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EX. Αυτός, ω Φαίδων, παρεγένου Σωκράτη εκείνη τη ήμερα η το
φάρμακον έπιεν έν τφ δεσμωτηρίω, η άλλου του ήκουσας;
ΦΑΙΔ. Αυτός, ώ Έχέκρατες.
EX. Ti οΰν δή έστιν άττα ειπεν ό άνήρ προ τοΰ θανάτου; και πως
έτελεύτα; ήδέως γαρ αν εγώ άκούσαιμι. καΧ γαρ ούτε των πολιτών Φλειασίων
ουδείς πάνυ τι έπιχωριάζει τα νΰν Άθήναζε, ούτε τις ξένος άφΐκται χρόνου
συχνού εκείθεν οστις αν ήμΐν σαφές τι άγγβϊλαι οΐός τ' ην περί. τούτων, πλην γε
δή δτι φάρμακον πιών άποθάνοι· των δε άλλων ούδεν εΐχεν φράξειν.
ΦΑΙΔ. Ούδε τα περΧ της δίκης άρα έπύθεσθε δν τρόπον έγένετο;
EX. Ναι, ταϋτα μεν ήμΐν ήγγειλέ τις, και έθαυμάζομέν γε οτι πάλαι
γενομένης αυτής πολλω ίίστερον φαίνεται αποθανών, τί οΰν ην τούτο, ω
Φαίδων;
ΦΑΙΔ. Τύχη τις αύτφ, ώ Έχέκρατες, συνέβη· ετυχεν γαρ τη προτεραία
της δίκης ή πρύμνα εστεμμένη τοϋ πλοίου δ ε'ις Δήλον Αθηναίοι πέμπουσιν.
EX. Τοϋτο δε δή τί εστίν;
ΦΑΙΔ. Τουτ' εστί το πλοΧον, ως φασιν ΑθηναΧοι, έν φ θησεύς ποτέ εις
Κρήτην τους "δΧς επτά" εκείνους φχετο άγων καΧ εσωσέ τε καΧ αυτός έσώθη. τω
οΰν Άπόλλωνι ηΰξαντο ώς λέγεται τότε, ε'ι σωθεϊεν, έκαστου έτους θεωρίαν
άπάξειν είς Δήλον ην δή άεΧ καΧ νυν ετι έξ εκείνου κατ' ένιαυτον τφ θεφ
πέμπουσιν. έπειδάν οΰν άρξωνται τής θεωρίας, νόμος έστΧν αύτοϊς êv τφ χρόνω
τούτω καθαρεύειν τήν πόλιν καΧ δημοσία μηδένα άποκτεινύναι, πρΧν αν εις
Δήλόν τε άφίκηται το πλοΧον καΧ πάλιν δευρο· τούτο δ' ενίοτε έν πολλφ χρόνω
γίγνεται, όταν τύχωσιν άνεμοι άπολαβόντες αυτούς, αρχή δ' έστΧ τής θεωρίας
έπειδάν 6 Ιερεύς τοΰ Απόλλωνος στέψη τήν πρύμναν του πλοίου· τούτο δ'
ετυχεν, ωσπερ λέγω, τή προτεραία τής δίκης γεγονός, δια ταύτα καΧ πολύς
χρόνος έγένετο τφ Σωκράτει έν τφ δεσμωτηρίω ό μεταξύ τής δίκης τε καΧ τοΰ
θανάτου.
EX. Τί δε δή τα περΧ αυτόν τον θάνατον, ω Φαίδων; τί ην τα λεχθέντα
καΧ πραχθέντα, καΧ τίνες οί παραγενόμενοι τών επιτηδείων τφ άνδρί; ή ούκ
εΐων οί άρχοντες παρεΐναι, άλλ' έρημος έτελεύτα φίλων;
ΦΑΙΔ. Ουδαμώς, άλλα παρήσάν τίνες, καΧ πολλοί γε.
EX. Ταύτα δή πάντα προθυμήθητι ώς σαφέστατα ήμΐν άπαγγεΧλαι, ε'ι
μη τίς σοι ασχολία τυγχάνει οΰσα.
ΦΑΙΔ. Άλλα σχολάζω γε καΧ πειράσομαι ύμϊν διηγήσασθαι- καΧ γαρ το
μεμνήσθαι Σωκράτους καΧ αυτόν λέγοντα καΧ άλλου άκούοντα έμοιγε άέί
πάντων ήδιστον.
EX. Αλλα μην, ώ Φαίδων, καΧ τους άκουσομένους γε τοιούτους έτερους
έχεις άλλα πειρώ ώς αν δύνη ακριβέστατα διεξελθεΐν πάντα.

ΦΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
[57a] EX. Ήσουν μπροστά, Φαίδωνα, πλάι στον Σωκράτη, εκεί στη φυλακή,
την ημέρα που αυτός ήπιε το δηλητήριο ή το άκουσες από κανέναν άλλο;
ΦΑΙΔ. Ήμουν μπροστά, Εχεκράτη.
EX. Τι λοιπόν είπε ο άνθρωπος μας πριν πεθάνει; Και ποιο το τέλος του; Είμαι
πρόθυμος να τα ακούσω. Βλέπεις, κανείς από τους συμπολίτες μου, τους Φλειασίους,
δεν επισκέπτεται πλέον την Αθήνα συχνά ούτε μας ήλθε κάποιος άλλος από εκεί, [b]
εδώ και καιρό, που να είναι σε θέση να πει κάτι ξεκάθαρο για το ζήτημα παρά μόνο
ότι ο Σωκράτης ήπιε το δηλητήριο και πέθανε. Κανείς δεν ήταν σε θέση να δώσει με
λεπτομέρειες τα υπόλοιπα.
[58a] ΦΑΙΔ. Δεν μάθατε λοιπόν για τη δίκη του; Ούτε πώς έγινε;
EX. Τα μάθαμε· κάποιος μας τα ανακοίνωσε και μάλιστα απορούσαμε που,
ενώ η δίκη έγινε και τελείωσε, ο Σωκράτης φαίνεται ότι πέθανε αρκετά μετά από
αυτήν. Πώς εξηγείται το γεγονός Φαίδωνα;
ΦΑΙΔ. Μια ευτυχής συγκυρία, Εχεκράτη, για εκείνον έτυχε δηλαδή την
προηγούμενη ημέρα της δίκης η πρύμνη του πλοίου να είναι στεφανωμένη, αυτό που οι
Αθηναίοι αποστέλλουν στη Δήλο.
EX. Περί τίνος πρόκειται;
ΦΑΙΔ. Σύμφωνα με τον θρύλο των Αθηναίων πρόκειται για το πλοίο με το
οποίο ο Θησέας τον παλιό καιρό έπλευσε και οδήγησε [b] στην Κρήτη εκείνους "τους
δις επτά", και στη συνέχεια τους διέσωσε και σώθηκε και ο ίδιος. Προσευχήθηκαν τότε
στον Απόλλωνα, έτσι λέγεται, και υποσχέθηκαν πως, αν σωθούν, θα οργανώνουν κάθε
χρόνο ναυτική αποστολή στη Δήλο· αυτήν λοιπόν στέλνουν από τότε συνεχώς, κάθε
χρόνο, στον θεό. Το έχουν πλέον νόμο τους, από τη στιγμή που θα επιχειρήσουν τη
ναυτική αποστολή, η πόλη να διατηρείται αμόλυντη, κανείς να μην θανατώνεται με
δημόσια απόφαση έως ότου το πλοίο πιάσει στο λιμάνι της Δήλου και επιστρέψει πάλι
πίσω. Συμβαίνει μερικές φορές η αποστολή να καθυστερήσει πολύ, όταν άνεμοι
φυσήξουν και τους εμποδίσουν τον γυρισμό, [e] Έναρξη της θεωρείται η στιγμή που ο
ιερέας του Απόλλωνα θα στεφανώσει την πρύμνη του πλοίου, πράγμα που έτυχε, όπως
είπα, μία ημέρα πριν από τη δίκη. Να γιατί μεσολάβησε για τον Σωκράτη μέσα στη
φυλακή χρόνος πολύς, από τη δίκη του έως τον θάνατο του.
EX. Πώς πέθανε; Ποιες οι τελευταίες του στιγμές, Φαίδωνα; Τι είπαν και τι
έγινε; Ποιοι φίλοι τού παραστάθηκαν; Ή δεν τους επέτρεψαν οι αρχές να τον
επισκεφθούν και πέθανε έρημος, χωρίς φίλους;
ΦΑΙΔ. Ίσα ίσα, υπήρχαν επισκέπτες και μάλιστα πολλοί [d].
EX. Με προθυμία τότε διηγήσου μας με λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν, αρκεί
να μην έχεις καμιάν άλλη ασχολία.
ΦΑΙΔ. Καμία ασχολία για την ώρα, έτσι που να δοκιμάσω να σας τα διηγηθώ.
Δεν μου είναι τίποτα πιο ευχάριστο από το να διατηρώ στη μνήμη μου τον Σωκράτη,
για εκείνον να ομιλώ εγώ, για εκείνον να ακούω.
EX. Να είσαι βέβαιος, Φαίδωνα, και εμείς που πρόκειται να σε ακούσουμε
έχουμε την ίδια διάθεση. Ξεκίνα όμως και όσο μπορείς ακριβέστερα ξετύλιξε τα και
πες τα μας όλα.
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ΦΑΙΔ. ΚαΧ μήν έγωγε θαυμάσια έπαθον παραγενόμενος. ούτε γαρ ώς
θανάτω παρόντα με ανδρός επιτηδείου έλεος είσήει· ευδαίμων γάρ μοι ό άνήρ
έφαίνετο, & 'Εχέκρατες, καΧ τού τρόπου καΧ των λόγων, ώς άδεώς καΧ γενναίως
έτελεύτα, ώστε μοι εκείνον παρίστασθαι μηδ' είς Άιδου Ιόντα άνευ θείας
μοίρας Ιέναι, άλλα καΧ έκεΧσε άφικόμενον ευ πράξειν εΓπερ τις πώποτε καΧ
άλλος· δια δή ταύτα ουδέν πάνυ μοι έλεινον είσήει, ώς εικός αν δόξειεν είναι
παρόντι πενθεί, ούτε αΰ ηδονή ώς έν φιλοσοφία ημών όντων ώσπερ ε'ιώθεμεν καΧ γαρ oi λόγοι τοιούτοι τίνες ήσαν- άλλ' άτεχνώς άτοπον τί μοι πάθος παρήν
καί τις άήθης κράσις άπό τε τής ηδονής συγκεκραμένη όμοΰ καΧ άπο τής λύπης,
ένθυμουμένω δτι αύτίκα έκεΧνος έμελλε τελευτάν. κάί πάντες οί παρόντες
σχεδόν τι ούτω διεκείμεθα, τοτέ μεν γελώντες, ενίοτε δε δακρύοντες, είς δέ
ήμων καΧ διαφερόντως, Άπολλόδωρος-οΐσθα γάρ που τον άνδρα κάί τον
τρόπον αυτού.
EX. Πως γαρ ού;
ΦΑΙΔ. 'Εκείνος τε τοίνυν παντάπασιν ούτως εΐχεν, καΧ αυτός έγωγε
έτεταράγμην κάί ο'ι άλλοι.
EX, "Έτυχον δέ, ώ Φαίδων, τίνες παραγενόμενοι;
ΦΑΙΔ. Οΰτός τε δή ό Απολλόδωρος των έπιχωρίων παρήν καΧ
Κριτόβουλος καΧ ό πατήρ αυτού καΧ έτι Ερμογένης καΧ Έπιγένης καΧ Αισχίνης
καΧ Αντισθένης- ήν δέ καΧ Κτήσιππος ό Παιανιεύς καΧ Μενέξενος καΧ άλλοι
τινές των έπιχωρίων. Πλάτων δέ οΐμαι ήσθένει.
EX. Ξένοι δέ τίνες παρήσαν;
ΦΑΙΔ. Ναί, Σιμμίας γε ô Θηβαίος καΧ Κέβης καΧ Φαιδώνδης καΧ
Μεγαρόθεν Ευκλείδης τε κάί Τερψίων.
EX. Τί δέ; Αρίστιππος κάί Κλεόμβροτος παρεγένοντο;
ΦΑΙΔ. Ού δήτα· έν ΑΙγίνη γαρ έλέγοντο είναι.
EX. Άλλος δέ τις παρήν;
ΦΑΙΔ. Σχεδόν τι οΐμαι τούτους παραγενέσθαι.
EX. Τί οΰν δή; τίνες φής ήσαν ο'ι λόγοι;
ΦΑΙΔ. Έγώ σοι έξ αρχής πάντα πεφάσομαι διηγήσασθαι. άέί γαρ δή
καΧ τάς πρόσθεν ημέρας ε'ιώθεμεν φοιτάν καΧ έγώ καΧ oi άλλοι παρά τον
Σωκράτη, συλλεγόμενοι έωθεν είς το δικαστήριον έν φ καΧ ή δίκη έγένετο·
πλησίον γαρ ην τού δεσμωτηρίου. περιεμένομεν οΰν εκάστοτε έως άνοιχθείη το
δεσμωτήριον, διατρίβοντες μετ' αλλήλων, άνεωγετο γαρ ού πρώ· επειδή δέ
άνοιχθείη, είσήμεν παρά τον Σωκράτη καΧ τα πολλά διημερεύομεν μετ' αύτοΰ.
καΧ δή καΧ τότε πρωαίτερον συνελέγημεν τή γαρ προτεραία επειδή έξήλθομεν
έκ τοΰ δεσμωτηρίου Εσπέρας, έπυθόμεθα ότι το πλοΧον έκ Δήλου άφιγμένον
είη. παρηγγείλαμεν οΰν άλλήλοις ήκειν ώς πρψαίτατα εΙς το ε'ιωθός. καΧ ήκομεν
κάί ήμΐν έξελθών ό θυρωρός, δσπερ είώθει ύπακούειν, εΐπεν περιμένειν καΧ μη
πρότερον παριέναι έως αν αυτός κέλευση- "Λύουσι γάρ," έφη, "οί ένδεκα
Σωκράτη καΧ παραγγέλλουσιν όπως αν τήδε τη ήμερα τελευτά-" οϋ πολύν δ'
οΰν χρόνον έπισχών ήκεν καΧ έκέλευεν ημάς είσιέναι. ε'ισιόντες οΰν

ΦΑΙΔ. Βρέθηκα σε μια συντροφιά και ένιωσα υπέροχα μέσα σε αυτήν [e].
Ήμουν μπροστά σε έναν φίλο που επρόκειτο να πεθάνει και λύπη καμιά δεν είχα μέσα
μου· γεμάτος χαρά μου φαινόταν και ο φίλος μας, Εχεκράτη, με διάθεση και τέτοιους
λόγους -έφερε το τέλος του χωρίς φόβο, με ευγένεια ψυχής- ώστε σχημάτισα τη γνώμη
ότι εκείνος βαδίζει προς τον Άδη με κάποιο θέλημα θεϊκό αλλά και εκεί, όταν φθάσει,
[59a] θα είναι ο πιο ευτυχής, όσο κανείς δεν υπήρξε μέσα στους ανθρώπους. Για τον
λόγο αυτό δεν ένιωθα την παραμικρή λύπη, σημείο ανθρώπινο μέσα στην παρούσα
συμφορά, ούτε όμως και ευφροσύνη, σημείο ανθρώπων σαν εμάς με ενασχόληση τη
φιλοσοφία -η συζήτηση μας ήταν τέτοιου περιεχομένου- μόνον ένα, ειλικρινά,
παράξενο συναίσθημα με κατείχε, ένα ασυνήθιστο μείγμα, χαρά μαζί με τη λύπη
ανακατεμένη, καθώς αναλογιζόμουν ότι εκείνος από στιγμή σε στιγμή επρόκειτο να
πεθάνει. Αλλά και όλοι οι παθόντες νιώθαμε πεοίπου το ίδιο και τη μια γελούσαμε,
ενώ την άλλη δακρύζαμε- ένας μάλιστα σε βαθμό υπερβολικό, ο Απολλόδωρος
-γνωρίζεις το πρόσωπο [b] και τον χαρακτήρα του.
EX. Και βέβαια τον γνωρίζω.
ΦΑΙΔ. Αυτός προπάντων ένιωθε την ένταση αλλά και εγώ ο ίδιος ήμουν σε
ταραχή, καθώς και οι υπόλοιποι.
EX. Και ποιοι, Φαίδωνα, συμμετείχαν σε εκείνη τη συντροφιά;
ΦΑΙΔ. Ο Απολλόδωρος που είπαμε ήταν από τους Αθηναίους αλλά και ο
Κριτόβουλος με τον πατέρα του και ο Ερμογένης, ο Επιγένης, ο Αισχίνης και ο
Αντισθένης. Επίσης ο Κτήσιππος από την Παιανία και ο Μενέξενος και ορισμένοι
ακόμη, ντόπιοι και αυτοί. Ο Πλάτων νομίζω ήταν άρρωστος.
EX. Ήταν εκεί και άλλοι, εκτός Αθηνών;
[e] ΦΑΙΔ. Ναι, από τη Θήβα ο Σιμμίας, ο Κέβης και ο Φαιδώνδης και από τα
Μέγαρα ο Ευκλείδης και ο Τερψίων.
EX. Και ο Αρίστιππος και ο Κλεόμβροτος; Ήταν στη συντροφιά;
ΦΑΙΔ. Όχι δεν ήταν βρίσκονταν, έτσι είπαν, στην Αίγινα.
EX. Ήταν παρών και κάποιος άλλος;
ΦΑΙΔ. Νομίζω πως αυτοί ήταν όλοι τους.
EX. Και στη συνέχεια; Τι συζήτησαν και τι είπαν;
ΦΑΙΔ. θ α κάνω τον κόπο να σου τα διηγηθώ όλα από την αρχή. Εμείς λοιπόν
συνεχώς, όλες τις ημέρες, κάναμε επισκέψεις, [d] και εγώ και οι άλλοι, στον Σωκράτη,
και μαζευόμασταν από το πρωί στο δικαστήριο, εκεί όπου έγινε και η δίκη- βλέπεις
είναι κοντά στη φυλακή. Περιμέναμε εκεί κάθε πρωί να ανοίξει η φυλακή και
συζητούσαμε μεταξύ μας διότι δεν άνοιγε πολύ πρωί. Μόλις όμως άνοιγε, μπαίναμε
μέσα στο κελλί του Σωκράτη και, συνήθως, περνούσαμε όλη την ημέρα μαζί του.
Εκείνη την ημέρα μάλιστα είχαμε συγκεντρωθεί πάρα πολύ πρωί, διότι την
προηγούμενη το βράδυ που αναχωρήσαμε από τη φυλακή μάθαμε [e] ότι το πλοίο από
τη Δήλο είχε επιστρέψει. Έτσι κανονίσαμε μεταξύ μας να μαζευτούμε στο σύνηθες
σημείο όσο γίνεται νωρίτερα. Φθάσαμε και ο θυρωρός, αυτός που μας επέτρεπε την
είσοδο, βγήκε στο κατώφλι και μας είπε να περιμένουμε, να μην περάσουμε μέσα πριν
μας δώσει ο ίδιος την άδεια. "Λύνουν τώρα οι έντεκα τον Σωκράτη από τα δεσμά του"
είπε "και του ανακοινώνουν ότι σήμερα πρόκειται να πεθάνει". Δεν πέρασε όμως
πολλή ώρα και αυτός επέστρεψε και μας επέτρεψε να περάσουμε μέσα. Μπήκαμε
λοιπόν μέσα και βρήκαμε τον Σωκράτη
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κατελαμβάνομεν τον μεν Σωκράτη άρτι λελυμένον, τήν δέ Ξανθίππηνγιγνώσκεις γάρ-εχουσάν τε το παιδίον αυτού κάί παρακαθημένην. ώς οΰν
εΐδεν ήμας ή Ξανθίππη, άνηυφήμησέ τε κάί τοιαΰτ' άττα είπεν, οία δή ε'ιώθασιν
a i γυναΧκες, δτι " Ώ Σώκρατες, ΰστατον δή σε προσεροΰσι νύν ο'ι επιτήδειοι και
συ τούτους." κάί ό Σωκράτης βλέψας ε'ις τον Κρίτωνα, '*Ώ Κρίτων," έφη,
"άπαγέτω τις αυτήν οίκαδε."
Κάί έκείνην μεν άπήγόν τίνες των τού Κρίτωνος βοώσάν τε καΧ
κοπτομένην ό δέ Σωκράτης άνακαθιζόμενος ε'ις τήν κλίνην συνέκαμψέ τε το
σκέλος κάί έξέτριψε τη χειρί, καΧ τρίβων άμα, Ώς άτοπον, εφη, ώ άνδρες, έοικέ
τι είναι τούτο δ καλούσιν οί άνθρωποι ηδύ- ώς θαυμασίως πέφυκε προς το
δοκούν εναντίον είναι, το λυπηρόν, το άμα μεν αύτώ μή έθέλειν παραγίγνεσθαι
τφ άνθρώπω, έάν δέ τις διώκη το έτερον κάί λαμβάνη, σχεδόν τι άναγκάζεσθαι
άέί λαμβάνειν κάί το έτερον, ώσπερ έκ μιας κορυφής ήμμένω δύ' δντε. καί μοι
δοκεΐ, εφη, ε'ι ένενόησεν αυτά Αίσωπος, μΰθον δν συνθεΐναι ώς ό θεός
βουλόμενος αυτά διαλλάξαι πολεμοΰντα, επειδή ούκ έδύνατο, συνήψεν είς
ταύτον αύτοΐς τάς κορυφάς, κάί δια ταύτα Φ άν το έτερον παραγένηται
επακολουθεί ύστερον καΧ το έτερον, ώσπερ οΰν καΧ αύτφ μοι έοικεν επειδή
ύπο τοΰ δεσμού ην έν τφ σκέλει το άλγεινόν, ήκειν δή φαίνεται επακολουθούν
το ηδύ.
Ό οΰν Κέβης ύπολαβών, Νή τον Δία, ώ Σώκρατες, έφη, εΰ γ' έποίησας
άναμνήσας με. περΧ γάρ τοι των ποιημάτων ών πεποίηκας έντείνας τους τού
Αίσωπου λόγους κάί το ε'ις τον Άπόλλω προοίμιον καΧ άλλοι τινές με ήδη
ήροντο, άταρ καΧ Εύηνος πρώην, δτι ποτέ διανοηθείς, επειδή δεύρο ήλθες,
έποίησας αυτά, πρότερον ουδέν πώποτε ποιήσας. εί οΰν τί σοι μέλει τού εχειν
έμέ Εύήνφ άποκρίνασθαι όταν με αΰθις έρωτά-εΰ οΐδα γαρ δτι έρήσεται-είπέ
τί χρή λέγειν.
Λέγε τοίνυν, έφη, αύτφ, ώ Κέβης, τάληθή, δτι ούκ έκείνφ βουλόμενος
ουδέ τοις ποιήμασιν αυτού άντίτεχνος είναι έποίησα ταΰτα-ηδη γαρ ώς ού
φάδιον εϊη-άλλ ενυπνίων τινών άποπειρώμενος τί λέγει, κάί άφοσιούμενος ε'ι
άρα πολλάκις ταύτην τήν μουσικήν μοι έπιττάτοι ποιεΧν. ήν γάρ δή άττα
τοιάδε- πολλάκις μοι φοιτών το αυτό ένύπνιον έν τφ παρελθόντι βίφ, άλλοτ' έν
άλλη δψει φαινόμενον, τά αυτά δέ λέγον, " Ώ Σώκρατες," έφη, "μουσικήν ποίει
κάί έργάζου." καΧ έγώ έν γε τφ πρόσθεν χρόνω όπερ έπραττον τούτο
ϋπελάμβανον αυτό μοι παρακελεύεσθαί τε καΧ έπικελεύειν, ώσπερ οί τοΧΧ;
θέουσι. διακελευόμενοι, κάί έμοΧ ούτω το ένύπνιον δπερ έπραττον τούτο
έπικελεύειν, μουσικήν ποιεΐν, ώς φιλοσοφίας μεν ούσης μεγίστης μουσικής
έμοϋ δέ τούτο πράττοντος. νύν δ' επειδή ή τε δίκη έγένετο καΧ ή τού θεού εορτή
διεκώλυέ με άποθνήσκειν, έδοξε χρήναι, εί άρα πολλάκις μοι προστάττοι το
ένύπνιον ταύτην τήν δημώδη μουσικήν ποιεΐν, μή άπειθήσαι αύτφ άλλα ποιεΐν
άσφαλέστερον γαρ είναι μή άπιέναι πρΧν άφοσιώσασθαι ποιήσαντα ποιήματα
πειθόμενον τφ ένυπνίφ. ούτω δή πρώτον μεν ε'ις τον θεον έποίησα οΰ ήν ή
παοοΰσα θυσία-

[60a] λυμένο μόλις από τα δεσμά του και την
Ξανθίππη -την γνωρίζεις ασφαλώς- καθισμένη πλάι του με το μικρό τους παιδί στην
αγκαλιά. Μόλις μας είδε η Ξανθίππη άρχισε να ξεφωνίζει και να ξεστομίζει λόγια που
οι γυναίκες συνηθίζουν να λένε σε αυτές τις στιγμές "Σωκράτη μου, να η ύστατη
στιγμή, σε αποχαιρετούν οι δικοί σου και εσύ εκείνους". Τότε ο Σωκράτης έριξε μια
ματιά στον Κρίτωνα και του είπε: "Κρίτωνα, ας την οδηγήσει κάποιος στο σπίτι".
Την οδήγησαν τότε έξω οι άνθρωποι του Κρίτωνα μέσα σε λυγμούς και
θρήνους γοερούς. Ο Σωκράτης ανακάθισε [b] στο κρεβάτι του, έκαμψε το πόδι του, το
έτριψε με το χέρι του και είπε: Τι παράξενο πράγμα, φίλοι μου, φαίνεται πως είναι
αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν ευχάριστο. Σε κάνει να απορείς αυτό το ίδιο και η
σχέση του με το λεγόμενο αντίθετο του, τον πόνο- και τα δύο μαζί δεν θέλουν να
επισκεφθούν τον άνθρωπο, αυτός όμως που θα επιδιώξει και θα συλλάβει το ένα
σχεδόν αναγκάζεται να παραλάβει και το άλλο, σαν και τα δυο τους να είναι δεμένα
σε μία κορυφή [cl Έχω μάλιστα τη γνώμη, είπε, ότι εάν ο Αίσωπος είχε προσέξει το
πράγμα θα είχε συνθέσει έναν μύθο: ο θεός έδειξε τη θέληση του να συμφιλιώσει τους
δύο αντιπάλους αλλά δεν είχε τη δύναμη να το κατορθώσει και για αυτό κόλλησε στο
ίδιο σημείο τις κεφαλές τους- να ο λόγος που όποιος βρίσκεται με το ένα στην αγκαλιά
σε λίγο θα έχει και το δεύτερο. Αυτό ακριβώς φαίνεται ότι συμβαίνει τώρα και σε
μένα- στην αρχή ο πόνος του ποδιού μου εξ αιτίας των δεσμών, όμως αμέσως μετά να
που τον ακολουθεί το ευχάριστο.
Ο Κέβης τότε πήρε τον λόγο και είπε: Μα τον Δία, Σωκράτη, ωραία μου το
θύμισες, πάνω στη στιγμή. Είναι αρκετοί, να ξέρεις, αυτοί που με ρώτησαν κιόλας -ο
Εύηνος πριν από λίγο- για τα ποιήματα που συνέθεσες [d] δίνοντας σε στίχους
ιστορίες από τον Αίσωπο και τον ύμνο στον Απόλλωνα, ποια ήταν η σκέψη σου και
τα στιχούργησες αφ' ότου βρέθηκες στη φυλακή, ενώ εσύ πρωτύτερα τίποτα δεν
συνέθεσες σε στίχους. Εάν λοιπόν θέλεις να δώσω μιαν απάντηση στον Εύηνο όταν εκ
νέου με ρωτήσει -είμαι βέβαιος ότι θα ρωτήσει- πες μου τι πρέπει να του πω.
Κέβη μου, να του πεις την αλήθεια, απάντησε ο Σωκράτης- εγώ στιχούργησα
όχι διότι επιθύμησα να συναγωνισθώ εκείνον [e] και τα ποιήματα του -ξέρω ότι δεν
είναι εύκολο- αλλά διότι επιχειρώ να εξακριβώσω τι σημαίνουν ορισμένα όνειρα μου
και να επανορθώσω, αφού η επιτακτική εντολή τους ήταν να καταπιαστώ με την
τέχνη της μουσικής. Πρόκειται για το εξής- πολλές φορές στις ημέρες μου ένα και το
ίδιο όνειρο έκανε την εμφάνιση του, με τη μια ή την άλλη όψη αλλά πάντοτε με την
ίδια προσταγή: "Σωκράτη", έλεγε "μουσική φτιάξε και κάμε την έργο σου". Έτσι και
εγώ ό,τι έφτιαχνα έως τώρα θεωρούσα πως είναι προτροπή και ενθάρρυνση από
εκείνο, έτσι ενθαρρύνουν και τους δρομείς, [61a] ένα όνειρο να με παρακινεί αυτό που
κάνω να είναι τέχνη της μουσικής, αφού η φιλοσοφία είναι η μεγίστη μουσική και εγώ
είμαι ένας που ασχολείται με αυτήν. Έληξε λοιπόν η δίκη και επειδή η εορτή του θεού
εμπόδιζε τη θανάτωση μου και το όνειρο συνεχώς με πρόσταζε να αφοσιωθώ σε ό,τι
αποκαλούμε μουσική, θεώρησα ότι έπρεπε να μην απειθαρχήσω αλλά να εκτελέσω την
εντολή του. θ α μου δώσει σιγουριά εάν επανορθώσω, εάν υπακούσω στο όνειρο και
συνθέσω ποιήματα [b] προτού κινήσω να φύγω μακριά. Να γιατί η πρώτη μου σύνθεση
είναι αφιερωμένη στον θεό, προς τιμήν του γίνεται αυτή η τελετή της θυσίας. Μετά τον
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μετά δε τον θεόν, έννοήσας δτι τον ποιητήν δέοι, εϊπερ μέλλοι
ποιητής είναι, ποιεΐν μύθους άλλ' ού λόγους, κάί αυτός ούκ ή μυθολογικός, διά
ταύτα δή ους προχείρους εΐχον μύθους κάί ήπιστάμην, τους Αισώπου, τούτων
έποίησα οις πρώτοις ένέτυχον. ταύτα οΰν, ώ Κέβης, Εύήνφ φράζε, κάί
έρρωσθαι καί, αν σωφρονή, έμε διώκειν ώς τάχιστα, άπειμι δέ, ώς έοικε,
τήμερον κελεύουσι γαρ Αθηναίοι.
Κάί ό Σιμμίας, Οίον παρακελεύη, εφη, τούτο, ώ Σώκρατες, Εύήνφ.
πολλά γαρ ήδη έντετύχηκα τφ άνδρί- σχεδόν οΰν έξ ών έγώ ήσθημαι οΰδ'
όπωστιοΰν σοι εκών είναι πείσεται.
Τί δέ; ή δ' δς, ού φιλόσοφος Εύηνος;
Έμοιγε δοκεΐ, έφη ό Σιμμίας.
Έθελήσει τοίνυν καΧ Εύηνος κάί πάς δτφ άξίως τούτου τοΰ πράγματος
μέτεστιν. ού μέντοι ίσως βιάσεται αυτόν ού γάρ φασι θεμιτον είναι. Κάί άμα
λέγων ταύτα καθήκε τά σκέλη έπΧ τήν γήν, κάί καθεζόμενος ούτως ήδη τά
λοιπά διελέγετο.
°Ήρετο οΰν αυτόν ό Κέβης· Πως τούτο λέγεις, ώ Σώκρατες, το μή
θεμιτον είναι εαυτόν βιάζεσθαι, έθέλειν δ' δν τφ άποθνήσκοντι τον φιλόσοφον
έπεσθαι;
Τί δέ, ώ Κέβης; ούκ άκηκόατε σύ τε κάί Σιμμίας περΧ των τοιούτων
Φιλολάφ συγγεγονότες
Ουδέν γε σαφές, ώ Σώκρατες.
Αλλά μήν κάί έγώ έξ ακοής περΧ αυτών λέγω- δ μεν οΰν τυγχάνω
άκηκοώς φθόνος ουδείς λέγειν, κάί γάρ ίσως καΧ μάλιστα πρέπει μέλλοντα
έκεΐσε άποδημεΐν διασκοπεΧν τε κάί μυθολογεΐν περΧ τής αποδημίας τής έκεΐ,
ποίαν τινά αυτήν ο'ιόμεθα είναι- τί γάρ άν τις κάί ποιοι άλλο έν τφ μέχρι ηλίου
δυσμών χρόνω;
Κατά τί δή οΰν ποτέ ού φασι θεμιτον είναι αυτόν εαυτόν άποκτεινύναι,
ώ Σώκρατες; ήδη γάρ έγωγε, δπερ νυνδή σύ ήρου, κάί Φιλολάου ήκουσα, δτε
παρ' ήμΐν διητατο, ήδη δέ καΧ άλλων τινών, ώς ού δέοι τούτο ποιεΐν σαφές δε
περΧ αυτών ούδενος πώποτε ουδέν άκήκοα.
Άλλα προθυμεΐσθαι χρή, εφη- τάχα γάρ δν κάί άκούσαις. ίσως μέντοι
θαυμαστόν σοι φανεΐται εί τούτο μόνον τών άλλων απάντων απλούν έστιν, κάί
ουδέποτε τυγχάνει τφ άνθρώπφ, ώσπερ καΧ τάλλα, εστίν δτε καΧ οΐς βέλτιον
τεθνάναι ή ζήν, οϊς δέ βέλτιον τεθνάναι, θαυμαστόν ίσως σοι φαίνεται εϊ
τούτοις τοις άνθρώποις μή δσιον αυτούς εαυτούς εΰ ποιεΐν, άλλα άλλον δει
περιμένειν εύεργέτην.
ΚαΧ ό Κέβης ήρεμα έπιγελάσας, Ί τ τ ω Ζευς, εφη, τή αΰτοΰ φωνή ειπών.
ΚαΧ γάρ δν δόξειεν, έφη ό Σωκράτης, ούτω γ' είναι άλογον ού μέντοι
άλλ' ϊσως γ' έχει τινά λόγον. ό μέν οΰν έν άπορρήτοις λεγόμενος περΧ αυτών
λόγος, ώς έν τινι φρουρά έσμεν οί άνθρωποι καΧ ού δει δή εαυτόν έκ ταύτης
λύειν ούδ' άποδιδράσκειν, μέγας τέ τίς μοι φαίνεται κάί ού ^άδιος διιδεΧν ού
μέντοι αλλά τόδε γέ μοι δοκεΧ, ώ Κέβης, εΰ λέγεσθαι, το θεούς είναι ημών τους

θεό κατάλαβα ότι έχει ανάγκη ο ποιητής, εάν θέλει να λέγεται ποιητής, να συνθέτει
μύθους και όχι πεζές αφηγήσεις αλλά επειδή και εγώ δεν είμαι μυθοπλάστης όσους
μύθους του Αισώπου ήξερα και είχα πρόχειρους τους στιχούργησα, έτσι όπως μου
ήρθαν στον νου. Αυτά να πεις, Κέβη, στον Εύηνο, δώσε τους χαιρετισμούς μου και πες
του, εφ' όσον διαθέτει σύνεση, να μπει στον κόπο να με ακολουθήσει το γρηγορότερο.
Αναχωρώ, καθώς φαίνεται, σήμερα- αυτό προστάζουν οι Αθηναίοι [cl
Τότε ο Σιμμίας είπε: Σωκράτη, ωραία συμβουλή δίνεις στον Εύηνο! Τον
άνθρωπο τον συνάντησα πολλές φορές κατά το παρελθόν σύμφωνα με τη γνώμη που
σχημάτισα αυτός δεν θα θελήσει καν να ακούσει τη συμβουλή σου.
Πώς; Αντέδρασε ο Σωκράτης. Ο Εύηνος δεν είναι φιλόσοφος;
Νομίζω ναι, είπε ο Σιμμίας.
θ α δείξει τότε προθυμία και ο Εύηνος και καθένας που μετέχει αληθινά στη
φιλοσοφία την ίδια. Όμως βία επάνω του, ίσως δεν ασκήσει- λένε ότι δεν επιτρέπεται.
Και καθώς τα έλεγε αυτά άπλωσε [d] τα σκέλη του καταγής και παρέμεινε έτσι
καθισμένος κατά το υπόλοιπο της συζήτησης.
Ο Κέβης ρώτησε στο σημείο: Τι εννοείς, Σωκράτη, με τη φράση σου δεν
επιτρέπεται να ασκήσει κανείς βία στον εαυτό του, όμως ο φιλόσοφος φαίνεται
πρόθυμος να ακολουθήσει αυτόν που πεθαίνει;
Πώς Κέβη μου; Εσύ και ο Σιμμίας δεν ακούσατε αυτά τα πράγματα όταν
ήσασταν μαζί με τον Φιλόλαο;
Τουλάχιστον τίποτα το σαφές, Σωκράτη.
Και εγώ να ξέρεις μιλώ σχετικά με βάση όσα έχω ακούσει- αυτά πάντως που
άκουσα δεν διστάζω να τα αποκαλύψω. Ίσως μάλιστα ένας που πρόκειται να
αποδημήσει [e] εκεί πέρα οφείλει να στοχάζεται και να το λέει με ιστορίες, πώς εμείς
φανταζόμαστε αυτό το ταξίδι. Άλλωστε τι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποιος μέχρι να
δύσει ο ήλιος;
Με ποια έννοια επομένως, Σωκράτη, υποστηρίζουν ότι δεν επιτρέπεται
κάποιος να αφαιρεί τη ζωή του; Και εγώ ο ίδιος -απαντώ έτσι στην ερώτηση σουάκουσα από τον Φιλόλαο, όταν ήταν κοντά μας, αλλά και από κάποιους άλλους ότι
κανένας δεν πρέπει να πράξει αυτό το πράγμα. Όμως κάτι το σαφέστερο δεν άκουσα
ποτέ έως τώρα από κανέναν.
[62a] Καλά, ώρα όμως να δείξεις προθυμία, είπε εκείνος- ίσως ακούσεις κάτι
σαφέστερο, θ α σου φανεί παράξενο, είναι μοναδικό μέσα σε όλα τα πράγματα, μια
στιγμή για τον άνθρωπο εντελώς διαφορετική από τις υπόλοιπες είναι φορές δηλαδή
που ορισμένοι άνθρωποι είναι καλύτερο να πεθάνουν παρά να ζήσουν, αλλά είναι
παράξενο και το γεγονός ότι, όσοι είναι καλύτερο να πεθάνουν, δεν επιτρέπεται να
ευεργετήσουν τον εαυτό τους αλλά πρέπει να περιμένουν έναν άλλον ευεργέτη.
Ο Κέβης χαμογέλασε και μιλώντας τη διάλεκτο του είπε: Αυτό το ξέρει ο θεός.
Πράγματι, είπε ο Σωκράτης, μια τέτοια ιδέα φαίνεται παράλογη [b]- ίσως όμως
διαθέτει μια λογική βάση. Η θέση που υποστηρίζεται για το ζήτημα σε κείμενα όχι
επίσημα ότι εμείς οι άνθρωποι τελούμε υπό φρούρηση και ότι απαγορεύεται να
απαλλαγούμε από αυτήν και να αποδράσουμε μου φαίνεται σκέψη εξαιρετικά βαθιά
και όχι εύκολη στην κατανόηση της. Εν τούτοις νομίζω το εξής, Κέβη, λέγεται ορθά,
ότι οι θεοί είναι οι
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έπιμελουμένους καΧ ημάς τους ανθρώπους gv τών κτημάτων τοις θεοΧς είναι, ή
σοΧ ού δοκεΐ ούτως;
Έμοιγε, φησΧν ό Κέβης.
Ούκούν, ή δ' δς, κάί σύ δν τών σαυτού κτημάτων εϊ τι αυτό εαυτό
άποκτεινύοι, μή σημήναντός σου δτι βούλει αύτο τεθνάναι, χαλεπαίνοις δν
αύτώ καί, ει τίνα έχοις τιμωρίαν, τιμωροΐο άν;
Πάνυ γ', έφη.
"Ισως τοινυν ταύτη ούκ άλογον μή πρότερον αυτόν άποκτεινύναι δεΐν,
πρΧν ανάγκην τινά δ θεός έπιπέμψη, ώσπερ κάί τήν νύν ήμΐν παροΰσαν.
Άλλ' ε'ικός, εφη ό Κέβης, τοΰτό γε φαίνεται, δ μέντοι νυνδή έλεγες, το
τους φιλοσόφους φαδίως δν έθέλειν άποθνήσκειν, έοικεν τοΰτο, ώ Σώκρατες,
άτόπφ, εϊπερ δ νυνδή έλέγομεν ευλόγως έχει, το θεόν τε είναι τον
έπιμελούμενον ημών καΧ ημάς εκείνου κτήματα είναι» το γάρ μή άγανακτεΧν
τους φρονιμότατους έκ ταύτης τής θεραπείας άπιόντας, έν ή έπιστατοΰσιν
αυτών οΐπερ άριστοι ε'ισιν των όντων έπιστάται, θεοί, ούκ έχει λόγον ού γάρ
που αυτός γε αυτού οίεται άμεινον επιμελήσεσθαι ελεύθερος γενόμενος, άλλ'
ανόητος μεν άνθρωπος τάχ/ δν οίηθείη ταύτα, φευκτέον είναι άπο τοΰ
δεσπότου, κάί ούκ αν λογίζοιτο δτι ού δει άπό γε τοΰ αγαθού φεύγειν άλλ' δτι
μάλιστα παραμένειν, διό άλογίστως αν φεύγοι- δ δέ νουν έχων έπιθυμοΧ που αν
άέί είναι παρά τφ αυτού βελτίονι» καίτοι ούτως, ώ Σώκρατες, τουναντίον είναι
εικός ή δ νυνδή έλέγετο- τους μεν γάρ φρόνιμους άγανακτεΧν αποθνήσκοντας
πρέπει, τους δέ άφρονας χαίρειν.
Άκουσας οΰν ό Σωκράτης ήσθήναί τέ μοι έδοξε τη τού Κέβητος
πραγματεία, κάί έπιβλέψας ε'ις ημάς, Άεί τοι, έφη, Κέβης λόγους τινάς
άνερευνά, και ού πάνυ ευθέως έθέλει πείθεσθαι δτι άν τις είπη.
ΚαΧ ό Σιμμίας, Αλλά μήν, έφη, ώ Σώκρατες, νύν γε δοκεΐ τί μοι κάί
αύτώ λέγειν Κέβης τί γάρ δν βουλόμενοι άνδρες σοφοΧ ώς αληθώς δέσποτας
άμείνους αυτών φεύγοιεν κάί φρδίως άπαλλάττοιντο αυτών; καί μοι δοκεΧ
Κέβης ε'ις σε τείνειν τον λόγον, δτι ούτω ρςιδίως φέρεις κάί ημάς άπολείπων κάί
άρχοντας αγαθούς, ώς αυτός ομολογείς, θεοΰς.
Δίκαια, έφη, λέγετε- οίμαι γάρ υμάς λέγειν δτι χρή με προς ταύτα
άπολογήσασθαι ώσπερ έν δικαστηρίφ.
Πάνυ μεν οΰν, έφη ό Σιμμίας.
Φέρε δή, ή δ' δς, πειραθώ πιθανώτερον προς υμάς άπολογήσασθαι ή
προς τους δικαστάς. έγώ γάρ, έφη, ώ Σιμμία τε κάί Κέβης, εί μέν μή ψμην ήξειν
πρώτον μέν παρά θεούς άλλους σοφούς τε κάί αγαθούς, έπειτα καΧ παρ'
ανθρώπους τετελευτηκότας άμείνους τών ένθάδε, ήδίκουν δν ούκ άγανακτών

προστάτες μας και εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα από τα κτήματα
των θεών. Δεν έχεις και εσύ την ίδια γνώμη;
Ναι την ίδια, απάντησε ο Κέβης.
Και εσύ με τη σειρά σου, συνέχισε ο Σωκράτης, δεν θα θύμωνες εάν κάτι από
το βίος σου [e] αφαιρούσε μόνο του τη ζωή του χωρίς εσύ να κατανεύσεις στον θάνατο
του και, εάν ήταν στο χέρι σου να το τιμωρήσεις, δεν θα το τιμωρούσες;
Ασφαλώς, είπε αυτός.
Φαίνεται πως η άποψη ότι ο άνθρωπος απαγορεύεται να αφαιρέσει τη ζωή του
προτού ο θεός με τον τρόπο του το επιβάλει δεν στερείται κάποια λογική βάση, αυτό
άλλωστε δείχνει η περίπτωση μου.
Και φαίνεται πως είναι αρκετά πιθανή, είπε ο Κέβης. Ωστόσο εκείνο που μόλις
είπες, οι φιλόσοφοι με προθυμία επιθυμούν να πεθάνουν, φαίνεται παράλογο
Σωκράτη, [d] αφού η θέση στην οποία καταλήξαμε διαθέτει τη λογική βάση ότι ο θεός
είναι ο προστάτης μας και εμείς οι άνθρωποι είμαστε μέρος της ιδιοκτησίας του. Δεν
έχει πράγματι νόημα η άποψη ότι οι πιο συνετοί των ανθρώπων δεν αγανακτούν όταν
ξεφεύγουν από αυτή την επίβλεψη, μια επίβλεψη που επιχειρούν οι άριστοι μέσα στα
όντα, οι θεοί- διότι κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ότι προστατεύει καλύτερα τον
εαυτό του μετά την απομάκρυνση του από τη θεϊκή επίβλεψη. Μόνον ένας ανόητος
άνθρωπος θα σκεφτόταν κάτι τέτοιο, [e] ότι πρέπει να αποδράσει από τον προστάτη
του χωρίς να συλλογισθεί ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψει τον καλό κύριο του και να
παραμείνει οπωσδήποτε, αφού ένας τέτοιος αποχωρισμός θα ήταν παραφροσύνη- ένας
όμως με νου επιθυμεί να βρίσκεται διαρκώς πλάι στον καλύτερο του. Συμβαίνει έτσι,
Σωκράτη, να παρουσιάζεται ως αποδεκτή η αντίθετη θέση από αυτήν που πριν από
λίγο ειπώθηκε- οι συνετοί δηλαδή άνθρωποι πρέπει να αγανακτούν με τον θάνατο
τους, ενώ οι ασύνετοι να χαίρονται.
Τα άκουσε αυτά ο Σωκράτης και μου φάνηκε πως χάρηκε με το πνεύμα που
έδειξε [63a] ο Κέβης έριξε ένα βλέμμα σε εμάς και είπε: Συνέχεια ο Κέβης εξετάζει το
ένα και το άλλο επιχείρημα και δεν είναι πρόθυμος να πεισθεί μια και έξω, ό,τι και αν
κάποιος υποστηρίξει.
Και ο Σιμμίας απάντησε: Καλά, αλλά αυτή τη φορά, Σωκράτη, νομίζω ότι ο
Κέβης υποστηρίζει κάτι σημαντικό. Για ποιον δηλαδή λόγο οι πνευματικοί άνθρωποι
θα θελήσουν να φύγουν από τους προστάτες τους, τους πραγματικά έξοχους, και με
ευκολία θα τους διώξουν από πάνω τους; Μου φαίνεται ότι ο Κέβης με την
παρατήρηση του δείχνει εσένα, διότι εσύ δέχεσαι με ευκολία και εμάς να
εγκαταλείψεις και τους έξοχους προστάτες ο ίδιος το ομολογείς, τους θεούς.
[b] Έχετε δίκαιο, είπε- νομίζω μάλιστα πως μου λέτε ότι πρέπει να απολογηθώ
για τη στάση μου σαν να ήμουν στο δικαστήριο.
Αυτό ακριβώς, είπε ο Σιμμίας.
Εντάξει λοιπόν, είπε ο Σωκράτης, ας προσπαθήσω να απολογηθώ πιο πειστικά
ενώπιον σας παρά ενώπιον των δικαστών. Προσωπικά, συνέχισε, Σιμμία και Κέβη, εάν
δεν είχα τη γνώμη ότι θα φτάσω, πρώτον, κοντά σε θεούς άλλους, σοφούς και καλούς,
δεύτερον, κοντά σε ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή, καλύτερους από αυτούς που
τώρα ζουν, θα έκανα λάθος, εγώ να μην αγανακτήσω με τον θάνατο μου. Τώρα όμως,
το ξέρετε καλά,
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τφ θανάτφ- νΰν δέ εΰ Γστε δτι παρ' άνδρας τε ελπίζω άφίξεσθαι άγαθούς-κάί
τούτο μέν ούκ δν πάνυ διισχυρισαίμην-δτι μέντοι παρά θεούς δέσποτας πάνυ
αγαθούς ήξειν, εΰ ιστέ δτι είπερ τι άλλο τών τοιούτων διισχυρισαίμην άν καΧ
τούτο, ώστε διά ταΰτα ούχ ομοίως αγανακτώ, άλλ' εύελπίς είμι εΐναί τι τοις
τετελευτηκόσι καί, ώσπερ γε καΧ πάλαι λέγεται, πολύ άμεινον τοις άγαθοΧς ή
τοις κακοΧς.
Τί ουν, έφη ό Σιμμίας, ώ Σώκρατες; αυτός έχων την διάνοιαν ταύτην έν
νφ έχεις άπιέναι, ή κδν ήμΐν μεταδοίης; κοινον γάρ δή έμοιγε δοκεΐ καΧ ήμΧν
είναι αγαθόν τούτο, κάί άμα σοι ή απολογία εσται, έάν άπερ λέγεις ημάς
πείσης.
Άλλα πειράσομαι, εφη. πρώτον δέ Κρίτωνα τόνδε σκεψώμεθα τί έστιν δ
βούλεσθαί μοι δοκεΐ πάλαι ειπείν.
Τί δέ, ώ Σώκρατες, έφη ό Κρίτων, άλλο γε ή πάλαι μοι λέγει ô μέλλων
σοι δώσειν το φάρμακον δτι χρή σοι φράζειν ώς ελάχιστα διαλέγεσθαι; φησί
γάρ θερμαίνεσθαι μάλλον διαλεγομένους, δεΐν δέ ουδέν τοιούτον προσφέρειν
τφ φαρμάκφ- εί δε μή, ενίοτε άναγκάξεσθαι κάί δΧς κάί τρΧς πίνειν τους τι
τοιούτον ποιοΰντας.
ΚαΧ ό Σωκράτης, Έ α , έφη, χαίρειν αυτόν αλλά μόνον το εαυτού
παρασκευάζεται ώς και δις δώσων, έάν δέ δέη, καΧ τρίς.
Αλλά σχεδόν μέν τι ήδη, έφη ό Κρίτων άλλα μοι πάλαι πράγματα
παρέχει.
Έ α αυτόν, έφη. άλλ' ύμίν δή τοις δικασταΐς βούλομαι ήδη τον λόγον
άποδούναι, ώς μοι φαίνεται είκότως άνήρ τφ δντι έν φιλοσοφία; διατρίψας τον
βίον θαρρεΧν μέλλων άποθανεΐσθαι κάί εύελπις είναι έκεΐ μέγιστα οϊσεσθαι
αγαθά έπειδάν τελευτήση. πώς δν οΰν δή τοΰθ' ούτως έχοι, ώ Σιμμία τε κάί
Κέβης, έγώ πειράσομαι φράσαι.
Κινδυνεύουσι γάρ δσοι τυγχάνουσιν ορθώς άπτόμενοι φιλοσοφίας
λεληθέναι τους άλλους δτι ουδέν άλλο αύτοΧ έπιτηδεύουσιν ή άποθνήσκειν τε
κάί τεθνάναι. ε'ι οΰν τούτο αληθές, άτοπον δήπου άν εΐη προθυμεΐσθαι μέν έν
παντί τφ βίω μηδέν άλλο ή τούτο, ήκοντος δέ δή αυτού άγανακτεΧν δ πάλαι
προυθυμοΰντό τε κάί έπετήδευον.
Κάί ό Σιμμίας γελάσας, Νή τον Δία, έφη, ώ Σώκρατες, οϋ πάνυ γέ με
νυνδή γελασείοντα έποίησας γελάσαι. οΐμαι γάρ άν τους πολλούς αύτο τούτο
άκούσαντας δοκείν εΰ πάνυ είρήσθαι ε'ις τους φιλοσοφοΰντας-κάί συμφάναι δν
τους μέν παρ' ήμΐν ανθρώπους κάί πάνυ-δτι τφ δντι oi φιλοσοφοΰντες
θανατώσι, κάί σφάς γε ού λελήθασιν δτι άξιοί ε'ισιν τοΰτο πάσχειν.
Κάί αληθή γ' δν λέγοιεν, ώ Σιμμία, πλην γε τού σφάς μή λεληθέναι.
λέληθεν γάρ αυτούς ή τε θανατώσι κάί ή άξιοί ε'ισιν θανάτου καΧ οίου θανάτου

[e] ελπίζω πως θα πάω κοντά σε ανθρώπους καλούς -πράγμα που δεν
μπορώ απόλυτα να ισχυρισθώ- αλλά και πως θα φτάσω πλάι στους προστάτες θεούς
τους εξαιρετικά καλούς- αυτό, το ξέρετε καλά, μπορώ να το ισχυρισθώ περισσότερο
από καθετί άλλο. Για αυτόν τον λόγο δεν αγανακτώ με τον θάνατο, τουναντίον
μάλιστα ελπίζω βάσιμα πως κάτι υπάρχει μετά τον θάνατο και, καθώς λέγεται από
τους παλαιούς, αυτό είναι πολύ καλύτερο για τους καλούς παρά για τους κακούς.
Λοιπόν Σωκράτη; Ρώτησε ο Σιμμίας έχεις κατά νου να εκδημήσεις κρατώντας
για σένα αυτές τις ιδέες ή θα είχες την καλοσύνη να τις μεταδώσεις και σε εμάς; [d]
Διότι νομίζω πως το καλό αυτό ανήκει και σε εμάς αλλά και η απολογία σου θα είναι
πλήρης, εάν μας πείσεις σχετικά με αυτά που υποστηρίζεις
Ωραία, θα προσπαθήσω, είπε. Αλλά πρώτα να ρωτήσουμε τον Κρίτωνα από
'δω τι είναι αυτό που θέλει, νομίζω εδώ και ώρα, να πει.
Τίποτα άλλο Σωκράτη, απάντησε ο Κρίτων, παρά αυτό που εδώ και ώρα μου
λέει ο άνθρωπος που πρόκειται να σου δώσει το δηλητήριο- πρέπει να σου πούμε να
μιλάς το λιγότερο δυνατόν. Διότι λέει πως θερμαίνεται υπεβολικά το σώμα με τη
συζήτηση και δεν πρέπει να δίνουν το δηλητήριο σε έναν με θερμό σώμα- είναι φορές
που όσοι δεν τον άκουσαν [e] χρειάστηκε να το πιουν και δυο και τρεις φορές.
Ο Σωκράτης απάντησε- άσε τον να πάει στο καλό. Ας κοιτάξει μόνον το
καθήκον του, να το ετοιμάσει, να το δώσει και δεύτερη, αν χρειαστεί, και τρίτη φορά.
Να που το ήξερα, αντέδρασε ο Κρίτων συνέχεια όμως με ενοχλεί.
Στο καλό να πάει, είπε εκείνος Όμως τώρα θέλω να λογοδοτήσω μπροστά σε
εσάς, τους δικαστές θεωρώ φυσικό ένας άνδρας που όντως ασχολήθηκε στη ζωή του με
τη φιλοσοφία να έχει θάρρος μπροστά στον θάνατο [64a] και να είναι γεμάτος ελπίδα
ότι εκεί, μετά τον θάνατο του, τον περιμένουν μέγιστα καλά. Πώς θα συμβεί αυτό,
Σιμμία και Κέβη, θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω.
Φαίνεται πως ο κόσμος δεν προσέχει πως όσοι ενασχολούνται με την ουσία της
φιλοσοφίας δεν επιδιώκουν τίποτα άλλο παρά μόνο το να πεθαίνουν και να είναι
νεκροί. Εάν ο ισχυρισμός είναι αληθής, φαίνεται παράλογο αυτοί οι άνθρωποι να
δείχνουν ζήλο, όλη τη ζωή τους, για ένα μόνο πράγμα, και όταν αυτό έλθει πλάι τους
να αγανακτούν για το πράγμα που εζήλωσαν και ήταν η επιδίωξη τους.
Ο Σιμμίας τότε γέλασε και είπε: Μα τον Δία, Σωκράτη, παρ' όλο που δεν είχα
[b] την παραμικρή πρόθεση να γελάσω εσύ με έκανες και γέλασα. Διότι νομίζω ότι οι
περισσότεροι, όταν ακούσουν αυτό που λες, θα θεωρήσουν πως ειπώθηκε ταιριαστά
για όσους φιλοσοφούν -οι συμπατριώτες μου θα συμφωνούσαν με το παραπάνω- ότι
πράγματι οι φιλόσοφοι θανατώνουν τον εαυτό τους, χωρίς να διαφεύγει την προσοχή
τους πως αυτό παθαίνουν, ό,τι τους αξίζει.
Και λένε σχεδόν την αλήθεια, Σιμμία, εκτός από το 'χωρίς να διαφεύγει την
προσοχή τους'. Διότι διαφεύγει την προσοχή τους με ποιο πνεύμα οι πραγματικοί
φιλόσοφοι θανατώνουν τον εαυτό τους, ποιος θάνατος τους αξίζει, ποιο είδος του
θανάτου, [e] Ώρα όμως να αρχίσουμε εμείς να συζητάμε μεταξύ μας,
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oi ώς αληθώς φιλόσοφοι, είπωμεν γάρ, έφη, προς ημάς αυτούς, χαίρειν είπόντες
έκείνοις ηγούμεθα τι τον θάνατον είναι;
Πάνυ γε, έφη ύπολαβών ό Σιμμίας.
Άρα μή άλλο τι ή τήν τής ψυχής άπα τοΰ σώματος άπαλλαγήν; καΧ είναι
τούτο το τεθνάναι, χωρίς μέν άπο της ψυχής άπαλλαγέν αύτο καθ' αύτο το
σώμα γεγονέναι, χωρΧς δέ τήν ψυχήν άπο τού σώματος άπαλλαγεΐσαν αυτήν
καθ' αυτήν είναι; αρα μή άλλο τι η ό θάνατος ή τούτο;
Ούκ, άλλα τούτο, έφη.
Σκέψαι δή, ώγαθέ, έάν άρα καΧ σόι συνδοκή άπερ έμοί- έκ γάρ τούτων
μάλλον οΐμαι ημάς εΐσεσθαι περΧ ων σκοπούμεν. φαίνεται σοι φιλοσόφου
ανδρός είναι έσπουδακέναι περΧ τάς ήδονάς καλουμένας τάς τοιάσδε, οίον
σιτίων και ποτών;
"Ήκιστά γε, ώ Σώκρατες, έφη ό Σιμμίας.
Τί δε τάς τών αφροδισίων;
Ουδαμώς.
Τί δε τάς άλλας τάς περΧ το σώμα θεραπείας; δοκεΧ σοι έντιμους
ήγεΧσθαι ό τοιούτος; οίον ιματίων διαφερόντων κτήσεις κάί υποδημάτων κάί
τους άλλους καλλωπισμούς τους περί το σώμα πότερον τιμάν δοκεΧ σοι ή
άτιμάζειν, καθ' όσον μή πολλή ανάγκη μετέχειν αυτών;
Άτιμάζειν έμοιγε δοκεΧ, έφη, δ γε ώς αληθώς φιλόσοφος.
Οΰκοΰν δλως δοκεΧ σοι, εφη, ή τού τοιούτου πραγματεία ού περΧ το
σώμα είναι, άλλα καθ' δσον δύναται άφεστάναι αύτοΰ, προς δέ τήν ψυχήν
τετράφθαι;
Έμοιγε.
Αρ' ουν πρώτον μέν έν τοις τοιούτοις δήλος έστιν ό φιλόσοφος
άπολύων δτι μάλιστα τήν ψυχήν άπο τής τού σώματος κοινωνίας διαφερόντως
τών άλλων ανθρώπων;
Φαίνεται.
ΚαΧ δοκεΐ γέ που, ώ Σιμμία, τοις πολλοΧς άνθρώποις $> μηδέν ήδύ τών
τοιούτων μηδέ μετέχει αυτών ούκ άξιον είναι ζήν, άλλ' εγγύς τι τείνειν τού
τεθνάναι ό μηδέν φροντίζων τών ηδονών αϊ διά τοΰ σώματος ε'ισιν.
Πάνυ μέν οΰν αληθή λέγεις.
Τί δέ δή περΧ αυτήν τήν τής φρονήσεως κτήσιν; πότερον έμπόδιον το
σώμα ή ού, έάν τις αύτο έν τή ζητήσει κοινωνον συμπαραλαμβάνη; οίον το
τοιόνδε λέγω- άρα έχει άλήθειάν τίνα δψις τε κάί ακοή τοις άνθρώποις, ή τά γε
τοιαύτα κάί οί ποιητάί ήμΐν άέί θρυλοΰσιν, δτι ούτ' άκούομεν ακριβές ουδέν
ούτε όρώμεν; καίτοι εί αΰται τών περΧ το σώμα αισθήσεων μή άκριβεΧς ε'ισιν
μηδέ σαφείς, σχολή αϊ γε άλλαι- πάσαι γάρ που τούτων φαυλότεραί είσιν. ή σόι
ού δοκοΰσιν;
Πάνυ μέν οΰν, έφη.
Πότε οΰν, ή δ' δς, ή ψυχή της αληθείας άπτεται; όταν μέν γάρ μετά τού
σώματος έπιχειρή τι σκοπεΐν, δήλον δτι τότε έξαπατάται ύπ' αυτού.
Αληθή λέγεις.
Άρ' οΰν ούκ έν τφ λογίζεσθαι εϊπερ που άλλοθι κατάδηλον αυτή
γίγνεταί τι τών δντων;
Ναί.

συνέχισε, εκείνοι
να πάνε στο καλό. Πιστεύουμε ότι ο θάνατος είναι κάτι, ένα πράγμα;
Ασφαλώς και είναι, απάντησε ο Σιμμίας.
Είναι κάτι άλλο ή ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα; Και θάνατος αυτό δεν
είναι, να αποχωρισθεί το σώμα από τη ψυχή και να υπάρξει αυτό καθεαυτό, να
αποχωρισθεί η ψυχή το σώμα και να υπάρξει αυτή καθεαυτή; Είναι κάτι άλλο ο
θάνατος ή αυτό;
Αυτό και τίποτα άλλο, απάντησε.
Δες τώρα, φίλε μου, εάν εσύ και εγώ συμφωνήσουμε και στα επόμενα- [d] διότι
με βάση τα επόμενα νομίζω ότι θα αντιληφθούμε ακριβέστερα αυτά που ερευνούμε.
Σου φαίνεται πως είναι ίδιον ανδρός φιλοσόφου η μέριμνα για πράγματα που
ονομάζονται απολαύσεις, όπως το φαγητό και το ποτό;
Σχεδόν καθόλου Σωκράτη, είπε ο Σιμμίας
Μήπως για τις ερωτικές απολαύσεις;
Ουδεμία σχέση.
Και τις υπόλοιπες απολαύσεις του σώματος; Νομίζεις ότι ένας φιλόσοφος δίνει
αξία σε αυτές; Την απόκτηση, ας πούμε, εκλεκτών ενδυμάτων και υποδημάτων και
κάθε άλλον καλλωπισμό του σώματος, τι νομίζεις, τα έχει σε υψηλή ή σε ελάχιστη
εκτίμηση, με δεδομένο ότι τίποτα δεν τον σπρώχνει στη χρήση τους; [e]
Ο αληθινός φιλόσοφος, νομίζω, τα έχει σε ελάχιστη εκτίμηση.
Τότε εσύ δεν συμφωνείς ότι ένας τέτοιος άνθρωπος πράττει και ενεργεί με
κέντρο όχι το σώμα του, στο σημείο που μπορεί να κρατηθεί μακριά του, αλλά
έχοντας στραφεί προς τη ψυχή του;
Αυτό νομίζω.
Και δεν γίνεται φανερό, πρώτον, ότι ο φιλόσοφος, ο οποίος διαφέρει σε
θέματα αυτού του είδους [65a] από τους άλλους ανθρώπους, είναι αυτός που θα
αποδεσμεύσει, όσο γίνεται, τη ψυχή του από το δέσιμο της με το σώμα;
Έτσι φαίνεται.
Συμφωνείς βέβαια Σιμμία ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν αξίζει
να ζει κάποιος που ούτε μία δεν έχει ούτε συμμετέχει σε κάποια από αυτές τις
απολαύσεις και, επιπλέον, αυτός που αδιαφορεί για τις ηδονές του σώματος είναι ένας
που λίγο θέλει να τον πουν νεκρό.
Έχεις απόλυτο δίκαιο.
Συμφωνούμε και στην απόκτηση της γνώσης; Το σώμα είναι ή δεν είναι
εμπόδιο όταν ένας παίρνει μέρος στην ερευνά της μαζί με αυτό; Το εξής εννοώ- [b]
άραγε η όραση και η ακοή προσφέρουν στους ανθρώπους μια δόση αλήθειας ή αυτή
μόνον που μας διηγούνται οι ποιητές, δηλαδή ούτε ακούμε κάτι σαφές ούτε το
βλέπουμε; Και εάν αυτές οι αισθήσεις του σώματος δεν είναι ούτε ακριβείς ούτε
αξιόπιστες μετά βίας θα ήταν και οι υπόλοιπες. Διότι όλες τους είναι κατώτερες από
εκείνες. Έτσι δεν σου φαίνονται;
Ναι, έτσι ακριβώς, είπε αυτός.
Και πότε, ρώτησε εκείνος, η ψυχή έρχεται σε επαφή με την αλήθεια; Όταν
προσπαθεί να ερευνήσει κάτι μέσα από το σώμα είναι ξεκάθαρο ότι θα εξαπατηθεί
από αυτό.
[e] Έχεις δίκαιο.
Στη σκέψη πάνω από όλα, εκεί δεν της γίνεται φανερό ένα πράγμα ότι είναι;
Ναι.

Λογίζεται δέ γέ που τότε κάλλιστα, δταν αυτήν τούτων μηδέν
παραλυπή, μήτε ακοή μήτε δψις μήτε άλγηδών μηδέ τις ηδονή, άλλ' δτι μάλιστα
αύτη καθ' αυτήν γίγνηται έώσα χαίρειν το σώμα, κάί καθ' δσον δύναται μή
κοινωνούσα αύτφ μηδ' άπτομένη όρέγηται τοΰ δντος.
Έ σ τ ι ταύτα.
Ούκοΰν κάί ενταύθα ή τοΰ φιλοσόφου ψυχή μάλιστα ατιμάζει το σώμα
καΧ φεύγει άπ' αυτού, ζητεΧ δέ αύτη καθ' αυτήν γίγνεσθαι;
Φαίνεται.
Τί δέ δή τά τοιάδε, ώ Σιμμία; φαμέν τι είναι δίκαιον αύτο ή ουδέν;
Φαμεν μέντοι νή Δία.
Και καλόν γέ τι καΧ αγαθόν;
Πώς δ' ού;
Ή δ η οΰν πώποτέ τι των τοιούτων τοΧς όφθαλμοΧς είδες
Ουδαμώς, η δ' δς.
Άλλ' άλλη τινΧ αίσθήσει τών διά τού σώματος έφήψω αυτών; λέγω δέ
περΧ πάντων, οίον μεγέθους πέρι, ΰγιείας, ισχύος, κάί τών άλλων ένΧ λόγψ
απάντων τής ουσίας δ τυγχάνει εκαστον δ ν άρα διά τοΰ σώματος αυτών το
άληθέστατον θεωρείται, ή ώδε έχει- δς δν μάλιστα ημών και ακριβέστατα
παρασκευάσηται αύτο εκαστον διανοηθήναι περΧ οΰ σκοπεΧ, οΰτος δν
εγγύτατα ΐοι τού γνώναι εκαστον;
Πάνυ μέν οΰν.
Άρ' οΰν εκείνος αν τούτο ποιήσειε καθαρώτατα δστις δτι μάλιστα αύτη
τή διανοία ϊοι εφ' εκαστον, μήτε τήν δψιν παρατιθέμενος έν τώ διανοεΐσθαι
μήτε τινά άλλην αϊσθησιν έφέλκων μηδεμίαν μετά τοΰ λογισμού, άλλ' αύτη
καθ' αυτήν είλικρινεΐ τή διανοία ΧΡώμενος αύτο καθ' αύτο ε'ιλικρινές εκαστον
έπιχειροΐ θηρεύειν τών όντων, απαλλαγείς δτι μάλιστα οφθαλμών τε κάί ώτων
καΧ ώς έπος ειπείν σύμπαντος τοΰ σώματος ώς ταράττοντος κάί ούκ έώντος
τήν ψυχήν κτήσασθαι άλήθειάν τε καΧ φρόνησιν δταν κοινωνή; αρ' οϋχ οΰτός
έστιν, ώ Σιμμία, είπερ τις καΧ άλλος, ό τευξόμενος τού δντος
Ύπερφυώς, έφη ό Σιμμίας, ώς αληθή λέγεις, ώ Σώκρατες.
Ούκοΰν ανάγκη, έφη, έκ πάντων τούτων παρίστασθαι δόξαν τοιάνδε
τινά τοΧς γνησίως φιλοσόφοις, ώστε καΧ προς αλλήλους τοιαύτα άττα λέγειν,
δτι "Κινδυνεύει τοι ώσπερ ατραπός τις έκφέρειν ημάς μετά τοΰ λόγου έν τή
σκέψει, δτι, έως δν το σώμα έχωμεν κάί συμπεφυρμένη η ημών ή ψυχή μετά
τοιούτου 'κακού, ού μή ποτέ κτησώμεθα ίκανως οΰ έπιθυμοϋμεν φαμέν δέ
τούτο είναι το αληθές, μυρίας μέν γάρ ήμίν ασχολίας παρέχει το σώμα διά τήν
άναγκαίαν τροφήν έτι δέ, άν τίνες νόσοι προσπέσωσιν, έμποδίζουσιν ημών τήν
τού δντος θήραν. ερώτων δέ κάί επιθυμιών καΧ φόβων κάί είδώλων
παντοδαπών καΧ φλυαρίας έμπίμπλησιν ημάς πολλής, ώστε το λεγόμενον ώς
αληθώς τφ δντι ύπ' αύτοΰ ουδέ φοονήσαι ήμΐν έγγίγνεται ουδέποτε ουδέν, κάί

Η ψυχή, τώρα, σκέφτεται καλύτερα όταν τίποτα από τα ακόλουθα δεν την
ζημιώνει, ούτε η ακοή και η όραση ούτε ο πόνος και η ηδονή, αλλά όσο περισσότερο
μένει μοναχή με τον εαυτό της αφήνοντας στην άκρη το σώμα και όσο μπορεί η ίδια,
μένοντας μακριά του χωρίς να το αγγίζει, επιθυμεί το ίδιο το είναι.
Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα.
Και εδώ λοιπόν η ψυχή του φιλοσόφου δεν περιφρονεί [d] υπερβολικά το σώμα
και φεύγει μακριά του, ενώ η ίδια δεν αποζητά να μένει μοναχή με τον εαυτό της;
Αυτό φαίνεται.
Και με τα επόμενα, Σιμμία, τι συμβαίνει; Θεωρούμε πως το δίκαιο είναι κάτι
υπαρκτό ή όχι;
Μα τι λες, βεβαίως ναι.
Το ίδιο και το όμορφο και το καλό;
Βεβαίως και είναι.
Είδες ποτέ σου κάποιο από αυτά με τα μάτια σου;
Ούτε ένα, είπε αυτός.
Τα άγγιξες αυτά με κάποια άλλη αίσθηση του σώματος; Μιλώ για όλα τα
πράγματα, το μέγεθος, την υγεία, τη δύναμη, με μια λέξη την αληθινή φύση όλων των
πραγμάτων, αυτή με την οποία το καθένα είναι κάτι. [e] Άραγε η αλήθεια για αυτά
γίνεται αντιληπτή μέσω του σώματος ή ισχύει το εξής ένας από εμάς ο οποίος
ετοιμάζεται να διανοηθεί σε βάθος και με ακρίβεια το καθετί που ερευνά, θα μπορούσε
ο ίδιος να πλησιάσει τη γνώση του κάθε πράγματος;
Ασφαλώς θα μπορούσε.
Να λοιπόν ποιος θα ενεργήσει με τρόπο άμεμπτο, ο άνθρωπος που θα
πλησιάσει με τον νου του και μόνον κάθε πράγμα, χωρίς τη βοήθεια της όρασης ενόσω
διανοείται, και δεν θα σύρει μαζί του κάποια άλλη αίσθηση κατά την εργασία αυτή
του νου. [66a] Με το να κάνει χρήση του νου και μόνον αυτού, χωρίς άλλη ανάμειξη,
θα επιχειρήσει να αντιληφθεί καθετί αυτών που είναι, αυτό και μόνον, χωρίς άλλη
ανάμειξη, στερημένος εξ άπαντος τα μάτια και τα αφτιά και, με μια λέξη, ολόκληρο το
σώμα του, αυτό που φέρνει ταραχή και δεν επιτρέπει στη ψυχή να αποκτήσει την
αλήθεια και τη γνώση, όταν συνδέεται μαζί της σωστά; Αυτός δεν είναι, Σιμμία, ο
άνθρωπος που, περισσότερο από κάθε άλλον, θα κατορθώσει να φθάσει το ίδιο το
είναι;
Σωκράτη λες την αλήθεια με τρόπο εξαιρετικό, απάντησε ο Σιμμίας.
Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν, συνέχισε ο Σωκράτης, ότι κατ' ανάγκη κάνει την
παρουσία της [b] μέσα στους αληθινούς φιλοσόφους μια γνώμη τέτοια που λέει στον
ένα και τον άλλον τα ακόλουθα: "Φαίνεται κάπως έτσι, πως ένα μονοπάτι, εμάς και το
λογικό μας την ώρα της έρευνας, μας βγάζει από το δρόμο- όσο χρόνο δηλαδή είμαστε
με το σώμα μας και όσο χρόνο η ψυχή μας συμφύρεται με ένα τέτοιο κακό, ποτέ δεν θα
αποκτήσουμε πραγματικά αυτό που επιθυμούμε, ενώ ισχυριζόμαστε ότι αυτό είναι το
αληθινό. Διότι το σώμα μάς αποσπά με χίλιες δυο ασχολίες για την [e] αναγκαία μας
τροφή- το σώμα και εάν προστεθούν και κάποιες αρρώστιες είναι αυτά που μας
εμποδίζουν από το κυνήγι αυτού που είναι. Αυτό μας γεμίζει ως πάνω με έρωτες,
επιθυμίες, φόβους και φαντάσματα λογής λογής, και περισσή φλυαρία, ώστε -το λέει ο
λόγος- είναι αδύνατο, πραγματικά, να σκεφθούμε μια φορά με σύνεση το παραμικρό.
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γάρ πολέμους καΧ στάσεις κάί μάχας ουδέν άλλο παρέχει ή το σώμα και αϊ
τούτου έπιθυμίαι. διά γάρ τήν τών χρημάτων κτήσιν πάντες oi πόλεμοι
γίγνονται, τά δέ χρήματα άναγκαζόμεθα κτάσθαι διά το σώμα, δουλεύοντες τή
τούτου θεραπεία- κάί έκ τούτου άσχολίαν άγομεν φιλοσοφίας πέρι διά πάντα
ταύτα, το δ' έσχατον πάντων δτι, έάν τις ήμΐν καΧ σχολή γένηται άπ' αύτοΰ κάί
τραπώμεθα προς το σκοπεΐν τι, έν ταΐς ζητήσεσιν αΰ πανταχού παραπΐπτον
θόρυβον παρέχει κάί ταραχήν κάί εκπλήττει, ώστε μή δύνασθαι ύπ' αύτοΰ
καθοράν τάληθές. άλλα τφ δντι ήμΐν δέδεικται δτι, εί μέλλομέν ποτέ καθαρώς
τι είσεσθαι, άπαλλακτέον αύτοΰ κάί αυτή τή ψυχή θεατέον αυτά τά πράγματακάί τότε, ώς έοικεν, ήμΧν έσται οΰ έπιθυμούμέν τε καί φαμεν έραστάί είναι,
φρονήσεως, έπειδάν τελευτήσωμεν, ώς ό λόγος σημαίνει, ζώσιν δέ ού. εί γάρ μή
οΐόν τε μετά τοΰ σώματος μηδέν καθαρώς γνώναι, δυοϊν θάτερον, ή ούδαμοΰ
έστιν κτήσασθαι το είδέναι ή τελευτήσασιν τότε γάρ αυτή καθ' αυτήν ή ψυχή
εσται χωρΧς τοΰ σώματος πρότερον δ' οΰ. κάί έν ω δν ζώμεν, ούτως, ώς έοικεν,
έγγυτάτω έσόμεθα τοΰ είδέναι, έάν δτι μάλιστα μηδέν όμιλώμεν τώ σώματι
μηδέ κοινωνώμεν, δτι μή πάσα ανάγκη, μηδέ άναπιμπλώμεθα τής τούτου
φύσεως, αλλά καθαρεύωμεν άπ' αύτοΰ, έως δν ό θεός αυτός άπολύση ημάς- κάί
ούτω μέν καθαροί άπαλλαττόμενοι τής τοΰ σώματος αφροσύνης, ώς το είκος
μετά τοιούτων τε έσόμεθα κάί γνωσόμεθα δι' ημών αΰτων πάν το ειλικρινές,
τούτο δ' έστΧν ϊσως το αληθές μή καθαρώ γάρ καθαρού έφάπτεσθαι μή ού
θεμιτον η." τοιαύτα οΐμαι, ώ Σιμμία, άναγκαίον είναι προς αλλήλους λέγειν τε
καΧ δοξάξειν πάντας τους ορθώς φιλομαθείς, ή οΰ δοκεΐ σοι ούτως;
Παντός γε μάλλον, ώ Σώκρατες.
Ούκοΰν, έφη ό Σωκράτης, ε'ι ταΰτα αληθή, ώ έταΧρε, πολλή έλπΧς
άφικομένφ οί έγώ πορεύομαι, έκεΧ Ίκανώς, εΐπερ που άλλοθι, κτήσασθαι τούτο
οΰ ένεκα ή πολλή πραγματεία ήμΧν έν τφ παρελθόντι βίφ γέγονεν, ώστε ή γε
αποδημία ή νΰν έμοΧ προστεταγμένη μετά αγαθής ελπίδος γίγνεται κάί άλλφ
άνδρΧ δς ηγείται oi παρεσκευάσθαι τήν διάνοιαν ώσπερ κεκαθαρμένην.
Πάνυ μέν οΰν, εφη ό Σιμμίας
Κάθαρσις δέ είναι άρα ού τούτο συμβαίνει, δπερ πάλαι έν τφ λόγφ
λέγεται, το χωρίζειν δτι μάλιστα άπο τοΰ σώματος τήν ψυχήν καΧ έθίσαι αυτήν
καθ' αυτήν πανταχόθεν έκ τού σώματος συναγείρεσθαί τε κάί άθροίξεσθαι, κάί
ο'ικεΧν κατά το δυνατόν κάί έν τφ νΰν παρόντι καΧ έν τφ έπειτα μόνην καθ'
αυτήν, έκλυομένην ώσπερ δεσμών έκ τοΰ σώματος;
Πάνυ μέν οΰν, έφη.
Ούκοΰν τούτο γε θάνατος ονομάζεται, λύσις κάί χωρισμός ψυχής άπο
σώματος
Παντάπασί γε, ή δ' δς.
Λύειν δέ γε αυτήν, ώς φαμεν, προθυμοΰνται άέί μάλιστα καΧ μόνοι οί
φιλοσοφούντες ορθώς, καΧ το μελέτημα αύτο τοΰτό έστιν τών φιλοσόφων,
λύσις κάί χωρισμός ψυχής άπο σώματος ή ού;

Το σώμα, οι επιθυμίες του και όχι κάτι άλλο είναι αυτά που προκαλούν πολέμους,
εξεγέρσεις και μάχες. Όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση χρημάτων, τα
χρήματα μάς επιβάλλεται να τα αποκτήσουμε [d] για το σώμα μας, καθώς τα
υπηρετούμε ως δούλοι. Όλα αυτά αλλά και το σώμα είναι οι αιτίες που δεν έχουμε
ημέρα σχόλης για τη φιλοσοφία. Το πιο άσχημο, εάν κάπως ησυχάσουμε μακριά του
και στραφούμε προς την έρευνα, παντού, με τη σειρά του, μέσα στην έρευνα μας
εισχωρεί, θορυβεί, δημιουργεί σεισμό και ταραχή σε σημείο που, εξ αιτίας του,
αδυνατούμε να δούμε με τα μάτια μας την αλήθεια. Αλλά το πράγμα το ίδιο μας έδειξε
ότι, εάν θελήσουμε κάποτε να μάθουμε κάτι άψογα, οφείλουμε να απαλλαγούμε από
αυτό [e] και μόνον με τη ψυχή να παρατηρήσουμε τα πράγματα καθεαυτό. Τότε μόνον
-έτσι φαίνεται- όταν πεθάνουμε, καθώς σημαίνει ο λόγος, θα αποκτήσουμε αυτό που
επιθυμούμε και λέμε πως είμαστε εραστές του, τη γνώση, όχι όσο είμαστε ζωντανοί.
Εφ' όσον δεν είναι δυνατό, όσο ζούμε με το σώμα, να γνωρίσουμε στην εντέλεια κάτι,
ένα από τα δύο συμβαίνει- η απόκτηση της γνώσης ή πουθενά ή μόνον μετά τον
θάνατο είναι δυνατή. Διότι τότε ακριβώς η ψυχή [67a] μένει αυτή καθεαυτή, χωριστά
από το σώμα, όχι πιο πριν. Όμως και όσο είμαστε ζωντανοί φαίνεται ότι είναι δυνατόν
να φθάσουμε στη γνώση, όσο γίνεται πιο κοντά, εάν διατηρήσουμε την ελάχιστη σχέση
και επικοινωνία με το σώμα μας, στο βαθμό που επιβάλλει η ανάγκη, χωρίς η ίδια του
φύση να μας κατακλύσει- να σταθούμε καθαροί μακριά του έως ότου ο ίδιος ο θεός
μας αποδεσμεύσει. Έτσι καθαροί και ελεύθεροι από την παραζάλη του σώματος θα
βρούμε, το πιθανότερο, ανθρώπους καθαρούς, εμείς με τη ψυχή μας θα γνωρίσουμε
καθετί το καθαρό, [b] ίσως αυτό είναι η αλήθεια. Δεν είναι θεμιτό το ακάθαρτο να
αγγίζει το καθαρό". Νομίζω, Σιμμία, πως όλοι όσοι φιλοσοφούν ορθά οφείλουν
τέτοιους λόγους και γνώμες να ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Ή μήπως έχεις
διαφορετική γνώμη;
Αυτήν και καμιά άλλη, Σωκράτη.
Εφ' όσον λοιπόν αυτή είναι η αλήθεια, φίλε μου, συνέχισε ο Σωκράτης,
υπάρχει ελπίδα να φθάσει κάποιος στον τόπο όπου εγώ πορεύομαι και εκεί, όχι
αλλού, να αποκτήσει ό,τι μοχθήσαμε μέσα σε όλη τη ζωή μας. Να γιατί η αναχώρηση
που τώρα μου επιβάλουν μπορεί να εκτελεσθεί, με ελπίδα ζωντανή, [e] και από τον
καθένα που θεωρεί ότι η δύναμη της σκέψης του διατηρήθηκε αμόλυντη.
Ακριβώς έτσι, είπε ο Σιμμίας
Άραγε δεν είναι κάθαρση αυτό που εδώ και ώρα αναφέρουμε μέσα στα
επιχειρήματα μας, το να χωρίζουμε, όσο γίνεται, τη ψυχή από το σώμα, να την
εθίζουμε να συναθροισθεί και να συμμαζευτεί από κάθε σημείο του σώματος ώστε να
μένει αυτή καθεαυτή και, κατά το δυνατόν, να ζει στο παρόν και το μέλλον μόνη με
τον εαυτό της, χωριστά από το σώμα, [d] σαν να ξελύθηκε από δεσμά;
Ναι, έτσι είναι, είπε αυτός.
Αυτό λοιπόν δεν ονομάζεται θάνατος, το λύσιμο και ο χωρισμός της ψυχής από
το σώμα;
Βεβαιότατα αυτό, είπε ο Σιμμίας.
Το λύσιμο της ψυχής -ήδη το είπαμε- πρόθυμα το επιχειρούν, προπαντός
αυτοί, όσοι φιλοσοφούν ορθά, είναι η άσκηση των φιλοσόφων, το λύσιμο και ο
χωρισμός της ψυχής από το σώμα- ή μήπως όχι;
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Φαίνεται.
Ούκοΰν, δπερ έν αρχή έλεγον, γε?*οίον δν είη άνδρα παρασκευάζονθ'
εαυτόν έν τώ βίφ οτι έγγυτάτω δντα τού τεθνάναι ούτω ζήν, κάπειθ' ήκοντος
αύτφ τούτου άγανακτεΐν;
Γελοΐον πώς δ' ού;
Τφ δντι άρα, έφη, ώ Σιμμία, ο'ι ορθώς φιλοσοφοΰντες άποθνήσκειν
μελετώσι, κάί το τεθνάναι ήκιστα αύτοΧς ανθρώπων φοβερόν. έκ τώνδε δε
σκόπει. εί γάρ διαβέβληνται μέν πανταχή τφ σώματι, αυτήν δέ καθ' αυτήν
έπιθυμοΰσι τήν ψυχήν έχειν, τούτου δέ γιγνομένου εί φοβοΧντο κάί
άγανακτοΧεν, ού πολλή δν άλογία είη, ε'ι μή άσμενοι έκεΧσε ΐοιεν, οί
άφικομένοις ελπίς έστιν οΰ διά βίου ήρων τυχεΧν-ήρων δέ φρονήσεως-ψ τε
διεβέβληντο, τούτου άπηλλάχθαι συνόντος αύτοΐς ή ανθρωπίνων μέν παιδικών
κάί γυναικών καί ύέων αποθανόντων πολλοί δή έκόντες ηθέλησαν είς Άιδου
μετελθεΐν, ύπό ταύτης αγόμενοι τής ελπίδος, τής τοΰ δψεσθαί τε έκεϊ ών
έπεθύμουν κάί συνέσεσθαι- φρονήσεως δέ άρα τις τφ δντι ερων, κάί λαβών
σφόδρα τήν αυτήν ταύτην ελπίδα, μηδαμοΰ άλλοθι έντεύξεσθαι αύτη άξίως
λόγου ή έν Άιδου, αγανακτήσει τε αποθνήσκων καΧ ούχ άσμενος εΐσιν αύτόσε;
οΐεσθαί γε χρή, έάν τφ δντι γε ή, ώ εταίρε, φιλόσοφος σφόδρα γάρ αύτφ ταύτα
δόξει, μηδαμοΰ άλλοθι Ίΐαβαρΰ>ς έντεύξεσθαι φρονήσει άλλ' ή έκεΧ. εί δέ τούτο
ούτως έχει, δπερ άρτι ελεγον, ού πολλή δν άλογία είη ει φοβοΐτο τον θάνατον
ό τοιοΰτος;
Πολλή μέντοι νή Δία, ή δ' δς.
Ούκοΰν Ίκανόν σοι τεκμήριον, έφη, τούτο ανδρός, δν άν ΐδης
άγανακτούντα μέλλοντα άποθανεΐσθαι, δτι ούκ άρ' ήν φιλόσοφος άλλα τις
φιλοσώματος ό αυτός δέ που οΰτος τυγχάνει ών καΧ φιλοχρήματος κάί
φιλότιμος, ήτοι τά έτερα τούτων ή αμφότερα.
Πάνυ, εφη, έχει ούτως ώς λέγεις
Άρ' οΰν, έφη, ώ Σιμμία, ού κάί ή ονομαζόμενη ανδρεία τοίς ούτω
διακειμένοις μάλιστα προσήκει;
Πάντως δήπου, εφη.
Ούκοΰν κάί ή σωφροσύνη, ήν καΧ oi πολλοΧ όνομάζουσι σωφροσύνην,
το περΧ τάς επιθυμίας μή έπτοήσθαι άλλ' όλιγώρως έχειν κάί κοσμίως, άρ' ού
τούτοις μόνοις προσήκει, τοΧς μάλιστα τοΰ σώματος όλιγωροΰσίν τε καΧ έν
φιλοσοφία ζώσιν;
Ανάγκη, έφη.
ΕΊ γάρ έθέλεις, ή δ' δς, έννοήσαι τήν γε τών άλλων άνδρείαν τε κάί
σωφροσύνην, δόξει σοι είναι άτοπος.
Πώς δή, ώ Σώκρατες;
Οΐσθα, ή δ' δς, δτι τον θάνατον ηγούνται πάντες οί άλλοι τών μεγάλων
κακών;
Και μάλ', έφη.

Αυτό φαίνεται.
Δεν θα ήταν επομένως γελοίο -πράγμα που έλεγα στην αρχή- ένας άνδρας που
ετοιμάζει [e] τη ζωή και τον εαυτό του με τρόπο τέτοιο ώστε να σταθεί όσο πιο κοντά
στον θάνατο, να αγανακτεί όταν ο θάνατος φθάσει κοντά του;
Ναι, γελοίο πράγματι.
Πραγματικά λοιπόν, συνέχισε, Σιμμία, όσοι ορθά φιλοσοφούν μελετούν τον
θάνατο τους και ο θάνατος δεν τους φοβίζει όσο τους άλλους ανθρώπους Εξέτασε το
ζήτημα με βάση τα εξής. Εάν αυτοί βρίσκονται σε συνεχή πάλη με το σώμα τους και
θέλουν να έχουν τη ψυχή τους μόνη καθεαυτή, μόλις τους συμβεί αυτό και φοβηθούν
και αγανακτήσουν δεν είναι πράγμα παράλογο να βαδίσουν όχι χαρούμενοι τον
δρόμο προς τα εκεί, [68a] εκεί που όταν φθάσουν τους περιμένει η ελπίδα αυτού που
λαχταρούσαν ως εραστές -και ήταν εραστές της γνώσης- και η ελπίδα να απαλλαγούν
από τον μόνιμο συνοδό και αντίπαλο τους; Πάρε την άλλη περίπτωση- πολλοί
άνθρωποι επιθύμησαν εκούσια να μεταβούν στον Άδη όταν οι άνθρωποι τους έφυγαν
από τη ζωή, εραστές, γυναίκες, παιδιά, με την ελπίδα να δουν εκεί τους αγαπημένους
τους και να είναι μαζί τους. Ένας όμως που πράγματι λαχταρά τη γνώση και ελπίζει
το ίδιο σταθερά να τη συναντήσει [b] στον Άδη και πουθενά αλλού, έτσι που το όνομα
της κάτι να σημαίνει, αυτός θα αγανακτήσει την ώρα που πεθαίνει και θα μεταβεί εκεί
χωρίς την παραμικρή χαρά; Ίσα ίσα οφείλει να έχει αυτή τη γνώμη, εάν πράγματι, φίλε
μου, είναι φιλόσοφος, να έχει αυτή την πεποίθηση, ότι πουθενά αλλού δεν θα
συναντήσει τη γνώση αμιγή, μόνον εκεί. Εφ' όσον έτσι έχει το πράγμα, όπως λίγο πριν
το περιέγραψα, δεν θα ήταν παράλογο ένας τέτοιος άνθρωπος να φοβάται τον
θάνατο;
Πραγματικά παράλογο, μα τον Δία, είπε αυτός.
Δεν είναι επομένως απόδειξη τρανή, συνέχισε, ότι ο άνδρας, αυτόν που θα δεις
να αγανακτεί διότι πρόκειται να πεθάνει, δεν είναι ο φιλόσοφος αλλά ένας που αγαπά
το σώμα του; [e] Αυτός ο ίδιος είναι ένας που αγαπά και τα χρήματα και τις τιμές ή το
ένα ή και τα δύο από αυτά.
Έτσι έχουν τα πράγματα, είπε ο Σιμμίας, όπως τα λες
Τότε λοιπόν, Σιμμία, και η λεγόμενη ανδρεία αρμόζει προπαντός στους
ανθρώπους που περιγράψαμε- σωστά;
Καμία αντίρρηση, είπε.
Αλλά και η σωφροσύνη, αυτό που οι πολλοί ονομάζουν σωφροσύνη, το να μην
υποκύπτει κανείς στις επιθυμίες αλλά να είναι εγκρατής και κόσμιος, αρμόζει μόνον σε
αυτούς που δεν μεριμνούν για το σώμα τους αλλά ζουν μέσα στη φιλοσοφία- σωστά;
[d] Αναγκαστικά, απάντησε.
Εάν μάλιστα θελήσεις να αντιληφθείς, είπε εκείνος, την ανδρεία και τη
σωφροσύνη των άλλων ανθρώπων, θα σου φανεί παράδοξη.
Μα τι λες Σωκράτη;
Αναγνωρίζεις, συνέχισε, ότι όλοι οι άλλοι θεωρούν τον θάνατο ως ένα από τα
μεγαλύτερα κακά- σωστά;
Ασφαλώς ναι, είπε.
Ναι, αλλά οι ανδρείοι των ανθρώπων δεν υπομένουν τον θάνατο, όσοι τον
υπομένουν, επειδή φοβούνται μεγαλύτερα κακά;
Ναι, αυτό συμβαίνει.
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Ούκοΰν φόβφ μειζόνων κακών ύπομένουσιν αύτων ο'ι ανδρείοι τον
θάνατον, όταν ύπομένωσιν;
Έστι ταύτα.
Τφ δεδιέναι άρα κάί δέει ανδρείοι είσι πάντες πλην οί φιλόσοφοικαίτοι άλογόν γε δέει τινά κάί δειλία άνδρεΧον είναι.
Πάνυ μέν οΰν.
Τί δέ ο'ι κόσμιοι αυτών; ού ταύτον τούτο πεπόνθασιν ακολασία τινΧ
σώφρονες ε'ισιν; καίτοι φαμέν γε αδύνατον είναι, άλλ' δμως αύτοΐς συμβαίνει
τούτφ δμοιον το πάθος το περΧ ταύτην τήν εύήθη σωφροσύνην φοβούμενοι
γάρ έτερων ηδονών στερηθήναι κάί επιθυμούντες εκείνων, άλλων άπέχονται
ΰπ' άλλων κρατούμενοι, καίτοι καλοΰσί γε άκολασίαν το ύπό τών ηδονών
άρχεσθαι, συμβαίνει δ' οΰν αύτοΐς κρατουμένοις ύφ' ηδονών κρατεΐν άλλων
ηδονών, τούτο δ' δμοιόν έστιν ω νυνδή έλέγετο, τφ τρόπον τινά δι' άκολασίαν
αυτούς σεσωφρονίσθαι.
Έοικε γάρ.
Ώ μακάριε Σιμμία, μή γάρ οΰχ αύτη ή* ή ορθή προς άρετήν αλλαγή,
ήδονάς προς ήδονάς κάί λύπας προς λύπας κάί φόβον προς φόβον
καταλλάττεσθαι, μείζω προς έλάττω ώσπερ νομίσματα, άλλ' η εκείνο μόνον το
νόμισμα ορθόν, άντι οΰ δεΧ πάντα ταΰτα καταλλάττεσθαι, φρόνησις κάί
τούτου μέν πάντα κάί μετά τούτου ώνούμενά τε καΧ πιπρασκόμενα τφ δντι η
και ανδρεία κάί σωφροσύνη κάί δικαιοσύνη κάί συλλήβδην αληθής αρετή,
μετά φρονήσεως, κάί προσγιγνομένων κάί άπογιγνομένων καΧ ηδονών κάί
φόβων καΧ τών άλλων πάντων τών τοιούτων χωριζόμενα δέ φρονήσεως κάί
άλλαττόμενα άντΧ αλλήλων μή σκιαγραφία τις η ή τοιαύτη αρετή κάί τφ δντι
άνδραποδώδης τε καΧ ουδέν υγιές ούδ' αληθές έχη, το δ' αληθές τφ δντι η
κάθαρσίς τις τών τοιούτων πάντων κάί ή σωφροσύνη κάί ή δικαιοσύνη κάί ή
ανδρεία, κάί αυτή ή φρόνησις μή καθαρμός τις fr κάί κινδυνεύουσι κάί ο'ι τάς
τελετάς ήμΐν οΰτοι καταστήσαντες ού φαΰλοί τίνες είναι, άλλα τφ δντι πάλαι
α'ινίττεσθαι δτι δς δν αμύητος κάί άτέλεστος εις Άιδου άφίκηται έν βορβόρφ
κείσεται, ό δέ κεκαθαρμένος τε καΧ τετελεσμένος έκεΐσε άφικόμενος μετά θεών
οικήσει. εΐσΧν γάρ δή, ώς φασιν ο'ι περΧ τάς τελετάς, "ναρθηκοφόροι μέν πολλοί,
βάκχοι δέ τε παύροι·" οΰτοι δ' εΐσΧν κατά τήν έμήν δόξαν ούκ άλλοι ή οί
πεφιλοσοφηκότες ορθώς, ών δή κάί έγώ κατά γε το δυνατόν ουδέν άπέλιπον έν
τφ βίφ άλλα παντΧ τρόπφ προυθυμήθην γενέσθαι- εί δ' ορθώς προυθυμήθην καί
τι ήνύσαμεν, έκεΧσε έλθόντες το σαφές ε'ισόμεθα, δν θεός έθέλη, ολίγον
ύ'στερον, ώς έμόί δοκεΐ. ταΰτ' οΰν έγώ, έφη, ώ Σιμμία τε καΧ Κέβης,
απολογούμαι, ώς ε'ικότως ΐμάς τε άπολείπων καΧ τους ένθάδε δέσποτας ού
χαλεπώς φέρω ούδ' αγανακτώ, ηγούμενος καΧ έκεΧ ουδέν ήττον ή ένθάδε
δεσπόταις τε άγαθοΐς έντεύξεσθαι κάί έταίροις εί τι οΰν ύμΐν πιθανώτερός εϊμι
έν τή απολογία ή τοις Αθηναίων δικασταΐς, εΰ δν έχοι.

Επομένως επειδή φοβούνται και εξ αιτίας του φόβου είναι όλοι ανδρείοι εκτός
από τους φιλοσόφους, παρ' όλο που είναι ασυνήθιστο να θεωρείται κάποιος ανδρείος
με βάση τον φόβο και τη δειλία.
[e] Συμφωνώ απολύτως.
Και οι πιο τίμιοι από αυτούς; Το ίδιο δεν ισχύει και για αυτούς; Δεν είναι
σώφρονες χάρη σε κάποια ακολασία; Ισχυριζόμαστε πως είναι αδύνατο, όμως
συμβαίνει αυτοί να αποκτούν ένα πάθος που μοιάζει με μια σωφροσύνη αφελή. Επειδή
φοβούνται μήπως στερηθούν ορισμένες ηδονές που μέσα τους τις επιθυμούν,
παραιτούνται από κάποιες, όμως άλλες, διαφορετικές, κυριαρχούν πάνω τους.
Ονομάζουν [69a] ακολασία το να κυριαρχείται κάποιος από τις ηδονές αυτοί οι οποίοι
εξουσιάζονται από τις ηδονές, ενώ είναι κυρίαρχοι λίγων μόνον ηδονών. Το πράγμα
μοιάζει με αυτό που μόλις τώρα λέγαμε, οι άνθρωποι αυτοί είναι σώφρονες κατά
κάποιο τρόπο χάρη στην ακολασία.
Αυτό φαίνεται.
Καλέ μου Σιμμία, αυτή η αλλαγή στην ισοτιμία μήπως δεν είναι η σωστή στην
περίπτωση της αρετής, να ανταλλάσσουμε κατά την αξία απολαύσεις με απολαύσεις,
λύπες με λύπες και φόβο με φόβο, τα μεγαλύτερα με τα μικρότερα όπως τα νομίσματα,
αλλά ένα μόνο νόμισμα είναι το σωστό και σύμφωνα με την αξία του πρέπει να
επιχειρούμε όλες αυτές τις ανταλλακτικές μας ενέργειες, η σύνεση, [b] Σύμφωνα με την
αξία αυτηνής και τη συμμετοχή της όλα αγοράζονται και πωλούνται, αυτό πράγματι
φαίνεται, και η ανορύα και η σωφροσύνη και η δικαιοσύνη και γενικά η αληθινή
αρετή, με τη σύνεση μαζί, και όταν συσσωρεύονται οι απολαύσεις και οι φόβοι και
όλα τα άλλα του είδους και όταν φεύγουν μακριά. Όταν όμως αποχωρίζονται τη
σύνεση και το ένα παίρνει τη θέση του άλλου η αρετή που προκύπτει μήπως είναι μια
ζωγραφιά σκιάς, ένα προσωπείο δούλου, χωρίς τίποτα το αληθινό και υγιές. Και
αληθινό πράγματι [e] είναι η κάθαρση όλων αυτών και η σωφροσύνη, η δικαιοσύνη
και η ανδρεία, αλλά και η ίδια η σύνεση φαίνεται πως είναι μια τέχνη της κάθαρσης.
Δεν είναι μάλιστα άξιοι περιφρόνησης αυτοί που μας καθιέρωσαν τις τελετές μύησης,
αυτοί που συνεχώς με αινίγματα μας έλεγαν ότι αυτός που θα φθάσει στον Άδη
αμύητος και έξω από τις τελετές θα βρεθεί στον βόρβορο, όμως ο καθαρός και
μυημένος στις τελετές, μόλις καταφθάσει εκεί, θα συγκατοικήσει με τους θεούς Διότι
όπως λένε αυτοί που μετέχουν στις τελετές 'πολλοί με τον διονυσιακό θύρσο, λίγοι
όμως με τη βακχική μανία', [d] Και αυτοί, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι άλλοι από τους
ανθρώπους που πέρασαν τη ζωή τους φιλοσοφώντας ορθά. Ένας τους δεν παρέλειψα
και εγώ να γίνω, όσο ήταν δυνατό, κατά τη διάρκεια της ζωής μου και για τον σκοπό
αυτό μετήλθα πολλούς τρόπους. Εάν, τώρα, ήταν σωστή η επιθυμία μου και κάτι
καταφέραμε στο τέλος, αφού πάμε εκεί, θα μάθουμε την αλήθεια, αν το θέλει ο θεός,
ύστερα από λίγο καθώς μου φαίνεται. Αυτή είναι η απολογία μου, είπε, Σιμμία και
Κέβη, και δικαιολογημένα εγκαταλείπω εσάς και τους ντόπιους άρχοντες χωρίς βάρος
και αγανάκτηση, [e] επειδή πιστεύω ότι και εκεί θα συναντήσω άρχοντες και
συντρόφους καλούς, όχι κατώτερους από τους δικούς μας. Εάν λοιπόν με την
απολογία μου ήμουν πιο πειστικός σε εσάς παρά στους δικαστές των Αθηναίων, το
πράγμα έχει καλώς.
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Είπόντος δή τοΰ Σωκράτους ταύτα, ύπολαβών ό Κέβης εφη- Ώ
Σώκρατες, τά μέν άλλα έμοιγε δοκεΧ καλώς λέγεσθαι, τά δέ περΧ τής ψυχής
πολλήν άπιστίαν παρέχει τοις άνθρώποις μή, έπειδάν απαλλαγή τοΰ σώματος,
ούδαμοΰ έτι η, άλλ' εκείνη τή ήμερα διαφθείρηταί τε και άπολλύηται ή δν ό
άνθρωπος άποθνήσκη, ευθύς άπαλλαττομένη του σώματος, κάί έκβαίνουσα
ώσπερ πνεύμα ή καπνός διασκεδασθεΐσα οίχηται διαπτομένη καΧ ουδέν έτι
ούδαμοΰ η. έπεί, εΐπερ εϊη που αυτή καθ' αυτήν συνηθροισμένη καΧ
άπηλλαγμένη τούτων τών κακών ών σύ νυνδή διήλθες, πολλή δν έλπΧς είη κάί
καλή, ώ Σώκρατες, ώς αληθή έστιν δ σύ λέγεις άλλα τούτο δή ίσως ούκ όλίγης
παραμυθίας δεΧται κάί πίστεως, ώς έστι τε ή ψυχή αποθανόντος τοΰ ανθρώπου
καί τίνα δύναμιν έχει κάί φρόνησιν.
Αληθή, έφη, λέγεις, ό Σωκράτης ώ Κέβης άλλα τί δή ποιώμεν; ή περΧ
αυτών τούτων βούλει διαμυθολογώμεν, είτε ε'ικος ούτως έχειν είτε μή;
Έγώ γοΰν, έφη ό Κέβης, ήδέως δν άκούσαιμι ήντινα δόξαν έχεις περΧ
αυτών.
Ούκοΰν γ' δν οΐμαι, ή δ' δς ό Σωκράτης, ειπείν τίνα νΰν άκούσαντα,
ούδ' εί κωμφδοποιος εϊη, ώς άδολεσχώ καΧ ού περΧ προσηκόντων τους λόγους
ποιούμαι, εί οΰν δοκεΧ, χρή διασκοπεΐσθαι.
Σκεψώμεθα δέ αύτο τήδέ πη, είτ' άρα έν Άιδου είσΧν αί ψυχαΧ
τελευτησάντων τών ανθρώπων είτε κάί ού. παλαιός μέν οΰν έστι τις λόγος οΰ
μεμνήμεθα, ώς εΐσΧν ένθένδε άφικόμεναι έκεΧ, κάί πάλιν γε δεΰρο άφικνοΰνται
κάί γίγνονται έκ τών τεθνεώτων κάί εί τοΰθ' ούτως έχει, πάλιν γίγνεσθαι έκ
τών αποθανόντων τους ζώντας, άλλο τι ή εΐεν δν αί ψυχάί ημών έκεΧ; ού γάρ
άν που πάλιν έγίγνοντο μή οΰσαι- κάί τούτο ίκανον τεκμήριον τοΰ ταύτ' είναι,
εί τφ δντι φανερον γίγνοιτο δτι ούδαμόθεν άλλοθεν γίγνονται οί ζώντες ή έκ
τών τεθνεώτων εί δέ μή έστι τούτο, άλλου αν του δέοι λόγου.
Πάνυ μέν οΰν, έφη ό Κέβης.
Μή τοίνυν κατ' ανθρώπων, ή δ' δς, σκόπει μόνον τούτο, εί βούλει ράον
μαθειν, άλλα κάί κατά ζώων πάντων κάί φυτών, κάί συλλήβδην δσαπερ έχει
γένεσιν περί πάντων ίδωμεν &ρ' ούτωσΧ γίγνεται πάντα, ούκ άλλοθεν ή έκ τών
εναντίων τά εναντία, δσοις τυγχάνει δν τοιούτον τι, οίον το καλόν τφ αίαχρφ
εναντίον που κάί δίκαιον άδίκφ, καΧ άλλα δή μυρία ούτως έχει, τοΰτο οΰν
σκεψώμεθα, άρα άναγκαΧον δσοις έστι τι εναντίον, μηδαμόθεν άλλοθεν αύτο
γίγνεσθαι ή έκ τοΰ αύτφ εναντίου, οίον δταν μείζον τι γίγνηται, ανάγκη που έξ
έλάττονος δντος πρότερον έπειτα μείζον γίγνεσθαι;
Ναί.
Ούκοΰν κδν έλαττον γίγνηται, έκ μείζονος δντος πρότερον ύστερον
έλαττον γενήσεται;
Έστιν, έφη, ούτω.
ΚαΧ μήν έξ 'ισχυρότερου γε το άσθενέστερον κάί έκ βραδύτερου το
θάττον;
Πάνυ γε.

Όταν ολοκλήρωσε ο Σωκράτης, ο Κέβης πήρε τον λόγο και είπε: Σωκράτη
νομίζω ότι τα περισσότερα τα είπαμε ωραία, όμως το θέμα της ψυχής παρέχει στους
ανθρώπους μεγάλη δυσπιστία, [70a] μήπως αυτή μετά την απαλλαγή της από το σώμα
δεν είναι πλέον πουθενά αλλά καταστρέφεται και εξαφανίζεται την ημέρα εκείνη που
ο άνθρωπος θα πεθάνει- έτσι με τον χωρισμό της από το σώμα και την έξοδο της
σκορπίζεται εδώ και εκεί σαν πνοή ή καπνός, πετά μακριά και φεύγει και πλέον δεν
είναι πουθενά. Βέβαια, εάν αυτή ήταν σε έναν τόπο, συναθροισμένη μόνη με τον εαυτό
της και απαλλαγμένη από τα κακά που μόλις εσύ ανέφερες, [b] θα υπήρχε ελπίδα
μεγάλη και όμορφη, Σωκράτη, ότι είναι αλήθεια αυτά που λες. Όμως αυτή η υπόθεση,
ότι η ψυχή, όταν πεθάνει ο άνθρωπος, διαθέτει ικανότητες και λογική, απαιτεί και
λόγο πιο πειστικό αλλά και απόδειξη.
Έχεις δίκαιο Κέβη, είπε ο Σωκράτης, όμως τι να κάνουμε; Θέλεις να πούμε
ιστορίες για το θέμα μας, υπάρχει δηλαδή αλήθεια ή δεν υπάρχει;
Εγώ προσωπικά, είπε ο Κέβης, θα άκουγα πρόθυμα τη γνώμη σου για το
ζήτημα.
Νομίζω, συνέχισε ο Σωκράτης, πως δεν υπάρχει κανείς, [e] ούτε και ποιητής
κωμωδίας, ο οποίος θα με άκουγε και θα έλεγε ότι φλυαρώ και μιλώ για ένα θέμα
φανταστικό. Εάν συμφωνείτε, οφείλουμε να εξετάσουμε καθεαυτό το ζήτημα.
Και να το εξετάσουμε με την εξής βάση, είτε υπάρχουν οι ψυχές των ανθρώπων
μετά το τέλος της ζωής στον Άδη είτε δεν υπάρχουν. Υπάρχει, ξέρετε, μια παλαιά
διδασκαλία, έρχεται στη μνήμη μας, ότι αυτές υπάρχουν εκεί αφού αναχωρήσουν από
τον εδώ κόσμο και ότι πάλι επιστρέφουν εδώ και γεννιούνται από τους νεκρούς. Και
εάν ισχύει αυτό, οι ζωντανοί να γεννιούνται πάλι από τους πεθαμένους, δεν προκύπτει
ότι οι ψυχές μας είναι σε εκείνον τον κόσμο; [d] Διότι δεν θα μπορούσαν πάλι να
γεννηθούν εάν πλέον δεν υπήρχαν. Αυτή θα είναι και η απόδειξη ότι ισχύουν όσα
λέμε, εάν γίνει αποδεκτό ότι οι ζωντανοί δεν γεννιούνται από πουθενά αλλού παρά
μόνο από τους πεθαμένους. Εάν δεν ισχύει αυτό, ένα άλλο επιχείρημα θα είναι
απαραίτητο.
Ασφαλώς ναι, είπε ο Κέβης.
Εξέτασε το ζήτημα, συνέχισε εκείνος, όχι μόνο με βάση τους ανθρώπους, εάν
θέλεις να μάθεις πιο εύκολα, αλλά και με βάση όλα τα ζώα και τα φυτά- ας δούμε όλα
όσα προκύπτουν με γέννηση, άραγε όλα με αυτόν τον ένα τρόπο δεν γεννιούνται [e]
και όχι άλλον, τα αντίθετα από τα αντίθετα, όσα τυχαίνει να έχουν ένα αντίθετο,
όπως το όμορφο είναι αντίθετο του άσχημου και το δίκαιο του άδικου και άλλα
πάμπολλα με τον ίδιο τρόπο. Το εξής λοιπόν να εξετάσουμε, εάν είναι αναγκαίο τα
πράγματα που έχουν ένα αντίθετο να γεννιούνται, όχι από αλλού, παρά μόνο από
αυτό το αντίθετο τους. Για παράδειγμα, όταν ένα πράγμα γίνεται μεγαλύτερο κατ'
ανάγκη δεν έγινε μεγαλύτερο από κάποιο που προηγουμένως ήταν μικρότερο;
Ναι.
Αλλά και όταν γίνεται μικρότερο, ήταν μεγαλύτερο πιο πριν και ύστερα έγινε
μικρότερο- σωστά; [71a]
Σωστά, απάντησε.
Επίσης δεν προκύπτει το ασθενέστερο από το ισχυρότερο και το γρηγορότερο
από το βραδύτερο;
Βεβαιότατα.
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Τί δέ; άν τι χείρον γίγνηται, ούκ έξ άμείνονος κάί δν δικαιότερον, έξ
άδικωτέρου;
Πώς γάρ ού;
"Ικανώς οΰν, έφη, έχομεν τοΰτο, δτι πάντα ούτω γίγνεται, έξ εναντίων
τά εναντία πράγματα;
Πάνυ γε.
Τί δ' αΰ; έστι τι κάί τοιόνδε έν αΰτοΧς, οίον μεταξύ αμφοτέρων πάντων
τών εναντίων δυοΧν δντοιν δύο γενέσεις άπο μέν τοΰ έτερου έπΧ το έτερον, άπο
δ' αυ τοΰ έτερου πάλιν έπΧ τά έτερον μείζονος μέν γάρ πράγματος καΧ
έλάττονος μεταξύ αύξησις κάί φθίσις, καΧ καλοΰμεν ούτω το μέν αύξάνεσθαι,
το δέ φθίνειν;
Ναί, έφη.
Ούκοΰν καΧ διακρίνεσθαι κάί συγκρίνεσθαι, κάί ψύχεσθαι καΧ
θερμαίνεσθαι, κάί πάντα ούτω, καν εί μή χρώμεθα τοις όνόμασιν ένιαχοΰ, άλλ'
εργφ γούν πανταχού ούτως έχειν άναγκαΧον, γίγνεσθαι τε αυτά έξ αλλήλων
γένεσίν τε είναι έκατέρου είς άλληλα;
Πάνυ γε, ή δ' δς.
Τί οΰν; έφη, τφ ζήν εστί τι εναντίον, ώσπερ τφ έγρηγορέναι το
καθεύδειν;
Πάνυ μέν οΰν, έφη.
Τί;
Το τεθνάναι, εφη.
Ούκοΰν έξ αλλήλων τε γίγνεται ταύτα, είπερ εναντία εστίν, κάί αί
γενέσεις εΐσΧν αύτοΧν μεταξύ δύο δυοΐν δντοιν;
Πώς γάρ ού;
Τήν μέν τοίνυν έτέραν συζυγίαν ών νυνδή έλεγον έγώ σοι, έφη, έρώ, ό
Σωκράτης καΧ αυτήν καΧ τάς γενέσεις σύ δέ μοι τήν έτέραν. λέγω δέ το μέν
καθεύδειν, το δέ έγρηγορέναι, κάί έκ τού καθεύδειν το έγρηγορέναι γίγνεσθαι
κάί έκ τοΰ έγρηγορέναι το καθεύδειν, καΧ τάς γενέσεις αύτοΧν τήν μέν
καταδαρθάνειν εΐναι, τήν δ' άνεγείρεσθαι. Ικανώς σοι, εφη, ή ού;
Πάνυ μέν οΰν.
Λέγε δή κάί σύ μοι, ©φη, ούτω περΧ ζωής κάί θανάτου, ούκ εναντίον μέν
φής τφ ζήν το τεθνάναι είναι;
Έγωγε.
Γίγνεσθαι δέ έξ αλλήλων;
Ναί.
Έξ οΰν τοΰ ζώντος τί το γιγνόμενον;
Το τεθνηκός, έφη.
Τί δέ, ή δ' δς, έκ τοΰ τεθνεώτος;
Άναγκαΐον, έφη, όμολογεΧν δτι το ξών.
Έκ τών τεθνεώτων άρα, ώ Κέβης, τά ζώντά τε κάί οί ζώντες γίγνονται;
Φαίνεται, έφη.
ΕΊσίν άρα, έφη, αί ψυχαΧ ημών έν Άιδου.
Έοικεν.

Αλλά και το άλλο; Εάν κάτι γίνεται χειρότερο, αυτό δεν προκύπτει από
κάποιο καλύτερο, και το πιο δίκαιο από ένα πιο άδικο;
Βεβαίως ναι.
Δεν δείξαμε λοιπόν, είπε εκείνος, με επάρκεια το εξής, ότι όλα γεννιούνται με
τον ακόλουθο τρόπο, τα αντίθετα πράγματα από τα αντίθετα τους;
Αυτό ακριβώς.
Όμως δεν ισχύει και το επόμενο; Μεταξύ των αντιθέτων σε κάθε ζεύγος
αντιθέτων, εφ' όσον αυτά είναι δύο, δύο είναι και οι γεννήσεις τους, [b] η μια από το
ένα στο άλλο και η άλλη από το δεύτερο στο πρώτο. Και σε ένα πράγμα που τη μια
είναι μεγαλύτερο και την άλλη μικρότερο δεν υπάρχει αύξηση και ελάττωση και στη
μια περίπτωση δεν λέμε 'αυξάνεται', ενώ στην άλλη 'ελαττώνεται';
Ναι, είπε αυτός.
Το ίδιο και με τα 'χωρίζεται' και 'ενώνεται', με τα 'ψύχεται' και 'θερμαίνεται'
και όλα τα άλλα; Ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν διαθέτουμε τις ονομασίες τους, η
πράξη δεν δείχνει κατ' ανάγκη πως το εξής ισχύει, τα αντίθετα γεννιούνται το ένα από
το άλλο και η γέννηση του ενός γίνεται η γέννηση του άλλου;
Βεβαιότατα, είπε αυτός.
[e] Συνεχίζουμε; Υπάρχει κάποιο αντίθετο, είπε εκείνος, στο 'ζει κάποιος', όπως
στο ξύπνημα υπάρχει ο ύπνος;
Ασφαλώς υπάρχει, απάντησε.
Ποιο;
Το 'πεθαίνει κάποιος', είπε αυτός.
Λοιπόν αυτά δεν γεννιούνται το ένα από το άλλο, εφ'όσον είναι αντίθετα, και
καθώς είναι δύο, δύο και οι γεννήσεις, του ενός από το άλλο;
Μπορεί να είναι αλλιώς;
Να σου περιγράψω εγώ, είπε ο Σωκράτης, ένα ζεύγος, αυτό το ίδιο που μόλις
μνημόνευσα και τη σειρά των γεννήσεων του- εσύ κάνε το ίδιο με το άλλο. Εγώ το ένα
το ονομάζω 'να κοιμάσαι' το άλλο 'να ξυπνάς'· από το να κοιμάσαι γίνεται το να
ξυπνάς και από το να ξυπνάς το να κοιμάσαι- [d] η γέννηση του ενός είναι το
'αποκοιμάται κάποιος' και του άλλου το 'αφυπνίζεται κάποιος'. Σου είναι
ικανοποιητική η εξήγηση, είπε εκείνος, ή όχι;
Βεβαίως και είναι.
Δώσε μου και εσύ τώρα, είπε, μιαν ανάλογη περιγραφή της ζωής και του
θανάτου. Συμφωνείς ότι το αντίθετο του 'ζω' είναι το 'πεθαίνω';
Συμφωνώ.
Και το ένα προκύπτει με γέννηση από το άλλο;
Ναι.
Ποιο λοιπόν γεννιέται από αυτό που ζει;
Αυτό που πεθαίνει.
Αλλά και από αυτό που πεθαίνει; Ρώτησε εκείνος.
Πρέπει, είπε, να ομολογήσω ότι αυτό που ζει.
Από αυτούς που πεθαίνουν λοιπόν, Κέβη, δεν γεννιούνται όλα και όλοι όσοι
ζουν;
Αυτό φαίνεται, απάντησε, [e]
Άρα οι ψυχές μας, είπε εκείνος, υπάρχουν στον Άδη.
Έτσι φαίνεται.
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Ούκοΰν καΧ τοΧν γενεσέοιν τοΐν περΧ ταύτα ή γ' έτερα σαφής οΰσα
τυγχάνει; το γάρ άποθνήσκειν σαφές δήπου, ή ού;
Πάνυ μέν οΰν, εφη.
Πώς οΰν, ή δ' δς, ποιήσομεν; ούκ άνταποδώσομεν τήν έναντίαν γένεσιν,
άλλα ταύτη χωλή έσται ή φύσις; ή ανάγκη άποδοΰναι τφ άποθνήσκειν
έναντίαν τινά γένεσιν;
Πάντως που, έφη.
Τίνα ταύτην;
Το άναβιώσκεσθαι.
Ούκοΰν, ή δ' δς, είπερ έστι το άναβιώσκεσθαι, έκ τών τεθνεώτων δν είη
γένεσις ε'ις τους ζώντας αύτη, το άναβιώσκεσθαι;
Πάνυ γε.
'Ομολογείται άρα ήμΧν καΧ ταύτη τους ζώντας έκ τών τεθνεώτων
γεγονέναι ουδέν ήττον ή τους τεθνεώτας έκ τών ζώντων, τούτου δέ δντος
Ίκανόν που έδόκει τεκμήριον είναι δτι άναγκαΧον τάς τών τεθνεώτων ψυχάς
εΐναί που, δθεν δή πάλιν γίγνεσθαι.
ΔοκεΧ μοι, έφη, ώ Σώκρατες έκ τών ώμολογημένων άναγκαιον ούτως
έχειν.
Ίδέ τοίνυν ούτως, έφη, ώ Κέβης δτι ούδ' αδίκως ώμολογήκαμεν, ώς έμόί
δοκεΐ. ε'ι γάρ μή άεΧ άνταποδιδοίη τά έτερα τοις έτέροις γιγνόμενα, ώσπερέί
κύκλφ περιιόντα, άλλ' εΰθεΐά τις εϊη ή γένεσις έκ τοΰ έτερου μόνον εις το
καταντικρύ καΧ μή άνακάμπτοι πάλιν έπΧ το έτερον μηδέ καμπήν ποιοΐτο, οΐσθ'
δτι πάντα τελευτώντα το αύτο σχήμα αν σχοίη καΧ το αύτο πάθος δν πάθοι κάί
παύσαιτο γιγνόμενα;
Πώς λέγεις; έφη.
Ουδέν χαλεπόν, ή δ' δς, έννοήσαι δ λέγω- άλλ' οίον εί το καταδαρθάνειν
μέν είη, το δ' άνεγείρεσθαι μή άνταποδιδοίη γιγνόμενον έκ τοΰ καθεύδοντος
οΐσθ' δτι τελευτώντα πάντ^ <δν> λήρον τον Ένδυμίωνα άποδείξειεν κάί
ούδαμοΰ δν φαίνοιτο διά το κάί τ&λλα πάντα ταύτον έκείνφ πεπονθέναι,
καθεύδειν. κδν ε'ι συγκρίνοιτο μέν πάντα, διακρίνοιτο δέ μή, ταχύ δν το τοΰ
Άναξαγόρου γεγονός εϊη, "Όμοΰ πάντα χρήματα." ωσαύτως δέ, ώ φίλε Κέβης
καΧ εί άποθνήσκοι μέν πάντα δσα τοΰ ζήν μεταλάβοι, επειδή δέ άποθάνοι,
μένοι έν τούτφ τφ σχήματι τά τεθνεώτα κάί μή πάλιν άναβιώσκοιτο, άρ' ού
πολλή ανάγκη τελευτώντα πάντα τεθνάναι καΧ μηδέν ζήν; ε'ι γάρ έκ μέν τών
άλλων τά ζώντα γίγνοιτο, τά δέ ζώντα θνήσκοι, τίς μηχανή μή ουχί πάντα
καταναλωθήναι είς το τεθνάναι;
Ουδέ μία μοι δοκεΐ, έφη ό Κέβης, ώ Σώκρατες, άλλα μοι δοκεΐς
παντάπασιν αληθή λέγειν.
Έστιν γάρ, ώ Κέβης, ώς έμοΧ δοκεΐ, παντός μάλλον ούτω, κάί ήμεΧς
αυτά ταύτα ούκ έξαπατώμενοι όμολογοΰμεν, άλλ' έστι τφ δντι κάί το
άναβιώσκεσθαι κάί έκ τών τεθνεώτων τους ζώντας γίγνεσθαι κάί τάς τών

Μεταξύ λοιπόν των δύο αυτών γεννήσεων η μία δεν μας εμφανίζεται
σαφέστατα; Αφού το να πεθαίνει κάποιος είναι κάτι το σαφές- σωστά;
Βεβαίως ναι, είπε.
Να ολοκληρώσουμε; Είπε εκείνος. Δεν θα αποδώσουμε και γέννηση στο
αντίθετο, γιατί αλλιώς το έργο της φύσης μάς μένει ελαττωματικό; Δεν επιβάλλεται να
αποδώσουμε στο 'πεθαίνει κάποιος' γέννηση από το αντίθετο του;
Ασφαλώς, είπε.
Ποια είναι αυτή;
Το 'ζει κάποιος πάλι'.
Επομένως, είπε εκείνος, εφ' όσον υπάρχει το 'ζει κάποιος πάλι', δεν γεννιέται
κάποιος από τους πεθαμένους και είναι ζωντανός, ώστε να [72a] 'ζει κάποιος πάλι';
Βεβαίως ναι.
Συμφωνούμε λοιπόν με την πρόταση οι ζωντανοί γεννιούνται από τους
πεθαμένους όσο και με την πρόταση οι πεθαμένοι γεννιούνται από τους ζωντανούς
και, εφ' όσον ισχύουν αυτές, φάνηκε πλέον ισχυρή και η απόδειξη ότι κατ' ανάγκη οι
ψυχές αυτών που πεθαίνουν υπάρχουν κάπου από όπου και πάλι οδηγούνται στη
γέννηση.
Με βάση τα όσα παραδεχτήκαμε, Σωκράτη, έχω τη γνώμη ότι έτσι πρέπει να
έχουν τα πράγματα.
Κοίταξε να δεις τώρα Κέβη, είπε, ότι είναι ορθά όσα παραδεχτήκαμε, αυτό
νομίζω. Εξηγούμαι- εάν η διαδικασία γέννησης δεν χορηγεί συνεχώς σε κάθε αντίθετο
το αντίθετο του, [b] σαν σε κλειστή περιφέρεια κύκλου, αλλά αυτά γεννιούνται σε
ευθεία γραμμή καθένα από το αντίθετο του χωρίς εκ νέου επιστροφή στο
προηγούμενο, όχι σε κυκλική κίνηση, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα πάντα στο τέλος της
διαδικασίας θα λάβουν ένα και μόνο σχήμα, ένα πάθημα θα πάθουν και η γέννηση
τους θα πάψει εξ άπαντος;
Τι εννοείς με αυτό; Ρώτησε ο Κέβης
Δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις, είπε εκείνος, αυτό που λέω. Παράδειγμαεάν πούμε 'αποκοιμάται κάποιος', και το 'αφυπνίζεται κάποιος' δεν προκύψει με
γέννηση από αυτόν που κοιμάται, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά [e] στο τέλος της
διαδικασίας μάλλον θα υποδείξουν τον Ενδυμίωνα ως έναν φλύαρο και ασήμαντο
άνθρωπο, διότι και όλα τα άλλα πράγματα θα είχαν πάθει το ίδιο με εκείνον, θα
κοιμόντουσαν. Και εάν γινόταν όλα να ενωθούν αλλά να μην χωρισθούν εκ νέου, τότε
θα επαληθευόταν αμέσως η ρήση του Αναξαγόρα, "Μαζί όλα τα πράγματα". Κατ'
αυτόν τον τρόπο, φίλε μου Κέβη, όλα όσα πεθαίνουν και συμμετέχουν στο 'ζει
κάποιος', όταν φτάσει η ώρα του θανάτου τους, θα πεθαίνουν με αυτό και μόνο το
σχήμα χωρίς να ζουν και πάλι- άραγε δεν προκύπτει κατ' ανάγκη ότι όλα κατά το
τέλος της διαδικασίας θα πεθαίνουν και δεν θα ζουν; [d] Διότι εφ' όσον όσα ζουν
γεννιούνται από άλλα πράγματα και όσα ζουν πεθαίνουν, ποιο μηχανική κίνηση θα
τα εμποδίσει να μην αναλωθούν όλα τους από τον θάνατο;
Κανένα κατά τη γνώμη μου, Σωκράτη, είπε ο Κέβης· νομίζω μάλιστα πως έχεις
απόλυτο δίκαιο.
Πράγματι αυτό ισχύει, Κέβη, κατά τη γνώμη μου, και τίποτα άλλο και εμείς
παραδεχόμαστε αυτά τα πράγματα χωρίς κάποιος να μας εξαπατά' υπάρχει στα
αλήθεια και το 'ζει κάποιος πάλι'
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τεθνεώτων ψυχάς είναι.
ΚαΧ μήν, έφη ό Κέβης ΰπολαβών, καΧ κατ' έκεΧνόν γε τον λόγον, ώ
Σώκρατες εί αληθής έστιν, δν σύ εΐωθας θαμά λέγειν, δτι ήμΧν ή μάθησις ούκ
άλλο τι ή άνάμνησις τυγχάνει οΰσα, και κατά τούτον ανάγκη που ήμδς èv
προτέρφ τινΧ χρόνω μεμαθηκέναι δ νΰν άναμιμνησκόμεθα. τούτο δέ αδύνατον,
εί μή ήν που ήμΧν ή ψυχή πρΧν έν τφδε τφ άνθρωπίνφ εϊδει γενέσθαι· ώστε κάί
ταύτη άθάνατον ή ψυχή τι έοικεν είναι.
Άλλα, ώ Κέβης, έφη ό Σιμμίας ύπολαβών, ποίαι τούτων a i αποδείξεις;
ύπόμνησόν με· ού γάρ σφόδρα έν τφ παρόντι μέμνημαι.
ΈνΧ μέν λόγφ, έφη ό Κέβης, καλλίστφ, δτι ερωτώμενοι oi άνθρωποι, έάν
τις καλώς έρωτα, αύτοΧ λέγουσιν πάντα η έχει. καίτοι εί μή έτύγχανεν αύτοΧς
επιστήμη ένοΰσα κάί ορθός λόγος, ούκ δν οΐοί τ' ήσαν τούτο ποιήσαι. έπειτα
έάν τις έπΧ τά διαγράμματα άγη ή άλλο τι τών τοιούτων, ενταύθα σαφέστατα
κατηγορεΧ δτι τούτο ούτως έχει.
Εί δέ μή ταύτη γε, έφη, πείθη, ώ Σιμμία, ό Σωκράτης, σκέψαι δν τήδέ πή
σοι σκοπουμένφ συνδόξη. άπιστεΧς γάρ δή πώς ή καλούμενη μάθησις
άνάμνησίς έστιν;
Άπιστώ μέν έγωγε, ή δ' δς ό Σιμμίας, ού, αύτο δέ τοΰτο, έφη, δέομαι
παθεΧν περΧ οΰ ό λόγος άναμνησθήναι. κάί σχεδόν γε έξ ών Κέβης επεχείρησε
λέγειν ήδη μέμνημαι κάί πείθομαι- ουδέν μεντδν ήττον άκούοιμι νΰν πή σύ
έπεχείρησας λέγειν.
Τήδ' έγωγε, ή δ' δς. όμολογοΰμεν γάρ δήπου, εί τίς τι άναμνησθήσεται,
δεΐν αυτόν τοΰτο πρότερον ποτέ έπίστασθαι.
Πάνυ γ', έφη.
Άρ' οΰν και τόδε όμολογοΰμεν, δταν επιστήμη παραγίγνηται τρόπφ
τοιούτφ, άνάμνησιν είναι; λέγω δέ τίνα τρόπον; τόνδε. έάν τίς τι έτερον ή ίδών
ή άκουσας ή τίνα άλλην αϊσθησιν λαβών μή μόνον εκείνο γνφ, άλλα καΧ έτερον
έννοήση οΰ μή ή αυτή επιστήμη άλλ' άλλη, δρα ούχΧ τοΰτο δικαίως λέγομεν δτι
άνεμνήσθη, οΰ τήν έννοια ν έλαβεν;
Πώς λέγεις;
Οίον τά τοιάδε - άλλη που επιστήμη άνθρωπου κάί λύρας.
Πώς γάρ οΰ;
Ούκοΰν οίσθα δτι οί έρασταί, δταν ΪΒωσιν λύραν ή Ίμάτιον ή άλλο τι
οΐς τά παιδικά αυτών εϊωθε χρήσθαι, πάσχουσι τούτο· έγνωσαν τε τήν λύραν
κάί έν τή διανοία έλαβον το είδος τοΰ παιδος οΰ ήν ή λύρα; τούτο δέ έστιν
άνάμνησις ώσπερ γε καί Σιμμίαν τις Ίδών πολλάκις Κέβητος άνεμνήσθη, κάί
άλλα που μυρία τοιαΰτ' δν εϊη.
Μυρία μέντοι νή Δία, εφη ό Σιμμίας.
Ούκοΰν, ή δ' δς, το τοιούτον άνάμνησίς τίς έστι; μάλιστα μέντοι όταν
τις τούτο πάθη περΧ εκείνα δ ύπό χρόνου κάί τοΰ μή έπισκοπεΧν ήδη
έπελέληστο;

αλλά και οι ζωντανοί γεννιούνται από αυτούς που
πέθαναν και υπάρχουν οι ψυχές αυτών που πέθαναν.
Αλλά και σύμφωνα με εκείνη τη θέση σου Σωκράτη, είπε ο Κέβης παίρνοντας
τον λόγο, εφ' όσον ισχύει, [e] αυτή που ο ίδιος συνήθιζες να μας αναφέρεις συχνά, ότι
η μάθηση μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ανάμνηση, σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη θέση
εμείς κατ' ανάγκη έχουμε μάθει σε προγενέστερο χρόνο όσα τώρα ξαναθυμόμαστε.
Αυτό όμως θα ήταν αδύνατο, [73a] εάν η ψυχή μας δεν υπήρχε κάπου προτού γεννηθεί
μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Να που και από αυτή την πλευρά φαίνεται ότι η ψυχή
είναι πράγμα αθάνατο.
Ναι, Κέβη μου, πήρε τον λόγο ο Σιμμίας, όμως ποιες είναι οι αποδείξεις του
ισχυρισμού; Θύμισε μου· δεν θυμάμαι τη στιγμή αυτή τις λεπτομέρειες
Μια καλή απάντηση, είπε ο Κέβης· οι άνθρωποι, όταν τους ρωτούν και οι
ερωτήσεις είναι με σαφήνεια διατυπωμένες, μπορούν και απαντούν σωστά και
ολοκληρωμένα. Εάν όμως δεν είχαν μέσα τους τη γνώση και την ορθή σκέψη, δεν θα
ήταν σε θέση να το κάνουν αυτό. Επιπλέον εάν κάποιος τους φέρει μπροστά σε
γεωμετρικά σχήματα ή σε κάτι σχετικό, [b] και εκεί αποφαίνεται κανείς με ακρίβεια
σχετικά το ζητούμενο ότι έτσι έχει.
Εάν όμως Σιμμία, είπε ο Σωκράτης, δεν πείθεσαι με τα παραπάνω πρόσεξε αν
θα συμφωνήσεις ύστερα από την εξέταση που εσύ ο ίδιος θα κάνεις. Αμφισβητείς
λοιπόν ότι αυτό που αποκαλούμε μάθηση είναι ανάμνηση;
Να το αμφισβητήσω, είπε ο Σιμμίας, όχι, αφού έχω τη διάθεση να υποστώ αυτό
που συζητάμε, να ξαναθυμηθώ. Μάλιστα από όσα ο Κέβης ανέλαβε να πει έχω ήδη
θυμηθεί, σχεδόν πείθομαι και θα άκουγα με ευχαρίστηση πώς εσύ θα αναλάβεις να
εξηγήσεις το θέμα.
[e] Ως εξής το εξηγώ, είπε εκείνος Συμφωνούμε στο εξής· ένας που φθάνει να
ξαναθυμηθεί κάτι, πρέπει σε άλλον χρόνο, πιο πριν, να ήξερε το πράγμα.
Συμφωνούμε, είπε ο Σιμμίας.
Αλλά και στο επόμενο δεν συμφωνούμε, όταν η γνώση αποκτιέται με τέτοιον
τρόπο είναι ανάμνηση; Τι εννοώ λέγοντας 'τέτοιον τρόπο'; Το εξής· εάν κάποιος δει ή
ακούσει κάποιο πράγμα ή το αντιληφθεί με μιαν άλλη των αισθήσεων, όχι μόνον
εκείνο θα γνωρίσει αλλά και ένα δεύτερο θα σκεφθεί, μια γνώση διαφορετική, όχι την
προηγούμενη- άρα δεν έχουμε δίκαιο να ισχυριστούμε ότι ξαναθυμήθηκε [d] και το
πράγμα που σκέφθηκε;
Τι εννοείς
Να ένα παράδειγμα- η γνώση ενός ανθρώπου και η γνώση μιας λύρας είναι
πράγματα διαφορετικά.
Βεβαιότατα.
Δέχεσαι τότε ότι οι εραστές, όταν δουν μια λύρα ή ένα ρούχο ή κάποιο άλλο
αντικείμενο που οι αγαπημένοι τους κατέχουν, παθαίνουν το επόμενο; Αναγνωρίζουν
και τη λύρα αλλά και με τη σκέψη τους συλλαμβάνουν το πρόσωπο του παιδιού που
κατέχει τη λύρα- αυτό είναι ανάμνηση. Έτσι όταν δει κάποιος τον Σιμμία, θυμήθηκε
και τον Κέβητα, και το ίδιο σε αμέτρητες άλλες περιπτώσεις
Αμέτρητες πράγματι, μα τον Δία, είπε ο Σιμμίας.
[e] Και όλες αυτές, συνέχισε εκείνος, δεν είναι μορφή ανάμνησης; Προπάντων
μάλιστα όταν συμβεί σε κάποιον με
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Πάνυ μεν οΰν, έφη.
Τί δέ; ή δ' δ ς εστίν ΐππον γεγραμμένον ίδόντα «αΧ λύραν γεγραμμένην
άνθρωπου άναμνησθήναι, κάί Σιμμίαν Ίδόντα γεγραμμένον Κέβητος
άναμνησθήναι;
Πάνυ γε.
Ούκοΰν «αΧ Σιμμίαν ίδόντα γεγραμμένον αύτοΰ Σιμμίου άναμνησθήναι;
Έ σ τ ι μέντοι, έφη.
Άρ' οΰν ού κατά πάντα ταΰτα συμβαίνει τήν άνάμνησιν είναι μεν άφ'
ομοίων, είναι δέ καΧ άπο άνομοίων;
Συμβαίνει.
Άλλ' δταν γε άπό τών ομοίων άναμιμνήσκηταί τίς τι, δρ' ούκ
άναγκαΐον τόδε προσπάσχειν, έννοεϊν είτε τι ελλείπει τούτο κατά τήν
ομοιότητα είτε μή εκείνου οΰ άνεμνήσθη;
Ανάγκη, έφη.
Σκόπει δή, ή δ' δς, εί ταΰτα οΰτως έχει. φαμέν πού τι είναι ίσον, ού
ξύλον λέγω ξύλφ ουδέ λίθον λίθφ ούδ' άλλο τών τοιούτων ουδέν, άλλα παρά
ταΰτα πάντα έτερον τι, αύτο το ίσον φώμέν τι είναι ή μηδέν;
Φώμεν μέντοι νή Δι, έφη ό Σιμμίας θαυμαστώς γε.
Ή καΧ έπιστάμεθα αύτο δ έστιν;
Πάνυ γε, ή δ' δς.
Πόθεν λαβόντες αύτοΰ τήν έπιστήμην; άρ' ούκ έξ ών νυνδή έλέγομεν, ή
ξύλα ή λίθους ή άλλα άττα ιδόντες ϊσα, έκ τούτων εκείνο ένενοήσαμεν, έτερον
δν τούτων; ή ούχ έτερον σοι φαίνεται; σκόπει δέ καΧ τήδε. αρ' ού λίθοι μέν ϊσοι
κάί ξύλα ενίοτε ταύτα δντα τφ μέν ίσα φαίνεται, τφ δ' οΰ;
Πάνυ μέν οΰν.
Τί δέ; αυτά τά ϊσα έστιν δτε άνισα σοι έφάνη, ή ή ίσότης άνισότης
Ούδεπώποτέ γε, ώ Σώκρατες
Ού ταύτον άρα εστίν, ή δ' δ ς ταΰτά τε τά ίσα κάί αύτο το ίσον.
Ουδαμώς μοι φαίνεται, ώ Σώκρατες.
Αλλά μήν εκ τούτων γ', έφη, τών ίσων, έτερων δντων εκείνου τοΰ ϊσου,
όμως αύτοΰ τήν έπιστήμην έννενόηκάς τε κάί είληφας;
Αληθέστατα, έφη, λέγεις.
Ούκοΰν ή όμοιου δντος τούτοις ή άνομοίου;
Πάνυ γε.
Διαφέρει δέ γε, ή δ' δς, ουδέν έως δν άλλο Ίδών άπο ταύτης τής δψεως
άλλο έννοήσης, είτε δμοιον είτε άνόμοιον, άναγκαΐον, έφη, αύτο άνάμνησιν
γεγονέναι.
Πάνυ μέν οΰν.

πράγματα που ήδη έχει ξεχάσει, εξ αιτίας του
χρόνου και επειδή ο ίδιος είχε καιρό να τα πιάσει;
Πολύ σωστά, η απάντηση του.
Λοιπόν συνεχίζω; Είπε εκείνος. Δεν είναι δυνατόν να δει κάποιος ένα
ζωγραφισμένο άλογο ή μια ζωγραφισμένη λύρα και να θυμηθεί έναν άνθρωπο, να δει
τον Σιμμία σε ζωγραφιά και να θυμηθεί τον Κέβητα;
Βεβαίως και είναι.
Αλλά και τον Σιμμία να ιδεί σε ζωγραφιά και να θυμηθεί αυτόν τον ίδιο τον
Σιμμία;
Είναι δυνατόν, είπε. [74a]
Σε όλες αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις η ανάμνηση δεν ξεκινά άλλες φορές από
όμοια πράγματα και άλλες από ανόμοια;
Αυτό συμβαίνει.
Και όταν κάποιος ξεκινά να θυμάται κάτι με βάση τα όμοια, άραγε δεν του
συμβαίνει και αυτό κατ' ανάγκη, να κατανοεί ότι το όμοιο πράγμα ως προς την
ομοιότητα είτε απέχει αρκετά είτε δεν απέχει από εκείνο που θυμήθηκε;
Κατ' ανάγκη ναι, είπε.
Εξέτασε τώρα, είπε εκείνος, εάν ισχύουν τα επόμενα. Θεωρούμε ότι υπάρχει
ένα πράγμα, το ίσο- δεν εννοώ ένα κομμάτι ξύλο ίσο με ένα άλλο κομμάτι ξύλο, μια
πέτρα με μια πέτρα, τίποτα από αυτά, αλλά παραδίπλα με αυτές τις περιπτώσεις κάτι
άλλο, το ίσο καθεαυτό. Να δεχτούμε ότι αυτό είναι κάτι ή δεν είναι;
Να το δεχτούμε, μα τον Δία, είπε ο Σιμμίας, όσο τίποτα άλλο. [b]
Γνωρίζουμε άραγε και τι είναι αυτό;
Ασφαλώς ναι, είπε αυτός.
Από πού αποκομίσαμε τη γνώση του; Δεν την αποκομίσαμε από αυτά που
μόλις αναφέραμε, τα ξύλα, τις πέτρες και τα υπόλοιπα; Δεν είδαμε ότι είναι ίσα και με
βάση την ισότητα αντιληφθήκαμε εκείνο, ένα άλλο πράγμα; Ή δεν σου φαίνεται άλλο
πράγμα; Εξέτασε το ζήτημα και ως εξής. Πέτρες και ξύλα που είναι ίσα, ενώ
παραμένουν τα ίδια, δεν φαίνονται ορισμένες φορές στον ένα ίσα και σε άλλον όχι;
Βεβαίως ναι.
Ναι, όμως το επόμενο; Τα ίδια τα ίσα σου φάνηκαν ποτέ ότι είναι άνισα ή η
ισότητα ότι είναι ανισότητα; [e]
Ούτε για μια στιγμή, Σωκράτη.
Δεν είναι επομένως το ίδιο πράγμα, είπε εκείνος, τα ίσα εκείνα και το ίσο το
ίδιο.
Καθόλου δεν μου φαίνονται, Σωκράτη.
Όμως από εκείνα τα ίσα, είπε, που είναι διαφορετικά από το ίδιο το ίσο, δεν
συνέλαβες με τον νου σου και απέκτησες τη γνώση του;
Λες πράγματι την αλήθεια, συμφώνησε αυτός
Και το ίδιο το ίσο ή είναι όμοιο ή ανόμοιο προς εκείνα- σωστά;
Σωστά.
Δεν παρουσιάζει μάλιστα καμία διαφορά, συνέχισε εκείνος- από τη στιγμή που
θα δεις ένα πράγμα και σκεφθείς, [d] με βάση την όψη του, ένα άλλο, όμοιο ή ανόμοιο,
πρέπει να έχει ξεκινήσει, είπε, η διαδικασία της ανάμνησης.
Ναι, έτσι είναι.
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Τί δέ; ή δ' δ ς ή πάσχομέν τι τοιοΰτον περΧ τά έν τοΧς ξύλοις τε κάί οΐς
νυνδή έλέγομεν τοΧς ϊσοις; άρα φαίνεται ήμΧν ούτως ϊσα είναι ώσπερ αύτο το δ
έστιν ϊσον, ή ένδεΧ τι εκείνου τφ τοιοΰτον είναι οίον το ϊσον, ή ουδέν;
ΚαΧ πολύ γε, έφη, ένδεΐ.
Ούκοΰν όμολογοΰμεν, δταν τίς τι Ίδών έννοήση δτι βούλεται μέν τούτο
δ νΰν έγώ όρώ είναι οίον άλλο τι τών όντων, ένδεΐ δέ κάί ού δύναται τοιούτον
είναι οίον εκείνο, άλλ' έστιν φαυλότερον, άναγκαΐον που τον τούτο έννοοΰντα
τυχείν προειδότα έκεΧνο φ φησιν αύτο προσεοικέναι μέν, ένδεεστέρως δέ έχειν;
Ανάγκη.
Τί οΰν; το τοιούτον πεπόνθαμεν κάί ήμεΐς ή ού περί τε τά ϊσα κάί αύτο
το ϊσον;
Παντάπασί γε.
Άναγκαΐον άρα ημάς προειδέναι το ϊσον προ εκείνου τοΰ χρόνου δτε
το πρώτον ίδόντες τά ϊσα ένενοήσαμεν δτι ορέγεται μέν πάντα ταύτα είναι
οίον το ϊσον, έχει δέ ένδεεστέρως.
Έ σ τ ι ταΰτα.
Άλλα μήν κάί τόδε όμολογοΰμεν, μή άλλοθεν αύτο έννενοηκέναι μηδέ
δυνατόν είναι έννοήσαι άλλ' ή έκ τοΰ Ίδεΐν ή άψασθαι ή έκ τίνος άλλης τών
αισθήσεων ταύτον δέ πάντα ταΰτα λέγω.
Ταύτόν γάρ έστιν, ώ Σώκρατες, προς γε δ βούλεται δηλώσαι ό λόγος.
Άλλα μέν δή έκ γε τών αισθήσεων δει έννοήσαι δτι πάντα τά έν ταΐς
α'ισθήσεσιν εκείνου τε ορέγεται τοΰ Β έστιν ίσον, κάί αύτοΰ ενδεέστερα έστιν ή
πώς λέγομεν;
Ούτως.
Προ τού άρα άρξασθαι ημάς όράν κάί άκούειν κάί τδλλα αίσθάνεσθαι
τυχείν έδει που είληφότας έπιστήμην αύτοΰ τοΰ ϊσου δτι έστιν, εί έμέλλομεν τά
έκ τών αισθήσεων ϊσα έκεΐσε άνοίσειν, δτι προθυμεΐται μέν πάντα τοιαΰτ' είναι
οίον εκείνο, έστιν δέ αύτοΰ φαυλότερα.
Ανάγκη έκ τών προειρημένων, ώ Σώκρατες.
Ούκοΰν γενόμενοι ευθύς έωρώμέν τε κάί ήκούομεν κάί τάς άλλας
αίσθήσεις εϊχομεν;
Πάνυ γε.
Έ δ ε ι δέ γε, φαμέν, προ τούτων τήν τοΰ ϊσου έπιστήμην είληφέναι;
Ναίΐ
ΠρΧν γενέσθαι άρα, ώς έοικεν, ανάγκη ήμΧν αυτήν είληφέναι.
Έοικεν.
Ούκοΰν εί μέν λαβόντες αυτήν προ τοΰ γενέσθαι έχοντες έγενόμεθα,
ήπιστάμεθα κάί πρΧν γενέσθαι κάί ευθύς γενόμενοι ού μόνον το ϊσον καΧ το
μείζον καΧ το έλαττον αλλά κάί σύμπαντα τά τοιαύτα; ού γάρ περΧ τοΰ ϊσου
νΰν ό λόγος ήμΐν μάλλον τι ή κάί περΧ αύτοΰ τού καλού καΧ αύτοΰ τοΰ αγαθού
κάί δικαίου καΧ οσίου καί, δπερ λέγω, περΧ απάντων οΐς έπισφραγιζόμεθα

Να συνεχίσουμε; Είπε εκείνος. Αλήθεια συμβαίνει σε εμάς αυτό που μόλις τώρα
λέγαμε σε σχέση με τα ξύλα και τα ίσα αντικείμενα; Τα πράγματα αυτά μας φαίνονται
πράγματι ίσα όπως το ίδιο το ίσο ή παρουσιάζουν ελλείψεις ώστε να γίνει το καθένα
τους τέτοιο ή δεν τους λείπει τίποτα;
Παρουσιάζουν ελλείψεις, είπε, και πολλές μάλιστα.
Συμφωνούμε λοιπόν στο εξής, όταν κάποιος δει κάτι και σκεφθεί- αυτό που
τώρα βλέπω θέλει να είναι διαφορετικό ανάμεσα στα άλλα, [e] όμως παρουσιάζει
ελλείψεις και δεν μπορεί να είναι όπως εκείνο αλλά είναι χειρότερο, τότε δεν πρέπει
αυτός που κάνει αυτή τη σκέψη να έχει προηγουμένως γνωρίσει αυτό προς το οποίο
λέει ότι υπάρχει η ομοιότητα αλλά είναι κατώτερη σε βαθμό;
Ναι, πρέπει.
Λοιπόν παρακάτω; Έχουμε και εμείς την ίδια εμπειρία σχετικά με τα ίσα
πράγματα αλλά και το ίδιο το ίσο ή όχι;
Ασφαλώς ναι.
Εμείς τότε έχουμε γνωρίσει το ίσο πιο πριν από το σημείο που είδαμε τα ίσα
αντικείμενα [75a] πρώτη φορά και κάναμε τη σκέψη ότι όλα τους επιθυμούν να είναι
όπως και το ίσο, απομένουν όμως κατώτερα από εκείνο.
Έ τ σ ι είναι.
Παραδεχόμαστε ακόμη ότι αυτό δεν το εννοήσαμε αλλιώς ούτε ήταν δυνατόν
να το εννοήσουμε παρά μόνο με την όραση ή την αφή ή με μια άλλη αίσθηση- όλες
αυτές τις θεωρώ μία.
Ναι, μία είναι Σωκράτη, αυτό τείνει να δείξει η ερευνά μας.
Αλλά βέβαια και το εξής με βάση τις αισθήσεις θα καταλήξει κάποιος στη
σκέψη [b] ότι όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τις αισθήσεις έχουν έφεση
προς εκείνο, το ίσο καθεαυτό, και είναι κατώτερα του. Αυτό δεν υποστηρίζουμε;
Ναι αυτό.
Προτού λοιπόν αρχίσουμε να βλέπουμε, να ακούμε και να κάνουμε χρήση των
λοιπών αισθήσεων πρέπει εμείς να έχουμε αποκτήσει τη γνώση του ίσου καθεαυτού,
αυτού που είναι, εάν έχουμε σκοπό να αποδώσουμε τα ίσα αντικείμενα των
αισθήσεων μας σε εκείνο με τη σκέψη ότι όλα τους έχουν την έφεση να γίνουν τέτοια,
όπως εκείνο, είναι όμως κατώτερα του.
Αυτό προκύπτει, Σωκράτη, από αυτά που υποστηρίξαμε έως τώρα.
Μόλις λοιπόν γεννηθούμε δεν είμαστε ικανοί να δούμε, να ακούσουμε και να
κάνουμε χρήση των άλλων αισθήσεων;
Βεβαίως ναι.
Δεν πρέπει τότε, αυτό υποστηρίξουμε, να έχουμε αποκτήσει πρωτύτερα [e] τη
γνώση του ίσου;
Ναι.
Πριν επομένως να γεννηθούμε, έτσι φαίνεται, πρέπει να την έχουμε αποκτήσει.
Αυτό φαίνεται.
Εάν λοιπόν την αποκτήσαμε πριν γεννηθούμε και γεννηθήκαμε κατέχοντας
την, τότε δεν ξέρουμε πριν από τη γέννηση μας και ευθύς μετά από αυτή όχι μόνο το
ίσο και το μεγαλύτερο και το μικρότερο αλλά και όλα τα πράγματα του είδους; Διότι
η αναζήτηση που κάνουμε δεν αφορά αποκλειστικά το ίσο αλλά και το όμορφο και [d]
το καλό, το δίκαιο και το όσιο, και -πράγμα που λέω- όλα αυτά που τους βάζουμε
την ετικέτα-σφραγίδα 'αυτό
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τοΰτο, TÒ "δ έστι", καΧ έν ταΧς έρωτήσεσιν ερωτώντες κάί έν ταΧς άποκρίσεσιν
άποκρινόμενοι. ώστε άναγκαΐον ήμΐν τούτων πάντων τάς έπιστήμας προ τοΰ
γενέσθαι είληφέναι.
Έ σ τ ι ταύτα.
ΚαΧ εί μέν γε λαβόντες εκάστοτε μή έπιλελήσμεθα, είδότας άέί
γίγνεσθαι κάί άέί διά βίου είδέναι- το γάρ είδέναι τοΰτ' έστιν, λαβόντα του
έπιστήμην έχειν κάί μή άπολωλεκέναι- ή ού τούτο λήθην λέγομεν, ώ Σιμμία,
επιστήμης αποβολή ν;
Πάντως δήπου, έφη, ώ Σώκρατες.
ΕΊ δέ γε οΐμαι λαβόντες πρΧν γενέσθαι γιγνόμενοι άπωλέσαμεν, ύστερον
δέ ταΐς α'ισθήσεσι χρώμενοι περΧ αυτά έκείνας άναλαμβάνομεν τάς έπιστήμας
άς ποτέ κάί πρΧν εϊχομεν, αρ' ούχ δ καλοΰμεν μανθάνειν οίκείαν δν έπιστήμην
άναλαμβάνειν εϊη; τοΰτο δέ που άναμιμνήσκεσθαι λέγοντες ορθώς δν λέγοιμεν;
Πάνυγε.
Δυνατόν γάρ δή τοΰτό γε έφάνη, αίσθόμενόν τι ή ίδόντα ή άκούσαντα
ή τίνα άλλην αϊσθησιν λαβόντα έτερον τι άπο τούτου έννοήσαι δ έπελέληστο,
ω τοΰτο έπλησίαζεν άνόμοιον δν ή φ δμοιον ώστε, δπερ λέγω, δυοΧν θάτερον,
ήτοι επισταμένοι γε αυτά γεγόναμεν καΧ έπιστάμεθα διά βίου πάντες ή
ύστερον, ούς φαμεν μανθάνειν, ουδέν άλλ' ή άναμιμνήσκονται οΰτοι, κάί ή
μάθησις άνάμνησις δν εϊη.
ΚαΧ μάλα δή ούτως έχει, ώ Σώκρατες.
Πότερον οΰν αίρή, ώ Σιμμία; επισταμένους ημάς γεγονέναι, ή
άναμιμνήσκεσθαι ύστερον ών πρότερον έπιστήμην είληφότες ήμεν;
Ούκ έχω, ώ Σώκρατες, έν τφ παρόντι έλέσθαι.
Τί δέ; τόδε έχεις έλέσθαι, κάί πή σοι δοκεΧ περΧ αυτού; άνήρ
επισταμένος περΧ ών έπίσταται έχοι άν δούναι λόγον ή οΰ;
Πολλή ανάγκη, εφη, ώ Σώκρατες.
Ή κάί δοκούσί σοι πάντες έχειν διδόναι λόγον περΧ τούτων ών νυνδή
έλέγομεν;
Βουλοίμην μεντάν, εφη ό Σιμμίας άλλα πολύ μάλλον φοβούμαι μή
αΰριον τηνικάδε ούκέτι fi ανθρώπων ουδείς άξίως οΐός τε τοΰτο ποιήσαι.
Ούκ άρα δοκούσί σοι έπίστασθαί γε, έφη, ώ Σιμμία, πάντες αυτά;
Ουδαμώς.
Άναμιμνήσκονται άρα ά ποτέ εμαθον;
Ανάγκη.
Πότε λαβούσαι ai ψυχάί ημών την έπιστήμην αυτών; ού γάρ δή άφ' οΰ
γε άνθρωποι γεγόναμεν.
Ού δήτα.
Πρότερον άρα.
Ναί.
Ήσαν αρα, ώ Σιμμία, ai ψυχαΧ κάί πρότερον, πρΧν είναι έν ανθρώπου
εϊδει, χωρΧς σωμάτων, κάί φρόνησιν εΐχον.

που είναι', όταν υποβάλλουμε ερωτήσεις αλλά και όταν
δίνουμε απαντήσεις. Επομένως εμείς τη γνώση όλων αυτών πρέπει να την αποκτήσαμε
πριν από τη γέννηση μας.
Συμφωνώ.
Και εάν εμείς που την αποκτήσαμε ούτε μια φορά δεν την ξεχάσαμε, τότε
γεννιόμαστε και ξέρουμε και αυτή τη γνώση κατέχουμε σε όλο το μήκος της ζωής μας.
Διότι 'ξέρω' αυτό σημαίνει, να έχεις αποκτήσει τη γνώση και να την κατέχεις χωρίς να
την απολέσεις. Αυτό πάλι δεν ονομάζουμε λήθη, Σιμμία, την απώλεια της γνώσης;
[e] Εξ άπαντος ναι, Σωκράτη, απάντησε.
Πιστεύω και το επόμενο- αποκτήσαμε τη γνώση πριν από τη γέννηση μας και
την απωλέσαμε με τη γέννηση μας, κατόπιν, κάνοντας χρήση των αισθήσεων, όσον
αφορά τα πράγματα, πάλι αποκτούμε τη γνώση εκείνη που είχαμε πιο πριν στην
κατοχή μας, τότε αυτό που ονομάζουμε μάθηση δεν είναι η απόκτηση της
προηγούμενης γνώσης μας; Δεν θα της έχουμε δώσει ακριβές όνομα, εάν ονομάσουμε τη
διαδικασία αυτή ανάμνηση;
Ασφαλώς ναι.
[76a] Μας φάνηκε μάλιστα δυνατό αυτό το πράγμα, να αντιληφθεί κάποιος
κάτι, αφού το δει ή το ακούσει ή με άλλη των αισθήσεων το αποκτήσει, και με βάση
αυτό να σκεφθεί ένα άλλο που είχε ξεχάσει, ένα πράγμα σε σχέση με το πρώτο, είτε
ανόμοιο είτε όμοιο. Επομένως -αυτό θαρρώ- ένα από τα δύο συμβαίνει, είτε έχουμε
γεννηθεί με τη γνώση τους και την κατέχουμε σε όλο το μήκος της ζωής μας είτε ύστερα
την αποκτούν αυτοί που λέμε ότι μαθαίνουν και δεν κάνουν τίποτα άλλο, μόνον
ξαναθυμούνται, και η μάθηση είναι ανάμνηση.
Ασφαλώς έτσι έχει το πράγμα, Σωκράτη.
Ποιο λοιπόν διαλέγεις Σιμμία; Γεννηθήκαμε και ξέρουμε [b] ή ύστερα
ξαναθυμόμαστε τα πράγματα που τη γνώση τους είχαμε πιο πριν στην κατοχή μας;
Προς στιγμή, Σωκράτη, δεν μπορώ να απαντήσω.
Τι δηλαδή; Το εξής έχεις να διαλέξεις, τι σου φαίνεται πως συμβαίνει; Ένας που
ξέρει μπορεί να εξηγήσει αυτά που ξέρει ή όχι;
Κατ' ανάγκη ναι, Σωκράτη, είπε.
Αλήθεια σου φαίνονται ότι όλοι μπορούν να εξηγήσουν τα θέματα που πριν
λίγο συζητούσαμε;
Θέλω να απαντήσω ναι, απάντησε ο Σιμμίας- φοβάμαι όμως να το πω, μήπως
αύριο την ίδια ώρα δεν θα υπάρχει πλέον ούτε ένας μέσα στους ανθρώπους να κάνει
με επιτυχία κάτι τέτοιο.
Τότε Σιμμία, είπε, δεν πιστεύεις ότι άπαντες κατέχουν τη γνώση- [e] σωστά;
Σωστά.
Ξαναθυμούνται λοιπόν αυτά που κάποτε έμαθαν;
Κατ' ανάγκη.
Πότε οι ψυχές μας απέκτησαν τη γνώση τους; Όχι βέβαια τη στιγμή που ως
άνθρωποι γεννηθήκαμε.
Ασφαλώς όχι.
Τότε πιο πριν.
Ναι.
Υπήρχαν λοιπόν, Σιμμία, οι ψυχές μας και πρωτύτερα, χωρίς την ανθρώπινη
μορφή, χωριστά από το σώμα και κατείχαν τη γνώση.

Εί μή άρα άμα γιγνόμενοι λαμβάνομεν, ώ Σώκρατες, ταύτας τάς
έπιστήμας οΰτος γάρ λείπεται έτι ό χρόνος.
Εΐεν, ώ εταίρε- άπόλλυμεν δέ αύτάς έν ποίφ άλλω χρόνφ; ού γάρ δή
έχοντες γε αύτάς γιγνόμεθα, ώς άρτι ώμολογήσαμεν ή έν τούτφ άπόλλυμεν έν
φπερ κάί λαμβάνομεν; ή έχεις άλλον τινά ε'ιπεΐν χρόνον;

Ουδαμώς ώ Σώκρατες άλλα ελαθον έμαυτον ουδέν είπών.
e
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Άρ' οΰν ούτως έχει, έφη, ήμΐν, ώ Σιμμία; εί μέν έστιν δ θρυλοΰμεν άεί,
καλόν τέ τι κάί αγαθόν κάί πάσα ή τοιαύτη ουσία, κάί έπΧ ταύτην τά έκ τών
αίσθήσεων πάντα άναφέρομεν, ύπάρχουσαν πρότερον άνευρίσκοντες ήμετέραν
οΰσαν, κάί ταύτα εκείνη άπεικάζομεν, άναγκαΐον, οϋτως ώσπερ κάί ταΰτα
έστιν, ούτως κάί τήν ήμετέραν ψυχήν είναι καΧ πρΧν γεγονέναι ημάς εί δέ μή
εστί ταΰτα, άλλως αν 0 λόγος ούτος είρημενος είη; άρ' οϋτως έχει, και ίση
ανάγκη ταΰτά τε είναι κάί τάς ημετέρας ψυχάς πρΧν κάί ημάς γεγονέναι, κάί εί
μή ταύτα, ουδέ τάδε;
Ύπερφυώς, ώ Σώκρατες, έφη ό Σιμμίας, δοκεΧ μοι ή αύτη ανάγκη είναι,
χ α ι ει
5 καλόν γε καταφεύγει ό λόγος είς τό ομοίως είναι τήν τε ψυχήν ημών
πρΧν γενέσθαι ημάς κάί τήν ούσίαν ήν σύ νΰν λέγεις, ού γάρ εχω εγωγε ουδέν
ούτω μοι εναργές δν ώς τοΰτο, το πάντα τά τοιαύτ' είναι ώς οίον τε μάλιστα,
καλόν τε κάί αγαθόν κάί ταλλα πάντα δ σύ νυνδή έλεγες κάί έμοιγε δοκεΐ
ίκανώς άποδέδεικται.
Τί δέ δή Κέβητι; έφη ό Σωκράτης δει γάρ κάί Κέβητα πείθειν.
Τκανώς, έφη ό Σιμμίας ώς έγωγε οΐμαι- καίτοι καρτερώτατος
ανθρώπων έστΧν προς το άπιστειν τοΧς λόγοις. άλλ' οΐμαι ούκ ένδεώς τούτο
πεπεΐσθαι αυτόν, δτι πρΧν γενέσθαι ημάς ήν ημών ή ψυχή- ε'ι μέντοι κάί έπειδάν
άποθάνωμεν ετι έσται, ουδέ αύτφ μοι δοκεΐ, έφη, ώ Σώκρατες, άποδεδεΐχθαι,
άλλ' ετι ένέστηκεν δ νυνδή Κέβης έλεγε, το τών πολλών, δπως μή άρα
αποθνήσκοντος τοΰ άνθρωπου διασκεδάννυται ή ψυχή κάί αυτή τοΰ είναι
τούτο τέλος ή. τί γάρ κωλύει γίγνεσθαι μέν αυτήν κάί συνίστασθαι άλλοθεν
πόθεν κάί είναι πρΧν κάί είς άνθρώπειον σώμα άφίκεσθαι, έπειδάν δέ άφίκηται
καΧ άπαλλάττηται τούτου, τότε κάί αυτήν τελευτάν καΧ διαφθείρεσθαι;
Εΰ λέγεις έφη, ώ Σιμμία, ό Κέβης. φαίνεται γάρ ώσπερ ήμισυ
άποδεδεΐχθαι οΰ δει, δτι πρΧν γενέσθαι ημάς ήν ημών ή ψυχή, δει δέ
προσαποδεΐξαι δτι καΧ έπειδάν άποθάνωμεν ουδέν ήττον έσται ή πρΧν
γενέσθαι, εί μέλλει τέλος ή άπόδειξις έχειν.
Άποδέδεικται μέν, έφη, ώ Σιμμία τε κάί Κέβης, ό Σωκράτης, κάί νύν, εί
θέλετε συνθείναι τοΰτόν τε τον λόγον είς ταύτον κάί δν προ τούτου
ώμολογήσαμεν, το γίγνεσθαι πάν το ζών έκ τοΰ τεθνεώτος. εί γάρ έστιν μέν ή
ψυχή κάί πρότερον, ανάγκη δέ αυτή εις το ζήν ίούση τε κάί γιγνομένη
μηδαμόθεν άλλοθεν ή έκ θανάτου κάί τοΰ τεθνάναι γίγνεσθαι, πώς ούκ ανάγκη

Εκτός αν αποκτούμε τη γνώση τη στιγμή της γέννησης μας, Σωκράτη- αυτόν
μόνο τον χρόνο μας μένει να δούμε.
Καλά, φίλε μου- ποιος όμως είναι ο χρόνος που χάνουμε τη γνώση; [d] Αφού
γεννιόμαστε χωρίς αυτήν, μόλις τώρα το συμφωνήσαμε. Ή μήπως χάνουμε και
αποκτούμε τη γνώση κατά τον ίδιο χρόνο; Ή έχεις να προτείνεις κάποιο άλλο χρονικό
σημείο;
Κανένα, Σωκράτη, αλλά να μου ξέφυγε, και αυτό που είπα ήταν χωρίς νόημα.
Στο εξής, συνέχισε, δεν καταλήγουμε Σιμμία; Εάν υπάρχει αυτό που πάλι και
πάλι συζητούμε, ένα όμορφο, ένα καλό, το είναι κάθε είδους, και εάν σε αυτό
αποδίδουμε όλες τις πληροφορίες των αισθήσεων, [e] και ανακαλύπτουμε εκ νέου ότι
αυτό που πιο πριν υπήρχε εκεί είναι δικό μας, και εάν συγκρίνουμε με αυτό τα
πράγματα του κόσμου μας, τότε πρέπει, όπως υπάρχει αυτό, έτσι και η ψυχή μας να
υπάρχει πριν από τη γέννηση μας. Εάν όμως δεν υπάρχει αυτό το ίδιο, η συζήτηση που
κάναμε δεν πάει στα χαμένα; Και το εξής δεν ισχύει, η ίδια προϋπόθεση, ότι και εκείνα
τα (δια και οι ψυχές μας υπάρχουν πριν από τη γέννηση μας, εάν όχι εκείνα τα ίδια
Το δίχως άλλο, Σωκράτη, συμφώνησε ο Σιμμίας, έτσι νομίζω και εγώ, η ίδια
προϋπόθεση και για τα δύο, ώστε και η έρευνα μας να καταλήγει με σιγουριά [77a]
ότι η ψυχή μας υπάρχει πριν από τη γέννηση μας κατά τρόπο όμοιο όπως και το είναι
που μόλις τώρα εσύ ανέφερες. Τίποτα άλλο δεν μου είναι πιο ξεκάθαρο από αυτό, ότι
όλα αυτά υπάρχουν, υπάρχουν πραγματικά, το όμορφο και το καλό και όλα τα άλλα
που τώρα δα εσύ ανέφερες. Νομίζω ότι το θέμα αποδείχτηκε με επάρκεια.
Ναι, αλλά και ο Κέβης; Ρώτησε ο Σωκράτης. Είναι σωστό να πεισθεί και ο
Κέβης.
Με την ίδια επάρκεια, κατά τη γνώμη μου, είπε ο Σιμμίας. Μολονότι είναι
άνθρωπος υπερβολικά άκαμπτος και δεν πιστεύει τις θεωρίες, εντούτοις νομίζω ότι
έχει πεισθεί ικανοποιητικά στο θέμα: [b] η ψυχή μας υπάρχει πριν εμείς γεννηθούμε. Η
περίπτωση όμως ότι η ψυχή υπάρχει και μετά τον θάνατο μας, έχω τη γνώμη,
Σωκράτη, είπε, πως δεν αποδείχθηκε ούτε σε εμένα τον ίδιο. Μένει ένα εμπόδιο, αυτό
που πριν λίγο ο Κέβης υποστήριξε- το λένε οι περισσότεροι, μήπως με τον θάνατο του
ανθρώπου διασκορπίζεται η ψυχή του και αυτό σημαίνει το τέλος της ύπαρξης της.
Διότι ποιο πράγμα την εμποδίζει να γεννηθεί και να συσταθεί από κάποια αρχή και
να υπάρχει πριν από την είσοδο της στο ανθρώπινο σώμα, αλλά μετά την άφιξη και
τον χωρισμό της από το σώμα να φθάνει στο τέλος της και να οδηγείται στην φθορά;
Σωστά τα λες, Σιμμία, είπε ο Κέβης. Διότι φαίνεται [e] ότι το ζήτημα
αποδείχθηκε σαν να ήταν μισό- η ψυχή μας υπάρχει πριν εμείς να γεννηθούμε, πρέπει
όμως να αποδειχθεί επιπλέον ότι αυτή υπάρχει και μετά τον θάνατο μας ακριβώς όπως
πριν από τη γέννηση μας, εάν θέλουμε να έχουμε ολοκληρωμένη την απόδειξη μας.
Και όμως έχει αποδειχθεί ήδη και αυτό, συμπλήρωσε ο Σωκράτης- εσείς δεν
έχετε παρά να συνδέσετε το τελευταίο επιχείρημα με εκείνο στο οποίο πριν από αυτό
καταλήξαμε: καθετί το ζωντανό γεννιέται από ένα πεθαμένο. Εφ' όσον πράγματι η
ψυχή προϋπάρχει είναι αναγκαίο να εισέλθει στη ζωή [d] και να γεννηθεί όχι από
αλλού παρά μόνο από τον θάνατο και
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αυτήν καΧ έπειδάν άποθάνη είναι, επειδή γε δεΧ αΰθις αυτήν γίγνεσθαι;
άποδέδεικται μέν οΰν δπερ λέγετε κάί νΰν. δμως δέ μοι δοκεΐς σύ τε καΧ Σιμμίας
ήδέως δν καΧ τούτον διαπραγματεύσασθαι τον λόγον έτι μάλλον, καΧ δεδιέναι
το τών παίδων, μή ώς αληθώς ό άνεμος αυτήν έκβαίνουσαν έκ τοΰ σώματος
διαφυσά καΧ διασκεδάννυσιν, άλλως τε καΧ δταν τύχη τις μή έν νηνεμία άλλ' έν
μεγάλφ τινΧ πνεύματι αποθνήσκων.
ΚαΧ ό Κέβης έπιγελάσας, Ώς δεδιότων, έφη, ώ Σώκρατες, πειρώ
άναπείθειν μάλλον δέ μή ώς ημών δεδιότων, άλλ' ϊσως ένι τις κάί έν ήμΐν παις
όστις τά τοιαύτα φοβείται, τοΰτον οΰν πειρώ μεταπείθειν μή δεδιέναι τον
θάνατον ώσπερ τά μορμολύκεια.
Άλλα χρή, έφη ό Σωκράτης, έπάδειν αύτφ έκαστης ημέρας έως δν
έξεπάσητε.
Πόθεν οΰν, έφη, ώ Σώκρατες, τών τοιούτων αγαθόν έπφδον ληψόμεθα,
επειδή σύ, έφη, ημάς απολείπεις
Πολλή μέν ή Ε λ λ ά ς έφη, ώ Κέβης, έν η ένεισί που αγαθοί άνδρες,
πολλά δέ καΧ τά τών βαρβάρων γένη, ους πάντας χρή διερευνάσθαι ζητοΰντας
τοιοΰτον έπφδόν, μήτε χρημάτων φειδομένους μήτε πόνων, ώς ούκ έστιν ε'ις δτι
δν εύκαιρότερον άναλίσκοιτε χρήματα, ζητεϊν δέ χρή κάί αυτούς μετ' αλλήλων
ϊσως γάρ άν ουδέ ραδίως εΰροιτε μάλλον υμών δυναμένους τούτο ποιεΐν.
Αλλά ταύτα μέν δή, έφη, υπάρξει, ό Κέβης δθεν δέ άπελίπομεν
έπανέλθωμεν, εϊ σοι ήδομένφ εστίν.
Αλλά μήν ήδομένφ γε- πώς γαρ ού μέλλει;
Καλώς, έφη, λέγεις.
Ούκοΰν τοιόνδε τι, ή δ' δς ό Σωκράτης, δει ημάς άνερέσθαι εαυτούς, τφ
ποίφ τινΧ άρα προσήκει τούτο το πάθος πάσχειν, το διασκεδάννυσθαι, κάί
υπέρ τοΰ ποίου τινός δεδιέναι μή πάθη αυτό, καΧ τφ ποίφ τινΧ <οΰ>- κάί μετά
τούτο αΰ έπισκέψασθαι πότερον ψυχή έστιν, κάί έκ τούτων θαρρεΐν ή δεδιέναι
υπέρ τής ημετέρας ψυχής;
Αληθή, έφη, λέγεις
Άρ' οΰν τφ μέν συντεθέντι τε κάί συνθέτφ δντι φύσει προσήκει τούτο
πάσχειν, διαιρεθήναι ταύτη ήπερ συνετέθη- εί δέ τι τυγχάνει δν άσύνθετον,
τοϋτφ μόνφ προσήκει μή πάσχειν ταΰτα, εϊπερ τφ άλλφ;
Δοκεΐ μοι, εφη, οΰτως έχειν, ό Κέβης.
Ούκοΰν δπερ άέί κατά ταύτα κάί ωσαύτως έχει, ταύτα μάλιστα εικός
είναι τά άσύνθετα, τά δέ άλλοτ' άλλως κάί μηδέποτε κατά ταύτα, ταΰτα δε
σύνθετα;
Έμοιγε δοκεΐ ούτως.
Ίωμεν δή, έφη, έπΧ ταύτα έφ' δπερ έν τφ έμπροσθεν λόγφ. αυτή ή ουσία
ης λόγον δίδομεν τοΰ είναι κάί ερωτώντες και άποκρινόμενοι, πότερον
ωσαύτως άέί έχει κατά ταύτα ή άλλοτ' άλλως; αύτο το ϊσον, αύτο το καλόν,
αύτο εκαστον δ έστιν, το δν, μή ποτέ μεταβολήν κάί ήντινοΰν ενδέχεται; ή άέί
αυτών εκαστον δ έστι, μονοειδές δν αύτο καθ' αυτό, ωσαύτως κατά ταύτα έχει
κάί ουδέποτε ούδαμή ουδαμώς άλλοίωσιν ούδεμίαν ενδέχεται;

τα νεκρά. Τότε δεν είναι εξίσου αναγκαίο να
υπάρχει και μετά τον θάνατο, αφού αυτή αμέσως πάλι θα γεννηθεί; Αποδείχθηκε
λοιπόν αυτό που εσείς τώρα αναζητείτε. Όμως μου φαίνεστε, και εσύ και ο Σιμμίας,
πως θα διερευνούσατε ακόμη περισσότερο το θέμα γεμάτοι χαρά αλλά ανησυχείτε
όπως τα παιδιά μήπως στα αλήθεια ο άνεμος, όταν η ψυχή εγκαταλείψει το σώμα, την
φυσήξει και την σκορπίσει- [e] ιδιαίτερα μάλιστα αν κάποιος πεθάνει όχι μέσα σε
άπνοια αλλά μέσα σε δυνατό ανεμοστρόβιλο.
Ο Κέβης τότε γέλασε και είπε: Σαν να είμαστε φοβισμένοι, Σωκράτη,
προσπάθησε εσύ να μας μεταπείσεις ή πιο σωστά όχι εμάς που φοβόμαστε αλλά το
παιδί που ίσως βρίσκεται μέσα μας και φοβάται αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν
προσπάθησε να μεταπείσεις, να μη φοβάται τον θάνατο σαν να είναι ο μπαμπούλας.
Ναι, αλλά πρέπει, συνέχισε ο Σωκράτης, να του τραγουδάτε κάθε μέρα έως
ότου το κάνετε με το τραγούδι σας να μη φοβάται.
[78a] Και πού Σωκράτη, ρώτησε ο Κέβης, θα βρούμε έναν άξιο αοιδό για το
ζήτημα, αφού τώρα εσύ, συνέχισε, μας εγκαταλείπεις;
Η Ελλάδα είναι μεγάλη Κέβη μου, είπε, και σε αυτήν ζουν αρκετοί άξιοι
άνδρες, πολλά είναι και τα βαρβαρικά έθνη, όλους πρέπει να τους ρωτήσουμε καθώς
αναζητούμε έναν τέτοιο αοιδό, χωρίς φειδώ χρημάτων και κόπων, διότι είναι ένα
ζήτημα στο οποίο θα μπορούσατε να επενδύσετε τα χρήματα σας με τον καλύτερο
τρόπο. Οφείλετε μάλιστα να κοιτάξετε και ανάμεσα σας, ο ένας τον άλλον γιατί ίσως
δεν βρείτε εύκολα ανθρώπους να πετύχουν αυτόν τον σκοπό καλύτερα από εσάς.
Όλα αυτά θα γίνουν, είπε ο Κέβης. Ας επανέλθουμε [b] τώρα στο σημείο που
αφήσαμε, εάν το συγχωρεί η αφεντιά σου.
Με μεγάλη μου ευχαρίστηση- πώς μπορώ να αρνηθώ;
Ωραία τα λες, είπε ο Κέβης.
Λοιπόν το εξής οφείλουμε να αναρωτηθούμε, είπε ο Σωκράτης, τι λογής είναι
το πράγμα που θα υποστεί αυτό το πάθημα, να διασκορπισθεί, τι λογής είναι αυτό
που θα φυλάξουμε μην πάθει κάτι τέτοιο και τι λογής πράγμα δεν θα υποστεί αυτό το
πάθημα. Κατόπιν δεν θα αναζητήσουμε σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκει η ψυχή και
με αυτό ως βάση θα αποκτήσουμε θάρρος ή θα φοβηθούμε για τη δική μας ψυχή;
Λες την αλήθεια, είπε αυτός.
[e] Επομένως ένα πράγμα που αποτελείται από μέρη και εκ φύσεως είναι
σύνθετο έχει ως χαρακτηριστικό το επόμενο, διαιρείται στα μέρη από τα οποία
αποτελείται- εάν όμως το πράγμα δεν είναι σύνθετο, τότε αυτό και μόνον δεν είναι το
χαρακτηριστικό του, η απουσία της διαίρεσης;
Νομίζω πως έτσι είναι, είπε ο Κέβης.
Δεν είναι λοιπόν το πιθανότερο ότι αυτά που παραμένουν πάντοτε σε σταθερή
και μόνιμη κατάσταση είναι τα πράγματα που δεν διαιρούνται, ενώ εκείνα που τη μια
είναι έτσι και την άλλη αλλιώς και ποτέ δεν μένουν όμοια είναι τα σύνθετα;
Αυτό νομίζω και εγώ.
Να επιστρέψουμε τώρα, είπε, στα πράγματα της αναζήτησης μας. Εκείνη η
αληθινή φύση των πραγμάτων που εξηγούμε με τη λογική, [d] όταν μας ρωτούν και
όταν απαντούμε, μένει πάντοτε σε σταθερή και μόνιμη κατάσταση ή μεταβάλλεται;
Αυτό το ίσο, το όμορφο, το καθένα που είναι να είναι, το είναι, υφίσταται σε στιγμή
του χρόνου κάποια μεταβολή; Ή διαρκώς, το καθένα από
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Ωσαύτως, έφη, ανάγκη, ό Κέβης, κατά ταύτα έχειν, ώ Σώκρατες.
Τί δέ τών πολλών καλών, οίον ανθρώπων ή ίππων ή ιματίων ή άλλων
ώντινωνοΰν τοιούτων, ή ίσων ή πάντων τών έκείνοις ομωνύμων; δρα κατά
ταύτα έχει, ή πάν τουναντίον έκείνοις οΰτε αυτά αύτοΧς οΰτε άλλήλοις
ουδέποτε ώς έπος εΊπεΧν ουδαμώς κατά ταύτα;
Ούτως αΰ, έφη, ταύτα, ό Κέβης ουδέποτε ωσαύτως έχει.
Ούκοΰν τούτων μέν κδν άψαιο κδν ίδοις κάν ταΧς άλλαις αΐσθήσεσιν
αϊσθοιο, τών δέ κατά ταύτα εχόντων ούκ έστιν δτφ ποτ' δν δλλφ έπιλάβοιο ή
τφ τής διανοίας λογισμώ, άλλ' έστιν άιδή τά τοιαύτα κάί ούχ ορατά;
Παντάπασιν, έφη, αληθή λέγεις
Θώμεν οΰν βούλει, έφη, δύο εϊδη τών δντων, το μέν όρατόν, τό δέ άιδές;
Θώμεν, έφη.
ΚαΧ το μέν άιδές άέί κατά ταύτα έχον, το δέ όρατόν μηδέποτε κατά
ταύτα;
Κάί τοΰτο, έφη, θώμεν.
Φέρε δή, ή δ' δς, άλλο τι ημών αυτών το μέν σώμα έστι, το δέ ψυχή;
Ουδέν άλλο, έφη.
Ποτέρφ οΰν όμοιότερον τφ εϊδει φαμέν δν είναι καΧ συγγενέστερον το
σώμα;
Παντί, έφη, τοΰτό γε δήλον, δτι τφ όρατφ.
Τί δέ ή ψυχή; όρατόν ή άιδές
Ούχ ύπ' ανθρώπων γε, ώ Σώκρατες έφη.
Άλλα μήν ήμεΐς γε τά ορατά κάί τά μή τή τών ανθρώπων φύσει
έλέγομεν ή άλλη τινΧ οϊει;
Τή τών ανθρώπων.
Τί οΰν περΧ ψυχής λέγομεν; όρατόν ή άόρατον είναι;
Ούχ όρατόν.
Άιδές άρα;
Ναί.
Όμοιότερον άρα ψυχή σώματος έστιν τφ άιδεΧ, το δέ τφ όρατφ.
Πάσα ανάγκη, ώ Σώκρατες.
Ούκοΰν κάί τόδε πάλαι έλέγομεν, δτι ή ψυχή, δταν μέν τφ σώματι
προσχρήται εις το σκοπεΐν τι ή διά τοΰ όράν ή δια τοΰ άκούειν ή δι* άλλης
τινός αίσθήσεως -τοΰτο γάρ έστιν τό διά τοΰ σώματος τό δι' α'ισθήσεως
σκοπεΐν τι- τότε μέν έλκεται ύπό τοΰ σώματος είς τά ουδέποτε κατά ταύτα
έχοντα, κάί αυτή πλανάται καΧ ταράττεται καΧ είλιγγιά ώσπερ μεθύουσα, δτε
τοιούτων εφαπτομένη;
Πάνυ γε.
Ό τ α ν δέ γε αύτη καθ' αυτήν σκοπή, έκεΧσε οϊχεται ε'ις τό καθαρόν τε
καΧ άέί δν κάί άθάνατον κάί ωσαύτως έχον, κάί ώς συγγενής οΰσα αύτοΰ άέί
μετ' εκείνου τε γίγνεται, δτανπερ αυτή καθ' αυτήν γένηται κάί έξη αύτη, καΧ

αυτά που είναι, εφ' όσον
καθεαυτό είναι μιας μορφής, μένει αμετάβλητο και δεν υφίσταται ουδέποτε και
πουθενά ούτε μία και την παραμικρή αλλοίωση;
Αυτό πρέπει να συμβαίνει, είπε ο Κέβης, να παραμένει το καθένα ως έχει,
Σωκράτη.
Αλλά και με τα πολλά όμορφα πράγματα, τους ανθρώπους, τα άλογα, τα
ενδύματα ή άλλα πράγματα τον είδους ή τα ίσα ή καθετί [e] που φέρει όνομα όπως και
αυτά; Άραγε μένουν σε σταθερή και μόνιμη κατάσταση ή σε ακριβώς αντίθετη με τα
προηγούμενα, με μια λέξη ούτε όμοια με τον εαυτό τους ούτε το ένα με το άλλο, ποτέ
και σε καμιά περίπτωση σταθερά και ίδια;
Αυτό το τελευταίο, απάντησε ο Κέβης, δεν μένουν ποτέ αμετάβλητα.
Μπορείς λοιπόν να τα πιάσεις αυτά, να τα ιδείς, να τα αντιληφθείς με κάποια
άλλη [79a] αίσθηση, όμως εκείνα που μένουν σταθερά και ίδια δεν υπάρχει άλλος
τρόπος να τα κατανοήσεις παρά μόνο η δύναμη της λογικής σκέψης επιπλέον, αυτά τα
πράγματα δεν είναι απρόσιτα στην όραση και όχι ορατά;
Έχεις απόλυτο δίκαιο, είπε.
Να θεωρήσουμε τότε, είπε εκείνος, δύο τα είδη αυτών που είναι, ένα ορατό και
ένα αόρατο;
Ναι, ακριβώς έτσι, είπε.
Και το αόρατο πως είναι ίδιο και σταθερό, ενώ το ορατό ποτέ δεν μένει
αμετάβλητο;
Και αυτό έτσι είναι, είπε.
[b] Ωραία, είπε εκείνος είμαστε κάτι άλλο εκτός από σώμα και εκτός από ψυχή;
Όχι, μόνον από αυτά, απάντησε.
Και με ποιο, να πούμε, είδος από τα δύο το σώμα μοιάζει και συγγενεύει
περισσότερο;
Ξεκάθαρο στον καθένα- με το ορατό.
Και η ψυχή; Είναι ορατή ή αόρατη;
Όχι από τους ανθρώπους, Σωκράτη, η απάντηση του.
Ναι αλλά εμείς μιλούμε για πράγματα ορατά και μη ορατά με βάση την
ανθρώπινη φύση- μήπως με κάποιαν άλλη;
Με αυτή, την ανθρώπινη.
Λοιπόν για τη ψυχή τι λέμε; Είναι ορατή ή αόρατη;
Όχι ορατή.
Αόρατη λοιπόν;
Ναι.
Η ψυχή λοιπόν ομοιάζει περισσότερο με το αόρατο από ότι το σώμα, ενώ το
σώμα με το ορατό.
[e] Κατ' απόλυτη αναγκαιότητα Σωκράτη.
Δεν έχουμε συμφωνήσει πιο πριν και στο σημείο, ότι η ψυχή, όταν
χρησιμοποιεί το σώμα για να αναζητήσει κάτι ή μέσω της όρασης ή της ακοής ή μιας
άλλης των αισθήσεων -αυτό σημαίνει μέσω του σώματος, αναζήτηση μέσω των
αισθήσεων- αυτή τότε δεν σύρεται από το σώμα προς αυτά που ποτέ δεν μένουν
μόνιμα και σταθερά, ενώ η ίδια βρίσκεται σε πλάνη και ταραχή και νιώθει ίλιγγο σαν
μεθυσμένη, επειδή ήλθε σε επαφή με τέτοιου είδους πράγματα;
Βεβαίως ναι.
Και αντίθετα, όταν η ίδια μόνη της επιχειρεί την αναζήτηση και αναχωρεί προς
τα εκεί, [d] στο καθαρό και παντοτινό και αθάνατο και αμετάβλητο, επειδή είναι
συγγενής του γίνεται ένα μαζί του, μόλις βρεθεί μόνη της και τούτο της
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πέπαυταί τε τοΰ πλάνου και περί εκείνα άέί κατά ταύτα ωσαύτως έχει, άτε
τοιούτων εφαπτομένη- κάί τοΰτο αυτής το πάθημα φρόνησις κέκληται;
Παντάπασιν, έφη, καλώς κάί αληθή λέγεις, ώ Σώκρατες.
Ποτέρφ οΰν αΰ σοι δοκεΧ τφ εϊδει κάί έκ τών πρόσθεν χάί έκ τών νύν
λεγομένων ψυχή όμοιότερον είναι καΧ συγγενέστερον;
Πάς άν μοι δοκεΧ, ή δ' δς, συγχωρήσαι, ώ Σώκρατες, έκ ταύτης τής
μεθόδου, καΧ ό δυσμαθέστατος, δτι δλφ κάί παντΧ όμοιότερον έστι ψυχή τφ άέί
ωσαύτως εχοντι μάλλον ή τφ μή.

Τί δέ το σώμα;
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Τφ έτέρφ.
Ό ρ α δή κάί τήδε δτι έπειδάν έν τφ αύτφ ώσι ψυχή καΧ σώμα, τφ μέν
δουλεύειν κάί άρχεσθαι ή φύσις προστάττει, τή δέ άρχειν κάί δεσπόξειν κάί
κατά ταύτα αΰ πότερον σοι δοκεΐ δμοιον τφ θείφ είναι κάί πότερον τφ θνητφ;
ή ού δοκεΧ σοι τό μέν θεΧον οίον άρχειν τε κάί ήγεμονεύειν πεφυκέναι, το δέ
θνητον άρχεσθαί τε κάί δουλεύειν;
Έμοιγε.
Ποτέρφ οΰν ή ψυχή έοικεν;
Δήλα δή, ώ Σώκρατες, δτι ή μέν ψυχή τφ θείφ, το δέ σώμα τφ θνητφ.
Σκόπει δή, έφη, ώ Κέβης, εί έκ πάντων τών είρημένων τάδε ήμΧν
συμβαίνει, τφ μέν θείφ κάί άθανάτφ καΧ νοητφ κάί μονοειδεΧ κάί άδιαλύτφ
κάί άεΧ ωσαύτως κατά ταύτα εχοντι έαυτώ όμοιότατον είναι ψυχή, τφ δέ
άνθρωπίνω κάί θνητφ κάί άνοήτφ καΧ πολυειδεΧ κάί διαλυτφ κάί μηδέποτε
κατά ταύτα εχοντι έαυτφ όμοιότατον αΰ είναι σώμα. έχομέν τι παρά ταύτα
άλλο λέγειν, ώ φίλε Κέβης, ή ούχ ούτως έχει;
Ούκ έχομεν.
Τί οΰν; τούτων ούτως εχόντων δρ' ούχΧ σώματι μέν ταχύ διαλύεσθαι
προσήκει, ψυχή δέ αΰ το παράπαν άδιαλύτφ είναι ή εγγύς τι τούτου;
Πώς γάρ οΰ;
ΈννοεΧς οΰν, έφη, έπειδάν άποθάνη ό άνθρωπος, το μέν όρατόν αύτοΰ,
το σώμα, κάί έν όρατώ κείμενον, δ δή νεκρόν καλοΰμεν, ω προσήκει
διαλύεσθαι κάί διαπίπτειν καΧ διαπνεΐσθαι, ούκ ευθύς τούτων ουδέν πέπονθεν,
άλλ' επιεικώς συχνον επιμένει χρόνον, έάν μέν τις κάί χαριέντως έχων το σώμα
τελευτήση κάί έν τοιαύτη ώρα, κάί πάνυ μάλα- συμπεσόν γάρ το σώμα κάί
ταριχευθέν, ώσπερ oi έν Άίγύπτω ταριχευθέντες, ολίγου δλον μένει άμήχανον
όσον χρόνον, ένια δέ μέρη τοΰ σώματος, κάί δν σαπή, οστά τε κάί νεύρα καΧ τά
τοιαύτα πάντα, δμως ώς έπος είπεΧν αθάνατα έστιν ή οΰ;
Ναί.
Ή δέ ψυχή άρα, τό άιδές, το εις τοιοΰτον τόπον έτερον οίχόμενον
γενναΐον κάί καθαρόν καΧ άιδή, ε'ις Άιδου ώς αληθώς, παρά τον αγαθόν κάί
φρόνιμον θεόν, οί, δν θεός θέλη, αύτίκα κάί τή έμή ψυχή ίτέον, αύτη δέ δή ήμΧν
ή τοιαύτη κάί ούτω πεφυκυΧα άπαλλαττομένη τοΰ σώματος ευθύς

γίνει δυνατότότε έχει σταματήσει και τη περιπλάνηση της και παρουσιάζεται όμοια με'εκείνα που
μένουν σταθερά και ακριβή, επειδή ήλθε σε επαφή μαζί τους αυτό που συμβαίνει τώρα
στη ψυχή δεν ονομάζεται φρόνηση;
Για το καθετί, είπε αυτός, μιλάς με ακρίβεια και λες την αλήθεια, Σωκράτη.
Με ποιο λοιπόν είδος από τα δύο που πριν λίγο αλλά και τώρα λέγαμε σου
φαίνεται ότι η ψυχή ομοιάζει περισσότερο και έχει πιο στενή συγγένεια; [e]
Ο καθένας, ακόμη και ο πιο βραδύνους στη μάθηση, νομίζω, Σωκράτη, είπε
αυτός, θα συμφωνούσε με βάση την αποδεικτική μέθοδο μας ότι η ψυχή ομοιάζει εξ
ολοκλήρου με αυτό που μένει σταθερό και ακριβές και όχι με αυτό που μεταβάλλεται.
Και το σώμα;
Με το άλλο που μεταβάλλεται.
Πρόσεξε και το επόμενο- όταν η ψυχή και το σώμα είναι μαζί, η φύση ορίζει
στο δεύτερο να υπηρετεί και να εξουσιάζεται, [80a] ενώ στη ψυχή να εξουσιάζει και
να κυβερνά. Σύμφωνα με αυτή τη διάκριση ποιο από τα δύο νομίζεις ομοιάζει στο
θεϊκό και ποιο στο θνητό; Άραγε δεν νομίζεις ότι το θεϊκό εκ φύσεως εξουσιάζει και
είναι ηγεμονικό, ενώ το θνητό είναι κατάλληλο να εξουσιάζεται και να υπηρετεί;
Αυτό νομίζω.
Λοιπόν η ψυχή με ποιο ομοιάζει;
Είναι φανερό, Σωκράτη, η ψυχή με το θεϊκό, το σώμα με το θνητό.
Εξέτασε τώρα, Κέβη, είπε, εάν από όλα όσα διεξήλθαμε [b] προκύπτουν τα
εξής Στο θεϊκό και αθάνατο, το νοητό, το μιας μορφής και αδιάλυτο, αυτό που μένει
πάντοτε σταθερό και αμετάβλητο ομοιάζει πάρα πολύ η ψυχή- στο ανθρώπινο και
θνητό, το μη νοητό, το πολύμορφο και διαλυτό, αυτό που ποτέ δεν μένει σταθερό και
αμετάβλητο, με τη σειρά του ομοιάζει πάρα πολύ το σώμα. Μπορούμε να
υποστηρίξουμε, φίλε μου Κέβη, κάτι άλλο και να ανατρέψουμε τα προηγούμενα;
Δεν μπορούμε.
Πού καλήγουμε; Εφ' όσον ισχύουν τα παραπάνω αναπόφευκτα το σώμα δεν
διαλύεται γρήγορα, ενώ η ψυχή μένει εξ ολοκλήρου αδιάλυτη ή τουλάχιστον κάπως
έτσι;
[e] Και βέβαια.
Λοιπόν το καταλαβαίνεις, είπε, πως όταν πεθάνει ο άνθρωπος ό,τι είναι ορατό
από αυτόν και ανήκει στην περιοχή του ορατού, το σώμα του, αυτό που ονομάζουμε ο
νεκρός, πράγμα που οφείλει να διαλυθεί, να διαχωρισθεί και να σκορπίσει, δεν
παθαίνει αμέσως τίποτα τέτοιο αλλά διατηρείται για σημαντικό χρόνο- ιδιαίτερα
μάλιστα εάν κάποιος πεθάνει πάνω στην ακμή του γεμάτος νιάτα. Διότι το σώμα
μαζεύει και το ταριχεύουν, όπως τις μούμιες της Αιγύπτου, στη συνέχεια διατηρείται
ακέραιο [d] αρκετό ακόμη χρόνο και ορισμένα μέλη του σώματος, ακόμη και αν αυτό
σαπήσει, τα οστά, τα νεύρα και τα όμοια τους μένουν, να το πω έτσι, αθάνατα- ή
μήπως όχι;
Βεβαίως ναι.
Και η ψυχή με τη σειρά της, η αόρατη, μεταβαίνει σε τόπο άλλο, ευγενή,
καθαρό και αόρατο, για την ακρίβεια στον Άδη, δίπλα στον καλό και σοφό θεό -εκεί,
εάν το θέλει ο θεός, σύντομα θα μεταβεί και η δική μου ψυχή- αυτή λοιπόν η εκ
φύσεως τέτοια, όταν χωρισθεί από το σώμα, αλήθεια, γίνεται
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διαπεφύσηται καί άπόλωλεν, ώς φασιν οί πολλοί άνθρωποι; πολλού γε δει, ώ
φίλε Κέβης τε κάί Σιμμία, άλλα πολλφ μάλλον ώδ' έχει- έάν μέν καθαρά
άπαλλάττηται, μηδέν τού σώματος συνεφέλκουσα, άτε ουδέν κοινωνούσα
αύτφ έν τφ βίφ έκοΰσα εΐναι, άλλα φεύγουσα αύτο κάί συνηθροισμένη αυτή
είς έαυτήν, δτε μελετώσα άει τοΰτο-τό δέ ουδέν άλλο έστΧν ή ορθώς
φιλοσοφούσα κάί τφ δντι τεθνάναι μελετώσα φαδίως ή ού τοϋτ' δν εϊη μελέτη
θανάτου;
Παντάπασί γε.
Ούκοΰν ούτω μέν έχουσα είς τό δμοιον αύτη τό άιδές απέρχεται, τό
θεΐόν τε «αΧ άθάνατον καΧ φρόνιμον, οι άφικομένη υπάρχει αυτή εύδαίμονι
είναι, πλάνης κάί άνοιας κάί φόβων καΧ αγρίων ερώτων καΧ τών άλλων κακών
τών ανθρώπειων άπηλλαγμένη, ώσπερ δέ λέγεται κατά τών μεμυημένων, ώς
αληθώς τον λοιπόν χρόνον μετά θεών διάγουσα; ούτω φώμεν, ώ Κέβης, ή
άλλως;
Ούτω νή Δία, έφη ό Κέβης.
Έάν δέ γε οΐμαι μεμιασμένη κάί ακάθαρτος τοΰ σώματος
άπαλλάττηται, δτε τω σώματι άέί συνούσα κάί τοΰτο θεραπεύουσα κάί έρώσα
κάί γοητευομένη ύπ' αύτοΰ ύπό τε τών επιθυμιών κάί ηδονών, ώστε μηδέν άλλο
δοκεΧν είναι αληθές άλλ' ή τό σωματοειδές, οΰ τις δν άψαιτο κάί ϊδοι
κάί πίοι κάί φάγοι καΧ προς τά αφροδίσια χρήσαιτο, τό δέ τοις δμμασι
σκοτώδες κάί άιδές, νοητον δέ κάί φιλοσοφία αίρετόν, τοΰτο δέ είθισμένη
μισεϊν τε κάί τρέμειν κάί φεύγειν, ούτω δή εχουσαν οϊει ψυχήν αυτήν καθ'
αυτήν ειλικρινή άπαλλάξεσθαι;
Ούδ' όπωστιοΰν, έφη.
Άλλα διειλημμένην γε οΐμαι ύπό τοΰ σωματοειδοΰς, δ αύτη ή ομιλία τε
κάί συνουσία τοΰ σώματος διά το άέί συνεΧναι κάί διά τήν πολλήν μελέτην
ένεποίησε σύμφυτον;
Πάνυ γε.
Εμβριθές δέ γε, ώ φίλε, τοΰτο οϊεσθαι χρή είναι κάί βαρύ κάί γεώδες
καΧ όρατόν δ δή καΧ έχουσα ή τοιαύτη ψυχή βαρύνεται τε κάί έλκεται πάλιν
είς τον όρατόν τόπον φόβω τοΰ άιδοϋς τε κάί Άιδου, ώσπερ λέγεται, περΧ τά
μνήματα τε καΧ τους τάφους κυλινδουμένη, περί δ δή κάί ώφθη άττα ψυχών
σκιοειδή φαντάσματα, οία παρέχονται αί τοιαύται ψυχάί εϊδωλα, αί μή
καθαρώς άπολυθεΐσαι άλλα τοΰ όρατοΰ μετέχουσαι, διό καΧ όρώνται.
Είκός γε, ώ Σώκρατες.
Ε'ικός μέντοι, ώ Κέβης κάί οΰ τί γε τάς τών αγαθών αύτάς είναι, άλλα
τάς τών φαύλων, αϊ περΧ τά τοιαύτα αναγκάζονται πλανάσθαι δίκην τίνουσαι
τής προτέρας τροφής κακής οΰσης κάί μέχρι γε τούτου πλανώνται, έως δν τή
τοΰ συνεπακολουθοΰντος τού σωματοειδοΰς, επιθυμία πάλιν ένδεθώσιν εΊς
σώμα- ένδοΰνται δέ, ωσπερ εΊκός, είς τοιαύτα ήθη όποΧ' άττ' δν κάί
μεμελετηκυΐαι τύχωσιν έν τφ βίφ.
Τά ποΧα δή ταΰτα λέγεις, ώ Σώκρατες;

καπνός και
εξαφανίζεται, όπως ισχυρίζονται οι περισσότεροι άνθρωποι; Κάτι τέτοιο θέλει πολύ
ώστε να συμβεί, φίλοι μου Κέβη και Σιμμία, [e] αντιθέτως συμβαίνει το εξής εάν η
ψυχή αποχωρεί γ,αθαρχ\ και δεν συμπαρασύρει μαζί της τίποτα από το σώμα, διότι
κατά τον βίο της δεν είχε καμία εκούσια επικοινωνία με αυτό, αντίθετα το απέφευγε
συγκεντρωμένη καθεαυτήν, τότε αυτό συνεχώς μελετούσε: Να φιλοσοφεί ορθά και να
ασκείται να πεθάνει χωρίς να οδύρεται. [81a] Άραγε αυτό δεν είναι το να μελετάς τον
θάνατο;
Βεβαιότατα αυτό.
Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση αναχωρεί προς το όμοιο της, το αόρατο, το
θεϊκό, το αθάνατο και συνετό, εκεί όπου, εάν φθάσει, την περιμένει η ευδαιμονία- εκεί
αλήθεια δεν θα έχει απαλλαγεί από τις περιπλανήσεις της και την αφροσύνη, από τους
φόβους, τους παράφορους έρωτες και τις υπόλοιπες ανθρώπινες δυστυχίες και
αληθινά, πράγμα που λέγεται για τους μυημένους στα Μυστήρια, θα περνά το μέλλον
της μαζί με τους θεούς; Να το πιστέψουμε, Κέβη, αυτό ή υπάρχει κάτι άλλο;
Να το πιστέψουμε, μα τον Δία, είπε ο Κέβης.
Στην περίπτωση όμως που αποχωρίζεται το σώμα μιασμένη και ακάθαρτη, [b]
νομίζω, επειδή συνεχώς ήταν κολλημένη με το σώμα και το υπηρετούσε γεμάτη από
τον έρωτα και τη γοητεία του αλλά και γεμάτη από επιθυμίες και ηδονές σε σημείο
που να μην θεωρεί τίποτα άλλο αληθινό παρά μόνο το σωματικό- το σωματικό, ό,τι θα
μπορούσε κάποιος να αγγίξει και να ιδεί, να πιει, να φάει και να απολαύσει ερωτικά,
όχι αυτό που είναι σκοτεινό και αόρατο στα μάτια όμως αντιληπτό και κατανοητό
από τη φιλοσοφία, αυτό που συνήθισε να μισεί, να τρέμει και [e] να αποφεύγει- μια
ψυχή σε αυτή την κατάσταση θα κατορθώσει να αποχωρισθεί το σώμα καθαρή και
μόνη καθεαυτήν;
Όχι, καθόλου.
Τότε είναι, έτσι νομίζω, ανακατεμένη με ένα σωματικό στοιχείο, με αυτό
επικοινωνεί και έρχεται σε επαφή με το σώμα, καθώς είναι μέσα του και συνεχώς το
μελετά έτσι που έγινε ένα με αυτό- σωστά;
Βεβαίως ναι.
Το σώμα πάλι, φίλε μου, οφείλουμε να το θεωρήσουμε ως ογκώδες και βαρύ,
γήινο και ορατό. Μέσα σε αυτό κλεισμένη η ψυχή γίνεται βαριά και σύρεται πίσω
στον ορατό κόσμο επειδή φοβάται τον αόρατο και τον Άδη, όπως τον αποκαλούν.
Κυλιέται κοντά [d] στα μνήματα και τους τάφους, σε τέτοια μέρη έκαναν την εμφάνιση
τους ορισμένα σκιώδη φαντάσματα ψυχών, είδωλα που ανήκουν σε τέτοιες ψυχές, όσες
λύθηκαν από το σώμα χωρίς να είναι καθαρές και είναι ακόμη κομμάτι του ορατού
κόσμου για αυτό και είναι ορατές.
Πολύ πιθανό, Σωκράτη.
Όμως πιθανό, Κέβη. Και αυτές, ξέρεις, οι ψυχές δεν είναι των καλών αλλά των
τιποτένιων, αυτές που αναγκάζονται να περιπλανώνται εδώ και εκεί, καθώς
πληρώνουν τα κρίματα της ζωής τους που ήταν κακή. Συνεχίζουν μάλιστα την
περιπλάνηση έως ότου η επιθυμία τους για το σωματικό, αυτό συνέχεια τις ακολουθεί,
[e] τις δέσει και πάλι με το σώμα. Και τις δένει, φαίνεται πιθανό, σε έναν τρόπο ζωής
ίδιο με αυτόν που ζητούσαν να αποκτήσουν κατά τη ζωή τους.
Ποιο τρόπο ζωής εννοείς, Σωκράτη;
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Οίον τους μέν γαστριμαργίας τε κάί ύβρεις κάί φιλοποσίας
μεμελετηκότας καΧ μή διηυλαβημένους ε'ις τά τών όνων γένη κάί τών τοιούτων
θηρίων εικός ένδύεσθαι. ή ούκ οϊει;
Πάνυ μέν οΰν εικός λέγεις.
Τους δέ γε αδικίας τε κάί τυραννίδας καΧ άρπαγας προτετιμηκότας εΊς
τά τών λύκων τε κάί ίεράκων κάί ίκτίνων γένη- ή ποϊ δν άλλοσέ φαμεν τάς
τοιαύτας ίέναι;
Άμέλει, έφη ό Κέβης, είς τά τοιαύτα.
Ούκοΰν, ή δ' δ ς δήλα δή κάί ταλλα ή δν έκαστα ΐοι κατά τάς αυτών
ομοιότητας τής μελέτης;
Δήλον δή, έφη- πώς δ' ού;
Ούκοΰν εύδαιμονέστατοι, έφη, και τούτων είσΧ κάί εΊς βέλτιστον τόπον
Ίόντες ο'ι τήν δημοτική ν κάί πολιτικήν άρετήν έπιτετηδευκότες, ήν δή καλοΰσι
σωφροσύνην τε καΧ δικαιοσύνην, έξ έθους τε κάί μελέτης γεγονυΐαν άνευ
φιλοσοφίας τε κάί νοΰ;
Πή δή οΰτοι εύδαιμονέστατοι;
Ό τ ι τούτους εικός έστιν είς τοιοΰτον πάλιν άφικνεΐσθαι πολιτικόν κάί
ήμερον γένος, ή που μελιττών ή σφηκών ή μυρμήκων, ή καΧ είς ταύτόν γε πάλιν
τό άνθρώπινον γένος, καΧ γίγνεσθαι έξ αυτών άνδρας μετρίους.
ΕΊκός.
Είς δέ γε θεών γένος μή φιλοσοφήσαντι κάί παντελώς καθαρώ άπιόντι
ού θέμις άφικνεΧσθαι άλλ' ή τφ φιλομαθεΧ. αλλά τούτων ένεκα, ώ εταίρε Σιμμία
τε κάί Κέβης, oi ορθώς φιλόσοφοι άπέχονται τών κατά το σώμα επιθυμιών
άπασών κάί καρτεροΰσι κάί ού παραδιδόασιν αύταΐς εαυτούς, οΰ τι
οικοφθορίαν τε κάί πενίαν φοβούμενοι, ώσπερ οί πολλοί κάί φιλοχρήματοιουδέ αΰ άτιμίαν τε καΧ άδοξίαν μοχθηρίας δεδιότες, ώσπερ οί φίλαρχοι τε κάί
φιλότιμοι, έπειτα άπέχονται αυτών.
Ού γάρ δν πρέποι, εφη, ώ Σώκρατες, ό Κέβης.
Ού μέντοι μά Δία, ή δ' δς. τοιγάρτοι τούτοις μέν άπασιν, ώ Κέβης,
εκείνοι οΐς τι μέλει τής εαυτών ψυχής άλλα μή σώματα πλάττοντες ζώσι,
χαίρειν είπόντες, ού κατά ταύτα πορεύονται αΰτοΐς ώς ούκ ειδόσιν δπη
έρχονται, αϋτόί δέ ηγούμενοι ού δεΐν εναντία τή φιλοσοφία πράττειν καΧ τή
εκείνης λύσει τε κάί καθαρμφ ταύτη δή τρέπονται εκείνη επόμενοι, η εκείνη
ύφηγεϊται.
Πώς, ώ Σώκρατες
Έγώ έρώ, έφη. γιγνώσκουσι γάρ, ή δ' δς, ο'ι φιλομαθείς δτι
παραλαβοϋσα αυτών τήν ψυχήν ή φιλοσοφία άτεχνώς διαδεδεμένην έν τφ
σώματι κάί προσκεκολλημένην, άναγκαζομένην δέ ώσπερ διά είργμοΰ διά
τούτου σκοπεΐσθαι τά όντα άλλα μή αυτήν δι' αυτής, κάί έν πάση άμαθία
κυλινδουμένην, καΧ τού είργμοϋ τήν δεινότητα κατιδοϋσα δτι δι' επιθυμίας
εστίν, ώς δν μάλιστα αυτός ό δεδεμένος συλλήπτωρ εϊη τού δεδέσθαι -δπερ οΰν
λέγω, γιγνώσκουσιν οί φιλομαθείς δτι ούτω παραλαβοϋσα ή φιλοσοφία

Ανθρώπους όπως οι γαστρίμαργοι, οι ασελγείς και οι μέθυσοι, αυτούς που
καλλιεργούσαν αυτά και δεν πρόσεχαν μήπως μεταπέσουν στη ράτσα των γαϊδάρων
και θηρίων με τέτοια ένστικτα. [82a] Δεν σου φαίνεται πιθανό;
Αυτό που λες είναι το πιθανότερο.
Και αυτοί που προτίμησαν τις αδικίες, την αχαλίνωτη εξουσία και τις αρπαγές
παίρνουν τη μορφή λύκων, γερακιών και ικτίνων. Άραγε τέτοιες ψυχές μπορούν να
πάρουν άλλη μορφή και όχι αυτή;
Αναμφίβολα μιαν τέτοια, απάντησε ο Κέβης.
Λοιπόν, συνέχισε ο Σωκράτης, δεν είναι φανερό ότι και στα υπόλοιπα
πράγματα η μορφή της θα ομοιάζει προς ό,τι αυτή επιζητούσε στη ζωή της;
Είναι φανερό, είπε- γιατί όχι;
Μακάριοι τότε δεν είναι, είπε εκείνος, και βαδίζουν σε όλβιο τόπο όσοι κατά
τη ζωή τους μεριμνούν να ασκήσουν την αρετή, ιδιωτική και δημόσια, αυτή που
αποκαλούν σωφροσύνη [b] και δικαιοσύνη, η οποία όμως γίνεται απόκτημα με τη
συνήθεια και την άσκηση και όχι με τη φιλοσοφία και τον λόγο;
Γιατί θεωρούνται μακάριοι;
Διότι αυτοί οι άνθρωποι πιθανόν λαμβάνουν μορφή ήμερου και κοινωνικού
ζώου, όπως της μέλισσας ή της σφήκας ή του μυρμηγκιού ή και αυτή ακόμη του
ανθρώπου, ώστε να προκύψουν από αυτούς άνδρες μετρημένοι.
Είναι πιθανόν.
Ωστόσο στην ομήγυρη των θεών δεν επιτρέπεται να μετάσχει όποιος δεν
άσκησε τη φιλοσοφία [e] και ανεχώρησε χωρίς να είναι απολύτως καθαρός, εκτός από
τον φίλο της γνώσης. Για αυτούς τους λόγους, Σιμμία και Κέβη, φίλοι μου, οι αληθινοί
φιλόσοφοι μένουν μακριά από όλες τις επιθυμίες του σώματος, δείχνουν εγκαρτέρηση
και δεν παραδίδονται σε αυτές. Δεν φοβούνται μήπως χάσουν το σπίτι τους και
μείνουν φτωχοί, όπως οι πολλοί που αγαπούν το χρήμα. Ούτε απέχουν από αυτές από
τον φόβο της περιφρόνησης ή του στίγματος στην υπόληψη τους, όπως αυτοί που
αγαπούν την εξουσία και ένα όνομα στην κοινωνία.
Ούτε και τους ταιριάζει, Σωκράτη, είπε ο Κέβης.
[d] Ναι, μα τον Δία, πραγματικά δεν τους ταιριάζει, είπε εκείνος. Και αυτός
είναι ο λόγος που όσοι νοιάζονται για τη ψυχή τους και ζουν χωρίς να καλλωπίζουν
το σώμα τους λένε σε όλους τους υπόλοιπους να πάνε στο καλό- δεν βαδίζουν το ίδιο
μονοπάτι με αυτούς οι οποίοι μέσα τους δεν ξέρουν πού πηγαίνουν οι ίδιοι πιστεύουν
ότι δεν πρέπει να ενεργούν αντίθετα προς τη φιλοσοφία, στην απελευθέρωση και τον
εξαγνισμό της, και πρόθυμα βαδίζουν εκεί που αυτή τους καθοδηγεί.
Πώς γίνεται αυτό, Σωκράτη;
θ α σου εξηγήσω, αποκρίθηκε. Όσοι αγαπούν τη γνώση, συνέχισε,
αναγνωρίζουν ότι, [e] την ώρα που η φιλοσοφία παίρνει στα χέρια της τη ψυχή τους,
αυτή είναι δεμένη και κολλημένη με το σώμα, ένα και το αυτό, μια ψυχή αναγκασμένη
να παρατηρεί τα όντα σαν μέσα από τα σίδερα της φυλακής και όχι η ίδια καθεαυτή,
ενώ κυλιέται μέσα στην αμάθεια- η φιλοσοφία τώρα διακρίνει την πανουργία της
φυλακής αφού έχει ως βάση την επιθυμία, έτσι που ο ίδιος ο φυλακισμένος να είναι
και ο δράστης της φυλάκισης του. Θέλω να πω ότι όσοι αγαπούν τη γνώση
αναγνωρίζουν ότι τη στιγμή που η φιλοσοφία παίρνει στα
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έχουσαν αυτών τήν ψυχήν ήρεμα παραμυθεΧται κάί λύειν επιχειρεί,
ένδεικνυμένη δτι άπατης μέν μεστή ή διά τών ομμάτων σκέψις, άπατης δέ ή διά
τών ώτων κάί τών άλλων αισθήσεων, πείθουσα δέ έκ τούτων μέν άναχωρείν,
δσον μή ανάγκη αΰτοΐς χρήσθαι, αυτήν δέ είς αυτήν συλλέγεσθαι κάί
άθροίζεσθαι παρακελευομένη, πιστεύειν δέ μηδενΧ δλλφ άλλ' ή αυτήν αυτή, δτι
δν νοήση αυτή καθ' αυτήν αύτο καθ' αύτο τών όντων δτι δ' δν δι' άλλων
σκοπή έν άλλοις δν άλλο, μηδέν ήγεΧσθαι αληθές- είναι δέ τό μέν τοιοΰτον
α'ισθητόν τε καΧ όρατόν, δ δέ αύτη όρα νοητόν τε κάί άιδές. ταύτη ουν τή λύσει
ούκ οίομένη δεΧν έναντιοΰσθαι ή τοΰ ώς αληθώς φιλοσόφου ψυχή ούτως
άπέχεται τών ηδονών τε καΧ επιθυμιών κάί λυπών κάί φόβων καθ' δσον
δύναται, λογιζόμενη δτι, έπειδάν τις σφόδρα ήσθή ή λυπηθή ή φοβηθή ή
έπιθυμήση, ουδέν τοσούτον κακόν έπαθεν άπ' αυτών ών δν τις ο'ιηθείη, οίον ή
νοσήσας ή τι άναλώσας διά τάς επιθυμίας άλλ' δ πάντων μέγιστόν τε κακών
κάί έσχατόν έστι, τούτο πάσχει κάί ού λογίζεται αυτό.
Τί τοΰτο, ώ Σώκρατες έφη ό Κέβης.
Ό τ ι ψυχή παντός άνθρωπου αναγκάζεται άμα τε ήσθήναι σφόδρα ή
λυπηθήναι έπί τω κάί ήγεΧσθαι περΧ δ δν μάλιστα τούτο πάσχη, τοΰτο
έναργέστατόν τε είναι κάί άληθέστατον, ούχ ούτως έχον ταΰτα δέ μάλιστα
ορατά- ή οΰ;
Πάνυ γε.
Ούκοΰν έν τούτφ τφ πάθει μάλιστα καταδεΧται ψυχή ύπό σώματος;
Πώςδή;
Ό τ ι έκαστη ηδονή κάί λύπη ώσπερ ήλον έχουσα προσηλοΧ αυτήν προς
τό σώμα κάί προσπερονδ καΧ ποιεΧ σωματοειδή, δοξάξουσαν ταύτα αληθή
είναι άπερ άν κάί τό σώμα φή. έκ γάρ τοΰ όμοδοξεϊν τφ σώματι κάί τοΧς αύτοΐς
χαίρειν αναγκάζεται οΐμαι όμότροπός τε κάί όμότροφος γίγνεσθαι καΧ οία
μηδέποτε εις Άιδου καθαρώς άφικέσθαι, αλλά άέί τοΰ σώματος άναπλέα
έξιέναι, ώστε ταχύ πάλιν πίπτειν είς άλλο σώμα κάί ώσπερ σπειρομένη
έμφύεσθαι, κάί έκ τούτων άμοιρος είναι τής τού θείου τε κάί καθαροΰ κάί
μονοειδοΰς συνουσίας.
Αληθέστατα, έφη, λέγεις, ό Κέβης, ώ Σώκρατες.
Τούτων τοίνυν ένεκα, ώ Κέβης οί δικαίως φιλομαθείς κόσμιοι ε'ισι καΧ
ανδρείοι, ούχ ών οί πολλοΧ ένεκα- ή σύ οϊει;
Ού δήτα έγωγε.
Ού γάρ- άλλ' οΰτω λογίσαιτ' άν ψυχή ανδρός φιλοσόφου, κάί ούκ αν
ο'ιηθείη τήν μέν φιλοσοφίαν χρήναι έαυτήν λύειν, λυούσης δέ εκείνης, αυτήν
παραδιδόναι ταϊς ήδοναΧς καΧ λύπαις έαυτήν πάλιν αΰ έγκαταδεΧν κάί
άνήνυτον έργον πράττειν Πηνελόπης τινά έναντιως ίστόν μεταχειριξομένην,
αλλά γαλήνην τούτων παρασκευάζουσα, επομένη τφ λογισμφ κάί άέί έν τούτφ

χέρια της [83a] τη ψυχή
τους σε αυτή την κατάσταση, την παρηγορεί μέσα σε ηρεμία και επιχειρεί το λύσιμο
της δείχνει ότι η έρευνα μέσω των οφθαλμών είναι σκέτη απάτη, απάτη και η έρευνα
μέσω των αφτιών και των άλλων αισθήσεων την πείθει να τραβηχτεί μακριά από
αυτές, στο βαθμό βέβαια που δεν επιβάλλεται σε κάποιον να τις χρησιμοποιεί, ενώ την
παρακινεί να συγκεντρώνεται και να συναθροίζεται η ίδια στον εαυτό της, χωρίς να
εμπιστεύεται τίποτα άλλο παρά μόνο αυτήν την ίδια, όταν αυτή καθεαυτή διανοείται
τα όντα καθεαυτό- [b] όταν όμως η ψυχή ερευνά μέσω ενός άλλου κάτι που είναι όχι το
αληθινό αλλά σε θέση αλλουνού, να το θεωρεί όχι αληθινό. Και αυτό δεν είναι άλλο
από το αισθητό και ορατό, ενώ αυτό που η ίδια βλέπει είναι το νοητό και αόρατο. Με
την πεποίθηση λοιπόν ότι δεν πρέπει να εναντιώνεται στο λύσιμο από το σώμα η ψυχή
του πραγματικού φιλοσόφου αποτραβιέται από τις απολαύσεις και τις επιθυμίες, τις
λύπες και τους φόβους, κατά το μέτρο που μπορεί, καθώς συλλογίζεται ότι κάποιος,
όταν νιώσει σφοδρή ηδονή ή λύπη ή φόβο ή επιθυμία, δεν ζημιώνεται κυρίως από αυτά
που ίσως νόμισε ότι έπαθε- από την αρρώστια, για παράδειγμα, ή τη σπατάλη χάρη
των επιθυμιών, [e] Ζημιώνεται και παθαίνει το μεγαλύτερο και κορυφαίο όλων των
κακών, χωρίς καν να το λαμβάνει υπόψη της.
Και ποιο είναι αυτό, Σωκράτη, ρώτησε ο Κέβης.
Το γεγονός ότι η ψυχή κάθε ανθρώπου, όταν νιώθει υπερβολική ευχαρίστηση ή
λύπη, αναγκάζεται να πιστέψει πως οτιδήποτε νιώθει έντονα πάνω της είναι το
πραγματικό και το αληθινό, ενώ αυτό δεν είναι έτσι. Και μάλιστα πρόκειται για τα
ορατά πράγματα- για αυτά δεν πρόκειται;
Βεβαίως.
[d] Μέσα από αυτή την εμπειρία η ψυχή δεν δένεται σφιχτά από το σώμα;
Δηλαδή;
Να, κάθε ηδονή και λύπη, σαν να κρατούν ένα καρφί, την καρφώνουν στο
σώμα, της μπήγουν περόνες και την κάνουν σωμάτινη, έτσι ώστε να θεωρεί αληθινά
αυτά που και το σώμα παραδέχεται. Έχοντας τώρα τις ίδιες ιδέες με το σώμα και
νιώθοντας την ίδια χαρά, νομίζω, αναγκάζεται να αποκτήσει ίδιο χαρακτήρα και
ανατροφή, ανίκανη να φθάσει εξαγνισμένη στον Άδη. Όχι μόνον, αλλά εξέρχεται
βεβαρημένη από το σώμα έτσι ώστε [e] σύντομα περιπίπτει σε ένα άλλο σώμα και
αυξάνεται σαν να την έχουν σπείρει μέσα σε αυτό με αποτέλεσμα να μην έχει κοινωνία
με το θεϊκό, το καθαρό, το μιας μορφής.
Λες την απόλυτη αλήθεια, Σωκράτη, είπε ο Κέβης.
Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, Κέβη, αυτοί που αληθινά αγαπούν τη γνώση
είναι αξιοπρεπείς και γενναίοι, όχι για τους λόγους που είναι οι περισσότεροι- ή εσύ
έχεις τη γνώμη των πολλών;
[84a] Όχι, σε καμία περίπτωση.
Ασφαλώς σε καμία. Όμως η ψυχή ανδρός που φιλοσοφεί θα δικαιολογούσε τη
στάση της χωρίς την παρακάτω σκέψη: η φιλοσοφία οφείλει να την ελευθερώσει και,
ενώ εκείνη επιχειρεί το λύσιμο από το σώμα, η ίδια θα παραδίδει τον εαυτό της στις
ηδονές και τις λύπες και πάλι θα δεθεί με το σώμα και θα επιτελεί έργο μάταιο, της
Πηνελόπης, καθώς θα κινεί τον ιστό στην αντίθετη κατεύθυνση. Αντιθέτως μάλιστα,
επιχειρεί να γαληνεύσει μακριά από αυτά τα αισθήματα, ακολουθεί τον νου και
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οΰσα, τό αληθές κάί τό θείον κάί τό άδόξαστον θεωμένη κάί ύπ' εκείνου
τρεφόμενη, ζήν τε οϊεται ούτω δεϊν Κως δν ζή, καΧ έπειδάν τελευτήση, είς το
συγγενές καΧ ε'ις τό τοιοΰτον άφικομένη άπηλλάχθαι τών ανθρωπίνων κακών.
έκ δή της τοιαύτης τροφής ουδέν δεινόν μή φοβηθή, ταύτα δ' έπιτηδεύσασα, ώ
Σιμμία τε καΧ Κέβης, δπως μή διασπασθεΧσα έν τή απαλλαγή τού σώματος ύπό
τών άνεμων διαφυσηθεϊσα κάί διαπτομένη οϊχηται κάί ουδέν ετι ούδαμοΰ ή\
Σιγή οΰν έγένετο ταύτα ε'ιπόντος τοΰ Σωκράτους έπΧ πολύν χρόνον, κάί
αυτός τε προς τω ε'ιρημένφ λόγφ ήν ό Σωκράτης, ώς ΊδεΧν έφαίνετο, κάί ημών
οί πλεΧστοι- Κέβης δέ κάί Σιμμίας σμικρόν προς άλλήλω διελεγέσθην. κάί ό
Σωκράτης Ιδών αύτώ ήρετο, Τί; έφη, ύμΧν τά λεχθέντα μών μή δοκεΧ ένδεώς
λέγεσθαι; πολλάς γάρ δή έτι έχει υποψίας κάί άντιλαβάς εϊ γε δή τις αυτά
μέλλει Ικανώς διεξιέναι. εί μέν οΰν τι άλλο σκοπεΐσθον, ουδέν λέγω- εί δέ τι
περΧ τούτων άπορεΧτον, μηδέν άποκνήσητε κάί αύτοΧ ειπείν κάί διελθεΧν, ει πη
ύμΐν φαίνεται βέλτιον <δν> λεχθήναι, κάί αΰ κάί έμέ συμπαραλαβεΧν, εϊ τι
μάλλον οϊεσθαι μετ' έμοΰ εύπορήσειν.
ΚαΧ ό Σιμμίας εφη- ΚαΧ μήν, ώ Σώκρατες, τάληθή σοι έρώ. πάλαι γάρ
ημών έκάτερος άπορων τον έτερον προωθεί κάί κελεύει έρέσθαι διά το
έπιθυμεΧν μέν άκοϋσαι, όκνεΧν δέ δχλον παρέχειν, μή σοι αηδές ή" διά τήν
παροϋσαν συμφοράν.
Κάί δς άκουσας έγέλασέν τε ήρεμα καί φησιν Βαβαί, ώ Σιμμία- ή που
χαλεπώς δν τους άλλους ανθρώπους πείσαιμι ώς ού συμφοράν ηγούμαι τήν
παροϋσαν τύχην, δτε γε μηδ' υμάς δύναμαι πείθειν, άλλα φοβείσθε μή
δυσκολώτερόν τι νΰν διάκειμαι ή έν τφ πρόσθεν βίφ- καί, ώς έοικε, τών κύκνων
δοκώ φαυλότερος ύμΧν είναι τήν μαντικήν, οι έπειδάν αϊσθωνται δτι δεϊ αυτούς
άποθανεΧν, άδοντες καΧ έν τφ πρόσθεν χρόνφ, τότε δή πλεΧστα κάί κάλλιστα
άδουσι, γεγηθότες δτι μέλλουσι παρά τον θεόν άπιέναι οΰπέρ είσι θεράποντες.
οί δ' άνθρωποι διά το αυτών δέος τοΰ θανάτου και τών κύκνων
καταψεύδονται, καί φασιν αυτούς θρηνοΰντας τον θάνατον ύπό λύπης
έξάδειν, κάί ού λογίζονται δτι ουδέν δρνεον άδει δταν πεινή ή ριγφ ή τίνα
άλλην λύπην λυπήται, ουδέ αυτή ή τε αηδών καΧ χελιδών κάί ό έποψ, α δή
φασι διά λύπην θρηνούντα αδειν. άλλ' οΰτε ταύτα μοι φαίνεται λυπούμενα
αδειν οΰτε οί κύκνοι, άλλ' άτε οΐμαι τοΰ Απόλλωνος δντες μαντικοί τέ ε'ισι κάί
προειδότες τά έν Άιδου αγαθά άδουσι κάί τέρπονται έκείνην τήν ήμέραν
διαφερόντως ή έν τφ έμπροσθεν χρόνφ. έγώ δέ κάί αυτός ήγοΰμαι όμόδουλός
τε είναι τών κύκνων κάί Ιερός τοΰ αύτοΰ θεού, κάί ού χεΧρον εκείνων τήν
μαντικήν έχειν παρά τοΰ δεσπότου, ούδε δυσθυμότερον αυτών τοΰ βίου
άπαλλάττεσθαι. άλλα τούτου γ' ένεκα λέγειν τε χρή καΧ έρωτάν δτι δν
βούλησθε, έως άν Αθηναίων έώσιν άνδρες ένδεκα.

συνεχώς είναι μαζί του, θεάται το αληθινό, το θεϊκό και μη αντιληπτό από τον νου και
τρέφεται από αυτό- πιστεύει ότι έτσι πρέπει να ζει όσο διαρκεί ο βίος της και, [b] όταν
φθάσει στο τέλος του, ότι φθάνει σε κάτι συγγενικό της και όμοιας φύσης
απαλλαγμένη από τα ανθρώπινα κακά. Από μιαν τέτοια τροφή και άσκηση, Σιμμία
και Κέβη, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να φοβηθεί μήπως κατά τον χωρισμό της από
το σώμα τιναχθεί μακριά, την φυσήξουν οι άνεμοι και φύγει πετώντας και η ίδια δεν
υπάρχει πλέον πουθενά.
Αυτά είπε ο Σωκράτης και ησυχία απλώθηκε, ώρα πολλή- [e] από την έκφραση
του ο Σωκράτης έδειχνε να είναι απορροφημένος από τα επιχειρήματα που ανέπτυξε,
το ίδιο και οι περισσότεροι από εμάς μόνο ο Κέβης και ο Σιμμίας άρχισαν να
συζητούν χαμηλόφωνα. Μόλις ο Σωκράτης τους είδε τους ρώτησε: Τι είναι αυτό; Έχετε
την ιδέα ότι αυτά που είπαμε παρουσιάζουν κενά; Βεβαίως αφήνουν περιθώριο για
αμφιβολίες και αντιρρήσεις, εάν κάποιος έχει την πρόθεση να τα εξετάσει
λεπτομερειακά. Εάν σκέφτεστε κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Εάν όμως απορείτε
σχετικά με το θέμα μην διστάσετε να πάρετε τον λόγο και οι ίδιοι να το αναπτύξετε,
εάν σας φαίνεται ότι αυτά που ειπώθηκαν επιδέχονται βελτίωση- [d] διαφορετικά
βάλτε και εμένα μαζί σας, εάν νομίζετε ότι με τη βοήθεια μου θα λύσετε την απορία
σας.
Ο Σιμμίας απάντησε: Εντάξει Σωκράτη, θα σου πω την αλήθεια. Εδώ και ώρα
και οι δυο μας βρισκόμαστε σε απορία και δοκιμάζουμε ο ένας να σπρώξει τον άλλο
να σε ρωτήσει επειδή θέλουμε να ακούσουμε όμως διστάζουμε να ενοχλήσουμε,
πράγμα μάλλον δυσάρεστο μέσα στη δύσκολη για σένα ώρα.
Εκείνος μόλις το άκουσε, χαμογέλασε και είπε: Καλέ μου Σιμμία! Πραγματικά
θα μου ήταν δύσκολο [e] να πείσω τους άλλους ανθρώπους ότι δεν θεωρώ την
παρούσα ώρα συμφορά, όταν δεν μπορώ να πείσω ούτε εσάς τους δύο- εσείς φοβάσθε
μήπως νιώθω πιο δύσκολα τώρα παρά την προηγούμενη ζωή μου. Έχετε την
εντύπωση, έτσι φαίνεται, πως είμαι πιο ακατάλληλος και από τους κύκνους στην τέχνη
της προφητείας αυτοί όταν νιώσουν ότι πλησιάζει το τέλος τους τραγουδούν
περισσότερο [85a] και πολύ πιο γλυκά από όσο τραγούδησαν ποτέ, γεμάτοι χαρά
διότι αναχωρούν να παρουσιασθούν στον θεό, αυτόν που υπηρετούν. Όμως οι
άνθρωποι, επειδή φοβούνται τον θάνατο, βγάζουν ψεύτες τους κύκνους και λένε ότι
τραγουδούν το λυπητερό τραγούδι τους διότι θρηνούν τον θάνατο τους- δεν τους
περνάει από το μυαλό ότι κανένα πουλί δεν τραγουδάει όταν πεινάει ή τουρτουρίζει ή
έχει πέσει σε λύπη, ούτε καν το αηδόνι, το χελιδόνι και ο τσαλαπετεινός, πουλιά που
έχουν τη φήμη ότι τραγουδούν θρήνους επειδή νιώθουν λύπη. Όμως ούτε αυτά μου
φαίνονται πως τραγουδούν από λύπη [b] ούτε οι κύκνοι, εγώ νομίζω διότι είναι
πουλιά του Απόλλωνα, ικανά να προφητεύουν και να ξέρουν εκ των προτέρων τα
καλά στον Άδη, και για τον λόγο αυτό τραγουδούν και χαίρονται εκείνη την ημέρα
εξαιρετικά, όσο ποτέ άλλοτε. Αλλά και εγώ με τη σειρά μου θεωρώ ότι ασκώ την
εργασία των κύκνων, αφοσιωμένος στον ίδιο θεό, κατέχω από τον κύριο μου τη
δύναμη να προφητεύω όχι κατώτερα από εκείνους, χωρίς να νιώθω λύπη πιο βαριά
καθώς φεύγω από τη ζωή. Να λοιπόν ο λόγος, εσείς να λέτε και να ρωτάτε ό,τι θέλετε,
όσο καιρό ακόμη το επιτρέπουν οι έντεκα άνδρες των Αθηναίων.
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Καλώς, έφη, λέγεις ό Σιμμίας κάί έγώ τέ σοι έρώ δ απορώ, καΧ αΰ δδε,
η ούκ αποδέχεται τά είρημένα. έμόί γάρ δοκεΧ, ώ Σώκρατες, περΧ τών τοιούτων
ϊσως ώσπερ κάί σόί τό μέν σαφές είδέναι έν τφ νΰν βίφ ή αδύνατον είναι ή
παγχάλεπόν τι, τό μέντοι αΰ τά λεγόμενα περΧ αυτών μή ούχΧ παντΧ τρόπφ
έλέγχειν καΧ μή προαφίστασθαι πρΧν δν πανταχή σκοπών άπείπη τις, πάνυ
μαλθακοΰ είναι ανδρός δειν γάρ περΧ αυτά έν γέ τι τούτων διαπράξασθαι, ή
μαθεΧν δπη έχει ή εύρεΧν ή, ε'ι ταΰτα αδύνατον, τον γοΰν βέλτιστον τών
ανθρωπίνων λόγων λαβόντα κάί δυσεξελεγκτότατον, έπΧ τούτου όχούμενον
ώσπερ έπΧ σχεδίας κινδυνεύοντα διαπλεΰσαι τον βίον, ε'ι μή τις δύναιτο
άσφαλέστερον κάί άκινδυνότερον έπΧ βεβαιότερου οχήματος, λόγου θείου
τινός διαπορευθήναι. κάί δή κάί νύν έγωγε ούκ έπαισχυνθήσομαι έρέσθαι,
επειδή καΧ σύ ταΰτα λέγεις, ούδ' έμαυτόν α'ιτιάσομαι έν ύστέρφ χρόνφ δτι νΰν
ούκ εΐπον δ μοι δοκεί. έμοΧ γάρ, ώ Σώκρατες, επειδή κάί προς έμαυτόν κάί προς
τόνδε σκοπώ τά είρημένα, ού πάνυ φαίνεται Ίκανώς ε'ιρήσθαι.
ΚαΧ ό Σωκράτης, Ίσως γάρ, εφη, ώ εταίρε, αληθή σοι φαίνεται- άλλα
λέγε δπη δή ούχ ίκανώς.
Ταύτη έμοιγε, ή δ' δς, ή δή κάί περΧ αρμονίας άν τις κάί λύρας τε κάί
χορδών τον αυτόν τούτον λόγον εϊποι, ώς ή μέν αρμονία άόρατον κάί
άσώματον καΧ πάγκαλόν τι κάί θεΐόν έστιν έν τή ήρμοσμένη λύρα, αυτή δ' ή
λύρα κάί αί χορδαΧ σώματα τε κάί σωματοειδή κάί σύνθετα και γεώδη έστΧ κάί
τού θνητού συγγενή, έπειδάν οΰν ή κατάξη τις τήν λύραν ή διατέμη κάί
διάρρηξη τάς χορδάς, εϊ τις διισχυρίζοιτο τφ αύτφ λόγφ ώσπερ σύ, ώς ανάγκη
έτι είναι τήν άρμονίαν έκείνην καΧ μή άπολωλέναι-ούδεμία γάρ μηχανή άν εϊη
τήν μέν λύραν έτι είναι διερρωγυιών τών χορδών κάί τάς χορδάς θνητοειδεΐς
ούσας τήν δέ άρμονίαν άπολωλέναι τήν τοΰ θείου τε και αθανάτου όμοφυή τε
κάί συγγενή, προτέραν τοΰ θνητοΰ άπολομένην-άλλά φαίη ανάγκη έτι που
είναι αυτήν τήν άρμονίαν, καΧ πρότερον τά ξύλα κάί τάς χορδάς
κατασαπήσεσθαι πριν τι έκείνην παθεϊν-κάί γάρ οΰν, ώ Σώκρατες, οΐμαι έγωγε
καΧ αυτόν σε τοΰτο έντεθυμήσθαι, δτι τοιοΰτον τι μάλιστα ύπολαμβάνομεν τήν
ψυχήν είναι, ώσπερ έντεταμένου τοΰ σώματος ημών κάί συνεχόμενου ύπό
θερμοΰ κάί ψυχροΰ κάί ξηροΰ κάί υγρού κάί τοιούτων τινών, κράσιν είναι
καΧ άρμονίαν αυτών τούτων τήν ψυχήν ημών, έπειδάν ταύτα καλώς κάί
μετρίως κραθή προς άλληλα-εί οΰν τυγχάνει ή ψυχή οΰσα αρμονία τις δήλον
δτι, δταν χαλασθή τό σώμα ημών άμέτρως ή επιταθή ύπό νόσων κάί άλλων
κακών, τήν μέν ψυχήν ανάγκη ευθύς υπάρχει άπολωλέναι, καίπερ οΰσαν
θειοτάτην, ώσπερ καΧ ai άλλαι άρμονίαι αϊ τ' έν τοΧς φθόγγοις κάί έν τοις τών
δημιουργών έργοις πάσι, τά δέ λείψανα τοΰ σώματος έκαστου πολύν χρόνον
παραμένειν, έως δν ή κατακαυθή ή κατασαπή-δρα οΰν προς τοΰτον τον λόγον
τί φήσομεν, έάν τις άξιοΧ κράσιν οΰσαν τήν ψυχήν τών έν τώ σώματι έν τώ
καλουμένω θανάτφ πρώτην άπόλλυσθαι.
Διαβλέψας οΰν ό Σωκράτης, ώσπερ τά πολλά είώθει, κάί μειδιάσας,
Δίκαια μέντοι, έφη, λέγει ό Σιμμίάς. εί οΰν τις υμών εύπορώτερος έμοΰ, τί ούκ

Ωραία μας συμβουλεύεις, είπε ο Σιμμίας. Να σου πω λοιπόν την απορία μου
εγώ, και ο φίλος μου από εδώ, σε ποιο σημείο δεν αποδέχεται αυτά που ειπώθηκαν, [e]
Έχω τη γνώμη, Σωκράτη, όπως ίσως και εσύ, ότι σε τέτοια θέματα, ενώ ακόμη ζούμε, η
βέβαιη γνώση ή είναι αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη. Όμως και να μην ελέγξει κάποιος
το ζήτημα από κάθε πλευρά και να αποχωρήσει προτού αποκάμει εξετάζοντας το
εξονυχιστικά είναι γνώρισμα λίαν μαλθακού ανθρώπου. Οφείλει λοιπόν κανείς να
πράξει ένα από τα δύο, είτε να μάθει ή να ανακαλύψει πώς έχουν τα πράγματα είτε,
εάν αυτό είναι αδύνατο, να υιοθετήσει το καλύτερο και ελάχιστα ανατρέψιμο
επιχείρημα που λεν οι άνθρωποι και να αποπλεύσει πάνω σε αυτό, [d] σαν σε σχεδία,
μέσα σε κινδύνους στο ταξίδι της ζωής. Εκτός και αν κανείς μπορεί να ταξιδέψει με
περισσότερη ασφάλεια και λιγότερο κίνδυνο πάνω σε όχημα ασφαλέστερο που το
δώρησε ένα επιχείρημα με καταγωγή τους θεούς. Έτσι και εγώ τώρα δεν θα διστάσω
να ρωτήσω, εσύ μου δίνεις το δικαίωμα, και δεν θα κατηγορήσω αργότερα τον εαυτό
μου διότι δεν είπα τη στιγμή αυτή τη γνώμη μου. Έχω δηλαδή τη γνώμη, Σωκράτη,
καθώς εξετάζω όσα ειπώθηκαν από τη δική μου σκοπιά και από τη σκοπιά του
Κέβητος, πως αυτά δεν είναι επαρκή.
Ο Σωκράτης πήρε τον λόγο- ίσως φίλε μου να έχεις δίκαιο, [e] πες μας όμως πού
δεν σου φαίνονται επαρκή.
Νομίζω ότι κάποιος, είπε αυτός, θα μπορούσε να αναπτύξει την ίδια θεωρία
και για την αρμονία της λύρας και των χορδών της, η αρμονία δηλαδή είναι αόρατη,
χωρίς σώμα, πανέμορφη και θεϊκή πάνω στην καλοκουρδισμένη λύρα, [86a] ενώ η
λύρα και οι χορδές της είναι σώμα και πράγματα σωματοειδή, αποτελούνται από
πολλά, είναι γήινα και συγγενή με το θνητό. Τώρα, εάν κάποιος σπάσει τη λύρα ή
σχίσει στη μέση και τεμαχίσει τις χορδές, αυτός θα ισχυρισθεί, με βάση το επιχείρημα
σου, ότι η αρμονία πρέπει να υπάρχει και να μην έχει εξαφανισθεί -διότι είναι
ακατανόητο η λύρα να εξακολουθήσει να υπάρχει με σπασμένες χορδές, χορδές θνητές
κατά την ουσία τους, [b] ενώ η αρμονία να έχει χαθεί, αυτή που έχει συγγένεια και
καταγωγή από το θεϊκό και αθάνατο και μάλιστα να έχει χαθεί πριν από το θνητό- θα
έλεγε λοιπόν ότι η αρμονία πρέπει κάπου να υπάρχει και ότι πρωτύτερα θα σαπήσουν
τα ξύλα και οι χορδές πριν εκείνη πάθει το παραμικρό. Αυτή είναι η περίπτωση μας
Σωκράτη και νομίζω εσύ θυμάσαι αυτό που θεωρήσαμε ότι είναι η ψυχή. Όπως
δηλαδή το σώμα μας στέκεται τεντωμένο και κατέχεται από το θερμό, το ψυχρό, το
ξερό και το υγρό και τέτοια παρόμοια, [e] ανάμειξη είναι η ψυχή και αρμονία των
ίδιων στοιχείων, όταν το ένα αναμιχθεί με το άλλο στη σωστή αναλογία. Εφ' όσον
λοιπόν η ψυχή είναι είδος αρμονίας γίνεται φανερό ότι αυτή, όταν το σώμα μας
εντόνως ατονίσει ή υποστεί αρρώστιες και άλλα κακά, οφείλει ευθύς αμέσως να
εξαφανισθεί παρά τη θεϊκότητά της, όπως κάθε άλλη αρμονία και στη μουσική και σε
όλα τα δημιουργήματα των καλλιτεχνών. Αντίθετα τα λείψανα κάθε σώματος θα
παραμείνουν πολύ καιρό, έως ότου αυτά τα κάψουν ή σαπίσουν, [d] Λοιπόν, σκέψου
τι θα πούμε σε ένα τέτοιο επιχείρημα, εάν κάποιος ισχυρισθεί ότι η ψυχή, η οποία
είναι ανάμειξη στοιχείων της ύλης, είναι το πρώτο πράγμα που εξαφανίζεται μέσα σε
αυτό που αποκαλείται θάνατος
Προς στιγμή ο Σωκράτης στύλωσε τα μάτια του πάνω μας, όπως πολλές φορές
συνήθιζε, χαμογέλασε και είπε: η παρατήρηση
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άπεκρίνατο; κάί γάρ ού φαύλος έοικεν άπτομένφ τοΰ λόγου, δοκεΐ μέντοι μοι
χρήναι προ τής άποκρίσεως έτι πρότερον Κέβητος άκοΰσαι τί αΰ δδε εγκαλεί
τφ λόγφ, ίνα χρόνου έγγενομένου βουλευσώμεθα τί έροΰμεν, έπειτα
άκούσαντας ή συγχωρείν αύτοΧς έάν τι δοκώσι προσάδειν, έάν δέ μή, οϋτως
ήδη ύπερδικεΧν τοΰ λόγου, άλλ' δγε, ή δ' δς, ώ Κέβης λέγε, τί ήν τό σε αΰ
θράττον;
Λέγω δή, ή δ' δς ό Κέβης. έμόί γάρ φαίνεται έτι έν τφ αύτφ ό λόγος
είναι, καί, δπερ έν τοις πρόσθεν έλέγομεν, ταύτόν έγκλημα έχειν. δτι μέν γάρ ήν
ημών ή ψυχή καΧ πρΧν ε'ις τόδε τό είδος έλθεΧν, ούκ άνατίθεμαι μή οΰχΧ πάνυ
χαριέντως καί, ε'ι μή επαχθές έστιν είπεΧν, πάνυ ίκανώς άποδεδεΐχθαι- ώς δέ κάί
αποθανόντων ημών έτι που έστιν, ού μοι δοκεΧ τήδε. ώς μέν ούκ Ίσχυρότερον
κάί πολυχρονιώτερον ψυχή σώματος, ού συγχωρώ τή Σιμμίου άντιλήψει- δοκεΧ
γάρ μοι πάσι τούτοις πάνυ πολύ διαφέρειν. τί οΰν, δν φαίη ό λόγος έτι
άπιστεΧς, επειδή οράς αποθανόντος τοΰ άνθρωπου τό γε άσθενέστερον έτι δν;
τό δέ πολυχρονιώτερον ού δοκεΧ σοι άναγκαΐον είναι έτι σφζεσθαι έν τούτφ
τώ χρόνφ; προς δή τοΰτο τόδε έπίσκεψαι, εϊ τι λέγω- εικόνος γάρ τίνος, ώς
έοικεν, κάγώ ώσπερ Σιμμίας δέομαι, έμόί γάρ δοκεΧ ομοίως λέγεσθαι ταΰτα
ώσπερ άν τις περΧ άνθρωπου ύφάντου πρεσβύτου αποθανόντος λέγοι τοΰτον
τον λόγον, δτι ούκ άπόλωλεν ό άνθρωπος άλλ' έστι που σώς, τεκμήριον δέ
παρέχοιτο θοιμάτιον δ ήμπείχετο αυτός ύφηνάμενος δτι έστΧ σών κάί ούκ
άπόλωλεν, κάί εϊ τις άπιστοίη αύτφ, άνερωτφη πότερον πολυχρονιώτερον έστι
το γένος άνθρωπου ή Ιματίου έν χρεία τε δντος κάί φορουμένου, άποκριναμένου
δή δτι πολύ τό τοΰ άνθρωπου, οϊητο άποδεδεΐχθαι δτι παντός άρα μάλλον δ γε
άνθρωπος σώς έστιν, επειδή τό γε όλιγοχρονιώτερον ούκ άπόλωλεν. τό δ'
οΐμαι, ώ Σιμμία, ούχ ούτως έχει- σκόπει γάρ καΧ σύ δ λέγω. πάς δν ύπολάβοι
δτι εύηθες λέγει ό τούτο λέγων ό γάρ ύφάντης οΰτος πολλά κατατρίψας
τοιαύτα Ιμάτια κάί ύφηνάμενος εκείνων μέν ύστερος άπόλωλεν πολλών δντων,
τοΰ δέ τελευταίου οΐμαι πρότερος, κάί ουδέν τι μάλλον τούτου ένεκα
άνθρωπος έστιν ιματίου φαυλότερον ούδ' άσθενέστερον. τήν αυτήν δέ ταύτην
οίμαι εικόνα δέξαιτ' δν ψυχή προς σώμα, καί τις λέγων αυτά ταΰτα περΧ αυτών
μέτρι' άν μοι φαίνοιτο λέγειν, ώς ή μέν ψυχή πολυχρόνιόν έστι, τό δέ σώμα
άσθενέστερον καΧ όλιγοχρονιώτερον αλλά γάρ άν φαίη έκάστην τών ψυχών
πολλά σώματα κατατρίβειν, άλλως τε κδν πολλά έτη βιφ-εί γάρ φέοι τό σώμα
κάί άπολλύοιτο έτι ζώντος τοΰ άνθρωπου, άλλ' ή ψυχή άέί τό κατατριβόμενον
άνυφαίνοι-άναγκαΐον μεντδν εϊη, οπότε άπολλύοιτο ή ψυχή, τό τελευταΧον
ύφασμα τυχεΧν αυτήν εχουσαν και τούτου μόνου προτέραν άπόλλυσθαι,
άπολομένης δέ τής ψυχής τότ' ήδη τήν φύσιν τής ασθενείας έπιδεικνύοι τό
σώμα καΧ ταχύ σαπέν διοίχοιτο. ώστε τούτφ τφ λόγφ οΰπω άξιον πιστεύσαντα

του Σιμμία είναι ορθή. Λοιπόν, εάν
κάποιος από εσάς είναι επαρκέστερος μου, γιατί δεν του απαντά; Πράγματι ο έλεγχος
του πάνω στο επιχείρημα δεν φαίνεται άσχημος. Ωστόσο, πριν απαντήσω νομίζω ότι
πρέπει πρώτα να ακούσουμε τον Κέβητα, τι προσάπτει και αυτός στο επιχείρημα, [e]
έτσι ώστε να μεσολαβήσει χρόνος και να σκεφθούμε τι να πούμε. Στη συνέχεια, αφού
ακούσουμε και τους δύο, μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί τους, εάν φανούν να λένε
κάτι σωστό- διαφορετικά μπορούμε να μιλήσουμε με τον τρόπο των συνηγόρων.
Εμπρός Κέβη μου, είπε εκείνος, πες μας, ποιο πράγμα σου φέρνει τόση ταραχή;
Θα το πω, είπε ο Κέβης Βλέπεις, το επιχείρημα μου φαίνεται πως παραμένει
στάσιμο και ανοικτό στον έλεγχο, πράγμα που λέγαμε και πριν. Στο θέμα ότι η ψυχή
[87a] υπάρχει και πριν την είσοδο της στο σώμα συμφωνώ και δεν παίρνω πίσω ότι
αποδείχθηκε με εξαιρετικά κομψό και -μην πω με αυτοπεποίθηση- επαρκή τρόπο.
Όμως στο θέμα ότι εξακολουθεί να υπάρχει κάπου, όταν πεθάνουμε, δεν νομίζω το
ίδιο. Ούτε συμφωνώ με την αντίρρηση του Σιμμία ότι η ψυχή δεν είναι πιο ισχυρή και
ζει περισσότερο από το σώμα- την θεωρώ κατά πολύ ανώτερη σε όλες αυτές τις
πλευρές. Γιατί τότε, θα έλεγε το επιχείρημα, συνεχίζεις να αμφιβάλλεις, όταν βλέπεις να
πεθαίνει ο άνθρωπος και το πιο ασθενικό κομμάτι του εξακολουθεί να υπάρχει; Δεν
νομίζεις ότι αυτό που ζει περισσότερο [b] πρέπει να διατηρείται κάπου κατά τον ίδιο
χρόνο; Εξέτασε τώρα αν έχει βάση η αντίρρηση μου, γιατί φαίνεται πως και εγώ, όπως
ο Σιμμίας, χρειάζομαι μιαν εικόνα. Νομίζω δηλαδή ότι ισχύει το ίδιο, ένας μπορεί να
εφαρμόσει το ίδιο επιχείρημα σε έναν γέρο άνθρωπο, υφαντή, που πέθανε, και να πει
ότι ο άνθρωπος δεν έχει χαθεί αλλά υπάρχει κάπου σώος Και ως απόδειξη θα
προσκομίσει το πανωφόρι που φορούσε και είχε μόνος του υφάνει, πως παραμένει
σώο και άθικτο- ένας που θα αμφισβητούσε το γεγονός θα ρωτούσε ποιο από τα δύο
ζει περισσότερο, το γένος του ανθρώπου [e] ή το πανωφόρι που το χρησιμοποιούν και
το φορούν. Λαμβάνοντας την απάντηση ότι ο άνθρωπος ζει περισσότερο θα έκανε τη
σκέψη ότι πλέον αποδείχθηκε πως ο άνθρωπος διατηρείται σώος όσο τίποτα άλλο,
αφού και αυτό που ζει λιγότερο δεν έχει εξαφανισθεί. Όμως Σιμμία νομίζω ότι δεν
είναι έτσι- εξέτασε και εσύ αυτό που λέω. Ο καθένας θα μπορούσε να πει ότι δεν λέει
τίποτα αυτός που λέει τέτοια. Διότι ο υφαντής αυτός είχε υφάνει και λιώσει πολλά
τέτοια πανωφόρια και χάθηκε μετά από αυτά που ήταν πολλά σε αριθμό, όμως πριν,
[d] νομίζω, από το τελευταίο- και δεν είναι βέβαια για αυτό ο άνθρωπος κατώτερος
ούτε λιγότερης αντοχής από ένα πανωφόρι. Η ίδια εικόνα, νομίζω, μπορεί να δείξει τη
σχέση της ψυχής με το σώμα- ένας που θα υποστήριζε ακριβώς τα ίδια για τα δύο αυτά
μου φαίνεται πως θα επιχειρηματολογούσε επιτυχημένα, ότι η ψυχή ζει περισσότερο
ενώ το σώμα ζει λιγότερο και είναι πιο αδύναμο. Πράγματι, θα έλεγε, καθεμιά ψυχή
λιώνει πολλά σώματα αν μάλιστα ο βίος διαρκέσει πολλά χρόνια -το σώμα μπορεί να
φθίνει και να φθείρεται ενώ ο άνθρωπος ζει ακόμη, όμως η ψυχή [e] ξαναϋφαίνει αυτό
που παλιώνει- κατ' ανάγκη πάντως όταν η ψυχή χάνεται πρέπει να φορά το τελευταίο
της ρούχο και να εξαφανίζεται μόνον πριν από αυτό- μετά την καταστροφή της ψυχής,
τελευταίο, το σώμα φανερώνει την ασθενική του φύση, σαπίζει γρήγορα και φεύγει
μακριά. Δεν έχουμε επομένως ακόμη το δικαίωμα να εμπιστευθούμε
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θαρρεΐν ώς έπειδάν άποθάνωμεν έτι που ημών ή ψυχή έστιν. εί γάρ τις και
πλέον έτι τφ λέγοντι ή δ σύ λέγεις συγχωρήσειεν, δοϋς αύτφ μή μόνον έν τφ
πρΧν καΧ γενέσθαι ημάς χρόνω είναι ημών τάς ψυχάς, άλλα μηδέν κωλύειν κάί
έπειδάν άποθάνωμεν ένίων έτι είναι καΧ έσεσθαι κάί πολλάκις γενήσεσθαι καΧ
άποθανεΧσθαι αΰθις-οΰτω γάρ αυτό φύσει ίσχυρόν είναι, ώστε πολλάκις
γιγνομένην ψυχήν άντέχειν-δοϋς δέ ταύτα εκείνο μηκέτι συγχωροΐ, μή ού
πονεΐν αυτήν έν ταΐς πολλαΧς γενέσεσιν κάί τελευτώσάν γε έν τινι τών θανάτων
παντάπασιν άπόλλυσθαι, τούτον δέ τον θάνατον καΧ ταύτην τήν διάλυσιν
τοΰ σώματος ή τή ψυχή φέρει δλεθρον μηδένα φαίη είδέναι-άδύνατον γάρ είναι
ότφοΰν αΊσθέσθαι ήμών-εί δέ τοΰτο ούτως έχει, ούδενΧ προσήκει θάνατον
θαρροϋντι μή ούκ άνοήτως θαρρεΧν, δς δν μή έχη άποδεΐξαι δτι εστί ψυχή
παντάπασιν άθάνατόν τε καΧ άνώλεθρον εί δέ μή, ανάγκην είναι άέί τον
μέλλοντα άποθανεϊσθαι δεδιέναι υπέρ τής αύτοΰ ψυχής μή έν τή νΰν τοΰ
σώματος διαζεύξει παντάπασιν άπόληται.
Πάντες οΰν άκούσαντες ε'ιπόντων αυτών άηδώς διετέθημεν, ώς ύστερον
έλέγομεν προς αλλήλους, δτι ύπό τοΰ έμπροσθεν λόγου σφόδρα πεπεισμένους
ημάς πάλιν έδόκουν άναταράξαι κάί είς άπιστίαν καταβαλεΐν ού μόνον τοΧς
προειρημένοις λόγοις, άλλα κάί είς τά ύστερον μέλλοντα φηθήσεσθαι, μή
ούδενός άξιοι είμεν κριταΧ ή κάί τά πράγματα αυτά άπιστα ή\
EX. Νή τους θεούς, ώ Φαίδων, συγγνώμην γε έχω ύμΧν. κάί γάρ αυτόν
με νΰν άκούσαντά σου τοιοΰτον τι λέγειν προς έμαυτόν επέρχεται- "Τίνι οΰν ετι
πιστεύσομεν λόγω; ώς γάρ σφόδρα πιθανός ών, δν ό Σωκράτης έλεγε λόγον,
νΰν είς άπιστίαν καταπέπτωκεν." θαυμαστώς γάρ μου ό λόγος οΰτος
αντιλαμβάνεται καΧ νΰν κάί άεί, τό άρμονίαν τινά ημών είναι τήν ψυχήν, κάί
ώσπερ ύπέμνησέν με φηθέίς δτι καΧ αύτφ μοι ταύτα προυδέδοκτο. κάί πάνυ
δέομαι πάλιν ώσπερ έξ αρχής άλλου τινός λόγου 8ς με πείσει ώς τοΰ
αποθανόντος ού συναποθνήσκει ή ψυχή. λέγε οΰν προς Διός πή ό Σωκράτης
μετήλθε τον λόγον; κάί πότερον κάκεΧνος, ώσπερ υμάς φής, ένδηλός τι έγένετο
άχθόμενος ή οΰ, αλλά πράως έβοήθει τφ λόγφ; κάί ίκανώς έβοήθησεν ή ένδεώς;
πάντα ήμΧν δίελθε ώς δύνασαι ακριβέστατα.
ΦΑΙΔ. ΚαΧ μήν, ώ Έχέκρατες, πολλάκις θαυμάσας Σωκράτη ού πώποτε
μάλλον ήγάσθην ή τότε παραγενόμενος. τό μέν οΰν έχειν ότι λέγοι εκείνος ίσως
ουδέν άτοπον αλλά έγωγε μάλιστα έθαύμασα αύτοΰ πρώτον μέν τοΰτο, ώς
ήδέως κάί ευμενώς κάί άγαμένως τών νεανίσκων τον λόγον άπεδέξατο, έπειτα
ημών ώς οξέως ήσθετο δ 'πεπόνθεμεν ύπό τών λόγων, έπειτα ώς εΰ ημάς ίάσατο
κάί ώσπερ πεφευγότας καΧ ηττημένους άνεκαλέσατο κάί προύτρεψεν προς τό
παρέπεσθαί τε κάί συσκοπεΧν τον λόγον.

το επιχείρημα και
να έχουμε θάρρος [88a] πως η ψυχή μας εξακολουθεί να υπάρχει κάπου μετά τον
θάνατο μας. Και κάποιος που αποδέχεται αυτό το επιχείρημα πολύ πιο σθεναρά από
εσένα και του αποδίδει τη θέση πως οι ψυχές μας όχι μόνον υπήρχαν σε χρόνο πριν να
γεννηθούμε αλλά και τίποτα δεν εμποδίζει τις ψυχές ορισμένων, όταν θα έχουμε
πεθάνει, να υπάρχουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν, να γεννηθούν και να πεθάνουν
πάλι και πάλι -η ψυχή από τη φύση της είναι τόσο ισχυρή, ώστε μπορεί να αντέξει τις
συνεχείς γεννήσεις της- με το να παραδεχθεί αυτό, δεν θα συμφωνήσει και στο σημείο
ότι αυτή δεν υποφέρει κατά τις πολλές γεννήσεις της και ότι δεν πεθαίνει και δεν
εξαφανίζεται ολωσδιόλου με έναν από τους θανάτους της Τον θάνατο αυτό, αυτή τη
διάλυση του σώματος, [b] αυτή που επιφέρει τον όλεθρο της ψυχής, θα έλεγε, δεν τα
ξέρει κανείς -είναι αδύνατο κάποιος από εμάς να έχει την εμπειρία τους- και με αυτό
ως δεδομένο ένας που έχει θάρρος μπροστά στον θάνατο δείχνει ένα θάρρος ανόητο,
ένας όταν δεν μπορεί να αποδείξει ότι η ψυχή είναι εξάπαντος αθάνατη και δεν
γνωρίζει την απώλεια. Έτσι προκύπτει ότι αυτός που πρόκειται να πεθάνει διαρκώς
φοβάται μήπως η ψυχή του, όταν χωρίζεται από το σώμα, εξ άπαντος οδηγείται στην
απώλεια.
Όλοι μας, μόλις ακούσαμε τα λόγια τους, νιώσαμε δυσάρεστα, [e] αυτό λέγαμε
αργότερα ο ένας στον άλλο, εμείς που είχαμε πεισθεί πλήρως από το επιχείρημα που
ανέπτυξαν, να τώρα φάνηκε ότι μας ταράσσουν και μας κάνουν δύσπιστους όχι μόνο
με τα προηγούμενα αλλά και με όσα επιχειρήματα επρόκειτο κατόπιν να
διατυπωθούν. Φοβόμασταν μήπως ήμαστε ανάξιοι να κρίνουμε το καθετί ή μήπως
αυτά τα πράγματα τω όντι δεν ερμηνεύονται.
EX. Για τους θεούς, Φαίδωνα, όλοι σας είστε μέσα στη καρδιά μου. Διότι τώρα
που σε άκουσα μου έρχεται να μονολογήσω κάτι σαν αυτό: "Ποιο επιχείρημα τελικά
θα πιστέψουμε; [d] Πόσο εξαιρετικά πειστικό επιχείρημα ανέπτυξε ο Σωκράτης και να
που τώρα κατέπεσε μέσα στη δυσπιστία". Η άποψη ότι η ψυχή μας είναι είδος
αρμονίας με εντυπωσίαζε και με εντυπωσιάζει εξαιρετικά, έτσι και η θέση σας με
βοήθησε να θυμηθώ ότι και εγώ ο ίδιος είχα παλαιότερα αυτή τη γνώμη. Και
χρειάζομαι πάλι, ξανά από την αρχή, ένα καινούργιο επιχείρημα που θα με πείσει ότι
η ψυχή δεν πεθαίνει τη στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος. Πες λοιπόν, σε παρακαλώ:
Πώς ο Σωκράτης επιχειρηματολόγησε στη συνέχεια; [e] Είναι αλήθεια ό,τι μας λες;
Εκείνος έδειξε να θορυβείται όπως εσείς, ή όχι, αλλά με ηρεμία υποστήριξε το
επιχείρημα; Το υποστήριξε με επάρκεια ή ανεπαρκώς; Όλα να μας τα διηγηθείς, όσο
μπορείς με λεπτομέρειες
ΦΑΙΔ. Λοιπόν, Εχεκράτη, πολλές φορές θαύμασα τον Σωκράτη, ποτέ όμως δεν
ένιωσα τόσο θαυμασμό για αυτόν όσον τότε, μέσα σε εκείνη τη συντροφιά. [89a]
Εκείνος ήταν σε θέση να απαντήσει, γεγονός ίσως καθόλου παράξενο. Όμως αυτό που
θαύμασα σε εκείνον ήταν, πρώτον, το πόσο γλυκά, φιλικά και με συμπάθεια
αποδέχτηκε το επιχείρημα των νεαρών αλλά και με πόση οξυδέρκεια αντιλήφθηκε
αυτό που μας προξένησαν τα επιχειρήματα τους, έπειτα, πόσο επιτυχημένα επούλωσε
την πληγή μας. Μας κάλεσε πίσω, εμάς που σαν νικημένοι το βάλαμε στα πόδια, και
μας προέτρεψε να τον ακολουθήσουμε και να εξετάσουμε από κοινού το επιχείρημα.
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ΕΧ.Πώςδή;
ΦΑΙΔ. Έγώ έρώ. ετυχον γάρ έν δεξιά αύτοΰ καθήμενος παρά τήν
κλίνην έπΧ χαμαιξήλου τινός, ό δε έπΧ πολύ υψηλότερου ή έγώ. καταψήσας οΰν
μου τήν κεφαλήν κάί συμπιέσας τάς έπΧ τφ αύχένι τρίχας-είώθει γάρ, οπότε
τύχοι, παίζειν μου ε'ις τάς τρίχας-Αύριον δή, έφη, ϊσως, ώ Φαίδων, τάς καλάς
ταύτας κόμας άποκερή.
Έοικεν, ήν δ' έγώ, ώ Σώκρατες.
Ούκ, άν γε έμοΧ πείθη.
Άλλα τί; ήν δ' έγώ.
Τήμερον, έφη, κάγώ τάς εμάς κάί σύ ταύτας έάνπερ γε ήμΧν ό λόγος
τελευτήση καΧ μή δυνώμεθα αυτόν άναβιώσασθαι. κάί έγωγ' άν, ε'ι συ εϊην καί
με διαφεύγοι ό λόγος, ένορκον δν ποιησαίμην ώσπερ ΆργεΧοι, μή πρότερον
κομήσειν, πρΧν δν νικήσω άναμαχόμενος τον Σιμμίου τε κάί Κέβητος λόγον.
Αλλ', ήν δ' έγώ, προς δύο λέγεται ούδ' ό "Ηρακλής οΐός τε είναι.
Άλλα κάί έμέ, έφη, τον Ίόλεων παρακαλεί, 6ως ετι φώς έστιν.
Παρακαλώ τοίνυν, εφην, ούχ ώς Ηρακλής, άλλ' ώς Ίόλεως τον
Ηρακλή.
Ουδέν διοίσει, εφη. άλλα πρώτον εύλαβηθώμέν τι πάθος μή πάθωμεν.
Τό ποίον; ήν δ' έγώ.
Μή γενώμεθα, ή δ' δ ς μισόλογοι, ώσπερ οί μισάνθρωποι γιγνόμενοι- ώς
ούκ έστιν, έφη, δτι άν τις μείζον τούτου κακόν πάθοι ή λόγους μισήσας.
γίγνεται δέ έκ τοΰ αύτοΰ τρόπου μισολογία τε κάί μισανθρωπία. ή τε γάρ
μισανθρωπία ενδύεται έκ τοΰ σφόδρα τινΧ πιστεΰσαι άνευ τέχνης, κάί
ήγήσασθαι παντάπασί γε αληθή είναι καΧ υγιή κάί πιστόν τον δνθρωπον,
έπειτα ολίγον ύστερον εύρεΐν τούτον πονηρόν τε καΧ άπιστον, κάί αΰθις
έτερον καΧ δταν τούτο πολλάκις πάθη τις κάί ύπό τούτων μάλιστα ους δν
ήγήσαιτο οίκειοτάτους τε κάί έταιροτάτους τελευτών δή θαμά προσκρούων
μισεΧ τε πάντας κάί ηγείται ούδενος ουδέν υγιές είναι τό παράπαν. ή ούκ
ήσθησαι σύ πω τοΰτο γιγνόμενον;
Πάνυ γε, ήν δ' έγώ.
Ούκοΰν, ή δ' δς, αίσχρόν, κάί δήλον δτι άνευ τέχνης τής περί
τάνθρώπεια ό τοιούτος χρήσθαι έπεχείρει τοις άνθρώποις; εί γάρ που μετά
τέχνης έχρήτο, ώσπερ έχει οϋτως δν ήγήσατο, τους μεν χρηστούς καΧ πονηρούς
σφόδρα ολίγους είναι έκατέρους, τους δέ μεταξύ πλείστους.
Πώς λέγεις έφην έγώ.
'Ώσπερ, ή δ' δς, περΧ τών σφόδρα σμικρών κάί μεγάλων οϊει τι
σπανιώτερον είναι ή σφόδρα μέγαν ή σφόδρα σμικρόν έξευρείν άνθρωπον ή
κύνα ή άλλο ότιοΰν; ή αΰ ταχϋν ή βραδϋν ή αίσχρόν ή καλόν ή λευκόν ή
μέλανα; ή ουχί ήσθησαι δτι πάντων τών τοιούτων τά μέν άκρα τών έσχατων
σπάνια κάί ολίγα, τά δέ μεταξύ άφθονα καΧ πολλά;

EX. Με ποιον τρόπο;
ΦΑΙΔ. Θα σου πω. Έτυχε, ξέρεις, να κάθομαι στα δεξιά του, πλάι στο
κρεββάτι, [b] πάνω σε ένα σκαμνί, αυτός όμως σε ψηλότερο σημείο από το δικό μου.
Έπλεξε τότε το χέρι του στο κεφάλι μου, πίεσε δυνατά τις τρίχες του αυχένα -συνήθιζε
κατά καιρούς να παίζει με τα μαλλιά μου- και είπε- αύριο, Φαίδωνα, ίσως κόψεις αυτά
τα όμορφα μαλλιά.
Αυτό φαίνεται, Σωκράτη, απάντησα εγώ.
Όχι, εάν με ακούσεις προσεκτικά.
Τι εννοείς; Ρώτησα.
Σήμερα, είπε, εγώ θα κόψω τα δικά μου και συ τα δικά σου, εάν το επιχείρημα
μας το αποτελειώσουν και δεν μπορέσουμε να το ζωντανέψουμε, [e] Εγώ μάλιστα, εάν
ήμουν στη θέση σου και το επιχείρημα μού γλιστρούσε, θα διαβεβαίωνα με όρκο όπως
οι Αργείοι: δεν θα αφήσω να μεγαλώσουν τα μαλλιά μου προτού παλέψω με το
επιχείρημα του Σιμμία και του Κέβητος και φθάσω στη νίκη.
Όμως με δύο, είπα εγώ, λένε ότι ούτε ο Ηρακλής δεν μπορεί να τα βάλει.
Τότε κάλεσε με, είπε, σαν να ήμουν ο Ιόλαος, όσο έχει ακόμη φως.
Εντάξει, είπα, σε καλώ, όχι όμως σαν να ήμουν ο Ηρακλής αλλά μάλλον σαν ο
Ιόλαος που καλεί τον Ηρακλή.
Δεν έχει καμία σημασία, είπε. Πρώτα όμως να προφυλαχθούμε μην πέσουμε σε
μια παγίδα.
Σε ποια; Ρώτησα εγώ.
Να γίνουμε, είπε εκείνος, εχθροί των επιχειρημάτων, όπως κάποιοι γίνονται
εχθροί ανθρώπων [d] γιατί δεν υπάρχει, είπε, μεγαλύτερο κακό που μπορεί κάποιος να
πάθει από αυτό, να μισήσει τα επιχειρήματα. Το μίσος προς τα επιχειρήματα και το
μίσος προς τον άνθρωπο γεννιούνται με τον ίδιο τρόπο. Ένας αποκτά μίσος για τον
άνθρωπο με την τυφλή, χωρίς διάκριση, εμπιστοσύνη σε κάποιον, με το να θεωρεί έναν
άνθρωπο ειλικρινή, τίμιο και αξιόπιστο και λίγο αργότερα να τον βρίσκει πονηρό και
αναξιόπιστο- το ίδιο και με έναν άλλον. Όταν πάθει το ίδιο πολλές φορές και μάλιστα
από ανθρώπους που θεωρούσε τους πιο κοντινούς και αγαπημένους φίλους, στο τέλος,
[e] μέσα από τις συνεχείς απογοητεύσεις, μισεί τους πάντες και πιστεύει πως κανείς δεν
είναι τίμιος ούτε καν στο ελάχιστο. Δεν έχεις ποτέ παρατηρήσει ότι αυτό συμβαίνει;
Βεβαίως και το παρατήρησα, είπα εγώ.
Δεν είναι επομένως αισχρό, είπε εκείνος, αλλά και φανερό ότι άνθρωπος
τέτοιας λογής, χωρίς την παραμικρή ιδέα πάνω στα ανθρώπινα, επιχειρεί να
διαχειριστεί ανθρώπους; Διότι εάν τους χειριζόταν μετά λόγου γνώσεως, θα είχε
αντιληφθεί πώς έχει το θέμα, ότι οι χρηστοί και οι πονηροί άνθρωποι είναι
υπερβολικά λίγοι [90a] σε αριθμό, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι πάμπολλοι.
Τι εννοείς; Ρώτησα εγώ.
Ακριβώς ότι για τα εξαιρετικά μικρά και μεγάλα πράγματα, είπε εκείνος.
Νομίζεις πως υπάρχει κάτι πιο σπάνιο από το να πέσεις πάνω σε άνθρωπο εξαιρετικά
ψηλό ή εξαιρετικά κοντό ή σκύλο ή οτιδήποτε άλλο; Ή πάλι πάνω σε έναν γρήγορο ή
αργό ή άσχημο ή όμορφο ή λευκό ή μαύρο; Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι μέσα σε όλα αυτά
τα ακραία σημεία είναι σπάνια και λίγα, τα μεσαία όμως άφθονα και πολλά;
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Πάνυ γε, ήν δ' έγώ.
Ούκοΰν οϊει, έφη, εί πονηρίας άγων προτεθείη, πάνυ δν ολίγους κάί
ένταΰθα τους πρώτους φανήναι;
Εικός γε, ήν δ' έγώ.
Εικός γάρ, έφη. άλλα ταύτη μέν ούχ δμοιοι oi λόγοι τοΧς άνθρώποις,
αλλά σοΰ νυνδή προάγοντος έγώ έφεσπόμην, άλλ' εκείνη, η, έπειδάν τις
πιστεύση λόγφ τινΧ άληθεΧ είναι άνευ τής περΧ τους λόγους τέχνης κάπειτα
ολίγον ύστερον αύτφ δόξη ψευδής είναι, ενίοτε μέν ών, ενίοτε δ' ούκ ών, κάί
αΰθις έτερος κάί έτερος-κάί μάλιστα δή οί περΧ τους αναλογικούς λόγους
διατρίψαντες οΐσθ' δτι τελευτώντες οϊονται σοφώτατοι γεγονέναι κάί
κατανενοηκέναι μόνοι δτι οΰτε τών πραγμάτων ούδενός ουδέν υγιές ουδέ
βέβαιον οΰτε τών λόγων, άλλα πάντα τά όντα άτεχνώς ώσπερ έν Εύρίπφ άνω
κάτω στρέφεται κάί χρόνον ούδένα έν ούδενΧ μένει.
Πάνυ μέν οΰν, έφην έγώ, αληθή λέγεις.
Ούκοΰν, ώ Φαίδων, έφη, οίκτρόν δν εϊη τό πάθος, ε'ι δντος δή τίνος
αληθούς κάί βεβαίου λόγου κάί δυνατοΰ κατανοήσαι, έπειτα διά το
παραγίγνεσθαι τοιούτοις τισΧ λόγοις, τοις αύτοΧς τότε μέν δοκοΰσιν άληθέσιν
είναι, τοτέ δέ μή, μή εαυτόν τις αίτιφτο μηδέ τήν εαυτού άτεχνίαν, αλλά
τελευτών διά τό άλγεΧν άσμενος έπΧ τους λόγους άφ' εαυτού τήν αίτίαν
άπώσαιτο κάί ήδη τον λοιπόν βίον μισών τε καΧ λοιδορών τους λόγους
διατελοΧ, τών δέ δντιον τής αληθείας τε κάί επιστήμης στερηθείη.
Νή τον Δία, ην δ' έγώ, οίκτρόν δήτα.
Πρώτον μέν τοίνυν, έφη, τοΰτο εΰλαβηθώμεν, κάί μή παρίωμεν είς τήν
ψυχήν ώς τών λόγων κινδυνεύει ουδέν υγιές είναι, άλλα πολύ μάλλον δτι ημείς
οΰπω ύγιώς εχομεν, άλλα άνδριστέον κάί προθυμητέον ύγιώς έχειν, σοΧ μέν οΰν
κάί τοις άλλοις καί τού έπειτα βίου παντός ένεκα, έμοΧ δέ αύτοΰ ένεκα τοΰ
θανάτου, ώς κινδυνεύω έγωγε έν τφ παρόντι περΧ αύτοΰ τούτου ού φιλοσόφως
εχειν άλλ' ώσπερ ο'ι πάνυ απαίδευτοι φιλονίκως. κάί γάρ εκείνοι δταν περί του
άμφισβητώσιν, δπη μέν έχει περΧ ών δν ό λόγος ή ού φροντίξουσιν, δπως δέ δ
αύτοΧ έθεντο ταΰτα δόξει τοΧς παροΰσιν, τούτο προθυμοΰνται. κάί έγώ μοι
δοκώ έν τφ παρόντι τοσούτον μόνον εκείνων διοίσειν ού γάρ δπως τοις
παροΰσιν δ έγώ λέγω δόξει αληθή είναι προθυμήσομαι, ε'ι μή εϊη πάρεργον,
άλλ' δπως αύτφ έμόί δτι μάλιστα δόξει ούτως εχειν, λογίζομαι γάρ, ώ φίλε
έταΐρε-θέασαι ώς πλεονεκτικώς-εί μέν τυγχάνει αληθή δντα δ λέγω, καλώς δή
έχει τό πεισθήναι- εί δέ μηδέν έστι τελευτήσαντι, άλλ' οΰν τούτον γε τον χρόνον
αυτόν τόν προ τού θανάτου ήττον τοις παροΰσιν αηδής έσομαι όδυρόμενος, ή
δέ άνοια μοι αύτη ού συνδιατελεΐ-κακόν γάρ δν ήν-άλλ' ολίγον ύστερον
άπολεΐται. παρεσκευασμένος δή, έφη, ώ Σιμμία τε κάί Κέβης οΰτωσί έρχομαι
έπΧ τόν λόγον ΰμεΧς μέντοι, δν έμόί πείθησθε, σμικρόν φροντίσαντες
Σωκράτους τής δέ αληθείας πολύ μάλλον, έάν μέν τι ύμΧν δοκώ αληθές λέγειν,
συνομολογήσατε, εί δέ μή, παντΧ λόγφ αντιτείνετε, εύλαβούμενοι δπως μή έγώ

Βεβαίως ναι, είπα εγώ.
[b] Συμφωνείς τότε, είπε, πως εάν οργανωθεί αγώνας πονηρίας θα βγουν και
εδώ πρώτοι εξαιρετικά λίγοι;
Είναι επόμενο, απάντησα εγώ.
Ναι είναι επόμενο, είπε. Όμως οι λόγοι δεν μοιάζουν με τους ανθρώπους- σε
ακολούθησα μόνον γιατί εσύ μπήκες μπροστά. Ομοιάζουν μόνο στο σημείο, όταν ένας,
που δεν έχει την ειδική γνώση, εμπιστεύεται έναν λόγο ως αληθινό και λίγο αργότερα
του φαίνεται πως είναι ψεύτικος -μερικές φορές είναι, μερικές φορές όμως όχι- και το
ίδιο συμβαίνει στη συνέχεια με έναν άλλο και έναν άλλο λόγο. Συμβαίνει, όπως ξέρεις,
αυτοί που καταγίνονται με επιχειρήματα [e] αντιλογίας να φθάσουν να πιστέψουν
πως έγιναν οι πιο σοφοί μόνο αυτοί έχουν κατανοήσει ότι τίποτα δεν είναι αληθινό ή
σταθερό, ούτε μέσα στα πράγματα ούτε και στα επιχειρήματα και όλα, αυτά που
είναι, φέρονται άνω και κάτω, όπως τύχει, σαν μέσα στον Εύριπο, στιγμή δεν μένουν
σταθερά ούτε μία.
Είναι απολύτως αληθινά αυτά που υποστηρίζεις, είπα εγώ.
Είναι όμως φοβερή, Φαίδωνα, είπε, μια τέτοια πλάνη, να υπάρχει ένα αληθές
και σταθερό και προσιτό στη νόηση επιχείρημα και παρ' όλα αυτά, [d] επειδή κάποιος
έχει να αντιμετωπίσει επιχειρήματα που άλλοτε φαίνονται αληθινά και άλλοτε όχι,
αυτός ο ένας δεν μέμφεται τον εαυτό του ούτε την ανικανότητα του αλλά καταλήγει,
γεμάτος ευχαρίστηση, να απομακρύνει από πάνω του το φταίξιμο και να το ρίξει στα
επιχειρήματα, αυτά που τον πονούν περνά τη ζωή του μέσα στο μίσος, λοιδορεί τα
επιχειρήματα και στερείται την αλήθεια και τη γνώση των όντων.
Στο όνομα των θεών, είπα εγώ, είναι πράγματι φοβερό.
Πρώτο λοιπόν ζητούμενο είναι αυτό, είπε, να προσέξουμε να μην δεχθούμε
μέσα στη ψυχή μας ότι τα επιχειρήματα δεν έχουν τίποτα [e] το αληθινό αλλά ότι εμείς
είμαστε αυτοί που ακόμη δεν έχουν τίποτα το αληθινό- ως άνδρες να επιδιώξουμε την
αληθή συγκρότηση, εσύ και οι υπόλοιποι χάρη της ζωής που σας περιμένει, [91a] εγώ
χάρη του θανάτου μου, γιατί λίγο θέλει την παρούσα στιγμή να σταθώ όχι ως
φιλόσοφος απέναντι του αλλά ως ένας που θέλει να είναι πάντα πρώτος, ένας μέσα σε
εντελώς απαίδευτους Εκείνοι, ξέρεις, καθώς διαφωνούν σε ένα θέμα δεν δίνουν
σημασία για την αλήθεια που συζητούν αλλά νοιάζονται μόνο για τους παρόντες, πώς
αυτοί θα δεχθούν τη θέση τους. Την παρούσα στιγμή λοιπόν και εγώ νιώθω να
διαφέρω από αυτούς μόνο στο εξής- ενδιαφέρομαι όχι για το αν θα δεχθούν οι
παρόντες τη θέση μου ως αληθινή, εκτός και αν αυτό γίνει τυχαία, αλλά για το πώς
αυτή θα γίνει αποδεκτή στο έπακρο από εμένα τον ίδιο. Διότι υπολογίζω καλέ μου
φίλε -παρατήρησε [b] με πόσο συμφέρον- ότι, εάν αυτά που λέω είναι αληθινά, είναι
καλό να πεισθώ και να τα δεχθώ. Στην περίπτωση πάλι που δεν μένει τίποτα σε αυτόν
που πέθανε, όλον τον χρόνο, αυτόν πριν από τον θάνατο μου, εγώ θα ενοχλώ στο
ελάχιστο τους παρόντες με τους οδυρμούς μου και αυτή η αμυαλιά μου δεν θα
διαρκέσει πολύ -πράγμα σίγουρα κακό- αλλά ύστερα από λίγο θα εξαφανιστεί. Έτσι
προετοιμασμένος Σιμμία και Κέβη, είπε, βαδίζω πάνω στο επιχείρημα. Εσείς όμως, [e]
εφ' όσον πείθεστε στα λόγια μου, ενδιαφερθείτε λίγο για τον Σωκράτη, πολύ
περισσότερο για την αλήθεια, και εάν σας φαίνομαι πως λέω την αλήθεια συμφωνήστε
μαζί μου, διαφορετικά να αντιτείνετε κάθε είδους επιχείρημα.
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ύπό προθυμίας άμα έμαυτόν τε κάί υμάς έξαπατήσας, ώσπερ μέλιττα τό
κέντρον έγκαταλιπών οίχήσομαι.
Άλλ' ίτέον, έφη, πρώτον με ύπομνήσατε δ έλέγετε, έάν μή φαίνομαι
μεμνημένος. Σιμμίας μέν γάρ, ώς έγφμαι, άπιστεΧ τε καΧ φοβεΧται μή ή ψυχή
δμως κάί θειότερον καΧ κάλλιον δν τοΰ σώματος προαπολλύηται έν αρμονίας
εϊδει οΰσα- Κέβης δέ μοι έδοξε τοΰτο μέν έμόί συγχωρεΧν, πολυχρονιώτερον γε
είναι ψυχήν σώματος, άλλα τόδε άδηλον παντί, μή πολλά δή σώματα καΧ
πολλάκις κατατρίψασα ή ψυχή τό τελευταΧον σώμα καταλιποΰσα νύν αυτή
άπολλύηται, κάί ?| αυτό τοΰτο θάνατος, ψυχής όλεθρος, έπεΧ σώμα γε άέί
άπολλύμενον ουδέν παύεται, δρα άλλ' ή ταΰτ' εστίν, ώ Σιμμία τε κάί Κέβης α
δεΧ ημάς έπισκοπεΧσθαι;
Συνωμολογείτην δή ταΰτ' είναι άμφω.
Πότερον οΰν, έφη, πάντας τους έμπροσθε λόγους ούκ άποδέχεσθε, ή
τους μέν, τους δ' οΰ;
Τους μέν, έφάτην, τους δ' οΰ.
Τί οΰν, ή δ' δς, περΧ εκείνου τοΰ λόγου λέγετε έν φ έφαμεν τήν μάθήσιν
άνάμνησιν είναι, κάί τούτου οΰτως έχοντος άναγκαίως έχειν άλλοθι πρότερον
ημών είναι τήν ψυχήν, πρΧν έν τφ σώματι ένδεθήναι;
Έγώ μέν, έφη ό Κέβης, καΧ τότε θαυμαστώς ώς έπείσθην ύπ' αύτοΰ καΧ
νύν εμμένω ώς ούδενΧ λόγω.
ΚαΧ μήν, έφη ό Σιμμίας, κάί αυτός οΰτως έχω, κάί πάνυ δν θαυμάζοιμι
εϊ μοι περί γε τούτου άλλο ποτέ τι δόξειεν.
ΚαΧ ό Σωκράτης, Άλλα ανάγκη σοι, εφη, ώ ξένε Θηβαίε, άλλα δόξαι,
έάνπερ μείνη ήδε ή οΐησις τό άρμονίαν μέν είναι σύνθετον πράγμα, ψυχήν δέ
άρμονίαν τινά έκ τών κατά τό σώμα έντεταμένων συγκεΧσθαι- ού γάρ που
άποδέξη γε σαυτοΰ λέγοντος ώς πρότερον ήν αρμονία συγκειμένη, πρΧν έκεΧνα
είναι έξ ών έδει αυτήν συντεθήναι. ή άποδέξη;
Ουδαμώς, έφη, ώ Σώκρατες.
Αίσθάνη ουν, ή δ' δς, δτι ταύτα σοι συμβαίνει λέγειν, δταν φής μέν
είναι τήν ψυχήν πρΧν κάί είς άνθρωπου είδος τε καΧ σώμα άφικέσθαι, είναι δέ
αυτήν συγκειμένην έκ τών ούδέπω όντων; ού γάρ δή αρμονία γέ σοι τοιούτον
έστιν Φ άπεικάξεις, άλλα πρότερον κάί ή λύρα καΧ α'ι χορδαΧ κάί ο'ι φθόγγοι έτι
ανάρμοστοι δντες γίγνονται, τελευταΧον δέ πάντων συνίσταται ή αρμονία κάί
πρώτον άπόλλυται. οΰτος οΰν σοι ό λόγος έκείνφ πώς συνάσεται;
Ουδαμώς, έφη ό Σιμμίας.
Κάί μήν, ή δ' δς, πρέπει γε εϊπερ τω άλλφ λόγφ συνφδώ είναι κάί τφ
περί αρμονίας.
Πρέπει γάρ, έφη ό Σιμμίας
Οΰτος τοίνυν, έφη, σόί ού συνφδός άλλ' δρα πότερον α'ιρή τών λόγων,
τήν μάθησιν άνάμνησιν είναι ή ψυχήν άρμονίαν;
Πολύ μάλλον, εφη, εκείνον, ώ Σώκρατες. δδε μέν γάρ μοι γέγονεν άνευ
αποδείξεως μετά εικότος τινός κάί ευπρεπείας, δθεν καΧ τοΧς πολλοίς δοκεΧ

Προσέξτε πάντως μήπως
εγώ, εξ αιτίας του ζήλου μου, εξαπατήσω και εμένα και εσάς και σηκωθώ να φύγω σαν
τη μέλισσα που άφησε πίσω το κεντρί της.
Εμπρός λοιπόν, είπε. Πρώτα πρώτα θυμίστε μου τι λέγατε, εάν σας δίνω την
εντύπωση πως δεν θυμάμαι. Ο Σιμμίας, νομίζω, δυσπιστεί και φοβάται μήπως η ψυχή,
η θεϊκότερη και [d] ομορφότερη από το σώμα, εξαφανίζεται πριν από το σώμα έχοντας
τον τύπο της αρμονίας. Ο Κέβης, πάλι, μου φάνηκε ότι συμφωνεί μαζί μου στο σημείο
πως η ψυχή ζει περισσότερο από το σώμα αλλά θεωρεί ότι κανένας δεν μπορεί να είναι
βέβαιος πως η ψυχή, που κατατρίβει πολλά σώματα, πολλές φορές, δεν εξαφανίζεται
όταν εγκαταλείπει το τελευταίο της σώμα- το πράγμα αυτό είναι θάνατος, όλεθρος της
ψυχής, ενώ το σώμα εξακολουθεί να φθείρεται χωρίς σταματημό. Αυτά δεν είναι τα
σημεία, Σιμμία και Κέβη, που πρέπει να εξετάσουμε;
[e] Και οι δύο συμφώνησαν ότι είναι αυτά.
Λοιπόν απορρίπτετε όλα τα προηγούμενα επιχειρήματα, ή μόνον ορισμένα και
τα άλλα όχι;
Μόνον κάποια, τα άλλα όχι, απάντησαν οι δυο τους.
Και για το επιχείρημα εκείνο, συνέχισε εκείνος, τι λέτε; Λέγαμε ότι η μάθηση
είναι ανάμνηση και με βάση αυτό προκύπτει ότι η ψυχή μας προϋπάρχει κάπου, [92a]
πριν να δεθεί με το σώμα;
Εγώ, είπε ο Κέβης, έχω πεισθεί με τρόπο υπέροχο και μένω και τώρα σταθερός
στο επιχείρημα όσο σε κανένα άλλο.
Και εγώ, είπε ο Σιμμίας, υποστηρίξω το ίδιο, θα ένιωθα μάλιστα μεγάλη
έκπληξη, εάν υπήρχε περίπτωση να αλλάξω γνώμη σχετικά με αυτό.
Ο Σωκράτης συνέχισε: Φίλε μου από τη Θήβα είναι ανάγκη να αλλάξεις γνώμη
εάν παραμείνει σε ισχύ αυτή η ιδέα, ότι η αρμονία είναι πράγμα σύνθετο και η ψυχή
είναι τύπος αρμονίας των μελών του σώματος όταν εντείνονται. Διότι εσύ δεν θα
δεχθείς να ισχυριστείς ότι η αρμονία, που είναι πράγμα σύνθετο, [b] προϋπήρχε πριν
να υπάρξουν τα στοιχεία από τα οποία αυτή έπρεπε να συντεθεί. Ή μήπως ναι;
Βεβαίως όχι Σωκράτη, είπε.
Αντιλαμβάνεσαι όμως, συνέχισε εκείνος, ποια θέση προκύπτει από τον
ισχυρισμό σου, όταν λες ότι η ψυχή υπάρχει πριν να πάρει την ανθρώπινη μορφή μέσα
στο σώμα, ωστόσο αυτή είναι σύνθεση στοιχείων που δεν έχουν έρθει ακόμη στην
ύπαρξη; Η αρμονία σου δεν είναι το πράγμα με το οποίο την παρομοιάζεις, αλλά
μάλλον η λύρα, οι χορδές και οι νότες έρχονται πρώτες στην ύπαρξη, χωρίς κανόνα
αρμονίας, ενώ η αρμονία φτιάχνεται τελευταία [e] από όλα και πρώτη πάλι
εξαφανίζεται. Αυτή η θέση σου πώς μπορεί να συμφωνήσει με εκείνο το άλλο
επιχείρημα;
Με κανένα τρόπο, είπε ο Σιμμίας.
Ναι, όμως πρέπει, είπε εκείνος, εφ' όσον υπάρχει τέτοια θεωρία να συμφωνεί
αυτή με τη θεωρία της αρμονίας.
Ασφαλώς πρέπει, είπε ο Σιμμίας.
Η δική σου όμως δεν συμφωνεί με τη θεωρία της αρμονίας κοίταξε λοιπόν να
δεις, ποιο επιχείρημα δέχεσαι, η μάθηση είναι ανάμνηση ή η ψυχή είναι αρμονία;
Την πρώτη το δίχως άλλο Σωκράτη, είπε. Διότι τη δεύτερη [d] την αποδέχτηκα
χωρίς κάποια απόδειξη, σαν ευλογοφανή και επειδή ακουγόταν καλά, έτσι φαίνεται
και στους περισσότερους
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άνθρώποις έγώ δέ τοΧς διά τών εικότων τάς αποδείξεις ποιουμένοις λόγοις
σύνοιδα οΰσιν άλαζόσιν, κάί άν τις αυτούς μή φυλάττηται εΰ μάλα,
έξαπατώσι, κάί έν γεωμετρία κάί έν τοις άλλοις άπασιν. ό δέ περΧ τής
άναμνήσεως καΧ μαθήσεως λόγος δι' υποθέσεως αξίας άποδέξασθαι εϊρηται.
έρρήθη γάρ που οΰτως ημών είναι ή ψυχή κάί πρΧν είς σώμα άφικέσθαι, ώσπερ
αύτη έστιν ή ουσία έχουσα την έπωνυμίαν τήν τού "δ έστιν"- έγώ δέ ταύτην, ώς
έμαυτόν πείθω, ίκανώς τε κάί ορθώς άποδέδεγμαι. ανάγκη οΰν μοι, ώς έοικε,
διά ταΰτα μήτε έμαυτοϋ μήτε άλλου άποδέχεσθαι λέγοντος ώς ψυχή έστιν
αρμονία.
Τί δέ, ή δ' δς, ώ Σιμμία, τηδε; δοκεΧ σοι αρμονία ή άλλη τινΧ συνθέσει
προσήκειν άλλως πως εχειν ή ώς δν έκεΧνα εχη έξ ών δν συγκέηται;
Ουδαμώς
Ουδέ μήν ποιεΐν τι, ώς έγώμαι, ουδέ τι πάσχειν άλλο παρ' δ αν εκείνα ή
ποιή ή πάσχη; Συνέφη.
Ούκ άρα ήγεΐσθαί γε προσήκει άρμονίαν τούτων έξ ών δν συντεθή,
άλλ' έπεσθαι. Συνεδόκει.
Πολλοΰ άρα δει εναντία γε αρμονία κινηθήναι ή φθέγξασθαι ή τι άλλο
έναντιωθήναι τοις αυτής μέρεσιν.
Πολλοΰ μέντοι, έφη.
Τί δέ; ούχ οΰτως αρμονία πέφυκεν είναι έκαστη αρμονία ώς δν
άρμοσθή;
Ού μανθάνω, έφη.
Ή ουχί, ή δ' δς, δν μέν μάλλον άρμοσθή κάί επί πλέον, είπερ ενδέχεται
τοΰτο γίγνεσθαι, μάλλον τε δν αρμονία εϊη καΧ πλειων, εί δ' ήττον τε καΧ έπ'
έλαττον, ήττων τε κάί έλάττων;
Πάνυ γε.
Ή οΰν έστι τούτο περΧ ψυχήν, ώστε κάί κατά τό σμικρότατον μάλλον
έτέραν ετέρας ψυχής έπΧ πλέον κάί μάλλον ή έπ' έλαττον κάί ήττον αυτό τοΰτο
είναι, ψυχήν;
Ούδ' όπωστιοΰν, έφη.
Φέρε δή, έφη, προς Διός λέγεται ψυχή ή μέν νουν τε έχειν κάί άρετήν
κάί είναι αγαθή, ή δέ άνοιάν τε κάί μοχθηρίαν καΧ είναι κακή; κάί ταΰτα
αληθώς λέγεται;
Αληθώς μέντοι.
Τών οΰν θεμένων ψυχήν άρμονίαν είναι τί τις φήσει ταΰτα δντα είναι
έν ταΧς ψυχάϊς, τήν τε άρετήν κάί την κακίαν; πότερον άρμονίαν αΰ τίνα άλλην
καΧ άναρμοστίαν; κάί τήν μέν ήρμόσθαι, τήν άγαθήν, κάί εχειν έν αύτη
αρμονία οϋση άλλην άρμονίαν, τήν δε άνάρμοστον αυτήν τε είναι κάί ούκ
έχειν έν αύτη άλλην;

ανθρώπους. Ξέρω όμως καλά ότι όσοι συνθέτουν
επιχειρήματα και στηρίξουν τις αποδείξεις με εικασίες είναι σκέτη απάτη, εάν μάλιστα
κάποιος δεν προφυλαχθεί παίρνοντας μέτρα εναντίον τους, θα εξαπατηθεί, και στη
γεωμετρία και σε άλλα θέματα. Αντίθετα, το επιχείρημα της ανάμνησης και της
μάθησης προέκυψε από μιαν υπόθεση που αξίζει να τη δεχτούμε. Διότι υποστηρίχθηκε,
έτσι νομίζω, πως η ύπαρξη της ψυχής μας πριν από την είσοδο της στο σώμα είναι το
ίδιο βέβαιη όσο και η ύπαρξη εκείνης της ουσίας που φέρει το όνομα [e] 'αυτό που
είναι'. Αυτό, είμαι πεπεισμένος, το έχω αποδεχθεί ως ορθό και ως αιτία επαρκή. Είναι
λοιπόν ανάγκη, έτσι φαίνεται, να μη συμφωνήσω ούτε με τον εαυτό μου ούτε με έναν
άλλο που θα υποστηρίξει ότι η ψυχή είναι αρμονία.
Αλλά και το άλλο Σιμμία; Είπε εκείνος. Νομίζεις ότι ταιριάζει στην αρμονία ή
[93a] σε κάθε άλλο σύνθετο πράγμα μια κατάσταση διαφορετική και όχι εκείνη των
στοιχείων από τα οποία αποτελείται;
Ασφαλώς όχι.
Ούτε πάλι αυτή, έτσι νομίζω, ενεργεί ή δέχεται ενέργεια άλλη, διαφορετική
από τα στοιχεία της, όταν αυτά ενεργούν ή δέχονται ενέργεια- συμφωνείς; Συμφώνησε.
Η αρμονία επομένως δεν γίνεται να καθοδηγεί αυτά από τα οποία
αποτελείται, αλλά αντιθέτως τα ακολουθεί. Συμφώνησε.
Λοιπόν σχεδόν αδύνατο η αρμονία να μπορεί να κινηθεί αντίθετα ή να ηχήσει
ή να σταθεί αντίθετα σε αυτά που την αποτελούν.
Σχεδόν αδύνατο, είπε.
Συνέχεια λοιπόν! Κάθε αρμονία δεν είναι εκ φύσεως αρμονία, όταν οι ρυθμοί
της έχουν αρμονία;
Δεν καταλαβαίνω, είπε.
Δεν είναι αυτό, είπε εκείνος, όταν οι ρυθμοί της ακουσθούν περισσότεροι και
με μεγαλύτερη ένταση, πράγμα που δεχόμαστε ότι μπορεί να συμβεί, τότε αυτή θα
είναι αρμονία [b] ισχυρότερη και εντονότερη, ενώ στην περίπτωση του λιγότερου και
της μικρότερης έντασης θα είναι πιο αδύναμη και ελάχιστα έντονη;
Βεβαιότατα.
Στη ψυχή συμβαίνει κάτι τέτοιο ώστε αυτή, και στον πιο μικρό βαθμό, ως
περισσότερη και μεγαλύτερη ή λιγότερη και μικρότερη από μιαν άλλη ψυχή, να είναι
αυτό που είναι, ψυχή;
Σε καμιά περίπτωση.
Εντάξει, αλλά δες και το άλλο! Ένας δεν ονομάζει ψυχή αυτήν που έχει νόηση
και αρετή και είναι καλή, ενώ ένας άλλος αυτήν που είναι ανόητη, μοχθηρή και κακή;
Ο καθένας δεν έχει δίκαιο όταν το λέει; [e]
Βεβαίως και έχει δίκαιο.
Και ένας που υποστηρίζει ότι η ψυχή είναι αρμονία, τι όντα θα πει πως είναι
αυτά τα δύο μέσα στη ψυχή, η αρετή και η κακία; Ότι η μία είναι αρμονία και η άλλη
ρυθμοί ακανόνιστοι; Ότι η πρώτη, η ενάρετη αρμονία, όντας σε αρμονία, έχει μέσα της
μιαν άλλη αρμονία, ενώ η δεύτερη είναι μόνο ακανόνιστοι ρυθμοί και δεν έχει μέσα
της αρμονία;
Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, είπε ο Σιμμίας. Φαίνεται όμως πως κάτι τέτοιο
θα πει αυτός που θα επιχειρήσει μιαν τέτοια υπόθεση.

Ούκ έχω έγωγ', εφη ό Σιμμίας, ειπείν δήλον δ' δτι τοιαΰτ' άττ' δν λέγοι
ό έκεΧνο ύποθέμενος.
Άλλα προωμολόγηται, εφη, μηδέν μάλλον μηδ' ήττον έτέραν ετέρας
ψυχήν ψυχής είναι, τοΰτο δ' έστι τό όμολόγημα, μηδέν μάλλον μηδ' έπΧ πλέον
μηδ' ήττον μηδ' έπ' έλαττον έτέραν ετέρας άρμονίαν αρμονίας είναι, ή γάρ;
Πάνυ γε.
Τήν δέ γε μηδέν μάλλον μηδέ ήττον άρμονίαν οΰσαν μήτε μάλλον μήτε
ήττον ήρμόσθαι- έστιν οϋτως;
"Εστιν.
Ή δε μήτε μάλλον μήτε ήττον ήρμοσμένη εστιν δτι πλέον ή έλαττον
αρμονίας μετέχει, ή τό ϊσον;
Τό ϊσον.
Ούκοΰν ψυχή επειδή ουδέν μάλλον ούδ' ήττον άλλη άλλης αυτό τούτο,
ψυχή, εστίν, ουδέ δή μάλλον ουδέ ήττον ήρμοσται;
Οΰτω.
Τοΰτο δέ γε πεπονθυϊα ουδέν πλέον άναρμοστίας ουδέ αρμονίας
μετέχοι άν;
Ού γάρ οΰν.
Τοΰτο δ' αΰ πεπονθυϊα αρ' άν τι πλέον κακίας ή αρετής μετέχοι έτερα
ετέρας, εϊπερ ή μέν κακία άναρμοστία, ή δέ αρετή αρμονία είη;
Ουδέν πλέον.
Μάλλον δέ γέ που, & Σιμμία, κατά τόν ορθόν λόγον κακίας ουδεμία
ψυχή μεθέξει, εϊπερ αρμονία εστίν αρμονία γάρ δήπου παντελώς αυτό τούτο
οΰσα, αρμονία, άναρμοστίας οϋποτ' δν μετάσχοι.
Ού μέντοι.
Ουδέ γε δήπου ψυχή, οΰσα παντελώς ψυχή, κακίας.
Πώς γάρ εκ γε τών προειρημένων;
Έκ τούτου άρα τοΰ λόγου ήμΐν πάσαι ψυχάί πάντων ξφων ομοίως
άγαθάί έσονται, εϊπερ ομοίως ψυχαΧ πεφύκασιν αυτό τοΰτο, ψυχαί, είναι.
Έμοιγε δοκεΐ, έφη, ω Σώκρατες.
Ή κάί καλώς δοκεΐ, ή δ' δς, οΰτω λέγεσθαι, κάί πάσχειν δν ταΰτα ό
λόγος εί ορθή ή ύπόθεσις ήν, το ψυχήν άρμονίαν είναι;
Ούδ' όπωστιοΰν, έφη.
Τί δέ; ή δ' δς- τών έν άνθρώπφ πάντων έσθ' δτι άλλο λέγεις άρχειν ή
ψυχήν άλλως τε κάί φρόνιμον;
Ούκ έγωγε.
Πότερον συγχωρούσαν τοΧς κατά τό σώμα πάθεσιν ή κάί
έναντιουμένην; λέγω δέ τό τοιόνδε, οίον καύματος ενόντος καΧ δίψους έπΧ
τουναντίον έί,κειν, τό μή πίνειν, κάί πείνης ένούσης έπΧ τό μή έσθίειν, κάί άλλα
μυρία που όρώμεν έναντιουμένην τήν ψυχήν τοΧς κατά τό σώμα- ή οΰ;

Ναι, αλλά συμφωνήσαμε, είπε εκείνος, ότι μια ψυχή δεν είναι ούτε περισσότερη
ούτε λιγότερη ψυχή [d] από μιαν άλλη ψυχή- έτσι παραδεχόμαστε ότι μια αρμονία δεν
είναι ούτε περισσότερη ή μεγαλύτερης έντασης ούτε λιγότερη ή μικρότερης έντασης
αρμονία από μιαν άλλη αρμονία. Έτσι δεν είναι;
Βεβαιότατα.
Και η αρμονία που είναι ούτε περισσότερη ούτε λιγότερη βρίσκεται σε
αρμονία το ίδιο, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Έτσι δεν είναι;
Έτσι.
Και η αρμονία που βρίσκεται σε αρμονία ούτε ως περισσότερη ούτε ως
λιγότερη μετέχει στην αρμονία με ένα μέρος της μεγαλύτερο ή μικρότερο ή με ένα ίσο;
Με ένα ίσο.
Επομένως και η ψυχή, επειδή δεν είναι ψυχή με το να είναι περισσότερη ή
λιγότερη η μία από την άλλη, [e] δεν είναι δυνατόν να διαθέτει περισσότερη ή
λιγότερη αρμονία- σωστά;
Σωστά.
Αφού αυτό προκύπτει για την ίδια τη ψυχή, είναι δυνατόν αυτή να συμμετέχει
περισσότερο στους ακανόνιστους ρυθμούς ή περισσότερο στην αρμονία;
Όχι καθόλου.
Εφ' όσον και αυτό έχει προκύψει για τη ψυχή, θα μπορούσε μια ψυχή να
συμμετάσχει περισσότερο στην κακία ή στην αρετή από μιαν άλλη, με δεδομένο ότι η
κακία είναι ακανόνιστοι ρυθμοί, ενώ η αρετή είναι αρμονία;
Δεν θα μπορούσε.
[94a] Τότε είναι πιθανό, Σιμμία, με βάση το ορθό επιχείρημα, ότι καμία ψυχή
δεν μπορεί να έχει συμμετοχή στην κακία, εφ' όσον αυτή είναι μια αρμονία. Διότι μια
αρμονία, η οποία είναι αυτό και τίποτα άλλο, αρμονία, ποτέ δεν θα έχει μερίδιο σε
κάτι όχι αρμονικό.
Όχι ασφαλώς.
Ούτε και η ψυχή στην κακία, αφού αυτή είναι ψυχή και τίποτα άλλο.
Θα ήταν δυνατόν σύμφωνα με αυτά που παραδεχτήκαμε;
Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το επιχείρημα προκύπτει ότι όλες οι ψυχές όλων των
ζωντανών υπάρξεων θα είναι με όμοιο τρόπο καλές, εφ' όσον οι ψυχές προορίζονται
από τη φύση με όμοιο τρόπο να είναι ακριβώς αυτό, ψυχές.
Αυτό νομίζω και εγώ Σωκράτη, είπε αυτός.
Νομίζεις όμως, είπε εκείνος, ότι αυτό σωστά λέγεται ή ότι το επιχείρημα μας [b]
εξασθενεί, εάν ισχύσει η υπόθεση ότι η ψυχή είναι μια αρμονία;
Σε καμιά περίπτωση.
Συνέχεια! Είπε εκείνος. Θεωρείς ότι υπάρχει στον άνθρωπο κάτι άλλο που
ηγεμονεύει τα πάντα εκτός από τη ψυχή, αυτή που διαθέτει και φρόνηση;
Όχι, τίποτα άλλο.
Αυτή η ίδια υποχωρεί στο σώμα και τις επιθυμίες του ή αντιστέκεται σε αυτές;
Εννοώ το εξής να υπάρχει καύσωνας και ένας να διψά αλλά αυτή να τραβά στην
αντίθετη κατεύθυνση, αυτός να μην πιει, ένας άλλος να πεινά και να δείχνει όχι
φαγητό, και άλλες αναρίθμητες περιπτώσεις, όταν βλέπουμε τη ψυχή να στρέφεται
αντίθετα στο σώμα και τις επιθυμίες του- ή όχι; [e]
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Πάνυ μεν οΰν.
Ούκοΰν αΰ ώμολογήσαμεν έν τοΧς πρόσθεν μήποτ' δν αυτήν, άρμονίαν
γε οΰσαν, εναντία αδειν οΐς έπιτείνοιτο κάί χαλφτο κάί ψάλλοιτο καί άλλο
ότιοΰν πάθος πάσχοι εκείνα έξ ών τυγχάνοι οΰσα, άλλ' έπεσθαι έκείνοις κάί
οϋποτ' δν ήγεμονεΰειν;
Ώμολογήσαμεν, έφη- πώς γάρ οΰ;
Τί οΰν; νΰν ού πάν τουναντίον ήμΧν φαίνεται εργαζομένη,
ηγεμονεύουσα τε εκείνων πάντων έξ ων φησί τις αυτήν είναι, καΧ έναντιουμένη
ολίγου πάντα διά παντός τοΰ βίου καΧ δεσπόζουσα πάντας τρόπους τά μέν
χαλεπώτερον κολάζουσα καΧ μετ' άλγηδόνων, τά τε κατά τήν γυμναστικήν καΧ
τήν ίατρικήν, τά δέ πραότερον, κάί τά μέν απειλούσα, τά δέ νουθετούσα, ταΧς
έπιθυμίαις κάί όργαΧς κάί φόβοις ώς άλλη οΰσα άλλφ πράγματι διαλεγομένη;
οΐόν που κάί Όμηρος έν 'Οδύσσεια πεποίηκεν, οΰ λέγει τον 'Οδυσσέαστήθος δέ πλήξας κραδίην ήνύπαπε μύθφτέτλαθι δή, κραδίη- κάί κύντερον άλλο ποτ' ετλης
άρ' οίει αυτόν ταύτα ποιήσαι διανοούμενον ώς αρμονίας αυτής ούσης κάί ο'ίας
άγεσθαι ύπό τών τοΰ σώματος παθημάτων, άλλ' ούχ οϊας άγειν τε ταΰτα κάί
δεσπόξειν, κάί ούσης αυτής πολύ θειοτέρου τινός πράγματος ή καθ' άρμονίαν;
Νή Δία, ώ Σώκρατες, έμοιγε δοκεΐ.
Ούκ άρα, ώ άριστε, ήμΐν ούδαμή καλώς έχει ψυχήν άρμονίαν τινά
φάναι είναι- οΰτε γάρ άν, ώς έοικεν, Όμήρφ θείφ ποιητή όμολογοΐμεν ούτε
αύτοΧ ήμΧν αύτοΧς
Έχει οΰτως, έφη.
Βΐεν δή, ή δ' δς ό Σωκράτης, τά μέν Αρμονίας ήμΧν τής θηβαϊκής ϊλεά
πως ώς έοικε, μετρίως γέγονεν τί δέ δή τά Κάδμου, έφη, ώ Κέβης, πως
ίλασόμεθα καΧ τίνι λόγφ;
Σύ μοι δοκεΧς, έφη ό Κέβης, έξευρήσειν τουτονΧ γοΰν τόν λόγον τόν
προς τήν άρμονίαν θαυμαστώς μοι είπες ώς παρά δόξαν. Σιμμίου γάρ λέγοντος
δτε ήπόρει, πάνυ έθαύμαζον εϊ τι έξει τις χρήσασθαι τφ λόγω αύτοΰ- πάνυ οΰν
μοι άτόπως έδοξεν ευθύς τήν πρώτην έφοδον ού δέξασθαι τού σοΰ λόγου.
ταύτα δή ούκ δν θαυμάσαιμι κάί τόν τοΰ Κάδμου λόγον ε'ι πάθοι.
Ώγαθέ, έφη ό Σωκράτης, μή μέγα λέγε, μή τις ήμΐν βασκανία περιτρέψη
τόν λόγον τόν μέλλοντα έσεσθαι. άλλα δή ταΰτα μέν τφ θεώ μελήσει, ημείς δέ
Όμηρικώς εγγύς ίόντες πειρώμεθα ε'ι άρα τι λέγεις, έστι δέ δή τό κεφάλαιον ών
ζητείς άξιοΐς έπιδειχθήναι ημών τήν ψυχήν άνώλεθρόν τε καΧ άθάνατον οΰσαν,
ει φιλόσοφος άνήρ μέλλων άποθανεΐσθαι, θαρρών τε κάί ηγούμενος αποθανών
έκεΧ εΰ πράξειν διαφερόντως ή εί έν άλλφ βίφ βιοϋς έτελεύτα, μή άνόητόν τε
κάί ήλίθιον θάρρος θαρρήσει. τό δέ άποφαίνειν δτι Ίσχυρόν τί έστιν ή ψυχή κάί

Βεβαίως ναι.
Όμως έχουμε συμφωνήσει πιο πριν και σε αυτό- η ψυχή ως αρμονία δεν γίνεται
ποτέ να τραγουδήσει σε τόνο αντίθετο προς την ένταση, τη χαλάρωση και το
τράβηγμα των χορδών είτε να δεχθεί μέσα της ό,τι μπορούν να πάθουν εκείνα που την
αποτελούν. Δεν ακολουθεί λοιπόν εκείνα χωρίς να μπορεί ποτέ να τα εξουσιάσει;
Έχουμε συμφωνήσει, είπε- γίνεται να πούμε όχι;
Πού καταλήγουμε; Πάνω στην πράξη δεν ενεργεί εντελώς αντίθετα; Δεν
εξουσιάζει όλα εκείνα από τα οποία λέμε ότι αποτελείται; Δεν στέκεται απέναντι
σχεδόν σε καθετί [d] μέσα στο μήκος της ζωής και τα διευθύνει με τρόπους αμέτρητους,
άλλα πιο αυστηρά με τιμωρίες και πόνο από τη γυμναστική και την ιατρική, άλλα πιο
ήπια, άλλοτε με απειλές άλλοτε με νουθεσίες; Δεν στρέφει τον λόγο της προς τις
επιθυμίες μας, την οργή και τον φόβο, ως ξένη μέσα σε πράγματα ξένα; Αυτό
παράστησε και ο Όμηρος στην Οδύσσεια εκεί που ο Οδυσσέας λέει:
Τα στήθη του κτυπώντας μίλησε και τα έβαλε με την καρδιά τουΒάστα καρδιά μου! Και άλλοτε βάσταξες πόνο πιο τρομερό, [e]
Έχεις την ιδέα πως αυτός θα τα παράσταινε έτσι με τη σκέψη ότι η ψυχή είναι
αρμονία τέτοια ώστε να οδηγείται από ό,τι το σώμα παθαίνει και όχι τέτοιας λογής
ώστε να οδηγεί και να διευθύνει τα σωματικά πάθη, καθώς η ίδια είναι κάτι πολύ πιο
θεϊκό από μιαν αρμονία;
Για τους θεούς, Σωκράτη, δεν θα πίστευα κάτι τέτοιο.
Δεν έχει επομένως κανένα νόημα, φίλε μου, να ισχυριστούμε ότι η ψυχή είναι
τύπος αρμονίας. [95a] Ούτε θα συμφωνούσαμε, όπως φαίνεται, με τον Όμηρο τον θεϊκό
ποιητή ούτε και εμείς οι ίδιοι μεταξύ μας.
Έτσι ακριβώς είναι, είπε αυτός.
Ωραία, είπε ο Σωκράτης μέσα σε κλίμα συμπαθείας φέραμε εις πέρας, όπως
φαίνεται, το ζήτημα της Αρμονίας από τη Θήβα. Όμως με το ζήτημα του Κάδμου Κέβη
μου, είπε, ποιο κλίμα θα τηρήσουμε και ποιο θα είναι το επιχείρημα;
Μου φαίνεσαι, είπε ο Κέβης, πως θα το βρεις εσύ ο ίδιος. Εσύ που μου
ανέπτυξες το επιχείρημα κατά της αρμονίας με τρόπο εξαιρετικό, εκεί που δεν το
περίμενα. Διότι, όταν ο Σιμμίας εξέφρασε την απορία του, [b] με αδημονία έψαχνα
μέσα μου έναν που θα μπορούσε να αντιτάξει κάτι στο επιχείρημα του. Και ένιωσα
έκπληξη που αυτό δεν άντεξε στην πρώτη κιόλας επίθεση του δικού σου
επιχειρήματος. Δεν θα εκπλαγώ λοιπόν εάν και το επιχείρημα του Κάδμου πάθει το
ίδιο.
Φίλε μου, είπε ο Σωκράτης, μεγάλη κουβέντα μη λες, μήπως κάποιος μάς
βασκάνει και το επιχείρημα που πάμε να στήσουμε το αναποδογυρίσει. Όμως αυτό
είναι μέλημα του θεού- από τη μεριά μας πάμε κοντά, με τον τρόπο του Ομήρου, να
δούμε εάν πραγματικά υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό που λες. Με δυο λόγια ζητάς να
μάθεις το εξής απαιτείς να σου αποδειχθεί ότι η ψυχή μας [e] ποτέ δεν χάνεται και
είναι αθάνατη και ένας άνδρας που φιλοσοφεί τον θάνατο που πλησιάζει, γεμάτος
θάρρος, με πίστη ότι μετά τον θάνατο θα βρει εκεί ευδαιμονία εξαιρετική παρά αν
ζούσε μιαν άλλη ζωή και έφθανε έτσι στον θάνατο, αυτός ο άνδρας έχει θάρρος ούτε
ανόητο ούτε παράλογο. Ο ισχυρισμός ότι η ψυχή είναι κάτι ισχυρό, ομοιάζει με τους
θεούς και υπάρχει

J

e

96 a

b

c

^

θεοειδές κάί ήν έτι πρότερον, πρΧν ημάς ανθρώπους γενέσθαι, ουδέν κωλύειν
φής πάντα ταΰτα μηνύειν άθανασίαν μέν μή, δτι δε πολυχρόνιόν τέ έστιν ψυχή
καΧ ήν που πρότερον άμήχανον δσον χρόνον κάί ήδει τε κάί έπραττεν πολλά
άττα- άλλα γάρ ουδέν τι μάλλον ήν άθάνατον, αλλά κάί αυτό τό είς άνθρωπου
σώμα έλθεΧν αρχή ήν αύτη ολέθρου, ώσπερ νόσος κάί ταλαιπωρουμένη τε δή
τούτον τόν βίον ζώη καΧ τελευτώσά γε έν τφ καλουμένω θανάτφ άπολλύοιτο.
διαφέρειν δέ δή φής ουδέν είτε άπαξ εις σώμα έρχεται εϊτε πολλάκις, προς γε τό
Εκαστον ημών φοβεΧσθαι- προσήκει γάρ φοβεΧσθαι, εί μή ανόητος εϊη, τφ μή
ε'ιδότι μηδέ εχοντι λόγον διδόναι ώς άθάνατον έστι. τοιαΰτ' άττα εστίν, οΐμαι,
ώ Κέβης δ λέγεις καΧ έξεπίτηδες πολλάκις αναλαμβάνω, ίνα μή Τι διαφυγή
ημάς, εϊ τέ τι βούλει, προσθής ή άφέλης.
ΚαΧ ό Κέβης, Αλλ' ουδέν έγωγε έν τφ παρόντι, έφη, οΰτε άφελεΧν ούτε
προσθεΧναι δέομαι- έστι δέ ταύτα δ λέγω.
Ό οΰν Σωκράτης συχνόν χρόνον έπισχών καΧ προς εαυτόν τι
σκεψάμενος Ού φαΰλον πράγμα, εφη, ώ Κέβης, ζητείς δλως γάρ δει περΧ
γενέσεως κάί φθοράς τήν αίτίαν διαπραγματεύσασθαι. έγώ οΰν σοι δίειμι περΧ
αυτών, έάν βούλη, τά γε έμά πάθη- έπειτα άν τί σοι χρήσιμον φαίνηται ών δν
λέγω, προς τήν πειθώ περί, ών δή λέγεις χρήση.
Άλλα μήν, έφη ό Κέβης, βούλομαί γε.
Άκουε τοίνυν ώς έροΰντος έγώ γάρ, έφη, ώ Κέβης, νέος ών θαυμαστώς
ώς έπεθύμησα ταύτης τής σοφίας ήν δή καλοΰσι περΧ φύσεως ίστορίαν
υπερήφανος γάρ μοι έδόκει είναι, είδέναι τάς αιτίας έκαστου, διά τί γίγνεται
εκαστον κάί διά τί άπόλλυται κάί διά τί έστι. καΧ πολλάκις έμαυτόν άνω κάτω
μετέβαλλον σκοπών πρώτον τά τοιάδε- "Άρ' έπειδάν τό θερμόν κάί τό ψυχρόν
σηπεδόνα τινά λάβη, ώς τίνες έλεγον, τότε δή τά ζφα συντρέφεται; κάί πότερον
τό αΐμά έστιν φ φρονοΰμεν, ή ό άήρ ή τό πΰρ; ή τούτων μέν ουδέν, ό δ'
εγκέφαλος έστιν ό τάς αισθήσεις παρέχων τοΰ άκούειν κάί όρδν κάί
όσφραίνεσθαι, έκ τούτων δέ γίγνοιτο μνήμη καΧ δόξα, έκ δέ μνήμης καΧ δόξης
λαβούσης τό ήρεμειν, κατά ταΰτα γίγνεσθαι έπιστήμην; κάί αΰ τούτων τάς
φθοράς σκοπών, κάί τά περΧ τόν ούρανόν τε κάί τήν γήν πάθη, τελευτών οϋτως
έμαυτφ εδοξα προς ταύτην τήν σκέψιν άφυής είναι ώς ουδέν χρήμα, τεκμήριον
δέ σοι έρώ ίκανόν έγώ γάρ δ κάί πρότερον σαφώς ήπιστάμην, ώς γε έμαυτφ
κάί τοΧς άλλοις έδόκουν, τότε ύπό ταύτης τής σκέψεως οΰτω σφόδρα
έτυφλώθην, ώστε άπέμαθον κάί ταΰτα δ προ τοΰ φμην είδέναι, περΧ άλλων τε
πολλών κάί διά τί άνθρωπος αυξάνεται, τοΰτο γάρ φμην προ τοΰ παντΧ δήλον
είναι, δτι διά τό έσθίειν κάί πίνειν έπειδάν γάρ έκ τών σιτίων ταΐς μέν σαρξΧ
σάρκες προσγένωνται, τοΧς δέ όστοΧς οστά, καΧ ούτω κατά τόν αυτόν λόγον
καΧ τοΧς άλλοις τά αυτών οικεία έκάστοις προσγένηται, τότε δή τόν ολίγον
δγκον δντα ύστερον πολύν γεγονέναι, κάί ούτω γίγνεσθαι τόν σμικρόν
άνθρωπον μέγαν. οΰτως τότε φμην ού δοκώ σοι μετρίως";
Έμοιγε, έφη ό Κέβης.

πριν να γεννηθούμε ως άνθρωποι δεν αποδεικνύει, έτσι λες,
καθόλου την αθανασία παρά μόνο ότι η ψυχή ζει πολύ χρόνο και υπάρχει κάπου
προηγουμένως, μέσα σε ένα αμέτρητο μήκος χρόνου, όπου γνώριζε και έκανε κάθε
είδους πράγματα. Αλλά δεν ήταν στο παραμικρό περισσότερο αθάνατη, [d] αντίθετα η
είσοδος της στο ανθρώπινο σώμα σήμανε την αρχή της φθοράς της, σαν να ήταν μια
αρρώστια. Έτσι ταλαιπωρείται σε αυτή τη ζωή, φθάνει στο τέλος της με τον
αποκαλούμενο θάνατο και εξαφανίζεται. Και λες ότι δεν έχει καμία διαφορά, εάν
αυτή εισέλθει στο σώμα μία ή περισσότερες φορές, αφού ο καθένας νιώθει τον φόβο
μέσα του- ένας φόβος που ταιριάζει σε εκείνον που έχει άγνοια και δεν μπορεί να
αποδείξει την αθανασία της, εκτός από την περίπτωση του ανόητου ανθρώπου, [e]
Αυτά, νομίζω, υποστηρίζεις Κέβη σε γενικές γραμμές. Σκόπιμα τα λέω και τα ξαναλέω
πολλές φορές, για να μη μας ξεφύγει τίποτα και θελήσεις να προσθέσεις ή να
αφαιρέσεις κάτι.
Ο Κέβης πήρε τον λόγο: Επί του παρόντος δεν θέλω ούτε να αφαιρέσω ούτε να
προσθέσω το παραμικρό- αυτή είναι η θέση μου.
Ο Σωκράτης έμεινε σιωπηλός αρκετή ώρα, συλλογίστηκε μόνος του και είπε:
Το πράγμα που ζητάς, Κέβη, είναι σημαντικό διότι εμείς πρέπει να πραγματευθούμε σε
βάθος την αιτία της γένεσης και της φθοράς των όντων. Εγώ θα σου αναφέρω την
προσωπική μου εμπειρία με λεπτομέρειες, [96a] αρκεί να το θέλεις. Στη συνέχεια εάν
κάτι από αυτά που θα πω σου φανεί χρήσιμο, βάλε μπρος και πείσε μας για την άποψη
σου.
Είμαι απόλντα σύμφωνος, είπε ο Κέβης.
Άκουσε λοιπόν τη διήγηση μου. Εγώ Κέβη μου, είπε, από τα νιάτα μου ακόμη
έδειξα εξαιρετικό ενδιαφέρον για το είδος της γνώσης που το αποκαλούν φυσική
ιστορία. Μου φαινόταν έξοχο το να ξέρω την αιτία κάθε όντος, τον λόγο που έρχεται
στην ύπαρξη, γιατί εξαφανίζεται και γιατί υπάρχει. Συνέχεια [b] πήγαινα πίσω μπρος,
καθώς εξέταζα ζητήματα όπως τα επόμενα: "Ισχύει αυτό που λένε ορισμένοι, όταν στο
θερμό και το ψυχρό εμφανισθεί σάπισμα, οι ζωντανοί οργανισμοί αναπτύσσονται; Και
είναι το αίμα αυτό με το οποίο σκεφτόμαστε ή ο αέρας ή η φωτιά; Ή τίποτα από αυτά
αλλά ο εγκέφαλος που παρέχει τις αισθήσεις της ακοής, της όρασης και της όσφρησης
από τις οποίες προέρχονται η μνήμη και η κρίση και από τη μνήμη και την κρίση, όταν
αυτές γίνουν σταθερές, με τη σειρά της προκύπτει η γνώση; Στη συνέχεια πήγα να
εξετάσω τη φθορά αυτών των πραγμάτων και τι συμβαίνει [e] στον ουρανό και τη γη,
κατέληξα όμως να θεωρώ τον εαυτό μου, ενώ ερευνούσα, ως τον λιγότερο έξυπνο από
όλα τα πλάσματα. Και να σου το αποδείξω- πράγματα που παλαιότερα ήξερα με
σιγουριά, αυτό τουλάχιστον νόμιζα εγώ και άλλοι άνθρωποι, έφθασα μέσω της
έρευνας στο σημείο να τυφλωθώ στην κυριολεξία ώστε να ξεμάθω και αυτά που πιο
πριν νόμιζα ότι ήξερα- πολλά και διάφορα και για ποιον λόγο μια ανθρώπινη ύπαρξη
μεγαλώνει. Αυτό το τελευταίο θεωρούσα πως είναι ξεκάθαρο στον καθένα, αιτία είναι
το φαγητό και το ποτό- είναι οι τροφές που προσθέτουν σάρκες στις σάρκες, [d] οστά
στα οστά και, σύμφωνα με την ίδια αρχή, το καθένα προσθέτει το δικό του σε καθένα
από τα υπόλοιπα- έτσι και ένα με μικρό όγκο στη συνέχεια γίνεται μεγάλο και με τον
ίδιο τρόπο ο άνθρωπος με το μικρό σώμα αποκτά μεγαλύτερο. Σου φαίνομαι να τα
λέω σωστά";
Βεβαίως, είπε ο Κέβης
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Σκέψαι δή καΧ τάδε έτι. ώμην γάρ ίκανώς μοι δοκεΧν, οπότε τις
φαίνοιτο άνθρωπος παραστάς μέγας σμικρφ μείζων είναι αύτη τή κεφαλή, καΧ
ϊππος ϊππου- καΧ ετι γε τούτων εναργέστερα, τά δέκα μοι έδόκει τών οκτώ
πλέονα είναι διά τό δύο αύτοϊς προσεΐναι, κάί τό δίπηχυ του πηχυαίου μείζον
είναι διά τό ήμίσει αύτοΰ ύπερέχειν.
Νΰν δέ δή, εφη ό Κέβης, τί σοι δοκεΐ περΧ αυτών;
Πόρρω που, εφη, νή Δία έμέ είναι τού οϊεσθαι περΧ τούτων του τήν
αίτίαν είδέναι, δς γε ούκ αποδέχομαι έμαυτοΰ ουδέ ώς έπειδάν ένί τις προσθή
%ν' ή τ ° εν φ προσετέθη δύο γέγονεν, <ή τό προστεθέν>, ή τό προστεθέν καΧ φ
προσετέθη διά τήν πρόσθεσιν τοΰ έτερου τφ ίτέρφ δύο έγένετο- θαυμάζω γάρ
εί δτε μεν έκάτερον αυτών χωρίς αλλήλων ?|ν, tv άρα έκάτερον ήν κάί ούκ
ήστην τότε δύο, έπεΧ δ' έπλησίασαν άλλήλοις, αύτη δρα αιτία αύτοΧς έγένετο
τοΰ δύο γενέσθαι, ή σύνοδος τοΰ πλησίον αλλήλων τεθήναι. ουδέ γε ώς έάν τις
Sv διάσχιση, δύναμαι έτι πείθεσθαι ώς αυτή αΰ αιτία γέγονεν, ή σχίσις, τοΰ δύο
γεγονέναι- εναντία γάρ γίγνεται ή τότε αιτία τοΰ δύο γίγνεσθαι, τότε μέν γάρ
δτι συνήγετο πλησίον αλλήλων καΧ προσετίθετο έτερον έτέρφ, νύν δ' δτι
απάγεται και χωρίζεται έτερον άφ' έτερου, ουδέ γε δι' δτι εν γίγνεται ώς
έπίσταμαι, έτι πείθω έμαυτόν, ούδ' άλλο ουδέν ένΧ λόγφ δι' δτι γίγνεται ή
άπόλλυται ή εστί, κατά τούτον τόν τρόπον τής μεθόδου, άλλα τιν' άλλον
τρόπον αυτός ε'ική φύρω, τοΰτον δέ ούδαμή προσίεμαι,
Άλλ' άκουσας μέν ποτέ έκ βιβλίου τινός, ώς έφη, Άναξαγόρου
αναγιγνώσκοντος, κάί λέγοντος ώς άρα νους έστιν ό διακόσμων τε καΧ πάντων
αίτιος, ταύτη δή τή αιτία ήσθην τε καΧ έδοξέ μοι τρόπον τινά εΰ έχειν τό τόν
νουν είναι πάντων αίτιον, κάί ήγησάμην, εί τοΰθ' οΰτως έχει, τόν γε νουν
κοσμοΰντα πάντα κοσμείν κάί εκαστον τιθέναι ταύτη δπη δν βέλτιστα έχη- εί
οΰν τις βούλοιτο τήν αίτίαν εύρεΐν περΧ έκαστου δπη γίγνεται ή άπόλλυται ή
έστι, τοΰτο δεΧν περΧ αύτοΰ εύρεΐν, δπη βέλτιστον αύτώ έστιν ή είναι ή άλλο
ότιο-ΰν πάσχειν ή ποιεΐν έκ δέ δή τού λόγου τούτου ουδέν άλλο σκοπεΐν
προσήκειν άνθρώπφ κάί περί αύτοΰ εκείνου κάί περΧ τών άλλων άλλ' ή τό
άριστον καΧ τό βέλτιστον. άναγκαΐον δέ είναι τον αυτόν τούτον κάί τό χείρον
είδέναι- τήν αυτήν γάρ είναι έπιστήμην περΧ αυτών, ταΰτα δή λογιζόμενος
άσμενος ηύρηκέναι φμην διδάσκαλον τής αίτιας περΧ τών δντων κατά νουν
έμαυτφ, τόν Άναξαγόραν, καί μοι φράσειν πρώτον μεν πότερον ή γη πλατειά
έστιν ή στρογγυλή, επειδή δέ φράσειεν, έπεκδιηγήσεσθαι τήν αίτίαν κάί τήν
ανάγκην, λέγοντα τό άμεινον κάί δτι αυτήν άμεινον ήν τοιαύτην είναι- καΧ εΊ
έν μέσφ φαίη είναι αυτήν, έπεκδιηγήσεσθαι ώς άμεινον ήν αυτήν έν μέσφ είναικάί εϊ μοι ταΰτα άποφαίνοι, παρεσκευάσμην ώς ούκέτι ποθεσόμενος αιτίας

Πρόσεξε και το επόμενο. Θεωρούσα ως εύλογη απόδειξη, στην περίπτωση του
ψηλότερου ανθρώπου, όταν δηλαδή ένας ψηλός πάει και σταθεί πλάι σε έναν κοντό,
ότι αιτία του 'ψηλότερος' είναι το κεφάλι του, το ίδιο και στην περίπτωση δύο
αλόγων, [e] Και ακόμη σαφέστερα, θεωρούσα ότι το δέκα είναι μεγαλύτερο από το
οκτώ διότι προστέθηκε το δύο και το πράγμα των δύο πήχεων είναι μεγαλύτερο του
ενός διότι το δεύτερο είναι το μισό του πρώτου.
Και τώρα τι πιστεύεις για αυτά; Ρώτησε ο Κέβης.
Απέχω παρασάγγας, μα την αλήθεια, είπε, από το να πιστέψω πως ξέρω την
αιτία όλων αυτών, εγώ που μέσα μου δεν δέχομαι ότι αν προσθέσεις το ένα στο ένα θα
συμβεί ή το ένα στο οποίο έγινε η πρόσθεση να γίνει δύο ή αυτό που προστέθηκε και
το άλλο της πρόσθεσης να γίνουν δύο εξ αιτίας της πρόσθεσης του ενός στο άλλο.
[97a] Διότι πραγματικά απορώ με το εξής, όταν το καθένα από αυτά ήταν χωριστά το
ένα από το άλλο, το καθένα ήταν ένα και δεν υπήρχαν τότε δύο, μόλις όμως
πλησίασαν το ένα το άλλο, αυτό έγινε αιτία να γίνουν δύο, η προσέγγιση δηλαδή του
ενός προς το άλλο. Ούτε πάλι μπορώ να πείσω τον εαυτό μου πως εάν κόψεις κάτι στα
δύο, αυτό έγινε η αιτία, το κόψιμο, να γίνουν τα δύο. Διότι στην περίπτωση αυτή η
αιτία γένεσης του δύο είναι αντίθετη με την πρώτη. Προηγουμένως το δύο γινόταν
διότι ένα πλησίαζε ένα άλλο [b] με πρόσθεση του πρώτου στο δεύτερο, τώρα όμως
υπάρχει η απομάκρυνση και ο χωρισμός του ενός από το άλλο. Δεν μπορώ πλέον να
πείσω τον εαυτό μου πως ξέρω τον λόγο που γίνεται το ένα αλλά ούτε και κάτι άλλο,
εν ολίγοις, γιατί αυτό γίνεται ή εξαφανίζεται ή υπάρχει, ακολουθώντας αυτή τη
μέθοδο της έρευνας. Προσωπικά αρχίζω να πλάθω, όπως όπως, μιαν άλλη μέθοδο,
αυτή δεν μου αρέσει καθόλου.
Άκουσα, ωστόσο, κάποτε έναν που διάβαζε ένα βιβλίο και έλεγε ότι ήταν του
Αναξαγόρα, σύμφωνα με το οποίο είναι ο νους [e] που βάζει τάξη και γίνεται αιτία
των πάντων. Αυτός ήταν ένας λόγος που ένιωσα ικανοποίηση, κατά κάποιον τρόπο
μου φάνηκε σωστό ο νους να είναι η αιτία των πάντων, θεώρησα μάλιστα ότι ο νους,
αν όντως ισχύει αυτό, λειτουργεί και τα βάζει όλα σε τάξη και σε θέση που είναι η
καλύτερη για το καθένα. Έτσι εάν κάποιος θελήσει να βρει την αιτία κάθε πράγματος,
πώς αυτό έρχεται στην ύπαρξη ή χάνεται ή υπάρχει, οφείλει να ανακαλύψει ποιο
ακριβώς είναι το καλύτερο σε κάθε πράγμα, να υπάρχει [d] ή να παθαίνει οτιδήποτε
άλλο ή να ενεργεί. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία ένας άνθρωπος δεν πρέπει να εξετάζει
τίποτα άλλο, όσον αφορά και τον εαυτό του και τους άλλους, παρά μόνο το έξοχο, το
άριστο αγαθό. Εν τούτοις ο ίδιος άνθρωπος ξέρει και το χειρότερο- η γνώση είναι η
ίδια και για το ένα και για το άλλο. Αυτά αναλογιζόμουν και με χαρά πίστεψα πως
βρήκα έναν διδάσκαλο της αιτίας των όντων, τον Αναξαγόρα, ταιριαστό στην
αντίληψη μου για αυτά. Αυτός θα με πληροφορούσε αν η γη είναι [e] επίπεδη ή
στρογγυλή και αφού μου έδινε την πληροφορία θα μου εξηγούσε την αιτία και τον
λόγο που είναι έτσι μιλώντας μου για άριστη θέση, ότι είναι η καλύτερη που μπορεί να
της συμβεί. Υποστήριξε ότι βρίσκεται στο κέντρο, θα εξηγούσε πώς της είναι άριστο να
βρίσκεται στο κέντρο. [98a] Εφ' όσον μου έδινε τέτοιες εξηγήσεις δεν θα είχα πλέον
την επιθυμία να ζητήσω αιτία άλλης λογής. Ήμουν μάλιστα έτοιμος να ζητήσω να
μάθω με τον ίδιο τρόπο και για τον ήλιο,
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άλλο είδος, κάί δή κάί περΧ ηλίου ούτω παρεσκευάσμην ωσαύτως πευσόμενος,
κάί σελήνης κάί τών άλλων άστρων, τάχους τε πέρι προς άλληλα κάί τροπών
κάί των άλλων παθημάτων, πή ποτέ ταΰτ' άμεινον έστιν εκαστον κάί ποιεΧν
καΧ πάσχειν δ πάσχει, ού γάρ άν ποτέ αυτόν φμην, φάσκοντά γε ύπό νοΰ αυτά
κεκοσμήσθαι, άλλην τινά αύτοΧς αίτίαν έπενεγκειν ή δτι βέλτιστον αυτά ούτως
έχειν έστΧν ώσπερ έχει- έκάστφ οΰν αυτών αποδίδοντα τήν αίτίαν κάί κοινή
πάσι τό έκάστφ βέλτιστον φμην κάί τό κοινόν πάσιν έπεκδιηγήσεσθαι αγαθόν
κάί ούκ δν άπεδόμην πολλοΰ τάς ελπίδας, αλλά πάνυ σπουδή λαβών τάς
βίβλους ώς τάχιστα οΐός τ' ή άνεγίγνωσκον, ϊν' ώς τάχιστα είδείην τό βέλτιστον
κάί τό χείρον.
Από δή θαυμαστής ελπίδος ώ εταίρε, φχόμην φερόμενος, επειδή
προϊών κάί αναγιγνώσκων όρώ άνδρα τφ μέν νφ ουδέν χρώμενον ουδέ τινας
αιτίας έπαιτιώμενον είς τό διακοσμεΧν τά πράγματα, αέρας δέ κάί αιθέρας κάί
ύδατα αίτιώμενον καΧ άλλα πολλά κάί άτοπα, καί μοι έδοξεν όμοιότατον
πεπονθέναι ώσπερ δν εϊ τις λέγων δτι Σωκράτης πάντα δσα πράττει νφ
πράττει, κάπειτα έπιχειρήσας λέγειν τάς αιτίας έκαστων ών πράττω, λέγοι
πρώτον μέν δτι διά ταΰτα νΰν ένθάδε κάθημαι, δτι σύγκειται μου τό σώμα έξ
οστών καΧ νεύρων, κάί τά μέν οστά έστιν στερεά καΧ διαφυάς έχει χωρΧς άπ'
αλλήλων, τά δέ νεύρα οία έπιτείνεσθαι καΧ άνίεσθαι, περιαμπέχοντα τά οστά
μετά τών σαρκών καΧ δέρματος δ συνέχει αυτά- αιωρουμένων οΰν τών οστών
έν ταΐς αυτών συμβολαΧς χαλώντα καΧ συντείνοντα τά νεύρα κάμπτεσθαί που
ποιεί οίον τ' είναι έμέ νΰν τά μέλη, και διά ταύτην τήν αίτίαν συγκαμφθέίς
ένθάδε κάθημαι- κάί αΰ περΧ τοΰ διαλέγεσθαι ύμΧν ετέρας τοιαύτας α'ιτίας
λέγοι, φωνάς τε καΧ αέρας καΧ άκοάς κάί άλλα μυρία τοιαύτα αίτιώμενος
άμελήσας τάς ώς αληθώς αιτίας λέγειν, δτι, επειδή Άθηναίοις έδοξε βέλτιον
είναι έμοϋ καταψηφίσασθαι, διά ταΰτα δή καΧ έμοΧ βέλτιον αΰ δέδοκται
ένθάδε καθήσθαι, καΧ δικαιότερον παραμένοντα ύπέχειν τήν δίκην ήν δν
κελεύσωσιν έπέί νή τόν κύνα, ώς έγώμαι, πάλαι δν ταύτα τά νεύρα καΧ τά
οστά ή περΧ Μέγαρα ή Βοιωτούς ήν, ύπό δόξης φερόμενα τοΰ βέλτιστου, εί μή
δικαιότερον φμην κάί κάλλιον είναι προ τού φεύγειν τε κάί άποδιδράσκειν
ύπέχειν τή πόλει δίκην ήντιν' δν τάττη. άλλ' αϊτια μέν τά τοιαΰτα καλεΧν λίαν
άτοπον ε'ι δέ τις λέγοι δτι άνευ τοΰ τά τοιαύτα έχειν κάί οστά κάί νεύρα και
δσα άλλα εχω ούκ δν οίος τ' ή ποιεΐν τά δόξαντά μοι, αληθή άν λέγοι- ώς
μέντοι διά ταΰτα ποιώ δ ποιώ, καΧ ταΰτα νφ πράττων, άλλ' ού τή τοΰ
βέλτιστου αίρέσει, πολλή δν καΧ μακρά ραθυμία εϊη τοΰ λόγου, τό γάρ μή
διελέσθαι οΐόν τ' είναι δτι άλλο μέν τί έστι τό αίτιον τφ δντι, άλλο δέ εκείνο
άνευ οΰ τό αϊτιον ούκ δν ποτ' εϊη αίτιον δ δή μοι φαίνονται ψηλαφώντες οί
πολλοί ώσπερ έν σκότει, άλλοτρίφ ονόματι προσχρώμενοι, ώς αϊτιον αυτό
προσαγορεύειν. διό δή κάί ό μέν τις δίνην περιτιθέίς τή γη ύπό τού ουρανού
μένειν δή ποιεί τήν γήν, ό δέ ώσπερ καρδόπω πλατεία βάθρον τόν αέρα

τη σελήνη και τα άλλα άστρα, την ταχύτητα
του ενός προς το άλλο, τις περιστροφές τους και ό,τι άλλο μπορούν αυτά να υποστούν
πώς γίνεται το άριστο στο καθένα τους, να ενεργεί και να μπορεί να δέχεται την
ενέργεια που δέχεται. Διότι ποτέ μου δεν σκέφτηκα, καθώς υποστήριξε πως ο νους τα
έχει βάλει αυτά σε τάξη, ότι θα πρότεινε άλλη αιτία για να είναι αυτά στην άριστη
θέση τους, στη θέση που είναι το καθένα. Έχοντας αποδώσει αιτία σε κάθε πράγμα
αλλά και σε όλα χωρίς εξαίρεση [b] πίστεψα ότι θα εξηγούσε ποιο θα ήταν το άριστο
για τα επιμέρους και ποιο το κοινό καλό για όλα. Μιαν τέτοια ελπίδα δεν θα ήθελα να
τη σπαταλήσω με τίποτα, έτσι πήρα γεμάτος ενδιαφέρον τα βιβλία στα χέρια μου και
άρχισα να τα διαβάζω όσο πιο γρήγορα μπορούσα, για να μάθω το συντομότερο ποιο
είναι άριστο και ποιο χείριστο.
Όμως φίλε μου, είχα αγκιστρωθεί από μια ελπίδα που δεν με οδηγούσε
πουθενά. Προχωρούσα στην ανάγνωση και βλέπω έναν άνδρα που δεν έκανε καθόλου
χρήση του νου ούτε έβρισκε σε αυτόν τις αιτίες της τάξης των πραγμάτων, αντίθετα
πρότεινε ως αιτίες τον αέρα, τον αιθέρα, [e] το νερό και πολλά άλλα παράδοξα.
Σχημάτισα την εντύπωση πως έπαθα το ίδιο με έναν που ισχυρίζεται ότι αυτά που
κάνει ο Σωκράτης τα κάνει με τον νου του, καθώς όμως επιχειρεί να εξηγήσει την αιτία
αυτών που κάνω ισχυρίζεται ότι ο λόγος που εγώ κάθομαι τώρα εδώ είναι ότι το σώμα
μου αποτελείται από οστά και νεύρα- τα οστά είναι συμπαγή και αρθρώσεις χωρίζουν
το ένα από το άλλο, ενώ τα νεύρα, που μπορούν να τεντώνονται και να χαλαρώνουν,
περιβάλλουν [d] τα οστά μαζί με τις σάρκες και το δέρμα το οποίο τα συγκρατεί.
Καθώς τα οστά κινούνται κρεμαστά από τις αρθρώσεις τους, τα νεύρα χαλαρώνουν
και τεντώνονται παρέχοντας μου τη δυνατότητα να κάμπτω τα μέλη μου, ώστε αυτή
είναι η αιτία που κάθομαι εδώ, έτσι μαζεμένος. Ή για το ότι συζητώ μαζί σας προτείνει
άλλες αιτίες ανάλογες, ήχους φωνής, κινήσεις του αέρα, λειτουργία του αφτιού και
χίλια δυο άλλα, ενώ αποφεύγει να αναφέρει την πραγματική αιτία: [e] οι Αθηναίοι
δηλαδή έκριναν πιο σωστό να με καταδικάσουν και αυτός είναι ο λόγος που και εγώ
θεώρησα πιο σωστό να καθίσω εδώ πέρα και πιο δίκαιο να παραμείνω και να υποστώ
την ποινή που αυτοί θα μου επιβάλουν. Διότι, μα την αλήθεια, έτσι νομίζω, αυτά [99a]
τα οστά και τα νεύρα θα βρίσκονταν ή προς τα Μέγαρα ή στους Βοιωτούς, καθώς θα
τα έσπρωχνε η ιδέα τους για το πιο σωστό, εάν εγώ δεν θεωρούσα πιο δίκαιο και τίμιο
όχι το να δραπετεύσω και να φύγω μακριά, αλλά το να υποστώ όποια ποινή η πόλη
μου επιβάλει. Να αποκαλέσεις αυτά τα πράγματα αιτίες είναι όντως παράλογο. Θα
ήταν αληθής βέβαια ο ισχυρισμός ότι χωρίς να κατέχω όλα αυτά, τα οστά και τα
νεύρα και άλλα τέτοια, δεν θα μπορούσα να κάνω πράξη τη γνώμη μου. Ο ισχυρισμός
όμως ότι αυτά είναι η αιτία όσων πράττω ακόμη και αυτών που πράττω με τον νου
μου, ενώ αιτία δεν είναι η επιλογή του αρίστου, [b] θα ήταν μια πρόταση χωρίς
περιεχόμενο. Τέτοια που δεν μπορεί να ξεχωρίσει την αιτία την πραγματική και εκείνο
χωρίς το οποίο η αιτία δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι αιτία. Αυτό το τελευταίο οι
πολλοί φαίνεται πως το αποκαλούν 'αιτία' και έτσι δέχονται ένα όνομα ψεύτικο και
μοιάζουν με όσους βαδίζουν ψηλαφώντας στο σκοτάδι. Αποτέλεσμα, ένας
παρασταίνει τη γη να στέκεται κάτω από τον ουρανό επειδή συνεχώς περιστρέφεται,
ένας άλλος σαν μια πλατιά σκάφη πάνω σε βάση που σχημάτισε ο αέρας, [e] Τη
δύναμη όμως

c

ύπερείδει- τήν δε τοΰ ώς οίον τε βέλτιστα αυτά τεθήναι δύναμιν οϋτω νΰν
κεΐσθαι, ταύτην οΰτε ξητοΰσιν οΰτε τινά οϊονται δαιμονίαν Ίσχϋν έχειν, άλλα
ήγοΰνται τούτου Άτλαντα άν ποτέ Ίσχυρότερον καΧ άθανατώτερον κάί
μάλλον άπαντα συνέχοντα έξευρεΐν, και ώς αληθώς τό αγαθόν κάί δέον
συνδεΐν κάί συνέχειν ουδέν οϊονται. έγώ μέν οΰν τής τοιαύτης αιτίας δπη ποτέ
έχει μαθητής ότουοΰν ήδιστ' δν γενοίμην επειδή δέ ταύτης έστερήθην καΧ οϋτ'
d
αυτός εύρεΐν οΰτε παρ' άλλου μαθεΧν οΐός τε έγενόμην, τόν δεύτερον πλουν έπΧ
τήν τής αΊτίας ξήτησιν ή πεπραγμάτευμαι βούλει σοι, έφη, έπίδειξιν ποιήσωμαι,
ώ Κέβης,
Ύπερφυώς μέν οΰν, έφη, ώς βούλομαι.
Έδοξε τοίνυν μοι, ή δ' δς, μετά ταΰτα, επειδή άπειρήκη τά όντα σκοπών,
δεΐν εύλαβηθήναι μή πάθοιμι δπερ οί τόν ήλιον έκλείποντα θεωροΰντες κάί
σκοπούμενοι πάσχουσιν διαφθείρονται γάρ που ένιοι τά όμματα, έάν μή έν
e
ΰδατι ή τινι τοιούτφ σκοπώνται τήν εικόνα αύτοΰ. τοιούτον τι κάί έγώ
διενοήθην, κάί έδεισα μή παντάπασι τήν ψυχήν τυφλωθείην βλέπων ποός τά
πράγματα τοις δμμασι καΧ έκαστη τών αισθήσεων έπιχειρών άπτεσθαι αυτών.
έδοξε δή μοι χρήναι εις τους λόγους καταφυγόντα έν έκείνοις σκοπεΧν τών
όντων τήν άλήθειαν. ίσως μέν οΰν φ εικάζω τρόπον τινά ούκ έοικεν ού γάρ
100 a π°\νν συγχωρώ τόν έν λόγοις σκοπούμενον τά δντα έν είκοσι μάλλον σκοπεΐν ή
τόν έν έργοις. άλλ' οΰν δή ταύτη γε ώρμησα, κάί ύποθέμενος εκάστοτε λόγον δν
δν κρίνω έρρωμενέστατον είναι, δ μέν δν μοι δοκή τούτφ συμφωνεΐν τίθημι ώς
αληθή δντα, κάί περΧ αίτιας καΧ περΧ τών άλλων απάντων, δ δ' δν μή, ώς ούκ
αληθή, βούλομαι δέ σοι σαφέστερον είπεΧν δ λέγω- οΐμαι γάρ σε νύν ού
μανθάνειν.
Οΰ μά τον Δία, έφη ό Κέβης, ού σφόδρα.
"
Άλλ, ή δ' δς, ώδε λέγω, ουδέν καινόν, άλλ' άπερ άεί τε άλλοτε κάί έν τφ
παρεληλυθότι λόγφ ούδεν πέπαυμαι λέγων, έρχομαι γάρ δή έπιχειρών σοι
έπιδείξασθαι τής αιτίας τό είδος δ πεπραγμάτευμαι, κάί εΐμι πάλιν έπ' εκείνα
τά πολυθρύλητα κάί άρχομαι άπ' εκείνων, ύποθέμενος εΐναί τι καλόν αύτο
καθ' αυτό κάί αγαθόν καΧ μέγα κάί τδλλα πάντα- δ εϊ μοι δίδως τε κάί
συγχωρείς είναι ταΰτα, ελπίζω σοι έκ τούτων τήν αίτίαν έπιδείξειν κάί
άνευρήσειν ώς άθάνατον ή ψυχή.
Αλλά μήν, έφη ό Κέβης, ώς δίδοντος σοι ούκ δν φθάνοις περαίνων.
c
Σκόπει δή, έφη, τά εξής έκείνοις έάν σοι συνδοκή ώσπερ έμοί. φαίνεται
γάρ μοι, εϊ τί έστιν άλλο καλόν πλην αυτό τό καλόν, ουδέ δι' έν άλλο καλόν
είναι ή διότι μετέχει εκείνου τοΰ καλού- κάί πάντα δή οΰτως λέγω. τή τοιάδε
αίτια συγχωρείς;
Συγχωρώ, εφη.

που τα τοποθέτησε στην άριστη θέση, αυτήν που τώρα έχουν, δεν ζητούν
ούτε να την ανακαλύψουν ούτε την θεωρούν θεϊκής καταγωγής, αλλά αντίθετα
νομίζουν ότι μια μέρα θα ανακαλύψουν έναν Άτλαντα περισσότερο δυνατό και
αθάνατο από αυτή, τέτοιον που να κάνει περισσότερα και να συγκρατεί τα πάντα.
Δεν πιστεύουν όμως καθόλου σε εκείνο το αληθινό καλό που πρώτο έχει το δικαίωμα
να συνδέει και να συγκρατεί τα πάντα. Εγώ προσωπικά θα γινόμουν ευχαρίστως
μαθητής οποιουδήποτε για να μάθω πώς έχει το ζήτημα της αιτίας. Τώρα που έχω
στερηθεί κάτι τέτοιο και δεν μπόρεσα να την ανακαλύψω ούτε μόνος ούτε μέσω
κάποιου άλλου, θέλεις Κέβη μου, [d] να σου επιδείξω πώς ετοίμασα το δεύτερο
ναυτικό ταξίδι μου με προορισμό την αναζήτηση της αιτίας;
Θα το ήθελα όσο τίποτα, είπε.
Μου φάνηκε λοιπόν, είπε αυτός, ύστερα από αυτά, επειδή είχα αποκάμει να
εξετάζω τα όντα, πως έπρεπε να προσέξω μην πάθω ό,τι παθαίνουν όσοι παρατηρούν
και εξετάζουν τον ήλιο όταν γίνεται έκλειψη- γιατί μερικοί καθώς είναι γνωστό
χαλούν τα μάτια τους, αν δεν εξετάσουν την εικόνα του μέσα στο νερό ή σε κάτι
παρόμοιο, [e] Κάτι τέτοιο και εγώ συλλογίστηκα και φοβήθηκα μήπως εξ άπαντος
τυφλωθώ μέσα στη ψυχή μου, καθώς θα έβλεπα με τα μάτια μου προς τα πράγματα,
καθώς θα επιχειρούσα να τα γνωρίσω με καθεμιά από τις αισθήσεις μου. Μου φάνηκε
λοιπόν πως έπρεπε να καταφύγω στους λόγους και με εκείνους να εξετάσω την
αλήθεια των όντων. Ίσως η παρομοίωση μου, κατά έναν τρόπο, δεν φαίνεται
πετυχημένη. [100a] Πραγματικά δεν παραδέχομαι ότι αυτός που εξετάζει τα όντα με
λόγους τα μελετά με εικόνες περισσότερο από εκείνον που τα εξετάζει μέσα στην
πραγματικότητα. Ωστόσο εγώ έτσι ξεκίνησα- παίρνω την κάθε πρόταση ως υπόθεση,
αυτή που θα κρίνω ως την ισχυρότερη, και όσα μου φανούν ότι συμφωνούν με αυτή τα
θεωρώ αληθινά είτε πρόκειται για την αιτία είτε για όλα τα άλλα, όσα όμως όχι, τα
θεωρώ όχι αληθινά. Θα ήθελα να σου εξηγήσω σαφέστερα αυτά που λέω, γιατί
φαντάζομαι πως ακόμη δεν τα καταλαβαίνεις
Να πω την αλήθεια, είπε ο Κέβης, όχι πλήρως.
Να τι λέω, είπε εκείνος, τίποτα το καινούργιο, αυτό που δεν σταμάτησα να
λέω [b] και παλαιότερα και κατά την επιχειρηματολογία που αναπτύξαμε. Έρχομαι
τώρα να σου παρουσιάσω την πραγμάτευσή μου σχετικά με το είδος της αιτίας που με
απασχόλησε. Πρόκειται να βαδίσω πίσω σε εκείνες τις πολυθρύλητες οντότητες και να
ξεκινήσω πάλι από αυτές, να υποθέσω ότι υπάρχει ένα όμορφο αυτό καθεαυτό και
έτσι ένα καλό, ένα μεγάλο και όλα τα υπόλοιπα. Εάν τα παραδεχθείς και εσύ και
συμφωνήσεις ότι αυτά υπάρχουν ελπίζω ότι θα σου δείξω μέσα από αυτά την αιτία
και θα εξακριβώσω ότι η ψυχή είναι αθάνατη.
[e] Ωραία, να τα παραδεχθώ, είπε ο Κέβης, και εσύ να φθάσεις χωρίς βιασύνη
στον προορισμό σου.
Πρόσεξε τότε, είπε, τι συνεπάγεται εκείνη η αρχή και δες αν έχεις την ίδια με
εμένα γνώμη. Μου φαίνεται δηλαδή ότι εφ' όσον υπάρχει κάποιο όμορφο πλάι στο
όμορφο καθεαυτό, αυτό είναι όμορφο για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο επειδή
μετέχει σε εκείνο το όμορφο. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα άλλα. Δέχεσαι πως αυτό
είναι αιτία;
Ναι, το δέχομαι, απάντησε.

Οΰ τοίνυν, ή δ' δς, έτι μανθάνω ουδέ δύναμαι τάς άλλας αιτίας τάς
σοφάς ταύτας γιγνώσκειν άλλ' έάν τίς μοι λέγη δι' δτι καλόν έστιν ότιοΰν, ή
d χρώμα εύανθές έχον ή σχήμα ή άλλο ότιοΰν τών τοιούτων, τά μέν άλλα χαίρειν
έώ, -ταράττομαι γάρ έν τοις άλλοις πάσι- τοΰτο δέ απλώς κάί άτέχνως καΧ ίσως
εύήθως έχω παρ' έμαυτφ, δτι ούκ άλλο τι ποιεΧ αυτό καλόν ή ή εκείνου τοΰ
καλού εϊτε παρουσία είτε κοινωνία εϊτε δπη δή κάί βπως προσαγορευομένη- ού
γάρ έτι τοΰτο διισχυρίζομαι, άλλ' δτι τφ καλφ πάντα τά καλά καλά. τοΰτο γάρ
μοι δοκεΐ άσφαλέστατον είναι καΧ έμαυτφ άποκρίνασθαι κάί άλλω, καΧ τούτου
έχόμενος ήγοΰμαι ούκ άν ποτέ πεσεΧν, άλλ' ασφαλές είναι καΧ έμόί καΧ δτωοΰν
e
άλλφ άποκρίνασθαι δτι τφ καλφ τά καλά γίγνεται καλά- ή ού κάί σοΧ δοκεΧ;
Δοκεΐ.
ΚαΧ μεγέθει άρα τά μεγάλα μεγάλα κάί τά μείζω μείζω, καΧ σμικρότητι
τά έλάττω έλάττω;
Ναί.
Ουδέ σύ άρα δν άποδέχοιο εϊ τίς τίνα φαίη έτερον έτερου τή κεφαλή
a
μείζω είναι, κάί τόν έλάττω τφ αύτφ τούτφ έλάττω, άλλα διαμαρτύροιο άν δτι
σύ μέν ουδέν άλλο λέγεις ή δτι τό μείζον πάν έτερον έτερου ούδενΧ άλλφ μεΧζόν
έστιν ή μεγέθει, καΧ διά τοΰτο μεΧζον, διά τό μέγεθος, τό δε έλαττον ούδενΧ
άλλφ έλαττον ή σμικρότητι, καΧ διά τούτο έλαττον, διά τήν σμικρότητα,
φοβούμενος οίμαι μή τίς σοι ενάντιος λόγος απάντηση, έάν τή κεφαλή μείζονα
τίνα φής είναι κάί έλάττω, πρώτον μέν τφ αντφ τό μεΧζον μεΧζον είναι και τό
έλαττον έλαττον, έπειτα τή κεφαλή σμικρά οΰση τόν μείζω μείξω είναι, κάί
b τοΰτο δή τέρας είναι, τό σμικρφ τινι μέγαν τινά είναι- ή ούκ δν φοβοΧο ταΰτα;
ΚαΧ ό Κέβης γελάσας, Έγωγε, έφη.
Ούκοΰν, ή δ' δς, τά δέκα τών οκτώ δυοΧν πλείω είναι, κάί διά ταύτην
τήν αίτίαν ύπερβάλλειν, φοβοΐο δν λέγειν, άλλα μή πλήθει κάί διά τό πλήθος
και τό δίπηχυ τού πηχυαίου ήμίσει μεΧζον είναι αλλ' ού μεγέθει; ό αυτός γάρ
που φόβος
Πάνυ γ', έφη.
Τί δέ; ένΧ ενός προστεθέντος τήν πρόσθεσιν αίτίαν είναι τοΰ δύο
e γενέσθαι ή διασχισθέντος τήν σχίσιν ούκ εύλαβοΐο δν λέγειν; κάί μέγα δν
βοώης δτι ούκ οΐσθα άλλως πως εκαστον γιγνόμενον ή μετασχόν τής Ιδίας
ουσίας έκαστου οΰ δν μετάσχη, κάί έν τούτοις ούκ έχεις άλλην τινά αίτίαν τού
δύο γενέσθαι άλλ' ή τήν τής δυάδος μετάσχεσιν, καΧ δεΧν τούτου μετασχεΐν τά
μέλλοντα δύο έσεσθαι, καΧ μονάδος δ δν μέλλη έν έσεσθαι, τάς δέ σχίσεις
ταύτας καΧ προσθέσεις κάί τάς άλλας τάς τοιαύτας κομψείας έώης δν χαίρειν,

Και εγώ, είπε εκείνος, δεν αντιλαμβάνομαι ούτε και πλέον μπορώ να
αναγνωρίσω ως αιτίες εκείνες τις άλλες των σοφών. Και όταν κάποιος μου εξηγεί [d]
γιατί ένα πράγμα είναι όμορφο, για το φωτεινό χρώμα του ή το σχήμα του ή για κάτι
άλλο σχετικό παραιτούμαι από όλα -όλα τους μου προκαλούν ταραχή- και κρατώ για
τον εαυτό μου αυτό το απλό, άκομψο και ίσως απλοϊκό, ότι τίποτα άλλο δεν το κάνει
όμορφο, μόνο η παρουσία του όμορφου ή η μετοχή σε εκείνο ή οποιοδήποτε άλλο
όνομα της δώσουμε. Αυτό δεν είναι κάτι που βεβαιώνω, βεβαιώνω μόνον ότι με το
όμορφο όλα τα όμορφα είναι όμορφα. Θεωρώ και δίδω αυτή ως την ασφαλέστατη
απάντηση και στον εαυτό μου και σε άλλον, όσο μάλιστα στηρίζομαι πάνω της [e]
νομίζω πως ποτέ δεν θα πέσω κάτω. Είναι ασφαλές να απαντώ στον εαυτό μου και σε
οποιονδήποτε άλλο ότι με το όμορφο τα όμορφα πράγματα γίνονται όμορφα. Δεν
συμφωνείς;
Συμφωνώ.
Έτσι και με το μέγεθος τα μεγάλα πράγματα δεν είναι μεγάλα και τα
μεγαλύτερα είναι μεγαλύτερα, ενώ με το μικρό τα μικρότερα δεν είναι μικρότερα;
Ναι.
Ούτε και θα δεχόσουν τη θέση ότι ένας είναι μεγαλύτερος ενός άλλου λόγω της
κεφαλής του ή ο μικρόσωμος ότι είναι μικρόσωμος για τον ίδιο λόγο- θα διατύπωνες
την αντίρρηση σου [101a] και θα έλεγες ότι κάθε μεγαλύτερο είναι μεγαλύτερο με
τίποτα άλλο παρά μόνο με ένα, το μέγεθος, και για τον λόγο αυτό είναι μεγαλύτερο,
λόγω του μεγέθους το μικρότερο με τίποτα άλλο δεν είναι μικρότερο, μόνο με το
μικρό, και για τον λόγο αυτό είναι μικρότερο, λόγω του μικρόν. Θα είχες τον φόβο,
νομίζω, μήπως βρεθείς αντιμέτωπος με το επιχείρημα δοσμένο αντίστροφα- εάν πεις ότι
ένας είναι μεγαλύτερος και μικρότερος λόγω της κεφαλής του, τότε πρώτον, το
μεγαλύτερο θα είναι μεγαλύτερο και το μικρότερο μικρότερο λόγω του ίδιου
πράγματος, και δεύτερον, το κεφάλι με το οποίο ο μεγαλύτερος άνθρωπος είναι
μεγαλύτερος είναι ένα μικρό πράγμα και είναι τερατώδες να γίνεται κάποιος μεγάλος
με κάτι μικρό, [b] Δεν θα φοβόσουν κάτι τέτοιο;
Θα το φοβόμουν, είπε ο Κέβης γελώντας.
Ασφαλώς θα δίσταζες να πεις ότι το δέκα είναι μεγαλύτερο του οκτώ με την
παρουσία του δύο και ότι αυτή είναι η αιτία που είναι μεγαλύτερο και όχι το πλήθος
και εξ αιτίας του πλήθους έτσι; Και ότι το δύο πήχεων είναι μεγαλύτερο του ενός
λόγω του ημίσεος και όχι λόγω του μεγέθους; Θα υπήρχε αυτός ο φόβος.
Ασφαλώς, είπε.
Συνέχεια- εσύ θα δίσταζες και πάλι να πεις ότι είναι η πρόσθεση, όταν το ένα
προστεθεί στο ένα, η αιτία που γίνεται το δύο ή όταν αυτό διαιρείται, η διαίρεση [e]
δεν είναι η αιτία- έτσι; Και μεγαλοφώνως θα δήλωνες ότι δεν ξέρεις πώς αλλιώς μπορεί
κάθε πράγμα να έλθει στην ύπαρξη παρά μόνο με τη μετοχή του στη ξεχωριστή ουσία,
στην ουσία που κάθε πράγμα έχει τη συμμετοχή του. Στην περίπτωση αυτή δεν έχεις
άλλη αιτία για την εμφάνιση του δύο παρά μόνο τη συμμετοχή στη δυάδα- αυτά που
πρόκειται να γίνουν δύο πρέπει να μετέχουν σε αυτή, αυτό που πρόκειται να γίνει ένα
πρέπει να μετέχει στη μονάδα· όλα τα άλλα, διαιρέσεις, προσθέσεις και τα λοιπά
χαριτολογήματα θα τα άφηνες να πάνε στο καλό και θα χάριζες

d

παρεΧς άποκρίνασθαι τοις σεαυτοΰ σοφωτέροις σύ δέ δεδιώς άν, τό λεγόμενον,
τήν σαυτοΰ σκιάν κάί τήν άπειρίαν, έχόμενος εκείνου τοΰ ασφαλούς τής
υποθέσεως, οϋτως άποκρίναιο άν. εί δέ τις αυτής τής υποθέσεως έχοιτο, χαίρειν
έφης δν κάί ούκ άποκρίναιο έως δν τά άπ' εκείνης όρμηθέντα σκέψαιο εϊ σοι
άλλήλοις συμφωνεί ή διαφωνεί- επειδή δέ εκείνης αυτής δέοι σε διδόναι λόγον,
ωσαύτως δν διδοίης, άλλην αΰ ύπόθεσιν ύποθέμενος ήτις τών άνωθεν βέλτιστη
e
φαίνοιτο, έως έπί τι Ίκανόν ελθοις, άμα δέ ούκ δν φύροιο ώσπερ οί άντιλογικόί
περί τε τής αρχής διαλεγόμενος κάί τών έξ εκείνης ώρμημένων, εϊπερ βούλοιό τι
τών όντων εύρείν; έκείνοις μέν γάρ ϊσως ουδέ εις περΧ τούτου λόγος ουδέ
φροντίς ικανοί γάρ ύπό σοφίας ομοΰ πάντα κυκώντες όμως δύνασθαι αϋτόί
a
αύτοϊς άρέσκειν συ δ', εϊπερ εί τών φιλοσόφων, οΐμαι δν ώς έγώ λέγω ποιοΐς.
Αληθέστατα, εφη, λέγεις, δ τε Σιμμίας δμα κάί ό Κέβης.
EX. Νή Δία, ώ Φαίδων, είκότως γε- θαυμαστώς γάρ μοι δοκεΧ ώς
έναργώς τώ κάί σμικρόν νουν εχοντι είπεΧν έκεΧνος ταΰτα.
ΦΑΙΔ. Πάνυ μέν οΰν, ώ Έχέκρατες, κάί πάσι τοΧς παροΰσιν έδοξεν.
EX. Κάί γάρ ήμΐν τοις άποΰσι, νΰν δε άκούουσιν. άλλα τίνα δή ήν τά
μετά ταύτα λεχθέντα;
b
ΦΑΙΔ. Ώς μεν έγώ οΐμαι, έπέι αύτφ ταΰτα συνεχωρήθη, κάί ώμολογεΧτο
εΐναί τι εκαστον τών ε'ιδών κάί τούτων τδλλα μεταλαμβάνοντα αυτών τούτων
τήν έπωνυμίαν ϊσχειν, τό δή μετά ταΰτα ήρώτα, ΕΊ δή, ή δ' δ ς ταΰτα οΰτως
λέγεις, δρ' ούχ, δταν Σιμμίαν Σωκράτους φής μείζω είναι, Φαίδωνος δέ έλάττω,
λέγεις τότ' είναι έν τφ Σιμμία αμφότερα, κάί μέγεθος κάί σμικρότητα;
Έγωγε.
Αλλά γάρ, ή δ' δς, ομολογείς τό τόν Σιμμίαν ύπερέχειν Σωκράτους ούχ
ώς τοις φήμασι λέγεται οΰτω κάί τό αληθές έχειν; ού γάρ που πεφυκέναι
c
Σιμμίαν ύπερέχειν τούτφ, τφ Σιμμίαν είναι, άλλα τφ μεγέθει δ τυγχάνει έχων
ούδ' αΰ Σωκράτους ύπερέχειν δτι Σωκράτης ό Σωκράτης εστίν, άλλ' δτι
σμικρότητα έχει ό Σωκράτης προς τό εκείνου μέγεθος;
Αληθή.
Ουδέ γε αΰ ύπό Φαίδωνος ύπερέχεσθαι τφ δτι Φαίδων ό Φαίδων εστίν,
άλλ' οτι μέγεθος έχει ό Φαίδων προς την Σιμμίου σμικρότητα;
Έ σ τ ι ταΰτα.
Οΰτως άρα ό Σιμμίας έπωνυμίαν έχει σμικρός τε καΧ μέγας είναι, έν
(j μέσω ών αμφοτέρων, τοΰ μέν τφ μεγέθει ύπερέχειν τήν σμικρότητα υπέχων, τφ
δέ τό μέγεθος τής σμικρότητος παρέχων ύπερέχον. Κάί άμα μειδιάσας, Έοικα,

αυτές τις απαντήσεις
σε όσους σε ξεπερνούν στη μόρφωση, [d] Εσύ που, κατά το λεγόμενον, φοβάσαι τη
σκιά σου και είσαι άπειρος θα πιαστείς από εκείνη τη σίγουρη υπόθεση και έτσι θα
απαντήσεις. Εάν πάλι ένας τα βάλει με την υπόθεση την ίδια θα τον αφήσεις να πάει
στο καλό και δεν θα απαντήσεις έως ότου εξετάσεις τις συνέπειες της και εξακριβώσεις
εάν αυτές συμφωνούν η μία με την άλλη ή διαφωνούν. Και στην περίπτωση που
χρειασθεί να δώσεις απόδειξη της υπόθεσης θα το επιχειρήσεις κάνοντας μιαν ακόμη
υπόθεση, μία που θα φαινόταν η καλύτερη μέσα σε όλες, έως ότου φθάσεις σε
ικανοποιητικό σημείο- [e] όμως δεν θα ανακατευθείς ταυτόχρονα σε συζητήσεις, όπως
οι ειδικοί των αντιλογιών, σχετικές με την αρχή των όντων και τις συνέπειες που
προκύπτουν από αυτή- η θέληση σου δεν είναι η ανακάλυψη των όντων; Εκείνοι δεν
διαθέτουν ούτε ένα επιχείρημα για το θέμα ούτε και τους μέλει. Η σοφία τους
εξαντλείται στην ανάμειξη των πάντων, του ενός μέσα στο άλλο, ωστόσο οι ίδιοι
μένουν ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους. Εσύ όμως, εάν είσαι πραγματικός
φιλόσοφος, θα ενεργήσεις, νομίζω, με τον τρόπο που λέω. [102a]
Οτιδήποτε λες είναι η αλήθεια, είπαν ο Σιμμίας και ο Κέβης μαζί.
EX. Να πω την αλήθεια, Φαίδωνα, ήταν επόμενο- εκείνος μου φαίνεται πως τα
λέει θαυμάσια και ξεκάθαρα ακόμη και σε έναν με μικρή αντίληψη.
ΦΑΙΔ. Ακριβώς, Εχεκράτη, και αυτή τη γνώμη σχημάτισαν όλοι οι παρόντες.
EX. Αλλά και εμείς οι απόντες, αυτοί που τώρα τα ακούμε. Όμως στη συνέχεια,
ποια τα λόγια που είπαν;
ΦΑΙΔ. Καθώς τα φέρνω στη μνήμη μου, ο Σωκράτης δέχθηκε τα παραπάνω και
συμφωνήθηκε [b] ότι καθένα των ειδών είναι κάτι και ότι τα άλλα πράγματα μετέχουν
σε αυτά και παίρνουν το όνομα τους από τα είδη καθεαυτό- αυτός τότε ρώτησε: Εάν
λες ότι έτσι έχουν, όποτε λες ότι ο Σιμμίας είναι πιο μεγαλόσωμος από τον Σωκράτη,
όμως από τον Φαίδωνα πιο μικρόσωμος, τότε αυτό δεν υποστηρίξεις, ότι στον Σιμμία
υπάρχουν και τα δύο, το μέγεθος και το μικρά,
Ναι, αυτό.
Ναι αλλά συμφωνείς, είπε εκείνος, ότι στην πρόταση ο Σιμμίας είναι ψηλότερος
του Σωκράτους οι λέξεις δεν δηλώνουν την αλήθεια; Διότι ασφαλώς από τη φύση του
ο Σιμμίας δεν ξεπερνά κάποιον [e] με το να είναι ο Σιμμίας, αλλά εξ αιτίας του
μεγέθους που συμβαίνει να έχει. Ούτε και ξεπερνά τον Σωκράτη επειδή ο Σωκράτης
είναι ο Σωκράτης, αλλά επειδή ο Σωκράτης είναι μικρόσωμος συγκριτικά προς το
μέγεθος εκείνου- σωστά;
Σωστά.
Ούτε τον ξεπερνά ο Φαίδων από το γεγονός ότι ο Φαίδων είναι ο Φαίδων αλλά
επειδή ο Φαίδων είναι μεγαλόσωμος συγκριτικά προς το μικρό σώμα του Σιμμίασυμφωνείς;
Συμφωνώ.
Να λοιπόν πώς συμβαίνει ο Συμμίας να αποκαλείται και με τα δύο,
μικρόσωμος και μεγαλόσωμος, με το να είναι μεταξύ των δύο- από τη μια συστέλλει το
μικρό σώμα του έτσι που ο άλλος τον ξεπερνά με το μέγεθος του, [d] από την άλλη
παρουσιάζει το δικό του μέγεθος τέτοιο που να ξεπερνά το μικρό σώμα του άλλου.
Ταυτόχρονα χαμογέλασε και είπε: Φαίνεται πως τα λέω με

έφη, κάί συγγραφικώς έρεΧν, άλλ' οΰν έχει γέ που ώς λέγω. Συνέφη.
Λέγω δή τοΰδ' ένεκα, βουλόμενος δόξαι σόι δπερ έμοί. έμοΧ γάρ
φαίνεται ού μόνον αυτό τό μέγεθος ούδέποτ' έθέλειν άμα μέγα καΧ σμικρόν
είναι, άλλα κάί τό έν ήμΐν μέγεθος ουδέποτε προσδέχεσθαι τό σμικρόν ούδ'
έθέλειν ύπερέχεσθαι, αλλά δυοΧν τό έτερον, ή φεύγειν κάί ύπεκχωρεΧν δταν
e
αύτώ προσίτι τό εναντίον, τό σμικρόν, ή προσελθόντος εκείνου άπολωλέναιΰπομένον δέ κάί δεξάμενον τήν σμικρότητα ούκ έθέλειν είναι έτερον ή δπερ ήν.
ώσπερ έγώ δεξάμενος κάί ύπομείνας τήν σμικρότητα, καΧ έτι ών δσπερ είμί,
οΰτος ό αυτός σμικρός ε'ιμι- εκείνο δέ ού τετόλμηκεν μέγα δν σμικρόν είναι- ώς
δ' αΰτως κάί τό σμικρόν τό έν ήμΧν οϋκ έθέλει ποτέ μέγα γίγνεσθαι ουδέ είναι,
103 a °ύδ' άλλο ουδέν τών εναντίων, έτι δν δπερ ήν, δμα τουναντίον γίγνεσθαι τε
καΧ είναι, άλλ' ήτοι απέρχεται ή άπόλλυται έν τούτω τφ παθήματι.
Παντάπασιν, έφη ό Κέβης, οΰτω φαίνεται μοι.
Καί τις είπε τών παρόντων άκουσας -δστις δ' ήν, ού σαφώς μέμνημαιΠρός θεών, ούκ έν τοις πρόσθεν ύμϊν λόγοις αυτό τό εναντίον τών νυνΧ
λεγομένων ώμολογεΐτο, εκ τού έλάττονος τό μεΧζον γίγνεσθαι καΧ έκ τοΰ
μείζονος τό έλαττον, κάί άτεχνώς αύτη είναι ή γένεσις τοις έναντίοις, έκ τών
εναντίων; νΰν δέ μοι δοκεΧ λέγεσθαι δτι τοΰτο ούκ άν ποτέ γένοιτο.
Κάί ό Σωκράτης παραβαλών τήν κεφαλήν κάί άκουσας, Άνδρικώς, έφη,
b άπεμνημόνευκας, οΰ μέντοι εννοείς τό διαφέρον τοΰ τε νΰν λεγομένου κάί τού
τότε. τότε μέν γάρ έλέγετο έκ τοΰ εναντίου πράγματος τό εναντίον πράγμα
γίγνεσθαι, νύν δέ, δτι αυτό τό εναντίον έαυτφ εναντίον ούκ άν ποτέ γένοιτο,
οΰτε τό έν ήμΧν οΰτε τό έν τή φύσει, τότε μέν γάρ, ώ φίλε, περΧ των εχόντων τά
εναντία έλέγομεν, έπονομάζοντες αυτά τή εκείνων επωνυμία, νΰν δέ περΧ
εκείνων αυτών ών ενόντων έχει τήν έπωνυμίαν τά ονομαζόμενα- αυτά δ' εκείνα
c
ούκ άν ποτέ φαμεν έθελήσαι γένεσιν αλλήλων δέξασθαι. ΚαΧ άμα βλέψας προς
τόν Κέβητα εΐπεν. Άρα μή που, έφη, ώ Κέβης, κάί σε τι τούτων έτάραξεν ών δδε
εΐπεν;
Ούδ' αΰ, έφη ό Κέβης, οΰτως έχω- καίτοι οΰτι λέγω ώς ού πολλά με
ταράττει.
Συνωμολογήκαμεν άρα, ή δ' ος, απλώς τοΰτο, μηδέποτε εναντίον έαυτφ
τό εναντίον έσεσθαι.
Παντάπασιν, έφη.
Έ τ ι δή μοι κάί τόδε σκέψαι, έφη, εί άρα συνομολογήσεις, θερμόν τι
καλείς κάί ψυχρόν;
Έγωγε.
Άρ' δπερ χιόνα κάί πύρ;
d
Μά Δί1 ούκ εγωγε.

υφός συγγραφέα, όμως τα
πράγματα έτσι έχουν, όπως τα λέω. Ο Κέβης συμφώνησε.
Ο λόγος που τα λέω είναι διότι θέλω εσύ να σκεφθείς όπως και εγώ. Διότι μου
φαίνεται ότι δεν είναι μόνο το μέγεθος το ίδιο που δεν θέλει ποτέ να είναι μεγάλο και
μικρό ταυτόχρονα αλλά και ότι το μέγεθος μέσα μας ποτέ δεν παραδέχεται το μικρό
ούτε και θέλει να το ξεπερνάνε. Μάλλον ένα από τα δύο συμβαίνει- είτε υποχωρεί και
απομακρύνεται, όταν το αντίθετο του, το μικρό, πλησιάζει κοντά του, [e] είτε, μετά
την έλευση του αντιθέτου, χάνεται εξ άπαντος. Αυτό που δεν θέλει να κάνει είναι να
υπομείνει και να δεχθεί το μικρό και έτσι να γίνει διαφορετικό από αυτό που είναι.
Εγώ δηλαδή δέχθηκα και υπέμεινα το μικρό σώμα και είμαι τώρα αυτός που είμαι, το
ίδιο άτομο, μόνο που είμαι με μικρό σώμα. Εκείνο όμως το μέγεθος μέσα μας, παρ' όλο
που είναι μεγάλο, δεν τολμά να γίνει μικρό. Ακριβώς το ίδιο και με το μικρό που είναι
μέσα μας δεν θέλει ποτέ να έλθει στην ύπαρξη μεγάλο ούτε να είναι. Ούτε και κάποιο
από τα αντίθετα, καθώς είναι αυτό που είναι, έρχεται στην ύπαρξη και, ταυτόχρονα,
θέλει να είναι το αντίθετο [103a] από αυτό που είναι. Εάν του συμβεί αυτό είτε φεύγει
μακριά είτε χάνεται εξ άπαντος.
Νομίζω πως έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, είπε ο Κέβης.
Μόλις τα άκουσε αυτά κάποιος από τους παρόντες -δεν θυμάμαι ακριβώς
ποιος ήταν- είπε: Για προσέξτε, ακριβώς το αντίθετο από αυτά που τώρα λέμε δεν
συμφωνήσαμε κατά τη συζήτηση μας πιο πριν, ότι το μεγαλύτερο έρχεται στην ύπαρξη
από το μικρότερο και το μικρότερο από το μεγαλύτερο και αυτή ακριβώς είναι η
γέννηση των αντιθέτων, έρχονται στην ύπαρξη από τα αντίθετα τους; Τώρα όμως μου
φαίνεται πως υποστηρίξαμε ότι αυτό είναι αδύνατο να συμβεί.
Ο Σωκράτης έστρεψε το κεφάλι του, τον άκουσε και είπε: [b] Μπράβο σου που
το θυμήθηκες, όμως δεν αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά αυτού που λέμε τώρα και αυτού
που είπαμε τότε. Τότε είπαμε ότι ένα αντίθετο πράγμα έρχεται στην ύπαρξη από ένα
άλλο αντίθετο πράγμα- τώρα όμως υποστηρίξουμε ότι το αντίθετο καθεαντό ποτέ δεν
μπορεί να είναι αντίθετο στον εαυτό του, ούτε το αντίθετο μέσα μας ούτε αυτό που
βρίσκεται στη φύση. Τότε, φίλε μου, αναφέραμε πράγματα που έχουν αντίθετα και τα
φωνάζαμε με τα ονόματα που παίρνουν από εκείνα, τώρα όμως μιλάμε για τα
αντίθετα καθεαυτό που με την παρουσία τους τα πράγματα παίρνουν το όνομα τους
[e] και ονομάζονται έτσι- είναι αυτά για τα οποία θα λέγαμε ότι ποτέ δεν θα δέχονταν
να έρθουν στην ύπαρξη το ένα από το άλλο. Λέγοντας το κοίταξε προς τον Κέβη και
είπε: Κέβη μου, σε τάραξε ίσως κάποιο από αυτά που είπε ο φίλος μας;
Όχι, όχι αυτή τη φορά, είπε ο Κέβης, παρ' όλο που θα έλεγα ότι δεν είναι λίγα
αυτά που με ταράζουν.
Συμφωνήσαμε επομένως, είπε εκείνος, αμετάκλητα στο εξής, ένα αντίθετο ποτέ
δεν είναι αντίθετο στον εαυτό του.
Το δίχως άλλο, είπε.
Εξέτασε, σε παρακαλώ, και το επόμενο, είπε, και δες αν θα συμφωνήσεις μαζί
μου. Υπάρχει κάτι που εσύ ονομάζεις θερμό και εσύ πάλι ψυχρό;
Βεβαίως ναι.
Το ίδιο ας πούμε όνομα για το χιόνι και τη φωτιά;
Όχι, ασφαλώς όχι. [d]

e

»

Άλλ' έτερον τι πυρός τό θερμόν κάί έτερον τι χιόνος τό ψυχρόν;
Ναί.
Άλλα τόδε γ' οΐμαι δοκεΐ σοι, ουδέποτε χιόνα γ' οΰσαν δεξαμένην τό
θερμόν, ώσπερ έν τοις έμπροσθεν έλέγομεν, έτι εσεσθαι δπερ ην, χιόνα κάί
θερμόν, αλλά προσιόντος τοΰ θερμού ή ύπεκχωρήσειν αύτφ ή άπολεϊσθαι.
Πάνυ γε.
Κάί τό πΰρ γε αΰ προσιόντος τοΰ ψυχρού αύτφ ή ύπεξιέναι ή
άπολεϊσθαι, ού μέντοι ποτέ τολμήσειν δεξάμενον τήν ψυχρότητα ετι είναι δπερ
ήν, πϋρ κάί ψυχρόν.
Αληθή, έφη, λέγεις.
Έστιν δρα, ή δ' δς, περΧ ένια τών τοιούτων, ώστε μή μόνον αυτό τό
είδος άξιοϋσθαι τοΰ αύτοΰ ονόματος εις τόν άέί χρόνον, αλλά καΧ άλλο τι δ
έστι μεν ούκ έκεΧνο, έχει δέ τήν εκείνου μορφήν άεί, δτανπερ ή. έτι δέ έν τφδε
ϊσως έσται σαφέστερον δ λέγω- τό γάρ περιττόν άεί που δεϊ τούτου τοΰ
ονόματος τυγχάνειν δπερ νΰν λέγομεν ή οΰ;
Πάνυ γε.
Άρα μόνον τών όντων -τοΰτο γάρ ερωτώ- ή κάί άλλο τι δ έστι μέν ούχ
δπερ τό περιττόν, δμως δέ δει αυτό μετά τού εαυτού ονόματος κάί τοΰτο
καλεϊν άέί διά τό οΰτω πεφυκέναι ώστε τού περιττοΰ μηδέποτε άπολείπεσθαι;
λέγω δέ αυτό είναι οίον καΧ ή τριάς πέπονθε κάί άλλα πολλά, σκόπει δέ περΧ
τής τριάδος, δρα ού δοκεΐ σοι τφ τε αυτής ονόματι άέί προσαγορευτέα είναι
κάί τφ τοΰ περιττοΰ, δντος ούχ δπερ τής τριάδος; άλλ' δμως οΰτω πως πέφυκε
καΧ ή τριάς καΧ ή πεμπτάς κάί ό ήμισυς τοΰ άριθμοΰ άπας, ώστε ούκ ών δπερ τό
περιττόν άέί έκαστος αυτών έστι περιττός κάί αΰ τά δύο καΧ τέτταρα καΧ άπας
ό ίτερος αΰ στίχος τοΰ άριθμοΰ ούκ ών δπερ τό άρτιον όμως έκαστος αυτών
άρτιος έστιν άεί' συγχωρείς ή οϋ;
Πώς γάρ οΰκ; έφη.
Ό τοίνυν, έφη, βούλομαι δηλώσαι, άθρει. έστιν δέ τόδε, δτι φαίνεται
ού μόνον εκείνα τά εναντία άλληλα ού δεχόμενα, άλλα κάί δσα ούκ δντ'
άλλήλοις εναντία έχει άέί τάναντία, ουδέ ταΰτα έοικε δεχομένοις έκείνην τήν
ίδέαν ή δν τή έν αύτοΧς οΰση εναντία ή, άλλ' έπιούσης αυτής ήτοι άπολλΰμενα
ή ύπεκχωροΰντα. ή ού φήσομεν τά τρία κάί άπολεϊσθαι πρότερον κάί άλλο
ότιοΰν πείσεσθαι, πρΧν ύπομεΧναι έτι τρία όντα άρτια γενέσθαι;
Πάνυ μέν οΰν, έφη ό Κέβης.
Ουδέ μήν, ή δ' δς, εναντίον γέ έστι δυάς τριάδι.
Ού γαρ οΰν.
Ούκ άρα μόνον τά εϊδη τά εναντία ούχ υπομένει έπιόντα άλληλα, άλλα
καί αλλ' άττα τά εναντία ούχ υπομένει έπιόντα.

Δηλαδή το θερμό είναι κάτι διαφορετικό από τη φωτιά και το ψυχρό κάτι
διαφορετικό από το χιόνι;
Ναι.
Το εξής νομίζω πως δέχεσαι, το χιόνι όσο είναι χιόνι ποτέ δεν θα δεχθεί το
θερμό, σύμφωνα με αυτά που πρωτύτερα παραδεχτήκαμε, ώστε να παραμείνει αυτό
που ήταν, δηλαδή χιόνι και επιπλέον θερμό- αντίθετα, όταν πλησιάσει το θερμό είτε θα
υποχωρήσει μακριά είτε θα εξαφανισθεί.
Αυτό θα συμβεί.
Το ίδιο και η φωτιά, όταν την πλησιάσει το ψυχρό ή θα υποχωρήσει μακριά ή
θα εξαφανισθεί ποτέ δεν θα είναι ικανή να υπομείνει τη ψυχρότητα και να παραμείνει
αυτή που είναι, δηλαδή φωτιά και επιπλέον ψυχρό.
Έχεις δίκαιο, είπε. [e]
Σε αρκετά επομένως πράγματα, συνέχισε εκείνος, δεν είναι μόνο το είδος
καθεαυτό που απαιτεί να έχει διαρκώς το δικό του όνομα αλλά και καθετί άλλο το
οποίο δεν ταυτίζεται με εκείνο, όμως όσο είναι στην ύπαρξη έχει διαρκώς τη μορφή
του. Ίσως αυτό που λέω γίνει σαφέστερο με το επόμενο παράδειγμα. Το περιττό
πρέπει ασφαλώς να φέρει διαρκώς το όνομα το οποίο εμείς τώρα του αποδώσαμεαυτό δεν πρέπει;
Βεβαίως
Ναι αλλά είναι το μόνο μέσα στα όντα -αυτή είναι η ερώτηση μου- ή υπάρχει
και κάποιο άλλο το οποίο δεν είναι ένα και το αυτό με το περιττό, όμως πρέπει [104a]
πάντοτε να το ονομάζουμε περιττό, με το ίδιο αυτό όνομα, επειδή από τη φύση είναι
τέτοιο ώστε ποτέ να μην ξεχωρίζει από το περιττό; Έχω κατά νου την περίπτωση του
αριθμού τρία και άλλες παρόμοιες Πάρε πρώτα τον αριθμό τρία. Δεν νομίζεις ότι
πρέπει πάντοτε να το ονομάζουμε με το όνομα του και με το όνομα περιττό, παρ' όλο
που το περιττό δεν είναι ένα και το αυτό με τον αριθμό τρία; Το ίδιο έδειξε η φύση και
για τους αριθμούς τρία, πέντε και για τους μισούς μέσα στο σύνολο των αριθμών, [b]
ο καθένας τους, ενώ δεν είναι πάντοτε ένα και το αυτό με το περιττό, να είναι
περιττός. Το ίδιο και το δύο και το τέσσερα και όλη αυτή η σειρά των αριθμών, παρ'
όλο που δεν είναι ένα και το αυτό με το άρτιο, ο καθένας τους είναι πάντοτε άρτιος.
Συμφωνείς ή όχι;
Γίνεται να πω όχι; Είπε.
Πρόσεξε καλά, είπε εκείνος, αυτό που θέλω να σου δείξω. Είναι το εξήςφαίνεται πως δεν είναι μόνο εκείνα τα αντίθετα που δεν δέχονται το ένα το άλλο αλλά
και όσα πράγματα χωρίς να είναι αντίθετα μεταξύ τους έχουν πάντοτε αντίθετα. Αυτά
τα πράγματα, έτσι φαίνεται, δεν δέχονται τη μορφή που θα ήταν αντίθετη σε αυτήν
που έχουν μέσα τους, αλλά όταν αυτή τα προσβάλει είτε [e] χάνονται εξ άπαντος είτε
υποχωρούν μακριά. Αυτό δεν θα πούμε, ότι το τρία θα εξαφανισθεί και θα πάθει
οτιδήποτε άλλο προτού δεχτεί να γίνει άρτιο, ενώ ακόμη παραμένει τρία;
Ασφαλώς αυτό, είπε ο Κέβης.
Το δύο βέβαια, είπε εκείνος, δεν είναι αντίθετο προς το τρία.
Όχι βέβαια.
Δεν είναι λοιπόν μόνο οι αντίθετες μορφές που δεν δέχονται την εφόρμηση της
μιας εναντίον της άλλης αλλά και άλλα πράγματα δεν υπομένουν την εφόρμηση των
αντιθέτων.

Αληθέστατα, έφη, λέγεις.
Βούλει οΰν, ή δ' δς, έάν οίοι τ' ώμεν, όρισώμεθα όποΧα ταύτα έστιν;
Πάνυ γε.
d
Άρ' οΰν, έφη, ώ Κέβης, τάδε εϊη άν, δ δτι άν κατάσχη μή μόνον
αναγκάζει τήν αύτοΰ Ίδέαν αυτό ϊσχειν, άλλα κάί εναντίου αΰ τω άεί τίνος;
Πώς λέγεις;
Ώσπερ άρτι έλέγομεν. οΐσθα γάρ δήπου δτι δ δν ή τών τριών 'ιδέα
κατάσχη, ανάγκη αύτοΧς ού μόνον τρισΧν είναι άλλα κάί περιττοϊς
Πάνυ γε.
ΈπΧ τό τοιοΰτον δή, φαμέν, ή εναντία Ιδέα εκείνη τή μορφή ή δν τοΰτο
άπεργάζηται ούδέποτ' δν έλθοι.
Ού γάρ.
ΕΊργάζετο δέ γε ή περιττή;
Ναί.
Εναντία δέ ταύτη ή τοΰ αρτίου;
Ναί.
e
ΈπΧ τά τρία άρα ή τοΰ αρτίου ιδέα ουδέποτε ήξει.
Ού δήτα.
Άμοιρα δή τού αρτίου τά τρία.
Άμοιρα.
Άνάρτιος άρα ή τριάς.
Ναί.
Ό τοίνυν έλεγον όρίσασθαι, ποία ούκ εναντία τινΧ δντα δμως ού
δέχεται αυτό, τό έναντίον-οΐον νύν ή τριάς τφ άρτίφ ούκ οΰσα εναντία ουδέν
τι μάλλον αυτό δέχεται, τό γάρ εναντίον άέί αύτφ επιφέρει, κάί ή δυάς τφ
a
περιττφ καΧ τό πΰρ τφ ψυχρφ κάί άλλα πάμπολλα-άλλ' δρα δή ε'ι οΰτως όρίζη,
μή μόνον τό εναντίον τό εναντίον μή δέχεσθαι, άλλα καΧ εκείνο, δ δν έπιφέρη
τι εναντίον έκείνφ, εφ' δτι δν αυτό ϊη, αυτό τό έπιφέρον την τοΰ έπιφερομένου
έναντιότητα μηδέποτε δέξασθαι. πάλιν δέ άναμιμνήσκου- ού γάρ χείρον
πολλάκις άκούειν. τά πέντε τήν τού αρτίου ού δέξεται, ουδέ τά δέκα την τοΰ
περιττού, τό διπλάσιον. τούτο μέν οΰν κάί αυτό άλλφ εναντίον, δμως δέ τήν
b τοΰ περιττοΰ ού δέξεται- ουδέ δή τό ήμιόλιον ουδέ ταλλα τά τοιαύτα, τό ήμισυ,
τήν τοΰ όλου, κάί τριτημόριον αΰ καΧ πάντα τά τοιαύτα, εϊπερ επη τε καΧ
συνδοκεΐ σοι οΰτως.
Πάνυ σφόδρα κάί συνδοκεΧ, έφη, κάί έπομαι.
Πάλιν δή μοι, έφη, έξ αρχής λέγε. κάί μή μοι δ δν ερωτώ άποκρίνου,
άλλα μιμούμενος έμέ. λέγω δή παρ' ήν τό πρώτον έλεγον άπόκρισιν, την
ασφαλή έκείνην, έκ τών νΰν λεγομένων άλλην ορών άσφάλειαν. ε'ι γάρ εροιό με
ω δν τί έν τφ σώματι έγγένηται θερμόν εσται, ού τήν ασφαλή σοι έρώ

Λες την αλήθεια, είπε.
θέλεις τότε, είπε εκείνος, εάν το μπορούμε, να ορίσουμε τι είδους είναι αυτά;
Βεβαίως και θέλω.
[d] Τέτοια δεν θα είναι, Κέβη, αυτά; Πράγματα που εξαναγκάζονται από αυτό
που τα κατέχει να έχουν όχι μόνο τη δική του μορφή αλλά να έχουν πάντοτε και
μερίδιο σε κάποιο αντίθετο.
Τι εννοείς;
Αυτό που μόλις λέγαμε. Το βλέπεις ο ίδιος πως οποιαδήποτε πράγματα κατέχει
η φύση του τρία, αυτά πρέπει να είναι όχι μόνο τρία αλλά και περιττά.
Ασφαλώς.
Λοιπόν λέμε: Σε ένα τέτοιο πράγμα δεν μπορεί ποτέ να έλθει η μορφή που είναι
αντίθετη προς εκείνη τη μορφή που επιδρά πάνω του.
Με κανέναν τρόπο.
Η μορφή του περιττού δεν ασκεί την επίδραση;
Ναι.
Αντίθετη της δεν είναι αυτή του αρτίου;
Ναι.
Στον αριθμό τρία λοιπόν ποτέ δεν θα έρθει η μορφή του αρτίου, [e]
Ασφαλώς ποτέ.
Το τρία τότε δεν έχει μερίδιο στη μορφή του αρτίου.
Κανένα μερίδιο.
Επομένως το τρία είναι όχι άρτιο.
Ναι.
Αυτό λοιπόν που έλεγα, επρόκειτο να ορίσουμε το είδος των πραγμάτων που,
ενώ δεν είναι αντίθετα σε ένα πράγμα, εντούτοις το αντίθετο δεν το δέχονται -μόλις
είδαμε η τριάδα, χωρίς να είναι αντίθετη στο άρτιο, δεν το δέχεται στο παραμικρό
διότι πάντοτε της επιφέρει το αντίθετο της, η δυάδα επιφέρει το αντίθετο στο περιττό
και η φωτιά το αντίθετο στο ψυχρό, το ίδιο και σε άλλες πολλές περιπτώσεις- ωραία,
δες τώρα [105a] αν θα τα όριζες έτσι: Δεν είναι μόνο το αντίθετο που δεν δέχεται το
αντίθετο του αλλά είναι και εκείνο, στην περίπτωση που ένα πράγμα επιφέρει το
αντίθετο σε οτιδήποτε αυτό εισέλθει: το πράγμα που επιφέρει το αντίθετο ποτέ δεν
δέχεται την ιδιότητα του αντιθέτου από το πράγμα στο οποίο εφόρμησε, θυμήσου και
πάλι- δεν βλάπτει να το ακούμε πολλές φορές Το πέντε δεν θα δεχθεί τη μορφή του
αρτίου ούτε το δέκα, το διπλάσιο του, τη μορφή του περιττού. Αυτό το διπλάσιο είναι
ασφαλώς αντίθετο σε κάποιο άλλο, όμως δεν θα δεχθεί τη μορφή του περιττού, [b]
Ούτε και το ενάμισι και οι άλλοι αριθμοί αυτής της σειράς ούτε το μισό τη μορφή του
ολόκληρου ούτε το ένα τρίτο και όλοι οι αριθμοί αυτής της σειράς, εάν βέβαια με
παρακολουθείς και έχεις την ίδια γνώμη.
Έχω την ίδια ακριβώς και ο ίδιος σε παρακολουθώ, είπε αυτός.
Να μου τα πεις τότε πάλι από την αρχή. Και μη μου απαντήσεις αυτή την ίδια
την ερώτηση αλλά να μιμηθείς το παράδειγμα μου. Το λέω αυτό διότι μέσα από όσα
τώρα συζητούμε βλέπω μιαν άλλη σταθερή απάντηση, πέρα από εκείνη την αρχική μου
απάντηση, την τότε σίγουρη. Έτσι, εάν με ρωτήσεις ποιο είναι αυτό που θα μπει μέσα
σε ένα σώμα και θα το κάνει θερμό,

Τό δέ δίκαιον μή δεχόμενον καΧ δ δν μουσικόν μή δέχηται;
Αμουσον, έφη, τό δέ άδικον.
Εΐεν δ δ' δν θάνατον μή δέχηται τί καλοΰμεν;
Αθάνατον, εφη.
Ούκοΰν ψυχή ού δέχεται θάνατον;
Οΰ.
Άθάνατον άρα ψυχή.
Άθάνατον.
Εΐεν, έφη- τούτο μέν δή άποδεδεΐχθαι φώμεν; ή πώς δοκεΐ;
Κάί μάλα γε Ίκανώς, ώ Σώκρατες.
Τί οΰν, ή δ' δς, ώ Κέβης; εί τφ άναρτίφ άναγκαΐον ήν άνωλέθρφ είναι,
106 a άλλο τι τά τρία ή άνώλεθρα δν ήν;
Πώς γάρ οΰ;
Ούκοΰν εί καΧ τό άθερμον άναγκαΧον ήν άνώλεθρον είναι, όποτε τις έπΧ
χιόνα θερμόν έπάγοι, ύπεξήει δν ή χιών οΰσα σώς καΧ άτηκτος; ού γάρ δν
άπώλετό γε, ούδ' αΰ υπομένουσα έδέξατο δν τήν θερμότητα.
Αληθή, εφη, λέγεις
*Ώς δ' αΰτως οΐμαι κδν εΊ τό άψυκτον άνώλεθρον ήν, οπότε έπΧ τό πϋρ
ψυχρόν τι έπήει, οΰποτ' άν άπεσβέννυτο ούδ' άπώλλυτο, άλλα σων δν απελθόν
ώχετο.
g
άπόκρισιν έκείνην τήν άμαθη, δτι è άν θερμότης, αλλά κομψοτέραν έκ τών
νΰν, δτι φ δν πΰρ- ουδέ άν έρη & δν σώματι τί έγγένηται νοσήσει, ούκ έρώ δτι
ω δν νόσος, άλλ' ω δν πυρετός ούδ' ώ δν αριθμώ τί έγγένηται περιττός εσται,
ούκ έρώ ώ δν περιττότης, άλλ' ώ δν μονάς, καΧ τδλλα οΰτως. άλλ' δρα ε'ι ήδη
ίκανώς οΐσθ' δτι βούλομαι.
Αλλά πάνυ ίκανώς, έφη.
Άποκρίνου δή, η δ' δς, ώ δν τί έγγένηται σώματι ζών έσται;
Τ
Ωι δν ψυχή, έφη.
J
Ούκοΰν άέί τούτο οΰτως έχει;
Πώς γάρ ουχί; ή δ' δς.
Ψυχή άρα δτι δν αυτή κατάσχη, άέί ήκει έπ' έκεΧνο φέρουσα ζωήν;
"Ηκει μέντοι, έφη.
Πότερον δ' έστι τι ζωή εναντίον ή ουδέν;
Έστιν, έφη.
Τί;
θάνατος.
Ούκοΰν ψυχή τό εναντίον φ αυτή επιφέρει άέί ού μή ποτέ δέξηται, ώς
έκ τών πρόσθεν ώμολόγηται;
ΚαΧ μάλα σφόδρα, έφη ό Κέβης.
Τί ουν; τό μή δεχόμενον τήν τοΰ άρτιου ίδέαν τι νυνδή ώνομάζομεν;
Άνάρτιον, εφη.
e

δεν θα σου δώσω ως απάντηση εκείνη τη σίγουρη,
[e] τη γεμάτη άγνοια, ότι είναι η θερμότητα, αλλά μια ακριβέστερη έχω στη διάθεση
μου, ότι είναι η φωτιά. Και εάν πάλι ρωτήσεις ποιο είναι αυτό που θα μπει μέσα σε
ένα σώμα και θα το κάνει άρρωστο, δεν θα σου πω ότι είναι η αρρώστια αλλά ο
πυρετός. Και στην ερώτηση ποιο είναι αυτό που με την παρουσία του μέσα σε ένα
αριθμό τον κάνει περιττό δεν θα πω η ιδιότητα του περιττού αλλά η ιδιότητα του ένα
και ούτω καθεξής Δες εάν έως τώρα έχεις κατανοήσει επαρκώς αυτό που θέλω.
Ναι, με πλήρη επάρκεια, είπε.
Τότε απάντησε μου, είπε εκείνος: Ποιο είναι αυτό που με την παρουσία του σε
ένα σώμα το κάνει να ζει;
Η ψυχή, είπε.
[d] Αυτό συμβαίνει πάντοτε;
Βεβαιότατα, απάντησε αυτός.
Η ψυχή, λοιπόν, οτιδήποτε πάρει στην κατοχή της, με τον ερχομό της πάντοτε
θα του δίνει ζωή- έτσι;
Με τον ερχομό της πράγματι.
Υπάρχει κάτι που είναι αντίθετο στη ζωή ή δεν υπάρχει;
Υπάρχει, είπε.
Ποιο;
Ο θάνατος.
Η ψυχή όμως ποτέ δεν θα δεχθεί το αντίθετο εκείνου που η ίδια διαρκώς
επιφέρει, έτσι δεν το συμφωνήσαμε;
Σε καμία περίπτωση, είπε ο Κέβης.
Λοιπόν; Πώς ονομάσαμε πριν από λίγο αυτό που δεν δέχεται τη μορφή του
αρτίου;
Όχι άρτιο, απάντησε.
Και αυτό που δεν δέχεται το δίκαιο και εκείνο που δεν δέχεται τη μουσική;
Όχι μουσικό, το άλλο άδικο, είπε. [e]
Ωραία- πώς ονομάζουμε και αυτό που δεν δέχεται τον θάνατο;
Αθάνατο, είπε.
Η ψυχή λοιπόν δεν δέχεται τον θάνατο;
Όχι.
Τότε η ψυχή είναι αθάνατη.
Αθάνατη.
Καλά, είπε- να πούμε ότι αυτό αποδείχθηκε; Ή όχι;
Λίαν επαρκώς, Σωκράτη.
Στη συνέχεια Κέβη; Είπε εκείνος. Εάν είναι ανάγκη το όχι άρτιο να
εξακολουθεί να υπάρχει, τότε και το τρία δεν θα παραμείνει σώο; [106a]
Βεβαίως ναι.
Το ίδιο- εάν το όχι θερμό απαραιτήτως μένει σώο, τότε οποτεδήποτε κάποιος
φέρει το θερμό πάνω στο χιόνι, το χιόνι δεν θα πάει προς τα πίσω και θα παραμείνει
σώο και άτηκτο; Δεν θα μπορούσε να χαθεί εξ άπαντος ούτε να υπομείνει και να
αποδεχθεί τη θερμότητα.
Έχεις δίκαιο, είπε.
Κατά τον ίδιο τρόπο, φαντάζομαι, αυτό που δεν δέχεται το ψύχος μένει σώο
και οποτεδήποτε κάποιος φέρει κάτι ψυχρό πάνω στη φωτιά, αυτή ποτέ δεν θα σβήσει
ούτε και θα χαθεί αλλά θα υποχωρήσει και θα φύγει σώα.
Αυτό θα συμβεί.

,

Ανάγκη, έφη.
Ούκοΰν καΧ ώδε, έφη, ανάγκη περΧ τοΰ αθανάτου είπεΧν; εί μέν τό
άθάνατον κάί άνώλεθρον έστιν, αδύνατον ψυχή, δταν θάνατος έπ' αυτήν ϊη,
άπόλλυσθαι- θάνατον μέν γάρ δή έκ τών προειρημένων ού δέξεται ούδ' έσται
τεθνηκυΐα, ώσπερ τά τρία ούκ έσται, έφαμεν, άρτιον, ουδέ γ' αΰ τό περιττόν,
ουδέ δή πΰρ ψυχρόν, ουδέ γε ή έν τφ πυρΧ θερμότης "Αλλά τί κωλύει," φαίη άν
τις, "άρτιον μέν τό περιττόν μή γίγνεσθαι έπιόντος τού αρτίου, ώσπερ
e ώμολόγηται, άπολομένου δέ αύτοΰ άντ' εκείνου άρτιον γεγονέναι;" τφ ταΰτα
λέγοντι ούκ άν έχοιμεν διαμαχέσασθαι δτι ούκ άπόλλυται- τό γάρ άνάρτιον
ούκ άνώλεθρον έστιν έπέί ε'ι τοΰτο ώμολόγητο ήμΧν, φαδίως δν διεμαχόμεθα
δτι έπελθόντος τοΰ αρτίου τό περιττόν κάί τά τρία οϊχεται άπιόντα- κάί περΧ
πυρός κάί θερμού κάί τών άλλων οΰτως δν διεμαχόμεθα. ή οΰ;
Πάνυ μέν οΰν.
Ούκοΰν κάί νΰν περΧ τοΰ αθανάτου, εί μέν ήμΐν ομολογείται κάί
, άνώλεθρον είναι, ψυχή δν εϊη προς τώ αθάνατος είναι κάί άνώλεθρος εί δέ μή,
άλλου δν δέοι λόγου.
Άλλ' ουδέν δει, έφη, τούτου γε ένεκα- σχολή γάρ άν τι άλλο φθοράν μή
δέχοιτο, εί τό γε άθάνατον άίδιον δν φθοράν δέξεται.
Ό δέ γε θεός οΐμαι, έφη ό Σωκράτης, κάί αυτό τό τής ζωής είδος κάί εϊ
τι άλλο άθάνατον έστιν, παρά πάντων δν όμολογηθείη μηδέποτε άπόλλυσθαι.
Παρά πάντων μέντοι νή Δί", έφη, ανθρώπων τέ γε καΧ έτι μάλλον, ώς
έγφμαι, παρά θεών.
e
Όποτε δή τό άθάνατον κάί άδιάφθορόν έστιν, άλλο τι ψυχή ή, εΊ
αθάνατος τυγχάνει οΰσα, κάί άνώλεθρος δν εϊη;
Πολλή ανάγκη.
Έπιόντος άρα θανάτου έπΧ τον άνθρωπον τό μέν θνητόν, ώς έοικεν,
αύτοΰ αποθνήσκει, τό δ' άθάνατον σών κάί άδιάφθορόν οϊχεται άπιόν,
ύπεκχωρήσαν τφ θανάτφ.
Φαίνεται.
Παντός μάλλον άρα, έφη, ώ Κέβης, ψυχή άθάνατον καΧ άνώλεθρον, κάί
a
τφ δντι έσονται ημών αί ψυχαΧ έν Άιδου.
Οΰκουν έγωγε, ώ Σώκρατες, έφη, εχω παρά ταύτα άλλο τι λέγειν ουδέ
πη άπιστεΧν τοις λόγοις. άλλ' ε'ι δή τι Σιμμίας δδε ή τις άλλος έχει λέγειν, εΰ έχει
μή κατασιγήσαι- ώς ούκ οΐδα εις δντινά τις άλλον καιρόν άναβάλλοιτο ή τόν
νΰν παρόντα, περΧ τών τοιούτων βουλόμενος ή τι είπεΧν ή άκοΰσαι.
Αλλά μήν, ή δ' δς ό Σιμμίας, ούδ' αυτός έχω έτι δπη άπιστώ έκ γε τών
λεγομένων ύπό μέντοι τοΰ μεγέθους περΧ ών ο'ι λόγοι είσίν, καΧ τήν
b άνθρωπίνην άσθένειαν άτιμάζων, αναγκάζομαι άπιστίαν έτι έχειν παρ'
εμαντφ περί των ε'ιρημενων.
Ού μόνον γ', έφη, ώ Σιμμία, ό Σωκράτης άλλα ταΰτά τε εΰ λέγεις κάί
τάς γε υποθέσεις τάς πρώτας, κάί ε'ι πιστά! ύμΧν είσιν, δμως επισκεπτέαι
σαφέστερον κάί έάν αύτάς ίκανώς διελητε, ώς έγφμαι, ακολουθήσετε τφ λόγφ,

[b] Το ίδιο λοιπόν δεν θα πούμε, είπε, και για το αθάνατο; Εάν το αθάνατο
παραμένει σώο, είναι αδύνατο η ψυχή, όταν την πλησιάσει ο θάνατος, να χαθεί. Διότι
σύμφωνα με όσα υποστηρίξαμε δεν θα δεχθεί τον θάνατο ούτε και θα πεθάνει, όπως το
τρία, είπαμε, δεν θα γίνει άρτιο αλλά ούτε και το περιττό, ούτε η φωτιά ψυχρό αλλά
ούτε και αυτή η θερμότητα που είναι μέσα στη φωτιά. "Όμως τι εμποδίζει το περιττό"
ίσως έλεγε κάποιος "να μη γίνει άρτιο κατά την εφόρμηση του αρτίου, αυτό [e]
παραδεχτήκαμε, και να εξαφανισθεί παίρνοντας τη θέση εκείνου του αρτίου;" Σε αυτή
την αντίρρηση δεν μπορούμε να αντιτάξουμε ότι αυτό δεν εξαφανίζεται, διότι το όχι
άρτιο είναι ικανό να εξαφανισθεί. Εάν είχαμε παραδεχθεί αυτό το σημείο εύκολα θα
δείχναμε ότι με την εφόρμηση του αρτίου το περιττό και το τρία υποχωρούν και
φεύγουν μακριά. Το ίδιο θα δείχναμε και για τη φωτιά, το θερμό και τα υπόλοιπα. Ή
όχι;
Βεβαίως αυτό.
Ακριβώς το ίδιο και για το αθάνατο- εφ' όσον παραδεχόμαστε ότι δεν γνωρίζει
όλεθρο, τότε η ψυχή μένει αθάνατη [d] και συνάμα χωρίς να γνωρίσει όλεθρο. Αν όχι,
χρειαζόμαστε άλλο επιχείρημα.
Δεν το έχουμε ανάγκη την ώρα αυτή, είπε. Διότι καθετί άλλο θα οδηγηθεί στη
φθορά, όμως το αθάνατο, αυτό που είναι αιώνιο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να
οδηγηθεί στη φθορά.
Και ο θεός, είπε ο Σωκράτης, και η ίδια η μορφή της ζωής και οτιδήποτε άλλο
που είναι αθάνατο, νομίζω, ποτέ δεν θα χαθούν εξ άπαντος- αυτό ο καθένας θα το
παραδεχόταν.
Ασφαλώς ο καθένας, να είσαι σίγουρος, είπε, και από τους ανθρώπους και
κυρίως από τους θεούς.
Με δεδομένο λοιπόν ότι το αθάνατο είναι και άφθαρτο, τι άλλο [e] είναι η
ψυχή; Δεν είναι αθάνατη και επιπλέον δεν γνωρίζει τον όλεθρο;
Ναι, αυτό είναι κατ' ανάγκη.
Και όταν ο θάνατος προσβάλει τον άνθρωπο, το θνητό στοιχείο του, έτσι
φαίνεται, πεθαίνει, όμως το αθάνατο αποχωρεί σώο και άφθαρτο σε άλλη
κατεύθυνση, όχι προς τον θάνατο, και φεύγει μακριά.
Έτσι φαίνεται.
Λοιπόν, χωρίς αμφιβολία Κέβη, είπε, η ψυχή είναι αθάνατη και δεν γνωρίζει
τον όλεθρο και οι ψυχές μας πράγματι θα συνεχίσουν να υπάρχουν στον Άδη. [107a]
Ξέρεις Σωκράτη, από τη μεριά μου δεν έχω καμιά άλλη αντίρρηση ούτε μπορώ
να αμφισβητήσω τα επιχειρήματα στο παραμικρό. Εάν όμως ο φίλος μας Σιμμίας ή
κάποιος άλλος έχει κάτι να πει, είναι καλό να μην κρατήσει το στόμα του κλειστό. Δεν
βλέπω πιο κατάλληλη ευκαιρία από την τωρινή, αυτήν να επιλέξει αυτός που θέλει να
πει ή να ακούσει κάτι για το ζήτημα.
Λοιπόν όχι, είπε ο Σιμμίας ο ίδιος δεν εκφράζω καμία αμφισβήτηση στα
επιχειρήματα. Όμως μπροστά στο μέγεθος των λόγων της συζήτησης και επειδή ως
άνθρωπος νιώθω αδύναμος, [b] οφείλω από τη μεριά μου να διατηρήσω μια αμφιβολία
για το ζήτημα.
Όχι μόνο αυτό που λες Σιμμία, είπε ο Σωκράτης, είναι ορθό, αλλά και οι
πρώτες μας υποθέσεις, ακόμη και αν τις δέχεστε, πρέπει να εξεταστούν με περισσότερη
ακρίβεια. Και εάν τις αναλύσετε με επάρκεια, έτσι νομίζω, θα ακολουθήσετε το

καθ' δσον δυνατόν μάλιστ' άνθρώπφ επακολουθήσαν κδν τοΰτο αυτό σαφές
γένηται, ουδέν ζητήσετε περαιτέρω.
Αληθή, έφη, λέγεις
Αλλά τόδε γ', έφη, ώ άνδρες, δίκαιον διανοηθήναι, δτι, εϊπερ ή ψυχή
αθάνατος, επιμελείας δή δεϊται ούχ υπέρ τοΰ χρόνου τούτου μόνον έν ω
καλοΰμεν τό ζήν, άλλ' υπέρ τοΰ παντός, κάί ό κίνδυνος νΰν δή κάί δόξειεν άν
δεινός είναι, εϊ τις αυτής αμελήσει, εί μέν γάρ ήν ό θάνατος τοΰ παντός
απαλλαγή, ερμαιον δν ην τοις κακοΧς άποθανοΰσι τοΰ τε σώματος άμ'
άπηλλάχθαι καΧ τής αυτών κακίας μετά τής ψυχής- νύν δ' επειδή αθάνατος
d φαίνεται οΰσα, ουδεμία δν εϊη αύτη άλλη αποφυγή κακών ουδέ σωτηρία πλην
τοΰ ώς βελτίστην τε κάί φρονιμωτάτην γενέσθαι, ουδέν γάρ άλλο έχουσα είς
Άιδου ή ψυχή έρχεται πλην τής παιδείας τε κάί τροφής, δ δή κάί μέγιστα
λέγεται ώφελεΧν ή βλάπτειν τόν τελευτήσαντα ευθύς έν αρχή τής έκεΐσε
πορείας, λέγεται δέ οΰτως, ώς άρα τελευτήσαντα εκαστον ό έκαστου δαίμων,
δσπερ ζώντα είλήχει, οΰτος άγειν επιχειρεί είς δή τίνα τόπον, οί δεΧ τους
συλλεγέντας διαδικασαμένους είς Άιδου πορεύεσθαι μετά ήγεμόνος εκείνου φ
e
δή προστέτακται τους ένθένδε έκεΐσε πορεΰσαι- τυχόντας δέ έκεΧ ών δεΧ τυχεΧν
κάί μείναντας δν χρή χρόνον άλλος δεΰρο πάλιν ήγεμών κομίζει έν πολλαΐς
χρόνου καΧ μακραΐς περιόδοις εστί δέ άρα ή πορεία ούχ ώς ό Αισχύλου
Τήλεφος λέγει- εκείνος μέν γάρ άπλήν οΐμόν φησιν εις Άιδου φέρειν, ή δ' ούτε
a
απλή οΰτε μία φαίνεται μοι είναι, ουδέ γάρ δν ηγεμόνων έδει- ού γάρ πού τις
δν διαμάρτοι ούδαμόσε μιας οδού ούσης, νΰν δέ εοικε σχίσεις τε κάί τριόδους
πολλάς έχειν άπό τών θυσιών τε κάί νομίμων τών ένθάδε τεκμαιρόμενος λέγω.
ή μέν οΰν κοσμία τε κάί φρόνιμος ψυχή επεταί τε καΧ ούκ αγνοεί τά παρόντα- ή
δ' έπιθυμητικώς τού σώματος έχουσα, δπερ έν τφ έμπροσθεν είπον, περΧ έκεΧνο
b πολύν χρόνον έπτοημένη καΧ περΧ τόν όρατόν τόπον, πολλά άντιτείνασα καΧ
πολλά παθοΰσα, βία καΧ μόγις ύπό τοΰ προστεταγμένου δαίμονος οϊχεται
αγομένη, άφικομένην δέ δθιπερ αϊ αλλαι, την μέν άκάθαρτον καί τι
πεποιηκυϊαν τοιοΰτον, ή φόνων άδικων ήμμένην ή αλλ' άττα τοιαύτα
ε'ιργασμένην, δ τούτων άδελφά τε κάί αδελφών ψυχών έργα τυγχάνει όντα,
ταύτην μέν δπας φεύγει τε καΧ ΰπεκτρέπεται κάί οΰτε συνέμπορος οΰτε ήγεμών
έθέλει γίγνεσθαι, αυτή δέ πλανάται έν πάση έχομένη απορία 8ως δν δή τίνες
χρόνοι γένωνται, ών έλθόντων ύπ' ανάγκης φέρεται είς τήν αύτη πρέπουσαν
οϊκησιν ή δέ καθαρώς τε κάί μετρίως τόν βίον διεξελθοΰσα, κάί συνεμπόρων
καΧ ηγεμόνων θεών τυχούσα, φκησεν τόν αύτη έκαστη τόπον προσήκοντα.
εΐσΧν δέ πολλοί κάί θαυμαστοί τής γής τόποι, «αΧ αυτή ούτε οϊα οΰτε δση
δοξάζεται ύπό τών περΧ γής είωθότων λέγειν, ώς έγώ ύπό τίνος πέπεισμαι.

επιχείρημα ως εκείνο το σημείο που μπορεί ένας άνθρωπος να το παρακολουθήσει.
Εάν αυτό καταστεί σαφές, τίποτα περαιτέρω δεν θα ερευνήσετε.
Λες την αλήθεια, είπε.
[e] Όμως το εξής, φίλοι μου, είναι δίκαιο, είπε, να κρατήσουμε στο μυαλό μαςεάν η ψυχή είναι αθάνατη, έχει ανάγκη την επιμέλεια, όχι μόνο κατά την περίοδο
χρόνου που ονομάζουμε διάρκεια ζωής αλλά κατά τον άπαντα, γιατί φαίνεται πως
κινδυνεύει αυτός που θα αδιαφορήσει για αυτήν. Εάν ο θάνατος, λέω, ήταν χωρισμός
από οτιδήποτε, θα ήταν καλότυχοι οι κακοί διότι θα πέθαιναν και θα είχαν
αποχωριστεί και από το σώμα τους και από την κακία τους που είναι μέσα στη ψυχή
τους. Όμως τώρα που η ψυχή φαίνεται ότι είναι αθάνατη δεν υπάρχει τρόπος [d] να
αποφύγει τις συμφορές ούτε και σωτηρία άλλη παρά μόνο να γίνει αυτή όσο γίνεται
καλή και συνετή. Διότι η ψυχή εισέρχεται στον Άδη και δεν διαθέτει τίποτα άλλο μόνο
τη μόρφωση και την αγωγή της, πράγματα που λένε ότι ωφελούν ή βλάπτουν τα
μέγιστα αυτόν που πέθανε, καθώς ξεκινά το ταξίδι του προς εκεί πέρα. Λένε
συγκεκριμένα πως όταν πεθαίνει κάποιος ο δαίμων εκείνος που του κληρώθηκε μέσα
στη ζωή του τον παίρνει και τον οδηγεί σε τόπο διαφορετικό, εκεί όλοι τους
συναθροίζονται, περνούν από δίκη και πορεύονται προς τον Άδη [e] με οδηγό εκείνον
που έλαβε την εντολή να τους περάσει από τον εδώ στον εκεί κόσμο. Όταν εκεί λάβουν
την εμπειρία που πρέπει να λάβουν και παραμείνουν τον χρόνο που πρέπει να
παραμείνουν, ένας άλλος οδηγός τους φέρνει πίσω, εδώ στον κόσμο, μέσα από
περιόδους χρόνου που διαρκούν χρόνια ολόκληρα. Το ταξίδι δεν είναι όπως αυτό που
περιγράφει ο Τήλεφος του Αισχύλου- λέει εκείνος ότι ένας και μόνο δρόμος οδηγεί
στον Άδη, [108a] εμένα όμως δεν μου φαίνεται ούτε ένας ούτε και μοναδικός. Διότι οι
οδηγοί δεν θα ήταν απαραίτητοι- είναι δύσκολο να χάσει κάποιος τον δρόμο, όταν
αυτός είναι ένας. Ο δικός μας όμως φαίνεται πως έχει διακλαδώσεις και πολλές
διασταυρώσεις. Το λέω αυτό έχοντας ως τεκμήριο τις θυσίες και τις καθιερωμένες μας
εδώ τελετές. Η καθαρή λοιπόν και συνετή ψυχή ακολουθεί τον δρόμο της και δεν
αγνοεί τη θέση που την περιμένει. Αντίθετα αυτή που είναι δεμένη με το σώμα, το είπα
και πρωτύτερα, και συνέχεια φέρεται από τις επιθυμίες του μέσα στον κόσμο τον
ορατό, [b] τραβιέται απότομα και υποφέρει άσχημα καθώς ο δαίμων που προστάξει
την σπρώχνει με βία εξαιρετική να πάρει το δρόμο της και να φύγει. Θα καταφθάσει
εκεί που είναι και οι άλλες, όμως την ακάθαρτη, αυτή που διέπραξε τέτοια βαριά,
φόνο μέσα στην αδικία ή άλλες εγκληματικές πράξεις, έργα που φέρνουν το ένα το
άλλο και της αρμόζουν, αυτή τη ψυχή ο καθένας την αποφεύγει και βγαίνει από τον
δρόμο της, δεν έχει την επιθυμία να γίνει συνοδοιπόρος ούτε και οδηγός της Η ίδια
μέσα σε έσχατη δυστυχία περιπλανιέται έως ότου συμπληρωθεί ο χρόνος που, σαν
έλθει, [e] θα την οδηγήσουν με το ζόρι εκεί όπου της αρμόζει να κατοικήσει. Όμως η
καθαρή, αυτή που έζησε μια ζωή μετρημένη, έχει ως συνοδοιπόρους και οδηγούς τους
θεούς και πηγαίνει και κατοικεί η καθεμιά στον κατάλληλο της τόπο. Και υπάρχουν
πολλοί και αξιοθαύμαστοι τόποι πάνω στη γη, στη γη που δεν είναι τόσο έξοχη και
τόσο μεγάλη, όπως την παρουσιάζουν ορισμένοι που έργο τους είναι η εξήγηση τηςείναι κάποιος που με έπεισε στο ζήτημα.
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ΚαΧ δ Σιμμίας Πώς ταΰτα, εφη, λέγεις, ώ Σώκρατες περΧ γάρ τοι γής
καΧ αυτός πολλά δή άκήκοα, ού μέντοι ταύτα δ σέ πείθει- ήδέως οΰν δν
άκούσαιμι.
Άλλα μέντοι, ώ Σιμμία, ούχ ή Γλαύκου τέχνη γέ μοι δοκεΐ είναι
διηγήσασθαι ά γ' εστίν ώς μέντοι αληθή, χαλεπώτερόν μοι φαίνεται ή κατά τήν
Γλαύκου τέχνην, καΧ άμα μέν έγώ ϊσως ούδ' άν οΐός τε εϊην, άμα δέ, εί καΧ
ήπιστάμην, ό βίος μοι δοκεΧ ό έμός, ώ Σιμμία, τφ μήκει τοΰ λόγου ούκ έξαρκεΐν.
τήν μέντοι ίδέαν τής γής οϊαν πέπεισμαι είναι, «αΧ τους τόπους αυτής ουδέν με
e
κωλύει λέγειν.
Άλλ', έφη ό Σιμμίας, καΧ ταΰτα άρκεΧ.
Πέπεισμαι τοίνυν, ή δ' δς, έγώ ώς πρώτον μέν, εί έστιν έν μέσφ τφ
ούρανφ περιφερής οΰσα, μηδέν αύτη δεϊν μήτε αέρος προς τό μή πεσεϊν μήτε
άλλης ανάγκης μηδεμιάς τοιαύτης, άλλα Ίκανήν είναι αυτήν ϊσχειν τήν
ομοιότητα τοΰ ουρανού αύτοΰ έαυτφ πάντη καΧ τής γής αυτής τήν Ίσορροπίαν
Ίσόρροπον γάρ πράγμα ομοίου τινός έν μέσφ τεθέν ούχ έ"ξει μάλλον ούδ' ήττον
οϋδαμόσε κλιθήναι, ομοίως δ' έχον άκλινές μενεί. πρώτον μέν τοίνυν, ή δ' δς,
τούτο πέπεισμαι.
ΚαΧ ορθώς γε, έφη ό Σιμμίας.
Έ τ ι τοίνυν, εφη, πάμμεγά τι είναι αυτό, καί ημάς οΊκεΧν, τους μέχρι
b Ηρακλείων στηλών από Φάσιδος, έν σμικρφ τινι μορίφ, ώσπερ περΧ τέλμα
μύρμηκας ή βατράχους περΧ τήν θάλατταν ο'ικοΰντας καΧ άλλους άλλοθι
πολλούς έν πολλοΐσι τοιούτοις τόποις οίκεΐν. είναι γάρ %ανταχ\\ περΧ τήν γήν
πολλά κοίλα καΧ παντοδαπά κάί τάς Ιδέας κάί τά μεγέθη, εις δ συνερρυηκέναι
τό τε ΰδωρ κάί τήν όμίχλην κάί τόν αέρα- αυτήν δέ τήν γήν καθαράν έν
καθαρφ κεΧσθαι τφ ούρανφ έν φπέρ έστι τά άστρα, δν δή αιθέρα όνομάζειν
τους πολλούς τών περΧ τά τοιαύτα είωθότων λέγειν οΰ δή ύποστάθμην ταΰτα
είναι καΧ συρρεΐν άέί εις τά κοίλα τής γής. ημάς οΰν οίκοΰντας έν τοις κοίλοις
αυτής λεληθέναι κάί οϊεσθαι άνω έπΧ τής γής οίκεΧν, ώσπερ άν εϊ τις έν μέσφ τφ
πυθμένι τοΰ πελάγους ο'ικών οϊοιτό τε έπΧ τής θαλάττης οίκεΧν κάί διά τοΰ
ύδατος ορών τόν ήλιον κάί τά άλλα άστρα τήν θάλατταν ήγοΧτο ούρανόν
" είναι, διά δέ βραδύτητα τε κάί άσθένειαν μηδεπώποτε έπΧ τά άκρα τής
θαλάττης άφιγμένος μηδέ έωρακώς εϊη, έκδύς κάί άνακύψας έκ τής θαλάττης
είς τόν ένθάδε τόπον, δσφ καθαρώτερος κάί καλλίων τυγχάνει ών τοΰ παρά
σφίσι, μηδέ άλλου άκηκοώς εϊη τοΰ έωρακότος ταύτόν δή τοΰτο κάί ημάς
πεπονθέναί' ο'ικοΰντας γάρ έν τινι κοίλφ τής γής οϊεσθαι επάνω αυτής οίκεΧν,
κάί τόν αέρα ούρανόν καλεΧν, ώς διά τούτου ουρανού δντος τά άστρα
e χωροΰντα- τό δέ είναι ταύτόν, ύπ' ασθενείας κάί βραδυτήτος ούχ οίους τε είναι
ημάς διεξελθεΧν έπ' εσχατον τόν αέρα- έπεί, εϊ τις αύτοΰ έπ' άκρα έλθοι ή
πτηνός γενόμενος άνάπτοιτο, κατιδεΐν <δν> άνακύψαντα, ώσπερ ένθάδε oi έκ
τής θαλάττης ίχθύες ανακύπτοντες όρώσι τά ένθάδε, οΰτως αν τίνα κάί τά έκεΧ
κατιδεΧν, καΧ εί ή φύσις ικανή εϊη άνασχέσθαι θεωρούσα, γνώναι δν δτι έκεϊνός

[d] Ο Σιμμίας τότε ρώτησε- τι ακριβώς εννοείς Σωκράτη; Και εγώ ο ίδιος έχω
ακούσει πολλά σχετικά με τη γη- όχι όμως τη γνώμη που σε έπεισε. Είμαι πρόθυμος να
την ακούσω.
Σιμμία νομίζω ότι δεν χρειάζεται η τέχνη του Γλαύκου για να παρουσιάσουμε
το θέμα. Όμως η απόδειξη του, ότι είναι αλήθεια, μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολη
ακόμη και σε έναν Γλαύκο. Αλλά και εγώ ίσως σταθώ ανήμπορος, και επιπλέον,
μπορεί να κατέχω τη γνώση, αλλά η ζωή μου, Σιμμία, φαίνεται πως δεν θα προφθάσει
το μήκος της παρουσίασης. Ωστόσο τίποτα δεν με εμποδίζει να παρουσιάσω ποιο
σχήμα με έπεισαν [e] ότι έχει και ποιοι είναι οι τόποι της.
Εντάξει, είπε ο Σιμμίας, και αυτό μας είναι αρκετό.
Πρώτα πρώτα έχω πεισθεί, είπε εκείνος, πως αυτή, εάν είναι κυκλική και στο
μέσο του ουρανού, δεν έχει ανάγκη ούτε τον αέρα [109a] μην πέσει κάτω ούτε κάποια
άλλη δύναμη τέτοια να εμποδίσει την πτώση της. Αντίθετα η ομοιομορφία του
ουρανού σε κάθε του σημείο και η ισορροπία της ίδιας της γης είναι αρκετά για να τη
κρατούν σταθερή. Διότι όταν ένα πράγμα που ισορροπεί τεθεί στο μέσο ενός άλλου
ομοιόμορφου δεν μπορεί να κλίνει περισσότερο ή λιγότερο προς τη μία ή την άλλη
κατεύθυνση, αλλά καθώς είναι μέσα στο ομοιόμορφο θα παραμένει σταθερό. Να
λοιπόν το πρώτο, είπε εκείνος, έχω πεισθεί σε αυτό το σημείο.
Και είναι ορθό, είπε ο Σιμμίας
Το δεύτερο- η γη είναι τεραστίου μεγέθους και εμείς κατοικούμε από τον Φάσι
ποταμό έως τις στήλες του Ηρακλή, [b] ένα μικρό κομμάτι της, όπως τα μυρμήγκια ή οι
βάτραχοι που κατοικούν σε ένα τέλμα δίπλα στη θάλασσα. Είναι και άλλοι πολλοί, σε
άλλα μέρη, που κατοικούν σε τόπο εξαιρετικά μικρό μπροστά στη γη. Πάνω σε αυτή
υπάρχουν κοιλότητες πολλές, ποικίλες κατά το μέγεθος και τη μορφή, εκεί όπου
συρρέουν το νερό μαζί με την ομίχλη και τον αέρα. Η γη η ίδια έχει τη θέση της στον
ουρανό, καθαρή μέσα σε πράγμα καθαρό, στον ουρανό όπου είναι τα άστρα, αυτόν
που πολλοί από όσους περιγράφουν τέτοια πράγματα αποκαλούν αιθέρα, [e] Τα τρία
στοιχεία είναι η βάση του ουρανού και ασταμάτητα ρέουν μαζί στις κοιλότητες της
γης. Εμείς κατοικούμε στις κοιλότητες της αλλά αυτό μας διαφεύγει και νομίζουμε ότι
κατοικούμε πάνω στη γη σαν κάποιον που κατοικεί στον πυθμένα του πελάγους και
νομίζει ότι κατοικεί πάνω στη θάλασσα- βλέπει τον ήλιο και τα άλλα άστρα μέσα από
το νερό και θεωρεί τη θάλασσα ουρανό- είναι βραδύς και ασθενικός και ποτέ δεν
έφθασε στην επιφάνεια της θάλασσας [d] ούτε έβγαλε το κεφάλι του να δει πάνω από
τη θάλασσα τα μέρη μας εδώ πάνω, πόσο πιο καθαρά, πόσο είναι πιο όμορφα και όχι
εκείνα εκεί κάτω, ούτε άκουσε κάτι από κάποιον που τα είδε. Το ίδιο έχουμε πάθει και
εμείς κατοικούμε, βλέπεις, μέσα σε μια κοιλότητα της γης και νομίζουμε ότι
κατοικούμε στην επιφάνεια της, ονομάζουμε τον αέρα ουρανό σαν να ήταν ο ουρανός
που πάνω του κινούνται τα άστρα. Συμβαίνει ακριβώς το ίδιο- εξ αιτίας της ασθένειας
και της βραδύτητας μας είμαστε ανίκανοι να περάσουμε και να φθάσουμε [e] στο άκρο
του αέρα. Διότι εάν κάποιος φθάσει στο άκρο του ή αποκτήσει φτερά και πετάξει, θα
σηκώσει το κεφάλι και θα δει, κατά τον τρόπο που εδώ κάτω τα ψάρια βγάζουν το
κεφάλι τους από τη θάλασσα και βλέπουν τον κόσμο γύρω τους, θα δει τα πράγματα
εκεί πάνω. Και αν η κράση του είναι γερή και συνεχίσει να θεάται ίσως
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έστιν ό αληθώς ουρανός κάί τό άληθινόν φώς καΧ ή ώς αληθώς γή. ήδε μέν γάρ
ή γή κάί oi λίθοι κάί άπας ό τόπος ό ένθάδε διεφθαρμένα έστΧν κάί
καταβεβρωμένα, ώσπερ τά έν τή θαλάττη ύπό τής άλμης, κάί ούτε φύεται άξιον
λόγου ουδέν έν τή θαλάττη, οΰτε τέλειον ώς έπος είπεΧν ουδέν έστι, σήραγγες
δέ κάί άμμος κάί πηλός αμήχανος κάί βόρβοροί ε'ισιν, δπου δν κάί γή η, κάί
προς τά παρ' ήμΐν κάλλη κρίνεσθαι ούδ' όπωστιοΰν άξια. εκείνα δέ αΰ τών
παρ' ήμΐν πολύ δν ετι πλέον φανείη διαφέρειν ε'ι γάρ δή κάί μΰθον λέγειν
b καλόν, άξιον άκοΰσαι, ώ Σιμμία, οία τυγχάνει τά έπΧ τής γής ύπό τφ ούρανφ
δντα.
Αλλά μήν, έφη ό Σιμμίας, ώ Σώκρατες ήμεΧς γε τούτου τοΰ μύθου ήδέως
δν άκούσαιμεν.
Λέγεται τοίνυν, έφη, ώ έταΧρε, πρώτον μέν είναι τοιαύτη ή γή αύτη
ίδεΐν, εϊ τις άνωθεν θεφτο, ώσπερ αί δωδεκάσκυτοι σφαΐραι, ποικίλη,
χρώμασιν διειλημμένη, ών κάί τά ένθάδε είναι χρώματα ώσπερ δείγματα, οΐς δή
c
ο'ι γραφής καταχρώνται. έκεΧ δέ πδσαν τήν γήν έκ τοιούτων είναι, καΧ πολύ ετι
έκ λαμπρότερων κάί καθαρωτέρων ή τούτων τήν μέν γάρ άλουργή είναι κάί
θαυμαστήν τό κάλλος, τήν δέ χρυσοειδή, τήν δέ όση λευκή γύψου ή χιόνος
λευκοτέραν, κάί έκ τών άλλων χρωμάτων συγκειμένην ωσαύτως, καΧ ετι
πλειόνων κάί καλλιόνων ή δσα ήμεΐς έωράκαμεν. κάί γάρ αυτά ταΰτα τά κοίλα
αυτής, ύδατος τε κάί αέρος έκπλεα δντα, χρώματος τι είδος παρέχεσθαι
" στίλβοντα έν τή τών άλλων χρωμάτων ποικιλία, ώστε εν τι αυτής είδος συνεχές
ποικίλον φαντάζεσθαι. έν δέ ταύτη οϋση τοιαύτη ανά λόγον τά φυόμενα
φύεσθαι, δένδρα τε καΧ άνθη κάί τους καρπούς κάί αΰ τά δρη ωσαύτως κάί
τους λίθους εχειν άνά τόν αυτόν λόγον τήν τε λειότητα κάί τήν διαφάνειαν κάί
τά χρώματα καλλίω- ών κάί τά ένθάδε λιθίδια είναι ταΰτα τά άγαπώμενα
μόρια, σάρδιά τε κάί ίάσπιδας κάί σμαράγδους κάί πάντα τά τοιαύτα- έκεΐ δέ
ουδέν δτι ού τοιούτον είναι κάί ετι τούτων καλλίω. τό δ' αϊτιον τούτου είναι
e
δτι εκείνοι οί λίθοι είσί καθαροΧ κάί ού κατεδηδεσμένοι ουδέ διεφθαρμένοι
ώσπερ ο'ι ένθάδε ύπό σηπεδόνος κάί άλμης ύπό τών δεΰρο συνερρυηκότων, δ
κάί λίθοις κάί γή κάί τοις άλλοις ζώοις τε κάί φυτοίς αίσχη τε καΧ νόσους
παρέχει, τήν δέ γήν αυτήν κεκοσμήσθαι τούτοις τε άπασι κάί ετι χρυσώ τε καΧ
άργύρφ κάί τοΧς άλλοις αΰ τοΧς τοιούτοις. έκφανή γάρ αυτά πεφυκέναι, δντα
a
πολλά πλήθει κάί μεγάλα κάί πανταχοΰ τής γής, ώστε αυτήν ΊδεΧν είναι θέαμα
εΰδαιμόνων θεατών, ζώα δ' έπ' αύτη είναι άλλα τε πολλά κάί ανθρώπους, τους
μεν εν μεσογαία οίκούντας, τους δε περΧ τόν αέρα ώσπερ ήμεΧς περί τήν
θάλατταν, τους δ' έν νήσοις δς περιρρεΐν τόν αέρα προς τή ήπείρφ οΰσας κάί
ένΧ λόγφ, δπερ ήμΧν τό ύδωρ τε κάί ή θάλαττά έστι προς τήν ήμετέραν χρείαν,
b τούτο έκεΐ τόν αέρα, δ δέ ήμΐν αήρ, έκείνοις τον αΊθέρα. τάς δέ ώρας αύτοΧς
κράσιν εχειν τοιαύτην ώστε εκείνους άνοσους είναι κάί χρόνον τε ζήν πολύ
πλείω τών ένθάδε, καΧ όψει καΧ ακοή καΧ φρονήσει κάί πδσι τοις τοιούτοις
ημών άφεστάναι τή αυτή αποστάσει ήπερ αήρ τε ύδατος άφέστηκεν κάί αίθήρ
αέρος προς καθαρότητα. καΧ δή κάί θεών άλση τε κάί Ιερά αΰτοΐς είναι, έν οις

αντιληφθεί ότι
εκείνος είναι ο αληθινός ουρανός, το αληθινό φως και η αληθινή γη. [110a] Η γη μας
εδώ κάτω και οι πέτρες και όλος ο τόπος είναι σε αποσύνθεση και έχει διαβρωθεί,
όπως αυτά που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα από το αλάτι. Μέσα στη θάλασσα δεν
φυτρώνει κάτι αξιόλογο ούτε υπάρχει, με μια λέξη, κάτι ολοκληρωμένο, μόνο
σήραγγες και άμμος και τεράστια ποσότητα πηλού και λάσπης, σε μέρη με χώμα,
τίποτα που να έχει αξία και να συγκριθεί με τις ομορφιές του κόσμου μας. Εκείνα όμως
εκεί πάνω δείχνουν να ξεπερνούν κατά πολύ τον κόσμο μας. Εάν μου επιτρέπεται να
πω [b] έναν μύθο, αξίζει να ακούσουμε, Σιμμία, τι λογής είναι αυτά, όσα βρίσκονται
πάνω στη γη και κάτω από τον ουρανό.
Ωραία Σωκράτη, εμείς να ξέρεις με προθυμία θα ακούσουμε τον μύθο που λες.
Λέει λοιπόν ο μύθος, φίλε μου, ότι η γη στα αλήθεια, όταν την παρατηρήσει
κανείς από πάνω, φαίνεται όπως εκείνες οι σφαίρες με τα δώδεκα κομμάτια δέρμα,
ποικιλόχρωμη, τα χρώματα να ξεχωρίζουν, δείγματα τους είναι τα χρώματα μας εδώ
κάτω, αυτά που [e] οι ζωγράφοι χρησιμοποιούν. Εκεί πάνω όμως όλη η γη έχει τέτοια
και ακόμη πιο λαμπρά και καθαρότερα από τα δικά μας. Ένα τμήμα της είναι
πορφυρό, θαυμαστό μέσα στην ομορφιά του, ένα άλλο ολόχρυσο, και αυτό που είναι
λευκό είναι πιο λευκό από τον γύψο και το χιόνι. Και άλλα τέτοια χρώματα την
περιβάλλουν αναρίθμητα και τα πιο όμορφα μέσα σε όσα εμείς έχουμε δει. Και οι
κοιλότητες της, γεμάτες με νερό και αέρα, δίνουν την εντύπωση του χρώματος, [d]
λαμποκοπούν μέσα στα άλλα, τα ποικίλα χρώματα, έτσι που αυτή φαίνεται ως μια
επιφάνεια με χρώματα που δένουν το ένα μέσα στο άλλο. Αυτή είναι η φύση της γης,
πάνω της φυτρώνουν, τηρώντας την αναλογία, τα δέντρα, τα άνθη και οι καρποί. Το
ίδιο και τα βουνά, περιέχουν τις πέτρες οι οποίες είναι λείες, διάφανες, με χρώματα
υπέροχα, στην ίδια πάντοτε αναλογία. Από αυτές προέρχονται οι μικροί λίθοι, οι
πολύτιμοι, που είναι μικρά τεμάχια, τα σάρδια, οι ιάσπιδες, οι σμάραγδοι και όλα
αυτά. Όμως εκεί το καθετί είναι σαν και αυτά [e] και ακόμη πιο όμορφο. Ο λόγος εκεί
οι πέτρες είναι καθαρές, όχι φαγωμένες ούτε σκουριασμένες σαν τις δικές μας, από τη
σαπίλα και την άλμη που κουβαλούν τα νερά που ρέουν μαζί και προκαλούν και στις
πέτρες και στη γη και στα άλλα ζωντανά και στα φυτά ασχήμια και αρρώστιες. Η
αληθινή όμως γη είναι κοσμημένη με όλα αυτά τα πράγματα αλλά και με χρυσάφι και
ασήμι και με όλα τα υπόλοιπα του είδους. [ I l l a ] Όλα τους υπάρχουν για να τα
βλέπεις, πολλά στον αριθμό, μεγάλα, σε κάθε σημείο της γης, πραγματικό θέαμα η ίδια
που φέρνει την ευτυχία στους θεατές της. Πολλά είναι και όσα ζουν επάνω της,
ανάμεσα τους οι άνθρωποι, άλλοι κατοικούν στην κυρίως χώρα, άλλοι στην άκρη του
αέρα, όπως εμείς κατοικούμε στην άκρη της θάλασσας, και άλλοι στα νησιά που τα
κλείνει γύρω γύρω ο αέρας και γειτονεύουν με την κυρίως χώρα. Εν συντομία, ό,τι
είναι για μας και τη ζωή μας το νερό και η θάλασσα, είναι ο αέρας εκεί πάνω, ό,τι
είναι για μας ο αέρας είναι σε εκείνους [b] ο αιθέρας. Οι εποχές κυλούν με τέτοιον
τρόπο ώστε εκεί δεν αρρωσταίνουν, ζουν πολύ περισσότερο από εμάς και μας
ξεπερνούν στην όψη, την ακοή, τη σοφία και σε όλα αυτά κατά το ύψος που ο αέρας
ξεπερνά το νερό και ο αιθέρας τον αέρα σε βαθμό καθαρότητας. Επιπλέον, εκείνοι
διαθέτουν άλση και ιερά θεών με

τφ δντι οίκητάς θεούς είναι, κάί φήμας τε κάί μαντείας καΧ αισθήσεις τών θεών
κάί τοιαύτας συνουσίας γίγνεσθαι αύτοΧς προς αυτούς καΧ τόν γε ήλιον καΧ
0
σελήνην κάί άστρα όράσθαι ύπ' αυτών οία τυγχάνει δντα, και τήν άλλην
εύδαιμονίαν τούτων άκόλουθον είναι.
ΚαΧ δλην μέν δή τήν γήν οϋτω πεφυκέναι κάί τά περΧ τήν γήν τόπους δ'
έν αύτη είναι κατά τά εγκοιλα αυτής κύκλφ περΧ δλην πολλούς, τους μέν
βαθύτερους κάί άναπεπταμένους μάλλον ή έν φ ήμεΧς οίκούμεν, τους δέ
βαθύτερους οντάς τό χάσμα αυτούς έλαττον εχειν τοΰ παρ' ήμΧν τόπου, εστί δ'
d οίίς κάί βραχυτέρους τφ βάθει τοΰ ένθάδε είναι κάί πλατύτερους, τούτους δέ
πάντας ύπό γήν εις αλλήλους συντετρήσθαί τε πολλαχή κάί κατά στενότερα
κάί ευρύτερα καΧ διεξόδους εχειν, η πολύ μέν ύδωρ φεΧν έξ αλλήλων είς
αλλήλους ώσπερ είς κρατήρας, και άενάων ποταμών αμήχανα μεγέθη ύπό τήν
γήν κάί θερμών υδάτων καΧ ψυχρών, πολύ δέ πϋρ κάί πυρός μεγάλους
ποταμούς, πολλούς δέ υγρού πηλού κάί καθαρωτέρου κάί βορβορωδεστέρου,
ώσπερ èv Σικελία οί προ τοΰ φύακος πηλού ρέοντες ποταμοί κάί αυτός ό ρύαξe
ών δή κάί έκαστους τους τόπους πληροΰσθαι, ώς δν έκάστοις τύχη εκάστοτε ή
περιρροή γιγνομένη. ταΰτα δέ πάντα κινεΐν άνω κάί κάτω ώσπερ αίώραν τινά
ένοΰσαν έν τή γή- εστί δέ άρα αΰτη ή αιώρα διά φύσιν τοιάνδε τινά. ϊν τι τών
a χασμάτων τής γής άλλως τε μέγιστον τυγχάνει δν κάί διαμπερές τετρημένον δι'
δλης τής γής, τοΰτο δπερ Όμηρος είπε, λέγων αυτό
τήλε μάλ', ήχι βάθιστον ύπό χθονός έστι βέρεθρον
δ καΧ άλλοθι κάί εκείνος καΧ άλλοι πολλοΧ τών ποιητών Τάρταρον κεκλήκασιν.
εις γάρ τοΰτο τό χάσμα συρρέουσί τε πάντες ο'ι ποταμοΧ και έκ τούτου πάλιν
έκρέουσιν γίγνονται δέ έκαστοι τοιούτοι δι' οϊας άν κάί τής γής ρέωσιν. ή δέ
b αΙτία έστΧν τοΰ έκρεΧν τε εντεύθεν κάί είσρεΧν πάντα τά ρεύματα, δτι πυθμένα
ούκ έχει ουδέ βάσιν τό ύγρόν τοΰτο. αιωρείται δή καΧ κυμαίνει άνω κάί κάτω,
κάί ό άήρ καΧ τό πνεΰμα τό περΧ αυτό ταύτόν ποιεΧ- συνέπεται γάρ αύτφ κάί
δταν εις τό έπ' εκείνα τής γής όρμήση καΧ δταν εις τό έπΧ τάδε, καΧ ώσπερ τών
άναπνεόντων άέί έκπνεΐ τε κάί άναπνεΐ ρέον το πνεΰμα, οΰτω κάί έκεΐ
συναιωρούμενον τφ ΰγρφ τό πνεΰμα δεινούς τινας άνεμους καΧ αμήχανους
c
παρέχεται κάί ε'ισιόν κάί έξιόν. δταν τε οΰν υποχώρηση τό ΰδωρ είς τόν τόπον
τόν δή κάτω καλούμενον, τοΧς κατ' έκεΧνα τά φεύματα διά τής γής ε'ισρεΧ τε κάί
πληροΧ αυτά ώσπερ οί έπαντλοΰντες δταν τε αΰ εκείθεν μέν άπολίπη, δεΰρο δέ
όρμήση, τά ένθάδε πληροΧ αΰθις τά δέ πληρωθέντα φεΧ διά τών οχετών κάί διά
τής γής κάί εις τους τόπους έκαστα άφικνούμενα, εις οίς έκαστους
όδοποιεΧται, θαλάττας τε κάί λίμνας κάί ποταμούς καΧ κρήνας ποιεΧ- εντεύθεν
d δέ πάλιν δυόμενα κατά τής γής, τά μέν μακροτέρους τόπους περιελθόντα κάί
πλείόυς, τά δέ έλάττους καΧ βραχυτέρους, πάλιν είς τόν Τάρταρον εμβάλλει, τά
μέν πολύ κατωτέρω ή η έπηντλεΧτο, τά δέ ολίγον πάντα δέ ύποκάτω ε'ισρεΧ τής

ενοίκους τους ίδιους τους θεούς- με αυτούς
επικοινωνούν πρόσωπο με πρόσωπο, λένε χρησμούς και μαντείες καθώς βρίσκονται
πλάι τους. [e] Βλέπουν τον ήλιο, τη σελήνη και τα άστρα, αυτά τα ίδια, τα αληθινά- σε
καθετί άλλο συνοδός τους είναι η ευδαιμονία.
Από αυτή τη φύση είναι η γη, η ίδια ολόκληρη και όσα βρίσκονται στην
επιφάνεια της. Μέσα της, στα κοιλώματα της, υπάρχουν τόποι πολλοί γύρω γύρω της,
άλλοι βαθύτεροι άλλοι εκτεταμένοι περισσότερο από αυτόν που εμείς κατοικούμεβαθύτεροι, όμως με άνοιγμα μικρότερο από αυτό του δικού μας τόπου, [d] άλλοι με
μικρότερο βάθος, αλλά πιο πλατείς από τον δικό μας. Όλοι αυτοί συνδέονται
υπογείως, ο ένας με τον άλλον, με υπόγειους διαδρόμους στενότερους ή πλατύτερους
υπάρχουν διέξοδοι όπου το νερό κυλά άφθονο, από τη μια στην άλλη, σαν να
ανακατεύεται σε κρατήρες. Κάτω από τη γη υπάρχουν ποτάμια που δεν στερεύουν,
τεράστια στο μέγεθος, με νερό θερμό και ψυχρό, και δυνατή φωτιά και ποτάμια
γεμάτα φωτιά. Επίσης ποτάμια με υγρό πηλό, άλλα με καθαρότερο [e] άλλα με πιο
λασπωμένο, που μοιάζουν με τα ποτάμια λάσπης στη Σικελία που κυλούν μπροστά
στο ρεύμα της λάβας, μοιάζουν και με το ρεύμα το ίδιο. Από αυτά γεμίζει κάθε τόπος,
από το ρεύμα που κινείται κυκλικά και φθάνει, όπως τύχει, στο καθένα. Όλα τους
κινούνται προς τα πάνω και προς τα κάτω σαν μια αιώρα να βρίσκεται μέσα στη γη. Η
φυσική εξήγηση αυτής της αιώρησης είναι η εξής. Ένα από τα ανοίγματα της γης
συμβαίνει να είναι το μεγαλύτερο και διαπερνά τη γη από το ένα άκρο της στο άλλο.
[112a] Είναι αυτό που ο Όμηρος διηγείται και λέει:
Εκεί μακριά, κάτω από τη γη, ένα άνοιγμα, το βαθύτερο βάραθροΑυτό και εκείνος, αλλού, και άλλοι πολλοί ποιητές το αποκαλούν ο Τάρταρος
Είναι το άνοιγμα στο οποίο συρρέουν όλοι οι ποταμοί και από εκεί πάλι ρέουν προς
τα έξω- ο καθένας τους αποκτά το μέγεθος του από το χώμα της γης που θα διασχίσει.
Ο λόγος που όλα τα ρεύματα ρέουν από εκεί πέρα προς τα έξω και πάλι μέσα είναι [b]
ότι το υγρό αυτό δεν έχει πυθμένα ούτε βάση. Αιωρείται λοιπόν με κυματισμούς προς
τα πάνω και προς τα κάτω και ο αέρας και η πνοή του ανέμου που φυσούν από γύρω
κάνουν το ίδιο. Διότι παρακολουθούν το ρεύμα όταν αυτό χύνεται ορμητικά και προς
εκείνες τις περιοχές της γης και όταν επιστρέψει πάλι σε αυτές. Με τον τρόπο που
αναπνέουμε, με εισπνοή και εκπνοή, κινείται συνεχώς η πνοή του ανέμου και
αιωρείται μαζί με το υγρό εκεί πέρα και προκαλεί ισχυρούς και τρομακτικούς
ανέμους, καθώς εισέρχεται και εξέρχεται. Όταν το νερό υποχωρήσει στο μέρος της γης
που το αποκαλούν 'το κάτω', [e] εισρέει διαμέσου της γης πάνω στα ρεύματα εκεί
κάτω και τα γεμίζει έως πάνω, σαν αυτούς που αντλούν και χύνουν νερό πάνω σε
νερό. Όταν πάλι αρχίσει να ρέει από εκεί με ορμή προς εδώ πέρα, θα γεμίσει έως πάνω
όλη την περιοχή- το νερό τώρα που γέμισε αυτά τα μέρη ρέει μέσα από τους οχετούς
και το έδαφος και φθάνει σε περιοχές, το καθένα στη δική του, εκεί που του άνοιξε
δρόμος, και όλα τα νερά σχηματίζουν θάλασσες, λίμνες, ποτάμια και πηγές. Από εδώ
τα νερά κυλούν πάλι μέσα στη γη, ορισμένα διανύουν αποστάσεις μεγαλύτερες και
περισσότερες, [d] ενώ άλλα μικρότερες και πιο σύντομες και χύνονται πάλι στον
Τάρταρο, είτε πολύ πιο κάτω είτε σε μικρότερο βάθος από το σημείο που άρχισαν να
ρέουν. Όλα τους όμως χύνονται κάτω κάτω,

εκροής, κάί ενια μέν καταντικρύ ή είσρεΧ έξέπεσεν, ενια δέ κατά τό αυτό μέρος
εστί δέ δ παντάπασιν κύκλφ περιελθόντα, ή άπαξ ή κάί πλεονάκις
περιελιχθέντα περΧ τήν γήν ώσπερ oi όφεις, είς τό δυνατόν κάτω καθέντα
πάλιν εμβάλλει, δυνατόν δέ έστιν έκατέρωσε μέχρι τοΰ μέσου καθιέναι, πέρα δ'
οΰ- άναντες γάρ άμφοτέροις τοις φεύμασι τό εκατέρωθεν γίγνεται μέρος
Τά μέν ουν δή άλλα πολλά τε καΧ μεγάλα κάί παντοδαπά φεύματά έστιτυγχάνει δ' άρα δντα έν τούτοις τοις πολλοίς τέτταρ' άττα ρεύματα, ών τό μέν
μέγιστον καΧ έξωτάτω φέον περΧ κύκλφ ό καλούμενος 'Ωκεανός έστιν, τούτου
113 a δέ καταντικρύ κάί έναντίως φέων Άχέρων, δς δι' έρημων τε τόπων φεΧ άλλων
κάί δή κάί ύπό γήν φέων εις τήν λίμνην άφικνείται τήν Άχερουσιάδα, οΰ αί τών
τετελευτηκότων ψυχαϊ τών πολλών άφικνοΰνται καί τινας είμαρμένους
χρόνους μείνασαι, αί μέν μακροτέρους, αί δέ βραχυτέρους πάλιν εκπέμπονται
εις τάς τών ζώων γενέσεις, τρίτος δέ ποταμός τούτων κατά μέσον έκβάλλει, κάί
εγγύς τής εκβολής εκπίπτει εις τόπον μέγαν πυρΧ πολλφ καόμενον, κάί λίμνην
ποιεί μείζω τής παρ' ήμΐν θαλάττης, ζέουσαν ύδατος καΧ πηλού- εντεύθεν δέ
b χωρεΧ κύκλφ θολερός κάί πηλώδης, περιελιττόμενος δέ τή γή άλλοσέ τε
άφικνείται κάί παρ' έσχατα τής Άχερουσιάδος λίμνης, ού συμμειγνύμενος τφ
ϋδατι- περιελιχθέίς δέ πολλάκις ύπό γής εμβάλλει κατωτέρω τοΰ Ταρτάρουοΰτος δ' έστΧν δν έπονομάζουσιν Πυριφλεγέθοντα, οΰ καΧ οί ρύακες
αποσπάσματα άναφυσώσιν δπη δν τύχωσι τής γής τούτου δέ αΰ καταντικρύ ό
τέταρτος εκπίπτει εις τόπον πρώτον δεινόν τε καΧ αγριον, ώς λέγεται, χρώμα δ'
c
έχοντα δλον οίον ό κυανός δ δή έπονομάζουσι Στύγιον, κάί τήν λίμνην ήν
ποιεί ό ποταμός έμβάλλων, Στύγα- ό δ' έμπεσών ενταύθα και δεινάς δυνάμεις
λαβών έν τφ ύδατι, δϋς κατά τής γής, περιελιττόμενος χωρεΧ ενάντιος τφ
Πυριφλεγέθοντι κάί άπαντα έν τή Άχερουσιάδι λίμνη έξ εναντίας κάί ουδέ τό
τούτου ϋδωρ ούδενΧ μείγνυται, άλλα καΧ οΰτος κύκλφ περιελθών εμβάλλει εις
τόν Τάρταρον ενάντιος τφ Πυριφλεγέθοντι- όνομα δε τούτφ εστίν, ώς οί
ποιηταΧ λέγουσιν, Κωκυτός.
(j
Τούτων δέ οϋτως πεφυκότων, έπειδάν άφίκωνται οί τετελευτηκότες ε'ις
τόν τόπον οί ό δαίμων εκαστον κομίζει, πρώτον μέν διεδικάσαντο ο'ί τε καλώς
καΧ όσίως βιώσαντες κάί ο'ι μή. καΧ οί μέν δν δόξωσι μέσως βεβιωκέναι,
πορευθέντες έπΧ τόν Αχέροντα, άναβάντες δ δή αΰτοΐς οχήματα έστιν, έπΧ
τούτων άφικνοΰνται εις τήν λίμνην, κάί έκεΧ οίκοΰσί τε κάί καθαιρόμενοι τών
τε αδικημάτων δίδοντες δίκας απολύονται, εϊ τίς τι ήδίκηκεν, τών τε
e
ευεργεσιών τιμάς φέρονται κατά τήν άξίαν έκαστος οί δ' δν δόξωσιν άνιάτως
εχειν διά τά μεγέθη τών αμαρτημάτων, ή ιεροσυλίας πολλάς καΧ μεγάλας ή
φόνους αδίκους κάί παρανόμους πολλούς έξειργασμένοι ή άλλα δσα τοιαύτα
τυγχάνει δντα, τούτους δέ ή προσήκουσα μοΧρα φίπτει ε'ις τόν Τάρταρον, δθεν
ούποτε έκβαίνουσιν. οί δ' δν ίάσιμα μέν μεγάλα δέ δόξωσιν ήμαρτηκέναι
αμαρτήματα, οίον προς πατέρα ή μητέρα ύπ' οργής βίαιόν τι πράξαντες, κάί

όχι όπου ξεχύθηκαν, μερικά ακριβώς
αντίθετα από την εκροή τους, άλλα στην ίδια με αυτήν κατεύθυνση. Υπάρχουν και
κάποια που κυλούν, γράφουν κύκλους και κυκλώνουν μία ή περισσότερες φορές τη γη
γύρω γύρω σαν τα ερπετά και κατόπιν, όσο το δυνατόν βαθύτερα, χύνονται πίσω. [e]
Είναι δυνατό να χυθούν προς τα κάτω και από τις δύο μεριές μέχρι τη μέση, πιο κάτω
όχι- διότι από εκεί και κάτω το μέρος είναι ανηφορικό και για τα δύο ρεύματα.
Υπάρχουν λοιπόν πολλά, μεγάλα και κάθε λογής ρεύματα- ανάμεσα τους, μέσα
στα πολλά, είναι και τέσσερα ξεχωριστά. Το μεγαλύτερο από αυτά, κυλά γράφοντας
κύκλους, έξω έξω, ονομάζεται Ωκεανός. Απέναντι του και προς την αντίθετη
κατεύθυνση κυλά ο Αχέροντας- [113a] αυτός κυλά μέσα από έρημους τόπους και
μάλιστα κάτω από τη γη και έκβάλλει στη λίμνη Αχερουσιάδα, εκεί όπου φθάνουν οι
ψυχές πολλών από αυτούς που έχουν πεθάνει- παραμένουν εκεί μια καθορισμένη
περίοδο χρόνου, άλλες μεγαλύτερη άλλες συντομότερη, και στέλνονται πίσω να
γεννηθούν ως νέες υπάρξεις. Το τρίτο ποτάμι έκβάλλει στο μέσο των άλλων δύο και
εκεί, κοντά σε εκείνο το σημείο, χύνεται σε ένα τεράστιο τόπο όπου καίει φωτιά
δυνατή και δημιουργεί μια λίμνη μεγαλύτερη και από τη θάλασσα μας, λίμνη που
βράζει μέσα στο νερό και τη λάσπη. Από εδώ το ποτάμι, σκοτεινό και γεμάτο λάσπη,
κυλά γράφοντας κύκλο, [b] τυλίγει τη γη γύρω γύρω και καταλήγει, μέσα από τόπους
πολλούς στο άκρο έσχατο της Αχερουσιάδας λίμνης, χωρίς να ανακατώνεται με τα
νερά της. Αφού τυλίξει τη γη πολλές φορές γύρω γύρω χύνεται πιο κάτω από τον
Τάρταρο. Το ποτάμι αυτό το ονομάζουν Πυριφλεγέθοντα: και τα ρυάκια του ακόμη
ξερνούν κομμάτια λάβας όπου και αν περάσουν διασχίζοντας τη γη. Ακριβώς
απέναντι του έκβάλλει ο τέταρτος ποταμός, σε τόπο άγριο και φοβερό, αυτό λένε, με
χρώμα κυανό σε κάθε του σημείο, τον ονομάζουν Στύγιον, ενώ τη λίμνη, [e] αυτήν που
σχηματίζει ο ποταμός καθώς έκβάλλει, Στύγα. Αφού ο ποταμός χυθεί εκεί πέρα και
αποκτήσει από το νερό τρομερές δυνάμεις κυλά μέσα στη γη, γράφει κύκλους, κινείται
αντίθετα προς τον Πυριφλεγέθοντα και πέφτει πάνω σε αυτόν στην Αχερουσία λίμνη
από την αντίθετη κατεύθυνση. Ούτε αυτού του ποταμού το νερό ανακατώνεται με
κάποιο άλλο- γράφει και αυτός κύκλους και χύνεται στον Τάρταρο ακριβώς απέναντι
από τον Πυριφλεγέθοντα. Το όνομα του, έτσι το παραδίδουν οι ποιητές, Κωκυτός.
Αυτή λοιπόν είναι η φύση της γης. Όταν, τώρα, αυτοί που έχουν πεθάνει
φθάσουν [d] στον τόπο όπου ο δαίμονας φέρνει τον καθένα τους, περνούν από δίκη,
και όσοι έζησαν τιμημένα και με ευσέβεια και όσοι όχι. Αυτοί που θα βρεθούν να
έχουν ζήσει μια μέση ζωή βαδίζουν προς τον Αχέροντα, επιβιβάζονται σε βάρκες που
τους περιμένουν και με αυτές φθάνουν στη λίμνη. Εκεί βρίσκουν κατοικία,
καθαίρονται από τα αδικήματα τους με την τιμωρία τους για αυτά και έτσι
απελευθερώνονται σε περίπτωση που αδίκησαν ο καθένας τους όμως λαμβάνει για τις
ευεργεσίες που έκανε ισάξιες τιμές, [e] Αυτοί πάλι που θα βρεθούν πλήρως
αθεράπευτοι εξ αιτίας του μεγέθους των σφαλμάτων τους, είτε δείχθηκαν ασεβείς
ιερόσυλοι είτε διέπραξαν φόνους πολλούς, άνομους και άδικους, είτε πράξεις τέτοιες,
βαριές, αυτούς η μοίρα που δεν γνωρίζει το άδικο τους ρίχνει στον Τάρταρο- από εκεί
δεν υπάρχει επιστροφή. Και εκείνοι που θα βρεθούν να έχουν διαπράξει σφάλματα όχι
αθεράπευτα αλλά βαριά, έδειξαν

a

μεταμέλον αύτοΐς τόν άλλον βίον βιώσιν, ή άνδροφόνοι τοιούτφ τινΧ άλλφ
τρόπφ γένωνται, τούτους δέ έμπεσεΐν μέν εις τόν Τάρταρον ανάγκη,
έμπεσόντας δέ αυτούς κάί ένιαυτόν έκεΐ γενομένους έκβάλλει τό κύμα, τους μέν
άνδροφόνους κατά τόν Κωκυτόν, τους δέ πατραλοίας κάί μητραλοίας κατά
τόν Πυριφλεγέθοντα- έπειδάν δέ φερόμενοι γένωνται κατά τήν λίμνην την
Άχερουσιάδα, ένταΰθα βοώσί τε κάί καλοΰσιν, οί μέν ούς άπέκτειναν, οί δέ ους
. ύβρισαν, καλέσαντες δ' Ικετεύουσι καΧ δέονται έάσαι σφάς έκβήναι εις τήν
λίμνην κάί δέξασθαι, κάί έάν μεν πείσωσιν, έκβαίνουσί τε κάί λήγουσι τών
κακών, εί δέ μή, φέρονται αΰθις εις τόν Τάρταρον κάί εκείθεν πάλιν είς τους
ποταμούς, κάί ταΰτα πάσχοντες ού πρότερον παύονται πρΧν δν πείσωσιν ούς
ήδίκησαν αϋτη γάρ ή δίκη ύπό τών δικαστών αϋτοΐς έτάχθη. οί δέ δή δν
δόξωσι διαφερόντως προς τό όσίως βιώναι, οΰτοί είσιν οί τώνδε μέν τών τόπων
e τών έν τή γή ελευθερούμενοί τε κάί άπαλλαττόμενοι ώσπερ δεσμωτηρίων, άνω
δέ είς τήν καθαράν οϊκησιν άφικνούμενοι κάί έπΧ γής οίκιζόμενοι. τούτων δέ
αυτών οί φιλοσοφία Ίκανώς καθηράμενοι άνευ τε σωμάτων ζώσι τό παράπαν
εις τόν έπειτα χρόνον, κάί είς οΊκήσεις ετι τούτων καλλίους άφικνοΰνται, ας
ούτε φάδιον δηλώσαι οΰτε ό χρόνος ικανός έν τφ παρόντι. άλλα τούτων δή
ένεκα χρή ών διεληλύθαμεν, ώ Σιμμία, πάν ποιείν ώστε αρετής καΧ φρονήσεως
έν τφ βίφ μετασχεΧν καλόν γάρ τό αθλον κάί ή έλπΧς μεγάλη.
J
Τό μεν οΰν ταύτα διισχυρίσασθαι οΰτως εχειν ώς έγώ διελήλυθα, ού
πρέπει νουν εχοντι άνδρί - δτι μέντοι ή ταΰτ' έστΧν ή τοιαΰτ' άττα περΧ τάς
ψυχάς ημών κάί τάς οικήσεις, έπείπερ άθάνατον γε ή ψυχή φαίνεται οΰσα,
τοΰτο κάί πρέπειν μοι δοκεΧ κάί άξιον κινδυνεύσαι οίομένφ οϋτως εχειν
-καλός γάρ ό κίνδυνος- κάί χρή τά τοιαύτα ώσπερ έπάδειν έαυτφ, διό δή
εγωγε καΧ πάλαι μηκύνω τόν μΰθον. άλλα τούτων δή ένεκα θαρρεΧν χρή περΧ τή
e
εαυτού ψυχή άνδρα όστις έν τφ βίφ τάς μεν αλλάς ήδονάς τάς περΧ τό σώμα
καΧ τους κόσμους εϊασε χαίρειν, ώς αλλότριους τε δντας κάί πλέον θάτερον
ήγησάμενος άπεργάζεσθαι, τάς δέ περΧ τό μανθάνειν έσποϋδασέ τε κάί
κοσμήσας τήν ψυχήν ούκ άλλοτρίφ άλλα τφ αυτής κόσμφ, σωφροσύνη τε καΧ
a δικαιοσύνη κάί ανδρεία καΧ ελευθερία κάί άληθεία, οΰτω περιμένει τήν εις
Άιδου πορείαν ώς πορευσόμενος δταν ή ειμαρμένη καλή. ύμεΐς μέν οΰν, εφη, ω
Σιμμία τε κάί Κέβης καΧ οί άλλοι, ε'ις αΰθις εν τινι χρόνφ έκαστοι πορεύσεσθεέμέ δέ νΰν ήδη καλεΧ, φαίη δν άνήρ τραγικός, ή ειμαρμένη, κάί σχεδόν τί μοι
ώρα τραπέσθαι προς τό λουτρόν δοκεΧ γάρ δή βέλτιον είναι λουσάμενον πιεΧν
b τό φάρμακον κάί μή πράγματα ταΧς γυναιξί παρέχειν νεκρόν λούειν.
Ταΰτα δή είπόντος αυτού ό Κρίτων, Εΐεν, εφη, ώ Σώκρατες τί δέ
τούτοις ή έμόί έπιστέλλεις ή περΧ τών παίδων ή περΧ άλλου του, δτι άν σοι
ποιοΰντες ήμεΧς έν χάριτι μάλιστα ποιοΐμεν;

βία στον πατέρα ή την μητέρα τους πάνω στον θυμό
τους, [114a] όμως έζησαν με μεταμέλεια την υπόλοιπη ζωή τους, αλλά και εκείνοι που
έφθασαν στον φόνο κάτω από σχεδόν ίδιες συνθήκες, όλοι αυτοί πρέπει να πέσουν
μέσα στον Τάρταρο. Αφού τους ρίξουν και μείνουν εκεί ένα χρόνο το κύμα τους
πετάει πάλι έξω, όσους διέπραξαν φόνο στη μεριά του Κωκυτού, όσους σκότωσαν
πατέρα ή μητέρα κατά τον Πυριφλεγέθοντα. Σαν τους μεταφέρουν και φτάσουν στη
λίμνη Αχερουσιάδα βγάζουν κραυγές και καλούν, άλλοι αυτούς που σκότωσαν, άλλοι
αυτούς που πλήγωσαν. Τους καλούν, τους ικετεύουν και τους παρακαλούν [b] να τους
επιτραπεί να βγουν από τη λίμνη και να τους δεχθούν πάλι πίσω. Εάν τους πείσουν
βγαίνουν πάνω και οι συμφορές τους τελειώνουν, διαφορετικά μεταφέρονται πάλι
στον Τάρταρο και από εκεί πίσω στα ποτάμια, συνεχίζουν να υποφέρουν και το
μαρτύριο τους δεν σταματά πριν μεταπείσουν αυτούς που αδίκησαν αυτή την τιμωρία
τους επέβαλαν οι δικαστές. Όσοι όμως βρεθούν να έχουν διανύσει τη ζωή τους μέσα
στην οσιότητα είναι αυτοί που ελευθερώνονται και απομακρύνονται από τον τόπο
εδώ κάτω στη γη [e] σαν να βγαίνουν από τη φυλακή- φτάνουν επάνω, σε τόπο
καθαρό, και κατοικούν ψηλά, πάνω από τη γη. Ένας αριθμός από αυτούς, όσοι με τη
φιλοσοφία έγιναν αγνοί και καθαροί, ζουν παντοτινά, χωρίς τα σώματα τους, και
κατοικούν σε οικίες πολύ ομορφότερες από αυτές εδώ, πράγμα που δεν γίνεται να
αποκαλύψουμε ούτε και ο χρόνος που μένει είναι επαρκής. Όμως για χάρη των
πραγμάτων που αναπτύξαμε, Σιμμία, πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να
αποκτήσουμε την αρετή και τη φρόνηση κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Σπουδαίο το
βραβείο, μεγάλη και η ελπίδα.
Το να ισχυρισθεί, βέβαια, κάποιος ότι τα πράγματα έτσι έχουν, όπως τα
ανέπτυξα, [d] ίσως σκοντάφτει πάνω στην ανθρώπινη λογική. Όμως ότι αυτή ή αυτή
περίπου είναι η αλήθεια για τις ψυχές μας και τους τόπους που κατοικούν, με
δεδομένο ότι η ψυχή είναι αθάνατη, αυτό, νομίζω, και οφείλει και αξίζει κανείς να το
ρισκάρει με την ιδέα ότι έτσι είναι -είναι ωραίο το ρίσκο- και τέτοια πρέπει να
επαναλαμβάνει, σιγοτραγουδώντας, στον εαυτό του- να γιατί εδώ και πολλή ώρα
συνεχίζω τον μύθο. Όλα αυτά είναι λόγος για έναν άνδρα να δείξει θάρρος για τη
ψυχή του, ο άνδρας που κατά τη διάρκεια της ζωής του είπε να πάνε στο καλό και οι
απολαύσεις [e] και οι ανέσεις του σώματος, σαν να ήταν ξένα, με τη σκέψη ότι κάνουν
κακό παρά καλό- αυτός που έδειξε ζήλο για τη μάθηση και κόσμησε τη ψυχή του όχι
με ξένο αλλά με κόσμημα που της πρέπει, με τη σωφροσύνη, τη δικαιοσύνη, την
ανδρεία, την ελευθερία και την αλήθεια, [115a] και τώρα αναμένει το ταξίδι του προς
τον Άδη, να πάει όταν η μοίρα του τον καλέσει. Και εσείς, Σιμμία, Κέβη και οι άλλοι,
είπε, θα ταξιδέψετε, ο καθένας προς τα εκεί σε καιρό που θα έρθει. Εμένα όμως, 'έλα
τώρα, μου λέει, το πεπρωμένο', έτσι θα το έλεγε ο ήρωας της τραγωδίας- να και η ώρα
να πάω προς το λουτρό. Μου φαίνεται καλύτερο να λουσθώ πριν πιω το δηλητήριο
και έτσι να μη φέρω σε δυσκολία τις γυναίκες, να λούσουν ένα νεκρό.
Μόλις τα είπε αυτά ο Κρίτων είπε- εντάξει [b] Σωκράτη. Έχεις να παραγγείλεις
κάτι σε αυτούς εδώ ή σε μένα για τα παιδιά σου ή κάτι άλλο, πράγμα που, φέρνοντας
το εις πέρας, θα μας δώσει μεγάλη χαρά;

Άπερ άέί λέγω, εφη, ώ Κρίτων, ουδέν καινότερον δτι υμών αυτών
έπιμελούμενοι ύμεΐς κάί έμόί κάί τοις έμοΐς και ύμΐν αΰτοις έν χάριτι ποιήσετε
δττ' άν ποιήτε, κδν μή νΰν όμολογήσητε- έάν δε υμών μέν αυτών άμελήτε κάί
μή θέλητε ώσπερ κατ' ϊχνη κατά τά νΰν τε είρημένα κάί τά έν τφ έμπροσθεν
χρόνφ ζην, ουδέ έάν πολλά όμολογήσητε έν τφ παρόντι καΧ σφόδρα, ουδέν
e πλέον ποιήσετε.
Ταΰτα μέν τοίνυν προθυμησόμεθα, έφη, ούτω ποιείν θάπτωμεν δέ σε
τίνα τρόπον;
Ό π ω ς άν, εφη, βούλησθε, έάνπερ γε λάβητέ με κάί μή έκφύγω υμάς.
Γελάσας δέ άμα ήσυχη καΧ προς ημάς άποβλέψας εΐπεν Ού πείθω, ώ άνδρες,
Κρίτωνα, ώς έγώ είμι οΰτος Σωκράτης, ό νυνΧ διαλεγόμενος κάί διατάττων
. εκαστον τών λεγομένων, άλλ' οϊεταί με εκείνον είναι δν δψεται ολίγον ύστερον
νεκρόν, κάί έρωτα δή πώς με θάπτη. δτι δέ έγώ πάλαι πολύν λόγον πεποίημαι,
ώ ς έπειδάν πίω τό φάρμακον, ούκέτι ύμΧν παραμένω, άλλ' οίχήσομαι άπιών είς
μακάρων δή τινας ευδαιμονίας, ταΰτά μοι δοκώ αύτφ άλλως λέγειν,
παραμυθούμενος άμα μέν υμάς άμα δ' έμαυτόν. έγγυήσασθε οΰν με προς
Κρίτωνα, εφη, τήν έναντίαν έγγύην ή ήν οΰτος προς τους δικαστάς ήγγυδτο.
οΰτος μέν γάρ ή μήν παραμενεΐν ύμεΐς δέ ή μήν μή παραμενεΧν έγγυήσασθε
e έπειδάν αποθάνω, αλλά ο'ιχήσεσθαι άπιόντα, ϊνα Κρίτων φάον φέρη, κάί μή
ορών μου τό σώμα ή καόμενον ή κατορυττόμενον άγανακτή υπέρ εμού ώς
δεινά πάσχοντος μηδέ λέγη έν τή ταφή ώς ή προτίθεται Σωκράτη ή εκφέρει ή
κατορύττει. εΰ γάρ ϊσθι, ή δ' δ ς ώ άριστε Κρίτων, τό μή καλώς λέγειν ού μόνον
είς αυτό τούτο πλημμελές, άλλα κάί κακόν τι έμποιεΧ ταΐς ψυχαΐς άλλα
θαρρεΧν τε χρή κάί φάναι τούμόν σώμα θάπτειν, κάί θάπτειν ούτως δπως άν
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Ταΰτ' ε'ιπών έκεΧνος μέν άνίστατο είς οϊκημά τι ώς λουσόμενος, καΧ ό
Κρίτων εΐπετο αύτφ, ημάς δ' έκέλευε περιμένειν. περιεμένομεν οΰν προς ημάς
αυτούς διαλεγόμενοι περΧ τών εΊρημένων κάί άνασκοπούντες, τοτέ δ' αΰ περΧ
τής συμφοράς διεξιόντες δση ήμΧν γεγονυΐα εϊη, άτεχνώς ηγούμενοι ώσπερ
πατρός στερηθέντες διάξειν ορφανοί τόν έπειτα βίον. επειδή δέ έλούσατο κάί
ήνέχθη παρ' αυτόν τά παιδία -δύο γάρ αύτφ ύεΐς σμικροί ήσαν, εις δέ μέγαςκάί αί ο'ικεΧαι γυναϊκες άφίκοντο έκεΧναι, εναντίον τοΰ Κρίτωνος διαλεχθείς τε
κάί έπιστείλας άττα έβούλετο, τάς μέν γυναίκας κάί τά παιδία άπιέναι
έκέλευσεν, αυτός δέ ήκε παρ' ημάς. κάί ήν ήδη εγγύς ήλιου δυσμών χρόνον γάρ
πολύν διέτριψεν ένδον, έλθών δ' έκαθέζετο λελουμένος κάί ού πολλά άττα μετά
ταύτα διελέχθη, κάί ηκεν ό τών ένδεκα υπηρέτης κάί στάς παρ' αυτόν, Ώ
Σώκρατες, εφη, ού καταγνώσομαί γε σοΰ δπερ άλλων καταγιγνώσκω, δτι μοι
χαλεπαίνουσι καΧ καταρώνται έπειδάν αύτοΧς παραγγείλω πίνειν τό φάρμακον
άναγκαζόντων τών αρχόντων, σε δέ έγώ κάί άλλως εγνωκα έν τούτφ τφ χρόνφ
γενναιότατον καΧ πραότατον καΧ άριστον άνδρα δντα τών πώποτε δεϋρο
άφικομένων, κάί δή καΧ νύν εΰ οΐδ' δτι ούκ έμόί χαλεπαίνεις, γιγνώσκεις γάρ
τους αιτίους, άλλα έκείνοις. νΰν οΰν, οΐσθα γάρ α ήλθον άγγέλλων, χάϊρέ τε

Ό,τι λέω πάντοτε, είπε, Κρίτωνα, τίποτα καινούργιο. Εάν επιμεληθείτε εσείς οι
ίδιοι τον εαυτό σας, η πράξη σας θα δώσει χαρά σε μένα, στους δικούς μου και σε εσάς
τους ίδιους, ό,τι και αν κάνετε, ακόμη και αν τώρα δεν το υποσχεθείτε. Εάν
αδιαφορήσετε για τον εαυτό σας και είστε απρόθυμοι να ζήσετε σύμφωνα με τα
δείγματα αυτών που τώρα και προηγουμένως είπαμε, τότε, ακόμη και αν δώσετε [e]
μπροστά μου όρκους και διαβεβαιώσεις, τίποτα δεν θα πετύχετε.
Είμαστε πρόθυμοι, είπε, όλα αυτά να τα κάνουμε όπως τα λες. Πώς όμως να
οργανώσουμε την ταφή σου;
Όπως εσείς το θελήσετε, είπε εκείνος, αρκεί να με προλάβετε μήπως και σας
ξεφύγω. Μόλις το είπε γέλασε σιγανά, μας κοίταξε και πρόσθεσε: Φίλοι μου δεν μπορώ
να πείσω τον Κρίτωνα πως είμαι ο Σωκράτης, αυτός εδώ μέσα, που συζητά και
κανονίζει το καθετί που λέγεται- με φαντάζεται σαν εκείνον [d] που θα δει σε λίγο, τον
νεκρό, για αυτό και ρωτά πώς να με θάψει. Αυτό όμως που εγώ ανέπτυξα λέγοντας
τόσα, ώρα πολλή, ότι, όταν πιω το δηλητήριο, δεν θα παραμείνω πλέον μαζί σας αλλά
θα αναχωρήσω και θα πάω σε τόπο ευδαίμονα, μέσα σε ευτυχείς, αυτό μου φαίνεται
πως του το είπα μάταια, παρηγοριά μόνον σε εσάς και εμένα τον ίδιο. Δώστε λοιπόν
για μένα εγγύηση στον Κρίτωνα, είπε, μια εγγύηση ακριβώς αντίθετη από εκείνη που
αυτός πρόσφερε στους δικαστές. Αυτός εγγυήθηκε: δεν θα δραπετεύσω- εσείς
εγγυηθείτε: δεν θα παραμείνω, μόλις πεθάνω, [e] αλλά θα αναχωρήσω και θα φύγω.
Έτσι ο Κρίτων δεν θα το φέρει βαριά, θα βλέπει το σώμα μου ή να καίγεται ή να το
θάβουν και δεν θα αγανακτεί, πως τάχα υποφέρω ανήκουστα, ούτε θα λέει πάνω στην
ταφή ότι τον Σωκράτη εκθέτει ως νεκρό, κομίζει τον νεκρό του, τον θάπτει στον τάφο
του. Ξέρε το καλά, είπε εκείνος, λαμπρέ μου Κρίτωνα, το γλωσσικό λάθος δεν είναι
μόνο λάθος καθεαυτό αλλά κάνει κακό και στη ψυχή. Να είσαι θαρραλέος και να λες
ότι θάβεις το νεκρό μου σώμα- θάψε το όπως αγαπάς, όπως νομίζεις ότι του ταιριάζει.
[116a]
Μόλις εκείνος τα είπε αυτά σηκώθηκε να πάει να λουσθεί σε άλλο δωμάτιο, ο
Κρίτων τον ακολουθούσε και μας έλεγε να περιμένουμε. Εμείς περιμέναμε και
συζητούσαμε μεταξύ μας αυτά που είχαμε πει και τα εξετάζαμε ακόμη μια φορά- ώρα
πολλή κάναμε λόγο για τη συμφορά που μας βρήκε, το σκεφτόμασταν μέσα μας, ήταν
σαν να χάνουμε τον πατέρα μας και να μένουμε μέσα στη ζωή ορφανοί. Στη συνέχεια
λούστηκε, του έφεραν τα παιδιά του -δυο μικρούς γιους είχε [b] και έναν μεγάλοήλθαν και οι γυναίκες από το σπιτικό του- τους μίλησε παρουσία του Κρίτωνα
δίνοντας του τις οδηγίες που είχε σχεδιάσει- είπε τότε στις γυναίκες και τα παιδιά να
πηγαίνουν, ο ίδιος επέστρεψε κοντά μας. Ο ήλιος κόντευε να δύσει- είχε μείνει πολλή
ώρα μέσα στο λουτρό. Λουσμένος ήρθε και έκατσε κάτω, χωρίς πολλές κουβέντες.
Κατέφθασε και ο φύλακας, στάθηκε δίπλα του και του είπε: Σωκράτη δεν θα σου πω
βαρύ λόγο όπως [e] λέω σε άλλους που οργίζονται και με καταριούνται τη στιγμή που
τους προστάζω να πιουν το δηλητήριο, αυτή είναι η εντολή των αρχόντων. Απ'
εναντίας κατά την παραμονή σου εδώ κατάλαβα πως είσαι ο πιο γενναίος, ο πιο
πράος, ο καλύτερος άνθρωπος από όσους πέρασαν από εδώ. Είμαι βέβαιος ότι τη
στιγμή αυτή δεν νιώθεις την παραμικρή οργή εναντίον μου, μόνον εναντίον εκείνων,
αφού ξέρεις τους υπεύθυνους. Λοιπόν ξέρεις τι ήλθα να σου ανακοινώσω- αντίο σου,
δοκίμασε να υπομείνεις [d] όσο ελαφριά

κάί πειρώ ώς φαστα φέρειν τά αναγκαία. ΚαΧ άμα δακρύσας μεταστρεφόμενος
άπήει.
Κάί ό Σωκράτης άναβλέψας προς αυτόν, ΚαΧ σύ, εφη, χαΧρε, κάί ήμεΐς
ταΰτα ποιήσομεν. Κάί άμα προς ήμδς Ώς άστεΧος, εφη, ό άνθρωπος κάί παρά
πάντα μοι τόν χρόνον προσήει καΧ διελέγετο ενίοτε κάί ήν ανδρών λώστος, κάί
νύν ώς γενναίως με άποδακρύει. άλλ' άγε δή, ώ Κρίτων, πειθώμεθα αύτφ, κάί
ένεγκάτω τις τό φάρμακον, εΊ τέτριπται- εί δέ μή, τριψάτω ό άνθρωπος.
e
ΚαΧ ό Κρίτων, Άλλ' οΐμαι, εφη, εγωγε, ώ Σώκρατες, ετι ήλιον είναι έπΧ
τοις δρεσιν κάί οΰπω δεδυκέναι. κάί άμα έγώ οίδα κάί άλλους πάνυ όψε
πίνοντας, έπειδάν παραγγελθή αϋτοΧς δειπνήσαντάς τε καΧ πιόντας εΰ μάλα,
κάί συγγενομένους γ' ένίους ών δν τύχωσιν επιθυμούντες άλλα μηδέν έπείγουετι γάρ έγχωρεΐ.
ΚαΧ ό Σωκράτης, ΕΊκότως γε, 8φη, ώ Κρίτων, εκείνοι τε ταΰτα ποιούσιν,
ούς σύ λέγεις -οϊονται γάρ κερδαίνειν ταύτα ποιήσαντες- κάί εγωγε ταΰτα
είκότως ού ποιήσω- ουδέν γάρ οΐμαι κερδανείν ολίγον ύστερον πιών άλλο γε ή
γέλωτα όφλήσειν παρ' έμαυτφ, γλιχόμενος τοΰ ζήν κάί φειδόμενος ούδενός ετι
ενόντος άλλ' ϊθι, εφη, πείθου κάΧ μή άλλως ποίει.
ΚαΧ ò Κρίτων άκουσας ενευσε τφ παιδΧ πλησίον έστώτι. κάί ό παις
έξελθών κάί συχνόν χρόνον διατρίψας ήκεν άγων τόν μέλλοντα δώσειν τό
φάρμακον, έν κύλικι φέροντα τετριμμένον. Ίδών δέ ό Σωκράτης τον άνθρωπον,
Εΐεν, εφη, ώ βέλτιστε, σύ γάρ τούτων επιστήμων, τί χρή ποιείν;
Ουδέν άλλο, εφη, ή πιόντα περιιέναι, ϊως άν σου βάρος έν τοις σκέλεσι
b γένηται, έπειτα κατακεϊσθαι- κάί οϋτως αύτο ποιήσει. ΚαΧ άμα ώρεξε τήν
κύλικα τφ Σωκράτει.
ΚαΧ δς λαβών καΧ μάλα ίλεως, ώ Έχέκρατες, ουδέν τρέσας ουδέ
διαφθείρας οΰτε τοΰ χρώματος ούτε τοΰ προσώπου, άλλ' ώσπερ είώθει
ταυρηδόν ύποβλέψας προς τόν άνθρωπον, Τί λέγεις, έφη, περΧ τούδε τού
πώματος προς τό άποσπεΧσαί τινι; εξεστιν ή οΰ;
Τοσούτον, εφη, ώ Σώκρατες, τρίβομεν δσον οίόμεθα μέτριον είναι πιεΧν.
Μανθάνω, ή δ' δς· άλλ' εΰχεσθαί γέ που τοϊς θεοΧς έξεστί τε κάί χρή, τήν
μετοίκησιν τήν ένθένδε έκεΐσε ευτυχή γενέσθαι- δ δή κάί έγώ εύχομαι τε κάί
γένοιτο ταΰτη. ΚαΧ άμ' εΊπών ταΰτα έπισχόμενος κάί μάλα ευχερώς κάί
ευκόλως έξέπιεν. καΧ ημών οί πολλοί τέως μέν επιεικώς οίοι τε ήσαν κατέχειν
τό μή δακρϋειν, ώς δέ εϊδομεν πίνοντά τε καΧ πεπωκότα, ούκέτι, άλλ' έμοΰ γε
βία και αύτοΰ άστακτΧ έχώρει τά δάκρυα, ώστε έγκαλυψάμενος άπέκλαον
έμαυτόν -ού γάρ δή έκεΧνόν γε, άλλα τήν έμαυτοϋ τύχην, οίου ανδρός εταίρου
d έστερημένος εϊην. ό δέ Κρίτων έτι πρότερος έμοΰ, επειδή ούχ οΐός τ' ήν κατέχειν
τά δάκρυα, έξανέστη. Απολλόδωρος δέ κάί έν τφ έμπροσθεν χρόνφ ουδέν
έπαύετο δακρύων, κάί δή κάί τότε άναβρυχησάμενος κλάων κάί άγανακτών
ούδένα δντινα ού κατέκλασε τών παρόντων πλην γε αύτοΰ Σωκράτους.
ΈκεΧνος δέ, Οία, εφη, ποιεΧτε, ώ θαυμάσιοι, έγώ μέντοι ούχ ήκιστα
τούτου ένεκα τάς γυναΧκας απέπεμψα, ϊνα μή τοιαύτα πλημμελοΧεν κάί γάρ
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γίνεται το αναπόφευκτο. Τότε δάκρυσε,
έστρεψε το πρόσωπο του και κίνησε να φύγει.
Ο Σωκράτης τον κοίταξε και του είπε: Σε αποχαιρετώ και εγώ- θα κάνουμε
αυτό που λες. Μετά στράφηκε σε εμάς και είπε: Ευαίσθητος άνθρωπος! Όσο χρόνο
είμαι εδώ με πλησίαζε, μερικές φορές μου μιλούσε, ένας άνθρωπος εξαιρετικός- τώρα
κλαίει για μένα μέσα από την καρδιά του. Εμπρός, Κρίτωνα, να τον ακούσουμε- ένας
να φέρει το δηλητήριο, αν το έχουν τρίψει. Αλλιώς ας το τρίψει ο ειδικός.
[e] Ο Κρίτων απάντησε- Σωκράτη νομίζω ότι ο ήλιος φέγγει ακόμη εκεί στα
βουνά και δεν έχει δύσει. Ξέρω μάλιστα αρκετούς που το πίνουν περασμένη ώρα,
αφού τους δώσουν την εντολή- θα φάνε πρώτα και θα πιουν πολύ και μερικοί θα
συνευρεθούν ερωτικά με πρόσωπα που επιθυμούν. Μη βιάζεσαι λοιπόν, υπάρχει
χρόνος.
Ο Σωκράτης πήρε τον λόγο: Φυσικό είναι Κρίτωνα εκείνοι να κάνουν τέτοια,
είναι αυτοί που είπες -θεωρούν κέρδος τέτοιες πράξεις- φυσικό όμως είναι και εγώ να
μην κάνω τίποτα από εκείνα. [117a] Διότι νομίζω ότι δεν θα κερδήσω τίποτα εάν πιω
το δηλητήριο λίγο αργότερα, μόνο να φανώ γελοίος στον εαυτό μου με τον πόθο και
τη λαχτάρα μου να ζήσω, ενώ δεν έμεινε τίποτα πλέον από τη ζωή. Εμπρός, είπε, κάνε
αυτό που ζητώ και τίποτα διαφορετικό.
Το άκουσε ο Κρίτων και έκανε νόημα στο παιδί που στεκόταν δίπλα. Το παιδί
βγήκε έξω, πέρασε αρκετή ώρα εκεί και επέστρεψε οδηγώντας αυτόν που θα έδινε το
δηλητήριο- το μετέφερε τριμμένο μέσα σε μια κύλικα. Μόλις τον είδε ο Σωκράτης του
είπε: Λοιπόν, φίλε μου, εσύ είσαι ο ειδικός, τι πρέπει να κάνω;
Απλώς πιες το, είπε, και περπατά μέχρι τα πόδια σου να γίνουν βαριά, [b]
έπειτα ξάπλωσε- αυτό θα επιδράσει. Ταυτόχρονα σήκωσε την κύλικα προς τον
Σωκράτη.
Αυτός την πήρε στα χέρια του και γαλήνιος, Εχεκράτη, χωρίς να τρέμει, χωρίς
να αλλάξει το χρώμα και την όψη του προσώπου, όπως πάντα, κοίταξε τον άνθρωπο,
τον κάρφωσε με το βλέμμα του και είπε: Τι νομίζεις; Να κάνω σπονδή με αυτό το ποτό
σε κάποιον θεό; Επιτρέπεται ή όχι;
Τόσο μόνο τρίβουμε, Σωκράτη, είπε αυτός, όσο πούμε ότι είναι η κατάλληλη
δόση.
Καταλαβαίνω, είπε ο Σωκράτης- όμως γίνεται και πρέπει να πούμε μια ευχή
στους θεούς, [e] να είναι αίσια η μετακίνηση από εδώ στον τόπο εκεί πάνω- αυτή είναι
η ευχή μου, είθε να γίνει έτσι. Μόλις ευχήθηκε το έφερε στο στόμα και το ήπιε χωρίς
αποστροφή, με ευκολία. Έως τότε οι περισσότεροι καταφέρναμε μετά βίας να
κρατήσουμε τα δάκρυα μας, μόλις όμως τον είδαμε να το πίνει και να το πίνει έως
τέλους δεν τα καταφέραμε- πρώτος εγώ ξέσπασα, τα δάκρυα μου κυλούσαν ποτάμι
τόσο που κάλυψα το πρόσωπο μου και έκλαιγα -όχι εκείνον αλλά την κακή μου τύχη,
έχανα τον άνθρωπο και τον σύντροφο μου. [d] Ο Κρίτων με πρόλαβε και σηκώθηκε
νωρίτερα, δεν μπορούσε και αυτός να κρατήσει τα δάκρυα του. Ο Απολλόδωρος
μάλιστα, εδώ και ώρα δεν σταματούσε να κλαίει, σπάραξε και ξέσπασε σε τέτοιους
λυγμούς ώστε δεν άφησε κανένα από τους παρόντες που δεν του ράγισε την καρδιά,
εκτός από τον Σωκράτη τον ίδιο.
Εκείνος όμως αντέδρασε: πράγματα που κάνετε, φίλοι μου! Εγώ απομάκρυνα
τις γυναίκες για αυτό ακριβώς, για να μην
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άκήκοα δτι έν ευφημία ΧΡή τελευτάν. άλλ' ήσυχίαν τε άγετε κάί καρτερείτε.
ΚαΧ ημείς άκούσαντες ήσχύνθημέν τε κάί έπέσχομεν τοΰ δακρύειν. ό δέ
περιελθών, επειδή οί βαρύνεσθαι εφη τά σκέλη, κατεκλίνη ύπτιος -οΰτω γάρ
έκέλευεν ό άνθρωπος- κάί άμα εφαπτόμενος αύτοΰ οΰτος ό δούς τό φάρμακον,
διαλιπών χρόνον έπεσκόπει τους πόδας κάί τά σκέλη, κάπειτα σφόδρα πιέσας
αύτοΰ τον πόδα ήρετο εί αίσθάνοιτο- ό δ' ούκ εφη. κάί μετά τούτο αΰθις τάς
κνήμας κάί έπανιών οΰτως ήμΧν έπεδείκνυτο δτι ψύχοιτό τε καΧ πήγνυτο. κάί
αυτός ήπτετο κάί εΐπεν δτι, έπειδάν προς τή καρδία γένηται αύτώ, τότε
οίχήσεται.
Ή δ η οΰν σχεδόν τι αύτοΰ ήν τά περΧ τό ήτρον ψυχόμενα, κάί
έκκαλυψάμενος -ένεκεκάλυπτο γάρ- εΐπεν -δ δή τελευταΐον έφθέγξατο- Ώ
Κρίτων, έφη, τφ Άσκληπιφ όςρείλομεν άλεκτρυόνα- άλλα άπόδοτε καΧ μή
άμελήσητε.
Αλλά ταΰτα, εφη, εσται, ό Κρίτων άλλ' δρα εϊ τι άλλο λέγεις.
Ταΰτα έρομένου αύτοΰ ουδέν ετι άπεκρίνατο, άλλ' ολίγον χρόνον
διαλιπών έκινήθη τε καΧ ό άνθρωπος έξεκάλυψεν αυτόν, κάί δς τά όμματα
έστησεν Ίδών δέ ό Κρίτων συνέλαβε τό στόμα καΧ τους οφθαλμούς.
°Ήδε ή τελευτή, ώ Έχέκρατες, τού εταίρου ήμΐν έγένετο, ανδρός ώς
ήμεΐς φαΐμεν άν, τών τότε ών έπειράθημεν αρίστου κάί άλλως φρονιμωτάτου
κάί δικαιοτάτου.

πέσουν σε τέτοια παραφωνία- έχω ακούσει,
ξέρετε, ότι πρέπει κανείς να πεθαίνει μέσα σε μακαρισμούς. [e] Ησυχάστε λοιπόν και
σφίξτε την καρδιά.
Εμείς τα ακούσαμε, ντραπήκαμε και σταματήσαμε το κλάμα. Εκείνος
περπατούσε στο δωμάτιο, είπε πως αισθάνθηκε βάρος στα σκέλη και ξάπλωσε ύπτιος
-αυτή ήταν η προσταγή του υπηρέτη- του είχε δώσει το δηλητήριο και τώρα τον
ψηλαφούσε, εξέταζε κατά διαστήματα τα πόδια και τα σκέλη του, όταν πίεσε δυνατά
το πόδι και τον ρώτησε [118a] αν το αισθάνεται- εκείνος είπε όχι. Αμέσως μετά, το ίδιο
με τις κνήμες έτσι συνέχισε προς τα επάνω, πράγμα που μας έδειχνε ότι άρχιζε να
παγώνει και να μην λυγίζει. Ο άνθρωπος εξακολουθούσε τη ψηλάφηση και είπε: όταν
αυτό φθάσει στην καρδιά, τότε θα τελειώσει.
Είχε φθάσει να παγώνει γύρω από το υπογάστριο, όταν ο Σωκράτης
ξεσκέπασε το πρόσωπο του -το είχε καλυμμένο- και είπε -ήταν η τελευταία του
κουβέντα- Κρίτωνα, είπε, χρωστάμε στον Ασκληπιό έναν πετεινό- δώστε την οφειλή
και μην την αμελήσετε.
Θα το κάνουμε, είπε ο Κρίτων κάτι άλλο που θα ήθελες;
Στην ερώτηση του δεν έλαβε απάντηση- λίγο μετά κινήθηκε κάπως, ο υπηρέτης
τον ξεσκέπασε- είχε στυλώσει τα μάτια. Ο Κρίτων το πρόσεξε και του έκλεισε το στόμα
και τα μάτια.
Αυτό ήταν το τέλος του φίλου μας Εχεκράτη- ένας άνθρωπος έξοχος μέσα
στους ανθρώπους της γενιάς του, τους γνωρίσαμε οι ίδιοι, ο πιο σοφός, ο πιο δίκαιος
από όλους.

