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ΒΙΒΑΙΟΝ Α 

327α ΣΩ. Κατέβην χθες εις Πειραιά μετά Γλαύκωνος τον 
!Αρίστωνος προσευξόμενός τε rfj θεώ και αμα τήν έορτήν 
βονλόμενος θεάσασθαι τίνα τρόπον ποιήσουσιν ατε νυν πρώ
τον άγοντες, καλή μεν ονν μοι και ή των έπιχωρίων πομπή 
έδοξεν είναι, ούμέντοι ήττον εφαίνετο πρέπειν ήν ol Θράκες 

b Ιπεμπον. προσευξάμενοι δε και Οεωρήσαντες απ^μεν προς το 
άατυ. κατώων οΰν πόρρωθεν ήμας οϊκαδε ώρμημένονς Πο
λέμαρχος ό Κεφάλου εκέλενσε οραμόντα τον παϊδα περι-
μεϊναί ε κελενσαι. και μον όπισθεν 6 παις λαβόμενος τον 
Ιματίου, Κελεύει νμας, εφη, Πολέμαρχος περιμεΐναι. Και 
εγώ μετεστράφην τε και ήρόμην οπού αυτός εϊη. Ούτος, 
εψη, Οπισθεν προσέρχεται' αλλά περιμένετε. Άλλα περιμε-
νονμεν, ή Ò' δς ό Γλαυκών. 

C Και όλίγω ύστερον 6 τε Πολέμαρχος -ήκε και 'Αδεί

μαντος ο τον Γλανκωνος αδελφός καί Νικήρατος ό Νικίον 
και άλλοι τινές ώς από της πομπής. 

Ό ούν Πολέμαρχος εφη' *Ω Σώκρατες, δοκεϊτέ μοι προς 
άστυ ώρμήσθαι ώς άπιόντες. 

Ου γαρ κακώς δοξάζεις, ήν δ' έγώ. 
Όρας ουν ήμας, εφη, δσοι έσμέν; 
Πώς γαρ οϋ; 

1. Ποόκειταί για τα Β ε ν δ ί δ ε ι α προς τιμήν της θρακικής 
θεοτητος Βενδ"ίδος, πού ή λατρεία της εισήχθη στον Πειραιά άπο Θρά
κες έποικους στα χοόνια του ΙΙερικλέους, Τα ίερό της μέσα σέ μεγά
λο τέμενος Εκείτο κατά τα Ν. τοϋ λιμανιού της Ζέας, κοντά στο Δη
μοτικό Νοσοκομείο.—Ό Γλαυκών ήταν ένας άπο τους αδελφούς τοΰ 
Πλάτωνος. Ό άλλος, ό Αδείμαντος, αναφέρεται κι' αυτός λίγο πα
ρά κάτω. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α 

[ΛΗ Π Ε Ρ Ι T O T Δ Ι Κ Α Ι Ο ΐ . Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ ] 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ TOT ΔΙΑΛΟΓΟΥ: 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΓΛΑΥΚΩΝ, ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ/ΘΡΑΣΥΜΑΧΟΣ, 
ΑΔΕΊΜΑΝΤΟΣ, ΚΕΦΑΛΟΣ, ΚΛΕΙΤΟΦΩΝ 

ΒΙΒΑΙΟΝ Α 

Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ . Κατέβηκα χθες στον Πειραιά μαζί 327a 

μέ τον Γλαύκωνα τοϋ Άρίστωνος, για νά προσευχηθώ 

Προοίμιο σ τ ί ) θ ε ά κ α 1 σ υ ΥΧΡ ό ν ω ζ ν-Χχί θ έ " 
•Ο Σωκράτης συζητεί λ 7 1 σ α , ν ά δ ώ ™< ? ά δίεξαχθή ή 

μέ τον Κέφαλο γιορτή, που για πρώτη φορά επρό
κειτο να πανηγυρίσουν (1). Καί 

πραγματικώς πολύ ωραία μοϋ φάνηκε και ή πομπή των 
εντοπίων, καθόλου όμως πίσω δεν έμεινε, κατά τη γνώμη 
μου, σέ μεγαλοπρέπεια καί ή πομπή των Θρακών. 

Άφοΰ λοιπόν κάμαμε καί μεϊς τήν προσευχή μας b 
και εΐδαμε τήν τελετή, γυρίζαμε για τήν πόλη. Μόλις 6-
μως μας είδε άπο μακριά να ξεκινούμε ò Πολέμαρχος, ό 
γυιός τοϋ Κεφάλου, πρόσταξε το δοΰλο του να τρέξη καί 
να μας παρακάλεση νά τον περιμένωμε. 

Πλησίασε λοιπόν άπο πίσω ό δούλος, μέ τράβηξε άπο 
το ίμάτιο καί μοϋ είπε : Σας παρακαλεί ό Πολέμαρχος 
να περιμένετε. Καί γ ώ γύρισα καί τον ρώτησα, ποϋ ήταν. 
Νά τον, μοϋ είπε, έρχεται άπο πίσω. Θα τον περιμένωμε, 
αποκρίθηκε ό Γλαυκών. 

Καί σέ λίγο έφτασαν πραγματικώς ό Πολέμαρχος e 
καί & 'Αδείμαντος ό αδερφός τοϋ Γλαύκωνοςκαί ό Νικήρατος 
ό γυιός τοΰ Νικίου καί μερικοί άλλοι, πού γύριζαν άπα 
τήν τελετή. 

Μ5ς λέγει λοιπόν Ó Πολέμαρχος : Μου φαίνεται, Σω
κράτη, πώς ξεκινήσατε, για να γυρίσετε στην πόλη. 

Δέ γελάστηκες, τοΰ αποκρίθηκα έγώ. 
Μας βλέπεις καλά πόσοι είμαστε ; 
Αϊ καί τί; είπα έγώ. 



t i , ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (A) 

" II τυίνυν τούτων, εφη, κρείττουςγένεσθε ήμένετ αύτον. 
Ονκονν, ην ό' έγώ, ετι εν λείπεται, το ην πείσωμεν ύμας 

ώς χρή ημάς άφεϊναι; 
*Η και δνναισθ' αν, ή ο' ός, πεϊσαι μη άκούοντας; 
Ουδαμώς, εφη ό Γλαυκών. 
Ώς τοίνυν μή άκουσομένων, ούτω διανοεϊσθε. 

328a Kai ό 'Αδείμαντος, τΑρά γε, ή δ' δς. ούδ' ϊστε δτι 
λ.αμπάς Ϊσται προς έσπέραν άφ Ιππων τη θεώ; 

'Αφ' ΐππων; ήν δ' εγώ- καινόν γε τούτο, λαμπάδια 
έχοντες διαδώσονσιν άλλήλοις άμιλλώμενοι τοις ΐπποις; ή 
πώς λέγεις; 

Ούτως, εφη ό Πολέμαρχος, καί προς γε πανννχίδα 
ποιήσουσιν, ήν άξιον θεάσασθαι' εξαναστησόμεθα γαρ μετά 
το όεϊπνον καί τήν πανννχίδα θεασόμεΟα. και αυνεσόμεθά τε 
πολλοίς τών νέων αυτόθι καί διαλεξόμεθα. αλλά μένετε καί 

b μή άλλως ποιείτε. 
Και ό Γλαυκών, "Εοικεν, εφη, μενετέον είναι. 
Άλλ' εί δοκεϊ, ήν δ' έγώ, ούτω χρή ποιεϊν. 
ΤΗμεν ονν οϊκαδε είς τον Πολεμάρχου, και Ανσίαν τε 

αυτόθι κατελάβομεν καί Ενθύδημον, τους τοϋ Πολεμάρχου 
αδελφούς, καί δή και Θρασύμαχον τον Καλχηδόνιον καί Χαρ-
μαντίδην τον Παιανία καί Κλειτοφώντα τον 'Αριστωνύμον 
ήν Ô' ένδον και ό πατήρ ό τον Πολεμάρχου Κέφαλος, και 
μόλα πρεσβύτης μοι εδοξεν είναι' δια χρόνου γαρ καί έω-

c ράκη αυτόν. καΟήστο δε έστεφανωμένος επί τίνος προσκε-
φαλαίου τε και δίφρον τεθυκώς γαρ έτύγχανεν εν τη ανλη. 
έκαθεζόμεθα σον παρ 'αυτόν έκειντο γαρ δίφροι τινές αυτόθι 
κύκλω. 

Εύθνς ούν με Ιδών ο Κέφαλος ήσπάζετό τε και είπεν 
'Ω Σώκρατες, ον δε θαμίζεις ήμίν καταβαίνων είς τον 
Πειραιά, χρήν μέντοι. εί μεν γαρ έγώ ετι εν δννάμει ή τον 

1. 'Από τα πρόσωπα πού αναφέρονται και λαβαίνουν οπωσ
δήποτε μέρος στο διάλογο ώς το τέλος, ο Κέφαλος ήταν ό Σικελό; 
ρήτωρ πού μέ τήν προτροπή τοϋ Περικλέους εγκαταστάθηκε άς μέ
τοικος στάς 'Αθήνας, πατέρας τοϋ περίφημου ρήτορος Λυσίου, τοΰ 
Πολεμάρχου καί τοϋ Εύθυδήμου, σοφιστου πού ίίδωσε τδνομά του 
στοά ομώνυμο διάλογο τοϋ Πλάτωνος.—Ό Νικήρατος, γυιος τοϋπαμ-
^λούτου στρατηγού της Σικελικής εκστρατείας Νικίου, καταδικά
στηκε αργότερα σέ θάνατο από τους Τριάκοντα.—Για τονΧαλκηδό-
νιο αοφισι-ή καί ρήτοοα Θοασύμαχο, τον επίσημο απολογητή της 
τυραννίδος, δεν εΐναι ανάγκη νά ξέρωμε περισσότερα άπ' δσα μας 
ι̂ Ινουντα'. στο διάλογο. Ό Χαρμαντίδης ήταν, φαίνεται, μαθητής του, 

*Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

"Η θ£ δειχτητε πιο δυνατοί άπ' αυτούς, ή τέλει 
θα μείνετε έδώ. 

Μας αποκλείετε ακόμη και νά έλπίζωμε, τοΰ εί. 
πώς θα μας αφήσετε, αν κατορθώσωμε νά σας πείσουμε. 

Καί πώς τάχα, αποκρίθηκε έκεΐνος, θά μπορέσετε 
νά πείσετε ανθρώπους, πού δεν άκούουν; 

Καθόλου βέβαια, εϊπε ό Γλαυκών. 
Πάρετε το λοιπόν απόφαση πώς δε θά σας άκούσωμε. 

νΑραγε, πήρε το λόγο ό 'Αδείμαντος, μήπως καί 8έν 328a 
γνωρίζετε, πώς κατά το βράδυ θά γίνη έφιππος λαμπα
δηδρομία προς τιμήν της θεάς ; 

"Εφιππος; ρώτησα έγώ' αλήθεια πρωτοφανές θέαμα 
αυτό" Οά κρατούν λαμπάδες καί θά τις περνοΰν άπο χέρι 
σέ χέρι, ενώ θά παρατρέ/ουν μέ τάλογα; ή πώς αλλιώς λέ
γεις; 

"Ετσι καθώς είπες, απάντησε ό Πολέμαρχος" κι1 α
κόμα θα έχουν καί ολονυχτία, πού αξίζει τον κόπο νά τή 
δοΰμε. Θά βγοΰμε μετά το δείπνο καί θά συνταντήσωμ« 
έξω καί πολλούς άπο τους νέους, πού θάνοίξωμε ομιλία μα
ζί των. Μείνετε λοιπόν καί μή ζητάτε 5λλα. b 

Καθώς φαίνεται, ανάγκη πάσα v i μείνωμε, εΤπε ό 
Γλαυκών. 

'Αλλ' άφοΰ τό αποφασίζεις, έπρόσθεσα κ' έγώ, ας 
γίνη κ* έτσι. 

Πήγαμε λοιπόν στο σπίτι του Πολεμάρχου, Οπου 
βρίσκομε τον Λυσία καί τον Εύθύδημο, τους αδελφούς του, 
καί μάλιστα τον Θρασύμαχο τον Χαλκηδόνιο καί τον Χαρ-
μαντίδη τον Παιανιέα καί τον Κλειτοφώντα του Άριστω-
νύμου. Μέσα ήταν ακόμα καί ό πατέρας του Πολεμάρχουι 
ό Κέφαλος· μοΰ φάνηκε πώς είχε πάρα πολύγεράσει, καθώς 
είχα νά τον δώ πολύ καιρό. Κάθονταν σ1 ενα δίφρο στηριγμένος e 

σέ προσκέφαλο και μέ στεφάνι στην κεφαλή' γιατί εΐχε 
κάμει θυσία στην αυλή. (*) 

Πήραμε λοιπόν θέση κοντά του, γιατί ήταν τοποθετη
μένα έκεΐ γύρω του μερικά καθίσματα. 

Μέ χαιρέτησε πολύ εγκάρδια ευθύς καθώς μέ είδε 
καί είπε : Πολύ σπανίως κατεβαίνεις νά μας επισκέπτε
σαι στον Πειραιά, Σωκράτη' κι' όμως έπρεπε* αν βέβαια ή-

καθώς καί ό Κλειτοφων, γνωστός άπό Τ'ΛΙ ομώνυμο, νόθον ϊσως, διά
λογο τοΰ Πλάτωνος. 
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IP ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (A) 

ραδιως πορενεσθαι προς τό αστν, ουδέν αν σε έδει δεϋρο Ιέναι, 
d αλλ' ήμεϊς αν παρά σε ημεν νϋν δέ σε χρή πνκνότερον δεϋρο 

Ιέναι. ώς εδ ϊσθι Οτι έμοιγε όσον ai αλλαι αϊ κατά το σώμα 
ήδονάί άπο μαραίνονται, τοσούτον αϋξονται al περί τους 
λόγους έπιθνμίαι τε καί ήδοναί. μή ούν άλλως ποίει, αλλά 
τοΐσδέ τε τοις νεανίσκοις σύνισθι και δεϋρο παρ' ημάς 
φοίτα ώς παρά φίλους τε καί πάνυ οικείους. 

Και μήν, ήν δ' έγώ, ώ Κέφαλε, χαίρω γε διαλεγόμενος 
e τοις σφόδρα πρεσβύταις' δοκεί γαρ μοι χρήναι παρ' αντών 

πννθάνεσθαι, ώσπερ τινά όδόν προεληλνθότων ήν καί ημάς 
ϊσως δεήσει πορενεσθαι, ποία τις εστίν, τραχεία καί χαλεπή, 
ή ράδια καί εύπορος, καί δή καί σον ήδέως αν πυθοίμην 
δτι σοι φαίνεται τούτο, επειδή ενταύθα ήδη εϊ της ηλικίας 
δ δη «έπι γήραος ου δ ω» φασιν είναι οι πονηταί, 
ποτερον χαλεπόν τοϋ βίου, ή πώς συ αυτό εξαγγέλλεις. 

329a 'Εγώ σοι, ίφη, νή τον Δία έρώ, ώ Σώκρατες, οϊόν γέ 

μοι φαίνεται, πολλάκις γαρ σννερχόμεθά τίνες εις ταύτον πα-
ραπλησίαν ήλικίαν έχοντες, διασώζοντες τήν πάλαιαν παροι-
μίαν f 1 ) . οι ούν πλείστοι ημών όλοφνρονται συνιόντες, τάς 
èv τή νεότητι ήδονάς ποθοϋντες καί αναμιμνησκόμενοι περί 
τε τάφροδίσια καί περί πότους τε καί ευωχίας καί αλλ' άττα 
â τών τοιούτων έχεται, καί αγανακτοϋσιν ώς μεγάλων τινών 
άπεστερημένοι καί τότε μεν εϋ ζώντες, νϋν δέ ουδέ ζώντες. 

h ένιοι Ôè καί τάς τών οικείων προπηλακίσεις τον γήρως 
οδύρονται, και έπι τοντφ δή το γήρας ύμνοϋσιν άσων κακών 
σφίαιν αίτιον, έμοί δέ δοκονσιν, ώ Σώκρατες, ούτοι ού τό 
αϊτιον αίτιασθαι. εί γαρ ήν τοϋτ> αίτιον, καν έγώ τα αυτά 
ταύτα έπεπόνθη, ένεκα γε γήρως, και οί άλλοι πάντες δσοι 
ενταΰθα ήλθον ηλικίας, νϋν δ' έγωγε ήδη έντετύχηκα ούχ 

1. «Ήλΐξ ήλικα τέρπει». 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

μουν έγώ ακόμα σέ θέση νάνεβαίνω εύκολα στην πόλη, δέ 
θα σέ υποβάλλαμε στον κόπο νά έρχεσαι εσύ εδώ, άλλα ε
μείς θάρχόμαστε νά σέ βρίσκαμε' τώρα όμως πρέπει να 
μας θυμάσαι συχνότερα* γιατί πρέπει νά γνωρίζης πώς 
για μένα, όσο μαραίνουνται οί διάφορες σωματικές απο
λαύσεις, τόσο μεγαλώνουν ή επιθυμία και ή ευχαρί
στηση τών λόγων. Κάνε λοιπόν δπως σοΰ λέγω* δεν εν
νοώ νά μή συναναστρέφεσαι καί μ' αυτούς τους νεαρούς* 
άλλα έρχου κάποτε κι' εδώ νά μας επισκέπτεσαι καί μα ςσά 
•φίλοι σου καί πολύ στενοί σου πού είμαστε. 

Καί νά ίδής, είπα έγώ, Κέφαλε, πού αίστάνομαι 
μεγάλη χαρά νά συναναστρέφωμαι καί νά μιλώ μέ 
τους πολύ ηλικιωμένους* γιατί μοϋ φαίνεται πώς χρειά
ζεται νά ζητώ άπο αυτούς διάφορες πληροφορίες, σαν να 
έχουν διατρέξει ώς τώρα ένα δρόμο, πού θά γίνη ίσως α
νάγκη νά τον βαδίσωμε καί μεΐς, για νά ξέρω τι λογής 
είναι τάχα αυτός, δύσκολος καί τραχύς ή εύκολος καί κα-
λοδιάβατος. Κ' έτσι τώρα θά μοΰ έκανες μεγάλη ευχαρί
στηση νά μοϋ μάθης, άφοΰ δα βρίσκεσαι σ' αυτό το ση
μείο της ηλικίας, πού κ α τ ώ φ λ ι τ ο ΰ γ ή ρ α τ ο ς ο
νομάζουν οί ποιηταί, αν είναι δύσκολη αύτη ή περίοδος 
της ζωής—ή πως εσύ τήν κηρύττεις; 

Έ γ ώ θά σοΰ π ώ τήν πασαν αλήθεια, Σωκράτη, πώς 
μοΰ φαίνεται αυτό πού μέ ρωτάς' γιατί πολλές φορές τυχαί
νει καί μαζευόμαστε πολλοί πού έχομε τήν ίδια τήν ηλικία, 
καθώς πού το λέγει και ή παλαιά παροιμία, δμοιος τον 6-
μοιο. Οί περισσότεροι λοιπόν άπο μας δεν κάνουν άλλο παρά 
νά θρηνολογοΰν, γιατί θυμοΰνται καί λαχταροΰν τις ηδονές 
της νεότητος, γιά τον έρωτα, τα συμπόσια καί τίς διασκε
δάσεις καί τα άλλα τα ανάλογα, καί αγανακτούν, σάν νά 
έχουν στερηθή μεγάλα καί σπουδαία πράγματα καί σάν να 
ήταν τότε αληθινά ευτυχισμένη ή ζωή τους, ένώ τώρα ούτε 
ζωή αξίζει νά την όνομάζη κανείς* μερικοί μάλιστα ακό
μα οδύρουνται καί γιά τους εξευτελισμούς καί τις προσβολές 
πού δοκιμάζουν τά γερατειά άπο μέρους τών δικών των 
καί πάνω σ* 6λ' αυτά ψάλλουν τον εξάψαλμο τών γερατειών 
γιά ίσα κακά τους είναι ή αίτια. 

'Εμένα δμως, Σωκράτη, μοΰ φαίνεται πώς δέν είναι 
«ύτή ή αληθινή αίτίαπού κατηγορούν, γιατί άν πραγματικώς 
ήταν αυτό το αίτιο, θά είχε καί γιά μένα βέβαια τά ίδια κακά 
αποτελέσματα καί γιά όλους τους άλλους πού έφτασαν σ' 
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όντως έχονσιν και άλλοις, καί δή καί Σοφοκλεϊ ποτέ τώ 
ποιητή παρεγενόμην έρωτωμένφ υπό τίνος' «Πώς, » έφη, 

e «ώ Σοφόκλεις, έχεις προς τάφροδίσια ; ετι οίος τε εϊ γυ-
ναικί ουγγίγνεσΒαι»;, καί δς, «Εύφήμει», έφη, «ώ άνθρωπε· 
άσμενέστατα μέντοι αυτό άπέφυγον, ώσπερ λνττώντά τίνα 
και άγριον δεσπότην άποδράς». εϋ ούν μοι καί τότε έδοξεν 
εκείνος ειπείν, και νϋν ονχ ήττον, παντάπασι γαρ τών γι 
τοιούτων έν τω γήρσ. πολλή' ειρήνη γίγνεται καί ελευθερία' 
έπειδαν al έπώνμίαι παύσωνται κατατείνονσαι καί χαλά-
σωσιν, παντάπασιν το τοϋ Σοφοκλέονς γίγνεται, δεσποτών 

d πάνυ πολλών έστι καί μαινόμενων άπηλλάχθαι. άλλα καί 
τούτων πέρι και τών γε προς τους οικείονς μία τις αίτια 

εστίν, ο*3 το γήρας, ώ Σώκρατες, αλλ' ο τρόπος τών αν
θρώπων. αν μέν γαρ κόσμιοι και εύκολοι ώσιν, καί το γήρας 
μετρίως εστίν έπίπονον εί δε μή, καί γήρας, ώ Σώκρατες, 
καί νεότης χαλεπή τω τοιοντψ σνμβαίνει. 

Kai έγώ άγασθείς αύτον ειπόντος ταΰτα, βονλόμενος 
e έτι λέγειν αντον έκίνονν και εΐπον ΎΩ Κέφαλε, οϊμαί σοι 

τους πολλούς, δταν ταϋτα λέγης, ονκ άποδέχεσθαι αλλ' ήγεΐ-
σθαί σε όαδίως τό γήρας φέρειν ου δια τον τρόπον άλλα δια 
το πολλήν ούσίαν κεκτήσθαι· τοις γαρ πλουσίοις πολλά 
παραμύθια φασιν είναι. 

'Αληθή, Μφη, λέγεις' ου γαρ αποδέχονται' καί λέγονσι 
μέν τι, ου μέντοι γε δσον οϊονται· άλλα τό τοϋ Θεμ,ιατο-
κλέονς ε$ έχει, δς τφ Σεριφίω λοιδορονμένω καί λέγοντι 

330a δτι ού δι' αύτον άλλα δια τήν πάλιν ευδόκιμοι, άπεκρίνατο 
δτι οντ' αν αυτός Σερίφιος ών ονομαστός έγένετο ούτ' εκεί
νος 'Αθηναίος, καί τοις δή μή πλουσίοις, χαλεπώς δε τό 
γήρας φέρονσιν, εϋ έχει ο αυτός λόγος, Οτι ούτ? αν ο επιεικής 
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αυτή τήν ηλικία* καί όμως έχω συναντήσει ώς τώρα ανθρώ
πους πού σκέπτουνται διαφορετικά καί άλλους καί μάλιστα 
τον ποιητή το Σοφοκλή. "Ημουν παρών κάποτε πού τον 
ρωτούσε κάποιος, αν ήταν ακόμα ίκανύς νάπολαβαίνη τις e 
ερωτικές ηδονές: «Δάγκασε τή γλώσσα σου, άνθρωπε, τοΰ 
αποκρίθηκε* μέ τή μεγαλύτερη μου ευχαρίστηση γλύτωσα 
άπ' αυτό τό πράγμα, σά νά λευτερώθηκα άπδ τύρανννο λυσ
σασμένο καί άγριο». Καί τότε λοιπόν έκρινα πώς είχε δίκιο 
νά μιλήση κατ* αυτό τον τρόπο καί τώρα μέ τήν ηλικία 
δέν άλλαξα γνώμη* γιατί πραγματικώς μέ τά γερατειά έρ
χεται μια τέλεια είρήνη καί απολύτρωση άπύ τά τέτοια του
λάχιστο* άφοϋ οί επιθυμίες χάσουν τήν ένταση τους καί ya-
λαρωθοϋν, είναι πραγματικώς, καθώς το είπε κι' ό Σο
φοκλής, σά νά γλυτώνωμε άπο ένα πλήθος τυράννους λυσ
σασμένους. Άλλα γιά 6λα αυτά καί γιά τους εξευτελισμούς d 
ακόμη, πού παραπονιούνται οί γέροντες, αφορμή, Σωκράτη, 
δέν είναι τά γερατειά, άλλα ό χαρακτήρας τών ανθρώπων* 
άν έχουν χαρακτήρα μετρημένο καί εύκολο, δέν τους είναι 
καί τά γερατειά πάρα πολύ ανυπόφορα* ειδεμή, γιά τους 
άλλους, καί τά γερατειά καί τά νειατα είναι στον ίδιο 
το βαθμό δύσκολοβάσταχτα. 

'Έμεινα καταμαγεμένος άπο τους λόγους αυτούς τοΰ 
γέροντα καί γιά νά τον κεντήσω νά εξακολούθηση ακόμα, 
τοΰ είπα : Έ γ ώ , Κέφαλε, στοχάζομαι πώς οί περισσότε- ο 
poi, δταν σ' άκούουν νά μιλής κατ' αύτον τον τρόπο, δέν 
παραδέχουνται τά επιχειρήματα σου κ' έχουν τήν ιδέα 
πώς άν ύποφέρης μέ τόση ευκολία τά γερατειά, αυτό τύ 
χρωστάς όχι τόσο στο χαρακτήρα, άλλα καί στή μεγάλη πε
ριουσία πού έχεις* γιατί ό πλούτος, ίσχυρίζουνται, δίνει 
πολλές ανακουφίσεις. 

Πραγματικώς, μοΰ αποκρίθηκε, δέν το παραδέχον
ται* κ' έχουν, δέ σοΰ λέγω, κάποιο δίκιο στις αντιρρήσεις 
των, δχι δμως κι' οσο φαντάζουνται. Κ' εδώ εφαρμόζεται 
Ó λόγος, πού εί.τε ό Θεμιστοκλής σέ κεινον τό Σερίφιο, 
πού τον πείραζε καί τοΰ έλεγε, πώς τή δόξα του τή χρω- 330a 
στα δχι στην αξία του, άλλα στην πατρίδα πού είχε. «Και 
βέβαια, τοΰ απάντησε ό Θεμιστοκλής, ούτε έγώ θά γενό
μουν ονομαστός, άν ήμουν Σερίφιος, μα ούτε σύ άν ήσουν 

1 Αθηναίος». Τον ίδιο λοιπόν λόγο θά μπορούσε νά πη 
κανείς καί στους ανθρώπους πού δέν είναι πλούσιοι καί μέ 
δυσκολία υποφέρουν τά γερατειά* δτι δηλαδή, άν ή φτώχεια 
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πάνυ τι ραδίως γήρας μετά πενίας ένέγκοι οϋθ' ό μή επιεικής 
πλουτήσας εύκολος ποτ1 άν έαυτώ γένοιτο. 

Πότερον δέ, ήν Ô' έγώ, ώ Κέφαλε, έυν κέκτησαι τά 
πλείω παρέλαβες ή έπεκτήσω; 

Ποι' έπεκτησάμην, εφη, ώ Σώκρατες; μέσος τις γέγονα 
χρηματιστής τοϋ τε πάππου καί τοϋ πατρός' ο μέν γαρ 
πάππος τε και ομώνυμος έμοί σχεδόν τι οσην έγώ νϋι 
ούσίαν κέκτημαι παραλαβών πολλάκις τοσαύτην Ιποίησεν, 
Ανσανίας δέ ό πατήρ έτι έλάττω αυτήν έποίησε της νϋν 
ούσης. έγώ Ôè αγαπώ εάν μή έλάττω καταλίπω τούτοισιν, 
άλλα βραχεί γέ τινι πλείω ή παρέλαβον. 

Οϋ τοι ένεκα ήρόμην, ήν δ' έγώ, δτι μοι έδοξας ου 
σφόδρα αγαπάν τα χρήματα, τούτο δέ ποιονσιν ώς τό πολύ 
oî αν μή αυτοί κτήσωνταν οί δέ κτησάμενοι διπλή ή οί 
άλλοι ασπάζονται αυτά. ώσπερ γαρ οί ποιηταί τά αυτών 
ποιήματα καί οί πατέρες τους παΐδας αγαπώσιν, ταύτη τε δή 
καί οί χρηματισάμενοι περί τα χρήματα σπουδάζουσιν ώς 
έργον εαυτών, καί κατά τήν χρείαν ήπερ οί άλλοι, χαλεποί 
οί* καί σνγγενέσθαι είσίν, ονδέν εθελοντές έπαινείν άλλ' ή 
τον πλοντον. 

'Αληθή, έφη, λέγεις. 

Πάνυ μέν ούν, ήν δ' έγώ. άλλα μοι ετι τοσόνδε είπε' 
τι μέγιστον οϊει αγαθόν άπολελανκέναι τον πολλήν ούσίαν 
κεκτήσθαι; 

"Ο, ή δ' δς, ίσως ούκ αν πολλούς πείααιμι λέγων. _εύ 
γαρ ϊσθι, έφη, ώ Σώκρατες, δτι, έπειδάν τις έγγνς ή τοϋ 
οϊεσθαι τελεντήσειν, εισέρχεται αντώ δέος καί φροντις περί 
ών έμπροσθεν ονκ είσ-ήει. οι τε γαρ λεγόμενοι μύθοι περί 
τών ίν "Αδου, ώς τον ένθάδε αδικήσαντα δει έκεΐ διδόναι 
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δε μπορεί νά κάμη βέβαια πολύ υποφερτά τά γερατειά 
σ' έναν άνθρωπο μετρημένο και φρόνιμο, ούτε Ομως πάλι 
ένας άνθρωπος, πού δέν είναι τέτοιος, θά μπορούσε, μ' ολα 
τά πλούτη πού θά ήθελε αποκτήσει, νά παρασκευάση γιά 
τον εαυτό του υποφερτά γερατειά. 

Μα δέ μοϋ λές, Κέφαλε, ρώτησα πάλ.ι έγώ, αυτά τά 
πολλά πλούτη, πού έχεις, τά βρήκες έτοιμα, ή τά ηυξη-
σες καί ό 'ίδιος; 

Τί τά ηΰξησα, Σωκράτη; έγώ, ώς οικονομολόγος, b 
κράτησα το μέσο μεταξύ τοΰ πάππου μου καί τοΰ πατέρα 
μου* γιατί ό πάππος μου, πού εχω καί το δνομά του, κλη
ρονόμησε δση απάνω κάτω περιουσία έχω κ' έγώ τώρα, καί 
τήν έκαμε πολλές φορές περισσότερη" ό πατέρας μου πάλι 
Ó Λυσανίας τήν έκαμε ακόμη μικρότερη άπ' δ,τι είναι τώ
ρα' έγώ θά είμαι ευχαριστημένος, άν δέν αφήσω λιγώτερα 
σ' αυτούς, μα καί κάτι μάλιστα παραπάνω ά π ' όσα παρέ
λαβα. 

Σοΰ έκαμα αυτή τήν ερώτηση, είπα έγώ, γιατί πάν- • 
τα μοΰ φάνηκε πώς δέν πολυαγαπάς τά χρήματα' πράγμα 
πού συμβαίνει συνήθως σέ κείνους πού δέν απόκτησαν οί C 
ίδιοι τά πλούτη τους- ενώ απεναντίας εκείνοι πού τάπο-
κτοΰν μόνοι τους, τάγαποϋν διπλάσια άπο τους άλλους' 
γιατί όπως οί ποιηταί αγαπούν τά ποιήματα τους κι' οι 
πατέρες τά παιδιά των, έτσι κι' Οσοι αφοσιώθηκαν νάπο-
κτήσουν χρήματα τάγαποϋν σά δημιούργημα των, μ' ακό
μα καί γιατί βρίσκουν, καθώς καί δλοι οί άλλοι άνθρωποι, 
ωφέλεια άπ' αυτά. Κ1 έτσι είναι καί πολύ δύσκολοι στις σχέ
σεις των, γιατί τίποτε άλλο δέ θέλουν νά εκτιμούν έξω ά
πο τον πλούτο. 

"Εχεις δίκιο, μοΰ αποκρίθηκε ό Κέφαλος. 
Καί πολύ μεγάλο μάλιστα, έπρόστεσα έγώ* άλλα τό- d 

σο μόνο πές μου ακόμα" ποιο είναι, κατά τή γνώμη σου, 
το πιο μεγάλο αγαθό πού έχεις απολαύσει άπό τή μεγάλη 
σου περιουσία; 

'Εκείνο, μοΰ αποκρίθηκε, πού ΐσως καί νά μή μοΰ 
πιστεύσουν οί περισσότεροι, άν τό ακούσουν. Γνώριζε Ö-
μως, Σωκράτη, πώς δταν κανείς βρίσκεται κοντά στο τέ
λος της ζωής του, τον πιάνει ένας φόβος καί μια συλλογή 
γιά τά πράγματα, πού ούτε τάβαζε πρίν στό νοΰ του* γιατί 
ολα εκείνα πού διηγούνται γιά τον "Αδη καί γιά τις τιμω
ρίες πού περιμένουν έκεΐ κάτω δσους έκαμαν αδικίες σ 
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β δίκην, καταγελώμενοι τέως, τότε δή στρέφουσιν αύτον τήν 
ψνχήν μή αληθείς ώσιν καί αυτός—ήτοι ύπό της τον γήρως 
ασθενείας ή καί ώσπερ ήδη έγγντέρω ών τών έκεΐ μάλλον 
τι καθοροί οντά—-υποψίας δ' οϋν καί δείματος μεστός γίγνε
ται καί αναλογίζεται ήδη καί σκοπεί ει τινά τι ήδίκησεν. 
ό μεν οϋν ενρίσκων εαυτού έν τω βίω πολλά αδικήματα καί 
έκ τών ύπνων, ώσπερ οι παίδες, θάμα εγειρόμενος δειμαίνει 

331a καί ζή μετά κακής ελπίδος' τω δε μηδέν έαυτώ άδικον 
σννειδότι ήδεΐα έλπίς αεί πάρεστι καί αγαθή γ η ρ ο τ ρ ό
ψο ς, ώς καί Πίνδαρος λέγει, χαριέντως γάρ τοι, ώ Σώ
κρατες, τοντ' εκείνος εϊπεν, δτι δς αν δικαίως καί όσίως τον 
βίον διαγάγη, 

γλυκεία οί καρδίαν 
άτάλλοισα γηροτρόφος συναορεί 
έλπις α μάλιστα θνατών πολνστροφον 
γνώμαν κυβερνά. 

εϋ ούν λέγει θανμαστώς ώς σφόδρα, προς δή τοϋτ' έγωγε 
τίθημι τήν τών χρημάτων κτήσιν πλείστον άξίαν είναι, ον 

b τι παντί άνδρί αλλά τω έπιεικεΐ και κοσμίψ. τό γαρ μηδέ 
ακοντά τίνα εξαπατήσαι ή ψεύσασθαι, μηδ' αϋ όφείλοντα ή 
θεώ θυσίας τινάς ή άνθρώπω χρήματα έπειτα έκείσε άπιέναι 
δεδιότα, μέγα μέρος είς τούτο ή τών χρημάτων κτήσις συμ
βάλλεται. έχει δε καί αλλάς χρείας πολλάς· άλλα εν γε 
άνθ' ενός ουκ ελάχιστον έγωγε θε'ιην αν εις τούτο άνδρί 
νουν έχοντι, ώ Σώκρατες, πλοντον χρησιμώτατον είναι. 

e Παγκάλως, ήν δ' έγώ, λέγεις, ώ Κέφαλε, τούτο δ' αυτό, 
τήν δικαιοσύνην, πότερα τήν άλήθειαν αυτό φήσομεν είναι 
απλώς ούτως καί το άποδιδόναι αν τις τι παρά τον λάβη, ή 
και αντά ταύτα έστιν ενίοτε μέν δικαίους, ενίοτε δέ αδίκως 
ποιεϊν; οίον τοιόνδε λέγω' πας αν που εϊποι, εί τις λάβοι 
παρά φίλου ανδρός σωφρονοϋντος δπλα, εί μανείς άπαιτοι, 
δτι ούτε χρή τα τοιαύτα άποδιδόναι, οντε δίκαιος αν εϊη ο 

*ίΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 25 

αυτό τόν κόσμο, ένώ ώς τώρα τά περίπαιζε, τότε δά άρχί- e 
ζουν καί ανησυχούν τήν ψυχή του, μήπως τάχα είναι α
ληθινά" καί είτε ένεκα άπο τήν ά8\)ννμίοι. της γεροντικής 
ηλικίας, είτε γιατί βρίσκεται ίσως κοντύτερα -**' εκείνα. 
τά βλέπει κάπως τώρα καθαρώτερα. 'Ανησυχία λοιπόν 
καί τρόμος γεμίζουν τήν ψυχή του καί αρχίζει νά έξετάζη καί 
νάναθεωρή τίς πράξεις του μήπως έκαμε καμιά αδικία* 
καί κεΐνος πού βρίσκει στη ζωή του πολλά αδικήματα, ό 
φόβος τόν κάνει καί μέσα στον ύπνο του νά πήδα επάνω, 
σάν τα παιδιά, καί νά ζή πάντα σε απελπισία. Έ ν ώ όσοι 
δέν έχουν στή συνείδηση τους τό βάρος καμιάς αδικίας, 3 3 i a 
τους παραστέκει πάντα μια ελπίδα γλυκεία καί «αγαθή 
τροφός τοΰ γήρατος», καθώς λέει καί ό Πίνδαρος" γιατί 
πραγματικός μέ πολλή χάρη το ε ίπ ' εκείνος, Σωκράτη, 
πώς δποιος περάση τή ζωή του μ' ευσέβεια καί δικαιο
σύνη, 

γλυκεία ή ελπίδα τόν άκλουθά 
συντρόφισσα στα γερατειά του, 
πού θεραπεύει τήν καρδιά 
καί κυβερνάει τά λογικά 
τοΰ άνθρωπου τοΰ άστατου 

δπως πολύ θαυμάσια τό λέγει. Ώ ς προς αυτό λοιπόν 
θεωρώ έγώ πώς έχουν τα πλούτη μεγάλη αξία, δχι γιά κάθε 
άνθρωπο βέβαια, αλλά γιά τόν μετρημένο καί φρόνιμο. Συν- b 
τείνουν δηλαδή κατά μέγα μέρος νά μην έξαναγκαστή κανείς, 
έστω καί χωρίς νά το θέλη, νά εξαπάτηση καί νά γελάση 
τόν άλλο καί νά μήν αναχώρηση γιά τόν αλλ', κόσμο φο
βισμένος, άν τύχη καί χρωστά ή θυσίες σέ κανένα θεό, ή 
χρήματα σέ άνθρωπο* είναι βέβαια καί γιά πολλά άλλα 
ωφέλιμα τά χρήματα' άλλα έγώ, άν τά ζυγίσω ένα προς 
ενα, θά έκρινα πώς αυτή είναι δχι ή μικρότερη ωφέλεια τοΰ 
πλούτου γιά έναν άνθρωπο πού έχει νοΰ. 

Ωραιότατα τά λές, είπα έγώ, Κέφαλε* άλλα αυτό τό C 
πράγμα, τή δικαιοσύνη, πώς θά τό όρίσωμε τάχα; δτι ση
μαίνει απλώς, νά λέμε τήν αλήθεια καί νά δίνωμε πίσω εκεί
να πού θάχαμε πάρει άπο κάποιον, ή μήπως μπορεί καί 
αυτό κατά τήν περίσταση νά είναι κάποτε δίκαιο, κάποτε 
δμως πάλι άδικο; Παραδείγματος χάριν, άν κανείς ήθελε 
λάβει άπό έναν φίλο του τα δπλα του καί έπειτα αυτός ό φίλος 
τύχη και τρελαθή, άν τοΰ τά ζητήση πίσω, καθένας βέ-
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άποδιδονς, ούδ' αύ προς τον ούτως έχοντα πάντα έθέλων 
τάληθή λέγειν. 

d 'Ορθώς, έφη, λέγεις. 
Ούκ άρα ούτος δρος εστίν δικαιοσύνης, αληθή τε λέγειν 

και α αν λάβη τις άποδιδόναι. 
Πάνυ μέν ούν, εφη, ώ Σώκρατες, ύπολαβοη· ό Πολέ

μαρχος. ειπερ γέ τι χρή Σιμωνίδη (ι) πείθεσθαι. 
Καί μέντοι, έφη ο Κέφαλος, καί παραδίδωμι ν μ tv τόν 

λόγον δει γάρ με ήδη τών ιερών έπιμεληθήναι. 
Ονκονν, έφη, έγώ, ό Πολέμαρχος, τών γε σων κληρο

νόμος; 
Πάνυ γε, ή δ' ος, γελάσας καί άμα ήει προς τά ιερά. 

e Λέγε δή, εϊπον, έγώ σύ ό τον λόγον κληρονόμος, τί φής 
τόν Σιμωνίδην λέγοντα ορθώς λέγειν περί δικαιοσύνης; 

"Οτι, ή δ' δς, τό τά οφειλόμενα έκάστω άποδιδόναι 
δίκαιον έστν τούτο λέγων δοκεΐ έμοιγε καλώς λέγειν. 

'Αλλά μέντοι, ήν δ' έγώ, Σιμωνίδη γε ον §άδιον άπι-
στεϊν—σοφός γάρ καί θείος ανήρ—τούτο μέντοι Οτι ποτέ 
λέγει, σν μέν, ώ Πολέμαρχε, ίσως γιγνώσκεις, έγώ δέ 
αγνοώ' δήλον γαρ δτι ού τούτο λέγει, δπερ άρτι ελέγομεν, 
τό τίνος παρακαταθεμένου τι ότωοϋν μή σωφρόνως απαι-

332a τούντι άποδιδόναι. καίτοι γε όψειλόμενόν πού έστιν τούτο ο 
παρακατέθετο' ή γάρ; 

Ναι. 
Άποδοτέον δέ γε ούδ' οπωστιούν τότε οπότε τις μή 

σωφρόνως άπαιτοΐ,""~ 
'Αλ.ηθή, ή δ' δς. 
"Αλλο δή τι ή τό τοιούτον, ώς ϊοικεν, λέγει Σιμοινίδης 

τό τά οφειλόμενα δίκαιον είναι άποδιδόναι. 

1. Λυρικός ποιητής πού έζησε άπο το 550 εως τό 469 π.Χ. Μέ
σα στα ποιΐιιατά του ΰπάργουν πολλά γνωμικά. 
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βαια οφείλει νά παραδεχτή πώς ούτε πρέπει νά τοΰ τά άπο-
δώση, ούτε δίκαιος θά μπορούσε νά όνομασθή, άν τοϋ τά 
έδινε πίσω" τό ίδιο καί νά λέγη κανείς δλη τήν αλήθεια 
χωρίς νά κρύβη τίποτε σε άνθρωπο πού βρίσκεται σέ τέτοια 
κατάσταση. 

Πολύ σωστά τά λές, είπε εκείνος. 
Δέν είναι λοιπόν αυτός ό ορισμός της δικαιοσύνης, νά 

λέγη κανείς τήν αλήθεια καί νά δίνη πίσω εκείνα πού ήθελε 
πάρει. 

Είναι καί παρά είναι, Σωκράτη, διέκοψε ό Πολέμαρχος, 
άν τουλάχιστο πρέπει νά πιστεύσωμε τό Σιμωνίδη. 

Κι ' απάνω σ' αυτό, είπε ό Κέφαλος, σας παραδίδω τόλό-

Διάλογος Σ τ ρ α τ ή Τ», Τ ^ ί έγώ πρέπει να πηγαίνω να 

χαΐ Πολέμαρχου : <ΡΡ°™?ω ϊ < * fi **<* μ»«; 

•Ηϊννοιατηξ δ».««,- , , « « ' λ ο ι π ό ν s ï r a δ Πολέμαρχος, 

„ονης κατά τον Σ.μω- ε ^ ω °f\ ε ? α ι ^ηρονομος σου; 
je .Βεβαιότατα, αποκριθηκε,εκεινος 

χαμογελώντας, καί βγήκε γιά τή 
θυσία του. 

Λέγε μας λοιπόν, είπα έγώ, εσύ ό κληρονόμος τοΰ 
λόγου, τί λέγει ό Σιμωνίδης γιά τή δικαιοσύνη, πού το 
παραδέχεσαι καί σύ γιά σωστό ; 

Λέγει, αποκρίθηκε εκείνος, πώς δίκαιο είναι ν' άποδί-
δωμε στον notìzia, εκείνα πού τοΰ χρωστοΰμε* καί σ' αυτό βρί
σκω πώς έχει πληρέστατο δίκαιο. 

Μα καί βέβαια, είπα έγώ, δέν είναι εύκολο νά μήν 
πιστεύη κανείς στο Σιμωνίδη, γιατί είναι σοφός καί θείος 
άνθρωπος' τί είναι δμως ακριβώς εκείνο πού λέγει, μπορεί 
ίσωςνάτογνωρίζης εσύ, Πολέμαρχε, έγώ δμως δέν το ξέρω' 
γιατί είναι φανερό πώς δέν εννοεί βέβαια αυτό πού λέγαμε 
εμείς πρό ολίγου, δτι δηλαδή οφείλει κανείς ν' άποδώση 
σ' έναν άνθρωπο πού έχασε τις φρένες του μια παρακατα
θήκη, πού τοΰ εμπιστεύθηκε εκείνος, δταν τις είχε ακόμα* 
γιατί βέβαια και ή παρακαταθήκη είναι πράγμα πού χρω
στά κανείς* ή δχι; 

Noti. 
"Ωστε μέ κανένα τρόπο δέν πρέπει νά τό δώσωμε πίσω, 

δταν τό ζητά άνθρωπος πού δέν βρίσκεται στα λογικά του. 
Αυτό είναι βέβαιο, αποκρίθηκε εκείνος. 
Κάτι άλλο λοιπόν θά έννοή ό Σιμωνίδης, δταν λέγη 

πώς είναι δίκαιο νά δίνωμε πίσω δ,τι χρωστοΰμε. 
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"Αλλο μέντοι νή Δι', έφη- τοις γαρ φίλοις οϊεται όφεί-
λειν τονς φίλους αγαθόν μέν τι δράν, κακόν δέ μηδέν. 

Μανθάνω, ήν δ' έγώ—δτι ον τά οφειλόμενα άποδίδωσιν 
δς αν τω χρνσίον αποδώ παρακαταθεμένη, έάνπερ ή άπό-

b Οοσις και ή λήψις βλαβερά γίγνηται, φίλοι δέ ώσιν δ τε 
απολαμβάνων καί ό άποδιδονς—ούχ ούτω λέγειν φής τον 
Σιμών ίδην; 

Πάνν μέν ούν. 
Τί δέ; τοίς έχθροϊς άποδοτέον δτι αν τύχη όφειλόμενον; 
Παντάπασι μέν ούν, έφη, ο γε οφείλεται αυτοίς, οφεί

λεται δέ γε οϊμαι παρά γε τοϋ εχθρού τω έχθρώ Οπερ και 
προσήκει, κακόν τι. 

'Η^νίξατο άρα, ήν δ' έγώ, ώς έοικεν, ό Σιμοίν'ιδης ποιη-
C τικώς τό δίκαιον δ εϊη. διενοείτο μέν γάρ, ώς φαίνεται, 

δτι τουτ' εϊη δίκαιον, τό προσήκον έκάστω άποδιδόναι, 
τούτο δέ ώνόμασεν όφειλόμενον. 

'Αλλά τί οΐει; εφη. 
ΤΩ προς Διός, ήν δ' έγώ, εί ούν τις αντόν ήρετο' «ΎΩ 

Σιμωνίδη, ή τίσιν ούν τί αποδίδουσα όφειλόμενον και προσ
ήκον τέχνη ιατρική καλείται; » τί αν οϊει ή μ tv αντόν άπο-
κρίνασθαι; 

Δήλον δτι, έφη, ή σώμασιν φάρμακα τε καί σιτία και 
ποτά. 

"Η δέ τίσιν τί αποδίδουσα όφειλόμενον καί προσήκον 
τέχνη μαγειρική καλείται; 

ά "Η τοίς δψοις τά ήδύσματα. 
Ειεν ή ούν δή τίσιν τί αποδίδουσα τέχνη δικαιοσύνη 

αν καλοιτο; 
ΕΙ μέν τι, έφη, δεΐ άκολουθείν, ώ Σώκρατες, τοις έμ

προσθεν είρημένοις, ή τοίς φίλοις τε καί έχθροϊς ώφελίας 
τε καί βλάβας αποδίδουσα. 

Τό τονς φίλους άρα εΰ ποιειν καί τους εχθρούς κακώς 
δικαιοσύνην λέγει; 

Δοκεϊ μοι. 
Τις ούν δννατώτατος κάμνοντας φίλους εύ ποιειν καί 

εχθρούς κακώς προς νόσον καί νγίειαν; 
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Χωρίς αμφιβολία, είπεν εκείνος* επειδή φρονεί οτι οφεί

λουν οί φίλοι νά κάνουν καλό στους φίλους των, ποτέ όμως 

κακό-
"Α, τώρα εννόησα, είπα έγώ, Οτι δηλαδή δεν αποδί

δει τά οφειλόμενα εκείνος πού αποδίδει, παραδείγματος 
"/άριν, μ ώ χρηματική παρακαταθήκη σέ φίλο πού τοΰ 
τήν εμπιστεύθηκε, άν καί ή επιστροφή της και ή παραλαβή b 
της είναι βλαβερή" αυτό δένλές πώς είναι τό νόημα τοΰ Σι
μωνίδη ; 

Βεβαιότατα. 
Στους εχθρούς του όμως οφείλει κανείς ν' άποδίδη ο,τι 

τύχη νά τους χρωστά; 
Δίχως άλλο, αποκρίθηκε, εκείνο βέβαια πού τους οφεί

λεται" καί οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, στον εχθρό έκ μέ
ρους τοΰ έχθροΰ, εκείνο ακριβώς πού τοΰ ταιριάζει, δηλαδή 
κακό. 

Διετύπωσε λοιπόν, καθώς φαίνεται, ό Σιμωνίδης, σάν 
ποιητής πού είναι, κάπως αινιγματικά τό δίκαιο' γιατί 
είχε στο νοΰ του, κατά πάσαν πιθανότητα, δτι δίκαιο είναι e 
ν' άποδίδη κανείς στον καθένα εκείνο πού τοΰ αρμόζει, καί 
αυτό τό ώνόμασε εκείνος μέ άλλη έκφραση: τό οφειλόμενο. 

'Αλλά τί άλλο λοιπόν νομίζεις; μοΰ αποκρίθηκε. 
Κάμε μου λοιπόν τή χάρη καί άκουσε" άν κανείς τόν ρω

τούσε: «ώ Σιμωνίδη, ή ιατρική τέχνη, πού λένε, σέ ποιους 
προσφέρει εκείνο πού τους οφείλεται καί τους αρμόζει, καί 
τί είναι εκείνο πού τους προσφέρει;» τί νομίζεις πώς θά μας 
άπαντοΰσε; 

Βέβαια πώς προσφέρει στα σώματα τά φάρμακα, 
τις τροφές καί τά ποτά. 

Καί ή μαγειρική πάλι τέχνη τί προσφέρει και σέ ποι
ους προσφέρει εκείνο πού τους ταιριάζει; 

Στα φαγητά τά καρυκεύματα τους. d 
Σύμφωνοι* λοιπόν καί δικαιοσύνη θά ώνομάζαμε τήν 

τέχνη, πού σέ ποιους καί τί αποδίδει ; 
"Αν πρέπει νά είμαστε συνεπείς μ' δσα είπαμε πρίν, 

εκείνη πού αποδίδει στους φίλους καί στους εχθρούς ωφέ
λειες καί βλάβες. 

Τό νά ευεργέτη λοιπόν κανείς τους φίλους του καί νά 
βλάπτη τους εχθρούς του, αυτό ονομάζει δικαιοσύνη; 

Έ τ σ ι μοϋ φαίνεται. 
Ποιος λοιπόν είναι ό πιο ικανός νά κάνη καλό στους φί-
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Ιατρός. 
e Τις δέ πλέοντας προς τόν της θαλάττης κίνδννον; 

Κυβερνήτης. 
Τί δέ ό δίκαιος; εν τίνι πράξει καί προς τί έργον δυνα-

τώτατος φίλους ώφελείν καί εχθρούς βλάπτειν; 
Έν τω προσπολεμείν και έν τω σνμμαχείν, έμοιγε 

δοκεΐ. 
ΕΙεν μή κάμνονσί γε μήν, ώ φίλε Πολέμαρχε, ιατρός 

άχρηστος. 
'Αληθή. 
Kai μή πλέονσι δή κυβερνήτης. 
Ναι. 
''Αρα καί τοίς μή πολεμοϋσιν ο δίκαιος άχρηστος; 
Ού πάνυ μοι δοκεί τούτο. 

Χρήσιμον άρα καί έν ειρήνη δικαιοσύνη; 

333a Χρήσιμον. 
Καί γαρ γεωργία' ή ον; 
Ναι. 
Προς γε καρπού κτήσιν; 
Ναι. 
Και μήν καί σκντοτομική; 
Ναι. 
Προς γε νποδημάταη> αν οϊμαι φαιής κτήσιν; 
Πάνυ γε. 
Τί δέ δή; τήν δικαιοσννην προς τίνος χρείαν ή κτήσιν 

έν ειρήνη φαίης αν χρήσιμον είναι; 
Προς τα συμβόλαια, ώ Σώκρατες. 
Συμβόλαια δέ λέγεις κοινωνήματα ή τι άλλο; 

Κοινατνήματα δήτα. 

b τΑρ' ούν ο δίκαιος αγαθός καί χρήσιμος κοινωνός είς 
πεττών θέσιν, ή ό πεττεντικός; 

Ό πεττευτικός. 
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Χους K3Ì κακό στους εχθρούς σέ περίπτωση ασθενείας; 
Ό γιατρός. 
Καί ποιος σέ κείνους πού ταξιδεύουν στή θάλασσα e 

σε περίπτωση κινδύνου; 
Ό κυβερνήτης. 

Kxl ό δίκαιος πάλι σέ ποια περίπτωση καί σέ τί δου
λειά είναι ίκανώτατος νά ώφελή τους φίλους καί νά βλάπτη 
τους εχθρούς; 

Μα στον πόλεμο, μοϋ φαίνεται, γιά νά κτυπά τους έχ-
θρου£ καί νά υπερασπίζεται τους φίλους. 

"Εστω" σέ κείνους όμως πού δέν είναι άρρωστοι, φίλε 
μου Πολέμαρχε, ό γιατρός είναι άχρηστος, αί; 

Πραγματικώς. 

Καί ό κυβερνήτης επίσης σε κείνους πού δέν ταξιδεύουν. 
Μάλιστα. 
Καί ό δίκαιος λοιπόν, κατά τόν ίδιο λόγο, είναι άχρη

στος σέ κείνους πού δέν είναι στον πόλεμο. 
Δέ μπορώ νά τό παραδεχθώ δλως διόλου αυτό. 

"Ωστε είναι άραγε χρήσιμη ή δικαιοσύνη καί σέ καιρό ει

ρήνης; 

Χρήσιμη. 333a 
'Αλλά καί ή γεωργία είναι επίσης, ή δχι; 
Ναί. 
Γιά τήν είσαδεία, βέβαια, τοϋ καρποΰ. 
Μάλιστα. 
'Αλλά καί τό επάγγελμα ακόμη τοϋ υποδηματοποιού. 
Ναί. 
Φυσικά γιά τήν κατασκευή υποδημάτων, θα μοΰ 

απαντούσες. 
Σωστά. 

Αί λοιπόν ή δικαιοσύνη σέ ποια χρήση, ή για ποια 
δουλειά θά μοΰ απαντούσες πώς είναι χρήσιμη σέ καιρό ειρήνης; 

Στις συναλλαγές, Σωκράτη. 
Καί συναλλαγές εννοείς τις συντροφικές δουλειές, ή 

τίποτε άλλο ; 
Αυτό ακριβώς. 
ΤΑραγε λοιπόν προκειμένου έξαφνα νά παίξη κανείς κύ- b 

βους, καλός καί χρήσιμος σύντροφος θά ήταν è δίκαιος ή ό 
έξ επαγγέλματος παίκτης; 

Ό παίκτης. 
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'Αλλ' είς πλίνθων καί λίθων θέσιν ό δίκαιος χρησιμώ-
τερός τε καί άμεινων κοινωνός τοϋ οικοδομικού; 

Ουδαμώς. 
'Αλλ' είς τίνα δή κοινωνίαν ό δίκαιος άμείνων κοινωνός 

τον οικοδομικού τε καί κιθαριστικον, ώσπερ ό κιθαριστικός 
τοϋ δικαίου είς κρουμάτων; 

Είς αργυρίου, εμοιγε δοκεί. 
Πλην γ' ίσως, ώ Πολέμαρχε, προς το χρήσθαι άργνρίω, 

δταν δέη αργυρίου κοινή πρίασθαι ή άποδόσθαι ΐππον τότε 
e δέ, ώς έγώ οΐμαι, ό Ιππικός, ή γάρ; 

Φαίνεται. 
Καί μήν δταν γε πλοίον, ό ναυπηγός ή ό κυβερνήτης; 
"Εοικεν. 
"Οταν ούν τί δέη άργνρίω ή χρνσίω κοινή χρήσθαι, ό 

δίκαιος χρησιμώτερος τών άλλων; 
"Οταν παρακαταθέσθαι καί σών είναι, ώ Σώκρατες. 
Ονκούν λέγεις δταν μηδέν δέη αντώ χρήσθαι άλλα 

κείσθαι; 
Πάνυ γε. 
"Οταν άρα αχρηστον ή άργύριον, τότε χρήσιμος έπ' αύτώ 

d ή δικαιοσύνη; 
Κινδυνεύει. 
Καί δταν δή δρέπανον δέη φυλάττειν, ή δικαιοσύνη χρή

σιμος καί κοινή καί ίδια· δταν δέ χρήσθαι, ή αμπελουργική; 
Φαίνεται. 
Φήσεις δέ καί ασπίδα καί λύραν δταν δέη φυλάττειν και 

μηδέν χρήσθαι, χρήσιμον είναι τήν δικαιοσύνην, δταν δέ 
χρήσθαι, τήν δπλιτικήν καί τήν μονσικήν; 

'Ανάγκη. 
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Καί δσον άφορα τήν κατασκευή ενός σπιτιού, ό δίκαιος 
θά ήταν χρησιμώτερος καί προτιμότερος νά συνεργασθή 
μαζί σου» παρά ό οικοδόμος; 

Κάθε άλλο βέβαια. 
Μά γιά τί πράγμα λοιπόν άν πρόκειται θά επιζητούσες 

μάλλον τή σύμπραξη τοΰ δικαίου παρά τοΰ μουσικοΰ,καθώς 
πάλιν Ιξαφνα θά ήταν πιό περιζήτητος ό μουσικός άν επρό
κειτο για κανένα όργανο; 

Μά μοΰ φαίνεται, άν επρόκειτο νά κάμω χρήση χρη
μάτων. 

Έ κ τ ο ς ίσως δμως πάλι, Πολέμαρχε, άν ήταν νά κάμης 
χρήση χρημάτων σέ περίπτωση πού αποφασίζατε ν1 αγο
ράσετε άπο κοινοΰ* ή νά πουλήσετε κανένα άλογο * γιατί τότε 
θά χρειαζόσουν μάλλον, νομίζω, ένα ειδικό έμπειρογνώ- C 

μονά, ή δχι; 

Φαίνεται. 
"Οπως και ένα ναυπηγό ή κυβερνήτη, άν επρόκειτο 

γιά πλοίο. 
Μάλιστα. 
Ποια λοιπόν άπο κοινοΰ χρήση δταν θέλω νά κάμω 

τών χρημάτων μου, θά μοΰ ήταν ό δίκαιος χρησιμώτερος 
άπό κάθε άλλον; 

"Οταν θέλης νά τά βάλης παρακαταθήκη και νά τά 
άσφαλίσης νά μή χαθούν. 

"Α, ώστε λέγεις, δταν δέν θέλω νά τά εργαστώ άλλάνά 
τ ' αφήσω νά κάθουνται; 

Εννοείται; 
"Οταν λοιπόν είναι άχρηστα τά χρήματα, τότε είναι 

χρήσιμη γ ι ' αυτά ή δικαιοσύνη; d 

Καθώς φαίνεται. 

Κι ' δταν πρέπει λοιπόν νά φυλάξω καί κανένα δρεπάνι 
ή δικό μου ή άπό κοινού μ' ε,ναν άλλο,καί τότε θάμοΰ χρησι-
μεύση ή δικαιοσύνη*ένώ δταν πρόκειται νά τό μεταχειριστώ, 

ή αμπελουργική; 
Φαίνεται. 

Έ τ σ ι τό ίδιο θά πης βέβαια, κι ' δταν χρειαστή νά φυ
λάξω καμιάν ασπίδα ή λύρα καί νά μήν τά μεταχειρίζωμαι, 
πώς είναι χρήσιμη τότε ή δικαιοσύνη, ένώ στην εναντία περί
πτωση ή οπλομαχητική καί ή μουσική; 

'Ανάγκη πάσα. 

3 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Α) 

Καί περί τάλλα δή πάντα ή δικαιοσύνη εκάστου έν μέν 
χρήσει άχρηστος, έν δέ αχρηστία χρήσιμος; 

Κινδυνεύει. 
Ούκ αν ούν, ώ φίλε, πάνν γέ τι σπουδαΐον εϊη ή δι

καιοσύνη, εί προς τα άχρηστα χρήσιμον δν τυγχάνει, τάδε 
δέ σκεψώμεθα. άρ' ονχ ό πατάξαι δεινότατος έν μάχη είτε 
πυκτική εϊτε τινί καί άλλη, ούτος καί φνλάξασθαι; 

Πάνν γε. 

Μ ρ ' ούν καί νόσον δστις δεινός φνλάξασθαι, καί λαθεϊν 
ούτος δεινότατος εμποιήσας; 

"Εμοιγε δοκεί. 
'Αλλά μήν στρατοπέδου γε ό αυτός φύλαξ αγαθός, 

δσπερ καί τά τών πολεμίων κλέψαΐ καί βουλεύματα καί τάς 
αλλάς πράξεις; 

Πάνυ γε. 
"Οτου τις άρα δεινός φύλαξ, τούτον καί φώρ δεινός. 
"Εοικεν. 
ΕΊ άρα ό δίκαιος άργύριον δεινός φυλάττειν, καί κλέ-

πτειν δεινός. 
Ώς γοϋν ο λόγος, έφη, σημαίνει. 
Κλέπτης άρα τις ό δίκαιος, ώς έοικεν, άναπέφανται, 

καί κινδυνεύεις παρ' 'Ομήρου μεμαθηκέναι αυτό' καί γαρ 
εκείνος τόν τοΰ 'Οδυσσέως προς μητρός πάππον Αύτόλυκον 
αγαπά: τε και φησιν αυτόν πάντας ανθρώπους κεκάσθαι 
κλεπτ ο σ ύν η θ' δ ρ κ ω τ ε (ι). foixey ούν ή δικαιο
σύνη καί κατά σέ και καθ' "Ομηρον καί κατά Σιμωνίδην 
κλεπτική τις είναι, έπ' ώφελία μέντοι τών φίλοχν καί επί 
βλάβη τών έχθρων, ονχ ούτως έλεγες; 

Ου μά τόν Αί', έφη, άλλ' ούκέτι οϊδα έγωγε δτι έλεγαν· 
τούτο μέντοι εμοιγε δοκει έτι, ώφελείν μέν τους φίλους 
δικαιοσύνη, βλάπτειν δε τους εχθρούς-

1, Όμηρου «'Οδύσσεια», Τ 395-396. 
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"Ωστε καί γιά δλα τά άλλα, ή δικαιοσύνη είναι άχρηστη 
•νιά τή χρή*^ τ 0 " κ α θ ε πράγματος, καί χρήσιμη μόνο γιά τή 
αχρηστία του; 

'Εκεί καταντά. 
Δέ θά ήταν λοιπόν, φίλε μου, καί πάρα πολύ σπουδαίο 

πράγμα ή δικαιοσύνη, άν περιορίζεται ή χρησιμότης της 
μονάχα στα άχρηστα' καί παρακολούθησε τώρα αυτό τό συλ
λογισμό μου: ΤΑραγε εκείνος πού είτε στην πυγμαχία είτε 
καί σ' δποιον άλλον αγώνα είναι πιό επιτήδειος νά κατεβάζη 
κτυπήματα, δέν είναι επίσης καί ό πιό επιτήδειος νά προφυ-
λαχτή άπό τά κτυπήματα τοϋ αντιπάλου του; 

Είναι βέβαια. 
"Αρα λοιπόν καί εκείνος πού είναι ίκανώτατος νά προ-

φυλαχτη άπό μιαν αρρώστια, δέν είναι καί ό πιό επιτήδειος 
νά τήν περάση σ' έναν άλλο; 

Μοΰ φαίνεται. 
Έ τ σ ι λοιπόν πρέπει νά παραδεχτούμε π ώ ς εκείνος 

είναι ό πιό κατάλληλος νά φυλάξη ένα στρατόπεδο, πού 
μπορεί νά πρόβλεψη καί νά κλέψη τά σχέδια καί τις άλλες 
ενέργειες τών έχθρων; 

Χωρίς αμφιβολία. 
Καί επομένως ό ίδιος άνθρωπος, πού είναι ό πιό κατάλ

ληλος νά φυλάξη ένα πράγμα, είναι συνάμα καί ò πιό επι
τήδειος νά τό κλέψη. 

Φαίνεται. 
"Αν επομένως ό δίκαιος είναι ικανός νά φυλάξη χρή

ματα, θά ήταν επίσης ίκανώτατος καί νά τά κλέψη. 
Αυτό τουλάχιστο είναι τό συμπέρασμα τοΰ συλλογι

σμού μας. 
Νά λοιπόν πού αποδείχτηκε κλέφτης ό δίκαιος* καί φαί

νεται νά πήρες αυτό τό μάθημα άπό τόν "Ομηρο* γιατί καί κεί
νος έχει ιδιαίτερη αδυναμία γιά τόν Αύτόλυκο, τόν προς 
μητρός πάππο τοΰ 'Οδυσσέα, καί λέγει πώς ξεπερνούσε 
δλους τους ανθρώπους στην τέχνη της κλεψιάς και της ψευ
δορκίας* και επομένως φαίνεται καί κατά σένα καί κατά 
τόν "Ομηρο καί κατά τό Σιμωνίδη πώς ή δικαιοσύνη είναι 
κάποια τέχνη κλεψιάς, μόνο πού γίνεται γιά το καλό τών 
φίλων καί γιά βλάβη τών εχθρών δεν έλεγες έτσι; 

"Οχι βέβαια, μά τό Δία' μά καί γ ώ δέ γνωρίζω τώρα 
τί έλεγα" σ'αύτό όμως επιμένω ακόμα, δτι ή δικαιοσύνη 
ωφελεί τους φίλους και βλάπτει τους εχθρούς. 
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Ο Φίλονς δέ λέγεις είναι πότερον τους δοκούντας έκάστφ 
χρηστούς είναι, ή τους όντας, καν μή δοκώσι, και εχθρούς 
ωσαύτως; 

Εικός μέν, έφη, οϋς αν τις ήγήται χρηστούς ψιλεΐν, 
οϋς δ' αν πονηρούς μιαεϊν. 

ΤΑρ' ούν ονχ άμαρτάνονσιν οί άνθρωποι περί τοϋτοΤ 

ώστε δοκεϊν αύτοίς πολλούς μέν χρηστούς είναι μή όντας? 
πολλούς δέ τουναντίον; 

Άμαρτάνονσίν. 
Τούτοις άρα οί μέν αγαθοί εχθροί, οί δέ κακοί φίλοι; 
Πάνν γε. 
Άλ?' δμως δίκαιον τότε τούτοις τους μέν πονηρούς 

à ώφελεΐν, τους σε αγαθούς βλάπτειν; 
Φαίνεται. 
7Αλλά μήν οϊ γε αγαθοί δίκαιοι τε καί οίοι μή άδικεϊν; 
'Αληθή. 
Κατά δή τόν σον λ,όγον τους μηδέν άδικοϋντας δίκαιον 

κακώς ποιείν. 
Μηδαμώς, εφη, ώ Σώκρατες· πονηρός γάρ έοικεν είναι 

ό λόγος. 

Τονς άδικους άρα, ήν δ' έγώ, δίκαιον βλάπτειν, τους 
δέ δικαίους ώφελείν; 

Οντος εκείνον καλλίων φαίνεται. 
Πολλοίς αρα, ώ Πολ.έμαρχε, συμβήσεται, δσοι διημσρ-

e τήκασιν τών ανθρώπων, δίκαιον είναι τους μέν φίλονς βλά
πτειν—πονηροί γάρ αύτοίς είσιν—τονς δ' εχθρούς ώφελεΐν 
—αγαθοί γάρ· και ούτως έρονμεν αυτό τουναντίον ή τόν 
Σιμωνίδην έφαμεν λέγειν. 

Καί μάλα, έφη, ούτω συμβαίνει, άλλα μεταθώμεθα' 
κινδυνεύομεν γάρ ούκ ορθώς τόν φίλον καί έχθρόν ϋέσθαΐ-

Πώς θέμενοι, ώ Πολέμαρχε; 
Τόν δοκοϋντα χρηστόν, τούτον φίλον είναι. 
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Μά τί εννοείς δταν λέγης φίλους; εκείνους πού μας e 
φαίνονται άνθρωποι χρηστοί, ή εκείνους πού είναι πραγ
ματικώς χρηστοί, κι'άν εμείς ακόμη δέν τους τ αραδεχόμαστε 
γιά τέτοιους' καί τό ίδιο γιά τους εχθρούς; 

Είναι φυσικό, δσους θεωρούμε χρηστούς να τους 
αγαπούμε, κι' δσους πάλι νομίζομε φαύλους νά τους μι-' 
σοΰμε 

'Αλλά τάχα δέν συμβαίνει πολλές φορές νά είναι γε
λασμένοι οί άνθρωποι στις κρίσεις των καί νά νομίζουν 
χρηστούς πολλούς ανθρώπους πού δέν είναι, καί τό έναν-
τίο; 

Βέβαια καί συμβαίνει. 
Αυτοί λοιπόν τότε έχουν εχθρούς των τους χρηστούς 

καί φίλους των τους φαύλους; 
Μάλιστα. 
"Εχουν δμως δίκαιο τότε νά ωφελούν τους πονηρούς 

καί νά βλάπτουν τους αγαθούς; d 
Φαίνεται. 
Καί δμως οί αγαθοί είναι δίκαιοι καί ανίκανοι νά προ

ξενήσουν κακό; 
Αυτό είναι αλήθεια. 
Σύμφωνα δμως μέ τό λόγο σου, είναι δίκαιο νά βλά-

πτωμε ανθρώπους πού δέν μας κάνουν κανένα κακό. 
Κάθε άλλο, Σωκράτη* ένα τέτοιο συμπέρασμα είναι 

φανερά λανθασμένο. 
Τους αδίκους λοιπόν είναι δίκαιο νά βλάπτωμε καί 

τους δικαίους νά ωφελούμε; 
Αυτά φαίνεται σωστότερο. 
Θά συμβή δμως, Πολέμαρχε, ώστε δλοι εκείνοι πού 

είναι γελασμένοι στις κρίσεις των γιά τους ανθρώπους, νά e 
έχουν δίκαιο πού βλάπτουν φίλους, επειδή τους θεωρούν 
φαύλους, καί ώφελοΰν απεναντίας τους εχθρούς, επειδή 
κατά τήν ιδέα τους είναι χρηστοί* καί έτσι φτάνομε στό 
αντίθετο συμπέρασμα άπό κείνο, πού είπαμε πώς εννοεί 
δ Σιμωνίδης. 

Καί πραγματικώς, είπε, εκεί καταντούμε* άλλα ας 
μεταβάλωμε τον ορισμό τοΰ φίλου καί τοΰ έχθροΰ, άφοϋ 
δέν τόν έθέσαμε, φαίνεται, σωστά εξ αρχής. 

Και πώς τόν έθέσαμε, Πολέμαρχε; 
"Οτι φίλος είναι έκεΐνος πού τόν νομίζομε γιά καλόν 

άνθρωπο. 
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Νϋν δέ πώς, ήν δ' έγώ, μεταθώμεθα; 

Τον δοκονντά τε, ή δ' Ος, καί τόν οντά χρηστόν φίλον 
335a τόν δέ δοκοϋντα μέν, όντα δέ μή, δοκεΐν άλλα μή είναι 

φίλον καί περί τοϋ εχθρού δέ ή αυτή θέσις. 

Φίλος μέν δή, ώς εοικε, τούτω τω λόγω ό αγαθός έσται, 
εχθρός δέ ό πονηρός. 

Ναί. 
Κελεύεις δή ημάς προσθεϊναι τω δικαίω ή ώς τό πρώτον 

έλέγομεν, λέγοντες δίκαιον είναι τόν μέν φίλον εύ ποιειν, 
τόν δ' έχθρόν κακώς' νυν προς τούτω ώδε λέγειν, δτι ϊστιν 
δίκαιον τόν μέν φίλον αγαθόν οντά εύ ποιειν, τόν δ' έχθρόν 
κακόν Οντα βλάπτειν; 

h Πάνυ μέν ούν, εφη, όντως αν μοι δοκεϊ καλώς λέγεσθαι. 

"Εστίν άρα, ήν δ' έγώ, δικαίου ανδρός βλάπτειν καί 
όντινοϋν ανθρώπων; 

Καί πάνν γε, έφη' τους γε πονηρούς τε καί εχθρούς δει 
βλάπτειν. 

Βλαπτάμενοι δ' ίπποι βελτίονς ή χείρονς γίγνονται; 
Χείρονς. 
ΤΑρα εις τήν τών κννών άρετήν, ή είς τήν τών ίππων; 
Είς τήν τών ίππων. 
ΎΑρ' ούν καί κύνες βλαπτάμενοι χείρονς γίγνονται εις 

τήν τών κυνών αλλ' ούκ είς τήν τών ίππων άρετήν; 
'Ανάγκη. 

C 'Ανθρώπους δέ, ώ εταίρε, μή ούτω φώμεν, βλαπτομέ-
νους είς τήν άνθρωπείαν άρετήν χείρονς γίγνεσθαι; 

Πάνυ μέν ούν. 
'Αλλ' ή δικαιοσύνη ούκ ανθρωπεία αρετή; 
Καί τοντ' ανάγκη. 
Καί τους βλαπτομένονς άρα, ώ φίλε, τών άνθρωποι 

ανάγκη άδικωτέρονς γίγνεσθαι. 
"Εοικεν. 
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Καί τώρα, πώς νά τόν μεταβάλωμε; ρώτησα έγώ. 
Εκείνος πού καί θεωρείται καί είναι πραγματικώς 

ηστός άνθρωπος* ένώ εκείνος, πού νομίζεται απλώς, 335a 
νωρίς δμως καί νά είναι, δέ μπορεί νάναι φίλος παρά μόνο 
κατά τό φαινόμενο* καί τό ίδιο ισχύει καί γιά τον εχθρό. 

"Ώστε'σύμφωνα μ' αυτό τό λόγο, φίλος, καθώς φαίνεται, 
θά είναι ό αγαθός ό άνθρωπος και έχθοός ό φαΰλος. 

Ναί. 
Δίνεις λοιπόν τήν άδεια νά κάμωμε επίσης μια προσ

θήκη καί στον προηγούμενο μας εκείνο ορισμό της δι
καιοσύνης πού λέγαμε πώς είναι δίκαιο νά ώφελοΰμε τό 
φίλο καί νά βλάπτωμε τόν εχθρό; κ α ι ν ά λέμε τώρα: πώς 
δίκαιο είναι νά ωφελούμε τό φίλο, όταν είναι αυτός άνθρω
πος χρηστός* καί νά βλάπτωμε τόν εχθρό, Οταν είναι 
φαΰλος; 

Συμφωνότατος, μοΰ αποκρίθηκε, κ' έτσι μάλιστα b 
κανείς δέ θά είχε αντίρρηση. 

Μά πώς; είπα έγώ" στέκει αυτό στο δίκαιο τόν άν
θρωπο, νά κάνη κακό, έστω καί σ' οποίον νάναι; 

Χωρίς αμφιβολία, μοΰ απάντησε* καί πρέπει βέβαια 
νά κάνη στους εχθρούς τουλάχιστο πού είναι φαύλοι. 

Καί δέ μοϋ λές, τ ' άλογα πού τους κάνουν κακό, γί
νονται καλύτερα ή χειρότερα; 

Χειρότερα. 
Καί ώς προς τί ; ώς προς τις αρετές, πού προσιδιά

ζουν σ* αυτά, ή ώς προς τις αρετές πού προσιδιάζουν 
στους σκύλους; 

Πού προσιδιάζουν σ1 αυτά βέβαια. 
Επομένως καί οί σκύλοι, δταν τους κάνουν κακό, γί

νονται χειρότεροι ώς προς τις αρετές πού προσιδιάζουν σ' 
αυτούς καί Οχι στα άλογα, 

Κατ' ανάγκη. 
Καί γιά τους ανθρώπους λοιπόν, φίλε μου, δέ θά ποΰ- C 

με κατά τον ίδιο τρόπο πώς, δταν τους κάνουν κακό, γί
νονται χειρότεροι ώς προς τήν αρετή, πού τους προσιδιάζει; 

Καί πολύ μάλιστα. 
'Αλλά ή δικαιοσύνη δέν είναι ανθρώπινη αρετή; 
Δέν υπάρχει αντίρρηση. 
Επομένως ανάγκη πάσα οί άνθρωποι, πού τους κάνουν 

κακό, νά γίνουνται άδικώτεροι. 
Ετσι φαίνεται. 
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*Αρ' ούν τή μουσική οί μουσικοί άμονσονς όιίνανταί 
ποιειν; 

'Αδύνατον. 
'Αλλά τη ιππική οί ιππικοί άφίππονς; 
Ούκ έστιν. 
'Αλλά τή δικαιοσύνη δή οί δίκαιοι άδικους; ή καί 

ά συλλήβδην αρετή οί αγαθοί κακούς; 
'Αλλά αδύνατον. 
Ού γάρ θερμότητος οϊμαι έργον ψύχειν άλλα τον εναν

τίον. 
Ned. 
Ουδέ ξηρότητος ύγραίνειν άλλα τον εναντίον. 
Πάνν γε. 
Ουδέ δή τον αγαθού βλάπτειν άλλα τον εναντίον. 
Φαίνεται. 
Ό δέ γε δίκαιος αγαθός? 
Πάνν γε. 

Ούκ άρα τον δικαίου βλάπτειν έργον, ώ Πολέμαρχε, 
ούτε φίλον οντ' άλλον ούδένα, αλλά τον εναντίον, τον αδίκον. 

Παντάπασί μοι δοκεΐς αληθή λέγειν, έφη, ώ Σώκρατες. 
e Εί άρα τα οφειλόμενα έκάστω άποδιδόναι φησίν τις 

δίκαιον είναι, τούτο δέ δή νοεί αντω τοις μέν έχθροϊς 
βλάβην όφείλεσθαι παρά τον δικαίου ανδρός, τοις δέ φίλοις 
ώφελίαν, ούκ ήν σοφός δ ταντα ειπών, ού γάρ αληθή ελεγεν 
ούδαμοϋ γάρ δίκαιον ούδένα ήμϊν έψάνη δν βλάπτειν. 

Συγχωρώ, ή δ' δς. 
Μαχούμεθα άρα, ήν δ' έγώ, κοινή έγώ τε και αν, έά» 

τις αυτό ψή ή Σιμωνίδην ή Βίαντα ή Πιττακόν ειρηκέναι ή 
τιν' άλλον τών σοφών τε καί μακαρίων ανδρών. 

Έγώ γοϋν, έφη, έτοιμος είμι κοινωνεΐν τής μάχης. 
336a 'Αλλ' οϊσθα, ήν δ' έγώ, ού μοι δοκεϊ είναι τό ρήμα, 

τό φάναι δίκαιον είναι τους μέν φίλονς ώφελεΐν, τους δ' 
εχθρούς βλάπτειν; 

Τίνος; έφη. 
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'Αλλά οί μουσικοί, στην τέχνη τους επάνω, μπορούν 
νά κάμουν κανένα άμουσο;. 

'Αδύνατο. 
Καί ένας διδάσκαλος της ίππευτικής μπορεί μέ τήν 

τέχνη του νά κάμη έναν ανίκανο στην ιππασία; 
"Οχι βέβαια. 
'Αλλά μπορεί λοιπόν ό δίκαιος νά κάμη με τή δικαιο

σύνη άδικους άλλους ανθρώπους; ή καί γενικώς, οί αγα
θοί μέ τήν αρετή νά κάμουν άλλους κακούς; d 

'Αλλ' αδύνατο. 
Γιατί βέβαια δέν είναι της θερμότητος ΐδιότης νά 

παράγη τό ψύχος, άλλα του αντιθέτου της. 
Βέβαια. 
Ούτε τοΰ άγαθοΰ νά προξενή κακό, άλλα του εναντίου 

του. 
φαίνεται. 
'Αλλά ό δίκαιος άνθρωπος είναι αγαθός ; 
Είναι βέβαια. 
Δέν είναι λοιπόν ΐδιότης τοϋ δικαίου άνθρωπου νά κάνη, 

Πολέμαρχε, τό κακό σέ κανένα, οΰτε σέ φίλο ούτε καί σ' 
δποιον άλλο, άλλα τοΰ εναντίου του, δηλαδή τοΰ αδίκου 
άνθρωπου. 

Παραδέχομαι πώς έχεις πέρα γιά πέρα δίκιο, Σωκρά
τη-

"Αν κανείς λοιπόν λέγη πώς ή δικαιοσύνη είναι νά e 
άποδίδωμε στον καθένα δ,τι τοϋ οφείλεται, και έννοή 
μ' αυτό πώς ο δίκαιος οφείλει στους εχθρούς του βλάβη 
καί στους φίλους του ωφέλεια, δέ θά ποΰμε βέβαια πώς ήταν 
σοφός εκείνος πού τό είπε αυτό* γιατί δέν έλεγε τήν άλή 
θεια, άφοΰ εμείς τώρα δα βρήκαμε πώς δέν είναι ποτέ 
δίκαιο νά βλάπτη κανείς. 

Σύμφωνος είμαι. 
Καί άν κανείς ήθελε ίσχυρισθή πώς είπε τέτοιο πράγμα 

ό Σιμωνίδης, ή ό Βίας, ή ό Πιττακός ή κανείς άλλος άπο 
τους σοφούς αυτούς καί μακαρίους, θά τόν άντικρούτωμε 
άπό κοινού καί οί δυό μας. 

Ναί, έτοιμος νά >άβω μέρος μαζί σου, αποκρίθηκε. 
'Αλλά γνωρίζεις τίνος μοϋ φαίνεται πώς είναι αυτό 336a 

το αξίωμα, πού λέγει δτι είναι δίκαιο νά ώφελοΰμε τους 
φίλους καί νά βλάπτωμε τους εχθρούς; 

Τίνος; 
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ΟΙμαι αυτό Περιάνδρον είναι ή Περδίκκον ή Ξέρξου 
ή Ίσμηνίου τον Θηβαίον (ι) ή τίνος άλλον μέγα οίομένου 
δύνασθαι πλουσίου ανδρός. 

'Αληθέστατα, έφη, λέγεις. 
Εϊεν, ήν Ô' έγώ- επειδή δέ ουδέ τοντο έφάνη ή δικαιο

σύνη δν ουδέ τό δίκαιον, τ ι άν άλλο τις αντό φαίη είναι; 
b Καί ό Θρασύμαχος πολλΛκις μέν καί διαλεγομένοίν 

ημών μεταξύ ώρμα άντιλαμβάνεσθαι τοϋ λόγον, έπειτα νπό 
τών παρακαΟημενων διεκωλνετο βονλομένων διακοϋσαι τόν 
λόγον ώς δέ διεπανσάμεθα καί έγώ ταϋτ' εϊπον, ονκέτι 
ήσνχίαν ήγεν, άλλα συατρέψας εαυτόν ώσπερ θηρίον ήκεν 
εφ' ημάς ώς διαρπασόμένος. 

Καί έγώ τε καί ό Πολέμαρχος δείσαντες διεπτοήθημεν 
ό δ' είς τό μέσον φθεγξάμενος, Τις, έφη, νμάς πάλαι φλναρία 

c έχει, ώ Σώκρατες; καί τί εύηθίζεσθε προς άλλήλονς νπο-
κατακλινόμενοι νμίν αντοίς; αλλ' εϊπερ ώς αληθώς βούλει 
ειδέναι τό δίκαιον δτι έστι, μή μόνον ερώτα μηδέ φιλότιμου 
έλεγχων έπειδάν τις τι άποκρίνηται, έγνωκώς τούτο, Οτι 
ράον έρωτάν ή άποκρίνεσθαι, άλλα καί αυτός άπόκριναι καί 
είπε τί φής είναι τό δίκαιον, καί δπως μοι μή έρείς ότι τό 

(1 δέον εστίν μηδ' δτι τό ώφέλιμον μηδ' δτι τό λνσιτελονν 
μηδ' δτι τό κερδαλέον μηδ' δτι τό συμφέρον, αλλά σαφώς 
μοι και ακριβώς λέγε δτι άν λέγης' ώς έγό) ούκ άποδέξομαι 
εάν ϋθλονς τοιοντονς λέγης. 

Καί έγό) άκουσας έξεπλάγην καί προσβλέπα>ν αντόν 
έφοβονμην, καί μοι δοκώ, εί μή πρότερος έωράκη αντόν ή 
εκείνος έμέ, άφωνος αν γενέσθαι, νϋν δέ ήνίκα ύπό τον 
λόγον ήρχετο εξαγριαίνεσθαι, προσέβλεψα αντόν πρότερος, 

ί1 ώστε αύτώ οϊός τ' έγενόμην άποκρίνασθαι, καί εϊπον ύπο-
τρέμων ΎΩ Θρασύμαχε, μή χαλεπός ήμϊν ϊσθν εί γάρ τι 
έξαμαρτάνομεν έν τή τών λόγων σκέψει έγώ τε καί δδε, εύ 

1) Ό Περίανδρος ήταν τύραννος της Κορίνθου" διαδέχθηκε τον 
πατέρα του τό 625. ΌΠερδίκκας, βασιλεύς τών Μακεδόνων πέθανε 
τό 414. Ό Θηβαίος Ίσμηνίας εϊχε πληρωθή άπο τους Πέρσες γιά νά 
όποστηρίςη τά συμφέροντα τους • θανατώθηκε τό 382 ώς προδότης. 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

Στοχάζομαι πώς θά είναι ή τοΰ Περιάνδρου, ή τοΰ 
Περδίκκα, ή τοΰ Ξέρξη ή τοΰ Ίσμηνία τοϋ Θηβαίου ή κα
νενός άλλου πλουσίου άνθρωπου καί πού είχε μεγάλη ιδέα 
γιά τή δύναμη του. 

'Αλήθεια λές. 

"Εστω, είπα έγώ, άλλ' άφοΰ βρέθηκε πώς ούτε αυτό 
δέν είνα& ή δικαιοσύνη, π ώ ς λοιπόν αλλιώς νά τήν όρίση 
κανείς; 

Σ ' όλον αυτό τό διάλογο πολλές φορές ό Θρασύμαχος 
έκαμε στό μεταξύ νά μας διακόψη καί νά άνακατευθή στή 
συζήτηση, μά κείνοι πού κάθονταν δίπλα του τόν συγκρα-

Δώλογος Σωκράτη ™5 σ ο Ι!> Υ ' « 1 « β Λ α ν να μας άκού-
xal Θραοομαχοο: ?°u, v ω « τ 6 ^ ^ φ ο υ όμως τε-

- Τ e ( , λειώσαμε κ είπα εγω αυτά, δέν 
Είναι δίκαιο το «συμ- r , , L , . . , ', ^ 

_ , , μπόρεσε πια να κρατηθη, αλλ αφού 
ωέροντου Ισχυρότερου» ;Γ , , ,. , r J \' , Τ , 
τ r έστριψε μια ολάκερος σα θηρίο χύ
θηκε καταπάνω μας σάν γιά νά μας κατασπάραξη. 

Κ1 έγώ κι' Ó Πολέμαρχος ζαρώσαμε άπό τό φόβο μας, 
Εκείνος έκραξε στή μέση: Τί είναι αυτή ή φλυαρία πού 
σας κρατεί τόση ώρα, Σωκράτη; καί τί μάς παίζετε τους 
κουτούς, πού προσποιείσθε πότε ό ένας πότε Ó άλλος πώς 
πέφτει στό πάλαιμα; Μ1 άν θέλης αληθινά νά γνωρίσης τί 
είναι τό δίκαιο, νά μήν περιορίζεσαι νά ερωτάς μόνο καί νά 
Εκανοποιής τή ματαιοδοξία σου μέ τό νά έλέγχης τις αποκρί
σεις τών άλλων, άλλα ν1 άποκριθής καί σύ ό ίδιος καί νά 
μας πής τί λέγεις πώς είναι τό δίκαιο- πρόσεχε δμως νά μή 
μοΰ απάντησης π ώ ς είναι εκείνο πού ταιριάζει, εκείνο 
πού ωφελεί, ή εκείνο πού φέρνει κέρδος, ή εκείνο πού 
συμφέρει, άλλα νά μοΰ λές καθαρά καί ξάστερα δ,τι έχεις 
νά πής' γιατί έγώ δεν είμαι άπό κείνους νά τά χάφτω, άν 
μας λές τέτοια άερολογήματα. 

Κ' έγώ στό άκουσμ1 αυτό ξαφνίστηκα, τάχασα, τόν 
έβλεπα μέ τρομάρα καί νομίζω πώς καί τή φωνή μου θά 
έχανα, άν δέν τόν κοίταζα έγώ πριν νά μέ κοιτάξη εκείνος* 
γιατί ευτυχώς πρόλαβα καί τόν κοίταξα πρώτος, μόλις άρχισε 
νά εξαγριώνεται, κ' έτσι μπόρεσα νά του απαντήσω καί 
τοΰ είπα, Οχι δίχως μια κάποια τρεμούλα : Μήν είσαι, 
Θρασύμαχε, τόσο σκληρός μαζί μας" άν υποπέσαμε σέ κα
νένα σφάλμα Οσο προχωρούσε ή συζήτηση μας, νά είσαι 
βέβαιος π ώ ς δέν τό κάμαμε θεληματικά μας. "Αν ήταν 
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Ισθι δτι άκοντες άμαρτάνομεν. μή γάρ δή οϊον, εϊ μέν 
χρνσίον έζητοϋμεν, ούκ αν ποτέ ημάς έκόντας είναι ύπο-
κατακλίνεσθαι άλλήλοις έν τή ζητήσει καί διαφθείρειν τήν 
εϋρεσιν αύτον, δικαιοσύνην δέ ζητοϋντες, πράγμα πολλών 
χρνσί(ον τιμιώτερον, επειθ' όντως άνοήτως νπείκειν άλλη-
λοις και ού σπονδάζειν δτι μάλιστα φανήναι αυτό. οϊον γε 
σύ, ώ φίλε. αλλ' οΐμαι ού δυνάμεθα' έλεεΐσθαι ούν ημάς 

337a πολύ μάλλον εικός εστίν που ύπό υμών τών δεινών ή χαλε-
παίνεσθαι. 

Καί δς άκουσας άνεκάγχασέ τε μόλα σαρδάνων καί 
εϊπεν ΤΩ "Ηράκλεις, εφη, αντη 'κείνη ή εΐωθνία ειρωνεία 
Σωκράτους, και ταντ' έγώ ήδη τε καί τούτοις προύλεγον, 
δτι σύ άποκρίνασθαι μεν ούκ έθελήσοις, είρωνεύσοιο δέ καί 
πάντα μάλλον ποιήσοις ή άποκρινοϊο, ει τις τί σε έρωτα. 

Σοφός γάρ εϊ, ήν Ô' έγώ, ώ Θρασύμαχε· εΰ ούν ήδησθα 
δτι εϊ τίνα έροιο όπόσα εστίν τά δώδεκα, καί έρόμενος 

b προείποις αύτω—«"Οπως μοι, ώ άνθρωπε, μή έρεϊς δτι 
έστιν τα δώδεκα δις §ξ μηδ' δτι τρις τέτταρα μηδ' δτι 
εξάκις δύο μηδ' δτι τετράκις τρία' ώς ούκ άποδέξομαί σον 
εάν τοιαύτα φλναρής»—δήλον οϊμαί σοι ήν δτι ουδείς άπο-
κρινοΐτο τω ούτως πννθανομένω, άλλ' εϊ σοι εϊπεν «Ώ 
Θρασύμαχε, πώς λέγεις; μή άποκρίνωμαι ών προενπες μηδέν; 
πότερον, ώ θαυμάσιε, μηδ' εί τούτων τι τυγχάνει ον, άλλ' 

c έτερον εϊπω τι τον αληθούς; ή πώς λέγεις;» τί αν αντφ 
είπες προς ταύτα; 

ΕΙεν, έφη· ώς δή δμοιον τούτο έκείνω. 
Ουδέν γε κωλύει, ήν δ' έγώ· εί δ' 'συν καί μή εστίν 

δμοιον, φαίνεται δέ τφ έρωτηθέντι τοιούτον, ήττον τι αντόν 
ohi άποκρινεΐσθαι τό φαινόμενον έαντώ, έάντε ήμεις άπα-
γορεύωμεν έάντε μή; 

"Αλλο τι ούν, εφη, και σύ ούτω ποιήσεις· ών εγώ 
άπεΐπον, τούτων τι άποκρινή; 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

έΕαφνανά ψάχναμε γιά νάνακαλύψωμε χρυσάφι, δέ θά πί
στευες βέβαια ποτέ πώς θά μπορούσαμε νά κάναμε αυτές τις 
αμοιβαίες υποχωρήσεις ό ένας στον άλλο, ένόσω^ θά ψάχνα-
υε καί θά χάναμε έτσι άδικα τους κόπους μας γιά νά μήν το 
βροΰμε στο τέλος* πολύ περισσότερο, άφοΰ ήταν τό ζή
τημα γ*-« τη δικαιοσύνη, πού είναι πιό πολύτιμο πράγμα 
άπ' δλο τό χρυσάφι τοΰ κόσμου, δέν μπορούσε βέβαια \ά 
υποχωρούμε τόσο ανόητα ό ένας στον άλλο καί νά μή βά-
ζωμε όλα μας τά δυνατά, γιά νά τό άνακαλύψωμε μια ώρα 
αρχύτερα. Νά είσαι πεπεισμένος γι ' αυτό, φίλεμου. 'Αλλά 
φαίνεται, δέν έφταναν ώς εκεί οί δυνάμεις μας* καί είναι πιό 
φυσικόν εσείς οί σπουδαίοι νά οικτίρετε μάλλον τήν άδυ- 337a 
ναμία μας παρά ν' άγανακτήτε μαζί μας. 

Μά τόν Η ρ α κ λ ή , είπε τότε ό Θρασύμαχος μ' ένα προσ
ποιημένο καγχασμό, νά την ή συνηθισμένη εκείνη ειρωνεία 
τοΰ Σωκράτη* άλλα τά ήξερα έγώ καί τά προέλεγα σ' αυ
τούς πώς θά απόφευγες εσύ ν' απάντησης καί θά τό γύριζες 
στίς ειρωνείες καί π ώ ς κάθε άλλο θάκανες παρά νάποκρι-
θης άν ήθελε σ' ερωτήσει κανείς. 

'Αληθινά σοφός είσαι, Θρασύμαχε, τοΰ ε ίπα έγώ* τό 
ήξερες πολύ καλά πώς, άν ρωτούσες κανένα «πόσα είναι 
τά δώδεκα» συγχρόνως όμως τοΰ έπρόλεγες «κοίταξε b 
μόνο μη μοΰ απάντησης πώς είναι δυο φορές έξ, ή τρεις 
φορές τέσσερα, ή εξ φορές δύο,' ή τέσσερεις φορές τρία, 
γιατί δέ θά παραδεχθώ νάκούσω τέτοιες φλυαρίες)) τό ήξερες, 
λέγω, άπό πριν π ώ ς κανείς δέ θά μποροΰσε νά σοΰ απάν
τηση στην ερώτηση πού τοϋ έθεσες κατ 1 αυτό τόν τρόπο* 
άλλ' άν σοΰ έλεγε «τί είναι αυτά, Θρασύμαχε; νά μή σοΰ 
δώσω καμιά άπ' αυτές τ ις απαντήσεις, πού μοΰ απαγορεύ
εις, κι ' άν ακόμα μες σ' αυτές περιέχεται ή μόνη αληθινή, 
παρά νά σοΰ π ώ κάθε τι άλλο, έξω άπ' αυτήν;» τί θα τοΰ C 

έλεγες; 

Ναί δ ά ! αποκρίθηκε ό Θρασύμαχος- πόσο είναι όμοιο 

μέ κείνο 1 

Δέν Ιχει νά κάμη τίποτα, είπα έγώ* γιατί κι' άν δέν 

είναι όμοιο, φαίνεται δμως τέτοιο σέ κεΐνον πού τοϋ έκαμες 

τήν ερώτηση, φαντάζεσαι πώς δέ θά σοΰ δώση τήν απάν

τηση πού τοΰ φαίνεται ορθή, είτε του τό άπαγορεύσωμε 

έμβίς, είτε δχι;. 

Αυτό λοιπόν έχεις καί σύ σκοπό νά κάμης; μου είπε* 
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Ουκ αν θανμάσαιμι, ήν δ' έγώ' εϊ μοι σκεψαμένφ ούτω 
δόξειεν. 

d Τί ούν, έφη, αν έγώ δείξω έτερον άπόκρισιν παρά πάσας 
ταΐίτας περί δικαιοσύνης, βελτίω τούτων; τί άξιοις παθεΧν; 

Τί άλλο, ήν δ' έγώ, ή δπερ προσήκει πάσχειν τψ μή 
ειδότι; προσήκει δέ πον μαθειν παρά τον είοότος' καί έγώ 
ούν τούτο άξιώ παθεΐν. 

Ήδνς γαρ εϊ, έφη· άλλα προς τω μαθειν καί άπότεισον 
άργνριον. 

Ούκοϋν έπειδάν μοι γένηται, εϊπον. 
'Αλλ' έστιν, έφη ό Γλαυκών, αλλ' ένεκα άργνριον, ώ 

θρασύμαχε, λέγε' πάντες γάρ ήμεϊς Σωκράτει εϊσοίσομεν. 
e Πάνυ γε οϊμαι, ή δ' δς· ίνα Σωκράτης τό είωθός δια-

πράξηται' αυτός μέν μή άποκρίνηται, άλλον δ' άποκρινο-
μενού λαμβάνη λόγον καί έλέγχη. 

Πώς γαρ αν, έφην έγώ, ώ βέλτιστε, τις άποκρίναιτο 
πρώτον μέν μή είοώς μηδέ φάσκων είδέναι, έπειτα, ει τι 
και οϊεται, περί τούτων άπειρημένον αύτω εϊη όπως μηδέν 
έρεϊ ών ηγείται ΰπ' άνδρας ού φαύλου; άλλα σέ δή μάλλον 

338Ά εικός λέγειν σν γαρ δή φής είδέναι καί έχειν ειπείν, μή 
ούν Άλλως ποίει, άλλα έμοί τε χαρίζον άποκρινόμενος καί 
μή φθονήσης καί Γλαύκωνα τόνδε διδάξαι καί τονς αλλονζ. 

Είπόντος δέ μου ταύτα, δ τε Γλαυκών καί οί άΆλοί 
έδέοντο αύτοϋ μή άλλως ποιειν. καί ο Θρασνμαχος φανερός 
μέν ήν έπιθυμών ειπείν ϊν' ενδοκιμήσειεν, ηγούμενος έχετν 
άπόκρισιν παγκάλην προσεποιεΐτο δε φιλονικεϊν προς τό 
έμέ είναι τόν άποκρινόμενον. τελεντών δε σννεχώρησεν, 

b καπειτα, Αύτη δή, έφη, ή Σωκράτους σοφία· αντόν μέν μή 
έθέλειν διδάσκειν, παρά δέ των άλλων περιιόντα μανθάνειν 
και τούτων μηδέ χάριν άποδιδόναι. 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

ετοιμάζεσαι νά δώσης καμιά άπό τις απαντήσεις πού σοΰ 

ά π η γ ό ρ ε υ σ α ; 
Δέ θά ήταν καθόλου παράξενο, τοϋ αποκρίθηκα έγώ, άν 

άφοΰ εξέταζα καλά τό ζήτημα, έπαιρνα αυτή τήν απόφαση. 
Τί θά πής δμως, άν έγώ σοΰ δείξω πώς υπάρχει καί 

άλλη απόκριση σχετικά μέ τή δικαιοσύνη, διαφορετική ά π ' 
Ολες εκείνες καί συγχρόνως καλύτερη των ; τί δέχεσαι νά 
πάθης; 

Τί άλλο, αποκρίθηκα έγώ, παρά νά πάθω δ,τι ταιριάζει 
νά πάθη εκείνος πού δέ γνωρίζει κάτι; δηλαδή νά τό μάθη 
άπό κεΐνον πού τό γνωρίζει; Κ' έγώ λοιπόν δέχομαι νά 
πάθω αυτό. 

Νόστιμος είσαι, μοΰ είπε* νά μάθης βέβαια, άλλα νά 
πλήρωσης συγχρόνως καί χρήματα. 

"Οταν μοΰ ευρεθούν 
Βρίσκουνται, βρίσκουνται, είπε ό Γλαυκών άν πρό

κειται γιά χρήματα, λέγε Θρασύμαχε' γιατί όλοι εμείς 
θά συνεισφέρωμε γ ιά τό Σωκράτη. 

Ναί, πώς δχι, αποκρίθηκε εκείνος' γιά νάρχίση πάλι 
τά συνηθισμένα του, νά μήν άπαντα ό ίδιος, άλλα νά παίρ-
νη τό λόγο καί να έξελέγχη τις αποκρίσεις τοΰ άλλου. 

Μά καί πώς, καλέ μου άνθρωπε, είπα έγώ, θέλεις 
νάποκρίνεται ένας πού πρώτον μέν δέ γνωρίζει καί ομολογεί 
τήν άγνοια του, έπειτα κι' άν έχη καμιά ιδέα γ ι ' αυτά, 
τοΰ έχει άπαγορευτή άπό άνθρωπο δχι ευκαταφρόνητο ν* 
απάντηση τίποτε άπό κείνα πού νομίζει σωστά; "Ωστε είναι 
πιό φυσικό εσύ νά λάβης τό λόγο, άφοΰ μάλιστα ισχυρί
ζεσαι π ώ ς γνωρίζεις κ 'έχεις νά πής κάτι γιά τή δικαιοσύ
νη. Μή θέλεις λοιπόν παρακλήσεις, άλλα κάμε μου καί 
μένα τή χάρη καί γι ' αυτό τον Γλαύκωνα καί γιά τους άλ
λους μή φθονείς τά φώτα σου. 

Ά φ ο ΰ είπα αυτά, και ό Γλαυκών καί οί άλλοι συνήνω-
σαν τις παρακλήσεις των. Καί ό Θρασύμαχος έδειχνε μέν 
πώς τόν φλόγιζε ή επιθυμία νά μιλήση, γιά νά έπισπάσητήν 
επιδοκιμασία τοΰ ακροατηρίου, επειδή ήταν πεπεισμένος 
πώς θά έλεγε θαυμάσια πράγματα* εξακολουθούσε δμως 
ακόμη τις προσποιήσεις του και επέμενε πώς έγώ ήμουν 
εκείνος πού έπρεπε νάπαντώ. Στό τέλος υποχώρησε καί: 
Αυτή δά, είπε,είναι ή σοφία τοΰ Σωκράτη, νά μή θέλη ό 
ίδιος νά διδάσκη, άλλα νά γυρίζη καί νά μαθαίνη άπό τους 
άλλους, χωρίς μάλιστα στό τέλος καί νά τους τό γνωρίζη 

χάρη· 
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"Οτί μέν, ήν δ' έγώ, μαν&άνω παρά τών άλλων, άλη-
•&ή είπες, ώ Θρασύμαχε, δτι δέ αν με φής χάριν έκτίνειν 
ψεύδη· έκτίνω γάρ δσην δύναμαι. δύναμαι δέ έπαινεΐν μόνον 
χρήματα γάρ ούκ έχω. ώς δε προθνμως τούτο δρω, έάν τις 
μοι δοκή εύ λέγειν, εύ εϊση αντίκα δή μόλα, έπειοάν άπο-
κρίνη- οϊμαι γάρ σε εύ έρειν. 

"Ακονε δή, ή δ' δς. φΐιμί γάρ έγώ εϊναι τό δίκαιον ονχ 
άλλο τι ή τό τον κρείττονος συμφέρον, αλλά τί ούκ επαινείς; 
άλλ' ούκ έθελήσεις. 

Έάν μάθω γε πρώτον, εφην, τί λέγεις· νυν γάρ ονπω 
οϊδα. τό τον κρείττονος φής συμφέρον δίκαιον εϊναι. καί 
τούτο, ώ Θρασύμαχε, τί ποτέ λέγεις; ού γάρ που τό γε 
τοιόνδε φής· εί Πονλνδάμας (λ) ημών κρείττων ό παγκρα
τιαστής καί αντφ συμφέρει τα βόεια κρέα προς τό σώμα} 

τούτο τό σιτίον εϊναι καί ήμιν τοις ήττοσιν εκείνον συμ
φέρον άμα και δίκαιον. 

Βδελυρός γάρ εϊ, έφη, ώ Σώκρατες, καί ταύτη νπολαμ-
βάνεις ή άν κακουργήσαις μάλιστα τόν λόγον. 

Ουδαμώς, ώ άριστε, ήν δ' έγώ' άλλα σαφέστερον είπε 
τ ι λέγεις. 

Εϊτ3 ούκ οϊσθ', έφη, δτι τών πόλεων al μέν τυραννούν-
ται, αί δέ δημοκρατοϋνται, αί δέ άριστοκρατοϋνται; 

Πώς γάρ ου; 
Ούκονν τούτο κρατεί έν έκαστη πάλει, τό αρχον; 
Πάνυ γε. 

Τίθεται δέ γε τονς νόμους εκάστη ή αρχή προς τα 
αντ$ συμφέρον, δημοκρατία μέν δημοκρατικούς, τνραννίς δέ 
τυραννικούς, καί αί αλλαι ούτως· θέμεναι δέ άπέφηναν τούτο 
δίκαιον τοις άρχομένοις εϊναι, τό σφίσι συμφέρον, και τόν 
τούτου έκβαίνοντα κολάζουσιν ώς παρανομούντα τε καί 
άδικονντα. τοϋτ' ούν έστιν, ώ βέλτιστε, Ô λέγω έν άπάσαις 
ταις πόλεσιν ταντόν εϊναι δίκαιον, τό της καθεστηκυίας αρ
χής συμφέρον αύτη δέ που κρατεί, ώστε συμβαίνει τω όρ-

1. Διάσημος γιά τό ανάστημα καί τή ρώμη του Θεσσαλός πα
λαιστής καί πυγμάχος. 
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"Οτι πραγματικώς μαθαίνω άπό τους άλλους, είπα 
ενώ αυτό είναι ή αλήθεια, Θρασύμαχε" έχεις άδικο δμως 
νά λές πώς δέν τους τό γνωρίζω χάρη" έγώ απεναντίας 
πληρώνω Οπως μπορώ τό χρέος μου" καί τό μόνο πού μπορώ 
είναι να επαινώ, άφοΰ χρήματα δέν έχω' καί μέ πόση προ
θυμία τό κάνω αυτό, θά τό μάθης καί σύ πολύ καλάά μέσως-

γιατί στοχάζομαι πώς θά πής ωραία πράγματα. 
"Ακουε λοιπό", είπε τότε εκείνος. Λέγω πώς τίποτε c 

άλλο δέν είναι τό δίκαιο παρά τό συμφέρον τοΰ ισχυρότε
ρου' μα πώς, δέν επικροτείς λοιπόν; δέ σέ βλέπω πολύ πρό
θυμο. 

Πώς; τοϋ αποκρίθηκα' άφοΰ όμως καταλάβω πρώτα 
καλύτερα τί εννοείς" γιατί ακόμα δέν εννόησα καλά. 'Ισχυ
ρίζεσαι π ώ ς δίκαιο είναι τό συμφέρον τοΰ ισχυρότερου" 
καί τί εννοείς μ' αυτό, Θρασύμαχε; Γιατί βέβαια δέ θέλεις 
νά πης οτι, άφοΰ ο Πουλυδάμαςό αθλητής είναι ίσχυρότερός 
μας καί τόν συμφέρει, γιά νά διατηρή τις σωματικές του 
δυνάμεις, νά τρώγη βωδινά κρέατα, τό ίδιο είναι καί γιά 
μας τους ασθενέστερους του συμφέρον καί δίκαιο. d 

Είσαι άνοστος, Σωκράτη, καί πάντα ζητάς να τά 
γυρίζης σέ τρόπο πού νά καταστρέφης τή συζήτηση. 

Κάθε άλλο, καλέ μου, τοΰ είπα έγώ" μόνο νά μοΰ εξή
γησης σαφέστερα τί εννοείς. 

Και δέ γνωρίζεις λοιπόν, μοΰ είπε, πώς άλλα κράτη 
έχουν μοναρχικά πολιτεύματα, άλλα αριστοκρατικά καί 
άλλα τέλος δημοκρατικά; 

Tè γνωρίζω. 
Λοιπόν σέ κάθε πολιτεία δέν είναι ισχυρότερο εκείνο 

πού έχει τήν εξουσία στα χέρια του; 
Βεβαιότατα. 
Κάθε κυβέρνηση βάζει τους νόμους σύμφωνα μέ e 

τό συμφέρον της, ή δημοκρατία δημοκρατικούς, ή βασιλεία 
μοναρχικούς καί κατά τόν ίδιο τρόπο κι' οί άλλες. Καί άφοΰ 
άπαξ τους βάλουν, ορίζουν π ώ ς αυτό είναι δίκαιο γιά 
τους υπηκόους, εκείνο δηλαδή πού συμφέρει στον εαυτό 
τους, καί Οσοι τολμήσουν νά τό παραβοΰν, τους τιμωρούν 
ώς παρανόμους καί άδικους. Αυτό λοιπόν είναι, σοφολογιώ-
τατέ μου, πού λέγω δτι σέ όλες τις πόλεις είναι τό ίδιο τό δί
καιο, δηλαδή τό συμφέρον εκείνου πού έχει τήν εξουσία 339a 
στά χέρια του' καί αυτός είναι, δπως ξέρουν δλοι, δ ϊσχυ-
ρότερος* ώστε συμβαίνει, γιά έναν πού γνωρίζει νά σκέπτε-
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θώς λογιζομένω πανταχού είναι τό αυτό δίκαιον, τό τον 
κρείττονος συμφέρον. 

Νϋν, ήν δ' έγώ, έμαθον δ λέγεις- εί δέ αληθές ή μή, 
πειράσομαι μαθειν. τό συμφέρον μέν ούν, ώ Θρασύμαχε, 
καί σύ άπεκρίνω δίκαιον εϊναι—καίτοι εμοιγε άπηγόρενες 
δπως μή τούτο άποκρινοίμην—πρόσεστιν δέ δή αυτόθι τό 
«τον κρείττονος». 

b Σμικρά γε ίσως, έφη, προσθήκη. 

Οϋπω δήλον ούδ' εί μεγάλη· άλλ' ότι μέν τούτο σκε-
πτέον ει αληθή λέγεις, δήλον. επειδή γάρ σνμφέρον γε τι εί
ναι καί έγώ ομολογώ τό δίκαιον, σύ δέ προστιθεις καί αυτό 
φής εϊναι τό τοϋ κρείττονος, έγώ δέ αγνοώ, σκεπτέον δή. 

Σκοπεί, έφη. 

Ταϋτ' εσται, ήν δ' έγώ. καί μοι είπε' ού καί πείθεσθαι 
μέντοι τοις άρχονσιν δίκαιον φής εϊναι; 

"Εγωγε. 
c Πότερον δέ άναμάρτητοί είσιν οί άρχοντες έν ταις πό-

λεσιν έκάσταις ή οϊοί τι καί αμαρτεϊν; 
Πάντως πον, έφη, οίοι τι καί αμαρτεϊν. 
Ονκοϋν έπιχειρονντες νόμους τιθέναι τονς μέν ορθώς 

τιθέασιν, τους δέ τινας ουκ ορθώς. 
Οϊμαι έγωγε. 
Τό δέ ορθώς άρα τό τά σνμφέροντά έστι τίθεσθαι έ-

αντοϊς, τό δέ μή ορθώς ασύμφορα; ή πώς λέγεις; 
Ούτως. 
αΑ δ' αν θώνται ποιητέον τοις άρχομένοις, καί τοντό 

έστι τό δίκαιον; 
Πώς γαρ ού; 

d Ού μόνον άρα δίκαιον έστιν κατά τόν σόν λόγον τό τον 

κρείττονος σνμφέρον ποιειν άλλα καί τουναντίον, τό μή 
συμφέρον. 

Τί λέγεις σύ; έφη. 
"Α σύ λέγεις, εμοιγε δοκώ· σκοπώμεν δέ βέλτιον. ονχ 

ώμολόγηται τονς άρχοντας τοις άρχομένοις προστάττοντας 
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<-αι τό αυτό νά είναι παντού καί πάντοτε τό δίκαιο, δη
λαδή τό συμφέρον τοϋ^ίσχυροτέρου. 

Τώρα μάλιστα, εννόησα τί λέγεις, είπα εγώ" άν Ομως 
είναι καί αληθινό αυτό, ή Οχι, θά προσπαθήσω νά τό κατα
λάβω- Τό συμφέρον λοιπόν, είπες και σύ Θρασύμαχε, πώς 
είναι τό δίκαιο' άν καί σέ μένα είχες απαγορεύσει τότε 
νάπαντήσω έτσι" μέ μόνη τή διαφορά πώς έπρόσθεσες έσύ 
καί: τοΰ ισχυρότερου. 

Μ'-κρή ίσως προσθήκη, είπε εκείνος. b 
Δέν ξέρομε ακόμη, άν είναι καί μεγάλη' τοΰτο 

μόνο ξέρω, π ώ ς πρέπει νά έξετάσωμε άν είναι αλήθεια αυ
τό πού λές* γιατί κ' έγώ οπωσδήποτε είμαι σύμφωνος 
πώς τό δίκαιο εϊνα'. κάπο'.ο συμφέρον μόνο πού έσύ προσ
θέτεις καί λές : το συμφέρον του ισχυρότερου" καί επειδή 
έγώ δέν τό ξέρω αυτό, είναι ανάγκη νά τό έξετάσωμε. 

'Εξέταζε λοιπόν. 
Αυτό καί θά κάμω' άλλα πές, καί τό νά πείθεται κα

νείς στους άρχοντες, δέ λές πώς είναι δίκαιο κι' αυτό; 
Βεβαιότατα. 
Άλλα οί άρχοντες, στις διάφορες πολιτείες, είναι c 

τάχα άναμάρτητοί, ή μπορεί καί αυτοί νά υποπέσουν σέ 
σφάλματα; 

Μπορεί βέβαια. 
"Ωστε δταν άναλαβαίνουν νά βάλουν νόμους, δέν μπο

ρεί νά συμβή, άλλοι μέν νά είναι σωστοί, μερικοί δμως καί 
δχι; 

Αυτό φρονώ καί γ ώ . 
Καί άραγες εκείνοι πού είναι σωστά νομοθετημένοι 

θά είναι σύμφωνοι μέ τό συμφέρον τους, ένώ οί άλλοι θά 
είναι ασύμφοροι στον εαυτό τους; ή π ώ ς τό λές έσύ; 

"Ετσι ακριβώς. 
"Οσα όμως νομοθετήσουν, οφείλουν νά τά τηρούν οί 

υπήκοοι, καί σ1 αυτό έγκειται τό δίκαιο, καθώς είπαμε; 

Π ώ ς δχι; 
Δίκαιο λοιπόν κατά τό λέγει σου είναι δχι μόνο έ- d 

κείνο πού συμφέρει στον ισχυρότερο, μά και κείνο πού δέν 
συμφέρει. 

Καλέ τί μάς λές. 
Ε κ ε ί ν α πους λές έσύ, καθώς μοΰ φαίνεται" κ* έλα 

νά έξετάσωμε τό πράγμα καλύτερα. Δέ μείναμε σύμφωνοι 
πώς οί άρχοντες, δταν επιβάλλουν στους υπηκόους των 
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ποιειν αττα ενίοτε διαμαρτάνειν τον έαντοϊς βέλτιστου, ä 
ο' αν προστάττωσιν οί άρχοντες δίκαιον εϊναι τοις άρχομέ-
νοις ποιειν; ταϋτ' ονχ ώμολόγηται; 

Ο ϊμαι εγωγε, έφη. 
e Οϊον τοίνυν, ήν δ' έγώ, καί τό ασύμφορα ποιειν τοις 

άρχουσί τε καί κρείττοσι δίκαιον εϊναι ώμολογήσθαί σοι, 
δταν οί μέν άρχοντες άκοντες κακά αύτοϊς προστάττωσιν, 
τοις δέ δίκαιον είναι φης ταύτα ποιειν ä εκείνοι προσέταξαν 
—άρα τότε, ω σοφώτατε Θρασύμαχε, ονκ άναγκαΐον σνμ-
βαίνειν αυτό οντωσί, δίκαιον εϊναι ποιειν τουναντίον ή δ σύ 
λέγεις; τό γάρ τον κρείττονος άσύμφορον δήπον προστάτ-
τεται τοίς ήττοσιν ποιειν. 

340Ά Ναί μά Αί', έφη, ώ Σώκρατες, ό Πολέμαρχος, σαφέ
στατα γε. 

Έάν σύ γ', έφη, αύτφ μαρτυρήσης, ό Κλειτοφων νπο-
λαβών. 

Και τί, εφη, δεϊται μάρτνρος; αυτός γαρ Θρασνμαχος 
ομολογεί τους μέν άρχοντας ενίοτε εαντοις κακά προστάτ-
τειν, τοις δέ δίκαιον εϊναι ταύτα ποιειν. 

Τό γαρ τα κελενόμενα ποιειν, ώ Πολέμαρχε, υπό τών 
αρχόντων δίκαιον είναι έθετο Θρασύμαχος. 

Καί γαρ τό τοΰ κρείττονος, ώ Κλειτοφων, -συμφέρον 
b δίκαιον εϊναι εθετο. ταύτα δέ ά/ί-ρο'τερα θέμενος ώμολό-

γησεν αύ ενίοτε τους κρείττονς τά αύτοϊς ασύμφορα κελεν-
ειν τονς ήττονς τε καί αρχόμενους ποιειν. εκ δέ τούτων τών 
ομολογιών ουδέν μάλλον τό τοϋ κρείττονος σνμφέρον δίκαιον 
αν εϊη ή τό μή σνμφέρον. 

'Αλλ', εφη ο Κλειτοφων, τό τον κρείττονος σνμφέρον 
ελεγεν δ ήγοΐτο ό κρείττων αύτφ συμφέρειν τούτο ποιητέον 
εϊναι τφ ήττονι, και τό δίκαιον τούτο ετίθετο. 

'Αλλ' ονχ ούτως, ή δ' δς ό Πολέμαρχος, έλέγετο. 
C Ονδέν, ήν δ' έγώ, ώ Πολέμαρχε, διαφέρει, αλλ' εί νϋν 

ούτω λέγει Θρασνμαχος, όντως αυτού άποδεχώμεθα. Καί 
μοι είπε, ώ Θρασύμαχε· τούτο ήν δ έβονλον λέγειν τό δί
καιον, τό τον κρείττονος σνμφέρον δοκούν είναι τω κρείττονι, 
έάντε σνμφέρη έάντε μή; ούτω σε φώμεν λέγειν; 
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τί πρέπει νά κάνουν, άστοχοΰν καμιά φορά τό συμφέρον 
τοΰ έαυτοΰ τ ω ν είναι δμως δίκαιο οί υπήκοοι νά έκτελοΰν 
πάντα τις προσταγές των. Δέν τό παραδεχτήκαμε αυτό; 

Ναί νομίζω. 
'Ομολόγησε λοιπόν πώς έχεις παραδεχτή, άφοΰ λέ- e 

γεις οτι δίκαιο είναι οί υπήκοοι νά κάνουν δσα τους προσ
τάζουν οι άρχοντες, δίκαιο είναι επίσης νά κάνουν καί δσα 
δέν συμφέρουν στους άρχοντες καί τους ισχυρότερους, δταν 
αυτοί, χωρίς νά τό θέλουν, νομοθετήσουν πράγματα ενάντια 
στό συμφέρον τους* ώστε δέν πρέπει τότε νά συμβαίνη κατ* 
ανάγκην, σοφώτατε Θρασύμαχε, νά είναι δίκαιο Ολως δι
όλου τό αντίθετο άπό κείνο πού έλεγες; 

Χωρίς αμφιβολία, Σωκράτη, διέκοψε ό Πολέμαρ- 340a 
χος" αυτό είναι φώς φανερό. 

Χωρίς άλλο, μπήκε στή μέση καί είπε ό Κλειτοφων, 
άν καί σύ βέβαια τό μαρτυρής. 

Καί τί ανάγκη έχει άπό μάρτυρα, ξανάειπε δ Πολέ
μαρχος, άφοΰ ό ίδιος ό Θρασύμαχος ομολογεί, π ώ ς οί άρ-
νοντες νομοθετούν καμιά φορά πράγματα κακά γιά τόν ε
αυτό τους καί πώς οί υπήκοοι εΐνχι δίκαιο νά τά έκτελοΰν; 

Τό νά πράττουν απλώς δσα προστάζουν οι άρχοντες, 
Πολέμαρχε, ωρισε οτι είναι δίκαιο ό Θρασύμαχος. 

Ναί, αλλά ώρισε ακόμη, Κλειτοφων, πώς το συμφέ
ρον του ισχυρότερου είναι τό δίκαιο" καί άφοΰ έθεσε αυτά b 
τά δύο αξιώματα, ώμολόγησε πάλι πώς καμιά φορά οί 
ισχυρότεροι προστάζουν στους ασθενέστερους νά κάνουν 
πράγματα, πού δέν συμφέρουν στον εαυτό τους. Και άπό αυ
τές τίς δυο ομολογίες βγαίνει τό συμπέρασμα π ώ ς τό δί
καιο θά ήταν δχι περισσότερο εκείνο πού συμφέρει τους 
ισχυρότερους, παρά καί κείνο πού δέν τους συμφέρει. 

Άλλα, είπε ό Κλειτοφων, Οταν ό Θρασύμαχος έλεγε 
τό συμφέρον τοΰ ίσχυροτέρυυ, εννοούσε εκείνο πού κρίνει 
συμφέρον του ό ισχυρότερος" κι ' αυτό πρέπει νά κάνη ό 
άδυνατώτερος, κι' αυτό ώριζε πώς είναι τό δίκαιο. 

Ναί, μά δέν έλεγε καθόλου έτσι, είπε ό Πολέμαρχος. 
Δέν σημαίνει δά καί τίποτε, είπα έγώ, Πολέμαρχε* e 

άλλ' άν θέλη νά δώση τώρα αυτή τήν εξήγηση ό Θρασύ
μαχος, εμείς τό δεχόμαστε κι' αυτό. Πες μου λοιπόν, Θρα
σύμαχε, αυτό είναι πού έννοοΰσες μέ τό δίκαιο, τό συμ
φέρον δηλαδή τοΰ ισχυρότερου δπως τό κρίνει αυτός ό ί
διος, αδιάφορο άν τόν συμφέρη πραγματικώς ή δχι; 
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"Ηκιστά γε, έφη' άλλα κρείττω με οϊει καλεΐν τόν έξα-
μαρτάνοντα δταν βξαμαρτάνη; 

"Εγωγε, εϊπον, ώμην σε τούτο λέγειν, δτε τονς άρχον
τας ώμολόγεις ούκ άναμαρτήτονς είναι άλλα τι καί έξαμαρ-
τάνειν. 

d Συκοφάντης γαρ εϊ, έφη, ώ Σώκρατες, έν τοις λόγοις' 
έπεί αντίκα Ιατρόν καλείς σν τόν έξαμαρτάνοντα περί τους 
κάμνοντας κατ' αυτό τούτο ό έξαμαρτάνει; ή λογιστικόν, δς 
αν εν λογισμό) άμαρτάνη, τότε όταν άμαρτάνη, κατά ταύτην 
τήν άμαρτίαν; άλλ' οϊμαι λέγομεν τω ρήματι ούτως, δτι ό 
Ιατρός έξήμαρτεν καί ό λογιστής έξήμαρτεν καί ο γραμ-
ματιστής· τό δ' οϊμαι έκαστος τούτων, καθ' δσον τοϋτ' έστιν 

e δ προσαγορενομεν αντόν, ουδέποτε αμαρτάνει- ώστε κατά 
τόν ακριβή λόγον, επειδή καί σν ακριβόλογη, ουδείς τών 
δημιουργών αμαρτάνει. έπιλειπούσης γαρ επιστήμης ό άμαρ-
τάνων αμαρτάνει, έν ώ ουκ εστί δημιουργός' ώστε δημιουρ
γός ή σοφός ή άρχων ουδείς αμαρτάνει τότε, δταν άρχων ή, 
άλλα πάς γ' αν εΐποι δτι ό ιατρός ήμαρτεν καί ο άρχων 
ήμαρτεν. τοιούτον ούν δή σοι καί έμέ ύπόλαβε νυνδή άπο-
κρίνεσθαι' τό δέ άκριβέστατον εκείνο τυγχάνει ον, τόν 

34.1 a άρχοντα, καθ' δσον άρχων εστίν, μή άμαρτάνειν, μή άμαρ-
τάνοντα δέ τό αντφ βέλτιστον τίθεσθαι, τούτο δε τω άρχο-
μένφ ποιητέον. ώστε δπερ έξ αρχής ελεγον δίκαιον λέγο), 
τό τοϋ κρείττονος ποιειν σνμφέρον. 

ΕΙεν, ήν δ' έγώ, ώ Θρασύμαχε· δοκώ σοι σνκοφαντεϊν; 
Πάνν μεν ούν, έφη. 
Οϊει γάρ με έξ έπιβονλής εν τοις λόγοις κακονργοϋντά 

σε έρέσθαι ώς ήρόμην; 
Εύ μέν ούν οϊδα, έφη. καί ονδέν γέ σοι πλέον εσται· 

h ούτε γαρ αν με λάθοις κακούργων, ούτε μή λαθών βιάσασθαι 
τφ λόγφ δύναιο. 

Ουδέ γ' αν έπιχειρήσαιμι, ήν Ô' έγώ, ώ μακάριε, αλλ' 
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Έ γ ώ ; καθόλου. Νομίζεις λοιπόν πώς ονομάζω ίσχυ-
οότερον έναν άνθρωπο πού σφάλλει, ενόσω σφάλλει; 

Πραγματικώς, είπα, αυτό νόμιζα πώς έλεγες, δταν 
παραδεχόσουν πώς οί άρχοντες δέν είναι άναμάρτητοί, άλ
λα περιπίπτουν καί σέ σφάλματα κάποτε. 

Βέβαια, γιατί είσαι ένας συκοφάντης, Σωκράτη, 6- d 
ταν θέλης νά δίνης στα λόγια μου τό νόημα πού δέν έχουν 
άλλα δέ μοϋ λές, γιατρό ονομάζεις έσύ έναν έξαφνα πού 
άπαταται ώς προς τις αρρώστιες, τήν ώρα πού άπατάται 

σ ' αυτό τό πράγμα, ή λογιστή έναν πού κάνει λάθη στους 
λογαριασμούς, όταν καί 6σο περιπίπτη σ' αυτά τά λάθη; 
Είναι αλήθεια πώς λέμε στην ομιλία συνήθως δτι ό για
τρός απατήθηκε, ό λογιστής έκαμε λάθος, ό γραμματικός 
καί ούτω καθεξής* πραγματικώς δμως φρονώ δτι καθέ
νας άπ' αυτούς, ενόσω είναι εκείνο πού λέμε δτι είναι, πο
τέ δέν περιπίπτει σέ σφάλματα. "Ωστε γιά νά μιλήσωμε e 
μέ ακρίβεια, αφού καί σύ τόσο ακριβολογείς, κανείς άπό 
τους κατόχους μιας τέχνης ή επιστήμης δέν περιπίπτει 
σέ λάθη" γιατί μόνο Οταν τόν έγκαταλείπη ή επιστήμη 
του σφάλλεται, οπόταν όμως δέν είναι πιά επιστήμων. 
"Ωστε είτε επιστήμων, είτε τεχνίτης, είτε σοφός, είτε άρ
χων, ποτέ δέν άπατάται, δσο καί νά λέμε στην κοινή ομι
λία πώς ό γιατρός απατήθηκε, ό άρχων έσφαλε- καί κάτι τέ
τοιο δέξου και σύ τώρα πώς σοΰ είπα. γιατί αύτη είναι ή 
ακριβολογία τοϋ πράγματος' ό άρχων, ενόσω είναι 
πραγματικώς άρχων, δέν σφάλλεται, καί άφοΰ επομένως 341a 
δέν σφάλλεται, νομοθετεί τό συμφερώτερο γιά τόν εαυτό 
του, καί αυτό πρέπει νά τό έκτελοΰν οί υπήκοοι. "Ωστε, ό
πως έξ αρχής ώρισα τό δίκαιο, καί τώρα τό ίδιο ξαναλέγω, 
πώς δίκαιο είναι τό συμφέρον τοΰ ισχυρότερου. 

"Εστω, είπα έγώ, Θρασύμαχε* μέ θεωρείς λοιπόν 
συκοφάντη; 

Καί πολύ μάλιστα. 

Νομίζεις δηλαδή πώς μέ πονηρή πρόθεση καί γιά να 
σοΰ στήσω παγίδα, σέ ρώτησα Οπως σέ ρώτησα; 

Είμαι βεβαιότατος, μά τίποτε δέν έχεις νά κερδίσης 
μ' αυτό* δέν θά μοΰ ξεφύγουν πια οί παγίδες, μά κι' άν μοϋ b 
ξεφύγουν, δέν θά τό καταφέρης νά μέ πιάσης στα λόγια. 

Ούτε θά τό επιχειρήσω, ευλογημένε' μά για νά μή 
μας συμβή πάλι τίποτε παρόμοιο, δρισε πώς παίρνεις τόν 
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Ινα μή αύθις ήμϊν τοιούτον έγγένηται, διόριααι ποτέρω 
λέγεις τόν άρχοντα τε και τόν κρείττονα, τόν ώς έπος ειπεί 
ή τον άκριβεί λόγφ, δ νυνδή έλεγες, ού τό σνμφέρον κρείτ 
τόνος δντος δίκαιον έσται τω ήττονι ποιειν. 

Τόν τω άκριβεστάτφ, εφη, λόγφ άρχοντα οντά. προ 
ταύτα κακούργει και σνκοφάντει, εϊ τι δύνασαι—ουδέν σο 
παρίεμαι—άλλ' ού μή οϊός τ* ής. 

c Οϊει γάρ αν με, εϊπον, ούτω μανήναι ώστε ξυρεϊν επι 
χειρεϊν λέοντα καί ανκοφαντειν Θρασύμαχον; 

Νϋν γούν, έφη, έπεχείρησας, ουδέν ών καΐ ταύτα. 
"Αδην, ήν δ' έγώ, τών τοιούτων, άλλ' είπε μοι· ό Τι 

άκριβεϊ λόγφ ιατρός, δν άρτι έλεγες, πότερον χρηματιστή 
έστιν ή τών καμνόντων θεραπευτής; καί λέγε τόν τφ δν· 
ίατρόν όντα. 

Τών καμνόντων, εοτη, θεραπευτής. 
Τί δέ κυβερνήτης; ό ορθώς κυβερνήτης ναντών άρχο, 

εστίν ή ναύτης; 
Ναντών άρχων. 

ά Ουδέν οϊμαι τούτο νπολογιστέον, Οτι πλεϊ έν τή νη 
ούδ' έστιν κλητέος ναύτης' ον γαρ κατά τό πλεϊν κυβεζ 
νήτης καλείται, άλλα κατά τήν τέχνην καί τήν τών ναυτά 
αρχήν. 

'Αληθή, έφη. 
Ούκονν έκάστφ τούτων έστιν τι σνμφέρον; 
Πάνν γε. 
Ού καί ή τέχνη, ήν δ' έγώ, επί τούτω πέφνκεν, ει 

τφ τό συμφέρον έκάστφ ζητεϊν τε καί έκπορίζειν; 
'Επί τοντφ, έφη. 
ΧΑρ' ούν καί έκαστη τών τεχνών έστιν τι σνμφέρ< 

5Χλο ή δτι μάλιστα τελέαν είναι; 
e Πώς τούτο έρωτας; 

"Ωσπερ, έφην έγώ, ει με έροιο εί έξαρκεΐ σώματι εινι 
σώματι ή προσδεϊταί τίνος, εϊποιμ' αν ότι «Παντάπασι μι 
ούν προσδεϊταί. δια ταύτα καί ή τέχνη εστίν ή Ιατρι* 
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άρχοντα καί τόν ισχυρότερο' δπως συνήθως μεταχειριζό
μαστε αυτές τις λέξεις, ή μέ δλη τήν ακριβολογία τους, ε
κείνον πού τό συμφέρον του, επειδή είναι ισχυρότερος, είναι 

δίκαιο νά κανονίζη πάντα τις πράξεις τοϋ άσθενεστέ-ρου; 
Ναί αυτόν, τόν άρχοντα μέ δλη τήν ακριβολογία της 

λέξεως' καί σύ βάλε, άν μπορής, σέ ενέργεια δλα σου τά 
τεχνάσματα καί τΙς συκοφαντίες* σοΰ δίνω δλη μου τήν 
άδεια" αλλά θά χάσης άδικα τους κόπους σου. 

Καί νομίζεις πώς τρελλάθηκα, γιά νά τολμήσω νά c 
κουρέψω λεοντάρι ή νά συκοφαντήσω τό Θρασύμαχο; 

Καί μολαταύτα κι ' αυτό δοκίμασες νά τό κάμης, άλ
λα ώραίκ τά κατάφερες. 

"Ελα, ας τελειώναμε πια μ' αυτά, είπα έγώ, καί λέγε 
μου τώρα' ό γιατρός μ' δλη τήν ακριβολογία της λέξεως, 
δπως έσύ τόν ώρισες, είναι τάχα χρηματιστής, ή θεραπευ
τής τών άρρωστων; 

Θεραπευτής τών άρρωστων. 

Καί ό κυβερνήτης πάλι, ό πραγματικός εννοώ κυβερνή
της, είναι απλώς ναύτης ή αρχηγός τών ναυτών; 

Αρχηγός βέβαια τών ναυτών. 
Ούτε πρέπει, νομίζω, νά λάβωμε υπόψη πώς ταξιδεύει d 

μέσα στό ίδιο πλοίο καί πρέπει γ ι ' αυτό νά ονομαστή ναύ
της* επειδή κυβερνήτης ονομάζεται Οχι γιατί ταξιδεύει, 
άλλα άπό τήν τέχνη του κι' άπό τήν εξουσία πού έχει επάνω 
σιούς ναΰιτες. 

Είναι αλήθεια. 

Καί δέν υπάρχει γιά τόν καθένα ά π ' αυτούς κάτι πού 
νά του είναι συμφέρον; 

'Υπάρχει βέβαια. 
Καί ό σκοπός της τέχνης τοΰ καθενός δέν είναι αυτός: νά 

ζητά καί νά παρέχη στον καθένα αυτό τό συμφέρον του; 

Μάλιστα αυτός είναι. 
Καί μήπως άραγε άλλο τίποτε είναι τό συμφέρον κάθε 

τέχνης, παρά νά ζητά νά γίνεται δσο μπορεί πιό τέλεια; 

Τί εννοείς μ' αυτή σου τήν ερώτηση; e 
Νά, δπως, παραδείγματος χάριν, αν μ' ερωτούσες: είναι 

αρκετό στό σώμα νά είναι σώμα, ή έχει ανάγκη κι' άπό κά
ποιο άλλο πράγμα, θά σου άπαντοΰσα Οτι καί παρά έχει μάλι-
στα'καί γ ι ' αυτό ακριβώς βρέθηκε ή ιατρική τέχνη, γ ιατί 
τό σώμα καμιά φορά αρρωσταίνει καί δέν τήν σηκώνει αύτη 
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νϋν ηνρημένη, δτι σώμα έστιν πονηρόν καί ούκ έξαοκεϊ 
αύτφ τοιούτω εϊναι. τούτω ούν Οπως έκπορίζη τα συμφέ
ροντα, έπί τούτω παρεσκενάσθη ή τέχνη.» ή ορθώς σοι δοκώ, 
έφην, αν ειπείν οντω λέγων, ή οϋ; 

'Ορθώς, έφη. 
342a Τί δέ δή; αντή ή ιατρική έστιν πονηρά, ή άλλη τις 

τέχνη έσθ' οτι προσδεϊταί τίνος αρετής—ώσπερ οφθαλμοί 
όψεως καί ώτα ακοής καί δια ταΰτα έπ' αύτοϊς δεϊ τίνος 
τέχνης τής τό σνμφέρον είς αντά ταύτα σκεψομένης τε καί 
έκποριονσης—άρα καί èv αντή τή τέχνη ένι τις πονηρία, καί 
δεϊ εκάστη τέχνη άλλης τέχνης ήτις αύτη τό σνμφέρον σκέ-
ψεται, και τή σκοπούμενη ετέρας αϋ τοιαύτης, καί τοντ' έστιν 

h άπέραντον; ή αντή αυτή τό συμφέρον σκέψεται; ή οντε αυτής 
ούτε άλλης προσδεϊταί επί τήν αυτής πόνηρίαν τό σνμφέρον 
σκοπεϊν ούτε γάρ πονηρία οντε αμαρτία ουδεμία ουδεμία 
τέχνη πάρεστιν, ουδέ προσήκει τέχνη άλλω τα σνμφέρον 
ζητεϊν ή έκείνω ού τέχνη εστίν, αντή δέ άβλαβης καί ακέ
ραιος έστιν ορθή ούσα, έωσπερ άν ή εκάστη ακριβής όλη 
ήπερ εστίν; καί σκόπει έκείνω τω άκριβεϊ λόγφ' οντο>ς ή 
άλλως έχει; 

Οντως, έφη, φαίνεται. 
C Ούκ άρα, ήν δ' έγώ, ιατρική ιατρική τό συμφέρον 

σκοπεί άλλα σώματα 
Ναί, έφη. 
Ουδέ ιππική ιππική άλλ' ιπποίς' ουδέ άλλη τέχνη 

ουδεμία εαντή—ονδέ γαρ προσδεϊταί—άλλ' εκείνος ού τέχνη 
εστίν. 

Φαίνεται, εφη, ούτως. 
'Αλλά μήν, ώ Θρασύμαχε, άρχονσί γε αί τέγναι καί 

κρατονσιν εκείνον ονπέρ εϊσιν τέχναι. 
Σννεχώρησεν ενταύθα καί μάλα μόγις. 
Ούκ άρα επιστήμη γε ουδεμία τό τον κρείττονος σνμ

φέρον σκοπεί ούδ' έπιτάττει, άλλ.ά τό τοϋ ήττονός τε καί 
ά αρχομένου υπό εαυτής. 

Σννωμολόγησε μεν και ταύτα τελεντών, έπεχείρει δέ 
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την κατάσταση* γιά νά τοΰ παρέχη λοιπόν εκείνα πού τοϋ συμ
φέρουν, βρέθηκε γι ' αυτό τό σκοπό ή τέχνη αυτή Θάχα λοι
πόν δίκιο νά σοΰ απαντούσα έτσι, ή δχι; 

Θά είχες. 
Τώρα σέ ρωτώ* αυτή ή ίατρική, ή δποια άλλη τέχνη, 

είναι άφ' έαυτοΰ της, ελαττωματική καί έχει ανάγκη άπό 
κανένα άλλο πράγμα ή άπό καμιάν άλλη ιδιότητα, καθώς τά 
μάτια έχουν ανάγκη άπό τήν δράση καί ταύτιά άπό τήν 
ακοή, καί γι ' αυτό χρειάζονται κάποιαν άλλη τέχνη πού νά 
έξετάζη τί είναι εκείνο πού τους χρειάζεται καί νά τους τό 
π α ρ έ χ η ; Έ χ ε ι λοιπόν κι' αύτη ή τέχνη κάποια έλλειψη και 
χρειάζεται κάθε τέχνη μιαν άλλη, πού νά έξετάζη τό συμ
φέρον της, καί πάλι αύτη ή τελευταία κάποιαν άλλη τέτοια, 
κ'ετσι δίχως τελειωμό; "Η αυτή ή ίδια θά είναι αρκετή νά 
φροντίζη γιά τό δικό της τό συμφέρον; "Η ούτε τοϋ έαυτοΰ 
της ούτε κανενός άλλου δέν έχει ανάγκη γιά νά φροντίζη τί 
τής συμφέρει στις ελλείψεις της, επειδή δέν υπάρχει κα
μιά έλλειψη ούτε ελάττωμα σέ καμιά τέχνη, καί ούτε ται-
ριάζειστήν τέχνη νά ζητά τό συμφέρον κανενόςάλλου πράγ
ματος, παρά μόνον εκείνου πού τοΰ είναι τέχνη, καί ή ί
δια μένει πάντα άβλαβης, άκεραία καί τελεία, ενόσω του
λάχιστο διατηρεί απείραχτη τή φυσική της υπόσταση; 
Καί σκέψου, μ' δλην εκείνη τήν ακριβολογία, αυτό είναι τό 
σωστό, ή μήπως τίποτε διαφορετικό; 

Αυτό είναι. 
Δέν επιδιώκει λοιπόν ή ιατρική, είπα έγώ, τό συμ

φέρον τής ιατρικής, άλλα τό συμφέρον τοΰ σώματος. 
Ναί. 
Ούτε ή Εππευτική τής ίππευτικής, άλλα τών ί π π ω ν 

ούτε καμιά άλλη τέχνη τό δικότης τό συμφέρον, γιατί ούτε 
έχει ανάγκη, άλλα εκείνου πού τοΰ είναι τέχνη. 

Έ τ σ ι φαίνεται. 
Ά λ λ ' δμως, Θρασύμαχε, εξουσιάζουν οι τέχνες καί 

είναι ανώτερες άπό κείνο πού του είναι τέχνες; 
Έσυμφώνησε και σ' αύτό,άν καί μέ κάποια δυσκολία. 
Καμιάλοιπόν επιστήμη δέν αποβλέπει στό συμφέρον τοΰ 

ισχυρότερου, ούτε τό επιβάλλει αυτό, άλλ' απεναντίας στό 
συμφέρον εκείνου πού είναι ό ασθενέστερος καί πού τόν 
έχει στην εξουσία της. 

"Εμεινε στό τέλος σύμφωνος καί σ' αυτό, άν καί προσ
πάθησε νά φέρη κάποιες αντιρρήσεις. 
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περί αντά μάχεσθαι' επειδή δέ ώμολόγησεν, "Αλλο τι ούν, 
ήν δ' έγώ, ουδέ ιατρός ουδείς, καθ' δσον ιατρός, τό τφ ιατροί 
σνμφέρον σκοπεί ούδ' έπιτάττει, άλλα τό τω κάμνοντι; 
ώμολόγηται γάρ ό ακριβής Ιατρός σωμάτων εϊναι άρχων 
άλλ' ού χρηματιστής, ή ονχ ώμολόγηται; 

Σννέφη. 
Ούκονν καί ό κνβερνήτης δ ακριβής ναντών εϊναι άρχων 

άλλ' ον ναύτης; 
e Ώμολόγηται. 

Ούκ άρα δ γε τοιούτος κνβερνήτης τε καί άρχων τό 
τφ κυβερνήτη συμφέρον σκέψεταί τε καί προστάξει, άλλα 
τό τω ναύτη τε καί άρχομένφ. 

Σννέφησε μόγις. 
Ούκοΰν, ήν δ' έγώ, ώ Θρασύμαχε, ουδέ άλλος ουδείς 

έν ουδεμία αρχή, καθ' δσον άρχων εστίν, τό αύτω σνμφέρον 
σκοπεί ούδ' έπιτάττει, αλλά τό τφ άρχομένφ καί φ αν 
αυτός δημιουργή, καί προς εκείνο βλέπων καί τό έκείνφ 
σνμφέρον καί πρέπον, καί λέγει â λέγει καί ποιεί â ποιεΐ 
άπαντα. 

343SL 'Επειδή ούν ενταύθα ήμεν τον λόγον καί πάσι κατα

φανές ήν δτι ο τον δικαίου λόγος εις τουναντίον περιειστήκει, 
Ó Θρασνμαχος αντί τον άποκρίνεσθαι, Είπε μοι, έφη, ώ 
Σώκρατες, τίτθη σοι έστιν; 

Τί δέ; ήν δ' έγώ' ουκ άποκρίνεσθαι χρήν μάλλον ή 
τοιαύτα έρωτάν; 

"Οτι τοί σε, έφη, χορνζώντα περιορά καί ούκ άπο-
μύττει δεόμενον, ας γε αντή ουδέ πρόβατα ουδέ ποιμένα 
γιγνώσκεις. 

"Οτι δή τί μάλιστα; ήν δ' έγώ. 
b "Οτι οϊει τους ποιμένας ή τους βονκόλους τό τών προ

βάτων ή τό τών βοών αγαθόν σκοπεϊν καί παχύνειν αυτούς 
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Έ τ σ ι λοιπόν, εξακολούθησα έγώ, κανείς γιατρός, 
όσο είναι πραγματικός γιατρός, δέν αποβλέπει στό δικό 
του τό συμφέρον, ούτε τό επιβάλλει αυτό, μά στό συμφέρον 
τοΰ άρρωστου* γιατί παραδεχτήκαμε πώς ό αληθινός ό για
τρός έχει στή δικαιοδοσία του τά σώματα καί δέν είναι 
χρηματιστής έξαφνα* δέν τό παραδεχτήκαμε αλήθεια; 

Μάλιστα. 

Ε π ί σ η ς καί ό κυβερνήτης δ πραγματικός, π ώ ς είναι 
αρχηγός τών ναυτών καί Οχι ναύτης. 

Κι* αυτό τό παραδεχτήκαμε. 

Δέ θά κοιτάξη λοιπόν ούτε θά προστάξη Ινας τέτοιος 
κυβερνήτης καί αρχηγός εκείνο πού συμφέρει στον κυ
βερνήτη καί στον αρχηγό, μά εκείνο πού συμφέρει σ* αυ
τόν πού τόν έχει στην εξουσία του, δηλαδή στό ναύτη. 

Έσυμφώνησε μόλις καί μετά βίας. 

Ε π ο μ έ ν ω ς , Θρασύμαχε, κάθε ένας πού είναι αρχη
γός καί δσο εϊναι τέτοιος, δέν αποβλέπει ούτε επιβάλ
λει τό δικό του τό συμφέρον, άλλα τό συμφέρον τοΰ υπο
τακτικού, εκείνου πού τόν έχει στην εξουσία του* καί κα
θώς έχει πάντα εμπρός στα μάτια του τό τί τοΰ συμφέρει 
καί τί τοΰ χρειάζεται, κανονίζει σύμφωνα μ' αυτό δλες του 
τις πράξεις καί δλους του τους λόγους. 

Έ ν ώ λοιπόν έφτάσαμε σ' αυτό τό σημείο στή συζή
τηση μας καί δλοι έβλεπαν φανερά πώς ή δικαιοσύνη πα

ρουσιάσθηκε δλως διόλου άντί-
*0 Σωκράτης συν £ χίζ € 1 θ è τ ό ν < ό . 
τήν κριτική του. Είναι Λ ' , > V > , 

€ύ5αίμωυ 6 άδικος ; Θρασυμαχος αντί ναπαντηση, 
μέ ρωτά έξαφνα: Δέ μοϋ λές, 

Σωκράτη, έχεις παραμάννα ; 
Δέν άξιζε καλύτερα, τοΰ είπα έγώ, νά μοΰ απάντη

σης, αντί νά μοϋ κάνης τέτοιες ερωτήσεις; 

Δέν κάνει καλά, εξακολούθησε εκείνος, νά σ' άφήνη έτσι 
και νά μή σέ ξεμυξιάζη* κ' έχεις ανάγκη, μά τό ναί, άφοϋ 
δέν είσαι σέ θέση νά ξεχωρίσης τί είναι πρόβατα καί τί 
είναι βοσκός. 

Καί π ώ ς τό κατάλαβες, παρακαλώ; 

'Επειδή πιστεύεις π ώ ς οί βοσκοί καί οί βουκόλοι δέν 
φροντίζουν παρά γιά τό καλό τών προβάτων καί τών βο
διών καί π ώ ς τά παχαίνουν καί τά περιποιούνται γ ιά κά-
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καί θεραπεύειν προς άλλο τι βλέποντας ή τό τών δεσποτών 
αγαθόν καί τό αυτών, και δή καί τους έν τάϊς πόλεσιν άρ
χοντας, ο'ί ώς αληθώς αρχονσιν, άλλως πως ήγή διανοεισθαι 
προς τονς αρχόμενους ή ώσπερ άν τις προς πρόβατα διατε-
Βείη, καί άλλο τι σκοπεϊν αυτούς δια νυκτός καί ημέρας ή 

C τούτο, δθεν αυτοί ώφελήσονται. καί ούτω πόρρω ει περί τε 
τον δίκαιον καί δικαιοσύνης καί άδικου τε καί άοικίας, ώστε 
άγνοεϊς Οτι ή μέν δικαιοσύνη καί τό δίκαιον άλλότριον αγαθόν 
τω όντι, τον κρείττονος τε και άρχοντος σνμφέρον, οικεία 
δέ τοϋ πειθομένου τε καί υπηρετούντος βλάβη, ή δέ αδικία 
τουναντίον, και άρχει τών ώς αληθώς ενηθικών τε καί 
δικαίων, οί δ' αρχόμενοι ποιοϋσιν τό εκείνον σνμφέρον 
κρείττονος δντος, καί ενδαίμονα εκείνον ποιοϋσιν νπηρε-

d τονντες αύτφ, έαντονς δέ ούδ' όπωστιονν. σκοπεϊσθαι δέ, 
ώ εύηθέστατε Σώκρατες, οντωσί χρή, Οτι δίκαιος άνήρ αδίκου 
πανταχού έλαττον έχει. πρώτον μέν έν τοις προς αλλήλους 
σνμβολαίοις, δπον άν ό τοιούτος τφ τοιούτφ κοινωνήση, 
ούδαμοϋ άν ενροις έν τή διαλύσει τής κοινωνίας πλέον 
έχοντα τόν δίκαιον τοϋ άδικου αλλ' έλαττον έπειτα έν τοις 
προς τήν πόλιν, δταν τέ τίνες εισφοραί ώσιν, ό μέν δίκαιος 
άπό τών ϊαων πλέον εισφέρει, ό δ' έλαττον, Οταν τε λήψεις, 

e ο μέν ουδέν, ό δέ πολλά κερδαίνει. καί γάρ όταν αρχήν 
τίνα άρχη έκάτερος, τφ μέν δικαίω υπάρχει, και εί μηδεμία 
άλλη ζημία, τά γε οικεία δι' άμέλειαν μοχθηροτέρως εχειν, 
εκ δέ τοϋ δημοσίου μηδέν ώφελεΐσθαι δια τό δίκαιον εϊναι, 
προς δέ τούτοις άπεχθέσθαι τοις τε οίκείοις καί τοις γνωρί-
μοις, δταν μηδέν έθέλη αντοϊς νπηρετειν παρά τό δίκαιον 
τω δέ άδίκφ πάντα τούτων τάναντία υπάρχει, λέγω γάρ 

344a δνπερ νυνδή ελεγον, τόν μεγάλα δυνάμενον πλεονεκτεϊν 
τούτον ούν σκόπει, εϊπερ βονλει κρίνειν οσφ μάλλον συμ
φέρει ίδια αύτφ άδικον είναι ή τό δίκαιον, πάντων δέ ^αστα 
μαθήση, έάν έπί τήν τελεωτάτην άδικίαν έλθης, ή τόν μέν 
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θε άλλο παρά γιά τό συμφέρον τό δικό των καί τοΰ αφεν
τικού των. "Ετσι, φαίνεται, φαντάζεσαι πώς καί οί άρ-
νοντες στις πολιτείες, οί πραγματικοί εννοώ άρχοντες, 
#λ>.α αίστήματα τρέφουν γιά τους υποτακτικούς των, δια
φορετικά άπό τις διαθέσεις πού θά είχε κανείς γιά τά πρό
βατα του, και πώς σκέπτονται μέρα νύχτα άλλο τίποτε, 
παρά πώς νά ωφεληθούν άπ' αυτούς' καί τόσο μακρυά εί
σαι άπό τό νά έννοής τό δίκαιο καί τή δικαιοσύνη, τό άδι
κο καί τήν αδικία, ώστε δέν γνωρίζεις πώς ή δικαιοσύνη 
καί τό δίκαιο είναι πράγμα καλό οχι γιά τόν άνθρωπο τόν 
δίκαιο, μά γιά κείνον πού έχει τή δύναμη καί εξουσιάζει, 
Ινώ είναι βλαβερό γιά κείνον πού υπακούει καί δουλεύει* 
καί τό έναντίο, π ώ ς ή αδικία έχει στην εξουσία της τους 
πραγματικά απλοϊκούς καί αγαθούς ανθρώπους καί πώς 
αυτοί υποκύπτουν σ' δλα στό συμφέρον τοΰ ισχυρότερου καί 
τόν κάνουν ευτυχισμένο μέ τις υπηρεσίες των, ένώ τόν εαυτό 
τους κάθε άλλο. Καί ιδού πώς πρέπει νά έξετάζης τά πρά
γματα, αφελέστατε άνθρωπε* ό δίκαιος σ' βλες τις περι
στάσεις παίρνει τή χαμένη μπρος στον άδικο* πρώτα στίς 
ιδιωτικές συναλλαγές, δπου συνεταιριστούν ό τέτοιος μέ 
τόν τέτοιο, ποτέ στή διάλυση δέ θά βρής κερδημένο τον 
δίκαιο, άλλ' απεναντίας ζημιωμένο" έπειτα στα πολιτικά 
πράγματα, άν χρειαστή νά επιβληθούν εισφορές, ό δίκαι
ος, μέ ίση περιουσία, θά συνεισφέρη περισσότερα, ό άδικος 
ολιγώτερα" άν απεναντίας πρόκειται γιά αποδοχές, ό ένας 
τίποτε, ό άλλος πάμπολλα κερδίζει' στις 'διαχειρίσεις πάλι 
δημοσίων λειτουργιών, ό δίκαιος, καί άν συμβή νά μήν πά
θη καμιάν άλλη ζημιά, αφήνει τά ιδιωτικά του συμφέρον
τα καί παίρνουν τόν κατήφορο, επειδή τά παραμελεί, καί 
άπό τό δημόσιο τίποτα δέν ωφελείται, επειδή είναι ακέ
ραιος, καί έκτος ά π ' αυτό αποκτά καί εχθρούς τους οικεί
ους καί τους γνωρίμους του, δταν δέν θελήση νά τους κάμη 
καμιά ευκολία έξω άπό τό δίκιο* ένώ μέ τόν άδικο θά δής 
δλως διόλου τά εναντία" καί εννοώ εκείνο πού έλεγα πριν, 
πώς έχει τή δύναμη καί τήν ικανότητα νά βάζη κάτω τους 
άλλους" αυτόν κοίταξε, άν θέλης νά κρίνης πόσο τόν συμ
φέρει περισσότερο νά είναι άδικος παρά δίκαιος. Κι' ακόμα 
καλύτερα θά τό καταλάβης, άν λάβης αμέσως ύποψη σου 
τήν αδικία φτασμένη στό κατακόρυφο της, τήν αδικία πού 
κάνει τόν πιό ευτυχισμένο άνθρωπο τοϋ κόσμου εκείνον 
πού τήν διαπράττει καί άθλιωτάτους εκείνους πού τήν ύπο-
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άδικήσαντα ενδαιμονέστατον ποιεί, τονς δέ άδικηθέντας 
καί άδικήσαι ούκ αν έθέλοντας άθλιωτάτονς. έστιν δε τούτο 
τνρρανίς, ή ού κατά σμικρόν τάλλότρια καί λάθρα καί βία 
αφαιρείται, καί ίερά καί δσια και ϊδια καί δημόσια, αλλά 

h συλλήβδην ών έφ' έκάστφ μέρει δταν τις άδικήσας μή 
λάθη, ζημιοϋταί τε καί ονείδη έχει τά μέγιστα—καί γάρ 
ιερόσυλοι καί άνδραποδισταί καί τοιχωρύχοι καί άποστερηταί 
κλέπται οί κατά μέρη άδικονντες τών τοιούτων κακουργη
μάτων καλούνται—έπειδαν δέ τις προς τοις τών πολιτώνχρή-
μασιν καί αυτούς άνδραποδισάμενος δουλώσηται, αντί 
τούτων τών αισχρών ονομάτων εύδαίμονες καί μακάριοι 

c κέκληνται, ού μόνον υπό τών πολιτών αλλά καί υπό τών 
άλλων όσοι αν πνθωνται αυτόν τήν δλην άδικίαν ήδικηκότα' 
ον γάρ τό ποιειν τα άδικα άλλα τό πάσχειν φοβούμενοι 
όνειδίζονσιν οί όνειδίζοντες τήν άδικίαν. ούτως, ώ Σώκρατες, 
καί ίσχνρότερον καί έλευθεριώτερον και δεσποτικώτερον αδι
κία δικαιοσύνης εστίν ίκανώς γιγνομένη, καί όπερ έξ αρχής 
ϊλεγον, τό μέν τον κρείττονος συμφέρον τό δίκαιον τυγχάνει 
ον, τό δ' αδικον έαντώ λνσιτελοϋν τε καί σνμφέρον. 

d Ταύτα ειπών ό Θρασνμαχος έν νώ εϊχεν άπιέναι, ώσπερ 
/ΐαλανεύς ημών καταντλήσας κατά τών ώτων άθρόον καί 
πολύν τόν λόγον ού μήν εϊααάν γε αυτόν οί παρόντες, 
άλλ' ήνάγκασαν ύπομεϊναί τε καί παρασχεϊν τών είρημένων 
λόγον. καί δή έγωγε καί αυτός πάνυ έδεόμην τε και εϊπον 
ΤΩ δαιμόνιε Θρασύμαχε, οϊον έμβαλών λόγον έν νφ έχεις 
άπιέναι πριν διδάξαι ίκανώς ή μαθεϊν εϊτε ούτως εϊτε άλλως 

e έχει; ή σμικρόν οϊει έπιχειρεϊν πράγμα διορίζεσθαι δλου-
βίου διαγωγήν, ή άν διαγόμενος έκαστος ημών λνσιτελε-
στάτην ζωήν ζφη; 

}Εγώ γάρ οϊμαι, έφη ό Θρασύμαχος, τοντί άλλως έχειν; 
"Εοικας, ήν δ' έγώ— ήτοι ημών γε ουδέν κήδεσθαι, ουδέ 
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φέρουν, επειδή δέν θέλουν οί ίδιοι νά αδικήσουν εννοώ δη
λαδή τήν τυραννίδα, πού βάζει σέ ενέργεια καί τό δόλο καί 
τή βία, γιά νά βάλη στό χέρι' τάγαθά τοΰ άλλου δχι λίγ<. 
λίγο, άλλα πού χωρίς νά σέβεται ούτε ιερό ούτε Οσιο σφε
τερίζεται αμέσως καί μέ μιας όλες, δημόσιες καί ιδιωτι
κές περιουσίες" κάθε άλλος πού ήθελε κάμει χωριστά 
καμιά άπ' αυτές τις αδικίες καί άνακαλυφθή, παθαίνει τις 
μεγαλύτερες τιμωρίες καί τους εξευτελισμούς" καί αναλό
γως μέ τό αδίκημα πού ήθελε κάμει χωριστά ό καθένας, 
τους ονομάζουν ιερόσυλους καί σωματεμπόρους καί τυμ
βωρύχους και κλέφτες καί λωποδύτες καί τά λοιπά" άν ό
μως κανείς, έκτος άπό τήν περιουσία τών πολιτών, τους 
στέρηση καί τήν προσωπική τους ελευθερία καί τους με
ταβολή σέ άνδράποδα, άντι γιά Ολα αυτά τά αισχρά ονό
ματα, ευτυχής άνθρωπος καί μακάριος ονομάζεται, δχι 
μόνο άπό τους πατριώτες του, μά καί άπό τους άλλους πού 
λάβουν γνώση τών κακουργημάτων του' γιατί, άν κατα-
φέρωνται εναντίον τής αδικίας, Οσοι καταφέρονται, τό κά
νουν δχι γιατί φοβοΰνται νά τήν κάμουν κι' οί ίδιοι, άλλα 
γιατί φοβοΰνται νά τήν ύποστοΰν, καλέ μου Σωκράτη* τόσο 
είναι αλήθεια πώς ή αδικία, δταν φτάση σ' ενα τέτοιο 
βαθμό, είναι.πιό ισχυρή καί πιό ελεύθερη καί πιο δεσπο
τική άπό τή δικαιοσύνη καί, δπως έλεγα έξ άρχης, τό δίκαιο 
είναι τό συμφέρον τοΰ ισχυρότερου καί πώς τό άδικο στρέ
φεται σέ κέρδος καί ωφέλεια του. 

Ό Θρασύμαχος, άφοΰ σάν ένας λουτράρης μας πλημ
μύρισε ταύτιά μας μ' αυτό τό μακρό καί μαζεμένο λόγο 
του, έδειξε σά νάχε τήν πρόθεση νάναχωρήση" δέν τόν ά
φησε δμως ή συντροφιά, άλλα τόν ανάγκασαν νά μείνη καί 
νά δικαιολόγηση αυτά πού είπε* κ' έγώ ακόμα ό ίδιος τόν 
παρακάλεσα πάρα πολύ καί τοϋ ε ίπα: Τ Ω ευλογημένε Θρα
σύμαχε, άφοΰ μας ερριξες στή μέση ένα τέτοιο λόγο, σκέ
πτεσαι τώρα νά μαςφύγης, χωρίς νάγιας διδάξης δσο πρέπει 
ή καί σύ ό ίδιος νά μάθης, άν είναι έτσι καθώς τά είπες ή 
καί διαφορετικά; ή νομίζεις πώς αυτό τό πράγμα πού πρό
κειται νά καθοριστή, έχει τόσο μικρή σημασία καί δέν εί
ναι ό ίδιος ò κανόνας τής ζωής, πού δταν τόν ακόλουθη ό κα
θένας μας, θά έχη τή μεγαλύτερη ωφέλεια στό βίο του; 

Και ποιος σοΰ λέγει, παρακαλώ, π ώ ς έγώ έχω διαφο
ρετική Ιδέα γι ' αυτό; 

Μοΰ φαίνεται δμως σά νά μή σέ μέλη καθόλου γιά 
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τι φροντίζειν εϊτε χείρον εϊτε βέλτιον βιωσόμεθα άγνοονντες 
ο<σν φής είδέναι. άλλ', ώγαθέ, προθνμού καί ήμΐν ένδεί-

345a ξασθαι—οντοι κακώς σοι κείσεται δτι αν ήμας τοσονσδε 
δντας εύεργετήσης—έγώ γαρ δή σοι λέγω τό γ' έμόν, δτι 
ού πείθομαι ούδ' οϊμαι άδικίαν δικαιοσύνης κερδαλεώτερον 
εϊναι, ούδ' εάν έά τις αντήν και μή διακωλνη πράττειν 3 
βονλεται. άλλ', ώγαθέ, έστω μεν άδικος, δυνάσθω δέ άδι-
κεϊν ή τω λανθάνειν ή τφ διαμάχεσθαι, δμως έμέ γε ον 
πείθει ώς εστί τής δικαιοσύνης κερδαλεώτερον ταντ} ούν 

b καί έτερος ϊσως τις ημών πέπονθεν, ού μόνος έγώ· πεϊσον 
ούν, ώ μακάριε, ίκανώς ημάς δτι ούκ ορθώς βουλευόμεθα 
δικαιοσύνην αδικίας περί πλείονος ποιούμενοι. 

Καί πώς, εφη, σέ πείσω; εί γάρ οις νυνδή έλεγον μή 
πέπεισαι, τί σοι έτι ποιήσω; ή είς τήν ψυχήν φέρων ένθώ 
τόν λόγον; 

Μά Δι', ήν δ' έγώ, μή σν γε' άλλα πρώτον μέν, ä äv 
εϊπης, εμμενε τούτοις, ή έάν μετατιθή, φανερώς μετατίθεσο 
καί ήμας μή έξαπάτα. νϋν δέ δρας, ώ Θρασύμαχε—έτι 

Ο γάρ τά έμπροσθεν έπισκεψώμεθα—ότι τόν ώς αληθώς ίατρόν 
τό πρώτον οριζόμενος τόν ώς αληθώς ποιμένα ονκέτι φου 
δεϊν ύστερον ακριβώς φνλάξαι, άλλα πιαίνειν οϊει αυτόν τα 
πρόβατα, καθ' Οσον ποιμήν έστιν, ού προς τό τών πρό
βατο»' βέλτιστον βλέποντα άλλ', ώσπερ δαιτνμόνα τινά καί 
μέλλοντα έστιάσεσθαι, προς τήν εύωχίαν, ή αύ προς το 

d άποδόσθαι, ώσπερ χρηματιστήν άλλ ού ποιμένα, τή δέ 
ποιμενική ού δήπον άλλον τον μέλει ή εφ' ώ τέτακται, δπως 
τούτω τό βέλτιστον έκποριεΐ—ènei τά γε αυτής ώστ> εϊναι 
βέλτιστη ίκανώς δήπον έκπεπόρισται, έως γ' αν μηδέν ένδέη 
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αάί >"' ο^τε φροντίζεις άν θά περάσωμε καλύτερα ή χει
ρότερα τη ζωή μας, άφοΰ δεν θά γνωρίζωμε αυτό πού λές 
πώς γνωρίζεις έσύ* άλλα έλα, καλέ μας, λάβε τήν κ α λ ο 
σύνη νά μάς τό υπόδειξης καί μάς' καί δέ θά έχης νά κά- 345a 
μτς μέ αχάριστους, άν κάμης αυτό τό καλό σέ τόσους πού 
εϊμαστε εμείς. "Οσο γιά μέρος μου, έγώ σοϋ τό λέγω 
παστρικά πώς ποτέ μου δέν πείθομαι ούτε τό παραδέχο
μαι πώς περισσότερο κέρδος έχει νά βγάλη κανείς άπα 
τήν αδικία παρά άπό τή δικαιοσύνη, κι' άν ακόμα τήν άφή-
σωμε ελεύθερη καί δέν τήν έμποδίζωμε νά κάνη ο,τι θέλει. 
Ναί, Θρασύμαχε, ας είναι κανείς άδικος, ας έχη τή δύνα
μη >.ά κάνη τό κακό είτε δια τής βίας, είτε μέ τήν έπιτη-
•δειότητά του" λοιπόν, δέν μπορείς νά μέ πείσης πώς αυ
τός θά είναι πιό κερδημένος παρά άν ήταν δίκαιος' κ' ί
σως νά μήν είμαι ό μόνος πού έχω αύτη τήν ιδέα' άπό- b 
δειξέ μας λοιπόν ώρισμένως, καλέ μου, πώς είμαστε γε
λασμένοι νά. προτιμούμε τή δικαιοσύνη άπό τήν αδικία. 

Καί πώς θέλεις νά σέ πείσω; μοΰ αποκρίθηκε' άν δέν 
έχης πειστή μ' αυτά πού σοΰ είπα, τί παραπάνω θέλεις νά 
σοΰ κάμω; θέλεις νά τά φέρω καί νά σοΰ τά βάλω δια της 
βίας τά λόγια μου μές στό μυαλό σου; 

"Οχι, μά τό θεό, δέν έχω αυτή τήν αξίωση* μά πρώτα 
πρώτα θέλω νά στέκεσαι σέ κείνα πού λές· ή, άν έχης 
νάλλάξης τίποτα, νά τό κάνης φανερά καί νά μή μας ξε
γελάς* γιατί τώρα βλέπεις, Θρασύμαχε—γιά νά ξαναγυρί-
σωμε σέ κείνα τά προηγούμενα—ένώ στην αρχή ώρισες c 
μέ δλη τήν ακρίβεια τόν καθαυτό γιατρό, δέν ένόμισες πώς 
έπρεπε νά φύλαξης τήν ίδια τήν ακρίβεια καί γιά τόν ορι
σμό τοΰ αληθινού βοσκοΰ, άλλα νομίζεις πώς αυτός, ενό
σω είναι τέτοιος, δουλειά του έχει νά παχαίνη τά πρό
βατα του, χωρίς καθόλου νάποβλέπη γιά τό καλό τους, σά 
νά ήταν μάλλον κανένας πανηγυράς, πού τά ετοιμάζει γιά 
κανένα πανηγύρι ή συμπόσιο, ή σάν κανένας επιχειρημα
τίας, πού τά έχει γιά κερδοσκοπία* ένώ πραγματικώς ή d 
ποιμενική κανένα άλλο σκοπό δέν έχει παρά νά φροντίζη 
γιά τό καλύτερο εκείνου πού τής έχουν έμπιστευθή* γιατί, 
δσον άφορα τή δική της τήν τελειότητα, είναι αρκετά βέ
βαια εφοδιασμένη, ώστε νά μή χρειάζεται τίποτα γιά νά 
είναι πραγματικώς ποιμενική. Αυτό λοιπόν ένόμιζα κ* 
εγώ πώς ήταν ανάγκη νά παραδεχτοΰμε γιά κάθε διοίκηση, 
οτι δηλαδή, ενόσω είναι τέτοια, καί αδιάφορο άν εί-
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τον ποιμενική εϊναι—οντω δέ φμην εγωγε νννδή άναγ-
καϊον είναι ήμϊν όμολογεϊν πασαν αρχήν, καθ' δσον αρχή, 
μηδενί άλλω τό βέλτιστον σκοπεϊσθαι ή έκείνω, τω αρ
χόμενα) τε και θεραπενομένω, έν τε πολιτική καί ιδιωτική 
αρχή. αν δέ τονς άρχοντας έν ταις πόλεσιν, τονς ώς αληθώς 
άρχοντας, έκόντας οϊει άρχειν; 

Μά Δι' ούκ, έφη, άλλ' εύ οϊδα. 
Τί δέ, ήν δ' έγώ, ώ Θρασύμαχε; τάς άλλας αρχάς ούκ 

εννοείς ότι ουδείς έθέλει άρχειν εκών, αλλά μισθόν αίτονσιν, 
ώς ονχί αύτοϊσιν ώφελίαν έσομένην εκ τον άρχειν άλλα 
τοις άρχομένοις; έπεί τοσόνδε είπε' ονχί έκάστην μέντοι 
φαμέν εκάστοτε τών τεχνών τούτφ έτέραν εϊναι, τω έτέραν 
τήν δνναμιν έχειν; καί, ώ μακάριε, μή παρά δόξαν άποκρίνου, 
ίνα τι καί περαίνωμεν. 

'Αλλά τούτφ, έφη, ετέρα. 
Ονκονν καί ώφελίαν έκαστη τούτων ιδίαν τινά ήμϊν 

παρέχεται άλλ ον κοινήν, οϊον ιατρική μέν ύγίειαν, κυβερ
νητική δέ σωτηρίαν έν τω πλεϊν, καί αί άλλαι ούτω; 

Πάνν γε. 

Ονκονν καί μισθωτική μισθόν; αύτη γάρ αυτής ή δν-
ναμις' ή τήν ίατρικήν σύ καί τήν κνβερνητικήν τήν αντήν κα
λείς; ή έάνπερ βονλη ακριβώς διορίζειν, ώσπερ νπεθον, ου
δέν τι μάλλον, έάν τις κνβερνών υγιής γίγνηται δια τό σνμ
φέρον αύτφ πλεϊν έν τή θαλάττη, ένεκα τούτον καλείς μάλ
λον αντήν ίατρικήν; 

Ού δήτα, έφη. 
Ουδέ γ', οϊμαι, τήν μισθωτικήν, έάν νγιαίν^ τις 

μισθαρνών. 
Ού δήτα. 
Τι δέ; τήν ίατρικήν μισθαρνητικήν, έάν ίώμενός τις 

μισθαρνή; 

Ουκ εφη. 

Ούκοϋν τήν γε ώφελίαν έκαστης τής τέχνης ιδίαν ώ-
μολογήσαμεν εϊναι; 
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ναι ιδιωτική ή δημοσία, κανένα άλλο σκοπό δέν έχει παρά 
να φροντίζη γιά τό καλύτερο εκείνου πού τό έχει στή οι- e 
καιοδοσία της" ή έσύ φαντάζεσαι πώς οί άρχοντες τών πό
λεων, καί εννοώ οί πραγματικοί οί άρχοντες, μέ ευχαρί
στηση των κυμβερνούν ; 

"Οχι τό φαντάζομαι, είπε, άλλα είμαι απολύτως 
βέβαιος. 

Καί πως, Θρασύμαχε; δέν παρατηρείς δτι τις άλλες 
τις δημόσιες υπηρεσίες κανείς δέν τις αναλαμβάνει μ' ευ
χαρίστηση του, άλλα απαιτούν μισθό, γιατί δέν περιμέ
νουν ωφέλεια άπ αυτές οί ίδιοι, άλλα μόνο εκείνοι πού γιά 
χάρη των τις έξασκοΰν; Καί τόσο μόνο πες μου, σέ πάρα- 346a 
καλώ' δέ λέμε πάντα π ώ ς κάθε τέχνη είναι διαφορετική 
άπό μια άλλη κατά τό σκοπό καί τή δύναμη πού έχει; Μό
νο νά μή μοΰ απάντησης, νά ζής, άλλο ά π ' δ τι σκέπτεσαι, 
νια νά φτάσωμε έπί τέλους σ' ένα συμπέρασμα. 

Πραγματικώς, μοϋ αποκρίθηκε, διαφέρουν ώς προς 
αύτο. 

'Επομένως καί ή κάθε μιά των μας παρέχει και κάποια 
ιδιαίτερη ωφέλεια, καί Οχι όλες τήν ίδια, παραδείγματος 
χάριν ή ιατρική τήν υγεία, ή ναυτική τήν ασφάλεια στα 
ταξίδια καί ούτω καθεξής. 

Χωρίς αμφιβολία. 
Λοιπόν καί ή μισθωτική δέν είναι γιά νά μας πορίζη b 

μισθό; γιατί αύτη είναι ή δύναμη της - ή παίρνεις έσ ύτό 
ίδιο πράγμα τήν ιατρική καί τή ναυτική τέχνη; ή , άν έπι-
μένης ακόμα στην ακριβολογία τών ορισμών, δπως τό θέ
λησες έξ αρχής, θά πής τάχα τό ίδιο πράγμα τή ναυτική 
τέχνη μέ τήν ιατρική, άν λάχη νά ξαναπ·κτήση ένας πλοί
αρχος τήν υγεία του, επειδή τόν ωφελούν τά θαλάσσια τα
ξίδια; 

"Οχι βέβαια, εϊπεν εκείνος. 

Ούτε επίσης καί τη μισθωτική, άν ένας πού τήν εξα
σκεί έχη τήν υγεία του ; 

Ούτε 
Καί, επομένως, μπορούμε νά όνομάσωμε τήν ίατρική 

τέχνη μισθωτική, άν ένας πού τήν εξασκεί παίρνη μισθό; 
"Οχι, είπε. c 
Λοιπόν, παραδεχτήκαμε π ώ ς ιδιαίτερη είναι ή ω

φέλεια κάθε τέχνης. 
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"Εστω, έφη. 
"Ηντινα άρα ώφελίαν κοινή ωφελούνται πάντες οί δη

μιουργοί, δήλον δτι κοινή τινι τω αύτφ προσχρώμενοι άπ1 

εκείνον ωφελούνται. 
"Εοικεν, εφη. 
Φαμέν δέ γε τό μισθόν άρννμένονς ώφελεϊσθαι τονς 

δημιονργονς άπό τον προσχρήσθαι τή μισθωτική τέχνη 
γίγνεσθαι αντο ϊς. 

Συνέφη μόγις. 

d Ούκ άρα άπό τής αύτοϋ τέχνης έκάστφ αύτη ή ώφελία 
εστίν, ή τον μισθού λήψις, αλλ', εί δεϊ ακριβώς σκοπεΐσθαι, 
ή μέν ιατρική νγίειαν ποιεί, ή δέ μισθαρνητική μισθόν, καί 
ή μέν οικοδομική οίκίαν, ή δέ μισθαρνητική αύτη επομένη 
μισθόν, καί αί άλλαι πάσαι ούτως τό αυτής έκαστη έργον 
εργάζεται και ωφελεί εκείνο εφ' φ τέτακται. έάν δε μή μι
σθός αυτή προσγίγνηται, έσθ' ότι ωφελείται ό δημιονργός 
από τής τέχνης; 

Ον φαίνεται, έφη. 

e ΎΑρ' ούν ούδ' ωφελεί τότε, Οταν προίκα έργάζηται; 
Οϊμαι έγωγε. 
Ονκονν, ώ Θρασύμαχε, τούτο ήδη δήλον, δτι ουδεμία 

τέχνη ονδέ αρχή co αύτη ώφέλιμον παρασκενάζει, αλλ, 
Οπερ πάλαι έλέγομεν, τό τω άρχομένφ καί παρασκενάζει 
και έπιτάττει, τό εκείνον σνμφέρον ήττονος δντος σκο
πούσα, άλλ' ον τό τον κρείττονος, δια δή ταύτα έγωγε, ώ 
φίλε Θρασύμαχε, καί άρτι έλεγον μηδένα έθέλειν έκόντα 
άρχειν καί τά αλλότρια κακά μεταχειρίζεσθαι άνορθονντα, 

347a άλλα μισθόν αίτεϊν, δτι δ μέλλων καλώς τή τέχνη πράξειν 
ουδέποτε αύτφ τό βέλτιστον πράττει ούδ' έπιτάττει κατά 
την τέχνην έπιτάττων, άλλα τω άρχομένφ' ών δή ένεκα, 
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Έ σ τ ω . 
"Αν λοιπόν ύπάρχη κάποια κοινή ωφέλεια γ ιά Ολους 

πού έξασκοΰν μιά τέχνη, είναι φανερό πώς αυτή θά προ
έρχεται άπό κάποιο κοινό πράγμα, έξω άπό τήν καθαυτό 
τέχνη των. 

"Ετσι φαίνεται. 
Αυτή λοιπόν ή κοινή γιά δλους ωφέλεια, αυτός ό μι

σθός, πού παίρνουν γ ιά τήν τέχνη τους, προέρχεται επειδή 
ο καθένας των στην καθαυτό τέχνη του προσθέτει καί τή 
μισθωτική. 

Έσυμφώνησε μόλις καί μετά βίας. 

"Ωστε αύτη ή ωφέλεια, η αποδοχή μισθοΰ, δέν προ- d 
έρχεται άπό τήν εξάσκηση τοϋ καθαυτό επαγγέλματος, 
άλλα, άν θέλωμε νά όρίζωμε τά πράγματα μέ Ολη τήν α
κρίβεια, ή ιατρική παρέχει τήν υγεία καί τό μισθό ή μι
σθωτική' επίσης ή αρχιτεκτονική κατασκευάζει οικοδο
μήματα, αλλά τό μισθό τής τόν παρέχει ή μισθωτική, και 
ούτω καθεξής' ώστε κάθε τέχνη εκτελεί τόν προορισμό της 
καί παρέχει σέ άλλους τήν ωφέλεια, πού της είναι (ορισμέ
νη. Ά ν $μως, εκτός άπό αυτό, δέν ύπάρχη καί ό μισθός, 
δέν ωφελείται τίποτε εκείνος πού εξασκεί τό επάγγελμα 
άπό τήν τέχνη του; 

Τίποτε, καθώς φαίνεται. 

Δέν τόν ωφελεί λοιπόν τότε, όταν έξασκήται χάρι- e 

σμα. 
"Ετσι νομίζω. 
"Έγινε λοιπόν φανερό, Θρασύμαχε, πώς καμιά τέχνη 

καί καμιά εξουσία δέν αποβλέπει σέ κεΐνο, πού τής είναι 
ωφέλιμο της ιδίας, άλλα, καθώς έλέγαμε έξ αρχής, εκείνου 
πού έχει στή δικαιοδοσία της, καί τοΰ τό επιβάλλει, γιατί 
τό θεωρεί συμφέρον αυτού, άν και είναι ασθενέστερος, καί 
$χι δτι αποβλέπει στό συμφέρον τοΰ ισχυρότερου. Γι ' αυτό 
είναι λοιπόν πού έλεγα καί πρίν, αγαπητέ Θρασύμαχε, 
πώς κανείς δέν αναλαμβάνει μιαν αρχή μέ ευχαρίστηση του, 
ούτε παίρνει επάνω του ξένες έγνοιες στά καλά καθούμενα, 
άλλ' απαιτεί μισθό, επειδή ένας πού πρόκειται νά εξάσκηση 347a 
μιά τέχνη καθώς πρέπει, δέν έχει νά περιμένη τίποτα καλό 
γιά τόν εαυτό του άπό κείνα πού κάνει καί προστάζει, άλ
λα δλα γίνονται γιά κείνον πού έχει στην εξουσία του* 
γι' αυτό, καθώς φαίνεται, έγινε ανάγκη νά όριστή αμοιβή γιά 
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ώς εοιχε, μισθόν δεϊν ύπάρχειν τοις μέλλονσιν έθελήσειν 
άρχειν, ή αργύρων ή τιμήν, ή ζημίαν έάν μή άρχη. 

Πώς τούτο λέγεις, ώ Σώκρατες, έφη ό Γλαυκών τους 
μεν γάρ δύο μισθούς γιγνώσκω, τήν δε ζημίαν ήντινα λέγεις 
καί ώς έν μισθού μέρει εϊρηκας, ού σννήκα. 

Τόν τών βέλτιστων άρα μισθόν, έφην, ον συνιεϊς, οι' δν 
h άρχονσιν οί επιεικέστατοι, Οταν έθέλωσιν άρχειν. ή ούκ 

οϊσθα Οτι τό φιλότιμόν τε καί φιλάργυρον εϊναι όνειδος λέ
γεται τε καί έστιν; 

"Εγωγε, έφη. 

Δια ταύτα τοίννν, ήν Ô' έγώ, οντε χρημάτων ένεκα έθέ-
λονσιν άρχειν οί αγαθοί οντε τιμής· οντε γάρ φανερώς 
πραττόμενοι τής αρχής ένεκα μισθόν μισθωτοί βονλονται 
κεκλήσθαι, οντε λάθρα αυτοί εκ τής αρχής λαμβάνοντες 
κλέπται. ούδ' αύ τιμής ένεκα- ού γάρ εισι φιλότιμοι, δει δή 

c αντοΐς ανάγκην προσεΐναι καί ζημίαν, εί μέλλονσιν έθέ~ 
λειν άρχειν—δθεν κινδννεύει τό έκάντα έπί τό άρχειν Ιέναι 
άλλα μή ανάγκην περιμένειν αίσχόν νενομίσθαι—τ^ς δέ 
ζημίας μεγίστη τό ύπό πονηροτέρον άρχεσθαι, έάν μή αυτός 
έθέλη άρχειν ήν δείσαντές μοι φαίνονται άρχειν, δταν 
δίρχωσιν, οί επιεικείς, καί τότε έρχονται έπί τό άρχειν ονχ 
ώς έπ' αγαθόν τι ίόντες ονδ" ώς εύπαθήσοντες έν αντω, άλλ 

d ώς έπ' άναγκαϊον καί ούκ έχοντες έαντών βελτίοσιν έπι-
τρέψαι ουδέ όμοίοις. έπει κινδννεύει πόλις ανδρών αγαθών 
ει γένοιτο, περιμάχητον άν εϊναι τό μή άρχειν ώσπερ νν-
νϊ τό άρχειν, καί ένταϋθ' άν καταφανές γενέσθαι δτι τφ 
δντι αληθινός άρχων ον πέφνκε τό αύτω σνμφέρον σκοπεΐ-
σθαι αλλά τό τφ άρχομένφ' ώστε πας αν 6 γιγνώσκων τό 
ώφελεΐσθαι μάλλον έλοιτο νπ' άλλον ή άλλον ώφελών πρά-
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ΐίσους θέλουν νά αναλάβουν μιαν εξουσία, χρήματα και τι
μές, ή ακόμα καί τιμωρία για κείνους πού άρνοΰνται νά 
τήν αναλάβουν. 

Πώς τό εννοείς, Σωκράτη, αυτό; είπε ό Γλαυκών 
γνωρίζω πραγματικώς αυτά τά δυό είδη τις αμοιβές πού 
είπες* δέν εννοώ δμως καί την τιμωρία, πού λές σάν ένα 
τρίτο είδος αμοιβής. 

Δέ γνωρίζεις λοιπόν την αμοιβή τών αρίστων, πού 
τους κάνει καί αποφασίζουν νάναλάβουν καμιάν αρχή, δ- b 
ταν τήν άναλαβαίνουν ; ή δέ γνωρίζεις πώς τό νά αγαπά 
κανείς τήν αρχή, γιά τά κέρδη πού μπορούν νά βγουν ά π ' 
αυτή, θεωρείται καί είναι τωόντι έπονείδιστο πράγμα; 

Τό γνωρίζω, είπε. 
Γι' αυτό λοιπόν και οί άριστοι δέν επιζητούν τήν 

τιμή τής εξουσίας, ούτε τή θέλουν, γιά νά ωφεληθούν 
χρήματα άπό αυτήν" γιατί δέν έπιθυμοΰν ου re φα
νερά νά παίρνουν μισθό καί νά τους λένε μισθω
τούς, ούτε κρυφά νά σφετερίζωνται τά δημόσια "και 
νά λέγουνται κλέφτες* ούτε πάλι τήν επιζητούν γιά τήν 
τιμή, επειδή δέ^ είναι φιλόδοξοι. Πρέπει λοιπόν νά ύ
πάρχη καμιά επιτακτική ανάγκη, ή ό φόβος καμιάς τι- c 
μωρίας, γιά νά τό αποφασίσουν νά αναλάβουν εκουσίως 
μιαν αρχή" καί γ ι ' αυτό καταντά νά θεωρήται έπονείδιστο 
πράγμα τό νά άναδέχεται κανείς εκουσίως μιαν αρχή, χ ω 
ρίς νά τοΰ τό έπιβάλλη κάποια ανάγκη* καί ή μεγαλύτερη 
τιμωρία γ ι ' αυτόν, όταν δέν θέλη νά κυβέρνηση ό ίδιος, 
είναι νά κυβερνάται άπό άλλους χειρότερους του" καί ά π ' 
αυτό τό φόβο είναι πού άναλαβαίνουν τήν αρχή οί άριστοι, 
δταν τήν άναλαβαίνουν, καί δχι επειδή τήν επιζητούν σάν 
ένα πράγμα καλό γιά τόν εαυτό τους,οΰτε γιά νά τά καλο
περάσουν άπό τήν εξουσία, άλλα επειδή άπό ανάγκη τή δέ
χονται, άφοΰ δέν έχουν νά τήν αναθέσουν σέ άλλους καλυ- d 
τέρους των καί ομοίους των. "Ετσι πού, άν ήταν δυνα
τό νά βρεθη μιά πολιτεία δλο άπό τέλειους ανθρώπους, δλοι 
θά βάζαν τά δυνατά τους νάμεναν έξω άπό τήν αρχή, δπως 
τώρα δλοι επιζητούν νά είναι μέσα στά πράγματα" καί τότε 
ήθελε άποδειχθή φώς φανερό πώς τό φυσικό του πραγμα
τικώς αληθινού άρχοντος είναι νάποβλέπη δχι στό συμφέ
ρον τό δικό του, άλλα τών υπηκόων και κάθε άνθρωπος μέ 
γνώση θά προτιμούσε καλύτερα νά ώφεληται ό ίδιος άπό 
έναν άλλον, παρά νά κοπιάζη καί νά βασανίζεται γιά 
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γματα έχειν. τούτο μέν ούν έγωγε ονδαμή σνγχωρώ Θρα-
e σνμάχω, ώς τό δίκαιον έστιν τό τοϋ κρείττονος σνμφέρον. 

άλλα τούτο μέν δή καί είς αύθις σκεψόμεθα- πολύ δέ μοι 
δοκεϊ μείζον εϊναι δ νϋν λέγει Θρασύμαχος, τόν τον άδικου 
βίον φάσκων εϊναι κρείττω ή τόν τοϋ δικαίου, σύ ούν πο-
τέρως, ήν δ' έγώ, ώ Γλανκων, αίρή; και πάτερον άληθε-
στέρως δοκεϊ σοι λέγεσθαι; 

Τόν τοϋ δικαίου έγιυγε λυσιτελέστερον βίον εϊναι. 

348a "Ηκονσας, ήν δ' έγώ, δσα άρτι Θρασνμαχος αγαθά 
διήλθεν τω τοϋ άδίκον; 

"Ηκονσα, έφη, άλλ ον πείθομαι. 
Βούλει ούν αντόν πείθωμεν, άν δννώμεθά πη έξενρεϊν, 

ώς ούκ αληθή λέγει; 
Πώς γάρ ον βούλομαι; ή δ' ός. 
Άν μέν τοίννν, ήν δ' έγώ, άντικατατείναντες λέγωμεν 

αύτφ λόγον παρά λόγον, δσα αύ αγαθά έχει τό δίκαιον 
εϊναι, καί αύθις ούτος, καί άλ?-ον ημείς, άριθμεϊν δεήσει 

b τάγαθά καί μετρεϊν δσα έκάτεροι έν εκατέρω λέγομεν, και 
ήδη δικαστών τίνων τών διακρινούντων δεησόμεθα· άν δε 
ώσπερ άρτι άνομολογούμενοι προς άλλήλονς σκοπώμεν, άμα 
αυτοί τε δικασταί καί ρήτορες έσόμεθα. 

Πάνν μέν ούν, έφη. 
Όποτέρως ούν σοι, ήν δ' έγώ, αρέσκει. 
Οντως, έφη. 

"Ιθι δή, ήν δ' εγώ, ώ Θρασύμαχε, άπόκριναι ήμϊν έξ 
αρχής, τήν τελέαν άδικίαν τελέας ούσης δικαιοσύνης λυσι
τελέστερον φής εϊναι; 

c Πάνυ μέν ούν καί φημί, έφη, καί δι' ά, εϊρηκα. 

Φέρε δή, τό τοιόνδε περί αυτών πώς λέγεις; τό μέν 
πον άρετήν αντοϊν καλείς, τό δέ κακίαν; 

Πώς γάρ οϋ; 
Ονκοϋν τήν μέν δικαιοσύνην άρετήν, τήν δέ άδικίαν 

κακίαν; 

Εικός γ', έφη, ώ ήδιστε, επειδή γε καί λέγω άδικίαν 
μέν λνσιτελεϊν, δικαιοσύνην δ' ον. 

}Αλλά τί μήν; 
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τους άλλους. Διόλου λοιπόν δέν συμφωνώ μέ τόν Θρασύμαχο 
δτι δίκαιο είναι τό συμφέρον τοΰ ισχυρότερου* άλλ' αυτό β 
θά τό έξετάσωμε^ καί άλλη φορά* πολύ δμως πιό σπουδαίο 
μοϋ φαίνεται αυτό πού λέγει τώρα ό Θρασύμαχος, δτι 
δηλαδή ή ζωή τοΰ αδίκου είναι προτιμότερη άπό τοΰ δικαίου. 
Έ σ ύ , Γλαυκών, ποιάν άπό τις δυο προτιμάς, και ποια σοΰ 
φαίνεται ή αλήθεια; 

Τό νά είναι κανείς δίκαιος, μοΰ φαίνεται π ώ ς είναι ώ-
φελιμώτερο, αποκρίθηκε ό Γλαυκών. 

Άκουσες δμως, πόσα αγαθά μας απαρίθμησε προλίγου 
è Θρασύμαχος πώς έχει ό άδικος; 

Ά κ ο υ σ α , είπε, μά δέ μένω σύμφωνος. Θέλεις λοιπόν 348a 
νά δοκιμάσωμε μήπως βροΰμε κανένα τρόπο νά τον πείσω-
με πώς δέν είναι αλήθεια αυτά πού μάς λέει; 

Γιατί νά μή θέλω; 

Ναί, άν δμως στό λόγο πού παρατέντωσε αυτός, αντιπα
ρατάξουμε καί μείς κανένα άλλο όμοιο, γιά νά άπαριθμή-
σωμε τά καλά της δικαιοσύνης, καί έπειτιι άλλον αυτός, καί 
μείς πάλι άλλον, θά γίνη ανάγκη νά μετρήσωμε Ινα προς 

- κ α * ^ ζυΥιάο*ωμε τά καλά καί της δικαιοσύνης καί b 
τής αδικίας καί στό τέλος θά χρειαστούμε καί δικάστάς, 
γιά νά βγάλουν τήν απόφαση" ένώ' άν, δπως τό κάναμε ώς 
τώρα, προχωρούμε στην εξέταση δσο συμφωνούμε σέ κάτι ό 
ένας μέ τόν άλλο, θά είμαστε δικασταί μαζί καί δικηγό
ροι οί ίδιοι. 

Είναι αλήθεια, είπε. 
Τί σοΰ αρέσει λοιπόν καλύτερ' ά π ' τά δυό. 
Έ τ σ ι καθώς είπες. 

'Εμπρός λοιπόν τώρα, Θρασύμαχε απάντησε μου έξ 
άρχήςϊ r τοΰ είπα* λέγεις πώς ή τέλεια αδικία ωφελεί 
περισσότερο άπό τήν τέλεια δικαιοσύνη; 

Ναί, τό λέγω καί σας είπα καί τους λόγους. c 
Έ λ α τώρα νά σέ ρωτήσω κάτι άλλο: δέν ονομάζεις 

αλήθεια τό ένα άπό τά δυό αυτά αρετή καί τό άλλο κακία; 
Αναμφιβόλως. _ 

Και βέβαια αρετή θά όνομάζης τή δικαιοσύνη καί κακία 
τήν αδικία. 

Καλέ τί λόγος, έγώ βέβαια πού υποστηρίζω δτι ή αδι
κία ωφελεί καί ή δικαιοσύνη δ χ ι ! 

'Αλλά τί λοιπόν; 
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Τουναντίον, ή Ò' δς. 
rH τήν δικαιοσύνην κακίαν; 
Ουκ, αλλά πάνυ γενναίαν εύήθειαν. 

ά Τήν ασίκών άρα κακοήθειαν καλείς; 
Ούκ, άλλ εύβονλίαν, εφη. 

ΎΗ κσ,ί φρόνιμοι σοι, ώ Θρασύμαχε, δοκονσιν εϊναι καί 
αγαθοί οί άδικοι; 

Οι γε τελέως, εφη, οϊοί τε άδικεϊν, πόλεις τε καί έθνη 
δυνάμενοι ανθρώπων ύφ' εαυτούς ποιεΐσθαι· σύ δέ οϊει με 
ίσως τονς ta βαλλάντια άποτέμνοντας λέγειν, λνσιτελεϊ 
μέν ούν, ή δ'δς, καί τά τοιαύτα, έάνπερ λανθάνη· εστί δέ 
ούκ άξια λόγου, άλλ' α νυνδή ελεγον. 

e Τούτο μέν, εφην, ονκ αγνοώ δ βούλει λέγειν, άλλα τάδε 

έθανμασα, εϊ έν αρετής καί σοφίας τιθεϊς μέρει τήν άδικίαν, 
τήν δέ δικαιοσύνην έν τοις έναντίοις. 

'Αλλά πάνυ ούτω τίθημι. 
Τούτο, ήν δ' έγώ, ήδη στερεώτερον, ώ εταίρε, καί 

ονκέτι ράδιον έχειν δτι τις ειπη. εί γάρ λνσιτελεϊν μέν τήν 
άδικίαν έτί&εσο, κακίαν μέντοι ή αίσχρόν αυτό ώμολόγεις 
εϊναι ώσπερ άλλοι τινές, ειχομεν άν τι λέγειν κατά τά 
νομιζόμενα λέγοντες· νυν δέ δήλος εϊ δτι φήσεις αντό καί 
καλόν καί Ισχνρόν εϊναι καί τάλλα αύτφ πάντα προσθήσεις 

349a â ημείς τφ δικαίφ προσετίθεμεν, επειδή γε καί έν αρετή 
αυτό καί σοφία έτόλμησας θεΐναι. 

'Αληθέστατα, εφη, μαντεύη. 
'Αλλ ού μέντοι, ήν δ' έγώ, άποκνητέον γε τφ λόγω 

έπεξελθεΐν σκοπούμενον, εως άν σε νπολαμβάνω λέγειν 
άπερ διανοή. έμοί γάρ δοκεϊς σύ, ώ Θρασύμαχε, άτεχνώς 
νϋν ού σκώπτειν, άλλα τά δοκοϋντα περί τής αληθείας 
λέγειν. 

Τί δέ σοι, έφη, τοντο διαφέρει, εϊτε μοι δοκεϊ εϊτε μή, 

αλλ ον τόν λόγον ελέγχεις; 

b Ουδέν, ήν δ' έγώ. άλλα τόδε μοι πειρώ έτι προς τούτοις 

άποκρίνασθαι' ό δίκαιος τοϋ δικαίου δοκεϊ τί σοι άν έθέλειν 

πλέον έχειν; 
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"Ολως διόλου τό έναντίο. 
Δηλαδή τή δικαιοσύνη τήν ονομάζεις κακία; 
"Οχι, αλλά μεγαλοπρεπή εύήθεια. 
Καί τήν αδικία λοιπόν κακοήθεια; 

"Οχι, άλλα φρόνηση. 
Οί άδικοι λοιπόν άνθρωποι κατά τήν ιδέα σου είναι καλοί 

καί συνετοί; 
'Εκείνοι τουλάχιστο πού μποροΰν νά άδικοΰν τελεί

ως καί νά υποτάσσουν στην εξουσία τους πόλεις καί έθνη* 
έσύ δμως φαντάζεσαι ίσως π ώ ς ' μιλώ γιά βαλλαντιοτόμους 
καί κοινούς λωποδύτες* Οχι δτι δέν έχει και αυτών ή τέχνη 
τίς ωφέλειες της, δταν τουλάχιστο έξασκήται μέ έπιτηδειό-
τητα* άλλα δέν αξίζουν και πολύ πράγμα έμπροςσέ κείνα 
πού Ιλεγα τώρα δά. 

Πολύ καλά εννοώ τί θέλεις νά πής* αυτό δμως μέ πα
ραξενεύει, πού παραδέχεσαι τήν αδικία γιά αρετή και σοφία, 
ένώ τή δικαιοσύνη τό έναντίο. 

Ναί, τό παραδέχομαι. 
Αυτός δά είναι τώρα ό στερεώτερος ισχυρισμός σου καί 

δέν είναι εύκολο νά βρή κανείς τά μέσα νά τόν άνατρέψη" 
γιατί άν έλεγες απλώς δτι ή αδικία ωφελεί, συγχρόνως 
δμως παραδεχόσουν, όπως τό παραδέχονται καί μερικοί άλλοι, 
πώς είναι κακό καί αισχρό πράγμα, θά μπορούσαμε και μείς νά 
πούμε κάτι, σύμφωνα μέ Οσα νομίζομε* τώρα όμως είναι 
φανερό πώς δέ θά διστάσης καθόλου νά τής άποδώσης καί 
τήν ώμορφιά καί τή δύναμη καί όλες τίς άλλες ιδιότητες, πού 
συνηθίζομε εμείς νά δίνωμε στή δικαιοσύνη, άφοΰ έφτασες 
νά τήν κατάταξης μεταξύ της αρετής καί τής σοφίας. 

Πραγματικώς, πολύ σωστά τό μαντεύεις. 
Καί μολαταύτα δέν πρέπει νά διστάσω νάναλάβω τήν 

εξέταση του ζητήματος, εφόσον τουλάχιστο πιστεύω πώς 
τά λές σοβαρά εκείνα πού σκέπτεσαι* γιατί πραγματικώς 
μοΰ φαίνεται, Θρασύμαχε, πώς δέν υπάρχει ουδέ σκιά ειρω
νείας στά λόγια σου καί πώς λές αλήθεια εκείνα πού 
φρονείς. 

Καί τί σ1 ενδιαφέρει, είτε τά φρονώ είτε δχι, καί δέν 
κοιτάζεις απλώς νά τά αναίρεσης; 

Καλά λές, τοΰ αποκρίθηκα* κάμε μου δμως τη χάρη 
νά μοϋ απάντησης ακόμα σ* αότό : ένας δίκαιος θά ήθελε 
ποτέ νά ώφεληθή είς 3άρος ενός άλλου επίσης δικαίου άν
θρωπου; 
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Ουδαμώς, έφη' ού γάρ άν ήν αστείος, ώσπερ νϋν, καί 
ενήθης. 

Τί δέ; τής δικαίας πράξεως; 
Ουδέ τής δικαίας, έφη. 
Τον δέ άδικου πότερον άξιοι άν πλεονεκτεϊν καί ήγοΐτο 

δίκαιον εϊναι, ή ονκ άν ήγοϊτο; 

Ήγοϊτ' άν, ή δ' ός, και άξιοι, άλλ ούκ άν δνναιτο. 

'Αλλ ού τούτο, ήν δ' έγώ, ερωτώ, άλλ' εί τοϋ μέν 
c δικαίου μή άξιοϊ πλέον έχειν μηδέ βονλεται ό δίκαιος, τοϋ 

δέ αδίκου; 
'Αλλ' ούτως, έφη, έχει. 
Τί δέ δή ό άδικος; άρα άξιοϊ τον δικαίου πλεονεκτεϊν 

καί τής δικαίας πράξεως; 
Πώς γάρ ονκ; έφη, ός γε πάντων πλέον έχειν άξιοι; 
Ούκοϋν και άδίκον γε άνθρώπον τε καί πράξεως ό 

άδικος πλεονεκτήσει καί άμιλλήσεται ώς απάντων πλείστον 
αυτός λάβη; 

"Εστι ταύτα. 
7Ωδε δή λέγωμεν, εφην ό δίκαιος τον μέν δμοιον ον 

πλεονεκτεί, τον δέ άνομοίον, ό δέ άδικος τοϋ τε όμοιου καί 
ά τοΰ άνομοίον; 

"Αριστα, έφη, εϊρηκας. 
"Εστιν δέ γε, εφην, φρόνιμος τε καί αγαθός ό άδικος, 

ό δέ δίκαιος ουδέτερα; 
Και τοϋτ', έφη, εύ". 
Ούκοϋν, ήν δ' έγώ, καί εοικε τω φρονίμφ καί τω άγα-

θώ ο άδικος, ό δέ δίκαιος ούκ εοικεν; 

Πώς γάρ ού μέλλει, εφη, ο τοιούτος ών καί έοικέναι 
τους τοιούτοις, ό δέ μή έοικέναι; 

Καλώς, τοιούτος άρα εστίν έκάτερος αυτών οϊσπερ 
έοικεν; 

'Αλλά τί μέλλει; έφη. 
Εϊεν, ώ Θρασύμαχε· μονσικόν δέ τίνα λέγεις, έτερον δέ 

e άμονσον; 
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Ποτέ βέβαια, γιατί διαφορετικά δέν θά ήταν ό καλό
βολος καί εύήθης άνθρωπος, πού τον παραδέχομαι τώρα. 

Καί πώς, ούτε ακόμα άν επρόκειτο γιά κανένα δίκαιο 
πράγμα ! 

Ούτε βέβαια. 
Ε ί ; βάρος δμως ενός άδικου άνθρωπου θά είχε τήν 

αξίωση τάχα πώς μπορούσε νά τά κάμη, καί θά τό θεω
ρούσε δίκαιο ή οχι ; 

Θα τό θεωρούσε βέβαια, άλλα δεν θά είχε τήν Ικανό
τητα να τό κάμη. 

Δέ σέ- ρωτώ αυτό, άλλ1 απλώς άν, είς βάρος μέν ενός 
δικαίου δέν θά είχε τήν αξίωση καί τή θέληση νά τά κάμη, e 
zlz βάρος δμως ενός άδικου θά τήν είχε; 

Μάλιστα, θά τήν είχε. 
Έ ν ώ ένας άδικος άνθρωπος θά είχε άραγε τήν αξίω

ση νά ώφελήται αυτός είς βάρος ενός δικαίου καταπατών
τας τή δικαιοσύνη; 

Πώς δχι, άφοΰ εννοεί νά ύπερισχύη άπό Ολους τους 
άλλους; 

"Ωστε λοιπόν θά θέλη νά επικράτηση καί άπό έναν 
άλλον άδικο στην αδικία καί θά βάλη τά δυνατά του, γιά 
νά εχη αυτός περισσότερα άπό δλους τους άλλους; 

"Ετσι βέβαια. 
"Ετσι λοιπόν λέμε πώς ό δίκαιος δέν θέλει νάχη τά 

παραπάνω άπό τόν όμοιο του, άλλα μονάχα άπό τόν ανόμοια 
του, ένώ ό άδικος κι' άπό τον δμοιο κι' άπό τόν άνόμοιότου. d 

Πολύ θαυμάσια τά λές. 

Κι' ακόμη, ό άδικος είναι καλός καί σοφός, ένώ ό δί
καιος τίποτε ά π ' αυτά. 

Κι' αυτό σωστό. 
Καί μοιάζει λοιπόν,είπα έγώ, ò άδικος μέ τόν αγαθό 

κα fò συνετό, ένώ ό δίκαιος δέ μοιάζει. 
Καί πώς νά μ ή ; άφοΰ ένας πού είναι τέτοιος ή τέτοιος 

δέν μπορεί παρά νά μοιάζη μέ κείνους πού είναι τό ίδιο, καί 
τό έναντίο. 

Πολύ καλά'ό καθένας των λοιπόν είναι τέτοιος, σάν καί 
κείνοι πού τους μοιάζει. 

At ναί, σοΰ είπανε. 
"Εστω, Θρασύμαχε" τώρα άκουσε μου: λές γιά έναν άν

θρωπο πώς είναι μουσικός, καί γιά έναν άλλο π ώ ς δέν είναι ; e 
Μάλιστα. 
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"Εγωγε. 
Πότερον φρόνιμον καί πότερον άφρονα; 
Τόν μέν μουσικόν δήπον φρόνιμον, τόν δέ άμουσον 

άφρονα. 
Ονκονν καί άπεο φρόνιμον, αγαθόν, α δέ άφρονα, κακόν; 
Ναί. 
Τί δέ ίατρικόν; ούχ ούτως; 
Ούτως. 

Δοκεϊ άν ούν τίς σοι, ώ άριστε, μονσικός άνήρ άρ-
μοττόμενος λύραν έθέλειν μονσικοϋ ανδρός έν τή έπιτάσει 
καί άνέσει τών χορδών πλεονεκτεϊν ή άξιοϋν πλέον έχειν; 

Ούκ εμοιγε. 
Τί δέ; άμονσον; 

'Ανάγκη, έφη. 

350a Τί δέ Ιατρικός; έν τή έδωδή ή πόσει έθέλειν άν τι 
ιατρικού πλεονεκτεϊν ή ανδρός ή πράγματος; 

Ον δήτα. 
Μή ιατρικού δέ; 
Ναί. 
Περί πάσης δή δρα επιστήμης τε καί άνεπιστημοσννης 

εϊ τίς σοι δοκεϊ επιστήμων όστισοϋν πλείω άν έθέλειν 
αιρεϊσθαι ή δσα άλλος επιστήμων ή πράττειν ή λέγειν, και 
ού ταύτα τφ όμοίφ έαυτώ είς τήν αυτήν πράξιν. 

'Αλλ ϊσως, έφη, ανάγκη τοντό γε ούτως έχειν. 
Τί δέ ό άνεπιατήμων; ονχί ομοίως μέν έπιστήμονος 

b πλεονεκτήσειεν άν, ομοίως δέ άνεπιστήμονος ; 
"Ισως. 
Ό δέ επιστήμων σοφός; 
Φημί. 
Ό δέ σοφός αγαθός; 
Φημί. 
*0 άρα αγαθός τε καί σοφός τον μέν όμοιου ούκ έθε-

λήσει πλεονεκτεϊν, τον δε άνομοίον τε καί εναντίον. 
"Εοικεν, έφη. 
Ό δε κακός τε καί αμαθής τοϋ τε ομοίου κοί τον 

εναντίον. 
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Ποιος άπό τους δυό είναι ό φρόνιμος καί ποιος τό έναντίο; 
Τόν μουσικό βέβαια θά π ώ φρόνιμο καί τόν άλλο τό 

έναντίο. 
Καί επομένως, σέ δσα είναι φρόνιμος θάτόν πηςκαί καλό 

καί ικανό, σέ δσα δέ δέν είναι φρόνιμος κακό και ανίκανο; 
Ναί. 
Δέ συμβαίνει τό ίδιο καί μέ τό γιατρό; 
Βέβαια. 
Λοιπόν νομίζεις, πώς Ινας μουσικός, δταν κορδίζη τήν 

κιθάρα, θά είχε τήν αξίωση νά τεντώση ή νά χαλάρωση τίς 
χορδές περισσότερο άπό έναν άλλο μουσικό; 

"Οχι βέβαια. 
Ά π ό έναν ομο^ς άλλον, πού δέν είναι μουσικός; 
'Ανάγκη πάσα. 
Καί ένας γιατρός, όταν πρόκειται νά διαγράψη, τί νά 

φάη, ή τί νά πιή ένας άρρωστος, θά ήθελε νά ξεπεράση σ' 
αυτό έναν άλλον, γιατρόν επίσης; 

"Οχι, εννοείται. 
"Εναν δμως πού δέν είναι γιατρός; 
Αυτόν, βέβαια. 
Κοίταξε λοιπόν, γ ιά κάθε επιστήμη, άν σου φαίνεται πώς 

ένας επιστήμων, οποιοσδήποτε, θά ήθελε νά έχη τό παρα
πάνω, και στις πράξεις καί στά λόγια του, άπό έναν άλλον 
επιστήμονα τής ιδίας τέχνης, καί νά μήν προτιμά καί νά 
κάνη καί νά λέγη τά ίδια μέ αυτό τόν ομότεχνο του. 

"Ισως πραγματικώς νά είναι ανάγκη νά γίνεται αυτό, 
δπως τό λές. 

Έ ν ώ απεναντίας ό άνεπιστήμων θά ήθελε νά έχη ένα λό
γο παραπάνω καί άπό τόν επιστήμονα καί άπό τόν άνε-
πιστήμονα. 

"Ισως. 

Ά λ λ α ό επιστήμων είναι φρόνιμος καί σοφός; 
Είναι. 
Καί ό σοφός, είναι καλός καί ικανός; 
Μάλιστα. 
Λοιπόν ό καλός καί ό σοφός δέν θά θέλη νά είναι παρα

πάνω άπό τόν όμοιο του, αλλά μόνο άπό τόν ανόμοιο καί 
αντίθετο του. 

"Ετσι φαίνεται. 
Έ ν ώ απεναντίας ό κακός καί άσοφος καί άπό τόν όμοιο 

καί άπό τόν ανόμοιο του. 
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Φαίνεται. 
Ονκονν, ώ Θρασύμαχε, ήν δ' έγώ, ό άδικος ήμϊν τον 

άνομοίον τε καί όμοιου πλεονεκτεί ; ή ούχ ούτως έλεγες; 
"Εγωγε, εφη. 

e Ό δέ γε δίκαιος τον μεν όμοιου ον πλεονεκτήσει, 
τοϋ δέ ανόμοιου; 

Ναί. 
"Εοικεν άρα, ήν δ' έγώ, ό μέν δίκαιος τω σοφφ καί 

άγαθώ, ο δέ άδικος τφ κακώ καί άμαθεΐ. 
Κινδυνεύει. 
'Αλλά μήν ώμολογονμεν, φ γε όμοιος έκάτερος εϊη, 

τοιούτον καί έκάτερον εϊναι. 
Ώμολογονμεν γάρ. 
rO μέν άρα δίκαιος ήμϊν άναπέφανται ών αγαθός τε 

και σοφός, ό δέ άδικος αμαθής τε καί κακός. 

Ό δή Θρασύμαχος ώμολόγησε μέν πάντα ταύτα, ονχ 
d ώς εγώ νϋν ραδίως λέγω, άλλ' έλκόμενος καί μόγις, μετά 

ίδρώτος θαυμαστού δσον, 'άτε καί θέρους οντος—τότε καί 
εϊδον έγώ, πρότερον δέ ούπω, Θρασνμαχον έρνθριώντα— 
επειδή δέ ούν διωμολογησάμεθα τήν δικαιοσύνην άρετήν 
εϊναι καί σοφίαν, τφν δέ άδικίαν κακίαν τε και άμαθίαν7 

Εϊεν, ήν δ' έγώ, τούτο μέν ήμϊν ούτω κείσθω, εφαμεν δέ 
δή καί ίσχυρόν εϊναι τήν άδικίαν. ή ον μέμνησαι, ώ Θρα
σύμαχε; 

Μέμνημαι, έφη' άλλ εμοιγε ουδέ â νϋν λέγεις αρέσκει, 
καί έχω περί αυτών λέγειν, εί ούν λέγοιμι, εύ οϊδ' δτι 

a δημηγορεϊν άν με φαιής, ή ούν έα με ειπείν δσα βούλομαιί 

ή, εί βούλει έρωτάν, έρωτα· έγώ δέ σοι, ώσπερ ταις γραυσϊν 
ταϊς τους μύθους λεγονσαις, «εϊεν» έρώ καί κατανεύσομαι 
καί άνανενσομαι. 

Μηδαμώς, ήν δ' εγώ, παρά γε τήν σαντοϋ δόξαν. 
"Ωστε σοι, εφη, άρέακειν, έπειδήπερ ονκ έψς λέγειν. 

καίτοι τί άλλο βούλει; 
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Μάλιστα. 

Δέν παραδεχτήκαμε δμως, Θρασύμαχε, π ώ ς ό άδικος 
θέλει νάχη τό παραπάνω καί άπό τόν δμοιο καί άπό τόν 
ανόμοιο του, ή δέν έλεγες έτσι; 

Ναί, τό έλεγα. 

Έ ν ώ απεναντίας ό δίκαιος μόνο άπό τόν ανόμοιο του, c 
δχι δμως καί άπό τόν δμοιό του. 

Μάλιστα. 

Μοιάζει λοιπόν ό δίκαιος μέ τόν καλό καί τό σοφό, καί ό 
άδικος μέ τόν κακό καί τόν άσοφο. 

Φαίνεται. 

Μά εμείς συμφωνήσαμε, πώς καί ό ένας και ό άλλος 
είναι τέτοιος, σάν καί κείνος πού τοΰ μοιάζει. 

Πραγματικώς, συμφωνήσαμε. 

Νά λοιπόν πού μάς αποδείχτηκε φως φανερό, π ώ ς ό 
δίκαιος είναι σοφός καί καλός, ένώ ό άδικος άμαθης καί 
κακός. 

Ό Θρασύμαχος αναγκάστηκε νά συμφωνήση σ' δλ' 
αυτά, Οχι δμως τόσο εύκολα δπως τά διηγούμαι έγώ τώρα, d 
αλλά μόλις καί μετά βίας μέ τό τράβ' άπεδώ τράβ' άποκεί, 
ενώ έτρεχε ποτάμι ό ίδρώς του, γιατί ήταν καί καλοκαίρι. 
Τότε τόν είδα έγώ γιά πρώτη φορά καί νά κοκκινίζη, 
πράγμα πού δέν έπαθε ποτέ πρίν. 

Ά φ ο ΰ λοιπόν μείναμε έτσι σύμφωνοι, πώς ή δικαιοσύνη 
είναι αρετή καί σοφία, καί ή αδικία κακία καί αμάθεια—ας 
τό θεωρήσωμε τώρα αυτό ένα ζήτημα πού έχει λυθή, είπα" 
έλέγαμε δμως ακόμη, π ώ ς ή αδικία είναι πράγμα γερό 
καί δυνατό' ή δέν τό θυμάσαι, Θρασύμαχε; 

Τό θυμούμαι, αποκρίθηκε εκείνος, μά δέν μοΰ αρέσουν 
ουδέ αυτά πού λές τώρα - καί μή νομίσης πώς δέν έχω τί 
νά πώ" άν θελήσω δμως νά τό κάμω, ξέρω καλά πώς θά μοΰ 
πής, δτι δημηγορώ" ή λοιπόν άφησε με νά π ώ δσα θέλω, ή e 

άν έπιμένης νά ρωτάς, ρώτα' κ' έγώ θά περιοριστώ νά λέω 
καλά, άς είναι, καί νά κουνώ τό κεφάλι μου, δπως κάνουν 
στις γριές πού διηγοΰνται παραμύθια. 

Καθόλου δέν τό θέλω αυτό νά γίνεται, άν δέν είναι 
σύμφωνα μέ τίς πεποιθήσεις σου. 

Γιά νά μή σέ δυσαρεστώ τουλάχιστο, άφοΰ δέν μ'αφήνεις 
νά μιλήσω* τί άλλο θέλεις νά σοΰ κάμω παραπάνω; 
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Ουδέν μά Δία, ήν δ' έγώ, άλλ' ειπερ τούτο ποιήσεις, 
ποίει' έγώ δέ ερωτήσω. 

'Ερώτα δή. 
Τούτο τοίνυν ερωτώ, δπερ άρτι, iva καί έξης διασκε-

35Ιβ. φώμεθα τόν λόγον, όποϊόν τι τυγχάνει ον δικαιοσύνη προς 
άδικίαν. ελέχθη γάρ που δτι καί δννατώτερον καί ϊσχνρό-
τερον εϊη αδικία δικαιοσύνης- νϋν δέ γ', εφην, εϊπερ σοφία 
τε καί αρετή έστιν δικαιοσύνη, ραδίως οϊμαι φανήσεται καί 
Ισχνρότερον αδικίας, έπειδήπερ εστίν άμαθία ή αδικία— 
ουδείς άν έτι τούτο άγνοήσειεν—άλλ' ον τι ούτως απλώς, 
ώ Θρασύμαχε, έγωγε έπιθνμώ, άλλα τήδέ πη σκέψασθαι-

h πάλιν φαίης άν άδικον εϊναι καί άλλας πόλεις έπιχειρειν 
δονλοϋσθαι αδίκως καί καταδεδονλώσθαι, πολλάς δέ καί 
νφ' έαντή έχειν δονλωσαμένην ; 

Πώς γάρ ούκ; έφη. καί τοϋτό γε ή άριστη μάλιστα. 
ποιήσει καί τελεώτατα ούσα άδικος. 

Μανθάνω, εφην, δτι σος ούτος ήν ό λόγος, άλλα τάδε 
περί αύτον σκοπώ- πότερον ή κρείττων γιγνομένη πόλις 
πόλεως άνεν δικαιοσύνης τήν δνναμιν ταύτην έξει, ή ανάγκη-
αντή μετά δικαιοσύνης; 

C Εί μέν, έφη, ώς σν άρτι έλεγες έχει—ή δικαιοσύνη-

σοφία—μετά δικαιοσύνης' εϊ δ' ώς έγώ έλεγον, μετά 
αδικίας. 

Πάνν άγαμαι, ήν δ' εγώ, ώ Θρασύμαχε, δτι ονκ έπι-
νεΰεις μόνον καί άνανενεις, αλλά καί άποκρίνη πάνυ καλώς. 

Σοι γάρ, έφη, χαρίζομαι. 
Εύ γε σύ ποιών αλλά δή καί τάδε μοι χάρισαι καί λέγε· 

δοκεϊς άν ή πάλιν ή στρατόπεδον ή ληστάς ή κλέπτας ή 
άλλο τι έθνος, δσα κοινή έπί τι έρχεται αδίκως, πράξαι αν 
τι δννασθαι, εί άδικοΐεν αλλήλους; 

d Ον δήτα, ή δ' δς. 
Τί δ' εί μή άδικοΐεν; ον μάλλον; 
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Τίποτα άλλο, μά τήν αλήθεια* μόνο, άν θέλης νά κάμης 
#ύτο π ο ύ σοΰ λέω, κάμε το - κ' έγώ θά σέ ρωτώ. 

Ρ ώ τ α λοιπόν. 
Αυτό λοιπόν σέ ρωτώ πάλι, γιά νά έξακολουθήσωμε 

τή συζήτηση μας* τ ί πράγμα είναι ή δικαιοσύνη έν σχέσει 
μέ την αδικία; γιατί έλεγες, μοΰ φαίνεται, πώς ή αδικία 
sïvai πιό γερή καί πιό δυνατή άπό τή δικαιοσύνη- ένώ τώρα, 
άφοΰ είπαμε πώς ή δικαιοσύνη είναι αρετή καί σοφία, εύ
κολα θά άποδειχτή πώς'ε ίναι και πιό δυνατό πράγμα άπό 
τήν αδικία, άφοΰ αυτή είναι αμάθεια" καί κανείς δέν είναι πού 
νά μήν τό παραδεχτή αυτό. Έ γ ώ δμως δέν θάρκεστώ έτσι 
απλώς σ' αυτό, άλλ' ας κάμωμε κ' έναν άλλο συλλογισμό: 
•δέν παραδέχεσαι, πώς υπάρχουν πόλεις άδικες, πού επι
βουλεύονται άδικα τήν ελευθερία άλλων πόλεων καί κατορ
θώνουν μάλιστα νά τίς υποδουλώνουν καί νά τις κάνουν υ
ποχείριες των; 

Π ώ ς δχι, είπε - κι' αυτό μάλιστα τό κατορθώνει μόνο 
ή καλύτερη καί πού είναι στον ανώτατο βαθμό άδικη. 

Τό καταλαβαίνω, π ώ ς αυτό είναι ή δική σου ή πεποί
θηση* έγώ δμως εξετάζω τό ζήτημα μ' αυτό τόν τρόπο: άν 
δηλαδή ή πόλη, πού υποδουλώνει μιαν άλλη, άποκτάχωρίςτή 
δικαιοσύνη αυτή τή δύναμη, ή Θά είναι αναγκασμένη νά χρη
σιμοποίηση τή δικαιοσύνη; 

"Αν, όπως τό παραδέχτηκες έσύ, ή δικαιοσύνη είναι 
σοφία, τότε βέβαια Θά είναι αναγκασμένη νά χρησιμοποίη
ση τή δικαιοσύνη" άν δμως τό πράγμα είναι δπως τό έλεγα 
έγώ, τότε Θά τής χρειάζεται ή αδικία. 

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, Θρασύμαχε, πού δέν πε
ριορίζεσαι μόνο νά κουνής τό κεφάλι σου, άλλα δίνεις καί 
πολύ καλές απαντήσεις. 

Γιατί δέν θέλω νά σέ δυσαρεστήσω. 
Καί κάνεις πολύ καλά, τοΰ αποκρίθηκα - άλλα κάμε μου 

ακόμη κι ' αυτή τή χάρη καί λέγε μου: νομίζεις πώς ένα κράτος 
ή ένα στράτευμα, ή μιά συμμορία ληστές ή κλέφτες, ή καί 
οποία άλλη ομάς άπό κείνες πού άναλαβαίνουν άπό κοινοΰ 
μιαν άδικη επιχείρηση, θά μπορούσαν ποτέ νά κατορθώ
σουν τίποτε, άν τά μέλη πού τήν αποτελούν φέρνονταν άδικα 
μεταξύ των; 

"Οχι βέβαια. 
Έ ν ώ απεναντίας άν φέρνονταν δίκαια, δένθά πετύχαι

ναν περισσότερο; 
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Πάνν γε. 
Στάσεις γάρ πον, ώ Θρασύμαχε, ή γε αδικία καί μίση 

καί μάχας έν άλλήλοις παρέχει, ή δέ δικαιοσύνη όμόνοιαν 
καί φιλίαν ή γάρ; 

"Εστω, ή δ' ός, iva σοι μή διαφέρωμαι. 
'Αλλ εύ γε σύ ποιών, ώ άριστε, τόδε δέ μοι λέγε' 

άρα εί τούτο έργον αδικίας, μίσος έμποιείν όπον άν ένή, 
ον καί έν έλενθέροις τε καί δονλοις έγγιγνομένη μισεΐν 
ποιήσει άλλήλονς καί στασιάζειν καί αδυνάτους είναι κοινή 

e μετ' αλλήλων πράττειν; 
Πάνυ γε. 
Τί δέ άν έν δνοϊν έγγένηται; ον διοίσονται καί μισή-

σονσιν καί εχθροί έσονται άλλήλοις τε καί τοϊς δικαίοις; 
"Εσονται, έφη. 
Έάν δέ δή, ω θαυμάσιε, έν ένί έγγένηται αδικία, μών 

μή άπολεϊ τήν αντής δύναμιν, ή ονδέν ήττον έξει; 
Μηδέν ήττον έχέτω, έφη. 

Ούκοϋν τοιάνδε τινά φαίνεται έχοναα τήν δύναμιν, otavr 

φ άν έγγένηται, εϊτεπόλειτινίεϊτεγένειεϊτε στρατοπέδφεϊτε 
352Ά άλλφ ότωοϋν,πρώτον μέν αδύνατον αυτό ποιειν πράττειν μεθ* 

αύτον δια τό στασιάζειν καί διαφέρεσθαι, έτι δ' έχθρόν 
εϊναι έαντώ τε καί τώ έναντίω παντί καί τω δικαίφ; 
ούχ ούτως; 

Πάνν γε. 
Καί έν ένί δή οϊμαι ένονσα ταύτα ταύτα ποιήσει άπερ 

πέφνκεν έργάζεσθαν πρώτον μέν αδύνατον αυτόν πράττειν 
ποιήσει στασιάζοντα καί ούχ όμονοονντα αντόν έαντφ, 
έπειτα έχθρόν καί έαυτώ καί τοϊς δικαίοις- ή-γάρ; 

Ναί. 
Δίκαιοι δέ γ' είσίν, ώ φίλε, καί οί θεοί; 
"Εστω, έφη. 
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Καί πολύ μάλιστα. 

Γιατί βέβαια, Θρασύμαχε, ή αδικία γεννά μίση καί διχό
νοιες καί πολέμους μεταξύ των, ένώ ή δικαιοσύνη ομόνοια 
καί αγάπη" δέν είναι έτσι; 

Ά ς τ ό π α ρ α δ ε χ τ ώ , ε ί π ε , γιά νάμή φιλονεικώ μαζί σου. 
Καί καλά κάνεις, φίλε μου' λέγε μου τώρα:άφοΰ αυτό 

είναι τό φυσικό τής αδικίας, νά γεννά μίση καί διχόνοιες 
παντοΰ δπου μπή στή μέση, δέ θάχη τά ίδια αποτελέσματα 
και δπου παρουσιάζεται έν γένει μέσα στους ανθρώπους, 
είτε δούλοι είναι είτε ελεύθεροι, καί δέ θά κάνη αδύνατη κάθε 
άπό κοινού επιχείρηση των; $ 

Και πολύ μάλιστα. 

Άλλα πώς; άν παρουσιαστή μεταξύ δυό ανθρώπων, δέ 
θά αναπτυχθούν ανάμεσα των προστριβές, μαλλώματα καί 
μίση, καί δέ θά γίνουν εχθροί ό ένας μέ τόν άλλο, δπως είναι 
εχθροί καί μέ τους δικαίους; 

Θά γίνουν. 

Κι' άν τέλος τή δεχτοΰμε μέσα σ' ενα μονάχα άνθρωπο, 
μήπως θά χάση τάχα ή αδικία αυτή τήν ιδιότητα πού έχει, ή 
και πάλι θα τή διατήρηση; 

Ά ς ποΰμε πώς θά τή διατήρηση. 
Αυτό λοιπόν επομένως είναι τό φυσικό τής αδικίας, δπου 

παρουσιάζεται, είτε σέ πόλη, είτε σέ στρατόπεδο, είτε καί 
σ' οποιοδήποτε άλλο άθροισμα ανθρώπων, πρώτα πρώτα νά 352a 
τό κάνη ανίκανο νάναλάβη καμιά επιχείρηση εξαιτίας τίς δι
χόνοιες καί τίς έριδες πού γεννά, καί κατά δεύτερο λόγο 
αναπτύσσει μέσα στην ψυχή τού αδίκου τήν έχθρα προς τόν 
εαυτό του καί προς κάθε τι πού δέν τοΰ είναι όμοιο, δηλαδή 
•ιρόςτό δίκαιο. Δέν είναι αλήθεια αυτό; 

Μάλιστα. 

Καί μέσα σ' ένα λοιπόν μόνο, νομίζω, δταν ύπάρχη, 
τά ίδια θά έχη αποτελέσματα, σύμφωνα μέ τή φύση της: 
πρώτα, θά τόν καταστήση ανίκανο για κάθε επιχείρηση, γιατί 
θά βρίσκεται πάντα σέ διχογνωμία καί σέ διάσταση μέ τόν 
εαυτό του ' έπειτα θά τόν κάμη εχθρό καί μέ τόν εαυτό του 
καί μέ Ολους τους δικαίους- ναί ή 6χι; 

Ναί. 

Οί θεοί όμως, φίλε μου, παραδέχεσαι βέβαια π ώ ς 
είναι δίκαιοι. 

Ά ς τό παραραδεχτοϋμε. 
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b % Καί θεοϊς άρα εχθρός εσται ό άδικος, ώ Θρασύμαχε, ο 
δέ δίκαιος φίλος. 

Ενωχοϋ τοϋ λόγου, έφη, θαρρών ού γάρ έγωγε σοι 
έναντιώσομαι, ίνα μή τοΐσδε άπέχθωμαι. 

"Ιθι δή, ήν δ' έγώ, καί τά λοιπά μοι τής εστιάσεως 
αποπλήρωσαν άποκρινόμενος ώσπερ καί νϋν. δτι μέν γάρ 
σοφότεροι καί άμείνονς και δννατώτεροι πράττειν οι δίκαιοι 
φαίνονται, οί δε άδικοι ουδέ πράττειν μετ* αλλήλων οϊοί τε 

c —αλλά δή καί οϋς φαμεν έρρωμένως πώποτέ τι μετ' αλλή
λων κοινή πράξαι άδίκονς δντας, τούτο ού παντάπασιν 
αληθές λέγομεν ον γαρ άν άπείχοντο αλλήλων κομιδή 
δντες άδικοι, άλλα δήλον ότι ένήν τις αύτοϊς δικαιοσύνη, 
ή αύτονς έποίει μήτοι καί αλλήλους γε καί εφ' ονς ήσαν 
άμα άδικε tv, δι' ήν επρας^αί· ά έπραξαν, ώρμησαν δέ επί 
τα άδικα αδικία ήμιμόχθηροι όντες, έπεί οι γε παμπόνηροι 
καί τελέως άδικοι τελέως είσί καί πράττειν αδύνατοι—ταΰτα 

d μέν ούν δτι ούτως έχει μανθάνω,άλλ ονχ ώς σν τό πρώτον 
έτίθεσο' εί δέ καί άμεινον ζώσιν οί δίκαιοι τών αδίκων και 
ενδαιμονέστεροί είσιν, όπερ τό ύστερον προνθεμεθα σκέψα-
σθαι, σκεπτέον. φαίνονται μέν ούν καί νϋν, ώς γε μοι δοκεϊ, 
έξ ών είρήκαμεν όμως δ' έτι βέλτιον σκεπτέον. ον γάρ περί 

τοϋ επιτυχόντος ό λόγος, άλλα περί τοΰ δντινα τρόπον χρή 
ζήν. 

Σκόπει δή, εφη. 

Σκοπώ, ήν δ' έγώ. καί μοι λέγε' δοκεϊ τί σοι εϊναι 
ίππου έργον; 

e "Εμοιγε. 
νΑρ' ούν τούτο άν θείης καί ίππου καί άλλον ότονοϋν 

έργον, δ άν ή μόνφ έκείνω ποιή τις ή άριστα; 
Ού μανθάνω, εφη. 
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Καί μέ τους θεούς επομένως εχθρός θά είναι ό άδικος, b 
ενώ ό δίκαιος θά είναι φίλος των. 

Χόρταινε δλη τήν ηδονή τής συζητήσεως, είπε τότε 
ό Θρασύμαχος, χωρίς κανένα φόβο" γιατί έγώ τουλάχιστο 
δέν εννοώ νά σοΰ τήν διακόψω, μήπως καί τά χαλάσω μ' αυ
τούς. 

Εξακολούθησε λοιπόν νά δείχνης αυτή σου τή συγκα
τάβαση καί στα επίλοιπα καί άπαντα μου, όπως τό έκανες 
ώς τώρα. Είδαμε, πώς οι δίκαιοι φαίνονται καί σοφώτεροι 
καί ίκανώτεροι καί δυνατώτεροι άπό τους αδίκους, σ' δ,τι 
κάνουν, ένώ απεναντίας οί άδικοι ούτε νάναλάβουν καμιά 
κοινή μέ άλλους επιχείρηση είναι ικανοί" κι' δταν δμως ακόμα 
παραδεχόμαστε, πώς θά μπορούσαν νά βγάλουν πέρα μιά c 

κο'νη επιχείρηση μέ επιτυχία, καί πάλι λέγω πώς δέ θά 
ήταν --ληθινό αυτό" γιατί άν ήταν πραγματικώς δλως διόλου 
άδικοι, 'έ θά ήταν δυνατό νά μή στραφοΰν ό ένας εναντίον 
τοϋ άλλου* άλλα είναι φανερό, πώς Dà έμενε ακόμη μέσα τους 
κάποιο ίχνος δικαιοσύνης, πού θά τους εμπόδιζε τουλά
χιστο νά αδικούνται καί μεταξύ τους τόν καιρό πού επι
χειρούσαν νάδικήσουν κάποιους άλλους" καί μόνο μ' αυτό 
τόν τρόπο θά κατώρθωσαν, άν κατώρθωσαν τίποτε, σέ μιαν 
άδικη επιχείρηση πού ανέλαβαν γιατί 'ίσως νά μήν ήσαν 
έξ ολοκλήρου, άλλα μόνο έξ ημισείας κυριευμένοι άπό τήν 
αδικία' επειδή οί παμπόνηροι καί οι όλως διόλου άδικοι 
είναι και δλως διόλου ανίκανοι νά κατορθώσουν τίποτα. 
Έ τ σ ι αντιλαμβάνομαι έγώ τά πράγματα καί δχι όπως έσύ d 
τά έθεσες στην αρχή. Μας υπολείπεται νά έξετάσωμε αυτό, 
πού τάφήσαμε καί τελευταίο, άν ζουν καί πιό καλά άπό τους 
δικαίους οί άδικοι κι' άν είναι πιό ευτυχισμένοι ά π ' αυτούς* 
καί ναί μέν, αυτό είναι φανερό κι' αποδειγμένο, καθώς νο
μίζω, ά π ' Οσα είπαμε ώς τώρα" άς τό έξετάσωμε δμως καί 
καλύτερα. 

Εξέτασε το λοιπόν, μου είπε. 
Αυτό κάνω τώρα' παραδέχεσαι, σέ ρωτώ, πώς τό άλογο 

έχει μιά κάποια ώρισμένη δουλειά; 
"Εχει. e 
Kai παραδέχεσαι πώς δουλειά τοϋ άλογου, ή καί Οποιου 

άλλου ζώου, είναι εκείνο πού Οά μποροΰσε άπό τό άλογο 
μονάχα νά εκτελεστή ή τουλάχιστο μονάχ' άπ' αυτό πιό 
καλά; 

Δέ σέ καταλαβαίνω. 
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'.ίΊλλ' ώδε- έσθ' δτω άν άλλω ϊδοις ή όφΟαλμοϊς: 
Ού δήτα. 
Τί δέ; άκούσαις άλλω ή ώσίν; 
Ουδαμώς. 
Ούκοϋν δικαίως [άν] ταύτα τούτων φαμέν έργα εϊναι; 
Πάνν γε. 

353a Τί δέ; μαχαίρα άν άμπέλον κλήμα άποτέμοις καί σμίλη 

καί άλλοις πολλοίς; 
Πώς γάρ ον; 
'Αλλ ονδενί γ' άν οϊμαι οντω καλώς ώς δρεπάνω τω 

έπί τούτω έργασθέντι. 
'Αληθή. 
ΎΑρ* ούν ού τούτο τούτον έργον θήσομεν; 
Θήσομεν μέν ούν. 
Νϋν δή οϊμαι άμεινον άν μάθοις δ άρτι ήρώτων, πυν-

θανόμενος ει ον τούτο εκάστου εϊη έργον ο άν ή μόνον τι 
ή κάλλιστα τών άλλων άπεργάζηται. 

Αλλά, εφη, μανθάνω τε καί μοι δοκεϊ τούτο εκάστου 
b πράγματος έργον εϊναι. 

Εϊεν, ήν δ' εγώ. ονκονν καί αρετή Οοκεϊ σοι είναι 
έκάστω ωπερ καί έργον τι προστέτακται; ϊωμεν δέ επί τά 
αυτά πάλιν οφθαλμών, φαμέν, έστι τι έργον; 

"Εστιν. 
' Αρ ούν καί αρετή οφθαλμών εστιν; 
Και αρετή. 
Τί δέ; ώτων ήν τι έργον; 
Nat. 
Ονκονν και αρετή; 
Καί αρετή. 
Τί δέ πάντων πέρι τών άλλων; ονχ ούτοι; 
Ούτω. 
"Εχε δή- άρ' άν ποτέ όμματα τό αυτών έργον καλώς 

C άπεργάσαιντο μή έχοντα τήν αυτών οίκείαν άρετήν, άλλ 
αντί τής αρετής κακίαν; 
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Νά, παραδείγματος χάρι* μπορείς νά δής αλλιώς παρά 
μετά μάτια; 

Δέ μπορώ βέβαια. 
Καί να ακούσης μέ τίποτε άλλο παρά μέ ταύτιά σου; 
Ούτε. 
"Ωστε μπορούμε νά ποΰμε μέ τό δίκιο μας, π ώ ς αυτό 

είναι ή δουλειά των. 
Μάλιστα. 

Θά μπορούσες τώρα νά κλαδέψης Ινα κλήμα μ' ένα 353a 
μαχαίρι, ή μ' ενα σμιλάρι, ή μέ πολλά άλλα τέτοια εργα
λεία; 

Καί π ώ ς δχι; 

Ά λ λ α μέ κανένα άλλο, νομίζω, δέ θά τΟκανες τόσο 
καλά, δσο μ' εκείνο τό δρεπάνι πού είναι κατασκευασμένο 
επίτηδες γι ' αυτό τό σκοπό. 

Είναι αλήθεια αυτό πού λές. 
Δέ θά πούμε λοιπόν, π ώ ς αυτή είναι ή αποκλειστική 

του δουλειά; 
Βέβαια, θά τό ποΰμε. 
Τώρα λοιπόν υποθέτω, θά κατάλαβες καλύτερα εκεί

νο πού σέ ρώτησα πριν: άν δηλαδή κάθε πράγμα 8έν έχει 
δουλειά του εκείνο, πού ή αυτό μονάχα μπορεί νά κάμη, ή 
τουλάχιστο καλύτερα άπό κάθε άλλο. 

Μά ναί, τώρα σέ καταλαβαίνω, κι' αυτό παραδέχο
μαι πώς έχει δουλειά του τό κάθε πράγμα. b 

Πολύ καλά" παραδέχεσαι λοιπόν ακόμη, π ώ ς γ ιά 
κάθε πράγμα, πού τοΰ έχει άνατεθή μιά ώρισμένη λειτουργία 
νά έκτελη, θά ποΰμε πώς έχει μιαν αρετή Ολως διόλου δική 
του; Κι' άς ξαναγυρίσωμε στα ίδια παραδείγματα: είπαμε, 
πώς τά μάτια έχουν μιαν ώρισμένη λειτουργία* έχουν λοιπόν 
καί μιαν αρετή, πού είναι αποκλειστικώς δική των ; 

"Εχουν. 

Ε π ί σ η ς καί ταύτιά; 
Καί αυτά. 
Καί δλα τά πράγματα κατά τόν ίδιο τρόπο; 
Μάλιστα. 

Στάσου τώρα μια στιγμή" θά μπορούσαν ποτέ τά μά
τια νά εκτελέσουν καλά τή δουλειά των, άν δέν είχαν τήν. C 
αρετή, πού είναι αποκλειστικώς δική των, άλλα τήν αντίθετη 
κακία; 
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Καί πώς αν; έφη- τυφλότητα γάρ ϊσως λέγεις αντί τής 
όψεως. 

"Ητις, ήν δ' έγώ, αυτών ή αρετΐ;- ον γάρ πω τούτο 
ερωτώ, άλλ' εί τή οικεία μέν αρετή τό αυτών έργον εύ 
έργάσεται τά εργαζόμενα, κακία δέ κακώς. 

'Αληθές, εφη, τοντό γε λέγεις. 

Ούκοϋν καί ώτα στερόμενα τής αυτών αρετής κακώς το 
αυτών έργον άπεργάσεται; 

Πάνν γε. 

d Τίθεμεν ούν και τάλλα πάντα είς τόν αυτόν λόγον; 

"Εμοιγε δοκεϊ. 
"Ιθι δή, μετά ταύτα τάδε σκέψαι. ψυχής έστιν τι έργον 

3 άλλφ τών όντων ούδ' άν ένί πράξαις, οϊον τό τοιόνδε· τό 
έπιμελεϊσθαι καί άρχειν καί βονλεύεσθαι καί τά τοιαύτα 
πάντα, εσθ' ό'τω άλλω ή ψυχή δικαίως άν αυτά άποδοϊμεν 
καί φαϊμεν ϊδια εκείνης εϊναι; 

Ούδενι άλλφ. 
Τί δ' αύ τό ζην; ού ψνχής φήσομεν έργον εϊναι; 
Μάλιστα γ', εφη. 
Ούκοϋν καί άρετήν φαμέν τίνα ψυχής είναι; 
Φαμέν. 

e ΎΑρ' ούν ποτέ, ώ θρασύμαχε, ψυχή τά αυτής έργα εύ 
άπεργάσεται στερομένη τής οικείας αρετής, ή αδύνατον; 

'Αδύνατον. 
'Ανάγκη άρα κακή ψυχή κακώς άρχειν καί έπιμελεϊ

σθαι, τη δέ αγαθή πάντα ταϋτα εύ πράττειν. 
'Ανάγκη. 
Ούκοϋν άρετήν γε σννεχωρήσαμεν ψυχής εϊναι δικαιο

σύνην, κακίαν δε άδικίαν; 
Συνεχωρήσαμεν γάρ. 
Ή μέν άρα δικαία ψνχή καί ό δίκαιος άνήρ εύ βιώσε-

ται, κακώς δέ ό άδικος. 
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Καί πως θά ήταν δυνατό; εννοείς δηλαδή, άν είχαν 

τάχα τυφλότητα, αντί τήν ικανότητα πού έχουν νά βλέ

πουν. 
'Οποιαδήποτε κι' άν είναι ή αρετή τ ω ν γιατί δέν είναι 

αυτό, πού θέλω νά μάθω, άλλα, άν ένα πράγμα έκτελή καλά τή 
δουλειά του μέ τήν αποκλειστική αρετή πού έχει, καί κακά 
μέτήν αντίθετη κακία. 

"Ετσι είναι βέβαια, δπως τό λές. 
Λοιπόν και ταύτιά, άν στερηθούν τήν αποκλειστική 

των αρετή, δέ θά κάμουν κακά τή δουλειά πού έχουν νά 

κάμ°υ ν; 
Πραγματικώς, ναί. 
Καί έτσι καί ολα τά άλλα, δέ μποροΰμε νά τά βάλωμε d 

στην ίδια κατηγορία; 
Μου φαίνεται. 
"Ελα λοιπόν τώρα καί ακολούθησε αυτό τό συλλογι

σμό : "Εχει τάχα καί ή ψυχή καμιάν ώρισμένη δουλειά, πού μέ 
κανένα άλλο πράγμα δέ θά μπορούσε νά εκτελεστή; παραδείγ
ματος χάριν, νά σκεπτόμαστε, νά κυβερνούμε, νά άποφα-
σίζωμε, καί τά τέτοια, θά είχαμε δίκιο νά τάποδώσωμε 
σ' αυτήν καί νά λέμε π ώ ς αυτά είναι ή δουλειά της; 

Ναί, μέ κανένα άλλο πράγμα. 
Καί γιά τή ζωή τί λές; Δέ θά τήν ποΰμε δουλειά τής 

ψ υ χ Ϊ & < , Τ 
Μάλιστα, είπε. 
"Ωστε παραδεχόμαστε, πώς και ή ψυχή έχει μιαν αρετή, 

πού είναι αποκλειστικώς δική της; 
Τό παραδεχόμαστε. 
Μπορεί λοιπόν, Θρασύμαχε, ή ψυχή νά εκτέλεση καλά e 

τή δουλειά της, άν στερήται τήν αποκλειστική της αρετή; 
'Αδύνατο. 
Είναι λοιπόν ανάγκη, ή κακή ψυχή καί κακά νά σκέ

πτεται καί κακά νά κυβερνά, ένώ απεναντίας ή καλή ψυχή 
θά τά κάνη καλά δλ' αυτά. 

Α ν ά γ κ η πάσα. 
Δέν παραδεχτήκαμε όμως, πώς ή δικαιοσύνη είναι μιά 

αρετή, καί ή αδικία μιά κακία τής ψυχής ; 
Α ί ναί, τό παραδεχτήκαμε. 
Ή δίκαιη λοιπόν ψυχή και ο δίκαιος ό άνθρωπος θά ζή 

καλά, τό εναντίον δμως ό άδικος. 
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Φαίνεται, έφη, κατά τον σον λόγον. 
354a. 'Αλλά μήν δ γε εύ ζών μακάριος τε καί ευδαίμων, ό 

δέ μή τάναντία. 
Πώς γάρ ου; 
Ό μέν δίκαιος άρα ευδαίμων, ό δ' άδικος άθλιος. 
"Εστω, εφη. 
'Αλλά μήν άθλιόν γε εϊναι ον λνσιτελεϊ, ενδαίμονα δέ. 
Πώς γάρ ού; 
Ούδέποτ' άρα, ώ μακάριε Θρασύμαχε, λνσιτελέστε-

ρον αδικία δικαιοσύνης. 
Ταύτα δή σοι, εφη, ώ Σώκρατες, είστιάσθω έν- τοις 

Βενδιδίοις. 

' Υπό σοϋ γε, ήν δ' έγώ, ώ Θρασύμαχε, επειδή μοι πρφος 
έγένου καί χαλεπαίνων έπαύσω. ού μέντοι καλώς γε εί-

b ατίαμαι, δι' έμαντόν άλλ' ον δια σέ' άλλ ώσπερ οί λιγνοί 
τοϋ άεί παραφερομένον 'άπογεύονται αρπάζοντες, πριν τοϋ 
προτέρον μετρίως άπολανσαι, καί εγώ μοι δοκώ οντω, 
πριν δ το πρώτον έσκοποϋμεν ενρειν, τό δίκαιον Οτι ποτ' 
εστίν, άφέμενος εκείνου όρμήσαι επί τό σκέψασθαι περί 
αύτοϋ εϊτε κακία εστίν καί ά^αθία, είτε σοφία καί αρετή, καί 
έμπεσόντος αύ ύστερον λόγον, ότι λυσιτελέστερον ή αδικία 
τής δικαιοσύνης, ονκάπεσχόμην τό μή ονκ έπί τούτο έλθεϊν 
ad εκείνον, ώστε μοι vwï γέγονεν έκ τον διαλόγον μηδέν 

c είδέναι· οπότε γάρ τό δίκαιον μή οϊδα δ έστιν, σχολή ε'ίσο-
μαι εϊτε αρετή τις ούσα τνγχάνει εϊτε καί ον, καί πότερον 
ό έχων αυτό ούκ ευδαίμων εστίν ή ευδαίμων. 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 95 

Φαίνεται, είπε, σύμφωνα μέ κείνα πού είπες. 

Ά λ λ α εκείνος πού ζή καλά είναι ευτυχής καί μακάριος, 354a 
καί τό εναντίον εκείνος πού ζή κακά. 

Π ώ ς Οχι; 
Είναι λοιπόν ευτυχής ό δίκαιος, ένώ ο άδικος δυστυχής 

καί άθλιος. 
"Ας είναι κ' έτσι. 
Ά λ λ α όμως, δέν τόν ωφελεί βέβαια κανένα ·ά είναι 

δυστυχής. 
"Οχι, εννοείται. 
Καί επομένως, ευλογημένε μου Θρασύμαχε, ποτέ ή 

αδικία δέν είναι πιό ωφέλιμο πράγμα άπό τή δικαιοσύνη. 

Πάρε την τώρα, Σωκράτη, αυτή τή συζήτηση σάν ένα 
συμπόσιο, πού σοΰ φιλεύτηκε γιά τά σημερινά τά Βενδίδεια. 

Καί τό χρωστώ σέ σένα, Θρασύμαχε, γιατί παράτησες 
εκείνη τήν αγριάδα, πού μοϋ έδειξες στην αρχή κ' έγινες 
τόσο ήμερος Δέν ήταν δμως καί τέλειο, δπως έγώ θά 
το ήθελα τό συμπόσιο, δχι άπό φταίξιμο δικό σου, άλλ' άπό 
δικό μου μάλλον γιατί τήν έπαθα δπως οί κοιλιόδουλοι, πού b 
πέφτουν αρπαχτά πάνω σέ κάθε νέο φαγητό πού σερβίρεται, 
πριν νά απολαύσουν οπωσδήποτε τό προηγούμενο. "Ετσι 
κ' έγώ, πριν νά βροΰμε εκείνο πού συζητούσαμε πρώτα, τ ί 
π ρ ά γ μ α δ η λ α δ ή ε ί ν α ι ή δ ι κ α ι ο σ ύ ν η , τό 
παράτησα αυτό στή μέση καί καταπιάστηκα νά εξετάσω, 
άν είναι κακία, ή αμάθεια, ή σοφία, ή αρετή" καί επειδή 
έτυχε νά βγή ύστερα άλλο ζήτημα στή μέση, άν δηλαδή ή α
δικία είναι πιό ωφέλιμο πράγμα άπό τή δικαιοσύνη, Se 
μπόρεσα νά συγκρατήσω τόν εαυτό μου καί νά μήν περάσω 
άπό κείνο τό πρώτο σ' αυτό τό άλλο. "Ωστε στό τέλος κατάν
τησα νά μή μάθω τίποτα ά π ' αυτή τή συζήτηση'γιατί, 6ταν 
δέν γνωρίζω ποια είναι ή ί δ ι α ή ο ύ σ ί α τ ή ς δ ι κ α ι ο - C 

σ ύ ν η ς, πώς θά μπορώ νά ξέρω άν είναι αρετή, είτε δχι, κι ' 
άν είναι ευτυχής εκείνος πού τήν έχει, ή τό έναντίο; 
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357Ά 'Εγώ μέν ούν ταύτα ειπών ωμην λόγου άπηλλάχθαν 
τό δ' ήν άρα, ώς έοικε, προοίμιον. ό γάρ Γλαυκών αεί τε δή 
άνδρειότατος ών τυγχάνει προς άπαντα, καί δή καί τότε τον 
Θρασνμάχον τήν άπόρρησιν ονκ άπεδέξατο, άλλ' εφη' ΤΩ 
Σώκρατες, πότερον ημάς βοΐίλεί δοκεϊν πεπεικέναι ή ώς 

b αληθώς πεϊσαι οτι παντί τρόπφ άμεινόν έστιν δίκαιον εί
ναι ή άδικον; 

Ώς αληθώς, εϊπον, έγωγ' άν έλοίμην, εί έπ' έμοί εϊη. 

Ον τοίνυν, έφη, ποιείς δ βούλει. λέγε γάρ μον αρά σοι 
δοκεϊ τοιόνδε τι εϊναι αγαθόν, 6 δεξαίμεθ' αν έχειν ον τ ώ ν 
άποβαινόντων έφιέμενοι, άλλ' αυτό αύτον ένεκα άσπαζόμε-
νοι, οϊον τό χαίρειν καί αί ήδοναί δσαι αβλαβείς καί μηδέν 
εϊς τόν έπειτα χρόνον δια ταύτας γίγνεται άλλο ή χαίρειν 
έχοντα; 

"Εμοιγε, ήν δ' έγώ, δοκεϊ τι εϊναι τοιούτον. 

c Τί δέ; δ αυτό τε αυτού χάριν άγαπώμεν καί τών άπ* 

αύτον γιγνομέναηι, οίον αύ τό φρονείν καί τό όράν καί το 
νγιαίνειν; τά γάρ τοιαύτα πον δι' αμφότερα άσπαζόμεθα. 

Nat, εϊπον. 

Τρίτον δέ οράς τι, έφη, είδος αγαθού, έν ώ τό γυμνά-
ζεσθαι καί τό κάμνοντα ίατρεύεσθαι και ίάτρενσίς τε καί ό 
άλλος χρηματισμός; ταύτα γάρ επίπονα φαϊμεν άν, ώφελεΐν 
δέ ήμας, καί αντά μέν εαυτών ένεκα ονκ άν δεξαίμεθα εχειν, 

d τών δέ μισθών τε χάριν καί τών άλλων δσα γίγνεται άπ' 
αυτών. 

"Εστιν γάρ ούν, εφην, καί τοϋτο τρίτον, άλλα τί δή; 

Έν ποίφ, έφη, τούτων τϊ)ν δικαιοσύνην τιθεϊς; 

ΒΙΒΑΙΟΝ Β 

Έ γ ώ λοιπόν, άφοΰ είπ ' αυτά, πίστευα πώς είχα πια 
γλυτώσει άπό τή συζήτηση" ήταν δμως, καθώς φαίνεται, 

τά προοίμιο μόνο αυτό, γιατί 6 
Κατά τόν Γλαύκωνα Γ λ α υ κ ω ν π ο ύ £,« π ά ν τ α μ ο ν α δ ι κ ή 
τ ο δίκαιο ίίχει τ ίθή ' ., Α , r , „. ' 
άπο τήν αδυναμία τοϋ πραγματικως γενναιότητα σ όλες 

άδικεΐν τις περιστάσεις, δέν τοΰ καλοφά-
νηκε καί τότε πού έρριξε κάτω τ' 

άρματα ό Θρασύμαχος, άλλα πήρε τό λόγο καί' Θέλεις. 
είπε, Σωκράτη, νά φαίνεται πώς μας έπεισες, ή νά μάς πεί-
σης πραγματικώς, οτι μέ κάθε τρόπο προτιμότερη είναι ή 
δικαιοσύνη άπό τήν αδικία; 

Αυτό βέβαια θά προτιμούσα κ' έγώ, είπα, άν ήταν στό 

χέρι μου. 

Δέν τό καταφέρνεις λοιπόν τότε αυτό πού θές* γιατί, 
έλα πες μου: δέν παραδέχεσαι πώς υπάρχει ένα είδος αγαθά, 
πού θά θέλαμε νά τάχωμε δχι γιά τά αποτελέσματα των, 
άλλα μονάχα γι' αυτά τά ίδια; όπως λόγου χάριν ή χαρά καί 
οί ηδονές πού δέ βλάπτουν καί πού καμιά άλλη συνέπεια δέν 
έχουν κατόπι, παρά μάς δίνουν μόνο την ευχαρίστηση νά τίς 
άπολαβαίνωμε; 

Μάλιστα, υπάρχει ένα τέτοιο είδος αγαθά. 

Μά δέν υπάρχουν κι ' άλλα, πού τάγαποϋμε καί γι ' αυτά 
τά ίδια καί γιά τά αποτελέσματα των; δπως έξαφνα ή ορθή 
κρίση, ή Οραση, ή υγεία, πού τά επιθυμούμε νά τάχωμε 
καί γιά τους δυό αυτούς λόγους; 

Μάλιστα. 

Δέ βλέπεις δμως κ' ένα τρίτο είδος, όπως είναι νά γυ-
μνάζη κανείς τά σώματα, νά τά θεραπεύη μέ τή σκληραγωγία, 
νά έξασκή τή γιατρική καί κάθε άλλο προσοδοφόρο επάγγελ
μα; Γιατί αυτά είναι μέν βέβαια κοπιαστικά, μας ωφελούν 
δμως καί τά επιζητούμε Οχι γι ' αυτά τά ίδια, άλλα γιά τά 
κέρδη καί τίς άλλες ωφέλειες πού μας παρέχουν. 

Πραγματικώς, υπάρχει κι' αυτό τό τρίτο είδος" μά γιατί 
αυτές οί ερωτήσεις; 

Σέ ποιο άπ' αυτά τά είδη βάζεις τή δικαιοσύνη; 
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3δ8& Έγώ μέν οϊμαι, ήν δ' έγώ, εν τφ καλλίστω, Ô καί δι' 
αυτό καί δια τά γιγνόμενα άπ' αύτον άγαπητέον τφ μέλλοντι 
μακαρίω έσεσθαι. 

Ον τοίννν δοκεϊ, έφη, τοις πολλοίς, άλλα τον επιπόνου 
εΐδονς, δ μισθών θ' ένεκα καί ευδοκιμήσεων διά δόξαν έπι-
τηδεντέον, αυτό δέ δι' αυτό φενκτέον ώς Ον χαλεπόν. 

Οϊδα, ήν δ' εγώ, ότι δοκεϊ ούτω καί πάλαι υπό Θρα-
σνμάχου ώς τοιούτον ον ψέγεται, αδικία δ' επαινείται- άλλ* 
έγώ τις, ώς έοικε, δνσμαθής. 

b νΙθι δή, έφη, άκουσον καί εμού, έάν σοι έτι ταύτα δοκή. 

Θρασύμαχος γάρ μοι φαίνεται πρφαίτερον τον δέοντος νπό 
σον ώσπερ Οφις κηληθήναι, έμοί δέ οϋπω κατά νουν ή άπό-
δειξις γέγονεν περί έκατέρον έπιθνμώ γάρ άκονσαι τί τ ' 
έστιν έκάτερον καί τίνα έχει δύναμιν αυτό καθ' αυτό ενόν έν 
τή ψυχή, τους δέ μισθούς καί τά γιγνόμενα άπ' αυτών έά-
σαι χαίρειν. ούτωσί ούν ποιήσω, εάν καί σοι δοκή- έπανανεώ-

c σομαι τόν Θρασνμάχον λόγον, καί πρώτον μέν ερώ δικαιο
σύνην οϊον εϊναι φασιν καί δθεν γεγονέναι, δεύτερον δέ ότι 
πάντες αυτό οί έπιτηδεΰοντες άκοντες έπιτηδενονσιν ώς ά-
ναγκαΐον άλλ ονχ ώς αγαθόν, τρίτον δέ δτι είκότως αυτό 
δρώσι- πολύ γάρ άμείνων αρα ό τοϋ άδίκον ή ό τοϋ δικαίου 
βίος, ώς λέγονσιν. έπεϊ εμοιγε, ώ Σώκρατες, ον τι δοκεϊ 
ούτως- απορώ μέντοι διατεθρνλημένος τά ώτα άκονων Θρα
σνμάχον καί μυρίων άλλων, τόν δέ υπέρ τής δικαιοσύνης 

d λόγον, ώς άμεινον αδικίας, ούδενός πω άκήκοα ώς βούλομαι 
—βούλομαι σε αυτό καθ' αυτό εγκωμίαζαμενον άκονσαι— 
μάλιστα δ' οϊμαι άν σοϋ πνθέσθαι. διό κατατείνας ερώ τον 
άδικον βίον έπαινών, ειπών δέ ένδείξομαί σοι δν τρόπον αύ 
βούλομαι καί σοϋ άκονειν άδικίαν μέν ψέγοντος, δικαιοσύ
νην δέ έπαινοϋντος. άλλ δρα εϊ σοι βονλομένφ α λέγω. 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

Έ γ ώ ; στό καλύτερο βέβαια άπό τά τρία, σέ κείνα 
δηλαδή τά αγαθά, πού πρέπει νά τά επιζητούν καί γ ι ' αυτά 
τά ίδια καί γιά τάποτελέσματά τους όσοι θέλουν νά είναι 
πραγματικώς μακάριοι. 

Δέν είναι Ομως αυτής της ιδέας καί οί περισσότεροι, 
άλλα βάζουν τή δικαιοσύνη στά κοπιαστικά αγαθά, πού μόνο 
γιά τα κέρδη καί γιά τή δόξα πού εξασφαλίζουν μπορεί κανείς 
νά τά έξασκή, μά πού πρέπει νά τά άποφεύγη κανείς γ ι ' αυτά 
τά ίδια, επειδή είναι πραγματικώς αφόρητα. 

Τό γνωρίζω, είπα έγώ, πώς αύτη είναι ή Ιδέα τοΰ κό-
,σμου καί γι '-αυτό πρίν κι' ό Θρασύμαχος τής έψαλε τόν 
αναβαλλόμενο" μά έγώ φαίνεται πώς είμαι ένας χοντρο-
κέφαλος. 

Στάσου λοιπόν νά δούμε, άν θά έπιμένης στην ιδέα σου, 
άφοΰ ακούσης καί μένα- Γιατί ό Θρασύμαχος, μοΰ φαί
νεται, γητεύθηκε άπό σένα γρηγορώτερα άπ' δ,τι έπρεπε, 
σαν τό φίδι* έμενα δμως δέ μοΰ γέμισαν τό νοΰ οί αποδείξεις 
σας για τή δικαιοσύνη και τήν αδικία - κ' επιθυμώ νάκούσω 
ποια είναι ή ουσία τοΰ καθενός, καί ποια δύναμη έχει άπό 
μόνο του δταν ύπάρχη μέσα στην ψυχή, χωρίς νά δίνω πεν
τάρα για τα κέρδη καί τ ' άλλα τάποτελέσματά πού μπορεί 
νά βγαίνουν ά π ' αυτό. Νά λοιπόν πώς εννοώ νά καταπιαστώ 
μέ τό ζήτημα, άν είσαι καί σύ σύμφωνος. Θά πάρω άπεξαρ-
χής τό λόγο τοΰ Θρασυμάχου καί θά πώ πρώτα τί πράμα 
είναι ή δικαιοσύνη κατά τήν κοινή αντίληψη καί ποια είναι 
ή αρχή της' έπειτα, πώς Ολοι πού τήν έξασκοΰν τό κάνουν 
άπ' ανάγκη κι* οχι γιατί τή θεωροΰν καλό πράγμα* τρίτο, πώς 
είναι πολύ φυσικό νά τό παίρνουν έτσι, γιατί είναι πολύ 
προτιμότερη ή ζωή τοΰ αδίκου άπό τοΰ δικαίου, καθώς του
λάχιστο λέγουν. Έ γ ώ ίσως καί νά μήν τό παραδέχομαι" 
δέν ξέρω δμως καί καλά καλά τί ν' αποφασίσω, καθώς μοΰ 
έχουν γεμίσει ταύτιά ό Θρασύμαχος καί χίλιοι άλλοι, ένώ 
τήν υπεράσπιση της δικαιοσύνης, πώς είναι καλύτερη άπό 
τήν αδικία, άπό κανένα ακόμη δέν τήν άκουσα όπως θέλω* 
καί θέλω νά την ακούσω νά εγκωμιάζεται γιά τόν εαυτό της 
μόνο' καί νά σοΰ π ώ , άπό σένα είναι πού περιμένω νά τάκούσω 
αυτό. Γι' αυτό κ' έγώ θά έκταθώ στον έπαινο τοΰ άδικου βίου, 
γιά νά σοΰ δείξω πώς εννοώ νάκούσω κι' άπό σένα τήν κα
τηγορία τής αδικίας καί τόν πανηγυρικό τής δικαιοσύνης. 
Ά π ό σένα τώρα εξαρτάται άν θέλης νά ικανοποίησης τήν 
επιθυμία μου. 
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Πάντων μάλιστα, ήν δ' έγώ' περί γάρ τίνος άν μάλλον 

πολλάκις τις νονν έχων χαίροι λέγων καί άκοΰων; 

e Κάλλιστα, έφη, λέγεις· καί δ πρώτον εφην έρεϊν, περί 

τούτον άκονε, τί ον τε καί δθεν γέγονε δικαιοσύνη. 

Πεφνκέναι γάρ δή φασιν τό μέν άδικεϊν αγαθόν, τό ôè 
άδικεϊσθαι κακόν, πλέονι δέ κακώ νπερβάλλειν το άδικεϊσθαι 
ή άγαθώ τό άδικεϊν, ώστ' έπεισαν αλλήλους άδικώσί τε καί 
άδικώνται καί αμφοτέρων γεύωνται, τοις μή δνναμένοις τό 

359Ά μέν έκφενγειν τό δέ αίρεϊν δοκεϊ λνσιτελεϊν σννθέσθαι άλλή-
λοις μήτ' άδικεϊν μήτ' άδικεϊσθαι' καί εντεύθεν δή αρξασθαι 
νόμους τίθεσθαι καί συνθήκας αυτών, καί ονομάσαι τό υπό 
τοϋ νόμου έπί'τα/^α νόμιμόν τε καί δίκαιον καί εϊναι δή 
ταύτην γένεσίν τε καί ούσίαν δικαιοσύνης, μεταξύ ούσαν 
τοϋ μέν αρίστου οντος, έάν άδικων μή δίδω δίκην, τον δέ 
κάκιστου, έάν αδικούμενος τιμωρεϊσθαι αδύνατος ή- τό δέ 
δίκαιον έν μέσφ ον τούτων αμφοτέρων άγαπάσθαι ονχ ώς 

b αγαθόν, άλλ' ώς αρρώστια τοΰ άσ'κεϊν τιμώμενον έπεί τόν 
δννάμενον αυτό ποιειν καί ώς αληθώς άνδρα ονδ' άν ένί ποτέ 
σννθέσ&αι τό μήτε άδικεϊν μήτε άδικεϊσθαι- μαίνεσθαι γαρ 
άν. ή μέν ούν δή φύσις δικαιοσύνης, ώ Σώκρατες, αύτη τε 
καί τοιαύτη, καί έξ ών πέφνκε τοιαύτα, ώς ό λόγος. 

Ώς δέ καί οι έπιτηδεύοντες αδυναμία τον άδικεϊν 
άκοντες αυτό έπιτηδενονσι, μάλιστ' αν αίσθοίμεθα, εί τοιόνδε 

c ποιήσαιμεν τή διάνοια- δόντες έξονσίαν έκατέρω ποιειν ότι 
άν βονληται, τω τε δικαίφ καί τω άδίκφ, εϊτ' έπακολονθή-
σαιμεν θεώμενοι ποι ή επιθυμία εκάτερον άξει. έπ' αυτο
φώρω ούν λάβοιμεν άν τόν δίκαιον τφ άδίκφ είς ταύτόν 
ιόντα δια τήν πλεονεξίαν, ο πάσα φύσις διώκειν πέφνκεν ώς 
αγαθόν, νόμω δέ βία παράγεται έπί τήν τοϋ ίσον τιμήν, εϊη 
δ' αν ή έξονσία ήν λέγω τοιάδε μάλιστα, εί αύτοϊς γένοιτο 

d οϊον ποτέ φασιν δύναμιν τφ '[Γύγον] τοϋ Ανδοϋ προγόνω 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ιο ί 

Μέ δλη μου τήν ευχαρίστηση, είπα έγώ* γιατί γιά ποιο 
άλλο πράγμα θά χαίρονταν περισσότερο ένας άνθρωπος μέ 
νοΰ, νά μιλή καί ν' άκούη συχνότερα; 

Πολύ λαμπρά λέγεις' άκουε λοιπόν τώρα εκείνο τό c 
πρώτο, πού έ'λεγα πώς θά πώ : τί είναι, ποια ή ουσία 
κ«ί ποια ή αρχή της δικαιοσύνης. 

Είναι, λέγουν, άπό. τή φύση καλό πράγμα νά άδικη 
κανείς, άλλα κακό νά άδικήται, καί μάλιστα πολύ περισσότερο 
κακό άπ ο,τι είναι καλό νά άδικη" ώστε οί άνθρωποι, άφοΰ 
μέ τό νάδικοϋν καί νά αδικούνται μεταξύ των έδοκίμασαν καί 
τά δυό, όσοι άπ' αυτούς δέν είχαν τή δύναμη ούτε νάποφεύ-
γουν τίς αδικίες τών άλλων, ούτε οί ίδιοι νάδικοϋν, έσχημάτισαν 
τήν ιδέα πώς τους είναι συμφερώτερο νά συμφωνήσουν με- 359a 
ταξύ τους μήτε νάδικοϋν μήτε νάδικοΰνταΐ' καί άπό τότε 
άρχισαν νά βάζουν νόμους και νά κάνουν συμφωνίες μεταξύ 
τους, καί νά ονομάζουν δίκαιο καί νόμιμο εκείνο πού προστά
ζει ό νόμος* καί αυτό είναι ή γέννηση καί ή ουσία τής δι
καιοσύνης, πού είναι τό μέσο μεταξύ τοΰ καλύτερου, δη
λαδή νάδική κανείς χωρίς νά παθαένη τίποτα, καί τοϋ χειρότε
ρου, δηλαδή νά μήν έχη κανείς τη δύναμη νά έκδικήται 
δταν τόν άδικοΰν τό δίκαιο λοιπόν, πού είναι τό μέσο αυτών 
τών δυό, ικανοποιεί δχι επειδή είναι άφεαυτοΰ καλό πράγμα, 
άλλα επειδή ή αδυναμία πολλών νά άδικοΰν τό κάνει νά τό b 
τιμοΰν γιά τέτοιο'γιατί ένας πού μπορεί νά κάνη τό άδικο καί εϊ-
•ναι πραγματικώς άντρας, ποτέ δέν θά μπορούσε νάρθη μέ κανέ
να σέ τέτοιο συμβιβασμό, ώστε μήτε νάδική μήτε νάδικήταΐ' 
γιατί αυτό θά ήταν τρέλλα εκ μέρους του. Αύτη λοιπόν καί 
τέτοια είναι, Σωκράτη, ή φύση τής δικαιοσύνης, και άπό τά 
τέτοια πού είπαμε είναι πού γεννήθηκε, καθώς λένε. 

Καί γιά νά έννοήσωμε καλύτερα, πώς καί δσοι εξασκούν 
τή δικαιοσύνη, άπό αδυναμία των, επειδή δέν είναι ικανοί 
νά άδικοΰν, τό κάνουν δχι μ' ευχαρίστηση των, άς κάμωμε 
τήν ακόλουθη υπόθεση: δίνομε καί στους δυό, καί στον δίκαιο c 
και στον άδικο, τήν εξουσία νά κάνουν δ,τι θέλουν καί μεις 
τους παρακολουθούμε γιά νά δούμε, πού θά όδηγήση τόν καθέ
να ή επιθυμία του. Είναι αδύνατο νά μήν πιάσωμε έπ ' αυτο
φώρω τόν δίκαιο νά βαδίζη στάίχνη τοΰ άδίκου,άπότή φυσική 
πλεονεξία πού κάθε φύση τήν επιδιώκει έτσι όρμέμφυτα, 
αναγκάζεται δμως μέ τή βία τοΰ νόμου νά σέβεται τήν 
Ϊσότητα- Καί θά ήταν τέτοια μάλιστα ή εξουσία πού λέγω 
έγώ. σάν εκείνη τή δύναμη πού λέγουν π ώ ς έλαβε μιά φορά d 
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γενέσθαι, εϊναι μέν γάρ αυτόν ποιμένα θητεύοντα παρά τώ 
τότε Αυδίας άρχοντι, όμβρον σε πολλού γενομένου καί σει
σμού ραγήναί τι τής γής καί γενέσθαι χάσμα κατά τόν τόπον 
ή ενεμεν. ίδόντα δέ καί θαυμάσαντα κσταβήναι καί ιοεϊν 
άλλα τε δή ä μυθολογονσιν θαυ/^αστά και ϊππον χαλκονν, 
κοίλον, θυρίδας έχοντα, καθ' ας έγκνψαντα ίδεϊν ενόντα νε-
κρόν, ώς φαίνεσθαι μείζω ή κατ' άνθρωπον, τούτον δέ άλλο 

e μέν ονδέν, περί δέ τή χειρί χρνσοϋν δακτύλων όν<τα> περιε-
λόμενον έκβήναι. συλλόγου δέ γενομένου τοις ποιμέσιν είω-
θότος, ϊν έξαγγέλλοιεν κατά μήνα τώ βασιλεϊ τά περί τά 
ποίμνια, άφικέσθαι καί εκείνον έχοντα τόν δακτύλιον καθή-
μενον ούν μετά τών άλλων τνχεϊν τήν σφενδόνην τοϋ δακτυ
λίου περιαγαγόντα προς έαντόν είς τό εϊσω τής χειρός, τον-

360a τον δέ γενομένον αφανή αντόν γενέσθαι τοις παρακαθημέ-
νοις, καί Οιαλέγεσθαι ώς περί οιχομένον. καί τόν θανμάζειν 
τε καί πάλιν επιψηλαφώντα τόν δακτύλων στρέψαι έξω τήν 
σφενδόνην, καί στρέψαντα φανερόν γενέσθαι, καί τούτο 
έννοήσαντα άποπειράσθαι τοϋ δακτυλίου εί ταΰτην εχοι τήν 
δύναμιν, καί αύτφ οντω σνμβαίνειν. στρέφοντι μέν εϊσω τήν 
σφενδόνην άδήλφ γίγνεσθαι, έξω δέ δήλοΓ αϊσθόμενον δέ 
ευθύς διαπράξασθαι τών αγγέλων γενέσθαι τών παρά τόν 

h βασιλέα, έλθόντα δέ καί τήν γνναϊκα αύτοϋ μοιχενσαντα, 
μετ' εκείνης έπιθέμενον τω βασιλεϊ άποκτεϊναι καί τήν 
αρχήν οντω κατασχεϊν. εί ούν δύο τοιοντω δακτνλίω γε-
νοίσθην, καί τόν μέν ο δίκαως περιθεϊτο, τόν δέ ό άδικος, 
ουδείς άν γένοιτο, ώς δόξειεν, ούτως αδαμάντινος, ός άν μεί-
νειεν έν τή δικαιοσύνη καί τολμήσειεν άπέχεσθαι τών αλλό
τριων καί μή άπτεσθαι, εξόν αύτφ καί έκ τής αγοράς άδεώς 
ότι βούλοιτο λαμβάνειν, καί είσιόντι εις τάς οικίας συγγί-

C γνεσθαι ότφ βούλοιτο, καί άποκτεινύναι καί έκ δεσμών λύειν 
οϋστινας βούλοιτο, καί τάλλα πράττειν έν τοϊς άνθρώποις 
ίσόθεον δντα. ούτω δέ Ορών ουδέν άν διάφορον τοϋ έτερου 
ποιοι, άλλ' έ-πί ταύτ' αν ϊοιεν αμφότεροι, καίτοι μέγα τούτο 
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ό Γύγης ό πρόγονος τοΰ Λυδου. Αυτός δηλαδή ήταν βοσκός 
στην υπηρεσία τοΰ βασιλιά τής Λυδίας καί μιά φορά, υστερ' 
άπό μιά μεγάλη μπόρα καί σεισμό, σκίστηκε ή γη κ' έγινε 
ενα χάσμα στό μέρος ακριβώς πού έβοσκε. Αυτός άπό πε
ριέργεια κατέβηκε μέσα, δπου βλέπει, καθώς διηγούνται, 
καί άλλα θαυμάσια πράγματα κ' ενα' άλογο, πού είχε στα 
πλευρά του κάτι παραθυράκια" σκύφτει λοιπόν καί βλέπει 
μέσα άπό κεί ένα νεκρό, μά, καθώς φαίνονταν, πολύ με
γαλύτερο άπό συνηθισμένο άνθρωπο καί πού τίποτε άλλο 
δέ φορούσε παρά ένα χρυσό δαχτυλίδι στό χέρι, πού τοΰ 
τό πήρε καί βγήκε έξω. "Οταν κατόπι μαζευτήκανε οί βοσκοί, 
δπως συνήθιζαν κάθε μήνα, νά δώσουν αναφορά στό βασιλέα 
γιά τά κοπάδια του, ήρθε καί κείνος μέ τό δαχτυλίδι στό 
χέρι' καθώς λοιπόν κάθονταν μέ τους άλλους, έτυχε νά στρέ
ψη τήν πέτρα τοϋ δαχτυλιδιοΰ άπό τό μέσα μέρος κι* αμέσως 
έγινε άφαντος στους άλλους, πού βρίσκονταν έκεΐ κι"1 άρ- 3 
χισαν νά μιλοΰν γι1 αυτόν σά να ήταν φευγάτος. Εκείνος 
παραξενεύτηκε καί ψηλαφητά γύρισε πάλι τό δαχτυλίδι 
προς τό έξω μέρος, κι' αμέσως έγινε φανερός.[Κι' άφοΰ τό 
παρατήρησε αυτό, ξαναδοκίμαζε τό δαχτυλίδι, άν έχη πραγ
ματικώς αυτή τή δύναμη, δταν τό στρέφη άπό τή μέσα μεριά 
νά χάνεται άπό τά μάτια τών άλλων, καί δταν προς τά έξω 
νά παρουσιάζεται πάλι' άφοΰ τό βεβαιώθηκε ενήργησε νά πάη 
κι' αυτός μέ τους άλλους βοσκούς, πού ήταν νά δώσουν τους 
λογαριασμούς στό βασιλέα, καί κεί τά κατάφερε νά τά ψήση 
μέ τή βασίλισσα κι' άφοΰ μαζί οί δυό των σκοτώνουν τό βασι
λιά, παίρνει αυτός τό θρόνο. Ά ν λοιπόν υπήρχαν δυό τέτοια 
δαχτυλίδια καί φοροΰσε τό ενα ό δίκαιος καί τό άλλο ό άδι
κος, κανείς δέ θά βρίσκονταν, καθώς ήθελε φανή, μέ τόσο 
ατσαλένιο χαρακτήρα, πού νά διατηρηθή στή δικαιοσύνη καί 
νά έχη τή γενναιότητα νά τό κράτηση καί νά μή βάλη τό χέρι 
του στα αγαθά τών άλλων, ένώ θά είχε τήν εξουσία κι' άπό 
τήν αγορά νά παίμνη ο,τι ήθελε καί μέσα στα ξένα σπίτια 
νά μπαίνη καί νά έρχεται σέ σχέσεις μ' Οποιον ήθελε, καί νά 
σκοτώνη τόν ένα καί νά γλυτώνη τόν άλλο άπό τή φυλακή, 
κι' ολα τά πάντα νά κάνη σά θεός μέσα στους ανθρώπους. Καί 
γενικά τίποτα διαφορετικό δέ θάκανεάπό τόν άλλο τόν άδικο, 
άλλα κ' οί δυό τους τόν ίδιο τό δρόμο θάπαιρναν. Τίποτα 
λοιπόν δέ θά μποροΰσε νάποδείξη καλύτερ' ά π ' αυτό τό παρά
δειγμα, πώς κανείς δέν είναι δίκαιος άπό ευχαρίστηση του, μά 
άπό ανάγκη, επειδή δέν είναι πράγμα άφ' έαυτοΰτου καλό,κι ' 
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τεκμήριον άν φαίη τις δτι ουδείς εκών δίκαιος άλλ dvay«a-
ζόμενος, ώς ούκ άγαθοϋ ίδια όντος, έπεί δπου γ' άν οϊηται 
έκαστος οϊός τε έσεσθαι άδικεϊν, άδικεϊν. λυσιτελεϊν γάρ δή 

d οϊεται πάς άνήρ πολύ μάλλον ιδία τήν άδικίαν τής δικαιοσύ
νης, αληθή οίόμενος, ώς φήσει ό περί τοϋ τοιούτον λόγον 
λέγων έπεί εϊ τις τοιαύτης εξουσίας έπιλαβόμενος μηδέν 
ποτέ έθέλοι άδικήσαι μηδέ άψαιτο τών αλλότριων, άθλιώ-
τατος μέν άν δόξειεν εϊναι τοις αίσθανομένοις καί άνοητό-
τατος, έπαινο'ιεν δ' άν αντόν αλλήλων εναντίον έξαπατώντες 
αλλήλους δια τόν τον άδικεϊσθαι φόβον. ταύτα μέν ούν δή 
οντω. 

e Τήν δέ κρίσιν αντήν τοϋ βίου πέρι ών λέγομεν, έάν 
διαστησώμεθα τόν τε δικαιότατον καί τόν άδικώτατον, οϊοί 
τ έσόμεθα κρϊναι ορθώς- εί σε μή, οϋ. τίς ούν δή ή διάστασις; 
ήδε- μηδέν άφαιρώμεν μήτε τον άδίκον άπό τής αδικίας, μήτε 
τοϋ δίκαιον άπό τής δικαιοσύνης, αλλά τέλεον έκάτερον εις 
τό εαυτού επιτήδευμα τιθώμεν. πρώτον μέν ούν ό άδικος 
ώσπερ οί δεινοί δημιουργοί ποιείτω—οϊον κυβερνήτης άκρος 
ή ίατρός τά τε αδύνατα έν τή τέχνη καί τά όυνατα διαισθά-

361& νεται, και τοις μέν επιχειρεί, τά δέ έά' έτι δέ έάν άρα πη 
σφαλή, ικανός έπανορθοϋσθαι—ούτω καί ό άδικος έπιχειρών 
ορθώς τοις άδικήμασιν λανθανέτω, εί μέλλει σφόδρα άδικος 
εϊναι. τόν άλισκόμενον σε φανλον ήγητέον έσχ άτη γάρ 
αδικία δοκεϊν δίκαιον ε?ναι μή οντά. δοτέον ούν τω τελέως 
άδίκφ τήν τελεωτάτην άδικίαν, καί ονκ άφαιρετέον άλλ 
εατεϋ-· τά μέγιστα άδικοϋντα τήν μεγίστην δόξαν αντώ 

b παρεσκευακ^να-. είς δικαιοσύνην, καί έάν άρα σφάλληταί τι 
έπανορθονσθαι δννατφ εϊναι, λέγειν τε ίκανω δντι προς τό 
πείθειν, έάν τι μηννηται τών αδικημάτων, και βιάσασθαι 
δσα άν βίας δέηται, δια τε άνδρείαν και ρώμην καί δια πα
ρασκευών φίλων καί ουσίας, τούτον δέ τοιούτον θέντες τόν 
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.δπου κανείς νομίζει πώς είναι ικανός νά άδικη, αδικεί. Γιατί 
κάθε άνθρωπος πιστεύει, καί πολύ δίκαια, καθώς θά πουν 
δσοι υποστηρίζουν αυτό τό λόγο, πώς πολύ περισσότερο τόν d 

ωφελεί ή αδικία παρά ή δικαιοσύνη" κι' άν κανείς, πού έπαιρνε 
τέτοια εξουσία, δέ θάθελε ποτέ νάδικήση μηδέ νά βάλη χέρι 
σέ ξένο πράγμα, θά τόν περνούσαν γ ιά τόν πιό κακομοιρια
σμένο καί ανόητο δλοι Οσοι έχουν αίσθηση' τό πολύ νά τόν 
έπαινοΰν στά φανερά καί νά γελοΰν έτσι ό ένας τόν άλλο, 
άπό φόβο μήν πάθουν τίποτα κ ' ο ί ίδιοι. "Ετσι λοιπόν αυτά. 

Γιά νά κρίνωμε τώρα πώς ζουν αυτοί οί δυό άνθρωποι, e 
πού λέμε, θά είμαστε σέ θέση νά κάμωμε σωστή τήν κρίση 
μας, άν πάρωμε κ' έξετάσωμε χωριστά ενα δικαιότατο κ' 
iva άδικώτατο άνθρωπο* αλλιώς Οχι. Καί πώς θά γίνη τό 
ξεχώρισμα αυτό; νά, έτσι: Τίποτα νά μήν άφαιρέσωμε ούτε 
από τήν αδικία τοΰ άδικου, ούτε άπό τή δικαιοσύνη τοΰ 
δικαίου, άλλα νά πάρωμε καί τόν ενα καί τόν άλλο τέλειο 
στό είδος τής ζωής πού κάνει. Πρώτα λοιπόν ό άδικος νά 
είναι σάν οί πιό μοναδικοί τεχνίτες στή δουλειά τους" δπως 
λόγου χάριν ένας πρώτης τάξεως καπετάνιος ή ένας περιφη
μότατος γιατρός, πού νά παίρνη μέ μιας ή ματιά του ποια 
είναι αδύνατα καί ποια είναι δυνατά γιά τήν τέχνη του, 
κι' αυτά αμέσως νά τά έπιχειρίζεται καί νά παρατά εκείνα 
τά άλλα- κι' ακόμα άν πέση κάπου σέ κανένα λάθος, νά εί- 361a 
ναι σέ θέση νά τό διορθώνη'Έτσι λέγω καί ό άδικος, μέ τόση 
επιδεξιότητα νά βγάζη πέρα τίς αδικίες του, πού να είναι 
αδύνατο νά πιαστή" κι' άν άφήση νά τόν πιάσουν, δέ θάνα,ι 
πια ό τέλειος άδικος, δπως τόν δεχτήκαμε, άλλα άξιος γιά 
δλη μας τήν περιφρόνηση, γιατί τό άκρον άωτον τής αδι
κίας είναι νά τόν θεωρούν κανένα δίκαιο, ένώ δέν είναι. Ά ς 
δώσωμε λοιπόν στον τέλειο άδικο τήν πιό τέλεια αδικία 
καί άς μήν τοϋ άφαιρέσωμε, άλλ' άς τοΰ άφήσωμε τό δι
καίωμα, άν καί θά διαπράττη τίς μεγαλύτερες αδικίες, 
νά εξασφάλιση τή μεγαλύτερη υπόληψη δικαιοσύνης, κι ' b 
άν κάπου πέση έξω, νά είναι σέ θέση νά επανόρθωση τό 
λάθος του, καί νά έχη καί αρκετή εύγλωττία, πού νά βγαίνη 
λάδι, άν τύχη καί τόν σύρουν στά δικαστήρια γιά καμιά 
του αδικία, κι' άν ή χρεία τό καλέση καί τή βία νά βάζη 
σέ ενέργεια, γιατί καί ό ίδιος θάχη τήν τόλμη καί τή δύ
ναμη καί φίλους καί περιουσία θά έχη προετοιμάσει. 
Τώρα άς βάλωμε πλάι σ' αυτόν, σύμφωνα μέ τήν ύ-
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δίκαιον αν παρ' αντόν ίστώμεν τώ λόγω άνδρα απλούν καί 
γενναΐον. κατ' Αισχνλον {}) ού δοκεϊν άλλ είναι αγαθόν 
έθέλοντα. άφαιρετέον δή τό δοκεϊν. εί γάρ δόξει δίκαιος 

C εϊναι, έσονται αύτφ τιμα'ι καί δωρεαί δοκονντι τοιούτω είναι-
άδηλον ούν εϊτε τον δικαίου εϊτε τών δωρεών τε καί τιμών 
ένεκα τοιούτος εϊη. γυμνωτέος δή πάντων πλην δικαιοσύνης 
καί ποιητέος έναντίως διακείμενος τώ προτέρφ- μηδέν γάρ 
αδικών δόξαν έχέτω τήν μεγίστην αδικίας, ίνα ή βεβασανι-
σμένος εις δικαιοσύνην τώ μή τέγγεσθαι υπό κακοδοξίας καί 
τών υπ αυτής γιγνομένων, αλλά ϊτω άμετάστατο: μέχρι 

d θανάτου, δοκών μέν είναι άδικος δια βίον, ών δέ δίκαιος, 
iva αμφότεροι είς τό έσχατον έληλνθότες, ο μέν δικαιοσύνης. 
ό δέ αδικίας, κρίνωνται όπότερο: αύτοϊν ενδαιμονέστερος. 

Βαβαϊ, ήν ο' έγώ, ώ φίλε Γλαυκών, ώς έρρωμένως 
έκάτερον ώσπερ ανδριάντα είς τήν κρίσιν έκκαθαίρεις τοϊν 
άνδροϊν. 

Ώς μάλιστ', έφη, δύναμαι. όντοιν δέ τοωντοιν, ουδέν 
έτι, ώς έγωμαι, χαλεπόν έπρξελθεϊν τώ λόγω οίος έκάτερον 

e βίος επιμένει, λεκτέον ούν καί δή καν άγροικοτέρως λέ-
γηται, μή έμέ οϊου λέγειν, ώ Σώκρατες, άλλα τονς έπαι-
νονντας πρό δικαιοσύνης άδικίαν. ερονσι δέ τάδε, Οτι οντω 
διακείμενος ό δίκαιος μαστιγώσεται, στρεβλώσεται, δεδή-

362α σεται, εκκαυθήσεται τώφθαλμώ, τελεντών πάντα κακά παθών 
άνασχινδνλενθήσεται καί γνώσεται Οτι ουκ εϊναι δίκαιον 
αλλά δοκεϊν δεϊ έθέλειν. τό δέ τοϋ Αισχύλου πολύ ήν άρα 
όρθότερον λέγειν κατά τον αδίκου, τώ όντι γάρ φήσονσι 
τόν άάικον, άτε έπιτηδενοντα πράγμα αληθείας έχόμενον 
καί ον προς δόξαν ζώντα, ον δοκεϊν άδικον άλλ εϊναι 
έθέλειν, 

1. Αισχύλου «'Επτά ΞΤΤΙ Θήβαις», 593. 
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πόθεσή μα*,, τόν δίκαιο, έναν άνθρωπο άκακο καί ειλικρι
νή, πού καθώς λέει ό Αισχύλος : νά είναι θέλει καί δχι νά 
φαίνεται αγαθός. Ά ς τοϋ άφαιρέσωμε λοιπόν τό νά θεω-
ρήται δίκαιος' γιατί άν περνά γιά τέτοιος, θά τόν φορ
τώνουν φυσικά μέ τιμές καί μέ χαρίσματα καί δέ θάμαστε 
πια βέβαιοι άν θάναι τέτοιος γιά τά δώρα καί τίς ' τιμές, 
πού θάχη, ή άπό αγάπη τής δικαιοσύνης. Ά ς τόν απογυμνώ
σουμε λοιπόν άπ* δλα τά άλλα, έκτος άπό τή δικαιοσύνη κι' 
άς τόν κάμωμε νά είναι όλως διόλου τό αντίθετο άπό κεί
νο τόν πρώτο* έτσι, χωρίς νά εχη κάμει ποτέ τήν παραμι-
κρότερη αδικία, άς τόν θεωρούν γ ιά τό χειρότερο κακούρ
γο, γιά νά περάση ή αρετή του άπό τίς μεγαλύτερες δοκι
μασίες, χωρίς νά τόν έπηρεάζη ή κακή ιδέα τοΰ κόσμου 
κι' ον' οέρχονται άπ' αυτήν κι' άς μήπαραστρατήση άπό 
τό δρόμν. ου ώς πού νά πεθάνη, έτσι πού νά περνά σ' Ολη 
του τή ζωή γιά άδικος, ένώ αυτός ήταν ό πιό δίκαιος άν
θρωπος. Έ τ σ ι λοιπόν πού θά έχομε μπρος μας τά δυό αυτά 
πρότυπα, τής πιό τέλειας δικαιοσύνης τό ενα καί τής πιό 
τέλειας αδικίας τό άλλο, θά είμαστε σέ θέση νά κρίνωμε, 
τίνος άπό τους δυό ή ζωή είναι πιό ευτυχισμένη. 

Π ώ , π ώ , καλέ μου Γλαυκών, είπα έγώ, μέ πόση έ-
πιτηδειότητα καί δύναμη καθαρίζεις και τους δυό, σάν νά 
ήταν αγάλματα, άπό τό κάθε τι, γιά νά ύποβληθοΰν στην 
κρίση μας ! 

"Οσο μπορώ καλύτερα, είπε" κι1 άφοΰ τους πήραμε 
τέτοιους, καθόλου δύσκολο δέν είναι, μοΰ φαίνεται, νά έκ-
θέσωμε καί τή ζωή. πού περιμένει τόν καθένα τους. Ά ς άρ-
χίσωμε λοιπόν, άφοΰ uòvo σέ παρακαλέσω, Σωκράτη, άν 
τά λέγω κάπως πιό χοντρά, νά μήν τό παίρνης πώς τά λέγω 
έγώ, άλλα εκείνοι ποί προτιμούν τήν αδικία άπό τή δι
καιοσύνη. Καί λοιπόν θ:ί πουν αυτοί, πώς ό δίκαιος θά μαστι-
γωθή, θά στρεβλωθή, θά ριχτή στις φυλακές, θά τυφλω-
θή μέ πυρωμένο σίδερο καί τελευταία, άφοΰ περάση άπ' 
ολα τά βασανιστήρια, θά άνασκολοπισθή κ' έτσι θά μάθη 
πώς δέν είναι ανάγκη νά θέλη νά είναι κανείς δίκαιος, άλ
λα νά περνά γιά τέτοιος. Καί ό στίχος επομένως τοϋ Αι
σχύλου θά ήταν πιό σωστό νά εφαρμόζεται νια τόν άδικο. 
Καί τωόντι, επειδή αυτός έχει δοθή σ' ένα πράγμα, πού 
έχει αληθινή υπόσταση καί δέ ζή γιά τήν υπόληψη τοΰ 
κόσμου, θέλει δχι νά νομίζεται άδικος, μά να είναι τέτοιος, 
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βαθεϊαν αλοκα δια φρενός καρπούμενον, 
b έξ ής τά κεδνά βλαστάνει βουλεύματα, (ι) 

πρώτον μεν άρχειν έν τή πόλει δοκοϋντι δικαίφ εϊναι, έπειτα 
γαμεΐν οπόθεν άν βούληται, έκδιδόναι είς ους αν βούληται, 
συμβάλλειν, κοινοίνεϊν οίς άν έθέλη, καί παρά ταύτα πάντα 
ώφελεισθαι κερδαίνοντα τφ μή δνσχεραίνειν τό άδικεϊν είς 
αγώνας τοίνυν ιόντα καί ιδία καί δημοσία περιγίγνεσθαι καί 
πλεονεκτεϊν τών εχθρών, πλεονεκτοϋντα δέ πλουτεϊν καί 

C τους τε φίλονς εύ ποιειν καί τονς εχθρούς βλάπτειν, καί 
θεοϊς θνσ'ιας καί αναθήματα ίκανώς καί μεγαλοπρεπώς θνειν 
τε καί άνατιθέναι καί θεραπενειν τον δικαίου πολύ άμεινον 
τους θεούς καί τών ανθρώπων οϋς άν βούληται, ώστε και 
θεοφιλέστερον αντόν είναι μάλλον προσήκειν έκ τών εικότων 
ή τόν δίκαιον, οϋτω φασίν, ώ Σώκρατες, παρά θεών και 
παρ' ανθρώπων τω άδίκφ παρεσκενάσθαι τόν βίον άμεινον 
ή τω δικαίφ. 

d Ταϋτ' είπόντος τον Γλαύκωνος έγώ μέν αύ έν νφ εϊχόν 

τι λέγειν προς ταύτα, ο δέ αδελφός αντοϋ 'Αδείμαντος, Ον 
τι που οϊει, έφη, ώ Σώκρατες, ίκανώς είρήσθαι περί τοϋ 
λόγου; 

'Αλλά τί μήν; εϊπον. 

Αυτό, ή δ' ος, ούκ εϊρηται δ μάλιστα έδει ρηθήναι. 

Ούκοϋν, ήν Ô' έγώ, τό λεγόμενον, αδελφός άνδρί πα-
ρείη· ώστε καί σύ, εϊ τι δδε ελλείπει, έπάμννε. καίτοι έμέ 
γε ικανά καί τά υπό τούτον ρηθέντα καταπαλαϊσαι καί 
αδύνατον ποιήσαι βοηθεΐν δικαιοσύνη. 

e Καί δς, Ουδέν, έφη, λέγεις' άλλ ετι καί τάδε άκουε. 

δεϊ γάρ διελθεϊν ημάς καί τονς έναντίονς λόγονς ών οδε 

Ί . Αισχύλου «'Επτά έπί Θήβαις» 594-595. 
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βαθύ καρπολογώντας μές στό νου του αυλάκι, 
ά π ' δπου οί καλοστόχαστες βουλές βλασταίνουν. 

Καί πρώτα πρώτα, άφοΰ θά περνά γιά δίκαιος, θά 
έχη τά ανώτερα αξιώματα της πολιτείας, θά παίρνη γυ
ναίκα ά π ' δποιο σπίτι θέλει, μέ τόν ίδιο τρόπο θά παν-
τρεύη καί τά παιδιά του, θά γίνεται συνέταιρος σέ όσες 
επιχειρήσεις θέλει καί σ' δλ' αυτά θά βγαίνη πάντα κερδη-
μένος, γιατί βέβαια δέ θά δυσκολεύεται καθόλου νά εκ
μεταλλεύεται τους άλλους μέ τόν αισχρότερο τρόπο - και 
σέ δικαστικούς αγώνες άν μπλέξη, είτε ιδιωτικούς, είτε 
δημοσίους, θά τά ξεκεφαλώση μιά χαρά μέ ζημία τών αν
τιπάλων του καί ωφέλεια δική του* μέ τή μεγάλη περι
ουσία, πού δίχως άλλο θάποκτήση άπό τίς αδικίες του, θά 
είναι σέ θέση νά ευεργέτη τους φίλους του, νά βλάπτη τους 
εχθρούς του, νά κάνη στους θεούς μεγαλοπρεπείς θυσίες 
καί πλούσια αφιερώματα και νά άποκτα τήν εύνοια τών 
θεών καί δσων ανθρώπων θέλει πολύ ασφαλέστερα καί βε
βαιότερα, παρ ' Ö,τι μπορεί νά τό κάμη ό δίκαιος* ώστε 
πολύ φυσικά νά συμπεραίνη κανείς, πώς τοϋ αξίζει, αυτός 
νά είναι πιό αγαπητός στους θεούς άπό τό δίκαιο. Τέτοια 
λοιπόν ζωή, λέγουν, έχει έτοιμασθή γιά τόν άδικο κι' άπό 
μέρους τών θεο^ κι ' άπό μέρους τών ανθρώπων, πολύ βέ
βαια πιό ευτυχισμένη άπό τή ζωή τοϋ δικαίου. 

Ά φ ο ΰ είπε αυτά ό Γλαυκών, έγώ κάτι είχα στό νοϋ 
μου νάπαντήσω. Μά πρόλαβε ό αδελφός του ό 'Αδείμαν
τος καί μ' άρώτησε* Φαντάζεσαι λοιπόν, Σωκράτη, νά 

έχη άναπτυχθή οσο χρειάζεται 
Κατά τον "Αδείμαντο, τ ό θέμα; 
δσοι -WvoOv τή δι- Κ α > , -
καιοσυνη το κάνουν , „ , ' , Λ ' , 
μόνο γιά τΙς ώ φ έ - Ε Υ ω λ ε Τ ω π ω ζ παραλει-
λειες πού πορίζει φθηκε ίσα-ισα εκείνο, πού δέν 

έπρεπε νά παραλειφθή. 
Α ί λοιπόν, καθώς λέει κ' ή παροιμία, αδερφός τόν 

αδερφό βοηθά* ώστε καί σύ, άν έχη παραλείψει αυτός τί
ποτε, έλα σέ βοήθεια του. Ά ν καί άρκοΰν καί δσα είπε νά 
μέ θέσουν, εμένα, έκτος μάχης, καί νά μέ κάμουν ανίκανο 
νά υπερασπισθώ τή δικαιοσύνη. 

Ά φ η ν ε τα αυτά τώρα, κι' άκου τί θά π ώ καί γ ώ . Γιατί 
πρέπει νά έξετάσωμε τό ζήτημα κι ' άπό τήν αντίθετη του 
δψη καί νάκούσωμε και τά επιχειρήματα εκείνων, πού 
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εϊπεν, οι δικαιοσύνην μέν επαινοϋαιν, άδικίαν δέ ψέγονσιν, 
ϊν ή σαφέστερον ο μοι δοκεϊ βούλεσθαι Γλαυκών, λέγονσι 
δε που καί παρακελενονται πατέρες τε νέσιν, καί πάντες οί 

363Ά τινών κηδόμενοι, ώς χρή δίκαιον εϊναι, ονκ αυτό δικαιοσύνην 
έπαινοϋντες άλλα τάς άπ' αυτής ευδοκιμήσεις, iva δοκονντι 
δικαίφ εϊναι γίγνηται άπό τής δόξης άρχαί τε καί γάμοι 
καί όσαπερ Γλαυκών διήλθεν άρτι, άπό τοϋ ενδοκιμεϊν όντα 
τω δικαίφ. έπί πλ.έον δέ ούτοι τα τών δοξών λέγονσιν. 
τάς γάρ παρά θεών ευδοκιμήσεις έμβάλλοντες άφθονα εχονσι 
λέγειν αγαθά, τοις όσίοις α φασι θεούς διδόναΓ ώσπερ ό 
γενναίος 'Ησίοδος τε καί "Ομηρος φασιν, ό μέν τάς δρυς 

b τοΐς δικαίοις τονς θεούς ποιειν άκρας μέν τ ε φ ε-
ρ ε ιν βαλάνους, μ έ σ σ α ς δ έ μέλισσας· ε ί-
ροπόκ ο ι δ ' ό ι ε ς, φ η σ ίν, μ άλλοις κατ α-
β ε β ρ ίθ ασ ι (ι), καί άλλα δή πολλά αγαθά τούτων έχό-
μενα. παραπλ.ήσια δέ καί ό έτερος' ώς τε τευ γάρ φησιν 

ή βασιλήος άμύμονος ος τε θεουδής 
εύδικίας άνέχησι, φέρησι δέ γαϊα μέλαινα 

C πυρούς καί κριθάς, βρίθησι δέ δένδρεα καρπώ, 

τίκτη δ' εμπεδα μήλα, θάλασσα δέ παρέχη ίχθϋς (2). 
Μουσαίος (3) δέ τούτων νεανικώτερα τάγαθά καί ό υιός αυ
τού παρά θεών διδόασιν τοις δικαίοις' είς "Αώου γάρ άγα-
γόντες τώ λόγω καί κατακλίναντες καί συμπασών τών όσιων 
κατασκενάσαντες έστεφανωμένονς ποιοϋσιν τόν άπαντα 

d χρόνον ήδη διάγειν μεθνοντας, ήγησάμενοι κάλλιστον αρε
τής μισθόν μέθην αίώνιον. οι δ' ετι τούτων μακροτέρους άπο-
τείνονσιν μισθούς παρά θεών παϊδας γαρ παίδαη> φασι καί 
γένος κατόπισθεν λείπεσθαι τοϋ όσίον καί εύόρκον. ταϋτα 
δή καί άλλα τοιαύτα έγκωμιάζονσιν δικαιοσύνην τονς δέ 

1. 'Ησιόδου «"Εργα καί Ήμέραι», 232-233. 
2. 'Ομήρου «'Οδύσσεια», Τ 109-113. 
3. Μυθολογικός αοιδός καί ιερεύς. 
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παίρνουν τό μέρος της δικαιοσύνης καί κατηγορούν τήν 
αδικία, γ ιά νά καταδειχθή σαφέστερα εκείνο, πού μοΰ φαί
νεται π ώ ς ήθελε ό Γλαυκών. Συνιστούν λοιπόν γενικώς 
καί συμβουλεύουν οί πατέρες τά παιδιά των, και "όλοι δ-
σοι έχουν νέους στην κηδεμονία των, πώς πρέπει νά είναι 363a 
κανείς δίκαιος, δχι γιατί θέλουν μ' αυτό νά επαινέσουν τή 
δικαιοσύνη, άλλα γιά. τά πλεονεκτήματα πού εξασφαλίζει, 
ώστε, δταν κατορθώση κανείς νά περνά γιά δίκαιος, νά-
ποκτά μ' αυτή τήν υπόληψη αξιώματα καί γάμους καί ο
λα Οσα μάς αράδιασε τώρα ό Γλαυκών πώς κερδίζει ό ά
δικος. Προχωρούν δ μ ω ς κ α ί π ά ρ α πέρα αυτοί καί προσθέτουν 
τά άφθονα αγαθά, πού λέγουν πώς θά σκορπούν οί θεοί 
στους δικαίους, μιά πού έχουν εξασφαλισμένη τήν εύμέ-
νειάτων, δπως τά λέγουν κι ' ό καλός μας ό 'Ησίοδος κι ' ό 
"Ομηρος, ό πρώτος, πώς οί θεοί έκαμαν τίς βαλανιδιές γιά 
τους δικαίους καί πώς γ ι ' αυτούς 

έ'χει ή κορφή τους τόν καρπό κ' έχει ό κορμός b 

μελίσσια 
καί μέσα στό παχύ μαλλί πνίγουνται οί προ

βατίνες, 
κι ' άλλα πολλά παρόμοια αγαθά' τά ίδια κι' ό δεύτερος, 
πού λέει γιά κάποιον πώς, 

σάν τόν καλό τό βασιλιά, πού σά θεός μοιράζει 
τή δικαιοσύνη στους λαούς, ή παχειά γή' τοΰ 

φέρνει 
σιτάρι καί γεννήματα, πλήθιους καρπούς τά c 

δέντρα, 
πάντα φτουροΰν οί στάνες του, ψάρια οί γιαλοί 

τοϋ βγάζουν. 
* 0 Μουσαίος πάλι κι' ό γυιός του ακόμη γενναιότερα αγαθά 
τάζουν στους δικαίους άπό μέρους τ ώ / θ ε ώ ν γιατί, άφοΰ μετά 
τό θάνατο τους τους οδηγήσουν στον Ά δ η , τους στρώνουν 
ξαπλωμένους στό συμπόσιο τών ευσεβών, πού έχουν ετοιμάσει, 
κ' εκεί πια πε ρ νουν δλη τή ζωή τους πίνονταςκαί διασκεδά
ζοντας στεφανωμένοι, σάν νά ήταν ή καλύτερη αμοιβή γιά τήν 
αρετή τους τό αιώνιο τό μεθύσι. Ά λ λ ο ι πάλι δέν περιορίζουν d 
ώς έκεΐ μόνο τίς αμοιβές άπό μέρους τών θεών, γιατί λέ
γουν πώς παιδιά τών παιδιών τους καί γενεές γενεών αφήνουν 
πίσω τους οι ευσεβείς καί οί ευορκοι. Μ' αυτά καί μ' άλλα 
τέτοια εγκωμιάζουν τή δικαιοσύνη* τους ασεβείς πάλι καί 
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άνοσίονς αν καί άδίκονς είς πηλόν τίνα κατορύττονσιν έν 
"Αιδον καί κοσκίνο> ύδωρ άναγκάζονσι φέρειν, έτι τε ζώντας 

e είς κακάς δόξας άγοντες, άπερ Γλαυκών περί τών δικαίων 
δοξαζομένων δέ αδίκων διήλθε τιμωρήματα, ταύτα περί τών 
άδικων λέγονσιν, άλλα δέ ονκ έχονσιν. ό μέν ούν έπαινος 
και ο ψόγος ούτος έκατέρων. 

ΙΙρός δε τούτοις σκέψαι, ώ Σώκρατες, άλλο αν είδος 
λόγων περί δικαιοσύνης τε καί αδικίας ιδία τε λεγόμενον 

364& καί υπό ποιητών, πάντες γαρ έξ ενός στόματος ύμνονσιν 
ώς καλόν μέν ή σωφροσύνη τε καί δικαιοσύνη, χαλεπόν 
μέντοι καί έπίπονον, ακολασία δέ καί αδικία ήδν μέν και 
ενπετές κτήσασθαι, δόξη δέ μόνον καί νόμφ αίσχρόν λν-
σιτελ.έστερα Οέ τών δικαίων τά άδικα ώς έπί τό πλ.ήθος λέ-
γουσι, και πονηρούς πλονσίονς καί αλλάς δννάμεις έχοντας 
ενδαιμονίζειν καί τιμάν ευχερώς έθέλονσιν δημοσία τε και 
ιδία, τονς δέ άτιμάζειν καί νπεροράν, οι άν πη ασθενείς τε 

b καί πένητες ώσιν, όμολογοϋντες αυτούς άμείνονς εϊναι τών 
ετέρων, τούτων δέ πάντων οί περί θεών τε λόγοι καί αρε
τής θαυμασιώτατοι λέγονται, ώς άρα καί θεοί πολλοίς 
μέν άγαθοϊς δυστυχίας τε καί βίον κακόν ενειμαν, τοϊς δ' 
εναντίοις εναντίον μοϊραν. άγύρται δέ καί μάντεις επί 
πλουσίων θύρας ίόντες πείθονσιν ώς έστι παρά σφίσι συ-
ναμις έκ θεών ποριζομένη θνσίαις τε καί έπωδαϊς, εϊτε τι 

c αδίκημα του γέγονεν αντοϋ ή προγόνων, άκεϊσθαι μεθ' 
ηδονών τε καί εορτών, έάν τε τίνα έχθρόν πημήναι έθέλη, 
μετά σμικρών δαπανών ομοίως δίκαιον άδίκφ βλάψει έπα-
γωγαίς τισιν καί καταδέσμοις, τονς θεούς, ώς φασιν, πεί
θοντες σφισιν νπηρετεϊν. τούτοις δέ πάσιν τοις λόγοις μάρ-
τνρας ποιητάς επάγονται οι μέν κακίας πέρι, εύπετείας δί
δοντες, ώς 

τήν μέν κακότητα καί ίλαδόν εστιν έλέσθαι 
d όηϊδίως- λ.είη μέν οδός, μάλα δ' έγγνθι ναίει' 

τής δ' αρετής ιδρώτα θεοί προπάροιθεν εθηκαν ( ι ) 

1, 'Ησιόδου «"Εργα καί Ήμέραι», 287-289. 
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τους αδίκους τους χώνουν στον Ά δ η μέσα σέ μιά λάσπη 
καί τους αναγκάζουν νά κουβαλούν νερό μέ τό κόσκινο* μα 
κι' δσο είναι ακόμα στή ζωή, τους φορτώνουν μ'ΟλΟυς τους 
εξευτελισμούς καί τίς καταφρόνιες καί τους υποβάλλουν σ' 
ολα τά βασανιστήρια, πού αράδιασε ό Γλαυκών π ώ ς τραβούν e 
εκείνοι πού, ένώ είναι δίκαιοι, θεωρούνται άδικοι" αυτά λέ
γουν γιά τους αδίκους καί τίποτα παραπάνω. Αυτός είναι 
ό έπαινος καί ή κατηγορία καί τών δυό των. 

Έ κ τ ο ς δμως άπό αυτά άκουσε τώρα, Σωκράτη, κ' ένα 
άλλο είδος λόγους πού έχουν πάντα στό στόμα τους καί οί 
κοινοί άνθρωποι καί οί ποιηταί. "Ολοι δηλαδήμ' ένα στόμα 364a 
κηρύττουν, πώς είναι βέβαια ωραίο πράγμα ή σωφρο
σύνη καί ή δικαιοσύνη, δύσκολο όμως καί κοπιαστικό' ένώ 
ή ακολασία καί ή αδικία είναι μέν ευχάριστα καί δέ στοιχί
ζουν τίποτα νά τάποκτήση κανείς, θεωρούνται όμως αισχρά 
κατά τήν Εδέα τοΰ κόσμου καί άπό τό νόμο* δτι δμως τά άί. κα 
είναι πιό ωφέλιμα άπό τά δίκαια, κανείς λέγουν δέν μπορεί 
νά τό άρνηθή* κι' οί περισσότεροι δέ δυσκολεύονται νά μακαρί
ζουν καί νά τιμοΰν παντού καί πάντα τους παλιανθρώπους 
εκείνους, πού έχουν τά πλούτη καί τή δύναμη, ένώ απεναντίας 
έλεεινολογοϋν καί περιφρονούν, δπου είναι κανείς φτωχός κι' 
αδύνατος, δσο κι' άν παραδέχουνται π ώ ς είναι καλύτεροι b 
άπό τους άδικους. Ά λ λ ' ά π ' δλους αυτούς τους λόγους οίπιό 
παράξενοι είναι εκείνοι, πού ακούει κανείς σχετικά μέ τους 
θεούς καί τήν αρετή, δτι τάχα κι ' οί ίδιοι οί θεοί στέλνουν 
πολλές φορές σέ καλούς και ενάρετους ανθρώπους δλα τά 
κακά καί τις δυστυχίες τής ζωής, ένώ γ ιά τους κακούς προ
ορίζουν δλως διόλου τήν ενάντια μοίρα. Ά π ' τάλλο πάλι μέρος 
αγύρτες καί μάντεις μπαινοβγαίνουν άπό τά σπίτια τών 
πλουσίων και τους πείθουν, πώς έχουν άπό θεία παραχώρη
ση τή δύναμη, άν έπεσαν σέ κανένα αμάρτημα, ή οΐ ίδιοι ή 
κανείς άπό τους προγόνους των, νά τό εξιλεώνουν μέ χαρές c 

καί πανηγύρια, κι ' άν θέλουν νά βλάψουν κανένα τους εχθρό, 
δίκαια ή άδικα αδιάφορο, μέ μικρό έξοδο μπορούν ν ά τ ό επιτύ
χουν, γιατί αυτοί μέ κάτι μαγικά ξόρκια καί μ' άλλες μαγ
γανείες τά καταφέρνουν νά τους εξυπηρετούν οί θεοί. Καί 
γιά 6λ' αυτά πού λένε, μάρτυρες φέρνουν πάλι τους ποιητές, 
άλλοι γιά νάποδείξουν τί εύκολο πράγμα πού είναι ή κακία, 

γιατί μπορείς μέ τό σακκί νά πάρης τήν κακία 
εύκολα* ίσια ή στράτα της, δέν κάθεται κι ' άλάργου, d 
μά μπρος στην αρετή οί θεοί έχουν ίδρωτα βάλει 

$ 
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καί τίνα όδόν μακράν τε και τραχεϊαν καί ανάντη' οι δέ 
τής τών θεών υπ' ανθρώπων παραγωγής τόν "Ομηρον 
μαρτύρονται, ότι καί εκείνος εϊπεν— 

λιστοί δε τε καί θεοί αυτοί, 
καί τους μέν θνσίαισι καί εύχωλ.αΐς άγαναϊσιν 

e λοιβή τε κνίση τε παρατρωπώσ' άνθρωποι 
λισσόμενοι, ότε κέν τις ύπερβήη και άμάρτη(Ύ). 

βίβλον δε ομαδόν παρέχονται Μονααίον καί Όρφέως, 
Σελήνης τε καί Μουσών εκγόνων. ώς ^ασι. καθ' ας θυη-
πολονσιν, πείθοντες ον μόνον ίδιώτας αλλά καί πόλεις, ώς 
άρα λύσεις τε καί καθαρμοί αδικημάτων διά θνσιών καί 

Î5a παιδιάς ηδονών είσι μέν έτι ζώσιν, είσί δέ καί τελεντήσα-
σιν, άς δή τελετάς καλοϋσιν, αϊ τών έκεΐ κακών άπολνον-
σιν ημάς, μή θνσαντας δέ δεινά περιμένει. 

Ταϋτα πάντα, έφη, ώ φίλε Σώκρατες, τοιαύτα καί το-
σαϋτα λεγόμενα αρετής πέρι καί κακίας, ώς άνθρωποι καί 
θεοί περί αντά εχονσι τιμής, τί οίόμεθα άκουούσας νέων 
ψυχάς ποιειν, όσοι εύφυεϊς καί ικανοί έπί πάντα τά λεγό
μενα ώσπερ έπιπτόμενοι συλλογίσασθαι έξ αυτών ποΐός 

b τίς ά'ν ων καί πή πορευθείς τόν βίον ώς άριστα διέλθοι; λέ-
γοι γάρ άν εκ τών εικότων προς αυτόν κατά Πίνδαρον εκείνο 
τό Πότερον δίκατεϊχος ν ψ ι ο ν ή σκόλια ϊ ς 
άπάταις (2) άνσ,βάς και έμαντόν οντω περιφράξ ας δια
βιώ; τά μέν γάρ λεγόμενα δικαίφ μέν όντι μοι, έάν μή καί 
δοκώ όφελος ουδέν φασιν εϊναι, πόνους δέ καί ζημίας φα
νερός- άδίκφ δέ δόξαν δικαιοσύνης παρεσκενασμένφ θεσπέ
σιος βίος λέγεται, ούκοϋν, επειδή τ ό δ ο κ ε tv, ώς δηλοϋσί 

C μοι οί σοφοί, καί τ άν άλάθειαν β ι à τ α ι ( 3 ) καί κύ-
ριον ευδαιμονίας, επί τούτο δή τρεπτέον όλως- πρόθνρα μέν 

1. 'Ομήρου «Ίλιάς»,Ι 497-501 
2. Πίνδαρο;, 'Απόσπ. 197. 
3. Σιμωνίδης. 'Απόσπ. 76. 
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κ'ένα δρόμο μακρύ κι ' ανηφορικό* άλλοι πάλι φέρνουν μάρ
τυρα τόν "Ομηρο, π ώ ς μπορούν οί άνθρωποι νά στρέφουν 
μέ τό θέλημα των τους θεούς, γιατί είπε καί κείνυς δτι 

καί τών θεών γυρνάει ή γνώμϊ) 
κι ' αυτούς μπορούν μέ προσευχές κ' εύπρόσοεχτες 

θυσίες 
μέ κνίσσα καί μέ τίς σπονδές οί άνθρωποι νά λυ- e 

γίσουν 
παρακαλώντας, άν κανείς καμιά αμαρτία κάμη. 

Κ' ένα σωρό ακόμη βιβλία παρουσιάζουν τοΰ Μουσαίου 
καί τοΰ Ό ρ φ έ ω ς , πού κατάγονται, λέγουν, άπό τή Σελήνη 
καί τίς Μούσες, καί πού περιέχουν τις ιεροτελεστίες αυτών 
των θυσιών, και πείθουν δχι μόνο τους ιδιώτες άλλα καί 
ολόκληρες πόλεις ακόμη, πώς μέ τις θυσίες των καί μέ κάτι 
τέτοια ξεφαντώματα μποροΰν νά επιτύχουν καί γιά ζωντανούς 
και γιά πεθαμένους τόν εξαγνισμό καί τήν άφεση τών αμαρ
τιών τους* καί ονομάζουν τ ε λ ε τ έ ς δ λ αυτά τά μέσα, 365a 
πού μάς λυτρώνουν άπό τά βασανιστήρια τοΰ κάτω κόσμου, 
πού δέ θά τά ξεφύγουν δσοι τίς παραμελοΰν. 

"Ολα λοιπόν αυτά, αγαπητέ μου Σωκράτη, πού λέγουν 
γ ιά τήν αρετή καί τήν κακία και γιά τήν εκτίμηση πού τους 
ίχουν θεοί καί άνθρωποι, ποιάν επίδραση νομίζεις π ώ ς θά 
έχουν επάνω στις ψυχές τών νέων, δσοι έκ φύσεως είναι 
προικισμένοι μέ τήν ικανότητα νάήμποροΰννά βγάζουν συμ
περάσματα ά π ' δσα άκούουν σχετικά μέ τό ζήτημα: τί λογής 
θά έπρεπε νά είναι ό άνθρωπος καί ποιο δρόμο νάκολουθήση 
γιά νά περάση ευτυχισμένη τή ζωή του; Δέν είναι φυσικό, b 
νά βάλη στον εαυτό του τό ερώτημα έκεΐνο πού λέγει καί ο 
Πίνδαρος 

Ποιο δρόμο νάκλουθήσω 
γιά νάνεβώ στον πύργο εκεί ψηλά; 
της δικαιοσύνης τόν ίσιο, 
ή τή λοξή γυροβολιά; 

κι ' άφοΰ ανεβώ καί ταμπουρωθώ μέσα, έτσι νά περνώ τή 
ζωή μοο; Γιατί ά π ' 6σ' ακούω νά λένε, τίποτα δέ θά μ'ώφελήση 
νά είμαι δίκαιος, άν δέν περνώ καί γ ιά τέτοιος, καί μόνο ζημί
ες καί βάσανα φανερά θά Εχω. 'Επειδή λοιπόν άρκεΐ νά περνά 
μόνο κανείς γιά δίκαιος, καθώς μοϋ τό βεβαιώνουν οί σοφοί, c 
κι ' αυτό είναι πιό δυνατό άπό τήν αλήθεια κ ' εξασφαλίζει στον 



116 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Β) 

καί σχήμα κύκλφ περί έμαντόν σκιαγραφίαν αρετής περιγρα-
πτέον, τήν δέ τοϋ σοφωτάτον Άρχιλόχον άλώπεκα έλ-
κτέον έξόπισθεν κερδαλέαν καί ποικίλην. «'Αλλά γάρ, φησί 
τις, ον ράδιον άεί λανθάνειν κακόν όντα». Ονδέ γάρ άλλο 

d ονδέν ενπετές, φήσομεν, τών μεγάλων άλλ όμως, ει μέλλο-
μεν εύδαιμονήσειν, ταύτη ίτέον, ώς τά 'ίχνη τών λόγων φέρει. 
έπί γάρ τό λανθάνειν συνωμοσίας τε καί εταιρίας σννάξομεν, 
είσίν τε πειθούς διδάσκαλοι σοφίαν δημηγορικήν τε καί 
δικανικήν δίδοντες, έξ ών τά μέν πείσομεν, τά δέ βιασόμεθα, 
ώς πλεονεκτοϋντες δίκην μή διδόναι. «'Αλλά δή θεούς ούτε 
λανθάνειν ούτε βιάσασθαι δυνατόν». Ούκοϋν. ει μέν μή 
είσίν ή μηδέν αντοϊς τών ανθρωπίνων μέλει, τί καί ήμϊν 

e μελητέον τοϋ λανθάνειν; εί δέ είσί τε καί επιμελούνται, 
ονκ άλλοθέν τοι αυτούς ϊσμεν ή άκηκόαμεν ή εκ τε τών νό
μων καί τών γενεαλογησάντων ποιητών, οί δέ αυτοί ούτοι 
λέγονσιν ώς είσίν οίοι θνσίαις τε καί ε ν χ ω λ α ι ς ά γ α
ν ή σ ιν καί άναθήμασιν παράγεσθαι άναπειθόμενοι, οϊς ή 
αμφότερα ή ουδέτερα πειστέον. ει δ' ούν πειστέον, άδικητέον 

366& καί θντέον άπό τών αδικημάτων, δίκαιοι μέν γαρ όντες άζή-
μιοι μόνον υπό θεών έσόμεθα, τά δ' έξ αδικίας κέρδη άπω-
σώμεθα- άδικοι δέ κερδανοϋμέν τε καί λισσόμενοι υπερβαί
νοντες καί άμαρτάνοντες, πείθοντες αυτούς άζήμωι άπαλ-
λάξομεν. «'Αλλά γάρ έν "Αιδον δίκην δώσομεν ών άν ένθάδε 
άδικήσωμεν, ή αντοί ή παίδες παίδων». 'Αλλ, ώ φίλε, φήσει 
λογιζόμενος, αϊ τελεταί αύ μέγα δύνανται καί οί λνσωι θεοί, 

b ώς αί μέγιστοι πόλεις λέγονσι καί οί θεών παίδες ποιηταί 
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άνθρωπο τήν ευδαιμονία, σ' αυτό λοιπόν θά στραφώ κ ' έγώ 
ολάκερος' θά περιβληθώ λοιπόν ολόγυρα μου μ' 8λα τά προ
σχήματα καί τή σκιαγραφία τής αρετής καί θά σέρνω ξοπίσω 
μου τήν -πονηρή εκείνη καί τετραπέρατη άλεποϋ, πού λέει κι ' 
è σοφώτατος Αρχίλοχος. Μά θά μοΰ πή ίσως κανείς, π ώ ς 
δέν είν' εύκολο νά είσαι πάντα κακός χωρίς νά σέ πάρουν στό 
τέλος είδηση. Ναί, μά κι ' Ολα τά μεγάλα πράγματα έχουν τίς 
δυσκολίες των, θά τοΰ άπαντήσωμε" κι1 δ,τι κι' άν είναι, άν d 

θέλωμε νά εύτυχήσωμε, αυτό τό δρόμο ανάγκη νά πάρωμε, 
πού τά ίχνη του μάς τά χαράζουν οί λόγοι, πού άκούομε. Ά λ 
λως τε, γιά νά μείνωμε ασύλληπτοι, θά συγκεντρώσωμε 
γύρω μας συντρόφους καί συνενόχους, καί υπάρχουν έξ άλλου 
καί διδάσκαλοι τής ρητορικής νά μας μεταδώσουν τή δημη-
γορική καί τή δικανική σοφία, έτσι πού, άλλοτε μέ τήν άπατη 
καί άλλοτε μέ τή βία, θά κατορθώνωμε νά μένωμε ατιμώρητοι 
γιά τάδικήματά μας. «Ναί, μά τους θεούς, δμως δέ μπορούμε 
ούτε νά τους ξεγελάσωμε οΰτε νά τούςέκβιάσωμε». Ά λ λ ' άν 
δέν υπάρχουν θεοί, ή άν δέν ένδιαφέρουνται καθόλου γ ιά τους 
ανθρώπους, τί μάς μέλει κ 'εμάς άν μάς νοιώσουν ή δέμας νοιώ
σουν. Ά ν πάλι υπάρχουν καί ένδιαφέρουνται, οέ γνωρίζομε e 
ούτε ά π ' άλλου έχομε ακούσει γιά τήν ύπαρξη* τους παρά άπό 
τους λόγους τών ποιητών πού μας έκαμαν και τή γενεαλογία 
τ ω ν μά αυτοί οί ίδιοι οί ποιηταί μάς διδάσκουν πώς είναι 
τέτοιοι οί θεοί, πού νά μπορούμε νά τους έξιλεώνωμε κ' έξευ-
μενίζωμε τήν οργή τους μέ θυσίες ευπρόσδεκτες καί ταξί
ματα" καί προσευχές. *Η λοιπόν πρέπει νά τους πιστέψωμε 
καί σέ κείνα καί σ' αυτά πού λένε, ή ούτε στό ένα ούτε στό 
άλλο* κι ' άν επομένως τους πιστεύωμε, άς πάη νάμαστε άδι
κοι, φτάνει νά τους προσφέρωμε θυσίες άπό τους καρπούς 
τής αδικίας μας. Είναι ή αλήθεια πώς άν είμαστε δίκαιοι, δέν 366a 
έχομε νά φοβούμαστε τίποτε άπό μέρους τών θεών, θ'άπαρνη-
θουμε δμως συγχρόνως κι' ολα τά κέρδη πού προέρχονται άπό 
τήν αδικία' ένώ, άν είμαστε άδικοι, πρώτα δέ θά χάσωμε 
αυτά τά κέρδη, έπειτα εξαγοράζοντας τίς αδικίες καί τ ά κρί-
ματά μας μέ προσευχές καί θυσίες θά τά καταφέρναμε νά τήν 
περάσωμε ατιμώρητοι. «Ναί,άλλαθάπληρώσωμε στόν 'Άδη 
ή εμείς οί ίδιοι, ή τά παιδιά τών παιδιών μας, γιά δσες αμαρ
τίες εκάμαμε σ 'αύτήτή ζωή».Υπάρχουν δμως παλιοί τελετές 
τοϋ εξαγνισμού καί οί άλεξίκακοι θεοί πού έχουν μεγάλη δύνα
μη, δπως τό παραδέχονται οί μεγαλύτερες πόλεις καί δπως b 
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καί προφήται τών θεών γενόμενοι, οι ταύτα ούτως έχειν 
μηνύονσιν. 

Κατά τίνα ούν έτι λόγον δικαιοσύνην άν προ μεγίστ?]ς 
αδικίας νϊροίμεθ' άν, ήν έάν μετ' εύσχημοσννης κιβδήλον-
κτ-. ώμεί'α, καί παρά θεοϊς καί παρ' άνθρώποις πράξομεν 
."ατά νουν ζώντες τε καί τελεντήσαντες, ώς ό τών πολλών 
Te .'αί άκρων λεγόμενος λόγος; έκ δή πάντων τών είρη-

c μένων τίς μηχανή, ώ Σώκρατες, δικαιοσύνην τιμάν έθέλειν 
φ τις δύναμις υπάρχει ψυχής ή χρημάτων ή σώματο: ή 
γένους, άλλα μή γελάν έπαινονμένης άκούοντα; ώς δή τοι 
εϊ τις έχει ψευδή μέν άποφήναι α έίρήκαμεν, ίκανώς δέ 
έγνωκεν δτι άριστον δικαιοσύνη, πολλήν που σνγγνώμην 
έχει καί ουκ οργίζεται τοις άδίκοις, άλλ οϊδεν ότι πλην εϊ 
τις θεία φύσει δυσχεραίνων τό άδικεϊν ή έπιστήμην Ζαβών 

ά άπέχεται αντοϋ, τών γε άλλων ουδείς εκών δίκαιος, άλλ 
ύπό άνανδρίας ή γήρως ή τίνος άλλης ασθενείας ψέγει τό 
άδικεϊν, αδυνατών αυτό δράν. ώς δέ, δήλον ό γάρ πρώτος 
τών τοιούτων εις δύναμιν έλθών πρώτος αδικεί, καθ' όσον 
άν οϊός τ' ή. καί τούτων απάντων ουδέν άλλο αίτιον ή 
έκεϊνο, δθενπερ^άπας ό λόγος ούτος ώρμησεν καί τώδε καί 
έμοί προς σέ, ώ Σώκρατες, ειπείν, ότι «'Ω θαυμάσιε, πάν-

e των νμών. δσοι επαινετοί φατέ δικαιοσύνης εϊναι. άπό τών 
έξ αρχής ηρώων άρξάμενοι, όσων λόγοι λελειμμένοι, μέχρι 
τών νϋν ανθρώπων ουδείς πώποτε έψεξεν άδικίαν ούδ' έπη-
νεσεν δικαιοσύνην άλλως ή δόξας τε καί τιμάς καί δωρεάς 
τάς άπ' αυτών γιγνομένας· αντό δ' έκάτερον τή αύτοϋ δυ
νάμει τί δρα, τή τοϋ έχοντος ψυχή ενόν, καί λανθάνον θεούς 
τε καί άνθρώπονς, ουδείς πώποτε οϋτ' έν ποιήσει οϋτ* έν 
ιδίοις λόγοις έπεξήλθεν ίκανώς τω λόγφ ώς τό μεν μέγιστον 
κακών δσα ϊσχει ψυχή εν αντή, δικαιοσύνη δέ μέγιστον 

367Ά αγαθόν, εί γάρ όντως έλέγετο έξ αρχής ύπό πάντων νμών 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ' ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 119 

τό διακηρύττουν οι ποιηταί, πού είναι τέκνα συγχρόνως καί 
προφήτες τών θεών. 

Μέ ποια λοιπόν λογική θά μπορούσαμε ακόμα νά προτι
μούμε τή δικαιοσύνη άπό τή μεγαλύτερη αδικία; πού άν αυτή 
τήν περιτυλίξωμε ε'μορφα-έμορφα μέ τό κίβδηλο σχήμα τής α
ρετής, ολα θά μάς ερχουνται ίσια κι ' άπ 1 τους θεούς κι' ά π ' 
τους ανθρώπους και σ' αυτή καί τήν άλλη τή ζωή, δπως δλοι 
τό λέγουν καί τό πλήθος καί οί κορυφαίοι; Ά π ' ολα λοιπόν 
δσα είπαμε, ποιος τρόπος υπάρχει, Σωκράτη, νά προτιμά τή C 
δικαιοσύνη ένας άνθρωπος μέ ανώτερα ψυχικά καί σωματικά 
προτερήματα, μέ καταγωγή, μέ περιουσία, καί νά μή γελά 
απεναντίας, Οτανάκούη νά τήν εγκωμιάζουν; Ά φ ο ΰ μάλιστα, 
κι' άν ήμπορή ακόμα κανείς νάποδείξη π ώ ς ολ' αυτά πού 
είπαμε είναι ^έμ,ατα. κ1 έχη απόλυτη βεβαιότητα πώς ή 
δικαιοσύνη είναι τό καλύτερο πράγμα, πάλι δέν μπορείπαρά 
νά είναι κάπως συγκαταβατικός καί να μήν άγανακτή υπερ
βολικά μέ τους άδικους, επειδή ξέρει οτι, εκτός ίσως άπό 
κείνους, πού ή προικισμένοι μέ θεία φύση άποτροπιάζουνται 
τήν αδικία, ή εφοδιασμένοι μέ τήν επιστήμη απέχουν άπό 
αυτήν, κανείς άπό τους άλλους δέν είναι δίκαιος άπό θέληση d 
του, άλλα εϊτε άπό άνανδρία, είτε άπό γερατειά, ή άπό άλλη 
καμιά αδυναμία, κατηγορεί τήν αδικία, γιατί δένμπορεί ό ίδιος 
ν' άδικήση. Καί απόδειξη, ό πρώτος άπό τους τέτοιους πού 
θά έπαιρνε τή δύναμη, θάρχιζε πρώτος τίς αδικίες, δσο θά τοϋ 
περνούσε ά π ' τό χέρι. Καί αιτία γιά ολ' αυτά δέν είναι καμιά 
άλλη. παρά εκείνη ακριβώς πού έδωσε τήν αφορμή ν' άνοίξω-
με, ό Γλαυκών καί έγώ, αυτή τή συζήτηση μαζί σου, 
Σωκράτη, γιά νά σοΰ ειπούμε : «ώ θαυμαστέ άνθρωπε, 
κανείς άπό σας, πού μάς παρουσιάζεστε ύμνηταί τής 
δικαιοσύνης, άν άρχίσωμε άπ' τους πιό παλιούς ήρωες, β 

πού έχουν σωθή οί λόγοι τους, ώς τους σημερινούς αν
θρώπους, κανείς δέν έψεξε τήν αδικία ούδ' εγκωμίασε τή 
δικαιοσύνη διαφορετικά, rtapà γιά τίς δόξες καί τίς τιμές καί 
τις αμοιβές πού προέρχονται ά π ' αυτές- οσο γι ' αυτήν όμως 
τήν ίδια τή δικαιοσύνη καί τήν αδικία, καθώς άπό μόνες των 
καί μέ τή δική τους μονάχα τήν ουσία καί τή δύναμη βρίσκουν
ται μες στις ψυχές τών δικαίων καί τών άδικων, αγνοημένες 
κι' άπό θεούς καί άπό ανθρώπους, κανείς δέν πραγματεύ
τηκε ικανοποιητικά τό ζήτημα έτσι, ούτε στην ποίηση ούτε 
στον πεζό λόγο, γιά ν'άποδείξη πώς ή αδικία είναι τό μεγαλύ
τερο κακό άπ 1 Οσα έχει μέσα της ή ψυχή, καί ή δικαιοσύνη 
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καί έκ νέων ημάς έπείθετε, ούκ άν αλλήλους εφνλάττομεν 
μή άδικεϊν, άλλ αυτός αύτοϋ ήν έκαστος άριστος φύλαξ, 
δεδιώς μή άδικων τω μεγίστφ κακώ σΰνοικος ή». 

Ταύτα, ώ Σώκρατες, ϊσως δέ καί έτι τούτων πλείω 
Θρασνμαχός τε καί άλλος που τις υπέρ δικαιοσύνης τε καί 
αδικίας λέγοιεν άν, μεταστρέφοντες αντοϊν τήν δύναμιν 
φορτικώς, ώς γέ μοι δοκεϊ. άλλ' έγώ, ονδεν γάρ σε δέο~ 

b μαι άποκρνπτεσθαι, σοϋ έπιθνμών άκοϋσαι τάναντία, ώς 
δύναμαι μάλιστα κατατείνας λέγω. μή ούν ήμϊν μόνον 
ένδειξη τφ λόγφ Οτι δικαιοσύνη αδικίας κρεΐττον, άλλα 
τί ποιούσα έκατέρα τόν έχοντα αντή δι' αντήν ή μέν κα
κόν, ή δέ αγαθόν έστιν τάς δε δόξας άφαίρει, ώσπερ Γλαυ
κών διεκελενσατο. εί γάρ μή άφαιρήσεις εκατέρωθεν τάς 
αληθείς, τάς δέ ψευδείς προσθήσεις, ον τό δίκαων φή-
σομεν επαινεϊν σε άλλα τό δοκεϊν, ουδέ τό άδικον είναι 

c ψέγειν άλλα τό δοκεϊν, καί παρακελενεσθαι άδικον όντα 
λανθάνειν, καί όμολογεϊν Θρασνμάχφ δτι τό μέν δίκαιον 
άλλ,ότριον αγαθόν, συμφέρον τον κρείττονος, τό δέ άδικον 
αύτφ μέν σνμφέρον καί λυσιτελονν, τώ δέ ήττονι άσνμ-
φορον. επειδή ούν ώμολόγησας τών μεγίστων αγαθών 
είναι δικαιοσύνην, ä τών τε άποβαινόντων άπ' αυτών ένεκα 
άξια κεκτήσθαι, πολύ δέ μάλλον αντά αυτών, οϊον όράν, 

d άκονειν, φρονεϊν, καί νγιαίνειν δή, καί δσ' άλλα αγαθά 
γόνιμα τή αυτών φύσει άλλ ον δόξη εστίν, τοϋτ' ούν αντό 
επαίνεσαν δικαιοσύνης, ό αντή δι' αυτήν τόν έχοντα όνίνησιν 
καί αδικία βλάπτει, μισθούς δέ καί δόξας πάρες άλλοις 
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τό μεγαλύτερο αγαθό.Γιατί άν τό κάνατε αυτό δλοι εσείς 367a 
ά π ' αρχής και μας έπείθετε άπό τή νεαρή μας ηλικία, δέ θά 
ήταν ανάγκη νά φυλάγη ό ένας τόν άλλο μήν άδικήση, άλλα 
ό καθένας θά ήταν φύλακας τοΰ έαυτοΰ του, γιατί θάφοβόν-
τανε να τρέφη μέσα στην ψυχή του αυτό τό μεγαλύτερο ά π ' 
Ολα τά κακά, τήν άδικίαν. 

Αυτά λοιπόν, Σωκράτη, καί ίσως καί πολύ .περισσότερα 
ά π 1 αυτά; θά είχαν νά λέγουν ό Θρασύμαχος καί δποιος άλλος 
γιά τή δικαιοσύνη καί τήν αδικία, οσο καί άν μετάλλαζαν λίγο 
ασύστολα, καθώς μοΰ φαίνεται, τή φύση της μιανής καί 
τής άλλης. Έ γ ώ όμως, και δέν εχω καμιά ανάγκη νά σοϋ τό 
κρύψω, γ ι ' αυτό ίσα ίσα παρατέντωσα τόσο πολύ τό λόγο μου, 
γιατί επιθυμώ νάκούσω εσένα, πώς θά αντίκρουσης δλ' αυτά. b 

Μήν περιοριστής λοιπόν μόνονά μας απόδειξης, πώς ή δικαιο
σύνη είναι προτιμότερη άπό τήν αδικία, άλλα καί πώς ενεργεί 
άπό μόνη.της επάνω στην ψυχή τοϋ ανθρώπου, γιά νά είναι 
πράγμα κακό ή μιά καί αγαθό ή άλλη' καί νά βγάζης άπό τή 
μέση τό τί φαίνεται ή κάθε μιά των, καθώς σοΰ τό έζήτησε 
καί ό Γλαυκών. Γιατί άν δέν αφαίρεσης κι' άπό τή μιά κι' άπό 
τήν άλλη τήν αληθινή έστω υπόληψη πού τους έχει ό κόσμος, 
καί δέν πρόσθεσης απεναντίας τήν ψεύτικη, θά ποΰμε, πώς δέν 
επαινείς τή δικαιοσύνη, ούτε πώς κατηγορείς τήν άδικία,άλλά 
έκείν^ πού θεωρεί ό κόσμος γιά δικαιοσύνη καί αδικία* καί δτι 
μάς επιτρέπεις επομένως νά αδικούμε, φτάνει νά μή μάςπαίρ- C 

νουν είδηση, καίοτιστότέλος είσαι σύμφωνος μέ τόΘρασύμα-
χο, πώς ή δικαιοσύνη δέν είναι αγαθόν γιά κείνον πού τήν έχει, 
άλλα είναι τό συμφέρον τοΰ ισχυρότερου, ένώ απεναντίας ή 
αδικία είναι πράγμα ωφέλιμο καί συμφέρον γιά τόν εαυτό της, 
καί μονάχα γιά τόν ασθενέστερο δέν είναι συμφέρον. Ά φ ο ΰ 
λοιπόν παραδέχτηκες, δτι ή δικαιοσύνη είναι άπό τά μεγαλύ
τερα αγαθά, πού αξίζει νά τ ' αποκτά κανείς καί γιά τ ' απο
τελέσματα των, μά πολύ περισσότερο γι ' αυτά τά ίδια, δπως 
είναι ή όραση, ή ακοή, ή φρόνηση, ή'υγεία κι' Οσ' άλλα αγαθά d 
είναι γόνιμα άπό τή φύση των κι' Οχι γιατί τά θεωρούν γιά τέ
τοια οί άνθρωποι, εγκωμίασε λοιπόν καί τή δικαιοσύνη γ ι ' 
αυτό τό ίδιο πράγμα, γιά τήν ωφέλεια πού παρέχει ή ίδια 
αφ' έαυτοΰ της στον άνθρωπο, καθώς καί τήν αδικία γιά τη 
βλάβη της* οσο γιά τίς ανταμοιβές καί τις ίδέες πού έχει ό κό
σμος γι ' αυτές, παράτα τις σέ άλλους νά τίς εκθειάζουν, επειδή 
έγώ κάθε άλλον θά μποροΰσα νάνεχθώ νά έγκωμιάζη κ α τ ' 
αυτό τόν τρόπο τή δικαιοσύνη καί νά ψεγαδιάζη τήν αδικία, 
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έπαινεϊν ώς έγώ τών μέν άλλων άποδεχοίμην άν όντως 
έπαινούντων δικαιοσύνην καί ψεγόντων άδικίαν, δόξα: τε 
περί αυτών καί μισθούς εγκωμιαζόντων καί λοώορούντο)ν, 
σοϋ δέ ούκ άν, εί μή σύ κελεύοις, διότι πάντα τόν βίον 

e ουδέν άλλο σκοπών διελήλνθας ή τούτο, μή ούν ήμϊν ένδειξη 
μόνον τφ λόγφ δτι δικαιοσύνη αδικίας κρεϊττον, αλλά καί 
τί ποιούσα έκατέρα τόν έχοντα αντή δι αυτήν, έάντε λαν-
θάνη έάντε μή θεούς τε καί ανθρώπους, ή μέν αγαθόν, ή 
οέ κακόν έστι. 

Καί έγώ άκουσας, αεί μεν δή τήν φνσιν τοϋ τε Γλαν-
κατνος καί τοϋ Άδειμάντον ήγάμην, άτάρ ούν καί τότε πάνυ 

68Ά γε ήσθην και εϊπον Ον κακώς εις νμάς, ώ παίδες εκείνον τοϋ 
ανδρός, τήν αρχήν τών ελεγείων έποίησεν ό Γλανκωνος 
εραστής, ενδοκιμήσαντας περί τήν Μέγαρο ί μάχην Ι1), 
ειπών— 

παίδες 'Αρίστωνος, κλεινού θείον γένος άνδοόζ' 

τοντό μοι, ώ φίλοι, εύ δοκεϊ έχειν πάνυ γαρ θέων πεπόν-
θατε, εί μή πέπεισθε άδικίαν δικαιοσύνης άμεινον εϊναι, 
οντω δυνάμενοι ειπείν υπέρ αύτον. δοκεϊτε δή μοι ώς 

b αληθώς ον πεπεϊσθαι—τεκμαίρομαι δέ έκ τοϋ άλλον τοϋ 
υμετέρου τρόπον, έπεί κατά γε αυτούς τους λόγου: ήπίστονν 
αν νμϊν—ό'σω δέ μάλλον πιστεύω, τοσοντω μάλλον απορώ 
ότι χρήσωμαι. οντε γάρ όπως βοηθώ έχω- δοκώ γάρ μοι 
αδύνατος εϊναι—σημεϊον δέ μοι, Οτι ά προς Θρασύμαχον 
λ,έγων φμην άποφαίνειν ώς άμεινον δικαιοσύνη άδικίαζ, ονκ 
άπεδέξασθέ μον—οντ' αν όπως μή βοηθήσω έχωΜ δέοοικα 
γάρ μή ούδ' όσων ή παραγενόμενον δικαιοσύνη κακηγορον-

C μένη άπαγορεύειν καί μή βοηθεϊν έτι εμπνέοντα καί δννά-
μενον φθέγγεσθαι. κράτιστον ούν ούτως όπως δύναμαι 
επίκουρε tv αντή. 

Ό τε οϋ~ν Γλαυκών καί οί άλλοι εδέοντο παντ! τρόπω 

1. Πού έγινε το 409. 
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άπό τις ιδέες τοΰ κόσμου κι ' άπό τίς ανταμοιβές των, δχι 
δμως καί σένα, εκτός άν μοϋ τό επέβαλλες ό ίδιος, άφοΰ έσύ 
πέρασες δλη σου τή ζωή χωρίς νά κάνης τίποτε άλλο παρά νά 
μελετάς καί νά εξετάζης αυτό τό ζήτημα. Νά μή μας άποδεί- e 

ξης λοιπόν μέ τό λόγο σου, μόνο πώς είναι καλύτερο πράγμα 
ή δικαιοσύνη άπό τήν αδικία, άλλα τί κάνει ή καθεμιά των 
τόν άνθρωπο πού τήν έχει άφ' έαυτοΰ της, εΐτ ' έχουν γνώση 
θεοί καί άνθρωποι, είτε δχι, ώστε νά είναι καλό ή μια 
καί κακό ή άλλη. 

Έ γ ώ , δταν άκουσ' αυτά, πάντα είν' αλήθεια π ώ ς είχα 
σέ ιδιαίτερη συμπάθεια τόν Γλαύκωνα καί τόν Αδείμαντο 

Ό Σωκράτης προτ€ΐνΕΙ Y tÄ " Φ κ α λ ή τους φύση, αύτη τή 
νά έξετασθή πώς π α - Φ°Ρα όμως καταμαγευτηκα μαζί 
ρουσι,άζεται ή δίκαιο- των καί ε ίπα: Δέν είχε καθόλου 368a 
σύνη πρώτα μέσα στην άδικο, τέκνα εκείνου τοϋ πατρός, 
π * λ " 1 » 1 ' S μ ί σ ° * ποθητής, ό φίλος τοϋ Γλαύχωνος, 

πού άρχισε τήν ελεγεία πού σάς 
έκαμε, δταν ανδραγαθήσατε στή μάχη τών Μεγάρων, μ' 
αυτό τό στίχο : 

Τέκνα τοΰ Άρίστωνος, πατρός ενδόξου θείον γένος-
καί πολύ σωστά μοΰ φαίνεται πώς τό είπε" γιατί θάχετε 
πραγματικώς κάτι τι τό θεϊκό μέσα σας, γιά νά μήν παραδέ-
χεσθε πώς είναι καλύτερο πράγμα ή αδικία άπό τή δικαιο
σύνη, ένώ έχετε τήν ικανότητα νά κάνετε τόσο καλά τό συνή
γορο της. Καί αληθινά μοΰ φαίνεται πώς δέν τό παραδέχεσθε* 
τό συμπεραίνω άπό δλο τόν άλλο χαρακτήρα σας, επειδή b 

άπ 1 αυτούς τουλάχιστο τους λόγους, πού είπατε, θά είχα 
τό δικαίωμα νά αμφιβάλω'μά δσο περισσότερο τό πιστεύω, 
σέ τόσο μεγαλύτερη αμηχανία βρίσκομαι, πώς νά κάμω* 
γιατί, ά π ' τό ένα μέρος, δέν ξέρω πώς νάναλάβω τήν υπερά
σπιση της, επειδή συναισθάνομαι τήν αδυναμία μου" καί από
δειξη, πώς δέ σάς ικανοποίησαν εσάς δσα είπα στό Θρα-
σύμαχο καί πού μ' αυτά νόμιζα πώς απέδειξα, οτι είναι 
καλύτερη ή δικαιοσύνη άπό τήν αδικία' ά π ' τ ά λ λ ο δμως 
μέρος πάλι, πώς μπορώ νάφήσω αβοήθητη καί ανυπεράσπι
στη τή δικαιοσύνη; γιατί φοβούμαι μήπως είναι και ασέβεια 
έκ μέρους μου νά τύχω εμπρός, πού νά κατηγορούν τη δι
καιοσύνη, καί νάποδειλιάσω νάναλάβω τήν υπεράσπιση της, C 
ενόσω έχω ακόμη μέσα μου πνοή καί μπορώ νά μιλώ. Τό 
καλύτερο λοιπόν είναι νά τό επιχειρήσω, έτσι δπως μπορώ. 

Ό Γλαυκών λοιπόν καί οί άλλοι μέ παρακαλούσαν 
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βοηβήσαι καί μή άνείναι τόν λόγον, άλλα διερεννήσασθαι 
τί τε ε'στίν έκάτερον καί περί τής ώφελίας αύτοϊν τάληθές 
ποτ έρως έχει. εϊπον ούν όπερ έμοί έδοξεν, δτι Τό ζήτημα 
φ έπιχειρονμεν ού φαϋλον αλλ' όξν βλέποντος, ώς έμοί 

ά φαίνεται, επειδή ούν ημείς ού δεινοί, Οοκώ μοι, ήν δ7 έγώ, 
τοιαντην ποιήαασβαι ζήτησιν αντον, οΐανπερ άν εί προσέ-
ταξέ τις γράμματα σμικρά πο'ρρωΰεν άναγνώναι μή πάνυ 
όξν βλέπουσιν, έπειτα τις ενενόησεν, δτι τά αυτά γράμ
ματα εστί που καί άλλοθι μείζω τε καί έν μείζονι, ερμαων 
άν εφάνη οϊμαι έκεϊνα πρώτον άναγνόντας οντοχς έπισκοπείν 
τα έλάττω, εί τά αυτά Οντα τυγχάνει. 

Πάνυ μέν ούν, εφη ό 'Αδείμαντος' αλλά τί τοιούτον, ώ 
e Σώκοατες, εν τή περί τό δίκαιον ζητήσει καθοράς; 

Εγώ σοι, έφην, ερώ. δικαιοσύνη, φαμέν, έστι μέν 
άνδοό: ενός, έστι δέ που καί όλης πόλεως; 

Πάνν γε, ή δ' δς. 
Ούκοϋν μείζον πόλις ένό: ανδρός: 
Μείζον, έφη. 

'Ίσως τοίννν πλείων άν δικαιοσύνη εν τω μείζονι ένείη 
καί όάων καταμαθείν. εί ούν βούλεσθε. πρώτον έν ταϊς 

Ì69a πόλεσι ζητήσο>μεν ποιόν-τί εστιν έπειτα όντως έπισκεψώ-
μεθα καί έν ενί έκάστφ, τήν τοϋ μείζονος ομοιότητα έν τή 
τον έλάττονος ιδέα έπισκοπονντες. 

'Αλλά μοι δοκεϊς, έφη, καλώς λέγειν. 
ΤΑρ' ούν, ήν δ' έγώ, ει γιγνομένην πόλιν Οεασαίμεθα 

λόγφ, καί τήν δικαιοσύνην αντής ϊδοιμεν άν γιγνομένην καί 
τήν άδικίαν; 

Τάχ' άν, ή δ' ός. 
Ονκονν γενομένου αύτον έλπ'ις ενπετέστερον ίδεϊν δ 

ζητοϋμεν; 
b Πολύ γε. 

Δοκεϊ ούν χρήναι έπιχειρήσαι περαίνειν; οϊμαι μέν γάρ 
ονκ ολίγον έργον αυτό είναι' σκοπείτε ονν. 
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νάναλάβω μέ κάθε τρόπο τήν υπεράσπιση καί νά μήν παρα
τήσω τή συζήτηση, άλλα νά έξετάσωμε κατά βάθος ποια 
είναι ή ουσία της δικαιοσύνης καί τής αδικίας καί ποια είναι 
ή αλήθεια δσο γιά τίς ωφέλειες πού αποδίδουν καί στή μία 
και στην άλλη. Τους είπα λοιπόν τήν ιδέα μου: "Οτι τό 
ζήτημα, πού επιχειρούμε, δέν είναι τοΰ καθενός, άλλα θέλει 
άνθρωπο μέ μεγάλη οξυδέρκεια. Ε π ε ι δ ή λοιπόν εμείς δέν d 
είμαστε τέτοιοι, μοΰ φαίνεται πώς μποροΰμε νά κάμωμε 
ώς εξής τήν εξέταση του: Ά ν κανείς έδινε σέ ανθρώπους, 
πού δέν έχουν πολύ δυνατή δράση, νά διαβάσουν άπό μακριά 
γράμματα πολύ μικρά, κ' έπειτα άνακάλυπτεκ άποιος πώς 
αυτά τά ίδια γράμματα βρίσκονται καί κάπου άλλου μεγαλύ
τερα καί μέ μεγαλύτερους χαρακτήρες, νομίζω π ώ ς θα τους 
φαίνονταν εύρημα, άφοΰ διαβάσουν πρώτα εκείνα, νά προσ
παθήσουν νά διακρίνουν καί τά μικρότερα, άν είναι τά ίδια. 

Πολύ σωστά, είπε ό 'Αδείμαντος, μά τί σχέση έχει αυτό 
μέ τό ζήτημα μας; ö 

Θά σοΰ τό ε ιπώ' δέ λέμε, πώς υπάρχει δικαιοσύνη 
καί σέ έναν άνθρωπο καί σέ ολόκληρη πολιτεία; 

Βεβαιότατα. 
Καί μιά πολιτεία δέν είναι μεγαλύτερο πράγμα άπό έναν 

άνθρωπο; 
Μάλιστα, μεγαλύτερο. 
"Ισως λοιπόν νά ύπάρχη καί περισσότερη δικαιοσύνη 

στό μεγαλύτερο, καί επομένως νά είναι εύκολώτερο νά μελε-
τηθή επάνω σ' αυτό. Ά ν λοιπόν θέλετε, λέγω νά έξετάσωμε 
πρώτα στις πολιτείες τήν ουσία τής δικαιοσύνης* κ' έτσι 369a 
έπειτα τήν εξετάζομε καί σέ κάθε άτομο χωριστά, προσ
παθώντας να ΐδοΰμε τήν ομοιότητα τοϋ μεγαλύτερου μέσα 
στή μορφή τοϋ μικρότερου. 

Πολύ σωστά μοϋ φαίνεται νά τό λές. 
Ά ν τώρα φαντασθούμε μέ τό νοΰ μας μιά πολιτεία, δ

ταν άρχίζη νά σχηματίζεται, δέ θά μπορέσωμε νά παρακο
λουθήσουμε, π ώ ς αρχίζει καί ή δικαιοσύνη καί ή αδικία της; 

'Υποθέτω. 
Καί δέ θά είχαμε τότε τήν ελπίδα, νά βρούμε εύκολώ-

τερα εκείνο πού ζητούμε; 
Καί πολύ μάλιστα. b 
Τί λέτε λοιπόν; δοκιμάζομε νά βγάλωμε πέρα τήν 

επιχείρηση; Γιατί μοΰ φαίνεται, π ώ ς δέν είναι μικρή δου
λειά αυτή* αποφασίσετε λοιπόν. 
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"Εσκεπται, έφη ό 'Αδείμαντος' αλλά μή άλλως ποίει. 

Γίγνεται τοίνυν, ήν δ' έγώ, πόλις, ώς έγώμαι, επειδή 
τυγχάνει ημών έκαστος ονκ αυτάρκη:, άλλα πολλών <<%ν> 
ενδεής· ή τίν' οϊει αρχήν άλλην πόλιν οίκίζειν; 

Ονδεμίαν, ή δ' δς. 
c Οντω δή άρα παραλαμβάνων άλλος άλλον, έπ' άλλου, 

τόν Ó' έπ' άλλου χρεία πολλών δεόμενοι, πολλούς είς μίαν 
οϊκησιν άγείραντες κοινωνούς τε καί βοηθούς, ταύτη τή 
σννοικία έθέμεθα πόλιν Ονομα- ή γάρ ; 

Πάνν μέν ούν. 
Μεταόίδωσι δή άλλος άλλφ, εϊ τι μεταδίδωσιν, ή μετα~ 

λαμβάνει, οίόμενος αύτφ άμεινον εϊναι; 
Πάνν γε. 
"Ιθι δή, ήν δ' έγό), τώ λόγω εξ αρχής ποιώμεν πόλιν 

ποιήσει δέ αντήν, ώς εοικεν, ή ημετέρα χηρεία. 

Πώς δ' ον; 

d 'Αλλά μήν πρώτη γε καί μεγίστη τών χρειών ή τής 
τροφής παρασκευή τοϋ ειναί τε καί ζήν ένεκα. 

Παντάπασί γε. 
Δευτέρα δή οίκήσεο>ς, τρίτη δέ έσθήτος καί τών τοιού

των. 
"Εστι ταΰτα. 
Φε'ρε δή, ήν δ' έγώ, πώς ή πόλις αρκέσει έπί τοσαντην 

παρασκενήν; άλλο τι γεωργός μέν εϊς, ο δέ οικοδόμος, άλλος 
δέ τις ύφάντης; ή καί σκντοτόμον αύτόσε προαθήσομεν ή 
τιν' άλλον τών περί τό σώμα θεραπεντήν; 

Πάνν γε. 
Εϊη δ' άν ή γε αναγκαιότατη πόλις έκ τεττάρων ή πέντε 

ανδρών. 
θ Φαίνεται, 
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Αποφασίστηκε, είπε ό Αδείμαντος, καί λοιπόν εμπρός. 
Ή πολιτεία, είπα έγώ, μοΰ φαίνεται πώς γεννήθηκε, ε

πειδή κάθε Ινας άπό μάς δέν είναι σέ θέση νά έξοικονομή μό
νος του δλες του τίς ανάγκες, άλλα 

Πώς ουγκροτ«·™ m~ Μ „̂ , . y έ ύ 

ή πολιτεία απο τίς Λ „ _ . , Λ ( ,' Γ -. ' 
ανάγκες τής ζωής πως άλλη στάθηκε η αρχή της κοι

νωνίας; 
Καμιά άλλη. 

"Ετσι λοιπόν, επειδή ή ανάγκη ενός πράγματος ύπο- C 
χρέωνε τόν ένα νά καταφυγή στή συνδρομή ενός άλλου, καί 
τόν άλλο στη βοήθεια ενός τρίτου, οί πολλές αυτές ανάγκες 
μάζεψαν πολλούς νά καθήσουν δλοι μαζί στό ίδιο μέρος, 
γιά νά βοηθούνται μεταξύ τ ω ν καί σ1 αυτό τό συνοικισμό 
δώσαμε τό δνομα πολιτεία* δέν είναι έτσι; 

Μάλιστα. 
Ό ένας λοιπόν δίνει στον άλλο άπό τά δικά του, δ,τι 

είναι εκείνο πού τοΰ δίνει, καί παίρνει πάλι άπ' αυτόν άλλο 
πράγμα, επειδή βέβαια πιστεύει πώς είναι γιά καλό του αυτό 
πού γίνεται; 

'Εννοείται. 
"Ελα λοιπόν νά ίδρύσωμε μέ τό νοϋ μας έξ αρχής τήν 

πολιτεία" νά τήν ιδρύσουν δηλαδή, καθώς έλέγαμε, οί ανάγ
κες μας. 

Π ώ ς δχι; 

Ά λ λ α ή πρώτη κ' ή μεγαλύτερη μας ανάγκη είναι d 
βέβαια ή προμήθεια της τροφής, πού ά π ' αυτή εξαρτάται 
ή ζωή μας κ' ή υπαρξή μας. 

Ασφαλώς. 
Δεύτερη, ή ανάγκη της κατοικίας, τρίτη της ενδυμα

σίας καί τάλλα τέτοια. 

"Ετσι είναι. 
Ά ς δούμε λοιπόν, πώς θά εξοικονόμηση ή πολιτεία 

τίς τόσες αυτές ανάγκες. Δέ θά χρειαστή, ένας νά είναι 
γεωργός, άλλος κτίστης καί άλλος υφαντής; Δέθά προσθέσω-
με κ' Ινα υποδηματοποιό, ή καί κάποιον άλλον ακόμη γιά τίς 
τέτοιες ανάγκες τοϋ σώματος; 

Βέβαια. 
Μιά λοιπόν πολιτεία πρέπει τό ελάχιστο νά είναι άπό 

τέσσερεις ή πέντε ανθρώπους. 
Φαίνεται. e 
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Τί δή ούν; ένα εκαστον τούτων δεϊ τό αύτον εογον 
άπασι κοινόν κατατιθέναι, οϊον τόν γεωργόν ένα όντα πάρα-
σκενάζειν σιτία τέτταρσιν καί τετραπλάσιον χρόνον τε καί 
πόνον άναλίσκειν έπί σίτον παρασκευή καί άλλ.οις κοινωνεϊν, 
ή άμελήσαντα έαντφ μόνον τέταρτον μέρος ποιειν τούτου 

370a τοϋ σίτον έν τετάρτω μέρει τοϋ χρόνου, τά δέ τρία, τό μέν 
έπί τή τής οικίας παρασκευή διατρίβειν, τό δέ ιματίου, τό 
δέ υποδημάτων, καί μή άλλοις κοινωνοϋντα πράγματα εχειν, 
άλλ αυτόν δι' αυτόν τά αύτοϋ πράττειν; 

Καί ό 'Αδείμαντος έφη- 'Αλλ ίσως, ώ Σώκρατες, οντω 
ράον ή 'κείνως. 

Ουδέν, ήν δ' έγώ, μά Αία άτοπον, εννοώ γάρ καί 
αυτός είπόντος σοϋ, δτι πρώτον μέν ημών φύεται έκαστος 

b ού πάνυ όμοιος έκάστφ, αλλά διαφέρων τήν φνσιν, άλλος 
έπ' άλαλου έργου πράξει, ή ού δοκεϊ σοι; 

"Εμοιγε. 

Τί δέ; πότερον κάλλιον πράττοι άν τις είς ών πολλάς 
τέχνας εργαζόμενος, ή δταν μίαν εις; 

"Οταν, ή δ' ός, ε/ς μίαν. 
'Αλλά μήν οϊμαι καί τόδε δήλον, ώς, έάν τίς τίνος παρή 

έργον καιρόν, δώΜ.υται. 
Δήλον γάρ. 
Ού γάρ οϊμαι έθέλει τό πραττόμενον τήν τοϋ πράττον-

τος σχολήν περιμένειν, άλλ' ανάγκη τόν πράττοντα τώ 
c πραττομένω έπακολουθεϊν μή ϊν παρέργον μέρει. 

'Ανάγκη. 
Εκ δή τούτων πλείω τε έκαστα γίγνεται καί κάλλων 

και ράον, δταν εις έν κατά φνσιν καί έν καιρώ, σχολήν τών 
άλλων άγων, πράττη. 

Παντάπασι μέν ούν. 

Πλειόνων δή, ώ Άδείμαντε, δει πολιτών ή τεττάρων 
έπί τάς πορασκενάς ών έλέγομεν. ό γαρ γεωργός, ώς έοικεν, 
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Ά λ λ α πώς; ό καθένας των πρέπει νά βάζη στή μέση 
τήν εργασία του γιά όλους τους άλλους, ό γεωργός λόγου 
νάριννά παρασκευάζη, ένας αυτός, τήν τροφή γ ιά τέσσε-
ρεις καί νά ξοδεύη τετραπλάσιο καιρό καί κόπο γιά χοΰο 
άλλους; ή, αντί νά φροντίζη καί γι ' αυτούς, νά πα
ρασκευάζη μονάχα γιά τόν εαυτό του τό τέταρτο μόνο αυ
τής τής τροφής καί στό τέταρτο τοΰ χρόνου, καί τάλλα 370a 
τρία νά καταγίνεται γιά νά κάνη ό ίδιος τό σπίτι του καί τά 
φορέματα του καί τά υποδήματα του καί νά μή σκοτίζε
ται γιά τίς ανάγκες τών άλλων, άλλα μόνο τίς δικές του 
καί γιά τόν εαυτό του νά κοιτάζη; 

Μά μοΰ φαίνεται, είπε ό Αδείμαντος, πώς τό πρώτο 
θα τοϋ ήταν βολικώτερο. 

Καί δέ μοΰ φαίνεται καθόλου παράξενο, έτσι όπως 
τό λές. Γιατί τώρα βάζω καί γ ώ μέ τό νοΰ μου, πρώτα πώς 
δέ γεννιέται ό ένας όμοιος μέ τόν άλλο, άλλα Ιχει διαφο
ρετική άπό τή. φύση ικανότητα παρά ένας άλλος γ ι ' αύτη b 
ή γιά κείνη τή δουλειά. "Η δέν τό παραδέχεσαι καί σύ ; 

Πώς δχι; 

Καί ποιο θά ήταν τό καλύτερο, να κάνη ένας άνθρω
πος μόνος του πολλές δουλειές, ή νά περιορίζεται σέ μια 
μονάχα ; 

Σέ μιά βέβαια μονάχα. 
Μά κι ' αυτό ακόμα είναι βέβαια φανερό, πώς άν κα

νείς παράλειψη μιά δουλειά νά τήν κάμη στον καιρό της. 
πάει χαμένη. 

"Ετσι είναι. 

Γιατί ποτέ μιά δουλειά δέν μπορεί νά περιμένη τή διά
θεση καί τήν ευκαιρία τοΰ εργάτη, μά πρέπει ένας πού κά
νει μιά εργασία, νά μή τήν άφήνη άπό πίσω, μά νά τήν 
καταπιάνεται μ' ολα του τά δυνατά. ο 

Α ν ά γ κ η πάσα. 
"Ωστε τό συμπέρασμα είναι, πώς καί περισσότερη 

καί καλύτερη καί εύκολώτερα γίνεται μιά δουλειά. 
δταν ένας μόνος περιορίζεται αποκλειστικά σ' ένα έργο, 
ανάλογο μέ τή φυσική του ικανότητα, καί τό κάνη τόν και
ρό πού χρειάζεται, χωρίς νάπασχολήται άπό τίποτα άλ
λο. 

Βεβαιότατα. 
Μά τότε, Άδείμαντε, χρειαζόμαστε περισσότερους 

άπό τέσσερεις γιά τίς ανάγκες πού λέγαμε* γιατί κι ' ό 
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ούκ αυτός ποιήσεται εαυτό) τό άροτρον. εί μέλλει καλόν 
ά εϊναι, ουδέ σμινΰην, ουδέ τάλλα όργανα δσα περί γεωργιαν. 

ούδ' αν ό οικοδόμος· πολλών δέ καί τούτφ δεϊ. ωσαύτως 
δ' ό άφαντης τε καί ό σκυτοτόμος' ή οϋ; 

'Αληθή. 

Τέκτονες δή καί χαλκής καί τοιούτοι τίνες πολλοί δη
μιουργοί, κοινωνοί ήμϊν τοϋ πολιχνίον γιγνόμενοι, σνχνόν 
αυτό ποιοϋσιν. 

Πάνν μέν ούν. 

Άλλ ούκ άν πω πάνυ γε μέγα τι εϊη, εί αύτοϊς βον-
κόλονς τε καί ποιμένας τους τε άλλους νομέας προσθεϊμεν, 

e ίνα οι τε γεωργοί έπί τό άρουν έχοιεν βοϋς, οι τε οικοδόμοι 
προς τάς άγωγάς μετά τών γεωργών χρήσθαι νποζυγίοις, 
νφάνται δε καί σκντοτόμοι δέρμασίν τε καί έρίοις. 

Ουδέ γε, ή δ' δς, σμικρά πόλις άν εϊη έχουσα πάντα 
ταύτα. 

Άλλα μήν, ήν δ' έγώ, κατοικίσαι γε αντήν τήν πόλιν 
είς τοιούτον τόπον ον έπεισαγωγίμων μή δεήσεται, σχεδόν 
τι αδύνατον. 

'Αδύνατον γάρ. 
ΙΙροσδεήσει άρα έτι καί άλλων, οϊ έξ άλλης πόλεως 

αντή κομιοϋσιν ών δειται. 
Δεήσει. 
Καί μήν κενός άν ϊη ό διάκονος, μηδέν άγων ών εκείνοι 

37la. δέονται παρ' ών άν κομίζωνται ών άν αντοις χρεία, κενός 
άπεισιν. ή γάρ; 

Δοκεϊ μοι. 
Δεϊ δή τά οίκοι μή μόνον εαντοϊς ποιεϊν ικανά, αλλά 

καί οϊα καί όσα έκείνοις ών άν δέωνται. 
Δε: γάρ. 
Πλειόνων δή γεωργών τε καί τών άλλων δημιουργών 

οεϊ ήμϊν τή πάλει. 

Πλειόνων γάρ. 
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γεωργός βέβαια δέ θά κατασκευάζη μόνος του τό άροτρο του, 
«ν πρόκειται νά άξίζη τίποτα, ούτε τή δίκελλά του, ούτε 
τά άλλα του τά γεωργικά εργαλεία* τό ίδιο καί γιά τά τόσα d 
πού χρειάζεται ό οικοδόμος, τό ίδιο κ ι ' ό υφαντής κι ' Ó υ
ποδηματοποιός. 

Αλήθεια. 
Νά λοιπόν καί ξυλουργοί καί σιδηρουργοί κι' άλλοι 

τέτοιοι τεχνίτες, πού είναι ανάγκη νά προσληφθούν στή 
μικρή μας τήν πολιτεία- καί θά τήν κάμουν πιό πολυάν
θρωπη. 

'Εννοείται. 
Μά δέ Θά παραμεγάλωνε ακόμα καί πολύ, άν προσθέ

ταμε καί τίποτα βουκόλους και ποιμένες καί τους διάφο
ρους άλλους βοσκούς, γιά νά έχουν κι' οί γεωργοί τά βώ-
δια τους νά ζευγαρίζουν, κι' οί οικοδόμοι φορτηγά ζώα, e 
γιά νά μεταφέρουν τά υλικά τους, κι' οί ύφανταί καί οί υ
ποδηματοποιοί γ ιά τά μαλλιά καί τά δέρματα πού τους 
χρειάζονται. 

Καί βέβαια δέ θά ήταν πιά πολύ μικρή ή πολιτεία, 
πού θά είχε ολ' αυτά. 

Ναί, μά σκέψου, είπα έγώ, πώς θά ήταν αδύνατο 
σχεδόν νά χτίσωμε πόλη σ' ένα τέτοιο μέρος, πού νά μήν 
είχε ανάγκη νά είσάγωμε κανένα πράγμα ά π ' έξω. 

Πραγματικώς είναι αδύνατο. 
"Ωστε θά χρειαστή καί άλλους, πού νά φέρνουν άπό 

άλλα μέρη δσα της χρειάζονται, 
Θά χρειαστή. 
Ά ν δμως αυτός, πού πρόκειται νά εξυπηρέτηση αύτη 

τήν ανάγκη, έρθη μέ άδεια χέρια, χωρίς νά-'φέρη τίποτα 
ά π ' δσα χρειάζονται, μέ άδεια χέρια θά γυριση κ' έκεΐ, 
ά π ' οπού προμηθεύονται εκείνα πού τους χρειάζονται" ή 371a 
δχι; 

Μοΰ φαίνεται. 

"Ωστε δέν πρέπει νά παρασκευάζουν μόνο Οσα τους 
είναι αρκετά γιά τίς δικές των τίς ανάγκες στην πόλη τους 
μά καί δσα χρειάζονται άπό κάθε είδος καί κείνοι, πού 
έχουν τήν ανάγκη τους γ ι ' άλλα πράγματα. 

"Ετσι είναι. 
Θά χρειαστοΰμε τό λοιπόν στην πόλη μας περισσότερους 

γεωργούς κι' άπό τους άλλους τεχνίτες. 
Περισσότερους βέβαια. 
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Kai δή καί τών άλλων διακόνων πον τών τε είσαξόν-
των καί έξαξόντων έκαστα, ούτοι δέ είσιν έμποροι' ή γόο; 

Nat. 
Καί εμπόρων δή δεησόμεθα. 
Πάνν γε. 
Καί έάν μέν γε κατά θάλατταν ή εμπορία γίγνηται. 

συχνών καί άλλων προσδεήσεται τών επιστημόνων τής περί 
τήν θάλατταν εργασίας. 

Συχνών μέντοι. 
Ti δέ δή; έν αντή τή πόλει πώς άλλήλοις μεταδώσον-

σιν ων άν έκαστοι έργάζωνται; ών δή ένεκα καί κοινοΜαν 
ποιησάμενοι πόλιν φκίσαμεν. 

Δήλον δή, ή δ' δς, δτι πωλοϋντες καί ώνονμενοι. 
'Αγορά δή ήμϊν καί νόμισμα σύμβολον τής αλλαγής 

ένεκα γενήσεται έκ τούτον. 
Πάνν μέν ούν. 
*Αν ούν κομίσας ό γεωργός είς τήν άγοράν τι ών ποιεί, 

ή τις άλλος τών δημιουργών, μή είς τόν αυτόν χρόνον ήκη 
τοϊς δεομένοις τά παρ αντοϋ άλλάξασθαι. αργήσει τής 
αντοϋ δημιονργίας καθήμενος έν αγορά; 

Ουδαμώς, ή δ' ό'ς, άλλα είσίν οί τούτο όρώντες έαυτοίς 
επί τήν διακονίαν τάττουσιν ταντην, έν μέν ταϊς ορθώς 
οίκονμέναις πόλεσι σχεδόν τι οί ασθενέστατοι τά σώματα 
καί άχρεϊοί τι άλλο έργον πράττειν. αντοϋ γάρ δεϊ μένοντας 
αυτούς περί τήν άγοράν τά μέν άντ' αργυρίου άλλάξασθαι 
τοις τι δεομένοις άποΟόσθαι, τοϊς όέ αντί αύ αργυρίου διαλ-
λάττειν δσοι τι δέονται πρίασθαι. 

Αύτη άρα, ήν δ' εγώ, ή χρεία καπήλων ήμϊν γένεσιν 
έμποιεϊ τή πόλει. ή ον καπήλονς καλονμεν τους προς όίνήν 
τε καί πρασιν διακονοϋντας ιδρυμένους έν αγορά, τονς δε 
πλ-ανήτας έπί τάς πόλεις εμπόρους; 

Πάνυ μέν ούν. 

"Ετι δή τίνες, ώς ενώμαι, είσί καί άλλοι διάκονοι, οί 
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Ά λ λ α κι ' άπ' τους άλλους πού έχουν αναλάβει τήν εισ
αγωγή καί τήν εξαγωγή δλων τών είδών. Καί είναι αυτοί 
πού τους όνομάζομε εμπόρους* δέν είναι έτσι; 

Βέβαια. 
"Ωστε θά χρειαστούμε καί έμπορους. 
Ναί. 
Καί άν μάλιστα τό εμπόριο αυτό γίνεται δια θαλάσ

σης, θά χρειαστούμε κ' ένα σωρό άλλους, πού νά γνωρίζουν b 
άπό τίς εργασίες τής θάλασσας. 

Πραγματικώς, ένα σωρό. 
Μα και μέσα στην ίδια τήν πόλη, π ώ ς θά ανταλλάσ

σουν μεταξύ των τά προϊόντα της εργασίας των, πού γ ι ' 
αυτό ίσα-ίσα τους βάλαμε νά συγκατοικήσουν καί ιδρύ
σαμε έτσι τήν πόλη ; 

Είναι φανερό, πώς θάγοράζουν καί θά πουλούν ό έ
νας μέ τόν άλλο. 

"Ωστε θά μας χρειαστή ακόμη καί αγορά καί νόμι
σμα, ώς σύμβολο τής ανταλλαγής. 

Χωρίς άλλο. 
Άλλ* άν ό γεωργός, ή κανείς άπό τους άλλους τε- c 

χνίτες, φέρη στην αγορά τά προϊόντα τής εργασίας του 
δχι τόν κατάλληλο καιρό, πού τά χρειάζονται δσοι θέλουν 
νά τάνταλλάξουν μέ τά δικά τους, θά διακόψη τάχα τήν 
εργασία του καί θά κάθεται έτσι αργός στην αγορά; 

Καθόλου, γιατί βρέθηκαν άλλοι, πού τό παρατήρη
σαν αυτό καί ανέλαβαν νά εξυπηρετήσουν κι' αυτήν τήν α
νάγκη, στις καλοδιοργανωμένες πόλεις σχεδόν πάντα οί 
πιό αδύνατοι σωματικώς καί ανίκανοι νά κάνουν άλλη ερ
γασία. Ή δουλειά των λοιπόν αυτών είναι νά μένουν στην 
αγορά, καί άπό άλλους νάγοράζουν μέ χρήματα δ,τι έχουν d 
γιά πούλημα καί νά τά πουλούν πάλι σ' άλλους πού τους 
χρειάζονται. 

Αυτός πραγματικώς ό λόγος, είπα έγώ, έδημιούρ-
γησε τήν ανάγκη τών μεταπωλητών στις πόλεις. " Η μή δέν 
είναι αυτό τό Ονομα, πού δίνομε σέ κείνους πού εξυπηρε
τούν έτσι τίς αγοραπωλησίες εγκαταστημένοι μόνιμα στην 
αγορά, ενώ αντιθέτως εκείνους πού ταξιδεύουν άπό πολι
τεία σέ πολιτεία τους , όνομάζομε έμπορους; 

Μάλιστα. 
Α κ ό μ η δμως μοΰ φαίνεται π ώ ς υπάρχουν κι* e 

άλλοι, πού προσφέρουν τίς υπηρεσίες των, άνθρωποι 



4 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Β) 

άν τά μέν τής διανοίας μή πάνν άξιοκοινώνητοι ώσιν, τήν 
δέ τον σώματος Ισχύν ίκανήν έπί τονς πόνους εχωσιν οϊ δη 
πωλοϋντες τήν τής ισχύος χρείαν, τήν τιμήν ταντην μισθόν 
καλούντες, κέκληνται, ώς έγφμαι, μισθωτοί' ή γάρ; 

Πάνυ μέν ούν. 
Πλήρωμα δή πόλεως είσιν, ώς έοικε, καί μισθωτοί. 
Δοκεϊ μοι. 
ΎΑρ' ούν, ώ Άδείμαντε, ήδη ήμϊν ηύξηται ή πόλις 

ώστ' είναι τελέα; 
"Ισως. 
Πον ούν άν ποτέ έν αύτη εϊη ή τε δικαιοσύνη καί ή 

αδικία; καί τίνι άμα έγγενομένη ών εσκέμμεθα; 
Ϊ2Ά Έγώ μέν, έφη, ονκ εννοώ, ώ Σώκρατες, εί μή που έν 

αυτών τούτων χρεία τινί τή προς αλλήλους. 
Άλλ ίσως, ήν δ' έγώ, καλώς λέγεις' καί σκεπτέον γε 

καί ονκ άποκνητέον. 
Πρώτον ούν σκεψώμεθα τίνα τρόπον διαιτήσονται οί 

οντω παρεσκενασμένοι. άλλο τι ή σϊτόν τε ποιοϋντες καί 
οϊνον καί ιμάτια καί υποδήματα; καί οίκοδομησάμενοι οι
κίας, θέρονς μέν τά πολλά γυμνοί τε καί ανυπόδητοι έργά-

b αονται, τοϋ δε χειμώνος ήμφιεσμένοί τε και ύποδεδεμένοι 
ίκανώς- θρέψονται δέ έκ μέν τών κριθών άλφιτα σκεναζόμε-
νοι, έκ δέ τών πυρών άλευρα, τα μέν πέψαντες, τά δέ μά-
ξαντες, μάζας γενναίας καί άρτονς έπί κάλαμόν τίνα πορα-
βαλλόμενοι ή φύλλα καθαρά, κατακλινέντες έπί στιβάδων 
έστρωμένων μίλακί τε καί μνρρίναις, εύωχήσονται αυτοί τε 
καί τά παιδία, έπιπίνοντες τοϋ οϊνον, έστεφανωμένοι κάί 
νμνοϋντες τονς θεούς, ήδέως συνόντες άλλήλοις, ούχ νπερ 

c τήν ούσίαν ποωνμενοι τους παϊδας, εύλαβούμενοι πενίαν ή 
πόλ%μον. 

Καί ο Γλαυκών νπολαβών, "Ανευ δψον, εφη, ώς έοικας> 

ποιείς τους άνδρας έστιωμένονς. 
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δχι πολύ χρήσιμοι διανοητικώς στην κοινωνία, μά πού μέ 
τή σωματική τους δύναμη είναι ικανοί γιά τους βαρύτε
ρους κόπους" πουλοΰν λοιπόν σέ άλλους πού τή χρειάζον
ται τή δύναμη τους καί παίρνουν απέναντι μισθό, καθώς 
τόν ονομάζουν, κ ι ' ά π ' αυτό τους λένε κι'αυτούς μισθωτούς' 
δέν είναι έτσι; 

"Ετσι είναι. 

"Ενα λοιπόν συμπλήρωμα τής πόλεως είναι καί οί 
μισθωτοί. 

Μοΰ φαίνεται. 
Τώρα λοιπόν, Άδείμαντε, μεγάλωσε αρκετά ή πόλη 

μας, ώστε νά θεωρηθή τελεία; 
"Ισως. 
Καί ποΰ τάχα νά βρίσκεται μέσα στην πόλη ή δι

καιοσύνη κ' ή αδικία; καί μέ τί άραγε ά π ' αυτά πού ανα
φέραμε νά γεννήθηκε μαζί; 

Έ γ ώ αλήθεια δέν τό βλέπω, Σωκράτη, έκτος άν ί- 372a 
σως μέ καμιά άπ' αυτές τίς αμοιβαίες ανάγκες καί σχέ
σεις, πού έχουν οί πολίτες μεταξύ των. 

Πιθανόν νά έχης δίκιο καί πρέπει νά μή βαρεθοΰμε νά 
τό έξετάσωμε δίχως άλλο. 

Κι' άς δοΰμε πρώτα, μέ ποιο τρόπο θά ζουν αυτοί πού 
τους πήραμε γιά τήν πολιτεία μας. Τί- άλλο βέβαια θα έ
χουν νά κάνουν, παρά νά φροντίζουν γιά τήν τροφή τους, 
τό κρασί τους, τά φορέματα τους, τά υποδήματα καί τήν 
κατοικία τους; Τό καλοκαίρι θά έργάζουνται γυμνοί τό πε
ρισσότερο καί ξυπόλητοι, τό χειμώνα πάλι καλά φορεμέ- b 
voi καί ποδεμένοι' θά τρέφουνται μέ αλεύρια άπό κριθάρι 
καί σιτάρι, πού ά π ' αυτά θά ζυμώνουν καί θά πλάθουν τής 
καρδιάς των ψωμιά καί πίττες, θά τάπλώνουν εμπρός 
των πάνω σέ κάτι ψάθες ή καθαρά φύλλα καί ξαπλωμένοι 
σέ στρωμένες μέ σμιλακιές καί μερσίνες στοίβες θά καλο-
χορταίνουν κι ' αυτοί καί τά παιδιά των, θά πίνουν άπό πάνω 
καί τό κρασάκι τους καί μέ στεφάνια στην κεφαλή τους θά 
ψάλλουν ύμνους στους θεούς καί θά περνοΰν ευχάριστα 
μεταξύ τ ω ν παιδιά θάποκτοΰν δχι παραπάνω άπ* δ,τι τους 
επιτρέπει ή περιουσία τους άπό φόβο τής φτώχειας ή τοΰ c 
πολέμου. 

Ναί, μά μοΰ φαίνεται, διέκοψε ό Γλαυκών, π ώ ς τους 
έκαμες νά τρώγουν τό ψωμί των χωρίς προσφάγι. 
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'Αληθή, ήν δ' έγώ, λέγεις, επελαθόμην δτι καί όψον 
έξονσιν, άλας τε δήλον δτι καί έλάας καί τυρόν, καί βολβούς 
καί λάχανα γε, ola δή έν άγροϊς έψήματα, έψήσονται. 
καί τραγήματά που παραθήσομεν αντοϊς τών τε σύκων καί 
έρεβίνθων καί κνάμων, καί μύρτα καί φηγούς σποδιοϋσιν 

d προς το πϋρ, μετρίως νποπίνοντες· καί οντω διάγοντες τόν 
βίον έν είρήνη μετά νγιείας, ώς εικός, γηραιοί τελευτώντες 
άλλον τοιούτον βίον τοις έκγόνοις παραδό>σουσιν. 

Καί ος, Εί δέ ύών πόλιν, ώ Σώκρατες, εφη, κατεσκενα-
ζες, τί άν αντάς άλλο ή ταύτα έχόρταζες; 

'.ίΊλλά πώς χρή, ήν δ' έγώ, ώ Γλαυκών; 
"Απερ νομίζεται, έφη' έπί τ ε κλινών κατακεϊσθαι οϊμαι 

τους μέλλοντας μή ταλαιποίρεϊσθαι, καί άπό τραπεζών 
e δειπνεϊν, καί Οψα απερ καί οί νϋν εχονσι καί τραγήματά. 

Εϊεν, ήν δ' εγώ' μανθάνω. ον πόλιν, ώς έοικε, σκοποϋ-
μεν μόνον δπως γίγνεται, αλλά και τρνφώσαν πόλιν. ϊσως 
ούν ονδέ κακώς έχει- σκοποϋντες γάρ καί τοιαντην τάχ' άν 
κατίδοιμεν τήν τε δικαιοσύνην καί άδικίαν όπη ποτέ ταϊς 
πόλεσιν έμφνονται. ή μέν ονν αληθινή πόλις δοκεϊ μοι είναι 
ήν δίεληλνθαμεν, ώσπερ υγιής τις· ει δ' αύ βουλεσθε, καί 
φλεγμαίνουσαν πόλιν θεωρήσωμεν ουδέν άποκωλνει. ταύτα 

373a γάρ δή τισιν, ώς δοκεϊ, ούκ έξαρκέσει, ονδέ αντη ή δίαιτα, 
άλλα κλϊναί τε προσέσονται καί τράπεζαι καί τάλλα σκεύη, 
καί οψα δή καί μύρα καί θνμιάματα καί εταίροι καί πέμ-
ματα, καί έκαστα τούτων παντοδαπά. καί δή καί â τό 
πρώτον έλέγομεν ούκέτι τάναγκαϊα θετέον, οικίας τε καί 
ιμάτια καί υποδήματα, αλλά τήν τε ζωγραφίαν κινητέον 
καί τήν ποικιλίαν, καί χρνσόν καί ελέφαντα καί πάντα τά 
τοιαύτα κτητέον. ή γάρ; 

h Ναί, εφη. 

Ούκοϋν μείζονα τε αύ τήν π,όλιν δει ποιειν εκείνη γάρ 
ή υγιεινή ούκέτι Ικανή, άλλ ήδΐ] όγκου έμπληστέα καί 
πλήθονς> ά ούκέτι τον αναγκαίου ένεκα έστιν εν ταϊς πόλεσιν, 
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Αλήθεια, είπα έγώ, λησμόνησα πώς θάχουν καί προσ
φάγι* άλαςδηλαδή κ' έλιέςκαί τυρί καί βολβούςκαί λάχανα καί 
δ,τι άλλα άπό τους αγρούς πού τρώγουνται μαγερεμένα. Θά 
τους σερβίρομε βέβαια ακόμη καί τά επιδόρπια τους, σΰκα 
καί ρεβίθια καί κουκιά καί σμερτοκούκια καί βαλανίδια, 
νά τά σιγοψήνουν στή χώβολη γιά νά τραβοΰν κι' άπό καμιά 
πότε πότε' κ' έτσι άφοΰ μ' αυτό τόν τρόπο περάσουν τή d 

ζωή τους μέ ειρήνη καί υγεία και πεθάνουν, φυσικά, σέ βαθειά 
γερατειά, θάφήσουν κληρονομιά στά παιδιά των μιά παρόμοια 
ζωή. 

Κι' άν κατασκεύαζες, Σωκράτη, καμιά πόλη χοίρων, 

μέ τί άλλο ά π ' αυτά πού είπες θά τους χόρταζες; 

Ά λ λ α πώς λοιπόν έπρεπε, Γλαυκών; 

"Οπως τώρα συνηθίζεται* άν ήθελες νά μήν ταλαιπω

ρούνται, έπρεπε νά τους κάμης νά δειπνοΰν επάνω σέ τρα

πέζια ξαπλωμένοι σέ κλίνες καί νά τους σερβίρης δσα προσ

φάγια κ' επιδόρπια μεταχειριζόμαστε σήμερα. e 

Ά , καλά, ε ίπα, τώρα εννόησα. Δέν εξετάζομε, φαίνεται, 
απλώς, πώς γεννάται μιά πολιτεία, μά τή θέλομε νά πλέη 
καί μέσα στην καλοπέραση. "Ισως νά μήν είναι άσχημα κ'έτσι* 
γιατί μπορεί, ένώ θά έξετάζωμε καί μιά τέτοια πόλη, νά βροΰ-
με πώς κι ' άπό ποΰ ξεφυτρώνει μέσα στίς πόλεις ή δικαιοσύνη 
καί ή αδικία. "Οπως κι' άν είναι ή αληθινή πολιτεία, ή 
υγιής πολιτεία, μοΰ φαίνεται πώς είναι αυτή πού περιγράψαμε 
π ρ ι ν μ' άν θέλετε πάλι νά περιγράψωμε μια πόλη, πού τήν 
καίει ό πυρετός, δέ μας εμποδίζει τίποτα* γιατί πραγματικώς 373a 
εκείνος ό τρόπος της ζωής δέν είναι γιά νά ευχάριστη δλους, 
άλλα θά χρειαστούμε γι ' αυτούς καί κλίνες και τραπέζια καί 
άλλα έπιπλα καί ορεκτικά, ακόμη καί αρώματα κάί γυναίκες 
καί λιχουδιές κάθε λογής καί σέ αφθονία. Καί λοιπόν δέ θά 
βάλωμε πιά γιά πράγματα πρώτης ανάγκης εκείνα πού λέγα
με έξ αρχής, σπίτια καί φορέματα καί υποδήματα, αλλά θά 
βάλωμε σέ ενέργεια καί τή ζωγραφική καί τό χρυσάφι και τά 
ελεφαντόδοντο κι' δλα τά τέτοια, πού πρέπει νά τ ' άποκτή-
σωμε. 'Αλήθεια λέγω; 

Μάλιστα. b 

Δέν πρέπει λοιπόν συγχρόνως νά κατασκευάσωμε καί 
μεγαλύτερη τήν πόλη; γιατί εκείνη ή πρώτη μας, ή υγιεινή, 
δέ θά είναι πιά αρκετή, άλλα πρέπει νά τής δώσωμε τώρα 
δγκο και νά τή γεμίσωμε μ' ενα πλήθος ανθρώπους, πού δέν 
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οϊον οι τε θηρευτοί πάντες οι τε μιμητοί, πολλοί μέν οι περί 
τά σχήματα τε και χρώματα, πολλοί δέ ot περί μονσικήν, 
ποιηταί τε καί τούτων νπηρέται, ραψωδοί, νποκριταί, χο-
ρενταί, εργολάβοι, σκευών τε παντοσαπών δημιουργοί, τών 

c τε άλλων καί τών περί τόν γνναικείον κόσμον. καί δή καί 
διακόνων πλειόνων δετ/σόμεθα- ή ον δοκεϊ δεήσειν παιδαγω
γών, τιτθών, τροφών, κομμωτριών, κονρέων, καί αν όψο-
ποιών τε καί μαγείρων; έτι δέ καί σνβωτών προσδεησόμεθα· 
τούτο γάρ ήμϊν έν τή πρότερα πόλει ούκ ένήν—έδει γάρ 
ουδέν—εν δέ ταύτη καί τούτον προσδεήσει. δεήσει δέ καί τών 
άλλων βοσκημάτων πάμπολλων, εϊ τις αυτά ε'δεται' ή γάρ; 

Πώς γάρ ον; 

d Ούκοϋν καί ιατρών έν(χρείαις έσόμεθα πολύ μάλλον 
οντω διαιτώμενοι ή ώς τό πρότερον; 

Πολύ γε. 
Καί ή χώρα γέ πον, ή τότε ικανή τρέφειν τονς τότε, 

σμικρά δή εξ ικανής εσται. ή πώς λέγομεν; 
Ούτως, εφη. 
Ούκοϋν τής τών πλησίον χώρας ήμϊν άποτμητέον, εί 

μέλλομεν ίκανήν έξειν νέμειν τε καί άρουν, καί εκείνοις αύ 
τής ημετέρας, εάν καί εκείνοι άφώσιν αυτούς επί χρημάτων 
κτήσιν άπειρον, νπερβάντες τόν τών αναγκαίων δρον; 

e Πολλή ανάγκη, έφΐ), ώ Σώκρατες. 
Πολεμήσομεν δή τό μετά τούτο, ώ Γλαυκών; ή πώς 

έσται; 
Οντως, έφη. 
Και μηδέν γέ πω λεγωμεν, ήν δ' έγώ, μήτ' εϊ τι κακόν 

μήτ' εί dyaOòv ο πόλεμος εργάζεται, άλλα τοσούτον μόνον, 
δτι πολέμου αν γένεσιν ηνρήκαμεν, έξ ών μάλιστα ταϊς πό
λεσιν καί ιδία καί δημοσία κακά γίγνεται, όταν γίγνηται. 

Πάνν μέν ούν. 
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cïvai καί της πρώτης ανάγκης γιά τίς πόλεις* καθώς οί διά
φοροι κυνηγοί, Ολοι δσοι εξασκούν τίς τέχνες πού μιμούν
ται μέ τά χρώματα καί τά σχήματα, δσοι καταγίνονται μέ τή 
μουσική, επίσης οί ποιηταί μέ βλη τήν ακολουθία των, ραψω
δοί, ύποκριταί, χορευταί, εργολάβοι, κατασκευασταί κάθε 
λογής είδων καί πρό πάντων τοϋ γυναικείου στολισμοΰ. 
θάχρειαστοΰμε ακόμη καί περισσότερους υπηρέτες ή νομίζεις C 
πώς δέ θά χρειαστούν καί παιδαγωγοί και παραμάννες καί 
βυζάστρες καί κομμώτριες καί κουρείς καί μάγεροι καί π α -
ραμάγεροι; Μά μέσα σ' δλα θά χρειαστούμε άκόμιη καί χοι-
ροβοσκούς, γιατί δέν υπήρχε τέτοιο πράγμα στην πρώτη μας 
εκείνη τήν πόλη, ήταν δλως διόλου αχρείαστο* μά σ' αυτή 
τώρα, πώς μπορούμε νά κάμωμε χωρίς αυτούς, άφοΰ καί 
άλλα πάμπολλα ζώα ακόμα θά χρειαστούμε γιά δσους θά τά 
τραβά ή δρεξη τ ω ν δέν είναι έτσι; 

Π ώ ς δχι; 

Ά λ λ α λοιπόν- καί άπό γιατρούς θά έχωμε πολύ μεγαλύ- d 
τερη ανάγκη, άφοϋ καί ή δίαιτα μας θά είναι τόσο διαφορετική 
άπό πρίν. 

Καί βέβαια. 

Καί ή χώρα λοιπόν, πού ήταν ικανή ώς τώρα γιά νά 
τρέφη τους πρώτους εκείνους κατοίκους της, θά καταντήση 
έτσι πολύ μικρή γ ι ' αυτό. "Η δχι; 

"Ετσι είναι. 

Δέν θά γίνη λοιπόν ανάγκη νά καταπατήσωμε μέρος 
άπό τή γειτονική μας χώρα, άν θέλωμε νά εχωμε αρκετό 
τόπο γιά καλλιέργεια καί βοσκή καί οί γείτονες μας πάλι δέ 
θά κάμουν τό ίδιο, άν κι' αυτοί υπερβούν τά δρια τοΰ αναγ
καίου καί ρίχτουν στην ικανοποίηση υπέρμετρης πλεονεξίας; 

Α ν ά γ κ η πάσα. e 

Θάρθοΰμε σέ πόλεμο μαζί, ΰστερ' ά π ' αυτό, ώ Γλαυ
κών; ή πώς αλλιώς; 

"Ετσι, δπως τό λές. 

Κι ' άς μήν κάμωμε ακόμη λόγο γιά τά καλά ή τά κακά, 
πού μπορεί νά προέρχουνται ά π ' τόν πόλεμο, μ' άς περιορι
στούμε σ* αυτό, π ώ ς βρήκαμε τή γέννηση τοϋ πολέμου, πού 
τόσα κακά προξενεί καί στό κράτος καί στους ίδιώτας, δταν 
προξενή. 

Πολύ σωστά. 
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"Ετι δή, ω φίλε, μείζονος τής πόλεως δεϊ ον τι σμικρφ, 
4a άλλ δλω στρατοπέδφ, δ εξελθόν υπέρ της ουσίας άτιάσης 

καί υπέρ ών νυνδή έλέγομεν διαμαχεϊται τοις έπωνσιν. 
Τί δέ; ή δ' ός· αυτοί ούχ ικανοί; 
Ουκ, εί σύ γε, ήν δ' έγώ, καί ήμεϊς άπαντες ώμολογή-

σαμεν καλώς, ήνίκα έπλάττομεν τήν πόλιν ώμολογονμεν 
δέ πον, εί μέμνησαι, αδύνατον ένα πολλάς καλώς έργάζεσθαι 
τέχνας. 

'Αληθή λέγεις, εφη. 
b Τί ούν; ήν δ' έγώ' ή περί τόν πόλεμον αγωνία ού 

τεχνική δοκεϊ εϊναι; 
Καί μόλα, έφη. 
rH ούν τι σκντικής δει μάλλον κήδεσθαι ή πολεμικής; 
Ουδαμώς. 
Άλλ άρα τόν μέν σκντοτόμον διεκωλύομεν μήτε γεωρ-

γόν έπιχειρεϊν εϊναι άμα μήτε νφάντην μήτε οίκοδόμον άλλα 
σκντοτόμον, Ινα δή ήμϊν τό τής σκντικής έργον καλώς γί-
γνοιτο, καί τών άλλων ένί έκάστφ ωσαύτως έν άπεδίδομεν, 
προς δ έπεφνκει έκαστος καί εφ' ώ έμελλε τών άλλων 

C σχολ,ήν άγων δια βίον αυτό εργαζόμενος ού παριείς τονς 
καιρούς καλώς άπεργάσεσθαν τά δε δή περί τόν πόλεμον 
πότερον ον περί πλείστον εστίν εύ άπεργασθέντα; ή ούτω 
ράδιον, ώστε καί γεωργών τις άμα πολεμικός έσται καί 
σκντοτομών καί άλλην τέχνην ήντινοϋν εργαζόμενος, πετ-
τευτικός δέ ή κυβευτικός ίκανώς ούδ' άν είς γένοιτο μή 
αυτό τοϋτο_έκ παιδός έπιτηδεύων, αλλά παρέργω χρώμενος; 

d καί ασπίδα μέν λαβών ή τι άλλο τών πολεμικών Οπλων τε 
καί οργάνων αυθημερόν όπλιτικής ή τίνος άλλ?)ς μάχης 
τών κατά πόλεμον ικανός έσται αγωνιστής, τών δέ άλλων 
οργάνων ουδέν ούδένα δημωνργόν ονδέ άθλητήν ληφθέν 
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'Ακόμη λοιπόν, φίλε, χρειάζεται νά μεγαλώσωμε τήν 
πόλη μας καί δχι ολίγο, άλλα μέ ολόκληρο στράτευμα, πού 374a 

•Ανάγκη „υλ4χο.ν γ.ά βά_ βγή ν'_ άποχρούοτ, τήν εισβολή 
, . του εχθρού και να υπεράσπιση τα 

τΛν περ φρούρηση και t > , * tf.
 Γ , ~ ' « 

,' , , „ "_ υπάρχοντα μας και δλα εκείνα που 

Καί π ώ ς ; δέν θά είναι εκείνοι 
οί ίδιοι ικανοί; 

"Οχι, άντούλάχιστοήτανόρθήή αρχή, πού παραδέχτηκες 
καίσύ καί μείς δλοι μας, δταν έχαράζαμετό πρώτο σχέδιο τής 
πολιτείας μας* γιατί παραδεχτήκαμε, καθώς θά θυμάσαι βέ
βαια, πώς είναι αδύνατο ένας και è αυτός άνθρωπος νά εξα-
σκή καλά πολλές τέχνες συγχρόνως. 

Έ χ ε ι ς δίκιο. 
Τί λοιπόν; δέ σου φαίνεται πώς ό πόλεμος είναι κι ' αύ- b 

τός μιά τέχνη; 
Καί πάρα πολύ μάλιστα. 

"Η τάχα χρειάζεται περισσότερη επιμέλεια τοΰ ύποδη-
ματοποιοΰ ή τέχνη άπό τήν πολεμική; 

Κάθε άλλο. 

'Αλλά δμως στον υποδηματοποιό δένέδώσαμε τήν άδεια 
νάθελήσηνά κάνη έξαφνα καί τή δουλειά τοΰ γεωργοΰ συγχρό
νως, ή τοΰ υφαντή, ή τοΰ κτίστη, άνέννοοΰμενά γίνεται καθώς 
πρέπει τό δικό του τό επάγγελμα* τό ίδιο καί σ' δλους τους 
άλλους αναθέσαμε μιά μόνο εργασία, γ ιά κείνη πού είναι κα
θένας γεννημένος, γιά νά τήν έξασκή τέλεια σ' δλη τουτή ζωή, 
χωρίς νάνεκατώνεται σέ καμιάν άλλη καί να παραμελή c 
τή δική του* αί λοιπόν, γιά τήν τέχνη τοΰ πολέμου δέν χρειά
ζεται νά δώσωμε τή μεγαλύτερη σημασία καί φροντίδα νά 
έξασκήται μ' δλη τήν τελειότητα; ή είναι τόσο εύκολο 
πράγμα, ώστε νά μπορή νά είναι καλός πολεμιστής ένας πού 
κάνει συγχρόνως καί τό γεωργό, ή τόν υποδηματοποιό, ή καί 
δποιαν άλλη τέχνη; Και ένώ, γ ιά νά διακριθή κανείς στό τάβλι 
ή στά ζάρια, θά έπρεπε νά καταγίνεται άπό παιδί καί νά τό 
εχη δουλειά του χωρίς διακοπή, θά έφτανε τάχα νά πάρη κα
νείς στά χέρια του τήν ασπίδα ή οποιοδήποτε άπό τά πολεμι- d 
κά δπλα καί όργανα, γιά νά γίνη μονήμερα ικανός αγωνιστής 
στην όπλασκία ή καί σ' οποίο άλλο είδος τής τέχνης του π ο 
λέμου, ενώ κανένα άλλο εργαλείο δέν άρκει να τό πάρη κα
νείς στά χέρια του, γιά νά τόν κάμη αμέσως τεχνίτη καί ικανό 
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ποιήσει, ούδ' έσται χρήσιμον τώ μήτε τήν έπιστήμην έκα
στου λαβόντι μήτε τήν μελέτην ίκανήν παρασχομένφ; 

Πολλού γάρ άν, ή ό" δς, τά ogyava ήν άξια. 
Ούκοϋν. ήν σ' ε^ώ, όσω μέγιστον τό τών φυλάκων 

e έργον, τοσοντφ σχολής τε τών άλλων πλείστης άν εϊη καί 
αν τέχνης τε καί επιμελείας μεγίστης δεόμενον. 

Οϊμαι έγωγε, ή δ' δς. 
*Αρ' ούν ον καί φύσεως επιτήδειας είς αυτό τό έπιτή-

δενμα; 
Πώς δ' ον; 
1ΙΙμέτερον δτ) έργον άν εϊη, ώς έοικεν, ειπερ οϊοί 

τ' έσμέν, έκλέξασθαι τίνες τε καί ποϊαι φύσεις επιτήδειοι 
είς πόλεως φυλακήν. 

Ήμέτερον μέντοι. 
Μά Δία, ήν δ' έγώ, ούκ άρα φαϋλον πράγμα ήράμεθα· 

όμως δέ ουκ άποδειλιατέον, δσον γ' άν δύναμις παρείκη. 
5Ά Ού γάρ ούν, έφη. 

Οϊει ούν τι, ήν δ' έγώ, διαφέρειν φύσιν γενναίου σκν-
λακος είς φυλακήν νεανίσκου ευγενούς; 

Τό ποίον λέγεις; 
Οϊον όξνν τέ που δει αύτοϊν έκάτερον εϊναι προς 

αϊσθησιν καί έλαφρόν προς τό αίσθανόμενον διωκάθειν, καί 
ίσχυρόν αύ, έάν δέη έλόντα διαμάχεσθαι. 

Δεϊ γαρ ούν, έφη, πάντων τούτων. 
Καί μήν άνδρεϊόν γε, εϊπερ εύ μαχεϊται. 
Πώς δ' ον; 
Ανδρείος δέ εϊναι άρα έθελήσει ό μή θυμοειδής εϊτε 

ϊππος εϊτε κνων ή άλλο ότωϋν ζώον; ή ονκ έννενόηκας ώς 
h άμαχόν τε καί άν'ικητον θυμός, ού παρόντος ψυχή πάσα 

προς πάντα άφοβος τέ έστι καί αήττητος; 
Έννενόηκα. 
Τά μέν τοίννν τον σώματος οϊον δεϊ τόν φύλακα εϊναι, 

δήλα. 
Ναί. 
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χειριστή του, ούτε θά τοΰ είναι χρήσιμο, άν δέν μάθη κατά 
βάθος τή χρήση του καί καταγίνη μ' δλη του τήν επιμέλεια; 

Ά ν ήταν βέβαια έτσι, μεγάλη αξία θά είχαν τά εργαλεία. 
Λοιπόν, δσο πιό σπουδαίο είναι τό έργο αυτών τών 

φρουρών τής πολιτείας, τόσο μεγαλύτερη θά είναι ή ανάγκη e 
νά μήν περισπαται άπό καμιάν άλλη απασχόληση, άλλα νά 
γίνεται μέ Ολη τή σπουδή καί τήν επιμέλεια. 

Κ' έγώ αυτής τής ιδέας είμαι. 
Δέ χρειάζεται δμως ακόμα καί ή κατάλληλη φυσική 

προδιάθεση γι ' αυτό τό επάγγελμα; 
Π ώ ς δχι; 
Δική μας λοιπόν δουλειά θά ήταν, καθώς φαίνεται, τώρα, 

να έκλέξωμε, άν ημπορούμε, ποιες καί τί είδους φύσεις είναι 
κατάλληλες γιά νά φυλάγουν τήν πόλη. 

Δική μας βέβαια. 

Μά τήν αλήθεια, ε ίπα έγώ, δέν παίρνομε καί πολύ εύκο
λο πράγμα επάνω μας" άς μήν άποδειλιάσωμε δμως κ' εμ
πρός, οσο μας τό επιτρέπουν οί δυνάμεις μας. 

'Εμπρός λοιπόν. 3758 

Βρίσκεις πώς διαφέρει τίποτα, δσο γιά τή φρούρηση, ή 
φύση ενός καλού σκύλου ράτσας άπό ενός καλοΰ παλληκαριοΰ; 

Τί εννοείς δηλαδή; 
Θέλω νά π ώ , πώς κι' ό ένας κι1 ό άλλος πρέπει νά έχουν 

πολύ λεπτή αίσθηση γιά ν* ανακαλύπτουν τόν εχθρό, έλαφρά-
τητα γιά νά τόν βάζουν στό κυνηγητό άμα τόν ανακαλύψουν, 
καί δύναμη άν γίνη ανάγκη νά πιαστοΰν μαζί του δταν τόν 
προφτάσουν. 

Πραγματικώς, είναι απαραίτητα δλ' αυτά. 
Μά καί ανδρεία ακόμα, γιά νά πολεμά στά γερά 
Πώς Οχι; 

Ά λ λ α μπορεί ποτέ να είναι ανδρείος ένας ίππος, άν 
δέν είναι θυμοειδής καί νά τό λέη ή καρδιά του, καθώς και 
ό σκύλος καί δποιο άλλο ζώο; " Η δέν έχεις παρατηρήσει, πώς 
ή καρδιά είναι ένα πράγμα ακαταμάχητο και ανίκητο καί b 
πού κάνει τήν ψυχή άφοβη καί ανίκανη νά υποχώρηση 
εμπρός σ' οποιοδήποτε κίνδυνο; 

Βέβαια τό γνωρίζω. 
Αυτά λοιπόν τά σωματικά προτερήματα είναι φανερό 

πώς πρέπει νά έχη ό φρουρός. 
Ναί. 
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Και μήν καί τά τής ψνχής, δτι γε θνμοειδή. 
Καί τούτο. 
Πώς ούν, ήν δ' έγώ, ώ Γλαυκών, ονκ άγριοι άλλήλοις 

τε έσονται καί τοις άλλοις πολίταις, όντες τοιούτοι τάς 
φύσεις; 

Μά Δία, ή δ' ος, ον ραδίως. 
C Άλλα μέντοι δει γε προς μέν τους οικείους πράονς 

αυτούς εϊναι, προς δέ τους πολεμίους χαλεπούς· εί δέ μή, ον 
περιμενοϋσιν άλλ.ους σφάς διολέσαι, αλλ αντοι φθήσονται 
αυτό δράσαντες. 

Αληθή, έφη. 
Τί ούν, ήν δ' έγώ, ποιήσομεν; πόθεν άμα πράον καί 

μεγαλόθνμον ήθος ενρήσομεν; εναντία νάρ πον θνμοειδεϊ 
πραεϊα φύσις. 

Φαίνεται. 
Άλλα μέντοι τούτων γε όποτέρον άν στέρηται, φύλαξ 

αγαθός ού μή γένηταν ταύτα δέ άδννάτοις εοικεν, καί οντω 
d δή σνμβαίνει αγαθόν φύλακα αδύνατον γενέσθαι. 

Κινδννεύει, έφη. 

Καί έγώ άπορήσας τε καί έπισκεψάμενος τά έμπροσθεν, 
Δικαίως γε, ήν δ' έγώ, ώ φίλε, άποροϋμεν ης γάρ προνθέ-
μεθα εικόνος άπελείφθημεν. 

Πώς λέγεις; 
Ούκ έννενοήκαμεν οτι είσίν αρα φύσεις οίας ήμεϊς ούκ 

ώήθημεν, εχονσαι τάναντία ταύτα. 
Ποϋ δή; 
"Ιδοι μέν άν τις καί έν άλλοις ζωοις, ού μεντάν ήκιστα 

e εν ώ ήμεϊς παρεβάλλομεν τω φύλακι. οϊσθα γάρ που τών 
γενναίων κυνών, δτι τούτο φύσει αυτών τό ήθος, προς μέν 
τους συνήθεις τε καί γνωρίμονς ώς οϊόν τε πραοτάτονς είναι, 
προς δέ τους άγνώτας τουναντίον. 

ΟΙδα μέντοι. 
Τούτο μέν άρα, ήν δ' έγώ, δυνατόν, καί ού παρά φνσιν 

ζητοϋμεν τοιούτον εϊναι τόν φύλακα. 
Ούκ έοικεν. 
ΎΑρ' ούν σοι δοκεϊ έτι τούδε προσδεισθαι ό φνλακικός 

έσόμενος, προς τω θνμοειδεϊ ετι προσγενέσθαι φιλόσοφος 
τήν φύσιν; 
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'Επίσης καί ή ψυχή του είναι φανερό πώς πρέπει να 
είναι θυμοειδής. 

Καί αυτό. 
Ναί, μά δέ θά είναι, Γλαυκών, άγριοι καί μεταξύ των 

καί μέ τους άλλους πολίτες, άφοϋ θά έχουν αυτά τά φυσικά 
πού είπαμε; 

Δύσκολο, μά τήν αλήθεια, νά τό άρνηθή κανείς. 
Καί μολαταύτα, θά πρέπει νά είναι ήμεροι μέ τους c 

συμπολίτες των καί άγριοι μόνο μέ τους εχθρούς" είδεμή, δέ 
θά είναι ανάγκη νά περιμένουν νά έρθουν άλλοι νά τους χαλά
σουν, άλλα θά προλάβουν νά τό κάμουν οί ίδιοι οί φρουροί μας. 

'Αλήθεια. 
Π ώ ς νά κάμωμε λοιπόν; πού νά βροΰμε ένα χαρακτήρα, 

νά είναι καί ήμερος καί θυμοειδής συγχρόνως, άφοΰ αυτά 
είναι δυό πράγματα αντίθετα καί ασυμβίβαστα; 

Φανερό. 
Καί δμως είναι αδύνατο νά θεωρηθή καλός φρουρός, άν 

στερήται ή τό ένα ή τό άλλο ά π ' αυτά' κι ' άφοΰ λοιπόν φαίνε
ται πράγμα αδύνατο αυτό, ανάγκη νά παραδεχτούμε, πώς 
δέν μπορεί νά βρεθή ό καλός φρουρός. d 

'Εκεί καταντά. 
Κ' εγώ, άφοΰ κοντοστάθηκα λίγο και συλλογίστηκα μέσα 

μου πάνω σ' αυτά πού είπαμε, Μέ τό δίκιο μας, τοΰ λέγω, 
φίλε μου, νά σκοντάψωμε* γιατί απομακρυνθήκαμε άπό τό 
παράδειγμα πού είχαμε πάρει. 

Πώς αυτό; 
Δέ σκεφθήκαμε πώς υπάρχουν φύσεις, πού εμείς δέν 

τίς φανταστήκαμε καί πού συνδυάζουν αυτές τις αντίθετες 
Ιδιότητες. 

Και ποΰ υπάρχουν; 
Μπορεί κανείς νά τίς συνάντηση καί σ' άλλα ζώα, άλλα 

προ πάντων σέ κείνο πού παραβάλαμε εμείς μέ τό φύλακα. 
Γιατί γνωρίζεις βέβαια, πώς ενός σκύλου ράτσας αυτό είναι e 
τό φυσικό, νά είναι ήμερώτατος μέ κείνους πού γνωρίζει 
και τους έχει συνηθίσει, καί τό έναντίο μ' δσους δέ γνωρίζει. 

Βέβαια τό ξέρω. Δέν είναι λοιπόν αδύνατο καί δέ ζητού
με αφύσικο πράγμα, νά είναι τέτοιος καί ό φρουρός μας. 

"Ετσι φαίνεται. 
Δέ σοΰ φαίνεται δμως, πώς ακόμη κάτι λείπει άπό τό 

φρουρό μας καί π ώ ς έκτος άπό θυμοειδής πρέπει νά είναι 
xttì φιλόσοφος άπό φυσικού του; 

10 
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76a Πο>ς δή; έφη· ον γάρ εννοώ. 

Καί τούτο, ήν δ' έγώ, έν τοϊς κνσίν κατόψει, δ καί 
άξων θανμάσαι τοϋ θηρίου. 

Τό ποίον; 
"Οτι ον μέν άν ϊδη άγνώτα, χαλεπαίνει, ονδέ εν κακόν 

προπεπονθώς' δν δ' άν γνώριμον, ασπάζεται, καν μηδέν 
πώποτε νπ αύτον αγαθόν πεπόνθη. ή ονπω τούτο έθαύ-
μασας ; 

Ού πάνν, έφη, μέχρι τούτον προσέσχον τόν νουν ότι δέ 
πον δρα ταϋτα, δήλον. 

'Αλλά μήν κομψόν γε φαίνεται τό πάθος αντοϋ τής 
b φύσεως καί ώς αληθώς φιλόσοφον. 

Πή δή: 
ΎΗ, ήν δ' έγώ. όψιν ούδενί άλ.λω φίλην καί έχ&ράν 

διακρίνει ή τφ τήν μέν καταμαθεϊν, τήν δέ άγνοήσαι. καίτοι 
πώς ούκ άν φιλομαθές εϊη σννέσει τε καί άγνοια οριζόμενον 
τό τε οίκεϊον καί τό άλλότριον; 

Ουδαμώς, ή δ' δς, όπως ού. 
Άλλα μέντοι, εϊπον έγώ, τό γε φιλ.ομαθές καί φιλό

σοφον ταντόν; 
Ταύτόν γάρ, έφη. 

Ούκοϋν θαρροΰντες τιθώμεν καί έν άνθρώπφ, εί 
c μέλλει προς τονς οίκείονς καί γνωρίμονς πράος τις 

εσεσ-θαι, φύσει φιλόσοφον καί φιλομαθή αντόν δειν είναι; 
Τιθώμεν, έφη. 
Φιλόσοφος δι) καί θνμοειδής καί ταχύς καί ίσχνρός 

ήμϊν τήν φνσιν εσται ο μέλλων καλός κάγαθός εσεαθαι 
φύλαξ πόλεως. 

Παντάπασι μέν ούν, εφη. 
Ούτος μέν δή άν όντως ύπαρχοι, θρέψονται δέ δή ήμϊν 

οντοι καί παιδενθήσονται τίνα τρόπον; καί αρά τι προνργον 
ήμϊν έστιν αυτό σκοπονσι προς τό κατώεϊν ούπερ ένεκα 

d πάντα σκοπονμεν, δικαιοσύνην τε καί άδικίαν τίνα τρόπον 
έν πόλει γίγνεται; ίνα μή έώμεν Ίκανόν λόγον ή σνχνόν 
διεξίωμεν. 

Καί ό τοϋ Γλαύκωνος αδελφός, Πάνν μέν ούν, έφη, 
έγωγε προσδοκώ προνργον εϊναι είς τούτο ταύτην τήν σκέ-
ψιν. 
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Πώς δηλαδή; δέ σέ εννοώ καλά. 376a 
Θά παρατήρησης στους σκύλους κ* ένα άλλο πράγμα 

ακόμα, πού πραγματικούς αξίζει νά τό θαυμάση κανείς. 
Τό ποιο; 
Πώς άμα ό σκύλος δή κανένα, πού δέν τόν γνωρίζει, αμέ

σως αγριεύει, άν καί δέν τοϋ έχη κάμει κανένα κακό, ένώ απ
εναντίας Οταν δή κανένα γνώριμο, είναι Ολος χαρά καί περι
ποίηση καί χωρίς νά τοΰ έχη κάμει ποτέ τίποτα καλό, ή 
δέν έθαύμασες ποτέ σου αυτό τό πράγμα; 

Δέν έδωσα ώς τώρα καί μεγάλη προσοχή σ' αυτό, άλλα 
πραγματικώς έτσι φέρνεται. 

Είναι δμως πολύ χαριτωμένο αυτό του τό ιδίωμα καί 
μαρτυρεί μιά φύση όλως διόλου φιλοσοφική. h 

Καί πώς; παρακαλώ. 
Νά, πού δέ διακρίνει ένα πρόσωπο, άν είναι φίλος ή 

εχθρός, παρ ' ά π ' αυτό" πώς τόν ένα τόν ξέρει, ένώ τόν άλλο 
δέν τόν γνώρισε ακόμα. Π ώ ς λοιπόν νά μήν τοΰ άποδώσωμε 
φιλομάθεια, άφοΰ μέ τή γνώση και μέ τήν άγνοια ξεχωρίζει 
τό φίλο άπό τόν ξένο; 

Πραγματικώς, δέ μπορεί νά είναι αλλιώς. 
Δέν είναι Ομως τό Ϊδιο πράγμα ή φιλομάθεια καί ή φι

λοσοφία ; 
Τό ίδιο. 

Μ' δλη μας λοιπόν τήν πεποίθηση άς παραδεχτοΰμε καί 
γ ιά τόν άνθρωπο, π ώ ς γ ια νά είναι ήμερος στους δικούς του 
καί τους γνωρίμους του, πρέπει νά είναι άπό φυσικοΰ του c 
φιλόσοφος καί φιλομαθής. 

"Εστω. 

"Ωστε, δέν πρέπει λοιπόν νά είναι έκ φύσεως φιλόσοφος 
καί θυμοειδής καί γρήγορος καί δυνατός, γιά νά είναι σέ 
ολα του τέλειος ό φρουρός τής χώρας; 

Χωρίς καμιά αμφιβολία. 
Τέτοιος λοιπόν θά πρέπει νά είναι αυτός. Τώρα, π ώ ς 

θάνατραφοΰν καί μέ ποιο τρόπο θά εκπαιδευθούν αυτοί μας οί 
φρουροί ; καί άραγε θά συντέλεση αυτή ή εξέταση, γιά νά βρού
με εκείνο, πού αποβλέπουν δλες μας αυτές οί έρευνες, πώς 
δηλαδή βγαίνει μέσα στην πόλη ή δικαιοσύνη καί ή αδικία; d 

γιά νά μήν τήν παρατήσωμε, άν πρόκειται νά μάς βοηθήση 
σ1 αυτό, άλλα νά τήν εξακολουθήσω με διεξοδικώτερα. 

Καί ό αδελφός τοΰ Γλαύκωνος, Ά λ λ α έγώ, είπε, φρονώ, 
πώς καί πολύ μάλιστα θά μας βοηθήση αυτή ή έρευνα. 
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Μά Δία, ήν δ' εγώ, ώ φίλε Άδείμαντε, ουκ άρα άφε-
τέον, ούδ' εί μακροτέρα τυγχάνει ούσα. 

Ού γάρ ούν. 
"16ι ούν, ώσπερ έν μύθω μνθολογοϋντές τε καί σχολήν 

άγοντες λόγφ παιδενωμεν τονς άνδρας. 
e Άλλα χρή. 

Τίς ούν ή παιδεία; ή χαλεπόν ενρεϊν βελτίω τής έπο 
τοϋ πολλού χρόνον ηύρημένης; έστιν δέ που ή μεν έπί 
σώμασι γυμναστική, ή δ' έπί ψυχή μουσική. 

"Εστιν γάρ. 
ΤΑρ' ούν ού μουσική πρότερον άρξόμεθα παιδενοντες 

ή γυμναστική; 
Πώς δ'' ού; 
Μονσικής δ', εϊπον, τιθείς λόγους, ή ον; 
"Εγωγε. 
Λόγων δέ διττόν εϊδος, τό μέν άλ.ηθές, ψεϋδος δ' έτερον; 
Ναί. 

77a Παιδεντέον δ' έν άμφοτέροις, πρότερον δ' έν τοϊς 
ψενδέσιν; 

Ού μανθάνω, έφη, πώς λέγεις. 
Ού μανθάνεις, ήν δ' έγώ, Οτι πρώτον coïç παιδίοις 

μύθους λέγομεν; τούτο δέ που ώς τό Ολον ειπείν ψεϋδος, 
ένι δέ καί αληθή, πρότερον δέ μνθοις προς τά παιδία ή 
γνμνασίοις χρώμεθα. 

"Εστι ταύτα. 
Τοϋτο δή έλεγον, δτι μονσικής πρότερον άπτέον ή 

γυμναστικής. 
'Ορθώς, έφη. 
Ούκοϋν οϊσθ' ότι αρχή παντός έργου μέγιστον, άλλως 

h τε δή καί νέφ καί άπαλώ ότφοϋν; μάλιστα γάρ δή τότε 
πλάττεται, καί ενδύεται τύπος δν άν τις βούληται ένσημή-
νασθαι έκάστφ. 

Κομιδη μέν ούν. 
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Ά ς μή τήν παρατήσωμε λοιπόν, φίλε μου Άδείμαντε, 
κι' άν πρόκειται νά μάς φέρη πολύ μακρυά. 

Καί βέβαια. 
Ά ς τό πιάσωμε λοιπόν έτσι σάν παραμύθι καί μ' 

δλη μας τήν άνεση άς άρχίσωμε νά έκπαιδεύωμε μέ τά 
λόγια τους ανθρώπους μας. 

"Ετσι νά κάμωμε. 
Ποια λοιπόν πρέπει νά είναι αυτή ή ανατροφή; ή δέν νο

μίζεις, πώς θά ήταν δύσκολο να βρούμε άλλη καλύτερη ά π ' 

Μόρφωοη ^ ^ π θ ύ £ÎVCtL κ α θ ι ε Ρ ω μ έ ν η ά π ' 
τών φυλάκων τ <* " " V * τ ά χ Ρ ό ν ι α ' δ ι 1 λ α δ ή V-* 

τα σώματα ή γυμναστική καί 
γιά την ψυχή ή μουσική ; 

Πραγματικώς. 
Καί δέ θάρχίσωμε μέ τή μουσική μάλλον πρώτα, παρά 

μέ τή γυμναστική ; 
Π ώ ς δχι; 
Καί μουσική 6ταν λές, δέ θεωρείς μέρος της καί τους 

λόγους; 
Μάλιστα. 
Οι λόγοι πάλι δέν είναι δυό ειδών, αληθινοί καί 
Ναί. 

ψεύτικοι; 
Καί μέ τά δυό λοιπόν αυτά είδη θά έκπαιδεύωμε 377 

τους νέους καί μάλιστα μέ τους ψευτόλογους πρώτα; 
Δέ σέ καταλαβαίνω, τί θέλεις νά πης. 
Δέ γνωρίζεις π ώ ς διηγούμαστε πρώτα-πρώτα στά παιδιά 

μύθους, πού στό σύνολο τους τ ίποτ ' άλλο δέν είναι παρά ένα 
ψέμα, έχουν δμως καί κάποιες αλήθειες μέσα; Πρώτα λοιπόν 
άρχίζομε τά παιδιά μέ μύθους, πριν τους άρχίσωμε τή γ υ 
μναστική. 

"Ετσι είναι. 
Γι' αυτό λοιπόν έλεγα πώς πρέπει νά πιάσωμε τή μου

σική πρώτα άπό τή γυμναστική. 
Σωστά. 
Γνωρίζεις δμως βέβαια, πώς ή αρχή είναι τό σπουδαιότε

ρο σέ κάθε δουλειά, μάλιστα δταν πρόκειται για δ,τι πράγμα 
νεαρό καί τρυφερό" γιατί τότε προπάντων πλάθεται καί 
μπαίνει μέσα βαθειά ό χαρακτήρας, πού θά ήθελε κανείς νά 
χαράξη στον καθένα. 

Δέν υπάρχει άντίρρησις. 
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τΑρ' ούν ραδίως οντω παρήσομεν τονς επιτυχόντα; 
ύπό τών επιτυχόντων μνθονς πλασθέντας άκονειν τους 
παϊδας καί λαμβάνειν έν ταϊς ψνχαϊζ ώς έπί τό πολν εναν
τίας δόξας έκείναις άς, έπειδάν τελεωθώσιν, έχειν οίησό-
μεθα δεϊν αυτούς; 

Ούδ' όπωστιοϋν παρήσομεν. 
Πρώτον δή ήμϊν, ώς έοικεν. έπιστατητέον τοϊ: μνθο-

C ποωϊς, καί σν μέν άν καλώ' \ μϋθον] ποιήσοίσιν. έγκριτέον, 
Sv δ' άν μή, άποκριτέον. τονς δ' εγκριθέντος πείσομεν τάς 
τροφούς τε καί μητέρας λέγειν τοΐς παισίν, καί πλάττειν τάς 
ψυχάς αυτών τοϊς μύθοις πολύ μάλλον ή τά σώματα ταϊς 
χερσίν ών δέ ννν λέγονσι τονς πολλούς έκβλητέον. 

Ποίους δή; έφη. 
Έν τοις μείζοσιν, ήν δ' έγώ, μνθοις οψόμεθα καί τους 

ελάττους. δει γάρ δή τόν αυτόν τύπον εϊναι καί ταντόν 
d όυνασθαί τους τε μείζονς καί τονς ελάττους. ή ουκ οϊει; 

Έγωγ', έφη· άλλ ονκ εννοώ) ονδέ τονς μείζον; τίνας 
λέγεις. 

Ονς Ησίοδος τε, εϊπον. καί "Ομηρος ήμϊν έλεγέτην 
καί οί άλλοι ποιηταί. ούτοι γάρ πον μύθους τοις άνθρώποις 
ψευδείς σνντιθέντες ελεγόν τε καί λέγονσι. 

Ποίονς δή, ή &" δς, καί τί αυτών μεμφόμενος λέγεις; 
"Οπερ, ήν δ' έγώ, χρή καί πρώτον καί μάλιστα μέμ-

φεσθαι, άλλως τε καί ε'άν TÎÇ μή καλώζ ψενδηται. 
Τί τοντο; 

3 "Οταν είκάζη τις κακώς [ούσίαν] τώ λόγφ, περί θεών 
τε καί ηρώων οϊοί είσιν, ώσπερ γραφεύς μηδέν εοικότα 
γράφων οϊς άν όμοια βουληθή γράψαι. 

Kai γάρ, έφη, ορθώς έχει τά γε τοιαύτα μέμψεσθαι. 
άλλα πώς δή λέγομεν καί ποια; 

Πρώτον μέν, ήν δ' έγώ, τό μέγιστον καί περί τών με
γίστων ψεϋδος ό ειπών ον καλώς έψενσατο ώς Ουρανός 
τε ήργάσατο ά φησι δράσαι αυτόν Ησίοδος, ό τε αν Κρόνος 

5a ώς έτιμωρήσατο αΰτο'ν. τά δέ δή τοϋ Κρόνου έργα καί 
πάθη υπό τοϋ ν'ιέος. ούδ' άν εί ήν αληθή ωμην δεϊν ραδίως 
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Θά έπιτρέψωμε λοιπόν έτσι εύκολα" νάκούουν τά παι
διά τους οποίους λάχη μύθους, πού τους έπλασαν δποιοι λά
χουν, καί νάδέχουνται μες στή ψυχή των εντυπώσεις ώς έπί 
τό πλείστον αντίθετες άπό τις ιδέες, πού θά παραδεχτούμε 
πώς πρέπει νά έχουν,. Οταν γίνουν τέλειοι άντρες; 

Διόλου μάλιστα δέ θά τό έπιτρέψωμε. 
Πρώτα λοιπόν πρέπει νά δώσωμε Ολη τήν προσοχή μας 

στους μυθοποιούς καί νά έγκρίνωμε βέβαια οποίο καλό μΰθο c 
κάμουν, νά πετάξωμε δμως κάθε άλλον. Καί τους μύθους πού 
έγκρίνωμε, θά ύποχρεώσωμε τίς παραμάννες καί τίς μητέρες 
νά τους διηγούνται στά παιδιά καί νά πλάθουν μ' αυτούς τίς 
ψυχές των, πολύ περισσότερο παρ 1 οτι τά σώματα των μέ τά 
χέρια τ ω ν τους περισσότερους βέβαια ά π ' αυτούς πού τους 
διηγούνται σήμερα, πρέπει νά τους βγάλωμ' έξω. 

Ποιους δηλαδή; 
Ά π ό τους μεγαλύτερους θά καταλάβωμε καί τους μι

κρότερους, γιατί όλοι πρέπει νά είναι χυμένοι πάνω στον ίδιο 
τόν τύπο καί νά έχουν τήν ίδια τή δύναμη, καί οί μεγαλύτεροι 
καί οί μικρότεροι. "Η δέν τό νομίζεις; d 

Πολύ ωραία, άλλα δεν εννοώ καί ποιοι είναι αυτοί 
οί μεγαλύτεροι πού λές. 

Εκείνοι πού μας έλεγαν ό 'Ησίοδος καί ό "Ομηρος καί 
οί άλλοι ποιηταί. Γιατί αυτοί είναι πού συνθέτουν τους ψεύτι
κους μύθους, πού έλεγαν κ' εξακολουθούν νά λέγουν στους 
ανθρώπους. 

Ποιους μύθους καί τί έχεις να τους κατηγορήσης μ1 αυτά 
πού λές; 

Εκείνο πού αξίζει πρώτα καί κύριο νάκούσηενας, πού δέ 
γνωρίζει κάν νά λέγη έμορφα ψέματα. 

Τί θέλεις νά πής; 
"Οταν κανείς μέ τό λόγο εΐκονίζη άσχημα καί όχι κα- C 

θώς πραγματικώς είναι τους θεούς καί τους ήρωες, καθώς έ
ξαφνα ένας ζωγράφος, πού δέν αποδίδει τήν ομοιότητα εκείνου 
πού θέλει νά ζωγραφίση. 

Σωστή βέβαια θά ήταν αυτή ή κατηγορία, άλλα πώς καί 
κατά τί εφαρμόζεται στους ποιητάς; 

Πρώτα-πρώτα δέν είναι άπό τά μεγαλύτερα καί βαρύ
τερα ψέματα, πού μπορεί νά γίνουν, εκείνα πού διηγείται ό 
'Ησίοδος, δτι έκαμε τάχα ό Ουρανός καί π ώ ς πάλι τόν εκδι
κήθηκε ό Κρόνος; "Οσα πάλι έκαμε αυτός κ έπαθε επειταάπό 378a 
τό γυιό του, καί αληθινά ακόμη νά ήταν, νομίζω πώς δέν 



ϊ2 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Γ) 

σμερδαλέ', εύρώεντα, τά τε στυγέονσι θεοί περ ί 1 ) 
καί— 

ώ πόποι, ή ρά τις έστι καί είν ' ΑΪδαο δόμοισιν 
ψυχή καί εϊδωλον, άτάρ φρένες ούκ ένι πάμπαν ( 2 ) 

καί τό— 
οϊω πεπννσθαι, ταϊ δέ ακιαϊ άισσονσι(') 

«ai— 
ψυχή δ' έκ ρεθέων πταμένη Άϊδόσδε βεβήκει, 
δν πότμον γοόωσα, λιποϋσ" άνδροτήτα καί ήβην (*) 

87a καί τό— 
ψυχή δέ κατά χθονός, ήντε καπνός, 

ώχετο τετριγνϊα ( Β ) 
καί— 

ώς δ' δτε ννκτερίδες μυχώ άντρου θεσπεσίοω 
τρίζουσαι ποτέονται, έπεί κέ τις άποπέσηαιν 
όρμαθοϋ έκ πέτρης, άνά τ' άλλήλησιν έχονται, 
ώς αϊ τετριγυϊαι άμ' ήεσαν ( β ) . 

b ταύτα καί τά τοιαύτα πάντα παραιτησόμεθα "Ομηρόν τε καί 
τονς άλλονς ποιητάς μή χαλεπαίνειν αν Οιαγράφωμεν, ούχ 
ώς ού ποιητικά καί ηδέα τοις πολλοίς άκονειν, άλλ δσφ 
ποιητικώτερα, τοσοντφ ήττον άκονστέον παισΐ καί άνδρά-
σιν ονς δεϊ έλενθέρονς εϊναι, δονλείαν θανάτου μάλλον πεφο-
βημένους. 

Παντάπασι μέν ούν. 

Ούκοϋν έτι καί τά περί ταϋτα ονόματα πάντα τά δεινά 
τε καί φοβερά αποβλητέα, Κωκντονς τε καί Στύγας καί 

c ένέρονς καί άλ ί β αν τ ας, καί άλλα δσα τούτον τοϋ 
τύπον ονομαζόμενα φρίττειν δή ποιεί ώς ο ί ε τ α it πάντας 
τονς άκούοντας, καί ϊσως εύ έχει προς άλλο τι' ήμεΐς δέ 
υπέρ τών φυλάκων φοβούμεθα μή έκ τής τοιαύτης φρίκης 
θερμότεροι καί μαλακώτεροι τοϋ δέοντος γένωνται ήμϊν. 

Καί ορθώς γ', έφη, φοβούμεθα. 
Αφαιρετέα άρα; 
Ναί. 

1. Όμηρου «Ίλιάς», Υ 64-65. 
2. 'Ομήρου «Ίλιάς», ψ 103-104. 
3. 'Ομήρου «'Οδύσσεια», Κ 495. 
4. 'Ομήρου «Ίλιάς», Π 856-857. 
5. 'Ομήρου «Ίλιάς», ψ 100-101. 
6. Όμηρο·· «OSWetx», Ω 6-9. 

κ α ί τ ό 

και 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

ή μουχλιασμένη κι ' άραχλη πού ώς κι' οί θεοί τήν 

τρέμουν 

Άλλοίμονό μας βέβαια καί μές στον Ά δ η υπάρχει 
κάποια ψυχή καί φάντασμα, μά αίσθηση πιά δέν 

έχει 

Μόνος αυτός αισθάνεται, οί άλλοι σκιές γυρνούνε 

Ά π ' τό κορμί του πέταξε και πάει ή ψυχή στον 

Ά δ η 

μοιριολογόντας πδχασε τά νειάτα, τήν άντρειά της 

κ α ί τ ό 

Ή ψυχή καπνός σά νά ήταν, μέσα 
στή γής εχάθη τρίζοντας 

καί 
σά νυχτερίδες, πού πετοΰν μές στης σπηλιάς τά βάθη 
τρίζοντας, άν ά π ' τό σωρό καμιά τους ξεκολλήση 
καί πέση καταγής, κ' ή μιά κρατιέται άπό τήν άλλη, 
έτσι και κείνες τρίζοντας όλες μαζί πετοΰσαν. 

Αυτά κι' ολα τά τέτοια, θά παρακαλέσωμε τόν "Ομηρο καί 
τους άλλους ποιητές νά μή δυσαρεστηθούν άν τά ξεγράψωμε, 
Οχι γιατί δέν είναι ποιητικά καί ευχάριστα νά τάκούουν οι 
πολλοί, μά οσο πιό ποιητικά είναι, τόσο ΐσα-ίσα πρέπει πιό 
λίγονά τάκούουν τά παιδιά κι ' οί άντρες, πού είναι προωρι-
σμένοι νά ζουν ελεύτεροι καί νά φοβοΰνται τή σκλαβιά πε
ρισσότερο ά π ' τό θάνατο. 

"Εχεις απόλυτο δίκιο. 
'Ακόμα πρέπει νά πετάξωμε μακρυά και ολα τά φοβερά 

καί τρομερά ονόματα πού δίνουν σ' α ύ τ ά τ ά πράγματα τους 
Κωκυτούς καί τίς Στύγες καί τις Κόλασες καί τά Τάρταρα 
καί δλα τά παρόμοια, πού είναι χυμένα στό ίδιο τό καλούπι 
καί πού κάνουν σ' ολη τή ζωή τους νά σηκώνουνται οί τρίχες 
της κεφαλής των, δσοι τάκούουν. Και ίσως νάναι καλά κι' αυτά 
σέ τίποτα άλλο* μά εμείς φοβούμαστε γιά τους φρουρούς μας, 
μήπως ά π ' αυτή τή φρίκη μάς γίνουν περισσότερο ά π ' 6τι 
πρέπει μαλακοί καί ευαίσθητοι. 

Καί πολύ σωστά νά τό φοβούμαστε. 
Νά τά βγάζωμε λοιπόν ά π ' τή μέση; 
Καί βέβαια. 

387a 
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Τόν δέ εναντίον τύπον τούτοις λεκτέον τε καί ποιητέον; 

Δήλα δή. 

ά Καί τονς όδνρμονς άρα έξαιρήσομεν καί τους οϊκτονς 
τονς τών έλλογίμων ανδρών; 

'Ανάγκη, εφη, εϊπερ και τά πρότερα. 

Σκόπει δή, ήν Ô' έγώ, εί ορθώς έξαιρήσομεν ή ού. 
φαμέν δέ Οή ότι ό επιεικής άνήρ τω έπιεικεϊ, ονπερ καί 
εταίρος έστιν, τό τεθνάναι ού δεινόν ήγήσεται. 

Φαμέν γάρ. 

Ούκ άρα υπέρ γ' εκείνου ώς δεινόν τι πεπονθότος 
όδύροιτ' άν. 

Ού δήτα. 

'.ιΊλλά μήν καί τάδε λέγομεν, ώς ο τοιούτος μάλιστα 
αυτός αύτφ αυτάρκης προς τό εύ ζήν καί διαφερόντως τών 

e άλλων ήκιστα έτερον προσδεϊταί. 

Αληθή, εφη. 

"Ηκιστα άρ' αύτω δεινόν στερηθήναι υ'ιέος ή άδελφοϋ ή 
χρημάτα>ν ή άλλου του τών τοιούτων. 

"Ηκιστα μέντοι. 

"Ηκιστ' άρα καί όδνρεσθαι, φέρειν δέ ώς πραότατα, 
δταν τις αυτόν τοιαύτη σνμφορά καταλάβη. 

Πολύ γε. 

'Ορθώς άρ' άν έξαιροϊμεν τονς θρήνους τών ονομαστών 
ανδρών, γυναιξί δέ άποδιδοϊμεν, καί ουδέ τανταις σπου-

388& δαίαις, καί δσοι κακοί τών ανδρών, ϊνα ήμϊν δνσχεραίνωσιν 

Ομοια τούτοις ποιειν ους δή φαμεν έπί φυλακή τής χώρας 

τρέφειν. 

'Ορθώς, έφη. 

Πάλιν δή Όμήρον τε δεησόμεθα καί τών άλλων ποι

ητών μή ποιεϊν 'Αχιλλέα θεάς παϊδα— 

άλλοτ' έπί πλευράς κατακείμενον, άλλοτε δ' αύτε 
ϋπτιον, άλλοτε δε πρηνή, 

τοτέ δ' ορθόν ά ν α σ τ ά ν τ α πλωΐζον τ'Λ- άλύ-
b ον τ' έπ ι θ ϊ ν' ά λ Ò ς {1) άτρνγέτοιο, μηδέ ά μ-

φοτ έ ρ αισ ιν χ ε ρ σ ίν έλόν τ α κόν tv αίθ α λ ο

ί. Όμήοου «Ίλιάς», Ω 10-12. 
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Καί νά μεταχειριζώ μαστέ δλως διόλου τόν αντίθετο τύπο 
καί στις ομιλίες μας καί στην ποίηση; 

Φως φανερό. 

Θά βγάλωμε λοιπόν και τά μοιρολόγια καί τά μυξο- d 
κλάματα άπό τους ξεχωριστούς τους άντρες; 

Ανάγκη πάσα, άφου κι' δλα εκείνα πού είπαμε πριν. 
Ά ς κοιτάξωμε Ομως πρώτα, άν είναι σωστό νά τά 

βγάλωμε, ή δχι. Παραδεχόμαστε, δέν είναι έτσι; π ώ ς ό σω
στός άνθρωπος δέ θά τό θεώρηση γιά συμφορά, π ώ ς πέθανε 
Ινας άλλος σωστός άνθρωπος πού τοΰ ήταν φίλος. 

Tè παραδεχόμαστε. 
"Ωστε δέν θά καθήση νά τόν κλαίηκαί νά τόν μοιρολογά, 

σά νά έπαθε τ ίποτα κακό. 
"Οχι βέβαια. 

Λέμε δμως ακόμα κι' αυτό, π ώ ς ένας τέτοιος άνθρωπος 
είναι τέλεια αρκετός γιά τόν εαυτό του κι' ά π ' Ολους περισσό
τερο καμιάν ανάγκη δέν έχει κανενός, γιάνά είναι ευτυχής. e 

'Αλήθεια. 

Ώ σ τ ε καθόλου δέν θάναι συμφορά γι ' αυτόν, νά χάση ή 
παιδί, ή αδελφό, ή χρήματα, ή 6,τι άλλο τέτοιο. 

Καθόλου βέβαια. 

Καθόλου λοιπόν καί νά θρηνή δέν πρέπει, άλλ' απεναντίας 
μέ τή μεγαλύτερη καρτερία νά τό ύποφέρη, άν τύχη καί τόν 
βρή καμιά τέτοια συμφορά. 

Πολύ σωστά. 

Σωστά λοιπόν καί μεΐς θά βγάζαμε ά π ' τή μέση τους 
θρήνους γιά τους ξεχωριστούς τους άντρες, καί τό πολύ νά 
τους άναθέσωμε στις γυναίκες, καί μάλιστα δχι καί στις πολύ 
σπουδαίες, και στούςπιό κατώτερους ανθρώπους, γιά να μήν 388a 
καταδέχουνται νά κάνουν τά ίδια μ' αυτούς κ' εκείνοι, πού 
λέμε πώς τους προορίζαμε νά μάς φρουρούν τή χώρα μας. 

Πολύ σωστά. 

θ ά παρακαλέσωμε λοιπόν πάλι τόν "Ομηρο καί τους άλ-
λουςποιητάςνά μή μάς παρουσιάζουν τόν Αχιλλέα, παιδί θεάς, 
π ώ ς 

πότε άπό τόνατου πλευρό πλάγιαζε, πότε άπ 1 τ ' ά λ λ ο 

καί πότε πάλι ανάσκελα, ή προύμυτα, ώς πού τέλος 

πετιόνταν πάνω κι'ώςτρελλός γυρνοΰσε στ' ακρογιάλι, b 

μήτε νά παίρνη στάχτη μέ τίς δυό του φοΰχτες άπό τή φωτιά 
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ε σ σ α ν κάκ κεφαλής ( χ ), μηδέ άλλα κλαίοντα τε 

καί όδνρόμενον όσα καί οία εκείνος εποίησε, μηδέ Πρία-

μον εγγύς θεών γεγονότα λιτανενοντά τε καί— 

κνλινδόμενον κατά κόπρον, 

έξονομακλήδην όνομάζοντ' άνδρα έκαστον ( 2 ) . 

πολύ δ' έτι τούτων μάλλον δεησόμεθα μήτοι θεούς γε ποιειν 

όδνρομένονς καί λέγοντας— 

C ώμοι εγώ δειλή, ώμοι δυσαριστοτόκεια ( s ) . 

εί δ' ούν θεούς, μήτοι τόν γε μέγιστον τών θεών τολμήσαι 
ούτως άνομοίως μιμήσασθαι, ώστε 

ώ πόποι, φάναι, ή φίλον άνδρα διωκόμενον περί άστυ 
όφθαλμοΐσιν όρώμαι, έμόν δ' όλοφύρεται ήτορ ( 4 ) . 

καί— 

αϊ αϊ έγών, ό τέ μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ανδρών 
d μοΐρ' νπό Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμήναι ( 6 ) . 

ει γάρ, ώ φίλε Άδείμαντε, τά τοιαύτα ήμϊν οι νέοι σπονδή 
άκονοιεν καί μή καταγελφεν ώς άναξίως λεγομένων, σχολή 
άν εαυτόν γέ τις άνθρωπον όντα άνάξιον ήγήσαιτο τούτων 
καί επιπλήξειεν, ει καί έπίοι αύτφ τι τοιούτον ή λέγειν ή 
ποιειν, άλλ ουδέν αίσχυνόμενος ουδέ καρτερών πολλούς έπί 
σμικροϊσιν παθήμασιν θρήνους αν άδοι καί όδνρμούς. 

e Αληθέστατα, έφη, λέγεις. 

Δει δέ γε ούχ, ώς άρτι ήμϊν ό λόγος έσήμαινεν φ 
πειστέον, έως αν τις ημάς αλλφ καλλίονι πείση. 

Ον γάρ ούν δεϊ. 

Άλλα μήν ουδέ φιλογέλωτάς γε δει εϊναι. σχεδόν γάρ 
δταν τις έφιή ίσχνρφ γέλωτι, ϊσχνράν καί μεταβολήν ζηΐεϊ 
τό τοιούτον. 

Δοκεϊ μοι, εφη. 

Οντε άρα ανθρώπους άξιους λόγον κρατουμένους ύπό 
9Ά γέλωτος άν τις ποιή, άποδεκτέον, πολύ δέ ήττον, έάν θεούς. 

1. 'Ομήρου «Ίλιάς», Σ 23-24. 
2. Όμήοου «Ίλιάς», Χ 414-415. 
3. Όμηρου «Ίλιάς», Σ 54. 
4. 'Ομήρου «Ίλιάς», Χ 168-169. 
5. 'Ομήρου «Ίλιάς», Π 433-434. 
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καί νά τή σκορπά στό κεφάλι του επάνω καί νά κλαίη καί νά 
μοιρολογιέται, δπως μάς τόν παράστησε εκείνος* μήτε τόν 
Πρίαμο, ένα σχεδόν ίσόθεο βασιλιά, νά κυλιέται καταγής 
μές στην κοπριά καί νά ξορκίζη 

τους φίλους γύρω κράζοντας δλους μέ τ'ονομά τους. 

Καί πολύ περισσότερο θά τόν παρακαλέσωμε νά μήν παρα-
σταίνη τους θεούς τουλάχιστο νά θρηνολογοΰν καί νά λένβ 

ώϊμένα ή δόλια, ο 
πού γ ιά κακό μουέγέννησα τό πιό άξιο παλληκάρι. 

Κι' άν τους άλλους θεούς, μά δχι έπί τέλους καί τό μεγαλύτερο 
τους νά τολμήση νά τόν μιμηθή τόσο αταίριαστα, που ν,ά τόν 
βάζη νά λέη 

άλλοίμονο, Ιναν π ά γ α π ώ βλέπω νά κυνηγιέται 
τώρα στό κάστρο ολόγυρα καί μέσα κλαί' ή καρδιά 

μου" 
καί άλλου πάλι 

ώϊμένα, νά πού ό Σαρπηδών πού πλιό αγαπάω ά π ' δλους 
νά σκοτωθή ά π ' τόν Πάτροκλο έτσι τό θέλει ή μοίρα. d 

Γιατί άν, αγαπητέ μου Άδείμαντε, τάκούουν στά σοβαρά ο! 
νέοι Ολα τά τέτοια καί δέν τά περιγελούν σάν ανάξια νά λέ-
γουνται, εύκολα θά καταντήσουν νά μήν τό θεωρούν ανάξιο νά 
τά κάνουν καί οί ίδιοι άφοΰ έπί τέλους άνθρωποι είναι κι ' αυ
τοί, καί νά μήν τδχουν γ ιά κατηγόρια, άν τους συμβή νά πουν 
ή νά κάμουν τίποτα τέτοιο* μά χωρίς καμιά ντροπή κι ' άπό 
λιποψυχία θάρχίσουν γ ιά τά παραμικρότερα παθήματα νά 
ψάλλουν τέτοιους πολλούς όδυρμούς καί θρήνους. 

"Εχεις απόλυτα δίκιο. β 

Καί 6μως καθόλου δέν πρέπει νά γίνη αυτό, καθώς μας 
τό απόδειξε τώρα ή λογική μας, πού πρέπει νάτήνπιστέψωμε, 
ώς πού τουλάχιστο νά μας -πείσουν μέ καμιάν άλλη καλύτερη. 

Πραγματικώς λοιπόν δέν πρέπει. 
Μά ούτε καί νάγαποΰν τά γέλια δέν πρέπει. Γιατί δταν 

κανείς παραδίνεται σέ δυνατό γέλιο, αυτό απαιτεί καί μιά 
δυνατή μεταβολή στην ψυχή. 

Χωρίς αμφιβολία. 

Οΰτε λοιπόν άν παρασταίνη κανείς ανθρώπους σπουδαί
ους νά τους πιάνουν ακράτητα γέλια, πρέπει νά τα παραδεχό
μαστε, μά πολύ περισσότερο τους θεούς. 389a 
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Πολύ μέντοι, ή δ' δς. 

Ούκοϋν Όμηρου ονδέ τα τοιαύτα άποδεξόμεθα περί 
θεών— 

άσβεστος δ' άρ' ενώρτο γέλως μακάρεσσι θεοΐση·, 

ώς ϊδον "Πφαιστον δια δώματα ποιπννοντα (1)' 

->νκ άποδεκτέον κατά τόν σόν λ.όγον. 

Εί σν, εφη, βούλει έμόν τιθέναν ού γάρ ούν δή 
άποδεκτέον. 

'Αλλά μήν και άλήθειάν γε περί πολλ-,οϋ ποιητέον. εί 
yào ορθώς ελέγομεν άρτι, καί τώ δντι θεοϊσι μεν άχρηστον 
ψεϋδος, άνθρώποις δέ χρήσιμον ώς έν φαρμάκου εϊδει, δήλον 
δτι τό γε τοιούτον ίατροϊς δοτέον, ίδιώταις δέ ούχ άπτέον. 

Δήλον, έφη. 

Τοις άρχουσιν δήτής πόλεως, εϊπερ τισίν άλλοις, προσ
ήκει ψεύδεσθαι ή πολεμίων ή πολιτών ένεκα έπ' ώφελία 
ΐής πόλεως, τοις δε άλλοις πασιν ούχ άπτέον τοϋ τοιούτον' 
ϊλλά προς γε δή τους τοιούτους άρχοντας ίαιώτη ψενσασθαι 
ΐαντόν καί μείζον αμάρτημα φήσομεν ή κάμνοντι προς ίατρόν 
5 άσκοϋντι προς παιδοτρίβην περί τών τοϋ αντοϋ σώματος 
ταθημάτων μή τάληθή λέγειν, ή προς κνβερνήτην περί τής 
>εώς τε καί τών ναντών μή τά Οντα λέγοντι Οπως ή αυτός 
) τις τών σννναυτών πράξεως έχει. 

'Αληθέστατα, έφη. 

Άν αρ' άλλον τινά λαμβάνη ψενδόμενον έν τή πόλει— 

τών οϊ δημωεργοί έασι, 

μάντιν ή ίητήρα κακών ή τέκτονα δονρων (2), 

ίολάσει ώς επιτήδευμα είσάγοντα πόλεως ώσπερ νεώς άνα-

ρεπτικόν τε καί ολέθρων. 

Έάνπερ, ή δ' δς, έπί γε λόγω έργα τελήται. 

Τί δέ; σωφροσύνης άρα ού δεήσει ήμϊν τοις νεανίαις; 

Πώς δ' ον; 

Σωφροσύνης δέ ώς πλήθει ού τά τοιάδε μέγιστα, άρχόν-

1. Όμήοου «Ίλιάς», Α 599-600. 
2. 'Ομήρου «'Οδύσσεια», Ρ 383-384. 
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Μ' δλο μας τό δίκιο βέβαια. 

Ούτε λοιπόν δταν λέγη ό "Ομηρος κάτι τέτοια 

καί γέλιο ακράτητο έπιασε δλους τους αθανάτους 
σάν είδανε τόν "Ηφαιστο νά κουτσολαχανιάζη, 

δέν πρέπει νά τό παραδεχτούμε, σύμφωνα μέ τό δικό σου τό 
λόγο. 

Ά φ ο ΰ θέλεις νά τόν θεώρησης δικό μου μά βέβαια 
καί δέν πρέπει νά τό παραδεχτούμε. b 

Α κ ό μ η δμως περισσότερο τήν αλήθεια πρέπει νά σε-
βώμαστε. Γιατί άν είχαμε δίκιο πρίν, πού λέγαμε, π ώ ς τό 
ψέμα είναι Ολως διόλου αχρείαστο γιά τους θεούς καί, τό πολύ, 
στους ανθρώπους μόνο χρήσιμο καμιά φορά σά φάρμακο, είναι 
φανερό πώς στους γιατρούς μονάχα πρέπει νά παραχωρή-
σωμε τή χρησιμοποίηση του, καί κανένας άπό τους άλ
λους νά μήν τάγγίζη. 

"Ετσι βέβαια είναι. 

Μόνο λοιπόν στους άρχοντες τής πολιτείας ανήκει απο
κλειστικά τό δικαίωμα νά μεταχειρίζουνται τό ψέμα γ ιά ν« 
γελάσουν ή εχθρούς ή πολίτες γιά τό καλό τής πολιτείας" 
σέ κανέναν δμως άπό τους άλλους δέ θά επιτρέπεται· ένας 
άπλοΰς πολίτης μάλ ιστα νά πή ψέμα σ' αυτούς τους άρχοντες, c 
θά τό θεωρήσωμε μεγαλύτερη αμαρτία, παρά νά άπατήση 
ένας άρρωστος τό γιατρό του, ή ένας πού γυμνάζεται, άν έ'χη 
κανένα πάθημα τό σώμα του, νά τό κρύψη άπό τό γυμναστή 
του, ή ένας ναύτης νά μήν πη στον κυβερνήτη τήν αλήθεια, σέ 
ποια κατάσταση βρίσκεται ή αυτός ή κανένας άλλος άπό τό 
πλήρωμα. 

Πολύ σωστά. 
Ά ν λοιπόν ό άρχοντας πιάση νά λέη ψέματα κανένας d 

άπό κείνους, πού κάνουν δποια νάναι τέχνη στην πόλη, 

ή μάντης είναι, ή γιατρός, ή ξυλουργός τεχνίτης, 
θά τόν τιμωρήση αυστηρά, γιατί μπάζει στην πόλη έν« κακό, 
πού μπορεί σάν καράβι νά τήν άναποδογυρίση καί νά τή βου-
λιάξη, 

Ά ν τουλάχιστο τά λόγια τάκολουθήσουν καί έργα. 

Καί δέ μοΰ λές; 8έ θα μάς χρειαστή ακόμα καί ή έγκρά-
TS ι« γιά τους νέους μας ; 

Π ώ ς ο χ ι ; 

Καί ή εγκράτεια, γιά νά αναφέρω γενικά τά σπουδαιότερα 
της, δέν είναι: νά ύπακούωμε σέ κείνους πού εξουσιάζουν καί 
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e των μέν υπηκόους εϊναι, αυτούς δέ άρχοντας τών περί πότους 
καί αφροδίσια και περί έδωδάς ηδονών; 

"Εμοιγε δοκεϊ. 
Τά δή τοιάδε φήσομεν οϊμαι καλώς λέγεσθαι, οϊα καί 

Όμήρφ Διομήδης λέγει— 
τέττα, σιωπή ήσο, εμώ δ' έπιπείθεο μνθω (1), 

καί τά τούτων έχόμενα, τα— 
ϊσαν μένεα πνείοντες 'Αχαιοί ( 2 ) , 

σιγή δειδιότες σημάντορας ( " ) , 
καί δσα άλλα τοιαύτα. 

Καλώς. 
Τί δέ; τά τοιάδε— 
οίνοβαρές, κννός ομματ1 έχων, κραδίην δ' έλάφοω (*) 

90& καί τά τούτων εξής άρα καλώς, καί Οσα άλλα τις έν λόγω 
ή έν ποιήσει εϊρηκε νεανιενματα ιδιωτών είς άρχοντας; 

Ού καλώς. 

Ον γάρ ο Ιμαι ε ϊς γε σωφροσννην νέοις επιτήδεια 
άκούειν εί δέ τίνα άλλην ήδονήν παρέχεται, θανμαστόν 
ονδέν. ή πώς σοι φαίνεται; 

Οντως, έφη. 
Τί δέ; ποιειν άνδρα τόν σοφώτατον λέγοντα ώς δοκεϊ 

αύτφ κάλ,λιστον είναι πάντων, δταν— 
παρά πλεϊαί ώσι τράπεζαι 

b σίτον καί κρειών, μέθν δ' έκ κρητήρος άφνσσων 
οινοχόος φορέησι καί έγχείη δεπάεσσι ( ö ) , 

δοκεϊ σοι επιτήδειον εϊναι προς εγκράτειαν έαυτοΰ άκούειν 
νέω; ή τό— 

λιμώ δ' οικτιστον θανέειν καί πότμον έπισπεϊν; ( 6 ) 
ή Δία, καθενδόντων τών άλλων θεών τε καί ανθρώπων 
ώς, μόνος έγρηγορώς α έβουλεύσατο, τούτων πάντων ραδίως 

c έπιλανθανόμενον δια τήν τών αφροδισίων έπιθνμίαν, καί 
ούτως έκπλαγέντα Ιδόντα τήν "Ηραν, ώστε μηδ' είς τό 
δωμάτων έθέλειν έλθεϊν, άλλ αύτον βουλόμενον χαμαί 
σνγγίγνεσθαι, λέγοντα ώς ούτως ύπό έπιθνμίας έχεται, 

1. 'Ομήρου «Ίλιάς», Δ 412. 
2. 'Ομήρου «Ίλιάς», Γ 8. 
3. 'Ομήρου «Ίλιάς», Δ 431. 
4. 'Ομήρου «Ίλιάς», Α 225. 
5. Όμήοου «'Οδύσσεια», Ι 8-10. 
6. 'Ομήρου «Ίλιάς», Μ 342. 
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-νά έξουσιάζωμε κ ' έμεϊς τίς ορμές τών αισθήσεων, τή φίλο- e 

ποσία, τάφροδίσια, τη γαστριμαργία καί τά τέτοια; 

Αυτό νομίζω. 

Θά έγκρίνωμε λοιπόν, πιστεύω, εκείνα πού στον "Ομηρο 
λέει ό Διομήδης, 

Φίλε μου, κάθου φρόνιμα, κι* άκου τό τί σοΰ λέω, 
και παρακάτω, 

Δίχως μιλιά, άπό σεβασμό καί φόβο τών αρχόντων 
καί δσα άλλα τέτοια. 

Θά τά έγκρίνωμε. 
Τό ίδιο Ομως θά ποΰμε γι ' αυτά τά άλλα; 

Μεθύστακα, πδχεις καρδιά έλαφιοΰ καί μάτια σκύ
λου 

καί γιά δσα λέει εύτύς παρακάτω, καί γενικά γιά όλες τίς 390a 
παπαρδέλες πού ξεστομίζουν οί κατώτεροι στους ανωτέρους 
των, ή στην ποίηση ή στην πεζογραφία; 

"Οχι βέβαια. 

Γιατί, νομίζω, δέν είναι κατάλληλα αυτά νά διδάξουν 
στους νέους τήν εγκράτεια' άν τους εμπνέουν άλλα αισθήμα
τα, πού νά τους ευχαριστούν, αυτό δέν είναι καθόλου παράδο
ξο. "Η πώς σοΰ φαίνεται εσένα; 

"Ετσι, δπως τό λές. 

Καί τί νομίζεις, Οταν σοϋ παρουσιάζη τόν άνθρωπο τόν 
πιό σοφό νά λέη, πώς τίποτα δέν τοΰ αρέσει περισσότερο, παρά 
δταν είναι φορτωμένα τά τραπέζια 

Φαγιά καί κρέατα καί κρασί νά πιάνη ά π ' τόν κρα- b 
τήρα 

ό κεραστής κι ' ολόγυρα νά χύνη στά ποτήρια, 
είναι κατάλληλα αυτά νά προετοιμάσουν γιά τήν εγκράτεια 
τό νέο πού τάκούει, ή αυτό 

Κ'είναι ό πιό άθλιος θάνατος ό πού έρχεται άπό πείνα, 

ή δταν κάνη τό Δία, τίς αποφάσεις πού πήρε, ένώ δλοι οί 
άλλοι θεοί καί άνθρωποι ήταν παραδομένοι στον ύπνο καί 
μόνος αυτός ξαγρυπνούσε, εύκολα νά τίς ξεχνά, επειδή δέν 
μπορούσε νά κράτηση τίς δρμές του καί τόσο ν* άποχαϊλω- c 

θή μονάχα πού είδε τήν "Ηρα, ώστε μήτε στην κάμαρα τους 
νά θελήση νά πάνε, άλλα έκεΐ καταγής νά ίκανοποιήση τήν 
επιθυμία του καί νά λέη, π ώ ς ποτέ δέν αίστάνθηκε νά τόν κυ-



ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Γ) 

ώς ούδ' δτε τό πρώτον έφοίτων προς αλλήλους φίλους 
λήθοντε τ ο κ ή α ς ί1)* ουδέ "Αρεως τε καί 'Αφρο
δίτης ύπό 'Ηφαίστου δεσμόν δι' έτερα τοιαύτα. 

Ον μά τόν Δία, ή δ' ός, ον μοι φαίνεται έπιτήδεων. 
ά Άλλ εϊ πού τίνες, ήν δ' έγώ, καρτερίαι προς άπαντα 

καί λέγονται καί πράττονται ύπό έλλογίμων ανδρών, θεατέον 
τε καί άκουστέον, οϊον καί τό— 

στήθος δέ πλήξας κραδίην ήνίπαπε μνθφ' 
τέτλαθι δή, κραδίη· καί κύντερον άλλο ποτ' έτλης ( 2 ) . 

Παντάπααι μέν ούν, έφη. 

Ού μέν δή δωδροδόκονς γε έατέον είναι τονς άνδρας 
ούδε φιλοχρήματους. 

e Ουδαμώς. ' 
Ονδ' άστέον αύτοΐς ότι— 

δώρα θεούς πείθει, δώρ' αίδοίονς βασιλήας ( 3 )* 
ουδέ τόν τοϋ Άχιλλ,έως παώαγωγόν Φοίνικα έπαινετέον 
ώς μετρίως έλεγε σνμβονλιεύων αύτφ δώρα μέν λαβόντι 
έπαμννειν τοϊς Άχαιοϊς, άνευ δέ δώρων μή άπαλ.λάττεσθαι 
τής μήνιος. ούδ' αυτόν τόν Αχιλλέα άξιώσομεν ονδ' όμο-
λογήαομεν οντω φιλοχρήματον εϊναι, ώστε παρά τον 'Αγα
μέμνονος δώρα λαβείν, καί τιμήν αύ λαβόντα νεκρού άπο-

fa λόειν, άλλως δέ μή 'θέλειν, 

Ονκονν δίκαιον γε, έφη, έπαινεϊν τά τοιαύτα. 
Όκνώ δέ γε, ήν δ' έγώ, δι' "Ομηρον λέγειν οτι ονδ' 

δσιον ταύτα γε κατά Άχιλλέως φάναι καί άλλων λεγόντων 
πείθεσθαι, καί αν ώς προς τόν Άπόλλω εϊπεν— 

έβλαψάς μ' έκάεργε, θεών όλοώτατε πάντων (*)* 
ή σ' άν τισαίμην, εϊ μοι δνναμίς γε παρείη ( 6 ) ' 

b καί ώς προς τόν ποταμόν, θεόν όντα, απειθώς εϊχεν καί 
μάχεσθαι έτοιμος ήν, καί αύ τάς τον έτερον ποταμού Σπερ
χειού ίεράς τρίχας Πατρόκλω ή ρ ω ϊ, εφη, κ ό μην 
ό π ά α α ι μ ι φ έ ρ ε σ θ α ι {^), νεκρώ δντι, καί ώς έδρα-

1. 'Ομήρου «Ίλιάς», Ξ 296, 
2. 'Ομήρου «'Οδύσσεια», Υ 17-18. 
3. Ό στίχος θεωρήθηκε ησιόδειος' βλ. σχετ. Εύριπίδου «Μή

δεια», 9G4. 
4. Όμηρου «Ίλιάς», Χ 15. 
5. Όμηρου «Ίλιάς», Χ 20. 
6. 'Ομήρου «Ίλιάς», Ψ 151. 
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ριεύη τόσο σφοδρό πάθος γ ι ' αυτήν, ούτε ακόμα δταν άρχισαν 
γιά πρώτη φορά τίς σχέσεις των κ ρ υ φ ά * π ό τ ο υ ς 
γ ο ν ι ο ύ ς τ ω ν ή όταν διηγάται τό δέσιμο τοΰ "Αρη καί 
τής Αφροδίτης άπό τόν "Ηφαιτο γιά παρόμοιους λόγους; 

"Οχι, μά τήν αλήθεια, καθόλου δέν μοΰ φαίνονται κα
τάλληλα. 

Μά δπου μάς παρουσιάζονται παραδείγματα καρτερίας d 
είτε στους λόγους είτε στις πράξεις γενναίων άντρων, τότε 
βέβαια καί νά τους θαυμάζωμε κα ί νά τους άκούωμε πρέπει, 
καθώς παραδείγματος χάριν τό 

Καί χτύπησε τό στήθος του κ' έτσ' είπε της καρδιάς του" 
βάστα, καϋμένη μου καρδιά, κι' άλλα χειρότερα είδες. 

Βεβαιότατα. 

Δέν πρέπει δμως ακόμη νά συγχωρήσωμε νά είναι φι
λοχρήματοι οί φύλακες μας καί νά διαφθείρωνται μέ δώρα. 

Διόλου. β 
Ούτε νά καθόμαστε νά τους τραγουδούμε, πώς 

Τά δώρα πείθουν τους θεούς, πείθουν τους βασιλιά-
δες-

ουδέ πρέπει νά έπαινοΰμε τόν Φοίνικα τόν παιδαγωγό τοΰ 
Αχιλλέα, π ώ ς τάχα σοιστά μιλοΰσε δταν τόν συμβούλευε νά 
βοηθήση τους Αχαιούς άν λάβη δώρα, χωρίς δώρα δμως νά 
μήν παρατήση τό θυμό του. Ούτε στον ίδιο τόν Αχιλλέα θά κά
μωμε αυτή τήν αδικία καί θά τόν παραδεχτοΰμε τόσο φιλοχρή
ματο, ώστε νά πάρη δώρα άπό τόν Αγαμέμνονα, ή νά δεχτή 
ξαγορά γιά νά παραδώση ένα "πτώμα, είδεμή νά μήν τό 
παραδίνη. 391a 

Βέβαια καί δέν είναι δίκιο νά συμφωνούμε μ' αυτά. 
Έ γ ώ τουλάχιστο διστάζω, άπό διάκριση γ ια τόν "Ο

μηρο, νά λέγω, π ώ ς είναι άσεβη αυτά πού αναφέρει γ ιά 
τόν Αχιλλέα, ή νά πιστέψω και άλλους πού διηγούνται 
τά ίδια, καί προ πάντων εκείνα πού είπε στον 'Απόλλωνα: 

Κανείς ά π ' δλους τους θεούς δέν εΐν' κακώτερός σου, 

έκάεργε, μά θ« σοΰ 'δειχτώ κ' εγώ, δν θά μποροΰσα" 
καί για τήν περιφρόνηση πού έδειξε στον ποταμό, πού evß b 
ήταν θεός, ετοιμάζονταν νά τον πολδμήση· καί πάλι, γιά 
τήν κόμη του, πού I v o τήν είχε τ ά ^ μ ο τοΰ άλλου π9τα.= 
μοΰ, τού ΣπερχΕίου1, λέει πώς 

στον Πάτροκλο τόν #ρωα. θέλω νά τήν τ-φο'ϊφέρ.ω, 
Ινώ αυτός είναι νεκρό-*.' καί δεν πρέπει νά. πι,στέψωμε πώ§ 
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σεν τοϋτο, ού πειστέον τάς τε αύ "Εκτορος έλξεις περί τό 
σήμα τό Πατρόκλου καί τάς τών ζωγρηθέντων σφαγάς 
είς τήν πυράν, σύμπαντα ταύτα ού φήσομεν αληθή είρήσθαι, 

C ονδ' έάσομεν πείθεσθαι τονς ήμετέρονς ώς Άχιλλενς, θεάς 
ών παις καί Πηλέως, σωφρονεστάτον τε και τρίτου άπό 
Δ ως, καί υπό τώ σοφωτάτφ Χείρωνι τεθραμμένος, τοσαν-
της ήν ταραχής πλέως, ώστ' έχειν έν αύτω νοσήματε δύο 
έναντίω άλλήλοιν, άνελευθερίαν μετά φιλοχρηματίας καί αύ 
ύπερηφανίαν θεών τε καί ανθρώπων. 

'Ορθώς, έφη, λέγεις. 

Μή τοίννν, ήν Ô' έγώ, μηδέ τάδε πειθώμεθα μηδ' έώμεν 
λέγειν, ώς Θησενς Ποσειδώνος νίός Πειρίθονς τε Δ ιός 

ά ώρμησαν όντως έπί δεινάς άρπαγας, μηδέ τιν' άλλον θεοϋ 
παϊδά τε καί ήρω τολμήσαι άν δεινά καί άσεβη έργάσασθαι, 
οία νϋν καταψεύδονται αυτών άλλα προσαναγκάζωμεν τους 
ποιητάς ή μή τούτων αυτά έργα φάναι ή τούτους μή εϊναι 
θεών παίδας, αμφότερα δέ μή λέγειν, μηδέ ήμϊν έπιχειρεϊν 
πείθειν τονς νέονς ώς οί θεοί κακά γεννώσιν, καί ήρωες 
ανθρώπων ουδέν βελτώνς- Οπερ γάρ έν τοις πρόσθεν έλέ-

e γομεν, ονθ' Οσια ταΰτα ούτε αληθή- έπεδείξαμεν γάρ που 
δτι έκ θεών κακά γίγνεσθαι αδύνατον. 

Πώς γάρ ον; 

Καί μήν τοϊς γε άκονονσιν βλαβερά' πάς γάρ έαντώ 
σνγγνώμην ίξει κακώ όντι, πεισθείς ώς άρα τοιαύτα πράτ-
τουσίν τε καί έπραττον καί— 

οί θεών άγχίσποροι, 
<οϊ> Ζηνός εγγύς, ών κατ' Ίδαϊον πάγον 
Διός πατρώου βωμός εατ' έν αιθέρι {*), 

καί— 

ού πώ σφιν έξίτηλον αίμα δαιμόνων. 

1. 'Από το δράμα τοϋ Αισχύλου «Νιόβη». 
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τοκαμε πραγματικώς τέτοιο πράγμα, καθώς καί πώς έσυρε τό 
νεκρό τού "Εκτορα γύρω άπό τό μνήμα τοϋ φίλου του, ού
τε πώς έσφαξε τους αιχμάλωτους Τρωαδίτες πάνω στην 
πυρά του" ολ' αυτά θά έπιμένωμε πώς δέν είναι αληθινά, 
ούτε θάφήσουμε τους δικούς μας νά πιστεύουν, πώς ό 'Α
χιλλέας. γυιός μιας θεάς καί τοϋ Πηλέα, του εύσεβεστά- C 
του εκείνου ήρωα καί έγγόνου τοΰ Διός, ό Αχιλλέας, λέγω, 
άναΟραμμένος μάλιστα και άπό τόν σοφώτατο Χείρωνα, 
ήταν τόσο ανισόρροπος, ώστε νά έχη μέσα στην ψυχή του 
δυό πάθη όλως S'-όλου ενάντια μεταξύ των, μιά ταπεινή 
καί πρόστυχη φιλοχρηματία άπό τό ένα μέρος, κι* άπό 
τάλλο μιά περηφάνεια, πού δέ λ.ογάριαζε ούτε θεούς ούτε 
ανθρώπους. 

"Εχεις δίκιο. 
Ά ς μήν πιστέψωμε λοιπόν ακόμη, μηδ : άς άφήνω-

με νά λένε, πώς ό Θησέας, γυιός τοϋ Ποσειδώνος, κι' ό Πει-
ρίθους, γυιός τοϋ Διός, επιχείρησαν εκείνες τίς ανόσιες ά- d 
παγωγές, ούτε καί πώς κανένας άλλος γυιός θεοΰ καί ή 
ρωας θά ήταν ικανός νά κάμη τίς άπανθρωπίες εκείνες καί 
τίς ασέβειες πού τους φορτώνουν τώρα ψέματα" μά νά-
ναγκάσωμε τους ποιητάς ή νά τίς αναιρέσουν, ή νά μή 
λένε πώς είναι παιδιά θ ε ώ ν καί νά μήν έπιχειροΰν νά πεί
σουν τους νέους μας καί τά δυό, καί πώς οί θεοί γεννούν 
κακά παιδιά καί π ώ ς οί ήρωες καθόλου καλύτεροι άπό 
τους ανθρώπους δέν είναι" γιατί, καθώς λέγαμε καί πριν, 
δέν είναι αυτά ούτε Οσια ούτε αληθινά, άφοΰ αποδείξαμε e 

βέβαια, πώς άπό τους θεούς δέν είναι δυνατό νά προέρχε
ται τίποτα κακό. 

Πώς βέβαια είναι δυνατό; 
Κι* ακόμη, π ώ ς είναι καί βλαβερά γιά όσους τάκού

ουν* γιατί ό καθένας θά δικαιώνη τόν εαυτό του γιά τίς 
κακές του πράξεις, άφοΰ θά εχη πεισθή πώς τά ίδια έκα
ναν καί κάνουν καί 

"Οσοι 'ναι άπό τό σπέρμα τών θεών, 
στενοί τοΰ Δία συγγενείς, 
πού στον αιθέρα έχουν ψηλά 
πάνω στης "Ιδας τήν κορφή 
τοΰ Δία πατέρα τους βωμό 
καί τρέχει μές στις φλέβες των 
ακόμη τό αίμα τών θεών. 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΙΙΟΛΙΤΕΙΑ(Γ) 

ών ένεκα πανστέον τονς τοιούτους μύθους, μή ήμϊν πολλήν 
2Ά ενχέρειαν έντίκτωσι τοις νέοις πονηρίας. 

Κομιδή μέν ούν, έφη. 

Τί ούν, ήν δ' εγώ, ήμϊν έτι λοιπόν είδος λόγων πέρι 
όριζομένοις οϊονς τε λεκτέον καί μή; περί γάρ θεών ώς δεϊ 
λέγεσθαι ιϊρηται, καί περί δαιμόνων τε καί ηρώων καί τών 
έν "Αιδον. 

Πάνν μέν ούν. 
Ονκοϋν καί περί ανθρώπων τό λοιπόν εϊη άν: 
Δήλα δή. 
Αδύνατον δή, ώ φίλε, ήμϊν τοΰτό γε έν τώ παρόντι 

τάξαι. 
Πώς; 

"Οτι οϊμαι ημάς έρεϊν ώς άρα καί ποιηταί καί λαγο
ί) ποιοι κακώς λέγονσιν περί ανθρώπων τά μέγιστα, οτι είσίν 

άδικοι μέν εύδαίμονες πολλοί, δίκαιοι δέ άθλιοι, καί ώς 
λυσίτελεΐ τό άδικεϊν, εάν λανθάνη, ή σε δικαιοσύνη άλλό-
τρων μέν αγαθόν, οικεία δέ ζημία' y.ui τά μέν τοιαύτα 
άπερεϊν λέγειν, τά δ' εναντία τούτων προστάξειν άδειν τε 
και μνθολογείν. ή ούκ οϊει; 

Εν μέν ούν, έφη, οϊδα. 
Ονκοϋν εάν ομόλογης ορθώς με λέγειν, φήσω σε ώμο-

λογηκέναι α πάλαι ζητονμεν; 

'Ορθώς, εφη, νπέλαβες. 

C Ονκοϋν περί γε ανθρώπων ότι τοιούτους δεϊ λόγους 
λέγεσθαι. τότε δωμολογησόμεθα, Οταν ενρωμεν οίον έστιν 
δικαιοσύνη καί ώς φύσει λυσιτελοϋν τώ έχοντι, έάντε δοκή 
έάντε μή τοιούτος εϊναι; 

Αληθέστατα, έφη. 

Τά μέν δή λόγων πέρι έχέτω τέλος- τό δέ λέξεοίς, ώς 
έγό) οϊμαι, μετά τούτο σκεπτέον, καί ήμϊν ά τε λεκτέον καί 
ώς λεκτέον παντελώς έσκέψεται. 
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Γιά δλους λοιπόν αυτούς τους λόγους άς καταργήσω-
με τους τέτοιους μύθους, μήπως γεννήσουν μέσα στην ψυ
χή τών νέων πολλήν ευκολία για τήν πονηρία. 392a 

Βεβαιότατα. 

Ποιο λοιπόν είδος λόγων ακόμα υπολείπεται, τώρα 
πού όριζομε ποιους πρέπει νά διατηρήσωμε καί ποιους Öyi; 
Γιατί είπαμε πια πώς πρέπει νά μιλούμε γιά τους θεούς 
καί τους ημίθεους καί τους ήρωες καί τόν "Αδη. 

Ναί, τά είπαμε. 
Δέν θά μάς έμενε λοιπόν τώρα νά μιλήσοομε καί γιά 

τους ανθρώπους; 
Μά καί βέβαια. 

Αδύνατο όμως, φίλε μου, νά ταχτοποιήσωμε αυτό 
τό ζήτημα, δσο τουλάχιστο γιά τώρα. 

Πώς; 
Γιατί θά ποΰμε, νομίζω, πώς οί ποιηταί καί οί μυ-

θογράφοι πέφτουν στό πιό μεγάλο λάθος, δταν μιλούν γιά b 
τους ανθρώπους καί λένε, πώς υπάρχουν πολλ·~.ί άδικοι, 
πού όμως είναι ευτυχισμένοι, καί απεναντίας δίκαιοι πού 
είναι δυστυχισμένοι, πώς ή αδικία ωφελεί, δταν κ:<τορθώ-
νη νά κρύβεται, πώς ή δικαιοσύνη είναι καλό γιά τόν άλλον, 
οχι δμως καί γιά κείνον πού τήν έχει* αυτά δμως δλα εμείς 
θά τους άπαγορέψωμε νά τά λένε, καί θά τους προστά-
ξωμε νά ψάλλουν καί νά μυθολογοϋν δλως διόλου τα ε
ναντία. "Ή δέν τό παραδέχεσαι; 

Πολύ καλά τό ξέρω. 
Τότε λοιπόν, άν παραδεχτής πώς εχω δίκιο σ' αυτό, 

δέ θά συμπεράνω πώς είσαι πιά σύμφωνος μαζί μου σ* 
αυτά πού συζητούμε άπ' αρχής; 

Σωστή είναι ή παρατήρηση σου. 
Λοιπόν τότε μονάχα θά σύμφωνη σωμέ, πώς αυτά c 

πρέπει νά παραδεχώμαστε γ ιά τους ανθρώπους, άφοΰ π ρ ώ 
τα βρούμε ποια είναι ή ουσία της δικαιοσύνης καί δτι άφ ' 
έαυτοΰ της είναι ωφέλιμη γιά κείνον πού τήν έχει, είτε 
τόν παραοέχουνται οί άλλοι πώς είναι δίκαιος, είτε Οχι. 

Πολύ σωστά. 
Τέλειωσε λοιπόν τό ζήτημα γιά τους λόγους* καί 

τώρα πρέπει, νομίζω, νά έξετάσωμε καί γιά τόν τρόπο 
πού πρέπει νά τους λέμε. κ' έτσι θάχωμε πραγματευθή 
κατά βάθος καί τί πρέπει νά λέμε καί πώς πρέπει νά τά 
λέμε. 



•>8 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Γ) 

Καί ό 'Αδείμαντος, Τούτο, ή δ' δς, ον μανθάνω δτι 
λέγεις. 

ά Άλλα μέντοι, ήν δ' έγώ, δεϊ γε· ϊσως ονν τήδε μάλλον 
εϊση. άρ' ού πάντα δσα ύπό μυθολόγων ή ποιητών λέγεται 
διήγησις ούσα τυγχάνει ή γεγονότων ή όντων ή μελλόντων; 

Τί γάρ, εφη, άλλο; 
ΎΑρ' ούν ονχί ήτοι απλή διηγήσει ή Ôtà μιμήσεως 

γιγνομένη ή δι' αμφοτέρων περαίνονσιν; 

Καί τούτο, ή δ' δς, ετι δέομαι σαφέστερον μαθειν. 
Γελοίος, ήν δ' έγώ, εοικα διδάσκαλος εϊναι καί ασαφής' 

ώσπερ ούν οί αδύνατοι λέγειν, ού κατά όλον άλλ άπολαβόίν 
e μέρος τι πειράσομαί σοι έν τούτο) δηλ.ώσαι δ βούλομαι. 

καί μοι είπε' έπίστασαι τής Ίλιάδος τά πρώτα, έν οϊς ό 
ποιητής φησιτόν μέν Χρύσην δεϊσθαι τον 'Αγαμέμνονοςάπο-
λϋσαι τήν θυγατέρα, τόν δέ χαλεπαίνειν, τόν δέ, επειδή ούκ 

tëa ετνγχανεν, κατεύχεσθαι τών 'Αχαιών προς τόν θεόν; 
"Εγωγε. 

Οϊσθ' ούν ότι μέχρι μεν τούτων τών επών— 
καί έλίσσετο πάντας Αχαιούς, 

Άτρείδα σε μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαών (ί) 
λέγει τε αυτός ό ποιητής καί ονδέ επιχειρεί ημών τήν όιά-
νοιαν άλλοσε τρέπειν ώς άλλος τις ό λέγων ή αυτός- τά δέ 
μετά ταϋτα ώσπερ αυτός ών ο Χρύσης λέγει καί πειράται 

b ήμας ότι μάλιστα ποιήσαι μή "Ομηρον δοκεϊν είναι τόν 
λέγοντα άλ)Λ τόν ιερέα, πρεσβύτην όντα. καί τήν άλλην 
δή πάσαν σχεδόν τι ούτω πεποίηται διήγησιν περί τε τών 
έν Ίλίφ καί περί τών εν 'Ιθάκη καί όλη ' Οδν>σσεία παθη
μάτων. 

Πάνυ μεν ονν, έφη. 

Ονκονν διήγησις μέν έστιν καί δταν τάς ρήσεις εκάστο
τε λέγη καί δταν τά μεταξύ τών ρήσεων; 

1. Όμηρου «Ίλιάς» : Α 15-16. 
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Δέν τό κατάλαβα αυτό πού θέλεις νά πης τώρα, είπε 
è Αδείμαντος. 

Μα δμως πρέπει, τοΰ είπα έγώ' μά ίσως έτσι θά τό d 
καταλάβης καλύτερα. Ό λ α Οσα λέγουν οί ποιηταί καί οί 
μυθολόγοι δέν είναι διήγηση γιά πράγματα, πού είτε έχουν 
γίνει, είτε γίνονται τώρα, είτε πού θά γίνουν; 

Τί άλλο βέβαια; 

Δέ μεταχειρίζονται λοιπόν γι ' αυτό τους τό σκοπό 
είτε τήν απλή διήγηση, εϊτε εκείνη πού γίνεται μέ τή μί
μηση, είτε καί τους δυό ο*ύτούς τρόπους μαζί; 

Κι' αυτό έχω ανάγκη ακόμα νά μοΰ δώσης νά τό κα
ταλάβω καλύτερα. 

'Αστείος δάσ/.αλος φαίνεται πώς είμαι καί δχι πολύ 
μεταδοτικός' άς κάμω λοιπόν δπως εκείνοι πού δέν έχουν 
μεγάλη ευκολία νά έκφράζωνται* θά χωρίσω ενα μέρος 
άπό τό Ολο καί μ' αυτό θά προσπαθήσω νά σοΰ δώσω νά e 
καταλάβης τί θέλω νά π ώ . Λέγε μου λοιπόν σέ παρακαλώ, 
ξέρεις τους πρώτους στίχους της Ίλιάδος, δπου διηγείται 
ό ποιητής πώς ό Χρύσης ίκετεύει τόν Αγαμέμνονα νά τοΰ 
δώση πίσω μέ λύτρα τή θυγατέρα του, π ώ ς εκείνος θυμώ
νει καί τόν διώχνει, καί τότε ξορκίζει τόν Απόλλωνα νά 
στρέψη τήν οργή του πάνω στους Αχαιούς, πού αρνήθη
καν νά τοΰ επιστρέψουν τήν κόρη του; 393a 

Τους γνωρίζω βέβαια. 
Ξέρεις λοιπόν πώς ώς τους στίχους αυτούς 

Κι' δλους τους 'Αχαιούς παρακαλούσε 
μά ξέχωρα τους δυό τους γυιούς τοΰ 'Ατρέα τους 

στρατηλάτες 
τά διηγείται ό ίδιος ό ποιητής καί ούτε ζητά νά μας στρέ
ψη άλλου τό νοΰ, δτι είναι άλλος πού τά διηγείται καί δχι 
αυτός ό ποιητής" τά παρακάτω όμως τά λέει σάν να ήταν 
ό ίδιος ό Χρύσης καί προσπαθεί μέ κάθε τρόπο νά μάς κά
νη νά φανταζώμαστε, πώς δέν είναι ό "Ομηρος πού τά λέει, b 
άλλα κείνος ό γέροντας, δ Ιερέας" καί σ' δλη τήν άλλη γε
νικά την ποίηση του τό ίδιο σχεδόν κάνει, δταν διηγήται γιά 
τά παθήματα στό "Ιλιον καί στην 'Ιθάκη καί σέ ολάκερη 
τήν 'Οδύσσεια. 

Πραγματικώς. 

Δέν είναι λοιπόν διήγηση καί δταν β ίδιος λέη εκείνα 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Γ) 

Πώς γάρ ου; 

C Αλλ.' όταν γέ τίνα λέγη όήσιν ώς τις άλλος ιόν, άρ' ού 

τότε ομοωνν αντόν φήσομεν ότι μά/.ιατα τήν αυτού λέξιν 
έκάστφ Ór άν προείπη ώ ; έοοϋντα; 

Φήσομεν τί γάρ; 

Ούκοϋν τό γε όμοωϋν έαντόν άλλφ ή κατά φωνήν ή 
κατά σχήμα μιμεϊσθαϊ έστιν εκείνον φ άν τις όμοιοι; 

Τί μήν; 
Έν δή τώ τοιούτο), ώ: έοικεν, ούτος τε καί οί άλλοι 

ποιηταί διά μιμήσεως τήν οιήγησιν ποιούνται. 

Πάνυ μέν ούν. 

Εί δέ γε μηδαμυν εαυτόν άπ,οκρύπτοιτο ό ποιητή:, 
d πάσα αν αντώ άνευ μιμήαεω: ή ποίησίς τε καί διήγ^σις γε-

γοννϊα εϊη. ϊνα δέ μή εϊπης ότι ουκ αύ μανθάνει:, όπως άν 
τούτο γένοιτο ε/ώ φράσω. εί γάρ "Ομηρο; ειπών ό'τί ήλΰεν 
ό Χρνσης τής τε θυγατοός λύτρα φέρων καί ικέτης τώι-

'ΑχαΗ~«ν, μάλιστα δέ τών βασιλέων, μετά τοϋτο μή ώς 
Χρνσης γενόμενος έλεγεν άλλ' ετι ό>ς "Ομηρος, οϊσθ' οτι 
ούκ άν μίμησις ήν άλλα απλή διήγησις. είχε δ' άν ώδε 
πω:—φράσο) δέ άνευ μέτρον ού γάρ είμι ποιητικός—'Ελθών 

e ό ιερεύς ηνχετο έκείνοις μέν τοϋ; θεού: δούναι έλ,όντα: τήν 
Τροίαν αντονς σωθήναι, την δέ θυγατέρα οί λνσαι δεξαμέ-
νονς άποινα και τόν Οεόν αίΟεσθέντας. ταϋτα δέ είπόντος 
αύτον οί μέν άλλοι έσέβοντο καί συνήνονν, ό δέ ' Αγαμέμνοιν 
ήγρίαινζν εντελλόμενο: νϋν τε άπιέναι καί αύθις μή έλθεϊν. 
μή αύτφ τό τε σκήπτρον καί τά τοϋ θεού στέμματα ούκ 
έπαρκέσοΓ πριν δέ λνθήναι αύτον τήν θυγατέρα, έν "Αργίΐ 
έφΐ] γηράσειν μετά υύ· άπιέναι Ò' εκέλενεν καί μή έρεθί^ειν, 

'a ίνα αώς οϊκαδε ί'λΟοι. ό δέ πρεσβντης άκουσας εδεισέν τε 
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πού μιλούν οί άλλοι κάθε φορά καί δταν διηγήται Οσα γίνο-
νουνται στό μεταξύ ; 

Πώς δχι; 
Μά όταν άναφέρη κανένα λόγο, σάν νά ήταν κάποιος c 

άλλος πού τόν λέει, δέν παραδέχεσαι πώς προσπαθεί τότε 
νά κάμη οσο μπορεί όμοια τά λεγόμενα του μέ τά λόγια 
τοΰ κάθε προσώπου, πού μάς παρουσιάζει γιά νά μιλήση; 

Τό παραδέχομαι, πώς οχι; 
"Οταν λοιπόν κανείς κάνη δμοιο τόν εαυτό του μέ 

κάποιον άλλο, είτε στή φωνή, είτε στό παρουσιαστικό, δέ 
λέμε πώς τόν μιμείται εκείνον ; 

Βεβαιότατα. 

Στην περίσταση λοιπόν αύτη καί ό "Ομηρος καί οί 
άλλοι ποιηταί κάνουν διήγηση αιμητική, νά ποϋαε. 

Τί άλλο βέβαια; 
Ά ν δμως δέν ήθελε κρύψει πουθενά τόν εαυτό του 

ό ποιητής, τότε δλη του ή ποίηση καί ή διήγηση θα ήταν d 
καμωμένη χοίρίς μίμηση. Καί γιά να μήν πής πάλι πώς 
δέν καταλαβαίνεις, μέ τί τρόπο θά γίνονταν αυτό, έγώ θά 
σοϋ τό εξηγήσω. Ά ν δηλαδή h "Ομηρος, άφοΰ είπε πώς ήρθε 
ό Χρύσης μέ λύτρα τής κόρης του, για νά παρακάλεση 
τους Αχαιούς καί μάλιστα τους βασιλιάδες, κατόπι εξα
κολουθούσε νά μιλά, οχι σάν να έγινε Χρύσης, μά σάν "Ο
μηρος ακόμη, καταλαβαίνεις πώς δέν θάήταν αυτό μίμηση, 
άλλα απλή διήγηση. Καί ιδού πώς θά ήταν τότε τό ποίημα, 
άν καί θά σοϋ τά π ώ χωρίς τό μέτρο, γιατί δέν είμαι δά 
καί ποιητής: 

ΤΗρθεν ό ιερέας καί ευχόταν νά τους αξιώσουν οί e 
θεοί, νά πάρουν τήν Τρωάδα, να γυρίσουν μέ τό καλό 
στην πατρίδα τους, άφοΰ λευτερώσουν και κείνου 
τή θυγατέρα του παίρνοντας τήν ξαγορά της και 
σεβαστούνε τό θεό. Κι1 άφοΰ είπε αυτά, όλοι οί άλλοι 
τόν έσεβάστηκαν καί ήταν σύμφωνοι, μονάχα ό 'Α
γαμέμνονας αγρίεψε καί τόν πρόσταξε νά τραβηχτή 
αμέσως τώρα καί νά μήν τολμήση νά ξανάρθη, μήπως 
δέν τόν ωφελήσουν καθόλου τά στεφάνια τοΰ θεού 
κ* ή πατερίτσα του* καί πριν νά ξεσκλαβωθή ή θυγα
τέρα του, θά γεράση,τοΰ είπε, κάτω έκεΐ στό "Αργός 
μαζί του" καί τόν πρόσταξε νά φεύγη καί νά μήν τόν 
έρεθίζη πιότερο, άν θέλη νά φτάση γερός στό σπίτι του. 
Κι ' ό γέροντας, πού τάκουσε, τόν έπιασε τρομάρα κ' 394a 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Γ) 

και άπήει σιγή, άποχωρήσας δέ έκ τοϋ στρατοπέδου πολλά 
τω Άπόλλωνι ηνχετο, τάς τε επωνυμίας τοϋ θεοϋ άνακαλών 
και ύπομιμνήσκων καί άπαιτών, εϊ τι πώποτε ή έν ναών 
οίκοδομήσεσιν ή έν ιερών θνσίαις κεχαρισμένον δωρήσαιτο-
ών δή χάριν κατηνχετο τεϊσαι τονς 'Αχαιούς τά α σάκρυα 
τοις εκείνον βέλεσιν. όντως, ήν δ' έγώ, ώ εταίρε, άνευ 

b μιμήσεως απλή διήγησις γίγνεται. 

Μανθάνω, έφη. 

Μάνθανε τοίννν, ήν δ' έγώ, δτι ταύτης αύ εναντία γί
γνεται, όταν τις τά τοϋ ποιητοϋ τά μεταξύ τών ρήσεων 
εξαιρών τά αμοιβαία καταλείπη. 

Καί τούτο, έφη, μανθάνω, οτι εστιν τό περί τάς τρα-
γφδίας τοιούτον. 

'Ορθότατα, εφην, ύπέλαβες, καί οϊμαι οοι ήδη δηλοϋν 
δ έμπροσθεν ούχ οϊός τ' ή, ότι τής ποιήσεώς τε καί μνθο-

c λογίας ή μέν δια μιμήσεως όλη εστίν, ώσπερ σύ λέγεις, 
τραγωδία τε καί κωμωδία, ή δέ δι' απαγγελίας αντοϋ τοϋ 
ποιητον—εϋροις δ' άν αντήν μάλιστα που έν διθνράμβοις— 
ή δ' αν δι' αμφοτέρων εν τε τή τών επών ποιήσει, πολλαχον 
δε καί άλλοθι, εϊ μοι μανθάνεις. 

Άλλα συνίημι, έφη, δ τότε έβονλον λέγειν. 

Καί τό προ τούτου δή άναμνήσθητι, δτι εφαμεν ά μέν 
λεκτέον ήδη είρήσθαι, ώς δέ λεκτέον ετι σκεπτέον εϊναι. 

Άλλα μέμνημαι. 

ά Τούτο τοίνυν αυτό ήν δ έλεγον, δτι χρείη δωμολογή-
σασθαι πότερον έάσομεν τους ποιητάς μιμούμενους ήμϊν 
τάς διηγήσεις ποιεϊσθαι ή τά μέν μιμονμένονς, τά σε μή, 
καί όποια έκάτερα, ή ουδέ μιμεϊσθαι. 

Μαντεύομαι, έφη, σκοπεϊσθαί σε εϊτε παραδεξόμεθα 
τραγφδίαν τε καί κωμφδίαν είς τήν πόλιν, εϊτε καί οϋ. 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

έφυγε χωρίς νά βγάλη μιλιά, κι' άφοϋ προχώρησε 
μακριά ά π ' τά καράβια, άρχισε νά παρακαλή τόν 
Απόλλωνα, κράζοντας τον μ' δλα τά παρωνύμια του, 
καί νά τοΰ θυμίζη, άν καμιά φορά τοΰ είχε χαρίσει 
τίποτα πού νά τόν είχε ευχαριστήσει, ή θυσία ξεχωρι
στή πού νά τοΰ είχε προσφέρει, ή εκκλησιά νά τοΰ είχε 
χτίσει" καί γιά δλ' αυτά λοιπόν τόν ικέτευε νά τ ιμω-
ρήση τους Αχαιούς μέ τά βέλη του, γιά τά δάκρυα 

πού τόν έκαμαν νά χύση 
Μ' αυτό τόν τρόπο, φίλε μου, γίνεται χωρίς μίμηση ή απλή 
διήγηση. 

Ναί, κατάλαβα. 

Καταλαβαίνεις λοιπόν πώς τό ενάντιο άπ' αυτή τή διή
γηση είναι, δταν ό ποιητής βγάζη τά μεταξύ πού λέει ό ίδιος 
καί άφήνη μονάχα εκείνα πού λέγουν μεταξύ τους τά πρόσω
πα. 

Κι' αυτό τό καταλαβαίνω, όπως δηλαδή γίνεται στις 
τραγωδίες. 

Ακριβώς" καί τώρα, νομίζω, σοϋ έδωσα νά καταλάβης 
εκείνο πού δέν μπόρεσα πριν, δτι δηλαδή είναι μιά ποίηση 
καί μυθογραφία πού γίνεται αποκλειστικά μέ τή μίμηση, ή 
τραγωδία καί ή κωμωδία, δπως τό είπες καί σύ" καί μιά άλλη 
πού γίνεται απλώς μέ τή διήγηση τοΰ ίδιου τοΰ ποιητή' κι' 
αυτήν θά τή βρής στους διθυράμβους προ π ά ν τ ω ν υπάρχει 
ακόμη κ' ένα τρίτο είδος άπό τους δυό τρόπους μαζί, δπως 
γίνεται στην επική ποίηση κι' άλλου* μέ κατάλαβες λοιπόν; 

Πώς" τώρα εννοώ τί ήθελες νά πής τότε. 
Θυμήσου λοιπόν τώρα καί τί λέγαμε πρωτύτερα απ 

αυτά* π ώ ς άφοΰ ώρίσαμε τί πρέπει νά λέμε, μας μένει ακόμη 
νά έξετάσωμε καί π ώ ς πρέπει νά τ ά λ έ μ ε . 

Μά τό θυμοΰμαι. 

Αυτό λοιπόν είναι πού έλεγα* π ώ ς πρέπει νά τό συζη-
τήσωμε μαζί καί νά συμφωνήσωμε,-άν πρέπει νά έπιτρέψωμε 
στους ποιητάς νά μεταχειρίζωνται στις διηγήσεις των τη 
μίμηση, ή νά συνδυάζουν τή μίμηση μέ τήν απλή διήγηση, 
καί σέ ποιες περιστάσεις τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο, ή άν θά 
τους άπαγορέψωμε ολότελα τή μίμηση. 

Μαντεύω πώς ό σκοπός σου είναι, νά δοϋμε άν θά παρα
δεχτούμε ή δχι τήν τραγωδία καί τήν κωμωδία στην πολιτεία 
μα;· 
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"Ισως, ήν δ' έγώ, ίσως δέ καί πλείω έτι τούτων ού 
γάρ δή έγωγε πω οϊόα, άλλ' δπη άν ό λόγος ώσπερ πνεύμα 
φέρη, ταύτη ίτέον. 

Καί καλώς γ', εφη, λέγεις. 

e Τάδε τοίνυν, ώ Άδείμαντε, άθρει, πότερον μιμητικούς 
ήμϊν δει εϊναι τους φύλακας ή ού- ή καί τοϋτο τοΐς έμ
προσθεν έπεται, δτι εϊς έκαστος εν μέν άν επιτήδευμα 
καλώς έπιτηδεύοι, πολλά δ' ον, άλλ' εί τοϋτο έπιχειροϊ, 
πολ?.ών εφαπτόμενος πάντων άποτνγχάνοι άν, ώστ' εϊναι 
που έλλόγιμος; 

Τί δ' ού μέλλει; 

Ονκοϋν καί περί μιμήσεως ό αυτός λόγος, δτι πολλά 
ό αυτός μιμείσθαι εύ ώσπερ έν ού δυνατός; 

Ού γάρ ούν. 

»a Σχολή άρα έπιτηδεύσει γέ τι άμα τών άξιων λόγου 
επιτηδευμάτων καί πολλά μιμήσεται καί έσται μιμητικός, 
έπεί πον ονδέ τα δοκονντα έγγνς αλλήλων είναι δύο μιμή-
ματα δύνανται οι αυτοί άμα εύ μιμείσθαι, οϊον κωμωδίαν 
καί τραγφδίαν ποιοϋντες. ή ον μιμήματε άρτι τούτω έκάλεις; 

"Εγωγε- και αληθή γε λέγεις, ότι ού δύνανται οί αυτοί. 

Ονδέ μήν ραψωδοί γε καί ύποκριταί άμα. 

'Αληθή. 

Άλλ ονδέ τοι ύποκριταί κωμφδοϊς τε καί τραγφδοϊς 
b οί αντοί' πάντα δέ ταϋτα μιμήματα. ή ού; 

Μιμήματα. 

Καί έτι γε τούτων, ώ Άδείμαντε, φαίνεται μοι είς 
σμικρότερα κατακεκερματίσθαι ή τοΰ ανθρώπου φύσις, ώστε 
αδύνατος είναι πολλά καλώς μιμείσθαι ή αυτά εκείνα πράτ
τειν ών δή και τά μιμήματα έστιν άφομοιώματα. 

'Αληθέστατα, ή δ' ός. 

Εί άρα τόν πρώτον λόγον διασώσομεν, τονς φύλακας 
ήμϊν τών άλλων πασών δημιουργιών άφειμένονς δεϊν εϊναι 

Ο δημιουργούς ελευθερίας τής πόλεως πάνν ακριβείς καί μηδέν 
άλλο έπιτηδενειν ότι μή είς τοϋτο φέρει, ουδέν δή δέοι άν 
αυτούς άλλο πράττειν ουδέ μιμείσθαι- έάν δέ μιμώνται, 
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"Ισως" μά ίσως καί κάτι περισσότερο ά π ' αυτό" γιατί 
δέν ξέρω άπό τώρ 1 ακόμη τίποτα, μά δπου μάς φέρη σάν άνε
μος ό λόγος, κατακεϊ θά πρέπει νά τραβήξωμε. 

Καί πολύ σωστά τό λές. 

Αυτό λοιπόν τώρα πρόσεξε, Άδείμαντε, άν μας συμ- e 
φέρη νά είναι μιμητικοί οί φύλακες, ή δχι" ή μήπως βγαίνει 
άπό τά προηγούμενα κι ' αυτό τό συμπέρασμα, πο^ς ό καθένας 
ένα μονάχα επάγγελμα μπορεί νά κάνη καλά, κι' οχι πολλά, 
γιατί εκείνος πού καταπιάνεται μέ πολλά, θά άποτύχη σέ 
ολα|καί δέ θά κατορθώση ποτέ νά διακριθή σέ κανένα. 

Πώς αλλιώς βέβαια μπορεί νάναι; 

Τό ίδιο λοιπόν δέν θά συμβαίνει καί μέ τή μίμηση, πώς 
•δέν θά μπορή δηλαδή ποτέ ό ίδιος άνθρωπος νά μιμήται καλά 
πολλά πράγματα, όπως τό ένα μόνο; 

"Οχι βέβαια. 
Πολύ δύσκολα λοιπόν θά μπόρεση νά καταγίνεται μέ 395a 

κανένα άπό τά σπουδαία επαγγέλματα καί συγχρόνως νά 
μιμήται πολλά πράγματα καί νά είναι μιμητικός, άφοΰ ούτε 
ακόμη καί στις δυό εκείνες μιμήσεις πού θεωρούνται τόσο 
σχετικές μεταξύ των, όπως είναι η τραγωδία καί ή κωμωδία, 
5έν μπορεί συγχρόνως νά τά καταφέρνη καλά ό ίδιος ό άν-
"Θρωπος/Η δέν τίς ώνόμαζες προ ολίγου μιμήσεις καίαύτές; 

Μιμήσεις βέβαια" κ' έχεις δίκιο πώς δέ μπορεί è ίδιος. 

Ούτε βέβαια νά είναι ραψωδοί συγχρόνως καί ύποκριταί 
οί ίδιοι. 

Πραγματικώς. 
Μά ούτε ύποκριταί νά είναι οί ίδιοι καί στην τραγωδία 

καί στην κωμωδία* γ ιατί μιμήσεις είναι κι ' ολ' αυτά. "Η δχι; b 

Μιμήσεις. 
Καί γενικά μοΰ φαίνεται, Άδείμαντε, πώς ή φύση τοΰ 

άνθρωπου είναι κομματιασμένη σέ μικρότερες ακόμα ικανότη
τες, ώστε νά μή μπορή κανείς να μιμήται μέ επιτυχία πολλά 
πράγματα μαζί καί νά καταφέρνη εκείνα πού ζητά μέ τή μί
μηση νά τά κάμη δμοια. 

"Εχεις μεγάλο δίκιο. 
Ά ν λοιπόν θά έπιμείνωμε στην πρώτη μας εκείνη ιδέα, 

πώς οί φρουροί μας πρέπει νάφήνουν κάθε άλλη ενασχόληση 
καί αποκλειστική τους δουλειά νά έχουν τήν υπεράσπιση της C 
ελευθερίας μας καί καμιάν άλλη πού δέν έχει σχέση μ' αυτήν, 
•δέ θά τους επιτρέπεται, ούτε νά κάνουν ούτε νά μιμούνται δ,τι 
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μιμείσθαι τά τούτοις προσήκοντα ευθύς έκ παίδων, ανδρείους. 
σώφρονος, όσίονς, έλενθέρονς, καί τα τοιαύτα πάντα, τά δέ 
ανελεύθερα μήτε ποιειν μήτε δεινούς εϊναι μιμήσασθαι. μηδέ 
άλλο μηδέν τών αισχρών, 'ίνα μή εκ τής μιμήσεως τοϋ εϊναι 

d άπολ.ανσωσιν. ή ούκ ήσθησαι ότι αί μιμήσεις, εάν έκ νέων 
πόρρω διατελ,έσωσιν, είς έθη τε καί φνσιν καθίστανται καί 
κατά σώμα καί φωνάς καί κατά τήν διάνοιαν; 

Καί μόλα, ή δ' δς. 
Ον δή έπιτρέψομεν, ήν δ' εγώ, ών φαμέν κήδεσθαι καί 

δεϊν αυτούς άνδρας αγαθούς γενέσθαι, γυναίκα μιμείσθαι 
άνδρας όντας, ή νέαν ή πρεσβυτέραν, ή άνδρί λοιδορΰυμένην 
ή προς θεούς έρίζουσάν τε καί μεγαλαυχονμένην, οωμένην 

e ενδαίμονα είναι, ή έν σνμφοραϊς τε καί πένθεσιν καί θρήνοις 
έχομένην κάμνονσαν σε ή ερώσαν ή ώδίνονσαν, πολ?.ον καί 
δεήσομεν. 

Παντάπασι μέν ούν, η δ' δς. 

Ονδέ γε σοΰλας τε καί δονλονς πράττοντας δσα δούλων. 

Ουδέ τοϋτο. 

Ουδέ γε άνδρας κακούς, ώς έοικεν, δειλούς τε καί τά 
εναντία πράττοντας ών νυνδή εϊπομεν, κακηγοροϋντάς τε 
καί κωμφδοϋντας αλλήλους καί αίσχρολογονντας, μεθύοντας 

'a ή καί νήφοντας, ή καί άλλα δσα οί τοιούτοι καί έν λόγοις 
καί έν έργοις άμαρτάνουσιν είς αυτούς τε καί είς άλλους, 
οϊμαι δέ ονδέ μαινομένοις εθιστέον άφομοιοϋν αυτούς έν 
λόγοις ουδέ έν έργοις- γνωστέον μέν γάρ καί μαινόμενους 
καί πονηρούς άνδρας τε καί γνναϊκας, ποιητέον δέ ουδέν 
τούτων ουδέ μιμητέον. 

'Αληθέστατα, εφη. 

Τί δέ; ήν δ' εγώ' χαλκεύοντας ή τι άλλο δημιονργονν-
b τας, ή ελαύνοντας τριήρεις ή κελεύοντας τούτοις, ή τι άλλο 

τών περί ταϋτα μιμητέον; 

Καί πώς; έφη, οϊς γε ουδέ προσέχειν τόν νουν τούτων 
ούδενί έξέσται; 
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άλλο κι ' άν είναι* και άν μιμοΰνται μόνον Ο,ιι έχει σχέση μέ 
τόν προορισμό τους νά μιμοΰνται ευθύς άπό τήν παιδική τους 
ηλικία, τήν αντρεία δηλαδή, τή σωφροσύνη, τήν ευσέβεια, τ ή 
μεγαλοφροσύνη κι ' δλα τά τέτοια* ένώ κάθε ταπεινό καί πρόσ
τυχο καί δ,τι άλλο άπό τά αισχρά ούτε νά πράττουν οοτε νά 
είναι ικανοί νά τό μιμοΰνται, μήπως άπό τή μίμηση καταντή
σουν νά γίνουν τέτοιοι.*Η δέν έχεις παρατηρήσει δτι ή μίμηση, d 
άν άρχίση καί εξακολούθηση άπό μικρή ηλικία, καταντά νά 
γίνη συνήθεια καί δεύτερη φύση καί στό σώμα καί στή φω
νή καί στό χαρακτήρα; 

Καί πολύ μάλιστα. 

Π οτέ λοιπόν δέν θά έπιτρέψωμε σέ κείνους, πού λέμε πώς 
τους κηδεμονεύαμε καί πού έννοοΰμε να γίνουν μιαν ήμερα άν
τρες ξεχωριστοί, νά μιμούνται, άντρες αυτοί, μιά γυναίκα, ή 
νέα ή γρηά, πού νά μαλλώνη έξαφνα μέ τόν άντρα της, ή νά 
τολμά νά παραβγαίνη μέ τους θεούς καί νά μεγαλοπιάνεται 
γιά την ευδαιμονία της πού φαντάζεται π ώ ς έχει, ή νά παραδί
νεται σέ θρήνους καί απελπισία στις συμφορές της, καί πολύ e 
ακόμη λιγώτερο μιά γυναίκα άρρωστη, ή ερωτευμένη, ή πού 
νά κοιλοπονά. 

Διόλου βέβαια. Ούτε ακόμη δούλες και δούλους, πού νά 
κάνουν Οσα είναι δουλειά τους. 

Ούτε κι' αυτό. 
Μά ούτε καί άντρες ταπεινούς καί δειλούς, πού νά κά

νουν τά εναντία άπ* δσα τώρα είπαμε, νά βρίζουνται, νά πε-
ριπαίζη ό ένας τόν άλλο, νά αίσχρολογοΰν νηστικοί καί μεθυ
σμένοι, καινά πέφτουν σ' δλες εκείνες τίς ασχήμιες πού συνη- 396a 
θίζουν οί τέτοιοι καί μέ τους εαυτούς των καί μέ τους άλλους* 
ούτε νομίζω ακόμα, πώς πρέπει νά συνηθίζουν νά ύποκρί-
νωνται δσα λένε καί κάνουν οί παράφρονες· γιατί δέν μπορεί 
βέβαια κ α ι ν ά μή γνωρίζουν πώς υπάρχουν καί πρόστυχοι καί 
παράφρονες καί άντρες καί γυναίκες, δέν πρέπει δμως νά κά
νουν δ,τι καί εκείνοι καί νά τους μιμοΰνται. 

Βέβ&ια καί δέν πρέπει. 
Τί δέ; θά επιτρέπεται τάχα νά μιμοΰνται τους σιδη

ρουργούς ή δποιον άλλον τεχνίτη στή δουλειά του, ή τους 
κωπηλάτες, ή τους κελευστές επάνω στά καράβια, ή δποιους b 
άλλους τέτοιους; 

Καί πώς, άφοΰ ούτε νά γυρίσουν τά μάτια τους πάνω σέ 
κανέν' ά π ' αυτούς θά τους επιτρέπεται; 
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Τί δέ; ΐππονς χρεμετίζοντας καί ταύρους μνκωμένονς 
καί ποταμούς -ψοφοϋντας καί θάλατταν κτυπούσαν καί βρον
τάς καί πάντα αύ τά τοιαύτα ή μιμήσονται; 

Άλλ άπείρηται αύτοϊς, έφη, μήτε μαίνεσθαι μήτε 
μαινομένοις άφομοιοϋσθαι. 

Εί άρα, ήν δ' εγώ, μανθάνω α σύ λέγεις, εστιν τι είδος 
λέξεως τε καί διηγήσεως έν ώ άν Οιηγοϊτο ό τω όντι καλός 

C κάγαθός, οπότε τι δέοι αντόν λέγειν, καί έτερον αύ άνόμοιον 
τούτφ είδος, ού άν έχοιτο αεί καί έν ώ Οιηγοϊτο ό εναντίους 
έκείνω φύς τε καί τραφείς. 

Ποία δή, έφη, ταύτα; 

Ό μέν μοι δοκεϊ, ήν δ' έγώ, μέτριος άνήρ, έπειδάν 
άφίκηται έν τή διηγήσει έπί λέξιν τινά ή πράξιν ανδρός 
άγαθοϋ, έθελήσειν ώς αυτός ών εκείνος άπαγγέλλειν καί ονκ 
αίσχυνεϊσθαι έπί τή τοιαύτη μιμήσει, μάλιστα μέν μιμον-

d μένος τόν αγαθόν ασφαλώς τε καί έμφρόνως πράττοντα, 
έλάττω δέ καί ήττον ή ύπό νόσων ή υπό ερώτων έσφαλμένον 
ή καί ύπό μέθης ή τίνος άλλης σνμφοράς- δταν δέ γίγνηται 
κατά τίνα έαυτοΰ άνάξιον, ονκ έθελ.ήσειν σπονδή άπεικάζειν 
εαυτόν τ ώ χείρονι, εί μή άρα κατά βραχύ, όταν τι χρηστόν 
ποιή, άλλ αίσχννεϊσθαι, άμα μέν άγύμναστος ών τοϋ μι
μείσθαι τονς τοωντονς, άμα δέ καί δνσχεραίνων αντόν έκ-

e μάττειν τε καί ένιστάναι είς τονς τών κακιόνων τύπους, 
άτιμάζων τή διάνοια, δτι μή παώιάς χάριν. 

Εικός, έφη. 

Ούκοϋν διηγήσει χρήσεται ο ta ήμεϊς ολίγον πρότερον 
διήλθομεν περί τά τοϋ Όμήρον έπη, καί έσται αντοϋ ή 
λέξις μετέχουσα μέν αμφοτέρων, μιμήσεως τε καί τής άλλης 
διηγήσεως, σμικρόν δέ τι μέρος έν πολλώ λόγφ τής μιμή
σεως; ή ονδέν λέγω; 

Καί μάλα, έφη, οϊόν γε ανάγκη τόν τύπον είναι τον 
τοωντον ρήτορος. 

97 α Ονκονν, ήν δ' έγώ, ο μή τοιούτος αύ, όσω άν φαυλό

τερος ή, πάντα τε μάλλον διηγήσεται καί ονδέν εαυτού 
άνάξιον οίήσεται εϊναι, ώστε πάντα επιχειρήσει μιμείσθαι 
σπονδή τε καί εναντίον πολλών, καί ά νυνδή έλέγομεν, 
βροντάς τε καί ψόφους άνεμων τε καί χαλαζών καί αξόνων 
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Μά άλογα νά χλιμιντρίζουν καί ταύρους νά μουκανιώνται 
καί ποταμούς νάφροκοποϋνε καί θάλασσες νά κυματοδέρνουν-
ται καί βροντές καί ολα τά τέτοια, θά τά μιμοΰνται τάχα; 

Μά τους έχει άπαγορευτή μήτε νά είναι, μήτε νά μι
μούνται τους μανιακούς. 

Ά ν λοιπόν καταλαβαίνω καλά τήν ιδέα σου, υπάρχει 
ένας τρόπος νά μιλά καί νά διηγήται ό σωστός άνθρωπος, 
6ταν έχη ανάγκη νά πή κάτι* καί ένας άλλος πάλι δλως διόλου c 
διαφορετικός, πού τόν μεταχειρίζεται χωρίς ποτέ νά ξεκολλά 
άπ'αυτόν ό άνθρωπος μέ τήν ενάντια φύση καί ανατροφή. 

Καί ποιοι είν' αυτοί οί τρόποι; 
Ό σωστός καί μετρημένος άνθρωπος, δταν πρόκειται 

στή σειρά της ομιλίας του νά άναφέρη λόγια ή πράξη ενός 
επίσης σωστοΰ άνθρωπου, θά προσπαθήση νά μιλήση σάν νά 
ήταν εκείνος ό ίδιος καί δέ θά ντραπή γι ' αύτη τή μίμηση, 
μάλιστα δταν έχη νά μιμηθή ένα χρηστόν άνθρωπον πού ενερ
γεί μέ σταθερότητα καί μέ περίσκεψη, καί δέν πρόκειται καθό- d 
λου γιά έναν πού είναι καταπονεμένος άπό άρρώστεια ή κυ
ριευμένος άπό έρωτα, άπό μέθη, ή πού βρίσκεται σέ καμιάν άλ
λη τέτοια κατάσταση" καί δταν εχη νά κάμη μέ κανένα ανά
ξιο του, ποτέ δέν θά θέληση νά παρομοιάση στά σοβαρά 
τόν εαυτό του μέ τόν χειρότερο του, παρά μόνο έτσι στά πετα
χ τ ά καί άν τύχη νά κάνη οπωσδήποτε καμιά καλή πράξη" μά 
καί πάλι θά ντραπή, γιατί κι' άγύμναστος θά ήτανε νά μιμή
ται τους τέτοιους, καί κακό θά τοϋ έκανε νά χύνη καί νά πλά-
6η τόν εαυτό του απάνω στά καλούπια χειρότερων του προ- C 
σώπων, πού θά τά περιφρονούσε μέσα του, άν δέν ήταν γιά ένα 
αστείο τής στιγμής. 

Πολύ φυσικά. 
Διήγηση λοιπόν θά μεταχειρίζεται εκείνη πού είπαμε 

εμείς πρωτύτερα γ ια τήν ποίηση τοΰ 'Ομήρου καί πού θά 
είναι κι ' ά π ' τά δυό, καί μίμηση καί καθαρή διήγηση, έτσι 
δμως, πού μικρό μονάχα μέρος νάναι σ' ολάκερο τό λόγο ή 
μίμηση. "Η δέ λέω καλά; 

Π ώ ς ; αυτός βέβαια πρέπει νάναι ό τύπος, πού θά μιλά 
ένας άνθρωπος μέ τέτοιο χαρακτήρα. 

'Εκείνος λοιπόν πάλι πού δέν έχει τόν ίδιο χαρακτήρα, 397a 
6σο χειρότερος είναι, τόσο περισσότερο δέν θά θέλη νά μιμήται 
τά πάντα καί δέν θά θεωρή τίποτα άνάξιό του, κ' έτσι δένθά τό 
κάμη δουλειά του καί μπροστά σ δλο τόν κόσμο νά μιμήται 
vV δσα λέγαμε πριν, τις βροντές καί τό σφύριγμα τών άνεμων 
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τε και τροχιλιών, καί σαλπίγγων καί αυλών καί σνρίγγων 
καί πάντων οργάνων φωνάς, καί έτι κυνών καί προβάτων 

b καί όρνέων φθόγγους- καί έσται δή ή τούτου ?.έξις άπασα 
δια μιμήσεως φωναϊς τε καί σχήμασιν, ή σμικρόν τι διη
γήσεως έχουσα; 

'Ανάγκη, έφη, καί τοϋτο. 

Ταϋτα τοίννν, ήν S* έγώ, ελεγον τα δύο εϊδη τής λέ
ξεως. 

Καί γαρ έστιν, εφη. 

Ονκοϋν αντοϊν τό μέν σμικρός τάς μεταβολάς έχει, καί 
έάν τις άποδιδφ πρέπονσαν άρμονίαν καί όνθμόν τή λέξει, 
ολίγον προς τήν αυτήν γίγνεται λέγειν τώ ορθώς λέγοντι 
καί έν μιά αρμονία—σμικροί γάρ αί μεταβολαί— καί δή καί 

c έν ρυθμφ ωσαύτως παραπλ,ησίφ τινί; 

Κομιδή μέν ούν, εφη, ούτως έχει. 

Τί σε τό τοϋ ετέρου εϊδος; ού τών εναντίων δεϊται, 
πασών μέν αρμονιών, πάντων δέ ρυθμών, εί μέλλει αύ 
οϊκείως λέγεσθαι, διά τό παντοδαπάς μορφάς τών μεταβο
λών έχειν; 

Καί σφόδρα γε ούτως έχει. 
ΤΑρ' ούν πάντες οί ποιηταί καί οι τι λ,έγοντες ή τω 

ετέρου τούτων έπιτνγχάνονσιν τνπω τής λέξεως ή τω ετε'ρω 
ή έξ αμφοτέρων τινί σνγκεραννύντες; 

Ανάγκη, εφί). 

d Τί ούν ποιήσομεν; ήν δ' έγώ' πότερον είς τήν πόλιν 
πάντας τοντονς παραδεξόμεθα ή τών άκρατων τον έτερον 
ή τόν κεκραμένον; 

Έάν ή έμή, έφη, νικά, τόν τοϋ επιεικούς μιμητήν 
άκρατον. 

Άλλα μήν, ώ Άδείμαντε, ηδύς γε καί ό κεκραμένος, 
πολύ δέ ήδιστος παισί τε καί παιδαγωγοΐς ό ενάντιος ον σύ 
αίρή καί τω πλείστο) όχλφ. 

'Ηδιστος γάρ. 

Άλλ.' ϊσως, ήν δ' έγώ, ουκ άν αυτόν άρμόττειν φαίης 
e τή ημετέρα πολιτεία, δτι ούκ εστιν διπλούς άνήρ παρ' ήμϊν 

ονδέ πολλαπλούς, επειδή έκαστος έν πράττει. 

Ού γάρ ούν άρμόττει. 
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καί τοΰ χαλάζιου καί τό τρίξιμο τών άξονιών καί τών τροχών, 
τόν ήχο τής σάλπιγγας καί του αύλοϋ, κι' ακόμα τίς φωνές 
τών σκυλιών, τών προβάτων καί τών πουλιών; καί δέ θά είναι b 
δλα οσα θά λέη μίμηση μέ φωνές-καί μέ σχήματα καί μικρό 
μονάχα μέρος διήγηση; 

Αυτό πραγματικώς θα γίνεται. 
Αυτά λοιπόν είναι τά δυό είδη τής διήγησης πού έλεγα. 
Αυτά πραγματικώς. 

^ Δέν έχει λοιπόν τό πρώτο άπ' αυτά λίγες μόνο μετα
βολές, καί άν βρή κανείς καί-τοΰ ταιριάση τήν αρμονία καί 
τό ρυθμό πού τοΰ χρειάζεται, δέ θά ύπάρχη λίγη ανάγκη πιά 
νά μεταχειρίζεται άλλες εκείνος πού ξέρει νά μεταχειρίζεται 
σωστά τή μιά τήν αρμονία—άφοΰ λίγες είναι κι' οί μεταβο
λές—καί τόν ίδιο πάντα εκείνο τό ρυθμό " c 

Ώρισμένως έτσι είναι. 

Έ ν ώ ό άλλος τρόπος; δέ χρειάζεται απεναντίας εκείνος 
Ολες τις αρμονίες καί δλους τους ρυθμούς, άν πρόκειται νά 
είναι σύμφωνος μέ τή φύση του, άφοΰ έχει δλες τίς μεταβολές 
σ' Ολες τίς παντοειδείς μορφές των* 

Μά έτσι είναι, βεβαιότατα. 
Αλλα δλοι οι ποιηταί καίγενικάοσοιέχουνκάτινά διη

γηθούν, δέν μεταχειρίζονται ή τόν ένα τρόπο,'.ή τόν άλλο, ή 
ακόμη καί κάποιον άνάμιχτο άπό τους δυό' 

Αναγκαστικά. 

Τί λοιπόν θά κάμωμε εμείς; θά παραδεχτούμε στην πολι- d 
τεία μας δλους αυτούς, ή τόν ένα άπό τους δυό καθαρούς, ή 
τόν άνάμιχτο; 

Ά ν έχη σημασία ή δική μου ή ψήφος, πρέπει νά προτι-
μήσωμε τόν καθαρό εκείνο, πού μιμείται τό σωστό τόν άν
θρωπο. 

Ναί, μά καί ό άνάμιχτος, φίλε Άδείμαντε, είναι ευχάρι
στος, καί πολύ μάλιστα πιό ευχάριστος στά παιδιά καί στους 
παιδαγωγούς ό αντίθετος εκείνου πού διαλέγεις έσύ, καθώς 
καί στον πολύ τόν δχλο. 

Είναι πραγματικώς πιό ευχάριστος. 

Μά ίσο>ς θάλεγες πώς δέν ταιριάζει αυτός στή δική μας 

τήν πολιτεία, γιατί δέν υπάρχει σέ μάς κανείς πού νά έχη δυό θ 
•ή περισσότερα επαγγέλματα, επειδή δ καθένας κάνει μιά μο
νάχα δουλειά. 

'Αλήθεια καί δέν ταιριάζει. 
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Ούκοϋν διά ταύτα έν μόνη τή τοιαύτη πόλει τόν τε 
σκντοτόμον σκντοτόμον εύρήσομεν καί ού κνβερνήτην προς 
τή σκντοτομία και τόν γεωργόν γεωργόν καί ού δικαστήν 
προς τή γεωργία καί τόν πολεμικόν πολεμικόν καί ον χρη-
ματιστήν προς τή πολεμική, καί πάντας ούτω; 

Αληθή, εφη. 

98a "Ανδρα δή, ώς έοικε, δννάμενοτ ύπό σοφίας παντοοαπόν 
γίγνεσθαι καί μιμείσθαι πάντα χρήματα, εί ήμϊν άφίκοιτο 
εις τήν πόλιν αυτός τε καί τα ποιήματα βονλόμενος επιδεί-
ξασθαι, προσκυνοίμεν άν αυτόν ώς ιερόν καί θανμαστόν καί 
ήδνν, εϊποιμεν δ' άν ότι ούκ έστιν τοιούτο: άνήρ έν τή πόλει 
παρ' ήμϊν ούτε θέμις έγγενέσθαι, άποπέμποιμέν τε εις άλλην 
πόλιν μνρον κατά τής κεφαλής καταχέαντες καί έρίφ στέ-
•ψαντες, αυτοί δ' άν τώ αύστηροτέρω καί άηδεστέρω ποιητή 

h χρφμεθα καί μνθολ.όγφ ώφελίας ένεκα, δς ήμϊν τήν τοϋ 
επιεικούς λέξιν μιμοϊτο καί τά λεγόμενα λέγοι έν εκείνοις 
τοις τνποις οϊς κατ' αρχάς ένομοθετησάμεθα, ότε τους 
στρατιώτας έπεχειροϋμεν παιδενειν. 

Kai μάλ . έφη, ούτως άν ποωϊμεν, εί έφ' ήμϊν εϊη. 

Νϋν δή, εϊπον έγώ, ώ φίλε, κινδυνεύει ήμϊν τής μονσι
κής τό περί λόγους τε καί μύθους παντελώς διαπεπεοάνθαι-
ά τε γάρ λ,εκτέον καί ώς λεκτέον εϊρηται. 

Καί αύτω μοι δοκεϊ, έφη. 

c Ούκοϋν μετά τοϋτο, ήν δ' εγώ. τό περί ωδής τρόπον 
καί μελών λοιπόν; 

Δήλα δή. 
ΎΑρ' ονν ον πάς ήδη άν εύροι α ήμϊν λεκτέον πεοι αντών 

οία <5εί είναι, εϊπερ μέλλομεν τοις προειρημένοις σνμφω-
νήσειν; 

Καί ό Γλ,ανκων έπιγελάσας, Έγώ τοίνυν, έφη. ώ Σώ
κρατες, κινδυνεύω έκτος τών πάντων εϊναι· ονκονν ίκανώς 
γε έχω έν τώ παρόντι συμβαλέσθαι ποία άττα δεϊ ημάς 
λέγειν ύποπτεύω μέντοι. 

Πάντως δήπου, ήν δ' έγώ, πρώτον μέν τόόε ίκανώς 
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Γι ' αυτό λοιπόν δέ θά βροΰμε σέ μιά τέτοια μονάχα πο
λιτεία, ό υποδηματοποιός νά είναι μόνο υποδηματοποιός, κι ' 
δχι νά είναι μαζί καί καραβοκύρης, καί ό γεωργός νά είναι 
γεωργός καί δχι καί δικαστής εκτός άπό γεωργός, 
καί ό πολεμιστής πολεμιστής μόνο, καί δχι καί χρηματιστής 
εκτός άπό πολεμιστής, καί έ'τσι γιά δλους τους άλλους; 

Αλήθεια. 

Ά ν λοιπόν ένας άπό κείνους πού μπορούν μέ τήν τέχνη 398a 
τους νά γίνωνται δ,τι λογής θές καί νά μιμοΰνται τά πάντα, 
έρχότουν στην πόλη μας γιά νά έπιδειχτή καί ό ίδιος καί τά 
έργα του νά επίδειξη, θά τόν ταπεινοπροσκυνούσαμε βέβαια 
σάν άνθρωπο θεϊκό καί άξιοθάμαυστο καί ευχάριστο, θά τοΰ 
λέγαμε δμως συγχρόνως, π ώ ς δέν έχει θέση τέτοιος άνθρω
πος στην πόλη μας καί ούτε μας είναι συχωρένο νά μένη κον
τά μας, καί θά τόν ξαποστέλλαμε σέ άλλη πόλη, άφοΰ θά τοϋ 
ραίναμε τό κεφάλι μέ μύρα καί τόν στεφανώναμε μέ ταινίες* 
κ' εμείς πιά θά άρκεστοΰμε μέ τόν σοβαρώτερο κι' δχι καί 
τόσο ευχάριστο ποιητή μας, μά πού θά μάς είναι πιό ώφέλι- b 

μος, γιατί θά μιμήται σέ κείνα πού θά λέη τόν τρόπο τοϋ 
χρηστοΰ άνθρωπου καί θά μεταχειρίζεται εκείνους τους τύ
πους, πού ένομοθετήσαμε, δταν καταρτίζαμε τό πρόγραμμα 
τής ανατροφής τών στρατιωτών μας. 

Κ' έτσι βέβαια θα κάναμε, άν θάτανε στό χέρι μας. 
Τώρα λοιπόν, καλέ μου φίλε, σά νά μοΰ φαίνεται πώς 

έχομε τελειώσει ολότελα τό μέρος τής μουσικής πού αναφέ
ρεται στους λόγους καί τους μύθους* γιατί έχομε πεί καί τί πρέ
πει νά λέμε καί πως νά τά λέμε. 

"Ετσι νομίζω κ' έγώ. 
Δέ μας μένει λοιπόν τώρα τό άλλο μέρος τής μουσικής, c 

πού είναι σχετικό μέ τό άσμα και μέ τή μελωδία; 
Καί βέβαια. 

Δέ θά μπορούσε λοιπόν τώρα ό καθένας νά βρή τί έχομε 
νά ποΰμε καί γ ι ' αυτά καί τί λογής πρέπει νάναι, άν θέμε να 
είμαστε σύμφωνοι μ* δσα είπαμε πρίν; 

Χαμογέλασε 6 Γλαυκών πάνω σ' αυτό καί ε ίπε : ' Ε γ ώ 
λοιπόν, Σωκράτη, κινδυνεύω νά μείνω έξω ά π ' δλους αυτούς, 
πού μποροΰν νά τό βροΰνε* γιατί δέν είμαι, γιά τήν ώρα του
λάχιστο, σέ θέση νά ορίσω, τί λογής θάναι έκεΐνα πού πρέπει 
νά λέμε, άν καί κάπως τά δποπτεύωμαι. 

'Οπωσδήποτε, είσαι βέβαια σέ θέση νά γνωρίζης καί νά 
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d έχεις λέγειν, δτι τό μέλος έκ τρίών έστιν σνγκείμενον, λόγον 
τε καί αρμονίας καί ονθμον. 

Ναί, έφη, τούτο γε. 

Ούκοϋν δσον γε αύτοϋ λόγος εστίν, ουδέν Οήπου δια
φέρει τοϋ μή άδομένον λόγον προς τό έν τοις αύτοΐς δεϊν 
τύποις λέγεσθαι οϊς άρτι προείπομεν καί ωσαύτως; 

Αληθή, έφη. 

Καί μήν τήν γε άρμονίαν καί ρυθμόν άκολονθεϊν δει 
τφ λόγφ. 

Πώς Ô' ον; 

Άλλα μέντοι θρήνων γε καί όδυρμών εφαμεν έν λόγοις 
ονδέν προσδεϊσθαι. 

Ον γάρ ούν. 

e Τίνες ούν θρηνώδεις άρμονίαι; λέγε μοι· σν γάρ μον-
σικός. 

Μειξολυδιστί, έφη, καί σνντονολνδιστί καί τοιαϋταί 
τίνες. 

Ούκοϋν αύται, ήν δ' εγώ, αφαιρετέοι; άχρηστοι γάρ 

καί γνναιξίν ας δεϊ επιεικείς εϊναι, μή ότι άνδράσι. 

Πάνν γε. 

Άλλα μήν μέθη γε φύλαξιν άπρεπέστατον καί μαλα
κία καί αργία. 

Πώς γάρ ον; 

Τίνες ονν μαλακαί τε καί σνμποτικαί τών αρμονιών; 

Ίαστί, ή δ' ός, καί λυδιστϊ αύ τίνες χαλαραί καλούνται. 

99s. Ταύταις ούν, ώ φίλε, έπί πολεμικών ανδρών έσθ' δτι 
XQnO-η; 

Ουδαμώς, έφη· αλλά κινδυνεύει σοι δωριστί λείπεσθαι 
καί φρυγιστί. 

Ονκ οϊδα, εφην εγώ), τάς αρμονίας, αλλά κατάλειπε 
έκείνην τήν άρμονίαν, ή έν τε πολεμική πράξει δντος αν
δρείου καί έν πάση βιαίω εργασία πρεπόντως άν μιμήσαιτο 
φθόγγους τε καί προσφδίας, καί αποτυχόντος ή εις τραύματα 

b ή είς θανάτους Ιόντος ή εις τίνα άλλην σνμφοράν πεσόντος, 
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μας πής αυτό πρώτα, πώς ή μελωδία αποτελείται άπό τρία d 
στοιχεία, άπό τά λόγια, άπό τήν αρμονία καί άπό τό ρυθμό. 

Ναί, αυτό μάλιστα. 
Λοιπόν, δσο γ ιά τά λόγια τοΰ τραγουδιού, διαφέρουν 

άραγε άπό τά λόγια τής απλής διήγησης, ώστε νά μή μπορή 
νά εφαρμοστούν καί σ' αυτά οί ίδιοι εκείνοι τύποι, πού ώρίσα-
με πριν, καί μέ τόν ίδιο τρόπο; 

'Αλήθεια. 
Πρέπει όμως βέβαια ακόμη καί ή αρμονία καί ό ρυθμός 

να πηγαίνουν σύμφωνα μέ τά λόγια. 

Πώς Οχι; 
Ναί, μά είπαμε δμως πώς στις διηγήσεις δέν μας 

χρειάζονται καθόλου οΰτε θρήνοι ούτε μοιρολόγια. 
"Οχι βέβαια. 
Ποιες λοιπόν είναι οί θρηνητικές μελωδίες; πές μου, άφοΰ e 

είσαι μουσικός έσύ. 

Ή μειξολυδιστί καί ή συντονολυδιστί καί κάτι άλλες 
τέτοιες. 

Αυτές λοιπόν πρέπει νά βγαίνουν ά π ' τή μέση" γιατί 
είναι άχρηστες, Οχι μόνο γιά τους άντρες, μά καί γιά τις γυναί
κες, γιά κείνες τουλάχιστο πού έννοοΰν νά φυλάγουν τήν 
αξιοπρέπεια τους. 

"Ετσ ' είναι βέβαια. 

"Ομως καί τή μέθη καί τή μαλθακότητα καί τήν οκνηρία 
τά θεωρώ πράγματα πού δέν ταιριάζουν καθόλου στους φρου
ρούς μας. 

Καί πώς δχι; 
Ποιες λοιπόν αρμονίες είναι μαλθακές καί πού συνηθί-

ζουνται στά συμπόσια; 
Ή ίωνική καί ή λυδική, πού τίς λένε καί χαλαρές. 
Θά τίς μεταχειριστής λοιπόν, φίλε μου, αυτές ποτέ γιά 399a 

πολεμικούς ανθρώπους; 

Ποτέ βέβαια" μά κινδυνεύει νά μή σοϋ μένουν άλλες, εκ
τός άπό τή δωρική καί τή φρυγική. 

Δέν τίς γνωρίζω έγώ τίς αρμονίες, μά άφησε μου εκείνη 
πρώτα τήν αρμονία, πού θά μπορούσε νά μιμηθή καθώς πρέπει 
τόν ήχο τής φωνής καί τήν προσωδία ενός γενναίου άνθρωπου, 
καί στις πολεμικές επιχειρήσεις καί σέ κάθε άλλη επικίνδυνη 
εργασία, καί πού κι ' όταν άποτυχαίνη ακόμα κι' δταν άντικρύ-
ζη λαβωμούς καί θανάτους, ή πέση σέ καμιάν άλλη συμφορά, b 
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εν πάσι τούτοις παρατεταγμένως καί καρτερούντως αμυνο
μένου τήν τύχην καί άλλην αύ έν ειρηνική τε καί μή βιαίφ 
άλλ έν εκούσια πράξει όντος, ή τινά τι πείθοντος τε καί 
δεομένον, ή ευχή θεόν ή διδαχή καί νονθετήσει άνθρωπον, 
ή τουναντίον άλλφ δεομένω ή διδάσκοντι ή μεταπείθον': 
εαυτόν επέχοντα, καί έκ τούτων πράξαντα κατά νουν, καί μη 
υπερηφάνως έχοντα, άλ,λά σωφρόνως τε καί μετρίως έν πάσι 

c τούτοις πράττοντά τε καί τά άποβαίνοντα άγαπώντα. ταύτας 
δύο αρμονίας, βίαιον, έκούσων, δνστνχονντων, εύτνχούντων, 
σωφρόνων, ανδρείων [αρμονίας] αϊτινες φθόγγους μιμή-
σονται κάλλιστα, ταύτας λείπε. 

Άλλ', ή δ' ος, ούκ άλλας αιτείς λείπειν ή άς νυνδή 
έγώ έλεγον. 

Ούκ άρα, ήν δ' έγώ, πολνχορδίας γε ουδέ παναρμονίον 
ήμϊν δεήσει έν ταΐς ώδαϊς τε καί μέλεσιν. 

Ου μοι, έφη, φαίνεται. 

Τριγώνο)ν Ι1) άρα καί πηκτίδων ( 2 ) καί πάντων ορ
ά γάνων όσα πολύχορδα καί πολυαρμόνια, δημιουργούς ον 

θρέψομεν. 

Ον φαινόμεθα. 

Τέ δέ; ανλοποιούς ή ανλητάς παραδέξη είς τήν πόλιν; 
ή ον τοϋτο πολνχορδότατον, καί αυτά τά παναρμόνια αΰλοΰ 
τυγχάνει όντα μίμημα; 

Δήλα δή, ή δ' δς. 
Αύρα δή σοι, ήν δ' έγώ, και κιθάρα λείπεται [καί] κατά 

πόλιν χρήσιμα· καί αύ κατ' αγρούς τοις νομεϋσι σνριγξ άν 
τις εϊη. 

Ώς γοϋν, έφη, ό λόγος ήμϊν σημαίνει. 

e Ουδέν γε, ήν δ' έγώ, καινόν ποιοϋμεν, ώ φίλε, κρίνοντες 
τόν Άπόλλω καί τά τοϋ 'Απόλλωνος όργανα προ Μαρσνον 
τε καί τών εκείνον οργάνων. 

Μά Δία, ή δ' ός, οϋ μοι φαινόμεθα. 
Καί νή τόν κύνα, εϊπον, λελήθαμέν γε διακαθαίροντες 

πάλιν ήν άρτι τρνφάν έφαμεν πόλιν. 

Ι. Τρίγωνα=τριγωνικα μουσικά δργκνα μέ χορδές Εσοπαχεϊς, 
άλλα Οχι καί ισομήκεις. 

2. Πηκτί8ες=περίπου σάν τα δικά μας σαντούρια. 

Ί Ι ΙΙΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

σ* ολεςαύτέςτίςπεριστάσειςάντιτάσσει καρτερικά τό στήθος 
του καί αποκρούει τά χτυπήματα τής τύχης* καί μιαν άλλη 
δεύτερη, Οχι γι ' αυτές τίς βίαιες, άλλα γιά τις ειρηνικές πρά
ξεις τοΰ άνθρωπου, πού θέλει καί τίς κάνει μόνος του, νά παρα
δείγματος χάριν, δταν ζητά νά πείση κάποιον γιά κάτι, ή δταν 
παρακαλά ή μέ ευχές τό θεό, ή μέ συμβουλές καί νουθεσίες 
έναν άνθρωπο, ή τό έναντίο δταν στέκεται ό ίδιος κι' άκούη 
πρόθυμα τίς παρακλήσεις, τίς συμβουλές καί τίς νουθεσίες ενός 
άλλου, καί νά τοΰ βγαίνη αυτό σέ καλό του, καί νά μήν τό 
παιρνη απάνω του, άλλα νά φέρνεται φρόνιμα καί μετρημένα 
σ' όλες του τίς πράξεις καί νά δέχεται δπως τοΰ έρθουν τά πρά
γματα. Αυτές λοιπόν τίς δυό αρμονίες νά μας φύλαξης, πού θά 
μιμούνται τους φθόγγους τών γενναίων καί μετρημένων αν
θρώπων στις βίαιες καί στις θεληματικές πράξεις των, στις 
δυστυχίες καί τίς ευτυχίες των. 

Μά δέ ζητάς νά σοΰ φυλάξω άλλες είπεν ό Γλαυκών, 
άλλα αυτές ακριβώς πού σοϋ έλεγα τώρα κ' έγώ. 

Δέ θά χρειαστούμε λοιπόν τότε στ' άσματα καί στις με
λωδίες μας βργανα πολύχορδα καί μέ πολλές αρμονίες.. 

"Οχι. καθώς φαίνεται. 
Κ' έτσι δέ θάχωμε βέβαια καί ανάγκη νά συντηρούμε 

αυτούς πού κατασκευάζουν τρίγωνα και πηκτίδες καί δλα τά 
τέτοια πολύχορδα καί πολυαρμόνια όργανα. y 

"Ετσι φαίνεται. 

Καί τί; θά παραδεχτής τάχα στην πολιτεία μας εκείνους 
πού κατασκευάζουν και πού παίζουν αυλούς; ή μή δέν είναι 
ό αυλός τό πιό πολύχορδο όργανο, καί δέν είναι μιμήσεις 
τοΰ αύλοΰ δλ' αύτάτά παναρμόνια; 

"Ετσι είναι πράγματι. 
Ή λύρα λοιπόν καί ή κιθάρα σοΰ μένουν, τά μόνα χρή

σιμα για τήν πόλη μ.ας, καί το πολύ κανένα σουραύλι γιά τους 
βοσκούς στην εξοχή. 

"Ετσι τουλάχιστο τό φέρνει ό λόγος μας. 
Καί δέ μοΰ φαίνεται νά κάνωμε καί τίποτα περίεργο 

πράγμα, φίλε μου, άν προτιμούμε τόν Απόλλωνα καί τάδργα-
να τοΰ 'Απόλλωνος άπό τόν Μαρσύα και τά δργανά του. 

Καί μένα δέ μοϋ φαίνεται. 
Κ' έτσι, μά τόν κύνα, έχομε πάλι κάμει χωρίς νά κατα-

λάβωμε τό ξεκαθάρισμα της πολιτείας, πού λέγαμε λίγο πριν 
πώς ξεχείλιζε άπό τρυφή καί πολυτέλεια. 
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Σωφρονοϋντές γε ήμεΐς, ή δ' δς. 

"Ιθϊ δή, εφην, καί τά λοιπά καθαίρωμεν. έπόμενον γάρ 
δή ταϊς άρμονίαις αν ήμϊν εϊη τό περί ρυθμού;, μή ποικίλους 
αυτούς διώκειν μηδέ παντοδαπάς βάσε,.;, αλλά βίον ρυθμούς 
ίδεϊν κοσμίου τε καί ανδρείου τίνες είσίν ονς ιδόντα τόν 

ΟΆ πόδα τω τοϋ τοιούτον λόγω άναγκάζειν έπεσθαι καί τό μέλος, 
άλλα μή λόγον ποδί τε καί μέλει, οϊτινες δ' άν εϊεν οντοι 
οί ρυθμοί, σον έργον, ώσπερ τάς αρμονία:, φράσαι. 

?^4λλά μά Δι', έφη, ούκ έχω λέγειν δτι μέν γάρ τρί' 
άττα εστίν ε'ίδη έξ ών αί βάσεις πλέκονται, ώσπερ εν τοϊς 
φθόγγοις τέτταρα, όθεν αί πσ.σαι άρμονίαι, τεθεαμένος άν 
ειποιμί' ποία δέ οποίου βίον μιμήματα, λέγειν ούκ έχω. 

b Άλλα ταύτα μέν, ήν δ' έγώ, καί μετά Δάμωνος (1) 

βονλενσόμεθα, τίνες τε άνελευθερίας καί ύβρεως ή μανίας 
καί άλλης κακίας πρέπονσαι βάσεις, καί τίνας τοϊς έναντίοις 
λειπτέον ρνθμούς- οϊμαι δέ με άκηκοέναι ον σαφώς ενόπλων 
τέ τίνα όνομάζοντος αντοϋ σννθετον και δάκτνλον καί ήρφόν 
γε, ονκ οϊδα όπως διακοσμοϋντος καί 'ίσον άνω καί κάτω 
τιθέντος, είς βραχύ τε καί μακρόν γιγνόμενον, καί, ώς εγώ 
οϊμαι ιαμβον καί τιν' άλλον τροχαΐον ώνόμαζε, μήκη δε καί 

c βραχντητας προσήπτε- καί τούτων τισίν οϊμαι τάς άγωγάς 
τοϋ ποδός αυτόν ούχ ήττον ψέγειν τε καί έπαινεϊν ή τονς 
ρνθμούς αύτονς— ήτοι σνναμφότερόν τι' ον γάρ έχω λέγειν 
—αλλά ταύτα μέν, ώσπερ εϊπον, είς Δάμωνα άναβεβλήσθω' 
διελέσθαι γάρ ον σμικρού λόγον ή σύ οϊει; 

Μά Δι', ονκ εγωγε. 

Άλλα τάδε γε, οτι τό τής ενσχημοσννης τε καί άσχη-
μοσύνης τώ ενρνθμφ τε και άρρύθμφ άκολονθεϊ, δννασαι 
διελέσθαι; 

Πώς δ7 ον; 

ά Άλλα μήν τό ενρνθμόν γε καί τό άρρνθμον τό μέν τη 

1. 'Ονομαστός μουσικοδιδάσκαλος, φίλος τοΰ Περικλέους. 
Ό Σωκράτης τον έλεγε δάσκαλο του (βλ. Πλάτωνος «Λάχης» 180d). 
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Καί κάμαμε πολύ φρόνιμα. 

"Ελα λοιπόν νά συνεχίσωμε τό ξεκαθάρισμα' γιατί έρχε
ται τώρα ή σειρά τών ρυθμών, ώστε, σύμφωνα μ' δσα είπαμε 
γιά τίς αρμονίες, νά μήν κυνηγοΰμε και σ' αυτούς τήν ποικιλία 
ουδέ κάθε λογής βάσεις, άλλα νά ζητήσωμε νά βρούμε ποιοι 
είναι οί ρυθμοί πού εκφράζουν τόν κόσμιο καί αντρικό χα
ρακτήρα" κι' άφοΰ τους βρούμε, νά άναγκάσωμε τό μέτρο καί 
τό μέλος νά ακολουθούν τό λόγο, καί οχι τό λόγο νάκολουθή 400a 
τό μέτρο καί τό μέλος. Τώρα ποιοι θά είναι αυτοί οί ρυθμοί, 
δική σου δουλειά είναι νά μάς το πής, όπως έκαμες καί μέ τίς 
αρμονίες. 

Μά τήν αλήθεια δέν μπορώ νά σοΰ απαντήσω'εκείνο πού 
έχω ιδεί και μπορώ νά π ώ , είναι πώς υπάρχουν κάποια τρία 
είδη, πού ά π ' αυτά πλέκουνται οί βάσεις, δπως στους φθόγ
γους τέσσερα, πού κάνουν Ολες τίς αρμονίες* ποια Ομως ά π ' 
αυτά είναι άξια νά μιμηθούν αυτόν ή εκείνο τόν τρόπον τοϋ 
βίου, δέν είμαι σέ θέση νά π ώ . 

Μά σ' αυτό μποροΰμε νά συμβουλευθοΰμετόν Δάμωνα, b 
ποιες είναι οί βάσεις πού εκφράζουν τους ανελεύθερους, τους 
υβριστικούς, τους μανιακούς καί άλλους κακούς χαρακτήρες, 
καί ποιους ρυθμούς πρέπει ν'άφήσωμε γιά τους εναντίους. Νο
μίζω μάλιστα πώς τόν έχω ακούσει, άν καί οχι πολύ ξεκαθαρι
σμένα, νά κάνη λόγο γιά κάποιο ρυθμό πού τόν ώνόμαζε ένό-
πλιο σύνθετο, καί δάκτυλο καί ακόμα καί ηρώο, καί πού τον 
σύνθετε, δέν ξέρω πώς, μέ ίση άρση καί θέση, άπό μακρές 
καί βραχείες συλλαβές" κ' έναν άλλο πάλι πού τόν έλεγε, νο
μίζω, ίαμβο καί τροχαίο, καί πού κι' αυτόν τόν σύνθετε άπό 
μακρές καί βραχείες* μοϋ φαίνεται ακόμα πώς επαινούσε ή C 

έψεγε καί τή ρυθμική α γ ω γ ή τοϋ ενός ή τοΰ άλλου ά π ' αυ
τούς τους πόδες, οχι λιγώτερο άπό τους ίδιους τους ρυθμούς, 
ή κάπως καί τά δυό μαζί* γιατί δέν ξέρω καλά νά πώ* μά αυτά 
άς τά άναβάλωμε νά τά συζητήσωμε, καθώς είπα, μέ τόν Δά
μωνα' γιατί δέν είναι καί πολύ εύκολο νά τά ξεκαθαρίσωμε" 
ή έχεις έσύ άλλη γνώμη; 

Κάθε άλλο. 
Αυτό δμως τουλάχιστο δέν μπορείς νά τό ξεχωρίσης, 

πώς τήν ευρυθμία καί τήν αρρυθμία παρακολουθεί ή εντύπωση 
τής ομορφιάς καί τής ασχήμιας; 

Π ώ ς δχι; 
Ή ομορφιά δμως τοϋ ρυθμοΰ, όπως καί της αρμονίας, d 

14 
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καλή λέξει έπεται όμοωύμενον, τό δέ τή εναντία, καί τό 
ενάρμοστον καί άνάρμοστον ωσαύτως, εϊπερ ρνθμός γε και 
αρμονία λόγω, ώσπερ άρτί έλέγετο, αλλά μή λόγος τούτοι:. 

Άλλα μήν, ή δ' δς, ταντά γε λόγφ άκολονθητέον. 

Τί δ' ό τρόπος τής λ,έξεως, ήν Ô' έγώ, καί ό λόγος; 
ον τώ τής ψνχής ήθει έπεται; 

Πώς γάρ ον; 

Τή δέ λέξει τά άλλα; 

Ναί. 

Ευλογία άρα καί εύαρμοστίο. καί ενσχημοσύνη καί 
e ευρυθμία ενηθεία ακολουθεί, ούχ ήν άνοιαν ούσαν ύποκο-

ριζόμενοι καλοϋμεν [ώς εΰ^θείαν], αλλά τήν ώς άληθώ: εν 
τε καί καλώς τό ήθος κατεσκευασμένην διάνοιαν. 

Παντάπασι μέν ούν, έφη. 

*Αρ' ούν ού πανταχού ταύτα διωκτέα τοις νέοις, εί 
μέλ.λονσι τό αυτών πράττειν; 

Διωκτέα μέν ούν. 

'a "Εστιν δέ γε που πλήρης μέν γραφική αυτών καί πάσα 
ή τοιαύτη δημιουργία, πλήρης δέ υφαντική καί ποικιλία καί 
οίκοδομία καί πάσα αύ ή τών άλ.λων σκευών εργασία, έτι 
δέ ή τών σωμάτων φύσις καί ή τών άλλων φντών έν πάσι 
γάρ τούτοις ενεστιν εύσχημοσννη ή άσχημοσννη. καί ή μέν 
άσχημοσύνη καί αρρυθμία και άναρμοστία κακολογίας καί 
κακοηθείας αδελφό, τά δ' εναντία τον εναντίου, σώφρονος 
τε καί άγαθοϋ ήθους, άδελ.φά τε καί μιμήματα. 

Παντελώς μεν ούν, έφη. 

b r-"4(?' ον^ν τ°ϊς ποιηταϊς ήμϊν μόνον έπιστατητέον καί 

προσαναγκαστέον τήν τοϋ άγαθοϋ εικόνα ήθονς έμποιεϊν 
τοις ποιήμασιν ή μή παρ' ήμϊν ποιειν, ή καί τοις άλλοις 
δημωνργοϊς έπιστατητέον καί διακωλντέον τό κακόηθες 
τοϋτο καί άκόλαστον καί άνελενθεοον καί άσχημον μήτε έν 
είκοσι ζώων μήτε εν οίκοδομήμασι μήτε έν άλλ.φ μηδενί 
δημιονργονμένω έμποιεϊν, ή ό μή οϊός τε ών ούκ έατέος 
παρ' ήμϊν δημωυργεϊν, Ινα μή έν κακίας είκοσι τρεφόμενοι 

" ήμϊν οί φύλακες ώσπερ έν κακή βοτάνη, πολλά εκάστης 
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παρακολουθεί καί γίνεται Ομοια μέ τήν όμορφιάτοΰ λόγου, 
άφοϋ, καθώς λέγαμε πριν, ό ρυθμός καί ή αρμονία έγιναν γιά 
τό λόγο, κι ' 6χι ό λόγος γιά κείνα. 

Μά αυτά πρέπει βέβαια ν'άκολουθοΰν τό λόγο. 
Ό λεκτικός πάλι τρόπος καί ό ίδιος ό λόγος δέν παρα

κολουθούν τό ήθος τής ψυχής; 
Πώς δχι; 
Καί ολα τά άλλα τό λόγο, ; 
Ναί. 

"Ωστε ή ομορφιά καί ή αρμονία, ή χάρη καί ή ευρυθμία 
τοϋ λόγου παρακολουθούν τήν ε ύ ή θ ε ι α' καί δέν εννοώ μ' e 
αυτή τή λέξη τό είδος τής μωρίας πού χαϊδευτικά τό ονομά
ζουν έτσι, άλλα τόν χαρακτήρα εκείνο τής ψυχής, πού έχει 
διαπλάσει πραγματικώς οιραΐο καί καλό ήθος. 

βεβαιότατα. 
Δέν πρέπει λοιπόν αυτά νά επιδιώκουν παντού καί πάν

τα οί νέοι, άν θέλουν νά εκπληρώσουν τόν προορισμό τους; 
'Εννοείται καί πρέπει. 
Κι' ά π ' αυτά δέν βλέπομε ακόμη πώς είναι γεμάτη κ ' ή 401a 

ζωγραφική καί δλες οί συγγενικές της τέχνες, γεμάτη κ' ή 
υφαντική καί ή ποικιλτική καί ή οικοδομική καί όλα γενικώς 
τά προϊόντα τής βιομηχανίας, ακόμα ώς καί τά σώματα τής 
φύσεως καί τ ά φ υ τ ά ; Γιατί σ' δλ1 αυτά υπάρχει ομορφιά ή 
α σ χ ή μ ι α . Ή ασχήμια κ' ή άρρυβμία καί ή δυσαρμονία πάνε 
ταίρι μέ τοΰ λόγου καί τοΰ ήθους τήν ασχήμια" ένώ τά εναν
τία των είναι ταίρι καί μίμηση τοϋ εναντίου, δηλαδή τοΰ 
καλού καί χρηστοΰ ήθους. 

"Εχεις απόλυτο δίκιο. 

Καί μόνο τάχα τους ποιητάς πρέπει νά έπιβλέπωμε !' 
και νά τους άναγκάζωμε νά βάζουν στά ποιήματα τους τήν 
εικόνα τοΰ χρηστοΰ ήθους, ειδεμή νά μήν κάνουν τόν ποιητή 
στην πολιτεία μας; "Η δέν θά έπρεπε τό ίδιο νάκάνωμε καί γιά 
τους άλλους τεχνίτες καί νά τους έμποδίζωμε νάποτυπώνουν 
είτε στις εικόνες, είτε στά οικοδομήματα είτε σέ οποιοδήποτε 
άλλο κατασκεύασμα τους, τόν χαρακτήρα εκείνο τοΰ άσχημου, 
τοϋ ακόλαστου, τού ανελεύθερου, τοΰ πρόστυχου, καί εκείνος 
πού δέν θά ήταν ικανός νά συμμορφωθή, νά μήν τού έπιτρέπω-
με νά μένη στην πόλη μας, άπό φόβο μήπως οί πολεμισταί 
μας, μεγαλώνοντας μέσα σέ εικόνες της ασχήμιας, σάν μέσα 
σέ κακό χορτάρι, καί πολλά άπό τά πολλά, λίγο - λίγο κάθε e 
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ημέρας κατά σμικρόν άπό πολλών δρεπόμενοί τε καί νεμό-
μενοι, έν τι σννιστάντες λανθάνωσιν κακόν μέγα έν τή 
αυτών ψυχή, άλλ εκείνους ζητητέον τους δημωνργούς τονς 
εύφνώς δυναμένους ίχνενειν τήν τον καλόν τε καί εύσχή-
μονος φνσιν, ίνα ώσπερ έν ύγιεινώ τόπφ οίκονντες οί νέοι 
άπό παντός ώφελώνται, οπόθεν άν αντοϊς άπό τών καλών 
έργων ή προς όψιν ή προς άκοήν τι προσβάλη, ώσπερ αύρα 

d φέρονσα άπό χρηστών τόπων νγίειαν, καί ευθύς έκ παίδων 
λανθάνη είς ομοιότητα τε καί φιλίαν καί σνμφωνίαν τώ 
καλώ λόγφ άγουσα; 

Πολύ γάρ άν, έφη, κάλλιστα οντω τραφεΐεν. 

Άρ ούν, ήν Ô' έγώ, ώ Τλανκων, τούτων ένεκα κνριω-
τάτη έν μονσική τροφή, ότι μάλιστα καταδύεται είς τό εντός 
τής ψυχής δ τε ρυθμός καί αρμονία, καί έρρωμενέστατα 
άπτεται αυτής φέροντα τήν εύσχημοσννην, καί ποιεί εύσχή-

e μονά, έάν τις ορθώς τραφή, εί δέ μή, τουναντίον; καί δτι αύ 
τών παραλειπομένων καί μή καλώς δημιουργηθέντων ή μή 
καλώς φόντων όξντατ' άν αίσθάνοιτο Ο έκεΐ τραφείς ώς έδει, 
καί ορθώς δή δνσχεραίνων τά μέν καλά έπαινοι καί χαίρων 
καί καταδεχόμενος είς τήν ψνχήν τρέφοιτ3 άν άπ' αυτών καί 

2α γίγνοιτο καλός τε κάγαθός, τά δ' αίσχρά ψέγοι τ* αν ορθώς 
καί μισοί ετι νέος ών, πριν λόγον δυνατός εϊναι λαβείν, 
έλθόντος δέ τον λόγον άσπάζοιτ' άν αντόν γνωρίζων δι' 
οικειότητα μάλιστα ό ούτω τραφείς; 

Έμοί γοϋν δοκεϊ, εφη, τών τοιούτων ένεκα έν μονσική 
εϊναι ή τροφή. 

"Ωσπερ άρα, ήν δ' έγώ, γραμμάτων πέρι τότε ίκανώς 
εϊχομεν, ό'τε τα στοιχεία μή λανθάνοι ημάς ολίγα Οντα εν 
άπασιν οϊς έστιν περιφερόμενα, καί οντ' έν σμικρώ οϋτ' έν 

h μεγάλφ ήτιμάζομεν αυτά, ώς ού Οέοι αίσθάνεσθαι, άλλα 
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μερα,[κορφολογώντας καί βόσκοντας,καταντήση στό τέλος, δί
χ ω ς νά τό νοιώσουν, να φορτώσουν τήν ψυχή τους μ' ένα μεγά
λο καί φοβερό κακό; "Η δέν θάπρεπε άπεναντίαςνάζητούμε 
-ναύρωμε τεχνίτες, πού άπό φυσικοΰτους νάναι ικανοί νά εξι
χνιάζουν τή φύση τοΰ καλοΰ καί τοΰ ωραίου, ώστε οί νέοι μας, 
ζώντας σά μέσα σ' ένα τόπο υγιεινό, νά ωφελούνται άπό τό. 
κάθε τί μέ τό νά δέχωνται καί μέ τά μάτια καί μέ τήν ακοή 
εντυπώσεις άπό έμορφα πάντα έργα, δπως άπό τους υγιεινούς 
τόπους τήν αύρα τής υγείας, καί έτσι ευθύς άπό τήν παιδική d 

ηλικία νά οδηγούνται ανεπαίσθητα στην αγάπη καί τή μίμηση 
τοΰ καλοΰ καί στην τέλεια αφομοίωση μαζί του; 

Αυτός πραγματικώς θά ήταν ό καλύτερος τρόπος της 
ανατροφής των. 

Γι' αυτούς λοιπόν τους λόγους, δέν είναι, αγαπητέ μου 
Γλαυκών, τό κυριώτερο μέρος τής ανατροφής ή μουσική, ε
πειδή ό ρυθμός καί ή αρμονία διαπερνούν ώς τά τρίσβαθα 
τήν ψυχή καί τήν καταεξουσιάζουν μ' δλη τους τή δύναμη, 
καί φέρνουν μαζί τους τήν έμορφιά καί τήν κάνουν έμορφη, άν 
είναι ορθός ό τρόπος της ανατροφής, ειδεμή, τό έναντίο; Καί e 

γ ι ά τό λόγο ακόμη πώς εκείνος, πού άνατραφή καθώς πρέπει 
μέτή μουσική, θά είναι σέ θέση νά αισθάνεται μέ δλη τή λε
πτότητα τίς ελλείψεις καί τις ατέλειες πού θάχουν τά δημιουρ
γήματα τής τέχνης ή καί της φύσεως καί νά δοκιμάζη δλη 
του τί; δυσαρέσκεια άπ' αυτές, καί γ ι ' αυτό θα έγκρίνη δλα τά 
ωραία καί μέ ευχαρίστηση θά τά δέχεται στην ψυχή του καί 
μ' αυτά θά τρέφεται καί μ' αυτά θά τελειοποιήται σέ κάθε 
αρετή, ένώ απεναντίας θά ψέγη καί θάποστρέφεται μέ τά Ολα 402a 
του κάθε τί άσχημο άπό νέο παιδί ακόμα, πριν νά μπορή νά 
έξηγήση τήν αποστροφή του μέ τόν ορθό λόγο, πού όταν κατό
πι έρθή, αυτός ό ορθός λόγος, θά τόν άγκαλιαστή σάν παλιός 
γνώριμος καί σχετικός πού τοΰ ήταν άπό τή μουσική του 
μόρφωση; 

Γι' αυτούς τους λόγους μοΰ φαίνεται καί μένα πώς γί
νεται ή μόρφωση μέ τή μουσική. 

"Ωστε ακριβώς λοιπόν δπως συμβαίνει καί μέ τά γράμ
ματα καί τήν άνάγνι ση, πού τότε μόνο θά είμαστε τέλεια 
καταρτισμένοι, όταν δέν θά μάς ξέφευγε κανένα άπό τά λί
γα πού είναι ψηφία σέ δλους τους συνδυασμούς, χωρίς 
κανένα είτε μικρό είτε μεγάλο νά περιφρονούσαμε, . πώς 
τάχα δέν ήταν ανάγκη νά τό γνωρίζαμε, άλλ' απεναντίας βά- b 
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πανταχού προυθνμούμεθα διαγιγνώσκειν. ώς ού πρότερον 

έσόμενοι γραμματικοί πρ'ιν όντως έχοιμεν— 

Αληθή. 

Ούκοϋν και εικόνας γραμμάτων, εϊ που ή έν ϋδασιν ή έν 

κατόπτροις έμφαίνοιντο, ού πρότερον γνωσόμεθα, πριν άν 

αυτά γνώμεν, άλλ.' εστιν τής αντής τέχνης τε καί μελέτη:: 

Παντάπααι μέν ούν. 
ΤΑρ' ούν, δ λέγω, προς θεών, οϋτοίς ουδέ μουσικοί πρό-

C τερον έσόμεθα, ούτε αυτοί οντε οϋς φαμεν ήμϊν παιδεντέον 
εϊναι τους φύλακας, πριν άν τά τής σωφροσύνης είδη καί 
ανδρείας καί έλ&υθεριότητος καί μεγαλοπρέπειας καί Οσα 
τούτων άδελφά καί τά τούτων αν εναντία πανταχού περι
φερόμενα γνωρίζωμεν καί ενόντα έν οϊς ένεστιν αίσθανώ-
μεθα καί αυτά καί εικόνας αντών, καί μήτε εν σμικροί: 
μήτε έν μεγάλοις άτιμάζο)μεν, άλλα τής αυτής οίώμεθα 
τέχνης εϊναι καί μελέτης; 

Πολλή ανάγκη, εφη. 

ά Ούκοϋν, ήν δ' έγώ, ότον άν σνμπίπτη εν τε τή ψυχή 
καλά ήθη ενόντα καί έν τώ εϊδει όμολογοϋντα έκείνοις καί 
συμφωνούντα, τοϋ αύτοϋ μετέχοντα τύπου, τοϋτ' αν εϊη 
κάλλιστον θέαμα τω δυναμένω θεάαθαι; 

Πολύ γε. 

Και μήν τό γε κάλλιστον έρασμιώτατον; 

Πώς δ' ου; 

Τών δή δτι μάλιστα τοωντοίν ανθρώπων ό γε μονσικός 
έρωη άν εί δέ άσνμφωνος εϊη, ονκ άν έρώη. 

Ούκ άν, εϊ γέ τι, εφη, κατά τήν ψνχήν έλλείποι' εί 
μέντοι τι κατά τό σώμα, νπομείνειεν άν ώστε έθέλειν άσπά-

e ζεσθαι. 

Μανθάνω, ήν δ' έγώ- ότι έστιν σοι ή γέγονεν παιδικά 
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ζαμε Ολα τά δυνατά μας νά τά ξεχωρίζαμε παντού. Γιατί άλ-
λοιώς ποτέ δέν θά γενόμαστε καλοί γραμματικοί, πριν ν ά τ ό 
κατορθώναμε αυτό. 

Αλήθεια. 

"Ωστε κι ' άν τύχαινε νά δοϋμε είτε απάνω στ/jv επιφάνεια 
τοϋ νεροΰ, είτε μέσα σέ καθρέφτη τίς εικόνες τών γραμμάτων, 
θά μπορούσαμε ποτέ νά τά άναγνωρίσωμε, άν δέν ξέραμε αυτά 
τα ίδια γράμματα, άφοΰ καί σ^ή μιά καί στην άλλη περίσταση 
ή ίδια επιστήμη καί σπουδή χρειάζεται; 

Καί βέβαια δέν θά μπορούσαμε. 
Τό ίδιο, γιά Ονομα τοϋ θεού, δέν Οά μπορούσα λοιπόν 

νά π ώ καί γι» τή μουσική μόρφωση, πώς δηλαδή ποτέ δέν θά 
γινόμαστε καλοί μουσικοί, ούτε εμείς οί ίδιοι, ούτε εκείνοι c 

πού λέμε πώς τους άνατρέφομε γιά φρουρούς μας, άν πριν δέν 
γνωρίσωμε κατά βάθος τίς ιδέες τής εγκράτειας καί τής αν
δρείας καί τής ελευθεριότητας καί τής μεγαλοψυχίας και δλες 
τίς συγγενείς μ' αυτές αρετές, καθώς ακόμη καί τίς ενάντιες 
κακίες, κι' άν δέν τίς διακρίναμε μέ τήν πρώτη τή ματιά παν-
τοΰ'δπου παρουσιάζουνται καί αυτές οί ίδιες καί οί εικόνες 
των, είτε σέ μικρό είτε σέ μεγάλο, χωρίς τίποτε νά παραβλέ-
πωμε, άλλα νά νομίζωμε πώς ή ίδια επιστήμη καί μελέτη 
χρειάζεται για δλες τίς μορφές των; 

Δέ μπορεί παρά έτσι νά είναι. 

"Οταν λοιπόν συμπέση νά υπάρχουν καί στην ψυχήχρη- d 
στά ήθη καί στό σώμα ανάλογες ιδιότητες τοϋ ιδίου τύπου, δέν 
θά ήταν αυτό τό ωραιότερο θέαμα γιά κείνον πού θά μπορούσε 
νάτό χαρή; 

Καί πολύ μάλιστα. 
Άλλα τό πολύ έμορφο είναι βέβαια καί τό πιό αξιαγά

πητο. 
Π ώ ς δχι; 
Τους δσο μπορεί λοιπόν τέτοιους ανθρώπους, δέν είναι 

δυνατό βέβαια νά μήν τους αγαπά ό αληθινός μουσικός" δέν θά 
αγαπούμε δμως εναν,άν δεν είχε αυτή τήν αρμονία ψυχής καί 
σώματος. 

"Οχι βέβαια, άν είχε ελαττωματική τήν ψυχή" άν όμως τό 
ελάττωμα ήταν στό σώμα μόνο, πιστεύω πώς θάστρεγε νά 
τόν αγαπά. 

Ά , εννόησα* θά έ'χης, φαίνεται, ή θά είχες κανένα τέτοιο 
φίλο καί δέν επιμένω - λέγε μου Ομως ενα άλλο* υπάρχει 
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τοιαύτα, καί συγχωρά), άλλα τόδε μοι είπε· σωφροσύνη 
καί ηδονή ύπερβαλλούση εστί τις κοινωνία; 

Καί πώς; εφη, ή γε έκφρονα ποιεί ονχ ήττον ή λύπη; 

Άλλα τή άλλη αρετή; 
Û3& Ουδαμώς. 

Τί δέ; ϋβρει τε καί ακολασία ; 

Πάντων μάλιστα. 

Μείζω δέ τίνα καί όξντέραν έχεις ειπείν ήδονήν τής 
περί τά αφροδίσια; 

Ουκ έχω, ή δ' ος, ονδέ γε μανικωτέραν. 

Ό δέ Ορθός έρως πέφυκε κοσμίου τε καί καλού σο)-
φρόνως τε καί μονσικώς έράν ; 

Καί μάλα, ή σ' ό'ς. 

Ουδέν άρα προσοιστέον μανικόν ονδέ συγγενές ακολα
σίας τφ όρθώ ερωτι; 

Ού προσοιστέον. 

b Ον προσοιστέον άρα αντη ή ηδονή, ονδέ κοινων7)τέον 
αντής εραστή τε και παιδικοί; ορθώς έρώσί τε καί έρωμέ-
νοις; 

Ον μέντοι μά Δι', έφη, ώ Σώκρατες, προσοιστέον. 

Οντο) δή, ώς εοικε, νομοθετήσεις έν τή οίκιζομένη πόλει 
φιλείν μέν καί συνεΐναι καί άπτεσθαι ώσπερνίέος παιδικών 
εραστήν, τών καλών χάριν, εάν πείθη, τά δ' άλλα ούτω; 
όμιλεϊν προς όν τ - ; σπουδάζοι, όπως μηδέποτε δόξει μα-

c κρότερα τούτοίν συγγίγνεσθαι- ει δέ μή, ψόγον άμονσίας 
καί άπειροκαλίας ΰφέξοντα. 

Οντως, έφη. 

Άρ' ούν. ήν δ' έγώ, καί σοι φαίνεται τέλος ήμϊν έχειν 
ό περί μονσικής λόγος; οι γοϋν δεϊ τελευτάν, τετελεύ-
τηκεν δει δέ πον τελευτάν τα μονσικά είς τά τον καλ,οϋ 
ερωτικά. 

Σνμφημι, ή δ' ο:. 
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καμιά σχέση μεταξύ της εγκράτειας καί τής υπερβολικής ηδο

νής; 

Καί πώς, άφοΰ ή υπερβολική ηδονή κάνει τόν άνθρωπο 

έξω φρενών, δχι λιγώτερο άπό τήν υπερβολική οδύνη ; 

Ά λ λ α τουλάχιστο μέ καμιάν άλλη αρετή; 403a 

Μέ καμιά. 

Τ ί δ έ ; μ έ τ ή διαφθορά καί τήν ακολασία; 

Μ' αυτές μάλιστα. 

Μεγαλύτερην δμως καί έντονώτερη ηδονή άπό τοΰ σαρ
κικού έρωτα ξέρεις καμιάν άλλη νά μοΰ πής; 

"Οχι" ούτε καμιάν άλλη πιό μανιώδη. 

Ό αληθινός δμως έρως δέν είναι νάγαπά κανείς έναν 
κόσμιο καί ωραίο νέο μέ τρόπο κόσμιο καί μουσικό; 

Βεβαιότατα' 

Δέν πρέπει λοιπόν νάφήνωμε νά πλησιάζη τόν αληθινό 
έρωτα τίποτε, πού νά είναι παράφορο, ή πού νά εχη σχέση 
μέ τήν ακολασία; 

Πραγματικώς δέν πρέπει. 

Δέν πρέπει λοιπόν νά γίνη καθόλου δεκτή αύτη ή ηδονή, b 
άλλα νάποκλειστή τελείως άπό τίς σχέσεις μεταξύ εραστών 
καί ερωμένων ; 

Ναί, Σωκράτη" πρέπει τελείως νάποκλειστή. 

"Ετσι λοιπόν θά νομοθέτησης στην πόλη πού συνοικί-
ζομε, νάγαπά καί νάφοσιώνεται βέβαια ό εραστής καί νά 
πλησιάζη τό νεαρό του φίλο σά νά ήταν γυιός του, έπί καλού 
πάντα, άν είναι σύμφωνος καί κείνος* δσο γιά τάλλα, νά είναι 
τέτοια ή συμπεριφορά του, ώστε ποτέ νά μή δώση υποψία 
πώς προχωρεί καί παραπάνω" ειδεμή, θά έχη νά περάση γιά c 

άμουσος καί άπειρόκαλος. 

"Ετσι είναι. 

Δέ νομίζεις λοιπόν τώρα καί σύ πώς τελείωσαν Οσα 
είχαμε νά ποΰμε γιά τή μουσική μόρφωση; Γιατί υποθέτω 
νά τελείωσε εκεί ακριβώς πού έπρεπε νά τελείωση* γιατί 
πρέπει βέβαια κάθε λόγος γ ιά τή μουσική μόρφωση νά τελει-
ώνη μέ τόν έρωτα τοΰ ωραίου. 

Συμφωνώ. 
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Μετά σ>) μονσιχήι» γυμναστική θρεπτέοι οί νεανίαι. 

Τί μήν ; 

Δει μέν δή καί ταύτη ακριβώς τρέφεσθαι έκ παίδων 
d δια βίον. έχει δε πους, ώς έγώμαι, ώδε' σκοπεί σέ καί σύ. 

εμοί μέν γάρ ού φαίνεται, δ άν χρηστόν ή σώμα, τοϋτο τή 
αυτού αρετή ψνχήν άγαθήν ποιεϊν, αλλά τουναντίον ψυχή 
αγαθή τή αυτής αρετή σώμα παρέχειν ώς οϊόν τε βέλτιστον 
σοι δέ πώς φαίνεται; 

Καί έμοί, εφη, όντως. 

Ονκοϋν εί τήν διάνοιαν ίκανώς θεραπεύσαντες παοα-
δοΐμεν αύτη τά περί τό σώμα άκριβολογεΐσθαι, ήμεϊς δέ 

e δσον τονς τύπους νφηγησαίμεθα, iva μή μακρολογώμεν, 
ορθώς άν ποιοϊμεν; 

Πάνυ μέν ούν. 

Μέθης μέν δή εϊπομεν δτι άφεκτέον αύτοϊς- παντί γάρ 
που μάλλον έγχωρεϊ ή φνλακι μεθνσθέντι μή είδέναι όπου 
γής έστιν. 

Γελοϊον γάρ, ή δ'ός, τόν γε φύλακα φνλακος δεϊσθαι. 

Τί δέ δή σίτων πέρι; άθληταί μέν γαρ οί άνδρες τοϋ 
μεγίστου αγώνος, ή ονχί; 

Ναί. 

W4& τΑρ' ούν ή τώνδε τούν ασκητών έξις προσήκονσ' άν ε'ίη 
τούτοις; 

"Ισως. 

Άλλ, ήν δ' έγώ, ύπνώδης αύτη γέ τις καί σφαλερά 
προς ύγίειαν. ή ονχ οράς οτι καθενδουσί τε τόν βίον καί, 
έάν σμικρά εκβώσιν τής τεταγμένης διαίτης, μεγάλα καί 
σφόδρα νοσοϋσιν ούτοι οί άσκηταί; 

'Ορώ. 

Κομψότερος δή τίνος, ήν δ' έγώ, ασκήσεως δεϊ τοϊς 
πολεμικοΐς άθλ,ηταϊς, ους γε ώσπερ κύνας άγρυπνους τε 
ανάγκη εϊναι καί δτι μάλιστα όξν όράν καί άκούειν καί 
παλλάς μεταβολάς έν ταϊς στρατείαις μεταβάλλοντας νδά-
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"Υστερα λοιπόν άπό τή μουσική έρχεται τώρα ή σειρά 
τής γυμναστικής στην εκπαίδευση τών νέων μας. 

Μάλιστα. 
Γυμνο,στιχί, έκπαίβευ- , Π ρ έ π « λοηών καί σ' αυτήν ν 'άρ

ση τών φν,λάχων Ζ'σωμε να τους ανατρεφωμε μ'ολη 
τη σοβαρότητα απο τήν παιδική 

ηλικία χωρίς διακοπή. Καί ιδού τί φρονώ έγώ π ά ν ω σ ' αυτό d 

τό κεφάλαιο* μά κοίτα τί λές καί σύ. ' Ε γ ώ δηλαδή έχω τήν ιδέα, 
π ώ ς δέν είναι τό γερό καί καλό σώμα εκείνο πού μέ τήν αξία 
του κάνει καλή καί τήν ψυχή, άλλα τό εναντίον, ή καλήψυνή 
είναι πού μέ τήν αρετή της κάνει καί τό σώμα οσο γίνεται πιό 
καλό" μά εσένα ποια είναι ή γνώμη σου; 

Αυτή είναι καί μένα. 

Ά ν λοιπόν, άφοΰ καλλιεργήσωμε τήν ψυχή μ' ολη τ/jv 
επιμέλεια πού χρειάζεται, τής άναθέσωμε νάναλάβη αυτή 
δλη τή φροντίδα γιά τό σώμα, κ' εμείς περιοριστούμε τους 
τύπους μόνο τής σωματικής αγωγής νά τής ΰποδείξωμε, γιά 
νά μήν καθώμαστε νά μακρολογοϋμε, θά κάναμε σοιστά; e 

Καί πολύ σωστά μάλιστα. 

Ά π ό τή μέθη; δά, είπαμε καί πριν πώς πρέπει νά απέ
χ ο υ ν γιατί σέ κάθε άλλον παρά στό φύλακα ταιριάζει νά με-
θύση καί νά μήν ξέρη πού βρίσκεται. 

Γελοίο βέβαια θά ήταν è φύλακας νάχη ό ίδιος ανάγκη 
άπό φύλακα. 

Κι' δσο γιά τήν τροφή; Δέν είναι οί φρουροί μας άθληταί, 
προορισμένοι μάλιστα γιά τους πιό μεγάλους αγώνες; " Η Οχι; 

Ναί. 

θ ά τους ταίριαζε λοιπόν τάχα ή δίαιτα αυτών τών συνη- 404a 
θισμένων αθλητών ; 

"Ισως. 
Ναί, μά είναι κάπως πολύ ΰπνιάρικη αυτή, καί δέν τους 

εξασφαλίζει αρκετά σταθερή υγεία. Ή δέν βλέπεις π ώ ς κοι
μούνται δλη τους τή ζωή κι ' άν βγοΰνε λιγάκι έξω άπό τήν 
ώρισμένη τους δίαιτα, προσβάλλονται άπό μεγάλες και σο
βαρές άρρώστειες οί άθληταί; 

Τό βλέπω. 

Θά χρειάζεται λοιπόν κάποια ελαφρότερη δίαιτα γιά 
τους πολεμικούς μας άθλητάς, πού ανάγκη σάν τά σκυλιά νά 
είναι άγρυπνοι, νάχουν δσο μπορεί πιό λεπτή τήν ακοή καί 
τήν δράση, καί επειδή συχνά θάλλάζουν στις εκστρατείες 
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b των τε καί τών άλλων σίτων καί ειλήσεων καί χειμώνων 
μή άκοοσφαλεϊς εϊναι προς ύγίειαν. 

Φαίνεται μοι. 
1 Άρ' ούν ή βέλτιστη γνμναστική αδελφή τις άν εϊη τής 

άπλ.ής μονσικής ήν όλ.ίγον πρότερον διήμεν; 

Πώς λέγεις; 

'Απλή πον καί επιεικής γνμναστική, καί ^οίλίστα ή 
τών περί. τόν πόλεμον. 

Πή δή; 

Καί παρ' 'Ομήρου, ήν δ' έγώ, τά γε τοιαύτα μάθοι άν 
τις. οίσθα γάρ δτι έπί στρατιάς έν ταϊς τών ηρώων έοτιά-
σεσιν οντε ίχθύσιν αυτούς έστιψ, καί ταύτα έπί θαλάττη έν 

c rΕλ/.ησπόντφ όντας, οντε έφθοϊς κρέασιν αλλά μόνον όπτοϊς, 
ä δή μάλιστ' άν εϊη οτρατιώταις εύπορα' πανταχού γάρ ώς 
έπος ειπείν αύτφ τφ πνρί χρήσθαι ενπορώτερον ή άγγεΐα 
συμπεριφέρειν. 

Καί μάλα. 

Ονδέ μήν ήδνσμάτων, ώς εγφμαι, "Ομηρος πώποτε 
έμνήσθη. ή τοϋτο μέν καί οί άλλοι άσκηταί ϊσασιν, δτι τφ 
μέλλοντι σώματι εν έξειν άφεκτέον τών τοίουτουν απάντων; 

Καί ορθώς γε, εφη, ΐσασί τε και άπέχονται. 

d Σνρακοσίαν δέ, ώ φίλε, τράπεζαν καί Σικελικήν ποι-
κιλίαν δψον, ώς έοικας, ουκ αίνεϊς, εϊπερ σοι ταύτα δοκεϊ 
ορθούς έχειν. 

Ον μοι δοκώ. 

Ψέγεις άρα καί Κορινθίαν κόρην φίλην εϊναι άνδράσιν 
μέλλονσιν εν σώματος εξειν. 

Παντάπασι μέν ούν. 

Ούκοϋν καί Αττικών πεμμάτων τάς δοκούσας εϊναι 
ευπάθειας; 

Ανάγκη. 

"Ολην γαρ οϊμαι τήν τοιαύτην σίτησιν καί δίαιταν τή 
μελοποιία τε καί φδή τή έν τω παναρμονίφ καί έν πάσι 
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και τό είδος τής τροφής καί τοΰ νεροΰ καί τη θερμοκρα- b 
σία τοΰ τόπου, νά μήν έχουν άκροσφαλή υγεία. 

"Ετσι μοΰ φαίνεται. 

Δέν πρέπει λοιπόν ή πιό καλή γυμναστική νά είναι 
αδελφή, γιά νά ποΰμε έτσι, τής μουσικής πού εξετάσαμε 
λίγο πριν; 

Π ώ ς δηλαδή; 

Νά, μιά γυμναστική απλούστερη, πιό μετρημένη, 
τέτοια πού πρέπει νάναι προπάντων γιά τους πολεμιστάς. 

Καί πώς λοιπόν θά είναι; 

"Οσο γι ' αυτά τουλάχιστο μπορεί νά πάρη κανείς μα
θήματα κι ' άπό τόν "Ομηρο. Γιατί ξέρεις βέβαια πώς σέ 
καιρό εκστρατείας στά γεύματα τών ηρώων δέν τους δεί
πνα ούτε μέ ψάρια, άν καί είναι στρατοπευδεμένοι στον 
Ελλήσποντο πάνω σέ γιαλό, ούτε μέ μαγερεμένα κρέατα, c 

άλλα μόνο μέ ψητά, πού ή ετοιμασία των είναι πολύ εύκολώ-
τερη σέ στρατιώτες* γιατί καί παντού άλλου έν γένει εί
ναι πιό εύκολο νά ψήνη κανείς στην ίδια τή φωτιά επάνω, 
παρά νά παίρνη μαζί του μαγειρικά σκεύη. 

Πολύ σωστά. 
Καί άρτυμένα φαγιά δμως νομίζω πώς δέν αναφέρει 

πουθενά ό "Ομηρος. "Η αυτό τουλάχιστο τό γνωρίζουν καί 
οί κοινοί άθληταί, πώς οποίος θέλει νάείναι καλά στό σώμα, 
πρέπει νά τά άποφεύγη αυτά; 

Πραγματικώς τό γνωρίζουν καί καλά κάνουν πού 
τάποφεύγουν. 

"Ωστε τά τραπέζια, φίλε μου, τών Συρακούσιων καί d 
τά πολυποίκιλα Σικελικά άρτύματα δέν θά τ ά έγκρίνης, 
καθώς φαίνεται, άφοΰ παραδέχεσαι πώς είναι σωστά αυ
τά πού λέμε. 

Δέν πιστεύω. 
"Ωστε δέν θά έγκρίνης νάχη καί καμιά φιλενάδα άπό 

τήν Κόρινθο ένας πού θέλει νά στέκη καλά και γερά τό 
κορμί του. 

Καθόλου βέβαια. 
Ούτε ακόμη καί τά τόσα φημισμένα γλυκίσματα τής 

Α τ τ ι κ ή ς λειχουδιάς. 
ΟΟτε. 
Γιατί νομίζω πώς δλη αύτη τήν ποικιλία στην τροφή 

καί στή δίαιτα δέν θά είχαμε άδικο νά τήν παραβάλωμε μέ 
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e όνθμοϊς πεποιημένη άπεικάζοντες ορθώς άν άπεικάζοιμεν. 

Πώς γάρ ον: 

Ούκοϋν εκεί μέν άκολασίαν ή ποικιλία ένέτικτεν, εν
ταύθα δέ νόσον, ή δέ άπλότη: κατά μέν μοναι::ήν έν ψυχαϊς 
σωφροσύνην, κατά δέ γυμναστικήν έν σώμασιν νγίειαν; 

Αληθέστατα, έφ>]. 

5a 'Ακολασίας δέ και νόσων πληθυονσών έν πόλει άρ' ού 
δικαστήρια τε καί ιατρεία πολλά ανοίγεται, καί δικανική 
τε καί ιατρική σεμνύνονται, Οταν δή καί ελεύθεροι πολλοί 
και σφόδρα περί αυτά σπουδά^ωσιν; 

Τί γάρ ού μέλλει; 

Τής δέ κακής τε καί αισχρός παιδείας έν πόλει άρα μή 
τι μείζον έξει: λαβείν τεκμήρων ή τό δεϊσθαι ιατρών καί 
δικαστών άκρων μή μόνον τον: φαύλους τε καί χειροτέχνας, 
αλλά καί τον: έν ελεύθερο) σχήματι προσποιούμενους τε-

b θράφθαι; ή υνκ αίσχρόν δοκεϊ καί άπαώεναίας μέγα τε
κμήρων τό έπακτώ παρ' άλλων, ώς δεσποτών τε και κριτών, 
τώ δικαίφ άναγκάζεσθαι χρήσθαι, καί απορία οίκεύον; 

Πάντων μέν ούν. έφη, αϊσχιστον. 
ΤΗ δοκεϊ σοι. ήν δ' έγώ, τούτον αϊσχιον είναι τοϋτο, 

όταν δή τις μή μόνον τό πολύ τοϋ βίου έν δικαστηρίοις 
φεύγα>ν τε καί διώκων κατατρίβηται, άλλα και ύπό άπειρο-
καλί'ας έπ' αύτφ δή τούτφ πεισθή καλλώπιζεσθαι, ώς δεινός 

C ών περί τό άδικεϊν καί ικανό; πάσας μέν στροφός στρέ-
φεσθαι. πάσας δέ διεξόδους Οιεξελθών άποστραφήναι λογι
ζόμενος, ώστε μή παρασχείν δίκην, καί ταύτα σμικρών τε 
καί ούδενός άξιων ένεκα, άγνοών όσου κάλλων καί άμεινον 
τό παρασκευάζειν τόν βίον αύτφ μηδέν δεϊσθαι νυστάζοντος 
δικαστού; 

Ούκ, άλλα τοϋτ , εφη, εκείνου έτι αισχών. 

Τό δέ ιατρικής, ήν δ' έγό), δεϊσθαι δτι μή τραυμάτων 
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τή μελωδία εκείνη πού μεταχειρίζεται Ολα μαζί τά είδη 
τής αρμονίας καί τοΰ ρυθμοΰ. e 

Καί πώς δχι; 

"Οπως λοιπόν έκεΐ ή ποικιλία αποτέλεσμα είχε τή 
διαφθορά, δέν θά έχη κ1 έδώ τήν άρρώστεια; Καί δπως 
ή άπλότης στή μουσική γεννά μέσα στις ψυχές τή σωφρο
σύνη, έτσι καί στη γυμναστική δέν θά γεννά τήν υγεία τοΰ 
σώματος; 

Βεβαιότατα. 

"Οταν δμως πλεονάσουν μέσα σέ μιά πόλη ή διαφθο- 405a 
ρά καί οί άρρώστειες, δέν ανοίγουν τότε έκεΐ πολλά δικα
στήρια καί νοσοκομεία καί δέν θά έχη μεγάλη υπόληψη 
ή δικηγορική καί ή ιατρική, όταν δά πολλοί κι ' άπό τήν 
ανώτερη τάξη θά τίς καλλιεργούν μέ μεγάλο ζήλο; 

Πώς μπορεί νά είναι άλλοιώς; 
Καί μπορείς νά βρής άλλη μεγαλύτερη απόδειξη κα

κής καί αχρείας ανατροφής σέ μιά πόλη άπό τήν ανάγκη 
πού θά έχη γιά τέλειους γιατρούς καί δικαστές, δχι μόνο 
γιά τήν κατώτερη τάξη τοϋ λαού καί τους τεχνίτες, μά 
καί γιά κείνους πού καμώνονται πώς έχουν λάβει ανώ
τερη ανατροφή; "Η δέν νομίζεις πώς είναι ντροπή καί μεγά- b 
λη απόδειξη άπαιδευσίας νά είναι κανείς αναγκασμένος 
νά καταφεύγη σέ δικαιοσύνη, πού τοΰ επιβάλλεται άπό 
άλλους, σάν να τού ήταν αυτοί κύριοι καί κριταί του, ε
πειδή ό ίδιος δέν έχει δική του δικαιοσύνη; 

Δέν υπάρχει πραγματικώς μεγαλύτερη άλλη ντροπή. 
Δέ σοΰ φαίνεται δμως πολύ πιό μεγάλη ακόμη ντρο

π ή , δταν κανείς δχι μόνο περνά ολόκληρη τή ζωή του στά 
δικαστήρια, είτε ώς ενάγων είτε ώς εναγόμενος, άλλα καί 
άπό αναισθησία καταντήση νά καμαρώνεται καί μονάχος 
του, π ώ ς τάχα δέν έχει τό ταίρι του στην τέχνη τής άδι- c 

κίας καί πώς σοϋ είναι ικανός νά κατορθώση μέ τίς στρε-
ψοδικίες καί τίς υπεκφυγές καί τά λυγίσματα νάποφύγη 
τίς συνέπειες τοΰ νόμου; κι' δλ' αυτά, ένώ πρόκειται συνή
θως γιά πράγματα μικρά καί δλως διόλου ασήμαντα, 
χωρίς νά γνωρίζη πόσο καλύτερο καί προτιμότερο είναι 
νά παρασκευάζη τή ζωή του μέ τρόπο ώστε νά μήν έχη 
καμιάν ανάγκη άπό τό δικαστή, πού αδιάκοπα νυστάζει; 

Ναί, αυτό είναι πιό μεγάλη ακόμη ντροπή. 
Καί μικρότερη τάχα ντροπή τό νομίζεις νάχη κα-
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ένεκα ή τίνων επετείων νοσημάτων έπιπεσόντων, αλλά δι' 
d άργίαν τε καί δίαιταν οϊον διήλθομεν, ρευμάτων τε και 

πνευμάτων ώσπερ λίμνας έμπιμπλαμένονς φύσας τε καί 
κατάρρονς νοσήμασιν ονόματα τίθεσθαι άναγκάζειν τους 
κομψούς Άσκληπιάδας, ονκ αίσχρόν δοκεϊ; 

Καί μάλ, εφη' ώς αληθώς καινά ταύτα καί άτοπα νο
σημάτων ονόματα. 

Οία, ήν δ' έγώ, ώς οϊμαι, ούκ ήν έπ' Ασκληπιού. 
e τεκμαίρομαι δέ, δτι αύτον οί νϊεϊς έν Τροία Ενρνπύλφ 

τετρωμένφ έπ' οϊνον Πράμνειον άλφιτα πολλά επιπασθέντα 
3. καί τνρόν έπιξυσθέντα. à δή δοκεϊ φλεγματώδη εϊναι, ούκ 

έμέμψαντο τή δονση πιεϊν, ονδέ Πατρόκλ.φ τω ίωμένφ 
έπετίμησαν. 

Καί μέν δή, έφη], άτοπον γε τό πώμα ούτως εχοντι. 

Ονκ, εϊ γ' εννοείς, εϊπον, ότι τή παιδαγωγική τών νο
σημάτων ταύτη τή νϋν ιατρική προ τοϋ Άσκληπιάδαι ουκ 
έχρώντο, ώς φασι, πριν ΊΙρόδικον γενέσθαι- Ήρόδικος δέ 
παιδοτρίβης ών και νοσώδης γενόμενος, μείξας γυμναστικήν 

ι ιατρική άπέκναισε πρώτον μέν καί μάλιστα εαυτόν, έπειτ' 
άλλ.ονς ύστερον πολλούς. 

Πή δή; έφη. 

Μακρόν, ήν δ' έγώ, τόν θάνατον αύτφ ποιήσας. παρα
κολουθούν γάρ τώ νοσήματι θανάσιμο) οντι οντε ίάσασθαι 
οϊμαι οϊός τ ' ήν εαυτόν, έν ασχολία τε πάντων ίατρευόμενος 
δια βίον εζη, άποκναιόμενος εϊ τι τής είωθνίας διαίτης 
έκβαίη, δνοθανατών δέ υπό σοφίας εις γήρας άφίκετο. 

Καλόν άρα τό γέρας, έφη, τής τέχνης ήνέγκατο. 

Οϊον εικός, ήν δ' έγώ, τόν μή είδότα ότι 'Ασκληπιός 
ούκ άγνοια ουδέ απειρία τούτον τοϋ εϊδονς τής ιατρικής τοις 
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νείς τήν ανάγκη τής ιατρικής, οχι δταν πρόκειται γιά τί
ποτα πληγές ή γιά κάτι τυχαίες επιδημικές άρρώστειες, 
άλλα επειδή άπό τή μαλθακή ζωή καί τή δίαιτα πού ά- d 
ναφέραμε γεμίζει τό σώμα του, καθώς οί βάλτοι, άπό α
έρια καί αναθυμιάσεις καί αναγκάζει τους κομψούς μας 
τους Άσκληπιάδες νά βρίσκουν ονόματα, έμφράξεις καί 
κατάρρους, γιά τίς άρρώστειες του; 

Καί πραγματικώς νέα είναι καί αλλόκοτα αυτά τά 
ονόματα γιά τίς άρροόστειες. 

Πού βέβαια δέν θά υπήρχαν, καθώς φαντάζομαι, στην 
εποχή τοΰ Ασκληπιού. Καί τό συμπεραίνω, επειδή οί δυό e 
του γυιοι στην πολιορκία τής Τροίας δέν μάλλωσαν ττ, 
γυναίκα, πού έδωσε στον πληγωμένο Εύρύπυλο νά πιή 
Πραμνιώτικο κρασί μέ πασπαλισμένο από πάνω άφθονο 
αλεύρι καί ξυσμένο τυρί, πού τάχουν γιά φλεγματικά, 406a 
οΰτ' έκαμαν καμιά παρατήρηση στον Πάτροκλο, πού τόν 
γιάτρευε. 

Νά πούμε όμως τήν αλήθεια, δέν ήταν καί πολύ κα
τάλληλο τό πιοτό για έναν άνθρωπο σ' αυτή τή κατάστα
ση. 

Δέν θά κρίνης έτσι, άν λ,άβης ύπ' Οψη σου π ώ ς οί 
Άσκληπιάδαι παλαιότερα, πριν να φανή ό Ήρόδικος, δέ 
γνώριζαν, καθώς λένε, ά π ' αύτη τήν παιδαγωγική ιατρική" 
ό Ήρόδικος δμως, πού ήταν γυμναστής, επειδή έγινε άρ-
ρωστιάρης, έσυνδύασε τή γυμναστική μέ τήν ίατρική καί b 

μ' αυτό τό συνδυασμό έβασάνισε πρώτα καί περισσότερο τον 
εαυτό του, έπειτα κι' άλλους πολλούς κατόπι. 

Π ώ ς αυτό; 
Γιατί καταδίκασε τόν εαυτό του σ' έναν αργό θάνατο. 

Μιά πού ή άρρώστεια του ήταν γ ιά θάνατο καί δέν μπορούσε 
νά τή γιατρέψη, επέμενε νά τήν παρακολουθή βήμα προς 
βήμα, χωρίς νάχη καμιά άλλη ασχολία παρά τή φροντίδα 
τής υγείας του καί νά ζή μέ τό παντοτεινό τό βασανιστή
ριο, μήν τύχη καί βγή έξω άπό τή συνηθισμένη του δίαιτα* 
κ' έτσι μ' αυτή του τή σοφία έσυρε ώς τά γερατειά του 
μιά ζωή κακοθάνατη. 

Δέν ήταν, νά σοϋ π ώ , άσχημη αύτη ή αμοιβή τής σο

φίας του. 

Ναί βέβαια, γιά έναν τουλάχιστο πού δέν γνωρίζει c 
πώς ό 'Ασκληπιός Οχι άπό άγνοια καί αμάθεια δέν έδίδα-
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έκγόνοις ού κατέδειξεν αυτό, άλλ είδώς ότι πάσι τοις εύνο-
μονμένοις έργον τι έκάστφ έν τή πόλει προστέτακται, δ 
άναγκαϊον έργάζεσθαι, καί ούδενί σχολή δια βίον κάμνειν 
ίατρενομένφ. δ ήμεϊς γελοίως έπί μέν τών δημωνργών 
αίσθανόμεθα, επί δέ τών πλουσίων τε καί εύδαιμόνων δο-
κούντων εϊναι ούκ αίσθανόμεθα. 

Πώς; έφη]. 

ά Τέκτων μέν, ήν δ' έγώ, κάμνων άξιοϊ παρά τοϋ ίατροϋ 
φάρμακον πιών έξεμέσαι τό νόσημα, ή κάτω καθαρθείς ή 
καύσει ή τομή χρησάμενος άπηλλάχθαι· έάν δέ τις αύτφ 
μακράν δίαιταν προστάττη, πιλίδιά τε περί τήν κεφαλήν 
πεοιτιθείς καί τά τούτοις επόμενα, ταχύ εϊπεν ότι ον σχολή 
κάμνειν ουδέ λυσιτελεϊ οντω ζήν, νοσήματι τόν νουν προσέ-
χοντα, τής δέ προκειμένης εργασίας άμελ.υϋντα. καί μετά 

e ταύτα χαίρειν ειπών τω τοιοΰτφ ίατρώ, είς τήν είωθυΐαν 
δίαιταν εμβάς, υγιής γενόμενος ζή τά εαυτού πράττουν εάν 
<5έ μή ίκανόν ή τό σώμα ύπενεγκεϊν, τελευτήσας πραγμάτων 
απηλλάγη. 

Καί τφ τοιούτφ μέν γ', εφη, δοκεϊ πρέπειν οντω ιατρι
κή χρήσθαι. 

Ta Άρα, ήν δ' έγώ, ότι ήν τι αύτφ έργον, δ ει μή πράττοι, 

ούκ έλυσιτέλει ζήν; 
Δήλον, έφη. 
Ό δέ δή πλούσιος, ώς φαμεν, ονδέν έχει τοιούτον έργον 

προκείμενον, ον άναγκαζομένφ άπέχεσθαι άβίωτον. 
Ονκονν δή λέγεται γε. 
Φωκυλίδου (ι) γάρ, ήν δ' έγώ, ουκ άκούεις πώς φησι 

δεΐν, δταν τω ήδη βίος ή, άρετήν άσκεϊν. 
Οϊμαι δέ γε, έφη, καί πρότερον. 
Μηδέν, εϊπον, περί τούτον αύτφ μαχώμεθα, άλλ ημάς 

αυτούς διδάξωμεν πότερον μελετητέον τούτο τφ πλουσίφ 

1) Γνωμικός ποιητής, άπο τή Μίλητο- ϊζησε στα μέσα τοΰ 6ου αί. 
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ξε τους απογόνους του αυτό τό είδος της ιατρικής, μά ε
πειδή ίσα-ισα ήξερε π ώ ς σ' Ολες τίς καλοκυβερνημένες 
πολιτείες εχειόριστή στον καθένα κι' άπό μιά εργασία, πού 
είναι ανάγκη νά τήν κάνη, καί κανείς δέν έχει καιρό νά εί
ναι άρρωστος καί νά νοσηλεύεται δλη του τή ζωή* πράγμα 
πού κ' εμείς τό θεωροΰμε γελοίο, Οταν πρόκειται για 
εργάτες ή τεχνίτες, δέν μάς κάνει δμως εντύπωση γιά τους 
πλουσίους καί κείνους πού περνούν γιά ευτυχισμένοι. 

Π ώ ς ; 

Ά ν άρρωστήση ένας ξυλουργός, θά ζήτηση αμέσως d 
άπό τό γιατρό νά τοΰ δώση κανένα καθαρτικό ή εμετικό γιά 
νά βγάλη άπό πάνω του τήν άρρώστεια,ή, άν είναι ανάγκη, 
θά καταφυγή καί σέ καυτηρίαση ή και σέ εγχείρηση γιά 
νά γλ.υτώνη μιά ώρ' αρχύτερα* άν Ομως κανείς τον ύπο-
βάλη σέ μακρά δίαιτα καί τόν διάταξη νά τύλιξη τό κε
φάλι του μ' επιδέσμους καί τά παρόμοια., δέν θάργήση νά 
τοϋ πή πώς δέν έχει καιρό νά είναι άρρωστος, ούτε τόν 
ωφελεί νά ζή έτσι καί νά παραμελή τήν εργασία του, γ ιά 
νά καταγίνεται μέ τήν άρρώστεια του. Κ' έπειτα θά στείλη 
στό καλό αύτοΰ τοΰ είδους τό γιατρό, θά ξαναγυρίση στή e 

συνηθισμένη του δίαιτα, θά γίνη καλά καί θά ξαναπιάση 
τή δουλειά του" 7\ άν έπί τέλους τό σώμα του δέ μπόρεση 
νάνθέξη, πεθαίνει καί γλυτώνει μιά καί καλή ά π ' τά βά
σανα. 

Καί πραγματικώς, αυτό τό είδος τής ιατρικής μοΰ 
φαίνεται π ώ ς ταιριάζει σ' έναν τέτοιον άνθρωπο. 

Γιατί βέβαια έχει μιά κάποια εργασία αυτός, πού άν 407a 
άναγκαστη νά τήν άφήση, δέ θα τόν ωφελούσε καί νά ζ ή . 

Αυτό είναι. 
'Ενώ ό πλούσιος, όπως λέμε, δέν έχει καμιά τέτοια 

εργασία, πού άν άναγκαστη να τήν άφήση νά τοϋ είναι 
αβίωτη ή ζωή του. 

"Ετσι πραγματικώς έχουν νά πουν. 
Γιατί δέν έχεις φαίνεται ύπ ' δψη σου καί τόν Φωκυ

λίδη πού λέει πώς πρέπει κανείς νά καλλιεργή τήν αρετή, 
άφοΰ πιά αποχτήσει αρκετά για νά ζ ή . 

Απεναντίας, έγώ νομίζω πώς πρέπει καί άπό πρίν. 

Ά ς μήν άνοίξωμε τώρα μαζί του συζητήσεις απάνω σ' 
αυτό, μόνο άς κοιτάξωμε νά βροΰμε μόνοι μας άν πρέπει 
ο πλούσιος νά εχη δουλειά του τήν αρετή καί χωρίς αυτό 
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b καί άβίωτον τφ μή μελετώντι, ή νοσοτροφία τεκτονική 
μέν καί ταϊς άλλαις τέχναις έμπόδιον τή προσέξει τοϋ νοϋ, 
τό δέ Φωκυλίδον παρακέλενμα ουδέν εμποδίζει. 

Ναί μά τόν Δία, ή δ' δς. σχεδόν γέ τι πάντων μάλιστα 
ή γε περαιτέρω γυμναστικής ή περιττή αντη επιμέλεια τοϋ 
σώματος· καί γάρ προς οικονομίας καί προς στρατείας και 
προς έδραίονς έν πόλει αρχάς δύσκολος. 

Τό δέ δή μέγιστον, ότι καί προς μαθήσεις άστινασοϋν 
c καί εννοήσεις τε καί μελετάς προς εαυτόν χαλεπή, κεφαλής 

τινας αεί διατάσεις καί ίλίγγονς νποπτεύονσα καί αίτιωμένη 
έκ φιλοσοφίας εγγίγνεσθαι, ώστε, δπη ταύτη αρετή ασκείται 
καί δοκιμάζεται πάντη έμπόδιος- κάμνειν γάρ οϊεσθαι ποιεί 
αεί καί ώσινοντα μήποτε λήγειν περί τοϋ σώματος. 

Εικός γε εφη. 

Ονκονν ταύτα γιγνώσκοντα φώμεν καί Άσκληπιόν 
τους μέν φύσει τε καί διαίτη νγιεινώς έχοντας τά σώματα, 

d νόσημα δέ τι άποκεκριμένον ισχοντας έν αύτοΐς, τούτοις 
μέν καί ταύτη τή έξει καταδεϊξαι ίατρικήν, φαρμάκοις τε 
καί τομαις τά νοσήματα έκβάλλοντα αντών τήν εΐωθνΐαν 
προστάττειν δίαιταν, iva μή τά πολιτικά βλάτίτοι, τά δ' 
εϊσω διά παντός νενοσηκότα σώματα ονκ έπιχειρείν διαίταις 
κατά σμικρόν άπαντλοϋντα καί έπιχέοντα μακρόν καί κακόν 
βίον άνθρώπω ποιειν, καί έκγονα αντών, ώς τό εικός, έτερα 
τοιαύτα φντενειν, άλλα τόν μή δυνάμενον έν τή καθεστηκυία. 

e περιόδφ ζήν μή οϊεσθαι δεϊν θεραπενειν, ώς οντε αύτφ ούτε 
πόλει λυσιτελή; 

Πολιτικόν, εφη, λέγεις Άσκληπιόν. 

Δήλον, ήν δ' έγώ· καί οί παίδες αύτον, ότι τοιούτος ήν, 
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*ϊά του είναι αβίωτος ό βίος του, ή άν ή παντοτεινή φρον
τίδα καί περιποίηση τής άρρώστειας, πού εμποδίζει τους 
ξυλουργούς καί τους άλλους τεχνίτες νάχουν τό νοϋ τους στή 
δουλειά τους, δέν εμποδίζει επίσης και τόν πλούσιο νάκολουθή 
τό παράγγελμα τοΰ Φοοκυλίδη. 

Τόν εμποδίζει, ναί μά τόν Δία, κ ι ' ά π ό κάθε άλλο μάλι
στα περισσότερο, αύτη ή υπερβολική φροντίδα τοΰ σώματος 
πού περνά τά δρια τής απλής γυμναστικής* γ ιατί τόν 
κάνει ανίκανο καί γιά τίς ιδιωτικές του υποθέσεις καί 
στις εκστρατείες και γιά δποιαν άλλη δημοσία αρχή μέσα 
στην πόλη, 

Καί τό σπουδαιότερο, π ώ ς είναι Ολωσδιόλου ασυμβίβα
στη μέ κάθε μάθηση καί σπουδή καί μέ οποιαδήποτε συγκέν
τρωση τοΰ νοΰ, γιατί κάνει τόν άνθρωπο νά φαντάζεται καί 
νά παραπονιέται πάντα γ ιά κεφαλαλγίες καί ζαλάδες, πού 
τίς αποδίδει στή φιλοσοφία τάχα, ώστε νά τοϋ π α 
ρουσιάζεται σάν εμπόδιο παντοΰ δπου εξασκείται καί δο
κιμάζεται ή αρετή- τόν κάνει νά νομίζη αιωνίως π ώ ς 
είναι άρρωστος, καί νά μήν παύη ποτέ νά γογγύζη γ ιά τήν 
κατάσταση τής υγείας του. 

Φυσικά. 

Νά μήν παραδεχτούμε λοιπόν πώς αυτής τής γνώμης 
ήταν κι ' ό 'Ασκληπιός, καί πώς μονάχα γ ιά κείνους, πού άπό 
φύση ή άπό δίαιτα είχαν γερά σώματα, άν τους συνέβαινε νά 
πάθουν καμιάν άρρώστεια άπό άλλη αφορμή, γι ' αυτούς μόνο 
καί γι ' αυτές τίς κράσεις έδειξε τήν ιατρική καί έβγαζε άπό 
πάνω τους τήνάρρώστεια μέ φάρμακα καί μέ εντομές, χωρίς 
νά τους διατάζη άλλη δίαιτα άπό τή συνηθισμένη, γ ιά νά μή 
βλάφτη τά συμφέροντα τήςπολιτείας; Έ ν ώ γιά τά σώματα, 
πού ήταν γιά πάντα αρρωστημένα άπό μέσα, δέν άναλάβαινε 
νά παρατείνη τά βάσανα τους και τή ζωή τους μέ δίαιτες καί 
μέ περιοδικές αφαιμάξεις καί εγχύσεις, γ ιά νά φέρουν στον 
κόσαο κι' άλλα πλάσματα δυστυχισμένα, φυσικά, σάν κι ' αυ
τά, άλλα ένόμιζε πώς δέν ήταν ανάγκη νά θεραπεύη ανθρώ
πους, πού άπό τήν κατασκευή τους δέν θά μπορούσαν νά φτά
σουν τήν ώρισμένη τ .ιρίοδο της ζωής, για Η οί τέτοιοι δέν θά 
ήτανε ωφέλιμοι ούτε γ ιά τόν εαυτό τους ούτε γιά τήν πολι
τεία ; 

Πολιτικό βλέπω μας τόν έκαμες τόν Ασκληπιό. 

Και ήταν βέβαια τέτοιος* γιατί δέν βλέπεις πώς καί οί 
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Sa ονχ οράς ώς καί έν Τροία, αγαθοί προς τόν πόλεμον έφάνη-
σαν, καί τή ιατρική, ώς έγό) λέγω, έχρώντο; ή ον μέμνησαι 
άτι καί τω Μενέλεφ έκ τοϋ τραύματος ού ό Πάνδαοος 
ε/5αλεν— 

αϊμ' εκμνζήσαντες έπ' ήπια φόρμακ' επασσον, (*) 
ότι δ' έχρήν μετά τοϋτο ή πιεϊν ή φαγεϊν ουδέν μάλλον ή 
τω Ενρνπύλω προσέταττον, ώς ικανών όντων τών φαρ
μάκων ίάσασθαι άνδρας προ τών τραυμάτο)ν υγιεινούς τε 

b καί κοσμίους εν διαίτη, κάν ει τύχοιεν έν τώ παραχρήμα 
κυκεώνα πιόντες, νοσώδη δέ φύσει τε καί άκόλαστον οντε 
αύτοΐς οντε τοϊς άλλοις φόντο λνσιτελεΐν ζήν, ονδ' επί τού
τοις τήν τέχνην δεϊν εϊναι, ονδέ θεραπεντέον αυτούς, ονδ' εί 
Μίδου πλονσιώτεροι εϊεν. 

Πάνν κομψούς, εφη, λέγεις Ασκληπιού παϊδας. 
Πρέπει, ήν δ' έγώ, καίτοι άπειθοϋντές γε ήμϊν οί τραγου

δοποιοί τε καί Πίνδαρος Απόλλωνος μέν φασιν Άσκλ.ηπιόν 
εϊναι, υπό δέ χρυσού πεισθήναι πλονσιον άνδρα θανάσιμον 

c ήδη όντα ίάσασθαι, δθεν δή καί κεραννωθήναι αντόν. ημείς 
δέ κατά τά προειρημένα ον πεισόμεθα αντοϊς αμφότερα, 
άλλ εί μέν θεοϋ, ήν, ονκ ήν, φήσομεν, αισχροκερδής· εί δ' 
αισχροκερδής, ονκ ήν θεοϋ. 

'Ορθότατα, ή δ' δς, ταϋτά γε. άλλα περί τούδε τί 
λέγεις, ώ Σώκρατες; άρ' ονκ αγαθούς δει έν τή πόλει 
κεκτήσθαι ιατρούς; εϊεν δ' άν που μάλιστα τοιούτοι Οσοι 

ά πλείστονς μέν υγιεινούς, πλείστους δέ νοσώδεις μετεχειρί-
σαντο, καί δικασταί αϋ ωσαύτως οι παντοδαπαϊς φύσεσιν 
ώμιληκότες. 

Καί μόλα, εϊπον, αγαθούς λέγω. άλλ' οισθα ονς ηγούμαι 
τοιούτους; 

Άν εϊπης, εφη. 

Άλλα πειράσομαι, ήν δ' έγώψ σν μέντοι ονχ δμοιον 
πράγμα τω αύτφ λόγω ήρον. 

Πώς; έφη. 

1. 'Ομήρου «Ίλιάς», Δ 218. 
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οί γυιοί του, στην Τροία, δχι μόνο στον πόλεμο δείχτηκαν άν- 408a 
τρείοι, μά καί τήν ίατρική εφάρμοζαν μέ τόν τρόπο πού λέω 
εγώ; Δέ θυμάσαι π ώ ς καί άπό τήν πληγή πού έκαμε ό Πάν-
δαρος τοΰ Μενελάου μέ τό βέλος του, μόνο. 

τό αίμα έπιπιλίσανε κ' έπειτα έπασπαλίσαν 
βοτάνια πού μερώνουνε τόν πόνο 

καί δέν τοΰ παράγγειλαν, οπωζ σέ άλλη περίσταση καί τοϋ 
Εύρυπύλου, τί νά φάη ή τί νά πιή κατόπιν, γιατί ήξεραν π ώ ς 
έφταναν αυτά τά άπλα φάρμακα να γιατρέψουν ανθρώπους, 
πού πριν άπό τό λαβωμό τους είχαν γερή κράση κ' ήταν εγ
κρατείς στή δίαιτα τους, κι' άς έτυχε νά πιοΰνε τήν ίδια εκεί- b 
νη στιγμή τόν κ υ κ ε ώ ν α, ένώ γιά ανθρώπους ασθενικούς 
καί παραδομένους στα πάθη τους έπίστευαν πώς δέν άξιζε, 
ούτε γιά τόν εαυτό τους ούτε *•, ιά τους άλλους, νά ζουν, καί 
πώς δέν έπρεπε νά είναι γ ι ' αυτούς ή ιατρική, ούτε νά τους 
θεραπεύη κανείς, κι' άς ήταν πλουσιώτεροι ακόμα κι ' • άπό 
τόν Μίδα. 

Πάρα πολύ φίνους μάς τους λές τους γυιούς τοΰ Ασκλη
πιού. 

Κ'έτσι ταιριάζει* άν καί οί τραγικοί ποιηταί καί 6 Πίνδα
ρος δεν είναι, οοαίνεται, τής γνοόμης μας* γιατί λένε πώς ό 
'Ασκληπιός, πού ήτανε γυιός τού Απόλλωνα, έπείσθηκε μέ 
χρήματα νά γιατρέψη έναν πλούσιο άνθρωπο, πού ήταν πια 
γιά νά πεθάνη, καί π ώ ς γι ' αυτό τάχα κεραυνώθηκε άπό τόν Ο 

Δία. 'Εμείς δμως, σύμφωνα μ'δσα είπαμε πριν, δέν θά τους 
πιστέψωμε καί στά δυό' μά άν ήτανε γυιός θεοϋ, δέν θα 
παραδεχτούμε πώς ήταν αισχροκερδής, κι' άν πάλι ήταν 
αισχροκερδής, δέν θάτανε γυιός θεού. 

Πολύ σωστά δλ' αυτά, Σωκράτη' μά τί λές γι ' αυτό; δέν 
θάπρεπε αρα-γζ νά είχαμε στην πολιτεία μας καλούς γιατρούς; 
Καί τέτοιοι θα γίνωνται βέβαια εκείνοι, πού θά περνούσανε 
άπ' τά χέρια τους δσο μπορεί περισσότεροι άρρωστοι, είτε d 
γερής είτε ασθενικής κράσεοος, δπως πάλι καί δικασταί, δταν 
θά είχαν νά κάμουν μέ κάθε λογής χαρακτήρες. 

Καί πάρα πολύ μάλιστα καλούς λέγω πώς χρειαζόμαστε" 
μάξέρεις ποιους θεωρώ τέτοιου.;; 

Ά ν μοΰ τό πής. 
Θά δοκιμάσω* έσύ Ομως στην ίδια τήν ερώτηση σου έ

βαλες μέσα κι ' άλλο δ/ι δμοιο πράγμα. 

Πώς; 
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'Ιατροί μέν, εϊπον, δεινότατοι άν γένοιντο, ει έκ παίδων 
άρξάμενοι προς τφ μανθάνειν τήν τέχνην ώς πλείστοις τε 
καί πονηροτάτοις σώμασιν όμιλήσειαν καί αντοί πάσας 

e νόσους κάμοιεν καί εϊεν μή πάνυ υγιεινοί φύσει, ον γάρ 
οϊμαι σώματι σώμα θεραπενονσιν—ού γάρ άν αντά ένε-
χώρει κακά εϊναι ποτέ καί γενέσθαι—-άλλα ψυχή σώμα, 
ή ούκ έγχωρει κακήν γενομένην τε καί ούσαν εύ τι θε-
ραπενειν. 

'Ορθώς, εφη. 

!00a Δικαστής δέ γε, ώ φίλε, ψυχή ψυχής άρχει, ή ονκ έγχωρει 
έκ νέας έν πονηραΐς ψνχαΐς τεθράφθαι τε καί ώμιληκέναι 
καί πάντα αδικήματα αυτήν ήδικηκνϊαν διεξεληλνθέναι, 
ώστε οξέως άφ' αυτής τεκμαίρεσθαι τά τών άλλων αδι
κήματα οϊον κατά σώμα νόσονς- άλλ άπειρον αυτήν καί 
άκέραων δεΐ κακών ηθών νέαν ούσαν γεγονέναι, εί μέλλει 
καλή κάγαθή ούσα κρινεϊν ύγιώς τά δίκαια, διό δή καί 
ενήθεις νέοι όντες οϊ επιεικείς φαίνονται καί ενεξαπάτητοι 

b ύπό τών άδίκο>ν, άτε ονκ έχοντες έν έαυτοΐς ,παραδείγαατα 
όμοιοπαθή τοις πονηοοΐς. 

Και μεν δή, έφη, σφόδρα γε αυτό πάσχουσι. 
Τφ τοι, ήν δ' έγώ, ον νέον σ,λλά γέροντα δεϊ τόν α

γαθόν δικαστήν abat, όφιμαθή γεγονότα τής αδικίας οϊόν 
εστιν, ούκ οίκείαν έν τή αντοϋ ψνχή ένοΰσαν ήσθημένον, 
άλλ.' άλλοτρίαν έν άλλοτρίαις μεμελ.ετηκότο. έν πολλά) 
χρόνω διαισθάνεσθαι οϊον πέφνκε κακόν, επιστήμη, ουκ 

c εμπειρία οικεία κεχρημένον. 

Γενναιότατος γοϋν, έφη, εοικεν εϊναι ό τοιούτος δι
καστής. 

Καί αγαθός γε, ήν δ' έγώ, δ σύ ήρώτας- ό γάρ έχων 
ψνχήν άγαθήν αγαθός, ό δέ ^δεινός εκείνος καί καχύπο
πτος, ό πολλά αυτός ήδικηκώς καί πανούργος τε καί σοφός 
οιομενος εϊναι, ' όταν μέν όμοίοις όμιλή, δεινός φαίνεται 
έξενλαβονμενος, προς τά έν αύτφ παραδείγματα άποσκοπών 
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Γιατροί ίκανώτατοι μπορεί νά γίνουν, άν άπό τήν παι
δική τους ηλικία, εκτός πού θά σπουδάζουν τήν τέχνη τους, 
γνωρίσουν δσο μπορεί περισσότερα καί άσθενικώτερα σώμα
τα, καί πάθουν μάλιστα κι ' οί ίδιοι δλες τίς άρρώστειες, καί 
δέν είναι άπό φυσικού τους πάρα πολύ καλής υγείας. Γιατί e 
δέν θεραπεύουν, νομίζω, οί γιατροί τό σώμα μέ τό σώμα 
(γιατί δέν θάπρεπε τότε ποτέ, ή νά είναι, ή νά γίνουν άρρωστιά-
ρικα τά σώματα τους) άλλα μέ τήν ψυχή θεραπεύουν τό σώμα* 
καί ή ψυχή ποτέ δέν θά μποροΰσε νά θεραπεύση τίποτα καλά, 
άν ήταν, ή άν γίνονταν ή ίδια κακή. 

Σωστά. 

Έ ν ώ απεναντίας, φίλε μου, ό δικαστής κυβερνά μέ τήν 409a 
ψυχή τή ψυχή, πού δέν τής είναι συχωρεμένο νά ανατρέφεται, 
άπό νέα, καί νά σχετίζεται μέ διεφθαρμένες ψυχές, ούτε νάχη 
κ' ή ίδια διαπράξει καί περάσει άπ'δλα τά αδικήματα, ώστε 
νά μπορή μέ μιας άπό τά δικά του νά μαντεύη καί τοΰ άλλου 
τά αδικήματα, όπως ό γιατρός άπό τις δικές του κ' ενός άλλου 
κορμιοΰ τις άρρώστειες" άλλα καθαρή πρέπει νάναι άπό νέα 
καί ανέγγιχτη άπό κάθε διαφθορά, ώστε νά μπορή, τέλεια 
καθώς θά είναι, νά κρίνη μέ ασφάλεια τά δίκαια. Γι ' αυτό καί 
οί χρηστοί άνθρωποι φαίνονται, δταν είναι νέοι, εύήθεις κ' 
εύκολα μπορεί νά τους άπατοΰν οί άδικοι, επειδή δεν έχουν 
μέσα τους παραδείγματα άπό τά δμοια πάθη τών πονηρών. b 

Καί πραγματικώς συχνά τό παθαίνουν αυτό. 

Καί γ ι ' αυτό τό λόγο δέν πρέπει νά είναι νέος ό καλός 
ό δικαστής, άλλα γέρος, άφοϋ έπί τέλους μάθη αργά, στά γε
ράματα, τί είναι ή αδικία* καί νά τήν αισθάνεται οχι σάν κάτι 
δικό του πράγμα πού κατοικεί στή δική του τήν ψυχή, άλλα 
σάν ξένη, μέσα σέ ξένες ψυχές νά τήν έχη μελετήσει πολλά 
χρόνια καί νά τή διαισθάνεται, δχι άπό τή δική του τήν πείρα, 
άλλα άπό τήν επιστημονική της μελέτη, τί φοβερό κακό c 

είναι. 
Αυτός πραγματικώς θά είναι ό αληθινός δικαστής. 

Μά και ό καλός δικαστής, πού ρωτοΰσες* γιατί εκείνος 
πού έχει καλή ψυχή, είναι καί καλός. Έ ν ώ ό τετραπέρατος 
εκείνος, πού υποπτεύεται παντού τό κακό, πού έχει περάσει 
ό ίδιος άπ' 8λες τις αδικίες καΐ πανουργίες καί περηφανεύεται 
πώς είναι ξεσκολισμένος σ' αυτά, δταν έχη νά κάμη μέ δμοιούς 
του ανθρώπους, φαίνεται πραγματικώς τετραπέρατος, επειδή 
τόν κάνουν προσεκτικό τά δικά του τά παραδείγματα πού έχει 
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ταν δέ άγαθοϊς καί πρεσβντέροις ήδη πλησίαση, άβέλτερω 
αν φαίνεται, άπιστων παρά καιρόν και άγνοών υγιές JJOOÇ, 
άτε ούκ έχων παράδειγμα τοϋ τοιούτον, πλ,εονάκις δέ πονη* 
ροϊς ή χρηστοϊς έντνγχάνων σοφώτερος ή αμαθέστερος δοκεϊ 
εϊναι αύτφ τε καί άλλοις. 

Παντάπασι μέν ονν, έφη, αληθή. 

Ον τοίννν, ήν δ' έγώ, τοιούτον χρή τόν δικαστήν ''ητεϊν 
τόν αγαθόν τε καί σοφόν, άλλα τόν πρότερον πονηρία μέν 
yò.y άρετήν τε καί αυτήν ονποτ' αν γνοίη, αρετή δέ φνσεω; 
••••αοοϋομένης χρόνω άμα αυτής τε καί πονηρίας έπιστήμην 
Ρ,ήψεται. σοφός ούν ούτος, ώς μοι δοκεϊ, άλλ ούχ ό κακός 
γίγνεται. 

Καί έμοί, έφη, σννδοκεϊ. 

Ονκονν καί ίατρικήν, οϊαν εϊπομεν, μετά τής τοιαύτης 
δικαστικής κατά πόλιν νομοθετήσεις, αϊ τών πολιτών σοϊ 
τονς μέν ευφυείς τά σώματα καί τάς ψυχάς θεραπενσονσι, 
τους δέ μή, δσοι μέν κατά σώμα τοιούτοι, άποθνήσκειν 
έάσονσιν, τους δέ κατά τήν ψνχήν κακοφυεϊς καί άνιάτ τ ς 
αυτοί άποκτενοϋσιν; 

Τό γονν άριστον, εφη, αύτοίς τε τοί: πάσγονσιν καί τή 

πόλει οντω πέφανται. 

Οι δέ δή νέοι, ήν δ' έγώ, δήλον δτι εύλαβήσονταί σοι 
δικαστικής είς χρείαν ιέναι, τή απλή εκείνη μονσική χρώ-
μενοι ήν δή έφαμεν σωφροσννην έντίκτειν. 

Τί μήν ; έφη. 

^Αρ' ούν ού κατά ταύτα ϊχνη ταϋτα ό μουσικός γνμνα-
στικήν διώκουν, έάν έθέλ.η, αίρήσει, ώστε μηδέν ιατρικής 
δεϊσθαι δτι μή ανάγκη; 

"Εμοιγε δοκεϊ. 

Αυτά γε μήν τά γυμνάσια καί τονς πόνους προς τό 
Ονμοειδές τής φύσεως βλέπων κάκεϊνο έγείρων πονήσει 

μάλλον ή προς ίσχύν, ούχ ώσπερ οί άλλοι άθληταί ρώμης 
ένεκα σιτία καί πόνους μεταχειριεϊται. 
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μέσα του" δταν όμως βρεθή μέ ανθρώπους χρηστούς καί προ
χωρημένους πιά στην ηλικία, τότε δείχνει δλη του τήν ανι
κανότητα, γιατί είναι δύσπιστος καί έκεΐ πού obi πρέπει καί d 
δέν γνωρίζει τί είναι χρηστά ήθη, άφοϋδέν έχειτέτοια παρα
δείγματα μέσα του. 'Επειδή δμως βρίσκει μπρος του πιό πολ
λούς πάντα πονηρούς παρά χρηστούς, γι* αυτό περνά περισσό
τερο γ ιά σοφός παρά για άμαθης, καί τό πιστεύει κι' ό ίδιος 
καί άλλοι πολλοί. 

Πέρα καί πέρα είν' αλήθεια αλ' αυτά. 

Δέν πρέπει λοιπόν νά είναι τέτοιος ό σοφός καί αγαθός 
δικαστής πού ζητοΰμε, άλλα σαν καί κείνο τόν πρώτο, πού εί
παμε ' επειδή ή πονηρία δέν μπορεί νά γνωρίση τήν αρετή μά 
ούτε καί τόν ίδιο τόν εαυτό της ' ένώ ή έμφυτη αρετή, οσο 
εκπαιδεύεται, μέ τόν καιρό θάποκτήση καί τοΰ έαυτοΰ της καί 
τής πονηρίας συγχρόνως τήν επιστημονική γνώση. "Ωστε αυ
τός μοΰ φαίνεται πώς θά είναι ό σοφός, καί δχι ό άλλος έκεΐ- e 
νος ό κακός. 

Κ' έγώ συμφωνώ σ' αυτό. 

Δέ θά νομοθέτησης λοιπόν στην πολιτεία μας τέτοιαν 
ίατρική καί δικαστική, πού νά θεραπεύουν μόνο εκείνους 
πού έχουν άπό φυσικοΰ τους γερά σώματα καί ψυχές, ένώ 410a 
τους άλλους, πού δέν έχουν τέτοια σώματα, θά τους αφήνουν 
νά πεθαίνουν, καί θά καταδικάζουν σέ θάνατο δσους έχουν ψυ
χές διεφθαρμένες καί αθεράπευτες; 

Αυτό αποδείχτηκε πώς είναι τό καλύτερο καί γ ια τους 
ίδιους τους άρρωστους καί γιά τήν πολιτεία. 

Είναι λοιπόν φανερό, πώς οίνέοι μας αναθρεμμένοι μέ 
τήν απλή εκείνη μουσική, πού είπαμε πώς γεννά μέσα τους τή 
σωφροσύνη, θά τό έχουν γ ιά ντροπή τους νά λαβαίνουν τήν 
ανάγκη δικαστών. 

Πώς δχι; 

Ά ν λοιπόν εκείνος, πού έχει τέτοια μουσική μόρφωσ/j, b 
θελήση νάκολουθήση τά ίδια αυτά ίχνη καί γιά τήν γυμνα
στική, δέν θα προτίμηση νά μή χρειαστή ποτέ του γιατρό, 
εκτός σέ απόλυτη ανάγκη; 

Μοΰ φαίνεται. 

"Ωστε θά υποβάλλεται στά γυμνάσια καί τους κόπους 
μέτό σκοπό νά τονώση τήν ψυχική του δύναμη περισσότερο 
καί δχι τή σωματική, δπως οί άλλοι οί κοινοί άθληταί πού 
μόνο γ ιά νά αυξήσουν τή δύναμη τοΰ κορμιού των υποβάλλον
ται σέ ώρισμένη δίαιτα καί ασκήσεις. 
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'Ορθότατα, ή δ' δς. 

*Αρ' ούν, ήν δ' έγώ, ώ Γλαυκών, καί οί καθιστάντες 
C μονσική καί γνμναστική παιδενεινούχ οι ένεκα τίνες οϊονται 

καθιστάσιν, iva τή μέν τό σώμα θεραπενοιντο, τή δέ τήν 
ψυχήν; 

'^4λλα τί μήν; έφη. 

Κινδννενονσιν, ήν δ' έγώ, αμφότερα τής ψνχής ένεκα 
τό μέγιστον καθιστάναι. 

Πώς δή; 

Ούκ εννοείς, εϊπον, ώς διατίθενται αυτήν τήν διάνοιαν 
οι άν γνμναστική μέν διά βίον όμιλήσωσιν, μονσικής δέ μή 
άψωνται; ή αν Οσοι αν τουναντίον διατεθώσιν; 

Τίνος δέ, ή δ" δς, πέρι λέγεις; 

d Αγριότητας τε καί σκληρότητας, καί αν μαλακίας τε 
και ήμερότητος, ήν δ' εγώ— 

"Εγωγε έφη- δτι οί μέν γνμναστική ακράτου χρησάμενοι 
άγριώτεροι τοϋ δέοντος άποβαίνοναιν, οί δέ μουσική μαλα
κότεροι αύ γίγνονται ή ώς κάλλιον αντοϊς. 

Καί μήν, ήν δ' έγώ, τό γε άγρων τό θυμοειδές αν τής 
φνσεοίς παρέχοιτο καί ορθώς μεν τραφεν άνδρεϊον άν εϊη, 
μάλλον δ' έπιταθέν τον δέοντος σκληρόν τε καί χαλ.επόν 
γίγνοιτ' άν, ους το εικός. 

Δοκεϊ μοι, εφη. 

e Ti δέ; τό ήμερον ονχ ή φιλόσοφος άν έχοι φύσις, καί 
μάλλον μέν άνεθέντος αυτού μαλακώτερον εϊη τοϋ δέοντος, 
καλώς δέ τραφέντος ήμερόν τε καί κόσμων; 

"Εστι ταύτα. 

Δεϊν δέ γέ φαμεν τονς φύλακας αμφότερα εχειν τούτω 
τώ φύσει. 

Αεί γάρ. 

Ονκοϋν ήρμόσθαι δεΐ αύτάς προς άλλήλας; 

Πώς δ' ον; 

Καί τον μέν ήρμοσμένου σώφρων τε καί ανδρεία ή 
U J a ψυχή; 

Πάνυ γε. 

Τοϋ δέ ανάρμοστου δειλή καί άγροικος; 

Καί μάλα. 
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Πολύ σωστά. 

"Ετσι λοιπόν καί εκείνοι πού ορίζουν νά έκπαιδεύωνται 
οί νέοι μέ μουσική καί γυμναστική, τό κάνουν Οχι γιά τό λό- c 
γο πού φαντάζονται μερικοί, γ ι ά ν ά μορφώνουν δηλαδή μέ τή 
μιά τό σώμα καί μέ τήν άλλη τήν ψυχή ; 

Ά λ λ α γιά τί άλλο; 
Μά σά νά μοΰ φαίνονται πώς ώρισαν καί τις δυό γιά 

χάρη της ψυχής τό περισσότερο. 
Π ώ ς αυτό; 
Δέν παρατήρησες ποια διάθεση παίρνει ό χαρακτήρας 

εκείνων, πού σ' δλη τους τή ζωή καταγίνονται αποκλειστικά 
μέ τή γυμναστική, χωρίς νά γευτούν διόλου άπό μουσική μόρ
φωση; ή καί δταν συμβαίνη τό έναντίο; 

Γιά τί πράγμα λές; 
Νά* γ ιά τήν αγριότητα καί τή σκληρότητα τών πρώ- d 

των, γιά τόν μαλακό καί ήμερο χαρακτήρα τών άλλων. 

Πραγματικώς τό παρατήρησα κ' έγώ, πώς Οσοι έπιδο-
θοΰν αποκλειστικά στή γυμναστική καταντούν πιο άγριοι 
ά π ' δσο πρέπει, κι ' δσοι πάλι στή μουσική, πιό μαλακοί ά π ' 
δ,τι τους αρμόζει. 

Καί μολαταΰτα αυτό τό άγοιο δέν μπορεί νά προέρχε
ται παρά άπό μιά φύση ορμητική καί φλογερή, πού άν καλ-
λιεργηθή δπως πρέπει θά γίνη αντρεία, ένώ άν τό παρατεντώ-
ση πιότερο ά π ' δ,τι πρέπει, θά καταντήση, φυσικά, σέ σκλη
ρότητα καί βαναυσότητα. 

"Ετσι μοΰ φαίνεται. 
Τήν ήμερότητα πάλι, δέν τήν έχει έμφυτη ή φιλοσοφική θ 

φύση; πού άν χαλαρωθή περισσότερο άπ' δ,τι πρέπει καταντά 
σέ μαλθακότητα, ένώ άν καλλιεργηθή σωστά γίνεται πρα
γματική ημέρωση καί ανθρωπιά; 

"Ετσι είναι. 
Είπαμε δμως πώς οί φρουροί μας πρέπει νά έχουν καί 

τίς δυό αυτές φύσεις. 
Πρέπει βέβαια. 
'Ανάγκη λοιπόν νά είναι συνδυασμένες αρμονικά μεταξύ 

τους. 
Π ώ ς οχι; 

Καί ό αρμονικός αυτός συνδυασμός κάνει τήν ψυχή εγ
κρατή καί ανδρεία. 411a 

Μάλιστα. 
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Ούκοϋν όταν μέν τις μονσική παρέχη κατανλεϊν καί 
καταχεϊν τής ψυχής δια τών ώτων ώσπερ διά χώνης ας 
νυνδή ημείς έλέγομεν τάς γλυκείας τε καί μαλακός καί 
θρηνώδεις αρμονίας, καί μινυρίζων τε καί γεγανωμένος ύπό 
τής ωδής διατελή τόν βίον Ολον, ούτος τό μέν πρώτον, εϊ 
τι θυμοειδές εϊχεν, ώσπερ σίδηρον έμάλαξεν καί χρήσιμον 

b έξ άχρηστου καί σκληρού έποίησεν όταν δ' επέχων μή 
άνιή αλλά κηλή, τό δή μετά τοϋτο ήδη τήκει καί λείβει, Εω: 
άν έκτήξη τόν θυμόν καί έκτέμη ώσπερ νεύρα έκ τής ψυχή: 
καί ποιήση «μαλθακόν αίχμητήν». 

Πάνυ μέν ούν, έφη. 

Καί έάν μέν γε, ήν δ' έγώ, έξ αρχής φύσει άθνμον λάβη, 
ταχύ τοϋτο διεπράξατο- έάν δέ θνμοειδή, ασθενή ποιήσας 
τόν θνμόν όξνρροπον άπηργάσατο, άπό σμικρών ταχύ έρεθι-

c ζόμενόν τε καί κατασβεννύμενον. άκράχολοι ούν καί όργίλοι 
αντί θυμοειδοϋς γεγένηνται, δυσκολίας εμπλεφ. 

Κομιδή μέν ούν. 

Τί δέ αν αύ γυμναστική πολλά πονή καί ενο)χήται εύ 
μάλα, μονσικής δέ καί φιλοσοφίας μή άπτηται; ον πρώτον 
μέν εύ %σχων τό σώμα φρονήματος τε καί θνμοϋ έμπίμ-
πλαται καί ανδρειότερος γίγνεται αυτός αντοϋ; 

Καί μάλα γε. 

Τί δέ έπειδάν άλλο μηδέν πράττη μηδέ κοινωνή Μονσης 
d μηδαμή; ούκ εϊ τι καί ένήν αύτοϋ φιλομαθές έν τή ψυχή 

άτε ούτε μαθήματος γευόμενον ονδενός οντε ζητήματος. 
οντε λόγον μετίσχον ούτε τής άλλης μονσικής, ασθενές τε καί 
κωφόν καί τνφλόν γίγνεται, άτε ούκ έγειρόμενον ουδέ 
τρεφόμενον ονδέ διακαθαιρομένων τών αισθήσεων αντοϋ; 
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Έ ν ώ , δπου λείπει αυτή ή αρμονία, γίνεται ή ψυχή 

άθλια καί βάναυση; 

Καί πολύ μάλιστα. 

"Οταν λοιπόν παραδίνη κανείς τήν ψυχή του στή μουσική, 
νά τοϋ τήν καταμαγεύη καί δλο νά τής χύνη μέσ' άπό ταύτιά 
σά μέσ' άπό χωνί, τις γλυκείες εκείνες καί μαλακές καί κλα-
ψιάρικες αρμονίες, πού λέγαμε, καί νά περνά Ολη του τή ζωή 
τραγουδώντας καί συνεπαρμένος άπό την ευχαρίστηση τοϋ 
τραγουδιού, αυτός στην αρχή, άν είχε μέσα του τίποτα δυνα
τές ορμές, αρχίζει νά τίς μαλακώνη, σάν τό σίδερο στή φωτιά, 
πού άπό σκληρό κι' αδούλευτο τό κάνει εύκολομεταχείριστό* b 

μ' άν έξακολουθή, χωρίς νά σταματά, να παραδίνεται στή 
γοητεία της, άπό κεί καί πέρα αρχίζει νά λυώνη καί νά στάζη 
σιγά-σιγά, ώς πού νάπολυώση εκείνη ή πρώτη ορμή τής 
ψυχής του, σά νά τής έκοψαν σύρριζα τάνεϋρα, καί καταντήση 
πραγματικώς μ α λ θ α κ ό ς α ι χ μ η τ ή ς. 

Καί πολύ μάλιστα. 

Ά ν λοιπόν τώρα τόν βρή έξ αρχής μικρόψυχο άπό φυσι
κού του,δέν θάργήση νάρθή μιά ώρ' άρχύτερααύτό τό αποτέ
λεσμα" άν απεναντίας ορμητικό, εξασθενίζει τήν ορμητικότη
τα του καί τόν κάνει άράθυμο, πού άπό ένα παραμικρό νά 
ερεθίζεται και πάλι νά κατευνάζεται. Καί αντί γενναίος, πού 
ήταν, να εχη καταντήσει οξύθυμος καί ευερέθιστος, καί γένι- C 

κά δύστροπος καί ασυμβίβαστος. 
"Ετσι ακριβώς είναι. 
Μά τί θά γίνη πάλι, άν υπερβολικά κοπιάζη μέ τή γυ

μναστική καί υπερβολικά θρέφεται, αδιαφορεί Ομως Ολως 
διόλου γιά τή μουσική του μόρφωση καί τή φιλοσοφία; 
'Επειδή θά αισθάνεται πιό δυναμωμένο τό σώμα του, δέν θά 
είναι στην αρχή γεμάτος αυτοπεποίθηση καί τόλμη καί δένθά 
νοιώθη τόν εαυτό του άντρειότερο κι1 ά π ' δ,τι είναι; 

Καί πολύ μάλιστα. 
"Ομως τί; δταν εξακολούθηση νά μήν κάνη τίποτε άλλο 

καί νά μήν έχη καμιά επικοινωνία μέ τή Μοΰσα ή ψυχή του, d 
κ ι ' ά ν είχε κάποια φιλομάθεια πρίν, επειδή θά μένη άγευτη 
άπό κάθε μάθηση καί έρευνα, αμέτοχη σέ κάθε επιστημονική 
συζήτηση και γενικά σέ κάθε άλλη ανώτερη μόρφωση, δέ θάρ-
χίση νάδυνατίζη καί δέ θά καταντήση κουφή καί τυφλή, 
άφοΰ τίποτα δέ θά τήν ξεσηκώνη καί μεστώνη καί καθαρίζη 
τίς αισθήσεις του; 
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Οντως εφη. 

Μισόλογος δή οϊμαι ό τοιούτος γίγνεται καί αμοναος, 
καί πειθοΐ μέν δια λόγων ουδέν έτι χρήται, βία δέ καί 

e άγριότητι ώσπερ θηρίον προς πάντα διαπράττεται, καί έν 
άμαθία καί σκαιότητι μετά άρρνθμίας τε καί αχαριστίας ζή. 

Παντάπασιν, ή δ' ός, όντως έχει. 

Έπί δή συ' ό'ντε τούτω, ώς έοικε, δύο τέχνα θεόν έγωγ' 
άν τίνα φαίην δεδωκεναι τοις άνθρώποις, μονσικήν τε καί 
γνμναστικήν έπί τό θνμοειδές καί τό φιλόσοφον, ούκ έπί 
ψνχήν καί σώμα, εί μή εί πάρεργον, αλλ έπ' έκείνω, δπως 

2a άν άλλ,ήλ,οιν συναρμοσθήτον έπιτεινομένω καί άνιεμένω 
μέχρι τοϋ προσήκοντος. 

Καί γάρ έοικεν, εφη. 

Τόν κάλλιστ' άρα μουσική γνμναστικήν κερανννντα καί 
μετριότατα τή ψυχή προσφέροντα, τούτον όρθότατ' άν φαΐμεν 
εϊναι τελέως μονσικώτατον καί εναρμοστότατον, πολύ μάλ
λον ή τόν τάς χορδάς άλλήλαις συνιστάντα. 

Είκότως γ', έφη, ώ Σώκρατες. 

Ούκοϋν καί έν τή πόλει ήμϊν, ώ Γλαυκών, δεήσει τοϋ 

τοιούτον τινός αεί έπιστάτον, ti μέλλ,ει ή πολιτεία σφζε-

σθαι; 

b Δεήσει μέντοι ώς οϊόν τέ γε μάλιστα. 

01 μεν δή τύποι τής παιδείας τε καί τροφής ούτοι άν 
εϊεν. χορείας γαρ τί άν τις διεξίοι τών τοιούτων καί θήρας 
τε καί κννηγέσια καί γυμνικούς αγώνας καί Ιππικούς; σχεδόν 
γάρ τι δήλα ór) δτι τούτοις επόμενα δεϊ αντά εϊναι, καί 
ούκέτι χαλεπά ενρεΐν. 

"Ισως, ή δ' δς, ού χαλεπά. 

Εϊεν, ήν δ' έγώ' τό δή μετά τούτο τί άν ήμϊν διαιρετέον 

εϊη; άρ' ούκ αντών τούτων οϊτινες άρξουσί τε καίάρξονται; 

C Τί μήν; 

Ούκοϋν ότι μέν πρεσβυτέρους τους άρχοντας δει εϊναι, 

νεωτέρους δέ τονς άρχομένονς, δήλον; 
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Αυτό μάλιστα θά γίνη. 
Ε χ θ ρ ό ς λοιπόν τοΰ λόγου καί άμουσος νομίζω πώς 

καταντά δ τέτοιος, κι' ουδέ ζητά πιά νά πείση κανένα μέ τό 
καλό καί τά λόγια, άλλα μεταχειρίζεται, σά νά ήταν θηρίο,τή e 

βία καί τό άγριο μέ δλους καί ζή μέσα στην αμάθεια καί τήν 
προστυχιά, χωρίς τόν παραμικρό ρυθμό καί χάρη στή ζωή 
του. 

Πραγματικώς, έτσι είναι δπως τό λές. 

Θά μπορούσα νάλεγα λοιπόν έγώ, πώς ένας θεός χάρισε 
στους ανθρώπους τίς δυό αυτές τέχνες, τή μουσική καί τή γυ
μναστική, Οχι τή μιά για τήν ψυχή καί τί)ν άλλη γιά τό σώμα 
(έκτος άν ίσως έτσι πάρεργα) άλλα καθώς φαίνεται γιά τά 
δυό εκείνα στοιχεία τής ψυχής, τά ορμητικό καί τό φιλοσοφι
κό, γ ι ά ν ά τεντώνουν ή νά χαλαρώνουν ώς τό βαθμό πού 
χρειάζεται, κ' έτσι νά συνδυάζωνται, αρμονικά μεταξύ τους. 412a 

Κι' αλήθεια έτσι φαίνεται. 
Ε κ ε ί ν ο ς λοιπόν πού συνδυάζει καλύτερα τή γυμναστική 

μέ τή μουσική καί τίς εφαρμόζει μέ τό πιό σωστό μέτρο στην 
ψυχή, αυτός χωρίς άλλο θάξιζε νά ονομαστή ό τέλειος μου
σικός καί ό αληθινός κάτοχος της τέχνης τής αρμονίας, πολύ 
περισσότερο παρά έκεΐνος πού ξέρει νά κορδίζη ένα όργανο. 

Καί πολύ φυσικά. 
Δέ θά χρειαστή λοιπόν, Γλαυκών, νά έχη πάντα έναν 

τέτοιον έπί κεφαλής καί ή πολιτεία μας, άν θέμε νά μή κιν-
δυνεύη νά χαθή ; 

Θά χρειαστή καί πάρα πολύ μάλιστα. b 
Αυτοί λοιπόν περίπου θά είναι οί τύποι τής παιδείας 

και τήςάνατροφής τών νέων μας. Γιατί τί νά καθώμαστέ τώρα 
νά παίρνωμε γραμμή χορούς καί κυνήγια καί παγάνες καί 
γυμνικούς καί ιππικούς αγώνες ; Είναι φανερό πώς καί γ ι ' 
αυτά τόν ίδιο δρόμο θά πρέπει νάκολουθήσωμε καί καμιά 
δυσκολία πιά δέν παρουσιάζουν. 

Καμιά ίσως δυσκολία. 

"Εστω. Κ' ΰστερ' ά π ' αυτά, τί ζήτημα θά είχαμε λοι
πόν τώρα νά καθαρίσωμε; Δέ θάπρεπε ίσως νά έξετάσω-

, _ . , _ , , με ποιοι ά π ' αυτούς θά κυβερνούν 
Επιλογή των αρχον- r % · ο > · ! 

' ' _ , και ποιοι σα υπακούουν 
των τ % πολιτεία« Π _ ς g ^ . c 

Δέν είναι τ ά χ α φανερό πώς άρχοντες πρέπει νά 
είναι οί μεγαλύτεροι, καί υπήκοοι οί νεώτεροι ; 
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Δήλον. 
Καί ότι γε τονς άρίστονς αυτών; 

Καί τοϋτο. 

Οίδέ γεωργών άριστοι άρ' ού γεωργικώτατοι γίγνονται; 

Ναί. 

Νϋν δ', επειδή φυλάκων αυτούς άρίστονς δει εϊναι, άρ' 

ον φι^λακικωτάτονς πόλεως; 

Ναί. 

Ονκοϋν φρόνιμους τε είς τοϋτο δει νπάρχειν καί δίπα

τους καί έτι κηδεμόνας τής πόλεως; 

ά "Εστι ταύτα. 

Κήδοιτο οί; γ' άν τις μάλιστα τούτου δ τυγχάνοι φιλών. 

Ανάγκη. 

Καί μήν τοϋτό γ' άν μάλιστα φιλοϊ, φ σνμφέρειν ήγοϊτο 
τά αυτά καί έαυτφ καί [όταν μάλιστα] εκείνον μέν εν πράτ
τοντας οϊοιτο σνμβαίνειν καί έαυτφ ευ" πράττείν, μή δε, 
τουναντίον. 

Ούτως, έφη. 

Έκλεκτέον άρ' έκ τών άλλων φυλάκων τοιούτους άν
δρας, οι άν σκοποϋσιν ήμϊν μάλιστα φαίνωνται παρά πάντα 

e τον βίον, Ô μέν αν τή πόλει ήγήσωνται συμφέρειν, πάση 
προθυμία ποιεϊν, δ δ' άν μή, μηδενί τρόπφ πράξαι άν έθέ
λειν. 

' Επιτήδειοι γάρ, έφη. 

Δοκεϊ δή μοι τηρητέον αυτούς εϊναι έν άπάσαις ταΐς 
ήλικίαις, εί φνλακικοί είσι τούτον τοϋ δόγματος καί μήτε 
γοητενόμενοι μήτε βιαζόμενοι έκβάλλονσιν έπιλανθανόμενοι 
δόξαν τήν τοϋ ποιεϊν δεϊν ά τή πόλει βέλ.τιστα. 

Τίνα, εφη, λέγεις τήν εκβολήν; 

Έγώ σοι, εφην, ερώ. φαίνεται μοι δόξα έξιέναι έκ 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 243 

Φανερό. 
Καί άπό τους μεγαλύτερους πάλι οί καλύτεροι; 
Κι ' αυτό. 
Ά π ό τους γεωργούς καλύτεροι δέν είναι εκείνοι πού 

κατέχουν στην εντέλεια τή δουλειά τους; 

Μάλιστα. Ά φ ο ΰ λοιπόν και εκείνοι πρέπει νά είναι 
οί καλύτεροι άπό τους φρουρούς, δέν πρέπει νά κατέχουν 
στην εντέλεια τή δουλειά τοϋ φρουρού τής πολιτείας; 

Καί βέβαια. 
Δέν πρέπει λοιπόν νά έχουν καί τή φρόνηση πού χρει

άζεται γ ι ' αυτό τό πράγμα, μά εκτός ά π ' αυτό καί μεγάλο 
ζήλο γιά τό καλό τής πολιτείας; 

Εννοείται. d 
Καί βέβαια θά εχη κανείς μεγαλύτερο ζήλο γ ιά 2να 

πράγμα πού τό αγαπά. 

Π ώ ς άλλοιώς; 
Θά άγαποΰσε δμως περισσότερο κανείς ενα πράγμα 

πού θά ήξερε πώς έχει κοινά συμφέροντα μαζί του, καί θά 
πίστευε πώς ή ευτυχία εκείνου θά ήταν και δική του ευ
τυχία, καθώς καί τό έναντίο. 

"Ετσι είναι. 
Πρέπει λοιπόν νά διαλέξωμε ανάμεσα ά π ' όλους τους 

•φρουρούς εκείνους πού, άφοΰ καλά έξετάσωμε, θα βρού
με πώς σ' ολη τους τή ζωή κάνουν μ' δλη τους τήν προθυμία 
μόνον δ,τι νομίσουν πώς συμφέρει γιά την πολιτεία καί β 

μέ κανένα τρόπο δέν έννοοΰν νά κάμουν δ,τι δέν είναι 
συμφέρο της. 

Αυτοί πραγματικώς θά μας χρειάζονταν. 
Μοΰ φαίνεται λοιπόν πώς πρέπει νά τους παρακο

λουθήσουμε σ' δλες τίς ηλικίες, άν είναι Ικανοί νά φυλά
γουν αυτή τήν αρχή, χωρίς κανένας πειρασμός καί καμιά 
βία νά τους κάμη νά τήν βγάλουν άπ' τό νοΰ τους καί νά 
ξεχάσουν πώς πρέπει νά κάνουν πάντα δ,τι είναι τό καλύ
τερο γιά τήν πολιτεία. 

Καί π ώ ς λές πώς τή βγάζουν ά π ' τό νοΰ τους ; 

Θά σοΰ τό εξηγήσω. Μου φαίνεται πώς βγαίνει μιά 
ίδέα άπό τό νοΰ μας είτε θεληματικά, είτε αθέλητα μας. 
Θεληματικά, δταν μάς δώσουν νά καταλάβωμε πώς ήταν 
ψεύτικη' ένώ μιαν αληθινή τήν παρατούμε οχι μέ τή θέ- 41.3(3. 
λησή μας. 
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διανοίας ή εκουσίως ή άκονσίως, έκονσίως μέν ή ψενδής 

13Ά τον μεταμανθάνοντος, άκονσίως δε πάσα ή αληθής. 

Τό μέν τής εκουσίου, εφη, μανθάνω, τό δέ τής ακουσίου 

δέομαι μαθειν. 

Τί δέ; ού καί σν ήγή, έφην έγώ, τών μεν αγαθών 
άκονσίως στέρεσθαι τους ανθρώπους, τών δέ κακών έκονσίως; 
ή ού tò μέν έψενσθαι τής αληθείας κακόν, τό δέ άληθεύειτ 
αγαθόν; ή ον τό τά όντα δοξάζειν άληθενειν δοκεϊ σοι 
είναι; 

Άλλ', ή δ' δς, ορθώς λέγεις καί μοι δοκονσιν άκοντες 

αληθούς δόξης στερίσκεσθαι. 

b Ονκοϋν κλαπέντες ή γοητενθέντες ή βιασθέντες τοϋτο 

πάσχουσιν; 

Ουδέ νϋν, έφη, μανθάνω. 

Τραγικώς, ήν δ' έγώ, κινδννεύω λέγειν, κλαπέντας μεν 
γάρ τονς μεταπεισθέντας λέγω καί τους έπιλανθανομένονς, 
δτι τών μέν χρόνος, τών δέ λόγος εξαιρούμενος λαν&άνει* 
νϋν γάρ που μανθάνεις; 

Ναί. 

Τονς τοίννν βιασθέντας λέγω οϋς άν οδύνη τις ή άλ-
γηδών μεταδοξάσαι ποιήση. 

Καί τοντ', έφη, έμαθον, καί ορθώς λέγεις. 

C Τους μήν γοητενθέντας, ώς έγφμαι, καν συ ψαίης είναι 

οι άν μεταδοξάσωσιν ή ύψ7 ηδονής κηληθέντες ή ύπό φόβου 
τι δείσαντες. 

"Εοικε γάρ, ή Ô' δς, γοητενειν πάντα δσα άπατα. 
η Ο τοίνυν άρτι έλεγον, ζητητέον τίνες άριστοι φύλακες 

τοϋ παρ' αύτοΐς δόγματος, τοϋτο ώς ποιητέον δ άν τή πόλει 
άεί δοκώσι βέλτιστον είναι [αύτοΐς ποιειν], τηρητέον δή 
ευθύς έκ παίδων προθεμένοις έργα έν οϊς αν τις τό τοιούτον 
μάλιστα έπιλανθάνοιτο καί έξαπατώτο, καί τόν μέν μνή-

d μονά καί δυσεξαπάτητον έγκριτέον, τόν δέ μή άποκριτέον* 
ή γάρ; 
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Τό πρώτο τά καταλαβαίνω* τό χωρίς τή θέληση μας 
όμως χρειάζεται να τό καταλάβω. 

Καί π ώ ς ; δέν παραδέχεσαι καί ό ίδιος, πώς τά αγα
θά τα στερούνται οί άνθρωποι οχι μέ θέληση τους, ένώ τά 
κακά μ'δλη τους τήν ευχαρίστηση; Ή δεν είναι κακό νά-
παρνιέται κανείς τήν αλήθεια, καί καλό, νά τήν έχη πάντα 
δική του; Καί δέν είναι πάντα δική του, δταν έχη σωστή 
ιδέα γιά ολα τά πράγματα; 

Μά δίκιο έχεις βέβαια, καί τό παραδέχομαι, πώς 
αθέλητα τους οί άνθρωποι χάνουν μιαν ορθή ιδέα. 

Καί δέν τό παθαίνουν αυτό, είτε άν ξεγελαστούν, είτε b 
άν πλανευτούν, είτε άν μέ τή βία αναγκαστούν; 

Κι' αυτό πάλι δέν τό κατάλαβα. 
Κινδυνεύω, φαίνεται, νά μιλώ σκοτεινά σάν τραγικός 

ποιητής. Νά πώς ξεγελιούνται, λέγω, εκείνοι πού τους πεί
θουν νάλλάξουν τήν ιδέα τους ή πού τ ή λησμονούνε* επειδή 
στην πρώτη περίπτθ)ση τους τήν υπεξαιρεί, χωρίς νά τό 
πάρουν είδηση, ό λόγος, καί στη δεύτερη, ό χρόνος. Πι
στεύω πώς θά κατάλαβες τώρα. 

Ναί. 
Π ώ ς αναγκάζονται πάλι μέ τή βία, λέγω, έκεΐνοι 

πού ένας σωματικός ή ψυχικός πόνος τους κάνει νάλλά
ξουν τήν ιδέα τους. 

Tè κατάλαβα κι' αυτό κ' έχεις δίκιο. 
"Οσο γ ιά κείνους πού πλανεύουνται, καί σύ, ύποθέ- c 

τ ω , νά τό παραδέχεσαι, π ώ ς είναι αυτοί πού αλλάζουν ιδέα 
ή μαγεμένοι άπό τήν ηδονή ή φοβισμένοι άπό κάποιο τρο
μερό πράγμα. 

Πραγματικώς μάγια φαίνεται μάς κάνουν δλα δσα 
μάς ξεγελούν. 

Πρέπει λοιπόν νά έξετάσωμε, δπως έλεγα πρίν, ποιοι 
θά είναι οί πιό ίκανοί νά φυλάξουν τό δικό τους αυτό τό 
δόγμα : πώς χρωστοΰν πάντα νά κάνουν εκείνο, πού κρί
νουν πώς είναι τό καλύτερο γιά τήν πολιτεία. Καί νά τους 
δοκιμάζωμε ευθύς άπό τήν παιδική τους ηλικία μέ τό νά 
τους άναθέτωμε τέτοια έργα, δπου προ πάντων θά μπο
ρούσε κανένας νά τό ξεχάση καί νά έξαπατηθή* καί εκεί
νους, πού δειχτούν ικανοί νά τό φυλάγουν στή μνήμη τους 
και νά μήν ξεγελιούνται εύκολα, νά τους έγκρίνωμε, κι* 
όσους Οχι, νά τους άφήνωμε κατά μέρος. Δέν είναι έτσι; d 
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Ναί. 
Καί πόνους γε αν καί άλγηδόνας καί αγώνας αύτοϊς 

θετέον, έν οϊς ταντά ταΰτα τηρητέον. 

'Ορθώς, έφη. 

Ούκοϋν, ήν δ' έγώ, και τρίτον ε Γόους τούτοις γοητείας 
άμιλλαν ποιητέον, καί θεατέον—ώσπερ τονς πώλους επί 
τους ψόφους τε καί θορύβους άγοντες σκοποϋσιν εί φοβεροί, 
οντω νέους όντας εις δείματ' άττα κομιστέον καί εις ήδονάς 

e αύ μεταβλητέον, βασανίζοντας πολύ μάλλον ή χρνσόν έν 
πνρί—εί δυσγοήτεντος καί ενσχήμθ)ν έν πάσι φαίνεται, 
φύλαξ αντοϋ ών αγαθός καί μονσικής ης έμάνθανεν, εϋ-
ρυθμόν τε καί εύάρμοστον εαυτόν έν πάσι τούτοις παρέχων, 
οΐο; δή άν ών και έαυτφ καί πόλ,ει χρησιμότατος εϊη. και 
τόν αεί έν τε παισί καί νεανίσκοις καί έν άνδράσι βασανι-

Î4a ζόμενον καί άκήρατον έκβαίνοντα καταστατέον άρχοντα 
τής πόλεως καί φύλακα, καί τιμάς δοτέον καί ζώντι καί 
τελευτήσαντι, τάφων τε καί τών άλλων μνημείων μέγιστα 
γέρα λαγχάνοντα' τόν δέ μή τοιούτον άποκριτέον. τοιαύτη 
τις, ήν δ7 έγώ, δοκεϊ μοι, ώ Γλ&νκων, ή έκλ,ογή είναι καί 
κατάστασις τών αρχόντων τε καί φυλάκων, ώς εν τύπφ, 
μή δι' ακριβείας, είρήσθαι. 

Καί έμοί, ή δ7 δς, ούτως πη φαίνεται. 

b ΎΑρ7 ούν ώς αληθώς δρθότατον καλεϊν τούτους μέν 
φύλακας παντελείς τών τε έξωθεν πολεμίων τών τε 
εντός φίλιων, όπως οί μέν μή βουλήσονται, οί σε μή δυνή-
σονται κακουργεΐν, τους δέ νέονς, ους δή νϋν φύλακας 
έκαλοϋμεν, έπικονρονς τε καί βοηθούς τοϊς τών αρχόν
των δόγμασιν; 

"Εμοιγε δοκεϊ, έφη. 

Τίς άν ούν ήμϊν, ήν σ' έγώ, μηχανή γένοιτο τών 
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Μάλιστα. 

Και σέ κόπους ακόμη καί πόνους καί αγώνες νά τους 
ύποβάλωμε γιά νά τους δοκιμάσωμε τό ίδιο καί σ' αυτά. 

Πολύ σωστά. 
Καί τέλος ενός τρίτου είδους δοκιμασία πρέπει νά 

τους κάμωμε, δοκιμασία στους πειρασμούς" καθώς δηλα
δή πηγαίνουν καί εκθέτουν τά νέα πουλάρια σε κρότους 
καί θορύβους, γιά νά ιδούνε άν είναι φοβιτσιάρικα, έτσι 
κι ' αυτούς, δταν είναι ακόμα νέοι, να τους οδηγούμε έξα
φνα μπρος σέ τίποτα πράγματα τρομαχτικά καί νά τους 
γυρίζωμε έπειτα καί νάτούςβάζωμε μέσα σέ ηδονές, γιά νά 
έξακριβώσωμεπολύκαλ,ύτεραπαρ'δταν δοκιμάζωμε τό χρυ- C 

σάφι στή φωτιά, άν δύσκολα νικούντοννεομας οί πειρασμοί, 
αν φαίνεται σέ κάθε του περίσταση, κόσμιος, άν είναι ι
κανός νά φυλάγη τόν εαυτό του καί τή μουσική πού έμαθε, 
καί γιά νά απόδειξη πώς είναι σύμφωνη ή διαγωγή του σ' 
δλ." αυτά μέ τους νόμους της αρμονίας καί τοΰ ρυθμού, έτσι 
πού νά είναι χρησιμώτατος καί στον εαυτό του καί στην 
πολιτεία. Καί οποίος βγή καθαρός κάθε φορά ά π ' δλε'ς 
αυτές τίς δοκιμασίες, καί στην παιδική καί στή νεανική 
καί στην ανδρική του ηλικία, νά τόν διορίζωμε άρχοντα 414a 
καί φύλακα τής πολιτείας και νά τόν γεμίζωμε τιμές δσο 
ζή, κι ' δταν πεθάνη να τον τιμούμε μέ τάφους καί. μέ τά 
μεγαλύτερα δείγματα σεβασμού της μνήμης του' κάθε 
δμως άλλον πού δέν θά είναι τέτοιος, θά τόν βγάζωμε έξω. 
Τέτοια λοιπόν μοΰ φαίνεται, Γλαύκοιν, ποος θα είναι, σ' 
ένα πρώτο σχέδιο καί χωρίς νά μπαίνουμε σ' όλες τις 
λεπτομέρειες, ή εκλογή καί ό διορισμός τών άρχόντοον καί 
τών φρουρών. 

"Ετσι κάπως μοΰ φαίνεται καί μένα. 

Δέν θά ήταν λοιπόν αληθινά σωστότερο αυτούς νά b 
ονομάζουμε πραγματικούς καί τέλειους φρουρούς, πού θά 
φυλάγουν τήν πόλη καί άπό τους εξωτερικούς εχθρούς της 
καί άπό τους ίδιους τους πολίτες της, ώστε ούτε εκείνοι 
νά μπορέσουν, ούτε αυτοί νά θελήσουν ποτέ νά τής κά
μουν κακό, ένώ οί νέοι, πού τους έλέγαμε ώς τώρα μέ τό 
ίδιο Ονομα φρουρούς, θά είναι επίκουροι καί βοηθοί στις 
αποφάσεις τών αρχόντων; 

"Ετσι λέγω κ' έγώ. 
Τώρα πώς θά κάνωμε νά βρούμε τρόπο γιά νά πεί-
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ψευδών τών έν δέοντι γιγνομένων, ών δή νϋν έλέγομεν, 

ο γενναΐόν τι εν ψενδομένονς πεϊσαι μάλ.ιστα μέν καί αυ

τούς τονς άρχοντας, εί δέ μή, τήν άλλην πόλιν; 

Ποιόν τι; εφη. 

Μηδέν καινόν, ήν δ' εγώ, αλλά Φοινικικόν τι, πρότερον 
μέν ήδη πολλαχοϋ γεγονός, ώς φασιν οι ποιηταί καί πε-
πείκασιν. έφ' ημών δέ ον γεγονός ονδ' οίδα εί γενόμενον 
άν, πεϊσαι δέ συχνή: πειθούς. 

Ώς εοικας, έφη, όκνοϋντι λέγειν. 

Δόξω δέ σοι, ήν ο' έγώ, καί μάλ' είκότως όκνεϊν, έπειδάν 
εΐπω. 

Αέγ', έφη, καί μή φοβοϋ. 

ά Λέγω Οή—καίτοι ονκ οϊδα όποια τόλμη ή ποίοις λ.όγοις 
χρω μένος ερώ—καί επιχειρήσω πρώτον μέν αυτούς τους 
άρχοντα; πείθειν καί τους στρατιώτας, έπειτα δέ καί τήν 
άλλην πόλιν, ώς άρ' ä ημείς αυτούς έτρέφομέν τε καί έ-
παιδενομεν. ώσπερ όνείρατα έδόκονν ταύτα πάντα πάσχειν 
τε καί γίγνεσθαι περί αυτούς, ήσαν δέ τότε τή αλήθεια νπό 
γής εντός πλαττόμενοι καί τρεφόμενοι καί αυτοί καί τά 

e όπλα αντών καί ή άλλη σκευή δημιουργούμενη, επειδή δέ 
παντελώς έξειργασμένοι ήσαν, καί ή γή αυτού; μήτηο ονσα 
άνήκεν, καί νϋν δεϊ ώς περί μητρός καί τροφού τής χώρας 
έν ή είσι βονλενεσθαί τε καί άμύνειν αΰτου'ς, εάν τις έπ3 

αντήν ϊη, καί νπέρ τών άλλων πολιτών ους αδελφών όντων 
καί γηγενών οιανοεϊσθαι. 

Ούκ έτό:, έφη, πάλαι ήσχύνου το ψενδο: λέγειν. 

'1ÓR Πάνυ, ήν δ' έγώ, είκότο);· αλλ Ομως άκονε καί τό 

λοιπόν τοϋ μύθου, έστέ μέν γάρ δή πάντες οι έν τή πόλει 
αδελφοί, ώς φήσομεν προς αυτούς μνθολογοϋντες, αλλ' 
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σωμέ τους ίδιους τους άρχοντες πρό πάντων, ειδεμή, τους 
άλλους τουλάχιστο πολίτες, νά παραδεχτούν ένα άπό ε
κείνα τά γενναία ψέματα, πού δικαιολογούνται, καθώς C 
είχαμε πει, άπό κάποια ιδιαίτερη ανάγκη; 

Σάν τί ψέμα; 
"Οχι καί τίποτα καινούργιο' έχει τήν καταγοογή του 

άπό τή Φοινίκη, καί καθώς λένε οί ποιηταί πού τό έκαμαν 
πιστευτό, σέ πολλά μέρη ώς τώρα έχει συμβή σέ παλαιό
τερες εποχές, στην εποχή μας δμως δέν έγινε, ούτε καί ξέρω 
άν μπορή νά γίνη καί χρειάζεται βέβαια πολύ γ ιά νά τό 
πιστέψη κανείς. 

Πόσο φαίνεσαι π ώ ς φοβάσαι νά τό βγάλης άπό τό 
στόμα σου ! 

Θά όμολογήσης καί σύ πόσο ~ολύ δίκιο έχω νά δι
στάζω, δταν θά τάκούσης. 

Λέγε το καί μή φοβάσαι. 
Τό λέγω λοιπόν άν καί δέν γνο.>ρίζω πού νά βρω τήν d 

τόλμη πού χρειάζεται καί ποια λόγια νά μεταχειριστώ" 
καί θά προσπαθήσω νά πείσω π ρ ώ τ α - π ρ ώ τ α αυτούς τους 
ίδιους άρχοντες καί τους στρατιοοτες. έπειτα καί όλους 
τους .άλλους πολίτες, πώς δλη εκείνη ή ανατροφή 
καί ή εκπαίδευση, πού τους δίναμε εμείς κ' έπαιρναν ε
κείνοι, δέν ήταν τ ίποτ ' άλλο παρά όνειρα, πού έβλεπαν, 
ένοο στ' αλήθεια ήτανε τότε κάτω άπό τή γή καί έκεΐ, 
μέσα στους κόρφους της, έπλάθονταν καί τρέφονταν καί 
αύτοΐ οί ίδιοι καί τά Οπλα τους και δλα τάλλα σύνεργα 
τους έκεΐ μέσα κατασκευάζονταν, καί άφοΰ συμπληρώ- e 
θηκε στην εντέλεια ή επεξεργασία, τους έβγαλε ή Γή, ή μη
τέρα τους, στό φώς καί τώρα λοιπόν σά μητέρα τους καί τρο
φό τους πρέπει νά τή γνοιάζωνται τή χώρα πού κατοικούν, 
καί νά τήν υπερασπίζονται, άν κανείς εχθρός έρθή νά τήν 
πατήση, καί τους άλλους πολίτες νά τους θεωροΰν σάν 
αδελφούς πού βγήκαν άπό τήν κοιλιά τής ίδιας μάννας, 
τής Γής. 

Δέν είχες άδικο πού έδίσταζες πριν νά μάς πής αυτό 
τό παραμύθι. 

Καί πολύ φυσικά" μ' άκουε λοιπόν τώρα καί τή συ- 415a 
νέχεια. Ναί μέν, είστε βέβαια δλοι μές στην πόλη αδελφοί— 
Ιτσι θά συνεχίσωμε τό παραμύθι—-ό θεός Ομως, όταν σάς 
έπλαττε, δσοι άπό σάς είναι ικανοί νά κυβερνοΰν, άνακά-
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ό θεός πλάττων, όσοι μέν υμών ικανοί άρχειν. χρυσοί1 ε'ν 
τή γενέσει συνέμίίξεν αύτοϊς, διό τιμι ,τατοί είσιν δσοι 
δ' επίκουροι, άργνρον σίδηρον δέ καί χαλκύν τοις τε γεωο-
γοϊς και τοις άλλοις δημιονργοϊς. άτε orv συγγενείς οντες 
πάντες τό μέν πολύ όμοιους άν νμϊν αντοϊς γεννώτε. έστι 

h δ' ΰτε έκ χρυσού γεννηθείη άν ύργυρονν και έξ αργύρου 
χρυσονν έκγονον καί τάλλ.α πάντα υϋτως έξ αλλήλων, τοις 
ονν άρχονσι καί πρώτον και μάλιστα παραγγέλλει ό θεός, 
δπως μηδενός ούτω φύλακες αγαθοί έσονται μ7]δ' οντω 
σφόδρα - φνλάξονσι μηδέν ώς τονς έκγόνονς, οτι αντοΐς 
τούτων εν ταΐς ψνχαϊς παραμέμεικται. καί έάν τε σφέ-
τερος έκγονος νπόχαλκος ή νποσίδηρο: γένι-ται, μηδενί 

c τρόπο) κατελεήσοι^σιν, άλλα τήν τή φύσει προσήκονσαν 
τιμήν άποδόντε: ώσονσιν εις δημιουργούς η είς γεωργού:, 
καί άν αύ έκ τούτων τις νπόχρι>σος ή νπάργνρος φνή, τιμή-

σαντες άνάξουσι τον: μέν είς φυλακήν, τονς δέ είς έπι-
κουρίαν, ου; χρ?]σμον όντος τότε τήν πόλιν διαφθαρήναι, 
όταν αντήν ό σιδηρούς φύλαξ ή ό χαλκούς φνλάξη. τούτον 
ονν τόν μϋθον Οπως άν πεισθεϊεν, έχεις τινά μηχανην; 

ά Ονδ-ιμώς, έφη, δπως γ' άν αντοί ούτοι' ύ'πους μεντόν οί 
τούτων νίεϊς καί οί έπειτα οι τ άλλοι άνθρωποι οί ύστερον. 

Άλλα καί τοϋτο, ήν δ' έγώ, εν άν έχοι προ; τό μάλλον 
αυτούς τής πόλεως τε καί αλλήλων κήδεοθαι' σχεδόν γάρ 
τι μανθάνω ΰ λέγεις. 

Kai τοϋτο μέν δή έξει δπη άν αντό ή φήμη άγάγη' 
ήμεϊς δέ τούτους τονς γηγενείς όπλίσαντες προάγοψεν 
ήγονμένων τών αρχόντων, έλ.θόντες δέ θεασάσθων τής 
πόλεως οπον κάλλιστον στρατοπεδενσασθαι, όθεν τού: τε 
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τωσε χρυσάφι μέσα στά συστατικά τους, καί γι ' αυτό εί
ναι οί πιό πολύτιμοι ά π ' όλους. Σ ' όσους πάλι κάνουν γιά 
επίκουροι, ασήμι* σίδερο τέλος καί χαλκό, στους γεωρ
γούς καί τους άλλους τεχνίτες. Καί μιά πού έχετε δλοι τήν 
ίδια καταγωγή, θά γεννάτε τίς περισσότερες φορές παι
διά πού νά σάς μοιάζουν, μπορεί δμως καί κάποτε άπό 
τόν χρυσαφένιο νά γεννηθή ασημένιο παιδί, κι' ά π ' αυτό b 
πάλι χρυσαφένιο, τό ίδιο καί μ' Ολα τάλλα μεταξύ τους. 
Στους άρχοντες λοιπόν τό πρώτο καί κυριώτερο πού πα
ραγγέλλει ό θεός, είναι τ ίποτ ' άλλο νά μήν εξετάζουν μέ 
περισσότερη φροντίδα καί προσοχή, παρά ποιο άπ* αυτά 
τά μέταλλα βρίσκεται άνεκατωμένο μέσα στις ψυχές τών 
παιδιών, καί άν καί δικό τους παιδί ακόμα βρεθή νάχη 
τίποτα κράμα άπό χαλκό ή σίδερο μέσα του, μέ κανένα 
τρόπο νά μή τό σπλαχνιστοϋν, άλλα νά τοϋ δώσουν τή c 

σειρά πού τοΰ αξίζει άπό τή φυσική του κατασκευή καί 
νά τό παραμερίσουν μές στους γεωργούς καί τους τεχνί
τες* κι' άν απεναντίας βρεθή κανείς άπ" αυτούς τους τελευ
ταίους μέ κάπως περισσότερο χρυσάφι ή ασήμι μέσα του, 
dà. τους ανεβάσουν κατά τήν αξία του τόν καθένα στην τάξη 
τών φυλάκων ή τών επικούρων, επειδή υπάρχει χρησμός, δτι 
τότε θά χαθή ή πόλη, 6ταν τήν κυβέρνηση ό χαλκός ή τό σί
δερο. Ξέρεις λοιπόν κανένα τρόπο να τους πείσωμε, πώς 
είναι αληθινός αυτός ό μύθος; 

"Οχι, κανένα γιά νά πείσωμε αυτούς τους ίδιους- ίσως d 
δμως τους γυιούς των καί τους απογόνους καί δλους τους επί
λοιπους ανθρώπους πού θαρθοΰν κατόπι. 

Μά κι' αυτό θά ήταν οπωσδήποτε αρκετό, γιά νά τούο 
έκανε νά ενδιαφέρονται περισσότερο γιά τήν πόλη τους 
καί τους συμπολίτες των. Γιατί α π ά ν ω - κ ά τ ω καταλαβαίνω 
τί θέλεις νά πής. 

Μά αυτό βέβαια τό επινόημα μας θάχη νά τραβήξη τό 
δρόμο του, δπου θά τό φέρη ή φήμη" εμείς δμως τώρα άς 

όπλίσωμε αυτά τά παιδιά τής Γής 
Πώς νά ζουν κ α ί , μέ τους άρχοντες των έπί κεφα-

ol άρχοντες λης άς τά βάλωμε νά προχωρήσουν 

μπρος. Ά ς έρθουν νά εξετάσουν ποιο 
μέρος στην πόλη είναι τό καταλληλότερο γιά νά στρατοπε
δεύσουν, ά π ' δπου καί τους πολίτες μέσα θά μπορούν καλύτε
ρα νά συγκρατούν, άν κανείς ήθελε δείξει τή διάθεση νά μήν e 
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e ένδον μάλιστ' άν κατέχοιεν, εϊ τις μή έθέλοι τοις νόμοις 
πείθεσθαι, τους τε έξωθεν άπαμννοιεν, εί πολέμιος ώσπερ 
λύκος έπί ποίμνην τις tor στρατοπέδευαάμενοι δέ, θύσαντες 
οϊς χρή, εύνάς ποιησάσθων. ή πώς; 

Οντως, εφη. 

Ούκοϋν τοιαύτας, οίας χειμώνας τε στέγειν καί θέρους 

ικανός εϊναι; 

Ηώς γάρ, ουχί; οικήσεις γάρ, εφη, δοκεϊς μοι λέγειν. 

Ναί, ήν δ' έγώ, στρατιωτικός γε, άλλ ον χρηματιστικός. 

Ι6& Πώς, έφη, αν τοϋτο λέγεις διαφέρειν εκείνου; 

'Εγώ σοι, ήν δ' έγώ, πειράσομαι ειπείν, δεινότατον 
γάρ που πάντων καί αϊσχιστον ποιμέσι τοιούτους γε καί 
οντω τρέφειν κννας επικούρους ποιμνίων, ώστε υπό ακο

λασίας ή λιμού ή τίνος άλλον κακού έθονς αυτούς τους 
κννας έπιχειρήσαι τοις προβάτοις κακονργεΐν καί αντί 
κννών λΰκοις όμοιωθήναι. 

Δεινόν, ή δ' δς' πώς δ' ον; 

h Ούκοϋν φνλακτέον παντί τρόπω μή τοιούτον ήμϊν οί 

επίκουροι ποιήσωσι προς τους πολίτας, επειδή αντών κρείτ-
τονς είσίν, αντί σνμμάχων ευμενών δεσπόταις άγρίοις άφο-
μοιωθώσιν; 

Φυλακτών, εφη. 

Ούκοϋν τήν μεγίστην τής ευλάβειας παρεσκενασμένοι 
άν εϊεν, εί τω όντι καλώς πεπαιδενμένοι είσίν; 

Άλλα μήν είσίν γ', έφη, 

Καί έγώ εϊπον Τοϋτο μέν ούκ άξιον διισχνρίζεσθαι, 
ώ φίλε Γλαυκών δ μέντοι άρτι έλέγομεν, άξιον, δτι δεϊ 

ο αυτούς τής ορθής τνχεϊν παιδείας, ήτις ποτέ έστιν, εϊ μέλ-
λονσι τό μέγιστον εχειν προς τό ήμεροι εϊναι αύτοίς τε κα-
τοις φυλ,αττομένοις υπ' αντών. 

Καί ορθώς γε, ή δ' ός. 

77ρος τοίννν τη παιδεία ταύτη φαίη άν τις νουν έχων δεϊν 
καί τάς οικήσεις καί τήν άλλην ούσίαν τοιαύτην αύτο ϊς παρε-
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ύπακούη στους νόμους, καί κάθε ά π ' έξω προσβολή νάπο-
κρούουν, άν κανείς εχθρός έρχονταν σά λύκος νά ριχτή πάνω 
στό κοπάδι' κι ' άφοΰ διαλέξουν τόν τόπο τοΰ στρατοπέδου 
καί θυσιάσουν σέ κείνους πού πρέπει, άς στήσουν τίς σκηνές 
των. Δέν είναι έτσι; 

"Ετσι. 
Καί τέτοιες βέβαια, πού νά τους προφυλάγουν κι* άπό τό 

κρύο κι ' άπό τή ζέστη. 

Πώς δχι; γιατί εννοείς, μοΰ φαίνεται, πραγματικές 
κατοικίες. 

Ναί" μά κατοικίες γιά στρατιώτες κι ' δχι έξαφνα γιά 
τραπεζίτες. 

Καί ποια διαφορά λές νά ύπάρχη ; 416a 

Θά προσπαθήσω νά σοΰ τό εξηγήσω* δέν θά ήταν, υπο
θέτω, τίποτα χειρότερο πράγμα, ούτε καμιά μεγαλύτερη ντρο
πή γιά τους βοσκούς, παρά νά έχουν καί νά τρέφουν τέτοιους 
σκύλους γιά νά τους φυλάγουν τά κοπάδια τους, πού είτε 
άπό φυσική τους αγριάδα, ή άπό πείνα, ή άπό καμιάν άλλη 
τέτοια κακή τους συνήθεια, αυτοί οί ίδιοι νά βαλθοΰν νά χα-
λοΰν τά πρόβατα κι ' άντίς σκύλοι νά γίνουν σωστοί λύκοι. 

Φοβερό, πραγματικώς, θά ή τ α ν ποιος λέει δχι; b 
Δέν πρέπει λοιπόν μέ κάθε τρόπο νά φυλαχτούμε, μήπως 

τό ίδιο κάμουν καί οι επίκουροι μας μέ τους πολίτες καί, 
επειδή είναι δυνατώτεροί τους, αντί πρόθυμοι σύμμαχοι των, 
καταντήση νά γίνουν άγριοι των κύριοι καί τύραννοι; 

Καί βέβαια πρέπει νά φυλαχτούμε. 
Και ποια μεγαλύτερη εγγύηση ασφαλείας θά ήταν προε

τοιμασμένοι νά μας δίνουν, παρά άν πραγματικώς πάρουν 
μιά καλή ανατροφή; 

Μά αυτή τους τήν έχομε δώσει κιόλας. 
Καί έγώ ε ί π α : Φίλε Γλαυκών, δέν μπορεί κανείς ακόμα 

νά τό ίσχυρισθή αυτό* εκείνο πού είναι βέβαιο, είναι, καθώς 
έλέγαμε καί προλίγου, πώς πρέπει νά λάβουν τή σωστή εκ
παίδευση, δποιακαίνάν' αυτή, άν πρόκειται νά έχουν τό σπου- c 
δαιότερο πού χρειάζεται, γ ιά νά εΐναι ήμεροι καί μεταξύ τους 
καί μέ κείνους πού θά φυλάγουν. 

Καί πολύ σωστά. 
Έ κ τ ο ς λοιπόν άπό αυτή τήν εκπαίδευση κάθε άνθρωπος 

μέ νοΰ θά παραδεχτή, υποθέτω, δτι καί τις κατοικίες καί δλη 
τους τήν άλλη κατάσταση πρέπει νά τους τήν προετοιμάσωμε 
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σκενάσθαι, ήτις μήτε τοΰ φύλακας ώς αρίστους εϊναι παύσει 

à αυτούς, κακονργεΐν τε μή έπαρεΐ περί τονς άλλους πολίτας. 

Καί αληθώς γε φήσει. 

"Ορα δή, εϊπον έγώ, εί τοιόνδε τινά τρόπον δεϊ αυτούς 
ζήν τε καί οίκεϊν, εί μέλλουσι τοιούτοι έσεσθαι' πρώτον 
μέν ούσίαν κεκτημένον μηδεμίαν μηδενα ιδίαν, άν μή πάσα 
ανάγκη' έπειτα οϊκησιν καί ταμιεϊον μηδενί είναι μηδέν 
τοιούτον, είς δ ού πάς ό βουλόμενος εϊσεισι· τά δ' επιτή
δεια, δσων δέονται άνδρες άθληταί πολ,έμον σώφρονες τε καί 

e ανδρείοι, ταξαμένονς παρά τών άλλων πολιτών δέχεσθαι 
μισθόν τής φυλακής τοσούτον δσον μήτε περιεΐναι αύτοις 
εις τόν ένιαντόν μήτε ένδεϊν φοιτώντας δε είς συσσίτια 
ώσπερ έστρατοπεδευμένους κοινή ζήν χρνσίον δέ καί αργύ
ρων ειπείν αύτοϊς δτι θείον παρά θεών αεί έν τή ψυχή έ-
χονσι καί ουδέν προσδέονται τοϋ ανθρωπείου, ουδέ όσια 
τήν εκείνου κτήσιν τή τοϋ θνητού χρνσοϋ κτήσει σνμμει-
γννντας μιαίνειν, διότι πολλά καί ανόσια περί τό τών πολ~ 

''a λών νόμισμα γέγονεν, τό παρ' έκείνοις δέ άκήρατον άλ
λα μόνοις αύτοϊς τών έν τή πόλει μεταχειρίζεσθαι καί 
άπτεσθαι χρνσοϋ καί αργύρου ον θέμις, ούδ' ύπό τόν αυτόν 
οροφον ίεναι ουδέ περιάψασθαι ουδέ πίνειν έξ άργνρον ή 
χρυσού, καί ούτο) μέν σφζοιντό τ ' αν καί σφζοιεν τήν πό
λιν οπότε δ' αυτοί γήν τε ιδίαν καί οικίας καί νομίσματα 
κτήσονται, οικονόμοι μεν καί γεωργοί αντί φυλάκων έσον-

b ται, δεσπόται ό! εχθροί αντί σνμμάχων τών άλλων πολιτών 
γενήσονται, μισοϋντες δέ δή καί μισούμενοι καί έπιβον-
λενοντες καί έπιβονλενόμενοι διάξουσι πάντα τόν βίον, 
πολύ πλείω καί μάλλον δεδιότες τους ένδον ή τους έξωθεν 
πολεμίους, θέοντες ήδη τότε εγγύτατα ολέθρου αυτοί τε 
και ή άλλη πόλις. τούτων ονν πάντων ένεκα, ήν δ' εγώ, φώ-
μεν οντω δεϊν κατεσκευάσθαι τους φύλακας οίκήσεώς τε 
πέρι καί τών άλλοιν, καί ταύτα νομοθετήσωμεν, ή μή; 

Πάνν γε, ή δ' δς ό Γλανκων. 
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μέ τέτοιο τρόπο, πού τίποτα νά μήν τους κάμη ποτέ νά παύσουν 
νά είναι οί άριστοι φρουροί καί νά μήν τους ξεσηκώση νάρχί-
σουν νά κακοποιούν τους άλλους πολίτες- d 

Καί πολύ δίκιο θάχη. 

Πρόσεξε λοιπόν τώρα άν σού φαίνεται κατάλληλο αυτό 
άπάνω-κάτω τό είδος τής ζωής καί τής κατοικίας, πού προ
τείνω, άν θέμε νά είναι τέτοιοι όπως είπαμε: πρώτα κανείς 
νά μήν έχη καμιά ιδιαίτερη περιουσία, έκτος άν είναι απόλυτη 
ανάγκη* έπειτα κανείς νά μήν έχη τέτοιο σπίτι ή αποθήκη, 
οπού νά μήν μπορή νά μπαίνη ό καθένας πού θελήση' δσο για 
τά τρόφιμα πού χρειάζονται άνθρωποι γυμνασμένοι γιά τόν 
πόλεμο, γενναίοι καί μετρημένοι σέ ολα τους, νά όρίσωμε νά 
τους τά προμηθεύουν οί άλλοι πολίτες σά μιστό, πού θά τους β 

φυλάγουν, ούτε όμως περισσότερα ούτε λιγώτερα ά π ' δ,τι 
τους φτάνει γιά τή χρονιά τους· νά έχουν κοινά συσσίτια καί 
νά ζουν δλοι μαζί όπως στο στρατόπεδο σέ εκστρατεία - ασήμι 
καί χρυσάφι νά τους ποΰμε πώς έχουν θεϊκό άπό τους θεούς 
μές στην ψυχή τους πάντα, καί καμιάν ανάγκη δέν έχουν άπό τό 
ανθρώπινο' ουδέ τους είναι συχωρεμένο νά μιαίνουν τό δώρο 
εκείνο τών θεών ανακατώνοντας το μέ τό θνητό χρυσάφι, 
γιατί πολλά καί ανόσια κακουργήματα έχουν γίνει' άπό τών 
ανθρώπων τό χρήμα, ενώ τό δικό τους είναι άγνο καί άμόλυν- 417a 
το' ώστε μόνοι αυτοί άπό όλους τους άλλους μέσα στην πόλη 
δένέχουν δικαίοομανά μεταχειρίζονται καί ν' αγγίζουν χρυ
σάφι κι ' ασήμι, ούτε κάτω άπό τή στέγη τους νά έχουν, οΰτε 
επάνω τους νά φοροΰν, ούτε από χρυσά κι' ασημένια ποτήρια 
νά πίνουν, καί μόνο έτσι θά μποροΰσαν κι' οί ίδιοι νά σώζον
ται καί τήν πόλη νά σώζουν μιά δμως πού αποχτήσουν δικά 
τους χωράφια καί σπίτια καί χρήματα, θά γίνουν, άντίς 
φρουροί, νοικοκυραίοι καί γεωργοί, αντί νά προστατεύουν καί b 

νά πολεμούν γιά τους άλλους πολίτες, θά καταντήσουν εχθροί 
των τύραννοι* κ' έτσι θάπερνοΰντή ζωή τους μέ μίση καί επι
βουλές αυτοί μ' εκείνους κ' εκείνοι μ' αυτούς, πολύ περισσότε
ρο θά φοβοΰνται τους μέσα παρά τους άπ' έξω εχθρούς, καί τό
τε πιά σέ βεβαιότατη καταστροφή θά τρέχουν δλοι μαζί, κι' 
αυτοί κ' ή πολιτεία ολάκερη. Γιά δλους λοιπόν αυτούς τους 
λόγους, έτσι άς παραδεχτούμε πώς πρέπει νά προβλέψωμε καί 
για τίς κατοικίες καί γιά τά άλλα τά σχετικά τών φρουρών 
μας. 

Είμαι συμφωνότατος, είπε δ Γλαυκών. 



ΒΙΒΑΙΟΝ Δ 

a Kai ό Αδείμαντος ύπολαβών, Τίούν, έφη], ώ Σώκρατες, 
άπυλογήση, εάν τίς σε φή μή πάνν τι ενΟαίμονας ποιεϊν 
τούτους τους άνδρας, καί ταύτα δι' εαυτούς, ών έστι μεν 
ή πόλις τή αλήθεια, οί δέ μηδέν άπολανονσιν αγαθόν τής 
πόλεως, οϊον άλλοι αγρούς τε κεκτημένοι καί οικίας οίκοδο-
μονμενοι καλάς καί μεγάλ^ας, καί τανταις πρέπουσαν κατα
σκευήν κτώμενοι, καί θυσίας θεοϊς ιδίας Ονοντες, καί ξενοδο-
κοϋντες, καί δή καί α νννδή σύ έλεγες, χρνσόν τε καί άργνρον 
κεκτημένοι καί πάντα δσα νομίζεται τοις μέλλονσιν μακα-
ρίοις εϊναι; άλλ άτεχνώς, φαίη άν, ώσπερ επίκουροι μισθωτοί 

a εν τή πόλει φαίνονται καθήσθαι ουδέν άλλο ή φρονροϋντες. 

Ναί, ήν δ' εγώ, καί ταϋτά γε έπισίτιοι καί ουδέ μισθόν 
προς τοις σιτίοις λαμβάνοντες ώσπερ οι άλλοι, ώστε ούδ7 

άν άποδημήσαι βονλωνται ιδία, έξέσται αντοΐς, ονδ' έταίραις 
διδόναι, ονδ' άναλίακειν άν ποι βονλωνται άλλοσε, ola δή 
οί ενδαίμονες δοκονντες εϊναι άναλίσκονσι. ταύτα καί άλλα 
τοιαύτα συχνά τής κατηγορίας απολείπεις. 

Άλλ', ή δ7 Ος, έστω και ταϋτα κατηγορημένα. 

) Τί ούν δή άπολογησόμεθα, φής; 

Ναί. 
Τόν αντόν οϊμον, ήν δ' εγώ, πορενόμενοι ενρήσομεν, ώς 

έγώμαι, ά λεκτέα. έροϋμεν γάρ δτι θανμαστόν μέν αν 
ονδέν εϊη εί καί ούτοι όντως ενδαιμονέατατοί είσιν, ον 
μήν προς τοϋτο βλέποντες τήν πόλ,ιν οίκίζομεν, δπως έν 
τι ήμϊν έθνος εσται διαφερόντως ενδαιμον, άλλ' όπως δτι 
μάλιστα δλη ή πόλις. ώήθημεν γάρ έν τή τοιαύτη μάλιστα 
άν εύρεϊν δικαιοσύνην καί αύ έν τή κάκιστα οικουμένη 

3 άδικίαν, κατώόντες δέ κρϊναι άν δ πάλαι ζητοϋμεν νϋν 

ΒΙΒΛΙΟΝ Δ 

Πήρε τό λόγο τότε ό Αδείμαντος καί είπε* Μά τί θά 4 î 9 a 
έχης νάπολογηθής, Σωκράτη, άν σοΰ πή κανείς, πώς δέν κά
νεις καί πάρα πολύ ευτυχισμένους αύτους τους πολεμιστές, 
και μάλιστα άπό φταίξιμο δικό τους, γιατί ένώ αυτοί 

πραγματικά έχουν στ/;·ν εξουσία τους 
Πώς να ζουν oi ι τ ή ν πόλη, δέν άπολαβαίνουν τ ίποτ ' 

άρχοντες άπό τάγαθά της, Οπως άλλοι πού έ
χουν αποχτήσει χωράφια και χτί

ζουν σπίτια μεγάλα καί ωραία καί τά επιπλώνουν έτσι κα
θώς πρέπει καί είναι σέ θέση νά προσφέρουν στους θεούς θυ
σίες άπό τά δικά τους καί νά φιλεύουν ξένους καί νά έχουν 
αυτά δά πού έλεγες καί σύ τώρα, χρυσάφι καί ασήμι καί δλα 
τ ' άλλα πού παραδέχονται δλοι ποος αποτελούν τήν ευτυχία 
του άνθρωπου* καί μ' ένα λόγο, θάλεγε κανείς, πώς δέν κά
θονται στην πόλη γιά τίποτ' άλλο παρά γιά νά τή φυλάγουν 420a 
μονάχα-

Ναί; είπα έγώ, καί βάλε ακόμα, πώς μόνο τήν τροφή 
τους παίρνουν καί κανέναν άλλο μισθό εκτός άπ' αυτή, καθώς 
δλοι οί άλλοι μισθωτοί, ώστε νά μή μπορούν νά κάμουν, άν 
θελήσουν, κανένα ταξίδι, ούτε νά διασκεδάσουν μέ γυναίκες, 
ούτε νά κάμουν κανένα άλλο έξοδο, καθώς δά εκείνοι πού τους 
θεωρεί ό κόσμος ευτυχισμένους* αυτά καί άλλα πολλά τέτοια 
παραλείπεις άπό τό κατηγορητήριο σου. 

Βάλε τα λοιπόν κι' αυτά μέσα στην κατηγορία. 
Τώρα λοιπόν μάρωτά<: τί θάπολογηθοϋμε; b 
Ναί. 

Τόν ί'διο δρόμο, νομίζω, πώς θά τραβήξωμε, γιά νά 
βρούμε τι πρέπει νάπαντήσωμε"" θά ποΰμε δηλαδή, πώς δέν 
θά ήταν καθόλου παράδοξο άν, καί μ' δλα ταϋτα, είναι ευτυ
χέστατοι καί αυτοί, μά δταν δμως θεμελιώνωμε τήν πολιτεία 
μας, δέν άποβλέπομε πώς θά εί\αι μιά ξεχωριστή μόνο τάξη 
ευτυχισμένη, άλλα, δσο μπορεί περισσότερο, ολόκληρη ή πό
λη, Γιατί νομίσαμε πώς μέσα σ' αύτη θά βρίσκαμε τή δικαι
οσύνη καθώς πάλι τήν αδικία μές στην πιό κακοκυβερνημένη 
πόλη, κ' έτσι άφοΰ θά τίς είχαμε μπρος στά μάτια μας, νά 
βγάλωμε τήν απόφαση μας πάνω σ' αυτό πού τόση ώρα ζη- c 



ΠΛ\ΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Δ) 

μεν ούν, ώς oìo/ίεθα, τ?}ν εύδαίμονα πλάττομεν ούκ άπο-
λαβόντες όλίγονς έν αντή τοιούτους τινάς τιθέντες, άλλ' 
ολην αύτίκα δέ τήν έναντίαν σκεψόμεθα. ώσπερ ούν άν 
εί ημάς ανδριάντα γράφοντας προσελθών τις έψεγε λέ-
γο)ν ότι ον τοϊς καλ?.ίστοις τοϋ ζώου τά κάλλιστα φάρ
μακα προστίθεμεν—οί γάρ οφθαλμοί κάλλιστον Ον ονκ 
όστρείφ έναληλιμμένοι εϊεν αλλά μέλανι—μετρίως άν έδο-
κοϋμεν προς αντόν άπολογεϊσθαι λέγοντες- «rQ θαυμάσιε, 
μή οϊον δεϊν ημάς οϋτο) καλούς οφθαλμούς γράφειν, ώστε 
μηδέ οφθαλμούς φαίνεσθαι, μηδ' αύ ταλλα μέρη, άλλ 
άθρει εί τά προσήκοντα έκάστοις αποδίδοντες τό όλον 
καλόν ποιοϋμεν καί δή καί νϋν μή ανάγκαζε ημάς τοιαύτην 
εύδαιμονίαν τοις φύλαξ ι προσάπτειν, ή εκείνους πάν μάλλον 
άπεργάσεται ή φύλακας, επιστάμεθα γάρ καί τονς γεο)ρ-
γούς ξυστίδας άμφιέσαντες καί χρυσόν περιθέντες προς 
ήδονήν εργάζεσθαι κελεύειν τήν γήν, καί τους κεραμέας 
κατακλίναντες έπί δεξιά προς τό πυρ διαπίνοντάς τε καί 
ενωχονμένονς, τόν τροχόν παραθεμένους, δσον άν έπιθνμώσι 
κεραμεύειν, καί τονς άλλους πάντας τοιοντφ τρόπω μακαρίονς 
ποιεϊν, ίνα δή ό*λη ή πόλις εύδαιμονή. άλλ' ημάς μή ούτω 
νουθετεί' ώς, άν σοι πειθώμεθα, οντε ό γεωργός γεωργός 
έ'σταί ούτε ό κεραμεύς κεραμενς οντε άλλος ουδείς ουδέν 
έχων σχήμα έξ ών πόλις γίγνεται. άλλα τών μέν άλλων 
έλάττων λόγος- νενρορράφοι γάρ φαύλοι γενόμενοι καί 
διαφθαρέντες καί προσποιησάμενοι εϊναι μή όντες πόλει 
ουδέν δεινόν, φύλακες δέ νόμων τε καί πόλεως μή δντες 
άλλα δοκοϋντες οράς δή δτι πάσαν άρδην πόλιν άπολλνασιν. 
καί αν τοϋ εύ οίκεϊν καί ενδαιμονεϊν μόνοι τόν καιρόν 
έχονσιν.» εί μέν ονν ήμεϊς μέν φύλακας ώς αληθώς 
ποιοϋμεν ηκιστα κακούργους τής πόλεως, ό δ' εκείνο λέγων 
γεωργούς τινας καί ώσπερ έν πανηγνρει άλλ' ονκ έν πόλΐΐ 
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τοϋμε* τώρα λοιπόν, όπως τό βάζαμε στό νοϋ μας, καταγινό
μαστε νά πλάσωμε τήν ευτυχισμένη πόλη, χωρίς νά κάνωμε 
διακρίσεις καί νά δίνωμε τήν ευτυχία σέ μερικούς μόνο, 
μά σ' ολη τήν πόλη. Κατόπι θά έξετάσωμε καί τήν αντί
θετη της. Καθώς λοιπόν έκεΐ πού θά χρωματίζαμε αγάλματα, 
άν μάς πλησίαζε ένας καί μάς έψεγε πώς δέ βάζομε τά 
ωραιότερα χρώματα στά ωραιότερα μέρη τής εικόνας και πώς 
θάπρεπε τά μάτια, πού είναι τό πιό ωραιότερο, νά τά είχαμε 
αλείψει μέ χρώμα πορφύρας καί Οχι μέ μελανί, θά τοΰ απαν
τούσαμε νομίζω μέ τό μέτρο πού χρειάζονταν,άν τοΰ λέγαμε: 
μή φαντάζισαι, καλέ μας άνθρωπε, πώς πρέπει νά ζωγρα- d 
φίζωμε έτσι ώραΐα τά μάτια πού ούτε μάτια νά φαίνωνται 
πιά, ούτε καί τά άλλα μέρη, μά κοίτα άν βάζωμε στό καθένα 
τό χρώμα πού τοϋ ταιριάζει, ώστε νά φαίνεται ώραΐο τό 
σύνολο — έτσι καί σύ τώρα μή μας άναγκάζης νά παρα
χωρούμε στους φρουρούς μας μιά τέτοια ευδαιμονία πού θά 
τους καταντήση κάθε άλλο να είναι πιά παρά φρουροί" γιατί 
ξέρουμε βέβαια κ' εμείς νά ντύσουμε τους γεωργούς μέ πολύ- e 

τίμα φορέματα καί νά τους φορτώσουμε χρυσαφικά καί νά 
τους επιτρέψουμε να καλλιεργούν τή γή έτσι γιά ευχαρίστηση 
τους" καί τους αγγειοπλάστες νά τους ξαπλώσουμε έτσι βολι
κά αντίκρυ σ-η φωτιά, νά πίνουν αράδα καί νά γλεντοκοπούν, 
,μέ παράμερα βαλμένο τόν τροχό, νά τόν δουλεύουν οπόταν τους 
έρχεται ή ορ^ξη* καί δλους τους άλλους μέ τόν ίδιο τρόπο νά 
τους κάμουμε ευτυχισμένους, γιά νά πλέη έτσι δά τάχα μέσα 
στην ευδαιμονία όλόκληρ' ή πόλη* μά εμάς μή μάς δίνης αυτή 
τή συμβουλή" γιατί, άν σ'ακούσουμε καί τό κάμουμε, ούτε ό 
γεωργός θά είναι πιά γεωργός, ούτε ό αγγειοπλάστης αγγειο
πλάστης, ούτε κανείς άλλ.ος άπό κείνους πού κάνουν τήν πόλη 421a 
θά μπορή νά σταθή στον προορισμό του" μά δσο γιά ιούς άλ
λους δέν έχει βέβοια καί μεγάλη σημασία*γιατί άν γίνουν κα
κοί καί χαλάσουν οίμπαλωματήδες, καί κάνουν πώς είναι κάτι, 
ένώ δέν είναι τίπο-.α, μικρή ή ζημία γιά τήν πόλη- ένώ οί φύ
λακες τών νόμων και τής πολιτείας, άν δέν είναι πραγματικά 
τέτοιοι, παρά μόνο μέ τδ'Όμα, τό βλέπεις δά καί σύ πώς εξο
λοθρεύουν συθέμελα ολάκερη ΤΓ\ πόλη καί πώς πάλι ά π ' αυ
τούς μονάχα κρέμεται ή καλή κυβέρνηση καί ή ευδαιμονία τ"",;. 
Ά ν λοιπόν εμείς έννοοΰμε νά κάμουμε πραγματικούς φρου
ρούς, ανίκανους νά βλάψουν καί στό παραμικρότεροτήν πόλη, b 
αυτός πού λέει εκείνα τά άλλα καί τους θέλει ενα είδος γε-
οοργούς καί σάν σέ πανηγύρι, δχι σέ πόλη, χαροκόπους κάλο-
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εστιάτορας εύδαίμονας, άλλο άν τι ή πόλιν λέγοι. σκεπτέον 
ούν πότερον προς τούτο βλέποντες τονς φύλακας καθι-
στώμεν, όπως δτι πλείστη αύτοϊς ευδαιμονία έγγενήσεται, 
ή τοϋτο μέν είς τήν πόλιν όλην βλέποντες θεατέον εί 
εκείνη έγγίγνεται, τους δ' επικούρους τούτους καί τονς 

G φύλακας εκείνο άναγκαστέον ποιεϊν καί πειστέον, όπως ότι 
•άριστοι δημιουργοί τοϋ εαυτών έργου έσονται, καί τους 
άλλους απαντάς ωσαύτως, καί ούτω συμπάσης τής πόλεως 
αυξανομένης καί καλώς οίκιζομένης έατέον όπως έκάατοις 
τοις εθνεσιν ή 'φύσις άποδίδωσι τοϋ μεταλαμβάνειν ευδαι
μονίας. 

Άλλ', ή δ' δ:, καλώς μοι δοκεΐς λέγειν. 
ΤΑρ* ούν, ήν δ' έγώ. καί τό τούτον άδελφόν δόξο) σοι 

μετρίως λ-έγειν; 
ΤΊ μάλιστα; 

ά Τονς άλλους αύ δημιουργούς σκόπει εί τάδε διαφθείρει, 
ώστε καί κακούς γίγνεσθαι. 

Τά ποια δή ταϋτα; 
Πλούτος, ήν Ö' έγώ, καί πενία. 
Πώς δή; 
ΎΩδε. πλοντήσας χντοεύς δοκεϊ σοι έτ έθελήσειν έπι-

μελεϊσθαι τής τέχνης; 
Ουδαμώς, έφη. 
Αργός δέ καί αμελής γενήσεται μάλλον αυτός αντοϋ; 
Πολύ γε. 
Ούκοϋν κακίων χντρεύς γίγνεται; 
Καί τοϋτο, εφη, πολύ. 
Καί μήν καί δργανά γε μή έχων παρέχεσθαι ύπό πενίας 

ή τι άλλο τών είς τήν τέχνην τά τε έργα πονηρότερο 
e έργάσεται καί τονς υίεΐς ή άλλους.ους άν διδάσκη χείρους 

δημιουργούς διδάξεται. 

Πώς δ' ον; 
Ύπ' αμφοτέρων δή, πενίας τε καί πλούτου, χείρω μέ% 

τά τών τεχνών έργα, χείρονς σέ αυτοί. 
Φαίνεται. 
"Ετερα δή, ώς έοικε, τοις φύλαξιν ηνρήκαμεν, α παντί 
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ζωισμένους, κάθε άλλο βέβαια έχει υπόψη του παρά πόλη· ε
μείς αυτό έχομε νά κοιτάξουμε, άν, Οταν διορίζωμε τους φρου
ρούς, ό σκοπός μας είναι πώς νά έχουν αυτοί Οσο γίνεται πε
ρισσότερη ευδαιμονία, ήάν πρέπει νάποβλέπωμε στό πώς νά 
ύπάρχη αύτη ή ευδαιμονία σέ ολόκληρη τήν πόλη, κ' έτσι να 
άναγκάσωμε καί νά πείσωμε αυτούς τους επικούρους καίτούς 
φρουρούς, καθώς καί Ôλoυc τους άλλους γενικά, πώς νά είναι C 

δσο μπορεΐ ό καθένας καλύτερος στή δουλειά του" καί μ' αυτό 
τόν τρόπο, Οσο μεγαλώνει ή πόλη και αποκτά τήν καλή της 
κυβέρνηση, νάφήνωμε σέ κάθε μιά τάξη νάπολαβαίνη τό μερ
δικό τής ευδαιμονίας πού τής ανήκει άπό τή φύση τοΰ είδους 
της-

Μά σωστά βέβαια μοΰ φαίνεται πώς τά λές. 
Αραγϊ λοιπόν θά σοΰ φανή τό ίδιο σωστό καί κάτι άλλο 

ανάλογο πού θά σοϋ π ώ ; 
Λέγε το νάκούσωμε. 
Σκέψου άν καί τους άλλους πάλι τεχνίτες δέν τους d 

χαλοΰν αυτά πού θά σοΰ πώ, ώστε νά γίνωνται κακοί στή 
δουλειά τους. 

Ποια αυτά ; 
Τά πλούτη κ ' ή φτώχεια. 
Πώς τάχα; 
Νά πώς" άν γίνη πλούσιος ένας αγγειοπλάστης, έχεις 

τήν ίδέα πώς θά ενδιαφέρεται πιά γιά τήν τέχνη του ; 
Καθόλου. 
Δέ θά γίνεται λοιπόν άπό μέρα σέ μέρα πιό ακαμάτης καί 

τεμπέλης; 
Καί πολύ μάλιστα. 
Δέν γίνεται λοιπόν έτσι χειρότερος στή δουλειά του; 
Καί πολύ χειρότερος βέβαια. 
Κι' άν πάλι έξ αιτίας τής φτώχειας του δέν είναι σέ θέση 

νά προμηθεύεται τά εργαλεία ή ο,τι άλλο τοΰ χρειάζεται 
γιά τήν τέχνη του, καί ή δουλειά του βέβαια θά βγαίνη χει
ρότερη καί τους γιους του ή άλλους, πού θά μάθαιναν κοντά 
του τήν τέχνη, θά τους έβγαζε χειρότερους τεχνίτες. θ 

Πώς δχι; 
Κι' ά π ' τά δύο λοιπόν, κι' άπό τή φτώχεια κι' άπό τά 

πλούτη, καί τά έργα τής τέχνης γίνονται χειρότερα καί 
αύτοΐ οί ίδιοι. 

"Ετσι φαίνεται. 
"Ωστε νά πού βρήκαμε καί δυό άλλα πράγματα πού μέ 
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τρόπφ φνλακτέον Οπως μήποτε αυτούς λήσει είς τήν πόλιν 
παοαδνντα. 

Τά ποια ταϋτα; 
'2& Πλούτος τε, ήν δ' έγώ, καί πενία' ώς τοϋ μέν τρνφήν 

καί άργίαν καί νεωτερισμόν έμποιοϋντος, τής δε άνελεν-
θερίαν και κακοεργίαν προς τώ νεωτερισμό). 

Πάνν μεν ούν, έφη. τόδε μέντοι, ώ Σώκρατες, σκόπει, 
πώς ήμϊν ή πόλις ola τ' έσται πολεμεϊν, έπειδάν χρήματα 
μή κεκτημένη ή, άλλως τε καν προς μεγάλην τε καί πλου-
σίαν άναγκασθή πολεμεϊν. 

Δήλον, ήν δ' έγώ, δτι προς μέν μίαν χαλεπώτερυν, 
b προς δέ δύο τοιαύτας ράον. 

Πώς είπες; ή δ' ός. 
Πρώτον μέν πον, εϊπον, έάν δέη μάχεσθαι, άρα ον 

πλονσίοις άνδράσι μαχοϋνται αυτοί όντες πολέμου άθληταί: 
Ναί τοΰτό γε, έφη. 
Τί ούν, ήν δ7 έγώ, ώ Άδείμαντε; εϊς πύκτης ώς οϊόν 

τε κάλλιστα έπί τοϋτο παρεσκενασμένος δνοΐν μή πύκταιν, 
πλονσίοιν δέ καί πιόνοιν, ουκ άν δοκεϊ σοι ραδίως μάχεσθαι: 

Ουκ άν ίσως, έφη, άμα γε. 
Ούδ' εί έξείη, ήν δ' έγώ, νποφεύγοντι τόν πρότερον αεί 

c προσφερόμενον άναστρέφοντα κρούειν, καί τοϋτο ποιοι πολ
λάκις έν ήλίφ τε καί πνίγει: αρά γε ού καί πλείονς χει-
ρώσαιτ' άν τοιούτους δ τοιούτος; 

Άμέλει, εφη, ουδέν άν γένοιτο θαυμαστόν. 
Άλλ' ούκ οϊει πνκτικής πλέον μετέχειν τους πλου

σίους επιστήμη τε καί εμπειρία ή πολεμικής; 
"Εγωγ1', έφη. 
'Ραδίως άρα ήμϊν οί άθληταί έκ τών εικότων Οιπλα-

σίοις τε και τριπλασίοις αυτών μαχοϋνται. 
Σνγχωρήσομαί σοι, έφη' δοκεις γάρ μοι ορθώς λέγειν. 
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κάθε τρόπο πρέπει νά τά προσέξουν οί φυλακές μας, μήπως 
τρυπώσουν μέσα στην πόλη άπό πουθενά, χωρίς νά τό πάρουν 
είδηση. 

Ποια δηλαδή. 
Ό πλοΰ-ιος καί ή φτώχεια, επειδή εκείνος γεννά τήν ή -

δυπάθεια καί την οκνηρία καί τίς διάφορες ανατροπές, καί 
ή φτώχεια πάλι, εκτός άπό τή διάθεση γιά ανατροπές, τήν 
ταπείνωση τοϋ ήθικοΰ καί κάθε προστυχιά. 

Πολύ καλά* σκέψου Ομως κι' αυτό, Σωκράτη, πώς θά εί
ναι σέ θέση ή πόλη μας, άφοΰ δέ θά έχη χρήματα, νά κάμη 
πόλεμο, και μάλιστα άν άναγκαστη νά πολεμήση μέ καμιά με
γάλη καί πλούσια πόλη. 

Είναι ολοφάνερο πώς μέ μιά πόλη τό πράγμα θά ήταν 
δυσκολότερο, μέ δυό όμως τέτοιες μαζί εύκολώτερο. 

Πώς είπες; 
Πρώτα πρώτα, βέβαια, άν παρουσιαστή ανάγκη νά κά

μουν πόλεμο, δέ θά έχουν νά τόν κάμουν μέ πλούσιους ανθρώ
πους, αυτοί πού θά είναι πρωταθλητές στον πόλεμο ; 

Αυτό μάλιστα. 
Τί λοιπόν, Άδείμαντε; ένας πυγμάχος, γυμνασμένος δσο 

γίνεται καλύτερα σ'αύτή τή δουλειά, δέ σοϋ φαίνεται πώς θά 
τά έβγαζε πέρα μέ δυό δχι πυγμάχους, άλλα πλούσιους καί 
κοιλαράδες αντιπάλους; 

Δέν τό πιστεύω, ίσως, τόσο εύκολα και μέ τους δυό 
μαζί. 

Ούτε άν είχε τήν ικανότητα νά ύποχωρή μπρος σ' εκεί
νον πού θά ώρμούσε πρώτος κάθε φορά καταπάνω του καί νά 
γυρίζη έπειτα νά τόν άρχίζη στις γροθιές, καί νά έκανε τό 
ίδιο πολλές φορές μές στον ήλιο καί τήν κουφόβραση ; 
Δέ θά μποροΰσε άραγε νά καταφέρη καί περισσότερους τέ
τοιους ένας τέτοιος; 

"Ετσι μάλιστα, δέ θάταν καί πολύ παράδοξο τό πράγμα. 
Μά δέ θά πιστεύης βέβαια πώς οί πλούσιοι θά έχουν πε

ρισσότερη τέχνη καί γύμ,ναση στην πυγμαχία παρά στον πό
λεμο. 

Καί βέβαια οχι. 
"Ωσιε, καθοος βγαίνει φυσικά τό συμπερασμοί, πολύ εύ

κολα οί δικοί μας οί αθλητές θά τά έβγαζαν πέρα καί μέ δι
πλάσιους καί μέ τριπλάσιους ακόμα. 

θ ά συμφωνήσω μαζί σου, γιατί μοΰ φαίνεται πώς έχεις 
δίκιο. 
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d Τί δ' αν πρεσβείαν πέμψαντες είς τήν έτέραν πόλιν 
τάληθή εϊπωσιν, ότι «'Ημείς μέν ονδέν χρυσίφ ούδ7 

άργνρίφ χρώμεθα, ονδ7 ήμϊν θέμις, νμϊν δέ- σνμπολεμή-
σαντες ονν μεθ' ημών έχετε τά τών έτερων;» οϊει τινάς 
άκούσαντας ταϋτα αϊρήσεσθαι κναί πολεμεϊν στερεοϊς τε 
καί ίσχνοϊς μάλλον ή μετά κννών προβάτοις πίοσ'ι τε καί 
άπαλοΐς; 

Ού μοι δοκεϊ. αλλ εάν είς μίαν, εφη, πόλιν συν-
e αθροισθή τά τών άλλων χρήματα, δρα μή κίνδννον φέρη 

τή μή πλοντούαη. 
Ευδαίμων εϊ, ήν δ' έγώ, δτι οϊει άξιον εϊναι άλλην τινά 

προσειπεΐν πόλιν ή τήν τοιαύτην οϊαν ήμεϊς κατεσκευά-
ζομεν. 

'^Ιλλά τί μήν; εφη. 

Μειζόνως, ήν δ7 έγώ, χρή προσαγορενειν τάς άλλας-
εκάστη γάρ αυτών πόλεις είσί πάμπολλοι άλλ ού πόλις, 
τό τών παιζόντοίν. δύο μέν, καν Οτιονν ή, πολέμια άλλή-

'3a. λαις, ή μέν πενήτων, ή δέ πλουσίων τούτων δ' έν έκατερα 
πάνυ πολλαί, αις εάν μέν ώς μιξ. προσφέρη, παντός αν 
άμάρτοις, έάν δέ ώς πυλλαϊς, διδούς τά τών έτερων τοις 
έτέροις χρήματα τε καί δυνάμεις ή καί αυτούς, συμμάχοις 
μεν άεί πολλοίς χρήση, πολεμίοις δ' ολίγοις, καί έως άν 
ή πόλις σοι οίκή σωφρόνως ώς άρτι έτάχθη, μεγίστη έσται, 
ού τφ ενδοκιμεϊν λέγω, αλλ' ώς αληθώς μεγίστη, καί εάν 
μόνον ή χιλίων τών προπολεμονντων ούτω γάρ μεγάλην 
πόλιν μίαν ον ραδίως ούτε έν "Ελλησιν ούτε έν βαρβάροις 

b ενρήσεις, δοκονσας δέ πολλάς καί πολλαπλάσιας της τηλι-
καντης. ή άλλως οϊει; 

Ού μά τόν Δι', εφη. 
Ονκονν, ήν δ' έγώ, ούτος άν εϊη καί κάλλιστος όρος 

τοις ήμετέροις άρχουσιν, όσην δει τό μέγεθος τήν πόλιν 
ποιεισθαι καί ήλίκη ονση δσην χώραν άφορισαμένονς τήν 
αλλην χαίρειν έάν. 

Τίς, έφη, Ορος; 
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Τί δέ; άν στείλουν πρεσβεία σέ μιαν άλλη πόλη καί τους d 
πουν αυτό πού θάναι κ ' ή αλήθεια : πώς εμείς δέ μεταχειριζό
μαστε ούτε χρυσάφι ούτε ασήμι, οΰτε μάς είναι συχωρεμένο 
νάχουμε* σέ σάς δμωςδέν απαγορεύεται" βοηθήσετέμας λοι
πόν στον πόλεμο καί κρατήσετε έσεΐς τά υπάρχοντα τών άλ
λ ω ν έχεις τήν Εδέα πώςδποιοι τάκούσουν θά τοχουν καλύτερα 
να πάνε ενάντια σέ σκυλιά λιγνά μά στεριοδεμένα, ή μαζί μ' 
αυτά τά σκυλιά έναντι« σέ πρόβατα παχιά καί τρυφερά; 

Δέ μοΰ φαίνεται* άν δμως μαζευτούν σέ μιά πάλη τά χρή
ματα τών άλλων, κοίταξε μήπως γίνη επικίνδυνη σέ κείνη πού θ 
ο"έν έχει πλούτη. 

Μακάριος είσαι, άφοΰ φαντάζεσαι πώς αξίζει νά ονομά-
ση κανείς πόλη άλλη καμιά έκτος άπό τήν τέτοια, καθώς 
τήν κατασκευάζομε εμείς. 

Μά τότε πώς; 

Πρέπει νά βροΰμε κανένα μεγαλύτερο Ονομα γιά τις άλ
λες* γιατί ή καθεμιά τους είναι πάμπολλες πόλεις κι' δχι μιά 
πόλη, δπως στό γνωστό παιγνίδι,Δυό τουλάχιστο, οπωσδήπο
τ ε καί νάναι, ή μιά σέ πόλεμο μέ τήν άλλη : ή μιά τών φτωχών 
ή άλλη τών πλουσίων* καί σέ κάθε μιά τους πάλι μέσα άλλες 423a 
πολλές, πού άν τους φέρνεσαι σάν νά ήταν μιά, τότε θά χά
σης τό παν, άν Ομως σάν νά ήταν πολλές καί δίνης τούτων τά 
υπάρχοντα καί τή δύναμη ή κι 'αυτούς τους ίδιους στους άλ
λους, θάχης πάντα σύμμαχους πολλούς κ' εχθρούς ολίγους. 
Καΐ δσον καιρό ή πόλη ή δική μας θά σοΰ κυβερνιέται μέ τή 
σωφροσύνη, δπως πρωτύτερα τήν ώρίσαμε, θά είναι ή πιό με
γάλη ά π ' δλες, καί μεγάλη λέγω Οχι σύμφωνα μέ τήν κοινή άν-
τίληψη,άλλά πραγματικά μεγάλη, κι' άν χίλιους μονάχα "πολε
μιστές έχη νά τήν υπερασπίζωνται* γιατί μιαν έτσι μεγάλη 
πόλη δέ θά βρής εύκολα οΰτ'ανάμεσα στους "Ελληνες ουτ' α
νάμεσα στους βαρβάρους, πολλές δμως πού περνοΰν γιά τέ
τοιες καί πολλές φορές ακόμη μεγαλύτερες άπό τήν τέτοια b 
τη δική μας. " Η μήπως έχεις διαφορετική ϊδέα ; 

"Οχι μά τήν αλήθεια. 

"Ωστε λοιπόν αυτό θά ήταν γιά τους δικούς μας τους άρ
χοντες τό καλύτερο δριο, πού επάνω του νά κανονίζουν πόσο 
μεγάλη πρέπει νά κάνουν τή πόλη τους καί σύμφωνα μ' αυτό 
της τό μέγεθος νά τής χωρίζουν όσον τόπο της χρειάζεται, 
κι' ούτε νά γυρίζουν νά δουν άλλον παραπάνω. 

Καί ποιο είναι αυτό τό δριο; 
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Οϊμαι μέν, ήν δ' έγώ, τόνδε- μέχρι ού άν εθέλη ανξο-
μένη εϊναι μία, μέχρι τούτου ανξειν, πέρα 0έ μή. 

C Kai καλώς γ', έφη. 

Ονκοϋν καί τοϋτο αύ άλλο πρόσταγμα τοϊς φύλαξι 
προστάξομεν, φυλάττειν παντί τρόπω δπως μήτε σμικρά ή 
πόλις 'έσται μήτε μεγάλη δοκοϋοα. άλλα τις ικανή καί μία. 

Καί φαϋλόν γ', έφη, 'ίσως αντοις προστάξομεν. 
Καί τούτον γε, ήν δ' έγώ, έτι φανλότερον τόδε, ον καί 

έν τω πρόσθεν έπεμνήσθησεν λέγοντες ώς δέοι, έάντε τών 
φνλάκων τις φαύλος εκγονος γένηται, είς τονς άλλους 

ά αντόν άποπέμπεσθαι, έάντ7 έκ τών άλλων σπουδαίος, είς 
τον; φύλακας τούτο ύ εβονλετο οηλονν οτι και τοος άλλους 
πολίτας, προς ό τις πέφνκεν, προς τοϋτο ένα προς εν 
έκαστον έργον δεϊ κομίζειν, δπως άν εν τό αντοϋ έπιτη-
δενων έκαστος μή πολλοί αλλ εϊς γίγνητοι, καί οντω δή 
σύμπασα ή πόλις μία φνηται αλλά μή πολλαί. 

"Εστι γάρ, έφη, τοϋτο εκείνον σμικρότερον. 
Ούτοι, ήν δ7 έγώ, ώ αγαθέ Άδείμαντε, ώς δόξειεν άν 

τις, ταϋτα πολλά καί μεγάλα αντοϊς προστάττομεν άλλα 
e ποίντα φαύλα, έάν τό λεγόμενον εν μέγα φνλάττωσι, μάλλον 

δ' αντί μεγάλου ίκανόν. 
Τί τοϋτ<·; έφη^ 
Τήν παιο::ίαν, ήν δ' έγώ, καί τροφήν έάν γάρ εύ παι-

Οευόμενοι μέτριοι άνδρες γίγνωντοι, πάντα ταϋτα ραδίως 
διόψονται, καί άλλα γ?, όσα νϋν ήμνι: παραλείπομεν, τήν 
τε τών γυναικών κτ>]<τιν καί γάμων καί παιδοποιίας, δτι 

i^a δει ταϋτα κατά τήν παροιμίαν πάντα οτι μάλιστα κοινά τά 
φίλων ποιεϊσθαι. 

'Ορθότατη γάρ. έφη, γίγνοιτ' άν. 
Καί μήν, εϊπον, πολιτεία έάνπερ άπαξ όρμήση εύ, 

έρχεται ώσπερ κύκλος αυξανομένη- τροφή γάρ καί παί-
δενσις χρηστή σφζομένη φύσεις αγαθός έμποιεΐ, καί αν 
φύσεις χρησται τοιαύτης παιδείας άντιλαμβανόμεναι έτι 
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Τό ακόλουθο κατά τήν ιδέα μου: νά τήν κάνουν νά με-
γαλώνη ώς έκεΐ πού μεγαλώνοντας νά θέλη νά μένη μία, 
πάρα πέρα δμως δχι. 

Καί καλά θά κάνουν. c 
"Ωστε λοιπόν κι' αυτή τήν άλλη προσταγή θά δώσωμε 

στους άρχοντες, νά φυλάγουν μέ κάθε τρόπο νά μήν είναι μήτε 
μικρή μήτε μεγάλη φαινομενικά, άλλα αρκετή καί μιά. 

Καί δέ θά είναι ίσως πολύ δύσκολη ή προσταγή πού θά 
τους δώσωμε. 

Κι' ακόμη ευκολότερη ά π ' αυτήν έτούτ' ή άλλη, πού τήν-
αναφέραμε καί πρίν,έκεί πού λέγαμε, πώς πρέπει άν κανενός 
άπό ιούς φύλακες τό παιδί γεννηθή έκφυλο, νά ξαποστέλ-
λεται στις άλλες τάξοίς, κι 'άν πάλι άπ'τούς άλλους γεννηθή d 
κανένα πού νάξίζη, νά κατατάσσεται στους φύλακες- κι ' αυτό 
ήθελε νά δηλώση, πώς πρέπει καί τους άλλους πολίτες νά 
τοποθετούμε καθένα τους σ' εκείνη τή μιά δουλειά, πού 
είναι προωρισμένος άπό τή φυσητού, καί αυτή τ ή μ ι ά ν ά 
έξασκή πάντα, γιά νά μή γίνεται ό ένας πολλοί, άλλα νά μένη 
ένας, κ' έτσι κι' ολόκληρη ή πόλη νά διατηρή τή φυσική της 
ενότητα καί νά μή χωρίζεται σέ πολλές. 

Μά είναι βέβαια αυτή ή προσταγή μικρότερη άπό τήν 
άλλη. 

Κι'αλήθεια, καλέ μου Άδείμαντε, δεν είναι καθοος θά 
φαντάζονταν κανείς, πολλά καί μεγάλα αυτά πού τους προσ-
τάζοα,ε, άλλα ολ' ασήμαντα, φτάνει νά φυλάγουν τό ένα πού e 
τό λέμε μεγάλο, ή καλύτερα αρκετό άντίς μεγάλο. 

Καί ποιο είναι αυτό; 
Ή εκπαίδευση καί ή ανατροφή* γιατί άν με τήν καλή εκ

παίδευση γίνουν άνθρωποι μετρημένοι, 6λ' αυτά θά τά διακρί
νουν καί μόνοι τους καί τά άλλα βέβαια, πού έμεΐς τώρα τα 
παραλείπομε, γιά την απόκτηση τών γυναικών, γιά τους γά
μους των, γιά τήν τεκνοποίηση, πώς πρέπει δηλαδή δλ αυτά, 
δπως λέει καί ή παροιμία, νά τά θεωρούν δλως διόλου κοινά 424a 
ανάμεσα σέ φίλους. 

Θά ήταν πολύ σοιστό βέβαια έτσι νά γίνοονται τά πρά
γματα. 

Καί πραγματικώς μιά πολιτ; ία, άν έξ αρχής πάρη ενα 
καλό σπρώξιμο, εξακολουθεί νά αΰξαίνη σάν ένας κύκλος* 
γιατί ή καλή εκπαίδευση κ' ή ανατροφή, άν διατηρείται, γεννά 
καλές φύσεις, καί πάλι οί χρηστές αυτές φύσεις, όταν λάβουν 
μιά τέτοια ανατροφή, θά γίνουν ακόμα καλύτερες άπό τις προ-
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b βελτίονς τών προτέρων φύονται, εις τε τάλλα καί είς τό 
γεννάν, ώσπερ καί έν τοϊς άλλοις ζφοις. 

Εικός γ7, έφη. 
'Ως τοίννν δια βραχέων ειπείν, τούτον άνθεκτέον τοις 

έπιμεληταϊς τής πόλεως, Οπως άν αυτούς μή λ.άθη διαφθαρέν 
άλλα παρά πάντα αυτό φνλάττοίαι, τό μή νεωτερίζειν περί 
γνμναστικήν τε καί μονσικήν παρά τήν τάξιν, άλλ' ώς 
ο ϊόν τε μάλιστα φνλάττειν, φοβούμενους όταν τις λέγη 
ώς τήν 

άοιδήν μάλλον έπιφρονέουσ7 άνθρωποι, 
ήτις άειδόντεσσι νεωτάτη άμφιπέληται, f 1) 

c μή πολλάκις τόν ποιητήν τις οϊηται λέγειν ούκ άσματα νέα 
άλλα τρόπον ωδής νέο;, καί τοϋτο έπαιν^. δει δ' οντ' έπαι
νε»· το) τοιούτον ούτε ύπολαμβάνειν. εϊδος γάρ καινόν μον
σικής μεταβάλλει εύλαβητέον ώς έν ολφ κινδυνεύοντα-
ονδαμοϋ γάρ κινούνται μουσικής τρόποι άνευ πολιτικών 
νόμων τών μεγίστων, ώς φησί τε Δόμων καί εγώ πείθομαι. 

Καί έμέ τοίννν, έφη ό 'Αδείμαντος, θες τών πεπει
σμένοι . 

d Τό δή φνλακτήριον, ήν δ' έγώ, ώς έοικεν, ένταϋθά που 
οίχοδομητέον τοις φύλαξιν, έν μονσική. 

Ή γοϋν παρανομία, έφη, ραδίως αύτη λ.ανθάνει παρα-
δυομένη. 

Ναί, εφην, ώς έν παιδιάς γε μέρει καί ώς κακόν ουδέν 
εργαζομένη. 

Ονδέ γάρ εργάζεται, έφη, άλλο γε ή κατά σμικρόν 
είσοικισαμένη ήρεμα νπορρεϊ προς τά ήθη τε καί τά επιτη
δεύματα· έκ δέ τούτων είς τά προς αλλήλους συμβόλαια 
μείζων έκβαίνει, έκ δέ δή τών συμβολαίων έρχεται επί 

e τονς νόμονς καί πολιτείας συν πολλή, ώ Σώκρατες, ασέλγεια, 
έως άν τελεντώσα πάντα ιδία και δημοσία άνατρέψη. 

Εϊεν, ήν δ' έγώ' ούτω τοϋτ' έχει; 
Δοκεϊ μοι, εφη. 
Ούκοϋν, δ έξ αρχής έλέγομεν, τοις ήμετέροις παισίν 

έννομωτέρου ευθύς παιδιάς μεθεκτέον, ώς παρανόμον γιγνο-

1. Όμηρου α'Οδύσσεια» Α 351-352. 
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ηγουμένες καί σ' δλα τάλλα και στην τεκνοποίηση, δπως γί- b 
νεται καί μέ τά άλλα ζώα. 

Πολύ φυσικά. 
Μέ λίγα λόγια λοιπόν, πρέπει οί επόπτες τής πολιτείας 

νά επιμένουν προπάντων, πώς νά μή διαφθαρή χωρίς νά τό 
καταλάβουν αυτή ή ανατροφή καί περισσότερο ά π ' δλα νά φυ
λάγουν νά μή μπαίνη κανένας νεωτερισμός στή γυμναστική 
καί τή μουσική, έ'ξω άπό τήν ώρισμένη τάξη, άλλα νά τήν 
κρατούν δσο γίνεται αυστηρότερα, καί νά φοβούνται, δταν λέ
γη Ó ποιητής πώς οί άνθρωποι βρίσκουν μεγαλύτερη ευχαρί
στηση στό τραγούδι, 

πού πιό καινούργιο άντιλαλά γύρω στ' κύτιά π'άκοϋνε, 

μήπως φανταστή κανείς πώς εννοεί δχι τά νέα τραγούδια, άλ- e 
λά ενα νέο τρόπο ωδικής καί συμφωνεί σ' αυτό' ένώ πρέπει 
μιά τέτοια σκέψη ούτε νά τήν έπιδοκιμάζη ούτε νά τήν πα
ραδέχεται κανείς. Γιατί πρέπει μέ μεγάλη ευλάβεια νάπο-
φεύγωμε κάθε νέα αλλαγή στό είδος τής μουσικής, επειδή 
τρέχομε έτσι τόν κίνδυνο νά χάσωμε τά π ά ν γιατί, δπως τό 
λέει ό Δάμων καί τόν πιστεύω κ' έγώ, πουθενά δέν γίνεται 
νά μετακινηθοΰν οί τρόποι τής μουσικής χωρίς μαζί νά με-
τακινηθοΰν και οί μεγαλύτεροι πολιτικοί νόμοι. 

Βάλε λοιπόν κ' έμενα μέ κείνους πού τό πιστεύουν αυτό. 
Έ δ ώ λοιπόν, στή μουσική επάνω, καθώς φαίνεται πρέ- ]> 

πει νά χτίσωμε τήν ακρόπολη πού νά φυλάγουν οί φρουροί μας. 
Ναί βέβαια, γιατί ά π ' αυτή τή μεριά τρυπώνει εύκολα 

ή παρανομία χωρίς νά τό πάρη κανείς είδηση. 
Πραγματικώς, σάν ένα τάχα παιγνίδι, πού δέν μπορεί 

νά κάμη καί τίποτα κακό. 
Γιατί καί τ ίποτ ' άλλο αλήθεια δέν κάνει, παρά άφοΰ λίγο 

λίγο σπιτωθή μιά φορά μέσα, έπειτα αρχίζει αθόρυβα σαν 
νερό νά περνά άπό κάτω καί νά διαποτίζη τά ήθη καί τις ενα
σχολήσεις* κι ' ά π ' αυτά πιά, άφοΰ μεγαλώση περισσότερο, 
ξεσπά καταπάνω καί στις μεταξύ των συναλλαγές κι ' ά π ' αυ
τές προχωρεί κι 'απάνω στους νόμους καί στους πολιτικούς 
θεσμούς μέ μεγάλη, Σωκράτη, ακολασία, ώς πού στό τέλος » 
άναποδογυρίση δλα τά πάντα, καί κράτος καί ιδιώτες. 

Αυτό αλήθεια νά συμβαίνη; 
Έ τ σ ι μοΰ φαίνεται έμενα, 
Δέν πρέπει ποιπόν, δπως έλέγαμε καί απαρχής, καί τά 

παιγνίδια τών παιδιών νά είναι άπό τήν πρώτη στιγμή δσο 
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μένης αυτής καί παίδων τοιούτων έννόμονς τε καί σπονδαίους 
'25Ά έξ αυτών άνδρας αυξάνεσθαι αδύνατον ον; 

Πώς δ' ουχί; έφη. 
"Οταν δή άρα καλώς άρξάμενοι παίδες παίζειν εύνομίαν 

δια τής μονσικής είσδέξωνται, πάλιν τουναντίον ή 'κείνοις 
εις πάντα σννέπεταί τε καί ανξει, έπανορθοϋσα εϊ τι καί 
πρότερον τής πόλεως έκειτο. 

Αληθή μέντοι, έφη. 

Καί τά σμικρά άρα, εϊπον, δοκονντα εϊναι νόμιμα έξευ-
ρίσκουσιν ούτοι, ä οί πρότερον άπώλλυσαν πάντα. 

<Τά> ποία; 

b Τά τοιάδε- σιγάς τε τών νεωτέρων παρά πρεσβυτέροις 
ας πρέπει, καί κατακλίσεις και νπαναστάσεις καί γονέων 
θεραπείας, καί κονράς γε καί άμπεχόνας καί νποδέσεις καί 
όλον τόν τοϋ σώματος σχηματισμόν καί τάλλα δσα τοιαύτα. 
ή ουκ οϊει; 

"Εγωγε. 
Νομοθετεΐν δ7 αυτά οϊμαι ενηθες- ούτε γάρ που γίγνεται 

οντ' άν μείνειεν λόγω τε καί γράμμασιν νομοθετηθέντα. 
Πώς γάρ; 

Κινδννεύει γοϋν, ήν δ' εγώ, ώ Άδείμαντε, έκ τής παι
ς, δείας όποι άν τις όρμήση, τοιαύτα και τά επόμενα εϊναι. 

ή ούκ άεί τό δμοιον ον δμοιον παρακαλεί; 
Τί μήν; 

Καί τελεντών δή οϊμαι φαϊμεν άν είς έν τι τέλεον καί 
νεανικόν άποβαίνειν αυτό ή αγαθόν ή καί τουναντίον. 

Τί γάρ ουκ; ή δ7 ός. 

Έγώ μέν τοίννν, εϊπον, δια ταϋτα ούκ άν ετι τα τοιαύτα 
έπιχειρήσαιμι νομοθετεΐν. 

Είκότως γ', έφη. 
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μπορεί συμφωνοτερα μέ τό νόμο, γιατί δταν καί τό παιγνίδι 
γίνετο ι έξω άπό τό νόμο, καί τά 'ίδια τά παιδιά γίνουν τέ
τοια, είναι αδύνατο νά μεγαλώσουν ά π ' αυτά άντρες σπου
δαίοι καί νομιμόφρονες; 

Πώς δχι; 
"Οταν λοιπόν τά παιδιά άπό τά πρώτα τους παιγνίδια 

δεχτούν στην ψυχή τους τήν ευνομία μέ τό μέσο τής μουσικής, 
τότε, αντίθετα μέ κεΐνα τάλλα παιδιά, αυτή πάλι τά -παρα
κολουθεί σέ δλα καί τά μεγαλώνει, διορθώνοντας άν τυχόν 
καί ήταν τ ίποτ ' άπό πριν πεσμένο χάμω μές o-rip πόλη. 

Αυτό είναι βέβαια ή αλήθεια. 
Ξέρουν λοιπόν νά βρίσκουν μόνοι τους καί τίς νόμιμες 

εκείνες διατάξ ις, πού τίς θεωρούν συνήθως ασήμαντα μι-
κρολογήματα, καί πού οί προκάτοχοι τους τίς άφησαν δλες 
νά πέσουν σέ αχρηστία. 

Σάν ποιες; 
Νά, παραδείγματος χάρη : νά σιωπούν οί νεώτεροι, κα

θώς ταιριάζει, μπρος στους γεροντότερους, νά τους παραχω
ρούν τή θέση τους καί νά τους προσηκώνωνται νά σέβωνται 
και νά περιποιούνται τους γονείς των, τό πώς νά ντύνονται 
καί νά ποδένωνται καί νά κόβουν τά μαλλιά, ποιο, γενικά, 
νά είναι τό παρουσιαστικό τους καί δλα τάλλα τά τέτοια. 
*Η δέν τό παραδέχεσαι ; 

Καί βέβαια τό παραδέχομαι. 
Νά τά ύποβάλη ομως αυτά κανείς σέ νομοθετικές διατά

ξεις τό νομίζω ανόητο* γιατί ούτε πού γίνονται αυτά, ούτε 
καί άν νομοθετηθούν, είτε προφορικά είτε γραπτά, θά μπο
ρούσαν νά διατηρηθοΰν γιά πάντα. 

Πώς βέβαια; 
Καταντά λοιπόν, φίλε μου Άδείμαντε, δλ' αυτά νά είναι 

φυσική συνέπεια άπό τό πρώτο ξεκίνημα πού θά πάρη ή εκ
παίδευση. 'Ή μή δέν τραβά πάντα πίσω του τό δμοιο εκείνο 
πού τοΰ μοιάζει; 

Πώς οχι ; 
Καί στό τέλος λοιπόν, θά μπορούσαμε, νομίζω, νά ποΰμε 

πώς καταντά αυτό σέ κάτι τέλειο καί ολοκληρωμένο, η καλό 
ή καί τό ενάντιο,-

Καί πώς δχι; 
Έ γ ώ λοιπόν γιά δλους αυτούς τους λόγους δέν θά επι

χειρούσα πιά νά τά βάλω σέ νόμο δλα τά τέτοια. 

Καί πολύ φυσικά. 
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Τί δέ, ώ προς θεών, εφην, τάδε τά αγοραία, συμβολαίων 
τε πέρι κατ' άγοράν έκαστοι à προς όλλήλονς σνμβάλ-

d λονσιν, εί δέ βούλει, και χειροτεχνικών περί συμβολαίων 
καί λοιδοριών καί αίκίας καί δικών λ.ήξεως καί δικαστών 
καταστάσεως, καί εϊ πον τελών τίνες ή πράξεις ή θέσεις 
αναγκαίοι είσιν ή κατ' αγοράς ή λιμένας, ή καί τό παράπαν 
αγορανομικά άττα ή αστυνομικά ή έλλιμενικά ή δσα άλλα 
τοιαύτα, τούτων τολμήαομέν τι νομοθετεΐν; 

Άλλ.' ονκ άξιον, έφη. άνδράσι κα?.οΐς κάγαθοϊς έπιτάτ-
<ί τειν τά πολλά γάρ αυτών, δσα δεϊ νομοθετήσασθαι ραδίως 

που ενοήσονσιν. 
Ναί, ώ φίλε, εϊπον, έάν γε θεός αντοϊς διδφ σωτ?]ρίαν 

τών νόμων ών έμπροσθεν διήλθομεν. 
Ei δέ μή γε, ή Ò' ός, πολλά τοιαύτα τιθέμενοι άεί καί 

έπανορθούμενοι τον βίον διατελ,οϋσιν, οίόμενοι έπιλήψεσθαι 
τοϋ βέλτιστον. 

Αέγεις, εφην έγώ, βιώσεσθαι τονς τοιοντονς ώσπερ 
τονς κάμνοντας τε καί ονκ έθέλοντας υπό ακολασίας έκβήναι 
πονηρός διαίτης. 

Πάνν μέν ούν. 
a Καί μήν ούτοι γε χαριέντως διατελοϋσιν ίατρευόμενοι 

γάρ ουδέν περαίνουσιν, πλην γε ποικιλώτερα καί με'ιζω 
ποωϋσι τά νοσήματα, καί άεί έλπίζοντες, έάν τις φάρμακον 
σνμβονλενση, υπό τούτου εσεσθαι υγιείς. 

Πάνν γάρ, έφη, τών ούτω καμνόντίον τά τοιαύτα πάθη. 
Τί δέ; ήν δ' έγώ' τάδε αυτών ον χαρίεν, τό πάντων 

έχθιστον ήγεϊσθαι τόν τάληθή λέγοντα, οτι πριν άν μεθύων 
καί έμπιμπλάμενος καί άφροδισιάζων καί αργών παύσηται, 

b ούτε <ρα'ρ//ακα ούτε καύσεις ούτε τομαί ούδ' αύ έπφδαι αυτόν 
ονδέ περίαπτα ονδέ άλλο τών τοιούτων ουδέν όνήσει ; 

Ον πάνν χαρίεν, έφη· τό γαρ τώ εύ λέγοντι χαλεπαίνειν 
ούκ έχει χάριν. 
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Ά λ λ α μήπως θά τολμήσουμε, γιά δνομα τοΰ θεοΰ, νά κά-
μουμ: ιδιαίτερους νόμους γιά δλες αυτές τίς αγοραίες υποθέ
σεις, γιά τίς συναλλαγές πού κάνουν αναμεταξύ τους οί άν
θρωποι τής αγοράς, ή άν θέλης, καί γιά τά συμφωνητικά έρ- d 
γομισθίας, τίς βρυσιές καί τους τσακωμούς μεταξύ των, γιά 
τίς κληρώσεις τοΰ δικαστηρίου καί τών δικαστών πού θά τους 
κρίνουν, ή άν είναι ανάγκη νά οριστούν πουθενά είτε στην α
γορά είτε οτούς λιμένες είσπράξ-.ις ή καταθέσεις τελωνειακών 
δασμών, ή καί γιά δλα γενικά τά τέτοια αγορανομικά ή αστυ
νομικά ή λιμενικά ζητήματα; 

Μά καί βέβαια δέν αξίζει νά προστάζωμε τίποτ' ά π ' αυτά 
σέ ανθρώπους τέλειους σέ δλα τους* γιατί τά περισσότερ' ά π ' e 
δσα πρέπει νά νομοθετήσουν γιά τους εαυτούς των, εύκολα 
ßeßata θά τά βροΰνε καί οί ίδιοι. 

Ναί, φίλε μου, άν τουλάχιστο τους άξιώνη ό θεός νά δια
τηρούν τους νόμους πού αναφέραμε πρίν. 

Ειδεμή, θά περνοΰν τή ζωή τους δλο γιά νά ψηφίζουν καί 
πάλι νά διορθώνουν πολλούς τέτοιους νόμους, μέ τήν Εδέα πώς 
θά μπορέσουν νά πετύχουν μιά φορά τόν καλύτερο. 

Λές δηλαδή πώς θά ζουν οι τέτοιοι σάν τους άρρωστους 
πού, άπό τήν ακολασία τους, δέ θέλουν νά παρατήσουν τήν 
κακή τους δίαιτα. 

'Ακριβώς. 
Γι'αύτούς τουλάχιστο τό πράγμα είναι καί κάπως νόστί- 426a 

μο* γιατί αυτοί γιατροπορεύονται δλο, χωρίς νά καταφέρνουν 
τ ίποτ ' άλλο παρά νά κάνουν μόνο ποικιλώτερες καί βαρύτε
ρες τις άρρώστειες των καί νά ελπίζουν, κάθε φορά πού θά τους 
συμβουλεύση κανείς κανένα νέο φάρμακο, πώς μ' αυτό θά γί
νουν καλά. 

Πραγματικός, αυτό είναι πού παθαίνουν οί τέτοιοι άρ
ρωστοι. 

Καί δέν είναι ακόμα τό νοστιμώτερο μ' αυτούς, πώς θε-> 
ωροϋν τόν μεγαλύτερο εχθρό τους έκεΐνον πού τους λέει τήν 
αλήθεια, δτι άν δέν κόψουν τά μεθύσια καί τήν πολυφαγία καί 
τις καταχρήσεις καί τήν άκαματωούνη τους, ούτε τά φάρμα
κα, ούτε οί καυτηριάσεις, ούτε οί εγχειρήσεις, ούτε τά γητέ- b 
ματα, ούτε τά φυλαχτά, ούτε τίποτα άπό τά τέτοια θά τους 
ώφελήση ; 

Δέν τό βρίσκω καί πολύ νόστιμο* γιατί δέν έχει και 
καμιά νοστιμιά νά θυμώνης μ' έναν πού σοϋ μιλά γιά τό 
καλό σου. 

18 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Δ) 

Ονκ επαινετής ει, έφην έγώ, ώς έοικας, τών τοιούτων 
ανδρών. 

Ον μέντοι μά Δία. 

Ονδ' άν ή πόλις άρα, όπερ άρτι έλέγομεν, Ολη τοιούτον 
ποιή, ούκ έπαινέση. ή ον φαίνονται σοι ταύτόν έργάζεσθαι 
τούτοις τών πόλεων όσαι κακώς πολιτενόμεναι προαγο-

C ρενονσι τοις πολίταις τήν μέν κατάστασιν τής πόλεως ολην 
μή κινεϊν, ώς αποθανόν μέν ους, δς άν τοϋτο δρα- δς δ7 άν 
σφάς οντω πολιτενομένους ήδιστα θεραπενη καί χαρίζηται 
νποτρέχων καί προγιγνώσκων τάς σφετέρας βουλήσεις καί 
ταύτας δεινός ή άποπληροϋν, ούτος άρα αγαθός τε εσται 
άνήρ καί σοφός τά μεγάλα καί τιμήσεται ύπό σφών; 

Ταύτόν μέν ούν, εφη, εμοιγε δοκοϋσι δράν, καί ονδ' 
οπωστιοϋν επαινώ. 

d Τί δ' αύ τους έθέλοντας θεραπεύειν τάς τοιαύτας πόλεις 
καί προθύμου μένους; ούκ άγασαι τής ανδρείας τε καί ευχέ
ρειας; 

"Εγωγ', έφη, πλην γ' δσοι έξηπάτηνται υπ7 αυτών καί 
οϊονται τή άληθεία. πολιτικοί εϊναι, δτι επαινούνται ύπό τών 
πολλών. 

Πώς λέγεις; ού συγγιγνώσκεις, ήν δ' έγώ, τοις άνδρά-
σιν; ή οϊει οϊόν τ' είναι άνδρί μή έπισταμένφ μετρεϊν, έτερων 

e τοιούτων πολλών λεγόντων δτι τετράπηχύς έστιν, αυτόν 
ταϋτα μή ήγεϊσθαι περί αύτοϋ; 

Ούκ αύ, έφη, τοϋτό γε. 
Μή τοίνυν χαλέπαινε' καί γάρ πού είσι πάντων χαριέ-

στατοι οί τοιούτοι, νομοθετούντες τε ola άρτι διήλθομεν καί 
έπανορθοϋντες, άεί οίόμενοί τε πέρας ενρήσειν περί τά έν 
το ϊς συμβολαίοις κακουργήματα καί περί à νυνδή έγώ έλεγον, 
άγνοοϋντες ότι τώ όντι ώσπερ "Υδραν τέμνουσιν. 

a Kai μήν, έφη, ονκ άλλο γέ τι ποιοϋσιν. 
7Εγώ μέν τοίννν, ήν δ7 έγώ, τό τοιούτον είδος νόμων 

πέρι καί πολιτείας οντ' εν κακώς οϋτ7 εν εύ πολιτευόμενη 
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Δέν τους πολυνοστιμεύεσαι, καθώς φαίνεται, τους τέ
τοιους. 

"Οχι, μά τήν αλήθεια. 
"Ωστε τό λοιπόν κι 'άν, καθώςέλέγαμε πρωτύτερα, ολό-

κληρ'ή πόλη κάνη ένα τέτοιο πράγμα, έσύ δέ θά τό έπιδοκι-
μάσης. " Η δέ σοΰ φαίνεται πως κάνουν τό ίδιο μ' αυτούς καί 
όσες πόλεις, μέ τό κακό πολιτικό σύστημα πού έχουν, απαγο
ρεύουν μέ νόμο στους πολίτες, νά'γγίζουν κ«ί νά μετακινούν c 
τό γενικό σύνταγμα τής πολιτείας, μέ ποινή τό θάνατο γιά 
δποιον τολμήση τέτοιο- πράγμα'άνομωςκανείς,έτσί πού πο
λιτεύονται, ξέρη νά τσακίζεται εμπρός τους και νά τους κο-
λακεύη δλο γλύκα καί να τους κάνη δλα τους τά χατήρια καί νά 
προλαβαίνη δλ,ςτους τίς επιθυμίες, πού γνωρίζει, καί νά εί
ναι άξιος νά τίς ίκανοπαιή,δέν θάναι αυτός ό άριστος καί σο-
φώτατος άνθρωπος καί δέν θά έχη τίς μεγαλύτερες τιμές έκ 
μέρους των ; 

Τό ίδιο πραγματικώς μοΰ φαίνεται πώς κάνο'υν καί κάθε 
άλλο παρά τους επιδοκιμάζω. 

Καί τί πάλι, δέν θαυμάζεις τήν παληκαριά καί τήν εύ- d 
κολία έκεινών πού θέλουν κ' έχουν τήν προθυμία νά προσφέ
ρουν τίς έκδουλεύσεις των σέ τέτοιες πόλεις; 

Τους θαυμάζω βέβαια έξω άπό κείνους πού θά γελα
στούν ά π ' αυτές και θά πιστέψουν πώς είναι στάλήθεια πολι
τικοί, επειδή έπαίνοΰνται άπό τους πολλούς. 

Πώς τό λές αυτό; καί δέν τους βρίσκεις τάχα δικαιολο
γημένους; ή φαντάζεσαι πώς μπορεί ποτέ ένας άνθρωπος πού 
δέν ξέρει νά μετρ% άν άλλοι τέτοιοι πολλοί τοΰ λένε πώςεϊναι 
ψηλός τέσσερις πήχες, νά μήν τό πιστέψη κι ' ό ίδιος ; e 

Αυτό πάλι δέν τό φαντάζομαι βέβαια. 
Μήν άγαναχτής λοιπόν μαζί τους" γιατί είναι πραγμα

τικώς αυτοί οί νοστιμώτ^ροι ά π ' Ολους μέ τους νόμους των 
εκείνους, πού λέγαμε πρίν, πώς σήμερα τους γράφουν κι' αύριο 
τους διορθώνουν, μέ τήν ιδέα πώς θά σταματήσουν έτσι τά 
αδικήματα στις ιδιωτικές συναλλαγές καί στά άλλα πού έλεγα 
τώρα, χωρίς νά καταλαβαίνουν πώς είναι τό ίδιο σάν να κά
νουν μιά τρύπα μές στό νερό. 

Καί πραγματικώς τ ίποτ ' άλλο δέν κάνουν. 427a 
"Οσο λοιπόν γιά μένα, ποτέ μου έγώ δέ φαντάστηκα πώς 

θάπρεπε ό αληθινός νομοθέτης νά άσχοληθή μέ τέτοιου 
είδους νόμους, είτε μέοα σέ κακοωργανωμένη είτε μέσα σέ 
καλοωργανωμένη πολιτεία, γιατί στή μιά καμιά ωφέλεια δέ 
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πόλει φμην άν δεϊν τόν όληθινόν νομοθέτην πραγματεύεσθαι, 
έν τή μέν οτι ανωφελή καί πλέον ονδέν, έν δέ τή ότι τά 
μέν αυτών καν όστισονν εύροι, τά δε ότι αυτόματα έπεισιν 
έκ τών έμπροσθεν επιτηδευμάτων. 

b Τί ούν, έφη, έτι άν ήμϊν λοιπόν τής νομοθεσίας εϊη; 
Καί έγώ εϊπον δτι 'IIμ tv μέν ουδέν, τώ μέντοι Απόλ

λων ι τώ έν Δελφοϊς τά γε μέγιστα καί κάλλιστα και πρώτα 
τών νομοθετημάτων. 

Τά ποια; ή δ' ός. 
Ιερών τε ιδρύσεις καί θυσίαι καί άλλαι θεών τε και 

δαιμόνων καί ηρώων θεραπεΐαι- τελευτησάντων <τε> αύ 
θήκαι καί όσα τοίς εκεί δεϊ νπηρετοϋντας ίλεως αντονς έχειν. 
τά γάρ Οή τοιαύτα οντ' έπιστάμεθα ημείς οίκίζοντές τε πόλιν 

C ονδενί άλλφ πεισόμεθα, εάν νουν εχωμεν, ουδέ χρησόμεθα 
εξηγητή άλλ ή τω πατρίφ- ούτος γάρ δήπου ό θεός περί τά 
τοιαύτα πάσιν άνθρώποις πάτριος εξηγητής [έν μέσω] τής 
γής έπί τοϋ όμφαλ.ον καθήμενος εξηγείται. 

Καί καλώς γ', έφη, λέγεις- καί ποιητέον οντω. 
'Ωκισμένη μέν τοίννν, ήν δ' έγώ, ήδη άν σοι εϊη, ώ παϊ 

d ?.ί4ρίστωνος, ή πόλις' τό δέ δή μετά τοϋτο σκόπει έν αντή, 
φώς ποθέν πορισάμενος ίκανόν, αυτός τε και τόν άδελφόν 
παρακαλεί καί Πολέμαρχοι- καί τονς άλλους, έάν πως ϊδωμεν 
ποϋ ποτ' άν εϊη ή δικαιοσύνη καί που ή αδικία, καί τί άλλή-
λοιν διαφέρετον, καί πότερον δεϊ κεκτήσθαι τόν μέλλοντα 
ενδαίμονα εϊναι, έάντε λανθάνη έάντε μή πάντας θεούς τε 
καί ανθρώπους. 

Ουδέν λέγεις, έφη ό Γλαυκών σύ γάρ ύπέσχον ζητή-
e σείν, ώς ούχ οσιόν σοι Ον μή ού βοηθεϊν δικαιοσύνη είς δύ

ναμιν παντί τρόπω. 
Αληθή, έφην έγώ, νπομιμνήσκεις, καί ποιητέον μέν γε 

οϋτοκ, χρή δέ καί υμάς σνλλαμβάνειν. 
'Δλλ. έφη, ποιήσομεν ούτω. 
ΈλπίΖω τοίνυν, ήν δ' έγώ, ενρήσειν αυτό ώδε. οϊμαι 
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θάχαν καί τίποτα παραπάνω δέ θά πρόσθεταν, στην άλλη γιατί 
κ ' ένας οποιοσδήποτε θά μπορούσε νά βρή τά π. ρισσότερ' ά π ' 
αυτά κι' άλλα πάλι άπό μόνα τους θάβγαιναν άπό τίς προηγού
μενες ενασχολήσεις των. 

Τί λοιπόν θά μάς υπολείπονταν ακόμη άπό τή νομοθεσία 
μας ; 

Γιά μάς πιά τίποτα* γιά τόν Απόλλωνα ομως τών Δελ
φών τά μεγαλύτερα καί τά καλύτερα και τά σπουδαιότερα νο
μοθετήματα. 

Τά ποια δηλαδή; 
Ή ανέγερση ναών καί οί θυσίες καί οί λατρεΐτ-ς τών θεών 

καί ημιθέων καί ηρώων, οί ταφές τών νεκρών, καί όσες άλλες 
τιμές πρέπει νά προσφέρουμε στους έκεΐ κάτω γιά νά τους κα-
λοκαρδίζουμε- γιατί τά τέτοια οΰτ' εμείς πού θεμελιώνομε 
τήν πόλη τά γνωρίζομε, ούτε άν έχωμε νοϋ, θάκούσωμε 
κανέναν άλλο, ούτε 6ά συμβουλευτούμε κανέναν άλλο εκτός 
άπό τόν πατρικό μας οδηγητή" γιατί αυτός ό θεός πού κάθε
ται, δπως ξέρομε, στό κέντρο τής γης, στον 'Ομφαλό επάνω, 
.είναι γιά όλους τους ανθρώπους ό πάτριος οδηγητής μας. 

Καλά τά λές* κ' έτσι πρέπει νά κάμωμε. 
Νά λοιπόν, ώ γιέ τοΰ Άρίστωνα, πού θά σοϋ ήταν θεμε

λιωμένη πιά στην εντέλεια ή πολιτεία μας. Καί τώρα φρόντισε 
άπό ποΰ θά βρής φώς αρκετό, προσκάλεσε μάλιστα καί τόν 
αδελφό σου καί τόν Πολέμαρχο νά σέ βοηθήσουν, γ ιά να 

ιδούμε μήπως άνακαλύψωμε μές σ' 
, , αυτήν πού τάχα νά βρίσκεται ή δι-

Έπίστροφή στο ' , , _ , rJç, , \ > 
Α Ια*λ καιοσυνη και που η αοικια και τι 

ρχικ ρ ρ ημ . ""-ια<ρέρουν ή μια άπό τήν άλλη καί 
'Αναζήτηση της , , . ' , * * - ' * , 

, , ποιαν απο τις ουο πρέπει ναχη απο-
δικαιοσυνης , „ _ , % , r -ι 

κτήσει εκείνος που θα είναι αλη
θινά ευτυχισμένος, αδιάφορο άν τοΰ 

τό αναγνωρίσουν, ή οχι, όλοι καί θεοί καί άνθρωποι. 
Τίποτα δέ μας λές τώρα, εΐπεν ό Γλαυκών, γιατί έσύ μό

νος σου υποσχέθηκες νά τό αναζήτησης αυτό, λέγοντας πώς 
6άήταν άσέβϊΐα άπό μέρος σου νά μή βοηθήσης μ' δλη σου τή 
δύναμη καί μέ κάθε τρόπο τή δικαιοσύνη. 

Είναι αλήθεια πραγματικώς αυτό πού μοΰ θυμίζεις καί 
έτσι βέβαια πρέπει νά κάμω, ανάγκη δμως καί σεΐς νά δώσετε 
χέρι. 

Δέ θά λείψωμε. 
'Ελπίζω λοιπόν πώς έτσι θά κατορθώσουμε νά τό βροΰ-
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ήμϊν την πόλιν, εϊπερ ορθώς γε φκισται, τελέως άγαθήν 
εϊναι. 

7Ανάγκη γ7, έφη. 
Δήλον δή ότι σοφή τ7 εστί και ανδρεία καί σώφρων 

καί δικαία. 
Δήλον. 
Ονκοϋν Οτι άν αντών ενρωμεν έν αυτή, τό νπόλ.οιπον 

έσται τό ονχ ηύρημένον; 
25a Τί μήν; 

"Ωσπερ τοίννν άλλων τινών τεττάρων, εί έν τι έζητοϋ-
μεν αυτών εν ότφοϋν, οπότε πρώτον έκεϊνο έγνοίμεν, ίκανώς 
άν εϊχεν ήμϊν, εί δέ τά τρία πρότερον έγνωρίσαμεν, αύτφ άν 
τούτω έγνώριστο τό ζητούμενον δήλον γαρ Οτι ούκ άλλο-
έτι ήν ή τό ύπολειφθέν. 

'Ορθώς, έφη, λέγεις. 
Ούκοϋν καί περί τούτων, επειδή τέτταρα όντα τυγχάνει? 

ωσαύτως ζητητέον; 
Δήλα δή. 

Καί μέν δή πρώτον γέ μοι δοκεϊ έν αύτφ κατάδηλον 
b εϊναι ή σοφία- καί τι άτοπον περί αυτήν φαίνεται. 

Τί; ή δ' δς. 
Σοφή μέν τω δντι δοκεϊ μοι ή πόλις είναι ήν διήλθομεν 

εϋβουλος γάρ, ουχί; 
Ναί. 

Καί μήν τοϋτό γε αυτό, ή ευβουλία, δήλον δτι επιστήμη 
τίς έστιν ού γάρ που άμαθία γε άλλ' επιστήμη εύ βου
λεύονται. 

Δήλον. 
Πολλοί δέ γε καί παντοδαπαϊ ίπιστήμαι έν τή πόλει 

είσίν. 
Πώς γαρ ου; 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

με : έχω τήν ιδέα πώς άν ή πολιτεία μας είναι θεμελιωμένη 
απάνω σέ ορθές βάσεις, δέν μπορεί παρά νά είναι στην εντέ
λεια καλή. 

'Ανάγκη πάσα. 

Είναι λοιπόν φανερό πώς πρέπει νά έχη σοφία, ανδρεία, 
σωφροσύνη καί δικαιοσύνη. 

Βεβαιότατα. 

"Ο τι λοιπόν ά π ' αυτά βροΰμε μέσα της, τό υπόλοιπο δέ 
θάναι εκείνο πού δέν έχομε βρει ; 

Πώς δχι ; 

"Οπως βέβαια καί μέσα σ' δ τ ι άλλο, άν ζητούσαμε τό 
Ινα άπό τέσσερα πράγματα πού περιέχει, Οταν θά τύχαινε 
νά τό βροΰμε καί νά τό γνωρίσουμε αυτό πρώτα-πρώτα, δέ θά 
είχαμε ανάγκη άπό τ ίποτ ' άλλο, κι 'άν πάλι βρίσκαμε πρώτα 
τά τρία τά άλλα, θά καταλαβαίναμε ά π ' αυτά καί ποιο είναι 

εκείνο πού ζητοΰμε'άφοΰ είναι φώς 
. „ . . , φανερό πώς δέν είναι άλλο παρά 
Η σοφία, ή αν- 7 ~ \ * 

_ , ,' εκείνο που έμεινε. όσύν ώ * Τ Π θ λ ύ < " * " * · 
. _ 5 , Άφοϋ λοιπόν κι' αυτά πού εϊ-

τ€ζ τϊΐς πολιτείας ι ,/ ( ,-, τ 
πάμε πως έχει ή πόλη μας είναι 
τέσσερα, δέν πρέπει νά γίνη ή 

έρευνα μας μέ τόν ίδιο τρόπο; 

"Ετσι βέβαια είναι φανερό πώς πρέπει. 

Καί λοιπόν τό πρώτο πράγμα, πού μοΰ φαίνεται έμενα 
ολοφάνερο μές στην πόλη αας, είναι ή σοφία* καΐ παρουσιά
ζεται σχετικά μ' αυτήν κάτι τι αλλόκοτο. 

Τό ποιο; 

Σοφή τωόντί μοΰ φαίνεται ή πόλη πού περιγράψαμε, ά
φοΰ ξέρει νά κρίνη σωστά. "Η δχι ; 

Ναί. 

Καί δμως αυτό τό πράγμα, τό νά ξέρη δηλαδή κανείς νά 
κρίνη σωστά, είναι χωρίς αμφιβολία κάποια έπιστήμη'γιατί 
δχι βέβαια ή αμάθεια, άλλα ή επιστήμη είναι εκείνη πού κάνει 
τους ανθρώπους νά κρίνουν σωστά. 

Λογικότατα. 

Πολλές δμως καί κάθε λογής επιστήμες υπάρχουν μέσα 
στην πόλη. 

Π ώ ς Οχι ; 
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χΑρ7 ούν δια τήν τών τεκτόνων έπιστήμην σοφή καί 
εϋβουλος ή πόλις προσρητέα; 

c Ουδαμώς, εφη, διάγε ταντην, αλλά τεκτονική. 

Ούκ άρα δια τήν ύπέο τών ξύλινων σκευών έπιστήμην, 
βουλενομένη ώς άν έχοι βέλτιστα, σοφή κλητέα πόλις. 

Ον μέντοι. 
Τί Οέ; τήν υπέρ τών έκ τοϋ χαλκού ή τίνα άλλην τών 

τοιούτων; 
Ούδ' ήντινοϋν, εφη. 
Ουδέ τήν υπέρ τοϋ καρπού τής γενέσεως έκ τής γής, 

άλλα γεωργική. 
Δοκεϊ μοι. 

Τί δ' ; ήν Ô' εγώ' έστι τις επιστήμη εν τή άρτι ύφ' 
ημών οίκισθείση παρά τισι τών πολιτών, ή ούχ υπέρ τών 

ά έν τή πόλει τινός βουλεύεται, άλλ' υπέρ αντής δλης, οντινα 
τρόπον αντή τε προς αντήν καί προς τάς άλλας πόλεις 
άριστα όμιλοι; 

"Εστι μέντοι. 
Τίς, εφην έγώ, καί εν τίσιν; 
Αύτη, ή σ' ός, ή φνλακική, καί έν τούτοις τοις άρχονσιν 

οϋς νννδή τελέονς φύλακας ώνομάζομεν. 

Δια ταντην ονν τήν έπιστήμην τί τήν πόλιν προσαγο-
ρεύεις; 

Ενβονλον, έφη, καί τω όντι σοφήν. 
Πότερον ούν, ήν δ7 έγώ, έν τή πόλει οϊει ήμϊν χαλκέας 

e πλείονς ένέσεσθαι ή τους αληθινούς φύλακας τούτους; 
Πολύ, εφη, χαλκέας. 
Ονκοϋν, έφην, καί τών άλλων όσοι έπιστήμας έχοντες 

ονομάζονται τίνες είναι, πάντων τούτων ούτοι άν εϊεν όλί-
γιστοί; 

Πολύ γε. 
Τω σμικοοτάτω άρα έθνει καί μέρει εαυτής καί τή έν 

τούτω επιστήμη, τώ προεστώτι καί άρχοντι, δλη σοφή άν 
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Καί νά πρέπει τάχα γιά τήν επιστήμη τών ξυλουργών 
νά δώσωμε τόν τίτλο τής σοφίας καί τής όρθοφροσύνης στην 
πόλη μας; 

Κάθε άλλο βέβαια, γιατί ά π ' αύτη τήν επιστήμη θά τής ο 
ταίριαζε ό τίτλος της ξυλουργικής. 

"Ωστε δέν μπορεί νά ονομαστή ή πόλη σοφή γιά τήν επι
στήμη πού έχει νά κρίνη σωστά, πώς νά γίνωνται καλύτερα 
οί δουλειές τής ξυλουργικής. 

"Οχι βέβαια. 
"Η μήπως ίσως άπό τήν επιστήμη της γιά τά χάλκινα 

σκεύη, ή άπό καμιά άλλη τέτοια; 
Ά π ό καμιά βέβαια άπό τίς τέτοιες. 
Ούτε λοιπόν άπό τήν επιστήμη, πού δουλειά της έχει τόν 

καρπό πού βγαίνει άπό τή γή, θά τή λέγαμε σοφή, άλλα γεωρ
γική. 

Μοΰ φαίνεται. 
Τί λοιπόν; Υπάρχει μές στην πολιτεία πού θεμελιώσαμε 

εμείς, κάποια επιστήμη πού νά τήν έχουν μερικοί μόνο άπό 
τους πολίτες, καί πού μ'αυτήν κρίνει δχι για ένα κάποιο ιδι
αίτερο πράγμα μές στην πόλη, άλλα για ολόκληρο τόν εαυτό d 
της, μέ ποιόν καλύτερο τρόπο νά κανονίζη καί τίς εσωτερι
κές της υποθέσεις καί τίς σχέσεις της μέ τίς άλλες πόλεις; 

Υπάρχει βέβαια. 
Καί ποια λοιπόν είναι αυτή ή επιστήμη καί ποιοι τήν 

Ιχουν; 
Αυτή, πού δουλειά της είναι νά φυλάγη τήν πολιτεία 

καί πού τήν έχουν οί άρχοντες, πού τους ώνομάσαμε τώρα δά 
τέλειους φύλακες. 

Ά π ' αυτή λοιπόν τήν επιστήμη τί τίτλο δίνεις στην 
πόλη ; 

Τόν τίτλο τής όρθοφροσύνης καί της πραγματικής σο
φίας. 

Τώρα, ποιοι νομίζεις πώς θά μας είναι στην πόλη μέσα 
περισσότεροι: οί χαλκιάδες, ή αυτοί οί αληθινοί φύλακες; β 

Πολύ περισσότεροι βέβαια οί χαλκιάδες. 
Καί λοιπόν και άπό τους άλλους πού παίρνουν τδνομά 

τους άπό τήν δποια επιστήμη τους, δέ θά είναι αυτοί οι φυ
λακές οί λιγώτεροι; 

Πολύ μάλιστα λιγώτεροι. 
Ά π ό τή μικρότατη λοιπόν αύτ/) τάξη πού είναι ενα άπό 

τά τμήματα της καί άπό τήν επιστήμη πού υπάρχει σ' αυτήν, 
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εϊη κατά φύσιν οίκισθεϊαα πόλις' καί τούτο, ώς έοικε, φύσει 
'a όλίγιστον γίγνεται γένος, ώ προσήκει ταύτης τής επιστήμης 

μεταλαγχάνειν ήν μόνην δεϊ τών άλλων επιστημών σοφίαν 
καλεισθαι. 

Αληθέστατα, έφη, λέγεις. 
Τοϋτο μέν δή εν τών τεττάρων ούκ οίδα όντινα τρόπον 

ηύρήκαμεν, αντό τε καί όπου τής πόλεως ίδρνται. 
Έμοί γονν δοκεϊ, έφη, άποχρώντως ηύρήσθαι. 
Άλλα μήν ανδρεία γε αυτή τε καί έν ώ κείται τής 

πόλεως, δι' δ τοιαύτη κλητέα ή πο'λίς, ον πάνν χολεπόν 
ιδεΐν. 

Πώς δή; 
b Τίς άν, ήν δ' εγώ, είς άλλο τι άποβλέψας ή δειλήν ή 

άνδρείαν πόλιν εϊποι άλλ' ή είς τοϋτο τό μέρος δ προπολεμει 
τε καί στρατεύεται υπέρ αυτής: 

Ούδ' άν εις, έφη, είς άλλο τι. 
Ού γάρ οϊμαι, εϊπον, οι γε άλλοι έν αύτη ή δειλοί ή 

ανδρείοι όντες κύριοι άν εϊεν ή τοίαν αυτήν είναι ή τοίαν. 
Ού γάρ. 
Καί ανδρεία άρα πόλις μέρει τινί εαυτής έστι, διά το έν 

έκείνφ Ëyjtv δύναμιν τοιαντην ή διά παντός σώσει την περί 
c τών δεινών δόξαν, ταντά τε αυτά εϊναι καί τοιαύτα, ά τε και 

ola ό νομοθέτης παρήγγελλεν έν τή παιδεία, ή ού τοϋτο 
άνδρείαν καλείς; 

Ού πάνν, εφη. έμ·ι.θον δ είπε:, άλλ' αύθις είπε. 
Σωτηρίαν έγωγ', εϊπον, λέγω τινά εϊναι τήν άνδρείαν. 
Ποίαν δή σωτηρίαν; 
Τήν τής δόξη: τής υπό νύμον διά τής παιδείας γεγο-

νυίας περί τών δεινών ά τέ έστι καί ola· διά παντός δέ ελεγον 
αντή: σωτηρίαν τό έν τε λύπαις όντα διασφζεσθαι αυτήν καί: 

d εν ήδοναίς καί έν έπιθνμίαι: και έν φόβοις καί μή έκβάλλειν. 
ώ δέ μοι δοκεϊ δμοιον εϊναι εθέλω όπεικάσαι, εί βούλει. 
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δηλαδή στον προϊστάμενο καί τόν άρχοντα, θά είναι σοφή ο
λόκληρη ή πολιτεία πού θεμελιώθηκε σύμφωνα μέ τή φύση' 
καί σέπολύ μικρό αριθμό δημιουργεί, καθώς φαίνεται, ή φύση 
αυτό τό γένος πού έχει αποκλειστικό του προνόμιο εκείνη τήν 429a 
επιστήμη, πού μόνη ά π ' όλες τίς επιστήμες πρέπει νά 
ονομάζεται σοφία. 

Έ τ σ ι καθώς τό λές, χωρίς τήν παραμικρότερη αμφιβολία. 
'Ιδού λοιπόν πού βρήκαμε, καί ' γώ δέν ξέρω πώς,τό ένα 

άπό τά τέσσερα αυτά, καθώς καί τό μέρος τής πόλης, δπου 
έχει τήν έδρα του. 

"Οσο γιά μένα έχω τήν ιδέα πώς έχει βρεθή έ'τσι πού νά 
μή χρειάζεται πιά τίποτα. 

Μά κ' ή ανδρεία επίσης, κι αυτή ή ίδια, καί τό μέρος 
τής πόλης, δπου έχει τήν έδρα της, κι' άπ' δπου πρέπει νά 
ονομαστή κ' ή πόλη ανδρεία, δέν είναι πολύ δύσκολο νάνακα-
λυφθή. 

Πώς δηλαδή; 
Σ έ ποιο άλλο μέρος της θά μπορούσε κανείς νάποβλέψη b 

γιά νά όνομάση τήν πόλη ή δειλή ή ανδρεία, παρά σέ κείνο 
πού στρατεύεται γ ι ' αυτήν καί πού τήν υπερασπίζεται; 

Σ έ κανένα άλλο μέρος της βέβαια. 
Γιατί, υποθέτω, άν οί άλλοι της πολίτες ήτανε ή δειλοί ή 

ανδρείοι, αυτό δέ θάδινε τό δικαίωμα νά ονομαστή ή πόλη τέ
τοια ή τέτοια. 

"Οχι βέβαια. 
Καί ανδρεία λοιπόν είναι ή πόλη χάρη σ' ένα άπο τα 

μέρη της, γιατί σ' εκείνο μέσα υπάρχει ή δύναμη πού θά 
σώζη γιά πάντα τήν ιδέα ώς προς τά φοβερά πράγματα, πως 
είναι δηλαδή αυτά καί τέτοιας λογής, δποια καί δποιας λογής C 
τά παράγγειλε ό νομοθέτης στό εκπαιδευτικό του σύστημα. 
" Η δέν τό ονομάζεις αυτό ανδρεία; 

Δέν πολυκατάλαβα αυτό πού είπες" μά ξαναπέ το πάλι. 
"Ενα είδος σωτηρίας λέγω έγώ πώς είναι ή ανδρεία. 
Καί ποιο είναι τό πράγμα πού τό σώζει ; 
Τήν ιδέα πού έχομε αποχτήσει μέ τό νόμο τής ανατρο

φής για τά φοβερά πράματα, ποια δηλαδή είναι αυτά καί τί λο
γής* καί έλεγα σωτηρία γιά πάντα, τό νά τήν φυλάγη κανείς 
πέρα γιά πέρα, είτε σέ λύπες είτε σέ χαρές είτε σ'επιθυμίες 
είτε σέ φόβους βρίσκεται, καί νά μήν τή χάνη ποτέ του. Καί d 
μέ τί μοΰ φαίνεται πώς είναι όμοιο αυτό, θα σοΰ παραστήσω, 
άν θέλης, μέ μιά παρομοίωση. 
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Άλλα βούλομαι. 
Ούκοϋν οίσθα, ήν Ö' έγώ, ότι οί βαφής, έπεώάν βουλη-

θώσι βάψαι ερια ώστ' εϊναι άλουργά, πρώτον μεν εκλέγονται 
έκ τοσούτων χρωμάτων μίαν φνσιν τήν τών λευκών, έπειτα 
προπαρασκευάζουσα, ονκ όλίγη παρασκευή θεραπεύσαντες 
όπως δέξεται δτι μάλιστα τό άνθος, καί οντω δή βάπτουσι. 

β καί δ μεν αν τούτφ τφ τρόπω βαφή, δευσοποιόν γίγνεται τό 
βαφέν, καί ή πλύσις οντ' άνευ ρυμμάτων οντε μετά ρνμ-
μάτων δύναται αυτών τό άνθος άφαιρεϊσθαι· a Ô' άν μή, 
οϊσθα ola δή γίγνεται, έάντε τις άλλα χρώματα βάπτη εάντε 
καί ταϋτα μή προθεραπεύσας. 

ΟΙδα, έφη, δτι καί έκπλντα καί γελοία. 
Τοιούτον τοίννν, ήν δ' εγώ. νπόλαβε κατά δύναμιν έργά-

ζεσθαι καί ημάς, δτε έξελεγόμεθα τους στρατιώτας καί 
•ΟΆ έπαιδενομεν μονσική καί γυμναστική' μηδέν οϊον άλλο μηχα-

νάσθαι ή δπως ήμϊν δτι κάλλιστα τονς νόμους πεισθέντες 
δέξοιντο ώσπερ βαφήν, ίνα δευσοποώς αυτών ή δόξα γίγνοι-
το και περί δεινών καί περί τών άλλων διά το τήν τε φύσιν 
καί τήν τροφήν έπιτηδείαν έσχηκέναι, καί μή αυτών έκπλν-
ναι τήν βαφήν τά ρύμματα ταϋτα, δεινά οντά έκκλύζειν, ή 
τε ηδονή, παντός χαλεστραίον δεινότερα ούσα τοϋτο δράν 

b καί κονίας, λ'πη τε καί φόβος καί επιθυμία, παντός άλλον 
ρύμματος. τήν δή τοιαύτην δύναμιν καί σωτηρίαν διά 
παντός δόξης ορθής τε καί νομίμον δείνών τε περί καί μή 
άνδρείαν έγωγε καλώ και τίθεμαι, εί μή τι σν άλλο λέγεις. 

7Αλλ ονδέν, ή Ο7 ος, λέγω· δοκεϊς γάρ μοι την όρθήν 
δόξαν περί τών αυτών τούτων άνευ παιδείας γεγονυϊαν, τήν 
τε θηριώδη καί άνδραποδώδη, οντε πάνν νόμιμον ήγεϊσθαι, 
άλλο τέ τι ή άνδρείαν καλεϊν. 

c 7Αληθέστατα, ήν δ' εγώ, λέγεις. 
7Αποδέχομαι τοίννν τοϋτο άνδρείαν εϊναι. 
Καί γάρ άποδέχον, ήν δ' έγώ, πολιτικήν γε, καί ορθώς 

άποδέξη' αύθις δέ περί αντοϋ, έάν βούλη, ετι κάλλιον δίιμεν. 
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Μά θέλω βέβαια. 
Ηέρεις λοιπόν πώς οί βαφείς, δταν θέλουν νά βάψουν τά 

μαλλιά πορφυροκόκκινα, διαλέγουν πρώτα άπό τά τόσα χρώ
ματα ένα είδοο, τά λευκά, έπειτα τά υποβάλλουν μέ μεγάλη 
επιμέλεια σέ οχι μικρή επεξεργασία, γιά νά κρατήσουν δσο 
μπορεί περισσότερο ι ό άνθος άπό τό χρώμα, >αί έτσι τότε τά 
βάφουν. Καί ο,τι βαφή μ' αυτό τόν τρόπο, δέν ξεθωριάζει 
έπειτα καί τό πλύσιμο, ούτε χωρίς αλισίβες ούτε μέ αλισί
βες, δέν μπορεί νά τά κάμη νά χάσουν τό άνθος τής βαφής των' 
δσα δμως δέν βαφούν έ'τσι, ξέρεις δά πώς καταντούν, άν κα
νείς βάψη άλλο χρώμα μαλλιά, είτε και αυτά τά ίδια χωρίς 
νά τά έπcξεpγαστή πριν. 

Ναί, ξέρω" γίνονται σάν ξεπλυμένα καί μιά αηδία. 
"Ένα τέτοιο λοιπόν πράγμα νά υπόθεσης πώς έκάναμεδσο 

μάς ήταν μπορετό και μεΐς, δταν διαλέγαμε τους στρατιώτες 
μας καί τους ανατρέφαμε μέ τή μουσική καί τή γυμναστική. 
Μήτε άλλο τίποτα νά νομίζης πώς ζητούσαμε μ' αυτή μας 
τήν προσπάθεια, παρά πώς νά πεισθούν καί νά δεχτοΰν μές στην 
ψυχή τους δσο γίνεται καλύτερα τους νόμους, δπως τά μαλλιά 
τή βαφή, γιά νά μήν ξεθωριάζη ποτέ ή ίδέατους γιά τά φο
βερά καί γιά δλα τάλλα, μιά πού και τήν κατάλληλη φύση καί 
τήν κατάλληλη ανατροφή έχουν πάρει, καί νά μήν τους ξε
πλένουν τή βαφή τά σαπουνίσματ' αυτά, ούτε ή ηδονή, πού 
είναι ίκανή νά τό κάμη ασφαλέστερα άπό τό κάθε σαπουνό-
χωμα καί τή θολόσταχτη, ούτε ή λύπη ούτε ό φόβος οΟτβ 
καί καμία άλλη επιθυμία. Αυτή λοιπόν τή δύναμη καί τήν παν-
τοτεινή διατήρηση τής ορθής καί σύμφωνης μέ τους νόμους 
ιδέας γιά τά φοβερά καί δχι πράγματα, αυτή είναι πού ονο
μάζω καί παραδέχομαι έγώ τουλάχιστον ανδρεία, έκτος άν 
έσύ έχης καμιάν αντίρρηση. 

Απολύτως καμιά* γιατί υποθέτω, πώς κάθε άλλο «αρά 
τό δνομα της ανδρείας θάδινες σ' αυτή πού λέμε τήν ιδέα, ούτε 
θά τή νόμιζες καθόλου νόμιμη, αν δέν είχε άποκτηθή μέ τήν 
ανατροφή καί τήν εκπαίδευση, δπως έξαφνα συμβαίνει μέ 
τή γενναιότητα τών ζώων καί των άνδραπόδων. 

Έ χ ε ι ς απόλυτα δίκιο σ' αυτό πού λές. 
"Ετσι λοιπόν παραδέχομαι πώς αυτό είναι ανδρεία. 
Π'αραδέξου ακόμα π ώ ς είναι καί πολιτική αρετή, καΐ 

τότε θά είναι σωστότερος ό ορισμός σου* γ ι ' αυτό δμως θά 
μπορούσαμε, άν θέλης, νά συζητήσωμε καλύτερα καμιάν 
άλλη φορά. Γιατί δέν πρόκειται τώρα γι ' αυτό τό ζήτημα, 
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νϋν γάρ ον τοϋτο έζητοϋμεν, άλλα δικαιοσύνην προς ονν 
τήν εκείνον ζήτησιν, ώς εγωμαι, ίκανώς έχει. 

Άλλα καλώς, εφη, λέγεις. 

Δύο μήν, ήν δ' έγώ, έτι λοιπά α δεϊ κατιδεΐν έν τή 
\ πόλει, ή τε σωφροσύνη καί ον δή ένεκα πάντα ζητονμεν, 

δικαιοσύνη. 
Πάνν μέν ονν. 
Πώς ούν άν τήν δικαιοσύνην εϋροιμεν, ϊνα μηκέτι πρα-

γματενώμεθα περί σωφροσύνης; 

Έγώ μέν τοίνυν, έφη, οντε οίδα οντ' αν βονλοίμην αυτό 
πρότερον φανήναι, εϊπερ μηκέτι έπισκεψόμεθα σωφροσύνην 
άλλ εί εμοιγε βούλει χαρίζεσθαι, σκοπεί πρότερον τοϋτο 
εκείνον. 

€ Άλλα μέντοι, ήν δ' έγώ, βούλομαι γε, εί μή αδικώ. 
Σχόπει δη, εφη. 
Σκεπτέον, εϊπον καί ώς γε εντεύθεν ΐσεϊν, συμφωνία 

τινί καί era/iovta προαέοικεν μάλλον ή τά πρότερον. 
Πώς} 
Κόσμος πού τις, ήν δ' έγώ, ή σωφροσύνη εστίν καί 

ηδονών τίνων καί επιθυμιών εγκράτεια, ώς φασι κρείττω δή 
αντοϋ άποφαίνοντες ούκ οϊδ' o r a v a τρόπον, καί άλλα αττα 
τοιαύτα ώσπερ ίχνη αυτής λέγεται, ή γάρ; 

Πάντων μάλιστα, εφη. 

Ούκοϋν τό μέν κρείττω αντοϋ γελοϊον; ό γάρ 
έαντοϋ κρείττων καί ήττων δήπον άν αύτον εϊη καί ό ήττων 

fa χρείττοηι- ο αυτός γάρ έν άπασιν τούτοις τιροσαγορενεται. 
Τί δ7 ού; 
Άλλ, ήν δ' εγώ, φαίνεται μοι βονλεσθαι λέγειν ούτος 

ό λόγος ώς τι έν αύτφ τώ άνθρώπω περί τήν ψνχήν τό μέν 
βέλτιον ένι, τό δέ χείρον, καί όταν μέν τό βέλτων φύσει 
τον χείρονος εγκρατές ή, τοϋτο λέγειν τό κρείττω α υ-
τ ο ϋ—επαινεί γοϋν—όταν δε ύπό τροφής κακής ή τίνος ομι
λίας κρατηθή υπό πλήθους τοϋ χείρονος σμικρότερον τό βέλ-
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άλλα γιά τή δικαιοσύνη' ώστε, οσο γιά κείνο, υποθέτω πώς 
μπορούμε νά θεωρήσωμε άρκειή τή συζήτηση. 

Καλά λές. 
Μας μένουν λοιπόν ακόμα δυό πράγματα, πού πρέπει νά 

ζ,ητησωμε να δούμε μές στην πόλη μας: ή σωφροσύνη, κ' ε
κείνο πού γ ι ' αυτό ακριβώς κάνομε ολη αυτή τήν εξέταση, ή d 
δικαιοσύνη, 

Βεβαιότατα. 
Πώ<: λοιπόν θά μπορούσαμε νά ^ρουμζτ^ δικαιοσύνη, 

γιά νά μήν έχωμε ανάγκη πιά νά κάνωμε λόγο γιά τή σω
φροσύνη ; 

Έ γ ώ τουλάχιστο ούτε ξέρω, ούτε θά ήθελα νά βρεθή αύ
τη πρώτα, άφοΰ δέν θά υπήρχε τότε λόγος νά έξετάσωμε κα
τόπι τή σωφροσύνη' μά άν θέλης νά ευχαρίστησης καί μένα, 
εξέτασε την αυτήν πρίν άπό κείνη. 

Θα εϊχα άδικο νά μήν τό θελήσω. e 
"Άρχισε λοιπόν τήν εξέταση. 
Ά ς τήν αρχίσω* κι' Οσο μπορώ νά δώ άπό δ ώ πού βρι

σκόμαστε, μοιάζει, περισσότερο άπό τά δυό προηγούμενα, μέ 
κάποια συμφωνία καί αρμονία. 

Πώς; 
Σάν ένα κάποιο έμορφο συγύρισμα νά είναι ή σωφροσύνη 

καί συγκρατημός γιά μερικές ηδονές καί επιθυμίες, δπως έν-
νοοΰν δταν λέγουν γιά κάποιον, κ α ί ' γ ώ δέν ξέρω πώς, δτι εί
ναι καλύτερος άπό τόν εαυτό του καί άλλα τέτοια, πού φαί
νονται σά σκιαγραφία μάλλον αυτής τής αρετής. Δέν είναι 
έτσι ; 

Πάρα πολύ μάλιστα. 
Δέν είναι δμως γελοίο αυτό τό «καλύτερος άπό τόν εαυ

τό τουυ; Γιατί εκείνος πού είναι καλύτερος άπό τόν εαυτό του 
θά ήταν φυσικά καί χειρότερος άπό τόν εαυτό του καί ό χει
ρότερος καλύτερος, άφοΰ καί στις δυό περιστάσεις γίνεται 
λόγος γιά τό ίδιο πρόσωπο. 431a 

Πώς δχι; 
Μά μοϋ φαίνεται νά θέλη νά πή αύτος ό λόγος, πώς υπάρ

χει μέσα στην ψυχή τοΰ ίδιου άνθρωπου κάτι τι τό καλύτερο 
καί κάτι τι τό χειρότερο καί δταν επικράτηση εκείνο πού φυ
σικά είναι τό καλύτερο, τότε λέμε τό «καλύτερος άπό τόν 
εαυτό του»' καί είναι έπαινος του αυτό. "Οταν δμως ή 
άπό κακή εκπαίδευση ή άπό κάποια κακή συναναστροφή, νι-
κηθή τό καλύτερο, πού θά είναι μικρότερο άπό τό παραπα-
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•ον ον, τοϋτο δέ ώς έν όνείδει ψέγειν τε και καλεϊν ήττω 
ιντοϋ καί άκόλαστον τόν ούτω διακείμενον. 

Καί γάρ έοικεν, έφη. 
7 Απόβλεπε τοίννν, ήν δ7 έγώ, προς τήν νέαν ήμϊν πόλιν, 

ιί είρήσεις έν αντή τό έτερον τούτων ενόν κρείττω γάρ 
πήν αυτής δικαίως φήσεις προσαγορενεσθαι,. ειπερ ού το 
ιεινον τοϋ χείρονος άρχει σώφρον κλητέον καί κρεΐττον 
5τοϋ. 

Άλλ' αποβλέπω, εφη, καί αληθή λέγεις. 
Καί μήν καί τάς γε πολλάς και παντοδαπάς επιθυμίας 

li ήδονάς τε καί λνπας έν παισί μάλιστα άν τις εύροι και 
τναιξί καί οίκέταις καί τών ελευθέρων λεγομένων έν τοις 
)λλοϊς τε καί φαύλοις. 

Πάνν μεν ούν. 

Τάς δέ γε άπλας τε καί μετρίας, at δή μετά νοϋ τε καί 
\ξης ορθής λογισμφ άγονται, έν ολίγοις τε έπιτενξ-β και 
>ΐς βέλτιστα μέν φϋσιν, βέλτιστα δέ παιδευθεΐαιν. 

7Αληθή, εφη. 
Ούκοϋν καί ταϋτα όρρ,ς ενόντα σοι έν τή πόλει καί 

*ατουμένας αυτόθι τάς επιθυμίας τάς έν τοις πολλοίς τε 
.ί φαύλοις υπό τε τών επιθυμιών καί τής φρονήσεως τής 

τοις έλάττοσί τε καί έπιεικεστέροις; 
"Εγωγ', έφη. 

Εί άρα δει τίνα πόλιν προσαγορενειν κρείττω ηδονών Τβ 
ιί επιθυμιών και αυτήν αυτής, καί ταντην προσρητέον. 

Παντάπασιν μέν ούν, έφη. 
*Αρ' ούν ού καί σώφρονα κατά πάντα ταϋτα; 
Καί μάλα, έφη. 
Καί μήν εϊπερ αύ εν άλλη πόλει ή αντή δόξα ενεστι τοις 

άρχονσι καί άρχομένοις περί τοϋ ονστινας δεϊ άρχειν, καί 
ταύτη άν εϊη τοϋτο ενόν. ή ού δοκεϊ; 

Kai μάλα, έφη, σφόδρα. 
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νήσιο τό χειρότερο, τό έχομε γιά κατηγορία αυτό καί τόν ό-
νομάζομε τότε «χειρότερο άπό τόν εαυτό του» καί άκόλα- b 
στον εκείνον πού βρίσκεται σ' αύτη τήν κατάσταση. 

Κ' έτσι φαίνεται πραγματικώς. 
Παρατήρησε λοιπόν τοόρα τή νέα μας πόλη καί θά βρής 

πώς υπάρχει μές σ' αυτή τό πρώτο ά π ' α ύ τ ά . Γιατί μέ τό 
δίκιο θά πής πώς ονομάζεται καλύτερη άπό τόν εαυτό της, 
άφοΰ, σ' εκείνο δπου επικρατεί τό καλύτερο άπό τό χειρό
τερο, σ1 αυτό πρέπει νά δίνωμε τόν τίτλο της σωφροσύνης 
καί νά τόνομάζωμε καλύτερο άπό τόν εαυτό του. 

Μά τό παρατηρώ κ' έτσι εϊν1 αλήθεια. 
Αλήθεια Ομως είναι ακόμα, πώς τίς πολλές καί λογής 

λογής επιθυμίες καί ηδονές καί λύπες θά τίς ευρισ^ζ κανείς c 
στά παιδιά προπάντων καί στίς γυναίκες καί στους υπηρέ
τες καί στον κατώτερο Οχλο εκείνων πού μέ το όνομα μόνο 
είναι ελεύθεροι. 

Πραγματικώς. 
Έ ν ώ τίς άπλες καί μετρημένες, πού τίς κυβέρνα μέ νοΰ 

καί όρθοφροσύνη τό λογικό, θά τίς πετύχης σέ λίγους μόνο 
καί σέ κείνους ακριβώς πού είναι άπό φυσικό τους άριστοι καί 
πτραν καί τήν καλύτερη ανατροφή. 

Αλήθεια. 

Δέ βλέπεις λοιπόν πώς κι1 αυτά σού τά έχει ή πόλη μας 
καί πώς μές σ' αυτήν υποτάσσονται οί επιθυμίες τών πολλών 
καί τών χειρότερων στίς επιθυμίες καί τή φρόνηση πού στο
λίζει τους ολιγότερους καί χρηστότερους; d 

Τό βλέπω. 

"Ωστε άν μπορούμε να ποΰμε γιά μιά πόλη, πώς είναι 
ανώτερη καί άπό τίς ηδονές καί άπό τις επιθυμίες καί άπο 
τόν εαυτό της τόν ίδιο, πρέπει καί γιά τή δική μας νά τό πού
με αυτό. 

Χωρίς τ/jv παραμικρότερη αμφιβολία. 
Δέν θά τής άξιζε λοιπόν σύμφωνα μ' δλα αυτά καί 

ό τίτλος της σωφροσύνης; 
Καί πολύ μάλιστα. 

Κι' άν ακόμα πάλι σέ μιαν άλλη πόλη τύχαινε νά βρί-
σκωνται σύμφωνοι καί οί άρχοντες καί οί υπήκοο: στην ιδέα 
γιά τό ποιοι πρέπει νά κυβερνοΰν, καί στή δική μας θά έπι- e 
κρατούσε αυτή ή συμφωνία. *Η δέν τό παραδέχεσαι ; 

Καί πάρα πολύ μάλιστα. 
19 
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'Εν ποτέροις ονν φήσεις τών πολιτών τό σωφρονεϊν 
ένεϊναι Οταν ούτως έχωσιν; έν τοίς άρχουσιν ή έν τοϊς αρ
χόμενοι; ; 

Εν άμφοτέροις που, έφη. 
'Οράς ούν, ήν δ έγώ, ότι επιεικώς έμαντευόμεθα άρτι 

ώ: αρμονία τινί ή σωφροσύνη όίμοίωται; 
ΤΊ δή; 
"Οτι ούχ ώσπερ ή ανδρεία καί ή σοφία έν μέρει τινί 

ïa έκατέρα ένοϋσα ή μέν σοφήν, ή δέ άνδρείαν τήν πόλιν 
παρείχετο, ονχ ούτω ποιεί αύτη, άλλα δι δλης άτεχνώς 
τέταται διά πασών παρεχομένη συνάδοντας τους τε ασθενέ
στατους ταύτόν και τονς ισχυρότατους καί τονς μέσονς, εί 
μέν βούλει, φρονήσει, εί δέ βούλει, Ισχύι, εί δέ, καί πλήθει 
ή χρήμασιν ή άλλφ ότφοϋν τών τοιούτων ούστε όρθότατ άν 
φαΐμεν ταύτην τήν όμόνοιαν σωφροαύνην είναι, χείρονός τε 
καί άμείνονος κατά φύσιν σνμφωνίαν όπότερον δεϊ άρχειν 
καί έν πόλει καί έν ένί έκάστφ. 

b Πάνυ μοι, έφη. συνδοκεϊ. 
Εϊεν, ήν δ' έγώ' τα μεν τρία ήμϊν έν τή πόλει κατώπται, 

ώς γε ούτωσϊ δόξαν τό δέ δή λοιπόν είδος, δι' δ άν έτι 
αρετής μετέχοι πόλις, τί ποτ άν εϊη; δήλον γάρ δτι τοϋτ' 
εστίν ή δικαιοσύνη. 

Δήλον. 
Ονκοϋν, ώ Γλαυκών, νϋν δή ημάς δεϊ ώσπερ κννηγέτας 

τινά: Οάμνον κύκλφ περιίστασθαι προσέγοντες τόν νουν, μή 
π}, διαφυγή ή δικαιοσύνη και άφανιαθείσα άδηλος γένηται. 

c φανερόν γάρ δή οτι ταύτη πη έστιν δρα ούν καί προθύμου 
κατιδεϊν, έάν πως πρότερος έμοΰ ϊδης καί έμοί φράσης. 

Εί γάρ ώφελον, έφη. οϊλλα μάλλον, έάν μοι επομένω 
χρή καί τά δπκνύμενα δνναμένω καθοράν, πάνυ μοι μετρίως 

mm- , , 
"Επου, ήν δ' έγώ, εύξάμενος μετ' έμον. 
Ποιήσω ταϋτα, άλλα μόνον, ή δ' ός, ήγον. 
Καί μήν, εϊπον έγώ, δύσβατος γέ τις ό τόπο: μαίνεται 
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Καί σέ τέτοια περίπτωση, σέ ποιους άπό τους πολίτες 
θά πής πώς υπάρχει ή σωφροσύνη, στους άρχοντες ή στους 
αρχόμενους ; 

Μά καί στους δυό υποθέτω. 
Βλέπεις λοιπόν πώς δέν πέσαμε έξω στή μαντεία μας 

πρωτύτερα, δταν λέγαμε πώς μέ κάποιαν αρμονία παρόμοια 
είναι ή σωφροσύνη; 

Πώς δά; 
Γιατί δέν είναι δπως ή ανδρεία καί ή σοφία, πού βρίσκε

ται καθεμιά τους σέ μιά μόνο τάξη μές στην πόλη καί τήν 
κάνουν, καθώς έλέγαμε, ή ανδρεία ή σοφή, άλλα ή σωφροσύνη 
είναι απλωμένη καθαυτό απάνω σ' δλη τήν πόλη κ' έχει τήν 
ιδιότητα νά παράγη μια διά πασών αρμονία ανάμεσα καί στην 
ανώτερη καί στην κατώτερη καί στή μεσαία τάξη, είτε, άν θέ-
λης, ώς προς τή φρόνηση, είτε άν θέλης, ώς προς τή δύναμη, 
είτε ώς προς τόν αριθμό ή τά χρήματα είτε σέ δ,τι άλλο άπό 
τά τέτοια' ώστε μ' δλο μας τό δίκιο θά μπορούσαμε νά πούμε, 
πώς αυτή ή ομόνοια είναι ή σωφροσύνη, μιά συμφωνία δηλα
δή ανάμεσα στό φυσικά χειρότερο καί καλύτερο απάνω στό 
ζήτημα: ποιο ά π ' τά δυό τους πρέπει νάχη τήν εξουσία καί 
μές στην πόλη καί μές στό κάθε άτομο. 

Είμαι απολύτως σύμφωνος. 
Πολύ καλά' ώστε έχομε ανακαλύψει τά τρία είδη μές 

στην πόλη, όπως έτσι τουλάχιστο μάς φαίνεται" εκείνο τώρα 
πού μένει ακόμα, γιά νά μετέχη καί μ' αυτό ή πόλη μας στην 
αρετή, ποιο νά είναι τάχα ; -Φανερό βέβαια πώς αυτό είναι 
ή δικαιοσύνη. 

Φανερό. 
Λοιπόν τώρα, Γλαυκών, πρέπει νά σταοουμε σά νάμαστ£ 

κυνηγοί όλόγυρ' ά π ' τό θάμνο καί νάχωμε τά μάτια μας 
τέσσερα μήπως μας ξεφύγη άπό καμιά μεριά ή δικαιοσύνη 
καί χαθή καί γίνη άφαντη. Γιατίέδώ κάπου βέβαια είναι κρυμ
μένη. Κοίτα λοιπόν καί βάλε δλη σου τήν προσοχή μήπως τυ
χόν τή δής έσύ πρωτύτερα καί μέ ειδοποίησης κ' εμένα. 

Μακάρι νά μπορούσα- θά ήταν καλύτερα γιά μένα, άν 
μ' έπαιρνες γιά ακόλουθο σου, γιά νά μπορώ νά βλέπω δσα 
θά μοΰ δείχνης έσύ. 

Κάμε λοιπόν μαζί μου τήν προσευχή σου κι'άκολούθα με. 
Έ τ σ ι θά κάμω, μόνο τράβα μπρος. 
Ναί, μά πολύ κακοπέραστος μοΰ φαίνεται ό τόπος καί 

όλοήσκιωτος" μεγάλη αλήθεια ή σκοτεινιά και δύσκολα θά 
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καί έπίσκιος· έστι γοϋν σκοτεινός καί δνσδιερεύνητος. αλλά 
γάρ Ομως ίτέον. 

d 'Ιτέον γάρ, εφη. 
Καί έγώ κατιδών, Ίον ίού, εϊπον, ώ Γλαυκών κινδυ-

νεύομέν τι εχειν ϊχνος, καί μοι δοκέ ϊ ον πάνν τι έκφευξεΐσθαι 
ημάς. 

Εύ άγγέλλεις, ή δ' δς. 
Ή μήν, ήν δ' εγώ, βλακικόν γε ημών τό πάθος. 
Τό hzoïov; 
Πόλαι, ώ μακάριε, φαίνεται προ ποδών ήμϊν έξ αρχής 

κυλινδεΐσθαι, καί ούχ έωρώμεν άρ' αυτό, άλλ' ήμεν κατα-
γελαστότατοΓ ώσπερ οί έν ταϊς χερσίν έχοντες ζητοϋσιν 

e ενίοτε δ εχονσιν, καί ήμεϊς είς αυτό μέν ουκ άπεβλέπομεν, 
πόρρω οέ ποι άπεακοποϋμεν, ή Οή καί έλάνθανεν 'ίσως 
ημάς. 

Πώς, εφη, λέγεις; 
Οντως, εϊπον, ώς δοκοϋμέν μοι καί λέγοντες αντό καί 

άκούοντες πάλαι ον μανθάνειν ημών αντών, δτι έλέγομεν 
τρόπον τινά αυτό. 

Μακρόν, έφη, τό προοίμων τω έιιιθνμονντι άκοϋσαι. 
3a Άλλ, ήν δ' έγώ, άκονε εϊ τι άρα λέγω. δ γάρ έξ αρχής 

έθ-'ψεθα δεϊν ποιεϊν δια παντός, ότε τήν πόλιν κατφκίζομεν, 
τοϋτό εστιν, ώς έμοί δοκεϊ, ήτοι τούτου τι είδος ή δικαιο
σύνη. έθέμεθα δέ δήτιον καί πολλάκις έλέγομεν, εί μέμνησαι, 
ότι ένα έκαστον εν δέοι έπιτηδεύειν τών περί τήν πόλιν, είς 
δ αντοϋ ή φύσις έπιτηδαοτάτη πεφνκνΐα εϊη. 

Έλέγομεν γάρ. 
Καί μήν ότι. γε τό τα αντοϋ πράττειν καί μή πολυ-

πραγμονεϊν δικαιοσύνη εστί, καί τοϋτο άλλων τε πολλών 
h άκηκόαμεν καί αυτοί πολλάκις είρήκαμεν. 

Είρήκαμεν γάρ. 
Τοϋτο τοίννν, ήν δ' έγώ, ώ φίλε, κινδννεύει τρόπον τινά 

γιγνόμενον ή αικαιοούνη εϊναι. τό τά αντοϋ πράττειν. οϊσθα 
Οθεν τεκμαίρομαι; 

Ούκ, αλλά λέγ', έφη. 
Δοκεϊ μοι, ήν δ7 εγώ, τό νπόλοιπον έν τή πόλει ών 
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μπορέσωμε νά ψάξωμε. 'Αλλά δμως άς προχωρήσουμε. 
'Εμπρός λοιπόν. d 
Κ' έγώ, άφοΰ κοίταξα δεξιά αριστερά, ά, ά, φώναξα, 

Γλαυκών, σάν νά μοΰ φαίνεται πώς είμαστε πάνω σέ κάτι 
χνάρια καί πολύ πιστεύω πώς δέ θά μάς ξεφύγη έτσι εύκολα. 

Χαράς ευαγγέλια λοιπόν. 
Ή δικαιοσύνη καί Μά πώς αλήθεια τήν πάθαμε 
ή αδικία μέσα στή σ ά βλάκες ! 
ζωή τ % πολιτείας Τί πράγμα πάθαμε; 

"Ώρες τώρα ά π ' αρχής μοΰ φαί
νεται πώς κυλιόταν μπρος στά πόδια μας καί μεΐς, οί γε
λοίοι, δέν τό βλέπαμε* καθώς μερικοί κάποτε ψάχνουν νά 
βρουν κάτι πού κρατούν στό χέρι τους, έτσι κ' εμείς δέ e 
στρέφαμε τά μάτια μας αμέσως απάνω του, μά κάπου άλ
λου μακρυά, έτσι πού ίσως καί νά μάς ξέφευγε. 

Τί εννοείς δηλαδή; 
Νά* μοϋ φαίνεται πώς ένώ τόση ώρα μιλούσαμε καί α

κούαμε γ ι ' αυτό τό πράγμα, δέ μπορούσαμε νά καταλά-
βωμε κ' εμείς οί ίδιοι, πώς γ ι ' αυτό κατά κάποιο τρόπο 
μιλούσαμε. 

Είναι πολύ μακρύ τό προοίμιο γιά έναν πού έχει τάση 
επιθυμία νάκούση. 

Μά άκουσε νά δής άν έχω δίκιο. 'Εκείνο δηλαδή π ο ύ ά π ' 433a 
αρχής, δταν θεμελιώναμε τήν πόλη μας, ώρίσαμε πώς πρέπει 
νά κάνη παντοτινά ò καθένας, εκείνο είναι, καθώς μοΰ φαίνε
ται, ή κάτι αυτού τοΰ είδους, ή δικαιοσύνη. Ώρίσαμε δηλαδή 
καί πολλές φορές, άν θυμάσαι, τό επαναλάβαμε, πώς ό καθέ
νας μ' ένα μόνο άπό τά διάφορα επαγγέλματα, πού είναι στην 
πόλη, χρωστά νά καταγίνεται, μ' εκείνο πού θά ήταν άπό φυ
τικού του πιό επιτήδειος νά κάνη. 

Ναί, τό λέγαμε. 
Καί πραγματικώς, δτι αυτό είναι δικαιοσύνη, τό νά κα

ταγίνεται δηλαδή κανείς μόνο μέ τή δουλειά του καί νά μήν 
ανακατεύεται μέ πολλές δουλειές, καί άπό πολλούς άλλους τό 
έχομε ακούσει κ* έμεϊς οί ίδιοι τοχομε πεί πολλές φορές. h 

Αλήθεια, τδχομε πεΤ. 
Αυτό λοιπόν, φίλε μου, καταντά τρόπον, τινά νά είναι δι

καιοσύνη : τό νά κάνη κανείς τή δική του τή δουλειά. Καί 
ξέρεις άπό πού τό συμπεραίνω ; 

"Οχι, μά λέγε νάκούσω. 
Μου φαίνεται, πώς δ,τι μένει στην πόλη υπόλοιπο, ύ-
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έσκέμμεθα, σωφροσύνης κσί ανδρείας καί φρονήσεως, τοϋτο 
είναι, δ πάσιν έκείνυις τήν δΰνα,αιν παρέσχεν ώστε έγγε-
νέσθαι, καί έγγενομένοι: γε σωτηρίαν παρέχειν, έωσπερ άν 

C ένή. καίτοι Ρφαμεν δικαιοσύνην εσεσθαι τό ύπολ^ιφθέν εκεί
νων, εί τά τρία ενροιμεν. 

Καί γάρ ανάγκη, έφη. 
Άλλα μέντοι, ήν δ' έγώ, εί Οέοι γε κρίνοι τί την πόλιν 

ήμΐν τούτων μάλιστα άγαθήν άπεργάσεται έγγενόμενον, 
δύσκριτον άν εϊη πότερον ή όμοδοξία τών αρχόντων τε καί 
αρχομένων, ή ή περί δεινών τε καί μή, άττα εστί, δόξης 
εννόμου σωτηρία έν τοϊς στρατιώταις έγγενομένη, ή ή έν 

ά τοϊς άρχονσι φρόνησις τε καί φυλακή ένοϋσα. ή τοϋτο 
μάλιστα άγαθήν αυτήν ποιεί ενόν και έν παιδί καί έν γν-
ναίκί καί δούλω καί έλενθέρω καί δημιουργώ καί άρχοντι 
και άρχομένφ, ότι τό αύτον ί'καστο: εις ούν έπραττε καί ούκ 
επολνπραγμόνει. 

Δύσκριτον. έφη- πώς δ' ού; 
7Ενάμιλλον άρα, ώς έοικε, προς άρετήν πόλεως τή τε 

σοφία αντή: καί τή σωφροσύνη καί τή ανδρεία ή τοϋ έκα-
στον έν αυτή τά αντοϋ πράττειν δύναμις. 

Καί μάλα, έφη. 
Ονκονν δικαιοσύνην τό γε τούτοις ένάμιλλ.ον άν είς 

e άρετήν πόλεως θείης; 
Παντάπασι μέν ούν. 
Σκόπει δή καί τήδε ει ούτω δόξεν άρα τοις άρχονσιν έν 

τή πόλει τάς δίκα: προστάξει: δικάΖειν; 
Τί μήν; 

ΤΗ άλλον οντινοσονν μάλλον έφιέμενοι δικάσονσιν fi 
τούτου, δπως άν έκαστοι μ,ήτ3 έχωσι τάλλότρια μήτε τών 
αυτών στέρωνται; 

Ούκ, άλλα τούτον. 
Ώς δικαίου δντος; 
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στερ' άπό κείνα πού εξετάσαμε, δηλαδή Οστερ' άπό τή σο,ιφρο-
σύνη,τήν ανδρεία καί τή φρόνηση, είναι ακριβώς έκεΐνο πού 
έδωσε τή δύναμη καί σ' ολα τά άλλα νά γεννηθούν καί πού 
τους εξασφαλίζει, μιά πού γεννήθηκαν, τή διατήρηση τους, 
δσον καιρό τουλάχιστο διατηρείται καί τό ίδιο μές στην πό
λη. Και εϊχαμε αλήθεια πει, πώς δ,τι θά μείνη, άφοΰ βρί- c 
σκαμε τά τρία άλλα, αυτό θα ήταν ή δικαιοσύνη. 

Χωρίς καμιά αμφιβολία. 

Καί δμως άν χρειάζονταν νά βγάλη κανείς τήν απόφαση 
του, ποιο ά π ' αυτά είν' έκεΐνο πού θά κατάσταση τήν πόλη 
μας Οσο παίρνει τελειότερη, πολύ δύσκολα θά μπορούσε νά 
κρίνη, άν είναι ή ή ομοφωνία ανάμεσα στους άρχοντες καί 
τους αρχόμενους, ή ή διατήρηση τής νόμιμης ιδέας πού φυτεύ
τηκε μέσα στις ψυχές τών στρατιωτών γ ι ά τ ά πράγματα πού 
πρέπει νά φοβοΰνται είτε δχι, ή ή φρόνηση καί ή άγρυπνη έπί- d 
βλέψη τών αρχόντων, ή άν εκείνο προπάντων κάνει τήν 
πόλη τελειότατη, δταν ύπάρχη μές στην ψυχή καί παιδιού 
καί γυναίκας καί δούλου καί ελεύθερου καί τεχνίτη καί 
άρχοντα καί υπηκόου, τό νά είναι δηλαδή ένας ο καθένας 
καί νά κάνη τή δουλειά τή δική του χωρίς ν' ανακατεύεται 
μέ άλλες. 

Δύσκολο, αλήθεια, νάποφασίση κανείς" δέ λέγω δχι. 
'Ισοδύναμος, λοιπόν, συναγωνιστής μές στην πόλη μέ τή 

σοφία καί τή σωφροσύνη καί τήν ανδρεία της, γιά νάποχτήση 
τήν τέλεια της αρετή, είναι, καθώς φαίνεται, καί ή δύναμη 
νά περιορίζεται ό καθένας στά έργα του. 

Βεβαιότατα. 

Αυτός λοιπόν ό ισοδύναμος γιά την απόχτηση της τέλειας 
άρετης συναγωνιστής δέν θά παραδεχτής πώς είναι ή θ 
δικαιοσύνη ; 

Θέλει καί ρώτημα; 

Κοίτα τώρα άν θά φτάσωμε στό ίδιο συμπέρασμα κι' άπ* 
αυτό τό δρόμο : τις δίκες μές στην πόλη δέν θά τίς ανάθε
σης βέβαια στους άρχοντες ; 

Μά σέ ποιους άλλους ; 

Καί θά επιθυμούν τάχα αυτοί τίποτ' άλλο περισσότερο, 
όταν δικάζουν, παρά ούτε νά παίρνη κανείς τά ξένα πράγματα 
ούτε νά χάνη τά δικά του ; 

Τίποτ ' άλλο, παρ' αυτό. 
Γιατί αυτό είναι τό δίκιο; 
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Ναί. 
Καί ταύτη άρα πη ή τοϋ οικείου τε καί εαυτόν έξις τε 

4& καί πράξις δικαιοσύνη άν όμολογοϊτο. 

"Εστι ταϋτα. 
Ίδέ δή έάν σοι όπερ έμοί συνδοκή. τέκτων σκντοτόμον 

έπιχειρών έργα έργάζεσθαι ή σκντοτόμος τέκτονος, ή τά 
δργανα μεταλαμβάνοντες τάλλήλων ή τιμάς, ή καί ο αυτός 
έπιχειρών αμφότερα πράττειν, πάντα τάλλα μεταλλαττό-
μενα, αρά σοι άν τι δοκεϊ μέγα βλάψαι πόλιν; 

Ον πάνυ, έφη. 
7Αλλ7 δταν γε οϊμαι δημιουργός ών ή τις άλλος χρημα-

b τιστής φύσει, έπειτα έπαιρόμενος ή πλούτφ ή πλήθει ή ίσχνι 
ή άλλω τφ τοωύτφ είς τό τοϋ πολεμικού είδος έπιχειρή 
ιέναι, ή τών πολεμικών τις είς τό τοϋ βουλευτικού καί φύ
λακας ανάξιος ών, καί τά αλλήλων ούτοι δργανα μεταλαμ-
βάνωσι καί τάς τιμάς, ή όταν ό αυτός πάντα ταϋτα άμα έπι
χειρή πράττειν, τότε οϊμαι καί σοι δοκεϊν ταύτην τήν τούτων 
μεταβολήν καί πολυπραγμοσννην όλεθρον είναι τή πόλει. 

Παντάπασι μέν ούν. 
Ή τριών άρα όντων γενών πολυπραγμοσύνη καί μετα-

c βολή εις άλληλα μεγίστη τε βλάβη τή πόλει καί όρθότατ αν 
προσαγορεύοιτο μάλιστα κακουργία. 

Κομιδή μέν ούν. 
Κακουργίαν δέ τήν μεγίστην τής έαντοϋ πόλεως ουκ 

άδικίαν φήσεις είναι; 
Πώς δ7 ον; 
Τοϋτο μέν άρα αδικία, πάλιν δέ ώδε λέγωμεν χρηματι

στικού, επικουρικού, φνλακικον γένους οίκειοπραγία, έκα
στου τούτων τό αυτού πράττοντας έν πόλει, τουναντίον 
εκείνον δικαιοσύνη τ7 αν εϊη καί τήν πόλιν δικαίαν παρέχοι; 
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Ναί. 
"Ωστε κι' άπό τούτο θά μπορούσαμε νά συμφωνήσωμε, 

πώς δικαιοσύνη είναι τό νά έχη κανείς καί νά κάνη τή δική 
του τή δουλειά καί δ,τι τοΰ ταιριάζει. 

"Ετσι είναι. 

Κοίταξε τώρα, άν και σ' αύτΟ σύμφωνης μαζί μου : άν 
ένας υποδηματοποιός έπιχειρή νά κάνη τήν εργασία τοΰ ξυ-
λουργοΰ, ή ό ξυλουργός τοΰ υποδηματοποιού, παίρνοντας ό Ι 
νας τοΰ άλλου τά εργαλεία καί τά κέρδη, ή καί άν ό ίδιος έ
πιχειρή νά κάνη καί τίς δυό δουλειές καί γίνη αυτή ή αλλαγή 
σ' δλα τάλλα επαγγέλματα, σοΰ φαίνεται τάχα πώς θά μ π ο 
ρούσε αυτό νά φέρη καμιά μεγάλη βλάβη στην πόλη; 

"Οχι πολύ μεγάλη. 

Μά δταν δμως, νομίζω, ένας προωρισμένος άπό τή φύση 
νά είναι τεχνίτης, ή ένας άλλος χρηματιστής, τό πάρη έπειτ* 
απάνω του ή γιά τά πλούτη του, ή γιά τό μεγάλο κόμμα του, 
ή τή δύναμη του, ή γιά δ,τι άλλο τέτοιο, καί επιχείρηση νά 
μπη στην τάξη τοΰ στρατιωτικού, ή Ó στρατιωτικός στην τά
ξη τοΰ βουλευτή ή τοΰ άρχοντα, χωρίς νά είναι άξιος, καί 
παίρνουν αυτοί ό ένας τοΰ άλλου τά εργαλεία καί τις τιμές, 
ή δταν ό ίδιος έπιχειρή νά κάνη δλ' αυτά μαζί, τότε θά παρα-
•^Χτήζ καί σύ, υποθέτω, πώς αυτή ή μεταβολή καί ή πολυ
πραγμοσύνη των θά είναι ή καταστροφή της πολιτείας. 

Έξάπαντος. 
"Ωστε αύτη ή πολυπραγμοσύνη καί τό άνεκάτωμα 

μεταξύ των τών τριών ειδών πού υπάρχουν μές στην πόλη 
είναι ή μεγαλύτερη της βλάβη, καί πολύ σωστά θά μπορούσε 
νά ονομαστή τό πιό μεγάλο κακούργημα πού θά είχε νά 
πάθη. 

Χωρίς τήν ελάχιστη αμφιβολία. 
Tè μεγαλύτερο λοιπόν αυτό κακούργημ«, πού θά μπο

ρούσε νά κάμη κανείς στην πόλη του, δέ θά τό όνομάσης αδι
κία; 

Πώς δχι ; 

Αυτό λοιπόν είναι ή αδικία* μά άς πάρωμε τώρα τό 
πράγμα καί αντίστροφα : δταν καθεμιά άπό* τίς τρεΐς τ ά 
ξεις, εργατικοί, επίκουροι καί φύλακες, περιορίζεται στά έργα 
της, καί ό καθένας μές στην πόλη κοιτάζη τή δική του μόνο 
δουλειά, αυτό θά ήταν, αντίθετα μέ τό άλλο, δικαιοσύνη 
καί θά έκανε δίκαιη τήν πόλη. 
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d Ούκ άλλη εμοιγε δοκεϊ, ή δ' ό*ς, έχειν ή ταύτη. 
Μηδέν, ήν δ' εγώ, πω πάνν παγίως αυτό λέγωμεν, άλλ' 

έάν μέν ήμϊν καί είς ένα έκαστον τών ανθρώπων ιόν τό είδος 
τοϋτο όμολογήται καί έκεΐ δικαιοσύνη είναι, σνγχωρησόμεθα 
ήδη—τίγάρ καί έροϋμεν;—είδε μή, τότε άλλο τι σκεψόμεθα. 
νϋν δ' εκτελέσωμεν τήν σκέψιν ήν φήθημεν, εί έν μειζονι τινι 
τών εχόντων δικαιοσύνην πρότερον <ή> έκεΐ έπιχειρήσαιμεν 
θεάσασθαι, ράον άν εν ένί άνθρωπου κατιδεϊν οϊόν έστιν. και 

e έδοξε δή ήμϊν τοϋτο είναι πόλις. καί οντω φκίζομεν ώς 
έδννάμεθα άρίστην, εύ είδότες ότι εν γε τή αγαθή αν εϊη. 
ό ονν ήμΐν εκεί έφάνη, έπαναφέρωμεν είς τόν ένα. καν μεν 
όμολογήται, καλώς έξεί' έάν σε' τί άλλο εν τώ ένί ε/^^αι-
νηται, πάλιν έπανιόντες έπί τήν πόλιν βασανωϋμεν, και 

•ΟΆ τάχ' άν παρ' άλληλα σκοποϋντες καί τρίβοντες. ώσπερ εκ 
πνρείων έκλάμψαι ποιήσαιμεν τήν δικαιοσύνην και φανεραν 
γενομένην βεβαιωσόμεθα αυτήν παρ' ήμΐν αύτοϊ:. 

Άλλ', έφη, καθ' όδόν τε λέγεις και ποιεϊν χρή ούτως. 
ΤΑρ' ούν, ήν δ' έγώ, δ γε ταύτόν άν τις προσείποι μεϊζόν 

τε καί έλαττον, άνόμοιον τυγχάνει όν ταύτη ή ταύτόν προσα-
γορεύεται, ή δμοιον; 

"Ομοιον. έφη. 
b Kai δίκαιος άρα άνήρ δικαίας πόλεως κατ7 αυτό τό τής 

δικαιοσύνη: είδος ονδέν διοίσει. άλλ' όμοιος έσται. 
"Ομοιος, έφη. 
'^4λλά μέντοι πόλις γε εδοξεν είναι δικαία δτε έν αντή 

τριττά γένη φύσεων ενόντα τό αυτών έκαστον έπραττεν, 
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Κ' έγώ τό παραδέχομαι πώς δέ μπορεί νά είναι αλλιώς d 
παρά έτσι. 

"Ας μή λέμε Ομως ακόμα πώς είναι απολύτως αναμφι
σβήτητο, άλλ' άν, κι' δταν εφαρμοστή αυτό τό είδος απάνω 
στον κάθε έναν άνθρωπο, τό παραδεχτούμε πώς είναι κ' έκεΐ 
δικαιοσύνη, τότε πιά θά είμαστε σύμφωνοι—γιατί τίάλλο θά 

είχαμε νά πούμε;—ειδεμή, θά κοιτά-
*0 δίκαιος άνθρωπος ξωμενά σκεφθούμε τίποτε άλλο. Προς 

τό παρόν άς βγάλωμε ώς πέρα τή 
σκέψη πού παραδεχτήκαμε γιά ορθή,δτι δηλαδή, άν επιχειρού
σαμε νά βροΰμε τή δικαιοσύνη πρώτα σέ κανένα άπό τά με
γαλύτερα πού τήν έχουν, θά ήταν δυνατό νά καταλάβωμε εύ-
κολώτερα τί πράγμα είναι καίστόν κάθε άνθρωπο'καίδεχτή- e 

κάμε για τέτοιο μεγαλύτερο τήν πόλη, κ? έτσι τή θεμελιώσα
με δσο μπορούσαμε πιό τέλεια, γιατί πάρα πολύ καλά ξέραμε 
πώς δέ μπορούσε παράνά βρίσκεται μέσα σέ μιά τέτοια. Έ 
κεΐνο λοιπόν πού βρήκαμε εκεί, άς τό μεταφέρωμε καίστόν 
ένα, κι' αν εφαρμόζεται απολύτως κ' έδώ, πάει καλά' άν δμως 
ήθελε παρουσιαστή τίποτε άλλο στον ένα, τότε ξαναγυρίζομε 
πάλι στην πόλη κι 'άρχίζομε νέα δοκιμή, καί ίσως συγκρίνον
τας τα τό ενα κοντά στό άλλο καί τρίβοντας τα μεταξύ τους, 435a 
νά κατορθώναμε νά ξεπηδήση, καθώς η φλόγα άπό τά πυρεία, 
κι' άπό μέσα τους ή δικαιοσύνη· κι' άφοΰ έτσι φανερούθή, θά 
είναι πιά τέλεια βεβαιωμένη γιά μας ή ύπαρξη -ηο:. 

Αυτός, αλήθεια, πού λές είναι ό σωστός δρόμος κ' έτσι. 
άς κάμωμε. 

Ά ρ α γ ε λοιπόν, άν ένα αντικείμενο μεγαλύτερο κ' ένα μι
κρότερο τά πη κανείς πώς είναι τό ίδιο πράγμα καί τά δυό, 
είναι ανόμοια ή δμοια ώς προς εκείνη τήν ιδιότητα πού τά 
κάνει τό ίδιο πράγμα καί τά δυό ; 

"Ομοια βέβαια. 

"Ωστε και ό δίκαιος άνθρωπος, ώς προς αύτη τήν ίδιο- ί> 

τητα τής δικαιοσύνης, καμιά διαφορά δέν θάχη άπό τη δί

καιη πόλη, άλλα θά είναι δμοιός της. 

Μάλιστα, δμοιός της. 

Παραδεχτήκαμε δμως πώς μιά πόλη είναι δίκαιη, δταν 
άπό τά τρία είδη φυσικής ιδιοσυγκρασίας, πού υπάρχουν 
μέσα της, τό καθένα τους έκανε τή δουλειά του" καί της άπο-
δί'>σαμε πάλι τήν Εδιότητα της σωφροσύνης καί της ανδρείας 
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σώφρων δέ αύ καί ανδρεία καί σοφή διά τών αντών τούτων 
γενών άλλ άττα πάθη τε καί έξεις. 

Αληθή, έφη. 
Καί τόν ένα άρα, ώ φίλε, ούτο)ς άξιώσομεν, τά αυτά ταϋ-

C τα εϊδη έν τή αύτοϋ ψυχή έχοντα, διά τά αυτά πάθη έκείνοις 
τών αυτών ονομάτων ορθώς άξιοϋσθαι τή πόλει. 

Πάσα ανάγκη, εφη. 
Εις φανλόν γε αύ, ήν δ' έγώ, ου θαυμάσιε, σκέμμο 

έμπεπτώκαμεν περί ψυχής, εϊτε έχει τά τρία είδη ταϋ
τα εν αυτή είτε μή. 

Ού πάνν μοι δοκοϋμεν, έφη, είς φαϋλον ϊσως γάρ, ώ 
Σώκρατες, τό λεγόμενον αληθές, δτι χαλεπά τά καλά. 

Φαίνεται, ήν δ' έγώ. καί εύ γ' ϊσθι, ώ Γλαυκών, ώς ή 
d έμή δόξα, ακριβώς μέν τοϋτο έκ τοιούτων μεθόδων, οϊαις 

νϋν έν τοις λόγοις χρώμεθα, ον μή ποτέ λάβωμεν—αλλη 
γάρ μακροτέρα καί πλείων οδός ή έπί τοϋτο άγουσα— 
Ισως μέντοι τών γε προειρημένων τε και προεσκεμμένων 
άξίως. 

Ούκοϋν άγαπητόν; έφη- έμοί μέν γαρ έν γε τω πσρόντι 
ίκανώς άν έχοι. 

Άλλα μέντοι. εϊπον, εμοιγε καί πάνν έξαρκέσει. 
Μή τοίννν άποκάμης, εφη, άλλα σκόπει. 

e ΎΑρ' ούν ήμΐν, ήν δ' έγώ, πολλή ανάγκη όμολογεϊν δτι 
γε τά αυτά έν έκάστφ ένεστιν ημών είδη τε καί ήθη άπερ 
έν τή πόλει: ον γάρ που αλλοθεν έκεϊσε άφίκται. γελοϊον 
γάρ άν εϊη εϊ τις οίηθείη τό θνμοειδές μή έκ τών ιδιωτών 
έν ταϊς πόλεσιν έγγεγονέναι, οϊ δή καί έχονσι ταντην τήν 
αίτίαν. οίον οί κατά τήν Θράκην τε καί Σκυθικήν καί σχεδόν 
τι κατά τόν άνω τόπον, ή τό φιλομαθές, <5 δή τόν παρ7 ήμΐν 

36a μάλιστ' αν τις αίτιάσαιτο τόπον, ή τό φιλοχρήματον τό περί 
τους τε Φοίνικας εϊναι και τους κατά Αϊγυπτον φαιή τις 
άν ούχ ηκιστα. 

Καί μάλα, έφη. 
Τοϋτο μέν δή ούτως έχει, ήν δ' έγώ, καί ουδέν χαλεπόν 

γνώναι. 
Ον δήτα. 
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καί της σοφίας γιά κάποιους άλλους χαρακτήρες καί συνή
θειες πού παρουσιάζουν αυτά τά τριών ειδών φυσικά. 

Αλήθεια-
Τό ίδιο λοιπόν, φίλε μου, θά άξιώσωμε καί γιά τόν εν* 

άνθρωπο, δταν Ιχη δηλαδή αυτές τίς ίδιες ιδιότητες μές στην 
ψυχή του, πώς είναι σωστό, γ ι ' αυτή τήν ομοιότητα, νάξιωθη c 
νά πάρη έκεΐνες τίς ίδιες ονομασίες μέ την πόλη. 

Α ν ά γ κ η πάσα. 

Νά λοιπόν πάλι, φίλε μου, πού πέσαμε σ' ένα δύσκολο 
σχετικά μέ τήν ψυχή ζήτημα, άν έχη δηλαδή αυτές τίς τρεις 
ιδιότητες μέσα της είτε οχι. 

Καί βέβαια δέν μοΰ φαίνεται πολύ εύκολο* γιατί είναι 
ίσως αληθινή, Σωκράτη, ή παροιμία πού λέει : 6λα τά καλά 
δύσκολα. 

Έ τ σ ι φαίνεται* καί νά ξέρης καλά, Γλαυκών, πώς, δ
πως έγώ τουλάχιστο φαντάζομαι, μ' αυτή τί; μέθοδο πού με- d 
ταχειριζόμαστε τώρα στή συζήτηση, υπάρχει φόβος νά μήν 
πετύχουμε τό δλως διόλου σοοστό* γιατί είναι άλλος μακρύτε
ρος καί περισσότερος ό δρόμος πού θά μάς ώδηγοϋσε εκεί* ί
σως δμως καί νάξίζη κι' αυτό, ή μέθοδος σχετικά μ' δσα εί
παμε καί συζητήσαμε πρωτύτερα. 

Δέ Οάτανε αρκετό κι 'αυτό; έγώ τουλάχιστο θά ήμουν, 
προς τό παρόν, καί μ' αυτό ικανοποιημένος. 

Μά τότε λοιπόν ακόμα παραπάνω κ ' εγώ. 
Μήν άποκάνης λοιπόν, μόνο άρχισε τήν εξέταση. θ 

Δέν είναι τάχα απόλυτη ανάγκη νά παραδεχτούμε, πώς 
τά ίδια ιδιώματα καί συνήθεια υπάρχουν μέσα στον καθένα 
άπό μάς οποία καί μέc στην π:'λη: γιατί βέβαια δέν έχουν έρθή 
ά π ' άλλου καί σ' αυτή" επειδή θά ήτανε γζλοίο νά φανταστή 
καθείς ποος ό θυμοειδής έξαφνα χαρακτήρας πού αποδίδουν 
σέ μερικά έθνη. δπως στους Θράκες και στους Σκύθες καί γε
νικά στους βορε-.νούς λαούς, ή ή φιλομάθεια, πού θά μπορούσε 
κανείς νάποδοόση στό δικό μας προπάντων έθνος, η ή φιλο
χρήματα. πού θά μπορούσαμε νά ποΰμε πώς χαρακτηρίζει 436a 
κυρίως τους Φοίνικες καί τους Αιγυπτίους, δέν έχουν τήν αρ
χή τους άπό τόνο: πολίτες, γιά νά βρίσκουνται καί μές στίς 
πόλεις των. 

Βεβαιότατα. 
"Ωστε έτσι είναι τό πράγμα καί δέν παρουσιάζει καμιά 

δυσκολία νά τό καταλάβη κανείς. 
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Τάδε δέ ήδη χαλεπόν, εί τώ αύτφ τούτφ έκαστα πράτ-
τομεν ή τρισίν ούσιν άλλο άλλφ' μανθάνομεν μέν ετέρφ, 
θυμούμεθα δέ άλλφ τών έν ήμΐν, έπιθνμοϋμεν δ' αύ τρίτφ τινί 
τών περί τήν τροφήν τε καί γέννησιν ηδονών καί οσα τούτων 

h άδελφά, ή όλη τή ψυχή καθ' έκαστον αυτών πράττομεν, 
δταν όρμήσωμεν. ταϋτ' έσται τά χαλεπά δωρίσασθαι άξίως 
λόγου. 

Kai έμοί δοκεϊ, έφη. 
ΤΩδε τοίνυν έπιχειράψεν αυτά όρίζεσθαι, είτε τά αυτά 

άλλήλοις είτε έτερα έστι. 
Πώς; 
Δήλον ότι ταύτόν ταναντί'α ποιεϊν ή πάσχειν κατά ταύτόν 

γε καί προς ταύτόν ούκ έθελήσει άμα, ώστε άν που ενρί-
σκωμεν έν αύτοϊς ταϋτα γιγνόμενα, είσόμεθα ότι ον ταύτόν 

0 ήν αλλά πλείω. 
Εϊεν. 
Σκόπει δή δ λέγω. 
Αέγε, εφη. 
Έστάναι, εϊπον, καί κινεΐσθαι τό αυτό άμα κατά τό 

αυτό άρα δυνατόν; 

Ουδαμώς. 
"Ετι τοίννν άκριβέστερον όμολογησώμεθα, μή πη προϊ

όντες αμφισβητήσω μεν. εί γάρ τις λέγοι άνθρωπον έστηκότα, 
κινοϋντα δέ τάς χείρας τε καί τήν κεφαλήν, ότι ό αυτός 
έστηκέ τε καί κινείται άμα, ούκ άν οϊμαι άξωϊμεν ούτω 

ά λέγειν δεϊν, άλλ.' δτι τό μέν τι αντοϋ εστηκε, το δέ κινείται. 
ούχ ούτω; 

Οντα). 
Ούκοϋν καί εί έτι μάλλον γαριεντίζοιτο ό ταύτα λέγων, 

κομψενόμενος ώς οϊ γε στρόβιλοι δλοι έστάσί τε άμα καί 
κινούνται, δταν έν τώ αύτώ πήξαντες τό κέντρον περι
φέρονται, ή καί άλλο τι κύκλω περιών έν τή αύτη έδρα 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟ Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 303 

' Ό χ ι βέβαια. 
Ά π ' έδώ όμως αρχίζει ή δυσκολία : άν δηλαδή μέ τήν 

ίδια ενέργεια τής ψυχής κάνωμε τό κάθε τι, ή μέ ιδιαίτερη γιά 
τό καθένα ά π ' αυτά τά τρία - άλλη είναι ή δύναμη της ψυχής, 
πού μ' αύτη μαθαίνομε, άλλη πού μ* εκείνη θυμώνομε, άλλη 
πού γεννά μέσα μας τήν επιθυμία τής τροφής, τίς γενετήσιες 
ηδονές καί όλα τά παρόμοια, ή μέ ολάκερη τήν ψυχή κάνομε b 
τό καθένα ά π ' αυτά, δταν αίστανθοϋμε τήν ορμή νά τό κά
μωμε; Νά πο'-ό είναι δύσκολο νά τόόρίσωμε μέολη τήν ακρι
βολογία πού χρειάζεται. 

Τό βλέπω κ' έγώ. 
Ιδού λοιπόν ποος λέω έγώ νά δοκιμάσωμε νά βρούμε, 

άν είναι οί ίδιες αυτές οί τρείς δυνάμεις, ή διαφορετική ή 
καθεμιά τους. 

Πώς; 
Είναι ολοφάνερο πώς τό ίδιο πρόσωπο §έ θά μπορούσε 

τον ίδιο καιρό νά κάνη ή νά πάσχη αντίθετα πράγματα, μέσα 
τουλάχιστο στό ίδιο μέρος τοϋ έαυτοΰ του ή σχετικά μέ τό 
ίδιο αντικείμενο" ώστε άν βροΰμε νά γίνεται πουθενά αυτό τό 
πράγμα, θά συμπεράνωμε πώς δέν ήταν μια καί ή ίδια αυ
τές οί δυνάμεις, άλλα πολλές. c-

"Εστω. 
Πρόσεξε τώρα αυτό πού λέω. 
Αέγε το. 

Νά στέκεται καί νά είναι τόν ίδιον καιρό ακίνητο τό ί
διο πράγμα καί μέ ίδιο μέρος τοϋ εαυτού του, μπορεί άραγε 
να γίνη ποτέ; 

Καθόλου. 
"Ας τό καθορίσωμε δμως ακόμα πιό καθαρά, γιά νά μή 

μας γεννηθή καμιά διαφωνία δταν προχωρήσωμε παρά πέρα. 
Ά ν δηλαδή μας έλεγε κάποιος γιά Ιναν άνθρωπο πού ένώ στέ
κει, κουνεΐ τά χέρια του καί τό κεφάλι, πώς ό ίδιος καί στέ
κεται καί κουνιέται μαζί, δέ θά τοΰ κάναμε τήν παρατήρηση 
πώς δέν πρέπει νά τό λέη εισι, άλλα πώς ένα του όποιο μέρος d 

είναι ακίνητο καί ενα άλλο κουνιέται; "Ετσι δέν είναι ; 
"Ετσι είναι. 
Κι' άν λοιπόν ό ίδιος γιά νά κάμη, έτσι παιχνιδιάρικα, α

κόμη μεγαλύτερη επίδειξη λεπτολογίας μάς έλεγε,πώς ή σβού
ρα τουλάχιστο ολόκληρη καί κουνιέται καί στέκεται τόν ίδιον 
καιρό, δταν στρέφεται μέ ακίνητα μπηγμένο τό κέντρο της 
επάνω στό ίδιο σημείο, καί δτι τό ίδιο κάνει καί δποιο 
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τοϋτο δρα, ούκ άν άποδεχοίμεθα, ώςού κατά ταύτα εαυτών 
e τά τοιαύτα τότε μενόντων τε καί φερομένων, αλλά φαϊμεν 

άν έχειν αυτά ευθύ τε καί περιφερές έν αύτοϊς, καί κατά μέν 
τό εύθν έστάναι—ονδαμή γάρ άποκλίνειν—κ«τά δε τό περι
φερές κύκλφ κινεϊσθαι, καί όταν δέ τήν εύθνωρίαν ή είς 
δεξιάν ή είς άριστεράν ή είς τό πρόσθεν ή είς τό όπισθεν 
έγκλίνη άμα περιφερόμενον, τότε ονδαμή [εστίν] έστάναι. 

Καί ορθώς γε, έφη. 
Ουδέν άρα ημάς τών τοιούτων λεγόμενον εκπλήξει, ουδέ 

μάλλον τι πείσει ώς, ποτέ τι άν τό αυτό αν άμα κατά τό 
7Ά αυτό προς τό αυτό τάναντία πόθοι ή καί εϊη ή καί ποιή-

σειεν. 
Ονκονν έμέ γε, έφη. 
7Αλλ δμως, ήν δ7 έγώ, ha μή άναγκαζώμεθα πάσας τάς 

τοιαύτας αμφισβητήσεις έπεξιόντες καί βεβαιούμενοι ώς 
ούκ αληθείς ούσας μηκύνειν, ύποθέμενοι ώς τούτον ούτως 
έχοντος είς τό πρόσθεν προΐωμεν, όμολογήσαντες, έάν ποτέ 
άλλη φανή ταϋτα ή ταύτη, πάντα ήμϊν τά άπό τούτον 
σνμβαίνοντα λελυμένα έσεσθαι. 

7Αλλά χρή, εφη, ταϋτα ποιεϊν. 
b ^Άρ' <άν> ούν, ήν ό7 έγώ, τό έπινεύειν τώ άνανεύειν καί 

τό έφίεσθαί τίνος λαβείν τώ άπαρνεϊσθαι καί τό προσάγεσθαι 
τφ άπωθεΐσθαι, πάντα τά τοιαύτα τών εναντίων αλλήλοις 
θείης εϊτε ποιημάτων εϊτε παθημάτων; ονδέν γάρ ταύτη 
διοίσει. 

Άλλ7, ή δ7 δς, τών εναντίων. 
Τί ούν; ήν δ7 έγώ' διψήν καί πεινήν καί δλως τάς έπι-

θνμίας, καί αύ τό έθέλειν καί τό βούλεσθαι, ον πάντα ταϋτα 
c είς έκεϊνά ποι άν θείης τά εϊδη τά νυνδή λεχθέντα; οϊον 

άεί τήν τοϋ έπιθνμοΰντος ψνχήν ονχί ήτοι έφίεσθαί φήσεις 
εκείνου ον civ ε?ιιθνμή. ή προσάγεσθαι τοϋτο δ αν βούληται οί 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 305 

άλλο στρέφεται γύρω άπό τόν άξονα του χωρίς νάλλάζη 
θέση,δέ θά τό παραδεχτούμε βέβαια,επειδή αυτά δέν μένουν 
ακίνητα οΰτε στρέφονται μέτό ίδιο μέρος τού εαυτού των,άλ- e 

λά θά ποΰμε πώς ξεχωρίζαμε στά πράγματα αύτάτά δυό μέρη, 
τόν ίσιο τόν άξονα και τήν κυκλική περιφέρεια,καί πώς μέ τό 
ίσιο τους μέρος στέκουν ακίνητα,επειδή αυτό δέν γέρνει άπό 
καμιά μεριά, ένοϋ μέ τήν κυκλική τους περιφέρεια στρέφον
ται ένα γΰρο" δταν δμως ή ευθεία γραμμή τοΰ άξονα τους κλί
νη είτε δεξιά είτε αριστερά είτε μπρος εϊτε πίσω, ένώ έξα-
κολουθοΰν τόν ίδιο καιρό νά σιρέφωνται, τότε μέ κανένα τους 
μέρος δέν μπορούμε νά ποΰμε πώς στέκουν. 

Και πολύ σωστά. 
"Ωστε δ,τι καί νά μάς πουν ά π ' αυτά, δέ θά μάς κάμη 

νά τά σαστίσωμε, εύτε θά μάς πείση περισσότερο, πώς είναι 
ποτέ δυνατόν τό ίδιο πράγμα την ίδια ώρα καί μέ τό ίδιο μέ
ρος τοΰ έαυτοΰ του καί ώς προς τό ίδιο αντικείμενο νά κά- 437a 
νη ή νά πάσχη τά αντίθετα. 

Καί μένα βέβαια 8έ θά μέ πείση ποτέ. 
Μ'δλα ταΰτα, γιά νά μήν είμαστε αναγκασμένοι νά εξε

τάζουμε καί άνασκευάζωμεολες αυτές τίς αντιρρήσεις καί νά 
χάνωμε έτσι άδικα τόν καιρό μας, άς δεχτούμε για σωστή 
τήν υπόθεση πώς έτσι είναι τό πράγμα κ ι ' ά ς προχωρήσωμε 
παρακάτω, μέ ιή συμφωνία, π ώ ς άν κάπου βρεθή πώς δέν 
είναι αυτά έτσι δπως τά δεχτήκαμε, δλα τα συμπεράσματα 
πού βγαίνουν ά π ' αυτή τήν υπόθεση, θά τά θεωρήσωμε άκυ
ρα. 

"Ετσι πρέπει νά κάνωμε. 
Λέγε μου λοιπόν τώρα : τό νά δείχνη κανείς πώς θέλει b 

κάτι, μέτό νά δείχνη πόας δέν τά θέλει, καίτό νά έπιθυμή νά 
πάρη κάτι τι, μέ τό νά αρνιέται νά τό πάρη, καί τό νά τό δέχε
ται πρόθυμα μέ τό νά τό αποστρέφεται, θά τις πάρης όλες αυ
τές τίς ενέργειες ή τά πάθη (γιατί ώς προς αυτό δέν υπάρχει 
καμιά διαφορά) γιά πράγματα αντίθετα μεταξύ τους ή οχι ; 

Μά βέβαια αντίθετα. 
Τί λοιπόν; τήν πείνα καί τη δίψα καί δλες γενικά τίς ε

πιθυμίες καθώς πάλι καί τή θέληση και τή βούληση, δέ θά τά 
βάλης δλ' αυτά κάπου εκεί μαζί μέ αυτές τίς ιδιότητες πού 
αναφέραμε τώρα δά; Δέ θά πής, παραδείγματος χάρη, πώς ή c 

ψυχή τοΰ άνθροόπου, πού επιθυμεί κάτι τι, αισθάνεται ένα 
σπρώξιμο προς έκεΐνο πού επιθυμεί, ή πώς δέχεται πρόθυμα 
τό πράγμα πού θά ήθελε νά τό έχη, ή πώς πάλι, σέ περίπτω-



ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Δ) 

γενέσθαι, ή αύ, καθ' όσον έθέλει τί οί πορισθήναι, επινενειν 
τοϋτο προς αυτήν ώσπερ τινός έρωτώντος, έπορεγομένην 
αντοϋ τής γενέσεως; 

"Εγωγε. 
Τί δέ; τό άβονλεΐν καί μή έθέλειν μηδ' έπιθνμείν ούκ 

εις τό άπωθεϊν καί άπελαύνειν άπ' αυτής καί είς άπαντα 
τάναντία έκείνοις θήσομεν: 

d /7ώς γάρ ον; 
Τούτων δή ούτως εχόντων έπιθνμιών τι φήσομεν εϊναι 

είδος, καί εναργέστατα; αντών τούτων ήν τε δίψαν καΡ.οϋμεν 
καί ήν πειναν; 

Φήσομεν, ή δ' δς. 
Ούκοϋν τήν μέν ποτού, τήν δ' έδωδής: 
Ναί. 
rAo7 ούν, καθ' δσον δίψα εστί, πλέονος άν τίνος ή ού 

λέγομεν επιθυμία ε'ν τή ψυχή εϊη, οϊον δίψα εστί δίψα 
άοά γε θερμοϋ ποτοϋ ή ψυχρού, ή πολλού ή ολίγον, ή καί 
ένί λόγφ ποιου τίνος πώματος; ή εάν μέν τις θερμότης τω 

Β δίψει προσή, τήν τοϋ ψνχροϋ έπιθνμίαν προσπαρέχοιτ' άν, 
έάν δέ ψυχρότης, τήν τοϋ θερμοϋ; έάν δέ διά πλήθους 
παρονσίαν πολλή ή δίψα ή, τήν τοϋ πολλού παρέξεται, έάν 
δέ όλίγη, τήν τοϋ ολίγον; αυτό δέ τό διψήν ού μή ποτέ 
άλλου γένηται επιθυμία ή ούπερ πέφυκεν, αύτοϋ πώματος, 
καί αυτό πεινήν βρώματος: 

Ούτως, έφη, αυτή γε ή επιθυμία εκάστη αύτοϋ μόνον 
έκαστον ού πέφνκεν, τοϋ δέ τοίον ή τοίον τά προσγιγνόμενα. 

îoa Μήτοι τις, ήν δ' έγώ, άσκέπτονς ημάς όντας θορνβήση, 
ώς ουδείς ποτοϋ επιθυμεί άλλα χρηστού ποτοϋ, καί ον σίτον 
αλλά χρηστού σίτον. πάντες γάρ άρα τών αγαθών έπιθν-
μοϋσιν εί ούν ή δίψα έπιθνμία εστί, χρηστού άν εϊη εϊτε 
πώματος εϊτε άλλον δτου εστίν επιθυμία, καί αί άλλοι ούτω. 
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ση πού θέλει κάτι νάποχτήση, δίνει έτσι μ' ένα ^εύμα στον 
εαυτό της τή συγκατάθεση της, σάν νάτή ρωτούσε κ ά 
ποιος, δείχνοντας έτσι δλη της τή λαχτάρα γιά τήν α π ό χ τ η 
ση του; 

Μάλιστα. 
Τί δέ; τό νά μήν ορέγεται, τό νά μή Οέλη, τό νά μήν έ-

πιθυμή δεν είναι ro ίδιο πράγμα μέ τό νά αποστρέφεται καί 
νά σπρώχνη μακριά της, καί δέ θά βάλωμε αυτές τίς ενέργειες 
τ ή ς ΨυΧήζ σ ' ο λ α τά αντίθετα μ' εκείνα πού είπαμε πριν; 

Πώς δχι; d 

Αφού έτσι είναι τό πράγμα, δέ θά ποΰμε λοιπόν πώς έ
χομε ενα είδος επιθυμίες καί ανάμεσα σ* αυτές δυό προ
πάντων φανερώτερες, εκείνες πού λέμε πείνα καί δίψα; 

θ ά πούμε. 

Καί πώς ή μιά είναι επιθυμία πιοτού κ' ή άλλη τροφής; 
Ναί. 

Κ ' οσο είναι αυτό ή δίψα, είναι άραγε επιθυμία τής ψυ
χής γιά τίποτα περισσότερο άπ'αυτό πού λέγαμε; Δηλαδή ή 
δίψα είναι άραγε δίψα ζεστού ή κρύου ή πολλού ή λίγου πιο
τού, ή καί μ'ενα λόγο ενός τέτοιου ή τέτοιου πιοτού; " Η , αν 
μαζί μέ τή δίψα ύπάρχη καί ή έννοια τής ζέστης, ήθελε πα
ρουσιάσει καί τήν πρόσθετη επιθυμία τοΰ ψυχροΰ, καθώς καί e 
τήν επιθυμία του ζεστού,άν είχε μαζί της τήν έννοια τής ψυ
χρότητας; Καί άν μέ τήν παρουσία τής εννοίας τοϋ πολλού 
είναι πολλή ή δίψα,θά γέννηση τήν επιθυμία τοϋ πολλού πιο
τού, καί άν είναι λίγη τού λίγου; Ή καθαυτά δμως δίψα δέ θα 
ήταν ποτέ επιθυμία γιά κανένα άλλο πράγμα παρά γιά κεΐνο 
πού είναι τό φυσικό της αντικείμενο, δηλαδή απλώς τοϋ 
πιοτού, καθώς καί ή πεΐνα απλώς τής τροφής. 

Μάλιστα, έτσι είναι" ή καθεμιά καθαυτό επιθυμία είναι 
επιθυμία μόνο τοϋ καθαυτό φυσικού της αντικειμένου* τό νά 
είναι δμως τό αντικείμενο αυτό τέτοιο ή τέτοιο, τό χρωστά 
σαίς πρόσθετες εκείνες έννοιες. 

Πρόσεξε μόνο μή μας βοή κανείς πώς δέν τοχομε ξεκα- 438a 
θαρίσει καλά τό ζήτημα καί μας κάμη νά τά χάσουμε, άν μας 
πή πως κανείς δέν επιθυμεί απλώς πιοτό, άλλα καλό πιοτό, 
καί δχι φαί, άλλα καλό φαί. Γιατί δλοι φυσικά επιθυμούν τά 
καλά" αν λοιπόν ή δίψα είναι επιθυμία, θά ήταν επιθυμία γιά 
κάποιο καλό πράγμα, εϊτε πιοτό είναι είτε δ τι άλλο εκείνο 
πού επιθυμεί' τό ίδιο καί γιά τίς άλλες επιθυμίες. 
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"Ισως γάρ άν, έφη, δοκοί τι λέγειν ό ταϋτα λέγων. 
Άλλα μέντοι, ήν δ' έγώ, Οσα γ' εστί τοιαύτα ola εϊναι 

b τον, τα μέν ποια άττα ποιον τινός έστιν, ώς έμοί δοκεϊ, 
τά δ' αυτά έκαστα αύτοϋ έκαστου μόνον. 

Ούκ έμαθαν, έφη. 
Ούκ έμαθες, Ϊφην, Οτι τό μείζον τοιούτον έστιν οϊον 

τινός εϊναι μείζον; 

Πάννγε. 
Ούκοϋν τοϋ έλάττονος; 
Ναί. 
Τό δέ γε πολύ μείζον πολύ έλάττονος. ή γάρ; 
Ναί. 
νΑρ' ούν και τό ποτέ μείζον ποτέ έλάττοιος, καί τό 

έσόμενον μείζον έσομένον έλάττονος; 

'^4λλά Τί μήν; ή δ* ό'ς. 
c Καί τά πλείω δή προς τά έλάττω καί τά διπλάσια προς 

τα ημίσεα και πάντα τά τοιαύτα, καί αύ βαρύτερα προς κονφό-
τερα καί θάττω προς τά βραδύτερα, καί έτι γε τά θερμά 
προς τα ψυχρά καί πάντα τά τούτοις όμοια άρ' ονχ όντως έχει; 

Πάνν μέν ούν, 
Τί δέ τά περί τάς έπιστήμας; ονχ ό αυτός τρόπος; 

επιστήμη μέν αυτή μαθήματος αντοϋ επιστήμη εστίν ή δτου 
δή δει θεΐναί τήν έπιστήμην, επιστήμη δέ τις καί ποια τις 

à ποιον τίνος καί τινός, λέγω δέ τό τοιόνδε' ούκ επειδή οι
κίας ερ>-ασίας επιστήμη έγένετο, διήνεγκε τών άλλων 
επιστημών, ώστε οικοδομική κληθήναι; 

Τί μήν; 
"Άρ* ού τφ ποια τις εϊναι, ola έτερα ουδεμία τών άλ

λων; 
Ναί. 
Ονκοϋν επειδή ποιου τίνος, καί αύτη ποια τις έγένετο; 

καί αί άλλαι οντω τέχναι τε καί έπιστήμαι; 

"Εστιν ούτω. 
Τοϋτο τοίννν, ήν δ7 έγώ, φάθι με τότε βονλεσθαι λέγειν, 
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"Ισως καί νάχη κάποιο δίκιο εκείνος πού θάκανε αυτή τήν 
^παρατήρηση. 

Ναί, μά δσα πράγματα αναφέρονται σ' έν' άλλο πράγμα 
είναι τέτοια ή τέτοια έξ αιτίας της αναφοράς, καθώς μοΰ φαί
νεται, πού έχουν σέ μιαν ώρισμένη ποιότητα, τά καθαυτό Ομως b 
πράγματα αναφέρονται στό καθαυτό μόνο αντικείμενο τους. 

Δέν τά κατάλαβα. 
Δέν καταλαβαίνεις π ώ ς τό μεγαλύτερο είναι τέτοιο, που 

νά είναι μεγαλύτερο άπό κάποιο άλλο; 
Βεβαιότατα. 
Ά π ό κάτι δηλαδή μικρότερο του; 
Ναί. 
Καί τό πολύ μεγαλύτερο άπό τό πολύ μικρότεοο; 
Ναί. 
Ά ρ α γ ε λοιπόν κ' ένα πού ήταν κάποτε μεγαλύτερο, άπ-j 

ένα πού ήταν κάποτε μικρότερο, κ' ένα πού θά είναι στό μέλ
λον μεγαλύτερο, άπό ένα πού θάναι στό μέλλον μικρότερο; 

Π ώ ς δχι; 
Τό ίδιο λοιπόν δέν γίνεται καί μέτό περισσότερο σχετικ ' G 

μέ τό λιγώτερο, καί μέτό διπλάσιο σχετικά μέ τό μισό, κα* 
μέ ολα τά τέτοια, καθώς καί μέ τό βαρύτερο σχετικά μέ τ 3 

ελαφρότερο, καί ι ό γρηγορότερο μέ τά άργότερο,κι' άκόμ,η κον 
μέ τά θερμά καί τά ψυχρά καί μέ δλα τά δμοιά τους; 

Βεβαιότατα. 
Καί τί λές; Δέ γίνεται τό ίδιο καί μέ τίς επιστήμες; Ή 

καθαρή δηλαδή καί καθαυτή επιστήμη αντικείμενο της έχει 
τήν καθαυτή μάθηση, ή δ,τιάλλο πράγμα πρέπει νάθεωρηθ'7 
αντικείμενο της* ένώ μιά ώρισμένη καί ειδική επιστήμη, ένο/ 
ώρισμέ;ο καί ειδικά αντικείμενο. Καί Ιδού τί εννοώ: δταν έγι d 
νε ή επιστήμη νάχτίζουν σπίτια,δέν ξεχώρισε άπό τίς άλλετ 
επιστήμες, ώστε νά ονομαστή οικοδομική; 

Πώς δχι; 
Γιά ποιόν άλλο λόγο βέβαια παρά επειδή ήταν τέτοια πού 

-νά μή μοιάζη μέ καμιάν άλλη; 
Ναί. 
Δέν πήρε λοιπόν τήν ιδιαίτερη ποιότητα της άπό τήν ιδι

αίτερη ποιότητα τοΰ αντικειμένου της, καθώς καί όλες οί άλ
λες τέχνες καί επιστήμες; 

"Ετσι είναι. 
Αυτό λοιπόν πές, άν μέ εννόησες τοόρα, πώς ήθελα νά 

π ώ τότε, δταν έλεγα,δτι Οσα πράγματα είναι τέτοια πού νά 
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ε* οϊρα νϋν έμαθες, Οτι δσα εστίν ola εϊναι τον, οντά μέν 
μόνα αυτών μόνων εστίν, τών δέ ποιών τίνων ποια άττα. 

e καί ον τι λέγω, ώς, οίων άν ή, τοιαύτα και έστιν, ώς άρα 
καί τών υγιεινών καί νοσωδών ή επιστήμη υγιεινή καί 
νοσώδης καί τών κακών καί τών αγαθών κακή καί αγαθή· 
άλλ' επειδή ούκ αύτοϋ ούπερ επιστήμη εστίν έγένετο επι
στήμη, άλλα ποιου τίνος, τοϋτο δ7 ήν ύγιεινόν καί νοσώδες, 
ποια δή τις σννέβη καί αντή γενέσθαι, καί τοϋτο αντήν 
έποίησεν μηκέτι έπιστήμην απλώς καλεϊσθαι, αλλά τοϋ ποιου 
τινος'προσγενομένον ίατρικήν. 

"Εμαθον, έφη, καί μοι δοκεϊ ούτως έχειν. 

Ì9& Τό δέ δή δίψος, ήν δ' έγώ, ού τούτων θήσβις τών τινός 
εϊναι τοϋτο όπερ εστίν; έστι δέ δήπον δίψος— 

"Εγωγε, ή δ7 δς· πώματος γε. 

Ούκοϋν ποιου μέν τίνος πώματος ποιόν τι καί δίγοςι 
δίψος δ7 ούν αυτό ούτε πολλοϋ ούτε ολίγον, ούτε άγαθοϋ 
ούτε κακού, ούδ7 ένί λ.όγφ ποιου τίνος, αλλ7 αύτοϋ πώματος 
μόνον αυτό δίψος πεφυκεν; 

Παντάπασι μέν ούν. 

Τον διψώντος άρα ή ψνχή, καθ7 δσον διψή, ονκ άλλο 
b τι βούλεται ή πιεΐν,καί τούτον ορέγεται καί έπί τοϋτο ορμά. 

Δήλον δή. 
Ονκοϋν εϊ ποτέ τι αυτήν άνθέλκει διψώσαν, έτερον άν τι 

έν αυτή εϊη αύτοϋ τοϋ διψώντος καί άγοντος ώσπερ θηρίον 
έπί τό πιεϊν; ού γάρ δή, φαμέν, τό γε αυτό τω αύτω 
εαυτού περί τό αυτό αμ7 ά[ν] τάναντία πράττοι. 

Ού γάρ ούν. 

"Ωσπερ γε οϊμαι τοϋ τοξότον ού καλώς έχει λέγειν δτι 
αύτον άμα αί χείρες τό τόξον απωθούνται τε καί προσέλ-
κοντοι, άλλ ότι άλλη μέν ή απωθούσα χειρ, έτερα δέ ή 
προσαγομένη. 

c Παντάπασι μέν ούν, έφη. 
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άναφέρωνται σέ κάτι, αυτά, όταν είναι καθαρά καί καθαυτά, 
αναφέρονται μόνο σ' ενα καθαρό καί καθαυτό αντικείμενο, 
δταν δμως έχουν καί κάποιαν ώρισμένη ποιότητα, αναφέρον
ται σέ κάποιο μέ ώρισμένη ποιότητα αντικείμενο. Καί δέ θέλω 
μ'αύτό ν ά π ώ . δ τ ι ενα πράγμα είναι Οποίας λογής καί το άν- e 

τικείμενύ του, παραδείγματος χάρη δτι ή επιστήμη, πού έχει 
αντικείμενο της τά υγιεινά καί τά βλαβερά, είναι καί αυτή υ
γιεινή καί βλαβερή, καί ή επιστήμη τών κακΐον καί τών κα
λών, καλή και κακή επιστήμη" άλλα επειδή έγινε επιστήμη 
δχι αποκλειστικά εκείνου πού είναι αποκλειστικό αντικείμενο 
της, άλλα κάποιου μέ ώρισμένη ποιότητα, δηλαδή του ύγιει-
νοΰ καί τοϋ βλαβερού, κατάντησε καί αυτή να γίνη επιστήμη 
μέ ώρισμένη ποιότητα, καί αυτό τήν έκαμε νά ονομάζεται Οχι 
πιά απλώς επιστήμη, άλλα άπό τήν ποιότητα εκείνου πού π ή 
ρε αντικείμενο της : ιατρική. 

Εννόησα τώρα καί έτσι μοϋ φαίνεται πώς είναι. 
Καί τή δίψα πάλι δέν τήν τοποθετείς μέ τά πράγματα 439a 

πού είναι αυτά πού είναι, επειδή αναφέρονται σέ κάτι, πού 
είναι αντικείμενο τους: Γιατί υπάρχει υποθέτω δίψα. 

Βεβαιότατα, τοϋ πιοτού. 
Καί δέν είναι τέτοια ή τέτοια ή δίψα αναλόγως τοϋ τέ

τοιου ή τέτοιου πιοτοΰ; Ένοαή καθαρή καί καθαυτή δίψα δέν 
είναι κάτι πού αναφέρεται απλώς στό καθαρό μόνο καί καθαυ
τό πιόσιμο και οχι στό πολύ ή στό λίγο, ούτε στό καλό ή κα
κό, ούτε, μ' ένα λόγο, στό τέτοιο ή τέτοιο πιοτό; 

Έξάπαντος. 
"Ωστε ή ψυχή εκείνου πού διψά, τίποτ' άλλο δέν επιθυ

μεί παρά νά πιή,καί τοϋτο λαχταρά καί σ1 αυτό σπροοχνεταΐ. b 
'Ολοφάνερο. 
"Ωστε άν κάποτε τύχη καί τήν τραβά κάτι πίσω καί δέν 

τήν άφήνη νά πιή -ένώ διψά, αυτό δέν θά είναι κάτι άλλο μέ
σα της άπό κεΐνο πού διψά καί σά θηρίο τή σέρνει νά π ι ή ; 
Γιατί είπαμε ποις τό ίδιο πράγμα μέτό ίδιο μέρος τοϋ έαυτοΰ 
του καί σχετικά μέ τά ίδιο αντικείμενο δέ μπορεί να κάνη 
τόν ίδιο καιρό αντίθετα πράγματα. 

"Οχι βέβαια. 
Καθώς, νομίζω, γιά τόν τοξότη δέ θάταν σωστό νά λέμε 

πώς τά χέρια του τόν ίδιο καιρό κι1 άμπώθουν άπό τόν εαυ
τό του καί σέρνουν πίσοο τό τόξο, άλλα πώς άλλο χέρι είναι 
έκεΐνο πού τό άμποόθει κι' άλλο αυτό πού τό τραΒα πίσω. 

Συμφωνότατος. c 
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Πότερον δή φώμέν τινας έστιν ό'τε διψώντας ούκ έθέλειν 
πιεϊν; 

Kai μάλα γ', εφη, πολλούς καί πολλάκις. 
Τί ούν, έφην έγώ, φαίη τις άν τούτων πέρι; ούκ ένεϊναι 

μέν έν τή ψυχή αυτών τό κελεϋον, ένεϊναι δέ τό κωλϋον 
πιεΐν, άλλο Ον καί κρατούν τοϋ κελεύοντος; 

"Εμοιγε, έφη, δοκεϊ. 
νΑρ' ούν ού τό μέν κοΛνον τά τοιαύτα έγγίγνεται, δταν 

d έγγένηται, έκ λογισμού, τά δέ άγοντα καί έλκοντα διά 
παθήματος τε καί νοσημάτων παραγίγνεται; 

Φαίνεται. 
Ού δή αλόγα,;, ήν δ' έγώ, άξιώσομεν αυτά διττά τε καί 

έτερα αλλήλων είναι, τό μέν φ λογίζεται λογιστικόν προσ-
αγορεύοντες τής ψυχής, τό δε ώ ϊρά τε καί πεινή καί δι-
ψή καί περί τάς άλλας επιθυμίας έπτόηται άλόγιστόν τε 
καί έπιθνμητικόν, πληρώσεων τινθ)ν καί ηδονών έταϊρον. 

θ Ουκ, άλλ είκότως, έφη, ήγοίμεθ7 αν ούτως. 
Ταϋτα μέν τοίννν, ήν δ' έγώ, δύο ήμϊν ώρίσθν) είδη έν 

ψυχή ενόντα' τό δέ δή τοϋ θυμού καί ώ θνμούμεθα πότερον 
τρίτον, ή τούτοη· ποτέρου άν εϊη όμοφνές; 

"Ισως, εφη, τω έτέρφ, τώ έπιθυμητικω. 
Άλλ7, ήν δ' έγώ, ποτέ άκουσας τ'if πιστεύω τούτω' 

ώς άρα Λεόντιος ό 'Αγλαΐωνος ανιών έκ Πειραιώς υπό τό 
βόρειον τεϊχος έκτος, αίσθόμενος νεκρούς παρά τω.δημίφ 
κείμενους, άμα μέν ίδεϊν έπιθυμοϊ, άμα δέ αύ δυσχεραίνοι 
και άποτρέποι εαυτόν, καί τέως μέν μάχοιτό τε καί παρα-

ΌΆ καλύπτοιτο, κρατούμενος Ô' ούν ύπό τής επιθυμίας, διελκύσας 
τονς οφθαλμούς,προσδραμό)ν προς τονς νεκρούς, «Ίδοϋ ύμϊν», 
έφη, «δ) κακοδαίμονες, έμπλήσθητε τοϋ καλοϋ θεάματος». 

"Ηκουσα, εφη, καί αυτός. 
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Τώρα, δέ θά παραδεχτούμε πώς υπάρχουν μερικοί, πού 
ενώ διψούν δέ θέλουν νά πιουν; 

Καί πάρα πολλοί μάλιστα και πολλές φορές. 
Τί λοιπόν θάπρεπε νά πή κανείς γι ' αυτούς ; 'Όχι- πώς 

υπάρχει μές στην ψυχή τους κάτι πού τους προστάζει καί κάτι 
άλλο πού τους εμποδίζει νά πιουν, καί πώς αυτό τό άλλο εί
ναι διαφορετικό άπό τό πρώτο καί τό νικά; 

Κ' εγώ αυτό νομίζω. 

Καί μήπως άραγε έκεΐνο πού σ' αυτή την περίσταση εμ
ποδίζει, παρουσιάζεται μέσα στην ψυχή, δταν παρουσιάζεται, d 
έξ αφορμής τοΰ λογισμού, ένώ εκείνα πού τήν τραβούν καί τή 
σέρνουν είναι αποτελέσματα άπό τίποτα παθήματα καί νοσή
ματα; 

"Ετσι φαίνεται. 

Δέ θά ήταν λοιπόν παράλογο νά ισχυριστούμε, πώς εί
ναι δυό καί διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα αύτά,το ένα 
πού τήν κάνει νά στοχάζεται καί τά λέμε λογικό, καί τό άλ
λο πού ερωτεύεται και πεινά καί διψά καί ρίχνεται σάν παρα-
λογιασμένο στίς τέτοιες άλλες επιθυμίες, αλόγιστο καί έπι-
θυμητικό, σύντροφο της σέ κάποιες απολαύσεις καί ηδονές. 

Δέν θάχαμε πραγματικώς άδικο νά τά ξεχωρίσωμε e 
έτσι. 

"Ας τό πάρωμε λοιπόν πιά γιά ώρισμένο, πώς δυό αυτά 
τά είδη υπάρχουν μές στην ψυχή' δσον άφοράτώρα τάθυμο 
καί τή δύναμη πού μάς κάνει νά θυμώνουμε, νά είναι τάχα 
τρίτο είδος, ή μέ ποιο άπό τά δυό πού είπαμε νά είναι δμοιο 
στην ουσία του; 

"Ισως μέ τά δεύτερο, τό έπιθυμητικό. 
Ά λ λ α έγώ άκουσα κάτι μιά φορά πού τό πιστεύω αληθινό : 

πώς κάποτε δηλαδή ανεβαίνοντας άπό τόν Πειραιά όΛεόντιος, 
ό γιος του Άγλαΐωνα, έκεΐ κατά τά βορεινό τείχος απέξω, 
παρατήρησεάπό μακριά νεκρούς ξαπλωμένους στό μέρος που 
γίνονται οί θανατικές εκτελέσεις, καί αίστάνθηκε επιθυμία 
νά πλησίαση νά τους δή άπό κοντά, σύγκαιρα δμως καί κά
ποιαν αποστροφή πού τόν έσπρωχνε πίσω, κ'εΐχε έτσι στην 
αρχή αυτό τόν πόλεμο μέ τόν εαυτό του καί σκέπαζε τό πρό
σωπο του, ώς πού έπί τέλους νικημένος άπό τήν επιθυμία έ- 440a 
τρέξε κοντά στους νεκρούς καί ανοίγοντας τά μάτια του διά
πλατα «νά, είπε, κακορίζικα, χορτάσετε τό ωραίο τό θέαμα». 

Ναί, καί έγώ τό άκουσα. 
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Ούτος μέντοι, έφην, ό λόγος σημαίνει τήν όργήν πολε
μεϊν ενίοτε ταϊς έπιθυμίαις ώς άλλο ον άλλω. 

Σημαίνει γάρ, έφη. 

Ούκοϋν καί άλλοθι, έφην, πολλαχοϋ αίσθανόμεθα, όταν 
b βιάζωνταί τίνα παρά τόν λογισμόν έπιθυμίαι, λοώοροϋντά 

τε αυτόν καί θυμούμενον τω βιαζομένφ έν αύτφ, καί ώσπερ 
δυοϊν στασιαζόντοιν σύμμαχον τω λόγω γιγνόμενον τόν 
θνμόν τοϋ τοιούτον; ταϊς δ' έπιθυμίαις αυτόν κοινωνήσαντα, 
αίροϋντος λόγου μή δεϊν άντιπράττειν, οϊμαί σε ούκ άν 
φάναι γενομένου ποτέ έν σαυτώ τοϋ τοιούτου αίσθέσθαι, 
οϊμαι δ' ούδ' έν άλλω. 

Ον μά τόν Δία, εφη, 
C Τί δέ, ήν δ7 έγώ, όταν τις οϊηται άδικεϊν; ούχ όσου άν 

γενναιότερος ή, τοσούτφ ήττον δύναται όργίζεσθαι καί 
πεινών καί ριγών καί άλλο ότιοϋν τών τοιούτων πάσχων 
ύπ7 εκείνον δν άν οϊηται δικαίως ταϋτα δράν, καί, δ λέγο), 
ούκ έθέλει προς τούτον αντοϋ έγείρεσθαι ό θνμός; 

Αληθή, έφη. 
Τί δέ όταν άδικεϊσθαι τις ήγήται; ούκ έν τούτφ ζει τε 

και χαλεπαίνει καί σνμμαχεϊ τω δοκοϋντι δικαίφ καί, διά 
τό πεινήν καί διά τό ριγούν καί πάντα τά τοιαύτα πάσχειν 

d υπομένων καί νίκοϊ καί ον λήγει τών γενναίων, πριν άν ή 
διαπράξηται ή τελεντήση ή ώσπερ κύων υπό νομέως ύπό 
τοϋ λόγου τοϋ παρ' αύτφ ανακληθείς πραϋνθή; 

Πάνυ μέν ούν, έφη, έοικε τούτφ ώ λέγεις' καίτοι γ' έν 
τή ημετέρα πόλει τους επικούρους ώσπερ κύνας έθέμεθα 
υπηκόους τών αρχόντων ώσπερ ποιμένων πόλεως. 

Καλώς γάρ, ήν δ7 έγώ, νοείς δ βούλομαι λέγειν, άλλ 
ή προς τούτω καί τόδε ένθνμή; 

e Τ όποιον; 

"Οτι τουναντίον ή άρτίως ήμϊν φαίνεται περί τοϋ 
θνμοειδοϋς. τότε μέν γάρ έπιθνμητικόν τι αυτό ώόμεθα 
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Αυτός δμως ό λόγος σημαίνει πώς ή οργή καμιά φορά 
αντιμάχεται μέ τίς επιθυμίες, σάν ένα κάτι διαφορετικό άπό 
άλλο. 

Αυτό πραγματικώς σημαίνει. 

Μά δεν παρατηρούμε καί σέ πολλές άλλες περιστάσεις, 
δταν κανείς αισθάνεται νά τόν παρασύρουν μέ βία παράλογες b 
επιθυμίες, πώς αρχίζει νά τά βάζη μέ τόν εαυτό του καί νά 
θυμώνη μ' εκείνο πού τόν βιάζει μεσάτου,καί, σάν νάντιμά-
χωνται δυό, έρχεται ό θυμός καί γίνεται σύμμαχος μέ τό λο
γικό του; Νά συμμαχήση όμως αυτός μέ τίς επιθυμίες καί νά 
πάη ενάντια στό λογικό, ένώ αυτό τοΰ απαγορεύει νά τό κάμη, 
θαρώ πώς δέ θά μας πής πώς αίστάνθηκες ποτέ νά έγινε 
ενα τέτοιο πράγμα μέσα σου, ούτε καί σέ κανέναν άλλο. 

"Οχι, μά τλν αλήθεια. 

Τί γίνεται όμως, δταν κανείς συναισθάνεται πώς έχει ά- C 
δικό; Δέν οργίζεται τόσο πιό λίγο, δσο εύγενικώτερα αισθή
ματα έχει, δ,τι καί νά τού έπιβάλη, είτε πεΐνα είτε ψύχος είτε 
κι' δποιαν άλλη κακομεταχείριση, εκείνος πού αναγνωρίζει 
πώς έχει δίκιο νά τόν μεταχειρίζεται μ'αύτό τόν τρόπο,καί 
ούτε θά θελήση, αυτά δά πού λέγω, νά σηκωθή ό θυμός του 
εναντίον του: 

Αλήθεια. 

Έ ά ν δμως πιστεύη κανείς πώς αδικείται, δέν άναβρά-
ζει τότε μέσα του ό θυμός καί αγριεύει καί πηγαίνει σύμμαχος 
μέ τό μέρος εκείνου πού τοΰ φαίνεται δίκιο, καί υπομένοντας 
πείνα καί κρύο καί δ,τι άλλο τέτοιο πάσχει, δέν κατορθώνει 
νά τά κατανίκηση καί τότε μόνο τελειώνει τίς γενναίες του d 
προσπάθειες, δταν πετύχη, ή Οταν πεθάνη, ή δταν, κα
θώς ό σκύλος άπό τό βοσκό, έτσι κι ' αύτάς τραβηχτή πίσω 
άπό τά λογικό πού είναι μέσα του καί μερέψη; 

Πραγματικώς μοιάζει μ'αύτό τό παράδειγμα πού έφερες, 
άφοΰ μάλιστα παραδεχτήκαμε, πώς στή δική μας τουλάχιστο 
πόλη πρέπει οί πολεμιστές νά υπακούουν στους άρχοντες σάν 
τα σκυλιά στους βοσκούς. 

Πολύ καλά κατάλαβες αυτό πού θέλω νά π ώ . Μά βάζεις 
ακόμη στό νοΰ σου καί κάτι άλλο εκτός ά π ' αυτό; © 

Τό ποιο; 
"Ort ό θυμοειδής χαρακτήρας μας φανερώνεται τώρα αν

τίθετος άπ 'δ,τ ι λίγο πρίν; Γιατί τότε τόν θεωρήσαμε σάν ενα 
είδος έπιθυμητικά κι ' αυτόν, ένώ κάθε άλλο παρά τέτοιο λέμε 
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εϊναι, νϋν δέ πολλού δεϊν φαμεν, αλλά πολύ μάλλον αυτό 
έν τή τής ψυχής στάσει τίθεσθαι τά όπλα προς τό λογι-
στικόν. 

Παντάπασιν, έφη. 

*Αρ' ούν έτερον ον καί τούτον, ή λογιστικού τι εϊδος, 
ώστε μή τρία αλλά δύο εϊδη εϊναι έν ψυχή, 7,ογιστικόν καί 
έπιθυμητικόν; ή καθάπερ έν τή πόλει συνεϊχεν αυτήν τρία 

41& όντα γένη, χρηματιστικόν, έπικουρικόν, βονλευτικόν, ούτως 
καί έν ψυχή τρίτον τοϋτό έστι τό θνμοεώές, έπίκονρον ον 
τω λογιστικά) φύσει, έάν μή υπό κακής τροφής διαφθαρή ; 

Άιάγκη, εφη, τρίτον. 
Ναί, ήν δ' έγώ, άν γε τον λογιστικού άλλο Τί φανή, 

ώσπερ τοϋ επιθνμητικοϋ έφάνη έτερον όν. 

' Ά λ λ ον χαλεπόν, εφη, φανήναν καί γάρ έν τοις παι-
δίοις τοϋτό γ' άν τις ÏÔot, ότι θνμοϋ μέν ευθύς γενόμενα 
μεστά έστι, λογισμού δ' ένιοι μέν εμοιγε δοκονσιν ουδέποτε 

b μεταλαμβάνειν, οι δέ πολλοί όψέ ποτέ. 

Nat μά Δι7, ήν δ7 έγώ, καλώς γε είπες, ετι δέ έν τοις 
θηρίοις άν τις ϊδοι Ó λέγεις, Οτι όντως έχει. προς δέ τού
τοις καί δ άνω που [εκεί] εϊπομεν, τό τον"Ομήρου μαρ-
τνρήσει, το— 

στήθος δέ π/.ήξας κρο.δίην ήνίπαπε μύθφ- (*) 
ενταύθα γάρ δή σαφώς ους έτερον ετε'ρω έπιπλήττον πε-

C ποίηκεν "Ομηρος τό άναλογισάμενον περί τοϋ βελτίονός τε 
και χείρονος τω άλογίστως θνμονμένφ. 

Κομιδή, εφη, ορθώς λέγεις. 
Ταϋτα μέν άοα, ήν δ' έγώ, μογις διανενεύκαμεν, καί 

ήμϊν επιεικώς ώμολόγηται τά αυτά μέν έν πόλει, τά αυτά 
Ô7 έν ενός έκαστον τή ψυχή γένη ένεϊναι καί ισα τόν αριθμόν. 

"Εστι ταϋτα. 

1. 'Ομήρου «'Οδύσσεια» Υ 1-7. 
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τώρα πώς είναι, άφοΰ δταν ξεσπάση καμιά στάση μές στην 
ψυχή, παίρνει τά δπλα μέ τό μέρος τοΰ λογικού. 

'Αμφιβολία δέν χωρεΐ. 

Μή δέν είναι λοιπόν κι' αυτό τίποτ' άλλο παρά ένα κά
ποιο είδος τοΰ λογικοΰ, ώστε νά μήν είναι τρία τά είδη μές 
στην ψυχή,άλλά δυό μονάχα, τό λογικό καί τό έπιθυμητικό; 
*Η δπως στην πόλη μας μέσα υπήρχαν τρεις τάξεις πού τήν 
άποτελοΰσαν,τώνέργατικών,τών πολεμιστών καί τώνάρχόν- 4 4 l a 
των,έτσι καί μέσα στην ψυχή υπάρχει κι'αύτό τό τρίτο είδος, 
ό θυμοειδής δηλαδή χαρακτήρας, πού είναι ό φυσικός επίκου
ρος τοΰ λογικοϋ,άν τουλάχιστο δέν διαφθαρή άπό τήν κακή 
ανατροφή; 

Ανάγκη νά ύπάρχη κι' αυτό το τρίτο. 

Ναί βέβαια, άν τουλάχιστο φανή πώς είναι διαφορετικό 
άπό τό λογικό, καθώς έφάνηκε πώς είναι διαφορετικά άπό 
τό έπιθυμητικό. 

Μά δέν είναι δύσκολο νάποδειχτή αυτό* γιατί στά παι
διά θά μπορούσε κανείς νά παρατήρηση, πώς,εύθύς δταν γεν-
νηθοΰν,εΐναι γεμάτα άπό θυμό, δσο δμως γιά λογικό, μερικοί 
μοΰ φαίνεται πώς ποτέ τους δέν άποκτοΰν, καί οί περισσότε
ροι πάλι πολύ αργά. b 

Πολύ σωστή, μά την αλήθεια, αυτή σου ή παρατήρηση. 
Κι'αύτό πού λές θά μπορούσε κανείς νά τά παρατήρηση καί 
στά ζώα, πώς έτσι είναι. Θά μποροΰσε ακόμα νά τό μαρτυ-
ρήση κ' εκείνος ό στίχος τοϋ Όμηρου, πού κάπου καί πριν 
τόν αναφέραμε, πού λέει : 

καί χτύπησε τό στήθος του κ' έτσι είπε τής καρδιάς του* 

γιατί εδώ παρουσιάζει ό "Ομηρος δυό ξεχωριστά πράγματα, 
πού μαλλών'ει τά ενα τό άλλο* έκεΐνο πού μέ τό λογικό έκρινε C 
νια τά καλύτερο καί τόχειρότερο, καί κείνο πού απερίσκεπτα 
τό παίρνει ό θυμός. 

Πολύ σωστά τό λές. 

"Ετσι λοιπόν το περάσαμε, άν καί μέ πολύ κόπο, αυτό 
τό πέλαγος, κ' έχομε αρκετά οπωσδήποτε συμφωνήσει νά π α 
ραδεχτούμε, πώς υπάρχουν οί ίδιες καί στον ίδιο αριθμό αυτές 
οί δυνάμεις μές στην ψυχή τοΰ καθενός άνθρωπου,δπως καί 
μέσα στην πόλη. 

"Ετσι είναι-



ì ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Δ) 

Ονκοϋν έκεΐνο γε ήδη άναγκαϊον, ώς πόλις ήν σοφή 
και φ, οντω καί τόν ίδιώτην καί τούτφ σοφόν εϊναι ; 

Τι μήν; 
à Καί ω δή ανδρείος ιδιώτης καί ώς, τούτφ καί πόλιν 

άνδρείαν καί ούτως, καί τάλλα πάντα προς άρετήν ωσαύτως 
αμφότερα έχειν ; 

'Ανάγκη. 
Καί δίκαιον δή, ώ Γλαυκών, οϊμαι φήσομεν άνδρα είναι 

τού αύτφ τρόπω ώπερ καί πόλις ήν δικαία. 

Kai τούτο πάσα ανάγκη. 
Άλλ ου πη μήν τοϋτό γε έπιλελήσμεθα, ότι εκείνη γε 

Χω τό έαυτοΰ έκαστον έν αύτη πράττειν τριών όντων γενών 
δικαία ήν. 

Ον μοι δοκοϋμεν, έφη, έπιλελήσθαι. 
Μνημονεντέον άρα ήμΐν οτι καί ημών έκαστος, δτον άν 

θ τά αύτον έκαστον τών έν αύτφ πράττη, ούτος δίκαιος τε 
έσται καί τά αύτοϋ πράττων. 

Καί μάλα, ή δ' δς, μνημονευτέον. 
Ούκοϋν τω μέν λογιστικώ άρχειν προσήκει, σοφφ όντι 

καί εχοντι τήν ύτέρ άπάσης τής ψυχής προμήθειαν, τω δέ 
θνμοειδεϊ ύπηκόφ εϊναι καί συμμαχώ τούτον; 

Πάνν γε. 

"Άρ' ούν ούχ, ώσπερ έλέγομεν, μουσικής καί γυμναστι
κής κράσις σύμφωνα αυτά ποιΖ/σει, τα μέν έπιτείνονσα καί 

(2& τρέφουσα λόγοις τε καλοϊς καί μαθήμασιν, τό δέ άνιεϊσα 
παραμυθού μένη, ήμεροϋσα αρμονία τε καί ρυθμφ; 

Κομιδή γε, ή Ô' δς. 

Kai τούτω δή ούτω τραφέντε καί ώς αληθώς τά αντών 
μαθόντε καί παιδευθέντε προστήσεσθον τοϋ έπιθνμητικοϋ—δ 
δή πλείστον τής ψυχής έν έκάστφ έστι καί χρημάτων φύσει 
άπληστότατον—δ τηρήσετον μή τφ πίμπλασθαι τών περί 
τό σώμα καλουμένων ηδονών πολύ καί ίσχνρόν γενόμενον 
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Δέν είναι λοιπόν τώρα ανάγκη, όπως καί μέδ,τι ήταν ή 
πόλη σοφή, έτσι καί μέ τό ίδιο πράγμα νά είναι σοφός καί 
ό ιδιώτης; 

Π ώ ς δχι; 

Καί μέ δ,τι καί Οπως ανδρείος ό ιδιώτης, μέ τό ίδιο καί d 
μέ τόν ίδιο τρόπο νά είναι ανδρεία ή πόλη, καί ολα τάλλα πού 
συντείνουν γιά τήν τέλεια αρετή νά υπάρχουν κατά τόν ίδιο 
τρόπο καί σέ κείνον καί σ' αυτήν; 

'Ανάγκη πάσα. 
Καί δίκαιος λοιπόν θά ποΰμε, Γλαυκών, πώς είναι ένας 

άνθρωπος κατά τόν ίδιο τρόπο πού ήταν δίκαιη και ή πόλη. 
Κι' αυτό ανάγκη πάσα. 

Μά δέν μπορεί βέβαια νάέχωμε ξεχάσει πώς ή πόλη ή 
ταν δίκαιη μέ τό νά περιορίζεται κάθε μια άπό τίς τρείς τά
ζεις πού τήν άποτελοΰν στή δική της δουλειά. 

Δέ μοΰ φαίνεται νά τδχωμε ξεχάσει. 

Ά ς θυμόμαστε λοιπόν πώς καί καθένας άπό μάς, έφ : δ
σον τό κάθε μέρος τής ψυχήί του κάνει τή δική του τή δου- e 
λειά, θά είναι δίκαιος καί θά περιορίζεται νά κάνη τή δουλειά 
του. 

Καί πολύ μάλιστα πρέπει νά τό θυμόμαστε. 
Δέν ανήκει λοιπόν στό λογικό τό δικαίωμα νά κυβερνά, 

άφοΰ αυτό έχει τή σοφία καί τήν υποχρέωση νά εχη έγνοια 
γιά ολόκληρη τήν ψυχή; κ α ί τ ό θυμοειδές πάλι νά είναι βο
ηθός καί σύμμαχος του; 

Βεβαιότατα. 

Καί δέ θά είναι τό συγκέρασμα τής μουσικής καί τής γυ
μναστικής έκεΐνο πού λέγαμε πώς θά τά φέρη σέ τέλεια συμ
φωνία μεταξύ τους, μέ τό νά δυναμώνη καί νά τρέφη τό ένα 
μέ καλά λόγια καί μαθήματα, καί νά χαλαρώνη καί νά πρα- 442a 
αίνη τοΰ άλλου τήν ορμή, ημερώνοντας το μέ τήν αρμονία καί 
τό ρυθμό; 

Χωρίς καμιά αμφιβολία. 

Κι' άφου λοιπόν μέ αυτό τόν τρόπο ανατραφούν τά δυό 
τους καί μάθουν αληθινά τά μάθημα τους καί συμπληρώσουν 
τήν εκπαίδευση τους, τότε αυτά θά κυβερνοΰν τό έπιθυμητικό, 
πού είναι τά μεγαλύτερο μέρος τής ψυχής τοϋ καθενός καί τό 
πιό αχόρταγο γιά χρηματισμό' καί θά τό προσέχουν μήπως, 
μέ τό νά παραγεμίζεται μέ τίς σωματικές λεγόμενες ηδονές, 
πολύνη καί δυναμώση καί δέν κάνη πιά τη δουλειά του, άλ-
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b ονκ αύ τά αντοϋ πράττη, άλλα καταδονλώσασθαι καί άρχειν 
επιχείρηση ών ον προσήκον αύτω γένει, καί σύμπαντα τόν 
βίον πάντων άνατρέψη. 

Πάνν μέν ούν, έφη. 
ΤΑρ' ού\, ήν δ7 έγώ, καί τους έξωθεν πολεμίους τούτω 

άν κάλλιστα φυλαττοίτην υπέρ άπάσης τής ψυχής τε καί 
τον σώματος, τό μεν βονλευόμενον, τό δε προπολεμοϋν, 
επόμενον [δέ] τω άρχοντι καί τή ανδρεία επιτελούν τά 
βουλενθέντα; 

"Εστι ταϋτα. 

Καί άνδρεΐον δή οϊμαι τούτφ τφ μέρει καλοϋμεν ένα 
c έκαστον, δταν αύτοϋ τό θυμοειδές διασώζη διά τε λυπών 

καί ηδονών το υπό τών λόγων παραγγελθέν δεινόν τε καί 
μή. 

'Ορθώς γ', έφη. 

Σοφόν δέ γε εκείνου τώ σμικρώ μέρει, τω δ ήρχέν τ7 έν 
αύτφ καί ταϋτα παρήγγελλεν, έχον αύ κάκεϊνο έπιστήμην 
έν αύτφ τήν τοϋ σνμφέροντος έκάστφ τε καί δλφ τφ κοινφ 
σφών αντών τριών Οντων. 

Πάνν μέν ούν. 
Τί δέ; σώφρονα ού τή φιλία καί συμφωνία τή αυτών 

τούτων, δταν τό τε άρχον καί τώ άρχομένω τό λογιστικά» 
d όμοδοξώσι δεϊν άρχειν καί μή στασιάζωσιν αύτφ; 

Σωφροσύνη γοϋν, ή δ7 ός, ούκ άλλο τί εστίν ή τοϋτο, 
πόλεως τε καί Ιδιώτου. 

Άλλα μέν δή δίκαιος γε, ώ πολλάκις λέγομεν, τούτφ 
καί ούτως έσται. 

Πολλή ανάγκη. 
Τί ούν; εϊπον εγώ' μή πη ήμΐν- άπαμβλννεται άλλο τι 

δικαιοσύνη δοκεϊν εϊναι ή Οπερ έν τή πόλει έφάνη; 
Ονκ εμοιγε, έφη, δοκεϊ. 
ΤΩδε γάρ, ήν δ' έγώ, παντάπασιν άν βεβαιωσαίμεθα 

e εϊ τι ημών έτι έν τή ψυχή αμφισβητεί, τά φορτικά αυτά} 
προσφέροντες. 

Ποΐα δή; 
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λα επιχείρηση νά υποδούλωση καί έξουσιάση εκείνα, πού κα- b 
νένα φυσικά δικαίωμα δέν έχει (νά τά έξουσιάση ) καί φέρη 
έτσι άνω κάτω ολάκερη τή ζωή δλων τών ανθρώπων. 

Καί πολύ μάλιστα. 
Δέ θά φυλάγουν λοιπόν αυτά τά δυό καί τους εξωτερι

κούς εχθρούς μέ τόν καλύτερο γιά τήν ασφάλεια ολάκερης 
τής ψυχής καί τοΰ κορμιοΰ τρόπο, δταν άπό τή μιά μεριά τά 
λογικό θά σκέπτεται καί θά άποφασίζη, καί άπό τήν άλλη τό 
θυμοειδές Θά πολεμά καί ακολουθώντας τόν άρχοντα θά έκ-
τελή τίς αποφάσεις εκείνου; 

"Ετσι είναι. 
Καί ανδρείο λοιπόν, νομίζω, ονομάζομε κάθε άνθρωπο 

ά π ' αυτό τό μέρος τής ψυχής του, όταν δηλαδή τό θυμοειδές, ο 
μές άπ' δλες τίς λύπες καί τίς ηδονές κρατάη άπαρασάλευ-
τα δσα τοϋ έμαθε καί τοΰ πρόσταξε τό λογικό νά θεωρή φοβε
ρά ή δχι. 

Πολύ σωστά. 

Σοφό πάλι ονομάζομε τόν άνθρωπο άπό κείνο τό μικρό 
μέρος τής ψυχής, πού είχε την ανώτατη εξουσία μέσα της καί 
έδινε δλες εκείνες τίς προσταγές, κ' έχει πάλι τά ίδιο τήν επι
στήμη νά γνωρίζη ποιόεΐναι τό συμφέρον καί γιά τά καθένα 
άπό τά τρία χωριστά καί γιά τό σύνολο τους. 

Βεβαιότατα. 
Καί τί; δέν ονομάζομε σώφρονα τόν άνθρωπο άπό τή φι

λία καί συμφωνία ανάμεσα σ' αυτά, δταν καί τό μέρος πού 
έχει τήν εξουσία καί τάλλα δυό, πού είναι υπάκουα του, μέ
νουν σύμφωνα πώς τό λογικό είναι έκεΐνο πού πρέπει νά ε-
ξουσιάζη και δέν έπαναστατοΰν εναντίον του; d 

Τίποτ' άλλο βέβαια, παρά αυτό είναι ή σωφροσύνη καί 
της πόλης καί τοΰ πολίτη. 

Δίκαιος τέλος θά είναι άπό κείνο βέβαια πού τόσες φο
ρές είπαμε, καί μέ τόν ίδιο τρόπο. 

Ανάγκη πάσα. 
Τί δμως;'Μήπως έντώ μεταξύ αδυνάτισε κάπως ή δρά

ση μας καί μάς φαίνεται ή δικαιοσύνη κάτι άλλο άπό κείνο 
πού βρήκαμε μές στην πόλη; 

Δέν τό πιστεύω έγώ τουλάχιστο. 

Έ τ σ ι δμως θά μπορούσαμε νάποκτήσωμε τήν τέλεια βε
βαιότητα, άν ύπάρχη καμιά ακόμη αμφιβολία μές στην ψυχή, θ 
βάζοντας σέ ενέργεια τά βαρετά εκείνα παραδείγματα. 

21 
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Οίον εί όέοι ημάς άνομολογείσθαι περί τε εκείνης τήζ 
πόλεως και τοϋ εκείνη ομοίως πεφνκότος τε καί τεθραμμένοι 
ανδρός, εί δοκεϊ αν παρακαταθηκών χρυσίου ή άργνρίοι 
δεξάμενος ό τοιούτος άποστερήσαι, τίν' άν οϊει οίηθήνα· 

•a τοϋτον αυτό δράσαι μάλλον ή δσοι μή τοιούτοι; 
Ουδέν' άν, έφη. 

Ούκοϋν καί ιεροσυλιών καί κλοπών καί προδοσιών, ή 
ίδια. εταίρων ή δημοσία πόλεων, έκτος άν ούτος εϊη; 

Έκτος. 
Καί μήν ούδ' όπωστιοϋν γ' άν άπιστος ή κατά Ορκονς ή 

κατά τάς αλλάς ομολογίας. 

Πώς γάρ άν ; 

Μοιχεϊαί γε μήν καί γονέων άμέλειαι και θεών άθερα-
πευσίαι παντί άλλφ μάλλον ή τω τοιούτω προσήκονσι. 

Παντί μέντοι, έφη. 

b Ονκονν τούτων πάντων αϊτών δτι αύτοϋ τών έν αύτώ 
έκαστον τά αντοϋ πράττει αρχής τε πέρι καί τοϋ άρχεσθαι; 

Τοϋτο μέν ούν, καί ουδέν άλλο. 
"Ετι τι ονν έτερον ζητείς δικαιοσύνην είναι ή ταντην τήν 

δύναμιν ή τονς τοιούτονς άνδρας τε παρέχεται καί πόλεις; 

Μά Δία, ή δ' δς, ούκ έγωγε. 

Τέλεον άρα ήμϊν τό ένύπνιον άποτετέλεσται, δ έφαμεν 
ΰποπτενσαι ώς ευθύς αρχόμενοι τής πόλεως οίκίζειν κατά 

c θεόν τίνα είς αρχήν τε καί τύπον τινά τής δικαιοσύνης 
κινδυνεύομεν έμβεβηκέναι. 

Παντάπασιν μέν ούν. 
Τό δέ γε ήν άρα, ώ Γλαυκών—δι' δ καί ωφελεί— είάωλόν 

τι τής δικαιοσύνης, τό τόν μέν σκυτοτομικόν φύσει ορθώς 
εχειν σκυτοτομεϊν καί άλλο μηδέν πράττειν, τόν δέ τεκτονικόν 
τεκταίνεσθαι, καί τάλλα δή ούτως. 
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Τά ποια; 
Νά, λόγου χάρη : άν επρόκειτο σχετικά μέ κείνη την πό

λη καί μέ τόν άνθρωπο πού άπό φυσικού του καί άπό ανατρο
φή είναι Ομοιος μ' αυτήν, νά συμφωνήσω με μ,εταξύ μας, άν 
θά μπορούσε ένας τέτοιος νά καταχραστή μιά παρακαταθήκη 
χρυσάφι ή ασήμι πού τοϋ έμπιστευτήκανε—νομίζεις πώς θά 
βρισκότανε κανείς νά πιστέψη πώς αυτός περισσότερο θά ή 
ταν ικανός νά κάμη τέτοιο πράγμα, παρά οί άλλοι Οσοι δέν 443a 
είναι τέτοιοι ; 

Κανείς βέβαια. 
Δέ θά ήταν ακόμη ανίκανος αυτός νά κάμη ιεροσυλία, ή 

νά κλέψη, ή νά προδώση είτε τους ατομικούς φίλους του είτε 
Ολη τήν πόλη ; 

Ανίκανος βέβαια. 
Ούτε, εννοείται, θά μπορούσε κατά κανένα τρόπο νά 

πατήση τόν δρκο του ή οποίαν άλλη συμφωνία. 
Πώς θά μπορούσε; 

Μοιχείες επίσης καί άδιαφορίες γιά τήν περιποίηση τών 
γονιών καί γιά τή λατρεία τών θεών είναι βέβαια πράγματα 
πού σέ κάθε άλλον ταιριάζουν παρά σ' αυτόν. 

Σέ κάθε άλλον. 

Καί ή αιτία όλων αυτών δέν είναι τό δτι καθένα άπό τά b 
μέρη τής ψυχής του περιορίζεται στό έργο του, είτε άν πρό
κειται νά κυβερνά είτε νά ύπακούη; 

Αυτό καί τ ίποτ ' άλλο. 
Κάθεσαι λοιπόν καί ζητάς ακόμη, άν είναι άλλο πράγμα 

ή δικαιοσύνη, παρά ή δύναμη αύτη πού μάς δίνει τέτοιους 
ανθρώπους καί πόλεις ; 

"Οχι βέβαια έγώ, μά τόν Δία. 

"Ωστε νά λοιπόν πού μάς βγήκε πέρα γιά πέρα σωστό 
τό δνειρό μας, πού, καθώς λέγαμε, μάς έκανε νά υποψιαστού
με, ευθύς ά π ' αρχής πού θεμελιώναμε τήν πόλη μας, πώς μέ 
τή βοήθεια κάποιου θεοΰ κοντεύομε σχεδόν νάχωμε πετύχει 
κάτι πού νά είναι σάν αρχή καί τύπος τής δικαιοσύνης. C 

Πέρα γιά πέρα σωστό. 

Κ' ήταν λοιπόν πραγματικώς. Γλαυκών, μια εικόνα τής 
δικαιοσύνης αυτό πού λέγαμε, πώς ό υποδηματοποιός 
δηλαδή καί ό ξυλουργός τίποτ' άλλο δέν πρέπει νά κάνη πα
ρά δ,τι άπό τή φύση του είναι προορισμένος νά κάνη. καί τό 
ίδιο γιά δλα τάλλα. 
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Φαίνεται. 

Τό δέ γε αληθές, τοιούτον τι ήν, ώς έοικεν, ή δικαιοσύνη 
άλλ ον περί τήν έξω πράξιν τών αντοϋ, άλλα περί τήν 

d εντός, ώς αληθώς περί εαυτόν καί τά έαυτοΰ, μή έασαντα 
τάλ?,ότρια πράττειν έκαστον έν αύτφ μηδέ πολνπραγμονεΐν 
προς άλληλα τά έν τή ψνχή γένη, άλλα τώ Οντι τά οικεία 
εύ θέμενον καί άρξαντα αυτόν αντοϋ καί κοσμήσαντα καί 
φίλον γενόμενον έαντω καί συναρμόσαντα τρία δντα, ώσπερ 
όρους τρεις αρμονίας άτεχνώς, νεάτης τε καί υπάτης καί 
μέσης, καί εί άλλα άττα μεταξύ τυγχάνει Οντα, πάντα ταύτα 

e σννδήσαντα καί πανταπασιν ένα γενόμενον έκ πολλών, 
σώφρονα καί ήρμοσμένον, οντω δή πράττειν ήδη, έάν τι 
πράττη ή περί χρημάτων κτήσιν ή περί σώματος θεραπείαν 
ή καί πολιτικόν τι ή περί τά ϊόια συμβόλαια, έν πάσι τού
τοις ήγούμενον καί όνομάζοντα δικαίαν μέν καί καλήν πράξιν 
ί} άν ταΰτην την έξιν σώζη τε καί συναπεργάζηται, σοφίαν 
δέ τήν επιστατοϋσαν ταύτη τή πράξει έπιστήμην, άδικον δέ 

44Ά πράξιν ί) άν άεί ταύτην λνη, άμαθίαν δέ τήν ταύτη αύ 
επιστατοϋσαν δόξαν. 

Πανταπασιν, ή Ó' ός, ώ Σώκρατες, αληθή λέγεις. 
Εϊεν, ήν δ' έγώ' τόν μέν δίκαιον καί άνδρα και πόλιν 

καί δικαιοσύνην, δ τυγχάνει έν αντοΐς όν, εί φαϊμεν ηύ-
οηκέναι, ούκ άν πάνυ τι οϊμαι δόξαιμεν ψεύδεσθαι. 

Μά Δία ον μέντοι, έφη. 
Φώμεν άρα; 
Φώμεν. 

"Εστω δη, ήν δ7 έγώ' μετά γάρ τοϋτο σκεπτέον οϊμαι 
άδικίαν. 

Δ ήλον. 

b Ούκοϋν στάσιν τινά αύ τριά>ν όντων τούτων δεϊ αντήν 
ε hai καί πολνποαγμοσύνην καί άλλοτριοπραγμοσύνην καί 
έπανάστασιν μέρονς τινός τω ό'λω της ψνχής, ΐν7 άρχη έν 
αντή ον προσήκον, άλλα τοιούτον δντος φύσει οϊον πρέπειν 
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"Ετσι φαίνεται. 
Ή αλήθεια Ομως είναι, καθώς φαίνεται, πώς τέτοιο 

βέβαια πράγμα είναι ή δικαιοσύνη, δέν αποβλέπει δμως στίς 
εξωτερικές πράξεις τοΰ άνθρωπου, άλλα σέ ο,τι γίνεται μέσα 
του καί μέ τόν εαυτό του : νά μήν έπιτρέπη δηλαδή στό d 
καθένα άπό τά μέρη πού υπάρχουν μέσα του νά κάνη δ,τι δέν 
είναι δουλειά του, ούτε νά καταπιάνεται μέ τά καθήκοντα 
τό ένα τοΰ άλλου" άλλ' άφοΰ τακτοποίηση καλά έκεΐνα 
πού αποκλειστικά είναι δικά του καί κυριάρχηση τοϋ 
έαυτοΰ του καί γίνη ό συγυριστης καί ό φίλος τοϋ 
έαυτοΰ του καί συνάρμοση τά τρία μέρη της ψυχής του 
σάν νά ήταν οί τρείς ακριβώς τόνοι τής μουσικής κλί
μακας, ό υψηλότερος, ό χαμηλότερος καί ό μέσος, καθώς 
καί δσοι άλλοι τυχαίνει νά υπάρχουν μεταξύ, καί σύνδεση 
δλ' αυτά, ώστε άπό τά πολλά νά γίνη ένας μόνο, τέλεια σω- β 

φρονισμένος καί άρμονισμένος, έτσι πιά τότε ν' άρχίση νά κά
νη άν έχη νά κάνη τίποτα, είτε θέλει νάποχτήση χρήματα, η 
νά περιποιήται τό σώμα του, ή νά άναμιχθή στην πολιτική, η 
σέ ιδιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς δμως νά παύη ποτέ νά θεω-
ρή καί νά δνομάζη σέ δλ' αυτά δίκαιη καί καλή την πράξη 
πού διατηρεί καί τελειοποιεί αυτή τή συνήθεια, σοφία τήν ε
πιστήμη πού έπιστατεΐ και διευθύνει αυτή τήν πράξη, αδικία 
εκείνη πού τήν καταστρέφει κάθε φορά, καί αμάθεια την δο- 444a 
ξασία πάλι πού έπιστατεΐ καί διευθύνει τήν πράξη τής 
καταστροφής. 

Είναι ορθότατα, Σωκράτη, δλ' αυτά πού λές. 
Πολύ καλά* ώστε άν ποΰμε πώς βρήκαμε πιά τί είναι ό 

δίκαιος &ν^!>α.ς καί ή δίκαιη πόλη καί τί ή δικαιοσύνη μέσα 
σ' αυτούς, δέν πιστεύω νά φάνουμε πώς είμαστε καί πολύ 
γελασμένοι. 

"Οχι βέβαια. 
Σύμφωνοι λοιπόν; 
Σύμφωνοι. 
"Εστω* μένει λοιπόν τοιρα νά έξετάσωμε, νομίζω, την 

αδικία. 
Βέβαια. 
'Ημπορεί λοιπόν ή αδικία νά είναι άλλο πράγμα, παρά b 

μιά σύγκρουση ανάμεσα σ'αυτά τά 
Ό αδικος άνθρωπος τρία μέρη τής ψυχής, δταν δέν περι

ορίζονται στά έργα τους, άλλα επεμ
βαίνουν στά ξένα καθήκοντα, ή δταν επαναστάτη τό ένα μέ
ρος ενάντια στό σύνολο τής ψυχής, γιά νά πάρη αυτό τήν έξ-
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αύτφ δονλεύειν, τώ δ7 ον δουλεύειν αρχικού γένους δντι; 
τοιαϋτ' άζτα οϊμαι φήσομεν καί τήν τούτων ταραχήν και 
πλάνην εϊναι τήν τε άδικίαν καί άκολασίαν καί δειλίαν καί 
άμαθίαν καί συλλήβδην πάσαν κακίαν. 

Αυτά μέν ούν ταϋτα, έφη. 

ο Ούκοϋν,ήν δ' έγώ, καί τό άδικα πράττειν καί τό άδικεϊν 
καί αύ τό δίκαια ποιεϊν, ταϋτα πάντα τ υ ^ ά ν ε ί όντα κα
τάδηλα ήδη σαφώς, εϊπερ καί ή αδικία τε καί δικαιοσύνη; 

Πώς δή; 
"Οτι, ήν δ7 εγώ, τυγχάνει ουδέν διαφέροντα τών υ

γιεινών τε καί νοσωδών, ώς εκείνα έν σώματι, ταϋτα εν 

ψνχη ; 
Πή; έφη, 
Τά μέν που υγιεινά ύγίειαν έμποιεϊ, τά δέ νοσώδη 

νόσον. 
Ναί. 
Ούκοϋν και τό μέν δίκαιο πράττειν δικαιοσύνην έμ-

d ποίεΐ το δ' άδικα άδικίαν; 
7 Ανάγκη. 

"Εστι δέ τό μέν ύγίειαν ποιεϊν τα έν τω σώματι κατά 
φύσιν καθιστάναι κρατεϊν τε καί κρατεϊσθαι ύπ7 αλλήλων, 
τό δέ νόσον παρά φνσιν άρχειν τε καί άρχεσθαι άλλο 
ύπ7 άλλον. 

"Εστι γάρ. 

Ούκοϋν αύ, ίφην, τό δικαιοσύνην έμποιεϊν τά έν τή ψυχή 
κατά φύσιν καθιστάναι κρατεϊν τε καί κρατεϊσθαι υπ7 

αλλήλων, τό δέ άδικίαν παρά φνσιν άρχειν τε καί άρχεσθαι 
άλλο ύπ7 άλλου; 

Κομιδή, έφη. 

Αρετή μέν άρα, ώς έοικεν, νγίειά τέ τις άν εϊη καί 
e κοίλλος καί ευεξία ψυχής, κακία δέ νόσος τε καί αίσχος καί 

ασθένεια. 
"Εστιν ούτω. 

*Αρ7 ούν ον καί τά μέν καλά επιτηδεύματα είς αρετής 
κτϋσιν φέρει, τά δ' αισχρά είς κακίας; 
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ουσία που δέν τοΰ ταιριάζει, γιατί είναι πλασμένο άπό τή φύ
ση νά δουλεύη καί νά ύπακούη σέ κείνο πού είναι ώρισμένο 
νά κυβερνά; Αυτά λοιπόν, καί ή ταραχή καί ή σύγχυση 
μεταξύ τους, θά πούμε πώς είναι ή αδικία καί ή ακολασία 
καί ή δειλία καί ή αμάθεια καί κάθε, μ' ενα λόγο, κακία. 

Αυτά, βέβαια. 
Λοιπόν καί τά νά κάνη κανείς άδικες πράξεις καί νά άδι- C 

κ ή , καθώς καί τά νά κάνη τά δίκαια, 8έν έχουν πιά δλ' αυτά 
ξεκαθαριστή ολοφάνερα, μιά πού ξεκαθαρίστηκε τί είναι καί 
ή αδικία καί ή δικαιοσύνη; 

Πώς αυτά; 
Γιατί δέν έχουν καμιά διαφορά άπό τά υγιεινά καί τά 

βλαβερά πράγματα, μά δ,τι είναι έκεΐναγιά τό σώμα, τό ίδιο 
είναι κι' αυτά γιά τήν ψυχή. 

Πώς δηλαδή; 
Τ ά υγιεινά πράγματα δίνουν τήν υγεία καί τά βλαβερά 

προξενούν τίς άρρώστειες. 
Ναί. 
Κατά τόν ίδιο λόγο καί οί δίκαιες πράξεις δέν κάνουν τή 

•δικαιοσύνη, καί οί άδικες τήν αδικία; d 
'Αναγκαστικά. 
Καί δταν λέμε δτι τάύγιεινά δίνουν τήν υγεία,εννοούμε 

βέβαια πώς αποκαθιστούν ανάμεσα στά διάφορα στοιχεία τοΰ 
ανθρωπίνου σώματος τή φυσική τους ισορροπία, ώστε να έξ-
•ουσιάζη ή νά εξουσιάζεται τό ένα άπα τό άλλο* καί δτι τά 
βλαβερά γεννούν άρρώστειες σημαίνει πώς εξουσιάζει ή εξ
ουσιάζεται τό ένα άπό τό άλλο άντ ίθετ 'άπ 'δ,τ ι τό θέλει ή 
φύση. 

"Ετσι είναι. 
Κατά τόν ίδιο λόγο, «κάνουν τή δικαιοσύνη» δέν ση

μαίνει πώς αποκαθιστούν ανάμεσα στά μέρη της ψυχής τήν 
ισορροπία πού ζητά ή φύση, ώστε νάέξουσιάζη καί νά εξου
σιάζεται τό ένα άπό τά άλλο, καί οίκάνουν τήν αδικία», πώς 
παρά τή φύση εξουσιάζει καί εξουσιάζεται άλλο άπό άλλο ; 

Δέν χωρεί αμφιβολία. 
Αρετή λοιπόν, καθώς φαίνεται, θα είναι κάποια υγεία 

καί ομορφιά καί ευεξία τής ψυχής, καί κακία μιά άρρώστεια e 
καί ασκήμια καί άνημποριά. 

"Ετσι είναι. 
Δέν οδηγούν λοιπόν οί καλές πράξεις στην απόκτηση τής 

αρετής, καί οί αισχρές τής κακίας ; 
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7 Ανάγκη. 

Τό δη λοιπόν ήδη, ώς έοικεν, ήμΐν έστι σκέψασθαι 
40a. πότερον αύ λνσιτελεϊ δίκαια τε πράττειν καί καλά έπιτη-

δεύειν καί εϊναι δίκαιον, έάντε λανθάνη έάντε μή τοιούτος 
ών, ή άδικεϊν τε καί άδικον εϊναι, έάνπερ μή δίδω δίκην 
μηδέ βελτίοϊν γίγνηται κολαζόμενος. 

Άλλ', εφη, ώ Σώκρατες; γελοϊον εμοιγε φαίνεται τό 
σκέμμα γίγνεσθαι ήδη, εί τον μέν σώματος τής φύσεως 
διαφθειρομένης δοκεΐ ού βιωτόν εϊναι ουδέ μετά πάντων 
αιτίων τε καί ποτών και παντός πλούτου καί πάσης αρχής, 
τής δέ αύτοϋ τούτου φ ζώμεν φύσεως ταραττομένης καί 

h διαφθειρομένης βιωτόν άρα έσται, έάνπερ τις ποίή δ άν 
βουληθή άλλο πλην τοϋτο οπόθεν κακίας μέν καί αδικίας 
άπαλλαγήσεται, δικαιοσύνην δέ καί άρετήν κτήσεται, έπει-
δήπερ έφάνη γε όντα έκάτερα οία ήμεϊς διεληλύθαμεν. 

Γελοϊον γάρ, ήν δ' έγώ' άλλ' δμως έπείπερ ενταύθα έλη-
λύθαμεν, όσον οϊόν τε σαφέστατα κατιδεϊν δτι ταϋτα ούτως 
έχει ον χρή άποκάμνειν. 

"Ηκιστα, νή τόν Δ ία, έφη, πάντων άποκμητέον. 
c Δεϋρά νυν, ήν δ' έγώ, Ινα καί ϊδης δσα και είδη έχει ή 

κακία, ώς έμοί δοκεϊ, ά γε δή καί άξια θέας. 
"Επομαι, εφη ' μόνον λέγε. 

Καί μήν, ήν ό" εγώ, ώσπερ άπό σκοπιάς μοι φαίνεται, 
επειδή ενταύθα άναβεβήκαμεν τοϋ λόγου, έν μέν είναι είδος 
τής αρετής, άπειρα δέ τής κακίας, τέτταρα δ' έν αύτοίς άττα 
ών καί άξιον έπιμνησθήναι. 

Πώς λέγεις; έφη. 

"Οσοι, ήν δ7 έγώ, πολιτειών τρόποι είσίν είδη έχοντες, 
τοσούτοι κινδννενονσι καί ψυχής τρόποι είναι. 

Πόσοι δή; 
d Πέντε μεν, ήν δ7 έγώ, πολιτειών, πέντε δέ ψυχής. 

Αέγε, έφη, τίνες. 

Λέγω, εϊπον, Οτι εϊς μέν ούτος δν ήμεϊς διεληλύθαμεν 
πολιτείας εϊη άν τρόπος, έπονομασθείη δ7 άν καί διχή· 
έγγενομένον μέν γάρ ανδρός ενός έν τοις άρχουσι διαφέ
ροντος βασιλεία άν κληθείη, πλειόνων δέ αριστοκρατία. 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

Α ν ά γ κ η πάσα 
Έκεΐνο λοιπόν, καθώς φαίνεται, πού μάς μένει'πιά, εί

ναι νά έξετάσωμε, άν ώφελή επίσης νά κάνη κανείς δίκαιες 
πράξεις καί νά έξασκή τά καλά έργα καινά είναι δίκαιος, 
είτε τόν έχουν είτε δέν τόν έχουν οί άλλοι γιά τέτοιον, ή (άν 
ώφελή ) νά άδικη καί νά είναι άδικος, κι' άν ακόμα δέν 
τιμωρήται ουδέ γίνεται καλύτερος μέ την τιμωρία. 

Ά λ λ α τώρα πιά, Σωκράτη, μού φαίνεται γελοίο νά έπι-
μένωμε σ' αυτή τήν εξέταση" γιατί, άν δταν χαλά ή φυσική 
σύσταση τοΰ σώματος, μάς φαίνεται αβίωτος ά βίος, έστω καί 
μέσα σ' δλα τά φαγιά καί τά πιοτά καί τά πλούτη καί τίς κά
θε λογής εξουσίες, πολύ περισσότερο θά είναι αβίωτος, άν 
διαταραχιή καί καταστραφή ή φυσική σύσταση εκείνου ίσα 
ίσα πού μάς δίνει τή ζωή, έστω καί άν Ιχη κανείς τή δύναμη 
νά κάνη Ο,τι θελήση άλλο, εκτός άπό κείνο πού θά τόν άπαλ-
λάξη άπό τήν κακία καί τήν αδικία καί θά τόν βοηθήση 
νάποκτήση τή δικαιοσύνη καί τήν αρετή, μιά πού φάνηκε νά 
είναι ή καθεμιά τους τέτοια, δπως έμεΐς τήν αποδείξαμε. 

Γελοίο πραγματικώς' άφοϋ δμως μιά φορά φτάσαμ' εδώ 
καί μπορέσαμε νά δούμε ολοφάνερα πώς έτσι είναι αυτά, 
δέν πρέπει νάποκάμωμε. 

Κάθε άλλο βέβαια πρέπει παρά νάποφύγωμε τόν κόπο. 
"Ελα λοιπόν τώρα πλησίασε νά δής πόσα διάφορα είδη 

έχει, καθώς μοΰ φαίνεται, ή κακία, δσα τουλάχιστο ά π ' αυτά 
αξίζει νά τά παρατήρηση κανείς. 

Σέ ακολουθώ, μόνο δείξε μού ca. 
Καί λοιπόν βλέπω έγώ, σάν άπό σκοπιά, άφοΰ έδώ 

μάς έχει φέρει ή έρευνα μας, πώς ένα μόνο είδος αρετής υπάρ
χει, άπειρα δμως κακίας κι' ανάμεσα σ' αυτά κάποια τέσ
σερα πού κι' αξίζει νά τά μνημονέψη κανείς. 

Τί θέλεις νά πης; 
"Οσοι τρόποι πολιτευμάτων υπάρχουν, τόσοι καταντά 

καί τρόποι ψυχής νά υπάρχουν. 
Πόσοι λοιπόν; 
Πέντε είδη πολιτεύματα καί πέντε τής ψυχής. 
Λέγε μας λοιπόν, ποια. 
Λέγω λοιπόν, πώς ενα είδος θά ήταν τά πολίτευμα αυτό 

πού έμ,είς περιγράψαμε καί πού θά μπορούσαμε νά τοΰ δώ
σωμε διπλή ονομασία : όταν δηλαδή ύπάρχη ανάμεσα στους 
άρχοντες ένας πού ιδιαίτερα θά ξεχωρίζη, θά ώνομάζονταν 
τότε βασιλεία, κι' δταν περισσότεροι, αριστοκρατία. 
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7Αληθή, έφη. 

Τοϋτο μέν τοίνυν, ήν Ô7 έγώ, εν είδος λέγφ' ούτε γάρ άν 
e πλείονς ούτε εις έγγενόμενοι κινήσειεν άν τών αξίων λόγου 

νόμων τής πόλεως, τροφή τε και παιδεία χρησάμενος ή 
διήλθομεν. 

Ον γάρ εικός, έφη. 
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'Αλήθεια. 
Αυτό λοιπόν είναι τό ένα είδος πού λέγω' γιατί είτε πε

ρισσότεροι είτε ένας μόνο βρεθή νάναι, δέ θά μπορούσε νά με- & 
τακινήση κανέναν άπό τους αξιόλογους νόμους τής πολιτείας, 
μιά πού θά είχε άνατραφή καί έκπαιδευθή μέ τόν τρόπο πού 
αναπτύξαμε 

Δέν θάταν, βέβαια, φυσικό. 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
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ΒΙΒΑΙΟΝ E 

449a Άγαθήν μέν τοίνυν τήν τοιαύτην πόλ,ιν τε καί πο/,ι-

τείαν καί όρθήν καλώ, καί άνδρα τόν τοιούτον κακώς δε 

τάς άλλας καί ήμαρτημένας, εϊπερ αύτη ορθή, περί τε πό

λεων διοικήσεις καί περί ιδιωτών ψυχής τρόπον κατασκευήν, 

έν τέτταρσι πονηρίας εϊδεσιν ούσας. 

Ποίας δή ταύτας; εφη. 

Καί έγώ μέν ήα τάς εφεξής έοών, ώς μοι έφαίνοντο 

b έκαστοι έξ αλλήλων μεταβαίνειν ό δέ Πολέμαρχος— σμι

κρόν γάρ άπωτέρω τοϋ Αδειμάντου καθήστο—έκτείνας τήν 

χείρα καί λαβόμενος τοϋ ιματίου άνωθεν αντοϋ παρά τόν 

ώμον, έκεϊνόν τε προσηγάγετο καί προτείνας εαυτόν έλεγεν 

άττα προσκεκνφώς, ών άλλο μέν ονδέν κατηκούσαμεν, τόδε 

δέ· Άφήσομεν ονν, έφη, ή τί δράσομεν; 

"Ηκιστα γε, έφη ό ' Αδείμαντος μέγα ήδη λέγων. 

Καί έγώ, Τί μάλιστα, έφην, ύμεΐς ούκ άφίετε; 

Σέ, ή δ7 δς. 

C "Οτι, εγώ εϊπον, τί μάλιστα; 

Άπορραθυμεϊν ήμΐν δοκεϊς, έφη, καί είδος όλον ού τό 

ελάχιστον έκκλέπτειν τοϋ λόγον ίνα μή διέλΟης, καί λήσειν 

οίηθήναι ειπών αυτό φαύλως, ους οϊρα περί γνναικών τε καί 

παίδων παντί δήλον ότι κοινά τά φίλοΜ έσται. 

Ονκοϋν ορθώς, έφην, ώ Άδείμαντε; 

Ναί, ή δ' ος. άλλα τό ορθώς τοϋτο, ώσπερ τάλλ.α, λύγου 

δεϊται τίς ό τρόπος τής κοινωνίας· πολλοί γάρ άν γάνοιντο. 

d μή ούν παρής οντινα σύ λέγεις· ώς ημείς πάλαι περιμένομ;-ν 

οίόμενοί σέ που μνησθήσεσθαι παώοποιίας τε πέρι, πώς 

παιδοποιήσονται, καί γενομένονς πώς θρέψουσιν, καί δλ.ην 

ταύτην ήν λέγεις κοινωνίαν γυναικών τε καί παίδοίν μέγα 

ΒΙΒΛΙΟΝ Ε 

Αυτή λοιπόν τήν πόλη καί αυτά τό είδος τό πολίτευμα ό-

ν ομάζώ έγώ ορθά καί καλά, καθώς καί τόν τέτοιον άνθρωπο" 
καί δλα τάλλα κακά καί λανθασμένα, αφού εκείνο είναι τό μό
νο ορθό, είτε πρόκειται γ ιά διοίκηση πολιτείας είτε γΐ-άτόν 
τρόπο πού είναι κατασκευασμένη ή ψυχή τών ιδιωτών* καί 
είναι σέ τέσσερα μερασμένα αυτά τά είδη τής πονηρίας. 

Ποιάείν ' αυτά ; 
Καί έγώ ετοιμαζόμουν νά τά π ώ κατά σειρά, όπως μού 

φαίνουνταν πώς ξεπέφτει τό καθένα τΓυς κατόπι·.- άπό τό άλ
λο, δταν ό Πολέμαρχος, πού κάΟουνταν λίγο παραπέρα άπό 
τόν Αδείμαντο, απλώνοντας τό χέριτου τοϋ έπιασρ- τό φόρεμα 
από πάνοο κοντά στό νώμο, τόν έσυρε πράς τά μέρος του καί 
γέρνοντας κι ' αυτός τοΰ έλεγε σκυμμένος έτσι απάνω του 
κάτι, πού εμείς δέν ακούσαμε παρά μονά/' αυτό" «Θα τ ' άφή-
σωμε λοιπόν, ή τ ί θ ά κάμωμε ;» 

«Κάθε άλλο», τοΰ αποκρίθηκε ό Αδείμαντος, φωναχτά 
τότε πιά. 

Τί επιτέλους δέ 6' αφήσετε ; τους είπα τότε κ' έγώ. 
'Εσένα, είπε εκείνος. 
'Εμένα ; καί γιατί παρακαλώ ; 
Γιατί μας φαίνεται πώς σά νά σούφυγε ή διάθεση καί 

Τό θέμα τών γυναι- ^ ά ς νά ξεκλέψης ένα ολάκερο μέρος 
κων καί τών παιδιών α π ο τ ϊ ) ν εξέταση, για να μην το ανά

πτυξης, καί νόμισες, φαίνεται, πώς 
θά μας ξεφύγης μετά νάπεριοριστήςνάπής πώς, δσο γιά τίς 
γυναίκες καί τά παιδιά, ό καθένας τό βλέπει φανερά δτι θά 
είναι κουά μεταξύ φίλων. 

Καί τί ; δέ σοΰ φα^εται τάχα, Άδείμαντε, πώς είναι 
αυτά σωστό ; 

Ναί" άλλ' αυτό τά σωστό, δπως τα άλλα, χρειάζεται εξή
γηση, πώς εννοείς αυτή τήν κοινότητα" γιατί μπορεί νά υ
πάρχουν πολλοί τρόποι της" δέν πρέπει λοιπόν νά παράλειψης 
νά μάς πής, πώς τήν παραδέχεσαι έσύ" είναι ώρα τώρα πού 
περιμένομε μέ την ελπίδα, πώς πάντα κάπου θά τό θυμόσουν 
να κάμης λόγο καί γ ι ' αυτό τό ζήτημα, πώς θά γίνεται ή 
τεκνοποίηση, πώς θάνατρέφουνται τά παιδιά άμα γεννηθούν 
καί γενικά πως τήν Θέλεις αυτή πού λές τήν κοινότητα τών 
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7θίρ τι οίύμεΟα φέρει,ν καί όλον είς πολ.ιτείαν ορθώς ή μή 

ορθώς γιγνόμενον. νϋν ούν, επειδή άλλης έπιλαμβάνη πολι

τείας πριν ταϋτα Ικανώς διελέσθαι, δέδοκται ήμϊν τοϋτο ό 

ΟΆ. σύ ήκονσας, τό σέ μή μεθιέναι πριν άν ταϋτα πάντα ώσπερ 

τοίλλα διέλθης. 

Kai έμέ τοίννν, ό Γλαυκών έφη, κοινωνόν τής ψήφου 

ταύτης τίθετε. 

Άμέλει, εφη ό Θρασύμαχος, πάσι ταϋτα δεδογμένα 

ήμϊν νόμιζε, ώ Σώκρατες. 

Οϊον, ήν δ7 έγό), εϊργάσασθε έπιλαβόμενοί μου. Οσον 

λόγον πάλιν, ώσπερ εξ αρχής, κινείτε περί τής πολιτείας' 

ήν ως ήδη διεληλυθώς έγωγε έχαιρον, αγαπών ει τις έάσοι 

ταϋτα άποδεξάμενος ώς τότε ερρήθη. α νϋν ύμεϊς παρα-

b καλούντες ούκ ϊστε δσον έσμόν λόγων έπεγείρετε· δν ορών 

έγώ παρήκα τότε, μή παράσχοι πολύν όχλον. 

Τί δέ; ή δ7 ος è Θρασνμαχος· χρυσό χοή σοντας οϊει 

τούσδε νϋν ένθάδε άφϊχθαι, άλλ ού λόγων άκουαομένους; 

Ναί, εϊπον, μετρίων γε. 

Μέτρον δέ γ', έφη, ώ Σώκρατες, ό Γλαυκών, τοιούτων 

λόγων άκούειν Ολος δ βίος νουν εχουσιν. αλλά τό μέν ήμέ-

τερον έα· σύ δέ περί ών έρωτώμεν μηδαμώς άποκάμης ή 

e σοι δοκεϊ διεξιών, τίς ή κοινωνία τοίς φύλαξιν ήμϊν παίδων 

τε πέρι καί γυναικών έσται και τροφής νέων ετι όντων, τής 

εν τώ μεταξύ χ,ρόνφ γιγνομένης γενέσεως τε καί παιδείας, 

ή δή έπιπονωτάτη δοκεϊ εϊναι. πειρώ ούν ειπείν τίνα τρόπον 

δεϊ γίγνεσθαι αυτήν. 

Ού ρ'άδιον, ώ εϋδαιμον, ήν Ò7 έγώ, διελθεΐν πολλάς 

γάρ απιστίας έχει έτι μάλλον τών έμπροσθεν ών διήλθομεν. 

καί γάρ ώς δυνατά λέγεται, άπιστοϊτ7 άν, καί εί ότι μάλιστα 

γένοιτο, ώς άριστ7 άν εϊη ταϋτα, καί ταύτη άπιστήσεται. 
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γυναικών καί τών παιδιών γιατί πιστεύομε πώς έχει πολύ 
να κάμη, ή μάλλον πώς είναι τά παν γιά το πολίτευμα, νά 
κανονιστη σωστά ή οχι σωστά τό ζήτημ' αυτό. Τώρα λοιπόν, 
έπειδη περνάς έσύ σέ άλλο είδος πολίτευμα, πριν νά ξεκα-
θαρίση; δσο χρειάζεται αυτά τό ζήτημα, πήραμε τήν από
φαση πού άκουσες, νά μή σ' άφήσωμε προτοΰ μας ανάπτυξης 450a 
δλ' αυτά, όπως τά άλλα. 

Καί μένα νά μ' έχετε πώς βάζω τήν ψήφο μου μ' αυτή 
τή γνώμη, είπε ό Γλαυκών. 

"Εννοια σου, Σωκράτη, είπε κι' ό Θρασύμαχος * νά ξέ
ρης καλά πώς Ολοι μας εδώ είμαστε σύμφωνοι. 

Τί 'ν' αυτό πού μού κάνετε, είπα έγώ, έτσι πού πέσατε 
δλοι απάνω μου ! τί λόγους καί συζητήσεις γιά τό πολίτευμα 
κινάτε πάλι εξαρχής ! κ' έγώ χαιρόμουν μέ τήν ιδέα πώς τό 
είχα πιά βγάλΐι πέρα κ' ήμουν ευχαριστημένος πούθά τάφηνε 
πιά κανείς αυτά. άφοϋ τά παραδέχτηκε πώς έτσι είναι δπως 
τότε τά είπαμε. Μά τώρα πού τα βγάζετε πάλι στή μέση, δέν 
ξέρετε τί πλήθος συζητήσεις ξεσηκώνετε, πού επειδή έγώ τό 
πρόβλεπ' άπό τότε, ζήτησα νά τάποφύγω, για νά μήν b 
καταντήση πολύ κουραστικό τό πράγμα. 

Μά καί τί ; είπε ό Θρασύμαχος- μή σοϋ πέρασε άπό τήν 
ιδέα πώς ολοι αυτοί εδώ ήρθαν νά βοούνε χρυσάφι και 
δχι νάκούσουν λόγους ; 

Ναί, άλλα μέ τά μέτρο. 

Μέτρο, Σωκράτη, γιά ν' άκούη κανείς τέτοιες συζητή
σεις είναι ολάκερη ή ζωή, τουλάχ'στο γ ι ' ανθρώπους πού 
έχουν νοϋ* ώστε μή σέ μέλη γιά μάς, μόνο μή βαρεθής νά μας 
ανάπτυξης τίς ιδέες σου απάνω σ' αυτά πού σέ ρωτούμε, πώς 
εννοείς αύτη τήν κοινότητα τών γυναικών καί τών παιδιών με- e 

ταξύ τών φυλάκων καί ποια θα είναι ή ανατροφή τών παιδιών, 
δσο είναι μικρά, άπό τή στιγμή πού γεννηθούν ώσπου ν* άρχί-
ση ή συστηματική τους εκπαίδευση, σέ εποχή δηλαδή πού 
φαίνεται νά είναι καί ή πιό επίπονη* αύτη λοιπόν προσπάθη
σε τώρα νά μας εξήγησης μέ τί τρόπο θά γίνεται. 

Δέν είναι, ευλογημένε μου, εύκολο πράγμα - γιατί θά φα
νή πολύ περισσότερο απίστευτο άπ' δλα δσα πρίν αναπτύ
ξαμε* καί πρώτα πρώτα κανείς δέ θά μπόρεση νά πιστέψη 
π ώ ς είναι πράματα πού νά μπορή να γίνουν, έπειτα, κι' Οσο 
ακόμα κι' άν φτάση νά κατορθωθούν πεοισσότερο, κανείς 
δέ θά παραδεχτή πώς αυτά θά είναι τά καλύτερα πού μπορεί 
νά γίνουν* γ ι ' αυτό λοιπόν κι' ό κάποιος δισταγμός νά τό d 

22 
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d alò δή καί δκνος τις αυτών άπτεσθαι, μή ευχή δοκή εϊναι ό 

λόγος, ώ φίλε εταίρε. 

Μηδέν, ή δ' δς, όκνεν ούτε γάρ αγνώμονες ούτε άπιστοι 

&ϋτε δύσνοι οί άκουσόμενοι. 

Και έγώ εϊπον· ΎΩ άριστε, ή που βουλόμενός με παρα-

θαρρύνειν λέγεις; 

"Εγωγ', έφη. 

Πάν τοίννν, ήν δ' έγώ, τουναντίον ποιείς, πιστεύοντος 

μέν γάρ έμον έμοί είδέναι â λέγω, καλώς εϊχεν ή παρα

μυθία' έν γάρ φρονίμοις τε καί φίλοις περί τών μεγίστων τε 

e καί φίλων τάληθή είδότα λέγειν ασφαλές καί θαρραλέον, άπι-

στοϋντα δέ καί ζητοϋντα άμα τους λόγους ποιεϊσθαι, δ δή 

7a έγώ δρω, φοβερόν τε καί σφαλερόν, ον τι γέλωτα όφλεΐν— 

παιΟικόν γάρ τοϋτό γε—άλλα μή σφάλεις τής αληθείας ού 

μόνον αυτός αλλά καί τους φίλονς συνεπισπασάμενος κεί-

σομαι περί â ηκιστα δει σφάλλεσθαι. προσκυνώ δέ 7Αδρά-

στειαν, ώ Γλαυκών, χάριν ού μέλλω λέγειν ελπίζω γαρ 

ούν έλαττον αμάρτημα ακουσίως τινός φονέα γενέσθαι ή 

απατεώνα καλών τε καί αγαθών καί δικαίων νομίμων πέρι. 

τοϋτο ούν τό κινδννενμα κινδννεύειν έν έχθροΐς κρεϊττον ή 

b φίλοις, ώστε εύ με παραμυθή. 

Καί ό Γλαυκών γελάσας, 7Αλλ, ώ Σώκρατες, εφη, έάν 

τι πάθωμεν πλημμελές ύπό τον λόγου, άφίεμέν σε ώσπερ 

φόνου καί καθαρόν εϊναι καί μή απατεώνα ημών. άλλα 

θαρρήσας λέγε. 

Άλλα μέντοι, εϊπον, καθαρός γε καί έκεΐ ό αφεθείς, 

ώς ο νόμος λέγει- εικός δέ γε, εϊπερ εκεί, κάνθάδε. 

Αέγε τοίννν, έφη, τούτου γ7 Ενεκα. 

Λέγειν δή, έφην έγώ, χρή άνάπαλιν αύ νϋν, ä τότε ίσως 

c έδει εφεξής λέγειν τάχα δέ ούτως άν ορθώς έχοι, μετά 

άνδρεΐον δράμα παντελώς διαπερανθέν τό γυναικειον αύ πε-

ραίνειν, άλλως τε καί επειδή σν οντω προκαλή. 
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' γ γ ί ξ ω τό ζήτημα, μήνομιστη απλή ευχή, καλέ μου φίλε. 
"Άς λείψη μόλα ταΰτα ό δισταγμός* γιατί δέν είναι ούτε 

ανόητοι, ούτε άπιστοι, ούτε κακσθελητές σου αυτοί πού πρό
κειται νά σ' ακούσουν. 

*Ω καλέ μου, μήττως τάχα οέλης νά μοΰ δώσης θάρρος 
μ' αυτά πού λές ; 

Καί βέβαια. 
Λΐ λοιπόν, δλως διόλου τό ενάντιο κατορθώνεις* γιατί άν 

εγώ είχα την πεποίθηση πώς πραγματικά τά ξέρω αυτά πού 
λέω,θάχε τόν τόπο του τά θάρρος πού μοϋ δίνεις* γιατί μέ αν
θρώπους φρόνιμους καί αγαπημένους μπορεί κανείς νά μίλα μέ 
βεβαιότητα καί θάρρος γ ιά πράματα σπουδαιότατα κι ' αγαπη
μένα τους, δταν κατέχη τη > αλήθεια* δταν δμως δέν έχη αύτη 
τήν πεποίθηση καί μαζί μιλά καί ψάχνη νάβρη, δπως δά τό 
-κάνω έγώ, είναι πράγμα φοβερά καί επικίνδυνο, δχι βέβαια νά 
τόν κάμη καταγέλαστο—γιατί αυτό θά ήταν παιδιάστικος 
•φόβος—άλλα μήπως ξεγλιστρήση άπα τήν αλήθεια καί δχι 
μόνο ό ίδιος Ηαπλωθή κατά γής, άλλα παρασύρη στό πέσιμο του 
καί τους φίλους τους γιά πράματα πού καθόλου δέν επιτρέ
πεται νά έχη σφαλερή γνώμη. Ά ς μέ συχωρά λοιπόν, Γλαυ
κών, ή Αδράστεια, γ ι ' αυτό πού πρόκειται νά πώ* γιατί πι-
•στεύω πώς είναι μικρότερο έγκλημα νά γίνη κανείς φονιάς ά
θελα του, παρά απατεώνας στά ζητήματα γιά τό ώραΐο, τό 
αγαθό καί τά δίκαιο. Νά πέση κανείς σ' αυτό τόν κίνδυνο, 
καλύτερο θάταν μαζί μ' εχθρούς παρά μαζί μέ φίλους νά 
τό πάθη" ώστε βλέπεις, φίλε μου Γλαυκών, δέν εϊ^αι θάρ
ρος αυτά πού μοΰ δίνεις. 

Καί ό Γλαυκών τότε γέλασε και είπε* 'Αλλά, Σωκράτη, 
Λν πάθωμε τίποτα παράχορδο άπό τό λόγο σου, σοΰ υποσχό
μαστε νά σέ κηρύξωμε καθαρό, σάν νά επρόκειτο γιά ακούσιο 
φόνο, και δχι απατεώνα* πάρε λοιπόν θάροος κι' άρχιζε. 

Άλλα πραγματικώς καθαρός είναι καί έκεΐ δποίος ά-
θωωθή, σύμφωνα μέ τό νόμο* άφοΰ λοιπόν έκεΐ, έτσι άς γίνη 
κ' εδώ μεταξύ μας. 

Λέγε λοιπόν τώρα χωρίς αυτό τό φόβο. 
Είναι λοιπόν ανάγκη νά γυρίσω τώρα πάλι πίσω στό 

ζήτημα, πού έπρεπε ίσως νά τό εξετάζαμε τότε στη σειρά 
πού παρουσιάστηκε' μπορεί δμως νά είναι αυτά καί τά σωστό, 
μιά πού πήρε πιά δλως διόλου τέλος τό άντρίκιο δράμα, νά 
τελειώνωμε τώρα καί τό γυναικείο, άφοΰ μάλιστα έτσι καί 
σύ τό απαιτείς. 
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Άνθρώποις γάρ φϋσι καί παιδευθεΐσιν ώς ήμεϊς διήλ-

θομεν, κατ7 έμήν δόξαν ούκ έστ' άλλη ορθή παίδων τε και 

γυναικών κτήσίς τε καί χρεία ή κατ7 έκείνην τήν όρμήν 

ίοϋσιν, ήνπερ το πρώτον ώρμήσαμεν έπεχειρήσαμεν δέ που 

ώς αγέλης φύλακας τους άνδρας καθιστάναι τώ λόγφ. 

Ναί. 

d 7Ακολονθώμεν τοίννν καί τήν γένεσιν καί τροφήν πορα-

πλησίαν αποδίδοντες, καί σκοπώμεν εί ήμΐν πρέπει ή ού. 

Πώς; έφη. 
ΤΩδε. τάς θηλείας τών φυλάκων κυνών πότερα σνμφυ-

λάττειν οίόμεθα δεϊν απερ άν οί άρρενες φνλάττωσι και 

συνθηρεύειν καί τάλλα κοινή πράττειν, ή τάς μέν οίκονρεϊν 

ένδον ώς αδυνάτους διά τόν τών σκνλάκων τόκον τε καί 

τροφήν, τους δέ πονεϊν τε καί πάσαν έπιμέλειαν έχειν περί 

τά ποίμνια; 

e Κοινή, έφη, πάντα· πλην ώς άσθενεστέραις χρώμεθα» 

τοις δε ώς ίσχυροτέροις. 

Οίον τ7 ούν, έφην έγώ, έπί τά αυτά χρήσθαί τινι ζφφ, 

άν μή τήν αυτήν τροφήν τε καί παιδείαν άποδιδώς; 

Ονχ οϊόν τε. 

Εί άρα ταϊς γυναιξίν έπί ταύτα χρηαόμεθα καί τοίς 

άνδράσι, ταύτα καί διδακτέον οντάς. 

62α Noi. 

Μονσική μήν έκείνοις γζ καί γνμναστική εδόθη. 

Ναί. 
Καί ταΐς γυναιξίν άρα τούτω τώ τέχνα καί τά περί τόν 

πόλεμον άποδοτέον καί χρηστέον κατά ταντά. 

Εικός έξ ών λέγεις, έφη. 

"Ισως δή, εϊπον, παρά τό έθος γελοία άν φαίνοιτο πολλά 

περί τά νϋν λεγόμενα, εί πβάξεχΜ fj λέγεται. 

Καί μάλα, έφη. 

Τί, ήν δ7 έγώ, γελοιότατον αυτών δρας; ή δήλα δή 

*?τι γυμνός τάς γυναίκας έν ταϊς παλαίατραις γνμναζομένας 
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Γιά ανθρώπους λοιπόν πού γεννήθηκαν άπό τή φύση καί 
«νατραφήκανε έτσι όπως εμείς αναπτύξαμε, δέν υπάρχει, κα

τά τή δική μου τήν ιδέα, καμιά άλλη 
Τά δύο φΰλα ορθή απόκτηση καί μεταχείριση 

νά ϊχουν τϊς Ιδιες γυναικών καί παιδιών, παρά σύμ-
άσχολίες φωνα μέ κεΐνο τό δρόμο πού πήρα

με ά π ' αρχής' καί επιχειρήσαμε, 
θαρρώ, μέ τή συζήτηση μας νά καταστήσωμε τους άντρες σάν 
μιας αγέλης φύλακες. 

Μάλιστα. 
Ά ς άκολουθήσωμε λοιπόν αυτό τό δρόμο κι' άς πάρα- d 

δεχτούμε καί γ ια τίς γυναίκες τήν ίδια γένεση καί ανα
τροφή, γιά νά δοΰμε άν θά μάς πετύχη ή οχι. 

Π ώ ς δηλαδή ; 
Νά έτσι : τά θηλυκά τών σκυλιών νομίζομε πώς πρέπει 

νά φυλάγουν έκεΐ/α πού φυλάγουν καί τάρσενικά σκυλιά και 
νά1 βγαίνουν μαζί στό κυνήγι κι' όλα τάλλα μαζί νά κάνουν, 
ή να μένουν εκείνα μέσα, σάν αδύνατα πού είναι άπό τή γέννα 
καί τό παιδοκόμισμα, καί μονάχα τάρσενικά νάχουν δλους 
τους κόπους κι' δλη τή φροντίδα γιά τά κοπάδι ; 

"Ολα τό ίδιο μαζί, μόνο πού μεταχειριζόμαστε τά θη- β 
λυκά σάν πιό αδύνατα, καί τάρσενικά σά δυνατώτερα. 

Καί μπορεί νά μεταχειριστής για τήν ίδια εργασία ένα 
ζώο, άν δέν τό άναθρέψης καί τό γύμνασης μέ τόν ίδιο τρόπο; 

Δέν μπορεί βέβαια. 
Ά ν λοιπόν θέλωμε νά μεταχειριστούμε τίς γυναίκες 

τά ίδιο δπως καί τους άντρες, πρέπει τά ίδια νά τίς διδάξωμε 
κι' αυτές. 

Βέβαια. 452a 
Σ έ κείνους δόθηκε ή γυμναστική καί ή μουσική. 
Ναί. 
Καί στις γυναίκες λοιπόν πρέπει νά έφαρμόσωμε αυτές 

τίς δυό τέχνες καί νά τίς γυμνάσωμε καί γιά τόν πόλεμο καί 
νά τίς μεταχειριζόμαστε στίς ίδιες δουλειές. 

Αυτό τουλάχιστο βγαίνει άπ' δσα λές. 
"Ισως βέβαια, επειδή είναι έξω άπό τις συνήθειες μας, 

νά φαίνονταν γελοία πολλά άπ' αυτά πού λέμε, άν μποΰνε 
σέ πράξη. 

Καί πολύ μάλιστα. 
Καί τί βλέπεις σ' αυτά τό πιά γελοίο : δέ θά 'ναι βέβαια 

co νά γυμνάζουνται στίς παλαίστρες γυμνές οί γυναίκες μαζί 
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b μετά τών ανδρών, ον μόνον τάς νέας, αλλά καί ήδη τάς 

πρεσβυτέρας, ώσπερ τονς γέροντας έν τοις γνμνασίοις, όταν. 

ρνσοί καί μή ήδεϊς τήν όψιν όμως φιλογυμναατώσιν; 

Νή τόν Δία, έφη· γελοϊον γάρ άν, ώς γε έν τώ παρε-

ατώτι, φανείη. 

Ούκοϋν, ήν δ7 έγώ, έπείπε$ ώρμήσαμεν λέγειν, ον 

φοβητέον τά τών χαριέντων σκώμματα,. δσα καί ola άν 

είποιεν είς τήν τοιαύτην μεταβολήν γενομένην καί περί τά 

c γυμνάσια καί περί μονσικήν καί ούκ ελάχιστα περί τήν 

τών όπλων σχέσιν καί ίππων αχήσεις. 
7Ορθώς, έφη, λέγεις. 

Άλλ έπείπερ λέγειν ήρξάμεθα^ πορευτέον προς τό 

τραχύ τον νόμου, δεηθεϊσίν τε τούτων μή τά αυτών πράτ

τειν άλλα σπονδάζειν, καί ύπομνησασιν δτι ού πολύς χρόνος 

έξ ού τοις "Ελλησιν έδόκει αισχρά είναι καί γελοία άπερ 

νϋν τοις πολλοίς τών βαρβάρων, γυμνούς άνδρας όράσθαι, 

και δτε ήρχοντο τών γυμνασίων πρώτοι μέν Κρήτες, έπειτα 

Λακεδαιμόνιοι, έξήν τοις τότε άστείοις πάντα ταϋτα κιομω-

ά Οεΐν. ή ούκ οϊει; 

"Εγωγε. 
7Αλλ επειδή οϊμαι χρωμένοις αμεα>ον τό άποδύεσθαι 

τον σνγκαλύπτειν πάντα τά τοιαύτα έφάνη, καί τό εν τοϊς 

άφθαλμοΐς δή γελοϊον έξερρνη υπό τοϋ έν τοις λόγοις μηνν-

θέντος άρίστον καί τοϋτο ένεδείξατο, δτι μάταως δς γε

λοϊον άλλον,τι ήγεϊται ή τό κακόν, καί ό γελωτοποιεϊν έπι

χειρών προς άλλην τινά Οψιν αποβλέπων ώς γελοϊον ή τήν 

e τοΰ άφρονος τε καί κακόν, καί καλόν α*3 σπουδάζει προς 

άλλον τινά σκοπόν στησάμενος ή τόν τοϋ άγαθοϋ. 

Παντάπασι μέν ούν, έφη. 

"Άρ' ούν ού πρώτον μέν τοϋτο περί αντών άνομολογη-

τέον, εϊ δυνατοί ή ού, καί δοτέον άμφισβήτησιν εϊτε τις φι-

λοπαίσμων εϊτε σπουδαστικός έθέλει άμφισβητήσαι, πότερον 

)3a δυνατή φύσις ή ανθρωπινή ή θήλεια tfj τον άρρενος γένους 
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μέ τους άντρες κι' οχι μόνο οί νέες, μά ακόμα κ' οι γερον
τότερες, σάν τους γέρους εκείνους στά γυμναστήρια, πού άν b 
καί καταζαρωμένοι καί μιά αηδία νά τους βλέπη κανείς, 
βρίσκουν ακόμη ευχαρίστηση νά γυανάζουνται ; 

Ναί, μά τήν αλήθεια" γελοίο θά φαίνουνταν, Οσο γιά τίς 
τωρινές μας τουλάχιστο συνήθειες. 

Ά λ λ α άφοϋ μιά φορά έτσι ξεκινήσαμε, δέν πρέπει νά μας 
τρομάζουν τών αστείων οί κοροϊδίες, όσες καί οποίες κι' άν 
μάς λένε γ ι ' αύτη τή μεταβολή σχετικά μέ τή γυμναστική 
καί τή μουσική κι' οχι λιγώτερο μέ τό χειρισμό τών δπλων C 

καί τήν Ιππασία. 
Σωστά τά λές. 
Μια λοιπόν πού κάμαμε τήν αρχή, πρέπει νά τραβήξωμε 

κατά τόν τραχύ κ' ενάντιο δρόμο τοΰ νόμου" Οά παρακαλέσωμε 
μόνο αυτούς τους κυρίους νάφήσουν τή συνηθισμένη τους οου-
λειά καί νά σοβαρευτούνε μιά φορά. και θά τους υπενθυμί
σουμε, πώς δέν είναι πολύς καιρός άπό τότε πού καίστήν'Ελ-
λάδα, δπως Sa καί στίς περισσότερες χώρες τών βαρβάρων 
ακόμα σήμερα, τά είχαν για αισχρά καί γελοίο τό θέαμα τνός 
γυμνοΰ άνθρωπο·., καί πώς δταν άρχισαν νά άσκοΰνται γυμνοί 
πρώτα πρώτα οί Κρήτες κ' έπειτα οί Λακεδαιμόνιοι, είχαν 
κάποιο δικαίωμα οί άστεΐοι εκείνου του καιρού νά τά δια-
κωαωδοΰν ολ' αυτά" ή δέν τά παραδέχεσαι ; d 

Έ γ ώ καί βέβαια. 
Ά φ ο ΰ Ομως ή πείρα τό έδειξε πώς είναι προτιμότερο 

νάσκοΰνται γυμνοί, παρά να σκεπάζουν καί νά κρύβουν όλα τα 
τέτοια μέλη τους, καί διαλύθηκε ή πλάνη νά θεωροΰν αισχρό 
γιά τα μάτια εκείνο πού ό ορθός λόγο^ εφανέρωσε για καλύτε
ρο, αποδείχτηκε καί τοϋτο ακόμα, πώς είναι μπόσικος ε
κείνος πού νομίζει γελοίο άλλο πράγμα άπό τό κακό κ' εκεί
νος πού ζητά νά διακωμώδηση ώς γελοίο κάτι τι κοιτά
ζοντας το άπό άλλη άποψη παρά άπό τήν άποψη τού ανόητου 
καί τοϋ κακοΰ, καθώς καί έκεΐνος πάλι πού βγαίνοντας στά e 

κυνήγι τοϋ ωραίου στρέφει τό τόξο του σ'άλλο σημάδεμα 
παρά στό στόχο τοΰ αγαθού. 

Έξάπαντος μπόσικος. 
Δέν πρέπει λοιπόν σ' αυτό πρώτα να συμφωνησωμε, 

άν υ,πορή νά γίνουν αυτά πού συζητούμε ή δχι καί νάφησωμε 
ελεύθερον Οποιος θέλει , είτε καί είναι άνθρωπος πάγαπά 
να παίζη ε'ίτε και σοβαρός, νά φέρη τίς άντιρρτσεις του άπανω 
στό ζήτημα, άν είναι ικανή ή ανθρώπινη γυναικεία φύση -"ioSa 
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κοινωνήσαι είς άπαντα τά έργα ή ούδ' εις έν, ή είς τα μεν 

ola τε, είς δέ τά ού, καί τοϋτο δη- το περί τόν πόλεμον 

ποτέρο>ν εστίν; άρ' ούχ όντως άν κάλλιστα τις αρχόμενος 

ώς τό εικός καί κάλλιστα τελευτήσειεν; 

Πολύ γε, εφη. 

Βούλει ούν, ήν δ' έγώ, ήμεΐς προς ημάς αυτούς υπέρ 

τών άλ/.ων άμφισβητήσωμεν, ϊνα μή έρημα τά τον έτερον 

λόγον πολιορκήται; 

h Ουδέν, εφη, κωλύει. 

Λέγωμεν δή υπέρ αντών ότι «ΎΩ Σώκρατές τε και 

Γλαυκών, ουδέν δει νμϊν άλλους άμφισβητεϊν αυτοί γάρ εν 

αρχή τής κατοικίσεως, ήν φκίζετε πόλιν, όψολογεϊτε δεϊν 

κατά φύσιν έκαστον ένα εν τό αντοϋ πράττειν.» 

Ώμολογήσαμεν οϊμαι' πώς γαρ ού; 

«"Εστιν ούν όπως ού πάμπολυ διαφέρει γυνή ανδρός 

τήν φύσιν;» 

Πώς δ' ον διαφέρει; 

«Ούκοϋν άλλο καί έργον έκατέρφ προσήκει προστάτ-

C τε/ν τό κατά τήν αντοϋ φύσιν;» 

Τί μήν; 

«Πώς ονν ούχ άμαρτάνετε νννί καί τάναντία ύμίν 

αύτοϊς λέγετε φάσκοντες αύ τονς άνδρας καί τάς γυναίκας 

δεϊν τά αυτά πράττειν, πλείστον κεχωρισμένην φύσιν έχον

τας;» έξεις τι, ώ θαυμάσιε, προς ταϋτ' άπολογεΐσθαι; 

Ώς μέν εξαίφνης, έφη, ού πάνν ρρίσων αλλά σοϋ δεή-

σομαί τε καί δέομαι καί τόν υπέρ ημών λόγον, όστις ποτ7 

εστίν, ίρμηνεϋσαι. 

Ταϋτ7 εστίν, ήν δ7 εγώ, ώ Γλαυκών, καί άλλα πολλά 

ά τοιαύτα, α έγώ πάλαι προορών έφοβονμην τε καί ώκνουν 

άπτεσθαι τοϋ νόμον τοϋ περί τήν τών γυναικών καί παίδων 

κτήσιν καί τροφήν. 

Ού μά τόν Δία, έφη' ού γάρ εύκόλω εοικεν. 
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νά πάρη μέρος σ' Ολα τά έργα πού είναι ικανό τά αντρικό 
γένος, ή σέ κανένα, ή σέ μερικά ναί καί σ' άλλα οχι, καί τίνος 
άπό τους δυό τους είναι δουλειά άύτήδά ή ενασχόληση μέ τά 
πολεμικά ; Κι' άν έτσι μ' αυτό τόν τρόπο άρχίσωμε τόσο καλά 
αύτη τήν εξέταση, δέν είναι φυσικό τό ίδιο καλά καί νά τήν τε-
λειώσωμε ; 

Καί πολύ μ.άλιστα. 
Θέλεις λοιπόν εμείς σέ μάς τους ίδιους, σαν άπό μέρους 

εκείνων τών άλλων, νά παρουσιάσωμε τις αντιρρήσεις των, 
γιά νά μήν πολιορκούνται έρημα κι' αβοήθητα τά επιχειρή
ματα τους ; 

Τίποτα δέ· τό εμποδίζει. b 
' Ά ς άρχίσωμε λ.οιπόν έτσι, σάν άπό μέρους των : «Μά, 

ώ Γλαυκών καί Σωκράτη, καμιά ανάγκη δέν είναι νάναιρέ-
σουν άλλοι τους ισχυρισμούς σας' γιατί εσείς οί ίδιοι απαρχής 
πού θεμελιώνατε τλν πολιτεία σας έμείνατε σύμφωνοι, πώς 
πρέπει ό καθένας νά περιορίζεται ανάλογα μέ τή φύση του 
σε μιά μονάχα δουλειά, τή δική του». 

Ναί, τό παραδεχτήκαμε αυτό* καί πώς δχι ; 
«Μά μπορεί νά ύπαρξη μεγαλύτερη φυσική διαφορά 

άπ' αύτη πού υπάρχει ανάμεσα στον άντρα καί τή γυναίκα»; 
Πραγματικώς, πώς νά ύπάρχη ; 
«Δέν είναι λοιπόν καί διαφορετικά τά έργα πού ταιριά

ζει νάναθέτη κανείς στό καδένα άπό τά δυό φΰλα, σύμφωνα 
μέ τή φύση του» ; C 

Πώς οχι ; 
α Πώς λοιπόν τώρα δέ σφάλλετε καί δέ λέτε τά αντίθετα 

μέ τους εαυτούς σας, δταν άπ' τήν άλλη μεριά υποστηρίζετε 
ποος πρέπει και άντρες καί γυναίκες νά κάνουν τίς ίδιες δου
λειές, ένώ έχουν τόσο μεγάλη φυσική διαφορά μεταξύ τους»; 
Θάχης τίποτα νάπαντήσης σ' αυτά, θαυμαστέ μου Γλαυκών ; 

"Οσο γιά έτσι ξαφνιαστικά, δέν είναι βέβαια πολύ εύκο
λο" άλλα θά σέ παρακαλέσω καί σέ παρακαλώ νάναλάβης 
έσύ νάπαντήσης καί άπό μέρους μας καί νά δώσης Οποια 
εξήγηση έχεις νά δώσης. 

Αυτά είναι, Γλαυκών, κι' άλλα πολλά τέτοια πού πρό
βλεπα απαρχής έγώ καί μ' έπιανε φόβος καί δίσταζα νάγγί- d 
ξω αυτό τά θέμα γιά τήν απόκτηση των γυναικών καί τών 
ταιδιών. 

Δέν έχεις, μά τήν αλήθεια, άδικο' γιατί πραγματικώς 
δέ μοιάζει πολύ εύκολο. 
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Ον γάρ, εϊπον. άλλα δή ώδ' έχει' αντί τις εις χολνμ-

βήθραν μικράν έμπέση άντε εις τό μέγιστον πέλαγος μέσον, 

δμως γε νει ονδέν ήττον. 

Πάνυ μεν ούν. 

Ονκοϋν καί νμϊν νενστέον καί πειρατέον σφζεσθαι έκ 

τοϋ λόγον, ήτοι δελφϊνά τίνα ελπίζοντας ήμας νπολαβεϊν 

αν ή τίνα άλλην άπορον σωτηρίαν. 

e "Εοικεν, έφη. 

Φέρε δή, ήν δ7 έγώ, έάν πη εϋρωμεν τήν έξοδον. όμο-

λογοϋμεν γάρ δή άλλην φύσιν άλλο δεϊν έπιτηδενειν, γνναι-

κός δέ καί ανδρός άλλην είναι· τάς δέ άλλας φύσεις τά αυτά 

φαμεν νυν δεϊν έπιτηδεϋσαι. ταϋτα ημών κατηγορείται; 

Κομιδη γε. 

'•54a. rH γενναία, ήν δ7 έγώ, ώ Γλαυκών, ή δύναμις τής άντι-

λ,ογικής τέχνης. 

Τί δη; 

"Οτι, εϊπον, δοκοϋσί μοι είς αντήν καί άκοντες πολλοί 

έμπίπτειν καί οϊεσθαι ούκ έρίζειν άλλα διαλέγεσθαι, óta 

το μη δύνασθαι κατ7 είδη διαιρούμενοι το λεγόμενον έπι-

σκοπεϊν, άλλα κατ' αυτό τό όνομα διώκειν τοϋ λεχθέντος 

τήν έναντίωσιν, έριδι, ού διαλέκτω προς αλλήλους χρώμενοι. 

"Εστι γάρ δή, έφη, περί πολλούς τοϋτο τό πάθος' αλλά 

μών καί προς ημάς τοϋτο τείνει έν τώ παρόντι; 

b Παντάπασι μέν ούν, ήν δ7 εγώ' κα>Οννενομεν γοΰν 

άκοντες άντιλογίας άπτεσθαι. 

Πώς; 

Το <μή> τήν αυτήν φύσιν οτι ού τών αυτών δεϊ επιτη

δευμάτων τυγχάνειν πάνυ ανδρείως τε καί ερωτικώς κατά 

τό όνομα διώκομεν, έπεσκεψάμεθα δέ ούδ7 όπηοϋν τί εϊδος 

τό τής ετέρας τε καί τής αυτής φύσεως καί προς τί' τεΐνον 

ώριζόμεθα τότε, άτε τά επιτηδεύματα άλλη φύσει άλλα, τή 

δέ αντή τά αντά άπεδίδομΐν. 
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"Οχι βέβαια* τό πράγμα δμως είναι έτσι : είτε πέση 
κανείς μές σέ μιά μικρή δεξαμενή, είτε στό πιό μεγάλο πέλα
γος καταμεσίς, τό ίδιο κολυμπά καί στή μιά καί στην άλλη 
περίπτωση. 

"Ετσ* είναι βέβαια. 
Καί μεΐς λοιπόν ανάγκη πάσα νά κολυμπήσωμε και νά 

προσπαθησωμε νά σωθοΰμε άπ' αυτό τό πέλαγος τοΰ λό
γου, μέ τήν ελπίδα πώς μπορεί νά βρεθή είτε κανένα δελ
φίνι νά μάς πάρη στή ράχη του, ή νά μάς παρουσιαστή 
καμιά άλλη απροσδόκητη σωτηρία. 

Έ τ σ * φαίνεται. e 
"Ελα λοιπόν νά δούμε μήπως θά βροΰμε άπό πουθενά τήν 

Ιξοδο* γιατί πραγματικώς παραδεχτήκαμε πώς καθεμιά 
διαφορετική φύση έχει καί διαφορετική δουλειά νά κάνη, 
κι' ακόμα πώς έχουν μεγάλη φυσ'κή διαφορά ό άντρας κ' ή 
γυναίκα μεταξύ τους* τώρα δμως υποστηρίζομε πώς δια
φορετικές φύσεις πρέπει νά καταπιάνουνται μέ τά ίδια πρά
ματα' δέν είναι αυτή ή αντίφαση πού μάς κατηγορούν ; 

'Ακριβώς αύτη. 
Τί θαυμάσια δύναμη πού έχει, Γλαυκών, ή τέχνη της 454a 

άντιλογίας ! 
Γιατί τό λές αυτό ; 
Γιατί μοΰ φαίνεται πώς και χωρίς νά τό θέλουν πέφτουν 

πολλοί μές σ' αύτη καί φαντάζονται Οχι πώς μαλλώνουν, άλλα 
πώς συζητούν, γιατί δέν μπορούν νά τό διαιρέσουν σέ είδη 
καί έτσι νά τά εξετάζουν τό θέμα πού συζητούν, άλλ' απάνω 
στό δνομα μονάχα ζητοΰν νά βρουν την έναντίωση σ' αυτό 
πού υποστήριξε ό άλλος καί μεταβάλλουν έτσι τή συζήτηση 
σέ απλή λογομαχία μεταξύ τους. 

Πραγματίκως αυτό παθαίνουν πολλοί* άλλα μήπως πά
με καί μεΐς νά πέσωμε στό ίδιο πάθημα τώρα ; 

Έξάπαντος* γιατί αλήθεια τρέχομε τόν κίνδυνο να κα- b 
ταντήσωμε καί χωρίς νά τό θέμε- σέ άντιλογία. 

Πώς ; 
Τήν έννοια δτι οί διαφορετικές φύσεις δέν πρέπει νά κα

ταπιάνουνται μέ τις ίδιες δουλειές, ζητούμε νά τήν υποστηρί
ξουμε, σάν πολύ γενναίοι οπαδοί της λογομαχητικής, περιορί
ζοντας τή συζήτηση στή λέξη μονάχα επάνω, χωρίς νάέχωμε 
καθόλου εξετάσει τί είδος είναι ή διαφορετική καί τί ή ίδια 
φύση, ούτε ποιο ήταν τό αντικείμενο πού είχαμε ύπ ' Οψη, 
Οταν ώρίζαμε δτι διαφορετικά πρέπει νά είναι τά έργα γιά τις 
διαφορετικές φύσεις καί τά ίδια γιά τΙς ίδιες. 
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Ού γάρ ούν, έφη, έπεσκεψάμεθα. 

c Τοιγάρτοι, εϊπον, έξεστιν ήμϊν, ώς έοικεν, άνερωτάν 

ήμας αυτούς εί ή αυτή φύσις φαλακρών καί κομητών καί 

ούχ ή εναντία, καί έπειδάν όμολογώμεν εναντίον εϊναι, έάν 

φαλακροί σκντοτομώσιν, μή εάν κομήτας, έάν δ7 αύ κομήται, 

μή τους ετέρους. 

Γελοϊον μεντάν εϊη, έφη. 
ΤΑρα κατ7 άλλο τι, εϊπον έγώ, γελοϊον, ή Οτι τότε ού 

πάντως τήν αυτήν καί τήν έτέραν φύσιν έτιθέμεθα, άλλ 

έκεΐνο τό εϊδος τής αλλοιώσεως τε καί όμοιώσεως μόνον 

d έφνλάττομεν τό προς αυτά τείνον τά επιτηδεύματα; οίον 

ϊατρικόν μεν καί ίατρικήν τήν ψυχήν [όντα] την αυτήν φύσιν 

έχειν έλέγομεν ή ούκ οϊει; 

"Εγωγε. 

'ϊατρικόν δέ γε καί τεκτονικόν άλλην; 

Πάντως πον. 

Ονκοϋν, ήν δ7 εγώ, καί τό τών ανδρών καί τό τών γυ

ναικών γένος, έάν μέν προς τέχνην τινά ή άλλο επιτήδευμα 

διαφέρον φαίνηται, τοϋτο δή φήσομεν έκατέρω δεϊν άποδι

δόναι' έάν δ' αύτφ τούτφ φαίνηται διαφέρειν, τω τό μέν 

e θήλυ τίκτειν, τό δέ άρρεν όχ^ύειν, ουδέν τί πω φήσομεν 

μάλλον άποδεδεΐχθαι ώς προς δ ημείς λέγομεν διαφέρει 

γυνή ανδρός, αλλ' έτι οίησόμεθα δεϊν τά αυτά επιτηδεύειν 

τους τε φύλακας ήμϊν καί τάς γυναίκας αυτών. 

Καί ορθώς γ7, έφ>η. 

Ονκοϋν μετά τοϋτο κελεύομεν τόν τά εναντία λέγοντα 

Ì55a τοϋτο αυτό διδάσκειν ήμας, προς τίνα τέχνην ή τί επιτή

δευμα τών περί πόλεως κατασκευήν ονχ ή αντή άλλα έτερα 

φύσις γυναικός τε καί ανδρός; 

Δίκαιον γονν. 

Τάχα τοίννν άν, όπερ σν ολίγον πρότερον έλεγες, éhtoi 

àv καί άλλος, Οτι έν μέν τω παραχρήμα ίκανώς ειπείν ού 

ρφδιον, έπισκεψαμένφ δέ ουδέν χαλεπόν. 
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Πραγματικώς, δέν τό εξετάσαμε αυτό. 
Κ' έτσι βγαίνει άπ'αύτό, πώς θά μπορούσαμε να ρωτήσω- c 

με εμάς τους ίδιους άν οί φαλακροί καί οί μαλλιαροίέχουν τήν 
ίδια καί δχι ττ·ν εναντία φύση, καί δταν παραδεχτούμε πώς 
έχουν τήν εναντία, άν οί φαλακροί καταγίνουνται !ξα©να 
μέ τϊ>ν υποδηματοποιία, νά μην έπιτρέπωμε αυτή τήν ίδια 
εργασία καί στους μαλλιαρούς, κι ' άν πάλι οί μαλλιαροί, νά 
μή rrv έπιτρέπωμε στους άλλους. 

θ ά ήταν δμως πολύ γελοίο αυτό. 
Και θάταν τάχα γιά άλλο λόγο γελοίο, ή γιά τό δτι εμείς 

τότε δέν παίρναμε απόλυτα τίς έννοιες διαφορετική καί 
δμοια φύση, αλλά περιωρίζαμ*·. σέ κείνο μόνο τό είδος τη 
διαφορά καί τήν ομοιότητα, πού αναφέρεται στά ίδια μόνο 
επαγγέλματα ; 'Ελέγαμε, λόγου χάρη, τότε, πώς ό άνθρω- d 
πος πού είναι ικανός γιά γιατρός καί κείνος πού έχει τήν 
Φυχή τοΰ γιατροΰ έχουν κ' οί δυό τους την ίδια φύση. 

Μάλιστα. 
Καί φύση διαφορετική ό κατάλληλος γιά τή γιατρική 

καί ό κατάλληλος γιά τήν Ξυλουργική* ή δέν τό παραδέχεσαι; 
Π ώ ς δχι ; 

"Ωστε λοιπόν, άν τό γένος τών γιατρών καί τό γένος τών 
γυναικών βρεθη πώς διαφέρουν ώς προς μιά τέχνη ή άλλο 
επάγγελμα, θά πούμε πώς αύτ/ι τήν τέχνη ή τό επάγγελμα 
πρέπει νάναθέσωμε οττό καθένα από τά δυό φύλα* άν δμως 
φαίνεται πώς σ' αυτό μόνο διαφέρουν, στό δτι ή γυναίκα 
γεννά τά παιδιά κι' ό άντρας τά σπέρνει, δέν θά ποΰμε ακόμα 
πώς έχει κάπως περισσότερο άποδειχθή, δτι ή γυναίκα δια- e 

φέρει άπό τόν άντρα οίιςπρός αυτά πού εμείς υποστηρίζομε, 
άλλα θά έπιμείνωμε ακόμα στην ιδέα μας, πώς πρέπει στά ίδια 
έργα νά άσχολοΰνται καί οί φυλακές μας καί οί γυναίκες τους. 

Καί πολύ σωστά. 
"Υστερα λοιπόν άπ' δλ' αυτά, δέ θά ρωτήσωμε εκείνον 

πού υποστηρίζει τό αντίθετο, ώς προς ποια τέχνη ή ώς προς 455a. 
ποιο επάγγελμα άπ' οσα χρειάζουνται γιά τό φτιάξιμο μια-
νής πολιτείας, δέν είναι ή ίδια άπό τή φύση ή γυναίκα μέ τόν 
άντρα, άλλα διαφορετική ; 

Καί θάχωμε δίκιο νά τά ρωτήσωμε. 
Μά ίσως Ομως βρεθή καί κανένας άλλος νά πή έκεΐνο 

πού έλεγες καί σύ πρω-.-ύτερα, πώς δέν είναι βέβαια εύκολο, 
έτσι έκ τοΰ προχείρου, νά δώση κανεχ ικανοποιητική απάν
τηση, άν καθήση δμως νά σκεφΟη, δέ θάταν διόλου δύσκολ.ο. 
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Εϊποι γάρ άν. 

Βούλει ούν Οεώμεθα τον τά τοιαύτα αντιλέγοντας άκο-

b λονθήσαι ήμϊν, έάν πως ήμεϊς έκείνφ ένδειξώμεθα δτι ουδέν 

έστιν επιτήδευμα ϊδιον γυναικί προς διοίκησιν πόλεως; 

Πάνυ γε. 

"Ιθι δή, φήσομεν προς αυτόν, άποκρίνον άρα ούτως 

έλεγες τόν μέν ευφυή προς τι εϊναι, τόν δέ άφνή, έν ώ ό 

μέν ραδίως τι μανθάνοι, ό δέ χαλεπώς; καί ό μέν άπό βρα

χείας μαθήσεως έπί πολύ εύρετικός εϊη ού εμαθεν, ό δέ 

πολλής μαθήσεως τυχών καί μελέτης μηδ' â έμαθε σωζοιτο; 

καί τώ μέν τά τοϋ σώματος ίκανώς ύπηρετοϊ τή διάνοια, 

Ό τώ δέ έναντιοΐτο; άρ7 άλλα άττα εστίν ή ταϋτα, οϊς τόν 

ευφυή προς έκαστα καί τόν μή ώρίζου; 

Ουδείς, ή δ7 δς, άλλα φήσει. 

Οϊσθά τι ούν ύπό ανθρώπων μελετώμενον, έν ου ού 

πάντα ταϋτα τό τών ανδρών γένος διαφερόντως έχει ή τό 

τών γυναικών; ή μακρολογώμεν τήν τε ύφαντικήν λέγοντες 

καί τήν τών ποπάνων τε καί έψημάτων θεοαπείαν, έν οϊς 

δή τι δοκεϊ τό γυναικεΐον γένος εϊναι, ού καί καταγελαστό-

<ά τατόν έστι πάντων ήττώμενον; 
7Αληθή, έφη, λέγεις, ότι πολύ κρατείται έν άπασιν ώς 

έπος είπεϊν τό γένος τοϋ γένους, γυναίκες μέντοι πολλοί 

πολλών ανδρών βελ,τίους είς πολλά' τό δέ όλον έχει ώς σύ 

λέγεις. 

Ουδέν άρα εστίν, ώ φίλε, επιτήδευμα τών πόλιν δωι-

κούντων γυναικός διότι γυνή, ούδ' ανδρός διότι άνήρ, άλλ7 

ομοίως διεσπαρμένοι αί φύσεις έν άμφοΐν τοϊν ζφοιν, καί 

πάντων μέν μετέχει γυνή επιτηδευμάτων κατά φνσιν, 

« πάντων δε άνήρ, έπί πάσι δέ άσθενέστερον γυνή ανδρός. 

Πάνυ γε. 
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"Ισως νάτό π η . 
Θέλεις λοιπόν νά τόν παρακαλέσωμε αυτόν πού μάς 

αντιλέγει, νά μάς παρακολούθηση, μήπως εμείς κατορ-
θώσωμε νά τοΰ άποδείξωμε, πώς δέν υπάρχει κανένα έπι- b 
τήδευμα σχετικά μέ τή διοίκηση τ ι ς πολιτείας, πού νά ται-
ριάζη αποκλειστικά καί μόνο στή γυναίκα ; 

Βεβαιότατα. 
Έ λ α λοιπόν, θά τοΰ ποΰμε , νά μάς απάντησης : άραγε, 

Όταν έλεγες πώς ένας είναι άπό φυσικοΰ του ικανός γιά κάτι 
καί ένας άλλος δέν είναι, δέν έννοοΰσες μ'αύτό πώς έκεΐνος 
μαθαίνει εύκολα, ένώ ά άλλος δύσκολα αυτά τό κάτι ; καί 
πώς ό πρώτος, άπό τό λίγο πού μάθη, θά μπορούσε νά βρή 
κι ' άλλα πολλά παραπέρ' άπ' δσα πρωτόμαθε, ένώ ό άλλος 
μ' δλη του τή μεγάλη μάθηση καί τήν επιμέλεια δέ θά μπορού
σε ούτε δσα έμαθε νά συγκράτηση, κι'ακόμα πώς του ένόςκαί 
οί σωματικές του ικανότητες Οά εξυπηρετούσαν αρκετά τή 
διάνοια του, ένώ του άλλου Οά τής έφερναν κι'αυτές εμπόδιο; 
Ά λ λ α άραγε ή αυτά είναι πού ώριζ^ς πώς ξεχωρίζουν τόν c 

άπο τή φύση γεννημένο γιά τό δ,τι είναι έκεΐνο, άπό τόν άλλο 
πού δέν είναι τέτοιος ; 

Κανείς δέν θά πή πώς είναι άλλα. 
Γνωρίζεις λοιπόν τώρα τίποτ' άπ' δσα καταγίνουνται 

•οί άνθρωποι, πού νά μήν έχουν οί άντρες Ολες αυτές τίς ιδιό
τητες σέ πολύ ανώτερο βαθμό άπό τίς γυναίκες; ή νά καθό
μαστε νά μακρολογοΰμε αναφέροντας ττν υφαντική καί τήν 
«πιτηδειότητα γιά κάτι γλυκίσματα καί μαγερέματα, δπου δά 
κάτι φαίνουνται νά είναι οί γυναίκες, καί δπου θά ήταν ή 
.μεγαλύτερη τους ντροπή νά πέφτουν κάτω άπότoύc άντρες; d 

"Εχεις πραγματικώς δίκιο νά λές πώς σ' δλα, μ' ένα λό
γ ο , πολύ κατοί>τερο είναι τό ένα γένος άπό ro άλλο* βέβαια 
υπάρχου!1 πολλές γυναίκες ανώτερες σέ πολλά άπό τους άν
τρες' στά σύνολο δμως είναι έτσι δπως τό λές. 

Δέν υπάρχει λοιπόν, φίλε μου, κανένα έργο άπ' δσα 
αναφέρονται στή διοίκηση τής πολιτείας πού νά άνήκη 
στή γυναίκα επειδή είναι γυναίκα, ούτε στον άντρα επειδή 
είναι άντρας, άλλα είναι τό ίδιο μερασμένες οί φυσικές προ
διαθέσεις καί στά δύο φύλα, καί τό ίδιο είναι πλασμένη άπό 
τ η φύση ή γυναίκα νά παίρνη μέρος σ'δλα τά επιτηδεύματα, 
τό ίδιο καί ά άντρας, μόνο πώς σέ ολα είναι ή γυναίκα πιό e 

αδύνατο πλάσμα άπό τόν άντρα. 
Αυτά είναι βέβαιο. 
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rH ούν άνδράσι πάντα προστάξομεν, γνναικί δ7 ουδέν; 

Καί πώς; 

Άλλ7 έστι γάρ οϊμαι, ώς φήσομεν, καϊ γννή ιατρική, 

ή ό7 ον, καί μονσική, ή δ7 άμονσος φύσει. 

Τί μήν; 

ι [Καί] γυμναστική δ' άρα ου, ουδέ πο/.εμική, ή δέ άπό-

λεμος καί ον φιλογνμναστική; 

Οίμαι εγωγε. 

Τί δέ; φιλόσοφος τε καί μισόσοφος; καί θυμοειδής, ή 

ο" άθνμός έστι; 

Καί ταϋτα. 

"Εστιν άρα καί φυλακική γυνή, ή δ7 ού. ή ον τοιαύτην 

καί τών ανδρών τών φνλακικών φύσιν έξελεξάμεθα; 

Τοιαύτην μέν ονν. 

Καί γυναικός άρα καί ανδρός ή αυτή φύσις είς φυλακήν 

πόλεως, πλην όσα ασθενεστέρα, ή δέ ισχυρότερα εστίν. 

Φαίνεται. 

ί Καί γυναίκες άρα αί τοιαϋται τοις τοωύτοις άνδράσιν 

έκλεκτέαι συνοικεϊν τε και ονμφνλάττειν, έπείπερ είσίν 

ίκαναί καί συγγενείς αύτοϊς τήν φύσιν. 

Πάνυ γε. 

Τά δ7 επιτηδεύματα ού τά αυτά αποδοτέα ταϊς αύταΐς 

φύσεσιν; 

Τά αυτά. 
"Πκομεν άρα εις τά πρότερα περιφερόμενοι, και όμο-

λογοϋμεν μή παρά φύσιν εϊναι ταϊς τών φυλάκων γυναιξί 

μονσικήν τε καί γνμναστικήν άποδιδόναι. 

Παντάπασιν μέν ούν. 

Ούκ άρα αδύνατα γε ουδέ ενχαϊς Ομοια ένομοθετοϋμεν, 

c έπείπερ κατά φύσιν έτίθεμεν τόν νόμον άλλα τά νϋν παρά 

ταϋτα γιγνόμενα παρά φνσιν μάλλον, ώς έοικε, γίγνεται. 

"Εοικεν. 
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"Ολα λοιπόν θά τάναθέσωμε στον άντρα καί τίποτα 
δέ θάφήσωμε γιά τή γυναίκα ; 

Π ώ ς γίνεται ; 
Μά υπάρχουν πραγματικώς, θά ποΰμε, γυναίκες πού εί

ναι καμωμένες για τη γιατρική κι'άλλες Οχι, κι'άλλες επιδε
κτικές γιά μουσική, άλλες τά έναντίο. 

Π ώ ς δχι ; 

Δέν υπάρχουν επίσης και'μερικές ικανές γιά τή γυμνά- 456a 
στική καί γιά τά έργα τοΰ πολέμου, καί άλλες πάλι πού δέν 
είναι καθόλου κι' ούτε τάγαπούν αυτά. 

Τ ό πιστεύω. 
Καί τί ; γυναίκες νάγαποΰν τή φιλοσοφία κι' άλλες νά 

τ/ι μισοΰν ; ή θυμοειδεΐς κι ' άλλες τά έναντίο ; 
Σωστό κι' αυτό. 
"Ωστε υπάρχουν καί γυναίκες κατάλληλες νά φρουρούν 

τήν πόλη κι' άλλες οχι* ή δέν παίρναμε μέ τέτοιες φυσικές 
ικανότητες τους άντρες, δταν τους διαλέγαμε γιά τή φρούρηση 
τής πόλης μας ", 

Μ' αυτές, μάλιστα. 
"Ωστε καί άντρας καί γυναίκα είναι τό ίδιο ικανοί νά 

φρουροΰν τήν πόλη, μέ μόνη τή διαφορά πώς είναι δυνατώτε-
ρος ή άδυνατώτερος ό ένας άπό τόν άλλο. 

Φαίνεται. 
Οί τέτοιες λοιπόν γυναίκες πρέπει νά διαλεχτούν γιά νά h 

συνοικούν μέ τους τέτοιους άντρες καί μαζί τους νά φυλάγουν 
τήν πόλη, άφοΰ είναι ικανές γ ι ' αυτό κ' έχουν τήν ίδια φυσι
κή προδιάθεση. 

Χωρίς άλλο. 
Καί στίς ίδιες φυσικές προδιαθέσεις δέν πρέπει νάναθέ-

τωμε τίς ίδιες εργασίες ; 
Τίς ίδιες. 
Νά μας λοιπόν πάλι πού φτάσαμε στά ίδια υστερ' άπ' τό 

γύρο πού κάμαμε, καί μένομε σύμφωνοι, πώς καθόλου αφύ
σικο δέν είναι νά δίνωμε στίς γυναίκες τών φυλάκων γυμνα
στική καί μουσική μόρφωση. 

Καθόλου βέβαια. 
"Ωστε δέν ένομοθετούσαμε αδύνατα πράματα ούτε όμοια 

μέ άπλήν ευχή, άφοΰ ό νόμος αυτός είναι σύμφωνος μέ τή φύ
ση* άλλ' απεναντίας, 6πως γίνονται τά πράματα σήμερα, 
είναι πολύ περισσότερο , καθώς φαίνεται, κάτι παρά φύση. 

"Ετσι φαίνεται. 

23 
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τΗ ούν άνδράσι πάντα προστάξομεν, γνναικί δ7 ουδέν; 

Καί πώς; 

Άλλ' έστι γάρ οϊμαι, ώς φήσομεν, καί γυνή ιατρική, 

ή δ7 ον, καί μονσική, ή δ' άμονσος φύσει. 

Τί μήν; 

χ [Καί] γνμναστική δ7 άρα ού, ουδέ πολ.εμική, ή δέ άπό-

λεμος καί ού φιλογυμναστική; 

Οϊμαι εγωγε. 

Τί Οέ; φιλόσοφος τε καί μισόσοφος; καί θνμοειδής, ή 

δ7 άθνμός έστι; 

Καί ταϋτα. 

"Εστιν άρα καί φυλακική γννή, ή δ7 ον. ή ον τοιαύτην 

καί τών ανδρών τών φνλακικών φύσιν έξελεξάμεθα; 

Τοιαύτην μέν ονν. 

Καί γυναικός άρα καί ανδρός ή αυτή φύσις είς φυλακήν 

πόλεως, πλην Οσα ασθενεστέρα, ή δέ ισχυρότερα εστίν. 

Φαίνεται. 

ί Καί γνναϊκες άρα ai τοιαϋται τοϊς τοιούτοtç άνδράσιν 

έκλεκτέαι συνοικεϊν τε και σνμφνλάττειν, έπείπερ είσίν 

Ικανοί καί σνγγενεΐς αύτοίς τήν φύσιν. 

Πάνυ γε. 

Τά δ7 επιτηδεύματα ον τά αντά αποδοτέα τοις αύταϊς 

φύσεσιν; 

Τά αυτά. 
"Ηκομεν άρα είς τά πρότερα περιφερόμενοι, καί όμο-

λογοϋμεν μή παρά φύσιν εϊναι ταΐς τών φυλάκων γυναιξί 

μουσικήν τε καί γνμναστικήν άποδιδόναι. 

Παντάπασιν μεν ούν. 

Ούκ άρα αδύνατα γε ουδέ εύχαΐς δμοια ένομοθετοϋμεν, 

c έπείπερ κατά φύσιν έτ'ιθεμεν τόν νόμον άλλα τά νϋν παρά 

ταΰτα γιγνόμενα παρά φύσιν μάλλον, ώς έοικε, γίγνεται. 

"Εοικεν. 
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"Ολα λοιπόν θά τάναθέσωμε στον άντρα καί τίποτα 
δέ θάφήσωμε γιά τή γυναίκα ; 

Π ώ ς γίνεται ; 
Μία υπάρχουν πραγματικώς, θά ποΰμε, γυναίκες πού εί

ναι καμωμένες για τή γιατρική κι'άλλες Οχι, κι' άλλες επιδε
κτικές γιά μουσική, άλλες τό έναντίο. 

Π ώ ς δχι ; 

Δέν υπάρχουν επίσης και'μερικές ικανές γιά τή γυμνά- 456a 
στική καί γιά τά έργα τοΰ πολέμου, καί άλλες πάλι πού δέν 
είναι καθόλου κι' ούτε τάγαποϋν αυτά. 

Τ ό πιστεύω. 
Καί τί ; γυναίκες νάγαποϋν τή φιλοσοφία κι 'άλλες νά 

τ τ μισοΰν ; ή θυμοειδεΐς κι ' άλλες τό έναντίο ; 
Σωστά κι' αυτό. 
"Ωστε υπάρχουν καί γυναίκες κατάλληλες νά φρουρούν 

τήν πόλη κι' άλλες Οχι* ή δέν παίρναμε μέ τέτοιες φυσικές 
ικανότητες τους άντρες, δταν τους διαλέγαμε γιά τή φρούρηση 
τής πόλης μας ; 

Μ' αυτές, μάλιστα. 
"Ωστε καί άντρας καί γυναίκα είναι τό ίδιο ικανοί νά 

φρουρούν τήν πόλη, μέ μόνη τη διαφορά πώς είναι δυνατώτε-
ρος ή άδυνατώτερος ό ένας άπό τόν άλλο. 

Φαίνεται. 
Οί τέτοιες λοιπόν γυναίκες πρέπει νά διαλεχτούν γιά νά h 

συνοΐκοΰν μέ τους τέτοιους άντρες καί μαζί τους νά φυλάγουν 
τήν πόλη, άφοΰ είναι ικανές γι ' αυτό κ' έχουν τήν ίδια φυσι
κή προδιάθεση. 

Χωρίς άλλο. 
Καί στις ίδιες φυσικές προδιαθέσεις δέν πρέπει νάναθέ-

τωμε τίς ίδιες εργασίες ; 
Τίς ίδιες. 
Νά μας λοιπόν πάλι πού φτάσαμε στά ίδια ύστερ' άπ' τό 

γύρο πού κάμαμε, καί μένομε σύμφωνοι, πώς καθόλου αφύ
σικο δέν είναι νά δίνωμε στίς γυναίκες τών φυλάκων γυμνα
στική καί μουσική μόρφωση. 

Καθόλου βέβαια. 
"Ωστε δέν ένομοθετούσαμε αδύνατα πράματα ούτε όμοια 

μέ άπλήν ευχή, άφοΰ ό νόμος αυτός είναι σύμφωνος μέ τή φύ
ση" άλλ' απεναντίας, δπως γίνονται τά /οράματα σήμερα, 
είναι πολύ περισσότερο , καθώς φαίνεται, κάτι παρά φύση. 

"Ετσι φαίνεται. 

23 
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'-ί4ποσυτε'ο>ν δη τοις τών φνλάκοίΡ γυναιξίν, έπείχερ 

άρετήν αντί ιματίων άμφιέσονται, καί κοινωνητέον πολέμου 

τε καί τής άλλης φυλακής τής περί τήν πόλιν, και ούχ άλλα 

πρακτέον τούτων δ7 αυτών τά ελαφρότερα ταϊς γυναιξίν ή\ 

τοις άνδράσι δοτέον δια τήν τοϋ γένους άσθένειαν. ό òè 

b γελών άνήρ έπί γνμναΐς γνναιξίΤ τοϋ βέλτιστου ένεκα 

γυμναζομέναις, ατελή τοϋ γελοϊον σοφίας δ ρ έ

πων καρπόνζ1), ουδέν οϊδεν, ώς έοικεν, εφ' φ γελφ 

ούδ7 ότι πράττει' κάλλιστα γάρ δή τοϋτο καί λέγεται καί 

L·λέξετaι, Οτι τό μέν ώφέλιμον καλόν, τό δε βλαβερόν 

αίσχρόν. 

Παντάπασι μέν ούν. 

Τοϋτο μέν τοίννν έν ώσπερ κϋμα φώμεν διαφεύγειν τον 

γυναικείου πέρι νόμου λέγοντες, ώστε μή παντάπασι κατά-

κλνσθήναι τιθέντας ώς δει κοινή πάντα έπιτηδεύειν τους τε 

c φύλακας ήμΐν καί τάς φνλακίδας, άλλα πη τόν λόγον αντόν 

αυτού όμολογεϊσθαι ώς δυνατά τε καί ωφέλιμα λέγει; 

Καί μάλα, έφη, ού σμικρόν κϋμα διαφεύγεις. 

Φήσεις γε, ήν δ7 εγώ, ού μέγα αυτό είναι, δταν το 

μετά τοϋτο ϊδης. 

Αέγε δή, ϊδω, έφη. 

Τούτφ, ήν δ7 έγώ, έπεται νόμος καί τοις έμπροσθεν 

τοΐς άλλ,οις, ώς έγφμαι, δδε. 

Τίς; 

Τάς γυναίκας ταύτας τών ανδρών τούτων πάντων 

d πάσας είναι κοινός, ίδια δέ μηδενί μηδεμίαν σννοικεϊν καί 

τονς παϊδας αν κοινούς, καί μήτε γονέα έκγονον είδέναι τόν 

αυτοϋ μήτε παϊδα γονέα. 

Πολύ. έφη, τοϋτο εκείνου μείζον προς άπιστίαν και τοϋ 

δυνατόν πέρι καί τοϋ ωφελίμου. 

Ούκ οϊμαι, ήν δ' εγώ, περί γε τοϋ ώφελίμον άμφισβη-

τεΐσθαι άν, ώς ον μέγιστον αγαθόν κοινάς μέν τάς γυναίκας 

είναι, κοινούς δέ τους παΐδσς, εϊπερ οϊον τε' άλλ7 οϊμαι περί 

1. Πινδάρου άπύσπ. (Στοβαίος). 

*Η ΠΒΡΙ ΤΟΥ ΛΤΚΑΙΟΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 357 

Πρέπει λοιπόν νά γυμνωθούν οί γυναίκες τών φυλάκων, 
άφοΰ άντίς γιά κάθε άλλο φόρεμα θά είναι ντυμένες μέ τήν 
αρετή, καί νά παίρνουν μέρος στον πόλεμο καί στην άλλη 
φρούρηση τής πόλης μας, καί καμιά άλλη δουλειά δέ θάχουν 
νά κάνουν* μόνο πού θά βάζωμε τίς γυναίκες στά ελαφρό
τερα άπ' αυτά, άπ* δ,τι τους άντρες, ένεκα τής αδυναμίας 
τοϋ φύλου των* καί εκείνος πούθά γέλα γιά τό ξεγύμνωμα 
τών γυναικών, πού θά γυμνάζουνται γιά τόν πιό καλύτερο b 
σκοπό, «άμεστο θά τρυγά της γνώσης τοΰ γελοίου τόν καρ
πό», καί δέν ξέρει, φαίνεται, ούτε γιά τί γελά, ούτε καί τί κά
νει* γιατί είναι καί θά είναι πάντα άριστα είπωμένος ό λόγος 
πού λέει, πώς είναι ωραίο τό ωφέλιμο καί άσχημο τά βλα
βερό. 

"Ετσι είναι έξάπαντος. 
Αυτά λοιπόν είναι τό πρώτο, σάν κϋμα νά ποΰμε, πού 

"ξεφύγαμε στή συζήτηση μας γιά τά γυναικείο νόμο, ώστε 
δχι μόνο να μήν καταποντιστούμε ολότελα,δταν όρίζωμε π ω ς 
σ' δλα πρέπει άπό κοινοΰ νά καταγίνουνται καί οί φύλακες καί 
<οί φυλακίδες μας, άλλα καί νάποδείξωμε πώς είναι σύμφωνος c 
μέ τόν εαυτό του ό λόγος δταν λέη, πώς καί νά γίνουν μπο-
ροΰν καί ωφέλιμα είναι αυτά. 

Πραγματικως, δχι μικρό κΰμα ξεφεύγεις. 

θ ά πής δμως πώς δέν ήταν καί μεγάλο, δταν θά δής αυ

τ ό πού έρχεται κατόπι. 
Λέγε το νά δοΰμε. 
Συνέπεια αύτοΰ του νόμου, καί τών άλλων πού είπαμε 

πρίν, έρχεται, καθώς έγώ νομίζω, 
ΟΙ γυναίκες κοί τα ό ακόλουθος. 
παιδιά νά Ανήκουν Ποιος ; 

σέ .δλους Π ώ ς οί γυναίκες αυτές αυτών τών 
άντρων πρέπει δλες σέ δλους νά 

είναι κοινές, καί καμιά μέ κανένα νά μή συνοική χωριστά* d 
καί τά παιδιά νά είναι κοινά, καί κανένας γονιάςνάμήν ξέρη 
τά παιδί πού γεννήθηκε άπ* αυτόν, οΟτε παιδί τά γονιό του. 

Πολύ άπό κείνο είναι δυσκολώτερο αυτό νά πιστευτή, 
καί κατά πόσο μπορεί νά γίνη καί άν είναι καί ωφέλιμο. 

Δέν πιστεύω τουλάχιστο ώς πράς τό ωφέλιμο νά γεννη
θούν πολλές αμφισβητήσεις, πώς δέν είναι τά μεγαλύτερο α
γαθά νά είναι κοινές γιά δλους οί γυναίκες, κοινά καί τά παι
διά, άν αυτά μπορεί νά γίνη" αλλά γι* αυτό ίσα ίσα, γ ιά τό άν 
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τοϋ εί δυνατόν ή μή πλείστην άν άμφισβήτησιν γενέσθαι. 

e ΤΤερί αμφοτέρων, ή δ' ός, εύ μάλ άν άμφισβητηθείη.. 

Αέγεις, ήν δ' έγώ, λόγων σύστασιν έγώ δ ! φ μην έκ γε 

τοϋ έτερου άποδράσεσθαι, ει σοι δόξειεν ώφέλιμον εϊναι, 

λοιπόν δέ δή μοι έσεσθαι περί τον δυνατού καί μή. 

Άλλ' ούκ ελαθες, ή δ7 δς, άποδιδράσκων, άλλ αμφο

τέρων πέρι δίδου λόγον. 

Ύφεκτέον, ήν δ' έγώ, δίκην. τοσόνδε μέντοι χάρισαί 

S'a μοι' έασόν με έυρτάσαι, ώσπερ οί αργοί τήν Οιάνοιαν είώ-

θασιν έστιάσθαι νφ' εαυτών, όταν μόνοι πορεύωνται. καί 

γάρ οί τοιούτοι που, πριν έξενρεϊν τίνα τρόπον έσται τι ών 

έπιΟυμονσι, τούτο παρέντες, ίνα μή κάμνωσι βονλενόμενοι 

περί τοϋ δυνατού καί μή, θέντες ώς υπάρχον είναι δ βού-

λονται, ήδη τά λοιπά διατάττονσιν καί χαίρονσιν διεξιόντες 

οία δράσουσι γενομένου, άργόν καί άλλως ψνχήν έτι αργο

ί) τέραν ποιοϋντες. ήδη ονν καί αυτός μαλθακίζομαι, καί 

εκείνα μέν επιθυμώ άναβαλέσθαι και ύστερον έπισκέψαοθαι, 

ή δυνατά, νϋν δέ ώς δυνατών όντων θείς σκέψομαι, άν μου 

πάριας, πώς διατάξονσιν αυτά οί άρχοντες γιγνόμενα, καί 

δτι πάντων συμφορώτατ7 άν εϊη πραχθέντα τή τ ε πόλει καί 

τοϊς φύλαξιν. ταϋτα πειράσομαί σοι πρότερα σννδιασκοπεϊ-

σθαι, ύστερα δ' εκείνα, εϊπερ παριεϊς. 

Άλλα παρίημι, έφη, καί ακόπει. 

Οϊμαι τοίννν, ήν δ' έγώ, εϊπερ έσονται οί άρχοντες 

c άξιοι τούτον τοϋ ονόματος, οϊ τε τούτοις επίκουροι κατά 

ταϋτά. τους μέν έθελήσειν ποιεϊν τά έπιταττόμενα, τους δε 

έπιτάξειν, τά μέν αυτούς πειθομένονς τοΐς νόμοις, τά δέ 

καί μιμονμένονς, όσα άν εκείνοις έπιτρέψωμεν. 

Εικός, έφη. 

Σύ μέν τοίννν, ήν δ7 έγώ, ό νομοθέτης αύτοίς, ώσπερ 

τονς άνδρας εξέλεξας, ούτω καί τάς γυναίκας έκλέξας παρα-
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μπορή να γίνη, είναι πού νομίζω πώς θά γεννηθή ή μεγαλύ
τερη αμφισβήτηση. 

Μά θά μπορούσε πολύ καλά καί τά δυο νά άμφισβητη- β 
θοϋν. 

Λές τάχα πώς έκαμαν συνασπισμό μεταξύ τους καί τά 
δυό' ένώ έγώ είχα τ/ιν ϊδέα πώς θά ξέκοφτα άπό τό ένα τους, 
άν ήθελες παραδεχτή τό ωφέλιμο, καί έτσι θά μοΰ έμενε μόνο 
νά συζητήσω, άν είναι πράγμα πού μπορεί νά γίνη, ή δχι. 

Μά δέ μοΰ ξέφυγες πώς ήθελες νά μας τό στρίψης, μά 
έλα νά δώσης λόγο καί γιά τά δυό. 

Θά τή δεχτώ τήν καταδίκη μου' αύτη μόνο ΤΤ\ μικρή 
χάρη κάνε μου" άφησε με νά γιορτάσω, δπως τά νωθρά έκεΐνα 458a 
πνεύματα, πού συνηθίζουν νά τρέφουνται μέ τή, φαντασία 
τους, όταν περπατούν μονάχοι τους* γιατί αυτοί, καθώς ξέρεις, 
πριν να βρουν μέ ποιο τρόπο θά έχουν κάτι πού επιθυμούν, τά-
φήνουν αυτό κατά μέρος, γιά νά μήν κουράζουνται μέ τή 
συλλογή άν μπορή νά γίνη ή δχι, τό παίρνουν σά νά τδχουν 
στό χέρι τους σύμφωνα μέ τήν επιθυμία τους, καί κάθουνται 
πιά καί τακτοποιούν τά επίλοιπα, χαίρουν άπό τά πριν λο
γαριάζοντας τό τί έχουν νά κάμουν κατόπι, καί αύξαίνουν 
μόνο περισσότερο ακόμη τή φυσική νωθρότητα της ψυχής 
τ ω ν έτσι κ ' έ γ ώ τώρα αισθάνομαι τήν ίδια τή νωθρότητα νά b 

μέ πιάνη, κ' έπϊθυμώ νάναβάλω γ ι α ύστερώτερα τήν εξέταση 
κατά πόσο μπορεί να γίνουν εκείνα" τά δέχομαι ομως αυτή 
τή στιγμή σάν πράματα πού μπορούν να γίνουν καί προχωρώ 
νά εξετάσω, άν μοϋ δίνης τήν άδεια, ποια μέτρα θά λάβουν οι 
άρχοντες γιά τήν εφαρμογή τους, δταν θά πραγματοποιηθούν, 
καί νάποδείξω πώς τίποτα δένθά είναι ώφελιμώτερο άπό την 
πραγματοποίηση τους καί γ ι ά τήν πόλη καί γΐά τους φυλακές 
της. Αυτά λοιπόν θά προσπαθήσω νά εξετάσω πρώτα μαζί 
σου κ' ύστερα εκείνα τ ' άλλα, άν βέβα ια μοΰ τό έπιτρέπης εσύ. 

Μά σοϋ τό επιτρέπω, μόνο άρχιζε. 
'Υποθέτω λοιπόν, άν τουλάχιστο οί άρχοντες θάξίζουν 

αυτά τό δνομα καί κατά τόν ίδιο λόγο κ' οί επίκουροι τους, * 
πώς θά θελήσουν κ' αυτοί νά κάνουν δσα τους προστάζουν κιιί 
κείνοι να προστάζουν 6,τι έπλβάλλεΐ ό νόμος, ή καίδ,τΐ είναι 
σύμφωνο μέ τό πνεΰμα τοΰ νόμου, άν καμιά φορά έπιτρέ
ψωμε νά τό κρίνουν μόνοι τους. 

Πολύ φυσικά. 
'Εσύ λοιπόν, πού εΐσαι ό νομοθέτης των, δπως διάλεξες 

τους άντρες, έτσι θά διάλεξης καί τίς γυναίκες καί θά τΙς 
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δώσεις καθ7 δσον οϊόν τε υμοφνεις4 οι δέ, άτε οικίας τε καί 

συσσίτια κοινά έχοντες, ιδία δέ' ονδενός ουδέν τοιούτον 

d κεκτημένου, όμοϋ δή έσονται, όμοϋ δέ αναμεμειγμένων και 

έν γνμνασίοις καί έν τή άλλη τροφή ύπ' ανάγκης οϊμαι τής 

έμφυτου άξονται προς τήν αλλήλων μεϊξιν. ή ούκ αναγκαία 

σοι δοκώ λέγειν; 

Ού γεωμετρικαϊς γε, ή δ7 δς, άλλ έρωτικαϊς άνάγκαις, 

αΐ κινδυνεύουσιν εκείνων δριμύτεροι είναι προς τό πείθειν 

τε καί έλκειν τόν πολύν λεών. 

Καί μάλα, εϊπον. άλλα μετά δή ταϋτα, ώ Γλαυκών, 

ατάκτως μέν μείγνυσθαι άλλήλοις ή άλλο ότιοϋν ποιεϊν 

e βυτε Οσων έν ενδαιμόνων πόλει οϋτ7 έάσονσιν οί άρχοντες. 

Ον γάρ δίκαιον, έφη. 

Δήλον δή δτι γάμους τό μετά τοϋτο ποιήσομεν ιερούς 

εις δύναμιν δτι μάλιστα' εϊεν δ7 άν ιεροί οί ώφελιμώτατοι. 

Παντάπασι μέν ούν. 

'â9a Πώς ούν δή ώφελιμώτατοι έσονται; τάδε μοι λέγε, ώ 

Γλαυκών ορώ γάρ σον έν τή οικία καί κύνας θηρεντικούς 

καί τών γενναίων ορνίθων μάλα συχνούς· άρ7 ούν, ώ προς 

Διός, προσέσχηκάς τι τοις τούτων γάμοις τε καί παιδο-

ποιία; 

Τό ποίον; εφη. 

Πρώτον μέν αυτών τούτων, καίπερ όντων γενναίων, 

άρ7 ούκ είσί τίνες καί γίγνονται άριστοι; 

Είσίν, 

Πότερον ούν έξ απάντων ομοίως γεννάς, ή πρβθνμή 

$τι μάλιστα έκ τών αρίστων; 
7Εκ τών αρίστων. 

b Τί δ'; έκ τών νεωτάτων ή έκ τών γεραιτάτων ή έξ 

ακμαζόντων Οτι μάλιστα; 
7Εξ ακμαζόντων. 

Καί αν μή ούτω γεννάται, πολύ σοι ήγή χείρον έσεαθαι 
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παραδώσης νά συμφωνούν οσο μπορεί περισσότερο στίς φυ
σικές των προδιαθέσεις' κι' αυτοί πιά, άφοΰ θά έχουν κοινές 
καί κατοικίες καί συσσίτια, καί κανένας των δέν Θάχη τί
ποτα τέτοιο ιδιαίτερο, καί θά είναι δλοι μαζίάνακατωμένοι d 
καί στά γυμνάσια καί σ' δλη την άλλη τους εκπαίδευση, θά 
οδηγηθούν, νομίζω, άπό την έμφυτη ανάγκη νά ζευγαρωθούν 
.μεταξύ τους' ή δέν τό παραδέχεσαι πώς έτσι θά τό φέρη ή 
ανάγκη ; 

'Ανάγκη δχι βέβαια γεωμετρική : άλλα ερωτική, πού 
έχει πολύ περισσότερη άψη γιά νάφέρνηστά νερά της καί 
νά παρασέρνη τόν πολύ λαό. 

Καί πολύ σωστά* άλλα υστέρα άπ' αυτά, νά γίνουνται, 
Γλαυκών, αυτά τά ζευγαρώματα μεταξύ τους χωρίς καμιά 
τάξη, ή καί δ,τι άλλο νά κάνουν άτακτα, οΰτε όσιο πράγμα 
θά ήταν μέσα σέ πόλη ευτυχισμένων ανθρώπων, ούτε οί άρ
χοντες θά τό επιτρέψουν. e 

Καί δέ θά ήταν βέβαια δίκιο. 

"Ολοφάνερο λοιπόν είναι, κατόπιν άπ'αυτό, πώς θά κά
μωμε γάμους δσο μπορεί νά γίνη πιό ιερούς" καί ιεροί θά είναι 
•οί ώφελιμώτεροι. 

Εξάπαντος. 

Πώς λοιπόν θά είναι οι ώφελιμώτεροι ; αυτά νά μάς τό 459 
πης έσύ, Γλαυκών γιατί βλέπω στό σπίτι σου νά έχετε 
καί σκυλιά τοϋ κυνηγίου καί σκυλιά ράτσας πάμπολλα* νά-
δωσες, στό θεό σου, άραγε καμιά προσοχή ποτέ στους γά-
ΐΛουςτων καί στίς παιδοποιίες των ; 

Σάν ποια προσοχή ; 

Πρώτα πρώτα, μεταξύ τους , άν καί Ολα είναι άπό κα
λή ράτσα, δέν είναι μερικά πού νά είναι καί νά γίνουνται 
καλύτερα ; 

Είναι. 
Καί αφήνεις νά σοϋ τεκνοποιούν δλα χωρίς διάκριση, ή 

βάζεις δσο μπορείς τή μεγαλύτερη σου φροντίδα νάποκτήσης 
μικρά άπό τά καλύτερα ; 

'Από τά καλύτερα. 

Καί τί ; άπό τά νεώτερα , ή άπα τά γεροντότερα, ή άπό b 
κείνα πού βρίσκουνται στή μεγαλύτερη τους ακμή ; 

' Α π ' αυτά βέβαια. 
Κι ' άν δέν λάβης αύτη τονπρόνοΐα,νομίζε -ς πώς θά σοϋ 
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το' τε τών ορνίθων καί τό τών κυνών γένος; 

"Εγωγ7, έφη. 

Τί δέ ϊππων οϊει, ήν δ' έγώ, καί τών άλλων ζώων; 

ή άλλη πη έχειν; 

"Ατοπον μεντάν, ή δ7 δς, εϊη. 

Βαβαϊ, ήν δ7 έγώ, ώ φίλε εταίρε, ώς άρα σφόδρα ήμϊν 

δει άκρων εϊναι τών αρχόντων, εϊπερ καί περί τό τών 

ανθρώπων γένος ωσαύτως έχει. 

c 7 Αλλά μεν δή έχει, έφη' άλλα τί δή; 

"Οτι ανάγκη αύτοΐς, ήν δ' έγώ, φαρμάκοις πολλοίς 

χρήσθαι. ίατρόν δέ πον μή δεομένοις μέν σώμασι φαρμάκων, 

άλλα διαίτη εθελοντών ύπακονειν, καί φανλότερον έξαρκεϊν 

ηγούμεθα εϊναι' όταν δέ δή καί φαρμακεύειν δέη, ϊσμεν δτι 

ανδρειότερου δεϊ τοϋ ιατρού. 

Αληθή- άλλα προς τί λέγεις; 

Προς τόδε, ήν δ' έγώ· σνχνώ τω ψεύδει καί τή άπατη 

κινδυνεύει ήμΐν δεήσειν χρήσθαι τους άρχοντας έπ' ώφελία 

â τών αρχομένων, εφαμεν δε που ε'ν φαρμάκου εϊδει πάντα 

τά τοιαύτα χρήσιμα είναι. 

Kai ορθώς γε, έφη. 

'Εν τοις γάμοις τοίννν και παώοποιίαις εοικε τό ορθόν 

τοϋτο γίγνεσθαι ούκ ελάχιστον. 

Πώς δή; 

Δει μέν, εϊπον, εκ τών ώμολογημένων τονς άριστους 

ταϊς άρίσταις συγγίγνεσθαι ώς πL·ιστάκις, τους δέ φανλο-

τάτονς τάϊς φανλοτάταις τουναντίον, καί τών μέν τά έκγονα 

e τρέφειν, τών δέ μή, εί μέλλει τό ποίμνιον ότι άκρότατον 

εϊναι, καί ταϋτα πάντα γιγνόμενα λανθάνειν πλην αυτούς 

τους άρχοντας, εϊ αν ή αγέλη τών φυλάκων δτι μάλιστα 

άστασίαστος έσται. 
7Ορθότατα, εφη. 

Ούκοϋν δή έορταί τίνες νομοθετητέαι έν αϊς συνάξομεν 

τάς τε νύμφας καί τους νυμφίους καί θυσίαι καί ύμνοι ποιη-

60Ά τέοι τοϊς ήμετέροις ποιηταϊς πρέποντες τοις γιγνομένοις 
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εκφυλισθώ τά γένος τών σκυλιών σου καί τών πουλιών σου ; 
Καί Βέβαια τό νομίζω. 
Καί γ ιά τά άλογα καί γ ιά δλα μ' ένα λόγο τά ζ ώ α ; 

μήπως γίνεται τ ίποτ ' άλλο , 
Δέ θάχε τό i τόπο του νά γίνεται τίποτα διαφορετικό. 
Π ω π ώ , αγαπητέ μου φίλε, πόσο πολύ λοιπόν άφταστοι 

πρέπει νά είναι οί άρχοντες μας, άν τό ίδιο συμβαίνη καί μέ 
τό γένος τών ανθρώπων ; 

' Αλλά τό ίδιο βέβαια* τί θες λοιπόν νά πης ; Ο 
Πώς θά είναι ανάγκη νά ξέρουν αυτοί νά χρησιμοποιοΰν 

πολλά φάρμακα* ένας γιατρός, κ*'ο χειρότερος ακόμα,είναι, 
νομίζομε, αρκετός δταν πρόκειται γιά σώματα πού δέν 
έχουν ανάγκη από φάρμακα, άλλα έχουν τή θέληση νά ύποβλη-
θοΰν σέ δίαιτα* δ raj δμως είναι ανάγκη νά χρησιμοποίηση 
ναί φάρμακα, δλοι μας ξέρομε πώς χρειάζεται μεγαλύτερης 
αξίας γ'ατρός. 

' Αλήθ? ta* μά γιατί τό λές αυτό ; 
Νά γιατί : ουχνά θά γίνη φαίνεται ανάγκη καί ψέμα καί 

άπατη νά μεταχειριστη ό άρχοντας μας γιά την ωφέλεια τών 
πολιτών* είπαμε δά κάπου πώς κι ' δλα τά τέτοοα είναι κα- d 
μ*<ί φορά χρήσιμα σάν είδος φάρμακα. 

Καί πολύ Ορθά. 
Αυτά λοιπόν τό ορθό πού λές, φαίνεται πώς δεν θά έχη 

τή μικρότερη πέραση καί γιά τους γάμους καί τήν παιδοποιία. 

Π ώ ς τάχα ; 
Είναι ανάγκη, σύμφωνα μ' αότά πού παραδεχτήκαμε, οί 

ερωτικές συναντήσεις ανάμεσα στους καλύτερους καί τΙς 
καλύτερες νά γίνουνται δσο μπορεί συχνότερα, καί τό έναν
τίο ανάμεσα στους χειρότερους καί τίς χειρότερες" κι ' δσα 
παιδίαγεννιοΰνται άπα κείνους, νά τά μεγαλώνωμε, οχι δμως 
καί τών άλλων, αν πρόκειται τό ποίμνιο μας νά διατηρηθή 6σο e 
μπορεί πιό ξεχωριστό* κι 'βλ ' αυτά νά γίνουνται χωρίς νά τά 
παίρνη κανείς είδηση, εξόν άπό τους άρχοντες, άν εννοούμε 
πάλι νά μείνη αδιατάρακτη ή είρήνη μές στην αγέλη τών 
φυλάκων. 

Σωστότατα. 
'Ανάγκη λοιπόν νά νομοθετηθούν κάποιες γιορτές,πού 

σ' αυτές θά μαζεύομε τίς νύφες καί τους γαμπρούς καϊ νά 
τίς συνοδεύωμε μέ θυσίες και ύμνους, πού θά συνθέτουν οί 
ποιητές μας ταιριαστούν γιά τους γάμους πού θα γίνουνται" 460a 
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γάμοις' τό δέ πλήθος τών γάμων έπί τοις άρχονσι ποιή-

σομεν, ϊν7 ώς μάλιστα διασώζωσι τόν αυτόν αριθμόν τών 

ανδρών, προς πολέμους τε καί νόσους καί πάντα τά τοιαύτα 

άποσκοποϋντες, .<οΧ μήτε μεγάλη ήμϊν ή πόλις κατά τό 

•δυνατόν μήτε σμικρά γίγνηται. 
7 Ορθώς, εφη. 

Κλήροι δη τίνες οϊμαι ποιητέοι κομψοί, ώστε τόν φαϋ-

Χον εκείνον αίτιάσθαι εφ7 έκαστης συνέρξεως τύχην αλλά 

μή τους άρχοντας. 

Καί μάλα, έφη. 
b Καί τοις άγαθοϊς γέ που τών νέων έν πολέμφ ή άλλοθι 

που γέρα οοτέον καί άθλα άλλα τε καί άφθονεστέρα. ή 

εξουσία τής τών γυναικών συγκοιμήσεως, iva καί άμα μετά 

προφάσεως ώς πλ,εϊστοι τών παίδων έκ τών τοωύτων σπεί-

ρα/νται. 

'Ορθώς. 

Ούκοϋν καί τα άεί γιγνόμενα εκγονα παραλαμβάνουσαι 

αί έπί τούτων έφεστηκνΐαι άρχαϊ εϊτε ανδρών είτε γυναικών 

εϊτε αμφότερα—κοιναί μέν γάρ πον καί άρχαί γυναιξί τε 

καί άνδράσιν— 

Ναί. 

c Τά μεν δή τών αγαθών, δοκώ, λαβοΰσαι εις τόν σηκόν 

οϊσσνσιν παρά τινας τροφούς χωρίς οίκούσας εν τινι μέρει 

τής πόλεως· τά δέ τών χειρόνων, καί έάν τι τών έτερων 

άνάπηρον γίγνηται, έν άπορρήτω τε καί άδηλω κατακρύ-

ψουσιν ώς πρέπει. 

Εϊπερ με'λλε*, έφη, καθαρόν το γένος τών φυλάκων 
έσεσθαι. 

Ούκοϋν καί τροφής ούτοι έπιμελήσονται τάς τε μητέρας 

έπί τόν σηκόν άγοντες όταν σπαργώσι, πάσαν μηχανήν 

d μηχανώμενοι δπως μηδεμία τό αντής άίσθήσεται, καί άλλος 

γάλα έχουσας έκπορίζοντες, εάν μή αύται ίκαναί ώσι, καί 

αυτών τούτων έπιμελήσονται δπως μέτριον χρόνον θηλά-

σονται, αγρυπνίας δέ καί τόν άλλον πόνον τίτθαις τε καί 

τροφοΐς παραδώσονσιν; 
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τόν αριθμό τών γάμων θάφήσωμε τά δικαίωμα στους άρχοντες 
νά τόν κανονίζουν, γ ι ά νά διατηρούν μ' δλη τήν ακρίβεια 
τόν ίδιο πάντα πληθυσμό τών άντρων, έχοντας υπόψη τους 
πολέμους καί τις άρρώστειες καί ολα τά τέτοια, ώστεδσο 
μπορεί μήτε μεγάλη μήτε μικρή νά γίνεται ή πόλη. 

Σωστά. 
Θα προετοιμάζουνται λοιπόν επιτήδεια κάποιοι κλήροι,. 

ώστε οί χειρότεροι εκείνοι, σςκάθε συνταίριασμά τους μέ γυ
ναίκα, να μήν έχουν ν ά τ ά βάζουν μέ τους άρχοντες, άλλα 
μέ ττιν τύχη. 

Πολύ ώραΐα κ' έτσι. 
Κι ' ακόμα βέβαια, στους νέους πού θά διακρίνουνται b 

στάν πόλεμο ή σ' δ,τι άλλο, πρέπει εκτός άπό τίς άλλες τιμές 
καί τά βραβεία νά τους δίνεται καί πιό απεριόριστα ή εξου
σία νά κοιμούνται μέ τίς γυναίκες, ώστε μαζί μ' αυτή τήν πρό
φαση να σπέρνουνται κι ' δσο μπορεί περισσότερα παιδιά άπό 
τους τέτοιους-

Σωστά. 
Λοιπόν καί τά παιδά πού κάθε φορά θα γεννιούνται 

θά τά παραλαβαίνουν οί ώρισμένες γι ' αυτό τά σκοπά αρχές, 
πού θά τίς άποτελ.οϋν εϊτε άντρες είτε γυναίκες, είτε άντρες 
μαζί καί γυναίκες* γιατί θά είναι βέβαια κι' οί αρχές κοινές 
καί γιά τά δυό φΰλα. 

Μάλιστα. 
Αυτές λοιπόν οί αρχές θα παίρνουν καί θά πηγαίνουν e 

τών καλύτερων, θαρρώ, τά παιδιά στή στάνη, σε κάποιες 
παραμάννες πού θα κάθουνται σ' ένα χωριστό μέρος μές στην 
πόλη* τά παιδιά ομωςτών χειρότερων,κι'άν κανέλα ανάπηρο 
γεννηθνί άπό τους άλλους, θά τά κρύβουν, δπως είναι καί τό 
σωστό, σέ μέρος μυστικό κι ' άφανέρωτο. 

"Ετσι βέβαια, άν πρόκειται νά διατηρηθή καθαρή ή γε
νεά τών φυλάκων. 

Αυτοί οί ίδιοι θάχουν καί την εποπτεία τ ί ς διατροφές 
τών βρεφών, θά φέρνουν λόγου χάρη καί τις μητέρες στή στά
νη, δταν τίς στενοχωρά τό γάλα τους, άφοΰ δμως λάβουν 
δλα τους τά μέτρα γιά νά μήν αναγνώριση καμιά τους τό δικό d 
τη<: τό παιδί, καί αν αυτές δέν άρκοΰ •, θά φροντίζουν νά βρί
σκουν κι' άλλες γυναίκες μέ άφθονο γάλα, καί τίς ίδιες τίς 
μητέρες Οά επιβλέπουν νά θηλάζουν δση ώρα είναι αρκετό, 
ένώ τίς αγρυπνίες καί τους άλλους κόπους θά τίς άφή ·ουν 
στίς βυζάστρες vcd τίς παραμ-άννες. 
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Πολλήν ραστώνην, έφη, λέγεις τής παιδοποιίας ταϊς 
τών φυλάκων γνναιξίν. 

Πρέπει γάρ, ήν δ' έγώ. τό δ' εφεξής διέλθωμεν δ 
προνθέμεθα. έφαμεν γαρ δη έξ ακμαζόντων δεϊν τά έκγονα 
γίγνεσθαι. 

7Αληθή. 

e ΤΑρ' ονν σοι συνδοκεΐ μέτριος χρόνος ακμής τά είκοσι 
έτη γυναικί, άνδρί δέ τά τριάκοντα; 

Τά ποία αυτών; εφη. 

Γυναικί μέν, ήν δ' έγώ, άρξαμένη άπό είκοσιέτώος 
μέχρι τετταρακονταέτιδος τίκτειν τή πόλει' άνδρί δέ, έπειδάν 
τήν όξντάτην δρόμον άκμήν παρή, τό από τούτον γεννάν 
τή πόλει μέχρι πεντεκαιπεντηκονταέτους. 

61Ά 7Αμφοτέρων γοϋν, έφη, αύτη ακμή σώματος τε καί 
φρονήσεως. 

Ούκοϋν έάντε πρεσβύτερος τούτων έάντε νεώτερος τών 
είς τό κοινόν γεννήσεων άψηται, οντε όσων ούτε δίκαιον 
φήσομεν τό αμάρτημα, ώς παΐδα φιτύοντος τή πόλει, δς, άν 
λάθη, γεννήσεται ούχ ύπό θυσιών ονδ7 ύπό ευχών φύς, ας 
εφ7 έκάστοις τοΐς γάμοις εϋξονται καί ϊέρειαι καί ιερείς καί 
σύμπασα ή πόλις έξ αγαθών άμείνονς καί έξ ωφελίμων 

h ώφελιμωτέρονς άεί τους έκγόνονς γίγνεσθαι, άλλ' ύπό 
σκότον μετά δεινής ακράτειας γεγονώς. 

'Ορθώς, έφη. 

Ό αυτός δέ γ', εϊπον, νόμος, έάν τις τών έτι γεννώντών 
μή συνέρξαντος άρχοντος άπτηται τών έν ηλικία γυναικών 
νόθον γάρ καί άνέγγυον καί άνίερον φήσομεν αυτόν παίδα 
τή πόλει καθιστάναι. 

'Ορθότατα, έφη. 

"Οταν δέ δή οϊμαι αϊ τε γνναΐκες καί οϊ άνδρες τοϋ 
γεννάν έκβώσι τήν ήλικίαν, άφήσομέν που ελευθέρους αυτούς 

<s σνγγίγνεσθαι φ άν έθελωσι, πλην θνγατρί καί μητρί καί ταΐς 
τών θυγατέρων παισί καί ταϊς άνω μητρός, καί γυναίκας 
αύ πλην νεϊ καί πατρί καί τοις τούτων είς τό κάτω καί έπί 
τό άνω, καί ταντά γ7 ήδη πάντα διακελενσάμενοι προθν-
μεϊσθαι μάλιστα μεν μηδ' είς φώς έκφέρειν κύημα μηδέ 
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"Ετσι πού τά ορίζεις, πολύ ευκολύνεις τήν παιδοποιια 
γιά τις γυναίκες τών φυλάκων. 

Μά κ' έτσι πρέπει* άς έ?ετάσωμε λοιπόν τώρα στή σειρά 
τους καί τάλλο πού μα$ ενδιαφέρει* γιατί λέγαμε πώς ή παι-
δοποιία πρέπει νάρχίζη σττιν ακμή τής ηλικίας. 

'ΑλήθΕ-ια. 
Δέ σοΰ φαίνεται αρκετά νά όρίσωμε είκοσι χρόνια ακμής e 

γ·ιά τή γυναίκα καί τριάντα γιά τόν άντρα ; 
Ά π ό ποια ηλικία ; 
Γιά τή γυναίκα, άπό τά είκοσι ώς τά σαράντα της νά 

<άνη παιδιά γιά τήν πόλη* γ ι ά τόν άντρα πάλι, άφοΰ περάση 
ι*ήν πιό ακράτητη του ορμή στό τρέξιμο, νάρχίση ύστερ'άπ' 
αυτό νά γεννοβολά ώς τά πενήντα πέντε του. 

Πραγματικώς, αυτός είναι ό καιρός καί γ ιά τους δυό, 461a 
πού βρίσκεται στή μεγαλύτερη ακμή του καί τό σώμα τους 
καί τά μυαλό τους. 

Ά ν λοιπόν κανείς, είτε πριν είτε πέρ* άπ* αύτη τήν ηλι
κία, επιχειρίστή να κάμη άπ' αυτούς τους κοινούς γ ιά τήν 
πόλη γάμους, ούτε δσιο ούτε δίνα(ο θά ποΰμε τόάμάρτημά 
του, γιατί έσπειρε παιδί, πού <*ν ξεφύγη καί γεννηθή θά έχη 
γ·εννηθή δχι οστερ' άπό τίς θυσίες καί τίς προσευχές, πού σέ 
κάθε γάμο κάνουν οί ιέρειες καί οί ίερεΐς καί ολάκερη μαζί ή 
•πόλη, παρακαλώντας νά γεννιούνται άπό καλούς καλύτερακαί 
άπό ωφέλιμους ώφελιμώτερα κάθεφορά παιδιά, αλλά θά είναι b 
ό λαθραίος καρπός τού σκοταδιού καί της πιά ασυγχώρητης 
ακολασίας. 

Πολύ σωστά. 
Ό ίδιος βέβαι·α νόμος, κι ' άν κανείς άπό κείνους πού 

έχουν τήν ώρισμένη ηλικία νά γεννοΰν, χωρίς νά έπιτρέψη ά 
άρχοντας τό ζευγο'οωμα, πλησίαση γυναίκα πού έχει κι' 
αυτή τή νόμιμη ηλικία* γιατί νόθο θά είναι καί αφερέγγυο 
καί ανίερο τό παιδί πού δίνει έτσι στήι- πόλη. 

Σωστότατα,. 
"Οταν Ομως καί οί άντρες καί οί γυναίκες περάσουν 

π ι ά τήν ηλικία τής νόμιμης τεκνογονίας, θά τους άφήσωμε, 
υποθέτω, ελεύθερους νά πλησιάζουν δποια θέλουν, εκτός ο 
θυγατέρα καί μητέρα κ' εγγονή καί μάμμη, καί τίς γυναίκες 
τά ίδιο, έκτος άπό γυιό καί πατέρα καί τους προς τά πάνω ή 
τά κάτω α υ τ ώ ν θά τους δώσωμε δμως πάλι τήν άδεια αυτή, 
άφοΰ τους συστήσωμε ρητώς πρά πάντων νά μή φέρνουν 
μέ κανένα τρόπο σέ φώς τόν καρπό άπό αυτές των τΙς σχέσεις, 
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γ' έν, έάν γένηται, έάν δέ τι βιάσηται, οντω τιθέναι, ώς 

ούκ ούσης τροφής τφ τοωύτω. 

Kai ταϋτα μέν γ', έφη, μετρίως λέγεται· πατέρας δε 

ά καί θυγατέρας καί ά νννδή έλεγες πώς διαγνώσονται αλλή

λων; 

Ουδαμώς, ήν δ' έγώ· άλλ άφ7 ής αν ημέρας τις αυτών 

ννμφίος γένηται, μετ' έκείνην δεκάτου μηνί καί έβδόμω δή ä 

άν γένηται έκγονα, ταϋτα πάντα προσερεϊ τα μέν άρρενα 

ύεϊς, τά δέ θήλεα θνγατέρας, καί εκείνα εκείνον πατέρα, και 

οϋτω δή τά τούτων έκγονα παίδων παΐδας, καί έκεϊν' α$ 

εκείνους πάππους τε καί τηθάς, τά δ7 έν έκείνφ τω χρόνφ 

γεγονότα, έν φ at μητέρες καί οί πατέρες αυτών έγέννων^ 

e άδελφάς τε καί αδελφούς, ώστε, δ νυνδή έλέγομεν, άλλήλοχν 

μή άπτεσθαι. αδελφούς δέ και άδελφάς δώσει ό νόμος συνοι-

κεϊν, έάν ό κλήρος ταύτη σνμπίπτη καί ή Πυθία προσαναιρή. 

'Ορθότατα, ή δ7 δς. 

'Π μέν Οή κοινωνία, ω Γλάύκων, αύτη τε καί τοιαύτη. 

γυναικών τε καί παίδων τοις φνλαξί σοι τής πόλεως· ώς 

δέ επομένη τε τή άλλη πολιτεία καί μακρώ βέλτιστη, δεϊ 

δη τό μετά τοϋτο βεβαιώσασθαι παρά τοϋ λόγου, ή πώς 

ποιώμεν; 

2Ά Ούτω νή Αία, ή δ7 δς. 
ΤΑρ7 ούν ούχ ήδε αρχή τής ομολογίας, έρέσθαι ημάς 

αυτούς τί ποτέ τό μέγιστον αγαθόν εχομεν ειπείν είς πόλεως 

κατασκευήν, ον δει στοχαζόμενον τόν νομοθέτην τιθέναι 

τους νόμους, καί τί μέγιστον κακόν, είτα έπισκέψασθαι 

άρα ά νννδή διήλθομεν είς μέν τό τον άγαθοϋ ίχνος ήμΐν 

άρμόττε'ι, τω δέ τοϋ κακοϋ άναρμοστεϊ; 

Πάντων μάλιστα, έφη. 

"Εχομεν ούν τι μείζον κακόν πόλει ή έκεΐνο δ άν αυτή/ν 
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άν ήθελε γίνει σύλληψη, σέ ενάντια δμως περίπτωση, άν δέν 
κατορθωθή τίποτα μέ τίς προφυλάξεις των,νά έχουν υπόψη 
τους πώς δέν θά έπιβαρυνθή ή πόλη μέ τήν ανατροφή του 
παιδιού. 

Λογικώτατα βέβαια είναι αυτά δλα* μά πώς θά ξεχωρί
ζουν μεταξύ των τους πατέρεί καί θυγατέρες καί τους άλλους 
βαθμούς συγγένειας πού ανάφερες ; d 

Καθόλου δέν θά τους ξεχωρίζουν, μά άπό τήν ημέρα πού 
ένας άπ' αυτούς γίνη γαμπρός, οσα παιδιά γεννηθούν μέσα 
στους εφτά ή δέκα μίνες άπό τότε, δλα αυτά θά τα λ,έη τ α αρ
σενικά γιους του καί τά θηλυκά θυγατέρες του καί εκείνα 
πάλι πατέρα τους εκείνον, κ' έτσ· πάλι τά παιδιά, πού θά 
γεννηθοΰν άπό τά παιδιά, θά τά λέη εγγόνια του κι 'αυτά ε
κείνους πάππους των καί κυροΰλες των, κι' δσα θά έχουν 
γεννηθί στό διάστημα πού είχαν τό δικαίωμα οί πατέρες κ'οί 
μητέρες των νά γεννούν, θά όνομάζουνται αδερφοί καί αδερ
φές μεταξύ τους, ώστε,δπως έλέγαμε, νά μή γίνουνται γάμοι e 
ανάμεσα τους- θά έπιτρέψη ομως ό νόμος νά συνοικοΰν αδερ
φός καί αδερφή, #ν συμπέση έτσι νά τό άποφασίση ό κλήρος 
καί τό επικύρωση κι' ό χρησμός τ ί ς Τίυίίίν.ς. 

Πολύ σωστά. 

"Ετσι λοιπόν, <ρίλε μου, εννοώ αύτη τήν κοινότητα τών 
γιναινών καί τών παιδιών, γιά τής πόλης σου τους φρουρούς* 
δτι είναι σύμφωνη αυτή καί μ' δλο τάλλο πνεύμα τής πολι
τείας α,ας κι' ακόμη ή πολύ πιό καλύτερη, αυτό είναι πού έρ
χεται ή σειρά του νά βεβαιωθή άπό τή συζήτηση* ή πώς 
αλλιώς νά κάμωμε ; 

"Ετσι , μά τήν αλήθεια. 462a 

Καί δέ θά ήταν αύτη ή αρχή γιά να συμφωνήσωμε, άν 
οοτούσαμε τόν εαυτό μας, τί πρέπει τάχα νά θεωρήσωμε 

τό μεγαλύτερο αγαθό γιά τήν οργάνωση τής πολιτείας, πού 
θά είναι ανάγκη νά τά έχη στόχο του ό νομοθέτης, όταν βάζη 
τους νόμους του, καί τί είναι τό μεγαλύτερο κακό, κ' ύστερα 
νά έξετάσωμε άν αυτά, πού αναφέραμε τώρα δά, ταιριάζουν 
τάχα στ' άχνάρια πάνω τοϋ άγαθοϋ καί δχι στ' άχνάρια τού 
κακοΰ ; 

"Ετσι χωρίς άλλο. 

"Εχομε λοιπόν μεγαλύτερο κακό γιά τ/jv πόλη άπό κεί-
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διασπά καί ποιή πολλάς αντί μιας; ή μείζον αγαθόν τοϋ δ 

άν συνδή τε καί ποιή μίαν; 

Ούκ έχομεν. 

Ούκοϋν ή μέν ηδονής τε καί λύπης κοινωνία συνδεϊ, 

δταν δτι μάλιστα πάντες οί πολϊται τών αντών γιγνομένων 

τε καί άπολλνμένων παραπλησίως -^αίρωσι καί λνπώνται; 

Παντάπασι μέν ούν, έφη, 

Ή δέ γε τών τοιούτων ίδίωσις διαλύει, δταν οί μέν 

περιαλγεϊς, οί δέ περιχαρείς γίγνωνται έπί τοις αντοις π α -

; θήμασι τής πόλεως τε καί τών έν τή πόλει; 

Τί δ7 ου; 
ΎΑρ7 ούν έκ τούδε τό τοωνδε γίγνεται, όταν μή άμα 

φθέγγωνται έν τή πόλει τά τοιάδε ρήματα, τό τε έμόν καί 

τό ούκ έμόν; καί περί τοϋ αλλότριου κατά ταύτα; 

Κομιδή μέν ούν. 
7Εν ήτινι δή πόλει πλείστοι έπί τό αυτό κατά ταύτα 

τοϋτο λέγουσι τό έμόν καί τό ουκ έμόν, αυτή άριστα διοι

κείται; 

Πολύ γε. 

Καί ήτις δή εγγύτατα ενός άνθρωπου έχει; οϊον δταν 

που ημών δάκτυλος τον πληγή, πάσα ή κοινωνία ή κατά τό 

σώμα προς τήν ψυχήν τεταμένη εις μίαν σύνταξιν τήν τοΰ 

i άρχοντος έν αυτή ήσθετό τε και πάσα άμα συνήλγησεν 

μέρους πονήσαντος όλη, καί οντω δή λέγομεν δτι ό άνθρωπος 

τόν δάκτυλον άλγεϊ· καί περί άλλου οτονοϋν τών τοϋ ανθρώ

που ό αυτός λόγος, περί τε λύπης πονοϋντος μέρους καί 

περί ηδονής ραΐζοντος; 

Ό αυτός γάρ, έφη· καί τοϋτο ο ερωτάς, τοϋ τοωύτου 

εγγύτατα ή άριστα πολιτευόμενη πόλις οικεί. 

Ένας δή οϊμαι πάσχοντος τών πολιτών ότιονν ή άγα-

e θόν ή κακόν ή τοιαύτη πόλις μάλιστα τε φήσει εαυτής εϊναι 
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νο πού θά την διασπούσε καί θά τήν έκανε πολλές αντί μιά ; b 
ή μεγαλύτερο αγαθό άπό κείνο πού Οά έδενε μαζί τα διάφορα 
μέρη της καί θά τήν έκανε μιά ; 

Δέν έχομε. 
Καί δέν είναι ή κοινή συμμετοχή σέ χαρές καί σέ 

λύπες εκείνη πού δημιουργεί αυτό τό σύνδεσμο, δταν δλοι 
γενικώς οί πολίτες δοκιμάζουν τή μεγαλύτερη πού γίνεται 
χαρά γιά τήν ίδια ευτυχία καί τή μεγαλύτερη λύπη γιά την 
απώλεια της ; 

Έξάπαντος. 

Καί έκεΐνο απεναντίας πού θά έφερνε τή διάσπαση, δέν 
είναι τό ξεχώρισμα σέ ιδιαίτερα αισθήματα, δταν δηλαδΐ 
•άλλοι είναι γεμάτοι λύπη κι ' άλλοι γεμάτοι χαρά γιά τά ίδια 
παθήματα πού υποφέρει είτε ή πόλη τους είτε μερικοί άπό 
τους συμπολίτες τους ; ο 

Π ώ ς δχι : 

Δέν'προέρχεται λοιπόν αυτό, δταν δλοι οί πολίτες δέν 
μεταχειρίζουνται στίς ίδιες περιστάσεις τίς φράσεις «αυτό 
είναι δικό μου, αυτό δέν είναι δικό μου» καί κάνουν τά ίδιο 
κι* δταν πρόκειται γιο. ξένο πράγμα ; 

Χωρίς αμφιβολία. 
Σ ' δποια λοιπόν πόλη οί περισσότεροι γιά τό ίδιο πράγμα 

καί κατά τόν ίδιο τρόπο μεταχειρίζουνται τή φράση «δικό 
μου κι 'δχι δικό μου», δέν είναι αυτή ή πόλη πού έχειτήν καλύ
τερη οργάνωση ; 

Καί πολύ μάλιστα. 
Κι ' δπου συμβαίνει απαράλλαχτα δ,τι καί μ' έναν άνθρω

πο; "Οταν λόγου χάρη κανείς άπό μας χτυπήση κάπου στό δά
χτυλο, δλη εκείνη ή σχέση πού υπάρχει ανάμεσα στό σώμα καί 
στην ψυχή καί πού τείνει νάποτελέση μιά κυρίαρχη ενότητα, 
αισθάνεται τό χτύπημα κι'δλη τήν ίδια ώρα πονεΐ μαζί μέ τά d 
μέρος πού πόνεσε κ' έτσι λέμε πώς ό άνθρωπος πονεΐ στό 
δάχτυλο' τό ίδιο καί γιά δ,τι άλλο τοΰ άνθρωπου, δταν λέμε 
για τη λύπη πού δοκιμάζει άπό τόν πόνο ενός μέρους του, 
•ή γιά τήν ευχαρίστηση πού αισθάνεται άπό τό καλυτέρεμά 
ταυ. 

Τό ίδιο πραγματικώς καί, δπως ρωτούσες, μ' αυτό, 
δλως διόλου απαράλλαχτα, γειτονεύει καί ή πόλη πού έχει 
τήν καλύτερη οργάνωση. 

Καί σ* ένα λοιπόν μονάχα, νομίζω, πολίτη, αντοϋ συμ-
βαίνη οποιοδήποτε ή καλό ή κακό, ή τέτοια πόλη έξάπαντος β 
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το πάσχον, καί ή συνησθήσεται άπασα ή σνλλυπήσεται. 
7Ανάγκη, εφη, τήν γε εϋνομον. 
"Ωρα άν εϊη, ήν δ' έγώ, έπανιέναι ήμϊν έπί τήν ήμε-

τέραν πόλιν, καί τά τοϋ λόγου όμολογήματα σκοπεϊν έν 
αύτη, εί αντή μάλιστ7 έχει εϊτε καί άλλη τις μάλλον. 

Ούκοϋν χρή, έφη. 
Ί3& Τί ούν; έστι μέν πον καί έν ταις άλλαις πόλ,εσιν άρ

χοντες τε καί δήμος, έστι δέ καί έν ταύτη; 
"Εστι. 
Πολίτας μέν δή πάντες ούτοι αλλήλους προσεροϋσι; 
Πώς δ7 ού; 
7Αλλά προς τω πολίτας τί ό έν ταϊς άλλαις δήμος τους; 

άρχοντας προσαγορεύει; 
Έν μέν ταϊς πολλοίς δέσποτας, έν δέ ταϊς δημοκρα-

τουμέναις αυτό τοϋνομα τοντο, άρχοντας. 
Τί δ' ό έν τή ημετέρα δήμος; προς τω πολίτας τί τους 

άρχοντας φησιν είναι; 
b Σωτήρας τε και επικούρους, έφη. 

Τί δ7 ούτοι τόν δήμον; 
Μισθοδότας τε καί τροφέας. 
Οι δ' έν ταϊς οιλλαις άρχοντες τονς δήμους; 
ζΐοΰλους, εφη. 
Τί δ7 οι άρχοντες οϊλλ^λους; 
.Συνοίρχοντας, εφη. 
Τί oV οί ημέτεροι; 
Σνμφύλακας. 
"Εχεις ούν ειπείν τών αρχόντων τών έν ταις άλλαις 

πόλεσιν, εί τίς τίνα έχει προσειπεΐν τών σνναρχόντων τόν 
μέν ώς οίκεϊον, τόν δ7 ώς αλλότριοι·; 

Καί πολλούς γε. 
Ούκοϋν τόν μέν οίκεϊον ώς εαυτόν νομίζει τε καί λέγει, 

C τον δ' άλλότρων ώς ονχ έαυτοΰ; 
Ούτω. 
Τί δέ οί παρά σοι φύλακες; έσθ' όστις αυτών έχοι άν 

τών σνμφνλάκων νομίσαι τινά ή προσειπεΐν ώς άλλότριον; 
Ουδαμώς, εφη· παντί γάρ ώ άν έντνγχάνη, ή ώς άδελ-
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θά θεώρηση δικό της τό μέλος πού πρόκειται καί ή θά χαρή ή 
θάλυπηθή μαζί του. 

'Ανάγκη πάσα, τουλάχιστο ή ευνομούμενη. 
Καιρός λοιπόν θάταν τώρα νά γυρίσωμε στή δική μας 

τήν πόλη καί νά έξετάσωμε, άν αυτά πού μείναμε σύμφωνοι, 
τά έχει αυτή άλότελ' αποκλειστικά της , είτε καί καμιά άλλη 
περισσότερο. 

Αυτό βέβαιαπρέπεινάκάμωμε. 
Τί λοιπόν ; υπάρχουν βέβαια καί στίς άλλες πόλεις, 463a 

ύπαρ/ουν καί στή δική μας άρχοντες καί λαός ; 
Υπάρχουν. 
Καί δλοι αυτοί δέν ονομάζονται μεταξύ τους συμπο-

,λίτες ; 
Πώς δχι ; 
Ά λ λ α έκτος άπό συμπολίτες, ποιόν άλλο τίτλο δίνει 

στις άλλες πόλεις ό λαός στους άρχοντες του ; Στ ίς περισ
σότερες τους λέει δεσπότες, στίς δημοκρατικές αύτόάπλώς 

τ ό όνομα πού είπαμε, άρχοντες. 
Και ό λαός στή δική μας πόλη, έκτος άπό συμπολίτες, τί 

άλλο θά πή πώς είναι οί άρχοντες του ; 
Σωτήρες καί επίκουροι. b 
Καί τί αυτοί τ*ούς άλλους πολίτες ; 
ΜίσΟοδότες καί τροφοδότες. 
Στίς άλλες πόλεις , τί οί άρχοντες τους λαούς τ ω ν ; 
Δούλους. 
Καί πώς θά όνομάζουνται σ1 αυτές οί άρχοντες μεταξύ 

τους ; 
Συνάρχοντες. 
Καί οί δικοί μας ; 
Συμφύλακες. 
Μπορείς τώρα νά μοϋ πής, άν στίς άλλες πολιτείες 

οί άρχοντες μεταξύ τους μερικούς άπό τους συναδέρφους 
των θά τους θεωρούν συναδέρφους των καί άλλους ξένους ; 

Καί πολλούς μάλιστα. 
Καί δέ θεωροΰν καί ονομάζουν τους συναδέρφους σά 

δικούς των ανθρώπους, ένώ τους ξένους σάν δχι δικούς των ; ο 
Αυτά γίνεται.πραγματικώς. 
Τί δμως οί δικοί σου οί φύλακες ; θά μπορούσε ποτέ 

κανείς άπ' αυτούς νά όνομάση ή νά θεώρηση κανένα άπό τους 
συμφύλακές του ξένο ; 

Καθόλου" γ 'ατ ίμέ τόν καθένα πού συναντιέται θά νομί-
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φώ ή ώς αδελφή ή ώς πατρί ή ώς μητρί ή ύεϊ ή θυγατρι 

ή τούτων έκγόνοις ή προγόνοις νομιεϊ έντνγχάνειν. 

Κάλλιστα, ήν δ7 έγώ, λέγεις, άλλ.' ετι καί το'δε είπε'* 

πότερον αύτοίς τά ονόματα μόνον οικεία νομοθετήσεις, ή 

ά καί τάς πράξεις πάσας κατά τά ονόματα πράττειν, περί τε 

τονς πατέρας, δσα νόμος περί πατέρας αίδοϋς τε πέρι καί 

κηδεμονίας καί τοϋ ύπήκοον δεϊν είναι τών γονέων, ή μήτε 

προς θεών μήτε προς ανθρώπων αύτφ άμεινον εσεσθαι, ώς 

οντε όσια οντε δίκαια πράττοντος άν, εί άλλα πράττοι ή 

ταϋτα; αύται σοι ή άλλαι φήμαι εξ απάντων τών πολιτών 

ύμνήσονσιν ευθύς περί τά τών παίδων ώτα καί περί πατέρων, 

ονς άν αύτοϊς τις άποφήνη, καί περί τών άλλων συγγενών; 

e Αύται εφη' γελ-οϊον γάρ άν εϊη εί άνευ έργων οικεία 

ονόματα διά τών στομάτων μόνον φθέγγοιντο. 

Πασών άρα πόλεων μάλ.ιστα έν αυτή συμφωνήσουσιν 

ενός τίνος ή εύ ή κακώς πράττοντος Ö νννδή έλέγομεν τό 

ρήμα, τό ότι τό έμόν εν πράττει ή δτι τό έμόν κακώς. 

Αληθέστατα αύ, ή δ' δς. 

(64Ά Ούκοϋν μετά τούτου τοϋ δόγματος τε καί ρήματος 

έφαμεν συνακόλουθε ϊν τάς τε ήδονάς καί τάς λύπας κοινή; 

Καί ορθώς γε έφαμεν. 

Ούκοϋν μάλιάτα τοϋ αύτοϋ κοινωνήσουσιν ήμϊν οι πο-

λϊται, δ δή έμόν όνομάσονσιν; τούτον δέ κοινωνονντες ούτω 

δή λύπης τε καί ηδονής μάλιστα κοινωνίαν έξονσιν; 

Πολύ γε. 
τΑρ' ούν τούτων αίτια προς τή άλλη καταστάσει ή τών 

γυναικών τε καί παίδων κοινωνία τοις φύλαξιν; 

Πολύ μέν ούν μάλιστα, έφη. 

b Άλλα μήν μέγιστον γε πόλει αυτό ώμολογήσαμεν 

αγαθόν, άπεικάζοντες εύ οίκουμένην πόλιν σώματι προς 

μέροα αύτοϋ λ.ύπης τε πέρι καί ηδονής ώς έχει. 

Καί ορθώς γ', εφη, ώμολογήσαμεν. 
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ζει πώς συναντιέται μέ πατέρα ή μητέρα του, μέ γιό του η 
θυγατέρα ή μέ πρόγονο ή απόγονο αυτών. 

Πολύ οοοαΐα τά λές- μά πές μου κι' αυτό ακόμα : θά 
νομοθέτησης τάχα νά περιορίζεται στά ονόματα μονάχα ή 
συγγένεια.ή καί νά συμφωνούν Ολες των οί πράξεις μ'αυτά ; d 
νά ε/ουν λόγου χάρη γιά τους πατέρες τό σεβασμό πού επι
βάλλει ό νόμος καί νά τους φροντίζουν καί νά τους υπακούουν, 
γιατί αλλιώς ούτε άπό τους θεούς ούτε άπό τους ανθρώπους 
Οά τους βγή σέ καλό, άφοΰ, σέ εναντία περίπτωση, θάκαναν 
πράματα πού δέ θά ήταν ούτε δίκαια ούτε όσια ; Αυτά ή άλλα 
παραγγέλματα θάντηχοϋν ευθύς εξαρχής σταύτιά τών νέων 
άπό τό στόμα όλων τών πολιτών γιά τή διαγωγή, πού πρέπει 
νά τηρούν καί απέναντι εκείνων πού θά τους υποδείξουν ώς 
πατέρες των καί απέναντι τών άλλων συγγενών τους ; 

Αυτά βέβαια* γιατί θάήταν γελοίο πράγμα νά έχουν στό β 
στόμα τους τά ονόματα μόνο τής συγγένειας , χωρίς τά έργα 
πού τους επιβάλλονται άπ' αυτήν. 

"Ωστε, περισσότερο άπό κάθε άλλη πόλη, στ/) δική μας 
πρό πάντων μέ μιά φωνή θά λένε δλοι, δταν καί ένας μονάχα 
οί δουλειές πάνε τι δέν πάνε καλά, έκεΐνο τά λόγο πού είπαμε : 
πώς«τά δικά μου τά πράματα πάνε καλά, ή τά δικά μου τα 
πράματα πάνε άσχημα». 

Πολύ σωστά. 
Δέν είπαμε λοιπόν οτι. δπου επικρατεί αυτό τό δόγμα 464ft 

καί ακούεται αυτός ό λόγος, αποτέλεσμα θά έχη νά είναι 
κοινές οί χαρές καί οί λύπες ; 

Καί πολύ σωστά τοπαμε. 
"Ωστε δλοι μαζί οί πολίτες δέ θάχουν μέρος στό ίδιο τό 

π^ϊλ-γμα, πού θά τό λένε «τό δικό μου» ; Κι" άφοΰ δλοι θά τό 
θεωροΰν δικό τους, δέ θά έχουν κοινές δσο παίρνει τίς χαρές 
καί τίς λύπες των ; 

Καί πολύ μάλιστα. 
Καί αιτία Ολων αυτών, κοντά στην άλλη οργάνωση τής 

πολιτείας μας, δέ θαναι καί τό π ώ ς θ ά έχουν κοινές τίς γυναί
κες καί τά παιδιά οί φύλακες μας : 

Αυτό βεβκια περισσότερο άπό κάθε άλλο. 
Αυτό δμως τό παραδεχτήκαμε σάν τό μεγαλύτερο ά- b 

γαθό, όταν παρομοιάζαμε μιά καλοκυβερνημένη πόλη μέ τό 
σώμα, πού ολάκερο αισθάνεται τήν ηδονή ή τόν πόνο ένας 
μέρους του. 

Καί σωστά τό παραδεχτήκαμε. 
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Τοϋ μεγίστου άρα άγαθοϋ τή πόλει αιτία ήμϊν πέφανται 

ή κοινωνία τοις έπικούροις τών τε παίδων καί τών γυναικών. 

Καί μάλ, έφη. 

Καί μέν δή καί τοις πρόσθεν γε όμολογοϋμεν έφαμεν 

γάρ που ούτε οικίας τούτοις ίδιας δεϊν εϊναι οντε γήν οντε 

C τι κτήμα, άλλα παρά τών άλλων τροφήν λαμβάνοντας, 

μισθόν τής φυλακής, κοινή πάντας άναλίσκειν, εί μέλλοιεν 

όντως φύλ,ακες είναι. 
7 Ορθώς, έφη. 
ΎΑρ7 ούν ούχ, Οπερ λέγω, τά τε πρόσθεν είρημένα καί 

τά νϋν λεγόμενα ετι μάλλον απεργάζεται αυτούς αληθινούς 

φύλακας, καί ποιεί μή διασπάν τήν πόλιν τό έμόν ονομά

ζοντας μή τό αυτό άλλ άλλον άλλο, τόν μέν εις τήν έαυτοΰ 

οΐκίαν ελκοντα ότι αν δύνηται χωρίς τών άλλων κτήσασθαι, 

d τον δέ εί'ς τήν έαντοϋ έτέραν ούσαν, καί γυναικά τε καί 

παίδας έτερους, ήδονάς τε καί άλγηδόνας έμποιοϋντας ίδιων 

δντ(ον ίδιας, άλλ7 ένί δόγματι τοϋ οίκεϊον πέρι έπί τό αυτό 

τείνοντας πάντας είς τό δυνατόν όμοπαθεϊς λ.ύπης τε καί 

ηδονής εϊναι; 

Κομιδή μεν ούν, 'εφη. 

Τί δέ; δίκαι τε καί εγκλήματα προς αλλήλους ούκ 

οϊχήσεται έξ αυτών ώς έπος εϊπεϊν διά τό μηδέν ίδιον 

έκτήσθαι πλην τό σώμα, τά Ô7 άλλα κοινά; όθεν δή υπάρχει 

e τουτοίς άστασιάστοις εϊναι, όσα γε διά χρημάτων ή παίδων 

καί συγγενών κτήσιν άνθρωποι στασιάζουσιν; 

Πολλή ανάγκη, εφη, άπηλλάχθαι. 

Καί μήν ουδέ βίαιων γε ούδ' οικίας δίκαι δικαίως άν 

εϊεν εν αύτοϊς- ήλιξι μέν γάρ ήλικας άμύνεσθαι καλόν καί 

δίκαιον που φήσομεν, ανάγκην σωμάτων επί/ίελεια τιθέντες. 
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"Ωβτε τοΰ μεγαλύτερου άγαθοϋ αίτία αποδείχτηκε π ώ ς 
«ϊναι γιά τήν πόλη μας, τά νά έχουν κοινές τίς γυναϊκες'καί τα 
παιδιά οί επίκουροι μας. 

Βεβαιότατα. 
Μά καί μ' δσα παραδεχτήκαμε πριν συιιφωνοΰν αυτά* 

γιατί είχαμε, καθώς θυμάσαι βέβαια, πει, πώς δέν πρέπει 
γά έχουν αυτοί ούτε ιδιαίτερες κατοικίες ούτε χωράφια 
ούτχ κανένα ιδιαίτερο κτήμα, άλλα πώς θά παίρνουν μονάχα c 
τή διατροφή τους άπό τους άλλους ώς μισθό γιά τή φρούρηση 
καί θάχουν κοινά ολοι τους έξοδα, άν θέλουν νά είναι πραγμα
τικοί φύλακες. 

Σ ω σ τ ά . 
"Ωστε, δπως λέγω, κ' εκείνα πού παραδεχτήκαμε πριν κι ' 

αυτά πού λέμε τώρα, δέ συντείνουν νά τους κάνουν ακόμα 
περισσότερο αληθινούς φύλακες καί νά εμποδίζουν τη διά
σπαση τής πολιτείας; πράγμα πού θά συνέβαινε, δταν δέν θα 
ώνόμαζαν δλοι τό ίδιο πράγμα «δικό μου», άλλα άλλος άλλο, 
καί θάσερνε ό ένας στό σπίτι του δ,τι μπορούσε νάποκτηση 
χωριστά άπα τους άλλους, κ'ένας άλλος θάκανε τό ίδιο άπό d 
μέρους του καί θάχε ξεχωριστή γυναίκα καί παιδιά, πού ε
πειδή θά ήταν αποκλειστικά δικά του, θά τοΰ προξενοΰσαν 
Ιδιαίτερες χαρές και πόνους, πού θά τίς αισθάνεται αυτός μο
νάχα* ένώ απεναντίας δταν ά καθένας έχη ώς αξίωμα του, 
πώς τό συμφέρον τοΰ ενός δέν είναι διαφορετικό άπό τοΰ άλ
λου, δέ θάποβλέπουν δλοι μ' δλες των τίς δυνάμεις στον 
ϊδιο τό σκοπό καί θά αίσθάνουνται τις ίδιες τις χαρές καί τίς 
λύπες ; 

Τί άλλο παρ' αυτό ; 
Καί ακόμα τί ; δέ θά πάνε τότε στό καΛΟ, πού λέει ά 

λόγος, καί οί δίκες καί οί καταγγελίες μεταξύ τους,άφοϋ 
τίποτα κανείς ιδιαίτερο δέ θάχη παρά τά σώμα του κι' δλα 
τάλλα κοινά ;καί πού αποτέλεσμα του θά'ναι νά λείψουν α
ναμεταξύ τους οί διχόνοιες, όσες τουλάχιστο προέρχονται 
άπό κτηματικές διαφορές ή έξαφορμής τών γυναικών ή τών e 

παιδιών ή άπό άλλους οικογενειακούς λόγους ; 
Καί βέβαια θά 'ναι γλυτωμένοι άπ' δλ' αυτά. 
Κι' ούτε θά μπορή, φυσικά, νά γίνωνται δίκες γιά βια-

πραγίες καί προσβολές μεταξύ τους* γιατί θά τους διδάξωμε 
πώς τό σωστό καί τό δίκαιο είναι νά τά βγάζουν μόνοι τους 
πέρα οί συνομήλικες μέ τό συνομήλικο, αναγκάζοντας τους 

• 2τσι νά φροντίζουν γιά τή σωματική τους δύναμη. 
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7Ορθώς, έφη. 

65Ά Καί γάρ τάδε ορθόν έχει, ήν δ' εγώ, ούτος ό νόμος* 

εϊ πού τίς τφ θυμοΐτο, έν τφ τοωύτφ πληρών ιόν θυμόν 

ήττον έπί μείζους άν ϊοι στάσεις. 

Πάνυ μέν ούν. 

Πρεσβντέρφ μήν νεωτέρων πάντων άρχειν τε καί κο~ 

λάζειν προστετάξεται. 

Δήλον. 

Καί μήν δτι γε νεώτερος πρεσβύτερον, άν μή άρχοντες 

προστάττωσιν, ούτε άλλο βιάζεσθαι επιχειρήσει ποτέ ούτε 

τνπτειν, ώς τό εικός, οϊμαι δ' ούδε άλλως ατιμάσει· ίκανώ 

γάρ τώ φύλακε κωλνοντε, δέος τε καί αιδώς, αιδώς μέν ώς 

ά γονέων μή άπτεσθαι εϊργουσα, δέος δέ τό τω πάσχοντι τους 

άλλους βοηθεϊν, τους μέν ώς ύεϊς, τους δέ ώς αδελφούς, 

τους δέ ώς πατέρας. 

Συμβαίνει γάρ ούτως, έφη. 

Πανταχή δή έκ τών νόμων είρήνην προς αλλήλους οί 

άνδρες άίονσι; 

Πολλήν γε. 

Τούτων μήν έν εαυτό Γς μή στασιαζόντων ουδέν δεινόν 

μή ποτέ ή άλλη πόλις προς τούτους ή προς αλλήλους διχο-

στατήση. 

Ού γάρ ούν. 

Τά γε μήν σμικρότατα τών κακών δι άπρέπειαν όκνώ 

c καί λέγειν, ών άπηλλαγμένοι άν εϊεν, κολακείας τε πλουσίων 

πένητες απορίας τε καί άλγηδόνας όσας έν παιδοτροφία καί 

χρηματισμοις διά τροφήν οίκετών άναγκαίαν ΐσγουσι, τά 

μέν δανειζόμενοι, τά δ' έξαρνούμενοι, τά δέ πάντως πορι-

σάμενοι θέμενοι παρά γυναικάς τε καί οίκέτας, ταμιενειν 

παραδόντες, Οσα τε, ω φίλε, περί αυτά καί οία πάσχανσι. 

δήλα τε δή καί άγεννή καί ούκ άξια λέγειν. 

ά Δήλα γάρ, έφη, καί τυφλώ. 
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Σωστά. 
Καί τοΰτο δμως τό σωστό θά έχη αυτός ό νόμος : άν 465a 

κανείς θυμώση μέ κάποιον, δταν μ' αυτό τόν τρόπο πού είπαμε 
ικανοποίηση τό θυμό του, δυσκολώτερα θάφτανε ή διαφορά 
τους σέ μεγαλύτερες διχοστασίες. 

Χωρίς αμφιβολία. 
Στον γεροντότερο Ομως θάχη δοθή ή εξουσία απάνω σ' 

δλους τους νεώτερους καί τό δικαίωμα νά τους βάζη τιμωρίες. 
Εννοείται. 
Είναι ακόμα φανερό, πώς ποτέ νεώτερος δέ θά επιχείρη

ση, χωρίς νά τό προστάξουν οί άρχοντες, νά άναγκάση σ δ,τι 
•.ά 'ναι τόν γεροντότερο μέ τήβία,κΐ'οϋτε. φυσικά, νά σήκωση 
χέρι απάνω του' κι 'ούτε, θαρρώ, καμιά άλλη προσβολή μ-
τοΰ κάμη' γιατί θά υπάρχουν δυό φύλακες ικανοί νά τόν έάν 
ποδίσουν, ό φόβος καί ό σεβασμός : ό σεβασμός τ:ού θάτούς 
συγκράτηση νάγγίξουν εκείνους πού είναι γονείς των, καί è b 
φόβος πώς οί άλλοι θά τρέξουν νά βοηθήσουν εκείνον πού θ * 
προσβληθή, άφοϋ θά τοϋ είναι ό ένας γιος, ό άλλος αδελφός, 
ό άλλος πατέρας. 

"Ετσι πραγματικώς θά γίνεται. 
Παντοτινή λοιπόν άπό παντού θά βασιλεύη ειρήνη, 

χάρη σ' αυτούς τους νόμους, ανάμεσα στους άντρες μας. 

Καί μεγάλη μάλιστα. 
Άφοΰ λοιπόν αυτοί δέν θά/ουν καμιά διχόνοια μεταξύ 

τους, κανείς βέβα'-α φόβος δέν υπάρχει νά oi'/QV' ήσουν οί ε
πίλοιποι πολίτες μέ αυτούς ή μεταξύ των. 

"Οχι βέβαια. 
"Οσο γιά τά μικρότερα κακά, θά τό θεωρούσα ταπεινό 

νά κάθουμαι νά αναφέρω άπό πόσα θά ήταν γλυτωμένοι, τίς © 
κολακείες λογουχάρη τώνπλουσίοον άπό τους φτωχούς, τίς 
στενοχώριες καί τά βάσανα πού Οά τραβούσαν γιά τήν ανατρο
φή τών παιδιών τους, ή γ ιά νά εξοικονομήσουν τά χρήματα 
όσα τους χρειάζονται γιά τή συντήρηση τού νοικοκυριού των, 
καί πού άλλα τά δανείζονται, άλλα τά αρνούνται, κι άφοΰ 
οπωσδήποτε τά εξοικονομήσουν, εμπιστεύονται στίς γυναί
κες καί τους δούλους τη φύλαξη και τή διαχείριση τους, 
'.αί τί λογής άπ' τήν ίδια, φίλε μου. αφορμή παθήματα ύ-
τοφέρουν πού είναι πολύ γνωστά καί ταπεινά και άνάΕια 
κανείς νά τά άναφέρη. 

Πραγματικώς, πρέπει νά rivai κανείς τυφλός γ ια να 
μήντόβλέπη. CÎ 
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Πάντων τε δή τούτων άπαλλάξονται, ζήαουσί τε τον 
μακαριστού βίου δν οί όλυμπιονΐκαι ζώσι μακαριώτερον. 

m 
Διά σμικρόν που μέρος εύδαιμονίζονται εκείνοι ών 

τούτοις υπάρχει, ή τε γάρ τώνδε νίκη καλλίων, ή τ' έκ τοϋ 
δημοσίου τροφή τελεωτέρα. νίκην τε γαρ νικώσι συμπάσης 
τής πόλεως σωτηρίαν, τροφή τε και τοις άλλοις πάσιν όσων 
βίος δεϊται αυτοί τε καί παίδες άναδοϋνται, καί γέρα δέ-

e χονται παρά τής αυτών πόλεως ζώντες τε καί τελευτήσαντες 
ταφής άξιας μετέχονσιν. 

Καί μάλα, έφη, καλά. 
Μέμνησαι ούν, ήν δ' έγώ, δτι έν τοις πρόσθεν ούκ οϊδα 

ότου λόγος ήμΐν έπέπληξεν ότι τους φύλακας ουκ εύδαι-
{66Ά μονάς ποιοϊμεν, οϊς εξόν πάντα έχειν τά τών πολιτών ουδέν 

έχοιεν; ημείς δέ πον ε'ίπομεν ότι τοϋτο μέν, εϊ που παρα-
πίπτοι, είς αύθις σκεψοίμεθα, νϋν δέ τους μέν φύλακας 
φύ?-ακας ποιοϊμεν, τήν δέ πόλιν ώς οϊο'ι τ7 εϊμεν εύδαι-
μονεστάτην, άλλ ούκ είς έν έθνος αποβλέποντες έν αύτη 
τοϋτο ενδαιμον πλάττοιμεν; 

Μέμνημαι, έφη. 
Τί ούν; νϋν ήμϊν ό τών επικούρων βίος, εϊπερ τοϋ γε 

τών ολυμπιονικών πολύ τε καλλίων καί άμείνων φαίνεται, 
b μή πη κατά τόν τών σκντοτόμων φαίνεται βίον ή τίνων 

άλλων δημιουργών ή τόν τών γεωργών; 
Ον μοι δοκεϊ, έφη. 
7Αλλ.ά μέντοι, δ γε καί έκεΐ ελεγον, δίκαιον καί ενταύθα 

ειπείν, Οτι εί ούτως ό φύλ,αξ επιχειρήσει ευδαίμων γίγνεσθαι, 
ώστε μηδέ φύλαξ εϊναι, μηδ7 αρκέσει αύτφ βίος ούτω μέτριος 
καί βέβαιος καί ώς ημείς φαμεν άριστος, άλλ7 ανόητος τε 
καί μειρακιώδης δόξα έμπεσοϋσα ευδαιμονίας πέρι ορμήσει 

c αντόν διά δύναμιν έπί τό άπαντα τά έν τή πόλει οίκειοϋσθαι, 
γνώσεται τόν Ήσίοδον ( ι ) ό'τί τού όντι ήν σοφός λέγων 
πλέον είναι πως ή μ ι σ ν παντός. 

7Εμοί μέν, έφη, σνμβούλο) χρώμενος μενεϊ έπί τούτω 
τώ βίφ. 

1. 'Ησιόδου «"Εργα καί Ήμε?αι>ι 40. 
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Ά π ' δλα λοιπόν αυτά θά είναι γλυτωμένοι καί θά ζουν 
πιό μακάρια άπό τή μακαριστή ζωή πού ζουν οί ολυμπιονί
κες. 

Π ω ς ; 
'Εκείνους τους μακαρίζουν γιά μικρά μόνο μέρος άπό 

τάγαθά πού Ιχουν οί δικοί μας* γιατί καί ή νίκη αύτων είναι 
μεγαλύτερηκαϊήδιατροφήτουςτελειότερη,άφοϋ νικητών εΐ-
ναιήσωτηρίατηςπολιτείας ολόκληρης κι 'δσογιάτή διατροφή 
τους καί γιά δλα τάλλα πού χρειάζονται στη ζωή τους, καί 
αυτοί οί ίδιοι καί τά παιδιά τους στεφανώνονται άπό τήν 
πόλη, καί τιμητικά άλλα δώρα δέχο-νται δσο ζουν καί άντά- β 
ξΐά τους ταφή δταν πεθάνουν. 

"Οπως πραγματικώς τους αξίζει. 
θυμάσαι δμως δτι πρωτύτερα δέν ξέρω ποιος μας κατη

γόρησε, πώς δέν κάνομε καί πολύ ευτυχισμένους τους φυλακές 
μας, πού ένώ θά μποροΰσαν νά έχουν δλα τά πάντα μές στην 466a. 
πόλη, δέ θάχουν τίποτα δικό τους ; κ' έμεΐς απαντήσαμε, 
πώς αυτό τό ζήτημα, άν ήθελε παρουσιαστή ή ευκαιρία, θά τό 
εξετάζαμε άλλη φορά, τώρα δμως σκoπóc μας είναι να κά
μωμε τους φρουρούς μας πραγματικούς φρουρούς καί τήν πό
λη μας δσο γίνεται πιό ευτυχισμένη, κι ' δχι νά περιοριστού
με νά κάμωμε μιά μόνο τάξη μές σ' αυτήν ευτυχισμένη ; 

Τά θυμούμαι. 
ΤΕ λοιπόν ; μήπως τώρα ή ζωή τών επικούρων μας, 

άφοΰ παρουσιάζεται πολύ ωραιότερη καί προτιμότερη άπό 
τών ολυμπιονικών, μάς φαίνεται πώς μπορεί να έχη καμιά 
σύγκριση μέ τή ζωή τών υποδηματοποιών ή άλλων κάποιων b 
τεχνιτών ή τών γεοοργών ; 

Δέ μοΰ φαίνεται εμένα. 
"Ωστε λοιπόν έχω δίκιο νά ξαναπώ κ' εδώ έκεΐνο πού 

έλεγα τότε : πώς άν ό φρουρός επιχείρηση νά γίνη ευτυχισμέ
νος έτσι πού ούτε φρουρός νά είναι πιά, κι' άν δέν μένη ευχαρι
στημένος ά π ' αυτί) τήν τόσο μετρημένη κ' εξασφαλισμένη 
καί άριστη κατά τή γνώμη μας ζωή, άλλα τοΰ μπη στό 
κεφάλι μιά ανόητη καί παιδιάστικη ίδέα γιά τήν ευδαιμονία, 
πού νά τόν σπρώξη νά καταχραστή τή δύναμη του γιά νά 
κάμη δικά του δσα υπάρχουν μές ο-τήν πόλη, θά καταλάβη C 
τότε πόσο ήταν σοφός ό 'Ησίοδος, δταν έλεγε πώς «τό μισό 
«ϊναι κάπως περισσότερο άπό τά ολάκερο». 

'Εμένα δμως άν θελήοη νά μέ πάρη σύμβουλο του, δέ θά 
βγη άπό τή ζωή πού τοΰ ώρίσαμε. 
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"Εστιν ούτω. κίνδυνος δέ, ώ Σώκρατες, ού σμικρός 

σφαλεϊσιν, ola δή έν πολέμφ φιλ,εϊ, προς έαυτοϊς παϊδας 

άπολέσαντας ποιήσαι καί τήν άλλην πόλιν αδύνατον άνα-

λαβεΐν. 

Αληθή, ήν δ' έγώ, λέγεις, άλλα σύ πρώτον μέν ήγ$ 

παρασκευαστέον τό μή ποτέ κινδυνεϋσαι; 

Ουδαμώς. 

Τί δ7; ει που κινδυνεντέον, ούκ έν φ βελτίονς έσονται 

κατορθοϋντες; 

Δήλον δή. 

c 'Αλλά σμικρόν οϊει διαφέρειν καί ούκ άξιον κινδύνου 

θεωρεϊν ή μή τά περί τόν πόλεμον παϊδας τους άνδρας 

πολεμικούς έσομένους; 

Ουκ, άλλα διαφέρει προς δ λέγεις. 

Τοϋτο μέν άρα ύπαρκτέον, θεωρούς πολέμου τους 

πάϊδας ποιεϊν, προσμηχανάσθαι δ7 αύτοίς άσφάλειαν, καί 

καλώς έξει' ή γάρ; 

Ναί. 
Ονκοϋν, ήν δ7 έγώ, πρώτον μέν αυτών οι ποτέρες, 

Οσα άνθρωποι, ονκ αμαθείς έσονται αλλά γνωμονικοί τών 

d στρατείοΰν Οσαι τε καί μή επικίνδυνοι; 

Εικός, έφη. 

Είς μέν άρα τοις άξονσιν, είς δέ τάς ενλαβήσονται. 

'Ορθώς. 

Καί άρχοντας γέ πον, ήν δ7 έγώ, ού τονς φαυλότατους 

αύτοϊς έπιστήσουσιν αλλά τους εμπειρία τε καί ηλικία 

ικανούς ηγεμόνας τε καί παιδαγωγούς εϊναι. 

Πρέπει γάρ. 
7Αλλά γάρ, φήσομεν, καί παρά δόξαν πολλά πολλοίς δή 

έγένετο. 

Καί μάλα. 

Προς τοίννν τά τοιαύτα, ώ φίλε, πτεροϋν χρή παιδία 

όντα ευθύς, tv7, άν τι δέη, πετάμενοι άποφεύγωσιν. 

e Πώς λέγεις; έφη. 
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"Ετσι είναι* υπάρχει Ομως, Σωκράτη, Οχι μικρός κίνδυ
νος,άν τύχη κι' αποτύχουν, δπως δά συχνά συμβαίνει στον 
πόλεμο, μήπως εκτός άπατους ίδιους καί τά παιδιά των χά
σουν τη ί,ωή τους, κ' έτσι γίνουν αιτία νά μή μπόρεση ν ' ά -
ναλάβη ποτέ κι' ολόκληρη ή πόλη. 

Αλήθεια λές* άλλα έσύ νομίζεις πώς αυτό θά είναι ή 
πρώτη μας φροντίδα, νά μήν εκτεθούμε ποτέ σέ κανένα κίν
δυνο ; 

Κάθε άλλο. 
Καί άν ποτέ χρειαστή νά έκτεθοΰμε, δέ θάναι έκεΐ πού 

θά γίνη κανείς καλύτερος δταν έπιτύχη ; 
Αυτό είναι φανερό. 
Νομίζεις λοιπόν δτι μικρά κέρδος θά είναι καί δέ θάξί- c 

ζη τόν κίνδυνο νά βλέπουν άπό κοντά τόν πόλεμο τά παι
διά, πού θά γίνουν κι' αυτά πολεμιστές μιά μέρα ; 

'Απεναντίας, πολύ θάχη νά κάμη αυτά γ ιά τό σκοπό 
πού λές. 

"Ωστε αυτό είναι τό πρώτο πού θά έχη νά γίνεται, 
νά βλέπουν άπό κοντά τά παιδιά τόν πόλεμο, ακόμα δμως 
καί να λαβαίνωμε δλα μας τά μέτρα γιά τήν ασφάλεια τους, 
κ' έτσι δλα θά 'ναι καλά" δέν είναι έτσι ; 

Ναί. 
Καί πρώτα πρώτα οί πατέρες των δέν θά είναι άνθρωποι 

πού νά μήν ξέρουν, άλλ' απεναντίας θά'ναι πολύ καλά σέ 
θέση νά γνωρίζουν ποιες εκστρατείες είναι επικίνδυνες καί 
ποιες Οχι. d 

Φυσικά. 
Καί σ' αυτές θά τά παίρνουν μαζί τους, στίς άλλες 

δμως θά φυλαχτόΰν νά τό κάμουν. 
Σωστά. 
Καί αρχηγούς ακόμα βέβαια θά τάξουν έπί κεφαλής των, 

δχι δποιους τύχη, άλλα εκείνους πού μέ τήν εμπειρία καί τήν 
ηλικία τους θά είναι Ικανοί αρχηγοί καί παιδαγωγοί τους. 

Κ' έτσι πρέπει. 
Ναί , μά πολλές φορές, θά μάς πουν, τά πράματα γιά 

πολλούς βγαίνουν διαφορετικά ά π ' δ,τι τά περιμένουν. 
Καί βέβαια. 
Γιά κάθε λοιπόν ενδεχόμενο, πρέπει νά δώσωμε άπό 

νωρίς φτερά στά παιδιά μας, ώστε άν παρουσιαστή ανάγκη 
νά πετούν καί νά γλυτώνουν. 

Πώς λές ; Θ 

25 
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7Επί τους ίππους, ήν Ô7 έγώ, άναβιβαατέον ώς νεωτά-

τονς, καί διδαξαμένους ϊππεύειν έφ' Ιππων άκτέον έπί τήν 

θέαν, μή θνμοειδών μηδέ μαχητικών, άλλ' ότι ποδωκεστά-

το-ιν και ενηνιωτάτων. ούτω γάρ κάλλιστα τε θεάσονται τό 

αυτών έργον, καί ασφαλέστατα, άν τι δέη, σωθήσονται μετά 

πρεσβυτέρων ηγεμόνων επόμενοι. 
7Ορθώς, έφη, μοι δοκεΐς λέγειν. 

ι Τί δέ δή, εϊπον, τά περί τόν πόλεμον; πώς εκτέον σοι 

τους στρατιώτας προς αυτούς τε καί τους πολεμίους: άρ7 

ορθώς μοι καταφαίνεται ή ον; 

Αέγ', εφη, ποϊ7 αύ. 

Αυτών μέν, εϊπον, τόν λιπόντα τάξιν ή όπλα αποβα-

λόντα ή τι τών τοιούτ<ον ποιήσαντα διά κάκην άρα ού δη-

μιουργόν τίνα δει καθιστάναι ή γεωργόν; 

Πάνυ μέν ούν. 

Τόν δέ ζώντα είς τονς πολεμίονς άλόντα άρ' ού δωρεάν 

διδόναι τοις έλοϋσι χρήσθαι τή άγρα δτι άν βούλο)νται; 

b Κομιδή γε. 

Τόν δέ άριστεύσαντά τε καί ενδοκιμήσαντα ού πρώτον 

μεν έπί στρατιάς υπό τών συστρατευόμενων μειρακίων τε 

καί παίδων έν μέρει ύπό εκάστου δοκεϊ σοι χρήναι στεφα-

νωθήναι; ή ού; 

"Εμοιγε. 

Τί δέ; δεξιωθήναι; 

Καί τοϋτο. 
7Αλλά τόδ7 οΐμαι, ήν δ7 έγώ, ούκέτι σοι δοκεϊ. 

Τό ποίον; 

Τό φιλήσαί τε καί φιληθήναι ύπό έκαστου. 

Πάντων, έφη, μάλιστα' καί προστίθημί γε τω νόμφ, 

C έως άν έπί ταύτης ώσι τής στρατιάς, καί μηδενί έξεϊναι 

άπαρνηθήναι δν άν βούληται φίλε tv, ίνα καί, έάν τίς τον 

τύχη έρών ή άρρενος ή θηλείας, προθυμότερος ή προς τό 

τάριστεΐα φέοειν. 
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Ά π ό τήν πιό μικρή τους ηλικία πρέπει νά τους μάθω-
με νά ιππεύουν κ' έτσι νά τους παίρνωμε νά βλέπουν τόν πό
λεμο επάνω σέ Αλόγα, δχι βέβαια θυμοειδή καί πολεμικά, 
αλλά δσο γίνεται γρηγορώτερα καί εύκολοκυβέρνητα* γιατί 
έτσι καί πιό καλύτερα θά βλέπουν δ,τι θάχουν νά δουν, καί άν 
τά φερη ή ανάγκη, θά σωθούν μέ τή μεγαλύτερη ασφάλεια 
μαζί μέ τους γεροντότερους αρχηγούς των ακολουθώντας 
τους. 

Σωστά μοΰ φαίνεται πώς τό λές. 
Καί τώρα, δσο γιά τόν ίδιο τόν πόλεμο, π ώ ς πρέπει, 468a 

λές, νά φέρνουνται οί στρατιώτες σου καί αναμεταξύ τους 
καί πράς τους εχθρούς των ;Νά 'ναι, άραγε, σωστές οί ιδέες 
μου πού εχω γι ' αυτό τό ζήτημα ; 

Λέγε τις νά τίς άκούσωμε. 
"Οποιος ά π ' αυτούς ή λιποτακτήση ή πετάξη τά Οπλα 

του ή κάτι άλλο τέτοιο κάμη άπό δειλία, δέν πρέπει νά τόν 
ύποβιβάζωμε στην τάξη τών τεχνιτών ή τών γεωργών ; 

Καί βέβαια πρέπει. 
Καί κείνον πού πιαστή ζωντανός άπό τους εχθρούς, 

δέν πρέπει νά τους τόν άφήνωμε χάρισμα νά κάμουν τήνάγρη 
τους δ,τι τους αρέσει ; 

'Εννοείται. b 

'Εκείνος πάλι πού άντραγαθήση καί διακριθή, δέν 
νομίζεις πώς πρέπει αμέσως έκεΐ, στην εκστρατεία επάνω, 
νά στεφανώνεται άπό τά νια τά παλληκάρια κι άπό τά παιδιά 
πού έχουν βγει μαζί στάν πόλεμο, άπό τά καθένα στη σειρά. 

Τό νομίζω. 

Καί νά τοΰ σφίγγουν τό χέρι ; 

Κι' αυτό. 

Αυτά δμως-πού θά π ώ ακόμα, ίσως νά μήν τό παραδε

χτής-
Ποιο ; 

Νά φιλήση καί νά φιληθή άπό τόν καθένα τους. 
Αυτό ίσα ίσα μ' αρέσει πιό πολύ ά π ' δλα' καί θά προ-

στέσω μάλιστα στό νόμο, δσον καιρό βαστά αυτή ή έκστρα- c 

τεία, να μήν έχη κανείς τό δικαίωμα νάρνηθή άν θέλη νά τόν 
φιλήση, ώστε καί άν τύχη μάλιστα νάγαπά είτε κανένα νέο 
εϊτε καμιά νέα,νάβάζη δλα τά δυνατά του γιά νά πάρη α ύ τ ά τ ά 
βραβεία της αντρείας. 
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Καλώς, ήν δ7 έγώ. Οτι μέν γάρ άγαθω οντι γάμοι τε 
έτοιμοι πλείους ή τοις άλλοις καί αιρέσεις τών τοιούτο») 
πολλάκις παρά τους άλλονς έσονται, ϊν7 δτι πλείστοι έκ τοϋ 
τοωντον γίγνωνται, εϊρηται ήδη. 

Εϊπομεν γάρ, εφη. 
Άλλα μήν καί καθ7 "Ομηρον τοις τοιοΐσδε δίκαιον 

ά τιμάν τών νέων όσοι αγαθοί, καί γάρ "Ομηρος τόν εύδοκι-
μήσαντα έν τω πολέμφ ν ώτ ο ισ tv Αϊαντα έφη δ ιη-
ν εκ έ εσ σ ι γ ε ρ α ίρ ε σ θ α ι (1), ώς ταύτην οίκείαν 
ούσαν τιμήν τω ήβώντί τε καί άνδρείω, έξ ής άμα τφ 
τιμάσθαι καί τήν ίσχνν αυξήσει. 

7 Ορθότατα, έφη. 

Πεισόμεθα άρα, ήν δ7 έγώ, ταϋτά γε 'Όμήρφ. καί γάρ 
ημείς έν τε θνσίαις καί τοις τοιούτοις πάσι τους αγαθούς, 
καθ7 Οσον άν αγαθοί φαίνωνται, καί ύμνοις καί οϊς νννδή 
έλέγομεν τιμήσομεν, προς δέ τούτοις ί δ ρ α ι ς τ ε κ al 

e κ ρ έ ασ tv ί δ έ π λ ε ίο ι ς Οεπάεσσιν (*), ίνα άμα 
τφ τιμάν άσκώμεν τους αγαθούς άνδρας τε καί γυναίκας.. 

Κάλλιστα έφη, λέγεις. 
Εϊεν τών δέ δή αποθανόντων έπί στρατιάς δς άν εύδο-

κιμήσας τελεντήση άρ7 ού πρώτον μέν φήσομεν τοϋ χρνσοϋ 
γένους εϊναι; 

Πάντων γε μάλιστα. 
7 Αλλ ού πεισόμεθα Ήσιόδφ, έπειδάν τίνες τοϋ τοιού

του γένους τελευτήσωαιν, ώς άρα— 
?a οί μέν δαίμονες αγνοί έπιχθόνιοι τελέθουσιν, 

έσθλοί, άλεξίκακοι, φύλακες μερόπων ανθρώπων; ( 8 ) 
Πεισόμεθα μέν ούν. 

Διαπυθόμενοι άρα τοΰ θεοϋ πώς χρή τους δαιμόνιους 
τε καί θείους τιθέναι καί τίνι διαφόρω, ούτω καί ταύτη 
θήσομεν ή άν έξηγήται; 

Τί δ' ον μέλλομεν; 

Καί τόν λοιπόν δή χρόνον ώς δαιμόνων, ούτω θεραπεύ-
b σομέν τε καί προσκννήσομεν αυτών τάς θήκας; ταντά δέ 

ταϋτα νομιοϋμεν δταν τις γήρα ή τινι άλλφ τρόπφ τελευ-
τήση τών δσοι άν διαφερόντως έν τφ βίω αγαθοί κριθώσιν; 

1. «ΊλιΑ» Η 321. 
2. «Ίλιάς» Θ 162. 
3. «Έργα καί Ήμέραι» 121-122. 
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Πάει καλά* άφοΰ μάλιστα είπαμε καί πρίν, πώς εκείνος 
πού θάντραγαθή, θά έχη περ ισσότερα άπό τους άλλους δικαιώ
ματα νά πλησιάζη συχνότερα τίς γυναίκες, καί νά προτι-
μιέται στίς κληρώσεις άπό τους άλλους, γιά νά γεννιούνται 
δσο μπορεί περισσότερα παιδιά άπό τέτοιον άντρα. 

Τό είπαμε πραγματικώς. 
Μά ακόμα, δπως τό λέει κι 'ό "Ομηρος, σωστό είναι νά 

οίνωμε οττούς νέους πού άντραγαθοΰν κι' αυτές τίς τιμές : 
όταν, λόγου χάρη, άντραγάθησε ό Αίας σέ μιά μάχη, του d 
έδωκαν , λέει, στό γεΰμα τιμητική μερίδα «ολάκερη τήν πλά
τη» δπως πραγματικώς ταιριάζει γιά ένα αντρειωμένο παλ-
ληκάρι, πού έκτος τήν τ ιμή, θά τοΰ αύξηση κ α ί τ ή δύναμη. 

Πολύ σωστά. 
Σ ' αυτό λοιπόν τουλάχιστο Αάκολουθήσωμε κ' εμείς 

τόν "Ομηρο* γιατί κ' έμεΐς καί στίς θυσίες και σ' δλα τά τέ
τοια, θά τιμούμε εκείνους πού άντραγαθοΰν ανάλογα μέ τήν 
αντρεία πού δείξουν, καί μέ ύμνους καί μ' δσα τώρα λέγαμε, 
κ' έκτάς άπ' αυτά μέ πρωτοκαθεδρίες καί μέ ξεχωριστές 
μερίδες καί «μέ κρρντήρια πιότερα» ώστε, χώρια άπό τήν e 
τιμή, νά δυναμώνωμε τους γενναίους μας καί άντρες καί γυ
ναίκες. 

Πολύ ώραΐα τά λές. 
"Ετσι λοιπόν άς είναι* κι' δποιοι άπό τους σκοτωμένους 

στον πόλεμο πέσουν μέ τιμή καί αντρεία, δέ θά ποΰμε πρώτα 
πρώτα πώς αυτοί ήτανε άπό τή χρυο-ή γετνεά ; 

Παρά κάθε άλλο μάλιστα. 
Καί δέ θά πιστέψωμε τόν 'Ησίοδο πού λέει, π ώ ς δταν 

πεθάνουν κάποιοι ά π ' αυτή τή γενεά, 
«γίνουνται δαίμονες αγνοί πού ζουν στή γης απάνω 469a 
καλοί, καί διώχνουν τά κακά καί τους θνητούς φυλάγουν»; 

Καί βέβαια θά τόν πιστέψωμε. 
Κι' άφοΰ ρωτήσωμε τά μαντείο τοΰ θεοΰ, πως πρέπει 

νά τους θάψωμε τους δαιμόνιους καί θείους αυτούς άντρες καί 
μέ ποιες ξεχωριστές τιμές, δέ θά κάμωμε τόν ενταφιασμό 
τους έτσι καί τέτοιο πού θά μάς έρμηνέψη ; 

Καί π ώ ς αλλιώς θά κάναμε ; 
Κ* έπειτα λοιπόν πιά δέν θά τους λατρεόωμε παντοτινά 

σάν ημιθέους καί θά προσκυνούμε τους τάφους των, καί τίς b 
ίδιες τιμές δέν θά προσφέρωμε, δταν ή άπό γερατειά ή δπως 
αλλιώς πεθάνουν εκείνοι πού ξεχωριστά διακριθούν στή 
ζωή τους ; 
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Δίκαιον γοϋν, έφη. 

Τί δέ; προς τονς πολεμίους πώς- ποιήσουσιν ήμϊν οί 
στρατιώται; 

Τό ποίον δή; 

Πρώτον μέν άνδραποδισμοΰ πέρι, δοκεϊ δίκαιον "Ελλη
νας 'Ελληνίδας πόλεις άνδραποδίζεσθαι, ή μηδ' άλλη επι-
τρέπειν κατά τό δυνατόν καί τοϋτο έθίζειν, τοΰ 'Ελληνικού* 

c γένους φείδεσθαι, εύλαβονμένους τήν υπό τών βαρβάραίν 
δονλείαν; 

"Ολφ καί παντί, έφη, διαφέρει τό φείδεσθαι. 

Μηδέ "Ελληνα άρα δοϋλον έκτήσθαι μήτε αυτούς, τοις. 
τε οϊλλοίς "Ελλησιν οντω συμβονλεύειν; 

Πάνν μέν ούν, έφη' μάλλον γ7 άν ούν ούτω προς τους 
βαρβάρους τρέποιντο, εαυτών δ7 άπέχοιντο. 

Τί δέ; σκυλενειν, ήν δ} έγώ, τους τελεντήσαντας πλην 
δπλων, έπειδάν νικήσωσιν, ή καλώς έχει; ή ού πρόφασιν 
μέν τοϊς δειλοϊς έχει μή προς τόν μαχόμενον ιέναι, ώς τι 
τών δεόντων δρώντας δταν περί τον τεθνεώτα κυπτάζωσι, 
πολλά δέ ήδη στρατόπεδα διά τήν τοιαύτην άρπαγήν άπώ-
λετο; 

Kai μάλαί 
7Ανελεύθερον δέ ού δοκεϊ xai φιλοχρήματον νεκρόν 

σνλάν, καί γυναικείος τε καί σμικρός διανοίας τό πολέμων 
νομίζειν τό σώμα τον τεθνεώτος άποπταμένου τοΰ έχθροϋ, 
λελοιπότος δέ ώ έπολέμει; ή ohi τι διάφορον δράν τους 

e τοϋτο ποωϋντας τών κυνών, αϊ τοις λίθοις οϊς άν βληθώσι 
χαλεπαίνουσι, τοϋ βάλλοντος ονχ άπτόμεναι; 

Ούδε σμικρόν, έφη. 
7Εατέον άρα τάς νεκροσνλίας καί τάς τών αναιρέσεων 

διακωλύσεις; 

Έατέον μέντοι, έφη, νή Δία. 

Ονδέ μήν που προς τά ιερά τά δπλα οϊσομεν ώς άναθή-

σοντες, άλλως τε καί τά τών 'Ελλήνων, έάν τι ήμϊν μέλη 

Τ0& της προς τους άλλους "Ελληνας εννοίας' μάλλον Óè καί 
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Αυτά βέβαια είναι τό δίκιο. 
Κι' άς δούμε τώρα, πώς θάχουν νά φέρνουνται οί στρα

τιώτες μας απέναντι στους εχθρούς των ; 
Ώ ς π ρ ό ς τ ί ; 
Νά, πρώτα οσο γιά τόν άνδραποδισμό : σου φαίνεται 

δίκαιο "Ελληνες νά έξανδραποδίζουν πόλεις Ελληνικές, 
ή μηδέ σ' άλλη πόλη νά έπιτρέπωμε ένα τέτοιο πράγμα καί νά 
τους συνηθίσωμε απεναντίας όσο μπορεί νά φείδουνται τό 'Ελ
ληνικό γένος, άπό φόβο μήπως πέση στή σκλαβιά τών βαρ- C 
βάρων ; 

Πέρα καί πέρα είναι αυτό τά σωστότερο. 
Ούτε λοιπόν νά έχουν καί οί ίδιοι Έλληνα σκλάβο, 

κ' έτσι καί τους άλλους "Ελληνες νά συμβουλεύουν ; 
Χωρίς αμφιβολία* γιατί αυτό θάτούς έκανε νάφήσουν τίς 

μεταξύ τους έχθρες καί νά στραφούν κατά πάνω στους βαρ
βάρους ; 

Κι' ακόμα τί; νά ξεγυμνώνουν τους σκοτωμένους, έκτος 
άπό τά δπλα τους,δταν νικήσουν, σοΰ φαίνεται πράγμα καλό ; 
ή δίνει πρόφαση στους δειλούς νά μήν όρμοΰν απάνω σέ κεί- d 
νους πού πολεμούν ακόμα καί νά σκύβουν απάνω άπό τό 
σκοτωμένο, σάν νά έκαναν τάχα κάτι πού πρέπει νά γίνη, 
ένώ πραγματικώς έγινε αυτό αφορμή νά χαθοΰν πολλά στρα
τόπεδα ώς τώρα ; 

Καί πραγματικώς. 
Καί δέν είναι προστυχιά ανάξια γιά ελεύθερους ανθρώ

πους καί ταπεινή φιλοχρηματία αυτό τό ξεγύμνωμα τοϋ νε
κρού, καί δέ δείχνει μυαλό γυναικείο καί μικρό τό νά στρέφη 
τήν έχθρα του στό πτώμα τοΰ σκοτωμένου, ένώ ό εχθρός πέ
ταξε καί πάει, καί παράτησε έκεΐνο πού ε ί χ ε γιά νά πολεμά; 
*Η νομίζεις πώς κάνουν αυτοί τίποταδιαφορετικώτερο άπό 
τά σκυλιά, πού τά βάζουν μέτίς πέτρες πούχτυπηθοΰν, χωρίς e 
νά κάνουν τίποτα εκείνου πού τίς έρριξε. 

Ούτε τό ελάχιστο πραγματικούς. 
Θά παρατηθή λοιπόν πιά τό ξεγύμνίΰμα τών νεκρών, 

καί δέ θά εμποδίζεται νά μαζεύουν οί ίδιοι οί εχθροί τους σκο
τωμένους των ; 

Καί έτσι βέβαια πρέπει. 
Ούτε βέβαια ακόμα θά φέρνωμε νάφιερώνωμε στά ίερά 

τά δπλα καί μάλιστα τών Ελλήνων, άν τουλάχιστο μας μέλη 
νά τους ξεχωρίζωμε στην εύνοια μας* απεναντίας θάχωμε τό 47öa 
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φοβησόμεθα μή τι μίασμα ή προς ιερόν τά τοιαύτα άπό 

τών οικείων φέρειν, εάν μή τι δή ό θεός άλλο λέγη. 

'Ορθότατα, έφη. 

Τί δέ γής τε τμήσεως τής 'Ελληνικής καί οικιών 

έμπρήσεως; ποιόν τί σοι δράσονσιν οί στρατιώται προζ 

τους πολεμίους; 

Σον, έφη, δόξαν αποφαινομένου ήδέως άν άκονσαιμι. 

Έμοί μέν τοίννν, ήν δ' έγώ, δοκεϊ τούτων μηδέτερα 

b ποιεϊν, αλλά τόν έπέτεων καρπόν άφαιρεΐσθαι. καί ών ένεκα* 

βούλει σοι λέγω; 

Πάνυ γε. 

Φαίνεται μοι, ώσπερ καί ονομάζεται δύο ταϋτα ονό

ματα, πόλεμος τε καί στάσις, ούτω καί εϊναι δύο, όντα έπί 

δνοϊν τινοιν διαφοραϊν. λέγω δέ τα δύο τό μέν οίκεϊον καί 

συγγενές, τό δέ άλλοτριον και όθνεΐον. έπί μέν ούν τή τοΰ 

οίκεϊον έχθρα στάσις κέκληται, έπί δέ τή τοϋ αλλότριου 

πόλεμος. 

Καί ουδέν γε, εφη, άπό τρόπον λέγεις. 

C "Ορα δή καί εί τόδε προς τρόπον λέγω. φημί γάρ τό 

μέν Έλ?.ηνικόν γένος αυτό αύτω οίκεϊον εϊναι καί συγγενές, 

τφ δέ βορβαρικώ όθνεϊόν τε καί άλλοτριον. 

Καλώς γε, έφη. 

"Ελληνας μέν άρα βαρβάροις καί βαρβάρους "Ελλησι 

πολεμεϊν μαχομένονς τε φήσομεν καί πολεμίους φύσει εϊναι, 

καί πόλεμον τήν έχθραν ταντην κλητέον "Ελληνας δέ 

"Ελλησιν, δταν τι τοωϋτον δρώσιν, φύσει μέν φίλονς εϊναι, 

νοσεΐν δ' έν τω τοωντφ τήν 'Ελλάδα καί στασιάζειν, καί 

d στάαιν τήν τοιαύτην έχθραν κλητέον. 

Έγώ μέν, εφη, συγχωρώ ούτω νομίζειν. 

Σκόπει δη, εϊπον, δτι έν τή νϋν όμολογονμένη στάσει, 

δπου άν τι τοωϋτον γένηται καί διαστή πόλις, έάν έκάτεροι 

έκατέρων τέμνωσιν αγρούς καί οικίας έμπιμπρώσιν, ώς 

άλιτηριώδης τε δοκεϊ ή στάσις εϊναι καί ουδέτεροι αυτών 
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φόβο μήπως θά'ναι βεβήλωση τοΰ ίεροΰ νά προσφέρωμε 
τέτοια αφιερώματα άπό ομοεθνείς μας, έκτάς πιά άν ό θεός 
χρησμοδοτήση τίποτα άλλο. 

Σωστότατα. 
Καί δσο γιά τό δενδροκόπημα της γής καί τόν εμπρη

σμό τών σπιτιόον , τί λές πώς θά κάνουν οί στρατιώτες σου 
τους εχθρούς ; 

Τή δική σου τή γνώμη απάνω σ' αυτό θ'άκουα μ* ευχαρί
στηση. 

Ή δική μου λοιπόν ή γνώμη είναι, τίποτα άπ' αυτά 
τά δυό νά μήν κάνουν, μά μόνο τή σοδειά της χρονιάς να τους b 
παίρνουν καί θέλεις νά σοΰ πώ τό λόγο ; 

Καί πολύ μάλιστα. 
" Ε χ ω λοιπόν τήν ιδέα, πώς καθώς ξεχωρίζουν αυτές οί 

δυό ονομασίες, πόλεμος καί στάση, έτσι καί τά ίδια τά πρά
ματα στηρίζουνται απάνω σέ δυό κάποιες διαφορές μεταξύ 
τους- άπ' αυτές τίς δυό ή μιά αναφέρεται στην οικειότητα καί 
στή συγγένεια πού έχομε μεταξύ μας, ένόα ή άλλΥ) σημαίνει 
πώς καμιά σχέση δέν έχομε καί είμαστε όλως διόλου ξένοι' 
ώστε στη μια περίπτωση ταιριάζει ή ονομασία πόλεμος, ένώ 
στην άλλη ή ονομασία στάση. 

Καί δέ λές πραγματικώς τίποτα πού νά μήν ταιριάζη. 
Κοίτα τώρα άν ταιριάζη κι 'αύτό πού θα π ώ ' γιατί λέω c 

πώς δλοι πού ανήκουν στά ελληνικό έθνος είναι μεταξύ τους 
οικείοι καί συγγενείς, ένώ μέ τους βαρβάρους άσχετοι καί 
ξένοι. 

Πολύ ώραΐα. 
"Οταν λοιπόν έρθουν σέ σύγκρουση "Ελληνες μέ τους 

βαρβάρους καί βάρβαροι μέ τους Έλληνες, θά λέμε πώς θά 
πολεμούν καί πώς είναι φυσικοί πολέμιοι μεταξύ τους κι* 
αυτή τή ο-ύγκρουση θά τήν όνομάζωμε πόλεμο* δταν Ομως 
Έλληνες μέ Έλληνες κάνουν κάτι τέτοιο, θά λέμε π ώ ς ένώ 
είναι άπό γενετής των φίλοι, μιά κάποια τέτοια άρρώστεια 
έπεσε στην 'Ελλάδα καί στασιάζουν, κι' αυτή τήν άρρώστεια 
πρέπει νά τή λέμ.ε στάση. d 

Κ' έγώ είμαι σύμφωνος μέ τήν ίδέα σου. 
Κοίτα λοιπόν νά δής, πώς αυτή ή στάση, δπως τώρα 

τήν παραδεχόμαστε, δπου τύχη νά ξεσπάση καί χωριστή 
σέ δυό ή πόλη, άν αρχίσουν νά καταστρέφουν ό ένας τοΰ άλ
λου τα κτήματα καί βάζουν φωτιά στά σπίτια, τί αποτρόπαιο 
πράγμα πού φαίνεται νά είναι καί πόσο άφιλοπάτριδες οί δυό 
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φιλοπόλιδες—ου γάρ αν ποτέ έτόλμαη> τήν τροφόν τε καϊ 

μητέρα κείρειν—οχλλα μέτρων εϊναι τους καρπούς άφαι-

e ρεϊσθαι τοις κρατοΰοι τών κρατουμένων, καί διανοεϊσθαι ώς 

διαλλαγησομένων καί ούκ άεί πολεμησόντων. 

Πολύ γάρ, εφη, ήμερωτέρων αύτη ή διάνοια εκείνης. 

Τί δέ δή; εφην· ήν σύ πόλιν οίκίζεις, ούχ Έλληνίς 

έσται; 

Δει γ' αυτήν, εφη. 

Ονκοϋν καί αγαθοί τε καί ήμεροι έσονται; 

Σφόδρα γε. 

Άλλ ού φιλέλ,ληνες; ονδέ οίκείαν τήν Ελλάδα ήγή-

σονται, ουδέ κοινωνήοουσιν ώνπερ οί άλλοι ιερών; 

Καί σφόδρα γε. 

'77a Ούκοϋν τήν προς τους "Ελληνας διαφοράν, ώς οικείους, 

στάσιν ήγήσονται καί ονδέ όνομάσουσιν πόλεμον; 

Ού γάρ. 

Και ώς διαλλαγησόμενοι άρα διοίσονται; 

Πάνυ μέν ούν. 

Ευμενώς δή σωφρονωΰσιν, ούκ έπί δουλ,είρ: κολάζοντες 

ούδ7 έπ7 όλέθρω, σωφρονισταί οντες, ού πολέμωι. 

Ούτως, έφη. 

Ούδ7 άρα τήν Ελλάδα "Ελληνες όντες κεροϋαιν, ουδέ 

οικήσεις έμπρήσουσιν, ουδέ όμολογήσουσιν έν εκάστη πόλει 

πάντας εχθρούς αύτοϊς εϊναι, καί άνδρας καί γυναίκας καί 

παϊδας, άλλ' όλίγονς άεί εχθρούς τονς αίτιους τής διαφοράς. 

b καί Οιά ταϋτα πάντα ούτε τήν γήν έθελήσουσιν κείρειν 

αντών, ώς φίλων τών πολλών, οντε οικίας άνατρέπειν, 

άλλα μέχρι τούτον ποιήσονται τήν διαφοράν, μέχρι ού αν 

οί αϊτωι άναγκασθώσιν ύπό τών αναίτιων άλγούντων δούναι 

δίκην. 

Έγώ μέν, έφη, ομολογώ ούτω δεϊν προς τους εναντίους 

τους ημετέρους πολίτας προσφέρεσθαι· προς δέ τους βαρ

βάρους, ώς νϋν οί "Ελληνες προς άλλήλονς. 
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μερίδες' γιατί αλλιώς ποτέ δέ θά τολμούσαν νά ρημάζουν έτσι 
τή μητέρα πού τους γέννησε καί τους ανάστησε* ένώ θά ήταν 
αρκετό νά παίρνουν οί νικητές τίς σοδειές τών νικημένων 
καί νάχουν στό νοΰ τους πώς-θά συμφιλιωθοΰν μιά φορά και δέ e 
θά βαστά αιωνίως ό πόλεμος μεταξύ τους. 

Αύτη βέβαια ή διάθεση είναι πολύ πιό άνθρωπινώτερη 
άπό τήν άλλη. 

Αί λοιπόν, αυτή ή πόλη πού θεμελιώνεις έσύ, δέ θά είναι 
Ελληνική ; 

"Ετσι πρέπει. 
Δέ θά είναι λοιπόν κ ' ο ί πολίτες της καλοί καί ήμεροι *; 
Και πολύ μάλιστα. 
Μά δέ θά είναι λοιπόν ακόμα καί φιλέλληνες και δέ θά 

θεωροΰν κοινή πατρίδα τους τήν Ελλάδα, καί κοινά τά ιερά 
μέ τους άλλους ; 

Χωρίς καμιά αμφιβολία. 
"Ωστε τή διαφορά τους μέ άλλους Έλληνες, σάν πού 471a 

θά τους θεωροΰν άπό τήν ίδια οικογένεια, δέ θά τήν χαρα
κτηρίζουν στάση, καί δχι ποτέ πόλεμο ; 

Ποτέ βέβαια. 
Και δέ θά φέρνουνται μεταξύ τους σάν άνθρωποι πού θά 

συμφιλιωθούν μιά μέρα ; 
Βεβαιότατα. 
Μέ δλη τους λοιπόν τήν καλή διάθεση θα ζητήσουν ν« 

τους σωφρονίσουν, καί δχι νά τους έξανδραποδίσουν καί νά 
τους εξοντώσουν γ ιά τιμωρία τους, άφοΰ θά είναι σωφρονι
στές καί δχι πολέμιοι. 

"Ετσι βέβαια. 
Ούτε λοιπόν τήν Ελλάδα σάν "Ελληνες πού είναι θά 

ρημάζουν, ούτε στά σπίτια θά βάζουν φωτιά, ούτε θα θεωροΰν 
εχθρούς των Ολους τους κατοίκους μιας πολιτείας, άντρες, 
γυναίκες καί παιδιά, άλλα μ-ερικούς μόνο κάθε φορά, τους 
αίτιους τής διαφοράς* καί γιά δλ' αυτά δέ θά θελήσουν ούτε τή 
γή τους νά δεντροκοποΰν, άφοΰ οι περισσότεροι είναι φίλοι b 
τους, ούτε σπίτια νά γκρεμίζουν συθέμελα, άλλα θά τραβή
ξουν τή διαφορά ώς τό σημείο, πού οί αίτιοι νά αναγκασθούν 
άπό τους αναίτιους, πού άδικα θά υποφέρουν, νά πάθου« 
δ,τι τους χρειάζεται. 

Έ γ ώ είμαι σύμφωνος πώς έτσι πρέπει οί δικοί μας οί 
πολίτες νά φέρνουνται στους αντιπάλους τ ω ν καί στους βαρ
βάρους μόνο, δπως τώρα οί Έλληνες μεταξύ τους. 
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Τιθώμεν δή καί τοϋτον τόν νόμον τοις φύλαξι, μήτε 

e γήν τέμνειν μήτε οικίας έμπιμπράναι; 

Θώμεν, εφη, και έχειν γε καλώς ταΰτά τε καί τά πρόσθεν. 

Άλλα γάρ μοι δοκεΐς, ώ Σώκρατες, έάν τίς σοι τά 

τοιαύτα έπιτρέπη λέγειν, ουδέποτε μνησθήσεσθαι δ έν τφ 

πρόσθεν παρωσάμενος πάντα ταϋτα εΐρηκας, τό ώς δυνατή 

αϋτη ή πολιτεία γενέσθαι καί τίνα τρόπον ποτέ δυνατή' έπεί 

δτι γε, εί γένοιτο, πάντ7 άν εϊη αγαθά πόλει ή γένοιτο, 

καί ά σύ παραλείπεις έγώ λέγω, δτι καί τοις πολεμίοις 

d άριστ' άν μάχοιντο τώ ηκιστα άπολείπειν άλλήλονς, γιγνώ-

σκοντές τε καί άνακαλοϋντες ταΰτα τα ό*νοί/ιατα εαυτούς, 

αδελφούς, πατέρας, νεϊς· εί δέ καί τό θήλυ σνστρατεύοιτο, 

εϊτε καί εν τή αυτή τάξει εϊτε και Οπισθεν επιτεταγμένον, 

φόβων τε ένεκα τοις έχθροϊς καί ει ποτέ τις ανάγκη βοη

θείας γένοιτο, οϊδ7 δτι ταύτη πάντη άμαχοι άν εϊεν καί 

οίκοι γε ά παραλείπεται αγαθά, δσα άν εϊη αύτοίς, ορώ. 

e άλλ ώς έμοϋ όμολογοϋντος πάντα ταϋτα Οτι εϊη άν καί 

άλλα γε μνρία, εί γένοιτο ή πολ.ιτεία αύτη, μηκέτι πλείω 

περί αυτής λέγε, αλλά τοϋτο αυτό ήδη πειρώμεθα ημάς 

αυτούς πείθειν, ώς δυνατόν καί ή δυνατόν, τά δ7 άλλα 

χαίρειν έώμεν. 

2Ά 7 Εξαίφνης γε σύ, ήν δ7 έγώ, ώσπερ καταδρομήν έποιήσω 

έπί τόν λόγον μου, καί ού συγγιγνώσκεις στραγγευομένφ. 

ίσως γαρ ούκ οίσθα δτι μόγις μοι τώ δύο κύματε έκφυγόντι 

νυν τό μέγιστον και χαλεπώτατον τής τρικυμίας επάγεις, 

8 έπειδάν ϊδης τε καί ακούσης, πάνυ συγγνώμην έξεις, δτι 

εϊκότως άρα ώκνουν τε καί έΟεδοίκη ούτω παράδοξον λόγον 

λέγειν τε καί έπιχειρεΐν διασκοπεϊν. 

"Οσω άν, έφη, τοιαύτα πλείω λέγης, ήττον άφεθήση 
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Νά βάλωμε λοιπόν νόμο γιά τους φυλακές μας, νά μή 
ρημάζουν τή γή μήτε φωτιά νά βάζουν στά σπίτια ; 

Νά βάλωμε βέβαια κ' έτσι θά 'ναι κι αυτό καλά Οπως e 

καί τά προηγούμενα. 

Μά μοΰ φαίνεται, Σωκράτη, πώς άν σ'άφήση κανείς 
ελεύθερο νά μιλάς γ ιά τά τέτοια, οέ θά θυμηθής ποτέ έκεΐνο 

πού παραμέοισες γιά νά πής ολ' 

ορθή πολιτεία: βα- α υ τ 7 1 "Ί πολιτεία και με ποιο τρό-
σιλεϊς φιλόσοφοι πο μπορεί τέλος πάντων νά γίνη* 

γιατί έγώ παραδέχομαι πώς δλα 
πραγματικώς τ ' α γ α θ ά τοΰ κόσμου θά υπήρχαν μές σ' αυτή 
τήν πόλη, φτάνει μόνο νά μπορούσε νά ύπαρξη" θά προσθέσω 
μάλιστα καί άλλα πού παραλείπεις έσύ, δτι λόγου χάρη καί μέ 
τους εχθρούς θά πολεμούν γενναιότατα, επειδή δέν θά πάρα- d 
τοΰν έτσι ό ένας τόν άλλο, άφοΰ θά τους γνωρίζουν δικούς 
των, καί θά τους κράζουν μέ τά ονόματα τοΰ πατέρα, τοΰ 
γιου, τού άδερφοΰ" κι' ακόμα πώς άν κ' οί γυναίκες των έ
παιρναν μέρος στην εκστρατεία καί πολεμούσαν μαζί τους 
ε'ίτε στην ίδια γραμμή είτε καί στά μετόπισθεν παραταγμέ
νες για εκφοβισμό τού έχθροΰ ή γιά νά βοηθοΰν άν ήθελε κά
που παρουσιαστή ανάγκη, αναγνωρίζω πώς δλ'αύτά θά τους 
έκαναν τέλεια ακατανίκητους* καί σέ καιρά ειρήνης βλέπω 
πόσα ακόμα θάεΐχαν αγαθά, πού έσύ τά παραλείπεις.ί' Α,φοΰ 
λοιπόν έγώ σοΰ παραδέχομαι πώς δλ' αυτά κ' ένα ακόμα έ- e 

κατομμύριο άλλα θάχη ή πολιτεία σου, άν μπορή ποτέ νά 
ύπαρξη, μήν εκτείνεσαι σ' δλες αυτές τίς λεπτομέρειες, άλλ' 
άς προσπαθήσωμε νά πείσωμε τώρα τόν εαυτό μας πώς μπο
ρεί πραγματικώς νά ύπαρξη καί μέ ποια τρόπο μπορεί, κι' άς 
πάνε νά κουρεύουνται δλα τάλλα. 

Μά έσύ είναι σάν νάκαμες μιά αιφνιδιαστική επιδρομή 472β 
εναντίον τοΰ λόγου μου καί δέν εννοείς νά μοΰ έπιτρέψης 
ούτε τήν αναπνοή μου νά πάρω* δέ θά καταλαβαίνης ίσως π ώ ς 
ένώ μόλις και μετά βίας ξέφυγα τά δυό κύματα τής τρικυμίας, 
σηκώνεις τώρα καταπάνω μου τό μεγαλύτερο καί χειρότερο, 
πού άμα τό δής καί τ 1 ακούσης, έξάπαντος θά μοϋ συχώρεσης 
πού δίσταζα ώς τοόρα καί πού μ' δλα τά δίκια μου τρόμαζα 
νά καταπιαστώ μ' ένα τόσο παράδοξο λόγο καί νά έπιχειρή-
•τω νά τόν εξετάσω. 

"Οσο κάθεσαι καί μάς λες τά τέτοια, τόσο λιγώτερο θά 
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b νφ7 ημών προς τό μή είπεϊν πή δυνατή γίγνεσθαι αύτη ή 

πολιτεία, αλλά λέγε καί μή διάτριβε. 

Ούκοϋν, ήν δ7 εγώ, πρώτον μέν τάδε χρή άναμνησθήναι, 

δτι ήμεϊς ζητοϋντες δικαιοσύνην οϊόν έστι καί άδικίαν δεϋρο 

ήκομεν. 

Χρή' άλλα τί τοϋτο; έφη. 

Ουδέν άλλ' έάν εϋρωμεν οϊόν έστι δικαωσύνη, άρα καί 

άνδρα τόν δίκαιον άξιώσομεν μηδέν δεϊν αυτής εκείνης 

διαφέρειν, αλλά πανταχ?/ τοωϋτον εϊναι οϊον δικαωσύνη 

C έστιν; ή άγαπήσομεν έάν δτι ε ^ ϊ ί τ α τ α αυτής ή καί πλείστα 

τών άλλων εκείνης μετέχη; 

Οντως, εφη· άγαπήσομεν. 

Παραδείγματος άρα ένεκα, ήν Ô7 έγώ, έζητοϋμεν αυτό 

τε δικαωσύνην οϊόν έστι, καί άνδρα τόν τελέως δίκαιον εί 

γένοιτο, καί οϊος άν εϊη γενόμενος, καί άδικίαν αύ καί τόν 

άδικώτατον, Ινα είς εκείνους αποβλέποντες, οϊοι άν ήμϊν 

φαίνωνται ευδαιμονίας τε πέρι καί τον εναντίον, άναγκα-

ζώμεθα καί περί ημών αυτών όμολογεϊν, δς άν έκείνοις ότι 

ά ομοιότατος ή, τήν εκείνης μοΐραν όμοωτάτην εξειν, άλλ ού 

τούτον ένεκα, ϊν7 άποδείξωμεν ώς δυνατά ταϋτα γίγνεσθαι. 

Τοϋτο μέν, εφη, αληθές λέγεις. 

Οϊει άν ούν ήττον τι αγαθόν ζωγράφον εϊναι δς αν 

γράψας παράδειγμα οϊον άν εϊη ό κάλλιστος άνθρωπος καί 

πάντα είς τό γράμμα ίκανώς άποδονς μή έχη άποδεΐξαι ώς 

καί δυνατόν γενέσθαι τοωϋτον άνδρα; 

Μά Δι7 ουκ εγοτγ7, έφη. 

Τί ούν; ον καί ήμεϊς, φαμέν, παράδειγμα έποωΰμεν 

β λόγφ αγαθής πόλεως; 

Πάνυ γε. 
νΗττόν τι ούν οϊει ημάς εν λέγειν τούτου ένεκα, έάν μή 

έχωμεν άποδεΐξαι ώς -3υνατοϊν ούτω πόλιν οίκήσαι ώς 

ελέγετο; 

Ού δήτα, έφη. 
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Τ' άφήσωμε καί μεΐς νά μή μάς πής πώς μπορεί νά γίνη αυτή b 
ή πολιτεία* έμπός λοιπόν καί μή χασομεράς. 

Λοιπόν, πρώτα πρώτα είναι ανάγκη νά θυμηθούμε, 
δτι έφτάσαμε εδώ πού έφτάσαμε, ενώ ζητούσαμε νά βροΰμε 
τί είναι δικαιοσύνη καί τί αδικία. 

Πολύ καλά" μά τί έχει νά κάμη αυτό ; 

Τίποτα* μά άν βροΰμε σάντί πράγμα είναι ή δικαιοσύνη, 
δέν θά έχωμε τήν αξίωση καί ό δίκαιος άνθρωπος νά μή δια-
φέρη καθόλου ά π ' αυτήν, άλλα άπό κάθε μεριά νά είναι ό
ποιας λ.ογής είναι κ" ή δικαιοσύνη, ή θά τά θεωρήσουμε αρκε
τό, άν δσο μπορή περισσότερο τήν πλησιάζη, καί μετέχη ά π ' c 
αυτήν δσο γίνεται περισσότερο άπό τους άλλους ανθρώπους ; 

Καί τόσο βέβαια θά μας είναι αρκετό. 

"Ωστε,γιά νά έχωμε ένα υπόδειγμα, ζητούσαμε νά βροΰ
με, καί αυτή ή ίδια ή δικαιοσύνη τί πράγμα είναι, καί ό τέλεια 
δίκαιος άνθρωπος άν θά μπορούσε νά ύπαρξη καί τί λογής 
τότε θά ήταν, καθώς άπό τό άλλο μέρος τί είναι ή αδικία 
καί ό άδικώτατος άνθρωπος, έτσι πού νά έχωμε μπρος στά 
μάτια μας δυό πρότυπα καίκρίνοντάς τους αναλόγως της ευ
τυχίας ή τής δυστυχίας πού θά υπήρχε στον καθένα τους, 
νά είμαστε υποχρεωμένοι καί γιά τους εαυτούς μας νά παρα
δεχτούμε, δτι εκείνος πού θά τους μοιάζη δσο γίνεται περισ
σότερο, θάχη καί τήν ομοιότατη μοίρα μαζί τους* αυτό ήταν d 
πού ζητούσαμε, κι' δχι νά άποδείξωμε άν μπορή ή δχι νά 
γίνουν αυτά. 

Αυτό πού λές είναι ή αλήθεια. 

Νομίζεις λοιπόν πώς θά έχανε καθόλου τήν άξίατου 
Ινας ζωγράφος πού, άφοΰ ζωγράφισε τό ωραιότερο πρότυπο 
άνθρωπου καί μέ δλη τή δυνατή τελειότητα στά καθέκαστα, 
δ έ θ ά μπορούσε ν' άποδείξηπώςκαί μπορεί νά ύπαρξη Ινας τέ
τοιος άνθρωπος ; 

"Οχι βέβαια. 

Τί άλλο λοιπόν έκάναμε κ' εμείς μέ τό λόγο μας, πα
ρά πού χαράξαμε τό πρότυπο μιας τέλειας πολιτείας ; β 

Πραγματικώς. 

"Ωστε θά χάσουν καθόλου τήν άξια τους εκείνα πού 
είπαμε, άν δέν μπορούμε ν 'άποδείξωμεπώς είναι δυνατά νά 
ιδρύσωμε μιά πολιτεία απάνω σέ κείνο τό πρότυπο ; 

"Οχι βέβαια. 
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Τό μέν τοίνυν αληθές, ήν δ7 έγώ, ούτω· εί δέ δή και 

τοϋτο προθυμηθήναι δει σήν χάριν, άποδεΐξαι πή μάλιστα 

καί κατά τί δννατώτατ7 άν εϊη, πάλιν μοι προς τήν τοιαύτην 

άπόδειξιν τά αυτά διομολόγησαι. 

Τά ποΐα; 

*Άρ7 οϊόν τέ τι πραχθήναι ώς λέγεται, ή φνσιν έχει 

πράξιν λέξεως ήττον αληθείας έφάπτεσθαι, κάν εί μή τφ 

δοκεϊ; αλλά σύ πότερον ομολογείς όντως ή ού; 

'Ομολογώ, έφη. 

Τοϋτο μέν δή μή ανάγκαζε με, οϊα τφ λόγφ διήλθομεν, 

τοιαύτα παντάπασι καί τω εργφ δεϊν γιγνόμενα <άν> άπο-

φαίνειν άλλ, έάν οίοι τε γενώμεθα εύρεϊν ώς άν εγγύτατα 

τών είρημένων πόλις οϊκήσειεν, φάναι ημάς έξηνρηκέναι ώς 

δυνατά ταύτα γίγνεσθαι ά σύ έπιτάττεις. ή ούκ αγαπήσεις 

τούτων τυγχάνων; έγώ μέν γάρ άν άγαπφην. 

Καί γάρ έγώ, έφη. 

Τό δέ δή μετά τοϋτο, ώς έοικε, πειρώμεθα ζητεϊν τε 

καί άποδεικννναι τί ποτέ νϋν κακώς έν ταις πόλεαι πράτ

τεται δι' δ ονχ όντως οικούνται, καί τίνος άν σμικροτάτον 

μεταβαλόντος έλθοι είς τούτον τόν τρόπον τής πολιτείας 

πόλις, μάλιστα μέν ενός, εί δε μή, δνοϊν, εί δέ μη, Οτι όλι-

γίστων τόν αριθμόν καί σμικροτάτατν τήν δύναμιν. 

Παντάπασι μέν ούν, έφη. 

Ενός μέν τοίννν, ήν δ7 έγώ, μεταβαλόντος δοκοϋμέν 

μοι έχειν δεϊξαι δτι μεταπέσοι άν, ον μέντοι σμικρού γε 

ονδέ ρ'αδί'ου, δυνατού δε. 

Τίνος; εφη. 
7Επ7 αύτφ δή, ήν δ7 εγώ, ειμί δ τφ μεγίστφ προσηκά-

ζομεν κνματι. ε'ιρήσεται δ' ούν, εί καί μέλλει γέλωτί τε 

άτεχνώς ώσπερ κϋμα εκγελών καί άδοξία κατακλνσειν. 

βκόπει δέ δ μέλλω λέγειν. 
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Αυτή λοιπόν είναι ή αλήθεια* άν ομοος πρέπει νά βάλω 
προς χάρη σου δλα μου τά δυνατά ν' αποδείξω καί τούτο, 
πώς καί ώς ποια σημείο θά μπορούσαν νά πραγματοποιηθούν 
δσο γίνεται καλύτερα αυτά πού λέμε, πρέπει καί σύ άπό μέ
ρους σου νά δεχτής τις ίδιες συμφωνίες σχετικά μέ τήν από
δειξη. 

Ποιες ; 

Είναι άραγε δυνατό νά γίνη κάτι έτσι δπως λέγεται ά- 473a 
κριβώς, ή είναι φυσικά ή πράξη λιγώτερο άπό τό λόγο ν' άγγί-
ζη τήν αλήθεια, κι* άν κανένας άλλος δέν τό παραδέχεται αυτό, 
εσύ δμως είσαι σύμφωνος πώς έτσι είναι ή δχι ; 

Είμαι σύμφωνος. 

Μήν έχης λοιπόν άπό μένα τήν απαίτηση ν'αποδείξω, 
πώς πρέπει καί στην πραγματικότητα νά γίνουνται απαράλ
λαχτα έτσι αυτά όπως τά περιγράψαμε μέ τό λόγο" άλλ' άν 
μπορέσωμε νά βροΰμε, πώς θά μπορούσε νά όργανωθή μιά 
πολιτεία δσο παίρνει συμφωνότερα μ' αυτά πού είπαμε, τότε 
νά όμολογήσης πώς βρήκαμε αυτό πού άπαιτοΰσες, πώς 
μπορεί δηλαδή νά γίνουν αυτά καί στην πραγματικότητα' 
ή δέ θά'σαι ευχαριστημένος άν τό πετύχης αυτό; γιατί έγώ b 
τουλάχιστο θά έμενα ευχαριστημένος. 

Μά κ' έγώ επίσης. 
Ά ς προσπαθήσωμε λοιπόν τώρα νά βρούμε καί ν' άποδεί

ξωμε τί τάχα ελάττωμα νά ύπάρχη σήμερα στίς πόλεις πού έξ 
αιτίας του δέν κυβερνούνται καλά, καί ποια μικρότατη μετα
βολή θά μπορούσε νά γίνη γιά νάφτανε μιά πόλη σ' αυτή 
τήν τελειότητα πού έχει τό δικό μας πολίτευμα, μόνο πού 
νά είναι μιά μονάχα αυτή ή μεταβολή, ειδεμή δυό, ειδεμή 
δσο μπορεί λιγώτερες καί μικρότερες σημασίας. 

Έξάπαντος έτσι. c 
Μιά λοιπόν μονάχα μεταβολή άν γίνη, μου φαίνεται 

πώς μποροΰμεν'άποδείξωμεδτιθ'άλλάξη ολότελα ή σημερινή 
κατάσταση, άν κι' αυτή ή μεταβολή δέ θά είναι ούτε μικρή, 
ούτε εύκολη, δυνατή δμως οπωσδήποτε. 

Καί ποια λοιπόν είναι αυτή ; 
Τώρα ίσα ίσα θάρθω σ' αυτά πού τό παρομοιάζαμε 

πριν μέ τά μεγαλύτερο κϋμα' δμως θά τό πώ, κ ι 'άν ακόμα 
πρόκειται, σάν κΰμα πού ξεσπά σέ γελοία, νά μέ πάρη άπό 
κάτω του και νά μέ παρουσίαση έτσι καταγέλαστο καί πομ-
πιασμένο* άκου λοιπόν τί θά π ώ . 

26 
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Αέγε, εφη. 
7Εάν μή, ήν δ7 έγώ, ή οί φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν έν 

ταϊς πόλεσιν ή οί βασιλής τε νϋν λεγόμενοι και δυνάσται 

φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καί ίκανώς, καί τοϋτο είς ταύτόν 

συμπέση, δύναμίς τε πολιτική καί φιλοσοφία, τών δε νΰν 

πορενομένων χωρίς εφ' έκάτερον άί πολλαί φύσεις έξ 

ανάγκης άποκλεισθώσιν, ονκ έστι κακών παϋλα, ώ φίλε 

Γλ.αύκων, ταΐς πόλεσι, δοκώ δ' ουδέ τω άνθρωπίνφ γένει, 

ονδέ αντη ή πολιτεία μή ποτέ πρότερον φνή τε είς τό δυ

νατόν και φώς ήλίον ϊδη, ήν νϋν λόγφ διεληλύθαμεν. άλλα 

τοϋτό έστιν δ έμοί πάλαι όκνον έντίθησι λέγειν, ορώντι ώς 

πολύ παρά δόξαν ρηθήσεται· χαλεπόν γάρ ίδεϊν δτι ούκ άν 

άλλη τις ενδαιμονήσειεν ούτε ίδια ούτε δημοσία. 

Καί δς, ΎΩ Σώκρατες, έφη, τοιούτον έκβέβληκας όήμά 

τε καί λόγον, δν ειπών ήγοΰ έπί σέ πάνν πολλούς τε και 

ον φαύλ.ονς νϋν ούτως, οϊον ρίψαντας τά ιμάτια, γυμνούς 

λαβόντας δ,τι έκάστφ παρέτυχεν όπλον, θεΐν διατεταμένους 

ώς θαυμάσια έργασομένους· ους ει μή άμυνή τω λόγφ καί 

έκφεύξη, τώ δντι τωθαζόμενος δώσεις δίκην. 

Ούκοϋν σύ μοι, ήν δ7 έγώ, τούτων αίτιος; 

Καλώς γ7, βφη, έγά) ποιών, αλλά τοί σε ού προδώσω, 

άλλ άμννώ οϊς δύναμαι· δύναμαι δέ εύνοια τε καί τφ παρα-

κελεύεοθαι, καί ίσως άν άλλ.ου του έμμελέστερόν σοι άπο-

κρινοίμην. άλλ ώς έχων τοωϋτον βοηθόν πειρώ τοις άπι-

στοϋσιν ένδείξασθαι δτι έχει ή σν λέγεις. 

Πειρατέον, ήν δ7 έγώ, επειδή καί σύ ούτω μεγάλην 

συμμαχίαν παρέχη. άναγκαΐον ούν μοι δοκεϊ, εί μέλλομέν 

πη έκφενξεσθαι ους λέγεις, διορίσασθαι προς αυτούς τους 

φιλοσόφους τίνας λέγοντες τολμώμεν φάναι δεϊν άρχειν, 
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Λέγε το. 
Ά ν οί φιλόσοφοι δέν γίνουν βασιλείς στίς πόλεις, ή αυτοί 

πού ονομάζονται σήμερα βασιλείς καί δυνάστες, δέν φίλο- d 
σοφήσουν γνήσια κι' δσο χρειάζεται, σέ τρόπο πού νά συμ
πέση στό ίδιο πρόσωπο καί δύναμη καί φιλοσοφία, καί δέν 
αποκλειστούν αναγκαστικά οί πολλές καί διάφορες φύσεις άν-
'θρώπων,πΰύ τραβούν σήμερα χωριστά τόν ένα ή τόν άλλο ά π ' 
αυτούς τους δυό δρόμους, είναι αδύνατο, φίλε μου Γλαυκών, 
νά σταματήση τό κακό στίς πόλεις καί σ' δλο, νομίζω, τό 
•ανθρώπινο γένος, ουδέ νά ξεφυτρώση δσο είναι κατορθωτό 
καί να δή τό φώς τοΰ ήλιου καί αυτή ή πολιτεία πού εμείς θ 

τώρα χαράξαμε τό σχέδιο της. Ά λ λ ' αυτό είναι πούτόσην ώρα 
τώρα δίσταζα νά τά βγάλω άπό τό στόμα μου, επειδή τδβλε-
πα πόσο πολύ παράδοξυ θά φανή στην κοινή γνώμη' γιατί 
-είναι πραγματικώς δύσκολο νά τό νοιώση κανείς, πώς μέ 
κανέναν άλλο τρόπο δέν μπορεί νά ύπαρξη ευδαιμονία ούτε 
γ ι ά τά άτομα ούτε γιά τίς πολιτείες. 

Πρέπει πραγματικώς νά περιμένης, Σωκράτη, μ' αυτή 
τή γνώμη καί τό λόγο πού 'πες, να δής νά ξεσηκώνουνται πά
ρα πολλοί κ ι 'δχ ι οί χειρότεροι καταπάνω σου, νά πετοΰν 
Ετσι τά φορέματα τους καί γυμνοί ν' αρπάζουν γιά δπλο 474ft 
δ,τι πρωτοβρεθή μπρος τους καί μ' δλη τή φόρα τους νά 
σοΰ ρίχτουν γιά νά σέ διορθώσουν μιά χαρά* πού άν δέν τους 
απόκρουσης μέτούς λόγους σου και ξεφύγης, έχεις ν'ακούσης 
τών παθών σου τόν τάραχο γιά τιμωρία σου. 

Μά δέν είσαι έσύ ή α'ιτία γιά δλ' αυτά ; 
Κ' έκαμα πολύ καλά* δέ θά σέ παρατήσω μ' δλα ταύτα 

στή τύχη σου, μά θά σέ βοηθήσω μ' δποια μέσα διαθέτω : μέ 
τό ένδιαφέρο μου καί μέ τό θάρρος πού θά σοΰ δίνω καί 
ίσως μέ τά νά είμαι σέ θέση ν'απαντώ πιόάρμονισμέναάπό 
κάθε άλλον στίς ερωτήσεις σου. Μ' ένα λοιπόν τέτοιο βοηθό b 

πού έχεις, προσπάθησε ν'απόδειξης στους άπιστους, πως έτσι 
εϊν' αυτά όπως τά λές έσύ. 

Ά ς προσπαθήσω λοιπόν, άφοΰ μοΰ εξασφαλίζεις καί 
σύ τήν τόσο πολύτιμη συμμαχία σου' μοΰ φαίνεται δμως πώς 

είναι ανάγκη, άν θέλωμε νά γλυτώ-
Ποιοί αξίζουν νά σωμέ οπωσδήποτε ά π ' αυτούς πού 
ονομάζουνται φι- χές, νά εξηγηθούμε μαζί τους, ποιοί 

λοσοφοι είναι αυτοί οί φιλόσοφοι, πού τολ

μούμε νά λέμε πώς σ' αυτούς πρέ
πει ν' άνατεθή ή εξουσία, γιά νά μπόρεση κανείς,άφοΰ ξεκα-
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ϊνα διαάήλων γενομένων δύνηταί τις άμύνεσθαι, ένδεικνύ-

C μένος δτι τοις μέν προσήκει φύσει άπτεσθαί τε φιλοσοφίας 

ήγεμονεύειν τ' έν πόλει, τοις δ7 άλλοις μήτε άπτεσθαί 

άκολουθεΐν τε τφ ήγονμένω. 

"Ωρα άν εϊη, εφη, όρίζεσθαι. 

"Ιθι δή, ακολούθησαν μοι τήδε, έάν αυτό άμή γέ πη-

Ίκανώς έξηγησώμεθα. 

"Αγε, εφη. 
7Αναμιμνήσκειν ούν σε, ήν δ7 έγώ, δεήσει, ή μέμνησαι 

ότι δν άν φώμεν φιλεϊν τι, δεϊ φανήναι αυτόν, έάν ορθώς 

λέγηται, ού τό μέν φιλοϋντα εκείνον, τό δέ μή, άλλα πάν 

στέργοντα; 

ά Αναμιμνήσκειν, έφη, ώς έοικεν, δει· ού γάρ πάνν γε 

εννοώ. 

"Αλλφ, εϊπον, έπρεπεν, ώ Γλαυκών, λέγειν ά λέγεις' 

άνδρί δ7 έρωτικφ ού πρέπει άμνημονεϊν δτι πάντες oî έν 

ώρα. τόν φιλόπαιδα καί έρωτικόν άμή γέ πη Οάκνονσί τε 

καΐ κινοϋσι, δοκονντες άξωι εϊναι επιμελείας τε καί τοΰ 

άσπάζεσθαι. ή ούχ ούτω ποιείτε προς τους καλούς; ό μέν, 

ότι σιμός, έπίχαρις κληθείς έπαινεθήσεται ύφ' υμών, τοϋ 

δέ τό γρυπόν βασιλικόν φάτε είναι, τόν δέ δή δια μέσου 

e τούτων έμμετρώτατα εχειν, μέλανας δέ ανδρικούς ίδεϊν, 

λευκούς ôè θεών παΐδας εϊναι' μελιχλώρονς δέ καί τοννομα 

οϊει τινός άλλου ποίημα εϊναι ή έραστοϋ νποκοριζομένου τε 

καί ευχερώς φέροντος τήν ωχρότητα, έάν έπί ώρα ή; και 

ένί λόγφ πάσας προφάσεις προφασίζεσθέ τε και πάσας 

a φωνάς άφίετε, ώστε μηδένα άποβάλλειν τών άνθούντων έν 

ώρα. 

Εί βούλει, έφη, έπ' έμοϋ λέγειν περί τών ερωτικών 

ότι ούτω ποιοϋσι, συγχωρώ τοΰ λόγου χάριν. 

Τί δέ; ήν δ7 έγώ· τους φιλοίνους ού τά αυτά ταϋτα 

ποιοΰντας όρεΐς; πάντα οϊνον έπί πάσης προφάσεως άσπα-

ζομένους; 

Καί μάλα. 
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θαριστή αυτά τό ζήτημα, νά υπεράσπιση τήν ίδέα του αποδεί
χνοντας οτι οί τέτοιοι μόνο έχουν άπό τή φύση τό δικαίωμα c 
καί νά φιλοσοφούν καί νά κυβερνούν τήν πολιτεία, καί Ολοι οί 
άλλοι μήτε ν' άνακατώνουνται μέ τή φιλοσοφία καί ν' άκα-
λουθοΰν τους αρχηγούς εκείνους. 

Καιρός είναι νά έξηγηθής. 
'Εμπρός λοιπόν, ακολούθησε με νά δής αν θά τά βγάλω

με πέρα ικανοποιητικά οπωσδήποτε. 
'Εμπρός. 
Θά είναι τάχα ανάγκη νά σοϋ θυμίσω, ή τά θυμάσαι καί 

μόνος σου, πώς δταν λέμε γιά κάποιον δτι αγαπά κάτι, πρέ
πει αυτός, άν εννοούμε τήν αληθινή αγάπη, νά φανή πώς δέν 
άγαπα ενα μόνο μέρος άπό κείνο κι ' άλλο οχι, παρά τδχει 
στην καρδιά του ολόκληρο ; 

Πρέπει, καθώς φαίνεται, νά μοϋ τό θυμίσης ; γιατί d 
-δέν σέ καταλαβαίνω πολύ καλά. 

Κάθε άλλος άπό σένα, Γλαυκών, θά ταίριαζε νά τό λέη 
αυτό* ένας δμως άνθρωπος ερωτικός, δπως είσαι έσύ, δέν 
πρέπει νά ξεχνά π ώ ς δλοι οί νέοι πού είναι απάνω στην ώρα 
τους κεντούν καί ' γώ δέν ξέρω πώς τήν καρδιά τοΰ φίλου τών 
παιδιών καί τή φέρνουν άνω κάτω καί τοΰ φαίνονται πώς 6λα 
αξίζουν τίς περιποιήσεις του καί τήν τρυφερότητα του ; Η δέν 
κάνετ' έτσι μέ τά Ιμορφα παιδιά ;Τά ένα, άν έχη τή μύτη 
πλακωτή, θά τό εγκωμιάσετε χαριτόβρυτο, τοΰ άλλου τήν 
άγκυλωτή μύτη θά τήν πήτε βασιλικό χάρισμα, έναν πού 
στέκεται στή μέση ά π ' αυτά τά δυό, θά τόν ονομάσετε άρμονι-
κώτατο, τους μαύρους τους λέτε αρρενωπούς καί τους άσπρους β 
παιδιά τών θεών καί τό δνομα μελίχλωρος τίνος άλλου νο
μίζεις πώς είναι κατασκεύασμα παρά ενός εραστή, πού μ' αύ
τη τή χαϊδευτική λέξη σκεπάζει τήν υποφερτή γ ι ' αυτόν 
ωχρότητα ενός ωραίου παιδιοΰ ; Και μ' ένα λόγο Ολες τίς 
προφάσεις μεταχειρίζεστε καί τίποτα δέν αφήνετε πού νά 
μήν ξεστομίσετε, γιά να μήν απορρίψετε κανέναν άπό κεί- 475a 

-νους πού βρίσκονται στό άνθος τής ομορφιάς των. 

Ά ν θές νά έφαρμόσης επάνω μου δσα λές πώς κάνουν 
-οί ερωτικοί, σοΰ τό συχωρώ, γιά νά προχωρή ή συζήτηση. 

Μά τί ; δέ βλέπεις π ώ ς κι' οί φίλοι τοΰ κρασιοΰ τό ίδιο 
κάνουν, καί κάθε κρασί μέ οποιαδήποτε πρόφαση τό βρίσκουν 
τ η ς αρεσκείας των ; 

Πραγματικώς. 
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Καί μήν φιλότιμους γε, ώς έγώμαι, καθαρός ότι, άν μή 

στρατηγήσαι δύνωνται, τριττυαρχοϋσιν, κ&ν μή ύπό μει-

ι ζόνων καί σεμνότερων τιμάσθαι, ύπό σμικροτέοων καί φαυ

λότερων τιμώμενοι άγαπώσιν, ώς δλως τιμής έπιθνμηταί 

όντες. 

Κομιδή μέν ούν. 

Τοϋτο δή φάθι ή μή- άρα δν άν τίνος έπιθνμητικόν 

λέγωμεν, παντός τοϋ είδους τούτον φήσομεν έπιθνμεϊν, fy 

τοϋ μέν, τοϋ δε ον; 

Παντός, έφη. 

Ονκοϋν καί τόν φιλόσοφον σοφίας φήσομεν έπιθυμητήν 

εϊναι, ού τής μέν, τής Ô7 ου, άλλα πάσης; 

Αληθή. 

Τόν άρα περί τά μαθήματα δυσχεραίνοντα, ά'λλως τε-

3 καί νέον Οντα καί μήπω λόγον έχοντα τί τε χρηστόν καί 

μή, ού φήσομεν φιλομαθή ουδέ φιλόσοφον εϊναι, ώσπερ τόν 

περί τά αιτία δυσχερή οντε πεινήν φαμεν οντ' έπιθυμεϊν 

αιτίων, ουδέ φιλόσιτον αλλά κακόσιτον εϊναι. 

Καί ορθώς γε φήσομεν. 

Τόν δέ δή ευχερώς έθέλοντα παντός μαθήματος γεύεσθαί 

καί ασμένως έπί τό μανθάνειν ιόντα καί άπλήστως έχοντα, 

τούτον δ7 έν δίκη φήσομεν φιλόσοφον ή γάρ; 

ί Καί δ Γλαυκών έφη' Πολλοί άρα καί άτοποι έσονται 

σοι τοωϋτοι. οϊ τε γάρ φιλοθεάμονες πάντες εμοιγε δοκοΰσο 

τω καταμανθάνειν χαίροντες τοωϋτοι εϊναι, οϊ τε φιλήκοοι 

άτοπώτατοί τινές είσιν ώς γ7 έν φιλοσόφοις τιθέναι, οι προς 

μεν λόγους καί τοιαύτην διατριβήν έκόντες ουκ άν έθέλ.οιεν 

έλθεϊν, ώσπερ σέ άπομεμισθωκότες τά ώτα επακοϋσαι 

πάντων χορών περιθέουσι τοϊς Δωνυσίοις ούτε τών κατά 

πόλεις ούτε τών κατά κώμας άπολειπόμενοι. τούτους ούν 
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Γνωρίζεις ακόμη, υποθέτω, πώς καί οί φιλόδοξοι, άν δέν 
μπορούν νά έκλεχθοΰν στρατηγοί, έκλέγουνται τριττύαρχοι, 
κι' άν δέν μπορούν νά τιμούνται άπό τους μεγάλους καί τους 
σπουδαίους, μένουν ευχαριστημένοι καί μέ τις τιμές τών 
μικρότερων καί τών ταπεινότερων, γιατί ή μόνη τους έπιθυ- b 
μία είναι νά έχουν οπωσδήποτε τιμές καί αξιώματα. 

Αυτό βέβαια γίνεται. 

Σ έ τοΰτο λοιπόν τώρα θέλω-νά μοΰ πής ναί ή δχι : δταν 
λέμε γιά κάποιον δτι τόν κρατά επιθυμία γιά κάτι, εννοούμε 
πώς επιθυμεί ολόκληρο αυτά τό κάτι, ή ένα μέρος του αγαπά 
κι' άλλο δχι ; 

'Ολόκληρο. 
Δέ θά ποΰμε λοιπόν καί γιά τό φιλόσοφο πώς είναι ερα

στής τής σοφίας, οχι ενός μέρους αυτής κι' άλλου δχι, άλλα 
ολόκληρης ; 

Βεβαιότατα. 

"Ωστε λοιπόν άν ένας άνθρωπος δέν δείχνη καί μεγάλη 
Ορεξη γιά τή μάθηση, άν μάλιστα είναι νέος καί δέν έχη ά- C 
κόμα τήν απαιτούμενη κρίση νά ξεχωρίση τί είναι τό καλό 
καί τί οχι, 8έ θά τόν ονομάσουμε βέβαια φιλομαθή καί φιλό
σοφο, δπως καί για έναν άνθρωπο πού είναι δύσκολος στό 
φαΐ του. θα πούμε π ώ ς δέν πεινά, ούτε έχει ορεξη νά φάη, καί 
πώς δέν αγαπά, άλλα αποστρέφεται τό φαΐ. 

Καί θάχουμε δίκαιο νά τό ποΰμε. 

"Εναν όμως πού θέλει μ' δλη του τήν ορεξη νά γεύεται 
κάθε μάθηση καί μ1 δλο του τό ζήλο καί τήν προθυμία ρίχνεται 
στή σπουδή καί ποτέ δέ χορταίνει, αυτόν βέβαια μ' δλα μας 
τά δίκια θά τόν ονομάσουμε φιλόσοφο- ή δχι ; 

Καί ό Γλαυκών αποκρίθηκε : Ναί, μά τέτοιοι θά βρεθοΰν d 
πολλοί, πού δέν πιστεύω νά έχουν τόν τόπο τους μές στους 
φιλοσόφους. Γιατί έπρεπε, μοΰ φαίνεται, τότε κι' δλοι πού 
αγαπούν τά θεάματα νά τους παίρνωμεγιάτέτοιους, άφοΰ κι' 
αυτοί χαίρουν νά μαθαίνουν, καί καθόλου ακόμα δέ θάχε τόν 
τόπο του νάκατατάξωμε μέ τους φιλοσόφους τους φιλακόλου-
θους εκείνους, πού σέ μιά τέτοια συζήτηση σαν τή δική μας 
δέ θά είχαν καμιά βέβαια διάθεση νά παρασταθούν, τρέχουν 
δμως σ' δλε*; γύρω τίς Διονυσιακές γιορτές, χωρίς νά παρα
λείψουν καμιά είτε στή χώρα είτε στά χωριά, σάν να έχουν 
νοικιασμένα ταύτιά τους γιά νάκοΰνε δλους τους χορούς καί τά 
τραγούδια τους. "Ολους λοιπόν αυτούς καί άλλους πού έχουν 
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πάντας καί άλλους τοωύτων τινών μαθητικούς καί τους 

e τών τεχνυδρίων φιλοσόφους φήσομεν; 

Ουδαμώς, εϊπον, άλλ όμοιους μέν φιλοσόφοις. 

Τους δέ αληθινούς, έφη, τίνος λέγεις; 

Τους τής αληθείας, ήν δ7 έγώ, φιλοθεάμονος. 

Καί τοϋτο μέν γ7, έφη, ορθώς· αλλά πώς αυτό λέγεις; 

Ουδαμώς, ήν δ7 έγώ, ρα,δίως προς γε άλλον σέ δε οϊμαι 

δμολογήσειν μοι τό τοιόνδε. 

Τό ποίον; 

Επειδή έστιν εναντίον καλόν αισχρφ, δύο αύτω εϊναι. 

îa Ζ7ώς δ' ού; 

Ονκοϋν επειδή δύο, καί έν έκάτερον; 

Και τοϋτο. 

Καί περί άή δίκαιον καί άδικου καί άγαθοϋ καί κακού 

καί πάντων τών ειδών πέρι δ αυτός λόγος, αυτό μέν εν 

έκαστον εϊναι, τή δέ τών πράξεων καί σωμάτων καί αλλήλων 

κοινωνία πανταχού <ραντας"&7*ενα πολλά φαίνεσθαι έκαστον. 

'Ορθώς, έφη, λέγεις. 

Ταύτη τοίνυν, ήν δ7 έγώ, διαιρώ, χωρίς μεν οϋς νννδή 

έλεγες φιλοθεάμονος τε καί φιλότεχνους καί πρακτικούς, 

b και χωρίς αύ περί ών ό λόγος, οϋς μόνους άν τις ορθώς 

προσείποι φιλοσόφους. 

Πώς, εφη, λέγεις; 

Οι μέν που, ήν δ' έγώ, φιλήκοοι καί φιλοθεάμονες τάς 

τε καλώς φωνάς ασπάζονται καί χρόας καί σχήματα καί 

πάντα τα εκ τών τοιούτων δημιουργούμενα, αύτοϋ δέ τοΰ 

καλοΰ αδύνατος αυτών ή διάνοια τήν φύσιν ίδεϊν τε καί 

άσπάσασθαι. 

"Εχει γάρ ούν δή, έφη, όντως. 

01 δέ δή έπ7 αυτό τό καλόν δυνατοί ιέναι τε καί όράν 

καθ' αυτό άρα ού σπάνιοι άν εϊεν; 

C Καί μάλα. 

Ό ούν καλά μέν πράγματα νομίζων, αυτό δέ κάλλος 

μήτε νομίζων μήτε, άν τις ήγήται έπί τήν γνώσιν αύτοϋ, 
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τόν ίδιο ζήλο νά μαθαίνουν κάτι τέτοια καί ν' αγαπούνε τίς 
ασήμαντες τέχνες, φιλοσόφους θά τους οναμάσωμε; θ 

Καθόλου, άλλα Ομοιους μέ φιλοσόφους. 
Καί αληθινούς ποιους λές ; 
'Εκείνους πού αγαπούν νά βλέπουν τήν αλήθεια. 
Σωστό είναι βέβαια αυτό πού λές* άλλα εξήγησε μου, 

π ώ ς τ ό εννοείς ; 
Για κάθε άλλον 8έ θά μοΰ ήταν πολύ εύκολο' έσύ δμως 

πιστεύω νά συμφωνήσης σ' αυτά πού θά π ώ . 

Ποιο ; 
Π ώ ς επειδή τά ωραίο είναι τό αντίθετο μέ τό άσχημο, 

θά πή πώς είναι δυό πράματα αυτά. 
Πώς Οχι; ; ^ 476a 
Ά φ ο ϋ λοιπόν είναι δύο, καί τό καθένα τους χωριστά δέν 

είναι ένα ; 

Βέβαια. 
Ό ίδιος λοιπόν λόγος καί γ ιά τά δίκαιο καί τό άδικο, 

γ ιά τό καλό και τά κακό, καί γ ιά δλα τά άλλα είδη* τό καθένα 
δηλαδή ά π ' αυτά είναι ένα, μά επειδή παρουσιάζονται παντοϋ 
δπως συσχετίζονται μέ τις πράξεις, μετά σώματα καί μεταξύ 
τους, φαίνονται σάν πολλά τά καθένα τους. 

Σωστά. 
Μέ τόν ίδιο τρόπο χωρίζω κ' έγώ, άπό τή μιά μεριά αυ

τούς πού έλεγες πώς αγαπούν τά θεάματα καί τίς τέχνεςκαΐ 
καταγίνονται μ' αυτά, καί άπό τήν άλλη αυτούς πού κάνομε 
τώρα λόγο καί πού αυτοί μονάχα αξίζουν τά δνομα τοϋ φιλοσό- b 
pou. 

Πώς τά λές δηλαδή ; 
Νά* αυτοί πού αγαπούν τά θεάματα καί τά ακροάματα, 

τρελλαίνονται μέ τις ώραΐες φωνές, τά ώραΐα χρώματα καί 
σχήματα καί μ' δλα πού δημιουργούνται ά π ' τ ά τέτοια, αύτοϋ 
δμως τοΰ ίδιου τοΰ ωραίου είναι ανίκανη ή διάνοια τους ν' άν-
τιληφθή τή φύση καί νά τήν άγαπήση. 

"Ετσι είναι πραγματικώς. 
"Οσοι δμωςεϊναιίκανοίν' άνυψώνουνται ώςτό ίδιο τό ω

ραίο καί νά τό βλέπουν στην καθαυτά ουσία του, δέ θά είναι 
σπάνιοι ; 

Καί πολύ μάλιστα. e 
'Εκείνος λοιπόν πού παραδέχεται καί γνωρίζει τά ώραϊα 

πράματα, δέ γνωρίζει δμως τό ίδιο τό ώραΐο, ούτε είναι 
Ικανός νά παρακολούθηση έναν πού θά τόν ώδηγοΰσε νά τό 
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δυνάμενος έπεσθαι, δναρ ή ϋπαρ δοκεϊ σοι ζήν; σκόπει 6έ* 

τό όνειρώττειν άρα ού τόδε εστίν, έάντε έν ϋπνφ τις έάν-f 

έγρηγορώς τό δμοιον τω μή δμοιον αλλ' αυτό ήγήται εϊναι 

φ έοικεν; 

Έγώ γοϋν αν, ή δ7 δς, φαίην όνειρώττειν τόν τοωϋτον. 

Τί δέ; ό τάναντία τούτων ηγούμενος τέ τι αυτό καλόν 

d καί δυνάμενος καθοράν καί αυτό καί τά εκείνου μετέχοντα, 

καί ούτε τά μετέχοντα αυτό ούτε αυτό τά μετέχοντα ηγού

μενος, ϋπαρ ή δναρ αύ καί ούτος δοκεϊ σοι ζήν; 

Kai μάλα, έφη, ϋπαρ. 

Ονκοϋν τούτον μέν τήν διάνοιαν ώς γιγνώσκοντος γνώ-

μην άν ορθώς φαΐμεν εϊναι, τοϋ δέ δόξαν ώς δοξάζοντος; 

Πάνυ μέν ούν. 

Τί ούν έάν ήμϊν χαλεπαίνη ούτος, Ον φαμεν δοξάζειν 

αλλ ού γιγνώσκειν, καί άμφωβητή ώς ούκ αληθή λέγομεν,~ 

e έξομέν τι παραμυθεϊσθαι αντόν καί πείθειν ήρεμα, έπικρυ-

πτόμενοι δτι ούχ υγιαίνει; 

Δει γέ τοι δή, έφη. 

"Ιθι δή, σκόπει τί έροϋμεν προς αυτόν, ή βού^ ώδε 

πννθανώμεθα παρ7 αύτοϋ, λέγοντες ώς εϊ τι οϊδεν ουδείς 

αύτφ φθόνος, άλλ άσμενοι άν ϊδοιμεν ε'ιδότα τι. άλλ ήμΐν 

είπε τόδε· ό γιγνώσκο)ν γιγνώσκει τί ή ουδέν; σύ ούν μοι 

υπέρ εκείνον άποκρίνον. 

Άποκρινοϋμαι, έφη, δτι γιγνώσκει τί. 

Πότερον Ον ή ονκ δν; 

'a "Ον πώς γάρ άν μή δν γέ τι γνωσθείη; 

Ίκανώς ούν τούτο εχομεν, κάν εϊ πλεοναρχή σκοποϊμεν, 

δτι τό μέν παντελώς δν παντελώς γνωστόν, μή σν δέ μηδαμή 

πάντη άγνωστον; 

'Τκανώτατα. 

Εϊεν εί δέ δή τι ούτως έχει ώς εϊναι τε καί μή εϊναι, 

ού μεταξύ άν κέοιτο τοϋ είλικρινώς όντος καί τοϋ αύ μηδαμή 

δντος; 

Μεταξύ. 
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γνωρίση, σοΰ φαίνεται νά ζή μέσα σέ Ονειρο ή μές στην πρα
γματικότητα, Καί σκέψου -τί άλλο σημαίνει νά ονειρεύεται κα
νείς, παρά άν είτε στον ύπνο του είτε ξυπνός, ένα πράγμα πού 
είναι δμοιο μέ κάτι, δέν τό νομίζη δμοιο, άλλα τά παίρνη γιά 
τό ίδιο πράγμα πού τοΰ μοιάζει ; 

Βέβαια κ' έγώ θά έλεγα πώς ονειρεύεται αυτός. 
'Εκείνος όμως απεναντίας πού παραδέχεται καί γνωρί

ζει τό καθαυτά ωραίο καί μπορεί νά βλέπη καθαρά καί αυτό 
τό ίδιο καί οσα μετέχουν άπό τή φύση του, χωρίς δμως νά d 
συγχύζη αυτά μέ έκεΐνο καί έκεΐνο μ' αυτά, στην πραγματι
κότητα ή σέ δνειρο σοΰ φαίνεται νά ζή κι' αυτός ; 

Καί πολύ μάλιστα στην πραγματικότητα. 
Καί δέν θάχαμε δίκιο τά διανοήματα αύτοΰ νάτά ονομά

ζουμε γνώσεις, άφοΰ πραγματικά γνωρίζει, ένώ τοΰ άλλου 
δοξασίες, επειδή φαντάζεται πώς γνωρίζει ; 

Καί πολύ μάλιστα. 
Κι 'άν ό τελευταίος αυτός, πού έμεΐς λέμε πώς φαντά

ζεται κι' δχι πώς γνωρίζει, θυμώση μαζί μας καί διαμαρτύ
ρεται πώς οέ λέμε τήν αλήθεια, θάχαμε τίποτα νά τοΰ ποΰμε 
γιά νά τόν καθησυχάσωμε καί νά τόν πείσωμε, μέ ψυχραιμία θ 

καί σκεπαστά πάντα, πώς δέν είναι στα καλά του ; 
Έ τ σ ι βέβαια πρέπει. 
"Ελα λοιπόν κοίτα τί θάχωμε νά τοΰ ποΰμ.?. *Η θέλεις 

καλύτερα, άφοΰ τον βεβαιο>σωμε πώς καθόλου δέν τόν φθο-
νοΰμε άν γνωρίζη κάτι, άλλ' απεναντίας θάμαστε πολύ ευχαρι
στημένοι νά δοΰμε πώς ξέρει πραγματικώς κάτι, νά τόν ρω
τήσουμε νά μας άπαντήοτη : ένας πού γνωρίζει, γνωρίζει 
κάτι, ή τίποτα ; Μά έλα, άποκρίσου μας έσύ άπό μέρους του. 

Θ' αποκριθώ πώς γνωρίζω κάτι. 
Καί αύτότό κάτι είναι πράγμα πού υπάρχει, ή ανύπαρκτο; 
Πού υπάρχει* γιατί πώς μπορεΐ νά γνωριστή κάτι πού 477a 

δέν υπάρχει ; 
Μπορούμε λοιπόν νά είμαστε αρκετά βέβαιοι γ ι ' α υ τ ό , 

άπ' δποια πλευράκι'άν τό έξετάσωμε, πώς ένα πράγμα που 
ολότελα υπάρχει είναι καί ολότελα γνωστό, ένα ομως πού 
καθόλου πουθενά δέν υπάρχει, είναι ολότελα άγνωστο ; 

Πολύ αρκετά βέβαιοι. 
Έ σ τ ω - άν δμως βρίσκεται κάτι πού νά είναι καί νά μήν 

είναι, δέ θάταν τοποθετημένο μεταξύ εκείνου πού πραγμα
τικά κι' ολότελα υπάρχει καί εκείνου πούπουθενά δέν ύπάρχίΐ ; 

Μεταξύ. 
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Ούκοϋν έπί μέν τώ δντι γνώσις ήν, άγνωσία δ' έξ 

ανάγκης έπί μή άντι, έπί δέ τφ μεταξύ τούτφ μεταξύ τι 

καί ζητητέον άγνοιας τε καί επιστήμης, εϊ τι τνγχάνει δν 

b τοιούτον; 

Πάνυ μέν ούν. 
τΑρ7 ούν λέγομέν τι δόξαν εϊναι; 

Πώς γάρ ου; 

Πότερον άλλην δύναμιν επιστήμης ή τήν αυτήν; 

"Αλλην. 
7Επ? άλλφ άρα τέτακται δόξα καί έπ7 άλλφ επιστήμη, 

κατά τήν δύναμιν έκατέρα τήν αυτής. 

Ούτω. 

Ούκοϋν επιστήμη μέν έπί τω όντι πέφνκε, γνώναι ώς 

έστι τό άν;—μάλλον δέ ώδε μοι δοκεϊ πρότερον άναγκαϊον 

εϊναι διελέσθαι. 

Πώς; 

•c Φήσομεν δυνάμεις εϊναι γένος τι τών Οντων, αίς δή καί 

ήμεϊς δυνάμεθα â δυνάμεθα καί άλλο πάνδ,τι περ άν δύνηται, 

οϊον λέγω όψιν καί άκοήν τών δυνάμεων εϊναι, εϊ άρα μαν-

Θάνεις δ βούλομαι λέγειν τό εΐδος. 

Άλλα μανθάνω, έφη. 

"Ακουσον δή δ μοι φαίνεται περί αυτών, δυνάμεως γάρ 

έγώ ούτε τινά χρόαν ορώ ούτε σχήμα ούτε τι τών τοιούτων 

οϊον καί άλλων πολλών, προς â αποβλέπων ένιο δωρίζομαι 

παρ7 έμαντφ τά μέν άλλα εϊναι, τά δέ άλλα· δυνάμεως 

Δ δ7 είς έκεΐνο μόνον βλέπω εφ7 φ τε έστι καί δ απεργάζεται, 

καί ταύτη έκάστην αντών δύναμιν έκάλεσα, και τήν μέν 

έπί τω αύτφ τεταγμένην καί τό αυτό άπεργαζομένην την 

αυτήν καλώ, τήν δέ έπί έτερου καί έτερον άπεργαζομένην 

άλλην. τί δέ σύ; πώς ποιείς; 

Οϋτως, έφη. 

Δεϋρο δή πάλιν, ήν δ7 έγώ, ώ άριστε, έπιστήμην πό

τερον δύναμιν τίνα φής εϊναι αυτήν, ή είς τί γένος τιθεΐς; 
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Άφοΰ λοιπόν ή γνώσ/j, είπαμε, είναι γιά κείνα πού υ
πάρχουν κ' ή άγνωσία αναγκαστικά γιά δσα δέν υπάρχουν, 
δέν πρέπει νά ζητήσωμε γιά δσα βρίσκουνται μεταξύ κάτι 
πού νά είναι μεταξύ αγνοίας καί επιστήμης, άν ύποτεθη πώς 
υπάρχει ενα κάτι τέτοιο ; b 

Πρέπει βέβαια. 
'Υπάρχει άραγε κάτι πού τά ονομάζομε δοξασία ; 
Π ώ ς δ / ι ; 
Κι' είναι κάτι διαφορετικό άπό τήν επιστήμη ή τά ίδιο; 
Διαφορετικό. 
Γιά άλλο λοιπόν πράγμα είναι ώρισμένη ή επιστήμη 

καί γ ι ' άλλο ή δοξασία, ανάλογα μέ τήν ξεχωριστή δύναμη 
πού έχει ή καθεμιά τους. 

"Ετσι. 
Καί δέν έχει ή επιστήμη αντικείμενο της νά γνωρίζη τά 

πράματα, κατά ποιο τρόπο υπάρχουν ; *Η καλύτερα ιιοϋ φαί
νεται πώς είναι ανάγκη νά ξεχωρίσουμε πρωτύτερα τά πρά
ματα μέ τόν ακόλουθο τρόπο. 

Π ώ ς ; 
"Οταν λέμε δυνάμεις, εννοούμε ένα κάποιο εΐδος ύπάρ- C 

ξεως,πού χάρη σ' αυτές καί μεΐς μποροΰμε νά κάνωμε εκείνα 
πού μποροΰμε, καί δ,τι άλλο μπορεί νά κάνη κάτι* δυνά
μεις λόγου χάρη λέγω τήν δράση καί τήν ακοή καί πιστεύω 
νά καταλαβαίνης τί θέλω νά εννοήσω μ' αυτό τό γενικό δνομα. 

Ναί, καταλαβαίνω. 

Άκουσε λοιπόν ποια είναι ή ίδέα μου απάνω σ' αυτό. 
Δέ βλέπω νά έχη ή δύναμη ούτε χρώμα ούτε σχήμα, ούτε 
τίποτα άπό τά τέτοια πού βρίσκονται σέ πολλά άλλα πράμα
τα καί πού σ' αυτά αποβλέποντας ξεχωρίζω μόνος μου τά 
διάφορα αντικείμενα μεταξύ τους* δταν δμως πρόκειται γιά 
δύναμη, σ' αυτό μονάχα αποβλέπω, ποιος είναι Ó προορισμός d 
της καί ποιο τό αποτέλεσμα της, κι* απάνω σ' αυτά στηρίζο
μαι γιά νά χαρακτηρίσω δύναμη τήν καθεμιά τους, καί θεω
ρώ δμοιες τίς δυνάμεις πού έχουν τόν ίδιο προορισμό καί 
αποτέλεσμα καί διαφορετικές πάλ-ιδοκς έχουν διαφορετικό. 
Έ σ ύ πώς κάνεις ; 

Τό ίδιο κ' έγώ. 

Ά ς γυρίσωμε λοιπόν, φίλτατέ μου, στό θέμα μας. Τήν 
επιστήμη τήν παραδέχεσαι γιά δύναμη, ή τήν βάζεις σέ κα
νένα άλλος είδος καί σέ ποιο ; 
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ΕΙς τοϋτο, έφη, πασών γε δυνάμεων έρρωμενεστάτην. 

Τί δέ, δόξαν είς δύναμιν ή είς άλλο εϊδος οϊσομεν; 

Ουδαμώς, έφη' φ γάρ δοξάζειν δυνάμεθα, ούκ άλλο τι 

ή δόξα έστιν. 

Άλλα μέν δή ολίγον γε πρότερον ώμολόγεις μή τό 

αυτό εϊναι έπιστήμην τε καί δόξαν. 

Πώς γάρ άν, έφη, τό γε άναμάρτητον τω μή άναμορ-

τήτφ ταύτόν τις νουν έχων τιθείη; 

Καλώς, ήν δ7 έγώ, καί δήλον δτι έτερον επιστήμης 

δόξα ομολογείται ήμϊν. 

"Ετερον. 

Έφ' έτέρφ άρα έτερον τι δυναμένη έκατέρα αυτών 

πέφυκεν; 
7 Ανάγκη. 

'Επιστήμη μέν γέ που επί τώ όντι, τό δν γνώναι ώς 

h*; 
Ναί. 

Δόξα δέ, φαμέν, δοξάζειν; 

Ναί. 

*Η ταύτόν όπερ επιστήμη γιγνώσκει; καί έσται γνω

στόν τε καί δοξαστόν τό αυτό; ή αδύνατον; 

'Αδύνατον, έφη, έκ τών ώμολογημενβ)ν· εϊπερ έπ' άλλφ 

άλλη δύναμις πέφυκεν, δυνάμεις δέ άμφότεραί έστον, δόξα 

b τε καί επιστήμη, άλλη δέ εκατέρα, ώς φαμεν, εκ τούτων 

Οή ούκ έγχωρει γνωστόν καί δοξαστόν ταύτόν εϊναι. 

Ούκοϋν ει τό Ον γνωστόν, άλλ,ο τι άν δοξαστόν ή τό 

δν εϊη; 

"Αλλο. 

*Αρ* ούν τό μή ÖV δοξάζει; ή αδύνατον καί δοξάσαι 
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Γιά δύναμη βέβαια καί μάλιστα τήν πιό δυνατή άπ' 
δλες τίς δυνάμε·ς. 

Καί ή δοξασία ; δύναμη είναι κι' αυτή, ή σέ άλλο είδος e 
θά τήν κατατάξωμε ; 

Καθόλου" γ ι α τ ί κ ' ή δοξασία είναι μιά δύναμη, πού μ' αυ
τή μποροΰμε νά φανταζώμαστε κάτι τι. 

'Αλλά λίγο πρίν παραδέχτηκες πώς άλλο είναι ή επι
στήμη κι' άλλο ή δοξασία. 

Καί βέβαια* γιατί πώς μπορεί άνθρωπος μέ νοΰ νά θεώ
ρηση τό ίδιο ένα πράγμα άσφαλτο κ' ένα Οχι άσφαλτο ; 

Πάει καλά, καί τό παίρνομε πιά γιά ολοφάνερο πώς άλ
λο είναι ή επιστήμη κι' άλλο ή δοξασία. 478a 

Μάλιστα. 
"Ωστε ή καθεμιά τους, άφοΰ έχει διαφορετική άπό τήν 

άλλη δύναμη, είναι προωρισμένη άπό τή φύση γιά κάτι δια
φορετικό. 

'Ανάγκη πάσα. 
Καί δεν είναι προορισμός της επιστήμης, έκεΐνο πού 

•πραγματικά υπάρχει,νά τό γνωρίζη μέποιόν ακριβώς τρόπο 
υπάρχει ; 

Ναί. 
Καί της δοξασίας πάλι, νά φαντάζεται κάτι μέ τήν ιδέα 

" Η νά φαντάζεται τό ίδιο πού ή επιστήμη γνωρίζει, 
κ ' έτσι νά είναι τά ίδιο πράγμα έκεΐνο πού πραγματικά γνω
ρίζεται μ' έκεΐνο πού μέ τήν ιδέα του τό φαντάζεται κα
νείς ; ή αυτό είναι αδύνατο ; 

Αδύνατο βέβαια, άφοΰ, σύμφωνα μ' δσα παραδεχτή
καμε, διαφορετική δύναμη είναι προωρισμένη γιά διαφορετι
κό αντικείμενο, καί είναι μέν ή επιστήμη καί ή δοξασία δυ
νάμεις καί οί δυό τους, διαφορετική δμως ή μιά άπό τήν άλλη, b 
καθώς είπαμε* ώστε σύμφωνα μ' αυτά μέ κανένα τρόπο δέ 
μπορεί κάτι πού γνωρίζεται πραγματικά, νά είναι τό ίδιο 
μέ κάτι -πού φαντάζεται κανείς. 

Ά ν λοιπόν τόΟν είναι τό γνωστό, τίποτα άλλο θά είναι 
τό αντικείμενο της δοξασίας, ή τά ίδιο τά δν ; 

"Αλλο. 

Νά είναι λοιπόν τάχα τό μή δν, ή είναι αδύνατο και τά μή 
δν ακόμα νά γίνεται αντικείμενο της δοξασίας ; Καί πρόσεξε 
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τ<ί γε μή δν; έννόει δέ. ονχ ο δοξάζων έπί τί φέρει τήν δόξαν; 
ή οϊόν τε αύ δοξάζειν μέν, δοξάζειν δέ μηδέν; 

7 Αδύνατον. 
Άλλ έν γέ τι δοξάζει è δοξάζων; 
Ναί. 
Άλλα μήν μή ον γε ούχ έν τι αλλά μηδέν όρθότατ7 άν 

ϊ προσαγορεύοιτο; 
Πάνυ γε. 
Μή όντι μήν άγνοιαν έξ ανάγκης άπέδομεν, δντι δέ 

γνώσιν; 

'Ορθώς, έφη. 

Ουκ άρα ον ουδέ μή ον δοξάζει; 

Ού γάρ. 

Ούτε άρα άγνοια ούτε γνώσις δόξα αν εϊη; 

Ονκ έοικεν. 
νΑρ' ούν έκτος τούτων έστιν, υπερβαίνουσα ή γνώσιν 

σαφψεία ή άγνοιαν ασάφεια; 

Ουδέτερα. 

Άλλ' άρα, ήν δ7 έγώ, γνώσεως μεν σοι φαίνεται δόξα 

σκοτωδέστερον, άγνοιας δέ φανότερον; 

Καί πολύ γε, έφη. 

Ι 7Εντός δ7 άμφοϊν κείται; 

Ναί. 

Μεταξύ άρα άν εϊη τούτοιν δόξα. 

Κομιδή μέν ούν. 

Ούκοϋν έφαμεν έν τοις πρόσθεν, εϊ τι φανείη οίον άμα 
ον τε καί μή άν, τό τοωϋτον μεταξύ κεϊσθαι τοΰ είλικρινώς 
όντος τε καί τοΰ πάντως μή άντος, καί ούτε έπιστήμην ούτε 
άγνοιαν έπ' ούτω έσεσθαι, αλλά τό μεταξύ αύ φανέν αγνοίας 
καί επιστήμης; 

'Ορθώς. 

Νϋν δέ γε πέφανται μεταξύ τούτοιν δ δη καλοϋμεν 

δόξαν; 

Πέφανται. 
i 'Εκείνο δή λείποιτ* άν ήμΐν εύρειν, ώς έοικε, τό αμφο

τέρων μετέχον, τοϋ είναί τε καί μή είναι, καί ούδέτερον 
ειλικρινές ορθώς άν προσαγορευόμενον, ίνα, έάν φανή, δο-
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νά έννοήσης : εκείνος πού Ιχει μιά δοξασία, δέν τήν έχει γιά 
ένα κάτι ; ή μπορεί νά τήν έχη, χωρίς δμως αυτή νά αναφέρε
ται σέ τίποτα ; 

'Αδύνατο. 
Μά κάποιο λοιπόν πράγμα θάεϊναι πάντα τό αντικείμενο 

τής δοξασίας. 

Μάλιστα. 
Τό μή δν δμως δέν είναι βέβαια κάποιο πράγμα, άλλα 

πολύ σωστά θά μπορούσαμε νά τό ονομάσουμε μηδέν. c 
Καί πολύ σωστά. 
Αναγκαστήκαμε δμως ν' άποδώσωμε στά μή δν την 

άγνοια, καί στά δν τή γνώση. 
Μάλιστα. 
"Ωστε τής δοξασίας δέν τής μένει νά έχη αντικείμενο 

της ούτε τό δν ούτε τό μή δν. 
Έ τ σ ι είναι. 
Δέν θά είναι λοιπόν ή δοξασία ούτε άγνοια οΰτε γνώση ; 
"Ετσι φαίνεται. 
Μήν είναι λοιπόν άραγε έξω κι' άπό τά δυό τους, σέ 

τρόπο πού νά ξεπερνά ή τή γνώση ώς προς τή σαφήνεια ή την 
άγνοια ώς προς τήν ασάφεια ; 

Ούτε τό ένα ούτε τό άλλο. 
Ά λ λ α τότε μήπως παραδέχεσαι πώς είναι ή δοξασία 

κάτι τι σκοτεινότερο άπό τή γνώση, φωτεινότερο δμως άπό 
τήν άγνοια ; 

Καί πολύ βέβαια. 
Ανάμεσα λοιπόν στά δυό θά είναι ή θέση της ; d 
Χωρίς αμφιβολία. 
Δέν είπαμε δμως πρίν, πώς άν ήθελε βρεθή κάτι έτσι 

πού μαζί νά είναι καί νά μήν είναι Ον, ή θέση του θάτανε ανά
μεσα στό πραγματικό δν και στό ολότελα μή ον καί δέν θ&χε νά 
κάμη μ' αυτό οΰτε ή επιστήμη ούτε ή άγνοια, άλλα μιά δύναμη 
πού ήθελε φανή πάλι μεταξύ της επιστήμης καί της άγνοιας ; 

Σωστά. 
Καί τώρα πιά βέβαια έχει βρεθη, πώς τό μεταξύ τών 

δυό τους είναι αυτά ίσα ίσα πού ονομάζομε δοξασία. 
Έ χ ε ι μάλιστα βρεθή. 
Θά μας έμενε λοιπόν τώρα νά βροΰμε, καθώς φαίνεται, e 

εκείνο -πού μετέχει κι' άπό τά δυό, καί άπό τό δν και άπό τά 
μή *>νι ΧωΡ'ζ δμως νά είναι σωστό νά τό ονομάσουμε πρα
γματικό καί καθαυτό δν ή μή δ ν κ* έτσι, άν τά βροΰμε, αυτό 

27 
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ξαστόν αυτό είναι έν δίκη προσαγορεύωμεν, τοις μέν άκροις 

τά άκρα, τοις δε μεταξύ τά μεταξύ αποδίδοντες, ή ούχ 

όντως; 

Ούτω. 
Τούτων δή υποκειμένων λεγέτω μοι, φήσω, καί οπο

ί κρινέσθω ο χρηστός δς αυτό μέν καλόν καί ίδέαν τινά αύτοϋ 

κάλλους μηδεμίαν ηγείται άεί μέν κατά ταύτα ωσαύτως 

έχουσον, πολλά δε τά καλά νομίζει, εκείνος ό φιλοθεάμων 

καί οϋδαμή άνεχόμενος αν τις έν τό καλόν φή εϊναι καί 

δίκαιον και τ-ϊλλα ούτω. «Τούτων γαρ δη, ώ άριστε, φή

σομεν, τών πολλών καλών μών τι έστιν ο ούκ αίσχρόν 

φανήσεται; καί τών δικαίων, δ ούκ άδικον; καί τών όσιων 

δ ονκ άνοσων;» 

ι Οϋκ, άλλ ανάγκη, έφη, καί καλά πως αυτά καί αισχρά 

φανήναι, καί Οσα άλλα ερωτά,ς. 

Τί δέ τά πολλά διπλάσια; ήττον τι ημίσεα ή διπλάσια 

φαίνεται; 

Ουδέν. 

Καί μεγάλα δή καί σμικρά καί κούφα καί βαρέα μή τι 

μάλλον â άν φήσωμεν, ταϋτα προσρηθ^σεταί ή τάναντία; 

Ονκ, άλλ' άεί, έφη, έκαστον αμφοτέρων έξεται. 

Πότερον ούν έστι μάλλον ή ουκ έστιν έκαστον τών 

πολλών τοϋτο δ άν τις φή αυτό εϊναι; 

Τοΐς έν ταϊς έστιάσεσιν, εφη, έπαμφοτερίζουσιν έοικεν, 

; καί τω τών παίδων αίνίγματι τφ περί τοϋ ευνούχου, τής 

βολής πέρι τής νυκτερίδος, ω καί εφ7 ου αυτόν αυτήν αίνίτ-

τονται βαλειν καί γάρ ταϋτα επαμφοτερίζειν, καί οϋτ7 εϊναι 

ούτε μή εϊναι ουδέν αυτών δυνατόν παγίως νοήσαι, ούτε 

αμφότερα ούτε ονδέτερον. 

Έχεις ούν αύτοΐς, ήν Ò7 έγώ, δτι χρήση, ή δποι θησεις 

καλλίω θέσιν τής μεταξύ ουσίας τε καί τοϋ μή εϊναι; ούτε 

γάρ που σκοτωδέστερα μή όντος προς τό μάλλον μή εϊναι 

Ι φανήσεται, οντε φανότερα όντος προς τό μάλλον εϊναι. 
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μέ τό δίκιο μας θά τό τιτλοφορούμε αντικείμενο της δοξα
σίας, καί β'άποδώσωμε τότε στά άκρατα άκρα καί στά με
ταξύ τά μεταξύ. *Η δέν είναι έτσι ; 

"Ετσι. 
Καί μία πού μένομε σύμφωνοι σ' αυτά, θά ρωτήσω κα

τόπι νά μοΰ άποκριθή εκείνος ό καλός μας, πού δέν παραδέ- 479a 
χεται πώς υπάρχει τό καθαυτό ώραΐο, ούτε ή ιδέα τής ίδιας 
τής ομορφιάς, παντοτινά καί στά πάντα της αμετάβλητη, αλλά 
μόνο τά πολλά ώραΐα αναγνωρίζει, εκείνος δά πού τρελλαί-
νεται γιά τά θεάματα καί δέν ανέχεται νά τοΰ κάμη κανείς 
λόγο γιά τό 2να καί απόλυτο ώραΐο, γιά τό ένα καί απόλυτο 
δίκαιο, κ' έτσι καί γιά τάλλα. Ά π ' αυτά τά πολλά τά ώραΐα, 
καλέ μας, θά τοΰ πούμε, νά ύπάρχη μήπως κανένα πού νά μή 
μπορή νά φανή ποτέ καί άσχημο, καί άπό τά δίκαια πού νά μή 
φανη άδικο, καί άπό τά δσια ανόσιο ; 

"Οχι, μά μπορεί πολύ καλά τά ίδια πράματα νά φανοΰν b ' 
κατά κάποιο τρόπο καί ώραΐα καί άσχημα, καθώς καί δλα 
τάλλα πού ρωτάς. 

Κι' ακόμα τί ; τά πολλά διπλάσια δέν μπορεί πολύ ωραία 
νά φανοΰν καί μισά κι' άλλο τόσο διπλάσια ; 

Πώς δχι ; 
Καί τά μεγάλα επίσης καί τά μικρά καί τά ελαφριά καί 

τά βαριά λιγουτερο μπορεί νά είναι καί τέτοια πού θά τά 
ποΰμε, άλλα καί τά αντίθετα ; 

"Οχι, άλλά-πάντα τά καθέν' άπ' αυτά μπορεί νά είναι καί 
τό ένα καί τό άλλο. 

"Ωστε τό καθέν' ά π ' αυτά τά πολλά είναι πιό πολύ ή 
δέν είναι έκεΐνο πού τό πή κανείς πώς είναι ; 

Αυτό μοιάζει μέ κείνα πού λένε πάνω στά τραπέζια, 
τ ά ήξεις άφήξεις, ή μέ τό αίνιγμα τών παιδιών γιά τόν εύνοΰχο c 
πού πετροβόλησε τή νυχτερίδα καί μέ τί καί πού απάνω την 
πετροβόλησε* γιατί κι* αυτά τά πολλά πού λές, μπορεί νά τά 
πάρη κανείς κ' έτσι και άλλοιώς, καί γιά κανένα τους δέ γί
νεται νά πής μέ απόλυτη ασφάλεια άν είναι ή δέν είναι είτε 
καί τά δυό, είτε οΰτε το ένα οΰτε τό άλλο. 

Έ χ ε ι ς λοιπόν νά κάμης τίποτα καλύτερο μ' αότά, ή νά 
τους όρίσης άλλη καλύτερη θέση, παρά ανάμεσα στά δν καί στό 
μηδέν ; Γιατί βέβαια ούτε πιά σκοτεινά άπό τό μή δν θά φα
νοΰν, ώστε νά τά θεωρήσωμε γιά κάτι περισσότερο άπό αυ
τό, οΰτε φωτεινότερα άπό τό δν, ώστε νά Ιχουν περισσότερη 
άπ' αυτό ύπαρξη. d 
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Αληθέστατα, έφη. 

Ηνρήκαμεν άρα, ώς έοικεν, δτι τά τών πολλών πολλοί 

νόμιμα καλοΰ τε πέρι καί τών άλλο/ν μεταξύ που κυλινδείταί 

τοϋ τε μή δντος καί τοΰ οντος είλιχρινώς. 

Ηνρήκαμεν. 

Προωμολογήσαμεν δέ γε, ει τι τοωϋτον φανείη, δο

ξαστόν αυτό άλλ ού γνωστόν δεϊν λέγεσθαι, τή μεταξύ 

δυνάμει τό μεταξύ πλανητόν άλισκόμενον. 

Ώμολογήκαμεν. 

Τονς άρα πολλά καλά θεωμένους, αυτό δέ τό καλόν μή 

ορώντας μηδ' άλλφ έπ7 αυτό άγοντι δυναμένους έπεσθαι, 

καί πολλά δίκαια, αυτό δέ τό δίκαων μή, καί πάντα ούτω, 

δοξάζειν φήσομεν άπαντα, γιγνώσκειν δέ ών δοξάζουσιν 

ουδέν. 
7 Ανάγκη, έφη. 

Τί δέ αύ τους αυτά έκαστα θεωμένους καί αεί κατά 

ταύτα ωσαύτως όντα; άρ' ού γιγνώσκευν άλλ ον δοξάζειν; 

Ανάγκη καί ταϋτα. 

Ούκοϋν καί άσπάζεσθαί τε καί φιλεϊν τούτους μέν ταϋτα 

φήσομεν εφ7 οϊς γνώσίς έστιν, εκείνους δέ εφ' οίς δόξα; ή 

ού μνημονεύομεν ότι φωνάς τε καί χρόας καλάς καί τά 

τοιαϋτ' έφαμεν τούτους φιλεϊν τε καί θεάσθαι, αυτό δέ τό 

καλόν ούδ7 άνέχεσθαι ώς τι δν; 

Μεμνημεθα. 

Μή ούν τι πλημμελήσομεν φιλόδοξους καλούντες αυτούς 

μάλλον ή φιλοσόφους; καί άρα ήμϊν σφόδρα χαλεπανοΰσιν 

άν ούτω λέγωμεν; 

Ούκ, άν γέ μοι πείθίονται, έφη' τφ γάρ άληθεϊ χαλε-

παίνειν ον θέμις. 

Τους αυτό άρα έκαστον τό Βν άσπαζομένους φιλοσό

φους άλλ7 ού φιλόδοξους κλητέον; 

Παντάπασι μέν ούν. 
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Σωστότατα. 
Βρήκαμε λοιπόν, καθώς φαίνεται, πώς αυτές οί διάφορες 

ιδέες τών πολλών γιά το- ώραΐο καί γιά τάλλα, παρακυλοϋν 
κάπου ανάμεσα στά μή δν καί στό πραγματικό δν. 

Τό βρήκαμε. 
Μά είχαμε ακόμη μείνει καί σύμφωνοι, πώς άν ήθελε 

φανή κάτι τέτοιο, πρέπει νά ονομάζεται αυτό αντικείμενο 
δχι της επιστήμης, άλλα τής δοξασίας, τής διάμεσης εκείνης 
δύναμης πού μ' αύτη πιάνεται δ,τι πλανιέται στό μεταξύ. 

Πραγματικώς. 

Έκεΐνοιλοιπάν πούπαρατηροΰν τά πολλά ώραΐα πράμα- e 
τα,δέ βλέπουν δμως τό καθαυτά ώραΐο,οΰτε μπορούν νά παρα
κολουθήσουν έκεΐνον πού είναι σέ θέση νάτούς τό δείξη, καθώς 
καί τά πολλά δίκαια, δχι δμως καί τό καθαυτά δίκαιο, κ* έτσι 
κι 'δλα τάλλα, αυτοί θά ποΰμε πώς έχουν απλώς δοξασίτς, 
δχι δμως καί καμιά πραγματική γνώση γι* αυτά τά πράματα. 

Αναγκαστικά. 
Απεναντίας, εκείνοι πού παρατηρούν αυτά καθαυτά τά 

πράματα καί τήν παντοτινά αναλλοίωτη ουσία τους, δέ θά 
ποΰμε πώς αυτοί πραγματικά γνωρίζουν, καί δχι πώς έχουν 
απλώς δοξασίες ; 

'Αναγκαστικά κι' αυτό. 

Λοιπόν δέν θά λέμε πώς αυτοί λαχταρούν κι 'άγαποΰν 
τά πράματα πού είναι αντικείμενο της επιστήμης, κ' εκείνοι 
οί άλλοι τά πράματα πού είναι αντικείμενο τής δοξασίας; *Η δέ 480a 
θυμόμαστε δτι λέγαμε γιά τους τελευταίους αυτούς, π ώ ς φω
νές καί χρώματα ώραΐα καί τά τέτοια τάγαποϋν καί αισθάνον
ται ευχαρίστηση να τά βλέπουν, τό ίδιο δμως τό ώραΐο, οΰτε 
καί πώς υπάρχει ανέχονται ν' ακούσουν ; 

Τό θυμόμαστε. 
Μήπως λοιπόν θάταν καμιά παραφωνία έκ μέρους μας, 

άν τους ώνομάζαμε καλύτερα φιλόδοξους παρά φιλοσόφους, 
καί θά μάς θύμωναν άραγε πάρα'πολύ, άν τοός δίναμε αυτά 
τδνομα ; 

"Οχι, άν θέλουν νά μέ πιστέψουν εμένα* γιατί δέν είναι 
συχωρεμένο πράγμα νά θυμώνη κανείς μέ τήν αλήθεια. 

'Εκείνους λοιπόν πού αφοσιώνονται στό κάθε καθαυτό 
δν, δέν πρέπει νΛ τους Ονομάζουμε φιλοσόφους καί δχι φιλό
δοξους ; 

Χωρίς καμιά αμφιβολία. 
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ΒΙΒΛΙΟ» ΣΤ 

fa Οί μέν Si) φιλόσοφοι, ήν δ' έγώ) ώ Γλαυκών, καί el 
μή δια -μακρόν τίνος διεξελθόντες λόγου μόγις πως άνεφά-
νησαν Λ1 efaiv έκάτεροι. 

"Ισως γάρ, ίφη, διά βραχέος- ον ράδιον. 
Ον φαίνεται, εϊπον έμοί γοϋν έτι δοκεϊ άν βελτιόνως 

φατήναι εί περί τούτου μόνον έδει ρ'ηθήναι, καί μή πολλά 
τά λοιχά διελθεϊν μέλλοντι χατό-ψεσθαι τί διαφέρει βίος 

h δίκαιος ά&ίχον. 
Τί ούν, ίφη, το μετά τοϋτο ήμιν^ 
Τί 9" άλλο, ήν δ' έγώ, ή τα έξης; επειδή φιλόσοφοι 

μέν ofc τον- άεί κατά ταντά ώσαύτα>ς έχοντος δυνάμενο» 
έφάπτεαθαι, οί δέ μή άλλ' έν πολλοίς και παντοίως ϊσχοναι» 
πλανώμενοι ον φιλόσοφοι, ποτέρους δή δεϊ πόλεως ηγεμόνας 
είναι,· 

Πως ονν λέγοντες αν αυτό, εφη, μετρίως λέγοιμεν; 
'Οπότεροι άν, ήν S έγώ, δυνατοί φαίνωνται φνλάξαι 

νόμους τε καί επιτηδεύματα πόλεων, τούτους καθιστάναι 
c φιίλαχας. 

'Ορθώς, εφη. 
Τόδε δέ, ήν δ' έγώ, άρα δήλον, εϊτε τυφλάν εϊτε ο(ύ 

δρώντα χρή φύλακα τηρειν ότιουν; 
Καί πώς, ίφη, ον δήλον; 
ΎΗ ονν δοκονσί τι τυφλών διαφέρεαι οί τφ δντι τον 

οντος έκαστου έστερημένοι τής γνώσεως,, καί μηδέν εναργές 
έν τή ψ>Χ!) έχοντες παράδειγμα, -μηδέ δυνάμενοι ώσπερ 
γραφής είς το άληθέστατον αποβλέποντες κάκεϊσε άεί άνα-

d φέροντες τε καί θεώμενοι ώς οϊόν τε ακριβέστατα, οΰτω δή 
καί τά ένθάδε νόμιμα καλών τε πέρι καί δικαίων και αγαθών-
τίθεαθαΐ τε, έάν δέτ^ τίθεσθαι, χαί τά κείμενα φυλάττοντες 
σώζειν; 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ 

"Έτσι λοιπόν, Γλαυκών, δστερ' άπό μιά τόσο μακριά 484» 
εξέταση, μόλις καί μετά βίας κατορθώσαμε νά βρεθη ποιο! 

είναι οί αληθινοί φιλόσοφοι καί ποιοι 
'AfKTtii ι ώ ν πράγμα- &/J.. 
tutù» ψΛιχτύψαν ' Ίβας v i aty ή τ β ν e g x o x 0 „à 

τό βρούμε συντομώτερα. 
Δέν ήταν φαίνεται· έγώ βμως νομίζω πώς ακόμη καλύ

τερα θά μπορούσε να δείχτη ή διαφορά τους, δν ήταν δυνατό 
νά περιοριστούμε σ' αυτό μονάχα καί νά μήν είχαμε νά κατα
πιαστούμε καί με τόσα άλλα, γιά νά δούμε τί διαφέρει ή ζωή 
τοϋ δίκαιου άνθρωπου άπο τοϋ άδικου. b 

Τί μας μένει λοιπόν κατόπι; 
Τί ιίλλο παρά τό ακόλουθο ; άφοΰ φιλόσοφοι είναι δσοι 

μκορουν νά φτάσουν καί νά πιάσουν έκεΐνο πού εϊναι παντο
τινά καί σ' δλα του αναλλοίωτο, καί 8χι εκείνοι πού στρέφον
ται καί χάνονται γύρω στά πολλά και που τόσες παίρνουν 
αλλαγές, ποιοί τάχα άπό τους δυό πρέπει νά γίνουνται κυβερ
νήτες τής πολιτείας,' 

Πως άραγε νά έξετάσωμε τό ζήτημα, γιά νά παραδε
χτούμε τό σωστότερο; 

Έγώ λέγω πώς πρέπει νά διορίσωμε φυλακές της εκεί
νους πού θά ήταν ικανοί νά φυλάξουν αμετάβλητους τους νό
μους καί τίς ώρισμένες διατάξεις τής πολιτείας. C 

Σωστά. 
Καί εϊναι άραγε φανερό τό δτι ό καλός φρουρός, γιά νά 

φυλάξη κάτι, πρέπει νά εϊναι όξόθωρος καί 8χι τυφλός; 
Πως δέν εϊναι φανερό; 
Καί νομίζεις τάχα πώς δέν εϊναι τυφλοί δσοι δέν κατέ

χουν τή γνώση εκείνου πού πραγματικά υπάρχει καί δέν έχουν 
κανένα καθαρό παράδειγμα του στην ψυχή τους μέσα, οδτε 
μπορούν, σά ζωγράφοι, νά έχουν μπρος στά μάτια τους τό 
άληθινώτατο πρότυπο πού νά στρέφουνται κι" δλο νά τύ κοιτά
ζουν δσο μπορεί μέ τή μεγαλύτερη προσοχή καί ασφάλεια, d 
έτσι πού νά βάζουν κ' έδώ ν,άτω τους νόμους των γιά τά 
ώραΐα καί τά δίκαια καί τά αγαθά, άν χρειαστή νά νομοθετή
σουν, καί νά φυλάγουν άγρυπνοι γιά νά σώζουνται τά καλά 
νομοθετημένα; 
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Ού μά τον Δία, ή δ' δς, ον πολύ τι διαφέρει. 

Τούτους ούν μάλλον φύλακας στησόμεθα ή τους έγνω-

κότας μεν έκαστον το δν, εμπειρία δε μηδέν εκείνων ελλεί

ποντας μηδ' έν άλλω μηδενι μέρει αρετής υστερούντος; 

"Ατοπον μεντ&ν, Ιφη, εϊη άλλους αίρείσθαι, εϊ γε τ,αλλα 

μή έλλείποιντο- τούτφ γάρ αντφ σχεδόν τι τφ μεγίατφ αν 

προέχοιεν. 

Ì5& Ονκοϋν τοϋτο δή λέγωμεν, τίνα τρόπον ohi τ" έσονται 

οί ούτοι χάκεϊνα καί ταίϊτα έχειν; 

Πάνυ μεν ονν. 

"Ο τοίννν αρχόμενοι τούτου τοϋ λόγον έλέγομεν, τήν 

φύσιν αυτών πρώτον δεϊ καταμαθεϊν καί οϊμαι, έάν έκείνψ 

ίκανώς όμολογήσωμεν, άμολσγήσειν καί δτι οίοι τε ταϋτα 

έχειν οί αυτοί, δτι τε ούκ άλλους πόλεων ηγεμόνας δει 

είναι ή τούτους. 

Πώς; 

Τοϋτο μέν δή τών φιλοσόφων φύσεων πέρι ώμολογήαθω 

b ήμΐν δχι μαθήματος γε αεί έρώσιν S άν αύτοϊς δηλοΐ εκείνης 

τής ουσίας τής άεί οΰσης χαί μή πλανωμένης ύπό γενέσεως 

και φθοράς. 

Ώμολογήαθω. 

Και μήν, ήν δ' έγώ, καί δτι πάσης αυτής, χαί οϋτε 

σμνχροϋ οϋτε μείζονος οϋτε τιμιωτέρου ούτε ατιμότερου 

μέρους έχοντες άφίενται, ώσπερ έν τοϊς πρόσθεν περί τε 

τών φιλότιμων χαί ερωτικών διήλθομεν. 

'Ορθώς, έφη, λέγεις. 

Τόδε τοίννν μετά τοϋτο σκόπει el ανάγκη έχειν προς 

c τούτφ έν τή φύσει οϊ αν μέλλωαιν έαεσθαι οίους έλέγομεν. 

Το ποίον; 

Τήν άφεύδειαν «at το έχοντας είναι μηδαμή προαδέ-

χεαθαι το ιρεϋδος άλλα μισεϊν, τήν δ' άλήθειαν ατέργειν. 

ΕΙκός γ', Ιφη. 
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Καμιά, μά τήν αλήθεια, μεγάλη διαφορά δέν έχουν άπό 
τ,ούς τυφλούς. 

Αυτούς λοιπόν θά προτιμήσωμε περισσότερο γιά φρου
ρούς, ή εκείνους πού γνωρίζουν τό κάθε καθαυτό δν, κι' οδτε 
στην εμπειρία είναι καθόλου κατώτεροι άπό τους άλλους, οδτε 
ύστεροϋν σέ κανένα άλλο είδος αρετής; 

Καθόλου βέβαια δέν θά εϊχε τόν τόπο του νά προτιμή
σωμε άλλους άπ1 αυτούς, άν τουλάχιστο δέν υστερούν σέ 
τίποτ' άλλο- γιατί σ' αυτό πού εϊναι τό μεγαλύτερο κ α ί τ ό 
σπουδαιότερο, βέβαια θά τους ξεπερνούν. 

Αυτό λοιπόν δέν έχομε τώρα νά έξετάσωμε : μέποιό 4 8 5 Β 
τρόπο θά μπορή νά έχουν οί ίδιοι μαζί καί κείνα κι' αυτά; 

Βεβαιότατα. 
Πρέπει λοιπόν, καθώς έλέγαμε καί στην αρχή αυτής της 

συζήτησης, νά μάθωμε πρώτα πρώτα τά φυσικά γνωρίσματα 
αύτον των ανθρώπων καί υποθέτω, άν συμφωνήσωμε αρκετά 
σ' αυτό, δέ θά δυσκολευτούμε νά παραδεχτούμε, πώς μπορεί 
νά έχουν οί ίδιοι κι* αυτά τά προσόντα καί πώς δέν εϊναι ανάγ
κη νά ζητοΰμε άλλους ηγεμόνες άπό αυτούς. 

Πώς; 

*Ας πάρωμε σά συμφωνημένο μεταξύ μας, πώς τό 
κύριο χαρακτηριστικό τοΰ φιλοσόφου εϊναι ν' άγαπδ πάντα b 
τή μάθηση πού μπορεί νά τοϋ φανέρωση κάτι άπό κείνη τήν 
αιώνια καί αναλλοίωτη ουσία, πού δέν γνωρίζει οδτε γένεση 
οδτε φθορά. 

Συμφωνημένο αυτό, 

Κι' ακόμη πώς τήν αγαπά ολόκληρη καί δέν παρατιέται 
μέ τή θέληση' του άπό κανένα της μέρος, οδτε μικρότερο οδτε 
μεγαλύτερο οδτε σπουδαιότερο οδτε ταπεινότερο,άπαράλλακτα 
δπως έλέγαμε πρίν γιά τους εραστές καί γιά τους φιλόδοξους. 

Σωστά τό λές. 
Πρόσεξε τώρα δστερ' ά π ' αυτό νά δής άν δέν εϊναι ανάγ

κη νά έχουν άπό φυσικοϋ τους καί τοϋτο ακόμα αυτοί πού θά c 
πρέπει νά εϊναι τέτοιοι δπως τους λέγαμε. 

Τό ποιο; 

Τό μίσος τής ψευτιάς, πού γιά κανένα λόγο δέ θά άνέ-
χουνται νά μπαίνη μέ τή θέληση τους μές στή ψυχή τους, 
άλλα νά τό άποστρέφουνται καί νά στρέγουν μόνο τήν αλή
θεια. 

Πολύ λογικό. 
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Od μόνον ys, ω φίλε, εικός, αλλά χαί πάσα ανάγκη' 
τόν ερωτικώς τσ* φύσει έχοντα παν το συγγενές τε χαί 
obteïov τών πα&ΐΜ&ν αγαπάν. 

'Ορθώς, έφη. 
Ή oiv οίχειότερον σοφία τι Αλήθειας αν εύροις· 
Kai πώς; ij ff δς. 
ΤΗ- oit δυνατόν είναι τήν αυτήν' φύσιν φιλόσοφον τε-. 

à «ai φιλσψευδή; 
Ουδαμώς γε. 
Τόν άρα τφ δντι φιλομαθή πάσης αληθείας δεϊ ευθύς έχ: 

νέον δτι μάλιστα όρέγεσθαι. 
Παντελώς γε. 
'Αλλά μήν δτφ γε tic tv τι al επιθυμία* σφόδρα όέπον-

σιν, ϊαμεν που δτι «if τάλλα τούτω ασθενέστεροι, ώσπερ 
ρ'εϋμα έχεϊσε άπωχετενμένον. 

Τιμήν; 
'Ω δή προς τά μαθήματα χαί πάν τό τοιούτον έρρνή-

χασιν, περί τήν τής ψνχής οϊμαι ήδονήν αυτής καθ' αυτήν 
eUv &>, τάς δέ διά τοϋ σώματος έχλείποιεν, εί μή πεπλα-

e σμενως άλλ' αληθώς φιλόσοφος τις εϊη. 
Μεγάλη ανάγκη. 
Σώφρων μήν δ γε τοιούτος χαί ούδαμή φιλοχρήματος* 

ών γάρ ένεκα χρήματα μετά πολλής δαπάνης απονδάζεται,, 
άλλω τινί μάλλον ή τούτφ προσήκει σπονδόζειν. 

Οβτω. 
fétfa Kai μήν που χαί τόδε δει σκοπεϊν, δταν χρίνειν μέλλης 

φύσιν φιλόσοφον τε χαί μή. 
Τό ποίον; 
Μή σε λάθη μετέχουσα άνελενθερίας· ίναντιώταταν γάρ 

που σμιχρολογία ψιχή μελλούση τοϋ δλου χαί παντός Αεί 
έπορέίεσθαι θείον τε «al ανθρωπίνου. 

'Αληθέστατα, Ιφη. 
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"Οχι μόκα, φίλε μου, λογικί, άλλα καί ανάγκη απόλυτη 
«ϊναι, ένας πού φυσικά άφιερώνβτβι οτόν έρωτα, νάγαπά καί 
τό κάθε τι πού έχει συγγένεια καί σχέση μέ τό αντικείμενο 
τής αγάπης του. 

Σωστά. 
Καί μπορείς νά βρής τίποτα πού νά συγγενεύη περισσό

τερο μέ τή σοφία άπό τήν αλήθεια; 
Πώς ήά μπορούσε; 
Εϊναι λοιπόν δυνατό ποτϊ ή Ιδια φύση ν' άγαπϊ τή 

σοφία καί. τήν ψευτιά μαζί; & 
Ποτέ βέβαια. 
Πρέπει λοιπόν ό πραγματικά φιλομαθής ευθύς άπό 

νέος νά ορέγεται μέ δλη του τή δύναμη ολάκερη τήν αλήθεια. 
Χωρίς, καμιά αμφιβολία. 
Ξέρομε δμως πώς, δταν οί επιθυμίες ενός άνθρωπου 

διευθύνουνται μ'ίλη τους τή σφοδρότητα σ'ένα ώρισμένο αντι
κείμενο, γίνονται άσθεν στερες γιά δλα τάλλα, σάν ένα ρέμα 
πού εϊναι γυρισμένο ολάκερο κατά κεϊ. 

Πώς νά μή; 
'Εκείνος λοιπόν πού δλες του οί επιθυμίες έχουν στραφή 

προς τή μάθηση καί τό κάθε πού έχει σχέση μ' αυτή, κα
μιάν άλλη ηδονή καί απόλαυση, νομίζω, δέ θά ζητά παρά 
μονάχα κι" αποκλειστικά τίς ψυχικές, καί θά περιφρονή τίς 
υλικές του σώματος, άν δέν είναι μέ τδνομα μόνο κι' δχι 
πραγματικός φιλόσοφος. * 

'Ανάγκη πάσα. 
Ένας λοιπόν τέτοιος άνθρωπος δέ μπορεί παρά νά εϊναι 

εγκρατής καί καθόλου φιλοχρήματος' γιατί οί λόγοι πού 
σπρώχνουν τους άλλους νά κυνηγούν τά πλούτη καί τίς υπέρ
μετρες δαπάνες, δέ μπορεί νάχουν καμιά πέραση γι' αυτόν. 

Έτσι εϊναι. 
'Ακόμη πρέπει νά έχης υπόψη σου καί τοϋτο, δταν 486a 

πρόκειται νά ξεχωρίσης την αληθινή φιλοσοφική φύση άπό 
τήν αντίθετη της. 

Τό ποιο; 
Μήπως σέ γελάση κ' έχη τίποτα τό ταπεινό καί τό 

ανελεύθερο μέσα της· γιατί ή μικρολογία εϊναι δλως διόλου 
ασυμβίβαστη μέ μιά ψυχή πού εϊναι προωρισμένη νά λαχταρά 
στό σύνολο τους τά θεία καί τά ανθρώπινα πράγματα. 

"Εχεις δίκιο. 
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*Η ούν υπάρχει διάνοια μεγαλοπρέπεια καί θεωρία 
παντός μέν χρόνου, πάσης δέ ουσίας, οϊόν τε οϊει τούτφ 
μέγα τι δοκεϊν eïvoç τόν άνθρώπινον βίον ; 

'Αδύνατον, ή δ' δς. 
Ούκοϋν καί θάνατον ού δεινόν τι ήγήαεχαι δ τοιούτος; 
"Ηχιοτά γε. 
Δειλή δή χαί άνελευθίρφ φύσει φιλοσοφίας αληθινής, 

ώς ίοιχεν, ούχ δν μετείη. 
Οΰ μοι δοκεϊ. 
Ti ούν; i κόσμιος χαί μή φιλοχρήματος μηδ? ανελεύ

θερος μηδ' άλαζών μηδέ δειλός laff δπη αν δυασύμβολος ή 
άδικος γένοιτο; 

Ούχ έστιν. 
Kai τοϋτο δή φυχήν σκοπών φιλόσοφον καί μή ευθύς 

νέου δντος έπιακέφη, εί Λρα δικαία τ« καί ήμερος ή tnmat-
νώνητος καί άγρια. 

Πάνυ μέν ούν. 
Ού μήν ουδέ τόδε παραλείψεις, ώς έγφμαι. 
Τό ποίον; 
Εύμαθής ή δυαμαθής. ή προσδοκάς ποτέ τινά τι ίχανώς 

άν στέρξαι, δ πράττων άν αλγών τε πράττοι χαί μόγις 
σμικρόν άνύτων; 

Ούκ αν γένοιτο. 
ΤΙ δ' εί μηδέν ών μάθοι σώζειν δύναηο, λήθης ών πλέως; 

άρ' αν οΐός τ* εϊη επιστήμης μή κενός είναι; 
Καί πώς; 
Άνόνητα δή πονών ουκ οϊει άναγχααθήαεται τελεντών 

αυτόν τε μιαεϊν χαί τήν τοιαύτην πράξιν; 
Πώς δ' ού; 
'Επιλήσμονα άρα ψιχήν έν ταϊς ίχανώς φιλοοόφοις μή 

ποτέ έγκρίνωμεν, άλλα μνημονιχήν αυτήν ζητώμεν δεϊν είναι. 
Παντάπασι μέν ούν. 
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Μιά λοιπόν διάνοια προικισμένη μέ τέτοια μεγαλοπρέ
πεια καί μέ τήν ικανότητα νά οραματίζεται τήν αιωνιότητα 
τοϋ χρόνου καί τό σύνολο της ουσίας, νομίζεις πώς μπορεί 
ποτέ νά δίνη καμιά μεγάλη σημασία στην ανθρώπινη ζωή; 

'Αδύνατο. 
"Ωστε' καί τό θάνατο θά τόν θεωρή σάν ένα φοβερό 

πράγμα ; 
Κάθε άλλο. 
Μιά λοιπόν δειλή καί ταπεινή φύση δέ θά μπορή ναχη 

καμιά σχέση μέ τήν αληθινή φιλοσοφία. 
Δέ μοϋ φαίνεται. 
'Αλλά πώς; ένας άνθρωπος κόσμιος καί άφιλοχρήματος, 

δχι ανελεύθερος οδτε αλαζονικός οδτε δειλός, εϊναι ποτέ 
δυνατόν νά γίνη έξαφνα δυσκολοσυμβίβαστος καί άδικος; 

Δέν εϊναι δυνατό. 
"Οταν λοιπόν έχης νά εξέτασης άν εϊναι πραγματικά μιά 

ψυχή φιλοσόφου ψυχή ή δχι, καί σαύτό ακόμη θά προσέξης, 
άν άπό μικρή ηλικία .φαίνεται δίκαιη καί ήμερη ή άκοινώ-
νητη καί άγρια. 

Βεβαιότατα. 
Οδτ' αυτό δμως οά παράλειψης, υποθέτω. 
Τό ποιο; 
"Αν έχη γρήγορη αντίληψη νά μαθαίνη εδκολα ή δχι" 

ή περιμένεις νά βρίσκη κανείς αρκετή ευχαρίστηση σ' ένα 
πράγμα, πού θά τό έκανε μέ κόπους καίμέ βάσανακαί μέ ασή
μαντη σχεδόν πρόοδο; 

Δέ μπορεί βέβαια νά γίνη αυτά. 
Τί δέ; αν δέν μπορή νά κράτηση τίποτε άπ' δσα μαθαί

νει, γιατί δέν τόν βοηθά ή μνήμη του, θά εϊναι δυνατόν νά γίνη 
ποτέ κάτοχος επιστήμης; 

Καί πως; 
"Αν λοιπόν κοπιάζη χωρίς καμιά ωφέλεια, δέ θ' άνα

γκαστη στό τέλος καί τόν εαυτό του νά σιχαθή καί κάθε τέ
τοια ενασχόληση; 

Πώς δχι; 
"Ωστε δέν μποροΰμε νά έγκρίνωμε νά καταταχθή μέσα 

στους ικανούς γιά τή φιλοσοφία μιά ψυχή πού δέν εϊναι προι
κισμένη μέ μνήμη καί μέ ισχυρή μάλιστα μνήμη. 

Έξάπαντος. 
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'Αλλ' ού μήν τό γε τής άμούαου τε χαί άσχήμονος 
φύσεως δλλοσέ ποι αν φαϊμεν ίλκειν ή εις άμετρίαν. 

Τιμήν; 
' Αλήθεια» δ' άμετρία ήγή συγγενή είναι ή έμμετρία; 

Έμμετρία. 

"Εμμετρον άρα χαί εύχαριν ζητώμεν προς τοϊς άλλοις 
διάνοιαν φύσει, ήν έπί τήν τοϋ όντος ίδέαν έκαστου τό 
αυτοφυές εύάγωγον παρέξει. 

Πώς δ' öS; 
ΤΙ ούν; μή îtfl δοκοϋμέν σοι ούχ αναγκαία έκαστα διελη-

λυθέναι «ai επόμενα άλλήλοις τ# μέλλουσα τοϋ δντος ίκανώς 
τε «al τελέως ψυχή μεταίήψεσθαι; 

'Αναγκαιότατα μέν oijv, έφη. 
"Εστιν ούν δπη μέμφη τοιούτον επιτήδευμα, δ μήποτ' 

αν τις οίος τε γένοιτο ixav&s έπιτηδεϋσαι, «Ι μή φύσα 
εϊη μνήμων, εύμαθής, μεγ^οπρεπής, εύχαρις, φίλος τε καϊ 
συγγενής αληθείας, δικαιοσύνης, ανδρείας, σωφροσύνης; 

Ούδ' αν ό Μώμος-, έφη, τό γε τοιούτον μέμψατο. 
'Αλλ', ήν δ' έγώ, τελειωθεϊαι τοις τοιούτοις ίιαιδεία τε 

καί ηλικία άρα ού μόνο(ς Sv τήν πάλιν έπιτρέποις; 
Καί â 'Αδείμαντος, *jG Σώκρατες, έφη, προς μέν ταϋτά 

σαι ουδείς αν βΐός -ε7εϊη άντεοτεΐν, αλλά γάρ τοιόνδε'τι 
χάαχουσιν οί αχόύοντες εκάστοτε ä νυν λέγεις- ηγούνται δι' 
άπειρίαν τον έρωταν καί άαοχοΐνεσθαι ύπό 'ΤβΡ λόγου -παρ' 
έκαστον τό έρώτημασμι^ό* παραγόμενοι, άθροιαθέντων τών 
σμαρών έπϊ τελεντής τών λόγων μέγα τό σφάλμα χαί έναν-
τίοντοϊς πρώτοις άναφσ&εσ6αι,χαίώσπερύκότών πεττεύειν 
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'Αλλά καί μιά φύση άμουση καί άφιλόκαλη ποϋ άλλου 
θά ποΰμε πώς τραβά φυσικά παρά στην άσυμετρία. 

Ποϋ άλλου βέβαια; 
Νομίζεις δμως πώς ή αλήθεια έχει περισσότερη σχέση 

μέ τή συμετρία ή τήν άσυμετρία; 
Μέ τή συμετρία. 
Πρέπει λοιπόν έκτος άπό τάλλα νά ζητούμε μιά διάνοια 

προικισμένη άπό τή φύση έτσι πού ν' άγαπα τή συμε
τρία καί τή χάρη, καί πού ή έμφυτη προδιάθεση της θά τήν 
οδηγά εδκολα προς τό καθαυτό δν. 

Πως δχι; 
'Αλλά στάσου- μήπως σοΰ περνά κάπως ή ίδέα, πώς δ- e 

λες αυτές οί ιδιότητες πού απαριθμήσαμε, δέν είναι καί συνέ
πεια ή μία τής άλλης καίάπαραΐτητεςγιά τήν ψυχή πούπρδ-
κειται νά μεταλάβη, δσο παίρνει αρκετά, άπό τό δν; 

Καί πολύ μάλιστα απαραίτητες. 487a 
Μπορείς λοιπόν νά βρής κανένα ψεγάδι σ' ίνα επιτήδευ

μα, πού δέ θά ήταν άξιο νά το εξάσκηση κανείς ικανοποιητικά, 
•άν δέν εϊναι άπό τήφυση προικισμένος μέ μνήμη, μέ εύμάθεια, 
μέ μεγαλοπρέπεια, μέ φιλοκαλία καί δέν είναι συγγενής καί 
φίλος τής αλήθειας, της δικαιοσύνης,τής ανδρείας, της σωφρο
σύνης; 

Οδτε ό ίδιος ό Μώμος θά μπορούσε νά τοΰ βρή κανένα 
ψεγάδι. 

'Αλλά δταν τελειοποιήσουν οί τέτοιοι μέ τήν εκπαίδευση 
καί μέ τήν πείρα τής ηλικίας, δέ θάναθέσης λοιπόν σ' αυτούς 
καί μόνους τήν κυβέρνηση τής πολιτείας ; 

Έδώ πήρε ό 'Αδείμαντος τό λόγο και : Σωκράτη, εϊπε, b 
δσο γι' αυτά, κανείς βέβαια δέ Οά μπορούσε νά σοΰ φέρη 

αντίρρηση. 'Αλλά νά τί παθαίνουν 
Γιατί οί φιλόσοφοι δ°οι <&κ°δνε κάθε φορά αυτά πού 
αχρηστεύονται noi τώρα λές: νομίζουν δτι, επειδή δέν 
μτριχοί Λιαφθείρον- είναι αρκετά γυμνασμένοι νά έρω-
TOi μέσα στΙς οΐγ- τ 3 ν χ α ί νάποκρίνουντα«., παρασέρ-

χρονες πόλεις ,, . S , , ' ,Ζ? , Γ 
νονται λίγο λιγάκι από κασέ ερώ
τημα πάνω" στή συζήτηση, κι' άπό 

μικρό σέ μικρό παραστράτημα, στό τέλος δταν μαζευτοΰν 
δλ' αυτά τά μικρά, παρουσιάζεται ένα μεγαλώτατο σφάλμα 
και όλως διόλου αντίθετο μέ δσα στην άρ%ή παραδέχουνταν, 
καί δπως στό παιχνίδι των πεσσών τους μέτριους παίχτες 
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δεινών οί μή τελεντώντες αποκλείονται καί ούκ έχουσιν 
C ί,τ» φέρωσαι, ούτω καί σφεις τελεντώντες άποχλείεσθαι καί 

ούκ έχειν δ,τι λέγωαιν ύπόπεττείας αί ταύτης τινός ετέρας, 
ονκ έν φήφοις άλλ' έν λόγοις· έπεί τό γε αληθές ουδέν τ* 
μάλλον ταύτη έχειν. λέγω δ' είς τό παρόν άποβλέψας. νϋν 
γάρ φαίη άν τίς σο» λόγφ μέν ούκ έχειν καθ1έκαστον τό 
ερωτώμενον έναντιοΰσθαι, έργφ δέ όράν, όσοι άν έπί φιλο-
σοφίαν όρμήσαντες μή τοϋ πεπαιδεϋαθαι ένεκα άφάμενοι-

d νέοι δντες άπαλλάττωνται, άλλα μαχρότερον ένδιατρίιρωσιν, 
ιούς μέν πλείστους καί πάνυ αλλόκοτους γιγνομένονς, Ινα. 
μή παμπόνηρους εϊπωμεν, τους δ' έπιεικεατάτονς δοκοϋντας 
δμως τοϋτό γε ύπό τον επιτηδεύματος ού σύ επαινείς πά
σχοντας, αχρήστους ταϊς πόλεαι γιγνομένους. 

Kai έγώ άκουσας, Οϊει ούν, είπαν, τους ταϋτα λέγοντας 
ψεύδεσθαι; 

Ούχ οίδα, ή δ' δς, άλλα τό σοι δοκούν ήδεως άν 
άχονοψι. 

'Αχούοις άν δτνέμοιγε φαίνονται τάληθή λέγειν. 
e Πώς ούν, έφη, εύ έχει λέγειν δτι ού πρότερον κακών 

παύσονται αί πόλεις, πρίν αν έν αύτάϊς οί φιλόσοφοι αρξω-
σιν, ούς αχρήστους δμολογοϋμεν αοταίς είναι; 

'.Ερωτας, ήν δ' έγώ, ερώτημα δεόμενον άποχρίαεως 
δι' εικόνος λεγομένης. 

Σύ δέ γε, έφη, οϊμαι ούχ εϊωθας at' εικόνων λέγειν. 
Εϊεν, εϊπον· σχώπτεις έμβεβληχώς με είς λόγον ούτω 

488a δυσαπόδεικτον; άκουε δ' ούν τής εΙκόνος, ϊν' έτι μάλλον 
ϊδης ώς γλίσχρως εικάζω, ούτω γαρ χαλεπόν τό πάθος 
τών επιεικέστατων, δ προς τάς πόλεις πεπόνθααιν, ώστε 
ούδ? lerctv έν ουδέν άλλο τοιούτον πεπονθός, άλλα δεΐ 
έχ πολλών αυτό αυναγαγειν είκάζοντα καί άπολογούμενον 
υπέρ αυτών, οίον οί γραφής τραγελάφονς χαί τά τοιαύτα 
μειγνύντες γράφουσιν. νάησον γάρ τοιουτονί γενόμενον εϊτ» 
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τους κλείνουν στό τέλος οί ξεσκολισμένοι καί δέν ξέρουν τί 
νά σύρουν, έτσι κι'αυτοί κλείνονται καί δέ» έχουν τί νά πουν c 
σ' αυτό τό άλλο είδος παιχνίδι, πού δεν παίζεται μέ πεσσούς 
αλλά με λόγια· μ' δλα ταΰτα δέν παραδέχονται μέσα τους 
πώς ή αλήθεια είναι δπως έσύ τήν παρουσιάζεις· καί τό λέω 
αυτό σχετικά μέ τήν τωρινή μας συζήτηση· γιατί κανείς βέ
βαια δί θά μπορούσε νά μήν παραδεχτή, πώς μέ τά λόγια δέν 
θά ήταν δυνατόν νά σοΰ φέρη αντίρρηση σέ καθεμιά χωριστά 
ερώτηση σου, στην πραγματικότητα δμοις βλέπομε πώς δσοι 
επιδίδονται στή φιλοσοφία δχι μόνο στή νεότητα τους καί 
απλώς γιά νά συμπληρώσουν τή μόρφωση τους, άλλα καί 
κατόπι σ' δλη τους τή ζωή έξακολουθοΰν νά καταγίνουνται, d 
οί περισσότεροι καταντούν δλως διόλου αλλόκοτοι, γιά νά 
μήν πώ καί τίποτα χειρότερο' καί κείνοι πάλι πού μεταξύ 
τους περνούν γιά καλύτεροι, γίνονται ολότελα άχρηστοι 
στίς πόλεις των, άπ' αυτήν ακριβώς τήν ενασχόληση πού έσύ 
επαινείς. 

Καί νομίζεις άραγε, Άδείμαντε, πώς έχουν άδικο δσοι 
τό λένε αυτό; 

Δέν ξέρω, θά μοϋ έκανε δμως ευχαρίστηση ν' ακούσω 
ποια είναι ή δική σου ή Ιδέα. 

Θάκούσης λοιπόν, πώςτδσο γιά μένα, μοΰ φαίνεται νά 
λένε αλήθεια. 

Πώς λοιπόν είναι σωστό νά ύποστηρίζης, πώς δέ θάπαλ- θ 
λαχτοϋν πρίν άπό τήν κακή κατάντια τους οί πολιτείες, παρ' 
άφοΰ πάρουν στά χέρια τους τήν εξουσία οί φιλόσοφοι, πού 
παραδεχόμαστε πώς εϊναι ολότελα άχρηστοι γι' αυτές; 

Μοΰ κάνεις μιά ερώτηση, πού έχει ανάγκη νά σοϋ α
παντήσω μέ μιά παραβολή. 

Μά έσύ, νομίζω, δέ συνηθίζεις νά μιλάς μέ παραβολές. 
Πολύ καλά' μέ κοροϊδεύεις, βλέπω, τώρα, άφοΰ μ'έρ-

ριξες μές σ' ένα τόσο δυσκολοαπόδεικτο ζήτημα' άκουσε 488a 
οπωσδήποτε τήν παρομοίωση μου, γιά να δής ακόμα καλύτερα 
πόσο λίγο επιδέξιος εϊμαι σ* αύτδ τό εϊδος. Αυτό. λέγω. πού 
παθαίνουν οί ξεχωριστοί εκείνοι άνθρωποι άπό τίς πόλεις 
των εϊναι τόσο βαρύ, πού δέν υπάρχει κανένα .άλλο πάθημα 
νά τό συγκρίνης καί γιά νά δώση τήν εί,κόνα του ένας πού θά 
άναλάβη καί τήν απολογία τους, πρέπει νά τήν σύνθεση άπό 
πολλά πράγματα, όπως κάνουν οί ζωγράφοι πού ζωγραφίζουν 
τους τραγέλαφους καί τά παρόμοια. Φαντάσου λοιπόν τό 
ίδιο νά γίνεται μέ ένα ή μέ περισσότερα πλοία : è καραβοκύ-

2S 



434 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΣΤ) 

πολλών νεών πέρι εϊτε μιας- ναύχληρον μεγέθει μέν χαί 
b ρώμη υπέρ τους έν τή νηί πάντας, ύπόχωφον δέ χαί δρώντα 

ωσαύτως βραχύ τι καί γιγνώσχοντα περί ναυτικών έτερα 
τοιαύτα, τους δέ ναύτας στασιάζοντας προς αλλήλους περί 
τής κνβερνήσεως, έκαστον οίόμενον δεϊν κυβερνάν, μήτε 
μα&όντα πώποτε τήν τέχνην μήτε έχοντα άποδεΐξαι διδά
σκαλο» έαυτον μηδέ χρόνον έν ώ έμάνθανεν, προς δέ τούτοις 
φάσκοντας μηδέ διδακτύν είναι, άλλα χαί τόν λέγοντα ώς 
διδαχτόν έτοιμους κατατέμνειν, αυτούς δέ αύτφ άεί τφ 

c ναυχλήρφ περικεχύαθαι δεομένονς καί πάντα ποιοϋντας δπως 
αν σφίσι τό πηδάλιον έπιτρέφη, ενίοτε δ' αν μή πείθωσιν 
αλλά άλλοι μάλλον, τους μέν άλλους ή άποχτεινύντας ή 
έχβάλλοντας έκ τής νεώς, τόν δέ γενναΐον ναύχληρον μαν
δραγόρα ή μέθη ή τινι άλλφ συμποδίσαντας τής νεώς άρχειν 
χρωμένονς τοις ένονσι, καί πίνοντας τε και εύωχονμένους 
πλεϊν ώς τό εικός τους τοιούτους, προς δέ τούτοις έπαι-

d voûvraç ναυτικόν μεν χαλονντας καί χυβερνητιχόν χαί έπι-
στάμενον τά «ατά νανν, δς δν συλλαμβάνειν δεινός ή δπο>ς 
άρξουσιν ή πείθοντες ή βιαζόμενοι τόν ναύχληρον, τόν δέ 
μή τοιούτον ψέγοντας ώς άχρηστον, τον δέ αληθινού χυ-
βερνήτον πέρι μη8 επαΐοντες, δτι ανάγκη αύτφ τήν επιμέ
λεια» ποιεϊσθαι ένιαντοϋ χαί ωρών χαί ούρανοΰ χαί άστρων 
καί πνευμάτων καί πάντων τών τή τέχνη προσηκόντων, εί 
μέλλει τφ δντι νεώς αρχικός έαεαθαι, δπως δέ κυβερνήσει 

e έάντε τίνες βονλωνται έάντε μή, μήτε τέχνην τούτου μήτε 
μελετην οΐόμενοι δυνατόν είναι λαβείν άμα και τήν κυβερ-
νητικήν. τοιούτων δή περί τάς ναϋς γιγνομενων τόν ώς 
άληΰώς κνβερνητικόν ούχ ήγή άν τφ δντι μετεωροακόπον 

4S9& τε χαϊ άδολίοχην χαί άχρηστον σφισι καλείσθαι ύπό τών 
έν ταϊς ούτω χατεαχενααμεναις ναυοΐ πλωτήρων; 

Kai μάλα, έφη ό 'Αδείμαντος. 
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ρης πρώτα νά εϊναι πιό σωματώδης καί πιό δυνατός άπ' δ
λους πού εϊναι μές στό καράβι,μά νά εϊναι μαζί καί κάπως b 
κουφός, νά μή βλέπη καί πολύ καλά καί νά μή καταλαβαίνη 
καί πάρα πολλά πράματα άπό τή ναυτική τέχνη· οί ναδτες 
νά μαλώνουν μεταξύ τους γιά τήν κυβέρνηση τοΰ πλοίου καί 
νά έχη ό καθένας τήν αξίωση νά τήν πάρη αυτός απάνω του, 
χωρίς ποτέ του νά έχη μάθει τήν τέχνη, κι'οδτε νά μπορή νά 
πή μήτε μέ ποιο δάσκαλο μήτε ποών καιρό τήν έμαθε, άλλα 
μάλιστακαΐναύποστηρίζηπώςαότδδέν εϊναι πράγμα πού δι
δάσκεται, κι' άν κανείς λέη τό εναντίον, νά είναι έτοιμοι νά 
τόν κομματιάσουν φαντάσου τους ακόμα νά κρέμουνται δλοι 
-τους απάνω στον καραβοκύρη καί νά τόν παρακαλοϋν καί ο 
νά κάνουν τό παν γιά νά τους δώση στό χέρι τό τιμόνι, κι' άν 
δέν τό επιτύχουν καί προτιμηθούν άλλοι, νά τους σκοτώνουν 
καί νά τους ρίχτουν στή θάλασσα, έπειτα νά μεθύσουν τόν κα
λό μας τόν καραβοκύρη ή νά τόν ποτίσουν μέ κανένα ναρκωτι
κό, ή νά τόν ξεφορτωθούν μέ δποιον άλλο τρόπο, καί τότε πιά 
νά γίνουν αυτοί κύριοι τοϋ καραβιού, νά ριχτούν στίς προμή
θειες του καί νά τό στρώσουν στό φαγοπότι καί στό γλέντι, 
ένώ τό καράβι θά πηγαίνη δπως φαντάζεται πιά κανείς πώς 
θά πηγαίνη· κ' έκτος άπ' αυτά, νά επαινούν καί νά ονο
μάζουν άξιο ναυτικό καί κυβερνήτη καί έμπειρο σ' δλα τά ζη- d 
τήματα τής τέχνης εκείνον πού τά καταφέρνει μιά χαρά νά 
τους βοηθήση νά πάρουν μέ τό καλό ή μέ τό κακό τή διοίκηση 
άπό τά χέρια τού καραβοκύρη, ένώ κάθε άλλον πού δέν εϊναι 
τέτοιος, τόν κατηγορούν γι' άχρηστο, χωρίς νά εϊναι σέ θέση 
νά καταλάβουν πώς ό αληθινός κυβερνήτης πρέπει νά τδχη 
δουλειά του νά ξέρη τά γυρίσματα τής χρονιάς, τίς ώρες 
καί τίς εποχές, τόν ουρανό, τάστρα, τους άνεμους καί δ,τι 
άλλο σχετίζεται μέ τήν τέχνη, άν πρόκειται νά εϊναι στάλή-
θεια κυβερνήτης τοΰ καραβιού' πώς δμως θά τό κυβέρνηση, 
είτε θέλουν είτε δέν θέλουν μερικοί άπό τό πλήρωμα, αυτό β 
νομίζουν πώς δέν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη μάθηση ή τέχνη 
πού νά μπορή νά τήν απόκτηση κανείς εκτός άπό τήν καθαυτό 
κυβερνητική' σ' ένα λοιπόν καράβι πού συμβαίνουν δλ' αυτά, 
καί βρίσκονται σ'αύτή τήν κατάσταση τά πληρώματα, ποιάν 
ιδέα νομίζεις πώς θά είχαν οί ναϋτες γιά έναν αληθινό 
κυβερνήτη; δέ θά τόν ώνόμαζαν πραγματικά μωρολόγοάν- 489a 
θρωπο καί μετεωροσκόπο καί άχρηστο γι' αυτούς ; 

Βεβαιότατα, εϊπε ό 'Αδείμαντος. 
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Ού δή, ήν δ' έγώ, οϊμαι δεϊσθαι σε έξεταζομένην τήν 
εικόνα Ιδειν, στ» ταϊς πόλεσι προς τους αληθινούς φιλοσό
φους τήν διάθεσιν ΐοιχεν, άλλα μανθάνειν δ λέγω. 

Και μάλ' έφη. 
Πρώτον μέν τοίννν εκείνον τον θανμάζοντα δτι οί 

φιλόσοφοι ού τιμώνται έν ταϊς πόλεσι δίδασκε τε τήν 
εικόνα χαί πειρώ πείθεν δτι πολύ άν θαυμαστότερον ήν 

b εί έτιμώντο. 

'Αλλά διδάξω, Ιφη. 
Καί δτι τοίννν τάληθή λέγεις, ώς άχρηστοι τοις πολ-

λνίς οί επιεικέστατοι των έν φιλοαοφίψ τής μέντοι αχρη
στίας τους μή χρωμένους κέλευε αΐτιάσθαι, άλλα μή τους 
ίπιειχείς. ού γαρ έχει φύσιν κυβερνήτην ναντών δεϊσθαι 
άρχεσθαι ύφ' αύτον ουδέ τονς σοφούς έπί τάς τών πλουσίων 
θύρας levai, άλλ' ό τοϋτο κομφευσάμενος έψεύαατο, τό δέ 
αληθές πέφνχεν, έάντε πλούσιος έάντε πένης χάμνη, άναγ-

c χαιον είναι έπί Ιατρών θύρας Ιέναι χαί πάντα τόν άρχεσθαι 
δεόμενον έπί τάς τοϋ άρχειν δυναμένου, ού τόν άρχοντα 
δεϊσθαι τών αρχομένων άρχεσθαι, ου αν τή άληθεία τι 
όφελος ή άλλα τους νϋν πολιτικούς άρχοντας άπεικάζων οίς 
άρ« έλέγομεν ναύταις ούχ άμαρτήση, καί τους ύπό τούτων 
αχρήστους λεγόμενους και μετεωρολέσχας τοίς ώς αληθώς 
κνβερνήιαις. 

'Ορθότατα, έφη. 
"Ex τε τοίννν τούτων και έν τούτοις ού ράδιον εύδοκιμείν 

τα βέλτιστον επιτήδευμα ύπό τών τάναντία έπιτηδευόνταιν· 
d πολύ δε μεγίστη και Ισχυρότατη διαβολή γίγνεται φιλοσοφία 

διά τους τά τοιαύτα φάακοντας έπιτηδεύειν, οΰς δή αύ φής 
τόν εγκαλούντα τή φιλοσοφία λέγειν ώς παμπόνηροι οί 
πλείστοι τών Ιόντων έπ' αΰτ?)ν, οί δέ επιεικέστατοι άχρηστοι, 
χαί έγώ αυνεχώρηαα αληθή σε λέγειν, ή γάρ; 

Ναί. 
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Δέν πιστεύω λοιπόν πώς εϊναι ανάγκη νά επιμείνω πε
ρισσότερο στην παρομοίωση μου, γιά νά δής πώς μοιάζει 
απαράλλαχτα μέ τή διάθεση πού έχουν οί πόλεις απέναντι στους 
αληθινούς φιλοσόφους, γιατί καί μόνος σου καταλαβαίνεις 
βέβαια αύτο πού θέλω νά πώ. 

Καί πολύ μάλιστα. 
Εξήγησε λοιπόν πρώτα αύτη τήν παρομοίωση σέ κείνον 

πού παραξενεύεται γιατί δέν έχουν καμιά υπόληψη οί φιλό
σοφοι μέσα στίς πολιτείες καί προσπάθησε νά τόν πείσης, 
πώς θά ήταν πολύ πιό παράξενο άν τους είχαν σέ τιμή. h 

Μάλιστα, θά τό κάμω. 
Καί πώς έχει λοιπόν δίκιο νά λέη, πώς εϊναι άχρηστοι 

γιά τους πολλούς αυτοί πού πραγματικά ξεχωρίζουν ανάμεσα 
στους φιλοσόφους' μπάσε τους δμως καί μές στό κεφάλι τους 
πως υπεύθυνοι γιά τήν αχρηστία τους δέν εϊναι οί ξεχωριστοί 
αυτοί φιλόσοφοι, άλλα εκείνοι πού δέν ταύς χρησιμοποιούν. 
Γιατί δέν εϊναι πράγμα φυσικό νά παρακαλή δ κυβερνήτης τους 
ναύτες νά τόν κάμουν αρχηγό τους, οδτε οί σοφοί νά πηγαίνουν 
στίς πόρτες τών πλουσίων νά τους παρακαλούν εϊναι. γελα
σμένος εκείνος πού τό εϊπε αυτό τό αστείο, ένώ ή αλήθεια 
εϊναι, είτε πλούσιος εϊτε φτωχός άρρωστήση, αυτός νά 
πηγαίνη στους γιατρούς, καί δσοι έχουν ανάγκη άπό έναν άλλο Ο 
γιά νά κυβερνηθούν, νά πηγαίνουν στους ικανούς νά κυβερνή
σουν καί βχι ό άρχοντας, πού αληθινά αξίζει αυτό τό δνομα, νά 
παρακαλή τους άλλους νά δεχτούν νά τους διοίκηση. "Οπως 
δμως εϊναι τώρα τά πράματα, δέ θά γελαστής άν παρομοιά-
σης τους σημερινούς πολιτικούς άρχοντες μέ τους ναϋτες πού 
λέγαμε κι' αυτούς πού τους έλεγαν φλύαρους, μετεωροσκό-
πους καί άχρηστους, μέ αληθινούς κυβερνήτες. 

Πολύ σωστά. 
Μέσα λοιπόν σέ μιά τέτοια κατάσταση χαί μέσα σέ τέ

τοιους ανθρώπους καθόλου εδκολο δέν εϊναι νά έχΐ) καμιά πέ
ραση τό καλύτερο επάγγελμα άπό μέρους εκείνων πού ακο
λουθούν δλως διόλου αντίθετο δρόμο· κι' οί μεγαλύτερες καί d 
χειρότερες συκοφαντίες πού ακούει ή φιλοσοφία, τις χρωστά 
σέ κείνους πού λένε πώς έχουν τάχα επάγγελμα τους τή φιλο
σοφία καί πού δίνουν αφορμή σέ κείνον τόν κατήγορο της νά 
λέη πώς οί περισσότεροι πού καταγίνονται μαύτήν εϊναι πανά-
tftiot, καί οϊ καλύτεροι μεταξύ τους άχρηστοι, πράγμα πού 
κ' έγώ συμφώνησα μαζί σου νά τό παραδεχτώ. "Η δχι ; 

Μάλιστα. 



43« ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΣΤ) 

Ούχοϋν τής μέν τών επιεικών αχρηστίας τήν αΐτίαν 

διεληλύθαμεν; 

Kai μάλα. 

Τής δέ τών πολλών πονηρίας τήν ανάγκην βούλει τό* 

μετά τούτο διέλθωμεν, χαί δτι ουδέ τούτου φιλοσοφία αιτία, 

e αν δννώμεθα, πειραθώμεν δεϊξαι; 

Πάνυ μέν ούν. 

Άχούωμεν δή και λέγωμεν εκείθεν άναμν}]αθέντες, 

δθεν διήμεν τήν φύσιν οίον ανάγκη φΰναι τόν καλόν τε κάνα-

490α θόν έαόμενον. ήγεϊτο δ' αύτφ, εί νώ έχεις, πρώτον μέν 

αλήθεια, ήν διώκειν αυτόν πάντως καί πάντη έδει ή άλαζόνι 

δντι μηδαμή μετεϊναι φιλοσοφίας αληθινής. 
ΤΗν γάρ ούτω λεγόμενον. 

Ούχοϋν έν μέν τοϋτο σφόδρα ούτω παρά δόξαν τοίς νϋν 

δοκουμένοις περί αύτοϋ; 

Καί μάλα, έφη. 
ΎΑρ' ούν δή ού μετρίως άπολογησόμεθα δτι προς τό δν 

πεφνχώς εϊη άμιλλάσθαι δ γε όντως φιλομαθής, χαί ούκ 

b έπιμένοι έπί τοίς δοξαζομένοις είναι πολλοίς έχάστοις, 

άλλ' ibi καί ούχ άμβλύνοιτο ούδ' άπολήγοι τοϋ έρωτος, πρίν 

αύτοϋ δ έστιν έκαστου τής φύσεως άψααθαι φ προσήκει: 

ψοχής έφάπτεσθαι τοΰ τοιούτου—προσήκει δέ συγγενεί— 

φ πληαιάαας χαί μιγείς τφ δντι δντως, γεννήαας νουν χαί 

άλήθειαν, γνοίη τε χαί αληθώς ζφη καί τρέφοιτο χαί ούτω 

λήγοι ώδΐνος, πρίν δ' ού; 

Ώς οϊόν τ", ίφη, μετριώτατα. 

ΤΙ ούν; τούτφ τι μετέαται φεϋδος αγαπάν ή πάν του

ναντίον μισεϊν; 

e Μισεϊν, ίφη. 

'Ηγουμένης δή αληθείας ούχ άν ποτέ οϊμαι φαμέν αυτή 

χορόν χαχών άχολονθήσαι. 
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Δέν αναπτύξαμε λοιπόν τήν αιτία της αχρηστίας τών 
αληθινών φιλοσόφων; 

Καί πολύ αρκετά. 
Θέλεις λοιπόν τώρα νά έξετάσωμε καί γιατί αναγ

καστικά οί περισσότεροι τους εϊναι πανάθλιοι, καί νάπο-
δείξωμε, άν μπορέσωμε,πώς οδτε γ ι ' αυτό δέν εϊναι υπεύθυνη β 
ή φιλοσοφία; 

Καί βέβαια θέλω. 
Ά ς γυρίσωμε λοιπόν έκεΐ πού έκάναμε λόγο γιά τά φυ

σικά προτερήματα, κι' άς ξαναθυμηθούμε νά ποΰμε καί νάκού-
σωμε, πώς λέγαμε δτι πρέπει νά εϊναι προικισμένος άπό τή 
φύση ό πραγματικά τέλειος άνθρωπος. Μπροστά μπροστά 4 9 0 · 
άπ' δλα πήγαινε γι ' αυτόν, άν τό θυμάσαι, ή αλήθεια, πού παν
τού καί πάντα έπρεπε νά τήν κυνηγά καταπόδι, γιατί αλλιώς 
θά ήταν ένας μωρόσοφος καί ψευτοπερήφανος πού δέ θά είχε 
καμιά σχέση μέ την αληθινή φιλοσοφία. 

Ναί, αυτό εϊναι πού λέγαμε. 
Σ ' αυτό δμως ίσα ίσα επάνω, δέν υπάρχει σήμερα ή πιό 

μεγάλη καί παράδοξη διαφορά μέ τή δική μας αντίληψη ; 
Χωρίς αμφιβολία. 
Δέ θά ήταν δμως μέ τό μέτρο ικανοποιητική ή δική μας 

απολογία, άν λέγαμε πώς ό πραγματικός φίλος τής σοφίας 
εϊναι πλασμένος άπό τή φύση νά βάζη δλα τά δυνατά του γιά 
νά φτάση τό καθαυτό δν καί δέ σταματά στά πράματα πού τά b 
παίρνει γιά πολλά ή δοξασία, άλλα τραβά πάντα ίσα στό σκο
πό του, χωρίς τίποτα νά μπορή νά στομώση τό ζήλο του οδτε 
νά μαράνη τόν έρωτα του, πρίν νά ένωθή μέ τή φύση τοϋ κάθε 
καθαυτό δντος μ' έκεΐνο τό μέρος τής ψυχής του πού, επειδή 
συγγενεύουν, μαζί, τοΰ ταιριάζει αυτή ή ένωση κι' άφοΰ τό πλη
σίαση καί σμίξη πραγματικά μέ τό πραγματικό τό δν, καί 
γέννηση νοϋ καί αλήθεια, τότε πιά αποκτά τήν αληθινή γνώση, 
τότε πια αρχίζει αληθινά νά ζή καί νά τρέφεται, κ' έτσι τε
λειώνουν γ ι ' αύτδν οί πόνοι της γέννας, δχι δμως πρίν; 

Δέ θά μπορούσαμε πραγματικώς νά τους απολογηθούμε 
καλύτερα. 

ΤΙ λοιπόν; θά μπορή ποτέ ένας τέτοιος νάγαπά τό ψέμα, 
ή όλως διόλου τό έναντίςν θα τό μισή ; 

Θά τό μισή. Λ 
Κι' άφοδ έτσι σύρη πρώτη τό χορό ή αλήθεια, δέ μπορεί 

ποτέ, υποθέτω, νά ποΰμε πώς θάκολονθοΰν πίσω της σωρός 
οί κακίες. 
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Πώς γάρ; 

'Αλλ' υγιές τε χαί δίκαιον ήθος, φ και αωφροσύνην 

έπεαθαι. 

'Ορθώς, ίφη. 

Kai δή τόν άλλον τής -φιλοσόφου φύσεως χορόν τί δει 

πάλιν έξ αρχής άναγκάζοντα τάττειν; μέμνησαι γάρ που 

δτι συνέβη προσήκον τούτοις ανδρεία, μεγαλοπρέπεια, 

εύμάθεια, μνήμη· καί σον έπιλαβομένον δτι πάς μέν άναγχα-

d σθήσεται όμολογεϊν οϊς λέγομεν, έάσας δέ τους λόγους, 

είς αυτούς άποβλέψας περί ών ό λόγος, φαίη δράν αυτών 

τους μεν αχρήστους, τους δέ πολλούς κακούς πάσαν κακίαν, 

τής διαβολής τήν αίτιον έπιαχοποΰντες έπί τούτφ νϋν 

γεγόναμεν, τί ποθ' οί πολλοί κακοί, χαί τούτον δή ένεχα 

πάλιν άνειλήφαμεν τήν τών αληθώς φιλοσόφων φύσιν καί 

έξ ανάγκης ώρισάμ'εθα. 

e "Εστιν, εφη, ταύτα. 

Ταύτης δή, ήν δ' έγώ, τής φύσεως δει θεάσασθαι τάς 

φθοράς, ώς διόλλυται έν πολλοίς, σμικρόν δέ τι έχφεύγει, 

οϋς δή καί πονηρούς, άχρηστους δέ χαλοϋσν και μετά 

491a τοϋτο αύ τάς μιμούμενος ταύτφ χαί είς rd επιτήδευμα 

καθιστάμενος αυτής, οίοι ούααι φύσεις ψνχών είς άνάξιον 

χαϊ μείζον έαντών άφιχνούμεναι επιτήδευμα, πολλαχή 

πλημμελονσαι, πανταχή καί έπί πάντας δόξαν olav λέγεις 

φιλοσοφία προσήψαν. 

Τίνος δέ, έφη, τάς διαφθοράς λέγεις; 

'Εγώ σοι, εϊπον, αν οϊός τε γένωμαι, πειράσομαι διελ-

θεϊν. τόδε μέν ούν οϊμαι πάς ήμϊν ομολογήσει, τοιαύτην φύσιν 

καί πάντα ΐχονσαν δσα προσετάξαμεν νννδή, εί τελέως 

b μέλλοι φιλόσοφος γενέσθαι, δλιγάκις έν άνθρώποις φύεαθαι 

«ai δλίγας. ή ούχ οϊει; 

Σφόδρα γε. 
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Πώς εϊναι δυνατό; 
Μά απεναντίας, άκακο καί δίκαιο ήθος, πού θά τάχολου-

βα καί ή σωφροσύνη. 

Σωστά. 
Άλλα τ ίςή ανάγκη νά πιάνωμε πάλι έξ αρχής νά παρα-

τάξωμε στό χορό τίς αρετές τής φιλοσοφικής φύσης; Γιατί 
θυμάσαι βέβαια πώς μείναμε σύμφωνοι νά παραδεχτούμε σάν 
απαραίτητες ίδιάτητές της τήν αντρεία, τή μεγαλοπρέπεια, 
τήν εύμάθεια, τή μνήμη· καί σ' αυτά απάνω μας διέκοψες έσύ, 
Άδείμαντε, λέγοντας πώς ό καθένας βέβαια θάναγκαζόταν νά 
συμφωνήση σ' αυτά μαζί μας, άν άφηνε δμως τά λόγια κ' έγύριζε d 
τά μάτια σ' αυτούς πού κάναμελόγο,θά μπορούσε νά π ή π ώ ς 
βλέπει άλλους ά π ' αυτούς άχρηστους καί τους περισσότερους 
των γεμάτους άπό κάθε κακία καί πονηρία' κ' έμεΐς εξετά
ζοντας τήν αφορμή τής κατηγορίας, έφτάσαμε τώρα σαύτό: 
νά δούμε γιά ποιο τάχα λόγο οί περισσότεροι φιλόσοφοι εϊναι 
κακοί, καί γι ' αυτό εϊναι πού αναγκαστήκαμε πάλι νά ξανα-
γυρίσωμε στή φύση τών αληθινών φιλοσόφων καί νά τήν όρί-
σωμε. 

Πραγματικώς, αυτό έγινε. e 
Αυτή λοιπόν τή φύση πρέπει νά δούμε τώρα πώς δια

φθείρεται μέσα στους περισσότερους καί μονάχα γλυτώνει 
άπότή διαφθορά ένα μικρό της μέρος, αυτοί δά πού τους λένε 
6χι πονηρούς, άλλα άχρηστους' κ' δστερ' ά π ' αυτό νά έξε
τάσωμε καί τή φύση εκείνων πού μιμοΰνται τους πράγματι- 491a 
κούς φιλοσόφους, τί λογής εϊναι ή ψυχή των καί σφετερί
ζονται ένα επάγγελμα ανώτερο άπό τίς δυνάμεις των καί 
πού δέν τους αξίζει, κ' έτσι πέφτοντας σέ μύρια ατοπήματα 
γίνονται αφορμή νά δυσφημίζεται γενικώς καί άπ* δλους, 
καθώς λές, ή φιλοσοφία. 

Καί ποιες εϊναι οί αφορμές αυτής της διαφθοράς; 

Έ γ ώ θά προσπαθήσω, αν σταθώ ικανός, νά σοΰ τίς ανα
πτύξω. Σ ' αυτό όμως θά μείνη, υποθέτω, σύμφωνος ό καθέ
νας μαζί μας, πώς μιά τέτοια φύση, πού θά έχη δλ' αυτά τά 
προσόντα πού τής ώρίσαμε τώρα δά, άν πρόκειται νά γίνη τέ
λειος φιλόσοφος, πολύ σπάνια παρουσιάζεται ανάμεσα στους b 
ανθρώπους καί σέ πολύ μικρό αριθμό' ή δέν τό παραδέχεσαι; 

Καί πολύ μάλιστα. 
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Τούτων δή τών ολίγων σκόπει ώς πολλοί όλεθροι χαί 
μεγάλοι. 

Τίνες δή; 
*0 μέν πάντων θανμαστότατον άχοϋσαι, δτι έν έκαστον 

<~ιν έπηνέσαμεν τής φύσεως άπόλλυαι τήν έχουσαν φνχήν 
καί αποσπά φιλοσοφίας, λέγω δέ άνδρείαν, σωφροσύνη» 
καί πάντα â διήλθομεν. 

"Ατοπον, ίφη, άκονσαι. 
c "Ετι τοίνυν, ήν δ' έγώ, προς τούτοις τά λεγόμενα αγαθά 

,τάντα φθείρει καί αποσπά, κάλλος καί πλούτος καί Ισχύς 
σώματος και συγγένεια έρρωμένη έν πόλει καί πάντα τά 
τούτων οικεία· έχεις γάρ τόν τύπον ών λέγω. 

"Εχω, ίφη· καί ήδέως γ' άν ακριβέστερο» â λέγεις 
πυθοίμην. 

Ααβοΰ τοίνυν, ήν δ' έγώ, δλου αύτοϋ ορθώς, χαί σοι 
εύδηλόν τε φανεϊται χαί ούχ άτοπα δόξει τά προειρημένα 
περί αυτών. 

Πώς ούν, έφη, κελεύεις; 
d Παντός, ήν ff έγώ, σπέρματος πέρι ή φντον, εϊτε έγ

γειων εϊτε τών ζώων, ϊομεν δτι τό μή τνχόντροφής ής προσ
ήκει έκάστφ μηδ' ώρας μηδέ τόπον, δσφ αν έρρωμενέατερο» 
ή, τοαούτω πλειόνων ένδεί τών πρεπόντων άγαθφ γάρ που 
κακόν έναντιώτερον ή τφ μή άγαθφ. 

Πώς δ' ού; 
"Εχει δή οϊμαι λόγον τήν άρίστην φύσιν έν άλλοτριω-

τέρσ. ούσαν τροφή χάκιον άπαλλάττειν τής φαύλης. 
Έχει. 

e Ούχοϋν, ήν ff εγώ, <δ Άδείμαντε, χαί τάς ψνχάς ούτω 
φώμεν τάς ευφυέστατος κακής παιδαγωγίας τυχούσας 
διαφερόντως χαχάς γίγνεσθαι; ή οϊει τά μεγάλα αδικήματα 
καί τήν άκρατον πονηρία» έχ φαύλης, άλλ' ούχ έχ νεανικής 
φύσεως τροφή διολομένης γίγνεσθαι, ασθενή δέ φύσι» 
μεγάλων οϋτε αγαθών ούτε κακών αίτιον ποτέ ίαεσθαι; 

Ονχ, άλλα, ή ff δς, ούτως. 
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Κι'αυτές πάλι oi λίγες πρόσεξε σέ τί πολλούς χαί |«*-
γάλους κινδύνους καταστροφής εϊναι εκτεθειμένες. 

Σέ ποιους; 
Έκεΐνο πού θά σοϋ φανή τό πιό παράξενο νάκούσης εϊναι 

εϊναι, πώς καθεμιά άπό τίς ιδιότητες της φιλοσοφικής φύσης 
πού έπαινέσαμε,διαφθείρει τήν ψυχή πού τίς έχει καί τήν απο
σπά άπό τή φιλοσοφία· ή αντρεία λέγω καί ή σωφροσύνη καί 
δλα τάλλα πού αναφέραμε. 

Πολύ παράξενο, αλήθεια, νά τάκούση κανείς. 
Μ'άκόμα κι' δλα τάλλα τάγαθά πού λένε, τή διαφθεί- β

ρουν καί τήν αποσπούν, ή έμορφιά, τά πλούτη, ή σωματική 
δύναμη, οί δυνατές συγγένειες μές στην πόλη καί δλα τά 
παρόμοια' γιατί άπ' αυτά έχεις τόν τύπο νά καταλάβης τί 
εννοώ γενικά. 

Τόν έχω, μά πολύ ευχαρίστως θά ήθελα νά μοΰ τό εξη
γούσες καλύτερα. 

Κράτησε λοιπόν καλά αυτή τή γενική αρχή καί ο"έ θά 
σοΰ φανούν καθόλου παράδοξα αυτά πού σοϋ είπα πρίν, άλλα 
απεναντίας φυσικώτατα καί αυταπόδεικτα. 

Πώς τό εννοείς αυτό ; 
"Ολοι λέγαμε πώς κάθε σπέρμα είτε φυτοΰ είτε ζώου d 

πού δέν ήθελε τύχει τήν κατάλληλη τροφή του ή τό κατάλ
ληλο έδαφος καί κλίμα, δσο περισσότερη δύναμη έχει, τόσο 
καί περισσότερο τοΰ εϊναι απαραίτητοι οί κατάλληλοι ίροι 
πού. χρειάζεται γιά τήν ανάπτυξη του, γιατί τό κακό εϊναι 
βέβαια πιό ενάντιο στό αγαθό παρά στό μή αγαθά. 

Πώς δχι; 
Έχει λοιπόν τό λόγο του, τό δτι μιά καλή φύση επηρεά

ζεται άπό τους μή ευνοϊκούς δρους περισσότερο άπό μιά κακή. 
"Εχει πραγματικώς. 
Δέ μποροΰμε λοιπόν, Άδείμαντε, νά βεβαιώσωμε κατά e 

τόν ίδιο τρόπο, πώς δταν οί καλύτερα προικισμένες άπό τή 
φύση ψυχές λάχουν χαχή διαπαιδαγώγηση, καταντούν κι' οί 
πιό χειρότερες; ή παραδέχεσαι πώς τά μεγάλα αδικήματα 
καί ή άκρατη πονηρία φυτρώνουν περισσότερο άπότίς πρόστυ
χες καί δχι άπό τίς γενναιότερες εκείνες φύσεις πού τίς 
διέφθειρε ή κακή ανατροφή, ένω μιά άρρωστιάρικη φύση δέν 
μπορεί νά γίνη αίτια οδτε μεγάλων αγαθόν οδτε μεγάλων 
κακών; 

"Οχι, άλλα κ' έγώ παραδέχομαι. 
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492α "Ην τοίνυν έθεμεν τοϋ φιλοσόφου φύσιν, αν μέν οίμα 
μαθήσεως προσηκούσης τύχη, «'ϊ πάααν άρετήν άνάγχη 
αύξανομένην άφιχνεϊσθαι, έάν δέ μή έν προαηχούση σπα-
ρείσά τε χαί φντενθεΐαα τρέφηται, εις πάντα τάναντία αύ, 
έάν μή τις αυτή βοηθήοας θέων τύχη. ή καί σύ ήγή, ώσπερ 
οί πολλοί, διαφθειρομένονς τινός είναι ύπό σοφιστών 
νέους, διαφθείροντας δέ τινας σοφιστάς Ιδιωτικούς, δτι καί 
άξων λόγου, άλλ' ούχ αυτούς τους ταϋτα λέγοντας μεγί-

b στους μέν είναι σοφιατάς, παιδεύει» δέ τελεώτατα χαί άπερ-
γάζεσθαι οίους βονλονται είναι καί νέους «ai πρεσβυτέρους 
καί άνδρας χαί γυναίκας; 

Πότε δή; ή δ' δς. 
"Οταν, εϊπον, συγχαθεζόμενοι αθρόοι πολλοί είς εκκλη

σίας ή εις δικαστήρια ή θέατρα ή στρατόπεδα ή τίνα άλλον 
χοινόν πλήθους σύλλογον σύν πολλφ θορύβψ τά μέν ψέγωσι 
τών λεγομένων ή πραττομένων, τά δέ έπαινώσιν, ύπερ-
βαλλόντως έχάτερα, χαί έχβοώντες χαί χροτονντες, προς δ' 

c αίτοίς αί τε πέτραι καί 6 τόπος έ» φ άν ώσιν έπηχοϋντες 
διπλάσιο» θόρυβο» παρέχωαι τοΰ ψόγου καί επαίνου, έν 
δή τφ τοιούτφ τό νέον, τό λεγόμενο», τίνα οϊει χαρδίαν 
ϊσχειν; ή ποία» [αν] αύτφ παιδείαν ίδιωτιχήν άνθέξειν, 
ήν ού χαταχλυαθείααν ύπό τοϋ τοιούτον ψόγου ή επαίνου 
οΐχήαεσθαι φερομένην κατά ρουν ή άν ούτος φέρη, καί 
φήοεαι τε τά αυτά τούτοις χαλά. «al αισχρά είναι, «ai 
έπιτηδεύσειν δπερ άν ούτοι, χαί ίαεσθαι τοιούτον; 

d Πολλή, ή δ' δς, ώ Σώκρατες, άνάγχη. 

Και μήν, ήν δ' έγώ, οΰπω τήν μεγίατψ ανάγκην είρή
καμεν. 

Ποίον; ίφη. 

"Ήν ίργφ προστιθέααι λόγφ μή πείθοντες ούτοι οί παι-
δευταί τε χαί αοφιαταί. ή ούχ οΐσθα δτι τόν μή πειβό-
μενον άτιμίαις τε καί χρήμασι χαί θανάτοις χολάζουσι ; 

Καί μάλα, ίφη, σφόδρα. 
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"Ετσι λοιπόν κ' ή αληθινή φιλοσο\κκή φύση, καθώς 492a 
έμεΐς τήν ώρίσαμε, άν, υποθέτω, λάχη τήν ανατροφή πού τής 
χρειάζεται, δέ μπορεί παρά μέ τόν καιρό δσο μεγαλώνη νά 
φτάση στή μεγαλύτερη τελειότητα, δταν δμως σπέρνεται καί 
φυτρώνει στ' ακατάλληλο έδαφος, θά καταντήση σέ δλως 
διόλου τό αντίθετο, άν δέν τύχη κανείς θεός νά τή βοηθήση. 
*Η πιστεύεις καί σύ, δπωςοί περισσότεροι, πώς υπάρχουν κά
ποιοι νέοι πού διαφθείρονται άπό κάποιους σοφιστές, ή 
πώς υπάρχουν κάποιοι ιδιωτικοί σοφιστές πού διαφθείρουν 
σέ μεγάλο οπωσδήποτε βαθμό τους νέους, καί δχι δτι αυτοί 
ίσα ίσα πού τά λέγουν αυτά εϊναι οί μεγαλύτεροι σοφιστές 
καί μορφώνουν στην εντέλεια καί τους καταντούν δπως τους b 
θέλουν καί νέους χαί γέρους καί άντρες καί γυναίκες; 

Καί πού τό κάνουν αυτό; 
Έκεΐ πού μαζεύουνται σωρός δλοι μαζί στίς συνεδριά

σεις τοϋ λαοϋ, ή στά δικαστήρια, ή στά θέατρα, ή στά στρατό
πεδα, ή σέ καμιά άλλη κοινή σύναξη τοΰ πλήθους, καί μέ 
πολύ θόρυβο άλλοτε αποδοκιμάζουν τους λόγους καί τίς πρά
ξεις κι' άλλοτε επαινούν, υπερβολικά καί στή μιά καί στην 
άλλη περίσταση, καί ξεφωνίζουν καί χειροκροτούν, ένώ μαζί 
μ' αυτούς κ; οί πέτρες κι' ό τόπος γύρω δπου κάθονται άν- c 
τιλαλεϊ διπλάσια άπό τίς αποδοκιμασίες ή τους επαίνους των 
μέσα λοιπόν σ'ένα τέτοιο πανηγύρι,πώς νάβαστάξη,πούλέει ό 
λόγος, ή καρδιά ενός νέου, ή ποια ατομική του εκπαίδευση θά 
μπόρεση νά άνθέξη καί νά μή τήν πάρη τό ρέμα, κάτω fati. 
τήν τέτοια πλημμύρα τοΰ ψόγου ή τοϋ επαίνου, κι'δπου τήν 
πάει; καί δέ θάναγκαστή κι' ό ϊ,διος νά συμμεριστη τίς αντι
λήψεις των γιά τά καλά καί τά κακά, νά συμμορφωθή μέ τήν 
δλη τους διαγωγή καί στό τέλος νά γίνη όμοιος κι' απα
ράλλαχτος μαζί τους; 

'Ανάγκη πάσα αυτό, Σωκράτη, νά γίνη. α 
Καί δμως ακόμα δέν αναφέραμε τή μεγαλύτερη ανάγκη. 
Ποια; 
Έκείνην, πού fr.av δέν κατορθώσουν νά πείσουν μέ τά 

λόγια τους, τήν επιβάλλουν μέ τά έργα αυτοί οί περίφημοι 
σοφιστές καί διδάσκαλοι. *Η δέν ξέρεις,πώς δποιος δέν συμ
μορφώνεται μέ τις επιθυμίες των, τόν τιμωροΰν μέ στέρηση 
τών πολιτικών του δικαιωμάτων, μέ χρηματικά πρόστιμα 
καί μέ θάνατο; 

Τό ξέρω καί πολύ καλά μάλιστα. 
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Τίνα ούν άλλον σοφιστήν οϊει ή ποίους Ιδιωτικούς λόγους 
εναντία τούτοις τείνοντας κρατήσει»; 

β Οϊμαι μέν ούδένα, ή δ' δς. 
Ου γάρ, ήν δ' έγώ, αλλά χαί τό έπιχειρεϊν πολλή άνοια. 

ούτε γαρ γίγνεται οϋτε γέγονεν ουδέ ούν μή γένηται άλλοίον 
ήθος προς άρετήν παρά τήν τούτων παιδείαν πεπαιδενμένον, 
ανθρώπειο», ώ εταίρε—θείον μέντοι κατά τήν παροιμίαν 
έξαιρώμεν λόγον εύ γάρ χρή είδέναι, δτιπερ άν σωθή τε 

493ί καί γένηται οίον δεϊ έν τοιαύτη καταστάσει πολιτειών, θεοϋ 
μοΐραν αυτό αώααι λέγων ού κακώς έρεϊς. 

Ούδ' έμοϊ άλλως, έφη, δοκεϊ. 
"Ετι τοίννν σοι, ήν ff έγώ, προς τούτοις χαί τόδε δοξάτω. 
Τό ποίον; 
Έκαστος τών μισθαρνούντων ιδιωτών, οβς δή ούτοι 

αοφιστάς καλοϋσι χαί άντιτέχνονς ηγούνται, μή άλλα παι-
δεύειν ή ταϋτα τα τών πολλών δόγματα, â δοξάζονσιν δταν 
άθροισθώσιν, και αοφίαν ταύτην κάλεϊν οίόνπερ άν εί θρέμ
ματος μεγάλου καί Ισχυρού τρεφομένου τάς οργάς τις χαί 

b έπιθνμίας κατεμάνθανεν, δπη τε προαελθεΐν χρή χαί δπη 
δψασθαι αύτοϋ, χαί οπότε χαλεπώτατον ή πραότατο» καί 
έχ τίνων γίγνεται, χαί φωνάς δή έφ' οίς έκαστος εϊωθεν 
φθέγγεαθαι, καί οίας αύ άλλου φθεγγομένου ήμερονταί τε 
καί άγριαίνει, χαταμαθών δέ ταϋτα πάντα συνουσία τε χαί 
χρόνου τριβή σοφίαν τε χαλέαειεν καί ώς τέχνην ανστησά-
μενος έπί διδασκαλία» τρέποιτο, μηδέν είδώς τή αλήθεια 
τούτων τών δογμάτωντε καί επιθυμιών δτι καλόν ή αίαχρόν 

ο ή αγαθόν ή κακόν ή δίκαιον ή άδικον, όνομάζοι δέ πάντα 
ταϋτα έπί ταϊς τοΰ μεγάλου ζώου δόξαις, οίς μέν χοίροι 
έκεΐνο αγαθά καλών, οίς δέ άχθοιτο κακά, άλλον δέ μηδένα 
ίχοι λόγον περί αυτών, άλλα τάναγκαϊα δίκαια καλοί καί 
καλό, τήν δέ τοϋ αναγκαίου καί άγαθοϋ φύσιν, δσον διαφέρει 
τφ δντι, μήτε έωρακώς εϊη μήτε άλλφ δυνατός, δείξαι. 
τοιούτος δη ών προς Διός ούκ άτοπος άν σοι δοκεϊ είναι 
παιδευτής; 

Έμοιγ', ίφη. 
rH ούν τι τούτου δοκεϊ διαφέρειν δ τήν τών πολλών καί 

d παντοδαπών οννιόντων δργήν καί ήδονάς κατανενοηκέναι 
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Ποιος λοιπόν σοφιστής νομίζεις ή ποια άλλη ιδιωτική 
διδασκαλία, τραβώντας τόν ενάντιο δρόμο, θά μπορούσε νά 
τους νικήση αυτούς; 

Κανένας, πιστεύω. e 
Π{> αγματικώς, καί μωρία μάλιστα μεγάλη θά ήταν καί 

•νά τό δοκιμάση χάν. Γιατί οδτε υπάρχει, οδτε υπήρξε, ούτε θά 
ύπαρξη ίσως ποτέ μιά φύση πού νά πάρη ώς προς τήν αρετή 
μιά μόρφωση αλλιώτικη άπό κείνη πού επιβάλλουν αυτοί-

χαί λέγω μιά φύση ανθρώπινη, φίλε μου' γιατί τή θεϊκή, δπως 
λέει κ' ή παροιμία, τήν εξαιρούμε άπό τό λόγο' χαί πρέπει κα
λά νά ξέρης, πώς άν μέσα σέ τέτοια κατάσταση, πού βρίσκον
ται οί σημερινές πολιτείες, σωθή τίποτα καί γίνη δ,τι πρέπει 
νά γίνη, θά μποροΰμε νά λέμε μ' δλα μας τά δίκια πώς τή 493* 
σωτηρία του τή χρωστά σέ κάποια θεΐκιά μοίρα. 

Αυτή eïvat ή δική μου ή ιδέα. 
Μά κι' αυτή τήν ιδέα νά έχης ακόμα. 
Ποια; 
"Ολοι αυτοί οί ιδιωτικοί μέ μισθό διδάσκαλοι, πού τους 

ονομάζει ό λαός σοφιστές καί άντιτέχνους του, δέν κάνουν 
άλλο παρά νά διδάσκουν τά ίδια δόγματα πού ακολούθα καί 
•4 Οχλος στις συγκεντρώσεις του κι' αυτό είναι πού τό λένε 
σοφία- τό ίδιο δηλαδή πράγμα, δπως ένας άνθρωπος νά σπού
δαζε προσεκτικά τά ένστικτα καί τίς ορέξεις ενός μεγάλου καί 
•δυνατού καί χαλοτρεφούμενου ζώου καί νάξερε πότε καί πώς b 
νάτό πλησιάζη, πότε κι' άπό τί αγριεύει ή μερώνει, ποιες φω
νές συνηθίζει νά βγάζη σέ τούτη ή στην άλλη περίσταση, καί 
άφοϋ τά μάθη δλ' αυτά μέ τόν καιρό καί τή συνήθεια, νά 
τόνομάσηαύτό σοφίαχαί νάτό συστηματοποίηση σάν τέχνη πού 
νάρχίση νά τή διδάσκη, χωρίς νά γνωρίζη αληθινά ποιο άπ' 
αυτά τά δόγματα καί τίς έπιθυμίεςεϊναιώραΐοή άσχημο, καλό 
ή κακό, δίκαω ή άδικο, άλλα δλ' αυτά νά τά όνομάζη σύμ
φωνα μέ τίς αντιλήψεις τοϋ μεγάλου ζώου, καλά δσα τό εύχα- e 
ριστοϋν,καχά δσα τό εξαγριώνουν καί δίκαια δσα ίκανοποιοΰν 
τίς φυσικές του ανάγκες χωρίς καμιάν άλλη διάκριση, γιατί 
οδτε ό ίδιος έχει ποτέ καταλάβει οδτε σέ άλλον εϊναι σέ θέση 
νά δείξη ποια πραγματική διαφορά υπάρχει ανάμεσα στή φυ
σική ανάγκη καί στό άγαθό.Ένας τέτοιος λοιπόν διδάσκαλος, 
πέ μου νά ζής, δέ θά σοΰ φαίνονταν αλλόκοτος; 

Βεβαιότατα. 
Καί νομίζεις τάχα πώς διαφέρει καθόλου άπ' αυτόν 

εκείνος π/>ύ τό νομίζει σοφία νά έχη μάθει τίς ορέξεις καί τίς d 
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αοφίαν ηγούμενος, εϊτ' έ» γραφική εϊτ' εν μουσική εϊτε δή 
έν πολιτική; δτι μέν γάρ άν τις τούτοις δμιλή έπιδειχνύ-
μενος,ή ποίησα) ή τίνα άλλην δημιουργία» ή πόλει διαχονίαν, 
κυρίους αύτοϋ ποιών τους πολλούς, πέρα τών αναγκαίων, 
ή Διομηδεία λεγομένη ανάγκη ποιειν αύτφ ταϋτα â άν ούτοι 
έπαινώαιν ώς δέ καί αγαθά χαί χαλά ταύτα τή άληθεία, 
ήδη πώποτε του ήχουσας αυτών λόγον δίδοντος ου χατα-
γέλαστο»; 

e Οϊμαι δέ γε, ή δ' δς, ούδ' άχούαομαι. 

Ταϋτα τοίνυν πάντα έννοήσας εκείνο άναμνήαθψι· αύτδ 
τό χαλάν αλλά μή τά πολλά χαλά, ή αυτό τι έκαστον χαί 

494α μή τά πολλά έκαστα, έσβ' δπως πλήθος άνέξεται ή ήγήσεται 
εϊναι; 

"Ηχιατά γ', έφη. 
Φιλόσοφο» μέν άρα, ήν ff έγώ, πλήθος αδύνατον είναι. 
'Αδύνατον. 
Kai τους φιλοσοφοϋντας άρα άνάγχη ψέγεαθαι ύπ* 

αυτών. 

Άνάγχη. 
Kai ύπό τούτων δή τών Ιδιωτάτ», όσοι προαομιλοϋντες 

δχλφ άρέσκειν αύτφ έπιθυιιοΰσι. 

Δήλον. 
Έκ δή τούτων τίνα όρ^ς σωτηρίαν φιλοσόφφ φύαείι 

ώατ' έν τφ έΛίτησεήαατι μείνασαν προς τέλος έλθεϊν; έννόει 
b ff έκ τών έμπροσθεν, ώμολόγηται γάρ δή ήμϊν εύμάθεια καί 

μνήμη καί ανδρεία καί μεγαλοπρέπεια ταύτης είναι τής 
φύσεως. 

Ναί. 
Ούκοϋν ευθύς έν παιαίν 6 τοιούτος πρώτος ίσται έν 

δπασιν, άλλως τε «ai έάν τό σώμα φνή προαφερής τή ψνχή; 
ΤΙ δ' ού μέλλει; ίφη. 
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επιθυμίες τών πολλών στίς δημοσιές των συναθροίσεις, είτε 
γιά ζωγραφική πρόκειται, εϊτε γιά μουσική είτε γιά πολιτική; 
Γιατ' εϊναι φανερό, πώς άν κανείς άποφασίση νά επίδειξη σέ 
χαμιά τέτοια συνάθροιση ή κανένα ποίημα ή άλλο έργο του 
ή τους παρουσίαση κανένα σχέδιο χοινής ωφελείας καί άναγκα
στη νά εξάρτηση τήν επιτυχία του άπό τήν κρίση τοΰ πλήθους, 
σιδερένια ανάγκη, πού λέει ό λόγος, θά τοΰ έπιβάλη νά συμ-
μορφωθή σέ βλα μέ δ,τι αρέσουν καί εγκρίνουν εκείνοι. Άκου
σες δμως ώς τώρα κανένα άπό αυτούς νά άποδείχνη μέ επι
χειρήματα πού νά μήν εϊναι καταγέλαστα, δτι αυτά πού εκτι
μά ώς ώραΐα καί χαλά, εϊναι καί πραγματικός τέτοια; 

"Οχι κι' ούτε πιστεύω νάκούσω. β 
Άφοΰ λοιπόν βάλης δλ' αυτά στό νοϋ σου, σκέψου καί 

τούτο : τό καθαυτό ώραΐο, καί δχι τά πολλά ώραΐα, ή τό 
κάθε καθαυτό πράγμα καί δχι τά πολλά, είναι δυνατό νά τό 
ανεχτή τό πλήθος καί νά τό παραδεχτή πώς υπάρχει; 494a 

Κάθε άλλο. 
"Ωστε λοιπόν δέ μπορεί ποτέ νά εϊναι φιλόσοφος ό πολύς 

λαός. 
"Οχι, δέ μπορεί. 
Άνάγχη λοιπόν δσοι καταγίνονται μέ τή φιλοσοφία νά 

κατηγορούνται άπ' αυτόν. 
Αναγκαστικά. 
Μά κι' άπ' αυτούς τους ίδιωτιχούς διδασκάλους πού 

βρίσκονται σέ στενές σχέσεις μέ τόν δχλο καί επιθυμούν νά 
τίχουν χαλά μαζί του. 

Αυτό εϊναι φανερό. 
Ύστερα λοιπόν άπ' δλ' αυτά βλέπεις καμιά ελπίδα σω

τηρίας γιά τήν πραγματικά φιλοσοφική φύση, ώστε νά έπι-
μένη σταθερά στό έργο της καί νά τό βγάλη πέρα ώς τό τέ
λος; Καί κρίνε το μόνος σου άπ' βσα είπαμε πρίν γιατί έχομε b 
παραδεχτή, πώς ό αληθινός φιλόσοφος πρέπει νά εϊναι προι
κισμένος άπό τή φύση μέ εύμάθεια, αντρεία, μνήμη καί μεγα
λοπρέπεια. 

Ναί. 
Δέ θϊναι λοιπόν ένας τέτοιος ευθύς άπό τήν παιδική του 

ηλικία πρώτος μές στους συνομηλίκους του, άν τύχη μάλιστα 
καί τό σώμα του είναι παρόμοιο μέ τήν ψυχή ; 

Καί πώς νά μήν εϊναι; 
29 
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Βονλήσονται δή οίμαι αύτφ χρήσθαι, έπειδάν πρεσβύ

τερος γίγνηται, έπί τά αυτών πράγματα οί τε οικείοι χαί 

οί πολΐται. 

Πώς δ' ον; 

e Ύποκείσονται άρα δεόμενοι χαί τιμώντες, προκαταλαμ-

βάνοντες και προκολακεύοντες τήν μέλλουσα» αύτοϋ δύναμι». 

Φιλεϊ γονν, ίφη, ούτω γίγνεσθαι. 

Τί ούν οϊει, ήν δ' έγώ, τόν τοιούτο» έν τοίς τοιούτοις 

ποιήσει», άλλως τε καί έάν τύχη μεγάλης πόλεως ών καί 

έν ταύτη πλούσιος τε καί γενναίο;, και έτι εύειδής καί 

μέγας; άρ' ού πληρωθήσεσθαι αμήχανου ελπίδος, ήγούμενον 

καί τά τών 'Ελλήνων καί τά τών βαρβάρων Ικανό» ίσεσθαι 

d πράττειν, χαί έπί τούτοις υψηλό» έξαρεϊν αυτόν, σχηματισμού 

καί φρονήματος κενοϋ άνευ νοϋ έμπιμπλάμενον ; 

Καί μάλ', έφη. 

Τφ δή οντω διατιθεμένφ έάν τις ήρεμα προσελθών 

τάληθή λέγη, δτι νου; ούκ ένεστιν αύτφ, δεϊται δέ, τό δε ού 

κτητόν μή δουλεύσαντι τή χτήσει αύτοϋ, άρ' εύπετές οίει 

είναι είσακοϋσαι διά τοσούτων κακών; 

Πολλού γε δεϊ, ή δ' δς. 

Έάν δ' ούν, ήνδ' έγώ,διά τό εύ πεψυχέναι καί τό συγγενές 

e τών λόγων είααιαθάνηταί τέ πη χαί χάμπτηται χαί Ιλχηται 

προς φιλοσοφία», τί οίόμεθα δράαειν εκείνους τους ήγον-

μένονς άπολλύναι αύτοϋ τήν χρείαν τε καί εταιρία»; ού πάν 

μεν έργον, πάν ff έπος λέγοντας τε χαί πράττοντας χαί 

περί αυτόν, όπως άν μή πεισθή, καί περί τόν πείθοντα, 

όπως άν μή οίύς τ' ή, χαί Ιδία έπιβουλεύοντας καί δημοσία 

είς αγώνα; καθιστάντας; 

495α Πολλή, ή δ' δς, ανάγκη. 

Έστιν ού» δπω; ό τοιούτος φιλοσοφήσει; 

Ού πάνν. 

'Οράς ούν, ήν δ' έγώ, δτι ού κακώς έλέγομεν ώς άρα 
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"Οταν λοιπόν φτάση σέ ώριμη ηλικία, θά προθυμοποιη
θούν βέβαια δλοι, καί συγγενείς του καί συμπολίτες, νά τόν 
χρησιμοποιήσουν γιά τά δικά τους τά συμφέροντα. 

Πώς δχι; 
Θάρχίσουν λοιπόν νά πέφτουν εμπρός του καί νά τόν c 

παρακαλούν καί νά τόν περιποιούνται γιά νά προκαταλάβουν 
jtal νά εξασφαλίσουν γιά τόν' εαυτό τους μέ τις κολακείες των 
τή δύναμη πού θάποκτήση μιά μέρα. 

Αυτό πραγματικώς συνηθίζει νά γίνεται. 
Τί νομίζεις λοιπόν πώς θά χάμη ένας τέτοιος, άν τύχη 

μάλιστα va' εϊναι άπό μεγάλη πόλη καί ό ϊδως μες σ* αυτή 
πλούσιος καί καλογεννημένος κι' ακόμα έμορφος καί μ' επι
βλητικό παρουσιαστικό; Δέ θά γεμίσημέ τίς πιό παράλογες 
ελπίδες, ώς καί νά φαντάζεται πώς θά εϊναι ικανός νά διοίκηση 
χαί "Ελληνες καί βαρβάρους καί μ' αυτές τίς τρελλές ιδέες τοΰ 
μεγαλείου νά παραφουσκώνη γεμάτος άπό καμάρι χαί κούφια d 
έπαρση, άδειος δμως άπα νοΰ; 

Καί βέβαια αυτό θά πάθη. 

Ά ν λοιπόν, έκεΐ πού βρίσκεται σέ τέτοιες διαθέσεις, τόν 
πλησίαση κανείς έμορφα ϊμορφα καί τοϋ δώση νά χαταλάβη 
τήν αλήθεια, πώς δέν έχει νοϋ στό κεφάλι του, τοϋ χρειάζεται 
δμως, μά πώς αυτό τό πράγμα χρειάζεται νά δούλεψη κανείς 
γιά νά τάποχτήση, νομίζεις άραγε πώς εϊναι εδκολο νά τόν 
,άκούση μές στά τόσα κακά πού βρίσκεται; 

Κάθε άλλο βέβαια. 

Ά ν δμως βρεθή οπωσδήποτε ένας, πού χάρη στην καλή 
του φύση καί στή συγγένεια πδχουν μ' αυτήν εκείνα τά λόγια, β 
έρθη σέ συναίσθηση κι' αρχίζει νά λυγίζη καί νά τόν τραβά 
ή φιλοσοφία, τί νομίζομε πώς θά κάμουν εκείνοι, πού πιστεύ
ουν πώς χάνουν έτσι τήν εκμετάλλευση καί τή φιλία του ; Δέ 
θά βάλουν τό παν σέ ενέργεια, κ«ί λόγους καί έργα, γιά νά -Ί-ι 
καταφέρουν νά μήνπεισθή,ναί δέ θά τά βάλουν σύγκαιρα ν.ά\ 
μέ κείνον πού ζήτησε νά τον παρασύρη γιά νά μήν τό πε-τύχη, 
μ' δλα τά μέσα πού διαθέτουν, καί μέ ιδιωτικές επιβουλές 
καί μέ δημόσιους δικαστικούς αγώνες; 

Αυτό θά γίνη χωρίς άλλο. 495a 
Μπορεί λοιπόν ποτέ νά έπιδοθή ένας τέτοιος στή φιλο

σοφία; 
Δέν τό πολυπιστεύω. 
Βλέπεις λοιπόν πώς δέν είχαμε άδικο νά λέμε, δτι καί 
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καί αυτά τά τής φιλοσόφου φύσεως μέρη, δταν εν κακή 
τροφή γένηται, αίτια τρόπον τινά τοϋ έχπεσεϊν έκ τοϋ επιτη
δεύματος, καί τα λεγόμενα αγαθά, πλούτοι τε χαί πάσα ή 
τοιαύτη παρασκευή; 

Ού γάρ, άλλ' ορθώς, έφη, ελέχθη. 
Ούτος δή, εϊπον, ώ θαυμάσιε, δλεθρός τε καί διαφθορά 

b τοσαύτη τε χαί τοιαύτη τής βέλτιστης φύσεως είς τό άριστον 
επιτήδευμα, όλίγης καί άλλως γιγνομένης, ώς ημείς φαμεν. 
καί έχ τούτων δή τών ανδρών καί οί τα μέγιστα κακά 
εργαζόμενοι τάς πόλεις γίγνονται καί τους ίδιώτας, και οί 
τάγαθά, οί αν ταύτη τύχωαι δνέντες· σμικρά δέ φύσις ουδέν 
μέγα ουδέποτε ούδένα οϋτε Ιδιώτψ ούτε πόλιν δρα. 

Αληθέστατα, ή ff δς. 
Ούτοι μέν δή ούτως έχπίπτοντες, οίς μάλιστα προσήκει, 

c έρημο» χαί ατελή φιλοσοφία» λείποντες αυτοί τε βίον ού 
προσήκοντα ονδ' αληθή ζώσιν, τήν δέ, ώσπερ όρφανήν συγ
γενών, άλλοι ίπεισελθόντες ανάξιοι ήσχυνάν τε καί ονείδη 
περιήψαν, οία καί αν. φής όνειδίζειν τους όνειδίζοντας, ώς 
οί συνόντες αύτη οί μέν ούδενός, οί δέ πολλοί πολλών κακών 
άξιοι είαιν. 

Καί γάρ ούν, ίφη, τά γε λεγόμενα ταϋτα. 
Είκότως γε, ήν ff έγώ, λεγόμενα, χαθορώντες γάρ άλλοι 

άί-θρωπίσχοι «ενήν τή» χώραν ταύτην γιγνομένην, καλών 
d δέ Ονομάτων καί προσχημάτων μεστήν, ώσπερ οι έκ τών 

είργμών είς τά ιερά άποδιδράσκοντες, άσμενοι και ούτοι 
έκ τών τεχνών έκπηδώσιν εις τήν φιλοσοφία», οί άν κομ
ψότατοι δνχες τυγχάνωσι περί τό αντών τεχνίον. δμως 
γαρ δή προς γε τάς αλλάς τέχνας καίπερ ούτω πραττούσης 
φιλοσοφίας τό αξίωμα μεγαλοαρεπέστερον λείπεχαι, ού δή 
έφιέμενοι πολλοί ατελείς μεν τάς φύσεις, ύπό δέ τών τεχνών 
τε καί δημιονργιών ώσπερ^ τά σώματα λελώβηνται, ούτω 

e «al τάς ψνχάς αυγχεχλασμένοι τε χαί άποτε&ρυμμένοι διά 
τάς βαναυσίας τυγχάνουσιν—ή ούχ άνάγχη; 
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αυτά τά συστατικά της φιλοσοφικής φύσης, δταν αναπτυχθούν 
μές σέ κακή ανατροφή, γίνονται τρόπον τινά αφορμή νά 
ξεπέση άπό τόν προορισμό του, καθώς κι' αυτά πού λένε αγα
θά, τά πλούτη κι' δλη ή παρόμοια σοδειά; 

Καθόλου άδικο πραγματικό»; δέν είχαμε, απεναντίας. 
Μ' αυτό λοιπόν τόν τρόπο, αγαπητέ μου, διαφθείρονται 

καί χάνονται τόσοι καί τόσοι άπό τίς άριστες εκείνες φύσεις b 
τίς προωρισμένες γιά τό άριστο επάγγελμα, πού κι' αλλιώς 
εϊναι τόσο σπάνιες, δπως έμεΐς παραδεχόμαστε- άπ' αυτούς 
βγαίνουν οί άνθρωποι πού προξενούν τά μεγαλύτερα κακά καί 
στίς πόλεις καί στους ιδιώτες, μά καί τά μεγαλύτερα πάλι 
χαλά, άν έτσι τύχη νά τους φέρη τό ρέμα' μιά μικρή κι' α
σήμαντη φύση ποτέ δέν κάνει τίποτε μεγάλο, ούτε σέ ιδιώτη 
ούτε σέ πόλη. 

Σωστότατα. 
Αυτοί λοιπόν πού ήταν οί καθαυτό γεννημένοι γιά τή 

•φιλοσοφία, μιά πού έτσι τήν παρατήσουν έρημη καί πάρα- Ο 
πονεμένη στή μέση, κι* οί Ιδιοι ζουν μιά ζωή πού δέν τους ται
ριάζει κι' δχι αληθινή, καί κείνην αφήνουν ορφανή κι' άπρο-
•στάτευτη, γιά νά μπουν καί τής πατήσουν τό σπίτι άλλοι 
ανάξιοι καί νά τήν κατεξευτελίσουν καί νά τής κολλήσουν 
τέτοιες ντροπές, ώστε νάχουν δίκιο δσοι της ψάλλουν εκείνα 
πού λές έσύ πώς τής ψάλλουν.: δτι άπό κείνους πού τήν ακο
λουθούν, άλλοι δέν είναι άξιοι γιά τίποτα κι' οί περισσότεροι 
άξιοι γιά πολλά καί μεγάλα κακά. 

Αυτά εϊναι πραγματικώς πού λένε. 
Καί δέν έχουν διόλου άδικο'γιατί δταν δουν άλλοι άνθρω-

πίσκοι κενή αυτή τή θέση, τήν τόσο ζηλευτή μέ τά λαμπρά 
ονόματα καί τά στολίδια πού εϊναι γεμάτη, σάν τους χακούρ- d 
γους εκείνους πού δραπετεύουν άπό τήν είρκτή καί βρίσκουν 
άσυλο στά ίερά των θεών, απαράλλαχτα χι' αυτοί παρατούν 
ευχαρίστως τήν τέχνη τους καί πηδούν ίσα μέσα στή φιλο
σοφία, προπάντων δσοι άπ' αυτούς τύχη νά κάνουν τόν πολύ 
μάστορη στην τεχνούλα τους. Γιατί μ' δλα ταϋτα,άν καί κατάν
τησε νά βρίσκεται σέ τέτοια θέση ή φιλοσοφία, διατηρεί δμως 
απέναντι στίς ίλλες τέχνες ένα μεγαλοπρεπέστερο αξίωμα' 
κι' αυτό εϊναι πού ζηλεύουν πολλοί άπό φυσικοδ τους άτελοι, 
καί πού δπως έχουντά κορμιά τους στρεβλωμένα άπό τίςχεν-
ρωναχτικές των εργασίες, έτσι τυχαίνει νά έχουν καί τίς ψυ
χές των σακατεμένες καί παραμορφωμένες άπό τίς βάναυσες β 
απασχολήσεις- ή μπορούσε νά γίνη κι' αλλιώς ; 
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Καί μάλα ίφη. 
Δοκεΐς ούν τι, ή» ff έγώ, διαφέρει» αυτούς ίδείν άργύ-

οιον χτησαμένον χαλχέως φαλακρού καί σμικρού, νεωστί μέν 
!χ δεσμών λελυμένου, έν βαλανείφ δέ •/.. λονμένον, νεουργόν 
Ιμάτιο» έχοντος, ώς ννμφίου παρεσκενασμένου, διά πενία* 
καί έρημίαν τοϋ δεαπύτου τήν θυγατέρα μέλλοντος γαμεϊν; 

496a Ού πάνυ, ίφη, διαφέρει. 

Ποϊ' άττα ούν είχός γεννά» τους τοιούτους; ού νόθα καί 
φαύλα; 

Πολλή άνάγχη. 
Τί δέ; τους αναξίους παιδεύσειος, δταν αυτή πλησιά

ζοντες όμιλώαι μή χα-έ άξίαν, ποϊ' άττα φώμεν γεννά» δια
νοήματα τε καί δόξας; άρ' ούχ ώς αληθώς προσήκοντα άκον
σαι σοφίσματα, «αί ουδέν γνήσιο» ουδέ φρονήσεως [άξιον} 
αληθινής έχόμενον; 

Παντελώς μέν ούν, ίφη. 
Πάνσμιχρον δή τι, ίφην έγώ, ώ Άδείμαντε, λείπεται 

b τών κατ" άξίαν ομιλούντων φιλοσοφία ή που ύπό φυγής κα-
ταληφθέν γενναίο» καί εύ τεθραμμένον ήθος, άπορίμ τών 
διαφθερούντων κατά φύσιν /ϋείναν iV αντή, ή έν σμιχρ^ 
.-ιο'λει όταν μεγάλη ψυχή φυή καί άτιμάαασα τά τής πόλεως 
ύπερίδη· βραχύ δέ πού τι καί άπ' άλλης τέχνης δικαίως 
ατίμασαν ευφυές έά αυτήν άν έλθοι. εϊη δ' 6ν και ό τοϋ 
ημετέρου εταίρου θεάγονς χαλινός οίος κατασχεΐν και γάρ 

c θεόγει τά μέν άλλα πάντα παρεαχεύασται προς τό έκπεσεϊν 
φιλοσοφίας, ή δέ τοϋ σώματος νοαοτροφία άπείργουσα αυτόν 
τών πολιτικών κατέχει, τό δ' ημέτερο» ούχ δξιον λέγειν, 
τό δαιμόνιο» σημείο/ν ή γάρ πού τινι άλλω ή ούδενί τών 
έμπροσθεν γέγονεν. καί τοντων δή τών ολίγων οί γενόμενοι 
χαί γευσάμενοι ώς ήδύ καί μακάρια» τό κτήμα, χαί τών 
πολλών αύ ίχανώς ίδάντες τήν μανίαν, χαί δτι ουδείς ουδέ» 
υγιές ώς ίπος ειπεί» περί τά τών πόλεων πράττει ούδ' ίστι 

d σύμμαχος μεψ δτου τις Ιών έπί τήν τφ δικαίφ βοήθειαν 
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Ό χ ι βέβαια. 
Καί νομίζεις πώς διαφέρουν καθόλου, νά τους $ής, άπό 

ένα χαλκιά πού απόχτησε λεφτά;κακομοιριασμένο χαί φαλα
κρό χαλκιά, πού μόλις βγήκε άπό τίς φυλακές, καί τώρα άφοΰ 
ξέβρώμησε στό λουτρό, καινουργιοφορεμένος σά γαμπρός 
ετοιμάζεται νά παντρευτή τοΰ αφεντικού του τή θυγατέρα, πού 
ή φτώχεια κ'ή ορφάνια τήν κατάντησαν σ'αυτή τήν ανάγκη; 

Δέ διαφέρουν καί πολύ. 496a 
Τί παιδιά λοιπόν θές νά σοϋ γεννήσουν αυτοί ; δχι νόθα 

καί πρόστυχα; 
'Αναγκαστικά. 
Τό ίδιο κι' αυτοί οί ανάξιοι γιά εκπαίδευση, δταν χωρίς 

νά τάξίζουν τήν πλησιάσουν καί 'ρθοδν σέ σχέση μαζί της, 
τί λογής διανοήματα καί Ιδέες περιμένεις νά σοΰ γεννήσουν ; 
Τί άλλο παρά σοφίσματα, καθώς πραγματικώς αξίζει νά τά 
όνομάζωμε, καί τίποτα γνήσιο καί πού νά έχη τόν τύπο της 
αληθινής σοφίας; 

Έξάπαντος. 
"Ωστε ένας πολύ ελάχιστος αριθμός μένει, Άδείμαντε, 

άπό κείνους πού τους αξίζει νά καταγίνουνται μέ τή φιλοσοφία, b 
καί ή θά εϊναι καμιά ευγενική χαί εξαιρετικά μορφωμένη φύση 
πού, επειδή έπεσε σέ εξορία καί έτσι έλλειψαν άπό γύρο) της 
οί διαφθαρείς, κατώρθωσε νά χρατηθήστή φυσική της κλίση, 
ή καμιά μεγάλη ψυχή πού γεννήθηκε σέ πόλη μικρή καί άπό 
περιφρόνηση δέν ανακατεύτηκε στά πολιτικά, άλλα βλέπει 
στά ψηλότερα' κ' ένα μικρό μέρος ακόμα άπό άλλη τέχνη πού 
τή; έστρεψαν μέ τά δίκια τους τή ράχη γιά νά επιδοθούν άπό 
τή φυσική τους προδιάθεση στή φιλοσοφία. Κι' άλλους πάλι 
ίσως νά στάθηκε ικανός νά τους συγκράτηση ό χαλινός τοΰ 
φίλου μας τοϋ Θεάγη· γιατί στό Θεάγη βρίσκονται δλα τάλλα Ο 
ενωμένα πού θά μπορούσαν νά τόν αποσπάσουν άπό τή φιλοσο
φία, άλλα ή ανάγκη νά φροντίζη πάντα γιά τό άρρωστιάρικό 
του σώμα τόν συγκρατεί. "Οσο γιά μένα, δέν αξίζει νά κάμω 
λόγο γιά τό δαιμονικό μου σημείο' γιατί παρόμοιο κάτι ή σέ 
έναν ή σέ κανέναν άλλο δέν έτυχε ώς τώρα. Κι' άπ' αυτούς 
λοιπόν τους ολίγους πού γεύονται ή γευτήκανε τί γλυκό καί 
μακάριο πράγμα εϊναι ή φιλοσοφία, εϊδαν δμως άπ' τήν άλλη 
μεριά καί γνώρισαν αρκετά τή μανία τοΰ δχλου καί πώς κανείς, 
μ' ένα λόγο, δέν υπάρχει πού νά κάνη τίποτα τό σωστό καί 
λογικό στην πολιτική, οδτε βρίσκεται σύμμαχος νά πάη κανείς 
μ»ζί τού γιά τήν υπεράσπιση τής δικαιοσύνης δίχως κίνδυνο d 
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σφζοιτ' άν, άλλ' ώσπερ εις θηρία, άνθρωπος έμπεσών, ούτε 
σνναδικεϊν έθέλων οντε ικανός ών είς πάσιν άγρίοις άντέχειν, 
πρίν τι τήν πόλιν ή φίλους όνήσαι προαπολόμενος ανω
φελής αύτφ τε καί τοίς άλλοις άν γένοιτο—ταντα πάντα 
λογισμφ λαβών, ήσνχίαν ίχων καί τά αύτοϋ πράττων, οϊον 
έν χειμώνι κονιορτοϋ καί ζάλης ύπό πνεύματος φερομένου 
ύπό τειχίον άποστάς, ορών τους άλλους χαταπιμπλαμένους 
ανομίας, άγαπί} εϊ πη αυτός καθαρός αδικίας τε καί άνοαίων 

β έργων τόν τε ένθάδε βίον βιώσεται χαί τήν άπαλλαγήν αύτον 
μετά καλής ελπίδος ίλεως τε καί ευμενής άπαλλάξεται. 

497& 'Αλλά τοι, ή ff δς, ού τά ελάχιστα άν διαπραξάμενος 

όπαλλάττοιτο. 
Ουδέ γε, εϊπον, τά μέγιστα, μή τυχών πολιτείας προση

κούσης· έν γάρ προσηχούση αυτός τε μάλλον αύξήσεται 
χαί μετά τών ιδίων τά κοινά σώσει. 

Τά μεν ούν τής φιλοσοφίας ών ένεχα διαβολή» εϊληφεν 
και δτι ού δικαίως, έμοί μέν δοκεϊ μετρίως είρήσθαι, εί μή 
έτ" άλλο λέγεις τι αύ. 

Άλλ' ουδέν, ή δ' δς, έτι λέγω περί τούτον άλλα τή» 
προσήχονααν αυτή τίνα τών νϋν λέγεις πολιτειών; 

b Ovff ήντινοϋ», εϊπον, αλλά τοϋτο καί έπαιτιώμαι, μηδε-
μίαν άξια» είναι τών νϋν χατάστασι» πόλεως φιλόσοφο» φύ
σεως· διό χαί ατρέφεαθαί τε χαί άλλοιοϋσθαι αυτήν, ώσπερ 
ξενικό» σπέρμα έν γή άλλη σπειρόμενον έξίτηλο» είς το 
έπιχώριο» φιλεί κρατούμενον ιέναι, ούτω χαί τούτο τό γένος 
νϋν μέν ούχ ϊσχειν τήν αύτοϋ δύναμιν, άλλ' είς αλλότριο» 
ήθος εκπίπτει»· εί δέ λήψεται τήν άρίατην πολιτεία», ώσπερ 

ο χαί αυτό άριστον έστιν, τότε δηλώσει δτι τοϋτο μέν τφ δντι 
θείον ήν, τά δέ άλλα ανθρώπινα, τά τε τών φύσεων καί τών 
επιτηδευμάτων, δήλος δή ού» εί δτι μετά τοϋτο έρήση τίς 
αύτη ή πολιτεία. 

Ούκ έγνως, έφη· ού γάρ τούτο ίμελλον, άλλ' εί αυτή 
•ήν ημείς διεληλύθαμεν οίκίζοντες τήν πόλιν ή άλλη. 
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της ζωής του, μά σάν άνθρωπος πού έπεσε ανάμεσα σέ άγρια 
θηρία καί πού δέ θέλει νά παίρνη μέρος στίς αδικίες των, οδτε 
δμως εϊναι ικανός νά άντισταθήένας αυτός σέ τόσους άγριους, 
βέβαιος πώς θά:ΐναι άνωφελήςκαί γιά τόνέαυτό του χαί γιά 
τού; άλλους καί Οά χαθή άδικα πρίν νά προσφέρη καμιά έκδού-
λευση οΰτε στην πατρίδα του οδτε στους φίλους του—δλ' 
αυτά λοιπόν άφοΰ καλά τά στοχαστή μέ τό νοϋ του, προτιμά 
νά μείνη στην ησυχία του καί νά κοιτάζη τή δουλειά του, καί 
σάν ένας πού, όταν τό χειμώνα ό αέρας σηκώνη κορνιαχτό καί 
άνεμοζάλη, αποτραβιέται πίσω άπό ενα τειχαράκι γιά νά 
προφυλαχτή, έτσι κι' αυτός, ένώ βλέπει τού; άλλους καταγε-
μισμένους άπό τήν ανομία, μένει ευχαριστημένος άν οπωσ
δήποτε ζήση σ' αυτό τόν κόσμο καθαρός άπό αδικίες καί β 
ανόσια έργα καί βγή άπό αυτή τή ζωή μέ καλήν ελπίδα, 
ιλαρός και καλόκαρδος. 

'Αλλά δέ θάτανε μικρό τό κατόρθωμα του, άν έβγαινε 497a 
έτσι άπό τή ζωή. 

Οϋτε δμως καί πολύ μεγάλο, άφοΰ δέν έτυχε νά βρή 
μιά πολιτεία πού τοϋ ταίριαζε' γιατί σέ μιά τέτοια κι' δ ίδιος 
θά μπορούσε νά πάη πολύ πιό ψηλότερα καί νά σώση δχι μόνο 
τόν εαυτό του. άλλα καί τήν πολιτεία. 

Γιά ποιες λοιπόν αφορμές, δχι δμως καί δίκια, κατασυ
κοφαντείται ή φιλοσοφία, αρκετά μοϋ φαίνεται νά τό έχωμε 
αναπτύξει, έκτος άν έχης νά πρόσθεσης τίποτ' άλλο έσύ. 

Μά τίποτα πιά δέν έχω νά πώ απάνω σ' αυτά· ποιο δμως 
άπό τά τωρινά πολιτεύματα λές πώς της ταιριάζει ; 

'Απολύτως κανένα, καί μ' αυτό ίσα ίσα έχω νά κάμω, b 
πώς κανένα άπό τά σημερινά πολιτικά καθεστώτα δέν εϊναι 
άξιο γιά τήν αληθινή φιλοσοφική φύση· καί γι' αυτό τή 
βλέπομε νά διαστρέφεται καί νά διαφθείρεται, καί δπως ένας 
ξενικός σπόρος άν μεταφυτευθή σέ άλλο έδαφος, εκφυλίζεται 
καί αφομοιώνεται στό τέλος μέ τόν εγχώριο, έτσι κι' αυτό 
τό γένος τών φιλοσόφων δέν μπορεί τώρα νά διατήρηση τή 
φυσική του δύναμη, άλλα ξεπέφτει στό ξενικό ήθος' άν δμως 
τύχη νά βρή πολίτευμα, πού νά έχη ανάλογη τελειότητα μέ Ο 
τή δική του, τότε Οά τό δείξη ολοφάνερα πώς ήταν κάτι τι 
πραγματικώς θεϊκό αυτό, κι' δλα τάλλα, καί χαρακτήρες καί 
επαγγέλματα, ανθρώπινα. Τώρα χωρίς άλλο εϊσαι, βλέπω, 
έτοιμος νά μάρωτήσης ποιο εϊναι αυτό τό πολίτευμα. 

Δέν τό βρήκες- δέν ήθελα νά ρωτήσω αυτό, άλλ' άν εϊναι 
αυτή ή πολιτεία πού θεμελιώναμε έμεϊς, ή καμιά άλλη. 
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Τά μέ» άλλα, ήν ff έγώ, αύτη- τοϋτο δέ αυτό έρρήθη 
μεν καί τότε, δτι δεήσοι τι άεί ένεϊναι έν τή πόλει λόγο» 

(1 έχον τής πολιτείας τόν αυτόν δνπερ χαί αύ è νομοθέτης 
έχων τους νόμους έτίθεις. 

'Ερρήθη γάρ, ίφη. 
Άλλ' ούχ ίχανώς, εϊπον, έδηλώθη, φόβφ ών νμεϊς αντι

λαμβανόμενοι δεδηλώχατε μακράν χαί χαλέπήν αύτοϋ τή» 
απόδειξιν έπεί καί τό λοιπόν ού πάντων ρψ^τον διέλθει». 

Τό ποίον; 
Τίνα τρόπον μεταχειριζομένη πόλις φιλοσοφία» ού 

οιολεϊται. τά γάρ δή μεγάλα πάντα επισφαλή, χαί τό λε
γόμενο» τα χαλά τώ δντι χαλεπά. 

Άλλ' δμως, έφη, λαβέτω τέλος ή άπόδειξις τούτον 
φανερού γενομένου. 

Ού τό μή βούλεαθαι, ήν δ' έγώ, άλλ' εϊπερ, τό μή 
δύνασθαι διοχωλύσει· παρο>ν δέ τήν γ' έμήν προθυμία» εϊση. 
σκόπει δέ χαί νυν ώς προθύμως και παραχινδννεντιχώς μέλλω 
/Αγειν, δτι τουναντίον ή νϋν δεϊ τον επιτηδεύματος τούτου 
πόλιν άπτεσθαί. 

Πώς; 
Νϋν μέν, ήν δ' έγώ, οι καί άπτόμενοι μειοάχια δντα άρτι 

498α εκ παίδων τό μεταξύ οικονομίας καί χρηματισμού πλησιά-
σαντες αύτοϋ τφ χαλεπωτάτφ άπαλλάττονται, οί φιλοσοφώ-
τατοι ποιούμενοι—λέγω δέ χαλεπώτατον τό περί τους λόγους 
—έν δέ τώ έπειτα, έάν καί άλ,λων τοϋτο πραττόντων παρα-
καλούμενοι έθέλωσιν άκροαταΐ γίγνεσθαι, μεγάλα ηγούνται, 
πάρεργο» οίόμενοι αυτό δεϊν πράττειν προς δέ τό γήρας 
Ικτός δή τίνων ολίγων άποαβέννυνται πολύ μάλλον τον 

b ' ίίρακλειτείον ήλιου, δσον αύθις ούκ έξάπτονται. 

Δεϊ δέ πώς; έφη. 
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Αυτή ή Ιδια ώς προς βλα τά άλλ« της· ίνα μόνο ακόμη, 
πού τό είπαμε δμως χι' αυτό τότε : θά χρειαστή νά ύπάρχη 
παντοτινά μές στην πολιτεία χάτι πού νά διατηρή τόν ίδιο d 
τό λογισμό πού εϊχες καί σύ ό νομοθέτης, δταν έβαζες τους 
νόμους της. 

Ιϊραγματικώς, τό είπαμε. 
Δέν τό- αναπτύξαμε δμως αρκετά, άπό τό φόβο πού βρή

κατε καί σεις πρόφαση κι' είχατε δηλώσει πώς θά ήταν μα
κριά καί δύσκολη ή απόδειξη του· άφοΰ κι' δ,τι μένει ακόμα δέν 
εϊναι τό πιό εδκολο νά άναπτυχθή. 

Τό ποιο; 
Μέ τί τρόπο πρέπει νά χρησιμοποιή ή πολιτεία ττι φιλο

σοφία, γιά νά μήν καταστραφή. Γιατί δλα τά μεγάλα τρέχουν 
τόν κίνδυνο νά γλιστρήσουν καί νά πέσουν κι' δπως τό λέει 
κι' ό λόγος, δλα τά καλά είναι πραγματικώς δύσκολα. 

Ά ς πάρη μολαταύτα τέλος ή απόδειξη, γιά νά βγή άπ' e 
τή μέση κι' αυτό. 

"Οχι πώς δέν έχω τή θέληση, μά ή αδυναμία μου νά τά 
καταφέρω ίσως νά μ* εμπόδιση· γιατί δσο γιά τήν προθυμία 

μου, έδώ είσαι καί θά δής. Καί βλέπε 
Tfjç πολιτείας σώ- αμέσως πόσο θαρρετά καί μέ πόσο 
τηρ«ς οί αληθινοί κίνδυνο μου έρχομαι νά ισχυριστώ, 

φιλόσοφοι π ώ ς μ*. ^ φ ι χ ο σ 0 φ ( α πρέπει ή πο
λιτεία νά άκολουθήση δλως διόλου 

τόν αντίθετο δρόμο άπ' αυτόν πού ακολούθα τώρα. 
Πώς δηλαδή; 
Σήμερα, δσοι οπωσδήποτε καταπιάνονται μέ τή φι

λοσοφία, αρχίζουν παραπολύ μικροί, μόλις σχεδόν βγουν 
άπό τήν παιδική ηλικία ώς νάφτάσουν σέ ώρα νά νοιτάζουν 498a 
τά νοικοκυριά τους καί τίς βιοποριστικές.των δουλειές* σ' αυτό 
τό μεταξύ τήν πλησιάζουν καί τήν παρατοΰν στή μέση, μόλις 
φτάσουν στό δυσκολώτερό της μέρος· xt' αυτοί εϊναι πού 
περνούν γιά πιό σπουδαίοι φιλόσοφοι* καί λέγω δυσκολώτερό 
μέρος τά ζητήματα τής διαλεκτικής. "Οσο γιά τό κατόπι, τό 
θεωροΰν καί πολύ άν τάποφασίσουν νά παρασταθούν σέ καμιά 
φιλοσοφική διάλεξη πού τους προσκαλέσουν, καί τό κάνουν 
μάλλον έτσι γιά νά περάσουν τήν ώρα τους* xt' δταν φτάσουν 
τά γερατειά, έκτος παραπολύ λίγες εξαιρέσεις, σβήνει ολότε
λα ό ζήλος τους γιά τή φιλοσοφία, πολύ περισσότερο άπό τόν 
ήλιο τοΰ 'Ηρακλείτου, άφοΰ οδτε καί ξαναναφτεί ~ιά. b 

Πώς λοιπόν πρέπει νά γίνεται; 
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Λαν τουναντίον μειράκια μέν όντα χαί παϊδας μειρα-

χιώδη παιδεία» καί φιλοαοφίαν μεταχέιρίζεσθαι, τών τε 

σωμάτων, έν φ βλαατάνει τε και άνδροΰται, εύ μάλα έπιμε-

λεϊσθαι, ύπηρεσίαν φιλοσοφία κτώμενους· προϊούσης δέ τής 

ηλικίας, ένήή ψυχή τελεοΰαθαι άρχεται, έπιτείνειν τά εκείνης 

γυμνάσια· δταν δέ λήγη μέν ή ρώμη, πολιτικών δέ και 

β στρατειών έκτος γίγνηται, τότε ήδη άφέτους νέμεσθαι και 

μηδέν άλλο πράττειν, δτι μή πάρεργον, τους μέλλοντας 

εύδαιμόνως βιώσεσθαι καί τελεντήσαντας τφ βίφ τώ βεβιοι-

μένφ τήν έκεΐ μοΐραν έπιστήσειν πρέπουσα». 

Ώς αληθώς μοι δοχεΐς, ίφη, λέγειν γε προθύμως, ώ 

Σώχρατες· οϊμαι μέντοι τους πολλούς τών άχουόντων προθυ

μότερο» ΐτι αντιτείνει» ούδ1 όπωστιούν πεισομένους, άπό 

θρασνμάχον άρξαμένονς. 

Μή διάβαλλε, ήν δ' έγώ, έμέ καί θρασύμαχον άρτι 

Α φίλους γεγονότος, ουδέ προ τοΰ εχθρούς δντας. πείρας 

γάρ ουδέν άνήσομεν, έως άν ή πείαωμεν καί τούτον καί 

τονς άλλους, ή προϋργου τι ποιήσωμεν είς εκείνον τόν βίον, 

δταν αύθις γενόμενοι τοις τοιούτοις έντνχωσι λόγοις. 

Είς μικρόν γ, ίφη, χρόνο» είρηκας. 

Εις ουδέ» μέν ούν, εφην, ώς γε προς τόν άπαντα, τό 

μέντοι μή πείθεαθαι τοϊς λεγομένοις τους πολλούς θαϋμα 

ουδέ»· ού γαρ πώποτε είδαν γενόμενον τό νϋν λεγόμενοι; 

« άλλα πολύ μάλλον rotavi* άττα ρη/ιατα έξεπίτηδες άλλήλοι; 

ώμοιωμένα, άλλ' ούκ άπό τοϋ αύτομάτον ώσπερ νϋν σνμ-

πεσόντα. άνδρα δέ αρετή παρισωμένον καί ώμοαομένον 

μέχρι τον δυνατού τελέως ίργφ τε χαί λόγφ, δυναστεύονχα 

499a έ» πόλει ετέρα τοιαύτη, ού πώποτε έωράχααιν, ούτε ίνα οΐ-τε 

πλείονς. ή οϊει; 

Ουδαμώς γε. 

*Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 461 

"Ολως διόλου τό.εναντίο: στην πιό μικρή καί στην παι
δική τους ηλικία, νά περιορίζεται τό πράγμα σέ μιά παιδιά
στικη σπουδή καί φιλοσοφία, */ *Χ σ' αυτό τόν καιρό πού 
βλασταίνουν καί αντρειεύουν τά σώματα, νά δίνουν σ' αυτά 
δλη τή μεγαλύτερη τους φροντίδα, γιά'νά μπορούν μιά μέρα. 
νά τους εξυπηρετούν γιά τή σπουδή τής φιλοσοφίας' κι' δσο 
προχωρεί ή ηλικία πού αρχίζει ή ψυχή νά τελε'οποιήται, μέ 
τόσο περισσότερη ένταση νά καταγίνουνται μέ τά γυμνά
σματα της1 κι' δταν πια τελειώνη ή δύναμη τους καί δέν τους 
έπιτρέπη νά λαβαίνουν μέρος στους πολέμους χαίσταύς πολι- Ο 
τικούς αγώνες, τότε πιά νά τους αφήνουν απολύτους νά βό
σκουν καί τίποτ' άλλο νά μήν κάνουν, πού νά χρειάζεται 
οπωσδήποτε κόπο, άφοΰ προορισμός των εϊναι νά ζήσουν εύ-
δαίμονες τόν υπόλοιπο χρόνο τής ζωής των κι' άφοΰ πεθάνουν 
νά στεφανώσουν καί στον άλλο κόσμο τή ζωή πού ζήσανε εδώ 
κάτω μέ τή μοίρα πού τής ταιριάζει. 

'Αλήθεια, μέ προθυμία μοΰ φαίνεται, Σωκράτη, νά μας 
τά εϊπες* νομίζω δμως πώς οί περισσότεροι άπό τους ακροα
τές σου εϊναι έτοιμοι μέ ακόμη μεγαλύτερη προθυμία νά 
φέρουν τίς αντιρρήσεις των καί μέ κανένα τρόπο νά μήν πει
σθούν, κάνοντας αρχή άπό τό Θρασύμαχο. 

Μή ζητάς νά μοϋ βάλης ζιζάνια μέ τό Θρασύμαχο, μιά 
πού έχομε γίνει τώρα πιά φίλοι, άν καί πρίν δέν ήμαστε d 
εχθροί. Γιατί δέν θάφήσωμε καμιά προσπάθεια, ώσπου νά 
πείσωμε κι' αύτον καί τους άλλους, ή κάτι κατορθώσωμε νά 
τους ώφελήσωμε γιά κείνη τήν άλλη ζωή, όταν θά ξαναγεννη
θούν καί τύχη νά βρεθούν σέ καμιά παρόμοια συζήτηση. 

Πολύ μικρή διορία, βλέπω, τους βάζεις. 
Μηδαμινή καλύτερα νά λές, μπρος στό άπειρο τοϋ χρόνου, 

τό νά μή θέλουν δμως οί περισσότεροι νά παραδεχτούν δσα 
είπαμε δέν μέ παραξενεύει καθόλου- γιατί δλ' αυτά τά είπωμένα 
ποτέ βέβαια ώς τώρα δέν τά είδαν καί γενόμενα, μόνο πού 
άκούουν κάτι τέτοιες φράσε'ς επίτηδες φτειασμένες νά ό- θ 
μοιοκαταληκτοϋν, καί δχι ποτέ νά έρχουνται έτσι άπό απλή 
σύμπτωση στό στόμα, δπως εμένα τώρα. Άνθρωπον δμως 
σωστά μετρημένο καί όλόϊσ'α κομμένο απάνω στάχνάρια 
τής αρετής μ'όση μπορεί περισσότερη τελειότητα καί στά 
έργα καί στά λόγιατου,πού νάέξουσιάζη σέ μιαν επίσηςδμοια 
πολιτεία, ποτέ βέβαια ώς τώρα δέν έχουν δει στά μάτια τους, 499a 
οδτε ένα οδτε περισσότερους. " Η έσύ τό πιστεύεις; 

Καθόλου, 
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Ουδέ γε αύ λόγων, ώ μακάριε, καλών τε καί ελευθέρων 
Ίκανώς έπήχοοι γεγόνααιν, οϊων ζητεϊν μέν τό αληθές οον-
τεταμένως έκ παντός τρόπου τοΰ γνώναι χάριν, τά δέ κομψά 
τε καί εριστικά καί μηδαμόαε αλλοαε τείνοντα ή προς δόξαν 
καί έριν χαί έν δίκαις καί εν ίδίαις αυνοναίαις πόρρωθεν 
άαπάζομένων. 

Ουδέ τούτων, έφη. 
Τούτα*» τοι χάριν, ήν δ' έγώ, καί ταϋτα προορώμενοι 

b ημείς τότε καί δεδιάτες ομως έλέγομεν, ύπό τάληθοϋς ήναγ-
κασμένοι, δτι οντε πόλις οϋτε πολιτεία ουδέ γ' άνήρ ομοίως 
μή ποτέ γένηται τέλεος, πρίν άν τοις φιλασόφοις τούτοις 
τοις ολίγοις και ού πονηροί;, άχρήστοις δέ νϋν κεκλ.ημένοις, 
ανάγκη τις έκ τύχ>]ς περιβολή, εϊτε βούλ.ονται είτε μή, 
πόλεως έπιμεληθήναι, καί τή πόλει χατήχόω γενέσθαι, ή 
τών νϋν έν δυναατείαις ή βασιλείαις όντων ύέαιν ή αύτοϊς 

•ο έκ τίνος θείας έπιπνοίας αληθινής φιλοσοφίας αληθινός 
ίρως έμπέσ^. τούτων δέ πότερα γενέσθαι ή αμφότερα 
ώς άρα εστίν αδύνατον, έγώ μεν ούδένα φημί έχει» λόγον. 
ούτω γαρ άν ημείς δικαίως καταγελφμεθα, ώς όίλλως εύχαΐς 
δμοια λέγοντες, ή ούχ ούτως; 

Ούτως. 
ΕΙ τοίνυν ακροις εις φιλοαοφίαν πόλ,εώς τις ανάγκη 

έπιμεληθήναι ή γέγονεν έν τφ άπειρα) τφ παρεληλνθότι 
χρόνφ ή καί νϋ» έστιν έν τίΜ βαρβαρικώ τόπφ, πόρρω που 

à έκτος δντι τής ημετέρας έπόψεως, ή και έπειτα γενήσεται, 
περί τούτου έτοιμοι τφ λόγοι Οιαμάχεσθαι, ώς γέγονεν ή 
είοημένη πολιτεία καί έστιν καί γενήσεται γε, δταν αύτη ή 
Μούσα πόλεως εγκρατής γένηται. où γάρ αδύνατος γενέσθαι, 
ονδ' ιΊμεϊς αδύνατα λέγομεν χαλεπά δέ καί παρ' ήμΐν 
ομολογείται. 

Και έμοί, έφη, οντω δοκεϊ. 
Τοις δέ πολλοίς, ήν δ' έγώ, δτι ούκ αύ δοκεϊ, έρεΐς ; 
"ίσως, εφη. 
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Μά οδτε πάλι αξιώθηκαν ν' άκροαστ'/ΰν, δσο χρειάζεται, 
λόγους καλούς καί γνήσιους πού νά ζητούν μέ κάθε τρόπο καί 
μ' δλο τό πάθος τήν αλήθεια, μόνο,καί μόνο γιά την ίδια τήν 
αλήθεια, καί νά χαιρετούν άπό μακριά εκείνες τίς κομψολογίες 
και σοφιστείες πού σέ τίποτ' άλλο δέν αποβλέπουν παρά στην 
επίδειξη καί τήν άντιλογία καί στά δικαστήρια καί στίς ιδιω
τικές των συναναστροφές. 

Αλήθεια κι' αυτό. 
Γιά δλους λοιπόν αυτούς τους λόγους κι' αυτά ακριβώς 

.έχοντας ύπ' δψη μας τότε, καί μ'δλον δμως τό φόβο μας, b 

.αναγκασμένοι άπό τήν αλήθεια τολμούσαμε νά λέμε, πώς 
οδτε πόλη οδτε πολίτευμα ούτε άνθρωπος μπορεί νά βρεθή 
δμοια τέλειος, πρίν αυτούς τους ολίγου; κι' δχι πονηρούς 
φιλοσόφους πού τους λέγουν άχρηστους τώρα, τους σφίξη 
καμιά ευτυχισμένη ανάγκη νά πάρουν, θέλοντας χαί μή θέλον
τας, επάνω τους τή φροντίδα γιά τήν πόλη, καθώς καί τήν 
ίδια τήν πόλη νά ύποταχθη στην εξουσία τους, ή πρίν, άπό 
κάποια θεϊκή έμπνευση, έρωτας αληθινός τής αληθινής φιλο
σοφίας πέση μές στις ψυχές τών παιδιών τών σημερινών c 
βασιλιάδων καί μοναρχών ή καί σ'αυτούς τού; ίδιου;. "Οτι 
δμως τάχα δέν μπορεί νά γίνη οδτε τό ένα οδτε τό άλλο άπ' 
αυτά ή ακόμα καί τά δύο, εϊναι ισχυρισμός πού έγώ τουλά
χιστο δέ βρίσκω νάχη κανένα λόγο. Γιατί τότε Οά ήμαστε 
καταγέλαστοι έμεΐς, άν καΟώμαστε έδώ νά λέμε πράματα 
δμοια μέ μάταιες ευχές. "Ή δέν εϊναι έτσι; 

Έτσι. 
Αν λοιπόν έχη συμβή στό άπειρο διάστημα τοΰ χρόνου, 

πού πέρασε ώς τώρα, νά βρέθηκαν τέτοιοι ξεχωριστοί φιλό
σοφοι στην ανάγκη νά πάρουν στά χέρια τους τήν εξουσία 
καί τή φροντίδα τής πολιτείας, ή καί άν γίνεται καί σήμερα 
αυτό τό πράγμα σέ κανένα βάρβαρο τόπο, μακριά κάπου κιαί 
όξω άπ' δ,τι φτάνει τό.μάτι μας, είμαστε έτοιμοι νά ύποστη- d 
ρίξωμε μέ τά δλα μας πώς έχει υπάρξει, πώς ΰπάοχει, πώς θά 
υπάρξη αυτή ή πολιτεία, όταν αύτη ή Μοϋσα πάρη στην κατο
χή της τήν πολιτεία. Γιατί δέν εϊναι πράγμα πού νά μή μπορή 
νά γίνη, OUT' έμεΐς λέμε πράματα αδύνατα* δύσκολα, μάλι
στα' αυτό κ' έμεΐς δέν μπορεί να τάρνηθοΰμε. 

Κ' έγώ αυτής της ιδέας εϊμαι. 
θ ά μοΰ ξαναπης όμως ίσως πάλι.πώς δέν εϊναι αυτής τής 

ιδέας κι' οί πολλοί. 
"Ισως. 
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ΤΩ μακάριε, ήν δ' έγώ, μή πάνυ ούτω τών πολλών κατη-
<> ^όρει. ά!.λοίαν τοι δόξαν έξουσιν, έάν αύτοίς μή φιλονικών 

αλλά παραμνθούμενος καί απολυόμενος τήν τής φιλομάθειας 
διαβολήν ένδεικνύη οϋς λέγεις τους φιλοσόφους, χαί διορίζη 

500α ώσπερ άρτι τήν τε φύσιν αυτών καί τήν έπιτήδεναιν, ίνα 
μή ήγώνταί σε λέγειν οϋς αυτοί οϊονται. [ή καί έάν ούτω 
Οεώνται, άλλοίαν τοι ψήσεις αυτούς δόξαν λήφεσθαι- καί 
άλλα άποκρινεΐσθαι.'} ή οϊει τινά χαλεπαίνειν τω μή χαλεπφ 
ή φθονείν τώ μή φθονερω άφθονόν τε καί πρψ>ν òpra; έγώ 
μέν γάρ σε προφθάσας λέγω δτι έν ολίγοις τισίν ήγοϋμαι, 
άλλ' ούκ έν τφ πλήθει, χαλεπήν ούτω φνσιν γίγνεσθαι. 

Και έγώ άμέλει, ίφη, αυνοίομαι. 
h Ούκοϋν καί αυτό τούτο συνοίει, τοΰ χαλεπώς προς φιλο-

σοφίαν τους πολλούς διακεϊαθαι εκείνους αιτίους είναι τους 
ίξωθεν ού προσήκον έπεισχεχωμακότας, λοιδορουμένους τε 
αύτοϊς χαί φιλαπεχθημόνως έχοντας καί άεί περί ανθρώπων 
τους λόγους ποιούμενους, ηκιστα φιλοσοφία πρέπον ποι-
οϋντας; 

Πολύ γ ίφη. 
Ουδέ γάρ που, ώ Άδείμαντε, σχολή τφ γε ώς αληθώς 

προς τοίς ούσι τήν διάνοιαν ίχοντι κάτω βλέπει» είς άνθρώ-
c πω» πραγματείας, καί μαχόμενο» αύτοίς φθόνου τε καί 

δυσμένειας έμπίμπλασθαι, άλλ'είς τεταγμένα άττα καί κατά 
ταύτα άεί έχοντα δρώντας καί θεωμένονς out? άδιχοΰντα ovY 
αδικούμενα ύπ' αλλήλων, κόσμω δέ πάντα καί κατά λόγον 
έχοντα, ταϋτα μιμείσθαι τε και δτι μάλιστα άφομοιοϋσθαι. 
ή οϊει τινά μηχανή» είναι, δτφ τις ομιλεί αγόμενος, μή 
μιμείσθαι εκείνο; 

Αδύνατον, εφη. 
Θείφ δή καί κοσμίφ δ γε φιλόσοφος ομιλών κόσμιος τε 
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Μά, ώ ευλογημένε μου, μήν τους αδικής δά καί τόσο 
τους πολλούς, άλλα κοίταξε ποια ιδέα θά σχηματίσουν, άν, 
αντί νά φιλονικάς μαζί τους, κατορθώσης μέ τά επιχείρημα- · 
τά σου νά διάλυσης τήν κακή ίδέα πού έχουν γιά τή φιλοσοφία 
καί τους δώσής νά καταλάβουν ποιους έσύ εννοείς φιλοσό
φους καί καθορίσης, δπως τό κάμαμε έμεΐς πρίν, τόν πρα
γματικό τους χαρακτήρα καθώς καί τό πραγματικό τους 500a 
έργο, γιά νά μή νομίσουν πώς τους μιλάς γιά κείνους πού αυ
τοί φαντάζονται* ή, άν τά ιδούν έτσι τά πράματα, θά μοΰ πής 
πάλι πώς θά επιμένουν πάντα νά έχουν διαφορετική ίδέα καί 
άλλα θά σοΰ άποκρίνουνται;*!! νομίζεις πώς μπορεί νά τά έχη 
κανείς μ' έναν άνθρωπο πού δέ θέλει ποτέ του τό κακό, ή νά 
φθονή έναν πού δέν εϊναι φθονερός, δταν δ ίδιος εϊναι ήμερος 
καί άχολος; Έγώ τουλάχιστο σέ προλαβαίνω καί σοΰ λέγω, 
πώς πιό πολύ μέσα στους ολίγους παρά μές στό πλήθος μπο
ρεί νά βρεθή ένας τόσο δύσκολος χαρακτήρας. 

Μά κ' έγώ, νά σοϋ πώ, τό παραδέχομαι αυτό. 
Αϊ λοιπόν, δέ θά παραδεχτής κι' αυτό μαζί μου, πώς άφορ- b 

μή νά έχουν τέτοια κακή διάθεση γιά τή φιλοσοφία, είναι 
εκείνοι ίσα ίσα πού, μεθυσμένοι γλεντόκοποι, χύνονται μές 
στό σπίτι της κι'αρχίζουν νάβρίζουν τους φιλοσόφους καί νά 
τους φέρνουνται μ' δλη τήν έχθρικήτους διάθεση καί νάχουν 
νά κάμουν δλο μέ τά προσωπικά τους, πράγμα πού καθόλου 
δέν συμβιβάζεται μέ τή φιλοσοφία ; 

Καί πολύ μάλιστα τό παραδέχομαι. 
Γιατί βέβαια,, Άδείμαντε, εκείνος πού είναι αληθινά 

αφοσιωμένος στά δντα, δέν έχει τήν άδεια του νά στρέφη κά
τω τή ματιά του στά συνηθισμένα καί καθημερινά έργα τών 
ανθρώπων καί νάπιάνεται μ'αυτούς καί νά δημιουργή φθό- C 
νους καί μίση γύρω του" μά απεναντίας προσηλωμένοι σέ 
πράματα πού βρίσκονται σέ ώρισμένη τάξη καί έχουν αναλ
λοίωτη πάντα υπόσταση καί τά βλέπουν πώς οδτε άδικοΰν 
οδτε αδικούνται τό ένα άπό τό άλλο, άλλα δλα τους φυλάγουν 
τήν ίδια διάταξη καί σχέση μεταξύ τους, δέν μπορεί παρά νά 
τά μιμούνται καί νά άφομοιώνουνται δσο μπορεί πιότερο 
μ' αυτά. "Ή φαντάζεσαι πώς υπάρχει τρόπος νά μείνη ανεπη
ρέαστος καί νά μή μιμηθή κανείς ένα πράγμα, πού τό θαυ
μάζει καί ζή πάντα μαζί του ; 

Αδύνατο. 
Έτσι λοιπόν κι ό φιλόσοφος πού έχει νά κάμη πάντα μέ 

πράματα θεϊκά καί κόσμια, καί è ίδιος γίνεται θεϊκός καί 
30 
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d καί θείος εί; τά δυνατόν άνθρώπω γίγνεται· διαβολή δ' εν 
πάσι πολλή. 

Παντάπασι μέν ούν. 

"Αν ούν τις, είπαν, αύτφ άνάγχη γένηται â έχει δρα 

•μελετήααι εις ανθρώπων ήθη καί Ιδία καί δημοσία τιθέναι 

καί μή μόνον εαυτόν πλάττειν, άρα κακόν δημιουργό» αυτόν 

οϊει γενήσεσθαι σανρροσύνης τε καί δικαιοσύνη; χαί συμ

πάσης τής δημοτικής αρετής; 

"Ηχιστά γε, ή δ' δς. 

Άλλ' έάν δή αϊαθωνται οί πολλοί ότι αληθή περί αυτού 

e λέγομεν, χαλεπανοναι δή τοις ψιλοαόψοις και άπιστήσουσιν 

ήμϊν λέγονσιν ώς ούκ άν ποτέ άλλως ενδαιμονήαειε πόλις, 

εί μή αυτήν διαγράψεια» οί τφ θείω παραδείγματι χρώμενοι 

ζωγράφοι; 

Ού χαλεπανοϋαιν, ή δ' δς, έάνπερ αϊαθωνται. άλλα δή 

SOla τίνα λέγεις τρόπον τής διαγραφής; 

Λαβόντες, ήν δ' έγώ, ώσπερ πίνακα πόλιν τε καί ήθη 

ανθρώπων, πρώτον μέν καθαράν ποι^σε-αν άν, δ ού πάνυ 

ό4διον άλλ' ούν οίαθ' δτι τούτφ άν ευθύς τώ» άλλων διε-

νέγκοιεν, τφ μήτε ίδιώτον μήτε πόλεως έθελήααι ά» άψασθαι 

μηδέ γράφειν νόμονς, πρίν ή παραλαβεΐν καθαρά» ή αυτοί 

ποιήσαι. 

Καί ορθώς γ', έφη. 

Ούκοϋν μετά ταϋτα οϊει ύπογράψααθαι αν τό σχήμα 

τής πολιτείας; 

Τί μήν; 

b "Επειτα οί/ίαι άπεργαζόμενοι πυκνά άν έκατέρωα' άπο-

βλέποιεν, προς τε τό φύσει δίκαιον χαί καλόν καί σώφρον 

καί πάντα τά τοιαύτα, καί προς έχειν' αί τό έν τοις άνθρώ-

ποις έμποιοίεν, σνμμειγνύντε; τε καί χεραννύντες έχ τώ» 

επιτηδευμάτων τό άνδρείκελον, άπ' εκείνου τεκμαιρόμενοι, 

δ δή καί "Ομηρος έκάλεσεν έν τοίς άνθρώποις έγγιγνόμενο» 

θεοειδές τε καί θεοείκελον. 

'Ορθώς, ίφη. 
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χόσμιος, δσο τουλάχιστο μπορεί νά γίνη άνθρωπος* ή σύκο- d 
φαντίαδμως βάζει παντού καί πάντα τό χέρι της. 

Χωρίς αμφιβολία. 
Ά ν λοιπόν κάποια ανάγκη τόν υποχρέωση, εκείνα πού 

βλέπει καί μελετά έκεΐ, νά τά έφαρμόση καί στά ήθη τών 
ανθρώπων καί νά τά νομοθέτηση γιά τόν ιδιωτικό καί τό 
δημόσιο Τους βίο, καί νά μήν περιοριστή μόνο στοϋ έαυτοΰ του 
τή μόρφωση, νομίζεις πώς κακός δημιουργός καί δάσκαλος 
θά γένη τής σωφροσύνης καί τής δικαιοσύνης καί κάθε 
έν γένει πολιτικής αρετής ; 

Κάθε άλλο βέβαια. 
Άλλ ' άν στό τέλος καί ό λαός άντιληφθη πώς εϊναι 

αληθινά δλα δσα λέμε γι ' αυτόν, θά έξακολουθή νά έχη ακόμα 
άπό κακό μάτι τους φιλοσόφους καί δέ θά πιστέψη δταν έ- a 
πιμένωμε, πώς εϊναι αδύνατο αλλιώς νά εύδαιμονήση μιά 
πολιτεία, παρά άν χαράξουν τό σχέδιο της οί ζωγράφοι πού 
έχουν μπρος στά μάτια τους σάν παράδειγμα τό θεϊκό πρό
τυπο ; 

Θά αλλάξουν βέβαια γνώμη, Sv τ ά καταλάβουν δλ' αυτά. 
'Αλλά πώς λές θά χαράξουν αυτό τό σχέδιο οί φιλόσοφοι ; 501a 

Θά πάρουν σάν ένα πίνακα τήν πόλη καί τά ήθη τών αν
θρώπων, πού πρώτη δουλειά τους θά εϊναι νά τόν κάμουν 
τέλεια καθαρό* πού δέν'εϊναι καί πολύ εδκολο* ξέρε το δμως, 
πώς σ' αυτό θά διαφέρουν αμέσως άπ' δλους τους άλλους, 
γιατί δέν θά θελήσουν νάγγίξουν τίποτα, οδτε ιδιώτη οδτε 
πόλη, μηδέ νά γράψουν νόμους, πρίν νά τά παραλάβουν κα
θαρά ή καί οί ίδιοι τά καθαρίσουν. 

Καί καλά θά κάμουν. 
Τ σ τ ε ρ ' ά π ' αυτό, δέ νομίζεις πώς μπορούν νά προσχε

διάσουν τό διάγραμμα τήςπολιτείας; 
Πώς δχι ; 
Έ π ε ι τ α λοιπόν θ'αρχίσουν, υποθέτω, νά έργάζουνται b 

συστηματικά, στρέφοντας συχνά τό μάτι τους xt' άπό 
τίς δυό μεριές καί προς τό φυσικό δίκαιο καί ώραΐο καί 
ηθικό καί δλατά τέτοια καί προς έκεΐνο πάλι τό ανθρώπινο, 
σέ τρόπο πού μ' αυτή τήν ανάμιξη καί τόν συγκερασμό μέ τά 
επιτηδεύματα τών ανθρώπων νά σχηματίσουν επάνω σ' έ
κεΐνο τό υπόδειγμα τόν ιδανικό τόπο πού τόν ώνόμασεν ό 
"Ομηρος, κάθε φορά πού παρουσιάζεται ανάμεσα στους αν
θρώπους, θεόμορφο καί θεόμοιαστο. 

Σωστά. 
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Kai τό μέν άν οϊμαι έξαλείφοιεν, τό δέ πάλιν έγγρά-

C φοιεν, Ιως δτι μάλιστα ανθρώπεια ήθη είς δσον ενδέχεται 

θεοφιλή ποιήαειαν. 

Καλλίστη γοϋν άν, ίφη, ή γραφή γένοιτο. 

Άρ' ούν, ήν δ' έγώ, πείθομέν πη εκείνους, οθς διατετα-

μένους έφ' ημάς εφησθα Ιέναι, ώς τοιούτος έστι πολιτειών 

ζωγράφος δν τοΥ επηνσϋμεν προς αυτούς; δι' δν εκείνοι 

έχαλέπαινο» δτι τάς πόλεις αύτφ παρεδίδομεν, καί τι μάλλον 

αυτό νϋν άκούοντες πραΰνονται; 

Καί πολύ γε, ή δ' δς, εί αωφρονονσιν. 

d Πή γάρ δή ίξουσιν άμφισβητήσαι; πότερο» μή τοϋ 

δντος τε καί αληθείας έραατάς είναι τονς φιλοσόφους; 

"Ατοπον μεντ&ν, ίφη, εϊη. 

Άλλα μή τήν φύσιν αυτών οικεία» είναι τοϋ άριστου, ήΊ> 

ήμεΐς διήλθομεν; 

Ούδε τοϋτο. 

ΤΙ δέ; τήν τοιαύτην τυχοΰσαν τών προσηκόντων επι

τηδευμάτων ούκ άγαθήν τελεως ίσεσθαι καί φιλόσοφο», 

εϊπερ τινά άλλην; ή εκείνους ψήσει μάλλον, οϋς ήμεΐς 

άφωρίσαμεν; 

e Ού δήπον. 

Έτι ούν άγριανονσι λεγόντων ημών δτι πρίν αν πόλεως 

τό φιλόσοφον γένος εγκρατές γένηται, ούτε πόλει ούτε πολί-

ταις κακών παϋλα έσται, ουδέ ή πολιτεία ήν μυθολογοΰμεν 

λόγφ εργφ τέλος λήψεται; 

"Ισως, έφη, ήττον. 

Βούλει ού», ήν δ' έγώ, μή ήττον φώμεν αυτούς άλλα 

5026 παντάπασι πράους γεγονέναι καί πεπεΐαθαι, Ινα, εί μή τι, 

άλλα αίσχυνθέντες όμολογήαωαιν; 

Πάνυ μέν ούν, έφη. 

Ούτοι μέν τοίνυν, ήν ff έγώ, τοϋτο πεπεισμένοι ϊστων 

τούδε δέ πέρι τις αμφισβητήσει, ώς ούχ άν τύχοιε» γενόμενοι 

βασιλέοχ» ίκγονοι ή δυναστών τάς φύσεις φιλόσοφοι; 

Ούδ' αν είς, ίφη. 
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Εννοείται βέβαια πώς θά γίνη άνάγχη τώρα νά σβήνουν 
αυτό, έπειτα νά τό ξαναζωγραφίζουν πάλι, ώσπου νά επι
τύχουν νά κάμουν τά ανθρώπινα ήθη δσο παίρνει πιό θεοα- ο 
γάπητα. 

"Ετσι θά γίνη πραγματικώς ωραιότατη ή εικόνα. 
Θά πείσωμε λοιπόν τώρα τουλάχιστο εκείνους, πού 

έλεγες πώς θά χυθούν επάνω μας , μ' δλα τά σωστά τους, δτι 
Ινας τέτοιος ζωγράφος πολιτειών εϊναι ό φιλόσοφος πού τους 
επαινούσαμε έμεΐς καί θύμωναν εκείνοι γιατί τοΰ παραδί
ναμε στην εξουσία τους τίς πόλεις ; καί δέ θά τάκούσουν τώρα 
κάπως πιό ημερωμένοι ; 

Καί πολύ μάλιστα, άν έχουν νοΰ. 
Γιατί, τι θά έχουν πιά νά μας αντιτείνουν ; πώς δέν d 

έχουν τόν αληθινό έρωτα μέ τό δν καί μέ τήν αλήθεια οί φιλόσο
φοι ; 

Πολύ άτοπο θά ήταν αυτό. 
Πώς δέν συγγενεύει ό φυσικός χαρακτήρας των, δπως 

τού; τόν περιγράψαμε, μέ δ,τι καλύτερο υπάρχει ; 
Οδτε αυτό. 
"Η πώς άν ένας τέτοιος χαρακτήρας βρή τήν κατάλ

ληλη απασχόληση πού τοΰ χρειάζεται, δέν 6ά γίνη περισσό
τερο άπό κάθε άλλο τό τέλειο τής αρετής χαί τής σοφίας ; 
*Η θά παραδεχτή αυτό γιά κείνους πού έμεΐς αποκλείσαμε ; 

"Οχι βέβαια. e 
'Τπάρχει λοιπόν φόβος νά αγριεύουν πιά, δταν λέμε ε

μείς, πώς Sv δέν πάρη πρίν τό γένος τών φιλοσόφων τήν εξου
σία τής πολιτείας στά χέρια του, δέ θά πάρουν τέλος τά 
δεινά πού τραβοΰν χι' οί πόλεις κι' οί πολίτες, ουδέ θά λάβη 
πραγματικήν υπόσταση τό πολίτευμα, πού σάν είδος τώρα 
παραμύθι παρουσιάζει ό λόγος μας. 

"Ισως. 
Θέλεις λοιπόν νάφήσωμε κατά μέρος αυτό τό ίσως καί 

νά πούμε πώς ολότελα τούςμερέψαμε καί τους έχομε πείσει, 502a 
άν δχι άπό τίποτα άλλο, άπό ντροπή τουλάχιστο νά συμφωνή
σουν μαζί μας ; 

Τό θέλω μάλιστα. 
Ά ς τό πάρωμε λοιπόν πιά τελειωμένο πώς αυτοί έχουν 

πεισθή* θά βρεθή τώρα τάχα κανείς νάμφισβητήση, πώς 
δέν μπορεί νά τύχη νά υπάρξουν παιδιά βασιλέων ή δυναστών 
μέ φυσική φιλοσοφική προδιάθεση ; 

Οβτε ίνας. 
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Τοιούτους δέ γενομένους ώς πολλή άνάγχη διαφθαρήναι, 
ίίχει τις λέγειν; ώς μέν γάρ χαλεπόν σωθήναι, καί ήμεΐς 

b συγχωροΰμεν ώς δέ έν παντί τφ χρόνφ τών πάντων ουδέποτε 
υαδ' δν είς σωθείη, ίαθ' δατις άμφισβητήσειε; 

Καί πώς; 
Άλλα μήν, ήν δ' έγώ, είς ικανός γενόμενος, πόλιν έχω» 

πειθομένην, πάντ' έπιτελέααι τά νϋν άπιατούμενα. 
'Ικανός γάρ, έφη. 
"Αρχοντος γάρ που, ήν δ' έγώ, τιθέντος τους νόμους χαί 

τά επιτηδεύματα ä διεληλύθαμεν, ού δήπου αδύνατον έθέλειν 
ποιεϊν τους πολίτας. 

Ούδ' όπωστιοΰ». 
Άλλά-δή, απερ ήμϊν δοκεϊ, δόξαι καί άλλοις θανμαατόν 

c τι καί ά**5νατον; 
Ούχ οϊμαι ίγωγε, ή δ' δς. 
Καί μήν δτι γε βέλτιστα, εϊπερ δυνατά, ίκανώς έ» τοις 

έμπροσθεν, ώς ίγφμαι, διήλθομεν. 
Ίχανώς γάρ. 
Νϋν δη, ώς ίοικεν, συμβαίνει ήμϊν περί τής νομοθεσίας 

άριστα μέ» είναι â λέγομεν, εί γένοιτο, χαλεπά δέ γενέσθαι, 
ού μέντοι αδύνατα γε. 

Συμβαίνει γάρ, έφη. 
Ούκοϋν επειδή τοϋτο μόγις τέλος ΐαχε», τά επίλοιπα δή 

μετά τοϋτο λεχτέον, τίνα τρόπον ήμϊν χαί έχ τίνων μαθη-
Λ μάτων τε «al επιτηδευμάτων οί σωτήρες ένέσονται τής πολι

τείας, χαί κατά ποίας ηλικίας έκαστοι έκαστων άπτόμενοι; 

Λεκτέον μέντοι, ίφη. 
Ουδέν, ήν δ' έγώ, τό σοφόν μοι έγένετο τήν τε τών 

γυναικών τής κτήσεως δυαχέρειαν έν τώ πρόοθεν παραλι-
πόντι καί παιδογονίαν καί τήν τών αρχόντων κατάατααιν, 
είδότι ώς έπίφθονός τε καί χαλεπή γίγνεσθαι ή παντελώς 
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Κι' άφοΰ έτσι μιά φορά γεννηθούν, θάχη κανείς ά πη, 
πώς άπό αναπόφευκτη • ανάγκη θά διαφθαρούν ; γιατί πώς 
είναι δύσκολο νά σωθούν κ' έμεΐς είμαστε σύμφωνοι" δτι 
δμως σ' δλο τό άπειρο διάστημα τοΰ χρόνου δέν μπορεί οδτε b 
ένας κάν άπ' δλους νά σωθή, υπάρχει κανείς νά τό αμφισβή
τηση ; 

Πώς θά μπορούσε ; 
Καί δμως καί ένας μονάχα φτάνει νά βρεθή σέ πόλη πού 

νά θέλη νά τόν ύπακούση, γιά νά κατορθώση αυτά πού φαί
νονται τώρα απίστευτα. 

Πραγματικώς φτάνει. 
Γιατί άν βρεθή ένας άρχοντας νά όρίση τους νόμους καί 

τις ασχολίες τοϋ καθενός, δπως εμείς τίς περιγράψαμε, δέν 
θά εϊναι βέβαια αδύνατο νά θελήσουν κι' οί πολίτες νά υπο
βληθούν σ' αυτούς. 

Καθόλου πραγματικώς αδύνατο. 
Άλλα τάχα παράδοξο καί αδύνατο θά ήταν, αυτά πού 

σκεφτήκαμε έμεΐς, νά τά σκεφτούν καί τίποτα άλλοι ; β 
Δέν τό.θεωρώ αδύνατο. 
Καί δτι αυτά εϊναι άριστα, άν μπορή νά γίνουν, αρκετά 

πειστικά μοΰ φαίνεται τό αποδείξαμε πιά ώς τώρα. 
'Αρκετά μάλιστα. 
Τό τελικό μας λοιπόν συμπέρασμα εϊναι, καθώς φαίνε

ται, πώς ή νομοθεσία μας εϊναι ή άριστη, άν θά μπορούσε νά 
ύπαρξη, δύσκολο δμως νά ύπαρξη, δχι μολαταύτα καί αδύνα
το. 

Αυτό πραγματικώς είναι τό συμπέρασμα μας. 
Άφοΰ λοιπόν μόλις καί μετά βίας επήρε τέλος αυτό τό 

ζήτημα, δέν πρέπει τώρα .ά έξετάσωμε καί δσα προβλήματα 
μας μένουν ακόμα, μέ ποιο δηλαδή 

Ή εκπαίδευση τών τρόπο καί μέ ποια μαθήματα καί μέ 
φιλοσόφων: πρΑς π ο ι έ ς απασχολήσεις θά μορφώσωμ» d 

τήνίδεατοδ άγαβοΟ ^ . σ ω ΐ η ρ ε ί ^ ς πολιτείας καί σέ 
ποια ηλικία θά άναθέτωμε στον κα

θένα τους τήν. καθεμιά άπ' αυτές ; 
Πρέπει βέβα«. 
Δέν ήτανε λοιπόν καμιά μεγάλη σοφία έκ μέρους μου, 

πού ζήτησα πρίν νά άπρφύγω τις δυσκολίες γ ιά τό ζήτημα της 
κοινοκτημοσύνης τών γυναικών καί τής παιδοποιίας καί τοϋ 
διορισμού τών αρχόντων, επειδή ήξερα πόσες εχθρότητες καί 
στενοχώριες προέρχονται άπό τήν τέλεια αληθινή διαπραγμά-
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αληθή;· νϋν γάρ ουδέν ήττον ήλθεν τό δεϊν αυτά διελθεΐν. 
β καί τά μέν δή τών γυναικών τε καί παίδων πεπέρανται, τό 

δέ τών αρχόντων ώσπερ έξ αρχής μετελθείν δει. έλέγομεν 
SOSa. ff εί μνημονεύεις, δεϊν αυτούς φιλοπόλώάς τε φαίνεσθαι, 

βασανιζομένονς έν ήδοναΐς τε καί λύπαις, καί τό δόγμα 
τοϋτο. χμήτ' έν πόνοις μήτ' έν φόβοις μήτ' έν άλλη μηδεμιφ 
μεταβολή φαίνεσθαι έκβάλλοντας, ή τόν αδυνατούντα άπο-
κριτέον, τόν δέ πανταχού ακήρατο» έκβαίνοντα ώσπερ 
χρυαόν έν πνρί βααανιζόμενον, στατέον άρχοντα καί γέρα 
δοτέον χαί ζώ»τι καί τελεντήααντι καί ίθλα. τοιαϋτ' άττα 
ή» τά λεγόμενα παρεξιόντος χαί παραχαλυπτομένου τον 

b λόγον. πεφοβημένου χινεΐν τό νϋν παρόν. 
'Αληθέστατα, εφη, λέγεις· μέμνημαι γάρ. 
"Οχνος γάρ, ίφψ, & φίλε, έγώ, ειπείν τά νϋν άποτετολ-

μημένα· νϋν δέ τοϋτο μέν τετολμήαθω είπεϊν, δτι τονς 
ακριβέστατους φύλακας φιλοσόφους δεϊ καθιστάναι. 

Ειρήσθω γάρ, εφη. 
Νόησαν δή ώς είχότως ολίγοι έσονται σοι· ή» γαρ 

διήλθαμε» φύσιν δεϊν υπάρχει» αύτοϊς, είς ταύτόν αυμφύεσθαι 
αυτής τά μέρη όλιγάχις έθέλει, τά πολλά δέ διεαπααμένη 
φύεται. 

Ο Πώς, ίφη, λέγεις; 

Εύμαθεϊς χαί μνήμονες καί άγχίνοι καί οξείς καί όσα 
άλλα τούτοις ίπεται οίσθ' δτι ούκ έθέλονσιν άμα φνεσθαι. 
καί νεανικοί τε καί μεγαλοπρεπείς τά; διανοίας οίοι κοσμίως 
μετά ησυχίας χαί βεβαιότητας έθέλειν ζήν, άλλ' οί τοιούτοι 
ύπό όξύτητος φέρονται δπη άν τύχωαιν, χαί τό βέβαιον άπαν 
αυτών έξοίχεται. 

'Αληθή, εφη, λέγεις. 

Ούκονν τα βέβαια αΰ ταύτα ήθη καί ούκ εύμετάβολα, οϊ; 
ά άν τις μάλλον ώ; πιατοϊς χρήααιτο, καί έν τώ πολέμιο πρό; 

τους φόβους δυσκίνητα δντα, προς τας μαθήσεις αύ ποιεί 
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τευσήτους· γιατί νά πού τώρα πάλι εϊναι ανάγκη νάζβναγυρί-
ζω στά ϊδια. Καί δσο μέν γιά τό ζήτημα τών γυναικών 'καί τών 
παιδιών, έκεΐνο τελείωσε οριστικώς· τό ζήτημα δμως τών άρ- β 
χόντων εϊναι πού πρέπει νά ξαναπιάσωμε έξ αρχής. ΈλέγαμΕ 
λοιπόν, άν θυμάσαι, πώς πρέπει νά έχουν μεγάλη αγάπη καί 503α 
ζήλο γιά τό καλό τής πολιτείας κι' αυτός ό ζήλος νά δοκιμά
ζεται καί σέ χαρές καί σέ λύπες καί μήτε φόβοι μήτε πόνοι νά 
τους κάνουν νά τόν χάνουν, καί Οποιος δέν μπόρεση νάτά βγά-
λη πέρα άπ' αυτή τή δοκιμασία νά απορρίπτεται, δποκ>ς δμως 
κατορθώση νά βγή αδιάφθορος, σάν τό χρυσάφι άπό τή φω
τιά, αυτός νά γίνεται ό άρχοντας καί νά τοΰ δίνουνται δλες 
οί τιμές καί τά προνόμια κι' δσο ζή κι' άφοΰ πεθάνει. Κάτι 
τέτοια εϊναι πού λέγαμε τότε έτσι άπ' έξω άπ' έξω καί κά
πως σκεπαστά, άπό φόβο μήν κινήσωμε ζητήματα αυτά ϊσα 
ίσα πού πέφτομε τώρα μέσα. b 

Πολύ σωστά τά λές καί τά θυμούμαι. 
Έδίσταζα λοιπόν τότε, φίλε μου, νά πώ αυτά πού έχω 

ίπί τέλους τολμήσει* τώρα δμως άς τό ποδμε αδίσταχτα, 
πώς οί πιό τέλειοι φύλακες πρέπει νά γίνουνται άπό τους 
φιλοσόφους. 

Ά ς τό ποΰμε. 
Σκέψου δμως πόσο λίγους τέτοιους θά έχης φυσικά· 

γιατί σπάνια συμβαίνει οί ιδιότητες, πού καθώς αναπτύξαμε 
πρέπει νά υπάρχουν μέσα σέ μιά φιλοσοφική φύση, νά βρί
σκουνται ενωμένες στό ίδιο πρόσωπο, τίς περισσότερες δμως 
φορές παρουσιάζονται μοιρασμένες. 

Τί δηλαδή εννοείς ; e 
'Εκείνοι πού εϊναι προικισμένοι μέ εύμάθεια, μέ μνήμη, 

μέ εύστροφο καί όξύ πνεΰμα καί άλλες τέτοιες ανάλογες ιδιό
τητες , ξέρεις πώς δέ συμβαίνει συνήθως νά εϊναι άπό τό 
ένα μέρος παράτολμοι χαί μεγαλεπήβολοι καί σύγκαιρα τέ
τοιοι πού νά θέλουν νά ρυθμίζουν τή ζωή τους μέ τάξη, ησυ
χία καί σταθερότητα, άλλα άπό τή φυσική τους ζωηρότητα 
παρασέρνονται, δπως λάχη, και χάνουν στό τέλος δλη τους 
τήν ισορροπία. 

Εϊν' αλήθεια αυτό πού λές. 
Άπότόάλλοδμως πάλι μέροςέκεΐνοι οί σταθεροί καί δχι 

εϋκολομετάβολοι χαρακτήρες, πού θά μπορούσε κανείς νά 
τους χρησιμοποίηση μέ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη καί μένουν d 
στον πόλεμο απαθείς καί ασυγκίνητοι άπό κάθε φόβο, αυτοί 
πάλι παθαίνουν τό ίδιο καί στά μαθήματα, δύσκολα καί 
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ταδτδν· ουσκινητως ίχει «al δνσμαθώς ώσπερ άπονεναρχω-
ιιέ»α, καί ύπνου τε και χάσμης έμπΐμπλανται, δταν τι δέ"/ 
τοιούτον διαπονεϊν. 

Έστι ταϋτα, ίφη. 
'Ημείς δέ γέ φαμεν αμφοτέρων δεϊν εύ τε καί καλώς 

μετέχει», ή μήτε παιδείας τής ακριβέστατης δεϊν αύτφ 
μεταδώόναι μήτε τιμής μήτε αρχής. 

'Ορθώς, ή ff δς. 
Ούκοϋν σπάνιο» αυτό οϊει εαεσθαι; 
Πώς δ' ού; 

e Βασανιστέον δή εν τε οίς τότε έλέγομεν πόνοις τε «αϊ 
φάβοις καί ήδοναΐς, καί ΐτι δή δ τότε παρεϊμεν νϋν λέγομεν, 
ότι καί έν μαθήμασι πολλοίς γυμνάζει» δεϊ, σχοποϋντας εί 
;:αί τά μέγιστα μαθήματα δυνατή έσται ένεγκείν εϊτε και 

504Ά αποδειλιάαει, ώσπερ ο'ι έν τοίς άλλοις άποδειλιώντες. 
Πρέπει γέ τοι δή, ίφη, ούτω σκοπεί», άλλα ποίο δή 

λέγεις μαθήματα μέγιστα; 
Μνημονεύεις μέν που, ήν Ô' έγώ, δτι τριττά εϊδη ψυχής 

οιαστησάμενοι συνεβιβάζομεν δικαιοσύνης τε πέρι χαί σω
φροσύνης καί ανδρείας χαί σοφίας δ έκαστον εϊη. 

Μή γάρ μνημονεύων, εφη, τά λοιπά άν εϊην δίκαιος μή' 
άκούειν. 

'Ή χαί τό προρρηθέν αυτών; 
Τό ποίο» δή; 

h Έλέγομεν που δτι ώς μέν δυνατόν ήν κάλλιστα αυτά 
χατώεϊν άλλη μακροτέρα εϊη περίοδος, ήν περιελθόντι κατα
φανή γίγνοιτο, τών μέντοι ίμπροσθεν προειρημένων έπομένας 
αποδείξεις οϊόν τ' εϊη προσάψαι. χαί ύμεϊς ίξαρχεϊν ίφατε, 
καί ούτω δή έρρήθη τά τότε τής μέν ακριβείας, ώς έμοί 
εφαίνετο, ελλιπή, εί δέ νμϊν άρεσχόντως, ύμεϊς άν τούτο 
,-ϊποιτε. 
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αργά νά χουνηθή ό νους των, είναι σάν άποναρκωμένοι χαί 
αχεδόν τους πιάνει χασμουρητό καί νύστα, δταν εϊναι άνάγχη 
νά τελειώσουν καμιά τέτοια σπουδαία δουλειά. 

Αυτό πραγματικώς γίνεται. 
Έμεΐς δμως είπαμε πώς πρέπει νά έχουν μέρος δσο 

μπορεί περισσότερο καί άπό τίς δυό αυτές ιδιότητες, αλλιώς 
δέ θά ήταν κάν ανάγκη νά λάβωμε τόν κόπο γιά τήν τελειό
τερη τους εκπαίδευση, οδτε νά τους άνεβάσωμε στίς ανώτερες 
τιμές τής εξουσίας. 

Σωστά. 
Δέν τό παραδέχεσαι λοιπόν, δτι σπάνιοι θά εϊναι οί τέ

τοιοι χαρακτήρες ; 
Πώς δχι ; 
Πρέπει λοιπόν νά τους δοχιμάζωμε καί στους κόπους e 

καί τους φόβους καί τίς ηδονές πού λέγαμε τότε, άλλα έκτος 
άπ' αυτά, έκεΐνο πού παραλείψαμε τότε νά ποΰμε καί τό 
προσθέτομε τώρα, πρέπει ακόμα καί σέ πολλά μαθήματα 
νά τους γυμνάζωμε, γιά νά δούμε άν εϊναι Ικανό τό πνεύμα 
τους νά βαστάξη καί τά μεγαλύτερα άπ' αυτά, εϊτε θά δειλιά-
ση, όπως κάνουν στους αγώνες δσοι δειλιάζουν κι' άποτρα- 504a 
βιοΰνται. 

Πρέπει βέβαια νά τοός ύποβάλωμε σ' αυτή τή δοκιμασία' 
μά ποια λές πώς εϊναι τά μεγαλύτερα αυτά μαθήματα ; 

©ά θυμάσαι βέβαια δτι, άφοΰ διαιρέσαμε σέ τρία χωρι
στά μέρητήν ψυχή, ζητήσαμε νά όρίσωμε σχετικά μέ τή δι
καιοσύνη, τή σωφροσύνη καί τήν αντρεία, ποια εϊναι τής καθε
μιάς ή ουσία. 

Ά ν δέν τό θυμόμουν, δέ θά ήμουν άξιος νάκοόω καί τά 
επίλοιπα. 

Μά θυμάσαι καί τί ακόμα είχαμε πει πρίν άπ' αυτά ; 
Τό πο.ιό ; 
Έλέγαμε, θαρρώ, πώς γιά νά καταλάβωμε αυτά δσο b 

μπορεί καλύτερα, υπήρχε ένας άλλος μακρύτερος δρόμος 
άπό γύρω, πού θά έπρεπε νά τόν περάσωμε δλο γιά νά μας πα
ρουσιαστούν ολοφάνερα, θά μπορούσαμε δμως νάπροσθέσωμε 
καί μερικές αποδείξεις πού ΐ ά συμφωνούσαν μέ δσα είχαμε 
πει καί πρίν καί σεις είπατε πώς κι' αυτό θά ήταν αρκετό 
κ* έτσι τά είπαμε τότε, δχι βέβαια μέ τήν ακρίβεια πού 
κατά τή γνώμη μου έχρειάζονταν, άν δμως έσεΐς έμείνετε 
ευχαριστημένοι, έσεΐς είστε οί αρμόδιοι νά τό πήτε. 
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Άλλ'ίμοιγε, ίφη, μετρίως- έφαίνετο μήν καί τοις άλλοις. 

c Άλλ', ώ φίλε, ή» δ' έγώ, μέτρον τώ» τοιούτων άπο-

λεΰτον καί οτιοΰν τοΰ ίντος ού πάνυ μετρίως γίγνεται· ατε

λές γάρ ουδέν ούδενός μέτρον. δοκεϊ δ' ένίοτέ τισιν ίχανώς 

ήδη ίχειν καί ονδέν δεϊν περαιτέρω ζητεϊν. 

Kai μάλ', ίφη, συχνοί πάσχουσα) αυτό διά ραθυμία». 

Τούτον δέ γε, ήν ff έγώ, τοϋ παθήματος ηκιστα προσδεϊ 

φύλακι πόλεως τε καί νόμων. 

ΕΙχός, ή ff δς. 

Τήν μακροτέραν τοίννν, ώ εταίρε, ίφην, περιιτέον τφ 

d τοιούτω, καί ούχ ήττον μανθάνοντι πονητέον ή γυμναζομένφ· 

ή, δ νννδή έλέγομεν, τοΰ μεγίστου τε καί μάλιστα προσή

κοντος μαθήματος έπί τέλος οϋποτε ήξει. 

Ού γάρ ταϋτα, ίφη, μέγιστα, άλλ' ITI ri μείζον δικαιο

σύνης τε καί ών διήλθομεν; 

Καί μείζον, ήν δ' έγώ, καί αυτών τούτων ούχ υπογραφή» 

δει ώσπερ νϋν θεάαασθαι, αλλά τήν τελεωτάτην άπεργασίαν 

μή παριέναι. ή ού γελοίο» έπί μέ» άλλοις σμικρού άξιοι; 

e πάν ποιεί*· αυντεινομένους δπως δτι ακριβέστατα καί 

καθαρώτατα ίξει, τών δέ μεγίστων μή μεγίοτας άξιον» είναι 

καί τάς ακριβείας; 

Kai μάλα, ίφη, [άξιον τό διανόημα]· 5 μέντοι μέγιστον 

μάθημα καί περί δ,τι αυτό λέγεις, οϊει τιν' άν σε, εφη, 

άφεΐναι μή έρωτήσαντα τί έστιν; 

Ού πάνυ, ήν δ' έγώ, άλλα χαί αύ έρωτα, πάντως αυτό 

ούχ όλιγάχις άχήχοας, νυν δέ ή ουκ εννοείς ή αύ διανοή 

505α έμοί πράγματα παρέχειν αντιλαμβανόμενος, οϊμαι δέ τοϋτο 

μάλλον έπεί δτι γε ή τον άγαθοϋ Ιδέα μέγιστο» μάθημα, 

πολλάκις άκήκοας, ή δή καί δίκαια και τάλλα προαχρησάμενα 

χρήσιμα χαί ωφέλιμα γίγνεται. καί νϋν σχεδόν οίσθ' δτι 

μέλλω τούτο λέγειν, καί προς τούτφ δτι αυτήν ούχ Ιχανώ; 
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Έγώ τουλάχιστο έμεινα αρκετά, καί τό ίδιο μοϋ φάνηκε 

Χαί οί άλλοι. 
Μά, ώ φίλε μου, όταν στά τέτοια πράματα λείπη άπό τό c 

μέτρο τους καί τρίχα ακόμα, ποτέ δέν μπορεί νά θεωρηθή 
Ικανοποιητικό τό ζύγισμα' γιατί τίποτα τό λειψό δέν μπορεί 
νά εϊναι μέτρο γιά κανένα πράγμα. Πολλοί δμως καμιά φορά 
φαντάζονται πώς εϊναι αρκετό καί τό τόσο καί δέν εϊναι 
ανάγκη νά ζητούμε καί τό παραπέρα. 

Πραγματικώς, πολλοί τό παθαίνουν αυτό άπό οκνηρία. 
Ά π ό τέτοιο δμως πάθημα καμιά ανάγκη δέν έχει ό φύ

λακας της πόλης καί τών νόμων. 
Φυσικά. 
"Ωστε τό μακρύτερο έκεΐνο, φίλε μου, άπόγυρο πρέπει 

νά πάρη αυτός καί νά κοπιάζη δχι λιγώτερο γιά νά μαθαίνη d 
παρά γιά νά γυμνάζη τό σώμα του* ή αλλιώς, δπως καί τώρα 
τό λέγαμε, ποτέ δέν θά φτάση στό τέλος τής μεγαλύτερης 
εκείνης μάθησης πού παρά κάθε άλλη περισσότερο τοϋ χρειά
ζεται. 

Μά πώς ; υπάρχει λοιπόν καί τίποτ' άλλο μεγαλύτερο 
άπό τή δικαιοσύνη χαί τά άλλα πού περιγράψαμε ; 

'Υπάρχει βέβαια* καί αύτοϋ μάλιστα δέν πρέπει νά πε
ριοριστούμε, δπως τώρα, νά κοιτάξωμε τό απλό σχεδιογρά-
φημα, άλλ' απεναντίας χρειάζεται νά μήν παραλειφθή ή τε
λειότατη του επεξεργασία. Γιατί δέν θάήταν γελοίο, γιά άλλα 
μικρά καί ασήμαντα πράματα νά χάνωμε τό πάν καί νά 
βάζωμε δλα τά δυνατά μας, γιά νά τά έχωμε δσο γίνεται κα- β 
θαρώτερα χαί ακριβέστερα, καί γιά τά μεγαλύτερα νά μή 
νομίζωμε πώς αξίζουν τήν ακόμα mi μεγαλύτερη ακρίβεια 
καί λεπτολογία ; 

Εϊναι πολύ σωστός ό συλλογισμός σου· νομίζεις δμως 
πώς θά σ' άφήση κανείς νά πέρασης χωρίς νά σ' έρωτήση, 
ποιο εϊναι αυτό τό μεγαλύτερο μάθημα καί σέ τί λές πώς ανα
φέρεται ; 

"Οχι βέβαια, άλλα ρώτα καί σύ. Τό έχεις άλλωστε 
ακουσμένο δχι λίγες φορές· μά τώρα ή δέν τό βάζεις στό νοΰ 
σου, ή εννοείς νά μέ δυσκολεύης μέ νέες αντιρρήσεις σου. 
Κι'αύτό μάλλον πιστεύω* γιατί πολλές φορές έχεις ακούσει 505a 
πώς τό μεγαλύτερο μάθημα είναι ή ίδέα τοϋ άγαθοϋ πού δταν 
τήν πάρη γιά συμπλήρωση της ή δικαιοσύνη καί οί άλλες 
αρετές, γίνονται χρήσιμες καί ωφέλιμες. Καί τώρα ξέρεις 
σχεδόν πώς γι' αύτη πρόκειται νά μιλήσω κ' έκτος άπ' αυτό, 
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ϊσμεν εί <5έ μή ϊσμεν, άνευ δέ ταύτης εί δτι μάλιστα τάλλα 

έπισταίμεθα, οίσθ' δτι ουδέν ήμΐν όφελος, ώσπερ ούδ' εί 

b κεκτήμεθά τι άνευ τοΰ άγαθοϋ. ή οϊει τι πλέον είναι παααν 

κτήσιν έκτηαθαι, μή μέντοι αγαθή»; ή πάντα τάλλα φρονεϊν 

άνευ τοϋ άγαθοϋ, καλόν δέ καί αγαθόν μηδέν φρονεϊν; 

Μά Δι' ούκ ΐγωγε, ίφη. 

Άλλ.ά μήν καί τόδε γε οίαθα, δτι τοϊς μέν πολλοίς ηδονή 

δοκεϊ είναι τό αγαθόν, τοϊς δέ χομψοτέροις φρόνησις. 

Πώς δ' ού ; 

Καί δτι γε, ώ φίλε, οί τούτο ηγούμενοι ούχ ίχονσι δεϊξαι 

•ήτις φράνησις, άλλ' αναγκάζονται τελευτώντες τήν τοΰ 

άγαθοϋ φάναι. 

Καί μάλα, ίφη, γελοίως. 

e Πώς γάρ ουχί, ήν δ' έγώ, εί όνειδίζοντές γε δτι ούκ 

ϊσμεν τό αγαθόν λε^ουσι πάλιν ώς είδόσιν; φρόνησιν γάρ αυτό 

φασιν είναι άγαθοϋ, ώς αύ αυνιέντων ημών δ,τι λέγονσιν, 

έπειθαν τό τοϋ άγαθοϋ φθέγξωνται όνομα.-

'Αληθέστατα, ίφη. 

Τί δέ οί τήν ήδονήν αγαθόν οριζόμενοι; μών μή τι 

έλάττονος πλάνης ίμπλεφ τών έτερων; ή ού καί ούτοι 

αναγκάζονται όμολογεϊν ήδονάς είναι χακάς; 

Σφόδρα γε. 

Συμβαίνει δή αύτοΐς οϊμαι όμολογεϊν αγαθά είναι χαί 

κακά ταύτα, ή γάρ; 

d Τί μήν; 

Ούχοϋν δτι με» μεγάλαι χαί πολλαί αμφισβητήσεις περί 

αύτοϋ, φανερό»; 

Πώς γάρ ον; 

Τί δέ; τόδε ού φανερόν, ώς δίκαια μέν καί καλά πολλοί 

άν ίλοιντο τά δοκοΰντα, καν <εΙ> μή εϊη, δμως ταϋτα πράτ

τειν «αί κεκτήαθαι καί δοκεϊν, αγαθά δέ ούδενι ίτι άρχει τά 
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πώς δέν τή γνωρίζομε αρκετά καλά* κι' άν δέν τή γνωρί
ζ ο μ ε , κι 'άν χωρίς αυτή γνωρίζαμε δσο παίρνει καλύτερα δλα 
τάλλα, ξέρεις πώς σέ τίποτα δέ θά μας ώφελοΰσε, δπως καί άν 
είχαμε αποκτήσει κάτι χωρίς όμως καί τό άγαθό.*Η νομίζεις b 
•Οτι θά εϊχε καμιάν άξια νά είχαμε τά πάντα αποκτήσει, χ ω 
ρίς δμως νά είναι αυτά καλά καί αγαθά, ή νά είχαμε δλες 
τις άλλες γνώσεις τοϋ κόσμου, καμιά δμως γνώση τοϋ καλοΰ 
καί άγαθοϋ ; 

Ό χ ι , μά τόν Δία, δέν τό πιστεύω. 
Μά δμως γνωρίζεις βέβαια καί τοϋτο, πώς οί περισσό

τεροι παραδέχονται γιά αγαθό τήν ηδονή, οί πιό λεπτότεροι 
πάλι τή φρόνηση. 

Πώς δχι ; 
Kt' ακόμα, πώς ο! τελευταίοι αυτοί δέν έχουν νά δείξουν 

τίνος πράγματος φρόνηση, καί αναγκάζονται στό τέλος νά 
πουν : ή φρόνηση τοΰ άγαθοϋ. 

Πολύ άστεΐος, μά τήν αλήθεια, ορισμός. 

Πώς 6χι, άφοΰ ένώ μας όνειδίζουν πώς δέν γνωρίζομε β 
τό αγαθό, μας μιλούν γι ' αυτό σάν νά τό γνωρίζαμε ; Γιατί 
μας μιλούν γιά φρόνηση τοϋ άγαθοϋ, σάν νά είμαστε υπο
χρεωμένοι νά καταλάβωμε τί λένε μόλις ανοίξουν τό στόμα 
τους καί προφέρουν τή λέξη αγαθό. 

Πολύ σωστά. 

'Αλλά καί δσοι ορίζουν ηδονή τό αγαθόν, μήπως τάχα 
πέφτουν σέ μικρότερη πλάνη άπό τους άλλους; *Η δέν αναγ
κάζονται καί αυτοί νά ομολογήσουν πώς υπάρχουν καί κα
κές ηδονές ; 

Καί βέβαια. 

"Ωστε καταντούν, υποθέτω, νά παραδέχουνται πώς τά 
ίδια εϊναι καί καλά καί κακά· δέν εϊναι έτσι ; 

Πώς δχι ; d 

Δέν εϊναι λοιπόν φώς φανερό, πώς υπάρχουν πολλές καί 
μεγάλες αμφισβητήσεις γ ι ' αυτό τό ζήτημα ; 

Καί βέβαια. 

Μά δέν είναι ακόμα ολοφάνερο, πώς όταν ό λόγος εϊναι 
γιά τά δίκαια καί τά ώραΐα, οί περισσότεροι θά μπορούσαν 
ναρκεστοΰν.σέ κείνα πού τους φαίνονται τέτο.ια, κι' άν πρα
γματικώς δέν εϊναι, δμως καί τά πράττουν καί τά έχουν στην 
κατοχή τους καί νομίζονται πώς πραγματικώς τά κατέχουν, 
δταν Ομως πρόκειται γιά αγαθά, κανείς πιά δέν αρκείται σέ 
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δοχοϋντα χτάσθαι, άλλα τά όντα ζητονσιν, τήν δέ δόξαν 
ενταύθα ήδη.πάς ατιμάζει; 

Καί μάλα, ίφη. 
*0 δή διώκει μέν δπασα ψυχή καί τούτου ένεκα πάντα 

e πράττει, άπομαντευομένη τι είναι, απορούσα δέ καί ούχ 
έχουσα λαβείν ίχανώς τί ποτ' εστίν ούδε πίστει χρήσασθαι 
μονίμω οία χαί περί τάλλα, διά τούτο δέ αποτυγχάνει και 
τών άλλων εϊ τι όφελος ήν, περί δή τό τοιούτον και τοσον-

506a τον ούτω φώμεν δεϊν έσκοτώσθαι καί εκείνους τους βέλτι
στους έν τή πάλει, οίς πάντα έγχειριοϋμεν; 

"Ηκιστα γ', ίφη. 
Οϊμαι γοϋν, εϊπον, δίκαια τε καί καλά αγνοούμενα δπχ) 

ποτέ αγαθά έστιν, ού πολλού τίνος άξιον φύλακα «εχτήοθαι 
άν εαυτών τόν τοϋτο άγνοοϋντα· μαντεύομαι δέ μηδένα αυτά 
πρότερον γνώσεσθαι ίχανώς. 

Καλώς γάρ, ίφη, μαντεύη, 

Ούκοϋν ήμϊν ή πορεία τελέως κεχοσμήαεται, έάν δ 
b τοιούτος αυτήν επισκοπή φύλαξ, ό τούτων επιστήμων* 

Άνάγχη, ίφη. άλλα σύ δή, ώ Σώχρατες, πότερον έπι
στήμην τό αγαθόν φής είναι ή ήδονήν, ή άλλο τι παρά 
ταϋτα; 

Ούτος, ήν ff έγώ, άνήρ, χαλώς ήσθα χαί πάλαι χατα-
ψανής δτι σοι ούχ άποχρήσοι τό τοις άλλοις δοκούν περί 
αυτών. 

Ουδέ γαρ δίκαιον μοι, εφη, ώ Σώχρατες, φαίνεται τα τών 
ι'ίλλων μεν έχειν ειπείν δόγματα, τό ff αύτοϋ μή, τοιούτον 

c χρδνον περί ταϋτα πραγματευόμενον. 

Ti δέ; ήν δ' έγώ" δοκεϊ σοι δίκαιον είναι περί ών τις μή 
υίδεν λέγειν ώς είδότα; 

Ουδαμώς γ', ίφη, ώς είδότα, ώς μέντοι οίόμενον ταϋθ' à 
•ιϊεται έθέλειν λέγειν. 
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κείνα πού φαίνονται τέτοια, άλλα δλοι ζητούν τά πραγμα
τικά αγαθά καί περιφρονούν σ' αυτή τήν περίσταση τά επιφα
νειακά ; 

Καί πάρα πολύ μάλιστα. 
Αυτό λοιπόν τό πράγμα πού μέ τόση λαχτάρα κυνηγά 

κάθε ψυχή καί κάνει τό παν γιά νά τάποκτήση, γιατί μάντευε; β 
πώς κάτι εϊναι, βρίσκεται δμως πάντα σέ απορία καί δέν 
μπορεί νά καταλάβη αρκετά τί έπί τέλους εϊναι, οδτε έχει 
κανένα σταθερό κριτήριο γι' αυτό, δπως καί γιά τάλλα, καί 
γι' αδτό τό λόγο δέν μπορεί κι'άπό τάλλα νά καρπωθή τήν ω
φέλεια πού θά μπορούσε, γιά ένα λοιπόν τέτοιο καί τόσο σπου
δαίο πράγμα μποροΰμε νά πούμε πώς επιτρέπεται νά έχουν 
σκοτεινή ίδέα καί οϊ άριστοι εκείνοι τής πολιτείας μας, πού 506a 
στά χέρια τους θά εμπιστευθούμε δλα τά πάντα ; 

Κάθε άλλο βέβαια. 
Υποθέτω λοιπόν πώς τά δίκαια καί τά ώραΐα, αν δέν 

ήταν γνωστή καί ή δποια των σχέση μέ τήν ίδέα τοΰ άγα
θοϋ, δέ θά εϊχαν αποκτήσει πολύ άξιο φύλακα του; έναν 
πού δέ θά τήν ήξερε κι' αυτός* κι'ακόμα μαντεύω πώς οδτε 
Χ' εκείνα θά μπορούσαν νά γνωριστούν αρκετά χωρίς αότή τή 
γνώση.· 

Σωστά τό μαντεύεις. 
"Ωστε λοιπόν τώρα δέ Οά είναι στην εντέλεια καί μ' δλα 

τά συγύρια της τακτοποιημένη ή πολιτεία μας, άν τήν έπι-
βλέπη ένας τέτοιος φύλακας πού νά κατέχη την επιστήμη 
δλων αυτών ; h 

Ανάγκη πάσα. Άλλα έσύ, Σωκράτη, τί παραδέχεσαι 
πώς εϊναι τό αγαθό, επιστήμη ή ηδονή ; ή τίποτ' άλλο έξω 
άπ' αυτά ; 

Νά άντρας μιά φορά- κι' άπό πρίν τδβλεπα φανερά πώς 
δέν είσαι έσύάνθρωποςνάρκεστής μέ δ,τιπερναάπό τή φαντα
σία τοΰ καθενός γι' αυτά τά ζητήματα. 

Γιατί δέν μοϋ φαίνεται, Σωκράτη, δίκιο νά έχη κανείς νά 
λέη τών άλλων τίς ιδέες, δχι δμως καί τή δική του, δταν μάλι
στα τόσον καιρό δλο μ' αυτά καταγίνεται νά τά μελετά. C 

Μά τί ; σοΰ φαίνεται λοιπόν καί .δίκιο νά μιλά κανείς 
γιά πράματα πού δέ γνωρίζει, σάν νά τά γνώριζε ; 

Καθόλου βέβαια σάν νά τά γνώριζε* άλλα νά θέλη νά λέη 
τί φρονεί κι' αυτός, σάν άνθρωπος πού Οά έχη καί ΤΛ δική του 
ίδέα. 

31 
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Ti δέ; εϊπον ουκ ήσθησαι τάς άνευ επιστήμης δόξας, ώς 
πάσαι αίαχραί; ών αί βέλτιστοι τυφλοί—ή δοχοΰσί τί σοι 
τυφλών διαφέρει» όδόν ορθώς πορευομένω» οί άνευ νοΰ αληθές 
τι δοξάζοντες; 

Ουδέν, ίφη. 
Βούλει ούν αισχρά θεάσασθαι, τυφλά τε και σχολιά, εξόν 

d παρ' άλλων άκούειν φανά τε καί χαλά; 
Μή προς Διός, ή δ' δς, ώ Σώχρατες, ό Γλαυκών, ώσπερ 

έπί τέλει ών άποατής. αρκέσει γάρ ήμΐν, καν ώσπερ δι
καιοσύνης πέρι καί σωφροσύνης καί τών άλλων διήλθες, 
ούτω χαί περί τον άγαθοϋ διέλθ^ς. 

Και γάρ έμοί, ήν δ' έγώ, ώ εταίρε, χαί μάλα αρκέσει· 
άλλ' δπως μή ούχ οίας τ1 ίσομαι, προθνμούμενος δέ άαχη-
μονών γέλωτα όφλήσω. άλλ', ώ μακάριοι, αυτό μέν τί ποτ' 

e έστι τάγαθόν έάαωμεν τό νϋν είναι—πλέον γάρ μοι φαίνεται 
ή κατά τφ παρονσαν όρμήν έφικέσθαι τοΰ γε δοχοΰντος έμοί 
τά νϋν—δς δέ ίκγονός τε τον άγαθοϋ φαίνεται χαί ομοιό
τατος έκείνω, λέγει» έθέλω, εί καί ύμίν φίλον, εί δέ μή, 
έάν. 

Άλλ', ίφη, λέγε· είς αύθις γαρ τοϋ πατρός άποτείαεις 
τήν διήγηαιν. 

607α Βουλοίμη» άν, εϊπον, έμέ τε δύνααθαι αυτήν άποδοϋναι 
καί υμάς κομίσασθαι, άλλα μή ώσπερ νϋν τους τόκους μόνον. 
τούτον δέ δή ού» τόν τόκον τε χαί ίκγονον αύτον τοΰ άγαθοϋ 
κομίσααθε. εύλαβείσθε μέντοι μή πη εξαπατήσω υμάς 
άκων, κίβδηλον άποδιδούς τόν λόγον τον τόκου. 

Εύλαβηαόμεθα, ίφη, κατά δύναμιν αλλά μόνον λέγε. 
Διομολογηαάμενός γ', έφην έγώ, χαί άναμνήσας υμάς τά 

•ί έν τον; έμπροσθεν ρηθέντα καί άλλοτε ήδη πολλάκις 
είρημένα. 

b Τά ποία.; ή δ' δς. 
Πολλά καλά, ήν ff έγώ, χαί πολλά αγαθά χαί ίχαατα 

ούτως είναι φαμέν τε χαί διορίζαμε» τφ λόγφ. 
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Καί πώς; δέν έχεις καταλάβει ακόμα πόσο ανόητες 
χαί γελοίες εϊναι δλες οί δοξασίες πού δέν στηρίζονται στην 
επιστήμη ; καί πώς οί καλύτερες των είναι σάν τυφλές ; 
*Η σοΰ φαίνεται, πώς διαφέρουν 'άπό τυφλούς, πού τρα
βούν σωστά τόν ίσιο δρόμο, δσοι έχουν μιαν αληθινή δοξασία 
χωρίς νά τή στηρίζουν απάνω σέ καμιά λογική απόδειξη ,* 

Καθόλου δέν διαφέρουν. 
Προτιμάς λοιπόν νά βλέπης πράματα άμορφα, τυφλά 

καί σκοτεινά, ένώ μπορείς ν'άκοΰς άπό άλλους φωτεινά καί 
δμορφα ; d 

Μή, γιά τό θεό, εϊπε τότε ό Γλαυκών, σταματήσης, Σω
κράτη, σά νά είσαι πιά στό τέλος. Έμεΐς θάμαστεεύχαριστη-
μένοι έστω καί νά πραγματευθής καί γιά τό αγαθό, δπως καί 
γιά τή δικαιοσύνη καί τή σωφροσύνη καί τά άλλα. 

Μά κ' έγώ επίσης θά ήμουν πολύ μάλιστα ευχαριστη
μένος' μά φοβοΰμαι μήπως δέ θά εϊμαιίκανός καί μ' δλη μου 
τήν καλή θέληση τά καταφέρω τόσο άσχημα πού νά γίνω 
καταγέλαστος. Ακούστε μου τί σας λέω* άς τάφήσωμε, 
καλοί μου, γιά τήν ώρα, αυτό τό ζήτημα, τί εϊναι αυτό τό ίδιο 
τό αγαθό· γιατί μοΰ φαίνεται δτι, δπως ξεκινήσαμε τώρα, 6 
πολύ δύσκολα θά μπορούσαμε ν : φτάσωμε στην ίδέα πού 
έχω έγώ αυτή τουλάχιστο τή στιγμή· έκεΐνο δμως πού μοΰ 
φαίνεται γέννημα τού αγαθού καί ομοιότατο του. εϊμαι πρό
θυμος νά τό πώ, άν θά μένατε ευχαριστημένοι καί σεις, ειδεμή 
άς τάφήσωμε κι* αυτό. 

Λέγε μας λοιπόν γιά τό γιό, κι* δσο γιά τόν ίδιο τόν 
πατέρα μας μένεις χρεώστης γιά καμιά άλλη φορά. 

Θά ήθελα βέβαια κ' έγώ νά ξοφλούσα μιά καί καλή μα- 507a 
ζί σας καί σεις νά πάρετε τό δίκιο σας κι' δχι μονάχα τους 
τόκους, δπως τώρα. Άρκεστήτε δμως οπωσδήποτε μέ τόν 
τόκο καί μέ τό παιδί τοΰ ίδιου τοϋ άγαθοϋ. Προσέξετε μονάχα 
μήπως καί χωρίς νά τό θέλω σας γελάσω καί σας δώσω λα
θεμένο τό λογαριασμό τοΰ τόκου. 

"Εγνοια σου καί θά λάβωμε δλα μας τά μέτρα' μόνο λέγε. 
Άφοΰ δμως πρώτα βεβαιωθώ πώς παραδέχεστε καί θυ

μάστε εκείνα πού είπαμε πρίν καί πού τόσες άλλες φορές 
τά έχομε ώς τώρα είπωμένα. 

Τά ποια ; b 
Ώραΐα πράματα καί αγαθά πράματα, πολλά λέμε πώς 

υπάρχουν καί τό καθένα τους πώς εϊναι τέτοιο καί τέτοιο καί 
τό ξεχωρίζομε μέ ιδιαίτερο δνομα. 
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Φαμέν γάρ. 
Καί αυτό δή καλόν καί αυτό αγαθόν, καί ούτω περί πάν

των â τότε ώς πολλά έτίθεμεν, πάλιν αύ κατ' ίδέαν μίαν εκά
στου ώς μιας ούσης τιθέντες, «δ έστιν» ίχαατον προσαγο-
ρι-ύομεν. 

"Εστι ταϋτα,. 
Καί τά μέν δή οράσθαί φαμεν, νοεΐσθαι δ' ού, τάς δ' αύ 

Ιδέας νοεΐσθαι μέν, δράσθαι ff ού. 
Παντάπασι μέν ούν. 

c Τφ ούν όρώμεν ημών αυτών τά δρώμενα; 
Τή δψει, ίφη. 
Ούκοϋν, ήν δ' έγώ, χσί àxojj τά άχουόμενα, καί ταίς 

άλλοις αίαθήσεσι πάντα τά αισθητά; 
Τί μήν; 
"Αρ' ούν, ήν δ' έγώ, έννενόηχας τόν τών αισθήσεων 

δημιανργόν δσφ πολντελεστάτην τήν τον όράν τε χαί 
όράσθαι δύναμιν έδημίούργησεν; 

Ού πάνυ, ίφη. 
Άλλ' ώδε σκόπει. έστι» δτι προαδεϊ ακοή καί φωνή 

γένους άλλου εις τό τήν μέν άκούειν, τήν δέ άχούέσθαι, δ 
d έάν μή παραγένηται τρίτον, ή μέν ούχ άχούαεται, »J δέ 

ούχ άχονσθήσεται:' 
Ούδενός, ίφη. 
Οϊμαι δέ γε, ήν δ' έγώ, ούδ' άλλαις πολλαΐς, ίνα μη εϊπω 

δτι σύδεμιά, τοιούτον προσδεϊ ούδενός. ή σύ τίνα ίχεις 
είπείν; 

Ονχ ίγωγε, ή δ' δς. 
Τήν δέ τής δφεο>ς χαί τοϋ όρατον ούχ εννοείς δτι προσ

δεϊταί; 
Πώς; 
Ένούσης που έν δμμαοιν δφεως καί επιχειροϋντος τοΰ 

έχοντος χρήσθαι αύτη, παρούσης δέ χρόας έν αύτοϊς, έάν μή 
β παραγένηται γένος τρίτον ιδία έπ' αυτό τοϋτο πεφνκός, οίσθα 

δτι ή τε δψις ουδέν ΰψεται, τά τε χρώματα έσται άο'ρατα. 
Τίνος δή λέγεις, ίφη, τούτου; 
"Ο δή σύ καλείς, ήν ο' έγώ, φώς. 
Αληθή, ίφη, λέγεις. 
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Μάλιστα, τό είπαμε. 
Υπάρχει δμως καί τό καθαυτό ώραΐο καί τό καθαυτό 

αγαθό καί έτσι κι* δλα τάλλα, όσα θεωρούσαμε τότε ώς πολλά, 
καί αντίστροφα τώρα σύμφωνα μέ τήν ίδέά τοΰ καθενός των, 
πού είναι μιά, προσθέτομε αυτό τό δνομα καί ονομάζομε 
τό καθένα «έκεΐνο πού εϊναι». 

Έτσι μάλιστα. 
Καί λέμε γιά κείνα τά πολλά πώς τά βλέπομε καί δχι 

πώς τά νοοϋμε, ένώ γιά τίς ιδέες πώς τίς νοοΰμε, δέν τις βλέ
πομε δμως. 

Σωστότατα. 
Μέ τί λοιπόν βλέπομε εκείνα πού βλέπομε ; c 
Μέ τήν δράση. 
Καί μέ τήν ακοή βέβαια δσα άκούομε καί μέ τίς άλλες 

αισθήσεις δλα τά αισθητά. 
Πώς δχι ; 
Άλλα έβαλες ποτέ στό νοΰ σου πάσο ό δημιουργός τών 

αισθήσεων έδημιοόργησε πολυτελέστερη άπό τίς άλλες αισθή
σεις τή δύναμη πού βλέπομε καί πού βλέπεται ένα πράγμα. 

Δέν τό πολυπρόσεξα αυτό. 
Μά κάμε αύτη τή σκέψη : ή ακοή καί ή φωνή έχουν 

ανάγκη άπόκανέναπραγμαάλλουεϊδους,ώστε εκείνην'άκούη 
καί ή φωνή νάκούεται, καί πού άν δέν προστεθή ώς τρίτο, d 
οδτ' εκείνη θάκούη, οδτ' αυτή θάκούεται; 

Όχι , δέν έχουν. 
Καί υποθέτω ακόμα πώς κι'οί περισσότερες οί άλλες, 

γιά νά μήν πώ καμιά, δέν έχουν ανάγκη άπό τίποτα τέτοιο. 
"Η μήπως έσύ ξέρης καμιά ; 

Έγώ τουλάχιστον δχι. 
"Η δράση δμως καίτό ορατό δέν βλέπειςπώς χρειάζον

ται ; 
Πώς; 
"Οσο καί νάχουν τά μάτια τή δύναμη νά βλέπουν, καί 

δν επιχείρηση εκείνος πού τήν έχει νά τή μεταχειριστή καί άν 
τά αντικείμενα πού θέλει νά δη έχουν τά χρώματα τους, ξέρεις 
πώς οδτε ή δράση θά δή τίποτα καί τά χρώματα θά μείνουν 
αόρατα,, αν δέν ύπαρξη καί ένα τρίτο ακόμα, προορισμένο e 
άπό τή φύση γι' αυτόν ακριβώς τό σκοπό. 

Ποιο εννοείς ; 
Αυτό πού λές έσύ φώς. 
Έχεις δίκιο. 
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Ού σμικρή. άβα ίδέα ή τοΰ δράν αϊαθησις χαί ή τοΰ όρά-
608& αθαι δύναμις τών άλλω» συζεύξεων τιμιωτέρφ ζυγφ έζύγη-

σαν, εϊπερ μή άτιμο» τό φώς. 
'Αλλά μήν, ίφη, πολλού γε δει άτιμον είναι. 
Τίνα ούν έχεις αίτιάσαοθαι τών έν ούρανφ θεών τούτου 

χύριον, ού ήμΐν τό φώς δψιν τε ποιεί ο'ραν ότι κάλλιστα καί 
τά δρώμενα όράσθαι; 

"Ονπερ χαί αύ, ίφη, χαί οί άλλοι· τον ήλιο» γάρ δήλον 
δτι έρωτας. 

"Αρ' ούν ώδε πέφυκεν όφις προς τούτον τόν θεό»; 
Πώς; 
Ούκ ίατιν ήλιος ή δψις ούτε αυτή οΰτ' έν φ έγγίγνεται, δ 

b δή καλούμε» δμμα. 
Ού γάρ ούν. 
Άλλ' ήλιοειδέστατόν γε οϊμαι τών περί τάς αισθήσεις 

οργάνων. 
Πολύ γε. 
Ούχοϋν καί τή» δύναμιν ήν έχει έκ τούτου ταμιευομένην 

ώσπερ επίρρντον κέκτηται; 
Πάνυ μέν ούν. 
"Αρ' ού» ού «ai ό ήλιος δψις μέν ούκ ίατιν, αίτιος ff ών 

αυτής όραται &-" αυτής ταύτης; 
Ούτως, ή ff δς. 
Τούτον τοίνυν, ήν δ' έγώ, φάναι με λέγειν τόν τοϋ 

άγαθοϋ ίχγονον, δν τάγαθόν έγέννησεν ανάλογο» έαυτφ, δ,τι 
c περ αυτό έν τφ νοητώ τόπφ προς τε vow καί τά νοούμενα, 

τούτο τούτον έν τφ όρατφ προς τε δψιν «al τά δρώμενα. 
Πώς; ίφη· ίτι δίΐλθέ μοι. 
'Οφθαλμοί, ήν ff έγώ, olaff δτι, δταν μηκέτι έπ' εκείνα 

τις αυτούς τρέπη ών άν τάς χρόας τό ήμερινόν φώς έπέχη, 
άλλα ών νυκτερινά φέγγη, άμβλυώττουσί τε καί εγγύς φαί
νονται τυφλών, ώσπερ ούχ ένούσης καθαρός δψεως; 

Kai μάλα, ίφη. 
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Ή αίσθηση λοιπόν πού βλέπει καί ή δύναμη πού βλέ
πονται τά αντικείμενα έχουν ζευχτή μ' ένα ζυγό δχι μικρής 
ο-ημασίας καί πολυτιμότερο άπό κάθε άλλη σύζευξη, άν βέ- 508· 
βαι« τό φώς δέν εϊναι πράγμα χωρίς αξία. 

Μά βέβαια κάθε άλλο παρά δίχως αξία είναι. 
ΚαΙ'ποιδντάχα άπό τους θεούς τοΰ ούρανοΰ θεωρείς αίτιο 

χαί κύριον της ενέργειας, πού μ' αυτή κάνει τό φώς καί τά 
μάτια νά βλέπουν καί τά αντικείμενα νά βλέπουνται δσο γί
νεται καλύτερα ; 

Τόν ίδιο πού καί σύ καί οί άλλοι· γιατί τόν ήλιο βέβαια 
εννοείς μέ τήν ερώτηση σου. 

Καί νάχη τάχα τήν ακόλουθη σχέση ή δψη μ' αυτό τό 
θεό; 

Ποια σχέση ; 
Δέν εϊναι ήλιος βέβαια ούτε ή ίδια ή δράση οδτε τό Οργα

νο της, τό μάτι. b 
Ό χ ι βέβαια. 
"Εχει δμως τή μεγαλύτερη ομοιότητα καί αναλογία μέ 

τόν ήλιο άπό τά άλλα αισθητήρια δργανα. 
Καί πολύ μάλιστα. 
Καί αυτή τή δύναμη πού έχει, δέν τήν αποταμιεύει άπ' 

αυτόν, έτσι καθώς ρέει άφθονη, καί τή φυλάγει ; 
Βεβαιότατα. 
Δέν εϊναι λοιπόν ό ήλιος δχι βέβαια όραση καί ό ϊδ'ος, 

άλλα ό αίτιος της, πού δμως πάλι βλέπεται άπ' αυτή τήν 
ίδια ; 

"Ετσι είναι. 
Αυτόν λοιπόν νά φαντασθής πώς εννοώ, δταν μιλώ γιά τό 

παιδί τοΰ άγαθοϋ, πού τό γέννησε τό αγαθό ανάλογο μέ τόν 
εαυτό του, καί δ,τι εϊναι αυτό στό νοητό κόσμο σχετικά μέ 
τό νοϋ καίτά νοούμενα, τό ίδιο εϊναι χαί τό παιδί του, ό ήλιος, 0 
στον ορατό κόσμο σχετικά μέ τήν δράση καί τά ορατά αντι
κείμενα. 

Πώς δηλαδή ; εξήγησε μου το καλύτερα. 
Τά μάτια, δεν ξέρεις πώς δταν τά στρέφη κανείς 

επάνω σέ αντικείμενα πού στην επιφάνεια τους δέν απλώνεται 
πιά τό φώς τής ημέρας, άλλα ή νυχτερινή άντιφεγγιά, δέν 
καλοβλέπουν καί μοιάζουν επάνω κάτω τυφλά, σάν νά μήν 
ύπάρχη μέσα τους καθαρή δψη ; 

Μάλιστα, τό ξέρω. 
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d Ό τ α ν δέ γ' οϊμαι ών ό ήλιος καταλάμπει, σαφώς όρώσι, 

και τοις αυτοί-; τούτοις δμμααιν ένοϋσα φαίνεται. 

Τιμήν; 
Οντω τοίννν χαί τό τής ψυχής ώδε νόει- δταν μέν ού 

καταλάμπει αλήθεια τε χαί τό δν, είς τοϋτο άπερείαηται, 

ένόηαέν τε χαί εγνω αυτό χαί νουν έχειν φαίνεται- δταν δέ είς 

τό τφ αχότφ κεχραμένον, τό γιγνόμενόν τε χαί άπολλύμενον, 

δοξάζει τε χαί άμβλυώττει άνω καί κάτω τάς δόξας μετα-

βάλλον, καί ίοικεν αύ νουν ούχ εχοντι. 

Έοικε γάρ. 

e Τοϋτο τοίννν τό τήν αλήθεια» παρέχον τοίς γιγνωσκο-

μένοις καί τφ γιγνώσκοντι τήν δύναμιν απόδιδαν τήν τον 

άγαθοϋ ίδέαν φάθι είναι· αίτίαν δ' επιστήμης ούσαν καί 

αληθείας, ώς γιγνωσκομένης μέν διανοοΰ, ούτω δέ καλών 

αμφοτέρων όντων, γνώσεως τε χαί αληθείας, άλλο καί 

κάλλιον ετι τούτων ηγούμενος αυτό ορθώς ήγήαη· έπιστήμην 

609a δέ καί άληβειαν, ώσπερ εκεί φώς τε καί δψιν ήλιοειδή μέν 

νομίζειν ορθόν, ήλιον δ' ήγεϊσθαι ούχ ορθώς ίχει, ούτω καί 

ενταύθα άγαθοειδή μέν νομίζει» ταϋι? αμφότερα ορθόν, 

αγαθόν δέ ήγεϊσθαι όπότερον αυτών ούχ ορθόν, άλλ' ετι μει-

ζόνως τιμητέον τήν τον άγαθοϋ ίξιν. 

Άμήχανον κάλλος, εφη, λέγεις, εί έπιστήμην μέν χαί 

άλήθειαν παρέχει, αυτό ff υπέρ ταϋτα κάλλει εστίν ού γάρ 

δήπον σύ γε ήδονήν αυτό λέγεις. 

Εύφήμει, ήν δ' έγώ· άλλ' ώδε μάλλον τήν είχόνα αύτοϋ 

έτι επισκοπεί. 

b Πώς; 

Τόν ή'λιον τοϊς όρωμένοις ού μόνον οίμαι τήν τοϋ 

όράσθαι δύναμιν παρέχειν ψήσεις, άλλα καί τήν }·ενεσ·ν καί 

αϋξην καί τροφήν, ού γένεαιν αυτόν δντα. 

Πώς γάρ; 

Kai τοίς γιγνωσκομένοις τοίνυν μή μόνον τό γιγνώσκε-

αθαι φάναι υπό τοϋ άγαθοϋ παρεϊναι, άλλα καί τό είναι τε καί 
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"Οταν δμως, θαρρώ, πέφτη επάνω των χατάλαμπρος d 
δ ήλιος, τά βλέπουν ολοκάθαρα, καί φαίνονται πώς αυτά, 
τά ίδια τά μάτια έχουν μέσα του; τήν δράση. 

Πραγματικώς. 
Τό ίδιο λοιπόν νά φανταστής πώς γίνεται καί μέ τήν ψυ

χή· δταν στηρίξη τό βλέμμα επάνω σέ κάτι πού ολόλαμπρη 
πέφτει επάνω του ή αλήθεια; καί τό δν, τότε ολοκάθαρα τό 
αντιλήφθηκε καί τό γνώρισε καί φαίνεται πώς έχει νοΰ* 
δταν δμως τό στρέφη σέ πράματα πού εϊναι ανακατωμένα 
μέ τό σκοτάδι, πού γίνονται καί χάνονται, τότε πιά δέ 
βλέπει καθαρά, σχηματίζει δοξασίες πού αλλάζουν καί πάνε 
άνω κάτω καί μοιάζει τότε μ' έναν πού δέν έχει νοϋ. 

Πραγματικώς μοιάζει. 
Αυτό λοιπόν πού χορηγεί στά νοητά αντικείμενα τήν e 

αλήθεια καί στην ψυχήτή δύναμη νά τά γνωρίζη, αυτό νά λές 
πώς εϊναι ή ίδέα τοϋ αγαθού, κι' αυτό έχε στό νοΰ σου πώς εϊ
ναι ή αιτία τής επιστήμης καί τής αλήθειας, δταν γίνεται 
.αντικείμενο τής γνώσης* καί ένώ εϊναι τόσο ώραΐα καί καλά 
καί τά δυό τους, κ' ή αλήθεια καί ή γνώση, μπορείς νά είσαι 
'βέβαιος, χωρίς φόβο νάπατηθής, πώς αυτό είναι διαφορετικό 
καί πολύ ακόμα, πολύ πιό ωραιότερο τους' καί όπως έκεΐ 
τό σωστό εϊναι νά νομίζωμε τό φώς καί τήν δψη πώς ήλιοφέρ- 509a 
νουν, δχι δμως καί πώς εϊναι ήλιος, έτσι κ' έδώ τό σωστό 
εϊναι νά νομίζωμε πώς καί τά δυό τους αυτά έχουν ομοιότητα 
καί αναλογία μέ τό αγαθό, δέν εϊναι δμως σωστό νά νομί
ζωμε δποιο άπό τά δυό τους πώς εϊναι τό αγαθό, άλλα πολύ 
μεγαλύτερη αξία πρέπει νά δίνωμε στην ίδέα τοΰ άγαθοϋ. 

'Αφάνταστη λοιπόν θά εϊναι ή ομορφιά του, άφοΰ, κα
θώς λές, δίνει τήν επιστήμη καί τήν αλήθεια, τίς ξεπερνά 
δμως τόσο πολύ στην ομορφιά- γιατί βέβαια δέν εννοείς μέ 
αυτό πού λές τήν ηδονή. 

Δάγκασε τή γλώσσα σου ! άλλα πρόσεξε νά δής πώς θά 
σοΰ παραστήσω ακόμα καλύτερα τήν εικόνα του. 

Πώς ; b 
Ό ήλιος, πιστεύω νά παραδέχεσαι, πώς δχι μόνο δίνει 

•στά ορατά αντικείμενα τή δύναμη νά βλέπουνται, άλλα καί 
τή γέννηση καί τήν αΰξηση καί τήν τροφή, χωρίς νά εϊναι 
αυτός ή γέννηση. 

Βέβαια. 
Κατά τόν ίδιο τρόπο λοιπόν πρέπει νά λέμε π ώ ς ' κ α ί 

τ ά αντικείμενα της νόησης στό αγαθό χρωστούν δχι μόνο 
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τήν ούσίαν ini εκείνου αίτοΐς ·τροό"«Σναι, ούχ ουσίας δντος 
τού άγαθοϋ, αλλ' ίτι έπέκεινα τής ουσίας πρεσβεία χαί δυνά
μει υπερέχοντος. 

C Kai Ρ Γλαυκών μάλα γελοίως, "Απολλον, ίφη, δαιμό
νιας υπερβολής. 

Σύ γάρ, ήν δ' έγώ, αίτιος, άναγκάζων τά έμοί δοχοϋντα: 
περί αύτοϋ λέγειν. 

Καί μηδαμώς γ', ίφη, παύση, εί μή τι, άλλα τήν περί 
τόν ήλιον ομοιότητα αί διεξιών, εϊ πη απολείπεις. 

Άλλα μήν, εϊπον, σνχνά γε απολείπω. 
Μηδέ σμικρόν τοίνυν, ίφη, παραλίπης. 
Οϊμαι μέν, ή» δ' έγώ, χαί πολύ· δμως δέ, δσα γ' ί» τφ 

παρόντι δυνατόν, έχων ούχ άπολείψο); 
Μή γάρ, ίφη. 

d Νόησαν τοίννν, ήν ff έγώ, ώσπερ λέγαμε», δύο αύτώ 
είναι, καί βασιλεύειν τό μέν »οητοΰ γένους τε χαί τόπου, τό-
ff αί όρατοϋ, Ινα μή ούρανοϋ ειπών δόξω σοι αοφίζεσθαχ περί 
τό δνομα. άλλ' ούν έχεις ταύτα διττά είδη, όρατόν, νοητόν; 

7χω~ 
"Ωσπερ τοίννν γραμμήν δίχα τετμημένην λαβών άνισα 

τμήματα, πάλιν τέμνε έκάτερον τό τμήμα άνά τόν αυτόν 
λόγον, τό τε τον δρωμένου γένονς καί τό τοΰ νοουμένου, καί 
σοι Ιαται σαφψεία καί άσαφεία προς άλληλα έν μέν τφ 

e όρωμένφ τό μέν έτερον τμήμα εικόνες—λέγω δέ τάς είχόνας 
510a πρώτον μέν τάς οχιάς, έπειτα τά έν τοις ϋδασι φαντάσματα 

χαί έν τοίς δσα πνχνά τε χαί λεία χαί φανά αυνέατηχεν, χαί 
πάν τό τοιούτον, εί κατανοείς. 

Μλλά κατανοώ. 
Τό τοίνυν έτερον τίθει ώ τοϋτο ΐοικεν, τά τε περί ήμας 

ζφα καί πάν τό φυτευτό» χαί τό σκεναατόν όλον γένος. 
Τίθημι, ίφη. 

ΎΗ χαί έθέλοις άν αυτό φάναι, ήν δ' έγώ, διηρήαθαι-
αλήθεια τε «al μή, ώς τό δοξαστόν προς τό γνωστόν, ούτω 
τό όμονωθέν προς τό φ ώμοιώθη; 
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τό δτι γνωρίζονται, άλλα πώς άπό κείνο έχουν καί τό είναι 
καί την ουσία τους, χωρίς νά εϊναι ουσία τό αγαθό, άλλα πολύ 
παραπέρα καί ψηλότερα άπό τήν ουσία κατά τά πρωτεία 
χαί τή δύναμη. 

Καί ό Γλαυκών μέ πολύ αστείο τρόπον: "Ω Απόλλων, C 
φώναξε, τί δαιμόνια υπερβολή ! 

Εϊσαι έσύ, τοΰ είπα έγώ, ή αφορμή, πού μέ ανάγκασες 
νά πώ τήν ίδέα μου απάνω σ' αυτό. 

Καί μή σταματήσης έως έδώ, άλλα τέλειωσε, άν 6χι 
άλλο, αύτΑ τουλάχιστο τήν ομοιότητα τοϋ αγαθού μέ τόν 

Τό νοητόν καί το ήλ'°, ·*ν παράλειψες τίποτα. 
όρατόν ώς άντι- Πραγματικώς παράλειψα καί 
κείμενα γνώσης π ολλά μάλιστα. 
Νά μήν παράλειψης οΰτε τό παραμικρότερο. 
Πάντα θά μείνη καί πολύ, θαρρώ* δμως, δσα μπορώ γιά 

τήν ώρα, θά προσπαθήσω νά μήν τά παραλείψω. 
"Ετσι μάλιστα. 
Φαντάσου λοιπόν πώς τό αγαθό καί ό ήλιος εϊναι, κα- d 

θώς λέμε, δυό βασιλιάδες, ό ένας τοΰ νοητοΰ κόσμου καί ό άλ
λος τοϋ όρατοϋ , γιά νά μήν πώ τοΰ ουρανού καί νομίσης πώς 
θέλω νά παίξω μέ τή λέξη. "Εχεις λοιπόνστό νοΰ σου αυτά 
τά δυό είδη, τό νοητό καί τό δρατύ ; 

Τά έχω. 
Φαντάσου τώρα μιά γραμμή κομμένη σέ δυό άνισα 

τμήματα, καί διαίρεσε πάλι τό καθένα άπ' αυτά τά δυό τμή
ματα, τοΰ όρατοϋ καί νοητοϋ,κατά τήν ίδια αναλογία" κι' έτσι 
θά έχης, σχετικά μέ τή σαφήνεια καί ασάφεια μεταξύ τους, 
στό ορατό τμήμα, στην πρώτη υποδιαίρεση του, εικόνες-

καί λέγω εΙκόνες πρώτα τίς σκιές, έπειτα τά άντικαθρεφτί- θ 
σματα επάνω στην επιφάνεια τοΰ νερού ή επάνω σέ πυκνά, 510a 
γυαλιστερά, διάφανα χαί παρόμοια σώματα, äv μέ έννοής. 

Άλλα σ' εννοώ. 
Στην άλλη του υποδιαίρεση βάλε τά ίδια τά αντικείμενα, 

πού αυτά εϊναι οί εικόνες των, δλα δηλαδή πού βλέπομε γύ
ρο μας ζώα, φυτά καί δλα μ' ένα λόγο πού παράγει ή φύση ή 
κατασκευάζουν οί άνθρωποι. 

Τά έβαλα. 
Άν θά ήθελες τώρα νά έφαρμόσης αυτή τή διαίρεση 

επάνω στην αλήθεια καί στό αντίθετο της, δέ θά παραδεχό
σουν πώς έχει τήν ίδια σχέση ή γνώση'μέ τή δοξασία, όποια 
καί ή εικόνα μέ τό αντικείμενο ; 
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b Έγωγ', ίφη, «al μάλα. 

Σκόπει δή αί χαί τήν τοϋ νοητού τομήν ή τμητέον. 

m; ( 
"Η τό μέν αύτοϋ τοίς τότε μιμηθεϊσιν ώς ειχόσιν χρω-

μένη ψυχή ζητεί» αναγκάζεται έξ υποθέσεων, ούχ έπ' αρχήν 
πορευομένη αλλ' έπί τελευτήν, τό δ' αύ έτερον—τό έπ' 
αρχήν άνυπόθετον—έξ υποθέσεως ίοϋαα καί άνευ τών περί 
έχείνο εικόνων, αυτούς είδευι δι' αυτών τήν μέθοδον ποιού
μενη. 

Ταϋτ1, ίφη, â λέγεις, ούχ ίκανώς εμαθον. 

c Άλλ' αύθις, ήν δ' έγώ· §qov γάρ τούτων προειρημένων 
μαθήση. οϊμαι γάρ σε είδέναι δτι οί περί τάς γεωμετρία; 
τε καί λογισμούς χαί τά τοιαύτα πραγματενόμενοι, ύποθέμε-
νοι τά τε περιττό» καί τό άρτιον καί τά σχήματα καί γωνιών 
τριττά είδη καί άλλα τούτων άδελφά «off έκαστη» μέθοδον, 
ταύτα μέν ώς είδότες, ποιηαάμενοι υποθέσεις αυτά, ούδένα 
λόγον ούτε αύτοίς οίτε άλλοις έτι άξιοΰσι περί αυτών διδό-

d ναι ώς παντί φανερών, έκ τούτων δ' αρχόμενοι τά λοιπά ήδη 
διεξιόντες τελεντώσιν ομολογουμένως έπί τοϋτο ού ά» έπί 
σκέψιν όρμήσωσι. 

Πάνν μέν ού», ίφη, τοϋτό γε οϊδα. 
Ούκοϋ» καί δτι τοις δρωμένου; εϊδεσι προσχρώνται 

και τονς λόγους περί άύτών ποιούνται, ού περί τούτο}» δια
νοούμενοι, άλλ' εκείνων πέρι οίς ταϋτα ίοικε, τον τετραγώνου 
αύτοϋ ένεκα τους λόγους ποιούμενοι καί διαμέτρου αύτη:, 

e άλλ' ού ταύτης ήν γράφουαιν, καί τάλλα ούτως, αυτά μέ» 
ταϋτα â πλάττουσίν τε καί γράφουαιν, ών καί ακιαί xaì it 
ϋδασιν εικόνες είσίν, τοιίτοις μέν ώς είκόαιν αί χρώμενοι, 

Sila ζητοϋντες δέ αυτά έκεΐνο ίδεϊν 3 ούκ άν άλλως ϊδοι τις ή τή 
διάνοια. 

Αληθή, ίφη, λέγεις. 

Τοϋτο τοίνυν νοητόν μέν τό είδος ίλεγον, ύποθέσεσι ff 
άναγκαζομένην ψυχή» χρήσθαι περί τήν ζήτησιν αΛτοΰ, 
ούκ έπ' αρχήν Ιοΰσαν, ώς ού δυναμένη» τών ύποθέσ-w 
ανωτέρω txßatmr, είκοσι δέ χρωμένψ αυτοί; τοις ύπό τών 
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Έ γ ώ βέβαια, καί πολύ μάλιστα. b 
Πρόσεξετώραπώςπρέπεινάδιαιρεθή καίτό νοητό τμήμα. 
Πώς ; 
Σ έ δυό πάλι υποδιαιρέσεις' ή πρώτη εϊναι εκείνη Οπου 

ή ψυχή παίρνοντας σάν εικόνες τά πραγματικά αντικείμενα 
άπό τό ορατό τμήμα, αναγκάζεται νά αναζητά τήν αλήθεια 
στηριγμένη επάνω σέ υποθέσεις καί έτσι δέν πηγαίνει προς 
τήν αρχή, άλλα προς τό τέλος* στή δεύτερη υποδιαίρεση, 
πού διευθύνεται προς μιαν άνυπόθενη αρχή, προχωρεί έξω 
άπό κάθε υπόθεση καί χωρίς τίς εικόνες εκείνες τής άλλης, 
άλλα ακολουθώντας τίς ίδιες τις -καθαρές ιδέες -καί αυτές 
μόνο χρησιμοποιώντας στην άναζήτησί- τής αλήθειας. 

Δέν τά εννόησα καί πολύ καλά αυτά πού εϊπε;. 
Ξανά λοιπόν καί θά τά έννοήσης εύκολώτερα δστερ' άπ' c 

«ύτά πού Θάσου πώ. Ξέρεις, υποθέτω, πώς αυτοί πού καταγί
νονται μέ τίς γεωμετρίες, μέ τά μαθηματικά καί τά παρόμοια, 
παίρνοντας ώς βάση τό άρτιο καίτό περιττό, τά τρία είδη τής 
γωνίας κι ' δσα άλ) α τέτοια, αναλόγως μέ τήν απόδειξη πού 
ζητοΰν, τά θεωροΰν αυτά σά θεμέλια, πού δέν αξίζει τόν 
κόπο νά δίνουν λόγο γι ' αυτά οδτε στον εαυτό τους οδτε 
στους άλλους, σάν νά 'ναι πράματα ολοφάνερα στον καθένα, 
καί αρχίζοντας άπό αυτές τίς αρχές καί περνώντας e-ειτα d 
τά επίλοιπα, φτάνουν στά τέλος μέ λογική συνέπεια σέ κείνο 
πού ξεκίνησαν νάποδείξουν. 

Πολύ καλά τό γνωρίζω αότό. 
Θά γνωρίζης βέβαια ακόμα πώς χρησιμοποιούν, εκτός 

αύτοϋ, καί τά ορατά είδη κι' επάνω σ' αυτά κάνουν τους συλ
λογισμούς των, άν καί δέν τους ενδιαφέρουν αύτάτά ίδια, άλλα 
εκείνα πού εϊναι εικόνες τ ω ν οί συλλογισμοί τους δηλαδή 
αναφέρονται στό καθαυτό π.χ. τετράγωνο καί στην καθαυτό 
διάμετρο, καί δχι σ' αυτή πού σχεδιάζουν τό ίδιο καί γιά 
τάλλα πού πλάττουν ή ζωγραφίζουν καί πού μπορεί νά έχουν e 
σκιές καί εικόνες επάνω στά νερά : αυτά τά μεταχειρίζονται 
πάλι απλώς σάν εικόνες και ζητοΰν νά δουν εκείνα τά ίδια, πού 
δέν μπορεί κανείς νά τά δή αλλιώς παρά μέ τή διάνοια. 511a 

'Αλήθεια λές. 
Αυτή λοιπόν τήν υποδιαίρεση τοϋ νοητοΰ έλεγα, οπού ή 

ψυχή εϊναι αναγκασμένη νά μεταχειρίζεται βασικές αρχές γιά 
τή ζήτηση τ ή ; αλήθειας καί δέν ανεβαίνει σέ μιά πρώτη αρχή. 
γιατί δέν μπορεί νά βγή παραπέρα άπό τ ί ; βαοικές, άλλα 
χρησιμοποιεί ώς εικόνες αυτά πού σ/εδιάστηναν δμοια 
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κάτω άπειχασθεϊσιν καί έκείνοις προς εκείνα ώς έναργέσι 

δεδοξασμένοις τε καί τετιμημένοις. 

h Μανθάνω, ίφη, δτι τά ύπό ταϊς γεωμετρίαις τε και ταίς 

ταύτης άδελφαΐς τέχναις λέγεις. 

Τό τοίνυν έτερον μάνθανε τμήμα τοΰ νοητού λέγοντα με 

τοϋτο ού αυτός δ λόγος άπτεται τή τον διαλέγεαθαι δυνάμει, 

τάς υποθέσεις ποιούμενος ούκ οργάς αλλά τφ δντι υποθέσεις, 

οίον έπιβάσεις τε καί ορμάς, ίνα μέχρι τοΰ άννποθέτον έπί 

τήν τον παντός αρχήν Ιών, άψάμενος αυτής, πάλιν αύ έχό-

μενος τών εκείνης έχομένων, ούτως έπί τελευτήν καταβαίνη, 

ο αίσθητφ παντάπααιν ούδενί προαχρώμενος, άλλ' ειδεαιν 

αύτοΐς δι' αυτών εις αυτά, καί τελευτά εις εϊδη. 

Μανθάνω, ίφη, ίκανώς μέν οϋ—δοκεϊς γάρ μοι σνχνόν 

ίργον λέγειν—δτι μέντοι /ΐοΰλει διορίζειν σαφέστερο» είναι 

τό ύπό τής τοΰ διαλέγεαθαι επιστήμης τον δντος τε χαί 

»οητοϋ θεωρούμενον ή τό ύπό τών τεχνών καλουμένων, αίς 

αί υποθέσεις άρχαί και διάνοια μέν αναγκάζονται άλλα μή 

αίσθήσεσιν αυτά θεάσθαι οί θεώμενοι, δια δέ τό μή éV αρχήν 

ά άνέλθόντες ακοπεϊν άλλ' έξ υποθέσεων, νουν ούκ ϊσχει» περί 

αυτά δοκοϋσί σοι, καίτοι νοητών όντων ^κετά αρχής, διάνοια» 

δέ καλεϊν μοι δοκείς τήν τών γεωμετρικών τε και τήν τών 

τοιούτων ίξιν άλλ' ού νοϋ», ώς μεταξύ τι δόξης τε καί νοϋ 

τήν διάνοια» ούσαν. 

Ίχανώτατα, ήν δ' έγώ, άπεδέξω. καί μοι έπί τοίξ 

τέτταρσι τμήμασι τέτταρα ταϋτα παθήματα έν τή ψυχή 

γιγνόμενα ί.αβέ, νόηαιν μέν έπί τώ άνωτάτφ, διάνοια» 

β δέ έπί τώ δεντέρω, τφ τρίτφ δέ πίστιν άπύδος χαί τω 

τελευταίω είκασίαν, καί τάξον αυτά άνά λόγον, ώσπερ έφ' 

οίς έστιν αληθείας μετέχειν,ούτω ταϋτα σαφήνειας ήγησά-

μενος μετέχει». 

Μανθάνω, ίφη, καί σνγχωρώ καί τάττω ώς λέγεις. 
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μέ τά αντικείμενα τοΰ αισθητού κόσμου καί πού χάρη στή 
σχέση πού έχουν μέ τά νοητά, τά φαντάζεται καί τά ύπολή-
τ-τεται σάν ολοφάνερα. 

Καταλαβαίνω πώς μιλάς για τή γεωμετρία καί τίς b 
άλλες συγγενικές της τέχνες. 

Κατάλαβε τώρα καί δσα θά π ώ καί γιά τή δεύτερη υπο
διαίρεση τοΰ νοητού, δπου ενεργεί ό ίδιος è καθαρός λόγος 
μέ τή διαλεκτική δύναμη, χωρίς νά παίρνη τ ί ; βάσεις 
ώς αρχές, άλλα σάν πραγματικά θεμέλια, σάν πάτημα 
•δηλαδή απλώς καί αφετηρία γιά νά πάρη τή φάρα. του νά 
ύψωθή καί νάνέβη ώς τήν άνυπόθετη αρχή τοΰ παντός καί, 
άφοΰ τήν άγγίξη, στηριγμένος πάλι σέ κείνα πού στηρίζον
ται σ' αυτή, έτσι νά κατέβη ώς τό τέλος χωρίς διόλου νά 
χρησιμοποίηση τίποτα αισθητό, άλλα αποκλειστικά τ ί ; 
καθαρές καί πάντα ίδιες στίς μεταξύ των σχέσεις ιδέες, γιά * 
νά κατάληξη πάλι σέ ιδέες. 

Σέ εννοώ, δχι δμως καί αρκετά, γιατί μοϋ φαίνεται.πολύ 
κοπιαστική ή εργασία πού λές* καταλαβαίνω οπωσδήποτε 
πώς θέλεις νά όρίσης , δτι δσα μας αποκαλύπτονται μέ τή 
διαλεκτική επιστήμη τοϋ δντος καί τοΰ νοητού, εϊναι πολύ 
σαφέστερα άπό τίς άλλες πού λένε τέχνες, άφοΰ αρχές αυτών 
εϊναι τά θεμέλια* καί ναί μέν εϊναι αναγκασμένοι δσοι κα
ταγίνονται μ' αυτές νά μεταχειρίζουνται τή διάνοια τους καί 
δχι τ ί ; αισθήσεις, άλλα επειδή δέν ανεβαίνουν σέ μιαν αρχή 
πού άπόκεΐπάνωνάέξετάζουντάάντικείμενατής έρευνας των, 
μά ξεκινούν μόνο άπό κάποιες βάσεις, κρίνεις πώς δέν έχουν d 
τή δύναμη τοΰ νοΰ πού χρειάζεται γ ι ' αυτά, άν καί είναι 
νοητά δταν στηρίζουνται επάνω στην αρχή. Καί γ ι ' αυτό μοΰ 
φαίνεται πώς ονομάζεις διάνοια τή δύναμη -ού χρησιμο
ποιούν οί γεωμετρικοί καί οί άλλοι τέτοιοι, καί δχι νοΰ, 
επειδή εϊναι κάτι ανάμεσα στό νοϋ καί τή δοξασία. 

Πολύ πολύ αρκετά εννόησες τή σκέψη μου. Καί πάρε 
γιά τά τέσσερα αυτά τμήματα τις τέσσερεις αυτές ενέργειες 
πού διαθέτει ή ψυχή, τό νοΰ γιά τό ανώτατο, τή διάνοια για 
τό δεύτερο, άπόδοσε στό τρίτο τήν πίστη καί στό τελευταίο β 
τήν εικασία καί κατάταξε τις αναλόγως, έχοντα; υπόψη 
σου δτι έχουν τόση κάθε μία τους σαφήνεια δση εϊναι καί ή 
σχέση πού έχουν μέ τήν αλήθεια τά αντίστοιχα τμήματα 
τους. 

Εννοώ καί είμαι σύμφωνος μαζί σου καί παραδέχομαι 
τήν κατάταξη πού λές. 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

(Ζ-Η) 



ΒΙΒΑΙΟΝ Ζ 

614a Μετά ταϋτα δή, εϊπον, άπείκααον τοιοντφ πάθει τήν 
ημετέρα» φΰαι» παιόείας τε πέρι χαί άπαιδευαίας. ίδέ γάρ 
άνθρώπονς οίον έν καταγείφ οικήσει σπηλαιώδει, άναπεπτα-
μένην προς τό φώς τήν εϊαοδον έχούση μακράν παρά πάν 
τό σπήλ.αιον, έν ταύτη έκ παίδων όντας έν δεσμοίς καί τά 
σκέλη καί τονς αυχένας, ώστε μένειν τε αυτούς εις τε τά 

b πρόσθεν μόνον όράν, κύκλω δέ τάς κεφάλας ύπό τον δεσμού 
αδυνάτους περιάγει», φώς δέ αύτοίς πυρός άνωθεν καί πόρ-
ρωθεν καόμενον όπισθεν αυτών, μεταξύ δέ τοΰ πυρός καί 
τών δεσμωτών επάνω όδόν, παρ' ήν ίδέ τειχίον παρφκο-
δομημένον, ώσπερ τοίς θανματοποιοϊςπρό τών ανθρώπων 
πρόκειται τά παραφράγματα, υπέρ ών τά θαύματα δεικνύαοιν. 

'Ορώ, ίφη. 
"Ορα τοίνν» παρά τοϋτο τό τειχίον φέροντας ανθρώπους 

C σκεύη τε παντοδαπά υπερέχοντα τοϋ τειχίου καί άνόριάν-
616a τας καί άλλα ζώα λίθινα τε καί ξύλινα καί παντοία είργααμέ-

να, οίον είκός τους μέν φθεγγομένονς, τους δέ σιγώντας τών 
παραφερόντων. 

"Ατοπον, ίφη, λέγεις εικόνα καί δεσμώτας άτοπους. 
Όμοίονς ήμϊν, ήν δ' έγώ' τους γάρ τοιούτους πρώτον 

μέν εαυτών τε καί αλλήλων οϊει άν τι ίωραχέναι άλλο πλην 
τάς σκιάς τάς ύπϋ τοΰ πνρός έΐς τό καταντικρύ αυτών τον 
σπηλαίου προσπίπτουσας ; 

ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ 

Τστερ' άπ' αυτά παράστησε τώρα την ανθρώπινη φύση, 514a 
σχετικά μέ τήν παιδεία χαί τήν άπαιδευσία, μέ τήνάχόλουθη 

εικόνα πού θά σοΰ ειπώ : Φαντά-

StoïtS ̂ ώνΤί 2Sσί"· μ^α σ' |ν,α/^ι° ?ά™ 
σμωτων "mo ""! Υήι mx> ν α έχη τήν είσοδο 

του ανοιγμένη προς τό φώς σ' δλο 
τό μάκρος της' ανθρώπους πού άπό παιδιά νά βρίσκουνται 
έκεΐ μέσα αλυσοδεμένοι άπό τά πόδια καί τόν τράχηλο, σέ 
τρόπο πού νά μένουν πάντα στην ίδια θέση καί μόνο εμπρός 
των νά βλέπουν, χωρίς νά μπαροϋν νά στρέψουν γύρω τήν b 
κεφαλή τους έξ αίτιας τά δεσμά τους* καί άπό πίσω σέ αρκετή 
απόσταση καί υψηλότερα τους νά ύπάρχη αναμμένη φωτιά, 
πού τό φό>ς της νά έρχεται ώς αυτούς καί ανάμεσα στή φω
τιά καί τους δεσμώτες ένας δρόμος προς τά επάνω* καί 
πλάϊ στό δρόμοφαντάσουάκόμαπαράλληλάτουχτίσμένο ένα 
•μακρύ τοιχαράκι σάν εκείνα τά διαφράγματα πού έχουν βαλ
μένα οί θαυματοποιοί εμπρός άπό τους ανθρώπους καί τους 
δείχνουν πάνω άπό κει τίς ταχυδακτυλουργίες των. 

Τά φαντάζομαι δλ' αυτά. 
Φαντάσου τώρα ανθρώπους νά περνοΰν κατά μήκος 

αυτού τού τοίχου φορτωμένοι κάθε λογής αντικείμενα, 
καθώς καί αγάλματα ανθρώπων καί ζώων κατασκευασμένα 515a 
άπό ξύλο ή πέτρα ή δ,τι άλλο, πού νά ξεπερνούν δλ' αυτά 
πιό ψηλά άπό τό τοιχαράκι, κι' αυτοί πού τά σηκώνουν, δπως 
εϊναι φυσικό, άλλοι νά μιλούν καθώς περνούν μεταξύ τους 
κι' άλλοι νά σωπαίνουν. 

Πολύ παράξενη εϊναι ή εικόνα καί αλλόκοτοι οί δεσμώτες 
σου. 

Καί μολαταύτα όμοιοι μέ μας* καί πρώτα πρώτα νο
μίζεις πώς αυτοί οί δεσμώτες έχουν ίδεΐ ποτέ καί άπό τους 
εαυτούς των καί άπό τους τριγυρνούς των τίποτε άλλο, έκτος 
άπό τίς σκιές πού πέφτουν άπό τή λάμψη τής φωτιάς επάνω 
στό άντικρυνό τους μέρος της σπηλιάς ; 
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Πώς γάρ, ίφη, εί ακίνητους γε τάς κεφάλας ίχειν ήναγ-

b χασμένοι εϊεν άιά βίον ; 

Τίδέτώνπαραφερομένων ; ού ταύτόν τοϋτο ; 

Τί μή» ; 

ΕΙ ούν διαλέγεαθαι οίοι τ' εϊεν προς αλλήλους, ού ταϋτα 

ήγή άν τά δντα αυτούς νομίζειν απερ όρφεν; 

Άνάγχη. 

Ti δ' εί καί ήχώ τό δεσμωτήριον έχ τοϋ καταντικρύ 

ίχοι ; οπότε τις τών παριόντων ψθέγξαιτο, οϊει άν άλλο τι 

αυτούς ήγεΐσ&αι τό φθεγγόμενον ή τή» παριοΰαα» σκιάν. 

Μά Δι ούχ ίγωγ', ίφη. 

Ο Παντάπασι δή, ήν δ' έγώ, οί τοιούτοι ούχ άν άλλο τ* 

νομίζοιεν τό αληθές ή τάς τών σκευαστών σκιάς. 

Πολλή ανάγκη, ίφη. 

Σκόπει δή, ήν δ' έγώ, αυτών λύσιν τε χαί ϊασιν τών τε 

δεσμών χαί τής αφροσύνης, οία τις αν εϊη, εί φύσει τοιάδε 

συμβαίνοι αύτοϊς' οπότε τις λυθείη καί άναγχάζοιτο εξαίφνης 

άνίστασθαί τε καί περιάγει» τον αυχένα καί βαδίζειν χαί 

προς τό φως άναβλέπειν, πάντα δέ ταύτα ποιων άλγοϊ 

τε καί δια τάς μαρμαρνγάς αδύνατοι χαθοράν εκείνα ώ» 

d τότε τάς σκιάς έώρα, τί άν οϊει αυτόν ειπείν, εϊ τις αύτφ 

λέγοι δτι τότε μέν έώρα φλυαρίας, νϋν δέ μάλλον τι έγγυ-

τέρω τοΰ δντος καί προς μάλλον όντα τετραμμένος ορθότερο» 

/ϊλεποι, καί δή χαί έκαστον τών παριόντων δεικννς αύτφ 

ά»αγκάζοι ερωτών άποκρίνεσθαι δ,τι εστιν;ούχ οϊει αυτό» 

άπορεϊν τε άν καί ήγεϊσθαι τα τότε δρώμενα αληθέστερα ή 

τά νϋν δεικνύμενα ; 

Πολύ γ', ίφη. 

β Ούκοϋν κάν εί προς αυτό τό φώς άναγχάζοι αυτόν βλέ-

πειν, άλγεΐν τε άν τα όμματα καί φεύγειν άποατρεφόμενον 

προς έκεϊνα S δύναται χαθοράν, χαί νομίζειν ταϋτα τώ δντι 

σαφέστερα τών δειχννμένων ; 
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Καί πώς νά δοδν, άφοΰ εϊναι αναγκασμένοι νά κρατούν 
ακίνητα τά κεφάλια δλη τους τή ζωή ; b 

'Ακόμα καί άπό τά αντικείμενα πού περνοδιαβαίνουν, 
άλλο τίποτα άπό τις σκιές των ; 

Τί άλλο βέβαια ; 
Κι' άν θά μπορούσαν νά μιλοϋν μεταξύ τους, δέ νομίζεις 

νά πιστεύουν πώς τά ονόματα πού δίνουν στίς σκιές πού βλέ
πουν νά διαβαίνουν εμπρός τους, αναφέρονται σ' αυτά τά 
ίδια τά αντικείμενα ; 

'Αναγκαστικά. 
Κι' άν ακόμα ή φυλακή τους έστελνε αντίλαλο άπό 

αντικρύ τους, δταν θά μιλοδσε κανείς άπ' δσους περνοΰν, 
νομίζεις πώς τίποτ' άλλο θά φαντάζονταν, παρά δτι _ή σκιά 
εϊναι εκείνη πού μιλά ; 

Τί άλλο βέβαια ; 
Καί έξάπαντος, τίποτ' άλλο οί τέτοιοι δέ θά πίστευαν C 

αληθινό, παρά μονάχα εκείνες τίς σκιές. 

Ανάγκη πάσα. 
Σκέψου τώρα, τί θάπρεπε νά συμβή φυσικά μ' αυτούς, 

άν κανείς ήθελε τους λύσει άπό τά δεσμά τους καί τους θερα
πεύσει άπό τήν πλάνη καί τήν άγνοια τους*, κάθε φορά πού θά 
λύνονταν ένας καί θάναγκάζονταν έξαφνα νά σηχωθή καί νά 
στρέψη τό λαιμό του καί νά περπατήση καί νά κοιτάξη προς 
τό μέρος τής φωτιάς, καί πονούσε ένώ έκανε δλ' αυτά καί δέ 
μπορούσε άπό τό άκτιδοβόλισμα τής φωτιάς νά δή καθαρά 
έκεϊνα πού έβλεπε ώς τότε τίς σκιές των, τί νομίζεις πώς θά d 
πή, δν τοϋ έλεγε κανείς, δτι δσα έβλεπε τότε ήταν φλυαρίες 
καί πώς τώρα, γυρισμένος κάπως πιό κοντά στό 8ν καί σέ 
αντικείμενα πεοισσότερο πραγματικά, βλέπει σωστότερα, 
κι'αν μάλιστα δείχνοντας του τό καθένα ά π ' δσα θά περνούσαν 
άπό μπρος του, τόν ανάγκαζε νάποκριθή τί εϊναι αυτό, δέ νο
μίζεις πώς θά έπεφτε σέ μεγάλη απορία καί θά νόμιζε πώς 
έκεϊνα πού έβλεπε τότε, ήταν άληΟινώτερα ά π ' αυτά πού τοΰ 
δείχνουν τώρα ; 

Καί πολύ μάλιστα. 
Κι' άν λοιπόν τόν ανάγκαζε κανείς νά στρέψη τά μάτια e 

του στό ίδιο τό φως, δέ Οά τοϋ πονούσαν τά μάτια καί δέ 
θάφευγεγιά νά ξαναγυρίση πάλι σέ κείνα πού μπορεί νά βλέ-
πη καί δέ θά νόμιζε πώς έκεϊνα εϊναι πραγματικώς κα-
θαρώτερα καί άληθινώτερα ά π ' αυτά πού τοΰ δείχνουν ; 
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Ούτως, ίφη. 

ΕΙ δέ, ήν δ' έγώ, εντεύθεν έλκοι τις αυτόν βία διά τρα

χείας τής αναβάσεως καί ανάντους, χαί μή άνείη πριν έξελ-

χύαειεν είς τό τον ήλιου φώς, άρα ουχί όδννάσθαί τε αν καί 

616a αγαναχτεί» έλχόμενον, χαί επειδή προς τό φώς ίλθοι, αυγής 

άν έχοντα τά όμματα μεστά όράν ούδ' αν ί» δύνααθαι τών 

νϋν λεγομένων άληθώ» ; 

Ούγάράν,ίφη, εξαίφνης γε. 

Συνήθειας δή οϊμαι δέοιτ" άν, εί μέλλοι τά άνω δψεαθαι. 

καί πρώτο» μέν τάς σκιάς αν ράατα χαθορφ, χαί μετά τοϋτο 

έν τοις ύδασι τά τε τών ανθρώπων χαί τά τών άλλων εΐία-λα, 

«Ότερον δέ αυτά· έχ δέ τούτων τά έν τφ ούρανφ χαί αυτόν 

τόν ουρανό» νύχτωρ άν ρφον θεάοαιτο, προσβλέπω» τό τών 

b άστρων τε καί σελήνης φώς, ή μεθ' ήμέραν τόν ήλιόν τε 

χαί τό τοϋ ήλιου. 

Πώς ff ού ; 

ίελευταΐον δή οϊμαι τόν ήλιον, ούκ έν νδααιν ονδ' έ» 

αλλότρια ίδρο φαντάσματα αύτοϋ, άλλ' αυτόν καθ' αυτά» 

έν τή αύτοϋ χώρα δύναιτ' άν κατιδεϊν καί θεάαααθαι οίος 

έστιν. 

Αναγκαίο», ίφη. 

Και μετά ταϋτ1 άν ήδη συλλογίζοιτο περί αύτοϋ δτι 

ούτος ό τάς τε ώρας παρέχων καί ένιαυτούς καί πάντα 

c ίπιτροπεύω» τά έν τφ όρωμένφ τόπφ, καί εκείνων ών 

σφεϊς έώρων τρόπον τινά πάντων αίτιος. 

Δήλον, ίφη, δτι έπί ταϋτα άν μει? έκεϊνα ίλθοι. 

Ti ούν ; άναμιμνηακόμενον αυτόν τής πρώτης οίχήαεως 

«ai τής έκεΐ σοφίας καί τών τότε συνδεσμωτών ούκ άν οϊει 

αυτόν μέν εύδαιμονίζειν της μεταβολής, τους δέ έλεεϊν ; 

Καί μάλα. 

Τιμοί δέ καί έπαινοι εϊ τίνες αύτοϊς ήσαν τότε παρ' 

αλλήλων καί γέρα τώ οξύτατα «αθορώντι τα παριόντα, και 

μνημονενοντι μάλιστα δσα τε πρότερα αυτών καί ύστερα 

d είώθει καί άμα πορεύεσθαι, καί έκ τούτων όή δυνατώτατα 
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Έ τ σ ι βέβαια. 
Κι' άν τέλος τόν ξεκολλούσε κανείς άπό κει κάτω μέ τή 

βία, άπό ένα κακοτράχαλο καί ανηφορικό δρόμο, καί δέν τόν 
άφηνε πρίν τόν τραβήξη έξω στό φώς τοΰ ήλιου, άραγε δέ 
θά τραβούσε μαρτύρια καί δέ θάγανακτοϋσε δσο τόν έσερναν, 516k 
κι'δταν θάφτανε στό φώς, μέ πλημμυρισμένα τά μάτια του ά π ' 
τή φεγγοβολή, θά μπορούσε νά δή καί ένα κάν άπ' δσα εμείς 
λέμε τώρα αληθινά ; 

Ό χ ι βέβαια, έτσι τουλάχιστο έξαφνικά. 
Θά χρειάζονταν πραγματικώς νά συνηθίση πρώτα, γιά 

νά κατορθώση νά βλέπη καθαρά δσα εϊναι έκεΐ επάνω - καί 
στην αρχή θά μποροΰσε νά βλέπη εύκολώτερα τίς σκιές, 
έπειτα επάνω στά νερά τά είδωλα τών ανθρώπων καί τών 
άλλων, χαί στερνά κι' αυτά τά ίδια* κατόπι άπ' αυτά κι' δσα 
είναι στον ουρανό χαί τόν ίδιο τόν ουρανό, θά μποροΰσε νά 
στραφή ή νά κοιτάξη τή νύχτα εύκολώτερα, μέ τό φώς τού 
φεγγαριού καί τών άστρων, παρά τήν ήμερα μέ τόν ήλιο καί b 
τό φώς του. 

Πώς δχι ; 
Καί τελευταία, θά μποροΰσε νά ίδή, υποθέτω, καί αυ

τόν τόν ίδιο τόν ήλιο, δχι μέσα στά νερά ή σέ άλλη θέση τ ά 
είδωλα του, άλλ' αυτόν καθαυτόν στή θέση του, καί νά πα
ρατήρηση τί λογής εϊναι. 

Αναγκαστικά. 

" ΐστερ ' άπ' αυτά θάκανε τή σκέψη γι ' αυτόν, πώς αυτός 
εϊναι πού κάνει τις εποχές καί τους ένιαυτούς, καί διευθύνει 
σάν επίτροπος δλα στον ορατό κόσμο, καί ό αίτιος, γιά νά 0 
πούμε έτσι, δλων εκείνων πού έβλεπαν αυτοί. 

Εϊναι φανερό πώς σ' αυτό τό συμπέρασμα θάφτανε 
σιγά σιγά. 

Καί τί λοιπόν ; δταν θά θυμόταν τήν πρώτη του εκείνη 
κατοικία καί τή σοφία πού εϊχαν έκεΐ κάτω αυτός καί οί συ-
δεσμώτες του, δέ νομίζεις πώς θά μακάριζε τόν εαυτό του 
γ ι ' αυτή τή μεταβολή καί θά έλεεινολογοϋσε εκείνους ; 

Καί πολύ μάλιστα. 

Καί άν υπήρχαν μεταξύ τους έκεΐ κάτω έπαινοι καί 
τιμές καί τ ίπ ·τα βραβεία γιά κείνον πού θάχε Ισχυρότερη 
δράση νά βλέπη δ,τι θά περνοΰσε εμπρός του, καί νά θυμάται 
ποια συνηθίζουν νά περνούν πρώτα, ποια κατόπι τους καί ποια 
μαζί-μαζί καί έτσι νάήταν σέ θέση νά μαντεύη καλύτερα άπό· d 
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έν τ« όρατώ φώς καί τάν τούτου κύριο » τεκοϋαα, ίν τε νοητψ 

αυτή κυρία άλήθειαν καί νοϋ» παρααχομένη, καί δτι δει 

ταύτην ίδεΐν τόν μέλλοντα έμφρόνως πράξειν -ή Ιδία ή δημο

σία. 

Σννοίομαι, ίφη, και έγώ, δν γε δή τρόπον δύναμαι. 

"Ιθι τοίννν, ήν δ' έγώ, και τόδε συνοιήθητι καί μή θαυ-

μάσης δτι οί ένταΰθα έλθόντες ούκ έθέλονσιν τά τών ανθρώ

πων πράττειν, άλλ' άνω άεί επείγονται αύτώι· αί ψυχαί 

d διατρίβειν εικός γάρ που ούτως, εϊπερ αύ κατά τήν προειρη-

μένην εικόνα τοΰτ' ίχει. 

Εικός μέντοι, εφη. 

Τίδέ ; τόδε οϊει τι θαυμαστό», εί άπό θείων, ήν δ' έγώΥ 

θεωριών έπί τά ανθρώπεια τις έλ.θών κακά άσχημονεϊ τε 

καί φαίνεται σφόδρα γελοίος ετι άμβλνώττων χαί πρίν 

ίκανώς συνήθης γενέσθαι τφ παρόντι σχότφ άναγχαζόμενος 

έν δικαστηρίοις ή αλλοθί πον άγωνίζεσθαι περί τών τοΰ 

δικαίου σκιών ή αγαλμάτων ών al αχιαί, χαί διαμιλλάσθαι 

e περί τούτου, δπη ποτέ ύπολαμβάνεται ταϋτα ύπό τών αντήν-

δικαιοσύνη» μή πώποτε ίδόντων ; 

Ούδ' δπωστιονν θανμαστόν, ίφη. 

518a Άλλ! εί νοϋ» γε ίχοι τις, ήν 6' έγώ, μεμνήτ7 &ν δτι 

διττοί καί άπό διττών γίγνονται έπιταράξεις δμμασιν, έκτε 

φωτός είς σκότος μεθισταμένων καί έχ ακότονς είς φώς. 

ταύτα δέ ταϋτα νομίαας γίγνεσθαι «al περί ψυχήν, οπότε 

«5οι θορυβονμένην τινά «ai αδυνατούσαν τι χαθοράν, ούχ: 

αν άλογίστως γελώ, άλλ' έπισχοποϊ άν πότερον έχ φανο-

τέρου βίον ήκονσα ύπό άηθείας έακότωται, ή έξ άμααΐας 

πλείονος είς φανότερον Ιοϋαα ύπό λαμπρότερου μαρμαρυγής 

b έμπέπλησται, καί οντω δή τήν μέν εύδαιμονίαειεν άν τοΰ 

πάθους τε καί βίου, τήν δέ έλεήσειεν, καί εί γελάν έπ' αύτ§ 
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μπορεί νά μή συμπεράνη πώς αυτή εϊναι γενικώς ή αίτια 
τοϋ κάθε καλοΰ καί ωραίου, πώς αυτή εϊναι πού γέννησε καί 
μέσα στον ορατό κόσμο τό φώς καί τόν κύριο τοϋ φωτός, καί 
μέσα στον νοητό αυτή είναι ή δέσποινα πού χαρίζει τήν α
λήθεια καί τό νοϋ, καί δτι σ' αυτήν πρέπει να άποβλέπη όποιος 
τό έχει σκοπό μέ φρόνηση νά κυβερνηθή καί στον ίδιω-'νότόυ 
και στό δημόσιο βίο. 

Συμμερίζομαι κ' έγώ τή γνώμη σου, μέ τόν τρόπο του
λάχιστο πού μπορώ. 

"Ελα τώρα λοιπόν νά συμμεριστής κι ' αυτήν ακόμα 
τή γνώμη καί νά μήν παραξενεύεσαι, άν δσοι έφτασαν ώς 
έδώ δέ βρίσκουν πιά ευχαρίστηση νά καταγίνουνται μέ τίς 
συνηθισμένες ανθρώπινε; ασχολίες, άλλα αισθάνονται τήν 
ανάγκη νά ζουν πάντα έκεΐ επάνω οί ψυχές τ ω ν καί εϊναι & 
φυσικό νάγίνεται έτσι, άν πάλι είναι σύμφωνο κι' αυτό μέ τήν 
είχόνα πού είπαμε πρίν. 

Εϊναι βέβαια φυσικό. 

Τί λοιπόν ; σοΰ φαίνεται τίποτα παράξενο, άν ένας πού 
κατεβαίνει άπό εκείνη τή θεϊκιά θεωρία στίς ανθρώπινες αθλιό
τητες, δέ γνωρίζει πώς ·<ά φερθήκαί φαίνεται φοβεράγελοϊος, 
καθώς δέν βλέπει ακόμη καλά πρίν συνηθίση οπωσδήποτε 
μέ τό σκοτάδι αυτού τοΰ κόσμου, καί αναγκάζεται, ή στά 
δικαστήρια ή δπου άλλου, νά ύποστηρίζη τήν ίδέα του γιά τίς 
σκιές τοϋ δικαίου καί γιά τά είδωλα πού παρασταίνουν οί 
σκιές χαί νά πολεμά τί ; δοξασίες πού έχουν γιά τή δικαιοσύνη e 
δπου ποτέ τοΰ ποτέ δέν τήν είδαν ; 

Μά καθόλου βέβαια παράξενο. 

Άλλ ' άν έχη κανείς νοϋ, θά μποροΰσε νά θυμηθή, πώς εϊ- 518a 
ναι δυό ειδών καί άπό δυό αφορμές προέρχεται ή διατάραξη 
τής Ορασης : δταν μεταβαίνη κανείς άπό τό σκοτάδι στό 
φώς, καί δταν άπό τό φως στό σκοτάδι. Τό ίδιο λοιπόν πρέπει 
νά παραδεχτή π ώ ; γίνεται καί μέτήνψυχή καί δταν δή καμιά 
νά τά χάνη χαί νά μή μπορή νά διαχρίνη κάτι καθαρά, νά μή 
γελά χωρίς λόγο, άλλα νά έξετάζη τί άπό τά δυό συμβαίνει, 
τάχα επειδή ήρθε άπό φωτεινότερη ζωή έχουν σκοτισθή τ ά 
μάτια της πού δέν ήταν συνηθισμένα στό σκοτάδι, ή μήπως, 
άμάθητη 'στό περισσότερο., έφτασε σέ πολύ δυνατώτεροφώς 
καί έχουν γεμίσει τά· μάτια της άπό ζωηρότερη φεγγοβολή ; 
και τότε βέβαια τή μιά θά τή μακαρίση γιάτό πάθημα της καί b 
τή ζωή της καί τήν άλλη ί>ά τήν έλεεινολογήση, κι' άν εϊχ* 
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βούλοιτο, ήττον αν καταγέλαστος ô γέλως αύτφ εϊη ή δ 
έπί τή άνωθεν έχ φωτός ήχούαη. 

Καί μάλα, ίφη, μετρίως λέγεις. 
Δεϊ δή, εϊπον, ημάς τοιο'νίε νομίσαι περί αυτών, εί 

ταϋτ' αληθή· τήν παιδεία» ούχ οϊαν τινές έπαγγελλόμενοί 
φασιν είναι τοιαύτην χαί είναι, φασι δέ πον ούχ ένοναης έ» τή 

« ψνχή επιστήμης σφείς έντιθέναι, οίον τνφλοϊς όφθαλμοΐς 
δψιν έντιθέντες. 

Φασι γάρ ούν, ίφη. 
Ό δέ γε νϋν λόγος, ήν ff έγώ, σημαίνει ταύτη» τήν 

ένοΰσαν έκαστον δύναμιν έν τή ψυχή «ai τό όργανον <Τ> κα-
ταμανθάνει έκαστος, oh» εί δμμα μή δυνατό» ήν άλλως 
ή σύ» δλφ τώ σώματι στρέφει» προς τό φανό» έκ τοΰ ακο-
τώδους, ούτω ούν δλη τή ψυχή έκ τον γιγνομένου περια-
κτεον είναι, έως άν είς τά δν καί τοΰ άντος τά φανότατον 
δυνατή γένηται άνασχέσθαι θεωμένη· τοϋτο ff είναι φάμε» 

Α τάγαθόν. ή γάρ ; 

Ναί. 
Τούτου τοίννν, ήν δ' έγώ, αύτοϋ τέχνη άν εϊη, της 

περιαγωγής, τίνα τρόπον ώς ρ<}ατά τε καί άνυσιμώτατα 
μεταατραφήαεται, ού τον έμποιήααι αύτφ τό όράν, άλλ' ώς 
ίχοντι μεν αυτό, ούκ ορθώς δέ τετραμμένφ ούδέβλέποντι 
οί ίδει, τούτο διαμηχανήσααθαι. 

"Εοιχεν γάρ, ίφη. 
Ai μέν τοίνυν άλλαι άρεταί καλούμενοι ψυχής κινδν-

νενουσιν εγγύς τι είναι τών τοΰ σώματος—τώ δντι γάρ 
e ούκ ένοΰσαι πρότερον ύστερον έμποιείαθαι ίθεσι καί άσκή-

σεσιν—ή δέ τοΰ φρονήααι παντός μάλλον θειοτέρον τινός 
τυγχάνει, ώς ίοικεν, ούσα, δ τήν μέν δύναμιν ουδέποτε 
άπόλλ.οοιν, ύπό δέ τής περιαγωγής χρήσιμον τε καί ώφέ-

619a λιμον καί άχρηστο» αύ καί βλαβερό» γίγνεται. ή ούπω ένι-ε-
νόηκας, τών λ,εγομένων πονηρών μέν, σοφών δέ, ώ; δριμύ 
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^ή διάθεση νά γελά μαζί της, τό γέλοιο του θά ήταν λιγώτερο 
χαταγέλαστο, παρά άν γελοΰσε μέ τήν ψυχή πού έχει φτά-
οει άπό τό επάνω έκεΐ φώς. 

Πολύ λογικά τά λές. 
Πρέπει λοιπόν, άν εΐν' αυτά αληθινά, νά παραδεχτούμε 

πώς ή παιδεία δέν εϊναι τέτοια δπως τήν λένε πώς είναι μερι
κοί πού τήν έχουν επάγγελμα τους. 

S M É S S O £ " * <°W- !>™ πώς επιστήμη 
φως, βηλαί* προς δέν υπάρχει^ μέσα στην ψυχή, άλλα 
τήνΙβέατοΰάγαβαΟ αυτοί τήν βάζουν, δπως· σάν νά βά- C 

ζουν σέ τυφλούς τήν δράση. 
Αυτό πραγματικώς λένε. 
Ένώ ό δικός μας τώρα ό λόγος θέλει νά πη,πώς ό καθένας 

έχει μέσα στην ψυχή του τή δύναμη νά μαθαίνη καί τό κατάλ
ληλο γιά τή μάθηση όργανο" καί δπως, αν δέν ήταν δυνατό 
νά γίνη διαφορετικά, θά έπρεπε νά στρέφη κανείς τό μάτι του 
μέ δλο μαζί τό σώμα του άπό τό σκοτεινό στό φωτεινό, έτσι 
πρέπει νά στρέφη γύρω κι'αύτήτή δύναμη καί τό δργανό της 
μέ δλη μαζίτήν ψυχή του άπό έκεΐνο πού γίνεται προς τό κα
θαυτό δν, ώσπου νά κατορθώση έπί τέλους νά άτενίζη, χωρίς 
νά ύποφέρη, τό φωτεινότατο τοΰ δντος, πού έμεΐς λέμε·πώς 
αυτό εϊναι τό αγαθό- δέν εϊν' έτσι ; d 

Ναί. 
Αυτής λοιπόν της περιστροφής θά ήταν τέχνη ή παιδεία, 

μέ ποιο τρόπο νά καταφέρη νά μεταστραφή δσο μπορεί εύκο-
λώτερκ καί ώφελιμώτερα ή ψυχή, δχι γιά νά τής βάλη κανείς 
μέσα της τή δύναμη νά βλέπη,γιατί αυτή τήν έχει, άλλα γιά νά 
διόρθωση τήν κατεύθυνση της, πού δέν εϊναι σωστά στραμμέ
νη οδτε βλέπει έκεΐ πού έπρεπε. 

"Ετσι φαίνεται. 
Οί άλλες λοιπόν αρετές πού λένε τής ψυχής φαίνεται νά 

εϊναι επάνω κάτω δχι πολύ διαφορετικές άπό τοΰ σώματος* 
γιατί, ένώ πραγματικώς δέν υπάρχουν άπό μια; αρχής, τίς θ 
αποκτά κανείς δστερα μέ τό συνηθισμό καί μέ τήν άσκηση' 
ένώ ή αρετή τής φρόνησης φαίνεται πώς έχει κάποια θεϊκώτε-
ρη άπ' δλα τάλλα φύση, πού ποτέ δέ χάνει τή δύναμη της καί 
πού αναλόγως τής περιαγωγής της άλλοτε γίνεται ωφέλιμη 
καί χρήσιμη καί άλλοτε απεναντίας άχρηστη καί βλαβερή. 
"Ή δέν έχεις προσέξει άχόμα,αύτών τών ανθρώπων, πού τους 519a 
λένε πονηρούς μά καί έξυπνους μαζί, μέπόσο διαπεραστική 
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μέ» βλέπει τό ψυχάριον καί οξέως διορφ ταϋτα έφ' ä τε-

τραπται, ώς ού φαύλην έχον τήν δψιν, κακία S ήναγκααμέ-

νον ύπηρετεϊν, ώστε δσφ άν οξύτερο» βλέπη, τοσούτω πλείω 

κακά εργαζόμενο» ; 

Πάνυ μέν οίν, ίφη. 

Τοϋτο μέντοι, ήν δ' έγώ, τό τής τοιαύτης φύσεως εί 

έχ παιδός ευθύς κοπτόμενον περιεκόπη τάς τής γενέσεως 

b βυγγενέϊς ώσπερ μολνβδίδας, αί δή έδωδαϊς τε καί τοιού

των ήδοναϊς τε καί λιχνείαις προαφυεϊς γιγνόμεναι [περί] 

κάτω στρέφονσι τήν τής ψυχής δψιν ών εί άπαλλαγε» περιε-

ατρέφετο είς τά όίληθή, καί έκεϊνα άν τό αυτό τοϋτο τών αντών 

ανθρώπων άίυτατα έώρα, ώσπερ καί έφ' â νϋν τέτραπται. 

ΕΙκός γε, έφη. 

Τί δέ ; τόδε ούκ εικός, ήν δ' έγώ, καί άνάγχη έκ τών 

προειρημένων, μήτε τους απαίδευτους καί αληθείας απείρους 

c ίκανώς äv ποτέ πόλιν έπιτροπενααι, μήτε τους έν παιδεία 

έωμένους διατρίβειν διά τέλονς, τους μέν δτι σκοπό» έν 

τώ βίφ ούχ εχουαιν ίνα, ού ατοχαζομένονς δε ί άπαντα πράτ

τειν â άν πράττωσιν ιδία τε καί δημοσία, τονς δέ δτι έχον

τες είναι ού πράξουσιν, ηγούμενοι έν μακάρων νήσου; ζών

τες έτι άπφχίσθαι ; 

Αληθή, ίφη. 

Ήμέτερον δή ίργον, ήν δ' έγώ, τών οικιστών τάς τε 

βέλτιστος φύσεις άναγκάααι άφικέαθαι προς τό μάθημα 

δ έντφ πρόσθεν έφαμεν είναι μέγιστον, ιδεί» τε τό αγαθόν 

d «ai άναβήναι έκείνην τήν άνάβαοιν, χαί έπειδάν άναβάντες 

ίχανώς ϊδωσι, μή έπιτρέπειν αύτοΐς δ νυν επιτρέπεται. 

Τό ποίον δή ; 

Τό αύτοϋ, ήν δ' έγώ, χαταμένειν καί μή έθέλειν πάλι» 

καταβαίνει» παρ' εκείνους τους δεσμώτας μηδέ μετέχει» 

τών παρ' έκείνοις πόνων τε χαί τιμών, είτε φαυλότεροι εϊτε 

σπουδαιότεροι. 

Έπειτ', ίφη, άδικήαομεν αυτούς, χαί ποιήσομεν χείρον 

jfjjv, άυνατάν αδτοϊς δν άμεινον ; 
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ματιά ή μικρή τους ή ψυχή καί μέ τί φωτιά μάτι βλέπει δσα 
τήν ενδιαφέρουν, γιατί δέν έχει αδύνατη δράση, μά επειδή 
aïvai αναγκασμένη νά ύπηρετή τήν κακία τους, δσο μεγαλύ
τερη εϊναι ή οξυδέρκεια τους τόσο καί μεγαλύτερο .κακό 
κάνουν ; 

Βέβαια τδχω παρατηρήσει. 
Ά ν δμως στίς τέτοιες φύσεις, ευθύς άπό τήν παιδική τους 

ηλικία ήθελε κανείς κόψει σύριζα τίς έμφυτες άπό γενετής 
κακίες των, πού σάν τά μολυβένια βαρίδια τών διχτύων, b 
εϊναι πιά κολλημένες επάνω τους καί μέ τίς πολυφαγίες καί 
τίς παρόμοιε; απολαύσεις καί καταχρήσεις τραβούν προς τά 
κάτω τήν δρασ/) τής ψυχής· άν, λέγω, ήθελαν άπαλλαχθη 
άπ' δλ' αυτά καί στραφή προς τά αληθινά, Οά τάβλεπαν βέ
βαια κι'αυτά μέ τήν ίδια οξυδέρκεια, or.tùc καί τώρα εκείνα 
πού τους ενδιαφέρουν. 

Πολύ φυσικά. 
Τί λοιπόν; δεν είναι κι' αυτό φυσικό καί δέ βγαίνει αναγ

καστικά άπ' οσα είπαμε ώς τώρα, πώς μήτε οί απαίδευτοι 
πού ποτέ τους δέν γνώρισαν τήν αλήθεια, θά μποροΰσαν ποτέ 
νά κυβερνήσουν τήν πολιτεία, μήτε εκείνοι πού τους αφήνουν c 
νά περνοδν ώς τό τέλος τή ζωή τους μέ τήν παιδεία; οί πρώτοι 
επειδή δέν έχουν ένα ώρισμένο σκοπό, πού κυνηγώντας τον νά 
κανονίζουν ανάλογα δλες τίς πράξεις καί στον ιδιωτικό καίτό 
δημόσιο βίο τους, καί οί άλλοι πάλι, γιατί ποτέ δέ θάποφάσι-
ζαν άπό θέληση τους νά καταγίνουν μέ καμιά πρακτική απα
σχόληση, νομίζοντας πώς, άπό ζωντανοί ακόμα, βρίσκον
ται καί ζουν στά νησιά τών Μχχάαω-ν. 

'Αλήθεια. 
Δουλειά μας λοιπόν εϊναι τώρα, Εμείς οί ίδρυτές 

τής πολιτείας νά άναγκάσωμε τίς ξεχωριστές εκείνες φύσεις 
νά επιδοθούν στό μάθημα, πού τό αναγνωρίσαμε πρίν πώς εϊ
ναι τό άνώτερο,νά ίδοΰν τό αγαθό καί νά επιχειρήσουν έκεΐνο 
τό ανέβασμα, καί άφοΰ έκεΐ απάνω τό δουν αρκετά, νά μήν d 
τους έπιτρέψωμε νά κάμουν αυτό πού επιτρέπεται τώρα.. 

Ποιο τάχα ; 
Νά μείνουν έκεΐ. πάνω καί νά μή εννοούν νά κατέβουν 

πίσω, κοντά σέ κείνους τους δεσμώτες, οΰτε νά συμμερίζουν-
ται μαζί τους τους ίδιους μόχτους καί τιμές, είτε ταπεινότε
ρες είτε σπουδαιότερες. 

Μά πώς ; τόσο, θά τους άδικήσωμε καί θά τους κάμω
με νά ζουν χειρότερα, ένώ μπορούν νά ζουν πολύ καλύτερα ; 
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e Έπελάθου, ήν δ' έγώ, πάλιν, ώ φίλε, δτι νόμφ ού τοϋτο 
μέλει, δπως ίν τι γένος έν πόλει διαφερόντως εί πράξει, 
άλλ' έν δλη τή πόλει τοϋτο μηχανάται έγγενέσθαι, συναρ-
μόττων τους πολίτας πειθοί τε καί ανάγκη, ποιών μετα-

620a διδόναι άλληλοις τής ώφελίας ήν ά» έκαστοι τό κοινόν δυ
νατοί ώσιν ώφελεΐν καί αυτός έμποιών τοιούτους άνδρας 
έν τή πόλει, ούχ ίνα άφιή τρέπεσθαι δπη έκαστος βούλεται, 
άλλ' Ινα χαταχρήται αυτός αύτοις έπί τόν σύνδεσμο» τής 
πόλεως. 

Αληθή, ίφη· έπελαθόμην γάρ. 
Σχέψαι τοίννν, εϊπον, & Γλαύχω»; δτι ούδ' άδιχήοομε* 

τους παρ' ήμϊν φιλοσόφονς γιγνομένους, άλλα δίκαια προς 
αυτούς έροΰμε», προσαναγχάζοττες τώ» άλλων έπιμελεϊ-
σθαίτε «αί φυλάττειν. έροϋμεν γάρ δτι οί μέν ένταϊς άλλαις 

b πόλεσι τοιούτοι γιγνόμενοι είκότως ού μετέχουαι τών è» 
αύταίς πόνων αυτόματοι γάρ έμφύονται ακούσης τής έν 
έκαστη πολιτείας, δίκη» ff ίχει τό γε αυτοφυές μηδβνΐ 
τροφή» δφεϊλο» μηδ' έκτίνει» τφ προθνμείσθαι τά τροφεία' 
υμάς ff ημείς ύμΐν τε αύτόϊς τή τε άλλη πόλει ώσπερ h 
σμήνεαι» ηγεμόνας τε καί βασιλέας έγεννήααμεν, άμεινό» 
τε καί τελεώτερον εκείνων πεπαιδευμένους καί μάλλον δυ

ο »ατούς αμφοτέρων μετέχει», καταβατέον οί» έν μέρει 
έκάστφ είς τήν τών άλλων συνοίχησιν χαί συνεθιστέον τά 
σκοτεινά θεάαασθαι· αννεθιζόμενοι γάρ μυρίφ βέλτιον 
δψεσθε τών έκεΐ και γνώσεσθε έκαστα τά είδωλα atta 
έστι καί ών, διά τό τάληθή έωραχέναι καλών τε καί διχαίων 
«ai αγαθών πέρι. χαί ούτω ϋπαρ ήμΐν καί ύμϊν ή πόλις 
οίκήσεται άλλ' ούχ δναρ, ώς νϋν αί πολλοί ύπό σκιαμα-
χουντών τε προς αλλήλους καί στασιαζοντων ίίερί τοϋ άρχει» 

d οικούνται, ώς μεγάλου τινός άγαθοϋ δντος. τό δέ που αληθές 
dkV Ixer έν πόλει ή φβιστα πρόθυμοι άρχειν οί μέλλοντες 
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Ξέχασες πάλι, φίλε μου, πώς δέν ενδιαφέρεται ό νόμος β 
νά εξασφάλιση ξεχωριστά μιά μονάχα τάξη μέσα στην πόλη, 
άλλα ζητά νά βρή μέ τί μέσα θά τό κατορθώση αυτό γιά 
ολόκληρη τήν πόλη' καί γι' αότό τό σκοπό συνδυάζει αρμονι
κά τά διάφορα στοιχεία καί αναγκάζει τους πολίτες μέ τήν 
πειθώ χαί μέ τή βία νά παιρνοδίνουν μεταξύ τους τήν ώφέ- 520a 
λεία πού εϊναι ικανός ό καθένας νά προσφέρη στό κοινό, 
καί μορφώνει ό ίδιος τέτοιους άντρες μές στην πόλη, δχι γιά 
νάφήνη τόν καθένα νά τραβά τό δρόμο πού τοϋ αρέσει, άλλα 
γιά νά τους χρησιμοποιή αυτός ώς σύνδεσμο τής πολιτείας. 

Έχεις δίκιο * τό εΐχα ξεχάσει πράγματικώς. 
Σκέψου λοιπόν, Γλαυκών, πώς καί δέ θά τους άδική-

σωμε έπί τέλους τους φιλοσόφους τής δικής μας τής πολι
τείας, άλλα θά πούμε πώς έχομε δίκιο, δταν τους άναγκάζωμε 
νά φροντίζουν γιά τους άλλους καί νά τους φυλάγουν. Γιατί 
θά τους ποδμε πώς στίς άλλες πολιτείες, δσοι γίνουνται b 
φιλόσοφοι πολύ φυσικά δέν παίρνουν μέρος στους κόπους τής 
κυβέρνησης* γιατί έκεΐ φυτρώνουν σάν άπό'μόνοι τους χωρίς 
καί νά τό θελήση ή κάθε πολιτεία καί δίκιο εϊναι,ένα πράγμα 
πού γίνεται μονάχο του, καί πού σέ κανένα δέ χρωστά τή γέν
νηση καί τήν ανατροφή του,νά μήν έχη τήν υποχρέωση νά πλη-
ρώνη τροφεία σέ κανένα* εσάς δμως σας έγέννησαμε έμεΐς 
καί γιά τό δικό σας καί γιά τής άλλης πολιτείας τό συμ
φέρον, σά βασιλείς καί ηγεμόνες μέσα στό σμάρι τών μελισ
σιών, καλύτερα καί τελειότερα μορφωμένους άπό τους άλλους, 
γιά νά μπορήτε νά παίρνετε μέρος καί στά δυό. Πρέπει λοιπόν Ο 
ό καθένας σας μέ τή σειρά του νά κατεβαίνη στον κοινό τών 
άλλων συνοικισμό καί μαζί τους νά συνηθίση νά βλέπη τά 
σκοτεινά* γιατί δσο θά συνηθίζετε, θά βλέπετε χίλιες φορές 
καλύτερα άπό τους άλλους τά πράγματα έκεΐ καί θά ξεχωρί
ζετε τό κάθε είδωλο, τί καί τίνοςείναι, γιατί έχετε ίδεΐ άπό 
πρίν τήν αλήθεια σχετικά μέ τό ώραΐο, τό δίκαιο καί τό αγαθό. 
Κ' έτσι καί γιά σας τους ίδιους καί γιά μας πραγματικότητα 
θά εϊναι ή οργάνωση τής πολιτείας καί δχι ονειροφαντασία, 
Οπως εϊναι οργανωμένες οί περισσότερες σημερινές πολι
τείες, δπου οί άρχοντες πολεμούν μεταξύ τους γιά μιαν απλή 
σκιά καί στασιάζουν κάθε τόσο ποιος νά πάρη τήν εξουσία, 
σά νά'ταν κανένα μεγάλο άγαθό.Ή αλήθεια δμως εϊναι, πώς d 
σέ μιά πόλη, δπου óoot μέλλουν νά κυβερνήσουν, δέ δείχνουν 
καί καμιά παραπολύ μεγάλη προθυμία νά πάρουν τήν εξου
σία επάνω τους, αναγκαστικά θά κυβερνιέται ή πόλη αυτή 

33 
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δρξειν, ταντην άριστα καί άατασιαστότατα ανάγκη οίχεϊ-

σθαι, τήν δ' εναντίους άρχοντας αχούσαν έναντίως. 

Πάνυ μέν ούν, ίφη. 

Άπειθήσουσι» ού» ήμϊν οϊει οί τρόφιμοι ταϋτ' άκούον-

τες, καί ούχ έθελήσουσιν σνμπονεϊν έ» τή πόλει έκαστοι έν 

μέρει, τόν δέν πολύν χρόνον μετ αλλήλων οίκεΐν έν τφ χα-

θαρώ ; 

e Αδύνατον, ίφη· δίκαια γάρ δή δικαίοις έπιτάξομεν. 

παντός μήν μάλλον ώς έπ' άναγχαϊον αντών έκαστος είσι 

τό άρχειν, τουναντίον τών νϋν έν έκαστη πο'λει αρχόντων. 

Ούτω γάρ έχει, ήν δ' έγώ, ώ εταίρε· είμέν βίον έξενρή-

621a σεις άμείνω τον άρχειν τοις μέλλονσιν άρξειν, ίστι σοι δυνατή 

γενέσθαι πόλις εύ οικουμένη· έν μόνη γάρ αύτη άρξουσιν 

οί τφ δντι πλούσιοι, ού χρνσίου άλλ' ού δει τόν εύδαίμονα 

πλοντεΐν, ζωής αγαθής τε καί ΐμφρονος. εί δέ πτωχοί χαί 

πεινώντες αγαθών Ιδίων έπί τά δημόσια ϊασιν, εντεύθεν 

οίόμενοι τάγαθόν δεϊν άρπάζειν, ούχ ίστι· περιμάχητον 

γάρ τό άρχειν γιγνόμενον, οικείος ών καί ένδον δ τοιούτος 

πόλεμος αυτούς τε άπόλλυαι καί τήν άλλην πόλιν. 

'Αληθέστατα, ίφη. 

b Έχεις οίν, ήν δ' εγώ, βίον άλλον τινά πολιτικών άρχοι» 

καταφρονοΰντα ή τόν τής αληθινής φιλοσοφίας ; 

Ού μά τόν Δία, ή δ' δς. 

Άλλα μέντοι δεϊ γε μή έραστάς τον άρχειν Ιέναι èW 

αυτό· el δέ μή, οίγε άντερασταί μαχοϋνται. 

Πώς δ' ού ; 

Τίνας οίν άλλους αναγκάσεις Ιέναι έπί φνλαχήν τής 

πόλεως ή οί περί τούτων τε φρονιμώτατοι δι' ών άριστα 

πόλις οικείται, εχονσί τε τιμάς άλλος χαί βίον άμείνω τον 

πολιτικού ; 

Ούδένας άλλοι·;, ίφη. 
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άριστα καί χωρίς διχόνοιες καί στάσεις, ένώ έκεΐ πού συμ
βαίνουν τ ά αντίθετα, τό αντίθετο καί θά γίνεται. 

Έ χ ε ι ς πολύ δίκιο. 
Λές λοιπόν νά μας παρακούσουν οί τρόφιμοι μας καί νά 

μή θελήσουν νά συμμεριστούν τους κόπους της εξουσίας ό 
Υ,α&ένας μέ τή σειρά του, καί τόν περισσότερο καιρό τους νά 
τόν περνούν αναμεταξύ τους στή χώρα τοΰ καθαρού φωτός ; 

'Αδύνατο' γιατί δίκαιοι αυτοί καί δίκαια είναι αυτά πού e 
τους απαιτούμε' ώστε άπό κάθε άλλον προθυμότερα θά έρχε
ται ό καθένας τους στην εξουσία σάν c1: άναγκασηκή του 
υποχρέωση, αντιθέταμε τους σημερινούς άρχοντες στίς διά
φορες πολιτείες. 

Έ τ σ ι εϊναι, φίλε μου' άν κατορθώσης νά εξασφάλισης 
σέ κείνους πού εϊναι καμωμένοι γιά τήν εξουσία ένα 521 a 
εϊδος ζωής προτιμότερο άπό τήν εξάσκηση τής εξουσίας, θά 
μπόρεσης τότε νά έχης καί μιά καλοκυβερνημένη πολιτεία* 
γιατί μονάχα σ' αυτήν θά είναι άρχοντες οί πραγματικά 
πλούσιοι, δχι σέ χρυσάφι, άλλα σέ αρετή καί σοφία, πού εΐ-
-ναι ό αληθινός πλούτος γιά τόν εύδαίμονα άνθρωπο.Άν δμως 
φτωχοί καί πεινασμένοι, πού δέν έχουν δικά τους αγαθά, κυ
νηγούν τήν εξουσία, μέ τήν απόφαση νάρπάζουν άπό τό δη
μόσιο δ,τι λείπει άπ' αυτούς, τίποτα τότε δέν κάνεις· γιατί 
έκεΐ πού πολεμούν μεταξύ τους ποιος νά πρωτοπάρη τήν 
εξουσία, ό εμφύλιος αυτός καί εσωτερικός πόλεμος εξολοθρεύ
ει καί αυτούς τους ίδιους καί δλη τήν πολιτεία. 

Σωστότατα. 
Γνωρίζεις λοιπόν κανένα άλλο εϊδος ζωής πού νά περί- b 

•φρονή τά πολιτικά δικαιώματα εκτός άπό τή ζωή τής αληθι
νής φιλοσοφίας ; 

Ό χ ι , μά τήν αλήθεια. 
Ά λ λ α είπαμε δμως, πώς στην εξουσία πρέπει νά έρχουν-

ται δσοι δέν έχουν τόν έρωτα της, είδεμή ή αντιζηλία εκεί
νων πού τόν έχουν αυτόν τόν έρωτα, θά τους φέρη σέ πόλεμο 
μεταξύ τους. 

Πώς δχι ; 
Ποιους λοιπόν άλλους θά άναγκάσης νά αναλάβουν τή 

φύλαξη τής πολιτείας, παρά εκείνους πού, ένώ γνωρίζουν 
κατά βάθος καί πλάτος δσα χρειάζονται γιά νά κυβερνηθή 
άριστα μιά πόλη, θά έχουν μαζί καί άλλες τιμές καί ζωή πολύ 
καλύτερη άπό τήν πολιτική ; 

Ποιους άλλους βέβαια άπ' αυτούς ; 
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C Βούλει οίν TOÛV ήδη σχοπώμεν, τίνα τρόπο» οί τοιούτοι 
έγγενήσονται καί πώς τις άνάξει αυτούς εις φώς, ώσπερ 
έξ "Αϊδον λένονται δή τίνες είς θεούς ανέλθει» ; 

Πώς γάρ ού βούλομαι ; ίφη. 
Τοϋτο δή, ώς ίοιχεν, ούκ οστράκου αν εϊη περιστροφή, 

άλλα ψυχής περιαγωγή έκ νυχτερινής τίνος ημέρας είς 
αληθινή», τον δντος ούσα» έπ'άνοδον, ήν δή φιλοαοφίαν 
αληθή φήσομεν είναι. 

Πάνν μέν ούν. 
Ούχοϋν δε ΐ σχοπεϊσθαι τί τον» μαθημάτων ίχει τοιαύτην 

d δύναμιν ; 
Πώς γάρ οί ; 
Τί άν ούν εϊη, ώ Γλαυκών, μάθημα ψυχής δλκόν άπό 

τοϋ γιγνομένου έπί τό δν ; τόδε δ' εννοώ λέγων άμα· ούκ 
άθλητάς μέντοι πολέμου ίφαμεν τούτους άνα^καίον εϊναι 
νέους όντας ; 

"Εφαμεν γάρ. 

Δεϊ άρα και τούτο προαέχειν τό μάθημα δ ζητούμε» 
Ορός έκείνω. 

Τό ποίον ; 
Μή άχρηστο» πολεμικοίς άνδράσιν είναι. 
Δει μέντοι, ίφη, εϊπερ οίον τε. 
Γυμναστική μήν καί μουσική ίν γε τω πρόσθεν έπαι-

ο δεύοντοήμϊν. 
ΎΗν ταϋτα, ίφη, 
Kai γυμναστική μέν που περί γιγνόμενον καί άπολ-

λύμενον τετεντακεν · σώματος γάρ αύξης καίφθίσεως έπι
στατεΐ. 

Φαίνεται. 
Τοϋτο μέν δή ούχ άν εϊη 6 ζητοϋμεν μάθημα. 

622a Ού γάρ. 
Άλλ' άρα μουσική δαην τό πρότερον διήλθομεν ; 
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θέλεις λοιπόν τώρα νά έξετάσωμε πώςθά δημιουργη- ι 
θοϋν οί τέτοιοι, χαί πώς θά τους άνεβάση κανείς στό φως, 
ίπως λέγουν γιά μερικούς πού ανέβηκαν άπό τόν Άδη στους 
θεούς ; 

Πώς νάμή θέλω ; 
'Εννοείς πώς δέν πρόκειται τώρα έδω γιά τό γύρισμα 

coo οστράκου, πού παίζουν τά παιδιά, άλλα γιά τήν περιαγω
γή της ψυχής, γιά τήν επιστροφή της δηλαδή άπό μιά νυ
χτερινή μέρα στην αληθινή τοΰ δντος, πού θά τήν ποΰμε πιά 
έμεΐς αληθινή φιλοσοφία. 

Πολύ καλά. 

Δέν πρέπει λοιπόν νά έξετάσωμε ποιο άπό τά μαθή-
- » μ * « « . . - * μ«™^« αυτή τή δύναμη ; ' d 

άποτΛοΟν-rfiv „ i l · ' , , 
άληβινή παιδεία. 1 1 ο 'ό λοιπόν, φίλε μου Γλαύ-

*Η 'Αριθμητική κων, νά είναι έκεΐνο τό μάθημα πού 
μπορεί νά τραβήξη τήν ψυχή άπό τά 

φθαρτά πράγματα στό καθαυτό δν ; Καί λέγοντας αυτό, μοϋ 
έρχεται στό νοΰ μου καί κάτι άλλο : δέν είπαμε πώς πρέπει 
«ύτοί σία νιάτα τους νά εϊναι αθλητές γυμνασμένοι γιά τόν 
•πόλεμο ; 

Τό είπαμε πραγματικώς. 
"Ωστε πρέπει τό μάθημα πού ζητούμε, έκτος άπό κείνο 

τό άλλο, νά έχη καί τοϋτο ακόμα ; 
Ποιο ; 
Νά μήν εϊναι άχρηστο γιά ανθρώπους πολεμικούς. 
Πρέπει βέβαια, άν είναι κατορθωτό. 
Βάση δμως, πρωτύτερα τουλάχιστο, γιά τό εκπαιδευ

τικό μας σύστημα είχαμε δεχτή τή γυμναστική καί τή μου- β 
σική. 

Μάλιστα. 
Άλλα ή γυμναστική, θαρρώ, αποβλέπει σέ πράγμα 

πού γεννιέται καί πού χάνεται· γιατί δουλειά της έχει νά 
φροντίζη γιά τήν αύξηση καί τήν ελάττωση της σωματικής 
μας δύναμης, 

Φαίνεται. 
"Ωστε δέ μπορεί νά 'ναι τό μάθημα αυτό πού ζητούμε. 
Ό χ ι βέβαια. 522a 
Μήπως τώρα άραγε νά εϊναι ή μουσική, δπως καί δση 

τή δεχτήκαμε πρωτύτερα ; 
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Άλλ' ή*ν εκείνη / , ίφη, αντίστροφος τής γυμναστικής, 
εί μέμνησαι, ίθεσι παιδεύοναα τους φύλακας, κατά τε άρ
μονίαν εύαρμοστίαν τινά, ούχ έπιστήμην, παραδίδουσα, χαί 
κατά ρυθμό» ευρυθμία», ΐν τε τοϊς λόγοις έτερα τούτα»» 
αδελφό ίθη άττα ίχουαα, καί δσοι μυθώδεις τω» λόγω* 
καί άσοι άληθινώτεροι ήσαν μάθημα δέ προς τοιούτον τι 

b άγον, οίον σύ νϋν ζητείς, ουδέν ήν έν αύτη. 
'Ακριβέστατα, ήν δ' έγώ, άναμιμνήσκεις με· τφ γάρ ôVr« 

τοιούτον ουδέν είχεν. άλλ', ώ δαιμόνιε Γλαύχων, τί Λ» 
εϊη τοιούτον; al τε γάρ τέχναι βάναυσοι που άπασαι 
ίδοξαν είναι— 

Πώς δ' οΰ ; και μήν τίίτ1 άλλο λείπεται μάθημα, μου
σικής καί γυμναστικής καί τών τεχνών χεχιοριαμένον* 

Φέρε, ήν δ' έγώ, εί μηδέν έτι έκτος τούτων ίχομεν 
λαβείν, τών έπί πάντα τεινόντων τι λάβωμεν. 

Τό ποίον ; 
c Οίο» τοϋτο τό κοινάν, ώ πάααι προσχρώνται τέχναι τε 

χαί διάνοιαι χαί έπιστήμαι—δ καί παντί έν πρώτοις άνάγκητ 
μανθάνειν. 

Τό ποίον ; ίφη. 
Τό φαϋλον τοϋτο, ήν δ' έγώ, τό έν τε καί τά δυο καί 

τά τρία διαγιγνώσχειν λέγω δέ αυτόν έν κεφαλαία) αριθμόν 
τε «ai λογισμό», ή ούχ οϋτω περί τούτων ίχει, ώς πάσα 
τέχνη τε καί επιστήμη αναγκάζεται αυτών μέτοχος γίγνεσθαι; 

Καί μάλα, ίφη. 
Ούχοϋν, ήν δ' έγώ, καί ή πολεμική ; 
Πολλή, ίφη, ανάγκη. 

d Παγγέλοιον γοΰν, ίφη», στρατηγό» Αγαμέμνονα έ» 
ταίς τραγφδίαις Παλαμήδης(ι)εκάστοτεάποφαίνει. ή ούχ 
έννενόηκας δτι ψησιν αριθμό» εύρων τάς τε τάξεις τώ στρα-
τοπέδω καταατήσαι έν 'Ιλίφ καί έξαριθμήσαι ναΰς τε καί 
τάλλα πάντα, ώς πρό τον αναρίθμητων δντων χαί τοϋ 'Α
γαμέμνονος, ώς ίοικεν, ούδ' δαους πόδας είχεν είδότος, 

1. Ό Παλαμήδης, κατά τήν παράδοση, tepcöpe τους αριθμούς-
Καί οί τρεις μεγάλοι 'τραγικοί έγραψαν τραγωδίες μέ ήρωα τόν. 
Παλαμήδη. 
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Μά εκείνη πάλι, αν θυμάσαι, ήταν τό αντίστροφο τής 
γυμναστικής, γιατί δουλειά της είχε νά μορφώνη τους φυλα
κές μας μέ καλές συνήθειες καί νά τους μεταδώση μέ τό μέσο 
γής αρμονίας μιαν εύαρμοστία, δχι δμως επιστήμη, καί μέ 
τό μέσο τοΰ ρυθμού μιαν ευρυθμία* καί στους λόγους πά
λι εϊχε κάποια άλλα συγγενικά μ'αυτά μέσα, τίς διηγήσεις 
χαί τίς μυθικές καί τις άληβινώτερες· μάθημα δμως, πού νά 
όδηγή σ' ένα τέτοιο αγαθό πού ζητάς έσύ τώρα, κανένα δέν b 

Μέ τό νί καί μέ τό σίγμα μοΰ τά θυμίζεις δλ' αυτά' 
γιατί πραγματικώς κανένα τέτοιο δέν εϊχε. Μά, ώ ευλογημένε 
μου Γλαυκών, ποιο έπί τέλους νά εϊναι αυτό ; δχι βέβαια 
οί χειρωνακτικές τέχνες, γιατί δλες αυτές τίς έθεωρήσαμε, 
θαρρώ, βάναυσες. 

Καί πώς δχι ; Μά λοιπόν τότε ποιο άλλο μένει, ξέχωρα 
άπό τή γυμναστική καί τή μουσική καί τίς τέχνες ; 

"Ελα λοιπόν, άφοΰ δέν έχομε πιά νά πάρωμε τίποτ' 
άλλο έξω άπ' αυτά, άς πάρωμε κάποιο άπό κείνα πού εφαρ
μόζονται πάνω σ' δλα τάλλα. 

Σάν ποιο ; 
Νά, αυτό παραδείγματος χάρη τό κοινό, πού τό χρήσιμο- ο 

ποιοδν σ' δλες τίς τέχνες καί τίς διανοήσεις καί τίς επιστή
μες καί πού είναι τό πρώτο καί απαραίτητο μάθημα γιά τόν 
καθένα. 

Μά ποιο λοιπόν ; 
Τό τιποτένιο αυτό, πού μας μαθαίνει νά ξέρωμε καί νά 

διακρίνωμε τό ένα δύο τρία, καί τό λέγω μ' ένα γενικό βνομα 
αριθμητική καί λογιστική. *Η δέν εϊναι αλήθεια, πώς κάθε τέ
χνη καί επιστήμη εϊναι αναγκασμένη νά παίρνη τό μερδικό 
της άπ' αυτές ; 

Καί πολύ μάλιστα. 
"Ωστε λοιπόν καί ή πολεμική ; 
Κι' αύτή*άναγκαστικά. 
'Ολότελα λοιπόν καταγέλαστο στρατηγό αποδείχνει κά- d 

θε φορά ό Παλαμήδης τόν 'Αγαμέμνονα στίς τραγωδίες.-
Η δέν έχεις προσέξει πού λέει,πώς αυτός βρήκε τόν αριθμό καί 

μέ τή βοήθεια του ώρισε τίς τάξεις τοϋ στρατοπέδου στό'Ιλιο 
καί μέτρησε τά πλοία κι' δλα τάλλα, σά νά ήτανπρίν αδύνατο 
νά μετρηθούν καί σά νά μήν ήξερε , καθώς φαίνεται, ό Α 
γαμέμνων οδτε πόσα πόδια εϊχε, άφοΰ δέν ήξερε νά μετρά ; 
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εϊπερ άριθμεΐν μή ήπίστατο ; καίτοι ποιόν τιι? αυτόν οϊει 

στρατηγό» είναι ; 

"Ατοπον τιν', έφη, έγωγε, εί ή» τοντ' αληθές. 

e "Αλλο τι οί» , ήν δ' έγώ, μάθημα άναγκαΐον πολεμιχφ 

άνδρί θήσομεν λογίζεαθαίτε καί άριθμεΐν δύνασθαι ; 

Πάντων γ', ίφη, μάλιστα, εί χαί δτιοϋν μέλλει τάξεων 

έπαΐειν, μάλλον δ' εί καί άνθρωπος ίσεσθαι. 

'Εννοείς ού», εϊπον, περί τοϋτο τό μάθημα δπερ έγώ ; 

Τό ποίον ; 

623a Κινδυνεύει τών προς τήν νόησιν αγόντων φύσει είναι 

ών ζητοϋμεν, χρήσθαι ff ουδείς αύτφ ορθώς, έλκτικφ δντι 

παντάπασι προς ούσίαν. 

Πώς, ίφη, λίγεις ; 

Έγώ πειράσομαι, ήν ff έγώ, τό γ έμοί δοκούν δηλώσαι. 

ä γαρ διαιρούμαι παρ' έμαυτω άγωγά τε είναι ο ί λέγομεν 

καί μή, συνθεατής γενόμενος σνμφαθι ή άπειπε, ίνα καί 

τοϋτο σαφέστερο» ϊδωμεν εί ίατιν ο ίον μαντεύομαι. 

Δείκνυ', ίφη. 

Δείκννμι δή, είπον, εί καθαρές, τά μέν έν ταίς αίσθή-

b σεσιν ού παρακαλοΰντα τήν νόησιν είς έπίσκεψι», ώς ίκανώς 

ύπό τής σίαθήαεως κρινόμενα, τά δέ παντάπασι διακελενό-

μενα έχείνην έπιακέψασθαι, ώς τής αίσθήσεως ουδέ» υγιές 

ποιούσης. 

Τά πόρρωθεν, εφη, φαινόμενα δήλον δτι λέγεις και τα 

έσκιαγραφημένα. 

Ονπάνυ, ήν 6' έγώ, έτυχες ούλέγω. 

Ποία μήν, ίφη, λέγεις ; 

Τά μέν ού παρακαλοΰντα, ήν δ' έγώ, δσα μή έχβαίνει 

c είς εναντία·' αϊαθησιν αμα· τά δ' έκβαίνοντα ώς πάρα-
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Καί ,:ά τήν αλήθεια, ποιάν ίδέα θά σχημάτιζες γιά ένα τέτοιο 
στρατηγό ; 

"Οχι βέβαια πολύ κολακευτική, άν εϊναι αληθινό αυτό. 

"Ωστε δέν θά όρΐσωμε άλλο απαραίτητο μάθη μα γιά τό e 

στρατηγό τήν αριθμητική καί τό λογαριασμό ; 

Παρά κάθε άλλο μάλιστα απαραίτητο, άν θέλη τουλάχι
στο νά καταλαβαίνη καί τό παραμικρότερο άπό τήν τακτική, 
ή μάλλον καί άνθρωπος απλώς νά εϊναι. 

Συμμερίζεσαι λοιπόν αυτή τήν αντίληψη, πού έχω έγώ 
γ ι ' αδτό τό μάθημα ; 

Ποιάν αντίληψη ; 

Σ ά νά μοΰ φαίνεται π ώ ; είναι άπό κείνα πού ζητοϋμε 523a 
κ'έχει άπό τή φύση τήν ιδιότητα νά όδηγήπρός τή νόηση, κα
νείς δμως δέν τό χρησιμοποιεί σωστά, άν καί είναι παρά 
κάθε άλλο ίκανώτερο νά τραβατήν ψυχή προς τή νόηση τής ου
σίας. 

Πώς τό εννοείς αυτό ; 

Θά προσπαθήσω νά σοΰ δώσω νά καταλάβης τήν ίδέα 
μου* μόνο νά παρακολουθής σά θεατής μαζί μου δσο έγώ θά 
κάνω μέ τόν Ιαυτό μου τό ξεχώρισμα, ποια. εϊναι έκεϊνα πού 
όδηγοΰν έκεΐ πού λέμε καί ποια δέν είναι, καί νά μοΰ λές τή 
γνώμη σου, άν σύμφωνης ή δχι μαζί μου, γιά νά δοΰμε κα-
ϋαρώτερα κι' αυτό άν εϊναι καθώς έγώ τά φαντάζομαι. 

Δείχνε μού τα λοιπόν. 

Σοΰ δείχνω λοιπόν, άν τό βλέπης καί σύ, πώς άπό κείνα 
πού αντιλαμβανόμαστε μέ τίς αισθήσεις, μερικά δέν έχουν 
ανάγκη νά προσκαλέσουν καί τή νόηση γιά νά τά έξετάση, b 
γιατί τους άρκεΐ καί μονάχη ή αίσθηση νά τά ξεχωρίση, ένώ 
ίλλα απεναντίας ζητοΰν μ' επιμονή νά κάμη τήν επέμβαση 
της κάί ή νόηση, γιατί ή αίσθηση τίποτα τό σωστό δέν κατα
φέρνει μαζί τους. 

Θά έννοής βέβαια δσα φαίνονται άπό μακριά καί σά 
σκιογραφημένα. 

Δέν τό πέτυχες σωστά έκεΐνο πού θέλω νά π ώ . 

Ποια λοιπόν εννοείς ; 

Έκεϊνα πού δέν προκαλοΰν τήν επέμβαση τής νόησης, 
εϊναι δσα δέν γεννούν σύγχρονα καί μιαν άντίθετηαϊσθηση· 
δσα δμως καταλήγουν σ' αυτό, τά θεωρώ πώς προκαλούν τήν ο 
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καλούντα τίθημι, έπειδάν ή αϊαθηαις μηδέν μάλλον τοϋτο-
ή τό έναντίο» δηλοϊ, εϊτ' έγγύθεν προσπίπτουσα εϊτε πόρ-
ρωθεν. ώδε δέ ä λ,έγω σαφέστερο» εϊση. ούτοι φαμεν τρεις 
άν εϊεν δάχτνλοι, δ τε σμιχρότατος χαί δ δεύτερος καί δ 
μέσος. 

Πάνν γ', ίφη. 
Ώς έγγύθεν τοίνυν όρωμένονς λέγοντος μου διανοοΰ. 

άλλα μοι περί αυτών τόδε σκόπει. 
Τό ποίον ; 
Δάκτυλος μέν πον αντών φαίνεται ομοίως ίχαατος, καί. 

d ταύτη γε ουδέν διαφέρει, έάντε έν μέσφ όράται έάντ' έπ' 
έαχάτψ, έάντε λευκός έάντε μέλας, έάντε παχύς έάντε λεπτός, 
και πάν δ,τι τοιούτον, έν πάσι γάρ τούτοις ονκ αναγκάζεται 
τών πολλών ή ψυχή τήν νόησιν έπερέσθαι τί ποτ' έστι δά
κτυλος* ούδαμοϋ γάρ ή δψις αύτη άμα έσήμηνεν τόν δάχτυλον 
τουναντίον ή δάκτυλο» είναι. 

Ού γάρ ού», ίφη. 
Ούκοϋν, ήν δ' έγώ, είκότως τό γε τοιούτον νοήσεως ούκ 

β άν-ταρακλητικόνοΐά'ένερτικόνείη. 
ΕΙκότως. 
Τίδέ δή; τά μέγεθος αυτών καί τήν σμικρότητα ή δψις 

άρα Ίκανώς όρφ, καί ουδέν αυτή διαφέρει έν μέσφ τινά 
αυτών χεΐσθαι ή έπ' έαχάτφ ; χαί ωσαύτως πάχος χαί 
λεπτότητα ή μαλαχότητα χαί σκληρότητα ή αφή ; καί αί 
άλλαι αισθήσεις άρ' ουκ ένδεώς τά τοιαύτα δηλονσιν ; ή 

524a ώδε ποιεί εκάστη αυτών πρώτον μέν ή έπί τώ σχληρφ τε
ταγμένη αϊσθησις ήνάγχασται καί έπί τφ μαλακφ τετάχθαι, 
χαί παραγγέλλει τή ψυχή ώς ταύτόν σχληρόν τε καί μαλακάν 
αίσθανομένη ; 

Ούτως, ίφη. 
Ούκοϋν, ήν ff έγώ, άναγκαϊον ίν γε τοις τοιούτου; αί 

τήν ψνχήν άπορεΐν τί ποτέ σημαίνει αύτη ή αϊσθησις τό 
σκληρά», εϊπερ τό αυτό καί μαλακόν λέγει, καί ή τοΰ κούφου 
καί ή τοΰ βαρέας, τί τό κοΰφον καί βαρύ, εί τό τε βαρύ 
κούρον καί το χονφον βαρύ σημαίνει ; 
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έπέμβαση,έπειδή ή αίσθηση δέν ξεχωρίζει άν κάτι εϊναι αυτό 
πού δείχνεται, ή δλως διόλου τό αντίθετο του, αδιάφορο 
äv ενεργή άπό κοντά ή άπό μακριά. Μά έτσι θά έννοήσης 
καλύτερα αυτό πού λέγω : νά, λέμε, τρία δάχτυλα, τόμι-
κρό, τό δεύτερο καί τό μεσιανό. 

Πάει καλά. 
Έ χ ε υπόψη σου πώς μιλώ γιά δάχτυλα πού τά βλέπομε 

άπό κοντά, καί πρόσεξε τώρα σέ τούτο πού θά σοΰ πώ γι' 
άύτά. 

Ποιο ; 
Όμοιο δάχτυλο φαίνεται τό καθέν' 'œ' αυτί, χαί άπ' 

αύτη τήν άποψη καμιά διαφορά δέν υπάρχει, άν φαίνεται στή 
μέση ή στην άκρη, άν εϊναι είτε άσπρο είτε μαύρο, είτε παχύ 
είτε λιγνό, είτε δ,τι άλλο τέτοιο. 'Επειδή σ' δλες αυτές τίς 
περιπτώσεις δέν εϊναι αναγκασμένη ή ψυχή τών πολλών 
ανθρώπων νά έρωτήση τή νόηση, τί πράγμα εϊναι τό δάχτυλο* 
γιατί ποτέ ή δράση δέν τής έδειξε τό δάχτυλο νά εϊναι σύγ
χρονα καί τό αντίθετο άπό τό δάχτυλο. 

Ό χ ι βέβαια. 
"Ωστε πολύ φυσικό είναι σ' αυτή τήν περίσταση τίποτα 

νά μήν προσκαλή οδτε νά ξεσηκώνη τή νόηση. 
Φυσικό. 
'Αλλά άραγε ή δψη κρίνει αρκετά καλά γιά τό μέγεθος 

καί τή μικρότητα τους καί καθόλου δεν τήν ενδιαφέρει άν 
εϊναι τό ένα τους στή μέση καί τό άλλο στην άκρη ,' Τό ίδιο 
καί ή άφή γιά τό πάχος καί τή λεπτότητα ή γιά τή μαλακό-
τητα καί τή σκληρότητα ; Καί οί άλλες αίσθήσεις δέν τά 
φανερώνουν άραγε δχι αρκετά ικανοποιητικά δλ' αυτά ; "Η 
δέν ενεργεί έτσι ή κάθε μιά τους : ή αίσθηση πρώτα ή 
ώρισμένη γιά τό σκληρό, εϊναι αναγκαστικά ώρισμένη 
καί γιά τό μαλακό καί ειδοποιεί τήν ψυχή πώς αισθά
νεται τό ίδιο πράγμα καί ώς σκληρό καί ώς μαλακό ; 

Μάλιστα αυτό συμβαίνει. 
Δέ θά ήταν λοιπόν αναγκασμένη ή ψυχή σ' αυτές τίς 

περιστάσεις νά βρίσκεται σέ απορία, τί τάχα νά 'ναι έκεΐνο 
πού τής φανερώνει αύτη ή αίσθηση ώς σκληρό, άφοΰ τό ίδιο 
τό λέγει καί μαλακό, καί τί εϊναι τό βαρύ καί τό αλαφρό, 
άφοϋ ή ίδια ή αίσθηση τής παρουσιάζει καίτό βαρύάλαφρό καί 
τό αλαφρό βαρύ ,* 
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b Kai γάρ, ίφη, αίταί γε άτοποι τή ψνχή αί έρμηνείαι 

καί επισκέψεως δεόμεναι. 

ΕΙκότως άρα, ήν δ' έγώ, έν τοις τοιοντοις πρώτον μέν 

πειράται λογισμό» τε καί νόησιν ψνχή παρακαλούσα επι

σκοπεί» εϊτε ί» εϊτε δύο εστίν έκαστα τών είσαγγελλομένων. 

Πώς δ' ού ; 

Ούκοϋν έάν δύο φαίνηται, έτερον τε καί Ιν έκάτερον 

φαίνεται ; 

Ναί. 
ΕΙ άρα έν έκάτερον, αμφότερα δέ δύο, τά γε δύο κεχω-

•C ρισμένα νοήσει- ού γαρ αν αχώριστα γε δυο ένόει, άλλ' έν. 

'Ορθώς. 

Μέγα μήν καί δψις καί σμικρόν έώρα, φαμέν, άλλ' ού 

κεχωρισμένον άλλα συγκεχυμένο» τι. ή γάρ ; 

Ναί. 

Διά δέ τή» τούτου σαφήνεια» μέγα αί καί σμικρό» ή 

»όησις ήναγκάσθη Ιδεί», ού ανγκεχνμένα αλλά οιωρισμένα, 

τουναντίον ή 'κείνη. 

'Αληθή. 

Ούκοϋν εντεύθεν πόθεν πρώτον επέρχεται έρέσθαι ήμΐν 

τί οίν ποτ' έστι τό μέγα αύ καίτό σμικρόν ; 

Παντάπασι μέν ούν. 

Καί ούτω δή τό μέν νοητόν, τό δ' όρατόν έκαλέσαμεν. 

d Όρθότατ', ίφη. 

Ταϋτα τοίνυν καί άρτι έπεχείρουν λέγειν, ώς τά μεν 

παρακλητικά τής διανοίας εστί, τά δ' ού, ä μέν είς τήν 

αίσθησιν άμα τοις έναντίοις έαυτοϊς εμπίπτει, παρακλητικά 

οριζόμενο;, δσα δέ μή, ούκ έγερτικά τής νοήσεως. 

Μανθάνω τοίνυν ήδη, ίφη, καί δοκεϊ μοι ούτω. 

Τίουν ; αριθμός τε καί τό έν ποτέρων δοκεΐεΐναι ; 

Ού αννναώ, εφη. 

Άλλ' έκ τών προειρημένων, ΐφην, άναλογίζον. εί μεν 

γάρ ίκανώς αυτό καθ' αυτό όράται ή άλλη τινί αίαθήαει 
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Καί πραγματικώς παράξενες θά -palvouvrat στην ψυχή b 
αυτές οί μαρτυρίες καί θά είχαν ανάγκη νά ΰποβληθοΰν σέ 
εξέταση. 

Πολύ φυσικά λοιπόν ή ψυχή σέ τέτοιες περιστάσεις 
προσκαλεί πρώτα τό λογισμό καί τή νόηση καί προσπαθεί 
νά ξεδιαλύνη, άν εϊναι ένα είτε δυό τό καθένα ά π ' δσα τής 
έφερε ή αίσθηση. 

Πώς δχι ; 
Ά ν λοιπόν φανή πώς εϊναι δυό, θά είναι τό καθένα τους 

ένα καί διαφορετικό άπό τάλλο ; 
Ναί. 
Ά ν είναι λοιπόν ένα τό καθένα τους χωριστά, μαζί δμως 

δύο, αυτά τά δύο Οά τά έννοήση βέβαια χωρισμένα τό έν.' άπό 
τάλλο* γιατί αχώριστα δέ θά ταπαιρνε γιά δυό, άλλα γιά ένα. C 

Σωστά. 
'Αλλά καί ή δψη, λέμε, έβλεπε τό μεγάλο καί τό μικρό, 

δχι δμως χωρισμένα, άλλα σάν κάτι ανακατωμένο. "Η δχι ; 
Ναί. 
Γιά νά ξεκαθαρίση λοιπόν αύτη τή σύγχυση ή νόηση, 

αναγκάστηκε πάλι νά έξετάση καί νά δή τό μικρό καί τό με
γάλο δχι ανακατωμένα, άλλα, τό έναντίο άπό τήν αίσθηση, 
χωρισμένα. 

'Αλήθεια. 
Δέ μας έρχεται λοιπόν ά π ' εδώ κάπου πρώτα ή σκέψη 

νά ρωτήσωμε, τί τάχα νά'ναι τό μεγάλο πάλι χαί τό μικρό ; 
Χωρίς άλλο. 
Κ'έτσι λοιπόν ξεχωρίζομε αυτά τά δυό πράματα πού 

τά ώνομάσαμε τό ένα νοητό, τό άλλο ορατό. 
Πολύ σωστά. d 
Αυτά λοιπόν προσπαθούσα καί πρίν νά ξεχωρίσω, δταν 

σοϋ έλεγα πώς άλλα προκαλούν τήν επέμβαση τής διάνοιας 
καί ώς'τέτοια έπαιρνα έκεϊνα πού πέφτουν στην αίσθηση μαζί 
μέ τά ενάντια τους, καί άλλα πάλι πώς γεννούν ένα μονάχα 
αίσθημα καί γι 'αυτό δέν βάζουν σέκίνησητή νόηση. 

'Εννόησα τώρα καί συμμερίζομαι τήν ίδέα σου. 
Λοιπόν ό αριθμός καί τό ένα τί ά π ' τά δυό σοΰ φαίνεται 

πώς εϊναι ; 
Δέν τό ξέρω καλά. 
Μά συλλογίσου άπό κείνα πού είπαμε πρίν. Γιατί άν τ ό 

καθαυτό ένα γνωρίζεται ικανοποιητικά ή μέ τήν δράση ή μέ 
καμιάν άλλη αίσθηση ,|τότε δέ θάταν άπό κείνα πού μας τρα-
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« λαμβάνεται τό έ», ούκ άν όλκόν εϊη έπί τήν ούσίαν, ώσπερ 

έπί τοΰ δαχτύλου έλέγομεν εί δ' άεί τι αύτφ άμα όράται 

έναντίωμα, ώστε μηδέ» μάλλον έν ή καί τουναντίον φαίνεσθαι, 

τοϋ έπικρινοΰντος δή δέοι άν ήδη χαί άναγχάζοιτ' άν έν 

αύτφ ψυχή άπορεϊν χαί ζητεί», κινούσα έν εαυτή τήν εννοιαν, 

χαί άνερωτάν τί ποτέ έστιν αυτό τό έν, χαί οντω τών αγωγών 

*>25α ά» εϊη χαί μεταστρεπτιχών έπί τήν τοΰ δντος θέαν ή περί 

τό εν μάθηαις. 

Άλλα μέντοι, εφη, τοϋτό γ' έχει ονχ ηκιστα ή περί 

αυτό δψις· άμα γαρ ταύτόν ώς έν τε όρώμεν καί ώς άπειρα 

τό πλήθος. 

Ονκοϋν εϊπερ τό έν, ήν δ' έγώ, καί συμπάς αριθμός 

ταύτόν πέπονθε τοϋτο ; 

Πώς δ' ού ; 

'.ι4λλά μήν λογιστική τε καί αριθμητική περί αριθμόν 

πάσα. 

Καί μάλα. 

b Ταύτα δέ γε φαίνεται άγωγά προς άλήθειαν. 

' Υπερφυώς μέν οίν. 

"Ων ζητοϋμεν άρα, ώς ΐοικε, μαθημάτων άν εϊη· πολε-

μικώ μέν γαρ διά τάς τάξεις αναγκαίο» μαθειν ταύτα, 

φιλοσόφφ δέ διά τό τής ουσίας άπτέον είναι γενέσεως 

έξαναδύντι, ή μηδέποτε λογιατικφ γενέσθαι. 

Έστι ταϋτ', ίφη. 

Ό δέ γε ημέτερος φύλαξ πολεμικός τε καί φιλόσοφος 

τυγχάνει ών. 

Τιμήν ; 
Π._ ισηκον δή τό μάθημα άν εϊη, & Γλαυκών, νομοθέ

τη·. ι «αί πείθειν τους μέλλοντας έν τή πόλει τών μεγίστων 

•C μεθιίειν έπί λογιστική» Ιέναι καί άνθάπτεαθαι αυτής μή 

Ιδιωτικώς, άλλ' έως αν έπί θέαν τής τών αριθμών φύσεως 

άφίκωνται τή νοήσει αύτη, ούκ ώνής ουδέ πράσεως χάριν 

ώς έμπόρονς ή καπήλονς μελετώντας, άλλ' ένεκα πολέμου τε 
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βοϋν προς τή νόηση της ουσίας, δπως λέγαμε καί μέ τό π α - β 
ράδειγμα τοΰ δαχτύλου' άν δμως μαζί μ' αυτό βλέπεται μαζί 
καί τό ενάντιο του, ώστε νά μή μας φαίνεται περισσότερο 
ίνα παρά καί τό ενάντιο τοΰ ενός, τότε πιά θά είχαμε ανάγκη 
άπό τόν κριτή γιά νά ξεχωρίση τό πράγμα καί ή ψυχή σ' αυτή 
τήν περίσταση θάταν αναγκασμένη νά βρεθή σέ απορία νά βά-
λη σέ κίνηση μέσα της τή νόηση καί νά ρωτήση τί νά'ναι έπί 
τέλους αυτό τό ένα, καί έτσι ή μάθηση τής μονάδας θά ήταν 
άπό κείνα πού τραβοΰν τήν ψυχή καί τή στρέφουν προς τή 525a 
θεωρία τοΰ καθαυτό όντος. 

Μά πραγματικώς αυτό συμβαίνει καί σέ μεγάλο μάλι
στα βαθμό μέ τήν δψη τοϋ ενός* γιατί τό ίδιο πράγμα τό 
βλέπομε τόν ίδιον καιρό καί ώς ένα καί ώς άπειρο πλήθος. 

Άφοΰ λοιπόν αυτό γίνεται μέ τή μονάδα, δέ θά παθαίνη 
τό ίδιο καί κάθε άλλος αριθμός ; 

Πώς δχι ; 
'Αλλά δμως ή αριθμητική καί ή λογιστική εξετάζουν 

κατά βάθος δλες τίς σχέσεις μεταξύ τών αριθμών. 
Μάλιστα. 
"Ωστε εϊναι φανερό πώς κι' αυτές οδηγούν πρό; τήν ά- b 

λήθεια. 
Καί θαυμάσια μάλιστα. 
Θά εϊναι λοιπόν άπό τά μαθήματα πού ζητούσαμε* καί 

πραγματικώς καί στον στρατιωτικό είναι απαραίτητο νά τά 
μαθαίνη γιά νά τά χρησιμοποιή στην τακτική, καί στον φιλό
σοφο, γιατί τό χρέος του εϊναι νά πλησίαση καί νά ' γ γ ' ζ ΐ τ ή ν 

ουσία, άφοΰ πεταχτή έξω άπό κείνα πού γίνονται καί χ ά 
νονται, ή αλλιώς ποτέ του δέ θά 'γίνη λογιστικός. 

Αλήθεια δλ' αυτά. 
'Αλλά καί ό δικός μας ό φρουρός εϊναι μαζί καί πολεμι

κός καί φιλόσοφος. 
Είναι βέβαια. 
Πρέπει λοιπόν, Γλαυκών, ό νόμος νά θέσπιση αυτό τό 

μάθημα καί νά πείσωμεν εκείνους πού μέλλουν νά πάρουν 
μιά μέρα τά ανώτατα αξιώματα της πολιτείας, νά έπιδοθοϋν 
στή λογιστική καί νά καταγίνουν μ* αυτήν δχι επιπόλαια, σάν Ο 
τόν κάθε άλλο ιδιώτη, άλλα ώς τό βαθμό πού νά'ναι ικανοί 
νά γνωρίσουν μέ τήν καθαρή νόηση τήν ίδια τ-}) φύση καί τήν 
ουσία τών αριθμών, δχι γιά νά τή χρησιμοποιούν βέβαια δπως 
οί έμποροι καί οί μεταπράτες στίς ληψοδοσίες των, άλλα γιά 
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καί αυτής της ψυχής ραστώνης μεταστροφής άπό γενέσεως 
έπ' άλήθειάν τε «al ούσίαν. 

Κάλλιστ', ίφη, λέγεις. 
Και μήν, ήν δ' έγώ, νϋν καί εννοώ, δηθέντος τον περί 

d τους λογισμούς μαθήματος, ώς κομψά» έστι χαί πολλαχβ 
χρήσιμον ήμΐν προς δ βουλόμεθα, έάν τοϋ γνωρίζει» ένεκα 
τις αυτό έπιτηδεύη αλλά μή τον χαπηλεύειν. 

Πήδή ;ίφη. 
Τοϋτό γε, δ νννδή έλέγομεν, ώς σφόδρα άνω ποι άν» 

τήν ψνχή» χαί περί αυτών τών αριθμών αναγκάζει διαλέγε
αθαι, ούδαμή αποδεχόμενο» έάν τις αυτή ορατά ή απτά 
σώματα έχοντας αριθμούς προτεινόμενος διαλέγηται. οίσθα 
γάρ που τους περί ταϋτα δεινούς αί ώς, έάν τις αυτό τό 

e έν έπιχειρή τω λόγω τέμνει», «αταγελώσί τε «αί ού« απο
δέχονται, άλλ' έάν σύ χερματίζης αυτό, εκείνοι πολλα-
πλασιοΰαιν, ενλαβούμενοι μή ποτέ φανή τό έν μή έν αλλά 
πολλά μόρια. 

'Αληθέστατα, ίφη,[λέγεις. 
526a Ti ούν ohi, ώ Γλαυκών, εϊ τις ίροιτο αυτούς· «Ώ θαυ

μάσιοι, περί ποίων αριθμών διαλέγεσθε, έν οίς τό έν οίον 
ύμεΐς άξιοΰτέ έστιν, ϊσον τε ίχαστον πάν παντί χαί ουδέ 
σμικρόν διαφέρον, μόριόν'τε ίχον έν έαυτφ ουδέν ;» τί άν 
οϊει αυτούς άποκρίνασθαι ; 

Τοϋτο έγωγε, δτι περί τούτων λέγουσιν ών διανοηθήναι 
μόνον έγχωρει, άλλως ff ουδαμώς μεταχειρίζεαθαι δυνατόν. 

'Οράς οίν, ήν δ' έγώ, ώ φίλε, δτι τώ δντι άνα)>καίον 
b ήμϊν κινδυνεύει είναι τό μάθημα, επειδή φαίνεται γε προσ-

αναγκάζον αύτη τή νοήσει χρήσθαι τήν ψυχή» έπ' αυτήν 
τήν αλήθεια» ; 

Καί μέν δή, έφη, σφόδρα γε ποιεϊαύτό. 
Τί δέ ; τόδε ήδη έπεακέψα, ώς οϊ τε φύσει λογιστικοί 

είς πάντα τά μαθήματα ώς έπος ειπείν όξεΐς φύονται, οί 
τε βραδεϊς, αν έν τούτω παιδευθώσιν καί νυμνάσα-νται, κάν 
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νά τήν εφαρμόζουν στά πολεμικά καί νά ευκολύνουν καί τήν 
ίδια τήν ψυχή νά στρέφεται άπό τά φθαρτά στην ουσία καί 
στην αλήθεια. 

Πολύ λαμπρά τά λές. 
Καί νά τώρα που συνέπεσε ό λόγος γιά τό μάθημα τής 

λογιστικής,βάζω καί στό νοΰ μου καλύτερα,πόσο έμορφο εϊναι d 
αυτό καί χρήσιμο γιά τό σκοπό πού ζητούμε, άν καταγίνεται 
κανείς σ' αότό μόνο γιά τή γνώση καί δχι νά τό χρησιμοποιή 
γιά τίς αγοραπωλησίες του. 

Πώς δά ; 
Πρώτα πρώτα, αυτό πού λέγαμε καί τώρα, 6τι έχει τήν 

ιδιότητα νά όδηγή τήν ψυχή κάπου πολύ ψηλά καί τήν αναγ
κάζει νά φιλοσοφή καί νά συζητή γιά τους καθαυτό αριθμούς 
καί νά μήν ανέχεται νά τής παρουσιάζουν στή συζήτηση αριθ
μούς μέ ορατά καί αισθητά αντικείμενα* γιατί γνωρίζεις 
βέβαια, πώς οί φημισμένοι γιά τή δεινότητα τους σ' αυτή τήν 
τέχνη, άν χάνεις επιχείρηση νά διαιρή τή μονάδα μέ τό λογισμό, 
τόν περιγελοΰν καί δέ θέλουν νάκούσουν τίποτα, άλλ' αν έσύ e 
τήν κομματιάσή; σέ μέρη, εκείνοι θά τήν πολλαπλασιάσουν 
άπό τό φόβο τους μήπως τό ένα φανη έξαφνα δχι ένα, άλλα 
πολλά μόρια. 

"Εχεις πολύ δίκιο. 
Και τί νομίζεις, Γλαυκών, πώς θά σοΰ απαντούσαν άν 52Ca 

τους ρωτοΰσε κανείς· »μά γιά ποιους αριθμούς μιλάτε, ευ
λογημένοι μου ; πού νά έχουν μέσα τους τό ένα έτσι δπως 
έσεΐς θέλετε νά τό παραδέχεστε, ίσο κι' απαράλλαχτο σέ 
δλα του μέ τό κάθε άλλο, χωρίς τήν ελάχιστη διαφορά καί 
χωρίς κανένα απολύτως μόριο νά έχη μέσα του ;» Τί νομί
ζεις, λέγω, πώς θάπαντοδσαν ; 

Αότό θαρρώ έγώ πώς θάπαντοΰσαν, δτι ό λόγος των 
εϊναι γιά τους αριθμούς, καί δτι τους αριθμούς μόνο μέ τή 
διάνοια μπορούν νά τους άντιληφθοΰν, καί δχι νά τους μετα
χειρίζονται μ' άλλον κανένα τρόπο. 

Βλέπεις λοιπόν, φίλε μου, πώ; πραγματικώς απαραί
τητο καταντά νά μας φαίνεται αυτό τό μάθημα, άφοΰ όλο- b 
φάνερα ανάγκαζε ι τήν ψυχή νά χρησιμοποιή τήν ίδιατή νόηση 
γιά νά βρίσκη τήν καθαρή αλήθεια ; 

Καί πραγματικώς περίφημα τό κάνει αυτό. 
Μά δέν παρατήρησες ακόμα κ' ένα άλλο, πώς καί δσοι 

γεννηθούν μέ μαθηματικό κεφάλι έχουν τήν ίδια φυσική ικα
νότητα καί σέ δλα σχεδόν τά μαθήματα, καί δσοι ακόμη 
έχουν αργοκίνητο τό μυαλά, δταν καταγίνουν καί γυμναστοΰν 

34 
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μηδέν άλλο ώφεληθώσιν, δμως εις γε τό οξύτεροι αυτοί 
αυτών γίγνεσθαι πάντες έπιδώόασιν ; 

Έστιν, ίφη, ούτω. 
ο Καί μην, ώς έγφμαι, ά γε μείζω πόνον παρέχει μανθά-

νοντι καί μελετώντι, ούκ άν ραδίως ουδέ πολλά άν εύροις 
ώς τοϋτο. 

Ού γάρ οίν. 
Πάντων δή ένεκα τούτων ούκ άφετέον τό μάθημα, άλλ' 

οί άριστοι τάς φύσεις παιδευτέοι έν αύτφ. 
Σύμφημι, ή δ' δς. 
Τοϋτο μέν τοίνυν, εϊπον, έν ήμΐν κείσθω· δεύτερον δέ τό 

έχόμενον τούτου ακεψώμεθα άρά τι προσήκει ήμϊν. 
Τό ποίον ; ή γεωμετρίαν, ίφη, λέγεις ; 
Αυτό τοϋτο, ήν δ' έγώ. 

ά "Οσον μέν, ίφη, προς τά πολεμικά αύτοϋ τείνει, δήλον 
δτι προσήκει· προς γαρ τάς στρατοπεδεύσεις καί Καταλήψεις 
χωρίων καί σνναγωγάς καί εκτάσεις στρατιάς χαί δσα δή 
άλλα σχηματίζονσι τά στρατόπεδα έν αύταϊς τε τοις μάχαις 
χαί πορείαις διαφέροι άν αυτός αύτον γεωμετρικός τε καί 
μήών. 

Άλλ! ούν δή, εϊπον, προς μέν τά τοιαύτα καί βραχύ τι 
άν έξαρχοΐ γεωμετρίας τε χαί λογισμών μόριον τό δέ πολύ 
αυτής χαί πορρωτέρω προϊόν σκοπέϊσθαι δει εϊ τι προς εκείνο 

e τείνει, προς τό ποιεϊν, χατιδείν ρί/ον τήν τοϋ άγαθοϋ Ιδέα». 
τείνει δέ, φαμέν, πάντα αύτόαε, δσα αναγκάζει ψυχήν είς 
εκείνον τόν τόπον μεταστρέφεσθαι έν φ έστι τό •εύδαιμονέ-
στατο» τον όντος, 6 δεϊ αυτήν παντί τρόπφ Ιδεϊν. 

'Ορθώς,ίφη, λέγεις. 
Ούχοϋν εί μέν ούσίαν αναγκάζει θεάσασθαι, προσήκει, 

εί δέ γένεσιν, οΰ προσήκει. 
Φαμέν γε δή. 

527a Ού τοίνυν τοϋτό γε, ήν δ' έγώ, άμφιαβητήαουαιν ήμΐν 
δσοι καί σμικρά γεωμετρίας έμπειροι, δτι αύτη ή επιστήμη 
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li' αύτη τήν επιστήμη, κι' άν τίποτα άλλο δέν ωφεληθούν, α
ποκτά δμως τό πνεΰμα τους πολύ μεγαλύτερη οξύτητα παρά 
όση άπό φυσικού τους έχουν ; 

Εϊναι αλήθεια αυτό. 
Καί δμω,ς , καθώς έγώ νομίζω, δέν εϊναι εΰκολο νά βρής α 

κι' άλλα πολλά μαθήματα, πού νά δίνουν μεγαλύτερο κόπο 
νά τά μελετήση καί νά τά μάθη κανείς. 

Ό χ ι πραγματικώς. 
"Ωστε γιά δλ' αυτά δέν πρέπει νά παραλείψωμε κι'αύτό 

τό μάθημα, άλλα πρέπει νά έκπαιδεύουνται σ' αϊτό οί άρι
στες ιδιοφυΐες. 

Σύμφωνοι. 
Τό δεχτήκαμε λοιπόν αυτό πρώτο· άς έξετάσωμε τώρα 

άν μας κάνη δεύτερο γιά τό σκοπό μας τό άλλο αυτό, πού 
σχετίζεται στενά μ' έκεΐνο. 

Ποιο λές ; μήπως τί) γεωμετρία ; 
Ή Γεωμετρία Αυτήν ακριβώς. 

υσο τουλάχιστο μέρος της ά- d 
ναφέρεται στην πολεμική τέχνη,εϊναι φανερό πώς μας κάνει* 
γιατί καί γιά τίς στρατοπεδεύσεις καί γιά τήν κατάληψη οχυ
ρών θέσεων καί τίς συμπυκνώσεις καί τίς αναπτύξεις τοΰ 
στρατού καί γιά δλους τους διάφορους σχηματισμούς τών 
στρατευμάτων Καί στίς μάχες καί στίς πορείες, μεγάλη δια
φορά θά έχη άπό τόν εαυτό'του ένας, δταν εϊναι κάτοχος τής 
γεωμετρίας παρά δταν δέν εϊναι. 

Αί ναί, άλλ' δσο γι' αυτά θά έφτανε κ' ένα μικρό μέρος 
άπό τή γεωμετρία καί τή λογιστική* πρέπει Ομως νά έξετά
σωμε αν καί τό μεγαλύτερο καί πιό προχωρημένο της μέρος 
έχη τή δύναμη νά όδηγή σ* έκεΐνο τό σκοπό μας, νά μας κάνη e 
δηλαδή εύκολώτερα νά ιδούμε τήν ίδέα τοΰ άγαθοϋ. Γιατί αυτό 
τό σκοπό έχουν, είπαμε, δλα δσα αναγκάζουν τήν ψυχή νά 
μεταστραφή προς εκείνον τόν τόπο, δπου βρίσκεται τό εύδαι-
μονέστατο μέρος τοΰ δντος, πού μέ κάθε τρόπο πρέπει νάν-
•τικρύση καί νά δή. 

Πολύ σωστά λές. 
"Ωστε άν άναγκάζη τήν ψυχή νάντικρύζη τήν ουσία, μας 

κάνει, άν δμως τά φθαρτά, δέ μας χρειάζεται. 
Αυτό βέβαια παραδεχόμαστε. 
Αυτό δμως δέ θά μας αμφισβητήσουν δσοι καί μικρή 527a 

μόνο ίδέα έχουν άπό γεωμετρία, δτι δηλαδή ή επιστήμη αυτή 
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πάν τουναντίον ίχει τοις έν αύτη λόγου; λεγομένοις ύπό τών 
μεταχειριζομένων. 

Πώς ; ίφη. 
Λέγονσι μέν που μάλα γελοίως τε και άναγχαίως· ώς 

γάρ πράττοντές τε «ai πράξεως ίνεχα πάντας τους λόγους 
ποιούμενοι λέγοναιν τετραγωνίζει» τε και παρατείνει» καί 
προστίθεται «ai πάντα ούτω φθεγγόμενβι, τό δ' ίστι που 

b πάν το μάθημα γνώσεως ένεκα έπιτηδενόμενον. 
Παντάπασι μέν ούν, ίφη. 
Ούχοϋν τούτο ίτι δνομολογητέον ; 
Τό ποιον ; 
Ώς τον άεί δντος γνώσεως, άλλα βύ τοϋ ποτέ τι γιγνο-

μένου χαί άπολλυμένου. 
Εύομολόγητον, ίφη· τον γάρ άεί δντος ή γεωμετρική 

γνώσίς έστιν, 
Όλχόν άρα, ώ γενναίε, ψνχής προς άλήθειαν εϊη άν «ai 

άπεργαστιχόν φιλοσόφου διανοίας προς τό άνω σχεΐν â νϋν 
χάτω ού δέον ίχομεν. 

Ώς οϊόν τε μάλιστα, ίφη. 
c Ώςοϊόν τ* δρα, ήν ff έγώ, μάλιστα προστακτέον δπως οί 

έν τή κολλαιόλει σοι μηδενί τρόπφ γεωμετρίας αφέξονται. 
»ai γάρ τά πάρεργα αύτοϋ ού σμικρά.. 

Ποϊα;ήδ?δς. 
"Ατεδήσύ είπες, ήν δ' έγώ, τά περί τον πόλεμον, καί δή 

χαί προς πάσας μαθήσεις, ώστε κολλών άποδέχεσθαι, ϊσμεν 
που δτι τφ άλω καί παντί διοίσει ήμμένος τε γεωμετρίας 
χαί μή. 

Τώ παντί μέντοι νή ΔΙ', ίφη. 
Δεύτερον δή τοϋτο τιθώμεν μάθημα τοις νέοις ; 
Τιθώμεν, ίφη. 

d Τίδέ ; τρίτον θώμεν άατρονομίαν ; ή ούδοκεϊ ; 
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βρ ίσκεταισέ τέλεια αντίθεση μέ τους δρουςπού χρησιμοποιούν 
στους υπολογισμούς των δσοι τήν έχουν επάγγελμα τους. 

Πώς ; 
ΟΙ δροι δηλαδή πού μεταχειρίζονται εϊναι πολύ γελοίοι, 

5ν καί δέ μποροδν νά κάνουν διαφορετικά, γιατί έχουν διαρκώς 
στό στόμα τους τίς λέξεις τετραγωνίζω καί εκτείνω καί 
προσθέτω, σανά τά έχαναν πραγματικώς αυτά και νά απέβλε
παν σέ πρακτικά αποτελέσματα καί δλο γι'αυτά μιλούν ένω 
ολόκληρη αότή ή επιστήμη άλλο αντικείμενο δέν έχει παρά b 
τή γνώση. 

Χωρίς αμφιβολία. 
Δέν πρέπει ακόμη νά συμφωνήσωμε καί γι' αυτό τό άλ

λο ; 
Τόποιό ; 
Πώς αντικείμενο της έχει τό αιωνίως δν, καί δχι έκεΐνο 

πού έχει αρχή καί τέλος. 
Καμιάδυσκολίαδένύπάρχει νά τό παραδεχτοΰμε* πραγ

ματικώς εϊναι ή γεωμετρία γνώση τοΰ αιωνίως δντος. 
"Ωστε θά εϊχε τή δύναμη νά τραβά τήν ψυχή προς τήν 

αλήθεια καί νά κατεργάζεται τή διάνοια τοΰ φιλοσόφου σέ 
τρόπο πού νά μπορή νά στρέφη ψηλά προς τά επάνω τα 
βλέμματα, πού χωρίς νά-τρέπη τάχομετώρα στραμμένα προς 
τά κάτω. 

Όσο γίνεται περισσότερο. 
^ "Ωστε καί δσο γίνεται περισσότερο πρέπει νά έπιβάλωμε e 

στους νέους της καλλίπολής σου νά μήν παραμελοΰν μέ κανένα 
τρόπο τή γεωμετρία* γιατί καί τά πάρεργα της ακόμα δέν 
έχουν μικρή σημασία. 

Ποια δηλαδή ; 
Αυτά πρώτα πού ανάφερες καί σύ, πού σχετίζονται μέ 

τόν πόλεμο, άλλα καί γιά κάθε άλλο μάθημα, γιάνά γίνεται 
εύκολώτερα ή κατανόηση του, ξέρομε βέβαια πώς άπ' άκρη 
σ άκρη θά διαφέρη εκείνος πού έχει καταγίνει άπό κείνον 
πού δέν έχει καταγίνει μέ τή γεωμετρία. 

Πραγματικώς άπ'άκρη σ'άκρη. 
"Ωστε θά βάλωμε δεύτερο μάθημα τή γεωμετρία γιά 

τους νέους ; 
Θά τή βάλωμε. 
Τί λές τώρα ; νά όρίσωμε τρίτο τλν αστρονομία ; ή δέν d 

τό έγκρίνε-c ; 
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Έμοί γοϋν, ίφη· τό γάρ περί ώρας εύαισθητοτέρως ΐχειν 
«ai μηνών καί ένιαντώ» ον μόνον γεωργία· ουδέ ναυτιλία· 
προσήκει, άλλα καί στρατηγία ούχ ήττον. 

'Ηδύς εί, ήν δ' έγώ, δτι ίοικας δεδνότι τους πολλούς, μή 
δοκής άχρηστα μαθήματα προατάττειν. τό ff ίατιν ού 
πάνυ φαΰλον αλλά χαλεπό» πιστεϋσαι δτι έν τούτοις τοις 
μαθήμααιν έχάστον όργανον τι ψυχής έχχαθαίρεταί τε χαί 

β άναΐωπυρείται άπολλύμενον καί τυφλούμενον ύπό τώ» άλλων 
επιτηδευμάτων, χρεΐττον δν αωθήναι μυρίων ομμάτων μόνφ 
γάρ αύτφ αλήθεια όράται. οίς μέ» οίν ταύτα αυνδοχεϊ άμη-
χάνως ώς εί δόξεις λέγειν, δσοι δέ τούτον μηδαμή ήσθημένοι 
είσίν είχότως ήγήσονταίαε λέγειν ουδέν άλλην γάρ aV αυτών 
ούχ δρώαιν άξίαν λόγου ώφελίαν. σκόπει οΰ» αύτόθεν προς 

628a ποτέρους διαλέγη· ή ουδέ προς έτέρσνς^ άλλα σαυτοϋ ίνεχα 
τό μέγιστον ποιή τους λόγους, φθονοΐς μή« ούδ' άν άλλφ, 
εϊτίς τι δύναιτο άπ" αότών δνασθαι. 

Ούτως, ίφη, αΙρονμαι,.έμαυτοΰ ίνεχα τά πλείστον λέγειν 
τε χαί ίρωτάν χαί άποκρίνεσθαι. 

"Αναγε τοίνυν, ήν δ' έγώ, είς τούπίσω· νυνδή γάρ ούχ 
δρθώς τό έξης έλάβομεν τή γεωμετρία. 

Πώςλαβόντες ; ίφη. 
Μετά επίπεδο», ήν ff έγώ, έν περιφορφ δν ήδη στερεό» 

b λαβόντες, πρίν αυτό Kaff αυτά λαβείν δρθώς δέ ίχει έξης 
μετά δεύτερον αϋξην τρίτην λαμβάνειν, ίστι δέ πον τοϋτο 
περί τήν τών «ύβων αύξην «al τό βάθους μετέχον. 

Έατιγάρ, ίφη· άλλα ταντά γε,ώ Σώκραχες; δοκεϊ οίπω 
ηϋρήαθαι. 

Διττά γάρ, ήν δ' έγώ, τά αϊτια· δτι τε ουδεμία πόλις 
έντίμως αυτά ίχει, ασθενώς ζητείται χαλεπά δντα, έπιστάτου 
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Πώς δχι ; γιατί τό νάχη κανείς περισσότερη εύαισθητία 
γιά τίς εποχές, τού; μήνες καί τίς χρονιές, εϊναι ένα πλεονέ

κτημα χρήσιμο δχι μόνο στή γεωρ-
Στερεομίτρία χαί γ ' α κ αίστή ναυτιλία, άλλα καί στή 

Αστρονομία Ι ,* - * ' • 
r ' στρατηγική δχι λιγωτερο. 

Είσαι μά τήν αλήθεια πολύ νόστιμος, γιατί φαίνεσαι 
πώς φοβάσαι τους πολλούς, μήπως νομιστής δτι εισάγεις 
άχρηστα μαθήματα.Έ\ώ απεναντίας τό μάθημα χάθε άλλο πα
ρά άξιοχαταφρόνητο εϊναι, α« καί πολύ δύσκολο εϊναι νά πι-
στέψη κανείς, πώς μέ τήν ενασχόληση σ' αυτό ένα Οργανο 
τής ψυχής καθενός καθαρίζεται καί σά νά παίρνη καινούργια 
ζωή, έκεΐ πού χάνονταν καί στραβώνονταν άπό τίς άλλες του e 
ενασχολήσεις, ίν καί εϊναι προτιμότερο κι' άπό χίλια μάτια, 
άφοΰ μ' αυτό μονάχα βλέπεται, ή αλήθεια. Γιά Οσους λοιπόν 
έχουν τήν-ΐδια μέ σένα γνώμη επάνω σ' αυτό τό ζήτημα, θά 
φανής πώς αφάνταστα ώραΐα τά λές· δσοι δμως οδτε είδηση 
έχουν πάρει άπ' αυτό, θά πουν βέβαια πώς τίποτα δέ μας λές* 
γιατί καμιάν άλλη αξιόλογη ωφέλεια δέ βλέπουν άπό τό μά
θημα. Κοίτα λοιπόν τώρα γιά ποιους μιλάς, γι' αυτούς ή γιά 
τους πρώτους, ή γιά κανένα τους, άλλα γιά τόν εαυτό σου 528« 
απλώς μονάχα κάνεις αυτούς τους συλλογισμούς, χωρίς δμως 
χαί νά φθονής άν καί κανείς άλλος θά μποροΰσε κάπως νά ώ-
φεληθή άπ' αυτούς. 

Αυτό προτιμώ, χάρη τοΰ εαυτού μου τό περισσότερο να 
συζητήσω, νά ρωτώ καί νάποκρίνωμαι. 

Άν εϊναι λοιπόν έτσι, κάμε ένα βήμα προς τά πίσω* 
γιατί τώρα έκάμαμε λάθος νά πάρωμε αυτή τήν επιστήμη 
ευθύς κατόπι άπό τή γεωμετρία. 

Πώς τό έκάμαμε δηλαδή ; 
"ϊστερα άπό τίς επίπεδες επιφάνειες, επήραμε τά στερεά 

πού βρίσκονται σέ κίνηση, πρίν νά τά δούμε καί τά έξετά
σωμε αυτά καθαυτά' ένώ τό σωστό θά ήταν δστερ' άπ' δσα b 
έχουν δυό διαστάσεις νά κοιτάξωμε δσα έχουν καί τρίτη, 
όπως λόγου χάρη είναι ό κύβος καί δ,τι άλλο έχει βάθος. 

Αυτό είναι αλήθεια* μά μοΰ φαίνεται, Σωκράτη, πώς 
αυτά ακόμα δέν έχουν καλά άνακαλυφθή. 

Κι' αυτό προέρχεται άπό δυό αιτίες* πρώτα πώς σέ καμιά 
πόλη δέν δίνουν εκτίμηση σ' αυτές τίς ανακαλύψεις, καί γι' 
αυτό πολύ αδύνατες προσπάθειες γίνονται, ένώ τόσο δύσκο
λες εϊναι* έπειτα, επειδή καί δσοι καταγίνονται έχουν ανάγκη 
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τε δέονται οί ζητοΰντες, άνευ οί ούκ αν εύροιεν, δν πρώτον 
μέν γενέσθαι χαλεπό», έπειτα καί γενομένου, ώς νυν ίχει, 

Ο ούκ άν πείδοιντο οί περί ταύτα ίητί-τικσίμεναλοβ-ρονοΰμενοι. 
εί δέ πόλις δλη αννεπιστατοϊ έντίμως άγοναα αυτά, οίτο'ί 
τε αν πείθοιντο καί συνεχώς τε δν καί-εντόνως ζητούμενα 
έκφανή γένοιτο δπη ίχει· έπεί καί νϋν ύπό τών πολλών 
άτιμαζόμενα καί κολουύμενα, ύπό δέ τώ» ζητούνταν» λόγον 
ούκ εχόντων καθ' δ,τι χρήσιμα, δμως προς άπαντα ταϋτα 
βία ύπό χάριτος αυξάνεται, καί ούδεν Οαυμαστόν αυτά 
φανήναι. 

ά Καί μέν δή, ίφη, τό γε έπίχαρι καί διαφερόντως έχει. 

άλλα μοι ααφέατερον είπε ä νυνδή έλεγες, τήν μέν γάρ 
πον τοΰ επιπέδου πραγματείαν γεωμετρίαν έτίθεις. 

Ναί, ήν δ' έγώ. 
Είτα γ', έφη, τό μέν πρώτον αστρονομία» μετά ταύτη», 

ύστερον ff άνεχώρηαας. 
Σπεύδων γάρ, έφην, ταχύ πάντα διεξελθεΐν μάλλον 

βραδύνω- εξής γάρ ούσαν τήν βάθονς αϋξης μέθοδον, δτι 
τή ζητήσει γελοίως ίχει, υπερβάς αυτήν μετά γεωμετρία» 

e αστρονομία» έλεγαν, φοράν οίσαν βάθονς. 

'Ορθώς, ίψ>ι, λέγεις. 
Τέταρτον τοίννν, ήν δ' έγώ, τιθώμεν μάθημα αστρονο

μία», ώς ύπαρχούαης τής νϋν παραλειπόμενης, έάν αυτήν 
πόλις μετίη. 

ΕΙκάς, ή δ' δς. καί δ γε νννδή μοι, ώ Σώκρατες, έπέπλη-
ξας περί αστρονομίας ώς φορτικώς έπαινονντι, νυν ή σύ 

a μετέρχη επαινώ· παντί γάρ μοι δοκεϊ δήλον δτι αύτη γε 
αναγκάζει ψυχή» εις τό άνω δράν καί άπό τών ένθένδε έκεΐ-
σε άγει. 

"Ισως, ήν δ' έγώ, παντί δήλον πλην έμοί· έμοί γάρ ού 
δοκεϊ ούτως. 
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άπό έναν οδηγό, πού χωρίς αυτόν δέ μποροδν νά κάμουν 
άλλ'αύτός,γιά νά βρεθή, πρώτα είναι δύσκολο πράγμα* μά κι' 
άν ύποθέσωμε πώς βρίσκεται,δπως έχουν τώρα τά πράγματα, 
δέ θά καταδέχουνταν νά τόν ακούσουν δσοι καταγίνονται μέ ο 
αυτές τί; έρευνες, γιατί τδχουν πολύ παρμένο επάνω τους. 
Άν δμως ολόκληρη ή πάλίη ήθελε έπιστατήσει στίς εργασίες 
άϋτές, δείχνοντας έτσι τήν εκτίμηση πού τους έχει, κ' ήθελαν 
πεισθή κι' οί ϊδιοι,μέ τήν αδιάκοπη καί επίμονη έρευνα τους 
θάβγαινε^στή μέση ποια εϊναι ή αλήθεια σχετικά μ' αυτά 
δλα* άφοΰ καί τώρα μ' δλη τήν περιφρόνηση πού τής έχουν 
αυτής της επιστήμης οί περισσότεροι καί τά εμπόδια πού της 
βάζουν, κι' οί ολίγοι πάλι πού καταγίνονται μ' αυτή δέν 
μπορούν νά δώσουν λόγο γιά τή χρησιμότητα της, μ' δλα ταύ
τα δμως μέ τήν αναγκαστική δύναμη τού θέλγητρου της προο
δεύει καί κανένα θαύμα δέν θά ήταν νάρθοϋν στό φώς αυτές 
όί ανακαλύψεις πού λέμε. 

Καί πραγματικώς κανείς δέν μπορεί νάρνηθή πό- d 
σο ξεχωριστά ελκυστική επιστήμη εϊναι.'Εξήγησε μου δμως 
πιό καθαρά αυτά πού έλεγες : ώριζεςγεωμετρία τή μάθηση 
πού πραγματεύεται γιά τά επίπεδα. 

Ναί. 
Κατόπι της, στην αρχή έβαζες τήν αστρονομία, δστερα 

δμως άλλαξες σειρά καί γύρισες πίσω. 
Γιατί άπό τή βία μου νά τά περάσω δλα γρήγορα, χρονο

τριβώ απεναντίας περισσότερο· έπρεπε δστερα άπό τή γεω
μετρία νά κάμω λόγο γιά τή μάθηση πού καταγίνεται μέ τά 
σώματα πού έχουν τή διάσταση τοΰ βάθους, επειδή δμως ώς 
τώρα έχω καταλήξει σέ γελοία αποτελέσματα, τήν προσπέρα
σα κ έβαλα στή σειρά της τήν αστρονομία, ένώ αδτή αντι
κείμενο της έχει τά στερεά πού κινούνται. e 

Πολύ σωστά. 
"Ωστε τέταρτο μάθημα πρέπει νά βάλωμε τήν αστρο

νομία, σά νά ύπηρχε ή στερεομετρία πού παραλείπομε τώρα, 
άν άποφασίση ή πολιτεία νάσχοληθή μ' αυτή. 

Πολύ φυσικά. Καί επειδή προλίγου μ* έπέπληξες, Σω
κράτη, πού επαίνεσα τόσο αδέξια τήν αστρονομία, την επαι
νώ τώρα σύμφωνα μέ τή δική σου τήν αντίληψη* γιατί εϊναι 529a 
ολοφάνερο, θαρρώ,στόν καθένα,πώς αυτή άναγκάζειτήν ψυχή 
νά βλέπη προς τά επάνω καί οδηγεί άπό τά έδώ προς τά έκεΐ. 

"Ισως νά εϊναι στόν'καθένα ολοφάνερο, δπως τό λές, δχι 
δμως καί -σέ μένα· γιατί άλλη εϊναι ή δική μου ή ίδέα. 
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Μλλά πώς ; εφη. 

Ώς μέν νϋν αυτήν μεταχειρίζονται οί είς φιλοσοφία» 

άνάγοντες, πάνυ ποιεϊν κάτω βλέπειν. 

Πώς, ίφη, λέγεις ; 

Ονκ άγεννώς μοι δοκεϊς, ήν δ' έγώ, τήν περί τά άνω 

μάθησιν λαμβάνειν παρά σαντφ ή έστι· κινδυνεύεις γαρ 

b καί εϊ τις έν οροφή ποικίλματα θεώμενος ανακύπτων χατα-

μανθάνοι τι, ήγεϊσθαι αν αύτον νοήσει άλλ' ούκ ομμααι 

θεωρεί», ϊσως οίν καλώς ήγή, έγώ ff εύηθικώς. έγώ γαρ-

αί ού δύναμαι άλλο τι νομίσαι άνω ποιούν ψνχή» βλέπει» 

μάθημα ή εκείνο δ αν περί τό δν τε ή καί τό άόρατον, έάν 

τέ τις άνω κεχηνώς ή κάτω αυμμεμυκώς τών αίσθητφ» τι 

έπιχειρή μανθάνειν, οϋτε μαθειν άν ποτέ φημι αυτόν—έπι-

c στήμην γάρ ουδέν ίχειν τώ» τοιούτων—οδτε άνω άλλα κάτιο 

αύτοΰ βλέπει» τήν ψυχή», καν έξ ύπτιας νέων έν γή ή έν 

θαλάττη μανθάνη. 

Δ ίκην, εφη, εχω ' ορθώς γάρ μοι έπέπληξας. αλλά πώς δή 

έλεγες δεϊν αστρονομία» μανθάνειν παρά α νϋν μανθάνοναιν, 

εί μέλλοιεν ώφελίμως προς δ λέγομεν μαθήσεσθαχ ; 

Ώδε, ήν δ' έγώ. ταύτα μέν τά έν τώ ονρανφ ποικίλματα, 

έπείπερ έν όρατφ πεποΐκιλται, κάλλιστα μεν ήγεϊσθαι καί 

d ακριβέστατα τών τοιούτων ίχειν, τών δέ αληθινών πολύ 

ένδεΐν, ας τό δν τάχος καί ή ούσα βραδντής έν τφ άληθινφ-

αριθμώ καί πάσι τοις άληθέσι σχήμασι φοράς τε προς άλ

ληλα φέρεται καί τά ενόντα φέρει, ä δή λόγφ μέν καί διανοίψ 

ληπτά, όψει δ' ον· ή σν οϊει ; 

Ουδαμώς γε, ίφη. 

Ονκοϋν, εϊπον, τη περί τόν ουρανό» ποικιλία παραδεί-

γμασι χρηστέον τής προς έκεϊνα μαθήσεως ένεκα, ομοίως 

e ώσπερ άν ε ϊ τις έντύχοι ύπό δαιδάλου ή τίνος άλλον δημιονρ-
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Μά ποια λοιπόν ; 
Ό π ω ς τή μεταχειρίζονται τώρα δσοι τή συσχετίζουν 

μέ τή φιλοσοφία,τήν κάνουν απεναντίας νά βλέπη πολύ προς 
τά κάτω. 

Τί θέλεις νά πής ; 
Μοϋ φαίνεται πώς δχι καί πολύ ταπεινά τό παίρνεις 

μέσα σου τό τί εϊναι αύτη ή προς τά επάνω μάθηση- γιατί 
καταντά τό ίδιο, κι' αν ένας σηκώση τό κεφάλι του και κοιτά-
ζη τά κοσμήματα τής οροφής, νά νομίσης πώς τά εξετάζει b 
μέ τή νόηση κι' δχι μέ τά μάτια. "Ισως τώρα νά έχης έσύ δίκιο 
κ' έγώ νά γελιοδμαι σάν κουτός. Γιατί έγώ πάλι δέν μπορώ 
νά εννοήσω άλλο μάθημα πού νά κάνη τήν ψυχή νά βλέπη προς 
τά επάνω, παρά έκεΐνο πού αντικείμενο του έχει τό δν καί τό 
άόρατο'άν δμως κανένας τώραχάσκη κοιτάζοντας μ'ανοιχτό 
στόμα προς τά πάνω, ή μέ μισόκλειστα τά μάτια προσπαθή 
νά παρατηρή xaviva άπό τ ά αισθητά, ποτέ έγώ δέ θά π ώ πώς 
θά μάθη αυτός τίποτα—γιατί κανένα άπό τά αισθητά δέν 
εϊναι αντικείμενο της επιστήμης,—οδτε πώς ή ψυχή του βλέ- C 
πει προς τά πάνω, άλλα προς τά κάτω, κι ' άν ακόμα κολυμπά 
ανάσκελα είτε στή θάλασσα είτε στή στεριά. 

Δίκαιη εϊναι ή τιμωρία μου καί μέτό δίκιο σου κ' έσύ μέ 
έπέπληξες. 'Αλλά πώς λές πώς πρέπει νά μαθαίνουν τήν α
στρονομία διαφορετικά ά π ' δ,τι τή μαθαίνουν.σήμερα , γιά νά 
εϊναι ή μάθηση της χρήσιμη γιά τό σκοπό πού λέμε ; 

Μέ τόν ακόλουθο τρόπο : αυτά βέβαια τά στολίσματα 
πού βλέπονται μέ τήν όραση στον ουρανό επάνω, πρέπει 
βέβαια νά τά θαυμάζωμε καί νά τά θεωρούμε ώς τά εμορφό
τερα καί κανονικώτερα ανάμεσα σ' δλα τά ορατά, πολύ δμως d 
τους λείπει γιά νά φτάσουν τά άληθινά,τίς περιφορές δηλαδή 
πού παράγει ή καθαυτό ταχύτητα καί ή καθαυτό βραδύτητα 
ρυθμισμένε; επάνω στον αληθινό αριθμό καί σ' δλα τά αληθι
νά κατά τή σχέση πού έχουν αναμεταξύ τους καί μ' δλα τάλ
λα πούκινοΰνταιάπότήν επίδραση τους*πράγματα πού μόνο 
μέ τό λογισμό καί τή διάνοια μπορεί κανείς νά άντιληφθή, 
δχι δμως μέ τήν δράση ; ή παραδέχεσαι έσύ τό έναντίο ; 

Καθόλου. 
Πρέπει λοιπόν δλον αυτό τό στολισμό τοΰ ουρανού νά 

τόν χρησιμοποιοΰμε ώς ΖΙΧΟΊΧ καί παράδειγμα γιά τήν 
κατανόηση τών αοράτων εκείνων, απαράλλαχτα δπως αν 
τύχαινε νά πέσουν στά χέρια κανενός εικόνες σχεδιασμένες 
καί δουλεμένες μέ περίσσια τέχνη άπό τό Δαίδαλο ή κανέναν β 
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γοΰ ή γραφέως διαφερόντως γεγραμμένοις χαί έχπεπονημέ-

νοις διαγρόμμααιν. ήγήααιτο γαρ άν πού τις έμπειρος γεωμε

τρίας, ίδών τά τοιαύτα, κάλλιστα μέν έχειν άπεργασία, 

γελοϊον μήν επισκοπεί» αυτά σπουδή ώς τή» άλήθειαν 

530a έν αύτοϊς ληψόμενον ϊσω» τ) διπλάσιοι» ή άλλης τινός συμ

μετρίας. 

Ti δ' ού μέλλει γελοϊον είναι; ίφη. 

Τφ δντι δή άστρονομικόν, ήν ff έγώ, δντα ούκ οϊει ταύ

τόν πείαεαθαι είς τάς τών άστρων φοράς αποβλέποντα; 

νομιεΐν μέν ώς οϊόν τε κάλλιστα τα τοιαύτα έργα συστήσα-

αθαι, οντω αννεστάναι τω τοΰ ουρανού δημιουργώ αυτόν τε 

χαί τά έν αύτφ· τήν δέ νυκτός προς ήμέραν σνμμετρίαν καί 

τούτων προς μήνα καί μηνάς προς ένιαυτάν καί τών άλλων 

b άστρων πράς τε ταύτα καί προς άλληλα, ούκ άτοπον, οϊει, 

ήγήαεται τόν νομίζοντα γίγνεσθαι τε ταϋτα άεί ωσαύτως 

καί ούδαμή ουδέν παραλλάττειν, σώμα τε έχοντα καί δρώ

μενα, καί ζητεϊν παντί τρόπφ τήν αλήθεια» αυτών λαβείν; 

Έμοί γοΰ» δοκεϊ, εφη, σον νϋν άκούοντι. 

Προβλήμααιν άρα, ήν ff έγώ, χρώμενοι ώσπερ γεω

μετρία» ούτω καί αστρονομία» μέτιμεν, τά δ' έ» τφ ούρανω 

έάαομεν, εί μέλλαμε» όντως αστρονομίας μεταλαμβάνοντες 

C χρήσιμον τό φύσει φρόνιμον έν τή ψυχή έξ άχρηστου ποιη-

αειν. 

*Ηπολλαπλάσιον, ίφη, τό ΐργον ήώςνϋν άστρονομεϊται 

προστάττεις. 

Οϊμαι δέ γε, εϊπον, και τάλλα κατά τόν αδτάν τρόπον 

προατάξειν ήμας, έάν τι ημών ώς νομοθετών όφελος ή. 

άλλα γάρ τι ίχεις ύπομνήααι τώ» προσηκόντων μαθημάτων; 

Ούχ ίχω, ίφη, νΰν γ' ούτωσί. 

Ού μήν έ», αλλά πλείω, ήν δ' έγώ, εϊδη παρέχεται ή 

Α φορά, ώς έγφμαι. τά μέν οίν πάντα ίσως άστις σοφάς έξει 

ειπείν S δέ καί ήμϊν προφανή, δύο. 

Ποία δή; 
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άλλο γλύπτη ή ζωγράφο. Γιατί ένας πού νοιώθει άπό γεω
μετρία, άν τάβλεπε αυτά, βέβαια θά έθαύμαζε τήν καλλιτεχνι
κ ή τους εκτέλεση, Θά νόμιζε δμωςγελοΐο νάτά έξετάζη καί νά 
τά μελετά στά σοβαρά, γιά νά βγάλη άπό κει τή γνώση γιά 
τά ίσα καί τά διπλάσια ή γιά δποιαν άλλη συμμετρία. 530a 

Πώς νά μήν εϊναι πραγματικώς γελοίο ; 
Τό ίδιο λοιπόν δέν φαντάζεσαι πώς θά παθαίνη κ' ένας 

άλη»ινός αστρονόμος πού στρέφει τά μάτια του στίς περιφορές 
τώ* άστρων, Θά παραδεχτή βέβαια, πώς ό ουρανός καί δσα 
υπάρχουν μέσα του έχουν κατασκευαστή καί ταχτοποιηθή 
άπό τό δημιουργό τους μέ τόν εμορφότερο τρόπο πού μπορεί 
νά γίνη μέ τά^ τέτοια δημιουργήματα· άλλα δέν νομίζεις 
πώς θά τό θεώρηση άτοπο νά παραδεχτή κανείς, δτι ή συμμε
τρία της ημέρας μέ τή νύχτα, τοΰ ήμερόνυχτου μέ τό μήνα, 
καί τοϋ μηνός μέ τό χρόνο, καί τών άλλων άστρ ων μέ αυτά καί b 
μεταξύ τους,μένει πάντα ή ίδια καί πώς τίποτ' άπ' αυτά δέν 
παίρνει ποτέ καμιά παραλλαγή, ένω είναι σώματα υλικά καί 
ορατά, καί νάζητή μέ κ'Λε τρόπο νά βρή τήν αλήθεια σ'δλα 
αυτά ; 

Τώρα πού σέ ακούω, παραδέχομαι πώς Οπως τά λές 
εϊναι. 

Γιά νά βάζωμε λοιπόν προβλήματα θά σποοδάζωμε καί 
τήν αστρονομία, τό ίδιο δπως είπαμε καί γιάτή γεωμετρία* 
καί θ' άφήσωμε κατά μέρος δσα φαίνονται στον ουρανό, 
άν σκοπός μας εϊναίπραγματικώς μέ τή μάθηση της αστρονο
μίας τή φυσική γνωστική δύναμη της ψυχής μας νά τήν κά- e 
μωμε χρήσιμη άπό άχρηστη πού ήταν. 

Πόσο πολύ περισσότερη εργασία επιβάλλεις στην 
αστρονομία άπό αυτήν πού έχει τώρα. 

Νομίζω πώς τό ίδιο είμαστε υποχρεωμένοι νά κάμωμε 
καί γιά τίς άλλες μαθήσεις, άν έχωμε καμιάν αξία σά νομοθέ
τες. 'Αλλά μήπως έχης νά μοϋ θυμίσης κανένα άλλο 
άπό τά μαθήματα πού μας ταιριάζουν ; 

"Ετσι, δσο γιά τώρα, δέν έχω. 

Καί Ομως ή φορά μας παρουσιάζει δχι ένα άλλα περισ
σότερα είδη, καθώς έγώ νομίζω- d 

Ή 'Αρμονική Έ ν α ς σοφός θά μπορούσε ίσως νά 
μας τά πή δλα, μά έκεϊνα πού 

είναι ολοφάνερα καί σέ μας, εϊναι δύο. 
Ποια λοιπόν ; 
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Προς τούτφ, ήν δ' έγώ, άντίατροφον αντοϋ. 
Τό ποίον; 
Κινδυνεύει, ίφην, ώς προς αστρονομία» όμματα πέπηγεν, 

ώς προς έναρμόνιον φοράν ώτα παγήναι, χαί αύται αλλήλων 
αδελφοί τίνες αί έπιστήμαι είναι, ώς οί τε Πυθαγόρειοι 
φασι «αί ημείς, ώ Γλαύχων, σνγχωροΰμεν, ή πώς ποιοϋ
μεν ; 

Ούτως, ίφη. 
β Ούχοϋν, ήν δ' έγώ, επειδή πολύ τό έργον, εκείνωνπενσό-

μεθα πώς λέγονσι περί αυτών καί εϊ τι άλλο προς τούτοις· 
ημείς δέ παρά πάντα ταϋτα φυλάξαμε» τό ημέτερο». 

Ποίον ; 
Μή ποτ' αυτών τι ατελές έπιχειρώσιν ήμΐν μανθάνειν 

οθς θρέψομεν , χαί ούκ έξήχον έχείαε άεί, οί πάντα δεϊ άφή-
χειν, οίον άρτι περί τής αστρονομίας έλέγομεν. ή ούχ oîaff δτι 

531a καί περί αρμονίας έτερον τοιούτον ποιονσι ; τάς γάρ άχουο-
μένας αί συμφωνίας χαί φθόγγους άλλήλοις άναμετροϋντες 
άνηνυτα, ώσπερ οί αστρονόμοι, πονοϋσιν. 

Νή τους θεούς, έφη, χαί γελοίως γε, πυχνώματ' Sxf 
όνομάζοντες χαί παραβάλλοντες τά ώτα, οίον έχ γειτόνων 
φωνή» θηρευόμενοι, οί μέν φασιν έτι χατακούειν έν μέσφ 
τινά ήχή» χαί σμιχρότατον είναι τούτο διάατημα,φ μετρητέον, 
οί δέ αμφισβητούντες ώς δμοιον ήδη φθεγγομένων, αμφότεροι 

b ώτατοϋνούπροοτησάμενοι. 
Σύ μέν, ήν δ' έγώ, τους χρηστούς λέγεις τους ταΐς χορ-

ίαίς πράγματα παρέχοντας καί βασανίζοντας, έπί τών κολλά-
πων ατρεβλοϋντας· Ινα δέ μή μαχρστέρα ή ε'ιχών γίγνηταί 
πλήχτρφ τε πληγών γιγνομένων καί κατηγορίας πέρι καί 
έξαρνήσεως καί αλαζονείας χορδών, παύομαι τής εΙκόνος 
καί ού φημι τούτους λέγειν, άλλ' εκείνους οθς έφαμεν νυνδή 
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'Εκτός άπό τήν αστρονομία πού είπαμε, καί τό αντίστρο
φο τη;· 

Τό ποιο ; 
Φαίνεται δτι, καθώς έχουν κατασκευαστή τά μάτια γιά 

τήν αστρονομία, έτσι καί ταύτιά γιά τήν έναρμόνια φορά καί 
«ώ; είναι αδερφές μεταξύ τους αυτές οί δυό επιστήμες, καθώς 
τό λένε οί Πυθαγόρειοι καί μεΐς, Γλαυκών, συμφωνούμε μα
ζί τους· δέν εϊν' έτσι ; 

"Ετσι βέβαια. 
Επειδή δμως εϊναι πολύ κοπιαστική δουλειά, θά ρω- e 

τήσωμε εκείνους νά μάθωμε τί λένε γι' αυτά καί δ,τι άλλο 
ακόμα· έμεΐς, εννοείται, θά φυλάξωμε πλά'ϊ σ' δσα μας μά
θουν καίτή δική μας τήν αρχή. 

Ποιάν ; 
Νά μήν επιχειρούν ποτέ οί τρόφιμοι μας νά μαθαίνουν 

τίποτ' άπ' αυτά χωρίς νάτό φέρνουν ώς τό τέλος καί νά φτάνη 
ά>ς έκεΐ Óirou πρέπει νά φτάνουν δλα, δπως λέγαμε προλίγου 
γιά τήν αστρονομία-"Ή δέν ξέρειςπώς κάτι παρόμοιο κάνουν 531a 
καί μέ τήν αρμονία ; Κα ταγίνονται νά μετροΰν τίς συμφωνίες 
καί τους τόνους μεταξύ τους δπως ακούονται μέ ταύτιά, 
χι' έτσι χάνουν άδικα κι' αυτοί τους κόπους των σάν τους 
αστρονόμους. 

Καί, μά τους θεούς, τίποτ' αστειότερο άπ' αυτό πού 
κάνουν οί μουσικοί μας : δλο καί σοΰ μιλοΰν γιά κάτι πυκνώ-
ματα καί σοϋ τεντώνουν ταύτιά πλάϊ στά δργανα, σά νά πρό-
κειταιν'αρπάξουν καμιάφωνήάπό τή γειτονιά,κι' ό ένας σοϋ 
λέει πώς ακούει ακόμα κ' ένα διάμεσο τόνο, καί πώς αυτό 
εϊναι τό μικρότερο διάστημα, πού πρέπει καί νά χρησιμεύση 
γιά μέτρο, ένώ ό άλλος υποστηρίζει απεναντίας πώς κι' οί δυό 
τόνοι εϊναι ολότελα όμοιοι, κ' έτσι δλοι τους δίνουν τήν προ
τίμηση τους σταύτιά αντί στό νοΰ. b 

Έσύ μιλάς βέβαια γιά κείνους τους αγαθούς μουσικούς 
πού δέν αφήνουν ήσυχες τίς χορδές καί τίς βασανίζουν καί τίς 
στρεβλώνουν επάνω στά κλειδιά· καί γιά νά μή μακρύνη ό λό
γος μέ τήν εικόνα, καί νά μιλάμε γιά τά χτυπήματα πού κα
τεβάζουν μέ τό πλήκτρο, γιά τίς κατηγορίες πού χάνουν στίς 
χορδές, πώς τάχα πεισμώνουν καί αρνούνται νά δώσουν τόν 
τόνο πού αυτοί ζητοΰν,σταματώ ώς έδώ τήν είκόνα,καί σοΰ λέ
γω πώς δέν έννοοώ αυτούς τους μουσικούς, μά εκείνους πού 
λέγαμε προλίγου πάς θά τους ρωτήσωμε γιά τήν αρμονία. 
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περί αρμονία; έρήσεσθαι. ταύτόν γάρ ποιοΰσι τοι; έι· τή 

ο αστρονομία' τονς γαρ έν ταύται; ταίς σνμφωνίαις ταϊς 

άκουομέναις αριθμούς ζητοΰαιν, άλλ' ούκ είς προβλήματα 

άνίασιν, ίπισκοπεΐν τίνες σύμφωνοι αριθμοί χαί τίνες ον, 

χαί διά τί έκάτεροι. 

Δαιμόνιο» γάρ, εφη, πράγμα λέγεις. 

Χρήσιμον μέν ούν, ήν δ' έγώ, προς τή» τον κα).ον τε καί 

άγαθοϋ ζήτησιν, άλλως δέ μεταοιωκόμενον άχρηστον. 

, Εικός γ', ίφη. 

Οϊμαι δέ γε, ήν δ' έγώ, χαί ή τούτων πάντων ώ» διεληλύ-

d θαμεν μέθοδος έάν μέν έπί τήν αλλήλων κοινωνία» άφίκηται 

καί ονγγένειαν, καί αυλλογισθή ταϋτα ή ίστι» άλλήλοι; 

οικεία, φέρειν τι αυτών εις â βονλόμεθα τήν πραγματείαν 

καί ούχ άνόνητα πονεΐσθαι, εί δέ μή, ανόνητα. 

Καί έγώ, εφη, ούτω μαντεύομαι. άλλα πάμπολν έργον 

λέγεις, ώ Σώκρατες. 

Τοΰ προοιμίου , ήν δ'- έγώ, ή τίνος λέγεις ; ή ούκ ϊσμεν 

δτι πάντα ταϋτα προοίμια έστιν αυτού τοϋ νόμου αν δει 

μαθειν ; ού γάρ πον δοκονσί γέ σοι οί ταύτα δεινοί διαλεκτι-

e κοί είναι. 

Ου μά τό» Δι', ίφη, εί μή μάλα γέ τίνες ολίγοι ών 

έγώ έντετνχηχα. 

Άλλα δή, είπον, μή δυνατοί οιτινες δονναίτε καί άποδέ-

ξααθαι λόγον εϊαεσθαί ποτέ τι ών φαμεν δεϊν είόεναι ; 

Ούδ' αί, ίφη, τοϋτό γε. 

532a Ούκοϋν, εϊπον, & Γλαόκων, ούτος ήδη αυτός έστιν δ 

νόμος δ» τό διαλέγεαθαι περαίνει ; δν καί δντα νοητόν μιμοϊτ' 

άν ή τής δψεως δύναμις, ήν έλέγομεν προς αυτά ήδη τά ζώα 

επιχειρεί» αποβλέπει» καί προς αυτά <τά> άστρα τε χαί 

τελενταϊσν δή προς αυτόν τόν ήλων. ούτω καί δταν τις τ ώ 

διαλέγεαθαι έπιχειρή άνευ πασών τών αισθήσεων διά τοΰ 

λόγου έπ' αυτό δ έστιν έκαστον όρμάν, χαί μή άποστή πρίν 

b άν αυτά δ έστιν αγαθόν αύτη νοήσει λάβη, έπ' αύτφ γίγνεται 

τφ τοΰ νοητού τέλει, ώσπερ εκείνος τότε έπί τώ τον όρατοϋ. 
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Γιατί αυτοί είναι πού κάνουν τό ΐδιο μέ τους αστρονόμους* 
ζητούνε δηλαδή αριθμούς μές στις συμφωνίες πού άκούον- c 

τ αι μέ ταύτιά καί δέν ανεβαίνουν σέ προβλήματα γιά νά εξε
τάσουν καί νά δουν ποιοί αριθμοί εϊναι αρμονικοί καίποιοί 
••χι καί γιά ποιο λόγο. 

Θαυμάσιο θάταν αυτό πού λές. 
Χρήσιμο οπωσδήποτε γιά τή συζήτηση τοϋ καλοΰ καί 

τοϋ άγαθοϋ, ένώ άν γίνουνταν γιά κάθε άλλο σκοπό, άχρηστο. 
Φυσικά. 
Ή ιδέα μου τουλάχιστο είναι, πώς άν ή σπουδή δλων 

αυτών τών επιστημών πού αναφέραμε, φτάση νά γνωρίση τή d 
συγγένεια καί τή στενή σχέση καί 

Ή Διαλικτική επίδραση πού έχουν μεταξύ τους 
καί τίς άντιληφθη ά π ' αυτή τήν 

άποψη της οικειότητας, τότε ή απασχόληση αυτή θά έφερνε 
κάποια χρησιμότητα γιά τό σκοπό πού ζητούμε καί δέ θά π ή 
γαιναν οί κόποι μας χαμένοι. 

Καί έγώ τό φαντάζομαι έτσι. Μά εϊναι παραπολύ με
γάλη ή δουλειά πόύ λές, Σωκράτη. 

' Η δουλειάτοΰ προοιμίου ή τίνος άλλου λές ; "Η δέν ξέ-
ρομε πώς δλ' αυτά εϊναι προοίμια απλώς της μελωδίας πού 
πρέπει νά μάθωμε ; Γιατί δέν έχεις βέβαια τήν ίδέα πώς 
δσοι καταγίνονται καί κατέχουν αυτά πού αναφέραμε, εϊναι e 
και διαλεκτικοί. 

Ό χ ι βέβαια· έχτός παραπολύ λίγοι άπ'βσους ίτυχε νά 
συναντήσω. 

'Αλλά μήπως εϊναι σέ θέση νά μάθουν τίποτ ' ά π ' δσα λέ
με πώς πρέπει νά ξέρη κανείς, άνθρωποι πού δέν εϊναι Ικα
νοί νά δώσουν καινά πάρουν λόγο γιά τό καθετί ; 

Οδτ' αότό δέν τό πιστεύω, 

Καί δέν εϊναι, Γλαυκών, αυτή ίσα ίσα ή μελωδία ή 532a 
δουλειά πού βγάζει πέρα ή διαλεκτική ; καί πού ένώ εϊναι 
νοητή, θά μποροΰσε νά παραβληθή μέ τή δύναμη τής δράσης 
πού, καθώς λέγαμε, έπιχειροδσε νά στραφή πιά νά δή καί τ ά 
ϊδι« τ ά ζώα καίτά ίδια τά άστρα καί τελευταία καί τόν ίδιο 
τόν ήλιο. Έ τ σ ι καί δταν κανείς έπιχειρή μέτή διαλεκτική, 
χωρίς νά χρησιμοποιή καμιάν αίσθηση, μονάχα μ έ τ ό λόγο 
όρμα νά γνωρίση τήν ουσία τοΰ καθαυτού δντος, xt' άν δέν 
κόψη τό δρόμο του καί παραιτηθή προτοδ συλλαβή μέ τή 
νόηση έκεΐνο πού εϊναι τό καθαυτό αγαθό, φτάνει τέλος orò b 
Ϊδιο τό τέρμα τοΰ νοητού, καθώς εκείνος ό άλλος τότε τοΰ 
όρατοϋ. 

35 
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Παντάπασι μέν ούν, ίφη. 
Ti ούν ; ού διαλεκτική» ταύτη» τήν πορείαν καλείς ; 
Τί μήν ; 
Ή δέ γε, ήν δ' έγώ, λύσις τε άπό τών δεσμών και 

μεταστροφή άπό τών σκιών έπί τά είδωλα χαί τό φώς χαί έκ 
τον χαταγείου είς τόν ήλιον επάνοδος, καί έκεΐ προς μέ» 
τά ζώα τε χαί φυτά καί.τά τοϋ ήλιου φώ; ετι αδυναμία βλέ-

c πειν, προς δέ τά εν νδασι φαντάσματα θεία καί σκιάς 
τών όντων, άλλ'οΰχ ειδώλων σκιάς δι' έτερον τοιούτον φωτός 
ώς προς ήλιον κρίνειν άποσκιαζομένας—πάσα αντη ή πρα
γματεία τών τεχνών ας διήλθαμε» ταύτην ίχει τήν δύναμιν 
καί έπαναγωγήν τον βέλτιστου έν ψυχή προς τήν τοϋ ά
ριστον έν τοϊς ούσι θέαν, ώσπερ τότε τον σαφέστατου έν 
σώματι προς τήν τοϋ φανοτάτου έν τφ σωματοειδεϊ τε καί 

d ορατοί τόπφ. 

Έγώ μέν, έφη, αποδέχομαι ούτω. καίτοι παντάπασι γέ 
μοι δοκεϊ χαλεπά μέν άποδέχεαθαι είναι, άλλον δ' αί τρόπον 
χαλεπά μή άποδέχεαθαι. δμως δέ—ού γάρ έν τφ νϋν παρόν-
τι μόνον άχονατέα, άλλα καί αύθις πολλάκις έπανιτέον—ταύτα 
θέντες ίχειν ώς νϋν λέγεται, έπ* αύτον δή τόν νόμον ϊωμεν, 
χαί διέλθωμεν ούτως ώσπερ τό προοίμιο» διήλθαμε», λέγε 
ούν τίς δ τρόπος τής τοϋ διαλέγεαθαι δυνάμεως, χαί «ατά 

ν ποια δή είδη διέστηχεν, καί τίνες αί δδοί· αύται γαρ άν 
ήδη, ώς ίοικεν , al προς αυτό άγουσαι εϊεν, οί^άφικομενφ 
ώσπερ όδοΰ ανάπαυλα άν εϊη καί τέλος τής πορείας. 

633a Ούχέτ', ήν ff έγώ, ώ φίλε Γλαυκών, -οίος τ" ίση άχολον-

θείν—έπεί το' γ έμόν ουδέν αν προθνμίας άπολίποι—ούδ' 
είχόνα αν ίτι οί λέγομεν ϊδοις, άλλ' αυτό τό αληθές, δ γε 
δή μοι φαίνεται—εί δ' όντως ή μή, ούχέτ1 άξιον τοϋτο διισχν-
ρίζεαθαι· άλλ' δτι μέν δή τοιούτον τι ίδεϊν, Ισχυριστέον. 
ή γάρ ; 

Τιμήν ; 
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Χωρίς αμφιβολία. 
Τί λοιπόν ; δέν ονομάζεις διαλεκτική αυτή τήν πορεία ; 
Πώς δχι ; 

O,Tt λοιπόν σημασία είχε ή απελευθέρωση, πού λέγαμε, 
άπό τά δεσμά καί τό στρέψιμο άπό τίς σκιές στά τεχνητά 
είδωλα καί στή λάμψη τής φωτιάς καί τό γύρισμα άπό τήν 
υπόγεια κατοικία στό δπαιθρο, καί ή αδυναμία έκεΐ τών μα
τιών νά βλέπουν άχόμα τά ίδια τά ζώα χαί τά φυτά καί τό 
φώς τοΰ ήλιου, άλλα στην αρχή τά θεϊκά φαντάσματα α
πάνω στά νερά καί τίς σκιές τών ίδιων τών αντικειμένων καί C 
δχι πιά τίς σκιές τών τεχνητών ειδώλων πού τίς έσχημάτιζε 
έκεΐ κάτω στό σπήλαιο άλλο ένα παρόμοιο φώς, σκιερό αν 
ήθελε κανείς τό ,συγκρίνη μέ τόν ήλιο—τήν ίδια σημασία καί 
δύναμη έχει καί ολόκληρη ή σπουδή τών επιστημών πού ανα
φέραμε : νά έπαναφέρη δηλαδή τό ευγενέστερο μέρος τής ψυ
χής προς τή θέα τοϋ αρίστου ανάμεσα στά Οντα, δπω; τότε 
τό πιό ευαίσθητο στό φώς δργανο τοΰ σώματος πρός τό φω
τεινότατο πού υπάρχει μές στον υλικό καί ορατό κόσμο. d 

Έγώ βέβαια συμφωνώ μαζί σου δπως τά λές. Καί μολα-
ταΰτα μοΰ φαίνεται πολύ δύσκολο νά τά παραδεχτώ έτσι 
ολότελα, άλλ' άπ' τήν άλλη πάλι μεριά τό ίδιο δύσκολο εϊναι 
καί νά μήν τά παραδεχτώ. Μά επειδή δέν πρέπει νάναι αυτή 
ή μόνη φορά πού θά τά συζητήσωμε, άλλα καί ξανά καί 
πολλές φορές ανάγκη νά ξαναγυρίσωμε, άς βάλωμε πώς εϊναι 
έτσι δπως τά είπαμε τώρα, κι' άς προχωρήσωμε στην ίδια τή 
μελωδίακαίά; τήν έξετάσωμε* έτσιέξετάσαμε καί τό προοί-
μιο.Λέγε μας λοιπόν τί λογής εϊναι ή δύναμη τής διαλεκτικτίς. 
πόσα εϊναι τά είδη πού χωρίζεταικαί ποιοι εϊναι οί δρόμοι e 
της* γιατί αυτοί, καθώς φαίνεται, θά όδηγοϋν έκεΐ δπου δταν 
φτάση κανείς θά βρή τήν ανάπαυση του άπό τό δρόμο, καί τό 
τέλος τής πορείας. 

Δέ θά είσαι πιά σέ θέση, φίλε μου Γλαυκών, νά μέ 533a 
άκολουθήσης· γιατί δσο γιά μένα δέ θά μοΰ έλειπε καθόλου 
ή προθυμία* κι' οδτε θάβλεπες πιά εικόνα άπλώ; αύτοϋ πού 
λέγαμε, άλλα τήν ίδια τήν αλήθεια, καθώς τουλάχιστο μοΰ φα
νερώνεται εμένα, Άν εϊναι πραγματικό αυτό τό φανέρω
μα ή δχι, δέν αξίζει νά κάθεται κανείς τώρα νά άναιρή τού; 
αντίθετους ισχυρισμούς- άλλα έκεΐνο πού πρέπει νά ισχυρι
στούμε, εϊναι πώς υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.Δέν εϊναι έτσι; 

Πώς δχι J 



548 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Ζ) 

Ονκοϋν χαί δτι ή τοϋ διαλέγεαθαι δύναμις μόνη άν 
φήνειέν έμπείρω δντι ών νννδή διήλθομεν, άλλη δέ ονδαμή 
δυνατόν ; 

ΚαΙτούτ', ίφη, άξιονδιισχυρίζεαθαι. 
b Τόδε γοΰ», ή» δ' έγώ, ουδείς ήμϊ» αμφισβητήσει λέγου-

αιν, ώς αύτοϋ γε έκαστου πέρι δ ίατιν Ικαστον άλλη τις επι
χειρεί μέθοδος όδώ περί παντός λαμβάνειν, άλλ' αί μέν 
άλλαι πάσαι τέχναι ή προς δόξας ανθρώπων χαί επιθυμίας 
είσίν ή προς γενέσεις τε χαί συνθέσεις, ή προς θεραπεία» τώ» 
φνομένων τε «ai συντιθεμένων άπασαι τετράφαται· al δέ 
λοιποί, άς τοΰ άντος τι ίφαμεν έπιλαμβάνεσθαι, γεωμετρίας 
τε χαί τάς ταύτ?* έπομένας, δρώμεν ώς όνειρώττουαι μέν 

c περί rô άν, ύπαρ δέ αδύνατον αύτάίς ίδειν, ίως άν ύποθέσεαι 
χρώμεναι Ταύτας ακίνητους Ιώσι, μή δυνάμενοι λόγον διύό-
ναι αυτών, φ γάρ αρχή μέν 8 μή οίδε, τελευτή δέ καί ta 
μεταξύ έξ ού μή οίίεν συμπέπλεχται, τίς μηχανή ΐήν.τοιαά-
τη» ομολογία» ποτέ έπιστήμην γενέσθαι ; 

Ουδεμία, ή δ' δς. 
Ούκοϋν, ήν δ' έγώ, ή διαλεκτική μέθοδος μόνη ταύτβ 

πορεύεται, τάς υποθέσεις αναιρούσα, éV αυτήν τήν αρχή» 
d Ινα βεβαιώσηται, «ai τφ δντι έν βορβόρω βαοβαριχφ τινί 

το τής ψυχής όμμα χατορωρνγμένον ήρεμα έλκει καί άνάγι» 
άνω, συνερίθοις χαί σνμπεριαγωγοΐς χρωμένη αίς διήλθομεν 
τέχναις· ας έπιοτήμας μέν πολλάκις προσεύτομεν διά τό 
έθος, δέονται δέ ονόματος άλλον, εναργέστερου μέν ή δόξης, 
αμυδρότερου δέ ή επιστήμης—διάνοια» δέ αυτήν έν γε τφ 
πρόσθεν που ώρισάμεθα—lati ff, ώς έμοί δοκεϊ, σύ πβρΪ 

β ανάματος άμφισβήτησις, οίς τοσούτων περί σκέψις δοω* 
ήμϊν πρόκειται. 

Ού γάρ οίν, εφη. 
Άλλ' δ άν μόνον δηλοϊ πως τήν ίξιν σαφήνεια λέγεαν 

έν ψυχή <άρκέαει ; 
Ναί>. 
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Καί ακόμα πώς μονάχα ή διαλεκτική μπορεί νά τό φανέ
ρωση στό πνεδμα, πού έχει τέλεια προετοιμαστή μέ τίς επι
στήμες πού αναφέραμε, καί πώς μέ κανένα άλλο τρόπο δέν 
εϊναι δυνατό. 

Κι' αυτό αξίζει νά τό ισχυριστούμε. 
Αυτό τουλάχιστο κανείς δέ θά μπόρεση νά μας τό άμφι- b 

«βητήση, δταν Ισχυριζόμαστε πώς μιά ξεχωριστή έρευνα μέ 
τή μέθοδο της, πού εφαρμόζεται γενικά σέ δλατά πράγματα, 
επιχειρεί νά βρή τί εϊναι αυτό καθαυτό τό καθένα τους.Ένώ 
όλες οί άλλες τέχνες ή καταγίνονται μέ τίς δοξασίες καί τίς 
επιθυμίες τών ανθρώπων ή έχουν στραφή στην παραγωγή 
καί τήν κατασκευή καί τή συντήρηση των φυσικών προϊόντων 
ή τών κατασκευασμάτων της τέχνης· καί οί επίλοιπες πού 
ΐϊπαμε πώς έρχονται σέ κάποιαν επαφή μέ τό καθαυτό δν, 
δπως ή γεωμετρία καί οί σχετικές της επιστήμες, βλέπομε 
•πώς ονειρεύονται σά στον δπνο τους τό δν, καί τους εϊναι α
δύνατο νά τό δουν ποτέ πραγματικά στον ξύπνο τους, δσο θά Ο 
•στηρίζουνται απάνω σέ υποθέσεις πού τίς αφήνουν άγγιχτες, 
επειδή δέν μπορούν νά δώσουν τό λόγο τους. Γιατί ποιος 
τρόπος υπάρχει νά γίνη ποτέ καί νά ονομαστή επιστήμη ή 
απόδειξη εκείνη πού αρχή της έχει κάτι πού δέ γνωρίζει, καί 
τό συμπέρασμα της κι* βλη ή μεταξύ ανάπτυξη είναι ένα σύμ
πλεγμα άπό πράγματα πού δέ γνωρίζει ; 

Πραγματικώς δέν υπάρχει τρόπος. 
"Ωστε μονάχα ή διαλεκτική ακολουθεί, αφήνοντας κατά 

μέρος τίς υποθέσεις, αυτό τό δρόμο προς τήν αρχή γιά νά τήν 
βεβαιωθή,καΐ ανασύρει τά μάτια της ψυχηςάπό τόν βαρβαρι- d 
κό έκεΐνο βόρβορο, πού ήταν πραγματικά καταχωσμένα μέσα, 
καί τά υψώνει σιγά σιγά προς τά απάνω μέ τή βοήθεια καί τή 
συνεργασία τών τεχνών πού αναφέραμε* τίς ώνομάσαμε πολ
λές φορές επιστήμες αυτές τίς τέχνες έτσι άπό συνήθεια, άν 
καί χρειάζουνταν κάποιο άλλοδνομα πιό φωτεινότερο άπότή 
δοξασία καί πιό σκοτεινότερο άπό τήν επιστήμη' τόν δρο διά
νοια μεταχειριστήκαμε, μοΰ φαίνεται, κάπου πρωτύτερα. 
Μά δέν πρόκειται τώρα νάνοίξωμε συζήτηση γιά όνόματα,ένώ 
έχομε τόσα καί τόσα σπουδαιότερα πράματα νά έξετάσωμε. · 

Ό χ ι βέβαια. 
Φτάνει τό δνομα νά έξωτερικεόη μέ κάποια σαφήνεια 

έκεϊνα πού θέλει νά πή ή ψυχή. 
Ναί. 
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'Αρκέσει ούν, ήν δ' έγώ, ώσπερ τό πρότερον, τήν μέν 

πρώτην μοίραν έπιστήμην καλεΐν, δεύτερον άέ διάνοια», τρί-

634a την δέ πίατιν καί είκασίαν τετάρτη»· καί σνναμφότερα μέν 

ταύτα δόξαν, σνναμφότερα δ' έκεϊνα νόησιν χαί δόξαν μέν 

περί γένεσιν, νόησι» δέ περί ούσίαν καί δ,τι ουσία προς 

γένεαιν, νόησιν προς δόξαν, χαί δ,τι νόηαις προς δόξαν, έπι

στήμην προς πίατιν καί διάνοια» προς είκασίαν τήν δ' έφ' οίς 

ταύτα αναλογία» καί διαίρεσιν διχή έκατέρου, δοξαστοϋ 

τε καί νοητού, έώμεν, ώ Γλαυκών, ίνα μή ημάς πολλαπλα

σίων λόγων έμπλήαη ή δσων οί παρεληλνθότες. 

h Άλλα μήν ίμοιγ', ίφη, τά γε άλλα, καθ' δσον δύναμαι 

ίπεσθαι, σννδοκεϊ. 

Vf καί άιαλεκτίκάν καλείς τον λόγον έκαστο« λαμβάνον

τα τής ουσίας ; καί τόν μή ίχοντα, καθ' δσον αν μή ίχη λόγον 

αύτφ τε καί άλλω διδόναι, κατά τοσούτον νοϋ» περί τούτον 

ού ψήσεις ίχειν ; 

Πώς γάρ άν, ή δ' δς, φαίην ; 

Ονκονν καί περί τοϋ άναΦού ωσαύτως* δς άν μή ίχη-

διορίσααθαι τώ λόγφ άπό τών άλλων πάντων αφελών τήν 

c τοϋ άγαθοϋ Ιδέαν, καί ώσπερ έν μάχη διά πάντων έλεγχων 

διεξιών, μή κατά δόξα» άλλα κατ1 ούσίαν προθυμούμενος 

έλέγχειν, έν πάσι τούτοις άπτώτι τφ λόγφ διαπορεύηται-, 

οϋτε αυτό τό αγαθόν ψήσεις είδέναι τόν ούτως ίχοντα ούτε 

άλλο αγαθόν ουδέν, άλλ' εϊ πη ειδώλου τινός εφάπτεται, 

δύξη, ούκ επιστήμη έφάπτεαθαι, καί τόν νϋν βίον όνείρο-

πολοϋντα καίύπνώττοντα, πρίν ένθάδ' έξεγρέαθαι, εΙς'Αϊδου 

d πρότερον άφικόμενον τελέως έπικαταδαρθεϊν ; 

Νή τόν Δία, ή δ' δς, σφόδρα γε πάντα ταϋτα ψήσω. 

Άλλα μήν τους γε ααυτοΰ παϊδας, ούς τώ λόγω τρέφεις 

τε καί παιδεύεις, εϊ ποτέ ίργφ τρέιροις, ούκ άν έάσαις, ώς 
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Ή γνώμη μου λοιπόν εϊναι νά εξακολουθούμε, δπως 
πρίν, νά όνομάζωμε τό πρώτο τμήμα επιστήμη, τό δεύτερο 
διάνοια, πίστη τό τρίτο καί τό τέταρτο εικασία* τά δυό πάλι 534 y 
τελευταία μαζί μ' ένα δνομα νά τά λέμε δοξασία, καί τά δυό 
πρώτα νόηση* κ'έτσι ή δοξασία νά εϊναι ώρισμένη γιά τή γένε
ση καί ή νόηση* γιά τήν ουσία* καί δ,τι σχέση έχει ή ουσία 
μέ τή γένεση, στην ίδια σχέση βρίσκεται καί ή νόηση μέ τή 
δοξασία, καί δ,τι ή νόηση μέ τή δοξασία, τό ϊδιο καί ή επιστή
μη μέ τήν πίστη καί ή διάνοια μέ τήν εικασία· άς άφήσωμε 
δμως προς τό παρόν μέ ποιάν αναλογία ή δοξασία καί ή νόηση 
είναι διαιρεμένες ή καθεμιά τους σέ δυό τμήματα, μήπως 
τοϋτο μάς ρίξη μέσα σέ πολύ περισσότερους υπολογισμούς 
άπ' δλους τους προηγούμενους. 

Μά έγώ, δσο γιά τάλλα κι' δσο τουλάχιστο μπορώ νά σέ 1, 
παρακολουθήσω, είμαι σύμφωνος μαζί σου. 

Δέν ονομάζεις λοιπόν διαλεκτικό εκείνον πού μπορεί νά 
γνωρίση μέ τό λογισμό τήν ουσία τοϋ κάθε πράγματος ; Καί 
δέ θά πής γιά έναν πού δέν εϊναι ικανός νά κάμη αυτό τό λογι
σμό, οδτε μέ τόν εαυτό του οδτε καί μέ άλλον, πώς δέν έχει 
νοϋ γι ' αυτό τό πράγμα ; 

Πώς θά μπορούσα βέβα-a νά μήν τό π ώ . 
Τό ίδιο λοιπόν καί μέ τό αγαθό, άν ένας πού δέν εϊναι σέ 

θέση νά όρίση μέ τό λόγο, άφοΰ τή χωρίση άπ'δλα τάλλα, τήν 
ίδέα τοΰ άγαθοϋ καί νά περάση, δπως σέ μάχη, μέσα άπ' Ο 
δλους τους έλεγχου; βάζοντας δλη του τήν προθυμία νά στη-
ρίζη τόν έλεγχο του δχι στή δοξασία άλλα στην ουσία, καί νά 
τά βγάλη πέρα ώς τό τέλος μέ τό λογισμό αδιάπτωτο, δέ θά 
πής βέβαια ποτέ γιάέναν τέτοιο πώς εϊναι σέ θέση νάγνωρίζη 
τό καθαυτό αγαθό, άλλα κι' οΰτε κανέν' άλλο αγαθό- κι' άν 
τύχη κάπου νά 'γγίξη κάποιο φάντασμα τοΰ άγαθοϋ, μέ τή 
δοξασίακι'δχι μέ τήν επιστήμη τό άγγιξε,κι'άφοΰ πέρασε τή 
ζωή του κοιμάμενος κι' όνειρευάμενος, πρίν νά προφτάση νά 
ξυπνήσηέδώ, θάκατεβή στον "Αδη γιά νά παραδοθή στον 
τέλειο κι ' άτέλειωτον δπνο. d 

Μά τό Δία> καί μ' δλη μου τή δύναμη μάλιστα θά τά π ώ 
αυτά. 

Τά δικά σου δμως τά παιδιά, πού ανατρέφεις τώρα καί 
εκπαιδεύεις μέ τά λόγια, άνίσως γίνη καμιά φορά νά τάναθρέ-
ψης καί πραγματικά, δέ θά τάφηνες, υποθέτω, ποτέ νά γι-
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έγφμαι, άλογους οντάς ώσπερ γραμμάς, άρχοντας έν τή 
πόλει κυρίους τών μεγίστων εϊναι. 

Ού γάρ οίν, ίφη. 
Νομοθετήσεις δή αύτοΐς ταύτης μάλιστα τής παιδείας 

άντιλαμβάνεσθαι, έξ ής έρωτα» τε και άποκρίνεσθαι έπι-
ατημονέατατα οίοί τ" έσονται ; 

e Νομοθετήσω, ίφη, μετά γε σοϋ. 
'Αρ' οί» δοκεϊ σοι, έφην έγώ, ώσπερ θριγχός τοις μαθή-

μααιν ή διαλεκτική ήμΐν επάνω κεισθαι, χαί ούχέτ' άλλο 
τούτου μάθημα ανωτέρω ορθώς άν έπιτίθεαθαι, άλλ' ίχειν 

635α ήδη τέλος τα τών μαθημάτων ; 
Έμον/, ίφη. 
Διανομή τοίννν, ήν δ' έγώ, τό λοιπόν σοι, τίσιν ταύτα τά 

μαθήματα δώαομεν χαί τίνα τρόπον. 
Δήλον, ίφη. 
Μέμνησαι οίν τήν προτέραν έκλογήν τών αρχόντων, 

οίους εξελίξαμε» ; 
Πώς γάρ, ή δ' δς, ού ; 
Τά μέν άλλα τοίνυν, ήν δ' έγώ, εκείνος τάς φύσεις οίου 

δεϊν έκλεχτέας είναι- τους τε γάρ βεβαιότατους καί τους 
άνδρειοτάτονς προαιρετέον, χαί κατά άύναμιν τους ευειάεστά-

b τους' προς Αέ τούτοις ζήτητέο» μή μόνον γενναίους τε χαί 
βλοσυρούς τά ήθη, άλλα καί ä τήδε τή παιδεία τής φύσεως 
πρόσφορα έκτέον αύτοΐς. 

Ποία δή διαστέλλη ; 
Δριμύτητα, ώ μακάριε, έφην, δεϊ αύτοίς πράς τά μαθή

ματα ύπάρχειν, χαί μή χαλεπως μανθάνειν. πολύ γάρ τοι 
μάλλον άποδειλιώσι ψνχαΐ έν Ισχυροϊς μαθημασιν ή έν 
•^υμνασώις· οίκειάτερος γάρ αύταίς ά πόνος, ίδιος άλλ' ού 
κοινός ών μετά τού σώματος. 

'Αληθή, ίφη. 
β ίΓαί μν-j/iova δή και άρρατον χαί πάντη φιλόπονο» ζητη-

τέον. ή τίνι τρόπω οϊει τά τε τού σώματος έθελήαειν τινά 
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•νουν άρχοντες καίνά έχουν στό χέρι τους μεγαλύτερα συμφέ
ροντα τής πολιτείας, άν ήταν δ,τι εϊναι στή γεωμετρία οί 
άλογες γραμμές πού λένε. 

Ό χ ι βέβαια. 
Δέ θά τους έπιβάλης λοιπόν νόμο, αυτής προπάντων 

τής παιδείας νά γίνωνται κάτοχοι, πού μέ τό μέσο της θά 
μπορούν νά ρωτούν καί νάποκρίνωνται έπιστημονικώτατα ; 

Μάλιστα θά βάλω ένα τέτοιο νόμο, μέ τή βοήθεια σου, e 
εννοείται. 

Δέν παραδέχεσαι λοιπόν τώρα, πώς ή διαλεκτική 
είναι βαλμένη ψηλά στην κορφή σάν επιστέγασμα πάνω άπ' 
τάλλα μαθήματα, καί πώς δέν υπάρχει άλλο μάθημα πού θά 
μπορούσαμε σωστά νά τό τοποθετήσωμε παραπάνω, καί έτσι 
πήρε πιά τέλος τό ζήτημα γιά τά μαθήματα ; 535a 

Μάλιστα. 
Ώστε σοΰ μένει τώρα τό ζήτημα τής διανομής, σέ ποιους 

Αά έπιβάλωμε αυτά τά μαθήματα καί μέ ποια τρόπο. 
"Ετσι φαίνεται. 
θυμάσαι λοιπόν προίτύτερα γιά τήν εκλογή τών αρχόν

των, τί λογής τους εκλέξαμε νά 

Heiot καί n*w πρ*- ·**"·1 , 
-nu να tx-auSc-Swv- Πως δχι ; 
κ « στα διάφορα μά- Κατά τά άλλα λοιπόν πρέπει νά 

βήματα ^ ^ ^ ^ ^ ^ π ^ ς εϊναι ανάγκη νά 
έκλέξωμε φύσεις σάν καί κείνες* 

πρέπει δηλαδή νά προτιμήσωμε τους σταθερώτερους καί άν-
τρειότβρους καί δσο εϊναι δυνατό καί τους ωραιότερους· καί 
<ξω άπ' αυτά πρέπει νά ζητούμε άπ' αυτούς δχι μόνο εύγε- b 
νικό καί επιβλητικό χαρακτήρα, άλλ' ακόμα καί νά έχουν τίς 
φυσικές προδιαθέσεις δσες χρειάζονται γιά τήν εκπαίδευση 
αδτή. 

Καί ποιες τέτοιες ξεχωρίζεις ; 
'Οξύτατη αντίληψη, ευλογημένε μου, πρώτα πρέπει νά 

ύπάρχη, γιά νά παίρνουν δχι μέ δυσκολία τά μαθήματα. Για
τί πολύ περισσότερο χάνουν τό θάρρος των xt' άποκάνουν οί 
ψνχές μέ τά δύσκολα μαθήματα παρά μέ τά σωματικά γυμνά
σια* γιατί αυτός ό κόπος ανήκει πιό αποκλειστικά στην ψυχή, 
άφοΰ εϊναι δικός της μονάχα κι' δχι κοινός μαζί μέ τό σώμα. 

Αλήθεια. 
Πρέπει λοιπόν νά ζητοΰμε άνθρωπο μέ ισχυρή μνήμη, 0 

μέ ακατάβλητη θέληση καί μέ φιλοπονία σέ δλα.Γιατί αλλιώς 
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άιαπονεϊν καί τοσαύτην μάθηαίν τε καί μελέτη» έπιτελεϊν ; 

Ούδένα, ή δ' δς, έάν μή παντάπασι γ' ή εύφνής. 

Τό γοΰ» νϋν αμάρτημα, ήν δ' έγώ, καί ή ατιμία φιλοσο

φία διά ταϋτα προσπέπτωκεν, δ και πρότερον εϊπομεν, δτι 

ού κατ' άξίαν αυτής άπτονται· ού γαρ νόθους ίδει άπτεσθαί, 

άλλα γνηαίονς. 

Πώς ; ίφη. 

d Πρώτον μέν, εϊπον, φιλοπονία ον χωλόν δεϊ είναι τόν 

άψόμενον, τά μέν ημίσεα φιλόπονον όντα, τά δ' ημίσεα 

άπονο», ίστι δέ τούτο, δταν τις φιλογνμναστής μέν «al 

φιλόθηρος ή καί πάντα τα δια τοϋ σώματος φιλόπονη, φιλο

μαθής δέ μή, μηδέ φιλήκοος μηδέ ζητητιχός, άλλ' έν πάσι 

τούτοις μιαοπονή· χωλός δέ καί ό τάναντία τούτου μεταβε· 

βληκώς τήν φιλοπονία». 

Αληθέστατα, ίφη, λέγεις. 

Ούκοϋν χαί προς αλήθεια», ήν δ' έγώ, ταύτόν τοϋτο άνά-

e πηρον ψαχήν θήσομεν, ή αν τό μέν εκούσιο» ψεύδος μισή 

καί χαλεπώς φέρη αυτή τε χαί έτερων ψευδόμενων ύπεραγα-

νακτή, τό δ' άκούσιον ευκόλως προσδέχηται καί άμαθαίνουσά 

που άλισκομένη μή άγανακτή, άλλ' ευχερώς ώσπερ θηρίο» 

ϋειο» έν άμαθία μολύνηται ; 

536α Παντάπασι μέν ούν, ίφη. 

Καί προς σωφροσύνη», ήν δ' έγώ, καί άνδρείαν και 

μεγαλοπρέπεια» χαί πάντα τά τής αρετής μέρη ονχ ηκιστα 

δεϊ φυλάττειν τόν νόθον τε καί τόν γνήσιον. δταν γάρ τις 

μή έπίστηται πάντη τά τοιαύτα σκοπεί» καί ιδιώτης καί 

πόλις, λανθάνουσι χωλοϊς τε καί νόθοις χρώμενοι προς δ,τι 

α» τύχωσι τούτων, οϊμέ» φίλοις, οί δέ άρχουαι. 

Καί μάλα, ίφη, ούτως ίχει. 

Ήμϊν δή, ήν δ' έγώ, πάντα τά τοιαύτα διενλαβητέον 

b ώς έάν μέν αρτιμελείς τε καί άρτίφρονας έπί τοοαύτην 

μάθηαιν καί τοσαύτην άακησιν κομίααντες παιδεύωμεν, ή τε 
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πώς νομίζεις πώς θά θελήση κανείς νά υποβάλλεται καί στους 
σωματικούς κόπους καί μαζί νά επιβαρύνεται καί μέ τόση 
μελέτη καί μάθηση ; 

Κανείς^βέβαια, δν δέν εϊναι ξεχωριστά προικισμένος 
άπό τή φύση. 

"Ωστε ή σημερινή της αποτυχία καί ή περιφρόνηση έχει 
πέσει απάνω στή φιλοσοφία, δπως τδλεγα καί πρίν, γ ι ' αυτό 
τό λόγο : γιατί καταπιάνονται μ' αυτήν άνθρωποι δχι μέ 
άξια* επειδή έπρεπε νά καταγίνουνται μ'αυτήν άνθρωποι δχι 
νόθοι, άλλα γνήσιοι. 

Π ώ ; ; 

Πρώτα πρώτα έκεΐνο; πού θά πλησίαση τή φιλοσοφία d 
δέν -ρέπει νά είναι χωλός στή φιλοπονία, μισό δηλαδή φιλό
πονος καί μισό ακαμάτης. Πράγμα πού γίνεται,δταν ένας λόγου 
χάρη εϊναι φίλος τοϋ αθλητισμού καί τοϋ κυνηγίου καί γενικά 
καταγίνεται μέ ζήλο στίς σωματικές ασκήσεις, δέν είναι 
δμως καθόλου καί φιλομαθής, δέν αγαπά τίς ακροάσεις καί 
τίς συζητήσεις καί αποφεύγει κάθε τέτοιου είδους κόπο -

χωλός δμως επίσης εϊναι καί κείνος πού γίνεται τό έναντίο μέ 
τή φιλοπονία του. 

Έ χ ε ι ς απόλυτο δίκιο. 

Κατά τόν ίδιο λόγο λοιπόν καί σχετικά μέ τήν αλήθεια 
δέ θά θεωρήσωμε κολοβωμένη καί τήν ψυχή πού, ναί μέν, e 
έχθρεύεται τό θεληματικό τό ψέμα κι' οδτε γιά τόν εαυτό της 
τό υποφέρει κ ι ' ά π ' τού; άλλους νά τάκούη καταγανακτεΐ, εδ-
κολα δμως ανέχεται τό αθέλητο κι' οδτε στενοχωρείται πολύ 
όταν ξεσκεπάζεται κάπου ή αμάθεια της, άλλα μέ πολλή 
αδιαφορία μολύνεται σά χοίρος μές στό βόρβορον αυτό ; 

Χωρίς καμιά αμφιβολία. 536a 

Μά δέν πρέπει βέβαια νά δίνωμε λιγώτερη προσοχή καί 
γιά τή σωφροσύνη καί τήν αντρεία καί τή μεγαλοπρέπεια καί 
γενικά για δλα τά είδη τής αρετής καινά ξεχωρίζωμε τό νόθο 
καί τό γνήσιο. Γιατί δταν δέν είναι κανείς σέ θέση νά τό κάνη 
αυτό, είτε ιδιώτης είτε πόλη, κινδυνεύουν χωρίς νά τό παίρ
νουν είδηση νά έμπιστεύουνται τά συμφέροντα το">ς σέ ανθρώ
πους χωλούς καί νόθους, είτε τους έχουν φίλους είτε άρχοντες. 

Καί πραγματικώς αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. 

"Ωστε έμεΐς τουλάχιστο πρέπει νά φανούμε σ' δλ' αυτά 
πολύ προσεχτικοί' γιατί άνπάρωμενά έκπαιδεύσωμε σέ τό- b 
σο σπουδαία μαθήματα καί μέ τόσες ασκήσεις άνθρώ-
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δίκη ήμϊν ού μέμφεται αυτή, τήν τε πόλιν χαί πολιτεία» 
σώσαμε», άλλοίονς δέ άγοντες έπί ταϋτα τάναντία πάντα 
καί πράξομεν καί φιλοσοφίας ίτι πλείω γέλωτα χαταντλή-
σομεν. 

Αίαχρόν με»τ' άν εϊη, ή δ' δς. 
Πάνυ μέν ούν, εϊπον γελοϊον δ' έγωγε καί έν τώ παρά»-

τι<τι>ίοικα ποθεί». 
Τό ποίον ; ίφη. 

ο Έπελαθόμην, ήν δ' έγώ, δτι έπαίζομεν, καί μάλλον 
εντεινόμενος εϊπον. λέγων γάρ άμα ίβλεψα προς φιλοσο
φία» , καί ίδών προπεπηλακισμένην άναξίως άγαναχτήαας 
μοι δοκώ χαί ώσπερ θνμωθείς τοις αίτιοι; σπονδαιότερον 
ειπείν ά είπαν. 

Ούμά τόν Δ ί', ίφη, ονκονν ώς γ' έμοί ακροατή. 
Άλλ' ώς έμοί, ήν δ' έγώ, §ήτορι. τόδε δέ μή έπιλαν-

θανώμεθα , δτι έν μέν τή πρότερα εκλογή προαβντας έξελέ-
à γομεν, έν δέ ταύτη ούχ εκχωρήσει· Σόλωνι γάρ ού πειστέον 

ώς γηράσκω» τις πολλά ουνατάς μανθάνειν, άλλ' ήττον ή 
τρέχειν, νέων δέ πάντες οί μεγάλοι καί οί πολλοί πόνοι. 

'Ανάγκη, ίφη. 
Τά μέ» τοίνυν λογισμών τε καί γεωμετριών καί πάσης 

τής προπαιδείας, ήν τής διαλεκτικής δεϊ προπαιδενθήναι, 
παισίν ούσι χρή πρόβαλαν, ούχ ώς έπάναγκες μαθειν τό 
σχήμα τής διδαχής ποιούμενους. 

Τίδή ; 
e "Οτι, ήν δ' έγώ, ουδέν μάθημα μετά δουλείας τόν ελεύ

θερον χρή μανθάνειν. οί μέν γαρ τοΰ σώματος πόνοι βία 
πονονμενοι χείρον ουδέν τό σώμα απεργάζονται, ψυχή δέ 
βίαιον ουδέν έμμονο» μάθημα. 

Αληθή, ίφη. 
Μή τοίνυν βία, εϊπον, ώ άριστε, τονς παϊδας έν τοίς 

S37a μαθήμααιν αλλά παίζοντας τρέφε, ίνα καί μάλλον οΐός 
τ" ής καθορδν έφ' δ έκαστος πέφυκεν. 
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πους άρτιους καί στό σώμα καί στό νοΰ, οΰτε ή ίδια ή δίκαιο 
ο-ύνη θά μπορή νά έχη κανένα παράπονο μαζί μας, καί τήν 
πόλη μαζί καί τό πολίτευμα θά σώσωμε. Ένώ αν πάρωμε 
διαφορετικούς, δχι μόνο θά φτάσωμε σέ δλως διόλου αντίθετα 
αποτελέσματα.καί θάγίνωμε αφορμή νάπεριλουστή ή φιλο
σοφία μέ μεγαλύτερους ακόμα εξευτελισμούς. 

Θα ήταν ντροπή μας αυτό. 
Καί πολύ μεγάλη μάλιστα* μά κ' έγώ τώρα μοϋ φαίνε

ται πώς έπαθα κάτι πού μέ κάνει νά ντρέπωμαι. 
Ποιο ; 
Λησμόνησα πώς δλ' αυτά πού συζητούμε είναι κάτι Ο* 

σά νά παίζωμε καί τόν πήρα τό σκοπό κάπως ψηλότερα. 
Γιατί απάνω στην ομιλία μου έπεσ' ή ματιά μου απάνω στή 
φιλοσοφία καί καθώς τήν είδα τόσο ανάξια καταφρονεμένη, 
μέ κυρίεψε, μοϋ φαίνεται, αγανάκτηση καί θυμωμένος, 
δπως ήμουν, μίλησα γιά τους αίτιους κάπως σοβαρώτερα 
άπ' ο,τι άξιζαν. 

"Οχι δά καί τόσο, γιά μένα τουλάχιστο τόν ακροατή. 
Για μένα ομως τό ρήτορα ναί. "Οπωσδήποτε άς μήν 

ξεχνοΰμε πώς στην προηγούμενη μας εκλογή είχαμε νά 
έκλέξωμε γέροντες, ένώ τώρα δέ θάχη τόν τόπο του νά κά
μωμε τό ϊοΊο· γιατί δέν πρέπει νά πιστέψωμε τό Σόλωνα, d 
πώς καί σάν γερνά κανείς μπορεί πολλά νά μαθαίνη* περισ
σότερο ίσως θά μπορούσε νά μάθη νά τρέχη—δλοι δμως οί 
μεγάλοι καί πολλοί κόποι εϊναι γιά τους νέους. 

'Αναγκαστικά. 
Άπό τήν παιδική λοιπόν ηλικία πρέπει νάρχίσωμε τή 

διδασκαλία τής άρ ιθμητικής καί της γεωμετρίας και δλων τών 
μαθημάτων πού εϊναι προπαρασκευή γιά τή διαλεκτική, χωρίς 
δμως στον τρόπο τής διδασκαλίας μας νά ύπάρχη τίποτα 
πού νά μοιάζη καταναγκαστική μάθηση. 

Γιατί ; 
Γιατί δέν πρέπει ό ελεύθερος νά μαθαίνη τίποτα διά της β 

βίας σά δούλος. 'Επειδή οί σωματικοί κόποι, καί αν έπιβάλ-
λουνται στό σώμα μέ τή βία, δέν τό βλάφτουν οδτε καθόλου 
χειρότερο τό κάνουν ένώ τά μαθήματα πού μπαίνουν μές στην 
ψυχή μέ τή βία, δέ στερεώνουν οδτε διατηρούνται μέσα της. 

' Είν'αλήθεια. 
Ποτέ λοιπόν,-καλέ μου, νά.μή μεταχειρίζεσαι τή βία 

στά μαθήματα τών παιδιών, άλλα φρόντιζε μάλλον παίζον- 537ft 
τα; νά εκπαιδεύσονταν γιά νά είσαι καί σύ καλύτερα σέ θέση 
νά διακρίνης τή φυσική τοϋ καθενό; προδιάθεση. 
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"Εχει δ λέγεις, ίφη, λόγον. 

Ούκοϋν μνημονεύεις, ήν δ' έγώ, δτι καί είς τόν πόλεμον 

•έφαμεν τους παϊδας είναι άκτέον έπί τών ίππων θεωρούς, καί 

έάν που ασφαλές ή, προσακτέον εγγύς καί γενστέον αίματος, 

'Οσπερ τους σκύλακας ; 

Μέμνημαι, έφη. 

Έν πάσι δή τούτοις, ήν δ' έγώ, τοις τε πόνοις καί μαθή-

μααι καί φόβοις δς άν έ»τρεχέατατος άεί φαίνηται , είς 

αριθμόν τίνα έγκριτέον. 

b Έν τίνι, ίφη, ηλικία ; 

Ήνίκα, ήν δ' έγώ, τών αναγκαίων γνμνασίων μεθίενται· 

ούτος γάρ è χρόνος, έάντε δύο έάντε τρία ετη γίγνηται, 

αδύνατος τι άλλο πράξαι· κόποι γάρ καί ύπνοι μαθήμασι 

πολέμιοι, καί άμα μία καί αύτη τών βασάνων ούκ ελαχίστη, 

τίς έκαστος έν τοίς ^υμνασίοις φανείται. 

Πώς γάρ ούχ ; ίφη. 

Μετά δή τούτον τόν χρόνο», ήν δ' έγώ, έχ τών είχοσι-

ετών ο'ι προκριθέντες τιμάς τε μείζονες τών άλλων οϊαονται, 

C τά τε χύδην μαθήματα παισίν έν τή παιδεία γενόμενα τούτοις 

σνναχτέον είς σύνοψιν οικειότητας τε αλλήλων τών μαθη

μάτων χαί τής τοϋ δντος φύσεως. 

Μόνη γοΰ», εϊπεν, ή τοιαύτη μάθηαις βέβαιος, έν οϊς άν 

έγγένηται. 

Καί μεγίστη γε, ήν δ' έγώ, πείρα διαλεκτικής φύσεως 

καί μη* ά μέν γάρ συνοπτικός διαλεκτικός, ό δέμή ού. 

Σννοίομαι, ή δ' δς. 

Ταύτα τοίνυν, ήν ff έγώ, δεήσει σε έπισκοποϋντα οϊ δν 

d μάλιστα τοιούτοι έν αύτοίς ώσι καί μόνιμοι μέν έν μαθή

μασι, μόνιμοι δ' έν πολεμώ καί τοϊς άλλοις νομίμοις, τούτους 

αί, έπειδάν τά τριάκοντα ίτη έκβαίνωσιν,έκ τών προκρίτων 

προχρινάμενον είς μείζονς τε τιμάς καθιστάναι καί σκοπεϊν, 

τή τον διαλέγεαθαι δυνάμει βασανίζοντα τίς ομμάτων καί 
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Εϊναι πολύ λογική αύτη σου ή σύσταση. 
Θά θυμάσαι βέβαια ακόμα πού λέγαμε, πως καί στον πό-

-χεμο πρέπει νά οδηγούμε καβάλλα τά παιδιά γιά νά βλέπουν, 
.χι'δσο δέν υπάρχει κανέναςκίνδυνος, νά τάφέρνωμε καϊ πιό 
.κοντά καί νά τους δίνωμε νά γεύουνται αϊμα σαν τά κου
τάβια τών λαγωνικών ; 

Μάλιστα, τό θυμούμαι. 
Ό σ ο ι λοιπόν σ' δλ'αύτά, καί στους κόπους καί σ-:ά μα

θήματα καί στους κινδύνους, δείχνουν τή μεγαλύτερη ορμή 
καί αντοχή, Ολους αυτούς θά τους ξεχωρίσης κατά μέρος. 

Σέ ποιάν ηλικία; ] } 

Στην ηλικία πού τελειώνουν τά υποχρεωτικά γυμνάσια-
γιατί σ' αυτό τόν καιρό, είτε δυό είτε τρία χρόνια βαστά, 
.δέν έχει τή δύναμη τό παιδί νά κάνη καί τίποτ' άλλο' ό κόπος 
καί ό δπνος εϊναι οί φυσικοί εχθροί των μαθημάτων. Κι' άπό 
τήν άλλη μεριά εϊναι κι' αυτό μιά άπό τίς δοκιμασίες, κι' δχι 
ή μικρότερη, νά δούμε, τί θά φανή ό καθένα; στίς γυμναστικές 
ασκήσεις. 

Πώς δχι ; 
" ϊστερ ' ά π ' αότή τήν περίοδο, δταν φτάσουν τά είκοσι, 

εκείνοι πού θά ξεχωρίσης θά παίρνουν μεγαλύτερες άπό τού; 
άλλους τιμές καί τά μαθήματα πού στην εκπαίδευση τής παι
δικής των ηλικία; τού; τά δίναμε σκορπιστά καί χώρια, 0 
θά τά παρουσιάζης σ' αυτού; τώρα συνταγμένα σ' ένα σύνολο, 
ώστε νά μπορούν μέ μιά ματιά νά διακρίνουν τίς σχέσεις πού 
έχουν οί επιστήμες καί μεταξύ τους καί μέ τή φύση τοΰ δντος. 

Μόνο πραγματικώς μ' αυτή τή μέθοδο μποροδν νά στε
ρεωθούν μέσα τους οί γνώσεις πού θάποκτήσουν. 

Καί τό ασφαλέστερο ακόμα μέσο γιά νά διακρίνης τή 
διαλεκτική άπό τή μή διαλεκτική φύση' γιατί ό ίκανός νάντι-
λαμβάνεται μέ μιά ματιά αυτή τή συνάφεια,εϊναι διαλεκτικός, 
κάθε άλλος δμως, δχι. 

Καί γώ τήν ίδια γνώμη έχω. 

Σ ' αυτά λοιπόν εϊναι ανάγκη νά δώσης δλη σου τήν προ
σοχή καί δσοι δειχτούν τέτοιοι, καί στά μαθήματα σταθεροί, d 
σταθεροί καί στον πόλεμο καί στί; άλλε; νόμιμες υποχρεώσεις 
των, αυτούς πάλι, δταν τελειώνουν τά τριάντα τους, νά τους 
ξεχωρίσης άπό κείνους πού εϊχες ξεχωρίσεις πρίν, νά τους 
προβιβάσης σέ μεγαλύτερες τιμές καί δοκιμάζοντας τους 
μέ τή δύναμη της διαλεκτικής νάπροσπαθήσης νά καταλάβης 
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τήάλί λης αίσθήσεως δννατός μεθιέμενος έπ' αυτό τό δν μετ' 
αληθείας Ιέναι. καί ενταύθα δή πολλής φνλαχής ΐργον, ώ 
εταίρε. 

Τί μάλιστα ; ή δ' δς. 
β Ούχ εννοείς, ήν δ' έγώ, τό νϋν περί το διαλέγεαθαι 

κακόν γιγνόμενον δσον γίγνεται ; 
Τό ποίον ; ίφη. 

Παρανομίας που, ίφην έγώ, έμπίμπλανται. 
Kai μάλα, ίφη. 
θανμαστόν οίν τι οϊει, εϊπον, πάαχειν αυτούς, χαί ού 

συγγιγνώσκεις ; 
Πήμάλιστα ; ίφη. 
Οίον, ήν δ' έγώ, εϊ τις υποβολιμαίος τραφείη έν πολλοίς 

538a μέν χρήμασι, πολλω δέ καί μεγάλφ γένει και κόλαξι πολ
λοίς, άνήρ δέ γενόμενος αϊσθοιτο δτι ού τούτων εστί «5> 
φασκόντων γονέων, τους δέ τώ δντι γεννήσαντας μή εύρος, 
τούτον έχεις μαντεύσασθαι πώς δν διατεθείη προς τε τους 
κόλακας καί προς τους ύποβαλομένονς έν έκείνω τε τώ. 
χρόνφ φ ούκ ήδει τά περί τής υποβολής, καί έν ώ αί ήδει ; 
ή βούλει έμοΰ μαντευομένου άκοΰααι ; 

Βούλομαι, ίφη. 

Μαντεύομαι τοίνυν, εϊπον, μάλλον αύτον τιμάν άν τάν 
b πατέρα καί τήν μητέρα καί τους άλλους οικείους δοχοΰντας 

ή τους κολακεύοντας, καί ήττον μέν άν περιιάείν ενδεείς 
τίνος, ή'ττον δέ παράνομόν τι δράοαι ή ειπείν είς αυτούς, 
ή"ττον δέ άπειθεϊν τά μεγάλα εκείνοι; ή τοις κάλαξιν, έν φ 
χρόνφ τό αληθές μή είδείη. 

Εικός, ίφη. 

Αίαθόμενον τοίννν τό δν μαντεύομαι αίπερί μέν τούτους 
άνεϊναι α» τό τιμάν τε καί σπουδάζειν, περί δέ τους κόλακας 
έπιτείναι, καί πείθεσθαί τε άύτοϊς διαφερόντωςή πρότερον 

C καί ζή» αν ήδη κατ1 εκείνους, αυνόντα αύτοίς άπαραχαλύ-
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ποιος εϊναι ικανός, δίχως πιά νά χρησιμοποιή καθόλου τά μά-

τια του καί τΙς άλλες αισθήσεις παρά μονάχα στην αλήθεια 
στηριγμένος, νά υψώνεται ώς τό καθαυτό δν. Καί έδώ εϊναι 

πού πρέπει, φίλε μου, νά λάβης τίς μεγαλύτερες σου προφυλά
ξεις. 

Καί γιατί τόσο ," 
Δέν παρατηρείς τό μεγάλο τό κακό πού γίνεται σήμερα « 

με τή διαλεκτική καί δλο καί προχωρεί ; 
Τό ποιο ; 
Έχει καταχωσθή, μοΰ.φαίνεται, μέσα στην παρανομία. 
Καί πάρα πολύ μάλιστα. 
Καί λοιπόν πιστεύει; νά παθαίνουν τίποτα περίεργο δσοι 

καταγίνονται μ' αυτή καί δέν τους συχωρεΐς ; 
Πώςδά ; 
Γίνεται τό ίδιο μ' αυτούς δ,τι καί μ'ένα θετό παιδί πού θά 

μεγάλωνε μές στά πλούτη, στους κόλπους μιας μεγάλης καί 538a 
δυνατής οικογένειας καί μέ κόλακες γύρω του' όταν αυτό 
μεγαλώση καί μάθη πώς αυτοί πού λέγονται γονείς του δέν 
είναι οί πραγματικοί γονείς του, χωρίς δμως καί νά κατορθώ-
ση νά βρή τους αληθινούς, μπορείς νά φανταστής ποια θά 
είναι τά αίσθήματά του απέναντι στούςκόλακές του καί στους 
θετούς γονείς του, καί τόν καιρό πού δέν ήξερε ακόμα γιά τήν 
υποβολή του καί τότε πού τήν έμαθε; "Η προτιμάς νάκούσης 
τί στοχάζομαι έγώ ; 

Τό προτιμώ. 
Στοχάζομαι λοιπόν πώς θά τιμούσε περισσότερο τόν 

πατέρα του καί τή μητέρα του καί τους άλλους πού θά νόμιζε b 
συγγενείς του παρά εκείνους πού τόν κολάκευαν καί πώςλι-
γώτερο θά τόν άνέχονταν νά τους παραμέληση äv ήθελαν 
στερηθή τίποτα, καί λιγώτερο θά τδστεργε νά τους κακομε-
ταχειριστή ή μέ λόγο ή μέ έργο, καί πώς στά μεγάλα 
τέλος λιγώτερο θά παράκουεν εκείνους παρά τού; κόλακες τόν 
καιρό πού δέν ήξερε τήν αλήθεια. 

Πολύ φυσικά. 
Άφοΰ δμως θά μάθαινε τήν αλήθεια, φαντάζομαι πώς θά 

ήθελε χαλαρώσει τό σεβασμό του καί τήν προθυμία του γιά 
κείνους καί θά τή μεγάλωνε απεναντίας γιά τους κόλακες καί 
θάρχιζε πιά νά τους άκούη χωρίς τήν πρωτυτερίνή του επιφύ
λαξη καί νά ζή σύμφωνα μέ τίς ιδέες των στή συντροφιά τους c 
πάντα, χωρίς νά κρύβεται καθόλου, ένώ οδτε τό παραμικρό 

36 
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πτως, πατρός δέ εκείνον καί τώ» άλλων ποιούμενων οίκείων, 
εί μή πάνυ εϊη φύσει επιεικής, μέλειν τό μηδέ». 

Πανί, ίφη, λέγεις οίά περ άν γένοιτο, άλλα πή προς 
τους άπτομένους τών λόγω» αϋτη φέρει ή είχών ; 

Τήδε. ίστι που ήμϊν δόγματα έκ παίδων περί δικαίων 
καί καλών, έν οίς έκτεθράμμεθα ώσπερ υπό γονεναι, πειθ-
αρχοΰντέςτε καί τιμώντες αυτά. 

"Εστι γάρ. 
d Ούκοϋν χαί άλλα εναντία τούτων επιτηδεύματα ήδονάς 

ίχοντα, â κολακεύει μέν ημών τήν ψυχήν καί ίλκει έφ' 
αυτά, πείθει δ' ού τους καί όπηοϋν μετρίονς· άλλ' εκείνα 
τιμώσι τά πάτρια καί έκείνοις πειθαρχονσιν. 

"Εστι ταϋτα. 
Τί ούν ; ήν δ' έγώ' δταν τόν ούτως ίχοντα έλθόν ερώ

τημα ίρηταν Τί έστι τό καλόν, καί άποκριναμένου δ τον 
νομοθέτου ήκουεν έξελέγχη ό λόγος, καί πολλάκις καί πολ-
λαχή έλεγχων είς δόξαν κατα/ϋάλ^ ώς τούτο ουδέν μάλλον 

β καλόν ή αίσχρόν, καί περί δικαίου ωσαύτως και άγαθοϋ καί 
à μάλιστα ήγεν έν τιμή, μετά τοϋτο τί οϊει ποιήσει» αυτόν 
προς αυτά τιμής τε πέρι καί πειθαρχίας ; 

Ανάγκη, ίφη, μήτε τιμάν ίτι ομοίως μήτε πείθεσθαι. 
"Οταν ού», ήν δ' έγώ, μήτε ταϋια ήνηται τίμια καί οι

κεία ώσπερ προ τοϋ, τά τε αληθή μή εύρίακη, έστι προς όπο ί-
639a ον βίο» άλλον ή τόν κολακεύοντα είκότως προσχωρήσεται ; 

Ούκ έστιν, ίφη. 
Παράνομος δή ο ϊμαι δόξει γεγονέναι έκ νομίμου. 
'Ανάγκη. 
Ούκοϋν , ίφη», εικός τό πάθος τώ» ούτω λόγων άπτο-

μένων καί, δ άρτι έλεγαν, πολλής συγγνώμης άξιον ; 
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9ά τόν έμελε γιά κείνον τόν πατέρα καί τους άλλους δχι πραγ
ματικούς συγγενείς, έκτος πιά άν δέν τόν εϊχε προικισμένο 
ή φύση μέ εξαιρετικά αισθήματα. 

Πραγματικώς δλ' αυτά θά μποροΰσε νά γίνουν καθώς 
τά λές, άλλα πώς εφαρμόζεται αυτή ή εικόνα μέ δσους κατα
γίνονται μέ τή διαλεκτική; 

Νά, μ' αυτό τόν τρόπο: έχομε, θαρρώ, άπό παιδιά μερι
κές ιδέες μέσα μας γιά τό δίκαιο καί τό καλό, πού τίς τιμούμε 
καί τις σεβόμαστε σάνάταν οί γονείς πού μας ανάθρεψαν. 

"Ετσι είναι. 
Υπάρχουν δμως καί άλλες αντίθετες των πού μας προ- d 

ξενοϋν ευχαρίστηση, καί πού κολακεύουν βέβαια τήν ψυχή 
καί τήν παρασέρνουν, δέν κατορθώνουν δμως νά πείσουν 
ολότελα τους οπωσδήποτε καλύτερους· γιατί αυτοί φυλάγουν 
τό σεβασμό καί πειθαρχούν στά πατρικά διδάγματα. 

Είναι αλήθεια κι* αυτό. 
Πώς λοιπόν ; άν ένα νέο μέ τέτοιες διαθέσεις έρθή κα

νείς καί τόν έρωτήση, τί εϊναι τό καλό, καί κείνος άποκριθή 
•δπως τοΰ τό έμαθε ό νομοθέτης, άρχίζη δμως ό άλλο; μέ 
τά πολλά κ' έπανωτά επιχειρήματα του νά τόν άνασκευάζη 
καί τόν κάμη στό τέλος νά άμφιβάλη μήπως τό ίδιο πράγμα 
£έν εϊναι λιγώτερο αισχρό παρά χαί καλό, καί έτσι καί γιά e 
τό δίκαιο καί τό αγαθό καί γιά δλα πού τά εϊχε στή μεγαλύ
τερη τιμή ώς τότε, κατόπι άπ' δλ' αυτά, ποιάν ίδέα νομίζεις 
πώς θά έχη γιά τό σεβασμό καί τήν υπακοή πού θά τους χρω
στά ; 

Καί βέβαια ούτε θά τά σέβεται πιά οδτε θά ύπακούη 
δπως πρίν. 

"Οταν λοιπόν δέν τιμά πιά καί κόψη κάθε σχέση πού εϊ
χε πρίν μ' αυτές τίς ηθικές αρχές καί δέν εϊναι σέ θέση νά 
'βρίσκη μόνος του τήν αλήθεια, εϊναι δυνατό νά άσπασθή άλ
λον τρόπο ζωής παρά εκείνον πού κολακεύειτίς επιθυμίες του; 539a 

Δέν είναι. 
Θά γίνη λοιπόν αποστάτης .τοΰ νόμου, ένώ έως τότβ 

ήταν υπήκοος του. 
'Αναγκαστικά. 
"Ωστε δέν εϊναι πολύ φυσικό νά παθαίνουν αυτό κι'δσοι 

μ' αυτό τόν τρόπο επιδίδονται στή διαλεκτική, καί δπως 
έλεγα καί πρίν, δέν εϊναι άξιο πολλής συγγνώμης τό πάθημα 
τους ; 
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Kai έλέουγ', ίφη. 
Ονκονν Ινα μή yiyvr/rai ά ίλεος ούτος περί τους τρια-

κοντούτας σοι, εύλαβουμένφ παντί τρόπω τών λόγιο» άπτέον; 
Καίμάλ',ήδ'δς. 

b "Αρ' ούν ού μία μέν ευλάβεια αύτη συχνή, τό μή νέους 
όντας αυτών γεύεσθαι ; οϊμαι γάρ σε ού λεληθέναι δτι οί 
μειραχίσχοι, δταν τό πρώτον λόγων γεύωνται, ώς παιδιφ 
αύτοίς χαταχρώνται, άεί είς άντιλογίαν χρώμενοι, καί μιμού
μενοι τους εξελέγχοντας αυτοί άλλους έλέγχουαι, χαίροντες 
ώσπερ σκυλάκια τω ΙΙκειν τε καί σπαράττε«· τφ- λόγφ τους 
πλησίον άεί. 

Ύπερφνώς μέν ούν, ίφη-
Ούκοϋν δταν δή πολλούς μέ» αυτοί έΧέγξωαιν, ύπό πολ

ύ λών άέ έλεγχθώαι, σφόδρα καί ταχύ- έμπίπτοναιν είς τά 
μηδέν ήγεϊσθαι ώνπερ πρότερο»* χαί έκ τούτων δή αυτοί τε 
καί τό δλον φιλοσοφίας πέρα εις τους άλλους διαβέβληνται. 

'Αληθέστατα, ίφη. 
Ό δέ δή πρεσβύτερος, ήν δ' έγώ, τής μέν τοιαύτης 

μανίας ούκ αν έθέλοι μετέχειν, τόν δέ διαλέγεαθαι έθέλοντα 
καί ακοπεϊν τάληθές μάλλον μιμήσεται ή τόν παιδιάς χάριν 
παίζοντα καί άνπλέ-ΛΜ-τα,. καί αυτός τε μετριότερος έσται 

d καί τά έπιτήδενμα τιμιώτερον αντί ατιμότερου ποιήσει. 
'Ορθώς, ίφη. 
Ούκοϋν καί τά προειρημένα τούτον έπ' ενλαβεία. πάντα 

προείρηται, τό τάς φύσεις κοσμίους είναι καί στάσιμους οίς 
τις μεταδώσει τών λόγων, καί μή ώς νϋν ό τυχών καί ουδέ» 
προσήκων έρχεται έπ' αύχό ; 

Πάνυ μέν οίν, ίφη. 
Αρκεί δή έπί λόγων μεταληψει μειναι ένδελεχώς χαί 

σνντόνως μηδέν άλλο αράτταντι, αλλ' αντιστρόφως γνμνα-
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Καί οίκτου ακόμη. 
Γιά νά μή γίνουνται λοιπόν άξιοι οϊκτου οί τρόφιμοί 

σου τώντριάντα ετών, δέν πρέπει νά πάρηςδλες σου τίς προ
φυλάξεις πρίν έπιδοθοΰν στή διαλεκτική ; 

Καί πολύ μάλιστα. 
Καί δέν εϊναι μιά απαραίτητη προφύλαξη αότή, νά μήν b 

τή γεύωνται παραπολύ νέοι ; Γιατί, υποθέτω, πώς δέ σοΰ 
ϊχει διαφύγει δτι οίάμεστοιάχάμα νέοι,δταν πρωτογευτοϋν 
τή διαλεκτική, κάνουν κατάχρηση της σάν νά ήταν ένα εΐδος 
διασκέδαση καί τή χρησιμοποιούν αδιάκοπα σέ άντιλογίες, 
καί γιά νά μιμηθούν εκείνους πού τους άποστόμωσαν μέ τά 
επιχειρήματα τους, ζητούν κι7 αυτοί νάποστομώσουν άλλους 
κ' ευχαριστούνται σάν τά σκυλάκια νά τραβούν καί νά ξεσκί
ζουν δ,τι τύχη νά βρεθή κοντά τους. 

Μέ αφάνταστη, πραγματικώς, ευχαρίστηση. 
Άφοΰ λοιπόν σ' αυτές τίς συζητήσεις πολλούς κι' αυτοί 

άποστομώσουν, κι' άπό πολλούς άποστομωθοΰν, καί οί ίδιοι ο 
καταντοΰν,καί πολύ γρήγορα μάλιστα, νά μήν πιστεύουν πιά 
τίποτ' άπ' δσα πίστευαν πρίν καί μ* αυτό δίνουν αφορμή 
στους άλλους, καί μαζί τους νά τά βάζουν καί τή φιλοσοφία 
νά κατασυκοφαντούν. 

Χωρίς καμιά αμφιβολία. 
Σέ ηλικία δμως περισσότερο προχωρημένη δέ θά τό 

θέλουν βέβαια πιά νά θυσιάζουν σ' αυτή τή μανία καί θά μι
μοΰνται περισσότερο εκείνους πού μέ τή διαλεκτική ζητοΰν 
νά βρουν τήν αλήθεια, παρά εκείνον πού παίζει καί αντιλέγει 
ίτσι γιά διασκέδαση* μ' αυτό τόν τρόπο καί οί ίδιοι θά γίνουν 
πιό μετρημένοι καί τήν ενασχόληση αυτή θά κάνουν πιό d 
τιμημένη άπό καταφρονεμένη πού εϊναι τώρα. 

Πολύ σωστά. 
Κι' δσα λοιπόν ακόμα έχομε εϊπβΐ καί πρίν, δέν ήταν 

μιά προφύλαξη γιά τόν ίδιο τό--σκοπό, πώς πρέπει δηλαδή 
νά εϊναι άπό φυσικού τους χόσμιοι καί σταθεροί εκείνοι πού θά 
τους μεταδώσωμε τή διαλεκτική καί νά μήν καταπιάνεται 
μ' αδτήν ό πρώτος πού λάχη καί πού καμιά φυσική προδιά
θεση δέν έχει ; 

Βεβαιότατα. 
Καί θά ήταν άραγε αρκετό νά όρίσωμε γιά τή σπουδή 

τής διαλεκτικής τό διπλάσιο καιρό πού δώσαμε στή γυμνα
στική, γιά νά τής άφοσιωθη κανείς αποκλειστικά καί μ' δλο 
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ζομένφ τοίς περί το σώμα γνμνααίοις, ίχη διπλάσια ή τότε ; 

e Έξ, ίφη, ή τέτταρα λέγεις ; 

Άμέλει, εϊπον, πέντε θές.μετά γάρτοϋτο καταβιβαατέοι 

έσονται σοι είς τά σπήλαιο» πάλιν εκείνο^ καί άναγκαστέοι 

άρχειν τά τε περί τόν πόλεμον καί δααι νέων άρχαί, ίνα 

μηδ' εμπειρία |ύστερώσι τών άλλων καί έτι χαί έν τού-

640a τοις βασανιστέοι εί έμμενοϋαιν έλχόμενοι πανταχόαε ή τι καί 

παρακιν-;σουσι. 

Χρόνο» δέ, ή δ' δς, πόσον τούτον τιθεϊς ; 

Πεντεχαίδεχά ίτη, ήν ff έγώ. γενομένων δέ πεντηχον-

τοντών τους διασωθέντας χαί άριστεύααντας πάντα πάντη 

έν ίργοις τε χαί έπιστήιιαις προς τέλος ήδη άχτέον, καί 

άναγκαατέον άνακλίναντας τή» τής ψυχής αύγήν εις αυτό 

άποβλέψαι τό πάσι φώς παρέχον, χαί ίδόντας τό αγαθόν 

αυτό, παραδείγματι χρωμένονς έκείνω, καί πάλιν καί Ίδιώτας 

b καί εαυτούς χοσμεϊν τόν επίλοιπο» βίο» έν μέρει έκαστους, 

τό μέν πολύ προς φιλοσοφία διατρίβοντας, δτανδέ τό 

μέρος ήκη, προς πολιτικό ϊς έπιταλαιπωροΰντας καί άρχοντας. 

έκαστους τής πάλεώς ένεκα, ούχ ώς καλόν τι άλλ' ώς 

αναγκαίο» πράττοντας, καί ούτως άλλους άεί παιάεύσαντας 

τοιούτους, άντιχαταλιπόντας τής πόλεωςφύλακας, είς μακά

ρια» νήσονς άπιόντας οίκεϊν* μνημεία δ' αυτοί; καί θυσίας 

c τήν πάλιν δημοσία ποιείν, έάν καί ή Πυθία ουναναιρή, ώς 

δαίμοαιν, εί δέ μή, ώς εύδαίμοσί τε καί θείοι;. 

Πάγκαλους, ίφη, τους άρχοντας, ώ Σώχρατες, ώσπερ 

άνδριαντοποιός άπείργασαι. 

Και τάς άρχουσας γε, ήν ff έγώ, ώ Γλαυκών μηδέν 

γάρ τι οίον με περί ανδρών είρηκέναι μάλλον α εϊρηκα ή 

περί γυναικών, δααι άν αυτών ίκαναί τάς οτυσεις Éyj'ij'viDVTai. 

*Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 567 

του τό ζήλο, χωρίς τίποτ' άλλο νά κάνη παρά νά γυμνάζεται 
μέ ανάλογο τρόπο, δπως τότε μέ τίς σωματικές ασκήσεις ; 

Πόσα δηλαδή χρόνια, εξ ή τέσσερα ; 
Δέ σημαίνει, βάλε καί πέντε. Καί κατόπι ά π ' αυτό, θά 

πρέπη νά τους κατεβάσης πάλι σέ κείνο τό σπήλαιο καί θά 
τους υποχρέωση; νά γίνουνται αρχηγοί σέ πολεμικέ; επιχει
ρήσεις καί σ'άλλα αξιώματα κατάλληλα γιά τήν ηλικία τους, 
γιά νά μήν όστεροΰν οδτε κατά τήν εμπειρία άπό τους άλλους" 
καί σέ δλ' αυτά ακόμη πρέπει πάλι νά δοκιμάζουνται, άν θά 
μένουν ακλόνητοι σ' δλους τους πειρασμούς πού θά τους τρα
βούν άπό παντού, ή μήπως καί παραστρατήσουν κάπως. 

Καί πόσον καιρό βάζεις καί γι ' αυτό ; 

Δεκαπέντε χρόνια" καί δταν —ιά φτάσουν τά πενήντα, 
δσοι άπ' αυτούς σωθούν καί άριστεύσουν σ' δλα γενικώς καί 
στά έργα καί στίς επιστήμες, καιρός πιά νά τους όδηγήσωμε 
στό τέρμα καί νά τους άναγκάσωμε νά στρέψουν προς τά 
επάνω τά φωτεινά μάτια τής ψυχής καί νάτενίσουν έκεΐνο 
τό ίδιο πού δίνει τό φώς σ' δλα τά πάντα' κι' άφοΰ δουν τότε 
καί γνωρίσουν τό καθαυτό αγαθό, νά τό έχουν τόν υπόλοιπο χρό
νο τής ζωής των σάν.πρότυπο,γιά νά ρυθμίζουν επάνω του καί 
τά δικά του; καί της πολ'τείας καί τών ιδιωτών τά ήθη, αφο
σιωμένοι βέβαια τόν περισσότερο καιρό τους στή φιλοσοφία, 
παίρνοντας δμως επάνω τους, δταν έρχεται ή σειρά τοϋ καθε-
νός,καί τό βάρος τής διοίκησης καί τής εξουσίας, αποκλειστι
κά καί μόνο γιά χάρη τής πολιτείας καί δχι σά νάταν τίποτα 
κα?.ό γιά τους ίδιους, παρά υποχρέωση απαραίτητη' καί τότε 
πιά άφοΰ μορφώσουν καί άλλους κατά τό" παράδειγμα τους, 
νά τού; αφήσουν στό πόδι τους άξιους φύλακες τής πολιτείας, 
δταν θά έρθη ή ώρα τους νά πάνε νά κατοικήσουν στά νησιά 
τών Μακάρων- καί ή πόλη τότε νά τους τιμά μέ μνημεία 
καί νά τους όρίζη, άν εϊναι σύμφωνοι καί τής Πυθίας οί χρη
σμοί, δημοτελεΐς θυσίες,σάν σέ ημιθέους, ειδεμή σάν σέ μακα
ρίου; καί αγίους, 

Πανέμορφους τους άρχοντες, Σωκράτη, σάν άδριαντο-
ποιός τού; έχεις στην εντέλεια δουλέψει. 

Μά καί τίς αρχόντισσες επίσης, Γλαυκών' γιατί μή νο-
μίζης πώς οσα έχω ειπεί αποβλέπουν στους άντρες περισσότε
ρο παρά καί στις γυναίκες, Οσες τουλάχιστο κ ι ' ά π ' αυτές 
βρεθούν προικισμένες άπό τή φύση μέ τήν ικανότητα πού 
χρειάζεται. 
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'Ορθώς, ίφη, εϊπερ ϊαα γε πάντα τοις άνδράσι χοινωνή-
αοναιν, ώς διήλθομεν. 

d Τί οίν ; ίφην συγχωρείτε περί τής πόλεως τε καί 
πολιτείας μή παντάπασι» ήμας εύχάς είρηκέναι, άλλα χαλεπά 
μεν, δυνατά δέ πη, καί ούκ άλλη ή εϊρηται, δταν οί ώς 
αληθώς φιλόσοφοι δυνάσται, ή πλείους ή εις, έν πάλει 
γενόμενοι τών μέν νϋν τιμών καταφρονήσωαιν, ήγηαάμενοι 
ανελεύθερους είναι καί ονδενός άξιας, τό δέ ορθόν περί πλεί-

e στον ποιησάμενοι καί τάς άπό τούτο« τιμάς, μέγιστον δέ 
καί αναγκαιότατο» τό δίκαιον, καί τούτφ δη υπηρετούντες 
τε χαί αύξοντες αυτό διασκενωρήσωνται τήν εαυτών πόλιν ; 

Πώς ; ίφη. 
"Οσοι μέν ά», ήν δ' έγώ, πρεσβύτεροι τνγχάνωαι δεκε-

641a τών έν τή πόλει, πάντας έκπέμψωσιν είς τους αγρούς, τους δέ 
παϊδας αυτών παραλαβόντες έκτος τών νύν ηθών, 3 καί οί 
γονής ίχονσι, θρέψωνται έν τοϊς σφετέροις τρόποιαι καί 
νόμοις, οίοιν οϊοις διεληλύθαμεν τότε· καί ούτω τάχιστα τε 
καί ρ$οτα πόλιν τε καί πολιτεία», ήν έλέγομεν, καταστά-
σαν αυτήν τε εύδαιμονήαειν καί τά ίθνος έν φ άν έγγένηται 
πλείστα δνήαειν ; 

Πολύ γ', ίφη· και ώς 3ν γένοιτο, εϊπερ ποτέ γίγνοιτο, 
b δοχείς μοι, ώ Σώκρατες, εύ είρηκέναι. 

Ούκοϋν άοψ ήδη, εϊπον έγώ, ίχονσιν ήμϊν οί λόγοι περί 
τε τής πόλεως ταύτης καί τοϋ όμοιου ταύτη ανδρός ; δήλος 
γάρ που καί ούτος οίον φήσομεν δεϊν αυτόν είναι. 

Δήλος, ίφη· καί όπερ έρωτας, δοκεϊ μοι τέλος ίχειν. 
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Σωστά, άφοΰ δλα, καθώς τάναφέραμε, θά εϊναι κοινά 
ανάμεσα στους άντρες καί στίς γυναίκες. 

Τί λέτε λοιπόντώρα; συμφωνάτε πώςδσαέχομεείπεϊγιά d 
τήν πόλη καί τό πολίτευμα δέν είναι άπλες ευχές, άλλα δύσ
κολα βέβαια, δχι δμως καί ολότελα αδύνατα πράγματα, δταν 
ανώτατοι μές στην πόλη άρχοντες καί εξουσιαστές, ένας ή πε
ρισσότεροι, γίνουν οί πραγματικοί φιλόσοφοι, πού κατα-
ορονώντα; τί; σημερινές τιμές σάν ανελεύθερες καί μηδαμινής 
αξίας, θά έκτιμοδν τό καθήκον μονάχα καί τίς τιμές πού πη- e 
γάζουν άπ' αυτό, καί πάνω άπ' δλα μεγαλύτερο καί αναγκαιό
τατο τή δικαιοσύνη, πού αυτήν υπηρετώντας καί αυξάνοντας 
8ά αναλάβουν νά αναμορφώσουν τήν πόλη τους ; 

Πώς ; 
Όσοι μές στην πόλη εϊναι πάνω άπό δέκα χρόνια, δλους 

αυτούς θά τους στείλουν στά χωράφια, κι' άφοΰ παραλάβουν 541a 
τά παιδιά τους καί τάποσύρουν άπό τίςτωρινές συνήθειες, πού 
έχουν κι' οί γονείς των, θά τάναθρέψουν μέ τους δικούς των 
τρόπους καί νόμους, πού θά εϊναι τέτοιοι δπως τους αναφέρα
με πρίν* κ'έτσι δέ θά στερέωση πολύ γρήγορα καί εδκολαή 
πόλη καί τό πολίτευμαπούλέγαμε,δέ θάεύδαιμονήση κ' ή ΐδια 
καί δέ θά δή τή μεγαλύτερη ωφέλεια καί τό έθνος δπου ανήκει; 

Χωρίς καμιά αμφιβολία* καί μοΰ φαίνεται, Σωκράτη, 
πώς πολύ ώραΐα εξέθεσες καί τόν τρόπο πού θά γίνουνται δλ' b 
αυτά, άν εϊναι ποτέ νά γίνουν. 

Αρκετά λοιπόν τάχομε πιά συζητήσει καί γιά τήν ίδια 
τήν πόλη καί γ·.ά τόν άνθρωπο πού θάναι δμοως μ* αυτήν ; 
Γιατί είναι φανερό τί λογής θά ποΰμε πώ; πρέπει νά είναι 
κ^ αυτός. 

Φανερό* κ' έτσι ή ερώτηση πού μέκαμες, πήρε, μοΰ 
φαίνεται, τέλος. 



ΒΙΒΑΙΟΝ Η 

543a Εϊεν ταύτα μέν δή ώμολόγηται, ώ Γλαυκών, τή μελ-

λούση άκρως οίκεϊν πόλει κοινάς μέν γυναίκας, κοινούς δέ-

παϊδας είναι και πάσαν παιδεία», ωσαύτως δέ τά επιτη

δεύματα κοινά έν πολέμφ τε χαί ειρήνη , βασιλέας δέ αυτών 

είναι τους έν φιλοσοφία τε καί προς τόν πόλεμον γεγονότος 

αρίστους. 

Ώμολόγηται, ίφη. 

b Kai μήν χαί τάδε σννεχωρήααμεν, ώς, δταν δή κατα-

στώσιν οί άρχοντες, άγοντες τονς στρατιώτας κατοικιοΰσιν 

είς οΐκήαεις οίας προείπομεν, ϊδιον μέν ουδέν ούδενί έχουσας, 

κοινάς δέ πάσι· προς δέ ταϊς τοιαύταις οΐκήσεσι, χαί τάς 

κτήσεις, εί μνημονεύεις, διωμολογηαάμεθά που οίαι έσονται 

αυτοϊς. 

Άλλα μνημονεύω, έφη, δτι γε ουδέν ούδένα φόμεθα δει» 

χεχτήσθαι ών νϋν οί άλλοι, ώσπερ δέ άθλητάς τε πολέμου 

c καί φύλακας, μισθόν τής φυλακής δεχόμενους εις ένιαντόν 

τήν είς ταϋτα τροφήν παρά τών άλλων, αυτών τε δεϊν χαί 

τής άλλης πόλεως έπιμελείσθαι. 

'Ορθώς, έφην, λέγεις, αλλ' άγ', επειδή TOUT' άπετελέ-

σαμεν, αναμνηοθώμεν πόθεν δεϋρο έξετραπόμεθα, Ινα πάλιν 

τήν αυτήν ϊωμεν. 

Ον χαλεπό», ίφη. σχεδόν γάρ, χαθάπερ νϋν, ώς διελη-

λυθώς περί τής πόλεως τους λόγονς έποιον, λέγων ώς 

άγαθήν μέν τήν τοιαύτην, οίον τότε διήλθες, τιθείης πόλιν, 

d καί άναβα τον εκείνη δμοιον, καί ταύτα, ώς ίοικας, καλλίω 

ΒΙΒΛΙΟΝ Η ' * 

Καλά- έμείναμε λοιπόν σύμφωνοι, αγαπητέ Γλαυκών, 
βτι σέ μιά πολιτεία, πού μέλλει νά κυβερνιέται άριστα, θά 5 4 3 * 

εϊναι κοινές οί γυναίκες, κοινά τά 
'Ανακεφαλαίωση παιδιά, κοινή δλη ή εκπαίδευση, 
των πορισμάτων χ ο ι ν ά β λ ά π ο λ ε μ ι κ ά καί ειρηνικά 
xijs έρευνας. Πως tf , , , , r , r . Λ Ι, 
64 προχώρηση ή έργα και η ανωτάτη εξουσία θα δινε-

συζήτηση ται σέ δσους αναδείχνονται άριστοι 
στή φιλοσοφία καί στά πολεμικά. 

Μάλιστα- έμείναμε σύμφωνοι. 
Έπίσηςπαραδεχτήκαμε δτι, άφοΰ όριστοΰν οί άρχοντες, b 

θά κατοικήσουν μαζί μέ τους στρατιώτες σέ κατοικίες τέ
τοιες, δπως είπαμε πρίν, κοινές δηλαδή γιά δλους καί δπου 
κανένας δέν θά έχη τίποτα δικότου* έκτος πάλι άπό τήν κα
τοικία, θυμάσαι βέβαια ακόμη τί παραδεχτήκαμε καί γιά τήν 
ιδιοκτησία. 

Βέβαια θυμάμαι, δτι κανένας ά π ' αυτούς δέν πρέπει 
νά έχη οποιαδήποτε ατομική περιουσία, δπως γίνεται σήμερα* 
άλλάσάν άθληταί πού θά είναι, προορισμένοι γιά τόνπόλεμο 
καί γιά τή φρούρηση της πολιτείας, θά παίρνουν άπό τους 
άλλους μισθό γιά τίς υπηρεσίες τους μονάχα τήν τροφή τους, C 
δση τους χρειάζεται γ ιά ένα χρόνο, καί θά φροντίζουν απο
κλειστικά γιά τήν ασφάλεια τή δική τους καί τής πολιτείας. 

Πολύ σωστά" έλα λοιπόν τώρα, άφοϋ είπαμε δσα είχαμε 
νά ποΰμε γ ι ' αυτά, νά θυμηθούμε ποΰ βρισκόμασταν, δταν 
μπήκαμε σ' αότή τήν παρέκβαση, γιά νά πάρωμε καί πάλι 
τή σειρά τοΰ λόγου μας. 

Δέν εϊναι δύσκολο' γιατί, δπως καί τώρα, φαίνονταν δτι 
εϊχες καί τότε τελειώσει τό λόγο γιά τήν πολιτεία μέ τό 
συμπέρασμα δτι, γιά νά εϊναι άριστη μιά πολιτεία, πρέπει νά 
μοιάζη μ' έκείνην πού περίγραψες, καί τέλειος ό άνθρωπος 

* Τά χειρόγραφα τοϋ Γρυπάρη σταματούν στό τέλος τοΰ Ζ 
βιβλίου. Τά βιβλία Η, Θ καί Ι ϊνουν μεταφραστή βτή δημοτική 
άπδ τον κ. Ε.Π. Παπανούτσο με βάση τήν παλαιά μετάφραση 
τοϋ Γρυπάρη στή Βιβλιοθήκη Φέξη (πού έχζι γίνει στην καθαρεύουσα) 
καί μι τΙς άπαραίτητβς διορθώσεις καί βελτιώσεις. Πάντοτε δμως 
μέ τήν πρόθεση νά διατηρηΟή ό τρόπος ερμηνείας καί τό 6φος τοΰ 
Γρυπάρη, δσο φυσικά ήταν τοδτο κατορθωτό. 
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544a hi ίχων ειπείν πάλιν τε καί άνδρα. άλλ' οίν δή τάς αλλάς 
ήμαρτημένας έλεγες, εί αύτη άρ0η. τών άέ λοιπών πολι
τειών ίφησθα, ώς μνημονεύω, τέτταρα εϊδη είναι, ών καί 
πέρι λόγον άξιον εϊη ίχειν καί ίδείν αυτών τά αμαρτήμα
τα καί τους έκείναις αί δμοίονς, ίνα πάντας αύχούς ίδόντες, 
«ai όμολογησάμενοι τόν άριστον καί τόν κάκιστον άνδρα, 
έπισκεψαίμεθα εί δ άριστος εύδαιμονέστατος «al ό κάκιστος 
άθλιώτατος, ή άλλως ίχοι· καί έμοΰ έρομένον τίνος λέγοις 

b τάς τέττσρας πολιτείας, έν τούτφ ύπέλαβε Πολέμαρχος τε 
καί 'Αδείμαντος, καί ούτω δή αύ άναλαβών τόν λόγον δενρ' 
άφϊξαι. 

'Ορθότατα, εϊπον, έμνημόνενοας. 
Πάλιν τοίννν, ώσπερ παλαιστής, τήν αντήν λαβήν πάρε-

χε, καί τό αυτό έμοΰ έρομένον πειρώ ειπείν άπερ τότε έμελλες 
λέγειν. 

Έάνπερ, ήν δ' έγώ, δύνωμαι. 
Καί μήν, ή δ' δς, επιθυμώ γε καί αυτός άκονσαι τίνας 

ίλεγες τάς τέτταρα; πολιτείας. 
c Ού χαλεπώς, ήν ff έγώ, άκούση. είαΐ γαρ ας λέγω 

αίπερ καί ονόματα ίχουσιν, ή τε ύπό τώ» πολλών έπαινού-
μένη, ή Κρητική τε «αί_Λοκωνική αύτη· καί δευτέρα καί 
άευτέρως έπαινουμένη, , καλούμενη ff ολιγαρχία, συχνών 
γέμουαα κακών πολιτεία· ή τε ταύτη διάφορος καί εφεξής 
γιγνομένη δημοκρατία, καί ή γενναία δή τυραννίς καί πασών 
τούτων διαφέρουσα, τέταρτον τε καί ίαχατον πόλεως νόσημα. 
ή τίνα άλλην ίχεις Ιδέα» πολιτείας, ήτις χαί έν είδει δια-

d φανεϊ τινι κείται ; δνναστεΐαι γάρ καί ώνηταί βασιλείαι 
καί τοιαυταί τίνες πολιτεϊαι μεταξύ τι τούτων πού είαιν, 
εύροι ff άν τις αύτάς ούχ έλάττους περί τους βαρβάρους 
ήτούςΈλληνας. 

ΠολλαΙ γοΰν καί άτοποι, ίφη, λέγονται. 

*Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΠίΑΤΟΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 573 

πού θάμοιαζε μ' αυτήν, άν καί μπορούσες, καθώς έλεγες, d 
νά δώσης καί καλύτερο ακόμη πρότυπο τοϋ τέλειου άνθρωπου 
χαί της τέλειας πολιτείας. Πρόστεσες δμως δτι, άφοΰ άύτή 544a 
ή μορφή τής πολιτείας ήταν ή άριστη, δλες οί άλλες κατ' 
ανάγκη εϊναι ελαττωματικές. Κι'Sv θυμάμαι καλά, έλεγες βτι 
υπάρχουν τέσσερα εϊδη τέτοιων πολιτειών, πού θάξιζε τόν κόπο 
νά τά μελετήση κανείς, γιά νά ίδή τά ελαττώματα τους, 
καθώς καί τών ανθρώπων τών δμοιων μ' αυτές, έτσι ώστε, 
άφοΰ σπουδάσωμε καλά δλους αυτούς καί άναγνωρίσωμε 
ποιος εϊναι ό καλύτερος καί.ποιός ό χειρότερος, νά είμαστε 
σέ θέση νά κρίνωμε άν είναι πραγματικά ό πρώτος ευτυχέ
στερος άπ' δλους καί ό δεύτερος άθλιώτερος, ή δν συμβαίνη 
κάτι διαφορετικό' άλλα τήν ώρα πού έγώ σ' ερωτούσα νά μοΰ 
πής ποια εϊναι αυτά τά τέσσερα είδη τών πολιτειών, μας 
διέκοψαν ό Πολέμαρχος χαί ό Αδείμαντος καί έτσι σέ άνάγ- b 
κασαν νά κάμης αυτή τήν παρέκβαση πού τώρα τελείωσε. 

Πολύ σωστά τά θυμάσαι. 
Κάμε λοιπόν τώρα σάν τόν παλαιστή' δώσε μου πάλι τό 

ίδιο πιάσιμο καί απάντησε σ' εκείνη τήν ίδια μου ερώτηση 
δ,τι λογάριαζες νά μού άποκριθής τότε. 

Ευχαρίστως, έάν μπορώ. 
'Επιθυμώ λοιπόν νάκούσω ποια εϊναι τά τέσσερα είδη 

τών πολιτειών πού έλεγες. 
Δέν εϊναι δύσκολο νά τό ακούσης. Εϊναι πολύ γνωστές Ο 

καί οί τέσσερες καί μέ τά ονόματα τους* ή πρώτη, πού 
επαινείται, μάλιστα άπό τους περισσότερους, είναι ή Κρητική 
καί ή Λακωνική* ή δεύτερη, ποό έρχεται καί δεύτερη στην 
εκτίμηση των πολλών, εϊναι ή ονομαζόμενη ολιγαρχία* αυτή 
έχει πολλά ελαττώματα* ή τρίτη, αντίθετη μέ τήν προηγού
μενη καί δστερ' άπό 'κείνην στή σειρά, είναι ή δημοκρατία* 
καί τελευταία εκείνη δά ήπερίφημη τυραννίς, εντελώς διαφο
ρετική άπ' δλες τίς άλλες, τό τέταρτο καί χειρότερο νόσημα γιά 
μιά πολιτεία. Αυτά εϊναιτάτέσσερα είδη τών πολιτειών ή μή
πως γνωρίζης έσύ καί καμιάν άλλη, πού νάποτελή ίδιαί-
τεροκαί καθαρά ξεχωρισμένο είδος; Γιατί οί δυναστείες καί ά 
οί αγοραστές βασιλείες καί άλλες τέτοιες πολιτείες είναι, νο-
μίζω,διάμεσες μορφές ανάμεσα σ' εκείνες πού ώνδμασα παρα
πάνω καί συχνότερα μπορεί νά τίς βρή κανένας στους βαρ
βάρους παρά στους Έλληνες. 

Πραγματικά υπάρχουν τέτοια πολιτεύματα πολλά 
και περίεργα, 
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Οϊσθ' οίν, ήν δ' έγώ, δτι καί ανθρώπων εϊδη τοσαΰτα 
άνάγχη τρόπων εϊναι, δσαπερ καί πολιτειών ; ή οϊει έχ 
δρυός πόθεν ή έκ πέτρας τάς πολιτεία; γίγνεσθαι, άλλ' 

« ουχί έκ τώ» ηθών τών έν ταϊς πόλεσιν, â äv ώσπερ ρέψαντα 
τάλλα έφελχύαηται ; 

Ουδαμώς ίγαν/, ίφη, άλλοθεν ή εντεύθεν. 
Ούχοϋν εί τά τών πόλεων πέντε, χαί αί τών Ιδιωτών 

χατασχευαί τής ψυχής πέντε άν εϊεν. 

ΪΥμην ; 
Τόν μέ» δή τή αριστοκρατία δμοιο» διεληλύθαμεν ήδη, 

δν αγαθόν τε καί δίκαιον ορθώς φάμε» είναι. 
545a Διεληλύθαμεν. 

"Αρ' οίν τό μετά τοϋτο διιτέον τονς χείρους, τόν φιλό-
νικόν τε καί φιλότιμα», κατά τήν Αακωνιχήν έστώτα πολι
τεία», καί όλιγαρχιχόν αί καί δημοκρατικό» καί τάν τυραν-
νικόν, Ινα τόν άδιχώτατον ίδόντες άντιθώμεν τω δικαιοτάτω 
καί ήμϊ» τελέα ή σκέψις ή, πώς ποτέ ή άκρατος δικαιοσύνη 
προς άδικίαν τήν άκρατον ίχει ευδαιμονίας τε πέρι τοϋ 
ίχοντος καί άθλιότητος, ίνα ή θρασυμάχω πειθόμενοι 

b διώκωμεν άδικίαν ή)τώ νϋν\προφαινομένφ λόγω δικαιοσύνη» ; 

Παντάπασι μενού», ίφη, ποιητέον. 
"Αρ' οίν, ώσπερ ήρξάμεθα ένίταΐς πολιτείαις πρότερον 

ακοπεϊν τά ήθη ή έν τοις Ιδιώταις, ώς εναργέστερο» δν, 
και νϋν ούτω πρώτον μέν τήν φιλότιμο» σκεπτέον πολιτεία» 
—όνομα γάρ ούκ ίχω λεγόμενο» άλλο· ή τιμοκρατία» ή 
τιμαρχίαν αυτήν κλητέον—προς δέ ταντην τόν τοιούτον 

ο άνδρα σκεψόμεθα, έπειτα άλιχαρχιαν'καί άνάρα όλιγαρχιχόν, 
αίθις δέ είς δημοκρατία» άποβλέψαντες θεασάμεθα άνδρα 
δημοκρατικόν, τό δέ τέταρτον είς τν."ΐννονμένην πάλι» 
έλθόντες καί ίδόντες, πάλιν εί; τυραννικήν ψυχήν βλέποντες, 
πειρασόμεθα περί ών προυθέμεθα ικανοί κριταί -/ενέσβαι ,* 
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Γνωρίζεις λοιπόν δτι κατ' ανάγκη θά υπάρχουν καί 
άλλα τόσα είδη ανθρώπινων χαρακτήρων, δσα καί πολιτειών ; 
"Η νομίζεις δτιοί πολιτείες γίνονται άπό δρΰ τάχα ή άπό πέ
τρα, καί δχι άπό τά ήθη τών πολιτών, δσα κατά τή διεύ- β 
θυνση πού θά πάρουν, θά παρασύρουν στον ίδιο δρόμο καί 
δλα τά άλλα ; 

Άπό τά ήθη μόνο, καί άπό τίποτ' άλλο. 
Άφοΰ λοιπόν υπάρχουν πέντε είδη πολιτειών, δέν πρέ

πει επίσης νά υπάρχουν καί πέντε είδη ανθρώπινων χαρα
κτήρων ; 

Πώς δχι ; 
Ti χαρακτήρα, πού αντιστοιχεί στην αριστοκρατία, 

τόν πραγματευθήκαμε κιόλας καί άρθά είπαμε, δτι εϊναι 
αγαθός καί δίκαιος. 

Μάλιστα, τόν πραγματευθήκαμε. 545a 
Έπειτ' άπ' αυτόν λοιπόν πρέπει τώρα νά έξετάσωμε 

τους χειρότερους χαρακτήρες, πρώτα τόν φίλαρχο καί φιλό
δοξο, πού αντιστοιχεί στην πολιτεία τών Λακεδαιμονίων, 
έπειτα τόν ολιγαρχικό καί τόν δημοκρατικό καί τόν τυραννι
κό, ώστε, άφοϋ άναγνωρίσωμε τόν πιό άδικο άπ' δλους, 
νά τόν βάλωμε απέναντι στον πια δίκαιο, γιά νά μπορέσωμε 
στό τέλος νά κρίνομε, ποια εϊναι ή σχέση τής άκρατης δικαιο
σύνης προς τήν άκρατη αδικία, ώ; προς τήν ευτυχία ή τήν 
αθλιότητα εκείνου πού έχει τή μιά ή τήν άλλη, καί έτσι νά 
έπιδιώκωμε ή τήν άδιχΐα, σύμφωνα μέ τίς συμβουλές τοΰ 
Θρασύμαχου, ή τή δικαιοσύνη, σύμφωνα μέ τό λογικό συμπέ
ρασμα πού βγαίνει άπ' αύτη τή συζήτηση. b 

Αυτό πραγματικά έχομε νά κάνωμε. 
Λοιπόν, δπως αρχίσαμε νά έξετάζωμε τά ήθη τών πολι

τειών πρίν άπό τά ήθη τών ατόμων, επειδή ή μέθοδος αυτή 
μας φάνηκε πιό φωτεινή, συμφωνείς νά έξακολουθήσωμε νά 
•τήν έφαρμόζωμε καί, άφοΰ έξετάσωμε πρώτα τή φίλαρχη 
πολιτεία (γιατί δέν ξέρω ποιο άλλο δνομα νά τής δώσω* έκτος 
δν ίσως πρέπη νά τήν ονομάσω τιμοκρατία ή τιμαρχία ), έπει
τα νά έξετάσωμε τόν άνθρωπο πού αντιστοιχεί σ' αυτήν, 
δστερα τήν ολιγαρχία καί τόν ολιγαρχικό άνθρωπο, κατόπι C 
νά στραφούμε χαί νά προσέξωμε τή δημοκρατία καί τόν 
δημοκρατικό άνθρωπο, καί τέλος, άφοΰ έξετάσωμε τό τυρανι-
κό πολίτευμα καί ιδούμε καί τήν ψυχή τοϋ τυραννικοΰ άνθρω
που, νά δοκιμάσωμε νά διατυπώσωμε δικαιολογημένη τήν 
κρίση μας απάνω στό ζήτημα πού αναλάβαμε νά λύσωμε ; 
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Κατά λόγον γέ τοι άν, ίφη, ούτω γίγνοιτο ή τε θέα και 
ή χρίοις. 

Φέρε τοίννν, ήν ff έγώ, πειρώμεθα λέγειν τίνα τρόπον 
τιμοκρατία γένοιτ' άν έξ αριστοκρατίας, ή τόδε μέν όπλου», 

d δτι πάσα πολιτεία μεταβάλλει έξ αυτού τοΰ έχοντος τάς 
αρχάς, ό'ταν έν αύτω τούτω στάσις έγγένηται· όμονοοϋντος 
δέ, «άν πάνυ ολίγον ή, αδύνατον κινηθήναι ; 

Έστι γάρ οϋτω. 
Πώς οί» δη, εϊπον, ώ Γλαυκών, ή πόλις ήμϊν κινηθή-

αεται, χαί πή στααιάαοναι» οϊ επίκουροι και οί άρχοντες 
προς αλλήλους τε καί προ; εαυτούς ; ή βούλει, ώσπερ 
"Ομηρος, εύχώμεθα ταϊς Μούααις ειπείν ήμϊν δπως δή 

β π ρ ώ τ ο ν στάαις ίμπε α ε ( ι), καί φώμεν αύτάς τραγι-
κώς ώς προς παϊδας ήμας παίζουσας καί έρεαχηλούαας, ώςδή 
σπουδή λέγουσας, ύφηλολογονμένας λέγειν ; 

Πώς ; 
546a Ώδέ πως. χαλεπόν μέν κινηθήναι πόλιν ούτω ανατα-

ααν άλλ' έπεί γενομένφ παντί φθορά έστιν, ούδ' ή τοιαύτη 
σύστααις τόν άπαντα μενεΐ χρόνον, άλλα λυθήσεται. λνσις 
δέ ήδε· οί μόνον φυτοϊς έγγείοις, άλλα καί έν έπιγείοις 
ζφοις φορά καί άφορία ψοχής τε χαί σωμάτων γίγνονται, 
δταν περιτροπαί έχάστοις κύκλων περιφοράς συνάπτωσι, 
βραχύβιοι; μέν βραχνπόρονς, έναντίοις δέ εναντίας, γένους 
δέ υμετέρου ευγονίας τε καί άφορίας, χαίπερ δντες σοφοί, 

b οΰς ηγεμόνας πόλεως έπαιδεύσασθε, ουδέν μάλλον λογισμφ 
μετ' αίσθήσεως τεύξονται, άλλα πάρεισιν αυτούς χαί γεν-
νήοουαι παϊδάς ποτέ ού δέον. ίστι δέ θείφ μέν γεννητφ 

1. «ΊλΛς» Π 113. 
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Μάλιστα* ϊτβι θά ήταν σύμφωνη μέ τή λογική καί ή έξέ-
τβσηχαίή κρίση μας. 

"Ας δοκιμάσωμε λοιπόν πρώτα-πρωτα νά έξετάσωμε 
πος γίνεται ή μετάβαση άπό τήν αριστοκρατία στην τιμο

κρατία. "Η δέν είναι απλή αλήθεια, 
Πως γίνπαι ή με- δτι κάθε μεταβολή στό πολίτευμα d 
ταβάση irti ΐ *ν προέρχεται άπό τό μέρος πού έχει 
• & o x Ä " x £ £ «*Χ«Ρ«*Τ0·*·φ εξουσία, δταν τύ-
χτηριστικά τβΟ τι- Χ? καίγίνη καμιά διένεξη μέσα σ 

μσκρο-τιχοο καίε- αυτό' ένω, δταν τοϋτο διατηρή άδια-
στώτος τάρακτη τήν αρμονία του, ακόμη 

κι' δν εϊναι παραπολύ μικρό, αδύνατο 
νά γίνη μεταβολή στην πολιτεία ; 

Έτσι είναι πραγματικά. 
Πώς λοιπόν, Γλαυκών, θά πάθη μεταβολή ή πολιτεία ή 

ίική μας, καί άπό ποΰ θά γεννηθή διχόνοια στους επικούρους 
καί στους άρχοντες μας, καί μεταξύ τους καί προς τους εαυ
τούς των ; "Η θέλεις, καθώς ό Όμηρος, νά επικαλεστούμε 
τΙςΜοΰσεςνάμας πουν πώς έ π ε σε σ τ η ν α ρ χ ή ανά
μεσα τους ή φιλονεικία,καΐνάφαντασθοδμε,δτιμαςάποχρί- β 
νονται μέ βφος τραγικό καί μεγαλόστομο, σά νά σοβαρεύων-
ται τάχα καί νά σπουδαιολογοδν, ένώ θά παίζουν καί θά 
χαριεντολογοΰν μέ μδς, σά νάμαστε παιδιά ; 

Πώς ; 

Νά έτσι περίπου. Δύσκολο βέβαια εϊναι μιά πολιτεία, 546« 
μέ αυτό τόν τρόπο συγκροτημένη, νά μεταβληθή* άλλ' άφοΰ 
κάθε τί πού γεννιέται υπόκειται καί σέ φθορά, καί αυτό τό 
πολιτικό σας σύνταγμα δέν θά μείνη αναλλοίωτο στον αλώνα, 
άλλα θάρθή ήμερα πού θά διαλυθή*"καί ίδού πώς. Υπάρχει 
8χι μόνο γιά τά φυτά, πού γεννιούνται στους κόλπους τής 
γης, άλλ' ακόμη καί γιά τά ζωα, πού ζουν στην επιφάνεια της, 
περίοδος ευφορίας καί άφορίας ψυχής καί σωμάτων* καί 
τούτο συμβαίνει, δταν κάθε εϊδοςτελειώνη καί ξαναρχίζη τόν 
κύκλο τής εξελίξεως του πού άλλοτε είναι βραχύτερος καί 
άλλοτε μακρύτερος, ανάλογα μέ τή διάρκεια ζωής τού κάθε 
είδους. ΟΙ δικοί σας άρχοντες, πού σεις τους έμορφώσατε, b 
δσο σοφοί κι'άν είναι, μπορεί νά συμβή νά μήν εννοήσουν 
ή νά μήν υπολογίσουν μέ ακρίβεια αυτές τις περιόδους τής 
ευφορίας καί τής άγονίας τοΰ είδους σας, νά τους διαφυγή 
δ κατάλληλος καιρός καί νά τεκνοποιήσουν, δταν δέν πρέιτη. 

37 
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περίοδος ή» άρώμός περιλαμβάνει τέλειος, άνθρω.-τειω δέ 
έν φ πρώτφ αυξήσεις δυνάμενοι τε χαί δυναατευόμεναι, τρεις 
αποστάσεις, τέτταρας δέ δρονς λαβοΰααι δμοιονντων τε Kid 
άνομοιούντων χαί αυξόντων χαί φθινόντων, πάντα προσήγορα 

C καί άητά προς άλληλα άπέφηναν ών έπίτριτος πυθμήν 
πεμπάδι συζυγείς δύο αρμονίας παρέχεται τρις αυξηθείς, 
τήν μέν ϊσην ίαάκις, εκατόν τοσαντάχις, τή» δέ Ισομήκη 
μέν τή, προμήκη δέ, εκατόν μέν αριθμών άπό διαμέτρων 
ρ*ητών πεμπάόος, δεομένων ενός έκαστων, άρρητων δέ δυοίν, 
εκατόν δέ κύβων τριάδος, σόμπας δέ ούτος αριθμός γεω
μετρικός, τοιούτου κύριος, άμεινόνων -τε καί χειρόνων γε-

d νέαεων, ας δταν άγνοήσαντες ύμΐν οί φύλακες σννοικίζωαιν 
νύμφας νυμφίοις παρά καιρόν, ούκ ευφυείς ούδ' ευτυχείς 
παίδες έσονται· ών καταατήαονσι μέν τους άριστους οί 
πρότεροι, δμω: δέ άντε; ανάξιοι, εις τά; τών πατέρων αί 
δυνάμεις έλθόντες, ημών πρώτον άρξονται άμελεϊν φύλακες 
όντες, παρ' έλαττον τον δέοντος ήγησάμενοι τά μονσικής, 
δεύτερον δέ τά γυμναστικής, δθεν άμουσότεροι γενήσονται 
ύμΐν οί νέοι. έχ δέ τούτων άρχοντες ού πάνν φνλακιχοί 

e χαταστήσονται προς τό δοκιμάζει» τά 'Ησιόδου τε χαί τά 
647a παρ' ύμΐν γένη, χρνσοΰν τε καί άργυροϋν καί χαλχοϋν καί σι

δηρούν' όμοϋδέ μιγέντοςσιδηρούάργνρφ καί χαλκού χρνσφ 
άνομοιότης έγγενήσεται καί ανωμαλία ανάρμοστος, δ γενό
μενα, ού άν έγγένηται, αεί τίκτειπόλεμον καί έχθραν. τ αύ
τη ς τ ο ι γ εν ε ή ς( ι ) χρή φόνοι είναι στάσιν, δπου άν γί
γνηται άεί. 

Καί ορθώς γ', ίφη, αϋτάς άποκρίνεσθαι φήσομεν. 
Καί γάρ, ή» δ' έγώ, άνάγχη Μούσας γε ούσας. 

b Ti οίν, ή δ' δς, τό μετά τοϋτο λέγονσι» αί Μοϋσαι ; 
Στάσεως , ή» δ' έγώ, γενομένης είλκέτην άρα ίκατέρω 

τώ γένει, τό μέν σιδηρούν καί χαλκού» έπί χρηματισμό» 

1. «Ίλιάς» Ζ 211. 
2. Πρόκειται έ&ΰγιά τόν πολυθρύλητο Π λ α τ ω ν ι κ ό άριβ-

μ ό, γιά τδν όποιο τόσα Ιχουν γραφή από αρχαίους καί νεώτερους 
ίρμηνευτές, Τά υπομνήματα τοϋ Πρόκλου (Π, 36 κ,έ. 4χ£. Kroll) 8έν 
βοην\σανκαΙ πολύ νάδΌθη ή ακριβής εξήγηση αύτοϋ έδώ τοϋ σκοι-Λ-
νοϋ χωρίου. Ό αναγνώστης άς προσέξη έδω καί κάποιαν αναλογία, 
μακρυνή βέβαια, πού υπάρχει μεταξύ τής Πλατωνικής θεωρίας των 
«περιτροπών» καί τη; ((αιώνιας επαναφοράς» τοϋ Nietzsche. 

*Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 579 

Καί γιά μέν τά θεία γένη ή περίοδος αυτή περιλαμβάνεται 
μέσα σέ αριθμό τέλειο· γιά τό ανθρώπινο δμως γένος υπάρχει 
ίνας αριθμός, δπου αυξήσεις, δυναστικές καί δυναστευόμενες, 
άφοΰ πάρουν τρεις αποστάσεις καί τέσσερα δρια παραγόν
των πού ομοιώνουν καί άνομοιώνουν, αυξάνουν καί ελατ
τώνουν, κάνουν στό τέλος δλα τάστοιχεΐα έκφωνήσιμα καί 
ρητά' ή έπίτριτη βάση τους, άφοΰ συζευχθή μέ τήν πεντάδα β 
καί πολλαπλασιαστή τρεις φορές, δίνει δυό αρμονίες" ή μιά 
αποτελείται άπό αριθμό ίσες φορές ίσο, εκατό φορές εκατό' 
ή άλλη κατά τή μιά φορά της είναι ισομήκης, καί κατά 
τήν άλλη προμήκης κ' έτσι έχομε άπό τό ένα μέρος 
εκατό φορές τό τετράγωνο τών ρητών διαγωνίων τοΰ 
πέντε, ελαττωμένο κατά ένα, ή τά τετράγωνο τών άρ
ρητων διαγωνίων, ελαττωμένο χατά δύο, άπό τό άλλο πά
λι μέρος εκατό κύβους τής τριάδας.'Ολόκληροςαυτός όγεω-
μετρικός αριθμός (*) κανονίζει τήν περίοδο των χειρότε
ρων καί τών καλύτερων γεννήσεων, δταν δέ άπό άγνοια τοΰ 
αριθμού αύτοΰ οί άρχοντες φέρουν σέ γάμου κοινωνία τους 
άντρες καί τίς γυναίκες σέ ακατάλληλη εποχή, τότε θά γεν- d 
νηθοϋν παιδιά δχι μέ καλά φυσικά οϋτε ευτυχισμένα. Καί θά 
εγκαταστήσουν βέβαια στην εξουσία οί προκάτοχ« τους 
μεταξύ τους καλύτερους, επειδή δμως αυτοί θά εϊναι ανάξιοι 
νά τους διαδεχθούν, θάρχίσουν πρώτα-πρωτα, φύλακες 
αύτοί,νά μας παραμελούν, μή δίνοντας τήν πρέπουσα σημα
σία στή μουσική, έπειτα καί στή γυμναστική- έτσι οί νέοι 
σας θά γίνουν άμουσότεροι* χαί δσοι άπ' αυτούς αναδειχθούν 
κατόπιν άρχοντες δέν θά έχουν τήν απαιτούμενη ίκβνότητα 
νά διαχρίνουν τά κατά τόν 'Ησίοδο γένη, πού παραδέχτηκα- e 
με καί μεΐς, τό χρυσό, τό àpfjpo, τό χάλκινο καί τό σιδερέ- 547a 
νιο: επειδή δέ θά ανακατωθούν τό σιδερένιο μέ τό άργυρο, 
καί τό χάλκινο μέ τό χρυσό, τό αποτέλεσμα θά εϊναι άνομοιό
της χαί ανάρμοστη ανωμαλία, ελαττώματα πού γεννοΰν 
πάντα τόν πόλεμο καί τήν έχθρα, δπου κι' άν παρουσιάζουν-
ται. 

Καί πολύ σωστά θά είποϋμε, δτι μας αποκρίθηκαν ot 
Μούσες. 

Κατ' ανάγκη, άφοδ,βέβαια εϊναι Μοΰσες. 
Καί τί λοιπόν λέγουν έπειτ' άπ' αυτά ; b 
Άφοΰ μιά φορά γεννήθηκε ή διχόνοια μεταξύ τους, 

άπό τό ένα μέρος τά δύο γένη, τό χάλκινο καί τό σιδερένιο, 
άρχισαν νά τραβοΰν προς τόν πλουτισμό καί τήν απόκτηση 
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καί γής κτήσιν καί οίκίας χρνσίον τε καί αργύρου, τώ δ' αί, 
τό χρυαοϋν τε χαί άργνροΰν, άτε ού πενομένω άλλα φύσει 
άντε πλουσίω, τάς ψνχάς έπί τήν άρετήν καί τήν αρχαία» 
κατάστασιν ήγέτην βιαζομένων δέ Χαί άντιτεινόντων άλ-
λήλοις, είς μέσον ώμολόγησαν γή» μέν χαί οικίας χατα-

C νειμαμένονς Ιδιώσασθαι, τους δέ πρίν φνλαττομένους ύπ* 
αυτών ώς ελευθέρους φίλους τε καί τροφέας, δουλωαάμενοι 
τότε περιοίκους τε καί οΐκέτας έχοντες, αυτοί πολέμου τ« 
καί φυλακής αυτών επιμελεΐσθαι. 

Δοκεϊ μοι, ίφη, αύτη ή μετάβασις εντεύθεν γίγνεσθαι. 
Ούκοϋν, ήν ff έγώ, έν μέσφ τις αν εϊη αριστοκρατίας τ* 

καί ολιγαρχίας αύτη ή πολιτεία ; 
Πάνυ μένουν. 
Μεταβήσεται μέν δή ούτω· μεταβάσα δέ πώς οΐχήσει ; ή 

ά φανερό» δτι τά μέν μιμήσεται τήν προτέραν πολιτείαν, τα δέ 
τήν ολιγαρχία», άτ" έν μέσοι ούσα, τά δέ τι «αί αυτής ίξει 
ίδιον ; 

Ούτως, ίφη. 
Ούχοϋν τφ μέν τιμάν τους άρχοντας καί γεωργιών 

άπέχεαθαι τό προπολεμονν αυτής καί χειροτεχνιών χαί 
τον άλλου χρηματισμού, συσσίτια δέ «ατασχευάαθαι καί 
γυμναστικής τε χαί τής τοΰ πολέμου αγωνίας έπιμελεί-
αθαι, πάσι τοϊςτοιούτοις\τήν προτέραν μιμήσεται ; 

Ναί. 
β Τφ δέ γε φοβεϊαθαι τους σοφούς έπί τάς αρχάς αγειν, 

άτε,ούχέτί κεκτημένη» απλούς τε καί άτενεϊς τους τοιούτους 
άνδρας άλλα μεικτούς, έπί δέ θνμοειδείς τε χαί απλούστερους 
αποκλίνει», τους προς πόλεμον μάλλον πεφυκότας ή προς 

548& είρήνψ, καί τους περί ταϋτα δόλους τε καί μηχανάς έντίμως 
ίχειν, καί πολεμούσα τόν άεί χρόνον διάγειν, αυτή εαυτής 
αί τά πολλά τών τοιούτων ίδια ίξει ; 

Ναί. 
'Επιθυμητοί δέ γε, ήν δ' έγώ, χρημάτων οί τοιούτο* 
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γης καί σπιτιών καί χρυσού καί αργύρου, τά δύο άλλ« πάλι 
.άπό τό άλλο μέρος, τ ί χρυσό καί τό άργυρο, επειδή αυτά δέν 
.είχαν έλλειψη, άλλα άπό τή φύση ήταν πλούσια, έσυραν τΙς 
ψυχές προς τήν αρετή καί τήν αρχαία κατάσταση- ßertp* 
άπό πολλούς τέλος αγώνες καί διαμάχες, συμβιβάστηκαν vi 
μοιράσουν μεταξύ τους τή γη καί τίς κατοικίες, νά οποίοι»- β 
χώσουν εκείνους πού φρουρούσαν πρίν καί πού ώς ελεύθερους 
τους θεωρούσαν φίλους καί τροφούς των, νά τους κάνουν τώρα 
.περιοίκους καί δούλους των καί μόνοι τους πιά νά έχουν τή 
φροντίδα τοϋ πολέμου καί τής κοινής ασφάλειας. 

Άπο 'δώ πραγματικά μοϋ φαίνεται, πώς άρχισε ή μι-
•ταβολή. 

Αυτή ή νέα πολιτεία δέ θά είναι λοιπόν κάτι τί ανάμεσα 
στην αριστοκρατία καί στην ολιγαρχία ; 

Βεβαιότατα. 
Μέ αυτόν αλήθεια τόν τρόπο θά γίνη ή μεταπολίτευση· 

,-χαί ποια θά είναι τώρα ή νέα διοίκηση ; Δέν είναι φανερό, δτι d 
<θά διατήρηση μεριχά χαρακτηριστικά άπό τό παλαιό πολί
τευμα καί άλλα θά πάρη άπό τήν ολιγαρχία, άφοδ βρίσκεται 
.ανάμεσα στά δύο, δτι δμως θά έχη καί κάτι δλως διόλου ξε
χωριστό καί δικό της ; 

Έτσι εϊναι. 
Δέ θά διατήρηση λοιπόν ή τάξη τών προμάχων άπό τήν 

αριστοκρατία τό σεβασμό προς τους άρχοντες, τήν αποχή 
4πό τή γεωργία, τίς χειρωνακτικές εργασίες καί άπ' δλα γε
νικά τά προσοδοφόρα επαγγέλματα, τό σύστημα τών κοινών 
•συσσιτίων, τήν επιμέλεια τής γυμναστικής καί τών πολεμι
κών ασκήσεων καί δλα τά παρόμοια ; 

Ναί. 
Δικά της πάλι ξεχωριστά χαρακτηριστικά ϊέ θά Ιχη · 

τό φόβο νά ύψώνη στά ανώτατα αξιώματα τους σοφούς, 
επειδή δέν θά βρίσκη πιά μέσα στην κοινωνία τέτοιους αν
θρώπους μονομερείς καί αποκλειστικούς, άλλα μεικτούς, 
τήν τάση νά κλίνη προς ανθρώπους περισσότερο ορμητικούς, 
γεννημένους μάλλον γιά τόν πόλεμο παρά γιά την ειρήνη, 
τήν προθυμία νά δίνη μεγαλύτερην αξία στά στρατηγήματα 548« 
-χαί στους δόλους τοΰ πολέμου, πού θά τόν θεωρή μοναδική 
•της πάντοτε απασχόληση ; 

Ναί. 
Οί άνθρωποι αύτοϋ τοϋ είδους θά είναι επομένως ίπλη-
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έσονται, ώσπερ οί έν ταϊς δλιγαρχίαις, καί τι/ιώντες άγρίως 
ύπό σκότου χρυσόν τε καί άργυρο», άτε κεκτημένοι ταμιεϊα 
χαί οίχείονς θησαυρούς, οί θέμενοι άν αυτά κρύφειαν, καί 
αύ περιβόλους οικήσεων, άτεχνώς νεοττιάς Ιδίας, έ» αίς 

b άναλίσκοντες γυναιξί τε καί οίς έθέλοιεν άλλοις πολλά άν 
δαπανφντο. 

'Αληθέστατα, ίφη. 
Ούχοϋν καί φειδωλοί χρημάτων, άτε τιμώντε; καί ού 

φανερώς κτώμενοι, φιλαναλωταί δέ αλλότριων δι' έπιθυμίαν, 
καί λάθρα τάς ήδονάς χαρπούμενοι, ώσπερ παίδες πατέρα 
τόν νόμον άποδιδράαχοντες, ούχ ύπό πειθούς άλλ' ύπό βίας 
πεπαιδευμένοι δια τό τής αληθινής Μούαης τής μετά λόγων 

c τε χαί φιλοσοφίας ήμεληχέναι καί πρεσβντέρως γυμναστική» 
μουσικής τετιμηκέναι. 

Παντάπασιν, ίφη, λέγεις μεμειγμένην πολιτείαν έκ κα
κού τε χαί άγαθοϋ. 

Μέμειχται γάρ, ήν δ' έγώ· διαφανέστατον δ' έ» αύτη 
εστίν Ιν τι μόνον ύπό τοϋ θνμοειδοϋς κρατούντος, φιλονικία^ 
καί φύοτιμίαι. 

Σφόδρα γε, ή δ'.δς. 
Ούχοϋν, ήν δ' έγώ, αύτη μέν ή πολιτεία ούτω γεγονυϊα 

χαί τοιαύτη ά» τις εϊη, ώς" λόγφ σχήμα πολιτείας ύπογρά-
d ψαντα μή ακριβώς άπεργάαασθαι διά τό έξαρχεϊ» μέν Ιδεί» 

χαί έχ τής υπογραφής τόν τε δικαιότατον καί τόν άδικώτατον, 
άμήχανον δέ μήκει ίργον είναι πάσα; μέν πολιτείας, πάντα 
δέ ήθη μηδέν παραλιπόντα διελθεΐν. 

Καί δρθώς, ίφη. 
Τίς οίν δ κατά ταντην τήν πολιτεία» άνήρ ; πώς τε 

γενόμενος ποϊός τέ τις ών ; 
Οϊμαι μέν, ίφη ό 'Αδείμαντος, έγγύςτι αυτόν Γλαύκω-

νος τοντονί τείνει» ένεκα γε φιλονικίας. 
e "Ισως, ήν δ' έγώ, τοϋτό γε· αλλά μοι δοκεϊ τάδε ού κατά 

τοϋτο» πεφυχέναι. 

"Η ΠΕΡΙ TOT ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 5»3 

βτοι στά υλικά αγαθά, δπως συμβαίνει στίς ολιγαρχίες, καί 
μί μανία θά λατρεύουν στά κρυφά τό χρυσό καί τόν άργυρο, 
άφοΰ θά έχουν δικά τους ταμεία καί θησαυροφυλάκια, δπου 
θά φυλάνε κρυμμένους τους θησαυρούς των, καθώς καί κα
τοικίες απομονωμένες, αληθινές φωλιές δικές τους, δπου θά 
χάνουν έξοδα καί σπατάλη μέ γυναίκες καί με οποίους άλλους b 
θέλουν. 

Πολύ σωστά. 
'Επομένως θά εϊναι φιλάργυροι γιά τά δικά τους χρή

ματα, άφοΰ θά τά λατρεύουν καί θά τά φυλάνε κρυφά, σπά
ταλοι δμως γιά τά ξένα, άπό τήν επιθυμία νά ικανοποιούν 
τά πάθη τους. Καί καθώς θά είναι παραδομένοι κρυφά σέ 
δλες τίς ηδονές, θά κοιτάζουν πώς νά ξεφύγουν άπό το νόμο, 
σάν άταχτα παιδιά άπό τόν πατέρα τους, έξ αιτίας τής ανα
τροφής τους πού στηρίζεται στή βία καί δχι στην πειθώ, 
επειδή παραμελήθηκε ή Μούσα ή αληθινή τών λόγων καί 
τής φιλοσοφίας καί προτιμήθηκε αντί τής μουσικής ή γυ- β 
μναστική. 

Πραγματικά, εντελώς ανακατωμένη είναι αυτή ή πο
λιτεία μέ καλά καί μέ κακά. 

'Ανακατωμένη, μάλιστα* καί ένα μόνο είναι καθαρό 
καί διαφανέστατο σ' αυτήν, άφοΰ επικρατεί τό θυμοειδές : 
ή φιλαρχία καί ή φιλοδοξία. 

Καί παραπολύ μάλιστα. 
Αυτή λοιπόν εϊναι ή προέλευση καί ή μορφή τοΰ πολι

τεύματος τούτου πού περιορίστηκα απλώς νά τό σχεδιαγρα-
φήσω, βχι νά τό επεξεργαστώ τελείω;, γιατί καί τόσο άρκεϊ d 
γιά νά γνωρίσωμε τόν δικαιότατο καί τόν άδικώτατο άνθρω
πο πού ζητούμε' έξ άλλου θά ήταν καί ατελείωτο τό έργο, 
άν θέλαμε νά έξετάσωμε διεξοδικά δλα τά πολιτεύματα, 
χωρίς νά παραλείψωμε καμιά λεπτομέρεια. 

Καί πολύ σωστά. 
Ποιος λοιπόν εϊναι ό άνθρωπος πού αντιστοιχεί σ' αύτδ 

τό πολίτευμα ; Πώς μορφώνεται καί ποιο; εϊναι ό χαρακτή
ρας του ; 

Ό τόκος τοβ Τόν φαντάζομαι—διέκοψεν 4 
τιμοκοατικοΟ Αδείμαντος—νά μοιάζη μέ αυτόν 

άνθρωπου έδώ τόν Γλαύκωνα, τουλάχιστο 
κατάτή φιλοδοξία. 

"Ισως κατά τοϋτο μόνο· μοϋ φαίνεται δμως δτι δια- β 
φέρει κατά πολλά άλλα. 
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Τάποΐα ; 
Αυθαδέστερα» τε δεϊ αυτόν, ήν ff έγώ, είναι χαί ύποα-

μουαότερο», φιλόμουσο» δέ, χαί φιλήχοον μέν, ρ'ητοριχόν δ' 
649a ουδαμώς, καί δούλοι; μέν τις άν άγριος εϊη ό τοιούτος, 

ού καταφρονών δονλω», ώσπερ δ ίκανώς πεπαιδευμένος, 
ελεύθεροι; <5ε ήμερος, αρχόντων δέ σφόδρα ύπήχοος,φίλαρχος 
δέ χαί φιλότιμος, ούχ άπο τον λέγειν άξιων άρχειν ούδ' 
άπό τοιούτο» ούδενός, άλλ' άπό ίργων τών τε πολεμικών 
καί τών περί τά πολεμικά, φιλοτυ/ιναστ);; τέ τις ών καί 
φιλάβηρος. 

"Εστι γάρ, ίφη, τοϋτο τό ήθος εκείνης τής πολιτείας. 
Ούκοϋν καί χρημάτων, ήν δ' έγώ, δ τοιούτος νέος μέν ών 

b καταφρονοί άν, άσω δέ πρεσβύτερος γίγνοιτο, μάλλον άεί 
άσπάζοιτο άν τώ τε μετέχειν τής τον φιλοχρήματου φύσεως 
χαί μή είναι ειλικρινής προς άρετήν διά το άπολειφθήναι 
τοϋ άριστου φύλακας; 

Τίνος; ή δ' δς ό 'Αδείμαντος. 
Λόγον, ήν ff έγώ, μουσική χεχραμένον δς μόνος έγγε-

νόμενος σωτήρ αρετής διά βίου ένοικεΐ τφ ίχοντι. 
Καλώς, ίφη, λέγεις. 
Καί ίστι μέ» γ', ήν ff έγώ, τοιούτος ό τιμοχρατιχός 

νεανίας, τή τοιαύτη πάλει έοιχώς. 
C Πάνυ μέν οίν. 

Γίγνεται δέ γ', εϊπον, ούτος ώάέ πως· ενίοτε πατρός 
άγαθοϋ ών νέος υίός έν πάλει οίκούντος ούχ εί πολιτευόμενη, 
φεύγοντος τάς τε τιμάς «αί αρχάς χαί δίχας καί τή» τοιαύτη» 
πάααν φιλοπραγμοαύνην καί έθέλοντος έλαττονσθαι ώστε 
πράγματα μή ίχειν— 

Πή δή, ίφη, γίγνεται; 
"Οταν, ήν δ' έγώ, πρώτον μέν τής μητρός άχούη άχβομέ-

vj-ς δχι ού τώ» αρχόντων αύτη ό άνήρ έστιν, χαί έλαττονμένης 
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Ποια; 
Έν πρώτοι; εκείνος πρέπει νά είναι πιό αυθάδης καί 

κάπως πιό άμουσος, δν καί θάγαπα τή μουσική* θάγαπα 
επίσης τους λόγους καί τά ακροάματα, άλλα ό ίδιος δέν θά 
έχη καμιά ρητορικήν ιδιοφυία. Προς τους δούλους θά είναι 549a 
σκληρός, αντί νά τους περιφρονή, δπως κάνουν δσοι έλαβαν 
τέλειαν ανατροφή, προς τους ελεύθερους ήμερο; καί προς 
•τους άρχοντες παραπολύ υπάκουος' φίλαρχος καί φιλό
δοξος σέ δλα, θά έπιζητή τά αξιώματα δχι μέ τή ρητορική 
του ικανότητα, ή μέ παρόμοιες αρετές του, άλλα μέ τήν 
πολεμική του αξία χαί μέ τά πολεμικά του κατορθώματα, 
μανιώδης καθώς θά είναι γιά τίς σωματικές ασκήσεις καί τό 
κυνήγι. 

Αυτός αλήθεια εϊναι ό χαρακτήρας εκείνης τής πολιτείας. 
Ό άνθρωπος αύτοϋ τοΰ είδους, δσο εϊναι νέος, ίσως νά 

.-περιφρονή τά υλικά αγαθά* δσο δμως προχωρεί ή ηλικία του, b 
·3έν θά μεγαλώνη δλο καί περισσότερο καί αότό τό πάθος 
του, έφ' δσον μετέχει στον τύπο τοΰ φιλοχρήματου άνθρω
που καί ή αρετή του δέν είναι καθαρή καί ακέραια, άφοΰ έξ 
•αρχής στερήθηκε τόν άριστο φύλακα της ; 

Ποιόν εννοείς φύλακα ; —ερώτησε ό 'Αδείμαντος. 
Τό λόγο, συνδυασμένο μέ τή μουσική" γιατί αυτός μόνο 

ψιπορεΐ νά σώση τήν αρετή σέ δλη τή διάρκεια τής ζωής, 
/δταν έγκατασταθή καί κατοίκηση μέσα στην καρδιά εκεί
νου πού τήν κατέχει. 

Καλά λές. 
Τέτοιος λοιπόν είναι καί ό χαρακτήρας τοϋ νέου πού 

μοιάζει μέ τό τιμοκρατικό πολίτευμα. 
Πραγματικά. α 
Νά τώρα καί μέ ποιο τρόπο σχηματίζεται* συμβαίνει 

ό νέος μας νά έχη καλό πατέρα πού κατοικεί σέ κακώς διοι
κούμενη πόλη, αποφεύγει δλες τίς τιμές, τά αξιώματα, τίς 
δίκες καί δλες τίς σχετικές μέ αυτά ενοχλήσεις καί προτιμά 
νά μένη στό περιθώριο, φτάνει νά έχη εξασφαλισμένη τήν 
ησυχία του. 

Λοιπόν πώς διαπλάσσεται ό χαρακτήρας τού γιου ; 
Πρώτα ακούει τή μητέρα του νά στενοχωριέται καί 

νά παραπονιέται διαρκώς, δτι ό άντρας της δέν είναι άπό 
τους επίσημους καί γι' αότό δέν έχει κι' αύτη καμιά κοινω-
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d διά ταύτα έν ταΐ; άλλαις yuvaif ίν, έπειτα όρώαης μή σφόδρα 

περί χρήματα σπουδάζοντα μηδέ μαχόμενο» καί λοιδορούμε-

»ο» Ιδία τε έν δικαστηρίοις «al δημοσία, άλλα ραθύμως πάντα 

τα τοιαύτα γέροντα, καί έαυτφ μέν τόν νουν προσέχοντα άεί 

α'ιαθάνηται, εαυτή» δέ μήτε πάνυ τιμώντα μήτε άτιμάζοντα, 

έξ απάντων τούτων άχθομένης τε και λεγούσης ώς άνανδρος 

τε αύτφ δ πατήρ καί λίαν άνειμένος, καί άλλα δή δσα καί 

β οία ψιλοΰσιν al γυναίκες περί τών τοιούτων ύμνεϊν. 

Καί μάλ', ίφη ό 'Αδείμαντος, πολλά τε καί δμοια εαυ

τοί;. 

Οϊσθα οίν, ήν δ' έγώ, δτι καί οί οΐκέται τών τοιούτων 

ενίοτε λάβρα προς τους υίεΐς τοιαύτα λέγονσιν, οί δοκοϋντες 

είνοι είναι, χαί έάν τίνα ϊδωαιν ή όφείλοντα χρήματα, φ μή 

έπεξέρχεται ό πατήρ, ή τι άλλο άδικοΰντα, διακελεύονται 

δπως, έπειδάν άνήρ γένηται, τιμωρη'σεται πάντα; r o i ; τοι-

650a ούτους χαί άνήρ μάλλον έσται τού πατράς. καί έ | ιών έτερα 

τοιαύτα ακούει καί δρ§, τους μέν τά αυτών πράττοντας έν τή 

πόλει ηλιθίους τε καλουμένους καί έν αμικρφ λόγφ όντας, 

τους δέ μή τά αυτών τιμωμένους τε καί έπαινου/κένους. τότε 

δή ό νέος πάντα τά τοιαύτα άκούων τε καί δρών, καί αί 

τους τον πατρός λόγονς άκούων τε καί άρών τά επιτηδεύματα 

αύτοϋ έγγύθεν παρά τά τών άλλων, έλχόμενος UV αμφοτέρων 

b τούτων, τοΰ μέν πατρός αύτοϋ τό λογιατικόν έ» τή ψυχή 

δρδοντός τε καί αύίοντος, τών δέ άλλων τά τε έπισυμητικάν 

καί τό θνμοειδές, διά τό μή κακόν άνδρας είναι τήν φύσιν, 

όμιλίαις δέ ταίς τών άλλω» χαχαϊς χεχρήσθαι, εις τό μέσο» 

έλχόμενος ύπ? αμφοτέρων τούτων ήλθε, χαί τήν έν έαυτφ 

αρχήν παρέδωχε τώ μέσω τε καί φιλονίκφ καί θνμοειδεϊ, χαί 

έγένετο υψηλόφρων τε χαί φιλότιμος άνήρ. 

Κομιδή μοι, ίφη, δοκεϊς τήν τούτου γένεσαι διεληλυ-

θέναι. 

Ή ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ SSÏ 

νική σειρά ανάμεσα στίς άλλες γυναίκες, γιατί τόν βλέπει 
νά μή φροντίζη καθόλου νά αύξηση τήν περιουσία του καί νά d 
προτιμά νά ύπομένη μέ απάθεια κάθε ζημιά τών συμφερόν
των του, παρά νά έχη ανακατώματα καί διάφορε; στά δικα
στήρια, νά ασχολείται μόνο γιά τόν εαυτό του καί νά αδιάφο
ρη γι ' αυτήν εντελώς- καθημερινώς λοιπόν τήν ακούει νά 
λέη στενοχωρημένη, δτι ό πατέρας του δέν εϊναι άντρας, 
δτι δέν εϊναι καμιά προκοπή άπ' αυτόν, καί δλα δσα συνη
θίζουν νά ψάλλουν οί γυναίκες σ' αυτές τίς περιστάσεις. e 

Αυτά κάνουν πραγματικώς οί γυναίκες, εϊπεν δ Α 
δείμαντος. 

Γνωρίζεις ακόμα δτι και οί υπηρέτες τοΰ σπιτιού, θέ
λοντας νά δείξουν ζήλο καί ενδιαφέρον γιά τό γιό τοΰ κυ
ρίου των, τοΰ μιλοΰν κάποτε κρυφά μέ τήν ίδια γλώσσα καί 
δταν, παραδείγματος χάρη, βλέπουν δτι ό πατέρας του δέν 
προθυμοποιείται νά τόν βοηθήση, ή γιά νά πλήρωση κανένα 
χρέος του, ή γιά νά τόν ξεμπλέξη άπό καμιά βρωμοδουλειά, 
τόν συμβουλεύουν καί τόν παρακινούν, δταν μεγαλώση , νά 
κυνηγά τους εχθρούς του, νά μήν άφήνη νά τοΰ πατοΰν τό 
δίκιο καί νά είναι περισσότερο άντρας άπό τόν πατέρα του. 
Καί δταν βγαίνη έξω, δλο τά ίδια ακούει καί βλέπει, δτι 550a 
δσοι περιορίζονται στό έργο τους θεωρούνται ηλίθιοι καί 
παραγκωνίζονται, ένώ δσοι κάθε άλλο κοιτάζουν παρά τή' 
δουλειά τους, γεμίζουν άπό τιμές καί δοξάζονται. Τδτελοιπόν 
ό νέος, δσο άπό τό ένα μέρος βλέπει καί ακούει αυτά, πάλι 
άπό τό άλλο δμως ακούει τους λόγους τοϋ πατέρα του καί 
βλέπει πόσο ή διαγωγή του καί ό τρόπος του διαφέρει άπό 
τους άλλους, αισθάνεται τόν εαυτό του νά τόν τραβούν καί 
άπό τά δυό μέρη, γιατί ένώ ό πατέρας του καλλιεργεί καί 
δυναμώνει τό λογιστικό μέρος τής ψυχής του, οί άλλοι ά- b 
πεναντίας τοΰ Ιξάπτουν τό έπιθυμητικό καί τό θυμοειδές· 
καί επειδή τό φυσικό του δέν εϊναι κακό, άλλ' απλώς έχει 
παρασυρθή άπό κακές συναναστροφές, καθώς τραβιέται καί 
άπό τά δυό μέρη, καταντά νά πάρη τό μέσο δρόμο καί νά 
παραδώση τήν εξουσία πάνω στον εαυτό του στό θυμοειδές 
καί φιλόνεικο μέρος τής ψυχή; του, πού κι ' αυτό είναι τό 
μέσον ανάμεσα στό λογιστικό καί στό έπιθυμητικό" καί έτσι 
έγινε άνθρωπος υπεροπτικός καί φιλόδοξος. 

Μοΰ φαίνεται πώς πολύ καλά εξήγησες τή γένεση αύτοδ 
τοϋ χαρακτήρα. 
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ο Έχομε» άρα, ή» ff έγώ, τή» τε δευτέρα» πολιτεία» καί 
τόν δεύτερον άνδρα. 

Έχομεν, ίφη. 
Ούχοϋν μετά τοϋτο, τό τοϋ Αισχύλου, λέγωμεν, «άλλον 

άλλη προς πόλει τεταγμένο ν», μάλλον δέ «ατά 
τή» ύπόθεσι» προτέραν τήν πόλιν; 

Πάνυ μέ» οίν, ίφη. 
Εϊη δέ γ' άν, ώς έγφμαι, ολιγαρχία ή μετά τήν τοιαύτην 

πολιτείαν. 
Λέγεις δέ, ή δ' δς, τήν ποίον χατάατασιν ολιγαρχία»; 
Τήν άπό τιμημάτων, ήν ff έγώ, πολιτείαν, ί» ή οί μέν 

d πλούσιοι άρχουσιν, πένητι δέ ού μέτεστι» αρχής. 
Μανθάνω, ή δ' δς. 
Ούχοϋν ώς μεταβαίνει πρώτο» έκ τής τιμαρχίας είς τήν 

ολιγαρχία», ξητέον; 
Ναί. 
Kai μήν, ήν ff έγώ, καί τνψλφ γε δήλον ώς μετα

βαίνει. 
Πώς; 
Τό ταμιεΐο», ήν ff έγώ, έκεΐνο έκάατω χρυσίου πλη-

φύμενα» άπόλλνοι τήν τοιαύτη» πολιτείαν. πρώτον μέν γαρ 
άαπάνας αύτοΐς έξευρίοχουαιν, χαί τους νόμους έπί τούτο 
παράγοναιν, άπειθοΰντες ούτοι τε χαί γυναίκες αυτών. 

Εικός, ίφη. 
e "Επειτα γε οϊμαι άλλος άλλον όρων χαί είς ζήλο» Ιών τό 

πλήθος τοιούτον αυτών άπηργάααντο. 
Είχός. 
Τούντεΰθεν τοίννν, εϊπον, προϊόντες εις τό πρόσθεν τοϋ 

χρηματίζεαθαι, δαφ άν τοϋτο τιμιώτερο» ήγώνται, τοσούτο* 
άρετήν ατιμότερα», ή ούχ αύτω πλούτου αρετή διέστηχεν, 
ώσπερ έν πλάστιγγι ζυγού κειμένου έχατέρου, άεί τουναντίον 
ρ έ̂ποντε; 

Καί μάλ', ίφη. 
651a Τιμωμένου δή πλούτου έν πάλει καί τών πλουσίων 

ατιμότερα αρετή τε καί οί αγαθοί. 

1. «'Επτά έπί Θήβαις» 451. Ό στίχος TOO Αισχύλου είναι : «λέ
γε Αλλον τώρα ά1 Αλλες κληρωμένο πύλες». 

*Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 589 

Έχομε λοιπόν τό δεύτερο είδος πολιτεύματος καί 0 
άνθρωπου. 

Τό έχομε. 
Έπειτ'άπ'αυτό, δέν θά πάμε, καθώς λέγει ό Αισχύλος, 

α' «άλλον τώρα σ' άλλη κληρωμένο πόλη» (' ), ή μάλλον πρώ
τα σέ άλλο πολίτευμα, γιά νάκολουθήσωμε τήν τάξη ; 

Βεβαιότατα. 
Τό πολίτευμα πού έρχεται, καθώς νομίζω, κατόπιν 

είναι ή ολιγαρχία. 
Καί ποια μορφή τοΰ πολιτεύ-

Ή μπάβααη άπό ματος ονομάζεις ολιγαρχία ; 
τήν τιμοκρατία 'Εκείνη πού στηρίζεται στην 
ΧβκζχτηόιπίΜχ περιουσία τών πολιτών καί δπου 
τοΟολ^ιχιχοΟ παίρνουν μέρος μόνο οί πλούσιοι, 

καβϊστώτος ένώ οί φτωχοί αποκλείονται. d 
Κατάλαβα. 

Λοιπόν δέν πρέπει πρώτα νά ειπούμε πώς γίνεται 
ή μετάβαση άπό τήν τιμοκρατία στην ολιγαρχία ; 

Ναί. 
Καί τυφλός δμως τό βλέπει, υποθέτω, πώς γίνεται. 
Πώς ; 
Ό χρυσός πού μαζεύεται στά ιδιωτικά ταμεία τών πο

λιτών, είναι εκείνος πού φέρνει τήν καταστροφή τοΰ πολιτεύ
ματος. Γιατί πρώτα δημιουργούν δαπάνες γιά τους εαυτούς 
των καί γι' αυτό δίνουν στό νόμο τό νόημα πού τους συμφέ
ρει, παραβαίνοντας τον καί αυτοί καί οί γυναίκες τους. 

Φυσικά. 
Έπειτα, νομίζω, τό παράδειγμα τους παρασύρει καί e 

τους άλλους νά τους μιμηθοΰν καί δέν αργούν νά γίνουν δλοι 
ίδιοι. 

Βεβαίως. 
Έτσι λοιπόν τό πάθος τοΰ χρηματισμοΰ τους κυριεύει 

ολοένα καί περισσότερο, καί δσο δίνουν μεγαλύτερη εκτίμηση 
στον πλούτο, τόσο ξεπέφτει ή αξία τής αρετής. "Η αρετή 
καί πλούτος δέν έχουν τέτοια διαφορά μεταξύ τους, ώστε, 
άν τά βάλωμε στις δύο φάλαγγες τοΰ ζυγού, δσο ανεβαίνει 
τό ένα τόσο θά κατεβαίνη τό άλλο ; 

Καί βέβαια. 
"Ωστε δσο τιμώνται στην πόλη τά πλούτη καί οί πλου- 55ia 

σιοι, τόσο θά περιφρονούνται ή αρετή καί οί χρηστοί άν
θρωποι. 
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Δήλον. 

'Ασκείται δή τό άεί τιμώμενο», αμελείται δέ τό άτιμα-

ζάμενον. 

Ούτω. , 

'Αντί δή φιλονίκων καί φιλότιμων ανδρών φιλοχρη-

ματισταί καί φιλοχρήματοι τελευτώντες έγένοντο, καί τόν 

μεν πλούσιο» έπαινοΰαί» τβ καί θαυμάζονσι καί είς τά; άρνάς 

ά-ζουσι, τόν βέ πένητα άτιμάζοναι. 

Πάνν γε. 

Ούκοϋν τότε δή νόμον τίθενται άρον πολιτείας όλιναρ-

b χικής ταξάμενοι πλήθος χρημάτων, ού μέ» μάλλο» ολιγαρχία, 

πλέον, ον δ' ήττο», έλαττον, προειπόντες άρχων μή μετέχειν 

φ άν μή ή ουσία είς τό ταχθέν τίμημα, ταϋτα δέ ή βία 

μεθ' όπλων διαπράττονται, ή καί προ τούτου φοβήααντες 

κατεοΎη'σαντο την τοιαύτη» πολιτείαν. ή ονχ ούτως; 

Ούτω μέν οίν. 

Ή μέν δή κατάστασις ώ; έπος ειπείν αντη. 

Ναί, ίφη- άλλα τις δή ό τρόπος τής πολιτείας; καί ποία 

c έστιν δ έφαμεν αυτήν αμαρτήματα ίχειν; 

Πρώτον μέν, έφην, τούτο αυτό, δρος αυτής οϊός έστιν. 

δθρει γάρ, εί νεών ούτω τι; ποιοϊτο κνβερνήτας, άπό τι

μημάτων, τω δέ πένητι, εί καί κνβερνητικώτερος εϊη, μή 

έπιτρέποι— 

Πονηρά», ή δ' δς, τήν ναντιλίαν αυτούς ναντίλλεσθαι. 

Ούκοϋν καί περί άλλου όντως ατονούν [ή τίνος] αρχής; 

Οϊμαι ίγωγε. 

Πλην πόλεως; ήν δ' έγώ- ή καί πόλεως πέρι; 

Πολύ γ', ίφη, μάλιστα, δαφ χαλεπωτάτη καί μεγίστη ή 

άοχή. 

ά Έν μέν δή τοϋτο τοσούτον άλιναρχία άν έχοι αμάρτημα. 

Φαίνεται. 

Τί δέ; τόδε άρα τι τούτου έλαττον; 

Τό ποίον; 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΓΠΚΟΣ ϊ « 

Αυτό εϊναι φανερό. 
Επιδιώκεται δμως πάντοτε ένα πράγμα πού έκτιμιέται, 

καί αντίθετα παραμελείται έκεΐνο πού περιφρονιέται. 
Έ τ σ ι εϊναι. 
"Ωστε άπό φιλόδοξοι καί φιλότιμοι πού ήταν στην τι

μοκρατία, καταντούν στό τέλος νά γίνουν φιλοχρήματοι καί 
άπληστοι, καί τόν πλούσιο τόν εγκωμιάζουν, τόν θαυμάζουν 
καί τόν ανυψώνουν στά αξιώματα τοϋ κράτους, ένώ τό φτω
χό τόν περιφρονούν. 

Μάλιστα. 
Τότε λοιπόν θεσπίζουν μέ νόμο ώς δρο γιά τή συμ

μετοχή στην εξουσία τό ποσό τής περιουσίας, περισσότερο, b 
δσο πιό ολιγαρχικό είναι τό πολίτευμα, καί λιγώτερο, δσο 
πάλι είναι τοΰτο λιγώτερο ολιγαρχικό, αποκλείοντας άπό 
τήν εξουσία δλους δσοι δέν έχουν περιουσία ίση μέ τό τίμημα 
πού έχει άριστη' καί δλα αυτά ή τά επιβάλλουν μέ τή βία 
καί τά δπλα ή μέ απειλές αναγκάζουν καί τους άλλους νά τ ά 
-παραδεχτούν. *Η δέν εϊναι έτσι ; 

"Ετσι εϊναι. 

Νά λοιπόν—γιά νά τά είποϋμε μέ συντομία—πώς κα-
τασταίνεται αυτό τό πολίτευμα. 

Ναί* άλλα ποια είναι τά ήθη του καί τά ελαττώματα 
•πού είπαμε πώς έχει ; C 

Πρώτα-πρώτα αυτός ό βασικός δρος τοΰ πολιτεύμα
τος. Γιατί, πές μου, τί θά γινότανε, δν κάναμε κυβερνήτες 
τών πλοίων τους πλουσιώτερους καί αποκλείαμε τό φτω
χ ό , μέ δλο πού έχει μεγαλύτερη πείρα στά ναυτικά ; 

Παραπολύ κακά θά πήγαινε τότε ή ναυτιλία μας. 
Τό ίδιο δέν θά γινότανε καί στην περίπτωση οποιασ

δήποτε άλλη;αρχής ; 
"Τποθέτω. 
'Εκτός ίσως άπό τήν αρχή τής πολιτείας· ή καί γι'αύτήν 

συμβαίνει τό ίδιο ; 

Γ ι ' αυτήν ϊσα-ίσα περισσότερο άπό κάθε άλλη, άφοΰ εί
ναι τό πιό δύσκολο καί τό πιό σπουδαίο εϊδος αρχής. 

"Ωστε αυτό τό μεγάλο ελάττωμα έχει πρώτα-πρώτα d 
ή ολιγαρχία. 

Φανερό. 

Άλλα τί ; Αυτό τό άλλο σοϋ φαίνεται τάχα μικρότερο ; 
Τό ποιο ; 
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Τό μή μίαν άλλα δύο άνάγχη εϊναι τήν τοιαύτην πόλιν, 
τήν μέν πενήτων, τή» δέ πλουσίων, οίχούντας έ» τφ αύτφ, 
άεί έπιβουλεύοντας άλλήλοις. 

Ουδέν μά Δι', ίφη, έλαττον. 
Άλλα μήν ουδέ τόδε καλόν, τό αδυνάτους εϊναι ίσως 

πόλεμον τίνα πολεμεϊν διά τό άναγκάζεσθαι ή χρωμένονς 
e τώ πλήθει ώπλισμένω δεδιεναι μάλλον ή τους πολεμίους, fj 

μή χρωμένους ώς αληθώς ολιγαρχικούς φανήναι έ» αύτφ τψ 
μάχεαθαι, καί άμα χρήματα μή έθέλειν είσψέρειν, άτε 
φιλοχρήματους. 

Ού καλόν. 
Τί δέ; δ πάλαι έλοιδορονμεν, τό πολνπραγμονεΐν γεωρ-

652a γοϋντας καί χρηματιζόμενους «αϊ πολεμοϋντας άμα τους 
αυτούς έν τή τοιαύτη πολιτεία, ή δοκεϊ ορθώς ίχειν; 

Ούδ' όπωστιοϋν. 
"Ορα δή, τούτων πάντων τών κακών βί τόδε μέγιστστ 

αύτη πρώτη παραδέχεται. 
Τό ποίον; 
Τό έξεϊναι πάντα τά αύτοϋ άποδόαθαι, καί άλλω χτήαα-

αθαι τά τούτον, χαί αποδιδόμενα» οίκεϊν έν τή πόλει μηδέν 
όντα τών της πόλεως μερών, μήτε χρηματιατήν μήτε δημι-
ονργόν μήτε ιππέα μήτε όπλίτην, άλλα πένητα χαί άπορο» 
χεχλημένο». 

b Πρώτη, ίφη. 
Ούχοϋν διαχωλύεταί γε έν ταϊς όλιγαρχονμέναις τό 

τοιούτον ον γάρ άν οί μεν ύπέρπλοντοι ήσαν, οί δέ παντά
πασι πένητες. 

'Ορθώς. 
Τόδε δέ άθρει· άρα δτε πλούσιος ών άνηλισκεν ό τοι

ούτος, μάλλον τι τοΥ ήν όφελος τή πόλει εί; 5 νυνοή έλέγομεν; 
ή έδόκει μέν τών αρχόντων είναι, τή δέ άληθεία ούτε άρχων 
ούτε υπηρέτης ήν αυτής, άλλα τών ετοίμων άναλωτής; 

ο Ούτως, ίφη· έδόκει, ήν δέ ουδέν άλλο ή άναλωτής. 
Βούλει ού», ή» δ' έγώ, φώμεν αυτόν, ώς έν κηρίφ «ηφή 
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Ό τ ι κατ' ανάγκην ή ολιγαρχική πόλη δέν εϊναι μία, 
άλλα βύο : ή μία τών φτωχών καί ή άλλη τών πλούσιων, πού 
κατοικούν βέβαια μαζί, άλλα τό ένα μέρος θέλει τό κακό τοΰ 
άλλου. 

Δέν εϊναι, μά τήν αλήθεια, μικρότερο. 
Άλλ' ακόμη δέν εϊναι καί τοϋτο καλό, δτι δέν μπορούν 

ίσως νά κάνουν καί πόλεμο, γιατί εϊναι αναγκασμένοι ή νά 
οπλίσουν τό πλήθος, οπότε θά φοβοΰνται αυτό περισσότερο · 
παρά τους εχθρούς, ή νά μή τό μεταχειριστοΰν καθόλου, 
οπότε θά φανούν αληθινά ολιγαρχικοί ακόμη καί σ' αυτή 
τή μάχΤ *5 άλλου οί πλούσιοι δέν έννοοΰν καί νά συνεισφέ
ρουν χρήματα, άφοΰ είναι φιλάργυροι. 

'Αλήθεια δέχ είναι καλό. 
Τί δέ ; Έκεΐνο πού καταδικάσαμε πρωτύτερα, νά κατα-

γίνουνται δηλαδή οί ϊδιοι σέ πολλά έργα συγχρόνως καί νά 552a 
εϊναι μαζί καί γεωργοί καί έμποροι καί πολεμιστές, δπως 
συμβαίνει σ' αυτή τήν πολιτεία, σοΰ φαίνεται τάχα πώς είναι 
σωστό ; 

Καθόλου μάλιστα. 
Βλέπε τώρα, άν άπ' δλα αυτά τά κακά τό μεγαλύτερο 

δέν τό 'χη πρώτη καί καλύτερη αυτή έδώ ή πολιτεία. 
Τόποιό ; 
Ό τ ι επιτρέπεται στον χαθίνα νά πούληση δλα τά υπάρ

χοντα του καί σ' έναν άλλο νά τάγοράση άπ' αυτόν, καί 
εκείνος πού τά πούλησε νά παραμένη-στήν πόλη, χωρίς νά 
είναι πιά τίποτα γι' αυτήν, οβτε έμπορος οδτε τεχνίτης, οδτε 
ίππέας, οδτε πολίτης, άλλ'απλώς νά Ονομάζεται φτωχός καί 
άπορος. 

"Εχεις δίκιο. b 
Τοΰτο πραγματικά δέν εμποδίζεται στίς ολιγαρχικές 

πολιτείες* γιατί αλλιώς δέν θά υπήρχαν έκεΐ άλλοι ύπέρπλου-
τοι καί άλλοι θεόφτωχοι. 

Σωστά. 
Πρόσεξε ακόμη καί σ' αυτό* δταν ό πολίτης, τόν καιρό 

πού ήταν πλούσιος, ξόδευε αλύπητα, είχε άπ' αυτό καμιάν 
ωφέλεια ή πολιτεία στά επαγγέλματα πού είπαμε; ή πραγ
ματικά δέν ήταν οδτε άρχοντας οδτε υπηρέτης, άλλ' απλώς 
ξοδευτής τών έτοιμων ; 

Όπως τό λές* δέν ήταν τίποτ' άλλο παρά ξοδευτής. ο 
Θέλεις λοιπόννά είποΰμε, δτι δπως, δταν παρουσιάζεται 

μέσα στην κυψέλη ό κηφήνας, είναι νόσημα τοΰ σμήνους, έτσι 

38 
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έγγίγνεται, σμήνους νόσημα, ούτω καί τόν τοιούτο» έ» οίχία. 
κηφήνα έγγίγνεαθαι, νόσημα πόλεως; 

Πάνυ μέν οίν, έφη, ώ Σώκρατες. 
Ούκοϋν, ώ Άδείμαντε, τους μέν πτηνούς κηφήνας πάν

τας άκέντρουςό θεός πεποίηκεν,τούςδέ πεζούς τούτους ένίονς 
μέν αυτών άχέντρους, ένίονς δέ δεινά κέντρα έχοντας; καί έκ 
μέν τών άκέντρων πτωχοί προς τό γήρας τελευτώσιν, έκ δέ 

d τών χεχεντρωμένων πάντες δσοι κέκληνται κακούργοι; 
'Αληθέστατα, ίφη. 
Δήλον άρα, ή» δ' έγώ, έ» πόλει οί άν ϊδης πτωχούς, άτι 

είσί πον έν τούτω τώ τόπφ άποχεχρνμμένοι χλέπται τε καί 
βαλλαντιατόμοι καί ιερόσυλοι χαί πάντων τών τοιούτων κα
κών δημιουργοί. 

Δήλον, ίφη. 
Τί οίν; έ» ταίς όλιγαρχουμέναις πόλεσι πτωχούς ούχ 

δρας ενόντος; 
'Ολίγον γ', ίφη, πάντας τους έκτος τών άρχάντων. 

e Μή οίν οίόμεθα, ίφη» έγώ, καί κακούργους πολλούς έ» 
αύταΐς είναι κέντρα έχοντας, ούς επιμέλεια βία κατέχονσιν 
al άρχαί; 

Οίόμεθα μέν οίν, ίφη. 
ΎΑρ' οί» ού δι' άπαιδενσία» καί κακήν τροφήν χαί 

κατάσταση· τής πολιτείας φήσομεν τους τοιούτους αυτόθι 
έγγίγνεαθαι; 

Φήσομεν. 
Άλλ' οίν δή τοιαύτη γέ τις άν εϊη ή όλιγαρχονμένη πόλις 

και τοααϋτα κακά έχουσα, ίσως άέ καί πλείω. 
Σχεδόν τι, ίφη. 

663a Άπειργάαθω δή ήμΐν καί αύτη, ήν δ' έγώ, ή πολιτεία, 
ήν ολιγαρχία» καλούσα·, έκ τιμημάτων ίχουσα τους άρχοντας· 
τόν δέ ταύτη δμοιο» μετά ταύτα σχοπώμεν, ώς τε γίγνεται 
οίος τε γενόμενος έστιν. 

Πάνυ μέν οί», ίφη. 
Άρ' οίν ώδε μάλιστα είς άλ^αρχικον έκ τού τιμο-

χρατικοϋ εκείνον μεταβάλλει; 
Πώς; 
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δταν κι* αυτός παρουσιάζεται μέσαστό σπίτι, γίνεται νόσημα 
της πολιτείας ; 

Άκοϋ; έκεΐ δέ θέλω ; 
Ομως, & Άδείμαντε, τους φτερωτούς κηφήνες ό θεός 

τού; έκαμε δίχως κεντρί, ένώ άπ' αυτούς τους δίποδες κη
φήνες σέ μερικούς δέν έδωσε κεντρί, σέ άλλους δμως έδωσε, 
χαί μάλιστα πολύ φοβερό. Καί δσοι δέν έχουν, πεθαίνουν στά 
γερατιά τους φτωχοί, άπό τους "άλλους δμως γίνονται δλοι 
εκείνοι πού ονομάζονται κακοΰργοΓ δέν είναι αλήθεια ; d 

Βεβαιότατα. 
Εϊναι λοιπόν φανερό, δτι σέ μιά πόλη, δπου θά ίδής 

φτωχούς, δπαρχουν κρυμμένοι τό δίχως α&ο κλέφτες καί 
λωποδύτες καί ιερόσυλοι καί εργάτες κάθε τέτοιας κακίας. 

Φανερό. 
Τί λοιπόν ; δέ βλέπεις νά υπάρχουν φτωχοί στίς όλιγ-

αρχούμενες πόλεις ; 
Σχεδόν δλοι οί κάτοικοι, εκτός άπό τους άρχοντες. 
Πώςλοιπόννάμήνπ'στέψωμε,δτιθάύπάρχουνσ' αυτές e 

καί πλήθος κακούργοι μέ κεντριά, πού φροντίζουν οί άρχον
τες νά τού; συγκρατούν μέ τή βία ; 

Καί βέβαια τό πιστεύομε. 
Καί άπό ποιάν άλλη αφορμή προέρχεται τοϋτο παρά άπό 

τήν άπαιδευσϊα καί τήν κακή ανατροφή καί άπό τήν ελαττω
ματική σύσταση της πολιτείας ; 

Άπό καμιάν άλλη. 
Τέτοια λοιπόν περίπου είναι ή όλιγαρχούμενη πόλη καί 

αυτά εϊναι τά ελαττώματα της, Ισως μάλιστα χαί περισ
σότερα. 

Μάλιστα. 
Ά ς θεωρήσωμε επομένως τελειωμένη τήν απεικόνιση 533a 

καί αυτής τής πολιτείας, πού τήν ονομάζομε ολιγαρχία 
καί δπου οί άρχοντες γίνονται 

Ό τύπος του μέ κριτήριο τήν περιουσία-τώρα άς 
ολιγαρχικού έξετάσωμε καί τόν άνθρωπο πού 

άνθρωπου ^ ς μοιάζει, καί πώς σχηματίζεται 
καί ποιος εϊναι ό χαρακτήρας του. 

Ά ς Εδοϋμε. 
Ή μετάπτωση άπό έκεΐνο τόν τιμοκρατικό στον ολι

γαρχικό, δέν σοϋ φαίνεται ότι γίνεται μέ αυτόν έδώ τόν τρόπο ; 
Πώς; 
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Όταν αύτοϋ παις γενόμενος ta μέν πρώτον ζήλοι τε τό» 
πατέρα χαί τα εκείνου Ιχνη διώχη, έπειτα αύτάν ϊδη εξαίφνης 

d πταίααντα ώσπερ προς ίρματι προς τή πάλει, «al έκχεαντα 
τ<£ τβ αυτού χαί εαυτόν, ή ατρατηγήααντα ή τιν' άλλη» 
μεγάλη» αρχή» άρξαντα, είτα είς δικαστήριο» έμπεαόντα 
[βλαπτόμενον] ύπό συκοφαντών ή αποθανόντα ή έχπεσόντα 
ή άτιμωθέντα «al τήν ούσίαν άπασαν άποβαλόντα. 

ΕΙκύς γ, Ιφη. 
Ίδών δέ γε, ώ φίλε, ταύτα χαί παθών καί άπολέαας τά-

δντα, δείσας οϊμαι ευθύς έπί «εφαλήν ώθει έχ τον θρόνου-
C τοϋ έν τή έαοτού ψνχή φιλοτιμία» τε χαί τό θυμοειδές 

έκεΐνο, καί ταπεινωθείς ύπό πενίας προς χρηματισμό» τραπό-
μενος γλίσχρως χαί κατά σμικρό» φεΑάμενος «αί εργαζόμενος-
χρήματα συλλέγεται, άρ' ούχ οϊει τό» τοιούτον τότε άς μέν 
τόν θρόνο» εκείνον τό έπιθυμητικό» te καί φιλοχρήματοτ-
έγκαθίζει» χαί μέγα» βασιλέα ποιεϊν h έαυτφ, τιάρας te χαί 
ατρεπτούς καί άκινάχας χαραζωννύντα; 

ΈγωγΊ ίφη. 
d Τό δέ γε οϊμαι λογιατιχόν τε χαί θνμοειΛές χαμοί Μετ 

Hal ένθεν παραχαθίσας ύπ' έκείνω καί καταδουλωσάμενο;, τά 
μέν ουδέν άλλο έ? λογίζεσθαι ουδέ σκοπεί» άλλ' ή οπόθεν 
έξ έλαττάνων χρημάτων πλείω έσται, τά δέ αί θαυμάζει»-
χαί τιμά» μηδέν άλλο ή πλοϋτόν τε καί πλουσίους, χάί 
φιλοτιμεΐσθαι μηδ· έφ' ένί άλλφ ή έπί χρημάτων χτήσΗ 
«αϊ έάν τι άλλο εις τοϋτο φέρη. 

Ούχ ίστ' άλλη, ίφη, μεταβολή ούτω ταχεία τε χαΐίσχν-
ρά έ« φιλότιμου νέου είς φιλοχρήματο». 

β 'Άρ' οίν οίτος, ήν ff έγώ, ολιγαρχικός έστι»; 
Ή γοϋν μεταβολή αύτοϋ έξ ομοίου ανδρός iati tft 

πολιτεία, έξ ής ή ολιγαρχία μετέστη. 
Σχοπώμενδή εί δμοιος ά» εϊη. 

654a Σχοαώμεν. 
Ούχοϋν πρώτον μέν τφ χρήματα περί πλείστον ποιείσθα*-

δμοιος αν εϊη; 
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Ό γιος άπό τήν παιδική του ηλικία στην αρχή φιλοτι-
υ,ιέται νά μιμηθή τόν πατέρα του καί νά βαβίση στάχνάρια 
του' έπειτα δμως, δτα • έξαφνα δή, δτι ό πατέρας του σκόντα
ψε απάνω στην πόλη, δπως απάνω σέ βράχο, καί άφοΰ ίκα- b 
με αβαρία καί της περιουσίας καί τοϋ έαυτοΰ του, κατά τή 
διαχείριση είτε μιας στρατηγίας ή καμιάς άλλης αρχής, 
.έπεσε στά δικαστήρια καί στάνύχια τών συκοφαντών καί κα
ταδικάστηκε ή σέ θάνατο ή σέ εξορία ή στη στέρηση τών πο
λιτικών του δικαιωμάτων χαί τή δήμευση τής περιουσίας 
του... 

Όπως συμβαίνει φυσικά. 
Όταν, λέω, δή δλα αυτά χαί πάθη χαί φοβηθή τά ίδια 

καί γιά τόν εαυτό του, τότε, νομίζω, καί αυτός γκρεμίζει 
.χαταχέφαλα άπό τό θρόνο τή; ψυχής του τή φιλοδοξία καί 
έκεΐνο τό θυμοειδές, καί ταπεινωμένος άπό τή φτώχεια δέν · 
•σκέπτεται άλλο παρά πώς νά κάνη περιουσία, καί σιγά 
•σιγά μέ πολλές στερήσεις, μεγάλην οικονομία καί αδιάκοπη 
εργασία τό κατορθώνει. Δέ νομίζεις λοιπόν τότε, δτι σ' έ
κεΐνο τό θρόνο, άπ' δπου έδιωξε τή φιλοδοξία, θάνεβάση 
τή φιλοχρηματία καί τό έπιθυμητικό, πού θά τό ανακήρυξη 
μεγάλο βασιλέα του καί θά τοϋ οορέση τιάρες, βραχιόλια καί 
•σπαθιά 

Τό πιστεύω. 
Τό λογιστικό καί τό θυμοειδές θά τά ρίξη, νομίζω, d 

χάμω δούλους καί υποπόδια, δώθε καί κεΐθε άπό τό θρόνο 
του, καί στό ένα δέ θά έπιτρέπη νά συλλογίζεται καί 
•νά σκέπτεται τίποτ' άλλο, παρά πώς άπό λιγώτερα θά κάνη 
περισσότερα τά υλικά αγαθά του, τό άλλο πάλι τίποτα 
•νά μή θαυμάζη καί τιμά παρά τόν πλοΰτοκαί τους πλούσιους, 
καί άλλη φιλοδοξία νά μήν έχη παρά τήν απόκτηση χρημά
των καί Οτιδήποτε άλλο οδηγεί σ' αυτό. 

Δέν υπάρχει άλλη μετάβαση, τόσο γρήγορη καί βέ
βαιη γιά ένα νέο, άπό τή φιλοδοξία στή φιλοχρηματία. 

Αυτός λοιπόν δέν είναι ό ολιγαρχικός ; e 
Τουλάχιστο ή μεταβολή του έγινε άπό άντρα δμοιο μέ 

τήν πολιτεία, άπό τήν οποία βγήκε ή ολιγαρχία. 
Ά ς έξετάσωμε τώρα άν, τέτοιος πού έγινε, μοιάζη μέ 

τήν ολιγαρχία. 
Ά ς τό έξετάσωμε. 554a 
Πρώτη ομοιότητα δέν είναι δτι εκτιμάει τά χρήμα

τα περισσότερο άπό κάθε άλλο ; 
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Πώς δ' οί; 
Καί μήν τφγε φειδωλός είναι χαί εργάτης, τάς αναγ

καίους επιθυμίας μόνον τών παρ' αύτφ άπσπιμπλάς, τά δέ 
άλλα άναλώματα μή παρεχόμενος, άλλα δονλούμενος τάς 
Άλλα; επιθυμίας ώς ματαίους. 

Πάνυ μέν οίν. 
Αυχμηρός γέ τις, ήν ff έγώ, ών καί άπα παντός περι-

οναίαν ποιούμενος, θηααυροποιός άνήρ—οϋς δή χαί επαινεί* 
b το πλήθος—ή ούχ ούτος άν εϊη δ τή τοιαύτη πολιτεία όμοιος; 

Έμοί γοΰ», ίφη, δοκεϊ" χρήματα γοΰ» μάλιστα έντιμα 
τή τε πόλει χαί παρά τώ τοιούτοι. 

Οί γαρ οϊμαι, ήν ff έγώ, παιδεία ό τοιούτος κροαίσχη-
κέ». 

Οί δοχώ, ίφη· ού γάρ &ν τυφλό» ηγεμόνα τον χορον 
έστήαατο χαί έτί<μα> μάλιστα. 

Εί, ή» ff έγώ. τόδε δέ σκόπει- χηφψώδεις επιθυμίας έν 
αύτω διά τήν άπαώευαίαν μή φώμεν έγγίγνεαθαι, τάς μέν 

c πτωχικάς, τάς δέ κακούργους, κατεχόμενος βία ύπό τής άλλης 
επιμελείας; 

Καί μάλ', ίφη. 
OMf οί», εΐαο», οί όχοβλέψας χατόψει αυτών τάς-

χαχουργίας; 
Ποϊ; ίφη. 
Εις τάς τών ορφανών έπιτροπεύαεις, χαί εϊπού τι αντοίς 

τοιούτον συμβαίνει, ώστε πολλής εξουσίας λαβέσϋαι το* 
άδικεϊν. 

'Αληθή. 
"Άρ' οίν ον τούτφ δήλον δτι έν τοίς άλλοις σνμβολαίοις 

ό τοιούτος, έν οϊς ευδοκιμεί δοκών δίκαιος είναι, έπιεικεΐ 
d τινί έαυτοΰ βία κατέχει άλλας κακός επιθυμίας ένούσας, 

ού πείθων δτι ούκ άμεινον, ούδ' ήμερων λόγφ, άλλ' ανάγκη 
καί φόβφ, περί τής άλλης ουσίας τρέμων; 

Καί πάνυ γ', ίφη. 
Καί νή Δίο, ήν δ' έγώ, ώ φίλε, τοϊς πολλοίς γε αυτών 
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Πώς δχι ; 
Έπειτα, δτι είναι σφιχτός στά χρήματα καί εργατικός, 

δτι ικανοποιεί μόνο τίς αναγκαίες επιθυμίες του, απαγορεύει 
στον εαυτό του κάθε άλλη δαπάνη καί υποδουλώνει τίς άλλες 
επιθυμίες του ώς μάταιες ; 

Πραγματικά. 
Εϊναι επομένως ελεεινά γλίσχρος, άφοΰ ζητάει άπό τό 

κάθε τί νά κερδίση, μέ μιά λέξη είναι άνθρωπος θησαυροποιός, 
άπό κείνους δά πού θαυμάζει τό πλήθος' ή δέν είναι αυτός 
πού μοιάζει μέ τό ολιγαρχικό πολίτευμα ; b 

Μάλιστα, γιατί καί σ' αυτόν καί στην (ολιγαρχική) 
πολιτεία τά χρήματα εϊναι πού έχουν τή μεγαλύτερη αξία 
καί εκτίμηση. 

Γιά τό λόγο, δτι καμιά προσοχή—υποθέτω—δέν έδω
σε ό τέτοιος άνθρωπος στή μόρφωση του. 

Καί έγώ τό υποθέτω, γιατί αλλιώς δέ θά έπαιρνε οδηγό 
τοΰ χοροδ ένα τυφλό καί δέ θά τόν εκτιμούσε τόσο. 

Πολύ ώραΐα τό είπες. Πρόσεχε τώρα σέ τούτο* δέ θά 
έχωμε δίκιο νά ειπούμε, δτι ή άπαιδευσία του έγέννησε επι
θυμίες σάν εκείνες τών κηφήνων, άλλες φτωχικές καί άλλες 
κακοϋργες, πού μόλις καί μετά βίας προσπαθεί νά τίς συγ- C 
κράτη ; 

Μάλιστα. 
Καί ξέρεις ποϋ θά δής νά φανερώνουνται οί κακοΰργες 

διαθέσεις αυτών τών ανθρώπων ; 
Ποΰ ; 
Όταν άξαφνα αναλάβουν τήν κηδεμονία ορφανών, ή 

τίποτ' άλλο ανάλογο, Οπου έχουν δλη τήν ελευθερία νά κα-
ταχραστοΰν καί νάδικήσουν, 

Αλήθεια λές. 
Δέν είναι λοιπόν άπό τοϋτο φανερό, δτι στίς άλλες του 

συναλλαγές, δπου ευδοκιμεί καί θεωρείται έντιμος καί δί
καιος, κατορθώνει, μέ δχι μικρήν επιβολή τοΰ έαυτοΰ του, 
νά συγκρατή τις άγριες επιθυμίες πού κρύβει μέσα του, δχι d 
μέ τήν πειθώ, δτι αυτό δέν εϊναι τό καλύτερο, οΰτε γιατί 
τίς χαλιναγωγεί μέ τόν ορθό λόγο, άλλ'άπό ανάγκη καί φόβο, 
επειδή τρέμει μήπως χάση καί τήν άλλη του περιουσία ; 

βεβαιότατα. 
Άλλ' δταν πρόκειται νά ξοδέψουν τά ξένα χρήματα, 

τότε μά τήν αλήθεια, φίλε μου, θάνακαλύψης στους πολλούς 
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ένευρ^σεις, δταν δέη τάλλότρια άναλίαχειν, τάς τού κηατΤνος 
συγγενείς ένούσας επιθυμίας. 

Καί μάλα, ή δ' δς, σφόδρα. 
Ούχ άρ' άν εϊη άστασίαστος ά τοιούτος έν έαυτφ, ουδέ 

είς άλλα διπλού; τι;, επιθυμίας άέ επιθυμιών ώς τά πολύ 
β κρατούσα; άν έχοι βελτίους χειρόνων. 

Έστιν ούτω. 
Διά ταύτα δή οίμαι εύαχημονέστερος δ» πολλών ό 

τοιούτος εϊη· όμονοητιχής δέ καί ήρμοσμένης τής ψυχής 
αληθής αρετή πόρρω ποι εχφεύχοι άν αυτόν. 

Δοκεϊ μοι. 
Καί μήν ανταγωνιστής γε Ιδία έν πόλει â φειδωλός 

666a φαύλος ή τίνος νίκης ή άλλης φιλοτιμίας τών καλών, χρή
ματα τε ούκ έθέλων ευδοξίας ένεκα καί τών τοιούτων αγώνων 
αναλίσκει», δεδιώς τάς επιθυμίας τάς άναλωτικάς εγείρει» 
καί συμπαρακαλεϊν έπί συμμαχία» τε καί φιλονικία», ολίγοις 
τισΐ» ίαντοΰ πολεμώ» όλιγαρχιχώς τά πολλά ηττάται χαί 
πλουτεϊ. 

Καί μάλα, ίφη. 
Έτι οί», ήν δ' έγώ, άπιστοϋμε» μή κατά τή» άλιν-αρ-

χονμένη» πόλι» δμοιότητι τό» φειδωλό» τε καί χρηματιστή» 
b τετάχθαι; 

Ουδαμώς, ίφη. 
Δημοκρατία» δη, ώς ϊοιχε, μετά τούτο σκεπτέον, τίνα τε 

γίγνεται τρόπον, γενομένη τε ποίο» τίνα ίχει, Γν" αύ τό> 
τού τοιούτου άνάρά; τρόπον γνόντες παραατησώμεθ' αυτό» 
εις κρίσιν. 

'Ομοίως γοϋν άν, ίφη, ήμΐν αύτοΐς πορευοίμεθα. 
Ούκοϋν, ήν δ' έγώ, μεταβάλλει μέν τρόπον τινά τοιόνδε 

έξ ολιγαρχίας εί; δημοκρατία», δι' απληστία» τοϋ προχει-
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Jjti δαύτους νά υπάρχουν μέσα τους εκείνες οί φυσικές επι
θυμίες τοϋ κηφήνα. 

Καί μάλιστα στον υπέρτατο βαθμό. 
Ό τέτοιος άνθρωπος δέν θάναι λοιπόν απαλλαγμένος 

άπό εσωτερικές διενέξεις, οδτε θάναι ένας, άλλα διπλός, 
γιατί οί καλύτερες καί οί χειρότερες επιθυμίες, πού έχει 
μέσα του, θά πολεμούν μεταξύ τους, δμως θά υπερτερούν 
οπωσδήποτε οί καλύτερες. e 

"Ετσι είναι. 
Γιά τούτο, νομίζω, ό άνθρωπος αυτός θά τηρή του

λάχιστο τά εξωτερικά προσχήματα καλύτερα άπό πολλούς 
ίλλους· δμως ή αληθινή αρετή, πού προέρχεται άπό τήν έ-
σωτερικήν Ομόνοια καί αρμονία της ψυχής, θά είναι βέβαια 
πράγμα εντελώς άγνωστο γι' αυτόν. 

Τό πιστεύω. 
Καί δταν θά πρόκειται γιά ευγενική άμιλλα μεταξύ τών 

πολιτών, ή γιά καμιά νίκη, ή γιά δ,τι άλλο άπό τά ώραΐα 555a 
αγωνίσματα της φιλοτιμίας, ό φιλοχρήματος δέν θά παίρνη 
μέρος σ' αυτά, γιατί δέν θά θέλη νά ξοδεύη χρήματα γιά τή 
ϊόξα καί'τους αγώνες αύτοϋ τοΰ είδους, χαί θά φοβάται νά 
ξυπνήση μεσάτου τίς ξοδευτικέςεπιθυμίες καί νά τίς προακα-
λέση σέ βοήθεια του καί σέ σύμπραξη* διαγωνίζεται λοιπόν 
μέ πολύ λίγο μέρος άπό τά δικά του, δηλαδή ολιγαρχικά, 
κ' ϊτσι πάντοτε νικιέται, άλλα καί πάντοτε μένει πλούσιος. 

Έτσι είναι. 
θά άμφιβάλλωμε λοιπόν ακόμα γιά τήν ομοιότητα πού 

υπάρχει ανάμεσα στην όλιγαρχούμενη πολιτεία καί στό 
φιλοχρήματο καί σφιχτό άνθρωπο ; b 

Καθόλου. 
Έρχεται τώρα ή σειρά τής.δημοκρατίας, νά έξετάσωμε 

πώς σχηματίζεται καί ποιος είναι ό χαρακτήρας της, ώστε 
άφοΰ γνωρίσωμε καί τό χαρακτήρα 

•Η μ«τ*(ί«ση tao ™ΰ άνθρωπου πού τής μοιάζει 
τήν ολιγαρχία στή ν α βάλωμε κι. αυτόν μπροστά καί 
βημοχρα-ηα. Χα- νά τόν κρίνωμε. 
ραχτηρισηχα τοδ ©άκολουθήσωμε δηλαδή σ' αύ-
* * * · £ £ £ £ "•• τό τήν ίδια μέθοδο. 

"' Ή μετάβαση άπό τήν ολι
γαρχία στή δημοκρατία δέν γίνε

ται μέ αυτόν έδώ περίπου τόν τρόπο : μέ τήν απληστία 
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μένον άγαθοϋ, τον ώς πλονσιώτατο» δεϊν γίγνεσθαι; 
Πώς δή; 

C "Ατε οϊμαι άρχοντες έν αύτη οί άρχοντες ita τό πολλά 
κεκτήαθαι, ούκ έθέλουσιν έίργειν νόμφ τών νέων δσοι δ» 
ακόλαστοι γίγνωνται, μή έξεΐναι αύτοίς αναλίσκε»* τε καί 
άπολλύναι τά αυτών, ίνα ώνούμενοι τά τών τοιούτων καί 
είσδανείζοντες ετι πλονσιώτεροι καί εντιμότεροι γίγνωνται. 

Παντός γε μάλλον. 
Ούχοϋν δήλον ήδη τοϋτο έν πόλει, δτι πλοϋτον τιμάν 

χαί σωφροσύνη» άμα ίκανώς χτάαθαι έν τοϊς πολίταις 
d αδύνατον, άλλ' ανάγκη ή τοΰ ετέρου αμελεί» ή τοΰ έτερου; 

'Επιεικώς ίφη, δήλο». 
Παραμελοϋντες δή έν ταϊς όλιγαρχίαις καί έφιέντες άκο-

λασταίνειν ούκ άγεννεϊς ενίοτε ανθρώπους πένητας ήνάγχα-
σαν γενέσθαι. 

Μάλα γε. 
Κάθηνται δή οϊμαι ούτοι έν τή πόλει χεχεντρωμένοι τε 

χαί έξωπλισμένοι, οί μέν όφείλοντες χρέα, οί δέ άτιμοι 
γεγονότες, οί δέ αμφότερα, μιαοϋντές τε χαί έπιβονλεύοντες 
τοϊς κτηααμένοις τά αυτών καί τοις άλλοις, νεωτερισμού 

β ερώντες. 
"Εστι ταύτα. 
Οί δέ δή χρηματισταί έγχύψαντες, ουδέ ασκούντες 

τούτου; όράν, τών λοιπών τόν άεί ύπείκοντα ένιέντες αργύ
ριο» τιτρώσχοντες, χαί τοϋ πατρός έχγόνους τάκους πολλα-

656a πλασίου; χομιζύμενοι, πολύν τό» κηφήνα χαί πτωχό» έμποι-
οϋσι τή πόλει. 

Πώς γάρ, ίφη, οί πολύ»; 
Καί ούτε γ' εκείνη, ήν δ' έγώ, τό τοιούτον «αχό» έχχαό-

μενον έθέλονσιν άποαβεννύναι, εϊργοντες τά αύτοϋ δπη τις 
βονλεται τρέπει», ούτε τήδε, ή αύ κατά έτερον νόμο» τά 
τοιαύτα λύεται. 

Κατά δή τίνα; 
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ναόξήση κανείς τήν περιουσία του, πράγμα πού θεωρείται 
στην ολιγαρχική πολιτεία τό ανώτατο αγαθό ; 

Πώς γίνεται ; 
Επειδή σ' αυτήν οί άρχοντες οφείλουν τό άξίωμά C 

τους στά μεγάλα του; πλούτη, δέν τους συμφέρει νά περιο
ρίσουν μέ νόμο τήν ελευθερία τών άσωτων νέων, ώστε νά μή 
έχουν τό δικαίωμα νά σπαταλούν καί νά καταβροχθίζουν 
τις περιουσίες τους, γιά νάγοράζουν αυτοί τά αγαθά τους ή 
νά τους δανείζουν μέ βαρείς τόκους, καί έτσινά μεγαλώνουν 
ακόμη περισσότερο τά πλούτη τους καί τήν υπόληψη τους. 

Χωρίς αμφιβολία. 
Δέν είναι δμως φανερό σέ μιά πόλη, δτι εϊναι αδύνατο 

οί άνθρωποι συγχρόνως καί νά τιμούν τόν πλούτο καί νά 
άσκοΰν τήν εγκράτεια καί τή σωφροσύνη, άλλα κατ' ανάγκην d 
ή τό ένα θά παραμελούν ή τό άλλο ; 

'Αρκετά φανερά. 
Καθώς λοιπόν οί άρχοντες στίς ολιγαρχικές πολιτείες 

παραμελούν καί δέν φροντίζουν νά περιορίσουν τήν ακολασία, 
εξαναγκάζουν κάποτε πολλούς, ανθρώπους μέ φύση ευγενική, 
νά καταντήσουν στην τέλειαν ανέχεια. 

Μάλιστα. 
Κάθονται λοιπόν αυτοί στην πόλη μέ τό κεντρί έτοιμο 

χαί οπλισμένοι, άλλοι κατάχρεοι, άλλοι στερημένοι τά πολι
τικά τους δικαιώματα, άλλοι καί τά δυό μαζί, μέ τήν καρ
διά γεμάτη έχθρα καί επιβουλή εναντίον εκείνων πού πλού
τισαν μέ τά λείψανα τής περιουσίας τους, καί εναντίον όλων 
τών πολιτών, ένώ μέσα τους κάνουν σχέδια γενικής ανα
τροπής τών πραγμάτων. β 

Έτσι εϊναι. 
Στό μεταξύ οί χρηματιστές, πεσμένοι μέ τά μούτρα 

στή δουλειά τους, χωρίς νά κάνουν πΑς τους προσέχουν κάν 
αυτούς, περιμένουν τίνος άπό τους άλλου; θάρθή τώρα ή σειρά 
νά πέση στά νύχια τους, γιά νά τόν αφαιμάξουν, δανείζον
τας σ' αυτόν καί παίρνοντας τόκους πολύ περισσότερους 
άπό τό αρχικό κεφάλαιο, κ' έτσι αυξάνοντας τόν αριθμό τών 556* 
φτωχών καί των κηφήνων μέσα στην πόλη. 

Πώς νά μή τόν αυξάνουν ; 
Δέν θέλουν μολαταύτα νά βοηθήσουν νά σβήση τό κακό 

πού κρυφοκαίει, είτε απαγορεύοντας στους Ιδιώτες νά δια
θέτουν τήν περιουσία τους δπως τους αρέσει, είτε μέ κανένα 
άλλο μέσον, άπό έκεϊνα πού προλαβαίνουν δλα αυτά τά δεινά. 

Καί ποιο είναι αυτί τό μέσον ; 
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"Ος μετ' έχεΐνάν έστι δεύτερος χαί άναγχάζων αρετής 
ε'πιμελεϊσθαι τους πολίτας. έάν γάρ έπί τω αύτοϋ χινδύνφ 

b τά πολλά τις τών εκουσίων συμβολαίων προστάττη συμ
βάλλει», χρηματίζοιντο μέ» άν ήττον άναιδώς έ» τή πόλει, 
έλάττω δ' εν αυτή ψύοιτο τών τοιούτων κακών οίων νννδή 
είπαμε». 

Καί πολύ γε, ή ff δς. 
Νϋν δέ γ', ίφη» έγώ, διά πάντα τά τοιαύτα τους μέν δή 

αρχόμενους ούτω άιατιβέασιν έν τή πάλει οί άρχοντες· 
σφάς δέ αυτούς χαί τους αυτών—άρ' ού τρυφώντας μέ» 
τους νέου; καί άπονους «αί προς τά τοΰ σώματος χαί προς 

C τά τής ψυχής, μαλακούς δέ καρτερεί» προς ήδονάς τε καί 
λύπας χαί αργούς; 

ΤΙ μήν; 
Αυτούς δέ πλή» χρηματισμού τώ» άλλω» ήμεληκότας, 

«al ουδέν πλείω επιμέλεια» πεποιημένονς αρετής ή τους 
πένητας; 

Οί γάρ ού». 
Οΰτω δή παοεακευααμένοι δταν παραβάλλωσιν άλ-

λήλοις οϊτε άρχοντες «al οί αρχόμενοι ή έ» οδών πορεία«; ή έν 
άλλοις τισΐ χοινωνίαι;, ή κατά θεωρίας ή κατά ατρατείας, 
ή σύμπλοι γιγνόμενοι ή σνστρατιώται, ή καί έν αύτοίς τοϊς 

d «ινδύνοις αλλήλους Θεώμενοι μηδαμή ταύτη καταφρονώνται 
οί πένητες ύπό τών πλουσίων, άλλα πολλάκις Ισχνός άνήρ 
πένης, ήλιωμένος, παραταχθείς έν μάχη πλονσίφ έσχια-
τροφηκότι, πολλάς ίχοντι σάρκας αλλότριας, ϊδη άσθματος 
τε χαί απορίας μεστό», ig' οίε* αύτον ούχ ήγεϊσθαι κακία 
τή σφετέρα πλοντεϊν τους τοιούτο»;, καί άλλο» άλλφ παραγ-
γέλλειν, δταν Ιδία ουγγίγνωνται, δτι «Άνδρες ημέτεροι· 

e είσί γάρ ουδέ»;». 

Εί οίδα μέ» οίν, ίφη, ίγωγε, δτι ούτω ποιοϋσιν. 
Ούχοϋν ώσπερ σώμα νοσώδες μικρός ροπής ίξωθεν 

δεϊται προσλαβέσθαι προς τό κάμνει», ενίοτε δέ «al άνευ τών 
ίξω στασιάζει αυτό αύτφ, ούτω δή καί ή «ατά ταύτα έκείνω 
διακείμενη πόλις άπό σμικρός προψάσ&ως, ίξωθεν έπαγο-
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"Ενας νόμος, πού έρχεται δεύτερος δστερ' άπό κείνον 
χαί πού θάνάγχαζε τους πολίτες νά εϊναι τίμιοι στίς συναλ
λαγές τους. Γιατί έάν μποροΰσε νά όρίση ένας νόμος, ότι τά 
πολλά άπό τά εκούσια συμβόλαια θά γίνουνται μέ κίνδυνο 
τών δανειστών, καί οί τοκογλύφοι θά φέρουνταν μέ λιγώτερη 
αναίδεια μέσα στην πόλη χαί σ' αυτήν λιγώτερα κακά θά 
φύτρωναν άπό χεΐνα πού είπαμε. 

Πολύ σωστά. 
Ένώ τώρα οί άρχοντες, γιά δλους αυτούς τους λόγους, 

γίνονται αφορμή νά έρχουνται σ' αυτή τήν κατάσταση οί υπή
κοοι τους* οί ίδιοι πάλι καί τά παιδιά τους, καθώς ζουν βίο 
τρυφηλό καί δέ γυμνάζουν οδτε τά σώματα ούτε τίς ψυχές 
τους, δέ συμβαίνει νά καταντούν μαλθακοί καί ανίκανοι 
νάντισταθοΰν καί στίς ηδονές καί στις λύπες ; 

Καί βέβαια. 
Άλλ' άφοΰ οί πατέρες δέ σκέπτονται τίποτ' άλλο, 

παρά πώς ναύξήσουν τήν περιουσία τους, είναι δυνατόν νά 
φροντίζουν γιά τήν αρετή περισσότερο άπΑ τήν τάξη των 
φτωχών ; 

'Ωρισμένως δχι. 
Έτσι λοιπόν ετοιμασμένοι, σάν τύχη καί βρεθούν μαζί 

άρχοντες καί υπήκοοι, είτε σέ καμιά πορεία ή αποστολή 
ή εκστρατεία κατά ξηράν ή θάλασσαν ώς συστρατιωτες ή 
συνταξιδιώτες στό πλοΐο,εϊτε σέ οποιαδήποτε άλλη περίσταση, 
καί γνωριστούν καλά μεταξύ τους στους κινδύνους, βέβαια 
δέν θά έχουν λόγο οί πλούσιοι νά περιφρονούν τοος φτωχούς· 
άλλ' απεναντίας, δταν ένας φτωχός, ξερακιανός καί ηλιο
καμένος, τύχη νάχη σύντροφο στον πόλεμο κανένα πλούσιο, 
ποό δέν τόν είδε ποτέ ό ήλιος καί γεμάτον περιττά κρέατα 
καί πάχη, καί τόν ίδή νά λαχανιάζη καί νά μήν ξέρη πως νά 
βολέψη τόν εαυτό του, δέ νομίζεις πώς θά σκεφτή αμέσως, 
δτι άπό τήν άνανδρία τών ομοίων του είναι πλούσιοι ο! τέ
τοιοι άνθρωποι, καί δέ θά λέη ό ένας τοϋ άλλου, βταν 
συναντιώνται ιδιαίτερα, δτι « οί άνθρωποί μας δέν αξίζουν 
τίποτα» ; 

Πολύ καλά γνωρίζω, δτι αυτό πραγματικά γίνεται. 
Λοιπόν, δπως ένα σώμα ασθενικό μιά παραμικρή αφορμή 

χρειάζεται άπ' έξω γιά νά πέση κάτω, κάποτε μάλιβτα παθαί
νει γενική διατάραξη καί χωρίς καμιάν εξωτερική αίτία, τό ίδιο 
καί μιά πολιτεία πού βρίσκεται στην ίδια κατάσταση· αρκεί 
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μένων ή τών έτερων έξ όλιγαρχονμένης πόλεως αυμμαχίαν 
ή τών έτερων έκ δημοκρατονμένης, νοσεί τε καί αυτή αύτη 
μάχεται, ενίοτε δέ καί άνευ τών ίξω στασιάζει; 

667a Καί σφόδρα γε. 
Δημοκρατία δή οϊμαι γίγνεται δταν οί πένητες νική

σαντες τους μέν άποκτείνωσι τών ετέρων, τους δέ έκβάλωσι, 
τοϊς δέ λοιποί; έξ ϊσου μεταδώσι πολιτεία; τε «αί άρχων, 
καί ώς τό πολύ άπό κλήρων αί άρχαί έν αύτη γίγνονται. 

Έστι γάρ, ίφη, αύτη ή χατάατασι; δημοκρατίας, έάντε 
«αί δι όπλων γένηται έάντε καί άιά φόβο» ύπεξελθόντων 
τών ετέρων. 

Τίνα δή ούν, ήν δ' έγώ, ούτοι τρόπον ο'ιχονσι; χαί ποία 
b τις ή τοιαύτη αί πολιτεία; άήλον ^άρ άτι ό.τοιούτος άνήρ 

δημοκρατικά; τις άναφ-ανήσεται. 
Δήλον, ίφη. 
Οίκον» πρώτον μέν δή ελεύθεροι, χαί ελευθερίας ή πόλις 

μεστή καί παρρησίας γίγνεται, καί εξουσία έν αυτή ποιεϊν 
δ,τι τις βούλεται; 

Λέγεται γε δή, ίφη. 
Όπου δέ γε εξουσία, δήλον δτι Ιδίαν ίκαστος άν κατα

σκευήν τοϋ αύτοΰβίου καταακευάζοιτο έν αυτή, ήτις ίχαατον 
άρέάκοι. 

Δήλον. 

•ο Παντοδαποί δή ά» οϊμαι εν ταύτη τή πολιτεία μάλιατ' 
έγγίγνοιντο άνθρωποι. 

Πώς γάρ οί; 
Κι»δννεύει, ήν δ' έγώ, καλλίστη αύτη τών πολιτειών 

είναι· ώσπερ Ιμάτιο» ποικίλο» πάσι» άνθεσι πεποιχιλμένον, 
ούτω χαί αύτη πάαιν ήθεσιν πεποικιλμένη καλλίστη άν 
φαίνοιτο. καί ίσως μέν, ή» δ' έγώ, χαί ταντην, ώσπερ οί 
παίδες τε καί αί γυναίκες τά ποικίλα θεώμενοι, καλλίστη» 
αν πολλοί κρίνεια». 

Καί μάλ', ίφη. 

d Καί έστιν γε, ώ μακάριε, ήν ff έγώ, έπιτήδειον ζητεϊν έν 
αύτη πολιτεία». 
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μικρή αφορμή, γιά νάναστατωθή καί νά παραδοθή στον 
εμφύλιο πόλεμο, δταν ή οί φτωχοί ζητήσουν τή βοήθεια μιας 
δημοκρατούμενης πόλης, ή οί πλούσιοι τήν επικουρία μιας 
άλιγαρχούμενης, κάποτε χωρίς νά γίνη οδτε καί αυτό. 

Πολύ σωστά. 557a 
Καί τό πολίτευμα μεταβάλλεται σέ δημοκρατικό, δταν, 

μού φαίνεται, υπερισχύσουν οί φτωχοί καί άλλους θανατώσουν 
άλλους εξορίσουν, καί μοιράσουν μέ τους υπόλοιπους εξίσου 
τίς αρχές καί τά αξιώματα τής πολιτείας* στό πολίτευμα 
τούτο οί άρχοντες εκλέγονται ώς έπί τό πλείστον μέ κλήρα. 

"Ετσιπραγματικά γίνεταιή σύσταση τής δημοκρατίας, 
-έάν είτε νικήσουν μέ τά δπλα οϊ φτωχοί, είτε οί πλούσιοι απο
φασίσουν άπό φόβο νά σηκωθοΰν καί νά φύγουν κρυφά άπό τήν 
πόλη. 

Ποιος, λές, τώρα θά εϊναι ό τρόπος ζωής αυτών τών 
ανθρώπων καί ποια τά ήθη τής τέτοιας πολιτείας ; Γιατί είναι b 
φανερό δτι άπ' αυτή τήν εξέταση θά βρεθή ό τύπος πού τής 
μοιάζει, ό δημοκρατικός άνθρωπος. 

Φανερό. 
Λοιπόν, πρώτα δλοι τους είναι ελεύθεροι, καί επικρατεί 

•στην πολιτεία πλήρης ελευθερία καί παρρησία καί εξουσία 
-νά κάνη ό καθένας δ,τι θέλει. 

Αυτό τουλάχιστο λέγεται. 
Όπου δμως υπάρχει αυτή ή εξουσία, εϊναι φανερό ότι 

κάθε πολίτης θά διαθέτη καί θά κανονίζη τή ζωή του, δπως 
τοΰ αρέσει. 

Μάλιστα φανερό. 
Επομένως θά ύπάρχη μέσα σ' αυτή τήν πολιτεία πάρα- Ο 

πολύ μεγάλη ποικιλία ανθρώπινων τύπων καί χαρακτήρων. 
Καί πώ; δχι ; 
Μά τήν αλήθεια, κινδυνεύει νά θεωρηθή αυτή ή πολιτεία 

•ωραιότερη άπ' δλες' δπως φόρεμα κεντημένο μέ πολυποίκιλα 
άνθη, έτσι στολισμένη κι' αυτή μέ κάθε λογής ήθη καί χαρα
κτήρες θά φαίνεται ωραιότατη. Καί γι' αυτό ίσως, δπως τά 
παιδιά καί οί γυναίκες θαυμάζουν τήν ποικιλία τοΰ στολι
σμού, κρίνουν καί οί πολλοί στον ύπέρτ.,το βαθμό ωραία 
αδτή τήν πολιτεία. 

Δέν δυσκολεύομαι νά τό πιστέψω. 
Καί σ' αυτή τήν πολιτεία, αγαπημένε· μου, εϊναι πολ d 

μπορεί κανείς νάρθή νά διάλεξη τό εϊδος τοΰ πολιτεύματος 
•πού ταιριάζει στά μέτρα του. 
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Ti δή; 
"Οτι πάντα γένη πολιτειών ίχει δια τήν εξουσία», καί 

κινδυνεύει τφ βονλομένφ πόλιν κατασκευάζει», δ νννδή ημείς 
έποιούμεν, άναγκαϊον είναι είς δημοχρατονμένψ έλθόντι 
πάλιν, δς άν αύτον άρέοκη τρόπος, τοϋτο» έκλέξασθαι, 
ώσπερ εί; παντοπώλιον άφιχομένφ πολιτειών, καί έχλεξα-
μένφ ούτω χατοιχίζειν. 

β "Ισως γοϋν, ίφη, ούκ άν άποροι παραδειγμάτων. 
Τό δέ μηδεμίαν ανάγκην, εϊπον, εΙ»αι άρχει» έ» ταύτη 

τή πάλει, μηδ' ά» ής ίχανός άρχειν, μηδέ αί άρχεσθαι, iàr 
μή βουλή, μηδέ πολεμεϊν πολεμούντω», μηδέ ειρήνη» άγει» 
τών άλλων άφαντων, έάν μή ίπιθυμής εΙρήνης, μηδέ αί, U» 
τις άρχειν νόμος σε διακωλύη ή διχάζει», μηδέ» ήττον «al 

568Α άρχειν χαί διχάζει», έά» αύτφ σοι έπίη, άρ' οί θεσπέσια 
χαί ήδεϊα ή τοιαύτη διαγωγή έν τφ παραντίκα; 

"Ισως, ίφη, ίν γε τούτφ. 
Τί δέ; ή πραότης ένίων τώ» διχααθέντων οί κομψή; If 

οίπω είδες, έν τοιαύτη πολιτεία [ανθρώπων] κατοφηβχσβέι*-
των βανάτοο. ή φυγής, ουδέν ήττον αυτών μενόντων τβ »αί 
αναστρεφόμενων έν μέσφ, [καί] ώς ούτε φροντίζοντας οϋτε 
δρώντας ούδενός περινοστεί ώσπερ ήρως; 

Καί πολλούς γ', ίφη. 
b Ή δέ συγγνώμη «at ovff όπωστιον» σμιχρολογία αυτής, 

αλλά χαταφρόνησις ών ημείς έλέγομεν σεμνύνοντες, δη τή* 
πόλιν φχίζομεν, ώς εί μή τις ύπερβεβλημένην φύσιν ίχοι, 
οϋποτ' άν γένοιτο άνήρ αγαθός, εί μή παις ών ευθύς παίζοι 
έν χαλοϊς καί έπιτηδεύοι τά τοιαύτα πάντα, ώς μεγαλοπρε
πώς χαταπατήσαα' δπαντ' αυτά ουδέν φροντίζει ίξ όπαίωφ 
à» τι; επιτηδευμάτων έπί τά πολιτικά ιών πράττη, άλλα τιμά, 

•Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 609 

Πώς αότό ; 
Γιατί κλείνει μέσα της δλα τά είδη τών πολιτευμάτων, 

χάρη στην εξουσία πού έχει έκεΐ ό καθένας νά ζή δπως θέλει* 
καί φαίνεται πώς, άν θέλη κανείς νά χαράξη τό σχέδιο μιας 
πολιτείας, όπως θά κάναμε καί μείς τώρα, άλλο δέν χρειάζεται 
παρά νά πάη σέ μιά δημοκρατούμενη πόλη, δπως κανείς πη
γαίνει στην αγορά ή στό παντοπωλείο, καί άφοΰ διάλεξη τό 
είδος της αρεσκείας του, σύμφωνα μ' αυτό νά κατάστρωση 
τό πολίτευμα του. 

"Ισως, πραγματικά, δέν θά τοϋ λείψουν πρότυπα. 6 
Δέν φαίνεται τάχα θαυμάσια; κατά τήν πρώτη εντύ

πωση, καίπολύχαριτωμένη μιά τέτοια διευθέτηση τών πραγ
μάτων, νά μήν έχης τήν υποχρέωση νά άναλαμβάνης καμιά 
δημόσια λειτουργία, δση κι' άν έχης ικανότητα γιά τούτο, 
ούτε πάλι νά ύπάκοΰς σέ καμιάν εξουσία, έάν δέν θέλης, οδτε 
νά πηγαίνη; στον πόλεμο, ένώ ο! άλλοι πηγαίνουν, οδτε νά 
έχης ειρήνη, δταν έχουν οί άλλοι, έάν δέν τό έπιθυμής έσύ, ή, 
έάν χάνεις νόμος σοϋ άποκλείη τό δικαίωμα νά γίνης άρχον- 558a 
τας καί δικαστής, έσύ μολαταύτα νά γίνεσαι, έάν σοΰ κατέ-
βη στό κεφάλι ; 

"Ισως έτσι νάναι, κατά τήν πρώτη εντύπωση. 
Έπειτα, τί σοΰ λέει εκείνη κάποτε ή επιείκεια προς τους 

καταδικασμένους ; *Η δέν έτυχε ποτέ νά ίδής μέσα σέ μιά 
τέτοια πολιτεία ανθρώπους, πού δικάστηκαν σέ θάνατο ή σέ 
εξορία, νά μένουν καί νά τριγυρνούν ελεύθεροι καί σά νά μή 
τους προσεχή ή νά τους βλέπη κανείς, νά περιφέρονται 
αρειμάνιοι καταμεσί; στην αγορά σάν ήρωες ; 

Καί πολλούς μάλιστα είδα. 
Καί εκείνος ό συγκαταβατικός τρόπος τής δημοκρατικής b 

πολιτείας καί ή έλλειψη κάθε προσοχής στίς λεπτομέρειες ; 
'Εκείνη ή περιφρόνηση προς βλες τίς αρχές, πού έμεΐς μέ τόση 
σοβαρότητα καί σεβασμό τίς εξετάζαμε, δταν έσχεδιάζαμε 
τήν πόλη μας, λέγοντας δτι μόνο άν κανένας έχη τέλεια φυσική 
προδιάθεση καί άπό τά παιδικά του χρόνιακαί μέσαοτα παι
χνίδια το\> ακόμα ζή μέ τά παραδείγματα τοϋ καλοΰ καί έπειτα 
σπουδάση μέ επιμέλεια δλ' αυτά, είναι δυνατόν νά γίνη ενά
ρετος ; Μέ πόση μεγαλοπρέπεια ποδοπατεί μιά τέτοια πολι
τεία δλες αυτές τις αρχές καί χωρίς διόλου νά ενδιαφέρεται 
νά γνωρίση μέ ποια προπαρασκευή έρχεται κανείς νά άσχο-
ληθή μέ τήν πολιτική, τόν περιβάλλει μέ βλη της τήν έκτίμη-

89 
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0 έάν φή μόνον βυνους είναι τφ πλήθει; 
Πάνυ γ', ίφη, γενναία. 
Ταντά χέ δή, ίφψ, Ιχοι άν «al τούτω» άλλα άάελφά 

δημοκρατία, χαί εϊη, ώς έοιχεν, ήδεϊα πολιτεία καί άναρχος 
χαί ποικίλη, Ισότητα τίνα ομοίως ϊαοις τε καί άνίαοις 
διανέμουαα. 

Καί μάλ', ίφη, γνώριμα λέγεις. 
"Αθρει δή, ή» ff έγώ, τίς δ τοιούτος Ιδία. ή πρώτο» σκε

πτέον, ώσπερ τή» πολιτεία» έοχεψάμεθα, τίνα τρόπον γί
γνεται; 

Ναί, ίφη. 
'Αρ' οί» ούχ ώδε; τοϋ φειδωλού εκείνον χαί ολιγαρχικού 

d γένοιτ' άν οϊμαι οίάςύπά τφ πατρί τεθραμμένος έ» τοίς 
εκείνον ήθεσι; 

ΤΙγάροί; 
Βία δή χαί ούτος άρχω» τών έ» αύτφ ηδονών, δσοι 

άναλωτιχαΐ μέν, χρηματιστικοί δέ μή· al δή ουκ άταγχαϊαι 
«έχληνται— 

Δήλον, ίφη. 
Βούλει οίν, ή» δ' εγώ, ίνα μή σκοτεινιάς διαΧεγώμεθα, 

πρώτον όρισώμεθα τάς τε αναγκαίους επιθυμίας καί τάς μή; 
Βούλομαι, ή ff δς. 
Ούκοϋν άς τε ούκ 3ν οίοι τ' είμε» άποτρέψαι, δικαίως 

e άν άναγχαΐαι χαλοϊντο, καί δααι αποτελούμενοι ώφελοναιν 
ήμας; τούτω» γάρ αμφοτέρων έφίεσθαί ημών τή φύσει 
άνάγχη. ή οί; 

Καί μάλα. 
669a Δικαίως δή τούτο έπ" αύταϊς έροΰμε», τό αναγκαίο». 

Δικαίως. 
Τίδέ; άς γέ τις άπαλλάξειεν ά», εί μελετώ έκ νέον, καί 

προς ούοέν αγαθόν ένοϋααι δρώαιν, αί δέ χαί τουναντίον, 
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•ση καί τήν υποστήριξη, άρχει μόνο εκείνος vi διακηρύττη, ο 
•ότι εϊναι φίλος καί προστάτης των συμφερόντων τού λαού 1 

Μεγάλη, πραγματικά, γενναιοφροσύνη ! 
Αυτά έχει καί άλλα δμοια πολλά πλεονεκτήματα ή δημο-

-κρατία χαί είναι, καθώς βλέπεις, πολίτευμα ευχάριστο, 
μέ μεγάλη ποικιλία καί μέ τέλειαν αναρχία, άφοΰ μοιράζει 
κάποιαν ισότητα ομοίως σέ Ισους καί άνίσους. 

Πράγματα πολύ γνωστά μας λέγεις. 
Πρόσεξε τώρα καί ποιος θά είναι ό χαρακτήρας τοϋ 

ατόμου μέσα σέ μιά δημοκρατία. *Η θέλεις πρώτα τά έξε
τάσωμε, δπως τό έκάναμε καί για 

Ό τ*πος το» τ 0 πολίτευμα, μέ ποιο τρόπο σχη-
ΐημοκρατικοΟ ματίζεται ; 

άνθρωπο» Μάλιστα. 
Λοιπόν ώς ίξής κατά τήν 

ίδέα μου. Εκείνος ό φιλοχρήματος καί ολιγαρχικός έχει γίό 
χού, καθώς ανατρέφεται άπό τόν πατέρα του, ίχει τα ίδια d 
μέ αυτόν ήθη. "Ετσι δέν είναι ; 

Πώς οχι; 
Καί αυτός λοιπόν μέ τή βία κατορθώνει χαί χαλινα

γωγεί εκείνες τίς έπΛυμίες -τού, χωρίς νά τοΰ φέρουν κανένα 
κέρδος, απεναντίας είναι οαπανηρέ-, χαί γι' αυτό καί ονομά
ζονται δχι αναγκαίες. 

Φανερό. 
Θές λοιπόν, γιά νά κάνωμε σαφέστερα τά πράγματα, 

•νά όρίσωμε πρώτα ποιες λέμε αναγκαίες επιθυμίες καί ποιες 
•ί-χ· ; 

Θέλω. 
'Αναγκαίες λοιπόν επιθυμίες δέν πρέπει να ονομαστού» 

δικαίως εκείνες, πού δέ μποροΰμε νά τίς άποφύγωμ* καί « 
-πού ή ικανοποίηση τους μας ωφελεί; Γιατί έξάνάγκης ή φύση 
•μας τρέπεται προς τίς επιθυμίες πού έχουν αυτές τίς δύο Ιδιό
τητες. "Η ίχι; 

Καί πολύ μάλιστα. 
Ώστε έχομε δίκιο ν' άποδώσωμε σ' αυτές τό χαράκτη- 559α 

ρισμό τοΰ αναγκαίου. 
Βέβαια. 
Τί δέ ; 'Εκείνες, άπό τίς όποιες θά μπορούσε κανείς 

-νάπαλλαγή, άν τό έκανε αότό έργο του άπό νεαρήν ηλικία, 
-καί οί όποιες κανένα καλό δέ μας κάνουν πού υπάρχουν, 
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πάσας ταύτας εί μή αναγκαίους φαϊμεν εϊναι, άρ' ού καλώς 
άν λέγοιμε»; 

Καλώς μεν οίν. 
Προελώμεθα δή τι παράδειγμα έχαχέρων al etat», Ira 

τύπφ λάβωμεν αύτάς; 
Ούχοϋν χοή. 
Μρ' οίν ούχ ή τοΰ φαγεΐ» μέχρι ύγιείας τε καί ευεξίας 

b καί αυτού σίτου τε χαί δψον αναγκαίος άν εϊη; 
Οϊμαι. 
'Η μέ» γέ που τοϋ σίτου χατ' αμφότερα αναγκαία, ή τε 

ωφέλιμος ή τε <μή> πανσαι ζώντα δυνατή. 
Ναί. 
Ή δέ δψον, εϊπή τίνα ώφελίαν προς εύεξίαν παρέχεται^ 
Πάνυ μέν οίν. 
Τί δέ ή πέρα τούτων καί άλλοίων εδεσμάτων ή τοιού

των επιθυμία, δυνατή δέ χολαζομένη έκ νέων χαί παιδενο-
μί,νη έχ τώ» πολλών άπαλλάττεσθαι, καί βλαβερά μέ» σώ
ματι, βλαβερά δέ ψυχή προς τε φρόνηοι» καί τό σωφρονεΐν* 

ο αρά γε ορθώς ούχ αναγκαία άν καλοΐτο; 
'Ορθότατα μέν ούν. 

Ούκοϋν καί άναλωτικά; φώμεν είναι ταύτας, εκείνος δέ 
χρηματιστικός διά τό χρησίμους προς τά ίργα είναι; 

Τιμήν; 
Ούτω δή χαί περί αφροδισίων χαί τών άλλων φήσομεν; 
Ούτω. 
Άρ' οίν καί δν νννίή κηφήνα ώνομάζομεν, τούτον έλέ

γομεν τόν τών τοιούτων ηδονών χαί επιθυμιών γέμοντα «ai 
Α αρχόμενο» ύπό τών μή αναγκαίων, τόν δέ ύπό τών αναγκαίων 

φεΑωλόν τε καί ολιγαρχικό»; 
Άλλα τί μήν; 

Πάλιν τοίνυν, ήν δ' έγώ, λέγωμεν ώς έξ ολιγαρχικού 
δημοκρατικά; γίγνεται. φαίνεται δέ μοι τά γε πολλά ώδε 
γίγνεσθαι. 
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αλλά τό αντίθετο (μας κάνουν κακό ), δέν θά ήταν ορθό νά τίς 
άνομάσωμε δχι αναγκαίες ; 

Πολύ ορθό. 
Νά πάρωμε τώρα ένα παράδειγμα καί γιά τά δύο είδη, 

γιά νά ιδούμε ποια είναι ή τυπική τους μορφή ; 
Πρέπει βέβαια. 
Λοιπόν, ή επιθυμία νά φάμε απλώς δσο χρειάζεται 

γιά τήν υγεία καί τήν ευεξία μας, ώς επιθυμία γιά ψωμί 
καί γιά προσφάγι, δέν εϊναι αναγκαία ; b 

Τό νομίζω. 
Καί ή επιθυμία γιά ψωμί είναι, νομίζω, καί γιά τους 

δύο λόγους αναγκαία : καί γιατί εϊναι ωφέλιμη καί γιατί 
χωρίς αυτή δέ μποροΰμε νά ζήσωμε. 

Ναί. 
Όσο γιά τό προσφάγι, είναι αναγκαία, έφ' δσον παρέ

χει κάποιαν ωφέλεια γιά τήν ευεξία μας. 
Πολύ σωστά. 
Πέρα δμως άπ' αότό, ή επιθυμία φαγητών ασυνήθιστων 

καί αλλόκοτων παρασκευασμάτων, επιθυμία βλαβερή γιά τό 
σώμα, άλλα καί επιζήμια γιά τή σωφροσύνη καί τή νηφαλιό
τητα της ψυχής, άφοΰ μάλιστα εϊναι δυνατόν οί περισσότεροι 
μέ τήν κατάλληλη εκπαίδευση άπό τή νεαρή τους ηλικία 
νάπαλλαγοϋν άπ' αυτήν, δέ μπορεί δίκαια νά ονομαστή C 
8χι αναγκαία ; 

Καί πολύ μάλιστα. 
Μποροΰμε ακόμη τίς επιθυμίες αύτοϋ τοΰ δεύτερου εί

δους νά τίς όνομάσωμε καί δαπανηρές, καί τίς άλλες, τίς πρώ
τες, επικερδείς, γιατί χρησιμεύουν να μας κάνουν Ικανούς 
νά εργαζόμαστε. 

Πώς δχι ; 
T i ίδιο τάχα δέν συμβαίνει καί μέ τίς ερωτικές καί 

μέ δλες τίς άλλες επιθυμίες ; 
Τόϊδιο. 
Αυτός λοιπόν πού πρωτύτερα τόν ονομάσαμε κηφήνα, 

δέν είναι εκείνος πού εϊναι γεμάτος καί κυριαρχείται άπό 
τέτοιες ηδονές καί επιθυμίες, τίς μή αναγκαίες, ένω άπεναν- d 
τίας ό φιλοχρήματος καί Ολιγαρχικός έχει μόνο τίς αναγκαίες; 

Πώς ίχι ; 
Ά ς τό έξηγήσωμε τώρα έξάρχης πώς άπό τόν ολιγαρχι

κό γίνεται ό δημοκρατικός· κατά τή γνώμη μου, τό πράγ
μα γίνεται τίς περισσότερες φορές μέ τόν έξης τρόπο. 
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ί7ώς; 
"Οταν νέο;, τεθραμμένος ώς νννδή έλέγομεν, άπαιδεύ-

τως τε «αί φειδωλώς, γεύαηται «ηφήνων μέλιτος, καί σνγ-
γένηται αϊθωσι θηρσί χαί δεινβϊς, παντοδαπάς ήδονάς χαί 
ποικίλος καί παντοίως έχουσας άοναμένοις σκευάζει/», ένταϋ-

e θά που οίου είναι αρχήν αύτω μεταβολής άλι/αρχικής τής 
έν έαντώ είς δημοκρατική». 

Πολλή ανάγκη, ίφη. 

Άρ' οίν, ώσπερ ή πόλις μετέβαλλε βαηθησάσης τφ 
ετέρφ μέρει συμμαχίας ίξωθεν, όμοιας όμοίω, ούτω καί & 
νεανίας μεταβάλλει βοηθοϋντος αί είδους επιθυμιών ίξωθεν 
τφ έτέρω τών παρ' έκείνω, ouv-j-svou; τε καί όμοιου; 

Παντάπασιν μέν οίν. 

Καί έάν μέν γε οϊμαι άντιβοηθήαη τις τφ έ» έαυτφ 
δλιγαρχικφ συμμαχία, ή πόθε» παρά τοϋ πατρός ή χαί τών 

660a δλλιον οίκείω.' νουθετούνται» τε καί χαχιζόντων, ατάσις δή 
χαί άηίστασις χαί μάχη έν αύτφ προς αύτον τότε γίγνεται. 

Τιμήν; 
Καί ποτέ μέ» οϊμαι τό δημοκρατιχόν υπεχώρησε τω 

δλιγαρχικφ, καί τίνες τών επιθυμιών αί μέν διεφθάρησα», 
αί δέ καί εξέπεσαν, αίδοΰς τίνος έγγενομένης έν τή τοΰ 
νέου ψνχή, «αί χατεχασμήθη πάλα. 

Γίγνεται γάρ ενίοτε, ίφη. 

Αίθις δέ οϊμαι των έχπεαουαών επιθυμιών άλλαι ύπο-
b τρεφόμενοι συγγενείς δι' άνεπιστημοσύνην τροφής πατρός 

πολλοί τε χαί Ισχυροί έγένοντο. 

Φιλεϊγούν, ίφη, ούτω γίγνεσθαι 

Οίχουν είλκναά» τε προς τάς αύτάς ομιλίας, καί λάθρα-
ανγγιγνόμεναι πλήθος ένέτεχο». 

Ti μήν; 

Τελευτώσαι δή οϊμαι κατέλαβα» τήν τοϋ νέον τής ψυχής 
άχρόπολιν, αίσθόμεναι κενήν μαθημάτων τε «αί επιτηδευ
μάτων χολών «αί λόγων αληθών, οί δή άριστοι φρουροί τε 
χαί φύλακες έ» ανδρών θεοφιλών tlei διανοίαις. 
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Πώς ; 
Όταν ένας νέος, άναθραμμένος, δπως λέγαμε, μέσα στην 

αμορφωσιά καί στην τσιγκουνιά, γευθή μιά φορά άπό τό 
μέλι τών κηφήνων καί τύχη νά συναναστραφή έκεϊνα τά φλο
γερά καί φοβερά θηρία πού μπορούν νά τοΰ παρασκευάσουν 
κάθε λογής καί είδους ηδονές, άπ' αύτη τή στιγμή, γνώριζε, β 
αρχίζει νά μεταβάλλεται ή μέσα του ολιγαρχική φύση σέ δη
μοκρατική. 

Κατ' ανάγκη. 
Καί δπως ή ολιγαρχική πολιτεία αλλάζει μορφή, δταν 

τή δημοκρατική μερίδα τή βοηθήσουν απέξω σύμμαχοι τών 
ίδιων φρονημάτων, δέν μεταβάλλεται επίσης καί δ νέος, 
δταν δμοιες καί συγγενείς επιθυμίες βοηθήσουν απέξω τό 
άλλο είδος τών μέσα του επιθυμιών ; 

Βεβαιότατα. 
Καί έάν σπεύση σέ βοήθεια τής μέσα του ολιγαρχικής 

μερίδας τών επιθυμιών καμιά άλλη συμμαχία, ή ό πατέρας 
του δηλαδή ή καί οί άλλοι οίχεΐοι του μέ τίς νουθεσίες καί τίς 560a 
επιπλήξεις τους, τότε, νομίζω, ανάβει μέσα του πόλεμος 
σωστός μεταξύ τών δύο μερίδων. 

Πώς δχι ; 
Καί άλλοτε συμβαίνει νά νικηθή ή δημοκρατική μερίδα 

άπό τήν ολιγαρχική, καί τότε άπό τίς κακές επιθυμίες άλλες 
εξαφανίζονται τελείως, άλλες διώχνονται άπό τήν ψυχή τού 
νέου, καθώς γεννιέται μέσα της τό αίσθημα κάποιας ντροπής, 
μέ αποτέλεσμα νά ξαναγυρίση εκείνος στον ίσιο δρόμο. 

Πραγματικά συμβαίνει αυτό κάποτε. 
Άλλα πάλι δστερ' άπό λίγο, έξ αιτίας τής κακής ανα

τροφής πού πήρε άπό τόν πατέρα του, άλλες επιθυμίες δυνα- b 
τές καί πολλές διαδέχονται εκείνες πού κατόρθωσε νά έξο-

pio>}· 
Και αυτό γίνεται συνήθως. 
Τόν παρασύρουν τότε προς τί; ίδιες κακές συνανα

στροφές, καί άπ' αυτή τη λαθραία επιμιξία γεννιώνται πλή
θος νέων επιθυμιών μέσα του. 

Πώς δχι ; 
Στό τέλος εκπορθούν, νομίζω, τήν ακρόπολη της 

ψυχής τοϋ νέου, μόλις αντιληφθούν δτι είναι αδειανή άπό μά
θηση καί καλές έξεις καί αληθινές αρχές, πού χρησιμεύουν 
ώ; οί καλύτεροι φρουροί καί φύλακες γιά τή διάνοια τών 
θεοφιλών ανθρώπων. 
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c Καί πολύ γ', ίφη. 
Ψευδείς δή καί αλαζόνες οϊμαι λόγοι τε χαί δόξαι άντ* 

εκείνων άναδραμόντες χατέσχον τόν αυτόν τόπον τοϋ τοιού
τον. 

Σφόδρα γ', έφη. 
Άρ' οίν πάλιν τε είς εκείνους τους Λωτοφάγους 

έλθών φανερώς κατοικεί, χαί έάν παρ' οικείων τις βοήθεια τφ 
φειδωλφ αύτον τής ψυχής άφικνήται, κλήσαντες οί αλαζόνες 
λόγοι εκείνοι τάς τον βασιλικού τείχους έν αύτφ πύλα; ούτε 
ούτε αυτήν τήν σνμμαχίαν παριάαιν, ούτε πρέσβεις πρεσβυ-

d τέρων λόγονς Ιδιωτών είσδέχονται, αυτοί τε κρατοϋσι μαχό
μενοι, καί τήν μέν αίδώ ηλιθιότητα όνομάζοντες ώθοϋσιν ίξω 
άτίμως φυγάδα, σωφροσύνη» δέ άνανδρίαν καλούντες τε καί 
προπηλαχίζοντες έκβάλλοναι, μετριότητα δέ καί κοαμίαν 
δαπόνην ώς αγροικία» καί άνελενθεοίαν ούσα» πείθοντες 
ύπερορίζουσι μετά πολλών καί ανωφελών επιθυμιών; 

Σφόδρα γε. 
Τούτων δέ γέ που κενώσαντες καί χαθήραντες τήν τοΰ 

e κατεχομένου τε ύπ' αυτών καί τελονμένον ψνχή» μεγάλ,οισι 
τέλεαι, τό μετά τοϋτο ήδη ΰβριν καί αναρχία» και ασωτία» 
καί άναίάειαν λάμπρος μετά πολλού χορού χατάγσνσιν έστε-
φανωμένας, έγκωμιάζοντες καί ύποκοριζόμενοι, δβριν μέν 
εύπαιδενσία» καλούντες, άναρχίαν δέ ελευθερία», άσωτίαν 

561a δέ μεγαλοπρέπεια», άναίδειαν δέ ανδρεία», άρ' ούχ οϋτω 
πως, ήν δ' έγώ, νέος ών μεταβάλλει έκ τον έν άναγκαίοις 
έπιθυμίαις τρεφομένου τήν τώ» μή αναγκαίων χαί ανωφελών 
ηδονών έλενθέρωαίν τε χσί άνεσιν; 

Καί μάλα γ', ή δ' δς, έναργώς. 
Ζή δή οϊμαι μετά ταύτα δ τοιούτος ουδέν μάλλον εί; 

αναγκαίου; ή μή άναγκαίονς ήδονάς άναλίαχων καί χρήματα 
χαί πόνους καί διατριβάς· άλλ' έάν ευτυχής ή καί μή πέρα 
έκβακχευθή, άλλα τι καί πρεσβύτερος γενόμενος τοΰ πολλού 

b θορύβου παρελθόντος μέρη τε καταδέξηται τών έκπεαόντων 

1. 'Υπαινιγμός στό σχίτικό μδθο της Ομηρικής «Όδύσειας». 
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Έτσι εϊναι. c 
Καί τότε κρίσεις ψευδείς καί δοξασίες επιπόλαιες καί 

αλαζονικέ; ανεβαίνουν καί πιάνουν τή θέση, πού έπρεπενά 
κατέχουν εκείνες. 

Αυτό γίνεται, μάλιστα. 
Δέ γυρίζει λοιπόν τότε γιά νά μείνη διά παντός πιά 

φανερ'ά μαζί μ' εκείνους τού; Λωτοφάγους ; (' ) Καί άν τύχη 
νάρθή άπό μέρος τών οικείων του καμιά ενίσχυση στην αντί
θετη, τή φειδωλή μερίδα τής ψυχής του, δέν κλείνουν οί αλα
ζονικέ; δοξασίες τις πύλες τοΰ μέσα του βασιλικού τείχους, 
καί ούτε σ' αυτή τήν επικουρία επιτρέπουν τήν εϊσοδο, οδτε 
θέλουν νάκούσουν τού; λόγους πού φέρνει πρεσβεία ανθρώπων 
γεροντότερων καί συνετών ; Άλλ' άφοΰ εξασφαλίσουν τή α 
νίκη, μέ τή βοήθεια πλήθους ανωφελών επιθυμιών, διώχνουν 
έξω άτιμα τή ντροπή ονομάζοντας την ηλιθιότητα, κυνηγούν 
μέ πολλού; προπηλακισμούς. τή σωφροσύνη αποκαλώντας 
την άνανδρία, καί στέλνουν σ' έξορί» τό μέτρο καί τήν ολιγάρ
κεια, πού τά χαρακτηρίζουν χωριατοσύνη καί προστυχιά; 

Αληθινά". 
Καί έτσι, άφοΰ αδειάσουν άπ' αυτές τίς αρετές καί κα

θαρίσουν τήν ψυχή τοΰ νέου πού τόν επήραν στην κατοχή e 
τους καί τόν μυούν στά. μεγάλα μυστήρια, τότε πιά βάζουν 
μέσα της, μέ μεγάλη καί λαμπρή ακολουθία καί μέ στεφάνια 
στό κεφάλι, τήν αυθαιρεσία καί τήν αναρχία καί τήν ακολασία 
καί τήν αναίδεια, πού τίς στολίζουν μέ εγκώμια καί μέ χαϊ
δευτικά ονόματα, ονομάζοντας ττιν αυθαιρεσία καθωσπρε
πισμό, τήν αναρχία ελευθερία, τήν ακολασία μεγαλοπρέπεια 
καί τήν αναίδεια ανδρεία. "Ετσι πάνω κάτω δέν εϊναι πού ένας 56ia 
νέος αλλάζει κατάσταση χαί παραδίνεται μέ δλη τήν ελευ
θερία καί τήν άνεση στίς μή αναγκαίες καί ωφέλιμες ηδονές, 
ένώ στά παιδικά του χρόνια ήταν συνηθισμένος νά ίκανοποιή 
μόνο τίς αναγκαίες επιθυμίες του ; 

Πραγματικά μέ μεγάλην ακρίβεια καί ζωηρότητα 
ζωγράφισες τή μεταβολή του. 

Άπό δώ καί μπρος πιά ό άνθρωπος αυτός ζή χωρίς νά 
κάνη καμιά διάκριση ανάμεσα στίς αναγκαίες καί στίς περιτ
τέ; ηδονές, πού γιά νά τις ίκανοποιή δέν λογαριάζει οδτε 
χρήματα οδτε κόπους οδτε χρόνο' άλλ' άν έχη τύχη καί δέν 
παρασυρθή άπ' αυτές έως τό σημείο τοΰ παροξυσμού, έάν 
ακόμη μέ τόν καιρό καί μέ τήν ηλικία, άφοΰ οπωσδήποτε 
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καί τοϊς επεισελβούσι μή δλο» εαυτό» ένδφ, εί; ϊσον δή τι 
καταστήσας τάς ήδονάς διάγει, τή παραπιππούαη άεί ώσπερ 
λαχούση τή» έαυτοΰ αρχή» παραδιδονς ίως αν πληρωθή, 
«ai αύθις άλλη, ουδεμία» ατιμάζω» άλλ' έξ ίσου τρέφων. 

Πάνν μέν οί». 
Kai λόγο» γε, ή» δ' έγώ, αληθή ον προαδεχόμενος ονδέ 

παριείς είς το φρούριον, έάν τις λέγη ώς al μέν είσι τών 
C καλών τε καί αγαθών επιθυμιών ήδοναί, αί δέ τών πονηρών, 

χαί τάς μέν χρή έπιτηδεύειν καί τιμάν, τάς δέ κολάζει» 
τε καί δονλοΰσθαι· άλλ' έν πάσι τούτοι; άνανεύει τε καί 
όμοιας φησί» άπάαας είναι καί τιμητέας έξ ϊσον. 

Σφόδρα γάρ, ίφη, ούτω διακείμενος τοϋτο δρ§. 
Ούκοϋν, ή» δ' έγώ, «αί διαζή τό καθ' ήμέραν ούτω χα-

ριζόμενος τή προσπίπτουσα επιθυμία, τοτέ μέν μεθύων καί 
χαταυλούμενος, αύθις δέ ύδροποτών χαί κατισχναινόμενος, 

d τοτέ δ' αί γυμναζόμενος, ίατιν ί' άτε αργών καί πάντων 
αμελών, τοτέ δ' ώς έν φιλοσοφία διατριβών, πολλάκις δέ 
πολιτεύεται, καί άναπηδώνδ,τι άν τύχη λέγει τε καί πράττει* 
κάν ποτέ τινας πολεμικούς ζηλώαη, ταύτη φέρεται, ή χρη
ματιστικούς, έπί τοντ' αί. καί ούτε τι; τάξις ούτε άνάγχη 
ίπεατιν αύτοϋ τω βίοι, άλλ' ήδύν τε δή καί ελευθέριο» καί 
μακάρια» καλών τόν βίον τοϋτο» χρήται αύτφ διά παντός. 

e Παντάπασιν, ή δ' δς, διελήλνθας βίον Ιοονομικοϋ τίνος 
ανδρός. 

Οϊμαι δέ γε, ήν δ' έγώ, καί παντοδαπόν τε «ai πλείστων 
ηθών μεστά», «αί τόν καλόν τε καί ποικίλον, ώσπερ εκείνη* 
τή» πόλιν, τούτον τόν άνδρα είναι- δν πολλοί άν καί πολλαϊ 
ζηλώσειαν τοϋ βίου, παραδείγματα πολιτειών τε χαί τρόπω» 
πλείστα έν αύτφ ίχοντα. 

Ούτος γάρ, ίφη, ίατιν. 

"Η [ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 619 

ήσυχάση ό πολύς θόρυβο; τών παθών, άνακαλέση άπό τήν 
εξορία μερικούς- άπό τους φυγάδες καί δέν παραχωρή πιά b 
ολόκληρο τόν εαυτό του σ' εκείνους πού έχουν λαθραία μπει 
μέσα του, τότε κατορθώνει νά κράτηση χάποιαν ισορρο
πία ανάμεσα στίς επιθυμίες του χαί κάθε τόσο παραδίνει 
τήν κυβέρνηση τής ψυχής του σέδποια μερίδα εύνοήση—ας 
πούμε—ό κλήρος, καί πάλι στην άλλη, άφοΰ κορεσθή μέ τήν 
πρώτη, χωρίς νά κάνη διάκριση, άλλα μέ ίση προτίμηση 
καί στίς δύο. 

Πολύ σωστά. 
Καί δέ δέχεται, εννοείται, νάκούση ούδ' επιτρέπει 

τήν είσοδο στό φρούριο, έάν έρθη ό ορθός λόγος νά τοϋ είπή, 
δτι υπάρχουν δύο ειδών ηδονές, εκείνες πού είναι αποτέλε
σμα τών καλών καί χρηστών επιθυμιών καί δσες προέρχον- C 
ται άπό πονηρές επιθυμίες, καί δτι τίς πρώτες οφείλει νά τίς 
έπιζητή καί νά τίς εκτιμά, τις δεύτερες δμως νά τίς κατα-
στέλλη καί νά τϊς δαμάζη' δλες αυτές τίς παραινέσεις εκείνος 
τίς αποκρούει καί λέγει, δτι πρέπει νά εκτιμά εξίσου δλες 
τίς ηδονές, 

Αυτό ακριβώς κάνει στην κατάσταση πού βρίσκεται. 
Περνάει λοιπόν τή ζωή του, μέρα μέ τήν ήμερα, χαρι-

ζόμενος στην επιθυμία πού θά τοΰ παρουσιαστή πρώτη* 
σήμερα παραδίνεται στή μέθη καί στή διασκέδαση, αύριο 
στην ύδροποσία καί στην αυστηρότερη δίαιτα, άλλοτε έπι-
δίνεται στίς ασκήσεις, άλλοτε στην αργία καί στην αδιαφορία d 
γιά δλα, καί κάποτε ρίχνεται τάχα καί στή φιλοσοφία. T i 
συχνότερο πολιτεύεται, ανεβαίνει στό βήμα καί λέει καί κάνει 
δ,τι φτάση· καί δν κάποτε ζηλέψη τήν πολεμική δόξα, έπι-
δίνεται στά πολεμικά, άλλοτε πάλι ζηλεύει τους επιχειρημα
τίες καί ρίχνεται στίς επιχειρήσεις. Γενικά, καμιά τάξη δέν 
έχει στή ζωή του, οδτε εννοεί να στενοχωρηθή άπό τίποτα, 
καί αυτό τό βίο εξακολουθεί μέχρι τέλους, ονομάζοντας τον 
ευχάριστο, ελεύθερο καί μακάριο. 

Θαυμάσια απεικόνισες τό χαρακτήρα τοΰ φίλου της ft 
ισονομίας. 

Χαρακτήρα πολυσύνθετο καί γεμάτο άπό ποικΛία 
ηθών, ώραΐο καί πολύμορφο, δπως εϊναι καί εκείνη ή δη
μοκρατική πολιτεία· καί δέν εϊναι παράδοξο νά τόν βρίσκουν 
πολλοί καί πολλές αξιοζήλευτο, άφοΰ κλείνει μέσα του δλα 
τά είδη τών πολιτευμάτων καί τών χαρακτήρων. 

Έτσι εϊναι. 
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562a ΤΙ οίν; τετάχθω ήμΐν κατά δημοκρατία» δ τοιούτος 

άνήρ, ώς δημοκρατικός αρθώ; άν προσαγαρευόμενος; 
Τετάχθω, ίφη. 

"Η καλλίστη δή, ή» δ' έγώ, πολιτεία τε καί ά κάλλιστος 
άνήρ λοιπά άν ήμΐ» εϊη ά»λθεϊν( τυραννίς τε χαί τύραννος, 

Κομιδη γ', ίφη. 
Φέρε δή, τις τρόπος τυραννίδας, ώ φίλε εταίρε, γίγνεται; 

δτι μέν γάρ έχ δημοκρατίας μεταβάλλει σχεδόν δήλο». 

Δήλο». 
Άρ' οίν τρόπον τινά τόν αυτόν έκ τε ολιγαρχίας δημο-

b κρατία γίγνεται καί έκ δημοκρατίας τυραννίς; 

77ώς; 

"Ο προύθεντο, ήν δ' έγώ, αγαθόν, καί δι' δ ή ολιγαρχία 
καθίστατο—τούτο δ' ήν [ύπερ]πλούτος· ή γάρ; 

Ναί. 

Ή πλούτου τοίνυν απληστία καί ή τών άλλων αμέλεια 
διά χρηματισμό» αυτήν άπώλλν. 

Αληθή, ίφη. 
ΎΑρ' οί» καί δ δημοκρατία ορίζεται αγαθό», ή τούτον 

απληστία καί ταύτη» καταλύει; 

Λέγεις ff αυτήν τί δρίζεσθαι; 

Τήν έλεύθερίαν εϊπον. τούτο γάρ που έν δημοκρατουμέ-
c »η πόλει άκούααις άν ώς ίχει ,τε κάλλιστο» χαί διά ταϋτα έν 

μόνη ταύτη άξιον οίχεϊν όστις φύσει ελεύθερος. 

Λέγεται γάρ δή, ίφη, χαί πολύ τοϋτο τό φήμα. 
ΤΑρ' οίν, ήν δ' έγώ,'όπερ ήα νννδή έρών, ή τού τοιού

τον απληστία καί ή τών άλλων αμέλεια «al ταύτη» τήν πολι
τεία» μεθίατησί» τε χαί παρασκενάζει τνραννίδος δεηθήναι; 

Πώς; ίφη. 

"Οταν οϊμαι δημοκρατουμένη πόλις ελευθερίας διψή-
à ψααα κακίαν οΙνοχόων προστατούντων τύχη, καί πορρωτέρω 
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Δέ θά θεωρήσωμε λοιπόν αυτό τόν άνθρωπο αντίστοιχο 562a 
της δημοκρατίας, ώστε ορθά νά τόν όνομάσωμε δημοκρατικό ; 

Νά τόν θεωρήσωμε. 
Τώρα πιά μας υπολείπεται νά έξετάσωμε τό ωραιότατο 

είδος τοΰ πολιτεύματος καί τόν άριστο ανθρώπινο χαρακτή
ρα, τήν τυραννίδα καί τόν τύραννο. 

Ή μετάβαση άπο τή Μάλιστα. 
6ημοχρατία στην τυ- · Α j g λ ο ( π 6 αγαπητέ φίλε, 
pawtStt. Χαράκτη- . r . ir £ 
ρΤστιχβ τοΰ τυραν- Η* -5°-° ·?ίπ° σχηματίζεται ή τυ-
νικοϋ καθεστώτος ραννίδα' δτι προέρχεται άπό τή 

δημοκρατία, εϊναι φανερό. 
Φανερό. 
Άραγε, μέ τόν ϊδιο τρόπο πού γίνεται άπό τήν 

ολιγαρχία ή δημοκρατία, γίνεται καί άπό τή δημοκρατία 
ή τυραννίδα ; b 

Πώς ; 
Έκεΐ·, ο πού θεωρήθηκε στην ολιγαρχία ανώτατο αγαθό 

καί πού έγινε αίτί« νά γεννηθή αυτό τό πολίτευμα, ήτανε— 
είπαμε—ό πλοΰτος' ή όχι ; 

Ναί. 
Ή απληστία λοιπόν τοϋ πλούτου καί ή παραμέληση 

Ολων τών άλλων μέ αποκλειστικό σκοπό τήν απόκτηση του, 
είναι έκεΐνο πού έφερε τήν καταστροφή τής ολιγαρχίας. 

Αλήθεια. 
Κατά τόν ίδιο λοιπόν τρόπο καίή απληστία εκείνου πού 

θεωρείται στή δημοκρατία τό ανώτατο αγαθό, δέν επιφέρει 
χαί αυτής τήν καταστροφή ; 

Καί ποιο εϊναι αυτό τό αγαθό ; 
Ή ελευθερία* γιατί αυτό θάκούσης νά λένε σέ μιά 

δημοκρατουμένη πολιτεία, ότι εϊναι τό καλύτερο πράγμα c 
πού υπάρχει, καί γι' αυτό μόνο σέ τέτοια πολιτεία αξίζει νά 
ζή ένας πού είναι άπό τή φύση του ελεύθερος. 

Πραγματικά λέγεται καί πολύ μάλιστα αυτός δ λόγος. 
Δέν εϊναι λ,οιπόν—καί αότό ακριβώς επρόκειτο νά είπώ 

τώρα—ή απληστία τής ελευθερίας καί ή αδιαφορία γιά δλα 
τά άλλα, πού φέρνει τήν κατάπτωση καί αύτοϋ τοϋ πολιτεύ
ματος καί κάνει αισθητή τήν ανάγκη τής τυραννίδας ; 

Πώς δηλαδή ; 

"Οταν—νομίζω—μιά δημοκρατουμένη πολιτεία, πού έχει 
άσβεστη δίψα ελευθερίας, τύχη νά κυβερνιέται άπό κακούς d 
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•τοΰ δέοντος άκρατου αυτής μεθυσθή, τους άρχοντας δή, άν 
μή πάνυ πρ?οι ώαι «al πολλήν παρέχωσι τήν ελευθερία», 
κολάζει αΐτιωμένη ώς μιαρούς τε καί δL·γaρχιxoύς. 

Δρώσιν γάρ, ίφη, τοϋτο. 
Τοίς δέ γε, ehm», τών αρχόντων «ατηχόσυς προπη

λακίζει ώς εθελόδουλους τε καί ουδέν δντας, τους δέ άρχον
τας μέν άρχομένοις, αρχόμενους δέ άρχουσιν ομοίους Ιδία τε 
«αί δημοσία, επαινεί τε «al τιμά. άρ' ούκ ανάγκη ir τοιαύτη 

« πόλει έπί πάν τό τής ελευθερίας Ιέναι; 

Πώς γαρ ού; 
Καί καταδνεαθαί γε, ήν ff έγώ, ώ φίλε, εϊς τε τάς Ιδίας 

οΐχίας «al τελευτά» μέχρι τών θηρίων τήν άναρχίαν έμφυο-
μένην. 

Πώς, ή δ' δς, τό τοιούτον λέγαμε»; 
Οίον, έφην, πατέρα μέν έθίζεσθαι παιδί δμοιον γί

γνεσθαι καί φοβεΐσθαι τους νίεΐς, υίόν δέ πατρί, «al μήτε 
αίσχύνεσθαι μήτε δεδιέναι τους γονέας, tra δή ελεύθερος ή· 

663a μέτοιχον δέ άστφ καί άστόν μετοικώ έξιαοΰσθαι, χαί ξένο» 
ωσαύτως. 

Γίγνεται γάρ οίτως, ίψη. 
Ταΰτά τε, ήν δ' έγώ, χαί σμικρά τοιάδε άλλα γίγνεται· 

διδάσκαλος τε έν τφ τοιούτο» φοιτητάς φοβείται χαί θωπεύει, 
φοιτηταί τε διδασκάλων όλιγωροϋσι», ούτω δέ χαί παιδα
γωγών χαί δλως οί μέν νέοι πρεσβυτέροις άπειχάζονται καί 
διαμιλλώνται καί έν λόγοις χαί έν ίργοις, οί δέ γέροντες 
αυγχαθιέντες τοις νέοις ευτραπελίας τε χαί χαριεντιαμοϋ 

b ίμπίμπλανται, μιμούμενοι τους νέους, Ινα δή μή δοχίώσιν 
αηδείς είναι μηδέ δεσποτικοί. 

Πάνυ μέν οίν, ίφη. 
Τό δέ γε, ήν ff έγώ, ίαχατον, ώ φίλε, τής ελευθερίας 

τοϋ πλήθονς, δσον γίγνεται έν τή τοιαύτη πόλει, δταν δή οί 
έωνημένοι χαί al έωνημέναι μηδέν ήττον ελεύθεροι ώαι τών 
χρισμένων, έν γυναιξί δέ προς άνδρας χαί άνδράσι προς 
γυναΐχας δση ή ισονομία καί ελευθερία γίγνεται, ολίγου 
έπελαθόμεθ' ειπείν. 
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χεραστές,καί μεθύση, γιατί της δίνουν παραπάνω άπ' βσο πρέ
πει ανέρωτο κρασί, τότε, δν δέν είναι παραπολύ καλόβολοι 
οί άρχοντες καί δέν έξακολουθοΰν νά τής παρέχουν ελευθερία 
όση θέλει, τους κατηγορεί καί τους τιμωρεί μέ τήν πρόφαση 
δτι είναι καταχθόνιοι καί αποβλέπουν στην ολιγαρχία. 

Αυτό τό κάνουν πραγματικά. 
Καί Οσους πολίτες εξακολουθούν νά υπακούουν στους 

άρχοντες, τους έξευτελίζειλέγοντας δτι είναι εθελόδουλοι καί 
δέν αξίζουν τίποτα, τους άρχοντες πάλι πού εϊναι δμοιοι μέ 
τους αρχόμενους καί τους αρχόμενους πού είναι δμοιοι μέ 
τους άρχοντες, τους επαινεί καί τους τιμά καί Ιδιαίτερα 
καί δημόσια* κατ' ανάγκη λοιπόν δέ θά ξαπλωθή παντοϋ e 
ή ελευθερία μέσα αέ μιά τέτοια πόλη; 

Πώς δχι; 
Θά εισχώρηση μάλιστα, φίλε μου, καί μέσα στους κόλ

πους τής οικογένειας, καί στό τέλος τό μίασμα τής αναρχίας 
θά μεταδοθή καί α' αυτά ακόμη τά κατοικίδια ζώα. 

Τί εννοείς μέ τοΰτο ; 
Θέλω νά πώ, δτι οί πατέρες θά συνηθίσουν νά θεωροΰν 

τά παιδιά τους ίσους καί όμοιους των καί νά φοβοΰνται τους 
γιους των, τό ίδιο πάλι οί γιοι τους πατέρες, καί οδτε θά σέ-
βουνται οδτε θά φοβούνται τους γονείς των, γιά νά είναι βέ
βαια ελεύθεροι* οί μέτοικοι θά εξισωθούν μέ τους πολίτες, 563a 
οί πολίτες μέ τους μετοίκους καί οί ξένοι επίσης. 

Αότό ακριβώς καί συμβαίνει. 
Αυτά λοιπόν γίνονται καί άλλα τέτοια μικρά μέσα 

σ' αυτή τήν πολιτεία* ό δάσκαλος φοβάται καί περιποιείται 
τους μαθητές του, οί μαθητές καμιά σημασία δέ δίνουν στους 
δασκάλους καί στους παιδαγωγούς των καί γενικά οί νέοι 
άγαποΰν νά έξομοιώνουνται μέ τους γεροντότερους καί νά 
•συνερίζουνται μ' αυτούς στά λόγια χαί στά Εργα,οί γέροντες 
πάλι κατεβαίνουν έως τό επίπεδο τών νέων, μιμούνται τους 
τρόπους των καί κάνουν τόν ευτράπελο καί τό χαριτωμένο, b 
γιά νά μή θεωρούνται τάχα φορτικοί καί δεσποτικοί. 

'Αληθέστατα. 
Άλλα ή πιό ανυπόφορη κατάχρηση της ελευθερίας, πού 

συμβαίνει μέσα σέ μιά τέτοια πολιτεία, είναι νά βλέπης τους 
δούλους τους αγορασμένους καί τίς δούλες νάπολαβαίνουν 
δχι μικρότερην ελευθερία άπό κείνους πού τους αγόρασαν. 
Έλησμάνησα ακόμα νά πώ πόση ισονομία καί ελευθερία 
επικρατεί έκεΐ στίς μεταξύ ανδρών καί γυναικών σχέσεις. 
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c Ούκοϋν κατ" Αίσχύλον, ίφη, «έρονμε» δ,τι νϋν ήλθ' έπι 
στόμα;». 

Πάνυ γε, εϊπον χαί ίγωγε ούτω λέγω· τό μέν γαρ τών 
θηρίων τών ύπό τοί; άνθρωποι; άσφ έλειιθερώτερά έστιν 
ενταύθα ή έ» άλλη, ούκ άν τις πείθοιτο άπειρος, άτεχνώς 
γάρ αϊ τε κύνες κατά τήν παροιμία» οίαίπερ al δέσποιναι. 
γίγνοντάί τε δή καί Ιπποι καί δνοι, πάνυ ελευθέρως χαί 
σεμνώς είθισμένοι πορεύεσθαι, κατά τάς οδούς έμβάλλοντες 
τω άεί άπαντώντι, έάν μή έξίατηται, καί τάλλα πάντα ούτω-

d μεστά ελευθερίας γίγνεται. 

Τό έμόν γ', ίφη, έμοί λέγεις δναρ· αυτός γάρ είς άγρόν 
πορευόμενος θαμά αυτό πάσχω. 

Τό δέ δή κεφάλαιο», ήν ff έγώ, πάντων τούτων συνη-
θροισμένων, εννοείς ώς άπαλήν τήν ψνχή» τών πολιτών ποιεί, 
ώστε κάν ότιοϋν δουλείας τις προαφέρηται, άγαναχτεΐν καί 
μή άνέχεαθαι; τελεντώντες γάρ πον οίσθ' δτι ουδέ των 
νόμων φροντίζουσιν γεγραμμένων ή άγραφων, ίνα δή μηδα-

e μή μηδείς αύτοίς ή δεσπότης. 

Καί μάλ', ίφη, οίδα. 
Αύτη μέν τοίνυν, ήν δ' έγώ, ώ φίλε, ή αρχή ούτωσί καλή 

χαί νεανική, δθεν τυραννίς φύεται, ώς έμοί δοκεϊ. 
Νεανική δήτα, ίφη, άλλα τί τό μετά τούτο; 
Ταύτόν, ήν δ' έγώ, δπερ έν τή ολιγαρχία νόσημα έγγενό-

μενον άπώλεσεν αυτήν, τοϋτο καί έν ταύτ?- πλέον τε καί 
Ιαχνρότερον έχ τής εξουσίας έγγενόμενο» χαταδονλοΰται 
δημοκρατία», χαί τφ δντι τό άγαν τι ποιεί» μεγάλη» φιλεΐ 
είς τουναντίον μεταβολήν άνταποδιδόναι, έν ώραις τε χαί έν 

564a φντοϊς καί έν αώμααιν, χαί δή καί έν πολιτείαις ούχ ηκιστα. 

ΕΙχός, ίφη. 

Ή γάρ άγαν ελευθερία ίοιχεν ούχ εις άλλο τι ή εις άγαν 
δουλεία» μεταβάλλει» καί Ιδιώτη καί πόλει. 

Είχός γάρ. 

1, Στίχος άπό άγνωστη τραγωδία του Αισχύλου. 
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Ά ς μήν ξεχνάμε τίποτα χαί, κατά τόν Αισχύλο, «θά εί- β 
ποΰμε β,τι έρχεται τώρα στό στόμα μας» (' ). 

Πολύ καλά' χαί έγώ αυτό θά κάνω. Θά δυσκολεύουνταν 
χανείς νά το πιστέψη, άν δέν τδβλεπε, πόσο καί αυτά τά ζώα, 
πού βρίσκονται στην υπηρεσία τών ανθρώπων, άπολαβαί-
νουν έδώ μεγαλύτερην ελευθερία άπό παντοΰ άλλου* γιατί 
πραγματικά, δπως λέγει καί ή παροιμία, κατά τόν αφέντη 
χαί τό σκυλί—-τάλογ-ι καί τά γαϊδούρια, συνηθισμένα νά πη
γαίνουν ελεύθερα καί μέ δλη τους τή μεγαλοπρέπεια στους 
δρόμους, πέφτουν απάνω α1 δσους τύχη νά συναντήσουν, άμα 
δέν παραμερίσουν αυτοί* καί τέλος πάντων δλα χαίρονται 
άπόλυτην ελευθερία. d 

Μοΰ διηγείσαι τό δικό μου όνειρο* συχνά μοΰ συμβαί
νει αυτό, δταν πηγαίνω στην έξοχη. 

'Εννοείς τώραποιό είναι τό άθροισμα όλων αυτών, άν τά 
προσθέσωμε ; Ή ψυχή τών πολιτών γίνεται τόσον ευπαθής, 
ώστε καί στ-λν ελάχιστη υποψία καταναγκασμού, πού θάθελε 
νά τους έπιβάλη κανείς, αγανακτούν καί εξεγείρονται. Στό 
τέλος, ξέρεις βέβαια δτι καταντοΰν νά μή λογαριάζουν κα
θόλου καί τους νόμους,' εϊτε τους γραπτούς είτε τους άγρα-
φτους, γιά νά μήν έχουν κανέναν απολύτως κύριο . β 

Τό ξέρω καί πολύ καλά. 
Αυτή λοιπόν, φίλε μου, είναι ή τόσο καλή καί χαριτω

μένη μορφή τοΰ πολιτεύματος, άπό τήν όποια, κατά τή γνώ
μη μου, ίχει τήν προέλευση της ή τυραννίδα. 

Πραγματικά χαριτωμένη* άλλα τί γίνεται έπειτα ; 
Τό ίδιο νόσημα πού παρουσιάστηκε στην ολιγαρχία 

καί έφερε τήν καταστροφή της, τό ίδιο παρουσιάζεται καί 
i$Q, άλλα μέ μορφή βαρύτερη έξ αίτιας τής αχαλίνωτης 
ελευθερίας πού επικρατεί, καί φέρνει τήν υποδούλωση τής 
δημοκρατίας. Γιατί πραγματικά ή υπερβολή σέ κάθε πράγ
μα φέρνει συνήθως τή μετάπτωση στην αντίθετη υπερβολή, 
δπως παρατηρείται στίς εποχές τοΰ έτους, στά φυτά, στά σώ
ματα μας καί προπάντων στίς πολιτείες. 564a 

Είναι πολύ φυσικό. 
Γιατί ή υπερβολική ελευθερία, είτε στους ιδιώτες είτε 

στά κράτη, σέ τίποτ' άλλο, φαίνεται, δέν οδηγεί, παρά στή 
δουλεία. 

Έτσι εϊναι. 
40 
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Εικότως τοίνυν, εϊπον, ούκ έξ δΆλης πολιτείας τυραννίς 
καθίσταται ή έχ δημοκρατίας, έξ οϊμαι τής ακρότατης 
ελευθερίας δουλεία πλείστη τε καί άγριωτάτη. 

Έχει γάρ, ίφη, λόγον. 
Άλλ' ού τοντ' οίμαι, ήν δ' έγώ, ήρώτας, άλλα ποίο» 

νόσημα έν όλιγαρχίιχ τε φυόμενσν ταύτόν καί έ» δημοκρατία 
δονλοϋται αυτή». 

Αληθή, ίφη, λέγεις. 
'Εκείνο τοίνυν, εφην, ίλεγον τό τών αργών τε καί δαπα

νηρών ανδρών γένος, τό μέ» άνδρειότατον ήγούμενον αυτών, 
τό δ' άνανδρότερον έπόμενον οϋς δή άφομοιοΰμεν χηψήσι, 
τονς μέν κέντρα ίχονσι, τους δέ άχέντροις. 

Kai ορθώς γ', ίφη. 
Τούτω τοίνυν, ήν δ' έγώ, ταράττετον έν πάση πολιτεία 

έγγιγνομένω, οίον περί σώμα φλέγμα τε καί χολή· ώ δή «al 
: δεϊ τό» αγαθόν Ιατρό» τε καί νομοθέτη» πόλεως μή ήττον 

ή αοφόν μελιττονργόν πόρρωθεν ενλαβεΐαθαι, μάλιστα μέν 
όπως μή έγγενήσεσθον, άν δέ έγγένηαθον, δπως δ,τι τάχιστα 
σύ» αύτοΤαι roi; κηρίοις έκτετμήσεαθον. 

Ναί μα Δία, ή δ' δς, παντάπασι γε. 
Ώδε τοίννν, ήν o s έγώ, λάβωμεν, Ιν' ευκρινέστερο» 

ϊδωμεν δ βονλόμεθα. 
Πώς; 
Τριχή διαατησώμεθα τω λόγφ δημοκρατουμένη» πόλιν, 

1 ώσπερ οί» καί ίχει. έν μέν γάρ που τό τοιούτον γένος έν αυτή 
έμφνεται δι' έξονσίαν ούκ έλαττον ή έν τή όλιγαρχουμένη. 

Έστιν ούτω. 
Πολύ δέ γε δριμύτερο» έν ταύτη ή έν εκείνη. 
Πώς; 
Έκεΐμέ» διά τό μή ίντιμον είναι, άλλ' άπελαύνεσθαι τών 

άρχων, άγνμναστσν καί ούκ έρρωμένον γίγνεται· έν δημο
κρατία δέ TOSTO που το προεστός αυτής, έκτος ολίγων, καί 
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Eîvat λοιπόν φυσικό νά μή προέρχεται άπ' άλλο πολί
τευμα ή τυραννίδα παρά άπό τή δημοκρατία* δηλαδή άπό τήν 
ακρότατη ελευθερία γεννιέται'ή μεγαλύτερη καί άγριώτερη 
δουλεία. 

Τό πράγμα έχει τό λόγο του. 
Δέν εϊναι δμω; αυτό πού μέ ρωτούσες, άλλα ποια νό

σημα παρουσιάζεται στή δημοκρατία, τό ίδιο απαράλλαχτα b 
δπως καί στην ολιγαρχία, καί φέρνει τήν υποδούλωση της. 

Έχεις δίκιο. 
'Εννοώ λοιπόν έκεΐνο τό είδος των αργών καί σπά

ταλων ανθρώπων, πού άλλοι τους, οί γενναιότεροι, μπαίνουν 
επικεφαλής, άλλοι τους, οί πιό άνανδροι, τους ακολουθούν 
τους πρώτους, θυμάσαι, τους παραβάλαμε μέ κηφήνες πού 
έχουν κεντριά, καί τους άλλους μέ τους κηφήνες πού δέν 
έχουν. 

Καί ορθά μάλιστα. 
Αυτά τά δύο είδη ανθρώπων φέρνουν γενική ταραχή 

σέ δποια πολιτεία παρουσιαστούν, απαράλλαχτα δπως συμ
βαίνει μέ τό φλέγμα καί μέ τή χολή στό ανθρώπινο σώμα* 
πρέπει λοιπόν ό καλός γιατρός καί νομοθέτης τής πολιτείας β 
νά λάβη έξ αρχής δλα τά μέτρα του, δπως κάνει ό έμπειρος 
μελισσοκόμος,πρώτα καίκαλύτερα γιά νά μήν εισχωρήσουν 
καθόλου στην κυψέλη, καί άν τύχη καί μπουν, να τους πετάξη 
έξω μιαν ώρα αρχύτερα μαζί μέ τίς βλαμμένες κηρήθρες. 

Δέν έχει, μά τήν αλήθεια, καλύτερο νά κάνη. 
Ά ς πάρωμε δμως τό πράγμα καί ώς έξης, γιά νά κα-

-ταλάβωμε καλύτερα έκεΐνο πού θέλομε. 
Πώς ; 
Ά ς διαιρέσωμε μέ τό λόγο τή δημοκρατουμένη πολι

τεία σέ τρεις τάξεις, πράγμα πού είναι άλλωστε καί αληθινό' d 
ή πρώτη περιέχει αυτούς ακριβώς πού λέγαμε τώρα καί πού, 
έξ αιτίας τής αχαλίνωτης ελευθερίας, πολλαπλασιάζονται 
•δχι λιγώτερο παρά στην ολιγαρχική πολιτεία. 

"Ετσι εϊναι. 
'Εννοείται, δτι είναι καί πιό βλαβεροί στή δημοκρατική 

παρά σ" εκείνη. 
Πώς ; 
Έκεΐ, επειδή τό εΐδος αυτό τών ανθρώπων δέν έχει 

καμιάν υπόληψη καί τό απομακρύνουν άπό κάθε αρχή, μένει— 
νά πούμε—άγύμναστο καί ατροφικό* ένώ απεναντίας στή 
δημοκρατία α ντο είναι πού διαχειρίζεται τήν ανώτατη έξου-
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τά μεν δριμύτατον αύτοϋ λέγει τε καί πράττει, τό δ' άλλο 
περί τά βήματα προσίζον βομβεϊ τε καί ούκ ανέχεται τον 

β άλλα λέγοντος, ώστε πάντα ύπό τοΰ τοιούτον διοικείται έν 
τή τοιαύτη πολιτεία χωρίς τίνων ολίγων. 

Μόλο γε, ή δ' δς. 
"Αλλο τοίνυν τοιόνδε άεί αποκρίνεται έκ τοϋ πλήθους. 
Τό ποίον; 
Χρηματιζόμενων που πάντων, οί χοσμιώτατοι φύσει 

ώς τό πολύ πλουσιώτατοι γίγνονται. 
Εικός. 
Πλείστον δή οϊμαι τοις χηφήσι μέλι καί εύπορώτατον 

εντεύθεν βλίττει. 
Πώς γάρ άν, ίφη, παρά γε τών σμικρά εχόντων τις 

βλίσειεν; 
Πλούσιοι δή οϊμαι οί τοιούτοι καλούνται κηφήνων βο-

τάνη. 

Σχεδόν τι, ίφη. 
665a Δήμος ff δν εϊη τρίτον γένος, δσοι αυτουργοί τε καί 

άπράγμονες, ού πάνυ πολλά κεκτημένοι· δ δή πλείστον τε 
καί κνριώτατον έν δημοκρατία δτανπερ άθροισθή. 

Έστιν γάρ, ίφη· άλλ' ού θαμά έθέλει ποιεϊν τοϋτο, έάν 
μή μέλιτος τι μεταλαμβάνη. 

Ούκοϋν μεταλαμβάνει, ήν ff έγώ, άεί, καθ" δσο» δύναν
ται οί προεατώτες, τους έχοντας τή» ούσίαν αφαιρούμενοι, 
διανέμοντες τφ δήμω, τό πλείστον ούτοι έχειν. 
b Μεταλαμβάνει γαρ οί», ή- ff δς, ούτως. 

'Αναγκάζονται δή οϊμαι άμύνεσθαι, λέγοντες τε έν τώ 
δήμφ και πράττοντες δπη δύνανται, ούτοι ών αφαιρούνται. 

Πώς γαρ ον; 
Αίτίαν δή ίσχον ύπό τών ετέρων, καν μή έπιθυμώαι 

νεωτερίζει», ώς έπιβονλενονσι τφ δήμφ καί είσιν ολιγ
αρχικοί. 
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σία, έκτος άπό λίγες εξαιρέσεις* καί οί πιό επιτήδειοι άπ' 
αυτούς λέγουν καί πράττουν, οί άλλοι κολλημένοι γύρω στό 
βήμα κάνουν φασαρία καί δέν επιτρέπουν σέ κανένα νά έχη 
αντίθετη γνώμη, ώστε δλα μέσα σέ μιά τέτοια πολιτεία, β 
έκτος άπό λίγα, διοικούνται άπό τέτοιους ανθρώπους. 

Εϊναιαληθέστατο. 
'Υπάρχει τώρα μιά δεύτερη τάξη πού μένει πάντα χω

ρισμένη άπό τό πλήθος. 
Ποια είναι αυτή ; 
'Επειδή σ' αυτή τήν πολιτεία δλοι εργάζονται γιά νά 

πλουτήσουν, οί άπό τή φύση τους φρονιμώτεροι γίνονται 
πλουσιώτατοι. 

Φυσικά. 
Καί άπ' αυτούς, νομίζω, είναι πού τραβοΰν τό πιό πολύ 

καί πιό εδκολο μέλι οί κηφήνες. 
Τί νά τραβήξουν βέβαια άπό κείνους πού δέν έχουν τί

ποτα ; 
Αυτοί, θαρρώ, οί πλούσιοι εϊναι πού τους λένε : τό βο

τάνι τών κηφήνων. 
'Απάνω κάτω. 
Καί ή τρίτη τάξη εϊναι ό μικρός λαός, δσοι είναι τεχνί- 565a 

τες καί δέν πολυανακατώνονται στά πράγματα καί πού μόλις 
κατορθώνουν νά ζουν μέ τά λίγα πού έχουν ή τάξη αυτή, 
ϊταν συσσωματωθή, είναι μέσα σέ μιά δημοκρατία ή πολυ
πληθέστερη καί δυνατώτερη. 

"Ετσι εϊναι* άλλα δέν συνηθίζει νά τό κάνη αυτό συχνά, 
έάν δέν πάρη κι' αυτή μερίδιο στό μέλι. 

Καί τό παίρνει πραγματικά κατά τό μέτρο πού οί αρχη
γοί της κατορθώνουν νάφαιρουν τί; περιουιίες τών πλου
σίων καί νά τί; μοιράζουν στό λαό, άφοΰ, εννοείται, αυτοί 
κρατήσουν τό μεγαλύτερο μέρος. 

Έτσι πραγματικά παίρνει xt' αυτή τό μερίδιο της. b 
Όμως αναγκάζονται καί οί πλούσιοι, πού τους παίρ

νουν τίς περιουσίες, νά προστατεύουν τά αγαθά τους, παίρ
νοντας τό λόγο στίς συναθροίσεις τοϋ δήμου καί κάνοντας 
δ,τι μποροΰν. 

Πώς δχι ; 
Άλλα τότε κατηγορούνται άπό τους άλλους, έστω κι' δν 

δέν επιδιώκουν καμιά πολιτική καινοτομία, δτι τάχα σχε
διάζουν τήν ανατροπή τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος καί 
ίτι εϊναι ολιγαρχικοί. 
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Τί μήν; 
Ούχοϋν χαί τελευτώντες, έπεώάν όρώσι τόν δήμον, ούχ 

έχοντα άλλ' άγνοήσαντά τε καί έξαπάτηθέντα ύπό τών 
e άια/ίαλλάντιον, έπιχειρούντα αφάς άδικεϊν, τότ' ήδη, εϊτε 

βοΰλονται εϊτε μή, ώς αληθώς ολιγαρχικοί γίγνονται,ούχ 
έχοντες, αλλά χαί τοϋτο τό κακόν εκείνος ό κηφήν. έντίχτει 
χεντών αύτοίς. 

Κομιδή μέν ούν. 
Είσαγγελίαι δή χαί κρίσεις χαί αγώνες περί αλλήλων 

γίγνονται. 
Καί μόλα. 
Ούχοϋν Ινα τινά άεί δήμος εϊωθεν διαφερόντως προι-

ατασθαι έαυτοΰ, χαί τοϋτο» τρέφει» τε χαί αΰξειν μέγαν; 
ΕΊωθε γάρ. 

d Τούτο μέν άρα, ήν δ' έγώ, δήλον, δτι, δτανπερ φύηται 
τύραννος, έχ προστατικής ρΊζης καί ούχ δλλοθεν έχβλ.αστά-
νει. 

Kai μάλα δήλον. 
Τίς αρχή οίν μεταβολής έκ προατάτον έπί τύραννον; ή 

δήλον δτι έπειδάν ταύτόν άρξηται δράν δ προστάτης τφ έν 
τφ μύθφ δς περί τό έν 'Αρκαδία τό τοΰ Διός τοϋ Λνκαίον 
ίερόν λέγεται; 

Τίς; ίφη-
Ώς άρα δ γεναάμενος τοϋ ανθρωπίνου σπλάγχνου, έν 

άλλοις άλλων ιερειών ένας ένκατατετμημένον, άνάγχη δή 
e τούτφ λύκω γενέσθαι, ή ούχ άχήχοας τόν λόγον; 

Έγωγε. 
Άρ' οίν ούτω χαί δς ί» δήμον προεστώς, λαβών σφό

δρα πειθόμενο» δχλον, μή άπόαχηται έμφνλίον αίματος, άλλ' 
αδίκως έπαιτνώμενος, οία δή φιλσΰσιν, εις δικαστήρια άγων 
μιαιοφονή, βίον άνδρας άφανίζων, γλώττη τε καί στάματι 
άνοαίφ γενόμενος φόνου συγγενούς, καί άνδρηλατή καί 

666a άποχτεινύη καί ύποσημαίνη χρεών τε άποκοπάς καί γής 
άναδασμόν, άρα τφ τοιούτφ ανάγκη δή τό μετά τούτο 
καί εϊμαρται ή άπολωλέναι ύπό τών έχθρων ή τυραννεϊν καί 
λύκω έξ άνθρωπου γενέσθαι; 
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Βέβαια. 
Κι' αύτοίλοιπόν στό τέλος βλέποντας δτι ό δήμος, δχι ίσως 

άπό κακή θέληση, άλλ' άπό άγνοια καί παρασυρμένος άπό 
τους συκοφάντες, θέλει δλο νά τους άδικη, τότε πιά, θέλοντας 0 
καί μή, γίνονται πραγματικά ολιγαρχικοί' καί δέ φταίνε 
αυτοί, άλλ* αίτιο; τοΰ κακού εϊναι έκεΐνος ό ίδιος ό κηφήνας 
πού τους καταδιώκει μέ τό κεντρί του. 

Χωρίς αμφιβολία. 
'Αρχίζουν λοιπόν καταγγελίες καί κρίσεις καί δικαστι

κοί αγώνες μεταξύ τους. 
Μάλιστα. 
Δέν έχει δμως τή συνήθεια ό δήμος νάναδείχνη κάθε 

τόσο ένα κατ' εξοχήν προστάτη του καί σ' αυτόν νά χαρίζη 
πλούτη καί δύναμη ; 

Τήν έχει αυτή τή συνήθεια. 
Εϊναι λοιπόν φανερό, δτι άπ' αυτή τή ρίζα τών προστα- d 

τών τού δήμου ξεφυτρώνει ό τύραννος καί άπό πουθενά άλλου. 
'Ολοφάνερο. 
Ποια λοιπόν εϊναι ή αρχή τής μεταβολής άπό τόν προ

στάτη στον τύραννο ; Δέν εϊναι, δταν άρχίση δ προστάτης 
νά κάνη τό ίδιο μ' έκεΐνο πού συμβαίνει, κατά τό μΰθο, στό 
ίερό τού Λυκαίου Διός στην Αρκαδία ; 

Τί δηλαδή ; 
Ό τ ι τάχα έκεΐνος πού γευθή άπό ένα ώρισμένο ανθρώ

πινο σπλάχνο, πού είναι κομμένο καί ανακατωμένο μέσα 
σέ πολλά άλλα σπλάχνα τών άλλων θυμάτων, αναπότρεπτα 
μεταβάλλεται σέ λύκο. *Η δέν έχεις ποτέ σου ακούσει αύ- e 
τό τό μΰθο ; 

Τόν έχω ακούσει. 
Μήπως λοιπόν έτσι καί ό προστάτης τού δήμου, δταν 

βρή δχλο πρόθυμο νά τόν ύπακούη καί δέν κράτηση τά χέρια 
του καθαρά άπό τό αίμα τών συμπολιτών του, άλλα μέ άδικες 
κατηγορίες, Οπως δά γίνεται συχνά, στά δικαστήρια γίνη 
αφορμή νάδικοθανατήση άνθρωπος, καίγευτή μέ γλώσσα καί 
στόμα ανόσιο συγγενικό αίμα καί έξορίζη καί θανατώνη 566a 
καί υπόσχεται απόσβεση χρεών καί αναδασμό γής, μήπως, 
λέγω, κατ' ανάγκη τότε, δστερ' άπ' δλ' αυτά, εϊναι πεπρωμέ
νο ό τέτοιος άνθρωπος ή νά πέση κι' αυτός θΰμα τών έχθρων 
του ή νά γίνη τύραννος καί νά μεταβληθή άπό άνθρωπος σέ 
λόχο ; 
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Πολλή ανάγκη, ίφη. 

Ούτος δή, εφην, ό στασιάζω» γίγνεται προς τους ίχοντας 
τάς ουσίας. 

Οίτος. 
"Αρ' ού» έκπεαών μέν καί κατελθών βία τών έχθρων 

τύραννος άπειργααμένος κατέρχεται; 
Δήλον. 

b Έάν δε αδύνατοι έχβάλλειν αυτόν ώαιν ή άποχτεϊναι 
διαβάλλοντες τή πόλει, βιαίφ δή θανάτω έπι/Ϊουλεύονσι» 
άποκτεινύναι λάθρα. 

Φιλεϊ γοΰν, ή δ' δς, ούτω γίγνεσθαι. 
Τό δη τνραννικον αίτημα τό πολυθρύλητο» έπί τούτφ 

πάντες οί είς τούτο προβεβηχότες έξενρίσχονοιν, αίτεϊν τόν 
δήμον φύλακας τίνα; τού σώματος, Ινα αώς αύτοίς ή ά τού 
δήμον βοηθός. 

Καί μάλ', ίφη. 

Διδόααι δή οϊμαι δείσαντες μέν υπέρ εκείνον, θαρρή-
οαντες δέ υπέρ εαυτών. 

c Kai μάλα. 

Ούχοϋν τοντο δταν ϊδη άνήρ χρήματα έχων καί μετά 
τών χρημάτων αιτία» μισόδημος είναι, τότε δή οίτος, ώ 
εταίρε, κατά τόν Κροίαφ γενόμενον χρησμό»— 

πολυψήφιδα παρ' Έρμο» 
φεύγει, ουδέ μένει, ούδ' αιδείται κακός είναι. 

Ού γάρ άν, ίφη, δεύτερον αύθις αΐδεσθείη. 
Ό δέ γε οϊμαι, ή» ff έγώ, καταληφθείς θανάτω άίάοται. 
Άνάγχη. 

Ό δέ δή προστάτης εκείνος αυτός δήλον δή δτιμέγας 
d μεγαλωατίου κείται, άλλα καταβολών άλλους πολλοίς 

ΐστηκεν έν τώ δίφρφ τής πόλεως, τύραννος αντί προστάτον 
άποτετελεσμενος. 

Τί δ' ού μέλλει; ίφη. 

Διέλθωμεν δή τήν ευδαιμονία», ήν δ' έγώ, τοΰ τε άνδρας 
καί τής πόλεως, έν ή αν δ τοιούτος βροτός έγγένηται; 

Πάνυ μέν οίν, ίφη, διέλθωμεν. 

1. Βλ. Ήρόοοτ. Ι, 55. 
8. «μέγας μτγαλωστ*» έκφραση όμηροιή. Βλ. Ίλιά?» Π. 776. 
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Κατ' ανάγκη αυτό θά συμβή. 
Αυτός λοιπόν εϊναι πού στήνει πόλεμο μ' εκείνους πού 

ϊχουν τίς μεγάλες περιουσίες. 
Αυτός. 
Καί άν, άφοΰ μιά φορά εξόριστη, ΐ,αναγνρίση παρ' δλη 

τήν αντίσταση τών έχθρων του, δέν επανέρχεται τέλειος πια 
τύραννος ; 

Φανερό. 
Άν πάλι δέ μπορέσουν νά τόν εξορίσουν ή νά τόν θα- b 

νατώσουν, κατηγορώντας τον ενώπιον τοΰ δήμου, τότε 
συνωμοτοΰν γιά νά τόν δολοφονήσουν κρυφά. 

Αυτό τουλάχιστο γίνεται συνήθως. 
Καί τότε γίνεται έκεΐνο τό πολυθρύλητο τέχνασμα 

των τυράννων, δπου καταφεύγουν, δταν τά πράγματα φτά
σουν σ' αυτό τό σημείο, ζητούν δηλαδή άπό τό δήμο σω
ματοφύλακες, γιά νά μήν τους πάθη τίποτα ό υπερασπιστής 
τοϋ δήμου. 

Μάλιστα. 
Καί πραγματικά τοϋ δίνουν, επειδή φοβούνται γιά κεί

νον, άλλα δέν φοβοΰνται τίποτα γιά τόν εαυτό τους. 
Καί βέβαια. 0 
Όταν δμως τό πράγμα φτάση α' αυτό τό σημείο, τότε, 

φίλτατε, κάθε άνθρωπος πού έχει μεγάλη περιουσία καί πού 
γι' αυτό τό λόγο Θεωρείται εχθρός τοΰ δήμου, εφαρμόζει 
τό χρησμό πού δόθηκε στον Κροίσο καί 

«στό χαλικοστρωμένον "Ερμο 
φεύγει, δέ μένει, καί δειλό; δέ ντρέπεται νά γίνη» (-· ). 

Γιατί ώρισμένως δέ θά βρή τήν ευκαιρία νά ντραπή 
δεύτερη φορά. 

Είμαι βέβαιος ότι, άν πιαστή, θά θανατωθή. 
Κατ' ανάγκη. 
"OJO γιά τόν προστάτη τοϋ δήμου, έχεΐνος πιά τότε 

φ α ρ δ ύ ς π λ α τ ύ ς , δχι πέφτει καταγής (δπως λέγει ό στί- d 
χός (*))·, άλλα, άφοΰ ρίξη κι' άλλους πολλούς, θρονιάζεται 
στό άρμα τής πόλης καί παρουσιάζεται αντί προστάτης τέ
λειος τύραννος. 

Ποιος Θά τόν εμπόδιζε ; 
Τώρα άς ίδοΰμε τήν ευδαιμονία αύτοϋ τοΰ άνθρωπου 

καί τής πόλης πού θά έχη τήν ευτυχία νά τόν απόκτηση. 
Ά ς ιδούμε. 
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'Άρ' οίν, εϊπον, ού ταίς μέν πρώτοις ήμέραις τε χαί 
χρόνφ προσγελά τε καί ασπάζεται πάντας, φ άν περιτυγχάνη, 

e χαί οϋτε τύραννος ψηαιν είναι ύπισχνεϊταί τε πολλά καί 
Ιδία χαί δημοσία, χρεών τε ήλευθέρωσε καί γήν διένειμε δήμφ 
τε χαί τοις περί εαυτόν καί πάσι» ίλεως τε και πρφος είναι 
προσποιείται; 

'Ανάγκη, ίφη. 
"Οταν δέ γε οϊμαι προς τους ίξω εχθρούς τοις μέν χαταλ-

λαγή, τους δέ χαί διαφθείρη χαί ήσνχία εκείνων γένηται,. 
πρώτον μέν πολέμους τινά; άεί κινεί, ϊν' έν χρεία ηγεμόνας 
ό δήμος ή. 

ΕΙχός γε. 
667a Ούχοϋν χαί ίνα χρήματα είσφέροντες πένητες γιγνόμενα* 

προς τω καθ' ήμέραν άναγχάζωνται είναι χαί ήττον αύτφ 
έπιβουλεύωσι; 

Δήλον. 

Καί άν γέ τινας οϊμαι ύποπτεύη ελεύθερα φρονήματα 
ίχοντας μή επιτρέψει» αύτφ άρχειν, δπως άν τούτους μετά 
προψάαεως άπολλνη ινδούς τοις πολ^μίοις; τούτων πόντων 
ίνεχα τυράννα) άεί άνάγχη πόλεμον ταράττειν; 

Ανάγκη. 
Ταύτα δή ποιονντα έτοιμο» μάλλον άπεχθάνεσθαι τοίς 

b πολίταις; 
Πώς γάρ ού; 
Ούκοϋν καί τινας τών σνγκαταατησάντων καί έν δυνάμει 

όντων παρρηαιάζεαθαι καί προ; αύτον καί προ; άλλήλονς, 
έπιπλήττοντας τοίς γιγνομένοις, οί άν τνγχάνωαιν άνδρι-
κώτατοι δντες; 

Εικός γε. 
Ύπεξαιρεϊν δή τούτους δεϊ τόν τύραννον, εί μέλλει 

άρξειν, ίως άν μήτε φίλων μήτ' έχθρων λίπη μηδένα 
ότου τι όφελος. 

Δήλον. 
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Τίς πρώτες μέρες τής εξουσίας του δέ φέρνεται τάχα 
φιλομειδέστατα καί καταδεχτικώτατα προς δλους, δσους 
συναντά, καί δεν αποστέργει καί αυτό ακόμη τό όνομα τοΰ 
τυράννου ; Δέ σκορπίζει αφειδώς υποσχέσεις καί στις ίδιαί- β 
τερες συνομιλίες του χαί στί; δημόσιες, δέν αναστέλλει 
πραγματικά τά χρέη, δέ μοιράζει γαίες στό δήμο καί 
στους ανθρώπους του καί γενικά δέν υποκρίνεται προς δλους 
τόν πράο καί τόν ήμερο ; 

Έ ξ ανάγκης. 
Όταν δμως, θαρρώ, ήσυχάση μέ τους εξωτερικούς το» 

εχθρούς, καί μέ άλλους άπ' αυτούς συμφιλιωθή, άλλους 
εξόντωση, πρώτα αρχίζει νά ύποκινή κάθε φορά καί κάποιο 
πόλεμο, γιά νάχη πάντα ό δήμος ανάγκη αρχηγού. 

Είναι φυσικό. 
Προπάντων δμως δέν τό κάνει, γιά νά συνεισφέρουν δή- Ò67a 

θεν οί πολίτες στά έξοδα τοΰ πολέμου καί έτσι πέφτοντας 
στή φτώχεια και βασανιζόμενοιπιά γιά τίς καθημερινές τους 
ανάγκες, νά μήν εϊναι πιά σέ θέση νά τόν έπιβουλεύουνται ; 

Φανερό. 
Καί για νά έχη ακόμη τό μέσον νά έξολοθρεύη μέ εύσχη

μη πρόφαση, παραδίνοντας τους στους πολεμίους, εκείνους 
πού υποπτεύεται δτι, επειδή έχουν φιλελεύθερο τό φρόνημα, 
θά βάλουν εμπόδια στην εξουσία του ; Γιά δλους αυτούς 
τους λόγους δέν έχει πάντοτε ανάγκη ό τύραννος νά προ-
καλή κάποιο πόλεμο ; 

Μάλιστα. 
Όλα δμως αυτά δέν τόν κάνουν βλο καί περισσότερο 

μισητό στους πολίτες ; b 
Πώς δχι ; 
Τότε μερικοί άπό κείνους πού βοήθησαν στην ανύψωση 

του καί έχουν γιά τοΰτο κάποια δύναμη κοντά του, δέ θάρ-
χίσουν νά μιλούν μέ θάρρος μεταξύ τους γιά τίς πράξεις του, 
μάλιστα οί τολμηρότεροι δέ θά τις κατακρίνουν μιλώντας 
καί σ'αυτόν τόν ίδιο ; 

Βεβαίως. 
Όλους λοιπόν αυτού; πρέπει νά τους βγάλη ό τύραννος 

άπό τή μέση, άν θέλη νά διατήρηση τήν εξουσία, έως δτου 
δέν άφήση κανένα, οδτε φίλο οδτε εχθρό, πού νά έχη κάποιαν 
αξία. 

Λυτό εΐν-u φανερό. 
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'Οξέως άρα δεί δρα» αυτό» τίς ανδρείος, τίς μεγαλόφρων, 
Ο τίς φρόνιμος, τίς πλούσιος· καί ούτως ευδαίμων εστίν, ώστε 

τούτοις άπααιν ανάγκη αύτω, εϊτε βονλεται εϊτε μή, πολεμίφ 
είναι καί έπιβουλεύειν, ίως άν καθήρη τήν πόλιν. 

Καλόν γε, ίφη καθαρμό». 
Ναί, ήν δ' έγώ, τόν εναντίον ή οί Ιατροί τά σώματα· οί 

μέν γάρ τό χείριστο» άφαιροϋντες λείποναι τό βέλτιστο», δ 
δέ τουναντίον. 

Ώς ίοικε, γάρ, αύτφ, εφη, ανάγκη, εϊπερ άρξει. 
d Έν μαχαρία άρα, εϊπον έγώ, ανάγκη δέδεται, ή προσταχ

τεί αύτφ ή μετά φαύλων τών πολλών οίκεΐν, χαί ύπό τούτω» 
μιαούμενον, ή μή ζήν. 

Έν τοιαύτη, ή δ' δς. 
Άο' οί» ούχϊ δαφ άν μάλλον τοίς πολίταις άπεχθάνητσχ 

ταϋτα δρω», τοσούτφ πλειόνων χαί πιστότερων δορυφόρων 
•δεήσεται; 

Πώς γάρ ού; 
Τίνες οίν οί πιστοί; χαί πόθε» αυτούς μεταπέμψεται; 
Αυτόματοι, ίφη, πολλοί ήξουαι πετάμενοι, έάν τόν μι

σθό» διδφ. 
Κηφήνας, ήν δ' έγώ, »ή τό» κύνα, ασκείς αί τινά; μοι 

β λέγει» ξενικούς τε καί παντοάαπού;. 
Αληθή γάρ, ίφη, δοκώ σοι. 
Τίς δέ αύτόθε»; άρ' ούχ ά» έθελήσειεν— 
Πώς; 
Τους δούλου; άφελόμενος τους πολίτας, έλενθερώσας, 

τών περί εαυτόν δορυφόρων ποιήαασθαι. 
Σφόδρα γ', ίφη- έπεί τοι καί πιστότατοι αύτφ ούτοι 

είσιν. 
"Η μακάριο», ήν δ' έγώ, λέγεις τυράννου χρήμα, εί τοι-

568a ούτοις φίλοι; τε καί πιστοΐς άνδράσι χρήται, τους προτέρους 
εκείνους άπολέσας. 

Άλλα μήν, ίφη, τοιούτοις γε χρήται. 
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Πρέπει λοιπόν μέ μεγάλην οξυδέρκεια νά διακρίνη ποιος 
είναι ανδρείος, ποιος μεγαλόφρων, ποιος φρόνιμος, ποιας 0= 
πλούσιος* καί τόσο ευτυχής εϊναι, ώστε πρέπει, θέλοντας 
καί μή, νά τους θεωρή δλους αυτούς εχθρούς του καί νά έπι-
διώκη τήν καταστροφή τους, έως Οτου καθαρίση τελείως 
τήν πόλη άπ' αυτούς. 

Ωραίος καθαρισμός Ι 
Ωραίος, πραγματικά, άλλ' αντίθετος άπό κείνον πού κά

νουν στά σώματα οί γιατροί* εκείνοι δηλαδή αφαιρούν τά 
χειρότερα καί αφήνουν τά καλύτερα, ένώ αυτός κάνει τό 
αντίθετο. 

Καθώς φαίνεται, είναι ανάγκη νά τό κάνη αυτό, Sv 
έννοή νά διατήρηση τήν εξουσία. 

Μέ αξιολάτρευτη, μά τήν αλήθεια, είναι δεμένος d 
ανάγκη, πού τοΰ επιβάλλει ή νά ζή μέ τους πολλούς τους 
φαύλους, καί μάλιστα μισούμενος άπ' αυτούς, ή νά πεθάνη. 

Αυτή είναι ή θέση του. 
Άλλ' δσο πιό μισητός γίνεται στους πολίτες μέ αυτές 

τίς πράξεις του, δέ θάχη ανάγκη καί άπό άλλο τόσο περισ
σότερους καί πιστότερους δορυφόρους ; 

Πώς δχι ; 
Πού θάβρη δμως άύτούς τους πιστούς ; Καί άπό ποΰ 

θά τους προσκαλέση ; 
Μόνοι τους θάρθούν πολλοί πετώντας, άρκεΐ νά τους 

πληρώνη καλά. 
Μοϋ φαίνεται, μά τόν κύνα, πώς εννοείς κάποιους κη

φήνες πάλι, ξενικούς καί κάθε λογής. 6 
Σωστά τό βρήκες. 
Τίτάχα ; Δέ θά μποροΰσε άραγενά έχη εντόπιους ; 
Πώς ; 
Νά πάρη τους δούλους άπό τους κυρίους των, νά τους 

απελευθέρωση καί νά σχηματίση άπ' αδτούς τή σωματοφυλα
κή του. 

Καλά τό σκέφτηκες* γιατί αυτοί πραγματικά θά τοΰ 
είναι καί τελείως αφοσιωμένοι. 

Τί αξιοζήλευτο πράγμα, αλήθεια, πού μας παρασταί-
νεις τόν τύραννο, άφοΰ θά έχη τέτοιους φίλους καί πι
στούς ανθρώπους, γιά νάντικαταστήση εκείνους τους άλ- 568a 
λους πού πρίν τους ξέκανε ! 

Καί δμως αυτούς έχει. 
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Καί θαυμάζουαι δή, εϊπον, ούτοι οί εταίροι αντόν χαί 
σύνεισιν οί νέοι πολϊται, οί δ' επιεικείς μιαονσί τε χαί 
φεύγουαι; 

Τί δ' οί μέλλονσιν; 
Ούχ έτος, ήν ff έγώ, ή τε·τραγωδίά δλως σοφό» δοχεί 

είναι καί ό Ευριπίδης διαφέρων έν αντή. 
Τί δή; 

"Οτι καί τούτο πυκνής διανοίας ίχόμενον έφθέγξατο, ώς 
b άρα «σοφοί τύραννοι» είσι «τών σοφών συνουσία.», χαί 

έλεγε δήλο» δτι τούτους είναι τονς σοφούς οίς σύνεατιν. 
Καί ώς ίσόθεάν γ', ίφη, τήν τυραννίδα εγκωμιάζει, καί 

έτερα πολλά, χαί ούτος καί οί άλλοι ποιηταί. 
Τοιγάρτοι, ΐφψ, άτε σοφοί δντες οί τής τραγφδίας 

ποιηταί συγγιγνώσχουσιν ήμϊν τε καί εκείνοι; δσοι ημών 
εγγύς πολιτεύονται, άτι αυτούς είς τήν πολιτείαν ον παρα-
δεξόμεθα άτε τνραννίδο; νμνητάς. 

Οϊμαι εγωγ', ίφη, συγγιγνώσχουσιν δσοαιέρ γε αυτών 
ο κομψοί. 

Εις δέγε οϊμαι τά; άλλα; περιιάντε; πόλεις, σνλλ,έγοντες 
τους όχλους, καλά; φωνάς καί μεγάλος και πιθανός μιαθω-
•αάμενοι, είς τυραννίδας τε καί δημοκρατίας Ιλκουαι τάς 
πολιτείας. 

Μόλα γε. 
Ούχοϋν καί προσέτι τούτων μισθούς λαμβάνοναι χαί 

τιμώνται, μάλιστα μέν, ώσπερ τό είχάς, ύπό τυράννων, δεύ
τερον δέ ύπό δημοκρατίας- δαφ δ' άν ανωτέρω ϊωαιν προς 

d' τά άναντες τών πολιτειών, μάλλον απαγορεύει αντών ή τιμή, 
ώσπερ ύπό άσθματος αδυνατούσα πορενεσθαι. 

Πάνυ μέν οίν. 
'Αλλά δή, εϊπον, ένταϋθα μεν έξέβημεν λέγωμεν δέ 

πάλιν έκεΐνο τό τοΰ τυράννου στρατόπεδο», τό καλόν τε καί 
πολύ χαί ποικίλον καί ουδέποτε ταύτόν, πόθεν θρέφεται. 

1. Ό στίχος δέν είναι τοΰ Ευριπίδη, άλλα τοϋ Σοφοκλή άπό 
-τή χαμένη τραγωδία του «Αίας ό Λοκρος». 

2. Ευριπίδη «Τρωάδες» στ. 1169. 
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Καί τόν θαυμάζουν αυτοί οί νέοι σύντροφοι, καί ζουν 
μέ οικειότητα μαζί του αυτοί οί νέοι πολίτες, ένώ οί έντιμοι 
άνθρωποι τόν μισοΰν καί τόν αποφεύγουν ; 

Πώς νά μή γίνεται αυτό ; 
"Εχουν λοιπόν δίκιο νά θεωροΰν τήν τραγωδία γενικά 

θησαυρό γεμάτο σοφία καί ξεχωριστόν μέσα στους τρα
γικούς τόν Ευριπίδη. 

Γιατί τό λές αυτό ; 

Γιατί εϊπε καί αυτή τή βαθυστόχαστη φράση, δτι «γί
νονται σοφοί οί τύραννοι μέ τή συναγαστροφή των σοφών»(ι). b 
Έλεγε βέβαια σοφούς αυτούς πού ζοδν μέ οικειότητα μαζί μέ 
τους τυράννους. 

Καί ώς «ίσόθεον» ακόμα εγκωμιάζει τήν τυραν
νίδα (") καί αυτός καί οί άλλοι ποιηταί. 

Πιστεύω μολαταύτα δτι, καθώς εϊναι σοφοί οί ποιηταί 
τής τραγωδίας, θά μας συμπαθήσουν καί μας καί δλους 
δσοι πολιτεύονται σύμφωνα μέ τίς δικές μας αρχές, πού 
δέ θά τού; παραδεχτοδμε μέσα στην πολιτεία μας, άφοΰ 
εξυμνούν τους τυράννους. 

Νομίζω κ' έγώ, 6τι θά μας συμπαθήσουν, τουλάχιστον 
οί λεπτότεροι μεταξύ τους. ο 

Μπορούν δμως, εννοείται, αξιόλογα νά περιοδεύουν 
στίς άλλες πολιτείες, νά μαζεύουν τους Οχλους καί μισθώ
νοντας τις ωραιότερες καί δυνατώτερες καί πειστικώτερες 
φωνές νά προσελκύουν τά πλήθη υπέρ τών τυραννίδων καί 
•των δημοκρατιών. 

Βεβαιότατα. 
Γιά δλ' αυτά μάλιστα παίρνουν καί πλούσιες αμοιβές . 

καί τιμές, πρώτα—δπως είναι φυσικό—άπό τους τυράννους, 
κατά δεύτερο λόγο άπό τίς δημοκρατίες- άλλ' δσο, εννοείται, 
παίρνουν τόν ανήφορο προς τά τελειότερα πολιτεύματα, τόσο 
κουράζεται καί ή υπόληψη τους, σά νά λαχάνιασε καί δέ d 
,μπορεϊ νά τους παρακολούθηση. 

Έχεις δίκιο. 
Άλλ' άς ξαναγυρίσωμε άπ' αυτή τήν παρέκβαση, πού 

κάναμε* καί άς ίδοϋμε τώρα πως δ τύραννος θά διαθρέψη 
-έκεΐνο τό ώραΐο καί πολυάριθμο καί πολυποίκιλο στρατόπε
δο του. 
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Δήλον, ίφη, δτι, έάν τε ίερά χρήματα ή έν τή πάλει, 
ταύτα αναλώσει, δποι ποτέ άν άεί έξαρκη τά τών άποόο-
μένων, έλάττονς εισφοράς άναγκάζων τόν δήμον είσφέρειν. 

e ΤΙ δ' δταν δή ταϋτα έπιλίπη; 

Δήλον, ίφη, δτι έκ τών πατρφων θρέφεται αυτός τε καί 
οί ανμπόται τε καί εταίροι καί εταίροι. 

Μανθάνω, ήν δ' έγώ' δτι ό δήμος δ γεννήσας τόν 
τύραννο» θρέψει αυτόν τε καί εταίρους. 

Πολλή αύτφ, έφη, ανάγκη. 
Πώς [δέ] λέγεις; εϊπον έάν δέ άγαναχτή τε χαί λέγη 

δ δήμος δτι ούτε δίκαιο» τρέφεσθαι ύπό πατρός via» ήβώντα, 
άλλα τουναντίον ύπόνίέος πατέρα, οϋτε τούτον αυτόν ένεκα 

669a έγέννηαέ» τε καί κατέστησε», Ινα, έπειάή μέγας γένοιτο, τότε 
αυτός δονλεύων τοις αύτοϋ δούλοις τρέφοι έκεΐνόν τε χαί 
τους δούλους μετά σνγκλύδων άλλων, άλλ' Ινα άπό τώ» 
πλουσίων -τε καί χολών κάλαθων λεγομένων έν τή πόλει 
έλενθερωθείη εκείνου προατάντος, καί νυν κελεύει άπιέναι 
έκ της πόλεως αυτόν τε καί τους εταίρους, ώσπερ πατήρ υίόν 
έξ οικίας μετά όχληρών συμποτών έξελαύνων; 

Γνώαεταί γε, νή Δία, ή ff δς, τότ' ήδη δ δήμος οίος οίον 
b θρέμμα γεννών ήσπάζετό τε xal vifn; καί δτι ασθενέστερος 

ών ισχυρότερους έ|ελαύν». 

£ϊώς, ήν δ' έγώ, λέγεις; τολμήσει τον πατέρα βιάζεσθαι, 
καν μή πείθηται, τύπτειν, δ τύραννος ; 

Ναί, ίφη, άφελόμενός γε τά δπλα. 
Πατραλοίαν, ήν δ' έγώ, λέγεις τύραννον χαί χαλεπό» 

γηροτράφον, καί ώ; έοικε τούτο δή όμολογουμένη αν ήδη 
τυραννίς εϊη, καί, τά λεγόμενο», ό δήμος φεύγω» άν καπνό» 

C δουλείας ελευθέρων εί; πύρ δούλων δεαποτείας άν έμπεπτω-
κώς εϊη, αντί τής πολλής εκείνης χαί άκαιρου ελευθερίας 
τήν χαλεπωτάτην τε καί πικροτάτην δούλων άουλείαν μετ-
αμπισχάμενο;. 

Km μάλα, ίφη, ταϋτα ούτω γίγνεται. 
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Είναι φανερό, δτι θά βάλη βέβηλο χέρι στους ναούς 
χαί στους ιερούς θησαυρούς τής πόλης καί όσο θά τοϋ φτάνουν 
τά χρήματα πού θά μαζεύη άπό τό ξεπούλημα του, δέ θά. 
έπιβάλλη στό λαό πολύ μεγάλες αναγκαστικές εισφορές. 

Τί θά γίνη δμως, δταν τελειώσουν αύτώ ; e 
Τότε βέβαια θάρχίση νά. τρέφεται καί αυτός καί οί 

καλεσμένοι του καί οι φίλοι του καί οί φίλες του άπό τα πα
τρικά του. 

Κατάλαβα' δτι ό λαός πού γέννησε τον τύραννο, θά θρέ
ψη κι' αυτόν καίτούς συντρόφους του. 

"Εχει βέβαια αυτή τήν υποχρέωση. 
Πώς τό λές αυτό ; Άν ό λαός αγανάκτηση έπί τέλους 

καί τοϋ πή, ότι δέν εϊναι. δίκαιο νά τρέφεται πιά άπό τόν 
πατέρα του ένας γιος σ' αυτή τήν ηλικία, άλλα τό αντίθετο 
ό πατέρας άπό τό γιί, δτι δέν τον γέννησε καί τόν ανάστησε, 569a 
γιά νά τοϋ γίνη, δταν μεγαλώση, δοϋλος τώ« δούλων του καί 
νά τρέφη κι' αυτόν καί τους δούλους καί δλο τόν άλλο συρ
φετό τή; ακολουθίας του, άλλα. γιά νάπελευθερωθή μέ τη 
βοήθεια καί τήν προστασία του άπό τους πλούσιους καί τους 
ονομαζόμενους επιφανείς, καί δτι τώρα τόν προστάζει νχ 
φυγή άπό τήν πόλη, καί αυτός καί οϊφίλοι του, δπως ένας πα
τέρας πού διώχνει άπό τό σπίτι τό γιό" του μαζί μέ τους 
ενοχλητικούς συντρόφους του ; 

Τότε, μ* τό θεό, θά μάθη πιά ό δήμος ποιο θρέμμα γέν
νησε καί τό ζέστανε στον κόλπο το» καί τό μεγάλωσε, και δτι b 
εκείνοι, πού πάει νά διώξη, είναι πολύ δυνατώτεροί του. 

Τί κάθεσαι καί λές ; Θ« τολμήση νάσκήση βία απάνω 
στον πατέρα του ό τύραννος, καί αν δέν υποχώρηση, ακόμη. 
καί νά τόν χτοπήση ; 

Μάλιστα, άφοϋ πρώτα τόν άφοπλίση. 
Μά έσύ μας παρασταίνεις τόν τύραννο σωστό πατρο-

φάγο καί διεστραμμένο γηροτρόφο καί, καθώς φαίνεται, 
αυτό πραγματικά εϊναι δ,τι δλος ό κόσμος ονομάζει τυραν
νίδα* ό λαός, κατά τό λεγόμενο, γιά'νάποφύγη τόν καπνό 
τής δουλείας ανθρώπων ελευθέρων έπεσε μέσα στή φωτιά C 
μιας κυριαρχίας δούλων καί αντάλλαξε τό φόρεμα εκείνης 
τής υπερβολικής καί άκαιρης ελευθερίας μέ τή στολή τής πιό 
σκληρής καί πικρής δουλείας δούλων. 

Έτσι γίνονται αυτά τά πράγματα. 
41 
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Τί οίν; εϊπον οί« έμμελώς ήμΐν είρήσεται, εάν φώμεν 
ίκανώς διεληλυθέναι ώς μεταβαίνει τνραννίς έχ δημοκρα
τίας, γενομένη τε οία εστίν; 

Πάνυ μέν οίν ίκανώς, ίφη. 
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Τί λοιπόν ; Θά είχαμε τώρα άδικο νά ισχυριστούμε, 
δτι αρκετά καλά αναπτύξαμε πώς γίνεται ή μετάβαση άπό τή 
δημοκρατία στην τυραννίδα καί ποιος εϊναι αυτής τής τυραννί
δας δ χαρακτήρας ; 

Καί πολύ καλά μάλιστα. 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

(Θ-Ι) 



ΒΙΒΑΙΟΝ θ' 

571a .ι4ύτά; δή λοιπός, ήν δ' έγώ, δ τυραννικός άνήρ σχέφα-
αθαι, πώς τε μεθίαταται έκ δημοκρατικού, γενόμενος τε ποίας 
τίς έστιν καί τίνα τρόπο» ζή, άθλιον ή μαχάριον. 

Λοιπός γάρ οί» έτι ούτος, ίφη. 
Οίοθ' οίν, ήν δ' έγώ, δ ποθώ ίτι ; 
Τό ποίον ; 
Τό τών επιθυμιών, οίαί τε καί δσαι είσίν, ού μοι δο-

χοϋμεν ίκανώς διηρήσθαι. τούτον δέ ένδεώς έχοντος, άσαφε-
b στέρα έσται ή ζήτηαις οί ζητούμε». 

Ούκοϋν, ή δ' δς, èV έν χαλφ ; 
Πάνν μέν οίν καί σκόπει γε β έν αύταίς βούλομαι Ιδεϊν. 

ίατιν δέ τόδε. τών μή αναγκαίων ηδονών τε χαί επιθυμιών 
δοχοϋσί τινές μοι είναι παράνομοι, αϊ χινδυνεύουαι μέν έγ
γίγνεαθαι παντί, κολαζόμεναι δέ ύπό τε τών νόμων χαί τών 
βελτιόνω» επιθυμία)» μετά λόγου ίνίων μεν ανθρώπων ή 
παντάπααιν άπαλλάττεσθαι ή ολίγοι λείπεσθαι καί ασθενείς, 

ο τών δέ ισχυρότεροι καί πλείους. 

Λέγεις δέ χαί τίνος, ίψη, ταύτας ; 
Τάς περί τόν ίπνον, ήν δ' έγώ, έγειρομένας, δταν τά μέν 

άλλο τη; ψνχής είδη, δσον λογιστικό» καί ήμερον καί άρχον 
εκείνον, τό δέ θηριώδες τε καί άγριον, ή σίτων ή μέθης 
πληαθέν, σκιρτί} τε καί άπωσάμενον τόν ίπνον ζητή Ιέναι 
χαί άποπιμπλάναι τά αυτού ήθη· οΐσθ' δτι πάντα έν τφ 
τοιούτφ τολμά ποιεϊν, ώς άπό πάσης λελνμένον τε «al 
άπηλλαγμένον αισχύνης και φρονήαεως. μητρί τε γαρ έπι-

d χειρεΐν μείγνναθαι ώς οϊεται ουδέν δκνεϊ, άλλω τε ότφοϋν 
ανθρώπων καί θεών καί θηρίων, μιαιφονεΐν τε ότιοϋν, βρώ-

ΒΙΒΛΙΟΝ Θ' 

Μας μένει ακόμη νά έξετάσωμε τόν τυραννικό άνθρωπο, 571a 
πώς σχηματίζεται άπό τόν δημοκρατικό, δταν δίαμορφωθή 

ποιος είναι ό χαρακτήρας του κκί-άν ί τρό-
*0 τύπος τοδ τι»- πος της ζωής του βίναι άθλιος ή μακαρι-
ραννιχοό άνβρώ- στός. 

* r o u ' Αυτός πραγματικά υπολείπεται. 
Εέρεις δμως τί επιθυμώ έγώ ακόμη ; 

Τί; 
Μοϋ φαίνεται ÓTt δέν εξετάσαμε αρκετά τό θέμα τών 

επιθυμιών, ποια είναι ή φύση καί τά διάφορα είδη τους. 'Εφό
σον υπάρχουν σ' αυτό χάσματα, θά είναι ασαφέστερη ή έςέ- b 
τάση εκείνου πού ζητούμε. 

Καί δέν eivat ακόμη καιρός νά τό κάνωμε ; 
Είναι βέβαια* καί πρόσεξε τί κυρίως θέλω γι' αυτές νά 

μάθωμε. Νά τί θέλω. Ανάμεσα στίς επιθυμίες καί στίς ηδο
νές πού τίς χαρακτηρίσαμε μή αναγκαίες, υπάρχουν μερικές 
πού τίς θεωρώ παράνομες· αυτές βρίσκονται γενικά σέ δλους 
σχεδόν τους ανθρώπους, άλλα σέ μερικούς περιστέλλονται άπό 
τους νόμους καί άπό άλλες καλύτερες επιθυμίες μέ τήν επι
κουρία τοϋλογικοϋ, έτσι ώστε ή φεύγουν καθ' ολοκληρίαν ή, 
ίσες μένουν, εϊναι λίγες καί αδύνατες, σέ άλλους δμως είναι 
δυνατώτερες καί περισσότερες. Ο 

Καί ποιες είναι οί επιθυμίες πού λές ; 
Εκείνες πού ξυπνούν κατά τόν βπνο, δταν κοιμάται τό 

άλλο μέρος της ψυχής πού είναι λογικό, ήμερο καί άξιο νά άρ-
χη, τό άλλο δέ τό κτηνώδες καί άγριο, άφοΰ χόρταση άπό φα
γητό καί μέθη, αρχίζει νά σκιρτά καί άφοΰ άποδιώξη τόν 
ύπνο, ζητάει νά διαφυγή καί νά ικανοποίηση τίς ορέξεις του· 
ξέρεις δτι τίποτα δέν υπάρχει πού νά μή τολμά ν« τό κάνη τό
τε, σάν νά έχη λυθή καί αποτινάξει κάθε χαλινό ντροπής καί 
φρόνησης. Δέν διστάζει νά έπιχειρή, καθώς φαντάζεται, 
οποιαδήποτε βδελυρία, χωρίς νά κάνη διάκριση μητέρας ή à 
άλλου οποιουδήποτε άνθρωπου ή θεοϋ ή ζώου, φόνους νά δια-
πράττη αποτρόπαιους καί άπό κανένα φαγητό νά μήν άπο-
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ματός τε άπέχεσθαι μηδενός· χαί ένί λόγφ ούτε άνοιας 
ουδέν ελλείπει οίτ' άναισχυντίας. 

Αληθέστατα, ίφη, λέγεις. 

"Οταν δέ γε οϊμαι ίγιεινώς τις ίχη αυτός αντοϋ χαί 
αωφράνως, «ai εις τόν ίπνον ϊη τό λογιστιχόν μέν έγείρας 
έαυτοΰ «al έστιάαας λόγων χολών «ai σκέψεων, εί; σύννοιαν 

β αυτά; αύτώ άφιχόμενος, ta έπιθυμητικό» δέ μήτε ένδεια, δούς 
μήτε πλησμονή, δπως άν κοιμηθή «αί μή παρέχη θόρνβον 

672a τω βελτίστφ χαιρον ή λυπούμενον, άλλ' έά αυτό καθ' αυτό 
μόνον καθαρόν σχοπεΐν καί όρέγεσθαί τον αίσθάνεσθαι δ μή 
οίδεν, ή τι τώ» γεγονότων ή όντων ή χαί μελλόντων, ωσαύ
τως δέ χαί τό θυμοειδές πραύνας χαί μή τισιν εις δργάς 
ίλθών κεκινημένφ τω θνμώ χαθεύδη, άλλ' ήουχάσας μέν τώ 
δύο εϊδη, τό τρίτον δέ κίνησα; έν φ τό φρονεί» ίγγίγνεται, 
οίτως άναπανηται, οίσθ' δτι τής τ' αληθείας έ» τφ τοιούτφ 
μάλιστα άπτεται καί ήχιατα παράνομοι τότε αϊ δψεις 

h φαντάζονται τών ενυπνίων. 

Παντελώς μέν οίν, ίφη, οϊμαι ούτως. 
Ταϋτα μέν τοίννν έπί πλέον Ιξήχθημεν ειπείν 5 δέ 

βονλάμεθα γνώναι τάδ' εστίν, ώς άρα δεινό» τι χαί άγριο» 
χαί άνομο» επιθυμιών είδος έκάστφ ίνεατι, χαί πάνυ δοχοΰ-
σιν ημών έ»ίοις μετρίοις είναι· τούτο δέ άρα έν τοίς ύπνοι; 
γίγνεται ίνδηλον. εί οίν τι δοκώ λέγειν χαί συγχωρείς, 
άθρει. 

Άλλα συγχωρώ. 
Τόν τοίννν δημοτικό» άναμνήσθητι οϊον ίφαμε» είναι. 

C ή» δέ που γεγονώς έχ νέου ύπό φειίωλφ πατρί τεθραμμέίος, 
τάς χρηματιστικός επιθυμία; τιμώντι μόνος, τάς δέ μή 
αναγκαίους άλλα παιδιάς τε χαί καλλωπισμού ένεκα γιγνο-
μένας άτιμάζοντι. ή γάρ ; 

Ναί. 
Σνγγενόμενος δέ κομψοτέροις άνδράσι καί μεστοίς ών 

άρτι διήλθαμε» έπιθνμιών, όρμήαας εις δβρι» τε πάοαν χαί 
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τραβιέται* μ' ίνα λόγο δέν υπάρχει παραφροσύνη καί άναι-
σχυντία πού νά τήν άφήνη. 

Εϊναι αληθέστατα αυτά πού λές. 
Όταν δμως ένας άνθρωπος ίχη ρυθμίσει τή δίαιτα του 

μέ τους κανόνες της υγιεινής καί της σωφροσύνης' δταν, πρίν 
παραδοθή στον δπνο, ξυπνάη τό λογιστικό μέρος της ψυχής 
του καί τό θρέφη μέ καλούς λόγους καί σκέψεις καί συγκεν-
τρώνη σ* αυτές δλη τή διάνοια του· δταν, χωρίς οδτε νά στέ
ρηση οδτε νά παραφορτώση τό έπιθυμητικό, τοΰ παραχωρή Θ 
οσο ακριβώς τοΰ χρειάζεται γιά ν' άποκοιμηθή καί νά μήν 
έρχεται νά διαταράσση τό καλύτερο μέρος τής ψυχής μέ τή 
χαρά του ή τή λύπη του, άλλα τό άφήνη μόνο του καί άνεπη- 572a 
ρέϊστο νά άναζητή καί νά λαχταράη νά νοιώση δ,τι δέν γνω
ρίζει, ή άπό τά περασμέν« ή άπό τά παρόντα ή άπό τά μέλ
λοντα" δταν επίσης αυτός ό άνθρωπος κατευνάση τό θυμοει
δές μέρος της ψυχής του καί κοιμηθή χωρίς νά έχη τήν καρ
διά του ταραγμένη άπό οργή εναντίον άλλων δταν τέλος καθη
σύχαση αυτά τά δύο μέρη της ψυχής κρατώντας άγρυπνο 
μόνο τό τρίτο, δπου εδράζει ή φρόνηση, κ' έτσι άναπαυθή, 
ξέρεις βέβαια δτι τότε τό πνεύμα του εγγίζει δσο γίνεται πε
ρισσότερο τήν αλήθεια καί κάθε άλλο παρά φαντασίες παρά
νομες τοΰ παρουσιάζονται στά δνειρά του. b 

Καί έγώ παραδέχομαι δτι έτσι εντελώς γίνονται τά 
πράγματα. 

"Ισως νά τραβήξαμε περισσότερο άπ' δσο έπρεπε αυτή 
τήν παρέκβαση' πάντως έκεΐνο πού μας ενδιαφέρει νά γνωρί
ζομε είναι δτι ίχει μέσα του ό καθένας μας, ακόμη κ' εκεί
νοι πού θεωροϋνται περισσότερο κύριοι τών παθών τους, Ινα 
είδος φοβερών, άγριων καί παράνομων επιθυμιών* αυτό γί
νεται ολοφάνερο στον ΰπνο. Σκέψου λοιπόν τώρα αν σοΰ φαί
νεται πώς έχω δίκιο καί σύμφωνης μαζί μου. 

Καί βέβαια συμφωνώ. 
Τώρα θυμήσου τήν εικόνα πού κάναμε τοΰ δημοκρατι

κού άνθρωπου. Λέγαμε δτι άπό τά νιάτα του ανατράφηκε άπό ° 
πατέρα φειδωλό, πού μόνο τίς επιθυμίες τοΰ χρηματικού κέρ
δους τιμά καί περιφρονεί τίς μή αναγκαίες πού αποβλέπουν 
μόνο στή διασκέδαση καί στον καλλωπισμό. "Η δχι ; 

Ναί. 
Και άφοΰ σχετίσθηκε μέ ανθρώπους πιό μορφωμένους 

καί έκδοτους σέ δλες τί; επιθυμίες, πού πρίν άπό λίγο άναφέ-
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ματά; τε άπέχεοθαι μηδενός· καί ivi λόγω ούτε άνοιας 
ονδέν ελλείπει οϋτ' άναισχνντίας. 

'Αληθέστατα, ίφη, λέγεις. 
"Οταν δέ γε οϊμαι ίγιει»ώς τις ίχη αυτός αύτοϋ καί 

σωφρόνως, «ai εις τόν ίπνον ϊρ τό λογιατικον μέν έγείρας 
iavtov χαί ίστιάσας λόγων καλών καί σκέψεων, είς βύννοιαν 

β αυτό; αύτφ άφιχόμενος, τό έπιθυμητικό» δέ μήτε ένάεία δούς 
μήτε πλησμονή, δπως &» χοιμηθή χαί μή παρέχη θόρυβο» 

'2a τφ βελτίστψ χαΐρον ή λνποίμενο», άλλ' έ$ αυτό καθ' αυτό 
μόνο» καθαρό» οχοπεΐν χαί δρέγεσθαί τον αίαθάνεσθαι δ μή 
οίδεν, ή τι τών γεγονότων ή δντω» ή χαί μελλόντων, ωσαύ
τως δέ χαί τό θνμοειδες πραύνας καί μή τίσιν είς οργάς 
έλθών χεκινημένω τφ θνμφ χαθεύδη, άλλ' ήσυχάαας μέν τώ 
δύο εϊύη, τό τρίτον δέ κινήαας έν ω τό φρονεί» έγγίγνεται, 
οΰτως άναπανηται, οίαθ' δτι τής τ' αληθείας έν τφ τοιούτφ 
μάλιστα άπτεται χαί ηκιστα παράνομοι τότε αί δψεις 

h φαντάζονται τών ενυπνίων. 

Παντελώς μέ» οί», ίφη, οϊμαι οΰτως. 
Ταϋτα μεν τοίννν έπί πλέον ίξήχθημε» ειπείν δ δέ 

βουλάμεθα γνώναι τόδ' iaxlv, ώς άρα δεινόν τι χαί άγριον 
χαί άνομο» επιθυμιών είδος έκάστφ ένεση, χαί πάνν δοκον-
σιν ήμ&ν ένίοις μετρίοις είναι· τοϋτο δέ άρα έν τοις ίπνοις 
γίγνεται ίνδηλον. εί οί» τι δοχώ λέγειν καί συγχωρείς, 
δθρει. 

Άλλα συγχωρώ. 
Τόν τοίννν δημοτιχαν άναμνήσθητι οίον ίφαμε» είναι. 

G ήν δέ που γεγονώς ix »ίου ύπό φειδωλφ πατρί τεθραμμέι ος, 
τάς χρηματιστικός επιθυμίας τιμώντι- μόνος, τάς δέ μή 
αναγκαίους αλλά παιδιά; τε καί καλλωπισμού ένεκα γιγνό
μενα; άτιμάζοντι. ή γάρ ,* 

Noi. 
Σνγγενόμενος δέ χομψοτέροις άνδράσι χαί μεστοί; ών 

άρτι διήλθομε» επιθυμιών, δρμήαας εί; ΰβριν τε πάσα» και 
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τραβιέται* μ' ίνα λόγο δέν υπάρχει παραφροσύνη καί άναι-
σχυντία πού να τήν άφήνη. 

Είναι αληθέστατα αυτά πού λές. 
"Οταν δμως ίνας άνθρωπος έχη ρυθμίσει τή δίαιτα του 

μέ τους κανόνες τη; υγιεινής καί τής σωφροσύνης' δταν, πρίν 
παραδοθή στον 6πνο, ξυπνάη τό λογιστικό μέρος της ψυχής 
του καί τό θρέφη μέ καλούς λόγους καί σκέψεις και συγκεν-
τρώνη α' αυτές δλη τή διάνοια του' δταν, χωρίς οδτε νά στέ
ρηση οδτε νά παραφορτώση τό έπιθυμητικό, τοΰ παραχωρή β 
ίσο ακριβώς τοΰ χρειάζεται γιά ν' άποκοιμηθή χαί νά μήν 
έρχεται νά διαταράσση τό καλύτερο μέρος τής ψυχής μέ τή 
χαρά του ή τή λύπη του, άλλα τό άφήνη μόνο του καί άνεπη- 572a 
ρέχστο νά άναζητή καί να λαχταράη νά νοιώση δ,τι δέν γνω
ρίζει, ή άπό τά περασμένα ή άπό τά παρόντα ή άπό τά μέλ
λοντα* δταν επίσης αυτός ό άνθρωπος κατευνάση το θυμοει
δές μέρος της ψυχής του καί κοιμηθή χωρίς νά έχη τήν καρ
διά του ταραγμένη άπό οργή εναντίον άλλων* δταν τέλος καθη
σύχαση αυτά τά δύο μέρη τής ψυχής κρατώντας άγρυπνο 
μόνο τό τρίτο, δπου εδράζει ή φρόνηση, κ" έτσι άναπαυθή, 
ξέρεις βέβαια Οτι τότε τό πνεύμα του εγγίζει δσο γίνεται πε
ρισσότερο τήν αλήθεια και κάθε άλλο παρά φαντασίες παρά
νομες του παρουσιάζονται στά όνειρα του. b 

Καί έγώ παραδέχομαι δτι έτσι εντελώς γίνονται τά 
πράγματα. 

"Ισως νά τραβήξαμε περισσότερο άπ' 5σο έπρεπε αυτή 
τήν παρέκβαση· πάντως έκεΐνο πού μας ενδιαφέρει νά γνωρί-
ζωμε είναι δτι έχει μέσα του é καθένας μας, ακόμη κ' εκεί
νοι πού θεωρούνται περισσότερο κύριοι τδν παθών τους, ένα 
είδος φοβερών, άγριων καί παράνομων επιθυμιών αυτό γί
νεται ολοφάνερο στον ΰπνο. Σκέψου λοιπόν τώρα αν σοΰ φαί
νεται πώς ϊχω δίκιο καί σύμφωνης μαζί μου. 

Καί βέβαια συμφωνώ. 
Τώρα Θυμήσου τήν εικόνα πού κάναμε τοΰ δημοκρατι

κού άνθρωπου. Λέγαμε δτι άπό τά νιάτα του ανατράφηκε άπό c 

πατέρα φειδωλό, πού μόνο τίς επιθυμίες τοΰ χρηματικού κέρ
δους τιμά καί περιφρονεί τίς μή αναγκαίες πού αποβλέπουν 
μόνο στή διασκέδαση καί στον καλλωπισμό. "Η δχι ; 

Ναί. 
Καί άφοΰ σχετίσθηκε μέ ανθρώπους πιό μορφωμένους 

καί έκδοτους σέ δλες τίς επιθυμίες, πού πρίν άπό λίγο άναφέ-
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τα έκείνω» είδος μίαει τής τον πατρός φειδωλίας, φύσιν δέ 
τών διαφθείρονταν βελτίω έχων, αγόμενος άμφοτέρωσε 

à κατέστη εις μέσον άμφοϊν τοι» τρόποι», καί μετρίως δή,ώς 
φετο, έκαστων απολαύων οΰτε ανελεύθερο» οΰτε παράνομο» 
βίον ζή, δημοτικός έξ δλιγαρχιχον γεγονώς. 

Ήν γάρ, ίφη, και ίατιν αΰτη ή δόξα περί τόν τοιούτον. 
Θες τοίννν, ήν δ' έγ'ώ, πάλιν τον τοιούτον ήδη πρεσβυτέ

ρου γεγονότος νέον νίαν έν τοις τούτον αί ήθεσιν τεθραμμένον. 
Τίθημι. 
Τίθει τοίννν xal τά αυτά ίκεϊνα περί αύτον ^ι^άμενα 

άπερ καί περί τάν πατέρα αύτον, αγόμενο» τε είς πόσον 
β παρανομία», ονομαζόμενη» δ' ύπό τών αγόντων ελευθερία» 

άπασαν, βοηθοϋντά τε ταΐς έ» μέσφ ταύταις έπιθνμίαις 
πατέρα τε καί τους αλλονς οικείους, τους δ' αί παράβόη-
θοΰντας· δταν δ' έλπίαωσιν οί δεινοί μάγοι τε χαί τνραννο-
ποιοί οίτοι μή άλλως τό» νέο» χαθίξει», ίρωτά Tira αύτφ 
μηχανωμένους έμποιήααι προστάτη» τών αργώ» καί τα 

3a έτοιμα διανεμομένων επιθυμιών, ύπόπτερο» καί μέγα» κη
φήνα τίνα—ή τί άλλο οϊει είναι τόν τών τοιούτων έρωτα ;— 

Ουδέν έγωγε, ή* ο' δς, άλλ' ή τοϋτο. 
Ονκονν δταν δή περί αυτόν βομβονσαι al ΰλλαι έπιθυ-

μίαι, θυμιαμάτων τε γέμονσαι χαί μύρων χαί στεφάνων χαί 
οϊνω» χαί τών Ι» ταϊς τοιαύταις αννοναίαις ηδονών άνειμένων, 
έπί τό έσχατο» αϋξουααι τε και τρέφονσαι πόθου κέντρο» ίμ-
ποιήσωσι τφ χηφήνι, τότε δή δορνφορείταί τε υπό μανίας «al 

b οίστρε ούτος ό προστάτης τής ψυχής χαί έάν τινας έν αύτφ 
δόξας ή επιθυμίας λάβχι ποιούμενος χρηστός xal έτι inai-
αχονομένας, άποχτείνει τε και έξω ωθεί παρ' αυτού, έως άν 
χαθήρη σωφροσύνης, μανίας Ôè πλήρωση ίπακτον. 
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ραμε, παραδίνεται κι' αυτός σέ κάθε διαφθορά·καί στό είδος 
ζωής τών ανθρώπων εκείνων, άπό μίσος προς τή φιλαργυρία 
τοΰ πατέρα του* επειδή δμως είχε καλύτερη φύση άπό τους 
διαφθορεϊς του, έλκόμενος προς δύο αντίθετες διευθύνσεις 
έπλασε ένα μέσο μεταξύ τών δυο χαρακτήρα καί άπολαμβά- d 
νοντας μέ μέτρο, καθώς φαντάζεται, τά καλά τοϋ ενός καί τοϋ 
άλλου ζή βίο οδτε ανελεύθερο οδτε παράνομο, έτσι καθώς 
έγινε δημοκρατικός άπό ολιγαρχικός πού ήταν πρίν. 

Αυτή πραγματιχά τήν ίδέα είχαμε και έχομε γ ι ' αυτό 
τόν τύπο. 

Τώρα φαντάσου πάλι αότό τόν άνθρωπο προχωρημένο 
πιά στην ηλικία νάχη γιό νέο αναθρεμμένο μ! τις αρχές τοϋ 
πατέρα του. 

Φαντάζομαι. 

Φαντάσου κατόπιν δτι συμβαίνουν καί μ' αυτόν τά ίδια 
πού έγιναν καί μέ τόν πατέρα του, Οτι δηλαδή παραδίνεται σέ 
κάθε παραλυσία, πού ελευθερία τήν ονομάζουν δσοι τόν παρέ- θ 
συραν σ' αυτήν, καί δτι é πατέρας του καί οί άλλοι οικείοι του 
βοηθούν εκείνες τίς διάμεσες επιθυμίες του, ένώ οί άλλοι βοη
θούν τίς αντίθετες* δταν πιά αυτοί οί φοβεροί μάγοι καί επιτή
δειοι νά δημιουργούν τυράννους απελπισθούν δτιθά μπορέ
σουν νά κρατήσ«υν τόν νέο μαζί τους μέ άλλο τρόπο, μηχα
νεύονται τ ί κάθε τί γιά νά γεννηθή στην καρδιά του κάποιος 
έροιτας, προστάτης τών αργών καί σπάταλων επιθυμιών, πού 573a 
είναι κατά τήν ίδέα μου ένας φτερωτός καί μεγάλος κηφή
νας—ή νομίζεις έσύ δτι είναι τίποτ* άλλο αυτός ο έρωτας ;— 

Αυτό καί τίποτ* άλλο. 
"Οταν λοιπόν οί άλλες επιθυμίες αρχίσουν νά βομβοϋν 

τριγύρω ταυ, γεμάτες άπό θυμιάματα, μυρωμένες, στεφανω
μένες μέ άνθη καί μεθυσμένες άπό κρασιά καί άπό εκείνες τΙς 
αχαλίνωτες ηδονές πού παρακολουθούν τις τέτοιες συντρο
φιές, καί αρχίσουν νά τόν τρέφουν μέ τό παραπάνω καί νά τόν 
μεγαλώνουν, έως ότου άναπτυχθή μέσα στον κηφήνα τό κεν
τρί τοϋ πόθου, τότε πιά δορυφορούμενος άπό τή μανία καί 
οΐστρηλατούμενος αυτός δ προστάτης της ψυχής, άν βρή άκό- b 
μη μέσα του μερικές δοξασίες ή επιθυμίες χρηστές καί κάποια 
ίχνη ντροπής, τα αποτελειώνει καί τά διώχνει έξω άπό τήν 
ψυχή του, κ' έτσι, άφοϋ τήν καθαρίση άπό κάθε σωφροσύνη, 
φέρνει άπ' έξω καί τή γεμίζει μέ παραφροσύνη. 
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r a i ; άλλοις ώσπερ δορυφόροις ηγουμένου, οίατραν χαί 
σχσπεΐν τίς τι ίχει, δν άυνατάν άφελέσθαι άπατήσαντα ή 

ι βιαοάμενον ; 
Σφόδρα γ', ίφη. 
Άναγκαΐον δή πανταχόθεν φέρει», ή μεγάλαις ώδΐαί τε 

χαί δδύναις συνέχεσθαι. 

Άναγκαΐον. 
'Άρ' οίν, ώσπερ αί έν αύτφ ήδοναί επιγιγνόμεναι τών 

αρχαίων πλέον είχον χαί τά εκείνων άφ^ροϋντο, ούτω καί 
αύτάς άΙιώσει νεώτερος ών πατράς τε καί μητρός πλέον 
ίχειν, χαί άφαιρεϊσθαι, έάν τό αύτοϋ μέρος άναλώσ#, άπο-
νειμάμενος τών πατρφων ; 

Άλλα τί μήν ; ίφη. 
\> "Άν δέ δή αύτφ μή έπιτρέπωαιν, άρ' ού τά μέν πρώτον 

επιχειροΐ άν χλέπτειν χαί άπατάν τοίς γονέας ; 
Πάντως. 
'Οπότε δέ μή δύναιτο, άοπάζοι άν και βιάζοιτο μετά 

τοϋτο ; 

Οϊμαι, ίφη. 
Άντεχομένων δή χαί μαχόμενων, & θαυμάσιε, γέροντος 

τε καί γραός, άρ' εύλοβηθεΐηάν χαί φείσιφτο μή τι δράσαι 
τών τυραννικών ; 

Ον πάνυ, 1j δ' δς, ίγωγε θαρρώ περί των γονέων 
τοϋ τοιούτον. 

' Αλλ', ώ Άδείμαντε, προς Διός, ένεκα νεωστ'ι φίλης καί 
ούχ αναγκαίας εταίρας γεγοννίας τήν πάλαι φίλη» καί άναγ-

« καίαν μητέρα, ή ίνεχα ωραίου νεωστί φίλου γεγονότος ούχ 
αναγκαίου τον άωρο» τε καί άναγκαΐον πρεσβύτην πατέρα 
χαί τών φίλων αρχαιότατο» δοχεΐ άν σοι δ τοιούτος πληγαΐς 
τε δοϋναι καί καταάονλώσασθαι άν αυτούς ύπ' έχείνοις, εί 
είς τήν αυτήν οικία» άγάγοιτο ,* 

iViaì μά Δία, ή δ' δς. 
Σφόδρα γε μακάριο», ήν δ' έγώ, ίοιχεν είναι τό τνραν-

Mxòv νΙό» τεκείν. 
Πάνυ γ', ίφη. 
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3ά ίχη βλες τίς άλλες δορυφόρους του, δέν θά πέσουν σέ μα
νία καί θά τρέχουν δεξιά κι' αριστερά κοιτάζοντας ποιος έχει 
τίποτα πού νά μΛοροΰν νά τό αφαιρέσουν μέ τήν άπατη ή καί 
μέ τή βία; 574a 

Βεβαιότατα. 
Είναι λοιπόν αναγκασμένοι νά μαζεύουν άπο παντού καί 

8, τι λάχη, ειδεμή νά"υποφέρουν μεγάλα βάσανα καί πόνους. 
Δίχως άλλο. 
Καί καθώς τά πάθη πού μπήκαν έπειτα στην ψυχή του, 

υπερίσχυσαν καί απογύμνωσαν τίς παλαιές επιθυμίες άπό τά 
υπάρχοντα τους, έτσι κι' αυτός δέν θά ζητήση, άν καί νεώτε
ρος, νά δείξη τήν πλεονεξία του απέναντι στον πατέρα του 
καί στή μητέρα του καί νάτούς στέρηση τό μερίδιο τους, άφοΰ 
σπαταλήση πιά τό δικό του ; 

Πώς δχι; 

Και άν δέν τοΰ τό επιτρέψουν, δέν θά τολμήση νά κλέψη b 
καί νά εξαπάτηση τους γονείς του ; 

Χωρίς αμφιβολία. 
Καί άν δέν τό κατορθώση, δέν θά καταφυγή στην αρπα

γή καί στή βία ; 
Τό πιστεύω. 
Καί άν αντιτάξουν αντίσταση στή βία του, θά σεβαστή 

άραγε τά γερατειά τους καί θά τόν έμποδίση τίποτα νά τους 
μεταχειριστή μέ τρόπο τυραννικό ; 

Δέν σοΰ τους εξασφαλίζω παραπολύ τους γονείς ενός 
τέτοιου άνθρωπου. 

Άλλα γιά χάρη μιας φίλης χτεσινής, μιδς εταίρας πού 
μαζί της δέν έχει κανέναν αναγκαίο δεσμό, ή γιά χάρη ενός 
νεαρού φίλου, πού ώς χτες ακόμα τού ήταν αδιάφορος, πιστεύ- ο 
εις, Άδείμαντε, δτι θά τολμούσε νά σηκώση χέρι εναντίον της 
παλαιάς φίλης, της μητέραςτου, μέ τήν οποία τόν ενώνει 6 
Ιερός δεσμός τοΰ αίματος, ή εναντίον τοΰ αρχαιότερου φίλου, 
τοΰ γέροντα πιά πατέρα του, καί νά τους υποδούλωση α' ε
κείνους τους έρωτες του, άν έφτανε στό σημείο νά τους φέρη 
μέσα στό ίδιο σπίτι ; 

Ναί, μά τήν αλήθεια, τό πιστεύω. 
Πολύ άξιομακάριστο λοιπόν πράγμα φαίνεται πώς εί

ναι νά γέννηση κανείς γιό τυραννικό. 
Πολύ βέβαια. 
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1 Τί δ', δταν δή τά πατρός χαί μητρός έπιλ.είπη τόν τοιού
το», πολύ δέ ήδη αυνειλεγμένον έν αύτφ ή τό τών ηδονών 
σμήνος, ού πρώτον μέν οικίας τινός έφάψεται τοίχου ή τίνος 
όψε νύχτωρ Ιόντος τοϋ ιματίου, μετά δέ ταϋτα ιερόν τι 
νεωκορήσει ; χαί έ» τούτοις δή πάαιν, ας πάλαι είχεν δόξας 
έκ παιδός περί καλών τε καί αισχρών, τά; ίικαία; ποιού
μενα;, αί νεωατί έκ όΌνλεία; λελυμέναι, δορνφοροΰσαι τόν 
"Ερωτα, κρατήσουσι μετ' εκείνου, αϊ πρότερον μέν δναρ 

S έλύοντο εν ΰπ»φ, δτε ήν αυτό; έτι υπό νόμοι; τε και πατρί 
δημοκρατονμενος έν έαντφ· τυραννευθεί; δέ ύπό Έρωτος, 
οίος όλιγάκις έγίγνετο δναρ, ίπαρ τοιούτος άεί γενόμενος, 
οντε τινός φόνου δεινού άφέξεται οδτε βρώματος οϋτ' ίργου, 

>a άλλα τυραννικά; έν αντφ δ Έρως έ» πάση αναρχία καί 
ανομία ζών, άτε αυτός ών μόναρχος, τόν ίχοντα τε αυτό» 
ώσπερ πόλιν άξει έπί πάσα» τόλμα», δθεν αυτόν τε καί τόν 
περί αυτόν θόρυβο» θρέψει, τό» μέν ίξωθεν είσεληλνθότα 
άπό κακής ομιλίας, τόν δ' ίνδοθεν ύπό τώ» αυτών τρόπων 
καί έαυτοΰ ά»εθέντα καί έλευθερωθε»τα· ή ούχ οίτος ό βίος 
τοΰ τοιούτου ; 

Οίτο; μεν οί», ίφη. 
Και ά» μέν γε, ήν δ' έγώ, ολίγοι οί τοιούτοι έν πόλει 

b ώαι καί τό άλλο πλήθος αωφοο»ή, εξελθόντες άλλον τινά 
άορυφορούσι τύραννον τ) μισθού έπιχονρονσιν, έάν που 
πόλεμος ή· έά» δ' έ» ειρήνη τε χαί ησυχία γένωνται, αύτον 

δή ίν τή πάλει κακά δρώσι σμικρά πολλά. 

Τα ποία δή λέγεις ; 
Ola χλέπτουαι, τοιχωρυχοϋαι, βαλλαντιοτομοΰσι, λωπο-

δντοΰσιν, ίεροσυλούσιν, άνδραποδίζονται· ίστι δ' δτε ανκο-
φαντοϋαι», εάν δυνατοί ώαι λέγειν, χαί ψευδομαρτυροΰσι 

χαί δωροδοκοναιν. 
ο Σμικρά γ', ίφη, κακά λέγεις, έάν ολίγοι ώσιν οί τοιούτοι. 

Τά γάρ σμικρά, ήν δ' έγώ, προς τά μεγάλα σμικρά ίατιν, 
χαί ταύτα δή πάντα προς τύραννο» πονηρία τε χαί άθλιότητι 
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Τί δέ ; δταν τελειώσουν πιά 6, τινεϊχαν καί δέν είχαν οί d 
γονείς του, καί πολλαπλασιαστή μέσα στην καρδιά του το 
σμήνος τών ηδονών, τότε δέν θά τολμήση πρώτα νά τρυπήση 
τον τοίχο κανενός σπιτιού ή ν' άδειάση τήν τσέπη κανενός 
νυκτερινού διαβάτη, έπειτα ν' απογύμνωση καί κανένα ναό ; 
""Ολες τότε πλέον οί δοξασίες πού είχε άπό τήν παιδική του 
ηλικία, γιά τά καλά καί τά άσχημα, καί πού φαίνονταν δίκαι
ες, θά υποταχθούν νικημένες στά πάθη του πού τώρα τελευ
ταία απελευθερώθηκαν άπό τή δουλεία κ' έγιναν δορυφόροι 
τοΰ "Ερωτά του* τά πάθη αυτά πού πρωτύτερα, δταν ήταν 
ακόμα στην εξουσία τοϋ πατέρα του καί τών δημοκρατικών 
νόμων, μόλις κατά τόν ύπνο στά 6νειρά του τολμούσαν ν' άπο- β 
λυθούν, τώρα πού ό "Ερωτας έγινε τύραννος του, τόν κάνουν 
γιά πάντα τέτοιον πού μόνο κάποτε γινόταν στον δπνο του* 
τώρα οδτε ό φοβερώτερος φόνος ή τό βδελυρώτερο φαγητό 
-ή κακούργημα θά τόν σταματήση · άλλα ό "Ερωτας πού τυραν
νικά ζή μέσα του μέ κάθε αναρχία καί ανομία, σάν απόλυτος 575a 
•μονάρχης, θά τόν άναγκάση, δπως ό μονάρχης τήν πόλη πού 
κυβερνά, δλα νά τ ' άποτολμήση, γιά νά θρέψη καί τόν εαυτό 
του κ* εκείνη τήν πολυθόρυβη ακολουθία τών παθών πού άλλα 
τους μπήκαν άπ' έξω μέ τίς κακές συναναστροφές κι'άλλα πά
λι μόνα τους γεννήθηκαν μέσα του άπό τήν ελευθερία καί τή 
χειραφέτηση πού ό ίδιος έδωσε* ή αυτός δέν είναι ό τρόπος 
πού ζή ό τέτοιος άνθρωπος ; 

Αυτός καί δχι άλλος. 
Καί άν βρίσκωνται λίγοι τέτοιοι άνθρωποι σέ μιά πόλη 

καί οί άλλοι πολίτες είναι συνετοί, τότε αναγκάζονται νά φύ- » 
γουν, γιά νά προσφέρουν τίς υπηρεσίες τους σέ κανέναν άλλο 
ξένο τύραννο, ή γιάνά καταταχθούν ώς μισθοφόροι, έάν ύπάρ
χη πουθενά πόλεμος* άν πάλι ή πόλη έχη ειρήνη καί ησυχία, 
μένοντας κάνουν τότε πολλά μικρά κακά. 

Ποια εννοείς ; 
Π.χ. κλοπές, διαρρήξεις, λωποδυσίες, άρπαγες, ιερο

συλίες, σωματεμπορίες* κάποτε δέ, άν έχουν κάποιαν εύγλωτ-
τία, κάνουν τό συκοφάντη καί ψευδομαρτυροΰν ή πουλούν τή 
συνείδηση τρυς. 

Μικρά είναι τά κακά πού λές, άν είναι λίγοι οί τέτοιοι ° 
άνθρωποι. 

Γιατί βέβαια τά μικρά είναι μικρά, δταν συγκρίνωνται 
ιιέ τά μεγάλα, καί δλ' αυτά, άμα τά βάλη κανείς κοντά στή 
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πόλεω;, τό λεγόμενο», ούδ' ίκταρ βάλλει, δταν γάρ δή 
πολλοί έ» πόλει γένωνται οί τοιούτοι καί αλλ,οι οί ουνεπό-
μενοι αυτοί;, χαί αϊαθωνται εαυτών τό πλ.ήθος, τότε οντοί 
είσιν οί τό» τύρα»»ο» γεννώντε; μετά δήμου άνοια; εκείνον, 
δς α» αυτών μάλιστα αυτός έ» αύτφ μέγιστο» καί πλείστον 

ά è» τή ψνχή τύραννον ίχη. 

ΕΊκότως γ', ίφη· τνραννικώτατος γάρ αν εϊη. 

Ονκοϋν έάν μέν έκό»τε; ύπείκωαιν εάν δέ μή ίπιτρέπη 
ή πόλις, ώσπερ τότε μητέρα καί πατέρα έκόλαζεν, οντω 
πάλιν τή» πατρίδα, έάν ola; τ' ή, κολάσεται έπεισαγόμενος 
νέους εταίρους, χαί ύπό τούτοις δή δονλεόονααν τήν πάλαι 
φίλη» μητρίδα τε, Κρήτές φασι, καί πατρίδα' ίξει τε χαί 
θρέψει, χαί τούτο δή τό τέλος αν εϊη τής επιθυμίας τον 
τοιούτον άνδρας. 

e Τοϋτο, ή δ' δς, παντάπασι γε. 

Ούχοϋν, ήν δ' έγώ, οίτοί γε τοιοίδε γίγνονται Ιδία καί 
πριν άρχειν πρώτον μέν οίς αν αυνώσιν, ή χόλαξιν εαυτών 

αυνόντες χαί πά» έτοίμοις ύπηρετείν, ή έάν τον τι δέωνται, 
îa αυτοί ύποπεσόντες, πάντα σχήματα τολμώ»τε; ποιεί» ώς 

οικείοι, διαπραξάμενοι δέ αλλότριοι ; 

Καί σφόδρα γε. 
Έν παντί άρα τω βίφ ζώσι φίλοι μέν ουδέποτε ούδενί, 

άεί άέ του δεσπόζοντες ή δουλεύοντες άλλφ, ελευθερίας δέ 
χαί φιλίας αληθούς τυραννική φύσις άεί άγενατος. 

Πάνν μέ» οίν. 
Άρ' οίνου« ορθώς άντοίς τοιούτου; απίστου; κάλο ΐμεν; 

Πώς δ' οί ; 
Kai μήν άδίχονς γε ώ; οίον τε μάλιστα, εϊπερ δρθώς 

b έ» τοι; ποόαθε» ώμολογήσαμεν περί δικαιοσύνη; οίον 
έστιν. 
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διαφθορά καί στην αθλιότητα πού φέρνει μέσα σέ μιά πόλη 
ό τύραννος, δέν πλησιάζουν, δπως λέμε, καθόλου τό στόχο. 
"Οταν δμως σέ μιά πόλη αύξηθή ό αριθμός τών τέτοιων αν
θρώπων καί προστεθούν καί άλλοι σ' αυτούς, καί αίσθανθούν 
τήν υπεροχή τους, τότε αυτοί, μαζί μέ τή μωρία τοΰ μικροϋ 
λαοΰ, προμηθεύο-w στην πόλη τόν τύραννο, καί μάλιστα εκεί
νον άπό τόν κύκλο τους, πού ίχει μέσα στην ψυχή του τόν με
γαλύτερο καί δυνατότερο τύραννο. 

Πολύ φυσικά, γιατί αυτός θά εϊναι καί ό τυραννικώτερος. 
Έάν λοιπόν ή πόλη,τό πάρη απόφαση καί κλίνη τό κεφά

λι, χωρίς να φέρη καμιάν αντίσταση, ίχει καλώς* ειδεμή, άν 
θέληση νά έναντιωθή, δπως κακομεταχειρίστηκε τότε τή μη
τέρα του και τόν πατέρα του, τό ίδιο θα κακομεταχβιριστή 
τώρα καί τήν πατρίδα του, άν μπόρεση· θά τήν άναγκάβ-η, 
αυτή τήν παλαιά του φίλη, τή μητρίδα, καθώς τή λέγουν οί 
Κρήτες, καί πατρίδα, v-ç κάνη τό δούλο βτούς νέους του φί
λους, πού ϊφερε άπ' έξω, καί νά τους τρέφη. Σ ' αυτό τό τέλος 
θά καταλήξουν οί επιθυμίες τοϋ τέτοιου άνθρωπου. 

Σ ' αυτό μάλιστα. 
Δέν είναι τάχα τέτοια ή διαγωγή τους καί στό» ιδιωτι

κό τους βίο καί πρίν ακόμα καταλάβουν τήν εξουσία ; πρώτα, 
δσοι τους περιστοιχίζουν, ή είναι κόλακες πρόθυμοι ν* τους 
εξυπηρετούν σέ κάθε περίσταση, ή καί αυτοί οί ίδιοι, δταν 
έχουν τήν ανάγκη κανενός, δέν διστάζουν νά ταπεινώνωνται 
καί νά κάνουν δλες τίς άπρέπειες γιά νά.τούς αποδείξουν τά
χα τήν αγάπη τους, μόλις <μως επιτύχουν τό σκοπό τους, 
οδτε θέλουν πιά νά τους ξέρουν. 

Πολύ σωστά. 
Ετσι λοιπόν περνούν βλη τή ζωή τους, χωρίς ποτέ νά 

είναιφίλοιμέκανένα,άλλα πάντοτε ή δεσπότες τών άλλων 
ή δούλοι, καί τό χαρακτηριστικό ακριβώς τοΰ τυραννικού τύ
που είναι νά μή γνωρίση ποτέ οδτε τήν αληθινή ελευθερία οδ*ε 
τήν αληθινή φιλί«. 

Βεβαιότατα. 
, Αέν θά είχαμε λοιπόν δίκιο νά όνομάσομε τους τέτοιους 
ανθρώπους άπιστους ; 

Πώς δχι ; 
Ακόμη καί άδικους στον υπέρτατο βαθμό, άν τουλάχι

στον είναι σωστά δσα πρωτύτερα παραδεχτήκαμε γιά τή δι
καιοσύνη. 
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Άλλα μήν, ή δ' δς, ορθώς γε. 
ΚεφαλοΗοσώμεθα τοίννν, ή» δ' έγώ, τόν χάχιστον. ίστι» 

δέ που, οίον δναρ διήλθομεν, δς άν ΰπαρ τοιούτος fj. 
Πάνν μέν οίν. 
Ούχοϋν οίτος γίγνεται δς αν τνραννιχώτατος φύσει ών 

μοναρχήση, χαί δαφ αν πλείω χρόνο» έ» τυραννίδι βιφ, 
τοοούτφ μάλλον τοιούτος. 

Άνάγχη, ίφη διαδεξάμενος τόν λόγον ο Γλαυκών. 
Ά ρ ' ούν, ήν δ' έγώ, δς άν φαίνηται πονηρότατος, χαί 

Ο άθλιώτατο; φανήσεται ; χαί δς άν πλείστον χρόνον χαί 
μάλιστα τνραννεύση, μάλιστα τε χαί πλείστον χρόνον 
τοιούτος γεγσνώς τή αλήθεια ; τοις δέ πολλοίς πολλά καί 
δοκεϊ. 

Ανάγκη, ίφη, ταϋτα γοΰ» οΰτως ίχειν. 
"Αλλο τι ούν, ήν δ' έγώ, δ γε τυραννικά; κατά τήν 

τυραννονμένην πόλιν αν εϊη δμοιότητι, δημοτικός δέ κατά 
δημοκρατονμένην, χαί οί άλλοι οΰτω ; 

Τιμήν,; 
Ούχοϋν, δτι πόλις προς πόλιν αρετή και ευδαιμονία, 

τοϋτο καί άνήρ προς άνδρα ; 
Λ Πώς γαρ οΰ ; 

ΤΙ οί» αρετή τνραννονμένη πόλις προς βασιλενομένην 
ola» τό πρώτον διήλθαμε»;. 

Πα» τουναντίον, ίφη· ή μέν γάρ αρίστη, ή δέ κάκιστη. 
Ούκ έρήσομαι, εϊπον, δποτέραν λέγεις· δήλον γάρ. άλλ' 

ευδαιμονίας τε αί καί άθλιοτητο; ωσαύτως ή άλλως κρίνεις; 
χαί μή έχπληττώμεθα προς τόν τύραννο» ίνα όντα βλέπον
τες, μηδ' εϊ τίνες ολίγοι περί έκεΐνο», άλλ' ώς χρή δλην 
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Μά βέβαια «ϊναι σωστά. 
Ά ς χαρακτηρίσω*!« λοιπόν τώρα οτυνοπτικάτόν π ώ κακό 

άπ" δλους τους ανθρώπους. Είναι περίπου εκείνος πού, δπως 
τόν περιγράψαμε στά δνειρά του, τέτοιος είναι καί στην πραγ
ματική ζωή του. 

Βεβαιότατα. 
Τέτοιος γίνεται ό άνθρωπος πού ίχοντας άπό τή φύση 

του τυραννικώτατο χαρακτήρα θ' απόκτηση μοναρχικήν 
Ιξουσία* καί ίσο περισσότερο ζή ασκώντας τυραννικήν εξου
σία, τόσο περισσότερο θά γίνεται τέτοιος. 

Κατ* ανάγκη, είπε μπαίνοντας στή συζήτηση ô Γλαυ
κών. 

Άλλ' έάν εϊναι ί χειρότερος τών ανθρώπων, είπα έγώ, 
δέν θά είναι καί όάθλιώτερος ; καί δέν θά είναι τόσο άθλιώτε-

ρος, δσο περισσότερο χρόνο καί μέ τόν πιό 
απόλυτο τρόπο άσκηση τήν τυραννική έ-

"Ρ 4HkMK είναι ξουσία * αδιάφορο τί φρονούν γι' αυτό οί 
Μλιος καί è SI- πολλοί. 
"«gì ; t ù %*g£ v · Κ**' ανάγκην είναι «πως τά λές. 
ί ί Π ^ ™ ^ α ΐ ί « ι ' ° «Ρ«»»·*« λο»«ίν άνθρωπος, πού 
eric, αντίστοιχες τυραννεΐται άπό τά πάθη του, δέν άντίστοι-

πολιτεΐις. χει κατά τήν ομοιότητα προς τήν τυραν-
νούμενη πόλη, δπως ό δημοκρατικός προς 
τή δημοκρατουμένη, καί οί άλλοι ομοίως ; 

Χωρίς αμφιβολία. 
"Οποίαν επομένως σχέση έχει μιά πόλη προς μιαν άλλη, 

ώς προς τήν αρετή καί τήν ευδαιμονία, τήν ΐδια σχέση δέν 
ίχει κ' ένας άνθρωπος προς ίναν άλλο ; 

Πώς 8χι; 
Άλλα ποια σχέση έχει ώς προς τήν αρετή μια πόλη τυ-

ραννούμενη προς εκείνη τή βασ·λευόμε\η πόλη, πού πρώτη 
τήν περιγράψαμε ; 

Είναι δλως διόλου αντίθετες* γιατί ή μιά είναι ή καλύ
τερη καί ή άλλη ή χειρότερη. 

Δέν θά σέ ρωτήσω ποια λές καλύτερη καί ποια χειρότερη* 
γιατί είναι φανερό. Άλλ* άραγε τήν ίδια ίδέα έχεις καί γιά 
τήν ευδαιμονία καί τήν αθλιότητα αδτων τών δύο πόλεων ή 
διαφορετική ; Καί άς μή συγχύσωμε τά πράγματα βλέπον
τας τόν τύραννο μδγο πού είναι ίνας, οδτε τό μικρό αριθμό 
τών ευνοουμένων του, άλλ* άς μπούμε νά έξετάσωμε δπως 
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3 τήν πόλιν είσελθόντας θεάααάθαι, χαταδνντες είς άπασαν 
χαί ίδόντες, οβτω δόξαν άποφαινώμεθα. 

Άλλ' ορθώς, ίφη, προχαλή· χαί δήλον παντί δτι τνραν-
νονμένης μέν ονχ εστιν άθλιωτέρα, βασιλενομένης δέ ούχ 
εύδαιμονεστέρα. 

"Αρ' οίν, ήν δ' έγώ, χαί περί τών ανδρών τά αυτά ταύτα 
1 προκαλούμενος ορθώς άν προκαλοίμην, άξιων κρίνει» περί 

αυτών εκείνον, δς δύναται τή διάνοια είς ανδρός ήθος ίνδύς 
διιδεϊν καί μή χαθάπερ παις ίξωθεν όρων εκπλήττεται ύπό 
τής τών τυραννικών προοτάσεως ή» προς τους ίξω σχηματί
ζονται, άλλ' ίκανώς διορά ; εί οίν οίοίμην δεϊν εκείνον 
πάντας ήμας άκούειν, τοΰ δυνατού μέν κρίνοι, σννφχηχότος 
ôè iv τφ αύτφ χαί παραγεγονότος έν τε roti; κατ' οΐχίαν 
τιράξεσιν, ώς προς εκάστου; τού; οικείους ίχει, έ» οίς 

) μάλιστα γυμνός α» όφθείη τής τραγικής σκευής, καί έν αί 
τοίς δημόσιοι; χινδύνοις, χαί ταύτα πάντα ίδόντα χελεύοιμεν 
εξαγγέλλειν πώς ίχει ευδαιμονίας χαί αθλιότητας ό τύραννος 
προς τοίς άλλους ; 

Όρθάτατ' άν, ίφη, χαί ταύτα προχαλοίο. 
Βούλει οίν, ήν δ' έγώ, προαποιησώμεθα ήμεΐς εϊναι τώ» 

δυνατών αν χρϊναι χαί ήδη έντνχόντων τοιούτοι;, ίνα έχωμε» 
δστις άποκρινε ίται â ερωτώμεν ; 

Πάνυ γε. 
ο "Ιθι δή μοι, εφην, ώδε σκόπει. τήν ομοιότητα άναμιμνη-

ακόμενος τής τε πόλεως χαί τον ανδρός, ούτω καθ' έκαστον 
έν μέρει άθρών, τα παθήματα έχατίρου λέγε. 

Τά ποία ; ίφη. 
Πρώτον μέν, ήν δ' έγώ, ώς πόλιν ειπείν, ελενθέραν ή 

δούλην τήν τυραννουμένην ερεϊς ; 
Ώς οϊόν τ', εφη, μάλιστα δούλη». 
Καί μήν όρ$,; γε έ» αύτη δέσποτα; καί ελευθέρους. 
'Ορώ, ίφη, σμικρόν γέ τι τοϋτο· τό δέ όλον, ώς ίπο; 

ειπεί», έν" αντή καί το επιεικέστατο» άτίμως τε καί άθλ.ιω; 
όοϋλον. 
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πρέπει ολόκληρη τήν πόλη, νά χωθούμε παντού και τότε νά e 
πούμε τή γνώμη μας γιά δσα ίδοΰμε. 

'Ορθό είναι αυτό πού προτείνεις* καί είναι φανερό γιά 
τόν καθένα δτι δέν υπάρχει πόλη άθλιώτερη άπό τήν τυραν-
νούμενη, οδτε ευτυχέστερη άπό τή βασώευόμενη. 

Δέν θά ήταν açaye ορθό νά προτείνω τά ϊδια καί γιά τους 
ανθρώπους, καί ν' άπαιτήσΐι· νά κρίνη γι ' αυτούς εκείνος μόνο 577a 
πού μπορεί μέ τή σκέψη νά είσδυση καί νά έννοήση κατά βά
θος τό χαρακτήρα τοϋ άνθρωπου, χωρίς νά θαμπώνεται, σά 
νά είναι παιδί, άπό τήν εξωτερική παράσταο-η και τή συνο
δεία πού βάζουν εμπρός οί τύραννοι, γιά νά εντυπωσιάζουν 
τόν κόσμο ; Ά ν λοιπόν ισχυριζόμουν δτι μόνο εκείνον πρέ
πει δλοι μας ν' άκοΰμε πού δχι μόνο είναι ικανός νά κρίνη, 
άλλ' έχει ακόμη συζήσει μέ τους τυράννους καί τους έχει παρα
κολουθήσει ατίς ιδιωτικές πράξεις τους, πώς φέρνονται προς 
καθέναν άπό τους οικείους των, τότε πού παρουσιάζονται χω
ρίς τή θεατρική στολή τους, ακόμη καί πώς φέρνονται κατά 1' 
τους δημόσιους κινδύνους, αυτόν νά παρακαλέσωμε, άφοΰ τά 
γνώρισε ίλα καλά, νά πη καί σ' εμάς σέ τί κατάσταση ευδαι
μονίας καί αθλιότητας βρίσκεται ό τύραννος συγκριτικά μέ 
τους άλλους—δέν θά είχα δίκιο ; 

'Ορθότατη θά ήταν καί αυτή ή πρόταση σου. 
Θές λοιπόν νά δποθέσωμε δτι έμεϊς εϊμαστε άπό τους 

ικανού; νά κρίνουν καί άπό κείνους πού έχουν συζήσει μέ τέ
τοιους ανθρώπους, γιά νάχωμε κάποιον ν* άπαντα στίς ερω
τήσεις μ α ς ; 

Θέλω μάλιστα. 
'Εμπρός λοιπόν τώρα κοίταξε βπως σοϋ λέγω. Άφοΰ c 

θυμηθής τήν ομοιότητα πού υπάρχει ανάμεσα στην πόλη καί 
στό άτομο, εξέτασε μέ τή σειρά τή μία καί τόν άλλο, καί πές 
μου τήν κατάσταση τοΰ καθενός. 

Ποια κατάσταση ; 
Πρώτα, για ν' άρχίσωμε άπό τήν πόλη, θά όνομάσης 

ελεύθερη ή δούλη μιά τυραννούμενη πόλη ; 

Δούλη καί μέ τό παραπάνω. 

Κι' δμως βρίσκεις σ' αυτήν δεσπότες καί ελεύθερους. 
Ναί, άλλα σ' ελάχιστο αριθμό* τό σύνολο της δμως, γιά 

νά μιλήσω γενικά, καί οί εντιμότεροι πολίτες της ζουν μέσα 
σέ εξευτελιστική καί άθλια δουλεία. 
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d Εί οίν, εϊπον, όμοιος άνήρ τή πόλει, οί καί έ» έκείνφ 
ανάγκη τήν αίτήν τάξιν ένεϊναι, καί πολλής μέν δουλείας τε 
καί άνελενθερίας γέμειν τήν ψυχήν αύτοϋ, xai ταϋτα αυτής 
τα μέρη άουλεύειν, άπερ ήν επιεικέστατα, μικρόν δέ χαί τό 
μοχθηρότατο» χαί μανιχώτατον δεσπόζει» ; 

Άνάγχη, ίφη. 

Τί οίν ; δούλη» ή ελευθέρα» τήν τοιαύτην ψήσεις είναι 
γυχήν ; 

Δούλην δήπον ΐγωγε. 
Ονκονν ή γε αί δούλη χαί τυραννονμένη πόλις ήχιατα 

ποιεί ά βονλεται ; 
Πολύ γε. 

β Καί ή τυραννονμένη άρα ψνχή ηκιστα ποιήσει & άν 
βονληθη, ώς περί δληί ειπείν ψυχής· ύπό δέ οίστρου άεί 
ίλχομένη βία ταραχής καί μεταμέλεια; μεστή έσται. 

ί7ώς γαρ ον ; 
Πλόνσία» δέ ή πενομένην ανάγκη τή» τυραννονμένη» 

πόλιν είναι ; 
Πενομένην. 

Sa Και ψνχήν άρα τυραννική» πενιχρά» καί άπληστο» 
ανάγκη άεί είναι. 

Ούτως, ή δ' δ;. 
Τί δέ ; φόβου γέμειν άρ' ονκ ανάγκη τήν τε τοιαύτην 

πόλιν τόν τε τοιούτον άνδρα ; 
Πολλή γε. 
Όδυρμούς τε καί στεναγμούς και θρήνους καί άλγηδόνας 

οϊει έν τινι άλλ.η πλείους εύρήαειν ; 
Ούάαμώ;. 
Έν άνδρί δέ ήγή τά τοιαϋτα έν άλλω τινί πλείω είκιι ή 

έν τώ μαινομένφ ύπό επιθυμιών τε καί ερώτων τούτφ τω 
τυραννικώ ; 

Πώς γάρ αν ; ίφη. 
h Είς πάντα δή οϊμαι ταντά τε καί άλλα τοιαύτα άπο-

βλέψας τήν τε πόλιν τών πόλεων άθλ.ιωτάτην ίκριίας— 
Ούκοϋν δρθώς ; ίφη. 
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Αφού λοιπόν σι/μβαίνει τό ίδιο καί μέ τό άτομο ο, τι καί d 
μέ τήν πόλη, δέν θά ύπάρχη κατ* ανάγκη καί σ' αυτό ή ίδια 
κατάσταση πραγμάτων, δέν θά είναι δηλαδή ή ψυχή του γε
μάτη άπό πολλή δουλεία καί άνελευθερία, καί δέν θά είναι 
σκλαβωμένα τά καλύτερα μέρη της, θά δεσπόζη δέ τό.ίνα 
τό μικρό, τό πιό ελεεινό καί μανιακό ; 

Κατ' ανάγκη. 
Τί λοιπόν ; δούλη θά όνομάσης-αύτή τήν ψυχή ή ελεύ

θερη ; 
. Δούλη βέβαια. 

Ή πόλη Ομως ή τυραννούμενη καί δούλη μπορεί ποτέ 
νά κάνη 6, τι θέλει ; 

Κάθε άλλο. 

Άρα καί ή τυραννούμενη ψυχή κάθε άλλο παρά νά κάνη θ 
6, τι θέλει μπορεί* καί μιλώ γιά ολόκληρη τήν ψυχή* άλλα 
βίαια παρασυρόμενη άπό τόν ο-στρο τών παθών της θά είναι 
πάντα γεμάτη άπό ταραχή καί μεταμέλεια. 

Πώς δχι ; 
Καί τί μπορεί νά είναι μια τυραννούμενη πόλτι, πλού

σια ή φτωχή ; 
Φτωχή. 
Άρα καί ή τυραννική ψυχή θά εϊναι κατ' άνάγκτ> πάντα 578a 

φτωχή καί άπλίΐστη. 
"Ετσι εϊναι. 
Πάλι κατ' ανάγκη δέν θά εϊναι τάχα γεμάτοι άπό φόβο 

καί ή τέτοια πόλη καί â τέτοιος άνθρωπος ; 
Μάλιστα. 

Όδυρμούς καί στεναγμούς καί θρήνους καί πόνους πι
στεύεις δτι μπορείς νά βρής περισσότερους σέ καμιάν άλλη 
πόλη ; 

Καθόλου. 

*Η καί σέ κανέναν άλλο άνθρωπο περισσότερους παρά 
σ' χυτό τόν τυραννικό, πού τόν κάνουν ϊξω φρενών οί έπιθυ-
θυμίες και οί έρωτες ; 

Πώς είναι δυνατόν ; 
"Ωστε δλα αυτά, νομίζω,,καί άλλ« τέτοια ακόμη έλαβες b 

ύπ' Οψη σου, για νά κρίνης ίτι αυτή ή πόλη είναι ή άθλιώ-
τερη άπ' δλες τίς πόλεις. 

Καί δέν έχω τάχα δίκιο ; 



666 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Θ) 

Kai μάλα, ήν 6' ίγώ. άλλα περί τού άνδρας αί τοΰ 
τυραννικού τί λέγεις είς ταύτα ταϋτα αποβλέπων'; 

Μαχρφ, ίφη, άθλιώτατον είναι τώ» άλλων απάντων. 
Τοϋτο, ήν δ' εγώ, οίχίτ' δρθώς λέγεις. 
Πώς ; ή δ' δς. 

Οϋπω, ίφην, οϊμαι, οίτός έστιν δ τοιούτος μάλιστα. 
Άλλα τίς μή» ; 
"Οδε ίσως σοι ίτι δόξει είναι τούτον αθλιότερος. 
Ποίος ; 

C "Ος άν, ήν δ' έγώ, τυραννικά; ών μή ίδιώτην βίον χατα-

βιφ, άλλα δνατνχής ή καί αύτώ ύπό τινο; σνμφοράς έχπο-
ριαθή ώστε τυραννώ γενέσθαι. 

Τεχμαίρομαί σε, ίφη, έχ τών προειρημένων αληθή 
λέγειν. 

Nat, ήν δ' έγώ, αλλ' ούκ οϊεσθαι χρή τά τοιαύτα, άλλ' 
εί μάλα τφ τοιούτφ λόγφ σχοπεϊν περί γάρ τοι τοΰ μεγί
στου ή σχέψις, άγαθοϋ τε βίου καί κακού. 

'Ορθότατα, ή δ' δς. 
Σκόπει δή εί άρα τι λέγω. δοκεϊ γάρ μοι δεϊν έννοήσαι 

à έχ τώνάε περί αυτού σχοποΰντας. 
Έχ τίνων ; 
Έξ ενός έκαστον τών Ιδιωτών, δσοι πλούσιοι έν πόλεσιν 

άνδράποδα πολλά χίχτηνται. ούτοι γάρ τοϋτό γε προσόμοιο» 
ίχοναιν τοις τύραννοι;, τό πολλών άρχειν διαφέρει δέ τό 
εκείνον πλήθος. 

Διαφέρει γάρ. 

Οίαθ' οίν δτι ούτοι άδεώς ίχονσιν χαί ού φοβοΰνται 
τους οίχέτας. 

Τί γαρ άν pojffoïvTO ; 
Ουδέν, εΐπον αλλά τό αίτιον εννοείς ; 
Ναί, δτι γε πάσα ή πόλις ένί έκάστφ βοηθεϊτών ιδιωτών. 

θ Καλώς, ήν δ' έγώ, λέγεις, τί δέ ; εϊ τις θεών άνδρα 
ίνα, δτφ εστιν άνδράποδα πεντήκοντα ή καί πλείω, αράς έκ 
τής πόλεως αυτόν τε καί γυναίκα καί παϊδας θείη είς έρη-
μίαν μετά τής άλλης evaia; τε --.αί τών οίκπώ; óncv αύτφ 
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Πολύ μεγάλο μάλιστα" καί γιά τόν τυραννικό άνθρωπο 
τί λές, άμα λάβης ύπ' δψη σου τά ίδια ακριβώς ; 

"Οτι εϊναι πολύ άθλιώτερος άπ' δλους τους ανθρώπους. 
Αότό δμως δέν τό λές σωστά. 
Πώς ; 
Δέν είναι ακόμη σέ τέτοιο βαθμό άθλιος ό τέτοιος άν

θρωπος. 
Καί ποιος λοιπόν εϊναι ; 
θ ά παραδεχτής, πιστεύω, δτι είναι αυτός πού θά σού 

πώ. 
Ποιος ; 

"Οποιος, ένώ εϊναι άπό τή φύση του τυραννικός, δέν πε- 0 
ράση τή ζωή του σάν απλός ιδιώτης, άλλα ή κακή του τύχη, 
γιά μεγάλη του συμφορά, τοΰ παρουσίαση τήν ευκαιρία νά 
γίνη τύραννος. 

Άπ* δσα είπαμε πρωτύτερα συμπεραίνω δτι έχεις δίκιο. 
Ναί" άλλα σέ τόσο σπουδαία ζητήματα, δπου πρόκει

ται νά βροΰμε, ποιος βίος είναι ό ευτυχέστερος καί ποιος 
ό δυστυχέστερος, δέν πρέπει νά κάνωμε εικασίες, άλλα νά τά 
έξετάζωμε καλά μέ τίς έξης σκέψεις. 

Πολύ σωστά. 
Πρόσεξε λοιπόν νά !δής· γιά νά κρίνωμε περί αύτοϋ, 

ιδού πώς πρέπει, νομίζω, νά τόν έξετάσωμε. " 
Πώς ; 
Νά τόν συγκρίνωμε μέ καθένα χωριστά άπό τους άλλους 

πλούσιους ιδιώτες πού έχουν πολλούς δούλους· γιατί αυτοί 
έχουν τούτο τουλάχιστο τά κοινό μέ τους τυράννους, δτι έχουν 
πολλούς στην εξουσία τους* διαφέρουν μόνο στον αριθμό, 

Πραγματικά διαφέρουν. 
Γνοιρίζεις βέβαια δτι αυτοί οί ιδιώτες ζουν ήσυχα καί 

καί δέν έχουν κανένα φόβο άπό τους δούλους των. 
Καί τί θά είχαν νά φοβηθούν ; 
Τίποτα* άλλα ξέρεις τό λόγο-; 
Ναί- γιατί ολόκληρη ή πόλη προστατεύει τόν κάθε 

ιδιώτη. 
Πολύ σωστά* άλλα άν κανένας άπό τους θεούς σήκωση e 

μέσ' άπό τήν πόλη έναν άπ' αυτούς τους πλούσιους, πού νά 
ίχη πενήντα δούλους ή καί περισσότερους, καί τόν μεταφέρη, 
μέ τή γυναίκα του, τά παιδιά του καί μέ δλη του τήν περιου
σία καί τους δούλους του, σέ μιαν ερημιά, δπου νά μήν ύπάρ-
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μηδείς τών ελευθέρων μέλλοι βοηθήαειν, έ» ποίφ άν τινι 
καί όπάαφ φόβω οϊει γενέσθαι αυτό» περί τε αύτοϋ καί 
παίδων καί γυναικός, μή άπόλοιντο ύπό τών οίκετών ; 

Έν παντί, ή δ' δς, ίγωγε. 
°a Ούκοϋν άναγχάζοιτο άν πνας ήδη θωπεύειν αίτών τώ» 

δούλων χαί ύπισχνεϊσθαι πολλά «al ίλευθερονν ουδέν δεό-
με»ος, καί χόλαξ αυτός άν θεραπόντων άναφανείη ; 

Πολλή ανάγκη, ίφη, αύτφ, ή άπολωλίναι. 
Ti δ', el χαί άλλους, ή» δ' έγώ, ό θεός κύκλω κατοικίσειεν 

γείτονας πολλοίς αύτφ, οϊ μή άνέχοιντο εϊ τις άλλος άλλου 
δεαπόζειν άξιοι, άλλ' εϊ πού τίνα τοιούτον λαμβάνοιεν, Ταίς 
έσχατοι; τιμωρό ίντο τιμωρίαις ; 

b "Ετι αν, ίφη, οϊμαι μάλλον έν παντί χαχον εϊη, κνκλ.φ 

φρονρονμενος ύπό πάντων πολεμίων. 
Άρ' οίν ούκ έ» τοωύτφ μέν δεσμωτηρίφ δίδεται ά 

τύραννος, φύσει ών οίον διεληλύθαμεν, πολλών καί παντοάα-
πών φόβων χαί ερώτων μεστός· λίχνφ δέ δντι αύτφ τή» 
ψνχή» μόνοι των έν τή πόλει οΰτε άποδημήσαι ίξεστιν οίδα-
μόσε, οϋτε θεωρήσαι άσων 5ή καί οί άλλοι ελεύθεροι επιθυ
μητοί είαιν, καταδεδνκώς δέ ί» τή οΐχία τά πολλά ώςγννή ijj, 

Β φθονών χαί τοις άλλοις πολίται;, έάν τις ίξω αποδημώ χαί 
τι αγαθόν άρα. ; 

Παντάπααιν μέν οί», ίφη. 
Ούχοϋν τοις τοιούτοις χαχοϊς πλείω χαρπονται άνήρ δς 

är κακώς έν έαντφ πολιτευόμενος, δν νννδή αύ άθλιώτατο» 
ίχρινας, τόν τυραννικά», ώς μή Ιδιώτης καταβιφ, αλλά 
άναγχασθή ύπό τίνος τύχης τυραννεϋσαι χαί έαυτοΰ &» 
άχράτωρ άλλων επιχείρηση άρχειν, ώσπερ εϊ τις χάμνοντι 
σώματι χαί άχράτορι εαυτού μή ίάκοτεύων άλλ' άγωνιζάμε-

d νος προς άλλα σώματα καί μαχόμενος άναγχάζοιτο διάγει» 
τόν βίο». 

Παντάπασι», ίφη, ομοιότατα τε χαί αληθέστατα λέγεις, 
ώ Σώχρατες. 
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χη κανένας άλλος άνθρωπος ελεύθερος να τόν βοηθήση, σέ τ£ 
φόβο φαντάζεσαι δτι θά βρισκόταν αυτός ό άνθρωπος, μή ση
κωθούν οί δούλοι καί τόν σκοτώσουν, καί αυτόν καί τή γυ
ναίκα καί τά παιδιά του ; 

"Ω 1 σέ πολύ μεγάλο φόβο. 
Δέν θ' αναγκαζόταν λοιπόν τότε νά χαϊδεύη μερικούς 579û 

άπό τους δούλους του καί νά τους δίνη ίνα σωρό υποσχέσεις 
καί νά τους απελευθέρωση ακόμη, χωρίς νά τό έχη ανάγκη, 
χαί νά καταντήση αυτός κόλακας τών ίδιων τών δούλων του ; 

Κατ' ανάγκη, γιατί διαφορετικά θά κινδυνεύη ή ζωή του. 
Καί τί θά*γινότανε, άν ί θεός έβαζε γύρω στην κατοικία 

αύτοϋ τοδ πλούσιου πολλούς άλλους γείτονες πού νά μή υπο
φέρουν νά βλέπουν έναν άνθρωπο νά ίχη στην εξουσία του 
άλλους ομοίους του, άλλ' δπου βρουν κανένα τέτοιον, νά τόν 
τιμωρούν μέ πολύ μεγάλες τιμωρίες ; 

Ή θέση του θά ήταν ακόμη πιό χειρότερη, άφοΰ δλοι b 
Ϊσοι τόν περιστοιχίζουν είναι εχθροί. 

Σέ μιά τέτοια λοιπόν είρκτή δέν βρίσκεται αλυσοδεμέ
νος δ τύραννος ; Τέτοιος άπό τή φύση του, δπως τόν έζω-j-pa-
φίσαμε, δέν θά είναι διαρκώς έρμαιο πολλών καί κάθε λογής 
φόβων καί επιθυμιών ; Καί μέ δλη τήν απληστία της ψυχής 
του, δέν θά είναι ό μόνος άπό τους πολίτες πού οΰτε νά ταξι-
δέψη θά μπορή πουθενά, οδτε νά ίδή τίποτα άπό κείνα πού 
έχουν οί άλλοι ελεύθεροι τήν περιέργεια νά βλέπουν, άλλα τόν 
περισσότερο καιρό κατάκλειστος μέσα στό σπίτι του θά ζή 
σά γυναίκα, ζηλεύοντας τους άλλους πού μπορούν νά ταξί- 0 
δεύουν καί νά βλέπουν τόσο ώραΐα πράγματα ; 

Πολύ σωστά τά, λές. 
Ό άνθρωπος λοιπόν ό τυραννικός, πού τώρα δά έσύ τόν 

είπες άθλιώτατο, καρποϋται πολύ περισσότερα κακά, δταν 
δέν περάση τή ζωή του σάν απλός ιδιώτης, άλλ' άναγκαστη 
άπό κάποια κακή του τύχη νάγίνη τύραννος καί, ένω δέν είναι 
Ικανός νά κυβέρνηση τόν εαυτό του, άναλάβη νά κυβερνά τους 
άλλους, απαράλλακτα Απως δταν ένας άνθρωπος ασθενικός, 
πού δέν μπορεί καλά—καλά νά έπαρκέση στον εαυτό του, αντί 
νά περιοριστή νά φροντίζη γιά τήν υγεία του, άναγκαστη νά 
περάση τή ζωή του αγωνιζόμενος προς άλλους αθλητές καί à 
μαχόμενος. 

Ή παρομοίωση σου, Σωκράτη, είναι ακριβέστατη καί 
αληθέστατη, 
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Ούκοϋν, ήν δ' εγώ, ώ φίλε Γλαυκών, παντελώς τό πάθος 
άθλιον, χαί τον ύπό σον χριθέντος χαλεπώτατα ζήν χαλε-
πώτερον ίτι ζή ό τυράννων ; 

Κομιδή γ', ίφη. 

"Εστιν άρα τή αλήθεια, κάν εί μή τφ δοχεί, ό τφ δντι 
τύραννος τω δντι δοϋλος τάς μεγίστας θωπείας χαί δουλείας 

e καί χόλαξ τών πονηρότατων, καί τά; επιθυμία; ονδ' όπωσ-
τιοΰν άποπιμπλάς, αλλά πόστων έπιδεέστατος χαί πένης 
τή άληθεία φαίνεται, έάν τις δλην ψνχή» έπίατηται θεά-
σααθαι, καί φόβον γέμων διά παντός τοϋ βίον, σφαδασμών 
τε χαί οδυνών πλήρης, εϊπερ τή τής πόλεως διαθέσει ή ; 
άρχει έοικεν. ίοιχεν δέ· ή γάρ ; 

Καί μάλα, ίφη. 
Oa Ούχοϋν καί πρά; τούτοις έτι αποδώσαμε» τώ άνδρί καί 

& τό πρότερον είπομεν, δτι άνάγχη χαί εϊναι χαί ίτι μάλλον 
γίγνεσθαι αύτω ή πρότερο» διά τήν αρχή» φθονερφ, άπίστω, 
άδίκφ, άφίλφ, άνοσίφ χαί πάσης κακίας πανάοκεϊ τε καί 
τροφεί, καί έξ απάντων τούτω» μάλιστα μέν αύτω δυστυχεί 
thai, έπειτα δέ χαί τοίς πλησίον αύτώ τοιούτου; άπεργά-
ζεσθαι. 

Ουδείς σοι, ίφη, τών.νύν εχόντων άντερεί. 
Ιθι δή μοι, ίφψ έγώ, νϋν ήδη ώσπερ ό διά πάντων 

b κριτή; αποφαίνεται, χαί σύ ούτω, τίς πρώτος κατά τή» ση» 

δόξαν ευδαιμονία καί τ ί ; άεύτερο;, καί τού; άλλου; έξης 
πέντε δντας κρίνε, βααιλιχόν, τιμοκρατιχόν, όλιγαρχικόν, 

δημοκρατικό», τυραννικό». 
'Αλλά ραδία, ίφη, ή κρίαις. χαθάπερ γάρ εΐαήλθον 

ίγωγε ώσπερ χορούς κρίνω αρετή χαί χαχία χαί ευδαιμονία 
χαί τφ έναντίω. 

Μισθωσώμεθα οίν κήρυκα, ήν 6' έγώ, ή αντός άνείπω 
δτι ό Άρίατωνος υίός τόν άριστον τε και δικαιότατο» εύδαι-

C μονέστατον ίχρινε, τοϋτο» δ' είναι τόν βααιλιχώτατον καί 

βασιλεύοντα αύτοϋ, τόν δέ κάκιστο» τε χαί άδικώτατο» 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 671 

"Ωστε ή κατάσταση αυτή δέν είναι άπό κάθε άποψη ή 
χειρότερη, καί άπό κείνον πού έσύ τόν έκρινες άθλιώτερο, δέν 
ζή πολύ άθλιώτερα ακόμη ό τύραννος ; 

Χωρίς καμιάν αμφιβολία. 
Είναι λοιπόν στ* αλήθεια, ακόμη κι' άν δίν θέλη νά τό 

παραδεχτή κανείς, ό πραγματικός τύραννος πραγματικός δοΰ-
λος, υποχρεωμένος νά κάνη εξευτελιστικές θωπείες καί δου
λικότητες, καί κόλακας τών πιό ταπεινών ανθρώπων ποτέ 
δέν μπορεί νά χόρταση καί τίς κοινότερες επιθυμίες του, άλλα θ 
δλα τά στερείται καί φαίνεται στ' αλήθεια φτωχός σ" εκεί
νον πού ξέρει νά κοιτάξη στό βάθος της ψυχής του, καί σ' δλη 
τή ζωή του γεμάτος άπό φόβο, σφαδασμούς καί οδύνες, άν 
πραγματικά μοιάζη μέ τήν πόλη πού εξουσιάζει. Καί τής 
μοιάζει* δέν είν' έτσι ; 

Βεβαιότατα. 
Ά ς προσθέσωμε ακόμη στίς τόσες αθλιότητες τοϋ άν- 580a 

θρώπου καί έκεϊνα πού είπαμε πρωτύτερα, δτι έξ ανάγκης 
χάρη στην εξουσία πού έχει καί είναι καί γίνεται διαρκώς πε
ρισσότερο φθονερός, άπιστος, άδικος, άφιλος, ανόσιος, παν
δοχείο καί τροφεΐο κάθε καχίας, καί γιά βλους αυτούς τους 
λόγους δυστυχής ό Ιδιος καί συνάμα αφορμή δυστυχίας.σέ 
ίσους τόν πλησιάζουν. 

Κανένας λογικός άνθρωπος δέν θά έχη τήν παραμικρό-
τερη αντίρρηση σ' αυτά. 

"Ελα λοιπόν τώρα κάμε μου τή χάρη, δπως ό κριτής πού 
κρίνει τά τελικά αποτελέσματα δλων των αγώνων, νά άπο- b 
φανθης καί σύ οριστικά, ποιος κατά τή γνώμη σου έρχεται 
πρώτος ώς προς τήν ευδαιμονία, ποιος δεύτερος καί ούτω 
καθεξής άπό τους πέντε πού έχομε νά κρίνωμε : τόν βασιλι
κό, τόν τιμοκρατικό, τόν ολιγαρχικό, τόν δημοκρατικό, τόν 
τυραννικό. 

Διόλου δύσκολη δέν εϊναι ή κρίση* έγώ τουλάχιστο' τους 
κρίνω ώς προς τήν αρετή καί τήν κακία, τήν ευδαιμονία καί τή 
δυστυχία κατά τή σειρά πού μπήκαν, όπως οί χοροί τών τρα
γωδιών, στή σκηνή. 

Θές λοιπόν νά μισθώσωμε ένα κήρυκα, ή νά κάμω έγώ 
ό ίδιος αυτό τό έργο καινά κηρύξω δτι Ο γιος τοΰ Άρίστωνος 
εύτυχέστατον έκρινε τόν πιό ενάρετο καί δίκαιο, καί αυτός 
είναι ό βασιλικώτατος, εκείνος δηλαδή πού εξουσιάζει πε- β 
ρισσότερο τόν εαυτό του, δυστυχέστατο τόν πιό κακοήθη καί 
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άθλιώτατον, τούτον δέ αί τυγχάνει» δντα δς άν τνραννιχώ-
τατος ών έαυτοΰ τε δτι μάλιστα τνραννή χαί τής πόλεως ; 

Άνειρήαθω σοι, ίφη. 
"Η ούν προσαναγορεύω, εϊπον, έάντε λανθάνωοιν τοιού

τοι δντες έάντε μή πάντας ανθρώπους τε χαί θεούς ; 
Προσαναγόρευε, ίφη. 
Εϊεν δή, εϊπον αύτη μέν ήμϊν ή άπόδειξις μία άν εϊη,, 

d ίευτέραν δέ Ιδέ τήνδε, έάν τι δόξη είναι. 

Τίς αΰτη ; 
Επειδή, ώσπερ πόλις, ή» δ' έγώ, διήρηται κατά τρία εϊ

δη, οΰτω χαί ψνχή ένας έκαστου τριχή, [λογιατιχόν] δέξεται, 
ώς έμοί δοκεϊ, καί έτέραν άπόδειξιν. 

Τίνα ταντην ; 
Τήνδε. τριών όντων τριτταί χαί ήδοναί μοι φαίνονται, 

ίνας έκαστου μία Ιδία· έπιθυμίαι τε ωσαύτως καί άρχαί. 
Πως λέγεις ; ίφη. 
Τό μέν, φαμέν, ήν φ μανθάνει άνθρωπος, τό δέ φ θυ-

μοϋται, τό δέ τρίτον διά πολυεώίαν ένί ούκ ίσχομεν ονόματι 
β προσειπεΐν ίάίω αύτοΰ,άλλά δ μέγιστον χαί ίσχνρότατον είχεν 

έν αύτώ, τούτφ έπωνομάσαμεν έπιθυμητικό» γαρ αυτό 
χεκλήχαμεν διά σφοδρότητα τών τε περί τήν έδωδήν επιθυ
μιών χαί πόσιν «αί αφροδίσια καί δσα άλλα τούτοις άχόλονθα, 
χαί φιλοχρήματο» δή, δτι διά χρημάτων μάλιστα άπατελαϋν-

581a ται αί τοιάνται ίπιθνμίαι. 

Καί δρθώς γ', ίφη. 
Ά ρ ' οίν καί τήν ήδονήν αύτον καί φιλία» εί φαΐμεν είναι 

τοΰ χέρδονς, μάλιστ' αν είς ί» κεφάλαιο» άπερειδοίμεθα τά> 
λόγφ, ώστε τι ήμϊν αίτοΐς δηλοΰν, όποτε τοϋτο τής ψυχής 
τό μέρος λέγοιμεν, χαί καλούντες αυτό φιλοχρήματο» χαί 
φιλοκερδές ορθώς άν καλοϊμεν ; 

Έμοί γονν δοκεϊ, ίφη. 
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άδικο, καί αυτός πάλι εϊναι εκείνος πού έχει τόν τυραννικώ-
τατο χαρακτήρα καί άσκεΐ τήν τυραννία τοΰ χειρότερου εί
δους τόσο απάνω στον εαυτό' του δσο καί απάνω στην πόλη ; 

Μάλιστα, νά τό κήρυξης άπό μέρος μου. 
Νά προσθέσω στό κήρυγμα μου : καί άν ακόμη τους 

γνωρίζουν ή δέν τους γνωρίζουν, δτι είναι τέτοιοι, δλοι καί 
θεοί καί άνθρωποι ; 

Νά τό πρόσθεσης. 
Πολύ καλά· αυτή λοιπόν εϊναι μιά απόδειξη τοΰ ζητου

μένου μας- υπάρχει δμως καί μιά άλλη, ή έξης, άν τήν έπι-
δοκιμάζης. 

Καί ποια εϊναι αυτή ; 
'Επειδή, δπως μιά πόλη χωρίζεται σέ 

Δεύτερη άπόβει- τ ρ( Κ μέρη, έτσι καί ή ψυχή τοϋ καθενός 

^"o^fi iof-roö μ α ς δ · α ·< , ε « Κ ι έ π · σ 1 ΐ? σ έ τ Ρ · α μέρη,μπο-
φΛοσόφο«, άρα Ρ°δμε, μοΰ φαίνεται, νά βγάλωμε άπ' αυτό 
χαί τοΰ δικαίου. χαί μιαν άλλη απόδειξη. 

Νά τήν άκούσωμε. 
Νά την στά τρία μέρη τής ψυχής αντιστοιχούν καί τρία 

είδη ηδονών, ένα γιά τό καθένα- επίσης καί τρία εϊδη ε
πιθυμιών καί άρχων. 

'Εξήγησε μου το καλύτερα. 
Τό πρώτο άπ' αυτά τά μέρη της ψυχής είναι, δπως εί

παμε, έκεΐνο μέ τό όποιο μαθαίνει ό άνθρωπος* τό δεύτερο, 
έκεΐνο μέ τό όποιο θυμώνει- τό τρίτο, επειδή έχει πολλές μορ
φές, δέν μπορέσαμε νά τό χαρακτηρίσωμε μέ ένα δνομα- άπα 
τό μεγαλύτερο δμως καί επικρατέστερο χαρακτηριστικό του 
τό ονομάσαμε έπιθυμητικό, γιά τή σφοδρότητα πού έχουν 
οί επιθυμίες τοΰ φαγητού, τοϋ ποτού καί τών αφροδισίων καί 
τών συνακολουθών τους, ακόμη καί φιλοχρήματο, επειδή 
μέ τά χρήματα προπάντων ικανοποιούνται αυτές οί επιθυμί
ες. 

Καί πολύ σωστά. 
Ά ν άραγε λέγαμε ότι ή ηδονή χαί ή αγάπη τοΰ 

μέρους τούτου της ψυχής είναι ή ηδονή καί ή αγάπη τοϋ κέρ
δους, δέν θα καθορίζαμε γενικά τήν ιδιαίτερη φύση του, ώστε 
νά έχωμε σαφή αντίληψη τοϋ πράγματος, άμα θέλομε νά τό 
όνομάσωμε, και δέν θά είχαμε δίκιο να τό όνομάσωμε φιλο
χρήματο καί φιλοκερδές ; 

Αυτό λέω κ' έγώ. 
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Τί δέ ; τό θνμοειδες ού προς τό κρατεϊν μέντοι φαμέν 
χαί νιχάν χαί ευδοκιμεί» άεί όλον ώρμήσθαι ; 

Kai μάλα. 

Ei οί» φιλό»ιχον αυτό καί φιλότιμον προσαγορεύοιμεν, 
ή έμμελώς αν ίχοι ; 

'Εμμελέστατα μέν οίν. 
Άλλα μήν (5 γε μανθάνομε», παντί δήλον δτι προς τό 

είδέναι τήν άλήθειαν δπη ίχει πα» άεί τέταται, καί χρημάτων 
τε καί δόξης ηκιστα τούτων τούτφ μέλει. 

Πολύ γε. 

Φιλομαθές δή καί φιλόσοφον καλούντες αυτά κατά τρό
πον άν καλοίμεν ; 

Πώς γαρ οί ; 
Ούχοϋν, ήν 6' έγώ, χαί άρχει έν ταΐς ψνχαΐς τών μεν 

; τούτο, τών δέ τό έτερον εκείνων, όπότερον άν τύχη ; 
Οΰτως, ίφη. 

Διά ταϋτα δή χαί ανθρώπων λεγομεν τά πρώτα τριττά 
γένη είναι φιλόσοφο», φιλόνιχον, φιλοκερδές ; 

Κομιδή γε. 
Καί ηδονών δή τρία εϊδη, υποκείμενο» ίν έκάστφ τού

των ; 
J7dvu γε. 
ΟΙαθ' οίν, ήν δ' έγώ, δτι εί 'θέλοις τρείς τοιούτους 

άνθρωπου; έ» μέρει έκαστο» άνερωτάν τίς τούτων τών βίων 
ήδιστος, τόν έαυτοΰ έκαστο; μάλιστα έγκωμιάσεται ; δ τε 

1 χρηματιστικός προ; τό χερδαίνει» τήν τον τιμάαθαι ήδονήν 
ή τήν τον μανθάνειν ούδενός άξίαν φήσει είναι, εί μή εί Ti 
αυτών άργνριον ποιεί ; 

Αληθή, ίφη. 

Τί δέ ό φιλότιμο; ; ή» δ' έγώ' ού τήν μέ» άπό τών 
χρημάτων ηδονή» φορτική» τίνα ηγείται, και αί τήν άπο 
τοΰ μανθάνειν, δτι μή μάθημα τιμήν φέρει, καπνό» καί 
φλ.υαρίαν ; 

Ούτω;, ίφη, ίχει. 

Τόν δέ φιλόσοφον, ήν δ' έγώ, τί οίώμεθα τά; άλλα; 
β ήδονά; νομίζειν προς τή» τοϋ είδέναι τάληθέ; δπη έχει καί 
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Τί δέ ; τό θυμοειδές μέρος της ψυχής δέν είναι έκεΐνο 
πού λέμε ότι ολόκληρο τείνει προς τήν επικράτηση, τή νίκη 
καί τήν ευδοκίμηση ; 

Μάλιστα. b 
Δέν θά ταίριαζε λοιπόν νά τό όνομάσωμε ακόμη φιλόνι-

κο καί φιλόδοξο ; 
Καί πολύ μάλιστα. 
'Εκείνο δμως μέ τό όποιο μαθαίνομε, είναι φανερό σέ 

Αλους ί τ ι ολόκληρο τείνει πάντα προς τή γνώση της κα
θαυτό αλήθειας καί δτι καμιά σημασία δέν δίνει για τά 
πλούτη καί τή δόξα. 

Μάλιστα. 
Δέν θά μπορούσαμε λοιπόν νά τό όνομάσωμε ταιριαστά 

φιλομαθές καί φιλόσοφο ; 
Πώς δχι ; 
Δέν συμβαίνει ακόμη σ* άλλους ανθρώπους νά έπικρατή 

τό ένα άπ' αυτά, σ° άλλους τό άλλο, κατά πώς -Λχη ; * 
"Ετσι είναι. 

Καί γι' αυτό τό λόγο ακριβώς δέν μπορούμε νά ειπούμε 
δτι τά τρία είδη τών ανθρώπινων χαρακτήρων είναι ό φιλό
σοφος, ό φιλόνικος καί ό φιλοκερδής ; 

Βεβαιότατα. 
Καί ίτι υπάρχουν επίσης τρία είδη ηδονών πού αντι

στοιχούν σέ καθένα άπ* αυτούς τους τρεις χαραχτήρες ; 

Μάλιστα. 
Ξέρεις λοιπόν δτι, άν θέλης νά ρωτήσης τρίεϊς τέτοι

ους ανθρώπους, τόν καθένα χωριστά, ποιόν άπ* αυτούς τους 
βίους θεωρεί- εΛΪ̂ τυχέστερον, καθένας θά έγκωμιάση περισ
σότερο τόν δικό του; Ό φιλοκερδής έξαφνα θά μας πη ίτ ι 
ή ηδονή τής δόξας ή τής μάθησης δέν ίχει καμιάν αξία d 
μπροστά στην ηδονή τοΰ κέρδους, έφ' δσον τουλάχιστο 
δέν μας παρέχει καί καμιάν ύλικήν ωφέλεια; 

'Αλήθεια είναι. 
Τί δέ δ φιλόδοξο;,* τήν ηδονή τοϋ κέρδους δέν τή θε

ωρεί ταπεινή καί τήν ηδονή της μάθησης καπνό καί φλυα
ρία, εκτός μόνο άν προσπορίζη τιμές ; 

"Ετσι είναι. 
Καί ό φιλόσοφος, τί φαντάζεσαι δτι νομίζει τίς άλλες 

ηδονές μπροστά σ' έκείνην πού δίνει ή γνώση τής καθαυ- & 



676 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕίΛ (θ) 

eV τοιούτφ τινί άεί είναι μανθάνοντα ; [τής ηδονής} οί πάνν 
πόρρω ; χαί χαλεϊν τφ δντι αναγκαίας, ώς ουδέν τώ» άλλω» 
δεόμενον, εί μή άνάγχη ήν ; 

Εί, ίφη, δεϊ είδέναι ,* 
"Οτε 3ή οί», εϊπον, αμφισβητούνται έκαστου τοϋ εϊάους 

αί ήδοναί χαί αυτός ό βίος, μή δτι προς τό κάλλιο» χαί 

αίσχιον ζήν μηδέ τό χείρον «ai άμεινον, άλλα προς αυτά τά 
2a ήάιον καί άλυπότερον, πώς αν είδεΐμεν τίς αυτών αληθέστατα 

λέγει ; 
Ού πάνυ, ίφη, ίγωγε ίχω ειπείν. 
Άλλ' ώδε σκάπεί' τίνι χρή κρίνεσθαι τά μέλλοντα καλώς 

χριθήσεσθαι ; άρ' οίχ εμπειρία τε καί φρονήσει καί λόγφ ; 
ή τούτων ίχοι άν τις βέλτιον κριτήριον ; 

Καί πώς άν ; ίφη. 
Σκόπει δή· τριών όντων τών ανδρών r i ; έμπειράτατος 

πασών ών εϊπομεν ηδονών ; πότερο» ό φιλοκερδής, μανθάνων 
αυτήν τήν άλήθειαν οϊόν έστιν, εμπειρότερος δοκεϊ σοι είναι 

b τή; άπά τού είδέναι ηδονής, ή δ φιλόσοφος τής άπό τοΰ κερ-
δαίνειν ; 

Πολύ, ίφη, διαφέρει, τω μέ» γάρ ανάγκη γενέσθαι τών 
έτερων έκ παιδός άρξαμένφ· τφ δέ ψιλοκεράεϊ, δπη πεψυκε 
τά όντα μανθάνοντι, τή; ηδονής ταύτης, ώς γλυκεία έατιν> 

ούκ ανάγκη γεύεαθαι ούδ' έμπείρφ γίγνεσθαι, μάλλον δέ 
χαί προθυμονμένφ ού ξαδιον. 

Πολύ άρα, ήν δ' έγώ, διαφέρει τον γε φιλοκερδούς ό 
φιλόσοφος εμπειρία αμφοτέρων τών ηδονών. 

c Πολ.ν μέντοι. 
Ti δέ τον φιλοτ'ιμον ; άρα μάλλον άπειρος έστι τής από 

τοΰ τιμασθαι ηδονής ή έκεΐνος τής άπό τοΰ φρονεϊν ; 

Άλλα τιμή μέν, εφη, έάνπερ έξεργάζωνται έπί δ έκαστος 
ώρμηκε, πάσι» αυτοί; έπεται—καί γαρ â πλούσιος νπό 
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t i αλήθειας καί ή αποκλειστική προσήλωση σ' αυτήν; δέν 
θά έλεγε βτι πολύ απέχουν άπό τήν αληθινή ηδονή καί βτι τίς 
δνομάζει πραγματικά αναγκαίες, επειδή διόλου δέν θά τις 
χρειαζότανε, έάν δέν εξαναγκαζόταν (άπό τή φύση); 

Γι* αυτό δέν πρέπει νά είμαστε εντελώς βέβαιοι. 
Άφοΰ λοιπόν αμφισβητούνται αυτά τά τρία είδη τών 

ηδονών καί οί βίοι πού τους αντιστοιχούν, πώς θά κάμωμε 
γιά νά κρίνωμε ποιος άπό τους τρεις ίχει δίκιο; πως νά 
βροΰμε, άν δχι ποιος βίος άπ' αυτούς είναι ωραιότερος καί 
ασχημότερος ή καλύτερος καί χειρότερος, άλλα τουλάχι- 582f 
στον εύχαριστότερος καί άλυπότερος; 

Ξέρω κ' έγώ; 
Σκέψου νά ίδής* πώς μπορούμε νά κρίνωμε ασφαλώς 

γιά τήν αλήθεια ενός πράγματος? δχι μέ τήν εμπειρία, τή 
φρόνηση καί τόν ορθό λόγο; ή μήπως έχωμε κανένα άλλο 
καλύτερο κριτήριο; 

"Οχι βέβαια. 

Πρόσεξε λοιπόν* ποιος άπ* αυτούς τους τρεις ανθρώ
πους έχει καλύτερην εμπειρία Ολων τών ηδονών πού ανα
φέραμε' μήπως ό φιλοκερδής, άν έπιδοθή στή μάθηση τη« 
καθαυτό αλήθειας, θά είναι, νομίζεις, [κανώτερος νά κρί
νη γιά τήν ηδονή πού δίνει ή γνώση, ή ό φιλόσοφος γιά h 
τήν ηδονή πού δίνει τό κέρδος; 

Πολύ διαφέρει τό πράγμα' γιατί 6 φιλόσοφος είναι 
υποχρεωμένος νά δοκ-μάζη άπό τήν παιδική του ηλικία 
καί τις άλλες ηδονές, ένώ ό φιλοκερδής δέν αισθάνεται καμιάν 
ανάγκη, μαθαίνοντας τή φύση τών Οντων, νά δοκιμάση 
πόσο γλυκεία είναι αυτή ή ηδονή, οδτε, καί ν ' απόκτηση 
εμπειρία της* μάλλον δέ, καί άν είχε δλη τήν καλή διάθε
ση καί προθυμία, τό πράγμα Οά ήταν ανώτερο τών δυνά
μεων του. 

"Ωστε ό φιλόσοφος ξεπερνάει κατά πολύ τόν φιλοκερδή 
•ώς προς τήν εμπειρία καί τών δύο ηδονών. 

Πολύ μάλιστα. 0 
Καί τόν φιλόδοξο ; ίχει τάχα λιγώτερην εμπειρία της 

ηδονής πού δίνουν οί «μές, άπ' δσην ίχει ό φιλόδοξος της 
ηδονής πού δίνει ή μάθηση καί ή επιστήμη; 

Κάθε άλλο' γιατί τιμές καί δόξες βρίσκει καθένας 
άπ' αυτούς τους τρεις ανθρώπους, άμα ευδοκίμηση στό 
ΐργο πού ίχει έπιδοθή —καί ό πλούσιος τιμάται άπό πολ-
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πολλών τιμάται χαί ό ανδρείος καί σοφός—ώστε άπά γε τοΰ 
τιμάσθαι, οϊόν έστιν, πάντες τής ηδονής έμπειροι· τής δέ 
τον δντος θέας, ota» ήδονήν ίχει, αδύνατον άλλφ γεγεΰσθοι 
πλην τφ φιλοαόφφ. 

d 'Εμπειρίας μέν άρα, εϊπον, ένεκα κάλλιστα τών άν-

άρών κρίνει οίτος. 
Πολύ γε. 

Καί μήν μετά γε φρονήαεως μόνος έμπειρος γεγονώς 
ϊσται. 

Τί μήν ; 
'Αλλά μήν και δι' οί γε δεϊ όργανον κρίνεσθαι, ού τον 

φιλοκερδούς τούτο δργανον ουδέ τον φιλότιμου, άλλα τοϋ 
φιλοσάφου. 

Τό ποίον ; 
Διά λόγων που έφαμεν όείν κρίνεσθαι. ή γάρ ; 
Ναί. 
Λόγοι δέ τούτου μάλιστα άρτ'ανον. 
ί7ώ; δ' οΰ ; 
Ούχοϋν εί μέν πλούτφ καί χέρδει άριστα έχρίνετο τα 

e κρινόμενα, â έπήνει ό φιλοκερδής και ίψεγεν, άνάγχη άν 
ήν ταϋτα αληθέστατα είναι. 

Πολλή γε. 

ΕΙ δέ τιμή τε χαί νίκη χαί ανδρεία, άρ' ονχ â ό φιλό
τιμος τε καί ψιλόνιχος ; 

Δήλον. 

'Επειδή δ' εμπειρία χαί φρονήσει χαί λόγφ ; 
Άνάγχη, ίφη, ä ά φιλόσοφος τε χαί ό φιλόλογος επαινεί, 

αληθέστατα εϊναι. 
83a Γριών άρ' ονσών τών ηδονών ή τούτου τον μέρονς τής 

ψυχής φ μανθάνομεν ήδίατη άν εϊη, και έν φ ημών τοϋτο 
άρχει, ό τούτον βίος ήδιστος ; 

Πώς 6' οί μέλλει ; ίψη· κύριος γοΰ» επαινετής ών 
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λούς καί ό ανδρείος καί ό σοφός—" ώστε, δσο γι ' αυτή τήν 
ηδονή τών τιμών, τί πράγμα είναι, δλοι ίχουν ϊσην εμπει
ρία" ένώ ποιάν ηδονή δίνει ή θέαση τοΰ δντος, κανένας άλ
λο; δέν μπορεί νά τήν ίχη δοκιμάσει παρά μόνο ό φιλόσοφος. 

'Επομένως, δσο εξαρτάται άπό τήν εμπειρία, ô φι- d 
λόσοφος είναι σέ θέση νά κρίνη πολύ καλύτερα άπό τους 
δύο άλλους. 

Χωρίς καμιάν αντίρρηση. 
Μάλιστα θά είναι καί ό μόνος πού μέ τήν εμπειρία 

συνδυάζει κάί τή φρόνηση. 
Πώς; 

Γιατί καί τό δργανο, μέ τό όποιο μποροΰμε νά κρί
νωμε ορθά, δέν άνήχει στον φιλοκερδή οδτε στον φιλόδο
ξο, άλλ' αποκλειστικά στον φιλόσοφο. 

Ποιο εννοείς; 

Δέν είπαμε δτι χρειάζεται ό ορθός λόγος γιά νά κρί
νωμε σωστά; 

Ναί. 

'Ακριβώς δμως τούτου (τοϋ φιλοσόφου) κύριο Οργανο 
είναι ό ορθός λόγος. 

Πώς δχι; 
Λοιπόν, άν μέ δργανο τά πλούτη καί τό κέρδος μπο

ρούσαμε νά κρίνωμε σωστά τά πράγματα, βσα θά έπαι- c 
νοΰσε ή θά ίψεγε δ φιλοκερδής, κατ' ανάγκη θά ήσαν καί 
τά πιό αληθινά. 

Βέβαια. 
Ά ν πάλι Οργανο ήταν ή νίκη καί ή ανδρεία, τότε δέν 

θά ήσαν πιό αληθινά δσα θά επαινούσε ή θά έψεγε δ φιλό
δοξος καί ό φιλόνικος; 

Φανερό. 
Άφοΰ δμως τά πράγματα κρίνονται μέ τήν εμπειρία, 

τή φρόνηση καί τόν ορθό λόγο; 

Τότε κατ* ανάγκη αληθέστατα είναι δσα επαινεί é 
φιλόσοφος, τοΰ όρθοΰ λόγου ό φίλος. 

'Επομένως, άπό τίς τρεις ηδονές της ψυχής, γλυκύ- 583a 
τερη είναι ή ηδονή τούτου τοΰ μέρους της ψυχής μέ τό όποιο 
άποκτοΰμε τή μάθηση, κ* έκεΐνος ό άνθρωπος πού μέσα 
του δεσπόζει τό μέρος τούτο, θά ζή τή γλυκύτερη ζωή; 

Πώς μπορεί νά είναι άλλοιώς; απόδειξη δτι μόνος 
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επαινεί τόν έαυτοΰ βίον ό φρόνιμος. 
Τίνα δέ δεύτερον, εϊπον, βίον χαί τίνα δεντέραν ηδονή» 

φηαιν 6 κριτής είναι ; 
Δήλο» δτι τήν τοϋ πολεμικού τε χαί φιλότιμου' έγγυ-

τέρω γάρ αύτοϋ έστιν ή ή τον χρηματιστοΰ. 
Ύστατη» δή τήν τοϋ φιλοκερδούς, ώς ίοιχεν. 
Τί μήν ; ή δ' δς. 

ι Ταύτα μεν τοίνυν οΰτω σύ' εφεξής αν εϊη καί άίς νε»ι-
κηχώς â δίκαιος τό» άδικον τό δέ τρίτον όλυμπικως τφ αω-
τήρί τε «ai τφ Όλνμπίφ Δα, Β,θρει δτι ουδέ παναληθής έστιν 
ή τών άλλω» ηδονή πλην τής roü φρονίμου ουδέ καθαρά, άλλ' 
έσχιαγραφημένη τις, ώς έγώ δοχώ μοι τών σοφών τίνος 
άκηκοέναι. καίτοι τοϋτ' δν εϊη μέγιστον τε καί κυριώτατο» 
των πτωμάτων. 

Πολύ γε· άλλα πώς λέγεις ; 
» Ώδ', εϊπον, ίξευρήαω, σοϋ άποχρινομένου ζητών άμα. 

Έρωτα δή, ίφη. 
Αέγε δή, ήν δ' έγώ' ούκ εναντίον φαμέν λνπην ήσον*? ; 
Χαί μάλα. 
Οίχοϋν καί τό μήτε χαίρειν μήτε λυπεΐαθαι εϊναί τι ; 
Είναι μέντοι. 
Μεταξύ τούτοιν άμφοίν έν μέσφ δν ησυχία» τινά περί 

ταύτα τής φυχή; ; ή οίχ ούτως αυτό λέγεις ; 
Οΰτως, ή δ' δς. 
"Αρ' οίν μνημονεύεις, ήν δ' έγώ, τοίς τών καμνόντων 

λόγους, οϋς λέγονσιν δταν χάμνωσι» ; 

Ποίονς ; 
Ώς ουδέν άρα iati» ήδιον τοϋ υγιαίνει», αλλά σφάς 
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αρμόδιος στον έπαινο, ό φρόνιμος άνθρωπος επαινεί το δι
κό του βίο. 

Καί ποιο βίο χαί ποιάν ηδονή βάζει σέ δεύτερη σει
ρά ό κριτής; 

Φυσικά τήν ηδονή τοΰ πολεμικού καί τοΰ φιλόδοξου' 
γιατί αυτή βρίσκεται πλησιέστερα προς τή δική "-ou άπό 
τήν ηδονή τοΰ χρηματιστή. 

"Ωστε, καθώς φαίνεται, στην ηδονή τοϋ φιλοκερδούς 
θά δίνη τήν τελευταία θέση; 

Χωρίς αμφιβολία. 
Νά λοιπόν δύο αλλεπάλληλες αποδείξεις πού ίσοδυνα-

μοΰν μέ δύο νίκες τοΰ δίκαιου κατά τοΰ άδικου* άλλα καί 
τρίτη ακόμη νίκη θά κερδίση καί προ
σευχήσου, δπως είναι έθιμο ολυμπιακό, 

Τρίτη ά-τΑ5«ξη : στον ' Ολύμπιο τό σωτήρα, τήν έξης : 
* M w ï & K ά 8 ε , * · λ λ , • ή δ ο ν ί · έ κ τ ο « *Λ·*ήτ» ηδονή 

αληθινή|καΙ κοΐ' τ 0 " φρονίμου, δέν είναι εντελώς αληθινή 
θαρή. καί καθαρή, άλλ' απλώς μιά σκιαγραφία 

ηδονής, καθώς θυμάμαι νάκουσα άπό κά
ποιο σοφό. 

Αυτό θά ήταν ή μεγαλύτερη καί τελειωτική ήττα τοϋ 
άδικου. > 

Βέβαια* άλλα πώς τό αποδείχνεις; 
Έσύ άποκρίνου στίς ερωτήσεις μου καί ψάχνοντας 

θά τό βρώ. 
Ρώτα με λοιπόν. 
Σέ ρωτώ* τή λύπη δέν τή λέμε αντίθετη τής ηδονής; 
Μέ τό παραπάνω. 
Δέν υπάρχει δμως καί μιά κατάσταση, δπου οδτε 

χαιρόμαστε οδτε λυπούμαστε; 
Μάλιστα υπάρχει. 
Καί ή κατάσταση αυτή, καθώς βρίσκεται στη μέση 

μεταξύ ηδονής καί λύπης, είναι κάτι σάν ησυχία τής ψυ
χής απέναντι καί στίς δύο· ή δέν εϊναι αυτή ή ίδέα σου; 

Αυτή μάλιστα. 
θυμάσαι τάχα τους λόγους πού λένε οί άρρωστοι κα

τά τήν αρρώστια τους; 
Ποιους λόγους; 
"Οτι δέν υπάρχει πιό γλυκό πράγμα άπό τήν υγεία, 
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d ίλελήθει, πριν κάμνει», ήδιστον δν. 
Μέμνημαι, ίφη. 

Ούκοϋν χαί των περιωδννία τινί Ιχομένων άχούεις λε
γόντων ώς ουδέν ήδιον τον παύαασθαι δδννώμενον ; 

'Ακούω. 
Καί ίν άλλοις γε οϊμαι πολλοίς τοιούτοι; αίαθάνη γι-

γνομένους τους ανθρώπους, έν οίς, άταν λυπώ-ται, το μή 
λυπεΐσθαι και τήν ησυχία» τοΰ τοιούτου έγχωμιάζονσιν ώς 
ήδιστον, ου τό χαίρει». 

Τοϋτο γάρ, ίφη, τότε ήδν ϊσως καί αγαπητό» γίγνεται, 
ησυχία. 

Καί δταν παύαηται δρα, εϊπον, χαίρων τις, ή τή; ηδονής 
ησυχία λυπηρό» έσται. 

"Ισως, ίφη. 

"Ο μεταξύ άρα νννδή αμφοτέρων ίφαμεν είναι, τή» 
θ ήανχίαν, τοϋτό ποτέ αμφότερα έσται, λύπη τε καί ηδονή 

"Εοιχεν. 
"Η «al δυνατόν τό μηδίτερα δν αμφότερα γίγνεσθαι ; 
Οί μοι δοχεΐ. 
Καί μήν τό γε ήδν έν ψνχή γιγνόμενα» «ai τό λυπηρό» 

χίνησίς τις αμφοτέρων ίστόν ή οί ; 

Noi. 
4& Τό δέ μήτε λυπηρόν μήτε ήδύ οίχί ήανχία μέντοι χαί 

έν μέσω τούτοιν ίφάνη άρτι ; 
Έφάνη γάρ. 
Πώς οίν δρθώς ίστι τά μή άλγεΐν ήόυ ήγεϊσθαι ή τό μή 

χαίρει» ανιαρό» ; 

Ουδαμώς. 
Ούχ ίατιν άρα τούτο, άλλα φαίνεται, ήν δ' ίγώ, παρά 

τό άλγεινόν ήδύ καί παρά τό ήδύ άλγεινόν τότε ή ήανχία, 
χαί ουδέν υγιές τούτων τών φαντασμάτων προς ηδονής 
αλήθεια», αλλά γοητεία τις. 

Ώς γοϋν ό λ.όγος, ίφη, σημαίνει. 
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άλλα δέν ήσαν σέ θέση νά ξέρουν δλη τήν άξια του πρίν d 
αρρωστήσουν. 

Ναί, τους θυμάμαι 
Δέν άκουσες ακόμη καί κείνους πού υποφέρουν άπό 

καμιά μεγάλη λύπη νά λένε δτι τίποτ« όίν είναι πιό γλυκό 
άπό τό νά πάψουν νά υποφέρουν; 

Τό ϊχω ακούσει. 
Καί σέ πολλές άλλες τέτοιες περιστάσεις κάνουν, 

νομίζω, τό ίδιο οί άνθρωποι* βταν λυπούνται, εγκωμιάζουν 
ώς τό πιό γλυκό πράγμα τήν απαλλαγή άπό τή λύπη καί 
τήν ησυχία, δχι τή χαρά. 

Γιατί αότό ϊσως τους φαίνεται τότε γλυκό καί ευχά
ριστο πράγμα, ή ησυχία. 

Όμως καί δταν πάψη κανείς νά αισθάνεται χαρά, 
αυτή ή ησυχία τή; ηδονής θά τοΰ προξενήση λύπη. 

"Ισως. 
"Ωστε αυτή ή ησυχία τής ψυχής, πού είπαμε δτι βρί

σκεται μεταξύ ηδονής καί λύπης, θά εϊναι κατά τίς περιστά
σεις καί τά δύο, καί λύπη καί ηδονή. β 

"Ετσι φαίνεται. 
Άλλα είναι δυνατόν, άφοΰ δέν είναι οδτε τό ίνα οδτε 

τό άλλο, νά είναι καί τά δύο μαζί; 
Δέν τό πιστεύω. 
Κάθε λυπηρό ή ευχάριστο συναίσθημα δέν παραδέ

χεσαι ίτι είναι κάποια κίνηση τής ψυχής ; ή βχι; 
Ναί. 
Ένώ απεναντίας τό νά μήν αισθάνεται κανείς οδτε 584a 

χαρά οδτε λύπη, δέν είπαμε ότι είναι μιά κατάσταση ησυ
χίας καί κάτι τό διάμεσο μεταξύ εκείνων τών δύο; 

Έγινε βέβαια φανερά. 
Πώς λοιπόν είναι λογικό νά παραδεχτή κανείς δτι 

ή άρνηση τής λύπης είναι ηδονή, καί ή άρνηση τής ηδονής 
λύπη; 

Δέν είναι διόλου λογικό. 
"Ωστε αυτή ή κατάσταση ησυχίας δέν είναι καθαυτό 

οδτε ευχάριστη οδτε δυσάρεστη· άλλα φαίνεται ευχάριστη 
παραβαλλόμενη προς τή λύπη, καί δυσάρεστη κοντά στην 
ηδονή· καί σ* δλα επομένως αυτά τά φαντάσματα δέν υπάρ
χει αληθινή ηδονή, άλλα μόνο κάποια μαγική ψευδαίσθηση, 

Αυτό τουλάχιστο βγαίνει άπό τή σειρά τοΰ λόγου. 
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b 'Idi τοίνυν, Ιφη» εγώφ ήδονάς, αϊ ούκ έχ λυπών είσίν, 
Γνα μή πολλάκις οίησης έν τφ παρόντι οΰτω τούτο πεφυ-
χέναι, ήδονήν μέν παϋλα» λύπης είναι, λύπην δέ ηδονής. 

Ποΰ δή, ίφη, χαί ποίας λέγεκ ; 
Πολλοί μέν, εϊπον, χαί άλλοι, μάλιστα δ' εί 'θέλεις 

έννσήσαι τάς περί Tac άσμάς ήδονάς. αίται γάρ οί προ-
λυπηθέντι εξαίφνης αμήχανοι τό μέγεθος γίγνονται, πανσά-
μεναί τε λύπην ούδεμίαν χαταλείπουαιν. 

'Αληθέστατα, ίφη. 
e Μή άρα πειθώμεθα καθαρά» ήδονήν είναι τήν λύπης 

απαλλαγή», μηδέ λύπη» τήν ηδονής. 
Μή γάρ. 

'Αλλά μέντοι, εϊπον, αϊ γε δια τον σώματος έπί τήν 
φυχήν τείνουσα! καί λεγόμενοι ήδοναί, σχεδόν αί πλεΐσταί 
τε «ai μέγιοται, τούτον τον εϊδονς είσί, λυπών τίνες άπαλ-
λαγαί. 

Είσί γάρ. 

Ούκοϋν «ai ai πρό μελλόντων τούτων ix προσδοκίας 
γιγνόμεναι προησθήαεις τε καί προλυπήσει; κατάταύτά 
ίχοναιν ; 

Κατά ταύτα. 
d Οϊαθ' οίν, ήν δ' έγώ, οϊαίείαιν χαί φ μάλιστα έοίκασιν ; 

Τω ; ίφη. 
Νομίζεις τι, εϊπον, έν τη φύσει είναι τό μεν άνω, τό 6i 

κάτω, τό δέ μέσον ; 
"Εγωγε. 

Οϊει οίν αν τίνα ix τον κάτω φερόμενον προς μέσον 
άλλο τι οϊεσθαι ή άνω φέρεσθαι ; καί ίν μέσφ ατάντα, 
άφορώντα δθεν ένήνεκται, δλλοθίπον α» ήγεϊσθαι είναι ή 
έν τφ άνω, μή έωραχότα τό αληθώς άνω ; 

Μά Δι', οίχ ΐγωγε, ίφη, άλλως οϊμαι οίηθήναι αν τό» 
τοιούτο». 

e Άλλ' εί πάλιν γ', έφην, φέροιτο, κάτω τ'' ά» οϊοιτο 

φέρεσθαι χαί αληθή οϊοιτο ; 
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Γιά νά μήν ΰποθέτης λοιπόν δτι άπό τή φύση της ή b 
ηδονή είναι απαλλαγή άπό τή λύπη καί ή λύπη απαλλαγή 
άπό τήν ηδονή, πρόσεξε νά ίδής ηδονές πού δέν έρχονται 
δστερ' άπό λύπες. 

Ποΰ νά υπάρχουν αυτές καί ποιες είναι; 
Πολλές χαί διάφορες, άλλα πρόσεξε, γιά νά έννοή-

σης, τίς ηδονές τής Οσφρησης* αυτές, χωρίς νάπροηγηθή 
κανένα δυσάρεστο συναίσθημα, ξαφνικά προξενούν μεγάλη 
εντύπωση στην ψυχή καί, άμα πάψουν, δέν τής αφήνουν 
καμιά λύπη. 

Εϊναι αλήθεια αότό. 
Ά ς μή φανταζόμαστε λοιπόν δτι ή καθαρή ηδονή εί- C 

ναι απλώς απαλλαγή άπό τή λύπη, καί ή καθαρή λύπη α
παλλαγή άπό τήν ηδονή. 

"Οχι. 
Μολαταύτα οί λεγόμενες ηδονές, ίσες διαμέσου τοϋ 

σώματος φτάνουν στην ψυχή, οί περισσότερες ίσως καί 
οί μεγαλύτερες, ανήκουν σ' αότό τό είδος, είναι δηλαδή α
παλλαγές άπό κάποια λύπη. 

Είναι βέβαια. 
Δέν συμβαίνει άραγε τό ίδιο καί μέ τίς προαισθήσεις 

τής χαράς καί τής λύπης πού προκαταβολικά τις δοκιμά-
ζομε άμα περιμένωμε ίνα ευχάριστο ή δυσάρεστο πράγμα; 

Ti ίδιο. 
Ξέρεις τί είναι αυτές οί ηδονές καί μέ τί μπορεί νά τίς d 

παρομοιάση κανείς; 
Μέ τί; 
Παραδέχεσαι ÌTt στή φύση υπάρχει πάνω κάτω καί 

μέσον; 
Μάλιστα. 
'Εκείνος πού πηγαίνει άπό τό κάτω στό μέσον, δέν 

φαντάζεται Οτι πηγαίνει προς τά πάνω; καί Οταν φτάση 
στό μέσον καί γυρίζη καί βλέπη άπό ποϋ ξεκίνησε, τί άλ
λο μπορεί νά φαντασθή παρά δτι βρίσχεται στό πάνω, ε
πειδή δέν είδε άκίμη τό αληθινά πάνω; 

Μά τήν αλήθεια, δέν· νομίζω δτιθά φαντασθή άλλοιώς 
τό πράγμα. 

Άν δμως κινηθή προς τήν αντίθετη διεύθυνση, θά e 
πίστευε δτι κινείται προς τά κάτω καί δέν θά είχε άδικο 
νά τό πιστεύη; 
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77ώ; γάρ ον ; 
Ούκοϋν ταϋτα πάσχοι α» πάντα διά τό μή ΐμπειρος 

είναι τον άληθινώ; άνω τε δντος χαί έν μέσφ χαί κάτω ; 
Δήλον δή. 
θανμάζοις άν οίν εί καί οί άπειροι αληθείας περί πολλών 

τε άλλων μή υγιείς δόξας ίχονσιν, προς τε ήδονήν χαί λύπην 
καί τό μεταξύ τούτων ούτω διάκεινται, ώστε, δταν μεν έπί τό 

5a λυπηρόν φέρωνται, αληθή τε οϊονται καί τφ δντι λυπούνται, 
όταν δέ άπό λύπης έπί τό μεταξύ, σφόδρα μέν οϊονται 
προ; πληρώσει τε καί ηδονή γίγνεσθαι, ώσπερ προς μέλαν 
φαιόν άποοκοποΰντ-ες απειρία λενχοϋ, καί προ; τά άλνπον 
οΰτω λύπην άφορώντες απειρία ηδονής άπατώνται ; 

Μά Δία, ή δ' δς, ούχ αν θανμάσαιμι άλλα πολύ μάλλον, 
el μή ούτως ίχει. 

*Ωδέ γ' οί», εϊπον, έννάει* ουχί πείνα χαί δίψα καί τά 
b τοιαύτα κενώσεις τινές είσιν τής περί τό σώμα ίξεως ; 

Τί μήν ; 
"Αγνοια δέ χαί αφροσύνη άρ' ού «ενάτη; έστι τή; περί 

φυχήν αύ ίξεως ; 
Μάλα γε. 
Ούχοϋν πληροΐτ' αν δ τε τροφής μεταλαμβάνων χαί δ 

»ονν ϊσχων ; 
Πώ; δ' οί ; 
Πλήοωσι; δέ αληθεστέρα τοΰ ήττον ή τού μάλλον 

δντος ; 
Δήλον δτι τον μάλλον. 
Πότερα οίν ήγή τα γένη μάλλον καθαρός ουσίας μετέ

χει», τά οίον σίτου τε χαί ποτοϋ «ai δψον καί συμπάσης τρο
φή;, ή τό δόξης τε αληθούς είδος και επιστήμης καί νου «ai 

c σνλλήβδη» αί πάση; αρετής ; ώδε δέ κρίνε' τό τον άεί 
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Πώς δχι; 
Καί αυτά θά τά πάθαινε, γιατί δέν ξέρει άπό πείρα, ποιο 

-είναι τό αληθινά πάνω καί μέσον καί κάτω; 
Φανερό. 
Θά παραξενευτής λοιπόν, άν άνθρωποι άπειροι τής 

αλήθειας καί γιά πολλά άλλα πράγματα έχουν δχι σωστές 
^δοξασίες καί απέναντι στην ηδονή καί στή λύπη καί στή 
μέση μεταξύ τους κατάσταση παθαίνουν τό έξης: δταν κι
νούνται προς τή λύπη, πιστεύουν δτι λυποΰνται καί πραγ- 585a 
ματικά λυπούνται' βταν δμως άπό τή λύπη πηγαίνουν στή 
μέση κατάσταση, είναι εντελώς βέβαιοι ίτι βρίσκονται στην 
πλήρη ικανοποίηση, στην απόλαυση της ηδονής, ένώ α
πλούστατα γελιοΰνται, γιατί αντιπαραβάλλουν τή λύπη 
προς τήν έλλειψη τής λύπης χωρίς νά έχουν πείρα τής ηδονής, 
δπως γελιοΰνται ίσοι παραβάλλουν τό φαιό προς τό μαϋρο 
χωρίς νά ξέρουν τό άσπρο; 

Μά τήν αλήθεια θά παραξενευόμουν πολύ περισσότερο 
άν συνέβαινε δχι αότό, άλλα τό αντίθετο. 

Τώρα πρόσεχε σ* αότό πού θά σοϋ πω." ή πείνα, ή δί
ψα καί οί άλλες φυσικές ανάγκες δέν είναι γιά τό σώμα ένα b 
είδος κενοΰ; 

Τί άλλο; 
Καί ή άγνοια καί ή αφροσύνη δέν sïvot ίνα είδος κενού 

κι* αυτές γιά τήν ψυχή; 
Μάλιστα. 
"Αραγε δποιος παίρνει τροφή δέν αποκτά κάποια πλή

ρωση (δέν γεμίζει ένα κενό), Οπως καί έκεΐνος πού τρέφει 
τή διάνοια του; 

Πώς δχι; 
Καί ποια είναι ή τελειότερη πλήρωση, εκείνη πού γίνεται 

μέ πράγματα περισσότερο ουσιαστικά, ή εκείνη πού γίνεται 
μέ λιγώτερο ουσιαστικά πράγματα; 

Φανερά, εκείνη πού γίνεται μέ περισσότερο ουσιαστι
κά πράγματα. 

Καί ποια πράγματα σοΰ φαίνεται δτι μετέχουν περισ
σότερο στην καθαρή ουσία τοϋ δντος, τά φαγητά τάχα καί τά 
πιοτά καί γενικά οί τροφές, ή οί αληθινές δοξασίες καί αί 
επιστήμες καί τά διανοήμο-τα καί μέμιά λέξη δλες οίαρετές ; 
Κρίνε τό πράγμα ώς εξής : ούσιαστικώτερο σοΰ φαίνεται c 
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ομοίου ίχόμενον καί αθανάτου κάί αληθείας, και αυτό τοιούτον 
δν καί έν τοιούτω γιγνόμενον, μάλλον είναι βοι δοκεϊ, ή τό 
μηδέποτε όμοιου καί θνητού, καί αυτό τοιούτον xal έν τοιούτω 
γιγνόμενα» ; 

Πολύ, ίφη, διαφέρει τό τοϋ άεί δμοιον. 

Ή οίν άεί ομοίου ουσία ovaia; τι μάλλον.ή επιστήμης 
μετέχει ; 

Ουδαμώς. 
Ti δ' ; αληθείας ; 

Ουδέ τοντο. 

ΕΙ δέ αληθείας ήττον, ού χαί ονσίας ; 

'Ανάγκη. 
d Ονκοϋν δλως τά περί τή» τού σώματος θεραπεία» γένη 

τών γενών αί τών περί τήν τής ψυχής θεραπεία» ήττον 
αληθείας τε χαί ονσίας μετέχει ; 

Πολύ γε. 

Σώμα δέ αίτό ψυχής ούκ οϊει οΰτως ; 
"Εγωγε. 
Ούκοϋν τό τών μάλλον όντων πληρούμενον χαί αυτά 

μάλλον δν δντωςμάλλον πληρούται ή τό τών ήττον δντω» χαί 
αυτό ήττον δν ; 

Πώς γάρ οί ; 
ΕΙ άρα τό πληρονσθαι τών φύσει προσηκόντων ήδύ εστι, 

τα τφ δντι χαί τών άντων πληρούμενον μάλλον μάλλον 
β δντως τε χαί άληθεστέρω; χαίρειν ά» ποιοι ηδονή άλ.ηθεϊ, 

τό δέ τώ» ήττον δντων μεταλάμβαναν ήττό» τε αν αληθώς 
καί βεβαίως πληροϊτο καί άπιστοτέρας άν ηδονής «ai ήττον 
αληθούς μεταλαμβάνοι. 

'Αναγκαιότατα, ίφη. 
86a Ol άρα φρονήσεω; καί αρετής άπειροι, εύωχίαι; δέ καί 

τοις τοιοντοις άεί συνάντε;, κάτω, ώς ίοιχεν, καί μέχρι πάλιν 
προς τό μεταξύ φέρονται τε καί ταύτη πλανώνται διά βίον, 
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ίκεΐνο πού ίχει συνάφεια μέ τό δν τό πάντοτε δμοιο καί αθά
νατο καί αληθές, καί είναι καί αότό τέτοιο καί γίνεται μέσα 
σ' ίνα τέτοιο, ή έκεΐνο πού ίχει συνάφεια μέ 6, τι υπόκειται 
στην αλλοίωση καί στή φθορά καί είναι καί αυτό τέτοιο καί 
γίνεται μέσα σ* ένα τέτοιο πάλι ; 

Υπερέχει τό πρώτο πού έχει συνάφεια μέ τό πάντοτε 
δμοιο. 

Άραγε ή ουσία τοΰ πάντοτε δμοιου μετέχει στην ουσία 
περισσότερο άπ' δσο μετέχει στην επιστήμη ; 

Διόλου. 
Μήπως τάχα περισσότερο άπ' δσο μετέχει στην αλή

θεια ; 
Οδτε τούτο. 
Ά ν μετείχε στην αλήθεια λιγώτερο, δέν θά μετείχε 

λιγώτερο καί στην ουσία ; 
Κατ* ά\άγκη. 
"Ωστε γενικά δλα δσα χρησιμεύουν στή συντήρηση τοΰ d 

σώματος δέν μετέχουν στην αλήθεια καί στην ουσία λιγώτερο 
άπό κείνα πού χρησιμεύουν στην εξυπηρέτηση τής ψυχής ; 

Πολύ λιγώτερο. 
Καί γιά τό σώμα δέν νομίζεις τό ίδιο άμα τό συγκρίνης 

μέ τήν ψυχή ; 
Μάλιστα. 
'Επομένως καί έχεΐνο πού γεμίζει άπό πράγματα ούσια-

στικώτερα, μετέχει δέ καί τό ίδιο περισσότερο στην οόσία, 
•ίχει πιό ουσιαστική πλήρωση άπό τό άλλο πού γεμίζει μέ 
πράγματα λιγώτερο ουσιαστικά καί τό ίδιο μετέχει στην ου
σία λιγώτερο ; 

Πώς «χι ; 
Έάν λοιπόν ή πλήρωση μέ πράγματα σύμφωνα μέ τή 

φύση είναι ηδονή, αυτό πού αληθινά γεμίζει μέ πράγματα 
•ούσιαστικώτερα θά προκαλή μιά πιό πραγματική καί αληθινή β 
χαρά μέ ήδονήν αληθινή, ένώ έκεΐνο πού δέχεται πράγματα 
λιγώτερο ουσιαστικά, θά γεμίζη λιγώτερο αληθινά καί σί
γουρα καί ή ηδονή πού απολαμβάνει θά είναι λιγώτερο αλη
θινή καί βέβαιη. 

Εϊναι απόλυτη ανάγκη νά συμβαίνη αυτό. 
Επομένως έκεΐνοι πού δέν γνωρίζουν τί θά είπή σοφία 586a 

καί αρετή, καί εϊναι παραδομένοι στίς εόωχίες καί στίς πα
ρόμοιες ύλιχές απολαύσεις, φέρονται, καθώς φαίνεται, προς 

44 
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ίπερβάντες δέ τοϋτο προς τά αληθώς άνω οντε άνέβλεψαν 
πώποτε οΰτε ήνέχθησαν, ονδέ τον δντος τφ δντι έπληρώ-
θησαν, ονδέ βέβαιον τε χαί καθαρά; ηδονής έγεύσαντο, αλλά 
βοαχημάτων δίκην κάτω άεί βλέποντες χαί χεχυψότες είς 
γή» χαί εις τράπεζας βύσχονται χορταζόμενοι χαί δχενοντες, 

> καί ίνεχα τής τούτω» πλεονεξίας λαχτίζοντες καί χνρίττοντες 
αλλήλους σιδηροϊς κερασί τε χαί όπλαϊς άποκτεινύασι δι 
άπληστίαν, άτε ουχί τοις οίαιν ουδέ τό δ» ουδέ τό ατέγον 
έαντών πιμπλάντες. 

Παντελώς, ίφη ό Γλαυκών, τόν τών πολλών, & Σώκρα
τες, χρησμφδεΐς βίον. 

Άρ' οίν ούκ ανάγκη «al ήδοναΐς αννεϊναι μεμειγμέναις 
λύπαις, είδώλοις τής άληθονς ηδονής χαί έαχιαγραφημέναις, 

c ύπό τής παρ' άλληλα; θέσεως άποχραινομέναις, ώστε σφο
δρούς Ιχατέρας φαίνεσθαι xal ίρωτας εαυτών λνττώντας 
τοις δφροσιν έντίχτειν χαί περιμαχήτονς είναι, ώσπερ τό 
τής Ελένης εϊδωλον ύπό τών έν Τροία. Στησίχορος φησι 
γενέσθαι περιμάχητον αγνοία τοΰ άληθοϋς ; 

Πολλή άνάγχη, ίφη, τοιούτον τι αίτό είναι. 
Ti δέ ; περί τά θνμοειδές ούχ έτερα τοιαύτα άν άγχη 

γίγνεσθαι, δς αν αυτό τοϋτο διαπράττηται ή φθάνω άιά 
φιλοτιμία» ή βία διά φιλονικίαν ή θνμώ άιά δυσκολία», 

d πλησμονή» τιμής τε χαί νίκης καί θνμοΰ Οιώκιαν άνευ 
λογισμού τε καί νοΰ ; 

Τοιαύτα, ή δ' δς, άνάγχη χαί περί τούτο είναι. 
ΤΙ οίν, ήν δ' εγώ· θαρροϋντες λέγωμεν δτι καί περί τά 

φιλοκερδές «al τό φιλόνιχον δααι επιθυμία! είσίν, al μεν 
αν τή επιστήμη καί λόγφ έπόμεναι χαί μετά τούτων τά; 
ήδονάς διώκονοαι, ας άν τό φρόνιμον έξηγήται, λαμβάνωαι, 
τάς αληθέστατα; τε λήφονται, ώ ; οϊόν τε αύται; αληθείς 
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τά κάτω καί τό πολύ έως τό μέσον, καί σ' δλη τή ζωή τους 
ανεβοκατεβαίνουν ανάμεσα στά δύο αυτά σημεία, χωρίς ποτέ 
νά μπορέσουν νά τό ξεπεράσουν καί χωρίς ποτέ νά σταθοΰν 
ικανοί νά σηκώσουν τά βλέμματα τους προς τό αληθινά 
απάνω, οΰτε πραγματικά νά απολαύσουν τό αληθινά 
δν καί νά γευθούν τή γνήσια καί.καθαρήν ηδονή* άλλα πάντα 
βλέποντας προς τά κάτω, σάν ζώα, καί σκυμμένοι στή γή 
καί σέ τραπέζια βόσκουν χορταίνοντας τήν κοιλιά τους 
καί τίς σαρκικές τους επιθυμίες, καί άπό τήν πλεονεξία αυ
τών τών ηδονών κλωτσούν χαί χτυπούν μέ τά κέρατα δ Ινας b 
τόν άλλο, καί στό τέλος σκοτώνονται μεταξύ τους μέ σιδε
ρένια χέρκτα καί οπλές άπό τήν απληστία τους, γιατί δέν εί
ναι σέ θέση νά γεμίσουν μέ πράγματα ουσιαστικά έκεΐνο τό 
μέρος τοϋ έαυτοΰ των πού μετέχει στό δν καί εϊναι τό μόνο 
πού μπορεί νά δεχθή αληθινή πλήρωση. 

Πιστότατα σάν χρησμολόγος απεικόνισες τό βίο τών 
πολλών, Σωκράτη. 

Δέν εϊναι λοιπόν ανάγκη καί νά γνωρίζουν μόνο ηδονές 
ανάμεικτες μέ λύπες, είδωλα της αληθινής ηδονής καί ατυ
χείς σκιαγραφίες πού παίρνουν χρώμα μόνο άπό τήν άντιπα- ° 
ράθεση τής μιας προς τήν άλλη, έτσι ώστε νά φαίνουνται ίν-
τονες καί οί δύο καινά γεννούν λυσσώδεις ίρωτες στους άφρο-
νεςκαίνάγίνουνται τόσο περιμάχητες, όπως έγινε, κατά τόν 
Στησίχορο, περιμάχητο τό είδωλο τής 'Ελένης στους μαχη
τές της Τροίας, επειδή δέν έγνώριζαν τήν αληθινή 'Ελένη ; 

Πραγματικά κάτι τέτοιο θά συμβαίνη κατ' ανάγκη καί 
μ* αυτό. 

Άλλα πως ; τό ίδιο δέν θά συμβαίνη κατ' ανάγκη καί μέ 
τό θυμοειδές, ίταν ή φιλοδοξία ύποδαυλιζόρ.ενη άπό τό φθό
νο, ή φιλονικία άπό τήν αυθαιρεσία καί ή δυστροπία άπό τήν 
οργή σπρώχνουν τόν άνθρωπο νάέπιδιώκη δίχως νοΰ καί κρί- d 
ση τήν πλησμονή τής τιμής, τής νίκης καί τοϋ θυμοΰ ; 

Τέτοια θά συμβαίνουν κατ' ανάγκη καί μ* αυτό. 
Τι λοιπόν ; δέν μπορούμε νά πούμε μέ θάρρος Sri καί 

οί επιθυμίες πού ανήκουν σ' αυτά τά δύο μέρη τής ψυχής, τό 
φιλοκερδές καί τό φιλόνικο, δταν οδηγούνται άπό τήν επιστή
μη καί τό λογικό καί μέ τή δική τους καθοδήγηση επιδιώκουν 
μόνο εκείνες τίς ηδονές πού υποδείχνει ή φρόνηση, θά δο
κιμάσουν τότε τίς ηδονές τίς πιό αληθινές καί τίς πιό σύμφω
νες μέ τή φύση τους, πού είναι ποτέ δυνατόν νά αισθανθούν, 
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β λαβείν, άτε άληθεία επομένων, καί τάς εαυτών οικείας, εϊπερ 
το βέλτιστο» έχάατφ, τοΰτο χαί οίκειότατον ; 

Άλλα μήν, ίφη, οίκειότατον γε. 
Τφ φιλοσάφω άρα επομένης άπάαης τής ψυχής καί μή 

στασιαζόναης έχάατφ τώ μέρει υπάρχει εις τε τάλλα τά 
εαυτού πράττειν καί δικαίφ είναι, καί ί ή καί τά; ήδονάς τάς 
εαυτού ίχαστον καί τά; βελτίστας καί εί; τά άυνατά* τάς 

Ta αληθέστατα; καρπούσθαι. 
Κομιδή μεν οίν. 
"Οταν δέ άρα τών ετέρων τι χρατήαη, υπάρχει αύτφ 

μήτε.τήν εαυτού ήδονήν εξευρίσκει», τά τε αλλ' αναγκαίε» 
άλλοτρίαν καί μή αληθή ήδονήν διώκει». 

Οΰτως, Ιφη. 
Ούκοϋν â πλείστον φιλοσοφίας τε «ai λόγον άφέστηκεν, 

μάλιατ' αν τοιαύτα ίξεργάζοηο ; 
Πολύγε. 
Πλείστον δέ λόγου αφίσταται ούχ δπερ νόμου τε χαί 

τάξεως ; 
Δήλον δή. 
Έφάνηαα» δε πλείστο» άρεστώσαι ούχ αί ερωτικοί τε 

b χαί τυραννικοί επώνμίαι ; 

Πολν γε, 
Ελάχιστο» δέ αί βασιλικοί τε «ai κόσμιοι ; 
Noi. 
Πλείστον δή οϊμαι αληθούς ηδονής Kai οίκεΐας δ τύραν

νος άο-εστήίει, ό ôè δλίγιατον. 

'Ανάγκη. 
Καί αηδέστατα άρα, εϊπον, δ τύραννος ^ιώσεται, δ δέ 

βασιλείς ήδιατα. 
Πολλή άνάγχη. 
ΟΙσθ' οίν, ήν δ' έγώ, δσφ αηδέστερο» ζ-jj τύραννος 

βασιλέως ; 

Άν εϊπης, ίφη. 
Τριών ηδονών, ώς ίοιχεν, ούσών, μιας μέ» γνήσιας 
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έφ' δσον ακολουθούν τήν αλήθεια καί άφοΰ τό συμφερώτερο β 
σέ κάθε πράγμα είναι συγχρόνως καί τό συμφωνότερο μέ τή 
φύση του ; 

Καί βέβαια εϊναι τό συμφωνότερο μέ τή φύση του. 
"Οταν λοιπόν ολόκληρη ή ψυχή πηγαίνη πίσω άπό τό 

φιλόσοφο μέρος της καί δέν στασιάζη, τότε καθένα άπό τά 
μέρη της δχι μόνο περιορίζεται στό δικό του έργο, σύμφωνα 
μέ τόν ορισμό της δικαιοσύνης, άλλα καί απολαμβάνει τίς 
ηδονές που τοΰ ανήκουν, τίς πιό καλές καί τίς άληθινώτερες 
πού μπορεί νά καρπωθή. 587a 

Χωρίς αμφιβολία. 
Ένώ απεναντίας, δταν επικράτηση κανένα άπό τά δύο 

άλλα μέρη τής ψυχής, συμβαί\ει τότε καί αυτό τό ίδιο νά μή 
μπορή νά βρή τήν ηδονή πού τοΰ προσιδιάζει, καί τά άλλα νά 
έξαναγχάζη νά επιδιώκουν ηδονές ξένες προς τή φύση τους 
καί Οχι αληθινές. 

"Ετσι είναι. 
"Ωστε έκεϊνα πού περισσότερο απέχουν άπό τή φιλοσο

φία καί τόν ορθό λόγο, αυτά δέν είναι πού μπορούν νά φέρουν 
τέτοια αποτελέσματα ; 

Χωρίς άλλο. 
Καί δέν απέχει ένα πράγμα άπό τόν ορθό λόγο ίσο περισ

σότερο απέχει άπό τό νόμο και τήν τάξη ; 
Φανερό. 
Καί δέν βρήκαμε δτι περισσότερο άπό κάθε άλλο απέ

χουν οί ερωτικές καί οί τυραννικές επιθυμίες ; b 
Μάλιστα. 
Καί λιγώτερο οί βασιλικές καί οί κόσμιες ; 
Ναί. 
Επομένως περισσότερο θά άπέχη άπό τήν αληθινή καί 

προσιδιάζουσα στον άνθρωπο ηδονή ό τύραννος, καί λιγώ
τερο ό βασιλεύς. 

Κατ' ανάγκη. 
'Επομένως αηδέστατη θά εϊναι ή ζωή τοΰ τυράννου καί 

εύχαριστότατη ή ζωή τοϋ βασιλέως. 
Αυτό εϊναι αναμφισβήτητο. 
Καί γνωρίζεις πόσο αηδέστερα ζή ό τύραννος άπό τό 

βασιλέα ; 
Ά ν μοΰ τό πής 
'Τπάρχουν, καθώς παραδεχθήκαμε, τρεις ηδονές, μιά 
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c ουοίν δέ νόθαιν, τών νάθων είς τά έπέχεινα υπερβάς ό τύραν

νος, φνγών νόμον τε χαί λόγον, δονλαις τισί δορυφόροις ήδο-

ναΐς συνοικεί, καί δπόαφ ίλαττοϋται ουδέ πάνυ ράδιο» ειπείν, 

πλην ϊσω; ώδε. 

Πώς ; ίφη. 

Άπό τον ολιγαρχικού τρίτος πον ό τύραννος άφει-

ατήκεν έν μέσω γάρ αντών ό δημοτικός ήν. 

Ναί. 

Ούκοϋν καί ηδονής τρίτα» είάώλω προς αλήθεια» άπ' 

εκείνου awoixoï άν, εί τα πρόσθεν αληθή ; 

Οΰτω. 

Ό δέ γε ολιγαρχικός από τοΰ βασιλικού αί τρίτος, ià» 

d είς ταύτόν άριστοχρατικόν καί βασιλιχόν τιθώμεν. 

Τρίτος γάρ. 

Τριπλασίου άρα, ήν δ' ίγώ, τριπλάσιαν αριθμώ αληθούς 

ηδονής άφέστηχεν τύραννος. 

Φαίνεται. 

Επίπεδο» άρ', έφην, ώς ίοιχεν,τό είδωλο» κατά τόν τον 

μήχονς αριθμόν ηδονής τυραννικής ά» εϊη. 

Κομιδή γε. 

Κατά ôè δύναμιν «al τρίτην αίξην δήλον δή απόστασιν 

δσψ άφεστηκώς γίγνεται. 

Δήλον, ίφη, τφ γε λογιστιχφ. 

Ονκοϋν έάν τις μεταστρέψας άληθεία ηδονής τον βασι-

e λέα τοϋ τυράννου άφεστηκάτσ λίγη δσο» άφέστηχεν, έννεα-

καιεικοσικαΜπτακοσιοπλααιάκις ήδιον αυτόν ζώντα εύρήσει 

τελειωθείση τή πολλαπλασιάσει, τόν δε τύραννο» άνιαρύτε-
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γνήσια καί δύο νόθες* ό τύραννος λοιπόν, εχθρός τοΰ νόμου ο 

Χ«ί τοΰ όρθοϋ λόγου, καί τριγυρισμένος άπό άκολουθίαν 
ηδονών δουλικών, βρίσκεται στό ακρότατο σημείο τών νό
θων ηδονών, καί πόσο υστερεί κατά τήν ευτυχία, είναι δύσκο
λο νά τό όρίσωμε, έκτος ίσως μέ τόν έξης τρόπο. 

Ποιόν ; 

"Ο τύραννος έρχεται στή σειρά τρίτος, ίπειτ' άπό τόν 
ολιγαρχικό, γιατί στή μέση αυτών τών δύο βρίσκεται δ δη
μοκρατικός. 

Μάλιστα. 
Επομένως, άν 8σα είπαμε παραπάνω είναι αληθινά, τό 

είδωλο τής ηδονής πού απολαμβάνει δ τύραννος, έχει άπό 
τήν αλήθεια τρεις φορές μεγαλύτερη απόσταση, σχετικά μέ 
τήν ηδονή τοΰ όλιγαρχικοΰ. 

Ναί. 
Καί ό ολιγαρχικός πάλι ϊρχεται τρίτος στή σειρά έπειτα 

άπό τόν βασιλικό, άν λογαριάσωμε ίνα πρόσωπο τόν αριστο
κρατικό καί τόν βασιλικό. d 

Βέβαια τρίτος. 
"Ωστε ό τύραννος απέχει άπό τήν αληθινή ηδονή τό τρι

πλάσιο τοΰ τριπλασίου. 
Φανερό. 
Θά μπορούσε λοιπόν τό εϊδωλο τής ηδονής τοΰ τυράν

νου, μέ βάση τό μήκος, νά παρασταθή μ' ίναν επίπεδο άριθ-
μό. 

Μάλιστα. 
Έάν τώρα πολλαπλασίάσωμε αυτό τόν αριθμό μέ τόν 

εαυτό του καί τόν ύψώσωμε στην τρίτη του δύναμη, γίνεται 
φανερό σέ πόσην απόσταση βρίσκεται άπό τήν αληθινή ηδονή. 

Φανερό σ' ένα μαθηματικό πού μπορεί νά τήν δπολογί-
ση. 

Έάν λοιπόν τώρα άντιστρέψωμε αυτή τήν αναλογία καί 
ζητήσωμε ποια είναι ή απόσταση τοϋ βασιλέως άπό τόν τύ- e 
ραννο ώς προς τήν αλήθεια της ηδονής, θά βροΰμε, ώς εξαγό
μενο τοΰ πολλαπλασιασμοΰ, ϊτι ό βασιλεύς ζή επτακόσιες 
εϊκοσι εννέα φορές πιό ευχάριστα άπό τόν τύραννο, καί ό τύ-
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ρον τή αύτη ταύτη άποοτάσει. 

Αμήχανο», ίφη; λογισμό» καταπεφόρηκας τής διαφο-
JSSa ράτητο; τοΐν άνδροϊν, τοΰ τε δικαίου κα'ι τοϋ αδίκου, προς 

ήδονήν τε καί λύπην. 

Καί μέντοι χαί αληθή καί προσήκοντα γε, ήν δ' έγώ 
βίοις αριθμόν, εϊπερ αύτοϊς προσήκονσιν ήμέραι καί νύκτες 
χαί μήνες χαί ένιαυτοΐ. 

Άλλα μήν, ίφη, προσήκονσιν. 
Ούκοϋν εί τοσούτον ηδονή νικά ο αγαθός τε i.aì δί

καιος τόν χαχόν τε χαί άδικο», άμηχάνφ δή δαω πλείονι 
νιχήοει είαχημοσύνη τε, βίον καί χάλλει καί αρετή ; 

Άμηχάνφ μέντοι »ή Δία, ίφη. 
b Eis» δή, εϊπον επειδή ένταΰθα λόγου γεγόναμεν, άναλά-

βωμεν τα πρώτα λεχθέντα, δι' & δεΰρ' ήκομεν. ήν δέ που 
λεγόμενο» λνσιτελχϊν αδικεί» τφ τελέως μέν άδίκφ, δοξαζο-
μένφ δέ δικαίφ ή ούχ ούτω; ελέχθη ; 

Ούτω μέν οίν. 

Νϋν 6ή, έφην, ούτω διαλεγώμεθα, επειδή διωμολογηαά-
μεθα τό τε άδικεϊν καί τό δίκαια πράττει» ή» έκάτερον έχε| 
άύναμιν. 

Πώς ; ίφη. 

Εικόνα πλάσαντες τής ψυχής λόγφ, Ι»α είδη à έκεϊνα 
λέγων οία ίλεγεν. 

C Ποία» τινά ; ή 6' δς. 

Τώ» τοιούτων τινά, ήν δ'· έγώ, οίοι μυθολογοΰνται πα
λαιοί γενέσθαι φύσεις, ή τε Χιμαίρας χαί ή Σχνλλης «ai 
Κέρβερου, χαί άλλοι τινές συχνοί λέγονται συμπεφυκυίαι 
Ιδέαι πολλοί είς έν γενέσθαι. 

1. Αυτός ό αριθμητικός υπολογισμός τοΰ -τυβαγυρίζοντος Πλά
τωνος αναχωρεί άπό τήν υπόθεση δτι ή ευτυχία τοϋ ηθικώς ανώ
τερου άνθρωπου — τοΰ βαβιλιχοΰ φιλοσόφου — Εχ« προς τήν ευτυ
χία τοϋ ανθρώπου πού βρίσκεται δυο βαθμούς παρακάτω — δηλ. τοϋ 
Ολιγαρχικού — τή σχέση πού έχει ή ευτυχία τοΰ όλιγαρχικοϋ προς 
τήν ευτυχία τοΰ τυράννου, πού Βρίσκεται επίσης Suo βαθμούς παρα
κάτω. Αυτή ή τελευταία αξία, επειδή πρόκειται για απλή σκιά βτε-
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ραννος πιό δυσάρεστα άπό τό βασιλέα άλλες τόσες φορέςί1). 
Καταπληκτικός είναι αυτός ό υπολογισμός τής διαφο

ράς πού έστησες μεταξύ τοΰ δικαίου καί τοΰ αδίκου ώς προς 588a 
τήν ηδονή καί τή λύπη. 

'Αληθινός όμως αριθμός, άφοΰ εκφράζει ακριβώς 
τή ζωή πού τού; ανήκει, δπως τους ανήκουν οί ημέρες τους 
καί οί νύχτες καί οί μήνες καί τά έτη. 

Πραγματικά τους ανήκει. 
Άφοΰ λοιπόν τόσον υπερέχει κατά τήν ηδονή ό αγαθός 

καί δίκαιος άπό τόν κακό καί άδικο, φαντάσου τώρα πόσο 
άπειρα πρέπει νά ύπερέχη κατά τήν κοσμιότητα τοΰ βίου, κατά 
τήν ωραιότητα καί κατά τήν αρετή. 

Βέβαια άπειρα. 
Έστω λοιπόν καί άφοΰ φτάσαμε τώρα έδώ, άς έπανα- b 

λάβωμε εκείνα πού εΐπαμε στην άρχή-άρχή καί πού έδωσαν 
αφορμή σ' αυτή τή συζήτηση. Ειπώθηκε 

Τελικό συμπέ- τότε, νομίζω, δτι ή αδικία ωφελεί τόν τε-

σύΙΤ^ΤΖ. **« &f'-™l ?τάνε- ν ά π ε ? ν δ Τ'ά δ · κ κ · °<· 
ή αδικία βλάπτει. 1 8 έ ν ειπώθηκε τούτο ; 

Μάλιστα. 
Ά ς τό έξετάσωμε λοιπόν καί αότό, τώρα πού μείναμε 

σύμφωνοι γιά τά αποτελέσματα πού έχουν απάνω στην ψυχή 
τά άδικα έργα καί τά δίκαια. 

Πώς ; 
Ά ς πλάσωμε μέ τή φαντασία μιαν εικόνα τής ψυχής, 

γιά νά ίδή τί έλεγε έκεΐνος πού τό υποστήριζε αυτό. 
Τί είδους εικόνα ; ο 
Μιαν εικόνα κατά τό είδος τής Χίμαιρας καί τής Σκύλ

λας καί τοΰ Κέρβερου καί τών άλλων μυθολογούμενων τερά
των πού τά παρασταίνουν ν' αποτελούνται άπό πολλές μορ
φές ενωμένες. 

ρημένην άπό κάθε στερεότητα, παρασταίνεται μέ τόν αριθμό της 
έπιφαυείας, πού είναι τό .9 (3X3), καί έτσι έχομε τήν αναλογία 
9 -81^=81 : 729. 'Απ' αυτό εξάγεται δτι στοός πέντε βαθμούς της 
άρετης και ευτυχίας αντιστοιχούν οί πέντε πρώτες δυνάμεις τοΰ 3 
(3, 9, 73, 81, 243, 729). «Παρά τό αυθαίρετο καί κάπως παράδοξο 
αυτών τών διαβεβαιώσεων, οφείλοΐΑε νά μή παραβλέψωμε τό Βάθος 
της θεωρήσεως πού επέτρεψε στο φιλόσοφο να προαισθανθη τήν 
ΰπαρςη νόμο,ν στο σύνολο τοϋ φυσικού κόσμου, όπως καί τοϋ <*Λ>χι-
κοϋ. που έχει δίκιο νά μή τόν ξεχωρίζη άπ*ι κείνον» (Th. Com
peri.) 
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Λέγονται γάρ ίφη. 

Πλ&ττε τοίννν μίαν μέν Ιδέα» θηρίου ποικίλου χαί πολν-
χεφάλον, ήμερων δέ θηρίων έχοντος κεφάλας κύκλω καί 
άγριων, καί άυνατού μεταβάλλει» καί φύει» έξ αυτού πάντα 
ταύτα. 

d Δεινόν πλαστού, ίφη, τό έργον δμωςδέ, επειδή είπλά-

στότερον κηρον χαί τών τοιούτων λόγος, πεπλάσθω. 

Μίαν δή τοίννν άλλην ίδέαν λέοντος, μίαν δε ανθρώ
που· πολύ δέ μέγιστον έστω τά πρώτον χαί δεύτερον τό 
δεύτερον. 

Ταύτα, ίφη, (>άω, χαί πέπλασται. 
Συνάπτε τοίννν αυτά είς έν τρία άντα, ώστε πη σνμ-

πεψοχέναι άλλήλοις. 
Σννήπται, ίφη. 

Περίπλααον δή αύτοϊς ίξωθεν ενός είχόνα, τήν τοΰ 
άνθρωπου, ώστε τφ μή δυναμένφ τά εντός όράν, άλλα τό 

β ΐξω μόνο» έλυτρον άριϋντι, έν ζφον φαίνεσθαι, άνθρωπο». 
Περιπέπλασται, ίφη. 

Λέγωμεν δή τω λίγοντι ώς λνσιτελεϊ τούτφ άδιχεϊντφ 
άνθρώπφ, δίκαια δέ πράττειν ού συμφέρει, δτι ουδέν άλλο 
φησίν ή λνσιτελεϊ» αύτφ τό παντοδαπόν θηρίον ενωχοϋντι 
ποιεϊν Ισχυρό» χαί τόν λέοντα, και τά περί τόν λέοντα, τόν 

689a δέ άνθρωπο» λιμοκτονεί» χαί ποιεί» ασθενή, ώστε ίλχεαθαι 
δπη ά» εκείνων όπότερον αγβ, χαί μηδέν έτερον έτέρφ 
σννεθίζειν μηδέ φίλον ποιεϊν, αλλ' έάν αυτά έν αύτοις δά-
κνε-θαί τε καί μαχόμενα έοθίειν άλληλα. 

Παντάπασι γάρ, ίφη,ταϋτ' άν λέγοι 6 τό άδικεϊν ίπαινών. 
Ούκοϋν αί δ τά δίκαια λέγων λναιτελεϊν φαίη άν δεϊν 

ταύτα πράττειν καί ταύτα λέγειν, δθεν τον άνθρωπου ό εντός 
b άνθρωπος ίαται εγκρατέστατος,καί τον πολυκεφάλον θρέμ

ματος ίπιμελήσεται ώσπερ γεωργός, τά μέν ήμερα τρέφων 
καί τιθασεύω», τά δέ άγρια άποκωλύων φύεσθαι, σύμμαχο» 
ποιηοάμενος τήν τοΰ λέοντος φύσιν, καί κοιιν πόντων 
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"Ετσι μυθολογοΰνται. 
Φτιάξε λοιπόν έν πρώτοις ένα εϊδος θηρίου πολύμορφου 

καί πολυκέφαλου, πού γύρω του νά έχη κεφάλια, άλλα ήμερων 
ζώων καί άλλα άγριων, πού νά μπορή νά τά παράγη μόνο του 
καί νά τά μεταβάλλη κατά τή θέληση του. 

Χρειάζεται πολύ επιτήδειος τεχνίτης γι* αότό τό έργο* d 
άφοΰ δμως εϊναι πολύ εύκολώτερο νά κατασκευάζη κανείς 
μέ τό λόγο παρά μέτό κερί, άςδποθέσωμε ότι τ? '·σαμε τό 
τέρας σου. 

Φτιάξε τώρα καί μιαν εικόνα λιονταριού καί μιαν άνθρω
που- άλλα νά είναι πολύ μεγαλύτερη ή πρώτη εικόνα άπό τίς 
δύο άλλες, καί ή δεύτερη μεγαλύτερη άπό τήν τελευταία. 

Αυτά είναι εύκολώτερα καί έγιναν κιόλας. 
"Ενωσε τώρα αυτές τις τρεις είχόνες, ώστε νά συνδε

θούν καλά καί νά αποτελέσουν ενα όλον. 
Έτοιμο καί αυτό. 

Νά τό ντύσης τώρα δλο αυτό γύρω μέ τήν εικόνα ενός 
άνθρωπου, έτσι ώστε ένας πού δέν μπορεί νά ίδή τί έχει μέσα 
του, άλλα βλέπει μόνο τό εξωτερικό περίβλημα, νά τοϋ φαί
νεται πώς εϊναι απλώς ένα ζωντανό δν, άνθρωπος. θ 

Έγινε κι' αυτό. 

Ά ς πούμε τώρα σ' εκείνον πού υποστηρίζει ότι ή αδικία 
ωφελεί τοϋτο τόν άνθρωπο καί ή δικαιοσύνη δέν τόν συμφέ
ρει, ότι είναι τό ίδιο νά ύποστηρίζη πώς τόν συμφέρει νά κα-
λοθρέφη τό πολυκέφαλο θηρίο καί νά τρανεύη τό λιοντάρι καί 
τά γύρω άπό τό λιοντάρι, τόν άνθρωπο δμως νά τόν άφήνη 
νά πεθαίνη άπό τήν πείνα καί νάδυνατίζη, έτσι ώστε νά σέρ- 589a 
νεται δπου τόν τραυοΰν τά άλλα δύο θηρία, καί οβτε κάν νά τά 
έξοικειώνη κι' αυτά μεταξύ τους γιά νά ζουν αγαπημένα, 
άλλα νά τ ' άφήνη νά μαλώνουν καί νά δαγκάνουνται καί νά 
τρώγουνται. 

'Ακριβώς αυτά λέγει έκεΐνος πού επαινεί τήν αδικία. 

Ένώ απεναντίας αυτός πού υποστηρίζει δτι ή δικαιοσύ
νη ωφελεί, δέν λέγει δτι πρέπει δλα τά έργα μας καί δλα τά 
λόγια μας νά τείνουν στό νά κάνουν επικρατέστερο τόν εσω
τερικό άνθρωπο καί δτι πρέπει νά φροντίζωμε καί τό πολυ
κέφαλο θηρίο σάν τόν έμπειρο γεωργό, τρέφοντας καί δαμά
ζοντας τά ήμερα άλλα εμποδίζοντας τά άγρια νά φυτρώνουν, 
καί παίρνοντας σύμμαχο τό λιονταρίνα νοιαζόμαστε γιά δλα 



700 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Θ) 

κηδόμενος, φίλα ποιηαόμενος άλλήλοις τε καί αύτω, ούτω 
θρέψει ; 

Κομώή γάρ αί λέγει ταϋτα δ τό δίκαιον επαίνων. 
Κατά πάντα τρόπο» δή 6 μέν, τά δίκαια εγκωμιάζω» άλη-

c θή άν λίγοι, 6 δέ τά άδικα ψεύδοιτο. προς τε γάρ ήδονήν 
χαί προς εύδοξίαν χαί ώφελίαν αχοπουμένφ δ με» επαινετής 
τον δικαίου αληθεύει, δ δέ ψέχτης οίδέν υγιές ονδ'. είδώς 
ψέγει δτι ψέγει. 

Οΰ μοι δοκεϊ, $ δ' δς, ονδαμή γε. 

Πείθωμεν τοίννν αύτον πρίμας—ον γάρ εκών αμαρτάνει 
—ερωτώντες· ΎΩ μακάριε, ού «al τά καλά καί αισχρά νόμιμα 
δια τά τοιαντ' α» φαΐμεν γεγονέναι· τά μέν χαλά τά ίπό 

ά τφ άνθρώπω, μάλλον δε ίσως τά ύπό τφ θείω τά θηριώδη 
ποιαΰντο τής φύσεως, αισχρά δέ τα ίπό τφ άγρίφ τό ήμερο» 
δονλούμενα ; συμφήαει· ή πώς ; 

Έάν μοι, ίφη, πείθηται. 

"Εστιν ούν, εϊπον, δτφ λυαιτελεί έχ τούτον τον λόγου 
χρυσίον λαμβάνειν άδίχως,, εϊπερ τοιόνδε τι γίγνεται, λαμ
βάνω» τό χρνσίον άμα χαταδονλοϋται τό βέλτιστον εαυτού 

β τ<5 μοχθηροτάτφ ; ή εί μέν λαβών χρυσίον τίόν ή θυγατέρα 
έδονλοΰτο, καί ταϋτ' είς άγριων τε και χαχων ανδρών, ούκ 
άν αύτφ έλναιτίλει ούδ' &ν πάμπολν έπί τούτφ λαμβάνειν, 
el δέ τό έαντοϋ θειότατο» ύπό τφ άθεωτάτω τε καί μιαρωτάτφ 
δονλοΰται χαί μηδέν ελεεί, ούκ άρα άθλιο; έστι καί πολύ 

590a έπί δεινοτέρφ όλέθρφ χρνσόν δωραδοκει ή 'Εριφύλη έπί τή* 
τοϋ άνδρας ψνχή τό» δρμον δεξαμενή ; 

Πολύ μέντοι, ή δ' δς ό Γλαυκών έγώ γάρ σοι υπέρ 
εκείνον άποχρινοϋμαι. 

Ούκοϋν χαί τό άχολασταΐνειν οϊει διά τοιαύτα πάλαι 
ψέγεαθαι, δτι άνίεται ί» τφ τοιούτω τά δεινό», το μέγα 
ίχεϊνο και πολνειδές θρέμμα πέρα τον δέοντος ; 

Δήλον, ίφη. 
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άπό κοινού, νά τά κάνωμε δηλαδή νά ζουν καί μεταξύ τους 
καί μέ μας τους ίδιους μονοιασμένα καί έτσι νά τά τρέφωμε ; 

Μάλιστα, αυτό λέγει εκείνος πού επαινεί τή δικαιοσύνη. 
"Ωστε οπωσδήποτε έκεΐνος πού εγκωμιάζει τή δικαιο

σύνη λέγει τήν αλήθεια καί ψεύδεται εκείνος πού επαινεί 
τήν αδικία* γιατί πραγματικά, είτε προς τήν ηδονή, είτε C 
προς τή δόξα εϊτε προς τήν ωφέλεια άποβλέψωμε, ό επαινε
τής τής δικαιοσύνης αληθεύει, ένώ ό κατήγορος της δέν λέγει 
τίποτα σωστό, οδτε καν ξέρει έκεΐνο πού κατηγορεί. 

Πραγματικά μοΰ φαίνεται πώς δέν τό ξέρει. 

Ά ς προσπαθήσωμε δμως μέ πραότητα νά τόν βγάλωμε 
άπό τήν πλάνη του, άφοΰ βέβαια αυτή δέν είναι θεληματική, 
ρωτώντας τον ώς έξης : Ευλογημένε, απάνω σέ ποια βάση 
ϊχει καθιερωθή ή διάκριση μεταξύ τοΰ καλοΰ καί τοΰ αισ
χρού ; τά καλά δέν είναι έκεϊνα πού ύποτάζουν τό θηριώδες 
μέρος τής φύσεως μας στό ανθρώπινο, ή μάλλον στό θεϊο, καί d 
αισχρά έκεϊνα πού υποδουλώνουν τό ήμερο στό άγριο χαί 
θηριώδες ; Τί λές, θά συμφωνήση ; 

Ά ν θέλη νά μέ άκούση, ναί. 

Έπε«·* άπ' αυτό τό λόγο, μπορεί ποτέ νά είναι ωφέλιμο 
σέ κανένα νά πάρη χρήματα αδίκως, έάν πρόκειται μέ τά 
χρήματα πού θά πάρη νά υποδούλωση τό καλύτερο μέρος τοΰ 
έαυτοΰ του στό ελεεινότερο ; Σκέψου δά Ι δν επρόκειτο παίρ
νοντας χρήματα νά πούληση δούλο τό γιό του ή τήν κόρη του, θ 
καί μάλιστα σέ ανθρώπους άγριους καί κακούς, δέν θά τόν 
έσύμφερε βέβαια τό πράγμα, ακόμη κι' άν έπαιρνε τού; με
γαλύτερους θησαυρούς' δταν δέ χωρίς νά λυπάται υποδου-
λώνη τό θειότατο μέρος τοϋ έαυτοΰ του στό άθεώτατο καί μι-
αρώτατο, δέν είναι πραγματικά άθλιος, καί τό χρυσάφι πού 
δέχεται απέναντι, δέν είναι αντάλλαγμα φοβερώτερης κατα
στροφής άπό Χείνην πού προκάλεσε ή Εριφύλη, δταν γιά ένα 590a 
χρυσό περιδέραιο πούλησε τή ζωή τοΰ συζύγου της ; 

Πολύ φοβερώτερης βέβαια, θά σοΰ αποκριθώ έγώ έκ μέ
ρους του. 

Γιά ποιο λόγο, σέ παρακαλώ, καταδικάσθηκε ανέκαθεν 
ό ακόλαστος βίος, παρά γιατί ή ακολασία αφήνει αχαλίνωτο 
έκεΐνο τό φοβερό καί μεγάλο καί πολυκέφαλο τέρας πέρα 
άπ' δσο πρέπει ; 

Φανερό. 
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Ή δ' αίθάδεια χαί δυσκολία ψέγεται οίχ δταν τ ο 

b λεοντώδές τε καί δφεώδες αϋξηται χαί συντείνηται άναρ-
μόατως ; 

Πάνν μέν οίν. 

Τρυφή δέ χαί μαλθαχία οίχ έπί τή αντοϋ τούτον χαλάσει 
τε καί ανέσει ψίγεται, δταν εν αύτφ δειλία» έμποιή ; 

Ti μή» ; 

Κολακεία δέ καί άνελευθερία οίχ δταν τις τό αυτό τοϋτο, 
τό θνμοειδές, ύπό τφ όχλώδει θηρίω ποιη καί ίνεχα χρη
μάτων «αί τής εκείνον απληστίας προπηλακιζόμενον έθι'ζη 
ix νέον αντί λέοντος πίθηκον γίγνεσθαι ,* 

<5 Καί μάλα, ίφη. 

Βαναναία òi χαί χειροτεχνία διά τί οϊει όνειδος φέρει ; 
ή δι' άλλο τι φήσομεν ή δταν τις ασθενές φύσει ίχχι τό τοΰ 
βέλτιστου είδος, ώστε μή αν δύνασθαι άρχει» τώ» έν αύτψ 
θρεμμάτων, αλλά θεράπευε*» έχεΐνα, χαί τά θωπεύματα αυ
τών μόνον δύνηται μανθάνειν ; 

"Εοιχεν, ίφη. 

Ούχοϋν Ινα χαί δ τοιούτος ύπό ομοίου άρχηται οϊονπερ 
δ βέλτιστος, δοϋλον αυτόν φαμεν δεϊν εϊναι εκείνον τοΰ βέλ

α τίστου καί έχοντος Ιν αύτφ τά θείον άρχο», ούχ έπί βλάβη 
τή τον δούλου οίόμενοι δεϊν άρχεσθαι αυτόν, ώσπερ θρααύ-
μαχος ώετο τους άρχομένονς, άλλ' ώς άμεινον Β» παντί ύπό 
θείον καί φρονίμου άρχεσθαι, μάλιστα μέν οίχεΐον έχοντος 
ίν αύτφ, εί δέ μή, ίξωθεν έψεστώτος, ίνα εις δύναμιν πάντες 
δμοιοι ώμεν χαί φίλοι, τφ αύτφ κυβερνώμενοι ; 

Kai ορθώς γ', ίφη. 
β Δηλοϊ δι γε, ήν δ' έγώ,χαΐ ό νόμος δτι τοιούτον βού-

λεται, πάσι τοίς έ» τή πόλει σύμμαχος &»· χαί ή τώ» παί
δων αρχή, τά μή έάν ελευθέρους είναι, έω; άν έν αυτοί; 
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Καί γιατί καταδικάζουν τήν αυθαιρεσία καί τή δυστρο
πία, παρά γιατί αναπτύσσουν καί δυναμώνουν έξω άπό τό 
ταιριαστό μέτρο τή φύση τοϋ λιονταριού καί τοΰ φιδιού μέσα b 
ο-τον άνθρωπο ; 

Βεβαιότατα. 
Και δέν κατηγορούν τήν τρυφηλή καί μαλθακή ζωή, επει

δή χαλαρώνει καί εκφυλίζει αυτή τήν ίδια φύση, δταν τήν 
κάνη δειλή ; 

Πώς 8χι ; 
Γιατί ακόμη ψέγουν τήν κολακεία καί τήν άνελευθερία 

παρά γιατί υποδουλώνουν αότό τό ίδιο, τό θυμοειδές, σ' έκεΐ
νο τό ενοχλητικό θηρίο καί γιατί τό συνηθίζουν άπό τή νεαρή 
του ηλικία, έτσι καθώς εξευτελίζεται γιά ν' απόκτηση χρή
ματα καί γιά νά ικανοποίηση τήν απληστία τοϋ θηρίου, νά 
γίνεται αντί λιοντάρι πίθηκος ; 

Βεβαιότατα. σ 

Καί γιά ποιο λόγο νομίζεις δτι δέν έχουν καμιάν υπόλη
ψη τά βάναυσα επαγγέλματα καίοίχειρωνακτικές εργασίες ; 
δχι επειδή εκείνοι -τού ασχολούνται μ' αυτές, έχουν έκ φύσε
ως τόσο αδύνατο τό άριστο μέρος τής ψυχής, τό λογικό, ώστε 
μή μπορώντας νά κυβερνήσουν τά θηρία έκεϊνα, πού είναι 
μέσα τους, αναγκάζονται νά τά περιποιούνται, καί δέν είναι 
σέ θέση τίποτ' άλλο νά μάθουν παρά πως νά τά χαϊδεύουν ; 

Έ τ σ ι φαίνεται. 
Λοιπόν γιά νά έχη δ τέτοιος άνθρωπος άρχοντα δμοιο 

μ1 εκείνον, άπό τόν όποιο εξουσιάζεται ό τέλειος άνθρωπος, 
δέν πρέπει νά είναι υπήκοος εκείνου τοΰ τέλειου, πού καί 
αυτός έχει μέσα του άρχοντα τό θείον, χωρίς βέβαια νά νο- d 
μίζωμε ότι ή υποταγή αυτή θά είναι προς ζημία τοΰ υπηκόου, 
καθώς ισχυριζόταν Ο ©ρασύμαχος γενικά γιά τους υπηκόους, 
άλλα επειδή είναι γιά κάθε άνθρωπο συμφερώτερο νά κυβερ
νάται άπό άρχοντα θείο καί σοφό, εϊτε τόν έχει μέσα του καί 
είναι δικός του (πράγμα πού θά ήταν τό καλύτερο ), είτε τοϋ 
επιβάλλεται άπ' έξω, γιά νά γίνωμε δσο τό δυνατόν δλοι δμοι
οι μεταξύ μας καί φίλοι, άφοΰ θά μας' έξουσιάζη δ ϊδιος άρ
χοντας ; 

Καί πολύ σωστά. 
Είναι δά favzpb δτι αυτό τό σκοπό έχει καί ό νόμος, θ 

άφοΰ δίνει τή βοήθεια του σ' δλα τά μέλη τής πολιτείας άνε-
ξαίρετα* καί ό έξουσιασμός τών παιδιών τόν ίδιο λόγο έχει* 
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ώσπερ έ» πόλει πολιτείαν χαταοτήσοιμεν, και τό βέλτιστο» 
'2a θεραπεύσαντε; τω παρ' ήμΐν τοιούτω άντιχαταστήσωμεν 

φύλακα δμοιον χαί άρχοντα έν αύτφ, χαί τότε δή ελεύθερον 
άφίεμεν. 

Δηλοϊ γά@,ήδ' ας. 

Πή δή οίν φήσομεν, & Γλαυκών, χαί «ατά τίνα λόγον 
λνσιτελεϊν άδικεϊν, ή αχολασταίνειν ή τι αίσχρόν πυιεϊν,εξ 
ών πονηρότερος μεν έσται, πλείω δέ χρήματα ή άλλην τινά 
δύναμιν χεκτήαεται ; 

Ονδαμή, ή δ' δς. 
Πή δ' άδικοΰντα λανθάνειν και μή διδόναι άίκην λυσιτε-

b λεϊ; ή οίχ'ι ό μέν λανθάνων ίτι πονηρότερο; γίγνεται, τοϋ 
δέ μή λανθάνοντος και χολαζομένον τό μέν θηριώδες χοιμί-
ζεται και ήμεροϋται, τό δέ ήμερον έλενθεροΰται, «al ο/.η ή 
ψυχή εί; τήν βέλτιστη» φύσιν καθισταμένη τιμιωτέραν εξιν 
λαμβάνει, σωφροσύνη» τε καί δικαιοσύνην μετά φρονήαεως 
κτώμενη, ή σώμα ίσχύν τε καί κάλλος μετά νγιεία; λάμβαναν, 
τοσούτφ δσφ περ ψυχή σώματος τιμιοηέρα ; 

Παντάπασιν μεν οίν, ίφη. 
c Οίχοϋ» δ γε νοΰ» έχων πάντα τά αυτού εί; τοϋτο σνν-

τεί»α; βιώσεται, πιώιον μίν τά μαθήματα τιμώ», άτοιαντην 
αντοϋ τήν ψυχή» άπεργάσεται, τα δε άλλα άτιμάζων ; 

Δήλο», ίφη. 
"Επειτα γ', εϊπον, τήν τοΰ σώματος ίξιν χαί τροφή» ονχ 

δπω; τή θηοιώδει χαί άλόγφ ηδονή έπιτρέψας ενταύθα τε-
τραμμένος ζήσει, άλλ' ούδε προ; ύγίειαν βλέπων, ονδέ τοϋτο 
πρεσβεύων, δπως Ισχυρός ή υγιής ή καλό; έσται, έάν μή 

d καί σωρρονήσειν μέλλη άπ' αντών, άλλ' άεί τήν έν τφ σώ
ματι άρμονίαν τής έν τή ψυχή ένεκα συμφωνία; άρμοττό-
μενος φανεΐται. 

Παντάπασι μεν οί», ίφη, έάνπερ μέλλη τή άληθεία 
μουσικός εϊναι. 

Ούκοϋν, εϊπον, «αί τήν έν τή τώ» χρημάτων κτήσει σύν-
ταξίν τε καί συμφωνίαν ; καί τόν δγκον τού πλήθου; ονκ 
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δέν τ' άφήνομε ελεύθερα νά κάνουν δ, τι θέλουν, έως Οτου έγ-
καταστήσωμε μέσα τους, δπως σέ μιά πόλη, πολίτευμα στα
θερό, καίκαλλιεργήσωμε τό λογικό νους μέ τό δικό μας, ώστε 591a 
νά εϊναι σέ θέση νά ρυθμίζη τή διαγωγή τους* τότε μόνο 
τά χειραφετούμε. 

Εϊναι πραγματικά φανερό. 
Πώς λοιπόν, αγαπητέ Γλαυκών, καί πάνω σέ ποιο λόγο 

στηριζόμενοι θά μπορούσαμε νά είποΰμε δτι ώφελεΐ \ ά άδικη 
κάνεις ή νά άκολασταίνη ή '.ά κάνη καμιάν αισχρή πράξη, καί 
δτι άπ' αυτά θά γίνη βέβαια χειρότερος, άλλα θ' απόκτηση 
πλούτη καί κάποιαν άλλη δύναμη ; 

Μέ κανένα τρόπο. 
"Η τί θά ώφελοϋσε ακόμη, άν ή αδικία έμενε κρυμμέ\η 

καί ατιμώρητη ; Μήπως ή ατιμωρησία δέν κάνει τόν κακό b 
•ακόμη χειρότερο ; Ένώ απεναντίας, δταν τό έγκλημα ανα
καλύπτεται καί τιμωρήται, τό θηριώδες μέρος τής ψυχής 
καταπραύνεται καί έξημερώ-.εται, τό ήμερο ελευθερώνεται 
καί ολόκληρη ή ψυχή, καθώς άποκατασταίνεται σ-.ήν άρισιη 
φύση της, ανυψώνεται, αποκτά σωφροσύνη καί δικαιοσύνη 
καί φρόνηση κ' έτσι παίρνει μιαν έξη τόσο πιό ανώτερη άπό 
τήν έξη τοΰ σώματος πού έχει αποκτήσει δύναμη καί καλλονή 
καί υγεία, ίσο ή ψυχή είναι ή ΐδια ά·. ώτερη άπό τό σώμι 

Βεβαιότατα. 
"Ωστε ένας άνθρωπος μέ νοϋ θά βάλη δλα τά δυνατά e 

•του γιάνά έπιτύχη αυτό τό είδος τής ζωής* πρώτα θά εκτιμά 
τά μαθήματα πού συντείνουν στην τελειοποίηση τής ψυχής 
καί θά περιφρονή όλα τάλλα. 

Φανερό. 
"Επειτα, ώς προς τήν έξη καί τή δίαιτα τοϋ σώματος, 

δέν θά παραδοθή οτήν κτηνώδη καί αλόγιστη ηδονή, γιά \ά 
ζή μόνο μέ τήν απόλαυση της, οδτε θ' άσχολήται αποκλειστικά 
μέ τήν υγεία του, γιά νά γίνη δυνατός, υγιής καί ωραίος, άν 
δέν πρόκειται νάποκτήση μέ αυτά καί τήν εγκράτεια, άλλα d 
πάντα θά έπιζητή τήν αρμονία στό σώμα γιά χάρη τής συμ
φωνίας τής ψυχικής. 

Βεβαιότατα, άν τουλάχιστο πρόκειται νά είναι αληθινός 
μουσικός. 

Επομένως κκίστήν απόκτηση χρημάτων δέν θά άποβλέπη 
στον ίδιο σκοπό καί στην ίδια αρμονία, χωρίς ·. ά τόν θαμπώνη 
σ δγκος τοΰ πλούτου πού τόν μακαρίζουν οί —ολλοί, γιά \ ά ζη-
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έχπληττόμενος ίπό τοΰ τών πολλών μαχαρισμοΰ άπειρον 
αυξήσει απέραντα κακά έχων ; 

Ούκ οϊομαι, ίφη. 
e '^4λλ' αποβλέπων γε, εϊπο», προς τή» έ» αύτφ πολιτείαν, 

καί φνλάττων μή τι παρακινή αύτοϋ τώ» εκεί διά πλήθος 
ουσία; ή δι' όλιγάνητα, οΰτως κυβερνών προσθήαει καί 
αναλώσει τής ουσίας καθ' δσον άν οϊός τ' ή. 

Κομιδή μέν οίν, ίφη. 
Ì2& Άλλα μήν χαί τιμάς γε, εί; ταύτόν αποβλέπω», τών μέν 

μεθέξει χαί γεναεται έχων, ας αν ήγήται άμείνω αυτόν ποιή
σει», ας δ' αν λύσει» τήν ύπάρχουααν ίξιν, φεύξεται Ιδία. 
καί δημοσία. 

Οίχ άρα, ίφη, τά γε πολιτικά έθελήσει πράττειν, ίάνπερ 
τούτο« κήδηται. 

Νή τόν κύνα, ήν δ' έγώ, ίν γε τή έαυτοΰ πόλει καί μάλα, 
οί μέντοι ϊαως ίν γε τή πατρίδι, έάν μή θεία τις συμβή 
τύχη. 

Μανθάνω, ίφη· έν ή νυν διήλθομεν οΐκίζοντες πόλει 

λέγεις, τή έ» λόγοις κειμένη, έπεί γής γε ονδαμοϋ οϊμαι 

b αυτήν είναι. 

Άλλ', ήν δ' έγώ, έν ούρανφ ίσως παράδειγμα άνάκειται 

τφ βονλομένφ όρο» «ai 6οώ»τι εαυτόν κατοικίζει», άιαρέρει 

δέ ονδέν εϊτε που ίατιν εϊτε ίαται· τά γάρ ταύτης μόνης άν 

πράξειεν, άλλης δέ ουδεμιάς. 

Εικός γ', ίφη. 
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τή κι' αυτός νά τόν αύξηση έπ' άπειρον, αυξάνοντας δμως 
συγχρόνως έπ* άπειρον καί τά κακά πού τόν συνοδεύουν ; 

Κ' έγώ δέν πιστεύω νά τό κάμη αυτό. 
Άλλ' αποβλέποντας στό εσωτερικό του πολίτευμα καί ο 

•προσέχοντας μήπως φέρη σ' αότό καμιά διαταραχή είτε ή πε
ρίσσεια τόΰ πλούτου είτε ή ανεπάρκεια του, θά προσπαθή 
απάνω σ' αυτή τή βάση νά κανονίζη τά έσοδα καί τά έξοδα του 
σύμφωνα μέ τις δυνάμεις του. 

Χωρίς αμφιβολία. 
Καί στην ίδια πάλι αρχή στηριζόμενος, ώς προς τίς τι- 592a 

μές καί τά αξιώματα, θά έπιζητή καί ευχαρίστως μάλιστα 
θά δοκιμάζη έκεϊνα πού έχει τήν ίδέα βτι θά τόν κάμουν κα
λύτερο, θάποφεύγη δμως, στον ιδιωτικό χαί στό δημόσιο βίο 
του, δσα θά μπορούσαν νά διαταράξουν τό ψυχικό του κα
θεστώς. 

Τότε δμως δέν θά θελήση νάναμιχθή στά πολιτικά, άν, 
καθώς λές, τόσο φροντίζη γι ' αυτό. 

θ ά θελήση, μά τόν κύνα, καί παραπολύ μάλιστα, του
λάχιστο στή δική του πόλη, δχι δμως ίσως καί στή δική του 
πατρίδα, έκτος άν γίνη κανένα θαύμα.. · 

Ά , έκατάλαβα· εννοείς τήν πόλη πού ιδρύσαμε μεΐς 
καί πού μόνο στά λόγια υπάρχει, γιατί δέν πιστεύω νά βρί
σκεται σέ κανένα μέρος τής γής. b 

Άλλ' ίσως νά ύπάρχη στον ουρανό τό πρότυπο της, γιά 
κείνον πού θέλει νά τό βλέπη καί μέ αότό ώς κανόνα νά ρυθ-
μίζη τό πολίτευμα τής ψυχής του· άλλωστε δέν σημαίνει τί
ποτε άν ύπάρχη, ή άν θά ύπαρξη κάποτε* γιατί ό σοφός άν
θρωπος μας μόνο σέ μιας τέτοιας πόλης τά πολιτικά θάνα-
μειχθή καί καμιάς άλλης. 

Καί είναι πολύ φυσικό. 



ΒΙΒΑΙΟΝ I 

S95& Καί μή», ήν ό" εγώ, πολλά μέν και άλλα περί αυτή; 
εννοώ, ώς παντός άρα μάλλον ορθώς φκίζομεν τή» πόλιν 
ούχ ηκιστα δέ ενθυμηθείς περί ποιήσεως λέγω. 

Τό ποίο» ; ίφη. 

Τό μηδαμ-ή παραδέχεαθαι αυτής δση μιμητική· παντός 
γαρ μάλλον οί παραδεχτέα νΰν χαί εναργέστερο», ώς έμοί 
δοχεί, φαίνεται, επειδή χωρίς έκαστα διήρηται τα τής ψυχής 

b εϊδη. 
Πώς λέγεις ; 
Ώς μέν προς υμάς είρήαθαι—ού γάρ μον χατερείτε προς 

τους τής τραγφδία; ποιητάς χαί τους άλλον; άπαντος τους 
μιμητικούς—λώβη ίοικεν εϊναι πάντα τά τοιαύτα τή; τών 
άκουόντων διανοίας, δσοι μή εχοναι φάρμαχον τό είδέναι 
αυτά ola τυγχάνει δντα. 

Πή δή, ίφη, διανοούμενος λέγεις ; 
'Ρητέον, ή» δ' έγώ· καίτοι φιλία γέ τίς με χαί αιδώς έκ 

παιδός ίχοναα περί Όμηρου άποχωλύει λέγειν, ίοιχε μέν 
ο γάρ τών καλών απάντων τούτων τών τραγικών πρώτος διδά

σκαλος τε χαί ήγεμών γενέσθαι, άλλ' οί γάρ προ γε τής 
αληθείας τιμητέος άνήρ, άλλ', δ λέγω, άητέον. 

Πάνυ μέν οίν, ίφη. 
"Ακουε δή, μάλλον δέ άποχρίνον. 
'Ερώτα. 
Μίμησι» δλως ϊχοις άν μοι ειπείν δτι ποτ' εστίν; ονδέ 

γάρ τοι αυτός πάνυ τι σννναώ τί βούλεται εϊναι. 
ΎΗ που άρ', ίφη, έγώ ανννοήσω. 

1. Βλ. 377b-403c (βιβλ. Β' χαί Γ'). 

ΒΙΒΛΙΟΝ Ι 

Πολλούς καίάλλους λόγους έχω νά κρίνω δτι ή πολιτεία 595a 
πού ιδρύσαμε μεΐς είναι ή τελειότερη άπό κάθε άλλη, δχι 
Ομως λιγώτερο τό λέγω αυτό, δταν αναλογιστώ έκεΐνο πού 
είπαμε γιά τήν ποίηση (-•). 

Ποιο; 
"Οτι μέ κανένα τρόπο δέν παραδεχόμαστε τό καθαρά 

μιμητικό μέρος της* τώρα μάλιστα, νομί
ζω, φαίνεται απαραίτητη ή ανάγκη νά 

'Επίκριση τ>*ς τ ό άποκλείσωμε ολότελα, άφοΰ έχομε 
Ä - χ ω ΐ τ « - " ' ά ξεχώρισε, τά_εϊδη τής ψυχής. b 

ν ω ν , Ιίως τό εννοείς αυτό ; 
Γιά νά τό είποΰμε μεταξύ μας — δέν 

πιστεύω δά νά μέ προδώσετε στους τραγι
κούς ποιητές καί σ' δλους τους άλλους τους μιμητικούς — δ
λα τά παρόμοια άλλο αποτέλεσμα δέν έχουν παρά νά διαφθεί
ρουν τό νοϋ τών ακροατών, εκείνων τουλάχιστο πού δέν έχουν 
άντιφάρμακο τήν ακριβή γνώση τοϋ τί είναι στην πραγματι
κότητα αυτά τά κατασκευάσματα. 

Πώς σκέφθηκες κ' έφτασες σ' αυτό τό συμπέρασμα ; 
©ά σοΰ τό ειπώ* άν καί μοϋ κρατή τή γλώσσα κάποια 

αγάπη καί σεβασμός, πού άπό τά παιδικά μου χρόνια τρέφω 
γιά τόν "Ομηρο. Γιατί φαίνεται δτι αυτός είναι ό πρώτος Ο 
δάσκαλος καί αρχηγός όλων αυτών τών καλών μας τραγικών 
ποιητών. Άλλα επειδή ό άνθροιπος δέν πρέπει νά τίμηθή πε
ρισσότερο άπ' τήν αλήθεια, θά το ειπώ αυτό πού έχω στό νοϋ 
μου. 

Πολύ σωστά βέβαια. 
Άκουσε λοιπόν, ή καλύτερα απάντησε μου. 
'Ερώτα με. 
Μπορείς νά μοϋ πής μίμηση γενικά τί είναι ; γιατί έγώ 

ό ίδιος δέν κατορθώνω πολύ καλά νά εννοήσω τί θέλει νά είπή. 
Πολύ ώραΐα λοιπόν θά τό εννοήσω έγώ 1 
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Οίδέν γε, ήν δ' έγώ, άτοπον, έπεί πολλά τοι δξντερον 
96a βλεπόντων άμβλύτερον δρώντες πρότεροι εϊοον. 

"Εστιν, ίφη, ούτω;* άλλα σοΰ παρόντος οίο' ά» προθν-
μηθήναι οίος τε εϊην είπεΐν, εϊ τί μοι καταφαίνεται, άλλ> 
αυτός δρα. 

Βούλει οίν ένθένδε άρξώμεθα έπισκοποϋντες, εκ τής 
εΐωθυίας μεθόδου ; εϊδος γάρ' πού τι Β» έκαστον είώθαμεν 
τίθεσθαι περί έκαστα τά πολλά, οϊ; ταύτόν άνομα επιφέρο-
μεν. ή ού μανθάνεις ; 

Μανθάνω. 

θώμεν δή χαί νϋν δτι βούλει τώ» πολλών, οϊο», εί 
b 'θέλει;, πολλοί πού είαι κλϊναι χαί τράπεζάι. 

Πώ; δ' οί ; 

Άλλα ίάέαι γέ που περί ταϋτα τά σκεύη δύο, μία μέν 
κλίνης, μία δέ τραπέζης. 

Ναί. 

Οίκον» χαί είώθαμεν λέγειν δτι ό δημιονργό; έκατέροο 
τον σκεύον; προς τήν Ιδέαν βλέπων οΰτω ποιεί ο μέν τά; 
κλίνας, ό δέ τάς τράπεζας, αϊς ήμεΐς χρώμεθα, καί τάλλα 
«ατά ταύτα ; ού γάρ πον τή» γε Ιδέα» αυτήν δημιουργεί 
ουδείς τώ» δημιουργώ»- πώς γάρ ; 

Ουδαμώς. 

Άλλ' δρα δή «αί τό»δε τίνα χαλεΐς τόν δημιουργό». 
e Τόν ποίον ; 

"Ος πάντα ποιεί, δσαπερ εί; ίχαστος τών χειροτεχνών. 
Δεινόν τίνα λέγεις χαί θανμαατόν άνδρα. 
Οϋπω γε, άλλα τάχα μάλλον ψήσεις, δ αυτό; γαρ ούτος 

χειροτέχνης ού μόνον πάντα οΐός τε σκεύη ποιήσαι, άλλα 
χαί τά έκ της γής φυόμενα άπαντα ποιεί χαί ζφα πόντο 
εργάζεται, τά τε άλλα καί έαντόν, χαί προς τούτοι; γήν χαί 
ουρανό» καί θεού; καί πάντα τά έν ονρανώ καί τά έ» Άιδον 
ύπό γής άπαντα εργάζεται. 

d Πάνυ θαυμαστό», ίφη, λ.έγει; σοφιστή». 
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Δένθάήταν καί παράδοξο τό πράγμα, γιατί πολλές φο
ρές άνθρωποι μέ αδύνατη δράση βλέπουν κάτι τι πρωτύτερα 
άπό τους οξυδερκείς. 596a 

Αυτό εϊναι αλήθεια* άλλα έγώ ποτέ μπροστά σου δέν θά 
ήμουν Ικανός νά τολμήσω νά ειπώ τήν ίδέα μου γιά ό,τιδή-
ποτε πράγμα* ώστε βλέπε σύ ό ϊδιος. 

©ές λοιπόν, νάρχίσουμε καί αύτη την εξέταση άπό τή 
συνηθισμένη μας μέθοδο ; Συνηθίζομε, ξέρεις, νά περιλαμβά
νουμε κάτω άπό μιαν ώρισμένη ίδέα ολόκληρο πλήθος έπί 
μέρους αντικειμένων πού τά ονομάζομε μέ τό ίδιο δνομα. "Η 
δέν εννοείς ; 

'Εννοώ.' 
Ά ς πάρωμε λοιπόν καί τώρα δ,τι θές άπ' αυτά τά πολ

λά. 'Υπάρχουν π.χ. πολλά κρεββάτια καί τραπέζια. b 
Πώς δχι ; 

Άλλ ' αυτά τά δύο είδη σκευών περιλαμβάνονται τό ίνα 
στην ίδέα τοϋ κρεββατιοΰ καί τό άλλο στην ίδέα τοϋ τραπε
ζιού. 

Ναί. 
Δέν συνηθίζομε ακόμη νά λέμε δτι ό τεχνίτης πού κατα

σκευάζει τό ένα ή τό άλλο άπ' αυτά τά δύο εϊδη σκευών; έχει 
τήν Ιδέα στά μάτια του καίέτσικατασκευάζει ό ένας τά κρεβ
βάτια, ό άλλος τά τραπέζια πού μεταχειριζόμαστε μεΐς, καί 
δλα τάλλα κατά τόν "διο τρόπο ; Γιατί βέβαια αυτή τήν ίδέα 
κανένας τεχνίτης δέν τήν κατασκευάζει* είναι δυνατόν ; 

"Οχι βέβαια. 
Κοίταξε λοιπόν τώρα τί Ονομα θά δώσης καί σ' αυτόν 

τόν τεχνίτη πού θά σοΰ ειπώ. 
Ποιος είναι αυτός ; c 

'Εκείνος πού κάνει δλα δσα κάνουν χωριστά οί χειρο
τέχνες ένας - ένας. 

Φοβερός καί θαυμαστός θά είναι αυτός πού μας λές. 
Περίμενε νά ίδής ακόμη καί τότε πολύ περισσότερο θά 

τόν θαυμάσης* ό ίδιος αυτός ό τεχνίτης είναι άξιος νά κάμη 
δχι μόνο δλα τά σκεύη, άλλάκαίδλα δσα φυτρώνουν άπό τη 
γή, καί τά ζώα δλα, καί τά άλλα καί τόν εαυτό του ακόμα, καί 
κοντά σ' αυτά καί τή γή καί τόν ουρανό καί τους θεούς, και. 
δλα δσα υπάρχουν στον ουρανό καί στον Ά δ η κάτω άπό τη 

Παραπολύ αξιοθαύμαστο σοφιστή μας λες. 
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Άπιστεϊς ; ήν δ' έγώ. χαί μοι είπε, τό παράπαν ούχ αν 
σοι δοκεϊ εϊναι τοιούτος δημιουργός, ή τινί μέν τρόπω γε
νέσθαι άν τούτων απάντων ποιητής, Tiri δέ ούχ αν ; ή οίχ 
αίαθάνη δτι «αν ούτος οϊός τ', εϊης πάντα ταϋτα ποιήσαι 
τρόπφ γε τινι ; 

Καί τις, ίφη, ό τρόπος οδτος ; 
Ού χαλεπός, ήν δ' έγώ, αλλά πολλαχή χαί ταχύ δημιονρ-

γονμενος, τάχιστα δέ που, εί 'θέλεις λαβών κάτοπτρο» 
β περιφέρει» πανταχή· ταχύ μέν ήλιον ποιήσεις καί τά εν τφ 

οίρανφ, ταχύ δε γήν, ταχί δέ σαυτόν τε καί τάλλα ζωα καί 

σκεύη καί φυτά καί πάντα άσα νυνάή ελέγετο. 
Ναί, ίφη, φαινόμενα, ού μέντοι όντα γέ που τ-ή αλήθεια. 
Καλώς, ήν δ' έγώ, καί εις δέον ίρχη τω λόγφ. τών 

τοιούτων γάρ οϊμαι δημιουργών «ai ό ζωγράφος εστίν, ή 
γάρ ; 

Πώ; γάρ οΰ ; 
Άλλα ψήσεις ούκ αληθή οϊμαι αυτόν ποιεϊν ä ποιεί. 

καίτοι τρόπφ γέ τινι «ai δ ζωγράφος κλίνψ ποιεί· ή οΰ ; 

Ναί, ίφη, φαινόμενη» γε καί οίτος. 
697a Ti δέ ό χλινοποιός ; ούκ άρτι μέντοι ίλ,εγες δτι ού τό 

είδος ποιεί, δ δή φαμεν είναι δ ίστι κλίνη, άλλα κλίνη» τινά ; 

Έλ,εγον γάρ. 
Ονκοϋν εί μή δ ίστι» ποιεϊ, ούκ άν τό άν ποιαϊ, άλλα τι 

τοιούτον oh» τό δν, δν δέ οί· τελέως δε εϊναι δν τό τον 
χλ,ινονργοϋ έργον ή άλλον τινός χειροτέχνον εϊ τις φαίη, 
κινδννεύει οίχ άν αληθή λέγειν ; 

Οίκον», ίφη, ώς γ' άν δόξειεν τοις περί τοίς τοιονσδε 
λόγους διατρίβονσιν. 

Μηδέν άρα θανμάζωμεν εί καί τοϋτο αμυδρό» τι τυγ
χάνει δν προς άλήθειαν. 

b Μή γάρ. , 
βούλει οί», εφην, έπ' αντών τούτων ζητήαωμεν τόν 

μιμητήν τούτον τίς ποτ' εστίν ; 

Εί βούλει, êip). 
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Δέν τό πιστεύεις ; άλλα πές μου, σέ παρακαλώ, σοΰ φαί
νεται εντελώς αδύνατο νά ύπαρξη ένας τέτοιος τεχνίτης ή δτι 
άπό μιαν άποψη μπορεί ένας νά τά κάνη δλα αυτά καί άπό 
άλλην άποψη δχι ; ή μήπως δέν ξέρης δτι μέ κάποιο τρόπο 
καί σύ θά ήσουν ικανός νά τά κάμης Ολα αυτά ; 

Καί ποιος είναι αυτός ό τρόπος ; 
Τό πράγμα δέν εϊναι δύσκολο, άλλα γίνεται μέ πολλά 

μέσα καί γρήγορα* καί στή στιγμή μάλιστα, άν θές νά δοκι-
μάσης, πάρε ένα καθρέφτη καί γύρισε τον άπ' δλα τά μέρη" β 

αμέσως θά κάμης τόν ήλιο καί δσα υπάρχουν στον οδρανό, 
αμέσως θά κάμης τή γή, καί τόν εαυτό σου καί τά άλλα ζώα 
καί τά σκεύη καί τά φυτά καί δλα δσα λέγαμε τώρα δά. 

Ναί- φαινόμενα δμως, δχι αληθινά Οντα. 
Πολύ χαλά τό εϊπες, καί έρχεσαι ακριβώς έκεΐ πού ζη

τεί ό λόγος. Καί ό ζωγράφος, νομίζω, είναι τεχνίτης αύτοϋ 
τοϋ είδους, ή δχι ; 

Βεβαιότατα. 

'Αλλά, υποθέτω, δέν θάείπής δτι εϊναι αληθινά έκεϊνα 
πού κάνει. Ά ν καί κατά κάποιο τρόπο καί ό ζωγράφος κάνη 
ένα κρεββάτι* ή δχι ; 

Ναί, άλλα φαινομενικό κρεββάτι. 

Καί ό κρεββατάς ; δέν έλεγες πρίν άπό λίγο δτι δέν κα- 597a 
τασκευάζει τήν ίδέα, αυτήν πού παραδεχόμαστε δτι είναι 
έκεΐνο πού κατ'ούσίαν είναι τό κρεββάτι, άλλ' απλώς Ινα 
κρεββάτι ; 

Ναί, τό έλεγα. 

Άφοΰ λοιπόν δέν κάνει έχεΐνο πού κατ' ούσίαν 
υπάρχει, δέν κάνει τό δν, άλλα κάτι τι πού μοιάζει μέ τό 
δν, χωρίς δμως νά είναι αυτό· έάν δέ είπή κανείς βτι είναι 
πραγματικά δν αυτό πού κατασκευάζει ό κρεββατάς ή άλλος 
κανείς τεχνίτης, δέν φαίνεται δτι δέν λέγει τήν αλήθεια ; 

Αυτό τουλάχιστο θά παραδεχτούν δσοι άσχολοϋνται 
μέ αυτά τά ζητήματα. 

"Ας μή μας φαίνεται λοιπόν παράδοξο άν καί αυτό είναι 
κάτι θαμπό, άμα συγκρίνεται προς τήν αλήθεια. 

Μάλιστα. b 
Θές λοιπόν απάνω σ' αυτά πού είπαμε, νά έξετάσωμε 

τί πράγμα είναι αυτός δ μιμητής ; 
Ά ν τό θές. 
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Ούκοϋν τριτταί τίνες χλϊναι αύται γίγνονται· μία μεν ή 
έν τή φύσει οίσα, ήν φαΐμε» άν, ώς έγφμαι, θεόν έργά-
σααθαι. ή τίν' άλλον ; 

Ούδένα, οϊμαι. 

Μία δέ γε ήν δ τέχτω». 
Ναί, έφη. 
Μία δέ ή» δ ζωγράφος, ή γάρ ; 
"Εστω. 

Ζωγράφος δή, χλι»οποιΟς, θεός, τρεις ούτοι έπιστάται 
τρισίν εϊάεσι κλινών. 

Ναί τρεις. 
c Ό μέν δή θεάς, εϊτε οίχ ίβούλετο, εϊτε τις άνάγχη έπη» 

μή πλέον ή μία» iv τή φύσει άπεργάσασθαι αυτό» κλίνη», 
οΰτως έποίησε» μία» μόνον αντήν ίχείνην δ ίατιν κλίνη· 
όύο δέ τοιαύτα ή πλείους ούτε έφοτεύθηαα» ύπό τοΰ θεοϋ 
οΰτε μή φνώσιν. 

Πώ; δή ; ίφη. 

"Οτι, ή» δ' έγώ, εί δύο μόνας ποιήσει*», πάλι» αν μία 
άιαφανείη ή; έκείναι άν αί αμφότεροι τό είδος ίχοιεν, καί 
εϊη à» δ ίατιν κλίνη εκείνη άλλ' ούχ al δυο. 

Όρθώ;, ίφη. 
d Γαύτα δή οϊμαι είδώς ύ θεός, βουλ.όμενος είναι δντως 

κλίιη; ποιητή; ΰντιος ούσης, άλλα μή κλίνης τινός μηδέ 
κλινυποιό; τις, μίαν φύσει αυτήν εφνσεν. 

"Εοικεν. 

Βούλ.ει οί» τούτον μέ» φυτονργύν τούτον προααγορεύω-
μεν, ή τι τοιούτον ; 

Δίκαιον γοΰ», ίφη, έπειδήπερ φύσει γε καί τοϋτο χαί 
τάλλα πάντα πεποίηκεν. 

Τί δέ τόν τίκτιη-α ; άρ' ού δημιουργό» κλίνης ; 

Ναί. 
*Η καί τόν ζωγράφον δημιονργό» καί πυιητήν τον τοι

ούτον ; 

Ουδαμώς. 
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Είναι τ ; ιών ειδών κρεββάτια* ένα πού υπάρχει 
στή φύση καί πού μποροΰμε, νομίζω, νά είποΰμε δτι τό κα
τασκεύασε ό θεός· σέ ποιόν άλλο νά τό άποδώσωμε ; 

Σύ κανέναν άλλο, νομίζω. 
Δεύτερο έκεΐνο πού κατασκευάζει ό μαραγκός. 
Μάλιστα. 
Καί ένα τρίτο, πού τό κάνει-ό ζωγράφος* δέν εϊν' έτσι ; 
Έτσι είναι. 
Ζωγράφος λοιπόν, μαραγκός, θεός είναι τρεις τεχνίτες 

πού ξέρουν νά κατασκευάσουν τρία διαφορετικά είδη κρεβ-
βατιών. 

Ναί τρεΐς. 

Καί δ θεός, εϊτε δέν ήθελε, είτε ήταν ανάγκη νά κατά- ο 
σκευάση στή φύση δχι περισσότερα άπό ένα μόνο κρεββάτι, 
κατασκεύασε πραγματικά ίνα μόνο, έκεΐνο ακριβώς πού εί
ναι τό καθαυτό κρεββάτι* δύο τέτοια ή περισσότερα οδτε 
δημιουργήθηκαν, οδτε είναι δυνατόν νά δημιουργηθούν. 

Γιά ποιο λόγο ; 
Γιατί, άν κατασκεύαζε δύο μόνο, αμέσως θά παρουσια

ζότανε κ' ένα τρίτο, πού ή ίδέα του θά ήταν κοινή καί στά δόο 
έκεϊνα, καί τότε έκεΐνο θά ήταν τό καθαυτό κρεββάτι, καί 
δχι τά δόο άλλα. 

Πολύ σωστά. 
ΰτά λοιπόν, υποθέτω, τά ήξερε ό θεός, καί επειδή ή- d 

θελε νά είναι δντως ποιητής ενός κρεββατιοϋ πού όντως υπάρ
χει, καί δχι δπως ό κρεββατάς κατασκευαστής κάποιου δή-
ϊ)εν κρεββατιοϋ, γι' αυτέ δημιούργησε τό κρεββάτι πού είναι 
άπό τη φύση ένα. 

"Ετσι είναι τό πράγμα. 
Θές λοιπόν αυτόν νά τόν όνομάσωμε φυτουργό αύτοϋ 

τοΰ κρεββατιοϋ, ή κάπως έτσι ; 
©ά είναι δίκαιο, γιατί μέ φυσικό τρόπο δημιούργησα 

καί τοΰ χρεββατιοΰ τήν ουσία καί δλων τών άλλων πραγμά
των., 

Καί τό μαραγκό ; δέν θά τόν όνομάσωμε κατασκευαστή 
κρεββατιοϋ ; 

Ναί. 
Τό ζωγράφο πάλι θά τόν όνομάσωμε κατασκευαστή καί 

πλάστη τοΰ τέτοιου κρεββατιοϋ ; 
Καθόλου. 



716 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Ι) 

Άλλα τί αντόν κλίνης ψήσεις είναι ; 
e Τοϋτο, ή δ' δς, ίμοιγε δοκεϊ μετριώτατ' αν προσαγορεύ-

εσθαι, μιμητής οί εκείνοι δημιουργοί. 
Εϊεν, ήν δ' εγώ· τόν τον τρίτου άρα γεννήματος άπό τής 

φύσεως μιμητήν καλείς ; 
Πάνυ μεν οίν, ίφη. 
Τοϋτ' άρα εσται καί δ τραγφδοποιός, εϊπερ μιμητή; έστι 

τρίτος τις άπό βασιλέως χαί τής αληθείας πεφνκώς, χαί 
πάντες οί άλλοι μιμητοί. 

Κινδυνεύει. 
Τον μέν δή μιμητήν ώμολογήκαμε». είπε dé μοι περί 

98a τον ζωγράφου τόδε· πότερα εκείνο αυτό τό έν τή φύσει 
έκαστον δοκεϊ σοι επιχειρεί» μιμείσθαι ή τά τών δημιονργών 
ίργα ; 

Τά τών δημιονργών, ίφη. 
"Αρα οϊα ίστιν ή οϊα φαίνεται ; τούτο γαρ ίτι διόρισον. 
Πώς λέγεις ; εφη. 
Ώδε· κλίνη, έάντε ίχ πλαγίου αυτήν θεά έάντε καταντι

κρύ ή όπηοΰν, μή τι διαφέρει αυτή εαυτής, ή διαφέρει μέν 
ουδέν, φαίνεται δέ άλλοία ; χαί τάλλα ωσαύτως ; 

Οΰτως, εφη· φαίνεται, διαφέρει δ' ονδέν. 
b Τούτο δή αυτό σκόπει* πρό; πότερον ή γραφική πεποί-

ηται περί ίχαατον; πότερα προς τό δν, ώς ίχει, μιμήσασθαι, ή 
προς τό φαινόμενο», ώς φαίνεται, φαντάσματος ή αληθείας 
ούσα μίμησις ; 

Φαντάσματος, ίφη. 
Πόρρω άρα πον τοϋ άληθοϋς ή μιμητική έστιν χαί, ώς 

ΐοιχεν, διά τοϋτο πάντα απεργάζεται, δχι σμικρόν τι εκάστου 
εφάπτεται, χαί τοϋτο εϊδωλον. οϊον δ ζωγράφος, φαμέν, 
ζωγραφήσει ήμϊν σκντοτόμον, τέχτονα, τοίς άλλονς δημιονρ-

c γούς, περί ούδενός τούτων επαΐων τών τεχνών άλλ' δμως 
παίοάςγε χαί άφρονας ανθρώπους, εί αγαθός εϊη ζωγράφος, 
γράψας αν τέχτονα χαί πόρρωθεν έπιδεικνύς ίξαπατφ αν τφ 
δοκεϊν ώς αληθώς τέχτονα είναι. 
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Άλλ' αυτός τί θά πής πώς εϊναι τοΰ κρεββατιοϋ ; 
Μά, υποθέτω, τό καλύτερο πού θά ταίριαζε είναι νά τόν θ 

όνομάσωμε μιμητήν εκείνου, τοϋ οποίου οί άλλοι εϊναι κα
τασκευαστές. 

Πολύ καλά· μιμητή λοιπόν ονομάζεις τόν ποιητή ενός 
έργου πού έρχεται τρίτο, δταν θεωρήσωμε πρώτο τό φυσικό 
«ν; 

'Ακριβώς. 
"Ετσι λοιπόν καί ό τραγωδιοποιός, άφοΰ είναι μιμητής, 

έρχεται τρίτος δστερ' άπό τό βασιλέα καί τήν αλήθεια, καθώς 
καί δλοι οί άλλοι μιμητές. 

Έ τ σ ι φαίνεται. 
Γιά τόν μιμητή λοιπόν μείναμε σύμφωνοι* τώρα πες 

μου γιά τό ζωγράφο* φρονείς τάχα δτι έργο έχει νά μιμήται 593a 
έκεΐνο πού μέσα στή φύση είναι καθαυτό ένα, ήτα έργα τών 
τεχνιτών ; 

Τά Épya τών τεχνιτών. 
Καί άραγε δπως είναι, ή δπως φαίνονται ; αυτό ακόμη 

νά μοΰ καθορίσης. 
Πώς εννοείς ; 
Ώ ς έξης* ίνα κρεββάτι, είτε άπό τά πλάγια τό πατα-

τηρεΐς, είτε άπ' αντικρύ, εϊτε άπ' δπου άλλου, διαφέρει κα
θόλου άπό τόν εαυτό του, ή δέν διαφέρει, άλλα απλώς μόνο 
φαίνεται διαφορετικό ; τό ίδιο καί γιά δλα τάλλα πράγματα; 

Φαίνεται μόνο διαφορετικό, χωρίς πραγματικά νά είναι. 
Έ δ ώ λοιπόν τώρα πρόσεξε* ποιος είναι ό σκοπός τής b 

ζωγραφικής ; έργο έχει νά μιμήται τό δν δπως πραγματικά 
είναι, ή νά μιμήται τό φαινόμενο, δπως φαίνεται ; είναι μέ 
άλλους λόγους μίμηση φαντάσματος ή αλήθειας ; 

Φαντάσματος. 
Απέχει λοιπόν πολύ άπ' τήν αλήθεια ή μιμητική τέχνη 

καί, καθώς φαίνεται, γι' αυτό κάνει τόσα πράγματα, γιατί 
μόλις αγγίζει τό κάθε τι, καί δ,τι αγγίζει είναι μόνο είδωλο 
τοΰ αντικειμένου. Παραδείγματος χάρη, ό ζωγράφος, λέμε, 
θά μάς ζωγραφίση ένα παπουτσή, ένα μαραγκό, άλλους 
τεχνίτες, χωρίς νά γνωρίζη τίποτα άπ' τήν τέχνη κανενός· 0 
μολαταύτα, άν είναι καλός ζωγράφος, μπορεί νά εξαπάτηση 
τά παιδία καί τους αμαθείς ανθρώπους, άμα ζωγραφίση καί 
τους δείξη άπό μακριά ίνα μαραγκό, τόσο πού νά πιστέψουν 
πώς είναι αληθινός μαραγκός. 
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ΤΙ 6' οΰ ; 

'Αλλά γάρ οϊμαι, & φίλε, τόδε δεϊ περί πάντων τών τοι
ούτων διανοεΐσθαι· έπειδάν τις ήμΐν άπαγγέλλ.τ} περί τον, 
ώς ίνέτυχεν άνθρώπφ πάσας επισταμένα) τά; δημιουργίας 
καί τάλλα πάντα δσο εϊς ίκαστο; οϊδεν, ουδέν δ τι ουχί 

d ακριβέστερο» ότονοϋν έπιαταμένφ, νπολ.αμβάνειν δεϊ τφ 
τοιούτω δτι εύήθης τις άνθρωπος, καί, ώς εοικεν, έντνχών 
γόητί τινι καί μιμητή έξηπατήθη, ώστε ίδοξεν αύτφ πάσ-
αοψος εϊναι, διά τό αυτό; μή οϊός τ' εϊναι επιστήμη» καί 
άνεπίατημοσύνην καί μίμησιν έξετάααι. 

Αληθέστατα, εφη. 
Ούκοϋν, ήν δ' εγώ, μετά τοϋτο επισκεπτέον τήν τε 

τραγωδία» καί τόν ηγεμόνα αυτής "Ομηρο», επειδή τίνων 
e άχούομεν δτι ούτοι πάσας μέν τέχνας έπίστανται, πάντα δέ 

τα ανθρώπεια τά προ; άρετήν χαί κακίαν, καί τά γε θεία' 
ανάγκη γαρ τόν αγαθόν ποιητήν, ει μέλλει περί ών άν ποιή 
χαλώ; ποιήσει», είδότα άρα ποιεϊν, ή μή οϊόν τε εϊναι ποιεϊν. 
δεϊ δή έπισκέψασθαι πότερον μιμηταΐς τούτοις οντοι έντν-
χάντες έξηπάτηνται χαί τά ίργα αντών όρώντες ούκ αίσθά-

599a νονται τριττά απέχοντα τοϋ δντος χαί ράίία ποιεϊν μή είδότι 
τήν αλήθεια»—φαντάσματα γάρ άλλ' οίχ οντά ποιοϋσιν—ή τι 
καί λέγονσι» καί τφ δντι οί αγαθοί ποιηταί ϊσααιν περί ών 
δοκονσιν τοϊς πολλοίς εί λέγειν. 

Πάνυ μεν οί», ίφη, εξεταστέο». 

Οϊει οίν, εϊ τις αμφότερα δύναιτο ποιεϊν, τά τε μιμηθη-
σόμενον καί τό εϊδώλον, έπί τή τών εΙδώλων δημιουργία 
εαυτόν άφεϊναι αν σπουδάζειν χαί τοϋτο προατήαασθαι τον 

b έαντοϋ βίον ώ; βέ/.τιατον ίχοντα ; 

Ονχ ίγωγε. 
Άλλ' εϊπερ γε οϊμαι επιστήμων εϊη τή αλήθεια τούτων 

περί απερ καί μιμείται, πολύ πρότερον έν τοις ίργοις αν 
σπουδάσειεν ή έπί τοι; μιμήμααι, καί πειρφτο άν πολλά καί 
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Πώς^ δχι ; 
Άλλ' δλως, φίλε μου, τούτο πρέπει νά βάλωμε στό νοΰ 

μας γιά δλ' αυτά* δταν έρθη κανένας καί μας πη δτι συνάν
τησε κάποιον άνθρωπο πού γνωρίζει δλες τίς τέχνες, καί δτι 
δλα τάλλα -κρά-γιιατα ποϋ τά γνωρίζουν οί άλλοι, χωριστά δ 
καθένας, άύτός τά γνωρίζει πολύ καλύτερ'άπ'αυτούς, πρέ- d 
πει νά τοΰ αποκριθούμε δτι χωρίς άλλο είναι πολύ απλοϊκός 
νά τό πιστεύη, καί, καθώς φαίνεται, βρήκε κανένα μάγο ή 
μιμητή κ' εξαπατήθηκε άπ' αυτόν τόσο πού τόν νόμισε πάν-
σοφο, επειδή ό ίδιος δέν είναι σέ θέση νά ξεχωρίση τήν επι
στημοσύνη καί τήν άνεπιστημοσύνη καί τή μίμηση. 

Αυτό είναι αληθέστατο. 

Μας μένει τώρα δστερ' άπ' αυτά νά έξετάσωμε τήν τρα
γωδία καί τόν "Ομηρο τόν αρχηγό της, γιατί άκοΰμε μερικούς 
νά λέγουν δτι αυτοί οί ποιητές γνωρίζουν δλες τίς τέχνες καί e 
δλες τις ανθρώπινες επιστήμες πού αντικείμενο τους έχουν 
τήν αρετή καί τήν κακία, καθώς καί τά θεία* επειδή ένας καλός 
ποιητής είναι ανάγκη νά γνωρίζη καλά δλα έκεϊνα -τού πραγ
ματεύεται, άν θέλη νά έχη τό έργο του πραγματικήν αξία, 
άλλοιώτικα δέν είναι δυνατόν νά κάμη τίποτα. Πρέπει λοιπόν 
νά έξετάσωμε, αυτοί πού μιλοΰν έτσι μήπως τάχα έχουν 
άπατηθή άπό τούτους τους μιμητές πού συνάντησαν, καί 
βλέποντας τά έργα τους δέν είναι σέ θέση νά εννοήσουν δτι 
απέχουν τρεις βαθμούς άπό τό 8ν καί δτι τέτοια έργα εΰκολο 
είναι νά γίνουν καί άπό άνθρωπο πού δέν γνωρίζει τήν άλή- 599a 
θεια — γιατί φαντάσματα κατασκευάζουν καί δχι όντα- ή 
μήπως τάχα έχουν δίκιο καί όντως οί καλοί ποιητές κατέ
χουν κατά βάθος τά πράγματα πού χατίά τήν κρίση τών πολ
λών μέ τόσον ώραΐα λόγια τά παραστανουν. 

Πραγματικά πρέπει νά τό έξετάσωμε αίτό. 
Πιστεύεις λοιπόν ίτι, έάν ίνας ήταν εξίσου Ικανός νά 

κάμη καί τά δύο, δηλαδή καί τό είδωλο ενός αντικειμένου 
καί αυτό τό ϊδιο τό αντικείμενο πού πρόκειται νάπομιμηθή, 
θά προτιμούσε νάφοσιωθή μέ δλες του τίς δυνάμεις στην 
κατασκευή ειδώλων καί τοϋτο νά κάμη σκοπό τής ζωής του, 
σάν νά. είναι αυτό τό καλύτερο πού έχει νά κάμη ; b 

Έ γ ώ τουλάχιστο δέν τό πιστεύω.' 
Άλλ* άν ήταν αληθινά επιστήμων αυτών τών πραγμά

των πού μιμείται, νομίζω ίτι πολύ περισσότερο θά ενδιαφε
ρότανε γιά τά ίδια τά ίργα παρά γιά τήν απομίμηση τους, καί 
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χαλά ίργα έαυτοΰ χαταλιπεί» μνημεία, χαί είναι προθνμοίτ' 
αν μάλλον ό ίγχωμιαζόμενος ή δ εγκωμιάζω». 

Οϊμαι, ίφη· οί γαρ έξ "σου ή τε τιμή καί ή ώφελία. 
Τών μέν τοίνυν άλλων πέρι μή άπαιτώμε» λόγον "Ομη

ν gov ή άλλον όντινοΰν τών ποιητών, ερωτώντες εί Ιατρικός 
ήν τις αυτών αλλά μή μιμητή; μόνον Ιατρικών λόγων, τίνος 
ίγιεϊς ποιητής τις των παλαιών ή τώ» νέων λέγεται πεποι-
ηκέναι, ώσπερ '.Ασκληπιός, ή τίνος μαθητάς Ιατρικής κατε-
λίπετο, ώσπερ έχεϊνος τους έκγόνονς, μηδ' αί περί τάς 
άλλος τέχνας αυτούς ίρωτώμεν, άλλ' ίώμεν περί δέ ών 
μεγίστων τε «ai καλλίστων επιχειρεί λέγειν "Ομηρος, πολέ
μων τε πέρι καί στρατηγιώ» καί διοικήσεων πόλεων, χαί 

d παιδεία; πέρι άνθρωπου, δίκαια» πον έρωτα» αυτόν πννθα-
νομένονς· Ώ φίλε Όμηρε, εϊπερ μή τρίτος από τής αληθείας 
εϊ αρετής πέρι, είδώλον δημιουργός, 6» δή μιμητή» ώρισά-
μεθα, άλλα καί δεύτερος, «ai οϊός τε ήσθα γιγνώσκει» ποία 
επιτηδεύματα βελτίονς ή χείρονς ανθρώπους ποιεί Ιδία καί 
δημοσία, λέγε ήμϊν τίς τών πόλεων διά σέ βέλτιον ώκησεν, 
ώσπερ δια Λυχονργον Λακεδαίμω» καί δι' άλλους πολλού; 

e πολλοί μεγάλοι τε καί σμικροί ; σέ δέ τίς αίτιάται πόλις 
νομοθέτη» αγαθόν γεγονεναι καί σφά; ώφεληκεναι ; Χαρών-
δαν μέν γέρ 'Ιταλία καί Σικελία, καί ήμεΐς Σόλωνα' σέ δέ 
τίς ; ίξει τινά είπεΐν ; 

Οίχ οϊμαι, ίφη ό Γλαυκών οίκου» λέγεται γε ούδ' ύπ' 
ούτω» Όμηριδών. 

i/öa 'Αλλά άή τις πόλεμος έπί 'Ομήρου ύπ' εκείνον άρχοντος 

ή συμβουλεύοντος εί πολεμηθείς μνημονεύεται ; 

Ουδείς. 
Άλλ'οϊα δή εϊς τά έργα σοφού άι·<5ρό; πολλοί επίνοιαι 

«al είμήχανοι είς τέχνας ή τινας άλλα; πράίεις λέγονται, 
ώσπερ αί θάλεώ τε πέρι τον Μιλησίον καί Άναχάρσιος 
τοΰ Σκύθον ; 
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Οά προσπαθούσε νάφήση πίσω του τή μνήμη πολλών καί κα
λών κατορθωμάτων, προτιμώντας φυσικά νά είναι μάλλον 
ό έγκωμιαζόμενος παρά ό εγκωμιαστής άλλων. 

Κ' έγώ αυτό πιστεύω, γιατί δέν είναι ϊση καί στίς δύο 
περιπτώσεις ή τιμή καί ή ωφέλεια. 

Καί γιά τάλλα πράγματα άς μή ζητούμε λόγο άπό τόν 
Όμηρο ή άπ' Οποιον άλλο ποιητή' άς μή ρωτήσωμε άν κανένας β 
άπ' κύτους ήταν επιστήμων γιατρός καί δχι απλώς μιμητής 
ιατρικών λόγων, άν κανένας άπό τους παλαιούς ή νέους ποιητές 
γιάτρεψε άρρωστους, δπως ό 'Ασκληπιός, ή άν άφησε μαθητές 
τής ιατρικής, δπως έκεΐνος τους Γδιους του τους απογόνους" 
άς μή τους ρωτήσωμε καί γιά τίς άλλες τέχνες καί άς τάφή
σωμε δλ' «ύτά κατά μέρος· άφοΰ δμως ό "Ομηρος τολμά νά 
μιλή γιά τά μέγιστα καί κάλλιστα πράγματα, γιά πολέμους 
καί στρατηγίες καί διοικήσεις πόλεων, καί γιά τήν εκπαίδευ
ση τών ανθρώπων, είναι δίκαιο νά τόν ρωτήσωμε καί νά τοϋ d 
είποΰμε : Ώ φίλε "Ομη;ε, άν δέν άπέχης τρεις βαθμούς άπό 
τήν αλήθεια στά ζητήματα τής αρετής καί δέν είσαι απλώς 
κατασκευαστής ειδώλου, μιμητής δηλαδή κατά τόν ορισμό 
μας, άλλα άπέχης, έστω, δύο βαθμούς, καί ήσουν ικανός νά 
γνωρίζης ποια άσχολήματα κάνουν τους ανθρώπους καλύ
τερους η χειρότερους είτε στον ιδιωτικό ε'ίτε στό δημόσιο 
βίο, λέγε μας ποια πόλη χάρη σέ σένα καλυτέρεψε τή διοίκηοή 
της, δπως ή Λακεδαίμων χάρη στον Λυκούργο καί οί άλλες 
πόλεις, μικρές και μεγάλες, χάρη σέ πολλούς άλλους ; Εσένα θ 
ποια πόλη σέ μνημονεύει δτι υπήρξες νομοθέτης άριστος καί 
δτι τήν ωφέλησες; Ή 'Ιταλία καί ή Σικελία έχουν τόν Χα-
ρώνδα, έμεΐς οί 'Αθηναίοι τόν Σόλωνα* εσένα δμως ποιος 
τόπος ; ©ά έχη" νά μας απάντηση κανένα ; 

Δέν πιστεύω- τουλάχιστον οβτε αυτοί οί Όμηρίδες 
αναφέρουν τέτοιο πράγμα. 

Άλλα μήπως τάχα μνημονεύεται κανένας πόλεμος στά 600a 
χρόνια τοΰ 'Ομήρου, πού έγινε καλά ή μ' εκείνον αρχηγό ή 
σύμφοινα μέ τίς συμβουλές του ; 

Κανείς. 
"Αλλά μήπως, άφοϋ ήταν ά·.θρ«·πος σοφός, αναφέρονται 

πολλές έφειρέσει; δικές του στί,ς τέχνες καί άλλες ευκολίες 
ωφέλιμες στά διάφορα επαγγέλματα, όπως λέγονται γιά τόν 
©αλή τον Μιλήσιο καί τόν Σκύθη 'Ανάχαρση ; i e 
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Ουδαμώς τοιούτον ουδέν. 

Άλλα δή εί μή δημοσία, Ιδία τιαίν ήγεμών παιδείας 
αυτός ζών λέγεται "Ομηρος γενέσθαι, οί εκείνον ήγάπων έπί 

b συνουσία καί τοις ύστεροι; οδό» τίνα παρέδοσαν βίον 'Ομη
ρική», ώσπερ Πυθαγόρας αυτός τε διαφερόντως έπί τούτφ 
ήγαπήθη, καί οί ύστεροι ίτι καί νυν Πυθαγόρειον τρόπο» 
έπονομάζοντες τοΰ βίον διαφανείς πη δοκοναιν είναι εν τοίς 
άλλοις ; 

Ούδ' αί, ίφη, τοιούτον ουδέν λέγεται, δ γάρ Κρεώφυλ.ος, 
ώ Σώκρατες, ϊσως, ό τοϋ Όμηρου εταίρος, τοϋ ονόματος αν 
γελοιότερος ίτι προς παιδεία» φανείη, εί τά λεγόμενα περί 
Όμήρον αληθή, λέγεται γαρ ώς πολλή τις αμέλεια περί 

ο αυτόν ήν έπ' αυτού εκείνου, δτε ίζη. 
Λέγεται γαρ οίν, ήν δ' έγώ. άλλ' βϊει, ώ Γλαυκών, εί 

τφ δντι οϊός τ' ήν παιδεύειν ανθρώπους καί βελτίους άπερ-
γάζεσθαι Όμηρος, άτε περί τούτων ού μιμείσθαι άλλα 
γιγνώσκειν δυνάμενος, ούκ άρ' άν πολλοίς εταίρου; έποιή-
σατο καί έτιμάτο καί ήγαπάτο ύπ' αυτών, αλλά Πρωταγόρας 
μέν άρα ό 'Αβδηρίτης καί Πρόδικος ό Κείος καί άλλοι πάμ
πολλοι δύνανται τοις έφ' εαυτών παριστάναι Ιδία ανγγιγνό-

d μενοι ώς οϋτε οίκίαν οϋτε πόλιν τήν αυτών άιοικεΐν ohi τ' 
έσονται, έάν μή αψείς αυτών έπιστατήσωσιν τή; παιδείας, 
καί έπί ταύτη τή σοφία ούτω σφόδρα φιλοΰνται, ώστε μόνον 
ούχ έπί ταΐς κεφαλαίς περιφέρουσιν αυτούς οί εταίροι* 
"Ομηρον δ' άρα οί έπ' εκείνον, εϊπερ οϊός τ' ήν προς άρετήν 
όνήσαι ανθρώπους, ή Ησίοδο» ραψφδείν αν περιιόντας εϊων, 
καί ονχί μάλλον άν αυτών άντείχοντο ή τοΰ χρνσοϋ καί 

ο ήνάγκαζον παρά σφίσιν οίκοι εϊναι, ή ειμή επειθον, αυτοί άν 
έπαιδαγώγονν δπη ήσαν, δως ίκανώς παιδείας μεταλάβοιε» ; 
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Τίποτα απολύτως δέν λέγεται γι* «ότόν. 

Άλλ* άν δέν πρόσφερε ό "Ομηρος καμιά τέτοια υπηρεσία 
στην κοινωνία, μήπως λέγεται δτι διηύθυνε, δταν ζούσε, τήν 
παιδεία μερικών ανθρώπων, πού άγαποΰσαν τή συναναστροφή 
του καί παράδωσαν στους μεταγενέστερους ένα τρόπο ζωής b 
'Ομηρικό, όπως παραδείγματος χάρη ό Πυθαγόρας αγαπήθη
κε ιδιαίτερα γι ' αότό τό λόγο καί οί οπαδοί του ακόμη καί 
σήμερα διακρίνονται ανάμεσα σ* βλους τους ανθρώπους γιά 
τόν ξεχωριστό τρόπο τής ζωής τους, πού οί ίδιοι τόν ονομά
ζουν Πυθαγόρειο ; 

Οδτε τίποτα τέτοιο αναφέρεται· γιατί ό Κρεώφυλος, Σω
κράτη, ό φίλος τοΰ 'Ομήρου, θά φαινότανε ίσως κατά τήν 
παιδεία του γελοιότερος καί άπ' αυτό τό δνομα του, άν αλη
θεύουν δσα λέγονται γιά τή διαγωγή του απέναντι στον 
"Ομηρο* λέγουν δηλαδή βτι έδειξε σ' αυτόν, ενόσω ζοϋσε, μιαν C 
αχαρακτήριστη αμέλεια. 

Πραγματικά αναφέρεται κάτι τέτοιο* αλλά ταστεύεις, 
Γλαυκών, δτι άν δντως ό "Ομηρος ήταν ίκανός νά έκπαιδεύη 
τους ανθρώπους χαί νά τους κάνη καλύτερους, επειδή μποροΰ
σε νά γνωρίζη κατά βάθος αυτά τά πράγματα καί δχι νά τά 
άπομιμήται, δέν θά αποκτούσε πολλούς φίλους πού θά τόν τι
μούσαν καί θά τόν αγαπούσαν ; Ό Πρωταγόρας έξαφνα 
ό 'Αβδηρίτη; καί ό Πρόδικος ό Κείος καί πάμπολλοι άλλοι 
έχουν άρκετήν επιρροή απάνω στό πνεϋμα τών συγχρόνων 
τους, ώστε νά τους πείθουν, στίς ιδιαίτερες συνομιλίες τους, 
δτι οδτε τό σπίτι οδτε τήν πατρίδα τους θά μπορέσουν νά d 
διοικήσουν, άν δέν αναλάβουν αυτοί τή διεύθυνση τής 
παιδείας τους· καί γι ' αυτή τή σοφία τους τόσο πολύ τους αγα
πούν καί τους έκτιμοϋν, ώστε μόνο πού δέν τους σηκώνουν 
νά τους γυρνούν απάνω στά κεφάλια τους οί οπαδοί τους. 
Τόν "Ομηρο καί τόν 'Ησίοδο οί σύγχρονοι τους θά τους άφη
ναν νά γυρίζουν τόν κόσμο απαγγέλλοντας τίς ραψωδίες τους, 
άν μπορούσαν νά ωφελήσουν τόύς ανθρώπους μέ αληθινά δι
δάγματα αρετής ; Καί δέν θά χολλοΰσαν απάνω τους περισσό
τερο άπ' δσο οί άνθρωποι κολλούν απάνω στό χρυσάφι, καί 
δέν θά έκαναν τά δυνατά τους νά τους κρατήσουν κοντά τους, 
ή, άν δέν τό κατόρθωναν, δέν θά τους παρακολουθούσαν οί e 
ίδιοι, δπου κι' άν πήγαιναν, σάν πιστοί μαθητές, έως δτου 
αποκτήσουν αρκετή παιδεία άπ' αυτούς ; 
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Παντάπασιν, ίφη, δοχεΐς μοι, ώ Σώχρατες, αληθή λέ
γειν. 

Οίκον» τιθώμεν άπό Όμηρου άρξαμένονς πάντας τους 
ποιητικούς μιμητός ειδώλων αρετής εϊναι καί τών άλλω» 
περί &ν ποιοϋσιν, τής ôi αληθείας οίχ άπτεσθαί, άλλ' ώσπερ 
νννδή έλ,έγομεν, ό ζωγράφος σκντοτόμον ποιήσει δοχοΰντα 

Ì01& είναι, αυτό; τε ονχ επαΐων περί σκτυτοτομίας καί τοις μή 
έπαίουαιν, έκ τών χρωμάτων δέ καί σχημάτων θεωρονσιν ; 

Πάνυ μεν οίν. 

Ούτω δή οϊμαι καί τόν ποιητικό» φήσομεν χρώματα 
άττα έκαστοι» τών τεχνών τοις όνόμασι καί φήμασιν έπι-
χρωματίζειν αντόν ούκ επαΐοντα άλλ' ή μιμείσθαι, ώστε 
ίτέροις τοιούτοι; έκ τών λόγων θεωροναι δοκεϊν, έάντε περί 
σκυτοτομίας τις λέγχι έν μέτρφ καί ρνθμω καί αρμονία, πάνυ 
εί δοκεϊν λέγεσθαι, έάντε περί στρατηγίας έάντε περί άλλου 

b άτουούν" ούτω φύσει αυτά ταύτα μεγάλψ τινά «ήληοιν 
ίχειν. έπεί γνμνωθέντα γε τών τής μουσικής χρωμάτων τα 
τών ποιητών, αυτά έφ' αντών λεγόμενα, οϊμαί at είδέναι 
ola φαίνεται, τεθέαααι γάρ πον. 

"Εγωγ', ίφη. 

Ονκοϋν, ήν δ' έγώ, ίοικεν τοις τών ωραίων προσώποις, 
καλώ» δέ μή, οία γίγνεται Ίδεϊν δταν αυτά τό άνθος προλίπη ; 

Παντάπασιν, ή δ' δς. 

"Ιθι δή, τόδε αθρει· ό τον είδώλου ποιητής, δ μιμητής 
φαμέν, τοΰ μεν όντος ουδέν έπαΐει, τον δέ φαινομένου· οίχ 

C ούτω; ; 
Ναί. 

Μή τοίνυν ημίσεως αυτό καταλίπωμεν όηθέν, αλλ' 
ίκανώς ϊδωμεν. 

Λέγε, έφη. 

Ζωγράφος, φαμέ», ηνία; τε γράψει καί χα/.ινόν ; 
Ναί. 

Ποιήσει δέ γε σκυτοτόμος καί γαλκενς ; 

Πάνυ γε. 
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Μοΰ φαίνεται δτι λές εντελώς τήν αλήθεια, Σωκράτη. 
Νά ειπούμε λοιπόν γενικά γιά δλους τους ποιητές, αρχί

ζοντας άπό τόν "Ομηρο, βτι εϊναι απλώς μιμητές τών ειδώ
λων τής αρετής καί τών άλλων πού πραγματεύονται στά 
ποιήματα τους, τήν αλήθεια όμως ρ8τε καν προσεγγίζουν, 
άλλ' δπως λέγαμε τώρα δά, i ζωγράφος μπορεί νά κάμη ένα 
παπουτσή νά μόιάζη τόσο πίολυ, ώστε ίσοι τόν βλέπουν άπό 
τά χρώματα καί τά σχήματα νά νομίσουν ίτ ι βλέπουν άλη- 601& 
βινό παπουτσή, άν καίε ίδιος δέν ίχη καμιά γνώση άπ' αυτό 
τό επάγγελμα ; 

Βεβαιότατα. 
Έτσι, νομίζω, καί δ ποιητής, άφοΰ δέν γνωρίζει τίποτ' 

άλλο παρά νάπομιμήται, έχει τήν ικανότητα νά έπιχρωματί-
Χη μέ κάτι τέτοια χρώματα, μέ τίς λέξεις δηλαδή καί τίς 
εκφράσεις, κάθε τέχνη, ώστε, εϊτε γιά τήν τέχνη τοΰ πα
πουτσή μιλεί μέ μέτρο καί ρυθμό καί αρμονία, είτε γιά τή 
στρατηγική, είτε γιά οποιοδήποτε άλλο πράγμα, οί ακροατές 
άπό τά λόγια του νά σχηματίζουν τήν εντύπωση ότι γνωρίζει 
κατά βάθος δλ' αυτά πού λέγει* τόσο μεγάλη γοητεία άσκεϊ h 
άπό τή φύση της αοτή ή διακόσμηση. Γιατί γνωρίζεις, 
υποθέτω, πώς φαίνονται αυτά καθαυτά τά κατασκευάσμα
τα τών ποιητών, άμα απογυμνωθούν άπό τό μουσικό χρωμα
τισμό τους· βέβαια θά τό έχης καί σύ παρατηρήσει. 

Μάλιστα^ 
Δέν μοιάζουν μέ τά πρόσωπα εκείνων πού βρίσκονται 

στό άνθος τής νεότητας τους, χωρίς δμως καί νά είναι ωραίοι, 
καί πού ξέρεις δά πώς φαίνονται δταν χάσουν αυτό τό άνθος; 

Εντελώς. 
Πρόσεξε τώρα παρακάτω' ό ποιητής τοΰ είδωλο^, ό μι

μητής δηλαδή, δέν έχει καμιάν ακριβή γνώση τοΰ βντος, αλλά 
τοΰ φαινομένου* δέν εϊν' έτσι ; δ 

Μάλιστα. 
Ά ς μήν άφήσωμε δμως μισοειπωμένο τό πράγμα, άλλ* 

άς τό έξετάσωμε κατά βάθος. 
Λέγε. 
Ό ζωγράφος, λέμε, θά ζωγραφίση γκέμια καί χαλινάρι; 
Ναί. 
Τά ίδια πράγματα θά κατασκευάση επίσης ό σκυτοτό

μος καί ό χαλκιάς ; 
Βεβαιότατα. 
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Μρ' οίν έπαίει οίας δεϊτάς ήνϊας εϊναι καί τόν χαλινό» 
â γραφείς ; ή ούδ' ό ποιήσας, δ τε χαλχεύς χαί δ σκυτεύς, 
αλλ' έκεΐνος δσπερ τούτοις έπίσταται χρήσθαι, μόνος ό 
Ιππικός ; 

'Αληθέστατα. 
τΑρ' οίν ον περί πάντα οΰτω φήσομεν ίχειν ; 
Πώς; 

d ΰερί ίκαστον ταύτα; τινά; τρεϊ; τε'χνα; είναι, χρησομέ-

νην, ποιήσονσαν μιμηαομένην ; 
Ναί. 

Ονκονν αρετή καί κάλλος καί όρθότης εκάστου σκεύους 
καί ζφον καί πράξεως ού προς άλλο τι ή τήν χρεία» εστίν, 
προς ήν άν ίκαστον ή πεποιημένον ή πεψυκός ; 

Οΰτως. 

Πολλή άρα ανάγκη τόν χρώμενον έκάστφ εμπειρότατο» 

τε εϊναι καί άγγελο» γίγνεσθαι τφ ποιητή οία αγαθά ή κακά 
ποιεί ir τή χρεία φ χρήται· οίον αυλητή; που ανλοποιφ 

e έΐα^έλλει περί τών αίλών, οί ά» ύπηρετώσι» έν τφ αίλεϊν, 
«ai επιτάξει οϊονς δει ποιεϊν, ό δ' υπηρετήσει. 

Πώς δ' οΰ ; 

Ούκοϋν ό μέν είδώς εξαγγέλλει περί χρηστών καί πονη
ρών αυλών, ό δέ πιστενων ποιήσει ; 

Ναί. 
Τοΰ αύτοϋ άρα ακεύσνς 6 μέν ποιητής πίατιν ορθή» 

ίξει περί κάλλου; τε καί πονηρίας, σν»ώ» τφ είδότι καί άναγ-
J02a καζόμενος άκούειν παρά τον είδότος, ό δέ χρώμενος επι

στήμη». 

Πάνυ γε. 
Ό δέ μιμητής πότερον έκ τον χρήσθαι έπιστήμην ίξει 
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"Αραγε ξέρει 6 ζωγράφος πώς πρέπει νά είναι τά γκέ-
μια καί τό χαλινάρι ; ή μήπως δέν τό ξέρει αυτό οδτε έκεΐνος 
πού τάκατασχευάζει, ό χαλκιάς καί ό σκυτοτόμος, άλλα μόνο 
έκεΐνος πού γνωρίζει καί νά τά μεταχειριστή, δηλαδή ό ιπ
πέας ; 

Αυτό εϊναι εντελώς αλήθεια. 
Καί δέν θά παραδεχτούμε δτι τό ίδιο συμβαίνει καί μέ 

Ολα τάλλα ; 
Πώς ; 
Γιά κάθε πράγμα υπάρχουν αυτές οϊ τρεΐς τέχνες, ή μιά d 

πού θά τό μεταχειριστή, ή δεύτερη πού θά τό κατασκευάση 
καί ή τρίτη πού θά τάπομιμηθή ; 

Ναί. 
'Αλλά ή τελειότητα, ή ομορφιά καί ή ορθότητα ενός 

σκεύους ή ενός ζώου ή μιας πράξης μέ τί άλλο προσδιορίζον
ται παρά μέ τή χρησιμοποίηση, γιά τήν οποία τό καθένα 
έχει κατασκευαστή άπό τόν άνθρωπο ή έχει πλαστή άπό τή 
φύση^; 

"Ετσι είναι. 

Κατ' ανάγκη λοιπόν μόνο 6 μεταχειριζόμενος ένα πράγμα 
γνωρίζει άπό πείρα τίς ιδιότητες του καλύτερ' άπό κάθε άλλον 
καί αυτός όδηγεΐτόν κατασκευαστή καί τοΰ λέγει ποια προτε
ρήματα ή ελαττώματα παρουσιάζει τό έργο του στή χρησι
μοποίηση* ό αυλητής παραδείγματος χάρη λέγει στον κατα
σκευαστή τών αυλών γιά τους αυλούς πούθά τόνύπηρετή- β 
σουν στην αδληση, καί θά τοΰ παραγγείλη πώς πρέπει νά 
τους κάνη, καί εκείνος θάκολουθήση τις συστάσεις του. 

Πώς_δχι ; 
Έκεΐνος λοιπόν, σά γνώστης πού είναι, τοΰ λέγει γιά 

τους καλούς καί τους κακούς αυλούς, καί ό άλλος μέ πεποί
θηση στην εμπειρία εκείνου θά τους κατασκευάση; 

Ναί. 
"Ωστε Ó κατασκευαστής θά ίχη ορθή πίστη γιά τά προ

τερήματα καί τά ελαττώματα τοΰ σκεύους, καί αυτή τήν απο
κτά συνομιλώντας μ* έκεΐνον πού ξέρει νά τό μεταχειρίζεται 
καί άναγκαζόμενος νάχούη τίς οδηγίες του, ένώ αυτός πού 602a 
μεταχειρίζεται τό σκεΰος κατέχει τήν επιστήμη του. 

Βεβαιότατα. 
Καί ό μιμητής τί άπό τά δύο θάχη ; άπό τή χρησιμο

ποίηση τάχα τών πραγμάτων πού ζωγραφίζει, θάποκτήση τήν 
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περί ων άν γράφη, είτε καλά χαί ορθά εϊτε μή, ή δόξαν 
δρθήν δια τό έξ ανάγκης σννεϊναι τφ είδότι καί ίπιτάττεαθαι 
οία χρή γράφειν ; 

Ουδέτερα. 
Ούτε άρα εϊσεται ούτε άρθά άοίάσει ό μιμητής περί ών 

αν μιμήται προς κάλλος ή πονηρία». 
Ού« ίοικεν. 
Χαρίεις αν εϊη ό έν τη ποιήσει μιμητικός προς σοφ/αν 

περί ών άν.ποιή. 

Ού πάνν. 
b Άλλ' οίν δή δμως γε μιμήσεται, ονκ είδώς περί εκάστου 

δπη πονηρόν ή χρηστόν άλλ', ώς ίοικεν, οϊον φαίνεται 
καλόν εϊναι τοις πολλοίς τε καί μηδέν είδόσιν, τοϋτο μιμή
σεται. 

Τί γάρ άλλο ; 
Ταϋτα μέν δή, &ς γε φαίνεται, επιεικώς ήμϊν διωμολό-

γηται, τό» τε μιμητικά» μηδέν εΐδένα· άξιον λόγου περί ών 
μιμείται, αλλ' εϊναι παιδιά» τίνα καί οί σπονδήν τήν μίμη-
σιν, τους τε τής τραγικής ποιήοεως άπτομένονς ε» Ιαμβείοις 
χαί έν ίαεσι πάντας εϊναι μιμητικούς ώς οϊό-.- τε μάλιστα. 

Πάνν μέν οί». 
Ο Προς Διός, ή» δ' έγώ, τό δε δή μιμείσθαι τοϋτο ον περί 

τρίτον μέν τί έστιν από τή ; αληθείας ; ή γάρ ; 

Ναί. 
Προς δέ δή ποϊό» τ ί έστιν τών τοϋ άνθρώπον έχον τήν 

δύναμιν ή» £χει ; 

Τον ποίου τινός πέρι λέγεις ; 
Τοϋ τοιονδε' ταύτόν που ήμϊν μέγεθος έγγύθεν τε καί 

πόρρωθε» δια τής δψεως ούκ ϊσον φαίνεται. 

Οί γάρ. 
Καί ταύτα καμπύλα τε καί ευθέα έν ΰδατί τε Οεωμένοις 

χαί ίξω, χαί κοΐλά τε άή καί εξέχοντα σιά τήν περί τά 
χρώματα αί πλάνη» τής δψεως, καί πάσα τι; ταραχή δήλη 

d ήμΐν ένούσα αύτη έν τή ψνχή· φ δή ημών τω παθήματι 
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επιστήμη τους, ώστε νά ξέρη άν είναι ώραΐα χαί ορθά ή δχι, 
ή θάχη ορθή γνώμη γιαύτά, άφοΰ βρίσκεται στην ανάγκη νά 
συνομιλή μ' εκείνον πού τά γνωρίζει καί νά προστάζεται 
άπ' αυτόν πώς νά τά ζωγραφίζη ; 

Οΰτε τό ένα οΰτε τό άλλο. 
Οδτε λοιπόν γνώση ακριβή οΰτε ορθή γνώμη θάχη ό μι

μητής γιά τά προτερήματα ή τά ελαττώματα τών πραγμάτων 
πού απομιμείται. 

Έτσι φαίνεται. 
"Ωστε ό μιμητής, στην ποίηση, θά είναι βέβαια χαριτω

μένος γιά τή σοφία πού έχει στά δσα πραγματεύεται. 
Δέν τό φαντάζομαι. 
Καί δμως θά μιμηθή τό κάθε τι, χωρίς νά γνωρίζη b 

γι' αυτό τί είναι τό καλό καί τί τό κακό- άλλα, καθώς φαί
νεται, έκεΐνο πού θεωροΰν καί παραδέχονται ώς καλό οί 
πολλοί καί οί άμαθεΐς, τοϋτο θά μιμηθή. 

Καί βέβαια τί άλλο; 

"Ωστε κατ' αυτό τόν τρόπο νομίζω δτι επαρκώς αποδεί
ξαμε τά έξης: πρώτον δτι ό μιμητής τίποτα δέν γνωρίζει 
άξιο λόγου άπ' δσα μιμείται καί δτι ή μίμηση είναι απλώς 
παιχνίδι'χωρίς σοβαρότητα καμιά-και δεύτερον δτι δσοι κά
νουν τραγική ποίηση, εΐτε σέ ιαμβικούς στίχους εϊτε σέ 
ηρωικούς, είναι δλοι τους μέ τό παραπάνω μιμητές. 

Χωρίς καμιάν αμφιβολία. 

'Αλλά, προς θεού, αυτή ή μίμηση δέν απέχει τρεις Ο 
βαθμούς άπό τήν αλήθεια; ή δχι; 

Ναί. 
Καί απάνω σε ποιο μέρος τοϋ άνθρωπου άσκεΐ τή 

δύναμη πού έχει ; 
Γιά τί πράγμα μιλείς; 
Αυτό πού θά σοΰ είπώ* καθώς βέβαια γνωρίζεις, τό ίδιο 

μέγεθος δέν φαίνεται ίσο, δταν τό βλέπη κανείς άπό μακριά 
καί δταν τό βλέπη άπό κοντά. 

"Οχι βέβαια. 
'Επίσης τά ίδια αντικείμενα -φαίνονται καμπύλα ή 

ευθύγραμμα αναλόγως πού τά βλέπομε μέσα ή έξω άπό 
τό νερό, καί μέ βαθουλώματα ή μέ προεξοχές έξ αιτίας της 
άπατης πού προξενούν στην δράση τά χρώματα* γενικά είναι 
φανερό δτι οί οπτικές «ύτές άπατες βάζουν σέ μεγάλη τα
ραχή τήν ψυχή. Αυτό λοιπόν ακριβώς τό φυσικό μας μειονέ- d 
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τής φύσεως ή σκιαγραφία έπιθεμίνη γοητείας ονδέν απο
λείπει, «al ή θαυματοποιία. καί αί άλλοι πολλαΐ τοιαΰται 
μηχαναί. 

Αληθή. 
ΤΑρ' οίν ού τό μετρεϊν καί άριθμεΐν καί Ίατάναι βοήθειαι 

χαριέσταται προς αυτά έφάνησαν, ώστε μή άρχει» έν ήμϊν 
τό φαινόμενο» μείζον ή ίλαττον ή πλέον ή βαρύτερο»; άλλα 
τό λογισάμενο» καί μέτρησα» ή καί στήσαν ; 

Πώς γαρ οΰ ; 
e Άλλα μήν τοϋτό γε τον λογιστικού αν εϊη τού έ» ψνχή 

ίργον. 
Τούτου γάρ οίν. 
Τούτφ δέ πολλάκις μετρήααντι καί αημαίνοντι μείζω 

άττα εϊναι ή έλάττω έτερα έτερων ή ϊσα τάναντία φαίνεται 
άμα περί ταύτα. 

Noi. 

Οίκον» έφαμεν τφ αύτφ αμα περί ταύτα εναντία δοξά
ζει» αδύνατον είναι ; 

Kai δρθώς γ' ίφαμε». 
93& Tè παρά τά μέτρα άρα δοξάζον τής ψνχής τφ κατά τά 

μέτρα οίχ άν εϊη ταύτόν. 
Ου γάρ οίν. 
Άλλα μήν τό μέτρφ γε χαί λογισμφ πιατεΰον βέλτιστο» 

αν εϊη τής ψνχής. 

Τιμήν ; 
Τό άρα τούτφ έναντιονμενον τών φαύλων άν τι εϊη έν 

ήμϊν. 

'Ανάγκη. 
Τοϋτο τοίνυν διομολογήσααθαι βονλόμενος ίλεγον δτι ή 

γραφική καί άλω; ή μιμητική πόρρω μέν τής αληθείας δν τό 
αυτής ίργα» απεργάζεται, πόρρω δ' αί φρονήοεως δντι τφ 
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κτήμα εϊναι πού εκμεταλλεύεται ή τέχνη τής σκιαγραφίας 
καί ή τέχνη τών θαυματοποιών καί άλλες παρόμοιες καί δέν 
παραλείπουν καμιά yo-ητεία πού νά μή' τήν έξάσκοΰν είς 
βάρος μας. 

"Εχεις δίκιο. 

Δέν βρέθηκαν δμως τό μέτρημα, ή αρίθμηση καί τό 
ζύγισμα έξοχα προστατευτικά απέναντι σ' αύτη τήν άπατη, 
ώστε νά μήν όπερισχύη μέσα μας έκεΐνο πού μάς φαίνεται 
μεγαλύτερο ή μικρότερο ή περισσότερο ή βαρύτερο, άλλα 
εκείνο πού θά βεβαιωθούμε μέ τόν υπολογισμό, τήν κατα
μέτρηση καί τό ζύγισμα δτι εϊναι τέτοιο; 

Βεβαιότατα. 
"Ολα δμως αυτά δέν είναι έργο τοΰ λογιστικού μέρους e 

τής ψυχής μας; 
Αύτοϋ βέβαια. 
"Οταν τοΰτο μέτρηση πολλές φορές καί βρή δτι υπάρχουν 

πράγματα μεγαλύτερα ή μικρότερα τό ένα άπό τό άλλο ή ίσα 
μεταξύ τους, τότε θά παραδεχτή δτι τά ίδια πράγματα μπο
ρούν συγχρόνως νά έχουν αντίθετες ιδιότητες. 

Μάλιστα. 
Έμεΐς δμως δέν είπαμε δτι είναι αδύνατο τό ϊδιο μέρος 

της ψυχής νά σχηματίση συγχρόνως αντίθετες δοξασίες 
γιά τό ϊδιο πράγμα; 

Καί πολύ ορθά τό εϊπαμε. 
Τό μέρος λοιπόν τής ψυχής μας πού σχηματίζει 603a 

γνώμη χωρίς νά λαμβάνη ύπ' δψη του τό μέτρημα, δέν μπορεί 
νά είναι τό ϊδιο μ' έκεΐνο πού κρίνει σύμφωνα μέ τά μέτρα. 

Δέν μπορεί βέβαια. 
Άλλα τό μέρος πού στηρίζεται στό μέτρημα καί στό 

λογαριασμό, είναι τό καλύτερο τής ψυχής. 
Πώς δχι; 
Καί επομένως τό αντίθετο του θά είναι κάποιο άπό τά 

ταπεινότερα στοιχεία μέσα μας. 
Κατ' ανάγκη. 
Σ' αυτό ακριβώς τό συμπέρασμα ήθελα νά καταλήξωμε, 

δταν έλεγα δτι ή ζωγραφική καί γενικά ή μιμητική τέχνη έργο 
της έχει κάτι πού απέχει πολύ άπό τήν αλήθεια, καθώς καί 
δτι αναστρέφεται καί συγγενεύει καί σχετίζεται μέ τό μέ
ρος έκεΐνο τής ψυχής πού βρίσκεται μακριά άπό τή φρόνη-
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ι έν ήμΐν προσομιλεϊ τε χαί εταίρα «al φίλη έστιν έπ? ούδενΐ 
ύγιεϊ ούδ' άληθεΐ. 

Παντάπασι», ή δ' δς. 
Φαύλη άρα φαύλφ ονγγίγνομένη φαύλα yewq ή μιμη

τική. 
Έοιχί». 

Πότερον, ήν δ' έγώ, ή χατά τήν δψιν μόνον, ή χαί κατά 
τήν άχοήν, ήν δή ποίησιν ονομάζομε» ; 

Εικός γ', ίφη, καί ταύτην. 
Μή τοίνυν, ήν δ' έγώ, τφ εΐκότι μόνον πιατεναωμεν έχ 

τής γραφικής, άλλα χαί έπ' αυτό αί έλθωμεν τής διανοίας 
c τούτο φ προσομιλεϊ ή τής ποιήσεως μιμητική, καί ϊδωμεν 

φαΰλον ή σπονδαϊό» ίατιν. 

Άλλα χρή. 
Ώδε δή προθώμεθα· πράττοντας, φάμε», άνθρώπονς 

μιμείται ή μιμητική βίαιους ή ίκουσίας πράξεις, «al ix τοϋ 
πράττειν ή εί οίομένονς ή κακώς πεπραγέναι, χαί έν τούτοις 
δή πάσι» ή λνπονμένονς ή χαίροντας' μή τι άλλο ή» παρά 
ταϋτα. 

Ουδέν. 

"Αρ' οίν έν άπασι τούτοις δμονοητικώς άνθρωπος διά-
d κείται ; ή ώσπερ κατά τήν δψιν έστασίαζεν χαί εναντίας είχεν 

έ» έαντφ δόξας άμα περί τών αύτω», ούτω και έ» ταίς πρά-
ξεαι στασιάζει τε καί μάχεται αυτός αίτφ ; άναμιμνή-
αχομαι δέ δτι τοϋτό γε νύν ουδέν δει ημάς διομολογεΐσθαι* 
έν γάρ τοις άνω λόγοις Ίχανώς πάντα ταϋτα διωμολογηοά-
μεθα, δτι μορίων Τοιούτων έναντιωμάτων άμα γιγνομένων ή 
ψνχή γέμει ημών. 

'Ορθώς, ίφη. 
'Ορθώς γάρ, ήν 6' εγώ· άλλ' δ τότε άπελίπομεν, νϋν μοι 

e δοκεϊ άναγκαΐον εϊναι διεξελθεϊν. 
Τό ποίον ; ίφη. 
Άνήρ, ήν δ' έγώ, επιεική; τοιάσσε τύχης μετάσχων, »ίο> 

άπολέσας ή τι άλλο ών περί πλείστου ποιείται, έλέγομεν 

1. Βλ. 439c (βιβλ. Δ'). 
2. 387άκέξ. (βιβλ. Γ ) . 
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ση, χωρίς άπ' αυτόν τό δεσμό νά παράγεται κάτι τό δγιές b 
ή τό αληθινό. 

Συμφωνότατος. 
Φαύλη επομένως καί μέ φαΰλον παντρευόμενη ή μιμη

τική γεννάει καί παιδιά φαύλα. 
Έτσι φαίνεται. 
Καί τάχα αυτό αληθεύει μόνο γιά τή μιμητική κατά 

τήν δψη ή καί γιά τή μιμητική κατά τήν ακοή, πού τήν 
ονομάζομε ποίηση; 

Εύλογο είναι καί γι' αυτήν νάληθεύη τό ϊδιο. 
Ά ς μήν εμπιστευθούμε δμως στην αναλογία μόνο πού 

έχει προς τή ζωγραφική, άλλ' άς προχωρήσωμε καί στην 
ακριβή εξέταση τοΰ μέρους τής ψυχής μέ τό όποιον άναστρε- α 
φεται ή ποίηση, καί δς ίδοϋμε άν αυτό τό μέρος έχη ή 
δέν έχη καμιάν αξία. 

Αυτό πρέπει νά κάμωμε. 

Ά ς θεωρήσωμε λοιπόν τό πράγμα κατά τόν έξης τρόπο: 
ή ποιητική μίμηση, λέμε, μιμείται ανθρώπους πού πράτ
τουν αναγκαστικές ή εκούσιες πράξεις, πιστεύουν δτι άπό τις 
πράξεις αυτές ευτυχούν ή δυστυχούν καί πράττοντας αι
σθάνονται λύπη ή χαρά. Μήπως είναι καί τίποτ' άλλο εκτός 
άπ' αυτά; 

"Οχι, τίποτα. 

Τάχα σ' δλες αυτές τίς περιστάσεις ό άνθρωπος μο
νοιάζει μέ τόν εαυτό του; ή μήπως, δπως κατά τήν όρα<τη d 
αντιμαχότανε καί σχημάτιζε μέσα του συγχρόνως αντίθετες 
δοξασίες γιά τά ίδια πράγματα, έτσι καί στίς πράξεις στασιά
ζει καί μάχεται ό ΐδιος μέ τόν εαυτό του; Μάλιστα μοΰ 
έρχεται τώρα στό νοΰ δτι δέν είναι καν ανάγκη νά συζητή-
σωμε γιά νά συμφωνήσωμε στό σημείο τούτο, γιατί στους 
παραπάνω λόγους μας (*) μείναμε εντελώς σύμφωνοι 
σέ 6λ' αυτά, δτι δηλαδή ή ψυχή μας εϊναι γεμάτη άπό μύριες 
τέτοιες αντιθέσεις πού συμβαίνουν μέσα της συγχρόνως. 

Σωστά. 
Βέβαια καί σωστά" άλλα μοΰ φαίνεται δτι εϊναι ανάγκη 

τώρα νά έξετάσωμε έκεΐνο πού τότε παραλείψαμε. β 
Ποιο πράγμα ; 
Λέγαμε, καθώς θυμάσαι, καί τότε (*) &τι ένας άν

θρωπος μετρημένος, δταν τοϋ συμβή καμιά ατυχία, χάση 
παραδείγματος χάρη τό γιο του ή τίποτ' άλλο πού παραπολύ 
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που καί τότε άτι ρ*άστα οϊσει τών άλλων. 
ΖΓάνυ γε. 

Νϋν δέ γε τόδ' έπισκεψώμεθα, πότερο» ούδεν άχθέσεται, 
ή τοϋτο μέν αδύνατον, μετριάσει δέ πως προς λύπην. 

Οΰτω μάλλον, ίφη, τό γε αληθές. 
604a Τάδε νϋν μοι περί αύτοϋ είπε· πότερον μάλλον αυτόν 

οϊει τή λύπη μαχεΐσθαί τε-καί αντιτείνει»,δταν δράται ύπό 
τών ομοίων, ή όταν έν έρημία μόνος αυτός καθ' αυτόν γί
γνηται ; 

Πολύ πον ίφη, διοίσει, δταν δράται. 
Μονωθείς δέ γε οϊμαι πολλά μέν τολμήσει φθέγξααθαι, 

αεί τις αύτοϋ άχούοι αίαχύνοιτ' άν, πολλά δέ ποιήσει, α ούκ 
αν δέξαιτό τίνα ιδεί» άρώντα. 

Ούτως έχει, ίφη. 

Ούκοϋν τό μέν αντιτείνε«· όιακελευόμενον λόγος καί 
b νόμος εστί», τό δε ίλκον έπί τάς λνπας αυτό τό πάθο; ; 

Αληθή. 

'Εναντίας δε αγωγής γιγνομένης έ» τω άνθρώπφ περί τό 
αυτό άμα, δύο φαμέν αντώ άναγκαΐον εϊναι. 

Πώς δ' οΰ ; 
Οίκοϋν τό μέν έτερον τφ νόμφ ίτοιμον πείθεαθαι, ή ό 

νόμος εξηγείται ; 
Πώς; 

Λέγει πον ό νόμος δτι κάλλιστον άτι μάλιστα ησυχία» 
άγειν έ» ταΐς αυμφοραϊς καί μή άγανακτεΐν, ώς οΰτε δήλου 
δντος τοϋ άγαθοϋ τε καί κακού τών τοιούτων, ούτε εί; τό 
πρόσθεν ουδέν προβαΐνο» τφ χαλεπώς φέροντι, οΰτε τι τώ» 

c ανθρωπίνων άξιον δν μεγάλης σπονδής, δ τε δει έν αίτοϊς 
δτι τάχιστα παραγίγνεσθαι ήμϊν, τούτφ έμποδών γιγνόμενον 
τό λνπεϊαθαι. 

Τινι, ή δ' δς, λέγεις ; 
Τφ βουλείεσθαι, ήν ο' έγώ, περί τό γεγονός «αί ώσπερ 

"Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 735 

τό λογαριάζει, θά δποφέρη αυτή τήν απώλεια μέ περισσό-
τερην υπομονή άπό κάθε άλλον. 

Βεβαιότατα. 
Τώρα άς έξετάσωμε καί τοϋτο : δέν θά «ίσθανθή τάχα 

καμιά λύπη, ή αυτό είναι αδύνατον καί απλώς θά μετρίαση 
τή θλίψη του ; 

Αυτό μάλλον μοΰ φαίνεται δτι είναι τό αληθές. 
Πες μου ακόμη καί τοΰτο : πότε νομίζεις δτι περισσό- 604a 

τερο θά προσπαθήση νά πολεμήση καί νά κατανίκηση τή λύπη 
του, jTav τόν βλέπουν οί δμοιοί του ή δταν βρεθή μόνος 
του χωρίς τήν παρουσία κανενός; 

Πολύ βέβαια θά διαφέρη τό πράγμα, δταν τόν βλέπουν 
άλλοι. 

Ένώ, δταν είναι μόνος του, θάφήση, υποθέτω, τόν 
εαυτό του νά ξεσπάση σέ θρήνους πολλούς, πού πολύ θά 
ντρεπόταν άν τους άκουγε κανείς, καί πολλά θά έκανε, πού 
δέν θά δεχόταν νά τόν έβλεπε κανείς νά τό κάνη. 

"Ετσι είναι. 
Έκεΐνο λοιπόν πού τόν προστάζει νάντιστέκεται στή 

λύπη, δέν είναι δ ορθός λόγος καί ό νόμος ; καί απεναντίας 
έκεΐνο πού τόν σέρνει προς αυτήν, δέν είναι τό πάθος ; b 

Αληθινά. 
Καί δταν δ άνθρωπος δοκιμάζη συγχρόνως δύο αντίθετες 

παρορμήσεις προς τό ϊδιο πράγμα, λέμε δτι κατ' ανάγκην 
αποτελείται άπό δύο μέρη. 

Πώς δχι ; 
Τό ένα άπ' αυτά δέν είναι έτοιμο νά όπακούση στό νόμο 

καί νάκολουθήση τίς υποδείξεις του ; 
Π**· 

Λέγει, υποθέτω, ό νόμος δτι τό ωραιότερο άπ' δλα 
είναι νά μένη κανείς δσο γίνεται περισσότερο ήσυχος στίς 
συμφορές καί νά μήν άγανακτή, γιατί οϋτε μπορούμε νά ξέ-
ρωμε τί είναι τό καλό καί τό καλό σ' αυτές, οδτε κερδίζει 
κανείς τίποτα δταν στεναχωριέται, οδτε αξίζει νάποδίνωμε 
μεγάλη σπουδαιότητα σέ κανένα άπό τάνθρώπινα- ή λύπη 
μάλιστα γίνεται εμπόδιο νάρθή παραπολύ γρήγορα νά μας Ο 
βοηθήση έκεΐνο πού μας είναι απαραίτητο σ' αυτές τίς 
περιστάσεις. 

Και ποιο είναι αυτό; 
Τό λογικό, γιά νά κρίνωμε ψύχραιμα τή συμφορά πού 
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iv πτώσει κύβω» προς τά πεπτωχότα τίθεσθαι τα αύτοΰ 
πράγματα, δπη δ λόγος αίρει βέλτιστ' άν ίχειν, άλλα μή 
προσπταίσαντα; καθάπερ παΐδας έχομένονς τοΰ πληγέντος 
έν ·ίφ βοάν διατρίβειν, άλλ' άεί ίθίζειν τήν ψυχή» δτι τά-

d χιστα γίγνεσθαι προς τό Ιάσθαί τε και έπανορθοϋν τό πεσόν 
τε και νόσησαν, Ιατρική θρηνωδία» άφανίζοντα. 

'Ορθότατα γοΰ» άν τις, ίφη, προς τά; τύχα; ούτω προα-
φέροιτο. 

Ονκοϋν, φαμέν, τό μέν βέλτιστο» τούτω τω λογισμφ 
ίθέλει ίπεσθαι. 

Δήλόν δή. 
Τό δέ προς τάς αναμνήσεις τε τοΰ πάθους καί προς τοίς 

όδνρμούς άγον χαί άπλήστως ίχον αυτών άρ' ονκ άλόγιστόν 
τε φήσομεν είναι χαί άργόν καί δειλίας φίλον ; 

Φήσομεν μέν οίν. 
e Ούκοϋν τό μεν πολλήν μίμησιν καί ποικίλη» ίχει, τό 

άγανακτητικόν, τό δέ φρόνιμον τε καί ήαύχιον ήθος, παρα-
πλήσιον 6» άεί αυτό αύτφ, οντε ρφδιον μιμήσασθαι οϋτε 
μιμονμένον ευπετές καταμαθεϊν, άλλω; τε και πανηγύρει καί 
παντοδαποϊς άνθρωποι; είς θέατρα αυλλεγομένοις' αλλό
τριου γάρ πον πάθους ή'μίμηαις αύτοϊ; γίγνεται. 

605a Παντάπασι μέν οίν. 

Ό δή μιμητικός ποιητή; δήλον δτι ον πρό; τό τοιούτον 
τής ψνχής πέφυκέ τε καί ή σοφία αντοϋ τούτφ αρέσκει» 
πέπηγεν, εί μέλλει ευδοκιμήσει» έν τοις πολλοίς, άλλα 
πρό; τό aj-ανακτητικόν τε καί ποικίλον ήθος διά τό είμί-
μητον είναι. 

Δήλον. 
Οίκον» δικαίως άν αντοϋ ήδη ίπιλαμβανοίμεθα, χαί 

τιΟεΐμε» άντίστροφον αντόν τφ ζωγράψφ· χαί γαρ τφ φαύλα 
ποιεϊν προς άλήθειαν ίοικεν αίτώ, καί τφ προς έτερον τοι-

b ούτον όμιλεϊν τής ψνχής άλλα μή προς τό βέ?.τιστον, καί 
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μάς βρήκε, καί, δπως δταν στους κύβους μας τύχη καμιά 
στραβή ριξιά, νά κοιτάζωμε νά κανονίζωμε τά πράγματα 
σύμφωνα μέ τήν περίσταση, καθώς δηλαδή μας δείχνει τό 
λογικό πώς θά είναι καλύτερα, καί νά μήν κάνωμε δπως 
τά παιδιά πού, δταν τύχη να πέσουν, κρατούν τό μέρος που 
χτύπησαν καίέξακολουθοΰν νά ξεφωνίζουν, άλλα πάντοτε να 
συνηθίζωμε τήν ψυχή μας νά καταπιάνεται δσο το δυνατόν 
νρηγορώτερα τή θεραπεί* τοϋ νοσήματος καί τήν επανόρθωση 
τοΰ ατυχήματος κάνοντας £τσι περιττές τίς θρηνωδίες. 

Αυτό πραγματικά εϊνκιτό καλύτερο πού έχομε νά κά
νωμε στίς συμφορές ' μας. 

Λέμε λοιπόν ότι είναι τό καλύτερο μέρος τοΰ εαυτού 
μας, έκεΐνο πού θέλει νάκολουθή αυτό τόν λογισμό. 

Φανερό. 
Έ · ώ έκεΐνο τό άλλο μέρο; πού μας τραυά διαρκώς προς 

τίς αναμνήσεις του παθήματος μας και ποός τους θρήνους 
καί δέν μπορεί νά τους χόρταση, δέν έχομε δλα μας τά 
δίκια νά τό ειπούμε αλόγιστο καί άνωφέλευτο καί δειλό; 

Βέβαια θά έχωμε. 
Tè άγανακτητικό λοιπόν ήθος παρέχει πολλές καί 

ποικίλες αφορμές' στή μίμηση, ένώ απεναντίας τόν φρόνιμο 
καί ήσυχο χαρακτήρα, πού μένει πάντα όμοιος μέ τόν εαυ
τό του, οδτε είκολο είναι νά τόν μιμηθή κανείς, οδτε εΰκολο 
είναι μέ τή μίμηση νά τόν καταλάβη, μάλιστα έκεΐνο τό 
πολυποίκιλο πλήθος πού μαζεύεται στά πανηγύρια καί στά 
θέατρα' γιατί είναι δλως διόλου ξένη προς αυτούς ή μίμηση 
μιά; τέτοιας ψυχικής διάθεσης. 

Πραγματικά δλως διόλου. 
Φανερά άλλωστε ο μιμητικός ποιητής δέν είναι άπό τή 

φύση πλασμένος νά παρασταίνη αυτό τό μέρος τής ψυχής καί 
ή σοφία του δέν είναι προωρισμένη νάρέσκεται σ' αυτό, 
άν θέλη νάποκτήση φήμη στό πλήθος, άλλα νάπεικονίζη τό 
άγανακτητικό καί παρδκλό ήθος πού εδκο?.α προσφέρεται 
στή μίμηση. 

Φανερό. 
Θά εΐχαμε λοιπόν δίκιο νά τόν καταδικάσωμε κι' 

αυτόν καινά τόν βάλωμε σέ ανάλογη θέση μέ τόν ζωγράφο* 
γιατί έχει μαζί του κοινά γνωρίσματα τό δτι συνθέτει 
καάγμο.-:α δίχως αξία ώ; προς τήν αλήθεια, καί τό δτι εργά
ζεται γιά νά?έση στό χειράτετο καί οχι στό καλύτερο μέρος 



788 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Ι) 

Ταύτη ώμοίωται. χαί οΰτως ήδη αν έν δίκη ού παραδεχοί-
μεθο είς μέλλουσα» είνομεϊσθαι πόλιν, δτι τοϋτο ίγείρει 
τής ψυχής χαί τρέφει καί ισχυρό» ποιών άπόλλνσι το λο
γιστικό», ώσπερ έν πόλει δταν τις μοχθηρούς εγκρατείς 
ποιών παραδιάφ τήν πόλιν, τοίς δέ χαριεατέρονς φθείρη-
ταύτόν καί τόν μιμητικό» ποιητή» φήσομεν κακήν πολι
τείαν Ιδία ίκαστον τή ψυχή έμποιεϊν, τφ άνοήτφ αυτής 

ο χαριΐάμενον καί ούτε τά μείζω οϋτε τά έλάττω διαγιγνώ-
αχοντι, άλλα τά αυτά τοτέ μέν μεγάλα ήγουμένφ, τότε 6è 
σμικρά, εϊδωδα είδωλοποιοϋντα, τοϋ δέ αληθούς πόρρω πάνν 
άφεστώτα. 

Πάνυ μέν ούν. 
Ον μέντοι πω τό γε μέγιστον κατηγορήκαμε» αυτής, τά 

γάρ χαί τους επιεικείς ίκανήν εϊναι λωβάσθαι, εκτός πάνν 
τινών ολίγων, πάνδεινα» πον. 

Τί δ' οί μέλλει, εϊπερ γε δρα αυτά ; 
Άχούων σκόπει. οί γάρ πον βέλτιστοι ημών άκροω-

μενοι Όμήρον ή άλλον τινός τών τραγφδοποιών μιμούμενου 
d τινά τών ηρώων εν πένθει δ»τα «al μακράν ρ"ήαιν άποτεί-

νοντα έ» τοις δδνρμοΐς ή «ai δίδοντας τε χαί χοπτομένονς, 
οϊαθ' δτι χαίρομέν τε «ai ένδόντες ημάς αντοίς ίπόμεθα 
συμπάσχοντες «al σπουδάζοντες επαινούμε» ώς αγαθό» 
ποιητή», δς άν ήμας ί τ ι μάλιστα οΰτω διαθή. 

Οϊδα· πώς δ' οΰ ; 

Όταν δέ οίκεΐόν τίνα ημών χήδος γένψαι,έννοεΐς αί άτι 
ini τφ ενάντια- καλλώπιζα μέθα, άν δννώμεθα ήανχία» άγει» 

e καί χαρτερείν, ώς τούτο μέν άνάρός άν, έκεΐνο 6è γυναικός, 
δ τότε έπηνοϋμεν. 

'Εννοώ, ίφη. 

"Ηχαλώς οί», ήν δ' έγώ, οίτος δ έπαινος ίχει, τό δρώντα 
τοιοΰτον άνδρα, οίον εαυτόν τι; μή άίιο ί εϊναι άλλ' αίσχύνοιτο 
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της ψυχής. Καί έτσι θά έχωμε εντελώς δίκιο νά μή τόν 
παραδεχτούμε μέσα σέ μιά πόλη πού πρόκειται νά εύνο-
μήται, γιατί διεγείρει καί τρέφει τοϋτο τό κακό μέρος τής 
ψυχής καί δυναμώνοντας το καταστρέφει τό λογιστικόν 
καί βπως δταν σέ μιά πόλη κάνη κανείς τους κακούς δυνατώ-
τερους, παραδίνη σ' αυτούς τήν κυβέρνηση καί έξαφανίζη 
τους χρηστότερους, τό ίδιο θά ειπούμε καί γιά τόν μιμητικό 
ποιητή, δτι ίδρύει μέσα στοϋ καθενός τήν ψυχή μιά κακή 
πολιτεία, γιατί χαρίζεται στό ανόητο μέρος της καί δέν « 
μπορεί νά ξεχωρίση oö/re τά μεγαλύτερα οδτε τά μικρό
τερα, άλλα τά ίδια πράγματα νομίζει άλλοτε μεγάλα άλ
λοτε μικρά καί είδωλοποιεϊ είδωλα μένοντας παραπολύ 
μακριά άπό τήν αλήθεια, 

Αότό είναι βέβαιο. 
Μολαταΰτα ακόμη δέν είπαμε τό μεγαλύτερο κακό 

πού προξενεί ή ποίηση. Γιατί είναι πραγματικά φοβερώ-
τατοτόδτι είναι ικανή νάδιαφθείρη καί τους χρηστούς αν
θρώπους, έκτος άπό παραπολύ λίγες εξαιρέσεις. 

Πώς νά μήν είναι φοβερή, άφοΰ πραγματικά κατορθώ
νει κι' αυτό; 

Άκουσε καί θά κρίνης. Ξέρεις, υποθέτω, δτι καί οί 
καλύτεροι ακόμη άπό μας, δταν ακούμε τόν "Ομηρο ή 
κανέναν άλλο τραγικό ποιητή νάπεικονίζη έναν ήρωα ποϊ 
βρίσκεται σέ μεγάλη λύπη χαί μέσα στού; όδυρμούς του 
απαγγέλλει μακρό λόγο, ή καί ανθρώπους πού μοιρολογούν d 
καί δέρνονται, αισθανόμαστε ευχαρίστηση πού ασυναίσθητα 
τήν άφήνομε νά μας κυριέψη, καί ένώ άπό τό ένα μέρος 
συμπάσχομε μέ τόν ήρωα, άπό τό άλλο μέ δλη μας τή σοβα
ρότητα επαινούμε τόν ποιητή πού μας δίνει πλούσια αυτή 
τή συγκίνηση. 

Τό ξέρω· πώς δχι ; 
Καί δμως, βταν συμβή σέ κανέν* άπό μάς καμιά συμφορά, 

ξέρεις επίσης "δτι φιλοτιμούμαστε νά φερνόμαστε μέ τρό
πον.αντίθετο, νάδείχνωμε δηλαδή ησυχία χαί υπομονή, Sv θ 
μποροΰμε, γιατί κύτη ή διαγωγή αρμόζει σέ άντρα, ένώ 
έκεΐνο πού επαινούσαμε τότε ταιριάζει μόνο σέ γυναίκα. 

Τό ξέρω κι' αότό. 
Είναι λοιπόν ορθός αυτός δ έπαινος, νά βλέπωμε ένα 

τέτοιον άντρα, πού κανείς δέν θά καταδεχότανε άλλα καί 
θά ντρεπότανε νά είναι στή θέση του, χωρίς νά αισθανόμαστε 
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d Καί περί αφροδισίων δή και θνμοΰ και περί πάντων τών 
επιθυμητικών τε καί λυπηρών καί ηδέων έν τ-fj ψνχή, â δή 
φάμε» πάση πράξει ήμΐν επεσθαι, δτι τοιαύτα ήμά; ή ποιη
τική μίμησις εργάζεται· τρέφει γάρ ταϋτα άροοναα, δέον 
ανχμεΐν, καί άρχοντα ήμϊν καθίστηαιν, δέον άρχεσθαι αντά 
ϊνα βελτίονς τε καί εύδαιμσνέστεροι αντί χειρόνων καί άθλιω-
τέρων γιγνώμεθα. 

Ούκ ίχω άλλως φάναι, ή δ' δς. 
e Οίκον», εϊπον, ώ Γλαυκών, δταν 'Ομήρου έπαινέταις 

έντνχης λέγονσι» ώς τήν Ελλάδα πεπαίδενκεν οίτος ά 
ποιητής καί προς διοίκησίν τε καί παιδεία» τών ανθρωπίνων 
πραγμάτων άξιο; άναλαβόντι μανθάνειν τε και κατά τούτον 
τόν ποιητή» πάντα τόν αύτοϋ βίο» κατασκενααάμενον ζήν, 

7a φιλεϊν μέ» χρή καί άσπάζεαθαι ώ; δντας βελτίστονς είς 
δσο» δύνανται, καί αυγχωρεϊν "Ομηρο» ποιητικώτατον είναι 
καί πρώτον τών τραγφδοποιών, είδέναι δέ δτι δσον μόνον 
ΰμνους θεοϊς καί εγκώμια τοίς άγαθοϊς ποιήσεως παραδεκτέον 
εις πόλιν εί δέ τήν ήδυαμένην Μοΰσαν παραδέξη έ» μέλεσιν 
ή ίπεσιν, ηδονή σοι καί λύπη έν τη πόλει βααιλε'ύσετον 
αντί νόμου τε καί τοΰ κοινή άεί δόξαντος είναι βέλτιστου 
λόγου. 

'Αληθέστατα, ίφη.-
b Ταϋτα δή, ίφψ, άπολελογήαθω ήμϊν άναμνηαθεϊσιν περί 

πο.ήσεως, δτι είκότως άρα τότε αυτήν έκ τή; πόλεως άπε-
στέλλομεν τοιαύτην οίααν· δ γαρ λόγος ήμας ήρει. προσεί-
πωμεν δέ oirfj, μή καί τίνα σκληρότητα ημών καί αγροικία» 
χαταγνψ, δτι παλαιά μέν τις διαφορά φιλοσοφία τε χαί 
ποιητική' χαί γάρ ή«λαχέρνζα προς δεσπόταν 
χύων» εκείνη «κρανγ άζονσ α» καί «μέγας έν 

c αφρόνων κενεαγορίαισι» καί ά «τώ» δ ια σ ό
ψων δχλος κρατών» χαί οί «λεπτ ώς μ e ρ «-
μνώντες», δτι άρα «πένονται», χαί άλλα μνρία 
σημεία παλαιάς εναντιώσεως τούτων, δμως Óè ειρήσθω δτι 
ημείς γε, εϊ τίνα ίχοι λόγον είπεϊν ή προς ήδονήν ποιητική 

1. ΟΙ παλαιότεροι "Ελληνες φιλόσοφοι ('Ηράκλειτος, Ξενοφά
νης, 'Εμπεδοκλής κ.α\). εκπρόσωποι τοΰ νέου πνεύματος, έ-εέκρι-
ναν τους ποιητάς, τόν "Ομηρο καί τόν Ησίοδο γιά τίς απαρχαιωμένες 
θεολογικές αντιλήψεις τους. Φαίνεται λοιπόν δτι καί οί σύγχρονοι προς 
τους φιλοσόφους εκείνους ποιηταί τούςάνταπέδιδαν τάϊσα.-ΟΛά νά βε
βαίωση τή διένεξη αύτή,'ό Πλάτων αναφέρει έδω μερικές επικριτι
κές καί ειρωνικές φράσεις; ποό ή προέλευση του; «έν ίχει Ιξακρι-
βωθη. Εϊναι άγνωστο άπό ποια κείμενα τίς έχει πάρει. 
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Τό ϊδιο αποτέλεσμα γεννά μέσα στην ψυχή μας ή μιμη- d 
τική ποίηση καί ώς προς τόν έρωτα χαί τό θυμό καί δλες 
τίς επιθυμίες καί ώς προς τά λυπηρά ή ηδονικά συναισθήματα 
πού λέμε δτι μας παρακολουθούν σέ κάθε μας πράξη, γιατί 
αυτά τά ποτίζει καί τά αναπτύσσει, αντί νά τάφήνη νά 
ξεραθούν, καί τους παραδίνει κάθε εξουσία απάνω μας, ένώ 
τό ορθό εϊναι έμεΐς νά τά έξουσιάζωμε, γιά νά γινόμαστε κα
λύτεροι κ' ευτυχέστεροι άπό χειρότεροι καί άθλιώτεροι. 

Δέν μπορώ παρά νά συμφωνήσω εντελώς μαζί σου. 
Λοιπόν, φίλε μου Γλαυκών, 6ταν τύχη νάκούσης τους θ 

θαυμαστές τού 'Ομήρου νά λένε δτι ό ποιητής αυτός έχει εκ
παιδεύσει τήν Ελλάδα καί δτι αξίζει νά τόν πάρης γιά νά σοϋ 
μάθη πώς νά κυβερνάς καί νά έξευγενίζης ανθρώπινα πράγ
ματα, καί νά συμμόρφωσης όλο σου τό βίο κατά τά υπο
δείγματα τούτου τοΰ ποιητή, πρέπει βέβαια νά τους αγαπάς 607a 
καί νά τους δπολήπτεσαι γιά τή μεγάλην αξία πού μπορεί 
νά έχουν, καινά παραδέχεσαι μαζί τους δτι è "Ομηρος είναι 
ό μεγαλύτερος τών ποιητών καί 6 πρώτος τών τραγικών, 
νά ξέρης δμως δτι δέν πρέπει νάγίνη δεκτή στην πόλη μ«ς 
καμιά άλλη ποίηση, παρά δμνοι γιά τους θεούς καί εγκώμια 
γιά τους μεγάλους άντρες* δν πάλι παραδεχτής καί τή Μούσα 
πού δίνει τέρψη, τή λυρική ή τήν επική, ή ηδονή καί ή λύπη 
θά βασιλεύουν στην πόλη σου αντί γιά τό νόμο καί τόν δρθό 
λόγο πού τήν υπεροχή του αναγνώρισαν πάντα δλοι οι 
άνθοωποι. 

Αυτά είναι εντελώς αληθινά. 
Άφοΰ λοιπόν ή περίσταση τό έφερε νά κάμωμε πάλι b 

λόγο γιά τήν ποίηση, αυτά είναι πού είχαμε νά είποΰμε άπο-
λογούμενοι γιατί τήν αποπέμψαμε τότε άπό τήν πόλη μας" 
τέτοια πού είναι, ό ορθός λόγος μας υποχρέωσε νά τό κάμωμε. 
Μολαταύτα, γιά νά μή μας κατηγορήση ώς σκληρούς καί άγροί-
κους, άς τής είποΰμε δτι άπό παλαιά χρόνια υπάρχει μιά 
διένεξη ανάμεσα στην ποίηση καί στή φιλοσοφία· γιατί καί 
εκείνη «ή άλύχτρα σκύλλα πού γαυγίζει τό αφεντικό της» 
καί «ό μεγάλος ανάμεσα στά κούφια λόγια τών μωρών» Ο 
καί «ό δχλος τών πάνσοφων κεφαλών» καί «οί λεπτεπίλεπτοι 
στή σκέψη άπό φτώχεια» καί μύρια άλλα τέτοια αποφθέγματα 
μαρτυρούν τήν παλαιά εκείνη αντίθεση (-•). "Ομως πάλι έμεις 
δηλώνουμε δτι άν ή γιά ευχαρίστηση καμωμένη ποίηση καί 
μίμηση μπορή νάμδς παρουσίαση κάποιον επαρκή λόγο, 



744 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Ι) 

καί ή μίμησι;, ώ; χρή αυτήν είναι έν πόλίΐ ιννομονμένη, 
άαμεΐ'οι ά» καταδεχοίμεθα, ώς αννισμέν γε ήμΐν αυτοί; 
κηλονμένοις ύπ' αίτής· άλλα γαρ τό δοκούν αληθές ούχ 
δσιον προδιδόναι. ή γάρ, ώ φίλε, ον κηλή ύπ' αίτής καί αύ, 

d καί μάλιστα δταν δι' 'Ομήρου θεωρής αυτήν ; 
Πολύ γε. 

Ούκοϋν δικαία εστίν ούτω κατιεναι, άπολ,ογησαμίνη έν 
μέλει ή τινι άλλω μέτρω ; 

ΖΓάνυ μέν οί». 

Δοΐμεν δέ γέ που άν καί τοις προστάταις αυτής, δσοι μή 
ποιητικοί, φιλοποιηταί δε, άνευ μέτρου λ,όγον υπέρ αυτής 
εΙπεΐν, ώς ου μόνον ηδεία άλλα καί ωφέλιμη προς τά; πολι
τεία; καί τόν βίον τόν άνθρώπινόν έστιν καί ευμενώς άκον-

θ σόμεθα. κερδα»οϋμεν γάρ που έάν μή μόνον ηδεία φανή άλλα 
καί ώφελίμη. 

Πώς δ' ού μέλλομεν, ίφη, κερδαίνειν ; 

ΕΙ δε γε μή, ώ φίλε εταίρε, ώσπερ οί ποτέ του έρα-
σθέντες, έάν ήγήσωνται μή ώφέλιμον εϊναι τόν έρωτα, βία 

μέν, δμως δέ άπίχονται, καί ημείς οΰτως, διό τόν έγγεγονότα 
μέ» έρωτα τής τοιαύτης ποιήσεω; ύπό τή; τών καλών πολι-

608a τειών τροφής, είνοι μέν έσόμεθα φανήναι αντήν ώς βελτί-
στην καί άληθεστάτψ, έως δ' άν μή οϊα τ' ή άπολογήσασθαι, 
άκροασόμεθ' αυτής έπάδοντες ήμϊν αυτοί; τούτον τόν λόγον, 
δν λίγομεν, καί ταντην τήν έπφδήν, εύλαβονμε>·οι πάλιν 

έμπεαείν είς τόν παιδικό» τε και τόν τών πολλών έρωτα. 
άσόμεθα δ' οίν ώς ού σπουδαστέο» έπί τή τοιαύτη ποιήσει 
ώς αληθείας τε άπτομενη και σπουδαία, άλλ' εύλ,αβητέον 

b αυτήν άν τφ άκροωμένφ, περί τής έν αύτφ πολιτείας δεδιότι, 

καί νομιστέα απερ είρήκαμεν περί ποιήσεω;. 

Παντάπασιν, ή δ' δς, ανμφημι. 
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γιά νάποδείξη πώς έχει θέση μέσα σέ μιαν ευνομούμενη 
πόλη, είμαστε πρόθυμοι νά τής έπιτρέψωμε νά ξαναγυρίση, 
επειδή ξέρουμε τή γοητεία πού εξασκεί απάνω σ' εμάς 
τους ίδιους* άλλα είναι ανόσιο νά προδώσωμε έκεΐνο πού 
πιστεύομε ώς αληθινό· πραγματικά καί σύ ό ίδιος, καλέ 
μου φίλε, δέν γοητεύεσαι άπ' αυτήν, καί μάλιστα δταν σοϋ d 
τήν παρουσιάζη ό "Ομηρος^; 

Καί πολύ μάλιστα. 
Είναι λοιπόν δίκαιο νά τήν άφήσωμε νά έπιστρέψη 

άπό τήν εξορία, άφοΰ άπολογηθή μέ κανένα λυρικό ή μέ 
οποιοδήποτε άλλο ποίημα θέλει; 

Βεβαιότατα. 
Μποροΰμε βέβαια νά δώσωμε τήν άδεια καί στους συνη

γόρους της, πού δέν είναι οί ίδιοι ποιητές, αγαπούν δμως 
την ποίηση, νάναλάβουν τήν υπεράσπιση της δχι έμμετρα 
άλλα μέ πεζό λόγο, γιά νά μας αποδείξουν δτι δχι μόνο 
ευχάριστη είναι, άλλα καί ωφέλιμη στίς πολιτείες καί τόν αν
θρώπινο βίο* καί θά τους άκούσωμε μέ εύμένεια. Γιατί καί θ 
μεΐς θά κερδίσωμε, άν άποδειχθή δτι είναι δχι μόνο 
τερπνή, άλλα καί ωφέλιμη. 

Καί βέβαια θά-κερδίσωμε καί μεΐς. 
Ειδεμή, αγαπητέ μου φίλε, θά κάμωμε καί μεΐς, δπως 

οί εραστές, πού μέ πολλή βέβαια δυσκολία, δμως έπί τέλους 
κατορθώνουν νά βγάλουν τόν έρωτα άπό τήν καρδιά τους, 
έάν βεβαιωθούν δτι δέν τους είναι ωφέλιμος* έτσι καί μεΐς 
προς χάρη τοϋ παλαιοΰ μας έρωτα γιά τήν ποίηση, πού τόν 
χρωστοΰμε στην ανατροφή πού πήραμε άπό τά λαμπρά μας 
πολιτεύματα, θά ευχόμαστε βέβαια νάποδειχθή άριστη καί 608a 
αληθέστατη, ενόσω Ομως δέν κατορθώνει νάπολογηθή δπως 
πρέπει, θά τήν άκοδμε, ένώ μέσα μας θά λέμε σάν εξορκι
σμό στίς μαγγανείες της τά επιχειρήματα που είπαμε, άπό 
φόβο μήπως πέσωμε καί πάλι στον έρωτα πού ό δχλος έχει 
γι'αυτήν καί πού ταιριάζει μόνο σέ παιδιά. Θά λέμε λοιπόν 
δτι δέν πρέπει νά παίρνωμε στά σοβαρά μιά .τέτοια ποίηση, 
σά νάχη τάχα σχέση μέ τήν αλήθεια καί νάναι αξιόλογη, καί 
δτι κάθε άνθρωπος πού φοβάται γιά τό μέσα στην ψυχή του 
πολίτευμα, πρέπει νά τήν άκούη παίρνοντας δλες τίς προ- b 
φυλάξεις καί νά θεωρή σωστά δσα είπαμε γιά τήν ποίηση. 

Κ' έγώ είμαι καθ* ολοκληρίαν σύμφωνος. 
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Μέγας γάρ, εφην, ά άγων, & φίλε Γλαυκών, μέγας, 
οίχ άσο; δοκεϊ, τό χρηστό» ή κακόν γενέσθαι, ώστε οΰτε 
τιμή έπαρθέντα οΰτε χρήμασιν οΰτε αρχή ουδεμία ουδέ γε 
ποιητική άξιο» άμελήααι δικαιοσύνης τε καί τής άλλης 
αρετής. 

Σύμφημί σοι, ίφη, έξ ών διεληλύθαμεν-οϊμαι δέ χαί 
άλλο» όντινον». 

ο Καί μή», ήν δ' εγώ, Τα γε μέγιστα έπίχειρα αρετής καί 

προκείμενα άθλο ού διεληλύθαμεν. 

Αμήχανο» τι, ίφη, λέγεις μέγεθος, εί τών είρημένων 
μείζω εστίν άλλα. 

Τί δ' άν, ήν δ' έγώ, ίν γε όλίγφ χρόνφ μέγα γένοιτο ; 
πάς γαρ οίτός γε δ ix παιδός μέχρι πρεσβύτον χφόνος προς 
πάντα Ολίγος πού τίς &ν εϊη. 

Οίδέν μέν οίν, ίφη. 

Τί οίν ; οϊει άθανάτω πράγματι υπέρ τοσούτον δεϊν 
d χρόνον Ισπονδακέναι, αλλ' οίχ υπέρ τού παντός ; 

Οϊμαι ίγωγ', ίφη' άλλα τί τοϋτο λέγεις ; 
ΟνΚ ήαθησαι, ή» δ' εγώ, δτι αθάνατος ημών ή ψνχήχαί 

ουδέποτε άπόλλνται ; 

Καί δς έμβλέψας μοι καί θανμάαας είπε' Μά ΑΊ', ονχ 
ίγωγε- αύ δέ τοντ' έχεις λέγειν ; 

Εί μή αδικώ γ', ίφη». οϊμαι δε καί σύ· ούάέν γάρ χαλε
πό». 

Έμοιγ', ίφη· σοΰ δ' αν ήδέως άκονσαιμι τό ού χαλεπόν 
τοϋτο. 

Άκούοις άν, ήνδ' έγώ. 
Λέγε μόνον, ίφη. 
'Αγαθόν τι, εϊπον, «αϊ κακόν καλείς; 
"Εγωγε. 

e "Αρ' οίν ώσπερ έγώ περί αντών διανοή ; 

Τό ποίον ; 
Τό μέν άπολλύον καί διαφθεΐρον πάν τό κακόν εϊναι, τό 

δέ σφζον καί ώφε/.ον» τό αγαθό». 
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Γιατί είναι μεγάλος ό αγώνας, φίλε μου Γλαυκών, 
πολύ περισσότερο μεγάλος άπ' δ,τι τόν φαντάζονται, νά 
γίνη κανείς καλός ή κακός· καί οδτε δόξα, οδτε πλούτη, 
οδτε αξιώματα, οδτε αυτή ή ποίηση αξίζουν γιά νά μας 
κάμουν νά παραμελήσωμε τή δικαιοσύνη χαί τήν αρετή. 

Συμφωνώ κ' έγώ μαζί σου δστερ' άπ' δσα είπαμε· 
πιστεύω δέ καί οποιοσδήποτε άλλος θά κάνη τό ίδιο. 

Καί δμως δέν μιλήσαμε ακόμα γιά τίς παραπολύ 0 
μεγάλες ανταμοιβές καί τά έπαθλα πού ορίζονται γιά τήν 

αρετή. 
"Β αθανασία τής Πρέπει νάναι απίθανα μεγάλες, άν 

Φ"χης υπάρχουν άλλες μεγαλύτερες άπ' δσες 
αναφέραμε ήδη. 

Καί πώς μπορεί νά είναι μεγάλο Ινα πράγμα πού 
βαστάει λίγο χρονικό διάστημα; γιατί πραγματικά δλος 
αυτός Ó χρόνος άπό τήν παιδική έως τή γεροντική ηλικία 
είναι ελάχιστος άμα συγκριθή μέ τήν αιωνιότητα. 

Βέβαια τίποτε δέν είναι. 
Τί λοιπόν; νομίζεις δτι ένα αθάνατο πράγμα πρέπει 

νάποβλέπη καί νά ενδιαφέρεται γιά τόσο σύντομο διάστημα, d 
καί δχι γιά τό σύνολο τοΰ χρόνου; 

Δέν τό νομίζω έγώ* άλλα γιατί τό λές αότό; 
Δέν έχεις άντιληφθή δτι ή ψυχή μας είναι αθάνατη 

καί ποτέ δέν χάνεται; 
Στους λόγους τούτους ό Γλαυκών μέ κοίταξε μ' έκ

πληξη χαί είπε : "Οχι, μά τήν αλήθεια* μήπως έσύ μπορεί 
νά μοΰ τό απόδειξης; 

Καί βέβαια, έάν τουλάχιστο δέν έχω άδικο* άλλα 
νομίζω δτι καί σύ ό ΐδιος μπορείς νά τό κάμης' γιατί δέν είναι 
καθόλου δύσκολο. 

Γιά μένα είναι- καί θά μοΰ έκανες μεγάλη ευχαρίστηση 
νά μού απόδειξης αυτό τό δχι δύσκολο. 

"Ακουε λοιπόν. 
Λέγε. 
Παραδέχεσαι δτι υπάρχει καλό καί κακό ; 
Μάλιστα. 
Καί άραγε τά συλλογίζεσαι αυτά δπως έγώ; θ 
Πώς; 
"Οτι κακό είναι κάθε τι πού φέρνει φθορά και αφανισμό, 

καί καλό κάθε τι πού σώζει καί ωφελεί; 
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Έγωγ', ίφη. 
Τίδέ ; κακόν έκάστφ τι και αγαθόν λέγεις ; οϊον δφθάλ-

'a μοϊς άφθαλμίαν καί σύμπαντι τώ σώματι νόσον, σίτω τε 

έρναίβην, αηπεδόνα τε ξύλοις, χαλκφ δε καί σιδήρφ Ιόν, 
καί, όπερ λέγω, σχεδόν πάσι σύμφυτο» έκάστφ κακό» τε καί 

»άσημα ; 
"Εγωγ', ίφη. 
Οίκον» δταν τώ τι τούτων προαγένηται, πονηρό» τε 

ποιεί φ προαεγένετο, καί τελεντών δλου διέλυσε» καί άπώ-
λεσεν ; 

Πώς γαρ ον ,* 

Τό σύμφντον άρα κακόν έκαστον καί ή πονηρία ίκαστον 
άπόλλυαιν, ή εί μή τοϋτο άπολεί, ούκ α» άλλο γε αυτό ίτι 

b διαφθείρειεν. ού γάρ τό γε αγαθόν μή ποτέ τι άπολέση, 
οίδέ αί το μήτε κακόν μήτε αγαθόν. 

Πώς γαρ άν ; ίφη, 

Έάν άρα τι ενρίσκωμεν τών όντων, φ ίστι μέν κακόν δ 
ποιεί αυτό μοχθηρά», τοϋτο μέντοι ονχ οϊόν τε αυτό λύειν 
άπολλΰον, ούκ ήδη ε'ιαόμεθα δτι τοϋπεφυκότος οΰτως όλεθρος 
ούκ ήν ; 

Οντως, ίφη, εικός. 
Τί οίν ; ήν δ' εγώ, ψνχή άρ' ούκ εστιν ο ποιεί αντήν 

κακήν ; 
Καί μάλα, ίφη· â νννδή διήμεν πάντα, αδικία τε καί 

ο ακολασία καί δειλία καί άμαθία. 

"Η οίν τι τούτων αυτήν διαλύει τε καί άπόλλυσι ; καί 
έννόει μή ίξαπατηθώμεν οίηθέντες τόν άδικον ανθρωπον καί 
άνόητον, δταν ληφθή άδικων, τότε άπολωλέναι ύπό τής 
αδικίας, πονηρίας ονση; ψυχής. άλλ' ώδε ποίεν ώσπερ σώμα 
ή σώματος πονηρία νόσος ούσα τήκει καί όιόλλυσι καί 
άγει είς τό μηδέ σώμα είναι, καί â νυνδή έλέγομεν άπαντα 

d υπό τή; οικείας κακίας, τω προσκαθήσθαι καί ένεϊναι δια-
φθειρονσης, είς τό μή είναι άφικνείται—ούχ οντω ; 

Ναί. 
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Μάλιστα. 
Παραδέχεσαι ακόμα δτι κάθε πράγμα έχει τό καλό 

του καί τό κακό του; παραδείγματος χάρη τά μάτια έχουν 
τήν όφθαλμία καί γενικά τό σώμα τίς αρρώστιες, τό σιτάρι 609a 
τήν έρυσίβη, τά ξύλα τή σήψη, ό χαλκός καί τό σίδερο τή 
σκουριά, καί μ' ένα λόγο τίποτα σχεδόν δέν υπάρχει πού 
νά μήν έχη ίνα σύμφυτο κακό καί νόσημα; 

"Ετσι είναι. 
"Οταν λοιπόν αυτό τό κακό προσβάλη ένα πράγμα, 

δέν τό βλάπτει καί στό τέλος τό διαλύει καί τό καταστρέφει 
εντελώς; 

Πώς δχι ; 
"Ωστε αυτό τό σύμφυτο σέ κάθε πράγμα κακό καί νόσημα 

είναι πού τό καταστρέφει, καί άν αυτό δέν τό καταστρέ-
ψη, δέν υπάρχει τίποτ' άλλο, πού νά φέρη τήν καταστροφή 
του. Γιατί βέβαια τό καλό δέν είναι ποτέ δυνατόν νά προξενή- b 
ση τοΰτο τό αποτέλεσμα, οδτε πάλι έκεΐνο πού μήτε καλό 
είναι μήτε κακό. 

Πώς θά μπορούσε; 
Έάν λοιπόν βροΰμε ένα πράγμα πού νάχη βέβαια τό 

ιδιαίτερο του νόσημα, πού τό κάνει χειρότερο άπ'δ,τι είναι, 
δέν μπορεί δμως καί νά τό διάλυση μέ ολοκληρωτική κατα
στροφή, δέν πρέπει τότε νά συμπεράνωμε δτι γιά τό πράγμα 
πού έχει αυτή τή φύση, δέν υπάρχει καταστροφή; 

Εύλογο είναι τοΰτο. 

Έ λοιπόν δέν υπάρχει κάτι πού κάνει τήν ψυχή κακή ; 
Καί βέβαια υπάρχει* είναι δλα έκεϊνα πού τάναφέραμε 

ήδη: ή αδικία καί ή ακολασία καί ή δειλία καί ή αμάθεια. ο 
Μήπωςτάχα κανέν' άπ' αυτά διαλύη καί καταστρέφη τήν 

ψυχή ; Πρόσεχε δμως μήπως γελαστοΰμε καί νομίσωμε δτι 
δταν ό άδικος καί ανόητος άνθρωπος συλληφθή καί καταδικα-
σθή γιά τήν αδικία πού έκαμε, ή απώλεια του είναι άποτέλε-
σματής αδικίας πού είναι νόσημα τής ψυχής· 'Αλλά νά πώς 
πρέπει νά θεώρησης τό πράγμα* δπως ή αρρώστια, πού είναι 
τό ιδιαίτερο κακό τοϋ σώματος, λυώνει τό σώμα καί τό 
καταστρέφει καί τό κάνει νά μήν είναι πιά σώμα, έτσι καί δλα 
τάλλα πράγματα πού ώνομάσαμε πρίν, δταν προσκολληθή 
καί μπή μέσα τους τό ιδιαίτερο νόσημα τους, καταστρέφον- d 
ται καί καταντούν νά μήν είναι πλέον δ,τι ήσαν—δέν εϊν' έτσι; 

Ναί. 
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"Ιθι δή, χαί ψνχήν κατά τόν αυτόν τρόπον σκόπει. δρα 
ένοϋαα έν αύτη αδικία καί ή άλλη κακία τφ ένεϊναι καί 
προακαθήσθαι φθείρει αυτήν καί μάραινα, ίως αν είς θάνατο» 
άγαγοΰσα τοϋ σώματος χωρίου; 

Ουδαμώς, ίφη, τοϋτό γε. 

Άλλα μέντοι έκεΐνο γε άλογα», ήν δ' ίγώ, τή» μέ» άλλον 
πονηρίαν άπολλυναι τι, τήν δέ αύτοϋ μή. 

"Αλογο». 
e Έννόει γάρ, ήν δ' ίγώ, ώ Γλαυκών, δτι οίδ' ίπό τής 

τών αιτίων πονηρίας, ή αν ή αυτών έκείνω», εϊτε παλαιάτης 
εϊτε σαπρότης εϊτε ήτισοϋν οίσα, ούκ οίόμεθα δεϊν σώμα 
άπόλλνσθαΓ άλλ' έάν μέν ίμποιή ή αυτών πονηρία τών 
αιτίων τφ σώματι σώματος μοχθηρία», φήσομεν αυτό δι 
έκεϊνα ύπό τής αυτού κακίας »όσου οΰσης άπολωλέναι· ίπό 

0& δέ σιτίω» πονηρίας άλλων δντων άλλο δν τό σώμα, ύπ' άλ
λοτριον κακόν μή έμποιήσαντος τό Ιμψυτον κακόν, οίδέποτε 
αξιώσαμε» διαφθείρεσθαι. 

Όρθότατ' αί, ίφη, λέγεις. 

Κατά τόν αυτόν τοίνυν λόγο», ήν δ' έγώ, έάν μή σώμα
τος πονηρία ψνχή ψυχής πονηρία» ίμποιή, μή ποτέ άξιώμεν 
ίπό αλλότριου κακού άνεν τής Ιδίας πονηρίας ψνχήν άπόλ-
λνσθαι, τφ έτερον χαχφ έτερον. 

"Εχει γάρ, ίφη, λόγο». 

"Π τοίννν ταϋτα ίξελέγξωμε» δτι οί καλώς λέγομεν, ή 
b έα>; άν ή ανέλεγκτα, μή ποτέ φώμεν ύπό πνρετον μηδ' αί 

ύπί άλλης νόσον μηδ' αί ίπό σφαγής, μηδ' εϊ τις δτι αμι-
χρότατο δλον τό σώμα χατατέμοι, ένεκα τούτων μηδέν 
μάλλον ποτε ψνχήν άπόλλυαθαι, πρίν άν τις απόδειξη ώς 
δια ταϋτα τα παθήματα τον σώματος αντή εκείνη άδιχωτέρα 
καί ανοσιότερα γίγνεται- άλλοτρίον δε χακοϋ έν άλλω γι

α γνομένον, τοϋ δέ Ιδιον έκάστφ μή έγγιγνομένον, μήτε 
ψνχήν μήτε άλλο μηδέν έώμεν φάναι τινά άπόλλυαθαι. 
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"Ελα τώρα νά έξετάσωμε μέ τόν ίδιο τρόπο καί τήν ψυχή. 
"Αραγε δταν ή αδικία καί ή άλλη κακία μπουν μέσα στην 
ψυχή καί προσκολληθούν απάνω της, τή φθείρουν καί τή μα
ραίνουν έως δτου οδηγώντας την στό θάνατο τή χωρίσουν 
άπό τό σώμα; 

"Οχι, μέ κανένα τρόπο. 
Ά π ό τό άλλο μέρος δμως θά ήταν παράλογο νά είποΰμε 

ίτ ι Ινα πράγμα καταστρέφεται άπό τό νόσημα ενός άλλου, 
άλλ' δχι άπό τό δικό του. 

Βέβαια παράλογο. 

Πραγματικά συλλογίσου, αγαπητέ μου Γλαυκών, e 
δτι καί γιά τό σώμα δέν παραδεχόμαστε δτί ή καταστροφή 
του είναι τό άμεσο αποτέλεσμα της κακής ποιότητας τών 
τροφών, πού οφείλεται είτε στην πολυκαιρία είτε στην 
αποσύνθεση είτε σέ οποιαδήποτε άλλη αιτία* άλλ* έάν ή 
κακή ποιότητα τών τροφών γέννηση στό σώμα τήν αρρώ
στια πού τού προσιδιάζει, θά είποΰμε δτι εξαιτίας εκείνων 
τό σώμα καταστράφηκε άπό τό δικό του κακό, τήν αρρώ
στια* καί ποτέ δέν θά Ισχυριστούμε δτι οί τροφές, πού είναι 610a 
κάτι διαφορετικό άπό τό σώμα, μπορούν μέ τήν κακή τους 
ποιότητα νά φέρουν τήν καταστροφή του, έκτος άν τοΰτο τό 
ξένο κακό γέννηση τό σύμφυτο τοΰ σώματος κακό. 

Παραπολύ σωστά τά λές. 

Κατά τόν ίδιο λοιπόν λόγο, έάν ή αρρώστια τοΰ σώματος 
δέν γέννηση τήν αρρώστια τής ψυχής, άς μήν Ισχυριστούμε 
ποτέ δτι αυτή είναι δυνατόν νά καταστραφή άπό ξένο κακό, 
χωρίς νά μεσολάβηση τό δικό της τό νόσημα. 

Τλ πράγμα είναι λογικό. 
"Η λοιπόν πρέπει μέ τόν έλεγχο νάποδείξωμε αδτά μας 

τά επιχειρήματα μη λογικά, ή ενόσω μένουν ανεξέλεγκτα, 
άς μή τολμήσωμε νά είποΰμε δτι είτε άπό τόν πυρετό είτε b 
άπ' οποιαδήποτε άλλη αρρώστια, είτε άπό τή σφαγή, ακόμη 
κι' δταν κατακόψη κανείς τό σώμα σέ μικρότατα κομμάτια, 
είναι ποτέ δυνατόν ά π ' αυτές τίς αιτίες νά καταστραφή 
ή ψυχή· έκτος άν κανείς μας απόδειξη δτι άπ' αότά τά παθή
ματα τοΰ σώματος γίνεται καί άύτή ή ϊδια ή ψυχή άδικώτερη 
καί άνοσιώτερη· καί άς μήν έπιτρέψωμε νά μας είποϋν 
ίτ ι εϊτε ή ψυχή εϊτε οποιοδήποτε άλλο πράγμα αφανίζεται ° 
άπό ξένο κακό, χωρίς νά έπισυμβή τό κακό πού τοΰ προ
σιδιάζει. 



752 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Ι) 

Άλλα μέντοι, ίφη, τοϋτό γε ουδείς ποτέ δείξει, ώς των 
αποθνησκόντων άδικώτεραι αί ψνχαί διά τόν θάνατον γί
γνονται. 

Έάν δέ γέ τις, εφην ίγώ, όμόαε τφ λόγφ τολμά ίέ··«( 

και λέγειν ώς πονηρότερος καί άδικώτερο; γίγνεται ό απο
θνήσκων, ίνα δή μή άναγκάζηται αθανάτου; τάς ψυχά; ομο
λογεί», άξιώαομέν που, εί αληθή λέγει δ ταϋτα λέγω», τή» 
άδικίαν είναι θανάσιμον τφ ίχοντι ώσπερ νόσον, και ύπ' 

d αύτον, τον άποκτειννντος τή έαυτοΰ φύσει, αποθνήσκει» 
τους λαμβάνοντος αυτό, τον; μέν μάλιστα θάττον, τους 
δ' ήττον σχολαίτερον, άλλα μή ώσπερ »ΰν διά τοϋτο ύπ' 
άλλω» δίκην επιτιθέντων άποθνήοκονοιν οί άδικοι. 

Μα Δι', ή δ' δς, ούκ άρα πάνδεινο» φανειται ή αδικία, 
εί θανάσιμο» ίσται τφ λαμβάνοντι—άπαλλ.αγή γάρ à» εϊη 
κακών—άλλα μάλλον οϊμαι αυτή» φανήσεσθαι πάν τουναν-

e τίον τονς δλλονς αποκτειννσαν, εϊπερ οϊόν τε, τόν δ' ίχοντα 
καί μάλα ζωτικόν παρέχουσα», καί πρό; γ' ίτι τφ ζωτικφ 
άγρνπνον οντω πόρρω που, ώς ίοικεν, έσκήνηται τον 
θανάσιμος εϊναι. 

Καλώς, ή» δ' έγώ, λέγει;· οπότε γάρ μή ικανή ή γε 
οίκεία πονηρία καί τό οίκεϊον κακόν αποκτείται καί άπο/.έσαι 
ψυχή», σχολή τό γε έπ' άλλου όλέθρφ τεταγμένο» κακόν 
ψνχήν ή τι άλλο άπολεΐ, πλην έφ' φ τέτακται. 

Σχολή γ', εψη; ώς γε τό εικός. 

Ούκοϋν οπότε μηδ' νφ' ενός απόλλυται κακόν, μήτε 
fia οίκεϊον μήτε αλλότριου, δήλον δτι ανάγκη αυτό άεί δν είναι' 

εί δ' άεί δν, αθάνατο». 

'Ανάγκη, ίφη. 
Τοϋτο μέν τοίνυν, ή» δ' έγώ, οΰτω; εχέτω' εί δ' ίχει, 

εννοείς δτι άεί α» εϊεν al avrai, οντε γαρ ά» πον έλάττους 
γένοιντο μηδεμιάς άπολλνμένης, οΰτε αί πλείονς· εί γαρ 
ότιοϋν τών αθανάτων πλέον γίγνοιτο, οϊαθ' δτι έκ τοϋ θνητού 
άν γίγνοιτο Καί πάντα αν εϊη τελευτώντα αθάνατα. 
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Αυτό όμως βέβαια κανείς δέν θά μπόρεση νά τό απόδει
ξη, δτι οί ψυχές τών ανθρώπων πού πεθαίνουν γίνονται 
άδικώτερες εξαιτίας τοϋ θανάτου. 

Έάν μολαταύτα κανείς έχη τήν τόλμη νά προσβάλη 
αυτή τήν αλήθεια καί νά ΐσχυριστή δτι ό θάνατος κάνει τόν 
άνθρωπο χειρότερο καί άδικώτερο, γιά νά μήν άναγκαστη 
νά όμολογήση δτι οί ψυχές είναι αθάνατες, θά τόν ύπο-
χρεώσωμε νά παραδεχτή ότι, έάν είναι αληθινά αυτά πού 
λέγει, ή αδικία οδηγεί στό θάνατο, δπως ή αρρώστια, 
καί δτι αυτή θανατώνει, μέ τή δύναμη πού έχει άπό '.ή d 
φύση της, δσους τή δέχονται, άλλους γρηγορώτερα καί 
•άλλους αργότερα, ανάλογα μέ τό βαθμό της αδικίας, καί δχι, 
•όπως συμβαίνει τώρα, δτι αιτία τοΰ θανάτου τών αδίκων 
είναι ή τιμωρία πού τους επιβάλλουν άλλοι. 

Μά τήν αλήθεια, άν ή αδικία θανατώνη εκείνους πού τή 
δέχονται, δέν θά έδινε τήν εντύπωση τόσο πολύ φοβεροΰ 
πράγματος—γιατί τότε θά μας γλίτωνε άπό τους κακούς* 
απεναντίας νομίζω ότι μάλλον τους άλλους πάει νά σκοτώση, 
έάν μπορή, εκείνον δέ πού τήν Ιχει τόν κάνει παραπολύ θ 
ζωτικό καί άγρυπνο' τόσο πολύ, φαίνεται, βρίσκεται μα
κριά άπό τό νά έπιφέρη τό θάνατο. 

Πολύ σωστά τά λές. Γιατί άν τής ψυχής ή δική της 
αρρώστια καί τό δικό της κακό δέν μπορή νά τή θανάτωση 
καί νά τήν καταστρέψη, δέν θά είναι ποτέ δυνατόν νά φέρη αυ
τό τό αποτέλεσμα απάνω στην ψυχή ή απάνω σε οποιοδήποτε 
άλλο πράγμα δχι τό δικό τους κακό, άλλα έκεΐνο πού είναι 
καμωμένο γιά νά προξενή τήν καταστροφή ενός άλλου. 

Αδύνατο βέβαια* τό λέγει ή λογική. 
Επομένως, άφοΰ ένα πράγμα δέν καταστρέφεται άπό 

κανένα κακό, οδτε δικό του οδτε ξένο, είναι φανερό δτι 611a 
κατ' ανάγκη θά ύπάρχη πάντοτε, χαί άφοΰ θά ύπάρχη 
πάντοτε, είναι αθάνατο. 

Κατ' ανάγκη. 
Ά ς δεχτοΰμε λοιπόν δτι αυτό είναι έτσι* ft» δμως Ιτσι 

Ιχη τό πράγμα, καταλαβαίνεις βέβαια δτι οί ψυχές θά εϊναι 
πάντοτε αριθμητικώς οί ίδιες* γιατί, άφοϋ καμιά δέν χάνεται, 
•δέν μποροδν οδτε λιγώτερες νά γίνουν οδτε περισσότερες* 
καί πραγματικά, "άν μεγάλωνε ό αριθμός τών αθάνατων 
πραγμάτων, αυτά τά νέα Οντα θά γίνονταν άπό κάτι θνητό, 
κ' έτσι στό τέλος δλα θά γίνονταν αθάνατα. 
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'Αληθή λέγεις. 

Άλλ', ήν δ' έγώ, μήτε τοϋτο οίώμεθα—ό γάρ λόγος οίχ 
ίάαει—μήτε γε αί τή αληθέστατη φύσει τοιούτον εϊναι 
ψνχήν, ώστε πολλής ποικιλίας καί ανομοιότητας τε καί 
διαφοράς γέμειν αυτό προς αυτό. 

Πώς λέγεις ; ίφη. 

Ού ράδιον, ήν δ' εγώ, άίδιον είναι σύνθετόν τε έκ πολ
λών χαί μή τή καλλίστη κεχρημένον συνθέσει, ώς νϋν ήμϊν 
έφάνη ή ψυχή. 

Οίκονν εικός γε. 

Ότι μέν τοίννν άθάνατον ψυχή, καί ό άρτι λόγος καί οί 
άλλοι άναγκάσειαν αν οϊον δ' εστίν τή αλήθεια, ον λελω-

! βημένον δει αυτό θεάσασθαι ύπό τε τής τοϋ σώματος κοινω
νίας καί άλλων «αχών, ώσπερ νϋν ημείς θεώμεθα, άλλ' οϊόν 
έστι» καθαρόν γιγνόμενον, τοιούτον ίχανώς λογισμώ δια-
θεατέον, καί πολύ γε κάλλιο» αυτό ενρήσει χαί εναργέστερο» 
δικαιοσύνας τε καί αδικίας διόψεται και πάντα ä νϋν διήλθομεν. 
νϋν δε εϊπομεν μέν αληθή περί αύτοϋ, οϊον έν τω παρόντι 
φαίνεται' τεθεάμεθα μέντοι διακείμενο» αυτό, ώσπερ οί τόν 

1 θαλάττιον Γλαϋκον όρώντες ουκ αν ίτι ραδίως αύτοϋ ϊδοιεν 
τή» αρχαία» φνσιν, ύπό τοΰ τά τε παλαιά τοϋ σώατος μέρη 
τά μέν ίκκεχλάσθαι, τά δε συντετρϊφθαι καί πάντως λελω-
βήσθαι ύπό τών κυμάτων, άλλα δέ πρρσπεφνκέναι, δστρεά 
τε καί φυχία καί πέτρας, ώστε παντί μάλλον θηρίφ έοικέναι 
ή οίος ή» φύσει, ούτω καί τήν ψυχή» ήμεΐς θεώμεθα διακεί
μενη» ίπό μυρίων κακών, άλλα όεΐ, ώ Γλαυκών, έκεϊσε 
βλέπει». 

Ποϊ;ήδ'δ;. 
e ΕΙς τήν φιλοσοφία» αίτής', και έννοεϊν ών άπτεται καί 

οίων ίφίεται ομιλιών, ώς συγγενής οίσα τώ τε θειφ και 
άθανάτω καί τφ άεί δντι, καί οϊα αν γένοιτο τφ τοιούτψ 
πάσα έπισπομίνη καί ύπό ταύτης τής ορμής έκκομιαθεϊαο 
εκ τοΰ πόντου έν φ νϋν εστίν, καί περικρονσθεϊσα πέτρας 

1. Κατά τή μυθολογία 6 Γλαυκός ήταν αρχικά άνθρωπος, 
άλλα μεταμορφώθηκε έπειτα σέ θεό πού προστάτευε τους ναυτικούς 
καΐτούς ψαράδες. 
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"Εχεις δίκιο. 
Άλλ' οδτε τοΰτο θά μάς έπιτρέψη ό ορθός λόγος νά πιστέ

ψωμε, οΰτε ακόμη νά παραδεχτούμε δτι ή ψυχή, θεωρούμε
νη κατά τήν αληθέστατη φύση της, είναι κάτι ποικιλόμορφο 
καί γεμάτο άπό ανομοιότητα καί διαφορά, αυτό απέναντι 
στον εαυτό του. 

Πώς λές ; 
Δέν είναι εδκολο, κάτι πού αποτελείται άπό τή σύνθεση 

πολλών μερών, έκτος άν ή σύνθεση είναι τόσο τέλεια, νά 
είναι συνάμα αίώνιο,δπως δείξαμε δτι είναι ή ψυχή. 

Φυσικά βχι. 
Τό επιχείρημα λοιπόν πού αναφέραμε πρίν καί άλλα 

μας αναγκάζουν νά παραδεχτούμε δτι ή ψυχή είναι αθάνατη* 
άλλα γιά νά γνωρίσωμε τήν αληθινή φύση της, δέν πρέπει 
νά τήν ίδοΰμε δπως τή βλέπομε σήμερα, στην κατάσταση 
τής διαφθοράς άπό τήν ένωση της μέ τό σώμα καί άπό τά 
άλλα κακά, άλλα πρέπει νά τή μελετήσωμε προσεκτικά μέ τό 
λογισμό, ποια είναι καθ' έαυτήν καί καθαρή άπό κάθε ξένο 
στοιχείο, καί τότε θά έννοήσωμε πόσο πολύ ωραιότερη είναι, 
καί τότε ακόμη θά γνωρίσωμε ακριβέστερα τή φύση τής δι
καιοσύνης καί τής αδικίας καί δλων τών άλλων, γιά δσα μιλή
σαμε ήδη. Αυτά πού είπαμε γιά κείνην είναι βέβαια αληθινά, 
άλλα σχετικά μέ τήν τωρινή της κατάσταση* τήν είδαμε 
καθώς εκείνοι πού βλέπουν τόν θαλάσσιο Γλαυκοί1} καί δέν 
μποροΰν νάναγνωρίσουν εδκολα τήν πρώτη του μορφή, επειδή 
τά παλαιά μέρη τοΰ σώματος του εϊναι άλλα σπασμένα, άλλα 
πάλι φαγωμένα καί εντελώς παραμορφωμένα άπό τά κύματα, 
κι' απάνω του έχουν άλλα προσκολληθή, κοχύλια καί 
φύκια καί πέτρες, ώστε μέ κάθε άλλο θηρίο νά μοιάζη 
μάλλον παρά δπως ήταν ή αρχική του φύση* έτσι παρου
σιάζεται καί σέ μας ή ψυχή, παραμορφωμένη άπό μύρια 
vima. Άλλα πρέπει. Γλαυκών, έκεΐ νάποβλέπωμε. 

Πού; 
Στή φιλοσοφική της έφεση, καί νά στοχαστούμε τά δσα 

εγγίζει καί επιζητεί μαζί τους νά έπικοινωνήση, σά συγ
γενής πού είναι μέ δ,τι θείο καί αθάνατο καί αιώνιο, γιά νά 
καταλάβωμε τί μπορεί νά γίνη, άμα ακολουθώντας καθ' ολο
κληρίαν αυτό τό θεΐό καί αθάνατο καί αιώνιο καί μέ αύτη τήν 
ορμή πηδώντας £ξω άπό τά βάθη τής θάλασσας, δπου βρί
σκεται τώρα, κατορθώση νάποτινάξη πέτρες καί κοχύλια 
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912& τε καί δστρεα & νϋν αύτη, δτε γή» εστιωμένη, γεηρά «al 
πετρώδη πολλά καί άγρια περιπέφυκε» ύπό τώ» ευδαιμόνων 
λεγομένων εστιάσεων, καί τάτ' αν τις ϊδοι αυτής τήν αληθή 
φύσιν, εϊτε πολνειδής εϊτε μονοειδής, εϊτε δπη ίχει καί 
βπως· »ν» δέ τά έν τφ άνθρωπίνφ βίφ πάθη τε καί εϊόη, 
ώς έγφμαι, επιεικώς αυτής διεληλύθαμεν. 

Παντάπασι μέ» οίν, ίφη. 

Ούκοϋν, ήν δ' έγώ, τά τε άλλα άπελνσάμεθα, ίν Τφ λόγω 
b «al ον τονς μισθούς ουδέ τάς δόξας δικαιοσύνης έπηνέχαμεν 

ώσπερ Ήσίοδόν τε καί Όμηρο» ίμεΐς ίψατε, αλλ' αυτό 
δικαιοσύνην αύτη ψνχή άριστον ηΰρομεν, καί ποιητέον είναι 
αντή τά δίκαια, ίάντ' ίχη τόν Γύγον δακτύλιον, έάντε μή, 
χαί προς τοιούτα» όακτυλίω τήν "j4ióo; κυνήν ; 

Αληθέστατα, ίψη, λέγεις. 
•Αρ' οίν, ήν δ' έγώ, ώ Γλαυκών, »ΰν ήδη άνεπίψθονύν 

ίατιν προς εκείνοι; καί Toi; μισθούς τή δικαιοσύνη καί τή 
C άλλη αρετή άποδοϋναι, δσονς Τε καί οίους τή ψυχή παρέχει 

παρ'ανθρώπων τε καί θεών, ζώντος τε ίτι τοϋ ανθρώπου 
καί έπειδάν τελεντήαη ; 

Παντάπασι μέ» οίν, ή δ' δς. 

Άρ' οίν αποδώσετε μοι â έδανείσαοθε è» τφ λόγφ ; 
Τι μάλιστα ; 

Έδωκα ύμΐν τόν δίκαιον δοκεϊν άδικον εϊναι και τόν 
άδικον δίκαιον ΰμείς γάρ ήτεϊσθε, καν εί μή δννατόν εϊη 
ταϋτα λανθάνειν χαί θεούς και ανθρώπους, δμως δοτέον είναι 
τον λόγον ένεκα, ίνα αυτή δικαιοσύνη προς άδικίαν αντήν 

<t χριθείη. ή οί μνημονεύεις ; 
Άδικοίψ μεντ&ν, ίφη, εί μή. 

'Επειδή τοίνυν, ήν δ' έγώ, κεκριμέναι είσί, πάλιν απαιτώ 
υπέρ δικαιοσύνης, ώσπερ ίχει δόξης καί παρά θεώ» καί παρ' 

1. Βλ. Πολιτείας βιβλ. Β' 359ο—360ά (σελ. 101—103). 
2. Στην «Ίλιάδα» διαβάζομι (Ε 844—845) : «Αυτόν (δηλ. τόν 

Περΐφαντα] ξαρμάτωνε ό "Αρης ό αΙματοβαμμένος, χαί ή 'Αθηνά 
φόρεσε τήν περικεφαλαία τοϋ "Αδη, γιά νά μή τήν δη ό δυνατός 
Αρης» (μετάφρ. "Ολγας Κομνηνού - Κακριδή, ίχδ. Ζαχαροπούλου). 
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πού τώρα είναι κολλημένα απάνω της, επειδή τρέφεται άπό 612a 
τή γή μέ πολλά πράγματα γαιώδη καί πετρώδη καί άγρια 
στά μακαριστά άπο τους πολλούς θεωρούμενα γεύματα της. 
Καί τότε θά ήταν δυνατόν νά ίδή κανείς τήν αληθινή της 
φύση, είτε είναι πολυειδής ή μονοειδής, εϊτε οποιαδήποτε 
άλλη είναι ή ουσία καί ή σύνθεση της* γιά τήν ώρα μοΰ φαίνε
ται δτι αρκετά καλά έχομε εκθέσει τά πάθη καί τίς μορφές της 
κατά τόν ανθρώπινο βίο της. 

Μέ τό παραπάνω. 
Δέν κάναμε λοιπόν καλά πού σ' αυτή μας τήν έρευνα 

καί τάλλα επιχειρήματα ανασκευάσαμε καί αποφύγαμε νά 
έπαινέσωμε τής δικαιοσύνης τίς αμοιβές καί τίς δόξες πού b 
κατά τή γνώμη σας αναφέρει ό 'Ησίοδος καί ό "Ομηρος ; 
Δέν αποδείξαμε δτι καθ' έαυτήν ή δικαιοσύνη είναι τό μεγαλύ
τερο αγαθό τής ψυχής αυτής καθ' έαυτήν, καί δτι ή ψυχή πρέ
πει νά πράττη τά δίκαια, εϊτε κατέχει τό δαχτυλίδι τοΰ 
Γύγη {*) εϊτε δχι, ακόμη κι' άν έχη, μαζί μ* αυτό τό δαχτυ
λίδι, τήν περικεφαλαία τοΰ Άδη ; (-*) 

Αληθέστατα. 

Θά μπορούσε τάχα κανείς άπό φθόνο νά μή μας έπιτρέ-
ψη, φίλε Γλαυκών, νά είποΰμε τώρα γιά τή δικαιοσύνη καί 

τις άλλες αρετές, κοντά στά πλεονεκτή
ματα πού ίχουν καθ' εαυτές, ποιες καί πό-

01 αμοιβές τοΟ σες ανταμοιβές εξασφαλίζουν στην ψυχή C 
«ικαίου άνθρωπου ά π λ ά ν θ ρ ώ π 0 υ ς χ«ί θεούς, καί στή ζωή 

στην τωρινή , , «, 
ζωή. -"--" Ρ*1*- θάνατον ; 

Καθόλου, νομίζω. 
Θέλετε λοιπόν νά μοΰ επιστρέψετε 

έκεϊνα πού σάς δάνεισα στην αρχή τής συζήτησης μας ; 
Τί πράγμα ; 
Δέχτηκα νά σας παραχωρήσω δτι μπορεί νά θεωρήται 

ό δίκαιος άνθρωπος άδικος, καί ό άδικος δίκαιος, γιατί σεις τό 
ζητήσατε· άν καί δέν είναι δυνατόν νά ξεγελάση κανείς σ' αυτά 
τά πράγματα θεούς καί ανθρώπους, άς κάμωμε μολαταύ
τα αυτή τήν υπόθεση γιά χάρη τοΰ λόγου, γιά νά έξετασθή ή 
δικαιοσύνη καθ' έαυτήν στή σύγκριση της μέ τήν αδικία καθ' 
έαυτήν πάλι. "Η δέν τό θυμάσαι ; d 

Οά είχα άδικο νά μή τό θυμάμαι. 
' Αφοΰ λοιπόν έκρίθηκαν καί οί δύο, απαιτώ τώρα υπέρ 

τή; δικαιοσύνη; νά τής αναγνωρίσουμε κ' έμεΐς δτι, δπως τή 
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ανθρώπων, καί ήμά; όμολογεϊν περί αυτής δοκεΐσϋαι ούτω 
ίνα καί τά νικητήρια κομίαηται, άπό τον δοκεϊν κτώμενη ά 
δίδωσι τοι; εχουαιν αίτήν, επειδή καί τα άπό τοΰ εϊναι 
αγαθά δίδουσα έφάνη καί ούκ εξαπατώσα τους τώ· άντι 
λαμβάνοντας αυτήν, 

e δίκαια, ίφη, αίτή.. 

Οίκου», ήν δ' έγώ, πρώτον μεν τοϋτο αποδώσετε, δτι 
θεούς γε ον λανθάνει έκάτερος αυτών οϊός εστιν ; 

Άποδώσομεν, ίφη. 

ΕΙ δε μή λανθάνετον, ό μεν θεοφιλή; αν εϊη, ό δέ 
θεομισής, ώσπερ καί κατ' άρχος ώμολογονμεν. 

Έστι ταϋτα. 

Τφ δέ θεοφιλεί οίχ ομολογήσαμε», δσα γε άπό θεών 
613a γίγνεται, πάντα γίγνεσθαι ώ; οϊόν τε άριστα, εί μή τι 

αναγκαίο» αύτφ κακόν εκ πρότερος αμαρτίας ύπήρχεν ; 
Πάνυ μέν οίν. 

Οΰτως άρα ύποληπτέον περί τον δικαίου ανδρός, εάντ' 
ir πενία γίγνηται έάντ' εν νόσοι; ή τινι άλλφ τών ασκούν
των κακών, ώς τούτω ταύτα εί; αγαθόν τι τελεντήαει ζώντι 
ή καί άποθανόντι. ον γάρ δή ύπό γε θεών ποτέ αμελείται 
δς αν προθνμείσθαι ίθέλη δίκαιος γίγνεσθαι καί ίπιτηδεύων 

b αρετή» εί; δσον δννατόν άνθρωπο» όμοιοϋσΟαι θεώ. 

Εικός γ', εφη, τόν τοιούτον μή άμελείσθαι ύπό τοϋ 
δμοιον. 

Ονκονν περί τοϋ άδικον τάναντία τούτων δεϊ διανοεί-
σθαι ; 

Σφόδρα γε. 
Τά μέν δή παρά θεών Τοίαύτ' άττ' άν ("η νικητήρια τφ 

δικαίφ. 
Κατά γονν ίμήν δόξαν, εφη. 
Τίδέ, ήν δ' ίγώ, παρ' ανθρώπων ; άρ' οίχ ώδε ίχει, εί 

δει τό δ» τιθέναι ; ούχ οί μέν όεινοι τε καί άδικοι δρώσι» 
δπερ οί δρομής δσοι α» θέωαν εί από τών κάτ->, άπό δέ 
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λογαριάζουν θεοί καί άνθρωποι, τέτοια είναι καί ή πραγματι
κή της αξία, ώστε νά κερδίση καί τά βραβεία τής νίκης, άφοΰ 
δσαέχειάποκτήσει άπό τή φήμη της, αυτά παραχωρεί σ' εκεί
νους πού τήν έχουν έγινε δά φανερό δτι τά πλεονεκτήματα 
πού απορρέουν άπό τήν πραγματική φύση της, εκείνη τά προσ
φέρει σ' Οσους πραγματικά τή δέχονται καί δέν τους εξαπατά. 

Δίκαιο είναι δ,τι απαιτείς γι' αυτήν. e 
Πρώτο λοιπόν θά μοΰ παραχωρήσετε τοΰτο, δτι είναι 

αδύνατον νά γελαστούν οί θεοί, γιά τό ποιος είναι δίκαιος 
άνθρωπος καί ποιος άδικος ; 

Σοΰ τό παραχωρούμε. 
Καί άφοΰ δέν μπορούν νά γελαστούν, δέν θά είναι ατούς 

θεούς αγαπητός ό πρώτος καί ό άλλος μισητός, δπως καί τό 
παραδεχτήκαμε εξαρχής ; 

Έτσι είναι. 
"Επειτα δέν θά όμολογήσωμε δτι ό άνθρωπος πού αγα

πούν οί θεοί, θά έχη νά περιμένη τά μεγαλύτερα αγαθά, δσα 613a 
δίνονται άπό τους θεούς, έκτος πιά άν έχη νά πλήρωση καμιά 
προγενέστερη αμαρτία ; 

Βεβαιότατα. 
Πρέπει λοιπόν νά έχωμε τή βεβαιότητα γιά τόν δίκαιο 

άνθρωπο, είτε φτώχεια τόν βασανίζει εϊτε αρρώστια είτε κα-
νέν' άλλο άπό τά νομιζόμενα κακά, δτι στό τέλος δλ' αυτά θά 
τοϋ βγουν σέ καλό, ενόσω ακόμα ζή ή μετά τό θάνατο του. 
Γιατί ποτέ δέν εγκαταλείπεται άπό τους θεούς εκείνος πού 
προθυμοποιείται yà γίνη δίκαιος καί ασκώντας τήν αρετή 
νά έξομοιωθή μέ τόθεό, δσο τοΰτο είναι δυνατόν στον άνθρω- b 
πο. 

Εύλογο είναι ό τέτοιος άνθρωπος νά μή εγκαταλείπεται 
άπο τόν δμοιό του. 

"Οσο γιά τόν άδικο, δέν πρέπει νά σκεφθούμε τά αντίθετα 
άπ' αι.*τά ; 

Μέ τό παραπάνω. 
"Ωσ*ι·ϊ λοιπόν άπό μέρος τών θεών ό στέφανος τής νίκης 

Οά είναι γ«ί τόν δίκαιο ; 
Αυτή τουλάχιστον εϊναι ή γνώμη μου! 
Καί άπό |\ιέρος τών ανθρώπων ; Δέν συμβαίνει τάχα τό 

έξης, αν πρέπη, νά είποΰμε τό τί πραγματικά γίνεται ; δέν 
παθαίνουν τό ΐδ»ο οί δόλιοι καί οί άδικοι δ,τι καί οί δρομείς 
εκείνοι πού τρέχουν καλά άπό τά κάτω προς τά πάνω, δχι 
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τών άνω μή ; τό μέν πρώτον οξέως άποπηδώσιν, τελεντώντες 
c 6έ καταγέλαστοι γίγνονται, τά ώτα επί τών ώμων έχοντες 

καί άατεφάνωτοι άποτρέχοντες· οί δέ τή άληθεία δρομικοί 
εί; τέλος ίλθόντες τά τε άθλα λαμβάνουσα καί στεφανοΰν-
ται. ούχ οΰτω καί περί τών δικαίων τό πολύ ανμβαίνει ; 
προς τό τέλος έκαστης πράξεως καί ομιλίας καί τοϋ βίον 
είδοχιμοΰαί τε καί τα άθλο παρά τών ανθρώπων φέρονται ; 

Καί μάλα. 
Άνέξη άρα λέγοντος εμού περί τούτων άπ.-ρ αυτό; έλε-

d γες περί τών αδίκων ; έρώ γάρ δή δτι οί μέν δίκαιοι, έπειδάν 
πρεσβύτεροι γενωνται, έν τή αυτών πόλει άρχονσί τε άν 
βούλωνται τά; άρχά;, γαμοϋαΐ τε οπόθεν &ν βονλωνται, 
ίκδιδόασί τε εί; οϋς δν έθέλωαν και πάντα S σύ περί 
εκείνων, ίγώ νϋν λέγω περί, τώνδε. καί αί και περί τών 
αδίκων, δτι οί πολλοί αντών, καί έάν véot άντε; λάθωαιν, 
έπί τέλους τοΰ δρόμον αίρεθέντες καταγέλαστοι είσιν χαί 
γέροντες γιγνόμενοι άθλιοι προπηλακίζονται ίπό ξένων τε 

β καί αστών, μοστιγούμενοι «al & δγροικα ίφηαθα σύ εϊναι, 
αληθή λέγων—είτα στρεβλώσονται καί έχκαυθήσονται— 
πάντα έκεϊνα οϊον καί ίμοΰ άκηχοέναι ώς πάαχουαιν. άλλ' 
6 λέγω, δρα εί άνέί*}. 

Kai πάνν, ίφη· δίκαια γαρ λέγεις. 
"Α μέν το/νυν, ήν δ' έγώ, ζώνη τφ διχάίφ παρά θεών τε 

4& καί ανθρώπων αθλά τε χαί μισθοί καί δώρα γίγτεται προς 
ίχείνοις τοϊς αγαθοί; οϊς αυτή παρείχετο ή διχαιοσύνη,τοιαϋτ'' 
άν εϊη. 

Καί μάλ', ίφη, χαλά τε καί βέβαια. 
Ταϋτα τοίννν, ήν δ' ίγώ, ονδέν έστι πλήθει ουδέ μεγέθει 

προς έκεϊνα â τελευτήσαντα έκάτερον περιμένει· χρή 
δ' αυτά άκοΰααι,Ινα τελέως ίκάτερος αντών άπειλήφη τα 
ύπό τοΰ λόγον οφειλόμενα άκονσαι. 

b Λέγοις άν, ίφη, ώς οί πολλά άλλ' ήόιον άκοιοντι. 
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δμως καί άπό τά πάνω προς τά κάτω ; Στην αρχή χύνονται 
μέ μεγάλη ορμή, στό τέλος δμως γίνονται καταγέλαστοι, c 
δταν μέ κρεμασμένα ταύτιά στους ώμους αποσύρονται άστε-
φάνωτοι* ένώ οί αληθινοί δρομείς φτάνουν στό τέρμα, παίρνουν 
τά βραβεία καίστεφανώνονται. Tè ίδιο δέν συμβαίνει συχνά 
καί μέ τους δίκαιους ; Στό τέλος κάθε πράξης καί συνεργα
σίας μέ άλλους καί τής ζωής τους δέν παίρνουν άπό τους αν
θρώπους τήν αναγνώριση καίτά βραβεία πού τους ανήκουν ; 

Βεβαιότατα. 
Θά δεχτής λοιπόν νά εφαρμόσω στους δίκαιους δσα σύ 

ό ϊδιος έλεγες γιά τους άδικους; θάείπώ δηλαδή δτι οι δίκαιοι, <* 
δταν φτάσουν στην ώριμη ηλικία, παίρνουν στην πόλη τους 
δσα αξιώματα επιθυμήσουν, παίρνουν γυναίκα άπ' δπου θέλουν, 
παντρεύουν επίσης τά παιδιά τους δπου θέλουν καί δλα δσα 
έσύ έλεγες γιά τους άδικους, τά λέγω έγώ τώρα γι ' αυτούς. 
Απεναντίας οί άδικοι, καί άν στά νιάτα τους κατορθώσουν νά 
μή τους πάρουν είδηση οί άνθρωποι, ξεσκεπάζονται στό τέλος 
τοϋ δρόμου των καί γίνονται καταγέλαστοι, περιφρονοϋνται 
στά γερατειά τους καί βρίζονται άπό τους ξένους καί άπό τους 
πολίτες καί, γιά νά μεταχειριστώ τίς εκφράσεις πού τις εϋ- e 
ρισκες πολύ χοντρές — καί είχες δίκιο — δταν τίς έλεγες γιά 
τόν δίκαιο, θά υποστούν καί μαστιγώσεις καί στρεβλώσεις 
καί καυτηριασμούς, καί μ' ένα λόγο φαντάσου πώς ακούς άπό 
τό στόμα μου δλα τά εϊδη τών βασανισμών πού ανέφερες τότε. 
Άλλ', δπως σοΰ είπα, κοίταξε άν θά τά παραδεχτής αυτά. 

Καί πολύ πρόθυμα, γιατί αναγνωρίζω δτι έχεις δίκιο. 
Τέτοια λοιπόν είναι τά βραβεία, οι μισθοί καί τ« δώρα 

πού έχει ό δίκαιος στό διάστημα τής ζωής του άπό θεούς καί 614a 
ανθρώπους, κοντά στά πλεονεκτήματα πού, καθώς είπαμε, τοΰ 
παρέχει αυτή καθ' έαυτήν ή δικαιοσύνη. 

Πολύ ώραΐα καί ασφαλή. 
Καί δμως τίποτα δέν εϊν'αύτά, οΰτε κατά το πλήθος οΰτε 

κατά τό μέγεθος, μπροστά σ' έκεϊνα πού περιμένουν καί τόν 
ένα καί τόν άλλο μετά θάνατον πρέπει κι' αυτά νά ειπωθούν, 
γιά νά πάρη ό καθένας τους εντελώς δσκ άπό τή συζήτηση 
μας τοϋ πρέπει νά τάκούση. 

Λέγε λοιπόν, γιατί λίγα πράγματα υπάρχουν πού θά Ι' 
τάκουα μέ περισσότερη εύχαρίστη--η. 
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Άλλ' ού μέντοι σοι, ήν δ' έγώ, Άλχϊνον γε άπόλογον 
ίρώ, άλλ' άλκίμου μέν άνδρας, Ήρας τον Αρμενίου, τό 
γένος Παμφύλον δς ποτέ έν πολέμφ τελευτήσας άναιρε-
θέντων δεχαταίων τώ» νεκρών ήδη διεφθαρμένων, υγιής μέν 
άνηρέθη, κομισθείς δ' οϊκαδε μέλλω» θάπτεσθαι δωδεκαταΐος 
έπί τή πυρςϊ κείμενος άνεβίω, άναβιούς ό' ίλεγεν â έκεΐ 
ϊδοι. ίφη δέ, επειδή οί ίκβψαι, τήν ψνχήν πορεύεσθαι 

s μετά πολλών, καί άφικνεΐαθαι σφάς είς τόπον τινά δαιμόνιον 
έν φ τής τε γής δν', εϊναι χάσματα εχομένω άλλήλοιν καί 
τοϋ ουρανού αί έν τφ άνω άλλα καταντικρύ, δικαστάς δέ 
μεταξύ Τούτων καθήαθαι, οΰξ, επειδή διαδικάσειαν, τους μέν 
δικαίους κελεύει» πορενεσθαι τήν εί; δεξιά» τε καί &»ω δια 
τον ουρανού, σημεία περιάψανιος τών δεδικασμένων έν τφ 
πρόσθεν, τους δέ άδικους τήν είς αριστερά» τε καί κάτω, 
ϊχοντας καί τούτους έν τφ όπισθεν σημεία πάντων ών 

Ι ίπραξαν. έαυτοΰ δέ προσελθόντος ειπεί» δτι δέοι αυτόν 
άγγελο» άνθρώποις γενέσθαι τών εκεί καί διακελεύοιντό οί 
άκούειν τε καί θεάσθαι πάντα τά ίν τφ τόπω. όράν όή 
ταύτη μίν καθ' έκάτερον τό χάσμα τοϋ οίρανοϋ τε καί τής 
γής άπιονσας τά; ψνχάς, επειδή αύται; δικασθείη, κατά δέ 
τώ έτέρω, ix μέν Τον àvtévai έκ τής γής μεστός αύχμοΰ τε 
και χόνεως, ix δέ τοϋ έτερου καταβαίνειν ετέρας έκ τοΰ 

e ουρανού καθαρός, καί τάς άεί άφικνονμένας ώσπερ έκ 
πολλής πορείας φαίνεσθαι ήκειν, χαί άαμένας είς τόν λει
μώνα άπιούσας οϊον έν πανηγνρει κατασκηνάσθαι, καί άσπά-
ζεσθαΐ τε άλλήλας δσαι γνώριμοι, χαί πννθάνεαθαι τάς τε 
έχ τής γής ήκούσας παρά τών έτερων τα έχει καί τάς έκ 
τοϋ οίρανοϋ τα παρ' έχείναις. διηγεϊσθαι δέ άλλήλαις τά; 

a μέ» δδνρομένας τε καί κλαούσας, άναμιμνηακομένας όσα τε 
καί οία πάθοιεν καί ϊδοιεν έν τή ύπό γής πορεία—είναι δε 
τή» πορεία» χιλιετή—τά; δ' αί έκ τοϋ οίρανοϋ ευπάθειας 

1. «'Αλκίνοο άπόλογος» ονομάζονταν οί ραψωδίες ι, κ, λ καί μ 
τ% «'Οδύσσειας». 

2. Γιά τό όνομα «Ήρ» 4 Σουίδας σημειώνει 8τι είναι εβραϊκό 
(βλ. Εύαγ. Λουκά Γ 8). Ό Κλήμης δμως ό Άλεξανδρεός ταυτίζει 
τόν «Ήρα» μέ τόν Ζωροάστρη. 
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Θάκοόσης λοιπόν τώρα τή διήγηση δχι 
-., Λ. m - τοΰ Άλκίνου ( ι) άλλα ενός άλκίμου ανδρός, ΟΙ αμοιβές του . , „ , „ ! ' . , , , r , S " 
δικαίου άνβρώ- Tou

r

 HPà« ( ) του Αρμενίου, που ήταν 
που μετά βάνα- ΠάμφιΑος κατά τό γένος. Αυτός σκοτώ-
™ν · 'Αφήγηση θηκε στον πόλεμο καί δταν έπειτ' άπό δέκα 
" Bcvbu» μέρες ήρθαν νά παραλάβουν τά σώματα τών 

νεκρών, πού βρίσκονταν πιά σέ αποσύνθεση, 
τό δικό του ήταν ακόμη σώο καί ακέραιο* 

τόν μετέφεραν λοιπόν στην πατρίδα του γιά νάτόν εντα
φιάσουν καί ένώ τή δωδέκατη μέρα άπό τό θάνατο του βρι
σκόταν πιά απάνω στή φωτιά, ξανάρθε στή ζωή καί άρχισε 
νάνιστορή όσα εϊχε ΐδή στον άλλο κόσμο. Ευθύς, τους 
έλεγε, πού βγήκε ή ψυχή του, ξεκίνησε μέ πολλούς άλλους 
κ' έφτασαν σ ένα θαυμάσιο τόπο, δπου είδαν δύο χάσματα C 
"τή Ύή,τδ ένα κοντά στό άλλο,καί δύο άλλα απάνω στον ουρα
νό, κατάντικρυ στά πρώτα.Άνάμεσά τους κάθονταν δικαστές 
πού έβγαζαν τήν απόφαση τους καί πρόσταζαν τους δίκαιους 
νάκολουθήσουν τό δρόμο πού πήγαινε δεξιά καί πάνω μέσ' 
άπ' τόν ουρανό, άφοΰ πρωτύτερα τους κρέμαγαν μπροστά ση
μάδια πού έλεγαν τί απόφαση είχαν βγάλει γι' αυτούς στή δί
κη· τους άδικους τους έστελναν νά πάρουν τό δρόμο προς τά-
ριστερά καί κάτω, άφοΰ κρέμαγαν καί σ' αυτούς, άλλ' άπό 
πίσω, σημείωμα πού έλεγε δλες τις πράξεις τους. "Οταν πα- d 
ρουσιάστηκε κι' ό ίδιος, τοϋ είπαν νά φέρη στους ανθρώπους 
τήν είδηση γιά δσα συμβαίνουν έκεΐ καί τέν πρόσταξαν νά 
παρατήρηση καί νάκούση δλα δσα γίνονται στον τόπο έκεΐνο. 

Είδε λοιπόν έκεΐ πρώτα τις ψυχές, άφοΰ δικάστηκαν, νά 
ξεκινούν άπό τά δύο αντικρινά χάσματα τοΰ ούρανοΰ καί τής 
γής, καί άπό τάλλα δύο πάλι, άπό τό ένα τήςγής νάνεβαίνουν 
ψυχέςγεμάτες άπό ακαθαρσία καί σκόνη, άπό τάλλο τ ' ούρα
νοΰ νά κατεβαίνουν άλλες καθαρές. Όλες έδιναν τήν έντύπω- e 
ση πώς έοχονται άπό δρόμο μακρινό, καί μ* ευχαρίστηση πή
γαιναν νά κατασκηνώσουν στό λιβάδι, δπως γίνεται στό πα-
νηγΰρΊ· δσες άπ' αυτές γνωρίζονταν χαιρετιοϋνταν μεταξύ τους 
καί ζητούσαν πληροφορίες, δσες έφταναν άπό τή γή άπό τίς άλ
λες γιά τάέκεΐ, καί δσες άπό τόν ουρανό άπό τίς άλλες γιά τά 
δικά τους πάλι περιστατικά. Καί ιστορούσαν άπό τίς άναμνή- 615a 
σεις τους μεταξύ τους οί πρώτες μέ θρήνους καί μέ δάκρυα 
δσα ίπαθαν καί είδαν κατά τήν πορεία τους κάτω άπ* τη γη— 
ή διάρκεια τής πορείας ήταν χίλια χρόνια — , δσες πάλι έφτα-
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διηγείαθαι καί θέας αμήχανους τό κάλλος, τάμέν οί» πολλά, 
ώ Γλαυκών, πολλοί χρόνον διηγήααοθαι· το ό' αν» κεφόλαιον 
ίφη τόδε είναι,δααπώποτέτινα ήδίκησανκαί δαονς ίχαστοι, 
υπέρ απάντων δίκη» δεδωκέναι έν μέρει, υπέρ έκαστον δεκά
κις—τούτο δ' είναι κατά εκατονταετηρίδα εκάστη», ώς 

b βίου δντος τοσούτου τού ανθρωπίνου—ίνα δεκαπλάοιον 
τό ίκτεισμα τοΰ αδικήματος ίκτίνοιε», καί υϊον εϊ- τίνες 
πολλοίς θανάτων ήσαν αίτιοι, ή πόλεις προδόντες ή στρατό
πεδα, καί είς δουλείας έμβεβληκότες ή τίνος άλλης κακουχίας 
μεταίτιοι, πάντων τούτων δεκαπλάσια; άλγηδόνας υπέρ 
έκαστον κομίσαιντο, καί αί εϊ τι»ας ευεργεσίας εύεργε-
τηκότες καί δίκαιοι καί δσιοι γεγονάτες εϊεν, κατά ταύτα 

ο τήν άξίαν κομίζοιντο. τών δέ είθύς γενομένων καί ολίγον 
χρόνον βιονντων πέρι άλλα ίλεγεν ουκ άξια μνήμης, εί; 
δε θεούς ασεβείας τε καί ευσέβειας καί γονέας καί αίτόχειρος 
φόνου μείζονς ίτι τοίς μισθούς διηγεϊτο. 

"Εφη γαρ δή παραγενέσθαι ερωτωμένφ έτερφ ύπό έτε
ρου δπον εϊη Άρδιαϊος ό μέγας, ό δέ Άρδιαϊος ούτος τής 
Παμφυλίας ίν τινι πόλει τύραννος έγεγόνει, ήδη χιλιοστά» 
ίτος εις εκείνον τό» χρόνον, γέροντα τε πατέρα άποκτείνας 

d καί πρεαβύτερον άδελφόν, χαί άλλα δή πολλά τε και ανόσια 
είργαομένος, ώς έλέγετο. ίφη οίν τόν ερωτώμενο» ειπείν, 
«Ούχ ήκει», φόνοι, «οίδ' άν ήξει δεϋρο. έθεααάμεθα γαρ 
οίν δή καί τοϋτο τών δεινών θεαμάτων επειδή εγγύς τού 
στομίου ήμενμέλλοντες άνιέναι χαί τάλλα πάντα πεπονθότες, 
εκείνον τε χατείδομεν εξαίφνης και άλλους—σχεδόν τι αυτών 
τους πλείστους τυράννους* ήσαν δέ χαί Ιδιώταί τίνες τώ» 

β μεγάλα ήμαρτηκότων—οΰς οίομίνονς ήδη άναβήαεοθαι οίχ 
εδέχετο τό ατόμιον, άλλ' έμνκάτο οπότε Τις τών οΰτως 
άνιάτως εχόντων είς πονηρία» ή μή ίκανως δεδωκώς δίκη» 

1. Πρόσωπο πλασματικό πού συμβολίζει τους αίμοσταγεΐς τυ
ράννους. 
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ναν άπό τόν ουρανό έλεγαν τίς ηδονές πού δοκίμασαν χαί τό 
άφραστο κάλλος τών θεαμάτων πού είδαν. Πολύς καιρός θά 
χρειαζότανε, φίλε μου Γλαυκών, νά καθήσω νά σοΰ διηγηθώ 
•τώρα λεπτομέρειες- τών αφηγήσεων του ή σύνοψη ήταν ή 
έξης^: γιά δλες τίς αδικίες πού έκανεκαθένας στή ζωή του καί 
γιά όλους δσους αδίκησε, τιμωρήθηκε χωριστά δέκα φορές 
—ή διάρκεια τής κάθε τιμωρίας ήταν εκατό χρόνια, δση είναι 
καί ή διάρκεια τής ανθρώπινης ζωής — γιά νά πληρώσουν δέ- b 
κα φορές τήν πληρωμή κάθε αδικήματος. Έτσι, εκείνοι πού 
έγιναν αίτιοι πολλών θανάτων μέτήν προδοσία πόλεων ή στρα
τοπέδων, καί έξανδραπόδισαν ανθρώπους ή έγιναν ένοχοι 
άλλων κακουργημάτων, υπέφεραν δεκαπλάσια βασανιστήρια 
γιά κάθε τους έγκλημα, ένώ απεναντίας δσοι έκαμαν 
μεγάλες ευεργεσίες καί υπήρξαν δίκαιοι στους ανθρώ
πους και ευσεβείς απέναντι στους θεούς, έπαιρναν μέ τήν 
ϊδιαν αναλογία τήν ανταμοιβή γιά τις καλές τους πράξεις. 
"Οσο γιά κείνους πού πέθαιναν λίγο χρόνο δστερ' άπό τή γέν- ο 
νησή τους, έλεγε άλλα πού δέν αξίζει τόν κόπο νά τάναφέρω. 
'Υπήρχαν ακόμη ανταμοιβές πολύ μεγαλύτερες γιά δσους 
σέβονταν τους θεού; καί τιμούσαν τους γονείς τους, καθώς 
καί βασανιστήρια μεγαλύτερα γιά τους ασεβείς καί τους πα-
τροκτόνους, καθώς καί γιά δσους μέ τό χέρι τους έκαμαν 
φόνους. 

Έλεγε μάλιστα δτι ήταν παρών έκεΐ, δταν κάποιος 
έρώτζ-σε έναν άλλο πού βρίσκεται ό μέγας Άρδιαΐος (*). 
Αυτός ό Άρδιαΐος εϊχε χρηματίσει τύραννος σέ μιά πόλη τής 
Παμφυλίας, χίλια χρόνια πρίν, είχε σκοτώσει τέ γέρο πατέρα 
του καί τό μεγαλύτερο αδερφό του καί άλλα πολλά καί ανόσια d 
έργα είχε κάμει, καθώς έλεγαν. Αυτός πού ρωτήθηκε απάντη
σε * «Δέν έφτασε» είπε «καί οδτε θά φτάση ποτέ εδώ. Είδαμε 
δμως ένα άπό τά φοβερώτερα έκεΐ θεάματα. "Οταν βρισκό
μασταν πιά κοντά στό υπόγειο χάσμα, έτοιμοι ν' ανεβούμε, 
άφοΰ είχαμε συμπληρώσει δλες τίς τιμωρίες μας, βλέπομε 
ξαφνικά έκεΐνο τόν'Αρδιαΐο καί άλλους πολλούς—σχεδόν οί 
περισσότεροί τους υπήρξαν επίσης τύραννοι, ήσαν δμως καί 
μερικοί ιδιώτες πού είχαν διαπράξει μεγάλα κακουργήματα— 
πού δταν ένόμιζαν πιά δτι θά βγουν, τό στόμιο τοϋ χάσματος θ 
δέν τους επέτρεπε νά περάσουν, άλλ' άρχισε νά μουγκρίζη, 
δπως έκανε κάθε φορά πού δοκίμαζε νά βγή ένας άπό κείνους 
πού τάμαρτήματά του 3σαν ανίατα ή δέν είχε ακόμα ΰποστή 
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ίπιχειροϊ άνιεναι. ενταύθα όή άνδρες, ίφη, άγριοι, διάπνροι 
Ιδεϊν, παρεστώτε; καί καταμανθάνοντες τό φθέγμα, τονς μέν 
διαλοβόντες ήγον, τόν δέ Άρδιαϊον καί αλλονς σνμποδί-

ì ααντες χείρας τε καί πόδας και κεφαλήν, καταβαλόντες καί 
εκδείραντες, εϊλκον παρά τήν όδόν έκτος ίπ' ασπαλάθων 
κνάμπτοντες καί τοίς άεί παριοΰαι σημαίνοντες ών ένεκα 
τε καί δτι είς τόν Τάρταρα» εμπεσούμενοι αγοιντο.» ίνθα 
δή φόβων, εφη, πολλών καί παντοόαπών σφίσι γεγονότων, 
Τούτον υπερβάλλει», μή γένοιτο έκάστφ τό φθέγμα δτε 
ävaßairoi, καί άσμενέστατα ίκαστον αιγήσαντος άναβήναι. 
και τάς μέ» όή δίκας τε καί τιμωρίας τοιαύτας τινά; είναι, 

b καί αί τά; ευεργεσίας τανταις αντίστροφους, επειδή δέ 
τοίς έ» τφ λειμώνι εκάστοις επτά ήμέραι γένοιντο, άνα-
στάντα; εντεύθεν δεϊν τή Ογδόη πορενεσθαι, καί άφικνείσθαι 
τεταρταίους όθεν καθοράν άνωθεν διά παντός τον οίρανοϋ 
καί γής τεταμίνον φώς ευθύ, οίον κίονα, μάλιστα τή ϊριδι 
προσφερή, λαμπρότερο» δέ καί καθαρώτερον είς δ άφι-
κέσθαι προελθόντες ημερησία» όδόν, καί Ιδεϊν αυτόθι κατά 

C μέσον τό φώς ίκ τοϋ οίρανοϋ τά άκρα αυτού τών δεσμών 
τεταμένα—εϊναι γάρ τοΰτο τό φώς σύνδεσμο» τοϋ ούρανοϋ, 
οϊον τά ίποζώματα τών τριηρών, ούτω πάσαν αννέχον τήν 
περιφορά»—έκ δε τών άκρων τεταμένο» Ανάγκης ατρακτον, 
δι' οί πάσας ίπιστρέφεσθαι τά; περιφοράς· οί τήν μέν 
ήλακάτην τε χαί τό άγκιστρο» εϊναι ίξ αδάμαντος, τον δε 
σφόνδνλον μεικτό» εκ τε τούτου καί άλλων γενών, τήν δέ 

d τοϋ αφονδύλον φύσιν εϊναι τοιάνδε· τό μέν σχήμα οϊαπερ ή 
τοϋ ένθάδε, νοήσαι δε δεϊ έξ ών ίλεγεν τοιάνδε αυτόν εϊναι, 
ώσπερ άν εί έν ένί μεγάλφ σφονδύλφ κοίλφ και εξεγλνμ-
μένφ διαμπερές άλλος τοιοϋτος ίλάττων έγκέοιτο άρμόττων, 
καθάπερ οί κάδοι οί είς άλλήλονς άρμόττοντες, καί ούτω όή 
τρίτον άλλον καί τέταρτον καί αλλονς τέτταρα;. οκτώ >>άρ 
είναι τού; σύμπαντος σφονδύλους, έν άλλήλοι; έγκειμένονς, 

β κύκλους άνωθεν τα χείλη φαίνοντας, νώτον συι-εχέ; ένό; 
σφόνδνλον άπεργαζομένονς περί τή» ήλακάτην ίκείνην δέ 
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Ολόκληρη τήν τιμωρία του. Τήν ώρα έχείνη έτρεξαν αμέσως 
κάτι αγριάνθρωποι, κατακόκκινοι άπό τή φλόγα, πού κατάλα
βαν τί έσήμαινε τό μουγκρητό, χαί τους άλλους τους άρπαξαν 
και τους επήραν άπό κει, τόνΆρδιαΐο δμως χαί μερικούς ακό
μη τουςέδεσαν χέρια, πόδια καί κεφάλι, τοός έριξαν καταγής, 616a 
τους έγδαραν καί άρχισαν νά τους σέρνουν έξω άπό τό δρόμο 
άπανω σέ άσπάλαθρους, δπου ξεσκίζονταν οί σάρκες τους-
καί σ' δσους συναντούσαν εξηγούσαν τό γιατί τους μεταχει
ρίζονταν έτσι -κ'έλεγαν δτι πήγαιναν νάτούς πετάξουν στον 
Τάρταρο». Άπ'δλους, είπε, τους πολλούς καί κάθε λογής φό
βους πού δοκίμασαν, κανείς δέν μπορεί νά συγκριθή μ' αυτόν, 
μήπως δηλαδή, τήν ώρα πού πρόκειται πιά νά περάσουν τό 
στόμιο, ακουστή έκεΐνο τό μουγκρητό, καί απερίγραπτη είναι 
ή vapà εκείνου πού μπορεί νάνεβή, χωρίς νάντηχήση τό.στόμιο. 
Αυτές λοιπόν περίπου είναι οί κρίσεις χαί οί τιμωρίες καί οί 
αντίστοιχες αμοιβές, πού ίστοροϋσε. Άφοΰ δέ έμειναν σ* έκεΐ- b 
νοτό λιβάδι επτά ήμερες, έπρεπε τήν όγδοη νά ξεκινήσουν 
κ' έπειτα άπό τέσσερων ήμερων πορεία έφταναν σ' ίνα τόπο, 
•δθε έβλεπαν ψηλά ένα φώς πού απλωνόταν σ' ολόκληρο τόν ου
ρανό καί τή γή, ευθύ ώς στήλη καί δμοιο μέ τήν "Ιριδα, άλλα 
λαμπρότερο καί καθαρώτερο' στό φώς τοΰτο ίφτασαν δστερ' 
άπό πορεία άλλης μιας ημέρας* έκεΐ είδαν, στή μέση τοΰ φω
τός, νά είναι άπό τόν ουρανό τεντωμένες οί άκρες τών δεσμών ο 
του — τό φώς χρησίμευε ώς σύνδεσμος τοΰ ουρανού καί συγ
κρατούσε ολόκληρο τόν περιστρεφόμενο ουρανό, απαράλλακτα 
ίπως τά ύποζώματα τών πλοίων — καί στίς άκρες ήταν στε
ρεωμένο της 'Ανάγκης τό αδράχτι πού ίδινε τήν κίνηση σέ 
δλες τίς ουράνιες περιστροφές· τό στέλεχος καί τάγκίστρι του 
ήταν άπό χάλυβα, τό σφοντύλι Ομως άπό μίγμα χάλυβα καί 
άλλων μετάλλων. Ή φύση τοΰ σφοντυλιοΰ ήταν ή έξης : ώς d 
προς τό σχήμα έμοιαζε μέ τά δικά μας εδώ· καί γιά ·,ά έχης 
άκριβέστερην ίδέα πώς τό παράσταινε, πρέπει νά φαντασθής 
ίνα μεγάλο σφοντύλι κοίλο καί φαγωμένο άπό μέσα εντελώς* 
μέσα σ' αυτό προσαρμοζόταν ένα άλλο μικρότερο, δπως οί 
κάδοι πού μπαίνουν ό ίνας μέσα στον άλλο· μέσα στό δεύτερο 
άλλο τρίτο, καί πάλι ένα τέταρτο, καί ακόμη άλλα τέσσαρα· 
γιατί δλα ήσαν οκτώ, τό ένα βαλμένο μέσα στό άλλο' άπό πά
νω φαίνονταν τοΰ καθενός τά χείλη σάν κύκλοι καί άπ' έξω 
παρουσίαζαν επιφάνεια συνεχή, σά νά ήταν ένα μόνο σφοντύλι e 
γύρω άπό τό στέλεχος· αότό τό στέλεχος πέρναγε καταμεσίς 
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δια μέσον τον όγδόον διαμπερές έληλάαθαι. τόν μεν οίν 
πρώτον τε χαί ίξωτάτω σφόνδνλον πλατύτατο» τόν τοϋ 
χείλους κύκλον ίχειν, τόν δέ τοΰ ίκτον δεύτερον, τρίτον δέ 
τόν τοϋ τέταρτον, τέταρτον δέ τόν τον ογδόου, πέμπτον δέ 
τό» τοϋ έβδομου, ίκτον δέ τόν τοϋ πέμπτον, ίβδομον δε τό» 
τοΰ τρίτου, όγδοο» δέ τόν τοϋ δευτέρου, καί τόν μέν τοϋ 
μεγίατον ποικίλο», τόν δέ τοΰ έβδομου λαμπρότατο», τόν δέ 
τον όγδόον τό χρώμα άπό τοϋ έβδόμον ίχειν προσλάμποντος, 
τόν δε τοΰ δευτέρου καί πέμπτου παραπλ.ήσϊα άλλήλοις, 
ξανθότερα εκείνων, τρίτον δέ λευκότατο» χρώμα ίχειν, τέταρ
τον δέ ύπέρνθρο», δεύτερον δε λενκότητι τόν έκτο», κυκλεϊ-
σθαι δέ δή στρεφόμενον τό» άτρακτον δλο» μεν τήν αύτη» 
φορά», έν δέ τφ άλω περιφερομένφ τους μέν εντός επτά 
κύκλους τήν εναντία» τφ δλφ ήρεμα περιφέρεσθαι, αυτών δέ 
τούτω» τάχιστα μέν Ιέναι τόν δγδοον, δεντέρον; δέ καί άμα 

ι άλλήλοις τόν τε ίβδομον καί έκτον καί πέμπτον [τόν] τρίτον 
δέ φορφ levât, ώς αφίαι φαίνεσθαι, έπανακνκλοίμενον τόν 
τέταρτον, τέταρτο» δέ τόν τρίτον καί πέμπτον τόν δεύτερον. 
στρέφεσθαι δέ αυτόν έν τοι; τ ή ; 'Ανάγκη; γόνααιν. έπί δέ 
τών κύκλων αύτον άνωθεν έφ'1 ίκαστον βεβηκέναι Σειρήνα 
συμπεριφερόμενη», φωνή» μίαν ίεΐααν, ίνα τάνον έκ πασών 
δέ οκτώ οίσών μίαν αρμονία» συμφωνεί», άλλος δέ καθη-

3 μένα; πέρι*· di' ϊσον τρεις, έν θρόνφ έκαστη», θυγατέρας τής 
Άνάγκης,ΜοΙρας,λενχειμσνούαας, στέμματα έπί τών κεφα
λών έχουσας, Λάχεσίν τε χαί Αλωθώ καί "Ατροπον, ύμνεΐν 
προς τή» τών Σειρήνων άρμονίαν, Λάχεοιν μέν τα γεγονότα, 
Αλωθώ δέ τά δντα, "Ατροπον όέ τά μέλλοντα, καί τήν μέν 
Αλωθώ τή δεξιά, χειρί εφαπτομένη» αννεπιατρέφειν τον 
ατράκτου τήν ίξω περιφορά», διαλείπονααν χρόνον, τήν δέ 
"Ατροπον τή αριστερή, τά; έντό; αί ωσαύτως· τήν δε Λάχεβι» 

ί έν μέρει Ικατέρας έκατέρα τή χειρί έφάπτεσθαι. αφάς οίν, 
ίπειδή άφιχέσθαι, ευθύς όεϊν Ιέναι προς τήν Λάχεσιν..προ
φήτη» οίν τίνα αφάς πρώτον μέν ίν τάξει διαστήσαι, έπειτα 
λαβόντα ί« τών τής Ααχέαεως γονάτων κλήρου; τε χαί βίων 
παραδείγματα, άναβάντα επί τί βήμα νψηλόν ειπείν— 
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•άπό τό κέντρο τοΰ όγδοου σφοντυλιοΰ. Τό πρώτο προς τά έξω 
σφοντύλι είχε τόν κύκλο τοΰ χείλους πλατύτερον άπ' δλους, 
•δεύτερο στό πλάτος ερχόταν τό χείλος τοϋ έκτου σφοντυλιοΰ, 
τρίτο τοΰ τέταρτου, τέταρτο τοΰ δγδοου, πέμπτο τοΰ έβδομου, 
-έκτο τοΰ πέμπτου, έβδομο τοΰΤρίτου καί δγδοο τοΰ δεύτερου. 
*0 κύκλος πού σχηματιζότανε άπό τό χείλος τοΰ πιό μεγάλου 
σφοντυλιοΰ είχε ποικίλα χρώματα, τοΰ έβδομου ήταν λαμ
πρότατος, ό δγδοος έπαιρνε άπό τόν έβδομο τό χρώμα καί τή 
λάμψη του, ό δεύτερος καί ό πέμπτος είχαν τά ϊδια χρώ
ματα, άλλα προς τό ξανθότερο, τοΰ τρίτου τό χρώμα ήταν τό 
πιό άσπρο άπ* δλα, τοΰ τέταρτου κοκκινωπό καί τοΰ έκτου δεύ
τερο στην ασπράδα. 'Ολόκληρο τό αδράχτι στρεφόταν γύρω 
στον άξονα του κατά τήν ίδια φορά, ένώ εσωτερικά οί επτά 
συγκεντρικοί κύκλοι περιστρέφονταν ήρεμα κατά τήν αντί
θετη διεύθυνση* άπ' αυτούς πάλι παραπολύ γρήγορα περι
στρεφόταν ό δγδοος, κατά δεύτερο λόγο καί ισόχρονα ό ένας 
μέ τόν άλλο ό έβδομος, ό έκτος καί ό πέμπτος· ό τέταρτος, 
•δπως τους φαινότανε, ήταν τρίτος στην ταχύτητα, ό τρίτος 
•τέταρτος καί ό δεύτερος πέμπτος. Τοϋτο τό αδράχτι στρεφό
τανε απάνω στά γόνατα τής 'Ανάγκης. Απάνω σέ καθέν' άπό 
τους κύκλους του στεκότανε άπό μιά Σειρήνα πού περιστρε
φότανε κι'αύτή κ'έψαλλε μέ φωνή απάνω σ'ίνα καί τόν ϊδιο 
τόνο πάντοτε κανονισμένη, έτσι ώστε άπό τίς δκτώ πού ήσ£.ν 
σχηματιζότανε μία καί αρμονική "συμφωνία. Γύρω άπό τό 
αδράχτι καί σέ ΐσες αποστάσεις κάθονταν απάνω σέ θρόνο οί 
τρεις Μοίρες, θυγατέρες τής 'Ανάγκης, ή Λάχεση, ή Κλωθώ 
καί ή Άτροπος, μέ άσπρα φορέματα καί μέ στέμματα στό κε
φάλι* συνόδευαν μέ τό τραγούδι τους τήν αρμονία τών Σειρή
νων ψάλλοντας ή Λάχεση τά περασμένα, ή Κλωθώ τά τωρινά 
καί ή Άτροπος τά μέλλοντα. Ή Κλώθω αγγίζοντας κατά 
διαλείμματα μέτόδεξίτηςχέριβοηθοΰσε στην εξωτερική περι
στροφή τοϋ αδραχτιού, ή Άτροπος πάλι μέ τό αριστερό της 
χέρι βοηθούσε στις εσωτερικές περιστροφές* καί ή Λάχεση 
πιάνοντας πότε μέ τό δεξί καί πότε μέ τό αριστερό της χέρι 
βοηθούσε καί στά δύο είδη τών περιστροφών. Μόλις έφτασαν 
έκεΐ, έπρεπε νά παρουσιαστούν αμέσως μπροστά στή Λάχε
ση. Τότε, πρώτα ένας προφήτη; έδειξε στον καθένα τή θέση 
του καί τή σειρά του, καί άφοΰ πήρε άπό τά γόνατα τής Λα-
χεσης κλήρους καί παραδείγματα ανθρώπινων βίων, ανέβηκε 
κάνω σ' ένα ψηλό βήμα καί είπε : 
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«Ανάγκης θυγατρός κόρης Λαχέσεως λόγος. ΨνχαΙ 
εφήμεροι, αρχή Ι λλης περιόδου θνητού γένονς θανατηφόρον. 

! οίχ υμάς δαίμων λήξεται, άλλ' ίμεΐς δαίμονα αίρήαεσθε: 
πρώτος δ' δ λαχών πρώτος αίρείοθω βίο» φ αυνέαται ίξ 
ανάγκης, αρετή 6έ άδέσποτον, ή» τιμών καί ατιμάζω» 
πλέον «al έλαττον αυτή; ίκαστος ίξει. αιτία έλομένου* 
θεός αναίτιος.» 

Ταϋτα είπόντα ρίψαι έπί πάντας τους κλήρου;, τόν 
δέ παρ' αυτόν πεσόντα ίκαστον άναιρεΐσθαι πλην οί, t 
δέ οίχ έάν τφ δέ άνελομένφ δήλον είναι δπόστος είλή-

ì χει. μετά δι τοΰτο αύθις τά τών βίων παραδείγματα είς 
τό πρόσθεν σψων θεϊναι ini τήν γή», πολύ πλείω τών 
παρόντων, είναι σέ παντοδαπά· ζώων τε γαρ πάντων βίονς 
καί δή χαί τοίς ανθρωπίνους απαντάς, τυραννίδας τε γάρ 
έν αύτοΐς είναι, τάς μέν διατελείς, τάς ài χαί μεταξύ δια-
ψθειρομένας χαί είς πενίας τε χαί φυγάς χαί είς πτώχειας 
τελευτώαας· είναι δέ καί δοκίμων ανδρών βίονς, τονς μέν 
έπί εϊδεσιν καί κατά κάλλη καί τήν άλλην Ισχύ» τε καί. 

b άγωνίαν, τοίς δ' έπί γένεση καί προγόνων άρεταϊς, καί αδό
κιμων κατά ταϋτα, ωσαύτως δέ καί γυναικών, ψυχής δέ 
τάξι» οίχ ένεϊναι διά τό άναγκαίως ίχει» άλλον ίλομένψ 
βίον άλλοία» γίγνεσθαι· τα δ' άλλα άλλήλοις τε καί πλού
τοι; καί πενίαις, τά δέ νόσοις, τά δ' ύγιείαις μεμείχθαι, 
τα δέ καί μεαοϋν τούτω», ίνθα δή, ώς ίοικεν, ώ φίλε Γλαυ
κών, ό πάς κίνδυνος άνθρώπφ, καί διά ταϋτα μάλιστα έπι-

C μελητέΌν άπω; ίκαστος ημών τών άλλων μαθημάτων αμέ
λησα; τούτου τού μαθήματος καί ζητητής καί μαθητής 
έσται, έάν πόθεν οϊός τ' ή μαθειν καί έίευρεϊν τ ί ; αυτόν 
ποιήσει όυνατόν καί επιστήμονα, βίον καί χρηστό» καί πονη
ρό» διαγιγνώακοντα, τόν βελτίω èx τών δυνατών άεί παν
ταχού αι^εϊσθαι* αναλόγιζαμενον πάντα τά νυνδή ρ'ηθε'-τα 
χαί συντιθέμενα άλλήλοι; καί διαιρούμενα προ; άρετήν βίον 
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r «Αυτά έδώτά λέγει ή Λάχεση ή παρθένος, τής 'Ανάγκης 
η θυγατέρα, ψυχές εφήμερες, τώρ' αρχίζει άλλη περίοδος 
ζωής γιά τό θνητό γένος μέ απόληξη πάλι τό θάνατο. Δέν θά 
σάς διάλεξη ό δαίμονας, άλλα σεις θά διαλέξετε τό δαίμονα e 
σας. Ό πρώτος πού θά τόν ύποδείξη ό κλήρος, θά έκλέξη 
πρώτος τό βίο του πού θά τόν ζήση κατ' ανάγκη. Ή αρετή 
είναι κτήμα αδέσποτο, καί καθένας θά πάρη άπ' αυτή τό μερ
δικό του ανάλογα μέ τήν τιμή ή τήν περιφρόνηση πού θά τής 
έχη. Ό καθένας είναι υπεύθυνος γιά τήν εκλογή του· ό θεός 
ανεύθυνος». 

Άφοΰ είπε αυτά, έριξε απάνω σ* όλους τους κλήρους καί 
καθένας έπαιρνε εκείνον πού έπεσε μπροστά του, έκτος άπ' αυ
τόν έδώ [τόν Ή ρ α ] , γιατί εκείνον δέν τόν άφησε· ήξερε λοι
πόν καθένας άπ' τόν κλήρο του ποια ήταν ή σειρά του νά δια-
λ.έξη. Αμέσως έπειτα ό προφήτης έβαλε μπροστά τους κατά- 618a 
γής τά παραδείγματα τών βίων, πολύ περισσότερα άπό τόν 
αριθμό τών βρισκόμενων έκεΐ. Καί ήσαν κάθε λογής- βίοι τών 
ζώων δλων καί Ολων τών ανθρώπων. Υπήρχαν λοιπόν μετα
ξύ του; τυραννίες, άλλες ισόβιες καί άλλες πού καταλύονταν 
στό μεταξύ καί καταντούσαν σέ πενία, εξορία καί επαιτεία* 
υπήρχαν επίσης βίοι ανδρών επιφανών, άλλων γιά τίς μορφές 
καί τά κάλλη καί γιά τήν άλλη δύναμη χαίτήν αγωνιστική 
τους ικανότητα, άλλων πάλι γιά τήν καταγωγή τους καί γιά b 
τίς αρετές τών προγόνων τους* υπήρχαν ακόμη βίοι ανδρών 
άσημων άπό τίς απόψεις αυτές, καί γυναικών ομοίως. Τάξη 
δμως ώρισμένη γιά τις επιδόσεις τής κάθε ψυχής δέν. υπήρχε 
καμιά, γιατί έπρεπε ή καθεμιά κατ' ανάγκη νά γίνη αλλιώτι
κη, ανάλογα μέ τήν εκλογή ποΰ θάκανε· τά άλλα παραδείγμα
τα ήσαν ανακατωμένα μεταξύ τους καί μέ πλούτη καί φτώ
χειες, άλλα μέ αρρώστιες, άλλα μέ υγείες καί άλλα μέ μέ
σες καταστάσεις. — Έ δ ώ λοιπόν, αγαπητέ μου Γλαυκών, 
φαίνεται πώς βρίσκεται ό μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τόν άν
θρωπο· καί γι' αυτό πρέπει ό καθένας μας, αφήνοντας κατά 
μέρος κάθε άλλο μάθημα, νάφοσιωθή ολοκληρωτικά σέ C 
κείνο μόνο πού θά τόν κάνη ικανό νάναζητήση καί νά βρή τόν 
άνθρωπο πού θά μπόρεση νά τοϋ μάθη νάναι σέ θέση νά δια-
κρίνη μέ τέλεια γνώση τό βίο τό χρηστό καί τόν πονηρό καί 
νά προτιμά παντού καί πάντοτε άπό τους δυνατούς τόν καλύ
τερο, καί ζυγίζοντας στό νοΰ του δλα δσα είπαμε τώρα δά 
νά κρίνη κατά πόσον αυτά, εϊτε συνδυαζόμενα τό ένα μέ τό 
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πως ίχει, είδέναι τί κάλλος πενία ή πλούτφ κραθίν χαί 

ά μετά ποίας τινός ψνχής ίξεως κακόν ή αγαθόν εργάζεται, 
χαί τ ί εύνένειαι καί όνσγένειαι χαί Ιδιωτεΐαι «ai άρχοι καί 
Ισχυες χαί άσθίνειαι καί είμαθίαι χαί δυσμαθίαι χαί πάντα 
τα τοιαύτα τώ» φύσει περί ψνχή» όντων καί τώ» επίκτητων 
τ ί σνγκεραννύμενα προ; άλληλα εργάζεται, ώστε ίξ απάντων 
αυτών δννατόν είναι συλλο-νισάμενον αίρεϊσθαι, προς τήν 
τής ψνχής φύσιν αποβλέποντα, τό» τε χείρω χαί τόν άμείνω 

β βίο», χείρω μέν καλούντα δς αυτήν έχεΐσε άξει, είς τό άδικώ
τερο» γίγνεσθαι, άμείνω δέ δστις είς τό δικαιοτέραν. τα δε 
άλλα πάντα χαίρει» έάσει· ίωράκαμε» γάρ δτι ζώντί τε 
χαί τελευτήσαντι αίτη χρατίστη αϊρεσις. άδαμαντίνως δή 

9a δεϊ ταύτη» τήν δόξαν ίχοντα είς "Αώου lirai, δπως άν ή καί 
ίκεϊ ανέκπληκτος ύπό πλούτων τε «οί των τοιούτων «αχών, 
καί μή έμπεαώ» είς τυραννίδας καί άλλος τοιαύτας πρά£εις 
πολλά μέν ίργάαηται καί ανήκεστα «οκά, Ηι δέ αυτό; μείζω 
πάθ;-, άλλα γνφ τόν μέσον άεί τών τοιούτων βίον αίρεϊσθαι 
χαί φεύγειν τά υπερβάλλοντα ίκατέρωσε καί έν τφδέ τφ 
βίφ «ατά τό όυνατόν καί έν παντί τφ ϊπειτα· οΰτω γάρ 

b εύδαιμσνέατατσς γίγνεται άνθρωπος. 
Καί δή οί» καί τότε ό εκείθεν άγγελος ήγγελλε τό» 

μέν προφήτη» οΰτως ειπείν «Καί τελενταίφ έπιόντι, ξύν 
»φ έλομένψ, συντότως ζώντι κείται βίος αγαπητός, οί 
«αχός. μήτε ό Αρχων αίρέσεως αμελείται μήτε ό τελευτών 
άθυμείτω.» 

Είπόντος δέ ταύτα τόν πρώτο» λαχόντα εφη είθίς 
ίπιόντα τήν μεγίστη» τνραννίδα έλέσθαι, «al ύπό αφροσύνης 
τε «al λαιμαργίας οί πάντα ίχανώς άνασκεψάμενον έλέσθαι, 

c άλλ' αυτόν λαθείν ένοΰααν ειμαρμένη» παίδων αντοϋ βρώσεις 
καί άλλα κακά* επειδή δέ κατά σχολή» σκέψασθαι, κόπτεοθαί 
τε και όδύρεαθαι τήν αΐρεοιν, ούκ εμμένοντα τοις προρ( ι -
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άλλο είτε χωριστά θεωρούμενα, οδηγούν στην ορθή αντίληψη 
γιά τήν αρετή τοΰ βίου· έτσι, παραδείγματος χάρη, θά γνωρί-
ζη πόση Ομορφιά, άμα άνακατωθή μέ κάποιο βαθμό φτώχειας 
ή πλούτου καί μέώρισμένη διάθεση τής ψυχής, κάνει τόν-άνθρω-
πο καλό ή κακό · ποιο αποτέλεσμα μπορούν νά έχουν ή ευγενής 
καίήταπεινή καταγωγή καί ό ίδιωτικόςβίοςχαίτά αξιώματα, 
οί σωματικέςδυναμεις καί ασθένειες, ή εύμάθεια καί,ή δυσμά-
θεια καί μ' ένα λόγο οί διάφορες τής ψυχής φυσικές ή επί
κτητες ιδιότητες, συναρμοζόμενες μεταξύ τους* ώστε, άφοΰ 
τά λογαριάση δλ' αυτά, νά είναι σέ θέση, αποβλέποντας στή 
φύση της ψυχής, νά κάνη τήν εκλογή του ανάμεσα στό χειρό
τερο και στον καλύτερο τρόπο ζωής, μέ τή βεβαιότητα βτι 
χειρότερος είναι έκεΐνος πού πάει νά κάνη τήν ψυχή άδικώ-
τερη, καί καλύτερος δποιος πάει νά τήν κάνη δικαιότερη. 
"Ολα τάλλα δέν θά τά λογαριάση γιά τίποτα, γιατί είδαμε 
δτι αυτή είναι ή καλύτερη εκλογή πού έχ-», νά κάμη, είτε γι ' 
αυτή τή ζωή είτε γιά τήν άλλη. Πρέπει ακόμη νά κατεβή 
στον Ά δ η , κρατώντας αδιάσειστη αυτή τήν πεποίθηση, ώστε 619 
κ' έκεΐ νά μή τόν θαμπώσουν πλούτη καί άλλα τέτοια κακά, 
κ' έτσι πέφτοντας σέ τυραννίες καί άλλες δμοιες πράξεις προ-
ξενήση πολλές κ' ανεπανόρθωτες συμφορές στους άλλους 
καί στον εαυτό του ακόμη μεγαλύτερα παθήματα, άλλ' αντί
θετα νά μάθη πάντα νά διαλέγη τρόπο ζωής πού νά στέκεται 
στό μέσον τών δσων είπαμε καί ν* άποφεύγη τά άκρα, άπό 
τό ένα καί άπό τάλλο μέρος, χαί σ' αυτή τή ζωή, βσο τό δυνα
τόν, χαί σ' δλη τήν άλλη έπειτα· γιατί μόνο έτσι γίνεται ευ-
τυχέστατος ό άνθρωπος. 

Καί τότε λοιπόν, καθώς διηγόταν ό άπό τόν κόσμον 
έκεΐνο σταλμένος αγγελιοφόρος, είπε ό προφήτης : «'Ακόμη 
καί γι' αυτόν πού θάρθή τελευταίος, άρκεΐνά κάμη μέ περί
σκεψη τήν εκλογή του, καί νά ζή αυστηρά, υπάρχει _έδώ 
βίος ευχάριστος, δχι κακός. Ά ς προσέξη λοιπόν ό πρώτος 
πού θά κάμη εκλογή, καί ό τελευταίος άς μήν απελπίζεται». 

Άφοΰ εϊπε αυτά, έκεΐνος στον όποιο έλαχε ό πρώτος 
κλήρος, ευθύς δρμησε καί, χωρίς νά ύπολογίση άρκετα τα 
πάντα, διάλεξε τήν πιό μεγάλη τυραννία' ή αφροσύνη τόν 
παράσυρε καί ή απληστία κ* έτσι δέν εϊδε δτι μέσα κει 
πεπρωμένο ήταν νά φάη τά ίδια του τά παιδιά καί άλλα έγκλή- < 
ματα νά κάμη* δταν δμως ήσυχα κάθησε καί τάστοχάσθη-
κε αυτά, άρχισε νά χτυπιέται καί νά οδύρεται γιά τήν έκλο-
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θεϊσιν ύπό τού προφήτου' οΰ γάρ εαυτόν αΐτιάσθαι τών 
κακών, άλλα τύχη» τβ χαί δαίμονας καί πάντα μάλλον άνθ' 
εαυτού, eîvat di αυτόν reo» ix τοϋ οίρανοϋ ήχόντφν, έν 
τεταγμένη πολιτεία ir τά> προτέρφ βίφ βεβιωχότα, ίθει 

1 άνευ φιλοσοφίας αρετής μετειληφότα. ώς δέ χαί ειπείν, ούχ 
ίλάττονς είναι è» τοϊς ταιοντοις άλιαχομένονς τοίς έκ τοΰ 
οίρανοϋ ήκοντας, άτε πάνω» άγνμνάατονς· τώ» δ' έκ τής 
γής τοίς πολλούς, δχε αυτούς τε πεπονηχότας άλλονς τε 
έωρακότας, οίκ Ιξ επιδρομής τάς αιρέσεις ποιεΐσθαι. διό 
όή καί μεταβολή» τών «αχών «αί τών αγαθών ταις πολλοίς 
τών ψυχών γίγνεσθαι «at διά τή» τοϋ κλήρου Τνχην έπεί 
εϊ η ; άεί, οπότε είς τόν ίνθάδε βίο» άφικνοιτο, ύγιώς ψιλο

ί σοφοί καί ό κλήρος αύτφ τής αίρέαεως, μή έν τελευταίοι; 
πίπτοι, κινδυνεύει έκ τώ» εκείθεν απαγγελλομένων οί μόνον 
ένθάδε είδαιμονεΐ» ά», άλλα καί τή» ένθένίε ίκεΐσε καί δεϋρο 
πάλιν πορείαν ούχ άν χθονίαν χαί τραχεία» πορενεσθαι, 
άλλα λεία» τε καί οίρανία». 

Ταντψ γάρ δή ίφη τήν θέαν άξίαν είναι Ιδεί», ώς ίκα-
& orai αί φνχαί ήροΰντο τους βίους- έλεεινήν τε γάρ Ιδεί» είναι 

καί γελοίαν χαί θαυμασία». «ατά συνήθεια» γάρ τοΰ προτέραν 
βίον τα πολλά αίρεϊσθαι. Ιδεί» μέ» γαρ ψυχή» ίφη τή» ποτέ 
Όρφέως γενομένη» χύχνον βίο» αίρουμε» ην, μίαει τοΰ 
γνναιχείου γένους δια τόν ύπ* εκείνων θάνατο» ονκ ίθέλουσαν 
έν γνναιχί γεννηθεϊααν γενέσθαι· Ιδεί» δέ τήν θαμύρου 
άηδόνος έλομίνψ· Ιδεϊν δέ χαί κύκνο» μεχαβάλλοιτα εις 
ανθρωπίνου βίον αϊρεοιν, χαί άλλα ζφα μουσικά ωσαύτως. 

» είκοστήν δέ λαχοϋαα» ψνχή» έλέσθαι λέοντος βίον είναι 
δέ τή» Αϊαντος τον Ίελαμωνίον, φεύγονσαν άνθρωπο» γε
νέσθαι, μεμνημένψ της τών όπλων κρίσεως· τή» ό' έπί τούτφ 
'Αγαμέμνονος· έχθρα άέ Καί Ταύτη» τοϋ ανθρώπειοι) γένους 
άιά τά πάθη αετού άιαλλά£αι ßior. ίν μέσοι; δέ λαχοϋσαν 
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γή του ξεχνώντας τά δσα είχε είπεϊ ό προφήτης* δέν κ«τη-
γοροΰσε δηλαδή γιά τή συμφορά τόν εαυτό του, άλλα τήν 
τύχη καί τους δαίμονες καί κάθε άλλον παρά τόν εαυτό του. 
Εντούτοις αυτός ήταν άπό κείνους πού ήρθαν άπό τόν ου
ρανό καί εϊχε ζήσει τήν προγενέστερη ζωή του μέσα σέ πο
λιτεία καλά οργανωμένη, κι' άρετήν είχε, άλλα τή χρωστού
σε μάλλον στή συνήθεια παρά στή φιλοσοφία. Πρέπει άλλωσ- d 
τε νά είπωθή δτι δέν ήσαν λιγώτεροι δσοι έφταναν άπό τό 
δρόμο τοϋ ουρανού, χαί δμως έπεφταν έξω στην εκλογή τους, 
γιατί δέν είχαν πείρα τών καχών τής ζωής* ένώ απεναντίας 
πολλοί άπό κείνους πού έρχονταν άπό τή γή, επειδή χαί οί 
ίδιοι είχαν υποφέρει πολλά καί άλλους είχαν Εδει νά υποφέ
ρουν, δέν έκαναν απερίσκεπτα τήν εκλογή τους. Γι' «ύτό τό 
λόγο καί άπό τήν τύχη ακόμη τοϋ κλήρου συνέβαινε πολλές 
ψυχές ν' αλλάξουν ζωή, άπό τά καλά νά πάνε στά κακά καί 
ανάποδα· γιατί άμα κανένας, κάθε φορά πού έρχεται σέ τούτη 
τή ζωή, αφοσιώνεται στην υγιή φιλοσοφία, άρκεΐ μόνο νά μήν e 
πέφτη άπό τόν κλήρο ανάμεσα στόύς τελευταίους στή σειρά 
της εκλογής, είναι παραπολύ πιθανό, κατά τά λεγόμενα τοϋ 
"Ηρός τοϋ 'Αρμενίου, δχι μόνο έδώ νά ζήση ευτυχής, άλλα καί 
κατά τήν πορεία του άπό έδώ προς τά έκεΐ, καί πάλι άπό έκεΐ 
προς τά έδώ, νά πάρη τόν ομαλό δρόμο τοΰ ουρανού καί 8χι 
τόν τραχύ της γής. 

Άξιζε λοιπόν, καθώς έλεγε, νά ίδή κανείς τό θέαμα έκεΐ
νο, πώς διάλεγε κάθε ψυχή τί βίο της* τό θέαμα ήταν άξιο 620α 
οίκτου, άλλα καί γελοίο κάποτε, καθώς καί θαυμαστό. Γιατί 
ώς έπί τό πλείστον έκαναν τήν εκλογή τους οδηγούμενες άπό 
τίς συνήθειες τού προγενέστερου βίου. Εϊδεν ίξαφνα μια ψυ
χή, πού ήταν άλλοτε τοΰ 'Ορφέα, νά διαλέγη τό βίο τοΰ κύ
κνου άπό μίσος προς τό γυναικεϊο.γένος, γιατί, επειδή βρήκε 
άπό γυναίκες τό θάνατο, δέν #θελε νά χρωστάη τή γέννηση 
της σέ γυναίκα* είδε καί του θαμύρόυ τήν ψυχή νά διαλέγη 
βίον άηδονιοϋ- Ινα κύκνο πάλι ν' άνταλλάσση τό δικό του 
μέ ανθρώπινο βίο, καθώς καί άλλα ωδικά πτηνά νά κάνουν 
τό ϊδιο. Μιά ψυχή πού έλαχε τόν είκοστό κλήρο, διάλεξε βίο b 
λεονταριοΰ* καί αυτή ήταν τοΰ Αϊαντα, τοΰ γιου τοΰ Τελα-
μώνα, πού απόστεργε νά γίνη πάλι άνθρωπος, επειδή θυμότανε 
τήν κρίση γιά τά ίπλα. 'Εκείνη πού ερχόταν δστερα ήταν 
τοΰ" Αγαμέμνονα* καί αυτή άπό έχθρα προς τό ανθρώπινο 
γένος, γιά 8σκ είχε πάθει, προτίμησε βίο αϊτού. Ή ψυχή 
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τήν 'Αταλάντη; ψνχήν, κατιδοΰσαν μεγάλα; τιμάς αθλητού 
ανδρός, ού δννααθαι παρέλθει», άλλα Ρ,αβεΐν. μετά δε ταντψ 

c Ιδεϊν τήν Έπειοΰ τον Πανοπέως εί; τεχνικής γυιαικός 
ίονσαν φύσιν πόρρω δ' έν ύστάτοις,Ιδείν τήν τον γελωτοποιοί 
θερσίτον πίθηκον ένδνομένην. κατά τύχη» δέ τή» Όίνσσέως 
λαχοϋααν πασών νστάτην αίρησομέιην levât, μιήμη δέ τών 
προτέρων πονούν φιλοτιμίας λελωφηκνΐαν ζητείν περιιοϋσαν 
χρόνον πολύν βίον άνόρό; ίδιώτον άπράγμονος, καί μόγις 
ενρείν κείμειάν πον καί παρημελημίνον ma τών άλλων, 

d καί ειπείν Ίδονααν δτι τά αυτά άν έπραξε», καί πρώτη λαχοϋ-
αα, και άσμέι-ψ έλέσθαι. καί έκ τών άλλων όή θηρίων ωσαύ
τως εις άνθρωπου; ιέ) αι καί εί; άλληλα, τά μέ» άδικα είς τα 
άγρια, τά δέ δίκαια είς τά ήμερα μεταβάλλοχτα, καί πάσας 
μείξεις μέίγνναθαι. 

'Επειδή δ' οίν πάσας τά; ψνχάς τους βίονς ήρήσβαι, 
ώσπερ ίλ.αχον ίν τάξει προσιέναι προς τήν Λάχεαιν έκεΐ" ην 
δ' έκάστφ δν εϊλετο δαίμονα, τούτον φύλακα ουμπέμπει» 

e τού βίον καί άποπληρωτήν τών αίρεθέντων. δ» πρώτον μέν 
άγει» αυτήν προς τήν Κλωβό) ύπό τήν εκεί) η ; χείρα τε καί 
επιστροφή» τής τοΰ ατράκτου ό«η;, κυροϋντα ήν λαχών 
εϊλετο μοίρα»· ταύτης δ' έφαψάμενον αίθις έπί τήν τής Α
τραπού άγει» νήσιν, άμετάστραφα τά έπικλωαθέντα ποιοΰντα-
εντεύθεν δέ δή άμεταστρεπτί ύπό τόν τής Ανάγκης lirai 

la θρόνοι-, και δι' εκείνου διεξελθάψτα,επειδή καί οί άλλοι διήλ
θα», πορενεσθαι απαντάς εί; τό τ ή ; Λήθης πεδίον διά καύ
ματος τε καί πνίγους δεινοί· καί γαρ εϊναι αυτό κενόν δέν
δρων τε καί δσα γή φύει. ακψάοθαι οίν οφάς ήδη εσπέρας 
γιγνομένης παρά τόν Άμέλητα ποταμόν, οί τό ΰδωρ άγγεϊον 
ουδέν ατέγειν. μέτρον μεν οί» τι τοϋ ύδατος πάσιν άιαγκαΐον 
εϊναι πιεΐν, τού; δέ φρονήσει μή σωζόμενους πλέον πίνειν 
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τής Αταλάντης, πού είχε λάχει έναν άπό τους μεσαίους κλή
ρους, στοχαζόμενη τίς μεγάλες τιμές τών αθλητών, δέν μπό
ρεσε νάντισταθή στην επιθυμία της νά διάλεξη κι' αυτή 
ένα τέτοιο βίο·. Έ π ε ι τ ' άπ' αυτήν είδε τήν ψυχή τού Έπειοΰ, ο 
τοΰ υΐοΰ τοΰ Πανοπέα, νά προτιμά φύση γυναίκας επιτήδειας 
στά έργα τοΰ χεριοΰ' μακριά, ανάμεσα στους τελευταίους, 
είδε τήν ψυχή τοΰ γελωτοποιού Θερσίτη νά ντύνεται τό σχή
μα πιθήκου. Κατά τύχη, καί ή ψυχή τοϋ 'Οδυσσέα πού τής 
έλαχε ό τελευταίος κλήρος άπ' δλους, ήρθε κι' αυτή νά κά
μη τήν εκλογή της* άναθυμούμενη τά βάσανα πού πέρασε 
καί απαυδισμένη πιά άπό τή φιλοδοξία, τριγύριζε καί ανα
ζητούσε πολύν καιρό έναν ήσυχο βίο άπλοΰ ιδιώτη· έπί τέ
λους τόν ανακάλυψε κάπου καταφρονεμένον άπό τους άλλους 
καί μόλις τόν είδε είπε δτι, καί άν ακόμα ό κλήρος τής επέ
τρεπε νά διάλεξη πρώτη, τό ίδιο θά έκανε, καί τόν επήρε μέ d 
χαρά μεγάλη. Καί άπό τά άλλα ζώα πολλά επίσης άλλαξαν 
τό βίο τους μέτόν ανθρώπινο καί μεταξύ τους, τά άδικα επή
ραν τών άγριων τό βίο καί τά δίκαια τών ήμεροι« κ' έτσι 
γίνονταν δλων τών ειδών οί αναμείξεις. 

Καί άφοΰ δλες οί ψυχές διάλεξαν τους βίους των κατά 
τή σειρά πού έδειχνε ό κλήρος τους, μέ τήν ίδια τάξη παρου
σιάσθηκαν μπροστά στή Λάχεση* εκείνη έδωκε συνοδό στον 
καθένα τό δαίμονα πού διάλεξε, γιά νά τοΰ χρησιμεύη ώς 
φύλακας στή νέα του ζωή καί βοηθός στην εκπλήρωση τοΰ 
προορισμού τής εκλογής του. Αυτός οδηγούσε πρώτα τήν * 
ψυχή προς τήν Κλωθώ, γιά νά επικύρωση εκείνη τή μοίρα, 
πού τής έλαχε, μέ τό χέρι της καί μέ μιά περιστροφή πού 
έδινε στον περιδινούμενο αδράχτι* άφοΰ ερχόταν σ' επαφή 
μέ τό αδράχτι, τήν έφερνε έπειτα στό γνέσιμο τής Άτρό-
που κάνοντας έτσι ανέκκλητα δσα είχε κλώσει ή Κλωθώ. 
Καί άπό κει, χωρίς νά επιτρέπεται πιά νά στρέψουν πίσω, 
πήγαιναν καί περνούσαν κάτω άπό τό θρόνο τής 'Ανάγκης, 
άπό τό ένα μέρος στό άλλο, καί, άφοΰ περνοΰσαν καί οί 621a 
άλλοι, άρχιζαν δλοι νά πορεύωνται προς τήν πεδιάδα της 
Λήθης μέσ' άπό φοβερή καί πνιγερή ζέστη, γιατί δέν υπήρχε 
έκεΐ οΰτε δέντρο οΰτε τίποτ' άπ' δσα φυτρώνουν στή γή. "Οταν 
τέλος βράδυαζε, κατασκήνωναν στις όχθες τοΰ ποταμού Ά 
μέλητα, πού τό νερό του κανένα δοχείο δέν μπορεί νά το κρά
τηση. Κάθε ψυχή ήτανύποχρεωμένη νά πιή ώρισμένη ποσό
τητα άπ' αυτό τό νερό, μερικοί δμως δέν είχαν αρκετή 9Ρ*-" 
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ού μέτρον τόν δέ άεί πιόντα πάντων ίπιλανθάνεσθαι. 
τειδή δέ χοιμηθήναι καί μέσας νύχτας γενέσθαι, βροντή» τε 
αί σεισμόν γενέσθαι, καί εντεύθεν ίξαπίνης άλλον άλλχι 
έρεαθαι άνω είς τήν γένεσιν, άττοντα; ώσπερ αστέρας. 
ύτό; όέ τοϋ μέν. ΰδατος χωλνθήναι πιεϊν δπβ μέντοι καί 
πως είς τό σώμα άφίχοιτο, ούδ' είδέναι, αλλ' ίξαίφνης ara-
λέψα; Ιδείν ίωθεν αύτον κείμενο» έπί τή πνρφ. 

Καί οΰτως, ώ Γλαόκω», μΰθος ίσώθη καί ούκ άπώλετο, 
al ημάς αν αώσβιε», άν πειθώμεθα αύτφ, καί τόν τής Λήθης 
οταμόν εί διαβησόμεθα καί τήν ψνχή» ον μιανθησόμεθα. 
λλ' αν έμοί πειθώμεθα, νομίζοντες άθάνατον ψνχήν καί 
ννατήν πάντα μέν κακά άνέχεσθαι, πάντα δέ αγαθά, τής 
Ινω δδον άεί έξάμεθα καί δικαιοσύνη» μετά φρονήσεως παντί 
ρόπφ ίπιτηδείσομεν, Ινα χαί ήμΐν auroï; φίλοι &με» χαί 
οϊς θεοΐς, αντοϋ τε μένοντες ένθάδε, καί ίπειδά» τα αθλα 
ϋτής «ομιζώμεθα, ώσπερ οί νικηφόροι περιαγειρόμενοι, χαί 
νθάδε χαί ίκ τή χιλιέτει πορεία ή» διεληλύθαμεν, εί πράτ-
ωμεν. 
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νηση νά συγκρατηθούν καί νά πιουν περισσότερο* καί τότε 
έχαναν γιά πάντα κάθε ανάμνηση τών προηγουμένων. Έπει- b 
τα έπεσαν στον δπνο καί κατά τά μεσάνυχτα έγινε βροντή καί 
σεισμός, καί τότε ξαφνικά εκσφενδονίστηκαν προς τά πάνω, 
σάν αστέρες διάττοντες, άλλος έδώ άλλος έκεΐ, δπου Ιμελλε 
νάρχίση ή νέα τους ζωή. Αυτόν [τόν "Ηρα τόν Αρμένιο] 
τόν εμπόδισαν, καθώς έλεγε, νά πιή άπό τό νερό έκεΐνο* άπό 
πού δμως καί πώς έφτασε πάλι στό σώμα ή ψυχή του, δέν 
ίξερε, άλλα ξαφνικά άνοιξε τά μάτια του τήν αογή καί είδε 
δτι βρισκότανε ξαπλωμένος απάνω στή φωτιά. 

Καί έτσι, Γλαυκών, 'σώθηκε ώς έμδς δ μΰθος αυτός 
καί δέν έχάθηκε* μπορεί μάλιστα καί μας νά σώση, δν δώσω- ο 
με πίστη σ' αυτόν καί τότε καί τόν ποταμό τής Λήθης θά 
περάσωμε καλά καί τήν ψυχή μας θά, διαφυλάξωμε καθα-
ρήν άπό κάθε μίασμα. Ά ν λοιπόν ακολουθώντας τή γνώμη 
μου παραδεχτούμε δτι ή ψυχή είναι αθάνατη καί ίκανή νά 
ύποφέρη δλα τά κακά καί δλα τά καλά, θά μείνωμε πάντα 
μέσα στό δρόμο πού οδηγεί προς τά άνω καί μέ κάθε τρόπο 
θά εκτελούμε τά έργα τής ζωής μέ δικαιοσύνη μαζί καί φρό
νηση, έτσι ώστε καί μέ τόν εαυτό μας νά είμαστε πάντα φίλοι 
καί μέ τους θεούς, καί άφοΰ κερδίσωμε, κατά τήν έδώ δια
μονή μας, τά βραβεία τής αρετής, θριαμβευτικά περιερχό- d 
μενοι, δπως οί νικηφόροι αθλητές, νά ευτυχούμε καί έδώ καί 
κατά τή χιλιόχρονη πορεία μας. 
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