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10Ά Ι. ΜΕΝΩΝ. "Εχεις μοι ειπείν, ώ Σώχρατες, άρα òt-
δακτόν ή αρετή, ή ον διδαχτόν άλλ' άσχητόν, ή οϋτε ασκητον 
ούτε μαβητόν, αλλά φύσει παραγίγνεται τοις άνθρώποις ή 
αλλψ τινί τρόποι; 

ΣΩΚΡΑ ΤΗΣ. ΤΩ Μένων, προ τον μεν θετταλοί ευδό
κιμοι ήσαν èv τοΐς'Έλλησιν και εοαυμάίοντο εφ' Ιππική τε 

b καί πλούτφ, νϋν δέ, ώς έμοί δοκεϊ, και επί σοφία, καϊ ονχ 
ήκιστα οι τον σον εταίρου 'Αρίστιππου πολϊται Λαρισαίοι. 
τούτου δέ νμίν αίτιος εστί Γοργίας- άφικόμενος γαρ εις 
την πόλιν ίραστάς επί σοφία είληφεν Αλεναδών τε τους 
πρώτους, ων 6 σος εραστής έστιν 'Αρίστιππος, και τών 
άλλων θετταλών και 6ή καί τοντο το εθος υμάς είΟικεν, 
αφόβως τε καί μεγαλοπρεπώς άποκρίνεσΟαι εάν τις τι 
έρηται, ώσπερ εικός τους είδότας, ατε καί αντός παρέχων 

C αυτόν έρωτάν τών 'Ελλήνων τω βονλομένφ ο τι αν τις 
βούληται, καί ονδενί δτω ουκ άποκρινόμενος. ένΰάδε δέ, 
ώ φίλε Μένων, το εναντίον περιέατηκεν ώαπερ αΰχμός 

71Ά τις της σοφίας γέγονεν, καί κινδυνεύει εκ τώνδε τών τόπων 
παρ' υμάς οϊχεσθαι ή σοφία, ει γονν τίνα έθέλεις οϋτοις 
έρέσθαι τών ενθάδε, ουδείς δστις ον γελάσεται καί έρεϊ' ώ 
ξένε, κινδυνεύω σοι δοκεϊν μακάριος τις είναι, άρετήν γονν 
εϊτε διδακτον είθ' δτω τρόπω παραγίγνεται είδέναί' εγώ δε 
τοσούτον δέω είτε διδακτον είτε μη διδακτόν ε'ιδέναι, ωστ' 
ονδε αυτό, δ τι ποτ' εστί το παράπαν αρετή, τυγχάνω 
εΐοώς. 

b //. 'Εγώ οΰν καί αυτός, ώ Μένων, όντως έχω- σνμ-
πένομαι τοις πολίταις τούτου του πράγματος, καί εμαυτόν 

1 ) Αρίστιππος ò 'Λλεοάδης. Για τΙς σχέσεις του μέ τον Κϋρο τον 
νεώτερο μας μιλά ό Ξενοφών ('Λνάβασις, 1,1, 10). Οί 'Λλευάό'ες ήταν 
από τΙς αρχαιότερες οικογένειες της Ηεσσαλίας. 

2 ) Τον Λεοντϊνο, τον γνωστό μεγάλο σοφιστή. 
3) Άπ' αΟτοοςκαί ό Μένων, πού μαθήτεψε κοντά στον Γοργία. 

Τήν επίδραση του τελενταίου ειρωνεύεται ευθύς αμέσως ό Σωκράτη. 

Μ Ε Ν Ω Ν 

["Η Π Ε Ρ Ι Α Ρ Ε Τ Η Σ . Π Ε Ι Ρ Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ ] 

ΜΕΝΩΝ, Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ , ΠΑΙΣ ΜΕΝΩΝΟΣ, ΑΝΤΤΟΣ 

Ι. ΜΕΝΩΝ. Μπορείς νά μοΰ πης, Σωκράτη, ή αρετή 

_ _ . , είναι άραγε διδακτή, ή δχι, άλλα τήν 
Προοίμιο : Είναι St- , _Γ ' , , »" ' Λ \ y \ 

δακτή ή αρετή ; αποκτά κάνεις μέ άσκηση, η ούτε μέ 
μάθηση οϋτε μέ άσκηση τήν αποκτού

με, μόνο έρχεται στους ανθρώπους άπα τή φύση ή μέ 
κάποιον άλλο τρόπο; 

Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ . Ώ ς τώρα οί Θεσσαλοί, Μένων, φημί
ζονταν καί θαυμάζονταν άπο τους "Ελληνες για τήν ικανό
τητα τους στην ιππική καί τον πλούτο τους, τώρα δμως, δπως 
μοΰ φαίνεται, καί για τή σοφία τους, καί μάλιστα οί συμπολί
τες τοΰ Αρίστιππου (*), τοΰ δικού σου φίλου, οί Λαρισαίοι. 
Καί το χρωστάτε αυτό στον Γοργία ( a ) . Γιατί πήγε στή Λάρι
σα και έκαμε έραστάς της σοφίας του τους πρώτους καί άπο 
τους Άλευάδες—άπ' αυτούς καί ό δικός σου εραστής ό Άρί-
στιππος—καί άπο τους άλλους Θεσσαλούς ( 3). Σας έδωκε 
μάλιστα καί τούτη τή συνήθεια: άφοβα καί μεγαλόπρεπα να 
απαντάτε σε δ,τι σας ερωτούν, δπως είναι φυσικά νά κάνουν 
εκείνοι πού ξέρουν, γιατί καί ό ίδιος προσφερόταν να τον 
έρωτα οποίος ήθελε άπο τους 'Έλληνες δ,τι ήθελε, καί δέν 
άφηνε κανένα χωρίς απάντηση (* ). 

Έδώδμως, αγαπητέ Μένων, έχομε καταντήσει στο αντί
θετο' σα νά έπεσε κάποια ξηρασία, καί υπάρχει φόβος μήπως 
φΰγη arcò δω για τα δικά σας μέρη ή σοφία. *Αν λοιπί>ν Θέλης 
νά ρωτήσης κανέναν άπο τους εδώ μ* αυτό τον τρόπο, κανείς 
πού δεν θα γελάση καί δέν θά π η : «ξένε, μοιάζει νά σοΰ φαί-
νωμαι κάποιος μακάριος, πού νά ξέρω άν ή αρετή είναι 
διδακτή, ή μέ ποιόν τρόπο έρχεται στους ανθρώπους- μα έγώ 
είμαι τόσο μακριά άπο το νά ξέρω άν είναι διδακτή ή δχι, 
ώστε τυχαίνει να μήν ξέρω καθόλου οΰτι: αυτό, τί τέλος 
πάντων είναι ή αρετή». 

II. Κ' έγώ λοιπόν ό ΐδιος, Μένων, σ'αύτή τήν κατάσταση 

'( ) Βλέπε Πλάτωνος Γοργίας, Wì C. 



ΜΕΝΩΝ 

καταμέμφομαι ώς ονχ είδώς περί αρετής τό πορόπαν ο 
δέ μή οϊδα τι εστίν, πώς αν όποιον γέ τι είδείην; ή δοκεϊ 
σοι οίον τε είναι, όστις Μένωνα μή γιγνώσκει τό παράπαν 
όστις εστίν, τούτον είδέναι είτε καλός είτε πλούσιος είτε 
καί γενναίος έστιν, είτε και τάναντία τούτων; δοκεΐ σοι 
olóv •? είναι; 

c ΜΕΝ. Ουκ εμοιγε. άλλα αύ, ώ Σώκρατες, αληθώς 

ούδ' ό'τι αρετή έστιν οίσΰα, άλλα ταϋτα περί σον καί 
οίκαδε άπαγγέλλωμεν; 

ΣΩ. Μή μόνον γε, ώ εταίρε, άλλα καί δτι ούδ' αλλθ) 
πω ενέτυχον είδότι, ι··ς έμοί δοκώ. 

ΜΕΝ. Τί δέ; Γοργία ουκ ένέτνχες δτε ένβάδε ην; 

ΣΩ. "Εγωγε. 

ΜΕΝ. Είτα ουκ έδόκει act είδέναι; 

ΣΩ. Ον πάνν ειμί μνήμων ώ Μένων, ώστε ουκ 
έχω ειπείν έν τω παρόντι πώς μοι τότε εδοξεν. αλλ' ίσως 

d εκείνος τε οίδε, καί αν α εκείνος έλεγεν άνάμνησον ούν 
με πώς ϊλεγεν. ει δέ βούλει, αυτός είπι'- δοκεί γαρ δή πον 
σοι απερ έκείνω. 

ΜΕΝ. "Εμοιγε. 

ΣΩ. 'Εκείνον μεν τοίννν ι-ώμεν, επειδή και ίίπεστιν 
συ δέ αυτός, ώ προς 0ει7ιν, Μένων, τί φής ιίρετήν είναι; 
είπε και μή φθονήαης, ίνα εντυχέστατον ψεϋσμα έψιυ-
σμένος ώ, αν φανής αΰ μεν είδιος καί Γοργίας, έγώ δέ 
είρηκώς μηδενί πώποτε είδότι έντετνχηκέναι. 

e ///. ΜΕΝ. Άλλ' ον χαλεπόν, m Σώκρατες. ειπείν. 

πρώτον μέν, ει βούλει ανδρός άρετήν, ράδιον, ίίτι αϋτη 
εστίν άνδρας αρετή, Ίκανόν είναι τα της πόλεως πράττειν, 
και πράττοντα τονς μέν φίλους εν ποιεϊν, τους δ' εχθρούς 
κακώς, καί αυτόν εύλαβεϊσϋαι μηδέν τοιοντον παΟεϊν. ει 
δέ βούλει ytivaixoç άρετήν, ον χαλεπόν διελΟεΐν t'ir ι δει 
αυτήν τήν οίκίαν εν ο'ικειν, αφζυνσάν τε τά ένδον καί 
κατήκοον οϋσαν τοΰ ανδρός, καί άλλη εστίν παιδός αρετή, 
καί θηλείας καί άρρενος, καί πρεσβυτέρου ανδρός, ει μέν 

'2a βονλει, ελευθέρου, ει δέ βούλει, δούλου, καί ιίλλαι πάμ-

Ή ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ. ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ 

βρίσκομαι' τό ίδιο φτωχός μέ τους συμπολίτες μου σ' αυτό τό 
πράγμα, καί κατηγορώ τον εαυτό μου δτι δέν ξέρω τό πα
ραμικρό για τήν αρετή' καί δ,τι δέν ξέρω τί είναι, πώς θα 
ήξερα τί λογής etvai; "Η νομίζεις δτι είναι δυνατόν, ένας πού 
δέν ξέρει τό παραμικρό ποιος εϊναι ό Μένων, αυτός νά ξέρη 
άν εϊναι όμορφος είτε πλούσιος, είτε άπό γενιά, είτε καί τά 
αντίθετα; Νομίζεις δτι είναι δυνατόν; 

ΜΕΝ. "Οχι βέβαια. Μα αλήθεια, Σωκράτη, έσύ δέν 
ξέρεις ούτε τί εϊναι ή αρετή, καί αυτά τά νέα νά φέρω στην 
πατρίδα γιά σένα; 

ΣΩ. "Οχι μόνο αυτά, φίλε, άλλα καί δτι ώς τώρα δέν 
συνάντησα κανένα πού νά ξέρη· έτσι νομίζω. 

ΜΕΝ. Τί λές; Δέν συνάντησες τόν Γοργία, δταν ήταν 
έδώ; 

ΣΩ. Πώς δχι. 
ΜΕΝ. Καί δέν σοϋ φάνηκε δτι ξέρει; 
ΣΩ. Δέν έχω καθόλου δυνατή μνήμη. Μένων, ώστε 

δέν μπορώ να πώ τούτη τήν ώρα πώς μοΰ φάνηκε τότε. 
'Αλλά Ισως και εκείνος ξέρει, καί σύ πάλι όσα εκείνος έλεγε 
τα ξέρεις· θύμισε μου λοιπόν τί έλεγε. "Αν προτιμάς, μίλησε 
συ ό ίδιος' γιατί ασφαλώς έχεις τις ίδιες ιδέες μέ κεΐνον. 

ΜΕΝ. Τις ίδιες βέβαια. ' 
ΣΩ. Ά ς άφήσωμε λοιπόν εκείνον, μιά πού είναι καί 

α π ώ ν μα σύ ό ίδιος, Μένων,γιά τους θεούς, τι δέχεσαι δτι 
είναι ή αρετή; Πές καί μή μοϋ άρνηθής'κάμε νά πάθω τήν 
πιό καλότυχη διάψευση, αν άποδειχτής σύ καί ό Γοργίας 
δτι ξέρετε, ενώ έγώ έχω πει δτι δέν συνάντησα ώς τώρα 
κανέναν πού να ξέρη. 

III . ΜΕΝ. Μά δέν είναι δύσκολο, Σωκράτη νάπώ. Πρώτα 
Διάφορα είδη πρώτα, άν θέλης νά μιλήσω γιά 

της αρετής. Δέν ϊ- τήν αρετή τοΰ άνδρα, είναι εύκολώ-
χουν ενότητα. τερο' γιατί τούτη είναι ή αρετή 

του, νά είναι ικανός νά διοική τήν πόλη, καί, κάνοντας αυ
τό, να ευεργέτη τους φίλους καί νά βλάπτη τους 
εχθρούς, καί νά προσεχή ό ίδιος νά μήν πάθη τί
ποτε τέτοιο. 'Αν πάλι θέλης τήν αρετή της γυναί
κας, δέν εϊναι δύσκολο νά αναπτύξω δτι πρέπει αυτή 
νά κυβερνά καλά τό σπίτι, συντηρώντας καλά 6σα έχει μέ
σα καί δντας υπάκουη στον άνδρα. Άλλη πάλι είναι ή αρετή 
τοΰ παιδιού, τοΰ κοριτσιού καί τοΰ άγοριοΰ, καί τοΰ ηλι
κιωμένου άνθρωπου, τοΰ ελεύθερου, τοΰ δούλου. Εϊναι καί 



ΜΕΝΩΝ 

πολλαι άρεταί είσιν, ώστε ονχ απορία είπεΐν αρετής πέρι 
S τί έστιν καθ* έχάστην γαρ τών πράξεων και, τών ηλικιών 
προς ίκαστον έργον έκάστω ημών ή αρετή έστιν φσαύτως 
δέ, οϊμαι, ω Σώκρατες, και ή κακία, 

ΣΩ. ÏIoXKfj γέ τινι ευτυχία εοικα κεχρήσθαι, ώ Μέ-
νων% ti μίαν ζητών αρετήν σμήνος τι άνηνρηκα αρετών 
παρά col κείμενον. άτάρ, ώ Μένων, κατά ταντην τήν 
εικόνα τήν περί τα σμήνη, ει μου έρομένον μελίττης περί 

b ουσίας S τί ποτ* εστίν, πολλάς και παντοοαπάς έλεγες αντάς 
εϊναι,τί αν απεκρίνοί μοι, ει σε ήρόμην άρα τούτω φ$ς 
παλλάς και παντοδαπάς είναι καί διαφέρουσας αλλήλων, 
τω μελίττας είναι; ή τούτω μεν ουδέν Οιαψέρονσιν, άλλω 
δε τω, οίον ή κάλλει ή μεγέβει ή αλλο> τω τών τοιούτων; 
είπε τί αν απεκρίνοί οΰτως ερωτηθείς; 

ΜΕΝ. Τοΰτ* εγωγε, ότι ουδέν οιαψέρονσιν, fj μέλιτται 
είσίν, ή ετέρα της ετέρας. 

c ΣΩ. Ει ούν ειπον μετά ταντα· τοϋτο τοίνυν μοι αυτό 

είπε, ώ Μένων φ ονδεν διαφέρουσα άλλα ταύτόν έίσιν &πα-
σαι, τί τοντο φν/ς είναι; είχες δήπον αν τί μοι είπεϊν; 

ΜΕΝ. "Εγωγε. 

IV. ΣΩ. Ούτω δη και περί τών αρετών καν εΐ πολλαι 
καί παντοδαπαί^εισιν, εν γέ τι είδος ταοτον άπασαι ϊχονσιν, 
δι υ είσίν άρεταί, εις δ καλώς που έχει άποβλέψαντα τον άπο-
κρινόμενον τω έροηήσαντι εκείνο δηλώσαι δ τυγχάνει οΰσα 

d αρετή' η ον μανΟάνεΐζ δ' τι λέγω; 

ΜΕΝ. Αοκώ γέ μοι μανΟάνειν ον μέντοι ώς βονλομαί 
γέ πω κατέχω το έρωτώμενον, 

ΣΩ. Πότερονδέ περί αρετής μόνον σοι οντωδοκεΐ, <Ί> Μέ
νων, ίίλλη μέν ανδρός εϊναι, άλλη δε γυναικός και τών άλλων, 
ή καί περί ύγιείαζ και περί μεγέθους και περί Ισχύος ωσαύ
τως; άλλη μέν άνδρας δοκεϊ σοι είναι νγίεια, άλλη δε γυναι
κός; η ταντσν πανταχον είδος έστιν, εάν περ νγίεια fj, εάν 

e τε εν άνδρί εάν τε εν αλλφ δτωοϋν f\; 
ΜΕΝ. 'Η αντή~μοι. ιίοκεϊ νγίεια γε είναικαι ανδρός και 

γυνηΐκάς. 

1 ) 'Π Μένων κχτά τον σο^ίΐτικο τρίτ:», απαριθμεί τα διάφορα 
9TCivfj;t̂ a, ατά û-'iï'i -SîvoiXc Τ'ι κ>νι,νο OVOfi« αρετή, Ό ΕμπείρίκΛί, άλή 
(ieti. wDpbìTVtC. a; \i:y ξέρν; το v.otvî» ττοϋ δένει δλα αυτά. είναι σέ θέση 
vi άναγνωρίσΐ; μζ τ · r

fx>.vù'ti.w% τ!« τα καί νά κατατίιτ; τον καΟένχ. 

"Η ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ. ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ 

άλλες πάρα πολλές αρετές, ώστε δέν έχω δυσκολία νά π ώ 
γιά τήν αρετή τί είναι' γιατί σέ κάθε μια άπό τις πράξεις καί 
τις ηλικίες, γιά κάθε έργο, στάν καθένα άπό μας βρίσκε
ται ή αρετή' καί μέ τον ίδιο τρόπο, νομίζω, Σωκράτη, καί 
ή κακία ( ') . 

ΣΩ. Φαίνεται, Μένων, πώς πολύ μέ ευνόησε ή τύχη, 
άφοϋ μιαν αρετή ζητώντας ανακάλυψα σέ σένα ολόκληρο 
σμήνος. 'Αλλά, Μένων, σύμφωνα μέ τούτη τήν^είκόνα γιά 
τά σμήνη, άν, τί]ν ώρα πού έγώ σέ ρωτοϋσα γιά τήν ουσία 
της μέλισσας, τί εϊναι, έλεγες έσύ δτι οί μέλισσες εϊναι 
πολλές καί πολλών ειδών, τί θά μοΰ απαντούσες, άν σέ 
ρωτούσα: άραγε σέ τοϋτο λέγεις δτι εϊναι πολλές καί παν-
τοδαπές κκί διαφέρουν ανάμεσα τους στο δτι εϊναι μέλισσες; 
"Η σέ τοϋτο δέν διαφέρουν καθόλου, άλλα σέ κάτι άλλο, 
λόγου χάρη ή στο κάλλος, ή στο μέγεθος, ή σέ κάτι άλλο 
τέτοιο; Λέγε, τί θά απαντούσες, άν έτσι σέ ρωτοϋσα; 

ΜΕΝ. Τοϋτο βέβαια, δτι δέν διαφέρουν καθόλου στο 
δτι εϊναι μέλισσες ή μια άπό τήν άλλη. 

ΣΩ. "Αν λοιπόν έλεγα ΰστερα άπ' αυτό' τοΰτο δώ πές 
μου τώρα, Μένων: αυτά στό όποιο καθόλου δέν διαφέρουν, 
άλλα όλες εϊναι τό ίδιο, αυτό τϊ λέγεις οτι είναι; θά εϊχες 
ασφαλώς κάτι νά μοϋ πής. 

ΜΕΝ. Ναι βέβαια. 

IV. ΣΩ. 'Έτσι λοιπόν καί γιά τ'ιςάρετές' ας εϊναι πολλές 
καί παντοδαπές, έχουν κάποιο ιδιαίτερο εϊδος δλες το ΐδιο, 
πού τις κάνει αρετές* σ αυτό, νομίζω, εϊναι σωστό αποβλέ
ποντας εκείνος, πού άπαντα, νά φανέρωση σ' έκεϊνον πού 
τόν έρωτα γι' αυτό, τί τυχαίνει νά είναι ή αρετή" ή δέν κα
ταλαβαίνεις τί λέγω; 

ΜΕΝ. Νομίζω πώς καταλαβαίνω* όμως δέν κα
τέχω ακόμη δπως θέλω αυτό πού έρωτας. 

ΣΩ. Μά πές μου μόνο γιά τήν αρετή έτσι νομίζεις, 
Μένων, δτι άλλη εϊναι στον άνδρα, άλλη στη γυναίκα καί 
στους άλλους, ή τό ίδιο καί γιά τήν υγεία καί τό μέγεθος 
καί τή δύναμη; Νομίζεις δτι άλλη εϊναι ή υγεία στον άνδρα 
καί άλλη στή γυναίκα; "Η έχει τό ίδιο παντοΰ «είδος», φτάνει 
νά εϊναι υγεία, είτε σέ άνδρα είτε σέ οποιονδήποτε άλλον 
βρίσκεται; 

ΜΕΝ. Ή ΐδια μοΰ φαίνεται δτι εϊναι ή υγεία καί στον 
άνδρα καί στή γυναίκα. 



MENUS' 

ΣΩ. Ουκονν και μέγεθος καί ίσχός; εάν περ ισχυρά 
γονή /), τώ αυτφ εϊδει καί τή αυτή ίσχύϊ ισχυρά εσται; τό 
γαρ τή αυτή τοϋτο λέγα)· ουδέν διαφέρει προς τό ίσχυς είναι 
ή ισχύς, έάν τε εν άνδρί ή εάν τε ft* γυναικί- ή διικεί τί σοι 
διαφέρειν; 

ΜΕΝ. Ουκ εμοιγε. 
3Ά ΣΩ. ΊΙ δέ αρετή προς τό αρετή είναι οιοίσει τι, έάν 

τε εν παιδί r} έάν τε έν πρεσβΰτη, έάν τε έν γυναικ'ι έάν τε έν 
άνδρΐ; 

ΜΕΝ. "Εμοιγε πως δοκεΐ, ώ Σώκριιτες, τυίΐτ*** υύκίτι 
όμοιον είναι τοις άλλοις τούτοις. 

ΣΩ. Τί δέ; ουκ άνδρας μέν άρετήν έλεγες πάλιν εν δι
οικεί», γυναικός δε οίκίιιν; 

ΜΕΝ. "Εγωγε. 
ΣΩ. 'Ag' οδν οϊόν τε ευ διοικι ϊι· ή πόλιν ή σίκίαν ή άλ

λο ότιοϋν, μή σωφοόνιος και δικαίως διοικούντα; 
b ΜΕΝ. Ου δήτα. 

ΣΩ. Ουκοϋν ih περ δικιώυς καί σωφρόνιος διοικώσιν, 
δικαιοσύνη και σωφροσύνη διοικήσυνσιν; 

ΜΕΝ. 'Ανάγκη. 
ΣΩ. Τών αυτών άρα αμφότεροι δέονται, είπερ μέλ-

λ.ουσιν αγαθοί είναι, καί ή γυνή καί ό άνήρ, δικαιοσύνης καί 
π'ιυφροσννης. 

ΜΕΝ. Φαίνονται. 
ΣΩ. Τί δέ ; παις καί πρεσβότης μών άκόλ.αστοι οντες 

καί άδικοι ιίγιιΟο'ι αν ποτέ γένυιντο; 
ΜΕΝ. Ον δήτα. 
ΣΩ. Άλ,λιι σώφαονες και δίκαιοι; 

c ΜΕΝ. Ναι. 
ΣΩ. Πάντες άρ' άνθρωποι τώ αντίο τρόπο) αγαθοί εί

σίν τών αυτών γόο τυχόντες αγαθοί γίγνονται. 
ΜΕΝ. "Εοικεν.' 
ΣΩ. Ουκ αν δήπου, εϊ γε μή ή αύτη αρετή ήν αυτών, 

τώ αντώ ίίν τοόπω αγαθοί ήσαν. 
ΜΕΝ. Οέ'δήτ'α.. -
V. ΣΩ. Επειδή τοίνυν ή αυτή αρετή πάντων εστίν, 

πεωώ ειπείν καί Λνιψρηπθήνια τί ιιιιτά φησι Γοργίας εί
ναι καί συ μετ' εκείνου. 

ΜΕΝ. Τί άλλο ·/ ή άρχειν "ιόν τ' είναι τών ανθρώπων; 
ύ εϊπερ ft' γέ τι Ζητεί; κατά πάντων. 

ΣΩ. Άλλα μην 'ητώ γε. ài?.' lina καί παιδός ή αυτή 

"Η ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ. ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ 

ΣΩ. Καί τό μέγεθος καί ή δύναμη; "Αν μια γυναί
κα εϊναι ισχυρή, θά eïvat ισχυρή έχοντας τόν ίδιο γενικό 
χαρακτήρα καί τήν ϊδ*α δύναμη. Μέ τό ίδιο,τοϋτο εννοώ: τί
ποτε δέν διαφέρει ή δύναμη ώς προς τό νά είναι δύναμη, είτε 
βρίσκεται σέ άνδρα είτε σέ γυναίκα* ή νομίζεις δτι διαφέρει 
σέ κάτι; 

ΜΕΝ. 'Εγώ δχι. 
ΣΩ. Μά ή αρετή ώς προς τό νά εϊναι αρετή θά δια-

φέρη καθόλου, είτε εϊναι σέ παιδί είτε σέ πρεσβύτη, είτε 
σέ γυναίκα,είτε σέ άνδρα; 

ΜΕΝ. Νομίζω, Σωκράτη, δτι τοϋτο δέν εϊναι πια 
εντελώς όμοιο μέ τά άλλα. 

ΣΩ. Μά τί; Δέν έλεγες δτι για τόν άνδρα αρετή εϊναι 
νά κυβερνά καλά τήν πόλη, καί γιά τή γυναίκα τό σπίτι; ('). 

ΜΕΝ. Ναι έλεγα. 
ΣΩ. Εϊναι άραγε δυνατόν νά κυβερνά κανείς ή πόλη 

ή σπίτι ή άλλο οτιδήποτε, άν δέν τό κυβερνά φρόνιμα καί 
δίκαια; 

ΜΕΝ. "Οχι ασφαλώς 
ΣΩ. Καί άν κυβερνούν δίκαια και φρόνιμα, δέν θά κυ

βερνήσουν μέ δικαιοσύνη καί σωφροσύνη; 
ΜΕΝ. Είναι φανερό. 
ΣΩ. Τά ίδια λοιπόν χρειάζονται, άν βέβαια πρόκει

ται νά εϊναι αγαθοί, και ή γυναίκα καί ό άνδρας, δικαιοσύ
νη καί σωφροσύνη. 

ΜΕΝ. Εϊναι φανερό. 
ΣΩ. Μά τί; Τό παιδί καί ό πρεσβύτης, άν άραγε 

εϊναι ακόλαστοι καί άδικοι, θά γίνονταν ποτέ αγαθοί; (2). 
ΜΕΝ. "Οχι ασφαλώς. 
ΣΩ. Ά ν φρόνιμοι καί δίκαιοι; 
ΜΕΝ. Ναι. 
ΣΩ. "Ολοι λοιπόν οί άνθρωποι μέ τόν ίδιο τρόπο εϊναι 

αγαθοί* άμα έχουν τά ίδια, γίνονται αγαθοί. 
ΜΕΝ. Φαίνεται. 
ΣΩ. Δέν χωρεί αμφιβολία πώς, άν ή αρετή τους δέν 

1) Αυτό το περιεχόμενο ϊδιναν γενικά τότε στην απολιτικήν άρε
τήν» ή και απλώς στην αρετή. Kai δ ΙΙρωταγόρας έτσι ορίζει τό αντι
κείμενο της διδασκαλίας τον. (ΙΙλατ. Πρωταγόρας, 318e). 

2) 'Αφήνω τον βρο «αγαθοί» αμετάφραστο. 'Αγαθός άνθρωπος 
είναι ό ενάρετος, ό καλός, κάτι περισσότερο, εκείνος πού έχει πάντα 
τ/ν *ι/.'κή ποιότητα πού ταιριάζει στον άνθρωπο. 
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αρετή, ώ Μένων, και δούλου, άρχειν οϊω τε είναι τον δεστιό 
τον, και δοκεϊ σοι ετι αν δονλος είναι 6 άρχων; 

ΜΕΝ. Ον πάνυ μοι δοκεϊ, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ον γαρ εΐκάς, ώ άριστε, έτι γαρ και τάδε σκόπει 
άρχειν φτ)ς oìóvt τ' είναι· ού προσΟήσομεν αύτυσε το δικαίως 
αδίκως δέ μή; 

ΜΕΝ. Οϊμαι εγωγε' ή γαρ οικαωαννΐ], ώ Σώκρατε:, 
αρετή έστιν. 

ΣΩ. Πότερον αρετή, ώ Μένω)·, ή αρετή τις; 

ΜΕΝ. Πως τοϋτο λέγεις; 

ΣΩ. Ώς περί άλλου ύτονονν. οίον, ει βοέλει, στρογγυ-
λότητος πέρι εϊποιμ' αν εγωγε άτι σχήμα τί εστίν, ονχ 
όντως απλώς δτι σχήμα· δια ταντα oc οντο>ς αν εΐποιμι, 
άτι καί άλλα έστι σχήματα. 

ΜΕΝ. '' Ορθώς γε λέγο>ν συ, επεί και έγώ λέγο> ού 
μόνον δικαΐυσύνιμ> άλλα καί άλλας είναι αρετά~, 

ΣΩ. Τίνας ταντος; είπε' οίον και Εγώ σοι εΐποιμι άν 
και άλλα οχ?)ματα, εϊ με κελινοις' καί ον ονν έμοί είπε 
άλλας άρετάς. 

ΜΕΝ. '11 ανδρεία τοίννν εμοιγε δοκεϊ άοετή εϊναι και 
αωψροαννη καί σοφία καί μεγαλοπρέπεια και άλλαι πάμ
πολλοι. 

ΣΩ. Πάλιν, ώ Μένων, ταντον πεπάνΟαμεν πολλάς 
αν ηνρήκαμεν άρετάς μίαν Ζητονντες, άλλον τρόπον ή ννν-
δή' ττ/ν δέ μίαν, ή δια πάντων τούτον» εστίν, ού δυνάμεθα 
άνευρε ϊν. 

VI. ΜΕΝ. Ον γαρ δύνομαι πα), ώ Σώκρατες, ώς αν 
ζητείς, μίαν άρετήν λαβείν κατά πάντων, όϊσπερ εν τοις 
άλλοις. 

i) Me αυτό τον Ορισμό ό ΑΙένων θυμίζει τίύπ(/οτήριξ.αν ό ΙΙώλ'ΐς 
καί ό Καλλικλης, Οαυμαπτεε και αυτοί τοϋ Γυργία {Ι'οργίας 468«, 
'. 811(1). 

" Η Π Ε Ρ Ι Α Ρ Ε Τ Η Σ . Π Ε Ι Ρ Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ y 7 

ή τ α ν ή ΐ δ ι α , δέν θ ά γ ίνονταν α γ α θ ο ί μ έ τον ίδιο τ ρ ό π ο . 

Μ Ε Ν . "Οχι. β έ β α ι α . 

V. Σ Ω . Μια λοιπόν πού ή αρετή δλων είναι ή ίδια, προσ
πάθησε νά πης καί νά ΘυμηΘής τί λέγει πώς εϊναι ό Γορ
γίας και σύ μαζί με κεΐνον. 

ΜΕΝ. Τ; άλλο παρά νά είναι κανείς Εκανάς νά άρ-

Πρώτο« ορισμός τής ψ στους ανθρώπους, άφοϋ ζητείς 
άοετίς γενικό χαρακτηρισμό για όλες 

τις περιπτώσεις (' ). d 
ΣΩ. Βέβαια καί ζητώ. 'Αλλά καί τοϋ παιδιού άραγε 

ή ιδία αρετή εϊναι, Μένων, καί του δούλου, νά εϊναι ικανοί 
νά άρχουν στον αφέντη, καί νομίζεις δτι μπορεί πια νά εϊναι 
δούλος εκείνος πού άρχει; 

ΜΕΝ, Καθόλου δέν τό νομίζω, Σωκράτη. 
ΣΩ. Γιατί δέν εϊναι φυσικό, άριστε άνθρωπε. 'Εξέτασε 

όμως ακόμη καί τοϋτο* λέγεις νά εϊναι Ικανός νά άρχη* 
δέν θά πρόσθέσωμε έκε ϊ :νάάρχη δίκαια καί Οχι άδικα; 

ΜΕΝ. Νομίζω, ναί' γιατί ή δικαιοσύνη, Σωκράτη, εϊ
ναι αρετή. 

ΣΩ. Ή άρέτή, Μένων, ή μιά αρετή; ο 
ΜΕΝ. Πώς τό εννοείς αυτό; 
ΣΩ. "Οπως γιά οτιδήποτε άλλο. *Αν λόγου χάρη 

προτιμάς, θά σου έλεγα γιά τήν στρογγυλότητα ότι εϊναι 
ένα σχήμα, όχι έτσι απόλυτα Οτι εϊναι τό σχήμα. Καί θά 
σοΰ μιλούσα έτσι, διότι υπάρχουν καί άλλα σχήματα. 

ΜΕΝ. Καί θά έλεγες σωστά' μά καί έγώ λέγω δτι 
δέν υπάρχει μόνο ή δικαιοσύνη, άλλα καί άλλες αρετές. 

ΣΩ. Ποιες εϊναι αυτές; Πές· 6πως καί έγώ θά σοΰ 74a 
έλεγα καί άλλα σχήματα, άν μοΰ ζητούσες* πές μου λοιπόν 
καί σύ άλλες αρετές. 

ΜΕΝ. Μοΰ φαίνεται λοιπόν ότι ή ανδρεία είναι αρετή, 
μα καί ή σωφροσύνη καί ή σοφία καί ή γενναιοδωρία καί 
άλλες πάμπολλες. 

ΣΩ Πάλι, Μένων, τό ίδιο πάθαμε* πολλές πάλι ανα
καλύψαμε αρετές, ένώ μιά γ*υρεύαμε, μέ άλλο τρόπο δμως 
ή πριν λίγο" τή μιά Ομως, πού εϊναι μέσα σέ 5λες τοϋτες, 
ϊέν μπορούμε νά τήν άνακαλύψωμε. 

VI. ΜΕΝ. Γιατί δέν μπορώ ακόμη, Σωκράτη, όπως σύ b 
ζητείς, νά πιάσω τή μιά αρετή σέ όλες, Οπως στά άλλα πα
ραδείγματα. 
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ΣΩ. Είκότως γε- άλλ' έγώ προθνμήσομαι, έάν οίας 
τ' ώ, ημάς προβιβάσαι. μανθάνεις γάρ πον δτι ουτο^σί 
έχει περί παντός- εΧ τις σε άνέροιτο τοντο δ νυν δή έγώ 
ίλεγον, Τί έστιν σχήμα, ώ Μένων; εί αυτά) είπες ότι στρογγυ-
λότης, εί σοι εϊπεν άπερ έγώ, Πότερον σχήμα ή ατρογγυ-
Χότης εστίν ή σχήμα τι; είπες δήπου αν δτι αχήιιά τι. 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

c ΣΩ. Ονκοϋν δια ταϋτα, δτι καί άλλα εστίν σχήματα; 

ΜΕΝ. Ναι. 

ΣΩ. Καί εί γε προσανηρώτα σε όποια, έλεγες αν; 

ΜΕΝ. "Εγωγε. 

ΣΩ. Καί ai εί περί χρώματος ωσαύτως άνήρετο δ 
τί έστιν, καί είπόντος σον δτι τό λενχόν, μετά ταϋτα ύπέ-
λαβεν ό ερωτών, Πότερον τά λενκόν χρώμα έστιν ή χρώμα 
τι; είπες αν δτι χρώμα τι, διότι καί άλλα τυγχάνει 
Οντα; 

ΜΕΝ. "Εγωγε. 

d ΣΩ. Καί εί γέ σε έκέλενε λέγειν άλλα χρώματα, 
έλεγες άν άλλα, α ουδέν ήττον τυγχάνει όντα χρώματα τον 
λενκον; 

ΜΕΝ. Ναι. 

ΣΩ. Εί ούν ώαπερ έγώ μετήει τόν λόγον, καί έλεγεν 
δτι, ΆεΊ εις πολλά άφικνονμεθα, άλλα μή μοι όντως, άλλ' 
επειδή τα πολλά ταϋτα ivi τινι προσαγορεύεις ονόματι, 
καί φής ουδέν αυτών δ τι ον σχήμα 'είναι, καί ταϋτα καί 
εναντία όντα άλλήλοις, τί έστιν τοϋτο, δ ουδέν ήττον κατέχει 
τό στρογγυλον ή τό ενθν, δ δη ονομάζεις σχήμα καί ουδέν 

e μάλλον φής τό στρογγυλον σχήμα είναι ή τό ενθν; ή ονχ 
οντω λέγεις; 

ΜΕΝ. "Εγωγε. 

ΣΩ. Άρ' ούν, δταν ούτω λέγ-ης, τότε ουδέν μάλλον 
φής τό στρογγυλον εϊναι στρογγυλον ή ευθύ, ονδέ το ευθύ 
ευθύ ή oTçoyyîiAoi*; 

ΜΕΝ. Ού δήπου, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Άλλα μήν σχήμα γε ουδέν μάλλον φής είναι τό 
στρογγυλον τοϋ εϋθέος, ουδέ τό έτερον τοϋ έτερου. 

ΜΕΝ. 'Αληθή λέγεις. 

"Η ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ. ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ 

ΣΩ. Εύλογο τό πάθημα σου* άλλα θά προσπαθήσω 
καί έγώ, άν τά καταφέρω, νά προχωρήσωμε. Γιατί ασφα
λώς εννοείς ότι έτσι συμβαίνει μέ όλα* άν κανείς σέ ρωτούσε 
αυτό πού τώρα δά έλεγα: «τί εϊναι σχήμα, Μένων;» άν τοϋ 
απαντούσες: <ιή στρογγυλότητα», και σοΰ έλεγεν εκείνα* 
πού καί έγώ εϊπα: «ή στρογγυλότητα εϊναι τό σχήμα ή ένα 
σχήμα», θά τοϋ έλεγες βέβαια δτι εϊναι ένα σχήμα. 

ΜΕΝ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. 'Επειδή υπάρχουν καί άλλα σχήματα; Δέν εϊναι 

-γιά τοϋτο; 
ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ.* Κι' άν ακόμη σέ ρωτούσε: «ποια», θά έλεγες; 
ΜΕΝ. Ναι βέβαια. 
ΣΩ. Κι' άν πάλι σέ ρωτούσε μέ τόν 'ίδιο τρόπο γιά 

τ ό χρώμα τί εϊναι, καί έλεγες έσύ δτι τό λευκό εϊναι χρώμα, 
καί σέ ξαναρωτούσε: «τό λευκό εϊναι τό χρώμα ή ένα χρώ
μα;», θά έλεγες δτι εϊναι ένα χρώμα, γιατί τυχαίνει νά 
είναι καί άλλα; 

ΜΕΝ. Ναι βέβαια. 
ΣΩ. Κι' αν σέ παρακαλοΰσε νά πής άλλα ρχρώματα, 

Οά έλεγες άλλα πού δέν εϊναι καθόλου λιγώτερο χρώματα 
•άπό τό λευκό; 

ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. "Αν λοιπόν άλλαζε πορεία στό λόγο, δπως έγώ, καί 

έλεγε: Πάντα φτάνομε στά πολλά, αλλά σέ παρακαλώ μή 
μοΰ απαντάς έτσι* μιά πού α αυτά τά πολλά δίνεις ενα καί 
τό ίδιο όνομα, καί λέγεις δτι δέν εϊναι κανένα άπ' αυτά πού 
νά μήν εϊναι σχήμα, κιΤ ας εϊναι καί αντίθετα ανάμεσα τους, 
τί εϊναι αυτό πού Ομοια περιλαβαίνει τό στρογγυλό ή τό 
ευθύ, πού τό ονομάζεις δά σχήμα καί λέγεις δτι τό στρογ
γυλό εϊναι σχήμα όμοια μέ τό ευθύ; "Η δέν λέγεις έτσι; 

ΜΕΝ. "Ετσι βέβαια. 
ΣΩ. "Οταν λοιπόν έτσι λέγης, τότε δέν λέγεις κα

θόλου περισσότερο τό στρογγυλό, στρογγυλό παρά ευθύ, 
καί τό ευθύ, ευθύ παρά στρογγυλό ( '). "Ετσι; 

ΜΕΝ. "Οχι δά, Σωκράτη. 

1 ) Τότε δηλαδή δέν μας ενδιαφέρει καθδλουτδ Ιδιαίτερο πού ξε
χωρίζει τους αντιπροσώπους τοϋ είδους (στρογγυλό, ευθύ κλπ), άλλα 
τό κοινό (σχήμα) πού τους ενώνει καί μπροστά στό όποϊο εξαφανί
ζονται οί επί μέρους διαφορές. "Ολα, είτε στρογγυλά,είτε ευθύγραμμα, 
είναι σχήματα. 
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VII. ΣΩ. Τί ποτέ ούν τοϋτο ού τοντο δνομά έστιν 
τα σχήμα; πειρώ λέγειν, el ούν τω έρωτ&ντι ούτως ή περί 

7$& •οχήματος ήχρώματος είπες δτι'Αλλ' ουδέ μανθάνω Ιγωγε 
δ τι βούλει, ώ άνθρωπε, ουδέ olèa δ τι λέγεις, ίσως αν 
έθαύμασε χαί είπεν- Ού μανθάνεις δτι ζητώ τό έπί πάαι 
τούτοις τούτον; ή ουδέ έπί τούτοις, ω Μένων, Ιχοις αν 
ειπείν, εϊ τις έρωτάνη- Τί έστιν έπί τφ οτρογγύλω καί εύθεΐ 
χαί έπί τοις άλλοις â δή σχήματα καλείς ταύτόν έπί πάσιν; 
Πειρώ ειπείν, Ινα καί γένηταί σοι μελέτη προς τήν περί 
της αρετής άπόκριαιν. 

b ΜΕΝ. Μή, άλλα σύ, ώ Σώχρατες, είπε.· 

ΣΩ. Βούλει σοι χαρίσωμαι; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Έθελήσεις ούν καί σύ έμοί ειπείν περί της 
αρετής; 

ΜΕΝ. "Εγωγε. 

ΣΩ. Προθυμητέον τοίνυν άξιον γάρ. 

ΜΕΝ. Πάνυ μένουν. 

ΣΩ. Φέρε δή, πειρώμεθά σοι είπεϊΗ> τί έστιν σχήμα. 
σχόπει ούν εί τάδε άποδέχει αυτό είναι- ΐατω γαρ δή ήμίν 
τοϋτο σχήμα, δ μόνον τών όντων τυγχάνει χρώματι αεί 

c έπόμενον. Ίχαν&ς σοι, ή άλλως πως ζητείς; έγώ γάρ καν 
ούτως άγαπφην εϊ μοι άρετήν είποις. 

ΜΕΝ. Άλλα τοΰτό γε εϋ?)θες, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Πώς λέγεις; 

ΜΕΝ. "Οτι σχήμα πού έστιν κατά τόν σον λόγον, δ 
αεί χρόα: έπεται, εΐεν- εί δέ δή τήν χράαν τις μή φαίη είδέναι, 
αλλά ωσαύτως άποροι ωσπερ περί τον οχήματος, τι άν 
ohi σο» άποκεκρίαθα. ; 

1 ' Μέ άλλα λόγια ό Μένων παρατηρεί στον Σωκράτη δτι τή στιγμή 
πού δέν ώρισε ακόμη τό χρώμα, ό ορισμός του είναι ατελής, γιατί 
ορίζει «τα άγνωστα δι' άγνωστων«. Τήν παρατήρηση αυτή θά τή θύ
μηση στή α-υ-^χειαό Σωκράτης (79d). 

"Η ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ. ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ 

ΣΩ. Καί βμως λέγεις δτι τό στρογγυλό δέν εϊναι κα-
"θόλου περισσότερο σχήμα άπό τό ευθύ, οΰτε τό δεύτερο 
άπό τό πρώτο. 

ΜΕΝ. Σωστά. 

VII. ΣΏ. Τί τέλος πάντων εϊναι αυτό πού έχει τοΰτο 
τό Ονομα σχήμα; Προσπάθησε να πής. "Αν λοιπόν σέ κεΐ-
νον πού ρωτούσε έτσι ή γιά τό σχήμα ή γιά τό χρώμα. έλε
γες: «μα έγώ ούτε καταλαβαίνω, άνθρωπε μου, τί θέλεις, 
οδτε ξέρω τί λέγεις», ίσως νά παραξενευόταν καί νά έλεγε: 
οδέν καταλαβαίνεις δτι ζητώ έκεϊνο πού εϊναι τό ίδιο σέ 
δλο τοΰτα»; "Η οοτε σέ τοϋτα, Μένων, θα μπορούσες νά 
απάντησης, άν κανείς σέ ρωτοϋσε: «τί υπάρχει στο στρογ
γυλό καί στό ευθύ καί στα άλλα, πού τά ονομάζεις δά 
σχήματα, τό ίδιο σέ δλα;» Προσπάθησε νά πής* αυτό θά σοΰ 
είναι άσκηση καί στην απάντηση γιά τήν αρετή. 

ΜΕΝ. Μή μέ ρωτάς, μόνο πές έσύ, Σωκράτη 
ΣΩ. Θέλεις νά σοΰ κάμω αυτή τή χάρη; 
ΜΕΝ. Ναί, ναί. 
ΣΩ. Θα θέλησης λοιπόν καί σύ νά μοΰ πης γιά τήν ά-

ΜΕΝ. Βέβαια. 

ΣΩ "Ας δείξω λοιπόν προθυμία* γιατί αξίζει τόν 

κόπο. 

ΜΕΝ. Βέβαια καί αξίζει. 

ΣΩ. 'Εμπρός λοιπόν, ας προσπαθήσωμε νά σοΰ ποϋ-

•Ο Σωκράτης ορίζ« £ τ 1 * » TO' Ι

Κ ο ί τ ^ ε *» 
, όέχεσαι Οτι τούτο οα είναι το σχη-

τό σχήμα *• „ , _ , *• ' 
μα : έστω για μας σχήμα εκείνο, 

πού μόνο αυτό άπό δλα τά όντα, τό ακολουθεί πάντα -ri 
χρώμα. Σέ ικανοποιεί ή τό ζητείς κάπως αλλιώς; Σέ 
μένα καί έτσι θά μοΰ ήταν αρκετό, άν μοΰ απαντούσες 
γιά τήν αρετή. 

ΜΕΝ. Μά, Σωκράτη, εϊναι απλοϊκός ό ορισμός σου. 
ΣΩ. Πώς τό λέγεις αυτό; 
ΜΕΝ. Γιατί σχήμα κατά τόν ορισμό σου εΐναι αυτό 

πού τό ακολουθεί πάντα χρώμα. Πάει καλά* αν Ομως κάποιος 
εΐπή ότι δέν ξέρει τί εϊναι χρώμα, αλλά βρίσκεται στην 
ϊδια δπως καί γιά τό. ιϊχήμα απορία, τί απάντηση νομίζεις 
δτι θά τοΰ έχης δώσει; ('}. 
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VIII, ΣΩ. Τάληθή ίγωγε- καί εί μέν γε τών σοφών 
τις εΧη καί εριστικών τε καί αγωνιστικών ό έρόμενος;. 

d είποψ' άν αύτψ δτι,Έμοί μεν είρηται- εί δέ μή ορθώς λέγω, 
αόν έργον λαμβάνειν λάγον καί έλέγχειν. εί δέ ωοπερ έγώ 
τε καί σύ νυνί φίλοι δντες βονλοιντο άλλήλοις διαλέ-
γεσθαι, δει δή πρφότεράν πως καί διαλεκτικώτερον άπο
κρίνεσθαι. Ιστι δέ ίσως τό διαλεκτικώτερον μή μόνον 
τάληθή άποκρίνεσθαι, αλλά καί δι' εκείνων ών άν προσ-
ομολογή είδέναι ό ερωτώμενος, πειράαομαι δή καί έγώ 
σοι ούτως ειπείν, λέγε γάρ μοι- τελευτήν καλείς τί; 

e τοιόνδε λέγω οίον πέρας χαί έσχατον πάντα ταϋτα ταντόν 
τι λέγω- ίσως δ' αν ήμϊν Πρόδικος διαφέροιτο- αλλά σύ· 
γέ που καλείς πεπεράνθαι τι καί τετελευτηκέναι- τό τοιού
τον βούλομαι λέγειν, ουδέν ποικίλον. 

ΜΕΝ. Άλλα χαλώ, καί οίμαι μανθάνειν δ λέγεις. 
76a ΣΩ. Τί δέ; έπίπεδον καλείς τι, καί έτερον αν ατε-

ρεόν, οίον ταϋτα τα έν γεωμετρίαις; 
ΜΕΝ. "Εγωγε καλώ. 
ΣΩ. "Ηδη τοίνυν άν μάθοις μον έκ τούτων σχήμα 

δ λέγω. κατά γάρ παντός σχήματος τοϋτο λέγω, εις δ τό 
στερεόν περαίνει, τοόΥ είναι σχήμα- δπερ άν συλλαβών-
εΐποιμι στερεού πέρας σχήμα είναι. 

IX. ΜΕΝ. Τό δέ χρώμα τί λέγεις, ώ Σώχρατες; 
ΣΩ. 'Υβριστής γ' εί, ώ Μένων άνδρί πρεσβύτχ) 

πράγματα παρέχεις άποκρίνεσθαι, αυτός δέ ούκ έθέ-
b λεις άναμνησθεις ειπείν δ τί ποτέ λέγει Γοργίας άρετήν 

είναι. 
ΜΕΝ. Άλλ' έπειδάν μοι σύ τοντ1 είπης, ώ Σώκρατες, 

έρώ σοι. 
ΣΩ. Καν χατακεκαλυμμένος τις γνοίη, ώ Μένων, 

διαλεγομένον σον, δτι καλός εί καί έρασταί σοι hi είσίν. 

ΜΕΝ. Τί δή; 
ΣΩ. "Οτι ουδέν άλλ' ή έπιτάττεις έν τοις Χόγοις· 

δπερ ποιοϋσιν pi τρυφώντες, ατε τυραννεύοντες, έως αν 

1 ) Ό Κείος, 6 σοφιστής, πού πρώτος άσχολή&ηκε μέ τή ση
μασιολογία καί μάλιστα μέ τή διάκριση τών συνωνύμων (περί ονομάτων 
δρθότητος). (Βλέπε καί «Πρωταγόρα»3398--*,3403,«Εύθύδημο» 277C, 
<Λάχη»,197α).Ό Πρόδικοςδέν θάσυμφωνοϋσε,γιατίέξέταζετίς λέξεις 
ως γλωσσολόγος. Ό φιλόσοφος όμως πού αναζητά τδκοινό νοηματικό 
περιεχόμενο, δέν έχει ανάγκη νά σταματήση στην ποικιλία τών όρων. 

"Η ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ. ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ 1ιι*( 

V I I I . ΣΩ. Τή σωστή, νομίζω - κι'άν αυτός πού ερώτησε 
ήταν κανένας άπό τους σοφούς καί εριστικούς καί φιλόνεικους, 
θά τοϋ έλεγα: «έγώ εϊπα δ,τι είχα νά πώ* δουλειά δική d 
σου, άν δέν τά λέγω σωστά, νά πάρης τόλόγο καί νά έλέγχης». 
"Αν δμως, δπως ακριβώς έγώ καί σύ το'>ρα, δντας φίλοι 
έχουν τήν διάθεση νά κουβεντιάζουν, τότε δά πρέπει νά απαν
τούν κάπως πιό μαλακά καί μέ τρόπο πού ταιριάζει περισ
σότερο στή συνομιλία. Καί ό τρόπος αυτός εϊναι, νομίζω, 
Οχι μόνο νά απαντάς τά αληθινά, μά καί ή απάντηση νά 
γίνεται μέσον εκείνων πού εκείνος πού έρωτα δέχεται δτι 
ξέρει. Θά προσπαθήσω λοιπόν καί έγώ έτσι νά σοΰ απαν
τήσω. Λέγε μου* ονομάζεις κάτι τέλος: Νά, τί εννοώ, έτσι 
δπως τό πέρας, τό, έσχατο άκρο* δλα αυτά λέγω πώς εϊναι θ 
τό ίδιο* ίσως ό Πρόδικος (·) νά μή συμφωνοΰσε* μά σύ 
λέγεις ασφαλώς δτι κάτι έχει περατωθή καί έχει τελειώ
σει* τοϋτο δώ εννοώ, τίποτε τό παράξενο. 

ΜΕΝ. Ναί, ονομάζω κάτι τέλος, καί φαντάζομαι δτι 
καταλαβαίνω τί εννοείς. 

ΣΩ. Σ ' αυτό τί θά πής; 'Ονομάζεις κάτι επίπεδο; καί 76a 
άλλο πάλι στερεό; αυτά πού χρησιμοποιούν στή γεωμετρία. 

ΜΕΝ. 'Ονομάζω, βέβαια. 
ΣΩ. Μπορείς λοιπόν τώρα πια νά καταλάβης, ύστερα 

ά π ' αυτά, πώς εννοώ τό σχήμα. Νά, γιά κάθε σχήμα τούτο 
λ έ γ ω : δτι σχήμα εϊναι εκείνο στο όποιο τελειώνει τό στε
ρεό' καί συνοψίζοντας θά μπορούσα νά π ώ : σχήμα εϊναι 
τό πέρας τοΰ στερεού. 

IX. ΜΕΝ. Καί τό χρώμα τί λέγεις πώς εϊναι, Σωκράτη; 
ΣΩ. Παρεκτρέπεσαι, Μένων* βάζεις σέ ένα πρεσβύτη 

φροντίδες νά άπαντα, καί σύ ό ίδιος δέν θέλεις νά θυμηθης 
καί νά πής τί έπί τέλους ό Γοργίας λέγειπώςεΐναι ήάρετή. b 

ΜΕΝ. "Αμα, Σωκράτη, μοΰ πής εσύ αυτό, θά σοΰ π ώ . 
ΣΩ. Καί σκεπασμένο, Μένων, νά είχε κανείς τό 

πρόσωπο, .θά καταλάβαινε άκούοντάς σε δτι είσαι ωραίος 
καί δτι έχεις ακόμη ( 2) εραστές. 

ΜΕΝ. Καί γιατί; 
Σ Ω . Γιατί δέν κάνεις παρά νά δίνης προσταγές στή 

συζήτηση μας* κι' αυτό κάνουν οί ήδυπαθεΐς, γιατί εϊναι 

2)' Τό «έτι» υποδηλώνει τςν ηλικία τοΰ Μένωνος πού είναι, φαί
νεται, πολύ νέος, καί μας βοηθεΐ να προσδιορίσωμε τδν χρόνο στον 
όποιο ό Πλάτων τοποθετεί τή σκηνή τοΰ διαλόγου. 
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c έν ώρα. ωαιν. καί άμα έμον ίσως χατέγνωχας δτι ειμί ήττων 
τών καλών, χαριοϋμαι ούν σοι καί άποκρινοϋμαι. 

ΜΕΝ. Πάνυ μέν ούν χάριααι. 
ΣΩ. Βούλει ούν σοι »ατά Γοργίαν άποκρίνωμαι, fi 

äv σύ μάλιστα άχολουθήσαις; 
ΜΕΝ. ΒοΰΧομαι- πώς γάρ ού; 
ΣΩ. Ονχοϋν λέγετε άπορροός τινας τών όντων χατά 

Έμπεδοχλέα; 
ΜΕΝ. Σφόδρα γε. 

ΣΩ. Και πόρους, εις ονς καί δι' ων αϊ άπορροαί 
πορεύονται; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Kai τών απορροών τάς μέν άρμόττειν ένίοις 

d τών πόρων, τάς δέ έλάττονς ή μείζους είναι; 
ΜΕΝ. "Εστί ταϋτα. 
ΣΩ. Ούκοϋν καί όψιν καλείς τι; 
ΜΕΝ. "Εγωγε. 
ΣΩ. Έκ τούτοίν δή α ύν ες δ το ι λέγω, ίφη Πίν

δαρος- εστίν γάρ χρόα απορροή σχημάτων δψει σύμμε
τρος καί αισθητός. 

ΜΕΝ. Άριστα μοι δοκείς, ώ Σώκρατες, ταύτην τήν 
άπόκρισιν είρηκέναι. 

ΣΩ. "Ισως γάρ σοι κατά σννήθειαν εϊρηται- καί άμα, 
οΐμαι, εννοείς, δτι έχοις άν εξ αυτής ειπείν καί φωνήν δ 

e έατι, και όσμήν και άλλα πολλά τών τοιούτων. 
ΜΕΝ. Πάνυ μεν ούν. 
ΣΩ. Τραγική γάρ έστιν, ώ Μένων, ή άπόκρισις, 

ώστε αρέσκει σοι μάλλον ή ή περί τοΰ σχήματος. 
ΜΕΝ. "Εμοιγε. 
ΣΩ. Άλλ' ούχ εστίν, ώ παΐ Άλεξιδήμου, ώς έγώ 

έμαυτόν πείθω, αλλ' εκείνη βελτίων οίμαι δέ ούδ' άν 
σοι δόξαι, εί μή, ώσπερ χθες έλεγες, άναγκαΐάν σοι άπιέ-
ναι προ των μυστηρίων, άλλ' εί περιμείναις τε καί μυη-
θείης. 

Ι ) Είναι ή θεωρία μέ τήν δποία ό 'Εμπεδοκλής ό Άκραγαντΐνος 
Ιξηγοϋσε τήν μίξη τών στοιχείων. 

2) Πρόκειται, φυσικά, γ ι α παρωδία της θεωρίας τοϋ Εμπεδοκλή 
καί είρο,νεία τοϋ τρόπου τών σοφιστών. 

3) Αποπνέει δηλαδή τον αέρα της τραγωδίας μέ τόν σκοτεινό καί 
μεγαλόπρεπο τόνο της. 

4 ) Τα Ελευσίνια, φαίνεται. 
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τύραννοι, δσο είναι στις ομορφιές τους. "Ισως καί να κα- c 
τάλαβες δτι μέ νικοΰν οί ωραίοι. Θά σοΰ κάνω λοιπόν τή 
χάρη καί θά απαντήσω. 

ΜΕΝ. Παρακαλώ πολύ νά μοΰ κάμης τή χάρη. 

ΣΩ. Θέλεις λοιπόν νά σοΰ αποκριθώ μέ τό σύστημα 
τοϋ Γοργία, μέ τρόπο πού θά μποροΰσες πολύ καλύτερα νά 
μέ παρακολούθησης; 

ΣΩ. Θέλω, πώς δχι; 

ΣΩ. Δέν δέχεστε κάτι απορροές άπό τά Οντα σύμφωνα 
μέ τή θεωρία τοΰ 'Εμπεδοκλή; (ι). 

•Ο Σωκράτης ορίζει τό ΜΕΝ. Ναί, πολύ. 
χρώμα κατά τόν τρό- „,-. „ , ' , , 

no του Γοργία -*•·'•·· Κ « 1 πόρους στους οποίους 
πηγαίνουν καί άπό τους οποίους 

νερνοΰν οί απορροές; 
ΜΕΝ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Καί δτι άπό τις απορροές άλλες ταιριάζουν σέ 

μερικούς πόρους, κι' άλλες εϊναι ή μικρότερες ή μεγαλύ- d 
τερες άπ' αυτούς; 

-ΜΕΝ. "Ετσι εϊναι. 

ΣΩ. Δέν εϊναι καί κάτι πού τό ονομάζεις δράση; 

ΜΕΝ. Είναι βέβαια, 

ΣΩ. "Υστερα άπ' αυτά λοιπόν, λέγει ό Πίνδαρος,ιικα-
τάλαβε τί ακριβώς λέγω»: νά χσ&μα εϊναι απορροή σχη
μάτων σύμμετρη μέ τήν δράση καί αισθητή ( 2 ). 

ΜΕΝ. "Αριστα, μοΰ φαίνεται, Σωκράτη, έδωσες 
τούτη τήν απόκριση. 

ΣΩ. "Ισως γιατί προσαρμόστηκε στις συνήθειες σου* 
τήν ίδια ώρα, φαντάζομαι, εννοείς δτι μέ τήν απόκριση 
αυτή θά μποροΰσες νά πής τί εϊναι καί ή φωνή καί ή οσμή 
καί άλλα πολλά αύτοΰ τοΰ είδους. e 

ΜΕΝ. Βεβαιότατα. 

ΣΩ. Εϊναι « τ ρ α γ ι κ ή » , ( s ) Μένων, ή απόκριση, ώστε 
σοΰ αρέσει περισσότερο άπο τήν άλλη γιά τό σχήμα. 

ΜΕΝ. Ναί, μοΰ αρέσει. 

ΣΩ. Δέν εϊναι δμως, παιδί τοΰ 'Αλεξίδημου, δπως 
έγώ πείθομαι, ή καλύτερη, άλλα ή άλλη. Καί φαντάζομαι 
π ώ ς οβτε σέ σένα θά φαινόταν, αν, δπως έλεγες χθες, δέν 
ήσουν αναγκασμένος νά φύγης πριν άπό τά Μυστήρια ('), 
καί μποροΰσες να περιμένης και νά μυηθής. 
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77a ΜΕΝ. Άλλα περιμένοιμ' άν, ώ Σώκρατε:, ει μοι 
πολλά τοιαύτα λέγοις. 

Χ. ΣΩ. Άλλα μήν προθυμίας γε ουδέν απολείψω, 
καί σοΰ ένεκα καί έμαυτον, λέγων τοιαύτα· άλλ' όπως μή 
ονχ οίος τ' έαομαι πολλά τοιαύτα λέγειν, άλλ' ϊθι δή πειρώ 
καί σύ έμοί τήν νπόσχεσιν άποδοϋναι, κατά όλου ειπών 
αρετής πέρι δ τι έστιν, καί πανσαι πολλά ποιών εκ 
τοϋ ενός, ίίπερ φασί τους συντρίβοντας τι εκάστοτε οί 
σκώπτοντες, άλλ' έάσας δλην καί ύγιά είπε τί έστιν άρετη. 

b t a δέ γε παραδείγματα παρ' έμον εϊληφας. 

ΜΕΝ. Λοκεί τοίνυν μοι, ώ Σώκρατες, αρετή είναι, 
καθάπερ ό ποιητής λέγει, χα ί ρ ε ι ν τ ε χ α λ οία ι 
χαί δννασθαι- καί έγώ τοϋτο λέγω άρ*τήν, έπιθν-
μοϋντα τών καλ.ών δυνατόν <*&αι πορίζεσθαι. 

ΣΩ. Άρα λέγεις τόν τών καλών επιθυμούντα αγαθών 
έπιθυμητήν είναι; 

ΜΕΝ. Μάλιστα γε. 

ΣΩ. Άρα ώς δντων τινών οί τών κακών έπιθυμον-
0 αιν, έτερων δέ οί τών αγαθών; ού πάντες, ώριατε, δοκοΰοι 

σοι τών αγαθών έπιθνμεΐν; 

ΜΕΝ. Ούκ εμοιγε. 

ΣΩ. Άλλα τίνες τών κακών; 

ΜΕΝ. Ναί. 

ΣΩ. ΟΙόμενοι τά κακά αγαθά είναι, ).έγεις, ή καί 
γιγνώσκοντες δτι κακά έστιν, δμως έπιθυμοΰσιν αυτών; 

ΜΕΝ. Αμφότερα εμοιγε δοκεϊ. 

ΣΩ. ΎΗ γάρ δοκεϊ τις σοι, & Μένων, γιγνώακων τά 
κακά δτι κακά έστιν δμως έπνθυμεϊν αυτών; 

ΜΈΝ. Μάλιστα. 

ΣΩ. Τί έπιθνμεΐν λέγεις; ή γενέσθαι αντω; 

-d ΜΕΝ. Γενέσθαι- τί γάρ άλλο; 

ΣΩ. Πότερον ηγούμενος τά κακά ώφελε'ιν εκείνον 
ώ αν γένηται, ή γιγνώσκων τά κακά δτι βλάπτει ω αν 
παρή; 

ΜΕΝ. Είαί μέν οί ηγούμενοι τά κακά ώφελ.εΐν, είσίν 
δε καί οί γιγνώσκοντες δτι βλάπτει. 
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ΜΕΝ.Μά μπορώ νά περιμένω, Σωκράτη, τ ά Μυ- 77a 
στήρια, άν θά μοϋ λέγης πολλά τέτοια. 

Χ. ΣΩ. Ή προθυμία νά λέγω τέτοια πράγματα δέν θά 
μοΰ λείψη βέβαια καθόλου, καί γιά το δικό σου καί γιά τό 
δικό μου καλό' μήπως μόνο δέν θά μπορέσω νά συνεχίσω 
έτσι γιά πολλά τέτοια πράγματα. Μά έλα τώρα προσπάθησε 
καί σύ νά ξεπληρώσης τήν υπόσχεση σου, ορίζοντας γενικά 
τήν αρετή τί εϊναι, καί πάψε πιά νά κάνης πολλά άπό τό 
ένα, όπως λέγουν κάθε φορά όσοι πειράζουν εκείνους που 
σπάζουν κάτι' vi τήν άφηοιις όλόκληρ/ καί γερή καί νά 
πής τί εϊναι αρετή. Παραδείγματα γι ' αυτό πήρες άπό μένα. b 

ΜΕΝ. Νομίζω λοιπόν πώς αρετή εϊναι, δπως λέγει 
Νέος όρ.ομός xfjç άρε- κ ο ι ί ό •"••ητής,, ν ά ε υ φ ρ α ί ν ε -
τ η ς ά π ό τ ό ν Μίνωνα. σ α ι Μ τ * * V- » Ρ f » κ « ι ν α 

σ α ι ό υ ν α τ ο ς * αυτόλεγω και εγω 
πώς εϊναι αρετή, νά έπιθυμής τά όμορφα καί νά μπορής νά 
τά απόκτησης. 

ΣΩ. 'Εννοείς άραγε Οτι εκείνος πού επιθυμεί τά Ο
μορφα, επιθυμεί αγαθά πράγματα; 

ΜΕΝ. Ναί, μάλιστα. 

ΣΩ. "Αραγε επειδή υπάρχουν μερικοί πού επιθυμούν 
τά κακά, καί άλλοι πού έπιθυμοϋν τά αγαθά; Δέν νομίζεις, 
άριστε άνθρωπε, δτι δλοι έπιθυμοϋν τά αγαθά; C 

ΜΕΝ. 'Εγώ δχι. 
ΣΩ. 'Αλλά δτι μερικοί έπιθυμοϋν τά κακά; 
ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. 'Εννοείς δτι φαντάζονται πώς τά κακά εϊναι 

αγαθά, ή (δτι) άν καί ξέρουν πώς εϊναι κακά, δμως τά έ*π-
θυμοΰν; 

ΜΚΝ. Νομίζω καί τά δυο γίνονται. 
ΣΩ. Αλήθεια, έχεις τή γνώμη, Μένων, πώς ένας 

άνθρωπος, άν καί ξέρη ότι τά κακά εϊναι κακά, δμως τά 
επιθυμεί; 

ΜΕΝ. Μάλιστα. 
ΣΩ. Τί δέχεσαι δτι επιθυμεί; Νά ιοΰ γίνουν, άλή-

θ·:ι<·; 
ΜΕΝ. Νά τοΰ γίνουν τί άλλο; d 

ΣΩ. 'Επιθυμεί αυτό κάνοντας τή σκέψη δτι τά κακά 
ώφελοϋν εκείνον στον όποιον έρχονται ή ξέροντας δτι τά 
κακά βλάπτουν δποιον τά δεχτή; 
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ΣΩ. 'Ή χαί δοχοϋαΐ σοι γιγνώσκειν τά κακά δτι 
κακά έστιν οί ηγούμενοι τα κακά ώφελεϊν; 

ΜΕΝ. Ον πάνυ μοι δοκεϊ τοντό γε. 

ΣΩ. Ούχοϋν δήλον δτι ούτοι μεν ού τών κακών έπι-
e θυμοϋσιν, οί άγνοοϋντες αυτά, άλλα εκείνων, ä ωοντο 

αγαθά εϊναι, εστίν δέ ταϋτά γε κακά- ώστε οι άγνοοϋντες 
αυτά χαϊ οΐόμενοι αγαθά είναι δήλον δτι τών αγαθών έπι-
θυμοϋσιν. ή ού; 

ΜΕΝ. Κινδυνεύουσιν ούτοι γε. 

ΣΩ. Τί δέ; οί τών κακών μέν επιθυμούντες, ώς 
φής σύ, ηγούμενοι δέ τά κακά βλάπτειν εκείνον, φ αν 
γίγνηται, γιγνώακσνσιν δήπου δτι βλαβήσονται υπ' αυτών; 

ΜΕΝ. Ανάγκη. 

75a ΣΩ. Άλλα τους βλαπτομένονς ούτοι ουκ οίονται 

αθλίους είναι καθ' δαον βλάπτονται; 

ΜΕΝ. Καί τοϋτο ανάγκη. 

ΣΩ. Τους δέ αθλίους ον κακοδαίμονας; 

ΜΕΝ. ΟΙμαι Ιγωγε. 
ΣΩ. "Εστιν ούν δστις βούλεται άθλιος καί κακοδαί-

μων είναι; 

ΜΕΝ. Οϋ μοι δοκεϊ, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ονχ άρα βούλεται, ώ Μένων, τά κακά ουδείς, 

εΐπερ μή βούλεται τοιούτος είναι, τί γάρ άλλο εστίν άθλιον 

είναι ή έπιθνμεΐν τε τών κακών καί κτάοθαι; 

b ΜΕΝ. Κινδυνεύεις αληθή λέγειν, ώ Σώκρατες- καί 
ουδείς βούλεσθαι τά κακά. 

XI. ΣΩ. Ούχοϋν νυνδή έλεγες δτι εστιν ή αρετή 
βούλεσθαι τε τάγαθά χαί δύνααθαι; 

ΜΕΝ. Είπον γάρ. 

ΣΩ. Ούχοϋν τοϋ λ.εχθέντος τό μέν βούλεσθαι 
πάαιν υπάρχει, και ταύτη γε ουδέν δ έτερος τοϋ έτερου 
βελτίων; 

ΜΕΝ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Άλλα δήλον δτι, ειπερ έατί βελτίων άλλος άλλον, 
κατά τό δύνααθαι άν εΐη άμείνων. 
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ΜΕΝ. Εϊναι άλλοι πού κάνουν τή σκέψη πώς τά κακά 
ώφελοΰν, κι άλλοι πού ξέρουν δτι βλάπτουν. 

ΣΩ. 'Αλήθεια, νομίζεις πώς ξέρουν ότι τά κακά εϊ
ναι κακά, δσοι- κάνουν τή σκέψη δτι τά κακά ώφελοΰν; 

ΜΕΝ. Δέν τό νομίζω καί πολύ. 
ΣΩ. Εϊναι λοιπόν φανερό δτι δέν έπιθυμοϋν τά κακά, 

όσοι τά άγνοοΰν, αλλά εκείνα πού φαντάζονται πώς 
είναι αγαθά, αυτά δμως εϊναι κακά* ώστε δσοι τά άγνοοΰν 
καί φαντάζονται πώς εϊναι αγαθά, εϊναι φανερό δτι τ« αγα
θά* έπιθυμοϋν* ή δχι; 

ΜΕΝ. Πάει νά εϊναι έτσι γι ' αυτούς. 
ΣΩ. Μά τί; "Οσοι έπιθυμοϋν τά κακά, δπως σύ ισχυρί

ζεσαι, άν καί σκέπτονται πώς τά κακά βλάπτουν δποιον θά 
τά δεχόταν, ξέρουν ασφαλώς Οτι θά τους βλάψουν; 

ΜΕΝ. Ξέρουν, φυσικά. 
ΣΩ, Μά αυτοί οί άνθρωποι δέν πιστεύουν δτι δσοι 

βλάπτονται είναι άθλιοι, σέ δσο βαθμό παθαίνουν τή βλάβη; 
ΜΕΝ. Εϊναι ανάγκη νά τό -πιστεύουν. 
ΣΩ. Καί -δτι οί άθλιοι είναι δυστυχισμένοι; 
ΜΕΝ. Έ γ ώ , ναί, νομίζω. 
ΣΩ. Κι' εϊναι κανείς πού θέλει νά είναι άθλιος καί 

δυστυχισμένος; 
ΜΕΝ. Δέν νομίζω, Σωκράτη. 
ΣΩ. Κανείς λοιπόν, Μένων, δέν θέλει τά κακά ( 1), 

άφοΰ βέβαια δέν θέλει νά είναι άθλιος καί δυστυχισμένος. 
Νά είσαι άθλιος, τί άλλο είναι παρά νά έπιθυμής τά κακά 
καί νά τά απόκτησης; 

ΜΕΝ. Μοιάζει νάχης δίκιο, Σωκράτη, καί κανείς 
νά μή θέλη τά κακά. 

XI. ΣΩ Δέν έ/εγες πριν λίγο δτι ή αρετή εϊναι νά 

θέλης τά αγαθά καί νά έχης δύναμη; 

ΜΕΝ. Ναί, τό εϊπα. 
ΣΩ. Ά π ' αυτά λοιπόν πού είπες, ή θέληση ϋπάρνει 

σέ δλους, καί ώς προς αυτήν δέν εϊναι καθόλου καλύτερος 
ό ένας άπό τόν άλλο. "Ετσι; 

ΜΕΝ. "Ετσι βέβαια. 
ΣΩ. 'Αλλά εϊναι φανερό πώς, άν ίνας εϊναι καλύτερος 

άπό άλλον, θά εϊναι ανώτερος ώς προς τή δύναμη. 

1 ) Μπορεί κανείς νά έπιΟυμή τδ κακό, μά γιατί δέν ξέρει πώς 
εΤναι κακό. Στδ βάθος δ άνθρωπες τδ μόνο πού θέλει είναι τδ καλό. 
ΚΙναιαύτδ βασική ατ-οψη της Σωκρατικής ηθικής. 
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MEN. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Τοϋτ' εστιν άρα, ώς έοικε, κατά τόν σόν λόγον 
c αρετή, δύναμις τοϋ πορίζεσθαι τάγαθά. 

ΜΕΝ. Παντάπασί μοι δοκεϊ, ώ Σώκρατες, ούτως 
έχειν, ώς σύ νϋν ύπολαμβάνεις. 

ΣΩ. "Ιδωμεν δή καί τοϋτο εί αληθές λέγεις- ίσως 
γαρ αν εύ λέγοις. τάγαθά φής οϊόν τ' είναι πορίζεσθαι 
άρετήν είναι; 

ΜΕΝ. "Εγωγε. 

ΣΩ. Αγαθά δέ καλείς, ουχί οίον ύγίειάν τε καί 
πλοϋτον; 

ΜΕΝ. Καί χρνσίον λέγω και άργύριον κτάσθαι καί 
τιμάς έν πόλει και αρχάς. 

ΣΩ. Μή άλλ.' άττα λέγεις τάγαθά ή τά τοιαύτα; 

ΜΕΝ, Οίκ, αλλά πάντα λέγω τά τοιαϋτα. 

d ΣΩ. Είεν- χρυσίον δέ δή χαί άργύριον πορίζεσθαι 
αρετή έστιν, ώς φησι Μένων ό τοϋ μεγάλου βασιλέως 
πατρικός ξένος, πότερον τιροστιθεϊς τούτω τώ πάρω, 
ώ Μένων, τό δικαίως και όσίως, ή ουδέν σοι διαφέρει, 
άλλα καν αδίκως τις αυτά πορίζηται, ομοίως σύ αυτά 
άρετήν καλείς; 

ΜΕΝ. Ού δήπου, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Άλλα καχίαν; 

ΜΕΝ. Πάντως δήπου 

ΣΩ. Αεί άρα, ώς εοικε, τούτω τώ πάρω διχαιο-

σύνην ή αωφροσύνην ή όσιότητα προαεϊναι, ή άλλο τι 

e μόριον αρετής' εί δέ μή, ουκ έσται αρετή, χαίπερ έχ-

πρρίζουσα τάγαθά. 

ΜΕΝ. Πώς γαρ άνευ τούτων αρετή γένοιτ' άν; 

ΣΩ. Τό δέ μή έκπορίζειν χρυσίον καί άργύριον, όταν 
μή δίκαιον ή, μήτε αύτφ μήτε άλλω, ουκ αρετή καί αύτη 
εστίν ή απορία; 

ΜΕΝ. Φαίνεται.-

ΣΩ. Ουδέν άρα μάλλον ό πόρος τών τοιούτων αγαθών 
ή ή απορία αρετή άν εϊη, αλλά, ώς εοικκν, δ μέν αν μετά δι
καιοσύνης γίγνηται, αρετή έσται, δ δ' άν άνευ πάντων τών 

79Ά τοιούτων, κακία. 

"Η ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ. ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ 111 

χΜΕΝ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Τοΰτο λοιπόν είναι κατά τόν όρισμα σου ή 

αρετή, ή δύναμη νά αποκτά κανείς τά αγαθά. ο 
ΜΕΝ. Μοΰ φαίνεται, Σωκράτη πώς έτσι εντελώς 

εϊναι, δπως έσυ τώρα τό βλέπεις. 
ΣΩ. Ά ς δοΰμε δά καί τοΰτο άν εϊναι σωστό* γιατί 

μπορεί καί νάχης δίκιο. Δέχεσαι πώς αρετή εϊναι νά μπορή 
κανείς νά αποκτά τά αγαθά; 

ΜΕΝ. Ναί, βέβαια. 
ΣΩ. Καί ονομάζεις αγαθά τήν υγεία, λόγου χάρη,καί 

τόν πλοΰτο; 
ΜΕΝ. Ναί, ακόμη καί νά αποκτά κανείς χρυσάφι καί 

ασήμι καί τιμές στην πόλη καί αξιώματα. 
ΣΩ. Μήπως λέγεις δτι τά αγαθά εϊναι τίποτε άλλο 

άπό τά τέτοια; 
ΜΕΝ. "Οχι* άλλα εννοώ δλα αύτοΰ τοΰ είδους. 
ΣΩ. Πάει καλά' αρετή εϊναι λοιπόν νά αποκτάς χρυ- d 

oàcpt καί &αή·ίΐ. δπ··ις Ισχυρίζεται ό Μένων, ό φίλος άπό τόν 
πατέρα του μέ τόν Μεγάλο Βασιλιά ( '). Καί δέν μοΰ λές, 
σ' αύτ!) τήν απόκτηση, Μένων, προσθέτεις καί τό. δίκαια 
καί δσια, ή xoSoXou δέν σέ νοιάζει, αλλά κι' άν άδικα κανείς 
τά απόκτηση αυτά, δμοια εσύ αυτό τό ονομάζεις αρετή; 

ΜΕΝ. "Οχι βέβαια, Σωκράτη. 
ΣΩ. 'Αλλά κακία; 
ΜΕΝ. Ούτε λόγος. 
ΣΩ. Πρέπει λοιπόν, δπως φαίνεται, τούτη τήν από

κτηση νά τή συνοδεύη δικαιοσύνη, ή σωφροσύνη, ή όσιότητα, 
ή κάποιο άλλο μόριο τής αρετής* αλλιώς δέν θά εϊναι αρετή, e 
κι' άς προμηθεύη τά αγαθά. 

ΜΕΝ. Καί πώς θά γινόταν αρετή χωρίς αυτό; 
ΣΩ. Τό νά μήν αποκτά κανείς χρυσάφι καί ασήμι, οϋτε 

γιά τόν εαυτό του ούτε γιά άλλον, όταν ή απόκτηση δέν 
είναι δίναι/,, καί τούτη ή μή απόκτηση δέν εϊναι αρετή; 

ΜΕΝ. Είναι φανερό. 
Σ Β . Ή απόκτηση λοιπόν τών αγαθών αύτοΰ τοϋ εί

δους δέν εϊναι καθόλου περισσότερο αρετή άπό τή μή από
κτηση τους, άλλα, Οπως φαίνεται, δ,τι γίνη μέ δικαιοσύνη 
θά είναι αρετή, δ,τι χωρίς κανένα άπό 8σα είπαμε, κακία. 79a 

1 ) Θέλει ίσως νά υποδήλωση μέ τδν τίτλο τοϋτο ότι ή γεμάτη 
υλισμό αντίληψη του Μένωνος για τήν αρετή είναι 'Ασιατική καί δχι 
'Ελληνική; Πολύ πιθανόν. 



112 ΜΕΝΩΝ 

ΜΕΝ. Δοκεϊ μοι άναγκαϊον είναι ώς λέγεις. 

XII. ΣΩ. Ούκοϋν τούτων ίκαστον ολίγον πρότερον 
μόριον αρετής έφαμεν είναι, τήν δικαιοσύνην χαί σωφροσν-
σύνην χαί πάντα τά τοιαύτα; 

ΜΕΝ. Ναί. 

ΣΩ. Είτα, ώ Μένων, παίζεις προς με; 

ΜΕΝ. Τί δή, ώ Σώκρατες; 

ΣΩ. "Οτι άρτι έμοϋ δεηθέντος σου μή καταγνύναι μηδέ 
χερματίζειν τήν άρετήν, χαί δόντος παραδείγματα καθ' â 
δέοι άποκρίνεσθαι, τούτου μέν ήμέλησας, λέγεις δέ μοι δτι 

b αρετή έστιν οΐόν τ' είναι τάγαθά πορίζεσθαι μετά δικαιοσύ
νης- τοϋτο δέ φής μόριον αρετής είναι; 

ΜΕΝ. "Εγωγε. 

ΣΩ. Ούκοϋν συμβαίνει έξ ών σύ ομολογείς, τό μετά 
μορίου αρετής πράττειν ιϊ τι άν πράττυ, τοϋτο άρετήν εί
ναι- τήν γάρ δικαιοσύνην μόριον φής αρετής βίναι, χαί έκα
στα τούτων.τί ούν δή τούτο λέγω; δτι έμοϋ δεηθέντος δλ.ον 
ειπείν τήνάρετήν, αυτήν μέν πολλού Οεϊς ειπείν δ τί έστιν, πά-
οαν δέ φής πραξιν άρετήν είναι, έάν περ μετά μορίου αρετή; 

c πριίττηται, ωσπερ είρηχώς δ τι αρετή έστιν τό δλον καί ήδη 
γνωσομένου έμοϋ, καί έάν συ χαταχερματίζης αυτήν κατάμό-
ρια. δεϊται ούν σοι πάλιν έξ αρχής, ώς έμοί δοκεϊ, τής αυτής 
ερωτήσεως, ώ φίλε Μένων, τί έστιν αρετή, εί μετά μορίου 
αρετής πάσα πράξις αρετή αν εϊη; τοϋτο γάρ έστιν λέγειν 
δταν λέγγι τις δτι πάσα ή μετά δικαιοσύνης πράξις αρετή 
έστιν. ή ον δοκεϊ σοι πάλιν δεϊσθαι τής αυτής ερωτήσεως, 
άλλ' οίει τινά είδέναι μόριον αρετής δ τ! έστιν, αυτήν μή εί-
δότα; 

ΜΕΝ. Ούκ εμοιγε δοκεϊ. 

ά ΣΩ. ΕΙ γάρ καί μέμνησαι, όΥ έγώ σοι άπεκρινά/ιι-ν 
περί τοϋ σχήματος, άπεβάλλομέν που τήν τοιαύτην άπόκρι-
σιν τήν δια τών έτι ζητουμένων χαί μήπω ώμολογημένων 
επιχειρούσαν—άποκρίνεσθαι. 

ΜΕΝ. Καί ορθώς γε άπεβάλλομέν, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Μή τοίνυν, ώ άριστε, μηδέ σύ έτι ζητούμενης α
ρετής δλης δ τί έστιν οίου δια τών ταύτης μορίων άποκρινό-
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ΜΕΝ. Νομίζω πώς αναγκαστικά εϊναι δπως λέγεις. 
XII. ΣΩ. Μά δέν είπαμε πριν λίγο πώς καθένα άπ' 

αυτά, ή δικαιοσύνη καί ή σωφροσύνη καί δλα αύτοΰ τοϋ 
είδους, εϊναι μόρια τής αρετής; 

ΜΕΝ. Ναί. 

ΣΩ. Δέν μοΰ λές, Μένων, παίζεις μαζί μου; 

ΜΕΝ. Γιατί, Σωκράτη ; 

ΣΩ. Γιατί ενώ τώρα δά σέ παρακάλεσα νά μή σπά-
ζης καί νά μήν κομματιάζης τήν αρετή, καί σοΰ έδωσα παρα
δείγματα σύμφωνα μέ τά όποϊα έπρεπε νά μοΰ άποκριθής, 
έσύ αμέλησες τήν παράκληση μου* καί μοΰ λέγεις δτι αρετή 
εϊναι νά εϊναι κανείς ικανός νά πορίζεται τά αγαθά μέ δι- b 
καιοσύνη* καί ή δικαιοσύνη λέγεις πως εϊναι μόριο τής 
αρετής; 

ΜΕΝ. Ναί βέβαια. 
ΣΩ. Ά π ' αυτά λοιπόν πού δέχεσαι βγαίνει τό συμπέ

ρασμα δτι αρετή εϊναι δ,τι κι' άν κάνη κανείς νά τό κάνη 
μέ μόριο αρετής* γιατί λέγεις δτι καί ή δικαιοσύνη εϊναι μόριο 
τής αρετής καί τό καθένα άπό τά άλλα. Γιατί άραγε τά λέ
γω αυτά; Γιατί ένώ έγώ σέ παρακάλεσα νά όρίσης τήν 
αρετή στή γενικότητα της, έσύ χωρίς νά πής καθόλου τί 
εϊναι αρετή, λέγεις δτι κάθε πράξη είναι αρετή, φτάνει νά 
γίνεται μέ μόριο αρετής, σαν νά είχες πει τί εϊναι ή αρετή 
στό σύνολο της καί έτσι θά τήν καταλάβαινα έγώ, καί δταν 
σύ τήν κομματιάζης σέ μέρη. Εϊναι ανάγκη λοιπόν άλλη 
μιά φορά άπό τήν αρχή νά σοΰξανακάμω τήν ίδια ερώτηση: 
τί είναι αρετή, αγαπητέ Μένων, άφοΰ μέ μόριο αρετής κάθε 
πράξη θά ήταν αρετή; Γιατί αυτό λέγει κανείς, δταν λέγη 
βτι κάθε πράξη πού γίνεται μέ δικαιοσύνη εϊναι αρετή. "Η 
δέν νομίζεις δτι χρειάζεται πάλι ή ίδια ερώτηση, άλλα φαν
τάζεσαι δτι μπορεί κανείς νά ξέρη τί είναι μόριο αρετής, 
δταν δέν ξέρη τήν ίδ ιατήν αρετή; 

ΜΕΝ. Δέν τό φαντάζομαι, δχι. 
ΣΩ. Ά ν θυμάσαι, δταν έγώ σοΰ απάντησα γιά τό σχή- d 

μα, απορρίψαμε απάντηση τέτοιας λογής * πού έπιχειροΰσε 
νά δοθη χρησιμοποιώντας έκεϊνα πού ακόμη ερευνούσαμε 
καί πού δέν τά είχαμε ακόμη παραδεχτή. 

ΜΕΝ. Καί σωστά τήν απορρίψαμε, Σωκράτη. 
ΣΩ. Μήτε σύ λοιπόν, άριστε άνθρωπε, ένώ ακόμη 

αναζητούμε τί εϊναι αρετή στό σύνολο της, μή φαντάζεσαι 
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μένος δηλώσειν αυτήν ότωονν, ή άλλο ότιοΰν τούτω τφ ιιέ-
τω τρόπω λέγων, άλλα πάλιν τής αυτής δεήσεσθαι ερωτή
σεως, τίνος δντος αρετής λ.έγεις â λέγεις- ή ουδέν σοι δοκό. 
λέγειν; 

ΜΕΝ. "Εμοιγε δοκεϊς ορθώς λέγειν. 

XIII. ΣΩ. Άπόκριναι τοίνυν πάλιν έξ αρχής- τί φτ/ς 

άρετήν είναι καί αν καί ό έταΐρός σου; 

ΜΕΝ. τί2 Σώχρατες, ήκουον μέν εγωγε πριν και σνγ-
γενέσθαι σοι δτι σύ ουδέν άλλο ή αυτός τε απορείς καί τους 
άλλους ποιείς άπορεϊν καί νυν, ώς γέ μοι δοκεϊς, γοητεύεις 
με καί φαρμάττεις και άτεχνώς κατεπφδεις, ώστε μεστόν 
απορίας γεγονέναι. καί δοκεϊς μοι παντελώς, ti δει τι και ακώ-
ψαι, ομοιότατος είναι τό τε είδος καί τάλλα ταύτη τή πλατεία 
νάρκη τή θαλαττΐα. καί γάρ αύτη τόν άει πλησιάζοντα και 
άπτόμενον ναρκανποιεϊκαί σύ δοκειςμοι νϋν έμέ τοιούτον τι 
πεποιηκέναι[ναρκάν]. αληθώς γάρέγωγε καί τήν ψυχήν και 

τό στόμα ναρκώ, καίούκεχω δ τιάποκρίνωμαί σοι. καίτοιμυ-
ριάκις γε περί αρετής πάμπολλους λόγους εϊρηχα καί προς 
πολλούς, και πάνυ εύ, ώς γε έμαντώ έδόκονν νϋν δέ ούδ' 
δ τί έστιν τό παράπαν έχω ειπείν, -αϊ μοι δοκεϊςεύ βονλεύ-
εσθαι ούκ έκπλέων ένθένδε ούδ' αποδήμων εί γάρ ξένος έν 
άλλη πάλει τοιαύτα ποιοϊς, τάχ' άν ώς γόης άπαχθείης. 

ΣΩ. Πανούργος εί, ώ Μένοιν, καί ολίγου έξηπάτη-
αάς με. 

ΜΕΝ. Τί μάλιστα, ώ Σώκρατες; 

ΣΩ. Γιγνώσκω ού ένεκα με ήκασας. 

ΜΕΝ. Τίνος δή οϊει; 

ΣΩ. "Ινα σε άντεικάαω. έγώ δέ τοΰτο οίδα περί πάν-
τιον τών καλών, δτι χαίρονσιν είκαζάμενοι. λναιτελεϊ γάρ 
αίιτοϊς- καλαί γάρ, οίμαι, τών καλ,ών καί αϊ εικόνες, άλλ' 
ονχ άντεικάσομαί σε. έγώ δέ, εί μέν ή νάρκη αύτη νάρκωσα 
ούτω καί τους άλλους ποιεί ναρκάν, έοικα αυτή- εί δέ μή, ού. 
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δτι μπορείς *νά τήν καταστήσης' φανερή σέ κάποιον, άπαν- e 
τώντας μέ τά μέρη της αρετής ή λέγοντας του άλλο οτιδή
ποτε μέ τόν ίδιο τρόπο" άλλα θά χρειαστή πάλι ή ίδια ερώ
τηση: τί εϊναι ή αρετή καί λέγεις αυτά πού λέγεις* ή νομίζεις 
πώς δέν λέγω τίποτε; 

ΜΕΝ. Νομίζω δτι σωστά μιλάς. 
XIII. ΣΩ. 'Απάντησε λοιπόν πάλι άπό τήν αρχή* τί 

λέγεις ότι είναι ή αρετή καί σύ καί ό φίλος σου; 
ΜΕΝ. Άκουα βέβαια έγώ, Σωκράτη, καί πριν σέ 

Δ άλί συναναστραφώ πώς έσύ δέν κάνεις 
άλλο παρά καί ό ίδιος νά βρίσκε- 80a 

σαι σέ απορίες καί τους άλλους νά κάνης νά άποροΰν 
καί το'ιρα, δπως μοΰ φαίνεσαι, μοΰ κάνεις μάγια καί 
μέ ποτίζεις φίλτρα καί (στ'άλήθεια) μοΰ λέγεις ξόρκια, 
ώστε νά έχω πλημμυρίσει απορίες. Καί εντελώς μοΰ φαίνεσαι, 
άν επιτρέπεται καί ένα αστείο, πώς ομοιάζεις πάρα πολύ 
καί στή μορφή καί στα άλλα μέ τήν πλατειά εκείνη νάρκη 
τής θάλασσας. Γιατί κι' αυτή σ' δποιον τήν πλησιάζει και τήν 
«γγίζει φέρνει μούδιασμα κοτί σύ νομίζω τώρα κάτι ι-έτοιο 
-έχεις κάμει σέ μένα [μέ νάρκωσες]. 'Αλήθεια εμένα τώρα 
κ ι ί ή ψυχή μου και τό στόμα μου εϊναι ναρκωμένα καί δέν b 
εϊμαι σέ θέση νά σοΰ απαντήσω. Και όμως άπειρες φορές έχω 
κάμει πάρα πολλούς λόγους γιά τήν αρετή καί μπροστά σέ 
-πολλούς, καί πυλό καλά μάλιστα, Οπως νόμιζα. Μά τώρα δέν 
μπορώ νά πώ, οοτε τό παραμικρό, τί εϊναι. Καλά σκέπτεσαι, 
νομίζω, πού δέν ταξιδεύεις καί δέν απομακρύνεσαι άπό δω* 
γιατί 5ν ξένος σέ άλλη πόλη κάνης τέτοι« πράγματα, γρή
γορα θά σέ έπιαναν ώς μάγο. 

ΣΩ. Είσαι παμπόνηρος, Μένων, καί παρά λίγο νά μέ 
ξεγελούσες. 

ΜΕΝ. Γιατί αυτό, Σωκράτη; 
ΣΩ. Καταλαβαίνω γιά ποιο λόγο μοΰ έκαμες παρ- c 

ομοίωση. 
ΜΕΝ. Γ ιά ποιόν, φαντάζεσαι, λόγο; 
ΣΩ. Γιά νά σέ παρομοιάσω καί έγώ μέ τή σειρά 

μου. Τό ξέρω έγώ, δλοι οί Ομορφοι χαίρουν μέ τις παρο
μοιώσεις. Γιατί τους συμφέρει* επειδή τών όμορφων καί 
οί παρομοιώσεις εϊναι, νομίζω, δμορφες. Άλλα δέν θά 
σοΰ ανταποδώσω παρομοίωση. "Οσο γιά μένα, αν ή νάρκη 
πού είπες, Οντας ή ίδια ναρκωμένη, έτσι ναρκώνη καί 
τους άλλους, τότε της μοιάζω'αλλιώς δχι. Γιατί δέν ρίχνω τους 
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ού γαρ εύπορων αυτός τους άλλους ποιώ άπορεϊν, άλλα παν
τός μάλλον αυτός άπορων ούτως καί τους άλλους ποιώ άπο
ρεϊν. χαί νϋν περί αρετής δ έστιν έγώ μέν ούχ οίδα, σύ μέν-
τοι ίσως πρότερον μέν ήδησθα πριν έμοϋ αψαοθαι, νϋν μέν-
τοι όμοιος εί ούχ είδότι. δμως δέ έθέλω μετά αοϋ αχέψααθαι 
χαίσυζητήσαι δ τίποτε έστιν. 

XIV. ΜΕΝ. Καί τίνα τρόπον ζητήσεις, ώ Σώχρατες, 
τοϋτο δ μή οίαθα τό παράπαν δ τί έστιν; ποίον γάρ ων ούκ 
οίαθα προθέμενος ζητήσεις; ή εί καί δ τι μάλιστα έντύχοις 
αύτώ, πώς εϊαει δτι τοϋτό έστιν, δ σύ ούκ ήδηαθα; 

ΣΩ. Μανθάνω οίον βούλει λέγειν, ώ Μένων, όρςϊς τού
τον ώςέριστικόν λόγον κατάγεις, ώς ούκ άραέστιν ζητεΐν άν-
θρώπφ ούτε δ οϊδεν ούτε δ μή οίδεν; ούτε γάρ άν δγε οίδεν 
ζητοϊ- οίδεν γάρ, καί ουδέν δεΐτώ γετοιούτω ζητήσεως- ούτε 
δ μή οίδεν ουδέ γάρ οίδεν δ τι ζητήσει. 

ΜΕΝ. Ούκοϋν καλώς σοι δοκεϊ λέγεσθαι ό λόγος ού
τος, ώ Σώκρατες; 

ΣΩ. Ούχ εμοιγε. 
ΜΕΝ. "Εχεις λέγειν δπη; 
ΣΩ. "Εγωγε- άκήκοα γάρ ανδρών τε κα'ι γυναικών σο

φών περί τά θεία πράγματα— 
ΜΕΝ. Τίνα λόγον λεγόντων; 
ΣΩ. 'Αληθή, εμοιγε δοκεϊν, κα'ι χαλάν. 
ΜΕΝ. Τίνα τούτον, καί τίνες οι λέγοντες; 

ΣΩ. ΟΙ μέν λέγοντες είσι τών Ιερέων τε καί 'ιερειών 
δαοις μεμέληκε περί ων μεταχειρίζονται λόγον οίοις τ- εί
ναι διδόναι- λέγει δέ καί Πίνδαρος καί άλλοι πολλοί Χών ποι
ητών, δσοι θεϊοί είσιν. ä δέ λέγουσι, ταυτί έστιν άλλα σκο
πεί, εϊ σοι δοκοϋσιν αληθή λέγειν, φασί γάρ τήν ψυχήν τοϋ 
άνθρωπου είναι άθάνατον, καί τοτέμεντελεντάν,δ δήάπο-
θνήσκειν καλοϋσι, τοτέ δέ πάλιν γίγνεσθαι, άπόλλυαθαι δ' 
ουδέποτε- δεϊν δή διά ταϋτα ώς όσιώτατα διαβιώναι τόν βίον-

1 ) Τό γνωστό τοϋτο σοφιστικό επιχείρημα ανακινεί τδ μεγάλο 
πρόβλημα άν ή εμπειρική γνώση εμπεριέχει «έκ τών προτέρων στοι
χεία» πού επιτρέπουν τήν 2ρευνα ή δχι. Τδ σοφιστικό επιχείρημα ό. 
Πλάτων τδ ανατρέπει έδώ μέ τή θεωρία της άναμνήσέως. 

"Η ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ. ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ 117 

•άλλους σέ απορίες τήν ώρα πού έγώ εϊμαι έξω άπ' αυ
τές, άλλα απορώντας ό ίδιος περισσότερο άπό κάθε άλλον, 
έτσι κάνω καί τους άλλους νά άποροΰν. Καί τώρα γιά τό d 
ζήτημα τί είναι αρετή, έγώ δέν ξέρω, σύ δμως πρώτα 
ίσως ήξερες, πριν μέ άγγίσης, τώρα δμως είσαι δμοιος 
με άνθρωπο πού δέν ξέρει. 

Μολαταύτα θέλω νά εξετάσω καί νά ερευνήσω μαζί 
-σου τί τέλος πάντων εϊναι ή αρετή. 

XIV. ΜΕΝ. Καί πώς θά έρευνήσης, Σωκράτη, ένα πράγ-

Ξαναρνίζουν μα· π α " δ έ * ^ ρ " ς , τ ο π « Ρ α ! " * ρ δ τ ί 

τή συΤήττ* είναι; Γιατί ποιο άπό δσα δέν ξέρεις 
θά πρόταξης καί θά αναζήτησης ; 

" Η κι' άν ακόμη βρεθής δσο τό δυνατόν πιό κοντά του, πώς 
θά ξέρης δτι αυτό είναι εκείνο πού δέν ήξερες; 

ΣΩ. Καταλαβαίνω τί θέλεις νά -της, Μένων. Βλέπεις κ 
«όσο εριστικό εϊναι τό θέμα τοΰτο πού κατεβάζεις, δτι δά δέν 
εϊναι δυνατόν στον άνθρωπο νά έρευνα ούτε εκείνο πού ξέρει, 
ούτε εκείνο πού δέν ξέρει; Γιατί ούτε εκείνο πού ξέρει 
εϊναι δυνατόν νά γυρεύη, γιατ! τό ξέρει, καί έρευνα γιά δ,τι 
ξέρεις δέν χρειάζεται* οδτε εκείνο πού δέν ξέρει* γιατί 
δέν ξέρει τί θά ζητήση (*). 

ΜΕΝ. Καί δέν σοΰ φαίνεται σωστός τούτος ό συλ- 81a 
λογισμός, Σωκράτη : 

ΣΩ. Σέ μένα δχι. 
ΜΕΝ. Μπορείς νά -της σέ ποιο σημείο; 
ΣΩ. Ναί βέβαια* έχω ακούσει σοφούς άνδρες καί γυ

ναίκες γιά τά θεΐα πράγματα... (··). 
ΜΕΝ. Νά λέγουν τί; 
ΣΩ. Αληθινά, νομίζω, καί όμορφα λόγια. 
ΜΕΝ. Τί λόγια; καί ποιοί είναι πού τά λέγουν; 

ΣΩ. Αυτοί πούτά λέγουν εϊναι ιερείς καί ιέρειες, άπό έκεί-

βεωρίατήςαναμνήκως Τ& ™ ύ ™ « ϊ ο ν ™ 1 ν « ·*ναι ικανοί 
ναοινουντό λόγο για τα πράγματα μέ 

τά όποια καταγίνονται* τά λέγει ακόμη καί ό Πίνδαρος b 
καί άλλοι πολλοί ποιητές, δσοι είναι θείοι. Κ' εκείνα 
πού λέγουν εϊναι τοΰτα δώ" μόνο κοίταξε άν σοΰ φαίνονται 
δτι λέγουν σωστά πράγματα. 

2} Mi απότομη στροφή προς τόν μϋθο ό Πλάτων συνηθίζει νά 
προσφέρη τδ ουσιαστικό περιεχόμενο της θεωρίας πού υποστηρίζει. 
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οίοι γαρ άν Φερσεφόνα ποινάν παλαιού πένθεος 

δέξεται, εις τόν ϋπερθεν άλιον κείνων ένάτω έτει 

c άνδιδοϊ ψνχάς πάλιν, έχ τάν βασιλ.ήες άγαυοί 

χαί αθένει κραιπνοί σοφία, τε μέγιστοι 

άνδρες αϋξοντ'' ές δέ τόν λοιπόν χρόνον 

ήρωες αγνοί προς ανθρώπων καλεΰνται. 

XV. "Ατε ούν ή ψυχή αθάνατος τε οίσα κα'ι πολλά
κις γεγονυϊα, καί έωρακυϊα καί τά ένθάδε καί τά έν "Α-
δον [καί] πάντα χρήματα, ουκ έστιν δ τι ον μεμάθηκεν 
ώστε ουδέν θανμαστόν καί περί αρετής χαί περί ά/.λων 
οίον τ- είναι αυτήν άναμνησθήναι, α γε καί πρότερον ηπι
ότατο. ατε γάρ τής φύσεως άπάσης συγγενούς ούσης, 

d καί μεμαθηκυίας τής ψυχής άπαντα, ουδέν κωλ.ύει έν μό
νον άναμνησθέντα, δ δή μάθηαιν καλοϋσιν άνθρωποι, 
τ&λλα πάντα αυτόν άνευρεϊν, έάν τις ανδρείος ή καί μή 
άποχάμνη ζητών τό γάρ ζητεΐν άρα καί τό μανϋάνειν 
άνάμνησις δλον εστίν, οϋχουν δεϊ πείθεσθαι τούτψ τώ 
έριστικώ λόγω' ούτος μέν γάρ άν ημάς αργούς ποιήσειε 
καί έστιν τοις μαλαχοΐςτών ανθρώπων ηδύς άκοΰσαι, δδε 

υ. δέ εργατικούς τε καί ζητητιχούς ποιεί* φ έγώ πιστεύων 
άληθεϊ είναι έθέλω μετά σον ζητεΐν αρετή δ τί έστιν. 

ΜΕΝ. Ναί, ώ Σώκρατες- αλλά πώς λέγεις τοϋτο, 
δτι ού μανθάνομεν, αλλά ήν καλοϋμεν μάθηαιν άνάμνηαίς 
έστιν; έχεις με τοϋτο διδάξαι ώς ούτως έχει; 

ΣΩ. Καί άρτι είπον, ώ Μένων, δτι πανούργος εί, 
82Ά χαί νϋν έρωτας εί έχω σε διδάξαι, δς ού φημι διδαχήν είναι 

άλλ' άνάμνησιν, Ινα δή ευθύς φαίνωμαι αυτός έμαυτώ 
τάναντία λέγων. 

ΜΕΝ. Ού μά τόν Αία, ώ Σώκρατες, ού προς τοϋτο 
βλέψας είπον, άλλ' νπό τοΰ έθους- άλλ' εί πώς μοι έχεις 
ένδείξααθαι δτι έχει ώαπερ λέγεις, ένδειξαι. 

ΣΩ. Άλλ' έστι μέν ού ράδιον, δμως δέ έθέλω προ-
θνμηθήναι σοΰ ένεκεν, άλλα μοι προσκάλεσαν τών πολ-

1) Πινδάρου απόσπασμα: έκδοση Schroeder αριθ. 133, έκδοση 
Puec-ΐΐτόμ. IV σ. 209-210. 

2) Προτιμά δ Σωκράτης τούτη τη θεωρία, δχι για θεωρητικονς 
άλλα γιά πρακτικούς (ηθικούς) λόγους. 
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Λέγουν λοιπόν πώς ή ψυχή τοΰ άνθρωπου εϊναι 
αθάνατη, άλλοτε τελευτά—είναι αυτό πού ονομάζουν θάνα
το—καί άλλοτε ξαναγεννιέται, άλλα ποτέ δέν χάνεται* χρειά
ζεται δμως γι ' αυτά νά περνά κανείς τή ζωή του δσο τό 
δυνατόν πιό Οσια: «Γιατί, δσο γι ' αυτούς πού ή Περσεφόνη 
θά δεχτή τήν πληρωμή, γιά λάθος τους παλιό, ξανά στον 
ήλιο, πού εϊναι ψηλά, στό ένατο έτος στέλνει τις ψυχές τους. 
Καί βγαίνουν ά π ' αυτές βασιλιάδες λαμπροί κι' άνδρες ορ
μητικοί στή δύναμη, πολύ μεγάλοι στή σοφία* κι' άμα *τε-
θάνουν ήρωες αγνούς οί άνθρωποι τους ονομάζουν» ('). 

XV. Επειδή λοιπόν ή ψυχή καί αθάνατη εϊναικαί πολλές 
φορές γεννήθηκε καί έχει δεϊ δλα τά πράγματα καί δσα εϊναι 
εδώ καί δσα εϊναι στον Ά δ η . δέν εϊναι τίποτε πού νά μήν 
τό έχη μ'άθει. "Ωστε καθόλου παράξενο νά μπορή αυτή καί 
γιά τήν αρετή καί γιά τά άλλα νά ξαναθυμηθή δσα καί πριν 
ήξερε. Καί επειδή δλη ή φύση έχει ομοιογένεια και ή ψυχή 
τά έχει μάθει δλα, τίποτε δέν εμποδίζει, αν ένα μόνο ξανα-
φέρη κανείς στό νου του—αυτό δά οί άνθρωποι τό ονομάζουν 
μάθηση— μόνος του νά ξαναβρή δλα τά άλλα, φτάνει νά έχη 
θάρρος καί νά μήν άποκάμη ερευνώντας' γιατί ή έρευνα καί 
ή μάθηση στό σύνολο τους ανάμνηση εϊναι. 

Δέν πρέπει λοιπόν νά πιστεύωμε στον εριστικό εκείνο 
λόγο* γιατί θά μάς έκανε αργούς, οί μαλθακοί άνθρωποι τόν 
άκοΰν ευχάριστα, ένώ τούτος εδώ κάνει τους ανθρώπους 
εργατικούς καί ερευνητικούς* πιστεύοντας έγώ δτι αυτός 
εϊναι αληθινός, θέλω νά ερευνώ μαζί σου τί εϊναι αρετή (-·). 

ΜΕΝ. Καλά, Σωκράτη. Άλλα πώς εννοείς τοΰτο δώ, 
δτι δέν μαθαίνομε, άλλα δ,τι όνομάζομε μάθηση εϊναι ανά
μνηση; Μπορείς νά μέ διδάξης δτι αυτό έτσι είναι; 

ΣΩ. Καί λίγο πρίν, Μένων, είπα πώς είσαι παμ-

•Επαλήθευση της θεο*- ^όνηρος^ Ν«, ^ καί τώρα μ* έρωτας 
, , ' . αναπορωνασεοιοαξω, ενω εγω σου 

οίας μέ την εξέταση , , ^ Γ , •>.-. , , %.-, '>-,-> * 
évòc δούλου * ε Τ ω π ω ς 5 ε ν ^ π α Ρ * ε ι δ ί δ α ^ ; « λ λ α 

ανάμνηση, γιά να φανώ αμέσως 
im ό ίδιος αντιφάσκω μέ τον εαυτό μου. 

ΜΕΝ. "Οχι, μά το Δία, Σωκράτη, δεν τα είπα έχον
τας αυτό στο νου μουΤ άλλα άπο συνήθεια' δμως άν κατά 
κάποιο τρόπο μπορης νά μοϋ οώσης ένδειξη οτι έτσι είναι, 
κάμε το. 

ΣΩ. Δέν είναι βέβαια εΰκολο, δμως γιά χάρη σου 
θά κάμω δ,τι μπορώ. "Ελα, κάλεσε μου έναν άπο τούτους 
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b λών ακολούθων τοντωνί τών σαυτοΰ ένα, δντινα βούλει, 
ίνα έν τούτω σοι έπιδείξωμαι. 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. δεϋρο πρόαελΟε. 
ΣΩ. "Ελλην μέν έστι και έλληνίζει; 
ΜΕΝ. Πάνυ γε σφόδρα, οίκογενής. 
ΣΩ. Πρόσεχε δή τόν νουν όπότερ' άν σοι φαίνηται, 

ή άναμιμνηοκόμενος ή μανθάνων παρ' έμοϋ. 
ΜΕΝ. Άλλα προσέξω. 
XVI. ΣΩ. Είπε δή μοι, ώ παϊ, γιγνώσκεις τετρά-

γωνον χωρίον δτι τοιούτον έστιν; 
ΠΑΙ. "Εγωγε. 

c ΣΩ. "Εστιν ούν τετράγωνον χαιρίον ΐσας έχον τάς 
γραμμάς ταύτας πάσας, τέτταρας ούσας; 

ΠΑΙ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Ού καί ταυτασί τάς δια μέσου εστίν ΐσας έχον ; 
ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Ούκοϋν εΐη άν τοιούτον χωοίον καί μείζον καί 

έ/αττον,· 
ΠΑΙ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. ΕΙ ούν εΐη αύτη ή πλευρά δυοϊν ποδοϊν καί αύτη 

δνοϊν, πόσων άν εΐη ποδών τό δλον; ώδε δέ σκοπεί' εί ήν 
ταντγι δυοϊν ποδοϊν, ταύτη δέ ενός ποδός μόνον, άλλο τι 
άπαξ άν ήν δυοϊν ποδοϊν τό χωρίον; 

ΠΑΙ. Ναί. 
d ΣΩ. 'Επειδή δε δυοϊν ποδοϊν καί ταύτη, άλλο τι ή δις 

δυοϊν γίγνεται; 
ΠΑΙ. Γίγνεται. 
ΣΩ. Δνοϊν άρα δις γίγνεται ποδών; 
ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Πόσοι ούν είαιν οί δύο δις πόδες; λογισάμενυς 

είπε. 
ΠΑΙ. Τέτταρες, ώ Σώκρατες. 
ΣΩ. Ούκοϋν γένοιτ' άν τούτον τον χωρίον έτερον δι-

πλάαιον, τοιούτον δέ, ΐσας έχον πάσας τάς γραμμάς ωσπερ 
τοϋτο ; 

ΠΑΙ. Ναί. 

1 ) Κα'ι οί άρ/αίοι έλεγαν τον ,πηρέπ*,ανεξάρτητα από Την ηλικία 
-ιου, παιδί. 

*2) 'Ο Σωκράτης χαράζει πτο έδαφος τά αναγκαία σχήματα ή τά 
παρουσιάζει μέ κάποιο άλλο τρόπο. 

:ί) Οί διαγώνιε;. 
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εδώ τους δούλους πού σέ ακολουθούν, δποιον θέλεις, γιά νά b 
σοΰ δώσω τήν ένδειξη μ' αυτόν. 

ΜΕΝ. Πολύ ευχαρίστως. (Σέ ένα δοϋλο): "Ελα 
εδώ κοντά. 

ΣΩ. Είναι "Ελληνας, ξέρει 'Ελληνικά; 

ΜΕΝ. Πολύ καλά, γεννήθηκε στό σπίτι μας. 
ΣΩ. Στρέψε λοιπόν τήν προσοχή σου νά δής άν θά 

σοΰ φανή δτι άναθυμάται ή μαθαίνει άπό μένα. 

ΜΕΝ. Βέβαια καί θά προσέξω. 
XVI. ΣΩ. Πές μου, παιδί μου ('), ξέρεις δτι τό τε

τράγωνο επίπεδο εϊναι τέτοιας λογής (•·); 
ΠΑΙ. Ναί βέβαια. 
ΣΩ. Και έχει τό τετράγωνο επίπεδο ίσες δλες τούτες ο 

τις γραμμές, πού είναι τέσσερις; 
ΠΑΙ. Βεβαιότατα. 

ΣΩ. Δέν εϊναι καί τοΰτες έδώ πού τό διασχίζουν στή 
μέση '*) ίσες; 

ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Τέτοιο επίπεδο θά μπορούσε νά ύπάρχη καί πιο 

μεγάλο καί πιό μικρό; 

ΠΑΙ. Βεβαιότατα. 

ΣΩ. Ά ν λοιπόν τούτη δώ ή πλευρά ήταν δυο πόδια 
καί τούτη δυό, πόσα πόδια θά ήταν όλο τό τετράγωνο; 'Εξέ
τασε το έτσι: άν άπό τούτη τήν πλευρά ήταν δυό πόδια, 
καί άπό αυτήν ένα μόνο, δέν θά ήταν τό επίπεδο μιά φορά 
δυό πόδια; 

ΠΑΙ. Ναί. 

ΣΩ. 'Επειδή δμως καί άπό τούτη τήν πλευρά εϊναι d 
δυό πόδια, δέν έχομε δυό φορές δυό πόδια; 

ΠΑΙ. "Εχομε. 

ΣΩ. "Εχομε λοιπόν δυό φορές δυό πόδια; 
ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Πόσα πόδια κάνουν λοιπόν τά δυό φορές δυό; Λο

γάριασε καί πές. 

ΠΑΙ. Τέσσερα, Σωκράτη. 

ΣΩ. Δέν θα μπορούσε νά γίνη ένα άλλο επίπεδο δι
πλάσιο άπ' αυτό, τέτοιου είδους, νά έχη, δπως τοϋτο. ίσες 
ίλες τις πλευρές; 

ΠΑΙ. Ναί. 
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ΣΩ. Πόσων ούν έσται ποδών; 
ΠΑΙ. 'Οχτώ. 
ΣΩ. Φέρε δή, πειρώ μοι είπεϊν πηλίκη τις εαται εκεί

νου ή γραμμή έκαστη; ή μέν γάρ τούδε δνοϊν ποδοϊν τί 
δέ ή εκείνον τοϋ διπλ.ασίον; 

ΠΑΙ. Δήλον δή, ώ Σώκρατες, δτι διπλασία. 
ΣΩ. 'Οράς, ώ Μένων, ώς έγώ τούτον ουδέν διδά

σκω, άλλ' ερωτώ πάντα; καί νυν ούτος οΐεται εί-λέναι 
οποία εστίν άφ' ης τό όκτώπονν χωρίον γενήαεται- ή ού 
δοκεϊ σοι; 

ΜΕΝ. "Εμοιγε. 
ΣΩ. Οίδεν ούν; 
ΜΕΝ. Ού δήτα. 
ΣΩ. Οίεται δέ γε άπό τής διπλασίας; 
ΜΕΝ. Ναί. 
XVII. ΣΩ. Θεώ δή αυτόν άναμιμνησκόμενον εφε

ξής, ώς δεϊ άναμιμνήσκεσθαι.— σύ δέ μοι λέγε- άπό τής 
διπλασίας γραμμής φής τό διπλάσιον χωρίον γίγνεσθαι; 
τοιόνδε λέγω, μή ταύτη μέν μακρόν, τή δέ βραχύ, άλ.λά 
ίσον πανταχή έστω ώσπερ τουτί, διπλάσιον δέ τούτον, 
όκτώπονν αλλά δρα ει έτι σοι άπό τής διπλασίας δοκεϊ 
έσεαθαι. 

ΠΑΙ. "Εμοιγε. 
ΣΩ. Ούκοϋν διπλασία αύτη ταύτης γίγνεται, άν έτε

ρον τοσαύτην προσθώμεν ένθένδε; 
ΠΑΙ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Άπό ταύτη; δή, φής, έσται τό όκτώπονν χω

ρίον, άν τέτταοες τοσαΰται γένωνται; 
ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Άναγραψώμεθα δή άπ' αυτής ΐσας τέτταρας. 

άλλο τι ή τουτί Άν εΐη δ φής τό όκτώπονν είναι: 
ΠΑΙ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Ούκοϋν έν ούτω εστί ταντί τέτταρα, ών έκαστον 

ίσον τούτω εστί το) τετράποόι; 
Π ΑΪ Ναί. 

1 } Με -'jmr; ζίιΐ/,ρ'Ίττ,τα εκφράζει. Ι δοϋλος τη σφαλερή αυτή γνώ
μη του! ΝΓαϋτό ->πΐ)$ν;λ·ών» 6 ϋλάτο/*· róoo ανεπηρέαστα γίνεται η 
απήο-ειξη τοΰ Σωκράτη. 
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ΣΩ. Πόσων ποδιών θά εϊναι; 
ΠΑΙ. 'Οκτώ. 

ΣΩ. "Ελα λοιπόν, προσπάθησε νά μου πης πόσο με
γάλη θά είναι κάθε πλευρά του. *Η πλευρά τούτου εδώ είναι 
δυο πόδια' τί θά είναι ή πλευρά τοΰ διπλάσιου; 

ΠΑΙ. Εϊναι δά φανερό, Σωκράτη, δτι θά εϊναι 
διπλάσια (*). 

ΣΩ. Βλέπεις, Μένων, δτι έγώ δεν τον διδάσκω τί
ποτε, άλλα σε 6λα τον ερωτώ; Καί τώρα αυτός νομίζει δτι 

ξέρει ποια εΐναι ή πλευρά άπο τήν οποία θά γίνη το επίπεδο 
τών οκτώ ποδιών ή δεν νομίζεις; 

ΜΕΝ. Πώς, νομίζω. 
ΣΩ. Εέρει λοιπόν ; 
ΜΕΝ. ''Οχι δά. 
ΣΩ. Καί νομίζει οτι γί· -ται άπο τή διπλάσια πλευρά 

τοΰ πρώτου επιπέδου; 

ΜΕΝ. Ναί. 
XVÎI. ΣΩ. Παρακολούθησε τον λοιπόν στη συνέχεια, 

που Οά ξαναθυμηθή, όπως πρέπει κανείς νά ξαναθυμαται. 
(Στο δοϋλο). Λέγε τώρα έσύ* λέγεις ότι άπό τή διπλά

σια γραμμή γίνεται το διπλάσιο επίπεδο; Τοϋτο δώ εννοώ, 
οχι άπο τή μια πλευρά μακρό και άπό τήν άλλη βραχύ, άλλα 
νά εϊναι ι σο άπό 6λα τά μέρη, όπως τοϋτο οω, διπλάσιο 
δμως άπο τοϋτο, οκτώ ποδιών πρόσεξε νά δής άν νομίζης α
κόμη Οτι θά γίνη άπο διπλάσια πλευρά. 

ΠΑΙ. Ναί, νομίζω. 
ΣΩ. Δεν θά γίνη διπλάσια τούτη άπο τούτην, άν προσθέ-

σωμε μιαν άλλη τόσο μεγάλη αρχίζοντας άπό τούτο το σημείο; 
ΠΑΙ, Βεβαιότατα. 
ΣΩ. 'Από τούτην, λοιπόν λέγεις οτι θά γίνη το ε

πίπεδο τών οκτώ ποδιών, άν εχωμε τέσσερις πλευρές σαν 
αυτήν; 

ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. "Ας χαράξωμε λοιπόν σαν αυτήν τέσσερις 'ίσες 

πλευρές. Τοΰτο δω δέν θά ήταν αυτό πού λέγεις οτι είναι 
οκτώ ποδιών; 

ΠΑΙ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ." Μά δέν είναι σ' αυτό τούτα τά τέσσερα, καθένα 

τους 'ίσο μέ τοϋτο πού είναι τέσσερα πόδια; 
ΠΑΙ. Ναί. 
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ΣΩ. Πόσον ούν γίγνεται; ού τετράχις τοσούτον; 

ΠΑΙ. Πώς δ' ού; 

ΣΩ. Διπλάσιον ούν εστίν τό τετράχις τοσούτον; 

ΠΑΙ. Ού μά Αία. 

ΣΩ. Άλλα ποααπλάσιον; 

ΠΑΙ. Τετραπλάσιον. 

ΣΩ. Άπό τής διπλασίας άρα, & παΐ, ού διπλάσιον 
αλλά τετραπλάσιον γίγνεται χωρίον. 

ΠΑΙ Αληθή λέγεις. 

ΣΩ. Τεττάρων γαρ τετράχις έστιν έχχαίδεχα. ουχί; 

ΠΑΙ. Ναί. 

ΣΩ, Όκτώπονν δ' άπό ποίας γραμμής; ουχί άπό 
μέν ταύτης τετραπλάσιον; 

ΠΑΙ. Φημί. 

ΣΩ. Τετράπουν δέ άπό τής ημισείας ταυτησί τουτί; 

ΠΑΙ. Ναί. 

ΣΩ. Είεν το δέ όκτοΊπουν ού τούδε μέν διπλάσιον 
έστιν, τούτον δέ ήμισυ; 

<ΠΑΙ. Ναί.> 

ΣΩ. Ούχ άπό μέν μείζονος έσται ή τοσαύτης γραμ
μής, άπό έλάττονος δέ ή τοσησδί; ή ον; 

ΠΑΙ. "Εμοιγε δοκεϊ ούτως. 

ΣΩ. Καλώς- τό γάρ σοι δοκούν τοΰτο άποχρίνου. καί 
μοι λέγε- ούχ ήδε μέν δυοϊν ποδοϊν ήν, ή δέ τεττάρων; 

ΠΑΙ. Ναί. 

ΣΩ. Δεϊ άρα τήν τοΰ όκτώποδος χωρίον γραμμήν 
μείζω μέν είναι τήσδε τής δίποδος,·έλάττω δέ τής τετρά-
ποδος. 

ΠΑΙ. Δεϊ. 

ΣΩ. Πειρώ δή λέγειν πηλίχην τινά φής αυτήν είναι. 

ΠΑΙ. Τρίποδα. 

ΣΩ. Ούκοϋν δνπερ τοίπους ή, τό ήμισν ταύτης προσ-
ληψόμεθα καί έσται τρίπονς; δύο μέν γαρ οίδε, ό δέ είς-
καί ένθένδε ωσαύτως δύο μέν οίδε, ό δέ εις- καί γίγνεται 
τοΰτο τό χωρίον δ φής. 
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ΣΩ. Πόσο λοιπόν κάνουν; "Οχι τέσσερις φορές τόσο; 
ΠΑΙ. Πώς Οχι; 
ΣΩ. Είναι λοιπόν διπλάσιο τό τέσσερις φορές τόσο; 
ΠΑΙ. "Οχι, μά τό Δία. 
ΣΩ. 'Αλλά ποσαπλάσιο; 
ΠΑΙ. Τετραπλάσιο. 
ΣΩ. Τό συμπέρασμα μας, παιδί μου, εϊναι Οτι άπό τή 

διπλάσια πλευρά δέν γίνεται « διπλάσιο, άλλα τετραπλάσιο c 
τετράγωνο. 

ΠΑΙ. Σωστά. 
ΣΩ. Γιατί τέσσερις φορές τέσσερα κάνουν δεκάξι. 

"Οχι; 
ΠΑΙ. Ναί. 

ΣΩ. Καί τό επίπεδο τών οκτώ ποδιών άπό ποια πλευρά 
γίνεται; Ά π ό τούτην δέν γίνεται τό τετραπλάσιο ; 

ΠΑΙ. Ναί, τό δέχομαι. 
ΣΩ. Καί τό επίπεδο τών τεσσάρων ποδιών άπό τη 

μισή πλευρά της πρώτης τούτων εδώ; 
ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Πάει καλά' καί τό επίπεδο τών οκτώ ποδιών δέν 

εϊναι διπλάσω άπο τοϋτο δώ, καί τό μισό αύτοΰ έδώ; 
ΠΑΙ. Ναι. 
ΣΩ. Δέν θά γίνη λοιπόν άπό πλευρά μεγαλύτερη άπό 

τούτην έδώ, καί μικρότερη άπ' αυτήν έδώ; "Η ί χ ι ; d 
ΠΑΙ. Ναί, έτσι νομίζω. 
ΣΩ. Καλά* εκείνο πού σοΰ φαίνεται σωστό νά απαν

τάς. "Ελα, πές μου* τούτη έδώ δέν εϊναι δυό πόδια καί αυτή 
έδώ τέσσερα; 

ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Πρέπει λοιπόν ή πλευρά τοϋ επιπέδου τών οκτώ 

ποδιών νά είναι πιό μεγάλη άπό τούτην έδώ, πού εϊναι δυό 
πόδια, καί πιό μικρή άπό τήν άλλη, που εϊναι τέσσερα 
πόδια. 

ΠΑΙ. Πρέπει. 
ΣΩ Προσπάθησε λοιπόν νά πης πόσο μεγάλη δέχε- e 

σαι πώς εϊναι. 
ΠΑΙ. Τρία πόδια. 
ΣΩ. "Αν είναι τρία πόδια, δέν θά προσθέσωμε τό μισό 

αύτης έδώ καί θά εϊναι τρία πόδια; Νά, δύο αυτά έδω, καί ένα 
τοϋτο' καί άπό τήν άλλη πάλι πλευρά δύο αυτά έδώ, καί ένα 
τοϋτο* καί έχομε αυτό τό τετράγωνο πού λέγεις. 
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ΠΑΙ. Ναί. 

ΣΩ. Ούκοϋν άν ή τήδε τριών καί τήδε τριών, τό δλον 
χωρίον τριών τρις ποδών γίγνεται; 

ΠΑΙ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Τρεις δέ τρις πόσοι είσι πόδες; 

ΠΑΙ. 'Εννέα. 

ΣΩ. "Εδει δέ τό διπλάσιον πόσων είναι ποδών; 

ΠΑΙ. 'Οχτώ. 

ΣΩ. Ούδ' άρα άπό τής τρίποδος πω τό όκτώπονν 
χωρίον γίγνεται. 

ΠΑΙ. Ού δήτα. 

ΣΩ. Άλλ' άπό ποίας; πειρώ ήμϊν ειπείν ακριβώς-
84Ά χαί εί μή βούλει άριθμεϊν, άλλα δεϊξον άπό ποίας. 

ΠΑΙ. Άλλα μά τόν Δία, ώ Σώκρατες, εγωγε ούκ 
οίδα. 

XVIII. ΣΩ. 'Εννοείς αύ, ώ Μένων, ού έστιν ήδη 
βαδίζων δδε τοϋ άναμιμνήσχεαθαι ; δτι τό μέν πρώτον ήδει 
μέν ον, ή τις έστιν ή τοϋ όχτώποδος χωρίον γραμμή, ωοπερ 
ουδέ νϋν πω οίδεν, άλλ' ούν φετό γ' αυτήν τότε είδέναι, 
καί θαρραλέως άπεκρίνετο ώς είδώς, και ούχ ήγεΐτο άπορεϊν 
νϋν δέ ηγείται άπορεϊν ήδη, κα'ι ώσπερ ούκ οίδεν, ονδ' οίεται 

b είδέναι. 
ΜΕΝ. Αληθή λέγεις. 

ΣΩ. Ούχοϋν νϋν βέλτιον έχει περί τό πράγμα δ ούκ 

ήδει ; 
ΜΕΝ. Καί τοΰτό μοι δοκεϊ. 

ΣΩ. Άπορεϊν ούν αυτόν ,ποιήσαντες καί ναρκάν ώσ
περ ή νάρχη, μών τι έβλάψαμεν; 

ΜΕΝ. Ούκ εμοιγε δοκεϊ. 

ΣΩ. Προνργον γοϋν τι πεποιήχαμεν, ώς έοικε, προς 
τό έξενρεϊν δπη έχει- νϋν μέν γάρ χαί ζητήσειεν άν ήδέως 
ούκ είδώς, τότε δέ- ρφίως άν χαί προς πολλούς καί πόλ

ο λάκις ψετ' άν εύ λέγειν περί τοΰ διπλάσιον χωρίου, ώς 
δεϊ διπλασίαν τήν γραμμήν έχειν μήκει. 

ΜΕΝ. "Εοικεν. 

ΣΩ. Οίει ούν άν αυτόν πρότερον έπιχειρήσαι ζητεΐν 
ή μανθάνειν τοΰτο δ φετο είδέναι ούκ είύώς, πριν εις 
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Π Α Ι . Ναί. 
ΣΩ. "Αν λοιπόν έχωμε άπ' αυτή τήν πλευρά τρία πόδια 

(μήκος) καί .άπ' αυτήν τρία (πλάτος), ολόκληρο τό έπίπε. 
δο δέν εϊναι τρεις φορές τρία πόδια; 

ΠΑΙ. Είναι φανερό. 
ΣΩ. Καί τρεις φορές τρία -όσα πόδια κάνουν; 
ΠΑΙ. 'Εννέα. 
ΣΩ. Τό διπλάσιο πόσα πόδια έπρεπε νά εϊναι; 
ΠΑΙ. 'Οκτώ. 
ΣΩ. Δεν γίνεται λοιπόν ακόμη άπό τήν πλευρά τών 

τριών ποδιών τό επίπεδο τών οκτώ. 
ΠΑΙ. "Οχι ασφαλώς. 
ΣΩ. Τότε άπό ποια πλευρά; Προσπάθησε νά μας -της 

μέ ακρίβεια* καί άν δέν θέλης νά λογαριάσης, δείξε άπό 84a 
ποιάν. 

ΠΑΙ. 'Αλλά μά τό Δία, Σωκράτη, έγώ δέν ξέρω. 

XVIII. ΣΩ. Καταλαβαίνεις πάλι, Μένων, πόσο κιόλας 
, - προχώρησε τοΰτος έδώ στην άνά-

Διαπιστωσεις του Γ U * t , , Û . * 
Σωκράτη Ι""1)«57!; Γ · * τ ι σ?Ρ «fX\ 8èv„ V 8 " 
" ρε ποια εϊναι ή πλευρά τοΰ επι

πέδου τών οκτώ ποδιών, δπως ούτε τώρα ακόμη ξέρει, 
νόμιζε δμως τότε δτι τήν ξέρει καί απαντούσε μέ 
θάρρος σαν άνθρωπος πού ξέρει, καί δέν ένόμιζε δτι 
βρίσκεται σέ απορία* τώρα νομίζει πιά ότι βρίσκεται σέ 
απορία, καί δπως δέν ξέρει, ούτε νομίζει πώς ξέρει. b 

ΜΕΝ. "Εχεις δίκιο. 
ΣΩ. Δέν εϊναι λοιπόν σέ καλύτερη κατάσταση τώρα 

ώς προς αυτό πού δέν ήξερε; 
ΜΕΝ. Καί έγώ αυτό νομίζω. 
ΣΩ. Φέρνοντας τον λοιπόν σέ απορία καί ναρκώνοντας 

τον δπως ή νάρκη, τόν βλάψαμε άραγε; 
ΜΕΝ. "Οχι, δέν νομίζω. 
ΣΩ. Κάπως τόν ωφελήσαμε λοιπόν, δπως φαίνεται, 

ώς προς τό νά βρή ποΰ εϊναι τό σωστό* γιατί τώρα καί μέ 
ευχαρίστηση θά ερευνούσε, μιά πού δέν ξέρει, ένώ τότε 
εύκολα καί μπροστά σέ πολλούς καί πολλές φορές θά νόμιζε C 
δτι σωστά τά λέγει γιά τό διπλάσιο επίπεδο, πώς πρέπει ή 
πλευρά του νά εϊναι διπλάσια σέ μήκος. 

ΜΕΝ. Φαίνεται. 
ΣΩ. Νομίζεις λοιπόν ότι αυτός θά δοκίμαζε νά έρευνα 

καί νά μαθαίνη τοΰτο πού νόμιζε πώς ήξερε, χωρίς νά τό 
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άπορίαν χατέπεσεν ήγησάμενος μή είδέναι, χαί ε'πο'Οησεν 
τό είδέναι; 

ΜΕΝ. Ού μοι δοκεϊ, ώ Σώκρατες. 
ΣΩ. "Ωνητο άρα ναρκήσας; 
ΜΕΝ. Δοκεϊ μοι. 
ΣΩ. Σκέψαι δή έκ ταύτης τής απορίας δ τι καί άνεν-

ρήσει ζητών μετ' έμοϋ, ουδέν άλλ' ή ερωτώντας έμοϋ 
d και ού διδάσκοντος- φύλαττε δέ άν που εϋρης με διδά

σκοντα καί διεξιόντα αύτω, αλλά μή τάς τούτον δόξας 
άνερωτώντα. 

XIX. Αέγε γάρ μοι σύ- ού τό μέν τετράπουν τοϋτο 
ήμϊν έατι χωρίον; μανθάνεις; 

ΠΑΙ. "Εγωγε. 
ΣΩ. "Ετερον δέ αντώ προσθεϊμεν άν τουτί ίσον; 
ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Καί τρίτον τάδε ίσον έκστέρω τούτων; 
ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Ούκοϋν προσαναπληρωσαίμεθ' άν τό έν τή γωνία 

τάδε; 
ΠΑΙ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. "Αλλο τι ούν γένοιτ' άν τέτταρα ίσα χωρία τάδε; 

e ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Τί ούν; τό δλον τόδε παααπλάσιον τούδε γί

γνεται; 
ΠΑΙ. Τετραπλάσιον. 
ΣΩ. "Εδει δέ διπλάσιον ήμϊν γενέσθαι- ή ού μέ-

μνησαι ; 
ΠΑΙ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Ούκοϋν έστιν αύτη γραμμή εχ γωνίας είς γωνίαν 

85Α [τινά] τέμνουσα δίχα έχαστον τούτων τών χωρίων; * 
ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Ούκοϋν τέτταρες αύται γίγνονται γραμμαί ϊααι, 

περιέχουσαι τουτί τό χωρίον; 
ΠΑΙ. Γίγνονται. 

Ξ 6 

α. 

-5 

Υ 

β 

α Ύ 
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ξέρη, πρίν πέση σέ απορία—επειδή απέκτησε τήν ιδέα 
πώς δέν ξέρει, —καί αίσθανθη τόν πόθο νά μάθη; 

ΜΕΝ. Δέν νομίζω, Σωκράτη. 
ΣΩ. 'Ωφελήθηκε λοιπόν άπό τό μούδιασμα; 
ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. Κοίταξε τώρα, ύστερα άπό τήν απορία τούτη, τί 

θά ανακάλυψη ερευνώντας μαζί μου, πού μόνο θά τόν ερω
τώ, δέν θά τόν διδάσκω* καί παρακολούθησε μήπως κάπου 
μέ πιάσης να τόν διδάσκω καί νά τοΰ επεξηγώ, καί δχι να 
κάνω ερωτήσεις απάνω στίς δικές του γνώμες. 

XIX. (Στό δοΰλο). Λέγε έσύ'τοΰτο (-·)δεν εϊναι τό έπί-

Σ υ ν ά ζ ε τ α ι ή εξέταση ™ S 6 , · * ? « . τ ω ν ™°*t<*» ™^ν; 

του δούλο« 5ïï*ïff"2a 
ΠΑΙ. Ναί βέβαια. 

ΣΩ. Θά μπορούσαμε νά τοΰ προσθέσωμε ένα άλλο tao 
του, τοΰτο έδώ (a ) ; 

ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Κα'ι τοΰτο τό τρίτο ( s ), ίσο μέ τό καθένα άπό τά 

άλλα δυό; 
ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Δέν θά συμπληρώσωμε καί τοΰτο δώ τό κενό (') 

στή γωνία; 
ΠΑΙ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. "Εχομε λοιπόν τέσσερα έ π ι π λ α ίσα, τοΰτα έδώ; 
ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Τί λοιπόν; Πόσες φορές πιό μεγάλο είναι τό 

σύνολο τους άπό τοΰτο δ ώ ( ' ) ; 
ΠΑΙ. Τέσσερις φορές. 
ΣΩ. Χρειαζόμασταν τό διπλάσιο* ή δέν θυμάσαι; 
ΠΑΙ. Ναί, θυμάμαι. 
Δέν έχομε έδώ τούτη τή γραμμή άπό γωνία σέ γωνία 

(τή διαγώνιο) πού τέμνει σέ δυό ϊσα μέρη καθένα άπό τοϋ-
τα τά επίπεδα (*); 

ΠΑΙ. Ναί. 

5) Τ6 πρώτο τετράγωνο τών τεσσάρων ττοδιών. 

6) m 
85α 
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ΣΩ. Σκόπει δή- πηλίκον τί έστιν τοΰτο τό χωρίον; 
ΠΑΙ. Ού μανθάνω. 
ΣΩ. Ουχί τεττάρων δντων τούτων ήμισυ έκαστου 

εκάστη ή γραμμή άποτέτμηκεν εντός; ή ού; 
ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Πόσα ούν τηλικαϋτα έν τούτω ένεατιν; 
ΠΑΙ. Τέτταρα. 

ΣΩ. Πόσα δέ έν τώδε; 
ΠΑΙ. Δύο. 

ΣΩ. Τά δέ τέτταρα τοϊν δυοϊν τί έστιν; 
ΠΑΙ. Διπλάσια. 

b ΣΩ. Τάδε ούν ποσάπουν γίγνεται; 
ΠΑΙ. Όκτώπονν. 
ΣΩ. Άπα ποίας γραμμής; 
ΠΑΙ. Άπό ταύτης. 
ΣΩ. Άπό τής έκ γωνίας είς γωνίαν τεινοναης τοΰ 

τετράποδος; 

ΠΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Καλοϋσιν δέ γε ταύτην διόμετρον οί σοφισταί-

ά\στ' ε'ι ταύτη διάμετρος άνομα, άπό τής διαμέτρου άν, 
ώς σύ φής, ώ παί Μένωνος, γίγνοιτ' αν τό διπλάσιον χωρίον. 

ΠΑΙ. Πάνυ μέν ούν, ώ Σώκρατες. 
XX. ΣΩ. Τί σοι δοκεϊ, ώ Μένων; έστιν ήντινα δόξαν 

ούχ αύτοϋ ούτος άπεκρίνατο; 
c ΜΕΝ. Ούκ, άλλ' εαυτού. 

ΣΩ. Καί μήν ούκ ήδει γε, ώς εφαμεν ολίγον πρό
τερον. 

ΜΕΝ. Αληθή λέγεις. 
ΣΩ. Ένησαν δέ γε αύτώ αύται αϊ δόξαι- ή ού; 
ΜΕΝ. Ναί. 

1 ) Τό εγγεγραμμένο. 
1) Εννοεί το -τρωτό τετράγωνο. 
'•Ι ) Τό εγγεγραμμένο, τού Εγινε άπο τις διαγώνιες. 
•Ί) Μέ τήν -ρώτη σημασία τοϋ öpou' οί elo*i>co(.0a λέγαμε, αύτι*1 

ΤΓΟ> οΊδάοτΐο-,ν wijaetc. 
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ΣΩ. Και δέν εϊναι τέσσερις τοϋτες οί lav; γραμμές 
«ού περικλείουν τοΰτο δω τό επίπεδο; 

ΠΑΙ. Εϊναι. 
ΣΩ. Σκέψου τώρα* πόσο μεγάλο εϊναι τοΰτο τό επί

πεδο (ι); 

ΠΑΙ. Δέν καταλαβαίνω. 
ΣΩ. Μά δέν ήταν αυτά έδώ τέσσερα επίπεδα καί κάθε 

μιά γραμμή έχώρισε καί επήρε μέσα τό μισό τοΰ καθενός; 
"Η «χι; 

ΠΑΙ. Ναί. 

ΣΩ. Πόσα λοιπόν μισά υπάρχουν σέ τοΰτο τό επί
πεδο; 

ΠΑΙ. Τέσσερα. 

ΣΩ. Καί σέ τοΰτο δώ (**); 
Π Α Ι . Δυο. 
ΣΩ. Τά τέσσερα τί είναι τών δύο; 
ΠΑΙ. Διπλάσια. 
ΣΩ. Καί τό επίπεδο τοϋτο (3) μέ πόσα πόδια γίνε- b 

ται; 
ΠΑΙ. Μέ οκτώ. 
ΣΩ. Ά π ό ποια γραμμή; 
ΠΑΙ. Ά π ό τούτην έδώ. 

ΣΩ. Ά π ό αυτήν πού τείνει άπό γωνία σέ γωνία τοΰ 
τετραγώνου τών τεσσάρων ποδιών; 

ΠΑΙ. Ναί. 

ΣΩ. Καί τήν ονομάζουν αυτήν οί σοφιστές (') δια
γώνιο* αν λοιπόν τό δνομά της είναι διαγώνιος, άπό τή δια
γώνιο, δπως έσύ λέγεις, παιδί τοΰ Μένωνα, θά γινόταν τό 
διπλάσιο επίπεδο. 

ΠΑΙ. Βεβαιότατα, Σωκράτη. 

ΣΩ. Πώς σοΰ φαίνεται, Μένων; Εϊναι καμμιά 

Ξαναρχίζω ή συζήτηση £ ώ >£> ά ™ ^ α ί τ η σ ε , πού 

γιά τήν ανάμνηση ** $™ » « 1 ™} - , 
ΜΕΝ. Οχι* ήταν δικές του c 

γνώμες. 

ΣΩ. Καί δμως δέν ήξερε, δπως δεχθήκαμε λίγο 
πριν. 

ΜΕΝ. "Ετσι εϊναι. 
ΣΩ. Ή τ α ν βέβαια μέσα του αυτές οί γνώμες, ή δχι; 
ΜΕΝ. Ναί. 
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ΣΩ. Τφ ούκ είδότι άρα περί ων άν μή είδη ένεισιν 
αληθείς δόξαι περί τούτων [ών ούκ \οίδε]; 

ΜΕΝ. Φαίνεται. 
ΣΩ. Καί νϋν μέν γε αύτφ ώαπερ ίναρ άρτι άνακε-

κίνηνται ai δόξαι αύται- εί δέ αυτόν τις άνερήσεται πολ
λάκις τά αυτά ταϋτα καί πολλαχή, οΐσθ' δτι τελευτών 

d ούόενός ήττον ακριβώς έπιστήσεται περί τούτων. 
ΜΕΝ. "Εοιχεν. 
ΣΩ. Ούκοϋν ούδενός διδάξαντος άλλ.' έρωτήααντος έπι

στήσεται, άναλαβών αυτός έξ αύτοϋ τήν έπιατήμψ; 
ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. Τό δέ άναλαμβάνειν αυτόν έν αύτφ έπιατήμην 

ούκ άναμιμνήακεαθαί έστιν; 
ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Άρ' οίν ού τήν έπιατήμψ, ήν νϋν ούτος έχει, ήτοι 

έλαβέν ποτέ ή άε'ι είχεν; 
ΜΕΝ. Ναί 
ΣΩ. Ούκοϋν εί μέν άεί είχεν, αεί κα'ι ήν επιστήμων 

εί δέ έλαβέν ποτέ, ούκ αν έν γε τω νϋν βίω είληφώς εΐη-
e ή δεδίδαχέν τις τούτον γεωμετρεϊν; ούτος γάρ ποιήσει περί 

πάσης γεωμετρίας ταύτα ταϋτα, καί τών άλλων μαθημάτων 
απόντων, έστιν ούν δστις τούτον πάντα δεδίδαχε; δίκαιος 
γάρ που εί είδέναι, άλλως τε επειδή έν τή afj οίκία γέγονεν 
καί τέθραπται. 

ΜΕΝ. Άλλ' οϊδα Ιγωγε δτι ουδείς πώποτε έδίδαξεν. 
ΣΩ. "Εχει δέ ταύτας τάς δόξας, ή ουχί; 
ΜΕΝ. 'Ανάγκη, ώ Σώκρατες, φαίνεται. 
XXI. ΣΩ. ΕΙ δέ μή έν τφ νϋν βίω λαβών, ούκ ήδη 

86a τοϋτο δήλον, δτι έν άλλω τινί χρόνω είχε καί έμεμαθήκει; 
ΜΕΝ. Φαίνεται. 
ΣΩ. Ούκοϋν ούτος γέ έστιν ό χρόνος, δτ' ούκ ήν άν

θρωπος; 
ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. ΕΙ ούν δν τ'άνή χρόνον καί δν άν μή ή άνθρωπος, 

ένέσονται αύτώ αληθείς δόξαι, αϊ ερωτήσει έπεγερθεϊσαι 

1 ) Για τήν (ΐάληΟη δόξαν» βλέπε στή συνέχεια, 96c-1O0a. 
2) Ή ανάμνηση έδώ, όπως φαίνεται αμέσως άπό τη συνέχεια. 

•εΐναι[μέ πολύ ευρύτερο περιεχόμενο, υπερφυσική, 0-/1 μέ το νόημα πο·'> 
της' δίνει ή Ψυχολογία. 

"Η ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ. ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ 

ΣΩ. "Ωστε εκείνος πού δέν ξέρει, έχει μέσα του, γιά 
•δσα δέν ξέρει, αληθινές γνώμες (') γιά αυτά; 

ΜΕΝ. Εϊναι φανερό. 
ΣΩ. Οί γνώμες βέβαια έχουν άνακινηθή μέσα του 

τώρα πριν λίγο σαν σέ όνειρο* άν δμως τόν έρωτήση κανείς 
πολλές φορές τά ίδια πράγματα καί μέ πολλούς τρόπους, 
νά είσαι βέβαιος δτι στό τέλος θά τά ξέρη μέ όση ακρί
βεια καί οποιοσδήποτε άλλος. 

ΜΕΝ. Φαίνεται. 
ΣΩ. ·Δέ θά τά ξέρη χωρίς κανείς νά τόν διδάξη, άλλα 

μόνο μέ τις ερωτήσεις πού θά τοϋ έκαναν; Καί δέν ξαν,α-
βρήκε μόνος μέσα του τήν επιστήμη; 

ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. Μά τό νά ξαναβρίσκη κανείς μόνος μέσα του τήν 

επιστήμη, αυτό δέν είναι ανάμνηση-; ( s ) . 
ΜΕΝ. .Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Τήν επιστήμη άραγε, πού αυτός τώρα έχει, δέν 

*θά πρέπει ή κάποτε νά τήν απέκτησε, ή νά τήν είχε πάντα; 
ΜΕΝ. Ναί. * 
ΣΩ. Μά «ν τήν εϊχε πάντα, πάντα του ήταν επιστή

μ ω ν άν πάλι κάποτε τήν απέκτησε, δέν τήν έχει βέβαια 
αποκτήσει σέ τούτη τή ζωή. Ή μήπως τοΰ έχει κανείς δι
δάξει τή γεωμετρία; Γιατί αυτός θά κάμη τά ίδια ακρι
βώς καί γιά όλη τή γεωμετρία και γιά δλους τους άλλους 
κλάδους. Εϊναι λοιπόν κανείς πού τοΰ τά δίδαξεν όλα; Πρέ
πει ασφαλώς έσύ νά ξέρης, άφοΰ μάλιστα στό σπίτι σου 
και γεννήθηκε καί ανατράφηκε. 

ΜΕΝ. Μά ξέρω βέβαια πώς κανείς ποτέ ώς τώρα 
δέν τόν έδίδαξε. 

ΣΩ. "Εχει δμως αυτές τις γνώμες, ή δχι; 
ΜΕΝ. Είναι αδιαφιλονίκητα φανερό, Σωκράτη. 
XXI.ΣΩ. Καί άφοΰ δέν τις απέκτησε σέ τούτη τή ζωή, 

δέν είναι πιά τοϋτο φανερό δτι σέ κάποιον άλλο καιρό τις 
εϊχε καί τις έμαθε; 

ΜΕΝ. Είναι φανερό. 
ΣΩ. Καί τοϋτος ό καιρός δέν εϊναι, δταν δέν ήταν άν

θρωπος; 
ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. "Αν λοιπόν, καί τόν καιρό πού ζεϊ ό άνθρωπος 

καί τον καιρό πού δέν ήταν, έχει μέσα του σωστές γνώμες, 
οί όποιες δταν τίς ξυπνήση κανείς μέ ερώτηση γίνονται 
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έπιστήμαι γίγνονται, άρ' ούν τον αεί χρόνον μεμαθηκνϊα-
ίαται ή ψυχή αύτοΰ; δήλον γάρ δτι τόν πάντα χρόνον έστιν 
ή ούκ έστιν άνθρωπος. 

ΜΕΝ. Φαίνεται. 

b ΣΩ. Ούκοϋν εί άεί ή αλήθεια ήμϊν τών δντων εστίν 
έν τή ψυχή, αθάνατος αν ή ψυχή εΐη, ωατε θαρροϋντα 
χρή, δ μή τυγχάνεις επισταμένος"νϋν, τοϋτο δ' εστίν δ μή-
μεμνημένος, έπιχειρείν ζητεΐν καί άναμιμνήσκεσθαι; 

ΜΕΝ. Εύ μοι δοκείς λέγειν, ώ Σώκρατες, ούκ οίδ' 
δπως. 

ΣΩ. Kai γάρ έγώ έμοί, ώ Μένων, καί τά μέν γε 
άλλα ούκ άν πάνυ ύπερ τον λόγον διισχυρισαίμην- δτι. 
δ' οίόμενοι δείν ζητεΐν, α μή τις οίδεν, βελτίονςάν εΐμεν καί 
άνδριχώτεροι καί ήττον αργοί ή εί οίοίμεθα, â μή έπιστά-

c μέθα, μηδέ δυνατόν είναι εΰρεΐν μηδέ δείν ζητεΐν, περί 
τούτου πάνυ άν διαμαχοίμην, εί οίος τε εΐ-ψ, χαί λόγω καί 
έργω. 

ΜΕΝ. Καί τοντο μέν γε όοκεΐς μοι εύ λέγειν, ώ· 
Σώκραχες. 

XXII. ΣΩ. Βούλει ούν, επειδή δμονοοϋμεν δτι ζη-
τητέον περί ού μή τις οίδεν, έπιχειρήσωμεν κοινή ζητεΐν 
τί ποτ' εστίν αρετή; 

ΜΕΝ. Πάνυ μέν ούν. ον μέντοι, ώ Σώκρατες, άλλ' 
εγωγε έκεϊνο άν ήδιστα, δπερ ήρόμψ τό πρώτον, καϊ 

d σκεψαίμψ καί άκονσαιμι, πότερον ώς διδαχτώ δντι αύτώ-
δεϊ έπιχειρείν, ή ώς φύσει ή ώς τίνι ποτέ τρόπω παραγι-
γνομένης τοις άνθρώποις τής αρετής. 

ΣΩ. Άλλ' εί μέν έγώ ήρχον, ώ Μένων, μή μόνον 
έμαυτοϋ άλλα καί σοΰ, ούχ άν έσκεψάμεθα πρότερον είτε 
διδαχτόν είτε ού διδαχτάν ή αρετή, πριν δ τί έστιν πρώτον 
έζητήααμεν αυτό- επειδή δέ σύ ααυτοϋ μέν ούδ' επιχει
ρείς άρχειν, Ινα δή ελεύθερος ής, έμοϋ δέ επιχειρείς τε 
άρχειν χαί άρχεις, ^συγχωρήσομαί σοι- τί γαρ χρή ποιεϊν; 

e έοιχεν ούν αχεπτέον είναι ποιόν τί έστιν δ μήπω ΐσμεν 
δ τί έστιν. εί μή τι ούν άλλα σμικρόν γέ μοι τής αρχής 

Η ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΙΙΣ. ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ 

επιστήμες, δέν σημαίνει αυτό άραγε πώς ή ψυχή του εϊχε 
πάντα τή μάθηση; Γιατί εϊναι φανερό οτι ή ύπαρξη καί ή 
μή ύπαρξη τοΰ άνθρωπου καλύπτουν όλο τόν χρόνο. 

ΜΕΝ. Εϊναι φανερό. 
ΣΩ. "Αν πάντα εϊναι μέσα στην ψυχή μας ή αλήθεια 

τών όντων,θά ήταν αθάνατος ή ψυχή. Δέν πρέπει λοιπόν 
μέ θάρρος εκείνο πού τώρα τυχαίνει νά μην ξέρης, καί αυ
τό εϊναι εκείνο πού δέν έχεις θυμηθή, νά προσπαθήί νά έ
ρευνας καί νά φέρνης στή μνήμη σου; 

ΜΕΝ. Καλά τά λέγεις, Σωκράτη, μοΰ φαίνεται* δέν 
ξέρω πώς. 

ΣΩ. Ναί, καί σέ μένα μοΰ φαίνονται καλά, Μένων. 
Τά άλλα σημεία δέν θά μπορούσα πολύ νά τά διαβεβαιώσω* 
δτι δμως, μέ τό νά νομίζωμε πώς πρέπει νά έρευνα κανείς 
δσα δέν ξέρει, θά γινόμασταν καλύτεροι καί πιό ενεργη
τικοί κα'ι λιγώτερο οκνηροί, παρά άν νομίζαμε Οτι δσα δέν 
ξέρομε ούτε εϊναι δυνατόν νά τά βρούμε, οΰτε πρέπει νά 
τά ερευνούμε, αυτό πάρα πολύ θά μποροΰσα νά τό υπο
στηρίξω καί νά αγωνιστώ γι1 αυτό, άν είχα τις δυνάμεις, 
καί μέ λόγια καί μέ έργα. 

ΜΕΝ. Κι' αυτό μοΰ φαίνεται δτι καλά τό λέγεις, Σω
κράτη. 

ΧΧΠ. ΣΩ. Θέλεις λοιπόν μια πού συμφωνούμε δτι 

Ξαναγυρίζουν στο ^ ™ ι νά έρευνα κανείς Οτι δεν ξέ-

πρΑβλημα της άρετης Pf' ** ™ X « F > W « μαζί να ερευ-
νησωμε τι είναι αρετή; 

ΜΕΝ. Βεβαιότατα. Δέν λέγω ίΪχι. Σωκράτη" όμως 
έγώ με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση θα εξέταζα έκεΐνο πού στην 
αρχή ερώτησα, και Οά άκουα γι1 αυτό, άν πρέπει δηλαδή νά 
ερευνούμε τήν αρετή σαν κάτι πού διδάσκεται, η σαν κάτι 
πού έρχεται άπο τή φύση, ή σαν κάτι που μέ κάποιον άλλον 
έπί τέλους τρόπο το αποκτούν οί άνθρωποι. 

ΣΙ2. "Αν έγώ κυβερνούσα, Μένων, 6χι μόνο τον εαυτό 
μου ίλλά και σένα, δεν Οά εξετάζαμε πρώτα άν ή άρετ^ εϊναι 
διδακτή ή όχι, πριν έρευνήσωμε τί πράγμα είναι. Ε π ε ι δ ή 
6μω; έσύ τον εαυτό σου οΰτε επιχειρείς να τον κυβερνάς, για 
νά γίνης φυσικά ελεύθερος, έμενα #μως καί επιχειρείς να 
μέ κυβερνάς xml μέ κυβερνάς, Οά υποχωρήσω* και τί άλλο 
νά κάμω ; 

"Οπως φαίνεται, πρέπει λοιπόν νά έξετάσωμε τι λογής 
εϊναι έ'να πραγμζ, πού δεν ξέρομε ακόμη τί εϊναι. Τούλά-
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χάλασαν, και συγχώρησαν έξ υποθέσεως αυτό σχοπεϊσΰαι, 
είτε διδαχτόν έστιν είτε όπωσοϋν. λέγω δέ τό έξ υποθέ
σεως ώδε, ώσπερ ο'ι γεωμέτραι πολλάκις σχοποϋνται, 
έπειδάν τις ερηται αυτούς, οίον περί χωρίου, εί οίον τε ές 

Sfa τόνδε τόν κύκλον τόδε τό χωρίον τρίγωνον ένταθήναι, 
εΐποι άν τιςδτι, Οϋπω οίδα εί έστιν τοΰτο τοιούτον, άλλ' ώς-
περ μέν τίνα ύπόθεσιν προνργον οίμαι έχειν προς τό πράγ
μα τοιάνδε- εί μέν έστι τοΰτο το χωρίον τοιούτον, οίον 
παρά τήν δοθεϊσαν αύτοΰ γραμμήν παρατείναντα έλλεί-
πειν τοιούτω χωρίω οίον άν αυτό τό παρατεταμένον ή, 
άλλο τι ουμβαίνειν μοι δοκεϊ, κα'ι άλλο αύ, εί άόύνατο'ν 
έστιν ταϋτα παθειν ύποθέμενος ούν έθέλω ειπείν σοι τό 
συμβαίνον περί τής εντάσεως αύτοΰ εις τον κύκλον, είτε 

b αδύνατον είτε μή. 

XXIII. Ούτω δή καί περί αρετής ημείς, επειδή ούκ 
ΐσμεν οϋθ' δ τί έστιν ονθ' οποίον τι, νποθέμενοι αυτό σκο-
πώμεν είτε διδακτόν είτε ού διδακτόν έστιν, ώδε λέ
γοντες- εί ποίον τ ί έστι τών περί τήν ψυχήν όντων αρε
τή, διδακτόν άν εΐη ή ού διδακτόν; πρώτον μεν εί εστιν 
άλλοίον ή οίονέπιατήμη, άρα διδακτόν ή ού, ή δ νυνδή έλέγο-
μεν, άναμνηατόν διαφερέτω δέ μηδέν ήμϊν όποτέρφ άν τφ 

c ονόματι χρώμεθα- άλλ' άρα διδακτόν; ή τοϋτο' γε παν.τί 
δήλον δτι ουδέν άλλο διδάσκεται άνθρωπος ή έπιατήμψ; 

ΜΕΝ. "Εμοιγε δοκεϊ. 
ΣΩ. Εί δέ γ' εστίν επιστήμη τις ή αρετή, δήλον δτι 

διδακτόν άν εΐη. 
ΜΕΝ. Πώς γαρ ον; 
ΣΩ. Τούτον μέν άρα ταχύ άπηλλάγμεθα, δτι τοιοϋδε 

μέν δντος διδακτόν, τοιοϋδε δ' ον. 
ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

1) 'Αν δηλαδή έχον τα·; τό τρίγωνο ΑΒΓ σχηματίσω τό πα-

0 

Α 
ραλληλ-'γοαμμο ΛΕΖΓ καί τα δυο τρίγωνα KUH καί IISST είναι Ισα. 

"Π ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗ!. ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ 

χιστον άφησε κατά μέρος, παρακαλώ, λίγο τήν εξουσία σου 
καί έπίτρεψε νά έξετάσωμε τό θέμα—είτε δηλαδή ή αρετή 
εϊναι διδακτή, είτε δπως αλλιώς—μέ τό ιιάς ύποθέσωμε». 
'Εννοώ τό «άς ύποθέσωμε» δπως ακριβώς καί οί γεωμέτρες 
πολλέςφορές: δταν κανείς τους ερώτηση γιά μιά επιφάνεια, 
λόγου χάρη, άν είναι δυνατόν νά εγγραφή σέ ώρισμένο κύ
κλο ώρισμένη επιφάνεια, ένώ εϊναι τριγωνική, ένας γεωμέ-
τρης θά έλεγε: δέν ξέρω ακόμη αν τούτη ή επιφάνεια 
μπορή νά έγγραφη, νομίζω δμως δτι χρήσιμο εϊναι γιά τό 
ζήτημα τοΰτο νά ξεκινήσω άπό κάποια βάση (υπόθεση) 
σάν αυτήν έδώ: άν τούτη ή τριγωνική επιφάνεια εϊναι τέ
τοιας λογής, ώστε άφοΰ σχηματίσω ένα παραλληλόγραμμο 
άπό τή βάση της, νάτης λείψη τόση επιφάνεια, δση θά προσ-
τεθή μέ τό νέο σχήμα, τότε μοΰ φαίνεται δτι άλλο συμβαί-
vet μέ τήν τριγωνική επιφάνεια (-•), καί άλλο πάλι, άν εϊναι 
αδύνατον νά παρουσιασθούν σ' αυτήν αυτά που είπα ( 2 ) . Ξε
κινώντας λοιπόν άπό μιά βάση θά σοΰ πώ τί γίνεται μέ τήν 
έγγραφη τοΰ τριγώνου στον κύκλο, αν εϊναι αδύνατη ή όχι. 

XXIII. "Ετσι καί μεϊς γιά τήν αρετή* μιά πού δέν 
ξέρομε οΰτε τί εϊναι οΰτε τ( λογής είναι, άς έξετάσωμε άν 
εΐναι διδακτή ή δχι διδακτή ξεκινώντας άπό μιά βάση' 
νά πώς θά σκεφτοΰμε: άν τί λογής εϊναι ή αρετή σέ δσα 
αναφέρονται στην ψυχή, θά ήταν διδακτή ή δχι διδακτή; ( 5 ) . 
Καί πρώτα άν είναι κάτι διαφορετικό άπό τήν επιστήμη, 
άραγε εϊναι διδακτό ή δχι* ή είναι κάτι πού, δπως τώρα δά 
έλέγαμε, μπορεί νά ξανάρθη στή μνήμη; "Ας μή μας νοιάζη 
τώρα ποιόδνομα θά χρησιμοποιήσωμε, μόνοάν εϊναι διδακτό. 
"Ή αυτό δάστόν καθένα είναι φανερό δτι ό άνθρωπος , μό
νο επιστήμη διδάσκεται; 

ΜΕΝ. Αυτή εϊναι ή γνώμη μου. 
ΣΩ. "Αν βέβαια ή αρετή εϊναι κάποια επιστήμη, 

εϊναι φανερό πώς θά ήταν διδακτή. 
ΜΕΝ. Πώς δχι; 
ΣΩ. Γρήγορα, δπως φαίνεται, ξεμπερδέψαμε άπό τοΰτο, 

6τι άν είναι τέτοια ή αρετή, είναι διδακτή, αν τέτοια Οχι. 
ΜΕΝ. Βεβαιότατα. 

2) Μέ άλλα λόγια, δπως ελεύθερα ερμηνεύει Α Α. Croïset (δπ. 
π. σ. 260)«αντέτοιοιδροιπαρουσιασΘοϋν,τοάπο-ι*έλεσμα 9α είναι τοϋ
το, άν άλλοι, άλλο». Στή μετάφραση του χωρίου αύτοΰ μέ βοήθησεν ή 
ερμηνεία τοΰ Α. Dies (δπ. π. σ. 260, σημ. 1 ). 

3) Ποιες δηλαδή είναι οί προϋποθέσεις του διδακτού; 
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ΣΩ. Τόδήμετά τοϋτο, ώς έοικε, δεϊ σκέψασθαι, 
πότερον εστιν επιστήμη ή αρετή ή άλλοϊον επιστήμης; 

ά ΜΕΝ. "Εμοιγε δοκεϊ τοϋτο μετά τοΰτο αχεπτέον 
είναι. 

ΣΩ. Τί δέ δή ; άλλο τι ή αγαθόν αυτό φαμεν είναι 
τήν άρετήν, κα'ι αύτη ή ύπόθεσις μένει ήμϊν, αγαθόν αυτό 
είναι; 

ΜΕΝ. Πάνν μέν ούν. 
ΣΩ. Ούκοϋν εί μέν τί έστιν αγαθόν καί άλλο χωρι-

ζόμενον επιστήμης, τάχ' αν εΐη αρετή ονκ επιστήμη τις-
εί δέ μηδέν έστιν άγαΰόν, δ ουκ έπιστήμην περιέχει, 
έπιατήμψ άν τιν' αυτό ύποπτεύοντες είναι ορθώς νπο-
πτεύοιμεν. 

ΜΕΝ. "Εστι ταϋτα. 
ΣΩ. Καί μήν αρετή γ' έσμέν αγαθοί; 
ΜΕΝ. Ναί. 

e ΣΩ. ΕΙ δέ αγαθοί, ωφέλιμοι- πάντα γάρ τάγαθά ωφέ
λιμα. ουχί; 

ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. Καί ή αρετή δή ώφέλιμόν έστιν; 
ΜΕΝ. Ανάγκη έκ τών ώμολογημένων. 
XXIV. ΣΩ. Σκεψώμεθα δή καθ' ίκαστον άναλαμβά-

νοντες, ποϊά έστιν â ημάς ωφελεί, νγίεια, φαμεν, και ισχύς 
και κάλλος καί πλοΰτος δή- ταϋτα λέγαμεν και τά τοιαύτα 
ωφέλιμα, ουχί; 

ΜΕΝ. Ναί. 
88Ά ΣΩ. Ταύτα δέ ταϋτά φαμεν ενίοτε κα'ι βλάπτειν ή 

σύ άλλως φής ή ούτως; 

ΜΕΝ. Ουκ, άλλ' ούτως. 
ΣΩ. Σκόπει δή, δταν τί εκάστου τούτων ήγήται, 

ωφελεί ημάς, καί δταν τί, βλάπτει; άρ' ούχ δταν μέν ορθή 
χρήσις, ωφελεί, δταν δέ μή, βλάπτει; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. "Ετι τοίνυν καί τά κατά τήν ψυχήν σκεψώμεθα. 

σωφροσννην τι καλείς καί δικαιοσύνην χαί άνδρείαν καί 
ενμαθίαν καί μνήμην και μεγαλοπρέπειαν καί πάντα τά 
τοιαύτα; 

1 ) Στό «Λάχη» ό Νικίας είχεν ορίσει τήν ανδρεία ώς επιστήμη τών 
δεινών και τών θαρραλέων. *0 ορισμός του πού δεν θεωρήθηκε πλήρης 

"Η ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ. ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ 

_, . . . ΣΩ. "Υστερα άπ' αύτο πρέπει, 
Είναι ή αρβτη ., , r , ,_ , r „ ,* 

, \ όπως φαίνεται, να έξετάσωμε αν ή 
«πιστημη • , , 'Υ , , „ , ' ç. 

αρετή είναι επιστήμη, η είναι οια-
φορετική άπό τήν επιστήμη (ί). 

ΜΕΝ. Νομίζω βέβαια ότι τοϋτο πρέπει νά έξε
τάσωμε υστέρα άπ' αυτό. 

ΣΩ. Μά τί; Δέν λέγομε δτι ή αρετή εϊναι αγαθό; 
Δεχόμαστε πάντα τούτη τή βάση μας δτι ή αρετή εϊναι 
αγαθό πράγμα; 

ΜΕΝ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. "Αν λοιπόν ύπάρχη καί κάποιο άλλο αγαθό, 

χωριστό άπό τήν επιστήμη, ή αρετή τότε δέν θά ήταν επιστή
μη* άν δμως δέν ϋπάρχη κανένα αγαθό, πού νά μήν τό περι-
λαμβάνη επιστήμη, τότε, υπονοώντας δτι ή αρετή είναι 
επιστήμη, θά κάναμε μιά σωστή υπόνοια. 

ΜΕΝ. "Ετσι εϊναι. 
ΣΩ. Μέ τήν αρετή βέβαια είμαστε αγαθοί* έτσι; 
ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. Καί άν αγαθοί, τότε ωφέλιμοι* γιατί δλα τά 

αγαθά ωφέλιμα. "Οχ; 
ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. Καί ή αρετή λοιπόν ωφέλιμο πράγμα: 
ΜΕΝ. 'Αναγκαίο, ΰστερα άκό δσα δεχτήκαμε. 
XXIV. ΣΩ. "Ας σκεφτοΰμε τώρα, παίρνοντας τα ένα ένα 

χωριστά, ποια εϊναι κείνα πού μάς ώφελοΰν. Ή υγεία, 
λέμε, καί ή δύναμη καί τό κάλλος καί ό πλοΰτος* αυτά 
καί τά δμοιά τους τά λέγομε ωφέλιμα. ' Ό χ ι ; 

ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. Τά ίδια όμως αυτά λέγομε δτι κάποτε μας 

βλάπτουν* ή συ τά βλέπεις αλλιώς καί δχι έτσι; 
ΜΕΝ. "Οχι αλλιώς, άλλα έτσι. 
ΣΩ. 'Εξέτασε τώρα τοΰτο- δταν τί κυβερνά καθένα 

άπό αυτά μας ωφελεί, καί όταν τί τό κυβερνά μας βλάπτει; 
"Αραγε δέν μας ώφελεϊ, δταν τό κυβερνά ή ορθή χρήση, και 
δέν μας βλάπτει δταν γίνεται τό αντίθετο; 

ΜΕΝ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. "Ας έξετάσωμε τώρα καί όσα άφοροΰν τή*. ψυχή. 

Εϊναι κάτι πού τό ονομάζεις σωφροσύνη, δικαιοσύνη, ανδρεία, 
εύμάθεια, μνήμη, γενναιοδο>ρία καί δλα τά δμοιά τους; 

έ^ωσε αφορμή να προβληθη τό πρόβλημα της σχέσεως αρετής καί επι
στήμης (194d-199e|. 
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b ΜΕΝ. "Εγωγε. 
ΣΩ. Σχόπει δή, τούτων άττα σοι δοκεί μή επιστήμη 

είναι άλλ' άλλο επιστήμης, εί ουχί τοτέ μέν βλάπτει, τοτέ 
δέ ωφελεί; οίον ανδρεία, εί μή έστι φρόνήσις ή ανδρεία 
άλλ' οίον θάρρος τι- ουχί δταν 'μέν άνευ νοϋ θαρρή άνθρω
πος, βλάπτεται, δταν δέ σνν νώ, ωφελείται; 

ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. Ούκοϋν καί σωφροσύνη ωσαύτως καί εύμαθία-

μετά μεν νοϋ καί μανθανόμενα καί χαταρτνόμενα ωφέλιμα, 
C άνευ δε νοϋ βλαβερά; 

ΜΕΝ. Πάνυ σφόδρα. 
ΣΩ. Ούκοϋν συλλήβδην πάντα τά τής ψυχής επιχει

ρήματα καί καρτερήματα ηγουμένης μέν φρονήσεως είς 
εύδαιμονίαν τελευτδ, αφροσύνης δ' είς τουναντίον; 

ΜΕΝ. "Εοικεν. 
ΣΩ, Εί άρα αρετή τών έν τή ψυχή τί έστιν καί άναγ-

χαΐον αύτφ ώφελίμω είναι, φρόνησιν αυτό δεϊ είναι, έπει-
δήπερ πάντα τά κατά τήν ψυχήν αυτά μέν καθ' αυτά ούτε 
ωφέλιμα οΰτε βλαβερά έστιν, προσγενομένης δέ φρονήσεως 

d ή αφροσύνης βλαβερά τε καί ωφέλιμα γίγνεται- κατά δη 
τούτον τόν λόγον ώφέλιμόν γε οΑσαν τήν άρετήν φρόνησιν 
δεϊ τιν' είναι. 

ΜΕΝ. "Εμοιγε δοκεί. 
XXV. ΣΩ. Kai μέν δή καί τάλλα, α νϋν δή έλέγο-

μεν, πλοϋτόν τε κα'ι τα τοιαύτα, τοτέ μέν αγαθά τοτέ δε 
βλαβερά είναι, άρα ούχ ωσπερ τή άλλη ψυχή ή φρόνηαις 
ηγουμένη ωφέλιμα τα τής ψυχής έποίει, ή δε αφροσύνη 

e βλαβερά, όντως αν και τούτοις ή -ψυχή ορθώς μέν χρω-
μένη καί ήγονμένη ωφέλιμα αυτά ποιεί, μή ορθώς δέ βλα
βερά; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. 'Ορθώς δέ γε ή έμφρων ηγείται, ήμαρτημένοις 

δ' ή άφρων; 
ΜΕΝ. "Εστι ταϋτα. 
ΣΩ. Ούκοΰν-οϋτω δή κατά πάντων ειπείν εστιν, τφ 

άνθρώπιρ τά μέν άλλα πάντα είς τήν ψυχήν άνηρτήσθαι, τα 
89a δέ τής ψυχής αυτής είς φρόνησιν, εί μέλλει αγαθά είναι' 
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ΜΕΝ. Ναί βέβαια. b 
ΣΩ. 'Εξέταζε τώρα εκείνα άπ' αυτά πού σοΰ φαί

νονται πώς δέν είναι επιστήμη, άλλα διαφορετικά άπ' αυ
τήν, άν αυτά άλλοτε βλάπτουν καί άλλοτε ώφελοΰν. Ή 
ανδρεία, λόγου χάρη, δταν δέν εϊναι ανδρεία μέ φρόνηση, 
άλλα κάποιο θάρρος* δταν ό άνθρωπος έχη θάρρος πού δέν 
τό συνοδεύει φρόνηση, δέν εϊναι τότε πού βλάπτεται, καί 
δέν ώφελιέται, δταν τό συνοδεύη ή φρόνηση; (*•). 

ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. Καί τό ίδιο καί ή σωφροσύνη καί ή εύμάθεια' 

δταν μέ μυαλό καί τά μαθαίνωμε καί τάάσκοΰμε, εϊναι ωφέ
λιμα, βταν χωρίς μυαλό, βλαβερά; c 

ΜΕΝ. Πολύ σωστά. 
ΣΩ. Ό λ α λοιπόν δσα επιχειρεί ή ψυχή, νά τά πάρωμε 

δλα μαζί, καί οί σκληραγωγίες της, δταν τά κυβερνά ή 
φρόνηση δέν καταλήγουν σέ ευδαιμονία, καί δταν ή αφροσύνη 
στό αντίθετο; 

ΜΕΝ. Φαίνεται. 
ΣΩ. "Αν λοιπόν ή αρετή εϊναι μιά άπό τις εκδηλώ

σεις τής ψυχής καί αναγκαίο της χαρακτηριστικό έχη νά 
εϊναι ωφέλιμη, πρέπει νά εϊναι φρόνηση, άφοΰ δλα τά άλλα 
της ψυχής αυτά καθεαυτά οΰτε ωφέλιμα οδτε βλαβερά 
είναι, δταν δμως πάρουν μαζί τους τή φρόνηση ή τήν αφροσύ
νη, γίνονται βλαβερά ή ωφέλιμα. Σύμφωνα λοιπόν μ' αυτή 
τή σκέψη, τήν ώρα πού ή αρετή εϊναι ωφέλιμη, πρέπει νά εϊ
ναι κάποια φρόνηση. d 

ΜΕΝ. 'Εγώ συμφωνώ. 
XXV. ΣΩ. Καί μέ τά άλλα βέβαια, τόν πλοΰτο καί τά 

άλλα ανάλογα, γιά τά όποια πριν λίγο έλέγαμε Οτι άλλοτε 
είναι αγαθά καί άλλοτε βλαβερά, άραγε δέν συμβαίνει τό 
ίδιο; Ό π ω ς τις άλλες τάσεις της ψυχής, δταν τίς κυβερνά 
ή φρόνηση, τις κάνει ωφέλιμες, έτσι και αυτά δταν ή ψυχή τά e 
χρησιμοποιή ορθά καί τά κυβερνά, δέν τά κάνει ωφέλιμα, 
δταν οχι ορθά, βλαβερά; 

ΜΕΝ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Κα! Ορθά βέβαια κυβερνά ή φρόνιμη ψυχή, σφαλερά 

δέ ή άφρων; 
ΜΕΝ. "Ετσι είναι. 
ΣΩ. Εϊναι λοιπόν δυνατόν να ποΰμε έτσι γιά δλα: 

στον άνθρωπο δλα τά άλλα είναι εξαρτημένα άπό τήν 
ψυχή, κι' ό κόσμος τής ϊδιας της ψυχής άπό τή· φρόνηση, 89a 
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καί τούτω τφ λόγω φρόνηση άν εΐη τό ώφέλιμον φαμέν 
δέ τήν άρετήν ώφέλιμον είναι; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Φρόνησιν άρα φαμέν άρετήν είναι, ήτοι ξύμ-

πασαν ή μέρος τι; 
ΜΕΝ. Δοκεϊ μοι καλώς λέγεσθαι, ώ Σώχρατες, τά 

λεγόμενα. 
ΣΩ. Ούκοϋν εί ταϋτα ούτως έχει, ούκ αν είεν φύσει 

οί αγαθοί. 
ΜΕΝ. Ον μοι δοκεί. 

b ΣΩ. Καί γάρ αν πον καί τόδ' ήν εί φύσει οί αγαθοί 
έγίγνοντο, ήσαν που άν ήμϊν οί έγίγνωσκον τών νέων τους 
αγαθούς τάς φύσεις, ους ήμεΐς άν παραλαβόντες εκείνων 
άποφηνάντων έφυλάττομεν έν άκροπόλει, κατασημψάμενοι 
πολύ μάλλον ή τό χρυσίον, ίνα μηδείς αυτούς διέφθειρεν, 
αλλ' επειδή αφίκοιντο είς τήν ήλικίαν, χρήσιμοι γίγνοιντο 
ταΐς πόλεσιν. 

ΜΕΝ. Εικός γέ τοι, ώ Σώκρατες. 
XXVI. ΣΩ. Άρ' ούν επειδή ού φύσει οί αγαθοί άγα-

C θοί γίγνονται, άρα μαοήσει; 
ΜΕΝ. Δοκεϊ μοι ήδη άναγκαΐον είναι- καί δήλον, ώ 

Σώκρατες, κατά τήν ύπόθεσιν, εΐπερ επιστήμη εστίν αρετή, 
δτι διδακτόν έστιν. 

ΣΩ. "Ισως νή Δία' αλλά μή ' τοϋτο ού καλώς ώμολο-
γήσαμεν; 

ΜΕΝ. Kai μήν έδόχει μέν άρτι καλώς λέγεσθαι. 
ΣΩ. Άλλα μή ούχ έν τω άρτι μόνον δέη αυτό δοκεϊν 

καλώς λέγεσθαι, αλλά καί έν τφ νϋν καί έν τφ έπειτα, εί 
μέλλει τι αύτοΰ υγιές είναι. 

ά ΜΕΝ. Τί ούν δή; προς τί βλέπων δυσχεραίνεις αυτό 

καί άπιστεϊς μή ούκ επιστήμη ή ή αρετή; 
ΣΩ. Έγώ σοι έρώ, ώ Μένων, τό μέν γάρ διδακτόν αυ

τό είναι, εΐπερ επιστήμη εστίν, ούκ άνατίθεμαι μή ού καλώς 
λέγεσθαι· δτι δέ ούκ έστιν επιστήμη, ακέψαι έάν σοι δοχώ 
είχότως άπιστε Ίν. τόδε γάρ μοι είπε- εί έστιν διδακτόν ότιοϋν 
πράγμα, μή μόνον αρετή, ούκ άναγκαΐον αύτοΰ καί διδασκά
λους καί μαθητάς είναι; 

1 ) Μένει ανοικτό τό πρόβλημα τί φρόνηση είναι ή αρετή, ποια 
δηλαδή ή σχέση ανάμεσα στή φρόνηση καί τήν αρετή. Είναι το πρόβλη
μα πού έμεινε αναπάντητο στο «Λάχη». Θά δούμε στή συνέχεια πώς 
Uà άντιμετωπισΟή τώρα. 
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άν πρόκειτα,ι νά εϊναι άγάθά* καί σύμφωνα μέ τή σειρά 
αυτή τών σκέψεων φρόνηση θά ήταν τό ωφέλιμο* δέν λέμε 
δτι ή αρετή εϊναι ωφέλιμη; 

ΜΕΝ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Δεχόμαστε λοιπόν δτι ή αρετή εϊναι φρόνηση, ή 

ολόκληρη ή φρόνηση ή κάποιο μέρος της; Ι1) 

ΜΕΝ. Νομίζω, Σωκράτη, δτι ορθά εϊναι αυτά πού 
λέγεις. 

ΣΩ. "Αν λοιπόν αυτά εϊναι έτσι, οί αγαθοί δέν θά 

•Ηά„ετή8εν Λνα. * * » „ * * A ^ ' ! r , , . . i . ΜΕΝ. Δέν νομίζω. 
δώρο άπο τή <ρυοη v r i ρ , 7 ο-

2Λ2. Ι ιατι τότε θα γινόταν 
ασφαλώς καϊ τοΰτο δώ : άν οί αγαθοί ήταν άπό τή 
φύση αγαθοί, θά είχαμε βέβαια μερικούς πού θά ξε
χώριζαν άπό τους νέους όσους εϊχαν τήν αγαθή φύ
ση, καί αυτούς άφοΰ τους παίρναμε εμείς, δταν εκείνοι 
θά είχαν άποφανθή, θά τους φυλάγαμε στην ακρόπολη, 
σφιχτοκλειδώνοντάς τους πολύ περισσότερο παρά δσο τό 
χρυσάφι, γιά νά μή μας τους διαφθείρη κανείς, άλλα νά γί
νουν χρήσιμοι στίς πόλεις, όταν θά μεγάλωναν. 

ΜΕΝ. Εϊναι φυσικό, Σωκράτη. 
XXVI. ΣΩ. Μήπως, μιά πού οί αγαθοί δέν εϊναι αγαθοί 

Ούτε προϊόν μ α β ή σ Ε ω ς

 ά ™ τ ί 1 <&$> ^ . π ω ζ Ï Î W V ™' & 
μάθηση; MhIN. Αναγκαίο πια μου 

φαίνεται πώς αυτό είναι* καί είναι φανερό, Σωκράτη, άν βέ 
βαια επιστήμη εϊναι ή αρετή, δτι εϊναι διδακτό πράγμα. 

ΣΩ. "Ισως μά τό Δία* μήπως δμως αυτό το δεχτή
καμε όχι σωστά; 

ΜΕΝ. Μά τώρα μόλις μας φάνηκε πώς ήταν σωστό. 
ΣΩ, Νά προσέξωμε μήπως δέν πρέπει στό τώρα μό

λις νά φαίνεται πώς εϊναι σωστό, άλλα καί στό τώρα καί 
στό ϋστερα, άν πρόκειται νά έχη μέσα του κάτι τό γερό. 

ΜΕΝ. Μά τί συμβαίνει; Σ έ τί αποβλέποντας στενο
χωριέσαι καί υποπτεύεσαι δτι δέν εϊναι επιστήμη ή αρετή; 

ΣΩ. Έ γ ώ θά σοΰ πώ, Μένων. Τό δτι εϊναι διδακτή, 
άν βέβαια εϊναι επιστήμη, δέν τό ανακαλώ μήπως δέν ειπώ
θηκε σωστά. Κοίταξε δμως άν σοϋ φαίνεται δτι εδλογα υ
ποπτεύομαι πώς δέν εϊναι επιστήμη. Νά, τοΰτο δώ πές μου-
αν οποιοδήποτε πράγμα εϊναι διδακτό, αναγκαία συνέπεια 
δέν εϊναι νά έχωμε καί δασκάλους γι ' αυτό καί μαθητάς; 
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e ΜΕΝ. "Εμοιγε δοκεί. 
ΣΩ. Ούκοϋν τουναντίον αΰ, ον μήτε διδάσκαλοι μήτε 

μαθηται εΐεν, καλώς άν αυτό είκάζοντες είκάζοιμεν μή δι
δακτόν είναι; 

ΜΕΝ. "Εστι ταύτα - άλλ' αρετής διδάσκαλοι ού δοκον-
σι σοι εϊναι ; 

ΣΩ. Πολλάκις γονν ζητών εϊ τίνες εΐεν αυτής διδά
σκαλοι, πάντα ποιών ού δύνομαι εύρε tv. καίτοι μετάπολλών 
γε ζητώ και τούτων μάλιστα, ους αν οϊωμαι εμπειρότατους 
είναι τον πράγματος, καί δή και νϋν, ώ Μένων, εις καλόν ή
μϊν "Ανυτος ό'όε παρεκαθέζετο, φ μεταδώμεν τής ζητήσεως. 
είκότως δ' αν μεταδοΐμεν άν νΑνυτος γάρ SÔC πρώτον μέν 

90Ά έστι πατρός πλονσίον τε και σοψον ΆνΟεμίωνος, δς εγένετο 
πλούσιος ούκ άπο τον αυτομάτου ουδέ δόντος τινός, ώσπερ 
ô νϋν νεωατί εϊληψως τά Πολυκράτους χρήματα Ίσμηνίας 
ό Θηβαίος, αλλά τί} αύτοΰ σοφία κτησάμενος και επιμέλεια, 
έπειτα καί τά άλλα ούχ υπερήφανος δοκών είναι πολίτης ον~ 

b δε ογκώδης τε και επαχθής, άλλα κόσμιος και ένστολης ά-
νήρ' έπειτα τοντον εύ έδρεψε και έπαίδενσεν, ώς δοκεϊ 'Α
θηναίων τω πλήθει- αιροννται γοΰν αυτόν έπί τάς μεγίστας 
αρχάς, δίκαιον δή μετά τοιούτων ζητεΐν αρετής περί διδα
σκάλους, εΐτ' είσίν είτε μή, καί οίτινες. 

XXVII. Σν ούν ήμϊν, ώ "Ανυτε, συζήτησαν, εμοί τε 
και τφ σαυτον ξένω Μένωνι τφδε, περί τούτον τοϋ πράγμα
τος, τίνες αν εϊεν διδάσκαλοι, ώδε δε σκέψαϊ ει βουλοίμεθα 
Μένωνα τόνδε αγαθόν ιατρον γενέσθαι, παρά τίνας άν αυτόν 

C πίμποιμεν διδασκάλους; άρ' ον παρά τους Ιατρούς; 
ΑΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Τί δ' el σκυτοτόμον αγαθόν βουλοίμεθα γενέσθαι, 

άρ' ον παρά τους σκυτοτόμους; 
ΑΝ. Ναί. 
ΣΩ. Καί τάλλα ούτως; 

1} Ό πιο επικίνδυνος άπο τους κατηγόρους τοϋ Σωκράτη. 
2) Δέν εΤναι.βέβαιο δτι πρόκειται για τόν Ίσμηνία τον αρχηγό 

των άντι σπαρτιατικών Θηβαίων. (Βλέπε εισαγωγικό σημείωμα). 
3) Έννοεΐ πιθανώς θησαυρούς πολύ μεγάλους, δπως αν λέγαμε: 

αυτός πήρε τοϋ Κροίσου τα αγαθά. 'Εδώ φαίνεται νά αναφέρεται 
στους θησαυρούς τοΰ II ολυκράτη, τοΰ τυράννου της Σάμου. 

4) ΑΙσΟητή είναι Ί\ αντίθεση ανάμεσα στό παρουσίασμα τοϋ πα
τέρα καί τοϋ ΥΛοϋ, καί σκόπιμη. Σωστό εγκώμιο γιά τόν πατέρα άπό 
τον tÄto -"". ^(.»κράτη' λίγα λόγια γιά τόν γιό καί, το σπουδαιότερο, 
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ΜΕΝ.- Νομίζω βέβαια. e 
ΣΩ- Καί το αντίθετο, για οποίο πράγμα πάλι οϋτε διδά

σκαλοι οΰτε μαθηταί υπάρχουν, υποθέτοντας πώς δέν εί
ναι διδακτό δέν θά κάναμε σωστή υπόθεση; 

ΜΕΝ. "Ετσ<. είναι- μα νομίζεις ότι. δεν υπάρχουν δι
δάσκαλοι άρετης; 

ΣΩ, Έ γ ώ τουλάχιστον ζητώντας πολλές φορές άν υ
πάρχουν διδάσκαλοι της, άν καί έκανα το παν, δέν μπορώ 
να βρω. Καί όμως τους γυρεύω μαζί μέ πολλούς |καί μά
λιστα μέ εκείνους που πιστεύω δτι εΐναι πολύ έμπειροι γι1 

αυτό το πράγμα. Μά νά, σε καλή ώρα, Μένων, βρέθηκε 
κοντά μας ό "Ανυτΰς(1)* άς τοϋ μεταδώσωμε τήν ερευνά 
μας. Εύλογο θά ήταν γιατί τούτος έδώ 6 "Ανυτος πρώτα 
πρώτα είναι άπο πατέρα και πλούσιο και σοφό, τον Άν- 90a 
θεμίωνα, πού δέν έγινε πλούσιος τυχαία, οΰτε άπο κάποια 
δωρεά, δπως ό Ίσμηνίας (2) ό Θηβαίος, πού τώρα τελευ
ταία πήρε τους θησαυρούς τοΰ Πολυκράτη ( 3), άλλα απέ
κτησε τά πλούτη του μέ τήν εξυπνάδα του καί τήν επι
μέλεια του· έπειτα καί στα άλλα. φαινόταν Οχι φαντασμέ
νος πολίτης, φουσκωμένος και ανυπόφορος, άλλα κόσμιος b 
καί μέ καλούί τρόπους· κι' ακόμη έδωσε καλή ανατροφή 
και παιδεία σέ τούτον εδώ, όπως νομίζει ό λαός τών Α 
θηναίων (4), πού, δπως κι' άν έχη, τον εκλέγουν στα πιο 
μεγάλα αξιώματα. Είναι λοιπόν σωστό με τέτοιους νά α
ναζητάμε διδασκάλους της αρετής, άν υπάρχουν η" οχι, καί 
ποιο( εϊναι. 

XXVII. Σύ λοιπόν, "Ανυτε, ερεύνησε- μαζί μέ μένακαί 
τοϋτον τον δικό σου ξένο τόν Μένωνα, αυτό τό ζήτημα: *ποιο£ 
νάεΐναι οί διδάσκαλοι της άρετης. Καί εξέταζε έτσι: άνθέ-
λαμε νά γίνη ό Μένων καλός γιατρός, σέ ποιους δασκάλους 
θά τόν στέλναμε; "Οχι άραγε στους γιατρούς; c 

ΑΝΤΤΟΣ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Καί τί θά κάναμε άν 

'Ο-Ανυτοςκαίρνίΐ θ έ λ v à j κ α λ 6 π α π 0 υ _ 
μέρος στή θεωρητική * Μ Λ * ι ι-, » 

συζήτηση Tc7l^> ° è v θ α τ ο ν στέλναμε στους 
παπουτσηδες; 

ΑΝ. Να£. 
ΣΩ. Και γιά τα άλλα τό ϊδιο; 

παραπέμπει ò Σωκράτης «'Αθηναίων τφ πλήθει» για τή γνώμη πού 
υπάρχει γι' αυτόν, δέν εκφράζει τή δική του γνώμη. 
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ΑΝ. Π aw γε. 
ΣΩ. τΩδε δή μοι πάλιν περί τών αυτών είπε. παρά 

τους ιατρούς, φαμέν, πέμποντες τόνδε καλώς άν έπέμπομεν, 
βονλόμενοι ίατρόν γενέσθαι- άρ' όταν τοντο λέγωμεν, τάδε 

d λέγομεν, δτι παρά τούτους πέμποντες αυτόν σωφρονοϊμεν 
άν, τους άντνποιονμένους τε τής τέχνης μάλλον ή τους μή, 
καί τους μισθόν πραττομένονς έπ' αύτώ τούτω, άποφήναν-
τας αυτούς διδασκάλους τοϋ βονλομενον levai τε και μανθά-
νειν; άρ' ον προς ταϋτα βλέψαντες καλώς αν πέμποιμεν; 

ΑΝ. Ναι. 

ΣΩ. Ούκοϋν και περί αύλήσεως και τών άλλων τά αύ-
G τά ταϋτα; πολλή άνοια εστί βονλομένονς αύλητήν τιναποιή-

σαι παρά μεν τονς νπισχνονμένους διδάξειν τήν τέχνην καί 
μισθόν πραττομένονς μή έθέλειν πέμπειν, άλλοις δέ τισιν 
πράγματα παρέχειν, ζητονντα μανθάνειν παρά τούτων οί 
μήτε προσποιούνται διδάσκαλοι εϊναι μήτ* έστιν αυτών 
μαθητής μηδεις τούτου τον μαθήματος δ ημείς άξιοϋμεν 
μανθάνειν παρ' αυτών δν άν πέμπωμεν ού πολλή σοι δοκεϊ 
άλογία είναι; 

ΑΝ. Ναι μά Δία εμοιγε, και άμαθία γε προς. 

9Ìa XXVIII. ΣΩ. Καλώς λέγεις, νϋν τοίνυν έξεστί σε 
μετ' έμοϋ κοινή βονλεύεσθαι περί τον ξένου τουτουι Μέ-
νωνος. ούτος γάρ, ω "Ανυτε, πάλαι λέγει προς με δτι επι
θυμεί ταύτης τής σοφίας και αρετής jj οι άνθρωποι- τάς 
τε οικίας καί τάς πόλεις καλώς δνοικοϋσι, και τονς γονέας 
τους αυτών θεραπενουσι, καί πολίτας καί ξένους νποδε-
ξασθαί τε και άποπέμψαι επίστανται άξιως άνδρας άγαθοϋ* 

b ταύτην ούν τήν άρετή\·<μαϋησόμενον> σκόπει παρά τίνας άν 
πέμποντες αυτόν ορθώς πέμποιμεν. ή δήλον δή, κατά τόν 
άρτι λόγον, δτι παρά τούτους τους νπισχνονμένους αρετής 
διδασκάλους εϊναι και άποφψαντας αυτούς κοινούς τών 
'Ελλήνων τφ βονλομένω μανθάνειν, μισθόν τούτου ταξα-
μένους τε καί πραττομένονς ; 

ΑΝ. Καί τίνας λέγεις τούτους, ώ Σώκρατες; 

ΣΩ. Οϊσθα ~δηπον και συ δτι ούτοι είσιν ονς οί 
c άνθρωποι καλοϋσι σοφιστάς. 

4.Ν. Ήράκλεις, ενφήμει, ώ Σώκρατες. μηδένα τών 
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ΑΝ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Πες μου ακόμη και τοϋτο γιά τά 'ίδια πράγμα

τα. Λέγομε οτι καλά θά κάναμε στέλνοντας τοΰτον έδώ 
στους γιατρούς, άν ϋέλωμε νά γίνη γιατρός' άραγε, δταν 
τοϋτο λέγωμε, τούτο δώ έννοϋμε, οτι θά κάνωμε φρόνιμο d 
πράγμα στέλνοντας τον σέ τούτους πού ισχυρίζονται δτι 
•ξέρουν την τέχνη παρά σέ κεί\ους πού δεν τήν ξέρουν, 
καί πού παίρνουν μισθό γι' αυτό ακριβώς τό έργο, ονομά
ζοντας τόν εαυτό τους δάσκαλο γιά οποίον --θέλει νά πάη 
κοντά τους και νά μάθη; "Αραγε σ* αυτά αποβλέποντας 
•δέν θά κάναμε καλά νά τόν στέλναμε; 

ΑΝ. Ναί. 
ΣΩ. Καί γιά τήν αυληση καί τά άλλα, τά ίδια αυτά 

δέν ισχύουν; Πολύ ηλίθιο εϊναι, θέλοντας νά κάμωμε κά- e 
ποιον αυλητή, νά μή θέλωμε νά τον στείλωμε σέ κείνους 
πού υπόσχονται δτι θά διδάξουν τήν τέχνη καί παίρνουν 
μισθό, παρά νά ενοχλούμε κάποιους άλλους, ζητώντας 
νά μάθη άπο αυτούς, πού μήτε προσποιούνται οτι είναι δά
σκαλοι, μήτε έχουν κανένα μαθητή, γιά κεΐνο τό μάθημα 
πού εμείς κρίνομε άξιο νά σπουδάση κοντά τους δποιος θά 
τους στέλναμε* δέν σοΰ φαίνεται οτι είναι πολύ παράλογο; 

ΑΝ. Ναί μά το Δία, νομίζω* προδίδει μάλιστα καί 
•αμάθεια. 

XXVIII. ΣΩ.Καλάλέγεις.Τώραλοιπόν μπορείς νά σκέ- 91a 
πτεσαι άπο κοινού μαζί μου γιά τοΰτον εδώ τόν ξένο, τόν Μέ
ρωνα. Γιατί αυτός, "Ανυτε, άπο ώρα μοΰ λέγει δτι επιθυμεί 
τούτη τή σοφία και αρετή, μέ τήν όποια οί άνθρωποι καί 
τό σπίτι τους καί τήν πόλη κυβερνούν καλά, καί τους γο
νείς των κοιτάζουν καί συμπολίτες καί ξένους μαθαίνουν 
νά δέχωνται καί νά κατευοδώνουν, όπως ταιριάζει σέ έναν 
αγαθό άνδρα. Εξέτασε λοιπόν σέ ποιους άν τόν στέλ
ναμε νά μάθη τούτη τήν αρετή, θά κάναμε καλά. "Η εϊναι 1> 
φανερό, σύμφωνα μέ οσα τώρα λέγαμε, δτι θά τόν στέλναμε 
σ' αυτούς πού υπόσχονται οτι είναι διδάσκαλοι αρετής καί 
διακηρύττουν πώς ανήκουν σέ δλους τους "Ελληνες, σ' δ-
ποιον θέλει νά μάθη, καί ώρισαν αμοιβή γι' αύτη τή δου
λειά και τήν εισπράττουν; 

ΑΝ. Καί ποιοι εννοείς, Σωκράτη, δτι είναι αυτοί; 
ΣΩ. Χωρίς αμφιβολία καί σύ ξέρεις δτι εϊναι εκείνοι 

πού ά κόσμος τους ονομάζει σοφιστές. *"' 
ΑΝ. Γιά τόν 'Ηρακλή, σώπα, Σωκράτη. "Ας μην 
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συγγενών μηδέ οικείων μηδέ φίλων, μήτε άστον μήτε ξένον,, 
τοιαύτη μανία λάβοι, ώστε παρά τούτους έλθόντα λωβη-
Örjvat, έτιεί ούτοι γε φανερά εστί λώβη τε καί διαφθορά τών 
συγγιγνομένων. 

XXIX. ΣΩ. Πώς λέγεις, ώ *Ανυτε; ούτοι άρα μόνοι 
τών άντνποιονμένων τι έπίστασθαι εύεργετεϊν τοσούτον 
τών άλλων διαφέρονσιν, δσον ού μόνον ουκ ώφελονσιν, 
ώσπερ οι άλλοι, δ τι άν τις αντοϊς παραδω, αλλά και τό 

d εναντίον διαφθείρονσιν;και τούτων φανερώς χρήματαάξιοϋσι 
πράττεσθαι; εγώ μεν ούν ούκ έχω δπως σοι πιστεύσω' 
οϊδα γάρ άνδρα ένα Πρωταγόραν πλείω χρήματα κτησά-
μενον άπό ταύτης της σοφίας ή Φειδίαν τε, δς όντως 
περιψανώς καλά έργα εϊργάζετο, και άλλους δέκα τά>ν 
άνδριαντοποιών. καίτοι τέρας λέγεις, εί οι μεν τά υπο
δήματα εργαζόμενοι τά παΛαία και τά ιμάτια έςακού-

0 μενοι ουκ άν δύναιντο λαθεϊν τριάκονθ' ημέρας μοχθη
ρότερα αποδίδοντες ή παρέλαβαν τά Ιμάτια τε καί υποδή
ματα, άλλ' ει τοιαϋτα ποίοϊεν, ταχύ άν τώ λιμω άποθά-
νοιεν, Πρωταγόρας δε άρα ολην την Ελλάδα ελάνθανεν 
διαψθείρων τους συγγιγνο μένους και μοχθηρότερους άπο-
πέμπωνή παρελάμβανεν πλέον ή τετταράκοντα έτη· οϊμαι 
γάρ αυτόν άποθανεϊν εγγύς καί εβδομήκοντα ετη γεγονότα, 
τετταράκοντα δε έν τή τέχντ} όντα* καί έν δπαντι τω χρόνω 
τούτω ετι είς τήν ήμέραν ταυτην'ι ευδόκιμων ούδεν πέ-
παυταΐ' και ον μόνον Πρωταγόρας, άλλα και άλλοι πάμ-

,92a πολλοί, οί μεν πρότερον γεγονότες εκείνον, οι δε καί 
νϋν ετι δντες. πότερον δή ούν φώμεν κατά τον σον 
λόγον είδότας αυτούς έξαπαταν καί λωβασθαι τους νέους, 
ή λεληθέναι καί εαυτούς; και οϋτω μαίνεσθαι άξιώσωμεν 
τούτους, οϋς Ινιοί φααι σοφωτάτονς ανθρώπων εϊναι; 

XXX. ΑΝ. Πολλον γεδέουσι μαίνεσθαι, ώ Σώκρατες, 
άλλα πολύ μάλλον οί τούτοις δίδοντες άργύριον τών νέων 
τούτων δ* έτι μάλλον οϊ τούτοις επιτρέποντες, οί προσή-

h κοντές' πολν δέ μάλιστα πάντων at πόλεις, έώσαι αυτούς 

i ) "Αλλες ενδείξεις πού έχομε επιτρέπουν νά προσδ topf σωμέ 
βτι ό Πρωταγόρας άπέθανεν ή γύρω στά 415 ή στα 410-408π.Χ. Η 
πληροφορία δτι ε"ζησε εβδομήντα χρόνια επιτρέπει να πρασδιορίοθη 
κατά προσέγγιση πότε γεννήΟηκεν ό Πρωταγόρας. 
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πιάση τέτοια μανία κανένα άπο τους συγγενείς μου, ούτε 
άπό τούς δικούς μου ανθρώπους, οοτε άπό τους φίλους μου, 
ούτε συμπολίτη, ούτε ξένο, ώστε νά πάη σ' αυτούς και νά 
χαλάση· γιατί αυτοί εϊναι φανερός όλεθρος καί διαφθορά 
γιά δσους τούς συναναστραφουν. 

ΣΩ. Τί λέγεις, "Ανυτε; Μόνον αυτοί λοιπόν, άπό ό
σους ισχυρίζονται δτι ξέρουν νά κάνουν καλό, διαφέρουν 
τόσο πολύ άπό τούς άλλους, ώστε δχι μόνο δέν ώφελοΰν, 
όπως οί άλλοι, ο,τι κανείς τούς έμπιστευθή, άλλα αντίθετα 
τό διαφθείρουν; Καί γι' αυτό τους τό έργο κρίνουν δί- d 
καιο νά ζητοΰν φανερά χρήματα; Έ γ ώ λοιπόν δέν μπο
ρώ νά δεχτώ αυτά πού λες- γιατί ξέρω έναν άνθρωπο, τόν 
Πρωταγόρα, πού κέρδισεν άπό αύτη την τέχνη περισσό
τερα χρήματα άπό τόν Φειδία, πού μέ τόσο περίλαμπρο τρό
πο εφτιανε δμορφα έργα, καί άπό άλλους δέκα άνδριαντο-
ποιούς. Μας λές ενα φοβερά παράδοξο πράγα-χ· αυτοί πού 
διορθώνουν τά παλιά παπούτσια καί μπαλώνουν τα ροΰχα, 
αν τά επέστρεφαν σέ κατάσταση χειρότερη άπό δσο δταν 
τά παρέλαβαν, δέν θά τα κατάφερναν νά μήν τους πάρωμε 
εΐδηση μέσα σέ τριάντα μέρες, καί άν έκαναν τέτοια πρά- ο 

γματα γρήγορα θά πέθαιναν άπό πεϊνα* καί τόν Πρωτα
γόρα, κατά τά λεγόμενα σου, δέν τόν πήρε είδηση δλη ή Ε λ 
λάδι, πού, π-ϊρισσότερο άπο σαράντα χρόνια, διέφθειρε δσους 
πήγαιναν κοντά του καί τούς έστελνε πίσω χειρότερους 
άπό οτο δταν τούς δεχόταν γιατί νομίζω δτι πέθανε σέ 
ηλικία εβδομήντα περίπου χρονών (J ) καί ήταν στην τέ
χνη σαράντα χρόνια. Σέ δλα τοΰτα τά χρόνια, ώς τούτη 
τήν ήμερα ακόμη, ή καλή του φήμη δέν έχει πάψει. Καί 
δέν εϊναι μόνο ό Πρωταγόρας, άλλα καί άλλοι πάρα πολ
λοί, πού άλλοι ζήσανε πρίν άπό έκεΐνον, καί άλλοι ζουν 92α 
καί τώρα ακόμη. Θά πούμε λοιπόν δτι ήξεραν οί ÏSiot πώς 
εξαπατούν καί διαφθείρουν τούς νέους, δπως -λέγεις έσύ, 
ή δτι και οι ίδιοι δέν το αντιλαμβάνονταν; Καί θά κρίνω-
με άξιους τέτοιας μανίας αύτους πού μερικοί δέχονται 

πώς εϊναι οί πιό άξιοι άνθρωποι; 

XXX. ΑΝ. Αέν μαίνονται καθ όλου αυτοί, Σωκράτη, άλλα 
πολύ περισσότερο δσοι νέοι τούς δίνουν λεπτά* καί περισ
σότερο άπ' αυτούς έκεΐνοι πους τούς παραδίνουν τά παι
διά τους, οί γονείς· αλλά περισσότερο άπό δλους οί πόλεις, 
πού τούς αφήνουν νά μπαίνουν μέσα καί δέν τούς διώχνουν, 1> 
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είσαφικνεϊσθαι και ονκ έξελαννονσαι, είτε τις ξένος επι
χειρεί τοιοϋτόν τι ποιεϊν εϊτε αστός. 

ΣΩ. Πότερον δέ, ω νΑνυτε, ήδίκηκέ τις σε τών σο
φιστών, ή τί όντως αύτοϊς χαλεπός εϊ; 

ΑΝ. Ουδέ μά Δία έγωγε σνγγέγονα πώποτε αυτών 
ούδενί, ούδ* άν άλλον έάσαιμι τών έμών ούδένα. 

ΣΩ. "Απειρος άρ1 εϊ παντάπασι τών ανδρών; 
c AN. Kai <άεί> εΧψ γε. 

ΣΩ. Πώς ούν άν, ώ δαιμόνιε, είδείης περί τούτου τοϋ 
πράγματος, εϊτε τι αγαθόν έχει εν αύτώ εϊτε φλαϋρον, ον 

μαντάπασιν άπειρος εϊης; 
ΑΝ. 'Ραδίως' τούτους γονν οϊδα οϊοί είσιν, εϊτ' ούν 

άπειρος αυτών εϊμΐ εϊτε μή. 
ΣΩ. Μάντις εϊ ίσως, ώ "Ανντε* έπει δπως γε άλλως-

οίσθα τούτων πέρι, εξ ων αυτός λέγεις θαυμάζοιμ' άν. 
άλλα γάρ ού τούτους έπιζητονμεν τίνες είσίν, παρ' ους άν 

d Μένων άφικόμενος μοχθηρός γένοιτο' ούτοι μέν γάρ, εϊ σύ 
βούλει, εστων οί σοφισταί' άλλα δη εκείνους είπε' ήμϊν, 
καί τον πατρικόν τόνΟε έταϊρον ευεργέτησαν, φράσας αύτώ-
παρά τίνας άφικόμενος εν τοσαύτγ) πόλει τήν άρετήν ήν νϋν 
δη έγώ διήλθαν γένοιτ' άν άξιος λόγου. 

ΑΝ. Τί δε αύτω ού σύ εφρασας; 
ΣΩ. 'Αλλ' ους μεν εγώ φμην διδασκάλους τούτων 

εϊναι, είπον, αλλά τυγχάνω ούδεν λέγων, ώς συ φής' κάΐ 
e ίσως τι λέγεις, άλλα σύ δή έν τω μέρει αύτώ είπε παρά 

τίνας έλθη 'Αθηναίων είπε Ονομα δτον βούλει. 
XXXI. ΑΝ. Τί δε ενός άνθρωπου δνομα δεϊ άκοϋσαι; 

δτω γάν άν έντνχη 'Αθηναίων τών καλών κάγαθών, ουδείς 
έστιν δς ού βελτίω αντόν ποιήσει ή οι σοφισταί, έάν περ 
έθέλη πείθεσθαι. 

ΣΩ. Πότερον δε οΰτοι οί καλοί «ayaÖoi άπό τον αυτο
μάτου έγένοντο τοιούτοι, παρ' ούδενός μαθόντες δμως 
μέντοι άλλους διδάακειν οίοι τε οντες ταϋτα, â αυτοί ούκ 

93Ά έμαθον; 
ΑΝ. ΚαΧ^τούτους εγωγε άξιώ παρά τών προτέρων 

μαθεϊν, δντων καλών κάγαθών ή ού δοκοϋσί σοι πολ.λοί και 
αγαθοί γεγονέναι έν τήδε τή πόλει άνδρες; 

1 ΙΙ'Ο'Άνυτος Sev γνωρίζει τούς σοφιστές, Ομως τούς καταδικάζεΐ-
Σκόπιμα επιμένει δ Πλάτων, σ' αυτό. Δέν εϊναι παράξενο ϊτσι δτι ό. 
"Ανυτος δέν εϊναι σέ θέση νάξεχωρίσητόν Σωκράτη άπό τους σοφιστές. 

"Η IÎBPI ΑΡΕΤΗΣ. ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ 

εϊτε ξένος εϊναι αυτός πού έ'χει επάγγελμα του νά κάνη 
τέτοιο έργο, εϊτε πολίτης. 

ΣΩ. Σέ έ'χει αδικήσει κανείς άπό τούς σοφιστές, "Α
νυτε, ή γιά ποιο λόγο είσαι τόσο βαρύς μαζί τους; 

ΑΝ.Οΰτε πού πλησίασα έγώ ποτέ ώς τώρα κανέναν 
ά π ' αυτούς, μά το Δία, ούτε καί θά τό επιτρέψω σέ κανέ
ναν άπό τούς δικούς μου, 

ΣΩ. Δέν τούς ξέρεις λοιπόν καθόλου; 
ΑΝ. Ποτέ νά μήν τούς μάθω. 

ΣΩ. Πώς λοιπόν, δαιμόνιε άνθρωπε, εϊναι δυνατόν 
νά ξέρης ενα πράγμα, εϊτε έ'χει τίποτε καλό μέσα του εϊ
τε φαύλο, πού καθόλου δέν το δοκίμασες; 

ΑΝ. Κΐίκολο πράγμα* τούτοι τουλάχιστον έγώ ξέ
ρω τί εϊναι, εϊτε τους δοκίμασα, εϊτε οχι. 

ΣΩ. Εϊσαι μάντης ϊσως, "Ανυτε· γιατί ύστερα άπό 
δσα είπες δέν βλέπω πώς θά μπορούσες νά τούς ξέρης (ι) 
μέ άλλο τρόπο. 'Αλλά βέβαια δέν αναζητούμε εκείνους στους 
όποιους άν πάη ό Μένων Οά γινόταν μοχθηρός' τούτοι άν 
σύ τό θέλης, άς είναι οι σοφιστές· πές μας τώρα έσύ, και 
ευεργέτησε τοΰτον έδώ τόν πατρικό σου φίλο, λέγοντας του 
σέ ποιους άν πάη μέσα στην τόσο μεγάλη πόλη μας θά γι
νόταν αξιόλογος στην αρετή πού εϊπα πριν. 

ΑΝ. Καί γιατί δέν τοΰ εϊπες εσύ; 

ΣΩ. Μά εϊπα έγώ ποιοι ένόμιζα οτι εϊναι διδάσκα
λοι αυτών τών πραγμάτων, άλλα φαίνεται πώς δέν εϊπα 
τίποτε, ΰπο)ς έσύ ισχυρίζεσαι' καί 'ίσως κάτι λέγεις. Έ σ ύ 
λοιπόν π έ ; του μέ τή σειρά σου σέ ποιους Αθηναίους νά 
πάη· πές τό όνομα οποίου θέλεις. 

XXXI. ΑΝ. Μά τί ανάγκη νά άκούση το όνομα ενός 
άνθρωπου; "Οποιον άπο τούς καλούς καί αγαθούς 'Αθηναίους 
συναναστραφή, κανείς τους πού δέν θά τόν κάμη καλύτερο 
παρά οί σοφιστές, φτάνει αυτός νά Οέλη νά τόν άκούση. 

ΣΩ. Τούτοι ο*, καλοί καί αγαθοί άπο μόνοι τους έγιναν 
έτσι; "Αν καί δέν διδάχτηκαν άπό κανένα εΐναι μολαταύτα 
ικανοί νά διδάσκουν άλλους αυτά πού οί ίδιοι δέν έμαθαν; 

ΑΝ. Έ γ ώ κρίνω οτι καί αύτοι τά έμαθαν άπό τούς 
προκατόχους των, πού ήταν καλοί καί αγαθοί' ή δέν νο
μίζεις έσύ δτι σέ τούτη τή πόλη υπήρξαν πολλοί καλοί καϊ 
αγαθοί ; 
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ΣΩ. "Εμοιγε, ώ "Ανυτε, και eîvat δοκοϋσιν ενθάδε 
αγαθοί τά πολιτικά, καί γεγονέναι έτι ούχ ήττον ή εϊναι' 
αλλά μών καί διδάσκαλοι αγαθοί γεγόνασιν τής αυτών 
αρετής; τοϋτο γάρ έστιν περί ού ό λόγος ήμϊν τυγχάνει 
ών ούκ εϊ είσίν άναθοί ή μή άνδρες ενβάδε, ούδ' εί γεγό-

h νασιν έν τφ πρόσθεν, ά)£ εί διδακτόν έστιν αρετή πάλαι 
ακοπονμεν. τοντο δέ σκοποΰντες τάδε σκοποϋμεν, άρα οί 
αγαθοί άνδρες καί τών νϋν και τών προτέρων ταύτην τήν 
άρετήν, ήν αυτοί αγαθοί ήσαν, ήπίσταντο καί άλλφ παρα-
δονναι, ή ού παραδοτ,όν τοϋτο άνθρώπω ουδέ παραληπτον 
άλλφ παρ' άλλον τοϋτ' εστιν δ πάλαι ζητοϋμεν έγώ τε και 
Μένων. 

c XXXII. ΤΩδε ούν σκόπει εκ τον σαντον λόγον θεμι-

στοκλέα ουκ αγαθόν άν φαίης άνδρα γεγονέναι; 
ΆΝ. "Εγωγε, πάντων γε μάλιστα. 
ΣΩ. Ούκοϋν και διδάσκαλον αγαθόν, εϊπερ τις άλλος 

τής αύτοϋ αρετής διδάσκαλος ήν, κάκεϊνον εϊναι; 
ΑΝ. Οϊμαι εγωγε, εϊπερ έβονλετό γε. 
ΣΩ, Άλλ', οιει, ούκ άν έβουλήθη άλλους τέ τινας 

καλούς κάγαθονς γενέσθαι, μάλιστα δέ που τον νίόν τόν 
αύτοΰ; ή οϊει αυτόν φθονεϊν αύτφ και έξεπίτηδες ού πα-

d ραδιδόναι τήν άρετήν, ήν αυτός αγαθός ήν; ή ούκ άκή-
κοας δτι Θεμιστοκλής Κλ.εόφαντον τον νίόν ιππέα μεν 
εδιδάξατο αγαθόν; έπέμενεν γονν επί τών ίππων ορθός 
εστηκώς, καί ήκόντιζεν άπό τών ίππων ορθός, καί άλλα 
πολλά και θαυμαστά ειργάζετο, ά εκείνος αυτόν έπαιδεύ-
αατο καί εποίησε σοφόν, όσα διδασκάλων αγαθών εϊχετο· 
ή ταϋτα ούκ άκήκοας τών πρεσβυτέρων; 

ΑΝ. Άκήκοα. 

ΣΩ. Ούκ αν άρα τήν γε ψύσιν τοϋ νίέος αύτοϋ ήτιά-
σατ' άν τις εϊναι κακήν. 

e ΑΝ. "Ισως ούκ άν. 
ΣΩ. Τί δε τόδε; ώς Κλεόφαντος ό Θεμιστοκλέους 

άνήρ αγαθός καί σοφός έγένετο άπερ ο πατήρ αύτοϋ, ήδη 
του άκήκοας ή^νεωτέρον ή πρεσβντέρον; 

ΑΝ. Ον δήτα. 

1 ) Πρβλ. «Γοργίαν» 5030 κέ. 
2) 'Ανάλογη συζήτηση βλέπε στον «Πρωταγόρα» (319d-320c) 

καί στον «'Αλκιβιάδη» Ι, 118 0 κέ. 
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ΣΩ. Έ γ ώ νομίζω δτι καί τώρα υπάρχουν καλοί στα 
πολιτικά, καί στα περασμένα υπήρξαν οχι λιγώτερο άπό 
δσο τώρα (1).'Αλλά ήταν άραγε καί καλοί διδάσκαλοι τής 
αρετής των; Γιατί τοϋτο τυχαίνει νά εϊναι τώρα το θέμα 
του λύγου μας· δχι άν υπάρχουν ή δχι αγαθοί άνδρες στην 
πόλη μας, οΰτε άν υπήρχαν άλλοτε, άλλα άν ή άρετη εϊναι 
διδακτό πράγμα, τούτο άπό ώρα εξετάζομε. Καί δταν ερευ
νούμε αυτό, νά τί εξετάζομε: άραγε οί αγαθοί άνδρες καί 
σήμερα καί στά περασμένα, εκείνη τήν αρετή πού εϊχαν 
οί ϊδιοι σέ μεγάλο βαθμό ήξεραν να τήν παραδώσουν και 
σέ άλλον, ή εϊναι πράγμα πού δέν μπορεί άνθρωπος νά τά 
παραδώση καί ούτε άλλος νά τό παραλαβή άπο άλλον ( 2 ) . 
Τοϋτο άπό ώρα ζητούμε έγώ και ό Μένων. 

ν Υ , XXXII. Σύμφωνα λοιπόν μέ δσα ζι-
c , Γ πες, έτσι εξέταζε· οενοα έλεγες οτι ο 

παραβ€[γμοτα Λ . - Λ-, t « ο» · > 
(Θεμιστοκλής υπηρςεν αγαυοςανήρ; 

ΑΝ. Ναί βέβαια, καλύτερα μάλιστα άπό όλους. 
ΣΩ. Καί άν άλλος κανείς στάθηκε διδάσκαλος τής α

ρετής του, δέν θά ήταν καί έκεΐνος αγαθός διδάσκαλος; 
ΑΝ. Ναί, νομίζω, φτάνει νά ήθελε. 
ΣΩ, Μά δέν θά θέλησε, φαντάζεσαι, μερικοί άλλοι 

νά γίνουν αγαθοί και μάλιστα ό γιος του; "Η φαντάζεσαι 
6τι τόν ζήλεψε και επίτηδες δέν του παρέδωσε τήν αρετή 
στην οποία ό ϊδιος ήταν δυνατός; "Η δέν έχεις ακούσει 
δτι ά Θεμιστοκλής τόν γιο του Κλεόφαντο τόν έκαμε 
καλόν ιππέα; Μποροϋσεν αλήθεια ό Κλεόφαντος νά στέ
κεται πολλή ώρα όρθιος απάνω στό άλογο, καί άπό τή 
στάση αύτη έ'ρριχνεν ακόντιο, καί άλλα πολλά καί θαυ
μαστά έκανε, Οσα τοΰ έμαθε ό πατέρας του καί σέ 
οσα τόν έκαμε ικανό, πράγματα βέβαια πού περνούν άπό 
τό χέρι καλού δασκάλου. "Η δέν έχεις ακούσει αυτά άπό 
τούς γεροντότερους; 

ΑΝ. Τά εχω ακούσει. 
ΣΩ. Δέν θά μπορούσε λοιπόν νά ρίξη κανείς την αιτία 

στή φύση του γιου του. 
ΑΝ. "Ισως οχι. e 
ΣΩ. Καί γιά τοϋτο δώ τί θά πούμε; "Εχεις ώς τώρα 

ακούσει άπό κανένα νεώτερο ή γεροντότερο οτι ό Κλεό
φαντος, ό γιος τοΰ Θεμιστοκλή, ήταν αγαθός καί σοφός σέ 
δσα καί ό πατέρας του; 

ΑΝ. "Οχι βέβαια. 
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ΣΩ. ΎΑρ' ούν ταϋτα μέν οΐόμεβα βούλεσθαι αυτόν 
τόν αύτοϋ υΐόν παιδεϋσαι, ην δέ αυτός οοφίαν ήν σοφός, 
ουδέν τών γειτόνων βελτίω ποιήσαι, εϊπερ -ήν γε διδακτόν 
ή αρετή; 

ΑΝ. "Ισως μά Αϊ' οϋ. 
XXXIII. ΣΩ. Ούτος μέν δή σοι τοιοϋτος διδάσκαλος 

94& αρετής, δν καί σύ ομολογείς έν τοις άριστον τών προτέρων 
είναι- άλλον δέ δή σκεψώμεθα, Άριστείδψ τόν Λυσιμάχου' 
ή τοΰτον ούχ ομολογείς αγαθόν γεγονέναι; 

ΑΝ. "Εγωγε, πάντως δήπου. 
ΣΩ. Ούκοϋν και ούτος τόν υΐόν τον αύτοϋ Ανσί-

μαχον, δσα μέν διδασκάλων εϊχετο, κάλλιστα 'Αθηναίων 
έπαίδευσεν, άνδρα δέ βελτίω δοκεϊ σοι ότουοϋν πεποιη-
κέναι; τούτω γάρ που καί συγγέγονας και όρφς οίος έστιν. 

b εί δέ βούλει, Περικλέα, ούτως μεγαλοπρεπώς σοφόν άνδρα, 
οίσθ' δτι δύο νίεΐς έθρεψε, Πάραλον χαί Ξάν9ιππον; 

ΑΝ. "Εγωγε. 
ΣΩ. Τούτους μέντοι, ώς οίσθα και σύ, ιππέας μέν 

έδίδαξεν ούδενός χείρους 'Αθηναίων, καί μουσικήν καί 
άγωνίαν και τάλλα έπαίδευσεν, δσα τέχνης εχεται, ούδε-
νός χείρονς- αγαθούς δέ άρα άνδρας ούκ έβούλετο ποιή
σαι; δοκώ μέν, έβούλετο, άλλα μή ούκ ή διδακτόν. ho. δέ 
μή ολίγους οϊη και τούς φαυλότατους 'Αθηναίων άδυνά-

0 τους γεγονέναι τοΰτο τό πράγμα, ένθυμήθητι δτι Θουκυ
δίδης σύ δύο υίεϊς έϋρε-ψεν ,Μελησίαν και Στέφανοι1, και 
τούτους έπαίδευσεν τό τε άλλα εύ καί έπάλαισαν κάλλιστα 
'Αθηναίων- τόν μέν γάρ Βανθία έδωκε, τόν δέ Εύδώρω' 
ούτοι δέ που έδόκουν τών τότε κάλλιστα παλαίειν ή ού 
μέμνησαι; 

ΑΝ. "Εγωγε, ακοή. 
XXXIV. ΣΩ. Ούκοϋν δήλον οτι ούτος ούκ άν ποτέ, 

d ού μέν έδει δαπανώμενον διδάσκειν, ταϋτα μέν έδίδαξε τούς 
παιδας τούς αύτοΰ, ού δέ ουδέν έδει άναλώσαντα αγαθούς 
άνδρας ποιήσαι, ταϋτα δέ ούκ έδίδαξεν, εί διδακτόν ήν; 
άλλα γάρ ΐσοκ ό 'Θουκυδίδης φαϋλος ήν, καί ούκ ήσαν 

1 Ι Συνοψίζει με ρητορική ύτ-ερβολή τά προηγούμενα, γ ια νά 
πρόσθεση τον Θουκυδίδη. Ό χαρακτηρισμός δεν άνα-ρε-εται βέ
βαια στον ΙΙερικλη, τόν Αριστείδη κλπ. 

*ί) 'Π πολιτικός αντίπαλος τοϋ ΙΙίρικλη, οχι ό ιστορικός. 
*ί) Ό ,Μελησίας μαζί μέ τον Λυσίμαχο, τον γιο τοϋ'Αριστείδη, 

είναι άπό τά πρόσωπα τοϋ διαλόγου ι-Λά/ης». 
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ΣΩ. Αυτά λοιπόν νομίζομε δτι ήθελε νά μάθη στον 
γιό του, καί δέν ήθελε νά τον κάμη καθόλου καλύτερο άπο 
τούς γείτονες του στην ικανότητα πού ό ίδιος είχε, άν βέ
βαια ήταν διδακτή ή αρετή; 

ΑΝ. "Ισως, μά τό Δία, οχι. 

ΣΩ. Τέτοιος διδάσκαλος της αρετής σοϋ είναι αυτός, 
πού κα'ι σύ τον ομολογείς άριστο ανάμεσα στους παλαιούς. 94a 
"Ας έξετάσωμε καί έναν άλλο, τόν'Αριστείδη,τόν γιο τοΰ Λυ
σιμάχου* ή δέν δέχεσαι ότι αυτός ήταν αγαθός; 

ΑΝ. Βέβαια καί δέχομαι. 

ΣΩ. Καί αυτός λοιπόν τον γιό του τον Λυσίμαχο, σέ 
όσα ήταν στο χέρι δασκάλων, σ' αυτά δέν τόν έπαίδευσε καλύ
τερα άπό κάθε 'Αθηναίο; Τον συνάναστράφηκες καί βλέπεις 
τί λογής είναι. Μά, άν προτιμάς, ξέρεις ότι ό Περικλής 
ό τόσο μεγαλόπρεπα σοφός άνδρας, ανάθρεψε δυο γιους, h 
τόν Πάραλο καί τόν Ξάνθιππο; 

ΑΝ. Ναί βέβαια. 

ΣΩ. Αυτούς, όπως καί σύ ξέρεις, τούς έδίδαξε τήν 
ιππική καί τούς έκαμε πρώτους μέσα στην Αθήνα, καί 
στή μουσική, στην πάλη κα'ι στα άλλα όσαάνήκουνσέ τέχνη 
τούς έπαίδευσε καί τούς έκαμε καλύτερους άπό όλους- α
γαθούς άνδρες δέν ήθελε άραγε νά τού- κάμη; Έ γ ώ . νο
μίζω, ήθελε, φοβούμαι όμως μήπως αυτό δέν εϊναι διδα
κτό πράγμα. Καί γιά νά μή νομίζης ότι αδύνατοι φάνηκαν 
σ' αυτό τό πράγμα λίγοι 'Αθηναίοι καί οί πιό ασήμαντοι (' ), c 

θυμήσου ακόμη, οτι ό Θουκυδίδης (2) ανάθρεψε δυό γιους, 
τόν Μελησία (3) καί τόν Στέφανο- καί στα άλλα τούς έπαί
δευσε καλά, αλλά στην πάλη ξεπέρασαν όλους τούς 'Αθη
ναίους- τόν ένα τόν εμπιστεύθηκε στον Ξανθιά, τόν άλλο 
στον Εύδωρο* περνούσαν τότε αυτοί γιά πρώτοι στην πάλη-
ή δέν θυμάσαι; 

ΑΝ. Ναί, ναί, εχω ακούσει. 

XXXIV.ΣΩ. Δέν εϊναι λοιπόν φανερό 6-ϊί ό Θουκυδί
δης δεν θά εδίδασκε ποτέ τά παιδιά του όσα έπρεπε νά δα- d 
πάνα γιά νά μάθουν, άλλα θά τούς έδίδασκεν εκείνα, πού 
χωρίς νά πρέπει νά ξόδεψη κανείς τίποτε, θά τούς έκαναν 
αγαθούς άνδρες, άν βέβαια ή αρετή ήταν διδακτό πράγμα; 
"Ηταν, Οάλεγε ίσως κανείς, ό Θουκυδίδης άσημος καί 
δέν εϊχε πολλούς φίλους 'Αθηναίους καί άπό τούς συμμά-
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αύτώ πλείστοι φίλοι 'Αθηναίων καί τών συμμάχιον; καί 
οΐκίας μεγάλης ήν και έδύνατο μέγα έν τή πόλει κα'ι έν 
τοις άλλοις "Ελλησιν, ώστε εΐπερ ήν τοϋτο διδακτόν, έξεν-
ρεΐν άν δατις έμελλεν αύτοϋ τούς υίεΐς αγαθούς ποιήσειν, 

e ή τών έπιχωρίων τις ή τών ξένων, εί αυτός μή έσχόλαζεν 
δια τήν τής πόλεως έπιμέλειαν. άλλα γάρ, ώ εταίρε "Ανυτε, 
μή ούκ ή διδακτόν αρετή. 

ΑΝ. ΧΩ Σώκρατες, ραδίως ,υοι δοκεϊς κακώς λέγειν 
ανθρώπους, έγώ μέν ούν άν σοι συμβουλεύσαιμι, εί έθέ-
λεις- έμοί πείθεσθαι, εύλαβεΐσθαι- ώς ίσως μέν καί έν άλλη 
πόλει ραόν έστιν κακώς ποιεϊν ανθρώπους ή εύ, έν τήδε 

SSs. δέ και πάνυ- οίμαι δέ σέ και αυτόν είδέναι. 

XXXV. ΣΩ. ΎΩ Μένων, "Ανυτος μέν μοι δοκεί χα-
λεπαίνειν καί ουδέν θαυμάζω- οϊεται γάρ με πρώτον μέν 
κακηγορεϊν τούτους τούς άνδρας, έπειτα ηγείται και αυτός 
είναι είς τούτων, άλλ' ούτος μέν έάν ποτέ γνώ, οίον έστιν 
τό κακώς λέγειν, παύσεται χαλεπαίνων, νϋν δέ αγνοεί-
σύ δέ μοι είπε, ού και παρ' ύμϊν είσιν καλοί κάγαθοί άνδρες; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

h ΣΩ. Τί ούν; έθέλουσιν ούτοι παρέχειν αυτούς διδα
σκάλους τοις νέοις, και όμολογεϊν διδάσκαλοι τε είναι 
καί διδακτόν άρετήν; 

ΜΕΝ. Ού μά τόν Δία, ώ Σώκρατες, άλλα τοτέ μέν 
αν αυτών άκούσαις ώς διδακτόν, τοτέ δέ ώς ού. 

ΣΩ. Φώμεν ούν τούτους διδασκάλους είναι τούτου τοϋ 
πράγματος, οίς μηδέ αυτά τοϋτο ομολογείται; 

ΜΕΝ. Ου μοι δοκεϊ, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Τί δέ δή; οι σοφισταί σοι ούτοι, οϊπερ μόνοι 
c επαγγέλλονται, δοκοΰσι διδάσκαλοι είναι αρετής; 

ΜΕΝ. Και Γοργίου μάλιστα, ώ Σώκρατες, ταϋτα άγα
μοι,, οτι ούκ άν -Tore αύτοϋ τοϋτο άκούσαις ύπισχνουμένου, 
άλλα και τών άλλων καταγελ^, δταν άκούση νπισχνουμένων 
αλλά λέγειν οϊεται δείν ποιεϊν δεινούς. 

Ή ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ. ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ 

χους; Καί άπό μεγάλη οικογένεια ήταν καί μεγάλη επιρ
ροή είχε καί στην πόλη μας καί στους άλλους Έλληνες, 
ώστε, άν αυτό ήταν διδακτό, θά ευρισκεν εκείνον πού Οά 
έκανε αγαθούς τούς γιους του, ή άπό τούς εντόπιους ή ά
πό τους ξένους, άν στον 'ίδιο δέν έμενε καιρός άπό τις φρον
τίδες γιά τήν πόλη. 'Αλλά, φίλε "Ανυτε, μήπως δέν εϊναι δι
δακτό πράγμα ή αρετή. 

ΑΝ. Μοΰ φαίνεται, Σωκράτη, οτι εδκολα κακολογείς 
τούς ανθρώπους. Θά σέ συμβούλευα, δν θέλης νά μέ ακού
σης, νά είσαι προσεκτικός. Γιατί καί σέ Αλλη πόλη Ìoo*c 
εϊναΊ εύκολώτερο νά κάνη κανείς κακό παρά καλό στους 
ανθρώπους, σέ τούτην έδώ όμως εϊναι πάρα πολύ εύκολο* 
νομίζω δά πώς καί σύ ό ίδιος τό ξέρεις. 

XXXV. ΣΩ. Ό "Ανυτος, Μένων, μοΰ φαίνεται πώς αγρι
εύει, καί δέν παραξενεύομαι καθόλου* 

Ξαναρχίζει ή συζήτη- γ Ι Κ Τ ί πρώτα νομίζει 8τι έγώ κα-
3 - 1 & & 3 & Ζ - . ^ Τ ° Ρ ω «ύτούς τούς άνδρες, ί π ε , 

τ ( χ 1 τα νομίζει οτι και ο ιόιος είναι 
ένας άπ' αυτούς. "Αν Ομως κάποτε 

καταλάβη τί εϊναι κακολογία, θά πάψη νά άγριεύη, αλλά 
τώρα τό αγνοεί- μά πές μου έσύ, καί σέ σας δέν υπάρχουν 
καλοί καί αγαθοί άνδρες ; 

ΜΕΝ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Λοιπόν; Θέλουν «.'noi νά γίνονται διδάσκαλοι 

ατούς νέους καί ομολογούν ότι εϊναι διδάσκαλοι καί ότι ή 
αρετή εϊναι διδακτό πράγμα; 

ΜΕΝ. "Οχι, μά τό Δία, Σωκράτη* έπειτα άλλοτε Οά 
τούς άκουες νά λέγουν πώς εϊναι διδακτό πράγμα, κα'ι άλ
λοτε πώς δέν είναι. 

ΣΩ. Νά πούμε λοιπόν πώς αυτοί είναι διδάσκαλοι 
γιά τοΰτο τό πράγμα, τήν ώρα πού δέν δέχονται αυτό ακρι
βώς τό σημείο; 

ΜΕΝ. Δεν νομίζω, Σωκράτη. 
ΣΩ. Γιά πές μου. Τούτοι οί σοφιστές, πού μόνοι δά 

τό έχουν επάγγελμα, νομίζεις πώς εϊναι διδάσκαλοι τής 
αρετής; 

ΜΕΝ. Εκείνο, Σωκράτη, πού περισσότερο χαίρο
μαι στον Γοργία, εϊναι 6τι ποτέ δέν θά τόν άκουες νά υπό
σχεται αυτό τό πράγμα, περιγελά μάλιστα τούς άλλους, Ο
ταν τούς άκούση νά δίνουν τέτοιας υποσχέσεις* νομίζει μόνο 
ότι καθήκον του εϊναι νά κάνη τούς άλλους δεινούς ρήτορες. 
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ΣΩ. Ούδ' άρα σοι δοκοϋσιν οί σοφισταί διδάσκαλοι 
είναι; 

ΜΕΝ. Ούκ έχω λέγειν, & Σώκρατες. xai γαρ αυτός 
δπερ ο'ι πολλοί πέπονθα- τοτέ μέν μοι δοκοϋσιν, τοτέ δέ ού. 

d ΣΩ. Οίαθα δέ δτι ού μόνον σοι τε καί τοϊς άλλοις 
τοις πολιτικοϊς τοΰτο δοκεϊ τοτέ μεν είναι διδακτόν, τοτέ 
δ' οϋ, αλλά κα'ι θέογνιν τόν ποιητην οϊσθ' δτι ταύτα ταϋτα 
λέγει; 

ΜΕΝ. 'Εν ποίοις έπεσιν; 

XXXVI. ΣΩ. 'Εν τοις έλεγείοις, ού λέγει 
και παρά τοϊσιν πίνε και έσθιε, καί μετά τοϊαιν 

Ιζε, καί άνδανε τοϊς, ών μεγάλη δύναμις. 
έσθλών μέν γάρ απ' έσθλά όιδάξεαι- -ήν δέ κακοΐσιν 

e συμμίσγης, άπολείς καί τόν έόντα νόον. 
οϊσθ' δτι έν τούτοις μέν ώς διδακτού ούσης τής αρετής 
λέγει; 

ΜΕΝ. Φαίνεται γε. 
ΣΩ. Έν άλλοις δέ γε ολίγον μεταβάς, 
εί δ' ήν ποιητόν, φηα'ι, χαί Ινθετον άνδρΐ νόημα, 

λέγει πως άτι 
πολλούς άν μισθούς και μεγάλους έφερον 

ο'ι δυνάμενοι τοΰτο ποιεϊν, κα'ι 
οϋ ποτ' άν έξ αγαθού πατρός ίγεντο κακός, 

96a. πειθόμενος μύθοισι σαόφροαιν άλλα διδάσκων 
οϋ ποτέ ποιήσεις τόν κακόν ανδρ' αγαθόν. 

εννοείς δτι αυτός αύτώ πάλιν περί τών αυτών τάναντία 
λέγει; 

ΜΕΝ. Φαίνεται. 

ΣΩ. "Εχεις ούν είπεϊν άλλου ότουοΰν πράγματος, ού 
οί μεν φάσκοντες διδάσκαλοι είναι ούχ όπως άλλων διδά
σκαλοι ομολογούνται, άλλ' ουδέ αυτοί έπίστασθαι, άλλα 

h πονηροί είναι περί αυτό τοΰτο τό πράγμα, ού φαα'ι διδά
σκαλοι είναι, οί δέ όμολογούμενοι αυτοί καλοί xàj-afloi τοτέ 

1 ) Έκδ. Hiller—Crusius, poetae elegiaci et iambici o*. 68. 
στ. 33-36. Τά πλατωνικό κείμενο αρχίζει: «Καί παρά τοΐ-ηνι* αντί τοΰ 
κμετά τ',ΐσινιι τοϋ Θέογνι" στον τρίτο στίχο πάλι έχει ((διδάςεαι» αντί 
τοΰ «μαθήσεαι» τοϋ Οέογνι. 

2 ) Tè κάπως, γιατί αλλάζει τη σειρά των δυο πρώτων στίχων 
(όπ. παρ. στ. 434-439). Ή μεταβολή αυτή οργανώνει κάπως διαφορε
τικά καί τό νόημα. 
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ΣΩ. Δέν σοΰ φαίνονται λοιπόν οί σοφιστές διδάσκα
λοι τής αρετής; 

ΜΕΝ. Δέν μπορώ νά απαντήσω, Σωκράτη. "Επαθα 
καί ό ίδιος ό,τι καί οί πολλοί* άλλοτε μοΰ φαίνονται, καί 
άλλοτε όχι. 

ΣΩ. Ξέρεις ότι δέν είσαι μόνο έσύ καί οί άλλοι οί d 
πολιτικοί πού νομίζετε άλλοτε πώς εϊναι διδακτό καί άλ
λοτε δχι; Ξέρεις ότι καί ό Θέογνις ό ποιητής αυτά τά ί
δια λέγει; 

ΜΕΝ. Σέ ποια ποιήματα; 

XXXVI. ΣΩ. Στις ελεγείες του, έκεϊ πού λέγει : 
«Μαζί μ' αυτούς νά φας, νά πιής, μαζί μ' αυτούς νά-

κάτσης, 
καί δώσε τους χαρά, σ' αυτούς πούχουνε δύναμη με-

ϊάλη-
Τί άπ' αυτούς καλά θά διδαχτής* μ' άν συχνοσμίγης 
μέ κακούς, καί τό μυαλό πού εϊχες θά τό χάσης» (--). e 

Βλέπεις οτι έδώ μιλά γιά τήν αρετή, μέ τήν ιδέα πώς εϊναι 
διδακτό πράγμας 

ΜΕΝ. Μά είναι φανερό. 

ΣΩ. Σέ άλλο μέρος δμως λίγο παρακάτω έτσι κά
π ω ς ^ ) λέγει: 

«Μ' αν τό μυαλό τό φτίάχναν και στον άνθρωπο τό 
έβαζαν, 

μεγάλους καί πολλούς μισθούς θά κέρδιζαν αυτοί». 
ΟΊ ικανοί νά κάνουν τέτοω πράγμα. 
Καί προσθέτει: 

(('Από καλό γονιό ποτέ δέ θάβγαινε κακός ό γιος 
στά φρόνιμα άν πειθόταν λόγια του" όμως μέ λόγια 96a 
άνθρωπο κακό ποτέ καλό δέ θά τόν κάμης». 

Βλέπεις 8τι ό ίδιος τώρα γιά τά ίδια πράγματα λέγει 
τά αντίθετα; 

ΜΕΝ. Είναι φανερό. 

ΣΩ. Μπορείς λοιπόν νά μοΰ πής οποιοδήποτε άλλο 
πράγμα, Οπου εκείνους πού ισχυρίζονται πώς τό διδάσκουν, 
όχι μόνο δέν τους αναγνωρίζουν γιά δασκάλους άλλων, άλ
λα λέγουν Οτι ούτε καί οί ίδιοι ξέρουν αυτό τό πράγμα 
καί εϊναι κακοί σέ κείνο ακριβώς τό πράγμα πού λένε πώς b 
διδάσκουν* καί όπου εκείνοι πάλι, πού οί άλλοι τούς άναγνωρί-
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μέν φασιν αυτό διδακτόν είναι, τοτέ δέ ον; τούς ούν ούτω 
τεταραγμένους περί οτονοϋν φαίης άν σύ κυρίως διδασκά
λους είναι; 

ΜΕΝ. Μά Δι ούκ εγωγε. 
XXXVII. ΣΩ. Ούκοϋν εί μήτε ο'ι σοφισταί μήτε οί 

αυτοί καλοί κάγαθοί ίίντες διδάσκαλοι είσι τοϋ πράγματος, 
δήλον δτι ούχ άν άλλοι γε; 

ΜΕΝ. Οϋ μοι δοκεϊ, 
C ΣΩ. Ei δέ γε μή διδάσκαλοι, ουδέ μαθηταΐ; 

ΜΕΝ. Δοχεΐ μοι ί'χειν ώ,ς λέγεις. 
ΣΩ. Ωμολογήκαμεν δέ γε, πράγματος ού μήτε διδά

σκαλοι μήτε μαθητα'ι είεν, τοϋτο μηδέ διδακτόν είναι; 
ΜΕΝ. 'Ωμολογήκαμεν. 
ΣΩ. Ούκοϋν αρετής ούδαμοϋ φαίνονται διδάσκαλοι; 
ΜΕΝ. "Εστι ταϋτα. 
ΣΩ. ΕΙ δέ γε μή διδάσκαλοι, οί>δέ μοθηταί; 
ΜΕΝ. Φαίνεται όντως. 

ΣΩ. 'Αρετή άρα ούκ αν εΐη διδακτόν; 

d ΜΕΝ. Ούκ έοικεν, εϊπερ ορθώς ήμεϊς έσχέμμεθα. ώστε 
χαί θαυμάζω δή, ώ Σώκρατες, πότερον ποτέ ούδ' είσίν 
αγαθοί άνδρες, ή τις άν εΐη τρόπος τής γενέσεως τών αγα
θών γιγνομένων. 

ΣΩ. Κινδννεύομεν, ώ Μένων, έγώ τε χαί σν φαϋλοί 
τίνες είναι άνδρες, καί σέ τε Γοργίας ούχ ίκανώς πεπαι-
δευκέναι και έμέ ΙΙρόδικος. παντός μάλλον ούν προσεκτέον 
τόν νουν ήμϊν αύτοίς, και ζητητέον όστις ημάς évi 

e γέ τω τρόπω βελτίους ποιήσει- λέγω δέ ταϋτα άπο-
βλέφας προς τήν άρτι ζήτηαιν, ώς ημάς έλαθε καταγε-
λάατως δτι ού μόνον επιστήμης ηγουμένης ορθώς τε κοϊ 
εύ τοις άνθράιποις πράττεται τά πράγματα, ή ίσως και 
διαφεύγει ημάς τό γνώναι τίνα ποτέ τρόπον γίγνονται οί 
αγαθοί άνδρες. 

ΜΕΝ. Πώς τοϋτο λέγεις, ά> Σώκρατες; 
XXXVIII. ΣΩ. Ώδε- δτι μέν τούς αγαθούς άνδρας 

97a. δει ωφελίμους είναι, ορθώς ωμολογήκαμεν τοντό γε δτι 
ούκ αν άλλως ίχοι- ή γάρ; 

ΜΕΝ. Ναί. 

1 ) Γιά το Ιδιο θέμα πρβλ. €Πρωταγόρα» 327e-328d καί 
«Άλκιβ.» I, llOe-llla. 
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ζουν γιά καλούς κα'ι αγαθούς σ' αυτό, τή μιά λέγουν πώε 
εϊναι διδακτό καί τήν άλλη όχι; "Ανθρωποι πού βρίσκονται 
σέ τέτοια άνεμοζάλη γιά οτιδήποτε πράγμα, θάλεγες έσύ Οτι 
εϊναι πραγματικά διδάσκαλοι γ ι ' αυτό; 

ΜΕΝ. Έ γ ώ , μά τό Δία, οχι. 
XXXVII. ΣΩ. Άφοΰ λοιπόν οΰτε οί σοφιστές ούτε οί 

ίδιοι οί καλοί καί αγαθοί είναι διδάσκαλοι αύτοΰ τοϋ πρά
γματος, δέν είναι φανερό ότι δεν υπάρχουν άλλοι; 

ΜΕΝ. Ναί, δέν υπάρχουν. 
ΣΩ. Κι' άφοΰ δέν υπάρχουν διδάσκαλοι οΰτε καί μα-

Οητές; 
ΜΕΝ. Εϊναι, νομίζω, όπως λέγεις. 
ΣΩ. Δέν έχομε δεχτή ότι, γιά όποιο πράγμα ούτε διδά

σκαλοι ούτε μαθητές υπάρχουν, αυτό οΰτε διδακτό εϊναι: 
ΜΕΝ. Τό δεχτήκαμε. 
ΣΩ. Τής αρετής λοιπόν πουθενά δέν παρουσιάζον

ται διδάσκαλοι" έτσι; 
ΜΕΝ. "Ετσι. 
ΣΩ. Κι' δταν δέν υπάρχουν διδάσκαλοι, οΰτε μαθη

τές; 
ΜΕΝ. "Ετσι έγινε φανερό. 
ΣΩ. Δέν είναι λοιπόν ή αρετή διδακτό πράγμα (')· 

ΜΕΝ. Δέν μοιάζει, αν βέβαια έμεΐς έχωμε κάμει σω-
_, . . , στα τήν εξέταση μα-. Τόσο πού 
ΤΙ «Ιναι λοιπόν , • ν < ~ ü -

, , . αναρωτιέμαι, Σωκράτη, άραγε ούτε 
καλοί άνθρωποι υπάρχουν, ή ποιος 

τέλος πάντων εϊναι ό τρόπος πού γίνονται όσοι γίνονται 
αγαθοί. 

ΣΩ. Φοβούμαι, Μένων, πώς καί έγώ καί σύ είμαστε 
ένα τίποτε, καί σένα ό Γοργίας δέν σέ μόρφωσε καλά καί 
μένα ό Πρόδικος. Πρέπει λοιπόν περισσότερο άπό κάθε 
άλλο νά προσέξιομε τον εαυτό μας, καί νά ζητήσωμε εκείνον 
πού μέ κάποιο τρόπο Οά μας κάμη καλύτερους. Τά λέγω 
αυτά έχοντας στό νου μου τήν έρευνα πού κάναμε πριν λίγο* 
πόσο, μέ τρόπο καταγέλαστο, μας ξέφυγεν ότι δέν εϊναι μο
νό, όταν ήγήται ή επιστήμη, πού οί υποθέσεις τών ανθρώ
πων γίνονται και καλά και π-ωστά' γιά τοΰτο ίσως καί δέν 
μπορούμε νά ξέρωμε μέ ποιο τρόπο γίνονται οί αγαθοί άν
δρες. 

ΜΕΝ. Τί εννοείς. Σωκράτη: 

Π 
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ΣΩ. Kai οτι γε ωφέλιμοι έσονται, άν ορθώς ήμϊν 
ήγώνται τών πραγμάτων, και τούτο που καλώς ώμολο-
γοϋμεν; 

ΜΕΝ. Ναί. 

ΣΩ. "Οτι δ' ούκ έστιν ορθώς ήγεΐσβαι, έάν μή φρό
νιμος ή, τοϋτο όμοιοι έσμεν ούκ ορθώς ώμολογηκάσιν. 

ΜΕΝ. Πώς δι) [ορθώς) λέγεις ; 

ΣΩ. Έγο> έρώ- εϊ τις είδώς τήν όδόν τήν είς Λά-
ριααν ή δποι βούλει άλλοσε βαδίζοι καί άλλοις ήγοϊτο, 
άλλο τι ορθώς άν και. εύ ήγοϊτο; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

h ΣΩ. Τί δ' εϊ τις ορθώς μέν δοξάζων, ήτις εστίν ή 
οδός, έληλ.υΒώς δέ μή μηδ' επισταμένος, ού χαί ούτος αν 
ορθώς ήγοϊτο; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Kai έως γ' αν που όρθήν δόξαν έχη περί ών ό 
έτερος επιστήμην, ουδέν χείριον ήγεμών έσται, οιόμενος μέν 
αληθή, φρονών δέ μή, τον τοντο φρονοϋντος. 

ΜΕΝ. Ουδέν γάρ. 

ΣΩ. Δόξα άρα άληϋής προς ορθότητα πράξεως ουδέν 
χειρών ήγεμών φρονήσεως- καί τοντό έστιν δ νϋν δή παρε-
λείπομεν έν τή περί τής αρετής σκέψει, όποιον τι εΐη, 

ο λέγοντες οτι φρόνΐ]σίς μόνον ηγείται τοϋ ορθώς πράττειν-
τό δέ άρα καί δόξα ήν αληθής. 

ΜΕΝ. "Εοικέ γε. 

ΣΩ. Ουδέν άρα ήττον ώφέλιμον εστιν ορθή δόξα επι
στήμης. 

ΜΕΝ. Τοσούτω γε, ώ Σώκρατες, δτι ό μέν τήν επι
στήμην έχων άεί άν έπιτνγχάνοι, ό δέ τήν όρθήν δόξαν τοτέ 
μέν άν τνγχάνοι, τοτέ δ' οϋ. 

XXXIX. ΣΩ. Πώς λέγεις; ό αεί έχων όρθήν δόξαν 
ούκ άεί άν τνγχάνοι, έωσπερ ορθά δοξάζαι ; 

ΜΕΝ.—Ανάγκη μοι φαίνεται- ώστε θαυμάζω, ώ Σώ
α κρατες, τούτου όντως έχοντος, δ τι δή ποτέ πολύ τιμιωτέρα 

ή επιστήμη τής ορθής δόξης, κα'ι δι' δ τι τό μέν έτερον, 
τό δέ έτερον έστιν αντών. 

"Η ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ. ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ 1ύ:ί 

X X X V I I I . ΣΩ. Νά τ£-Οτι οί αγαθοί άνδρες πρέπει νά 
είναι ωφέλιμοι, αυτό σωστά δεχτήκαμε πώςδέν μπορεί νά 97a 
είναι αλλιώς. "Ετσι; 

ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. Και Οτι θά εϊναι ωφέλιμοι, άν ορθά κυβερνούν τις 

υποθέσεις μας, κα'ι τοΰτο καλά δέν τό δεχόμασταν; 
ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. "Οτι δμως δέν είναι δυνατόν νά κυβερνά κανείς 

ορθά, παρά μόνο μέ τό νοΰ, μέ τοΰτο μοιάζομε μέ ανθρώ
πους πού δέν έχουν σωστά δεχτή κάτι. 

ΜΕΝ. Μα πώς τό εννοείς; 
ΣΩ. Θά σοΰ πώ. Ά ν κάποιος γνωρίζοντας το δρόμο 

πού πάει στή Λάρισα, ή δπου άλλου, τόν παίρνει καί όδη-
γή καί άλλους, δέν θά ήταν Ινας σωστός καί καλός οδηγός; 

ΜΕΝ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Πές μου τώρα. Ά ν κανείς, χωρίς νά έχη πάει σέ b 

ενα μέρος καί ούτε νά ξέρη τό δρόμο, σχηματίζη ορθή 
γνώμη γιά τό δρόμο, δέ θά ήταν καί αυτός σωστός οδηγός; 

ΜΕΝ. βεβαιότατα. 
ΣΩ. Καί όσον καιρό βέβαια έχει σωστή γνώμη για 

δσα è άλλος έχει επιστήμη, δέν θά εϊναι καθόλου χειρότε
ρος οδηγός άπό εκείνον πού έχει τή φρόνηση, αυτός πού 
νομίζει τά αληθή, χωρίς δμως επιστήμη. 

ΜΕΝ. Ναί, καθόλου χειρότερος. 
ΣΩ. Ή αληθινή λοιπόν γνώμη δέν είναι καθόλου 

χειρότερος οδηγός άπό τήν επιστήμη στό νά γίνη ή ορθή 
πράξη' τοΰτο ακριβώς είναι πού πριν λίγο παρα>.είψαμε, 
δταν ερευνούσαμε τί εϊναι ή αρετή, λέγοντας ότι μόνο ή c 
φρόνηση κυβερνά τήν ορθή πράξη' δμως ή αληθινή γνώμη 
ήταν καί κείνη, δπως φαίνεται, οδηγός. 

ΜΕΝ. Ναί, φαίνεται. 
ΣΩ. Ή ορθή γνώμη δέν εϊναι λοιπόν καθόλου λιγώ-

, Λ „. . , . τερο ωφέλιμη άπό τήν επιστήμη. 
Ορθή γνώμη καί t- Γ »,ΥΤΜ ιίΐ < • ·> > " 

, » Γ . .„ - ΜΕΝ.!Μια μονό διάφορα έχουν, 
πιστήμη. Τα. άγαλμα- ν • - - • α _*. 

, r _ · „ , Σωκράτη, οτι εκείνος που έχει τήν 
τα του Δαίδαλου , > t.. ΑΊΥ - Χ 2—. 

επιστήμη θα βάδιζε πάντα στην επι
τυχία, ενώ ό άλλος πού έχει τήν ορθή γνώμη τή μιά θά έπι-
τύχαινε τήν άλλη Οχι. 

XXXIX. ΣΩ. Τί λες ; Εκείνος πού έχει πάντα ορθή 
γνώμη δέν θά έπιτύχαινε πάντα, δσο θά εϊχε ορθή γνώμη ; 

ΜΕΝ. Εϊναι φανερό, ναί. Ά ν δμως έτσι εϊναι, τότε d 
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ΣΩ. Οϊσθα ούν δι' δ τι θαυμάζεις, ή έγώ σοι εϊπω; 
ΜΕΝ. Πάνυ γ είπε. 
ΣΩ. "Οτι το'ις Δαιδάλου άγάλμασιν ού προσέσχηκας 

τόν νουν ϊσω; δέ ούδ' εστιν παρ νμϊν. 
ΜΕΝ. Προς τί δε δη τοΰτο λέγεις; 
ΣΩ. "Οτι καί ταϋτα, έάν μεν μή δεδεμένα /}, άποδι-

δράσκει και δραπετεύει, έάν δέ δεδεμένα, παραμένει. 
e ΜΕΝ. Τί ονν δή; 

ΣΩ. Τών εκείνον ποιημάτων λελνμένον μεν έκτή-
αθαι ον πολλ.ής τινός άξιον έστι τιμή:, ώσπερ δραπέτην 
άνθραίτιον ού γάρ παραμένει' δεδεμένον οε πολλού άξων 
πάνυ γάρ καλά τ« έργα εστίν, προ: τί ούν δή λέγω 
ταϋτα; προς τάς δόξας τάς άληθεϊ:. και γαρ al δόξαι al 
αληθείς, βσον μέν άν χρόνον παοαμένωαη\ καλόν τό χρήμα 

98α καί πόντ αγαθά εργάζονται' πολύν δέ χρόνον ουκ 
έ&έλονσι naQtifiévatv, αλλά δρηπΐτενσνσιν εκ τής ψ^χήζ 
τον άνθρωποι}, ώστε ον πολλού άξιαί είσιν, έως άν 
τις αυτά: δήσ\\ αίτια: λογιαμώ. τοντο ο" έατίι·, ώ Μένων 
εταίρε, άνάμνΐ}σι:, oje έν τοις ηρόσθεν ήμϊν ώμολό-
γηται. έπειδάν δε Οεθώου·, πρώτον μέν έπιστήμαι γί
γνονται, έπειτα μόνιμοι' καί Òià ταντιι δή τιμιώτκρον 
έπιστήμ?! ορθή: δόζη: εστίν, καί διαφέρει δεσμω.έπιστήμη 
ορθής δόξης. 

ΜΕΝ. Ν ή τόν Αία, ώ Σώκρατες,. έοικεν τοιούτος τινί. 
h Kb. ΣΩ. Και μήν καί έγώ ώς ούκ είδώς λέγω, à?JA 

εϊκάζων οτι άέ εστίν τι άλλαϊον ορθή διίξα καί επιστήμη, 
ην πάνν μοι δοκώ τοντο εικάΖην, Α).λ* εϊπερ τι άλλο ψαίην 
άν είδέναι, ολίγα δ} άν φιχίην, εν Λ' oh καί τοντο εκείνων 
θείην άν ων οϊδα. 

ΜΕΝ. Καί ηρϋιΐις γε. ώ Σώκραης, λέγεις. 
ΣΟ. Τί δέ ; τάδε ονχ όρθ<ης, δτι αληθής δόξα ήγον-

μένη τό έργον έκάατης τή: πράξεως ovnèv χεϊοι/ν απεργά
ζεται ή επιστήμη; 

ΜΕΝ. Καί τοντο δοκεϊς μοι αληθή λέγειν, 
Γ Σι). Οναεν άρα ορθή δόξα επιστήμης χείρον trùòe 

1 ) (ϋ. ΆΙίφΟΛ'Λ ^ÏTTS'iav οτι ù ΛαίίτίΑ'ν-; ήταν η-ιμτζΊΛ'.τ^ς τ-ων 
ν.-Α •j.i'/xr.ri -J-'V τό fixai/.t/.'jv fivt; v*i Ήρε/Οέ-ϊ. "Οταν ή γ/Λκτιχί, 
'/.T.')\i.nv.z.'r.i)fiν.ζ v.-.ù τα npi-iT-v/wx t'Wva Λ.ΤΧ —ip'rinixnz το ανδρικό 
-τίϋίΐΐ -.ι*;·',. -ι; τζ nxSr.r, %v.'.\-\jjtjy. v.y'· ~'· ïvt zz'.Ü·. (το à;.c-rrep',) 
•-;i™f'.'. ?νν#ίΕ ΑΓ,λΐΑΐ; tzyv. 'te Ά>(, ν.ν. /.'•.'.inr,, "Λ ζ$·;~ι r'/τά τί ΊΓ.ΖΗΙ.Ι 
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γιατί ή επιστήμη εϊναι σέ μεγαλύτερη τιμή άπο τήν ορθή 
γνώμη, καί για ποιο λόγο άλλο εϊναι το ένα άπο αυτά καί 
άλλο το άλλο; 

ΣΩ. Ξέρεις γιά ποιο λόγο παραξενεύεσαι, ή να σοΰ 
το πώ; 

ΜΕΝ. Νά μου το πης, θέλω πολύ. 
ΣΩ. Γιατί δεν πρόσεξες τα αγάλματα τοΰ Δαιδά

λου (ι). "Ισως δέν έχετε στον τόπο σας. 
ΜΕΝ. Γιά ποιο λόγο τό λέγεις αυτό; 
ΣΩ. Γιατί καί τά αγάλματα αυτά, αν δέν εϊναι δεμένα 

φεύγουν καί δραπετεύουν, μά αν εϊναι δεμένα, μένουν. 
ΜΕΝ. Καί τί μ' αυτό; e 
ΣΩ. Να απόκτηση κανείς. Ινα άπο τά έργα εκείνου 

λυμένο δέν έ'χει καί πολλή αξία* εϊναι σαν νά έχης έναν άν
θρωπο δραπέτη* γιατί δεν μένει στή οέση του. *Αν όμως εϊ
ναι δεμένο, έ'χει μεγάλη άξια' γιατί τα έργα του εϊναι πολύ 
καλά. Γιά ποιο λόγο στά λέγω αυτά; Γιά τις αληθινές γνώ
μες. Γιατί νά, και οΐ αληθινές γνώμες δσον καιρό παρα
μένουν εϊναι καλό απόκτημα καί δλα τά κάνουνκαλά* δέν θέ- 98a 
λουν Ομως να μένουν κοντά μας πολύ καιρό, άλλα δραπετεύ
ουν άπό τήν ψυχή τοϋ άνθρωπου, ώστε δέν έχουν μεγάλη 
αξία, ώσπου να δέση κανείς τις ίδιες τις αιτίες των μέ 
•σκέφη. Καί τοϋτο είναι, αγαπητέ Μένων, ή ανάμνηση, δπως 
-τή δεχτήκαμε στα προηγούμενα. Και δταν δεθούν, γίνονται 
πρώτα επιστήμες και έπειτα μόνιμες. Γι' αυτό ακριβώς ή ε
πιστήμη είναι σέ μεγαλύτερη τιμή άπο τήν ορθή γνώμη, και 
•διαφέρει ή επιστήμη άπο τήν ορθή γνώμη ώς προς τόνδεσμό. 

ΜΕΝ. Μά τό Δία, Σωκράτη, μοιάζει με κάτι τέτοιο. 

XL-ΣΩ.Μά καί έγώ τά λέγω σανάνθρωπος πούδένξέ- b 
pei1 εικάζω μόνο. "Οτι δμως ή ορθή γνώμη εϊναι κάτι δια
φορετικό άπό τήν επιστήμη, αυτό δέν νομίζω καθόλου δτι 
τό εικάζω. *Αν ύπάρχη και κάτι άλλο πού Θά ισχυριζόμουν 
Οτι τό ξέρω—καί εϊναι λίγα αυτά—èva άπό κείνα πού ξέρω 
θά έβαζα καί τοϋτο. 

ΜΕΝ. Καί έχεις δίκιο, Σωκράτη. 
Σ Ω . Μ ά τ ί ; ' Ό τ ι , άμα όδηγη ή αληθινή γνώμη, δέν εκ

τελεί καθόλου χειρότερα άπό τήν επιστήμη τό έργο σέ 
κάθε μιά χωριστά πράξη, αυτό δέν τό εϊπα σωστά;. 

ΜΕΝ. Καί αύτσ μοϋ φαίνεται δτι τό είπες σωστά. 
Σ Ω . Καθόλου χειρότερη λοιπόν ή ορθή γνώμη άπο C 

τήν επιστήμη, οΰτε λιγώτερο ωφέλιμη θά εϊναι στίς πρά-
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ήττον ωφέλιμη έσται είς τάς πράξεις, ουδέ άνήρ ό έχων 
όρθήν δόξαν ή ό έπιστήμην. 

ΜΕΝ. "Εστι ταϋτα. 
ΣΩ. Καί μήν δ γε αγαθός άνήρ ωφέλιμος ήμϊν ώμο-

λσγηται είναι. 
ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. 'Επειδή τοίνυν ού μόνον δι έπιστήμην αγαθοί 

άνδρες άν είεν και ωφέλιμοι ταϊς πόλεσιν, εϊπερ εϊεν, άλλα 
κα'ι δι' όρθήν δόξαν, τούτοιν δέ ούδέτερον φύσει εστίν τοις 
άνθρώποις, οντε επιστήμη ούτε δόξα αληθής,[ούτ επίκτητα/ 

d — ή δοκεί σοι φύσει όποτερονοϋν αύτοϊν είναι; 
ΜΕΝ. Ούκ εμοιγε. 
ΣΩ. Ούκοϋν επειδή ού φύσει, ουδέ οί αγαθοί φύσει 

είεν άν. 
ΜΕΝ. Ού δήτα. 
ΣΩ. 'Επειδή δέ γε ού φύσει, εσκοποϋμεν τα μετά 

τούτο, εί διδακτόν έστιν. 
ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. Ούκοϋν διδακτόν έδοξεν είναι, εί φρόνησις ή 

αρετή; 
ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. Καν εϊ γε διδακτόν εΐη, φρόνησις άν είναι: 
ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

e ΣΩ. Kai εί μέν γε διδάσκαλοι είεν, διδακτόν άν είναι, 
μή όντων δέ ού διδακτόν; 

ΜΕΝ. Ούτως. 

ΣΩ. 'Αλλά μήν ωμολογήκαμεν μή είναι αύτοϋ διδα
σκάλους; 

ΜΕΝ. "Εστι ταϋτα. 

ΣΩ. 'Ωμολογήκαμεν άρα μήτε διδακτόν αυτό μήτε 
φρόνησιν είναι; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. 'Αλλά μήν αγαθόν γε αυτό όμολογοϋμεν είναι; 

ΜΕΝ. Νάί. 

ΣΩ. 'Ωφέλιμον δέ καί αγαθόν είναι τό όρθιος ήγού-
μενον; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
99a ΣΩ. 'Ορθώς δέ γε ήγεΐαθσι δύο όντα ταϋτα μόνα, 

δόξαν τε αληθή καί έπιατήμψ, α έχων άνθρωπος ορθώς 
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ζεις, οοτε' ό άνθρωπος πού έχει ορθή γνώμη, άπο εκείνον 
πού έχει επιστήμη. 

ΜΕΝ. "Ετσι εϊναι. 
ΣΩ. Δεχτήκαμε βέβαια 6τι ό αγαθός άνθρωπος είναι 

' Α ν τ Γ « χ λ α ^ ν " ' " 'ΜΕΝ· Ν«Κ 
ΣΩ. Επειδή λοιπόν αγαθοί άν

δρες δέν γίνονται μόνο μέ επιστήμη άλλα καί μέ ορθή 
γνώμη, καί κανένα άπ' αυτά τά Soi δέν είναι άπο τή φύση 
στον άνθρωπο, ούτε ή επιστήμη ούτε ή ορθή γνώμη "Η 
μήπως καί σοΰ φαίνεται 8τι κάποιο άπ' αυτά είναι άπο τή d 
φύση; ( ') . 

ΜΕΝ. Σέ μένα «χι. 
ΣΩ. 'Επειδή λοιπόν δέν είναι άπο τή φύση, εξε

τάζαμε το κατόπιν άπο αυτό, αν ή αρετή είναι διδακτό 
πράγμα. 

ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. Δέν μας φάνηκε Οτι είναι διδακτό πράγμα, άν ή 

αρετή είναι φρόνηση; (··). 
ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. Κα'ι δτι, άν ήταν διδακτή, θά ήταν φρόνηση; 
ΜΕΝ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Καί δτι, άν υπάρχουν διδάσκαλοι της αρετής, e 

είναι διδακτή, άν όχι, δέν είναι; 
ΜΕΝ. Έ τ σ ι 
ΣΩ. Δεχτήκαμε όμως δτι Sèv υπάρχουν διδάσκαλοι 

της αρετής. 
ΜΕΝ. Έ τ σ ι είναι. 
ΣΩ. Δεχτήκαμε λοιπόν δτι ο6τε διδακτή, οδτε φρόνη

ση είναι. 
Π ΕΝ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Δεχόμαστε βέβαια δτι είναι αγαθόν; 
ΜΕΝ. Ναί. 
ΣΩ. Καί δτι ωφέλιμο καί αγαθό είναι έκεϊνο πού κυ

βερνά σωστά", 
ΜΕΝ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Καί δτι αυτά πού ορθά κυβερνούν είναι μόνο 99β 

δύο, ή αληθινή γνώμη καί ή επιστήμη, πού όταν τά έχη ό 

1| Άντι6έτει τή φύση προς τόν λόγο, καί γϊΛΊκώτερα, τήν ψυχή. 
2 ) «Φρόνησις» καί «έπιστήμη»γιά τον Σωκράτη στή συζήτηση 

τούτη καί κυρίως άπό i*ò87C-89a cZvai σχίδόν συνώνυμα. 
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ηγείται, τά γάρ άπό τύχης γιγνόμενα ουκ άνθρωπίντι ηγε
μονία γίγνεται- φ δέ άνθρωπος ήγεμών έστιν έπί τό ορθόν, 
δύο ταϋτα, δόξα αληθής και επιστήμη. 

ΜΕΝ. Λοκεϊ μοι ούτως. 
XLI. ΣΩ. Ούκοϋν επειδή ού διδακτόν έστιν, ούδ' επι

στήμη δή έτι γίγνεται ή αρετή ; 
ΜΕΝ. Ού φαίνεται. 

b ΣΩ. Δυοϊν άρα. οντοιν άγαθοϊν καί ώφελίμοιν τό μέν 
έτερον άπολέλυται, καί ούκ άν εΐη έν πολιτική πράξει επι
στήμη ήγεμών. 

ΜΕΝ. Οϋ μοι δοκεί. 
ΣΩ. Ούκ άρα σοφία τινί ουδέ σοφοί δντες οί τοιούτοι 

άνδρες ήγοϋντο ταϊς πόλεσιν, ο'ι άμφί Θεμιατοκλέα τε. χαί 
ους άρτι "Ανυτος δδε έλεγεν διό καί ούχ οίοι τε άλλους 
ποιεϊν τοιούτους οίοι αυτοί είαιν, ατε ον δι' έπιατήμψ δντες 
τοιούτοι. 

ΜΕΝ. "Εοικεν ούτως έχειν, ώ Σώκρατες, ώς λέγεις. 
ΣΩ. Ούκοϋν el μή επιστήμη, ευδοξία δη τό λοιπόν 

Ο γίγνεται- ή οί πολιτικοί άνδρες χρώμενοι τάς πόλεις όρΟοϋαιν, 
ουδέν διαφεράντως έχοντες προς τό φρονεΐν ή οί χρηαμψδοί 
τε χαί οί θεομάντεις- χαί γαρ ούτοι λέγουσα μέν αληθή χαί 
πολλά, ϊσασι δέ ουδέν ών λέγουσιν. 

ΜΕΝ. Κινδυνεύει ούτως έχειν. 
ΣΩ. Ούχοϋν, ώ Μένων, άξιον τούτους θείους χαλεϊν 

τούς άνδρας, οΐτινες, νουν μή έχοντες πολλά και μεγάλα 
χατορθοϋσιν οχν πράττονσιν και λέγονσι; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. 'Ορθώς &ρ' άν χαλοϊμεν θείους τε οϋς νϋν δή 

έλίγομεν χρησμωδούς καί μάντεις χαί τονς ποιητιχούν 
d απαντάς- καί τους πολιτικούς ούχ ήκιστα τούτων φαΐμες 

&ν θείους τε είναι καί ένθόυσιάζειν, ίπίπνους όντας και 
κατεχόμενους Ικ του θεοϋ, 8ταν κατορθώαι λέγοντες πολλά 
χαί μεγάλα πράγματα, μηδέν είδότες â>v λέγοναιν. 

1 ) Τήν ορθή γνώμη καί τήν επιστήμη. 
2 ) Μέ τήν πλατειά σημασία τοϋ ορού. 
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άνθρωπος κυβερνιέται καλά."Οσο γιά κείνα πού φέρνει ή τύχη, 
αυτά δέν γίνονται μέ ανθρώπινη κυβέρνηση' σέ δ,τι δμως ό 
άνθρωπος είναι οδηγός στο ορθό, έχομε μόνο αυτά τά δυό, 
τήν αληθινή γνώμη καί τήν επιστήμη. 

ΜΕΝ. Έ τ σ ι νομίζω. 

XLÏ. ΣΩ. Άφοΰ λοιπόν δεν είναι διδακτό πράγμα, οΰτε 
επιστήμη πια είναι ή αρετή; 

ΜΕΝ. Τό δχι είναι φανερό. 
ΣΩ. Ά π ό τά δυό (-•) λοιπόν πού έχομε αγαθά καί 

ωφέλιμα, πάει τό ένα* ή επιστήμη δέν μπορεί νά είναι οδη
γός στην πολιτική (2) πράξη. 

ΜΕΝ. Δέν μπορεί. 
ΣΩ. "Οχι λοιπόν μέ κάποια, σοφία, ούτε Οντας σοφοί 

οί μεγάλοι άνδρες κυβερνούσαν τις 
Συμπέρασμα : Ή ορθή πόλεις, εκείνοι οί γύρω στον Οεμι-

γνώμη βεϊο δώρο στοκλή και οί άλλοι πού τώρα δά 
έλεγοι ό Άνυτος. Γι' αυτό και 

δέν μπορούν νά κάμουν άλλους σάν τόν εαυτό τους, γιατί καί 
ο'ι ίδιοι δέν έγιναν μέ επιστήμη. 

ΜΕΝ. Μοιάζει νά είναι έτσι, Σωκράτη, δπως λέγεις. 
ΣΩ. Ά φ ο ΰ λοιπόν δέν είναι άπό τήν επιστήμη, φανερό 

πώς τό έργο γίνεται άπό τήν ορθή γνώμη. Αυτήν χρησιμο
ποιώντας οί πολιτικοί άνδρες ανορθώνουν τις πόλεις, χωρίς 
νά έχουν με τή φρόνηση καμμιάν εξαιρετική σχέση, περισ
σότερο άπό τούς χρησμωδούς καί τούς θεομάντεις* καί 
αυτοί λέγουν πολλές αλήθειες, μά τίποτε άπ' αυτά πού λέ
γουν δέν ξέρουν. 

ΜΕΝ. Πάει να είναι έτσι. 
ΣΩ. Δέν είναι λοιπόν σωστό, Μένων, νά όνομάζωμε 

θείους αυτούς τούς άνδρες, πού ένώ δέν έχουν τή νόηση, πολ
λά καί μεγάλα φέρνουν σέ επιτυχία άπ' αυτά πού πράττουν 
καί λέγουν; 

ΜΕΝ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Σωστά λοιπόν θά ονομάζαμε θείους καί αυτούς 

πού τώρα δά έλέγαμε, τούς χρησμωδούς καί τούς μάντεις, 
καί Ολους δσοι έχουν τό δαιμόνιο τοϋ ποιητή* άλλα καί ο'ι 
πολιτικοί θά λέγαμε δτι είναι δχι λιγώτερο ά π ' αυτούς 
καί θείοι καί εμπνευσμένοι* έχουν μέσα τους θεϊκή πνοή καί 
είναι κατακτημένοι άπό κάποιο θεό, δταν φέρνουν σέ καλό 
τέλος τό έργο τους, λέγοντας πολλά καί μεγάλα, χωρίς τίπο
τε νά .ξέρουν άπό δσα λέγουν^ 
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ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Kai αϊ γε γυναίκες δήπου, ώ Μένων, τούς αγα

θούς άνδρας θείους καλοϋοι- καί οί Αάκωνες δταν τινά 
εγκωμιάζιασιν αγαθόν άνδρα, θείος άνήρ, φααιν, ούτος. 

e ΜΕΝ. Καί -ραίνοϊ-ταί γε, ώ Σώκρατες, ορθώς λέγειν. 
καίτοι ίσως "Ανντος 5δε σοι άχβεται λέγοντι. 

XLII. ΣΩ. Ουδέν μέλει εμοιγε. τούτω μέν, ώ Μέ
νων, καί αύθις διαλεξάμεθα- εί δέ νϋν ήμεΐς έν παντί τφ 
λόγψ τούτω καλώς έζητήσαμέν τε καί έλέγομεν, αρετή άν 
εΐη ούτε φύσει ούτε διδακτόν, αλλά θεία μοίρα παρα-

100& γιγνομένη άνευ νοϋ, οίς αν παραγίγνηται, εί μή τις είη 
τοιούτος τών πολιτικών ανδρών, οίος καί άλλον ποιήσαι 
πολιτικόν. εί δέ είη, σχεδόν αν τι ούτος λέγοιτο τοιούτος 
έν τοις ζώσιν, οίον εφη "Ομηρος έν τοις τεθνεώσιν τόν 
Τειρεαίαν εϊναι, λέγων περί αύτοϋ, δτι οίος πέπνυται 
τών έν "Αδου, τοί δέ σ χ ι α ί άίσσουσι. ταυτον άν 
και ευθύς τοιούτος ώσπερ παρά σκιάς αληθές άν πράγμα 
είη προς άρ«τ»}ι-. 

1) ΜΕΝ. Κάλλιστα δοκεϊς /ioi λέγειν, ώ Σώκρατες. 

ΣΩ. Έκ μέν τοίνυν τούτον τοϋ λογισμού, ώ Μένων, 
θεία μοίρα ήμϊν φαίνεται παραγιγνομένη ή αρετή οίς παρα-
γίγνεται- τό δέ σαφές περί αύτοΰ είσόμεθα τότε, δταν πρΙν 
ώτινι τρόπω τοις άνθρώποις παραγίγνεται αρετή, πρότερον 
έπιχειρήσωμεν αυτό xaff αυτό ζητεΐν τί ποτ? έσται αρετή. 
νϋν δ' έμοί μέν ώρα ποι ίέναι, σύ δέ ταϋτα απερ αυτός πέ-

C πειααι πείθε κα'ι τον ξένον τόνδε "Ανυτον, ίνα πραότερος 
ή- ώς έάν πεϊσης τοΰτον, έστιν δ τι και ' Αθηναίονς όνήσεις. 
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ΜΕΝ. Βεβαιότατα. 
ΣΩ. Καί ο'ι γυναίκες, αν δέν γελιέμαι, ονομάζουν, Μέ

νων, θείους τούς αγαθούς άνδρες* καί οί Λάκωνες, δταν 
εγκωμιάζουν έναν αγαθόν άνδρα, αυτός, λέγουν, είναι θειος 
άνήρ. 

ΜΕΝ. Καί είναι φανερό, Σωκράτη, δτι σωστά λέγουν. e 
"Ομως ό "Λνυτος έδώ ίσως σοΰ θυμώνει,γιατί λέγεις αυτά. 

ΧίΛΕΣΩ. Δέν με νοιάζει καθόλου. Μ'αυτόν, Μένων, θά 
τά ξαναπούμε. Ά ν εμείς τώρα σέ δλη τούτη τή συζήτηση 
καλά ερευνήσαμε καί μιλήσαμε, ή αρετή δέν θα είναι οδτε 
άπό τή φύση ούτε διδακτό πράγμα, αλλά σέ όσους εμφανί
ζεται έρχεται άπό θεϊκή εύνοια ( ι ) , χωρίς νόηση, εκτός 110a 
άν κάποιος ενάρετος πολιτικός μπόρεση νά μεταδώση τήν 
αρετή του καί σέ άλλον. Ά ν αυτός ύπαρξη, θά μπορούσε 
σχεδόν νά ειπο^ή γι ' αυτόν δτι ανάμεσα στους ζωντανούς 
είναι, δπως εΐπεν ό "Ομηρος πώς είναι 6 Τειρεσίας 
ανάμεσα στους πεθαμένους, λέγοντας δτι α π ' δσους είναι 
στον "Αδη μόνος αυτός έχει «τοΰ νοϋ τή χάρη, μα οί λοι
ποί σάνήσκιοιτριγυρίζουν» ('•·). Τά ίδιο καί μάλιστα άμέσωςό 
«ρθρωπος αυτός θά ήταν, ώς προς τήν αρετή, Ινα αληθινό 
πράγμα σάν δίπλα σε σκιές. 

ΜΕΝ. Πολύ ώραϊα μοΰ φαίνεται, Σωκράτη, τά λέγεις. b 
ΣΩ. "Υστερα άπ' αυτή τή σειρά τών σκέψεων, Μένων, 

ή αρετή είναι φανερό πώς μας έρχεται άπό θεϊκή εδνοια, σέ 
δσους έρχεται* άλλα τήν καθαρή αλήθεια γι ' αυτό τό ζήτημα 
θά τή μάθωμε τότε, δταν, πριν έξετάσωμε μέ ποιόν τρόπο 
έρχεται στους ανθρώπους, έρευνήσωμε πρώτα τό πράγμα 
αυτό καθαυτό καί ζητήσωμε τί είναι αρετή. 

Τώρα έγώ πρέπει νά πάω κάπου- έσύ προσπάθησε 
νά πείσης, σ' αυτά πού ό ίδιος πείσθηκες, καί τοΰτον έδώ 
τόν φίλο σου τόν "Ανυτο, γιά νά γίνη πιό ήρεμος* γιατί άν ο 
τόν πείσης, μπορεί καί στους Αθηναίους νά κάμης κάποιο 
καλό. 

1 ) Στόνι-ίίρωτχγόρ-ο* (320a) ύ Σωκράτης λέγει ότι οί γιοί τοΰ 
Περικλή μόνοι τους χ^εριιόντες νέμονται ώσχερ άφετι ι, έάν που αύτό-
•·*ιτοι - ιριτΰ/ωσιτί; αρετή». Αισθάνεται κινείς δτι ή σκέψη του βασίζει 
;:<*-: τ-',τε -τρος τήν κατεΰ'Ιννση της«Οε'ΐί μοίρα παραγιγνομένης άρετης». 

5 '( Ι Μ Φ Β Ι Χ Κ. 495. ( Mcnrç-p. Χ. Σισΐρι-,ίκδ. Ζαχαροπούλου). 


