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Π/ίΑΤΩΝΟΣ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΙΜΑΙΟΣ ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ ΚΡΓΤΙΑΣ 

17 a S i l . Eis, δύο, τρείΐ- ό δε &η τέταρτος ήμίν, ω φίλε Τ ί

μαιε, itov τ&ν χθες μεν οαιτνμόνων, τα νυν δε εστια

τόρων; 

Τ Ι . 'Ασθένεια Tis αντω συνέπεσεν, ω Σώκρατεί· ον γαρ 

αν ίκων τήσοε απελείπετο τής συνουσίας. 

Σ Ω . Ονκοϋν σον τ&νοέ re έργον καϊ το όπερ τ ο ί άπόντο« 

άναπληρονν μέρος; 

b Τ Ι . Πάνυ μίν ουν, και κατά δνναμίν γε ούοεν ίλλεί-

ψομεν ουδέ γαρ αν εϊη οίκαιον, χθες virò σου ξευισθέντας 

ois ην πρέπον ξενίοις, μη ον προθύμως σε rois λοιπούς ήμ& 

ανταφεστιαν. 

Σ Ω . ' Αρ ' ονν μέμνησθε 'όσα ύμίν και περί ων έιτετα^α 

ειπείν; 

Τ Ι . Τα μεν μεμνήμεβα, 'όσα δε μή, σύ πάρων υπομνήσεις 

μάλλον δε', ει μή τι σοι χαλεπόν, εξ αρχή! δια βραχέων πάλ 

έπάνεΚθε αυτά, 'ίνα βεβαιωβί; μάλλον παρ' ήμίν. 

e Σ Ω . ΤαΟτ' εσται. χθες που των νπ' έμοΰ ρηθέντων 

λόγων περί πολιτεία? ην το κεφαλαίου ο'ία τε και εξ οίων 

ανδρών αρίστη κατεφαίνετ' αν μοι γενέσθαι. 

Τ Ι . Και μάλα γε ήμίν, ω Σώκρατεϊ, ρηθείσα πασιν κατά 

νουν. 

Σ υ . Ά ρ ' ονν ον το τ&ν γεωργών 'όσαι τε αλλαι τεχναι 

πρώτον εν αυτί; χωρίς διειλόμεαα από τον γένους τον τ&ν 

προπολεμησόντων; 

Τ Ι . Ναί. 

Σ Ω . Και κατά φύσιν οή οόντες το καο' αυτόν έκάστψ 

d πρόσφορον εν μόνου επιτήδευμα, μίαν έκάστω τέχνην, τού

τους ονς προ πάντων έ'δει πολεμεΧν, εΐπομεν ώς ίρ' αυτούς 

δεοι φΰλακαΐ είναι μόνον της πόλεως, εϊτε r i s έξωθεν ή και 

των ενοοθεν ϊοι κακονργήσων, δικάζοντας μεν πράως τοίς 

18 a άρχομέυοις ύπ' αυτών και φύσει φίλοις ονσιν, χαλεπούς δε 

è» Taîs μάχαΐΐ τοις έυτνγχανονσιυ τ&ν έχθρ&ν γιγνομένονί 

Τ Ι . Παντάπασι μεν ονν. 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ενα;, δυο, τρεις... Που είναι όμως, α-
Ανακεφαλαιωση ^,. , , 

,., γαπητε μου Τίμαιε, ο τέταρτος των φίλων που 
της συζήτησης της ' ' r r * 3 Ύ 

προηγούμενης,ιέρας Χθ ε5 ^ α ν "αλεσμένοι μου και σήμερα οικοδε
σπότες2; 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Αρρώστησε ξαφνικά, Σωκράτη. Γιατί βέβαια δεν θα ήθελε πο

τέ να χάσει αυτήν τη συνάντηση3. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Τότε όμως πρέπει εσύ και οι άλλοι δυο να καλύψετε το κενό 

του. 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Σύμφωνοι, θ α βάλουμε τα δυνατά μας να τα καταφέρουμε. Η 

περιποίηση σου χθες ήταν αυτή που άρμοζε σε ξένους, και θα ήταν άδικο να 

μη σου την ανταποδώσουμε ευχαρίστως εμείς που απομείναμε. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ωραία. Θυμάστε όμως το θέμα που σας ανέθεσα να αναπτύ

ξετε; 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Τα περισσότερα τα θυμόμαστε. Και αν κάτι ξεχάσουμε, είσαι 

εσύ εδώ για να μας το υπενθυμίσεις. Ίσως μάλιστα καλό θα ήταν να τα επα

ναλάβεις σύντομα, αν δεν σου είναι δύσκολο, για να βεβαιωθούμε. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ας γίνει έτσι. Χθες λοιπόν το κύριο θέμα μου ήταν η πολι

τεία . Έ λ ε γ α ποια είναι κατά τη γνώμη μου η άριστη πολιτεία και από ποιους 

ανθρώπους πρέπει να απαρτίζεται. 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Και η άριστη πολιτεία σου, Σωκράτη, μας εύρισκε όλους σύμ

φωνους. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Δεν ξεκινήσαμε διαχωρίζοντας μέσα στην πολιτεία τους γε

ωργούς, και όσους άλλους ασκούν κάποια τέχνη, από το γένος των πολεμι

στών, των υπερασπιστών της πόλης; 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Ναι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Δεν αναθέσαμε μία μόνο απασχόληση στον καθένα, αυτήν 

που ταίριαζε στη φυσική του κλίση; Και δεν είπαμε ότι αυτοί που θα έπρεπε 

να πολεμούν για την προάσπιση όλων, αυτοί θα ήταν και οι μοναδικοί φύλα

κες της πόλης απέναντι σε κάθε εξωτερική ή εσωτερική απειλή; Θα απέδι

δαν με πραότητα δικαιοσύνη σε όσους εξουσίαζαν, τους φύσει φίλους τους, 

θα γίνονταν όμως σκληροί στη μάχη εναντίον των εκάστοτε εχθρών5. 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Ακριβώς. 
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Σ Ω . Φύσιν γαρ οΐμαί τίνα τ&ν φυλάκων τής ψυχής 

έλέγομεν άμα μεν θυμοειδή, άμα δε φιλόσοφου δείν είναι 

διαφερόντως, 'ίνα προς έκατέρονς δύναιντο όρθ&ς πρίμοι και 

χαλεποί γίγνεσθαι. 

TI. Noi. 
Σ Ω . Τι δε τροφήν; αρ' ον γυμναστική και μουσική μαθή-

μασίν τε 'όσα προσήκει τούτοις, εν άπασι τεθράφθαι; 

Τ Ι . Π ά ν υ μ έ ν ουυ. 

b Σ Ω . Tous δε' γε ούτω τραφέντας ελέχθη που μήτε χρυσον 

μήτε αργυρον μήτε 'άλλο ποτέ μηδέν κτήμα εαυτών ϊδιον 

νομίζειυ δείν, αλλ' ώς επικούρους μισθού λαμβάυουτας τής 

φνλακής παρά των σωζόμενων νπ' αυτών, óVos σώφροσιν 

μέτριος, άναλίσκειυ τε δή κοινή καί συνδιαιτωμε'νου$ μετά 

αλλήλων ζήν, έπιμε'λειαν εχοντα$ αρετής δια παντό?, τ&ν 

άλλων επιτηδευμάτων ανοντα? σχολήν. 

Τ Ι . 'Ελέχθη και ταύτα ταύτη. 

e Σ Ω . Καί μεν δή και περί νυναικών επεμνήσθημεν, ώς r a s 

φύσεις τοις άνδράσιν παραπλήσιας εϊη συυαρμοστέον, και τα 

επιτηδεύματα πάντα κοιυά κατά τε πόλεμου και κατά την 

αλλην δίαιταυ δοτέον πάσαΐ5. 

Τ Ι . Ταύτη καί ταΰτα έλέγετο. 

Σ Ώ . Τί δε δή το περί τής παιδοποιίας; ή τοΰτο μεν δια 

την άήθειαν τ&ν λεχθέντων εύμνημόνευτον, 'ότι κοινά τα των 

γάμων και τα τ&ν παίδων πασιν απάντων έτίθεμεν, μηχαυω-

μέυονς 'όπως μηδείς ποτέ το γεγενημέυον αυτών ίδια γνώ-

ά σοιτο, υομιονσιυ δε πάντες πάνταε αϋτοϋΐ ομογενείς, άδελφάς 

μεν και αδελφούς 'όσοιπερ αν τής πρεπούσης εντός ήλικίαΐ 

γίγνωνται, TOUS δ' έμπροσθεν και άνωθεν γονέας τε καί 

γονέωυ προγόυονς, τους δ' ε'ις το κάτωθεν έκγόνονς παιδάς 

τε εκγόυωυ; 

Τ Ι . Ναι, και ταΰτα εύμυημόυεντα η λενεΐΐ. 

Σ Ω . " Ο π ω 5 δέ δή κατά δύυαμιν ευθύς γίγνοιντο ώς άριστοι 

τάς φύσεις, αρ' ού μεμνήμεθα ώς τονς άρχοντας έφαμευ και 

τάς άρχουσας δείν ets- την τωυ γάμων σύνερξιν λάθρα 

e μηχανάσοαι κλήροι: τισίυ 'όπως ο'ι κακοί χωρίς ο'ίτ' àyaôoi 

Taîs όμοίαις έκάτεροι σνλλήξουται, και μή τις αντοίς έχθρα δια 

ταΰτα γίγυηται, τύχηυ ήγουμέυοις α'ιτίαν τής συλλήξεως; 

Τ Ι . Μεμνήμεσα. 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Νομίζω λοιπόν ότι λέγαμε πως η ψυχή των φυλάκων θα 

έπρεπε να έχει ειδική σύσταση6, να είναι γεμάτη πάθος αλλά και ιδιαίτερα 

φιλοσοφική7, ώστε να μπορούν να γίνονται την κατάλληλη στιγμή πράοι προς 

τους φίλους και σκληροί προς τους εχθρούς. 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Μάλιστα. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Με ποια όμως ανατροφή; Δεν θα πρέπει να ανατρέφονται 

όλοι με γυμναστική, με μουσική και με όλες τις κατάλληλες σπουδές; 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Ακριβώς. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ό σ ο ι θα ανατραφούν με τέτοιον τρόπο, είπαμε ότι δεν θα 

πρέπει ποτέ να θεωρούν δική τους περιουσία ούτε το χρυσάφι ούτε το ασήμι 

ούτε οτιδήποτε άλλο. Ως φρουρά, θα παίρνουν από τους προστατευόμενους 

τους έναν μισθό8 για την υπηρεσία που τους παρέχουν, αρκετό για τη διαβίω

ση που αρμόζει σε σώφρονες. Μαζί θα ξοδεύουν τα πάντα, μαζί θα τρώνε 

και θα ζουν, δεν θα ασχολούνται παρά μόνο με την καλλιέργεια της αρετής 

και θα απέχουν από κάθε άλλο επάγγελμα. 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Έτσι όντως ειπώθηκε. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Κάτι όμως είπαμε και για τις γυναίκες. Ό τ ι η φύση τους πρέ

πει να διαμορφωθεί όπως και στους άνδρες9, και ότι πρέπει να αναλαμβά

νουν τα ίδια ακριβώς έργα τόσο στον πόλεμο όσο και σε κάθε άλλη πλευρά 

της ζωής. 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Κι αυτό ειπώθηκε. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Και για τη γέννηση των παιδιών; Είπαμε εδώ κάτι τόσο ασυ

νήθιστο, που είναι εύκολο να το θυμηθεί κανείς. Ορίσαμε δηλαδή να είναι 

κοινοί οι γάμοι και κοινά τα παιδιά για όλους10, και να υπάρχει ειδική μέρι

μνα ώστε κανείς ποτέ να μην μπορεί να μάθει ποιο είναι το δικό του παιδί· 

όλοι να θεωρούν όλους τους άλλους συγγενείς τους — αδελφούς και αδελ

φές όσους βρίσκονται μέσα στα όρια της ανάλογης ηλικίας, γονείς και προ

γόνους όσους είναι πριν από αυτά τα όρια, και παιδιά και εγγόνια όσους εί

ναι μετά. 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Πράγματι, αυτά δύσκολα τα λησμονεί κανείς. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ακόμη, για να διασφαλίσουμε κατά το δυνατόν από πριν ότι 

τα παιδιά θα γεννιούνται με την καλύτερη φυσική κλίση, είπαμε, όπως θυμά

στε, ότι θα έπρεπε οι κυβερνήτες — άνδρες και γυναίκες — να βρουν στη σύ

ναψη των γάμων κάποιο κρυφό τέχνασμα με κλήρους, ώστε να κληρώνονται 

μαζί οι όμοιοι, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι κακοί θα διαχωρίζονται από τους 

καλούς αλλά και ότι δεν θα δημιουργείται έχθρα μεταξύ τους, αφού θα πι

στεύουν πως η κατανομή έγινε τυχαία. 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Το θυμόμαστε κι αυτό. 

179 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

1 9 a Σ Ω . Καί μήν ό'τι γε τα μέν'τ&υ αγαθών θρεπτέον ϊφαμευ 

είναι, τα δέ των κακών eis την άλλην λάθρφ διαδοτέον πόλιν 

επαυξανομένων δε σκοποϋντας αεί TOUS άξίονς πάλιν άνάγειν 

δείν, τονς δε παρά σφίσιυ αναξίους εις την των έπανιόντωυ 

χώραν μεταλλάττειν; 

Τ Ι . OtÎTios. 

Σ Ω . Ά ρ ' ουν δή διεληλύθαμεν ήδη καθάπερ χθες, ώς 

ευ κεφαλαίοι: πάλιν έπανελβείν, ή ποθονμεν 'έτι τι τ&ν 

ρηθέντων, ω φίλε Τίμαιε, ώς άπολειπάμενον; 

b Τ Ι . Οΰδαμώ:, άλλα αυτά ταΰτ ' ην τα λεχθέντα, ω 

Σώκρατε:. 

Σ Ω . Ά κ ο ύ ο ι τ ' αν ήδη τα μετά ταύτα περί τής πολιτείας 

ήυ διήλθομεν, οιόν τι προς αυτήν πεπονθώς τυγχάνω, προσ-

έοικεν δε δή τινίμοι τοι&δε το πάθος, οίον ε? Tis ζ&α καλά 

πον θεασάμενος, ε'ίτε ύπο γραφής είργασμένα είτε και ζωυτα 

ίληθιν&ς ήσνχίαν δε άγοντα, εις έπιθυμίαν άφίκοιτο θεά-

σασθαι κινούμενα τε αυτά καί τι ταυ τοις σώμασιυ δοκούντων 

e προσήκειν κατά την άγωνίαν άθλοϋντα' ταντον και εγω 

πεπονβα προς την πόλιν ην διήλθομεν. ήδέως γάρ άν του 

λόγω διεξιόυτος άκούσαιμ' αν άθλους ονς πόλις άθλει, τούτους 

αυτήν άγωνιζομένην προς πόλεις άλλας, πρεπόντως eis τε 

πόλεμον άφικομέυην καί εν τω πολεμεΐν τά προσήκοντα 

άποδιδοΰσαν τή παιδεία και τροφή κατά τε τάς εν τοις 

εργοις πράξεις καί κατά TOS εν τ ο ί : λόγοις διερμηνεύσεις 

προς έκάστας τ&ν πόλεων, ταΰτ' ουν, ω Κριτία και Έρμό-

d κρατες, έμαυτού μεν αυτός κατέγνωκα μή ποτ' αν δυνατό: 

γενέσθαι τους άνδρας και την πόλιν Ίκαν&ς έγκωμιάσαι. καί 

το μέν έμον ουδέν οαυμαστόν άλλα τήν αυτήν δόξαυ ειληφα 

και περί των πάλαι γεγονότων καί περί τ&ν νυν δ'ντων 

ποιητών, οϋτι το ποιητικού άτιμάζων γένος, αλλά παντί 

δήλον ώΐ το μιμητικού έθνος, οϊς αν έντραφή, ταύτα μιμή-

σεται ραστα καί άριστα, το δ' έκτος τής τροφής έκαστοι: 

e γιγνόμενου χαλεπού μεν εργοις, ετι δε χαλεπώτερον λόγοις 

εν μιμεΐσοαι. το δέ τ&υ σοφιστών γέυος αν πολλών μέν 

λόγων και καλ&ν άλλων μάλ' έμπειρου ήνημαι, φοβούμαι 

δέ μή πως, άτε πλανητόν ον κατά πόλε ι : οικήσει: τε ιδ ία: 

ούδαμή διωκηκός, άστοχου άμα φιλοσόφων ανδρών τ) και 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Είπαμε, τέλος, ότι πρέπει τα παιδιά που προέρχονται από 

τους καλούς να στραφούν στην εκπαίδευση, ενώ τα παιδιά των κακών να διο

χετευθούν κρυφά στις άλλες δραστηριότητες της πόλης. Οι κυβερνήτες πρέ

πει να παρακολουθούν συνεχώς την ανάπτυξη των παιδιών ώστε να προβι-

βάζουν τα άξια, και σε αυτά να δίνεται η θέση 1 1 εκείνων των παιδιών που με

γαλώνουν μαζί τους αλλά αποδεικνύονται ανάξια. 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Ακριβώς έτσι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Δεν ολοκληρώθηκε λοιπόν τώρα, αγαπητέ μου Τίμαιε, η 

ανακεφαλαίωση της χθεσινής μας συζήτησης; Ή μήπως μένει ακόμη κάτι 

που θα έπρεπε να αναφερθεί; 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Απολύτως τίποτε. Αυτά ακριβώς είχες πει και χθες, Σωκράτη. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Τότε μπορώ να συνεχίσω και να σας 

Το αίτημα πω τι αισθήματα μου δημιουργεί η πολιτεία που 

του Σωκράτη περιγράψαμε. Αισθάνομαι όπως κάποιος που 

αντικρίζει όμορφα ζώα, είτε ζωγραφισμένα είτε 

πραγματικά αλλά ακίνητα, και του γεννιέται η επιθυμία να τα δει να κινού

νται για να διαπιστώσει ποιες από τις σωματικές προδιαγραφές τους ενεργο

ποιούνται στη δράση. Την ίδια αίσθηση έχω κι εγώ με την πόλη που είδαμε. 

Ευχαρίστως θα δεχόμουν να ακούσω κάποιον να μου διηγείται τα κατορθώ

ματα της, τους ανταγωνισμούς της με τις άλλες πόλεις, θ α ήθελα να ακούσω 

ότι καταφεύγει όταν πρέπει στον πόλεμο και ότι η απόδοση της είναι ανάλο

γη της παιδείας και της ανατροφής των πολαών της, τόσο στις μάχες όσο και 

στις διαπραγματεύσεις με τις άλλες πόλεις1 2. 

Γνωρίζω όμως, Κριτία και Ερμοκράτη, ότι εγώ δεν θα κατάφερνα ποτέ να 

εγκωμιάσω την πόλη και τους άνδρες της όπως πρέπει. Η δική μου ανικανό

τητα είναι βέβαια αναμενόμενη1 3. Το ίδιο όμως πιστεύω και για τους ποιη

τές, τόσο τους παλιούς όσο και τους σύγχρονους. Ό χ ι πως υποτιμώ το γένος 

των ποιητών1 4, αλλά νομίζω πως είναι κοινώς αποδεκτό ότι όποιος καταφεύ

γει συστηματικά στη μίμηση θα μιμηθεί ευκολότερα και καλύτερα αυτά που 

έχει ήδη ζήσει· όσα όμως ξεφεύγουν από τις εμπειρίες του θα δυσκολευτεί 

πολύ να τα αναπαραστήσει σωστά στην πράξη και, ακόμη περισσότερο, στον 

λόγο. Ό σ ο για τους σοφιστές, πάντοτε τους θεωρούσα ιδιαίτερα έμπειρους 

στη διατύπωση πολλών και σωστών επιχειρημάτων σε κάθε άλλο ζήτημα 

εκτός από αυτό που μας απασχολεί- φοβάμαι, βλέπετε, ότι η συνεχής τους πε

ριπλάνηση στις διάφορες πόλεις και η τάση τους να αποφεύγουν τη μόνιμη 

κατοικία τους αποπροσανατολίζει1 5 και δεν τους αφήνει να περιγράψουν 

σωστά το είδος των ανθρώπων που είναι ταυτόχρονα φιλόσοφοι και πολιτι-
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αυτός έυ τή ποιήσει- προς δέ Κριτίαν τον ήμέτερον πάππου 
ειπευ, ώς άπεμνημόνευεν αυ προς ημάς ό γέρων, 'ότι μεγάλα 
και θαυμαστά τήσδ' εϊη παλαιά έργα τής πόλεως ύπο χρόνον 
καί φθοράς άυθρώπωυ ήφαυισμένα, πάντων δε ευ μέγιστου, 

2ΐ a ονννυ έπιμυησθεισιυ πρέπον άνήμιυ εϊη σοίτεάποδούναι 
χάριν και την θεού άμα έυ τή παυηγνρει δικαίως τε και 
άληθ&ς οιόνπερ ύμυούυτας εγκωμιάζειυ. 

ΣΩ. Ευ λέγεις, άλλα δή ποιον έργου τούτο Κριτίας ού 
λεγόμενου μέν, ώς δέ πραχθευ όντως ύπο τήσδε τής πόλεως 
άρχαΧου διηγειτο κατά τήυ Σόλωνος άκοήυ; 

KP. Ένώ φράσω, πάλαιαν άκηκοως λόγου ον νε'ου άν-
δρό?. ήν μέν yap δή τότε KpiTÎas, ils εφη, σχεδόν εγγύς 

b ήδη τ&ν έυευήκουτα έτ&ν, έγώ δέ πη μάλιστα δεκετη$· ή 
δε Κουρεώτι: ήμίν ούσα έτύγχανεν Άπατουρίων. το δή τής 
εορτής σύνηθες εκάστοτε και τότε συνέβη τοις παισίν αθλα 
γάρ ήμίν οί πατέρες έθεσαν ραψωδίας, πολλών μέν ουυ 
δή καί πολλά ελέχθη ποιητ&υ ποιήματα, άτε δε νέα κατ' 
εκείνον τον χρόνου ουτα τί Σόλωνος πολλοί ταυ παίδων 
ήσαμεν. ειπεν ουν τι: τών φρατέρωυ, εϊτε δή δοκούν αϋτώ 
τότε εϊτε και χάριν τινά τω Κριτία φέρων, δοκεΧν οι τά τε 

e άλλα σοφώτατον γεγονέναι Σόλωνα καί κατά τήυ ποίησιν 
αυ τών ποιητών πάντωυ έλευθεριώτατον. ò δή γέρωυ— 
σφόδρα γάρ ουυ μέμνημαι—μάλα τε ήσοη καί διαμειδιάσα: 
ειπευ- "Ει ye, ώ 'Αμύνανδρε, μή παρέρνω τή ποιήσει κατε-
χρήσατο, αλλ' έσπουδάκει καθάπερ άλλοι, τόν τε λόγου ου 
άπ' Α'ιγνπτον δεύρο ήυέγκατο άπετέλεσευ, και μή δια τα: 
στάσεις ύπο κακών τε άλλων δσα ηυρευ έυθάδε ήκων ήναγ-

d κάσθη καταμελήσαι, κατά γε έμήν δόξαν ούτε Ησίοδος οΰτε 
"Ομηρος οΰτε άλλος οϋδεί$ ποιητή? εΰδοκιμώτερο: ένε'νετο 
αν ποτέ αύτοΰ. " "Τί: δ' ην ό λόγος, " η δ' ος, "ω Κριτία;" 
"*Η περί μεγίστης, " εφη, "καί ονομαστότατης πασών δι-
καιότατ' άν πράξεως ονσης, ήν ήδε ή πόλι: έπραξε μέν, δια 
δέ χρόνον και φθοράν τωυ έργασαμένων ού διήρκεσε δενρο à 
λόγος. " "Λένε εξ αρχής, " ή δ' Ss, "τί τε καί πώ: καί 
παρά τίνων ώς αληθή διακηκοώς έλεγεν ò Σόλων. " 

e ""Εστίν τ ι : κατ' Αϊγνπτου, " η δ' ó's, "εν τω Δέλτα, περί 
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νει άλλωστε πολλές φορές και ο ίδιος στα ποιή ματά του. Είπε λοιπόν κάποτε 
στον Κριτία τον παππού μου —και ο γέροντας το διηγιόταν αργότερα σ' ε
μάς— πως τα παλιά κατορθώματα αυτής εδώ της πόλης ήταν μεγάλα και 
θαυμαστά18, έχουν όμως π\α σβηστεί από τον χρόνο και τη φθορά των αν
θρώπων. Από όλα τα κατορθώματα ένα ήταν το μεγαλύτερο' αυτό θα ταίρια
ζε τώρα να ξαναθυμηθούμε για να σου ανταποδώσουμε τη χάρη αλλά και να 
τιμήσουμε τη Θεά στην πανηγυρική της ημέρα με έναν ύμνο αντάξιο της και 
αληθινό19. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Σωστά μιλάς. Ποιο όμως είναι αυτό το παλιό κατόρθωμα της 
πόλης μας που σου μετέφερε ο Κριτίας από τον Σόλωνα; Είναι όντως πραγ
ματικό και όχι απλή διήγηση; 

ΚΡΙΤΙΑΣ: Θα σας διηγηθώ αυτήν την παλιά ιστορία όπως την άκουσα από 
άνθρωπο ήδη πολύ ηλικιωμένο. Ο Κριτίας θα ήταν τότε, όπως έλεγε, κοντά 
στα ενενήντα, κι εγώ το πολύ δέκα. Γιορτάζαμε τα Απατούρια· ήταν μάλιστα 
η Κουρεώτιδα ημέρα20. Για μας τα παιδιά, έγιναν και τότε οι συνηθισμένες 
εορταστικές εκδηλώσεις· οι γονείς μας δηλαδή αθλοθέτησαν βραβεία απαγ
γελίας. Ακούστηκαν πολλά ποιήματα διαφόρων ποιητών και, καθώς εκείνη 
την εποχή τα ποιήματα του Σόλωνα ήταν ακόμη πρόσφατα, πολλά παιδιά τα 
διαλέξαμε για να τα τραγουδήσουμε. Τότε κάποιος συγγενής μας21, είτε για
τί όντως το πίστευε είτε γιατί ήθελε να ευχαριστήσει τον Κριτία, είπε ότι, κα
τά τη γνώμη του, ο Σόλων δεν ήταν μόνον ο πιο σοφός άνθρωπος αλλά και 
στην ποίηση το πιο ελεύθερο πνεύμα22. 

Το θυμάμαι σαν να 'ναι τώρα. Ο γέροντας ευχαριστήθηκε πολύ, χαμογέ
λασε και είπε: «Θα ήταν πράγματι, Αμύνανδρε, αν είχε αφοσιωθεί στην ποί
ηση όπως οι άλλοι και δεν την είχε απλώς πάρεργο· αν μάλιστα είχε κατορ
θώσει να ολοκληρώσει την ιστορία που έμαθε στην Αίγυπτο και δεν είχε 
αναγκαστεί να την παραμελήσει λόγω των εξεγέρσεων και των άλλων δει
νών που βρήκε εδώ με την επιστροφή του, τότε νομίζω πως ούτε ο Ησίοδος 
ούτε ο Όμηρος ούτε κανένας άλλος ποιητής θα τον είχε ποτέ ξεπεράσει». 

«Τι έλεγε αυτή η ιστορία;» ρώτησε ο Αμΰνανδρος. 
«Έλεγε για το μεγαλύτερο κατόρθωμα της πόλης μας», απάντησε ο Κρι

τίας, «ένα κατόρθωμα που θα άξιζε να είναι και το πιο ονομαστό. Δυστυχώς 
όμως, με το πέρασμα του χρόνου και τον θάνατο των πρωταγωνιστών του δεν 
έφθασε ώς εμάς». 

«Πάρε τα πράγματα από την αρχή», επέμεινε ο Αμΰνανδρος, «και πες 
μας τι ήταν, πώς έγινε και από ποιους το άκουσε ως αληθινή ιστορία ο Σόλων 
και το μετέφερε». 

«Στην Αίγυπτο», άρχισε ο Κριτίας, «στο Δέλτα που δημιουργεί στις εκβο-
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ου κατά κορυφήυ σχίζεται το τοϋ Νείλου ρεύμα Σαϊτικο: 
επικαλούμενο: νομός, τούτου δέ τού νομού μεγίστη πόλις 
Σάις—ό'θεν δή καί " Αμασι: ήν ό βασιλεύς—οι? τής πόλεως 
θεός αρχηγός τις έστιν, Α'ιγυπτιστ'ι μεν τοϋνομα Νηίβ, 'Ελ
ληνιστί δέ, ώ: ό εκείνων λόγος, 'Αθηνά- μάλα δέ φιλαθή-
υαιοι καί τίνα τρόπου οικείοι τώνδ' ειναίφασιν. οι δή 
Σόλων εφη πορευθείς σφόδρα τε νενέσθαι παρ' αύτοις έντι-

22 a μος, κα'ι δή καί τα παλαιά άνερωτ&ν ποτέ τους μάλιστα περί 
ταύτα τ&ν 'ιερέων έμπειρους, σχεδόν ούτε αυτόν ούτε άλλου 
"Ελληνα ούδένα ουδέν ώς έπος ειπείν είδότα περί τών τοιού
των άνευρείυ. καί ποτέ προαγαγεΧυ βουληθε'ις αυτούς περί 
των αρχαίων ει: λόγους, των τήδε τά αρχαιότατα λέγειν 
έπιχειρεΧν, περί Φορωνέως τε τοΰ πρώτου λεχθέντος και 
Νιόβης, και μετά τον κατακλυσμού αυ περί Δευκαλίωνος 

b καί ΤΙύρρας ώς διεγένοντο μυθολογεϊυ, και τους έξ αυτών 
νενεαλονείν, καί τά τ&υ έτ&υ 'όσα ήν ois έλεγευ πειρασθαι 
διαμυημουεύωυ τους χρόνους άριθμεΐν καί τίνα ε'ιπείυ των 
ιερέων εν μάλα παλαιόν " Ώ Σόλων, Σόλων, "Ελληνε: αεί 
παιδέΐ έστε, γέρων δέ "Ελλην ουκ εστίν. " Άκούσα5 ονυ, 
"Πώ?τί τούτο λέγεις;" φάυαι. "Νέοι έστέ, " ειπείν, 'Vas 
ψνχάς πάντες- ονδεμίαν γάρ έυ αύταΧς έχετε δι' άρχαίαν 
άκοήυ πάλαιαν δόξαυ ονδέ μάθημα χρόυω πολιού ουδέν. το 

e δέ τούτων αίτιον τάδε. πολλαϊ κατά πολλά φθορα'ι γεγό-
νασιν ανθρώπων καί έσονται, πνρ'ι μέν και νδατι μέγισται, 
μυρίοις δέ άλλοις ετεραι βραχύτεραι. το γάρ ονν κα'ι παρ' 
ύμΧν λεγόμενου, ως ποτέ Φαέθων Ηλίου παις το τού πατρός 
άρμα ζεύξας δια το μή δυνατ05 είναι κατά την τού πατρός 
όδον έλαύνειν τά τ' επί γης συυέκαυσευ καί αυτό: κεραυ-
νωθεις διεφθάρη, τούτο μύθου μέν σχήμα έχον λέγεται, το δέ 

d άλησέ: έστι τ&ν περί γήν κατ' ούρανον ιόντων παράλλαξις 
καί δια μακρών χρόνων γιγνομένη των επί γής πνρ'ι πολλω 
φθορά, τότε ουυ 'άσοι κατ' όρη καί έν ύψηλοις τόποις και 
έυ ξηροις ο'ικονσιυ μάλλον διόλλυνται τών ποταμοις και θα-
λάττη προσοικούυτων ήμΧυ δέ ό Νείλο: ε'ί: τε ταλλα σωτήρ 
καί τότε εκ ταύτης τής απορίας σώζει λυόμενος, ό'ταν δ" 
αυ θεοί την γήν ϋ'δασιν καθαίροντες κατακλύζωσιν, ο'ι μέν 
έν τοίς όρεσιν διασψζουται βουκόλοι νομής τε, ο'ι δ' έν ταΧς 

e παρ' ύμΧυ πόλεσιυ ε'ις τήν θάλατταν ύπο τ&υ ποταμών φέ-
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λες του ο Νείλος, υπάρχει μια επαρχία που ονομάζεται Σάίτική. Η μεγαλύτε
ρη πόλη της επαρχίας είναι η Σάις, από όπου κατάγεται και ο βασιλιάς Άμα-
σις. Προστάτιδα της πόλης είναι μια θεά που ονομάζεται στα αιγυπτιακά Νη-
ίθ και στα ελληνικά, όπως λένε οι ντόπιοι, Αθηνά' κι αυτό τους κάνει να αγα
πούν πολύ τους Αθηναίους και να ισχυρίζονται πως είναι κατά κάποιον τρό
πο συγγενείς τους. Διηγήθηκε λοιπόν ο Σόλων ότι, όταν έφθασε εκεί, έγινε 
δεκτός με μεγάλες τιμές και, ρωτώντας κάποτε τους πιο σοφούς ιερείς για τα 
παλιά χρόνια, συνειδητοποίησε ότι ούτε ο ίδιος ούτε κανείς άλλος Έλληνας 
είχε την παραμικρή ιδέα γι' αυτά. Θέλοντας λοιπόν να τους παρακινήσει να 
μιλήσουν για τους αρχαίους καιρούς, επιχείρησε να τους πει για όσα εμείς 
εδώ θεωρούμε τα πιο παλιά' για τον Φορωνέα, που τον θεωρούμε πρώτο άν
θρωπο, και για τη Νιόβη, πώς ο Δευκαλίων και η Πύρρα επέζησαν μετά τον 
κατακλυσμό, ποια ήταν η γενεαλογία των απογόνων τους. Προσπαθούσε τέ
λος μετρώντας τις γενιές να υπολογίσει πόσα χρόνια είχαν περάσει από τότε. 

Κάποιος όμως από τους ιερείς, πάρα πολύ γέρος, τον διέκοψε και του εί
πε: "Ω Σόλων, Σόλων, εσείς οι Έλληνες είστε πάντοτε παιδιά. Έλληνας γέ
ρος δεν υπήρξε ποτέ". 

"Τι εννοείς;" ρώτησε ο Σόλων. 
"Είστε όλοι νέοι στην ψυχή", του απάντησε· "γιατί η ψυχή σας δεν κρατά 

καμία από τις παλιές δοξασίες της παράδοσης ούτε από τις πανάρχαιες γνώ
σεις23. Και η αιτία είναι η εξής: στους ανθρώπους τυχαίνουν και θα εξακο
λουθήσουν πάντοτε να τυχαίνουν πολλές και διάφορες καταστροφές· οι με
γαλύτερες γίνονται από νερό και από φωτιά, μικρότερες όμως προκαλούνται 
και από χιλιάδες άλλους παράγοντες. Έτσι αυτό που κι εσείς λέτε στα μέρη 
σας, ότι ο Φαέθων, ο γιος του Ήλιου, έζεψε κάποτε το άρμα του πατέρα του 
αλλά, μην μπορώντας να το οδηγήσει στην πατρική διαδρομή, πυρπόλησε τα 
πάντα στη Γη και ο ίδιος κεραυνοβολήθηκε, αυτό λοιπόν λέγεται με τη μορφή 
του μύθου24, η αληθινή του όμως σημασία είναι ότι τα σώματα που περιφέρο
νται στον ουρανό γύρω από τη Γη παρεκκλίνουν από την τροχιά τους με την 
πάροδο πολλών χρόνων25 και καταστρέφουν με φωτιά τα πάντα πάνω στη 
Γη. Η καταστροφή είναι μεγαλύτερη γι' αυτούς που κατοικούν στα βουνά, σε 
τόπους ψηλούς και ξερούς, συγκριτικά με αυτούς που κατοικούν κοντά σε 
ποταμούς και θάλασσες. Εμάς, και σ' αυτήν όπως και σε τόσες άλλες δύσκο
λες περιστάσεις, μας σώζει ο Νείλος πλημμυρίζοντας26. Όταν πάλι οι θεοί 
προκαλούν κατακλυσμούς για να εξαγνίσουν τη Γη27, εκείνοι που διασώζο
νται είναι οι ορεσίβιοι, οι βοσκοί και οι κτηνοτρόφοι, ενώ όσοι κατοικούν σε 
πόλεις σαν τις δικές σας παρασύρονται από τα ποτάμια στη θάλασσα. Στη δι-
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ρονται- κατά δέ τήυδε χώραν ούτε τότε ούτε άλλοτε άνωθεν 

έπι τάς άρούρας ύδωρ έπιρρει, το δ' εναντίον κάτωθεν πάν 

έπανιέυαι πέφνκευ. 'όθεν καί δι' ας αιτίας τάνθάδε σωζό

μενα λέγεται παλαιότατα- το δέ αληθές, έν πάσιν τοις 

τόποις 'όπον μή χειμωυ εξαίσιος ή καΰμα άπείργει, πλέον, 

23 a τοτέ δέ έλαττον αεί γένος εστίν ανθρώπων, 'όσα δέ ή παρ' 

ύμίν ή τήδε ή καί κατ' άλλου τόπον ων ακοή ί'σμεν, εΐπού 

τι καλόν ή μέγα γέγονεν ή καί τίνα διαφοράυ αλλην εχου, 

πάντα γεγραμμέυα έκ παλαιού τήδ' εστίν έν TOÎS Ίεροΐς και 

σεσωσμένα· τα δέ παρ' ύμίν καί TOÎS άλλοις άρτι κατε-

σκενασμένα εκάστοτε τυνχάνει γράμμασι και άπασιυ όπόσων 

πόλεις δέονται, καί πάλιν δι' ε'ιωθότων έτ&ν ωσπερ νόσημα 

ήκει φερόμενον αντοΧς ρεύμα ουράνιου κα'ι τ ο υ : αγράμματους 

b τε καί άμούσονς ελιπεν υμών, ώστε πάλιν εξ αρχής οίον νέοι 

γίγνεσθε, ουδέν είδότες οϋτε τ&υ τήδε οΰτε τών π α ρ ' 

ύμίν. όσα ήν έν τοΧς παλαιοΧς χρόνοις. τά γούυ νυυδή 

γενεαλογηθέντα, ω Σόλων, περί τ&ν παρ' ύμίν £ διήλθες, 

παίδων βραχύ τι διαφέρει μύθων, οίπρ&τον μέν ενα γής 

κατακλνσμον μέμνησθε πολλών έμπροσθεν γεγονότων, έτι 

δέ το κάλλιστου και άριστον γένος επ" άνθρωπου: έν τή 

χώρα παρ' ύμίν ουκ ϊστε γεγονός, έξ ων σύ τε και πάσα ή 

e π ό λ ι : έστιν τά νύυ υμών, περιλειφθεντο: ποτέ σπέρματος 

βραχέος, άλλ' υμάς λέληθεν διά το τους περιγενομένους επί 

πολλάς γευεάς γράμμασιυ τελευτ&υ άφώυους. ην γάρ δή 

ποτέ, ω Σόλων, υπέρ την μεγίστην φθοράν νδασιν ή νύυ 

'Αθηναίων ούσα πόλις άριστη προς τε τον πόλεμον και 

κατά πάντα εύνομωτάτη διαφερόντως· y κάλλιστα fipya και 

πολιτεΐαι γενέσθαι λέγονται κάλλισται πασών όποσων υπο 

d τον ούρανον ήμεΧς άκοήυ παρεδεξάμεθα. " Ά κ ο υ σ α : ουυ ό 

Σόλων εφη θαυμάσαι καί πάσαν προθυμίαυ σχεΐν δεόμενος 

Τ&ν ιερέων πάντα δι' ακριβείας ο'ι τά περί των πάλαι πολι

τών έξης διελβεΐν. του ονν 'ιερέα φάναι· "Φθόνο: ονδείς, 

ω Σόλων, άλλα σοΰ τε ένεκα έρώ και τής πόλεως υμών, 

μάλιστα δέ τής θεού χάριν, ή την τε ύμετέραν καί τήνδε 

έλαχεν καί έθρεψεν καί έπαίδευσεν, προτέραυ μέν τήυ παρ' 

e ύμίν έτεσιν χιλίοις, έκ Τής τε καί 'ϊίφαίστου το σπέρμα 

παραλαβοΰσα υμών, τήνδε δέ ύστέραν. τής δέ έυθάδε δια-

κοσμήσεως παρ' ήμίν έν τοΧς ΊεροΧς γράμμασιυ οκτακισχιλίων 
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κή μας όμως χώρα τα νερά δεν πέφτουν ούτε έπεφταν ποτέ στις πεδιάδες από 

ψηλά, αλλά αντίθετα αναβρύζουν πάντοτε από κάτω. Νά λοιπόν γιατί οι πα

ραδόσεις που διατηρούνται εδώ είναι οι πιο παλιές. 

Η αλήθεια πάντως είναι ότι σε όλες τις περιοχές, εκτός ίσως από εκείνες 

όπου το υπερβολικό κρύο ή ο καύσωνας το απαγορεύει, το ανθρώπινο γένος 

λίγο ή πολύ πάντοτε επιβιώνει. Εμείς λοιπόν ό,τι ωραίο, σπουδαίο ή αξιοπε

ρίεργο ακούμε πως συνέβη είτε στη χώρα σας είτε εδώ ή οπουδήποτε αλλοΰ 

το καταγράφουμε από πάρα πολύ παλιά στους ναούς μας και το διασώζουμε. 

Αντίθετα, στη δική σας περίπτωση και σε άλλες ανάλογες, κάθε φορά που 

πάει να τακτοποιηθεί το πρόβλημα της καταγραφής και όλα όσα είναι απα

ραίτητα για τη ζωή των πόλεων, πέφτουν επάνω σας οι καταιγίδες του ουρα

νού, σαν επιδημία που επανέρχεται πάλι και πάλι σε τακτά χρονικά διαστή

ματα, και σας αφήνουν μόνο με τους αγράμματους και τους ακαλλιέργητους. 

Κι έτσι ξεκινάτε πάλι από την αρχή, σαν να ξανανιώνετε, χωρίς να ξέρετε 

όσα έγιναν παλαιότερα εδώ ή στη χώρα σας. Ό σ α λοιπόν μόλις μας διηγήθη

κες, Σόλων, οι δικές σας γενεαλογίες, δεν είναι παρά παιδικά παραμύθια. 

Θυμάστε έναν μόνο κατακλυσμό , ενώ έγιναν πολλοί στο παρελθόν. Και δεν 

ξέρετε ακόμη ότι στη χώρα σας έζησε κάποτε το ωραιότερο και τελειότερο 

γένος ανθρώπων. Από το γένος αυτό προέρχεσαι εσύ και η πόλη σου, από το 

λίγο σπέρμα που διασώθηκε, αλλά εσείς δεν γνωρίζετε τίποτε γι' αυτό, γιατί 

από τους επιζώντες πολλές γενιές χάθηκαν χωρίς να αφήσουν πίσω τους 

γραφές. Πραγματικά, Σόλων, πριν από τον πιο μεγάλο κατακλυσμό υπήρξε 

μια εποχή που η πόλη των σημερινών Αθηναίων ήταν η πρώτη στον πόλεμο 

αλλά και η πόλη με την καλύτερη νομοθεσία. Για τα επιτεύγματα και το πολί

τευμα της λέγεται πως ήταν ό,τι καλύτερο ακούστηκε ποτέ στην οικουμένη 

και έφθασε ώς εμάς". 

Όταν τα άκουσε αυτά ο Σόλων, μας έλεγε πως εντυπωσιάστηκε τόσο 

ώστε παρακάλεσε τους ιερείς να του διηγηθούν με κάθε λεπτομέρεια τα πά

ντα για τους παλιούς συμπολίτες μας. 

Και ο ίδιος ιερέας αποκρίθηκε: "Ευχαρίστως θα 

ΑρχαίαΑθηνα τ α π ω ' Σ ° λ ω ν > Υ"* ΧάθΊ σαυ> Υ ι α Χαθη της πόλης 

σου, αλλά κυρίως για να τιμήσω την προστάτιδα 

θεά που ανέθρεψε και εκπαίδευσε τόσο τη δική 

σας όσο και τη δική μας πόλη — πρώτα τη δική σας, παραλαμβάνοντας το 

σπέρμα σας από τη Γη και τον Ήφαιστο, και χίλια χρόνια μετά αυτήν εδώ την 

πόλη. Οι ιερές γραφές αναφέρουν ότι οι δικοί μας θεσμοί έχουν ζωή οκτώ χι

λιάδων χρόνων. Θα σου μιλήσω επομένως για τους συμπολίτες σου που έζη

σαν πριν από εννέα χιλιάδες χρόνια . Θα αναφέρω σύντομα τους νόμους 
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ετών αριθμός γέγραπται. περί δή τ&ν ένακισχίλια γεγουό-
τωυ έτη πολιτών σοι δηλώσω διά βραχέων νόμους, και τ&ν 
έργων αύτοΐς 8 κάλλιστον έπράχθη· το δ' ακριβές περί 

24 a πάντων εφεξής εις αύθις κατά σχολήν αυτά τά γράμματα 
λαβόντες διέξιμεν. τους μέν ουυ νόμου: σκόπει προ? τους 
τήδε- πολλά γάρ παραδείγματα τ&υ τότε παρ' ύμιυ όυτωυ 
έυθάδε υνν άνενρήσεις, πρ&του μέν το τών ιερέων γένος απο 
τ&ν άλλων χωρίς άφωρισμένον, μετά δέ τούτο το των δη-
μιουργ&ν, 'ότι καθ' αυτό έκαστον άλλω δέ ουκ έπιμειγνύμενον 
δημιουργεί, τό τε τ&ν νομέων καί τό τών θηρευτωυ τό τε 

b τών γεωργ&υ. και δή και το μάχιμου γένος ήσθησαί που 
τήδε άπα πάντων τ&ν γεν&ν κεχωρισμένον, ois ουδέν άλλο 
πλην τά περί τον πόλεμου ύπο τούνόμον προσετάχθη μέλειν 
έτι δέ ή τής όπλίσεω: αυτών σχέσις ασπίδων καί δοράτων, 
oîs ήμεîs πρώτοι τών περί τήυ Άσίαυ ώπλίσμεθα, τής θεού 
καθάπερ έν εκείνοι: TOÎS τόποι: παρ' ύμίν πρώτοις έυδειξα-
μέυης. το δ' αν περί τής φρουήσεως, όρ^ς που τον νόμον 
τήδε 'όσην έπιμέλειαν έποιήσατο ευθύ? κατ' αρχάς περί τε 

e τον κόσμον, 'άπαντα μέχρι μαντικής καί Ιατρική? πρ05 
ύνίειαν έκ τούτων θείων όντων εις τά ανθρώπινα άνευρων, 
'όσα τε άλλα τούτοις 'έπεται μαθήματα πάντα κτησάμενος. 
ταύτην ουν δή τότε σύμπασαν τήν διακόσμησιν καί σύντας*ιν 
ή θεός προτέρους υμάς διακοσμήσασα κατώκισεν, έκλεξαμέυη 
του τόπον έν ω γεγένησθε, τήν ενκρασίαυ των ωρών έν αύτώ 
κατιδοΰσα, ό'τι φρονιμωτάτου? άνδρα? οί'σοι· ατε ουν φιλο-

d πόλεμος τε καί φιλόσοφος ή θεός ούσα τον προσφερεστάτονς 
αυτή μέλλοντα οί'σειν τόπον άνδρας, τούτον έκλεξαμένη 
πρ&τον κατφκισεν. ιρκεΐτε δή ουν νόμοι? τε τοιούτοι: χρώ-
μενοι καί έτι μάλλον ευνομούμενοι πάση τε παρά πάντα: 
άυθρώπονς ύπερβεβληκότες αρετή, καθάπερ ε'ικος γεννήματα 
καί παιδεύματα θεών οντά?, πολλά μέν ονυ υμών καί μεγάλα 
έργα τής πόλεως τήδε γεγραμμέυα θαυμάζεται, πάντων μήν 

e έν υπερέχει μεγέθει καί αρετή- λέγει γάρ τά γεγραμμέυα 
ό'σην ή πόλι? υμών έπαυσέυ ποτέ δύυαμιυ υβρει πορενο-
μένην άμα έπί πάσαν Έ,ύρώπην κα'ι Άσίαν, έξωθεν όρμη-
θεΧσαν έκ του 'Ατλαντικού πελάγονς. τότε γάρ πορεύσιμον 
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τους και θα επιμείνω στο μεγαλύτερο τους κατόρθωμα. Τις λεπτομέρειες 
όλων αυτών θα τις δούμε αργότερα με την ησυχία μας, έχοντας μπροστά μας 
τα ίδια τα παλιά κείμενα. 

Πρόσεξε λοιπόν τους νόμους τους και σύγκρινε τους με τους δικούς μας. 
Θα βρεις εδώ σ' εμάς πολλά κοινά σημεία με τους θεσμούς που υπήρχαν κά
ποτε στην πόλη σας. Πρώτ' απ' όλα, το γένος των ιερέων διαχωρίζεται από 
όλους τους άλλους πολίτες· ακολουθούν οι τεχνίτες30 — όπως θα δεις, η κάθε 
επαγγελματική ομάδα ασκεί την τέχνη της μόνη και χωρίς να αναμειγνύεται 
με τις άλλες— και στη συνέχεια οι βοσκοί, οι κυνηγοί και οι γεωργοί. Όσο 
για το γένος των πολεμιστών, θα έχεις προσέξει βέβαια πως εδώ είναι δια
χωρισμένο από όλα τα άλλα γένη και ο νόμος δεν του επιτρέπει να ασχολεί
ται παρά μόνο με τον πόλεμο. Τα όπλα τους μάλιστα είναι η ασπίδα και το 
δόρυ, ένας συνδυασμός που πρώτοι εμείς καθιερώσαμε στην Ασία ύστερα 
από προτροπή της θεάς, όπως είχε γίνει προηγουμένως και μ' εσάς στα δικά 
σας τα μέρη. Στο ζήτημα τώρα της φρόνησης, βλέπεις πόσο μερίμνησε εδώ ο 
νόμος από την αρχή· ξεκινώντας από την κοσμική τάξη, άντλησε από το θε
ϊκό βασίλειο όλες τις τέχνες που βρίσκουν εφαρμογή στην ανθρώπινη ζωή, 
ώς τη μαντική και την ιατρική που διασφαλίζει την υγεία, και εξάντλησε όλη 
τη σειρά των γνώσεων που έπονται31. Όλη αυτήν την τάξη και την οργάνωση 
την έδωσε η θεά αρχικά σ' εσάς, όταν ίδρυσε την πόλη σας. Επέλεξε τον 
συγκεκριμένο τόπο όπου γεννηθήκατε, επειδή προέβλεψε ότι το εύκρατο 
κλίμα του θα επιδράσει θετικά στη σωφροσύνη των ανθρώπων. Η θεά ήταν 
φίλη του πολέμου και της σοφίας' επέλεξε επομένως τον τόπο εκείνο που θα 
γεννούσε ανθρώπους παρόμοιους με αυτήν και ίδρυσε την πρώτη της πόλη. 
Εγκατασταθήκατε λοιπόν εκεί έχοντας τέτοιους και ακόμη καλύτερους νό
μους και ξεπεράσατε όλη την ανθρωπότητα στην αρετή, όπως άλλωστε θα 
περίμενε κανείς από γεννήματα και θρέμματα θεών. 

Τα επιτεύγματα της πόλης σας ήταν πολλά και με-
. . „ γάλα· είναι γραμμένα εδώ κι εμείς συνεχίζουμε 

να τα θαυμάζουμε. Υπάρχει όμως ένα που τα ξε
περνά όλα σε μεγαλείο και αρετή. Τα αρχεία μας 

αναφέρουν ότι η πόλη σας αναχαίτισε κάποτε μια μεγάλη δύναμη που είχε 
επιτεθεί με αλαζονεία εναντίον όλης της Ευρώπης και της Ασίας ξεκινώντας 
απ' έξω, από τον Ατλαντικό ωκεανό. Οι άνθρωποι μπορούσαν να ταξιδεύουν 
εκείνη την εποχή στον ωκεανό, γιατί αμέσως μετά το στόμιο του — που, όπως 
μαθαίνω, εσείς το ονομάζετε Ηράκλειες Στήλες — υπήρχε ένα νησί μεγαλύ
τερο από την Ασία και τη Λιβύη μαζί32. Οι ταξιδιώτες της εποχής περνούσαν 
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ήν το εκεί πέλαγος· νήσον γάρ προ τού στόματος ειχευ δ 
καλείτε, ώ? φάτε, ύμεΐς Ηρακλέους στήλας, ή δέ υήσος 'άμα 
Λιβύη: ήν καί 'Ασία? μείζωυ, εξ ης έπιβατον έπϊ τα? άλλα: 
νήσου? τοί: τότε έγίγνετο πορευομένοις, έκ δέ των νήσων 

25 a επί τήν καταντικρύ πάσαν ηπείρου την περί του αληθινού 
έκεΧνον πόντου, τάδε μέν γάρ, 'όσα εντός τού στόματος ου 
λέγομεν, φαίνεται λιμήν στενόν τίνα έ'χων εϊσπλουν εκείνο 
δέ πέλαγος όντως ή τε περιέχουσα αυτό γη παντελ&ς αληθώς 
όρθότατ' αυ λέγοιτο ήπειρος, εν δέ δή τή Άτλαντίδι νήσω 
ταύτη μεγάλη συυέστη και θαυμαστή δύναμι: βασιλέων, 
κρατούσα μεν άπάσης τής υήσου, πολλών δέ άλλων νήσων 
καί μερών τή? ηπείρου- προς δέ τούτοις έτι των εντός τήδε 

b Λιβύη: μέν ήρχου μέχρι προς Αίγυπτον, της δέ Έ,ύρώπης 
μέχρι Τνρρηυίας. αύτη δή πάσα σνυαθροισθεΧσα ε'ις εν ή 
δύναμι? τόν τε παρ' ύμίν καί τον παρ' ήμίν καί τον εντός τον 
στόματος πάντα τόπου μιφ ποτέ έπεχείρησευ ορμή δουλου-
σθαι. τότε ουν υμών, ω Σόλων, τής πόλεως ή δύναμι? ει? 
άπαντα? άυθρώπονς διαφανής αρετή τε και ρώμη έγένετο-
πάντων γάρ προστασα εύψνχία και τέχυαις δσαι κατά πόλε-

c μον, τά μέν τ&ν 'Ελλήνων ηγουμένη, τά δ' αύτη μονωθείσα 
έξ ανάγκης τ&υ άλλων άποστάντων, έπϊ τονς εσχάτου: 
άφικομένη κινδύνου:, κρατήσασα μέν τών έπιόντων τρο
παίου εστησεν, τονς δέ μήπω δεδουλωμευους διεκώλυσεν 
δουλωθήναι, τους δ' άλλους, όσοι κατοικούμεν εντός όρων 
Ηρακλείων, άφθόυως άπαυτας ήλενθέρωσεν. ύστέρφ δέ 
χρόυω σεισμών έ^αισίων και κατακλυσμών γενομένων, μι&ς 

ά ημέρας καί VVKTOS χαλεπής επελθούσης, τό τε παρ' ύμίν 
μάχιμου πάν αθρόου έδυ κατά γής, ή τε 'Ατλαντίς υήσος 
ωσαύτως κατά τής θαλάττης δύσα ήφαυίσθη· διό καί 
νΰν άπορου και άδιερεύυητου γέγονεν τούκεΧ πέλαγος, 
πηλού κάρτα βαθέος έμποδών οντος, ου ή νήσος Ίζομένη 
παρέσχετο. " 

Τα μέν δή ρηθέντα, ω Σώκρατες, ύπο τού παλαιού 
e Κριτίου κατ' άκοήν τήν Σόλωυος, ώς συυτύμως ειπείν, 

άκήκοα:· λέγοντος δέ δή χβές σου περί πολιτείας τε και 
τ&ν ανδρών ους έλενε:, έθαύμαζου άυαμιμνησκόμενος αυτά 
ä νΰν λέγω, καταυο&υ ώς δαιμονίως εκ τινο? τύχης ούκ άπο 
σκοπού συνηνέχθης τά πολλά οις Σόλων ειπεν. ου μην 
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από αυτό στα άλλα νησιά και από εκεί σε όλη την απέναντι ήπειρο που περι
βάλλει αυτήν την πραγματικά αχανή θάλασσα33. Όλα τα μέρη που βρίσκο
νται μέσα από το στόμιο που λέγαμε φαίνονται σαν λιμάνι με στενή είσοδο· 
το πέλαγος όμως που εκτείνεται έξω από το στόμιο είναι πραγματικό πέλα
γος· και η στεριά που το περικλείει θα έλεγε κανείς ότι αξίζει να ονομαστεί 
"ήπειρος", στην κυριολεξία του όρου34. Σ' αυτό το νησί, την Ατλαντίδα, δη μι-
ουργήθηκε κάτω από βασιλική εξουσία μια μεγάλη και θαυμαστή δύναμη 
που κυριάρχησε σε όλο το νησί καθώς και σε πολλά άλλα νησιά και μέρη της 
απέναντι ηπείρου. Επιπλέον, προς την πλευρά μας, επικράτησε στη Λιβύη ώς 
την Αίγυπτο και στην Ευρώπη ώς την Τυρρηνία. Αυτή λοιπόν η μεγάλη δύνα
μη συγκέντρωσε κάποτε όλα της τα στρατεύματα και επιχείρησε, με μία μόνο 
επίθεση, να υποδουλώσειτην πόλη σας καιτη δική μας και όλες όσες βρίσκο
νται μέσα από τις Στήλες. Τότε ακριβώς, Σόλων, αποκαλύφθηκε σε όλη την 
ανθρωπότητα η αρετή και η δύναμη της πόλης σας, γιατί στάθηκε πρώτη στο 
φρόνημα και στην τεχνική του πολέμου. Επικεφαλής των Ελλήνων, και στη 
συνέχεια αναγκασμένη να πολεμήσει μόνη όταν οι άλλοι την εγκατέλειψαν, 
έφθασε στον έσχατο κίνδυνο αλλά τελικά απέκρουσε τους εισβολείς και 
θριάμβευσε. Δεν άφησε έτσι να γνωρίσουν τη σκλαβιά αυτοί που δεν είχαν 
υποδουλωθεί ποτέ και απελευθέρωσε με μεγαλοψυχία όλους εμάς τους άλ
λους που κατοικούσαμε μέσα από τις Ηράκλειες Στήλες. Πολύ αργότερα 
όμως ήρθαν τρομεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και, μέσα σε μία μέρα και 
μία νύχτα φρίκης, όλο το γένος των πολεμιστών σας χάθηκε μέσα στη γη, και 
το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στη θάλασσα και αφανίστηκε. Ο ωκεανός 
σ' εκείνα τα μέρη έγινε απροσπέλαστος και ανεξερεύνητος από την πολύ βα
θιά λάσπη που άφησε πίσω της η Ατλαντίδα καθώς καταποντιζόταν35». 

Άκουσες λοιπόν, Σωκράτη, μια περίληψη όσων μου είχε διηγηθεί ο γέρο
ντας Κριτίας, μεταφέροντας τα λόγια του Σόλωνα. Όταν μιλούσες χθες για 
την ιδανική πολιτεία και τους άνδρες της, σκεφτόμουν αυτήν την ιστορία και 
είχα μείνει έκπληκτος βλέποντας πως, από μια θεόπεμπτη τύχη, στα περισ
σότερα σημεία συμφωνούσες απόλυτα με τα όσα είχε πει ο Σόλων. Δεν είπα 
τίποτε εκείνη τη στιγμή· ύστερα από τόσον καιρό, δεν θυμόμουν όλες τις 
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26 a έβουλήθηυπαραχρήμα ε'ιπεΧυ-διάχρόυουγάρ ούχίκαυ&ς 
έμεμνήμην. ένενόησα ουν 'ότι χρεών εϊη με προς έμαντου 
πρ&τον ικανώ: πάντα άναλαβόντα λέγειν όντως, 'όθεν ταχύ 
σννωμολόγησά σοι τά έπιταχθέντα χθες, ηγούμενος, όπερ 
έν απασι τοί: τοιοίσδε μέγιστου έργον, λόγου τιυά πρέπουτα 
τοις βονλήμασιν νποθέσθαι, τούτον μετρίως ημάς εύπορήσειν 
οντω δή, καθάπερ δδ' ειπεν, χθες τε ευθύ: έυθένδε άπιών 

b προς τούσδε ανέφεραν αυτά άναμιμνησκόμενος. άπελβών τε 
σχεδόν τι πάντα επίσκοπων τής νυκτο? άνέλαβου. ώς δή 
τοι, το λεγόμενου, τά παίδων μαθήματα θαυμαστού έχει τι 
μυημείου. έγώ γάρ Ά μέν χθέ:ήκουσα, ούκ άυ ο'ιδ' ε'ι 
δυναίμην άπαντα έν μνήμη πάλιν λαβείν ταύτα δέ S πάμ-
πολυν χρόνον διακήκοα, παντάπασι θανμάσαιμ' άυεΐτίμε 
αυτών διαπέφευνεν. ην μέν ουν μετά πολλής ήδουής καί 

e παιδιά? τότε άκουόμευα, καί τού πρεσβύτου προθύμως με 
διδάσκοντος, άτ' εμού πολλάκις έπανερωτ&ντος, ώστε οίον 
εγκαύματα άνεκπλύτον γραφής έμμονα μοι γέγονεν καί δή 
καί τοίσδε ευθύ? ελενον έωθεν αυτά ταύτα, 'ίνα ενποροιεν 
λόγων μετ' εμού. νΰν ουν, ονπερ ένεκα πάντα ταύτα εϊρηται, 
λέγειν ειμί έτοιμος, ω Σώκρατες, μή μόνου έυ κεφαλαίοι? 
αλλ' ώσπερ ήκουσα καθ' έκαστου- τού? δέ πολίτα? καί τήν 
πόλιν ήν χθες ήμίν ώς έν μνθω διήεισθα σύ, νΰν μετενεγ-

d κόντε? επί τάληθές δεϋρο θήσομεν ώ? έκείνην τήνδε ονσαυ, 
καί τού? πολίτα? ου? διενοοΰ φήσομεν έκείνονς τού? αλη
θινού: είναι προγόυονς ημών, ου? ελενεν ό Ιερεύς, πάντως 
άρμόσουσι και ούκ άπασόμεθα λέγουτες αυτούς ειυαι τού? έν 
τω τότε όντας χρόυω. κοινή δέ διαλαμβάυουτες άπαυτες 
πειρασόμεθα το πρέπον είς δύναμιυ οΐς έπέταξας άποδούυαι. 
σκοπειυ ουυ δή χρή, ω Σώκρατες, ε'ι κατά υούυ ό λόγος ήμίν 

e ούτος, ή τίνα έτ' άλλου άυτ' αυτού ζητητέου. 
ΣΩ. Καί τίν' αν, ω Κριτία, μάλλον αντί τούτον μεταλά-

βοιμευ, δ? τή τε παρονση τής θεού θνσία δια τήν οίκειότητ' 
αν πρέποι μάλιστα, τό τε μή πλασθέντα μύθου αλλ' άληθινον 
λόγου είναι πάμμεγά πον. πω? γάρ κα'ι πόθεν άλλου: 
άνευρήσομεν άφέμενοι τούτων; ούκ έστιυ, αλλ' αγαθή τύχη 
χρή λέγειυ μέν υμάς, έμέ δέ αντί τ&ν χθες λόγων νΰν 

27 a ήσυχίαν άγοντα άντακούειν. 
KP. Σκόπει δή τήν τ&υ ξενίων σοι ύιάθεσιν, ω Σώκρατες, 
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λεπτομέρειες. Σκέφτηκα ότι πρώτα έπρεπε να τα αναπλάσω όλα μόνος μου 
και μετά να τα πω. Γι' αυτό λοιπόν έσπευσα να δεχθώ την ανταπόδοση που 
ζήτησες χθες. Σκέφτηκα ότι το δυσκολότερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 
να επιλέξει κανείς εκείνο το θέμα που ταιριάζει ακριβώς στο ζητούμενο, και 
ίσως αυτό να εξυπηρετούσε τις ανάγκες μας. Έτσι λοιπόν, όπως είπε και ο 
Ερμοκράτης, μόλις φύγαμε χθες από εδώ, τους διηγήθηκα όσα θυμόμουν 
και, όταν τους άφησα, κατάφερα να ανασυνθέσω όλες σχεδόν τις λεπτομέ
ρειες στη διάρκεια της νύχτας36. Πόσο δίκιο έχουν αυτοί που λένε πως ό,τι 
μαθαίνει κανείς από παιδί μένει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του! Εγώ 
αμφιβάλλω αν μπορώ να θυμηθώ σήμερα ακόμη και αυτά που άκουσα μόλις 
χθες. Θα μου έκανε όμως μεγάλη εντύπωση αν ξεχνούσα και το παραμικρό 
από αυτά που άκουσα πριν από τόσα πολλά χρόνια. Παρακολουθούσα, βλέ
πεις, με τόσο πάθος, με τόση χαρά τη διήγηση, ήταν και ο γέροντας τόσο πρό
θυμος να με διδάξει απαντώντας στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις μου, ώστε 
εντυπώθηκαν όλα μέσα μου σαν ανεξίτηλα εγκαύματα37. Από το πρωί μάλι
στα τα επαναλαμβάνω συνεχώς και στους φίλους μας, για να μπορούν και 
αυτοί να συνεισφέρουν στη διήγηση. 

Τώρα όμως, για να περάσουμε στο κύριο θέμα 
Κατανομή μας, είμαι έτοιμος να σου αφηγηθώ, Σωκράτη, όχι 
των ρόλων μόνο τα βασικά αλλά και την παραμικρή λεπτομέ

ρεια με τον τρόπο που την άκουσα. Είναι καιρός 
να μεταφέρουμε τους πολίτες και την πόλη που περιέγραψες χθες από τον 
μύθο στην πραγματικότητα38. Η πόλη λοιπόν είναι η Αθήνα μας, και οι πολί
τες της φαντασίας σου είναι οι πραγματικοί μας πρόγονοι, όπως τους σκια
γράφησε ο ιερέας. Εναρμονίζονται απόλυτα4 δεν κάνουμε κανένα σφάλμα39 

όταν λέμε ότι οι άνθρωποι της παλιάς εκε ίνης εποχής είναι αυτοί που αναζη
τούμε. Αναλαμβάνουμε λοιπόν το έργο από κοινού οι τρεις μας και θα προ
σπαθήσουμε να επιτελέσουμε το καθήκον μας με τον καλύτερο τρόπο. Εσύ 
όμως, Σωκράτη, πρέπει να μας πεις αν κάτι τέτοιο είχες στον νου σου ή αν 
μας ζητάς κάτι διαφορετικό. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Τι καλύτερο θα μπορούσαμε να βρούμε, Κριτία; Η ιστορία 
αυτή έχει άμεση σχέση με τη θεά, άρα είναι η προσφορά που αρμόζει στον 
σημερινό εορτασμό της. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν πρόκειται 
για κατασκευασμένο μύθο αλλά για αληθινή ιστορία40. Πώς λοιπόν και πού 
θα βρίσκαμε κάτι ανάλογο; Αδύνατον. Πρέπει όμως τώρα να αρχίσεις να μι
λάς — και η τύχη ας είναι μαζί σου. Όσο για μένα, είναι πια καιρός να σωπά
σω και απλώς να ακούω. 

ΚΡΙΤΙΑΣ: Δες όμως ποια κατανομή κάναμε οι τρείξ μας για να σε περι-
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ή διέθεμευ. έδοξευ γάρ ήμίν Τίμαιον μέν, ατε δντα άστρο-

υομικώτατου ημών καί περί φύσεως τον π α ν τ ό : ε'ιδέναι 

μάλιστα έργον πεποιημέυου, πρ&του λέγειν άρχόμενον από 

τής τού κόσμον γευέσεως, τελενταυ δέ εις ανθρώπων φνσιν 

έμέ δέ μετά τούτον, ώς παρά μέν τούτου δεδεγμέυου ανθρώ

πους τω λόγω γεγονότας, παρά σου δέ πεπαιδευμένου: δια-

b φερόυτως αυτών Tivas, κατά δέ τον Σόλωνος λόγου τε καί 

υόμου είσαγαγόυτα αυτούς ώς eis δικαστά? ήμας ποιήσαι 

πολίτα? τή? πόλεω? τήσδε ώ? δ ν τ α : TOUS τότε 'Αθηναίου?, 

ού'? έμήννσεν αφανείς δντα? ή τών ιερών γραμμάτων φήμη, 

τά λοιπά δέ ώ : περί πολιτών καί 'Αθηναίων όντων ήδη 

ποιεΧσθαι τονς λόγονς. 

Σ Ω . Τελέως τε καί λαμπρώς έοικα άνταπολήψεσθαι τήν 

των λόγων έστίασιν. σον ουν έργον λέγειν άν, ω Τίμαιε, 

το μετά τούτο, ώς έοικεν, εϊη καλέσαντα κατά νόμον θεούς. 

e Τ Ι . 'Αλλ ' , ω Σώκρατε?, τοΰτό γε δή πάντες όσοι καί 

κατά βραχύ σωφροσύνης μετέχουσιν, έπϊ π α ν τ ό : ορμή καί 

σμικρού και μεγάλου πράγματος θεον άεί που καλοΰσιν 

ήμα? δέ τους περί τού παυτος λόγους ποιεΧσθαι πη μέλ

λοντα?, ή γέγονεν ή καί αγενές έστιυ, ει μή παντάπασι 

παραλλάττομεν, ανάγκη θεούς τε καί θεά? επικαλούμενους 

εύ'χεσθαι πάντα κατά νουν εκείνοι? μέν μάλιστα, επομένως 

d δέ ήμίν ειπείν, καί τά μέν περί θεών ταύτη παρακεκλήσθω· 

το δ' ημέτερου παρακλητέου, g ρ?στ" αν ύμεί : μέν μάθοιτε. 

έγώ δέ ή διανοοΰμαι μάλιστ ' αν περί τών προκειμένων 

ένδει£αίμην. 

" Ε σ τ ί ν ουν δή κατ' έμήν δόξαυ πρώτου διαιρετέου τάδε· 

τί το ου άεί, γέυεσιυ δέ ούκ έχου, καί τί το γιγνόμενον μέν 

28 a αεί. δν δέ ουδέποτε; το μεν δή νοήσει μετά λόγου περι-

ληπτόν, άεί κατά ταύτα δν, το δ' αν δόξη μετ' α'ισθήσεως 

αλόγου δοξαστόν, γιγνόμενον καί άπολλύμενον, όντως δέ 

ουδέποτε ου. παν δέ αν τό γιγυόμευου υ π ' αιτίου τιυός εξ 

ανάγκης γίγυεσθαν παντί γάρ άδύυατου χωρίς αιτίου γέυεσιυ 

σχειν. ότον μέν ονν αν ό δημιουργός προς το κατά ταύτα 

έχου β λ έ π ω ν αεί, τοιούτω τινί προσχρώμευος παραδείγματι, 

τήν ίδέαυ καί δύναμιν αυτού άπεργάζηται, καλόν εξ ανάγκης 

b ού'τω: άποτελεΐσθαι π α ν ου δ' αν ει? γεγονός, γεννητω 
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ποιηθούμε καλύτερα. Συμφωνήσαμε να ξεκινήσει πρώτος ο Τίμαιος, γιατί 

είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη εξοικείωση με την αστρονομία και έκανε 

μεγάλη προσπάθεια για να γνωρίσει τη φύση του σύμπαντος. Θα αρχίσει 

από τη γέννηση του κόσμου και θα φθάσει ώςτην ανθρώπινη φύση. Μετά θα 

μιλήσω εγώ, αφού θα έχω παραλάβει από την έκθεση του Τίμαιου το γένος 

των ανθρώπων όπως θα έχει προκύψει μέσα από τη διήγηση, και από σένα 

μια ειδική κατηγορία ανθρώπων με ιδανική εκπαίδευση. Ακολουθώντας τα 

λόγια και τον νόμο του Σόλωνα, θα φέρω αυτούς τους ανθρώπους μπροστά 

μας, σαν να ήμασταν δικαστές, και θα τους μετατρέψω σε πολίτες αυτής της 

πόλης - είναιοιλησμονημένοιπαλιοίΑθηναίοι,τηνύπαρξητωνοποίωνμά-

θαμε από τις ιερές γραφές. Θα θεωρήσουμε λουιόν δεδομένο από εδώ και 

πέρα ότι έχουμε να κάνουμε με πραγματικούς Αθηναίους πολίτες4 1. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ό π ω ς καταλαβαίνω, με περιμένει μια πλήρης και λαμπρή α

νταπόδοση4 2. Σ' εσένα λοιπόν, Τίμαιε, πέφτει ο κλήρος να μιλήσεις αφού 

πρώτα, όπως επιβάλλεται, επικαλεστείς τους θεούς. 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Πραγματικά, Σωκράτη, όποιος έχει και την ελάχιστη ακόμη 

φρόνηση, πριν αρχίσει οποιοδήποτε έργο, μικρό ή μεγάλο, επικαλείται κά

ποιον θεό. Πόσο μάλλον εμείς που πρόκειται να μιλήσουμε για το σύμπαν — 

πώς γεννήθηκε, αν βέβαια το σύμπαν έχει όντως γεννηθεί4 3. Αν λοιπόν δεν 

θέλουμε να πέσουμε εντελώς έξω, είναι ανάγκη να επικαλεστούμε τους θε

ούς και τις θεές και να ευχηθούμε όλα όσα θα πούμε να είναι αρεστά, κατά 

πρώτο λόγο σ' αυτούς και δευτερευόντως σ' εμάς4 4. Αυτή είναι η δέηση μας 

στους θεούς. Και, όσο μας αφορά, εύχομαι εσείς να με κατανοείτε με ευκο

λία, κι εγώ να δίνω τις πιο σαφείς αποδείξεις για όσα σκέφτομαι. 

Πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, να κάνουμε 
Προοίμιο της διήγηοης , «., . , β Τ , 

. πρώτα τις έξης διακρίσεις . Τι είναι αυτό που 

ΤοΕίναικαιτοΓίγνεοθαι π ά ν τ ο τ ΐ ε ί ν α ι κ α ι - ο ε ν υπόκειται στο γίγνεσθαι; 

Και τι είναι αυτό που συνεχώς μεταβάλλεται46 και 

ουδέποτε είναι ; Το αντικείμενο της έλλογης νόησης είναι αυτό που παρα

μένει πάντοτε αμετάβλητο' ενώ το αντικείμενο της γνώμης και της άλογης αί

σθησης είναι αυτό που γεννιέται και χάνεται, αυτό που δεν έχει αυθεντική 

ύπαρξη 4 9. Επιπλέον, αυτό που γίνεται πρέπει κατ' ανάγκην να γίνεται από 

κάποιο αίτιο· γιατί, χωρίς αίτιο, τίποτε απολύτως δεν μπορεί να γίνει5 0. Όταν 

τώρα ο δημιουργός5 1 κάποιου πράγματος έχει σταθερά5 2 συγκεντρωμένη την 

προσοχή του σε αυτό που είναι αμετάβλητο και χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο 

υπόδειγμα αποδίδει τη μορφή και τη δύναμη του5 3, τότε το αποτέλεσμα της 

δημιουργίας είναι κατ' ανάγκην ωραίο. Όταν όμως στρέφει το βλέμμα του 
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παραδείγματι προσχρώμευος, ού καλόν, ό δή πάς ούραυός 

—ή κόσμος ή καί άλλο ό'τι ποτέ ονομαζόμενος μάλιστ ' αν 

δέχοιτο, τοϋθ' ήμΧυ ώνομάσθω—σκεπτέου δ' ουυ περί αυτού 

πρ&του, όπερ υπόκειται περί παντό? έν αρχή δείν σκοπείν. 

πότερου ήν άεί, γενέσεως αρχήν έχων ούδεμίαν, ή γέγουευ, 

άπ' αρχής τίνος άρξάμενος. γέγονεν ορατός γάρ απτό? 

τέ έστιν καί σώμα έχων, πάντα δέ τα τοιαΰτα αισθητά, τά 

e δ' αισθητά, δόξη περιληπτά μετ' αίσθήσεω:. γιγνόμενα καί 

γεννητά εφάυη. τω δ' αν γευομένω φαμέν ύ π ' αιτίου τινός 

άυάγκηυ είναι γενέσθαι, τον μέν ουν ποιητήν καί πατέρα 

τούδε τού παντός εύρεΧν τε έργον κα'ι εύρόντα εις π ά ν τ α : 

αδύνατον λ έ γ ε ι ν τάδε δ' ουν πάλιν έπισκεπτέον περί αυτού, 

προς πότερον τ&ν παραδειγμάτων ό τεκταινόμενος αυτόν 

29 a άπηργά^ετα, πότερον προς τό κατά ταύτα κα'ι ωσαύτως έχον 

ή προς τό γεγονός, ε'ι μέν δή καλό? έστιν δδε ό κόσμος δ 

τε δημιουργός αγαθός, δήλον ώς προς τό άίδιον εβλεπεν ε'ι 

δέ δ μηδ' ειπείν τινι θέμις, προς γεγονός, παντί δή σαφές 

ό'τι προς τό άίδιον ό μεν γάρ κάλλιστος των γεγονότων, ό 

δ' άριστος τ&υ α'ιτίωυ. οϋτω δή γεγευημέυος προς τό λόγω 

καί φρουήσει περιληπτόυ κα'ι κατά ταύτα έχου δεδημιούρ-

b γηται· τούτων δέ υπαρχόντων αυ πάσα ανάγκη τόνδε τόν 

κόσμον εικόνα τιυός εΐυαι. μέγιστου δή παυτός άρξασθαι 

κατά φύσιυ αρχήν. ώδε ονν περί τε ε'ικόυος κα'ι περί τού 

παραδείγματος αυτής διοριστέου, ώς άρα τους λόγους, ώνπε'ρ 

είσιν έξηγηταί, τούτων αυτών καί συγγενείς όντας- τον 

μέν ουν μονίμου κα'ι βέβαιου καί μετά νού καταφανούς 

μουίμονς καί άμεταπτώτονς—καθ' όσου οιόυ τε και άυε-

λέγκτοις προσήκει λόγοι : είναι καί ανίκητοι?, τούτον δεΧ 

e μηδέν έλλείπειν—τού? δέ τον προς μέν έκεΧνο άπεικασθέν-

τος, όυτος δέ εικόνος εικότα: ανά λόγον τε εκείνων övTas' 

δτιπερ προς γένεσιν ουσία, τούτο προς πίστιν αλήθεια. 

198 

ΤΙΜΑΙΟΣ 

προς κάτι που έχει γίνει, όταν χρησιμοποιεί ένα υπόδειγμα που έχει κάποτε 

γεννηθεί, τότε το αποτέλεσμα δεν μπορεί ποτέ να είναι ωραίο. 

Ερχόμαστε τώρα σε ολόκλη ρο τον ουρανό ή τον κόσμο — ας τον αποκα

λέσουμε με όποιο όνομα τού ταιριάξει καλύτερα. Το πρώτο ερώτημα που 

πρέπει να θέσουμε για τον ουρανό είναι αυτό που έρχεται πρώτο στην προσ

έγγιση κάθε ζητήματος. Τι από τα δύο συμβαίνει; Υπήρχε πάντοτε χωρίς κα

μία αρχική στιγμή γέννησης ή έχει γεννηθεί ξεκινώντας από κάποια αρχή; 

Έ χ ε ι γεννηθεί5 5. Γιατί είναι ορατός και απτός και έχει σώμα· όλα όμως τα 

πράγματα αυτού του είδους είναι αισθητά, και, όπως έχουμε δείξει, τα αι

σθητά, τα αντικείμενα της γνώμης και της αίσθησης, είναι πράγματα που με

ταβάλλονται και που έχουν κάποτε γεννηθεί. Έχουμε ακόμη πει ότι αυτό 

που έγινε, έγινε κατ' ανάγκην από κάποιο αίτιο. Ο ποιητής και πατέρας 5 6 

αυτού του σύμπαντος είναι ωστόσο δύσκολο να βρεθεί' και αν ακόμη τον 

βρει κάποιος, είναι αδύνατον να τον φανερώσει σε όλους τους ανθρώπους5 7. 

Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται να διερευνήσουμε το εξής: σύμφωνα με ποιο από 

τα δύο υποδείγματα σχεδίασε τον κόσμο ο κατασκευαστής του 5 8; Σύμφωνα 

με αυτό που είναι αμετάβλητο και σταθερό ή σύμφωνα με κάτι που έχει γίνει; 

Αν βέβαια ισχύει ότι αυτός ο κόσμος είναι ωραίος και ο δημιουργός του 5 9 

αγαθός, τότε είναι φανερό ότι χρησιμοποιήθηκε το αιώνιο υπόδειγμα. Αν 

όμως —πράγμα που θα ήταν ασέβεια και να το πεικανείς— ισχύειτο αντίθε

το, τότε ως υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκε κάτι που είχε γίνει6 0. Όλοι λοιπόν 

αντιλαμβάνονται ότι χρησιμοποιήθηκε το αιώνιο υπόδειγμα, αφού ο κόσμος 

αυτός είναι όντως το ωραιότερο δημιούργημα και ο δημιουργός του το άρι

στο αίτιο. Ο κόσμος επομένως έχει γεννηθεί και έχει σχεδιαστεί με βάση το 

αμετάβλητο αντικείμενο του λόγου και της φρόνησης. 

Αφού λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, αυτός ο κό-

Oelxcbc lóvoc α\Ηος είναι κατ' ανάγκην εικόνα κάποιου άλλου. 

Όμως σε κάθε θέμα το σπουδαιότερο είναι να 

αρχίζει κανείς από τη σωστή αφετηρία. Πρόκει

ται να αναφερθούμε στην εικόνα και στο υπόδειγμα της και πρέπει να δι

ευκρινίσουμε το εξής: οι προτάσεις6 1 που θα διατυπώσουμε για να τα εξηγή

σουμε θα είναι της ίδιας τάξης με αυτά που τείνουν να εξηγήσουν. Οι προτά

σεις λοιπόν που αναφέρονται σε αυτό που είναι σταθερό, βέβαιο και προσι

τό στη νόηση θα είναι και αυτές σταθερές και ακλόνητες — αφού βέβαια 

αποδεχόμαστε ότι υπάρχουν προτάσεις αδιάψευστες και ανίκητες, πρέπει 

να αποδεχθούμε και ότι δεν θα τους λείπει τίποτε. Ενώ οι προτάσεις που 

αναφέρονται στην απεικόνιση του υποδείγματος, καθώς αναφέρονται σε μια 

εικόνα, θα είναι σε σχέση με τις προηγούμενες απλώς εύλογες62. Η σχέση 
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εάν ουν, ω Σώκρατε:, πολλά πολλών πέρι, θε&υ καί τής 
τού παυτός γενέσεως, μή δυνατοί γιγνώμεθα πάντη πάντως 
αυτούς έαντοΧς όμολογουμένονς λόγους κα'ι άπηκριβωμευους 
άποδονυαι, μήθαυμάση?- άλλ' έάυ άρα μηδενός ήττον παρε-
χώμεθα ε'ικότας, αγαπάν χρή, μεμνημένονς ώς ό λέγων εγώ 

d ύμεί? τε οι κριταί φύσιν άυθρωπίνηυ έχομευ, ώστε περί 
τούτων τον εικότα μΰθον αποδεχόμενου? πρέπει τούτον μηδέν 
έτι πέρα ζητεΐν. 

ΣΩ. "Αριστα, ω Τίμαιε, παντάπασί τε ώ? κελεύει? άπο-
δεκτέον τά μέν ουυ προοιμίου θαυμασίως άπεδεξάμεθά σου, 
του δέ δή νόμου ήμίν εφεξής πέραινε. 

ΤΙ. Λέγωμεν δή δι' ήντινα αίτίαν γένεσιυ καί τό πάν 
e τάδε è συνιστάς σννέστησεν. αγαθό? ην. άγαθώ δέ ούδεί? 

περί ονδενός ουδέποτε έγγίγνεται φθόνος- τούτον δ' εκτός 
ων πάντα 'ότι μάλιστα έβουλήθη γενέσθαι παραπλήσια έαυτώ 
ταύτην δή γενέσεω? κα'ι κόσμου μάλιστ' άν τις αρχήν κυριω-

;ο a τάτην παρ' ανδρών φρονίμων αποδεχόμενος ορθότατα άπο-
δέχοιτ' άν. βουληθε'ις γάρ ό θεός αγαθά μέν πάντα, φλαύρον 
δέ μηδέν είναι κατά δύναμιν, ούτω δή πάν δσον ην όρατόυ 
παραλαβών ούχ ήσνχίαυ άγον άλλα κινούμενον πλημμελ&ς 
καί άτάκτω:, ει: τάξιν αυτό ήγαγεν έκ τής αταξίας, ήγη-
σάμενος εκείνο τούτον πάντως άμεινον. θέμις δ" ούτ' ην 
οντ' έστιν τω άρίστω δραν άλλο πλην τό κάλλιστον 

b λογισάμενο: ουν ηνρισκεν έκ τ&ν κατά φύσιυ ορατών ούδέυ 
άυόητου τού νουν έχουτος όλου όλον κάλλιου έ'σεσθαί ποτέ 
έργου, νουν δ' αυ χωρίς ψυχής αδύνατον παραγευέσθαι τω. 
διά δή τον λογισμόν τόυδε νονν μέν έν ψυχή, ψυχήνδ' έυ 
σώματι συνιστά: τό πάν σννετεκταίυετο, όπως ότι κάλλιστου 
εϊη κατά φύσιυ άριστου τε έργου άπειργασμέυος. όντως 
ουν δή κατά λόγου τόν εικότα δει λέγειν τόυδε τόν κόσμον 
ζ&ου έμψυχου έννουν τε τή αληθείς διά τήν τού θεού 

e γενέσθαι πρόυοιαν. 
Τούτον δ' ύπάρχουτος αν τά τούτοις εφεξής ήμίν λεκτέον, 

τίνι τών ζώων αυτόν ει: ομοιότητα ό συνιστά: συνε'στησεν. 
τών μέν ουν έν μέρους εΐδει πεφυκότων μηδευί καταξιώσωμευ 
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τού είναι προς το γίγνεσθαι είναι ανάλογη με τη σχέση της αλήθειας προς τη 
γνώμη63. Αν λοιπόν, Σωκράτη, δεν καταφέρουμε να διατυπώσουμε απολύ
τως συνεπείς από κάθε πλευρά και ακριβείς συλλογισμούς για πολλά και 
ποικίλα ζητήματα —για τους θεούς και τη γέννηση του σύμπαντος—, μην εκ
πλαγείς. Μάλλον πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι αν καταλήξουμε στις 
πιο εύλογες εξηγήσεις, όταν αναλογιστούμε ότι τόσο εγώ που μιλώ όσο κι 
εσείς που κρίνετε έχουμε ανθρώπινη φύση' συνεπώς, πρέπει να αποδεχόμα
στε για όλα αυτά την εύλογη εξιστόρηση64 και να μην επιδιώκουμε τίποτε πε
ρισσότερο. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Θαυμάσια, Τίμαιε. Αποδεχόμαστε πλήρως τα όσα λες. 
Αφού λοιπόν δεχθήκαμε ευχαρίστως την εισαγωγή σου είναι καιρός να πε
ράσεις στο κυρίως θέμα65. 

ΤΙΜΑΙΟΣ: Ας δούμε λοιπόν για ποια αιτία66 ο Δη-
Ηδημιουργία του κόσμου . ,n n ,. 

' . . ,,, μιουργος συνέθεσε το γίγνεσθαι και ολο αυτό το 
Ο κόσμος είναι έλλογο tn 

έιιβιοον σύμπαν . Ήταν αγαθός, και στον αγαθό δεν γεν
νιέται ποτέ κανένας φθόνος για οτιδήποτε . Κα

θώς λοιπόν δεν είχε φθόνο, θέλησε να γίνουν τα πάντα όσο το δυνατόν 
παρόμοια με τον ίδιο. Αυτή είναι η πιο έγκυρη αρχή για το γίγνεσθαι καιτον 
κόσμο που μπορεί κανείς να αποδεχθεί, αν συμβουλευθεί ανθρώπους με 
φρόνηση. Θέλοντας επομένως ο Θεός να είναι τα πάντα αγαθά και να μην 
υπάρχεικατάτοδυνατόντίποτε ατελές, παρέλαβε71 όλα όσα ήταν ορατά72 — 
και βρίσκονταν όχι σε ηρεμία αλλά σε άρρυθμη και άτακτη κίνηση73— και τα 
έφερε από την αταξία στην τάξη74, θεωρώντας ότι η τάξη είναι από κάθε 
πλευρά καλύτερη. 

Στον άριστο δεν ήταν ούτε είναι επιτρεπτό να κάνει τίποτε άλλο από το 
κάλλιστο75. Αφού λοιπόν συλλογίστηκε, αντιλήφθηκε ότι, στη φυσική τάξη 
των ορατών πραγμάτων, δεν θα μπορούσε ποτέ να προκύψει ένα σύνολο χω
ρίς νου που να είναι ωραιότερο από ένα σύνολο με νου· από την άλλη, νους 
χωρίς ψυχή είναι αδύνατον να υπάρξει76. Αποφάσισε λοιπόν να συνθέσει το 
σύμπαν τοποθετώντας νου στην ψυχή και ψυχή στο σώμα, με την πεποίθηση 
ότι το έργο του θα ήταν το ωραιότερο και το καλύτερο στη φύση. Ακολουθώ
ντας την εύλογη υπόθεση πρέπει επομένως να πούμε ότι αυτός ο κόσμος εί
ναι έμβιο ον, προικισμένο με ψυχή και νου77· και η αλήθεια είναι ότι γεννή
θηκε από την πρόνοια του Θεού78. 

Αντο δεχθούμε αυτό, πρέπεινα απαντήσουμε στο 
Το νοητό υπόδειγμα ερώτημα που ακολουθεί: με ποιο από τα Έμβια 

τον κόσμου Όντα79 θέλησε ο Δημιουργός να εξομοιώσει τον 
κόσμο; Θα αποκλείσουμε οπωσδήποτε όσα απο-
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—άτελεΧ γάρ έοικός ουδέν ποτ' αν γένοιτο καλόν—ου δ' 

έστιν τάλλα ζωα καθ' ευ καί κατά γένη μόρια, τούτω πάν

των ομοιότατου αυτόν είναι τιθωμεν. τά γάρ δή νοητά ζωα 

πάντα έκεΧνο εν έαυτώ περίλαβαν έχει, καθάπερ δδε ό 

d κόσμο? ήμά: ό'σα τε άλλα θρέμματα συνέστηκεν ορατά, τω 

γάρ των νοουμένων καλλίστω καί κατά πάντα τελεω μάλιστα 

αυτόν ό θεό: όμοιώσαι βονληθείς ζωον έν όρατόν, πάνθ' δσα 

31 a αύτοΰ κατά φύσιυ συγγενή ζ&α έντόβ έχου έαντού, συνέστησε. 

πότερου ουν όρθ&ς ένα ούρανον προσειρήκαμευ, ή πολλούς 

καί άπειρους λέγειν ήν ορθότερου; έυα, εϊπερ κατά τό 

παράδειγμα δεδημιουργημέυος έ'σται. τό γάρ περιέχον πάντα 

όπόσα νοητά ζ&α μεθ' έτερου δεύτερον ούκ άν ποτ' εϊη-

πάλιν γάρ άν έτερου είναι τό περί έκείνω δέοι ζ&ον, ου μέρος 

άυ εϊτηυ έκείνω, καί ούκ άυ έτι έκείνοιν αλλ' έκείνω τ& 

περιέχουτι τόδ' αν άφωμοιωμέυου λέγοιτο ορθότερου, 'ίνα 

b ουν τάδε κατά τήν μόνωσιν όμοιον η τω παντελεΐ ζώω, διά 

ταύτα οντε δύο οντ' άπείρονς έποίησεν ό ποιων κόσμονς, αλλ ' 

ef? δδε μονογενή? ουρανό? γεγονώ? έστιν καί ετ ' έ'σται. 

Σωματοειδέ? δέ δή καί όρατόν άπτόυ τε δει τό γευόμενον 

είναι, χωρισθέν δέ πνρός ουδέν άν ποτέ όρατόν γένοιτο, ουδέ 

άπτόν άνευ τινό? στέρεου, στερεόν δέ ούκ άνευ γ ή : ' δθεν έκ 

πυρός καί γή? τό τού παντός αρχόμενος σννιστάναι σώμα ό 

θεός έποίει. δύο δέ μόνω καλώ? συνίστασθαι τρίτου χωρίς 

e ού δυνατόν δεσμόν γάρ έυ μέσω δεΧ τίνα άμφοίν συναγωγόν 

γίγνεσθαι, δεσμών δέ κάλλιστο? δ? άυ αυτόν καί τα συυδού-

μενα ότι μάλιστα ευ ποιή, τούτο δέ πέφυκεν αναλογία 

κάλλιστα άποτελεΧυ. οπόταν γάρ αριθμών τρι&ν εϊτε όγκων 

32 a εϊτε δυνάμεων ώντινωνοΰν η τό μέσου, 'ότιπερ τό πρώτον προς 

αυτό, τούτο αυτό προς τό έσχατου, κα'ι πάλιν αυθι:, ό'τι τό 
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τελούν μέρη ενός όλου — γιατί από ένα ατελές υπόδειγμα δεν θα προέκυπτε 

ποτέ κάτι ωραίο. Άρα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο κόσμος προσομοιάζει με 

εκείνο το Έμβιο Ον, μέρη του οποίου είναι τα άλλα Έ μ β ι α Όντα, είτε εκλη

φθούν ένα προς ένα είτε κατά γένη. Γιατί το υπόδειγμα θα περιλαμβάνει το 

σύνολο των νοητών εμβίων όντων, όπως ακριβώς ο υπαρκτός κόσμος περιέ

χει εμάς και όλα τα άλλα ορατά πλάσματα. Ο Θεός λοιπόν, θέλοντας να εξο-

μοκόσειτο δημιούργημα του με το ωραιότερο νοητό, την πληρέστερη από κά

θε πλευρά οντότητα80, συνέθεσε ένα ορατό έμβιο ον που περιλαμβάνει στο 

εσωτερικό του όλα τα έμβια όντα της ίδιας φυσικής τάξης. 

Είχαμε όμως δίκιο όταν κάναμε λόγο για έναν 

Ο κόσμος είναι μοναδικός ουρανό ή μήπως θα ήταν πιο σωστό να μιλήσουμε 

για πολλούς και άπειρους 8 1; Ο ουρανός είναι 

όντως ένας, αφού έχει πλαστεί σύμφωνα με το 

υπόδειγμα. Γιατί αυτό που περιέχειτο σύνολο των νοητών εμβίων όντων δεν 

θα μπορούσε ποτέ να αποτελεί μέλος μιας δυάδας· στην περίπτωση αυτή, 

εκτός από τα δύο θα υπήρχε κατ' ανάγκην και ένα τρίτο, μέρη του οποίου θα 

ήταν τα δύο πρώτα, οπότε πιο σωστό θα ήταν να πούμε ότι ο κόσμος μας προ

σομοιάζει προς εκείνο το τρίτο που περιέχει τα πάντα και όχι προς τα άλλα 

δύο 8 2. Αν θέλουμε επομένως αυτός ο κόσμος να είναι όμοιος ως προς τη μο

ναδικότητα με το τέλειο Έμβιο Ον, πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Δημι

ουργός δεν έφτιαξε ούτε δύο ούτε άπειρους κόσμους8 3 - ο ουρανός έγινε, εί

ναι και θα συνεχίσει να είναι ένας και μονογενής8 4. 

Οτιδήποτε έχει γίνει πρέπει να έχει σώμα, να εί-
Το σώμα τον κόσμου . , „ . , ç 

, , Γ ναι οοατο και απτο. Τίποτε ομως δεν γίνεται ορα-
αποτελειταιαποτα 

τέσσερα στοιχεία τ ° --WS Τ Ί ™μμ ε τ οχη της φωτιάς η απτό χωρίς να 

περιέχει κάτι στερεό, ούτε και στερεό χωρίς τη 

συμμετοχή της γης. Φωτιά και γη επομένως χρησιμοποίησε ο Θεός όταν άρ

χισε να πλάθει το σώμα του σύμπαντος. Δύο πράγματα είναι ωστόσο αδύνα

τον να συντεθούν σωστά χωρίς την παρουσία κάποιου τρίτου, αφού χρειάζε

ται να παρεμβληθεί ένας συνδετικός δεσμός. Ο πιο ωραίος τώρα δεσμός εί

ναι αυτός που καταφέρνει να δημιουργήσει από τα συνδεόμενα μέρη και τον 

εαυτό του το πιο ομογενές σύνολο — και αυτό το επιτυγχάνει με τον καλύτε

ρο τρόπο η γεωμετρική αναλογία. Ας πάρουμε τρεις αριθμούς ή τρεις όγκους 

ή τρεις δυνάμεις8 5 [α, μ, β] τέτοιους ώστε ο ένας να είναι μέσος των άλλων 

δύο — δηλαδή ο λόγος του πρώτου προς τον μέσο να είναι ίσος με τον λόγο 

του μέσου προς τον δεύτερο [α/μ = μ/β], οπότε και αντιστρόφως θα ισχύει 

ότι ο λόγος του δεύτερου προς τον μέσο θα είναι ίσος με τον λόγο του μέσου 
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έσχατου προς τό μέσον, τό μέσον προς τό πρώτον, τότε τό 
μέσου μέν πρ&του καί έσχατου γιγνόμενον, τό δ' έσχατου 
καί τό πρώτον αυ μέσα αμφότερα, πάνθ' ού'τω: εξ ανάγκης 
τά αυτά εΐναι συμβήσεται, τά αυτά δέ γενόμενα άλλήλοι$ εν 
πάυτα έσται. ει μέν ονν επίπεδου μέν. βάθος δέ μηδέν έχου 
έδει γίγνεσθαι τό τον παντός σώμα, μία μεσάτης άυ έξήρκει 

b τά τε μεθ' αυτή: συνδείν καί έαυτήν, νΰν δέ στερεοειδή 
γάρ αυτόν προσήκευ είναι, τά δέ στερεά μία μεν ουδέποτε, 
δύο δέ άεί μεσάτητες σνναρμόττουσιν ούτω δή πυρός τε καί 
γης ύδωρ αέρα τε ό θεό? έν μέσω θεί?, καί προς άλληλα καθ' 
όσον ήν δννατόυ άνά τόν αυτόν λόγον άπεργασάμενο?, δτιπερ 
πυρ προς αέρα, τούτο αέρα προς ύδωρ, καί δτι άήρ προς 
ύδωρ, ύδωρ προς γήν, συνέδησεν καί συυεστήσατο ούρανον 
όρατόν καί άπτόν. καί δια ταΰτα εκ τε δή τούτων τοιούτωυ 

e καί τόν αριθμόν τεττάρων τό τού κόσμου σώμα έγεννήθη δι' 
αναλογίας ομολόγησαν, φιλίαυ τε έσχευ έκ τούτωυ, ώστε εις 
ταύτόυ αύτω συνελθόν άλυτου ύπό του άλλου πλην ύπο τοΰ 
συνδήσαντο: γενέσθαι. 

Τών δέ δή τεττάρων ευ όλον έκαστον εϊληφεν ή τού 
κόσμον σύστασις. έκ γάρ πνρός παντός ύδατό? τε και 
αέρος καί γή? σννέστησεν αυτόν ό συνιστά?, μέρος ουδέν 
ούδενός ουδέ δύναμιν έξωθευ ύπολιπών, τάδε διανοηθείς, 

d πρώτον μέν 'ίνα 'όλον ότι μάλιστα ζ&ον τέλεον έκ τελε'ων 
3 3 a τών μερών εϊη, προς δέ τούτοις έυ, άτε ούχ ΰπολελειμμένωυ 

εξ ων άλλο τοιούτου γέυοιτ' άν, έτι δέ ί'ν' άγήρων καί άνοσου 
π, καταυο&υ ώς σνστάτω σώματι θερμά καί ψυχρά καί πάνθ' 
όσα δνυάμεις Ίσχνράς έχει περιιστάμενα έξωθεν καί προσ
πίπτοντα άκαίρως λύει καί νόσους γήρας τε έπάγοντα 
φθίνειν ποιεί, διά δή τήν αίτίαυ καί τόν λογισμού τόυδε 
έ'να ό'λον όλων έξ άπάυτωυ τέλεου καί άγήρωυ καί άνοσου 

b αυτόν έτεκτήυατο. σχήμα δέ έδωκεν αύτω τό πρέπον κα'ι τό 
συγγευές. τω δέ τά πάντα έν αύτω ζωα περιέχειυ μέλλουτι 
ζώψ πρέπον άυ εϊη σχήμα τό περιειληφό? έν αύτώ πάντα 
όπόσα σχήματα- διό καί σφαιροειδές, έκ μέσου πάντη προς 
τάς τελευτάς ϊσου άπέχου, κυκλοτερέ: αυτό έτορυεύσατο, 
πάντων τελεώτατου ομοιότατου τε αυτό έαυτώ σχημάτων, 
υομίσας μυρίω κάλλιου όμοιου άυομοίου. λείου δέ δή κύκλω 
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προς τον πρώτο [β/μ = μ/α]. Τότε, αν ο μέσος πάρει τη θέση του πρώτου και 
του δεύτερου και οι ακραίοι τη θέση του μέσου, θα εξακολουθήσουν κατ' 
ανάγκην να ισχύουν οι ίδιες σχέσεις [μ/β = α/μ και μ/α = β/μ] — κάτι που ση
μαίνει ότι θα συναποτελούν όλοι μια ενότητα86. Αν το σώμα του σύμπαντος 
επρόκειτο να πλαστεί επίπεδο και χωρίς κανένα βάθος, τότε θα αρκούσε 
ένας μόνο μέσος για τη σύνδεση των πάντων στην πραγματικότητα όμως ο 
κόσμος έχει τη μορφή στερεού, και για τη συναρμογή των στερεών απαιτού
νται πάντοτε δύο και ποτέ ένας μέσος87. Ο Θεός λοιπόν τοποθέτησε το νερό 
και τον αέρα ανάμεσα στη φωτιά και τη γη και, εγκαθιδρύοντας μεταξύ τους 
τις ίδιες κατά το δυνατόν αναλογίες — ο λόγος φωτιάς/αέρα να είναι ίδιος με 
τον λόγο αέρα/νερού και νερού/γης88—, τα συνέδεσε και οικοδόμησε τον 
ορατό και απτό ουρανό. Έτσι εξηγείται89 το πώς γεννήθηκε το σώμα του κό
σμου από αυτά ακριβώςτατέσσερα στοιχεία: εναρμονίστηκε από την αναλο
γία τους, άντλησε φιλία από αυτά90 και απέκτησε τέτοια συνεκτικότητα, ώστε 
μόνο αυτός που το συνέδεσε να μπορεί να το διαλύσει. 

Η οικοδόμηση του κόσμου απαίττ\αε την ολότητα και των τεσσάρων στοι
χείων. Γιατί ο Δημιουργός τον συνέθεσε από όλη τη φωτιά, όλο το νερό, τον 
αέρα και τη γη, εξαντλώντας και το παραμικρό τμήμα και την παραμικρή τους 
δύναμη, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο: πρώτον, να είναι ο κόσμος όσο πιο 
ολοκληρωμένος γίνεται, πλήρες έμβιο ον αποτελούμενο από πλήρη μέρη· 
δεύτερον, να υπάρχει ένας μόνο κόσμος, εφόσον δεν είχαν απομείνει υλικά 
από τα οποία θα μπορούσε να γίνει άλλος91· τέλος, να είναι ένας κόσμος απ
αλλαγμένος από γηρατειά και ασθένειες, γιατί ο Δημιουργός καταλάβαινε 
ότι, αν ένα σύνθετο σώμα92 βρισκόταν εκτεθειμένο στην εξωτερική επίδραση 
ισχυρών δυνάμεων όπως η θερμότητα και το ψύχος, θα κινδύνευε να απο
συντεθεί από τις απρόβλεπτες επιθέσεις τους93, θα φθειρόταν από τα γηρα
τειά και τις ασθένειες που θα του προκαλούσαν. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις 
και τις προθέσεις, ο Δημιουργός οικοδόμησε από την ολότητα των συστατι
κών έναν κόσμο μοναδικό, ολοκληρωμένο και πλήρη, αγέραστο και άτρωτο. 

Όσο για σχήμα, του έδωσε αυτό που του αρμόζει 
Το σώμα του κόσμου είναι , , ~ , 0 

. και αναλογεί στη φύση του. Στο έμβιο ον που 
τέλεια σφαίρα *\,Λ 

πονπερ,στρέφετα, ομαλά ε"0°« ε™ να συμπεριλάβει στο εσωτερικό του 
όλα τα έμβια όντα, ταίριαζε εκείνο το σχήμα που 

περικλείει όλα τα υπάρχοντα σχήματα . Γι' αυτό τον έπλασε στρογγυλό και, 
κρατώντας ίσες τις αποστάσεις των ακραίων ση με ίων του από το κέντρο, του 
έδωσε τη μορφή σφαίρας, του πιο πλήρους και πιο ομοιόμορφου σχήματος , 
με την πεποίθηση ότι το ομοιόμορφο είναι χίλιες φορές ωραιότερο από το 
ανομοιόμορφο. 
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e παν έξωθεν αυτό άπηκριβοϋτο πολλών χάριν, ομμάτων τε 
γάρ έπεδεΧτο ουδέν, όρατόν γάρ ούδέυ ύπελείπετο έξωθεν, 
ούδ" ακοή:, ουδέ γάρ άκονστόν πυεϋμά τε ούκ ήν περιεστό? 
δεόμευου αναπνοή?, ούδ' αυ τίνος έπιδεές ήν όργάυου σχεΧυ 
ω τήυ μέν ει: έαντό τροφήν δέέ;οιτο, τήν δέ πρότερου 
έξικμασμέυηυ άποπέμψοι πάλιν, άπήει τε γάρ ούδέυ ουδέ 
προσήειυ αύτω πόθεν—ουδέ γάρ ήν—αυτό γάρ έαυτω τροφήυ 
τήν έαυτοΰ φθίσιν παρέχον καί πάντα έν έαυτω καί ύφ' 

d έαυτοΰ πάσχον καί δρ&υ έκ τέχνη: γέγονεν ήγήσατο γάρ 
αυτό ό συυθείς αϋταρκες ου άμειυου έσεσθαι μάλλον ή 
προσδεές άλλων, χειρ&υ δέ, αις ούτε λαβείν ούτε αυ 
τίνα άμΰνασθαι χρεία τις ην, μάτην ούκ ωετο δείν αύτω 
προσάπτειν, ουδέ ποδών ουδέ ό'λω? τής περί τήυ βάσιυ 

34 a υπηρεσίας, κίνησιν γάρ άπένειμεν αύτω τήν τοΰ σώματος 
ο'ικείαν, τ&υ επτά τήυ περί νουν καί φρόνησιν μάλιστα 
ουσαν διό δή κατά ταύτα έν τω αύτω καί έν έαυτω περια-
γαγών αυτό έποίησε κύκλω κινείσθαι στρεφόμενου, τάς δέ εξ 
άπάσας κινήσεις άφεΧλεν καί απλανές άπηργάσατο εκείνων. 
έπϊ δέ τήν περιόδου ταύτηυ άτ' ούδέυ ποδών δέον άσκελές 
καί άπουν αυτό έγέυυησευ. 

Ούτο? δή πα? όυτος άεί λογισμός θεού περί τόν ποτέ 
b έσόμευου θεόυ λογισθείς λεΧου καί όμαλόυ πανταχή τε έκ 

μέσου ίσον καί δλον κα'ι τέλεου έκ τελέων σωμάτων σώμα 
έποίησεν ψυχήν δέ ει? τό μέσον αυτού θείς διά παντός τε 
έτεινεν καί έτι έξωθεν τό σώμα αυτή περιεκάλυψεν, καί κύκλω 
δή κύκλου στρεφόμενου ούρανον ένα μόνον έρημου κατέ-
στησεν, δι' άρετήν δέ αύτόυ αύτω δυνάμενον συγγίγνεσθαι 
καί ούδενός ετέρου προσδεόμενον, γνώριμου δέ καί φίλον 
Ίκαυ&ς αυτόν αύτω. διά πάυτα δή ταΰτα εύδαίμουα θεόν 
αυτόνέγεννήσατο. 

Τήν δέ δή ψυχήν ούχώς νΰν ύστέραν έπιχειροϋμεν λέγειν. 
e ού'τω? έμηχανήσατο καί ό θεός υεωτέραυ—ού γάρ αν άρχεσθαι 

πρεσβύτερου ύπό νεωτέρου συυέρξας εΐασευ—άλλά πως ημείς 
πολύ μετέχουτες τού προστυχόυτος τε καί εική ταύτη πη καί 
λέγομεν, ό δέ καί γενέσει καί αρετή προτέραν καί πρεσβυ-
τέραυ ψυχήν σώματο: ώς δεσπότιυ καί άρξουσαυ άρξομέυου 
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Την εξωτερική του επιφάνεια γύρω γύρω την έκανε εντελώς λεία, για 
πολλούς λόγους. Δεν είχε καμία ανάγκη ματιών, αφού δεν υπήρχε τίποτε 
ορατό έξω από αυτόν, ούτε ακοής, αφού τίποτε δεν μπορούσε να ακουστεί. 
Αέρας γύρω του δεν υπήρχε για να αναπνέει, ούτε χρειαζόταν να έχει κά
ποιο όργανο για να δέχεται τροφή ή για να απαλλάσσεται μετά την πέψη από 
τα υπολε ίμματά της. Τίποτε δεν έφευγε από αυτόν και τίποτε δεν ερχόταν σε 
αυτόν από πουθενά — αφού τίποτε άλλο δεν υπήρχε. Το έντεχνο σχέδιο 6της 
δημιουργίας του ήταν τέτοιο, που του επέτρεπε να τρέφεται από την ίδια του 
τη φθορά και να είναι ο ίδιος θέατρο, αντικείμενο και υποκείμενο της δικής 
του δράσης97. Γιατί ο κατασκευαστής σκέφτηκε ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτε
ρος αν ήταν αυτάρκης παρά αν ήταν εξαρτημένος. 

Θεώρησε μάταιο να του προσθέσει χέρια —τι άραγε θα έπιανε και από 
ποιον θα αμυνόταν; - ή πόδια ή οποιαδήποτε βάση στήριξης. Του προσέδω
σε όμως εκείνη την κίνηση που ταιριάξει στο σχήμα του σώματος του, τη μόνη 
από τις επτά κινήσεις98 που συνδέεται ευθέως με τον νου και τη φρόνηση . 
Τον έκανε λοιπόν να στρέφεται γύρω γύρω, με την ίδια πάντοτε περιστροφή, 
μένοντας στον ίδιο τόπο, μέσα στα όρια του, χωρίς καμία απολύτως συμμετο
χή στις άλλες έξι κινήσεις. Και καθώς για την εκτέλεση αυτής της περιστρο
φής δεν χρειάζονται πόδια, τον γέννησε χωρίς καθόλου σκέλη100. 

Αυτό λοιπόν ήταν το σχέδιο που κατέοτρωσε ο αιώνιος θεός για τον 
θεό101 που επρόκειτο να δημιουργηθεί. Του έδωσε σώμα λείο και ομαλό, 
απολύτως συμμετρικό ως προς το κέντρο, ολοκληρωμένο και πλήρες, αποτε
λούμενο από πλήρη μέρη. Στο μέσο εμφύτευσε την ψυχή, την κατένειμε πα
ντού ώστε να καλύπτει ακόμη και την εξωτερική επιφάνεια102 του σώματος 
του, και έτσι εγκαθίδρυσε έναν και μοναδικό σφαιρικό και περιστρεφόμενο 
ουρανό, μοναχικό, ικανό εξαιτίας της αρετής του να συντροφεύει τον εαυτό 
του χωρίς την ανάγκη κανενός άλλου, αυτάρκη μέσα στη σχέση και τη φιλία 
προς τον ίδιο τον εαυτό του. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο θεός που δημι
ούργησε ήταν μακάριος θεός. 

Ο Θεός δεν έπλασε την ψυχή ύστερα από το σώμα 
„ ,„ , , του κόσμου, με τη σειρά δηλαδή που τα εκθέτουμε 
Η Ψυχή του κόσμου , ι7 J . « J - as. 

εμείς εδω — γιατί δεν θα άφηνε ποτέ το πρεσβύτε
ρο να διοικείται από το νεότερο, όταν θα συνέδεε 

την ψυχή και το σώμα. Εμείς απλώς συνηθίζουμε να μιλάμε με τον τυχαίο τρό
πο που χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξη μας103.0 Θεός τοποθέτησε 
πιο ψηλά την ψυχή στην κλίμακα της γέννησης και της αρετής, για να δεσπόζει 
και να διοικεί το σώμα104. Η συγκρότηση της έγινε με τον ακόλουθο τρόπο 5. 
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3 5 a συνεστήσατο έκ τ&υδέ τε κα'ι τοιωδε τρόπω, τής αμέριστου 
καί άεί κατά ταύτα έχούσης ουσίας κα'ι τής αυ περί τα σώματα 
γιγνομένης μεριστής τρίτον έξ άμφοΧν έν μέσω συνεκεράσατο 
ουσίας είδος, τής τε ταύτού φύσεως αυ πε'ρι καί τής τού 
έτερον, καί κατά ταύτα σννέστησεν έν μέσω τού τε άμερούς 
αύτων καί τοΰ κατά τά σώματα μεριστοΰ· κα'ι τρία λαβών 
αυτά δντα συνεκεράσατο ει: μίαν πάντα ίδέαν, τήν θατέρου 
φύσιυ δύσμεικτου ούσαυ εις ταΰτόν σνυαρμόττων βία 

b μειγνύ? δε μετά τής ουσίας, καί έκ τριών ποιησάμενος έν, 
πάλιν όλον τούτο μοίρας όσας προσήκεν διένειμεν, έκάστηυ 
δέ έκ τε ταύτού καί θατέρου καί τής ουσίας μεμειγμένην. 
ήρχετο δέ διαιρεΧυ ώδε. μίαν άφεΐλεν τό πρ&τον από παντ05 
μοΧραν, μετά δέ ταύτηυ άφήρει διπλασίαυ ταύτης, τήυ δ' αυ 
τρίτηυ ήμιολίαυ μεν τής δευτέρας, τριπλασίαυ δέ τής πρώτης, 
τετάρτην δέ τη5 δευτέρα5 διπλήν, πέμπτην δέ τριπλήν τής 

e τρίτης, τήυ δ' εκτην τής πρώτης όκταπλασίαν, έβδόμηυ δ" 
έπτακαιεικοσιπλασίαν τή? πρώτης· μετά δέ ταύτα συνε-

3 6 a πληρούτο τά τε διπλάσια κα'ι τριπλάσια διαστήματα, μοίρας 
έτι έκεΧθευ άποτέμνων καί τιθεί? ει? τό μεταξύ τούτων, ώστε 
έν έκάστω διαστήματι δύο είναι μεσότητας, τήν μέν ταύτω 
μέρει τ&υ άκρωυ αυτών ύπερέχουσαυ καί ύπερεχομέυηυ, τήυ 
δέ ϊσω μέν κατ' αριθμόν ύπερέχουσαυ, "σω δέ ύπερεχομέυηυ. 
ήμιολίωυ δέ διαστάσεων κα'ι έπιτρίτων καί έπογδόων γενο
μένων εκ τούτωυ τ&υ δεσμών έν ταΐ? πρόσθεν διαστάσεσι«, 

b τω τού έπογδόου διαστήματι τά έπίτριτα πάντα συυεπληροϋτο, 
λείπωυ αυτών έκαστου μόριου, τής τού μορίου ταύτης δια
στάσεως λειφθείσης αριθμού προς αριθμόν έχούσης τους 
όρους εξ καί πεντήκοντα καί διακοσίων προς τρία καί 
τετταράκοντα καί διακόσια, καί δή καί τό μειχθέν, έξ 
ου ταύτα κατέτεμνεν, ούτως ήδη παν κατανηλώκει. ταύτηυ 
ουν τήν σύστασιν πάσαν διπλήν κατά μήκο: σχίσας, μέσηυ 
προς μέσηυ έκατέραν άλλήλαι? οίον χει προσβολών κατέ-

c καμψεν ει? εν κύκλω, συυάψας αύταΧς τε καί άλλήλαι: έν 
τω καταντικρύ τής προσβολής, και τή κατά ταύτα έν ταύτω 
περιαγομένη κινήσει πέριξ OUTÒS έλαβεν, καί τόν μέν έξω, τόν 
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Από την αδιαίρετη και πάντοτε αμετάβλητη 
_, ,„ . Ουσία και από τη διαιρετή και μεταβαλλόμενη 
Σύσταση της Ψυχής , . ' e , ^6 Τ„ , . 

στα φυσικά σώματα Ουσία συνέθεσε ένα τρίτο 
είδος Ουσίας, ενδιάμεσο, αποτελούμενο και από 

τις δύο . Στην περίπτωση πάλι της Ταυτότητας και της Διαφοράς .ακο
λουθώντας την ίδια αρχή, συνέθεσε ενδιάμεσα μείγματα, που αποτελούνται 
από το αδιαίρετο και από το διαιρετό στα σώματα τμήμα τους. Παίρνοντας 
έπειτα τα τρία αυτά συστατικά τα συνέπτυξε σε μια μορφή, αναγκάζοντας τη 
Διαφορά, που είναι από τη φύση της δύσμεικτη, να ενωθεί με την Ταυτότητα 
και, στη συνέχεια, το μείγμα των δύο να ενωθεί με την Ουσία'10. 

Έχοντας φτιάξει λοιπόν ένα μείγμα από τρία 
Αρμονική διαίρεση συστατικά, το διένειμε ξανά σε όσα κομμάτια 

της Ψυχής έπρεπε — το καθένα από αυτά τα κομμάτια απο
τελείτο και από την Ταυτότητα και από τη Διαφο

ρά και από την Ουσία. Άρχισε να διαιρεί το μείγμα ως εξής : πρώτα αφαί
ρεσε ένα κομμάτι από το σύνολο του μείγματος [1]· κατόπιν αφαίρεσε ένα 
δεύτερο κομμάτι, διπλάσιο από το πρώτο [2]· το τρίτο κομμάτι ήταν μιάμιση 
φορά το δεύτερο και τριπλάσιο του πρώτου [3]· το τέταρτο διπλάσιο του δεύ
τερου [4], το πέμπτο τριπλό του τρίτου [9], το έκτο οκταπλάσιο του πρώτου [8] 
και το έβδομο ήταν είκοσι εφτά φορές το πρώτο [27]. 

Έπειτα συμπλήρωσε τα ενδιάμεσα διαστήματα στη σειρά του 2 και στη 
σειρά του 3, κόβοντας και άλλα κομμάτια από το αρχικό μείγμα και τοποθε
τώντας τα ανάμεσα στα κομμάτια της πρώτης διαίρεσης, με τέτοιο τρόπο 
ώστε να υπάρχουν δύο μέσοι σε κάθε διάστημα. Ο πρώτος [αρμονικός] χωρί
ζει το διάστημα σε δύο μέρη που έχουν ίδιο λόγο με τον λόγο των δύο ακραί
ων αριθμών του διαστήματος, και ο δεύτερος [αριθμητικός] απέχει εξίσου 
από τους δύο ακραίους αριθμούς11". Αυτοί οι δεσμοί113 δημιούργησαν τμήμα
τα 3/2,4/3 και 9/8 στα αρχικά διαστήματα. Αντικατέστησε όλα τα διαστήματα 
των 4/3 με διαστήματα των 9/8, αφήνοντας υπόλοιπο ένα τμήμα που μπορεί 
να αναπαρασταθεί με το κλάσμα 256/243. Έτσι εξαντλήθηκε όλο το αρχικό 
μείγμα, από το οποίο είχε αρχίσει να κάβειτα κομμάτια αυτά114. 

Κατόπιν 3 όλο αυτό το κατασκεύασμα το έσχισε 
„, . στα δύο κατά μήκος, και κρατώντας τα δύο κομ-

Κίνηση της Ψυχής π » κ a 
μάτια συνδεδεμένα σταυρωτά στο μέσον τους, 
έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα Χ116, έκαμψε τα 

άκρα τους σε κύκλους και τα ένωσε σε ένα σημείο ακριβώς απέναντι από το 
πρώτο σημείο σύνδεσης. Στους δύο αυτούς κύκλους προσέδωσε την ομαλή 
κίνηση γύρω από τον εαυτό τους, και τοποθέτησε τον έναν εξωτερικά και τον 
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δ' εντός έποιεΧτο των κύκλων, τήυ μέν ουν έξω φοράυ έπεφή-
μισευ είναι τής ταύτού φύσεως, τήν δ' εντός τής θατέρου. τήν 
μέν δή ταύτού κατά πλευράν έπϊ δεξιά περιήγαγεν, τήν δέ 
θατέρου κατά διάμετρον έπ' αριστερά, κράτος δ' έ'δωκεν τή 

d ταύτοΰ καί όμοιου περιφορά- μίαν γάρ αυτήν άσχιστου 
εϊασεν, τήν δ' εντός σχίσας έξαχή επτά κύκλους άνισους 
κατά τήν τού διπλασίου καί τριπλασίου διάστασιν έκάστην, 
ούσ&ν έκατέρωυ τριών, κατά τάναντία μέν άλλήλοι: προσ-
έταξευ Ίέυαι τους κύκλους, τάχειδέτρείς μέυ ομοίως, τους 
δέ τέτταρας άλλήλοι? καί τοΧς τρισ'ιν άνομοίω?, έν λόγω δέ 
φερομέυους. 

Έπεί δέ κατά νουν τω συυιστάντι πάσα ή τής ψυχή? 
σνστασις έγεγένητο, μετά τούτο πάν τό σωματοειδέ& έυτός 

e αύτη? έτεκταίνετο καί μέσου μέση συναγαγών προσήρμοττεν 
ή δ' έκ μέσον προς τόν έ'σχατον ούραυόυ πάυτη διαπλακεΧσα 
κύκλω τε αυτόν έξωθευ περικαλνψασα, αύτη έυ αύτη στρεφο-
μέυη, θείαυ αρχήν ήρξατο άπαύστον καί έμφρουος βίον προς 
τόν σύμπαντα χρόνον. και τό μεν δή σώμα όρατόν ουρανού 
γέγονεν, αυτή δέ αόρατος μέν, λογισμού δέ μετέχουσα καί 

3 7 a αρμονία? ψυχή, τών νοητών άεί τε όντων ύπό τοΰ άριστου 
αρίστη γενομένη τ&ν γεννηθέντων, ατε ουν έκ τή? ταύτοΰ 
καί τής θατέρου φύσεως έκ τε ουσίας τριών τούτων συγκρα-
θείσα μοιρών, καί άνά λόγον μερισθεισα καί συνδεθεΧσα, 
αυτή τε ανακυκλούμενη προς αυτήν, όταν ονσίαν σκεδαστήυ 
έχουτός τιυος έφάπτηται καί δταν αμέριστου, λέγει κινού
μενη δια πάσης εαυτή? ότω τ' άυ τι ταύτόυ η καί ότον άν 

b έτερον, προς ότι τε μάλιστα καί δπη καί δπω? καί οπότε 
συμβαίνει κατά τά γιγνόμενά τε προς έκαστον 'έκαστα είναι 
καί πάσχειν καί προς τά κατά ταύτα έχουτα άεί. λόγο: δέ 
ό κατά ταύτόυ αληθής γιγυόμενος περί τε θάτερον ον καί 
περί τό ταύτόν, έν τω κινουμένφ ύφ' αυτού φερόμενος άνεν 
φθόγγον καί ήχής, όταυ μέυ περί τό αισθητού γίγνηται καί 
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άλλο εσωτερικά'Π. Θεώρησε την περιφορά του εξωτερικού κύκλου ως κίνη
ση που αρμόζει στη φύση της Ταυτότητας, και την περιφορά του εσωτερικού 
ως κίνηση που αρμόζει στη φύση της Διαφοράς. Και κίνησε τον κύκλο του 
Ταύτού προς τα δεξιά118 κατά μήκος της πλευράς, ενώ τον κύκλο του Διαφο
ρετικού προς τα αριστερά κατά μήκος της διαγωνίου119. Και έδωσε την 
εξουσία στην περιφορά του Ταύτού και ομοιόμορφου, καθώς αυτήν την άφη
σε μοναδική και άθικτη, ενώ την εσωτερική την έσχισε σε έξι σημεία που 
αντιστοιχούν στα τρία διαστήματα της σειράς του 2 και στα τρία διαστήματα 
της σειράς του 3, δημιουργώντας έτσι επτά άνισους κύκλους120. Στους επτά 
αυτούς κύκλους προσέδωσε κινήσεις προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις . Οι 
τρεις κινούνται με την ίδια ταχύτητα122, ενώ οι άλλοιτέσσερις κινούνται ο κα
θένας με διαφορετική ταχύτητα, διαφορετική και από την ταχύτητα των 
τριών — όλες όμως οι ταχύτητες υπακούουν σε σταθερή αναλογία . 

Όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ψυχής σύμφωνα με το σχέδιο του, 
ο Δημιουργός προχώρησε στο επόμενο βήμα: άρχισε νατοποθετείτο σύνολο 
του σώματος στο εσωτερικό της ψυχής, προσαρτώντας το κέντρο του ενός 
στο κέντρο της άλλης· με τον τρόπο αυτό συνάρμοσε την ψυχή και το σώμα. Η 
ψυχή διαπλέχθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις, από το κέντρο ώς την εξωτε
ρική επιφάνεια του έσχατου ουρανού, και, αρχίζοντας να περιστρέφεται μέ
σα στα όρια της, έδωσε θεϊκή αφετηρία στην ατέρμονη έλλογη ζωή που καλύ-
πτειτην ολότητα του χρόνου124. Ενώ το σώμα του κόσμου έγινε ορατό, η ψυχή 
έγινε αόρατη· διέπεται από λογική και αρμονία, το άριστο δημιούργημα του 

/ ' 1 2 5 

αρίστου νοητού και αιωνίου οντος . 
Ηψυχή έχειδημιουργηθείαπότη μείξη των τριών 

Η Ψυχή είναι συστατικών της -της Ταυτότητας, της Διαφοράς 
ηεδρατηςγνώαης και της Ουσίας-, έχει διαιρεθεί στη σωστή ανα

λογία και έχει επανασυνδεθεί, έχει τέλος περι
στραφεί γύρω από τον εαυτό της. Όταν λοιπόν έρχεται σε επαφή με τη διαι
ρετή ή την αδιαίρετη φύση κάποιας οντότητας126, τίθεται απ' άκρη σ' άκρη σε 
κίνηση και αποφαίνεται για την ταυτότητα και τη διαφορά της οντότητας 
αυτής σε σχέση με τις άλλες· αποφαίνεται ακόμη από ποιαν ακριβώς πλευρά, 
με ποιον τρόπο, πώς και πότε κάτι είναι ή χαρακτηρίζεται σε σχέση με όλα τα 
άλλα, είτε στη σφαίρα των όντων που μεταβάλλονται είτε στη σφαίρα των 
όντων που παραμένουν αιωνίως αμετάβλητα127. Ο αληθής λόγος που παρά
γεται — είτε ειπωθεί ότι κάτι είναι διαφορετικό είτε ότι είναι ίδιο - μεταφέ
ρεται χωρίς κανένα φθόγγο ή ήχο128 μέσα σε αυτό που κινείται από τον εαυτό 
του129 και παίρνει δύο μορφές: όταν αναφέρεται στον αισθητό κόσμο, και το 
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ό τού θατέρου κύκλθ5 ορθός Ίων εις π&σαν αύτοΰ τήν ψνχήν 
διαγγείλη, δόξαι καί πίστεις γίγνονται βέβαιοι καί αληθείς, 

e όταν δε αν περί τό λογιστικού η καί è τον ταύτού κύκλος 
εύτροχος ώυ αυτά μηυύση, νονς επιστήμη τε έξ ανάγκης 
αποτελείται- τούτω δέ έυ ω τών όντων έγγίγυεσθου, άν 
ποτέ τι? αυτό άλλο πλήυ ψνχήυ εΐπη, πάν μάλλον ή 
τάληθές έρεΧ. 

Ώ : δέ κινηθέν αυτό καί ζ&υ ένόησεν τών άιδίων θεών 
γεγονό: άγαλμα ό γέννησα: πατήρ, ήγάσθη τε καί ευφρανθεί? 
έτι δή μάλλον όμοιου προς τό παράδειγμα έπευόησευ άπερ-

d γάσασθαι. καθάπερ ουυ αυτό τυγχάνει ζ&ου άίδιον όν. καί 
τόδε τό πάν ούτως εις δύναμιν επεχείρησε τοιούτου άποτελείυ 
ή μέν ονυ τού ζώον φύσις έτνγχαυευ ούσα αιώνιο?, καί τούτο 
μέυ δή τω γεννητω παυτελ&ς προσάπτειυ ούκ ην δυνατόν 
ε'ικώ δ' έπευόει κιυητόν τίνα α'ι&υος ποιήσαι, καί διακόσμων 
άμα ούρανον ποιεί μέυουτος αί&υος έυ έυί κατ' αριθμόν 
Ίούσαν αιώνιου ε'ικόυα, τούτον δν δή χρόνου ώυομάκαμεν. 

e ημέρας γάρ καί vUKTas καί μήυας καί ένιαντονς, ούκ δντα? 
πριν ούρανον γενέσθαι, τότε άμα έκείνω σννισταμένω την 
γέυεσιυ αυτών μηχανάται· ταΰτα δέ πάντα μέρη χρόνον, καί 
τό τ ' ην τό τ ' έ'σται χρόυον γεγονότα είδη, ά δή φέροντες 
λανθάυομευ έπϊ τήυ άίδιον ούσίαυ ούκ όρθας. λέγομευ γάρ 
δή ώς ήν εστίν τε καί εσται, τή δέ τό έστιν μόνου κατά του 

3 8 a αληθή λόγου προσήκει, τό δέ ήν τό τ ' εσται περί τήυ έυ 
χρόνω γένεσιν ίοΰσαν πρέπει λέγεσθαι—κινήσει? γάρ έστου, 
τό δέ άεί κατά ταύτα έχον άκινήτως ούτε πρεσβύτερου ούτε 
νεώτερου προσήκει γίγνεσθαι διά χρόνου ουδέ γενέσθαι ποτέ 
ουδέ γεγονέναι νύυ ούδ' ε'ις αυθι? έσεσθαι, τό παράπαν τε 

ουδέν όσα γένεσις TOÎS έν α'ισθήσει φερομέυοις προσήψεν, 
αλλά χρόνου ταύτα αιώνα μιμούμενου καί κατ' άριθμόυ 
κυκλουμέυου γέγονεν εί'δη—καί προς τούτοις έτι τά τοιάδε, 

b τό τε γεγου'ος είναι γεγονό? καί τό γιγνόμενον είναι γιγνό
μενον, έτι τε τό γενησόμευου είναι γενησόμενον καί τό μή 
δν μή δν είναι, ων ούδέυ ακριβές λέγομευ. περί μεν 
ουν τούτωυ τάχ' άν ούκ εϊη καιρός πρέπων έν τω παρόυτι 
διακριβολογεΐσθαι. 
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μήνυμα του προωθείται από τη σταθερή τροχιά Του κύκλου του Διαφορετι
κού σε όλο το πλάτος της ψυχής, τότε προκύπτουν γνώμες και πεποιθήσεις 
βέβαιες και αληθείς· όταν όμως αναφέρεται στο αντικείμενο της λογικής 
σκέψης, και το μήνυμα μεταδίδεται από την ομαλή τροχιά του κύκλου του 
Ταύτού, τότε κατ' ανάγκην προκύπτει η έλλογη και έγκυρη γνώση130. Αν λοι
πόν κάποιος ισχυριζόταν ότι οι δύο αυτές μορφές γνώσης παράγονται όχι 
στην ψυχή αλλά κάπου αλλού, οπωσδήποτε δεν θα έλεγε την αλήθεια. 

Όταν ο πατέρας του σύμπαντος είδε το δημιούρ-
„ , Υημά του να κινείται και να ζει — ένας ναός των 
Οχρόνος . α . m -α , 

αιωνίων θέων — ευχαριστήθηκε και, μέσα στη 
χαρά του, σκέφτηκε να το κάνει ακόμη πιο όμοιο 

με το υπόδειγμα. Καθώς λοιπόν το Υπόδειγμα είναι έμβιο ον με αιώνια 
ύπαρξη, επιχείρησε να προσδώσει και στο σύμπαν την ανάλογη ιδιότητα. Η 
αιώνια φύση132 του προτύπου Εμβιου Όντος ήταν αδύνατον να μεταφερθεί 
αυτούσια στο γεννημένο σύμπαν. Σκέφτηκε επομένως να δημιουργήσει κά
ποια κινητή εικόνα της αιωνιότητας133. Ενώ λοιπόν έβαζε τάξη στον ουρανό, 
έφτιαξε και τη ρυθμικά κινούμενη αιώνια εικόνα της ακίνητης στην ενότητα 
της αιωνιότητας — το δημιούργημα που έχουμε ονομάσει χρόνο134. 

Οι ημέρες και οι νύχτες, οι μήνες και τα έτη δεν υπήρχαν πριν από τη γέν
νηση του ουρανού· τα σχεδίασε ο Δημιουργός ενώ προχωρούσε στην οργά
νωση του ουρανού, και αποτελούν μέρη του χρόνου. Από την άλλη, το παρελ
θόν και το μέλλον είναι είδη του χρόνου, έχουν δημιουργηθεί, και είναι 
σφάλμα να τα αποδίδουμε, χωρίς σκέψη, στο αιώνιο Ον. Γιατί λέμε ότι 
«ήταν, είναι και θα είναι», ενώ το μόνο που αληθώς μπορούμε να ισχυρι
στούμε είναι ότι «είναι». Το «ήταν» και το «θα είναι» πρέπει να λέγονται για 
το γίγνεσθαι που εκτυλίσσεται μέσα στον χρόνο — γιατί και τα δύο συνι
στούν κινήσεις. Όμως αυτό που είναι πάντοτε αμετάβλητο και ακίνητο135 δεν 
αρμόζει να γίνεται στο πέρασμα του χρόνου πρεσβύτερο ή νεότερο1 • ούτε 
είναι σωστό να λέμε γι' αυτό ότι κάποτε είχε γίνει ή έγινε, ή ότι στο μέλλον θα 
γίνει και, γενικά, να του αποδίδουμε κάποιες από τις ιδιότητες που το γί
γνεσθαι προσάπτει στα μεταβλητά αντικείμενα των αισθήσεων. Γιατί όλα 
αυτά δεν είναι παρά είδη του χρόνου — του χρόνου που μιμείται την αιωνιό
τητα και κινείται ρυθμικά σε κύκλους. Ας προσθέσουμε ότι χρησιμοποιούμε 
ανακριβώς και εκφράσεις όπως «το γεγονός είναι γεγονός», «το μεταβαλλό
μενο είναι μεταβαλλόμενο», «το μελλοντικό είναι μελλοντικό», «το μη ον εί
ναι μη ον»138. Ίσως όμως δεν είναι η κατάλληλη ευκαιρία να αναλύσουμε 
αυτά τα θέματα με ακρίβεια. 
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Χρόυος δ' ονυ μετ' ουρανού γέγονεν, ίνα άμα γεννηθέυτες 
άμα και λνθ&σιυ, άυ ποτέ λύσις τι? αυτών γίγνηται, καί 
κατά τό παράδειγμα τής διαιωνίας φύσεως, ϊυ' ώς ομοιότατος 

e αύτω κατά δύυαμιυ η- τό μέυ γάρ δή παράδειγμα πάυτα 
αίώνά έστιν δν, ό δ' αν διά τέλονς τόν άπαντα χρόνον 
γεγονώς τε καί ώυ καί έσόμενος. έξ ονυ λόγου καί διάνοια: 
θεού τοιαύτης προς χράυον γέυεσιυ. Ίνα γεννηθή χρόυος, 
ήλιος καί σελήνη καί πέντε άλλα άστρα, έπίκληυ έχοντα 
πλαυητά, ε'ις διορισμού καί φυλακήν αριθμών χρόυου γέγονεν 
σώματα δέ αυτών έκαστων ποίησα: ό θεό$ έ'θηκεν eis TÒs 
περιφοράς Ss ή θατέρου περίοδος ήειν, επτά ούσας όντα 

d επτά, σελήνην μέν εϊ: τόν περί γήν πρώτον, ήλιον δέ ε'ις 
τόν δεύτερον υπέρ γή:, εωσφόρου δέ καί τόν ιερόν 'Ερμού 
λεγόμενου εις [τόν] τάχει μέν Ίσόδρομον ήλίω κύκλον ιόντα?, 
τήν δέ έναντίαν είληχότα: αύτώ δύυαμιυ· δθεν καταλαμ-
βάυουσίυ τε καί καταλαμβάνονται κατά ταύτα ύπ' αλλήλων 
ήλιος τε καί ό τού Έρμου καί εωσφόρο?, τά δ' άλλα οι δή 
καί δι' ας αιτίας Ίδρύσατο, ει τι : έπεξίοι πάσας, ό λόγος 

e πάρεργος ων πλέον άυ έργου ων έ'νεκα λέγεται παράσχοι. 
ταΰτα μέν ουν ϊσως τάχ' αν κατά σχολήυ ύστερου τής άξιας 
τύχοι διηγήσεως- επειδή δέ ουν eis τήν έαυτω πρέπουσαν 
έκαστον άφίκετο φοράν τ&υ όσα έδει συναπεργάζεσθαι 
χρόνον, δεσμοί? τε έμψύχοις σώματα δεθέυτα ζωα έγευ-
υήθη τό τε προσταχθέν έμαθεν, κατά δή τήν θατέρου φοράν 

39 a πλαγίαν ούσαν, διά τής ταντού φοράς Ίούσάν τε καί κρατον-
μένην, τό μεν μείζουα αυτών, τό δ' έλάττω κύκλον ιόν, θάττον 
μέυ τά τόν έλάττω, τα δέ τόν μεί£ω βραδύτερου περιήειυ. 
τή δή ταντού φορά τά τάχιστα περιιόυτα ύπό τών βραδύτερου 
ιόντων έφαίνετο καταλαμβάνοντα καταλαμβάυεσθαι· πάντα? 
γάρ τους κύκλονς αυτών στρέφουσα έ'λικα δια τό διχή κατά 

b τά εναντία άμα προϊέναι τό βραδύτατα άπιόν άφ' αυτής ούσης 
ταχίστης εγγύτατα άπέφαινεν. 'ίνα δ' εϊη μέτρον εναργές 
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Ο χρόνος λοιπόν γεννήθηκε μαζί με τον ουρανό • και αφού γεννήθηκαν 
μαζί, θα διαλυθούν μαζί, αν βέβαια χρειαστεί ποτέ να διαλυθούν. Ηγέννηση 
τους έγινε με υπόδειγμα την αιώνια φύση του Εμβιου Όντος, ώστε το δημι
ούργημα να του μοιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Το μεν υπόδειγμα, σε 
όλη την αιωνιότητα, είναι· ο δε ουρανός διατρέχει την ολότητα του χρόνου, 
ήταν, είναι και θα είναι140. 

Από το σχέδιο και την πρόθεση του Θεού για τη 
Δημιουργία , , , ._ , 

J , γέννηση του χρόνου —για να υπάρξει χρόνος— 

ωςμετρωντουχρόνον οδηγηθήκαμε στη γέννηση του Ήλιου, της Σελή
νης και των πέντε άλλων άστρων, τα οποία οι άν

θρωποι αποκαλούν «πλανήτες» : οι πλανήτες έγιναν για να καθορίζουν και 
να διαφυλάσσουν τα μέτρα του χρόνου. Ο Θεός έπλασε τα σώματα τους και 
τα τοποθέτησε στις τροχιές που διαγράφει η κυκλική κίνηση του Διαφορετι
κού — επτά άστρα στις επτά υπάρχουσες τροχιές. Η Σελήνη τοποθετήθηκε 
στον πλησιέστερο προς τη Γη κύκλο, ο Ήλιος στον δεύτερο, ενώ ο Εωσφό
ρος [η Αφροδίτη] και το επονομαζόμενο ιερό άστρο του Ερμή142 διατρέχουν 
τους δύο επόμενους κύκλους143, έχοντας με τον κύκλο του Ήλιου την ίδια τα
χύτητα αλλά την αντίθετη δύναμη144. Γι' αυτό ο Ήλιος, η Αφροδίτη και ο 
Ερμής στην πορεία τους προσπερνούν διαδοχικά ο ένας τον άλλο145. Όσο 
για τους υπόλοιπους πλανήτες, αν κανείς επιχειρήσει να αναλύσει διεξοδικά 
το πού και για ποιες αιτίες τους ίδρυσε ο Δημιουργός146, θα ξεφύγει από το 
κυρίως θέμα και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που 
ήθελε να επιλύσει. Ίσως αργότζς>α βρούμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε 
αυτά με την άνεση και την προσοχή που επιβάλλεται147. 

Όταν λοιπόν το καθένα από τα μελλοντικά συστατικά του χρόνου κατέ
λαβε τη θέση που του άρμοζε στις κινήσεις του ουρανού, έμψυχοι δεσμοί 
έδεσαν το σώμα του και έγινε έμβιο ον τότε έμαθε και την αποστολή που του 
είχε ανατεθεί. Άρχισε λοιπόν να κινείται ακολουθώντας την περιφορά του 
Διαφορετικού, η οποία τέμνει λοξά την κυρίαρχη περιφορά του Ταύτού148, 
με τέτοιο τρόπο ώστε να κινείται ταχύτερα εκείνο που διανύει τον μικρότερο 
κύκλο και βραδύτερα εκείνο που διανύει τον μεγαλύτερο149. Ωστόσο, λόγω 
της περιφοράς του Ταύτού, όσα στην πραγματικότητα κινούνταν βραδύτερα 
φαίνονταν ότι προλάβαιναν και ξεπερνούσαν τα ταχύτερα150. Γιατί η περι
φορά αυτή έστρεφε ελικοειδώς όλους τους κύκλους των πλανητών, με αποτέ
λεσμα ο κάθε πλανήτης να προχωρεί συγχρόνως προς δύο διακριτές αντίθε
τες κατευθύνσεις151' έτσι όποιος πλανήτης απομακρυνόταν βραδύτερα από 
την περιφορά του Ταύτού —την ταχύτερη από όλες τις περιφορές — φαινό
ταν να την ακολουθεί από πιο κοντά152. 
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τι προς άλληλα βραδντήτι καί τάχει καί τα περί τάς οκτώ 
φοράς πορεύοιτο, φ&ς ό θεός άνήψεν έυ τή προς γήν δευτέρα 
τών περιόδων, δ δή νΰν κεκλήκαμεν ήλιον, Γνα δτι μάλιστα 
εις άπαντα φαίυοι του ούρανον μετάσχοι τε αριθμού τά ζ&α 
όσοι? ην προσήκον, μαθόντα παρά τής ταύτού καί όμοιου 

C περιφοράς, υύξ μέυ ουυ ήμερα τε γέγονεν ούτως καί διά 
ταύτα, ή τήε μι&ς και φρουιμωτάτης κυκλήσεως περίοδος· 
μείς δέ έπειδάυ σελήνη περιελθοΰσα τόν εαυτή? κύκλου ήλιου 
έπικαταλάβη, ένιαυτό? δέ οπόταν ήλιος τόν έαυτοΰ περιέλθη 
κύκλου, τ&υ δ' άλλων τάς περιόδονς ούκ έννενοηκότες άν
θρωποι, πλην ολίγοι τ&υ πολλών, ούτε όυομάζονσιυ ούτε προς 
άλληλα συμμετροϋυται σκοπούυτες άριθμοΧς, ώστε ώς έπος 

d ειπείν ούκ ϊσασιν χρόνου δντα τα: τούτων πλάνας, πλήθει 
μέν άμηχάνω χρωμένας, πεποικιλμέυας δέ θαυμαστώ?· έστιυ 
δ' όμως ουδέν ήττον καταυοήσαι δυνατόν ώ: δ γε τέλεος 
αριθμός χρόνου τόν τέλεον ένιαυτόν πληροΧ τότε, όταν άπασών 
τών οκτώ περιόδων τά προς άλληλα συμπερανθέντα τάχη σχή 
κεφαλήν τώ του ταύτοΰ καί ομοίως ιόντος άναμετρηθέντα 
κύκλω, κατά ταΰτα δή καί τούτων ένεκα έγεννήθη τ&ν 
άστρωυ όσα δι' ουρανού πορευόμενα έ'σχεν τροπά?, ίνα τόδε 

e ώ: όμοιότατον η τώ τελέω καί νοητω ζώω προς τήν τής 
διαιωνίας μίμησιυ φύσεως. 

Καί τά μέυ άλλα ήδη μέχρι χρόνον γενέσεως άπείργαστο 
eis ομοιότητα ωπερ άπεικά£ετο, τό δέ μήπω τά πάντα ζ&α 
έυτός αυτού γεγευημέυα περιειληφέυαι, ταύτη έτι είχεν άυο-
μοίως. τούτο δή τό κατάλοιπου άπηργάζετο αυτού προς τήυ 
τον παραδείγματος άποτυπούμευος φύσιυ. ηπερ ουυ υούς 
έυούσας ιδέα? τ& δ έστιν ζώου, οιαί τε ενεισι καί δσαι, 
καθαρά, τοιαύτας καί τοσαύτα? διευοήθη δείν κα'ι τόδε σχείυ. 
ε'ισίυ δή τέτταρε:, μία μέν ουράνιου θεών γένος, άλλη δέ 

4ο a πτηνόν καί αεροπόρου, τρίτη δέ ένυδρου είδος, πεζόυ δέ καί 
χερσαίου τέταρτον, τον μέν ονυ θείον τήν πλείστην ίδέαν 
έκ πνρός άπηργάζετο, όπως δτι λαμπρότατον ίδείν τε κάλ
λιστου εϊη, τ& δέ παντί προσεικά^ών εϋκυκλον έποίει, τίθησίν 
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Επειδή ήθελε να υπάρχει εμφανές μέτρο στις σχέσεις βραδύτητας και τα
χύτητας αλλά και για να διευκολύνει153 τις οκτώ περιφορές στη διαδρομή 
τους, ο Θεός άναψε ένα φως στη δεύτερη πάνω από τη Γη τροχιά — το φως 
που σήμερα έχουμε ονομάσει Ήλιο. Ο στόχος του ήταν να φωτίζεται απ' 
άκρη σ' άκρη ο ουρανός, αλλά και να έρθουν σε επαφή με τους αριθμούς 
εκείνα τα έμβια όντα που θα μπορούσαν να τους γνωρίσουν μαθαίνοντας 
τους από την περιφορά του Ταύτού και ομοιόμορφου154. Έτσι γεννήθηκε η 
νύχτα και η ημέρα, η περίοδος της μοναδικής και πιο σοφής περιστροφής του 
ουρανού155. Ο μήνας πάλι παράγεται όταν η Σελήνη ολοκληρώνει τον δικό 
της κύκλο και ξαναφθάνει τον Ήλιο, ενώ το έτος όταν ολοκληρώνεται ένας 
κύκλος του Ήλιου. Οι περίοδοι των άλλων πλανητών δεν έχουν γίνει αντιλη
πτές παρά από ελάχιστους ανθρώπους156, δεν τους έχουν δώσει ονόματα ού
τε- έχουν υπολογίσει με αριθμητικές μεθόδους τα σχετικά τους μέτρα· τελικά 
αγνοούν ότι, κατά κάποιον τρόπο, οι περιπλανήσεις τους είναι και αυτές 
χρόνος157 — αυτέςοιτόσοπολυάριθμεςκαιεξαιρετικάπερίπλοκεςπεριπλα-
νήσεις. Τουλάχιστον μπορεί να γίνει κατανοητό ότι ο τέλειος αριθμός του 
χρόνου δίνει το μέτρο του τέλειου Ενιαυτού τότε, όταν οι σχετικές ταχύτητες 
και των οκτώ περιφορών ολοκληρωθούν ταυτόχρονα και μετρηθούν με βάση 
την ομαλή περιφορά του Ταύτού158. 

Αυτός είναι λοιπόν οτρόπος κατασκευής καιο σκοπός της γέννησης εκεί
νων των άστρων που, ενώ πορεύονται μέσα στον ουρανό, εμφανίζουν τρο
πές159 — για να γίνει ο κόσμος όσο το δυνατόν πιο όμοιος με το τέλειο και 
νοητό Έμβιο Ον, για να μιμηθεί την αιωνιότητα της φύσης του. 

Όπως είδαμε, έως τη γέννηση του χρόνου ο κό-
^ „ „. σμος κατασκευαζόταν έτσι ώστε να μοιάζει στο 
Τα είδη των έμβιων όντων ; * 

υπόδειγμα του. Ωστόσο διέφερε ακόμη σε κάτι, 
αφού δεν είχε εμπλουτιστεί με όλα τα ζωντανά 

δημιουργήματα. Ο Θεός άρχισε λοιπόν να καλύπτει αυτό το κενό, προσπα
θώντας να αποτυπώσειτη φύση του υποδείγματος. Σκέφτηκε ότι ο κόσμος θα 
έπρεπε να εμπεριέχει τόσες και τέτοιες μορφές ζωής όσες διακρίνει ο νους 
στο αυθεντικό Έμβιο Ον160. Οι μορφές αυτές είναι τέσσερις: η πρώτη είναι 
το γένος των θεών του ουρανού161, η δεύτερη το γένος των πτηνοίν που δια
σχίζουν τον αέρα, η τρίτη των υδροβίων ζώων και η τέταρτη όσων ζουν και 
κινούνται στη στεριά. 

Τη μορφή του θεϊκού γένους την έφτιαξε κατά κύ-
Τα άστρα, ριο λόγο162 από φωτιά, ώστε να είναι ό,τι πιο λα

οί βεοίτου ουρανού μπρό και πιο ωραίο μπορεί να δει κανείς. Μιμού
μενος το σύμπαν, έδωσε στους ουράνιους θεούς 
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τε ει? τήν τού κρατίστου φρόνησιν έκείνω συνεπάμενον, νεΐ-
μας περί πάντα κύκλω τόν ούρανον, κόσμον άληθινον αυτω 
πεποικιλμένον είναι καθ' όλον. κινήσεις δέ δύο προσήψευ 
έκάστω, τήυ μέυ έυ ταύτω κατά ταύτα, περί τ&υ αυτών αει 

b τα αυτά έαυτώ διανοουμένω, τήν δέ ei? τό πρόσθεν, ύπό τής 
ταύτού καί ομοίου περιφοράς κρατουμένω· τάς δέ πέντε 
κινήσει: ακίνητου καί έστός, 'ίνα ότι μάλιστα αυτών έκαστον 
γένοιτο ώς άριστου, έξ ης δή τή? αιτίας γέγονεν δσ' απλανή 
τών άστρων ζ&α θεία δντα καί άίδια καί κατά ταύτα εν 
ταύτω στρεφόμευα άεί μένει· τά δέ τρεπόμευα καί πλάυην 
τοιαύτηυ ϊσχουτα, καθάπερ έν τοΧς πρόσθεν έρρήθη, κατ' 
εκείνα γέγονεν. γήν δέ τροφόν μέν ήμετέραν. Ίλλομένην δέ 

e περί τόν διά παντός πόλον τεταμένου, φύλακα καί δη-
μιουργόυ νυκτός τε καί ημέρας έμηχανήσατο, πρώτηυ καί 
πρεσβυτάτην θέων όσοι εντός ουρανού γεγόνασιυ. χορείας 
δέ τούτων αυτών καί παράβολα? αλλήλων, καί [περί] τάς 
των κύκλων προς εαυτού: έπανακυκλήσει? καί προχωρήσει?, 
έν τε ταίς σννάψεσιν οποίοι τ&υ θεών κατ' αλλήλους γιγνο-
μευοι κα'ι όσοι καταντικρύ, μεθ' οϋστίνά: τε έπίπροσθεν 
άλλήλοις ήμίν τε κατά χράυους οΰστινας έκαστοι κατακαλύ-
πτονται καί πάλιν αναφαινόμενοι φόβους καί σημεία τών 

d μετά ταύτα γενησομένωυ τοΧς ού δνναμένοις λογίζεσθαι 
πέμπουσιυ, τό λέγειν άνευ δι' όψεως τούτων αυτών μιμη-
μάτων μάταιο: αν εϊη πόνο?- άλλα ταΰτά τε ίκανώ: ήμίν 
ταύτη καί τα περί θεών ορατών καί γεννητών ε'ιρημένα φύσεως 
έχέτω τέλο?. 

Περί δέ τών άλλων δαιμόνων ειπείν καί γνώναι τήν γέ-
νεσιν μεΧζου ή καθ' ημάς, πειστέου δέ τοΧς ε'ιρηκόσιυ έμ
προσθεν, έκγόνοις μέν θεών ουσιν, ώς έφασαυ, σαφώς δε 
που τους γε αυτών προγόυονς είδόσιν αδύνατον ούν θεών 

e παισίν άπιστείν, καίπερ άνευ τε εικότων καί αναγκαίων 
αποδείξεων λέγουσιν, άλλ' ώ: οικεία φασκόντων άπαγγέλλειν 
επόμενους τ& νόμω πιστευτε'ον. ούτω? ουν κατ' εκείνου? 
ήμίν ή γε'νεσι? περί τούτων τών θεών έχέτω καί λεγεσθω. 
Γή? τε καί Ουρανού παίδε? 'Ω,κεανός τε καί Τηθύ: έγενέ-
σθην, τούτωυ δέ Φόρκυ? Κρόνο? τε καί 'Ρέα καί δσοι μετά 
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σφαιρικό σχήμα· τους τοποθέτησε στο βασιΤιειο της κυρίαρχης φρόνησης για 
να την συνοδεύουν στην κίνηση της, και τους κατένειμε γύρω γύρω σε όλο 
τον ουρανό — αληθινό στολίδι που τον διάκοσμε ί απ' άκρη σ' άκρη163. Προσ
έδωσε στον καθένα δυο κινήσεις: μια κίνηση ομαλής περιστροφής, αφού δια
λογίζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο και για τα ίδια πράγματα164, και μια κίνη
ση προς τα εμπρός, αφού κυριαρχείται από την ομοιόμορφη περιφορά του 
Ταύτού. Δεν επέτρεψε όμως στους ουράνιους θεούς καμία απολύτως συμμε
τοχή στις άλλες πέντε κινήσεις165, ώστε να προσεγγίσουν την τελειότητα. 
Έτσι γεννήθηκαν οι απλανείς αστέρες· είναι έμβια όντα θεϊκά και αθάνατα· 
διατηρούνται πάντα σταθεροί ενώ στρέφονται ομαλά μέσα στα όρια τους. Οι 
αστέρες που εμφανίζουν τροπές —και, με την έννοια αυτή, περιπλανώ-
νται 1 6 6- γεννήθηκαν με τον τρόπο που έχουμε ήδη εκθέσει. 

Πρώτη στην ιεραρχία και στη σειρά της γέννησης ανάμεσα στους θεούς 
του ουρανού ο Θεός έπλασε τη Γη- η Γη είναι η τροφός μας και, όπως διαπλέ
κεται167 γύρω από τον άξονα που διαπερνά το σύμπαν, είναι ο φύλακας και 
δημιουργός της νύχτας και της ημέρας. 

Να περιγράψει κανείς τις χορευτικές κινήσεις168 και τις αντιπαραθέ
σεις169 όλων αυτών των ουρανίων θεών, τις παλινδρομήσεις και τις επιταχύν
σεις των κύκλων τους170, να προσδιορίσει ποιοι θεοί κατά τις συζυγίες τους 
ευθυγραμμίζονται και ποιοι βρίσκονται σε διαμετρική αντίθεση , πότε 
προσπερνά ο ένας τον άλλο, πότε αποκρύπτονται από τα μάτια μας και πότε 
επανεμφανίζονται στέλνοντας σημεία των μελλοντικών γεγονότων και προ
καλώντας φόβο σε αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν μαθηματικούς υπολο
γισμούς172 - να μιλήσει κανείς για όλα αυτά, χωρίς να έχει μπροστά του κά
ποιες οπτικές παραστάσεις τους173, θα ήταν μάταιος κόπος. Όμως έχουμε 
πει αρκετά για το θέμα αυτό, και μπορούμε πια να ισχυριστούμε ότι τελειώ
σαμε την πραγμάτευση της φύσης των ορατών και γεννημένων θεών. 

Όσο για τις άλλες θεότητες, η γνώση και η εξιστό-
„ „ , • ,. ρηοητηςγέννησήςτουςξεπερνάτιςδυνάμειςμας. 
Οι θεοί τικ παράδοσης „ , . , 

Πρέπει να εμπιστευτούμε όσους μίλησαν γι αυτά 
τα πράγματα στο παρελθόν, αφού, ως απόγονοι οι 

ίδιοι των θεών όπως ισχυρίστηκαν ότι είναι, γνώριζαν καλά τους προγόνους 
τους. Είναι αδύνατον να αμφισβητήσει κανείς τα λεγόμενα των παιδιών των 
θεών, ακόμη και όταν μιλούν χωρίς εύλογες και αναγκαίες αποδείξεις174. Θα 
ακολουθήσουμε λοιπόν τα καθιερωμένα, δίνοντας πίστη στις οικογενειακές 
τους ιστορίες, και θα μεταφέρουμε την παρακάτω εκδοχή που μας παρέδω
σαν για τη γέννηση των θεών αυτών. Παιδιά της Γης και του Ουρανού ήταν ο 
Ωκεανός και η Τηθύς· από αυτούς γεννήθηκαν ο Φόρκυς, ο Κρόνος, η Ρέα 

m· 
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4ΐ a τούτων, έκ δέ Κρόνου καί'Ρέα: Ζεύ: "Ηρατε καί πάντε? 
όσους ϊσμευ αδελφούς λεγόμενους αύτ&ν, έτι τε τούτων 
άλλους έκγόνους· έπε'ι δ' ουν πάντες όσοι τε περιπολούσιν 
φανερ&ς καί όσοι φαίνονται καθ' όσον άν έθέλωσιν θεοί 
γένεσιν έσχον, λέγει προς αυτούς ό τόδε τό πάυ γέννησα: 
τάδε — 

"Θεοί θεών, ων έγώ δημιουργός πατήρ τε έργων, δι' εμού 
γενόμενα άλυτα εμού γε μή έθέλοντος. τό μέν ουν δή 

b δεθέν πάν λυτόν, τό γε μήν καλώ: άρμοσθέν καί έχον ευ 
λύειν έθέλειν κακού- δι' ά καί έπείπερ γεγένησθε, αθάνατοι 
μέυ ούκ έστέ ούδ' άλυτοι τό πάμπαυ, ούτι μέν δή λυθή-
σεσθέ γε ουδέ τενξεσθε θανάτου μοίρας, τής έμής βονλήσεως 
μεί^Όνο: έτι δεσμού καί κνριωτέρον λαχόυτες εκείνων οις ότ' 
έγίγνεσθε σννεδεΧσθε. νΰν ουν δ λέγω προς νμας έυδεικνύ-
μενος, μάθετε, θνητά έτι γένη λοιπά τρία άγέννητα- τούτων 
δέ μή γενομένων ουρανό: ατελής εσται- τά γάρ άπαυτ' έυ 

e αύτω γένη ζώων ούχ έξει, δεΧ δέ, ει μέλλει τέλεος Ίκαυ&ς 
εΓναι. δι' εμού δέ ταύτα γενόμενα καί βίου μετάσχοντα 
θεοίς Ισάζοιτ' άυ- ϊυα ουυ θνητά τε η τό τε πάν τόδε όντως 
άπαν η, τρέπεσθε κατά φύσιν ύμεΧς έπϊ τήν τ&ν ζωωυ δη-
μιουργίαυ, μιμούμενοι τήν έμήν δύναμιν περί τήυ νμετέραυ 
γένεσιν. καί καθ' όσον μέν αύτ&ν άθανάτοις όμώννμον 
είναι προσήκει, θείον λεγόμενου ήγεμουούυ τε έυ αντοις τ&υ 
άεί δίκη καί ύμίν εθελοντών έπεσθαι, σπείρας και ύπαρξάμευος 

d έγώ παραδώσω· τό δέ λοιπού ύμείς, άθανάτω θνητόν προσ-
υφαίυουτες, άπεργάζεσθε ζωα καί γεννάτε τροφήυ τε 
διδόυτες αύξάυετε καί φθίνοντα πάλιν δέχεσθε. " 

Ταΰτ" είπε, καί πάλιν έπϊ τόν πρότερου κρατήρα, έυ ω τήυ 
του παντό? ψυχήυ κεραυυύς εμισγεν, τά τ&υ πρόσθεν υπό
λοιπα κατεχεΧτο μίσγων τρόπον μέν τίνα τόν αυτόν, ακήρατα 
δέ ούκέτι κατά ταύτα ώσαύτω:, άλλα δεύτερα καί τρίτα. 
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και οι άλλοι σύντροφοι τους, ενώ από τον Κρόνο και τη Ρέα γεννήθηκαν ο 
Δίας, η Ήρα και όλα τα άλλα γνωστά αδέλφια τους, που με τη σειρά τους 
έδωσαν και άλλους απογόνους. 

Όταν πια γεννήθηκαν όλοι οι θεοί, όσοι εμφανί-
Η αποστολή των θεών ζονται να περιπολούν στον ουρανό και όσοι πά

του ουρανού ρουσιάζονται όποτε αυτοί θέλουν175, ο Δημιουρ
γός του σύμπαντος τους απηύθυνε αυτά τα λόγια: 

«Ύψιστοι θεοί , ό,τι εγώ έχω πλάσει — οι θεοί που δημιούργησα και τα 
έργα που έφερα στη ζωή177— παραμένει αδιάλυτο όσον καιρό δεν θέλω να 
το διαλύσω. Είναι βέβαια αλήθεια ότι κάθε πράγμα που έχει δεθεί μπορεί 
και να λυθεί· όμως μόνο μια κακή βούληση θα μπορούσε να διανοηθεί τη διά
λυση ενός δημιουργήματος με σωστή συναρμογή και λειτουργία. Έτσι κι 
εσείς, αν και έχετε γεννηθεί —άρα δεν είστε ούτε αθάνατοι ούτε απρόσβλη
τοι στη διάλυση —, δεν πρόκειται ούτε να διαλυθείτε ούτε να κινδυνεύσετε 
από θάνατο, αφού, εκτός από τους δεσμούς που σας συγκρατούν από τη γέν
νηση σας, έχετε και τη δική μου βούληση που είναι ο ισχυρότερος και ο 
κυριότερος δεσμός178. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μάθετε αυτό που θα σας απο
καλύψω. Έχουν μείνει ακόμη τρία θνητά είδη άγέννητα· η απουσία τους κα
θιστά τον ουρανό ατελή, γιατί δεν έχει συμπεριλάβει όλα ταγένη των εμβίων 
όντων — όπως θα έπρεπε να έχει κάνει αφού επιδιώκει την πληρότητα. Αν 
τώρα αποφάσιζα να δημιουργήσω εγώ ο ίδιος όλα τα έμβια όντα και να τους 
προσδώσω ζωή, θα τα εξίσωνα με τους θεούς. Για να γίνουν λοιπόν αυτά 
θνητά και το σύμπαν πραγματικά πλήρες, ζητώ από σας να ακολουθήσετε τη 
φύση σας και να αφιερωθείτε στη δημιουργία τους. Μιμηθείτε τη δική μου 
δράση κατά τη γέννηση σας. Και αν υπάρχει στα έμβια όντα ένα μέρος άξιο 
να φέρει το ίδιο όνομα με τους αθανάτους — ένα μέρος που να ονομάζεται 
"θεϊκό" και μπορεί να καθοδηγεί όσα από αυτά είναι πάντοτε πρόθυμα να 
ακολουθούν την ορθή οδό και εσάς179—, αυτό θα σας το παραδώσω εγώ, 
αφού πρώτα το σπείρω και το φέρω στο φως. Για τα υπόλοιπα υπεύθυνοι εί
στε εσείς. Διαπλάστε τα έμβια όντα και δώστε τους ζωή συνυφαίνοντας το 
θνητό με το αθάνατο, αναθρέψτε τα για να μεγαλώσουν και δεχθείτε τα πάλι 
κοντά σας όταν κάποτε θα πεθάνουν». 

Αυτά είπε και στράφηκε ξανά προς τον ίδιο κρα-
Το αθάνατο αέρος , 

„ , , τήρα οπού είχε παρασκευάσει το μείγμα της 
της ανθρωπινής ψυχής re , , " , ' 

και η μοίρα του Ψ>ΧΆζ του κόσμου, έριξε μέσα οσα συστατικά εί
χαν περισσέψει από πριν και τα ανέμειξε' η νέα 

μείξη έγινε με τον ίδιο περίπου τρόπο, τα συστατικά όμως δεν ήταν εξίσου 
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συστήσας δέ τό πάν διεΧλευ ψυχάς ισαρίθμους τοις άστροις, 
e έυειμέν θ' έκάστην προς έκαστου, καί έμβιβάσας ώς ές 

όχημα τήν τού παντός φύσιν έδειξεν, νόμονς τε TOUS είμαρ-
μένου? ειπεν αύταις, ότι γένεσις πρώτη μέν έσοιτο τεταγμένη 
μία πάσιν, ϊυα μήτι? έλαττοιτο ύπ' αυτού, δέοι δέ σπαρεισας 
αύτάς εις τά προσήκουτα έκάσταις έκαστα όργανα χρόνων 

42 a φΰναι ζώων τό θεοσεβέστατον, διπλή: δέ ούσης τής ανθρω
πινή? φύσεως, τό κρειττου τοιούτου εϊη γένος δ καί έπειτα 
κεκλήσοιτο άνήρ. οπότε δή σώμασιν έμφυτευθείεν έξ 
άυάγκης, καί τό μέυ προσίοι, τό δ' άπίοι τού σώματος αυτών, 
πρώτον μέν αΐσθησιν άναγκαΐον εϊη μίαν πάσιν έκ βίαιων 
παθημάτων σύμφυτου γίγνεσθαι, δεύτερου δέ ήδουή καί λύπη 
μεμειγμένον έρωτα, προς δέ τούτοις φόβου καί θυμόν δσα 

b τε επόμενα άυτοΐ$ καί όπόσα έυαντίως πέφυκε διεστηκότα-
ων ει μέν κρατήσοιεν, δίκη βιώσοιντο, κρατηθέντε: δέ αδικία. 
καί ό μέν ευ τόν προσήκοντα χρόνον βιούς, πάλιν eis την 
τού σύννομου πορευθείς οί'κησιν άστρου, βίου εύδαίμουα [καί 
συνήθη] έξοι, σφάλεις δέ τούτων ει? γυναικά: φύσιυ έν τή 

e δευτέρα γενέσει μεταβαλοΧ- μή παυόμενός τε έν τούτοις έτι 
κακίας, τρόπου ου κακύυοιτο, κατά τήν ομοιότητα τής τού 
τρόπου γενέσεω? ει: τίνα τοιαύτην άεί μεταβαλοΧ θήρειου 
φύσιυ, άλλάττωυ τε ού πρότερου πόνων λήξοι, πριν τή ταύτοΰ 
καί όμοιου περιόδψ τή έν αύτώ συνεπισπώμενο? τόν πολύν 
όχλου καί ύστερου προσφύντα έκ πυρός καί ύδατο? και αέρος 

d καί γής, θορυβώδη κα'ι άλογου όυτα, λόγω κρατήσας εις τό 
τής πρώτης καί άριστης άφίκοιτο είδος έξεως. διαθεσμο-
θετήσας δέ πάυτα αύτοΧς ταύτα, ϊυα τής έπειτα εϊη κακίας 
εκάστων αναίτιο?, έσπειρεν τού? μέν eis γήν. τους δ' ει? 
σελήνην, τους δ' εις τάλλα όσα όργανα χρόνον τό δέ μετά 
τόν σπόρου τοί? νέοι? παρέδωκευ θεοίς σώματα πλάττειν 
θνητά, τό τ' επίλοιπου, όσου έτι ην ψυχή? ανθρωπινή? δέον 

e προσγενέσθαι, τούτο καί πάνθ' όσα ακόλουθα έκείνοις άπερ-
γασαμέυονς άρχειυ. καί κατά δύναμιν δτι κάλλιστα και 
άριστα τό θνητόν διακνβερναν ζώου, ότι μή κακών αυτό 
έαυτω γίγυοιτο αίτιον. 
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ανόθευτα, αλλά δεύτερης και τρίτης διαλογής. Αφού συνέθεσε ολόκληρο το 
μείγμα, το διαίρεσε σε τόσες ψυχές όσα και τα άστρα και κατένειμε μία ψυχή 
σε κάθε άστρο180. Ήταν σαν να ανέβασε τις ψυχές σε ουράνιο όχημα για να 
τους δείξει τη φύση του σύμπαντος181 και να τους αποκαλύψει τους νόμους 
της ειμαρμένης182: ότι έχει προγραμματιστεί μία και μοναδική πρώτη γέννη
ση για να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των ψυχών ότι πρέπει να 
φυτευθούν στο κατάλληλο όργανο του χρόνου183 και να δώσουν ζωή στο πιο 
θεοσεβές έμβιο ον184· ότι η ανθρώπινη φύση είναι διπλή και το καλύτερο εί
δος της είναι αυτό που αργότερα θα ονομαστεί «άνδρας»185. Τους αποκά
λυψε ακόμη ότι, όταν οι ψυχές υποχρεωθούν να εμφυτευθούν σε σώματα186 

— σε σώματα που δέχονται προσθήκες και υφίστανται απώλειες—, αρχικά 
θα αναγκαστούν να εξοικειωθούν με την κοινή σε όλες τις ψυχές δυνατότητα 
της αίσθησης που προκαλείται από βίαια ερεθίσματα· έπειτα θα έρθει ο 
έρωτας, ανάμεικτος με ηδονή και λύπη, μετά ο φόβος και η οργή, μαζί με όσα 
τα συνοδεύουν και όσα είναι αντίθετα187. Και αν καταφέρουν να επιβληθούν 
σε αυτά τα πάθη, θα ζήσουν ακολουθώντας τον σωστό δρόμο· αν όμως νικη
θούν από αυτά, θα ξεστρατίσουν188. Όποιος ζήσει σωστά τον χρόνο που του 
αναλογεί θα επιστρέψει στην έδρα του συγγενούς του άστρου και θα έχει 
εκεί ευτυχισμένη ζωή189. Όποιος όμως αποτύχει θα μεταβληθεί με τη δεύτε
ρη γέννηση σε γυναίκα. Αν συνεχίσει και πάλι στον κακό δρόμο, τότε, ανά
λογα με το είδος της κακής του διαγωγής, θα παίρνει συνεχώς ζωικές μορφές 
που χαρακτηρίζονται από το ανάλογο είδος κακίας190· και δεν θα απαλλαγεί 
από τις διαδοχικές μετατροπές και τα βάσανα, παρά μόνον όταν επιτρέψει 
στην ομαλή περιφορά του Ταύτού να επικρατήσει μεσάτου191 και να συμπα
ρασύρει όλο αυτό το άτακτο πλήθος, το θορυβώδες και άλογο, που φύτρωσε 
μετά την ένωση του με τη φωτιά, το νερό, τον αέρα και τη γη. Όταν λοιπόν 
καταφέρει, με τη βοήθεια του λόγου, να επιβληθεί στα πάθη του, τότε θα επι-
στρέψει στην πρωταρχική και άριστη κατάσταση του . 

Αφού θεσμοθέτησε αυτό το σύνολο κανόνων, ώστε να μη φέρει καμία 
ευθύνη για τη μελλοντική κακή διαγωγή τους, ο Δημιουργός έσπειρε άλλες 
ψυχές στη Γη, άλλες στη Σελήνη και άλλες στα υπόλοιπα όργανα του χρό
νου193. Μετά τη σπορά, παρέδωσε τη σκυτάλη στους νέους θεούς· αυτοί θα 
διαπλάθουν τα θνητά σώματα και θα δημιουργούν όποιο άλλο συμπλήρωμα 
χρειάζεται η ανθρώπινη ψυχή194, ελέγχοντας και όλες τις συνέπειες του' 
αυτοί θα έχουν την κυριαρχία και θα κυβερνούν όσο το δυνατόν καλύτερα το 
γένος των θνητών εμβίων όντων, προσπαθώντας να το αποτρέψουν από τα 
κακά που το ίδιο προκαλεί στον εαυτό του195. 
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Kai è μέν δή άπαντα ταύτα διατάξας εμενεν έν τώ έαυτοΰ 
κατά τρόπον ήθει- μένοντος δέ υοήσαυτες οί παίδες τήν τού 
πατρός τάξιυ έπείθουτο αύτη, καί λαβόντε? άθάνατον αρχήν 
θνητού ζώου, μιμούμενοι τόν σφέτερον δημιονργόν, πυρό? 
καί γή? ύδατος τε καί αέρος από τον κόσμου δανειζόμενοι 

43 a μόρια ώς άποδοθησόμευα πάλιν, ει? ταύτόν τά λαμβανόμενα 
σννεκόλλων, ού τοί? άλυτοι? οι? αυτοί σννείχοντο δεσμοΧς, 
άλλα διά σμικρότητα άοράτοις πνκνοΧς γόμφοι? συντήκοντε? 
εν έξ απάντων άπεργαζόμενοι σώμα έκαστον, τάς τή? αθα
νάτου ψυχή? περιόδου? ένέδουν ει? επίρρυτον σώμα καί 
άπόρρντον. αϊ δ' εις ποταμόν ένδεθεΐσαι πολύν οΰτ' έκρά-
τουν ού'τ' έκρατούυτο. βία δε έφέρουτο καί έφερου, ώστε τό 

b μέυ όλον κινείσθαι ζ&ον, ατάκτως μην δπη τύχοι προΓε'ναι 
καί άλόγω:, τάς έξ άπάσας κινήσεις έχου· ε": τε γάρ τό 
πρόσθε καί όπισθεν κα'ι πάλιν εί? δεξιά καί αριστερά κάτω 
τε καί άνω καί πάντη κατά τους εξ τόπονς πλαυώμευα 
προήειυ. πολλού γάρ όυτος τού κατακλύζουτος καί άπορ-
ρέουτος κύματος Β τήυ τροφήυ παρεΧχεν, έτι μείζω θόρνβον 
άπηργάζετο τά τ&ν προσπιπτόντων παθήματα έκάστοις, ότε 

e πνρί προσκρούσειε τό σώμα τινο: έξωθεν άλλοτρίψ περι-
τνχόν ή καί στερεω γή : πάγω ύγροις τε όλισθήμασιν υδάτων, 
είτε ζάλη πνευμάτων ύπό αέρος φερομένων καταληφθείη, 
καί ύπό πάντων τούτων διά τού σώματος al κινήσεις έπϊ 
τήν ψυχήυ φερόμεναι προσπίπτοιεν αϊ δή καί έπειτα διά 
ταύτα εκλήθησαν τε κα'ι νΰν έτι αίσθήσει? συνάπασαι κέ-
κληνται. καί δή καί τότε έν τω παρόυτι πλείστηυ καί 
μεγίστηυ παρεχόμενοι κίυησιυ, μετά τού ρέοντος ένδελεχώ? 

d όχετοΰ κινούσαι καί σφοδρ&ς σείουσαι τάς τής ψυχής περι
όδους, τήν μέν ταύτοΰ παντάπασιν έπέδησαν εναντία αύτη 
ρέουσαι καί έπέσχον άρχονσαυ κα'ι ιούσαυ, τήυ δ' αυ θατέρου 
διέσεισαυ, ώστε τάς τού διπλασίου καί τριπλασίου τρεΧς 
έκατέρας αποστάσεις και τάς τ&ν ήμιολίων καί έπιτρίτων 
καί έπογδόων μεσότητας καί συνδέσει?, επειδή παντελώ? 
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Αφού επέβαλε αυτόν τον διακανονισμό, ο θεός 
Οι κατώτεροι θεοί πλάθουν .. Λ , . , ίο* . . 

„ . . επανήλθε στην οικεία γαλήνη του . Με την απο-
το ανθρωπινό σώμα ' ι ι ι 

και το ενώνουν με nrv ψυχή Χ^ρτιση του πατέρα, τα παιδιά κατανόησαν τις 
πατρικές εντολές και τις ακολούθησαν. Έχοντας 

παραλάβειτην αθάνατη αρχή των θνητών όντων από τον Δημιουργό και χρη
σιμοποιώντας ως υπόδειγμα τη δική του δράση, δανείστηκαν από το σύμπαν 
κομμάτια φωτιάς, γης, νερού και αέρα, με τη δέσμευση ότι θα τα επιστρέ
ψουν197, και άρχισαν να τα συγκολλούν για τη συγκόλληση τους όμως δεν 
χρησιμοποίησαν άλυτους δεσμούς σαν αυτούς που διατηρούσαν τη δική τους 
συνοχή, αλλά τα στερέωσαν με πυκνές σειρές απειροελάχιστων και αόρατων 
καρφιών198, έτσι ώστε το κάθε σώμα να εμπεριέχει όλα τα υλικά. Τέλος, εμ
φύτευσαν στο σώμα, έδρα διαρκούς εισροής και εκροής199, τις κυκλικές τρο
χιές της αθάνατης ιμυχης. 

Οι τροχιές όμως αυτές ήταν σαν να βυθίστηκαν σε 
_ . „, ένα μεγάλο ποτάμι' δεν το καθυπόταξαν ούτε 
Η γέννηση των αισθήσεων r ' 

υποτάχθηκαν σε αυτό, προκαλούσαν και δέχο
νταν βίαιες ωθήσεις, έτσι ώστε, τελικά, ολόκληρο 

το έμβιο ον να κινείται, αλλά με τρόπο τυχαίο, χωρίς τάξη και ρυθμό, έχοντας 
και τα έξι είδη κίνησης. Τα έμβια όντα προχωρούσαν περιπλανώμενα 
εμπρός και πίσω, δεξιά και αριστερά, επάνω και κάτω, πηγαίνοντας αδια
κρίτως και προς τις έξι κατευθύνσεις. Γιατί, καθώς τα κατέκλυζε το ορμητικό 
κύμα που εισέρρεε και αποχωρούσε παρέχοντας τους την τροφή, γινόταν 
ακόμη μεγαλύτερη η αναταραχή από τα ερεθίσματα200 που έφθαναν στο σώ
μα τους, όταν αυτό τύχαινε να προσκρούσει σε εξωτερική φωτιά, σε στερεή 
μάζα γης, σε ολισθηρή επιφάνεια νερού ή σε θυελλώδη ρεύματα αέρα. Όλα 
αυτά τα ερεθίσματα προκαλούσαν κινήσεις που μεταφέρονταν διαμέσου του 
σώματος και χτυπούσαν την ψυχή — είναι οι κινήσεις που δικαιολογημένα 
ονομάστηκαν αργότερα, και αποκαλούνται από τότε, «αισθήσεις» . Στη δε
δομένη λοιπόν περίσταση οι αισθήσεις έφερναν μια πολύ ισχυρή γενική ανα
ταραχή που ερχόταν να συνενωθεί με το αδιάκοπο ορμητικό ρεύμα του σώ
ματος, και από κοινού επενέβαιναν στις κυκλικές τροχιές της ψυχής. Η προσ
βολή ήταν τόσο βίαιη ώστε τη μεν περιφορά του Ταύτού την σταμάτησαν εν
τελώς αφού, με το να ρέουν προς την αντίθετη φορά, αναίρεσαν την κυρίαρ
χη και προωθητική της δράση, τη δε περιφορά του Διαφορετικού την συντά
ραξαν επειδή δεν μπορούσαν να λύσουν εντελώς τις συνδέσεις που είχε επι
βάλει ο Δημιουργός —τα τρία διαστήματα του διπλάσιου και τα τρία του τρι
πλάσιου και τις μεσότητες των λόγων 3/2,4/3 και 9/8202—, τις έστρεψαν προς 
κάθε κατεύθυνση και τις διαστρέβλωσαν. Προκάλεσαν τόσο πολλές και ποι-225 
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λυταί ούκ ήσαν πλην ύπό τού σννδήσαυτος, πάσας μεν 
e στρέψαι στροφάς, πάσας δέ κλάσει: καί διαφθορά: τ&υ 

κύκλων έμποιείυ, όσαχήπερ ην δυνατόν, ώστε μετ' αλλήλων 
μόγις συνεχόμενα: φέρεσθαι μέν, άλόγως δε φέρεσθαι, τοτέ 
μέν άντίας, άλλοτε δέ πλαγίας, τοτέ δέ ύπτιας· οίον όταν 
τις ύπτιος ερείσας τήν κεφαλήν μέν έπϊ γή:, τους δέ πόδας 
άνω προσβαλών έχη προς τινι, τότε έν τούτω τ& πάθει τού 
τε πάσχοντος καί τ&ν όρώυτων τά τε δεξιά αριστερά καί 
τά αριστερά δεξιά έκατέροις τά έκατέρων φαντάζεται, ταύτόυ 
δή τοΰτο καί τοιαύτα έτερα αϊ περιφοραί πάσχονσαι σφοδρ&ς, 

44 a δταν τε τω τών έξωθευ τού ταύτού γέυονς ή τού θατέρου 
περιτνχωσιυ, τότε ταύτόυ τω καί θάτερόυ τον τάναντια τ&ν 
αληθών προσαγορεύονσαι ψενδεΧς καί ανόητοι γεγόνασιν, 
ουδεμία τε έν αύταίς τότε περίοδος άρχουσα ούδ' ήγεμών 
έστιν αίςδ' άυ έξωθευ αισθήσεις τιυές φερόμενοι καί προσ-
πεσονσαι σνυεπισπάσωυται καί τό τής ψυχή: άπαν κύτο:, 
τόθ' αύται κρατούμεναι κρατεΧν δοκονσι. καί διά δή ταύτα 
πάντα τά παθήματα νΰν κατ' αρχάς τε άυονς ψυχή γίγνεται 

b τό πρώτον, δταν ει? σώμα ένδεθή θνητόν. όταν δέ τό τή: 
ανξης καί τροφής έλαττον έπίη ρεύμα, πάλιν δέ αϊ περίοδοι 
λαμβανόμενοι γαλήνης τήν εαυτών όδόν ί'ωσι καί καθιστ&νται 
μάλλον έπιόντο? τού χρόνου, τότε ήδη προς το κατά φύσιν 
ιόντων σχήμα έκαστων τών κύκλων αϊ περιφοραί κατευθυνό
μενοι, τό τε θάτερου καί τό ταύτόυ προσαγορεύουσαι κατ' 
όρθόυ, έμφρουα τόν έχοντα αυτά? γιγνόμενον άποτελοϋσιυ. 
άν μέν ουυ δή καί συυεπιλαμβάυητα'ι τι? ορθή τροφή ποι

ο δεύσεω?, ολόκληρο? υγιή? τε παντελώ?. τήν μεγίστην απο
φυγών νόσον, γίγνεται· καταμελήσας δέ, χωλήν τού βίου 
διαπορευθεϊ? ζωήυ, ατελή? καί ανόητος εις " Αιδον πάλιν 
έρχεται, ταύτα μέν ουν ύστερα ποτέ γίγνεται- περί δέ 
των νΰν προτεθέντων δεΧ διελθεΧν ακριβέστερου, τά δέ πρό 
τούτων, περί σωμάτων κατά μέρη τής γενέσεως καί περί 
ψυχή?, δι' α? τε αίτιας καί προνοίας γέγονε θέων, τού μά-

d λίστα είκότοΐάντεχομένοι?, ούτω καί κατά ταΰτα πορευομένοι? 
διε£ιτέον. 

Τά: μέν δή θεία: περιόδου? δύο ούσας, τό τού παντός 
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κίλες ρήξεις και βλάβες στους κύκλους της ψυχής ώστε, τελικά, οι κύκλοι 
αυτοί να συνεχίσουν να στρέφονται χωρίς ωστόσο να διατηρούν μεταξύ τους 
συνοχή ή ρυθμό, να είναι άλλοτε αντικριστοί, άλλοτε κεκλιμένοι και άλλοτε 
αντεστραμμένοι. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο σε ύπτια στάση που στηρίξει το 
κεφάλι του στη γη και σηκώνει τα πόδια του προς κάποιο στήριγμα- τότε, από 
αυτήν τη θέση, ό,τι αυτός εκλαμβάνει ως δεξιό σε όσους τον παρακολουθούν 
φαίνεται αριστερό, και αντιστρόφως. Τα ίδια και άλλα παρόμοια συμβαί
νουν ακόμη πιο έντονα στις περιφορές της ψυχής- όταν έρθουν σε επαφή με 
μια εξωτερική οντότητα που ανήκει είτε στην κατηγορία του Ταύτού είτε σε 
αυτήν του Διαφορετικού, αποκαλούν όμοιο ό,τι στην πραγματικότητα είναι 
διαφορετικό, και αντιστρόφως, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ψευδόμενες 
και ανόητες203. Εκείνη τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία ομαλή τροχιά που να 
κυβερνά και να ηγεμονεύει στην ψυχή. Δίνεται απλώς κατά καιρούς η εντύ
πωση ότι κάποιες τροχιές κυριαρχούν, ενώ στην πραγματικότητα συμπαρα
σύρονται με όλο το σκάφος της ψυχής από την επίθεση και την επικράτηση 
εξωτερικών αισθήσεων, άρα δεν κυριαρχούν αλλά κυριαρχούνται204. 

Η δράση όλων αυτών των εξωτερικών ερεθισμάτων κάνει ακόμη και σή
μερα την ψυχή να εμφανίζεται στην αρχή χωρίς νου, μόλις δηλαδή συνδεθεί 
με ένα θνητό σώμα205. Σιγά σιγά όμως, καθώς το ρεύμα της ανάπτυξης και 
της τροφής χάνει την αρχική ορμή του, οι κινήσεις της ψυχής εκμεταλλεύο
νται τη γαλήνη, αρχίζουν να ξαναπαίρνουν την πορεία τους και, με την πάρο
δο του χρόνου, βαθμιαία δυναμώνουν τότε το σχήμα των κύκλων που δια
γράφουν οι περιφορές τείνει να επανέλθει στο κανονικό, οπότε και η κρίση 
τους για το τι είναι όμοιο και τι διαφορετικό γίνεται η σωστή, με αποτέλεσμα 
ο κάτοχος τους να βρίσκεται στον δρόμο της φρόνησης. Αν σε αυτό το στάδιο 
της ανάπτυξης έρθει η κατάλληλη βοήθεια από την εκπαίδευση, τότε ο άν
θρωπος θα γίνει ακέραιος και υγιής, και θα αποφύγει τη μεγαλύτερη ασθέ
νεια206. Αν όμως παραμεληθεί, θα πορευθεί στη ζωή του ανάπηρος και θα 
επιστρέψει στον Άδη αμύητος και ανόητος207. 

Όλα αυτά όμως γίνονται αργότερα. Για την ώρα 
Κατασκευή των μερών πρέπει να επανέλθουμε στα όσα συζητούσαμε και 

του ανθρώπινου σώματος να τα εξετάσουμε με μεγαλύτερη προσοχή. Πρέ
πει μάλιστα να πάμε λίγο πίσω και, εφαρμόζοντας 

για μία ακόμη φορά τη σταθερή κατευθυντήρια αρχή της πιο εύλογης εξήγη
σης, να αναφερθούμε στη γέννηση των μερών των σωμάτων και της ψυχής — 
ποιες ήταν οι αιτίες της γέννησης τους και ποιες ήταν οι προθέσεις των θεών. 

Αντιγράφοντας το σχήμα του σύμπαντος, οι θεοί κατασκεύασαν ένα 
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σχήμα άπομιμησάμευοι περιφερές ου, εις σφαιροειδές σώμα 
ένέδησαν, τούτο δ νΰν κεφαλήν έπουομάζομευ, δ θειότατου 
τέ έστιν καί τ&υ έυ ήμίυ πάντων δεσποτονυ- ω και πάν το 
σώμα παρέδοσαν ύπηρεσίαν αύτω σνυαθροίσαυτες θεοί, κατα-
υοήσαυτες ότι πασών δσαι κινήσει? έ'σοιντο μετέχοι. ιν' 
ουν μή κυλινδούμενον έπϊ γή? ύ'ψη τε καί βάθη παντοδαπά 

e έχούση? άποροΧ τά μέν ύπερβαίνειν, ένθεν δέ έκβαίυειν, 
όχημα αύτω τούτο καί εύπορίαν έδοσαν όθεν δή μήκο? το 
σώμα έσχευ, έκτατα τε κώλο καί καμπτά έφνσεν τε'τταρα 
θεού μηχανησαμένου πορείαν, οϊς άντιλαμβανόμενον καί 
άπερειδόμενον διά πάντων τόπων πορεύεσθαι δυνατόν γέγονε, 

45 a τήν τοΰ θειοτάτου καί Ίερωτάτου φέρον οΐκησιν έπάνωθεν 
ημών. σκέλη μέν ουν χείρέ? τε ταύτη καί δια ταΰτα προσ-
έφυ πάσιν τού δ' όπισθεν τό πρόσθεν τιμιώτερον καί 
άρχικώτερον νομίζοντες θεοί ταύτη τό πολύ τή? πορεία? ήμίν 
εδοσαν. έ'δει δή διωρισμένον εχειν κα'ι άνόμοιον τον σώματος 
τό πρόσθεν άνθρωπου, διό πρώτον μέν περί τό τή? κεφαλή? 
κύτο:, ύποθέυτες αύτόσε τό πρόσωπον, όργανα ένέδησαν 

b τούτω πάση τή τής ψυχή? πρόνοια, καί διέταξαν τό μετέχον 
ηγεμονίας τούτ' είναι, τό κατά φύσιυ πρόσθεν τών δε ορ
γάνων πρώτον μέν φωσφόρα σννετεκτήναντο όμματα, τοιφδε 
ένδη'σαντε? αιτία, τον πνρός όσον τό μέν κάειν ούκ έσχε, 
τό δέ παρέχειν φως ήμερου, οίκείον εκάστης ημέρας, σώμα 
έμηχαυήσαυτο γίγνεσθαι, τό γάρ έυτός ημών άδελφόν δν 
τούτου πυρ είλικρινέ? εποίησαν διά των ομμάτων ρεΧν λεΧον 
καί πυκνόν όλον μέυ, μάλιστα δέ τό μέσον συμπιλήσαντε? 

e τών ομμάτων, ώστε τό μέν άλλο Οσον παχύτερου στέγειν 
πάν, τό τοιούτου δέ μόνον αυτό καθαρόν διηθεΧν. δταν ουν 
μεθημεριυόυ η φώ? περί τό τή? όψεως ρεύμα, τότε έκπΐπτου 
όμοιου προς όμοιου, σύμπαγε? γενόμενον, εν σώμα οίκειωθεν 
συνέστη κατά τήν τών ομμάτων εύθυωρίαν, δπηπερ αν αντ-
ερείδη το προσπΧπτον ένδοθευ προς δ τών έ£ω συνέπεσευ. 
όμοιοπαθές δή δι' ομοιότητα πάν γενόμενον, δτου τε άν αύτο 

d ποτέ έφάπτηται καί δ άν άλλο εκείνου, τούτων τάς κινήσει? 
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σφαιρικό σώμα — αυτό που σήμερα αποκαλούμε κεφάλι— και εκεί ενσωμά
τωσαν τις δύο θεϊκές κυκλικές τροχιές. Το κεφάλι είναι το θεϊκό τμήμα μας, 
αυτό που εξουσιάζει όλα τα άλλα. Οι θεοί συναρμολόγησαν το ανθρώπινο 
σώμα και το έθεσαν ολόκληρο στην υπηρεσία του κεφαλιού, για να το βοη
θάει στην εκτέλεση όλων των δυνατών μελλοντικών κινήσεων208. Για να μην 
κατρακυλάει λοιπόν το κεφάλι σε όλα τα βάθη και τα ύψη της Γης και για να 
μη συναντά δυσκολίες στην υπερπήδηση και την αποφυγή τους, του έδωσαν 
το σώμα ως ευέλικτο όχημα μεταφοράς. Γι' αυτό το σώμα ψήλωσε και απέ
κτησε τέσσερα άκρα ικανά να εκτείνονται και να κάμπτονται ώστε, χάρη στη 
θεϊκή πρόβλεψη, να μπορεί να προχωράει, να περνάει από κάθε τόπο χρησι
μοποιώντας τα άκρα του ως όργανα σύλληψης και στήριξης, και να μεταφέ
ρει επάνω του τον οίκο του πιο θεϊκού και ιερού τμήματος μας. Αυτός είναι 
λοιπόν ο λόγος που όλοι διαθέτουμε πόδια και χέρια209. Και επειδή οι θεοί 
θεώρησαν ότι το εμπρός είναι πιο ευγενές και πιο ηγετικό από το πίσω, φρό
ντισαν ώστε η κίνηση μας να γίνεται κυρίως προς τα εμπρός. Χρειάστηκε λοι
πόν να διαχωριστεί™ εμπρόσθιο τμήμα του ανθρώπινου σώματος και να γί
νει διαφορετικό. Έτσι οι θεοί, ξεκινώντας από τη σφαίρα του κεφαλιού, 
έβαλαν το πρόσωπο εμπρός και το προίκισαν με όργανα ικανά να εκφρά
σουν κάθε προσδοκία της ψυχής210, και γενικά προνόησαν ώστε η φυσική θέ
ση του ηγετικού στοιχείου να βρίσκεται εμπρός. 

Το πρώτο όργανο που έπλασαν ήταν τα μάτια που 
_ , μας φέρνουν το φως. Τα προσάρτησαν στο ανθρώ-
Η όραση . . , , , J U 

πινο σώμα για τον ακόλουθο λόγο : κατέστρω
σαν ένα σχέδιο ώστε το τμήμα εκείνο της φωτιάς 

που έχει την ιδιότητα όχι να καίει αλλά να παρέχει ήμερο φως να γίνεται 
213 * 

καθημερινό, οικείο στους ανθρώπους, σώμα" . Γιατί επέτρεψαν στην ανό
θευτη φωτιά που βρίσκεται μέσα μας, και είναι αδελφή της άλλης, να ρέει δια
μέσου των ματιών, λεία και πυκνή' το κέντρο των ματιών πλάστηκε ιδιαίτερα 
πυκνοπλεγμένο, έτσι αίστε να λειτουργεί ως φίλτρο φράζοντας τη δίοδο στα 
συμπαγή υλικά και αφήνοντας να περάσει μόνον η καθαρή φωτιά. Όταν λοι
πόν υπάρχει ολόγυρα φως της ημέρας, τότε το ρεύμα της όρασης μας βγαίνει 
από τα μάτια και, καθώς το όμοιο έλκεται από το όμοιο, συνενώνεται με το έ
ξω φως· δημιουργείται έτσι ένα ομογενές σώμα, οικείο σ' εμάς, στην ευθεία 
των ματιών, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται το εξωτερικό αντικείμενο στο οποίο 
προσκρούειτο ρεύμα αυτό. Εξαιτίας της ομοιογένειας, το προϊόν της συνένω
σης αυτής αποκτά παντού ίδιες ποιότητες, είτε προέρχεται από την πρό
σκρουση του ίδιου του ρεύματος σε ένα αντικείμενο είτε από την πρόσκρουση 
ενός αντικειμένου στο ρεύμα, και μεταφέρει τις κινήσεις που προκαλούνται 
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διάδιδαν eis άπαυ τό σώμα μέχρι τής ψυχή: αί'σθησιυ παρ-
έσχετο ταύτηυ ή δή όράν φαμεν. άπελθόυτος δέ εις νύκτα 
τοί σνγγευοϋς πυρός άποτέτμηται· προς γάρ άνόμοιον έξιόν 
άλλοιούταί τε αυτό καί κατασβέυυυται, συμφυές ούκέτι τω 
πλησίον αέρι γιγνόμενον, άτε πύρ ούκ έχουτι. παύεται τε 
ουυ όρων, έτι τε επαγωγού ύπυου γίγνεται· σωτηρίαν γάρ 
ήν ο'ι θεοί τής όψεως έμηχαυήσαυτο, τήν τ&υ βλεφάρωυ 

e φύσιυ, δταν ταύτα συμμύση, καθείργυυσι τήν τού πυρός εντός 
δύναμιν, ή δέ διαχεί τε καί όμαλύνει τάς εντός κινήσεις, 
όμαλυνθεισ&ν δέ ησυχία γίγνεται. γενομένη? δέ πολλής μέυ 
ησυχίας βραχυόυειρος ύπνος εμπίπτει, καταλειφθεισ&υ δέ 
τίνων κινήσεων μειζόνων, οιαι καί έν οί'οι: άν τόποι? λεί-

46 a πωνται, τοιαύτα καί τοσαύτα παρέσχουτο άφομοιωθέντα εντός 
έξω τε έγερθεισιυ άπομυημουευόμενα φαντάσματα, τό δ'ε 
περί τήν των κατόπτρων είδωλοποιίαυ καί πάυτα όσα εμφανή 
καί λείο, κατιδείν ούδέυ έτι χαλεπού, έκ γάρ τής έντό? 
έκτο? τε τού πυρός έκατέρου κοινωνία? άλλήλοι?, ένό? τε αυ 
περί τήυ λειότητα εκάστοτε γενομένου καί πολλαχή μεταρ-

b ρυθμισθέυτος, πάντα τά τοιαύτα έξ ανάγκης εμφαίνεται, τού 
περί τό πρόσωπου πυρός τω περί τήυ όψιν πυρί περί τό 
λείον καί λαμπρόν συμπαγοΰ? γιγνομέυου. δεξιά δέ φαυτά-
ζεται τά αριστερά, ότι τοις έυαντίοις μέρεσιν τής όψεως περί 
τάυαυτία μέρη γίγνεται επαφή παρά τό καθεστό: έθος τής 
προσβολής· δεξιά δε τά δεξιά καί τά αριστερά αριστερά του
ναντίον, όταν μεταπέση συμπηγνύμενον ω σνμπήγννται φ&ς, 

e τούτο δέ, όταν ή τών κατόπτρων λειότης, ένθεν καί ένθεν 
νψη λαβούσα. τό δεξιόν εις τό άριστερόν μέρος άπωση τής 
όψεως καί θάτερον έπϊ θάτερον. κατά δέ τό μήκος στραφ'εν 
τού πρόσωπον ταύτόυ τούτο ύπτιου έποίησεν παν φαίνεσθαι, 
τό κάτω προς τό άνω τής αυγής τό τ' άνω προς τό κάτω 
πάλιν άπώσαν. 

Ταΰτ' ουν πάντα έστιν τών σνναιτίων ois θεόs νπηρε-
τούσιν χρήται τήν τού αρίστου κατά τό δννατόν ίδέαν 

ά άποτελ&ν δοξάζεται δέ ύπό τ&ν πλείστων ού συναίτια 
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κατά την πρόσκρουση διαμέσου όλου του σώματος στην ψυχή, με αποτέλεσμα 
τη γέννηση της αίσθησης που ονομάζουμε όραση214. 

Όταν όμως η αδελφική φωτιά χάνεται, καθώς πέφτει η νύχτα, το ρεύμα 
της όρασης αποκόβεται. Γιατί καθώς βγαίνει από τα μάτια και κατευθύνεται 
προς κάτι ανόμοιο αλλοιώνεται και τελικά σβήνει, μην μπορώντας να συνε
νωθεί με τον περιβάλλοντα αέρα που δεν περιέχει φωτιά. Το άτομο δεν βλέ
πει πια, και έτσι έρχεται ο ύπνος. Γιατί όταν κλείνουν τα βλέφαρα —το δημι
ούργημα των θεών για την προστασία της όρασης—, η δύναμη της φωτιάς 
φυλακίζεται στο εσωτερικό, οι εσωτερικές κινήσεις διαχέονται και εξομαλύ
νονται, και επικρατεί γαλήνη. Η πλήρης γαλήνη οδηγεί σε βαθύ ύπνο με ελά
χιστα όνειρα· αν ωστόσο παραμείνουν κάποιες βασικές κινήσεις, τότε ανα
δύονται ποικίλες φανταστικές εικόνες ανάλογες με το είδος των κινήσεων και 
την περιοχή όπου έχουν απομείνει — εικόνες που έχουν αναπλασθεί μέσα 
μας αλλά που, όταν ξυπνήσουμε, τις θυμόμαστε σαν εξωτερικά γεγονότα215. 

Εύκολα εξάλλου μπορούμε να εξηγήσουμε τη δη μιουργία ειδώλων σε κά
τοπτρα ή σε οποιαδήποτε άλλη λεία και ανακλώσα επιφάνεια216. Όλα τα εί
δωλα εμφανίζονται ως αναγκαία συνέπεια217 της αμοιβαίας ανάμειξης της 
εσωτερικής και της εξωτερικής φωτιάς· επάνω στη λεία επιφάνεια, οι δύο 
φωτιές έρχονται κάθε φορά να συνενωθούν σ' ένα μοναδικό και με διάφο
ρους τρόπους αλλαγμένο σώμα — στη φωτεινή λεία επιφάνεια του κατό
πτρου συντελείται η συνένωση της φωτιάς του προσώπου που καθρεφτίζεται 
με τη φωτιά του ρεύματος της όρασης. Το δεξιό εμφανίζεται τότε αριστερό, 
γιατί οι αντίθετες πλευρές του οπτικού ρεύματος έρχονται σε επαφή με αντί
θετες πλευρές του προσώπου — και όχι όπως συμβαίνει στη φυσιολογική πε
ρίπτωση της όρασης218. Υπάρχει όμως και η περίπτωση το δεξιό να εμφανι
στεί δεξιό και το αριστερό αριστερό, όταν το φως που προσπίπτει στο κάτο
πτρο αντιστρέψει τις πλευρές του με το δεύτερο φως προς το οποίο έρχεται 
να συνενωθεί- αυτό συμβαίνει όταν η λεία επιφάνεια του κατόπτρου γίνει 
κυρτή και από τα δύο μέρη219, οπότε στέλνει τη δεξιά πλευρά του οπτικού 
ρεύματος στα αριστερά και την αριστερή στα δεξιά220. Τέλος, αν αυτό το κά
τοπτρο στρέψει την επιμήκη πλευρά του παράλληλα προς το πρόσωπο, τότε 
τα πάντα φαίνονται αντεστραμμένα, καθώς η κάτω πλευρά του προσώπου 
στέλνεται προς την επάνω πλευρά της φωτεινής αχτίδας και η επάνω προς 
την κάτω . 

Όλα αυτά που μόλις περιγράψαμε ανήκουν στην 
, 222 ^ . , 

_ . . κατηγορία των συναιτιων • ο θεός τα χρηοτμο-
Τα αίτια και τα συναίτια 

ποιεί ως βοηθητικά για να εκπληρώσει, στο μέτρο 
του δυνατού, το άριστο έργο . Οι περισσότεροι 
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αλλά αίτια είναι τών πάντων, ψύχοντα και θερμαίνουτα 
πηγυύυτα τε καί διαχέοντα καί όσα τοιαΰτα απεργασμένα. 
λόγου δέ ούδέυα ουδέ νουν εις ουδέν δυνατά έχειν εστίν. 
τ&ν γάρ όντων ω νουν μόνω κτάσθαι προσήκει, λεκτεου 
ψυχήν—τούτο δέ άόρατον. πΰρ δέ καί ύδωρ κα'ι γή και αήρ 
σώματα πάντα ορατά γέγονεν—τόν δέ νοϋ καί επιστήμη? 
έραστήν ανάγκη τάς τής έμφρονος φύσεως αιτίας πρώτα? 

e μεταδιώκειν, ό'σαι δέ ύπ' άλλων μέν κινουμένων, έτερα δέ έξ 
ανάγκης κιυούντων γίγνονται, δευτέρας, ποιητεον δη κατά 
ταύτα καϊ ήμίν λεκτέα μέν αμφότερα τά τ&υ αιτιών γένη, 
χωρίς δέ όσαι μετά νον καλών καί αγαθών δημιουργοί καί 
óVot μονωθεΐσαι φρουήσεως τό τυχόν άτακτον εκάστοτε 
έξεργάζονται, τά μέν ουν τών ομμάτων συμμεταίτια προς 
τό σχείν τήν δύναμιν ήν νΰν εί'ληχεν ειρήσθω· τό δέ μέ
γιστου αυτών ει? ώφελίαν έργου, δι ό θεός ανθ' ήμίν 

47 a δεδώρηται, μετά τούτο ρητέον. όψις δή κατά τόν έμόν 
λόγου αιτία τής μεγίστης ώφελία? γέγονεν ήμίν, δτι τών 
νΰν λόγων περί του παντό? λεγομένων ουδείς άυ ποτέ έρρήθη 
μήτε άστρα μήτε ήλιον μήτε ούρανον Ίδόντων. νΰν δ' ήμερα τε 
καί νύξ όφθεΐσαι μήνέ5 τε καϊ έυιαυτων περίοδοι καί Ίσημερίαι 
καί τροπαί μεμηχάυηυται μέυ αριθμόν, χράυον δέ έυνοιαν 
περί τε τής τού παντός φύσεως ζήτησιυ έδοσαυ· εξ ων 

b έπορισάμεθα φιλοσοφίαβ γένος, ον μείζον αγαθόν ού'τ' ηλθεν 
ού'τε ήξει ποτέ τω θνητώ γένει δωρηθέν έκ θεών. λέγω δή 
τούτο ομμάτων μέγιστον αγαθόν ταλλα δε όσα ελαττω τι 
άυ ύμυοιμευ, ώυ ό μή φιλόσοφος τνφλωθείς όδυράμευος άν 
θρηυοΧ μάτην; αλλά τούτον λεγέσθω παρ' ημών αύτη έπϊ 
ταΰτα αιτία, θεόν ήμίν άνενρειυ δωρήσασθαί τε όψιυ, ίνα 
τά$ έν ούρανω τού νον κατιδόντες περιόδονς χρησαίμεθα 
έπϊ τά: περιφοράς τάς τής παρ' ήμίν διανοήσεως, συγγενείς 

e έκείναι: ούσας, άταράκτοι? τεταραγμένας, έκμαθόντε? δέ καί 
λογισμών κατά φύσιυ όρθότητος μετάσχοντες, μιμούμενοι 
τάς τον θεού πάντως απλανείς ούσας, τάς έν ήμίν πεπλανη
μένα? καταστησαίμεθα. φωνής τε δή καϊ ακοής πέρι πάλιν 
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άνθρωποι ωστόσο δεν τα εκλαμβάνουν ως συναίτια αλλά ως αίτια των πά
ντων, παρατηρώντας ότι προκαλούν ψύξη και θέρμανση, πήξη και διάχυση 
και άλλα παρόμοια. Τους διαφεύγει ότι όλα αυτά δεν έχουν ούτε κάποιο λο
γικό σχέδιο ούτε νου. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η μοναδική 
οντότητα στην οποία αρμόζει η απόκτηση του νου είναι η ψυχή — και αυτή 
είναι αόρατη οντότητα, ενώ η φωτιά, το νερό, η γη και ο αέρας είναι όλα ορα
τά. Ο εραστής λοιπόν του νου και της γνώσης πρέπει να αναζητήσει πρώτ' 
απ' όλα τις αιτίες που συνδέονται με την έλλογη φύση224 και μόνο κατά δεύτε
ρο λόγο τις αιτίες που συνδέονται με την τάξη των αντικειμένων που κινού
νται από άλλα225 και, με τη σειρά τους, είναι υποχρεωμένα να μεταδίδουν την 
κίνηση σε κάποια τρίτα226. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να προχωρήσουμε κι 
εμείς. Πρέπει να μιλήσουμε και για τις δύο κατηγορίες των αιτιών, διαχωρί
ζοντας όμως αυτές που, προικισμένες με νου, δημιουργούν ωραία και αγαθά 
έργα από εκείνες που, χωρίς φρόνηση, προκαλούν κάθε φορά το τυχαίο και 
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το άτακτο . 
Έχουμε πει αρκετά για τη συμβολή των συναιτίων228 στη δεδομένη λει

τουργία των ματιών. Τώρα πρέπει να αναφερθούμε στο ύψιστο έργο τους, 
στη μεγαλύτερη ωφέλεια που προσφέρουν, για την οποία μας τα δώρισε ο 
θεός2 2 9. Θεωρώ ότι η όραση είναι η αιτία του μεγαλύτερου μας κέρδους, για
τί, αν δεν βλέπαμε ούτε τα άστρα ούτε τον Ήλιο ούτε τον ουρανό, όλα αυτά 
που λέμε τώρα για το σύμπαν θα ήταν αδύνατον να ειπωθούν230. Ενώ τώρα η 
παρατήρηση της ημέρας και της νύχτας, των μηνών, της εναλλαγής των ετών, 
των ισημεριών και των τροπικών, μας οδήγησε στην επινόηση του αριθ
μού231, μας έδιοσε την έννοια του χρόνου και μας ώθησε στη διερεύνηση της 
φύσης του σύμπαντος. Από αυτήν την πηγή αντλήσαμε τη φιλοσοφία232, το 
μεγαλύτερο αγαθό που δώρισαν ή θα δωρίσουν ποτέ οι θεοί στους θνητούς 
ανθρώπους. Ισχυρίζομαι ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο καλό των ματιών — 
ποιος λοιπόν ο λόγος να εξυμνούμε και όλα τα μικρότερα καλά, για τα οποία 
«ματαίως θρηνεί και οδύρεται»233 όποιος έχει χάσει το φως του, ακόμη και 
όταν δεν έχει καμία σχέση με τη φιλοσοφία; Ας πούμε απλώς και μόνον ότι η 
όραση είναι η αιτιατού μέγιστου αγαθού: ο Θεός την ανακάλυψε και μας την 
δώρισε, για να μπορούμε να παρατηρούμε στον ουρανό τις αδιατάρακτες 
κυκλικές κινήσεις του νου και να τις προσαρμόζουμε στις συγγενικές αλλά 
ταραγμένες περιφορές της δικής μας διάνοιας. Η εξοικείωση με τις ουράνιες 
κινήσεις μάς επιτρέπει να κατανοούμε τη σύμφυτη ορθότητα των μαθηματι
κών τους σχέσεων234, οπότε μπορούμε να διορθώνουμε την πλάνη των εσωτε
ρικών μας κινήσεων μιμούμενοι τις απλανείς θεϊκές τροχιές . 
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ό αυτός λόγος, έπϊ ταύτα τών αύτ&υ έυεκα παρά θεών 
δεδωρήσθαι. λόγος τε γάρ έπ' αυτά ταΰτα τέτακται, τήν 
μεγίστην συμβαλλόμενος εις αυτά μοίραν, όσον τ' αυ μούσι 

d κήβ φωνή χρήσιμον προς άκοήν έ'νεκα αρμονίας έστϊ δοθέν. 
ή δέ αρμονία, συγγενείς έχουσα φοράς ταΐ? έν ήμίν τή? 
ψυχή? περίοδοι?, τώ μετά νοϋ προσχρωμένω Μονσαις ούκ 
έφ' ήδονήν άλογον καθάπερ νΰν είναι δοκεΧ χρήσιμος, αλλ' 
έπϊ τήν γεγουνίαυ έυ ήμίυ άνάρμοστον ψυχής περιόδου ε'ις 
κατακόσμησιν καί συμφωνίαν εαυτή σύμμαχος ύπό Μουσών 
δέδοται· καί ρυθμός αύ διά τήν άμετρον έυ ήμίν καί χαρίτων 

e έπιδεα γιγνομένην έν τοί: πλείστοι: έξιυ έπίκονρος έπϊ 
ταύτα ύπό τ&ν αυτών εδόθη. 

Τά μέν ουν παρεληλυθότα τ&ν ε'ιρημένωυ πλην βραχέων 
έπιδέδεικται τά διά υού δεδημιονργημέυα- δει δέ καί τά δι' 
ανάγκη? γιγνόμενα τω λόγω παραθέσθαι. μεμειγμένη γάρ 

48 a ουν ή τούδε τού κόσμου γένεσις έξ ανάγκης τε καί νου 
συστάσεω? έγεννήθη- νού δέ ανάγκης άρχοντος τω πείθειν 
αυτήν των γιγνομένων τά πλείστα έπϊ τό βέλτιστον άγειν, 
ταύτη κατά ταύτα τε δι' ανάγκης ήττωμένης ύπό πειθούς 
έμφρονος ούτω κατ' αρχάς συνίστατο τόδε τό πάν. ει τι? 
ουν η γέγονεν κατά ταΰτα δντω? ερεΧ, μεικτέου καϊ τό τής 
πλαυωμέυης είδος αίτιας, η φέρειυ πέφυκευ- ωδε ουυ πάλιν 

b άναχωρητέον, καί λαβούσιυ αύτ&υ τούτων προσήκουσαν 
έτέραν αρχήν αυθι? αυ, καθάπερ περί τ&υ τότε νΰν ούτω 
περί τούτων πάλιν άρκτέου άπ' αρχής, τήν δή προ τή? ου
ρανού γενέσεω? πυρός ύδατος τε καϊ αέρος καί γή? φύσιυ 
θεατέον αυτήν καί τά προ τούτου πάθη- νΰν γάρ ουδείς πω 
γένεσιν αύτ&ν μεμήνυκεν, άλλ' ώς είδόσιν πΰρ δτι ποτέ 
έστιν καϊ έκαστου αύτ&ν λέγομευ αρχάς αυτά τιθέμενοι 
στοιχεία του παντό?, προσήκου αύτοις ούδ' άν ώ? έν συλλα-
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Τα ίδια ισχύουν και για τη φωνή και την ακοή· 
οι θεοί μάς τις δώρισαν για τον ίδιο σκοπό και για 

Φωνή και ακοή 
τις ίδιες αιτίες. Ο έναρθρος λόγος είναι προφανές 
όχι εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό, συμβάλλει μάλι

στα αποφασιστικά στην εκπλήρωση του. Το ίδιο όμως ισχύει και για το μέρος 
* * -237 

εκείνο της μουσικής που χρησιμοποιεί φωνή και προσφέρεται στην ακοή 
— γιατί μας έχει δοθεί χάριν της αρμονίας. Η αρμονία περιέχει περιφορές 
συγγενείς προς τις τροχιές της ψυχής μας· αυτός λοιπόν που επικαλείται τις 
Μούσες με σύνεση δεν προσφεύγει στην αρμονία επειδή θέλει να επιτύχει 
την αλόγιστη ηδονή, όπως όλοι πιστεύουν σήμερα238. Αντιθέτο)ς, η αρμονία 
μάς έχει δοθεί από τις Μούσες ως σύμμαχος στην προσπάθεια μας να επιβά
λουμε τάξη στη διαταραγμένη κίνηση της ψυχής και να την φέρουμε σε 
συμφωνία με τον εαυτό της239. Για τον ίδιο σκοπό οι Μούσες μάς έδωσαν ως 
βοηθό και τον ρυθμό240· γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι χαρακτηρίζονται 
από έλλειψη μέτρου και έχουν ελάχιστη χάρη. 

Έως τώρα241, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, 
, περιγράψαμε τα δημιουργήματα του νου· πρέπει 

όμως να αναφερθούμε και στα έργα της Ανά
γκης242. Γιατί η γέννηση αυτού του κόσμου είναι 

προϊόν ανάμειξης: προήλθε από τη συνδυασμένη δράση της Ανάγκης και του 
νου. Ο νους επιβλήθηκε στην Ανάγκη πείθοντας την243 να επιδράσει με τρό
πο θετικό στα περισσότερα δημιουργήματα· έτσι φθάσαμε στα πρώτα στάδια 
της δημιουργίας του σύμπαντος, ακριβώς επειδή η Ανάγκη ηττήθηκε από την 
έλλογη πειθώ. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να περιγράψει τη γέννηση του σύμ
παντος όπως πραγματικά έγινε, τότε πρέπει να συμπεριλάβει και την περι
πλανώμενη αιτία — πρέπεινα δείξει το είδος των κινήσεων που η αιτία αυτή 
προκαλεί244. Πρέπει επομένως να γυρίσουμε πάλι πίσω και, επιλέγοντας για 
τα ίδια πράγματα άλλη κατάλληλη αρχή, να ξαναρχίσουμε τώρα αμέσως τη 
διήγηση μας από το πρώτο της στάδιο, όπως είχαμε κάνει και στην πρώτη μας 
απόπειρα. 

Πρέπει να μεταφερθούμε πριν από τη γέννηση του ουρανού και να 
δούμε πώς ήταν τότε η φωτιά, το νερό, ο αέρας και η γη — ποια ήταν η φύση 
τους και πώς δρούσαν πριν από τη δημιουργία. Γιατί, πράγματι, κανείς ώς 
τώρα δεν έχει δώσει κάποια εξήγηση για τη γέννηση τους. Μιλάμε γι' αυτά 
σαν να ξέραμε τι ακριβώς είναι, τα ονομάζουμε «αρχές»246 και τα εκλαμβά
νουμε ως «γράμματα» του σύμπαντος, ενώ ελάχιστη σκέψη χρειάζεται για να 
καταλάβουμε ότι σε μια εύλογη παρομοίωση δεν θα έπρεπε να παρασταθούν 
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e βή? εϊδεσιν μόνον είκότω? ύπό τοΰ καί βραχύ φρονούντος 

άπεικασθήναι. νΰν δε ουν τό γε παρ' ημών ωδε έχέτω- τήν 

μέν περί απάντων εϊτε αρχήν εϊτε αρχάς εϊτε δπη δοκεΧ 

τούτων πέρι τό νΰν ού ρητέον, δι' άλλο μέν ουδέν, διά δέ τό 

χαλεπόν είναι κατά τόν παρόντα τρόπον τής διεξόδου δηλώ-

σαι τά δοκοΰντα, μήτ ' ουν ύμεί: οϊεσθε δείν έμέ λέγειν, ούτ' 

αυτός αυ πείθειυ έμαυτόυ εί'ην αν δυνατό: ώ : όρθ&ς έγχει-

d ροΧμ' άυ τοσούτου επιβαλλόμενο? έργου- τό δέ κατ' αρχάς 

ρηθέν διαφυλάττωυ, τήυ Τ&υ ε'ικότωυ λόγων δύναμιν, πειρά-

σομαι μηδενό? ήττου εικότα, μάλλον δ" ή καί έμπροσθεν άπ" 

αρχής περί έκαστων καϊ συμπάντων λέγειν, θεόυ δή καί 

νΰν έ π ' αρχή τών λεγομένων σωτήρα έξ άτοπου καί άήθου: 

διηγήσεω: πρό? τό τών ε'ικότωυ δόγμα διασφ^ειν ήμά? 

e επικαλεσάμενοι πάλιν άρχώμεθα λέγειν. 

Ή δ' ουυ αΰθι? αρχή περί τού παντός έστω μειζόνως τή? 

πρόσθεν διηρημέυη- τότε μέν γάρ δύο εϊδη διειλόμεθα, νύυ 

δέ τρίτον άλλο γένο? ήμίν δηλωτέον. τά μέν γάρ δύο ικανά 

ήν έπϊ TOÎS έμπροσθεν λεχθεϊσιν, εν μέν ώς παραδείγματος 

είδος ύποτεθέν, υοητόυ καί άεί κατά ταύτα δν, μίμημα δέ 

^9 a παραδείγματος δεύτερον, γένεσιν έχον καί όρατόν. τρίτου 

δέ τότε μέυ ού διειλόμεθα, νομίσαντε? τά δύο εξειυ ίκανω5-

νΰν δέ ό λόγος έοικευ είσαυαγκάζειυ χαλεπόν καί άμυδρόν 

ειδο? έπιχειρείν λόγοι? έμφανίσαι. τίν' ουν έχου δύναμιν 

και φύσιυ αυτό ύποληπτέον; τοιάνδε μάλιστα- πάσης ειυαι 

γευέσεως ύποδοχήυ αυτήν οίον τιθήνην. ειρηται μέν ουν 

τάληθέ?, δει δέ εναργέστερου ειπείν περί αύτοΰ, χαλεπόν 

b δέ άλλω? τε καί διότι προαπορηθήναι περί πνρός καί τών 

μετά πνρός αναγκαίου τούτον χάριν τούτων γάρ ειπείν 

έκαστου όποιον όντως ύδωρ χρή λέγειν μάλλον ή πΰρ, καϊ 

όποιον ότιοΰν μάλλον ή καί άπαντα καθ' έκαστόν τε, ούτως 

ώστε τινϊ πιστω καί β ε β α ί ω χρήσασθαι λόγω, χαλεπόν. 

π ώ : ουν δή τοΰτ ' αυτό καί π ή καί τί περί αύτ&υ ε'ικότως 

διαπορηθέυτες άυ λέγοιμευ; πρώτον μέν. δ δή νΰν ύδωρ 
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ούτε καν με τη μορφή «συλλαβών» . Η δική μας συμβολή στο θέμα θα είναι 

η εξής: δεν πρόκειται να ορίσουμε τώρα την αρχή ή τις αρχές —ή όπως αλ

λιώς θέλει κανείς να τις ονομάσει — όλων των πραγμάτων, για τον απλό λόγο 

ότι είναι δύσκολο να εκθέσουμε τις απόψεις μας χωρίς να ανατρέψουμε την 

πορεία της διήγησης. Ούτε εσείς να απαιτήσετε να αναφερθώ σε αυτά, ούτε 

κι εγώ να πείσω τον εαυτό μου ότι θα ήμουν σε θέση να φέρω εις πέρας ένα 

τόσο μεγάλο έργο 2 4 8 . Πιστός σε αυτό που δήλωσα ευθύς εξαρχής —στην 

αξία των εύλογων συλλογισμών— θα αποπειραθώ, μιλώντας για όλα αυτά 

και για το καθένα χωριστά, να δώσω την πιο εύλογη εξήγηση, μια καλύτερη 

εκδοχή από την προηγούμενη2 4 9. Αρχίζουμε λοιπόν ξανά την έκθεση, αφού 

και τώρα επικαλεστούμε έναν προστάτη θεό, ζητώντας του να μας παραστα

θεί στην πορεία των συλλογισμών μας μέσα από άβατα και ανοίκεια μονοπά

τια προς το εύλογο πόρισμα. 

θ α ξεκινήσουμε τη νέα περιγραφή του σύμπα-

„ „ , , ντος από μια πληρέστερη ταξινόμηση. Ενώ στην 
ΗΥποδοχη , * . * • * . ' %.• α 

πρώτη μας προσπάθεια είχαμε διακρίνει ουο βα

σικά είδη 2 5 0, τώρα πρέπει να προσθέσουμε ένα 

νέο, τρίτο είδος. Τα δύο είδη αρκούσαν για την προηγούμενη έκθεση· το 

πρώτο είχε εκληφθεί ως το υπόδειγμα, νοητή και αιωνίως αμετάβλητη 

οντότητα' το δεύτερο ως η μίμηση του υποδείγματος, οντότητα που έχει γεν

νηθεί και είναι ορατή. Δεν διακρίναμε τότε τρίτο είδος, γιατί πιστεύαμε ότι 

τα δύο ήταν αρκετά. Τώρα όμως φαίνεται ότι η πορεία των συλλογισμών μάς 

αναγκάζει να επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε και ένα τρίτο είδος, δύσκο

λο και σκοτεινό. Ποια είναι όμως η φυσική του δικαιοδοσία2 5 1; Τι πρέπει να 

υποθέσουμε γι' αυτό; Κατά πρώτο λόγο, το εξής: είναι η υποδοχή κάθε γέν

νησης, λειτουργεί σαν τροφός 2 5 2. 

Ό,τι είπαμε είναι η αλήθεια, χρειάζεται όμως να εκφραστούμε πιο καθα

ρά. Το θέμα είναι ούτως ή άλλως δύσκολο, και η δυσκολία μας μεγαλώνει 

γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, πριν προχωρήσουμε, να θίξουμε ένα πρώτο 

πρόβλημα2 5 3 σχετικό με τη φωτιά και τα άλλα στοιχεία2 5 4. Δεν είναι εύκολο 

να πει κανείς ποιο από αυτά πρέπει να ονομαστεί πραγματικά «νερό» και 

όχι «φωτιά», ή ποιο μπορεί να πάρει οποιοδήποτε όνομα και όχι όλα τα ονό

ματα ταυτόχρονα ή διαδοχικά, είναι επομένως δύσκολο να χρησιμοποιήσει 

αξιόπιστη και σίγουρη γλώσσα2 5 5. Πώς λοιπόν να μιλήσουμε για την ίδια την 

Υποδοχή2 5 6, με τι όρους; Και τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε για τα στοι

χεία, πριν προχωρήσουμε; 
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ώυομάκαμεν, πηγνύμευου ώς δοκοΰμευ λίθους καϊ γήν γιγνό-

c μενον όρ&μευ, τηκόμευου δέ καϊ διακρινόμενον αυ ταύτόν 

τούτο πνεύμα καί αέρα, συγκανθέυτα δέ αέρα πϋρ, άνάπαλιν 

δέ συγκριθέυ καί κατασβεσθέν εις Ίδέαν τε άπιόν αυθι? αέρος 

πύρ, καί πάλιν αέρα συνιόντα καί πνκυούμενον νέφος καί 

όμίχληυ, έκ δέ τούτωυ έτι μάλλον συμπιλουμένων ρέου ύδωρ, 

έξ ϋδατο? δέ γήν καί λίθους αύθις, κύκλου τε ούτω διαδιδάυτα 

εις άλληλα, ώς φαίνεται, τήν γένεσιν. ούτω δή τούτων ούδέ-

d ποτέ τ&υ αύτ&υ έκαστων φανταζομένων, ποίου αυτών ω? 

δν ότιούν τούτο καϊ ούκ άλλο παγίως διισχνριζόμενος ούκ 

α'ισχννεΧταί τις εαυτόν; ούκ έστιν, άλλ ' ασφαλέστατα μακρω 

περί τούτων τιθεμένου? ώδε λ έ γ ε ι ν άεί δ καθορώμεν άλλοτε 

άλλη γιγνόμενον, ώς πύρ, μή τούτο αλλά τό τοιοΰτον εκά

στοτε προσαγορεύειν πΰρ, μηδέ ύδωρ τούτο άλλα τό τοιούτου 

άεί, μηδέ άλλο ποτέ μηδέν ώ? τίνα έχον βεβαιότητα, όσα 

e δεικνύντε? τω ρήματι τω τόδε καϊ τούτο προσχρώμενοι 

δηλοϋν ηγούμεθα τι· φεύγει γάρ ούχ ύπομένον τήν τού τόδε 

καϊ τοΰτο [καί τήν τ&δε] καϊ πάσαν δση μόνιμα ώ : δντα 

αυτά ενδείκνυται φάσις. άλλα ταΰτα μέν έκαστα μή λέγειν, 

τό δέ τοιούτον άεί περιφερόμενου όμοιου εκάστου πέρι καί 

συμπάντων ούτω καλείν, καϊ δή καί πΰρ τό διά π α ν τ ό : 

τοιοΰτον, καϊ άπαν όσονπερ άν έ'χη γένεσιν έν ω δέ έγγιγνό-

μενα άεί έκαστα αυτών φαντάζεται καϊ πάλιν εκείθεν άπόλ-

5 ο a λυται, μόνον εκείνο αυ προσαγορεύειν τω τ ε τούτο καϊ τώ 

τόδε προσχρωμένονς ονόματι, τό δέ όποιονοϋν τι, θερμόυ 

ή λενκόυ ή καί ότιοΰν τών εναντίων, καί πάνθ' δσα έκ 

τούτων, μηδέν εκείνο αυ τούτων καλείν. έτι δέ σαφέστερου 

αυτού πέρι προθνμητέον αυθι : ειπείν, ει γάρ πάντα τις 

σχήματα πλάσας έκ χρνσοΰ μηδέν μεταπλάττων πανοιτο 

έκαστα εις άπαντα, δεικνύντος δή τίνος αυτών εν καϊ έρο-

b μένου τί ποτ' εστί, μακρω προς άλήθειαν άσφαλέστατον 
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Ας πάρουμε πρώτα αυτό που αποκαλούμε «νερό». Όταν στερεοποιείται, 

νομίζουμε2 2 7 πως το βλέπουμε να γίνεται πέτρες και γη· όταν πάλι διαλύεται 

και διαχέεται, γίνεται άνεμος και αέρας. Ο αέρας όταν αναφλέγεται γίνεται 

φωτιά· αντιστρόφως, όταν η φωτιά συμπτυχθεί και σβήσει, δείχνει να ξανα

παίρνει τη μορφή του αέρα. Ο αέρας, πάλι, όταν συγκεντρωθεί και πυκνώσει 

δίνει τα σύννεφα και την ομίχλη, από αυτά με μεγαλύτερη σύμπτυξη παράγε

ται το τρεχούμενο νερό και από το νερό η γη και οι πέτρες — έτσι ώστε τελι

κά να φαίνεται πως η γέννηση μεταδίδεται κυκλικά από το ένα στο άλλο. 

Εφόσον 2 5 8 λοιπόν είναι σαφές ότι αυτά δεν παρουσιάζονται ποτέ με την 

ίδια μορφή, δεν υποτιμά τη νοημοσύνη του όποιος υποστηρίζει με επιμονή 

ότι κάποιο από αυτά είναι το οποιοδήποτε και όχι άλλο2 5 9; Αντιθέτως, πολύ 

πιο ασφαλής μέθοδος προσέγγισης είναι η εξής: όποτε βλέπουμε κάτι να βρί

σκεται σε διαρκή μεταβολή260, για παράδειγμα μια φωτιά, δεν πρέπει να 

αποκαλούμε αυτό το πράγμα «φωτιά»2 6 1, αλλά ό,τι είναι σε κάθε περίπτωση 

τέτοιο- ούτε να λέμε «αυτό το πράγμα είναι νερό» αλλά «αυτό που είναι πά

ντοτε τέτοιο είναι νερό»· ούτε πρέπει να κατονομάζουμε, σαν να του αποδί

δουμε σταθερότητα, κανένα άλλο πράγμα από όσα μπορούμε να δείξουμε 

χρησιμοποιώντας λέξεις όπως «αυτό εδώ» και «εκείνο εκεί», και να νομί

ζουμε ότι έτσι ορίζουμε κάτι2 6 2. Γιατί στο μεταξύ αυτό έχει φύγει, χωρίς να 

περιμένει να περιγραφεί με εκφράσεις όπως «αυτό εδώ», «εκείνο εκεί» ή 

με οποιαδήποτε άλλη έκφραση που θα απέδιδε μονιμότητα σε αυτού του εί

δους τα πράγματα 2 6 4 . Δεν πρέπει λοιπόν να αποκαλούμε αυτά τα πράγματα 

με τα συγκεκριμένα ονόματα2 6 5, αλλά να ονομάζουμε έτσι αυτό που είναι τέ

τοιο και που πάντοτε επανέρχεται παρόμοιο σε καθεμία και σε όλες τις περι

πτώσεις2 6 6. Άρα η λέξη «φωτιά» αρμόζει σε αυτό που είναι τέτοιο στο διηνε

κές, και το ίδιο ισχύει για όλα όσα υπόκεινται στο γίγνεσθαι2 6 7. Μόνον όταν 

μιλάμε για εκείνο μέσα στο οποίο συντελείται πάντοτε η γένεση του καθενός 

από αυτά, όπου εμφανίζονται2 6 8 και από όπου ύστερα εξαφανίζονται, μόνο 

για εκείνο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εκφράσεις «αυτό εδώ» και 

«εκείνο εκεί»' δεν πρέπει όμως ποτέ να του αποδίδουμε κάποιον ποιοτικό 

χαρακτηρισμό, όπως θερμό ή λευκό ή οποιοδήποτε άλλο από τα αντίθετα και 

όλα όσα προκύπτουν από αυτά. 

Θα προσπαθήσω όμως τώρα να σας δώσω μια πιο 

Η Υποδοχή ως εκμαγείο καθαρή εικόνα αυτού που θέλω να πω 2 6 9 . Υποθέ-

και ως μητέρα τον γίγνεσθαι στε ότι κάποιος έχει κατασκευάσει από χρυσό 

όλα τα δυνατά γεωμετρικά σχήματα, αλλά, αντί 

να σταματήσει, συνεχίζει διαρκώς να πλάθει νέα από το υλικό των παλαιοτέ

ρων. Αν τώρα έρθει κάποιος και, δείχνοντας ένα από τα σχήματα, ρωτήσει τι 
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ειπείν δτι χρνσός, τό δέ τρίγωνου όσα τε άλλα σχήματα 

έυεγίγυετο, μηδέποτε λέγειν ταΰτα ώ? όντα, ά γε μεταξύ 

τιθεμένου μεταπίπτει, άλλ ' έάν άρα καϊ τό τοιοΰτον μετ ' 

άσφαλεία? έθέλη δέχεσθαί τιυος, αγαπάν, ό αυτό? δή λόγθ5 

καϊ περί τή? τά πάντα δεχόμενη? σώματα φύσεως, ταύτόυ 

αυτήν άεί προσρητέον έκ γάρ τής εαυτής τό παράπαν ούκ 

έξίσταται δυνάμεως—δέχεται' τε γάρ άεί τά πάντα, καϊ 

e μορφήν ούδεμίαυ ποτέ ούδευϊ τ&υ ε'ισιόυτωυ όμοίαν εϊληφεν 

ούδαμή οΰδαμώ?· εκμαγείου γάρ φύσει παυτϊ κείται, κινού-

μενόν τε καϊ διασχηματιζάμενον ύπό τ&ν ε'ισιόυτωυ, φαί

νεται δέ δι' εκείνα άλλοτε άλλοιου—τά δέ είσιόντα καί 

έξιόυτα τ&υ όντων άεί μιμήματα, τυπωθέντα ά π ' αυτών 

τρόπου τινά δύσφραστου καϊ θαυμαστού, ου ει? αυθι?με'τιμεν 

έν δ' ουν τω παρόντι χρή γένη διανοηθήναι τριττά, τό μέυ 

d γιγνόμενον, τό δ' έν ψ γίγνεται, τό δ' όθεν άφομοιούμενον 

φύεται τό γιγνόμενον. καϊ δή καϊ προσεικάσαι πρέπει τό μέν 

δεχόμενου μητρί, τό δ' όθευ πατρί, τήυ δέ μεταξύ τούτωυ 

φύσιυ έκγόνω, νοήσαί τε ώ? ούκ άυ άλλως, έκτυπώματος 

έ'σεσθαι μέλλοντο? ίδεΐν ποικίλου π ά σ α : ποικιλία:, τοΰτ ' 

αυτό έν ω έκτυπούμενον έυίσταται γέυοιτ' αν παρεσκευα-

σμέυου εν, πλην άμορφου δν εκείνων άπασ&υ τ&υ ιδεών δσα: 

e μέλλοι δέχεσθαί πόθεν, όμοιον γάρ δν τών έπεισιόντων 

τιυί τά τής εναντίας τά τε τής τό παράπαν άλλης φύσεως 

όπότ' έλθοι δεχόμενον κακ&ς άν άφομοιοΧ, τήν αυτού παρεμ-

φαΧνον όψιν. διό καί πάντων έκτο: ειδών είναι χρεών 

τό τά πάντα έκδεξάμενον έν αύτω γένη, καθάπερ περί τά 

αλείμματα όπόσα ευώδη τέχνη μηχανώνται πρώτου τοΰτ' 

αυτό υπάρχον, ποιονσιν ότι μάλιστα άώδη τά δεξόμενα υγρά 

τάς όσμάς- όσοι τε έν τισιν τ&ν μαλακών σχήματα άπο-

μάττειν έπιχειρούσι, τό παράπαν σχήμα ουδέν έυδηλου 

ύπάρχειυ έ&σι, προομαλύυαυτες δέ δτι λειότατον άπεργά-

51 a ζουται. ταΰτόν ουν καί τώ τα τών πάντων άεί τε όντων 
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ακριβώς είναι, η πλησιέστερη στην αλήθεια απάντηση είναι ότι είναι χρυσός-

δεν πρέπει ποτέ να απαντήσουμε με τρόπο που να δίνει την εντύπωση ότι το 

τρίγωνο και όλα τα άλλα σχήματα που πλάθονταν μέσα στον χρυσό εξα

κολουθούν να υπάρχουν 2 7 0, ενώ έχουν ήδη μετασχηματιστεί. Μάλλον πρέπει 

να είμαστε ευχαριστημένοι αν, με κάποια επιφύλαξη, μπορέσουμε να το πε

ριγράψουμε παρόμοιο με τριγωνικό2 7 1. 

Το ίδιο ισχύει και για την οντότητα που δέχεται όλα τα σώματα2 7 2. Πρέπει 

πάντοτε να της αποδίδεται η ίδια ονομασία. Γιατί δεν ξεφεύγει ποτέ και στο 

παραμικρό από τη δική της δικαιοδοσία — δέχεται αιωνίως τα πάντα, χωρίς 

ωστόσο η ίδια να αφομοιώνει ποτέ ούτε και το ελάχιστο από τα χαρακτηρι

στικά που έχουν τα εισερχόμενα2 7 3. Λειτουργεί επομένως ως φυσικό εκμα

γείο για το καθετί 2 7 4 · εκμαγείο που κινείται και αναδιαμορφώνεται2 7 5 από τα 

εισερχόμενα, έτσι ώστε εξαιτίας τους να δημιουργείται η εντύπωση ότι κατά 

καιρούς αλλοιώνεται. Ό σ ο για τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα, αυτά 

αποτελούν μιμήσεις των αιωνίων όντων276, αποτυπώματα τους που έχουν λη

φθεί με δυσνόητο και θαυμαστό τρόπο — και τον οποίο για την ώρα προ-
' 277 

σπέρνουμε . 

Τώρα λοιπόν πρέπει να διακρίνουμε τρία είδη όντων: το πρώτο είναι 

αυτό που γεννιέται, το δεύτερο είναι αυτό μέσα στο οποίο γεννιέται, και το 

τρίτο είναι αυτό προς το οποίο εξομοιώνεται με τη γέννηση του. Μπορούμε 

επομένως να παρομοιάσουμε την Υποδοχή με τη μητέρα, το Υπόδειγμα με 

τον πατέρα, και την οντότητα που αναφύεται ανάμεσα τους με το παιδί 2 7 8 . 

Πρέπει όμως να αντιληφθούμε ότι, για να μπορέσει το αποτύπωμα να πα

ρουσιάσει όλη την ποικιλία των δυνατών μορφών, η μοναδική λύση είναι η 

κατάλληλη προετοιμασία της ίδιας της Υποδοχής μέσα στην οποία θα έρθει 

να σχηματιστεί το αποτύπωμα· κι αυτό σημαίνει ότι η Υποδοχή πρέπει να εί

ναι απολύτως απαλλαγμένη από όλες τις μορφές που μέλλει να δεχθεί απ' 

έξω. Γιατί, αν διατηρούσε ομοιότητα με κάποιο από τα εισερχόμενα, κάθε 

φορά που θα υποδεχόταν το αντίθετο ή το εντελώς διαφορετικό, θα το παρα

μόρφωνε αφού θα παρενέβαλλε τη δική της όψη 2 7 9 . Επομένως, αυτό που θα 

δεχθεί στο εσωτερικό του τα πάντα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε 

μορφή 2 8 0, όπως ακριβώς η βάση των αρωματικών ουσιών, την οποία οι αρω-

ματοποιοί προετοιμάζουν προσεκτικά πριν ξεκινήσουν την παρασκευή των 

αρωμάτων, φροντίζοντας ώστε τα υγρά που θα δεχθούν τις οσμές να είναι τε

λείως άοσμα' ή πάλι, όπως κάνουν όσοι επιχειρούν να αποτυπώσουν σχέδια 

σε μια μαλακή επιφάνεια, λειαίνοντάς την στον ύψιστο βαθμό ώστε να μην 

αφήσουν επάνω της το παραμικρό ίχνος σχήματος. Κατά τον ίδιο λοιπόν τρό

πο, και αυτό που θα λειτουργήσει επανειλημμένα ως κατάλληλη απ' άκρη σ' 
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κατά πάν έαυτοΰ πολλάκις άφομοιώματα καλώ: μέλλοντι 
δέχεσθαί πάντων έκτος αύτω προσήκει πεφνκέυαι τ&υ ειδών. 
διό δή τήυ τού γεγουότος ορατού καϊ πάυτως αισθητού μη
τέρα καϊ ύποδοχήν μήτε γήν μήτε αέρα μήτε πύρ μήτε ύδωρ 
λέγωμευ, μήτε όσα έκ τούτων μήτε έξ ων ταύτα γέγονεν 
αλλ' άνόρατον ε'δό? τι καί άμορφον, πανδεχές, μεταλαμ-

b βάνον δέ άπορώτατά πη τού νοητού καί δυσαλωτότατον αυτό 
λέγοντες ού ψευσόμεθα. καθ' δσον δ' έκ τ&ν προειρημένων 
δυνατόν έφικνεΧσθαι τής φύσεως αυτού, τήδ' άν τι? ορθότατα 
λέγοι· πΰρ μέν εκάστοτε αυτού τό πεπνρωμέυου μέρος φαί-
υεσθαι, τό δέ ύγραυθέυ ύδωρ, γήν τε καί αέρα καθ' όσου 
άυ μιμήματα τούτων δέχηται. λόγω δέ δή μάλλον τό 
τοιόνδε διοριζομένονς περί αυτών διασκεπτέον αρα έστιν 
τι πύρ αυτό έφ' έαυτοΰ καί πάντα περί ων άεί λέγομεν ούτως 

e αυτά καθ' αυτά όντα έκαστα, ή ταΰτα απερ καί βλέπομεν, 
δσα τε άλλα διά τού σώματος αίσθανόμεθα, μόνα έστιν 
τοιαύτην έχοντα άλήθειαν, άλλα δέ ούκ έ'στι πάρα ταΰτα 
ούδαμή ούδαμ&ς, αλλά μάτην εκάστοτε ειναί τί φαμευ είδος 
έκάστον νοητόν, τό δ' ουδέν αρ' ην πλην λóγos,- ούτε ονυ 
δή τό παρόυ άκριτου καϊ άδίκαστον άφέντα άξιον φάναι 
διισχυριζόμενον έχειν ούτως, οΰτ' έπϊ λόγου μήκει πάρεργου 

d άλλο μήκος έπεμβλητέον ει δέ τις όρος ορισθείς μέγας διά 
βραχέων φανείη, τούτο μάλιστα έγκαιριώτατον γένοιτ' άν. 
ώδε ουν τήν γ' έμήν αυτός τίθεμαι ψήφου, ε'ι μέν νους καϊ 
δόξα αληθής έστον δύο γένη, παντάπασιν είναι καθ' αυτά 
ταΰτα, αναίσθητα ύφ' ημών είδη, νοούμενα μόνον ε'ι δ", ώ: 
τισιν φαίνεται, δόξα αληθής νοΰ διαφέρει τό μηδέν, πάνθ' 
όπόσ' αυ διά τού σώματος αίσθανόμεθα θετεου βεβαιότατα. 

e δύο δή λεκτέου έκείνω, διότι χωρίς γεγόυατου αυομοίως τε 
έχετου. τό μέυ γάρ αυτών διά διδαχή?, τό δ' ύπό πειθοΰ: 
ήμίν έγγίγνεται· καί τό μέν άεί μετ' αληθούς λόγον, το δέ 
άλογου- καί τό μέν άκίνητον πειθοΧ, τό δέ μεταπειστόν 
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άκρη υποδοχή των ομοιωμάτων όλων των αιωνίων όντων πρέπει να είναι 
εντελώς ξένο προς κάθε μορφή. Κατά συνέπεια, για τη μητέρα και την Υπο
δοχή όλων όσα έχουν γεννηθεί ορατά και εν γένει αισθητά δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούμε τα ονόματα «γη», «αέρας», «φωτιά» και «νερό», ούτε κά
ποιο παράγωγο ή συνθετικό τους282. Δεν κινδυνεύουμε αντίθετα να δια
ψευστούμε αν πούμε ότι πρόκειται για μια οντότητα αόρατη και άμορφη, 
ικανή να δέχεται τα πάντα, ότι η επικοινωνία της με το νοητό είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη και ότι είναι εξαιρετικά δύσληπτη283. Αν στηριχθούμε απλώς σε 
όσα έχουμε ήδη πει και επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τη φύση της, μπο
ρούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα το εξής: ως φωτιά εμφανίζεται κάθε 
φορά εκείνο το μέρος της που έχει εκπυρωθεί, ως νερό εκείνο που έχει 
υγρανθεί, και ως γη ή αέρας εμφανίζονται τα μέρη που έχουν δεχθείτις αντί-

284 

στοιχες απεικονίσεις . 
Στο σημείο όμως αυτό προκύπτει ένα ερώτημα, 

Απόδειξη της που θα ήταν προτιμότερο να διατυπωθεί με μορ-
ύπαρξηςτων Ιδεών φή αποδεικτικού λόγου285. Άραγε υπάρχει μια 

φωτιά, πλήρως αυτόνομη και αυτάρκης; Υπάρ
χουν όλες αυτές οι οντότητες για τις οποίες χρησιμοποιούμε πάντοτε την έκ
φραση «αυτό καθαυτό»; Ή μήπως όσα βλέπουμε με τα μάτια μας και όσα άλ
λα συλλαμβάνουμε με τις αισθήσεις του σώματος μας είναι και τα μόνα αλη
θινά286; Μήπως δεν υπάρχει απολύτως τίποτε άλλο πέρα από αυτά, οπότε μά
ταια ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει μια νοητή Ιδέα κάθε πράγματος; Μήπως η 
Ιδέα δεν είναι τίποτε περισσότερο από απλή λέξη; Είναι προφανές ότι ούτε 
μπορούμε να προσπεράσουμε το ζήτημα χωρίς κρίση και απόφαση, λέγοντας 
απλώς ότι έτσι έχουν τα πράγματα, ούτε να ανοίξουμε μια μεγάλη παρένθε
ση σε μια έκθεση ήδη εκτενή. Το πιο πρόσφορο θα ήταν να προτείνουμε 
συνοπτικά μια καίρια διάκριση287. Καταλήγω λοιπόν στην ακόλουθη τοποθέ
τηση: αν η νόηση και η αληθής γνώμη είναι δύο διακριτά γένη, τότε 
οπωσδήποτε υπάρχουν όντα «αυτά καθαυτά», Ιδέες που τις συλλαμβάνουμε 
όχι με την αίσθηση αλλά μόνο με τη νόηση· αν πάλι, όπως πιστεύουν μερι
κοί288, η αληθής γνώμη δεν διαφέρει σε τίποτε από τη νόηση, τότε θα αποδώ
σουμε βέβαιη ύπαρξη μόνο σε όσα αισθανόμαστε διαμέσου του σώματος. 
Νόηση όμως και αληθής γνώμη είναι χωρίς αμφιβολία δύο διακριτά γένη, 
γιατί έχουν αναπτυχθεί χωριστά και διατηρούν ανόμοιο χαρακτήρα. Η μια 
εμπεδώνεται μέσω της διδασκαλίας, ενώ η άλλη επιβάλλεται από την πει
θώ289· η μια εμπεριέχει πάντοτε αληθείς κρίσεις290, ενώ η άλλη δεν στηρίζε
ται στον λόγο. Η πειθώ δεν θίγει τη νόηση, ανατρέπει όμως τη γνώμη. Τέλος, 
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καί τοΰ μέν πάυτα άνδρα μετέχειυ φατέου, υοΰ δέ θεούς, 
ανθρώπων δέ γένο? βραχύ τι. τούτων δέ ούτως εχόντων 

5 2 a όμολογητε'ον εν μέν είναι τό κατά ταύτα ειδο? έχον, άγέν-
νητον καί άνώλεθρον, ούτε ει? εαυτό ε'ισδεχόμενου άλλο 
άλλοθευ ούτε αυτό εις άλλο ποι Ίόυ, αόρατου δέ καϊ άλλως 
αναίσθητου, τούτο ο δή νόησις εϊληχεν επισκοπείν τό δέ 
όμώννμου όμοιου τε έκείνω δεύτερον, α'ισθητόυ, γεννητόν, 
πεφορημένου άεί, γιγνόμενον τε έν τινι τόπω καϊ πάλιν 
έκειθευ άπολλνμευου, δάξη μετ' αίσθήσεως περιληπτόν 
τρίτον δέ αυ γένος δν τό τή: χώρας άεί, φθοράν ού προσδε-

b χόμευου, έδραυ δέ παρέχον όσα έχει γένεσιν πάσιν, αυτό 
δέ μετ' αναισθησία? άπτόυ λογισμω τινι νόθω, μόγις πιστού, 
προς δ δή καϊ όυειροπολούμευ βλέπουτες καί φαμεν άναγ-
καΐον ειυαί που τό δν άπαν έν τινι τόπω καϊ κατέχον χώραν 
τινά, τό δέ μήτ' έν γή μήτε που κατ' ούρανον ούδέυ είναι. 
ταΰτα δή πάυτα καί τούτων άλλα άδελφά καϊ περί τήν 
άνπνον καϊ αληθώς φύσιν ύπάρχουσαν ύπό ταύτης τής όνει

ο ρώξεως ού δυνατοί γιγνόμεθα έγερθέντες διοριζόμενοι τάληθές 
λέγειν, ώς είκόνι μέν, έπείπερ ούδ' αυτό τοΰτο εφ' ω γέγονεν 
έαυτήβ έστιν, έτερου δέ τίνος άεί φέρεται φάντασμα, δια 
ταΰτα έν έτέρω προσήκει τινι γίγνεσθαι, ούσία$ άμωσγέπως 
άντεχομένην, ή μηδέν τό παράπαν αυτήν ειυαι, τ& δέ όυτως 
όυτι βοηθός ό δι' ακριβείας αληθής λόγος, ώς έως άυ τι το 
μέυ άλλο η, τό δέ άλλο, ουδέτερου έυ ούδετέρω ποτέ γενό-

d μενον εν άμα ταύτόν καϊ δύο γευήσεσθου. 

Ούτος μέυ ουυ δή παρά τής έμής ψήφου λογισθείς έυ 
κεφαλαίοι δεδόσθω λόγος, ου τε καί χώραν καϊ γένεσιν είναι, 
τρία τριχή, καί πρϊν ούρανον γενέσθαι- τήν δέ δή γενέσεως 
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πρέπει να πούμε ότι ενώ η αληθής γνώμη είναι κοινό κτήμα όλων των ανθρώ
πων, μόνον οι θεοί και ελάχιστοι άνθρωποι διαθέτουν νόηση. 

Αφού έτσι έχουν τα πράγματα, πρέπει να συμφω-
_, _. . ,,, νήσουμε ότι υπάρχουν τρία είδη όντων. Πρώτο εί-
Ειναι, Γίγνεσθαι και Χωρά ' •" Κ Λ « < a " 

ναι το αμετάβλητο είδος, το αγέννητο και ανώ-
λεθρο- δεν δέχεται στο εσωτερικό του τίποτε άλλο 

από πουθενά, ούτε όμως και το ίδιο εισέρχεται σε κανένα άλλο' είναι αόρα
το και εντελώς ασύλληπτο από τις αισθήσεις, υπόκειται όμιος στην εποπτεία 
της νόησης. 

Δεύτερο είναι εκείνο που είναι ομώνυμο και όμοιο με το προηγούμενο292, 
είναι όμως αισθητό, έχει γεννηθεί, περιφέρεται συνεχώς, αναφύεται σε κά
ποια περιοχή και ύστερα εξαφανίζεται από εκεί' αποτελεί αντικείμενο της 
γνώμης και της αίσθησης. 

Υπάρχει, τέλος, πάντοτε και ένα τρίτο είδος293: η Χώρα. Αν και η ίδια δεν 
υφίσταται φθορά, προσφέρει έδρα σε όλα όσα έχουν γεννηθεί. Σε αυτήν 
μπορεί να μας οδηγήσει, χωρίς τη μεσολάβηση των αισθήσεων294, ένας νόθος 
συλλογισμός, ελάχιστα πειστικός295: όταν ισχυριζόμαστε ότι όλα όσα υπάρ
χουν θα πρέπει να βρίσκονται κάπου και να καταλαμβάνουν κάποιο χώρο — 
αφού οτιδήποτε δεν ε ίναι πουθενά, ούτε στη γη ούτε στον ουρανό, απλώς δεν 
υπάρχει—, τότε είναι σαν να βλέπουμε τη Χώρα μέσα σε όνειρο296. 

Η ονειρική αυτή εικόνα μάς παρασύρει και δεν μας επιτρέπει, όταν πια 
είμαστε ξύπνιοι, να κάνουμε τις προηγούμενες και άλλες συναφείς διακρί
σεις, να πούμε την αλήθεια για τη φύση που έχει πραγματική ύπαρξη, έξω 
από τα όνειρα297: να αντιληφθούμε δηλαδή ότι η μεν εικόνα, ακριβώς επειδή 
δεν ελέγχει ούτε καν αυτό που με τη γέννηση της καλείται να πραγματώσει 
—καθώς είναι περιφερόμενο φάντασμα ενός διαφορετικού κάθε φορά 
πράγματος298—, είναι υποχρεωμένη να γεννηθεί μέσα σε κάτι άλλο, αν θέλει 
να κρατηθεί κατά κάποιον τρόπο στην πραγματικότητα και να μη μεταπέσει 
στην απόλυτη ανυπαρξία· το δε αληθινό ον έχει σύμμαχο τον ακριβή και ορ
θό συλλογισμό που δείχνει ότι, όσον καιρό δύο πράγματα παραμένουν δια
φορετικά, κανένα από τα δύο δεν θα μπορούσε ποτέ να γεννηθεί μέσα στο 
άλλο — γιατί τότε θα προέκυπτε κάτι που θα ήταν την ίδια στιγμή ένα και το 
αυτό και δύο διαφορετικά πράγματα299. 

Παραθέτω λοιπόν τώρα επιγραμματικά τη δική μου τοποθέτηση. Τρία 
πράγματα υπάρχουν: το Ον, η Χώρα και το Γίγνεσθαι' τρία διακριτά είδη300, 
που υπήρχαν και πριν από τη γέννηση του ουρανού. 
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τιθήνην ύγραινομένην καί πυρουμένην καϊ τάς γής τε καϊ 
αέρος μορφάς δεχομένην, καί όσα άλλα τούτοις πάθη συν-

e έπεται πάσχουσαν, παντοδαπήυ μέυ ΊδεΧυ φαίυεσθαι, διά δέ 
τό μήθ' ομοίων δυνάμεων μήτε ισόρροπων έμπίμπλασθαι κατ 
ούδέυ αύτήΐ Ίσορροπεϊυ, άλλ' άυωμάλως πάντη ταλαντου-
μένην σείεσθαι μέν ύπ' εκείνων αύτήυ, κιυουμένην δ' αυ 
πάλιν εκείνα σείειν τά δέ κινούμενα άλλα άλλοσε άεί 
φέρεσθαι διακρινόμενα, ώσπερ τά ύπό τών πλοκάνων τε καί 
όργάυωυ τ&υ περί τήν τού σίτου κάθαρσιυ σειόμενα καί 

5 3 a άνικμώμενα τά μέν πυκνά καί βαρέα άλλη, τά δέ μανά 
καϊ κούφα ε'ις έτέραυ ϊζει φερόμενα έδραν τότε ούτω τά 
τέτταρα γένη σειόμενα ύπό τής δεξαμενής, κινούμενη? αυτή? 
οίον όργάυου σεισμού παρέχουτος, τά μέν άνομοιότατα πλεί
στον αυτά άφ' αύτ&ν όρίζειυ, τά δέ ομοιότατα μάλιστα 
εις ταύτόυ συνωθείν, διό δή καί χώραν ταύτα άλλα άλλην 
ϊσχειν, πρϊυ καί τό πάν έξ αυτών διακοσμηθέν γενέσθαι, καί 
τό μέν δή προ τούτον πάυτα ταΰτ' ειχεν άλόγω? καϊ άμέτρως· 

b ό'τε δ" έπεχειρείτο κοσμεΐσθαι τό πάν, πΰρ πρώτον καί ύδωρ 
καί γήν καί αέρα, ίχνη μέν έχοντα αυτών άττα, παντάπασί 
γε μήν διακείμενα ώσπερ εικός έχειυ άπαν δταν άπη Ttvos 
θεό?, ούτω δή τότε πεφυκότα ταΰτα πρ&του διεσχηματίσατο 
εϊδεσί τε κα'ι άριθμοίς. τό δέ η δυνατόν ώ? κάλλιστα 
άριστα τε έξ ούχ ούτως εχόντων τόν θεόν αυτά συυιστάυαι, 
παρά πάυτα ήμίν ώ? άεί τοΰτο λεγόμενον ύπαρχέτω· νΰν 
δ' ονν τήν διάταξιυ αύτ&ν έπιχειρητέον έκαστων καί γένεσιν 

e άήθει λόγω προς υμάς δηλοΰν, άλλα γάρ έπεί μετέχετε τωυ 
κατά παίδευσιν οδών δι' ων ένδείκνυσθαι τά λεγόμενα 
ανάγκη, σννέψεσθε. 

Πρώτον μέν δή πΰρ καί γή καϊ ύδωρ καί άήρ ότι σώματα 
έστι, δήλόν που καϊ παντί- τό δέ τοΰ σώματος είδος πάν 
καϊ βάθος έχει. τό δέ βάθος αυ πάσα ανάγκη τήν επίπεδου 
περιειληφέυαι φύσιν ή δέ ορθή τής επιπέδου βάσεως έκ 
τριγώνων συνέστηκεν. τά δέ τρίγωνα πάντα έκ δυοίν άρ-
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Η τροφός του γίγνεσθαι υγραίνεται, πυρώνεται, 
Ηπροκοσμικήκατάσταση δέχεται τις μορφές της γης και του αέρα και υφί-
των τεσσάρων στοιχείων σταται όλα τα συνεπόμενα πάθη τους, και έτσι εμ

φανίζει κάθε δυνατή όψη301. Επιπλέον, καθώς οι 
δυνάμεις που την κατακλύζουν δεν είναι ούτε ομοιόμορφες ούτε ισόρρο
πες , δεν ισορροπεί κατά κανέναν τρόπο αλλά αναδεύεται ολόκληρη, χω
ρίς τον παραμικρό ρυθμό- σείεται από τα εισερχόμενα, αλλά και αυτή με την 
κίνηση της τους ανταποδίδει τις ωθήσεις303. Αυτά πάλι, καθώς κινούνται, 
οδηγούνται διαρκώς προς διαφορετικές διευθύνσεις και διαχωρίζονται με
ταξύ τους — συμβαίνει δηλαδή κάτι ανάλογο με το λίχνισμα των σιτηρών, 
όπου ειδικά πλεκτά καλάθια304 σείονται και αναδεύονται και έτσι διαχωρί
ζουν τους μεγάλους και βαρείς σπόρους από τους λεπτούς και ελαφρούς, 
συσσωρεύοντας τους σε διαφορετικές περιοχές305. Κατά τον ίδιο λοιπόν τρό
πο και τότε, τα τέσσερα στοιχεία δονούνταν από τη δεξαμενή, που με την κί
νηση της θύμιζε αναδευόμενη συσκευή λιχνίσματος- και όσο πιο ανόμοια 
ήταν μεταξύ τους, τόσο πιο μακριά τα κρατούσε, ενώ συνωθούσε μαζί τα πα
ρόμοια, με αποτέλεσμα τα στοιχεία να έχουν ήδη καταλάβει διαφορετικούς 
χώρους πριν ακόμη306 κληθούν να διακοσμήσουν το σύμπαν που έμελλε να 
γεννηθεί. "Ως τότε όλα βρίσκονταν σε κατάσταση άλογη και άμετρη. Τον και
ρό που ξεκινούσε η διακόσμηση του σύμπαντος, η φωτιά, το νερό, η γη και ο 
αέρας αρχικά παρουσίαζαν ίχνη μονό της φύσης τους , δίνοντας την εντύ
πωση πραγμάτων που έχουν ολοκληρωτικά εγκαταλειφθεί από τον θεό. Το 
πρώτο λοιπόν βήμα του Θεού ήταν να τα παραλάβει όπως ήταν τότε και να τα 
ανασχηματίσει μέσο) συγκεκριμένων μορφών και αριθμών308. Ότι ο Θεός τα 
παρέλαβε ατελή και τα ανασυγκρότησε προσδίδοντας τους την ύψιστη δυνα
τή τελειότητα, είναι κάτι που, όπως πάντοτε λέμε, πρέπει να το δεχθούμε ο)ς 
πρωταρχικό δεδομένο. Εκείνο όμως που τώρα θα επιχειρήσω να σας περι
γράψω είναιη διάταξη και η προέλευση309του καθενός' η εξήγηση μου θα εί
ναι ασυνήθιστη, αλλά πιστεύω ότι θα με παρακολουθήσετε, καθώς είστε όλοι 
εξοικειωμένοι με εκείνους τους δρόμους της μάθησης που είμαι αναγκασμέ
νος να ακολουθήσω για να στηρίξω τους ισχυρισμούς μου310. 

Κατ' αρχάς311, χωρίς καμία αμφιβολία είναι σε 
Η γεωμετρική δομή όλους φανερό ότι η φωτιά, το νερό, η γη και ο αέ-

των σωμάτων ρας είναι σώματα- και, ακόμη, ότι κάθε σώμα έχει 
και τη διάσταση βάθους312. Το βάθος, πάλι, περι

κλείεται κατ' ανάγκην από επιφάνειες- και όσες από τις επιφάνειες είναι 
επίπεδες αποτελούνται από τρίγωνα313. Όλα όμως τα τρίγωνα προέρχονται 
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d χεται τριγώνοιν, μίαν μέυ όρθήυ έχουτος έκατέρου γωυίαυ, 

τάς δέ οξείας· ώυ τό μέυ έτερον εκατέρωθεν έχει μέρος 

γωνίας ορθής πλευραις ϊσαις διηρημένης, τό δ' έτερου άνισοι? 

άνισα μέρη υευεμημένης. ταύτην δή πυρός άρχήυ καϊ τών 

άλλων σωμάτων ύποτιθέμεθα κατά τόν μετ ' ανάγκη? εικότα 

λόγου πορευόμενοι· τάς δ' έτι τούτων αρχάς άνωθεν θεός 

οΐδεν καί ανδρών δ? άν έκείνω φίλος η. δεΧ δή λέγειν ποια 

e κάλλιστα σώματα γένοιτ' αν τέτταρα, ανόμοια μέν έαυτοις, 

δυνατά δέ έξ αλλήλων αύτων άττα διαλυόμενα γίγνεσθαι· 

τούτον γάρ τυχόντες έχομεν τήν άλήθειαν γενεσεω: περί 

γ ή : τε καϊ πυρός τ&ν τε άνά λόγον έν μέσω. τόδε γάρ 

ούδενϊ συγχωρησόμεθα, καλλίω τούτων όρώμευα σώματα 

ειναί που καθ' ευ γέυος έκαστου δν. τοΰτ ' ονυ προθνμητέον, 

τά διαφέροντα κάλλει σωμάτων τέτταρα γένη συναρμό-

σασθαι καί φάναι τήν τούτων ημάς φύσιυ ίκαυ&ς ειληφευαι. 

54 a τοίυ δή δνοιυ τριγώνοιν τό μέν ισοσκελές μίαν εϊληχεν 

φύσιυ, τό δέ πρόμηκες απέραντου?· προαιρετέου ονυ αν των 

άπειρων τό κάλλιστου, ει μέλλομεν άρξεσθαι κατά τρόπου. 

αυ ουυ τις έχη κάλλιον έκλεξάμευος ειπείν ει? τήν τούτων 

σύστασιυ, έκείυος ούκ εχθρός ων άλλα φίλος κρατεί· τιθέ-

μεθα δ' ονν των πολλών τριγώνων κάλλιστου έυ, ύπερβάντες 

τάλλα, έξ ού τό 'ισόπλευρου τρίγωνου έκ τρίτου συνέστηκεν. 

b διότι δε', λόγος πλείων άλλα τω τούτο έλέγξαυτι καϊ άνευ-

ρόντι δή ούτως έχου κείται φίλια τά αθλα. προηρησθω 

δή δύο τρίγωνα έξ ων τό τε τού πυρός καϊ τά τ&υ άλλων 

σώματα μεμηχάνηται, τό μέν 'ισοσκελές, τό δέ τριπλήν κατά 

δύναμιν έχον τής έλάττονος τήυ μείζω πλενράυ άεί. τό 

δή πρόσθεν άσαφ&ς ρηθέν νύυ μάλλον διοριστέον. τά γάρ 

τέτταρα γένη δι' αλλήλων ει? άλληλα έφαίυετο πάυτα γέ

νεσιν έ'χειν, ούκ όρθ&ς φαυταζόμευα- γίγνεται μέυ γάρ έκ 

e τών τριγώνων ών προηρήμεθα γένη τέτταρα, τρία μέν έξ 
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από δύο είδη τριγώνων, το καθένα από τα οποία έχει μία ορθή και δύο οξείες 

γωνίες. Από τα δύο αυτά ορθογώνια τρίγωνα, το ένα έχει εκατέρωθεν της 

ορθής γωνίας ίσες πλευρές που αντιστοιχούν σε ίσες γωνίες, ενώ το άλλο 

έχει άνισες πλευρές απέναντι σε άνισες γωνίες 3 1 4. Αυτήν λοιπόν αποδεχόμα

στε3 1 5 ως πρώτη αρχή της φωτιάς και των άλλων σωμάτων, ακολουθώντας την 

εξήγηση μας που συνδυάζειτο εύλογο με το αναγκαίο 3 1 6 . Αρχές πιο πρωταρ

χικές από αυτές γνωρίζει μόνον ο θεός και όποιος είναι φίλος του θεού 3 1 7 . 

Πρέπει τώρα να προσδιορίσουμε ποια είναι τα 
Τα τέσσερα κανονικά στερεά , . , 31S „ -

, . τέσσερα τελειότερα σώματα που μπορούν να 
κατ τα δυο , . , , 

. . - „ κατασκευαστούν, ανόμοια μεταξύ τους, ικανά 
στοιχειώδη τρίγωνα r 319 

όμως, τουλάχιστον κάποια από αυτά , να απο-

συντίθενται και να προκύπτουν το ένα από το άλλο. Αν πετύχουμε τη σωστή 

απάντηση, θα έχουμε αυτομάτως και την αλήθεια για την προέλευση της γης 

και της φωτιάς, καθώς και των δύο άλλων σωμάτων που παίζουν τον ρόλο 

των γεωμετρικών τους μέσων3 2 0. Γιατί δεν θα παραδεχθούμε ποτέ ότι υπάρ

χουν τελειότερα ορατά σώματα από αυτά τα τέσσερα, καθένα από τα οποία 

αποτελεί ξεχωριστό είδος3 2 1. Οι προσπάθειες μας πρέπει επομένως να κατα

τείνουν αφ' ενός στην ορθή συναρμογή των τεσσάρων στοιχείων —που ξε

χωρίζουν ως προς την τελειότητα από όλα τα άλλα σώματα — και αφ' ετέρου 
.. 322 

στην ικανοποιητική κατανόηση της φύσης τους . 

Από τα δύο τρίγωνα που απομονώσαμε, το ισοσκελές είναι ένα και μονα

δικό, ενώ τα σκαληνά είναι απειράριθμα. Πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε το 

τελειότερο από τα άπειρα, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε σωστά. Αν βέβαια έρ

θει κάποιος και μας υποδείξει μια καλύτερη επιλογή για τη συναρμογή 

αυτών των σωμάτων, θα γίνει δεκτός όχι ως εχθρός αλλά ως φίλος, και η 

συμβουλή του θα γίνει αποδεκτή 3 2 3. Η δική μας απόφαση είναι να παραμερί

σουμε όλα τα άλλα τρίγωνα και να προκρίνουμε ως τελειότερο ένα — από 

δύο τέτοια τρίγωνα συντίθεται το ισόπλευρο τρίγωνο. Το γιατί είναι πολύ με

γάλη ιστορία· είμαι ωστόσο πρόθυμος να επιβραβεύσω όποιον θα έθετε 

αυτήν την υπόθεση σε λογικό έλεγχο και θα αποδείκνυε ότι ισχύει . Κατα

λήγουμε λοιπόν στην επιλογή δύο τριγώνων, από τα οποία έχουν κατασκευα

στεί τα σώματα της φωτιάς και των άλλων στοιχείων το ένα είναι ισοσκελές, 

ενώ το άλλο έχει πάντοτε το τετράγωνο της μεγαλύτερης κάθετης πλευράς 

του τριπλάσιο από το τετράγωνο της μικρότερης πλευράς 3 2 5. 

Πρέπει τώρα να διευκρινίσουμε ένα σημείο που έμεινε πριν ασαφές. Δό

θηκε η εντύπωση ότι και τα τέσσερα είδη σωμάτων μπορούν να προκύψουν 

το ένα από το άλλο3 2 6. Η εντύπωση όμως αυτή είναι λανθασμένη- γιατί, ενώ 

και τα τέσσερα είδη προέρχονται από τα τρίγωνα που μόλις επιλέξαμε, τα 
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ενός τοΰ τάς πλευρά? άνισου? έχοντο?, τό δέ τέταρτον εν 
μόνον έκ τοΰ 'ισοσκελούς τριγώνου συναρμοσθέν. οΰκουν 
δυνατά πάντα ε'ις άλληλα διαλυόμενα έκ πολλών σμικρών 
ολίγα μεγάλα καϊ τουναντίον γίγνεσθαι, τά δέ τρία οιόν τε· 
έκ γάρ évo: άπαντα πεφυκότα λυθέντων τε τών μειζόνων 
πολλά σμικρά έκ των αύτ&ν συστήσεται, δεχόμενα τά προσ
ήκοντα έαυτοίς σχήματα, καϊ σμικρά δταν αυ πολλά κατά 

d τά τρίγωνα διασπαρή, γενόμενος εις αριθμός ενός όγκου 
μέγα άποτελέσειεν άν άλλο είδος έν. ταΰτα μέν ουν λελέχθω 
.περί τής ei? άλληλα γενέσεως- οίον δέ έκαστον αύτ&ν 
γέγονεν εΐδος καί έξ όσων συμπεσόντων αριθμών, λέγειν 
άν έπόμενον εϊη. άρξει δή τό τε πρ&τον είδος καί σμικρό-
τατον συνιστάμενον, στοιχείον δ' αύτοΰ τό τήν ύποτείνουσαν 
τής έλάττουος πλευράς διπλασίαυ έχου μήκει· σύυδυο δέ 
τοιούτωυ κατά διαμέτρου συντιθεμένων καϊ τρις τούτου 

e γενομένου, τάς διαμέτρους καϊ τάς βραχείας πλευράς ε'ις 
ταύτόυ ώς κέυτρου έρεισάντων, έν ίσόπλευρον τρίγωνου έξ εξ 
του αριθμόν όντων γέγονεν. τρίγωνα δέ 'ισόπλευρα συνιστά
μενα τέτταρα κατά σύυτρεις επιπέδους γωνίας μίαν στερεάυ 

j j a γωνίαυ ποιεί, τής άμβλυτάτης τ&υ έπιπέδωυ γωυι&ν εφεξής 
γεγουυΧαυ- τοιούτωυ δέ άποτελεσθεισ&υ τεττάρων πρώτον 
εΐδος στερεόν, όλου περιφερούς διανεμητικού εις ίσα μέρη 
καί Ομοια, συνίσταται, δεύτερου δέ έκ μέυ τ&υ αυτών 
τριγώνων, κατά δέ ισόπλευρα τρίγωνα οκτώ συστάντων, 
μίαν άπεργασαμέυων στερεάυ γωυ'ιαυ έκ τεττάρωυ επιπέδων 
καϊ γενομένων έξ τοιούτωυ τό δεύτερου αν σώμα ούτως έσχεν 
τέλος, τό δέ τρίτον έκ δις έξήκοντα των στοιχείων συμ-

b παγέντων, στερε&ν δέ γωνιών δώδεκα, ύπό πέντε επίπεδων 
τριγώνων ισοπλεύρων περιεχόμενης έκαστης, είκοσι βάσεις 
έχον ισόπλευρους τριγώνους γέγονεν. καϊ τό μέυ έτερον 
άπήλλακτο των στοιχείων ταύτα γέννησαν, τό δέ ισοσκελές 
τρίγωνον έγέννα τήυ τού τετάρτου φύσιυ, κατά τέτταρα 
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τρία από αυτά κατασκευάζονται από το ίδιο τρίγωνο, το σκαληνό, και μόνο 
το τέταρτο από το ισοσκελές. Άρα δεν έχουν όλα τη δυνατότητα να απο
συντεθούν και να σχηματίσουν τα άλλα, σύμφωνα με μια διαδικασία όπου 
πολλά μικρά σώματα συνθέτουν λίγα μεγάλα, και αντιστρόφως. Τα τρία 
όμως από αυτά έχουν πράγματι αυτήν τη δυνατότητα 27. Γιατί, καθώς προέρ
χονται από ένα τρίγωνο, όταν τα μεγαλύτερα αποσυντεθούν, από τα ίδια τρί
γωνα δημιουργούνται πολλά μικρά, παίρνοντας το νέο σχήμα που τους αρμό
ζει- και, αντιστρόφως, όταν πολλά μικρά σώματα διασπαστούν στα συστατι
κά τους τρίγωνα, συσσωρεύονται αρκετά τρίγωνα που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν ένα μεγάλο σώμα άλλου είδους328. 

Αρκετά όμως έχουν ειπωθεί για τον αμοιβαίο μετασχηματισμό τους. 
Εκείνο που λογικά ακολουθεί είναι να προσδιορίσουμε τι μορφή παίρνει το 
κάθε σώμα329 και πόσοι αριθμοί συμμετέχουν στην κατασκευή του330. 

Θα αρχίσουμε από την κατασκευή του πρώτου 
Γεωμετρική κατασκευή και πιο μικρού στερεού3"1· συστατική του μονάδα 
των κανονικών στερεών είναι το τρίγωνο που έχει υποτείνουσα διπλάσια 

από τη μικρότερη του πλευρά. Αν συνενώσουμε 
δύο τέτοια τρίγωνα στην υποτείνουσα τους, επαναλάβουμε το ίδιο τρεις φο
ρές και τα συνθέσουμε όλα έτσι ώστε οι υποτείνουσες και οι μικρότερες 
πλευρές να ενωθούν στο ίδιο κεντρικό σημείο, τότε δημιουργείται ένα ισό
πλευρο τρίγωνο που αποτελείται από έξι αρχικά τρίγωνα332. Παίρνουμε τώ
ρα τέσσερα ισόπλευρα τρίγωνα και τα συνθέτουμε με τέτοιο τρόπο ώστε οι 
επίπεδες γωνίες τους να σχηματίζουν ανά τρεις μία στερεά γωνία, το μέγε
θος της οποίας προσεγγίζει οριακά την αμβλύτερη επίπεδη γωνία333. Όταν 
δημιουργηθούν τέσσερις τέτοιες στερεές γωνίες, έχουμε κατασκευάσει το 
πρώτο είδος στερεού, αυτό που διαιρεί την περιγεγραμμένη σφαίρα334 σε 
τέσσερα ίσα και όμοια μέρη [το κανονικό τετράεδρο]. 

Το δεύτερο στερεό προέρχεται από τα ίδια αρχικά τρίγωνα, και προκύ
πτει όταν συντεθούν οκτώ ισόπλευρα τρίγωνα με τέτοιο τρόπο ώστε μία στε
ρεά γωνία να σχηματίζεται από τέσσερις επίπεδες. Με τον σχηματισμό έξι 
τέτοιων στερεών γωνιών το δεύτερο σώμα έχει ολοκληρωθεί [το κανονικό 
οκτάεδρο]. 

Το τρίτο προκύπτει από τη σύνθεση εκατόν είκοσι στοιχειωδών τριγώνων 
και δώδεκα στερεών γωνιών, η καθεμία από τις οποίες ορίζεται από πέντε 
επίπεδες γωνίες ισοπλεύρων τριγώνων"35· διαθέτει είκοσι ισόπλευρες τριγω
νικές έδρες [το κανονικό εικοσάεδρο]. 

Με τη δημιουργία των τριών στερεών ολοκληρώθηκε το έργο του ενός 
τριγώνου. Τη γέννηση του τέταρτου στερεού ανέλαβε το ισοσκελές τρίγωνο. 
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σννιστάμενον, eis τό κέντρον τά? ορθά? γωνίας συνάγον, 
έν ισόπλευρου τετράγωνον άπεργασάμενον έ£ δέ τοιαύτα 

e συμπαγέντα γωνία? οκτώ στερεά? άπετέλεσεν, κατά τρεί? 
επιπέδου? ορθά? σνυαρμοσθείσης εκάστης- τό δέ σχήμα τού 
σνστάυτος σώματος γέγονεν κνβικόν, έξ έπιπεδονς τετρα
γώνου? ισόπλευρους βάσεις έχου. έτι δέ ούσης συστάσεως 
μια? πέμπτης, έπϊ τό πάν ό θεό? αυτή κατεχρήσατο εκείνο 
δια^ώγραφών. 

" Α δή Tis ει πάντα λογιζόμενος έμμελ&ς άποροΧ πότερου 
άπειρους χρή κόσμους εΐυαι λέγειν ή πέρας έχοντας, τό μέν 

ά άπειρους ήγήσαιτ' άν δντω? άπειρου τινό? είναι δόγμα ων 
έμπειρου χρεών είναι, πότερον δέ ένα ή πέντε αυτού? άληθεία 
πεφυκότας λέγειν ποτέ προσήκει, μάλλου άν ταύτη στάς 
είκότως διαπορήσαι. τό μέν ουν δή παρ' ημών ένα αυτόν 
κατά τόν εικότα λόγον πεφνκότα μηνύει θεόν, άλλος δέ εις 
άλλα πη βλέψας έτερα δοξάσει, καϊ τούτον μέν μεθετέον, 
τά δέ γεγονότα νΰν τώ λόγω γένη διανείμωμεν ει: πΰρ καϊ 
γήν καϊ ύδωρ καί αέρα. γή μέν δή τό κνβικόν είδος δωμεν 

e άκινητοτάτη γάρ τ&ν τεττάρων γενών γή καϊ τών σωματωυ 
πλαστικωτάτη, μάλιστα δέ ανάγκη γεγονέναι τοιούτου τό τάς 
βάσεις άσφαλεστάτας έχον βάσις δέ ή τε τών κατ' αρχάς 
τριγώνων νποτεθέυτωυ ασφαλεστέρα κατά φνσιν ή των ϊσωυ 
πλευρών τής τ&υ άνισων, τό τε έξ έκατέρου συντεθέν έπί-
πεδον Ισόπλευρου 'ισοπλεύρου τετράγωυου τριγώνου κατά τε 
μέρη καί καθ' όλου στασιμωτέρως έξ ανάγκη? βέβηκεν. διό 

56 a γή μέν τούτο απονέμοντες τόν εικότα λόγον διασώζομεν, 
ϋδατι δ' αυ τών λοιπών τό δυσκινητότατον είδος, τό δ" 
εύκινητότατον πυρί, τό δέ μέσον αέρι· καί το μέν σμικρό-
τατον σώμα πυρί, τό δ' αυ μέγιστον ΰ'δατι, τό δέ μέσον 
αέρι- καϊ τό μέν οξύτατου αυ πνρί, τό δέ δεύτερον αέρι, τό 
δέ τρίτον ϋδατι. ταΰτ' ουν δή πάντα, τό μέν έχον όλιγίστας 
βάσεις εύκινητότατον ανάγκη πεφυκέναι, τμητικώτατόν τε 

b καϊ οξύτατου δν πάντη πάντων, έτι τε έλαφρότατον, έξ 
όλιγίστων σννεστός τ&υ αυτών μερών τό δέ δεύτερον 
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Τέσσερα ισοσκελή τρίγωνα συνενώθηκαν φέρνοντας τις ορθές τους γωνίες 
στο κέντρο και σχημάτισαν ένα ισόπλευρο τετράγωνο. Η σύνθεση έξι τέτοι
ων τετραγώνων απέδωσε οκτώ στερεές γωνίες που αποτελούνται από τρεις 
επίπεδες ορθές γωνίες. Το σχήμα του σώματος που προέκυψε έγινε κυβικό 
με έξι ισόπλευρες τετραγωνικές έδρες [το κανονικό εξάεδρο ή κύβος]336. 

Έμεινε ακόμη μία κατασκευή, η πέμπτη. Αυτή την κατασκευή ο Θεός την 
προέβαλε στο σύμπαν, και το διακόσμησε περιχαράσσοντας το με αυτήν337. 

Στο σημείο αυτό, μπορεί κανείς να σταθμίσει338 όλα όσα προηγήθηκαν 
και να θέσει το ερώτημα αν πρέπει να λέμε ότι το πλήθος των κόσμων είναι 
άπειρο ή πεπερασμένο. Όποιος βέβαια υποστηρίξει ότι υπάρχουν άπειροι 
κόσμοι, θα αποδειχθεί στην πραγματικότητα ο ίδιος άπειρος339, εκεί που θα 
έπρεπε να είναι έμπειρος! Ποια είναι όμως η αλήθεια; Έχει υπάρξει μόνον 
ένας κόσμος ή μήπως πέντε; Αν περιοριστεί κανείς σε αυτό το δίλημμα, τότε 
μάλλον έχει διατυπώσει μια εύλογη απορία. Η δική μας θέση, όπως προκύ
πτει από τις εύλογες εξηγήσεις που προηγήθηκαν, είναι ότι έχειγεννηθεί μό
νον ένας θεός340. Κάποιος άλλος όμως μπορεί να στηριχθεί σε διαφορετικές 
θεωρήσεις και να ισχυριστεί κάτι άλλο341. 

Αλλά ας αφήσουμε καλύτερα αυτό το ζήτημα 
Απόδοση , ,, 

και ας επιστρέψουμε στα στέρεα, που μόλις προε-των κανονικών στέρεων r ,.,ν r b Κ 

στα τέσσερα στοιχεία κ υ Ψ α ν α π° ^ ο"ίγησή μας . Θα προχωρήσουμε 
στη διανομή τους στη φωτιά, τη γη, το νερό καιτον 

αέρα. Στη γη, ας δώσουμε τη μορφή του κύβου. Γιατί είναι η πιο δυσκίνητη 
και η πιο εύπλαστη344 από τα τέσσερα σώματα, άρα πρέπει να πάρει τη μορ
φή εκείνου του στερεού που έχει τις σταθερότερες βάσεις. Και αν συγκρί
νουμε τα αρχικά τρίγωνα, σταθερότερη από τη φύση της είναι εκείνη η βάση 
που αποτελείται από ισοσκελή παρά από σκαληνά τρίγωνα- αν πάλι εξετά
σουμε την επίπεδη έδρα που συνθέτουν τα δύο είδη τριγώνων, τότε το τετρά
γωνο, ως όλο και κατά μέρη, στηρίζεται σταθερότερα από το ισόπλευρο τρί
γωνο. Αποδίδοντας λοιπόν τον κύβο στη γη διασώζουμε τον εύλογο χαρα
κτήρα της διήγησης μας. Αντιστοίχως θα αποδώσουμε στο νερό το πιο δυσκί
νητο από τα στερεά που έχουν απομείνει, στη φωτιά το πιο ευκίνητο και στον 
αέρα το ενδιάμεσο- το μικρότερο στη φωτιά, το μεγαλύτερο στο νερό και το 
ενδιάμεσο στον αέρα- το λιγότερο οξύ στο νερό, το περισσότερο οξύ στη φω
τιά και το ενδιάμεσο στον αέρα. 

Από τα τρία στερεά, αυτό που έχει τις λιγότερες έδρες είναι κατ' ανάγκην 
και το πιο ευκίνητο, το πιο κοφτερό και οξύ προς κάθε κατεύθυνση και επι
πλέον το πιο ελαφρό345, αφού αποτελείται από τον μικρότερο αριθμό ίσων 
μερών. Σε μικρότερο βαθμό έχει αυτές τις ιδιότητες το δεύτερο στερεό και 
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δεντέρως τά αυτά ταΰτ' έχειν, τρίτως δέ τό τρίτου, έστω δή 
κατά του ορθόν λόγον καϊ κατά τόν εικότα τό μέν τής πνρα-
μίδος στερεόν γεγονός είδος πνρός στοιχείου καί σπέρμα· το 
δέ δεύτερον κατά γένεσιν εϊπωμεν αέρος, τό δέ τρίτον ύδατος. 
πάντα ουν δή ταΰτα δει διανοείσθαι σμικρά όντως, ώς καθ' 

e εν έκαστον μέν τοΰ γένους έκαστου διά σμικρότητα ουδέν 
όρώμενον ύφ' ημών, συναθροισθέντων δέ πολλών τους όγκους 
αυτών όράσθαι· καϊ δή καϊ τό τών αναλογιών περί τε τά 
πλήθη καϊ τά? κινήσει? καί τάς άλλας δυνάμεις πανταχή 
τόν θεόν, όπηπερ ή τής ανάγκης έκούσα πεισθεισά τε φύσις 
ύπεΐκεν, ταύτη πάντη δι' ακριβείας άποτελεσθεισ&ν ύπ' αυτού 
συνηρμόσθαιταύτα άνά λόγου. 

Έκ δή πάντων ων περί τά γένη προειρήκαμεν ωδ' άν κατά 
d τό εικός μάλιστ' άν εχοι. γή μέν συντυγχάνουσα πυρί 

διαλυθεΐσά τε ύπό τή: ό£ύτητο: αύτοΰ φέροιτ' άυ, εϊτ' έν 
αύτω πυρί λυθεΧσα εϊτ' έν αέρος εϊτ' έν ϋδατο? όγκω τύχοι, 
μέχριπερ άυ αυτής πη συντυχόντα τά μέρη, πάλιν συναρμο-
σθεντα αυτά αυτοί?, γή γένοιτο—ού γάρ εις άλλο γε είδος 
έλθοι ποτ' άν—ύδωρ δέ ύπό πυρός μερισθέυ, εϊτε καί ύπ' 
αέρος, έγχωρεΧ γίγνεσθαι συστάντα εν μέν πυρός σώμα, δυο 

e δε αέρος- τά δέ αέρος τμήματα έξ έυός μέρους διαλνθέντος 
δν' άν γενοίσθην σώματα πυρός, καϊ πάλιν, όταν αέρι πύρ 
ϋδασίυ τε ή τινι γή περιλαμβανόμενου έν πολλοίς ολίγου, 
κινούμενον έυ φερομέυοις, μαχόμενον καί νικηθέν κατα-
θραυσθή, δύο πυρός σώματα eis ev συνίστασθον είδος αέρος-
καί κρατηθέντο: αέρος κερματισθέυτος τε έκ δνοΐυ όλοιν καϊ 
ήμ'ισεος ύδατος εΐδος εν όλου εσται συμπαγές, ωδε γάρ δή 
λογισώμεθα αυτά πάλιυ, ώς δταν έν πυρί λαμβαυόμευου τ&ν 

57 a άλλων ύπ' αύτοΰ τι γένος τή τ&υ γωνιών καϊ κατά τά? πλευράς 
όξύτητι τέμυηται, συστάν μέν ει: τήν εκείνου φύσιυ πέπαυται 
τεμνόμενου—τό γάρ όμοιου καϊ ταύτόν αύτω γένος έκαστου 
ούτε τινά μεταβολήν έμποιήσαι δυνατόν ούτε τι παθείυ ύπό 
τοΰ κατά ταύτα ομοίως τε έχουτος—έως δ' άυ ε'ις άλλο τι 
γιγνόμενον ήττον δν κρείττονι μάχηται, λυόμενον ού παύεται. 
τά τε αν σμικράτερα όταν έν τοις μείζοσιν πολλοίς περι-
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σε ακόμη μικρότερο το τρίτο. Ο ορθός λοιπόν αλλά και ο εύλογος συλλογι
σμός346 μάς οδηγεί να αποδώσουμε στο στοιχείο ή σπέρμα της φωτιάς τη στε
ρεά κατασκευή που έχει τη μορφή της πυραμίδας347· στον αέρα θα αποδώ
σουμε τη δεύτερη στη σειρά κατασκευή [το οκτάεδρο] και στο νερό την τρίτη 
[το εικοσάεδρο]. 

Όλα αυτά τα στερεά πρέπει να φανταστούμε ότι είναι τόσο μικρά, ώστε 
τελικά οι επιμέρους μονάδες του κάθε στοιχείου μένουν αόρατες εξαιτίας του 
μικρού μεγέθους τους· ορατός γίνεται μόνον ο όγκος που προκύπτει από τη 
συνάθροιση πολλών μονάδων. Πρέπει ακόμη να αντιληφθούμε ότι ο Θεός, 
εφόσον η Ανάγκη πειθόταν να υποχωρήσει με τη θέληση της, καθόριζε επα
κριβώς τις αναλογίες που διέπουν το πλήθος, τις κινήσεις και τις άλλες δυνά
μεις των στοιχείων, και έτσι προχωρούσε στην αρμονική συναρμογή τους348. 

Από όλα όσα έχουμε πει για τα είδη των σωμά-
Μετααχηματισμοί των349 προκύπτει ως πιθανότερη η παρακάτω πέ

των στοιχείων ριγραφή. Όταν η γη συναντά τη φωτιά, αποσυντί
θεται από την οξύτητα της350 και διαχέεται — είτε 

η αποσύνθεση συντελεστεί μέσα στην ίδια τη φωτιά είτε μέσα σε κάποιον 
όγκο αέρα ή νερού — , μέχρις ότου τύχει να ξανασυναντηθούν τα μέρη της, να 
συναρμολογηθούν εκ νέου και να δώσουν πάλι γη3 5 1 - γιατί είναι αδύνατον 
στα μέρη της γης να μετασχηματιστούν σε μέρη άλλου είδους352. Όταν όμως 
το νερό αποσυντίθεται από τη φωτιά, ή και από τον αέρα, τότε επιτρέπεται ο 
σχηματισμός ενός σωματιδίου φωτιάς και δύο σωματιδίων αέρα. Όσο για 
τον αέρα, από τη διάσπαση ενός μορίου του μπορούν να προέλθουν δύο μό
ρια φωτιάς. Αντιστρόφως, όταν μικρή ποσότητα φωτιάς εγκλωβίζεται σε με
γάλη ποσότητα αέρα, νερού ή και γης, αναγκάζεται να κινηθεί μέσα σε ήδη 
κινούμενες μάζες, μάχεται, αλλά τελικά υποκύπτει και διασπάται' τότε δύο 
σωματίδια φωτιάς συνδυάζονται σε ένα σώμα αέρα. Και όταν ο αέρας νικη
θεί και διασπαστεί, συντίθεται ένα πλήρες σώμα νερού από δυόμισι σωματί
δια αέρα353. 

Το όλο θέμα μπορεί να διατυπωθεί και ως εξής: όταν κάποιο από τα άλλα 
είδη εγκλωβιστεί μέσα στη φωτιά και διασπαστεί από την οξύτητα των γω
νιών και των ακμών της, αν πάρειτη μορφή της φωτιάς, η διαδικασία της διά
σπασης του ολοκληρώνεται — γιατί κάθε ομοιόμορφο και ομογενές είδος 
δεν μπορεί ούτε να προκαλέσει μεταβολή στο όμοιο του ούτε να υποστεί με
ταβολή από αυτό354· στην περίπτωση όμως που τείνει να μετατραπεί σε άλλο 
είδος, συνεχίζει να μάχεται απέναντι σε κάτι πιο ισχυρό και δεν σταματά να 
αποσυντίθεται355. Αντιστρόφως, όταν λίγα σωματίδια φωτιάς356 εγκλωβι-
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b λαμβανόμενα ολίγα διαθραυόμενα κατασβεννύηται, συνί-
στασθαι μέυ έθέλουτα eis τήν τού κρατουυτος Ίδέαν πέπαυται 
κατασβεννύμενα γίγνεται τε έκ πυρός αήρ, έξ αέρος ύδωρ-
εάν δ' εις ταύτα ϊη καϊ των άλλων τι συνιόν γενών μάχηται, 
λυόμενα ού παύεται, πριν ή παντάπασιν ωθούμενα καί διαλυ-
θέντα έκφύγη προς τό συγγενές, ή νικηθέντα, εν έκ πολλών 
όμοιου τω κρατήσαυτι γενόμενον, αύτοΰ σύυοικου μείνη. καϊ 

e δή καϊ κατά ταΰτα τά παθήματα διαμείβεται τάς χώρας 
άπαντα· διέστηκεν μέν γάρ τού γένους έκαστου τά πλήθη 
κατά τόπον ϊδιον διά τήν τής δεχόμενης κίνησιν, τά δέ 
άνομοιούμενα εκάστοτε έαυτοίς, άλλοις δέ όμοιούμενα, φέ
ρεται διά τόν σεισμόν προς τόν εκείνων οις άν όμοιωθή 
τόπον. 

"Οσα μέν όΰυ άκρατα καϊ πρώτα σώματα διά τοιούτων 
αιτιών γέγονεν τό δ' έυ τοΧς εϊδεσιυ αυτών έτερα έμπεφν-
κέυαι γένη τήν έκατέρου τ&υ στοιχείων αίτιατέον σύστασιυ, 

d μή μόνον εν έκατέραυ μέγεθος έχου τό τρίγωυου φυτεύσαι 
κατ' αρχάς, αλλ' έλάττω τε καϊ μείζω, του αριθμόν δέ 
έχοντα τοσούτον όσαπερ άν η τάν TOÎS εϊδεσι γένη. διό 
δή συμμειγνύμενα αυτά τε προ: αυτά καί προς άλληλα την 
ποικιλίαυ εστίν άπειρα· ης δή δεΧ θεωρούς γίγνεσθαι τους 
μέλλοντας περί φύσεως ε'ικότι λόγω χρήσεσθαι. 

Κινήσεω? ουυ στάσεως τε πέρι, τίνα τρόπου καϊ μεθ' 
ωυτιυωυ γίγνεσθον, ει μή τι? διομολογήσεται, πόλλ' άν εϊη 

e έμποδών τώ κατόπισθεν λογισμώ. τά μέν ονν ήδη περί 
αυτών εϊρηται, προς δ' εκείνοι? έτι τάδε, έν μέν όμαλότητι 
μηδέποτε έθέλειν κίνησιν έυείυαι. τό γάρ κιυησόμευου άνευ 
τοΰ κινήσοντο? ή τό κινήσον άνευ τοΰ κινησομένου χαλεπόν, 
μάλλον δέ αδύνατον, είναι· κίνησι? δέ ούκ εστίν τούτων 
απόντων, ταΰτα δέ ομαλά ειναί ποτέ άδύυατου. ούτω δή 
στάσιν μέν έν όμαλότητι, κίνησιν δέ ει? άνωμαλότητα άεί 

58 a τιθωμευ· αίτια δέ άνισότης αυ τής ανωμάλου φύσεως. 
άυισότητος δέ γένεσιν μέν διεληλύθαμεν πώ? δέ ποτέ ού 
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αχούν σε πολλά μεγαλύτερα άλλου είδους και αρχίσουν να διασπώνται και 
να σβήνουν, τότε, αν δεχθούν να μετατραπούν στη μορφή του ισχυρού εί
δους, η διαδικασία της κατάσβεσης ολοκληρώνεται και σχηματίζεται από τη 
φωτιά αέρας και από τον αέρα νερό. Αν όμως, ενώ εξελίσσεται η μετατροπή, 
έρθουν σε επαφή με κάποιο άλλο είδος που προκαλεί διαμάχη 5?, τότε η διά
σπαση δεν σταματά μέχρις ότου είτε αποσυντεθούν πλήρως από τις επιθέ
σεις και διαφύγουν προς το συγγενές είδος358 είτε νικηθούν οριστικά — οπό
τε δημιουργείται ένα μόριο του νικητή από πολλά του ηττη μένου — και παρα
μείνουν στην περιοχή του νικητή. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, στη διάρκεια αυτών των μεταβολών, όλα τα εί
δη που συμμετέχουν εναλλάσσουν τις περιοχές τους. Η μεγάλη ποσότητα του 
κάθε είδους έχει απομονωθεί στη δική της περιοχή, εξαιτίας της κίνησης της 
Υποδοχής· όσα όμως μετασχηματίζονται και εξομοιώνονται προς άλλα είδη, 
μετακινούνται, λόγω της αναταραχής που προκαλείται, προς την περιοχή 
όπου επικρατείτο νέο τους είδος359. 

Αυτές λοιπόν είναι οι αιτίες της δημιουργίας των αμιγών και πρωταρχι
κών σωμάτων360. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές στα είδη των 
σωμάτων αυτών πρέπει να αποδοθεί στη σύσταση των δύο στοιχειωδών τρι
γώνων. Και στις δύο περιπτώσεις, το αρχικό τρίγωνο δεν είχε μόνο ένα μέγε
θος, αλλά υπήρχαν τρίγωνα μικρότερα και μεγαλύτερα — οι διαφορές στο 
μέγεθος ήταν τόσες όσες και οι παραλλαγές στα είδη361. Κατά συνέπεια, η 
ανάμειξη ομοιογενών αλλά και διαφορετικών ειδών προκαλεί άπειρη ποικι
λία συνδυασμών362. Αυτήν την ποικιλία πρέπει να μελετήσει όποιος θέλει να 
δώσει μια εύλογη περιγραφή της φύσης. 

Στο θέμα τώρα της κίνησης και της στάσης, αν δεν 
συμφωνήσουμε με ποιον τρόπο και σε ποιες 

Κίνηση και στάση Τ , , ,, . 
συνθήκες προκαλούνται, θα συναντήσουμε πολΛα 
εμπόδια στη μελλοντική μας πορεία. Έχουμε ήδη 

πει κάποια πράγματα , αλλά χρειάζεται να προσθέσουμε και το εξής: σε 
συνθήκες ομοιογένειας δεν θα υπάρξει ποτέ κίνηση364. Γιατί είναι δύσκολο, 
ή μάλλον αδύνατον, να κινηθεί κάτι χωρίς εκείνο που θα το κινήσει, όπως και 
να υπάρξει κάτι που θα κινήσει χωρίς εκείνο που θα κινηθεί. Δεν υπάρχει κί
νηση, αν λείπουν αυτά τα δυο· ούτε όμως είναι ποτέ δυνατόν αυτά τα δύο να 
είναι ομοιογενή. Πρέπει επομένως πάντοτε να συνδέουμε τη στάση με 
συνθήκες ομοιογένειας και να τοποθετούμε την κίνηση σε συνθήκες ανομοι
ογένειας. Η αιτία άλλωστε της ανομοιογένειας είναι η ανισότητα. Και 
έχουμε ήδη περιγράψει πώς προέκυψε η ανισότητα365. 
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κατά γένη διαχωρισθέντα έκαστα πέπαυται τής δι' αλλήλων 
κινήσεως καϊ φοράς, ούκ εϊπομεν. ώδε ουν πάλιν έρονμευ. ή 
τού παντό? περίοδος, επειδή συμπεριέλαβευ τά γένη, κυκλο-
τερής ούσα καϊ προς αύτήυ πεφυκνία βούλεσθαι συνιεναι, 
σφίγγει πάυτα καί κενήν χώραν ούδεμίαυ έ§ λείπεσθαι. διό 

b δή πΰρ μέν ει: άπαυτα διελήλυθε μάλιστα, αήρ δέ δεύτερου, 
ώς λεπτότητι δεύτερου έφυ. καϊ ταλλα ταύτη· τά γάρ έκ 
μεγίστων μερών γεγονότα μεγίστην κενότητα έν τή συστάσει 
παραλέλοιπευ, τά δέ σμικρότατα έλαχίστηυ. ή δή τή: πιλή-
σεωβ σύνοδο: τά σμικρά ει? τά τών μεγάλων διάκενα συνωθεί. 
σμικρών ουν παρά μεγάλα τιθεμένων καί τών έλαττόνων τά 
μείζουα διακρινόντων, τών δέ μειζόυωυ εκείνα συγκρινόντων, 
πάντ' άνω κάτω μεταφέρεται προς τονς εαυτών τόπου?· 

e μεταβάλλου γάρ τό μέγεθος έκαστου καϊ τήυ τόπων μετα
βάλλει στάσιν. ούτω δή δια ταύτα τε ή τής άνωμαλότητο? 
διασωσμένη γένεσι? άεί τήν άεί κίνησιν τούτων ονσαυ 
έσομέυηυ τε έυδελεχ&ς παρέχεται. 

Μετά δή ταΰτα δει νοείν δτι πυρός τε γένη πολλά γέγονεν, 
οΐου φλόξ τό τε από τής φλογός άπιόν, δ κάει μέν ού, φώ? 
δέ τοΧς δμμασιν παρέχει, τό τε φλογός άποσβεσθείσης έν 

d TOÎS διαπύροι? καταλειπόμενον αυτού- κατά ταύτα δέ αέρος, 
τό μέν εύαγέστατον έπίκληυ αίθήρ καλούμενος, ό δέ θολερώ-
τατος ομίχλη τε καϊ σκότος, έτερα τε ανώνυμα εϊδη, γεγονότα 
διά τήν των τριγώνων ανισότητα, τά δέ ύδατος διχή μέν 
πρ&τον, τό μέν ύγρόν, τό δέ χυτόυ γένος αυτού, τό μέυ ουν 
ύγρόν διά τό μετέχον είναι τών γενών τών ύδατος όσα σμικρά, 
άνισων όντων, κινητικού αυτό τε καθ' αυτό καϊ ύπ' άλλον δια 
τήν άνωμαλότητα καί τήν τού σχήματος ίδέαυ γέγονεν τό 

e δέ έκ μεγάλων καϊ ομαλών στασιμώτερου μέυ έκείυου καί 
βαρύ πεπηγός ύπό ομαλότητας έστιν, ύπό δέ πυρός είσιόντος 
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Εκείνο που δεν έχουμε εξηγήσει ακόμη είναι πώς συμβαίνει να μην ολο
κληρώνεται ποτέ ο διαχωρισμός των σωμάτων κατά είδος και.να μη στανχιτά 
ποτέ η αμοιβαία μεταβολή και μετακίνηση τους366. Η εξήγηση είναι η εξής: η 
περίμετρος του σύμπαντος, αφού συμπεριέλαβε στο εσωτερικό της τα είδη, 
λόγω του κυκλικού της σχήματος και της φυσικής της τάσης να συγκλίνει 
προς τον εαυτό της, περισφίγγει τα πάντα και δεν επιτρέπει να μένει κενός 
κανένας χώρος36'. Έτσι η φωτιά εισχωρεί σε όλα τα άλλα είδη στον μεγαλύ
τερο βαθμό, αμέσως μετά ο αέρας, που έρχεται δεύτερος στην κλίμακα της 
λεπτότητας των μορίων, και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Γιατί τα σώματα που 
προέρχονται από μόρια μεγαλύτερου μεγέθους αφήνουν μεγαλύτερα διάκε
να στη σύσταση τους, ενώ όσα έχουν μικρά μόρια αφήνουν ελάχιστα διάκε
να368. Η διαδικασία της συμπύκνωσης συνωθεί τα μικρά στα διάκενα των με
γαλυτέρων. Καθώς λοιπόν τα μικρά παίρνουν θέση πλάι στα μεγάλα, τα μεν 
μικρότερα προκαλούν διάσπαση των μεγαλυτέρων, τα δε μεγαλύτερα σύντη
ξη των μικρότερων, με αποτέλεσμα να μετακινούνται άλλα επάνω και άλλα 
κάτω προς τη δική τους περιοχή- γιατί, στο καθένα, η μεταβολή του μεγέθους 
των μορίων επιφέρει και μεταβολή της θέσης της οικείας περιοχής369. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και ανανεώνεται η ανομοιογένεια, που με τη 
σειρά της παρέχει, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, διαρκή κίνηση στα 

37(1 

σώματα . 

Στη συνέχεια371 πρέπει να αντιληφθούμε ότι 
ΤΙαραΙΤλαγέςτωνειδών , ,, , ,Ε , . , 

V, υπάρχουν πολλά ειοη φωτιάς, όπως η φλόγα, 
και του αέοα όπως αυτό που εκπέμπεται από τη φλόγα και δί

νει στα μάτια το φως χωρίς να καίει, ή όπως αυτό 
που απομένει στα διάπυρα σώματα όταν η φλόγα σβήσει . Κάτι παρόμοιο ι
σχύει και στην περίπτωση του αέρα- το πιο διαυγές είδος του το ονομάζουν 
«αιθέρα», το πιο θολό «ομίχλη» και «σκοτεινιά»373· υπάρχουν όμως και άλλα 
είδη αέρα χωρίς ιδιαίτερο όνομα — οι ποικιλίες προκαλούνται από την ανι
σότητα των τριγώνων. 

Τα είδη του νερού τα χωρίζουμε κατ' αρχήν σε 
δύο κατηγορίες, τα υγρά και τα χυτά374. Υγρό εί-Ειδη του νερού n e w ι« Λ .« 
ναι αυτό που αποτελείται από μικρά και άνισα 
μόρια νερού' η ανομοιογένεια του και-το σχήμα 

των μορίων του τού προσδίδουν ευκινησία — εύκολα κινείται και εύκολα 
δέχεται την κίνηση από αλλού. Το χυτό, αντίθετα, αποτελείται από μεγάλα 
και ομοιόμορφα μόρια376 και είναι περισσότερο δυσκίνητο, συμπαγές και 
βαρύ λόγω της ομοιογένειας που το χαρακτηρίζει. Όταν όμως το διαπερνά 
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καί διαλύοντο? αυτό τήν ομαλότητα αποβάλλει, ταύτην δέ 
άπολέσαν μετίσχει μάλλον κιυήσεως, γενόμενου δέ εύκίυητον, 
ύπό τού πλησίον αέρος ώθούμευον καϊ κατατεινόμενον έπι 
γήν, τήκεσθαι μέν τήν τών όγκων καθαίρεσιν, ροήν δέ τήν 
κατάτασιν έπϊ γήν έπωννμίαν έκατέρον τού παθονς ελαβεν. 

59 a πάλιν δ'έκπίπτουτος αύτόθευ τοΰ πνρός, άτε ούκ εις κευου 
έξιόυτος, ωθούμενο? ό πλησίον αήρ εύκίυητον δντα έτι τόν 
ύγρόν όγκου ει? τά? τοΰ πυρός έδρας σνυωθ&υ αντόυ αύτω 
συμμείγυυσιν ό δέ συνωθούμενο: απολαμβάνων τε την 
ομαλότητα πάλιν, άτε τοΰ τής άνωμαλότητος δημιουργού 
πυρός άπιόντος, εις ταύτόυ αύτω καθίσταται, και τήν μεν 
τοΰ πυρός άπαλλαγήν ψύξιυ, τήυ δέ σνυοδου άπελθόντο? 
εκείνου πεπηγός είναι γέυος προσερρήθη. τούτωυ δή πάν-

b των όσα χυτά προσείπομεν ύδατα, τό μέυ έκ λεπτοτατωυ 
καϊ όμαλωτάτωυ πυκυότατου γιγνόμενον, μονοειδες γένος, 
στίλβοντι καί ξανθω χρώματι κοινωθέν, τιμαλφέστατον 
κτήμα χρυσός ήθημένος διά πέτρας έπάγη· χρυσοΰ δέ όζος, 
διά πυκνότητα σκληρότατου δν καί μελαυθέυ, άδάμας εκλήθη. 
τό 6' έγγύ? μέν χρνσοϋ τ&υ μέρων, εϊδη δέ πλείονα ένό? έχον, 
πυκνότητι δέ, τή μέν χρυσού πυκνότερου ον, καί γή? μόριον 
ολίγον καϊ λεπτόν μετασχόν. ώστε σκληρότερου είναι, τώ 

C δέ μεγάλα έντό? αύτοΰ διαλείμματα έχειν κονφότερου, τ&υ 
λαμπρών πηκτών τε εν γένος υδάτων χαλκός συσταθεί? 
γέγονεν τό δ' εκ γής αύτώ μειχθέν, δταν παλαιουμενω 
διαχωρίζησθον πάλιν απ' αλλήλων, έκφανες καθ' αυτό γιγνό
μενον ιό? λέγεται, ταλλα δέ τών τοιούτων ουδέν ποικίλον 
έτι διαλογίσασθαι τήν τ&υ ε'ικότωυ μύθων μεταδιώκοντα 
ίδέαν ήν δταν τι : άναπαυσεω: έ'νεκα τους περί τών όντων 
άεί καταθέμενος λόγους, τού? γενέσεω: πέρι διαθεώμενος 

d εικότα? άμεταμε'λητον ήδονήυ κτάται, μέτριου άυ έν τω βίω 
παιδιάν καί φρόνιμον ποιοίτο. ταύτη δή καϊ τά νύν έφέντες 
τό μετά τοΰτο τών αύτ&ν πέρι τά εξής εικότα δίιμεν τήδε. 
τό πνρϊ μεμειγμέυου ύδωρ, όσου λεπτού ύγρόν τε διά την 
κίνησιν καί τήν όδόν ήν κυλινδούμενον έπϊ γή: ύγρόν λέγεται, 
μαλακόν τε αυ τώ τάς βάσεις ήττον εδραίους ούσας ή τά? γή? 
νπείκειυ, τοΰτο όταν πυρός άποχωρισθέν αέρος τε μουωθή, 
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και το διαλύει η φωτιά, χάνει την ομοιογένεια του και γίνεται πιο ευκίνητο, 
πιέζεται από τον αέρα που το περιβάλλει και απλώνεται στην επιφάνεια της 
γης. Στα δύο στάδια της μεταβολής αυτής δίνουμε διαφορετικό όνομα: ονο
μάζουμε «τήξη» τη μείωση του όγκου377 των μορίων και «ροή» την εξάπλωση 
του χυτού στο έδαφος. Αντιστρόφως, όταν η φωτιά εγκαταλείπει το χυτό, δεν 
βρίσκει το κενό αλλά τον αέρα που το περιβάλλει· τον πιέζει, και αυτός με τη 
σειρά του συμπιέζει τον ρευστό όγκο του χυτού που διατηρεί ακόμη την ευκι
νησία του και τον αναγκάζει να αναμειχθεί με τον εαυτό του καλύπτοντας τις 
θέσεις που άφησε φεύγοντας η φωτιά. Το χυτό που συμπιέζεται αποκτά ξανά 
την ομοιογένεια του, εκμεταλλευόμενο την απουσία της φωτιάς που προκά
λεσε την ανομοιογένεια, και επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Ονο
μάζουμε «ψύξη» την αποχώρηση της φωτιάς και «πήξη» τη συμπύκνωση που 
ακολουθεί. 

Από τα χυτά είδη του νερού, όπως τα ονομάσαμε, ένα είναι πολύ πυκνό 
και αποτελείται από λεπτότατα και ομοιόμορφα μόρια' είναι μοναδικό στο 
είδος του, προικισμένο με αστραφτερό ξανθό χρώμα: ο χρυσός, το πιο πολύ
τιμο απόκτημα, που πήζει όταν διυλιστεί μέσα από πέτρες. Το άνθος του 
χρυσού, που λόγω αυξημένης πυκνότητας είναι πάρα πολύ σκληρό και σκο
τεινό, ονομάστηκε «αδάμας». 

Ένα άλλο έχει παρόμοια μόρια με του χρυσού, δεν είναι όμως μοναδικό 
στο είδος του· κατά μία έννοια, είναι πιο πυκνό από τον χρυσό, καθώς περιέ
χει και λίγα μόρια λεπτής γης που το κάνουν σκληρότερο- είναι όμως, από 
την άλλη, ελαφρότερο επειδή περικλείει μεγάλα διάκενα379· από τη σύσταση 
αυτή προέκυψε ο χαλκός, ένα από τα λαμπερά και συμπαγή είδη του νερού. 
Η γήινη πρόσμειξη του χαλκού, όταν με το πέρασμα του χρόνου διαχωρίζε
ται, εμφανίζεται μόνη της στην επιφάνεια του και ονομάζεται «σκουριά». 

Είναι αρκετά απλό να συνεχίσουμε την απαρίθμηση και άλλων τέτοιων 
παραλλαγών, ακολουθώντας τη μέθοδο των εύλογων εξιστορήσεων380. Αν 
κάποιος, θέλοντας να ξαποστάσει, αφήσει προς στιγμήν κατά μέρος τους 
συλλογισμούς περί των αιωνίων όντων και περιοριστεί σε εύλογες διαδρο
μές στον κόσμο του γίγνεσθαι αντλώντας από αυτές αθώα ευχαρίστηση, θα 
προσθέσει στη ζωή του ένα μετρημένο και συνετό παιχνίδι381. Ας αφεθούμε 
λοιπόν κι εμείς και ας επιστρέψουμε στο ίδιο θέμα, περνώντας οτην αμέσως 
επόμενη εύλογη εξήγηση. 

Το νερό που αναμειγνύεται με φωτιά είναι λεπτό, υγρό (λέγεται «υγρό» 
ακριβώς επειδή κινείται και κυλάει στην επιφάνεια της γης) και μαλακό, 
αφού οι βάσεις του είναι λιγότερο σταθερές από της γης και υποχωρούν. 
Όταν εγκαταλειφθεί από τη φωτιά και τον αέρα και απομονωθεί, γίνεται πε-
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καί διαλύοντας αυτό τήυ ομαλότητα αποβάλλει, ταύτηυ δέ 

άπολέσαυ μετίσχει μάλλον κινήσεως, γενόμενου δέ εύκίυητον, 

ύπό τοΰ πλησίον αέρος ωθούμενου καϊ κατατειυόμευου έπϊ 

γήν, τήκεσθαι μέν τήν τών όγκων καθαίρεσιν, ροήν δέ τήυ 

κατάτασιυ επί γήν έπωννμίαυ έκατέρον τοΰ πάθους ελαβευ. 

59 a πάλιν δ' έκπίπτοντο: αύτόθευ τού πυρός, άτε ούκ εις κενόν 

έ£ιόντο?, ωθούμενο? ό πλησίον άήρ ευκίνητου δντα έτι τόν 

ύγρόν όγκον εις τάς τοΰ πυρός έδρας συνωθων αυτόν αύτω 

συμμείγυνσιυ- ό δέ συνωθούμευος απολαμβάνων τε τήυ 

ομαλότητα πάλιν, άτε τοΰ τή? άνωμαλότητο? δημιουργού 

πνρός άπιόυτος, ει? ταντόν αύτω καθίσταται, καί τήν μέν 

τοΰ πυρός άπαλλαγήν ψϋξιν, τήυ δέ σύνοδον άπελθόντο: 

εκείνου πεπηγό? είναι γένο? προσερρήθη. τούτων δή πάν-

b τωυ όσα χυτά προσείπομευ ύδατα, τό μέυ εκ λεπτότατων 

καϊ όμαλωτάτων πνκνότατον γιγνόμενον, μονοειδέ? γένος, 

στίλβοντι καί ξανθω χρώματι κοινωθέν, τιμαλφέστατον 

κτήμα χρυσό? ήθημένο? διά πέτρας έπάγη· χρυσού δέ όζος, 

διά πυκνότητα σκληρότατου δν καί μελανθέν, άδάμας εκλήθη. 

τό δ' εγγύς μέυ χρνσοϋ τωυ μερ&υ, εϊδη δέ πλείονα ένος έχον, 

πνκνότητι δέ, τή μέν χρυσού πυκνότερον δν, καϊ γ ή : μόριου 

ολίγον καϊ λεπτόν μετασχόν, ώστε σκληρότερον είναι, τω 

e δέ μεγάλα εντός αυτού διαλείμματα έ'χειν κονφότερον, των 

λαμπρών πηκτών τε εν γένος υδάτων χαλκό? συσταθείς 

γέγονεν τό δ' έκ γ ή : αύτώ μειχθέν, όταν παλαιονμένω 

διαχωρίζησθον πάλιν άπ' αλλήλων, έκφανές καθ' αυτό γ ιγνό

μενον iòs λέγεται, τάλλα δέ τών τοιούτωυ ούδέυ ποικίλου 

έτι διαλογίσασθαι τήν τ&ν εικότων μύθων μεταδιώκοντα 

ίδε'αν ήν δταν Tis άναπαύσεω: ευεκα τους περϊ των όυτωυ 

άεί καταθέμενος λόγους, τους γενέσεως πέρι διαθεώμενο? 

d εικότα? άμεταμέλητον ήδονήν κτάται, μέτριου άν έν τω β ί ω 

παιδιάν καί φρόνιμον ποιοίτο. ταύτη δή καϊ τά νΰν έφέυτες 

τό μετά τοΰτο τ&υ αυτών πέρι τά έξης εικότα δίιμεν τήδε. 

τό πυρί μεμειγμέυου ύδωρ, όσου λεπτόν ύγρόν τε διά τήν 

κίνησιν καί τήν όδόν ήν κυλινδούμενον έπϊ γ ή : ύγρόν λέγεται, 

μαλακόν τε αυ τώ τάς βάσεις ήττον έδραίου5 ούσας ή τ ά : γή? 

ύπείκειν, τούτο όταν πυρός άποχωρισθέν αέρος τε μονωθή, 
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και το διαλύει η φωτιά, χάνει την ομοιογένεια του και γίνεται πιο ευκίνητο, 

πιέζεται από τον αέρα που το περιβάλλει και απλώνεται στην επιφάνεια της 

γης. Στα δύο στάδια της μεταβολής αυτής δίνουμε διαφορετικό όνομα: ονο

μάζουμε «τήξη» τη μείωση του όγκου 3 7 7 των μορίων και «ροή» την εξάπλωση 

του χυτού στο έδαφος. Αντιστρόφως, όταν η φωτιά εγκαταλείπει το χυτό, δεν 

βρίσκει το κενό αλλά τον αέρα που το περιβάλλει- τον πιέζει, και αυτός με τη 

σειρά του συμπιέζει τον ρευστό όγκο του χυτού που διατηρεί ακόμη την ευκι

νησία του και τον αναγκάζει να αναμειχθεί με τον εαυτό του καλύπτοντας τις 

θέσεις που άφησε φεύγονταςη φωτιά. Το χυτό που συμπιέζεται αποκτά ξανά 

την ομοιογένεια του, εκμεταλλευόμενο την απουσία της φωτιάς που προκά

λεσε την ανομοιογένεια, και επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Ονο

μάζουμε «ψύξη» την αποχώρηση της φωτιάς και «πήξη» τη συμπύκνωση που 

ακολουθεί. 

Από τα χυτά είδη του νερού, όπως τα ονομάσαμε, ένα είναι πολύ πυκνό 

και αποτελείται από λεπτότατα και ομοιόμορφα μόρια· είναι μοναδικό στο 

είδος του, προικισμένο με αστραφτερό ξανθό χρώμα: ο χρυσός, το πιο πολύ

τιμο απόκτημα, που πήζει όταν διυλιστεί μέσα από πέτρες. Το άνθος του 

χρυσού, που λόγω αυξημένης πυκνότητας είναι πάρα πολύ σκληρό και σκο

τεινό, ονομάστηκε «αδάμας». 

Έ ν α άλλο έχει παρόμοια μόρια με του χρυσού, δεν είναι όμως μοναδικό 

στο είδος του· κατά μία έννοια, είναι πιο πυκνό από τον χρυσό, καθώς περιέ

χει και λίγα μόρια λεπτής γης που το κάνουν σκληρότερο· είναι όμως, από 

την άλλη, ελαφρότερο επειδή περικλείει μεγάλα διάκενα 3 7 9 · από τη σύσταση 

αυτή προέκυψε ο χαλκός, ένα από τα λαμπερά και συμπαγή είδη του νερού. 

Η γήινη πρόσμειξη του χαλκού, όταν με το πέρασμα του χρόνου διαχωρίζε

ται, εμφανίζεται μόνη της στην επιφάνεια του και ονομάζεται «σκουριά». 

Είναι αρκετά απλό να συνεχίσουμε την απαρίθμηση και άλλων τέτοιων 

παραλλαγών, ακολουθώντας τη μέθοδο των εύλογων εξιστορήσεων . Αν 

κάποιος, θέλοντας να ξαποστάσει, αφήσει προς στιγμήν κατά μέρος τους 

συλλογισμούς περί των αιωνίων όντων και περιοριστεί σε εύλογες διαδρο

μές στον κόσμο του γίγνεσθαι αντλώντας από αυτές αθώα ευχαρίστηση, θα 

προσθέσει στη ζωή του ένα μετρημένο και συνετό παιχνίδι 3 8 1. Ας αφεθούμε 

λοιπόν κι εμείς και ας επιστρέψουμε στο ίδιο θέμα, περνώντας στην αμέσως 

επόμενη εύλογη εξήγηση. 

Το νερό που αναμειγνύεται με φωτιά είναι λεπτό, υγρό (λέγεται «υγρό» 

ακριβώς επειδή κινείται και κυλάει στην επιφάνεια της γης) και μαλακό, 

αφού οι βάσεις του είναι λιγότερο σταθερές από της γης και υποχωρούν. 

Ό τ α ν εγκαταλειφθεί από τη φωτιά και τον αέρα και απομονωθεί, γίνεται πε-
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e γέγονεν μέν όμαλώτερου, συυέωσται δέ ύπό τ&υ έξιόυτωυ 
εις αυτό, παγέυ τε ούτως τό μέυ υπέρ γης μάλιστα παθόν 
ταΰτα χάλαγα, τό δ' έπϊ γή? κρύσταλλο?, τό δέ ήττου, ήμιπαγέ? 
τε δν έ'τι, τό μέν υπέρ γή? αυ χιών, τό δ' επί γή: συμπαγέν 
έκ δρόσου γενόμενον πάχνη λέγεται, τά δέ δή πλείστα 
υδάτων είδη μεμειγμένα άλλήλοι:—σύμπαν μέν τό γένος, 

6ο a διά τών έκ γή? φυτών ήθημένα, χυμοί λεγόμενοι—διά δέ τά? 
μείξεις ανομοιότητα έκαστοι σχόντες τά μέν άλλα πολλά 
ανώνυμα γένη παρέσχουτο, τέτταρα δέ 'όσα έμπυρα εϊδη, 
διαφανή μάλιστα γενόμενα, εϊληφεν ονόματα αύτ&ν, τό μέν 
τής ψυχής μετά τοΰ σώματος θερμαντικού οιυος, τό δέ λείου 
καί διακριτικού όψεως διά ταΰτά τε ίδείν λαμπρού καί στίλβον 
λιπαρού τε φαυταζόμευου έλαιηρόν εΐδος, πίττα καϊ κίκι καί 
έλαιου αυτό όσα τ' άλλα τήΐαύτή? δυνάμεω:· όσου δέ δια-

b χυτικόν μέχρι φύσεως τωυ περί τό στάμα συνόδων, ταύτη 
τή δυνάμει γλνκύτητα παρεχόμενου, μέλι τό κατά πάντων 
μάλιστα πρόσρημα έσχεν, τό δέ τής σαρκός διαλυτικού τω 
κάειν, αφρώδες γένος, έκ πάντων άφορισθέν τ&ν χυμών, 
όπό? έπωνομάσθη. 

Τής δέ εϊδη, τό μέν ήθημέυου διά ύδατος τοιωδε τρόπω 
γίγνεται σώμα λίθινον. τό συμμιγές ύδωρ όταν έν τή 
συμμείξει κοπή, μετέβαλεν ε'ις αέρος Ίδέαν γενόμενος δέ 

e άήρ ei: τόν εαυτού τόπον άναθεί. κενόν δ' ύπερεΧχεν 
αύτ&ν ουδέν τόν ουν πλησίον έωσεν αέρα. ό δέ άτε ων 
βαρύς, ώσθεϊς καϊ περιχυθείς τω τή? γής δγκω, σφόδρα 
έθλιψευ συνέωσέν τε αυτόν eis Tàs έδρα? όθεν άνήει ό νέο: 
άήρ· συυωσθείσα δέ ύπό αέρος άλύτως ϋδατι γή συνίσταται 
πέτρα, καλλίων μέν ή των 'ίσων καί ομαλών διαφανή? μέρων, 
αίσχίων δέ ή εναντία, τό δέ ύπό πυρός τάχους τό υοτερόυ 

d πάν έξαρπασθέυ καί κραυρότερον εκείνου συστάυ, ω γένει 
κεράμου έπωνομάκαμεν, τούτο γέγονεν έστιν δέ ότε υοτίδος 
ύπολειφθείσης χυτή γή γενομένη διά πυρός δταν ψυχθή, 
γίγνεται τό μέλαν χρώμα έχον λίθος, τώ δ' αυ κατά ταύτα 
μέν ταΰτα έκ συμμείξεως ύδατος άπομονουμένω πολλού, 
λεπτότερων δέ έκ γής μέρων άλμυρώ τε δντε, ήμιπαγή γευο-
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ρισσότερο ομοιογενές, αλλά ταυτόχρονα συμπιέζεται από τα συστατικά που 
το εγκαταλείπουν και γίνεται συμπαγές382 — λέγεται «χαλάζι» όταν παγώνει 
πλήρως πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, «πάγος» όταν αυτό συμβαίνει 
στο έδαφος, «χιόνι» όταν παγώνει λιγότερο, ή μόνο ώς έναν βαθμό, πάνω 
από την επιφάνεια του εδάφους, και «πάχνη» όταν από τη δροσιά γίνεται 
συμπαγές στο έδαφος. 

Τα περισσότερα είδη του νερού είναι μείγματα υγρών — επειδή διηθού
νται από τα φυτά της γης, ονομάζονται «χυμοί» — και, επειδή προέρχονται 
από αναμείξεις, δεν χαρακτηρίζονται από ομοιομορφία . Οι πιο πολλοί 
χυμοί δεν έχουν ειδικό όνομα, εκτός από τέσσερις που περιέχουν φωτιά και 
είναι οι πιο ευδιάκριτοι384. Δίνουμε λοιπόν όνομα: (1) στο κρασί που θερμαί
νει τόσο την ψυχή όσο και το σώμα' (2) στο ελαιώδες μείγμα που είναι λείο, 
διαιρεί το οπτικό ρεύμα και γι' αυτό εμφανίζεται λαμπερό, αστραφτερό και 
λιπαρό, όπως η φυτική πίσσα, το ρετσινόλαδο, το λάδι και όσα άλλα έχουν 
παρόμοιες ιδιότητες385, (3) στον χυμό που μπορεί να χαλαριόσει φυσικά τις 
συσπάσεις του στόματος και έτσι να προκαλέσει γλυκύτητα , αυτό που ονο
μάζεται γενικά «μέλι»' και (4) στον αφρίζοντα χυμό που μπορεί να απο
συνθέσει τη σάρκα καίγοντας την, αυτόν που εξάγεται από όλους τους άλ
λους και αποκαλείται «οπός» . 

Από τα είδη της γης, υπάρχει ένα που διυλίζεται 
_„ από τη ροή του νερού και γίνεται πέτρινο σώμα 
Ειδητηςγης 

κατά τον ακόλουθο τρόπο: το νερό που είναι ανα
μεμειγμένο σε αυτό το είδος, όταν διασπαστεί μέ

σα στο μείγμα, παίρνει τη μορφή του αέρα- με τη νέα του μορφή, τείνει να 
ανέλθει προς τη δική του περιοχή και, καθώς ο χώρος επάνω του δεν είναι 
κενός, πιέζει τον πλησιέστερο αέρα. Και αυτός, που είναι ήδη βαρύς388, εξω
θείται προς τον γήινο όγκο, τον διασπά με ορμή και συμπιέζει τα θραύσματα 
του στις κενές θέσεις που άφησε πίσω του ο αέρας που αποβλήθηκε. Με τη 
συμπίεση λοιπόν της γης από τον αέρα δημιουργείται η αδιάλυτη στο νερό 
πέτρα389- η καλύτερη παραλλαγή της είναι η διαφανής πέτρα που έχει ίσα και 
ομοιόμορφα μόρια, και η χειρότερη αυτή που έχει άνισα ανομοιόμορφα. 

Το είδος που δημιουργείται όταν η έντονη δράση της φωτιάς αφαιρεί κά
θε υγρασία από τη γη και την καθιστά εύθραυστη ονομάστηκε «κέραμος». 
Αν όμως απομείνειυγρασία, παράγεται ένα χυτό είδος γης που, όταν ψυχθεί, 

* > ' 3 9 0 

παίρνει τη μορφή μαύρης πέτρας . 
Άλλα δύο είδη γης σχηματίζονται στις ίδιες συνθήκες, όταν δηλαδή μεγά

λη ποσότητα νερού εγκαταλείπειτο μείγμα· έχουν όμως πιο λεπτά μόρια γης, 
αλμυρή γεύση, δεν είναι τελείως συμπαγή και μπορούν να διαλυθούν ξανά 
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μένω καϊ λυτώ πάλιν ύφ' ύδατο?, τό μέυ ελαίου καϊ γής 
καθαρτικού γέυος λίτρου, τό δ' εύάρμοστον έυ ταϊς κοιυωυίαις 

e ταΧς περί τήυ τού στόματος αϊσθησιυ άλ&υ κατά 
υόμου θεοφιλές σώμα έγέυετο. τά δέ κοινά έξάμφοΧν 
ύ'δατι μέν ού λυτά, πυρί δέ, διά τό τοιόνδε ούτω συμπήγυυται. 
γής όγκους πύρ μέυ άήρ τε ού τήκει- τή: γάρ συστάσεω? 
τών διακένων αυτής σμικρομερέστερα πεφυκότα, διά πολλής 
ευρυχωρίας ιόντα, ού βιαζόμενα, άλυτου αύτήυ έάσαυτα 
άτηκτου παρέσχεν τά δέ ύδατος επειδή μείζω πέφυκευ μέρη, 
βίαιου ποιονμευα τήυ διεξόδου, λύουτα αυτήν τήκει, γήν 

61 a μέυ γάρ άσνστατον ύπό βίας ούτως ύδωρ μόνον λύει, 
συνεστηκυίαν δέ πλην πυρός ούδέυ- είσοδος γάρ ούδευί πλην 
πυρί λέλειπται. τήυ δέ ύδατος αυ σύυοδου τήν μέν βιαιο-
τάτην πύρ μόνον, τήυ δέ άσθενεστέραν αμφότερα, πύρ τε 
καί άήρ, διαχείτον, ό μέν κατά τά διάκενα, τό δέ καϊ κατά 
τά τρίγωυα- βία δέ αέρα σνστάυτα ουδέν λύει πλην κατά 
τό στοιχείον, αβίαστου δέ κατατήκει μόνον πΰρ. τά δή τών 
συμμείκτων έκ γή: τε καϊ ΰ'δατο? σωμάτων, μέχριπερ άυ 

b ύδωρ αύτοΰ τά τής γής διάκενα καί βία συμπεπιλημένα κατ-
έχη, τά μέν ύδατο? έπιόντα έξωθευ εϊσοδου ούκ έχοντα μέρη 
περιρρέοντα τον όλον όγκον άτηκτον εϊασεν, τά δέ πυρός 
εις τά τ&ν υδάτων διάκενα είσιόντα, όπερ ύδωρ γήν, τούτο 
πΰρ ύδωρ άπεργαζόμενα, τηχθέντι τω κοινω σώματι ρείν 
μόνα αϊτια συμβέβηκεν τυγχάνει δέ ταΰτα δντα, τά μέν 
έλαττον έχοντα ύδατος ή γής, τό τε περϊ τήυ ΰαλον γένο5 

e άπαν όσα τε λίθων χυτά είδη καλείται, τά δέ πλέον ύ'δατο? 
αυ, πάντα όσα κηροειδή καί θυμιατικά σώματα συμπήγνυται. 

Καί τά μέυ δή σχήμασι κοινωνίαι? τε καί μεταλλαγαΐ? 
ει? άλληλα πεποικιλμέυα εϊδη σχεδόν έπιδέδεικται· τά δέ 
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στο νερό. Το πρώτο είναι η σόδα, που έχει καθαρτική δράση στα έλαια και τη 
γη391· το δεύτερο είναι το θεάρεστο σύμφωνα με την παράδοση392 αλάτι, που 
μπορεί να προσαρμόζεται τόσο καλά στους συνδυασμούς των γεύσεων. 

Τα σύνθετα σώματα που αποτελούνται και από γη 
Σύνθετα σώματα και από νερό393 είναι αδιάλυτα στο νερό, όχι όμως 
από γη και νερό κ α ι στη φωτιά, γιατί έχουν συμπυκνωθεί κατά τον 

ακόλουθο τρόπο: η φωτιά και ο αέρας δεν μπο
ρούν να διαλύσουν τους όγκους της γης, γιατί τα μόρια τους είναι μικρότερα 
από τα διάκενα στη σύσταση της γης και έτσι, έχοντας ευρυχωρία, κινούνται 
εύκολα και αφήνουν τη γη αδιάλυτη και στερεή. Τα μόρια όμως του νερού, 
που είναι πιο μεγάλα, βγαίνουν, με μεγάλη δυσκολία, από τον όγκο της γης, 
τον διασπούν και τον διαλύουν. Γιατί η γη, όταν δεν συμπιέζεται ιδιαίτερα, 
αποσυντίθεται μόνον από το νερό' όταν όμως συμπιέζεται με ορμή, απο
συντίθεται μόνον από τη φωτιά, καθώς παραμένουν δίοδοι εισόδου μόνρ για 
τη φωτιά. Το νερό, από την άλλη, όταν βρίσκεται σε μεγάλη συμπύκνωση 
αποσυντίθεται μόνον από τη φωτιά, όταν όμως η συμπύκνωση είναι μικρότε
ρη διαλύεται και από τη φωτιά και από τον αέρα — τον αέρα που εισχωρεί 
στα διάκενα, και τη φωτιά που διασπά επιπλέον και τα τρίγωνα. Ο αέρας τέ
λος, όταν συμπιέζεται με ορμή, δεν διαλύεται από κανένα ξένο σώμα, αν 
εξαιρέσει κανείς τη δική του διάσπαση στα συστατικά του στοιχεία, ενώ σε 
κανονικές συνθήκες είναι ευάλωτος μόνο στη φωτιά. Στα σώματα λοιπόν που 
αποτελούν μείγματα γης και νερού, όσον καιρό το νερό συμπιέζει με ορμή τα 
διάκενα της γης και τα καταλαμβάνει, αποκλείεται κάθε δίοδος σε άλλα μό
ρια νερού, με αποτέλεσμα ο όγκος ενός τέτοιου σώματος να βρέχεται από το 
νερό μόνον εξωτερικά και να παραμένει συμπαγής. Εισχωρούν μόνο τα μό
ρια της φωτιάς, καταλαμβάνουν τα διάκενα στη σύσταση του νερού και επι
δρούν στο νερό με τον ίδιο τρόπο που αυτό επιδρά στη γη394 — ώστε, τελικά, 
τα μόρια της φωτιάς να είναι το μοναδικό αίτιο που προκαλεί τη διάλυση του 
σύνθετου σώματος. Όσα από αυτά τα σύνθετα σώματα έχουν λιγότερο νερό 
από γη αποτελούν τις διάφορες παραλλαγές του γυαλιού ή κατατάσσονται 
στην κατηγορία των λεγομένων «χυτών λίθων»· όσα έχουν περισσότερη γη 
από νερό δίνουν τις ποικιλίες των κεριών και των θυμιαμάτων. 

Έχουμε πια ολοκληρώσει την ανάλυση των ποικί-
Αιοθητές ποιότητες λων παραλλαγών των ειδών που οφείλονται στα 

των σωμάτων σχήματα, στους συνδυασμούς και στους αμοιβαί
ους μετασχηματισμούς των σωμάτων. Είναι και-
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παθήματα αυτών δι' Ss αίτια? γέγονεν πειρατέου έμφανίζειν. 
πρώτου μέν ονυ ύπάρχειυ αϊσθησιυ δεί τοΧς λεγόμενοι? άεί, 
σαρκός δέ καί τών περί σάρκα γένεσιν, ψυχή? τε δσον 
θνητόν, ούπω διεληλνθαμεν τυγχάνει δέ ούτε ταύτα χωρίς 

d τών περί τά παθήματα όσα αισθητικά ούτ' εκείνα άνευ τού
των δυνατά ίκανώ? λεχθήναι, τό δέ άμα σχεδόν ού δυνατόν. 
ύποθετέον δή πρότερου θάτερα, τά δ' ύποτεθέντα έπάνιμεν 
αυθι:. ίνα ουν εξής τά παθήματα λέγηται τοί: γένεσιν, 
έστω πρότερα ήμΧν τά περί σώμα και ψυχήν όντα. πρώτον 
μέν ουν η πΰρ θερμόν λέγομεν, ϊδωμεν ωδε σκοποΰντες, τήν 
διάκρισιν καϊ τομήν αύτοΰ περί τό σώμα ημών γιγνομένην 

e έννοηθέντε?. δτι μέν γάρ οξύ τι τό πάθος, πάντες σχεδόν 
αίσθανόμεθα· τήν δέ λεπτότητα τ&υ πλευρών καϊ γωνιών 
οξύτητα τ&υ τε μορίων σμικρότητα καϊ τής φοράς τό τάχος, 
οΐς πάσι σφοδρού δν καί τομόυ οξέως τό προστύχου άει 

62 a τέμνει, λογιστέου άναμιμνησκομένοι: τήυ τού σχήματος 
αύτοΰ γένεσιν, ότι μάλιστα εκείνη καϊ ούκ άλλη φύσις δια-
κρίνουσα ημών κατά σμικρά τε τά σώματα κερματίζουσα 
τοΰτο δ νΰν θερμόν λέγομευ ε'ικάτως τό πάθημα καϊ τούυομα 
παρέσχευ. τό δ' εναντίον τούτων κατάδηλου μέυ, όμως δέ 
μηδέν έπιδεές έστω λόγου, τά γάρ δή τ&υ περί τό σώμα 
υγρών μεγαλομερέστερα ε'ισιόυτα, τά σμικρότερα έξωθοΰυτα, 
εις τάς εκείνων ού δυνάμενα έδρας έυδύυαι, συνωθοΰντα ημών 

b τό νοτερόυ, έξ ανωμάλου κεκινημένου τε άκίυητου δι' ομαλό
τητα και τήυ σύυωσιν άπεργαζόμενα πήγνυσιυ· τό δέ πάρα 
φύσιυ συυαγόμευου μάχεται κατά φύσιυ αυτό εαυτό εις 
τουναντίον άπωθούυ. τή δή μάχη καϊ τω σεισμω τούτω 
τρόμος καϊ ρίγος ετέθη, ψυχρόυ τε τό πάθος άπαν τούτο καϊ 
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ρός να παρουσιάσουμε τις αισθητές.τους ποιότητες και να αποπειραθούμε 
να εξηγήσουμε πώς προκύπτουν. 

Η προπη μας επισή μανση είναι ότι όλα όσα θα πούμε προϋποθέτουν την 
ύπαρξη της ανθρώπινης αίσθησης- δεν έχουμε ωστόσο κάνει ακόμη λόγο για 
τη γέννηση της σάρκας και των σχετικών με αυτήν ούτε για το θνητό μέρος 
της ψυχής396. Το κακό είναι ότι ούτε γι' αυτά μπορούμε να μιλήσουμε με 
επάρκεια χωρίς να αναφερθούμε στις ποιότητες που έχουν σχέση με τις αι
σθήσεις, ούτε το αντίστροφο· είναι μάλιστα σχεδόν αδύνατον να αναλύ
σουμε ταυτόχρονα και τα δύο. Κάποια λοιπόν πρέπει να τα θεωρήσουμε δε
δομένα και, αργότερα, να επιστρέψουμε σε αυτά. Θέλοντας τώρα να περά
σουμε από την περιγραφή των ειδών στις αισθητές τους ποιότητες, ας υποθέ
σουμε ότι ήδη γνωρίζουμε τα σχετικά με το σώμα και την ψυχή. 

Ας δούμε λοιπόν πρώτα τι εννοούμε όταν λέμε ότι 
„ . η φωτιά είναι «θερμή». Θα εξετάσουμε το ζήτημα 
Θερμόκαιψυχρύ '\ ™ ' , * , . 

μελετώντας το πως η φωτιά διαίρει και τέμνει το 
σώμα μας. Το ότι προκαλεί οξύ ερέθισμα όλοι 

μάλλον το αισθανόμαστε. Αν αναλογιστούμε την προέλευση του σχήματος 
της φωτιάς, θα επισημάνουμε τη λεπτότητα των πλευρών της, την οξύτητα 
των γωνιών, το μικρό μέγεθος των μορίων της και τη μεγάλη ταχύτητα μετα
κίνησης της, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη φωτιά ορμητική και 
διαπεραστική και της δίνουν τη δυνατότητα να κατατεμαχίζει ό,τι συναντά 
στον δρόμο της. Τότε θα καταλάβουμε γιατί ακριβώς η φωτιά, έχοντας την 
ικανότητα να εισχωρεί στο σώμα μας και να το κατακερματίζει, προσδίδει 
δικαιολογημένα σε ό,τι αποκαλούμε «θερμό» την αισθητή του ποιότητα 
και το όνομα του398. 

Η αντίθετη αισθητή ποιότητα είναι προφανής, αλλά ας της αφιερώσουμε 
έστω δυο λόγια. Όταν υγρές μάζες περιβάλλουν το σώμα μας, τα μεγάλα 
τους μόρια εισέρχονται σε αυτό και εκδιώκουν τα μικρότερα μόρια . Κα
θώς όμως δεν μπορούν να καταλάβουν τις θέσεις τους, συνωθούν επάνω μας 
υγρασία. Αρχικά η υγρασία είναι ανομοιογενής και βρίσκεται σε κίνηση- η 
συμπίεση όμως που της ασκείται τείνει να δημιουργήσει συνθήκες ομοιογέ
νειας και, επομένως, να την ακινητοποιήσει και να την παγώσει. Ωστόσο, 
οτιδήποτε εξαναγκάζεται σε αφύσικη συνένωση αντιδρά φυσιολογικά και 
προσπαθεί να φέρει τον εαυτό του στην αντίθετη κατάσταση. Αυτήν τη δια
μάχη και την αναταραχή την έχουμε ονομάσει «τρέμουλο» και «ρίγος»- και 
χρησιμοποιούμε τη λέξη «ψυχρό» για να χαρακτηρίσουμε τόσο το ερέθισμα 
που αισθανόμαστε όσο και τον παράγοντα που το προκαλεί . 
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τό δρ&υ αυτό έσχευ δνομα. σκληρού δέ, όσοις άυ ημών ή 

σαρξ ύπείκη, μαλακού δέ, όσα άυ τή σαρκί· προς άλληλα 

τε ούτως, ύπείκει δέ όσον έπϊ σμικρού βαίνει · τό δέ έκ 

e τετραγώνων δν βάσεων, άτε βεβηκός σφόδρα, άυτιτυπώτατου 

εΐδος, ότι τε άυ ει? πυκνότητα συυιόν πλείστηυ άντίτονον η 

μάλιστα, βαρύ δέ καί κούφον μετά τής τού κάτω φύσεως 

άνω τε λεγομένης εξεταζόμενου άυ δηλωθείη σαφέστατα. 

φύσει γάρ δή τιυας τόπους δύο είναι διειληφότα: διχή τό 

πάν εναντίου?, τόν μέν κάτω, προς δν φέρεται π ά ν θ ' όσα 

τιυά όγκου σώματος έχει, του δέ άνω, προς δν ακουσίως 

έρχεται πάν, ούκ ορθόν ούδαμή νομίζειν τού γάρ παντό? 

d ούρανοΰ σφαιροειδοΰ: όυτος, όσα μέυ άφεστ&τα ϊσου τοΰ 

μέσου γέγονεν έσχατα, ομοίως αυτά χρή έσχατα πεφυκέναι, 

τό δέ μέσον τά αυτά μέτρα τ&ν εσχάτων άφεστηκός έν τω 

καταντικρύ υομίζειν δει πάντων είναι, τού δή κόσμου ταύτη 

πεφυκότος, τί τ&υ είρημένων άνω τ ι : ή κάτω τιθέμενο? ούκ 

έν δίκη δόξει τό μηδέν προσήκον δνομα λέγειν; ό μέν γάρ 

μέσος έυ αύτ^ί τόπο? ούτε κάτω πεφυκώς ούτε άνω λε'γεσθαι 

δίκαιο?, α λ λ ' αυτό έυ μέσω- à δέ πέριξ ούτε δή μέσος ού'τ" 

έ'χων διάφορου αύτοΰ μέρος έτερου θατέρου μάλλον προς τό 

μέσον ή τι τ&ν καταντικρύ, τοΰ δέ ομοίως πάντη πεφυκότος 

ποία τις έπιφέρων ονόματα αύτω εναντία καϊ π η καλ&ς άν 

ήγοΧτο λέγειν; ε'ι γάρ τι καϊ στερεόν εϊη κατά μέσον τοΰ 

63 a παντός'ισόπαλες, ε'ις ουδέν άν ποτέ τ&ν εσχάτων ένεχθείη διά 

τήν πάντη ομοιότητα αύτ&ν αλλ' ε'ι καί περί αυτό πορεύοιτό 

τις έν κύκλω, πολλάκις άν στάς άντίπους ταύτόν αύτοΰ κάτω 

καϊ άνω προσείποι. τό μέν γάρ όλον. καθάπερ εϊρηται 

νυνδή, σφαιροειδές δν, τόπον τινά κάτω, τόν δέ άνω λέγειν 

εχειν ούκ έμφρουος- όθευ δέ ώυομάσθη ταΰτα καϊ έν οι? 
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«Σκληρό» ονομάζεται ό,τι αναγκάζει τη σάρκα 

, . μας να υποχωρήσει, ενώ «μαλακό» ό,τι υποχωρεί 

στην πίεση της σάρκας — τους ίδιους χαρακτηρι

σμούς δίνουμε και σε δύο αντικείμενα που διατη

ρούν την αντίστοιχη σχέση . Υποχωρεί όποιο στηρίζεται σε μικρή βάση· 

αυτό όμως που έχει τετράγωνες βάσεις, επειδή στηρίζεται πολύ σταθερά, 

αντιστέκεται σθεναρά, όπως αντιστέκεται και οτιδήποτε συστέλλεται και α

ποκτά έτσι μεγαλύτερη πυκνότητα4 0 2. 

Το «βαρύ» και το «ελαφρό» θα εξηγηθούν καλύ-

„ . τερα αν εξεταστούν σε συνδυασμό με όσα λέγο-
Βαρυ και ελαφρό " r JL ' 

νται για το «επάνω» και το «κάτω» . Είναι εντε

λώς λανθασμένη η πεποίθηση ότι υπάρχουν δύο 

φύσει αντίθετες περιοχές που διχοτομούν το σύμπαν, η «κάτω» περιοχή, 

προς την οποία κατευθύνεται ό,τι έχει σωματικό όγκο, και η «επάνω» περιο

χή, προς την οποία δεν έρχεται τίποτε με τη θέληση του. Γιατί, εφόσον το 

σύμπαν είναι σφαιρικό, όλα τα σημεία που ισαπέχουν από το κέντρο και βρί

σκονται στην ακραία περιφέρεια είναι κατ' ανάγκην εξίσου ακραία 4 0 4 . Το 

κέντρο, από την άλλη, καθώς ισαπέχει από τα ακραία σημεία, πρέπει να θε

ωρηθεί ότι βρίσκεται στην «απέναντι» από όλα αυτά θέση. Αφού λοιπόν η 

φύση του κόσμου είναι τέτοια, σε τι από τα προηγούμενα αναφέρεται κάποι

ος ονομάζοντας το «επάνω» ή «κάτω»; Δίκαια δεν θα κατηγορηθε ί ότι υιοθε

τεί εντελώς ανάρμοστες εκφράσεις; Δεν είναι σωστό να λέγεται ότι η μέση 

περιοχή του σύμπαντος είναι «κάτω» ή «επάνω»: είναι απλώς στο κέντρο. Η 

περιφέρεια πάλι οπωσδήποτε δεν είναι κέντρο· ούτε όμως κάποιο μέρος της 

διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα, επειδή βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο 

σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο βρίσκεται απέναντι από το κέντρο 4 0 5. 

Αφού ο κόσμος είναι από τη φύση του εντελώς ομοιόμορφος4 0 6, ποιους 

αντιθετικούς χαρακτηρισμούς θα μπορούσε να του προσδώσει κάποιος θεω-

ριόντας ότι τον περιγράφει σωστά; Αν υποθέσουμε ότι ένα στερεό σώμα το

ποθετείται ισοζυγισμένο στο κέντρο του σύμπαντος, το σώμα αυτό δεν θα κι

νηθεί ποτέ προς κάποιο από τα ακραία σημεία, γιατί τα σημεία αυτά είναι 

όμοια προς κάθε κατεύθυνση4 0 7. Αν μάλιστα κάποιος προχωρούσε γύρω γύ

ρω διανύοντας την περίμετρο του κεντρικού σώματος, θα έφθανε πολλές φο

ρές στους αντίποδες της αφετηρίας του, οπότε θα χαρακτήριζε το ίδιο σημείο 

του σώματος άλλοτε «επάνω» και άλλοτε «κάτω»408. Συνεπώς, εφόσον το σύ

μπαν είναι, όπως μόλις είπαμε, σφαιρικό, δεν είναι λογικό να χαρακτηρί

ζουμε κάποια περιοχή «επάνω» και κάποια άλλη «κάτω»409. 

Από πού όμως προήλθαν οι ονομασίες «επάνω» και «κάτω» και σε τι 
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όντα ε'ιθίσμεθα δι' εκείνα καί τόν ούρανον όλου ούτω διαι-
b ρούμενοι λέγειν, ταΰτα διομολογητέον ύποθεμέυοις τάδε ήμίν 

εϊτι? έν τώ τοΰ παντός τόπω καθ' δν ή τού πνρός εϊληχε 
μάλιστα φύσις, ού καϊ πλείστον άν ήθροισμένου εϊη προς δ 
φέρεται, έπεμβάς έπ' εκείνο καί δύυαμιυ εις τούτο έχων, 
μέρη τοΰ πυρός άφαιρ&υ Ίσταίη τιθεί? ει: πλάστιγγα:, αΐρωυ 
του ζυγόυ καϊ τό πΰρ έ'λκων ει? άνόμοιον αέρα βιαζόμευος 

e δήλου ώς τούλαττόυ που τού μείζουος ρά,ου βιάται- ρώμη 
γάρ μιφ δυοίν άμα μετεωριζομέυοιν τό μέυ έλαττου μάλλον, 
τό δέ πλέον ήττον ανάγκη που κατατειυόμενον συυέπεσθαι 
τή βία., καϊ τό μέυ πολύ βαρύ καϊ κάτω φερόμευου κληθήυαι, 
τό δέ σμικρού έλαφρόυ καϊ άνω. ταύτόν δή τούτο δει 
φωράσαι δρ&ντας ημάς περί τόυδε τόν τόπον, έπϊ γάρ γής 
βεβωτες γεώδη γένη διιστάμενοι, καί γήν ενίοτε αυτήν, έλ-
κομεν ει? άνόμοιον αέρα βία καϊ παρά φύσιν, αμφότερα του 

d συγγενούς άντεχόμενα, τό δέ σμικρότερου pqou τού μείζουος 
βιαζομέυοις ε'ις τό άνόμοιον πρότερου συυέπεται- κούφον ουν 
αυτό προσειρήκαμεν, καί τόν τόπον eis δν βιαζόμεθα, άνω, τό 
δ' εναντίου τούτοις πάθος βαρύ καϊ κάτω. ταΰτ' ονυ δή 
διαφόρως έχειυ αυτά προς αυτά ανάγκη διά τό τά πλήθη τ&υ 
γενών τόπου εναντίον άλλα άλλοις κατέχειυ—τό γάρ έυ 
έτέρω κούφου ου τόπω τω κατά του εναντίον τόπον έλαφρώ 

e καί τώ βαρεί τό βαρύ τω τε κάτω τό κάτω καί τό άνω τώ 
άνω πάντ' εναντία καί πλάγια καϊ πάντως διάφορα προς 
άλληλα άυενρεθήσεται γιγνόμενα καϊ όντα—τόδε γε μήν έν 
τι διανοητέον περί πάντων αυτών, ώ? ή μέν προς τό συγ
γενές οδός έκαστοι? ούσα βαρύ μέν τό φερόμενον ποιεί, τόν 
δέ τόπον εις δν τό τοιούτον φέρεται, κάτω, τά δέ τούτοις 
έχοντα ώς έτέρω? θάτερα. περί δή τούτων αυ των παθη
μάτων ταΰτα αίτια ειρήσθω, λείου δ' αυ καϊ τραχέο? 
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πραγματικά αναφέρονται; Πώς ξεκίνησε η συνήθεια μας να διαιρούμε το 
σύμπαν στα δύο με την εφαρμογή αυτών των ονομασιών410; Μπορούμε να 
συμφωνήσουμε για όλα αυτά, αν δεχθούμε την ακόλουθη σύμβαση . Φα
νταστείτε έναν άνθρωπο σε εκείνηντην περιοχή του σύμπαντος που έχει κα
τά κύριο λόγο αποδοθεί στη φωτιά — εκεί όπου κατευθύνεται η φωτιά και 
συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα της. Φανταστείτε ότι ο άνθρωπος 
αυτός στέκεται επάνω στη φωτιά και έχει τη δύναμη να αφαιρεί μέρη της και 
να τα ζυγίζει τοποθετώντας τα σε ζυγαριές- όταν ανυψώνει τους δίσκους της 
ζυγαριάς, έλκοντας δια της βίας τη φωτιά μέσα στην ανόμοια περιοχή του 
αέρα, δεν είναι μάλλον προφανές πως το μικρότερο κομμάτι φωτιάς θα πα
ρασυρθεί ευκολότερα από το μεγαλύτερο; Γιατί αν εφαρμόσουμε την ίδια 
δύναμη για να ανυψώσουμε δύο άνισες ποσότητες, η μικρότερη ποσότητα θα 
ακολουθήσει ευκολότερα τη δύναμη σε σχέση με τη μεγαλύτερη, που είναι 
λογικό να αντισταθεί περισσότερο- θα ονομάσουμε τη μεγάλη ποσότητα 
«βαριά» και την κατεύθυνση προς την οποία τείνει «κάτω», ενώ τη μικρή 
«ελαφριά» και την αντίθετη κατεύθυνση «επάνω» . 

Συλλαμβάνουμε όμως τον εαυτό μας να κάνει ακριβώς το ίδιο στη δική 
μας περιοχή του σύμπαντος. Στεκόμαστε επάνω στη Γη και διαχωρίζουμε413 

κάποια αντικείμενα γεώδους συστάσεως, ή και μέρη καθαρής γης, και τα έλ
κουμε στην ανόμοια περιοχή του αέρα δια της βίας και παρά φύσιν. Από δύο 
άνισα αντικείμενα που και τα δύο τείνουν προς το συγγενές είδος, το μικρό
τερο θα υποκύψει πιο εύκολα από το μεγαλύτερο στη βία που του επιβάλ
λουμε και θα φθάσει πρώτο στην ανόμοια περιοχή. Το ονομάζουμε λοιπόν 
«ελαφρό» και την περιοχή προς την οποία το ωθούμε «επάνω», ενώ αυτό που 
αντιδρά αντίθετα το ονομάζουμε «βαρύ» και την αντίθετη περιοχή «κά-
„ , 414 

τω» . 
Προκύπτει λοιπόν ότι οι όροι αυτοί δεν είναι απόλυτοι αλλά σχετικοί, 

επειδή οι μεγάλες ποσότητες των ειδών καταλαμβάνουν αντίθετες περιοχές-
γιατί αν συγκριθούν το «ελαφρό» σε μια περιοχή με το «ελαφρό» στην αντί
θετη περιοχή, και το «βαρύ» με το «βαρύ», το «επάνω» με το «επάνω», και το 
«κάτω» με το «κάτω», θα βρεθούν όλα αντίθετα μεταξύ τους, θα αποδειχθεί 
ότι ακολουθούν άλλες κατευθύνσεις, θα φανούν εντελώς διαφορετικά — 
και όντως είναι. Ένα μόνο πρέπει να αντιληφθούμε για όλα αυτά: η οδός 
προς το συγγενές είδος κάνει ένα κινούμενο σώμα «βαρύ», όπως και την πε
ριοχή προς την οποία κινείται «κάτω»' οι αντίθετες κατευθύνσεις παίρνουν 
τα αντίθετα ονόματα416. Αρκετά όμως είπαμε για την αιτιολόγηση αυτών των 
αισθητών ποιοτήτων. 

271 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

παθήματος αίτίαυ πάς πού κατιδών και έτέρω δυνατό? δν 
εϊη λέγειν σκληρότης γάρ άυωμαλότητι μειχθεισα, τό δ' 

64 a όμαλότης πνκυότητι παρέχεται. 
Μέγιστου δέ καϊ λοιπόν τών κοινών περί δλον τό σώμα 

παθημάτων τό τών ηδέων καί τών αλγεινών αϊτιον έν ois 
διεληλόθαμεν, καϊ όσα διά τών τοΰ σώματο? μορίων αισθή
σεις κεκτημένα καϊ λύπας έυ αύτοίς ήδονάς θ' άμα έπομέυας 
έχει. ωδ' ονυ κατά παυτός αισθητού καϊ αναίσθητου παθή
ματος τάς αιτίας λαμβάυωμεν, άναμιμνησκόμενοι τό τής 

b ευκινήτου τε καϊ δυσκίνητου φύσεως ότι διειλόμεθα έυ TOÎS 
πρόσθεν ταύτη γάρ δή μεταδιωκτέον πάυτα όσα έπιυοούμευ 
έλεΐν. τό μέν γάρ κατά φύσιυ εύκίνητον, δταν καϊ βραχύ 
πάθος εις αυτό έμπίπτη, διαδίδωσιν κύκλω μόρια έτερα 
έτέροις ταύτόυ άπεργαζόμευα, μέχριπερ άυ έπϊ τό φρόυιμου 
έλθόντα έξαγγείλη τού ποιήσαυτος τήυ δύναμιν τό δ' 
εναντίον εδραίου δν κατ' ούδένα τε κύκλον ιόν πάσχει μόνου, 

e άλλο δέ ού κινεί τών πλησίον, ώστε ού διαδιδόυτωυ μορίων 
μορίοις άλλων άλλοι: τό πρώτον πάθος έν αυτοί: άκίνητον 
ε'ις το πάν ζ&ον γενόμενον άναίσθητον παρέσχεν τό παθόν. 
ταύτα δέ περί τε οστά καί τάς τρίχας εστίν καϊ δσ' άλλα 
γή'ίνα τό πλείστον έχομεν έυ ήμΧυ μόρια· τά δέ έμπροσθευ 
περί τά τής όψεως καί ακοή: μάλιστα, διά τό πυρός αέρος 
τε έυ αύτοΧς δύναμιν ένεΐναι μεγίστην. τό δή τής ηδονής 
καϊ λύπη? ώδε δει διανοείσθαι· τό μέν παρά φύσιν καϊ 

d βίαιου γιγνόμενον άθρόον παρ' ήμίν πάθος άλγεινόν, τό δ' 
ει? φύσιν άπιόν πάλιν άθρόον ήδύ, τό δέ ήρεμα καϊ κατά 
σμικρόν άναίσθητον, τό δ' εναντίον τούτοις έναντίως. τό δέ 
μετ' εύπετείας γιγνόμενον άπαν αίσθητόν μέν δτι μάλιστα, 
λύπης δέ καϊ ηδονής ού μετέχον, οίον τά περί τήν όψιν 
αυτήν παθήματα, ή δή σώμα έν τοΧς πρόσθεν ερρήθη καθ' 
ήμέραυ συμφυές ημών γίγνεσθαι, ταύτη γάρ τομαί μέν καϊ 
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Όσο για το «λείο» και το «τραχύ», νομίζω ότι ο 
. . . καθένας μπορεί να προσδιορίσει την αιτία τους 

Λείο και τραχύ „, , „ 
και να την εκθέσει ικανοποιητικά. Η τραχύτητα 
δεν οφείλεται παρά στον συνδυασμό σκληρότη

τας και ανομοιογένειας, ενώ η λειότητα στον συνδυασμό ομοιογένειας και 
πυκνότητας. 

Απομένει να θίξουμε ένα πολύ σπουδαίο ζήτημα 
„, , , σχετικό με τις αισθητές ποιότητες που είναι κοι-
Ηδονηκαιπονος * , . , , _ , fc . ,. , 

νες σε ολόκληρο το σώμα. Πως εξηγείται η ηοονη 
και ο πόνος που συνοδεύουν τις ποιότητες που 

έχουμε ήδη περιγράψει; Και ποια είναι εκείνα τα ερεθίσματα που διαμέσου 
των μερών του σώματος καταλήγουν σε αισθήσεις και ακολουθούνται από 
ηδονή και πόνο41 ; 

Αναζητώντας τις αιτίες κάθε ποιότητας, αισθητής ή όχι418, πρέπει να 
έχουμε συνεχώς στον νου μας όσα προαναφέραμε για τη διάκριση της ευκι
νησίας και της δυσκινησίας . Με αυτήν την οπτική πρέπει να δούμε όλα 
όσα θα ακολουθήσουν. Το μέρος του σώματος που είναι από την κατασκευή 
του ευκίνητο, όταν δεχθεί και το παραμικρό ερέθισμα, το μεταδίδει προς 
όλες τις κατευθύνσεις, διαμέσου της αλυσίδας των μορίων του που ενεργο
ποιείται, μέχρις ότου το ερέθισμα αυτό φθάσει στην έδρα της φρόνησης420 

και της αναγγείλειτην ταυτότητα του δρώντος. Το δυσκίνητο όμως, που είναι 
σταθερό και δεν προωθεί την κυκλική κίνηση, δέχεται απλώς το ερέθισμα 
χωρίς να προκαλεί γύρω του μεταβολή' δεν ενεργοποιείται επομένοίς η με
τάδοση διαμέσου των μορίων, το αρχικό ερέθισμα παραμένει εγκλωβισμένο 
σε αυτά και δεν φθάνει στο σύνολο του εμβίου όντος, αφήνοντας έτσι το υπο
κείμενο χωρίς αίσθηση. Αυτά ισχύουν για τα οστά, τις τρίχες και όσα άλλα 
μέρη του σώματος μας αποτελούνται κυρίως από γη. Αντίθετα, τα όργανα της 
όρασης και της ακοής ανήκουν στην πρώτη περίπτωση, γιατί σε αυτά υπερτε
ρεί η δράση της φωτιάς και του αέρα. 

Η ηδονή και ο πόνος πρέπει να ιδωθούν ως εξής: ένα βίαιο και παρά φύ
σιν ερέθισμα, όταν επιδρά απότομα, μας προκαλεί πόνο- η απότομη πάλι 
αποκατάσταση της ισορροπίας φέρνει ηδονή421. Δεν γεννάται καμία αίσθη
ση όταν τα ερεθίσματα επιδρούν αργά και σε μικρές δόσεις, ενώ στην αντί
θετη περίπτωση η αίσθηση είναι έντονη. 

Το ερέθισμα εξάλλου που μεταδίδεται με μεγάλη ευκολία είναι ακριβώς 
εκείνο που γίνεται ιδιαίτερα αισθητό χωρίς να προκαλεί ούτε πόνο ούτε ηδο
νή, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις αισθητές ποιότητες της όρασης, όπου εί
δαμε ότι στο φως της ημέρας δημιουργείται ένα σώμα ομοιογενές με το δικό 
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καύσεις καϊ όσα άλλα πάσχει λύπας ούκ έμποιούσιυ, ουδέ 
e ήδουάς πάλιν έπϊ ταύτόν άπιούση? είδος, μέγιστοι δέ αισθή

σεις καϊ σαφέστατοι καθ' δτι τ ' άν πάθη καϊ όσων άν αύτη 
πη προσβαλοϋσα έφάπτηται- βία γάρ τό πάμπαυ ούκ έυι 
τή διακρίσει τε αυτή? καί συγκρίσει, τά δ" έκ μειζόυωυ 
μερών σώματα μόγις εϊκουτα τώ δρώντι, διαδιδόντα δέ ει? 
όλου τάς κινήσει?, ήδονάς ΐσχει καί λύπα5, άλλοτριούμενα 

65 a μέν λύπα$, καθιστάμενα δέ εις τό αυτό πάλιν ήδονάς. όσα 
δέ κατά σμικρόν τάς αποχωρήσεις εαυτών καϊ κενώσει? 
εϊληφεν, τάς δέ πληρώσεις αθρόας καϊ κατά μεγάλα, κευώ-
σεως μέυ αναίσθητα, πληρώσεως δέ αισθητικά γιγνόμενα, 
λύπας μέν ού παρέχει τω θνητώ τή: ψυχή:, μέγιστα: δέ 
ήδονά:· έστιν δέ Αδηλα περί τάς εύωδίας. όσα δέ άπαλ-
λοτριούται μέν αθρόα, κατά σμικρά δέ μόγις τε εις ταύτόν 

b πάλιν εαυτοί? καθίσταται, τουναντίον τοί? έμπροσθεν πάυτα 
άποδίδωσιυ- ταΰτα δ' αυ περί τά? καύσεις καί τομά: τοΰ 
σώματος γιγυόμευά έστιυ κατάδηλα. 

Καί τά μέν δή κοινά τοΰ σώματος παντός παθήματα, 
τ&ν τ' επωνυμιών δσαι TOÎS δρώσιν αυτά γεγόνασι, σχεδόν 
εϊρηται- τά δ' έν Ιδίοις μέρεσιν ημών γιγυόμευά, τά τε πάθη 
καϊ τάς αιτίας αυ τ&υ δρώντων, πειρατέου ειπείν, άν πη 

e δυνώμεθα. πρ&του ουυ Οσα των χυμών πέρι λέγοντες έυ 
τοις πρόσθεν άπελίπομευ, "δια δντα παθήματα περί τήν 
γλώτταν, έμφαυιστέου ή δυυατόυ. φα'ιυεται δέ καϊ ταύτα, 
ώσπερ ουυ καί τά πολλά, διά συγκρίσεων τέ τίνων καϊ 
διακρίσεων γίγνεσθαι, προς δέ αύταΧς κεχρήσθαι μάλλον 
τι τών άλλων τραχύτησί τε καϊ λειάτησιυ. όσα μέυ γάρ 
είσιόντα περί τά φλέβια, οΐόυπερ δοκίμια τής γλώττης 

d τεταμένα επί τήν καρδίαυ, εις τά υοτερά της σαρκός καϊ 
απαλά εμπίπτοντα γήινα μέρη κατατηκόμευα συνάγει τά 
φλέβια καϊ αποξηραίνει, τραχύτερα μέν όντα στρυφνά, 
ήττου δέ τραχύυοντα αυστηρά φαίνεται- τά δέ τούτων τε 
ρυπτικά καϊ πάν τό περϊ τήν γλώτταν άποπλΰνουτα, πέρα 
μέν τού μετρίου τοΰτο δρώντα καί προσεπιλαμβαυόμευα 
ώστε άποτήκειν αυτή? τής φύσεως, οίον ή τών λίτρων 

e δύναμι?, πικρά πάνθ' ούτως ώνόμασται, τά δέ υποδεέστερα 
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μας . Όταν το ρεύμα της όρασης υποστεί τομές ή καύσεις ή οτιδήποτε άλλο, 
δεν προκαλείται πόνος' ούτε και ηδονή, όταν επανακτά την αρχική του μορ
φή· την ίδια όμως στιγμή γεννώνται οι πιο έντονες και οι πιο ευκρινείς αισθή
σεις ανάλογα με τις αλλοιώσεις του οπτικού ρεύματος και τα αντικείμενα 
που βρίσκει εμπρός του. Ο λόγος είναι ότι δεν παρεμβάλλεται η παραμικρή 
βία στην κατάτμηση και την επανασυγκόλληση του οπτικού ρεύματος423. 

Τα μέρη του σώματος που αποτελούνται από μεγάλα μόρια δύσκολα 
υποχωρούν στην επίδραση των ερεθισμάτων και, καθώς μεταδίδουν τις κινή
σεις σε ολόκληρο το σώμα, προκαλούν ηδονή και πόνο — πόνο όταν παρα
μορφώνονται, ηδονή όταν επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση. Σε 
όσα πάλι η παραμόρφωση ή η εκκένωση είναι αργή ενώ η πλήρωση είναι α
πότομη και έντονη, δεν υπάρχει μετάδοση της αίσθησης της εκκένωσης αλλά 
μόνο της πλήρωσης' κατά συνέπεια, αυτά δεν προκαλούν στο θνητό μέρος 
της ψυχής πόνο αλλά τη μεγαλύτερη ηδονή — όπως στην περίπτωση της ευω
διάς. Όσα όμως παραμορφώνονται απότομα ενώ επανέρχονται με δυσκολία 
και αργά στην αρχική τους κατάσταση, προκαλούν τις αντίθετες αισθήσεις 
— κάτι τέτοιο είναι εμφανές όταν καίγεται ή κόβεται το δέρμα μας424. 

Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει όσα είχαμε να πούμε για τις κοινές σε ολό
κληρο το σώμα ποιότητες και για τα ονόματα των παραγόντων που τις προ
καλούν. Θα επιχειρήσουμε τώρα να μιλήσουμε για τις αισθητές ποιότητες 
που δημιουργούνται σε ειδικά μέρη του σώματος και, αν μπορέσουμε, να 
προσδιορίσουμε πώς και γιατί παράγονται. 

Όταν μιλούσαμε προηγουμένως για τους χυ-
_ , μούς425, παραλείψαμε να πούμε ότι υπάρχουν ει

δικές ποιότητες που συνδέονται με τη γλώσσα. Ας 
κάνουμε λοιπόν μια απόπειρα να τις αναλύσουμε. 

Και στη δική τους περίπτωση —όπως και στις πιο πολλές αισθητές ποιότη
τες — φαίνεται·να λειτουργεί κάποια μορφή σύντηξης και διάσπασης426, μό
νο που εδώ ιδιαίτερο ρόλο παίξουν η τραχύτητα και η λειότητα. 

Όταν λοιπόν μόρια γης εισχωρούν στο στόμιο των μικρών φλεβών, που 
λειτουργούν ως δοκιμαστήρια της γλώσσας και εκτείνονται ώςτην καρδιά427, 
διαλύονται μέσα στην υγρή και απαλή σάρκα428 και προκαλούν συστολή και 
αποξήρανση των φλεβών τα τραχύτερα μόρια λέμε ότι έχουν «στυφή» γεύ
ση, ενώ τα λιγότερο τραχέα «ξηρή». 

Οι ουσίες που έχουν καθαρτήρια επίδραση και μπορούν και ξεπλένουν 
ολόκληρη την περιοχή της γλώσσας, όταν η δράση τους είναι τόσο έντονη 
ώστε να αποσυνθέτει τα σημεία επαφής, ονομάζονται «πικρές», όπως 
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τής λιτρώδους έξεως έπϊ τό μέτριόν τε τή ρύψει χρώμενα 
άλυκά άνευ πικρότητθ5 τραχείας καϊ φίλα μάλλον ήμίν 
φαντάζεται, τά δέ τή τού στόματος θερμότητι κοιυωνή-
σαυτα καί λεαινόμενα ύπ' αυτού, συυεκπυρούμευα καϊ πάλιν 
αυτά άυτικάουτα τό διαθερμήυαυ, φερόμενα τε ύπό κουφό-
τητος άνω προς τάς τής κεφαλής αισθήσεις, τέμνοντα τε 

66 a πάνθ' όπόσοι? άν προσπίπτη, διά ταύτας τάς δυνάμει? δριμέα 
πάντα τά τοιαύτα ελέχθη, τό δέ αν τ&υ προλελεπτνσμέυωυ 
μέυ ύπό σηπεδόνος, εις δέ τάς στενά? φλέβας έυδνομέυων, 
καί TOÎS ένοΰσιν αυτόθι μέρεσιν γεώδεσιυ καί δσα αέρος 
συμμετρίαν έχοντα, ώστε κιυήσαυτα περί άλληλα ποιείν 
κυκάσθαι, κυκώμενα δέ περιπίπτειυ τε καί eis· έτερα έυδυάμενα 
έτερα κοίλα άπεργάζεσθαι περιτεινόμευα τοις ε'ισιοΰσιν— 

b δ δή νοτίδο: περί αέρα κοίλης περιταθείσης, τοτέ μέυ γεώ
δους, τοτέ δέ κα'ι καθαρά?, υοτερά αγγεία αέρος, ύδατα κοΧλα 
περιφερή τε γενέσθαι, καί τά μέν τή? καθαρά: διαφανεί: 
περιστήυαι κληθείσας δνομα πομφόλυγας, τά δέ τής γεώδους 
όμοϋ κινούμενη? τε καϊ αίρομένη? ζέσιν τε καϊ ζύμωσιν 
έπίκλην λεχθήυαι—τό δέ τούτωυ αίτιου τ&υ παθημάτων 
οξύ προσρηθήναι. σύμπασιν δέ τοί: περί ταΰτα είρημε'νοι? 

e πάθο? εναντίον άπ' έυαυτίας εστί προφάσεως- οπόταν ή τών 
είσιόντων σύστασι? έν ύγροίς, οικεία τή τής γλώττης έξει 
πεφυκυία, λεαίνη μέυ έπαλείφουσα τά τραχυνθέντα, τά δέ 
παρά φύσιυ συυεστώτα ή κεχνμένα τά μέν συυάγη, τά δέ 
χαλ§, καϊ πάνθ' δτι μάλιστα ίδρύη κατά φύσιν, ηδύ καί 
προσφιλέ? παυτί πάν τό τοιούτου ϊαμα τ&ν βιαίωυ παθη
μάτων γιγνόμενον κέκληται γλυκύ. 

d Καί τά μέν ταύτη ταύτα- περί δέ δή τήν τών μυκτήρων 
δύναμιν, εϊδη μέν ούκ evi. τό γάρ των οσμών πάν ήμιγενές, 
εί'δει δέ ούδεν'ι συμβε'βηκεν συμμετρία προς τό τίνα σχείν 
όσμήν άλλ' ημών αϊ περί ταΰτα φλέβες προς μέν τά γής 
ϋδατ05 τε γένη στενότεροι συνέστησαν, προς δέ τά πυρός 
αέρος τε ευρύτεροι, διό τούτων ουδείς ούδενός οσμής πώποτε 
ήσθετό τίνος, άλλα ή βρεχομένων ή σηπομένων ή τηκο-
μένων ή θυμιωμένωυ γίγυουταί τίνων, μεταβάλλοντος γά 
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συμβαίνει με τη νιτρική σόδα· όταν όμως η νιτρώδης ενέργεια είναι λιγότερο 
έντονη και η καθαρτήρια δύναμη τους μικρότερη, τότε ονομάζονται «αλ
μυρές», δεν έχουν οξεία πικρότητα και θεωρούνται μάλλον ευχάριστες. 

Κάποιες άλλες ουσίες δέχονται τη θερμότητα του στόματος, γίνονται λεί
ες, πυρώνονται και με τη σειρά τους ανταποδίδουν την καύση • λόγω της ελα
φρότητας τους ανυψώνονται προς τα αισθητήρια του κεφαλιού και τέμνουν 
ό,τι συναντούν — οι ιδιότητες τους αυτές μας κάνουν να λέμε πως έχουν 
καυστική γεύση429. 

Όσες πάλι ουσίες έχουν αποσυντεθεί σε λεπτά μόρια από τη σήψη, όταν 
εισχωρούν στις στενές φλέβες της γλώσσας έρχονται σε επαφή τόσο με τα 
εκεί μόρια της γης όσο και με τα σύμμετρα μόρια του αέρα4ί0, και τα θέτουν 
σε κίνηση προκαλώντας έτσι ανάδευση των μεν γύρω από τα δε· με την ανά
δευση, ορισμένα μόρια προσπίπτουν σε άλλα και, καθώς το ένα διεισδύει 
στο άλλο, δημιουργούνται κοιλότητες και ασκείται πίεση γύρω από τα εσο> 
τερικά μόρια431. Έτσι, όταν λεπτές επιφάνειες υγρασίας, γεώδους ή καθα
ρής, περικυκλώνουν τον αέρα, δημιουργούνται υδάτινα δοχεία αέρα, κοίλες 
σφαίρες νερού' όταν η υγρασία που τις περιβάλλει είναι καθαρή, τότε οι 
σφαίρες είναι διαφανείς και ονομάζονται «φυσαλίδες»· όταν όμως έχει γήι
νες προσμείξεις και το δημιούργημα αναταράσσεται και ανυψώνεται, τότε 
μιλάμε για «βρασμό» και «ζύμωση»432. Το αίτιο αυτών των ποιοτήτων ονομά
ζεται «οξύ». 

Το αντίθετο αποτέλεσμα από όσα περιγράψαμε σχετικά με τις γεύσεις 
παράγεται από την αντίθετη αιτία. Όταν στο στόμα εισχωρούν ουσίες σε 
υγρή μορφή, τέτοιες ώστε η σύσταση τους να είναι εναρμονισμένη με τη δομή 
της γλώσσας, τότε οι ουσίες αυτές επαλείφουν και μαλακώνουν τα μέρη της 
γλώσσας που έχουν εκτραχυνθεί, ανασυνθέτουν οποιαδήποτε αφύσικη διά
χυση και διαλύουν οποιαδήποτε αφύσικη σύμπτυξη, αποκαθιστώντας τη 
φυσική ισορροπία στα πάντα- αυτό το φάρμακο εναντίον των οξειών ποιοτή
των είναι ευχάριστο και προσφιλές σε όλους, και ονομάζεται «γλυκό». 

Αρκετά όμαις για τις γεύσεις. Στην αίσθηση τώρα 
_ . που συνδέεται με τη μύτη δεν διακρίνονται είδη. 
Οιοσμές , , Γ · .„ . . 

Η οσμή είναι κάτι το η μιτελες· δεν υπάρχει κοινό 
μέτρο43ί ανάμεσα σε ένα είδος σώματος και στην 

αίσθηση μιας ορισμένης οσμής. Τα στόμια των φλεβών της όσφρησης μας εί
ναι πολύ στενά για τη γη και το νερό, και πολύ ευρύχωρα για τη φωτιά και τον 
αέρα· έτσι κανείς δεν αισθάνθηκε ποτέ την οσμή κάποιου από τα τέσσερα 
σώματα, παρά μόνο τις οσμές που αναδίδουν τα πράγματα που βρέχονται, 
σαπίζουν, λιώνουν ή εξατμίζονται. OL οσμές γεννιούνται κατά τη διάρκεια 
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e ύ'δατο? ει? αέρα αέρος τε ε'ις ύδωρ έν τω μεταξύ τούτων 
γεγόνασιν, ε'ισίν τε όσμαϊ σύμπασαι καπνό? ή ομίχλη, 
τούτωυ δέ τό μέυ έξ αέρος ει? ύδωρ ίόυ ομίχλη, τό δέ έξ 
ύδατος εις αέρα καπνό?· δθεν λεπτότεροι μέν ύδατο:, παχύ
τεροι δέ όσμαϊ σύμπασαι γεγόνασιν αέρος, δηλοϋυται δέ 
οπόταν τινό? άντιφραχθέντο: περί τήν άυαπυοήυ άγη τι: 
βία τό πνεΰμα ει? αυτόν τότε γάρ οσμή μέυ ουδεμία σνν-
διηθεΧται, τό δέ πνεΰμα τ&υ οσμών έρημωθέν αντό μόνον 

67 a έπεται, δύ'ουν ταΰτα ανώνυμα τά τούτων ποικίλματα 
γέγονεν, ούκ έκ πολλών ουδέ όπλων ειδών δντα, άλλα διχη 
τό θ' ήδύ καί τό λνπηρόυ αυτόθι μόυω διαφαυή λέγεσθου, 
τό μέυ τραχύυόν τε καϊ βιαζόμενον τό κύτος άπαν, όσον 
ημών μεταξύ κορνφής τού τε ομφαλού κείται, τό δέ ταύτόν 
τοΰτο καταπροδνον καί πάλιν η πέφνκεν άγαπητώ: άποδιδόν. 

Τρίτον δέ αισθητικού έυ ήμΧυ μέρος έπισκοποϋσιυ τό περί 
b τήυ άκοην, δι' ά? αίτιο? τά περί αυτό συμβαίνει παθήματα, 

λεκτέον. όλως μέν ουν φωνήν θώμεν τήν δι' ώτων ύπ' 
αέρος εγκεφάλου τε καί αί'ματο: μέχρι ψυχής πληγήν δια-
διδομένην, τήν δέ ύπ' αυτή? κίνησιν, άπό τής κεφαλής μέν 
άρχομένην, τελευτ&σαν δέ περί τήν τοΰ ήπατος έδραυ, άκοήν 
δση δ' αύτή5 ταχεία. όξεΧαυ, όση δέ βραδύτερα, βαρντέραν 
τήυ δέ όμοίαυ όμαλήυ τε καί λείαν. τήν δέ εναντίον τρα-

c χείαν μεγάλην δέ τήν πολλήυ, όση δέ εναντία, σμικράν. 
τά δ'ε περί συμφωνία: αυτών έν τοΧς ύστερου λεχθησομένοις 
ανάγκη ρηθήναι. 

Τέταρτου δή λοιπόν έτι γένος ήμΧυ αισθητικού, δ διε-
λέσθαι δεί συχνά έν έαυτώ ποικίλματα κεκτημένου, ά σύμ
παντα μέν χρόας έκαλέσαμευ, φλόγα τ&υ σωμάτων έκαστων 
άπορρέουσαν, όψει σύμμετρα μόρια έχουσαν προς αϊσθησιν 
όψεως δ' έν τοις πρόσθεν αυτό περί τ&ν αίτιων τής γενε

ά σεως έρρήθη. τήδ' ονν των χρωμάτων πέρι μάλιστα εικός 
πρέποι τ' άν έπιεικεΧ λόγω διεξελθεΧν τά φερόμενα άπό των 
άλλων μόρια εμπίπτοντα τε ε'ις τήν όψιν τά μέν έλάττω, 
τά δέ μείζω, τά δ' ϊσα τοϊς αυτής τής όψεως μέρεσιν είναι-
τά μέν ουν ϊσα αναίσθητα, S δή καϊ διαφανή λέγομεν, τά 
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της μεταβολής του νερού σε αέρα ή του αέρα σε νερό, και όλες έχουν τη μορ
φή είτε καπνού είτε ομίχλης· όταν κάτι γίνεται από αέρας νερό εμφανίζεται 
ομίχλη, ενώ όταν γίνεται από νερό αέρας εμφανίζεται καπνός. Όλες οι 
οσμές επομένως είναι πιο λεπτές από το νερό και πιο ογκώδεις από τον αέ
ρα434. Αυτό θα φανεί αν παρεμβάλει κανείς κάποιο διάφραγμα στην ανα
πνοή και διοχετεύσει απότομα μέσα από αυτό τον αέρα της εισπνοής· θα δια
πιστώσει τότε ότι δεν θα περάσει καμία απολύτως οσμή, παρά μόνον ο άο
σμος πλέον αέρας. Ίσως μπορεί να διακρίνει κανείς δύο ποικιλίες οσμών, 
χωρίς όμως ειδικά ονόματα- δεν αποτελούνται από συγκεκριμένο αριθμό 
απλών συστατικών, και το μόνο χαρακτηριστικό τους είναι η ευχάριστη ή η 
δυσάρεστη αίσθηση που προκαλούν. Οι δυσάρεστες οσμές σκληραίνουν και 
διαταράσσουν όλο το μέρος του σώματος μας από την κορυφή του κεφαλιού 
ώς τον ομφαλό, ενώ οι ευχάριστες το καταπραΰνουν και το ικανοποιούν επα-
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ναφεροντας το στην κανονική του κατάσταση . 
Περνάμε τώρα στην τρίτη αίσθηση του σώματος 

, μας, την ακοή, και πρέπει να προσδιορίσουμε 
ποιες αιτίες γεννούν τις ακουστικές ποιότητες. Ο 
ήχος μπορεί να οριστεί ως χτύπημα του αέρα, το 

οποίο ξεκινά από τα αυτιά, διαδίδεται στον εγκέφαλο και το αίμα, και φθά
νει ώς την ψυχή- η κίνηση που προκαλείται, αρχίζοντας από το κεφάλι και 
καταλήγοντας στην περιοχή του συκωτιού, είναι η ακοή436. Όσο πιο γρήγορη 
είναι αυτή η κίνηση, τόσο οξύτερος είναι ο ήχος- όσο πιο αργή, τόσο βαρύτε
ρος. Αν η κίνηση είναι ομαλή, παράγεται ομοιόμορφος και μαλακός ήχος- αν 
δεν είναι, παράγεται σκληρός ήχος. Αν η κίνηση είναι μεγάλη, ο ήχος είναι 
δυνατός· αν είναι μικρή, σιγανός. Τις συμφωνίες, τέλος, των ήχων είμαστε 
υποχρεωμένοι να τις αναλύσουμε σε επόμενο στάδιο437. 

Μας απομένει το τέταρτο είδος αίσθησης, ένα εί-
, δος που απαιτεί λεπτές διακρίσεις αφού περιλαμ

βάνει πολλές ποικιλίες. Όλες αυτές τις ποικιλίες 
τις ονομάσαμε «χρώματα». Χρώμα είναι η φλόγα 

που απορρέει από όλα τα σώματα και γίνεται αισθητή γιατί έχει μόρια σύμ
μετρα προς το οπτικό ρεύμα. Προηγουμένως εξηγήσαμε πώς δημιουργείται 
το οπτικό ρεύμα. Εύλογο λοιπόν και σωστό είναι να επιχειρήσουμε τοίρα να 
δώσουμε την κατάλληλη εξήγηση και για τα χρώματα438. 

Τα μόρια που ξεκινούν από διάφορα σώματα και συναντούν το οπτικό 
ρεύμα είναι άλλοτε μικρότερα, άλλοτε μεγαλύτερα και άλλοτε ίσα με τα μό
ρια του οπτικού ρεύματος. Όταν είναι ίσα δεν γίνονται αισθητά, γι' αυτό και 
ονομάζονται «διαφανή». Όταν όμως είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα, στην 
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δέ μείζω καί έλάττω, τά μεν σνγκρίνοντα, τα δέ διακρίνοντα 
αυτήν, TOÎS περί τήν σάρκα θερμοΧς καϊ ψνχροΧς και τοΧς 

e περί τήν γλώτταν στρυφνοί?, κα'ι όσα θερμαντικά όντα δριμέα 
έκαλέσαμεν, άδελφά είναι, τά τε λευκά καϊ τά μέλανα, εκεί
νων παθήματα γεγονότα έν άλλω γένει τά αυτά, φαντα
σμένα δέ άλλα δια ταύτα? τά? αίτιας, ούτως ονν αυτά 
προσρητέον τό μέν διακριτικόν τής όψεως λενκόυ, τό δ' 
εναντίον αύτοΰ μέλαν, τήν δέ όξντέραν φοράν καϊ γένονς 
πνρός έτερον προσπίπτονσαν καϊ διακρίνουσαν τήν όψιν 
μέχρι των ομμάτων, αυτά? τε των όφθαλμ&ν τάς διεξόδου: 

68 a βία διωθοϋσαν καϊ τήκουσαν, πύρ μέυ αθρόου καϊ ύδωρ, 
δ δακρύου καλούμεν, εκείθεν έκχέονσαν, αυτήν δέ ουσαν 
πΰρ έξ εναντίας άπαντώσαν, καί τού μέν έκπηδ&υτος πυρός 
οίου άπ' αστραπή?, τοΰ δ' ε'ισιόυτος καί περί τό νοτερόν 
κατασβευυυμέυου, παντοδαπών έν τή κυκήσει ταύτη γιγυο-
μένων χρωμάτων, μαρμαρυγάς μέυ τό πάθος προσείπομεν, 
τό δέ τούτο άπεργαζόμευου λαμπρού τε καί στίλβον έπωνο-

b μάσαμευ. τό δέ τούτων αυ μεταξύ πυρός γένος, προς μέν 
τό τ&υ ομμάτων ύγρόν άφικυονμευου καϊ κεραυυύμευον αύτω, 
στίλβον δέ ού- τή δέ διά τής νοτίδος αυγή τού πυρός μει-
γυυμέυου χρώμα έναιμον παρασχομένη, τούυομα έρυθρόν 
λέγομεν. λαμπρόν τε έρυθρω λευκώ τε μειγνύμενον ξανθόν 
γέγονεν τό δέ όσον μέτρου όσοις, ούδ' εϊτις ε'ιδείη, νουν 
έχει τό λέγειν, ων μήτε τινά ανάγκην μήτε του εικότα λόγον 
καϊ μετρίως άυ τις ειπείν εϊη δυνατός, έρνθρόν δέ δή 

c μέλανι λευκώ τε κραθέν άλονργόν όρφυιυου δέ, δταν τού
τοις μεμειγμέυοις καυθεϊσίυ τε μάλλον συγκραθή μέλαν. 
πυρρόυ δέ ξαυθοΰ τε καϊ φαιού κράσει γίγνεται, φαιόν δέ 
λευκοΰ τε καί μέλανος, τό δέ ώχρόν λευκοΰ ξανθω μειγνυ-
μένου. λαμπρώ δέ λευκόν συνελθόν καϊ εις μέλαν κατα-
κορές έμπεσόν κυανοΰν χρώμα αποτελείται, κυανού δέ λευκώ 
κεραννυμένου γλαυκόν, πυρρού δέ μέλανι πράσιον. τά δέ 

d άλλα άπό τούτων σχεδόν δήλα aïs άν άφομοιοΰμενα μεί-
ξεσιν διασώζοι τόν εικότα μϋθον. ε'ι δέ τις τούτων έργω 
σκοπούμενος βάσανον λαμβάνοι, τό τής ανθρωπινής καί 
θεία? φύσεως ήγνοηκώς άν εϊη διάφορον, ότι θεός μέν τά πολλά 
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πρώτη περίπτωση συστέλλουν και στη δεύτερη διασπούν το οπτικό ρεύμα, 
όπως τα «ψυχρά» και τα «θερμά» στην αφή ή, πάλι, όπως τα «στυφά» και τα 
«θερμαντικά» (που ονομάσαμε «καυστικά») στη γεύση439. Παράγονται τότε 
τα «άσπρα» και τα «μαύρα», δηλαδή αισθητές ποιότητες ανάλογες με της 
αφής και της γεύσης, οι οποίες αντιστοιχούν όμως σε διαφορετικό όργανο, 
γι' αυτό διαφέρουν στην εμφάνιση· πρέπει επομένως να τις ονομάζουμε ανα
λόγως: «άσπρο» είναι αυτό που διασπά το οπτικό ρεύμα, και «μαύρο» αυτό 
που το συστέλλει. 

Όταν η προσβολή του οπτικού ρεύματος προέρχεται από άλλο είδος φω
τιάς και γίνεται με οξύτερη κίνηση, η διάσπαση του φθάνει ώς τα μάτια, οπό
τε οι ίδιες οι διέξοδοι των ματιών πιέζονται έντονα και υγροποιούνται, με 
αποτέλεσμα να εκρέει συσσωρευμένη φωτιά και νερό — αυτό που ονομά
ζουμε «δάκρυ». Καθώς λοιπόν οι δύο φωτιές συναντώνται από αντίθετες κα
τευθύνσεις — η μία, των δακρύων, που εκρέει σαν αστραπή από τα μάτια, 
και η άλλη που εισχωρεί και σβήνει στην υγρασία τους —, από το ανακάτεμα 
τους προκύπτουν κάθε είδους χρώματα· ονομάζουμε το φαινόμενο «μαρμα
ρυγή», και ό,τι το προκαλεί «λαμπερό» και «αστραφτερό». Το ενδιάμεσο εί
δος φωτιάς φθάνει και αυτό ώς την υγρασία των ματιών, αναμειγνύεται με 
αυτήν, αλλά δεν αστράφτει· μετά την ανάμειξη, η ακτινοβολία της φωτιάς 
που εκπέμπεται μέσα άπό την υγρασία παράγει χρώμα όμοιο με του αίματος, 
αυτό που αποκαλούμε «κόκκινο». 

Η ανάμειξη του λαμπερού με το άσπρο και το κόκκινο παράγε ι το «ξαν
θό» χρώμα440. Τις ακριβείς αναλογίες της ανάμειξης, ακόμη και αν υποθέ
σουμε ότι κάποιος τις ήξερε, θα ήταν ανόητο να τις πει- γιατί ούτε θα εξυπη
ρετούσε κάποια ανάγκη, ούτε θα ήταν σε θέση να υπερασπίσει ικανοποιητι
κά το εύλογο των ισχυρισμών του441. 

Το κόκκινο τώρα, όταν αναμειχθεί με το μαύρο και το άσπρο, δίνει το 
«πορφυρό»- από την ίδια ανάμειξη, αλλά με περισσότερο μαύρο και ύστερα 
από καύση, προκύπτει το «ιώδες»442. Το «πυρρόξανθο»443 είναι κράμα του 
ξανθού και του γκρίζου, το «γκρίζο» του άσπρου και του μαύρου, και η 
«ώχρα» του άσπρου και του ξανθού. Όταν το λαμπερό συνδυαστεί με το 
άσπρο και το μείγμα βυθιστεί σε βαθύ μαύρο, τότε προκύπτειτο «κυανούν»· 
αν στο κυανούν προστεθεί άσπρο, γίνεται το «γαλάζιο», και αν στο πυρρό
ξανθο προστεθεί μαύρο, το «πράσινο»444. 

Αυτά τα παραδείγματα μας φανερώνουν από τι είδους αναμείξεις θα 
μπορούσαν να προέλθουν και τα υπόλοιπα χρώματα, έτσι ώστε να διασωθεί 
η εύλογη εξιστόρηση. Αν τώρα κανείς έκανε απόπειρα να ελέγξει αυτά τα 
πράγματα στην πράξη445, θα έδειχνε ότι αγνοεί τη διαφορά ανάμεσα στην 
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e ϋδατο$ eis αέρα άερος τε εις ύδωρ έν τω μεταξύ τούτων 
γεγόνασιν, ε'ισίν τε όσμαϊ σύμπασαι καπνός ή ομίχλη, 
τούτων δέ τό μέν έξ αέρος εις ύδωρ ιόν ομίχλη, τό δέ έξ 
ύδατος eis αέρα καπνό?· δθεν λεπτότεροι μέν ύδατος, παχύ
τεροι δέ όσμαϊ σύμπασαι γεγόνασιν αέρος, δηλοΰνται δέ 
οπόταν τινό: άντιφραχθέντο? περί τήν άναπνοήν άγη τι: 
βία τό πνεύμα εις αυτόν τότε γάρ οσμή μέν ουδεμία συν-
διηθεΧται, τό δέ πνεΰμα τ&ν οσμών έρημωθέν αυτό μόνον 

67 a έπεται, δύ' ουν ταΰτα ανώνυμα τά τούτων ποικίλματα 
γέγονεν, ούκ έκ πολλών ουδέ απλών ειδών δντα, άλλα διχή 
τό θ' ήδύ καϊ τό λυπηρού αυτόθι μόυω διαφανή λέγεσθου, 
τό μέυ τραχύυόυ τε και βιαζόμευου τό κύτος άπαυ, όσου 
ημών μεταξύ κορυφής τού τε ομφαλού κείται, τό δέ ταύτόν 
τοΰτο καταπραδνον καϊ πάλιν η πέφυκευ άγαπητώ: άποδιδόν. 

Τρίτον δέ αισθητικού έν ήμίν μέρος επισκοποΰσιν τό περί 
b τήν άκοήν, δι ας αιτίας τά περί αυτό συμβαίνει παθήματα, 

λεκτέον. όλως μέν ουυ φωνήν θώμεν τήν δι' ώτων ύπ' 
βέρο? εγκεφάλου τε καϊ αίματος μέχρι ψυχής πληγήυ δια-
διδομένην, τήν δέ ύπ" αυτή? κίνησιν, άπό τής κεφαλής μέυ 
άρχομέυηυ, τελευτ&σαυ δέ περί τήν τού ήπατο: έ'δραν, άκοήν 
όση δ' αυτής ταχεία, όξεΧαν, όση δέ βραδύτερα, βαρυτέραν 
τήν δέ όμοίαν όμαλήν τε καί λείαν, τήν δέ εναντίον τρα-

c χείαν μεγάλην δέ τήν πολλήν, δση δέ εναντία, σμικράν. 
τά δέ περί συμφωνίας αυτών έν τοΧς ύστερον λεχθησομένοις 
ανάγκη ρηθήναι. 

Τέταρτον δή λοιπόν έτι γένος ήμίν αισθητικού, δ διε-
λε'σθαι δει συχνά έν έαυτω ποικίλματα κεκτημένον, ά σύμ
παντα μέν χρόα? έκαλέσαμευ, φλόγα τ&υ σωμάτων εκάστων 
άπορρέουσαυ, όψει σύμμετρα μόρια έχουσαν προς αϊσθησιν 
όψεως δ' έυ τοΧς πρόσθευ αυτό περί τ&υ αιτίων τής γενε

ά σεως έρρήθη. τήδ' ονυ των χρωμάτων πέρι μάλιστα εικός 
πρέποι τ' άν έπιεικεΐ λόγω διεξελθεΧυ- τά φερόμευα άπό τ&υ 
άλλων μόρια εμπίπτοντα τε εις τήν όψιν τά μέυ έλάττω, 
τά δέ μείζω, τά δ' ϊσα τοις αύτη: τής όψεως μέρεσιυ είναι-
τά μέν ουυ ϊσα αναίσθητα, ά δή καϊ διαφανή λέγομευ, τά 
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της μεταβολής του νερού σε αέρα ή του αέρα σε νερό, και όλες έχουν τη μορ
φή είτε καπνού είτε ομίχλης· όταν κάτι γίνεται από αέρας νερό εμφανίζεται 
ομίχλη, ενώ όταν γίνεται από νερό αέρας εμφανίζεται καπνός. Όλες οι 
οσμές επομένως είναι πιο λεπτές από το νερό και πιο ογκώδεις από τον αέ
ρα434. Αυτό θα φανεί αν παρεμβάλει κανείς κάποιο διάφραγμα στην ανα
πνοή και διοχετεύσει απότομα μέσα από αυτό τον αέρα της εισπνοής- θα δια
πιστώσει τότε ότι δεν θα περάσει καμία απολύτως οσμή, παρά μόνον ο άο
σμος πλέον αέρας. Ίσως μπορεί να διακρίνει κανείς δύο ποικιλίες οσμών, 
χωρίς όμως ειδικά ονόματα· δεν αποτελούνται από συγκεκριμένο αριθμό 
απλών συστατικών, και το μόνο χαρακτηριστικό τους είναι η ευχάριστη ή η 
δυσάρεστη αίσθηση που προκαλούν. Οι δυσάρεστες οσμές σκληραίνουν και 
διαταράσσουν όλο το μέρος του σώματος μας από την κορυφή του κεφαλιού 
ώς τον ομφαλό, ενώ οι ευχάριστεςτο καταπραΰνουν και το ικανοποιούν επα-
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ναφεροντας το στην κανονική του κατάσταση . 
Περνάμε τώρα στην τρίτη αίσθηση του σώματος 

, μας, την ακοή, και πρέπει να προσδιορίσουμε 
ποιες αιτίες γεννούν τις ακουστικές ποιότητες. Ο 
ήχος μπορεί να οριστεί ως χτύπημα του αέρα, το 

οποίο ξεκινά από τα αυτιά, διαδίδεται στον εγκέφαλο και το αίμα, και φθά
νει ώς την ψυχή· η κίνηση που προκαλείται, αρχίζοντας από το κεφάλι και 
καταλήγοντας στην περιοχή του συκωτιού, είναι η ακοή436. Όσο πιο γρήγορη 
είναι αυτή η κίνηση, τόσο οξύτερος είναι ο ήχος' όσο πιο αργή, τόσο βαρύτε
ρος. Αν η κίνηση είναι ομαλή, παράγεται ομοιόμορφος και μαλακός ήχος' αν 
δεν είναι, παράγεται σκληρός ήχος. Αν η κίνηση είναι μεγάλη, ο ήχος είναι 
δυνατός- αν είναι μικρή, σιγανός. Τις συμφωνίες, τέλος, των ήχων είμαστε 
υποχρεωμένοι να τις αναλύσουμε σε επόμενο στάδιο437. 

Μας απομένει το τέταρτο είδος αίσθησης, ένα εί-
, δος που απαιτεί λεπτές διακρίσεις αφού περιλαμ

βάνει πολλές ποικιλίες. Όλες αυτές τις ποικιλίες 
τις ονομάσαμε «χρώματα». Χρώμα είναι η φλόγα 

που απορρέει από όλα τα σώματα και γίνεται αισθητή γιατί έχει μόρια σύμ
μετρα προς το οπτικό ρεύμα. Προηγουμένως εξηγήσαμε πώς δημιουργείται 
το οπτικό ρεύμα. Εύλογο λοιπόν και σωστό είναι να επιχειρήσουμε τώρα να 
δώσουμε την κατάλληλη εξήγηση και για τα χρώματα438. 

Τα μόρια που ξεκινούν από διάφορα σώματα και συναντούν το οπτικό 
ρεύμα είναι άλλοτε μικρότερα, άλλοτε μεγαλύτερα και άλλοτε ίσα με τα μό
ρια του οπτικού ρεύματος. Όταν είναι ίσα δεν γίνονται αισθητά, γι' αυτό και 
ονομάζονται «διαφανή». Όταν όμως είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα, στην 
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τής λιτρώδους έξεως έπϊ τό μέτριόν τε τή ρύψει χρώμενα 
άλυκά άνευ πικρότητος τραχείας καϊ φίλα μάλλον ήμίν 
φαντάζεται, τά δέ τή τοΰ στόματος θερμότητι κοινωνή-
σαντα καϊ λεαινόμενα ύπ' αύτοΰ, συνεκπυρούμευα καί πάλιν 
αυτά άντικόοντα τό διαθερμήναν, φερόμενα τε ύπό κουφό
τητας άνω προς τάς τής κεφαλής αίσθήσει?, τέμνοντα τε 

66 a πάνθ' όπόσοι? άν προσπίπτη, διά ταύτας τάς δυνάμεις δριμέα 
πάντα τά τοιαύτα ελέχθη, τό δέ αν των προλελεπτνσμέυωυ 
μέν ύπό σηπεδόυος, ει? δε τάς στενά? φλέβας ένδνομένων, 
καί τοίς ένοΰσιν αυτόθι μέρεσιυ γεώδεσιυ καϊ όσα αέρος 
σνμμετρίαυ έχουτα, ώστε κιυήσαυτα περί άλληλα ποιεΧν 
κυκάσθαι, κυκώμευα δέ περιπίπτειυ τε καϊ εις έτερα έυδνόμευα 
έτερα κοίλα άπεργάζεσθαι περιτειυόμευα τοΧς ε'ισιούσιυ— 

b ά δή νοτίδο: περί αέρα κοίλης περιταθείσης, τοτέ μέν γεώ-
δονς, τοτέ δέ καϊ καθαρά?, νοτερά αγγεία αέρος, ύδατα κοΧλα 
περιφερή τε γενέσθαι, καί τά μέν τής καθαρά? διαφανεί? 
περιστήναι κληθείσα? όνομα πομφόλνγας, τά δέ τής γεώδου? 
όμοΰ κινούμενη? τε καί αίρομένη: ζέσιυ τε καϊ ζνμωσιν 
έπίκληυ λεχθήυαι—τό δέ τούτων αίτιον τών παθημάτων 
όξύ προσρηθήναι. σΰμπασιν δέ TOÎS περί ταύτα ε'ιρημένοις 

e πάθθ5 εναντίου άπ' εναντία: εστί προφάσεως· οπόταν ή τ&ν 
ε'ισιόντων σύστασις έν υγροί:, οικεία τή τής γλώττης εξει 
πεφυκυία, λεαίνη μέυ έπαλείφουσα τά τραχυνθέντα, τά δέ 
παρά φύσιν συνεστωτα ή κεχυμένο τά μέν συνάγη, τά δέ 
χαλφ, καί πάνθ' δτι μάλιστα ίδρύη κατά φύσιν, ήδύ καϊ 
προσφιλές παντϊ πάν τό τοιοΰτον ϊαμα τών βιαίων παθη
μάτων γιγνόμενον κέκληται γλυκύ. 

d Καϊ τά μέν ταύτη ταύτα- περί δέ δή τήν τών μνκτήρωυ 
δύυαμιυ, εϊδη μέν ούκ έυι. τό γάρ τ&υ οσμών πάν ήμιγευές, 
εϊδει δέ ούδενϊ συμβέβηκεν συμμετρία προς τό τίνα σχείυ 
όσμήν άλλ' ημών αϊ περί ταΰτα φλέβες προς μέυ τά γής 
ΰδατό: τε γένη στενότεροι συνέστησαν, προς δέ τά πυρός 
αέρος τε εύρύτεραι, διό τούτωυ ονδεϊς ούδενό: οσμή: πωποτε 
ήσθετό τινο:, άλλα ή βρεχομένων ή σηπομένων ή τηκο-
μένων ή θνμιωμένων γίγνονταί τίνων, μεταβάλλοντος γάρ 
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συμβαίνει με τη νιτρική σόδα' όταν όμως η νιτρώδης ενέργεια είναι λιγότερο 
έντονη και η καθαρτήρια δύναμη τους μικρότερη, τότε ονομάζονται «αλ
μυρές», δεν έχουν οξεία πικρότητα και θεωρούνται μάλλον ευχάριστες. 

Κάποιες άλλες ουσίες δέχονται τη θερμότητα του στόματος, γίνονται λεί
ες, πυρώνονται και με τη σειρά τους ανταποδίδουν την καύση- λόγω της ελα
φρότητας τους ανυψώνονται προς τα αισθητήρια του κεφαλιού και τέμνουν 
ό,τι συναντούν — οι ιδιότητες τους αυτές μας κάνουν να λέμε πως έχουν 

- * 429 

καυστική γεύση ~. 
Όσες πάλι ουσίες έχουν αποσυντεθεί σε λεπτά μόρια από τη σήψη, όταν 

εισχωρούν στις στενές φλέβες της γλώσσας έρχονται σε επαφή τόσο με τα 
εκεί μόρια της γης όσο και με τα σύμμετρα μόρια του αέρα430, και τα θέτουν 
σε κίνηση προκαλώντας έτσι ανάδευση των μεν γύρω από τα δε· με την ανά
δευση, ορισμένα μόρια προσπίπτουν σε άλλα και, καθώς το ένα διεισδύει 
στο άλλο, δημιουργούνται κοιλότητες και ασκείται πίεση γύρω από τα εσω
τερικά μόρια431. Έτσι, όταν λεπτές επιφάνειες υγρασίας, γεώδους ή καθα
ρής, περικυκλώνουν τον αέρα, δημιουργούνται υδάτινα δοχεία αέρα, κοίλες 
σφαίρες νερού- όταν η υγρασία που τις περιβάλλει είναι καθαρή, τότε οι 
σφαίρες είναι διαφανείς και ονομάζονται «φυσαλίδες»· όταν όμως έχει γήι
νες προσμείξεις και το δημιούργημα αναταράσσεται και ανυψώνεται, τότε 
μιλάμε για «βρασμό» και «ζύμωση»432. Το αίτιο αυτών των ποιοτήτων ονομά
ζεται «οξύ». 

Το αντίθετο αποτέλεσμα από όσα περιγράψαμε σχετικά με τις γεύσεις 
παράγεται από την αντίθετη αιτία. Όταν στο στόμα εισχωρούν ουσίες σε 
υγρή μορφή, τέτοιες ώστε η σύσταση τους να είναι εναρμονισμένη με τη δομή 
της γλώσσας, τότε οι ουσίες αυτές επαλείφουν και μαλακώνουν τα μέρη της 
γλώσσας που έχουν εκτραχυνθεί, ανασυνθέτουν οποιαδήποτε αφύσικη διά
χυση και διαλύουν οποιαδήποτε αφύσικη σύμπτυξη, αποκαθιστώντας τη 
φυσική ισορροπία στα πάντα' αυτό το φάρμακο εναντίον των οξειών ποιοτή
των είναι ευχάριστο και προσφιλές σε όλους, και ονομάζεται «γλυκό». 

Αρκετά όμως για τις γεύσεις. Στην αίσθηση τώρα 
„ , που συνδέεται με τη μύτη δεν διακρίνονται είδη. 

Η οσμή είναι κάτι το ημιτελές· δεν υπάρχει κοινό 
* 433 ' ' -e 

μέτρο ανάμεσα σε ενα είδος σώματος και στην 
αίσθηση μιας ορισμένης οσμής. Τα στόμια των φλεβών της όσφρησης μας εί
ναι πολύ στενάγια τη γη και το νερό, και πολύ ευρύχωραγια τη φωτιά και τον 
αέρα· έτσι κανείς δεν αισθάνθηκε ποτέ την οσμή κάποιου από τα τέσσερα 
σώματα, παρά μόνο τις οσμές που αναδίδουν τα πράγματα που βρέχονται, 
σαπίζουν, λιώνουν ή εξατμίζονται. Οι οσμές γεννιούνται κατά τη διάρκεια 

277 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

e ύδατος εις αέρα αέρος τε εις ύδωρ έυ τώ μεταξύ τούτωυ 
γεγόνασιν, ε'ισίν τε όσμαϊ σύμπασαι καπνό? ή ομίχλη, 
τούτων δέ τό μέν εξ αέρος ei? ύδωρ ιόν ομίχλη, τό δέ έξ 
ύ'δατο? ει? αέρα καπνό?· όθεν λεπτότεροι μέν ύδατος, παχύ
τεροι δέ όσμαϊ σύμπασαι γεγόνασιν αέρος, δηλοϋυται δε 
οπόταν τινό? άυτιφραχθέυτος περί τήυ άναπνοήν άγη τις 
βία τό πυεύμα εις αύτάυ- τότε γάρ οσμή μέυ ουδεμία σνυ-
διηθεΧται, τό δέ πνεΰμα τών οσμών έρημωθέυ αυτό μόνον 

67 a έπεται, δύ' ονυ ταύτα ανώνυμα τά τούτων ποικίλματα 
γέγονεν, ούκ έκ πολλών ουδέ απλών ειδών δντα. άλλα διχή 
τό θ' ήδύ καϊ τό λνπηρόυ αυτόθι μόνω διαφανή λεγεσθου, 
τό μέν τραχϋνόυ τε καί βιαζόμενου τό κύτος άπαν, δσον 
ημών μεταξύ κορνφής τού τε ομφαλού κείται, τό δέ ταύτόν 
τούτο καταπραΰνον καί πάλιν η πέφνκευ άγαπητ&ς άποδιδόν. 

Τρίτου δέ αισθητικού έν ήμίν μέρο? έπισκοποΰσιν τό περί 
b τήν άκοήν, δι' ας αίτιας τά περί αυτό συμβαίνει παθήματα, 

λεκτέον. όλως μέν ουν φωνήν θώμεν τήν δι' ώτων ύπ' 
αέρος εγκεφάλου τε καϊ αίματος μέχρι ψυχής πληγήν δια-
διδομένην, τήν δέ ύπ' αυτή? κ'ιυησιυ, άπό τής κεφαλής μέυ 
άρχομέυηυ, τελευτ&σαυ δέ περί τήυ τοϋ ήπατος έδραυ, άκοήν 
δση δ' αυτή? ταχεία, όξεΧαυ, όση δέ βραδύτερα, βαρυτέραν 
τήν δέ όμοίαν όμαλήν τε καϊ λείαν, τήν δέ έυαυτίαυ τρα-

c χείαν μεγάλην δέ τήν πολλήν, δση δέ εναντία, σμικράν. 
τά δέ περί συμφωνίας αυτών έν TOÎS ύστερου λεχθησομέυοις 
ανάγκη ρηθήναι. 

Τέταρτον δή λοιπόν έ'τι γένο? ήμίν αισθητικού, δ διε-
λέσθαι δεί συχνά έν έαυτω ποικίλματα κεκτημένον, δ σύμ
παντα μέν χρόα? έκαλέσαμεν, φλόγα των σωμάτων έκαστων 
άπορρέονσαν, όψει σύμμετρα μόρια έχουσαν προς αϊσθησιν 
όψεως δ' έν TOÎS πρόσθεν αυτό περί των αιτίων της γενε

ά σεω? έρρήθη. τήδ' ουν τών χρωμάτων πέρι μάλιστα εικός 
πρέποι τ' άν έπιεικεί λόγω διεξελθείν τά φερόμενα άπό των 
άλλων μόρια εμπίπτοντα τε εις τήυ όψιυ τά μέυ έλάττω, 
τά δέ μείζω, τά δ' ϊσα τοί: αυτή? τή? δψεω? μέρεσιν είναι· 
τά μέν ουν ϊσα αναίσθητα, S δή καϊ διαφανή λέγομευ, τά 
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της μεταβολής του νερού σε αέρα ή του αέρα σε νερό, και όλες έχουν τη μορ
φή είτε καπνού είτε ομίχλης- όταν κάτι γίνεται από αέρας νερό εμφανίζεται 
ομίχλη, ενώ όταν γίνεται από νερό αέρας εμφανίζεται καπνός. Όλες οι 
οσμές επομένως είναι πιο λεπτές από το νερό και πιο ογκώδεις από τον αέ
ρα434. Αυτό θα φανεί αν παρεμβάλει κανείς κάποιο διάφραγμα στην ανα
πνοή και διοχετεύσει απότομα μέσα από αυτό τον αέρα της εισπνοής- θα δια
πιστώσει τότε ότι δεν θα περάσει καμία απολύτως οσμή, παρά μόνον ο άο
σμος πλέον αέρας. Ίσως μπορεί να διακρίνει κανείς δύο ποικιλίες οσμών, 
χωρίς όμως ειδικά ονόματα- δεν αποτελούνται από συγκεκριμένο αριθμό 
απλών συστατικών, και το μόνο χαρακτηριστικό τους είναι η ευχάριστη ή η 
δυσάρεστη αίσθηση που προκαλούν. Οι δυσάρεστες οσμές σκληραίνουν και 
διαταράσσουν όλο το μέρος του σώματος μας από την κορυφή του κεφαλιού 
ώς τον ομφαλό, ενώ οι ευχάριστες το καταπραΰνουν και το ικανοποιούν επα-

435 

ναφεροντας το στην κανονική του κατάσταση . 
Περνάμε τώρα στην τρίτη αίσθηση του σώματος 

„ , μας, την ακοή, και πρέπει να προσδιορίσουμε 
Οιηχοι , . - - ,-. 

ποιες αίτιες γεννούν τις ακουστικές ποιότητες. Ο 
ήχος μπορεί να οριστεί ως χτύπημα του αέρα, το 

οποίο ξεκινά από τα αυτιά, διαδίδεται στον εγκέφαλο και το αίμα, και φθά
νει ώς την ψυχή- η κίνηση που προκαλείται, αρχίζοντας από το κεφάλι και 
καταλήγοντας στην περιοχή του συκωτιού, είναι η ακοή436. Όσο πιο γρήγορη 
είναι αυτή η κίνηση, τόσο οξύτερος είναι ο ήχος- όσο πιο αργή, τόσο βαρύτε
ρος. Αν η κίνηση είναι ομαλή, παράγεται ομοιόμορφος και μαλακός ήχος- αν 
δεν είναι, παράγεται σκληρός ήχος. Αν η κίνηση είναι μεγάλη, ο ήχος είναι 
δυνατός- αν είναι μικρή, σιγανός. Τις συμφωνίες, τέλος, των ήχων είμαστε 
υποχρεωμένοι να τις αναλύσουμε σε επόμενο στάδιο . 

Μας απομένει το τέταρτο είδος αίσθησης, ένα εί
δος που απαιτεί λεπτές διακρίσεις αφού περιλαμ-

Ταχρωματα ,, , , , ,_, , , , 
βάνει πολλές ποικιλίες. Ολες αυτές τις ποικιλίες 
τις ονομάσαμε «χρώματα». Χρώμα είναι η φλόγα 

που απορρέει από όλα τα σώματα και γίνεται αισθητή γιατί έχει μόρια σύμ
μετρα προς το οπτικό ρεύμα. Προηγουμένως εξηγήσαμε πώς δημιουργείται 
το οπτικό ρεύμα. Εύλογο λοιπόν και σωστό είναι να επιχειρήσουμε τώρα να 
δώσουμε την κατάλληλη εξήγηση και για τα χρώματα438. 

Τα μόρια που ξεκινούν από διάφορα σώματα και συναντούν το οπτικό 
ρεύμα είναι άλλοτε μικρότερα, άλλοτε μεγαλύτερα και άλλοτε ίσα με τα μό
ρια του οπτικού ρεύματος. Όταν είναι ίσα δεν γίνονται αισθητά, γι' αυτό και 
ονομάζονται «διαφανή». Όταν όμως είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα, στην 
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δε μείζω και έλάττω, τά μέυ συγκρίνοντα, τά δέ διακρίυουτα 
αυτήν, τοις περί τήν σάρκα θερμοΧς καϊ ψυχροις καϊ τοις 

e περί τήν γλώτταν στρνφνοις, καϊ όσα θερμαντικά όντα δριμέα 
έκαλέσαμεν, άδελφά είναι, τά τε λευκά καί τα μέλανα, εκεί
νων παθήματα γεγονότα έν άλλω γένει τά αυτά, φαντο-
ζόμευα δε άλλα διά ταύτας τάς αίτιας, ούτως ουν αυτά 
προσρητέον τό μέυ διακριτικού τής όψεως λενκάυ, τό δ' 
έυαυτίου αυτού μέλαν, τήν δε όξντέραν φοράν καί γένους 
πυρός έτερου προσπίπτουσαν καϊ διακρίνουσαν τήν όψιν 
μέχρι τών ομμάτων, αυτά? τε των οφθαλμών τάς διεξόδους 

68 a βία διωθοΰσαν καϊ τήκουσαν. πΰρ μέν άθρόον καί ύδωρ. 
δ δάκρυον καλοϋμεν, εκείθεν έκχέουσαυ, αυτήν δέ ονσαυ 
πύρ έξ εναντίας άπαντώσον, καϊ τού μεν εκπηδ&ντος πυρός 
οΐου απ' αστραπής, τού δ' είσιόντο? καϊ περί τό υοτερόυ 
κατασβενννμένον, παντοδαπών έν τή κυκήσει ταύτη γιγνο-
μέυωυ χρωμάτων, μαρμορυγά? μέν τό πάθος προσείπομευ, 
τό δέ τούτο άπεργαζόμευου λαμπρού τε καί στίλβου έπωυο-

b μάσαμεν. τό δέ τούτων αν μεταξύ πυρός γένος, προς μέν 
τό τών ομμάτων ύγρόν άφικνούμενον καί κεραυυύμευου αύτω, 
στίλβου δέ οϋ· τή δέ διά τής υοτίδος αυγή του πνρός μει-
γνυμένου χρ&μα έναιμον παρασχομένη, τού'νομα ερυθρού 
λέγομεν. λαμπρού τε έρνθρω λευκώ τε μειγνύμενου ξαυθόυ 
γέγονεν τό δέ όσον μέτρον όσοις, ούδ' εϊτις ε'ιδείη, νουν 
έχει τό λέγειν, ων μήτε τινά ανάγκην μήτε τόν εικότα λόγον 
καϊ μετρίως άν τις ειπείν εϊη δυνατό?, ερυθρού δέ δή 

e μέλανι λευκώ τε κραθέυ άλουργόυ- όρφνιυου δέ, όταυ τού
τοις μεμειγμένοις καυθείσίν τε μάλλον συγκραθή μέλαν. 
πυρρού δέ ξανθού τε καϊ φαιού κράσει γίγνεται. φαιόν δέ 
λευκού τε καϊ μέλαυος, τό δέ ώχρόυ λευκού ξαυθω μειγυν-
μέυον. λαμπρω δέ λευκόν συνελθόν καϊ ει? μέλαν κατα-
κορέ? έμπεσόν κυανούν χρ&μα αποτελείται, κνανοΰ δέ λευκώ 
κεραννυμένου γλαυκόν, πυρρού δέ μέλανι πράσιου. τά δέ 

d άλλα άπό τούτων σχεδόν δήλα αΐς άν άφομοιούμενα μεί-
ξεσιυ διασώζοι τόν εικότα μύθου, ε'ι δέ τι? τούτων έργω 
σκοπούμενος βάσανου λαμβάνοι, τό τή? ανθρωπινής καϊ 
θείας φύσεως ήγνοηκώς άν εϊη διάφορου, ότι θεός μεν τά πολλά 
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πρώτη περίπτωση συστέλλουν και στη δεύτερη διασπούν το οπτικό ρεύμα, 
όπως τα «ψυχρά» και τα «θερμά» στην αφή ή, πάλι, όπως τα «στυφά» και τα 
«θερμαντικά» (που ονομάσαμε «καυστικά») στη γεύση439. Παράγονται τότε 
τα «άσπρα» και τα «μαύρα», δηλαδή αισθητές ποιότητες ανάλογες με της 
αφής και της γεύσης, οι οποίες αντιστοιχούν όμως σε διαφορετικό όργανο, 
γι' αυτό διαφέρουν στην εμφάνιση· πρέπει επομένως να τις ονομάζουμε ανα
λόγως: «άσπρο» είναι αυτό που διασπά το οπτικό ρεύμα, και «μαύρο» αυτό 
που το συστέλλει. 

Όταν η προσβολή του οπτικού ρεύματος προέρχεται από άλλο είδος φω
τιάς και γίνεται με οξύτερη κίνηση, η διάσπαση του φθάνει ώς τα μάτια, οπό
τε οι ίδιες οι διέξοδοι των ματιών πιέζονται έντονα και υγροποιούνται, με 
αποτέλεσμα να εκρέει συσσωρευμένη φωτιά και νερό — αυτό που ονομά
ζουμε «δάκρυ». Καθώς λοιπόν οι δύο φωτιές συναντώνται από αντίθετες κα
τευθύνσεις — η μία, των δακρύων, που εκρέει σαν αστραπή από τα μάτια, 
και η άλλη που εισχωρεί και σβήνει στην υγρασία τους —, από το ανακάτεμα 
τους προκύπτουν κάθε είδους χρώματα· ονομάζουμε το φαινόμενο «μαρμα
ρυγή», και ό,τι το προκαλεί «λαμπερό» και «αστραφτερό». Το ενδιάμεσο εί
δος φωτιάς φθάνει και αυτό ώς την υγρασία των ματιών, αναμειγνύεται με 
αυτήν, αλλά δεν αστράφτει' μετά την ανάμειξη, η ακτινοβολία της φωτιάς 
που εκπέμπεται μέσα από την υγρασία παράγει χρώμα όμοιο με του αίματος, 
αυτό που αποκαλούμε «κόκκινο». 

Η ανάμειξη του λαμπερού με το άσπρο και το κόκκινο παράγει το «ξαν
θό» χρώμα440. Τις ακριβείς αναλογίες της ανάμειξης, ακόμη και αν υποθέ
σουμε ότι κάποιος τις ήξερε, θα ήταν ανόητο να τις πει· γιατί ούτε θα εξυπη
ρετούσε κάποια ανάγκη, ούτε θα ήταν σε θέση να υπερασπίσει ικανοποιητι
κά το εύλογο των ισχυρισμών του441. 

Το κόκκινο τώρα, όταν αναμειχθεί με το μαύρο και το άσπρο, δίνει το 
«πορφυρό»' από την ίδια ανάμειξη, αλλά με περισσότερο μαύρο και ύστερα 
από καύση, προκύπτει το «ιώδες»442. Το «πυρρόξανθο»443 είναι κράμα του 
ξανθού και του γκρίζου, το «γκρίζο» του άσπρου και του μαύρου, και η 
«ώχρα» του άσπρου και του ξανθού. Όταν το λαμπερό συνδυαστεί με το 
άσπρο και το μείγμα βυθιστεί σε βαθύ μαύρο, τότε προκύπτει το «κυανούν»· 
αν στο κυανούν προστεθεί άσπρο, γίνεται το «γαλάζιο», και αν στο πυρρό
ξανθο προστεθεί μαύρο, το «πράσινο»444. 

Αυτά τα παραδείγματα μας φανερώνουν από τι είδους αναμείξεις θα 
μπορούσαν να προέλθουν και τα υπόλοιπα χρώματα, έτσι ώστε να διασωθεί 
η εύλογη εξιστόρηση. Αν τώρα κανείς έκανε απόπειρα να ελέγξει αυτά τα 
πράγματα στην πράξη445, θα έδειχνε ότι αγνοεί τη διαφορά ανάμεσα στην 
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εις έυ συγκεραννύνοι καϊ πάλιν έξ ένό? ει? πολλά διαλύειν 
ίκανώ? επισταμένο? άμα καϊ δυνατό?, ανθρώπων δέ ούδεί? 
ουδέτερα τούτων Ίκαυός ούτε έστι νΰν ούτε ει? αυθίς ποτέ εσται 

e Ταΰτα δή πάυτα τότε ταύτη πεφυκότα έξ ανάγκη? ό τοΰ 
καλλίστου τε καί άριστον δημιουργός έυ τοις γιγνομέυοις 
παρελάμβαυευ, ήνίκα τόν αυτάρκη τε καί τόν τελεώτατον 
θεόν έγέυυα, χρώμενος μέν ταίς περί ταΰτα αιτίαι? ύπηρε-
τούσαις, τό δέ ευ τεκταινόμενος έν πάσιν τοις γιγνομένοις 
αυτός, διό δή χρή δύ' αιτίας εϊδη διορίζεσθαι, τό μέν 
άναγκαΐον, τό δέ θείον, καϊ τό μέν θείον έν άπασιν ζητείν 

6ç Ά κτήσεως ένεκα εύδαίμονος βίου, καθ'όσον ήμ&ν ή φύσις 
ενδέχεται, τό δέ άναγκαΐον εκείνων χάριν, λογιζόμενου 
ώς άνευ τούτων ού δυνατά αυτά εκείνα έφ' ois σπουδά-
ζομεν μόνα καταυοεΧν ούδ' αυ λαβείν ούδ' άλλως πως 
μετασχεΧυ. 

"Οτ' ουυ δή τά νΰν οια τέκτοσιν ήμίν ύλη παράκειται 
τά των αίτιων γένη διυλισμένα, έξ ων τόν έπίλοιπον λόγου 
δεΧ συυυφαυθήυαι, πάλιν έπ' αρχήν έπανέλθωμεν διά βρα
χέων, ταχύ τε eis ταύτόν πορευθωμεν όθευ δεΰρο αφικόμεθα, 

b καϊ τελευτήν ήδη κεφαλήν τε τω μύθω πειρώμεθα άρμόττου-
σαν έπιθεΐναι TOÎS πρόσθεν. ώσπερ γάρ ουν καί κατ' αρχάς 
ελέχθη, ταύτα ατάκτως έχουτα ό θεός έυ έκάστω τε αύτώ 
προς αυτό καϊ προς άλληλα συμμετρίας έυεποίησεν, όσας 
τε καί δπη δυνατόν ην ανάλογα καί σύμμετρα είναι, τότε 
γάρ ούτε τούτων, όσον μή τύχη, τι μετεΐχεν, ούτε τό παράπαν 
όυομάσαι τ&υ νΰν ονομαζόμενων άξιόλογον ήν ουδέν, οίον 
πΰρ καί ύδωρ καί εϊ τι τών άλλων άλλα πάντα ταύτα 

e πρ&τον διεκόσμησεν, έπειτ' έκ τούτων πάν τόδε σνυεστή-
σατο, ζωον έν ζωα έχου τά πάντα έν έαυτω θνητά αθάνατα 
τε. καϊ τών μέν θείων αυτό? γίγνεται δημιουργός, τ&ν δέ 
θνητών τήν γένεσιν τοις έαυτοΰ γεννήμασιν δημιουργείν 
προσέταξεν. ο'ι δέ μιμούμενοι, παραλαβόντες αρχήν ψυχής 
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ανθρώπινη και τη θεϊκή φύση· αγνοεί ότι ο θεός έχει και την απαιτούμενη 
γνώση και την ικανότητα να συνθέτει τα πολλά σε ένα και ύστερα να απο-
συνθέτει το ένα σε πολλά, ενώ κανένας άνθρωπος δεν μπορε ί ούτε θα μπορέ
σει ποτέ να κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. 

Ανάγκη και Δημιουργός 

Έτσι λοιπόν προέκυψαν όλα αυτά τα πράγματα 
— από τη δράση της Ανάγκης. Σε αυτήν την κατά
σταση τα παρέλαβε ο Δημιουργός του ωραιότε
ρου και καλύτερου των γεννημένων όντων, όταν 

αποφάσισε να φέρει στη ζωή τον αυτάρκη και τέλειο θεό . Αν και χρησιμο
ποίησε ως βοηθητικές τις αιτίες που τα καθορίζουν , ανέλαβε ο ίδιος τον 
ρόλο του αρχιτέκτονα που προσδίδει σε όλα τα δημιουργήματα το καλό. 
Πρέπει επομένως να διακρίνουμε δύο είδη αιτίας: την αναγκαία αιτία και τη 
θεϊκή. Τη θεϊκή αιτία πρέπει να την αναζητήσουμε παντού, για να κατακτή
σουμε την ευτυχισμένη ζωή που αναλογεί στην ανθρώπινη φύση μας. Την 
αναγκαία αιτία πρέπει να την αναζητήσουμε χάριν της θεϊκής, όταν αναλογι
στούμε ότι χωρίς τις αναγκαίες αιτίες είναι αδύνατο να κατανοήσουμε, να 
συλλάβουμε ή έστω να διατηρήσουμε επαφή με τα αντικείμενα της σοβαρής 
μελέτης μας448. 

Τώρα λοιπόν που έχουμε στα χέρια μας, σαν υλι-
Περίληψη κό στα χέρια μαστόρων, το διπλό νήμα των αιτίων 

των προηγουμένων από το οποίο πρέπει να συνυφάνουμε την υπόλοι
πη διήγηση, ας επανέλθουμε για λίγο στην αρχή 

και ας ξαναπάρουμε βιαστικά τον δρόμο που μας έφερε ώς εδώ' μετά, θα 
προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την εξιστόρηση μας επιθέτοντας στην 
προηγούμενη έκθεση το στέμμα που της αρμόζει449. 

Όπως λοιπόν είπαμε και στην αρχή450, στα σώματα αυτά κυριαρχούσε 
αταξία, μέχρις ότου ο Θεός εγκαθίδρυσε συμμετρίες που συνέδεαν το καθέ
να με τον εαυτό του και με τα άλλα451 — όσες και όποιες μπορούσε ώστε τα 
σώματα να γίνουν αρμονικά και σύμμετρα452. Γιατί, πριν συμβεί αυτό, κανέ
να σώμα δεν είχε συ μμετρία, παρά μόνο τυχαία, ούτε ήταν στο ελάχιστο άξιο 
να φέρει το όνομα που τώρα έχει, όπως «φωτιά», «νερό» ή κάποιο άλλο . Η 
πρώτη του λοιπόν ενέργεια ήταν η διακόσμηση όλων αυτών των σωμάτων, 
και η αμέσως επόμενη η οικοδόμηση του σύμπαντος από αυτά, η δημιουργία 
του μοναδικού εμβίου όντος που περικλείει όλα τα άλλα έμβια όντα, θνητά 
ιαι αθάνατα. Ο ίδιος ανέλαβε τη δημιουργία των θείων εμβίων όντων τη 
γέννηση όμως των θνητών την ανέθεσε στους απογόνους του. Και αυτοί, μι
μούμενοι το έργο του, παρέλαβαν την αθάνατη αρχή της ψυχής και την εγκα-
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αθάνατου, τό μετά τούτο θυητόυ σώμα αύτη περιετόρνευσαν 

όχημα τε πάν τό σώμα έδοσαν άλλο τε ειδο? έν αύτω ψυχής 

προσωκοδόμουν τό θυητόυ, δεινά καϊ αναγκαία έν έαυτω 

ά παθήματα έχον, πρώτον μέν ήδονήν, μέγιστου κακοΰ δέλεαρ, 

έπειτα λύπας, αγαθών φυγάς, έτι δ' αυ θάρρος καϊ φόβου, 

άφρουε συμβούλω, θυμόν δέ δυσπαραμνθητον, ελπίδα δ' 

εύπαράγωγον αίσθήσει δέ άλόγω καί έπιχειρητή π α ν τ ό : 

ερωτι σνγκερασάμενοι ταύτα, άναγκαίως τό θυητόυ γένος 

συνέθεσαν, καί διά ταΰτα δή σεβόμενοι μιαίνειν τό θείον, 

ότι μή πάσα ήν ανάγκη, χωρίς εκείνου κατοικίζονσιν εις 

e άλλην τού σώματος οϊκησιν τό θνητόν, ίσθμόν καϊ όρον 

διοικοδομήσαντες τής τε κεφαλής καϊ τού στήθους, αυχένα 

μεταξύ τιθέντε?, ϊν ' εϊη χωρίς, έν δή τοις στήθεσιν καϊ 

τω καλουμένω θώρακι τό τή? ψυχή? θυητόυ γένος ένέδουν. 

καί επειδή τό μέν άμεινον αυτής, τό δέ χεΧρου έπεφύκει, 

διοικοδομοϋσι τού θώρακος αυ τό κύτος, διορίζουτες οίου 

7ο a γυναικών, τήν δέ ανδρών χωρίς οϊκησιυ, τάς φρένα? διά

φραγμα ει? τό μέσου αυτών τιθέντε?. τό μετέχου ουν τής 

ψυχής ανδρείας καί θυμού, φιλόυικου ου, κατώκισαν έγγυτέρ 

τής κεφαλής μεταξύ τωυ φρευωυ τε καϊ αύχέυος, 'ίνα τού 

λόγου κατήκοον δν κοινή μετ' εκείνον βία τό τ&ν επιθυμιών 

κατέχοι γέυος, όπότ' έκ τής ακροπόλεως τω τ' έπιτάγματι 

καϊ λόγω μηδαμή πείθεσθαι έκόν έθέλοι· τήν δέ δή καρδίαν 

b άμμα τ&υ φλεβών καί πηγήυ τού περιφερόμενου κατά πάντα 

τά μέλη σφοδρ&ς αίματος εις τήυ δορνφορικήυ οϊκησιυ 

κατέστησαν, ϊυα, ότε ζέσειεν τό τοΰ θυμού μέυος, τοΰ λόγου 

παραγγείλαντος ως τις άδικο: περί αυτά γίγνεται πράξις 

έξωθεν ή καί τις άπό τ&ν έυδοθεν επιθυμιών, οξέως διά 

πάντων τών στενωπών Τάν όσον αισθητικού έυ τω σώματι, 

τών τε παρακελεύσεωυ καί απειλών αίσθανόμενον, γίγνοιτο 

έπήκοον καί έποιτο πάντη, καϊ τό βέλτιστον ούτω: έν αυτοί : 

e πάσιν ήγεμονείν έω. τή δέ δή πηδήσει τή? καρδία? έν τή 

τών δεινών προσδοκία καϊ τή τού θυμού έγέρσει, προγιγυώ-
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τέστησαν στο θνητό περίβλημα που έπλασαν γι' αυτήν • της προσέδωσαν 

ως όχημα όλο το σώμα και μέσα του θεμελίωσαν και ένα δεύτερο είδος 

ψυχής, τη θνητή. 

Η θνητή ψυχή στεγάζει τα φοβερά και αναγκαία 

„ , . . , πάθη: πρώτα την ηδονή, το μέγιστο δέλεαρ του 
Τα θνητά μέρη της ψυχής ' ι ι ι» r ι « 

κακού' έπειτα τους πόνους, που μας απομακρύ

νουν από το καλό- το θάρρος και τον φόβο, τους 

δύο άφρονες συμβούλους, και ακόμη τον θυμό που δύσκολα καταλαγιάζει 

και την ελπίδα που μας παρασύρει. Τα συνέδεσαν όλα με την άλογη αίσθηση 

και τον έτοιμο για τα πάντα έρωτα, και έτσι συγκρότησαν, ακολουθώντας την 

Ανάγκη4 5 5, το θνητό μέρος της ψυχής. 

Από σεβασμό προς το θείο μέρος της ψυχής, επειδή φοβήθηκαν μήπως το 

μιάνουν περισσότερο από όσο θα ήταν απολύτως αναγκαίο, τοποθέτησαν το 

θνητό μέρος σε διαφορετική θέση του σώματος και, για να κρατούν τα δύο 

μέρη χωριστά, ύψωσαν τον λαιμό ως ισθμό και όριο ανάμεσα στο κεφάλι και 

το στήθος. Το θνητό μέρος της ψυχής το εμφύτευσαν στο στήθος, και ειδικό

τερα στο μέρος που αποκαλείται «θώρακας». Επειδή όμως η θνητή ψυχή δια

θέτει μία καλύτερη και μία χειρότερη πλευρά, χώρισαν στα δύο και την κοι

λότητα του θώρακος τοποθετώντας στη μέση το διάφραγμα, όπως ακριβώς 

διαχωρίζονται τα διαμερίσματα των γυναικών από τα αντίστοιχα των αν

δρών. 
Εκείνο το μέρος της ψυχής που χαρακτηρίζεται 

Το θυμοειδέςμέρος . , -η 456 s ι • 
. απο ανορεια και πάθος , επειοη έχει τάση επι-

Η καρδιά και οι πνεύμονες ß 0 ? * ' TO κ α τ έ σ τ η σ α ν πιο κοντά στο κεφάλι, 

ανάμεσα στο διάφραγμα και στον λαιμό, για να 

μπορεί να ακούει τον ορθό λόγο και να συμπράττει στη χαλιναγώγηση των 

επιθυμιών, όποτε αυτές δεν εννοούν να υποταχθούν με τη θέληση τους σε ό,τι 

προστάξει και επιβάλλει η ακρόπολη του σώματος4 5 7. Και την καρδιά, αυτόν 

τον κόμβο των φλεβών και την πηγή του αίματος που διατρέχει ορμητικά όλα 

τα μέλη, την τοποθέτησαν στη θέση της σκοπιάς4 5 8- από εκεί, όταν μαίνεται ο 

θυμός, καθώς ο λόγος αναγγέλλει την τέλεση μιας άδικης πράξης, είτε από 

εξωτερικούς παράγοντες είτε από ης εσωτερικές επιθυμίες, η καρδιά, δια

μέσου όλων των στενωπών4 5 9, μεταφέρει ταχύτατα τις διαταγές και τις απει

λές σε κάθε μέρος του σώματος που μπορεί να τις αντιληφθεί, ώστε να υπα

κούσει και να συμμορφωθεί πλήρως και, έτσι, να αποδεχθεί την ηγεμονία 

του ανώτερου μέρους της ψυχής. Επιπλέον, επειδή από την αναταραχή της 

καρδιάς στον επερχόμενο κίνδυνο και στο ξύπνημα του θυμού προέβλεψαν 
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σκουτες ότι διά πυρός ή τοιαύτη πάσα έμελλεν οιδησι? 

γίγνεσθαι τών θυμουμένων, έπικουρίαν αύτη μηχαυώμευοι 

τήυ τοΰ πλεύμονο: ίδέαν ένεφύτευσαν, πρώτον μεν μολακήν 

καί άναιμον, είτα σήραγγα: εντός έχουσαυ οίον σπόγγου 

κατατετρημένας, ϊνα τό τε πνεΰμα καϊ τό πώμα δεχόμενη, 

d ψύχουσα, άναπνοήν καϊ ροστώνην έν τώ καύματι παρέχοι· 

διό δή τής αρτηρίας οχετούς έπϊ του πλεύμουα έτεμου, καϊ 

περί τήν καρδίαυ αυτόν περιέστησαν οίον μάλαγμα, ϊυ' ό 

θυμό$ ήνίκα έν αύτη άκμά^οι, πηδώσα εις ύπείκου καϊ άνα-

ψυχομένη, πονοΰσα ηττου, μάλλον τω λόγω μετά θυμοΰ 

δΰναιτο ύπηρετεΧυ. 

Τό δέ δή σίτων τε καϊ ποτών έπιθυμητικόν τή? ψυχή? 

καί δσων ένδειαν διά τήν τοΰ σώματος ϊσχει φύσιν, τούτο 

e ει? τό μεταξύ τ&υ τε φρενών καϊ τού προς τόν όμφαλόν 

όρου κατώκισαν, οίον φάτυηυ έυ άπαυτι τούτω τώ τοπω τή 

τοΰ σώματο? τροφή τεκτηυάμευοι- καί κατέδησαν δή τό 

τοιούτον ενταύθα ώ? θρέμμα άγριου, τρέφειυ δέ συνημμένου 

άναγκαΐον, εϊπερ τι μέλλοι ποτέ θυητόυ έσεσθαι γέυος. ϊυ' 

ουυ άεί υεμόμευον προς φάτνη καϊ δτι πορρωτάτω τού βουλευο 

μένου κατοικούν, θόρνβον καϊ βοήυ ώς έλαχίστηυ παρέχου, 

7ΐ a τό κράτιστου καθ' ήσνχίαυ περί τού πάσι κοινή καϊ ιδία συμ-

φέροντος έω βονλεύεσθαι, διά ταύτα ένταύθ' έδοσαυ αύτω τήν 

τά/fiv. είδότε? δέ αυτό ώς λόγου μέυ ούτε σνυήσειν έμελλεν, 

εϊτέ πη καί μεταλαμβάνοι Tivòs αυτών αίσθήσεως, ούκ έμ-

φντον αύτω τό μέλειν τινών έσοιτο λόγων, ύπο δέ ειδώλων 

καί φαντασμάτων νυκτός τε καϊ μεθ' ήμέραν μάλιστα ψυ-

χαγωγήσοιτο, τούτω δή θεό? έπιβουλεύσα? αύτω τήν ήπατο? 

b ίδέαν συνέστησε καί εθηκεν ει? τήν εκείνου κατοίκησιυ, 

πυκυόυ καϊ λείου καί λαμπρού καί γλυκύ καί πικρότητα έχον 

μηχανησάμενος, 'ίνα έν αύτω τ&ν διανοημάτων ή έκ τοΰ νοΰ 

φερομέυη δύναμι?, οίον έν κατόπτρω δεχομέυω τύπους καϊ 

κατιδείν εί'δωλα παρέχοντι, φόβοι μέν αυτό. όποτε μέρει 

τής πικρότητος χρωμένη σνγγενεΐ, χαλεπή προσευεχθεΐσα 

απειλή, κατά πάν ύπομειγνΰσα οξέως τό ήπαρ, χολώδη χρώ

ματα έμφαίυοι, συυάγουσά τε πάν ρυσόν καϊ τραχύ ποιοι, 
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ότι όλη αυτή η διέγερση των παθών θα εκδηλωθεί με μορφή φωτιάς, σκέφτη

καν να βοηθήσουν την καρδιά εμφυτεύοντας πλάι της τους πνεύμονες. Οι 

πνεύμονες έγιναν μαλακοί και χωρίς αίμα" μέσα τους ανοίχθηκαν σήραγγες, 

όπως στα σφουγγάρια, για να απορροφούν τον αέρα και τα υγρά 4 6 0 , να ψύ

χουν την καρδιά και να της προσφέρουν δροσιά και χαλάρωση κατά την 

υπερθέρμανση. Γι' αυτό οι θεοί συνέδεσαν τον πνεύμονα με τους αγωγούς 

της αρτηρίας και τον τύλιξαν σαν μαξιλάρι γύρω από την καρδιά, έτσι ώστε, 

όταν δυναμώνει μέσα της το πάθος, να επικοινωνεί με το μαλακό της περί

βλημα, να δροσίζεται και, με τη μείωση των πόνων της, να μπορεί, μαζί με τον 

θυμό, να υπηρετεί πιο εύκολα τον λόγο. 

Το άλλο μέρος της ψυχής, εκείνο που επιθυμείτα 

Το επιθυμητιχόμέρος φαγητά, τα ποτά και ό,τι άλλο του επιβάλλει η φύ-

τηςψνχής ση του σώματος, το εγκατέστησαν ανάμεσα στο 

διάφραγμα και το όριο της περιοχής του ομφα

λού, χτίζοντας όλον αυτόν τον χώρο σαν φάτνη για την τροφή του σώματος. 

Το έδεσαν εκεί σαν άγριο ζώο 4 6 1 , που πρέπει συνεχώς να τρέφεται, για να 

επιβιώσει το θνητό γένος. Το έβαλαν σε αυτήν τη θέση για να τρέφεται κλει

σμένο πάντα πλάι στη φάτνη του, στη μεγαλύτερη απόσταση από την έδρα 

των αποφάσεων, ώστε να προκαλεί τον ελάχιστο θόρυβο και την ελάχιστη 

ενόχληση και να επιτρέπει στο κυρίαρχο μέρος της ψυχής να διαβουλεύεται 

με την ησυχία του για το κοινό συμφέρον όλων και το ιδιαίτερο του κάθε-

νός 4 6 2 . 

Οι θεοί γνώριζαν ότι το μέρος αυτό της ψυχής δεν 

Το συκώτι επρόκειτο ποτέ να κατανοήσει τον ορθό λόγο και 

ως μαντείο του σώματος ότι, και αν ακόμη τύχαινε να έρθει σε επαφή με 

επιχειρήματα, δεν θα μπορούσε να αναληφθεί τη 

σημασία τους· αντίθετα το μέρος αυτό είναι ιδιαίτερα επιρρεπές στη γοητεία 

των ειδώλων και των φαντασμάτων της νύχτας και της η μέρας. Την αδυναμία 

του αυτή εκμεταλλευόμενος ο θεός 4 6 3 έπλασε το συκώτι και το τοποθέτησε 

μαζί του στην ίδια κατοικία. Το συκώτι σχεδιάστηκε πυκνό, λείο και λαμπε

ρό, και προικίστηκε με γλυκύτητα αλλά και με πικρότητα. Έτσι μπορεί να 

λειτουργεί ως κάτοπτρο, στο οποίο αποτυπώνονται τα διανοήματα και παίρ

νουν τη μορφή οπτικών ειδώλων. Όποτε λοιπόν η δύναμη που προέρχεται 

από τον νου θέλει να προκαλέσει φόβο σε αυτό το μέρος της ψυχής, ενεργο

ποιεί ένα τμήμα της ανάλογης πικρότητας του συκωτιού,464 και έτσι πα

ρουσιάζεται αυστηρή και απειλητική- κατακλύζει γρήγορα ολόκληρο το 

συκώτι, του προσδίδει χολώδη χρώματα 4 6 5, το συμπιέζει απ' άκρη σ' άκρη 

κάνοντας το ζαρωμένο και τραχύ, λυγίζει και συσπά τον ορθό λοβό του, 
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e λοβόν δέ καί δοχάς πύλας τε τό μέν έξ όρθοϋ κατακάμ-
πτουσο καί συσπώσα, τά δέ έμφράττονσα σνγκλείονσα τε, 
λύπας καϊ άσαβ πορέχοι, καί δτ' αυ τάναντία φαντάσματα 
άπο^ωγραφοί πραότητό? τι? έκ διάνοια? έπίπυοια, τής μέυ 
πικράτητος ήσνχίαυ παρέχουσα τω μήτε κινείν μήτε πρασ-
άπτεσθαι τής έυαυτίας εαυτή φύσεως έθέλειν, γλυκύτητι 
δέ τή κατ' εκείνο συμφύτω προς αυτό χρωμέυη καί πάυτα 

d ορθά καί λεία αύτοΰ καί ελεύθερα άπευθύυουσα, ϊλεών τε καϊ 
εύήμερον ποιοι τήν περί τό ήπαρ ψυχής μοίραν κατωκισμέυηυ, 
έν τε τή νυκτϊ διαγωγήν έχουσαν μετρίαν, μαντεία χρω-
μένηυ καθ' ύπνον, επειδή λόγου καί φρουήσεως ού μετείχε. 
μεμνημένοι γάρ τής τοΰ πατρός επιστολής ο'ι συστή-
σαντες ημάς, ότε τό θνητόν επέστελλεν γένος ώς άριστον 
εις δύναμιν ποιείν, ούτω δή κατορθοΰντε? καί τό φαΰλον 

e ημών, ϊνα άληθεία? πη προσάπτοιτο, κατέστησαν έυ τοντψ 
τό μαυτεΧου. ίκανόν δέ σημεΧου ώς μαυτικήυ αφροσύνη 
θεός ανθρωπινή δέδωκεν ούδεί? γάρ έυνονς εφάπτεται 
μαντικής έυθέον καϊ αληθούς, άλλ' ή καθ' νπυου τήυ τής 
φρουήσεως πεδηθεί? δύναμιν ή διά υόσου, ή διά τίνα ενθου
σιασμού παραλλάξας. άλλα συννοήσαι μέν έμφρονος τά 
τε ρηθέυτα άυαμυησθέυτα δυαρ ή νπαρ ύπό τής μαντική? 
τε καί ενθουσιαστική? φύσεως, καϊ όσα άυ φαντάσματα 

'Ζ a όφθή, πάντα λογισμψ διελέσθαι δπη τι σημαίνει καί ότω 
μέλλουτος ή παρελθόντο? ή παρόυτος κακού ή αγαθού- τού 
δέ μαυέυτος έτι τε έυ τούτω μένοντος ούκ έργου τά φαυέυτα 
καί φωνηθέντα ύφ' εαυτού κρίνειν, άλλ' ευ καϊ πάλαι λέγεται 
τό πράττειν καί γνώναι τά τε αύτοΰ καί εαυτόν σώφρονι 
μόνω προσήκειν. ό'θεν δή καϊ τό τ&ν προφητ&υ γένο? επι 

b ταΧς ένθέοις μαυτείαις κριτάς έπικαθιστάναι νόμος- ονς 
μάντεις αυτούς όνομάζονσίν τίνες, τό πάν ήγνοηκότες ότι 
τής δι' αίνιγμών ούτοι φήμη: καί φαντάσεω: ύποκριταί, 
καί ούτι μάντεΐ5, προφήται δέ μαυτενομέυωυ δικαιότατα 
όνομάζοιντ' άν. 

Ή μέν ουν φύσις ήπατος διά ταΰτα τοιαύτη τε καί έν 
τόπω ω λέγομεν πέφυκε, χάριν μαντική?· καί έτι μέν δή 
ζ&ντος εκάστου τό τοιοΰτον σημεία εναργέστερα έχει, στε-
ρηθέν δέ τοΰ ζήν γέγονε τυφλόν καί τά μαντεία αμυδρότερα 

e έσχεν τοΰ τι σαφές σημαίυειυ. ή δ' αυ τού γείτονα? αύτω 
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σφίγγει και φράξει τις πύλες εισόδου του και προκαλεί πόνους και στεναχώ
ριες. Όποτε όμως μια πνοή πραότητας από τη διάνοια ζωγραφίζει στην επι
φάνεια του συκωτιού τα αντίθετα φαντάσματα, τότε η πικρότητα ηρεμεί — 
αφού δεν ανακινείται ούτε εξαναγκάζεται να έρθει σε επαφή με την αντίθε
τη της ποιότητα—, ενώ η ενυπάρχουσα γλυκύτητα ενεργοποιείται από την 
ανάλογη πνοή, και έτσι όλα τα στοιχεία του συκωτιού επανέρχονται στην ορ
θή, τη λεία και την ελεύθερη μορφή τους· τότε το μέρος της ψυχής που κατοι
κεί στην ίδια περιοχή γίνεται ήπιο και ευτυχές και τη νύχτα, καθώς είναι 
αποκομμένο από τον λόγο και τη φρόνηση, επιδίδεται με σοβαρότητα στην 
ονειρομαντεία466. Γιατί οι θεοί που μας δημιούργησαν δεν ξέχασαν την εντο
λή του πατέρα τους να γίνει το θνητό γένος όσο το δυνατόν πιο τέλειο, και κα
τάφεραν να προσδώσουν ακόμη και στο.ανάξιο μέρος μας κάποια επαφή με 
την αλήθεια εγκαθιστώντας εκεί το μαντείο του σώματος. 

Υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο θεός έδωσε στους ανθρώπους τη μα
ντική ως αντίδοτο στην έλλειψη φρόνησης. Γιατί κανείς δεν ασκεί την αληθι
νή και εμπνευσμένη μαντική με τον νου του αλλά είτε στον ύπνο του, όταν η 
δύναμη της φρόνησης είναι αδρανής, είτε όταν μεταμορφώνεται από κάποια 
ασθένεια ή από ιερό παροξυσμό. Όταν ξαναβρίσκειτα λογικά του αναπολεί 
το όνειρο ή το όραμα —τις μαντικές ή θεϊκές ρήσεις, τα φαντάσματα που 
είδε— και με τη λογική του προσπαθεί να διακρίνει τι ακριβώς σημαίνουν, 
σε ποιο καλό ή κακό του μέλλοντος, του παρελθόντος ή του παρόντος αναφέ
ρονται και για ποιον. Όποιος έχει περιπέσει και παραμένει σε κατάσταση 
μανίας δεν είναι σε θέση να κρίνει όσα είδε και άκουσε, αλλά, όπως σωστά 
έλεγαν παλαιότερα, μόνον όποιος έχει τον νου του μπορεί να ξέρει τι του 
συμβαίνει και ποιος είναι. Γι' αυτό έχουν καθιερωθεί ως κριτές της 
εμπνευσμένης μαντείας οι λεγόμενοι «προφήτες»' μερικοί ονομάζουν τους 
«προφήτες» μάντεις, αγνοώντας ότι στην πραγματικότητα ερμηνεύουν 
απλώς αινιγματικές ρήσεις και φαντασιώσεις, επομένως δεν θα έπρεπε να 
ονομάζονται μάντεις αλλά «ερμηνευτές των μαντικών ρήσεων»467. 

Νά γιατί το συκώτι πήρε τέτοια μορφή και γιατί τοποθετήθηκε στη συγκε
κριμένη θέση — όλα έγιναν χάριν της μαντικής. Και όσο καιρό ζει κανείς, οι 
ενδείξεις του συκωτιού είναι αρκετά σαφείς· όταν όμως πεθάνει, αυτό γίνε
ται τυφλό και τα μαντικά του σημεία συγκεχυμένα, για να τους αποδοθεί σα
φές νόημα468. 
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σνστασις καϊ έδρα σπλάγχνου γέγονεν έξ αριστεράς χάριν 
έκείυον, τοΰ παρέχειν αυτό λαμπρού άεί καϊ καθαρού, οίου 
κάτοπτρα) παρεσκενασμέυον καϊ έτοιμον άεί παρακείμενον 
εκμαγείου, διό δή καϊ όταυ τινέ? άκαθαρσίαι γίγυωυται διά 
νόσονς σώματος περί τό ήπαρ. πάυτα ή σπληνό: καθαιρούσα 
αυτά δέχεται μανότη:, άτε κοίλου καί άναίμου ύφανθέυτος· 

d όθεν πληρούμενος τ&υ άποκαθαιρομέυωυ μέγας καϊ νπονλος 
αυξάνεται, καί πάλιν, όταν καθαρθή τό σώμα, ταπεινούμενο? 
ει? ταύτόν συνίζει. 

Τά μέυ ουυ περί ψυχής, όσου θυητόυ έχει καϊ όσου θείου, 
καϊ δπη καί μεθ' ων καϊ δι' S χωρίς ώκίσθη, τό μέυ αληθές 
ώς εϊρηται, θεού συμφήσαυτος τότ' άυ όντως μόυως διισχυρι-
ζοίμεθα- τό γε μην είκό: ήμίν είρήσθαι, καί νΰν καϊ έτι 
μάλλον άνασκοποΰσι διακινδυνευτέον τό φάυαι καϊ πεφάσθω. 

e τό δ' εξής δή τούτοισιυ κατά ταύτα μεταδιωκτέου· ην δέ 
τό τοΰ σώματο: επίλοιπου η γέγονεν. έκ δή λογισμού 
τοιοΰδε συνίστασθαι μάλιστ' άν αυτό πάντων πρεποι. την 
έσομένηυ έυ ήμίν ποτ&υ καί έδεστ&υ άκολασίαν ηδεσαν οι 
συυτιθέυτες ημών τό γένος, καϊ ότι τού μετρίου καϊ αναγκαίου 
διά μαργότητα πολλώ χρησοίμεθα πλέονι- ϊν' ουν μή 
φθορά διά νόσους οξεία γίγυοιτο καϊ ατελές τό γέυος ευθύ? 

73 a τό θυητόυ τελεντω, ταΰτα προορώμευοι τή τοΰ περιγευησο-
μέυου πώματος εδέσματος τε έξει τήυ όυομαζομένην κάτω 
κοιλίαν ύποδοχήν έθεσαν, εϊλιξάυ τε πέριξ τήυ τ&υ έυτέρωυ 
γένεσιν, ό'πω? μή ταχύ διεκπερ&σα ή τροφή ταχύ πάλιν 
τροφής ετέρας δείσθαι τό σώμα αναγκαίοι, καί παρέχουσα 
άπληστίαν, διά γαστριμαργίαν άφιλόσοφου καί άμουσον 
πάν άποτελοί τό γέυος, άυυπήκοου τού θειοτάτου τωυ παρ' 
ήμίν. 

b Τό δέ όστ&ν καί σαρκών καϊ τής τοιαύτης φύσεως πέρι 
πάσης ώδε έσχεν. τούτοις σύμπασιν αρχή μέν ή τού μυελού 
γέυεσις- ο'ι γάρ τοΰ βίου δεσμοί, τής ψυχής τω σώματι 
συυδονμέυης, έν τούτω διαδούμευοι κατερρίζονυ τό θνητόν 

290 

ΤΙΜΑΙΟΣ 

Στα αριστερά δημιουργήθηκε ένα γειτονικό όρ-
„ . . γανο, η σπλήνα, χάριν του συκωτιού. Τοποθετή

θηκε εκεί και πλάστηκε έτσι ώστε να το κρατά πά
ντα λαμπερό και καθαρό — πάντοτε διαθέσιμη 

και ικανή να βοηθήσει το συκώτι να λειτουργεί ως κάτοπτρο. Έτσι, όταν οι 
ασθένειες του σώματος προκαλούν συσσώρευση ακαθαρσιών γύρω από το 
συκώτι, η σπλήνα μπορεί να τις καθαρίζει και να τις απορροφά, αφού έχει 
αραιή ύφανση, είναι κοίλη και δεν περιέχει αίμα. Με την απορρόφηση των 
αποβλήτων διογκώνεται και μολύνεται, συστέλλεται όμως και επανέρχεται 
στην προηγούμενη της κατάσταση όταν ολοκληρωθεί η κάθαρση του σώ
ματος. 

Έχουμε πλέον ολοκληρώσει όσα είχαμε να πούμε για το θνητό και το 
θείο μέρος της ψυχής, για τη διαφορετική τους έδρα, για όσα τα συνοδεύουν 
και για τις αιτίες της τοποθέτησης τους σε διαφορετικές περιοχές. Θα ισχυρι
ζόμασταν ότι είπαμε την πλήρη αλήθεια μόνον αν γνωρίζαμε ότι ο θεός 
συμφωνεί μαζί μας. Εκείνο όμως που σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε, και 
τώρα και ύστερα από εκτενέστερη έρευνα, είναι ότι η περιγραφή μας ήταν 
και θα συνεχίσει να είναι εύλογη. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο θα προχωρή
σουμε στη διερεύνηση του αμέσως επόμενου θέματος. Απομένει τώρα να 
δούμε πώς δημιουργήθηκε το σώμα469. 

Η ακόλουθη σκέψη μοιάζει η πιο κατάλληλη σε 
Το ανθρώπινο σώμα σχέση με την κατασκευή του σώματος. Οι δημι-

Ηκοιλιάκαι ταέντερα ουργοίτου ανθρώπινου γένους γνώριζαν ότιη επι
θυμία μας για ποτά και φαγητά θα ήταν αχαλίνωτη 

και ότι η βουλιμία μας θα μας έκανε να καταναλώνουμε πολύ περισσότερο 
από ό,τι είναι σωστό και αναγκαίο. Για να προλάβουν λοιπόν την καταστρο
φή που θα μας έφερναν οι ασθένειες, και για να μην εξαφανιστεί αμέσως μέ
σα στην ατέλεια του το θνητό γένος, τοποθέτησαν τη λεγόμενη «κάτω κοιλία» 
ως υποδοχή για τα περιττά ποτά και φαγητά και γύρω της τύλιξαν τα έντερα, 
έτσι ώστε να καθυστερεί η διέλευση της τροφής και να μην αναγκάζεται το 
σώμα να αποζητά αμέσως άλλη· διαφορετικά, η απληστία και η λαιμαργία 
που θα το κυρίευε θα αποξένωνε το ανθρώπινο γένος από τη φιλοσοφία και 
τις τέχνες, και θα το έκανε ανυπάκουο σε ό,τι πιο θεϊκό έχουμε μέσα μας. 

Για τα οστά, τις σάρκες και τα άλλα συναφή μέρη 
του σώματος μας ισχύουν τα ακόλουθα: Αρχή 
όλων αυτών είναι η δημιουργία του μυελού470·. 
γιατί, όσο καιρό η ψυχή είναι δεμένη με το σώμα, 
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γέυος· αυτό? δέ ό μυελό: γέγονεν έξ άλλων, τών γαρ 

τριγώνων όσα πρώτα άστραβή καί λεία δντα πύρ τε καί 

ύδωρ καί αέρα καί γήν δι' ακριβείας μάλιστα ην παρασχεΐν 

δυνατά, ταΰτα ό θεό? άπό τών έαυτ&υ έκαστα γενών χωρϊς 

e άποκρίνων, μειγνύ? δέ ά λ λ ή λ ο ι σύμμετρα, πανσπερμιαν 

παυτί θυητω γένει μηχαυώμευος, του μνελόν έξ αύτ&υ 

άπηργάσατο, καί μετά ταΰτα δή φυτεύων έν αύτω κατέδει 

τά τ&υ ψυχών γένη, σχημάτων τε 'όσα έμελλεν αυ σχησειν 

οΓά τε καθ' έκαστα εϊδη, τόν μυελόν αυτόν τοσαΰτα καϊ τοιαύτα 

διηρεΐτο σχήματα ευθύς έν τή διανομή τή κατ' αρχάς, καϊ 

τήν μέν τό θείον σπέρμα οΐον άρονραυ μέλλουσαυ έξειν έν 

αύτη περιφερή π α ν τ ο χ ή πλάσα? έπωνόμασεν τού μυελού 

ά ταύτην τήυ μοΧραν εγκέφαλου, ώς άποτελεσθέυτος εκάστου 

ζώου τό περϊ τοΰτ' άγγείον κεφαλήν γενησόμενον δ δ' αυ 

τό λοιπού καί θυητόυ τής ψυχής έμελλε καθέξειυ, άμα 

στρογγυλά καϊ προμήκη διηρεΐτο σχήματα, μυελόν δέ πάντα 

έπεφήμισεν, καί καθάπερ έξ αγκύρων βαλλόμενο? έκ τούτων 

πάση? ψυχή5 δεσμούς περί τοΰτο σύμπαν ήδη τό σώμα ημών 

άπηργάζετο, στε'γασμα μέν αύτω πρ&του συμπηγνύς περί 

e όλον όστέινον. τό δέ όστοϋν συυίστησιυ ωδε. γήν διαττήσας 

καθαράυ καϊ λείαν έφύρασε καϊ έδευσευ μυελω, καί μετά 

τοΰτο εις πΰρ αυτό έντίθησιν, μετ ' εκείνο δέ ε'ιςϋδωρ βάπτει, 

πάλιν δέ εις πΰρ, αύθί : τε εις ύδωρ- μεταφέρων δ' ούτω 

πολλάκις εις έκάτερου ύπ' άμφοΐυ άτηκτου άπηργάσατο. 

καταχρώμευος δή τούτω περϊ μέυ του εγκέφαλου αύτοΰ 

σφαΐραν περιετόρνενσεν όστείνην, ταύτη δέ στενήν διέξοδον 

74 a κατελείπετο- καί περϊ τόν διαυχένιον άμα καϊ νωτιαίου 

μυελόν έξ αύτοΰ σφουδύλους π λ ά σ α : ύπέτεινεν οίον στρό

φιγγας, άρξάμευος άπό τής κεφαλής, διά παυτός τού κύτους. 

καί τό παν δή σπέρμα διασώζων ούτως λιθοειδεί περιβόλψ 

συυέφραξευ, έμποιώυ άρθρα, τή θατέρου προσχρώμευος έυ 

αύτοΐς ώς μέση έυισταμέυη δυνάμει, κινήσεω? καϊ κάμψεως 

έυεκα. τήυ δ' αυ τή? όστείνη? φύσεως εξιν ήγησάμενο? 

b τοΰ δέοντο? κραυροτέραυ είναι καϊ άκαμπτοτέραν. διάπυρόν 

τ ' ού γιγυομέυην καϊ πάλιν ψυχομένην σφακελίσασαν ταχύ 

διοφθερείν τό σπέρμα εντός αυτής, διά ταΰτα ού'τω τό τών 

νεύρων καϊ τό της σαρκός γένος έμηχανάτο, ϊνα τώ μέν 

πάυτα τά μέλη συνδήσα? έπιτεινομένω καϊ άνιεμένω περί 
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στον μυελό στερεώνονται οι δεσμοί της ζωής και ριζώνει το θνητό γένος. Ο 

ίδιος ο μυελός δημιουργήθηκε από άλλα στοιχεία. Από το σύνολο των πρω

ταρχικών τριγώνων4 7 1, ο θεός απομόνωσε όσα ήταν τέλεια και λεία, άρα λό

γω της ακρίβειας τους κατάλληλα για την παραγωγή της φωτιάς, του νερού, 

του αέρα και της γης 4 7 2, τα διαχώρισε από τα άλλα τρίγωνα, τα ανέμειξε στις 

σωστές αναλογίες δημιουργώντας πανσπερμία για όλο το θνητό γένος, και 

από αυτά έφτιαξε τον μυελό. Αμέσως μετά, εμφύτευσε και στερέωσε σε αυτό 

το υπόστρωμα τα είδη των ψυχών. Είχε όμως ήδη διαιρέσει την αρχική κατα

νομή του μυελού σε τόσα και τέτοια σχήματα όσα επρόκειτο να πάρουν τα εί

δη των ψυχών 4 7 3. Έδωσε λοιπόν σφαιρικό σχήμα σε εκείνο το μέρος του μυε

λού που έμελλε να αποτελέσει γόνιμο έδαφος για το θείο σπέρμα, και το ονό

μασε «εγκέφαλο» — γιατί επρόκειτο να στεγαστεί μέσα στο κεφάλι κάθε 

ολοκληρωμένου εμβίου όντος. Από την άλλη, το μελλοντικό στήριγμα του 

υπόλοιπου θνητού μέρους της ψυχής το διαίρεσε σε κυλινδρικά και επιμήκη 

σχήματα και τα ονόμασε όλα «μυελό». Εδώ έστησε το αγκυροβόλιο όλων των 

δεσμών της ψυχής· και γύρω του άρχισε να οικοδομεί όλο μας το σώμα, ξεκι

νώντας από την κατασκευή του οστέινου περιβλήματος του μυελού474. 

Η κατασκευή των οστών έγινε με τον ακόλουθο 

. τρόπο: αφού κοσκίνισε καθαρή και λεία γη, πο

τίζοντας την με μυελό την ζύμωσε. Κατόπιν, 

έβαλε τη ζύμη στη φωτιά, την βύθισε στο νερό, 

την έβαλε πάλι στη φωτιά, την ξαναβύθισε στο νερό και επανέλαβε τις 

διαδοχικές εμβαπτίσεις μέχρις ότου έγινε αδιάλυτη και στη φωτιά και στο 

νερό 4 7 5 . Χρησιμοποιώντας αυτό το υλικό, περιτύλιξε πρώτα τον εγκέφαλο με 

μια κοίλη οστέινη σφαίρα, αφήνοντας μια στενή διέξοδο. Από το ίδιο υλικό 

έπλασε ακόμη σφονδύλους γύρω από τον διαυχένιο και τον νωτιαίο μυελό, 

και τους στερέωσε σαν κυλινδρικούς στροφείς κατά μήκος όλου του κορμού 

αρχίζοντας από το κεφάλι. Προφύλαξε έτσι τελείως το σπέρμα 4 7 6, κλείνο

ντας το σε πέτρινο περίβλημα' για να διευκολύνει όμως την κίνηση και την 

κάμψη, πρόσθεσε αρμούς παραθέτοντας ανάμεσα τους τη δύναμη του Δια

φορετικού4 7 7. 

Εξάλλου, επειδή έβλεπε ότι η σύσταση των οστών 

ήταν υπερβολικά εύθραυστη και άκαμπτη και ότι, 
Τα νενρα και οι σάρκες 

με τη μετάβαση απο την πύρωση στο ψύχος, τα 

οστά κινδύνευαν να απονεκρωθούν προκαλώ

ντας την ταχεία φθορά του περιεχόμενου σπέρματος, επινόησε τα νεύρα και 

τη σάρκα — έτσι ώστε τα μεν νεύρα να συνενώνουν όλα τα μέλη, να διαστέλ

λονται και να συστέλλονται γύρω από τους στροφείς των σπονδύλων επιτρέ-
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τους στρόφιγγας καμπτόμενον τό σώμα καϊ έκτεινόμενον 
πορέχοι, τήν δέ σάρκα προβολήν μέν καυμάτων, πρόβλημα 
δέ χειμώνων, έτι δέ πτωμάτωυ οίου τά πιλητά εσεσθαι κτη-

C ματα, σώμασιν μαλακώ? καί πρήως ύπείκουσαυ, θερμήν δέ 
νοτίδα έντό? εαυτή? έχουσαυ θέρονς μέν άνιδίουσαν καί νοτι-
ζομένηυ έξωθευ ψύχος κατά πάν τό σώμα παρέξειν οίκεΐον, 
διά χειμ&νος δέ πάλιν αν τούτω τω πυρί τόν προσφερόμενου 
έξωθευ καϊ περιιστάμενου πάγου άμνυεΐσθαι μετρίως, ταΰτα 
ημών διανοηθεί? ό κηροπλάστης, ϋδατι μέν καί πυρί καί γή 
σνμμείξας καϊ συνάρμοσα?, έ£ óf έο? καί άλμυροΰ συνθεί? 

d ζύμωμα ύπομείξας αύτοΐς, σάρκα έ'γχυμον καί μαλακήν συνέ-
στησεν τήν δέ τών νεύρων φύσιυ έξ οστού κα'ι σαρκός 
άζύμου κράσεως μίαν έξ άμφοΐυ μέσηυ δυνάμει συνεκεράσατο, 
ξανθώ χρώματι προσχρώμευος. όθεν συντονωτέραυ μέν καϊ 
γλισχροτέραν σαρκών, μαλακωτέραν δέ όστ&υ ύγροτέραυ τε 
έκτήσατο δύυαμιυ νεύρο· οΓ? σνμπεριλαβών ό θεός οστά καί 
μυελόν, δήσα? προς άλληλα νεύροις, μετά ταύτα σαρξϊν 

e πάντα αυτά κατεσκίασεν άνωθεν, δσα μέν ουυ έμψνχότατα 
τωυ οστών ήν, όλιγίσται: σνυέφραττε σαρξίυ, ά δ" άψυχότατα 
έυτός, πλείστοι? καί πυκνότατοι?, καί δή κατά τάς σύμβολα: 
τών όστ&υ, δπη μήτιυα ανάγκην ό λόγος άπέφαινεν δείν αυ
τά: είναι, βραχειαν σάρκα έφνσεν, ίνα μήτε έμποδών ταΐ? 
καμπαίσιν ούσαι δύσφορα τά σώματα άπεργά^Όιντο, άτε 
δνσκίνητα γιγνόμενα, μήτ' αυ πολλοί καϊ πυκναϊ σφόδρα τε 
έν άλλήλοι? έμπεπιλημέναι, διά στερεότητα άναισθησίαν 
έμποιούσαι, δνσμνημονευτότερα καϊ κωφότερα τά περϊ τήυ 
διάυοιαν ποιοΐεν. διό δή τό τε τών μηρών καί κνημών καί 

75 à τό περί τήν τών ισχίων φύσιυ τά τε περϊ τά τ&υ βραχιόνων 
οστά καϊ τά τ&ν πήχεων, καϊ δσα άλλα ημών άναρθρα, όσα 
τε εντός οστά δι' όλιγότητα ψυχής έν μυελω κενά έστιν 
φρουήσεως, ταΰτα πάυτα συμπεπλήρωται σαρξίυ· όσα δέ 
εμφρουα, ήττου—ει μή πού τιυα αυτήν καθ' αύτήυ αισθήσεων 
έ'νεκα σάρκα ούτω συνέστησεν, οίον τό τή? γλωττης είδος— 
τά δέ πλείστα έκείνω?· ή γάρ έξ ανάγκης γιγυομέυη καϊ 

b συντρεφομένη φύσις ούδαμή προσδέχεται πυκνόν όστοΰν καϊ 
σάρκα πολλήν άμα τε αύτοίς όξυήκοον αϊσθησιν. μάλιστα 
γάρ άν αυτά πάντων έ'σχεν ή περϊ τήν κεφαλήν σύστοσι?, 
εϊπερ άμα συμπίπτειυ ήθελησάτην, καί τό τών ανθρώπων 
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ποντας στο σώμα να κάμπτεται και να τεντώνεται, η δε σάρκα να είναι προ
πύργιο στον καύσωνα και καταφύγιο στην παγωνιά, αλλά και προφύλαξη 
κατά τις πτώσεις, σαν μάλλινο κάλυμμα ' γιατί υποχωρεί στην πίεση των 
σωμάτων απαλά και αργά και περικλείει επιπλέον μια θερμή υγρασία που 
της επιτρέπει το καλοκαίρι να ιδρώνει και να υγραίνεται επιφανειακά παρέ
χοντας έτσι σε όλο το σώμα φυσική ψύξη, ενώ τον χειμώνα να χρησιμοποιεί 
την ίδια αυτή θερμότητα ως ικανή άμυνα απέναντι στις εισβολές της εξωτερι
κής παγωνιάς. Έχοντας όλα αυτά στον νου του ο θεός, σαν κηροπλάστης, 
ανέμειξε νερό, φωτιά και γη, τα συνδύασε σωστά, πρόσθεσε στο μείγμα την 
κατάλληλη μαγιά479 από οξύ και άλας, και έτσι έπλασε τη σάρκα χυμώδη και 
μαλακή. Τα νεύρα πάλι τα έπλασε από οστά και άξυμη σάρκα, ένα μείγμα με 
ενδιάμεσες ιδιότητες ως προς τα δύο αυτά συστατικά, όπου χρησιμοποιήθη
κε και ξανθό χρώμα- γι' αυτό και η υφή τους είναι περισσότερο συμπαγής και 
κολλώδης από της σάρκας αλλά περισσότερο μαλακή και υγρή από των 
οστών. Ο θεός μαζί με τα νεύρα τοποθέτησε τα οστά και τον μυελό, έδεσε τα 
οστά με νεύρα κι ύστερα κάλυψε τα πάντα με σάρκες. 

Από το σύνολο των οστών, όσα ήταν ιδιαίτερα έμψυχα τα κάλυψε με λίγες 
σάρκες480, ενώ στα πιο άψυχα έβαλε πολλές και πιο πυκνές· ανάμεσα στις 
συνδέσεις των οστών εμφύτευσε μικρή ποσότητα σάρκας, εκτός και αν κά
ποιος λόγος επέβαλε την αντίθετη αναγκαιότητα481. Ο σκοπός του ήταν, αφ' 
ενός, να μην εμποδίζουν οι σάρκες την κάμψη των αρθρώσεων προκαλώντας 
δυσκινησία στο σώμα και, αφ' ετέρου, η στερεότητα, που επιτυγχάνεται με 
την επισώρευση πολλών και πυκνοπλεγμένων σαρκών, να μην οδηγεί στην 
αναισθησία δυσκολεύοντας το έργο της διάνοιας στην απομνημόνευση και 
την αντίληψη. Κατά συνέπεια, εκείνα που καλύφθηκαν πλήρως με σάρκες 
ήταν τα οστά των μηρών και των κνημών, του ισχύου, των βραχιόνων και των 
πήχεων και όσα άλλα δεν έχουν αρθρώσεις, όπως και όσα περικλείουν ψήγ
ματα μόνο ψυχής στον μυελό τους, επομένως δεν έχουν φρόνηση. Αντίθετα, 
χρειάστηκε λιγότερη σάρκα για τα οστά εκείνα όπου εδράζεται η φρόνηση 
— εκτός από τις περιπτώσεις όπου η σάρκα δημιουργήθηκε για να αποτελέ
σει η ίδια αισθητήριο όργανο, όπως στη γλώσσα. 

Ο κανόνας αυτός τηρήθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις. Γιατί η Ανά
γκη που καθορίζειτη γέννηση και την εξέλιξη της φύσης482 δεν επιτρέπει κα
τά κανέναν τρόπο τη συνύπαρξη της οξείας αίσθησης με τα χοντρά οστά και 
την πυκνή σάρκα. Αν αυτά τα δύο μπορούσαν να συνυπάρξουν, το λογικό θα 
ήταν να συμμετάσχουν πρώτα πρώτα στη συναρμογή του κεφαλιού — οπότε 
το γένος των ανθρώπων θα αποκτούσε κεφάλι σαρκώδες, νευρώδες και 
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γένος σαρκώδη έχον έφ' έαυτω καϊ νευρώδη κρατεράν τε κε
φαλήν βίον άν διπλούν καϊ πολλαπλοΰν καί υγιεινότερου καί 
άλυπότερον τού νΰν κοτεκτήσατο. νΰν δέ TOÎS περϊ την ημε-
τέραν γένεσιν δημιουργοΧς, αναλογιζόμενοι: πότερον πολυχρο 

e νιώτερον χείρον ή βραχυχρονιώτερου βέλτιου άπεργασαιντο 
γένος, συνέδοξεν τοΰ πλείονος βίου, φαυλότερου δέ, τόν 
έλάττονα άμείνονα δντα παντϊ πάντως α'ιρετέον δθευ δή μανώ 
μέν όστώ, σαρξίυ δέ καί υεύροις κεφαλήν, άτε ουδέ 
καμπάς έχουσαν, ού συνεστέγασαν. κατά πάντα ονν ταύτα 
εύαισθητοτέρα μέυ καί φρονιμωτέρα, πολύ δέ ασθενέστερα 
παντό? άυδρός προσετέθη κεφαλή σώματι, τά δέ υεΰρα διά 

ά ταύτα καϊ ούτως ό θεός έπ' έσχάτην τήν κεφαλήν περι-
στήσαβ κύκλω περί τόν τράχηλου έκόλλησεν όμοιότητι, 
καί τά$ σιαγόνα? άκρα? αυτοί? συνέδησεν ύπό τήν φύσιν 
τοΰ προσώπου- τά δ' άλλα είς άπαντα τά μέλη διέσπειρε, 
συναπτών άρθρου άρθρω. τήυ δέ δή τοΰ στόματος ημών 
δύναμιν όδοϋσιυ καϊ γλώττη καί χείλεσιυ έ'νεκα τών αναγ
καίων καϊ τών αρίστων διεκόσμησαν οί διακοσμοΰντε?η νΰν 

e διατέτακται, τήν μέν εϊσοδον των αναγκαίων μηχανώμενοι 
χάριν, τήν δ' έξοδον των άριστων άναγκαΐον μέυ γάρ πάν 
όσον εισέρχεται τροφήν διδόν τω σώματι, τό δέ λόγων νάμα 
έξω ρέον καϊ υπηρετούν φρονήσει κάλλιστου καί άριστον 
πάντων ναμάτων, τήν δ' αυ κεφαλήν ούτε μόνον όστείνηυ 
ψιλήν δυνατόν εάν ήν διά τήν έν ταίς ώραις εφ' έκάτερου 
ύπερβολήυ, ούτ' αυ συσκιασθεΐσαυ κωφήυ καϊ άναίσθητον 
διά τόν τών σαρκωυ όχλου περιιδεΐυ γιγνομένην τής δη 

76 a σαρκοειδούς φύσεως ού καταξηραινομένης λέμμα μείζον 
περιγιγυόμενου έχωρ'ιζετο, δέρμα τό νύυ λεγόμενον. τούτο 
δέ διά τήν περϊ τόν έγκέφαλον νοτίδα συνιόν αυτό προς 
αυτό καϊ βλαστάνον κύκλω περιημφιέννυεν τήυ κεφαλήν ή 
δε νοτϊβ ύπό τάς ραφάς ανιούσα ήρδε καί συνέκλεισεν αύτο 
έπϊ τήν κορυφήν, οίον άμμα συναγαγοΰσα, τό δέ τών ροφών 
παντοδαπόν ειδο? γέγονε διά τήν τών περιόδων δύναμιν και 
τής τροφής, μάλλον μέν άλλήλοι? μαχόμενων τούτων πλείου: 

b ήττον δέ έλάττους. τοΰτο δή πάν τό δέρμα κύκλω κατεκέντει 
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ισχυρό και έτσι θα είχε διπλάσια ή και πολλαπλάσια διάρκεια ζωής, καλύτε
ρη υγεία και λιγότερους πόνους. Καθώς όμως αυτό δεν μπορούσε να γίνει, οι 
δημιουργοί μας βρέθηκαν στο δίλημμα αν θα προσέδιδαν στο ανθρώπινο γέ
νος ζωή χειρότερη αλλά μακροχρόνια, ή ζωή καλύτερη αλλά σύντομη483· και 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν από κάθε πλευρά προτιμότερη η σύντο
μη και καλή ζωή από τη μακροχρόνια και κακή. Κάλυψαν επομένως το κεφά
λι με λεπτό οστό και δεν πρόσθεσαν καθόλου σάρκες και νεύρα, αφού η πε
ριοχή αυτή δεν έχει καμία γωνία. Για όλους αυτούς τους λόγους το ανθρώπι
νο κεφάλι είναι το πιο ευαίσθητο και φρόνιμο μέλος του σώματος αλλά, 
ταυτόχρονα, και το πιο ασθενικό. Για τους ίδιους λόγους484, ο θεός τοποθέτη
σε στη βάση του κεφαλιού τα νεύρα και, μέσω της ομοιόμορφης κατανομής 
τους485, τα στερέωσε γύρω από τον τράχηλο και συνέδεσε σε αυτά τις άκρες 
των σιαγόνων, ακριβώς κάτω από το πρόσωπο. Τα υπόλοιπα τα διέσπειρε σε 
όλα τα μέλη, συνδέοντας μεταξύ τους τις αρθρώσεις. 

Στο στόμα δόθηκε από τους δημιουργούς ο γνω-
, στός εξοπλισμός και διάκοσμος — με τα δόντια, τη 

γλώσσα και τα χείλη—, τόσο για την εξυπηρέτηση 
της ανάγκης όσο και για την καλλιέργεια της τε

λειότητας. Η είσοδος στο στόμα υπηρετεί το αναγκαίο, ενώ η έξοδος από 
αυτό το άριστο- γιατί αναγκαία είναι αυτά που εισέρχονται και προσφέρουν 
τροφή στο σώμα, ενώ το ρεύμα των λόγων που ρέει προς τα έξω και τίθεται 
στην υπηρεσία της φρόνησης είναι η ωραιότερη και η τελειότερη πηγή που 
μπορεί κανείς να φανταστεί486. 

Όσο για το κεφάλι, δεν ήταν δυνατόν ούτε να το 
,, .. , αφήσουν γυμνό κρανίο, εκτεθειμένο στις έντονες 

διαδοχικές αλλαγές των εποχών, ούτε πάλι να 
αδιαφορήσουν για το αν γίνει κουφό και αναί

σθητο, θαμμένο κάτω από όγκους σαρκών. Καθώς η υφή της σάρκας δεν είχε 
ακόμη πλήρως αποξηρανθεί, σχηματιζόταν ένας διακριτός φλοιός αρκετά 
εκτεταμένος για να την περιτυλίξει487 — αυτό που τώρα ονομάζουμε «δέρ
μα». Ο φλοιός αυτός βλάστησε ποτισμένος από την υγρασία του εγκεφάλου, 
μαζεύτηκε στις άκρες του και έφθασε να επενδύσει ολόκληρο το κεφάλι- και 
η υγρασία που ανέβαινε μέσα από τις ραφές, τον πότιζε και τελικά τον έκλει
σε στην κορυφή του κεφαλιού, σαν να τον έδεσε με κόμπο. Όσο για τις ρα
φές, πρέπει να πούμε ότι ήταν ποικίλης μορφής εξαιτίας του ανταγωνισμού 
ανάμεσα στις περιφορές του νου και την τροφή — όσο μεγαλύτερος ήταν ο 
ανταγωνισμός τόσο περισσότερες ήταν και οι ραφές, όσο μικρότερος ο αντα
γωνισμός τόσο λιγότερες488. 
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πυρί τό θείου, τρηθέυτος δέ καϊ τής Ίκμάδος έξω δι' αύτοΰ 
φερομέυης τό μέυ ύγρόν καί θερμόν όσου ειλικρινές άπήειν, 
τό δέ μεικτόν έξ ων καϊ το δέρμα ην, αίρόμενον μέν ύπό 
τής φοράς έξω μακρόν έτείυετο, λεπτότητα ϊσην έχου τώ 
κατακεντήματι, διά δέ βραδύτητα άπωθούμευου ύπό τού 
περιεστ&τος έξωθευ πυεύματος πάλιν έντό? ύπό τό δέρμα 

e ε'ιλλόμευου κατερριζούτο- καϊ κατά ταύτα δή τά πάθη τό 
τριχών γέυος έυ τω δέρματι πέφυκεν, συγγενές μέν Ίμαντ&δες 
δν αυτού, σκληρότερου δέ καϊ πυκυότερου τή πιλήσει τής 
ψύξεως, ήν άποχωριζομένη δέρματος έκαστη θρϊξψυχθεΧσα 
συνεπιλήθη. τούτιρ δή λοσίαν ημών άπηργάσατο τήυ 
κεφαλήν ό ποιών, χρώμευος μέν αίτίοις τοΧς ε'ιρημέυοις, 
διανοούμενο? δέ αντί σαρκός αυτό δείν είναι στέγασμα τή? 

d περϊ τόν εγκέφαλου έ'νεκα ασφαλείας κούφον καϊ θέρονς 
χειμ&υός τε ίκανόν σκιάν καϊ σκε'πην παρέχειν, ευαισθησία: 
δέ ουδέν διακώλνμα έμποδών γενησόμενον. τό δ" έν τή περί 
τού: δακτύλου: καταπλοκή τοΰ υεύρον καί τοΰ δέρματος όστοϋ 
τε, συμμειχθέυ έκ τριών, άποξηραυθέν έυ κοιυόυ συμπάντων 
σκληρού γέγονεν δέρμα, τοί? μέν συναιτίοις τούτοις δημιουρ-
γηθέν, τή δέ αίτιωτάτη διάνοια τών έπειτα έσομένων έ'νεκα 
ε'ιργασμέυου. ώς γάρ ποτέ έξ ανδρών γυναΐκε? καϊ ταλλα 

e θηρία γενησοιντο, ήπίσταντο οι συνιστάντε5 ήμά:, καϊ δή 
καί τή: τών ονύχων χρείας ότι πολλά τών θρεμμάτων και 
έπϊ πολλά δεήσοιτο ήδεσαν, δθεν έν άνθρωποι? ευθύ? γιγνο-
μένοις ύπετυπώσαντο τήν τ&ν ονύχων γένεσιν. τούτω δή τω 
λόγω καϊ TOÎS προφάσεσιυ ταύταις δέρμα τρίχας όυυχάς τε 
έπ' άκροι? τοις κώλοι? έφυσαυ. 

'Επειδή δέ πάντ' ήν τά τοΰ θνητού ζώον συμπεφυκάτα 
77 a μέρη καί μέλη, τήν δέ £ώήν έν πυρί καί πνεύματι συνέβαινευ 

έξ ανάγκης έχειν αύτω, καϊ διά ταύτα ύπό τούτων τηκόμευον 
κενούμενόν τ' έφθινεν, βοήθειαυ αύτω θεοί μηχαυώνται. τής 
γάρ άνθρωπίυης συγγενή φύσεως φύσιν άλλοι? ιδεαι? και 
αίσθήσεσιν κεραννύντες, ώσθ' έτερου ζ&ου ειυαι, φυτεύουσιν 
ά δή νΰν ήμερα δέυδρα καί φντά καϊ σπέρματα παιδενθέυτα 
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Το δέρμα του κρανίου κεντήθηκε παντού με φωτιά από το θείο σπέρμα , 
ώστε η υγρασία να βγαίνει από τους πόρους που δημιουργήθηκαν. Από εκεί 
διέφυγε όλη η καθαρή υγρασία και η θερμότητα- ό,τι όμως περιείχε τα ίδια 
συστατικά με το δέρμα, ενώ έτεινε να απομακρυνθεί παρασυρόμενο προς 
την έξοδο, καθυστερούσε επειδή ήταν εξίσου λεπτό με το κέντημα, με αποτέ
λεσμα να απωθείται από τον περιβάλλοντα αέρα, να συμπιέζεται πάλι κάτω 
από το δέρμα490 και να ριζώνει εκεί. Έτσι λοιπόν φύτρωσαν οι τρίχες των 
μαλλιών στο δέρμα491, έχουν τη μορφή χορδών, υφή παρόμοια προς το δέρ
μα, είναι όμως πιο σκληρές και πιο πυκνές από αυτό, αφού προήλθαν από τη 
συστολή που προκάλεσε η ψύξη όταν η κάθε τρίχα αποχωρίστηκε από το 
δέρμα, ψύχθηκε και συμπυκνώθηκε. Με αυτές ο θεός έφτιαξε το κεφάλι μας 
δασύτριχο· χρησιμοποίησε βέβαια τις αιτίες που αναφέραμε492, η πραγματι
κή σκέι[ιη του όμως ήταν ότι το κατάλληλο στέγαστρο για την ασφάλεια της 
περιοχής του εγκεφάλου είναι τα μαλλιά και όχι οι σάρκες — είναι ελαφρά, 
μπορούν να προσφέρουν σκιά το καλοκαίρι και κάλυμμα τον χειμώνα χωρίς 
να δημιουργούν κανένα εμπόδιο στην εμβέλεια των αισθήσεων493. 

Και στην περιοχή των δακτύλων, εκεί όπου κατα-
, λήγει η διαπλοκή των νεύρων, του δέρματος και 

των οστών494, από την ανάμειξη και την αποξή
ρανση τους δημιουργήθηκε ενιαίο σκληρό δέρμα. 

Η δημιουργία του προήλθε βέβαια από τη δράση αυτών των συναιτίων, επι
βλήθηκε όμως από τη διάνοια, την πραγματική αιτία495, χάριν των μελλοντι
κών όντων. Οι κατασκευαστές μας γνώριζαν ότι από τους άνδρες θα γίνο
νταν κάποτε οι γυναίκες και όλα τα ζώα496· ήξεραν ότι τα νύχια θα ήταν πολ
λαπλώς χρήσιμα σε πολλά πλάσματα, γι' αυτό φρόντισαν ευθύς εξαρχής, με 
τη γέννηση των ανθρώπων, να εγχαράξουν και τα προπλάσματα των νυχιών. 

Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο και με αυτές τις προθέσεις497, οι δημιουργοί 
επέτρεψαν να φυτρώσουν το δέρμα, οι τρίχες και, στις άκρες των χεριών και 
των ποδιών, τα νύχια. 

Όταν όλα τα μέρη και τα μέλη του θνητού εμβίου 
όντος διαμόρφωσαν ενιαίο σύνολο, η Ανάγκη τού 
επέβαλε μια ζωή εκτεθειμένη στη φωτιά και στον 
αέρα. Το δημιούργημα θα είχε οδηγηθεί στη φθο

ρά από την τήξη και την εκκένωση, αν οι θεοί δεν είχαν σκεφτεί να του προ
σφέρουν βοήθεια. Σκέφτηκαν λοιπόν να δώσουν ύπαρξη σε μια τάξη όντων 
συγγενών με τα ανθρώπινα, συνδυάζοντας όμως διαφορετικές μορφές και 
αισθήσεις ώστε να προκύψει ένα νέο είδος498: πρόκειται για τα δέντρα, τα 
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ύπό γεωργίας τιθασως προς ημάς έσχευ, πρϊυ δέ ην μόνα τά 
b τών άγριων γένη, πρεσβύτερα τ&υ ήμερων δντα. πάν γάρ 

ουυ δτιπερ άν μετάσχη τοΰ ζήυ, ζ&ου μέυ άυ έυ δίκη λέγοιτο 
ορθότατα· μετέχει γε μην τούτο δ νΰν λέγομευ τοϋ τρίτου 
ψυχής είδους, δ μεταξύ φρένων ομφαλού τε Ίδρΰσθαι λόγος, 
ω δό£η? μέν λογισμού τε καϊ νοΰ μέτεστιν τό μηδέν, οίσθή-
σεω? δέ ηδείας καϊ αλγεινής μετά επιθυμιών, πάσχον γάρ 
διατελεί πάντα, στραφέντι δ' αύτω έν έαυτω περϊ εαυτό, τήν 

C μέν έξωθευ άπωσαμέυω κίνησιν, τή δ' οικεία χρησαμένω, 
τών αύτοΰ τι λογίσασθαι κατιδόυτι φύσει ού παραδέδωκευ η 
γένεσι:. διό δή ζή μέν έ'στιν τε ούχ 'έτερον ζώον, μόνιμου 
δέ καϊ κατερριζωμέυον πέπηγεν διά τό τής ύφ' εαυτού 
κινήσεω: έστερήσθαι. 

Ταύτα δή τά γένη πάντα φυτεύσαντε: ο'ι κρείττους τοΧς 
ήττοσιν ήμίν τροφήν, τό σώμα αυτό ημών διωχέτευσαν 
τέμνοντε? οίον έν κήποι? οχετούς, ϊνα ώσπερ έκ νάματος 
έπιόντος άρδοιτο. καί πρ&του μέυ οχετού? κρυφαίου? ύπό 

d τήν σύμφυσιν τού δέρματος καί τής σαρκός δύο φλέβας 
έτεμον νωτιαίο:, δίδυμου ώ? τό σώμα έτύγχανεν δεξιοΐς τε 
καί αριστεροί? δν ταύτα: δέ καθήκον παρά τήυ ράχιν, καί τόν 
γόνιμον μεταξύ λαβόντε: μυελόν, ϊνα ουτό: τε ότι μάλιστα 
θάλλοι, καί επί τάλλα ενρονς εντεύθεν άτε έπϊ κάταντε? ή 
έπίχνσις γιγυομέυη παρέχοι τήν ύδρείαν όμαλήν. μετά δέ 
ταΰτα σχίσαντες περϊ τήυ κεφαλήν τά: φλέβας καϊ δι' 

e αλλήλων εναντία: πλέξαυτες διεΐσαυ, τάς μέν έκ τ&υ δεξιών 
επί τάριστερά τοΰ σώματος, τάς δ' έκ τών αριστερών έπι τα 
δεξιά κλίναντε:, δπω: δεσμό? άμα τή κεφαλή προς τό σώμα 
εϊη μετά τοϋ δέρματος, επειδή υενροις ούκ ην κύκλω κατά 
κορνφήυ περιειλημμέυη, καϊ δή καϊ τό των αισθήσεων πάθος 
ϊν' άφ' έκατε'ρων τών μερών ει: άπαν τό σώμα εϊη διάδηλον. 
τό δ' εντεύθεν ήδη τήν ύδραγωγίαν παρεσκεύασαν τρόπω τινι 

78 a τοιωδε, δν κατοψόμεθα pqov προδιομολογησάμευοι τό τοιόυδε, 
ότι πάυτα όσα έξ έλαττόνων συνίσταται στέγει τά μείζω, 
τά δέ έκ μειζόνων τά σμικρότερα ού δύναται, πΰρ δέ πάντων 
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φυτά και τους σπόρους, όλα αυτά που σήμερα είναι ήμερα, καλλιεργούνται 
από τους γεωργούς και έχουν τιθασευθεί, τότε όμως υπήρχαν μόνο στην προ
γενέστερη άγρια μορφή τους. 

Οτιδήποτε μετέχει στη ζωή, έχει κάθε δικαίωμα να ονομάζεται «ζώο». 
Και το είδος για το οποίο μιλάμε έχει την τρίτη μορφή ψυχής, αυτήν που, 
όπο)ς είπαμε, εγκαταστάθηκε ανάμεσα στο διάφραγμα και τον ομφαλό — 
εκείνη την ψυχή που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη γνώμη, τη λογική 
σκέψη και τον νου αλλά μόνο με την ηδονική ή επώδυνη αίσθηση και τις επι
θυμίες. Το φυτό λοιπόν δέχεται παθητικά όλα τα ερεθίσματα, καθώς η σύ
σταση του δεν του προσέδωσε τη φυσική ικανότητα να αντιλαμβάνεται και 
να διατυπώνει σκέψεις για τον εαυτό του - δεν μπορεί δηλαδή να στρέφεται 
κυκλικά μέσα στα όρια του, να απωθεί τις κινήσεις που του επιβάλλονται απ' 
έξω και να εκτελεί μια δική του κίνηση499. Επομένως, είναι κάτι που ζει, είναι 
όντως έμβιο ον, έχει όμως ακινητοποιηθεί, σταθερό και ριζωμένο, επειδή 
έχει στερηθείτην ικανότητα να κινείτον εαυτό του. 

Αφού λοιπόν οι ανώτερες υπάρξεις φύτεψαν όλα 
H τροφή, ηχώνεψη τα φυτά για να δώσουν τροφή σ' εμάς τους κατώ-

και η αναπνοή τερους, έτμησαν το ίδιο μας το σώμα και δημιούρ
γησαν στο εσωτερικό του ένα σύστημα αρδευτι

κών αγωγών500 - όπως τα κανάλια στους κήπους που διοχετεύουν το νερό 
ενός ρεύματος501. Πρώτα χάραξαν, σαν κρυφούς αγωγούς κάτω από τη σϋμ-
φυση του δέρματος και της σάρκας, δύο νωτιαίες φλέβες502, μία για κάθε πα
νομοιότυπο μέρος του σώματος, το δεξιό και το αριστερό. Τις τοποθέτησαν 
κατά μήκος της ράχης, παράλληλα με τον γόνιμο μυελό, με διπλό στόχο: από 
τη μια να ενισχύεται η ανάπτυξη του μυελού και από την άλλη να επιτυγχάνε
ται η ομοιόμορφη ύδρευση, αφού η καθοδική τους πορεία εξασφαλίζει την 
ομαλή ροή προς όλα τα μέρη του σώματος και στις δύο πλευρές. Έπειτα, 
έσχισαν τις φλέβες στην περιοχή του κεφαλιού και τις έπλεξαν προς αντίθε
τες κατευθύνσεις, φέρνοντας τις δεξιές στα αριστερά του σώματος και τις 
αριστερές στα δεξιά, έτσι ώστε να υπάρχει εκτός από το δέρμα και ένας δεύ
τερος δεσμός του κεφαλιού με το σώμα —αφού γύρω από το κεφάλι δεν 
υπήρχαν νεύρα που να το κρατούν στην κορυφή του σώματος — και, επι
πλέον, να διασφαλίζεται η μετάδοση των αισθητηριακών ερεθισμάτων και 
από τις δύο πλευρές σε ολόκληρο το σώμα . 

Στη συνέχεια, εξασφάλισαν την ύδρευση του σώματος μέσω αγωγών με 
τρόπο που θα γίνει πιο εύκολα κατανοητός αν πρώτα συμφωνήσουμε στο πα
ρακάτω σημείο. Όσα σώματα αποτελούνται από μικρότερα μόρια εμποδί
ζουν τη διέλευση των μεγαλύτερων μορίων, ενώ όσα αποτελούνται από με-
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γενών σμικρομερέστατον, όθεν δι' ύ'δατο? καί γή? άε'ρο? τε καϊ 
δσα έκ τούτων συνίσταται διαχωρεί καί στέγειυ ούδέυ αύτο 
δύναται, ταύτόν δή και περϊ τής παρ' ήμΧυ κοιλίας δια-
νοητέον, δτι σιτία μέν καί ποτά δταν εί? αυτήν έμπέση, 

b στέγει. πνεύμα δέ καί πΰρ σμικρομερέστερα όντα τής αυτής 
συστάσεως ού δύναται, τούτοι: ουν κατεχρήσατο ό θεό: εί? 
τήν έκ τής κοιλίας έπϊ τάς φλέβας ύδρείαυ, πλέγμα έξ αέρος 
καί πνρός οίου ο'ι κύρτοι σνννφηνάμενος, διπλά κατά τήν 
εϊσοδον έγκύρτια έχον, ων θάτερον αν πάλιν διέπλεξεν 
δίκρονν καί άπό τών έγκνρτίωυ δή διετείνατο οίον σχοίνου? 
κύκλω διά παντό? προς τά έσχατα τοΰ πλέγματοβ. τά μέν 

e ουν ένδον έκ πυρός συνεστήσατο τού πλοκάνου άπαντα, τά δ' 
έγκύρτια καϊ τό κύτος άεροειδή, καί λαβών αυτό περιέστησεν 
τω πλασθέντι ζώψ τρόπον τοιάνδε. τό μ'εν τ&υ έγκνρτίωυ 
eis τό στόμα μεθήκεν διπλοΰ δέ όυτος αυτού κατά μέυ τάς 
αρτηρίας εις του πλενμουα καθήκευ θάτερου, τό δ' εις τήυ 
κοιλίαυ παρά τάς αρτηρίας· τό δ' έτερου σχίσας τό μέρος 
έκάτερου κατά τους οχετούς τής ριυός άφήκευ κοιυόν, ώσθ" 
ότε μή κατά στόμα toi θάτερου, έκ τούτον πάντα καϊ τά 

d εκείνου ρεύματα άναπληρούσθαι. τό δέ άλλο κύτο: τοϋ 
κύρτου περί τό σώμα όσον κοίλον ημών περιέφυσεν, καϊ παν 
δή τοΰτο τοτέ μέν εί: τά έγκύρτια συρρεϊν μαλακ&ς, άτε άε'ρα 
δντα, έποίησεν, τοτέ δέ άναρρεΐν μέν τά έγκύρτια, τό δέ 
πλέγμα, ώς όντος τού σώματος μανού, δυεσθαι εϊσω δι ' 
αύτοΰ καϊ πάλιν έξω, τάς δέ εντός τοΰ πυρός άκτΐνας διοδεδε-
μένα? άκολάνθεΧυ έφ' έκάτερα Ίόυτος τοΰ αέρος, καϊ τοΰτο, 

e έ'ωσπερ άν τό θνητόν συνεστήκη ζώου, μή διαπαύεσθαι 
γιγνόμενον τούτω δέ δή τώ γένει τόν τάς επωνυμία? θέμενον 
άναπνοήν καί έκπνοήν λέγομεν θέσθαι τού'νομα. πάν δέ δή 
τό τ' έργον καϊ τό πάθος τοΰθ' ημών τώ σώματι γέγονεν 
άρδομένω καϊ άυαψνχομέυω τρέφεσθαι καί ζήυ- όπόταυ γάρ 
εϊσω καϊ έξω τής αναπνοή? Ίούσης τό πύρ εντός συνημμένου 
έ'πηται, διαιωρούμενον δέ άεί διά τής κοιλίας ε'ισελθόυ τά 

79 a σιτία καϊ ποτά λάβη, τήκει δή, καί κατά σμικρά διαιροϋυ, 
διά των εξόδων ηπερ πορεύεται διάγον, οίον έκ κρήνη: έπ' 
οχετού? έπϊ TOS φλέβας αντλούν αυτά, ρεΐυ ώσπερ αύλώυος 
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γαλύτερα μόρια δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα μικρότερα- κατά συνέ
πεια, αφού η φωτιά είναι το στοιχείο με τα μικρότερα μόρια, διαπερνά το νε
ρό, τη γη, τον αέρα και όλα όσα απαρτίζονται από αυτά- τίποτε δεν μπορεί να 
εμποδίσει τη διέλευση της. Η ίδια αρχή ισχύει και στη λειτουργία της ανθρώ
πινης κοιλιάς- η κοιλιά δηλαδή συγκρατεί τις τροφές και τα ποτά που εισχω
ρούν σε αυτήν, όχι όμως και τον αέρα και τη φωτιά που έχουν μικρότερα μό
ρια από τα μόρια της δικής της υφής. Τέτοια λοιπόν μόρια χρησιμοποίησε ο 
θεός στο σύστημα ύδρευσης που οδηγεί από την κοιλιά προς τις φλέβες505. 
Ύφανε ένα πλέγμα από αέρα και φωτιά, σαν τα ψαράδικα κοφίνια, με δύο 
κυρτές εισόδους, από τις οποίες η μία είχε διπλή απόληξη506. Από τις κυρτές 
αυτές εισόδους ξετύλιξε απολήξεις, σαν σχοινιά, και τις προέκτεινε γύρω γύ
ρω ώς τις άκρες του πλέγματος. Το εσωτερικό του κοφινιού έγινε ολόκληρο 
από φωτιά, ενώ οι κυρτές είσοδοι και το κυρίως σώμα του από αέρα. 

Πήρε λοιπόν ο θεός αυτήν την κατασκευή και την εγκατέστησε στο εσω
τερικό του θνητού εμβίου όντος κατά τον ακόλουθο τρόπο. Τη μία κυρτή εί
σοδο507 την τοποθέτησε στο στόμα και, καθώς ήταν διπλή, προέκτεινε τη μια 
της απόληξη μέσα από τις αρτηρίες στον πνεύμονα και την άλλη παράλληλα 
προς τις αρτηρίες στην κοιλιά508. Τον δίαυλο της άλλης εισόδου τον έσχισε σε 
δύο μέρη, που περνούν από τους αγωγούς της μύτης διατηρώντας κοινή από
ληξη509, έτσι ώστε όταν δεν λειτουργείη πρώτη είσοδος διαμέσου του στόμα
τος, να αναπληρώνεται η ροή από τη δεύτερη είσοδο. Το κύριο μέρος του κο
φινιού το προσάρμοσε γύρω από την εσωτερική κοιλότητα του σώματος μας 
και το ρύθμισε έτσι ώστε άλλοτε αυτό να μαζεύεται απαλά προς τις εισόδους 
—αφού κι αυτές είναι από αέρα510— και άλλοτε οι είσοδοι να απομακρύνο
νται από αυτό· το πλέγμα συσπειρώνεται μέσα στο πορώδες σώμα του κι 
ύστερα επανέρχεται προς τα έξω, ενώ οι ακτίνες της φωτιάς που είναι προ
σαρτημένες στο εσωτερικό του ακολουθούν την κατεύθυνση του αέρα και 
προς τα μέσα και προς τα έξω. Και φρόντισε ώστε, όσο καιρό το θνητό ον 
διατηρεί τη συνοχή του, η διαδικασία αυτή να συνεχίζεται χωρίς παύση. 
Πρόκειται για το είδος των κινήσεων που, όπως λέμε, ο εισηγητής των ονο
μασιών511 τις ονόμασε «εισπνοή και εκπνοή». 

Το σώμα μας εκτελεί και ταυτόχρονα υφίσταται όλο αυτό το έργο, γιατί 
έτσι ποτίζεται και δροσίζεται, άρα τρέφεται και ζει. Η εσωτερική φωτιά βρί
σκεται σε διαρκή αιώρηση, αφού συνδέεται με την πνοή και την ακολουθεί 
στις διαδοχικές εισόδους και εξόδους της· όποτε εισέρχεται στην κοιλιά, πα-
ραλαμβάνειτις στερεές και τις υγρές τροφές, τις διαλύει αποσυνθέτοντάς τες 
σε μικρά μόρια, τις παρασύρει στην πορεία της προς τις εξόδους και τις διο
χετεύει προς τις φλέβες, όπως το νερό της κρήνης οδηγείται προς τους οχε-

303 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

διά τοΰ σώματος τά τών'φλεβών ποιεί ρεύματα. 
Πάλιν δέ τό τή: άυαπυοής ϊδωμευ πάθος, αις χρώμευου 

αίτιοι? τοιούτον γέγονεν οΐόνπερ τά νΰν έστιν. ωδ' ουυ. 
b επειδή κενόν ουδέν έστιν εί? δ των φερομένων δύναιτ' άν 

είσελθεΐν τι, TÒ δέ πνεΰμα φέρεται παρ' ημών έξω, τό μετά 
τούτο ήδη παντί δήλου ώς ούκ εις κενόν, άλλα το πλησίον 
έκ της έδρας ωθεί· τό δ' ώθούμενον έξελαύνει τό πλησίον 
άεί, καϊ κατά ταύτην τήν ανάγκην πάν περιελαννόμενον εις 
τήν έδραν όθεν έξήλθεν τό πνεύμα, είσιόν έκεΐσε καί άνα-
πληροΰν αυτήν συυέπεται τω πνεύματι, καί τοΰτο άμα πάν 

e οίου τροχού περιογομένου γίγνεται διά τό κενόν μηδέν είναι. 
διό δή τό τών στηθών καί τό τοΰ πλεύμουος έξω μεθιέυ τό 
πνεΰμα πάλιν ύπό τοϋ περί τό σώμα αέρος, εισω δια μανών 
τών σαρκ&υ δυομέυου καϊ περιελαυυομέυον, γίγνεται πλήρες· 
αυθι? δέ άποτρεπόμενο? ό άήρ καί διά τοΰ σώματος έξω Ίών 
εϊσω τήν άναπνοήν περιωθεΐ κατά τήυ τού στόματος καϊ τήυ 
των μνκτήρων διόδου, τήυ δ' αίτίαν τή? αρχής αύτ&υ θετέου 

ά τήυδε. πάν ζώου αύτοΰ τάυτός περί τό αίμα καϊ τάς φλέβας 
θερμότατα έχει, οίου έυ έαυτώ πηγήν τίνα έυούσαυ πυρός- δ 
δή καϊ προσηκάζομευ τω τοΰ κύρτου πλέγματι, κατά μέσου 
διατεταμέυου έκ πυρός πεπλέχθαι πάν, τά δέ άλλα δσα 
έξωθευ, αέρος, τό θερμόν δή κατά φύσιν εις τήυ αύτοΰ 
χώραν έξω προς τό σνγγενές όμολογητέου ίέναι· δνοΧν δέ 
τοίν διε£όδοιν ούσαιν, τής μέυ κατά τό σώμα έξω, τής δέ αυ 

e κατά τό στόμα καί τά? ρίνας, δταν μέν έπϊ θάτερα όρμηση, 
θάτερα περιωθεΐ, τό δέ περιωσθέν εις τό πΰρ εμπίπτον 
θερμαίνεται, τό δ' έ£ιόν ψύχεται, μεταβαλλούση: δέ τή? 
θερμότητας καί τών κατά τήν έτέραυ έξοδον θερμότερων 
γιγνομένωυ πάλιν εκείνη ρέπου αυ τό θερμότερου μάλλον, 
προ? τήν αύτοΰ φύσιυ φερόμενον, περιωθεΐ τό κατά θάτερα· 
τό δέ τά αυτά πάσχον καϊ τά αυτά ανταπόδιδαν άεί, κύκλον 
ούτω σαλευόμενον ένθα καί ένθα άπειργασμέυου ύπ' άμφο-
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τούς· έτσι ρέουν τα ρεύματα των φλεβών μέσα στο σώμα, όπως στις διώ
ρυγες512. 

Ας ξαναδούμε όμως τη διαδικασία της αναπνοής 
Β αρχή της και ειδικότερα τους παράγοντες που ρυθμίζουν 

κυκλικής ώθησης χη γνωστή λειτουργία της513. Τα πράγματα λοιπόν 
έχουν ως εξής: επειδή δεν υπάρχει κενός χώρος, 

όπου θα μπορούσε να εισχωρήσει κάτι κινούμενο, και επειδή ο αέρας της εκ
πνοής διοχετεύεται προς τα έξω, γίνεται στον καθένα ολοφάνερο ότι, βγαί
νοντας, δεν συναντά το κενό αλλά εξωθεί από τη θέση του τον πλησιέστερο 
αέρα· ο αέρας όμως που εξωθείται εκτοπίζει με τη σειρά του τον διπλανό 
του, και, κατ' ανάγκην, ένας πλήρης κύκλος ωθήσεων οδηγεί και πάλι στη θέ
ση από όπου εξήλθε ο αέρας της εκπνοής· νέος λοιπόν αέρας εισχωρεί εκεί, 
αναπληρώνει την κενή θέση και ακολουθεί την κίνηση της εκπνοής. Όλα τα 
στάδια αυτής της διαδικασίας εκτελούνται ταυτόχρονα514 — σαν τροχός που 
περιστρέφεται— εξαιτίας της ανυπαρξίας του κενού. Αλλά και ο χώρος του 
στήθους και του πνεύμονα, όταν αδειάζει από την έξοδο της πνοής, ξαναγε
μίζει αμέσως από τον περιβάλλοντα αέρα που εισέρχεται μέσα από τις πο
ρώδεις σάρκες515 εκτελώντας τον κύκλο των ωθήσεων του. Αμέσως μετά ο 
αέρας αναστρέφει την πορεία του516 και κατευθύνεται έξω από το σώμα, 
οπότε, με τη σειρά του, ωθεί κυκλικά την πνοή τρέποντας την προς τις εισό
δους του στόματος και της μύτης. 

Η αρχή αυτής της διαδικασίας πρέπει να αποδοθεί στην ακόλουθη αιτία. 
Σε κάθε έμβιο ον η εσωτερική περιοχή, η περιοχή του αίματος και των φλε
βών, είναι και η πιο θερμή, σαν να υπάρχει μέσα του κάποια πηγή φωτιάς — 
αυτό άλλωστε θέλαμε να δείξουμε με την εικόνα του κοφινιού, όπου το εσω
τερικό πλέκεται όλο από φωτιά ενώ τα εξωτερικά μέρη από αέρα. Συμφω
νούμε επίσης ότι το θερμό τείνει φυσιολογικά να κινηθεί προς τα έξω, απο
ζητώντας τα ομοειδή σώματα στη δική του περιοχή. Καθώς τώρα υπάρχουν 
δύο διέξοδοι, η μία διαμέσου των πόρων του σώματος και η άλλη διαμέσου 
του στόματος και της μύτης, όταν το θερμό κατευθυνθεί στη μία, ωθεί κυκλι
κά ό,τι βρίσκεται στην άλλη· οπότε αυτό που υφίσταται την κυκλική ώθηση 
έρχεται σε επαφή με την εσωτερική φωτιά και θερμαίνεται, ενώ αυτό που 
εξέρχεται ψύχεται517. Με την εναλλαγή της θερμότητας που επέρχεται, κα
θώς πιο θερμά γίνονται τώρα όσα βρίσκονται στη δεύτερη έξοδο, είναι φυσι
κό το θερμότερο518 να τείνει να κατευθυνθεί προς εκείνη την πλευρά, αφού 
αποζητά τη δική του φύση, με αποτέλεσμα να ωθεί κυκλικά ό,τι βρίσκεται 
στην πρώτη έξοδο. Υφίσταται λοιπόν και ανταποδίδει την ίδια δράση εις το 
διηνεκές και, λειτουργώντας σαν τροχός που αναστρέφει συνεχώς τη φορά 
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τέρων τήυ άυαπυοήυ καϊ έκπυοήυ γίγνεσθαι παρέχεται. 
Καϊ δή καϊ τά τ&υ περϊ τάς Ίατρικάς σικύας παθημάτων 

8ο a αϊτια καί τά τής καταπόσεωβ τά τε τών ριπτονμέυωυ, όσα 
άφεθέντα μετέωρα καϊ όσα έπϊ γής φέρεται, ταύτη διωκτε'ον, 
καϊ δσοι φθόγγοι ταχεί? τε καί βραδεί? óf εί? τε καί βαρείς 
φαίνονται, τοτέ μέν ανάρμοστοι φερόμενοι δι' ανομοιότητα 
τής έν ήμίν ύπ' αύτ&ν κινήσεως, τοτέ δέ σύμφωνοι δι' 
ομοιότητα, τάς γάρ τ&ν προτέρων καϊ θαττόνων ο'ι βρα
δύτεροι κινήσεις άποπαυομένας ήδη τε εις όμοιον έληλυθυιας, 

b αΐς ύστερον αυτοί προσφερόμενοι κιυοϋσιν εκείνα?, καταλαμ-
βάνουσιν, καταλαμβάυουτες δέ ούκ άλληυ έπεμβάλλουτες 
άυετάραξαυ κίνησιν, άλλ' αρχήν βραδύτερα? φοράς κατά τήν 
τής θάττονος, άποληγούσης δέ, ομοιότητα προσάψαυτες, μίαν 
έξ οξείας καϊ βαρείας συυεκεράσαντο πάθην δθεν ήδουήυ 
μέυ τοις άφροσιυ, εύφροσύνην δε τοις έμφροσιυ διά τήυ τής 
θείας αρμονίας μίμησιν έν θνηταΐς γενομένην φοραίς παρ
έσχον. καϊ δή καϊ τά τ&ν υδάτων πάυτα ρεύματα, έτι δέ 

e τά τών κεραυνών πτώματα καϊ τά θαυμαζόμευα ήλεκτρων 
περϊ τής έλξεως καϊ τ&ν Ηρακλείων λίθων, πάντων τούτων 
ολκή μέν ούκ έστιν ούδενί ποτέ, τό δέ κενόν είναι μηδέν 
περιωθεΐν τε αυτά ταΰτα εις άλληλα, τό τε διακριυόμευα 
καϊ συγκρινόμενα προς τήν αυτών διαμειβόμευα έδραυ έκαστα 
ίέναι πάντα, τούτοις τοΧς παθήμασιν προς άλληλα συμ-
πλεχθείσιν τεθαυματουργημένα τω κατά τρόπου ζητοϋντι 
φανήσεται. 

d Καί δή καί τό τή? αναπνοή?, δθεν ό λόγος ώρμησεν, κατά 
ταΰτα καί διά τούτων γέγονεν, ώσπερ έν τοΧς πρόσθεν ειρηται, 
τέμνοντος μέν τά σιτία τοϋ πυρός, αιωρουμένου δέ εντός τ& 
πνεύματι συνεπομέυον, τάς φλέβας τε έκ της κοιλίας τή 
συυαιωρήσει πληροϋυτος τώ τά τετμημε'νο αύτόθεν έπαυ-
τλεΧν καϊ διά ταΰτα δή καθ' όλον τό σώμα πάσιν τοΧς ζώοις 
τά τής τροφής νάματα ούτως έπίρρυτα γέγονεν. νεότμητα 
δέ καί άπό συγγενών όντα, τά μέν καρπών, τά δέ χλόη8, 

e S θεός έπ' αυτό τοΰθ' ήμίν έφύτευσεν, είναι τροφήν, παν-
τοδάπά μέν χρώματα ϊσχει διά τήν σύμμειξιν, ή δ' ερυθρά 
πλείστη περϊ αυτά χρόα διαθεΐ, τής τοΰ πυρός τομής τε καϊ 
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περιστροφής του υπό την επίδραση αντίρροπων ωθήσεων, παράγει την ει

σπνοή και την εκπνοή. 
Στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να αναζητήσουμε και τα αίτια φαινομένων 

όπως οι ιατρικές βεντούζες, η κατάποση τηςτροφής και η κίνηση των βλημά
των - των αντικειμένων που αφήνονται ελεύθερα να κινηθούν στον αέρα ή 
στην επιφάνεια της γης519. Έτσι εξηγείται ακόμη γιατί οι ήχοι, που ανάλογα 
με την ταχύτητα ή τη βραδύτητα τους παρουσιάζονται οξείς ή βαρείς, ακού
γονται άλλοτε αρμονικοί και άλλοτε δυσαρμονικοί, ανάλογα με το αν οι κι
νήσεις που προκαλούν μέσα μας είναι ομαλές ή όχι. Οι βραδύτεροι ήχοι 
συναντούν τις κινήσεις των προγενέστερων ταχύτερων ήχων όταν αυτές 
έχουν πια επιβραδυνθεί και εξομοιωθεί με τις κινήσεις που, αργότερα, επι
βάλλουν οι βραδύτεροι ήχοι- από τη συνάντηση αυτή δεν εισάγεται καινούρ
για κίνηση και αναταραχή, αλλά απλώς επιβάλλεται η βραδύτερη φορά επά
νω στην ταχύτερη - επιβολή που οδηγεί τελικά στην ομαλότητα, αφού από 
την ανάμειξη του οξέος και του βαρέος παράγεται ένας μόνον ήχος5 . Από 
εδώ προέρχεται η ηδονή που αντλούν οι άφρονες καιη ευχαρίστηση που αντ
λούν οι σώφρονες - από τη μίμηση της θείας αρμονίας που αναπαράγεται 
μέσα σε θνητές κινήσεις521. Αλλά και σε φαινόμενα όπως τα ρεύματα των 
υδάτων, η πτώση των κεραυνών ή η θαυμαστή έλξη που ασκεί το ήλεκτρο και 
οι Ηράκλειοι λίθοι [οι μαγνήτες], σε όλα αυτά δεν υπάρχει στην πραγματικό
τητα ποτέ καμία έλξη. Η σωστή έρευνα αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα 
κενό' ότι απλώς η κυκλική ώθηση μεταφέρεται από το ένα στο άλλο' ότι όλα 
τα σώματα, καθώς υφίστανται διάσπαση και σύντηξη, εναλλάσσουν θέσεις 
κινούμενα πάντοτε προς την οικεία περιοχή. Αποκαλύπτεται έτσι ο θαυμα
τουργικός συνδυασμός όλων αυτών των διαδικασιών . 

Επανερχόμαστε όμως στην αναπνοή, από όπου 
ξεκίνησε το όλο ζήτημα. Όπως ήδη ειπώθηκε, και 

0 α'μα αυτό το φαινόμενο στηρίζεται στην ίδια αρχή και 
στους ίδιους παράγοντες. Η φωτιά κατατεμαχίζει 

την τροφή, αιωρείται στο εσωτερικό του σώματος ακολουθώντας την πνοή 
και, με την κοινή αιώρηση, αντλεί τα τεμάχια της τροφής από την κοιλιά και 
τα διοχετεύει στις φλέβες. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η ροή των ρευμά
των της τροφής σε όλη την έκταση του σώματος όλων των εμβίων όντων. Όσο 
για τα φρεσκοκομμένα τεμάχια που προέρχονται από συγγενείς ουσίες -
από καρπούς ή από χόρτα που φύτεψε ο θεός ακριβούς για να μας τρέφουν -
αυτά, καθώς αναμειγνύονται, παίρνουν κάθε λογής χρώματα με επικρατέ
στερη την κόκκινη χροιά, αποτέλεσμα της φωτιάς που δρα διαλυτικά και 
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έξομόρξεως έν νγρ& δεδημιονργημέυη φύσις, δθεν τού κατά 

τό σώμα ρέοντος τό χρ&μα έσχευ οϊαν όψιν διεληλύβαμεν 

δ καλοΰμεν αίμα, νομήν σαρκών καί σύμπαντος τού σώ-

81 a ματο:, δθεν ύδρευόμενα έκαστα πληροί τήν τού κενουμένου 

β ά σ ι ν ό δέ τρόπος τής πληρώσεως αποχωρήσεως τε γίγνε

ται καθάπερ έυ τω παυτϊ παντό? ή φορά γέγονεν, ήν τό 

συγγενέ? πάν φέρεται προς εαυτό, τά μέυ γάρ δή περιε-

στ&τα εκτός ημάς τήκει τε άεί καϊ διανέμει προς έκαστου 

εΐδος τό όμόφνλου άποπέμπουτα, τά δέ έναιμα αυ. κερμα-

τισθέυτα έυτός παρ' ήμίν καί περιειλημμένα ώσπερ ύπ' 

b ουρανού συνεστωτος εκάστου τού ζώου, τήν τού παντός 

αναγκάζεται μιμεϊσθαι φοράν προς τό συγγενέ? ουν φερό-

μευου έκαστου τ&υ έυτός μερισθέυτωυ τό κευωθέυ τότε πάλιν 

άνεπλήρωσεν. όταν μέν δή πλέον τοΰ έπιρρέουτος άπίη, 

φθίυει πάν, δταν δέ έλαττου, αύξάυεται. νέα μέν ουν σύ-

στασι? τοϋ παντός ζώου, καινά τά τρίγωνα οίον έκ δρυόχων 

έτι έχουσα τών γενών, Ίσχυράν μέν τήν σύγκλεισιν αυτών 

προς άλληλα κέκτηται, συμπέπηγευ δέ ό πα? δγκο? αύτη? 

e απαλό?, ά τ ' έκ μυελού μέυ υεωστϊ γεγονυίας, τεθραμμένη? 

δέ έν γάλακτι- τά δή περιλαμβανόμενα έν αυτή τρίγωνα 

έξωθεν έπεισελθόυτα, έξ ων άν η τά τε σιτία καί ποτά, 

τ&υ εαυτής τριγώνων παλαιότερα δντα καί ασθενέστερα 

Kaivoîs επικροτεί τέμνουσα, καϊ μέγα απεργάζεται τό ζ&ου 

τρέφουσα έκ πολλών όμοιων, δταν δ" ή ρίζα τωυ τριγώνων 

χαλη. διά τό πολλούς αγώνας έν πολλω χρόυω προς πολλά 

d ήγωυίσθαι, τά μέν τής τροφής είσιόυτα ούκέτι δύναται 

τέμνειν εί? ομοιότητα έαντοΐς, αυτά δέ ύπό τ&ν έξωθεν 

έπεισιόντων εύπετ&ς διαιρείται- φθίνει δή πάν ζ&ου έυ 

τούτω κρατούμευου, γήρας τε ονομάζεται τό πάθος, τέλος 

δέ, έπειδάν τ&ν περϊ τόν μυελόν τριγώνων ο'ι συυαρμοσθέυτες 

μηκέτι άυτέχωσιυ δεσμοί τω πόνω διιστάμενοι, μεθιάσιν τονς 

τής ψυχή? αυ δεσμούς, ή δέ λυθείσα κατά φύσιν μεθ" ηδονή? 

e έξέπτατο- πάν γάρ τό μέυ παρά φύσιυ άλγεινόν, τό δ' η πέ-

φνκεν γιγνόμενον ήδύ. καϊ θάνατο: δή κατά ταύτα ό μέν κατά 
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αποτυπώνεται στη ροή . Έτσι δίνεται στο ρεύμα που διατρέχει το σώμα η 

απόχρωση που μόλις περιγράψαμε· είναι αυτό που ονομάζουμε «αίμα», η 

τροφή των σαρκών και όλου του σώματος, από όπου υδρεύονται τα πάντα για 

να αναπληρώσουν τις απώλειες τους. Η αποχώρηση και η αναπλήρωση γίνο

νται με τρόπο ανάλογο προς την κίνηση των μερών του σύμπαντος, όπου το 

κάθε στοιχείο κατευθύνεται προς το συγγενές του 5 2 5 . Γιατί όλα όσα βρίσκο

νται έξω από μας τείνουν πάντα να διαλύσουν το σώμα μας και να διασπεί

ρουν τα συστατικά του, στέλνοντας το καθένα προς τα ομοειδή του. Από την 

άλλη πλευρά, οι ουσίες που υπάρχουν στο αίμα κατακερματίζονται στο εσω

τερικό μας και, καθώς εντάσσονται σε ένα ον που συγκροτείται όπως το σύ

μπαν, αναγκάζονται να μιμηθούν την κίνηση του σύμπαντος- το καθένα λοι

πόν από τα στοιχεία που τεμαχίζονται μέσα μας τρέπεται προς το συγγενές 

του, και έτσι αναπληρώνει αμέσως το κενό που έχει δημιουργηθεί. 

Όταν αυτά που αποχωρούν είναι περισσότερα 

„ ,. „ „ από όσα προστίθενται, τότε το σύνολο φθίνει-
II αύξηση και η φθορά , 

στην αντίθετη περίπτωση, το σύνολο μεγαλώνει. 

Έτσι, όταν το σύνολο του οργανισμού έχει συντε

θεί πρόσφατα — σαν αταξίδευτο σκαρί — και τα τρίγωνα των συστατικών 

στοιχείων είναι ακόμη καινούργια, τότε αναπτύσσονται μεταξύ τους ισχυρές 

συγκλίσεις, αν και η υφή της συνολικής σύνθεσης παραμένει απαλή αφού 

έχει μόλις σχηματιστεί από μυελό και έχει ανατραφεί μέσα στο γάλα 5 2 7 . 

Ό τ α ν στη σύνθεση βρεθούν τρίγωνα που προέρχονται απ' έξω, που περιέχο

νται στις τροφές και στα ποτά και είναι παλαιότερα και ασθενέστερα από τα 

δικά της, τότε τα τρίγωνα αυτά ηττώνται και τεμαχίζονται από τα νεότερα, με 

αποτέλεσμα το έμβιο ον να μεγαλώνει επειδή τροφοδοτείται με πολλά όμοια 

συστατικά. Ό τ α ν όμως η ρίζα των τριγώνων του οργανισμού εξασθενεί 5 2 8 

εξαιτίας των πολλαπλών και πολύχρονων αγώνων εναντίον πολλών αντιπά

λων, τότε τα τρίγωνα αυτά δεν έχουν πια τη δυνατότητα να κατατεμαχίσουν 

και να αφομοιώσουν τα εισερχόμενα τρίγωνα της τροφής, αλλά, αντίθετα, 

αυτά τα ίδια διαιρούνται εύκολα από τους εξωτερικούς εισβολείς. Το σύνολο 

του εμβίου όντος φθίνειηττημένο και η όλη διαδικασία ονομάζεται «γήρας». 

Και στο τέλος, όταν πια οι δεσμοί που συνενώνουν τα τρίγωνα του μυελού 

δεν αντέχουν άλλο την κούραση και λύνονται, τότε και οι δεσμοί της ψυχής 

με τη σειρά τους χαλαρώνουν5 2 9. Η ψυχή που απελευθερώνεται ύστερα από 

ένα φυσικό τέλος, ανυψώνεται με ηδονικό πέταγμα — γιατί ό,τι γίνεται παρά 

φύσιν είναι επώδυνο, ενώ ό,τι ακολουθεί τη φυσική πορεία είναι ευχάριστο. 

Και ο θάνατος επομένως, όταν προέρχεται από ασθένειες ή από τραύματα 

309 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

υόσους καϊ ύπό τραυμάτων γιγυόμευος αλγεινό? καί βίαιος, 

è δέ μετά γήρως ιών έπϊ τέλος κατά φύσιν άπονώτατο? 

τών θανάτων καϊ μάλλον μεθ' ηδονή? γιγνόμενο? ή λύπης. 

Τό δέ τών νόσων δθεν συνίσταται, δήλόν που καί παντί. 

82 a τεττάρων γάρ όντων γενών έ£ ών συμπέπηγεν τό σώμα, 

γή? πυρός ΰδατό? τε καί αέρος, τούτων ή παρά φύσιν πλεον

εξία καί ένδεια καϊ τή? χώρας μετάστασις έξ οικείας έπ' 

άλλοτρίαυ γιγυομέυη, πυρός τε αν καί τών έτερων επειδή 

γένη πλείονα ένό? δντα τυγχάνει, τό μή προσήκον έ'κοστον 

έαυτω προσλαμβάυειυ, καί πάνθ ' δσα τοιαΰτα, στάσει? καϊ 

νόσους παρέχει· παρά φύσιυ γάρ έκαστου γιγυομέυου καϊ 

μεθισταμένου θερμαίνεται μέν δσα άν πρότερου ψύχηται, 

b ξηρά δέ όυτα εις ύστερου γ ίγνεται υοτερά, καϊ κούφα δή καϊ 

βαρέα, καϊ πάσας πάντη μεταβολάς δέχεται, μόνω? γάρ 

δή, φομέν, ταύτόυ ταύτω κατά ταύτόυ καί ώσαύτω? καί άνά 

λόγου προσγιγυόμευον καϊ άπογιγυόμευον έάσει ταύτόυ δν 

αύτω σ&υ καί ύγιέ? μένειν δ δ ' άν πλημμελήση τι τούτων 

έκτ05 άπιόν ή προσιάυ, άλλοιότητας παμποικίλας καϊ υόσους 

φθοράς τε απείρους παρέξεται. 

Δευτέρωυ δή συστάσεων αυ κατά φύσιυ συυεστηκυι&υ, 

e δευτέρα κατανόησι? νοσημάτων τω βουλομένω γίγνεται συν-

υοήσαι. μυελού γάρ έξ εκείνων οστού τε καϊ σαρκός καϊ 

νεύρου σνμπαγέντος, έτι τε αίματος άλλον μέν τρόπον, έκ 

δέ τ&ν αύτ&υ γεγουότος, τών μέν άλλων τά πλείστα ηπερ 

τά πρόσθεν, τά δέ μέγιστο τών νοσημάτων τήδε χαλεπά 

συμπέπτωκεν δταν άνάπαλιν ή γέυεσις τούτων πορεύηται, 

τότε ταΰτα διαφθείρεται, κατά φύσιυ γάρ σάρκες μέυ καί 

νεΰρα έξ οϊματο? γίγνεται. υεϋρον μέν έξ ινών διά τήν συγ-

d γένειαν. σάρκε? δέ άπό τοΰ παγέντο? δ πήγνυται χωριζό

μενου ι ν ώ ν τό δέ άπό τ&υ νεύρων καϊ σαρκών απιου αν 

γλίσχρου καί λιπαρού άμα μέυ τήυ σάρκα κολλ§ προς την 

τών όστ&υ φύσιυ αυτό τε τό περί τόν μυελόν όστοϋυ τρέφου 

αύξει, τό δ' αυ διά τήν πυκνότητα τ&υ οστών διηθούμενον 

καθαρώτατον γέυος τ&υ τριγώνων λειότατόν τε καϊ λιπαρώ-

τατον, λειβόμενου άπό τ&υ όστ&υ καί στά£ον, άρδει τόν 

e μυελόν. καί κατά ταύτα μέυ γιγυομέυωυ έκάστωυ ύγίεια 
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είναι επώδυνος και βίαιος, όταν όμως έρχεται να ολοκληρώσει μια φυσική 

πορεία με το γήρας είναι ο πιο ανώδυνος θάνατος και συνοδεύεται από ηδο

νή μάλλον παρά από λύπη. 

Ασθένειες τον σώματος 

Π προέλευση των ασθενειών είναι, χωρίς αμφιβο

λία, φανερή στον καθένα. Εφόσον το σώμα έχει 

συσταθεί από τα τέσσερα στοιχεία —τη γη, τη φω

τιά, το νερό και τον αέρα—, αταξία και ασθένειες 

προκαλούνται5 3 0, είτε από την αφύσικη υπερβολή J ή έλλειψη ενός στοιχεί

ου, είτε από τη μετατόπιση του από τον οικείο σε αλλότριο χώρο, είτε από την 

υποδοχή ακατάλληλης ποικιλίας ενός στοιχείου, αφού η φωτιά και τα υπό

λοιπα είδη έχουν περισσότερες από μία μορφές5 3 2, είτε από παρόμοια αιτία. 

Γιατί, όταν κάποιο στοιχείο μορφοποιείται ή μετατοπίζεται αντίθετα προς τη 

φύση του, προκαλεί θερμότητα εκεί που πριν υπήρχε ψύχος, μετατροπή των 

ξηρών σε υγρά, των ελαφρών σε βαριά και αντιστρόφως, και κάθε άλλη με

ταβολή. Ισχυριζόμαστε όμως ότι παραμένει αναλλοίωτο, σώο και υγιές μό

νον αυτό προς το οποίο έρχονται και από το οποίο φεύγουν όμοια με το ίδιο 

συστατικά, με τον ίδιο πάντα τρόπο και στη σωστή αναλογία. Ανγίνεικάπο ιο 

σφάλμα στην είσοδο ή στην έξοδο, προκαλούνται πάμπολλες αλλοιώσεις και 

εμφανίζονται απειράριθμες ασθένειες και φθορές 5 3 3 · 

Καθώς όμως συντελούνται στο σώμα και δευτερογενείς φυσικές μορφο

ποιήσεις5 3 4, μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο και να διακρίνουμε 

μια δεύτερη ομάδα ασθενειών. Εφόσον ο μυελός, τα οστά, η σάρκα, τα νεύρα 

και, με διαφορετικό τρόπο, το αίμα 5 3 5 έχουν συσταθεί από τα τέσσερα στοι

χεία, οι πιο πολλές ασθένειες που τα προσβάλλουν προκαλούνται με τον τρό

πο που προαναφέραμε. Οι πιο σοβαρές όμως ασθένειες, αυτές που φέρνουν 

τα χειρότερα προβλήματα, έρχονται όταν η πορεία της μορφοποίησης αυτών 

των ουσιών αναστρέφεται' στην περίπτωση αυτή οι ουσίες καταστρέφονται. 

Το φυσιολογικό είναι οι σάρκες και τα νεύρα να παράγονται από το αίμα — 

τα μεν νεύρα από τις ίνες του αίματος, με τις οποίες διατηρούν συγγένεια, οι 

δε σάρκες από τη στερεοποίηση του αίματος μετά την αφαίρεση των ινών. 

Από τα νεύρα τώρα και τις σάρκες απορρέει ένα γλοιώδες και λιπαρό υλικό, 

το οποίο/αφ' ενός συγκολλά τις σάρκες στα οστά και αφ' ετέρου τρέφει και 

αναπτύσσει τα ίδια τα οστά που περικλείουν τον μυελό' ταυτόχρονα, το πιο 

καθαρό του μέρος που αποτελείται από τα περισσότερο λεία και ευκίνητα 

τρίγωνα διηθείται περνώντας μέσα από την πυκνή υφή των οστών και στάζει 

στο εσωτερικό τους αρδεύοντας τον μυελό536. Ό τ α ν λοιπόν όλα παράγονται 

ακολουθώντας αυτήν την πορεία, το αποτέλεσμα είναι, κατά κανόνα, η υγεία. 
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συμβαίνει τά πολλά· νόσοι δέ, όταν έναντίω:. δταν γάρ 
τηκομέυη σαρξ άνάπαλιν εί? τά? φλέβας τήν τηκεδόνα έξιή, 
τότε μετά πνεύματος αίμα πολύ τε καϊ παντοδαπόν εν ταΐ? 
φλεψί χρώμασι καϊ πικρότησι ποικιλλόμενον, έτι δέ όξείαις 
καϊ άλμυραΧς δνυάμεσι, χολάς καί ίχώρα? καϊ φλέγματα 
παντοία ϊσχει· παλιυαίρετα γάρ πάντα γεγονότα καϊ διε
φθαρμένα τό τε αΐμα αυτό πρώτον διόλλυσι, καϊ αυτά ούδε-

8 3 a μίαν τροφήν έτι τω σώματι παρέχοντα φέρεται πάντη διά 
τών φλεβών, τάξιν τ&ν κατά φύσιν ούκέτ' ϊσχοντα περιόδων, 
έχθρα μέν αυτά αύτοίς διά τό μηδεμίαν άπόλαυσιν εαυτών 
έχειν, τω συνεστωτι δέ τοϋ σώματος καί μένοντι κατά χωράν 
πολέμια, διολλύντα καί τήκοντα. όσον μέν ουν άν παλαιό-
τατον δν τής σαρκός τακή, δύσπεπτον γιγνόμενον μελαίνει 
μέν ύπό παλαιάς συγκαύσεως, διά δέ τό πάντη διαβεβρ&σθαι 

b πικρόν δν παντϊ χαλεπόν προσπίπτει τού σώματος όσον 
άυ μήπω διεφθαρμένου η, καί τοτέ μέν αντί τής πικρότητος 
οξύτητα έσχεν τό μέλαν χρ&μα, άπολεπτυνθέντος μάλλον 
τοϋ πικρού, τοτέ δέ ή πικρότη? αυ βαφεΧσα α'ίματι χρ&μα 
έσχεν έρυθρώτερον, τοϋ δέ μέλανος τούτω συγκερανυυμέυον 
χλοωδες- έτι δέ συμμείγνυται ξανθόν χρ&μα μετά τής 
πικρότητος, όταν νέα σνυτακή σαρξ ύπό τοΰ περί τήυ φλόγα 
πυρός, καϊ τό μέυ κοινόν δνομα πάσιν τούτοις ή τίνες 

e Ίατρ&ν που χολήυ έπωυόμασαυ, ή καί τις ων δυνατό? eis 
πολλά μέν καί ανόμοια βλέπειυ, όράυ δέ έυ αύτοΐς έυ γέυος 
έναν άξιου επωνυμία? πάσιν τά δ' άλλα δσα χολή? εϊδη 
λέγεται, κατά τήν χρόαν έσχεν λόγου αυτών έ'καστον ϊδιον. 
ίχώρ δέ, ό μέν αίματος ορός πρίμος, ό δέ μέλαινης χολής 
οξείας τε άγριος, όταν σνμμειγνύηται διά θερμότητα αλμυρή 
δυνάμει· καλείται δέ οξύ φλέγμα τό τοιούτον, τό δ' αυ μετ' 
αέρος τηκόμενον έκ νέας καϊ απαλής σαρκός, τούτον δέ 

ά άνεμωθέντο? καί συμπεριληφθέυτος ύπό ύγρότητος, καϊ 
πομφολύγωυ συστασών έκ τοϋ πάθους τούτου καθ' έκάστην 
μέν αοράτων διά σμικρότητα, συναπασ&ν δέ τόν όγκον 
παρεχομένωυ όρατόν, χρώμα έχουσ&υ διά τήυ τοϋ αφρού 
γένεσιν ίδείν λευκόν, ταύτην πάσαν τηκεδόνα απαλή? σαρκό? 
μετά πνεύματος συμπλακεΐσαν λευκόν είναι φλέγμα φομέν. 
φλέγματος δέ αυ νέου συνισταμένου ορός Ίδρώς καϊ δάκρυον, 
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Η αναστροφή της πορείας αυτής φέρνει τις ασθένειες. Έτσι, όταν η σάρ
κα αποσυντίθεται και διοχετεύει το προϊόν της αποσύνθεσης της πίσω στις 
φλέβες, τότε οι φλέβες γεμίζουν με μεγάλες ποσότητες αλλοιωμένου αίματος 
που συνοδεύεται από αέρα· το αίμα αυτό έχει ποικίλο χρώμα και πολλές δια
βαθμίσεις πικρότητας, έχει όξινες και αλμυρές ιδιότητες και αναπτύσσει χο
λές, ορούς και φλέγματα κάθε είδους537. Αυτά πάλι είναι υποπροϊόντα φθο
ράς και αρχικά καταστρέφουν το ίδιο το αίμα' καθώς δεν παρέχουν πια κα
μία τροφή στο σώμα, περιφέρονται παντού μέσα από τις φλέβες χωρίς να 
ακολουθούν τη φυσική τάξη κυκλοφορίας, βρίσκονται σε διαμάχη μεταξύ 
τους μην μπορώντας να αντλήσουν καμία αμοιβαία απόλαυση, αντιμάχονται, 
καταστρέφουν και διαλύουν κάθε συστατικό στοιχείο του σώματος που κρα
τά σταθερή τη λειτουργία και τη θέση του. 

Όταν η σάρκα που αποσυντίθεται είναι πάρα πο-
_ , . λύ παλιά, αφομοιώνεται δύσκολα, μαυρίζει από 
Ηχολη J , . . , 

τη μακροχρόνια καύση, γίνεται πικρή από την εκ
τεταμένη διάβρωση και η επαφή της με οποιοδή

ποτε άφθαρτο μέρος του σώματος είναι επικίνδυνη. Άλλοτε παραμένει μαύ
ρη και αποκτά οξύτητα χάνοντας ώς έναν βαθμό την πικρότητα της- άλλοτε 
παραμένει πικρή, εμβαπτίζεται στο αίμα, αποκτά έτσι πιο κόκκινο χρώμα, 
και αφού αναμειχθεί με το μαύρο χρώμα γίνεται πρασινωπή . Όταν πάλι η 
σάρκα που αποσυντίθεται από έντονη καύση είναι νέα, στην πικρή σάρκα 
προστίθεται ξανθό χρώμα. Σε όλες αυτές τις μορφές δόθηκε το κοινό όνομα 
«χολή» από κάποιους γιατρούς ή από κάποιον που είχε την ικανότητα, παρα
τηρώντας πολλά ανόμοια φαινόμενα, να διακρίνει ανάμεσα τους ένα ενοποι
ητικό στοιχείο, άξιο να δώσει το όνομα του σε όλα. Όσο για τις διάφορες 
μορφές χολής που διακρίνονται539, η καθεμία παίρνει το όνομα της από το 
χαρακτηριστικό της χρώμα540. 

Ο ορός του αίματος είναι ακίνδυνος, ενώ ο ορός 
, της μαύρης και όξινης χολής, όταν θερμαίνεται 

και γίνεται αλμυρός, είναι τοξικός και ονομάζε
ται «οξύ φλέγμα». Υπάρχει ακόμη και το είδος 

που προκύπτει από την αποσύνθεση νέας και απαλής σάρκας με την παρεμ
βολή αέρα- όταν η ουσία αυτή εξαερωθεί και εγκλωβιστεί στην υγρασία, πα
ράγονται μικρές φυσαλίδες, η καθεμία από τις οποίες είναι αόρατη, το σύνο
λο τους όμως είναι ορατό και αποκτά λευκό χρώμα από τον αφρό που δημι
ουργείται- αυτήν την ανάμειξη του προϊόντος της αποσύνθεσης της απαλής 
σάρκας με τον αέρα την ονομάζουμε «λευκό φλέγμα». Ο ιδρώτας εξάλλου 
και τα δάκρυα είναι κατάλοιπα που προέρχονται από τον σχηματισμό φλέγ-
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e δσα τε άλλα τοιαύτα σώματα τό καθ' ήμέραν χεΐται καθαιρό-
μενα- καί ταύτα μέν δή πάντα νόσων όργανα γέγονεν, όταν 
αίμα μή έκ τ&ν σιτίων καϊ ποτών πληθύση κατά φύσιν, 
άλλ' έξ εναντίων τόν όγκον παρά τους τή? φύσεως λαμ-
βάνη νόμονς. διακρινόμενης μέν ουν ύπό νόσων τής σαρκός 
εκάστης, μενόντων δέ τ&ν πυθμένων αύταΐς ημίσεια τής συμ
φοράς ή δΰναμΐ8—άνάληψιυ γάρ έ'τι μετ' εύπετεία: ϊσχει— 

84 a τό δέ δή σάρκας όστοΧς συυδοϋυ όπότ' άυ νοσήση, καϊ 
μηκέτι αυ τό έξ εκείνων νάμα καί υεύρωυ άποχωριζάμενον όστω 
μέν τροφή, σαρκϊ δέ προς όστοϋν γίγνηται δεσμός, άλλ' έκ 
λιπαρού καϊ λείου καϊ γλίσχρου τραχύ καϊ άλμυρόν αύχ-
μήσαν ύπό κοκή$ διαίτη? γένηται, τότε τοΰτο πάσχον πάν 
τό τοιούτον καταψήχεται μέν αυτό πάλιν ύπό τάς σάρκας 
καί τά νεύρα, άφιστάμενον άπό τών οστών, αϊ δ' έκ τών 

b ριζ&ν σννεκπίπτονσαι τά τε νεύρα γυμνά καταλείπουσι καί 
μεστά άλμης- αύται δέ πάλιν ε'ις τήν αίματος φοράν έμ-
πεσοΰσαι τά πρόσθεν ρηθέντα νοσήματα πλείω ποιοϋσιν. 
χαλεπών δέ τούτων περί τά σώματα παθημάτων γιγνομένων 
μείζω έτι γίγνεται τά προ τούτων, όταν όστοϋν διά πυκνό
τητα σαρκός άυαπυοήυ μή λαμβάνον Ίκαυήυ, ύπ' εύρ&τος 
θερμαινόμενου, σφακελίσαν μήτε τήυ τροφήν καταδέχηται 

C πάλιν τε αυτό εί? έκείνην έναντίως ϊη ψηχόμενον. ή δ' εί? 
σάρκας, σαρξ δέ εί? αίμα εμπίπτουσα τραχύτερα πάντα τών 
πρόσθεν τά νοσήματα άπεργάζηται- τό δ' έσχατον πάντων, 
όταν ή τοΰ μυελού φύσις άπ' ένδεια? ή τινο? υπερβολής 
νοσήση, τά μέγιστα καϊ κνριώτατα προς θάνατον τών νοση
μάτων αποτελεί, πάσης άνάπαλιν τής τοϋ σώματος φύσεως 
έξ ανάγκης ρνείσης. 

Τρίτον δ' αυ νοσημάτων είδος τριχή δει διανοείσθαι 
d γιγνόμενον, τό μέν ύπό πνεύματος, τό δέ φλέγματος, τό δέ 

χολής, όταν μέν γάρ ό τών πνευμάτων τω σώματι ταμίας 
πλεύμωυ μή καθαρός παρέχη τάς διεξόδου? ύπό ρευμάτων 
φραχθείς, ένθα μέν ούκ ιόν, ένθα δέ πλεΐου ή τό προσήκον 
πνεΰμα είσιόν τά μέυ ού τυγχάυουτα αναψυχή? σήπει, τά 
δέ τωυ φλεβών διαβιαζόμευον καϊ συνεπιστρέφον αυτά 
τήκόν τε τό σώμα εί? τό μέσου αύτοϋ διάφραγμα τ' ϊσχον 

e έυαπολαμβάνεται, καϊ μυρία δή νοσήματα έκ τούτων αλγεινά 
μετά πλήθους Ίδρ&τος πολλάκις άπείργασται. πολλάκις δ' 
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ματος, όπως και όλα τα παρόμοια υγρά που καθημερινά αποβάλλονται κα
θαρίζοντας το σώμα. 

Όλες αυτές οι ουσίες είναι παράγοντες που προξενούν ασθένειες, όταν 
το αίμα, αντί να αναπαράγεται φυσιολογικά από τις τροφές και τα ποτά, 
αυξάνει τον όγκο του διαμέσου της αντίθετης διαδικασίας — παραβιάζοντας 
την καθιερωμένη φυσική πορεία541. 

Όταν οι σάρκες αποσυντίθενται από τις ασθένειες, οι ρίζες τους όμως 
παραμένουν σταθερές , τότε η ζημιά είναι μόνον η μισή, αφού η ανάρρωση 
είναι ακόμη εύκολη. Όταν όμως νοσήσει ο σύνδεσμος της σάρκας με τα οστά 

• J • ' 543 ' s 

—οπότε το υγρό που απορρέει απο τις σάρκες και τα νεύρα παύει να τρέ
φει τα οστά και να τα δένει με αυτές, και από λιπαρό, λείο και γλοιώδες γίνε
ται τραχύ, αλμυρό και ξηρό λόγω κακής φροντίδας —, τότε κάθε ουσία που 
υφίσταται αυτές τις αλλοιώσεις αποκολλάται από τα οστά, επιστρέφει κάτω 
από τις σάρκες και τα νεύρα και συνθλίβεται. Οι σάρκες αποσπώνται και 
αυτές από τις ρίζες τους, αφήνουν τα νεύρα γυμνά και γεμάτα αλμύρα, και 
παρασύρονται μέσα στο ρεύμα του αίματος, με αποτέλεσμα την επιδείνωση 

* 544 

των νοσημάτων . 
Αυτές οι παθήσεις του σώματος είναι πολύ σοβαρές, αλλά χειρότερες εί

ναι όσες εισχωρούν ακόμη πιο βαθιά545. Έτσι, όταν τα οστά αδυνατούν να 
αναπνεύσουν ικανοποιητικά λόγω της μεγάλης πυκνότητας των σαρκών, 
βαθμιαία σαπίζουν, υπερθερμαίνονται και έχοντας φθαρεί δεν είναι πια σε-' 
θέση να δεχθούν την τροφή αλλά τείνουν αντίθετα να συνθλίβουν μέσα σε 
αυτήν η τροφή με τη σειρά της διαλύεται μέσα στις σάρκες, οι σάρκες στο αί
μα και έτσι προκαλούνται νοσήματα πολύ πιο βαριά από τα προηγούμενα. 
Όμως η χειρότερη περίπτωση είναι η ασθένεια του μυελού που οφείλεται εί
τε σε κάποια έλλειψη είτε σε υπερβολή' προκύπτουν έτσι τα πιο σοβαρά, τα 
θανατηφόρα νοσήματα, αφού τότε αναγκαστικά αντιστρέφεται όλη η φυσιο
λογική πορεία των λειτουργιών του σώματος. 

Στην τρίτη κατηγορία ασθενειών πρέπει να διακρίνουμε τρεις περιπτώ
σεις, που προκαλούνται αντιστοίχως από την αναπνοή, από το φλέγμα και 
από τη χολή. 

Όταν ο πνεύμονας, ο διανομέας των πνοών στο σώμα, φράξει από ρεύ
ματα και δεν αφήνει πια άνετες διεξόδους, τότε η αναπνοή αλλού δεν πηγαί
νει καθόλου και αλλού πηγαίνει περισσότερο από όσο πρέπει' κατά συνέ
πεια, αλλού προκαλείται σήψη από έλλειψη αερισμού και αλλού η αναπνοή 
εισβάλλει βίαια στις φλέβες παρασύροντας τα πάντα, διαλύει το σώμα και 
φθάνοντας στο κεντρικό διάφραγμα εγκλωβίζεται εκεί. Με τον τρόπο αυτό 
προξενούνται πάρα πολλά επώδυνα νοσήματα που συχνά συνοδεύονται από 
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έν τω σώματι διακριθείσης σαρκός πνεΰμα έγγενόμενον καί 

αδυνατούν έξω πορευθήναι τάς αυτά? τοί? έπεισεληλυθόσιν 

ώδίνα? παρέσχεν, μέγιστα? δέ, Οταν περϊ τά νεύρα καϊ τά 

ταύτη φλέβια περιστάυ καϊ άνοιδήσαν τους τε έπιτόνου? καϊ 

τά συνεχή νεύρα ού'τω? εί? τό έξόπισθεν κοτατείνη τούτοι?' 

δ δή καϊ ά π ' αύτοΰ τής συυτουίας τοϋ παθήματος τά νοσή

ματα τέτανοι τε καί όπισθότονοι προσερρήθησαν. ων καϊ 

τό φάρμακου χαλεπόν πυρετοί γάρ ουν δή τά τοιαύτα έπι-

85 a γιγνόμενοι μάλιστα λύουσιυ. τόδέλευκόυ φλέγμα διά τό 

ταυ πομφολύγων πνεύμα χαλεπόν άποληφθέν, έξω δέ τοΰ 

σώματος άναπυοάς ϊσχον ήπιώτερου μέυ, καταποικίλλει δέ 

τό σώμα λεύκας άλφούς τε καϊ τά τούτωυ συγγενή νοσή

ματα άποτίκτον. μετά χολής δέ μελαίυης κερασθέυ έπϊ τάς 

περιόδους τε τάς έυ τή κεφαλή θειοτάτας ούσας έπισκεδαυυύ-

μενον καϊ συνταράττον αυτά?, καθ' ύπνον μέν ιόν πραντερου, 

b έγρηγορόσιν δέ επιτιθέμενου δνσαπαλλακτότερου· υόσημα 

δέ 'ιεράς δν φύσεως ένδικώτατα 'ιερόν λέγεται, φλέγμα 

δ* όξύ καί άλμυρόν πηγή πάντων νοσημάτων όσα γίγνεται 

καταρροΓκά· διά δέ τ ο ύ : τ ό π ο υ : εί : ονς ρεΐ παντοδαπού? 

δντα? παντοία όυόματα εϊληφεν. δσα δέ φλεγμαίνειν λέγεται 

τοΰ σώματος, άπό τοϋ κάεσθαί τε καϊ φλέγεσθαι, διά χολήν 

γέγονε πάντα, λαμβάνουσα μέν ονν άναπνοήν έξω παντοία 

e αναπέμπει φνματα ζέουσα, καθειργνυμένη δ' εντός πυρίκαυτα 

νοσήματα πολλά έμποιεΐ, μέγιστον δε, όταν αϊματι καθορω 

σνγκερασθείσα τό των ινών γένος έκ τής εαυτών διάφορη 

τάξεως, αϊ διεσπάρησαν μέν εις αίμα, ϊνα συμμέτρως λεπτό-

τητος ϊσχοι καϊ πάχους καί μήτε διά θερμότητα ώς ύγρόν 

έκ μανού τοϋ σώματος έκρέοι, μήτ ' αυ πυκνότερου δυσκίνητου 

d δν μόλις άναστρέφοιτο έν ταΧς φλεψίυ. καιρόν δή τούτων 

ίνες τή τής φύσεως γενέσει φυλάττουσιν ο? δταν τι? καί 

τεθνεώτο? αίματος έν ψύξει τε όντος προς άλλήλας συνα-

γάγη, διαχείται πάν τό λοιπόν αίμα, έαθεΐσαι δέ ταχύ μετά 

τοϋ περιεστωτος αυτό ψύχονς συμπηγνύασιν. ταύτην δή 

τήν δύναμιν έχουσών ινών έν αϊματι χολή φύσει παλαιόν 

αίμα γεγονυΐα καϊ πάλιν έκ τών σαρκών εί? τούτο τετηκνΐα, 

θερμή καϊ υγρά κατ' ολίγου τό πρώτου εμπίπτουσα πήγυνται 

e διά τήν τών ινών δύναμιν, πηγννμένη δέ καϊ βία κατα-
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έντονη εφίδρωση. Άλλες φορές πάλι η αποσύνθεση της σάρκας δημιουργεί 

έκλυση αέρα στο εσωτερικό του σώματος- ο αέρας αυτός αδυνατείνα διαφύ

γει προς τα έξω και επιφέρει ενοχλήσεις ανάλογες με τις προηγούμενες- οι 

ενοχλήσεις είναι μάλιστα μεγαλύτερες όταν ο αέρας εγκλωβίζεται και διο

γκώνεται γύρω από τα νεύρα και τις γειτονικές μικρές φλέβες, πιέζοντας 

προς τα πίσω τους τένοντες5 4 6 και τα νεύρα που συνδέονται εκεί — οι ασθέ

νειες αυτές ονομάστηκαν «αγκυλώσεις» και «όπισθότονοι» εξαιτίας ακρι

βώς της έντασης της σχετικής πάθησης5 4 7. Η θεραπεία είναι δύσκολη- συνή

θως ακολουθούν πυρετοί και επέρχεται με τον τρόπο αυτόν η ανακούφιση. 

Το λευκό φλέγμα, όταν παραμένει στο σώμα, είναι επικίνδυνο λόγω του 

αέρα που περιέχεται στις φυσαλίδες του · γίνεται πιο ανώδυνο όταν βρει 

διέξοδο από το σώμα, αλλά και τότε προσβάλλει το δέρμα αφήνοντας άσπρα 

στίγματα και προκαλώντας άλλες συγγενείς παθήσεις 9. Όταν αναμειχθεί 

με μαύρη χολή, παρεμβάλλεται στις θεϊκές περιφορές του κεφαλιού και τις 

αναταράσσει. Αν η προσβολή συμβεί κατά τη διάρκεια του ύπνου, είναι πιο 

ήπια- αν όμως συμβεί σε κατάσταση εγρήγορσης, δεν υπάρχει εύκολη θερα

πεία. Το όνομα που δόθηκε στην πάθηση αυτή οφείλεται στην ιερή της φύση 

— η πάθηση δίκαια ονομάστηκε «ιερή νόσος» [επιληψία]5 5 0. Το όξινο και αλ

μυρό φλέγμα είναι πηγή όλων των καταρροϊκών νοσημάτων τα ποικίλα ονό

ματα τους εξαρτώνται από την περιοχή όπου λαμβάνει χώρα η καταρροή. 

Στη χολή οφείλονται όλες οι φλεγμονώδεις παθήσεις — λέγονται έτσι 

από την καύση και τη φλόγωση που προκαλούν. Ό τ α ν η χολή βρει διέξοδο 

προς τα έξω, βράζει και δημιουργεί ποικίλα εξανθήματα. Όταν εγκλωβιστεί 

οτο εσωτερικό προκαλεί πολλές φλεγμονώδεις ασθένειες, με χειρότερη 

εκείνη που επιφέρει η ανάμειξη της με καθαρό αίμα και η διατάραξη της κα

νονικής κατανομής των ινών. Οι ίνες είναι διεσπαρμένες στο αίμα με σκοπό 

να διασφαλίζουν την ύπαρξη κοινού μέτρου ανάμεσα στη λεπτότητα και το 

πάχος, έτσι ώστε το αίμα να μη διαρρέει μέσα από την πορώδη υφή του σώ

ματος, θερμό και υγρό, ούτε όμως και να κυκλοφορεί με δυσκολία μέσα στις 

φλέβες, παχύρρευστο και δυσκίνητο. Η ίδια η φυσική σύσταση των ινών δια

φυλάσσει το σωστό μέτρο. Ακόμη και μετά θάνατον, οπότε το αίμα ψύχεται, 

αν οι ίνες συρρικνωθούν, το υπόλοιπο αίμα συνεχίζει να ρέει, αν όμως παρα

μείνουν άθικτες, τότε με τη συμβολή και του περιβάλλοντος ψύχους προκα

λούν τη γρήγορη πήξη του αίματος. Αυτή είναι η επίδραση των ινών στο αίμα. 

Ό τ α ν τώρα η χολή —που προέρχεται από το γερασμένο αίμα και ανανεώνε

ται από τη διάλυση των σαρκών σε αυτό 5 5 1 — εισβάλλει θερμή και υγρή στο 

αίμα σε μικρές κατ' αρχάς ποσότητες, δέχεται την επίδραση των ινών και πή

ζει· με την πήξη, η χολή χάνει την καυστική της ικανότητα, οπότε στο εσωτε-
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σβευυνμέυη χειμώνα κάί τρόμου έυτός παρέχει, πλείων δ" 
έπιρρέονσα, τή παρ' αυτής θερμότητι κρατήσασα τάς ιυας 
εί? άταξίαυ ζέσασα διέσεισεν καϊ έάν μέν Ίκαυή διά τέλους 
κροτήσαι γέυηται, προς τό τού μυελού διαπεράσασα γευος 
κάουσα έ'λυσευ τά τής ψυχής αύτόθευ οίου υεώς πείσματα 
μεθήκέν τε ελευθέρου, δταν δ' έλάττων η τό τε σώμα 
άντίσχη τηκόμευον, αυτή κρατηθεΐσα ή κατά πάν τό σώμα 
έξέπεσεν, ή διά τ&ν φλεβών εί? τήν κάτω σνυωσθεΐσα ή 
τήυ άνω κοιλίαυ, οίου φυγά? έκ πόλεω? στασιασάσηs εκ 

86 a τοΰ σώματος έκπίπτονσα, διάρροιας καϊ δυσεντερία? καϊ τά 
τοιαύτα νοσήματα πάυτα παρέσχετο. τό μέυ ουυ έκ πυρός 
υπερβολής μάλιστα νόσησαν σώμα συνεχή καύματα καί 
πυρετούς απεργάζεται, τό δ' έξ άέρο? άμφημεριυούς, τριταίους 
δ' ύ'δατο? διά τό νωθέστερον άέρο? καϊ πυρό? αυτό είναι· τό 
δέ γή?, τετάρτως δν υωθέστατου τούτων, έν τετραπλάσιοι? 
περιόδοις χρόυου καθαιρόμευον, τεταρταίους πυρετούς ποίησαν 
άπαλλάττεται μόλις. 

b Καί τά μέν περί τό σώμα νοσήματα ταύτη συμβαίνει 
γιγνόμενα, τά δέ περί ψυχήν διά σώματος έξιν τήδε. νόσου 
μέυ δή ψυχής άνοιαν σνγχωρητέου, δύο δ' άνοιας γένη, 
τό μέν μανίαυ, τό δέ άμαθίαυ. πάν ονυ ότι πάσχων τις 
πάθος όπότερου αυτών ΐσχει, νόσου προσρητέου, ήδουάς δέ 
καϊ λύπα: υπερβάλλουσας ταυ νόσων μεγίστας θετέου τή 
ψυχή- περιχαρής γάρ άνθρωπος ων ή καϊ τάυαυτία ύπο 

e λύπη: πάσχων, σπεύδων τό μέν έλείν άκαίρως, τό δε φυγείν, 
ού'θ' όράν ούτε άκσύειν ορθόν ούδέυ δύναται, λυττφ δέ καϊ 
λογισμού μετασχεΐυ ήκιστα τότε δή δυνατό?, τό δέ σπέρμα 
δτω πολύ καί όυώδε? περί τόν μυελόν γίγνεται καί καθα-
περεϊ δένδρον πολυκαρπότερον τοϋ συμμέτρου πεφυκός η, 
πολλάς μέν καθ' έ'καστον ώδΐυας, πολλάς δ' ήδονάς κτώμενος 
έν ταΧς έπιθυμίαι? καϊ τοΐς περϊ τά τοιαύτα τόκοι:, εμμονή? 
τό πλείστον γιγνόμευος τοϋ βίου διά τάς μεγίστο? ήδονάς 

ά καϊ λύπας, νοσούσαν καϊ άφρονα ϊσχων ύπό τοΰ σώματος 
τήν ψυχήν, ούχ ώ? νοσών άλλ' ώ? εκών κακό? δοξάζεται-
τό δέ αληθές ή περϊ τά αφροδίσια ακολασία κατά τό πολύ 
μέρος διά τήυ ενός γένους έξιν ύπό μανότητος όστ&ν έν 
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ρικό του σώματος προκαλείται κρύο και ρίγος . Όταν όμως η ροή της χολής 
στο αίμα γίνει πιο έντονη, υπερνικά με τη θερμότητα της την επίδραση των 
ινών, βράζει και σκορπά την αταξία. Αν καταφέρει να επικρατήσει πλήρως, 
εισχωρεί στον μυελό καίγοντας τα πάντα, και εκεί σπάει τους κάβους του 
πλοίου τηςψυχής και την αφήνει ελεύθερη. Αν όμως η ροή της δεν είναι τόσο 
έντονη και το σώμα μπορέσει να αντισταθεί στη διάλυση, τότε η χολή ηττάται 
και είτε διαχέεται σε όλο το σώμα είτε εξωθείται μέσα από τις φλέβες στην 
άνω ή στην κάτω κοιλία και από εκεί, σαν τον δραπέτη από επαναστατημένη 
πόλη, διαφεύγει από το σώμα προκαλώντας διάρροια, δυσεντερία και άλλα 
παρόμοια νοσήματα. 

Όταν το σώμα ασθενεί από υπερβολή της φωτιάς, πάσχει από διαρκείς 
εξάψεις και πυρετούς. Η υπερβολή του αέρα φέρνει τους ημερήσιους πυρε
τούς, και η υπερβολή του νερού τους «τριταίους» , αφού το νερό είναι πιο 
νωθρό από τη φωτιά και τον αέρα. Τέλος η υπερβολή της γης, του τέταρτου 
σε νωθρότητα στοιχείου, θα χρειαοτείτετραπλάσιο χρόνο για να αποκαθαρ-
θεί, επομένως προκαλεί τους επίμονους «τεταρταίους» πυρετούς534. 

Κατ' αυτόν λοιπόν τον τρόπο προκαλούνται τα νο-
. „, ,' σήματα του σώματος, θ α δούιιε τώρα πώς μπορεί 

Ασθένειες της ψυχής l r , , 1 . , 
η κατάσταση του σιυματος να προξενήσει νοσή
ματα στην ψυχή555. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι 

η άνοια είναι ασθένεια της ψυχής556, και ότι υπάρχουν δύο είδη άνοιας: η μα
νία και η αμάθεια . Οτιδήποτε λοιπόν επιφέρει μία από τις δύο, πρέπει να 
αποκληθεί ασθένεια- κι αυτό σημαίνει ότι η υπερβολική ηδονή και ο υπερβο
λικός πόνος πρέπει να καταταγούν στις μεγαλύτερες ασθένειες της ψυχής. 
Γιατί ο περιχαρής ή ο περίλυπος άνθρωπος, στην άμετρη βιασύνη του να επι
λέξει το ένα και να αποφύγει το άλλο, αδυνατεί να δει και να ακούσει το σω
στό, καταλαμβάνεται από λύσσα και οι νοητικές του δυνάμεις μειώνονται 
στο ελάχιστο. Όταν το σπέρμα συσσωρεύεται και κοχλάζει στον μυελό ενός 
ανθρώπου558, όπως στο δέντρο που παράγει περισσότερους από το κανονικό 
καρπούς, τότε οι πόθοι που γεννιούνται και οι επιπτώσεις τους προκαλούν 
πολλούς πόνους και πολλές ηδονές- η ένταση των πόνων και των ηδονών κά
νουν τον άνθρωπο στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του τρελό, και η ψυχή του, 
εξαιτίας της δράσης του σώματος, χάνει την υγεία και τη λογική της. Κατά 
την κοινή γνώμη, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι άρρωστος, αλλά κακός από 
πρόθεση. Η αλήθεια όμως είναι ότι η αφροδίσια ακολασία είναι ψυχική 
ασθένεια- προκαλείται κατά κύριο λόγο από τη δράση μιας ουσίας55 που, 
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σώματι ρυώδη καϊ ύγραίνουσαν νόσος ψυχής γέγονεν. καϊ 
σχεδόν δή πάντα Όπόσα ηδονών ακράτεια καί δνειδο? ώ? 
έκόντων λέγεται τών κακών, ούκ ορθώς όνειδίζεται· κακός 

e μέν γάρ έκώυ ουδείς, διά δέ πουηράυ έξιυ τινά τού σώματος 
καϊ απαίδευτου τροφήυ ό KOKÒS γίγυεται κακός, παντϊ δέ 
ταΰτα έχθρα καί άκοντι προσγίγνεται. καϊ πάλιν δή τό περϊ 
τάς λύπας ή ψυχή κατά ταύτα διά σώμα πολλήυ ϊσχει 
κακίαυ. ότου γάρ άν ή τ&υ οξέων καί τών άλνκ&υ φλεγμά
των καϊ δσοι πικροί καϊ χολώδει? χυμοί κατά τό σώμα 
πλανηθέυτες έξω μέν μή λάβωσιυ άναπνοήν, έυτός δέ είλλό-

87 a μενοι τήν άφ ' αυτών άτμίδα τή τή? ψυχή? φορά συμμεί-
ξαντες άνακερασθώσι, παντοδαπά νοσήματα ψυχής έμποιοΰσι 
μάλλον καϊ ήττον καϊ έλάττω καί πλείω, προς τε τους τρεις 
τόπους έυεχθέυτα τής ψυχής, προς δν άν έκαστ' αύτ&ν 
προσπίπτη, ποικίλλει μέν εϊδη δυσκολίας καϊ δυσθυμία? 
παντοδαπά, ποικίλλει δέ θρασύτητας τε καϊ δειλίας, έτι δέ 
λήθη? άμα καϊ δυσμαθίας. προς δε τούτοις, όταν ούτως 

b κακώ? παγέντων πολιτεΐαι κακαϊ καϊ λόγοι κατά πόλει? ίδια 
τε καί δημοσία λεχθ&σιυ, έτι δέ μαθήματα μηδομή τούτων 
Ίατικά έκ νέων μανθάνηται, ταύτη κακοί πάυτες ο'ι κακοί 
διά δύο άκουσιώτατα γιγυόμεθα- ων αίτιατέον μέν τού? 
φυτεύουτας άεί τών φντενομέυωυ μάλλον καί τους τρέ-
φουτας τών τρεφομέυωυ, προθνμητέου μην, ό'πη τι? δύναται, 
καϊ διά τροφής καϊ δι' επιτηδευμάτων μαθημάτων τε φυγείν 
μέν κακίαυ, τουναντίον δέ έλεΐν. ταΰτα μέν ουν δή τρόπος 
άλλος λόγων. 

e Τό δέ τούτων αντίστροφου αν, τό περϊ τάς τών σωμάτων 
καί διανοήσεων θεραπείας αι? οίτίαι? σώζεται, πάλιν εικός 
καϊ πρέπον άνταποδούναι- δικαιότερου γάρ τωυ αγαθών πέρι 
μάλλον ή τών κακών ϊσχειν λόγον. πάν δή τό αγαθόν 
καλόν, τό δέ καλόν ούκ άμετρου- καϊ ζώου ουυ τό τοιούτου 
έσόμενον σύμμετρον θετέον. συμμετριών δέ τά μέν σμικρά 
διαισθανόμενοι συλλογι^όμεθα, τά δέ κνριώτατα καϊ μέγιστα 

d άλογίστως έχομεν. προς γάρ ύγιεία? καϊ νόσου: άρετάς τε 
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λόγω της πορώδους υφής των οστών, διαρρέει και διαποτίζει το σοίμα. Και 
γενικότερα, όλα όσα προσάπτουμε σε όσους αδυνατούν να ελέγξουν τις ηδο
νές, κατηγορώντας τους ότι έχουν επιλέξει να είναι κακοί, είναι μάλλον αδι
καιολόγητα. Ουδείς εκών κακός. Ένας άνθρωπος γίνεται κακός από κάποιο 
ελάττωμα στο σώμα του και από λανθασμένη ανατροφή — και αυτά είναι 
στοιχεία που όλοι τα αποστρέφονται και κανείς δεν τα επιλέγει560. 

Και στην περίπτωση των πόνων, μεγάλο κακό προκαλείται από το σώμα 
στην ψυχή με παρόμοιο τρόπο. Όταν τα όξινα και αλμυρά φλέγματα ή οι πι
κροί και χολώδεις χυμοί διαχέονται στο σώμα ενός ανθρώπου και, καθώς 
δεν βρίσκουν διέξοδο, συμπιέζονται στο εσωτερικό, ανακατεύονται και πα
ρεμβάλλουν στην κίνηση της ψυχής τον ατμό που εκλύουν561, τότε προξενού-
νται ψυχικά νοσήματα κάθε είδους — περισσότερο ή λιγότερο έντονα, πολ
λά ή λίγα. Οι ουσίες αυτές κατευθύνονται προς τις τρεις έδρες της ψυχής 
και, ανάλογα με την περιοχή που προσβάλλουν, φέρνουν κάθε είδους 
οτρυφνότητα και δυσθυμία, θρασύτητα και δειλία, λήθη και βραδύνοια562. 

Επιπλέον, όταν άνθρωποι με τόσο κακή ψυχική συγκρότηση ζουν σε κα
κά πολιτεύματα και συζητούν με εξίσου κακό τρόπο στον ιδιωτικό και στον 
δημόσιο χώρο, όταν μάλιστα δεν υπάρχουν και σπουδές από τα χρόνια της 
πρώτης νεότητας ικανές να λειτουργήσουν σαν θεραπεία, τότε πια έχουμε 
δύο αιτίες563, εντελώς ανεξάρτητες από την ανθρώπινη θέληση, που κάνουν 
τους κακούς να είναι κακοί. Είναι δεδομένο ότι η ευθύνη βαραίνει πάντοτε 
περισσότερο τους γονείς από τους απογόνους, τους τροφούς από τους ανα-
τρεφόμενους' παρ' όλα αυτά, πρέπει όλοι, όσο μπορούν, να προσπαθούν μέ
σα από την εκπαίδευση, την πρακτική και τις σπουδές να απαλλαγούν από 
την κακία και να επιδιώκουν το αντίθετο της. Αυτά όμως ανήκουν σε άλλη 
μορφή λόγου564. 

Είναι εύλογο να στραφούμε τώρα, όπως αρμόζει, 
, προς την αντίθετη κατεύθυνση και να συμπληρώ

σουμε τα προηγούμενα, εντοπίζοντας τους παρά
γοντες που διασφαλίζουν την υγεία σώματος και 

πνεύματος . Γιατί είναι πιο σωστό να συζητά κανείς για τα καλά παρά για 
τα κακά. 

Το καλό είναι βέβαια πάντοτε ωραίο, και το ωραίο δεν είναι ποτέ άμε
τρο566. Άρα και για το έμβιο ον ισχύει το ίδιο: για να είναι καλό, πρέπει να 
διέπεται από μέτρο . Με τα κοινά μέτρα όμως μας συμβαίνει το εξής: δια
κρίνουμε και υπολογίζουμε μόνο τα σχετικά ασήμαντα, ενώ μας διαφεύγουν 
τα κυριότερα και τα μεγαλύτερα. Έτσι σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασθέ-

321 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

καϊ κακίας ουδεμία συμμετρία καϊ άμετρία μείζων ή ψυχής 
αύτη? προ? σώμα αυτό- ών ουδέν σκοποϋμεν ούδ' έννοοΰμεν, 
ότι ψυχήν Ίσχνράν καϊ πάντη μεγάληυ άσθευέστερου και 
έλαττον είδος όταν όχή, καϊ όταυ αν τουναντίον συμπα-
γήτον τούτω, ον καλόν όλον τό ζ&ον—άσύμμετρον γάρ ταΐ? 
μεγίσταις συμμετρίαις—τό δέ έναντίως έχον πάντων θεα
μάτων τω δυναμένψ καθοράν κάλλιστου καί έρασμιώτατον. 

e οίον ουν ύπερσκελές ή καί τίνα έτέραν ύπέρεξιν άμετρον 
έαυτω τι σώμα δν άμα μέν αίσχρόν, άμα δ' έν τή κοινωνία 
τών πόνων πολλού? μέν κόπους, πολλά δέ σπάσματα καί 
διά τήν παραφορότητα πτώματα παρέχον μυρίων κακών 
αίτιον έαυτω, ταύτόν δή διανοητέου καϊ περί τοϋ συυαμ-
φοτέρου, ζ&ον δ καλοΰμεν, ώς δταν τε έν αύτφ ψυχή κρείτ-

88 a των ούσα σώματος περιθνμως ϊσχη, διασείουσα πάν αυτό 
έ'νδοθεν νόσων έμπίμπλησι, καϊ όταν εϊς τίνα? μαθήσει? καϊ 
ζητήσεις συντόνως ΐη, κατατήκει, διδαχά? τ' αυ καϊ μάχα? 
έυ λόγοι? ποιούμενη δημοσία καί ίδια δι' ερίδων και φιλονι
κία? γιγυομένων διάπυρου αυτό ποιούσα σαλεύει, καϊ ρεύματα 
έπίγουσα, τ&υ λεγομένων Ιατρών άπατώσα τονς πλείστους, 
τάναίτια αίτιάσθαι ποιεί· σώμα re δταν αυ μέγα καί ύπέρ-
ψυχου σμικρή συμφυές ασθενεί τε διανοία γένηται, διττών 

b επιθυμιών ούσών φύσει κατ' άνθρωπου?, διά σώμα μεν 
τροφής, διά δέ τό θειότατον τ&ν έν ήμίν φρονήσεως, αϊ τοϋ 
κρείττονος κινήσει? κρατοΰσαι καϊ τό μέν σφέτερον ανξονσαι, 
τό δέ τής ψυχής κωφόυ καί δυσμαθέ? άμνήμόν τε ποιοΰσαι. 
τήν μεγίστηυ νόσου άμαθίαυ έυαπεργάζουται. μία δή σω
τηρία προς άμφω, μήτε τήν ψυχήν άνευ σώματος κιυεΧυ μήτε 
σώμα άνευ ψυχή:, ί'να άμυνομε'νω γίγνησθον Ισορροπώ καϊ 

C υγιή. τόν δή μαθηματικόν ή τίνα άλλην σφόδρα μελέτην 
διανοία κατεργαζόμευον καϊ τήν τοΰ σώματος αποδοτέου 
κίνησιν, γυμναστική προσομιλοΰντα, τόν τε αυ σώμα έπι-
μελώ? πλάττοντα τάς τής ψυχή? άνταποδοτε'ον κινήσει?, 
μουσική καϊ πάση φιλοσοφία προσχρώμενον, εί μέλλει 
δικαίως τι? άμα μέν καλό?, άμα δέ αγαθός ορθώς κεκλήσθαι. 
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νεια, την αρετή και την κακία, καμία συμμετρία ή αμετρία δεν είναι πιο ση
μαντική από αυτήν που υπάρχει ανάμεσα στην ίδια την ψυχή και το ίδιο το 
σώμα. Και όμως σε όλα αυτά δεν δίνουμε καμία προσοχή, ούτε καν τα αντι
λαμβανόμαστε- ωστόσο, όταν μια ισχυρή και μεγαλειώδης ψυχή προσλάβει 
σχετικά αδύναμη και μικροκαμωμένη σωματική μορφή, ή όταν πάλι η συνέ
νωση των δύο καθορίζεται, από την αντίστροφη ανισομέρεια, τότε το έμβιο 
ον ως όλον δεν είναι ωραίο, γιατί υστερεί ως προς τη μέγιστη συμμετρία. Ενώ 
ό,τι χαρακτηρίζεται από τέτοια συμμετρία αποτελεί το πιο ωραίο και αξια
γάπητο θέαμα568 — για όποιον βέβαια είναι σε θέση να το δει. 

Ένα σώμα άμετρο, εξαιτίας ενός μακρύτερου ποδιού ή άλλης υπερτρο
φίας, δεν είναι μόνον άσχημο αλλά, επιπλέον, όταν μετέχει σε επίπονη εργα
σία προξενεί αμέτρητα κακά στον εαυτό του (μεγάλη κούραση, συχνά δια
στρέμματα αλλά και πτώσεις λόγω της πλάγιας κίνησης). Παρόμοια πρέπει 
να δούμε και το σύνθετο δημιούργημα που ονομάζουμε έμβιο ον. Αν η ψυχή 
του είναι πιο ισχυρή από το σώμα, όταν βρίσκεται σε έξαρση πάθους κλονί
ζει από το εσωτερικό ολόκληρο το σώμα και το γεμίζει ασθένειες· όταν αφο
σιώνεται σε σπουδές και σε έρευνες, το εξαντλεί· όταν πάλι επιδίδεται σε δη
μόσια ή ιδιωτική διδασκαλία και σε λογομαχίες, με τις έριδες και τις φιλονι
κίες που προκαλεί το υπερθερμαίνει και το ταράξει, του επιφέρει καταρρο-
ές, με αποτέλεσμα να παραπλανά τους πιο πολλούς από τους λεγόμενους 
γιατρούς και να τους οδηγεί σε εντελώς λανθασμένη διάγνωση των αιτίων569. 
Αντιστρόφως, όταν ένα δυνατό σώμα, πολύ μεγάλο για την ψυχή, συμφύεται 
με ένα μικρό και αδύνατο πνεύμα, συμβαίνει το εξής: καθώς η φύση δημι
ουργεί δύο ειδών επιθυμίες στους ανθρώπους —την τάση του σώματος προς 
την τροφή και την τάση του θείου μέρους μας προς τη φρόνηση —, είναι λογι
κό να επικρατήσουν οι κινήσεις του πιο δυνατού' οπότε, στη συγκεκριμένη 
περίσταση, το σώμα τρέφεται και αναπτύσσεται, ενώ η ψυχή χάνει την ευαι
σθησία, την οξυδέρκεια και τη μνήμη της, και έτσι προκαλείται η χειρότερη 
ασθένεια, η αμάθεια. 

Μία είναι η λύση απέναντι και στους δύο κινδύνους: να μην ασκεί κανείς 
την ψυχή χωρίς το σώμα ούτε το σώμα χωρίς την ψυχή, ώστε να αμύνονται και 
τα δύο και να διατηρείται υγιής ισορροπία μεταξύ τους. Έτσι ο μαθηματικός 
ή αυτός που αφιερώνεται με πάθος σε κάποια άλλη έρευνα με τον νου του 
πρέπει να δίνει βάρος και στην άσκηση του σώματος με τη γυμναστική, ενώ 
όποιος επιδίδεται στη συστηματική εκγύμναση του σώματος πρέπει να φρο
ντίζει και για τις κινήσεις της ψυχής του με την καλλιτεχνική και γενικά τη φι
λοσοφική ενασχόληση. Είναι η μόνη λύση αν θέλει κάποιος να αποκαλείται 
καλός κάγαθός με τη σωστή σημασία570. 
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κατά δέ ταύτα ταύτα καί τά μέρη θεραπευτέον, τό τοϋ παντός 
ά άπομιμούμευου εΐδος. τού γάρ σώματος ύπό τώυ ε'ισιόυτωυ 

καομένρυ τε εντός καϊ ψυχομένου, καϊ πάλιν ύπό τ&υ έξωθευ 
ξηραιυομέυου καϊ ύγραινομένου καϊ τά τούτοις ακόλουθα πά
σχοντος ύπ' αμφοτέρων των κινήσεων, όταν μέν τις ήσυχίαν 
άγον τό σώμα παραδίδω ταΐ? κινήσεσι, κρατηθέν διώλετο, 
έάν δέ ήν τε τροφόν καϊ τιθήνην τού παντός προσείπομεν 
μιμήταί τις, καϊ τό σώμα μάλιστα μέν μηδέποτε ήσυχίαν 
άγειν έά, κινή δέ καϊ σεισμούς άεί rivas έμποι&υ αύτω διά 

e παντό? τάς εντός καϊ έκτος άμύνηται κατά φύσιυ κινήσει?, 
καί μετρίως σείωυ τά τε περί τό σώμα πλαυώμευα παθήματα 
καϊ μέρη κατά συγγένεια? εί? τάξιν κατακοσμή προς άλληλα, 
κατά τόν πρόσθεν λόγου δν περί τοΰ παντός έλε'γομεν, ούκ 
έχθρόυ παρ' έχθρόν τιθέμευου έάσει πολέμους έυτίκτειυ τω 
σώματι καϊ υόσους, άλλα φίλου παρά φίλου τεθέυ ύγίειαν 

89 a άπεργαζόμευου παρέξει. τ&υ δ' αυ κινήσεων ή έν έαυτω 
ύφ' αύτοΰ άριστη κίυησις—μάλιστα γάρ τή διανοητική καϊ 
τή τοϋ παντό? κινήσει συγγενή?—ή δέ ύπ' άλλου χείρων 
χειρίστη δέ ή κειμένου τοϋ σώματος καί άγουτος ήσυχίαν δι' 
ετέρων αυτό κατά μέρη κινούσα, διό δή τών καθάρσεων καί 
συστάσεων τοΰ σώματος ή μέν διά τών γυμνασίων αρίστη, 
δευτέρα δέ ή διά τ&ν αίωρήσεων κατά τε τους πλους καϊ 
όπηπερ άν όχήσεις άκοποι γίγνωνται· τρίτον δέ είδος κι-

b νήσεως σφόδρα ποτέ άναγκαζομένω χρήσιμου, άλλως δέ 
ούδαμώ? τώ νουν έχοντι προσδεκτε'ον, τό τή? φαρμακευτική: 
κοθάρσεω: γιγνόμενον Ίατρικόν. τά γάρ νοσήματα, όσα μή 
μεγάλους έχει κινδύνου:, ούκ έρεθιστέου φαρμακείαις. πάσα 
γάρ σύστασις νόσων τρόπον τινά τή τών ζώωυ φύσει προσ-
έοικε. καϊ γάρ ή τούτων σύνοδος έχουσα τεταγμένου? τού 
βίου γίγνεται χρόνους τοΰ τε γένους σύμπαντος, καϊ καθ' 
αυτό τό ζ&ον ε'ιμαρμένον έκαστου έχου τόν βίον φύεται, 

e χωρίς τ&ν έξ ανάγκης παθημάτων τά γάρ τρίγωνα ευθύς 
κατ' αρχάς εκάστου δύναμιν έχοντα συνίσταται μέχρι τινός 
χρόνου δυυατά έξαρκεΐν, ου βίον ούκ άν ποτέ τις εί? τό 
πέραν έτι βιώη. τρόπος ουν ό αυτός καί τή? περϊ τά νοσή
ματα συστάσεως· ήν όταν τις παρά τήν είμορμένην τοΰ 
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Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να φροντίζουμε και όλα 

Λ ,* τα μέρη του σώματος, μιμούμενοι το πρότυπο του 
Φροντίδα τον σώματος ^ r ^ 

σύμπαντος. Γιατί, καθώς το σώμα θερμαίνεται ή 
ψύχεται από όσα εισχωρούν σε αυτό κι ύστερα 

πάλι ξηραίνεται ή υγραίνεται και υφίσταται τις συνέπειες και των δύο αυτών 
διαταραχών, αν αδρανήσει κανείς και παραδώσει το σώμα του στην απρό
σκοπτη δράση τους, τότε θα το καταδικάσει στην ξένη κυριαρχία και στον 
αφανισμό. Αν όμως μιμηθεί την οντότητα που αποκαλέσαμε τροφό και Υπο
δοχή του σύμπαντος, τότε θα επιδιώξει να μην αφήσει ποτέ το σώμα του να 
αδρανήσει, θα το κρατά σε διαρκή κίνηση, θα του επιβάλλει συνεχώς δονή
σεις571 και έτσι θα το κάνει ικανό να προβάλλει φυσική αντίσταση στις εσω
τερικές και εξωτερικές διαταραχές. Με την αρμονική κίνηση, θα φέρει σε 
τάξη και αμοιβαία συναρμογή, εκμεταλλευόμενος τις συγγένειες τους, όλα 

' ' ' * ' ' 572 

εκείνα τα στοιχεία και τις ποιότητες τους που περιφέρονται στο σώμα , 
σύμφωνα με την περιγραφή που δώσαμε προηγουμένως μιλώντας για το 
σύμπαν573 — δεν θα επιτρέψει να αντιπαρατεθεί ο εχθρός με τον εχθρό προ
καλώντας πολέμους και ασθένειες στο σώμα, αλλά θα τοποθετήσει τον φίλο 
δίπλα στον φίλο, με στόχο την επίτευξη της υγείας574. 

Από όλες τις κινήσεις, η καλύτερη είναι αυτή που συντελείται μέσα στο 
κινούμενο από τον ίδιο τον εαυτό του, γιατί είναι συγγενής προς την κίνηση 
της διάνοιας και την κίνηση του σύμπαντος575. Κάθε κίνηση που προέρχεται 
από ένα ξένο κινούν είναι χειρότερη' και η χείριστη κίνηση είναι εκείνη που 
επιβάλλεται στα μέρη ενός σώματος από ξένους παράγοντες, ενώ το ίδιο πα
ραμένει αδρανές. Κατά συνέπεια, από όλες τις καθάρσεις και συναρμογές 
του σώματος576, η καλύτερη είναι η γυμναστική άσκηση και, αμέσως μετά, η 
κίνηση της αιώρησης που προέρχεται από πλεύση ή κάποια άλλη ξεκούρα
στη μετακίνηση. Ένα τρίτο είδος μπορεί σε μεγάλη ανάγκη να αποβεί χρήσι
μο, σε όλες όμως τις άλλες περιστάσεις δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτό από 
σώφρονες ανθρώπους: πρόκειται για τη φαρμακευτική κάθαρση της ιατρι
κής. Τα νοσήματα, αν δεν είναι πολύ επικίνδυνα, δεν πρέπει να ερεθίζονται 
από τα φάρμακα. Γιατί η δομή των ασθενειών μοιάζει κατά κάποιον τρόπο 
με τη φύση των εμβίων όντων. Ο τρόπος δημιουργίας τους έχει καθορίσει τη 
διάρκεια ζωής του καθενός577, κι αυτό σημαίνει ότι το κάθε επιμέρους ον 
γεννιέται με προκαθορισμένη διάρκεια ζωής, αν εξαιρέσει βέβαια κανείς τα 
αναπόφευκτα ατυχήματα1 γιατί, από την αρχή, τα συστατικά τρίγωνα του κα
θενός έχουν μια δύναμη που επαρκεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 
πέρα από το οποίο δεν μπορεί κανείς να παρατείνει τη ζωή του. Με τον ίδιο 
τρόπο είναι οργανωμένες και οι ασθένειες. Αν λοιπόν κάποιος αγνοήσει την 
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χρόνου φθείρη φαρμακείαις, άμα έκ σμικρών μεγάλα καί 
πολλά έξ ολίγων νοσήματα φιλεΐ γίγνεσθαι, διό παιδαγω-
γεΧν δει διαίταις πάντα τά τοιαύτα, καθ' όσον άν η τω σχολή, 

ά άλλ' ού φαρμακεύοντα κακόν δύσκολον έρεθιστέον. 
Καϊ περϊ μέν τοϋ κοινού ζώου καί τοΰ κατά τό σώμα αύτοΰ 

μέρους, ή τις άν καί διαπαιδαγωγών καϊ διαπαιδαγωγούμενος 
ύφ' αυτού μάλιστ' άν κατά λόγου ζώη, ταύτη λελέχθω· τό 
δέ δή παιδαγωγήσον αυτό μάλλον που καϊ πρότερου παρα-
σκευαστέου εις δύναμιν ότι κάλλιστου καί άριστου εις την 
παιδαγωγίαν είναι, δι' ακριβείας μέυ ουν περί τούτωυ 

e διελθείν Ίκαυόυ άν γένοιτο αυτό καθ* αυτό μόνον έργου· το 
δ' έν παρέργω κατά τά πρόσθεν επόμενο? άν τι? ούκ άπο 
τρόπον τήδε σκοπών ωδε τω λόγω διαπεράναιτ' άν. καθάπερ 
εϊπομευ πολλάκις, ότι τρία τριχή ψυχή? έν ήμίν εϊδη κατώ-
κισται, τυγχάνει δέ έ'καστον κινήσει: έχον, ούτω κατά ταύτα 
καί νΰν ώ: διά βραχντάτωυ ρητέου ότι τό μέυ αύτ&υ έν 
αργία διάγου καϊ τ&ν έαυτοΰ κινήσεων ήσυχίαν άγον άσθενέ-
στατον ανάγκη γίγνεσθαι, τόδ' έν γνμνασίοις έρρωμενέστα-

9 ο a τον διό φνλακτέον όπως αν έχωσιν τάς κινήσεις προς 
άλληλα συμμέτρους, τό δέ δή περϊ τοϋ κυριωτάτου παρ' 
ήμίν ψυχής είδους διανοεΐσθαι δει τήδε, ώ? άρα αύτο δαί
μονα θεό: έκάστω δέδωκεν, τοΰτο δ δή φαμεν οίκείν μέν 
ημών έπ' άκρω τ& σώματι, προς δέ τήυ έυ ούρανώ συγγένειαν 
άπό γής ημάς αϊρειν ώς δντα: φυτόυ ούκ έγγειου άλλα ούρά-
υιου, ορθότατα λέγουτες- εκείθεν γάρ, δθεν ή πρώτη τής 
ψυχής γένεσις έ'φυ. τό θείον τήν κεφαλήν καί ρίζαν ημών 

b άνακρεμαννύν όρθοΧ πάν τό σώμα. τω μέυ ουυ περϊ τάς 
επιθυμίας ή περϊ φιλονικία? τετευτακότι καί ταΰτα δια-
πονοΰντι σφόδρα πάυτα τά δόγματα ανάγκη θνητά έγγε-
γονέναι, καϊ παυτάπασιυ καθ' όσου μάλιστα δυνατόν θνητω 
γίγνεσθαι, τούτου μηδέ σμικρού έλλείπειυ, άτε τό τοιούτου 
ηύξηκότι- τω δέ περϊ φιλομαθίαν κα'ι περί τα? άληθεί? 
φρονήσει? έσπουδακότι καϊ ταΰτα μάλιστα τών αυτού γεγυ-

C μνασμένω φρουεϊυ μέυ αθάνατα καϊ θεια, άνπερ άληθεία? 
έφάπτηται, πάσα ανάγκη που. καθ' όσον δ' αυμετασχείν 
άυθρωπίυη φύσει αθανασία? ενδέχεται, τούτου μηδέν μερο? 
άπολείπειν, άτε δέ άεί θεραπεύοντα τό θειου έχουτά τε αυτόν 
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προκαθορισμένη διάρκεια ζωής των ασθενειών και παρέμβει επιχειρώντας 
να τις καταπολεμήσει με φάρμακα, κινδυνεύει σοβαρά να τις πολλαπλασιά
σει και να τις επιδεινώσει. Γι' αυτό πρέπει κανείς, αν βέβαια διαθέτει αρκε
τό χρόνο, να παρακολουθεί και να καθοδηγεί τις ασθένειες με δίαιτα και όχι 
να ερεθίζει με φάρμακα ένα δύστροπο κακό578. 

Αρκετά όμως είπαμε για το σύνολο του εμβίου 
_ ,, , όντοςκαιγιατο σωματικό του μέρος — γιατοπώς 
Φροντίδα της ψυχής \ . +. . . -

θα μπορούσε κάνεις να ζήσει συμφωνά με τον λό
γο, διαπαιδαγωγώντας τον εαυτό του και διαπαι-

δαγωγούμενος από αυτόν. Σημαντική είναι η προπαρασκευή εκείνης της 
πλευράς του ανθρώπου που πρόκειται να ασκήσει τη διαπαιδαγώγηση, ώστε 
να γίνει όσο πιο ικανή και τέλεια για το έργο του παιδαγωγού. Στην ακριβή 
και πλήρη διερεύνηση αυτού του ζητήματος θα άξιζε να αφιερώσουμε αυτό
νομη μελέτη. Καθώς όμως σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τη διήγηση μας και 
να μην αναφερθούμε στο ζήτημα αυτό παρά μόνον παρενθετικά579, δεν θα 
ήταν εντελώς άτοπο να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις. 

Όπως λοιπόν έχουμε πολλές φορές πει, συνυπάρχουν μέσα μας τρία δια
κριτά είδη ψυχής, το καθένα με τις δικές του κινήσεις. Και ας υπενθυμίσου με 
με δυο λόγια για μία ακόμη φορά ότι όποιο από αυτά αδρανεί και δεν εκτελε ί 
τις κινήσεις του γίνεται κατ' ανάγκην το ασθενέστερο, ενώ όποιο γυμνάζεται 
συνεχώς γίνεται το ισχυρότερο. Συνεπώς, εκείνο που πρέπει να κάνουμε εί
ναι να εξασφαλίσουμε τη σύμμετρη ανάπτυξη των κινήσεων του καθενός. 

Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι το κυρίαρχο είδος της ψυχής, που δώρι
σε ο Θεός στον καθένα μας, είναι ένας δαίμων580. Είναι αυτό που, όπως είπα
με, κατοικεί στην κορυφή του σώματος και μας ανυψώνει από τη Γη προς τον 
συγγενικό μας ουρανό581, γιατίη αλήθεια είναι ότι είμαστε φυτά όχι της Γης 
αλλά του ουρανού582. Στον ουρανό συνέβη η πρώτη γέννηση της ψυχής και 
εκεί βρίσκονται οι ρίζες μας — εκεί η θεϊκή ψυχή προσαρτά και ριζώνει το 
κεφάλι μας, και από εκεί ορθώνει προς τα κάτω όλο το σώμα583. Αν λοιπόν 
κάποιος έχει αφοσιωθεί στις επιθυμίες και στις έριδες5 4 και σπαταλάει εκεί 
όλη την ορμή του, οι σκέψεις του γίνονται αναγκαστικά θνητές. Θα γινόταν 
μάλιστα εξ ολοκλήρου θνητός και ο ίδιος, αν αυτό ήταν δυνατόν στην πραγ
ματικότητα ελάχιστα απέχει από αυτό, αφού έχει αναπτύξει μόνον το θνητό 
μέρος του. Αν όμως έχει αφιερωθεί στην αγάπη της μάθησης και της αληθι
νής σοφίας και καλλιεργεί αυτήν κυρίως την πλευρά του εαυτού του, για να 
προσεγγίσει την αλήθεια, είναι υποχρεωμένος να σκέφτεται τα αθάνατα και 
τα θεία. Λίγο απέχει από την κατάκτηση της αθανασίας, όσο βέβαια η αθα
νασία είναι προσιτή στην ανθρώπινη φύση- και επειδή πάντοτε φροντίζει για 
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εν κεκοσμημένον τόν δαίμονα σύυοικου έαυτψ, διαφερόυτως 

εύδαίμουα είναι, θεραπεία δέ δή παντϊ παντό? μία, τάς 

οικείας έκάστω τροφάς καϊ κινήσεις άποδιδόναι. τψδ' έυ 

ήμίν θείω συγγενείς είσιν κινήσει? οι τοϋ παντός διανοήσεις 

d καϊ περιφοραί- ταΰταις δή συνεπόμενον έκαστον δει. τάς περϊ 

τήυ γένεσιν έν τή κεφαλή διεφθαρμένα? ημών περιόδου5 

έξορθοΰυτα διά τό καταμαυθάυειυ τάς τοϋ παντός αρμονίας 

τε καϊ περιφοράς, τω κατανοουμένω τό κατανοοΰν έξομοιωσαι 

κατά τήν άρχαίαυ φύσιυ, όμοιώσαυτα δέ τέλος έχειν τού 

προτεθέυτος άυθρώποις ύπό θεών αρίστου βίου προς τε του 

πάραυτα καί τόν έπειτα χρόνον. 

e Καί δή καϊ τά νΰν ήμίν έξ αρχής παραγγελθέντα διεξελ-

θειν περϊ τοΰ παντό? μέχρι γενέσεως άυθρωπίυης σχεδόν 

έοικε τέλος έχειν. τά γάρ άλλα ζώα η γέγονεν αν, διά 

βραχέων επιμυηστέου, δ μή τις ανάγκη μηκύνειν ούτω γαρ 

έμμετρότερός τις άυ αύτω δόξειευ περϊ τους τούτωυ λόγους 

είναι, τήδ' ουυ τό τοιούτου έστω λεγόμευου. τών γενο

μένων ανδρών δσοι δειλοί καί τόν βίον άδίκω? διήλθον, 

κοτά λόγον του εικότα γνυαϊκες μετεφύουτο έυ τή δευτέρα 

91 a γενέσει- καί κατ' εκείνον δή τόν χρόνον διά ταΰτα θεοί τόν 

τής συνουσίας έρωτα έτεκτήυαυτο, ζ&ου τό μέυ έυ ήμΐυ, τό 

δ' έν ταΐς γυυαιξϊν συστήσαντε? έμψυχου, τοι&δε τρόπω 

ποιήσαυτες έκάτερου. τήν τοΰ ποτού διέξοδον, η διά τοΰ 

πλεύμονος τό πώμα ύπό τ ο ύ : νεφρούς εί? τήν κύστιν έλθόν 

καϊ τώ πνεύματι θλιφθέυ συυεκπέμπει δεχομευη, συυέτρησαυ 

εί? τόν έκ τής κεφαλής κατά του αύχέυα καϊ διά τής ράχεως 

b μυελόν σνμπεπηγότα, ου δή σπέρμα έυ τοις πρόσθεν λόγοι? 

ε ϊπομεν ό δέ, ά τ ' έμψυχο? ων καί λαβών άναπνοήν, τοΰθ' 

ηπερ άυέπυενσευ, τής εκροής ζωτικήυ έπιθνμίαν έμποιήσας 

αύτω, τού γεννάν έρωτα άπετέλεσεν. διό δή των μέν 

ανδρών τό περϊ τήν τ&ν αιδοίων φύσιυ άπειθέ? τε καϊ 

αύτοκρατές γεγουός, οίου ζ&ον άυνπήκοου τοΰ λόγον, πάν

των δι' 'επιθυμίας ο'ιστρώδεις επιχειρείκρατεΐν ai δ' έν 

ο ταΐ: γυναιξϊν αύ μήτραί τε καί ύστέραι λεγόμενοι διά τά 

αυτά ταΰτα, ζ&ον έπιθυμητικόν ενόν τ ή : παιδοποιία:, δταν 
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τη θεϊκή ψυχή και περιποιείται τον δαίμονα που φιλοξενεί μέσα του, φθάνει 

και ο ίδιος σε ιδιαίτερη ευδαιμονία5 8 5. 

Η σωστή φροντίδα για όλα τα πράγματα είναι μία και μοναδική: να προσ

φέρεις στο καθένα τις οικείες τροφές και κινήσεις. Οικείες όμως και συγγε

νείς κινήσεις για το θεϊκό στοιχείο που υπάρχει μέσα μας είναι οι σκέψεις 

και οι περιφορές του σύμπαντος. Αυτές πρέπει να ακολουθούμε όλοι- και 

τους δικούς μας κύκλους, που διαστρεβλώθηκαν κατά τη γέννηση μας5 8 6, 

πρέπει να τους επαναφέρουμε στην ορθή τροχιά μαθαίνοντας την αρμονία 

και την ομαλή περιφορά του σύμπαντος. Έτσι θα εξομοιώσουμε τη νόηση 

μας με το αντικείμενο της — ομοιότητα σύμφωνη με την πρωταρχική της φύ

ση 5 8 7. Και με την εξομοίωση αυτή θα κατακτήσουμε την προδιαγεγραμμένη 

άριστη ζωή, έχοντας εκπληρώσει τον σκοπό που έθεσαν και θα συνεχίσουν 

πάντοτε να θέτουν στους ανθρώπους οι θεοί5 8 8. 

Φαίνεται ότι τώρα πια έχει ουσιαστικά ολοκλη-

, , ρωθείτο έργο που αναλάβαμε — έχουμε εκθέσει 

την ιστορία του σύμπαντος ώς τη γέννηση του αν

θρώπου . Ό σ ο για τον τρόπο γέννησης των άλ

λων ζώων, αρκούν λίγες σύντομες παρατηρήσεις — δεν θα χρειαστεί να μα

κρηγορήσουμε. Έτσι έχουμε την εντύπωση ότι διατηρούμε το σωστό μέτρο 

στη διήγηση μας. Ας θέσουμε λοιπόν το ζήτημα ως εξής. 

Από τους άνδρες της πρώτης γενιάς, όσοι στη ζωή τους υπήρξαν δειλοί 

και άδικοι, ήταν εύλογο να μετατραπούν κατά τη δεύτερη γέννηση σε γυναί

κες 5 9 0. Εκείνη λοιπόν τη χρονική στιγμή, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι θεοί 

επινόησαν τον σαρκικό έρωτα, τοποθετώντας ένα έμψυχο ον μέσα σε εμάς 

και ένα μέσα στις γυναίκες. Η ενσωμάτωση έγινε κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

στην έξοδο των ποτών, εκεί όπου φθάνουν τα πόσιμα υγρά αφού ολοκληρώ

σουν τη διαδρομή τους από τους πνεύμονες και τα νεφρά στην κύστη και από 

όπου αποβάλλονται με την πίεση του αέρα, οι θεοί άνοιξαν μια δίοδο επικοι

νωνίας με τον μυελό, που από το κεφάλι και τον αυχένα εκτείνεται συμπαγής 

κατά μήκος της ράχης — τον μυελό που προηγουμένως ονομάσαμε και 

«σπέρμα»5 9 1. Ο μυελός όμως είναι έμψυχος και, μόλις βρήκε διέξοδο, εμφύ

σησε στην περιοχή ακριβώς της διεξόδου αυτής τη ζωτική επιθυμία της εκ

ροής, και έτσι δημιουργήθηκε ο γενετήσιος έρωτας. Γι' αυτό στους άνδρες η 

φύση των γεννητικών οργάνων είναι ανυπάκουη και αυταρχική σαν ανυπό

τακτο ζώο και επιχειρεί μέσα στον οίστρο της να κυριαρχήσει στα πάντα. Το 

ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες, όπου αυτό που ονομάζεται «μήτρα» ή «υστέ

ρα» είναι ένα έγκλειστο ζώο που επιθυμείτην αναπαραγωγή- όταν, κατά την 
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άκαρπου παρά τήυ ωραυ χρόνον πολύυ γίγυηται, χ ο λ ε π ώ : 

αγανακτούν φέρει, καϊ πλαυώμευου πάντη κατά τό σώμα, 

τάς τοϋ πνεύματος διεξόδους άποφράττον, άναπνεΐν ούκ έ&ν 

εί? απορίας τά? έσχατο? εμβάλλει καϊ νόσους παντοδαπά? 

άλλα? παρέχει, μέχριπερ άν έκατέρωυ ή επιθυμία καϊ ό 

d έρως συναγαγόντες, οίου άπό δένδρων καρπόν καταδρεψαυτες, 

ώς εί? άρουραν τήν μήτραυ αόρατα ύπό σμικρότητο? καί 

άδιάπλαστα ζώα κατασπείραυτες καί πάλιν διακρίναντε? 

μεγάλα εντός έκθρέψωνται καϊ μετά τούτο εις φ&ς άγαγόν-

τ ε : ζιίωυ άποτελέσωσι γένεσιν. γυναΐκε?μέν ουν καϊ τό 

θήλυ παν ού'τω γέγονεν τό δέ τών όρνέων φύλου μετερρυθ-

μίζετο, αντί τριχών πτερά φύον, έκ τώυ άκακων ανδρών, 

κούφων δέ. καί μετεωρολογικών μέν, ηγουμένων δέ δι' όψεως 

e τά? περί τούτων αποδείξει? β ε β α ι ό τ α τ α : είναι δι' εύήθειαν. 

τό δ' αυ πε£όν καί θηριώδε? γέγονεν έκ τών μηδέν προσχρω-

μέυωυ φιλοσοφία, μηδέ άθρούντωυ τής περί τόν ούραυόυ 

φύσεως πέρι μηδέν, διά τό μηκέτι ταΐς έυ τή κεφαλή χρή-

σθαι περίοδοι?, άλλα τοί? περϊ τά στήθη τή? ψυχή? ήγεμόσιν 

έ'πεσθαι μέρεσιν. έκ τούτωυ ουυ ταυ επιτηδευμάτων τά τ ' 

εμπρόσθια κώλο καί τά? κεφάλα? eis γήν έλκόμενα ύπό 

συγγένεια? ήρεισαν, προμήκει? τε καϊ παντοία? έσχου τά? 

92 a κορυφάς, όπη συυεθλίφθησαυ ύπό αργίας έκαστων ai περι

φοραί· τετράπουν τε τό γένος αύτ&ν έκ ταύτης έφύετο και 

πολύπουν τής προφάσεως, θεού βάσεις ύποτιθέυτος πλείου? 

τοΐς μάλλον άφροσιν, ώς μάλλον έπϊ γήν έλκοιυτο. τοί? δ' 

άφρονεστάτοις αυτών τούτων καϊ παντάπασιν προς γήν πάν 

τό σώμα κατατεινομένοις ώς ουδέν έτι ποδών χρείας ούσης, 

άποδα αυτά καϊ Ίλυσπώμενα έπϊ γής έγέννησαν. τό δέ 

b τέταρτον γένος ένυδρον γέγονεν έκ τ&ν μάλιστα άνοητοτα-

των καϊ αμαθέστατων, ους ούδ' αναπνοής καθαρά? έτι ήξί-

ωσαν ο'ι μεταπλάττοντες, ώ? τήν ψυχήν ύπό πλημμελείας 

πάσης άκαθάρτως έχόυτωυ, άλλ ' αντί λεπτής καί καθαρά? 
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εποχή του οίστρου, μείνει για μεγάλο διάστημα άγονο, δυσανασχετεί και 

αγανακτεί, περιφέρεται σε όλο το μήκος και πλάτος του σώματος, αποκλείει 

τις διεξόδους του αέρα και, εμποδίζοντας την αναπνοή, προκαλεί τη χειρότε

ρη δυστυχία και γεννά κάθε είδους ασθένεια. Το κακό συνεχίζεται μέχρις 

ότου η επιθυμία της μιας και ο έρωτας του άλλου συναντηθούν592, σαν να 

ήθελαν να κόψουν μαζί τον καρπό ενός δέντρου' τότε σπέρνουν στο γόνιμο 

έδαφος της μήτρας μικροσκοπικά, αόρατα και άδιάπλαστα πλάσματα5 9 3, τα 

οποία σιγά σιγά διαμορφώνονται5 9 4, τρέφονται στο εσωτερικό μέχρι να με

γαλώσουν και τελικά βγαίνουν στο φως, για να ολοκληρωθεί έτσι η γέννηση 

των εμβίων όντων. Αυτή είναι η προέλευση των γυναικών και γενικότερα του 

θηλυκού γένους. 

Το γένος των πτηνών είναι προϊόν μετασχηματι-

Τα κατώτεραξύα σμού, στη διάρκεια του οποίου αντικαταστάθη-

Τα πτηνά κ α ν οι τρίχες με φτερά- τα πτηνά προήλθαν από 

άνδρες χωρίς κακία αλλά και χωρίς πολύ μυαλό, 

που ενδιαφέρονταν για τα φαινόμενα του ουρανού, αλλά ήταν και αρκετά 

αφελείς ώστε να νομίζουν πως οι πιο ασφαλείς αστρονομικές αποδείξεις 
595 

προκύπτουν απο την όραση . 

Τα άγρια ζώα της ξηράς προήλθαν από άνδρες 

„ . . . που ούτε κατέφυγαν στη φιλοσοφία ούτε ενδια-
Τα χερσαία ζωα Τ 

φέρθηκαν καθόλου για τη φύση του ουρανού-δεν 

χρησιμοποίησαν ποτέ τις ομαλές τροχιές του μυα

λού τους αλλά υποτάχθηκαν στην ηγεμονία των μερών εκείνων της ψυχής 

που εδρεύουν στο στήθος. Η συνήθεια αυτή τους έκανε να στραφούν προς το 

συγγενές τους είδος, τείνοντας τα εμπρόσθια άκρα και το κεφάλι προς τη Γη 

για να στηριχθούν εκεί- το κεφάλι τους επιμηκύνθηκε και πήρε ποικίλο σχή

μα, ενώ και οι περιφορές στο εσωτερικό του καταστράφηκαν από την αχρη

στία. Το γένος αυτό απέκτησε επομένως τέσσερα ή και περισσότερα πόδια, 

γιατί ο θεός σκέφτηκε ότι όσοι έχουν λιγότερο μυαλό χρειάζονται περισσό

τερα σημεία στήριξης για να συνδέονται στενότερα με τη Γη. Τα εντελώς 

άμυαλα μάλιστα από τα ζώα της ξηράς, αυτά που τείνουν με όλο τους το σώ

μα προς τη Γη, καθώς τα πόδια τους ήταν πλέον άχρηστα, γεννήθηκαν άποδα 

και έρπουν στην επιφάνεια της Γης. 

Το τέταρτο γένος των ζώων, αυτό που ζει στο νε-

_ , ,. ρό, προέρχεται από τους πιο ανόητους και αμα-
Τανδροβια . , , 

θεις άνδρες- οι θεοί που τους μετεπλασαν σκέ

φτηκαν ότι δεν είναι άξιοι ούτε να έχουν καθαρή 

αναπνοή, αφού εγκατέλειψαν ακάθαρτη την ψυχή τους σε κάθε σφάλμα, και 331 
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αναπνοή? αέρος εί? ύ'δατο? θολεράυ καϊ βαθείαν έωσαν άνά-
πνευσιν δθεν ιχθύων έθυος καί τό τ&υ όστρέωυ συυαπάυτωυ 
τε όσα έυυδρα γέγονεν, δίκηυ άμαθία? έσχατης έσχάτας ο'ική-

c σει? είληχότων. καϊ κατά ταύτα δή πάντα τότε καϊ νΰν 
διαμείβεται τά ζ&α εί? άλληλα, νοϋ καϊ άνοία? αποβολή καί 
κτήσει μεταβαλλόμενα. 

Καϊ δή καϊ τέλος περϊ τον παντός νΰν ήδη τόν λόγον 
ήμίν φώμεν έχειν θνητά γάρ καί αθάνατα ζ&α λαβών καϊ 
συμπληρωθεί? δδε ό κόσμος ούτω, ζ&ον όρατόν τά ορατά 
περιέχον, είκών τού υοητοΰ θεός αισθητός, μέγιστος καί 
άριστος κάλλιστο? τε καϊ τελεώτατος γέγουευ εις ουρανό? 
δδε μονογενή? ών. 
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αντί για τον ελαφρό και καθαρό αέρα τους ανάγκασαν να αναπνέουν μέσα 
στα θολά και βαθιά νερά. Έτσι γεννήθηκαν τα ψάρια, τα οστρακοειδή και 
όλα τα υδρόβια όντα, πληρώνοντας ως αντίτιμο της έσχατης αμάθειας την 
έσχατη κατοικία. Αυτές είναι οι αρχές που καθόρισαν και συνεχίζουν να κα
θορίζουν τις αμοιβαίες μεταβολές των εμβίων όντων: η μεταβολή ακολουθεί 
την απόκτηση ή την απώλεια του νου και της άνοιας596. 

Επιτέλους μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η εξι-
στόρησή μας γύρω από το σύμπαν έφθασε εδώ 
στο τέλος της. Ο κόσμος συμπεριέλαβε τα θνητά 
και τα αθάνατα έμβια όντα και έτσι ολοκληρώθη

κε: έγινε το ορατό έμβιο ον που περιέχει όλα τα ορατά όντα, εικόνα του νοη
τού εμβίου όντος , θεός αισθητός, ο ύψιστος και άριστος, ο κάλλιστος και 
τέλειος, αυτός ο ένας και μονογενής Ουρανός. 


