ιφη. Τό 

άρα ώφέλιμον αγαθόν έσχιν δτω άν ώφέλιμον fj ; Αοχεϊ 

μοι, $φη. 

9 Tè oh καλόν εχοιμεν αν πως άλλως είπεΐν ; *£ί ίστιν, δ 
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ρουν τί διατάζουν οΕ νόμοι ;—"Οχι έγώ τουλάχιστον, είπε. 
—Παραδέχεσαι δέ, δτι μερικοί, ένώ ήξεύρουν τί πρέπει νά 
κάμνουν, νομίζουν, δτι πρέπει νά μή τά κάμνουν ;—Δέν τό 
παραδέχομαι, είπεν.—Ήξεύρεις δέ μερικούς νά κάμνουν 
άλλα παρά έκεΐνα, τά Οποία νομίζουν δτι πρέπει νά κά
μνουν ;—"Οχι έγώ τουλάχιστον, είπε.—Λοιπόν έκεΐνοι πού 
ήξεύρουν τά εϊς τάς σχέσεις των ανθρώπων νόμιμα, αυτοί 
πράττουν τά δίκαια ;—βεβαιότατα, είπε.—Λοιπόν έκεΐνοι 
τφ δντι πού πράττουν τά δίκαια, είναι δίκαιοι;—Ναί' διότι 
ποίοι άλλοι είναι ; είπε.— Σωστόν λοιπόν όρισμόν θά έκά-
μναμεν, έάν ώρίζαμενδτι είναι δίκαιοι έκεΐνοι, πού ήξεύρουν 
τά εΕς τάς σχέσει; τών ανθρώπων νόμιμα ; — Έ γ ώ τό πχρα-
ραδέχομαι, είπε. 

Πώς δέ θά ήμπορούσαμεν νά όρίσωμεν τήν σοφίαν ; 
ΕΕπέ μου ποΐον άπό τά δύο σοΟ φαίνονται οί σοφοί, δτι 
δηλ. εϊναι σοφοί είς πράγματα, τά όποϊα δέν γνωρίζουν ;— 
ΕΕς δσα γνωρίζουν βέβαια, είπε* διότι πώς θά ήτο δυνατόν 
κανείς νά είναι σοφός εΕς αυτά τά όποια δέν θά έγνώριζεν ; 
— Ά ρ ά γε λοιπόν οΕ σοφοί είναι σοφοί ε*νεκα τής γνώσεως 
των ;—-Βέβαια, διότι είς τί άλλο θά ημπορούσε κανείς νά 
είναι σοφός, έάν βέβαια δχι διά τήν γνώσιν;—Παραδέχεσαι 
δέ, δτι είναι σοφοί είς τίποτε άλλο παρά είς έκεΐνο, εΕς τό 
όποιον είναι σοφοί ;— "Οχι έγώ τουλάχιστον.— Λοιπόν 
ή σοφία είναι γνώσις ; — Έγώ τουλάχιστον τό νομίζω.— 
Ά ρ ά γε λοιπόν παραδέχεσαι δτι είναι δυνατόν είς τόν άν
θρωπον νά τά γνωρίζη δλα τά πράγματα ;—Ουδέ ελάχιστον 
μίρος αυτών, μά τόν Δία. Λοιπόν δέν είναι δυνατόν δ άν
θρωπος νά είναι ώς προς δλα σοφός ;—Μά τόν Δία, δχι βέ
βαια, είπεν.—Είς έκεΐνο λοιπόν που ό καθείς γνωρίζει, εΕς 
αυτό καί είναι σοφός ;—-"Ετσι νομίζω. 

— Ά ρ ά γε λοιπόν, ώ Εύθύδημε, καί τό αγαθόν κατά 
τόν ίδιον τρόπον πρέπει νά τό έξετάσωμεν ;—Πώς ; είπε.—• 
Παραδέχεσαι, δτι τό ίδιον πράγμα είναι ώφέλιμον είς δλσυς; 
—"Οχι έγώ τουλάχιστον.—Τί δέ λέγεις περί τοο έξης ; 
ϋΟ,τι είναι ώφέλιμον είς τόν Ινα, δέν σοο φαίνεται, δτι κά
ποτε είναι βλαβερόν εΕς τόνάλλον;—Καί πολύ μάλιστα, ε*-
πεν.—Ημπορείς δέ νά διισχυρισθ^ς δτι είναι διαφορετικόν 
πράγμα τό αγαθόν άπό τό ώφέλιμον ;—"Οχι έγώ τουλάχι
στον, είπε.— Λοιπόν τό ώφέλιμον είναι αγαθόν εϊς δποιον 
είναι ώφέλιμον ; — Τό νομίζω, είπε.— Τό δέ καλόν θά ήμ
πορούσαμεν νά τδ όρίσωμεν κατ' άλλον τρόπον ή δπως τό 
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ονομάζεις καλόν ή σώμα ή σκεύος ή άλλ' δχιονν, δ οϊσθα 

προς πάνχα καλόν δν ; Μα Αί' ονχ εγωγ* ίφη. *Αρ* οϋν, 

προς δ αν ίκαστον χρήσιμον ή, προς τοντο έχάατψ καλώς 

έχει χρήσθαι ; Πάνν μεν οϋν, ίφη. Καλόν δε προς äXL· τί 

εστιν ίχασχον, ή προς δ έκάσχφ καλώς ϊ%ει χρί/σ^αι ; Ουδέ 

προς $ν άλλο, εφη. Τό χρήσιμον αρα καλόν έστιν προς 5 άν 

$ χρήσιμον ; "Εμοιγε δοκει έ'φη. 

10 Άνδρείαν δέ, ώ Εύθύδημε, άρα τών καλών νομίζεις 

είναι; Κάλλιστον μεν ονν εγωγ', εφη. Χρήσιμον άρα ον 

προς τά ελάχιστα νομίζεις τήν άνδρείαν ; Νή AV, ίφη, προς 

τά μέγιστα μεν ούν. 'Αρ' ονν δοχεϊ σοι προς τά δεινά τε 

χαί επικίνδυνα χρήσιμον είναι τό άγνοεϊν αυτά ; "Ηκιστα 

γ°, ίφη, Οί άρα μή φοβούμενοι τά τοιαύτα διά τό μή εΐδέ-

ναι τί έστιν οϋχ ανδρείοι είσι ; Νή Αί', ίφη, πολλοί γάρ 

άν οϋτω γε τών τε μαινόμενων καϊ τών δειλών ανδρείοι 

εϊεν. Ti oh οί καϊ τά μή δεινά δεδοιχότες ; "Ετι γε νη AC 

ήττον, ίφη.—ΤΑρ* οϋν τους μεν αγαθούς προς τά δεινά καί 

έπιχίνδννα Οντας ανδρείους ήγεΐ εϊναι, τονς δε κακούς δει-

11 λούς ; Πάνν μέν οϋν, ίφη. 'Αγαθούς δε προς τά τοιαύτα 

νομίζεις άλλους τινάς ή τους δυναμένους αϋτοϊς καλώς 

χρήσθαι; Οϋκ άλλα τούτονς-, εφη. Κακούς óè άρα τους 

οΐονς τούτοις κακώς χρήσθαι ; Τίνας γάρ άλλους ; ίφη. 
ψΑρ' ονν ίκασχοι χρώνται ώς οΐονται δεΐν ; Πώς γάρ άλ

λως ; ίφη. *Αρ" οϋν οί μή δυνάμενοι καλώς χρήσθαι Χαα-

σιν ώς δεΐ χρήσθαι ; Οϋ δήπου γε, ίφη. ΟΙ άρα είδότες, 

ώς δεΐ χρήσθαι, ούτοι καί δύνανται ; Μόνοι γ', ίφη. Τί δέ; 

ΟΙ μή διημαρτηκότ'ες άρα κακώς χρώνται τοΐς τοιούτοις; 
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αγαθόν ; Ή ονομάζεις καλόν, ή σώμα ή σκεύος ή άλλο δ,τι
δήποτε, έκεΐνο πού ήξεύρεις δτι είναι χρήσιμον δι' δλους ; 
—Μά τόν θεόν, o%t έγώ βέβαια, εϊπεν. —*Αρά γε λοιπόν, 
δι1 δν σκοπδν κάθε πράγμα είναι χρήσιμο,, δι3 αυτόν τόν 
ακοπόν θά ήτο εΕς τόν %αοίνα καλόν νά τό μεταχειρίζεται ; 
— Βεβαιότατα, είπε,—Διά ποΐον δέ άλλον σκοπόν είναι 
κάθε πράγμα κχλόν παρά διά τόν σκοπόν, διά τόν όποιον 
είς τόν καθένα είναι καλόν νά τό μεταχειρίζεται ;—Διά τί
ποτε άλλο, είπε.—Τό χρήσιμον λοιπόν είναι διά τόν σκο
πόν, δια τόν όποιον είναι χρήσιμον ; — Έ γ ώ τουλάχιστον τό 
παραδέχομαι είπε. 

— Ή δέ ανδρεία, ώ Εύθύδημε, άρά γε νομίζεις δτι είναι 
ϊν άπο τ " καλά πράματα ; Τό κάλλιστον έγώ βέβαια νο
μίζω, είπε.—Λοιπόν νομίζεις χρήσιμον τήν άνδρείαν δια τά 
μέγιστα ζητήματα ;—Μά τόν Δία, είπε, τήν νομίζω χρήσι
μον διά τά μέγιστα.—Άρά γε λοιπόν παραδέχεσαι, δτι 
είναι χρήσιμον τάς φοβέρας καί τάς επικίνδυνους περιστά
σεις νά τάς άγνοή κανείς;—Καθόλου βέβαια, είπε.—Λοι
πόν έκεΐνοι πού δέντά φοβοονται αυτά, επειδή δέν ήξεύρουν 
τί είναι, δέν είναι ανδρείοι ;—"Οχι, μά τόν Δία, είπε, διότι 
πολλοί έν τοιαύτη περιπτώσει άπό τους τρελούς καί'τους δει
λούς θά ήσαν ανδρείοι.—Πώς δέ σού φαίνονται καί έκεΐνοι 
πού φοβοονται ακόμη καί τά μή φοβερά πράγματα ;—'Ακό
μη Ολιγώτερον ανδρείοι μού φαίνονται, μά τόν Δία, είπεν.— 
Άρά γε λοιπόν εκείνους μέν πού είναι γενναίοι εΕς τάς φο
βέρας περιστάσεις καί εΕς τάς επικίνδυνους, τους νομίζεις 
ανδρείους, εκείνους δέ πού είναι μικρόψυχοι, τους νομίζεις 
δειλούς ;—Βεβαιότατα, είπε.—Νομίζεις δέ, δτι εΕς τάς τοι
αύτας περιστάσεις είναι γενναίοι άλλοι τινές παρά έκεΐνοι 
πού ήμποροΰν νά τάς χειρίζωνταί έπιτηδείως ;—"Οχι άλλοι 
παρά αυτοί, είπε.—Δειλούς δέ λοιπόν νου,ίζεις εκείνους 
πού τάς χειρίζονται κακώς; Ναί* διότι ποίους άλλους νά 
νομίζω ; εϊπεν.—Άρά γε λοιπόν καί οΕ μέν καϊ οί δέ χει
ρίζονται τάς περιστάσεις αύτάς δπως νομίζουν δτι πρέπει ; 
—Ναί* διότι πώς άλλεως;—Άρά γε λοιπόν έκεΐνοι πού 
δέν ημπορούν νά τάς χειρίζωνταί καλά, γνωρίζουν πώς 
πρέπει νά τάς χειρίζωνταί;—"Οχι, άν δέν άπατώμαι βέ
βαια, είπεν.—Έκεΐνοι λοιπόν που ήξεύρουν, πώς πρέπει 
νά τάς χειρίζωνταί, αυτοί μόνον ήμπαροΟν νά τάς χειρίζων
ταί καλά ;—Μόνοι αυτοί τω δντι, είπε.— *Γί ok λέγεις περί 
τοο έξης ; Έκεΐνοι πού δέν αποτυγχάνουν συνήθως είς αύτάς 
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Ονκ οϊμαι, έ'φη. Οί άρα κακώς χρώμενοι διημαρτήκασιν ; 

Εικός γ', έ'φη. Οί μέν άρα επισταμένοι τοις δεινοϊς τε 

καϊ Ϊηικινδύνοις καλώς χρήσθαι ανδρείοι είσιν, οί δε δια-

μαρτάνοντες τούτου δειλοί ; Εμοιγε δοκοϋσιν, έφη. 

12 Βασιλείαν δε καί τυραννίδα αρχάς μεν άμφοτερας 

ήγεΐτο εϊναι, διαφέρειν δέ άλλήλοτν ένόμιζε. Τήν μέν γάρ 

έκόντων τε τών ανθρώπων καί κατά νόμονς τών πόλεων 

αρχήν βασιλείαν ήγεΐτο, την δέ ακόντων τε καί μή κατά 

νόμονς, άλλ' δπως 6 άρχων βούλοιτο, τυραννίδα. Καϊ δπου 

μέν έκ τών τά νόμιμα έπιτελούντων αϊ άρχου καθίστανται, 

ταύτην μέν τήν πολιτείαν άριατοκρατίαν ένόμιζεν εϊναι, 

δπον σ* έκ τιμημάτων, πλοντοκρατίαν, δπον δ' έκ πάντων, 

δημοχρατίαν. 

13 Ei δέ τις αϋτφ περί τον Λντιλέγοι μηδέν έχων σαφές 

λέγειν, άλλ' άνεν αποδείξεως ήτοι αοφώτερον φάσκων eîvat, 

δν αύτδς λίγοι, ή πολιτικώτερον ή άνδρειότερον ή άλλο τι 

τών τοιούτων, έπί τήν ϋπόθεσιν έπανηγεν άν πάντα τόν 

14 λόγον ώδέ πως· Φής σύ άμείνω πολίτην εϊναι ον σύ επαι

νείς ή δν έγώ ; ΦημΙ γάρ οϋν. Τί ονν οϋκ έκεΐνο πρώτον 

Ιπεσχεψάμεθα, τί έστιν έρνον άγαθοϋ πολίτου ; Ποιώμεν 

τοΰτο. Ούκοϋν èv μέν χρημάτων διοικήσει κρατοίη άν δ 

χρήμασιν εϋπορωτέραν τήν πόλιν ποιών ; Πάνυ μέν ol·v. 

Έν δέ γε πολίμω δ καθυπερτεραν τών αντιπάλων ; Πώς 

γάρ οϋ ; Έν δέ τη πρεσβεία άρ' δς αν φίλους αντί πολε

μίων παρασκενάζη ; Εΐκός γε. Ονκοϋν καί έν δημηγορία 

δ στάσεις τε παύων καϊ όμόνοιαν έμποιών ; "Εμοιγε δοκεΐ. 

Οντω δέ τών λόγων επαναγομένων καϊ τοις άντιλεγουσιν 
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τάς περιστάσεις, άρά γε κακώς τάς χειρίζονται ;—Δέν τδ 
νομίζω, είπεν.—'Εκείνοι λοιπόν, ποδ κακώς τάς χειρίζον
ται, αποτυγχάνουν συνήθως ;—Φυσικφ τφ λόγω βέβαια, εί
πεν.—'Εκείνοι μέν λοιπδν ποδ ήξεύρουν νά χειρίζωνταί 
καλά καί τάς<ροβεράς περιστάσεις καί τάς επικίνδυνους 
είναι ανδρείοι, εκείνοι δέ πού αποτυγχάνουν εις αδτό είναι 
δειλοί ; — Έ γ ώ τοδλάχιστον τά παραδέχομαι, είπε. 

Τήν δέ Βασιλείαν καί τήν τυραννίδα τάς έθεώρει μέν 
καί τάς δύο δτι είναι έξουσίαι, άλλ* ένόμιζεν δτιδιαφέρουν 
αναμεταξύ των Διότι τήν μέν έξουαίαν, πού δπάρχει καί μέ 
τήν θέλησιν τών ανθρώπων καί σύμφωνα μέ τοδς νόμους 
τών πόλεων, τήν έθεώρει βασιλείαν, τήν δέ έξουσίαν ποδ 
υπάρχει καί χωρίς τήν θέλησιν τών ανθρώπων καί δχι σύμ
φωνα μέ τους νόμους, άλλ' δπως θά ήθελεν ό άρχων, τήν 
έθεώρει τυραννίδα. Καί δπου μέν αί έξουσίαι καθίστανται 
άπό τους έκτελούντας τά νόμιμα, αύτδ τό πολίτευμα τό ένό
μιζεν άριστοκρατίαν, δπου δέ αναλόγως τών περιουσιών, 
αδτό τό ένόμιζε πλουτοκρατίαν, δπου δέ άπό δλους τοδς 
πολίτας αύτδ τό πολίτευμα τό ένόμιζε δημοκρατίαν. 

Όσάκις δέ κανείς άντέλεγεν είς αδτόν διά κανέν πρά
γμα, χωρίς νά ήμπορή νά λέγη τίποτε σαφές, άλλα είτε χω
ρίς άπόδειξιν έλεγεν, δτι είναι σοφώτερος αυτός, τόν δποϊον 
αδτός υποστηρίζει, ή ίκανώτερος πολιτικός ή ανδρειότερος 
ή τίποτε άλλο άπό τά τοιαύτα, επανέφερε συνήθως τήν συζή
τησιν είς τήν λογικήν αρχήν της ώς έξης περίπου.—Διι-
σχυρίζεσαι δτι,είναι καλύτερος πολίτης εκείνος ποδ επαι
νείς σδ καί δχι έκεΐνος ποδ επαινώ έγώ ;— Διισχυρίζομαι 
τφ δντι, δτι είναι εκείνος ποδ επαινώ έγώ.—Διατί λοιπόν 
νά μή έξετάσωμεν κατά πρώτον, ποίον είναι τό έργον τοΰ 
καλού πολίτου ;—"Ας τό κάμωμεν, είπε.—Λοιπόν εις μέν 
τήν διαχείρισιν τών χρημάτων θά είναι καλύτερος εκεί
νος πού κάμνει τήν πόλιν πλουσιωτέραν είς χρήματα ; — 
Βεβαιότατα.—Είς δέ τόν πόλεμον βέβαια θά ήτο καλύτερος 
εκείνος ποδ κάμνει τήν πόλιν ύπερτέραν τών αντιπάλων :— 
Ναί- διότι πως δχι ;—Εϊς δέ τάς πρεσβείας άρά γε θά ήτο κα
λύτερος εκείνος πού κάμνει φίλους εϊς τήν πόλιν αντί εχθρούς ; 
—Φυσικόν είναι τφ δντι.—Λοιπόν καί είς δημηγορ'ίαν θά 
ήτο καλύτερος εκείνος πού καί στάσεις καταπαύει καί όμό
νοιαν επιφέρει ; — Έ γ ώ τουλάχιστον τό νομίζω. Κατ' αυτόν 
δέ τόν τρόπον επειδή αί συζητήσεις έπανεφέροντο είς τήν 
λογικήν των αρχήν καί εις τοδς αντιλέγοντας είς αδτόν έγί-
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15 αϋτοΐς φανερόν εγίγνετο τάληθές. 'Οπότε δέ αυτός τι τφ 

λόγφδιεξίοι, διά τών μάλιστα δμολογονμένων έπορεύετο, 

νομίζων ταύτην τήν άσφάλειαν εϊναι λόγον. Τοιγαροϋν 

πολύ μάλιστα ων έγώ όϊδα, δτε λέγοι, τους άκούοντας όμο-

λογοϋντας παρείχε. "Εφη δέ καί "Ομηρον τψ Όδυααεΐ 

άναθεΐναι τό ασφαλή ρήτορα εϊναι, ώς Ικανόν αυτόν δντα 

διά τών δοκούντων τοΐς άνθρώποις άγειν τους λόγους. 

VII. "Οτι μέν οϋν απλώς τήν έαντοϋ γνώμην άπεφαίνετο 

Σωκράτης προς τους όμιλοϋντας αύτω, δοκεΐ μοι δήλον έκ 

τό>ν είρημένων εϊναί' δτι δέ καί αυτάρκεις èv ταΐς προαη-

κούοαις πράξεσιν αϋτούςνεϊναι έπεμελεΐτο, νϋν τοϋτο λέξω. 

Πάντων utv γάρ ών έγώ οϊδα μάλιστα έ"μέλεν αύτφ ειδέ

ναι, δτου τις επιστήμων εϊη τών συνόντων αϋτφ' ών δέ 

προσήκει άνδρϊ καλφ χάγαθφ ειδέναι, δ τι μέν αύτδς εί-

δείη, πάντων προθυμότατα έδίδασκεν δτου δέ αυτός άπει-

2 ρότερος εϊη, "πρδς τονς επισταμένους ήγεν αυτούς. Έδίδα-

ακε δέ καϊ μέχρι δτον δέοι εμπειρον εϊναι έκαστου πράγμα

τος τόν δρθώς πεπαιδευμένον.' Αυτίχα γεωμετρίαν μέχρι 

μέν τούτον έ'φη δεΐν μανθάνειν, εως ικανός τις γένοιτο, εϊ 

ποτέ δεήσειε, γήν μέτρφ ορθώς ή παραλαβεϊν ή παραδοϋ-

ναι ή διανεϊμαι ή έρνον άποδείξασθαι' οντω δέ τοϋτο @ά· 

διον εϊναι μαθεϊν ώστε Toy προσε^οντα τόν νουν τή μετρή

σει άμα τήν τε γήν δπόοη εστίν ειδέναι καϊ ώς μετρείται 

3 επιστάμενον άπιεναι. Τό δέ μέχρι τών δνσαννέτων διαγραμ

μάτων γεωμετρίαν μανθάνειν άπεδοκίμαζεν. "Ο τι μέν γάρ 

ώφελοίη ταντα, οϋκ έ'φη δράν καίτοι οϋκ άπειρος γε αυ

τών ήν έ'φη δέ ταΰτα Ικανά εϊναι άνθρωπον βίον κατατρί-

βειν καί άλλων πολλών τε καϊ ωφελίμων μαθημάτων άπο-

4 κωλύειν. Έκέλενε δέ καί αστρολογίας έμπειρους γίγνεσθαι, 
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νετο φανερά ή αλήθεια. 'Οσάκις δέ δ ίδιος διά λόγου ανέ
πτυσσε θέμα τι τό διεξήρχετο μέ επιχειρήματα γενικώς 
παραδεκτά, επειδή ένόμιζεν, δτι αδτό ήτο ασφάλεια τής 
συζητήσεως. Δι' αδτό λοιπόν περισσότερον άπό δσους έγώ 
ήξεύρω, όσάκις ώμίλει, έκαμνε τοδς άκροατάς τους νά συμ
φωνούν. "Ελεγε δέ, δτι καί ό "Ομηρος άπένε'.μεν είς τόν 
'Οδυσσέα τήν έπωνυμίαν τού ασφαλούς ρήτορος επειδή ήτο 
ίκανός νά δημηγορή μέ τά δπό πάντων τών ανθρώπων παρα
δεδεγμένα επιχειρήματα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII-

"Οτι μέν λοιπόν καθαρά ό Σωκράτης έλεγε τήν γνώμην 
του προς εκείνους, πού τόν συνανεστρέφοντο, νομίζω, δτι 
κατεδείχθη άπό δσα έχω ειπεί, δτι δέ καί έφρόντιζε νά 
επαρκούν είς αυτούς αί γνώσεις των είς τό νά κάμουν τά 
προσήκοντα, αδτό τώρα θά διηγηθώ. Δηλαδή περισσότερον 
άπό δλους τοδς ανθρώπους, δσους έγώ γνωρίζω, έφρόντιζε νά 
μανθάνη τί πράγμα καθένας άπό τοδς μαθητάς του ήξευρε 
καλά' καί δ,τι μέν αδτός ήξευρεν άπ° έκεΐνα ποδ αρμόζουν 
είς άνδρα καλόν καί αγαθόν νά τά ήξεύρη, τό έδίδασκε μέ 
τήν μεγαλυτέραν προθυμίαν άπό δλους' δ,τι δέ αυτός δέν τό 
έγνώριζε τόσον καλά, ώδήγει τοδς μαθητάς του είς εκείνους, 
ποδτό ήξευρανκαλά. Έδίδασκε δέκαί μέχρι ποίου σημείου 
είναι ανάγκη νά γνωρίζη κάθε πράγμα εκείνος ποδ είναι 
σωστά μορφωμένος. Π. χ. έλεγεν, δτι μέχρις αδτοδ τοΰ ση
μείου πρέπει νά μανθάνη κανείς γεωμετρίαν, έως δτου γίνει 
ίκανός, έάν ποτέ παρουσιάζετο ανάγκη, μέρος γής σωστά 
μέ τό v.hpov ή νά τό παραλαβή ri νά τό παραδώση ή νά τό 
διαμοίραση ή νά τό κτίση' τόσον δέ εδκολον έλεγεν, δτι εί
ναι νά τό μάθη κανείς αδτό, ώστε εκείνος ποδ προσέχει είς 
τήν καταμέτρησιν καί πόσον είναι τό μέρος τής γής μανθά
νει συγχρόνως καί απέρχεται γνωρίζων πώς γίνεται ή 
καταμέτρησις. Τό νά μανθάνη δέ κανείς γεωμετρίαν μέχρι 
τών δυσνόητων γεωμετρικών σχημάτων, τό άπεδοκίμαζε. 
Διότι είς τί μέν ωφελούν αδτά έλεγεν, δτι δέν κατανοεί' καί 
δμως δέν ήτο άμαθης βέβαια είς αδτά' έλεγε δέ άφ' έτερου, 
δτι αδτά είναι ίκανά νά, φθείρουν τήν ζωήν τού άνθρωπου 
καί νά τόν εμποδίζουν άπό άλλας γνώσεις πολλάς καί ωφε
λίμους. Προέτρεπε δέ τοδς όμιλητάς του νά γίνωνται έμπει
ροι καί εϊς τήν άστρολογίαν καί είς αδτήν δμως μέχρι τού ση-
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καί ταύτης μεντοι μέχρι τοϋ νυκτός τε ώραν καϊ μηνός καί 

ενιαντοϋ δύνασθαι γιγνώσκειν ένεκα πορείας τε καί πλου 

καί φυλακής, καί δσα άλλα ή νυκτός ή μηνός ή ενιαντοϋ 

πράττεται, προς ταντ' έχειν τεκμηρίοις χρήσθαι, τάς ώρας 

τών είρημένων διαγιγνώσκοντας' καϊ ταϋτα δέ §άδια εϊναι 

μαθεϊν παρά τε ννκτοθηρών καί κνβερνητών καί άλλων 

5 πολλών, οϊς επιμελές ταϋτα ειδέναι. Τό δέ μέχρι τούτου 

άστρονομίαν μανθάνειν, μέχρι τον καί τά μή èv τή αύτη 

περιφορά δντα, καί τονς πλάνητάς τε και αστάθμητους 

αστέρας, γνώναι καϊ τάς αποστάσεις αυτών άπό τής γής καί 

τάς περιόδονς καϊ τάς αιτίας αυτών ζητονντας κατατρίβε-

σθαι, ίσχνρώς άπέτρεπεν. Ώφέλειαν μέν γάρ ονδεμίαν ούδ' 

εν τούτοις ίφη όράν καίτοι ονδέ τούτων γε άνήκοος ήν. 

Έφη δέ καί ταντα ϊκανά είναι καταχρίβειν άνθρωπου βίον 

6 καί πολλ,ών καί ωφελίμων άποκωλύειν. "Ολως δέ τών ου

ρανίων, fj έκαστα ό θεός μηχανάται, φροντιστήν γίγνεσθαι 

άπέτρεπεν οντε γάρ εύρετά άνθρώποις αυτά ένόμιζεν εϊναι 

οντε χαρίζεσθαι θεοΐς άν ήγεΐτο τόν ζητοϋντα α έκεΐνοι 

σαφηνίσαι ουκ έβονλήθησαν. Κινδννεϋααι δ' άν Ιφη καϊ 

παραφρονήσαι τόν ταύτα μεριμνώντα ονδέν ήττον ή Ανα

ξαγόρας παρεφρόνησεν ό μεγιστον φρονήσας επί τφ τάς τών 

7 θεών μηχανάς έξηγεϊαθαι. Εκείνος γάρ λέγων μέν τδ αυτό 

εϊναι πϋρ τε καί ήλιον ήγνόει, δτι τό μ&ν πνρ οί άνθρωποι 

§αδίως καθορώσιν, είς δέ τόν ήλιον οϋ δύνανται άντιβλέ-

πειν, καϊ ϋπό μέν τον ήλιου καταλαμπόμενοι τά χρώματα 

μελάντερα εχονσιν, ύπό δέ Χον πυρός ον' ήγνόει δέ καί, δτι 

τών έκ της γής ατνομενων άνεν εάν ήλιου αυγής ουδέν δύ

ναται καλώς αϋξεσθαι, ύπό δέ τοϋ πυρός θερμαινόμενα 

πάντα άπόλλνται' φάσκων δέ τόν ήλιον λίθον διάπνρον εϊναι 

καί τοΰτο ήγνόει, δτι λίθος μέν εν πυρί ών ούτε λάμπει 
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μείου πού νά ήμποροΰν νά γνωρίζουν καί της νυκτός τήν ώραν 
καί τοδ μηνός καί τοΰ έτους διά νά χρησιμοποιούν αύτάς είς 
τάς πεζοπορίας καί τά θαλάσσιαταξίδια καί τάς νυκτερινάς 
φρουράς,καί δι' δσα άλλα ή κατά νύκτα ή κατά μήνα ή κατ' έτος 
πράττονται, δι' αυτά νά ημπορούν νά μεταχειρίζωνται βέβαια 
σημεία διακρίνοντες τάς καταλλήλους ώρας τών δσα έχομεν 
εϊπεΐ (ταξιδιού, πορείας, στρατιωτικής φρουράς κλπ.)* καί 
αδτά δέ είναι εύκολα νά τά μάθη κανείς καί άπό τους κυ-
νηγοδς τής νυκτός καί άπό τοδς πλοιάρχους καϊ άπό άλλους 
πολλούς, οί οποίοι έχουν τήν δποχρέωσιν νά τά ήξεδρουν 
αδτά. Τό νά μανθάνη δέ κανείς άστρονομίαν μέχρι τοδ ση
μείου νά γνωρίζη καί τά ουράνια σώματα ποδ δέν Ιχουντήν 
αυτήν τροχιάν καί τοδς πλανήτας αστέρας καί τοδς άβαρεΐς 
(κομήτας) καί νά χάνουν τόν καιρόν των οί άνθρωποι μέ τό 
νά ζητούν καί τάς αποστάσεις αδτών άπό τήν γήν καί τάς 
αιτίας τών κινήσεων των, μέ δλα του τά δυνατά απέτρεπε 
τοδς μαθητάς του' διότι, έλεγεν, δτι είς αδτά δέν έβλεπε καμ-
μίαν ώφέλειαν καί δμως οδτε είς αδτά τφ δντι ήτο άμα
θης* έλεγε δέ, δτι καί αδτά είναι Εκανα νά φθείρουν τήν 
ζωήν τού άνθρωπου καί νά εμποδίζουν άπό πολλά καί ωφέ
λιμα πράγματα. Έ ν γένει δέ νά άσχολήται κανείς περί τών 
ουρανίων σωμάτων, πώς δηλαδή τό καθέν άπ* αδτά δ θεός 
τά κυβερνά, απέτρεπε- διότι ένόμιζεν, δτι οδτε είναι δυνα
τόν νά' εδρεθούν αδτά ύπό τών ανθρώπων οδτε είναι ευχάρι
στος είς τους θεοδς εκείνος ποδ έρευνα δσα οί θεοί δέν ηθέ
λησαν νά διασαφηνίσουν. "Ελεγε δέ, δτι ημπορεί νά κινδυ-
νεύση καί νά παρεκτραπή τής αληθείας έκεΐνος πού ασχο
λείται εις αδτά καθόλου όλιγώτερον άπό δσον παρεξετράπη 
ί 'Αναξαγόρας, δ όποιος δπερβολικά έμεγαλοφρόνησε, διά 
τό δτι τάχα εξηγούσε πώς οί θεοί διευθύνουν τόν κόσμον. 
Δηλαδή λέγων ί 'Αναξαγόρα·;, δτι είναι τό Ιδιον πράγμα ή 
φωτιά κα! ί ήλιος, δέν ήξευρεν, δτι τήν μέν φωτιάν οί άν
θρωποι εύκολα τήν βλέ-εουν, τόν ήλιον δέ δέν ημπορούν νά 
τόν βλέπουν κατάματα, καί δτι ύπό μέν τού ηλίου καταφω-
τιζόμενοι γίνονται μαύροι κατά τό πρόσωπον, δπό δέ τής 
φωτιάς δχι' δέν ήξευρε δέκαί δτι τίποτε μέν δέν ημπορεί άπό 
δσα φυτρώνουν άπό τήν γήν νά αύξηθή χωρίς τό φώς τού 
ηλίου, δλα δέ ταύτα, δταν θερμαίνωνται άπό τήν φωτιάν, 
καταστρέφονται· επειδή δέ ίλεγεν, δτι ί ήλιος είναι λίθος 
διάπυρος, καί τό έξης δέν ήξευρεν, δτι ό λίθος, δταν ευρί
σκεται μέσα εϊς τήν φωτιάν, οδτε λάμπει ούτε πολδν και-
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ούτε πολύν χρόνον αντέχει, δ δέ ήλιος τόν πάντα χρόνον 

8 .πάντων λαμπρότατος ών διαμένει. Έκέλενε δέ και λογι

σμούς μανθάνειν. Καί τούτων όέ όιιοίως τοις άλλοις έκέ

λενε φυλάττεσθαι τήν μάταιον πραγματείαν, μέχρι δέ τοΰ 

ωφελίμου πάντα καϊ αυτός σννεσκόπει και οννδιεξήει τοΐς 

9 σννοϋσι. Προντρεπε όέ σφόδρα καί νγιε'ιας επιμελεΐσθαι 

τους συναντάς παρά τε τών είδότων μανθάνοντας, δσα έν-

δέχοιτο, καί έαντφ Εκαοτον προοέχοντα διά παντός τοΰ 

βίον, τί βρώμα ή τί πώμα ή ποίος πόνος σνμφέροι αύτφ, 

καϊ πώς τούτοις χρώμενος ύγιεινότατ' άν διάγοι' τον γάρ 

οντω προσέχοντος έαντφ έργον εφη εϊναι ενρεΐν ίατρόν τά 

προς ϋνίειαν σνμφέροντα αντφ μάλλον διαγιγνώσκοντα 

[αϋτον.[ 

1(1 [Εί δέ ης μάλλ.ον ή κατά τήν άνθρωπίνην σοφίαν ώφε· 

λεΐσθαι βούλοιτο, σννεβονλενε μαντικής επιμελεΐσθαι. Τόν 

γαρ ε'δότα δι' ών οί θεοί τοΐς άνθρώποις περί τών πρα

γμάτων σημαίνονσιν οϋδέποτ ερημον εφη γίγνεσθαι OVU-

βονλής θεών. 

Vil i . Εί δέ τις, δτι φάσκοντος αντον τό δαιμόνιον έαντφ 

προσημαίνειν, ά τε δέοι καϊ S μή δέοι ποιεΐν, ύπό τών δι

καστών κατεγνώαθη θάνατος, οϊεται αδτόν ελέγχεσθαι περί 

τοϋ δαιμόνιον ψενδόμενον, έννοησάτω πρώτον μέν, δτι όν

τως ήδη τότε πόρρω τής ηλικίας, ήν, ώστ , εί και μή τότε, 

ούκ άν πολλφ ύστερον τελεντήσαι τόν βίον είτα δτι τό μέν 

άχθεινότατον τοϋ βίον καϊ èv φ πάντες την διάνοιαν μει-

οϋνται άπέλιπεν, αντί δέ τούτου τής ψνχής τήν §ώμην έπι-

δειξάμενος εϊκλειαν προσεκτήσατο, τήν τε δίκην πάντων 

ανθρώπων αληθέστατα καϊ έλενθεριώτατα καί δικαιότατα 

ειπών καί τήν κατάγνωοιν τοϋ θανάτου πραότατα καϊ άν-

2 δρωδέστατα ένεγκών. 'Ομολογείται γάρ ονδένα πω τών 

μνημονευομένων ανθρώπων κάλλιον θάνατον ίνεγκεϊν. 
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ρόν αντέχει, ό δέ ήλιος καθ' δλον τόν καιρόν εξακολουθεί ν« 
είναι λαμπρότερος άπό δλα τά σώματα. Συνεβούλευε δέ τους 
μαθητάς του νά μανθάνουν καί τήν λογιστικήν (πρακτικήν 
άριθμητικήν). Καθώς δέ καί εις τά άλλα πράγματα, οδτω 
καί έδώ συνεβούλευε νά προφυλάσσωνται άπό τήν άσκοπον 
ένασχόλησιν, μέχρι δέ τοδ σημείου πού είναι ωφέλιμα 
καί ό ίδιος τά έξήταζε μαζί μέ τους μαθητάς του καί διε-
ξήρχετο. Προέτρεπε δέ πάρα πολύ κα'ι τήν ογείαν των Va 
περιποιούνται οί μαθηταί του καί μανθάνοντες δσα ημπο
ρούν άπό εκείνους πού τά γνωρίζουν καί προσεχών έκαστος 
καθ' δλην του τήν ζωήν είς τόν εαυτόν του, τί φαγητόν ή τί 
ποτόν ή ποίος κόπος τοΰ εϊναι ωφέλιμος καί πως χρησιμο
ποιώ'/ αδτά, θά ήδύνατο νά ζήση δγιέστατα' διότι ό προσε
χών κατ' αδτόν τόν τρόπον τόν εαυτόν του, έλεγεν, δτι εϊναι 
δύσκολον νά εδρη ίατρόν, ό όποιος νά διακρίνη καλύτερα 
άπ' αδτόν έκεΐνα πού τόν ωφελούν είς τήν δγείαν του. 

Όσάκις δέ κανείς ήθελε νά ώφελήται περισσότερον παρ' 
δσον ή ανθρωπινή σοφία επιτρέπει, τόν συνεβούλευε νά κά
μνη χρήσιν τής μαντικής. Διότι εκείνος ποδ ήξεύρει μέ 
ποια σημεία οί θεοί φανερώνουν τήν σκέψιν των είς τοδς αν
θρώπους περί τών δποθέσεών των, αυτός ποτέ, είπε, δέν στε
ρείται τής συμβουλής τών θεών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII. 

Έάν δέ κανείς νομίζη, δτι ό Σωκράτης αποδεικνύεται, 
δτι έλεγε ψεύματα περί τού δαιμονίου, διότι διισχυριζόμε-
νος, δτι τό δαιμόνιον τοδ έφανέρωνεν έκ τών προτέρων καί 
δσα έπρεπε καί δσα δέν έπρεπε νά κάμνη, δπό τών δικα
στών κατεδικάσθη είς θάνατον, άς λάβη αδτός δπ' δψιν του 
κατά πρώτον μέν, δτι τότε τόσον ήτο προχωρημένος είς τήν 
ήλικίαν, ώστε, καί έάν δέν άπέθνησκε τότε, δχι πολδ αργό
τερα θά άπέθνησκεν έπειτα, δτιάφ' ενός μέν εγκατέλειψε τδ 
βαρετώτατον μέρος τής ζωής, κατά τό όποιον δλοι μειοδνται 
διανοητικώς, αντί δέ αδτού, έπιδείξας τήν δύναμιν τής ψυ
χής του, απέκτησε δόξαν, διότι καί είς τήν δίκην του άπε-
λογήθη αληθέστερα καί αξιοπρεπέστερα καί δικαιότερα άπό 
δλους τοδς ανθρώπους κα! τήν θανατικήν καταδίκην ήσυχώ-
τατα καί άνδρικώτατα τήν δπέμεινε. Διότι κοινώς ομολογεί
ται, δτι κανείς έως τώρα άνθρωπος άπό δσους ενθυμούμεθα, 
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'Ανάγκη μεν γάρ εγένετο αντφ μετά τήν κρίσιν τριάκοντα 

ημέρας βιώναι διά τό Αήλια μέν εκείνον τον μηνός εϊναι, 

τόν δε νόμον μηδένα έάν δημοσία άποθνήσκειν εως άν ή 

θεωρία èx Αήλον επανέλθη, χαί τόν χρόνον τούτον δπασι 

χοϊς σννήθεσι φανερός εγένετο ουδέν άλλοιόχερον διαβιούς 

ή τόν έμπροσθεν χρόνον καίτοι τόν ίμπροαθέν γε πάντων 

ανθρώπων μάλιστα έθανμάζετο έπί τώ εϋθύμως τε καϊ εϋ-

3 χόλως ζήν. Και πώς αν τις χάλλιον ή όντως άποθάνοι ; 

"Η ποΐος άν εϊη θάνατος καλλίων ή ον κάλλισχά χις άπο

θάνοι ; Ποίος δ' αν γένοιτο θάνατος ενδαιμονέστερος τον 

καλλίοτον ; "Η ποίος θεοφιλέστερος τον εύδαιμονεστάτου ; 

4 <^Αέξω δε χαί α "Ερμογένους τοϋ ΐΙππσνίχον ήχΟνσα περί 

αυτού. "Εφη γάρ, ήδη Μελήτον γεγραμμένον αυτόν την 

γραφήν, αυτός άκούων αύτοΰ πάντα μάλλον ή περί τής δί

κης διαλεγομένον λέγειν αύτω, ώς χρή σκοπεΐν, δ τι άπο-

λογήσεται. Τόν δέ tò μεν πρώτον είπεΐν Ον γάρ δοχώ 

σοι τούτο μελετών διαβεβιωχέναι ; Έπεί δε αυτόν ήρετο, 

δπως, είπεΐν αυτόν, δτι ουδέν άλλο ποιών διαγεγένηται ή 

διασκοπών μέν τά χε δίκαια χαί τά άδικα, πράχτων δέ χά 

ÓÌxata χαί τών αδίκων άπεχόμενος, ήνπερ νομίζοι καλλί-

5 αχην μελέτην απολογίας είναι. Αϋχός δέ πάλιν είπεΐν Οϋχ 

δρας, ώ Σώχραχες, δχι οί Άθήνησι δικασχαΐ πολλούς μεν 

ήδη μηδέν άδιχοΰνχας λόγφ παραχθέντες άπέκτειναν, πολ

λούς δέ άδιχοϋντας απέλυσαν ; 'Αλλά νή τόν Δία, φάναι 

αυτόν, ώ Έρμόγενες, ήδη μου έπιχειρονντος φροντίααι 

τής προς τους όικαστάς απολογίας ήναντιώθη τό δαιμόνιον. 

6 Καϊ αυτός είπεΐν' θαυμαστά λέγεις. Τόν δέ' θαυμάζεις, 

φάναι, εϊ τφ θεφ δοχεϊ βέλτιον εϊναι έμέ τελεντσν τόν βίον 

ήδη ; Ούκ οϊσθ' δτι μέχρι μέν τούδε τοϋ χρόνου έγώ οϋ-

δενϊ ανθρώπων ϋφείμην άν οντε βέλτιον ονθ" ήδιον έμον 
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δέν ύπεμεινε καλύτερα τόν θάνατον. Διότι ήναγκάσθη νά 
ζήσ-fl τριάκοντα ημέρας μετά τήν καταδίκην του, επειδή 
κατ" εκείνον μέν τόν μήνα ήτο ή εορτή τών Δηλίων, ό δέ 
νόμος δέν επέτρεπε κανείς νά φονεύεται ύπό τής πολιτείας 
πρίν έπανέλθη έκ τής Δήλου ή πρεσβεία τών θεωρών, καί 
κατά τό χρονικόν αυτό διάστημα ί Σωκράτης απεδείχθη εϊς 
πάντας τους φίλους του, δτι καθόλου διαφορετικώτερα 
δέν Ιζησεν άπό πρωτύτερα" καί βέβαια πρωτύτερα έθαυμά-
ζετο περισσότερον άπό δλους τους ανθρώπους διά τό δτι 
εζη μέ εύθυμίαν καί χωρίς γκρίνιες. Καί πώς θα ήμπαροοσε 
κανείς νά άποθάνη καλύτερα παρά δπως άπέθανεν Ó Σωκρά
της ; "Η ποΤος θάνατος θά ήτο ωραιότερος άπό έκεΐνον πού 
θά ύφίστατο κανείς ωραιότατα; Ποίος δέ θάνατος θά ημπο
ρούσε νά γίνη ευτυχέστερος άπό τόν ώραιότατον ; ή ποΐος 
περισσότερο/ αρεστός είς τους θεούς άπό τόν εύτυχέστατον 
θάνατον ; [θά εΐπω δέ καί δσα ήκουσα περί αύτοδ άπό τόν 
Έρμαγένην τόν υ£όν τοΰ Ίππονίκου. "Ελεγε δηλαδή ό Ε ρ 
μογένης, δ,τι ενώ πλέον 6 Μέλητος είχε κάμει τήν γραπτήν 
περί τοΰ Σωκράτους κατηγορΐαν, αυτός άκούων τόν Σω
κράτην νά διαλέγεται περισσότερον διά κάθε άλλο πράγμα 
παρά διά τήν δίκην του, τοο εϊπεν, δτι έπρεπε νά σκεφθή 
τί θά άπολογηθή. Έκεΐνος δέ κατά πρώτον μέν απήντησε. 
Δέν σοΰ φαίνομαι λοιπόν, δτι Ιχω περάσει δλην μου τήν 
ζωήν μελετών τήν άπολογίαν μου ; Επειδή δέ ό Ερμογέ
νης τόν ήρωτησε, πώς ; είπεν ό Σωκράτης δτι έως τώρα 
τίποτε άλλο δέν έκαμνε παρά άφ' ενός μέν νά εξετάζω τά 
δίκαια καί τά άδικα, άφ' ετέρου δέ νά κάμνη τά δίκαια 
καί ν9 άποφεόγ-g τά άδικα, καί αυτό πράγματι ένόμιζεν, 
δτι είναι ή καλύτερα άπό δλας φροντλς απολογίας. Ό δέ 
Ερμογένης πάλιν είπε.—Δέν βλέπεις, ώ Σωκράτη, δτι οΕ 
έν "Αθήναις δικασταί άφ' ενός μέν πολλούς έως τώρα άπα-
τηθέντες άπό τους λόγους τών διαδίκων τους έφόνευσαν χω
ρίς νά έχουν κάμει τίποτε άδικον, πολλούς δέ άφ' ίτίρου οί 
όποιοι έκαμαν άδικον, τους ίβι^υσχν ;—"Αλλά, μά τόν Δία, 
είπεν αυτός, ώ Ερμογένη, ένφ επεχείρησα 2ως τώρα νά 
φροντίσω διά τήν άπολογίαν μου, μοΰ ήναντιώθη τό δαιμό
νιον. Καί ό Ερμογένης είπε*—Παράδοξα πράγματα λέγεις. 
— Ό δέ Σωκράτης*—'Απορείς, είπεν, έάν είς τόν θεόν φαί
νεται προτιμότερον νά αποθάνω έγώ πλέον ; Δέν ήξεύρεις, 
δτι έως μέν αυτήν τήν στιγμήν είς κανένα άπό τους ανθρώ
πους δέν επέτρεπα έγώ ούτε καλύτερα οοτε εύχαριστότερα 
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βεβιωκέναι ; "Αριστα uèv γάρ οϊμαι ζήν χους μάλιστα επι-

μελομένους τον ώς βέλτιστους γίγνεσθαι, ήδιστα δέ τους 

7 μάλιστα αίαθανομένους δτι βελτίονς γίγνονται. "Α εγώ μέ

χρι τοϋδε τοϋ χρόνον ήσθανόμην έμαντφ συμβαίνοντα^, 

xai χοΐς Άλλοις άνθρώποις ένχυγχάνων και προς χους άλ

λονς παρα&εωρών εμαντόν οϋτω διατετέλεκα περί εμαυτοϋ 

γιγνώσχων καί ού μόνον εγώ, άλλα καϊ οί εμοι φίλοι όν

τως έχοντες περί εμοΰ διατελοϋσιν, ού διά χό φύεΐν έμέ, 

χαί γάρ οί τους άλλους φιλοϋνχες ούτως άν εϊχον ποός τονς 

έαντών φίλονς, αλλά διόπερ xal αυτοί αν οΧονται εμοι σνν-

8 όντες βέλτιστοι γίγνεσθαι. <ζΕΙ δέ βιώσομαι πλείω χρό

νον, ίσως άναγκαΐον Ιίσται τά τοϋ γήρως έπιτελεΐσθαι xal 

όραν τε και άκούειν ήττον και διανοεϊσθαι γ_εΐρον και δνσμα-

θέστερον αποβαίνει καί έπιληαμονέστερον, και ών πρότε

ρον βελτίων ήν, τούτων χείρω γίγνεσθαι' αλλά μήν ταύτα 

γε μή αίσθανομένω μέν αβίωτος αν εϊη ό βίος, αίσθανόμε-

νον δέ πώς ουκ' ανάγκη χεϊρόν τε xal άηδέστερον ζην^> ; 

9 'Αλλά μήν ει γε αδίκως άποθανονμαι, τοις μέν αδίκως 

έμέ άποκτείνασιν αίσχρόν άν εϊη τοντο' εί γάρ τό άδικεϊν 

αίσχρόν έστι, πώς οϋχ αίσχρόν καί τό αδίκως ότιοϋν 

ποιεΐν; Έμοί δέ τί αίσχρόν τό έτερους μή δύνασθαι περί 

10 έμον τά δίκαια μήτε γνώναι μήτε ποιήσαι ; <^Ορώ δ3 

ίγωγε και τήν δόξαν τών προγεγονότων ανθρώπων εν τοΐς 

έπιγιγνομένοις ούχ όμοίαν καταλειπομένην τών τε άδικη-

σάντων καϊ τών άδικηθέντων. Οΐδα δ3 δτι καί έγώ επιμε

λείας τεύξομαι ϋπ ανθρώπων, και έάν ννν αποθάνω, ούχ 

Ομοίως τοΐς έμέ άποκτείνασιν οΐδα γάρ άεί μαρτνρήαεσθαί 

μοι, οτι εγώ ήδίκησα μέν ονδένα πώποτε ανθρώπων ουδέ 

χείρω έποίησα, βελτίονς δε ποιεΐν έπειρώμην άεί τους έμοί 

ουνόντας^>. Τοιαύτα μέν προς "Ερμογένη τε διελέχθη και 

11 προς τονς αλλονς]. Τών Οέ Σωκράτη γιγνωοκόντων, οίος 

ήν, οί αρετής ίφιέμενοι πάντες ίτι καϊ ννν διατελονσι πάν

των μάλιστα ποθοϋνχες έκεΐνον, ώς ώφελιμώταχον δντα 

προς άρεχής επιμέλειαν. 'Εμοι μέν δή, τοιούτος ών οίον 
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άπό Ιμέ νά ε,χ-g ζήσει, διότι άφ3 ενός μέν νομίζω, δτι ζουν 
άριστα εκείνοι πού φροντίζουν νά γίνουν δσον τό δυνατόν 
καλύτεροι, εύχαριστότατα δέ έκεΐνοι πού κατανοούν, δτι 
γίνονται καλύτεροι. Αυτά έγώ έως τώρα ήσθανόμην οτι 
συνέβαιναν εΕς έμέ], καί μέ τό νά συναναστρέφωμαι μέ 
τους άλλους ανθρώπους καί με τό νά παραβάλλω τον εαυ
τόν μου προς τους άλλους διηνεκώς έσχημάτιζα ταύτην τήν 
γνώμην διά τόν εαυτόν μου* κάί οχι μόνον έγώ, άλλα καί 
οΕ Εδικοί μου φίλοι τήν αυτήν πάντοτε, γνώμην έχουν δι3 

έμε, δχι διότι μέ άγαποϋν, (διότι πραγματικά εκείνοι πού 
άγαποΟν τους άλλους εύνοΐκήν γνώμην θά είχαν διά τους 
φίλους των), άλλα διότι ακριβώς καί αυτοί νομίζουν, δτι 
θέλουν γίνει άριστοι συναναστρεφόμενοι έμέ. ("Αν δέ θά 
ζήσω περισσότερον καιρόν, ϊσως θα είναι ανάγκη νά υπο
μένω τά παθήματα τοΰ γήρατος, δηλαδή καί όλιγώτερον νά 
βλέπω καί νά ακούω καί χειρότερα νά σκέπτωμαι καί δυσ-
κολώτερα νά μανθάνω καί εύκολώτερα νά λησμονώ καί είς 
8σα πρωτύτερα ήμην καλύτερος, είς αυτά να γίνωμαι χειρό
τερος ; 'Αλλ' δμως, έάν μέν δέν τά αϊσθάνωμαι αυτά, δ βίος 
μου θά ήτο αβίωτος, -έάν δέ τά αϊσθάνωμαι πώς κατ* ανάγ
κην καί χειρότερα και αηδέστερα δέν θά έζοΰσα ;] Προς 
τούτοις δέ, έάν βέβαια θα αποθάνω αδίκως, είς εκείνους πού 
θά μέ φονεύσουν αδίκως, ή καταδίκη μου θά ήτο ατιμία* 
διότι, έάν τό νά άδικ^ κανείς είναι αίσχρόν, πώς δέν είναι 
αίσχρόν καί τόνά κάμνη ό,τιδήποτε άδικον ; Δι" Ιμέ δέ πώς 
θά ήτο. αίσχρόν τόδτι οί άλλοι δέν ήμποροΰν οδτε να κρίνουν 
ούτε νά κάμουν τά δίκαια περί έμοΰ ; (Παρατηρώ δε εγώ 
δτι δέν καταλείπεται όμοία εΕς τάς μετέπειτα γενεάς ή 
φήμη τών προϋπαρξάντων ανθρώπων, εκείνων πού ήδίκησαν 
καί εκείνων πού ήδικήθησαν. Ήξεύρω δέ δτι καί έγώ, καί 
έάν αποθάνω τώρα, θά μέ αναφέρουν οί άνθρωποι οχι μέ 
τόν ίδιον τρόπον, πού θά αναφέρουν καί εκείνους πού θά μέ 
φονεύσουν διότι ήξεύρω, δτι πάντοτε θά μαρτυρήται δι' έμέ, 
δτι έγώ μέν ποτέ έως τώρα δέν ήδίκησα κανένα έκ τών αν
θρώπων, έπροσπαθοΰσα δέ πάντοτε νά κάμνω καλυτέρους 
εκείνους πού μέ συνανεστρέφοντο). ΤοιαΟτα λοιπόν καί μέ 
τόν Ερμογένη καί μέ άλλους συνδιελέχθη. 'Απ' εκείνους δέ 
πού γνωρίζουν τόν Σωκράτην όποιος ήτο, δλοι, επειδή έπι-
θυμοΰν τήν άρετήν ακόμη καί τώρα περισσότερον άπό κάθε 
άλλο πράγμα διηνεκώς τόν ποθοϋν, διότι ήτο ώφελιμώτα-
τος διά τήν άσκησιν τής αρετής. Κατά τήν κρίσιν μου λοι-
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έγώ διήγημαι, ευσεβής ιίέν οϋταις- ώστε μηδέν άνεν τής 

τών θεών γνώμης ποιεΐν, δίκαιος δέ ώστε βλάπτει ιάν 

μηδέ μικρόν μηδένα, ώφελεϊν δέ τά μέγιστα τονς χρωμε-

νονς αϋτψ, εγκρατής δέ ώστε μηδέποτε προαιρεισθαι τό 

ήδιον αντί τοϋ βελτίονος, φρόνιμος δέ ώστε μή διαμαρτά-

νειν κρίνων τά βελτίω καί τά χείρω μηδέ άλλον προσδε-

εσθαι, άλλ' αυτάρκης εϊναι προς τήν τούτων γνώσιν, ίκα

νός δέ και λόγω είπεΐν τε καί όιορίσασθαι τά τοιαύτα, 

ϊκανδς δέ καί άλλονς δοκιμάσαι τε καϊ αμαρτάνοντας έλέγ-

ξαι καί προτρεψασθαι έπ' άρετήν καί καλοκαγαθίαν, έδόκει 

τοιούτος εϊναι οϊος άν εϊη άριστος τε άνήρ καϊ εύδαιμονέ-

στατος. [Εί δέ τφ μή αρέσκει ταϋτα, παραβάλλων τό άλ

λων ήθος προς ταϋτα οντω κρινέτω]. 
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πόν, επειδή ήτο τοιούτος, δπως έγώ τόν έχω διηγηθή, δη
λαδή εδσεβής μέν τόσον, ώστε τίποτε νά μή κάμνη χωρίς 
τήν γνώμην τών θεών, δίκαιος δέ τόσον, ώστε άφ* ενός μέν 
νά μή βλάπτη κανένα οδτε κατ' ελάχιστον άφ' έτερου δέ νά 
ώφελή πάρα πολδ δσους τόν συνανεστρέφοντο, εγκρατής δέ 
τόσον, ώστε ποτέ νά μή προτιμά τό εδχάριστον αντί τοο 
ωφελίμου, φρόνιμος δέ τόσον ώστε νά μή σφάλλη, δταν 
έκρινε, ποία είναι τά καλδτερα καί ποία είναι τά χειρότερα 
πράγματα, μηδέ νά έχη τήν ανάγκην άλλου, άλλα νά επαρ
κή μόνος του είς τήν γνώσιν τών τοιούτων πραγμάτων, ίκα
νός δέ κα! διά λόγου νά τά έξηγήση καί νά δώση τοδς ορι
σμούς των, ίκανός δέ καί τοδς άλλους νά δοκιμάση καί νά 
τοδς εξέλεγξη, δταν έκαμναν σφάλματα, καί νά τοδς προ-
τρέψη είς τήν άρετήν καί τήν καλοκαγαθίαν, μοΟ έφαίνετο, 
ϊτι ήτο τοιοΟτος, όποιος ημπορεί νά είναι άριστος καί εδτυ-
χέστατος άνήρ. [Έάν δέ είς κανένα δέν είναι αδτά αρεστά, 
άφοΟ ιταραβάλη τόν χαρακτήρα τών άλλων προς αδτά τά 
προτερήματα τοδ Σωκράτους, ας κρίνη κατόπιν περί αύτο\}]. 
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μεταγλώττιση στή δημοτική 



(Γ·) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. 

Ό τ ι (ό Σωκράτης) εκείνους πού επιθυμούσαν νά 
πάρουν δημόσια αξιώματα τους ώφελοΰσε μέ τό νά 
τους κάνει ικανούς για κείνα πού επιθυμούσαν, αυτό 
τώρα θα ίστορήσω. "Οταν δηλαδή άκουσε κάποτε πώς 
ήρθε στην πόλη (στην Αθήνα) ò Διονυσόδωρος, πού 
είχε γιά επάγγελμα να διδάσκει τή στρατηγική τέχνη, 
είπε σ' έναν άπο τους συνομιλητές του που, καθώς είχε 
μάθει, επιθυμούσε νά τοϋ δοθεί μέσα στην πολιτεία τό 
τιμητικό τοϋτο αξίωμα: Νεαρέ μου, είναι βέβαια ανή
θικο, äv κανείς θέλει νά γίνει στρατηγός μέσα στην πολι
τεία, ένώ μπορεί νά διδαχτεί τη στρατηγική τέχνη, να 
μή φροντίσει νά τή μάθει, καί δίκαια θάπρεπε αυτός 
νά τιμωρηθεί άπό τήν πολιτεία μέ μεγαλύτερη τιμω
ρία, παρά (την τιμωρία πού θά πάθαινε κανείς) επειδή 
ένώ δέν είχε διδαχτεί τήν τέχνη τοϋ άγαλματοποιοϋ, 
ανάλαβε εργολαβικά τήν κατασκευή αγαλμάτων. Γιατί 
άφοΰ δλη ή πολιτεία στον καιρό τών πολεμικών αγώ
νων εμπιστεύεται τήν τύχη της στο στρατηγό, είναι 
εδλογο δτι μεγάλα καλά θά γίνουν άν αυτός τά καταφέρ
νει στίς μάχες, κι αντίθετα μεγάλα κακά θά γίνουν äv 
αυτός άποτυχαίνει. Πώς λοιπόν δίκαια δέ θά τιμωριδ-
ταν εκείνος πού, ένώ δέ φροντίζει νά διδαχτεί τήν πολε
μική τέχνη, φροντίζει όμως νά εκλεχτεί στρατηγύς; 
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Τέτοια λοιπόν λέγοντας (ό Σωκράτης στό νεαρό συνο

μιλητή του) τόν έπεισε νά πάει (στον Διονυσόδωρο) 

καί νά διδαχτεί ά π ' αυτόν τήν πολεμική τέχνη. Κι 

όταν, άφοΰ διδάχτηκε τήν τέχνη αύτη, ξαναγύρισε στην 

παρέα τοϋ Σωκράτη, αστειευόμενος (ό Σωκράτης) 

έλεγε: Δέ σας φαίνεται, κύριοι, καθώς ό "Ομηρος εΐπε 

τόν 'Αγαμέμνονα αξιοσέβαστο, δτι καί τοΰτος φαίνεται 

πιό αξιοσέβαστος, άφοΰ έμαθε τή στρατηγική τέχνη; 

Γιατί δπως εκείνος πού έμαθε νά παίζει κιθάρα είναι 

κιθαριστής κι όταν δέν παίζει κιθάρα, κι εκείνος πού 

έμαθε νά γιατρεύει κι δταν δέν κάνει ιατρική εϊναι γ ια

τρός, έτσι κι αυτός έδώ άπό τώρα είναι στρατηγός, äv 

καί κανένας δέν τόν έχει εκλέξει, ένώ εκείνος πού δέν 

ξέρει (το επάγγελμα πού κάνει) δέν είναι οΰτε στρατη

γός, οδτε γιατρός, κι άν ακόμα τον εκλέξουν δλοι οί 

άνθρωποι. 

Μά, έλεγε ακόμα 6 Σωκράτης, στην περίπτωση πού 

κάποιος άπό μας υπηρετήσει ύπό τίς διαταγές σου σάν 

ταξίαρχος ή λοχαγός, γιά νά γίνουμε πιό έμπειροι στην 

πολεμική τέχνη, πές μας άπό ποϋ άρχισε νά σοΰ διδά

σκει τή στρατηγική ό Διονυσόδωρος. Κι αυτός απάντησε: 

' Α π ' αυτό τό μέρος άπ* τό όποιο καί τέλειωσε, γιατί 

σέ μένα τουλάχιστον μόνο τήν τακτική δίδαξε καί τ ίποτ ' 

άλλο. Μά, είπε ό Σωκράτης, τοϋτο είναι ένα πολύ μικρό 

μέρος της στρατηγικής τέχνης. Γιατί επιπλέον 6 στρα

τηγός πρέπει νά προετοιμάζει τά αναγκαία γιά τόν πό

λεμο καί νά βρίσκει τά τρόφιμα γιά τους στρατιώτες 

καί νά είναι επινοητικός καί εργατικός κι επιμελής 

κι υπομονετικός κι έξυπνος κι ευγενικός καί σκληρός κι 

ειλικρινής καί δόλιος καί φύλακας καλός τών πραγμά

των του καί κλέφτης κι άσωτος κι αρπαχτικός κι άνοι-
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χτοχέρης καί πλεονέχτης κι επιφυλακτικός κι επιθετι

κός, κι άλλα πολλά προτερήματα κι άπ' τή φύση κι άπ* 

τή μάθηση πρέπει νάχει εκείνος, πού θά γίνει στρατη

γός μ' επιτυχία. Κι είναι ωφέλιμο νά,ξέρει καί τήν τα

κτική, γιατί ένα στράτευμα τακτικό διαφέρει πολύ άπό 

ένα άτακτο, καθώς ακριβώς κι οί πέτρες καί τά τοϋβλα 

καί τά κεραμίδια, όταν είναι ανάκατα ριγμένα καθόλου 

δέν είναι χρήσιμα, ένώ δταν μποΰνε μέ τάξη κάτω στά 

θεμέλια κι απάνω στή στέγη έκεΐνα πού οΰτε σαπίζουν 

οΰτε λιώνουν, δηλαδή οί πέτρες καί τά κεραμίδια, καί 

στη μέση τά τοΰβλα καί τά ξύλα, δποις ακριβώς μπαί

νουν στις οικοδομές, τότε γίνεται ένα πολύ σημαντικό 

χτήμα, δηλαδή τό σπίτι.—Μά πολύ σωστή παρομοίωση 

έκανες, Σωκράτη, είπε ό νεαρός. Γιατί και στον πόλεμο 

πρώτους και τελευταίους πρέπει νά παρατάξει κανείς 

τους πιό γενναίους, ένώ στή μέση τους πιό δειλούς, 

ώστε ούτοι άπό τους πρώτους μέν νά όδηγοΰνται κι άπό 

τους τελευταίους νά σπρώχνονται. 

— Σωστά, βέβαια, εϊν' αυτά, είπε, äv σέ δίδαξε και 

νά διακρίνεις τους γενναίους καί τους δειλούς, είδ' αλλιώς 

τί σ' ώφελοΰν αυτά πού έμαθες; Γιατί άν σέ συμβούλε

ψε και σχετικά μέ τά λεφτά, νά βάζεις πρώτα καί τε

λευταία τά καλύτερα καί στή μέση τά χειρότερα, καθό

λου δέ θά σ' ώφελοΰσε äv δέ σέ δίδασκε νά διακρίνεις τά 

γνήσια καί τά κάλπικα.—'Αλλά μά τό Δία, είπε, δέ μέ 

δίδαξε. "Ωστε θάπρεπε έμεΐς οι ίδιοι τους γενναίους καί 

τους δειλούς νά τους διακρίνουμε;—Γιατί λοιπόν δέν ε

ξετάζουμε, είπε; μέ ποιόν τρόπο δέ θά ξεγελιόμαστε σχε

τικά μέ τή · ίγνωσή τους; 

— Τό θέλω, είπε ό νεαρός.— Λοιπόν, εΐπε, äv ήταν 

ανάγκη V* αρπάζει ό στρατός λεφτά, θά κάναμε καλή 
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παράταξη äv βάζαμε πρώτους εκείνους, πού αγαπάνε 

περισσότερο άπ' δλους τά λεφτά; 

— 'Εμένα τουλάχιστον έτσι μοΰ φαίνεται. 

— Καί πώς θά παρατάσσαμε εκείνους πού πρόκειται 

νά πολεμήσουν; "Αραγε πρέπει νά βάλουμε μπροστά εκεί

νους πού αγαπάνε περισσότερο άπ' δλους τήν τ ιμή; — 

Αυτοί βέβαια, είπε, εϊν' έκεΐνοι πού θέλ.ουν νά κινδυ

νεύουν γίά έπαινο. Αυτοί, λοιπόν, βέβαια δέν είναι άγνω

στοι, αλλά επειδή σέ κάθε περίσταση διακρίνονται,εϊν' 

εΰκολο νά βρεθοΰν.—Λοιπόν, είπε, ποιο άπ' τά δυό, 

σέ δίδαξε μόνο νά παρατάσσεις ή καί ποΰ καί πώς νά με

ταχειρίζεσαι κάθε μιά άπ' τίς στρατιωτικές τάξεις; — 

Καθόλου, εΐπε.—Κι δμως είναι πολλές οί περιστάσεις, 

πού δέν πρέπει οΰτε νά παρατάσσει κανείς οΰτε νά 

οδηγεί μέ τόν ίδιο τρόπο.—'Αλλά, μά τό Δία, εΐπε, δέ 

μοΰ τά ξεκαθάριζε τοΰτα. 

— Μά τό Δία, εΐπε, άφοΰ λοιπόν ξαναπάς σ' αυτόν, 

ξαναρωτά τον. Γιατί άν ξέρει καί δέν είναι αφιλότιμος, 

θά ντραπεί, άφοΰ πήρε λεφτά, νά σέ διώξει χωρίς νά 

σέ φωτίσει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I I . 

Κι δταν συνάντησε κάποτε τυχαία κάποιον πού είχε 

εκλεχτεί στρατηγός, — Γιά ποιο λόγο, εΐπε, νομίζεις 

ότι ό "Ομηρος ονόμασε τόν 'Αγαμέμνονα «ποιμένα 

λαών»; "Αραγε επειδή, καθώς ό βοσκός πρέπει νά 

φροντίζει πώς νά μήν πάθουν τίποτα τά πρόβατα του 

καί νάχουν τις τροφές τους νά πετύχει ό σκοπός γιά τόν 

όποιο τρέφονται, έτσι κι ό στρατηγός πρέπει νά φροντί

ζει, π ώ ς θάναι άβλαφτοι οί στρατιώτες του καί π ώ ς 

θάχουν τά τρόφιμα τους καί πώς θά πετύχει ό σκοπός 
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γιά τόν όποιο έκστρατεύουνε; Κι έκστρατεύουνε γιά 

νάναι πιό ευτυχισμένοι, άφοΰ νικήσουν τους εχθρούς. 

" Η γιατί τελοσπάντων παίνεψε τόν 'Αγαμέμνονα ό 

Ό μ η ρ ο ς λέγοντας: 

Καϊ βασιλιάς ήταν καλός καί πολέμαρχος αίιος; 

"Αραγε τόν παίνεψε γιατί θάταν καί δυνατός πολεμι

στής, δχι άν μόνο αυτός πολέμαγε καλά τους εχθρούς, 

άλλα äv καί σ' δλο τό στράτευμα γινόταν αίτιος γιά τό 

ίδιο πράμα. Καί βασιλιάς καλός θάταν, όχι äv μόνο τή 

δική του περιουσία διαχειριζότανε καλά, άλλα äv καί σ' 

αυτούς πού βασιλεύει ήταν πρόξενος ευτυχίας; Γιατί 

πραγματικά ό βασιλιάς εκλέγεται, Οχι γιά νά φροντίζει 

γιά τόν εαυτό του, άλλα γιά νά εύτυχοΰν χάρη σ' αυτόν 

κι έκεΐνοι πού τόν διάλεξαν. 

Κι έκστρατεύουνε δλοι, γιά νά γίνει ή ζωή τους όσο 

τό δυνατό καλύτερη, καί γι ' αυτό διαλέγουν στρατηγούς, 

γιά νά τους όδηγοΰν προς τό σκοπό αυτό. Πρέπει λοι

πόν έκεΐνος πού είναι στρατηγός νά εκτελεί αυτόν τό 

σκοπό γιά χάρη εκείνων πού τόν διαλέξανε στρατηγό. 

Γιατί πραγματικά δέν εϊν' εδκολο νά βρεϊ κανείς οδτε 

άλλο τιμιώτερο καθήκον ά π ' αυτό, οδτ' άλλο αισχρότερο 

άπό τό αντίθετο. 

Κι έτσι εξετάζοντας ποια είναι ή αρετή τοΰ καλοϋ 

άρχηγοΰ, τ ' άλλα προσόντα του τ ' αφαιρούσε, κι αφινε 

μόνο τό προσόν νά κάνει ευτυχισμένους εκείνους, στους 

οποίους είναι στρατηγός. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Καί μέ κάποιον πού εκλέχτηκε ίππαρχος, ξέρω ότι 

κάποτε ώς έξης συζήτησε. 
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— Μπορείς, εΐπε, νεαρέ, νά μας πεις γιά ποια αίτια 
πεθύμησες νά γίνεις ίππαρχος; Γιατί Οχι βέβαια γιά νά 
τρέχεις πάνω στ' άλογο, πρώτος άπ'" Ολους τους ιππείς. 
Διότι κι οί ΐπποτοξότες απολαμβάνουν βέβαια αυτή 
τήν προτίμηση. Τρέχουν πάνω στ' άλογα μπροστά άπ' 
τους ιππάρχους. — 'Αλήθεια τά λές, εΐπε. —'Αλλά 
ακόμα, οδτε καί γιά νά γίνεις γνωστός βέβαια. 'Επειδή 
κι οί τρελλοί είναι γνωστοί σ' όλους. 

— Κι' αυτό, είπε, πού λές είν' αληθινό. 
—'Αλλά άραγε, επειδή νομίζεις Οτι άφοΰ κάνεις τό 

ιππικό καλ,ύτερο θά τό παραδώσεις τέτοιο στην πόλη, κι 
άν παρουσιαστεί καμμιά ανάγκη γιά ίππεΐς, οδηγώντας 
τους θά γίνεις αίτιος καλοϋ στην πόλη; 

—-Καί βέβαια, είπε.—Κι είναι πραγματικά μά τό 
Δία, εΐπε δ Σωκράτης, ώραΐο πράμα, αν μπορείς νά τά 
κάνεις αυτά. Καί ή αρχή, äv δέν κάνω λάθος, γιά ιν 
όποια εκλέχτηκες, είναι αρχή καί αλόγων καί καβαλά
ρηδων. 

— Βέβαια κι είναι, είπε.—'Εμπρός λοιπόν πές μας, 
εΐπε, αδτό πρώτα - πρώτα, πώς δηλαδή σκέφτεσαι νά 
κάνεις καλύτερα τ' άλογα. Κι έκεΐνος: — Μά αυτό 
τό έργο, είπε, δέν τό νομίζω δικό μου, άλλα ό καθένας 
πρέπει χωριστά νά φροντίζει γιά τό δικό του άλογο.— 
"Αν λοιπόν, είπε ό Σωκράτης, σοΰ φέρνουν τ* άλογα 
τους άλλοι μέ πόδια στραβά κι àSùvim«. ή άρρωστα, κι 
άλλοι τόσο ατροφικά ώστε νά μή μποροΰν ν' άκολου-
θανε, κι άλλοι τόσο απειθάρχητα ώστε νά μή στέκονται 
έκεΐ πού έσύ θά τάβαζες σέ παράταξη, κι άλλοι τόσο νά 
κλωτσάνε, πού οδτε νά τά συντάξεις νά μήν είναι δυνατό 
τί θά σ' ωφελήσει ένα τέτοιο ιππικό; Καί πώς θά μπορέ
σεις, οδηγώντας τέτοια άλογα, νά κάνεις τίποτα καλό 

ΞΡΝΌΦΠΝΤΟΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 93 

στην πόλη; Κι εκείνος- — 'Αλλά σωστά μιλάς, εΐπε, καί 
θά προσπαθήσω νά φροντίζω γιά τ ' άλογα όσο είναι δυ
νατό.— Καί τί λοιπόν, είπε. Τους ιππείς δέ θά δοκιμά
σεις νά τους κάνεις καλύτερους; — Μάλιστα, είπε. — 
Λοιπόν πρώτα - πρώτα θά τους κάνεις πιό ικανούς νά 
καβαλάνε τ ' άλογα; — Πρέπει βέβαια, εΐπε. Γιατί κι 
äv κανένας άπ' αυτούς έπεφτε κάτω, καλύτερα θά σωνό
τανε "ντας έτσι εξασκημένος.— Καί τί θά κάνεις σχετι
κά μέ τό έξης; Άν δηλαδή παρουσιαζότανε άνάγ:η νά 
πολεμήσετε, ποιο άπ' τά δυό θά κάνεις; ©ά διατάξειςτούς 
εχθρούς νάρχονται στην άμμο, Οπου ακριβώς συνηθί
ζετε νά γυμνάζετε τ' άλογα, ή θά προσπαθήσεις σέ τέτοια 
μέρη νά κάνεις τίς ασκήσεις, όπου σ' αυτά ακριβώς γί
νονται οί πόλεμοι; — Προτιμότερο αυτό, είπε.—Καί τί 
επίσης; Θά φροντίσεις καθόλου ώστε νά ρίχνουν (ακό
ντια) πάνω άπ' τ' άλογα δσο τό δυνατό περισσότεροι 
Ιππείς; — Προτιμότερο βέβαια κι αυτό, είπε.— Κι έχει 
περάσει άπό τό νοϋ σου ν' ακονίζεις τις ψυχές τών ιππέων 
καί νά τους εξοργίζεις ενάντια στους εχθρούς, πού αυτά 
κάνουν πιό αντρειωμένους τους ίππεΐς; — Κι άν δέν 
τίχω κάνει, τώρα όμως τουλάχιστον 6ά προσπαθήσω, 
είπε.— Κι έχεις φροντίσει κατά κάποιον τρόπο νά πει
θαρχούνε σέ σένα οί ιππείς; Γιατί χωρίς τήν πειθαρχία, 
οΰτε άπό τ' άλογα οδτε άπ' τους ίππεΐς τους γενναίους 
καί δυνατούς υπάρχει κανένα Οφελος. 

—Αλήθεια λές, είπε. Πώς όμως, Σωκράτη, πρίν άπό 
κάθε τί άλλο θά τους προέτρεπε κανείς στην πειθαρχία;— 
'Εκείνο βέβαια, äv δέν κάνω λάθος, τό ξέρεις, ότι δηλ. 
σέ κάθε περίσταση οϊ άνθρωποι σ' αυτούς προπάντων 
θέλουν νά ύπακοΰνε, πού τους θεωροΰν σάν τους καλύ
τερους. Γιατί καί σέ καιρό αρρώστιας σ' αυτόν προ-
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πάντων πείθονται, πού τόν θεωρούν άριστο γιατρό, καί 
ταξειδεύοντας μέ πλοίο στον άριστο κυβερνήτη, κι εκεί
νοι πού άσχολοΰνται μέ τή γεωργία στον άριστο γεωργό. 
— Καί βέβαια, εΐπε. — Λοιπόν φυσικό είναι καί στην 
ιππική τέχνη, σ' αυτόν προπάντων νά θέλουν οί άλλοι 
νά ύπακοΰνε, πού κατ' εξοχήν φαίνεται ότι ξέρει νά κάνει 
δσα πρέπει. 

—Άν λοιπόν έγώ, Σωκράτη, εΐπε, φαίνομαι ότι είμαι 
ό καλύτερος άπ' Ολους, θά μοΰ είναι αυτό αρκετό γιά νά 
μέ ύπακοΰνε; — Άν βέβαια μαζί μ' αυτά, εΐπε, τους δι
δάξεις, ότι τό νά σέ ύπακοΰνε θά είναι πιό συμφέρον καί 
μάλλον σωτήριο γι' αυτούς.— Πώς λοιπόν, είπε, θά τό 
διδάξω αυτό; — Πολ.ύ μά τήν αλήθεια ευκολότερα, είπε, 
παρά äv έπρεπε νά τους διδάξεις, Οτι τά κακά είναι προ
τιμότερα άπ' τά καλά κι ωφελιμότερα. 

— Θές νά πεις, είπε, Οτι ό ίππαρχος κοντά στ' άλλα 
προσόντα πρέπει νά φροντίζει νά γίνει ίκανός στό λόγο;— 
Άλλα έσύ νόμιζες, είπε, ότι πρέπει νά διευθύνεις τους 
ίππεΐς μέ τή σιωπή; "Η δέν έχεις υπόψη σου, Οτι Οσα 
άπό συνήθεια έχουμε μάθει πώς είναι πάρα πολύ καλά 
καί πού μ' αυτά μποροΰμε νά ζοϋμε στην κοινωνία, όλα 
τοΰτα μέ τό λόγο τά μάθαμε, κι οτιδήποτε άλλο ωφέλιμο 
μάθημα μαθαίνει κανείς μέσ' άπ* τό λ,όγο τό μαθαίνει, 
κι έκεΐνοι πού διδάσκουνε τά άριστα κατ' εξοχήν μετα
χειρίζονται τό λόγο, κι αυτοί πού έχουνε τίς πιό σπου
δαίες γνώσεις θαυμάσια συζητάνε; "Η τό έξης δέν παίρ
νεις υπόψη, Οτι όσες φορές οργανώνεται ένας χορός άπό 
τήν πόλη μας, καθώς εκείνος πού στέλνεται στή Δήλο, 
κανένας άλλος άπό κανέναν άλλο τόπο δέ γίνεται Εσάξιος 
μ' αυτόν, οδτε συναθροίζεται πλήθος ωραίων άντρων σέ 
καμμιάν άλλη πόλη, όμοιο μ' αυτό πού συναθροίζεται 
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έδώ;—Αλήθεια λές, είπε.—Άλλα όμως οδτε r-τήν καλ-
λιφωνία οδτε στό μέγεθος τών σωμάτων καί τή δύναμη 
υπερέχουν τόσο οί Αθηναίοι, Οσο στή φιλοδοξία, πού 
ακριβώς παρακινεί προς τά ώραΐα κι έντιμα έργα.— 
Αλήθεια είναι κι αυτό, εΐπε.— Λοιπόν, είπε, παραδέχε
σαι Οτι κι άν κανείς γιά τό ιππικό μας έδώ φρόντιζε, 
θά ξεπερνοΰσε πολ.ύ τά ιππικά τών άλλων πόλεων καί 
σ' δ,τι άφορα τήν προπαρασκευή τών Οπλων καί τών 
άλογων, καί τήν πειθαρχία, καί στό νά μάχονται πρόθυ
μα ενάντια στους εχθρούς, äv θεωροΰσαν Οτι κάνοντας 
αυτά θά τους δινόταν έπαινος καί τιμή; 

— Λογικό βέβαια, είπε. — Μή διστάσεις λοιπόν, είπε, 
άλλα νά προσπαθείς νά σπρώχνεις τους άντρες σ' αυτά, 
άπ* τά όποια κι ό ίδιος θά ωφεληθείς, κι οί άλλοι πολίτες 
χάρη σέ σένα.— Άλλα μά τό Δία θά προσπαθήσω, εΐπε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. 

Κι επειδή κάποτε είδε τό Νικομαχίδη νά γυρίζει άπό 
τίς εκλογές, τόν ρώτησε: 

— Ποιοι, Νικομαχίδη, έχουν εκλεγεί στρατηγοί; — 
Δέν είναι λοιπόν, είπε, Σωκράτη, τόοο άκριτοι οί Αθη
ναίοι, ώστε έμενα δέ μέ έκλέξανε, πού έχω γεράσει 
υπηρετώντας στρατιώτης, άπ' τόν καιρό πού γράφτηκα 
στό στρατιωτικό κατάλογο, καί σάν λοχαγός καί σάν 
ταξίαρχος, καί τόσες φορές έχω τραυματιστεί άπ' τους 
εχθρούς (καί τήν ίδια στιγμή έδειχνε καί τά σημάδια 
τών τραυμάτων γυμνώνοντας τό σώμα του ) κι έκλέξανε, 
είπε, τόν Αντισθένη, πού οΰτε σάν οπλίτης πήγε ποτέ 
σ' εκστρατεία, οΰτε ανάμεσα στους ιππείς έκανε τίποτα 
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αξιοζήλευτο καί πού δέν ξέρει τ ίποτ ' άλλο, παρά νά μα

ζεύει χρήματα; 

— Λοιπόν, είπε ό Σωκράτης, αυτό στ' άλ,ήθεια δέν 

είναι ωφέλιμο, äv είναι ίκανός νά εξοικονομά τά τρόφιμα 

τών στρατιωτών; 

— Κι οί έμποροι βέβαια, είπε ό Νικομαχίδής, είναι 

ικανοί νά συνάζουν χρήματα, άλλα δέν μποροΰν γ ι ' αυτό 

νάναι καί στρατηγοί. Κι ό Σωκράτης εΐπε: Μά ό Αντ ι

σθένης καί τή νίκη αγαπάει, πράμα πού είναι χρήσιμο 

προσόν στό στρατηγό. Δέ βλέπεις ότι κι όσες φορές έχει 

γίνει χορηγός, ένίκησε σ' δλους τους χορούς; 

— Μά τό Δία, είπε ό Νικομαχίδης, δέν είναι καθόλου 

ίδιο νά προΐσταται κανείς στό χορό καί στό στράτευμα. — 

Κι δμως, είπε ό Σωκράτης, μολονότι ά Αντισθένης 

οδτε στό τραγούδι οδτε στους χορούς ήταν έμπειρος, 

όμως αποδείχτηκε ίκανός νά βρεΐ τους καλ.ύτερους δα

σκάλους γ ι ' αυτά τά πράματα. — Καί στό στρατό λοι

πόν, είπε ό Νικομαχίδη ς, θά βρει άλλους πού θά παρα

τάσσουν τους στρατιώτες αντί γι ' αυτόν κι άλλους πού 

θά μάχονται; 

— Λοιπόν, εΐπε ό Σωκράτης, άν βέβαια καί στά πολε

μικά, καθώς στους χορούς, βρίσκει καί διαλέγει τους 

καλύτερους, φυσικά καί στον πόλεμο θά νικήσει. Κι 

είναι φυσικό αυτός νά θέλει νά ξοδεύει περισσότερο γιά 

τήν πολεμική νίκη, στην οποία συμμετέχει όλη ή πόλη, 

παρά γιά τή χορική νίκη, στην οποία συμμετέχει μόνο 

ή φυλή του. 

—'Ισχυρίζεσαι έσύ, Σωκράτη, πώς είναι τοϋ ίδιου 

άντρα χαρακτηριστικό καί νάναι καλός χορηγός καί 

νάναι καλός στρατηγός; 

— ' Ε γ ώ λέω, είπε, πώς σ' οτιδήποτε κανένας προΐστα-
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ται, άν ξέρει έκεΐνα πού χρειάζονται καί μπορεΐ νά τά 

εξασφαλίζει, θάταν καλός προϊστάμενος, εΐτε σέ χορό 

εΐτε σέ σπιτικό είτε σέ πόλη είτε σέ στράτευμα διευθύ

νει. Κι ό Νικομαχίδης: — Μά τήν αλήθεια Σωκράτη, 

είπε, ποτέ δέ θά φανταζόμουνα ότι έγώ θ' ακούσω άπό 

σένα, πώς οί καλοί οικονόμοι μπορούσαν νάναι καλοί 

στρατηγοί. —'Εμπρός λοιπόν, εΐπε, νά εξετάσουμε τά 

καθήκοντα τοΰ καθενός ά π ' τους δυό, γιά νά μάθουμε, 

ποιο ά π ' τά δυό : είναι τά ίδια ή έχουν καμμιά διαφορά.— 

Μάλιστα, εΐπε.—Λοιπόν, εΐπε, τό νά κάνουν τους υφι

σταμένους τους καί νά τους ύπακοΰνε καί νά πείθονται α' 

αυτούς, είναι καθήκον καί τών δυό;—Καί πολύ μάλιστα, 

εΐπε.—Τϊ επίσης; Τό νά διατάζουν τους ίκανούς νά κά

νουν κάθε έργο, είναι καθήκον καί τών δυό; 

—Κι αυτό, εΐπε.—Κι ακόμα καί τό νά τιμωροΰν τους 

κακούς καϊ ν' ανταμείβουν τους καλούς, νομίζω ότι 

ταιριάζει καί στους δύο.—Πολύ βέβαια, εΐπε.—Καί τό 

νά κάνουν τους υφισταμένους τους νά τους είναι ευνοϊ

κοί, πώς δέν είναι συμφέρον καί στους δύο;—Καί τοΰτο. 

εΐπε, (είναι συμφέρον καί στους δύο).—Καί τό νά προσ

ελκύουν συμμάχους καϊ βοηθούς, παραδέχεσαι ότι συμφέ

ρει καϊ στους δυό, ή Οχι; —Βεβαιότατα, είπε. 

— Μά ικανοί νά διαφυλάξουν τά υπάρχοντα τους δέν 

πρέπει νάναι καϊ οί δυό;—Πάρα πολύ, εΐπε. 

—Λοιπόν καϊ επιμελείς καί φιλόπονοι πρέπει νάναι 

κι οί δυό στά έργα τους; 

— Αυτά βέβαια όλα, εΐπε, όμοια είναι προσόντα καί 

γιά τους δυό. Ά λ λ α τό νά μάχονται δέν είναι τό ίδιο 

πια καϊ γ ιά τους δυό.—Μά δέν αποχτάνε εχθρούς κι ο! 

δύο;—Ασφαλώς αυτό τουλάχιστον; εΐπε - λοιπόν τό 

νά τους νικήσουνε **· ν.οέ?ει καί στους δύ 
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— Πολύ βέβαια, είπε, άλλα παραλείπεις τό έξης. Σ έ τϊ 

δηλαδή θά ωφελήσει ή οικονομική σέ περίπτωση μάχης; 

— Σ ' αυτή τήν περίσταση καί πάρα πολύ βέβαια, είπε. 

Γιατί ό καλός οικονόμος, επειδή ξέρει πώς τίποτα δέν 

είναι τόσο ωφέλιμο καί κερδοφόρο, όσο τό νά νικάει τους 

εχθρούς στή μάχη, οΰτε τόσο ασύμφορο κι επιζήμιο δσο 

τό νά νικιέται, άπό τή μιά μέ προθυμία θά αναζητήσει 

καί θά προετοιμάσει αυτά πού συντελ,οϋν στή νίκη, κι 

άπό τήν άλλη μέ επιμέλεια θά εξετάσει καί θ' αποφύγει 

αυτά πού όδηγοΰν στην ήττα, καί δραστήρια θά δώσει 

μάχη, άν βλέπει Οτι ή προετοιμασία του υπόσχεται νίκη, 

καί προπαντός, άν είναι απροετοίμαστος, θ' αποφύγει 

νά δώσει μάχη. Μήν περιφρονείς, εΐπε, Νικομαχίδη, 

τους άντρες τους ικανούς στά οικονομικά. Γιατί ή επιμέ

λεια στις ιδιωτικές υποθέσεις ποσοτικά μόνο διαφέρει 

άπό τήν επιμέλεια τών κοινών, ένώ κατά τά άλλα είναι 

παρόμοια (καί τό πιό σπουδαίο είναι, ότι οδτε χωρίς 

ανθρώπους γίνεται καμμιά ά π ' αυτές τις δυό δουλειές, 

οΰτε μ' άλλους ανθρώπους γίνονται οί ιδιωτικές δουλειές 

καϊ μ' άλλους οί δημόσιες). Γιατί αυτοί πού άσχολοΰνται 

Μέ. τά κοινά δέ χρησιμοποιούν άλλους ανθρώπους, παρά 

εκείνους πού χρησιμοποιούν κι αυτοί πού διευθύνουν τά 

ιδιωτικά τους οικονομικά. Ό σ ο ι ξέρουν νά τους χρησι

μοποιούν αυτούς, καϊ τίς ιδιωτικές καί τις δημόσιες υπο

θέσεις καλά τίς διευθύνουν, κι όσοι δέν ξέρουν καϊ στά 

δυό άποτυχαίνουν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. 

Συζητώντας δέ κάποτε μέ τόν Περικλή, τό (τά τοΰ 

περίφημου Περικλή,—Έγώ, εΐπε, Περικλή, ελπίζω 
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πώς äv γίνεις έσύ στρατηγός, καί πιό δυνατή καϊ πιό 

ένδοξη θά γίνει ή πόλη στά πολεμικά καί τους εχθρούς 

θά τους νικήσει. Κι ό Περικλής:—©ά τάθελα, είπε, 

Σωκράτη, αυτά πού λές, μά μέ ποιο τρόπο θά γίνουν 

δέ μπορώ νά καταλάβω.—Θέλεις λοιπόν, είπε ό Σ ω 

κράτης, στοχαζόμενοι γύρω ά π ' αυτά, νά εξετάσουμε 

ποΰ βρίσκεται ή δυνατότητα της πραγματοποίησης τους; 

—Θέλω, εΐπε. 

—Λοιπόν ξέρεις, είπε, ότι στον αριθμό καθόλου κατώ

τεροι δέν είναι οί Αθηναίοι άπό τους Βοιωτούς;— Τό 

ξέρω βέβαια, είπε.—Καί ποιο ά π ' τά δυό νομίζεις, δτι ά π ' 

τους Βοιωτούς μποροΰν νά διαλεχτοΰν περισσότεροι γεν

ναίοι κι ωραίοι άντρες, ή ά π ' τους Αθηναίους; 

—Οδτε σέ τοΰτο μοΰ φαίνεται Οτι είναι κατώτεροι οί 

Αθηναίοι.—Καϊ ποιοι ά π ' τους δυό νομίζεις Οτι έχουν 

πιό φιλικές διαθέσεις αναμεταξύ τους;—Οί 'Αθηναίοι, 

έγώ τουλάχιστο νομίζω. Γιατί ά π ' τή μιά πολλοί άπό 

τους Βοιωτούς, μέ τό νά αδικούνται πλεονεχτικά ά π ' 

τους Θηβαίους, μέ αντιπάθεια τους βλέπουν, ένώ ά π ' 

τήν άλλ,η στην Αθήνα τίποτα παρόμοιο δέ βλέπω.— 

Άλλα ακόμα οί Αθηναίοι εϊναι κι οί πιό φιλόδοξοι βέ

βαια κι οί πιό υψηλόφρονες ά π ' δλους τους "Ελληνες. 

Αυτά τά προσόντα πολύ παρακινούν νά κινδυνεύει κανείς 

καί γιά τή δόξα καϊ γ ι ά τήν πατρίδι?. 

—Καθόλου δέν μποροΰν νά κατηγορηθούν οί Α θ η 

ναίοι σ' αυτά. 

—Κι επιπλέον μάλιστα δέν υπάρχουν άλλοι, πού νά

χουν μεγαλύτερα καϊ περισσότερα κατορθώματα άπ' 

τους προγόνους τους ά π ' Οσα οί Αθηναίοι. Πράμα 

πού γι ' αυτό πολλοί μέ τό νά περηφανεύονται, καί παρα

κινούνται νά φροντίζουν γιά τήν αρετή καί γίνονται γεν

ναίοι.—Αυτά βέβαια πού λές, Σωκράτη, εϊν' αλήθεια, 
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άλλα βλέπεις ότι άπό τότε πού έγινε καϊ ή συμφορά τών 

χιλίο>ν μέ τόν Τολμίδη στή Λιβαδειά κι εκείνη στό 

Δήλιο μέ τόν 'Ιπποκράτη, άπό τότε έχει ά π ' τη μιά 

ταπεινωθεί ή δόξα τών Αθηναίων απέναντι στους Βοιω

τούς xt ά π ' τήν άλλη έχει ανέβει τό φρόνημα τών Θη

βαίων απέναντι στους Αθηναίους. "Ωστε οί Βοιωτοί, 

πού προηγούμενα οΰτε μέσα στή χώρα τους δέν τολμού

σαν ν' αντιστέκονται στους Αθηναίους χωρίς τή βοή

θεια καί τών Λακεδαιμονίων καί τών άλλων Πελοπον-

νήσιων, τώρα απειλούν νά εισβάλουν μόνοι τους στην 

Α τ τ ι κ ή , κι Αθηναίοι πού πρωτύτερα λεηλατούσαν τή 

Βοιωτία, φοβοΰνται μήπως οί Βοιωτοί ρημάξουν τήν 

Α τ τ ι κ ή . Κι ό Σωκράτης: 

—Μά καταλαβαίνω βέβαια, είπε, ότι αυτά εϊν ' δπως 

τά λές, μοΰ φαίνεται Ομως ότι τώρα ή πόλη μέ περισ

σότερη προθυμία θά υπάκουε, äv εϊχε άρχοντα καλά. 

Γιατί ή αυτοπεποίθηση καί άφροντισιά καί τεμπελιά 

κι απειθαρχία βάζει μέσα στους ανθρώπους, ένώ ό φόβος 

τους κάνει καϊ πιό προσεχτικούς καί πιό πειθαρχικούς 

καϊ πιό πρόθυμους στην πολεμική παράταξη. Καί θά 

μπορούσες νά τό συμπεράνεις τοΰτο κι άπό κείνα πού 

συμβαίνουν στά πλοία. Δηλαδή Οταν Sì φοβούνται 

τίποτα είναι γεμάτοι αταξίες οί ναύτες, δταν δμωςφοβη-

θοΰν ή τρικυμία ή εχθρούς, όχι μόνο όλες τις διαταγές 

έκτελοΰν, άλλα καί σωπαίνουν περιμένοντας μέ προσο

χή αυτά πού θά τους διατάξουν, καθώς ακριβώς κάνουν 

οί χορευτές.—Άλλα Ομως, είπε ό Περικλής, äv βέβαια 

τώρα θάχαν περισσότερη πειθαρχία ή 'Αθηναίοι, κατάλ

ληλη είναι ή περίσταση νά συζητήσουμε μέ ποιο τρόπο 

θά τους παρακινούσαμε νά ξαναγαπήσουνε τήν παλιά 

τους άντρειοσύνη κν.! .-' ΐόξα καί τήν ευτυχία.—Λοιπόν, 
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είπε ό Σωκράτης, äv θέλαμε νά πάρουν αυτοί στην κατο

χή τους τά χτήματα πού οί άλλοι θά κατέχανε, κατεξοχή 

θά τους παρακινούσαμε νά τά ζητάνε επίμονα, αποδεί

χνοντας τους ότι καί πατρογονικά τους είναι καί τούί-

άνήκουνε. 'Επειδή τώρα θέλουμε νά τους κάνουμε νάναι 

πρώτοι μέ άντρειοσύνη, πάλι πρέπει νά τους δείχνουμε, 

ότι αυτό άπό πάντα τους ανήκει, κι ότι, αν φροντίσουν 

γι ' αυτό, θά γίνουν οί καλύτεροι άπ' Ολους τους "Ελληνες. 

Μέ ποιο τρόπο λοιπόν θά τους έδιδάσκαμε τοΰτο; — 

Νομίζω ότι θά τό κατορθώσουμε τοΰτο, äv τους θυμί

ζαμε τους παλαιότατους, δσους έχουμε ακουστά, προ

γόνους τους, πού κι αυτοί έχουν ακουστά Οτι ήτανε άρι

στοι.—Μήπως θές νά πεις γ ιά τήν κρίση τών θεών, πού 

έκαναν ό Κέκροπας κι οί γέροι σύμβουλοι του εξαιτίας 

τής αρετής τους; 

- Πραγματικά αυτήν θέλω νά πω, καί τήν ανατροφή 

μάλιστα τοΰ Έρεχθέα καί τή γέννηση, καί τόν πόλεμο 

πού έγινε, Οταν έκεΐνος βασίλευε, ενάντια σ' αυτούς πού 

επιτέθηκαν στην Α τ τ ι κ ή άπό κάθε γειτονική χώρα, καί 

τόν πόλεμο στην εποχή τών 'Ηρακλείδων κατά τών 

κατοίκων της Πελοποννήσου, κι Ολους τους πολέμους 

πού έγιναν στά χρόνια τοΰ Θησέα, στους όποιους έκεΐνοι 

αποδείχτηκαν ότι ήταν οί πιό αντρείοι ά π ' δλους τους 

σύγχρονους τους. Κι ακόμα äv θές, θέλω νά π ω κι δσα 

έπραξαν κατόπιν οί απόγονοι εκείνων, πού δχι πολύ 

πρίν άπό μας έζησαν σέ ακμή, άλλοτε αγωνιζόμενοι μονά

χοι τους ενάντια σ' αυτούς πού κυριαρχούσαν ο' Ολη 

τήν Α σ ί α καϊ τήν Ευρώπη μέχρι τή Μακεδονία, καί 

πού είχαν τή μεγαλύτερη δύναμη καϊ τά περισσότερα 

υλικά μέσα άπό τους προηγούμενους τους καί σπουδαία 

κατορθώματα έκαναν, κι άλλοτε νικώντας μαζί μέ τους 
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Πελοποννήσιους καί στή στεριά καί στή θάλασσα. Αυτοί 

πού, όπως εϊν' γνωστό, φημίζονται ότι στάθηκαν πολύ 

ανώτεροι άπό τους σύγχρονους τους ανθρώπους. — Α λ ή 

θεια φημίζονται, ε ίπε. 

—Γι ' αυτό λοιπόν, ένώ έχουν γίνει πολλές μετανα

στεύσεις στην 'Ελλάδα, έμειναν πάντα στή δική τους 

χώρα, καί πολλοί πού μάλωναν γιά τό δίκαιο εμπιστεύ

ονταν τήν κρίση σέ κείνους, καί πολλοί πού προσβάλ

λονταν άπό δυνατότερους καταφεύγανε σέ κείνους. 

Κι ό Περικλής: — Α π ο ρ ώ βέβαια, εΐπε, Σωκράτη, 

γιατί τέλος πάντων ή πόλη γύρισε στό χειρότερο.— Έ γ ώ 

νομίζω, είπε ό Σωκράτης, ότι καθώς μερικοί αθλητές, 

επειδή πολύ ξεπέρασαν (τους άλλους) κι άριστεύσανε, 

παραμελήσανε πολύ τόν αθλητισμό κι υστερούν απέναντι 

στους αντιπάλους τους, έτσι κι οί Αθηναίοι, επειδή πολύ 

ύπερισχύσανε, παραμελήσανε τά καθήκοντα τους καί 

γιά τοϋτο έχουν γίνει χειρότεροι. 

—Τώρα λοιπόν, είπε, κάνοντας τί, θά ξαναποχτοϋσαν 

τήν παλιά τους αρετή; Κι ό Σωκράτης:— Νομίζω πώς 

δέν είναι πράμα καθόλου μυστικό, άλλα άν, άφοΰ βρί

σκανε τίς συνήθειες τών προγόνων, τίς έκτελούσανε κα

θόλου χειρότερα άπό κείνους, καθόλου χειρότεροι άπό 

κείνους δέ θά γίνονταν. Κι äv πάλι δχι, μέ τό νά μιμοΰνται 

τουλάχιστον εκείνους πού είναι τώρα πρώτοι καϊ κάνοντας 

τά ίδια μ' αυτούς, καθόλου χειρότεροι δέ θά γίνονταν 

άπό κείνους. Κι äv πάλι μέ μεγαλύτερη επιμέλεια ένερ-

γοΰνε, μποροΰν νάναι καί καλύτεροι. 

—'Υποστηρίζεις λοιπόν, είπε, ότι είναι πολύ μακριά 

άπ' τήν πόλη μας ή τελειότητα τής σωματικής καί της 

ψυχικής μόρφωσης; Γιατί ποτέ οι Αθηναίοι σάν τους 

Λακεδαιμονίους εΐτε τους γεροντότερους τους θά σεβα-
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στοΰν, άφοΰ ά π ' τους πατέρες τους κάνουν αρχή νά περι

φρονούν τους γεροντότερους, είτε τόσο θά γυμναστούν 

σωματικά, άφοΰ δχι μόνο οί ίδιοι παραμελ,οΰν τή σωμα

τική υγεία, άλλα καί περιγελάνε εκείνους πού τή φροντί

ζουν; Καί πότε θά πειθαρχούν τόσο στους άρχοντες, 

άφοΰ περηφανεύονται κι άπό πάνω επειδή περιφρονούν 

τους άρχοντες, ή πότε έτσι θά μονιάσουν, άφοΰ μάλ,ιστα, 

αντί νά βοηθάνε ό ένας τόν άλλο στά συμφέροντα τους, 

βλάφτουν καί ζηλεύουν ό ένας τόν άλλο περισσότερο 

παρά τους ξένους ανθρώπους, καί προπαντός καί στις 

ιδιωτικές συγκεντρώσεις καϊ στις δημόσιες διαφωνούν, 

καί πολλές δίκες κάνουν αναμεταξύ τους, καί προτιμάνε 

περισσότερο μ' αυτό τόν τρόπο νά κερόιζουν ό ένας άπ' 

τόν άλλο, παρά βοηθώντας ό ένας τόν άλλο, κι επειδή 

θεωρούν τά κοινά σάν ξένα, αντιμάχονται γι ' αυτά καϊ 

χαίρονται πάρα πολύ γιά τίς δυνάμεις πού ξοδεύουν σέ 

τέτοιους καυγάδες; Ά π ' Ολα τοΰτα, άπό τή μιά πολλή 

ζημιά καί δυστυχία γεννιέται στην πόλη, κι άπό τήν 

άλλη μεγάλη έχθρα καϊ μίσος ανάμεσα στους πολίτες 

δημιουργείται, πού εξαιτίας τους έγώ τουλάχιστον φο

βάμαι πάντα, μή συμβεί στην πόλη κανένα δυστύχημα 

μεγαλύτερο ά π ' δσο μπορεί νά βαστάξει. 

—Καθόλου νά μήν έχεις τέτοια γνώμη, Περικλή, είπε 

ό Σωκράτης, δτι δηλαδή οί Αθηναίοι πάσχουν άπό άγιά-

τρευτη κακία. Δέ βλέπεις ότι ά π ' τή μιά είναι υπάκουοι 

στά ναυτικά, κι άπό τήν äλλη μέ τάξη στους γυμνικούς 

αγώνες πειθαρχούν στους επιστάτες, κι ύπακοΰνε στους 

χορικούς αγώνες στους δασκάλους τους καθόλου χειρό

τερα άπ* οποιουσδήποτε άλλους;—Αυτό ακριβώς είναι 

παράξενο, είπε, τοΰτοι δηλαδή νά πειθαρχοΰν στους προ

ϊσταμένους τους. ένω οί οπλίτες κι οί ίππεΐς. πού θεω-
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ροΰνται Οτι διαλεχτήκανε μέσ' ά π ' τους άλλους πολίτες 

γιά τήν τέλεια σωματική καί ψυχική τους μόρφωση, νά 

εϊν' οί πιό απείθαρχοι ά π ' δλους; Κι ό Σωκράτης ε ίπε :— 

Κι ή βουλή τοΰ Αρείου Πάγου, Περικλή, δέν καταρτί

ζεται ά π ' τους δοκιμασμένους, σάν τους καλύτερους;— 

Καί πολύ βέβαια, εΐπε.—Ξέρεις λοιπόν τίποτ' άλλους 

πού καί καλύτερα καί νομιμότερα κι αξιοπρεπέστερα 

καί δικαιότερα καϊ τίς δίκες νά δικάζουν καί τ" άλλα 

τους καθήκοντα νά εκτελούν;—Δέν τους κατηγορώ, είπε, 

αυτούς. 
—Δέν πρέπει λοιπόν νά χάνεις τό θάρρος σου, εΐπε, 

ότι τάχα δέν είναι πειθαρχημένοι οί Αθηναίοι.—Κι Ομως 

στά στρατιωτικά, εΐπε, δπου προπαντός πρέπει καϊ φρό

νιμοι νάναι καϊ τακτικοί καϊ νά πειθαρχούν, σέ τ ίποτ 

άπ' αυτά δέ δίνουν σημασία.—"Ισως γιατί, εΐπε ό Σ ω 

κράτης, σέ τοΰτα τους διοικούν εκείνοι πού καθόλου δέν 

τά ξέρουν. Δέ βλέπεις δτι ά π ' τους κιθαριστές καί τους 

τραγουδιστές χορικών καϊ τους χορευτές κανένας δέν 

επιχειρεί νά διευθύνει äv δέν ξέρει, οΰτε άπό τους πα

λαιστές οδτε άπό τους πυγμάχους; Ά λ λ α όλοι αύτοϊ πού 

τά δευθύνουν τοΰτα μπορούνε νά αποδείξουν άπό πού τά 

μάθανε αυτά στά όποια προΐστανται, ένώ άπό τους στρα

τηγούς οί πιό πολλοί αυτοσχεδιάζουν. 

'Εσένα δμως έγώ τουλάχιστον δέ σέ θεωρώ τέτοιον, 

άλλα έχω τή γνώμη ότι μπορείς νά πεις πότε έκανες 

αρχή νά. μαθαίνεις τή στρατηγική ή τήν πάλη. Κ ι άπό 

τή μιά νομίζω, δτι έσύ έχοντας παραλάβει πολλά άπό τά 

πατρικά σου στρατηγήματα τά διαφυλάς, κι άπό τήν 

άλλη πολλά άπό παντού έχεις συνάξει, ά π ' Οπου ήταν 

δυνατό νά μάθεις τίποτα ωφέλιμο γιά τή στρατηγία. Καί 

νομίζω δτι έσύ πολύ φροντίζεις γιά νά μή σοΰ ξεφύγει 
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τίποτα καί δέν τό μάθεις, ά π ' Οσα χρησιμεύουν στή στρα

τηγία, κι äv καταλάβεις ότι δέν ξέρεις κάτι τό ρωτάς νά 

τό μάθεις άπό κείνους πού τά ξέρουν, χωρίς νά λυπάσαι 

οδτε δώρα οδτε ευεργεσίες, για νά μάθεις ά π ' αυτούς 

όσα δέν ξέρεις καί γιά νάχεις καλούς βοηθ'ούς. Κι ό Περι

κλής: Δέ μοΰ διαφεύγει, εΐπε, Σωκράτη, ότι τά λές αυτά 

Οχι γιατί ν μίζεις ότι έγώ επιδιώκω τή στρατηγία, άλλα 

επειδή προσπαθείς νά μοΰ διδάξεις ότι έκεΐνος πού πρό

κειται νά γίνει στρατηγός πρέπει νά φροντίζει γιά δλα 

τοΰτα. Εντούτοις δμως κι έγώ συμφωνώ μαζί σου. 

—Τοΰτο λοιπόν Περικλή, είπε, τδχεις καταλάβει, 

ότι δηλ. υπάρχουν μπροστά ά π ' τή χώρα μας μεγάλα 

βουνά, πού φτάνουν μέχρι τή Βοιωτία, κι ανάμεσα τους 

υπάρχουν περάσματα στενά καί κατηφορικά προς τη 

χώρα μας, κι Οτι στό μέσο της ή χώρα μας έχει ζώνη άπό 

οχυρά βουνά; 

—Καί πολύ μάλιστα, είπε.—Κι έχεις ακόμα ακουστά 

δτι οί Μυσοί κι οί Πισίδες, επειδή στή χώρα τοΰ βασι

λιά τών Περσών κατέχουν τόπους πολύ οχυρούς κι είναι 

ελαφρά οπλισμένοι, μποροΰν ά π ' τή μιά κάνοντας επιδρο

μές στή χώρα τοΰ βασιλιά νά τής κάνουν ζημιές, κι άπ' 

τήν άλλη νά ζούνε λεύτεροι; —Κι αυτό βέβαια τδχω ακου

στά, εΐπε.·—Καί δέ νομίζεις Οτι, άν οί Αθηναίοι, ενόσω 

είναι νέοι ήταν οπλισμένοι μέ δπλα ελαφρότερα καί κρα

τούσαν τά βουνά πού βρίσκονται μπροστά στή χώρα μας, 

θά ήταν αφενός βλαβεροί γιά τους εχθρούς κι αφετέρου 

θάχαν δημιουργήσει γιά τους πολίτες τής χώρας μας 

ένα μεγάλο προπύργιο; Κι ό Περικλής: Ό λ α αυτά 

Σωκράτη, είπε, νομίζω πώς εϊναι χρήσιμα.—Άν λοι

πόν, εΐπε ό Σωκράτης, σ' αρέσουν αυτά, άρχισε νά τά 

κάνεις, άριστε. Γιατί οτιδήποτε ά π ' αυτά άν κατορθώ

σεις, καί γιά σένα θάναι τιμητικό καί γιά τήν πόλη ώφέ-
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λιμό. Κι äv πάλι δέν μπορέσεις νά καταφέρεις κάτι άπ' 

αυτά, οδτε τήν πόλη θά βλάψεις οδτε τόν εαυτό σου θά 

ντροπιάσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. 

Καί τό Γλαύκωνα, τό γιό τοϋ Άρίστωνος, Οταν άρχισε 

νά αγορεύει στην εκκλησία τοΰ δήμου, επειδή έπιθυμοΰ-

σε νά γίνει άρχων στην πόλη, ένώ ακόμα δέν ήταν είκοσι 

χρονών, κανένας δέν μπορούσε άπό τους άλλους συγγε

νείς καϊ φίλους νά τόν εμποδίσει, äv καί τόν κατεβάζανε 

ά π ' τό βήμα μέ τό ζόρι κι ήτανε καταγέλαστος. Κ ι ό 

Σωκράτης, επειδή τόν αγαπούσε, λόγω τοϋ Χαρμίδη, 

γιου τοΰ Γλαύκωνος, καί τοΰ Πλάτωνος, μόνος αυτός 

τόν απότρεψε. Συναντώντας τον δηλαδή, κατά τύχη, 

πρώτα μέ σκοπό Οτι θέλει νά τόν ακούσει, μέ τέτοια λό

για τόν έσταμάτησε.—Γλαυκών, είπε έχεις διανοηθεί 

νά μας γίνεις άρχων στην πόλη ;—Μάλιστα, είπε, Σωκρά

τη.—Γιατί μά τό Δία, είπε, εϊναι τιμητικό πράγμα, περισ

σότερο άπό κάθε τί άλλο άπό" τ ' ανθρώπινα. Γιατί είναι 

φανερό ότι, äv τό καταφέρεις αυτό, θά μπορέσεις αφενός 

νά πετυχαίνεις Ο,τι κι άν επιθυμείς, κι αφετέρου θά είσαι 

ίκανός νά αφελείς τους φίλους, θά τιμήσεις τό πατρικό 

σου σπίτι, θά μεγαλώσεις τήν πατρίδα καί θά γίνεις 

ονομαστός πρώτα - πρώτα στην πόλη, έπειτα στην Ε λ 

λάδα, κι ίσως, καθώς ό Θεμιστοκλής, καί στους βαρ

βάρους. Κι Οπου κι äv εΐσαι, παντοΰ θάσαι δαχτυλοδει-

χτούμενος. Ακούγοντας λοιπόν αυτά ό Γλαυκών περηφα

νεύονταν καί μ' ευχαρίστηση στεκότανε. Κι ύστερα άπ'αύτά 

ό Σωκράτης — Λοιπόν, είπε, Γλαυκών, είναι φανερό ότι 

αν θέλεις νά σέ τιμάνε πρέπει ή πόλη νά ωφεληθεί άπό 
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σένα—Πολύ μάλιστα, εΐπε.—Στ* Ονομα τών θεών, εΐπε, 

μή μας κρύψΐΐς λοιπόν τή γνώμη σου, άλλα πές μας, άπό 

τί θ' αρχίσεις νά ευεργετείς τήν πόλη. Κι επειδή ό Γλαυ

κών γιά πολλή ώρα σώπασε, σάν νά σκεφτόταν τότε 

άπό πού θά έκανε αρχή,—Άραγε, είπε ό Σωκράτης, 

δπως άν ήθελες νά αΰξήο.εις τήν περιουσία κάποιου φί

λου σου, θά έπιχειροΰσες νά τόν κάνεις πλουσιώτερο, έτβι 

θά προσπαθήσεις νά κάνεις καί τήν πόλη πλουσιώτερη ;— 

Βεβαιότατα, εΐπε.—Λοιπόν θά γινόταν πλουσιώτερη, äv 

γίνονταν τά έσοδα της περισσότερα; 

—Λογικό πράγματι, είπε.—Πές λοιπόν, είπε, άπο ποΰ 

προέρχονται τώρα τά έσοδα στην πόλη καί πόσα περίπου 

είναι; Γιατί είναι φανερό ότι έχεις σκεφτεί, ώστε άν 

μερικά άπ' αυτά δέ φτάνουν, νά τά συμπληρώσεις, κι άν 

παραλείπονται κατά τήν είσπραξη, νά τά εισπράξεις.— 

Άλλα, μά τό Δία, είπε ό Γλαυκών, αυτά τουλάχιστον 

δέν τάχω σκεφτεί.—'Αλλά, είπε, άν τδχεις παραλείψει 

αυτό, πές μας τουλάχιστο ποιες είναι οί δαπάνες τής 

πόλης. Γιατί είναι φανερό, ότι κι άπ' αυτές σκέφτεσαι νά 

αφαιρέσεις τις περιττές.—Άλλα, μά τήν αλήθεια, είπε, 

οδτε μ' αότά ασχολήθηκα ώς τώρα.—Λοιπόν, εΐπε, τό 

νά κάνεις πλουσιώτερη τήν πόλη θά τό αναβάλουμε. Γιατί 

πώς είναι δυνατό, äv δέν ξέρεις βέβαια τϊς δαπάνες καί 

τά έσοδα, νά φροντίσεις γι ' αυτά;—Άλλα, Σωκράτη, 

εΐπε ό Γλαυκών, μπορεΐ κανείς νά πλουτίζει τήν πόλη 

άπό τά λάφυρα τών έχθρων. —Μά τό Δία, πάρα πολύ 

μπορεί, είπε ό Σωκράτης, Οταν κανείς είναι δυνατώτερος 

ά π ' αυτούς, ένώ άν είναι πιό αδύνατος, κι αυτά πού υπάρ

χουν μπορεΐ νά τά χάσει. 

—Αληθινά μιλάς, εΐπε.—Λοιπόν, είπε, εκείνος βέβαια 

πού θά σκεφτεί ενάντια σέ ποιους πρέπει νά πολεμάει, 
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πρέπει καί τής πόλης τή δύναμη νά ξέρει καϊ τών έχθρων, 

ώστε, άν ή δύναμη της πόλης είναι ανώτερη, νά συμβου

λεύει τό δήμο νά επιχειρεί τόν πόλεμο, κι άν είναι κατώ

τερη άπό τή δύναμη τών έχθρων, νά τόν πείθει νά φυ

λάγεται. 

—Σωστά μιλάς, είπε.—Πρώτα-πρώτα λοιπόν, είπε, 

πές μας καϊ τήν πεζική καί τή ναυτική δύναμη τής πόλης, 

κι έπειτα τών αντιπάλων.—Άλλα μά τό Δία, είπε, δέ 

θά μπορούσα βέβαια έτσι πρόχειρα νά στά πω.—-Άλλα 

äv τάχεις γραμμένα, εΐπε, φέρ' τα, γιατί μέ πολλή ευχα

ρίστηση θά τ ' άκουγα.—Άλλα μά τό Δία, οδτε τάχω 

γράψει ώς τώρα, εΐπε. 

—Λοιπόν, εΐπε, δέ θά επιχειρήσουμε, τουλάχιστο στην 

αρχή καί σχετικά μέ τόν πόλεμο νά συμβουλεύουμε τό 

δήμο. Γιατί ίσως λόγω τής σπουδαιότητας αυτών τών 

ζητημάτων, επειδή μόλις τώρα άρχισες νά ζητάς τήν 

αρχή, δέν τάχεις εξετάσει ακόμα. Σίγουρα δμως, γιά τή 

φύλαξη τουλάχιστον τής χώρας, ξέρω ότι έχεις πια εξε

τάσει καϊ ξέρεις καί πόσες φρουρές είναι στά κατάλληλα 

σημεία καί πάσες δχι, καί πόσοι φρουροί είναι αρκετοί 

καί πόσοι δέν είναι. Κι δσο γιά τίς φρουρές πού είναι 

στά κατάλλ.ηλα σημεία, θά συμβουλέψεις νά τις ενισχύ

σουν, καϊ τίς πε» ιττές νά τίς βγάλουν.—Μά τό Δία, εΐπε, 

έγώ τουλάχιστο θά συμβουλέψω δλες νά τίς βγάλουν, 

γιατί μέ τέτοια αμέλεια γίνεται ή φύλαξη τους, ώστε 

νά κλέβονται ά π ' τή χώρα τά υπάρχοντα της. 

—Κι άν κανείς τις βγάλει τις φρουρές, εΐπε, δέ νομί

ζεις Οτι θά προκληθεί ασυδοσία γιά όποιον θέλει ν ' αρ

πάζει; Λοιπόν, εΐπε, ποιο ά π ' τά δυό συμβαίνει: πε-

γαίνοντας μόνος σου έκεΐ τό έχεις εξετάσει αότό τό ζή

τημα; ή πώς αλλιώς ξέρεις Οτι γίνεται άσκημα ή φύλαξη 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 109 

τών συνόρων;—Τό συμπεραίνω, είπε.—Λοιπόν, εΐπε, 

καί γι ' αυτά τά πράματα, δχι, άπό άπλες υποθέσεις, 

άλλα δταν πια τά ξέρουμε καλά, τότε θά συμβουλεύουμε;— 

"Ισως, εΐπε ό Γλαυκών, είναι προτιμότερο τοΰτο—Κι 

ακόμα στά μεταλλεία τοΰ ασημιού στό Λαύριο ξέρω ότι 

δέν έχεις πάει, ώστε νά μπορείς νά πεις γιατί τώρα έρ

χονται άπό κει λιγώτερα εισοδήματα άπό πρώτα.—Δέν 

έχω πάει βέβαια, εΐπε.—Γιατί ακόμα, μά τό Δία, είναι 

καθώς λένε νοσηρός έκεΐ ό τόπος, ώστε Οταν παρουσια

στεί ανάγκη νά δώσεις συμβουλή γιά τοΰτο, ή πρόφαση 

αυτή θά σοΰ εΐναι άρχεττ).—Μέ κοροϊδεύεις, εΐπε ό Γλαυ

κών.—Άλλα τό έξίίς βέβαια, είπε ό Σωκράτης, ξέρω 

ότι δέν τδχεις παραμελήσει, άλλα τδχεις εξετάσει: γιά 

πόσον καιρό είναι αρκετό τό στάρι πού παράγεται στή 

χώρα μας γιά νά τρέφει τήν πόλη καί πόσο στάρι χρειά-

ζετα ι γιά ένα χρόνο, γιά νά μήν τό στερηθεί ή πόλη ποτέ 

άπό τήν απρονοησία σου, άλλα ξέροντας τό ζήτημα νά 

μπορείς, μέ συμβουλές σχετικά μέ τά τρόφιμα, καί νά βοη

θάς τήν πόλη καί νά τή σώζεις.—Αυτό πού λές, εΐπε ό 

Γλαυκών, είναι πολύ δύσκολο πράμα, άν βέβαια θά 

είμαι αναγκασμένος νά φροντίζω καί γι ' αυτά.—'Αλλά 

όμως, εΐπε ό Σωκράτης, οδτε τό δικά του σπίτι θά μπο

ρούσε κανείς „νά διοικήσει καλά, άν άπό τή μιά δέν τά 

ξέρει δλα Οσα τό σπίτι χρειάζεται κι ά π ' τήν άλλη, φρον

τίζοντας γιά δλα, δέν τά ολοκληρώσει. 'Επειδή δμως 

ή πόλη αποτελείται άπό περισσότερα άπό δέκα χιλιά

δες σπίτια κι είναι επίσης πολύ δύσκολο νά φροντίζει 

κανείς ταυτόχρονα γιά τόσο πολλές περιουσίες, πώς 

δέν προσπάθησες μιά περιουσία, τοΰ θείου σου (τοΰ 

Χαρμίδη) πρώτα - πρώτα ν' αυξήσεις; Κι έχει μάλιστα 

ανάγκη άπό αύξηση. Κι άν βέβαια αυτήν μπορείς νά τήν 
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αυξήσεις, θά επιχειρήσεις στή συνέχεια γιά περισσότε

ρες τό ίδιο. Ά ν δμως δέν μπορείς νά μεγαλώσεις μιά, 

πώς θά μπορέσεις (νά μεγαλώσεις) πολλές; Καθώς άν 

κάποιος δέν μπορεΐ νά σηκώσει τό βάρος ενός ταλάντου, 

πώς δέν είναι φανερό δτι οΰτε νά δοκιμάσει δέν πρέπει 

νά σηκώσει περισσότερο; 

—Άλλα έγώ βέβαια, είπε ό Γλαυκών, θά ωφελούσα 

τήν περιουσία τοΰ θείου μου, άν ήθελε νά μ' ακούει.— 

Λοιπόν, είπε ό Σωκράτης, άφοΰ δέν μπορείς νά πείθεις 

τό θείο σου, νομίζεις πώς δλους τους Αθηναίους, μαζί 

μέ τό θείο σου, θά μπορέσεις νά τους κάνεις νά ύπακοΰνε 

σέ σένα; Φυλάξου, Γλαυκών, είπε, μήπως ένώ επιθυ

μείς τήν καλή φήμη, καταντήσεις τό αντίθετο. " Η δέ 

βλέπεις πόσο επικίνδυνο πράμα είναι νά λέει κανείς ή νά 

κάνει αυτά πού δέν ξέρει. Καί νά παίρνεις υπόψη σου καί 

τους άλλους, δσους ξέρεις τέτοιους, τί λ.ογής φαίνονται 

κι Οταν λένε κι Οταν κάνουν δσα δέν ξέρουν. Ποιο ά π ' τά 

δυό, νομίζεις δτι γιά τοΰτο έπαινος μάλλον ή επίκριση 

τους γίνεται, καί ποιο ά π ' τά δυό, περισσότερο τους 

θαυμάζουν ή τους καταφρονάνε; Καϊ νάχεις υπόψη σου 

καί κείνους πού ξέρουν Καί τί λένε καί τί κάνουν. Καί, 

καθώς έγώ νομίζω, θά βρεις δτι έκεΐνοι πού έχουν υπό

ληψη καί θαυμάζονται είναι οί κατ' έξοχη επιστήμονες, 

ένώ έκεΐνοι πού έχουνε κακή υπόληψη καί τους περι

φρονάνε είναι οί πιό αμαθείς. Ά ν λοιπόν επιθυμείς καί 

νάχεις υπόληψη καί νά σέ θαυμάζουνε στην πόλη, προσ

πάθησε νά καταφέρεις νά ξέρεις δσο τό δυνατά περισ

σότερο έκεΐνα πού θές νά κάνεις. Γιατί άν στό σημείο 

τοΰτο εΐσαι ανώτερος ά π ' τους άλλους, δέν θ' απορήσω 

äv πολύ εύκολα πετύχεις όσα επιθυμείς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. 

Κι επειδή έβλεπε τό Χαρμίδη, τό γιό τοϋ Γλαύκωνος, 

νά είναι άντρας αξιόλογος καί πολύ δυνατότερος άπό 

τους τότε πολιτευόμενους, άλλα νά διστάζει νά παρου

σιαστεί στην εκκλησία τοϋ δήμου καί νά καταπιάνεται 

μέ τις υποθέσεις τής πόλ.ης,— Πές μου, είπε, Χαρμίδη, 

äv κανένας, ένώ είναι ίκανός νά νικάει στους στεφανίτες 

αγώνες καϊ μέ τοΰτο κι ά ίδιος νάχει τιμή καί τήν υπό

ληψη τής πατρίδας του νά μεγαλώνει σ' όλη τήν 'Ελλά

δα, δέ θάθελε ν' αγωνίζεται, σάν τί άνθρωπο πάνω-κάτω 

θά τόν χαρακτήριζες;—'Ολοφάνερα, είπε, μαλθακό καί 

δειλά.—Κι άν κανένας, εΐπε, ένώ είναι ίκανός νά φροντί

ζει γιά τίς υποθέσεις τής πόλης, καί τήν πατρίδα νά μεγα

λώνει κι ό ίδιος γ ι ' αυτό νά τιμάται, Ομως διστάζει νά 

τό κάνει, δέ θά νομιζότανε δικαιολογημένα δειλός;—"Ισως, 

εΐπε. Ό μ ω ς μέ ποιο σκοπό μέ ρωτάς τοΰτα τά πράμα

τα; 

—Γιατί, είπε, πιστεύω ότι έσύ, ένώ είσαι ικανός, δι

στάζεις νά φροντίζεις nai μάλιστα γιά πράματα, στά 

όποια εΐσαι αναγκασμένος νά συμμετέχεις, άφοΰ βέβαια 

εΐσαι πολίτης.—Καί σέ ποιο έργο έχοντας καταλάβει τή 

δύναμη μου, εΐπε ό Χαρμίδης, μέ κατακρίνεις γιά τήν 

αποχή μου.—Στϊς συναναστροφές, εΐπε, πού κάνεις μέ 

τους πολιτευόμενους. Γιατί κι όταν σοΰ ανακοινώσουν 

τίποτα, σέ βλέπω νά συμβουλεύεις σωστά, κι όταν λα

θεύουν σέ τίποτα, τού-* επικρίνεις σωστά.—Δέν είναι τό 

ίδιο πράμα, εΐπε, Σωκράτη, ιδιαίτερα νά συζητάει κα

νείς καϊ μπροστά στό πλήθος ν' αγωνίζεται.—Κι δμως, 

εΐπε, έκεΐνος πού μπορεΐ νά μετράει, καθόλου χειρότερα 

δέ μετράει μπροστά στό πλήθος παρά μόνος, κι έκεΐνοι 
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πού μόνοι τους παίζουν κιθάρα πολύ καλά, αυτοί καϊ 
μπροστά στό πλήθος αποδείχνονται άριστοι. Δέ βλέπεις 
όμως, εΐπε, ότι ή ντροπή κι ό φόβος, κι έμφυτα στους 
ανθρώπους είναι καί πολύ περισσότερο μπροστά στους 
δχλους παρά στις ιδιωτικές συναναστροφές παρουσιά
ζονται; Κι αότό ακριβώς θέλω πολύ νά σοΰ δείξω, εΐπ , 
ότι, ένώ οδτε τους πιό φρόνιμους ντρέπεσαι οδτε τους 
πιό ισχυρούς φοβάσαι, μπροστά στους πιό άμυαλους 
χαί, τους πιό ανίσχυρους ντρέπεσαι νά μιλάς. Γιατί πΌΐούς 
άπ' αυτούς τους υφαντουργούς ή τους τσαγγάρηδες ή 
τους χτίστες ή τους χαλκουργούς ή τους γεωργούς ή 
τους έμπορους ή εκείνους πού πουλάνε στην αγορά καί 
φροντίζουν, άφοΰ αγοράσουν ένα πράμα στην δσο γίνεται 
μικρότερη τιμή, νά τό πουλήσουν σέ μεγαλύτερη, τους 
ντρέπεσαι; Γιατί άπ' όλους αυτούς αποτελείται ή εκκλη
σία τοϋ δήμου. Καί σέ τί νομίζεις ότι διαφέρει αυτό πού 
έσύ κάνειι:, άπ' τό νά φοβάται κάνεις τους άγύμναστους 
ένώ εϊναι ανώτερος κι άπ' τους γυμνασμένους αθλητές, 
γιατί έού, ένώ εΰκολα συζητάς μέ κείνους πού είναι 
πρώτοι στην πάλη, άπ' τους οποίους μερικοί σέ περι
φρονούν, κι ένώ εΐσαι πολύ καλύτερος άπό χείνους πού 
φροντίζουν ν' αγορεύουν προς τους πολίτες, διστάζεις νά 
μιλάς μπροστά σέ κείνους, πού ποτέ μέχρι τώρα 8έ φρό
ντισαν γιά τά πολιτικά καϊ πού δέ σ' έχουν περιφρονήσει, 
επειδή φοβάσαι μήπως γίνεις καταγέλαστος. — Καϊ τϊ 
γνώμη έχεις γιά τοΰτο δώ; εΐπε: Δέ σοΰ φαίνεται δτι 
πολλές φορές περιγελάνε οί εκκλησιαστές εκείνους πού 
μιλάνε σωστά;—Άλλα κι οί άλλοι, εΐπε, στις ιδιωτικές 
συναναστροφές τους κοροϊδεύουν εκείνους πού μιλάνε 
σωστά. Γι* αυτό απορώ, ένώ τους ιδιώτες, δταν τό κά
νουν αυτό, εύκολα τους βάζεις κάτω, μ' αυτούς (δηλ. 
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δσους κοροϊδεύουν στή συνέλευση τής εκκλησίας Ì νομί
ζεις Οτι μέ κανένα τρόπο δέ θά μπορέσεις νά συνεννοη
θείς. Φίλε μου, νά μήν υποτιμάς τϊς ικανότητες! σου 
καί νά μήν κάνεις τό λάθος πού κάνουν οί περισσότεροι. 
Δηλαδή οί περισσότεροι επειδή είναι αφοσιωμένοι στην 
εξέταση ξένων υποθέσεων, δέν άσχολοΰνται μέ τήν εξέ
ταση τοΰ έαυτοϋ τους. Μήν τεμπελιάζεις λοιπόν στό 
θέμα αυτά, άλλα νά εντείνεις τις δυνάμεις σου στό να 
προσέχεις περισσότερο τόν εαυτό σου. Καί μήν παραμελείς 
τϊς υποθέσεις τής πάλης, άν εϊναι δυνατό χάρη σέ σένα 
νά καλυτερέψουν κάπως. Γιατί δταν τά πολιτικά πάνε 
καλά, Οχι μόνο οί άλλοι πολίτες, άλλα κι οί δικοί σου 
φίλοι κι έσύ ό ίδιος πάρα πολύ θά ωφεληθείς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

Κι επειδή ό Αρίστιππος δοκίμασε νά ελέγξει τό Σω
κράτη, δπως κι αυτός ελεγχότανε άπό κεΐνον παλιότερα, 
ό Σωκράτης, επιθυμώντας νά ωφελεί τους μαθητές του, 
αποκρίθηκε δχι όπως αυτοί πού προφυλάγονται γιά νά 
μήν παρεξηγηθεί ό λόγος τους κατά κανένα τρόπο, άλλα 
σάν άνθρωπος πού έχει τήν πεποίθηση δτι κάνει εκείνα 
πού πρέπει. Δηλαδή ό Αρίστιππος τόν ρώτησε άν ήξερε 
τίποτα καλ.ό (ωφέλιμο), γιά ν' αποδείξει (ά Αρίστιππος) 
άν έλεγε (ό Σωκράτης) τίποτα άπό τά έξης ώς καλά, 
π.χ. ή φαί ή πιοτό ή χρήματα ή υγεία ή σωματική δύ
ναμη ή τόλμη, ότι αυτό ακριβώς είναι κάποτε βλαβερό. 
Κι ό Σωκράτης, επειδή ήξερε δτι, άν κάτι μας ενοχλεί, 
έχουμε ανάγκη άπό ένα μέσο πού θά σταματήσει τήν 
ενόχληση, αποκρίθηκε δπως μποροΰσε ν' αποκριθεί κα
λύτερα: Άραγε, είπε, μέ ρωτάς άν ξέρω τίποτα καλό 
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γιά τόν πυρετό;—"Οχι, αποκρίθηκε.—Τότε γιά τόν πο-

νόματο;—Οδτε αυτό.—Τότε γιά τήν πείνα;—Οδτε γιά 

τήν πείνα.—Άλλα τότε, εΐπε, äv βέβαια μέ ρωτάς äv 

ξέρω κάτι καλό πού νά μήν ωφελεί σέ τίποτα, οδτε ξέρ«>, 

εΐπε, οδτε κι έχω ανάγκη νά τό μάθω. 

Κι επειδή κι άλλη φορά ό Αρίστιππος τόν ρωτούσε, 

άν ήξερε τίποτα καλό—Καί πολλά μάλιστα, εΐπε.— 

Ά ρ α γ ε λοιπόν, εΐπε, δλα τά καλά είναι όμοια μεταξύ 

τους;—Όσο είναι βέβαια δυνατό, εΐπε, μερικά είναι 

πάρα πολύ ανόμοια μεταξύ τους. 

— Π ώ ς λοιπόν, είπε, έκεΐνο πού δέ μοιάζει μέ τό καλό, 

μπορεί νά είναι καλό; 

—Γιατί μά τό Δία, εΐπε, άπό τή μιά υπάρχει, σ' αντί

θεση μέ έναν άνθρωπο πού είναι καλός (ίκανός) γιά τό 

τρέξιμο, ένας άλλος, ανόμοιος, καλός γιά τήν πάλν, κι 

άπό τήν άλλη επίσης ασπίδα καλή γιά νά κρατιέται μπρο

στά, δσο γίνεται πιό ανόμοια μέ τό χοντάρι, πού είναι 

καλό γιά νά ρίχνεται όρμη τικά καί γρήγορα. 

—Καθόλου διαφορετικά δέ μοΰ απαντάς, είπε, παρά 

όταν σέ ρώτησα äv ξέρεις τίποτα ωφέλιμο (αγαθό )(1) . 

—Κι έσύ νομίζεις λοιπόν, είπε, Οτι άλλο είναι τό ωφέλιμο 

κι άλλο τό καλά; Δέν ξέρεις ότι όλα είναι καί καλά καί 

ώφέΛίμα δταν πρόκειται γιά τά ίδια πράματα; Γιατί 

πρώτα-πρώτα ή αρετή δέν είναι γιά μερικά πράματα 

«ωφέλιμο» καϊ γ ι ' άλλα «καλ.ό», έπειτα οί άνθρωποι μέ 

τόν ίδιο τρόπο καϊ γιά τά ίδια πράματα λέγονται καϊ 

καλοί καϊ ωφέλιμοι (καλοί καϊ αγαθοί), καί γιά τά ίδια 

πράματα καϊ τά σώματα τών ανθρώπων φαίνονται καί 

καλά καί ωφέλιμα, καί τό ίδιο κι δλα τ ' άλλα, πού χρησι

μοποιούν οί άνθρωποι, θεωρούνται καϊ καλά καί ωφέλιμα, 

αναφορικά μέ τους σκοπούς γιά τους οποίους εϊναι χρή-
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σιμα(2) .—Άραγε λοιπόν, εΐπε, καί τό κοφίνι πού κου

βαλάμε τήν κοπριά είναι ώραΐο πράμα;—Καϊ βέβαια 

μά τό Δία, είπε, καί μιά χρυσή μάλιστα ασπίδα είναι 

άσκημο πράμα, άν γιά τή δουλειά (πού προορίζονται) 

τό κοφίνι είναι καλά φτιαγμένο, ένώ ή ασπίδα άσκημα. 

—Δηλαδή θές νά πεις, ότι τά ίδια πράματα είναι καί 

καλά χι άσκημα;—Καί βέβαια μά τό Δία, είπε, έγώ 

παραδέχομαι Οτι τά ίδια πράματα είναι καί καλά καί 

κακά, γιατί πολλές φορές καί τό καλό (ωφέλιμο) γιά τήν 

πείνα είναι κακό (βλαβερό) γιά τόν πυρετό, καί τό καλ.ό 

γιά τόν πυρετό είναι κακό γιά τήν πείνα. Καϊ πολλές 

φορές έκεΐνο πού είναι καλ.ό γιά τό τρέξιμο είναι άσκημο 

γιά τήν πάλη, κι έκεΐνο πού είναι καλό γιά τήν πάλη 

είναι άσκημο γιά τό τρέξιμο. Γιατί Ολα τά πράματα 

είναι άπό τή μιά καλά κι ώραϊα γιά όσες περιστάσεις 

είναι κατάλληλα, κι ά π ' τήν άλλη και κακά κι άσκη

μα γιά όσες περιστάσεις δέν ταιριάζουν. 

Καϊ μέ τό νά λέει, ότι τά ίδια σπίτια είναι καί καλά 

κι ωφέλιμα, μοΰ φαίνεται δτι δίδασκε τί είδος σπίτια 

πρέπει νά χτίζουν οί άνθρωποι. Κι εξέταζε τό πράμα ώς 

έξης: Ά ρ α γ ε έκεΐνος πού πρόκειται νάχει σπίτι κατάλ-

λ.ηλο, πρέπει τό έξης νά επιδιώκει μέ κάθε μέσο: Νά 

είναι καί πάρα πολ,ύ ευχάριστο στή διαμονή καί πάρα 

πολύ χρήσιμο. Κι άφοΰ τοΰτο γινότανε παραδεκτό άπό 

τους συνομιλητές του:—Λοιπόν εϊναι ευχάριστο νά έχει 

κανείς σπίτι τό καλοκαίρι δροσερό καί τό χειμώνα ζεστό; 

Κι όταν τό παραδέχονταν κι αυτό, έλεγε:—Λοιπόν στά 

σπίτια πού βλέπουν προς τό νοτιά, τό χειμώνα μέν ό 

ήλιος λάμπει μέσα στις κάμαρες, τό δέ καλοκαίρι, περ

νώντας πάνω άπό μας τους ίδιους καί τίς στέγες, κάνει 

σκιά. Λοιπόν äv πραγματικά εϊναι καλό νά συμβαίνουν 
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αυτά έτσι, πρέπει νά χτίζουμε τή νότια πρόσοψη ψηλό
τερα, γιά νά μήν εμποδίζεται ό χειμωνιάτικο, ήλιος, καί 
τή βορεινή χαμηλότερα, γιά νά μή μπαίνουν μέ ορμή μέσα 
οί κρύοι άνεμοι. Καί γιά νά τό ποϋμε σύντομα, Οπου σ' 
όλες τίς εποχές θά μποροΰσε κανείς νά καταφεύγει καί 
τά υπάρχοντα του νά τά τοποθετεί μέ μεγάλη άσφάλε^ 
αυτή ή κατοικία θά ήταν καϊ πολύ ευχάριστη καϊ πολύ 
ωραία. Κι οί ζωγραφιές κι οί διακοσμήσεις περισσότε
ρες χαρές αφαιρούν παρά δ/νουν(3). Γιάναούςόμως καί 
βωμούς, εΐπε, ά πιό κατάλληλος χώρος είναι εκείνος 
πού ένώ φαίνεται άπό παντοΰ, θά ήταν καί πολύ ερημι
κός. Γιατί άφ' ενός είναι ευχάριστο, άφοΰ τους δοΰνε 
τους ναούς οί άνθρωποι, νά προσευχηθούνε άπό μακρυά, 
κι άφ' έτερου ευχάριστο νά έρχονται σ' αυτούς αγνοί 
(βαδίζοντας άπό δρόμο δχι πολυσύχναστο). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX. 

Κι επειδή άλλη φορά τόν ρωτούσανε, ποιο άπ' τά 
δυό είναι ή αντρεία, κάτι πού διδάσκεται ή έμφυτο;— 
Νομίζω, είπε, ότι όπως γεννιέται άπό τή φύση του 
ένα σώμα πιό δυνατό άπό ένα άλλο σώμα στους κόπους, 
έτσι κι άπ' τή φύση γεννιέται μιά ψυχή δυνατότερη άπό 
μιαν άλλη στους κινδύνους. Γιατί παρατηρώ, ανθρώπους 
πού ανατρέφονται μέ τους ίδιους νόμους καϊ τά ίδια ήθη, 
νά διαφέρουν πολύ στην τόλμη. "Εχω τή γνώμη Ομως, 
ότι κάθε φύση (χαρακτήρας, οργανισμός) μέ τή μάθηση 
καί τήν άσκηση προοδεύει στην αντρεία. Γιατί άπό τή 
μιά είναι φανερό, Οτι οί Σκύθες κι οί Θρακιώτες δέ θά 
τολμούσανε, παίρνοντας ασπίδα καί δόρατα, νά πολεμά
νε μέ τους Λακεδαιμόνιους, κι άπό τήν άλλη είναι φανε-
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ρά, δτι οί Λακεδαιμόνιοι οΰτε μέ τους Θρακιώτες, μέ πέλ-
τες (ελαφρές ασπίδες ντυμένες μέ δέρμα) καί ακόντια, 
οδτε μέ τους Σκύθες, μέ τόξα, θά θέλανε νά πολεμάνε(4). 
Παρατηρώ μάλιστα ότι καί σ'-όλα τ ' άλλα οί άνθρωποι 
καί άπό τή φύση διαφέρουν μεταξύ τους καϊ μέ τήν άσκη
ση προκόβουν πολύ. Ά π ' αυτά λοιπόν γίνεται φανερό, 
ότι πρέπει δλοι, κι οί εξυπνότεροι κι οί πιό κουτοί, σ' 
δσα θέλουν νά διακρίνονται, αυτά καί νά τά μαθαίνουν 
καϊ σ' αυτά νά εξασκούνται. 

Τή σοφία καί τή σωφροσύνη δέν τις ξεχώριζε, άλλα 
έκεΐνον πού ξέρει καί τά καλά καϊ τά ωφέλιμα, ώστε 
νά τά έκτελ.εΐ, χι έκεΐνον πού ξέρει τ' άσκημα, ώστε νά 
τ' αποφεύγει, τόν έκρινε σοφό καί φρόνιμο. Κι ακόμα 
Οποτε τόν ρωτούσανε, άν εκείνους πού ξέρουν μέν τί πρέ
πει νά κάνουν κι δμως κάνουν τά αντίθετα, τους θεωρεί 
σοφούς χωρίς θέληση:—Καθόλου περισσότερο, είπε. άπό 
άσοφους χωρίς θέληση. Γιατί νομίζω, ότι δλοι προτι
μούν νά κάνουν, άπ' Οσα μποροΰν, έκεΐνα πού θεωροΰν 
δτι τους είναι τά πιό συμφέροντα. Έ χ ω λοιπόν τή γνώ
μη, Οτι έκεΐνοι πού δέν πράττουν σωστά, οδτε σοφοί 
οΰτε φρόνιμοι εϊναι. Κι εΐπε επίσης ότι καί ή δικαιοσύνη 
καί κάθε άλλη αρετή είναι σοφία. Γιατί καϊ τά δίκαια 
κι δλα τά ενάρετα έργα εϊναι καί καλά κι ωφέλιμα, κι 
οδτε κείνοι πού τά ξέρουν, μποροΰν τίποτ* άλλο αντί 
γι' αυτά νά προτιμήσουν, οδτε κείνοι πού δέν τά ξέρουν, 
μποροΰν νά τά κάνουν, ένώ αυτοί πού δέν εϊναι σοφοί δέν 
μποροΰν, άλλα κι äv τά έπιχε(ροΰν, άποτυχαίνουν.Έπειδή 
λοιπόν κατά τά δίκαια έργα καί τ ' άλλα, τά καλά καί τά 
ωφέλιμα, δλα πραγματοποιούνται μέ τήν αρετή, εϊναι 
φανερά, Οτι καί ή δικαιοσύνη καϊ κάθε άλ.λη αρετή είναι 
σοφία. Επίσης έλεγε, ότι ή μανία είναι βέβαια αντίθετη 
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μέ τή σοφία, Ομως δέν θεωρούσε Οτι ή άγνοια εϊναι μα
νία. Τό νά μήν ξέρει Ομως κανείς τόν εαυτό του, κι άπό 
πάνω όσα δέν ξέρει, νά φαντάζεται καί νά νομίζει ότι 
τά ξέρει, τό λογάριαζε ελάττωμα πολύ κοντινό' μέ τή μα
νία. Ό πολύς Ομως κόσμος, εΐπε, δέ λέει ότι είναι τρελ.-
λοί έκεΐνοι πού άποτυχαίνουν σ' αυτά πού οί περισσότε
ροι άγνοοΰν, άλλα εκείνους πού άποτυχαίνουν σ' αυτά 
πού οί περισσότεροι τά ξέρουν, τους ονομάζει τρελλούς. 
Γιατί κι άν κανείς φαντάζεται δτι είναι τόσο μεγαλόσω
μος, ώστε νά σκύβει δταν περνάει άπό τίς πύλες τής 
πάλης, κι άν φαντάζεται ότι είναι τόσο δυνατός, ώστε νά 
δοκιμάζει νά σηκώνει σπίτια ή νά δοκιμάζει τίποτ' άλλα 
άπό κείνα τά πράματα, πού είναι φανερά σ' δλ,ους Οτι 
είναι αδύνατα, αυτόν τόν λένε ότι εΐναι τρελλός. [Ένώ 
έκεΐνοι πού κάνουν μικρά σφάλματα δέ φαίνονται στους 
περισσότερους πώς είναι τρελλοί, άλλα καθώς τή δυνατή 
επιθυμία τήν ονομάζουν έρωτα, έτσι καί τή μεγάλη άμυα-
λιά τήν ονομάζουν τρέλλα]. 

Κι εξετάζοντας τί εϊναι ό φθάνος, έβρισκε Οτι εϊναι 
βέβαια ένα είδος λύπης, Οχι Ομως εκείνη πού γεννιέται 
άπό τίς ατυχίες τών φίλων, οΰτ' εκείνη πού γεννιέται 
άπό τήν ευτυχία τών έχθρων, άλλα έλεγε, Οτι φθόνο νοιώ
θουν μόνο εκείνοι πού λυπούνται γιά τήν ευτυχία τών 
φίλ.ων. Κι επειδή μερικοί απορούσαν, πώς κανείς, άφοΰ 
αγαπάει κάποιον, θά λυπάτανε γιά τήν ευτυχία του, υπεν
θύμιζε σ' αυτούς, ότι πολλοί αισθάνονται κατά τέτοιον 
τρόπο γιά μερικούς, ώστε, δταν δυστυχούν, δέν μποροΰν 
νά τους παραμελήσουν άλλα τους βοηθάνε στην ατυχία 
τους, κι Οταν είναι ευτυχισμένοι, λυπούνται. Αυτό δμως 
σ' έναν φρόνιμο άνθρωπο δέν μπορεΐ νά συμβεΐ, άλλα οί 
ηλίθιοι τό παθαίνουν πάντα. 
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'Εξετάζοντας δέ τί είναι ανώφελη απασχόληση, έλεγε 
δτι βρίσκει Ολους τους ανθρώπους κάτι νά κάνουν. Γιατί 
κι έκεΐνοι πούπαίζουντούςπεσσούς(5)κι οί γελωτοποιοί 
κάτι χάνουν. Κι εΐπε ακόμα, Οτι Ολοι αυτοί ασχολούνται 
μέ κάτι ανώφελο. Γιατί εϊναι γι' αυτούς δυνατό νά στρα
φούν σέ καλύτερες ασχολίες. Κανένας Ομως δέν εύχαιρεΐ 
άπ' τά καλύτερα νά γυρίσει στά χειρότερα. Κι άν κανείς 
στραφεί στά χειρότερα, αυτός, εΐπε, ένώ ασχολιόταν 
σωστά, άσχημα έκανε. 

Βασιλιάδες κι άρχοντες, είπε ακόμα, είναι δχι έκεΐνοι 
πού έχουν τά σκήπτρα οδτε έκεΐνοι πού έκλεχτήκανε 
άπό τους οποιουσδήποτε, οΰτ* έχεΐνοι πού βγήκαν μέ 
κλ.ήρο, οΰτ' έκεΐνοι πού μεταχειριστήκανκ βία, οΰτ'έκεΐνοι 
πού έξαπατήσανε, άλλα έκεΐνοι πού ξέρουν νά διοικούν. 
Όποτε δηλαδή κάποιος άπ' τους ακροατές του παραδεχό
τανε, δτι χαρακτηριστικό εκείνου πού διοικεί είναι νά 
διατάζει τί πρέπει νά χάνουν οί άλλοι, κι εκείνου πού διοι
κείται χαρακτηριστικό είναι τό νά υπακούει, έφερνε σάν 
παράδειγμα τό ότι καί στό πλοΐο, εκείνος πού ξέρει νά 
κυβερνάει είναι κυβερνήτης, ένώ ό ιδιοκτήτης τοΰ πλοίου 
κι δλ,οι οί άλλοι πού είναι μέσα στό πλοΐο, ύπακοΰνε σ' 
αυτόν πού ξέρει νά κυβερνάει. Καϊ στή γεωργία, έκεΐνοι 
πού έχουν χωράφια, καϊ στην αρρώστια έκεΐνοι πού 
αρρωσταίνουν, Καί στην άσκηση τοϋ σώματος έκεΐνοι 
πού γυμνάζονται, κι όλοι οϊ άλλοι πού φροντίζουν γιά 
κάτι, άν μέν νομίζουν ότι οί ίδιοι ξέρουν νά φροντίσουν, 
φροντίζουν. Είδ" άλ.λιώς ύπακοΰνε σέ κείνους πού ξέρουν 
Οχι μόνο δταν είναι παρόντες, άλλα κι δταν απουσιάζουν, 
στέλνουν καϊ τους προσκαλούν, γιά νά κάνουν όσα πρέπει, 
υπακούοντας σέ κείνους. Καί στην έριουργία έδειχνε, ότι 
οί γυναίκες έπιβάλλ,ονται στους άντρες, γιά τό λόγο δτι 
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αυτές ξέρουν πώς νά υφαίνουν τά μαλλιά, ένώ οί άντρες 
δέν ξέρουν. Κι äv κανένας απαντούσε σ' αυτά, ότι στον 
τύραννο επιτρέπεται νά μήν ακούει εκείνους πού μιλάνε 
σωστά: 

—Καί πώς θά ήταν δυνατό νά μήν ακούει, εΐπε, άφοΰ 
άπό πάνω του κρέμεται τιμωρία, άν κανείς δέν πείθεται 
σέ κεΐνον πού μιλάει σωστά; Γιατί μέ τό νά μήν ακούει 
έκεΐνον πού μιλάει σωστά, θά κάνει σίγουρα κανένα λά
θος, κι άν κάνει λάθος θά τιμωρηθεί. Κι άν κανένας έλ.εγε 
Οτι στάν τύραννο επιτρέπεται καί νά σκοτώσει έκεΐνον 
πού σκέφτεται σωστά:—Έκεΐνος λοιπόν, απαντούσε, 
πού σκοτώνει τους καλύτερους άπ' τους συμμάχους του, 
νομίζεις ότι δέν τιμωρείται, ή ότι τιμωρείται ελαφρά; 
Γιατί ποιο άπό τά δυό παραδέχεσαι: έκεΐνος πού ενεργεί 
έτσι μάλλον θά σωθεί ή πολύ γρήγορα θά καταστραφεί; 

Κι επειδή κάποιος τόν ρώτησε, ποιο έργο νομίζει ότι 
είναι τό άριστο γιά τόν άνθρωπο, άποκρί"ΐ)κε: τό κατόρ
θωμα. Κι επειδή ξανά τόν ρώτησε, άν καί τήν καλοτυ-
χία τή θεωρεί έργο,—Έντελ.ώς αντίθετα πράγματα. 
είπε, έγώ τουλάχιστο νομίζω ότι εϊναι ή τύχη καί ή 
πράξη. Γιατί τό νά πετύχει κανείς κάτι άπό τά απαραίτη
τα χωρίς νά το επιδιώκει, νομίζω πώς είναι καλή τύχη, 
ένώ τό νά ενεργεί σωστά, άφοΰ μάθει κι εξασκηθεί, αυτό 
τό θεωρώ κατόρθωμα, κι έκεΐνοι πού τό επιδιώκουν 
αυτά, μοΰ φαίνονται ότι ευτυχούν. Καί εΐπε άκάμα ότι 
καί άριστοι καί πολύ αγαπητοί στους θεούς είναι στή 
γεωργία μέν εκείνοι πού κατορθώνουν (ασχολούνται μ' 
επιτυχία) τά γεωργικά, στην ιατρική εκείνοι πού κατορ
θώνουν τά ιατρικά καϊ στην πολιτεία έκεΐνοι πού κατορ
θώνουν τά πολιτικά. 

Κι έκεΐνος πού δέν κατορθώνει τίποτα, εΐπε, οΰτε 
χρήσιμος είναι σέ τίποτα οδτε αγαπητός στους θεούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ. 

Άλλα επίσης, κι αν ποτέ συζητούσε μέ κανέναν άπό 
κείνους, πού κατέχουν τίς τέχνες καϊ τίς χρησιμοποιούν 
σάν επάγγελμα, καϊ σ' αυτούς ωφέλιμος ήταν. Δηλαδή 
μπαίνοντας κάποτε στό εργαστήρι τοΰ ζωγράφου Παρ-
ράσιου καί συζητώντας μαζί του, — Άραγε, είπε, 
Παρράσιε, ή ζωγραφική είναι απεικόνιση τών πραγμά
των πού βλ.έπουμε; Γιατί βέβαια τά κοίλα αντικείμενα 
καί τά ψηλ,ά καί τά σκοτεινά καϊ τά φωτεινά καϊ τά σκλη
ρά καί τά μα κά καί τά τραχεία καί τά λεία, καθώς καί 
τά νέα καί τά γεροντικά σώματα εικονίζοντας τα μέ χρώ
ματα, τά απομιμείστε. 

—Αλήθεια λές, εΐπε.—Καί άκάμα, όταν απομιμείστε 
τϊς ώραΐες μορφές, επειδή δέν είναι εΰκολο νά συναντή
σει κανείς κανέναν άνθρωπο, πού νά τάχει δλα τέλεια, 
συνάζοντας άπό πολλούς τά πιό ώραΐα στοιχεία τοΰ καθε
νός, κάνετε μέ τόν τρόπο αυτό ολόκληρα τά σώματα νά 
φαίνονται ώραΐα.—Πραγματικά έτσι κάνουμε, είπε.— 
Καί τί άκάμα; εΐπε. Απομιμείστε επίσης τόν τόσο έλ,κυ-
στικό κι ευχάριστο κι αγαπητό κι επιθυμητό κι άξιέραστο 
χαρακτήρα τής ψυχής; "Η μήπως δέν είναι δυνατό νά 
ιόν απομιμηθεί κανείς αυτόν; 

—Όχι . Γιατί πώς, είπε, Σωκράτη, θά ήταν δυνατό νά 
μιμηθεί κανείς αυτά, πού οδτε συμμετρία οδτε χρώμα 
έχει, οΰτε κανένα άπό κείνα πού είπες πρίν λίγο, οδτε 
είναι δυνατό νά τό δεΐ κανείς καθόλου;—Άραγε λοιπόν, 
εΐπε, συμβαίνει στον άνθρωπο νά βλέπει μέ φιλ,ική διά
θεση καϊ νά βλέπει καϊ εχθρικά μερικούς;—Έγώ τουλά
χιστον τό παραδέχομαι, είπε.—Λοιπόν αυτό εϊναι δυνατό 
νά τό απομιμηθεί κανείς στά μάτια; —Καϊ βέβαια, εΐπε.— 
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Καί τ(ς ευτυχίες καί τίς δυστυχίες των φίλων, σοΰ φαίνε

ται πώς έχουν τήν ίδια έκφραση στά πρόσωπα, τους κι 

εκείνοι πού τους αγαπάνε κι έκεΐνοι πού δέν τους αγα

π ά ν ε ; — Ό χ ι μά τό Δία, εΐπε γιατί μέ τϊς ευτυχίες τους 

χαρούμενοι καϊ μέ τις συμφορές τους σκυθρωποί γίνονται. -

Λοιπόν, εΐπε, είναι δυνατό κι αυτά νά τά απεικονίζει 

κανένας;—Καί βέβαια, εΐπε.—Άλλα επίσης καϊ ή ιδιό

τητα τής μεγαλοπρέπειας καί τής ελευθεριότητας, καί ή 

ιδιότητα τής ταπεινότητας καϊ τής δουλικότητας, καί ή 

ιδιότητα τής σωφροσύνης καί τής φρόνησης, καί ή ιδιό

τητα τής αύθάδειας καϊ τής χωριατιάς κι άπό τό πρόσωπο 

κι άπό τό σχήμα τών ανθρώπων διαφαίνεται, κι δταν 

στέκονται κι Οταν κινοΰνται.-Άλήθεια λές, εΐπε.-Λοιπόν 

κι αυτά είναι δυνατό νά τ ' απομιμηθεί κανείς;—Καί βέ

βαια, είπε.—Ποιδ λοιπόν νομίζεις άπό τά δυό, εΐπε, 

πώς είναι πιό εύχάρ.στο νά βλέπουν οί άνθρωποι: τις 

εικόνες πού μέσα ά π ' αυτές φαίνονται οί καλοί κι οί αγα

θοί κι οί αγαπητοί χαρακτήρες, ή έκεΐνες πού φαίνονται 

οί κακοί κι οί πονηροί κι οί μισητοί χαρακτήρες;—Μεγάλη 

διαφορά μά τό Δία, εΐπε, υπάρχει ανάμεσα στό ένα καϊ 

στ' άλλο, Σωκράτη. 

Κι άφοΰ κάποτε επισκέφτηκε τό εργαστήρι τοϋ Κλεί-

τωνα τοϋ άγαλματοποιοΰ κι άρχισε συζήτηση μ' αυτόν,— 

Ό τ ι βέβαια, είπε, είναι, ωραίοι οί δρομείς πού φτιά

χνεις, Κλείτωνα, κι οί παλαιστές καί οί πυγμάχοι κι οί 

παγκρατιαστές, καϊ τό βλέπω καί τό ξέρω. Τό νά φαί

νονται δμως ζωντανοί, πράμα πού κατ' έξοχη ευχαρι

στεί τους ανθρώπους πού τους βλ,έπουν, αυτό π ώ ς τό 

βάζεις μέσα στ' άγάλ.ματα μέ τή δουλειά σου; Κι επει

δή ό Κλείτων, απορώντας δέν αποκρίθηκε γρήγορα, — 

"Αραγε, είπε, κάνεις τ ' αγάλματα νά φαίνονται Οτι 
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έχουν περισσότερη ζωή, μέ τό νά κάνεις τό έργο 

σου Ομοιο μέ τις μορφές τών ζωντανών;—Καί βέβαια, 

εΐπε.—Λοιπόν, μέ τό ν' απεικονίζεις κι έκεΐνα τά μέρη 

τοδ σώματος, πού λόγω τών διαφόρων στάσεων τρα

βιούνται προς τά κάτω καί τραβιούνται προς τά πάνω καί 

συμπιέζονται καί μακραίνουν καί τεντώνονται καί χαλα

ρώνουν, κάνεις τ ά σώματα νά φαίνονται πιό όμοια μέ τ ' 

αληθινά καί πιό πιθανά;—Βεβαιότατα, είπε.—Καί τό 

νά μιμείσαι καί τίς ψυχικές διαθέσεις τών σωμάτων πού 

κάτι χάνουν, δέν προκαλεί κάποια ευχαρίστηση σέ κεί

νους πού τά βλέπουν;—Φυσικό βέβαια, είπε.—Λοιπόν, 

πρέπει άπό τή μιά τά μάτια τών πολεμιστών νά'τά εικονί

ζεις απειλητικά, κι ά π ' τήν άλλη πρέπει νά παρασταίνεις 

τήν 6ψη τών νικητών, πού χαίρονται;—Πολύ μάλιστα, 

είπε.—"Ωστε πρέπει, εΐπε, ό άγαλματοποιός τίς ψυχικές 

διαθέσεις νά τίς εκφράζει μέσα άπό τή μορφή. 

Κι έχοντας πάει στό εργαστήρι τοΰ Πιστία, τοϋ θω-

ρακοποιοΰ, επειδή αυτός έδειξε στό Σωκράτη θώρακες 

καλά κατασκευασμένους,—-Μά τήν "Ηρα, είπε, πετυ

χημένη πραγματικά είναι ή επινόηση αυτή, Πιστία, 

δηλαδή τό νά σκεπάζει ά θώρακας τά μέρη τοϋ ανθρώ

πινου σώματος, πού έχουν ανάγκη άπό σκέπασμα, 

άλλα καί νά μήν εμποδίζει τή χρησιμοποίηση τών χεριών. 

Πές μου όμως, εΐπε, Πιστία, γιατί πουλάς τους θώρα

κες σέ μεγαλύτερη τιμή, ένώ οδτε mò γερούς οδτε πιό 

πολυτελείς τους φτιάχνεις;—Γιατί, είπε, Σωχράτη, τους 

φτιάχνω πιό συμμετρικούς.—Ποιο ά π ' τά δυό, επειδή 

τή συμμετρία τήν αποδείχνεις μέ τό μέτρο ή μέ τό ζύγι, 

γ ι ' αυτό τά πουλάς πιό ακριβά; Γιατί νομίζω, αλήθεια, 

ότι έσύ οδτε ίσους οδτε Ομοιους τους φτιάχνεις δλους 

τους θώρακες, άν βέβαια τους φτιάχνεις νά εφαρμόζουν 
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καλά.—Άλλα μά τό Δία, είπε, τέτοιους τους κάνω. Γιατί 
σέ τίποτα δέν ωφελεί ό θώρακας δίχως αυτό (καλ.ή εφαρ
μογή). 

—Λοιπόν, είπε, τά σώματα τών ανθρώπων, άλλα 
έχουν συμμετρία κι άλλα δέν έχουν;—Βεβαιότατα, είπε.— 
Πώς λοιπόν, εΐπε, γιά τό σώμα πού δέν έχει συμμετρία 
κάνεις τό θώρακα συμμετρικό καί εφαρμοστά;—"Οπως 
ακριβώς, είπε, τόν κάνω κα! εφαρμοστό. Γιατί έκεΐνος 
πού εφαρμόζει έχει συμμετρία.—Μοΰ φαίνεται, είπε ό 
Σωκράτης, ότι τή .συμμετρία δέν τήν εννοείς απόλυτα, 
άλλα σέ σχέση μέ κεΐνον πού χρησιμοποιεί τό θώρακα, 
σάν νάλεγες ότι ή ασπίδα είναι συμμετρική γιά κεΐνον 
στον όποιο εφαρμόζει, καί ή χλαμύδα κι δλα τ' άλλα τό 
ίδιο φαίνεται κάνουν, σύμφωνα μέ τή δική σου αντίληψη. 
Κι ίσως άκάμα καί κάτι άλλο καλό υπάρχει κοντά στην 
καλή εφαρμογή, δχι ασήμαντο.—Εξήγησε μου Σωκρά
τη, είπε, άν έχεις τίποτα νά μοΰ εξηγήσεις.—Λιγώτερο, 
εΐπε, μέ τό βάρος τους πιέζουν έκεΐνοι οί θώρακες πού 
εφαρμόζουν, άπό κείνους πού δέν εφαρμόζουν, Οταν 
έχουνε κι οί δυό τό ίδιο βάρος. Γιατί έκεΐνοι, πού δέν εφαρ
μόζουν, ή επειδή κρέμονται ολόκληροι άπ' τους ώμους ή 
κι επειδή πιέζουν πολύ κανένα άλλο μέρος τοΰ σώματος, 
καταντάνε δυσκολόφερτοι κι ανυπόφοροι. Ένώ έκεΐνοι 
πού έφαρμάζουνε, επειδή μοιράζεται τό βάρος τους άπό 
τις κλείδες καί τό σβέρκο, κι άπό τους ώμους κι άπ' τό 
στήθος κι άπ' τήν πλάτη κι άπό τήν κοιλιά, σχεδόν δέ 
μοιάζουν μέ φόρεμα άλλα μέ πρόσθετο μέρος τοΰ σώ
ματος.—"Εχεις πει τήν αιτία, εΐπε, γιά τήν οποία έγώ 
πραγματικά πιστεύω, δτι τά δικά μου έργα έχουν πολύ 
μεγάλη αξία. Μερικοί δμως αγοράζουν τους στολισμένους 
καί τους επίχρυσους θώρακες.—Όμως, εΐπε, άν γιά 
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τους λόγους τούτους αγοράζουν θώρακες πού δέν εφαρμό
ζουν, μοΰ φαίνονται δτι αγοράζουν κακό πράμα, στολι
σμένο κι επιχρυσωμένο. Κι επειδή τό σώμα δέ μένει 
ακίνητο άλλα άλλοτε σκύβει "κι άλλοτε σηκώνεται, πώς 
θά ήταν δυνατό οί ακριβείς θώρακες νά εφαρμόζουν;— 
Καθόλου δέν είναι δυνατό, είπε.—Θές νά πεΐς, είπε Οτι 
εφαρμόζουν δχι οί ακριβείς, άλλα έκεΐνοι πού δέν ενο
χλούν στή χρήση.—Ό ίδιος έσύ τό λές, Σωκράτη, καί 
πολύ σωστά τό βλ.έπεις τό ζήτημα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI. 

'Επειδή υπήρχε κάποτε στην πάλη μιά ωραία γυναίκα. 
πού τ' δνομά της ήταν Θεοδότη, καί εΰκολ,η νά συνευρί 
σκεται μ' Οποιον τήν έκατάφερνε, κι επειδή κάποιος 
άπό τους παρευρισκόμενους τήν ανάφερε κι είπε, Οτι 
ή ομορφιά αυτής τής γυναίκας ήταν ανώτερη άπό κάθε 
περιγραφή, κι είπε Οτι καϊ ζωγράφοι πηγαίνουν σ' αυτήν 
γιά νά τή ζωγραφίσουν, στους οποίους εκείνη δείχνει 
δσα μέλη τοΰ σώματος της είναι ώραΐα,—Θ' άξιζε νά 
πάμε νά τή θαυμάσουμε, είπε ό Σωκράτης. Γιατί δέν 
μπορούμε νά καταλάβουμε αλλιώτικα τήν ομορφιά της, 
άφοΰ βέβαια ακούσαμε τό «ανώτερη άπό κάθε περι
γραφή». Κι εκείνος πού διηγήθηκε αυτά,—Γρήγορα, εΐπε, 
άκολουθάτε με. "Ετσι λοιπόν, άφοΰ βαδίσανε προς τή 
©εοδότη καί τή βρήκαν νά ποζάρει σέ κάποιο ζωγράφο, 
τήν είδανε. Κι Οταν ό ζωγράφος τέλειωσε:—"Ε άντρες, 
είπε ό Σωκράτης, ποιο άπ' τά δυό, εμείς πρέπει νά 
χρωστούμε περισσότερη ευγνωμοσύνη στή Θεοδότη 
γιατί μάς έδειξε τήν ομορφιά της, ή αυτή σέ μας, επειδή 
τήν είδαμε; Άραγε δέν πρέπει, άν ή επίδειξη τής όμορ-
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φιάς της είναι σ' αυτήν πιό ωφέλιμη, αυτή νά μάς χρω
στάει ευγνωμοσύνη, κι άν πάλι σέ μας ή θέα τής ομορ
φιάς της (είναι πιό ωφέλιμη), έμεϊς νά χρωστάμε σέ 
κείνην; Κι επειδή κάποιος είπε ότι σωστά τάλεγε,— 
Λοιπόν, εΐπε, άπό τή μιά αυτή καί τώρα κερδίζει τόν 
δικά μας έπαινο, κι Οταν διαδάσουμε σέ περισσότερους 
τήν ομορφιά της, περισσότερο θά ωφεληθεί. Κι έμεΐς 
άπ' τήν άλλη καί Οσα θαυμάσαμε τώρα θέλουμε νά τ' 
απολαύσουμε, καί θά φύγουμε ερεθισμένοι, καί, δταν 
φύγουμε, θά τά ποθήσουμε. Καί γιά δλα τούτα φυσικό 
είναι έμεΐς νά τήν περιποιούμαστε κι αυτή νά δέχεται 
-ίς περιποιήσεις. Καί ή Θεοδότη:—Μά τό Λία, είπε, 
/.ν λοιπόν αυτά είναι καθώς τά είπατε, έγώ θάπρεπε 
/ά χρωστάω σέ σας ευγνωμοσύνη, επειδή μέ είδατε. 
Ivi υστέρα ό Σωκράτης, επειδή έβλεπε κι αυτήν νά είναι 
μέ πολυτέλ,εια ντυμένη, καϊ τή μητέρα της νά βρίσκεται 
έκεΐ μέ ντύσιμο καί φτιάξιμο 8χι οποιοδήποτε, καί υπη
ρέτριες έβλεπε πολλές κι ωραίες καί πολ,ύ καλ.ά στολι
σμένες, καί τό σπίτι της γιά δλες τις ανάγκες πλούσια 
εξοπλισμένο,—Πές μου Θεοδότη, εΐπε, έχεις κανένα 
χωράφι;—Όχι, εΐπε. 

—Μήπως τότε κανένα σπίτι πού δίνει εισοδήματα; 
—Ούτε σπίτι, είπε. 
—Άλλα μήπως τότε δούλους εργάτες; 
—Οΰτε δούλους εργάτες, είπε.—Άπό ποΰ λοιπόν 

εξασφαλίζεις τά χρειαζούμενα;—Άν κανένας, εΐπε,άφοΰ 
•γίνει φίλος μου, θέλει νά μέ ευεργετεί, αυτή ή ευεργεσία 
είναι ή περιουσία μου.—Μά τήν "Ηρα, εΐπε, Θεοδότη 
πραγματικά ωραία εϊν' ή περιουσία τούτη καϊ πολύ προ
τιμότερη κι άπό πρόβατα κι άπό κατσίκια κι άπό βόδια, 
τό νάχει δηλαδή κανείς ενα κοπάδι άπό φίλους. Ποιο 
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όμως άπό τά δυό, εΐπε, συμβαίνει; Τ' άφίνεις στην τύχη, 
άν κανένας φίλος πετάξει κατά σένα σάν τή μύγα, ή κι 
έσύ ή ίδια χρησιμοποιείς κανένα μέσο;—Άλλα πώς, 
εΐπε, θά μπορούσα έγώ νά μηχανευτώ κάποιο μέσο γι' 
αυτόν τό σκοπό;—Πολύ πιό επιτήδεια, μά τήν αλήθεια. 
εΐπε, άπό τίς αράχνες. Γιατί ξέρεις πώς κυνηγάνε αυτές 
τήν τροφή τους. Δηλαδή, δπως είναι γνωστό, άφοΰ ύφά-
νουν λεπτά δίχτυα κάτω άπ' τίς γωνιές, Ο,τι πιαστεί 
μέσα, αυτό τό τρώνε. 

—Κι έμενα λοιπόν, εΐπε, μέ συμβουλεύεις νά ύφάνω 
κανένα δίχτυ κυνηγετικά; 

—Βέβαια ! Γιατί δέ θά πρέπει νά φαντάζεσαι, ότι μέ 
τόση έλλειψη τεχνικής θά κυνηγήσεις τους φίλους, πού 
είναι κυνήγι μέ μεγάλη άξια. Δέ βλέπεις πώς δταν 
κυνηγάνε τό θήραμα ποΰχει μικρή άξια, δηλαδή τους λα
γούς, πολλά μέσα χρησιμοποιούνε; Γιατί άπ' τή μιά, 
επειδή ή λαγοί βόσκουν τή νύχτα, βρίσκοντας σκύλους 
τής νύχτας, μ' αυτούς κυνηγάνε τους λαγούς, κι επειδή 
άπό τήν άλλη κρύβονται οί λαγοί τήν ήμερα, άλλ,ους 
σκύλους παίρνουν πού δπου καί νά πάνε (οί λαγοί ) μετά 
τή βοσκή γιά νά κοιμηθούνε, τους καταλαβαίνουν μέ τή 
μυρωδιά καί τους βρίσκουνε. Κι επειδή ακόμα είναι γορ
γοπόδαροι, ώστε, κι δταν τρέχουν φανερά, νά γλυτώνουν) 

άλλους πάλι σκύλους γρήγορους γυμνάζουνε, γιά νά τους 
πιάνουν άπό πίσω. Κι επειδή κι άπ' αυτούς τους σκύλους 
μερικοί λαγοί τους ξεφεύγουν, στήνουνε δίχτυα στά στε-
νοτάπια άπ' δπου φεύγουν, γιά μπλέκονται πέφτοντας 
μέσα σ' αυτά.—Μέ ποιο λοιπόν, εΐπε, παρόμοιο μέσο θά 
μπορούσα έγώ νά κυνηγήσω τους φίλους; 

—Άν μά τήν αλήθεια, εΐπε, αντί γιά σκύλο αποχτή
σεις έναν, πού ψάχνοντας θά βρίσκει τους εραστές της 
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ομορφιάς καί τους πλούσιους, κι άφοΰ τους βρή, θά μετα

χειρίζεται κάθε μέσο γιά νά τους ρίχνει στά δίχτυα σου.— 

Καί τϊ είδους δίχτυα, εΐπε, έχω έ γ ώ ; — Έ ν α μάλιστα, εΐπε, 

πού πάρα πολ.ύ καλά πλέκεται (γύρω ά π ' τό αντρικό 

σώμα), τό σώμα σου. Καί μέσα σ' αυτό έχεις ψυχή, μέ 

τήν οποία καταλαβαίνεις θαυμάσια καί μέ ποιόν τρόπο 

κοιτάζοντας θά ευχαριστήσεις, καί τί λέγοντας θά ευφραί

νεις, κι δτι έκεΐνον πού σέ περιποιέται πρέπει μέ χαρά 

νά τόν καλωσορίζεις, κι έκεΐνον πάλι πού φέρεται αλα

ζονικά νά τόν διώχνεις. Κι όταν μάλιστα αρρωστήσει 

κανένας φίλος σου, νά τόν επισκεφτείς φροντίζοντας γι ' 

αΰτάν, κι όταν καταφέρει κάτι καλό νά χαρείς παραπολύ 

μαζί του, καϊ σέ κεΐνον πού παραπολύ σέ περιποιέται μ' 

όλη σου τήν ψυχή νά τοΰ εΐσαι ευχάριστη. Καϊ βέβαια 

ξέρεις ν ' αγαπάς Οχι μόνο ηδονικά, άλλα καί ψυχικά. 

Καί τό δτι σοΰ είναι αγαπητοί οί φίλοι τό αποδείχνεις 

πολύ καλά, δχι μέ λόγια άλλα μέ έργα.—Μά τό Δία, 

εΐπε ή Θεοδότη, έγώ άπ' αυτά τίποτα δέ μηχανεύομαι.— 

Κι Ομως, εΐπε, μεγάλη σημασία έχει τό νά προσφέρεται 

κανείς σ' έναν άνθρωπο φυσικά καί λογικά. Γιατί, δπως 

είναι γνωστό, άπό τή μιά δέν μπορείς μέ τή βία οδτε 

νά πιάσεις οδτε ν ' αποχτήσεις ένα φίλο, κι άπό τήν άλλη 

μέ τήν ευεργεσία καϊ τήν ευχαρίστηση τό θηρίο αυτό 

καί πιάνεται καί πιασμένο παραμένει. 

—Αλήθεια λές, ε ίπε.—Πρ 1 πει λοιπόν, εΐπε, πρώτα-

πρώτα τέτοια νά ζητάς άπό κείνους π'ού σέ περιποιούνται 

πού δταν τά κάνουν πολύ λίγο θά τους κοστίσει, κι έπειτα 

έσύ ή ίδια πρέπει νά τους ανταμείβεις ευχαριστώντας τους 

μέ τόν ίδιο τρόπο. Γιατί μ' αυτούς τους όρους παραπολ,ύ 

φίλοι σου θά γίνουν καί παραπολύ καιρό θά σ' αγαπάνε 

καί πολύ μεγάλες ευεργεσίες θά σού κάνουν. Καϊ θά τους 
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ευχαριστούσες προπαντός, άν, δταν στό ζητάνε, προσφέ

ρεις σ' αυτούς γιά δώρο τϊς δικές σου περιποιήσεις. Γιατί 

βλέπει;, ότι καϊ τά γλυκύτερα ά π ' τά φαγητά, άν κανείς 

τά προσφέρει πρίν τά επιθυμήσει ό άλλος, φαίνοντα' 

αηδιαστικά, καί στους χορτάτους μάλιστα σιχαμάρα προ

ξενούν, ένώ άν κανείς τά προσφέρει άφοΰ κεντρίσει τήν 

πείνα, κι άν είναι άκάμα πολύ άσχημα παραπολύ νόστιμα 

φαίνονται.—Πώς λοιπόν, εΐπε, έγώ θά μπορούσα νά 

κεντρίσω τήν πείνα σέ κείνους πού μέ πλ.ησιάζουν;—Άν 

μά τό Δία, εΐπε, πρώτα-πρώτα οδτε προσφέρεις οΰτε 

υπενθυμίζεις στους χορτάτους τά κάλλη σου, όισπου, άφοΰ 

ξεχορτάσουν, πάλι τά επιθυμήσουν. Έ π ε ι τ α , άν σέ κείνους 

πού τά επιθυμούν, τους τά δείχνεις μέ συμπεριφορά δΊϊο 

γίνεται πιό ευγενική καί παρασταίνοντας τάχα ότι δε 

θές νά τους κάνεις τό χατήρι καϊ λέγοντας δχι, μέχρι 

πού νά σ' επιθυμήσουν δσο τό δυνατό περισσότερο. Γιατί 

μέ τέτοιους όρους είναι πολύ πιό σημαντικό νά δίνεις 

τά ίδια δώρα, παρά πρίν τά επιθυμήσουν. 

Κι ή Θεοδότη:—Γιατί λοιπόν έσύ Σωκράτη, εΐπε, δέ 

μοΰγινες συνεργάτης στό κυνήγι τών φίλων;—©ά γίνω 

μά τήν αλήθεια, εΐπε άν πραγματικά έσύ μέ πείσεις.— 

Πώς λοιπόν, εΐπε, θά μπορούσα νά σέ πείσω;—Μονάχη 

σου, είπε, θά ψάξεις καί θά βρεις τό μέσο, άν μέ χρειά· 

ζεσαι σέ τίποτα.—Κάνε μου λοιπόν, εΐπε, έπισκέψει: 

συχνά. 

Κι ό Σωκράτης κοροϊδεύοντας τή δική του ά$ργία:-— 

Μά Θεοδότη, εΐπε, δέ μοΰ είναι καϊ πολύ εΰκολο /ά 

εύκαιρήσω. Γιατί καί πολλές ιδιωτικές καί δημόσιες 

υποθέσεις μ' άπασχολοΰνε, κι έχω καί φιλενάδες πού οΰτε 

τή μέρα οδτε τή νύχτα δέ θά μ' άφίσουν νά φύγω, επειδή 

μαθαίνουν άπό μένα καί φίλτρα ερωτικά κα'ι μαγικά τρα-
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γούδια.—Τά ξέρεις λοιπόν, είπε, καϊ τοΰτα, Σωκράτη; 
—Άλλα γιατί νομίζεις, εΐπε, δτι κι ό Απολλόδωρος 

αυτός έδώ, κι ό Αντισθένης ποτέ δέ μ' άφίνουν; Καί 
γιατί κι ό Κέβης κι ό Σιμμίας έρχονται άπ' τή Θήβα; 
Μάθε καλά, ότι αυτά δέ γίνονται χωρίς πολλά ερωτικά 
πιοτά καϊ μαγικά τραγούδια καί σουσουράδες(ο).—Δά
νεισε μου λοιπόν τή μαγική σου σουσουράδα, γιά νά 
τή χρησιμοποιήσω πρώτα-πρώτα γιά σένα. 

—Άλλα μά τήν αλήθεια, εΐπε, δέ θέλω έγώ νά σέρνομαι 
προς εσένα, άλλα έσύ νάρχεσαι σέ μένα.—Μά θάρθω, 
εΐπε, μονάχα νά μέ δέχεσαι μ' ευχαρίστηση. 

—Φυσικά θά σέ δεχτώ, είπε, άν δέν sîvat μέσα καμμιά 
άλλη τιό αγαπητή άπό σένα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII. 

Κι. επειδή είδε τόν Έπιγένη, έναν άπό τους μαθητές 
του. πού ήταν καί νέος κι ασθενικός στό σώμα,—Πάσο 
ϊγύμναστο έχεις τό σώμα σον, Έπιγένη Ι, εΐπε. Κι 
ίκεΐνος:—Επειδή είμαι ιδιώτης, εΐπε, κι δχι αθλητής, 
Σωκράτη.—Καθόλου τουλάχιστο πιό ιδιώτης, είπε, άπό 
ϋϊίνους πού πρόκειται ν' αγωνίζονται στην 'Ολυμπία. 
'Ή μήπως σοΰ φαίνεται ότι είναι μικρός δ αγώνας γιά 
τήν ύπαρξη πού θά κάνουν οί Αθηναίοι ενάντια στους 
εχθρούς, δταν τους τύχει; Κι όμως 8χι λίγοι εξαιτίας τής 
καχεξίας τοϋ σώματος καί σκοτώνονται στους πολεμι
κούς κινδύνους καί ατιμωτικά διασώζονται, καί πολλοί 
γι' αυτόν τόν ίδιο λόγο καί ζωντανοί αιχμαλωτίζονται, 
y ι άφοΰ πιαστοΰν, ή βέβαια έκτελοΰνε στην υπόλοιπη ζωή 
•ί'-Λΐς τήν ανυπόφορη δουλεία, άν έτσι τό φέρει ή τύχη, 
r, άφοΰ περιπέσουν ατά πιό οδυνηρά καταναγκαστικά 
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έργα καί πληρώσουν μερικές φορές περισσότερα άπ' δσα 
έχουν, τήν υπόλοιπη ζωή τους τήν περνάνε στερούμενοι 
τ' αναγκαία καί κακοπαθαίνοντας. Καί πολλοί κακήν 
υπόληψη αποχτάνε γιά τή οωματική τους αδυναμία, 
επειδή θεωροϋνται πώς είναι δειλοί στους πολεμικούς κιν
δύνους. "Η δέ λογαριάζεις αυτές τίς τιμωρίες τής σωμα
τικής αδυναμίας καϊ νομίζεις πώς εδκολα θά μπορούσες 
νά τίς υποφέρεις; Κι δμως, νομίζω Οτι εϊναι πολύ πιό 
εδκολα καί πιό ευχάριστα άπό τοΰτα, τά δσα πρέπει νά 
υπομένει έκεΐνος πού φροντίζει fia τή σωματική του 
δύναμη. "Η νομίζεις πώς εϊνας υγιεινότερο καί πιό χρή
σιμο πράμα ή σωματική αδυναμία άπό τή σωματική 
δύναμη, ή καταφρονείς τά κατορθώματα εκείνα πού οφεί
λονται στή σωματική δύναμη; Κι δμως Ολα τ' αντίθετα 
συμβαίνουν σέ κείνους πού έχουν τά σώματα τους σέ 
καλή κατάσταση παρά σέ κείνους πού τάχουν σέ κακή. 
Γιατί καί είναι υγιείς αυτοί πού έχουν τά σώματα τους σέ 
καλή κατάσταση, καί εϊναι καϊ δυνατοί. Κι άφ' ενός πολλοί 
εξαιτίας αύτοΰ καί γλυτώνουν έντιμα στους πολεμικούς 
αγώνες καί ξεφεύγουν δλους τους κινδύνους, κι άφ'έτέρου 
πολλοί καί τους φίλους βοηθάνε καϊ τήν πατρίδα εύεργε
τοΰν, κι άπό τοΰτα τά προσόντα τους γίνονται άξιοι γιά 
ευγνωμοσύνη καϊ μεγάλη αποχτάνε δόξα καί εξαιρετικές 
τιμές πετυχαίνουν καί την υπόλοιπη ζωή τους πιό ευχά
ριστα καϊ πιό τιμημένα τήν περνάνε καί στά παιδιά τους 
χρησιμώτερα μέσα άφίνουν γιά τή ζωή τους. 

Οδτε βέβαια πρέπει, επειδή ή πόλη δέν επιβάλλει δη
μόσια τήν άσκηση στά πολεμικά, γι' αυτό καί σάν ιδιώ
τες νά τά παραμελούμε, άλλα πιότερο νά φροντίζουμε 
γι' αυτά. Γιατί μάθε καλά, πώς οΰτε σέ κανέναν άλλον 
αγώνα οΰτε σέ πράξη καμμιά θά υστερήσεις επειδή έχεις 
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τό σώμα σου καλύτερα γυμνασμένο. Γιατί γιά δλα δσα 

κάνουν οί άνθρωποι, χρήσιμο είναι τό σώμα. Καϊ σ' δλες 

τϊς ανάγκες τοΰ σώματος είναι μεγάλ.ο πλεονέχτημα τό 

νάναι τδ σώμα όσο .γίνεται πιό δυνατό. Γιατί καϊ στή 

διανόηση, δπου φαίνεται νά υπάρχει ελάχιστη ανάγκη τοϋ 

σώματος, ποιος δέν ξέρει, ότι καϊ σ' αυτό πολλοί κάνοαν 

μεγάλα σφάλματα, επειδή τό σώμα τους δέν είναι υγιές; 

Καί κακή μνήμη καϊ μελαγχολία καϊ τρέλα πολλές φορές 

σέ πολλούς, λ.άγω τής άσθενικότητας τοϋ σώματος, στό 

μυαλό τους έρχονται, έτσι ώστε καϊ τις γνώσεις νά διώ

χνουν. Έ ν ώ σέ κείνους πού εϊναι υγιείς στό σώμα μεγά

λη ασφάλεια υπάρχει καί κανένας κίνδυνος λόγω τουλά

χιστο τής άσθενικότητας τοϋ σώματος νά πάθουν τί

ποτα άπό τά παραπάνω, κι είναι φυσικό νά είναι μάλλον 

χρήσιμη ή σωματική ΰγεί« γιά τ ' αντίθετα άπό κείνα πού 

συμβαίνουν έξ αιτίας τής καχεξίας, καί πραγματικά τί 

δέ θά υπόμενε κανείς γιά χάρη τών αντιθέτων άπό κείνα 

πού είπαμε προηγουμένως; Κι είναι χαί ντροπή καϊ τό 

νά γεράσει κανείς, επειδή δέν γυμνάζει τό σώμα του, 

χωρίς νά γνωρίσει τόν εαυτό τοΰ'τί ωραίος καί δυνατός 

θά γινότανε στό σώμα. Κι αυτά δέν είναι δυνατό νά τά 

γνωρίσει Οταν παραμελεί τό σώμα του. Γιατί δέ συνηθί

ζουν αυτά νά γεννιούνται άπό μόνα τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII . 

Κι επειδή κάποιος είχε οργιστεί, επειδή ένώ χαιρέτισε 

κάποιον, δέν άντιχαιρετίστηκε:—Eïvat γελοίο, εΐπε, 

άν δέ θά θύμωνες δταν συναντούσες κανέναν πού είναι 

στό σώμα χειρότερος σου, καί σέ στενοχωράει τό γεγονός 

ότι συνάντησες έναν άνθρωπο πού έχει - tò πρόστυχη 

ψυχή. 
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Κι επειδή ένας άλλος έλεγε δτι τρώει δίχως δρεξη,— 

Ό Άκουμενός,'εΐπε, διδάσκει ένα καλό φάρμακο γιά τήν 

ανορεξία. Καϊ τόν ρώτησε (ό άλλ.ος)—Ποιο;—Τό νά 

πάψεις νά τρως, είπε. Καϊ πιό ευχάριστα καί πιό φτηνά 

καί πιό υγιεινά θά περάσεις. 

Κι επειδή πάλι ένας άλλος έλεγε, πώε ήταν ζεστό στό 

σπίτι του τό νερό πού έπινε,—Όταν λοιπόν, εΐπε, θές νά 

κάνεις ζεστό μπάνιο, θά σοΰ είναι έτοιμο.— Μά είναι 

κρύο, εΐπε, γιά νά λουστεί κανείς.—Άραγε λοιπόν, εΐπε, 

κι οί δοΰλοι σου ύποφέρουνε κι δταν τό πίνουν κι όταν 

λούζονται μ' α υ τ ό ; — Ό χ ι μά τό Δία, εΐπε. Καί πολλέί. 

φορές έχω θαυμάσει μέ πόση ευχαρίστηση καί γιά τους 

δύο αυτούς σκοπούς τό μεταχειρίζονται.- Ποια άπ' τά 

δυό, εΐπε, είναι πιό ζεστό, τό νερό τό δικά σου πού πίνεις 

ή εκείνο πού είναι στό ιερό τοΰ Ασκληπιού;—Έκεΐνο 

πού είναι στό ιερό τοϋ Ασκληπιού, εΐπε.—Και ποιο άπ' 

τά δυό είναι πιό κρύο γιά λούσιμο, τό δικό σου ή έκεΐνο 

πού είναι στό ιερά τού Αμφιάραου;—Έκεΐνο πού είναι 

στό ιερό τοΰ Αμφιάραου, είπε.—"Εχε iw' δψη σου λοι

πόν, είπε, ότι κοντεύεις νά γίνεις πιό γρινιάρης κι άπό 

τους δούλους κι άπό τους άρρωστους. 

Κι επειδή κάποιος τιμώρησε σκληρά τόν ακόλουθο 

δοΰλο του, τόν ρώτησε γιατί οργιζότανε εναντίον τοΰ δού

λου.—Γιατί, είπε, ένώ είναι πολύ λαίμαργος είναι καί 

παραπολύ βλάκας, κι ένώ είναι πολύ φιλοχρήματος είναι 

και παραπολύ τεμπέλης.—Λοιπόν άραγε σκέφτηκες ποτέ 

μέχρι τώρα ποιος χρειάζεται πιό πολύ ξύλο, έσύ τ) ό 

δούλος σου; 

Κι επειδή κάποιος φοβότανε το δρόμο μέχρι τήν 

'Ολυμπία,—Γιατί, εΐπε, φοβάσαι τήν πορεία; Μήπως 

καί στην πατρίδα σου σχεδόν όλη τή μέρα δέν περπατάς, 
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κι άν πάς προς τήν'Ολυμπία, άφοΰ περπατήσεις δέ θά 

φας γιά μεσημέρι, κι άφοΰ περπατήσεις δέ θά φας γιά 

βράδυ καί δέ θ' αναπαυτείς; Δέν ξέρεις δτι άν έβαζες σέ 

μιά γραμμή τά περπατήματα, δσα κάνεις σέ πέντε ή έξι 

μέρες, εδκολα άπό τήν Αθήνα στην 'Ολυμπία θά φτά

σεις; Καί θάταν πιό ξεχούραστο καί τό νά ξεκινάς μιά 

μέρα νωρίτερα παρά μιά μέρα αργότερα. Γιατί τό νά ανα

γκάζεσαι νά μακραίνεις τους δρόμους σου περισσότερο 

ά π ' όσο πρέπει είναι κουραστικό, ένώ τό νά κάνεις σέ μιά 

μέρα περισσότερους δρόμους πολλή ξεκούραση δίνει. 

Είναι λοιπόν προτιμότερο νά βιάζεσαι μάλλον στό ξεκί

νημα παρά στή διάρκεια τής πορείας. 

Κι επειδή ένας άλλος έλεγε, δτι κουράστηκε επειδή 

έκανε μακρύ δρόμο, τόν ρώτησε άν κουβαλ.οϋσε καί φορ

τίο.—Μά τό Δία, εΐπε, δχι βέβαια, άλλα τά ροΰχα μου. 

—Μόνος σου περπάταγες, είπε, ή κι ένας ακόλουθος 

δοΰλος ερχότανε πίσω σου; 

—Μέ ακολουθούσε, εΐπε.—Τί άπ' τά δυό, εΐπε, άδειος 

ή φορτωμένος;—Φορτωμένος, μά τό Δία, εΐπε, καί τά 

στρώματα καί τ ' άλλα πράματα.—Καϊ πώς, εΐπε, τέ

λειωσε τήν πορεία τ ο υ ; — Έ γ ώ βέβαια νομίζω, εΐπε, 

καλύτερα άπό μένα.—Τί λοιπόν; ε ϊ π ε : ' Ά ν έπρεπε έσύ 

νά κουβαλάς τό φόρτωμα έκεινοΰ, σέ ποια κατάσταση 

νομίζεις θά βρισκόσουνα;—Σέ κακή μά τό Δία, εΐπε. 

Καί μάλλον οδτε πού θά μπορούσα νά τό κουβαλήσω.— 

Τό νά μπορείς λοιπόν τόσο λιγώτερο ν' αντέχεις στους 

κόπους ά π ' τό δούλο σου, πως νομίζεις ότι εΐναι χαρα

κτηριστικό άνθρωπου γυμνασμένου; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV. 

Κι όποτε άπό κείνους, πού συγκεντρώνονταν σέ κοινό 

δείπνο, άλλοι έφερναν λίγο φαγητό κι άλλοι πολύ, διά

ταζε ό Σωκράτης τό δούλο τό λίγο φαγητό ή νά τό βάζει 

κοινό γιά όλους ή νά μοιράζει στον καθένα τήν αναλογία 

του. Έκεΐνοι λοιπόν πού έφερναν πολύ, ντρέπονταν καί νά 

μήν πάρουν μερίδιο άπ' τό σερβιρισμένο γιά όλους καί 

νά μήν προσφέρουν επίσης καί τό δικό τους. Προσφέρανε 

λοιπόν καί τό δικό τους φαγητό σ' όλους. Κι επειδή τίπο

τα περισσότερο δέν έτρωγαν άπό κείνους πού έφερναν 

λίγο, σταματούσαν ν' αγοράζουν ξοδεύοντας πολλά χρή

ματα. Κι επειδή αντιλήφθηκε, ότι κάποιος ά π ' αυτούς 

πού τρώγανε μαζί, ά π ' τή μιά είχε πάψει νά τρώει ψωμί 

κι ά π ' τήν άλλη έτρωγε τό φαί σκέτο, πάνω στή συζή

τηση γύρω άπό τή σημασία τών λέξεων, γιά ποιο έργο 

ή καθεμιά ταιριάζει:—Θά μπορούσαμε, ώ άντρες, είπε, 

νά πούμε γιά ποιο έργο άραγε ό άνθρωπος ονομάζεται 

«όψοφάγος»( 7 ); Γιατί, δπως είναι γνωστό, όλοι τρώνε 

μέ τό ψωμί τους φαί, Οταν υπάρχει. Άλλα νομίζω δτι 

μέχρι τώρα δέν ονομάστηκαν όψοφάγοι.—Πραγματικά 

δέν ονομάζονται, εΐπε κάποιος ά π ' τους παρόντες.—Τί 

λοιπόν, εΐπε, άν τρώει κανείς τό φαί μόνο του, χωρίς 

ψωμί, Οχι γιά χάρη μιας άθλ.ητικής δίαιτας, άλλα άπό 

ευχαρίστηση, ποιο άπό τά δυό φαίνεται δτι είναι, «όψο

φάγος» ή δχι; Πολύ δύσκολα, εΐπε, θά ήταν κάποιος 

άλλος «όψοφάγος». Καί κάποιος άλλος ά π ' τους παρόντες: 

—Κι εκείνος, εΐπε, πού τρώει μέ λίγο ψωμί πολύ φαί;— 

Έ γ ώ βέβαια, εΐπε ά Σωκράτης κι αυτός νομίζω Οτι δί-, 

καια θά ονομαζότανε «όψοφάγος». Κ ι δταν μάλιστα οί 

άλλοι ζητάνε μέ ευχές ά π ' τους θεούς πολυκαρπία, εύλο

γα αυτός θά ζήταγε «πολυοψία» (πολλά φαγητά), 
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Κι δστερα άπό τά λόγια τοΰτα τοϋ Σωκράτη, επειδή 

ό νεαρός νόμίσε 6τι γι ' αυτόν εΐχαν ειπωθεί τά Οσα ειπώ

θηκαν,. δέν έπαψε βέβαια νά τρώει φαί, άλλα συνήθισε 

καί τό ψωμί μαζί. Κι επειδή ο Σωκράτης τό αντιλήφθηκε, 

— Ν ά τόν παρατηρείτε, εΐπε, οί διπλανοί του τί άπ' τά 

δυό θά κάνει; Τό ψωμί γιά προσφάϊ ή τό προσφάϊ γιά 

ψωμί θά χρησιμοποιεί. 

Κι επειδή κάποτε είδε έναν άλλον άπό κείνους πού 

μαζί τους έτρωγε, νά τρώει μέ μιά μπουκιά ψωμϊ πολλά 

φαγιά:—Άραγε, εΐπε, θά μπορούσε νά γίνει πιό πολ.υ-

έξοδη μαγειρική ή πιό καταστρεπτική γιά τά φαγητά, 

από κείνην πού κάνει εκείνος πού (ταυτόχρονα τρώει 

πολλά καί) σύγχρονα διαφόρων λογιών φαγιά βάζδΐ στό 

στάμα; Ε π ε ι δ ή βέβαια ανακατεύει περισσότερα ά π ' όσα 

οί μάγειροι, χάνει τά φαγητά άκριβώτερα. Κι έκεΐνος 

πού ανακατεύει δσα εκείνοι δέν ανακατεύουν, επειδή δέν 

ταιριάζουν, άν πραγματικά εκείνοι σωστά κάνουν, αυ

τός καί λαθεύει καί καταστρέφει τήν τέχνη τους. Κι δμως 

πώς δέν εΐναι γελοίο, άπό τή μιά νά παίρνει κανείς μα

γείρους εκείνους πού έχουν τέλεια γνώση τής μαγειρι

κής, κι άπό τήν άλλη ό ίδιος, ένώ οδτε πού υποστηρίζει 

δτι ξέρει τήν τέχνη αυτή, νά αλλάξει δσα εκείνοι έτοιμα^ 

ζουν; Καί κάτι άλλο άκάμα γίνεται σέ κεΐνον πού συνή

θισε νά τρώει ταυτόχρονα πολλά φαγητά. Δηλαδή Οταν 

δέν υπάρχουν πολλά, νομίζει ότι κάτι τοΰ λείπει, επειδή 

αποζητάει τά συνηθισμένα. Έ ν ώ εκείνος πού συνήθισε 

τή μιά μπουκιά ψωμιού μέ ένα φαί νά τήν κατεβάζει, 

δταν δέν υπάρχουν πολλά, μπορεί δίχως λύπη νά κάνει 

χρήση τοϋ ένας. 

ΓΜ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. 

Τόσο ήταν ό Σωκράτης σέ κάθε περίσταση καί μέ 

κάθε τρόπο ωφέλιμος, ώστε äv τό εξέταζε κι ένας πού 

είχε μέτρια αντίληψη, θά καταλ.άβαινε πώς τίποτα δέν 

υπήρχε πιό ωφέλιμο άπό τό νά συναναστρέφεται κανείς 

τό Σωκράτη καί μαζί του νά περνάει τόν καιρό του οπου

δήποτε καί σ' οποιαδήποτε περίσταση. Ε π ε ι δ ή άκάμα 

καί τά νά τόν θυμάται κανείς, δταν δέν ήταν παρών, δχι 

λίγο ώφελοΰσε εκείνους πού συνήθως καί τόν συναναστρέ

φονταν καϊ παραδέχονταν τή διδασκαλία του. Γιατί κι 

όταν αστειευότανε, καθόλου λιγώτερο δέν ωφελούσε τους 

μαθητές του ά π ' δταν μίλαγε σοβαρά. Γιατί πολλ.ές φο

ρές βέβαια συνήθιζε νά λέει ότι αγαπάει κάποιον, άλλα 

ήταν φανερά, ότι άγαποΰσε δχι έχείνους πού άπό τή 

φύση τους ήταν ωραίοι στή σωματική διάπλαση, άλλα 

εκείνους πού είχαν τις ψυχές πρόσφορες γιά τήν από

χτηση αρετής. Κι αναγνώριζε τίς καλές φύσεις άπό τό 

Οτι γρήγορα μάθαιναν έκεΐνα στά όποια έδιναν προσοχή, 

καί θυμόντουσαν δσα μάθαιναν, κι έπιθυμούσανε όλ.α τά 

μαθήματα, μέ τά όποια είναι δυνατό κανείς καί τό σπίτι 

του καλά νά διοικεί καθώς καί τήν πάλη καί γενικά καί 

τους ανθρώπους καί τϊς ανθρώπινες υποθέσεις καλά νά 

χειρίζεται. Ε π ε ι δ ή νόμιζε γ ι ' αυτούς τους νέους, δτι άν 

μορφωθούν, δχι μόνο οί ίδιοι θά ήταν ευτυχισμένοι καϊ 
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τίς περιουσίες τους καλά θά διοικούσαν, άλλα κι άλλους 

ανθρώπους καί πόλ.εις θά μπορούσαν νά κάνουν ευτυχι

σμένους. Καί δέν χρησιμοποιούσε τόν ίδιο τρόπο διδα

σκαλίας γιά δλους, άλλα εκείνους πού φαντάζονταν δτι 

είναι ά π ' τή φύση τους ικανοί καί περιφρονούσαν τή 

μάθηση τους δίδασκε, ότι μόρφωση χρειάζονται κυρίως 

οί φύσεις πού νομίζουν πώς είναι άριστες, φέρνοντας 

σάν απόδειξη, ότι κι άπό τ ' άλογα πού έχουν άριστη 

φύση κι είναι οξύθυμα κι ορμητικά, άν μέν άπό τή νεαρή 

τους ηλικία δαμαστούν, γίνονται πάρα πολύ εύκολομετα-

χείριστα καί τέλεια, ένώ άν μείνουνε αδάμαστα, γίνονται. 

πάρα πολύ ασυγκράτητα κι άχρηστα. Κι άπό τά σκυ

λιά, πού έχουν άριστη φύση κι είναι εργατικά κι επιτί

θενται στά θηρία, όσα μέν πάρουν καλή αγωγή τέλεια 

γίνονται γιά τά κυνήγια καί πάρα πολύ χρήσιμα, ένώ 

δταν μένουν άγύμναστα, γίνονται χαί άχρηστα καί άγρια 

καί πολύ απείθαρχα. Κι έφερνε όμοια γι ' απόδειξη, δτι 

κι άπό τους ανθρώπους πού είναι άριστοι άπό φυσικού 

τους, κι είναι στην ψυχή πολύ δυνατοί καί ικανοί νά 

αποτελειώνουν δσα επιχειρούν, Οταν εκπαιδευτούν καί 

μάθουν δσα πρέπει νά κάνουν, γίνονται τέλ.ειοι καϊ πάρα 

πολύ ωφέλιμοι. Γιατί πάρα πολλά καί πολύ μεγάλα καλά 

έργα εκτελούν. Έ ν ώ δταν μείνουν απαίδευτοι κι αμαθείς, 

γίνονται καί πάρα πολ.ύ κακοί καί πάρα πολύ βλαβεροί. 

Γιατί, επειδή δέν ξέρουν νά κρίνουν τϊ πρέπει νά κάνουν, 

πολλές φορές επιχειρούν έργα κακά. Κι δταν μάλιστα 

είναι μεγαλοΐδεάτες κι ορμητικοί, καί δύσκολα εμποδί

ζονται καί δύσκολα αποτρέπονται, καί γι ' αυτό πάρα 

πολλά καϊ μεγάλα κακά πράττουν. Κι εκείνους πού εΐχαν 

μεγάλη ιδέα γιά τά πλούτη τους καί νόμιζαν ότι δέν 

έχουν καθόλου ανάγκη άπό μόρφωση καϊ φαντάζονταν 
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ότι τους είναι αρκετός ό πλούτος καί γιά νά πραγματο

ποιούν οτιδήποτε θέλουν καί γιά νά τους εκτιμάνε οί 

άνθρωποι, τους συμβούλ,ευε λέγοντας, ότι άφ' ενός ανόη

τος θά ήταν, άν κανείς φαντάζεται ότι, χωρίς νά μάθει, 

θά ξεχωρίζει τά ωφέλιμα καί τά βλαβερά άπό τά πρά

γματα, καί ανόητος επίσης, άν κανείς, ένώ δέν τά ξεχω

ρίζει αυτά, βρίσκει δμως χάρη στον πλούτο του δ,τι 

θέλει, φαντάζεται ότι θά μπορεΐ νά κάνει όσα συμφέ

ρουν α' αυτόν, καί είναι ηλίθιος ακόμα, άν κανείς χωρίς 

νά ξέρει τίποτα, λόγοι τοΰ πλούτου του νομίζει πώς είναι 

καλός σέ κάτι ή, ένώ θεωρείται Οτι δέν είναι σέ τίποτα 

καλός, πώς θ' αποχτήσει υπόληψη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π. 

Καί γιά τό πώς φερότανε σέ κείνους, πού επήραν άρι

στη μόρφωση κι είχαν μεγάλη ιδέα γιά τή σοφία τους, 

τώρα θά διηγηθώ. Ε π ε ι δ ή δηλαδή αντιλήφθηκε, δτι δ 

ωραίος Εύθύδημος είχε μαζέψει συγγράμματα καί ποιη

τών καί σοφιστών, πού είχαν μεγάλη υπόληψη, κι επειδή 

γιά τό λόγο αυτό καί θεωρούσε Οτι καί τώρα ήταν ανώ

τερος άπό τους συνομήλικους του στή σοφία, καϊ μεγάλες 

ελπίδες είχε ότι όλους θά τους ξεπεράσει στή δύναμη 

καϊ τών λόγων καί τών έργων, πρώτα-πρώτα, επειδή 

τόν έβλεπε δτι εξαιτίας τής νεαρής του ηλικίας δέν έπαιρ

νε μέρος στην εκκλησία τοϋ δήμου κι δποτε ήθελε νά 

τελειώσει καμμιάν υπόθεση καθότανε σ' ένα εργαστήρι 

γιά χαλινάρια κοντά στην αγορά, σ' αύτό(τό εργαστήρι) 

πήγαινε κι ό '£oixparrjç μαζί μέ μερικούς άπό τους μαθη

τές του. Καί πρώτα, επειδή κάποιος ρωτούσε νά μάθει 

ποιο άπ' τά δυο συνέβαινε, δηλαδή ό Θεμιστοκλής ήταν 
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τόσο ανώτερος άπό τους συμπολίτες του, επειδή είχε 
μαθητέψει σέ κανέναν σοφό ή άπό τή φύση του, ώστε ή 
πόλη νά γυρίζει τά βλέμμα της σέ κεΐνον κάθε φορά πού 
έχει ανάγκη άπό έναν άντρα σπουδαίο, ό Σωκράτης, 
επειδή ήθελε νά κεντρίσει τόν Εύθύδημο, μιλώντας εΐπε, 
Οτι είναι ανόητο νά φαντάζεται κανείς, δτι στις τέχνες 
πού έχουν μικρή σημασία δέν γίνονται οί άνθρωποι σπου
δαίοι χωρίς δασκάλους ικανούς, καί τό νάναι κανείς άρ
χοντας τής πόλης, πού είναι τό πιό σοβαρό έργο άπ' Ολα, 
γίνεται αυτόματα στους ανθρώπους. Κι άλλοτε πάλι 
πού ήταν παρών ό Εύθόδημος,έπειδή τόν έβλεπε νά προσ
παθεί νά φύγει άπό τή συντροφιά καϊ νά προφυλάγεται 
γιά νά μή θεωρηθεί -δτι θαυμάζει τό Σωκράτη γιά τή 
σοφία του:—Ότι βέβαια, είπε, & άντρες, δταν αυτός έδώ 
ό Εΰθύδημος έρθει σέ ηλικία, äv ή πόλη τοδ προτείνει 
τό λόγο γιά κανένα ζήτημα, δέ θ' αποφύγει νά δίνει τή 
συμβουλή του, είναι εύκολοφάνερο άπό δσα κάνει. Καί 
μοΰ φαίνεται ότι αρχίζοντας τό λ,όγο του τό έξης προοί
μιο θά πει, γιά νά φυλαχτεί μήπως θεωρηθεί, ότι ζητάει 
νά μαθαίνει τίποτα άπ' τους άλλους: «Άπό κανένα μέχρι 
τώρα, ώ άντρες Αθηναίοι, δ'έν έμαθα τίποτα, οδτε, äv 
κι άκουσα ότι μερικοί ήταν ικανοί καί στά λόγια καϊ στά 
ίψ^α, ζήτησα νά τους συναντήσω, οδτε φρόντισα νά μοΰ 
γίνει δάσκαλος κανένας άπό κείνους πού ξέρουν νά διδά
σκουν, άλλα τό αντίθετο, μάλιστα. Δηλαδή πάντα από
φευγα, δχι μόνο νά μαθαίνω τίποτα άπό κανένα, άλλα 
καί νά θεωρηθώ ότι μαθαίνω. Άλλα δμως Ο,τι μοΰ κατέ
βει στό κεφάλι αυτόματα θά σας τό συμβουλέψω». Καϊ 
θά ταίριαζε τόν ίδιο πρόλογο νά κάνουν κι έκεΐνοι πού 
θέλουν νά αναλάβουν άπό τήν πάλη τήν υπηρεσία τοΰ 
δημόσιου γιατροΰ. Θά ήταν κατάλληλο γι' αυτούς νά 
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άρχιζαν τό λόγο τους άπό τοΰτα: «Άπό κανένα βέβαια 
ώς τώρα, ώ άντρες Αθηναίοι, δέν έμαθα τήν ιατρική 
τέχνη, οδτε ζήτησα νά μοΰ γίνει δάσκαλος κανένας άπό 
τους γιατρούς. Γιατί πάντα φυλαγόμουνα, δχι μόνο νά 
μή μάθω τίποτα άπό τους γιατρούς, αλλά καϊ τό νά 
θεωρηθώ ότι έχω μάθει αυτή τήν τέχνη. Άλλα Ομως 
εμπιστευτείτε σέ μένα τήν υπηρεσία τοΰ δημόσιου για
τρού, γιατί θά προσπαθήσω μέ κίνδυνο δικό σας νά μα
θαίνω». "Ολ,οι λοιπόν πού ήταν έκεΐ μπροστά γελάσανε 
μέ τόν πρόλογο. Κι επειδή ό Εύθύδημος φαινότανε, δτι 
άπό τή μιά πρόσεχε άπό τότε καί μετά στά Οσα έλεγε ά 
Σωκράτης, κι άπό τήν άλλη φυλαγότανε νά λέει κανένα 
λόγο ό ίδιος καϊ νόμιζε, ότι μέ τή σιωπή κερδίζει υπό
ληψη φρόνιμου άντρα, τότε ό Σωκράτης, επειδή ήθε>.ε 
νά τοΰ τδ κόψει αυτό,— Παράδοξο είναι αλήθεια, είπε, 
γιατί άραγε έκεΐνοι πού θέλουν ή νά παίζουν κιθάρα ή 
νά παίζουν αύλ,ό ή νά καβαλικεύουν άλογα ή θέλουν νά 
γίνουν ικανοί σέ κάτι άλλο άπό τά τέτοια, προσπαθοΰν 
νά κάνουν δσο τό δυνατό χωρίς διακοπή έκεΐνο στό όποιο 
θάθελαν νά γίνουν ικανοί, κι δχι μόνοι τους, άλλ,ά μέ τήν 
καθοδήγηση εκείνων πού θεωρούνται πώς είναι άριστοι, 
κάνοντας κι υπομένοντας τό πάντα, γιά νά μήν κάνουν 
τίποτα δίχως τή γνώμη εκείνων, επειδή δέθά μποροΰσαν 
αλλιώς νά γίνουν αξιόλογοι. Κι άπό κείνους πού θέλουν 
θά γίνουν ικανοί στό λόγο χαί ν' άσχολοΰνται μέ τά πολι
τικά μερικοί νομίζουν δτι θά γίνουν ικανοί νά κάνουν 
τοΰτα μόνοι τους ξαφνικά, χωρίς προετοιμασία κι άσκη
ση. Κι δμως τόβο περισσότερο φαίνονται μάλιστα τοΰτα 
τά πολιτικά δυσκολομάθητα, δσο, ένώ περισσότεροι 
άσχολοΰνται μ' αυτά, λιγώτεροι είναι έκεΐνοι πού τά 
μαθαίνουν. Είναι λοιπόν φανερΟ, δτι εκείνοι πού άσχο-
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λοϋνται μέ τά πολιτικά έχουν ανάγκη κι άπό μεγαλύτερη 

κι άπό πιό επίμονη άσκηση παρά έκεΐνοι πού άσχολοΰνται 

μέ τις άλλες τέχνες. Αρχικά λοιπόν τέτοια λόγια έλεγε 

ό Σωκράτης, ένώ ό Εύθύδημος άκουγε. Κι επειδή τόν 

αντιλήφθηκε δτι εύκολώτερα υπόμενε κάθε φορά πού 

μιλοΰσε ά Σωκράτης καί προθυμότερα άκουγε, ήρθε μόνος 

του (χωρίς ακολουθία) στό εργαστήρι. Κι άφοΰ ό Εΰθύ-

δημος έκατσε κοντά του,—Πές μου, εΐπε, Εύθύδημε, 

πραγματικά πολλά βιβλία έχεις μαζέψει τών ανθρώπων 

πού φημίζονται δτι ύπήρξανε σοφοί; Κι ό Εύθύδημος:— 

Ναί μά τό Δία, εΐπε, Σωκράτη. Κι ακόμα μαζεύω, 

ώσπου ν' αποχτήσω δσα θά μπορούσα περισσότερα.— 

Μά τήν "Ηρα, είπε ό Σωκράτης, σέ χαίρομαι στ' αλήθεια 

γιατί δέν προτίμησες πιό πολύ ν' αποχτήσεις θησαυρούς 

άπό ασημένια καί χρυσά νομίσματα, παρά. θησαυρούς 

σοφίας. Γιατί είναι φανερό δτι θεωρείς πώς τ ' ασημένια 

<7.ί τά χρυσά νομίσματα καθόλου δέν κάνουν καλύτερους 

:ούς ανθρώπους, ένώ οί γνώμες τών σοφών ανθρώπων 

πλουτίζουν μέ αρετή εκείνους πού τις έχουν. Κι ό Εύθύ

δημος χαιρότανε ακούγοντας αυτά, γιατί νόμιζε, Οτι 

φαινόταν στό Σωκράτη πώς μέ σωστό τρόπο προσπα

θούσε νά γίνει σοφάς. Κι ό Σωκράτης επειδή τόν κατά

λαβε ότι ευχαριστήθηκε άπό τόν έπαινο τοΰτο,—Σέ τί 

λοιπόν, εΐπε, θέλοντας νά γίνεις ίκανός, Εύθύδημε, μα

ζεύεις τά συγγράμματα; Κι επειδή στό μεταξύ ό Εύθύ

δημος σώπασε, γιατί σκεφτόταν πώς V αποκριθεί, 

πάλι ά Σωκράτης ε ΐπε:—Άραγε μήπως θέλεις νά γί

νεις γιατρός; Γιατί υπάρχουν πολλά συγγράμματα για

τρών. Κι ά Εύθύδημος: 

—Μά τό Δία, είπε, δχι βέβαια έγώ.—Άλλα μήπως 

θέλεις νά γίνεις αρχιτέκτονας; Γιατί χι αύτη ή τέχνη 
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χρειάζεται άνθρωπο επιστήμονα.—"Οχι έγώ βέβαια, 

είπε.—Άλλα μήπο>ς θέλεις νά γίνεις καλός γεωμέτρης 

είπε, καθώς ά Θεόδωρος;—Ούτε γεωμέτρης, είπε.— 

Τότε μήπως θές νά γίνεις αστρολόγος; είπε. Κι επειδή 

κι αυτό τό αρνιότανε,—Άλλα μήπως ραψωδός; εΐπε. 

Γιατί λένε επίσης, ότι έσύ έχεις όλα τά ποιήματα τοΰ 

'Ομήρου. 

—Μά τό Δία, δχι έγώ βέβαια, είπε. Γιατί ξέρω ότι 

οί ραψωδοί τά ποιήματα τά ξέρουν στην εντέλεια άπ' 

έξω, άλλα οί ίδιοι είναι παραπολύ ηλίθιοι. Κι ό Σωκρά

της είπε: 

—Μήπως, άν δέν άπατώμαι, Εύθύδημε, αυτήν τήν 

αρετή έπιθυμας, εξαιτίας τής όποιας οί άνθρωποι γί

νονται ικανοί νά κυβερνάνε τήν πόλη καί νά διευθύνο ·« 

τά οικονομικά και κατάλληλοι νάναι αρχηγοί κι ωφέλιμο 

καϊ στους άλλους ανθρώπους καί στους εαυτούς των; 

Κι ό Εύθύδημος:—Παραπολύ, εΐπε, Σωκράτη, αυτήν 

τήν αρετή ζητάω.—Μά τό Δία, είπε ό Σωκράτης, έπι-

θυμάς τήν εντιμότερη αρετή καί τήν πιό μεγάλη τέχνη, 

γιατί ή τέχνη αυτή είναι τών βασιλιάδων κι ονομάζεται 

βασιλική. Λοιπόν, είπε, έχεις κατανοήσει άν είναι δυνα

τό νά γίνεις ίκανός σ' αυτά χωρίς νά είσαι δίκαιος;— 

Καί πολύ μάλιστα τό κατανόησα, εΐπε, καί δέν είναι 

δυνατό χωρίς δικαιοσύνη νά γίνει κανείς καλός πολίτης.— 

Τί λοιπόν, είπε, έσύ τό έχεις κατορθώσει αυτό;—Νομίζω 

τουλάχιστον Σωκράτη, είπε, Οτι δέ θά αποδειχτώ άπό 

κανέναν κατώτερος στή δικαιοσύνη. 

—"Αραγε λοιπόν, εΐπε, τά έργα τών δίκαιων είναι 

δπως τών ξυλουργών;—Τά ίδια, είπε. 

— Ά ρ α γ ε λοιπόν, εΐπε, καθώς οί ξυλουργοί μποροΰν 
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νά επιδείξουν τά δικά τους έργα, έτσι κι οί δίκαιοι μπο

ρούν τά δικά τους έργα νά μας τά εξηγήσουν; 

—Λοιπόν φοβάσαι, είπε ό Εύθύδημος, μήπως δέν 

μπορώ έγώ νά εξηγήσω ποια είναι τά έργα τής δικαιοσύ

νης; Μά τό Δία, μπορώ καί τά έργα της αδικίας νά εξη

γήσω. Ε π ε ι δ ή είναι δυνατό δχι λίγα τέτοια νά βλέπει· 

κανείς καί ν' ακούει κάθε μέρα.—Θέλεις λοιπόν, ζνπε ό 

Σωκράτης,νά γράψουμε έδώ δέλτα xt έκεΐ Άψα, χι έπειτα 

όποιο έργο φαίνεται πώς είναι τής δικαιοσύνης, νά τό 

βάζουμε προς τό μέρος τοϋ δέλ,τα, κι όποιο έργο μας 

φαίνεται ότι εϊναι της αδικίας, νά τό βάζουμε στό μέρος 

τοΰ άλφα;—"Αν νομίζεις, είπε, δτι σοΰ χρειάζεται αυτή 

ή διαίρεση, κάνε την. Κι ό Σωκράτης, άφοΰ έγραψε καθώς 

είπε:—Λοιπόν, εΐπε, συμβαίνει στους ανθρώπους νά λένε 

ψέματα;—Συμβαίνει βέβαια, είπε.—Σέ ποιο μέρος >.οι-

πόν, είπε," νά τό βάλουμε αυτό; 

—Φανερέ είναι, είπε, στό μέρος τής αδικίας. 

—Λοιπόν, είπε, συμβαίνει καί νά εξαπατάνε;—Καί 

πολύ, εΐπε.—Αυτό λοιπόν σέ ποιο μέρος νά τό βάλουμε;— 

Κι αυτό είναι φανερό, είπε, προς τό μέρος τής αδικίας. 

—Καί τί λές γιά τήν κλοπή;—Κι αυτό, εΐπε.—Καί γιά 

τό επάγγελμα τοΰ δουλεμπόρου;—Κι αυτό.—Καί προς 

τό μέρος τής δικαιοσύνης τίποτ' άπ ' αυτά δέ θά βάλουμε, 

Εύθύδημε;—Όχι, γιατί θά ήταν φοβερό αυτό, εΐπε.— 

Καί τί λές γιά τό έξης: Ά ν κανένας, άφοΰ εκλέχτηκε 

στρατηγός, πουλήσει σα δούλους τους κατοίκους καμμιάς 

πόλης άδικης κι εχθρικής, θά ποΰμε γι ' αυτόν δτι κάνει 

αδικία;—Όχι βέβαια, εΐπε.—Δέ θά ποΰμε, αντίθετα, 

Οτι δίκαια ενεργεί;—Καϊ πολύ μάλιστα, εΐπε.—Καϊ τί 

θά πούμε γιά τό έξης: Ά ν δηλαδή τους ξεγελ.άει τήν 

<?>ρα πού τους πολεμάει;—Κι αυτό εϊναι δίκαιο, είπε.— 
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Kt άν κλέβει κι αρπάζει τίς περιουσίες τών εχθρών, δέ 

θά ενεργεί δίκαια;—Καϊ βέβαια, εΐπε. "Ομως έγώ στην 

αρχή νόμιζα δτι έσύ τά ρωτάς αυτά σέ σχέση μέ τους 

φίλους.—Λοιπόν, εΐπε, δσα έχουμε βάλει στό μέρος τής 

αδικίας, αυτά θάπρεπε νά τά βάλουμε καί στό μέρος 

τής δικαιοσύνης; — Έ τ σ ι φαίνεται, είπε. — Θέλεις 

λοιπόν, εΐπε, άφοΰ έτσι τά βάλαμε αυτά, νά ορίσουμε γιά 

δεύτερη φορά, δτι δίκαιο είναι νά κάνει χάνεις τ ά τέτοια 

στους εχθρούς, κι άδικο νά τά κάνει στους φίλ.ους, μέ 

τους οποίους μάλιστα πρέπει νά είναι δσο τό δυνατό πιό 

ειλικρινής;—Βεβαιότατα, εΐπε ό Εύθύδημος.—Τι λές 

λοιπόν γιά τό έξης, εΐπε ό Σωκράτης. Ά ν δηλ,αδή κά

ποιος στρατηγός, επειδή βλέπει τό στράτευμα του νάχει 

χάσει τό κουράγιο του, πε ι ψέματα ότι οί σύμμαχοι 

έρχονται, καϊ μέ τό ψέμα τοΰτο βάλει τέρμα στην απο

γοήτευση τών στρατιωτών, σέ ποια μεριά θά τοποθετή

σουμε αυτήν τήν άπατη;—Μοΰ φαίνεται, είπε, προς τό 

μέρος τής δικαιοσύνης.—Κι άν κανένας τό γιό του, πού 

ένώ έχει ανάγκη γιά θεραπεία δέ δέχεται κανένα φάρμακο, 

ξεγελώντας τον τοΰ δώσει τό φάρμακο τάχα σάν τροφή, 

κι άφοΰ μεταχειριστεί ένα ψέμα τόν κάνει καλά, αυτήν 

τήν άπατη πάλι σέ ποια μέρος πρέπει νά τή βάλουμε; 

—Μοΰ φαίνεται, είπε, κι αυτήν στό ίδιο μέρος.—Καί τί 

λ,ές γιά τό έξης; "Αν κανένας πού έχει ένα φίλο απελπι

σμένο, άπό φόβο μήν αυτοκτονήσει τοϋ κλέψει ή τοΰ 

αρπάξει τό ξίφος του ή άλλο τίποτα ά π ' τά τέτοια, αυτό 

πάλι σέ ποιο μέρος πρέπει νά τό τοποθετήσουμε; 

—Κι αυτό μά τό Δία, είπε, προς τό μέρος τής δικαιο

σύνης.—Παραδέχεσαι, είπε, έσύ δτι οδτε στους φίλους 

του δέν πρέπει κανείς σ' όλες τίς περιστάσεις νά φέρεται 

μέ ειλικρίνεια;—Μά τήν αλήθεια, είπε, καϊ βέβαια δέν 

πρέπει, κι αλλάζω γνώμη σχετικά μέ όσα είπα, άν βέβαια 

4 
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αυτό επιτρέπεται.—ΙΙρέπει πραγματικά, εΐπε ό Σωκρά

της, πολύ περισσότερο νά σοΰ επιτρέπεται ή άλλαγί- τής 

γνώμης, παρά νά μή λές σωστά τά πράματα. Κι άπό κεί

νους πού ξεγελάνε τους φίλ.ους τους γιά νά τους βλάψουν 

(γιά νά μήν άφίσουμε οΰτε καί τοϋτο ανεξέταστο), ποιος 

άπ' τους δύο είναι πιό άδικος, έκεΐνος πού εξαπατάει 

θεληματικά ή έκεΐνος πού εξαπατάει άθελα του;—Μά, 

Σωκράτη, έγώ τουλάχιστο δέν έχω πια πεποίθηση σ' 

όσα σοΰ αποκρίνομαι. Γιατί κι δλα τά προηγούμενα 

ζητήματα νομίζω τώρα Οτι εϊν' αλλιώς, παρά δπως έγώ 

τά φανταζόμουνα. Ά ς πώ δμως, ότι εϊναι πιό άδικος 

εκείνος πού λέει ψέματα θεληματικά, άπό κεΐνον πού τά 

λέει χωρίς νά θέλει.—Παραδέχεσαι έσύ,δτι εϊναι δυνατή 

ή διδασκαλία κι ή γνώση τής δικαιοσύνης, δπως είναι 

τής γραμματικής; — Έ γ ώ τουλάχιστον τό παραδέχο

μαι.—Καί ποιόν άπό τους δύο κρίνεις δτι ξέρει καλύτερα 

τή γραμματική, έκεΐνον πού θεληματικά δέ γράφει καί 

δέ διαβάζει σωστά, ή έκεΐνον πού τά κάνει αυτά χωρίς 

νά τό θέλει;—Εκείνον πού θεληματικά δέ γράφει καί δέ 

διαβάζει σωστά, κρίνω έγώ τουλάχιστον. Γιατί αυτός 

θά μπορούσε, όποτε θά ήθελε, νά τά εκτελεί αυτά σωστά. 

—Λοιπόν έκεΐνος πού θεληματικά δέ γράφει σωστά θά 

ήξερε τή γραμματική,κι έκεΐνος πού χωρίς νά τό θέλει δέ 

γράφει σωστά θά ήταν αγράμματος;—Πώς δχι, βέ

βαια;—Καί τή δικαιοσύνη ποιος ά π ' τους δύο τήν ξέρει 

καλύτερα, έκεΐνος πού λέει ψέματα θεληματικά κι απα

τάει, ή έκεΐνος πού λέει ψέματα κι απατάει χωρίς νά τό 

θέλει;—Είναι φανερό, δτι έκεΐνος πού θεληματικά λέει 

ψέματα κι απατάει (ξέρει τή δικαιοσύνη καλύτερα).— 

Δοιπόν λ.ές ότι ξέρει καλύτερα τή γραμματική έκεΐνος 

τού ξέρει γράμματα παρά εκείνος πού δέν ξέρει;—Ναί. 
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—Καί λές επίσης ότι είναι πιό δίκαιος έκεΐνος πού ξέρει 

τί είναι δίκαιο, παρά έκεΐνος πού δέν ξέρει.—-"Ετσι μοϋ 

φαίνεται. "Εχω δμως τή γνώμη ότι κι αυτά δέν ξέρω 

άν σωστά τά λέω.—Και τί λ.οιπόν; Έκεΐνος πού θάθελ,ε 

νά λέει τήν αλήθεια, äv ποτέ δέ λέ*ι τά ίδια γιά τά ίδια 

πράματα, άλλα ένώ μιλάει γιά ένα δρόμο, άλλοτε τόν λέει 

προς τήν ανατολή κι άλλοτε προς τή δύση, κι ένώ ορίζει 

τό αποτέλεσμα κάποιου λογαριασμού, άλλοτε τό ορίζει 

μεγαλύτερο κι άλλοτε μικρότερο, πώς σοΰ φαίνεται ένας 

τέτοιος;—Μοΰ φαίνεται, μά τήν αλήθεια, δτι δέν ξέρει 

δσα νόμιζε ότι ξέρει.—Ξέρεις καί μερικούς πού ονομά

ζονται δουλουπρεπεΐς;—Μάλιστα.—Ποιο άπό τά δυό, 

λόγω σοφίας ή λόγω αμάθειας ονομάζονται δουλοπρε

πεΐς;—Είναι φανερό πώς λόγω αμάθειας.—Άραγε λ.οιπόν 

επειδή "δέν ξέρουν τήν τέχνη τοΰ χο&κουργοΰ παίρνουν 

αυτό τό δνομα;—Όχι βέβαια.—Τότε επειδή δέν ξέρουν 

τήν τέχνη τοΰ ξυλουργοΰ;—Οΰτεγι' αυτό.—Μήπως γιατί 

δέν ξέρουν τήν τέχνη τοΰ παπουτσή;—Γιά κανένα ά π ' 

αυτά, είπε, άλλα τό αντίθετο μάλιστα, επειδή οί περισ

σότεροι άπό κείνους, πού πραγματικά τά ξέρουν αυτά. 

είναι άνθρωποι δουλοπρεπεΐς.—Άραγε λ.οιπόν, είπε, τό 

δνομα τοΰτο ανήκει σέ κείνους πού δέν ξέρουν τϊ εϊναι 

καλό, τϊ εϊναι αγαθό καϊ τί εϊναι δ ίκαιο;—Έγώ τουλά

χιστο τά παραδέχομαι, εΐπε.—Λοιπόν πρέπει, αγωνιζό

μενοι μέ κάθε τρόπο, ν' αποφεύγουμε νά γίνουμε δουλο

πρεπεΐς;—Άλλα μά τους θεούς Σωκράτη; εΐπε,πίστευα 

πολ.ύ ότι ασχολιόμουν μέ τή φιλοσοφία εκείνη, πού μ' 

αυτήν νόμιζα θά μάθαινα Οσα ταιριάζουν σ' έναν άντρα, 

πού επιθυμεί πολύ νά γίνει καλός κι ενάρετος. Τώρα 

όμως πάσο νομίζεις ότι είμαι απογοητευμένος, βλέπον

τας τόν εαυτό μου, νά μήν μπορώ ν' αποκριθώ άπό τή 
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μιά σ' δ,τι μέ ρωτάνε άπό κείνα γιά τά όποια τόσο έχω 

κοπιάσει, καϊ πού αυτά θάπρεπε ϊσα-ίσα νά ξέρω, κι άπό 

τήν άλλη κανένα τρόπο άλλ,ο νά μήν έχω, πού άν τόν 

άκολουθοΰσα θά γινόμουνα καλύτερος; Κι ό Σωκράτης: 

—Πές μου, εΐπε, Εύθύδημε, πήγες ποτέ ώς τώρα στους 

Δελφούς;—Καί δυό φορές μάλιστα, μά τό Δία, είπε.— 

Πρόσεξες λοιπόν τό «Γνώθι σαυτόν», πού είναι γραμμέ

νο κάπου πάνω στό ναό; 

—Μάλιστα.—Ποιο άπό τά δύο, καθόλου δέ φρόντισες 

γιά τήν επιγραφή αυτή ή καί τήν πρόσεξες καί δοκίμα

σες νά εξετάσεις τόν εαυτό σου τί είσαι;—Μά τό Δία 

δχι, είπε. Γιατί βέβαια νόμιζα, καί πολύ μάλιστα, ότι 

τδξερα αυτό, γιατί δέ θάξερα τίποτ' άλλ.ο, äv δέν ήξερα 

οΰτε τόν εαυτό μου.—Καί ποιο άπό τά δυό νομίζεις, 

πώς ξέρει τόν εαυτό του έκεΐνος πού μόνο τό όνομα του 

ξέρει, ή εκείνος πού, καθώς αυτοί πού αγοράζουν άλογα 

δέν θεωρούν δτι ξέρουν τό άλογο πού θέλουν νά ξέρουν, 

πρϊν τό εξετάσουν άν ΰπακούει'εΰκολα ή δέν υπακούει κι 

άν είναι δυνατό ή άρρωστο, κι άν είναι γρήγορο ή αργό, 

καϊ πώς είναι στις άλλ'ς ιδιότητες τϊς κατάλληλες ή 

ακατάλληλες γιά τή χρήση τοϋ άλογου, έτσι έχοντας 

εξετάσει τόν εαυτό του,δηλαδή τί λ,ογής εϊναι δσον άφορα 

τή χρησιμότητα του στους ανθρώπους, τότε ξέρει τήν 

αξία του;—Έτσι, εΐπε, έγώ πραγματικά πιστεύω, Οτι 

δηλαδή έκεΐνος πού δέν ξέρει τήν άξια του, δέν ξέρει 

τόν εαυτό του.—Καϊ τοΰτο δώ δέν είναι αναμφισβήτητο. 

εΐπε, δτι οί άνθρωποι επειδή ξέρουν τόν εαυτό τους πάρα 

πολλά καλά πετυχαίνουν, ένώ επειδή δέν έχουν γνώση 

τοϋ έαυτοΰ . τους παθαίνουν πάρα πολλά κακά; Γιατί 

εκείνοι μέν πού ξέρουν τόν εαυτό τους κι οσα συμφέρουν 

στον εαυτό τους, ξέρουν καί διακρίνουν κι όσα μποροΰν 
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κι δσα δέν μπορούν νά εκτελέσουν. Κι επειδή κάνουν 

Οσα ξέρουν καί κερδίζουν δσα τους χρειάζονται κι εύτυ-

χοΰν, κι επειδή δέν άσχολοΰνται μέ όσα δέν ξέρουν, καί 

λάθη δέν κάνουν καϊ τή δυστυχία αποφεύγουν. Καί γιά 

τοΰτο, επειδή μποροΰν νά δοκιμάζουν καί τους άλλους 

ανθρώπους, μέ τό νά χρησιμοποιούν τους άλλους καϊ τά 

ωφέλιμα πορίζονται κι άπό τά βλαβερά προφυλάγονται. 

Έ ν ώ έκεΐνοι πού δέν ξέρουν τόν εαυτό τους, άλλα είναι 

απατημένοι σχετικά μέ τήν ατομική τους άξια, καί γιά 

τους άλλους ανθρώπους καί γιά τίς άλλες ανθρώπινες υπο

θέσεις όμοια ξεγελιοΰνται, κι οΰτε δσα τους χρειάζονται 

τά ξέρουν, οδτε τϊ κάνουν, οΰτε ποια πράματα χρησι-

μοποιοΰν, άλλα επειδή κάνουν σφάλματα σ' δλα τοΰτα, 

καί στά ωφέλιμα άποτυχαίνουν καί στά βλαβερά πέφτουν. 

Κι έκεΐνοι μέν πού ζέροΜν τί κάνουν, επειδή πετυχαίνουν 

σ' αυτά πού κάνουν, καλή ύπάλ.ηψη καί τιμή αποχτάνε, 

κι οϊ δμοιοί τους μ' ευχαρίστηση τους χρησιμοποιούν, 

κι έκεΐνοι πού άποτυχαίνουν στις υποθέσεις τους επιθυ

μούν νά σκέφτονται αυτοί γιά τό δικό τους συμφέρον, 

καϊ μάλιστα αυτοί νά τους διευθύνουν, καϊ σ' αυτούς κρε

μάνε τϊς ελπίδες τής ευτυχίας τους καί γι ' αυτό τους 

αγαπάνε περισσότερο ά π ' δλους. Έ ν ώ έκεΐνοι, πού δέν 

ξέρουν τί κάνουν,καϊ κακή εκλογή στά έργα τους κάνουν 

κι άποτυχαίνουν σ ό,τι Κι άν δοκιμάσουν, δχι μόνο ζη

μιώνονται καί τιμωρούνται στά έ'ργα τους, άλλα αποχτά

νε καί κακή υπόληψη κα'ι γίνονται καταγέλαστοι καί 

ζουν περιφρονημένοι καϊ χωρίς εκτίμηση. Καί βλέπεις, 

ότι κι άπό τϊς πάλεις όσες, αγνοώντας τή δύναμη τους, 

πολεμήσουν μέ δυνατώτερους άπ' αυτές, άλλες κατα

στρέφονται άπ' τά θεμέλια, κι άλλες άπό ελεύθερες γί

νονται δοΰλες. 
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Κι ό Εύθύδημος:—Μάθε, Σωκράτη, είπε, ότι έχω 

πάρα πολύ πεισθεί πώς πρέπει καθένας νά φροντίζει νά 

μαθαίνει τόν εαυτό του. 'Αλλά άπό που πρέπει ν' αρχίσω 

νά εξετάζω τόν εαυτό μου, αυτό άπό σένα περιμένω, 

άν θές, νά μού τό εξηγήσεις.—Λοιπόν, είπε ό Σωκράτης, 

ποια είναι βέβαια τά καλά καί τά κακά τά ξέρεις έξά-

παντος;—Ναί, μά τό Δία, είπε, γιατί άν οΰτε κι αυτά 

τάξερα, θά ήμουν χειρότερος κι άπό τους δούλους.— 

Μπράς λ.οιπόν, εΐπε, εξήγησε μου τα.—Μά δέν είναι δύ

σκολο, είπε. Γιατί πρώτα-πρώτα νομίζω δτι ή υγεία είναι 

αγαθό, ένώ ή αρρώστια κακό. Έ π ε ι τ α καί τά αίτια τοΰ 

καθενός ά π ' αυτά τά δυό, δηλαδή τά ποτά καί τά φαγητά 

κι ά τρόπος της ζωής, Οσα συντελούν στην υγεία είναι 

καλά, κι Οσα συντελούν στην αρρώστια κακά.—Λοιπόν, 

είπε, κι ή υγεία κι ή αρρώστια, δταν γίνονται αιτίες κα

νενός καλοΰ, μποροΰν νά εΐναι πράματα χαλά, ένώ δταν 

γίνονται αιτίες κακοΰ (νά είναι) πράματα κακά.—Καϊ 

πΟτε, εΐπε, ή υγεία μπορεΐ νά γίνει αίτια κακοΰ χι ή 

αρρώστια καλού;—Όταν, μά τό Δία, εΐπε, έκεΐνοι πού 

πήραν μέρος λόγω τής σωματικής τους δύναμης σέ 

άτυχη εκστρατεία ή σέ ολέθριο θαλασσινό ταξείδι χα

θούν, ένώ έκεΐνοι πού έμειναν στην πατρίδα τους λόγω 

τής σωματικής τους αδυναμίας, σωθούν. 

—Αλήθεια λές. Βλέπεις όμως, εΐπε, ότι καί στά 

ωφέλιμα έργα οί μέν πρώτοι παίρνουν μέρος λόγω της 

σωματικής τους δύναμης, ένώ οί δεύτεροι μένουν αμέτο

χοι λόγω τής σωματικής τους αδυναμίας.—Αυτά λοι

πόν, εΐπε, πού άλλοτε ώφελοΰν κι άλλοτε βλ.άφτουν, τϊ 

είναι μάλλον, καλά ή κακά;—Τίποτα δέ φαίνεται.μά τά 

Αία, έτσι πού έβαλες τό ζήτημα. Ό μ ω ς ή σοφία τουλά

χιστο, Σωκράτη, είναι αναμφισβήτητα αγαθό. Γιατ 1 
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ποιο πράγμα δέ θά έκανε κανείς καλύτερα, άν ήταν σο

φός παρά άν ήταν άμαθης.—Καϊ τί λές γιά τό έξης: 

Δέν έχεις ακούσει, είπε, γιά τό Δαίδαλο ότι. άφοΰ πιάστη

κε άπό τό Μίνωα εξαιτίας τής σοφίας του(8), αναγκα

ζότανε νά δουλεύει (ώς δοΰλος) σ' αυτόν καϊ σύγχρονα 

στερήθηκε τήν πατρίδα καϊ τήν ελευθερία του, κι δταν 

αποπειράθηκε νά δραπετεύσει μαζί μέ τό γιά του, καί 

τό παιδί του έχασε κι ό ίδιος δέν μπόρεσε νά σωθεί, 

άλλα άφοΰ τόν πήγαν μέ τή βία στή χώρα τών βαρβά

ρων, ξανάγινε έκεΐ δούλος;—Λέγονται τοΰτα μά τό 

Δία, είπε.—Καί τά παθήματα τοϋ Παλαμήδη δέν τάχεις 

ακουστά; Γιατί γι ' αυτόν δλοι τραγουδάνε, δτι επειδή 

τόν ζήλεψε δ 'Οδυσσέας γιά τή σοφία του, καταστρά

φηκε.—Κι αυτά λέγονται, εΐπε.—Καί πόσοι άλλοι νομί

ζεις ότι εξαιτίας της σοφίας τους όδηγηθήκανε μ ί τή 

βία εξόριστοι στό βασιλιά τής Περσίας κι είναι έκεΐ 

δούλοι;—Κοντεύει Σωκράτη, εΐπε, κατ ' έξοχη αναντίρ

ρητο αγαθά νά είναι (μόνο) ή ευτυχία.—Άν βέβαια δέν 

τήν αποτελέσει κανείς, εΐπε, άπό αγαθά πού σηκώνουν 

αντίρρηση, Εύθύδημε. —· Καί ποια, είπε, θά ήταν δυνατό 

νά σηκώσει αντίρρηση ά π ' δσα συντελούν στην ευτυ

χία;—Τίποτα, εΐπε, φτάνει νά μήν προσθέσουμε στην 

ευτυχία ή ομορφιά ή δύναμη ή πλοδτο ή δόξα ή τίποτ' 

άλλο άπό τά παρόμοια. 

—Άλλα, μά τό Δία, θά προσθέσουμε, εΐπε. Γιατί πώς 

θά μπορούσε κανείς νά εϊν' ευτυχισμένος χωρίς αυτά;— 

Μά τό Δία, εΐπε, θά προσθέσουμε λοιπέν πράματα, πού 

εξαιτίας τους πολλά καί δυσάρεστα συμβαίνουν στους 

ανθρώπους. Γιατί άπό τή μιά εξαιτίας τής ομορφιάς τους 

πολλοί διαφθείρονται άπό κείνους πού έλκονται προς τους 

ωραίους, κι άπό τήν άλλη πολλοί, επειδή λόγω τής δύ-
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ναμής τους επιχειρούν μεγαλύτερα (άπ' δσο μποροΰν) 

έργα, πέφτουν σέ δχι μικρά δυστυχήματα, καί πολλοί 

λόγω τοΰ πλούτου τους γίνονται μαλθακοί, κι επειδή τους 

επιβουλεύονται, καταστρέφονται, καί πολ.λοί εξαιτίας τής 

δόξας τους καί τής πολιτικής τους δύναμης μεγάλα κακά 

παθαίνουν.—Άλλα δμως, εΐπε, άν βέβαια οδτε Οταν 

παινεύω τήν ευτυχία μιλάω σωστά, ομολογώ Οτι οδτε 

τί πρέπει νά ζητάμε άπό τους θεούς ξέρω.—Άλλα τοΰτα, 

είπε δ Σωκράτης, ίσως επειδή πίστευες πάρα πολύ δ τ ' 

τά ξέρεις, δ"έν ταχείς εξετάσει. Ε π ε ι δ ή δμως προετοι

μάζεσαι νά διευθύνεις τήν πάλ,η, πού έχει πολίτευμα δη

μοκρατικό, είναι φανερό δτι ξέρεις τουλάχιστο τί είναι 

δημοκρατία.—Βεβαιότατα, είπε.—Παραδέχεσαι λοιπόν, 

ότι είναι δυνατό νά ξέρει κανείς τϊ είναι δημοκρατία, άν 

δέν ξέρει τί ζΧναι δήμος;—Μά τό Δία, δέν τό παραδέχο

μαι.—Καί λοιπόν ξέρεις τί είναι δήμος;—Νομίζω βέ

βαια.—Καί ποιοι νομίζεις ότι άποτελοΰν τό δήμο; 

—Οί φτωχοί ά π ' τους πολίτες, έγώ τούλ,άχιστο νομί

ζω.—Καϊ ξέρεις άραγε ποιοι είναι φτωχοί;—Πώς Οχι";— 

Ά ρ α λοιπόν ξέρεις καί ποιοι είναι πλ.ούσιοι;—Καθόλου 

λιγώτερο ά π ' δσο ξέρω ποιοϊ είναι φτωχοί.—Καί ποιους 

ονομάζεις φτωχούς καί ποιους πλ.ούσιους; 

—Εκείνους νομίζω πού δέν έχουν αρκετά γιά Οσα 

πρέπει νά ξοδεύουν, τους ονομάζω φτωχούς, κι εκείνους 

πού έχουν περισσότερα ά π ' όσα τους εϊνα'ι αρκετά, πλού

σιους. 

— Έ χ ε ι ς λοιπόν παρατηρήσει, ότι σέ μερικούς πού 

έχουν πάρα πολ.ύ λίγα δχι μόνο φτάνουν αυτά, άλλα καί 

τους περισσεύουν, ένώ σέ μερικούς τά πάρα πολλά δέν 

είναι αρκετά;—Καί μά τό Δία, είπε ό Εύθύδημας, ξέρω 

καϊ μερικούς τυράννους (γιατί σωστά μοΰ τό'θυμίζεις), 
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πού επειδή τους λείπουν χρήματα αναγκάζονται νά άδι-

κοΰν, καθώς οί πολ.ύ φτωχοί άνθρωποι.—Λοιπόν εΐπε ά 

Σωκράτης, αν πραγματικά τοΰτα εϊν' έτσι, τους τυράν

νους θά τους κατατάξουμε στό δήμο, κι εκείνους πού 

έχουν λίγα, άν είναι οικονόμοι, στους πλούσιους ! Kt ό 

Εύθύδημος εΐπε: 

—Δηλαδή μέ αναγκάζει ή άγνοια μου καί σ' αυτά νά 

συμφωνήσω. Κι εξετάζω μήπως τό καλύτερο γιά μένα 

είναι νά σωπαίνω. Γιατί κοντεύω νά μήν ξέρω,γενικά 

τίποτα. Καί μέ πολλή στενοχώρια έφυγε, καί περιφρο

νώντας τόν εαυτό του και παραδεχόμενος Οτι πραγματικά 

είναι δούλος. Πολλοί λοιπόν άπό κείνους, πού μ' αυτό 

τόν τρόπο τους εϊχε φερθεί ό Σωκράτης, δέν τόν πλη

σιάζανε πιά, κι έκεΐνος τους θεωρούσε άκάμα πιό βλά

κες. Έ ν ώ ό Εύθύδημος θεώρησε ότι δέ θά μπορούσε νά 

γίνει αλλιώς καλός άνθρωπος, άν δέν συναναστρεφόταν 

τό Σωκράτη Οσο τό δυνατό περισσότερο, καί πιά δέν τόν 

άφινε, έκτος κι άν παρουσιαζόταν καμμιά ανάγκη, καί 

πολλά άπό κείνα πού ά Σωκράτης έκανε, τά ίδια έχανε 

κι αυτός. Κι ό Σωκράτης, άμα τόν κατάλαβε δτι ήταν τέ

τοιος, καθόλου δέν τόν έμπέρδευε, άλλα μέ πολύ μεγάλη 

ειλικρίνεια καί σαφήνεια τοΰ έξηγοΰσε καί δσα θεωροΰσε 

Οτι έπρεπε νά ξέρει καί όσα θεωροΰσε π"ώς είναι τά καλύ

τερα γιά νά τά εκτελεί. 


