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ΕΤΘΤΦΡΧ1Ν 

Ε Τ Θ Τ Φ Ρ Ω Ν ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Ε Τ Θ . Τι νί<άτ€ρον, ω ΣώκραΓ^ϊ, yéyovtv, οτι συ ras tv 

Λυκειω καταΚιττων Οιατριβαι èvdaÒe ννν oiarpißetf -nepl την 

τον βασιλέως στοάν; ου yap ττον καϊ σοι ye οίκη τιβ ούσα 

TVyyavei προς τον βασιΧία ωσ-nep ϊμοί. 

ΣΩ,. Ούτοι Οη Αθηναίοι ye, ω Κΰθΰφρων, οίκηι· αυτίμ· 

καλονσιν άλλα γραφην. 

Ε Τ Θ . Ti φτίϊ; γραφην σι Tis, ûs ecu«, yéypatrrai· ου 

yap ΙκέίΡΟ ye καταγνώσομαι, ως συ erepov. 

ΣΩ,. Ου yap ουι: 

Ε Τ Θ . Ά λ λ α σέ άλλο$; 

Σί2. Πάνυ ye. 

Ε Τ θ . Tis oSros; 

Σί2. Ονο* αϊτοί ττάνν τι γιγνώσκω, ω Ενθνφρων, τον 

âvbpa, véos yap Tis μοι φαίνςται καϊ άγνώς· ονομάζονσι. 

μέντοι αυτόν, i s ίγφμΛΐ, Μίλητον. tari Òe των οήμων 

OtTÖciis, et τίνα νω %χ(ΐ$ Πιτθέα ΜέΚητον οΐον τίτανότριχα 

καϊ ου ττάνυ evyévetov, ϊπίγρνπον Òe. 

St . I 
P. 2 

2a Μέ τήν αναφορά στο Λύκειο, τόν τόπο όπου σύχναζε ό Σωκράτης, 
(Εύθύδημος 271a 1, Τίς ήν, ώ Σώκρατες, ω χθες εν Λυκείω 
6ιελέγου; Συμπόοιον 223d8, τόν ούν Σωκράτη... έλθόντα είς 
Λύκειον... ώσπερ άλλοτε τήν αλλην ήμέραν διατριβειν. Λύσις 
203a 5, Έπορευόμην... εξ Άκαδημείας ευθύ Λυκείου τήν Ιςω 
τείχους^. υπενθυμίζεται ή παιδαγωγική επίδραση του φιλοσόφου 
στους νέους της πόλης. Παράλληλα, ή επιλογή του δραματικού 
χρόνου παραμονές της θανατικής καταδίκης τοϋ Σωκράτη 
φορτίζει τή συνομιλία μέ έναν τόνο ιδιαίτερα τραγικό. 

2 a 4 βασιλέα καλούσαν στήυ 'Αθήνα τόν δεύτερο από τους εννέα 
άρχοντες, τόν αρμόδιο γιά τά θέματα τής λατρείας, ό όποιος 
κινούσε καί τή διαδικασία στις φονικές δίκες. 
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Ε Υ Θ Υ Φ Ρ Ω Ν - Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ 

ΕΥΘ. Τί έχει συμβεί, Σ ω κ ρ ά τ η , κι έπαψες νά συχνάζεις στό 

Λύκειο καί είσαι τώρα έοώ στά δ ι κ α σ τ ή ρ ι α ; Δεν φαντάζομαι νά 

' χ ε ι ς κι εσύ καμιά δίκη στον ά ρ χ ο ν τ α βασιλιά, σ ά ν εμένα; 

ΣΩ. Σ τ η ν ' Α θ ή ν α , Εύθύφρονα, αυτό τό λένε δημόσια καταγγε

λία καί όχι δ ίκη. 

ΕΥΘ. Τί μου λες; Καθώς φαίνεται σου έχουν κάνει κάποια 
καταγγελία ' γιατί, βέβαια, δέν μ π ο ρ ώ νά δ ι α ν ο η θ ώ οτι έχεις 
καταγγείλει εσύ κάποιον. 

ΣΩ. "Ασφαλώς ό χ ι . 

ΕΥΘ. ' Α λ λ ά κάποιος άλλος εσένα; 

ΣΩ. Μάλιστα. 

ΕΥΘ. Ποιος είναι αυτός; 

ΣΩ. Οϋτε κι εγώ, Εύθύφρονα, δέν τόν ξέρω καλά καλά τόν 
άνθρωπο - κάποιος νέος είναι, νομίζω, Οχι γνωστός- τόν λένε, 
θαρρώ, Μ έ λ η τ ο καί είναι άπό τόν Π ί θ ο . "Εχε ις μήπως υπόψη σου 
στον Π ί θ ο κανένα Μ έ λ η τ ο μέ ί σ ι α πεταχτά μαλλιά, μέ αραιό 
γενάκι καί κάπως γαμψή μύτη; 

2 a 5-8'Ως αττικός δικανικός Ορός ή λέξη δίκη έχει μιά γενική σημασία 
πού καλύπτει κάθε δικαστική υπόθεση καί διαδικασία, καί μιά 
ειδικότερη πού δηλώνει τήν ιδιωτική καταγγελία καί τήν ιδιωτική 
δίκη (δίκη ή υπέρ ιδιωτικών εγκλημάτων κρίσις. κατά τό όρχαϊο 
σχόλιο). 'Υπό αυτή τή δεύτερη σημασία της ή δίκη άντιδιαστέλ-
λεται προς τή γραφή, μέ τήν οποία δηλώνεται ή καταγγελία καί ή 
δικαστική διαδικασία πού άφορα σε δημόσιο έγκλημα, σέ αδίκημα 
στρεφόμενο κατά της πόλης. Τή διάκριση αυτή υπενθυμίζει στον 
Εύθύφρονα ό Σωκράτης πού καθώς κατηγορείται οτι δέν τιμά 
τους θεούς τής πόλης αντιμετωπίζει μιά γραφή ασεβείας. 

2Μ0 "Όπως σημειώνει ό Ε Ν Πλάτης, Οι κατήγοροι του Σωκράτη, σ 
28ύποπ-Ίΐ ? < V όνομα τοϋ δήμου απαντάται μόνο τό Πίθος, ένώ 
γιά τόν δημότη αυναντά κανείς τά Πιθεύς καί Πιτθεύς. Τόν Πίθο 
τόν τοποθετούν στά ανατολικά της Κηφισιάς, μεταξύ 'Υμηττού 
καί Πεντέλης 



IS 

Ε Τ Θ . Οΰκ εννοώ, ω Σώκρατ€ς- άλλα οη τίνα γραφην 

σ€ γέγραπται; 

ΣΩ. "HvTLva; ουκ ayevvì), (μοιγε boxer το γαρ véov 

όντα τοσούτον πράγμα έγνωκέναι ου φαΐλόν ίστιν. inetvoç 

γάρ, ως φησιν, οίδ« τίνα τρόπον ο'ι. νέοι διαφθείρονται και 

5 rives oi οιαφθείροντες αυτούς. καί κινδυνεύει σοφός TLS 

είναι, καϊ την έμην αμαθίαν κατώών ως οιαφθείροντος τους 

ηλικιώτας αντον, «ρχίται κατηγορησων μου ωσττερ προς 

μητέρα προς την πόλιν. καϊ φαίνεται μοι των πολιτικών 

d μόνος αρχεσθαι ορθώς- ορθώς γάρ έστι των νέων -πρώτον 

επιμςληθηναι όπως ΐσονται ότι Άριστοι, ωσπερ γεωργον 

αγαθόν τών νέων φυτών (Ικος πρώτον έπιμεληθηναι, perà 

bè τούτο και τών &λλων. και οη καί Μέλητος ϊσως πρώτον 

3 μεν ημάς έκκαθαίρΐΐ τους τών νέων τάς βλάστας οιαφθεί-

ροντας, ως φησιν iiretra μετά τούτο οηλον 8τι τών πρεσ

βυτέρων επιμ€ληθεΙς πλείστων καί μεγίστων αγαθών αίτιο? 

τη πάλει γενησεται, ως γε το εικός συμ^ηι/αι έκ τοιαύτης 

5 αρχής άρξαμένω. 

Ε Τ Θ . ϋονλοίμην &ν, ω Σώκρατες, αλλ' όρρωοώ μη του

ναντίον γένηταΐ' ατεχνώς γάρ μοι δοκίΐ αφ' ίστίαΐ &ρχeσθaι 

κακονργ&ν την πόλιν, επιχειρών àbiKeîv σέ. καί μοι λέγε, 

τί καϊ ποιονντά σέ φησι οιαφθ€ΐρειν τους νέους; 

2c 'Από τίς πρώτες κιόλας λέξεις τοΰ Σωκράτη διαφαίνεται ή 
«εσωτερική» συμμετοχή του στην καταγγελία πού αντιμετωπίζει. 

2d 1 4 Παρά τόν αδιαμφισβήτητα ειρωνικό χαρακτήρα τους τά λόγια τοΰ 
Σωκράτη αντικατοπτρίζουν κάτι άπό τήν παιδαγωγική σκέψη τοϋ 
Πλάτωνα πού καί στην Πολιτεία επισημαίνει τή σπουδαιότητα της 
έγκαιρης παιδαγωγικής παρέμβασης: «Δέν ξέρεις, λοιπόν, οτι σέ 
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ΕΥΘ. Δέν μου έρχεται κανένας στό νου, Σωκράτη. 'Αλλά γιά 
πές μου, τί καταγγελία σου έχει υποβάλει; 

ΣΩ. Τί καταγγελία; "Οχι ασήμαντη, νομίζω- δέν είναι δά μικρό 
πράγμα, νέος άνθρωπος αυτός, νά έχει κιόλας τέτοια γνώση γιά 
ένα τόσο σπουδαίο θέμα. Γιατί, καθώς λέει, ξέρει πώς διαφθεί
ρονται οί νέοι καί ποιοι τους διαφθείρουν. Φαίνεται λοιπόν οτι 
είναι σοφός κι οτι κατάλαβε πώς έγώ μέ τήν αμάθεια μου 
διαφθείρω τους συνομίληκούς του καί γι ' αυτό έρχεται νά μέ 
κατηγορήσει στην πόλη όπως θά πήγαινε στή μητέρα. Κι έχω τήν 
εντύπωση πώς είναι ό μόνος πού ξεκινάει σωστά τήν πολιτική του 
δράση. Γιατί πραγματικά, τό σωστό είναι νά φροντίζει κανείς 
πρώτα γιά τους νέους, πώς θά γίνουν οσο τό δυνατό πιό καλοί, σάν 
τόν καλό γεωργό πού φυσικό είναι νά νοιάζεται πρώτα γιά τά νέα 
φυτά καί ύστερα γιά τά άλλα. "Ετσι λοιπόν καί ό Μέλητος 
αρχίζει, ίσως, τό ξεκαθάρισμα άπό μας πού, καθώς λέει, διαφθεί
ρουμε τά νέα βλαστάρια. Κι εΐναι φανερό πώς φροντίζοντας 
έπειτα καί γιά τους μεγάλους, θά ωφελήσει πάρα πολύ τήν πόλη, 
κάτι πού εΐναι άλλωστε φυσικό νά συμβεί ύστερα άπό ένα τέτοιο 
ξεκίνημα. 

ΕΥΘ. Μακάρι νά 'ταν έτσι, Σωκράτη, τρέμω όμως μήπως γίνει 
τό αντίθετο. Γιατί ειλικρινά μου φαίνεται οτι επιχειρώντας ό 
Μέλητος αυτή τήν αδικία εις βάρος σου αρχίζει νά κακοποιεί τήν 
πόλη άπό τό πιό ιερό σημείο της. 'Αλλά γιά πές μου, τί 
ισχυρίζεται οτι κάνεις έσύ καί διαφθείρεις τους νέους; 

κάθε έργο μέγιστη σπουδαιότητα έχει ή αρχή, προπαντός όταν 
πρόκειται γιά ον νεαρό καί απαλό; Γιατί τότε κυρίως πλάθεται καί 
εντυπώνεται ή μορφή πού θέλει νά χαράξει κανείς στό άτομο». 377 
a 12 b 3. 
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b ΣΩ. Άτοπα, ω θαυμάσιε, ως ούτω γ' άκονσαι. φησ\ yap 

με ποιητην eivai θeώv, καί ois καινονς ποιονντά θίονς τονς 

b' αρχαίους ού νομίζοντα έγράψατο τούτων αυτών evcKa, 

ώς φησιν. 

5 Ε Τ Θ . Μανθάνω, ω Σώκρατες· ôYt οη συ ΤΌ δαιμόνιοι; 

φης σαντω ίκαστοτε γίγνεσθαι, ώς ουν καινοτομονντός 

σον περί τα 0eîa yeypa7rrai ravrrjv την γραφην, καί ώς 

Οιαβαλών Οη έρχεται eis το δικαστήριο ν, ειδώς οτι Ενδιά-

βολα τα τοιαύτα προς τους πολλοι/s. και έμον γάρ τοι, 

C Οταν τι λέγω έν ττ} εκκλησία πfpì τών θeίωv, προλέγων 

αύτοΐς τα μέλλοντα, καταγελώσιν ώς μαινόμενου- καίτοι 

ούδεν οτι ουκ αληθές εΐρηκα ών προειπον, άλλ' δμως φθο-

νονσιν ημίν πάσι τοις τοιούτοις. άλλ* ovòev αϊτών χρη 

φροντίζΐΐν, αλλ' όμόσε Ιέναι. j 

Σί2. *12 φίλε Εύθύφρων, άλλα το μίν καταγελασθηναι 

ΐσως ονάεν πράγμα. Άθηναίοις γάρ τοι, ώς έμοι dofcct, 

ού σφόδρα μέλει αν τίνα οεινον οΐωνται είναι, μη μέντοι 

οώασκαλικον της αντοΰ σοφίας- δν δ' αν καϊ Αλλου? οΐων

ται TTOietv τοιούτονς, ορμούνται, εΐτ* ουν φθάνω ώς σν λέγεις, d 

εϊτε οι &λλο τι. 

Ε Τ Θ . Τούτου ουν περί Οπως ποτέ προς έμ* ϊχονσιν, σν 

πάνυ επιθυμώ πειραθηναι. 

ΣΩ. "Ισως γαρ σν μεν boKeîs σπάνιον σεαυτον παρέχειν £ 

και δώάσκειν ουκ έθέλειν την σεαυτοΰ σοφίαν έγώ Òì 

3b 5 Ό Εύθύφρων συνδέει άμέοως τήν καταγγελία του Μέλητου μέ τό 
σωκρατικό δαιμόνιον: ' Εκείνο τό ανεξιχνίαστο «μή» πού άναδυό 
ταν άπό μιά σφαίρα απρόσιτη στην καθαρή νόηση, εύκολα ήταν 
δυνατό νά εκληφθεί θρησκευτικά καί νά θεωρηθεί ώς απειλή γιά 
τήν κρατούσα θρησκεία. Σχετικά εξάλλου μέ τήν παρουσίαση τού 
Μέλητου άπό τόν Πλάτωνα στον Εύθύφρονα ό Ε.Ν. Πλάτης, οπ. 
π. σελ. 109 γράφει: «"Αν ανασκοπήσουμε ολόκληρο τό κείμενο, τό 
νόημα του προβάλλει καθαρό: Ό Μέλητος είναι ένα τίποτα πού 
θέλει νά δείξει (στον εαυτό του πρώτα) πώς είναι κάτι μιά νεανική 
ημιμάθεια καί σπουδαιοφανής προπέτεια πού αναπληρώνει τήν 
προφανή ανεπάρκεια της μέσα χώρο στον όποιο ανώριμα 
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ΣΩ. 'Αλλόκοτα πράγματα, φίλε μου, τουλάχιστον όταν τά 
άκοϋς γιά πρώτη φορά. 'Ισχυρίζεται, ούτε λίγο ούτε πολύ, πώς 
φτιάχνω νέους θεούς' γι* αυτό μου έκανε τήν καταγγελία, επειδή, 
λέει, φτιάχνω καινούριους θεούς καί δέν τιμώ τους παλαιούς. 

ΕΥΘ. Καταλαβαίνω, Σωκράτη. Είναι επειδή λές οτι σου 
παρουσιάζεται κάθε τόσο τό δαιμονικό σημάδι. Τήν καταγγελία 
στην έχει κάνει γιά θρησκευτικές καινοτομίες καί θά 'ρθει τώρα 
στό δικαστήριο νά σέ διασύρει ξέροντας πόσο εύκολα πιάνουν 
στον κόσμο οί διαβολές γύρω άπό αυτά. Κι έμενα μέ περιγελούν 
στό δήμο καί μέ περνούν γιά τρελλό όταν τους λέω κάτι γιά τους 
θεούς καί τους προλέγω αυτά πού θά συμβούν. "Ας έχουν βγεϊ 
αληθινά όσα τους έχω πεΐ, αυτοί, παρόλο τούτο, ανθρώπους σάν 
εμάς τους φθονούν. 'Εσύ πάντως μή νοιάζεσαι διόλου γιά 
δαύτους, κι αντιμετώπισε τους παλικαρίσια. 

ΣΩ. 'Αγαπητέ μου Εύθύφρονα, τό νά σέ περιγελάσουν θά ήταν 
ίσως τό λιγότερο. Γιατί οί 'Αθηναίοι, έτσι νομίζω, δέν πολυσκο-
τίζονται, όταν έχουν γιά κάποιον τήν εντύπωση οτι είναι φοβερά 
έξυπνος- αρκεί μόνο νά τήν κρατάει γιά τόν εαυτό του τήν 
εξυπνάδα του. "Αν Ομως τους μπει ή ιδέα οτι προσπαθεί νά τήν 
μεταδώσει καί στους άλλους, θυμώνουν, είτε άπό φθόνο, όπως λές 
έσύ, είτε γιά κάποιον άλλο λόγο. 

ΕΥΘ. Ώ ς προς αυτό μάλλον δέν θά 'θελα νά δοκιμάσω ποια 
είναι ή διάθεση τους απέναντι σ* έμενα. 

ΣΩ. "Ισως έχουν γιά σένα τήν εντύπωση οτι εμφανίζεσαι 
σπάνια καί οτι δέν έχεις πρόθεση νά μεταδώσεις τή σοφία σου. 
"Ενώ αντίθετα, φοβάμαι οτι έγώ, μέ τό ενδιαφέρον μου γιά τους 
ανθρώπους, τους εχω δώσει τήν εντύπωση οτι ανακοινώνω 

είσέδυσε παίρνοντας τό δρόμο της αδίσταχτης διαβολής καί τής 
φανατισμένης κακουργίας». 

3b 9-c 4 Ό Εύθύφρων, χαρακτηριστικά «απλοϊκός», σχεδόν εξομοιώνει 
τόν εαυτό του μέ τόν Σωκράτη; και έ μου γάρ τοι... καταγελώσιν, 
b 9 c 2 αλλ ' Ομως φθονοϋσιν π α σ ι ν η μ ί ν , e 5. 
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φοβούμαι μη νπο φιλανθρωπίας δοκώ αύτοΐς οτιπερ εχω 

έκκεχνμένως τταντ'ι άνδρι λέγειν, ού μόνον άνευ μίσχου, άλλα 

και ττροστιθεις αν ηδέως ει τίς μον έθέΚει άκούειν. ti 

μίν ονν, ο νννδη ίλεγον, μέλλοιέν μον καταγελάν 3>σπερ ίο 

συ φτβ σαντον, ουδέν αν εϊη άηδε5 παίζοντα$ και γελώντας e 

εν τψ δικαοτηρίω διαγαγεϊν εΐ δε σπονδάσονται, τουτ ήδη 

0777J άποβήσεται &δηλον πλην υμίν τοις μάντεσιν. 

Ε Τ Θ . 'Αλλ Ισως ούδεν ίσται, ω ΣίίίκραΓ«, πράγμα, άλλα. 

σύ τε κατά νουν άγωνιτ} την δίκην, οΐμαι δε και έμί την 5 

*μϊίν. 

Σ ί ί . Έ σ τ ι ν δε δη σοί, ω Εύθύφρων, τίς ή δίκη; 

φεύγεις αντην η διώκεις; 

Ε Τ Θ . Δίώκω. 

ΣΩ. Ύίνα; ίο 

Ε Τ Θ . *Ον διωκων αν δοκώ μαίν«σοαι. 4 

Σ ί ί . Τ ί δέ; πετόμενόν τίνα διώκεις; 

Ε Τ Θ . Πολλού" γε oeï πέτεσθαι, ος γε τυγχάνει ων ευ 

μάλα πρεσβύτης. 

5 Σί2. Tis οντος; 

Ε Τ Θ . Ό έμος πατήρ. 

Σ ί ί . Ό σός, ω βέλτιστί; 

Ε Τ Θ . Πάνυ μίν ουν. 

ΣΩ. Έστιν δε τί το ίγκλημα και Tivos Τ) δίκη; 

ίο Ε Τ Θ . Φο'νου, ω Σώκρατίϊ. 

Σί2. ΉράκλΕΐί. ι/ που, ω Εύθύφρων, αγνοείται ΰπο τών 

πολλών οπη ποτέ ορθώς ίχεί' ού γαρ οίμαί γε τοΰ έπιτν-

3e 3 «Οί μάντεις θεωρούνταν διερμηνείς των θεών στους ανθρώπους 
διατείνονταν οτι μπορούσαν νά προβλέψουν τά μέλλοντα, άπό 
κάποια σημάδια, ιδιαίτερα άπό τό πέταγμα τών πουλιών ήταν, 
επίσης, ειδικοί καί σέ θέματα θρησκευτικών νόμων καί σέ 
τελετουργίες καθαρμών καί εξιλασμών» G. Morrow, Plato's 
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άφειδώλευτα στον καθένα ο,τι έχω, όχι μόνο χωρίς νά τοϋ παίρνω 
χρήματα αλλά καί δίνοντας του μετά χαράς, εφόσον έχει τή 
διάθεση νά μέ ακούει. "Ελεγα λοιπόν, πώς άν πρόκειται νά μέ 
περιγελάσουν, όπως λές οτι κάνουν μέ σένα, αυτό δέν θά ήταν, 
τολμώ νά πώ, δυσάρεστο, νά περνούσαμε δηλαδή τόν καιρό μας μέ 
γέλια καί μέ χαρές στό δικαστήριο. "Αν όμως τό πάρουν τό 
πράγμα στά σοβαρά, τότε κανένας δέν μπορεί νά ξέρει ποια θά είναι 
ή έκβαση του - εκτός άπό σας τους μάντεις. 

ΕΥΘ. "Ας πούμε, Σωκράτη, πώς δέν θά υπάρξουν δυσκολίες 
αλλά οτι θά υπερασπιστείς μέ επιτυχία τήν υπόθεση σου, οπως 
άλλωστε πιστεύω οτι θά κάνω κι έγώ μέ τή δική μου. 

ΣΩ. ' Εσύ όμως. Εύθύφρονα, τί δίκη έχεις; Κατηγορούμενος 
είσαι ή κατήγορος; 

ΕΥΘ. Κατήγορος. 

ΣΩ. Ποιανού; 

ΕΥΘ. 'Εκείνου πού μέ τό νά τόν κατηγορώ θεωρούμαι πάλι 
τρελλός. 

ΣΩ. Πώς έτσι; Μήπως αυτός πού κυνηγάς πετάει; 

ΕΥΘ. Κάθε άλλο παρά νά πετάξει μπορεί ένας πολύ ηλικιωμέ
νος. 

ΣΩ. Ποιος είναι αυτός; 

ΕΥΘ. Ό πατέρας μου. 

ΣΩ. Ό δικός σου. βρέ ευλογημένε; 

ΕΥΘ. Βεβαιότατα. 

ΣΩ. Καί ποια είναι ή κατηγορία; Γιατί τόν πάς στά δικαστήρια; 

ΕΥΘ. Γιά φόνο, Σωκράτη. 

ΣΩ. Θεέ μου. Νά λοιπόν, Εύθύφρονα. πού πραγματικά ό πολύς 
κόσμος δέν ξέρει ποιο είναι τό σωστό. Γιατί στ' αλήθεια, δέν 
νομίζω οτι κάτι τέτοιο θά τό επιχειρούσε ό οποιοσδήποτε αλλά 

Cretan City, σελ 429, άπου αλα τά σχετικά πλατωνικά χωρία 
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b χο'ντοϊ [ορβώϊ] avrò πράζαι άλλα πόρρω πον ήδη σοφίας 

ελαύνοντος. 

Ε Τ Θ . Πόρρω μέντοι νη Αία, ω Σώκρατίΐ. 

Σ ί ί . "Εστιν δε δη τών οΙκ(ίων Tis ο τεθveώς νπο τοί) 

5 σου πατρός; τ) δ^λα δη; ον γαρ αν πον υπέρ γε αλλό

τριου έπεξησθα φόνου αύτω. 

Ε Τ Θ . ΓίλοΪον, ω Σώκρaτes, ότι oUi τι διαφέρειν είτε 

αλλότριος εϊτε οίκειος ό Te0veas, άλλ' ού τούτο μόνον beîv 
φυλάττειν, εϊτε έν δίκη ίκτειν*ν ό Kreivas eìre μή, καί εΐ 

ίο μεν έν δίκη, ίάν, el δε μή, έπεζιέναι, έάνπερ 6 KTeivas σνν-

C έστιός σοι και ομοτράπεζος τ}· Ισον γαρ το μίασμα γίγνεται 

èàv συνης τω τοιούτω συνειδώς και μη άφοσιοΐς o-eavrov re 

καί (Keîvov rrj δίκη έπeζuύv. έπεϊ ο γε αποθανών πελάτης 

4a-b ' Ο Εύθύφρων φαίνεται νά έχει συναίσθηση οτι μέ τήν καταγγελία 
του έρχεται σέ έκδηλη αντίθεση προς τό δημόσιο αΊσθημα (δοκώ 
μαίνεσθαι. 4a 1) ό Σωκράτης ξαφνιάζεται στό άκουσμα καί μόνο 
πώς ό Εύθύφρων καταγγέλλει τόν πατέρα του γιά φόνο (ό σος ό 
βέλτιστε; 4a 7) καί εκφράζει τή βεβαιότητα οτι τό θύμα θά ήταν 
τουλάχιστον κάποιος συγγενής τοϋ Εύθύφρονα (4b 4)' ανάλογα, 
όπως θά δούμε, αντιμετώπιζαν τήν υπόθεση καί οί συγγενείς τοϋ 
Εύθύφρονα. πού θεωρούσαν άνοσιούργημα νά καταγγέλλει ό 
γιος τόν πατέρα ώς φονιά, άνόσιον γάρ είναι τό ύόν πατέρα φόνου 
έπεξιέναι, 4d 9 el). Οί αντιδράσεις αυτές δείχνουν πόσο ισχυρή 
ήταν ή αντίληψη γιά τήν ιερότητα τών οικογενειακών δεσμών. 

4b 3 Στους πρώιμους πλατωνικούς διάλογους, στους οποίους συνήθως 
επιχειρείται νά οριστεί κάποια ηθική έννοια, οί συνομιλητές τού 
Σωκράτη έχουν πάντοτε συγκεκριμένη σχέση μέ τό εξεταζόμενο 
θέμα ή καί εξειδικευμένες «τεχνικές» γνώσεις α ' αυτό. Λ.χ. στον 
Λάχη ή συζήτηση γιά τήν ανδρεία διεξάγεται μέ δύο γνωστούς 
αθηναίους στρατιωτικούς, τόν Νικία καί τόν Λάχη, ένώ στόν/Ιυσι 
ή διερεύνηση του θέματος τής φιλίας στηρίζεται σέ ένα πλέγμα 

25 

μόνο κάποιος μέ πολύ προχωρημένες γνώσεις. 

ΕΥΘ. Μά τόν Δία, πολύ προχωρημένες , Σ ω κ ρ ά τ η . 

ΣΩ. Ή τ α ν συγγενής σου ό άνθρωπος πού σκότωσε ό πατέρας 

σου; Ή μήπως αυτό είναι φανερό; Γιατί, βέβαια, δέν θά έκανες 

μήνυση στον πατέρα σου παίρνοντας τό μέρος ενός ξένου. 

ΕΥΘ. Είναι αστείο. Σωκράτη, νά πιστεύεις οτι έχει καί τήν 

π α ρ α μ ι κ ρ ή σημασία άν ό σκοτωμένος ήταν ξένος ή συγγενής 

σ η μ α σ ί α έχει μόνο αν αυτός πού τόν σκότωσε είχε δίκαιο ή όχι . 

Κι άν μέν δίκαια τον σκότωσε, πάει καλά" αν όμως όχι, οφείλεις 

νά καταγγείλεις τό φονιά α κ ό μ η κι άν είναι δικός σου άνθρωπος 

καί τρώτε μαζί στό ίδιο τραπέζι. Γιατί τό μίασμα πάει εξίσου καί 

στους δυό σας ο σ ο συναναστρέφεσαι έν γνώσει σου ένα τέτοιο 

άνθρωπο καί δέν τόν καταγγέλεις γ ιά τό φόνο, ώστε νά εξαγνι

στείτε καί έσύ καί εκείνος. Στή συγκεκριμένη περίπτωση ό 

φιλικών σχέσεων τών διαλεγομένων προσώπων. "Ετσι καί έδώ, 
στή συζήτηση γιά τό οσιον ό σωκρατικός έλεγχος θά αποκαλύψει 
τήν άγνοια ενός μάντη (3e 3), ενός «ειδικού» πού, μέ κάποια 
συστολή δήθεν, σπεύδει νά επιβεβαιώσει οτι οί γνώσεις του στά 
θέματα της θρησκείας είναι πολύ προχωρημένες (πόρρω... 
σοφίας, 4b 3). Μέ αυτό γίνεται πιό έκδηλη άπό τή μιά ή ουσιαστική 
άγνοια —καί κατ' επέκταση ή γενικότερη ανεπάρκεια— των 
συνομιλητών τού Σωκράτη, κι άπό τήν άλλη ή δική του 
πνευματική καί ηθική υπεροχή. Συνάμα προβάλλεται πιό έπιτα 
κτική ή ανάγκη γιά βαθύτερο καί πιό ούσιαστικόν ηθικό 
προβληματισμό. 

4b e Σύμφωνα μέ τό κείμενο τά κίνητρα τού Εύθύφρονα είναι ή 
αποφυγή τοϋ μιάσματος καί ό εξαγνισμός του πατέρα του άπό τό 
φόνο. Ή στάση αυτή τού Εύθύφρονα σχετίζεται μέ τόν πανάρχαιο 
μαγικό λατρευτικό φόβο πού προκαλεί ή ενοχή τοϋ αίματος, μιά 
ένοχη πού απλώνεται καί στην οικογένεια τοϋ θύματος οσο οί 
συγγενείς του δέν κινούνται γιά τήν τιμωρία του δράστη. 
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Tis TJV έμός, καϊ ώς έγίωργοΰμεν έν τη Nó^y, à&^revev 

5 ««Γ παρ' ήμΓν. τταροιντ/σα? ονν καϊ όργισθείς τών οίκετών 

τινι τών ημετέρων άποσφάττει αυτόν. ό ονν πατήρ σννδή-

σas τους πόδας και τας χείρας αύτον, καταβολών εls τάφρον 

τινά, πέμπει δενρο άνδρα πευσόμενον τοΰ έζηγητον οτι χρείη 

d ποιειν. έν δε τούτω τ<ρ χρόνω τοΰ δeδeμέvoυ ώλιγώρει τε 

καϊ ήμέλει ώ? άνδροφόνου καϊ ούδεν ον πράγμα el καί άπο-

θανοι, oircp ουν και tva$€V ύπο γάρ λιμον καϊ ρίγονς καί 

τών δεσμών αποθνήσκει πρϊν τον άγγελον παρά τον έζηγη-

τοΰ άφικέσθαι. ταύτα δη ουν και αγανακτεί ο τε πατήρ κα\ $ 

οι άλλοι οΐκίΐοι, o n έγώ ύπερ τοΰ άνδροφόνου τώ πατρϊ 

φόνου έπεζέρχομαι ούτε άποκτείναντι, ως φασιν έκεΐνοι, 

οντ εΐ οτι μάλιστα άπέκτεινεν, άνδροφόνου γε οντος τον 

αποθανόντος, ον δεΐν φροντίζειν νπερ τοΰ τοιούτου—άνόσιον 

γαρ είναι το ύον πατρί φόνου έπεξιέναι—κακώς elbores, G 

ω Σώκρατες, το θείον ώς «f\ei τοΰ οσίου τε πέρι και τοΰ 

άνοσίον. 

ΣΩ, Σν δε δη προς Διός, ω Εύθύφρων, οντωσι ακριβώς 

οΐει έπίστασθαι περί τών θείων οπρ έχει, και τών οσίων τε 5 

καϊ άνοσίων, ώστε τούτων ούτω πραχθέντων ώς σν λέγεις, 

4c3 π ε λ ά τ η ς , ό αντί τροφών υπηρετών καί προοπελάζων (Timaeus, 
Lexicon Platonìcum) πελάται δέ καί θήτες ελευθέρων εστίν 
ονόματα, διά πενιαν έπ ' όργυρίω δουλευόντων (Pollux, 3, 83). 

4c 8 Κατά τόν G. Morrow, Plato's Cretan City, σελ. 421, ή παραπάνω 
αναφορά στον εξηγητή αποτελεί τήν παλαιότατη μαρτυρία γι' 
αυτόν τόν αθηναϊκό θεσμό. Τό κείμενο όμως, παρατηρεί ό 
Morrow, δέν μας επιτρέπει νά προσδιορίσουμε καί τίς άλλες 
αρμοδιότητες (ή συγκεκριμένη περίπτωση άφορα σέ άνθρωπο 
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πεθαμένος ήταν ένας εργάτης δικός μου πού τόν είχαμε στή Νάξο. 

όταν καλλιεργούσαμε τά κτήματα. Μεθάει λοιπόν καί αρπάζεται 

μέ κάποιον άπό τους δούλους μας καί τόν σφάζει. Ό πατέρας μου 

τότε, τόν δένει χεροπόδαρα, τόν πετάει σ' ένα λάκκο καί στέλνει 

έδώ κάποιον νά ρωτήσει τόν εξηγητή τί πρέπει νά κάνει. Στό 

διάστημα όμως αυτό αδιαφορούσε γιά τόν δέσμιο, τόν παραμε

λούσε, επειδή τόν έβλεπε ώς φονιά, καί δέν νοιαζόταν διόλου 

μήπως ό δέσμιος πεθάνει —πράγμα πού τελικά έγινε. Γιατί άπό 

τήν πεΐνα, τό κρύο καί τίς αλυσίδες ό άνθρωπος πέθανε πριν 

προλάβει νά γυρίσει ό απεσταλμένος άπό τόν εξηγητή. Γιαυτό 

λοιπόν αγανακτούν τώρα ό πατέρας μου καί οί άλλοι συγγενείς, 

επειδή έγώ παίρνω τό μέρος τού άνθρωποκτόνου καί καταγγέλλω 

τόν πατέρα μου ώς φονιά, ενώ, όπως υποστηρίζουν εκείνοι, ό 

πατέρας μου ούτε σκότωσε ούτε πάλι—ακόμη κι άν είναι αλήθεια 

οτι σκότωσε— εΐναι σωστό, λένε, νά ενδιαφέρομαι γιά ένα τέτοιο 

υποκείμενο, άφοϋ, υποστηρίζουν, είναι άνοσιούργημα νά καταγ

γέλλει ό γιος τόν πατέρα ώς φονιά. Κι ομως, Σωκράτη, ιδέα δεν 

έχουν πιό είναι άπό θρησκευτική άποψη τό σωστό ώς προς τό 

οσιο καί τό ανόσιο. 

ΣΩ. 'Αλλά γιά τ ' όνομα τοϋ θεού, Εύθύφρονα, φαντάζεσαι πώς 
ξέρεις τόσο καλά τά θείκά πράγματα καί τά όσια καί τά ανόσια, 
πού δέν φοβάσαι —εφόσον βέβαια τά γεγονότα είναι όπως τά 

κτονία), τόν τρόπο τής εκλογής, τήν υπηρεσιακή κατάσταση, τόν 
ακριβή αριθμό (πρβ. τόν πληθυντικό παρά τών εξηγητών, 9a 6) 
τών φορέων αύτοϋ τοϋ θρησκευτικού αξιώματος. 

4c e Ή ποινή πού αντιμετώπιζε ό πατέρας τοϋ Εύθύφρονα σέ 
περίπτωση καταδίκης του ήταν ή εξορία. Πάντως ό RE. Allen, 
Plato's 'Eythyphro' and the Earlier Theory of Forms, σελ. 20 κέ. πού 
εξετάζει διεξοδικά τή νομική πλευρά τής υπόθεσης, αμφιβάλλει άν 
τά αθηναϊκά δικαστήρια ήταν αρμόδια νά τήν εκδικάσουν καί αν ή 
υπόθεση αυτή θά έφθασε τελικά στό άκροτήριο. 
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ον φοβτ} δικαζόμενος τώ πατρι άπωε μή αν σν άνόσιον 

πράγμα τυγχάνης πράττων; 

Ε Τ Θ . Ovôèv γαρ άν μον όφελος εϊη, ω Σώκρατ(ς, ουδέ 

τω άν διαφέροι Εύθύφρων τών πολλών ανθρώπων, εί μή τά 5 

τοιαύτα 7τάντα ακριβώς cìdeir/v. 

Σ β . *Αρ* ονν μοι, ω θαυμάσω Εύθύφρων, κράτιστόν έστι 

μαθητή σψ γενέσθαι, και προ της γραφής της προς Μέλητον 

avrà ταντα προκαλΐΐσθαι αυτόν, λέγοντα οτι ίγωγε και έν 5 

τίρ έμπροσθεν χρόνω τά θεία περί ττολλοΰ έποιονμην είδέναι, 

και νυν έπ€ΐδή με ÎKeîvos αντοσχίδιά^οντά φησι καϊ καινοτο-

μοΰντα περί τών θείων έζαμαρτάνειν, μαθητής δή γέγονα σός 

— " κ α ι fi μί'ν, ω MATJTC," φαίην άν, "Εύθύφρονα ομολογείς 

σοφον είναι τα τοιαύτα, [και] ορθώς νομίζειν και έμί ήγοΰ b 

καϊ μή δικάζον εί δε μή, έκείνω τω διδασκάλω λάχe δίκην 

πρότερον η έμοί, ώς τους πρεσβντέρονς διαφθ€ίροντι έμέ τε 

και τον αύτοΰ πατέρα, έμε μίν διδάσκοντι, εκείνον be vovöe-
τονντί τε και κολάζοντι"—και άν μή μοι 7Γίί0ηται μηδέ άφίη 5 

της δίκης η άντ* έμον γράφηται σέ, αύτα ταντα λέγειν έν τ<ρ 

δικαστηρίω α προνκαλούμην αυτόν; 

Ε Τ Θ . Ναι μα Δία, ω Σώκρατες, ei αρα έμε έπιχειρήσεκ 

C γράφίσθαι, ίνροιμ' άν, ως οΐμαι, οπη σαθρός έστιν, και πολύ 

άν ήμΐν πρότΐρον πeρX εκείνον λόγος έγέν(το έν τψ δικαστηρίω 

ή περί έμοΰ. 

ΣΩ. Καί έγώ τοι, ω φίλε έτάΐρε, ταντα γιγνώσκων 

5 μαθητής έπιθνμώ γενέσθαι σός, elδώς οτι καί άλλος πού τις 

και ò Μέλητος οντος σι μέν ονδε δοκει όράν, έμε be ούτως 

4b 8 e 3 Μέ τήν απάντηση του ό Εύθύφρων δείχνει οτι δέν αντιλαμβάνεται 
τήν είρωνία τοϋ Σωκράτη. 'Ωστόσο άπό μιά άποψη ή αυτοπεποί 
θηση τοϋ Εύθύφρονα είναι αρκετά πειστική: Σ ' αυτή τήν 
υποθετική πάλη του μέ τόν Μέλητο καί τους άλλους κατηγόρους 
τοϋ Σωκράτη, «ή αναμέτρηση» —δανείζομαι τίς φράσεις τοΰ R. 
Guardini, Der Tod des Sokrates, σελ. 20— «θά ήταν ανάμεσα σέ 
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λές— μή τυχόν αντιδικώντας μέ τόν πατέρα σου κάνεις κι εσύ κάτι 
ανόσιο; 

ΕΥΘ. Δέν θά άξιζα τίποτα, Σωκράτη, καί διόλου δεν θά διέφερα 
άπό τους άλλους ανθρώπους, άν όλα αυτά δέν τά ήξερα τόσο καλά. 

ΣΩ. Τότε λοιπόν, χρυσέ μου άνθρωπε, τό καλύτερο πού εχω νά 
κάνω είναι νά γίνω μαθητής σου καί, έν όψει τής δίκης μου, νά πώ 
στον Μέλητο οτι έγώ πάντοτε θεωρούσα πολύ σπουδαίο νά 
αποκτώ γνώσεις στά θέματα τής θρησκείας καί οτι ιδίως τώρα πού 
εκείνος υποστηρίζει πώς μέ τους αυτοσχεδιασμούς καί τίς 
καινοτομίες μου βρίσκουμαι σέ θρησκευτική πλάνη, έγινα δικός 
σου μαθητής —«κι άν μέν. Μέλητε», λέω νά τοϋ προτείνω, 
«παραδέχεσαι οτι ό Εύθύφρων είναι σοφός σ' αυτά τά θέματα, νά 
θεωρείς οτι καί οί δικές μου θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι 
σωστές καί επομένως μή μέ τραβάς στά δικαστήρια- άν όμως οχι, 
κάνε πρώτα καταγγελία σ* εκείνον, τόν δάσκαλο μου, οτι 
διαφθείρει τους ηλικιωμένους, έμενα καί τόν πατέρα του— έμενα 
διδάσκοντας με καί τόν πατέρα του νουθετώντας καί τιμωρώντας 
τον». Κι άν δέν πεισθεί ό Μέλητος νά μέ απαλλάξει άπό τήν 
κατηγορία ή νά καταγγείλει εσένα αντί γιά μένα, θά μπορούσα τά 
ίδια αυτά πράγματα νά τά προτείνω καί στό δικαστήριο. Πώς τό 
βλέπεις; 

ΕΥΘ. Μά τόν Δία. Σωκράτη, άν επιχειρούσε νά καταγγείλει 
εμένα, θά έβρισκα, πιστεύω, τό αδύνατο σημείο του καί τότε πιά ή 
συζήτηση στό δικαστήριο θά αφορούσε πρώτα αυτόν καί πολύ 
ύστερα εμάς. 

ΣΩ. 'Εγώ τό ξέρω αυτό, φίλε μου, καί γΓ αυτό θέλω νά γίνω 
μαθητής σου. επειδή βλέπω οτι καί ό ίδιος ό Μέλητος —αλλά καί 

"σους. Ό Σωκράτης όμως δέν θά έχει στή διάθεση του τά 
απαραίτητα οπλα γιά τόν δικό του αγώνα πού αρχίζει σέ λίγο. 
"Ετσι, αυτή τή σχεδόν αλαζονική συνομιλία τήν διαπερνά ένα 
τραγικό προαίσθημα γιά δ.τι θά συμβεί στή συνέχεια». Πρβ. καί 
τήν παρατήρηση στό 9c 1. 
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όζέως [άτ€χνώς] και βαοίως Kareîbev ώστε ασεβείας έγρά-
ψατο. νυν ονν προς Διός λέγε μοι δ wvbή σαφώς ίίδ^ναι 
διισχυριφυ, ποΐο'ν τι το ενσεβες φτ/s cîvai και το άσεβίς 

d καί περί φόνον καί περί τών άλλων; ή ού τούτον έστιν tv 
πάση ττρά^ίΐ το οσιον avrò αύτώ, καί το άνόσιον αύ τον μεν 
οσίου παντός εναντίον, αύτο δε αύτω δμοιον καί «ίχον μίαν 
τινά Ιδέαν κατά την άνοσιότητα πάν οτιπερ άν μέλλη 

5 άνο'σιον εΐναι; 

Ε Τ Θ . Πάντω? δήπου, ω Σώκρατες. 

ΣΩ. Λέγε δη, τί φης «ιναι το οσιον καί τί το άνόσιον; 
Ε Τ Θ . Λέγω τοίνυν οτι το μίν οσιον έστιν όπερ έγώ νύν 

ποιώ, τω àbικoΰvτι ή ττίρί «po'vous η π(ρι ιερών κλoπàs ή τι 

5d 4 ' Η λέξη 'ιδέα δέν περιέχεται στην αρχική ερώτηση τοϋ Σωκράτη 
(ποιόν π τό ευσεβές φής είναι. ; 5c 9) αλλά εισάγεται άπροσδό 
κητα καί «αθόρυβα» προς τό τέλος μιας δεύτερης διευκρινιστικής 
ερώτησης, σέ μιά σύντομη φράση μέ τήν οποία έπεξηγεϊται ή 
έννοια τοϋ όμοιου αύτώ (αύτφ δμοιον καί έχον μίαν τινά Ίδέαν κατά 
την άνοσιότητα... d 4). Ό Εύθύφρων δέν δείχνει νά μήν κατανοεί 
τά λόγια τοΰ Σωκράτη, ούτε ό Σωκράτης κρίνει απαραίτητο νά 
διασαφηνίσει περισσότερο τό νόημα της λέξης. ' Ωστόσο, θά ήταν 
λάθος αν προχωρούσαμε στό συμπέρασμα οτι τό παραπάνω 
χωρίο —καθώς καί τά συναφή χωρία πού θά επισημάνουμε στή 
συνέχεια τοϋ διαλόγου— δέν σχετίζονται μέ τή θεωρία των ιδεών. 
' Ο Πλάτων έδώ αρκείται στή φυσική σημασία της λέξης ιδέα πού 
«βαστάζει» καί σημαντικό μέρος τοϋ τεχνικού είδικοΰ νοήματος 
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όχι μόνο αυτός— δίνει τήν εντύπωση πώς εσένα δέν σέ έχει κάν 
προσέξει, ένώ αντίθετα εμένα μέ επεσήμανε τόσο καθαρά καί 
τόσο εύκολα ώστε μου έκανε καί δημόσια καταγγελία γιά 
ασέβεια. Γιά πές μου λοιπόν, μά τόν Δία, σχετικά μέ αυτό πού μέ 
τόση πεποίθηση μας διαβεβαιώνεις ότι τό κατέχεις καλά: Ti 
λογής πράγμα υποστηρίζεις πώς είναι ή ευσέβεια καί τί ή ασέβεια 
σέ σχέση καί μέ τό φόνο άλλα καί γενικότερα σέ σχέση μέ 
οποιοδήποτε άλλο πράγμα; "Η μήπως τό όσιο. αυτό καθεαυτό, δέν 
εΐναι τό ίδιο σέ κάθε πράξη; Κι επίσης τό ανόσιο: δέν είναι κι 
αυτό άπό τή μιά αντίθετο, ώς προς τήν άνοσιότητα, άπό καθετί 
όσιο καί άπό τήν άλλη όμοιο μέ τόν εαυτό του; Καί δέν είναι 
ακόμη αλήθεια πώς οτιδήποτε χαρακτηρίζεται ανόσιο έχει, ώς 
προς τήν άνοσιότητα, ένα μόνο τύπο; 

ΕΥΘ. 'Ασφαλώς ναι, Σωκράτη. 

ΣΩ. Γιά πές μου, λοιπόν, τί υποστηρίζεις πώς είναι τό όσιο καί 

τί τό ανόσιο; 

ΕΥθ. Νά, κατά τή γνώμη μου τό όσιο είναι αυτό πού κάνω τώρα 

έγώ, δηλαδή νά καταδιώκεις όποιον κάνει κάποια κακή πράξη, 

της- οί εκφραστικές δυνατότητες της λέξης του επιτρέπουν νά τήν 
χρησιμοποιεί στό παραπάνω χωρίο δίχως πρόσθετες ρυθμίσεις. 

5d 7 Μέ τήν ερώτηση του π φής είναι τό οσιον ό Σωκράτης διορθώνει 
«σιωπηρά» τή διατύπωση τού 5c9, ποιόν π τό ευσεβές φης είναι. Σέ 
άλλους πλατωνικούς διάλογους, λ.χ. στον Μ ένωνα (71b, 100b) ή 
στον Λύσι (223b) αντιδιαστέλλονται ρητά αυτοί οί δύο τύποι τής 
ερώτησης καί υποστηρίζεται ή απόλυτη προτεραιότητα τοϋ 
πρώτου τύπου, μέ τόν όποιο ζητάμε έναν γενικό ορισμό γιά κάτι, 
π.χ. «τί είναι αρετή» ή «τί είναι φιλία», απέναντι σέ κάθε άλλη 
ερώτηση πού αναφέρεται σέ κάποιο ιδιαίτερο γνώρισμα τοϋ 
πράγματος αύτοϋ, λ.χ. «αν ή αρετή είναι κάτι πού διδάσκεται» ή 
«άν ή αμοιβαιότητα αποτελεί άπαραίτητον όρο τής φιλίας». 
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ίο άλλο τών τοιούτων έξαμαρτάνοντι ίπεζιΑναι^ έάντε πατήρ 
e ών τνγχάνη έάντε μήτηρ έάντε άλλος όστισονν, το be μή 

έπeξιéva^ άνόσιον èπeί, ω Σώκρατες, θέασαι ώς μέγα σοι έρώ 

τεκμήριον τού νόμου άτι ούτως fyei—ο καί άλλοις ήbη eTîrov, 

άτι ταύτα ορθώς avety ούτω γιγνόμενα—μή έπιτρέπειν τω άσ€-

5 βοΰντι μηδ' άν όστισοΰν τυγχάνη ών. αντοϊ γάρ οί άνορωττοι 

τνγχάνονσι νομίζοντας τον Δία τών θαών άριστον καϊ δικαιό-

τατον, καϊ τούτον όμολογονσι τον αυτού πατέρα δήσαι οτι 6 

τους νεΐς κατέπινεν ούκ έν δίκη, κάκεΐνόν γε αδ τον αυτού 

πατέρα έκτεμείν δι ίτερα τοιαύτα' έμοϊ he χαλεπαίνουσιν 

Οτι Γ<£ πατρϊ έπεξέρχομαι άδικονντι, καϊ ούτως αύτοϊ αύτοις 

τά εναντία λέγονσι πepί τε τών θεών καϊ περϊ εμού. κ 

Στους πρώιμους πλατωνικούς διάλογους ή απάντηση των 
συνομιλητών τοϋ Σωκράτη στην α ρ χ ι κ ή απόπειρα νάόριστεϊ ή 
έννοια γύρω άπό τήν όποια στρέφεται ή συζήτηση, συνδέεται 
στενά μέ τήν προσωπικότητα τους: τίς εμπειρίες, τίς αντιλήψεις 
τους, τήν αγωγή τους. Λ.χ. ό στρατηγός Λάχης υποστηρίζει 
αρχικά στον ομώνυμο διάλογο οτι ανδρεία εϊναι νά μήν υποχωρείς 
στον εχθρό (Λάχης. 190e)' ό επιμελημένα αναθρεμμένος Χαρμί
δης σπεύδει νά ταυτίσει τή σωφροσύνη μέ τους καλούς τρόπους 
καί τό αίσθημα της ντροπής {Χαρμίδης 159b. 160e). Πρβ. επίσης 
τήν πρώτη απάντηση τοΰ Κέφαλου στά αρχικά χωρία της 
Πολιτείας, 33 l a b . Σέ ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει νά ενταχθεί καί ή 
πρώτη, μακρόσυρτη (5a 8-6a 5), απάντηση του θρησκομανοϋς 
Εύθύφρονα στην ερώτηση τοϋ Σωκράτη τί είναι τό όσιο: Δείχνει 
τήν έπαρση του (οσιον εστίν όπερ έγώ ποιώ... 5d 89), τήν 
αδυναμία του νά άντιδιαστείλλει τό όσιο έν γένει άπό μιά 
επιμέρους έκφανση του καί, προπαντός, τόν τρόπο μέ τόν όποϊο ό 
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είτε γιά φόνο πρόκειται εϊτε γιά ιεροσυλία εϊτε γιά κάτι άλλο 

παρόμοιο, ανεξάρτητα άν αυτός πού τήν διαπράττει τυχαίνει νά 

είναι ό πατέρας, ή μητέρα σου ή οποιοσδήποτε άλλος- καί 

αντίθετα, τό νά μή τόν καταδιώκεις είναι ανόσιο. Καί πρόσεξε. 

Σωκράτη, τί άντράνταχτη απόδειξη θά σου φέρω ότι αυτό 

επιτάσσει ό θειος νόμος —κάτι πού τό έχω πει ήδη καί σέ άλλους 

πώς έτσι πρέπει νά γίνεται— δηλαδή νά μήν αφήνεις ανενόχλητο 

αυτόν πού κάνει μιά ασέβεια, όποιος κι άν είναι αυτός. Γιατί οί 

ίδιοι άνθρωποι πού λατρεύουν τόν Δία ώς τόν ανώτατο καί τόν πιό 

δίκαιο άπ' Ολους τους θεούς παραδέχονται, ωστόσο, ότι ό Δίας 

έδεσε χεροπόδαρα τόν πατέρα του επειδή καταβρόχθιζε —εντε

λώς αδικαιολόγητα— τά παιδιά του, καί οτι κι εκείνος πάλι είχε 

ευνουχίσει τόν δικό του πατέρα γιά παρόμοιους λόγους. Μέ εμένα 

όμως πού διώκω τόν πατέρα μου γιά τό αδίκημα του. δυσανασχε

τούν. αντιφάσκοντας έτσι μέ τόν ϊδιο τόν εαυτό τους. αφού άλλα 

υποστηρίζουν γιά τους θεούς καί άλλα γιά μένα. 

Εύθύφρων αντιλαμβάνεται τόν κόσμο ώς πεδίο μάχης αοράτων 
μυθικών δυνάμεων (5e 2κέ.). 

6a «Στά τέλη τοϋ 5ου αίώνα», σημειώνει ό R.E. Allen. Plato's 
'Euthyphro" and the Earlier Theory of Forms σελ 25, «οί 

σκεπτόμενοι άνθρωποι αρνούνταν νά δεχτούν οτι οί θεοί 
βαρύνονται μέ ηθικές αδυναμίες πού όταν τίς συναντάμε στους 
ανθρώπους τίς καταδικάζουμε. Τήν πολυαίμσκτη 'ιστορία τού Δία, 
τού Κρόνου καί τοϋ Ούρανοϋ τήν αντιμετώπιζαν γενικά ώς 
αλληγορία ή δέν έκρυβαν οτι την θεωρούσαν φανταστική. Ό 
Εύθύφρων σκέπτεται διαφορετικά». ' Από τά λόγια τοϋ Εύθυφρο 
να (έμοί δέ χαλεπαίνουσιν οτι τω πατρί έπεξέρχομαι άδικοϋνπ, 6a 
3 5) συνάγεται ακόμη οτι ό μέσος ' Αθηναίος δέν έπαιρνε πιό στά 
σοβαρά τόν κίνδυνο τού μιάσματος. 
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ΣΩ. 'Αρά γε, ω Εύθύφρων, τοντ έστιν [ον] ούνεκα τήν 

γραφην φεύγω, άτι τά τοιαύτα €7retSaV τις περί τών θεών 

λέγη, δυσχερώς πως αποδέχομαι; διό δη, ώς ίοικε, φήσει 

τίς με έζαμαρτάνειν. νύν ουν ei καϊ σοϊ ταύτα σννδοκΐΐ τω 

εν είδότι 7repì τών τοιούτων, ανάγκη δη, ώς έοικε, και ήμιν b 

συγχωρεϊν. τί γάρ καϊ φήσομεν, οι γε καϊ ούτοι ομολο-

γονμεν περί αυτών μηδέν eìoevai; άλλα μοι είπε πpòs 
Φίλιου, σν a s αληθώς ήγρ ταύτα ούτως γεγονέναι; 

Ε Τ Θ . Καί έτι γε τούτων θανμασιώτερα, ω Σώκρaτes, α 5 

οί πολλοί ούκ Χσασιν. 

ΣΩ. Καϊ πόλεμον άρα ήγη σν eivai τω οντι «ν τοις 0eóìs 
προς αλλήλους, και έχθρας γε ôeivàs και μάχας καϊ άλλα 

τοιαύτα ιτολλά, οΓα λέγεταί re virò τών ποιητών, και νπο τών 

αγαθών γραφέων τά τε άλλα ιερά ήμιν καταπεποίκιλται, καϊ C 

δη καϊ TOÎS μεγάλοις Παναθηναίοπ ό πέπλος μεστός τών 

τοιούτων ποικιλμάτων ανάγεται εις τήν άκρόπολιν; ταύτα 

αληθή φώμ^ν είναι, ω Εύθύφρων; 

Ε Τ Θ . Μή μόνον γε, ω Σώκρατες, άλλ' όπερ άρτι eiirov, 5 

και άλλα σοι έγώ πολλά, έάνπερ βονλη, irfpì τών θίίων 

διηγήσομαι, α σίι άκονων εν οΐδ' άτι έκπλαγήση. 

6a 6-14 Ή άρνηση τοϋ Σωκράτη νά παραδεχτεί οσα οί μύθοι ιστορούν γιά 
τους θεούς εντάσσεται στό μεγάλο ρεϋμα τοϋ θρησκευτικού 
διαφωτισμού πού αρχίζει μέ τόν Ξενοφάνη. Έ δ ώ ό Σωκράτης 
αποφεύγει νά συζητήσει γιά τή φύση τοϋ θείου καί αρκείται νά 
εκφράσει τήν αμφιβολία του γιά οσα ό θρησκόληπτος Εύθύφρων 
θεωρεί αυτονόητα. 

6b 5 Ή απάντηση τού Εύθύφρονα (Καί ετι γε τούτων θαυμασιώτερα.) 
δίνει στον Σωκράτη τήν ευκαιρία νά αναφερθεί ειδικότερα καί σέ 
οσα άφηγοϋνται γιά τους θεούς οί ποιητές —κυρίως ό Όμηρος 
καί ό 'Ησίοδος. Προαναγγέλλεται έτσι ή μετωπική επίθεση στην 
ομηρική θεολογία πού θά επιχειρήσει αργότερα ό Πλάτων 

35 

ΣΩ. Αυτός άραγε, Εύθύφρονα, νά *ναι ό λόγος πού είμαι τώρα 
κατηγορούμενος; Τό οτι, δηλαδή, κάθε φορά πού ακούω νά λένε 
τέτοια πράγματα γιά τους θεούς, μου έρχεται κάπως δύσκολο νά 
τά παραδεχτώ; Αυτό. φαίνεται, θά υποστηρίξουν πώς είναι τό 
λάθος μου. 'Ωστόσο άφοϋ τά παραδέχεσαι κι εσύ, πού έχεις 
ειδικές γνώσεις σ' αυτά τά πράγματα, πρέπει, φαίνεται, νά τά 
δεχτούμε κι έμεϊς. Γιατί πραγματικά, σάν τί μπορούμε νά πούμε 
έμεϊς πού αναγνωρίζουμε ότι δέν ξέρουμε τίποτε γι ' αυτά; Πές μου 
όμως, γιά τό όνομα τοϋ Δία, τοϋ θεού τής φιλίας: Στ' αλήθεια 
πιστεύεις πώς έχουν γίνει τέτοια πράγματα; 

ΕΥΘ. Βεβαίως, καί άλλα ακόμη πιό παράδοξα άπ' αυτά, πού ό 
κόσμος Σωκράτη, δέν τά ξέρει. 

ΣΩ. Πιστεύεις οτι πράγματι γίνονται πόλεμοι ανάμεσα στους 
θεούς καί ότι υπάρχουν έχθρες φοβερές ανάμεσα τους καί 

διαμάχες καί πολλά άλλα σάν αυτά πού ανιστορούν οί ποιητές καί 
έχουν ζωγραφίσει μέ κάθε λογής χρώματα οί μεγάλοι μας 
ζωγράφοι στους ναούς καί πού ειδικότερα ό πέπλος πού ανεβά
ζουν στην 'Ακρόπολη στά μεγάλα Παναθήναια είναι γεμάτος 
κεντήματα μέ τέτοιες παραστάσεις; Θά δεχτούμε πώς είναι 
αληθινά αυτά, ε Εύθύφρονα; 

ΕΥΘ. "Οχι μόνο αυτά, Σωκράτη, άλλα, όπως σοΰ είπα 
πρωτύτερα, έχω νά σου διηγηθώ γιά τους θεούς, άν βέβαια τό 
θέλεις κι έσύ, ένα σωρό πράγματα πού ξέρω καλά πώς ακούγοντας 
τα θά σαστίσεις. 

(Πολιτεία, 377e κε., Νόμοι 941b κά.) καί πού θά χαρακτηρίζεται 
άπό την "ίδια διαπλοκή καθαυτό θεολογικών αντιρρήσεων μέ 
επικρίσεις κατά τών ποιητών. 

6c 1 Τά μεγάλα Παναθήναια —ή λαμπρότερη γιορτή τών 'Αθηνών— 
γιορτάζονταν κάθε τέσσερα χρόνια τόν μήνα Έκατομβαιώνα 
(Ιούλιος) προς τιμήν τής Πολιάδος 'Αθηνάς. Τό πιά_θεαματ»<ό 
μέρος της γιορτής ήταν ή πομπή τοϋ ίεροϋ πέπλου στην 
'Ακρόπολη τήν τελευταία ημέρα. Ό πέπλος εΤχε κεντημένες 
παραστάσεις άπό τόν αγώνα τής θεάς εναντίον τών Γιγάντων 



36 

ΣΩ.. Ονκ άν 0αυμά£οιμι. άλλα ταύτα μέν μοι eis αύθις 

έπϊ σχολής διήγηση- νυνϊ δε όπερ άρτι σε ήρόμην ττίΐρώ 

σαφέστερον ειπείν. ού γάρ με, ω έταΐρε, το πρότερον d 

ίκανώς έδίδαζας ίρωτήσαντα το οσιον οτι ποτ εϊη, άλλα μοι 

εΐπες ότι τούτο τυγχάνει Οσιον άν b σν ννν ποιείς, φόνου 

επεζιών τω πατρί. 

5 Ε Τ Θ . Καϊ αληθή γε έλεγον, ω Σώκρατες. 

ΣΩ. "ίσως. άλλα γάρ, ω Εύθύφρων, καϊ άλλα πολλά 

φής eivai όσια. 

Ε Τ Θ . Καϊ γάρ ίστιν. 

ΣΩ. Μέμνησαι ονν οτι ου τούτο σοι διεκελενόμην, tv τι 

ίο ή δύο με διδάζαι τών πολλών οσίων, άλλ' εκείνο αυτό το 

clbos ω πάντα τά όσια οσιά έστιν; ίφησθα γάρ πον μια ίδέα 

C τά τε ανοσία ανόσια eivai καϊ τά όσια δσια' η ου μνημονεύει; 

6d Οί λέξεις ιδέα καί είδος, πού στον Εύθύφρονα απαντούν σχεδόν 
ώς συνώνυμα, συνδέονται ετυμολογικά μέ τή ρίζα * ιδ άπό τήν 
όποια παράγεται τό ρήμα ορώ έίδον, καί αρχικά πρέπει νά 
σήμαιναν τήν «εξωτερική εμφάνιση», τήν «ορατή μορφή» ενός 
πράγματος. — ' Ορισμένοι άπό τους ερευνητές πού υποστηρίζουν 
οτι ή θεωρία τών ιδεών διαμορφώθηκε σταδιακά, διστάζουν νά 
δεχτοϋν οτι σ' έναν πρώιμο πλατωνικό διάλογο είναι δυνατό νά 
επισημανθούν Ιχνη τής κατά τήν άποψη τους αδιαμόρφωτης 
ακόμη θεωρίας (Wilamowitz, C. Ritter, Crube, Bluck) ένώ άλλοι 
περιορίζονται νά εντοπίσουν στον Εύθύφρονα τις απαρχές μόνο 
τής μεταφυσικής θεωρίας τοϋ Πλάτωνος (Allen). "Ετσι ό Grube, 
Plato's Thought σελ. 8 καί 10, πιστεύει οτι ή χρήση τών λέξεων ιδέα 
καί είδος στον Εύθύφρονα αποτελεί «σαφή ένδειξη ενός λεξιλο 
γίου πού αναπτύσσεται σιγά... Γιατί άπό τό ρωτά κανείς 'μέ τί 
μοιάζουν' ολα τά όσια πράγματα», οπως κατά τήν άποψη του 
συμβαίνει στον Εύθύφρονα. «ώς τό νά ρωτά 'τί είναι αυτό μέ τό 
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ΣΩ. Δέν θά μοϋ φαινόταν παράξενο. 'Αλλά αυτά άφησε τα για 

καμιά άλλη φορά πού θά έχουμε καιρό. Τώρα όμως προσπάθησε 

νά μοϋ εξηγήσεις μέ μεγαλύτερη σαφήνεια αυτό πού σέ ρώτησα. 

Γιατί φίλε μου, όταν σέ ρώτησα πρωτύτερα τί είναι τό όσιο, δέν 

μου έδωσες διαφωτιστική απάντηση αλλά μοϋ είπες μόνο οτι όσιο 

εϊναι αυτό πού κάνεις τώρα εσύ μέ τό νά διώκεις δικαστικά τόν 

πατέρα σου γιά τό φόνο. 

ΕΥΘ. Πολύ σωστά σου είπα, Σωκράτη. 

ΣΩ. "Ίσως. Πάντως, Εύθύφρονα, παραδέχεσαι οτι καί άλλα 

πολλά πράγματα είναι όσια. 

ΕΥΘ. 'Ασφαλώς καί είναι. 

ΣΩ. Θά θυμάσαι, λοιπόν, οτι έγώ δέν σου ζήτησα αυτό, δηλαδή 

νά μοϋ αναφέρεις ένα ή δύο άπό τά πολλά όσια, άλλα σου ζήτησα 

τό συγκεκριμένο τυπικό γνώρισμα δυνάμει τοϋ όποιου ολα τά 

όσια είναι όσια. Γιατί συμφώνησες, θαρρώ, οτι δυνάμει ενός 

τυπικού γνωρίσματος είναι τά ανόσια ανόσια καί τά όσια όσια' ή 

μήπως δέν τό θυμάσαι; 

όποϊο μοιάζουν', ή απόσταση είναι μόνο ένα βήμα», ένα βήμα πού 
κατά τόν Grube ό Πλάτων τό έκανε στον Μένωνα καί στον 
Φαίδωνα Ό RE. Allen. Plato's "Euthyphro" κλπ. σελ. 67, 
υποστηρίζει οτι ή διερεύνηση τοϋ προβλήματος τί είναι τό όσιο 
στον Εύθύφρονα. βασίζεται σέ ένα πλέγμα παραδοχών πού 
«συνιστά μιά {όχι την) θεωρία τών ιδεών». ' Απεναντίας, όσοι 
δέχονται τήν ενότητα τής πλατωνικής σκέψης (λ.χ. Taylor, 
Shorey, Ross. Burnet, Krämer) σχετίζουν άμεσα τά παραπάνω 
χωρία μέ τή θεωρία τών ιδεών. "Ετσι ό Ρ. Shorey, What Plato Said, 
σελ. 75, σημειώνει ότι ή φρασελογία τοϋ Σωκράτη, όταν ζητά άπό 
τόν Εύθύφρονα νά ορίσει τό οσιον, «δέν διαφέρει άπό τή γλώσσα 
τής μεταφυσικής θεωρίας ατούς μεταγενέστερους διάλογους». Οί 
γνώμες αυτών των ερευνητών γιά τά χωρία τοϋ Εύθύφρονα στά 
όποϊα άπαντοϋν οί λέξεις ιδέα καί είδος διχάζονται μόνο ώς προς 
τό άν οί λέξεις αυτές συνεπάγονται εδώ καί τήν ύπερβατικότητα 
τών ιδεών ή μόνο τήν ενύπαρξη τών ιδεών στά επιμέρους 
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Ε Τ Θ . "Εγωγε. 

ΣΩ. Ύαύτην τοίνυν pe αυτήν δίδαζον την Ιδέαν τίς ποτέ 

έστιν, "ίνα eis έκ€ίνην αποβλέπων καί χρώμενος αύτη παρα-

5 δείγματι, ο μέν άν τοιούτον TJ ών άν ή σν ή Ολλος τις 

πράττη φώ οσιον eivai, ο δ' &ν μτ; τοιούτον, μή φώ. 

Ε Τ Θ . Άλλ ' eì ούτω βούλ€ΐ, ω Σώκρατες, καϊ ούτω σοι 

φράσω. 

ΣΩ. Ά λ λ α μήν βονλομαί γε. 

ίο Ε Τ θ . "Εστί τοίννν το μεν τοις θ^οϊς προσφιλές Οσιον, το 

7 δε μή προσφιλές άνόσιον. 

ΣΩ. Παγκάλως, ω Εύθύφρων, καϊ ώς έγώ έζήτονν άποκρίνα-

σθαί σe, ούτω νύν άπεκρίνω. ei μέντοι αληθώς, τούτο ονπω 

οΐδα, άλλα σν δήλον οτι έπ€κδιδά^εις ώς έστιν άληθη α λέγεις. 

πράγματα Στον συνοπτικό πίνακα τοϋ D. Ross, Plato's Theory of 
Ideas, σελ 228, οπού έχουν συγκεντρωθεί οί οροί μέ τους οποίους 
ό Πλάτων εκφράζει τή σχέση ιδέας επιμέρους, οί οροί τής 
παραπάνω ενότητας κατατάσσονται στις περιπτώσεις πού ύπο 
δηλώνουν τήν ύπερβατικότητα τής ιδέας. Μέ τήν άποψη τής 
ύπερβστικότητας τάσσεται καί ό H.J. Kramer, Arete bei Platon 
und Aristoteles σελ. 519 κ.έ., ό όποιος κατηγορηματικά εντοπίζει 
έδώ τή θεωρία τών ιδεών «απαράλλαχτα οπως οτόν Παρμενίδη 
καί τήν Πολιτεία». 

6e Συγκεφαλαιώνοντας τά στοιχεία πού μπορούμε νά αντλήσουμε 
άπό τά 5a 1-5 καί 6a 10 e6 διαπιστώνουμε —ανεξάρτητα άπό κάθε 
συσχέτιση μέ τή θεωρία τών ιδεών— οτι ό Σωκράτης δέχεται οτι: 
(α) Σέ κάθε πράγμα πού είναι δυνατό νά χαρακτηρίζεται όσιο 
ενυπάρχει κάτι απαράλλαχτα όμοιο στό όποϊο καί εντοπίζεται ό 
χαρακτήρας ή ή ποιότητα τού όσιου. 5d 1-5. (β) ' Η ποιότητα αυτή 
αντιδιαστέλλεται άπό κάθε επιμέρους αντικειμενικότητα στην 
όποια ενυπάρχει, 6d 9-10. (γ) Κάθε επιμέρους αντικειμενικότητα 
πού χαρακτηρίζεται όσια αντλεί τό χαρακτηρισμό αυτό άπό τή 
συνύφανσή της μέ εκείνη τήν απαράλλαχτα όμοια ποιότητα, 6d 10 
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ΕΥΘ. Καί βέβαια τό θυμάμαι. 

ΣΩ. Μάθε μου λοιπόν, ποιο, τέλος πάντων, είναι αυτό τό τυπικό 

γνώρισμα ώστε κοιτάζοντας το καί έχοντας το ώς υπόδειγμα νά 

μπορώ καθετί τό όποιο κάνεις εϊτε εσύ εΐτε ο π ο ι ο σ δ ή π ο τ ε άλλος 

καί τό ό π ο ι ο είναι όμοιο μέ αυτό νά τό χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ω όσιο, καί 

καθετί πού δέν εΐναι σάν αυτό νά μήν τό χαρακτηρίζω όσιο . 

ΕΥΘ. ' Αφού τό θέλεις. Σ ω κ ρ ά τ η , μπορώ νά σου τό διατυπώσω 

καί έτσι. 

ΣΩ. Βεβαίως τό θέλω. 

ΕΥΘ. Λοιπόν: ο,τι είναι α γ α π η τ ό στους θεούς είναι ό σ ι ο . ο.τι 

δέν τους είναι α γ α π η τ ό είναι α ν ό σ ι ο . 

ΣΩ. Τώρα, Εύθύφρονα, α π ά ν τ η σ ε ς υπέροχα" καί ακριβώς όπως 

σου ζ ή τ η σ α . ' Ω σ τ ό σ ο δέν ξέρω α κ ό μ η άν ή α π ά ν τ η σ η σου είναι 

σ ω σ τ ή . Δέν αμφιβάλλω όμως ότι μέ τις διευκρινίσεις πού θά 

11, ή όποια (δ) μπορεί νά περιγραφεί μέ λέξεις, προφανώς μέ έναν 
ορισμό. 6e 3, έτσι ώστε (ε) νά αποτελεί τόν αλάνθαστο γνώμονα 
βάσει τοΰ όποιου θά μπορεί κανείς κάθε φορά νά αποφαίνεται γιά 
κάτι άν είναι ή δέν είναι όσιο, 6e 4-6. Τά σημεία (α) (ε) συνιστούν 
μιά δέσμη ρητών ή σιωπηρών παραδοχών. 

6e 10 Ό νέος ορισμός τοϋ Εύθύφρονα (τό μεν τοίς θεοίς προσφιλές 
οσιον) στηρίζεται σέ μιά συνοπτικότερη θεώρηση τοϋ ζητήματος 
καί αναμφισβήτητα προσφέρει ένα διακριτικό γνώρισμα μέ τό 
όποϊο μπορούμε νά προσδιορίζουμε κάθε όσιο πράγμα, όπως είχε 
ζητήσει ό Σωκράτης (ίνα εις έκείνην αποβλέπων καί χρώμενος 
αύτη παραδείγματι 6e 4-5), ό όποιος ακριβώς γΓ αυτό επαινεί τόν 
Εύθύφρονα (Παγκάλως, ώ Εύθύφρων, καί ώς εγώ έζήτουν 
άποκρίνασθαι σε. 7a 2-3). ' Ωστόσο τό διακριτικό αυτό γνώρισμα 
δέν ταυτίζεται μέ τήν ουσία τής όσιότητας, ή έστω μέ ένα μέρος 
της, αλλά απλώς υποδηλώνει κάτι πού απορρέει άπό αυτήν, ενα 
πάθος τι τής όσιότητας Γιά τοϋτο ό Σωκράτης προχωρεί αμέσως 
στην αναίρεση τού ορισμού αυτού. 
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5 Ε Τ Θ . Πάνυ μ(ν ονν. 

ΣΩ. Φ('ρ£ δή, έπισκeψώμeθa τί λίγομεν. το μεν öeo-
φιλές re και θίοφιλής άνθρωπος Οσιος, το δε θίομισες καί ό 

θeoμtσής ανόσιος- ού τούτον V εστίν, αλλά το έναντιώτατον, 

το οσιον τω άνοσίω' ονχ ούτως; 

ίο Ε Τ Θ . Οίίτω μίν ουν. 

ΣΩ. Καί ev γε φαίνεται (ΐρησθαι; 

b Ε Τ Θ . Δοκώ, ώ Σώκρατ€ς. [εΐρηται γάρ.] 

Σ ί ί . Ονκούν καϊ ότι στασιάζονσιν ο'ι Seoi, ω Εύθύφρων, 

καϊ διαφέρονται άλληλοΐϊ καϊ έχθρα έστϊν έν αύτοΐς προς 

αλλήλους, καϊ τούτο εΐρηται; 

Ε Τ Θ . ΕΖοηται γάρ. 5 

ΣΩ. "Εχθραν δε καϊ οργάς, ω άριστε, ή wepì τίνων 

διαφορά ποιεί; ώδε δε σκοπώμεν. άρ άν ei οιαφ(ροίμ(θα 

έγώ τε καϊ σν περϊ αριθμού óirortpa χλί ίω, ή ircpì τοιίτων 

διαφορά εχθρούς άν ήμας ποιοι καϊ òpγίζeσθaι άλλήλοις, 

η έπ\ λογισμον έλθόντες περί γε τών τοιούτων ταχύ άν ίο 

άπαλλαγειμεν ; e 

Ε Τ Θ . Πάνυ γε. 

ΣΩ. Ούκονν καϊ irtpì τον μείζονος καϊ έλάττονος ei 

διαφεροίμ€θα, έπϊ τά μετρία» έλθόντες ταχύ πανσαίμεθ1 άν 

της διαφοράς; κ 

Ε Τ Θ . "Εστί ταΰτα. 

ΣΩ. Kat fad γε τά ίστάναι έλθόντ6ς, ώs έγωμαι, πepï 
τοΰ βαρύτερου τε καϊ κουφότερου διaκpιθeîμev Ον; 

Ε Τ Θ . Πώΐ γάρ ού; 

ΣΩ. Iïepi τίνος δε δη διεveχθέvτes καϊ έπϊ τίνα κρίσιν ίο 

ού δvvάμevot άφικέσθαι εχθροί γε άν άλλήλοις eÎpev και 

όργιζοίμ6θα; ϊσως ού πρόχειρόν σοι έστιν, αλλ' έμοΰ λέγον

τος σκόπει εί τάδε εστί τό re δίκαιον καϊ το άδικον και d 
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δώσεις θά γίνει φανερό οτι αυτό πού λές είναι σωστό. 

ΕΥΘ. Βεβαιότατα. 

ΣΩ. 'Εμπρός λοιπόν, άς εξετάσουμε προσεκτικά τί λέμε: 
Καθετί πού είναι αγαπητό στους θεούς καί κάθε άνθρωπος 
αγαπητός στους θεούς είναι όσιος, ενώ απεναντίας, καθετί μισητό 
στους θεούς καί κάθε άνθρωπος πού μισείται άπό τους θεούς είναι 
ανόσιος- καί τό όσιο, λέμε ακόμα, δέν ταυτίζεται μέ τό ανόσιο 
αλλά είναι τό εντελώς αντίθετο του. Αυτό δέν λέμε; 

ΕΥΘ. Ναι, αυτό. 

ΣΩ. Καί φαίνεται νά είναι σωστό. 

ΕΥΘ. "Ετσι νομίζω, Σωκράτη. 

ΣΩ. 'Επίσης οτι οί θεοί φιλονικοϋν καί τσακώνονται ό ένας μέ 
τόν άλλο καί ότι υπάρχει έχθρα ανάμεσα τους —δέν τό έχουμε πεϊ 
κι αυτό; 

ΕΥΘ. Ναί, τό έχουμε πει. 

ΣΩ. Γίοιές διενέξεις όμως προκαλούν έχθρες καί μίση; "Ας τό 
εξετάσουμε έτσι: "Αν είχαμε διαφορετική γνώμη, έγώ κι έσύ, 
γύρω άπό κάποιον αριθμό, λ.χ. ποια ποσότητα είναι μεγαλύτερη 
άπό τήν άλλη, θά ήταν δυνατό ή ασυμφωνία αυτή νά μας κάνει νά 
θυμώσουμε καί νά γίνουμε εχθροί ή θά λύναμε τή διαφορά μας 
κάνοντας αμέσως τόν σχετικό λογαριασμό; 

ΕΥΘ. Βεβαίως. 

ΣΩ. 'Επίσης αν διαφωνούσαμε γιά κάποιο μέγεθος, κατά πόσο 
είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, ή διαφωνία μας δέν θά έληγε μόλις 
τό μετρούσαμε; 

ΕΥΘ. "Ετσι είναι. 
ΣΩ. Καί τή διαφορά μας. άν κάτι είναι βαρύτερο ή ελαφρύτερο, 

δέν θά τήν λύναμε ζυγίζοντας το; 
ΕΥΘ. 'Ασφαλώς. 
ΣΩ. Γύρω άπό ποια πράγματα, λοιπόν, δέν μπορούμε νά 

καταλήξουμε σέ άποτέλελσμα καί γιά ποια πράγματα ή διαφωνία 
μας θά ήταν δυνατό νά φτάσει ώς τήν οργή καί τήν έχθρα: "Ισως 
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καλόν καϊ αίσχρον καϊ αγαθόν και κακόν, άρα ού ταύτα 

έστιν περϊ ών bievex0évres καϊ ού δυνάμενοι έπϊ Ίκανήν 

κρίσιν αυτών έλθεϊν εχθροί άλληλοΐ5 γιγνόμεθα, Οταν γι-

γνώμεθα, καϊ έγώ καϊ σν καϊ οι άλλοι άνθρωποι πάντες; 5 

Ε Τ Θ . 'Αλλ' (οτιν αύτη ή διαφορά, ω Σώκρατ«?, καί 

περϊ τούτων. 

ΣΩ. Ύί δε οι θεοί, ω Εύθύφρων; ούκ eιπερ τι διαφέ-

ρονται, δι avrà ταντα' διαφέροιντ' άν; 

ίο ΕΤΘ. Πολλή ανάγκη. 
e ΣΩ. Και τών θεών άρα, ω γενναίε Εύθύφρων, άλλοι 

άλλα δίκαια ηγούνται κατά τον σον λόγον, καί καλά καϊ 

αίσχρά καϊ αγαθά και κακά· ού γάρ άν πον έστασίαζον 

άλληλοι? εί μή ìrepì τούτων διεφέροντο' ή γάρ; 

5 Ε Τ Θ . 'Ορθώς λέγεις. 

ΣΩ. Ούκονν Οπερ καλά ηγούνται έκαστοι καϊ αγαθά καί 

δίκαια, ταύτα και «ριλοΰσιν, τα ôe εναντία τούτων μισούσα·, 

Ε Τ Θ . Πάνυ γε. 

7b-d Ή διάκριση ανάμεσα σέ προβλήματα πού επιδέχονται λύσεις 
βασισμένες σέ κάποια διαδικασία μέτρησης καί σέ προβλήματα 
πού δέν επιδέχονται τέτοια αντιμετώπιση δέν είναι αξιολογική. ' Ο 
Σωκράτης δέν υποστηρίζει έδώ οτι οί επιστήμες πού έχουν τή 
δυνατότητα της μέτρησης είναι ανώτερες άπό εκείνες πού δέν τήν 
έχουν ' Απλώς θέλει νά επισημάνει οτι οί σοβαρές αμφισβητήσεις 
ανακύπτουν στό χώρο των αξιών (τό τε δίκαιον και τό άδικον καί 
καλόν καί αίσχρόν καί αγαθόν καί κακόν. 7ά 12) καί οφείλονται 
στην έλλειψη κάποιας μεθοδικής διαδικασίας ικανής νά εξασφαλί
σει ατά ηθικά καί τά αισθητικά προβλήματα κάτι ανάλογο προς 
αυτό πού επιτυγχάνεται άλλου μέ τή μέτρηση καί τόν υπολογισμό. 
'Επίσης άπό τά λόγια τοϋ Σωκράτη δέν συνάγεται οτι τά 
αξιολογικά προβλήματα πρέπει νά θεωρούνται ώς έν γένει άλυτα. 
'Απεναντίας, όπως σημειώνει ό RE. Allen, οπ.π. σελ. 33, «ό 
Σωκράτης θά υποστήριζε ότι τά προβλήματα αυτά επιδέχονται 
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δέν σου είναι π ρ ό χ ε ι ρ ο αυτή τή στιγμή ά λ λ α σκέψου μήπως αυτά 

είναι τό δίκαιο καί τό άδικο, τό ω ρ α ί ο καί τό ά σ χ η μ ο , τό καλό καί 

τό κακό. Αυτά δέν είναι τά πράγματα γ ιά τά όποια, όταν 

διαφωνούμε και όταν δέν μπορούμε νά καταλήξουμε σέ ένα 

ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ό συμπέρασμα, γ ινόμαστε — ό π ο τ ε τύχει νά συμβεί 

κάτι τ έ τ ο ι ο — εχθροί ό ένας μέ τόν ά λ λ ο , καί έγώ καί εσύ καί κάθε 

άλλος άνθρωπος; 

ΕΥΘ. Ναι, Σωκράτη- γ ι ' αυτή τή διαφωνία πρόκειται καί γ Γ 
αυτά τά πράγματα. 

ΣΩ. ' Ε π ο μ έ ν ω ς , καλέ μου άνθρωπε, σύμφωνα μέ τά λεγόμενα 
σου, δέν έχουν όλοι οί θεοί τίς ίδιες απόψεις γιά τά δίκαια καί τά 
όμορφα καί τά ά σ χ η μ α καί τά καλά καί τά κακά πράγματα- γιατί 
δέν θά φιλον ικοϋσαν, άν δέν δ ιαφωνούσαν ώς προς αυτά. "Ετσι 
δέν είναι; 

ΕΥΘ. Σωστά λές. 

ΣΩ. "Έτσι, οσα θεωρεί ό καθένας ά π ' αυτούς ωραία, αγαθά, 

δίκαια, τοϋ είναι συνάμα καί αγαπητά, ένώ τά αντίθετα τους τοϋ 

είναι μισητά. Δέν είναι έτσι; 

ΕΥΘ. Βεβαίως. 

λύση: Ό στόχος του, όταν άναζητοϋσε έναν ορισμό της 
όσιότητας, ήταν νά συλλάβει κάποιον γνώμονα (standard) ικανό 
νά δίνει ασφαλείς λύσεις σέ αμφιλεγόμενες περιπτώσεις. "Οπως 
παρατηρεί ό Burnet, οί ιδέες είναι γιά τά ηθικά ζητήματα ο,τι τά 
δράμια γιά τά βάρη καί οί πόντοι γιά τά μήκη».— 'Υπενθυμίζουμε 
οτι ένας φιλόσοφος τών νεοτέρων χρόνων, ό Leibniz, πίστευε πώς 
οί φιλοσοφικές διαμάχες θά τερματίζονταν μόνο άν θά κσταστρω 
νόταν μιά φιλοσοφία σαφής καί ασφαλής οσο ό μαθηματικός 
λογισμός άν γινόταν, δηλαδή, δυνατό νά διατυπωθούν μέ 
σύμβολα —κατά τό πρότυπο τών μαθηματικών— οί θεμελιακές 
μεταφυσικές έννοιες καί οί λογικές πράξεις τής διαπλοκής τους. 
Αυτό θά έδινε, κατά τόν Leibniz, τή δυνατότητα νά διατυπωθούν 
τά φιλοσοφικά ζητήματα σέ μιά καθολική γλώσσα, σέ μιά lingua 
adamica πού θά μετέτρεπε αυτόματα κάθε φιλοσοφική άμφισβή 
τηση σέ πρόβλημα υπολογισμού. 



ΣΩ. Ταντα δε γε, ώς σν φής, οι μεν δίκαια ηγούνται, 

8 οί δε άδικα, περϊ α καϊ αμφισβητούντες στασιάζονσί τε καϊ 

πoλeμoϋσιv άλλήλοις· άρα ούχ ούτω; 

Ε Τ Θ . Οντω. 

ΣΩ. Ταντ' άρα, ώς έοικεν, μισείται τε νπο τών θέων 

5 και φιλίΐται, καϊ θίομισή Te καί θεοφιλή ταντ' άν εϊη. 

ΕΤΘ. "EotKfv. 

ΣΩ. Καί όσια άρα καϊ άνο'σια τά αυτά άν εΐη, ω Εύθύ

φρων, τούτω τω λόγω. 

Ε Τ Θ . Klf.'01'Ι'ίΙ'ΐΙ. 

ίο ΣΩ. Ονκ άρα δ ήρόμην άπ(κρίνω, ω θαυμάσιε, ον γάρ 

τούτο ye ήρώτων, ο τυγχάνει τούτον άν οσιόν τε και άνό

σιον δ δ' αν θεοφιλϊς η καϊ θεομισές έστιν, ώς εοικ(ν. 

b ώστ(, ώ Εύθύφρων, δ σν νΰν ποιείς τον πατέρα κολά-

ζων, ονδίν θανμαστόν eì τούτο δρών τψ μίν Διί προσφιλ« 

iroifîs, τω δε Κρόνω καϊ τω Ούρανω έχθρόν, καϊ τψ μεν 

Ήφαίστω φίλον, τή δ( "Ηρα έχθρόν, καϊ et τις άλλος τών 

5 θeώv frepos ίτέρω διαφέρ€ται περϊ αντού, και έκείνοις κατά 

τά αυτά. 

Ε Τ Θ . Άλλ* οΐμαι, ω Σώκρατ€ς, περί γε τούτου τών 

t-b6 Στην άποψη τοΰ Εύθύφρονα ό Σωκράτης δέν αντιπαρατάσσει 
κάποια δική του «ανώτερη» γνώση άλλα μόνο τήν ικανότητα του 
νά σκέπτεται καθαρά, μέ λογική συνέπεια καί συνοχή. 'Αρκείται 
λοιπόν στην επισήμανση τής λογικής δυσκολίας πού αυτόματα 
ανακύπτει, μόλις ό ορισμός τού Εύθύφρονα συσχετιστεί μέ οσα ό 
"ίδιος ό Εύθύφρων έλεγε πριν λίγο γιά τίς διχογνωμίες τών θεών, 
7e-8a 2. Παράλληλα ό Σωκράτης εκμεταλλεύεται τήν ευκαιρία γιά 
νά επιτεθεί άλλη μιά φορά στην ελληνική πολυθεΐα μέ έπιχειρή 
ματα πού τά αντλεί άπό τήν Ιδια. 

45 

ΣΩ. Σύμφωνα λοιπόν μέ όσα υποστηρίζε ις , τά Ίδια πράγματα 

άλλοι άπό τους θεούς τά θεωρούν δίκαια καί άλλοι άδικα' καί 

καθώς έχουν διαφορετικές γνώμες γ Γ αυτά, φιλον ικουν οί θεοί 

καί αντ ιμάχονται ό ένας τόν άλλο- δέν είναι έτσι; 

ΕΥΘ. "Ετσι . 

ΣΩ. Καθώς φαίνεται, λοιπόν, τά Ίδια πράγματα καί μισούνται 

άπό τους θεούς καί αγαπιούνται, καί επομένως, τά ΐδια αυτά 

πράγματα θά "ναι συνάμα καί α γ α π η τ ά καί μ ισητά στους θεούς. 

ΕΥΘ. "Ετσι φαίνεται. 

ΣΩ. ' Ε π ο μ έ ν ω ς , άν τό δεχτοϋμε αυτό, τά ίδια πράγματα, 

Εύθύφρονα, θά είναι καί όσια καί ανόσια. 

ΕΥΘ. "Ετσι φαίνεται. 

ΣΩ. "Αρα, φίλε μου, δέν απάντησες σ* εκείνο πού σέ ρώτησα. 

Γιατί έγώ δέν σέ ρώτησα ποιο πράγμα είναι καί όσιο καί ανόσιο-

αφού. καθώς φαίνεται, ό,τι είναι α γ α π η τ ό στους θεούς τους είναι 

συνάμα καί μισητό. "Ετσι , Εύθύφρονα, αυτό πού κάνεις τώρα μέ 

τό νά τιμωρείς τόν πατέρα σου δέν αποκλείεται — κ ά θ ε ά λ λ ο 

μ ά λ ι σ τ α — νά είναι αρεστό στον Δία αλλά μισητό στον Κ ρ ό ν ο καί 

στον Ουρανό, ή νά είναι αρεστό στον Ή φ α ι σ τ ο καί μ ι σ η τ ό σ τ η ν 

" Η ρ α καί τό ίδιο ισχύει καί γ ιά τους άλλους θεούς, άν κάποιοι 

άπό αυτούς έχουν διαφορετικές απόψεις ώς προς αυτό. 

ΕΥΘ. Έ γ ώ πάντως Σ ω κ ρ ά τ η , έχω τή γνώμη ότι ώς προς αυτό 

8b 7 9 Ό Εύθύφρων διαισθάνεται αμέσως οτι τά λόγια τοϋ Σωκράτη τόν 
αφορούν προσωπικά καί οτι ουσιαστικά «αυτό πού τελεί ύπό 
έλεγχο δέν είναι ό ορισμός του γιά τό όσιο αλλά ό χαρακτήρας του 
καί ή ποιότητα τής ζωής του», RE. Allen, οπ.π. σελ. 35. 
'Αναδιπλώνεται λοιπόν καί περιορίζεται στην υπεράσπιση τής 
πράξης του: «αλλά νομίζω, Σωκράτη, οτι ώς προς αυτό τουλάχι 
στον...» 8b 7 
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θεών ονδένα έτερον ετέρω διαφέρεσθαι, ώς ού δει δίκην 

διδόναι ÌKeXvov ος άν αδίκως τινά άποκτείνη. 

ΣΩ. Τί δέ; L·θpωπωv, ω Εύθύφρων, ήδη τινός ήκονσας ί 0 

αμφισβητούντος ώς τον αδίκως άποκτείναντα ή άλλο αδίκως c 

7Γθΐοίίντα ότιονν où δει δίκην btbóvai; 

Ε Τ Θ . Ουδέν μέν ονν παύονται ταντα αμφισβητούντες 

καϊ άλλοθι καϊ έν τοις δικαστηρίοις- άδικoύvτeς γάρ πάμ

πολλα, πάντα ποιονσι καϊ λέγονσι φεύγοντες τήν δίκην. s 

Σί2. *Η καϊ όμολοχοΰσιν, ω Ενσνφρων, άδικεΐν, καϊ 

όμολογοΰντες Ομως ού δεΐν φασϊ σφάς διδόναι δίκην; 

Ε Τ Θ . Ονδαμώ? τούτο γε. 

ΣΩ. Ουκ άρα πάν γε ποιούσι καϊ λέγονσι· τούτο γάρ 

οΐμαι ον τολμώσι λέγειν ούδ' άμφισβητεΐν, ώς ούχϊ enrep ίο 

άδικοΰσί γε δοτέον δίκην, άλλ' οΐμαι ού φασιν ά δ ι « ΐ ν ή d 

γάρ; 

Ε Τ Θ . * Αληθή λ/ycis. 

ΣΩ. Ονκ άρα έκεϊνό γε άμφισβητούσιν, ώς ον τον 

άδικούντα δει διδόναι δίκην, άλλ* εκείνο ϊσως άμφισβητού- 5 

σιν, το τίς έστιν ό άδικων καϊ τί δρών καϊ πότε. 

Ε Τ Θ . 'Αληθή λέγεις. 

ΣΩ. Ονκονν οντά γε ταύτα καϊ οί θεοί πeπóvθaσιv, 

ειπερ στασιάζονσι περϊ των δικαίων καϊ αδίκων ώς ò σòs 
λόγος, και οί μέν φασιν αλλήλους άδικεΐν, οί δέ ον φασιν; ίο 

έπεϊ έκεΐνό γε οήπον, ω θαυμάσιε, ουδείς ούτε θεών ovre 

ανθρώπων τολμά λέγειν, ώς ον τω γε άδικονντι δοτέον δίκην. e 

8c-d Στή σύντομη στιχομυθία 8b 6-e αποσαφηνίζεται οτι τό επίμαχο 
σημείο δέν είναι αν πρέπει ή δέν πρέπει νά τιμωρείται οποίος 
αδικεί: Κανένας δέν τολμά νά αμφισβητήσει τό πρώτο ή νά 
ισχυριστεί τό δεύτερο. ' Η αναγνώριση της αναγκαιότητας τής 
τιμωρίας απορρέει άπό τήν έννοια τοϋ άδικείν, είναι, όπως 
σημειώνει ό Ε Ν . Πλάτης, 'Ερμηνευτικά στον Κρίτωνα, Φιλοσο 
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τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν , δ η λ α δ ή οτι πρέπει νά τιμωρείται όποιος σκοτώσει 

ά λ λ ο ν άνθρωπο άδικα, δέν θά διαφωνούσε κανένας άπό τους 

θεούς. 

ΣΩ. ' Α λ ή θ ε ι α ; Μ ή π ω ς τάχα, Εύθύφρονα, άκουσες ποτέ ώς τώρα 

καί κανέναν ά ν θ ρ ω π ο νά ισχυρίζεται πώς όποιος σκοτώσει άδικα 

ή διαπράξει ό π ο ι ο δ ή π τ ο ε ά λ λ ο αδίκημα δέν πρέπει νά τιμωρείται; 

ΕΥΘ. Μ ά οί άνθρωποι δέν σταματούν νά τό υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν αυτό, 
προπαντός στά δ ικαστήρια: Γιατί ένώ διαπράττουν ένα σωρό 
αδικήματα, άπό τήν άλλη ισχυρίζονται καί κάνουν τά πάντα γιά 
νά αποφύγουν τήν τιμωρία. 

ΣΩ. Π α ρ α δ έ χ ο ν τ α ι οτι έ χ ο υ ν κάνει κ ά π ο ι ο α δ ί κ η μ α καί 
εξακολουθούν, π α ρ ό λ ο τούτο, νά υποστηρίζουν οτι δέν πρέπει νά 
τ ιμωρηθούν; 

ΕΥΘ. Αυτό οχι , σέ καμία περίπτωση 

ΣΩ. ' Επομένως δέν κάνουν καί δέν ισχυρίζονται τά πάντα - γιατί 
αυτό τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τό πράγμα δέν τολμούν, νομίζω, νά τό 
ισχυριστούν οϋτε νά τό α μ φ ι σ β η τ ή σ ο υ ν , οτι δ η λ α δ ή δέν πρέπει νά 
τιμωρούνται ό τ α ν διαπράξουν κ ά π ο ι ο αδίκημα' ή γνώμη μου είναι 
οτι απλώς δέν παραδέχονται οτι έκαναν κάτι άδικο. Έ τ σ ι δέν 
είναι; 
ΕΥΘ. Σωστά. 

ΣΩ. "Αρα δέν αμφισβητούν Οτι πρέπει νά τιμωρείται όποιος 
αδικεί- αμφισβητούν, ίσως, τοϋτο: ποιος αδικεί, μέ ποιόν τρόπο 
καί σέ ποια περίπτωση. 
ΕΥΘ. Σωστά. 

ΣΩ. Τά Ίδια άραγε συμβαίνουν καί μέ τους θεούς, άφοϋ κατά τά 
λεγόμενα σου μαλώνουν μεταξύ τους γ ιά τό δίκιο καί τό άδικο; 
' Υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν δ η λ α δ ή οί μέν γιά τους δέ οτι κάνουν αδικίες, κι 
αυτοί μέ τή σειρά τους τό αρνούνται; Γιατί, υποθέτω, κανένας 
θεός και κανένας άνθρωπος δέν τολμάει νά ισχυριστεί οτι δέν 
πρέπει νά τιμωρείται αυτός πού αδικεί. 

φία 2 (1972) σελ. 239, «κατάκτηση της ελληνικής ηθικής 
συνείδησης». 
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Ε Τ Θ . Ναι, τοντο μέν αληθές λέγεις, ω Σώκρατες, τό γε 

κεφάλαιον. 

ΣΩ. 'Αλλ' έκαστόν γε οΐμαι, ω Εύθύφρων, τών πρα-

χθέντων άμφισβητούσιν οί αμφισβητούντες, καϊ άνθρωποι 5 

καϊ θεοί, είπερ άμφισβητούσιν θεοί· πράξεως τίνος πέρι 

διαφεράμενοι οί μέν δικαίως φασϊν αυτήν πεπραχθαι, οι èè 

αδίκως- άρ' ονχ ούτω; 

ΕΤΘ. Πάνυ γε. 

9 212. νΙ0ι νυν, ω φίλε Εύθύφρων, δίδαξον καϊ έμέ, ϊνα 

σοφώτερος γένωμαι, τί σοι τεκμήριόν έστιν ώς πάντες θεοί 

ηγούνται εκείνον αδίκως τεθνάναι, δς άν θητεύων άνδροφό-

νος γενόμενος, συνδεθείς ύπο τού δεσπότον τοΰ αποθανόντος, 

5 φθάση τελευτήσας δια τα δεσμά 7rpìv τον ο-ννδτ/σαντα παρά 

τών εξηγητών περϊ αυτού πνθέσθαι τί χρή 7roitîv, καί νπέρ 

τοΰ τοιούτον δη ορθώς έχει £ιτΐ£ι^ναι καϊ έπισκηπτεσθαι 

φόνου τον ύον τω πατρί; ΐθι, περί τούτων πειρώ τί μοι 

b σαφές ένδείζασθαι ώς iravròs μάλλον πάντες θεοί ηγούνται 

ορθώς εχειν ταύτην τήν πράξιν κάν μοι ίκανώ? ένδείξη, 

έγκωμιάζων σε έπϊ σοφία ουδέποτε παύσομαι. 

Ε Τ Θ . Άλλ* ίσω? ούκ ολίγον έργον εστίν, ω Σώκρατες, 

5 έπεϊ πάνυ γε σαφώς έχοιμι άν έπιδείξαί σοι. 

ΣΩ. Μανθάνω· ότι σοι δοκώ τών δικαστών δνσμαθέ-

στερος ίΐναι, έπεϊ έκείνοις γε ένδειξη δήλον Οτι ώς άδικα W 

<στιν καί οί θεοϊ άπαντες τά τοιαντα μισούσιν. 

9a Είναι χαρακτηριστικό ότι ό Σωκράτης φροντίζει έδώ νά μήν 
παραλείψει ούτε ένα άπό τά ελαφρυντικά πού θά μπορούσε νά 
επικαλεστεί ό πατέρας τοΰ Εύθύφρονα ενώ, παράλληλα, υπο
γραμμίζει αυτό πού κυρίως ξενίζει στην πράξη τοϋ Εύθύφρονα: τό 
οτι προσπαθεί νά προκαλέσει τήν καταδίκη τού πατέρα του 
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ΕΥθ. Ναι Σωκράτη- αυτό πού λές είναι σωστό, σέ γενικές 
γραμμές. 

ΣΩ. Νομίζω όμως, Εύθύφρονα, ότι όσοι διαφωνούν —εϊτε 
άνθρωποι είναι αυτοί είτε θεοί, εφόσον βέβαια παραδεχτούμε ότι 
διαφωνούν καί οί θεοί— διαφωνούν γιά κάτι συγκεκριμένο-
τυχαίνει δηλαδή νά έχουν διαφορετική γνώμη γιά κάποια πράξη 
καί άλλοι άπό αυτούς νά υποστηρίζουν οτι ή πράξη αυτή 
διαπράχθηκε δίκαια ένώ άλλοι οτι διαπράχθηκε άδικα. "Ετσι δέν 
είναι; 

ΕΥΘ. Βεβαίως. 

ΣΩ. Γιά εξήγησε λοιπόν, αγαπητέ Εύθύφρονα, καί σ" έμενα, γιά 
νά τό καταλάβω πιό καλά, τί ενδείξεις έχεις οτι όλοι οί θεοί 
θεωρούν άδικοσκοτωμένο έναν άνθρωπο πού ένώ δούλευε κάπου 
εργάτης έκανε φόνο, πού τό αφεντικό τοϋ δούλου τόν όποιο 
σκότωσε τόν έδεσε χεροπόδαρα καί πού πέθανε άπό τά δεσμά του 
προτού προφτάσει αυτός πού τόν έδεσε νά πάρει οδηγίες άπό τήν 
αρμόδια αρχή τί έπρεπε νά κάνει- τί αποδείξεις έχεις οτι είναι 
σωστό γιά χάρη ενός τέτοιου ανθρώπου νά καταγγέλλει ό γιος τόν 
πατέρα καί νά τόν σέρνει στά δικαστήρια γιά φόνο; Έλα, 
προσπάθησε νά μοϋ δείξεις μέ κάποια σαφήνεια οτι όλοι οί θεοί 
πιστεύουν πώς ή πράξη αυτή είναι στ' αλήθεια σωστή. Κι άν μοϋ 
τό δείξεις μέ τρόπο πειστικό έγώ δέν θά πάψω ποτέ νά σέ 
εγκωμιάζω γιά τή σοφία σου. 

ΕΥΘ. "Ασφαλώς καί μπορώ νά τό δείξω, καί μάλιστα πολύ 
καθαρά, ϊσως όμως, Σωκράτη, τό πράγμα δέν είναι καί τόσο απλό. 

ΣΩ. Καταλαβαίνω. Μέ θεωρείς ότι δέν 'μπαίνω' εύκολα στό 
νόημα όσο οί δικαστές. Γιατί είναι φανερό ότι σ' εκείνους θά τό 
αποδείξεις πώς τέτοιες πράξεις είναι καί άδικες καί μισητές σέ 
όλους τους θεούς. 

9b Ή πεισματική βεβαιότητα τοϋ Εύθύφρονα πώς ορθά εναντιώνε
ται στον πατέρα του κάνει πιό έκδηλη τήν ανάγκη νά προσδιορι 
στεϊ σέ τί συνίσταται ή άδικη πράξη αυτό όμως προϋποθέτει τή 
γ ν ώ σ η τοΰ δικαίου. 
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Ε Τ Θ . Πάνν γε σαφώς, ω Σώκρατες, έάνπερ άκονωσί γέ 

ίο μου λέγοντος. 

C Σί2. 'Αλλ' άκονσονται. έάνπερ εν δοκής λέγειν, τόδε δέ 

σον ένενόησα άμα λέγοντος καϊ προς έμαυτον σκοπώ· " Εί 

ori μάλιστα με Εύθύφρων Οιδάζιιεν ώς ο'ι θεοί άπαντες τον 

τοιούτον θάνατον ηγούνται άδικον εΐναι, τί μάλλον έγώ 

5 μεμάθηκα παρ' Ενθνφρονος τί ποτ έστιν το οσιο'ν τε καϊ το 

άνόσιον; θεομισες μεν γάρ τούτο το έργον, ώς έοικεν, εϊη 

άν. αλλά γάρ ού τούτω έφάνη άρτι ώρισμένα το οσιον 

καϊ μή- το γάρ θεομισές ον καϊ θεοφιλές έφάνη." ώστε 

τούτον μέν άφίημί σε, ω Εύθύφρων εί βούλει, πάντες avrò 

d ήγείσθων θεοί άδικον καί πάντες μισούντων. άλλ' άρα τούτο 

δ νύν έπανορθούμεθα έν τώ λόγω—is δ μέν άν πάντες ο'ι 

θεοί μισώσιν άνόσιον εστίν, Ò δ' άν φιλώσιν, όσων ο δ άν 

οί μεν φιλώσιν οί δε μ«τώσιν, ουδέτερα ή αμφότερα—άρ' οντω 

βούλει ήμιν ώρίσθαι νυν περϊ τού οσίου καϊ τού άνοσίου; 

Ε Τ Θ . Τ ί γάρ κωλύει, ω Σώκρατες; 

9c 1 Αυτές οί δύο φράσεις τοϋ Σωκράτη πρέπει νά κρύβουν κάτι άπό τή 
διαμαρτυρία καί τό μεγαλείο τής άράγιστης προσωπικότητας πού 
βλέπει πόσο ανήμπορη είναι καί γιά τόν παραμικρό ηθικό 
συμβιβασμό. Ξέρει πολύ καλά ό Σωκράτης πώς πρέπει νά φερθεί 
στό δικαστήριο γιά νά αποφύγει τήν καταδίκη (έάνπερ εύ δοκεϊς 
λέγειν) ωστόσο συνειδητά αρνείται νά προδώσει τήν αλήθεια του 
καί νά συρρικνώσει τήν ηθική υπόσταση του στά μέτρα τής 
αγοράς, όπως χωρίς λύπη χωρίς περίσκεψη χωρίς αιδώ θά έκαναν 
τόσοι άλλοι στή θέση του. Ταυτόχρονα έχει επίγνωση πόσο βαρύ 
μπορεί να είναι τό τίμημα γι ' αυτό τό μεγάλο τό "Οχι καί ακριβώς 
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ΕΥΘ. Θά τους τό αποδείξω πολύ καθαρά, Σωκράτη, εφόσον 

βέβαια ακούσουν τί θά πώ. 

ΣΩ. Μά ασφαλώς καί θά ακούσουν άρκεΐ νά τους δώσεις τήν 

εντύπωση οτι τά λές ωραία. 'Ωστόσο, καθώς μιλούσες, μοΰ ήρθε 

στό νου αυτή ή σκέψη κι αναρωτιέμαι τώρα: « "Ας υποθέσουμε. 

λέω, οτι ό Εύθύφρων μου εξήγησε πέρα άπό κάθε αμφιβολία οτι 

όλοι οί θεοί θεωρούν άδικο έναν τέτοιο θάνατο- τί παραπάνω θά 

μοϋ έχει μάθει ό Εύθύφρων γιά τό όσιο καί τό ανόσιο; Προφανώς 

οτι ή πράξη αυτή είναι μισητή στους θεούς. Πριν λίγο ομως έγινε 

φανερό οτι τό όσιο καί τό μή όσιο δέν καθορίζεται μέ βάση αυτό. 

Γιατί εκείνο πού μισείται άπό τους θεούς φάνηκε πώς είναι 

συνάμα καί αγαπητό σ' αυτούς·». Σέ απαλλάσσω λοιπόν άπό αυτό. 

Εύθύφρονα- δέχομαι, άφοϋ τό θέλεις, οτι όλοι οί θεοί θεωρούν 

αυτή τήν πράξη άδικη καί οτι σέ όλους είναι μισητή. "Αραγε 

αυτή τή διόρθωση κάνουμε τώρα στον ορισμό; Δηλαδή οτι εκείνο 

πού όλοι οί θεοί τό μισούν είναι ανόσιο, εκείνο πού όλοι τό 

άγαποϋν είναι όσιο, ένώ έκεΐνο πού άλλοι άπ' αυτούς τό αγαπούν 

καί άλλοι τό μισούν εϊτε δέν είναι τίποτε άπό τά δύο εϊτε είναι καί 

τά δύο. "Ετσι άραγε πρέπει κατά τή γνώμη σου νά ορίσουμε τό 

όσιο καί τό ανόσιο; 

ΕΥΘ. Ti μας εμποδίζει, Σωκράτη; 

έδώ έγκειται ή τραγικότητα του. «'Εσένα, Εύθύφρονα, θά σέ 
ακούσουν. 'Αρκεί νά τους τά πεϊς ώραϊα 'Εμένα όμως...» 
φαίνεται νά συνεχίζει σιωπηρά ό Σωκράτης. 

9c-e Στό σημείο αυτό ό Σωκράτης αποσυνδέει τή διερεύνηση της 
έννοιας τού οσίου άπό τό συγκεκριμένο περιστατικό. ' Ακόμη καί 
άν δεχτούμε, παρατηρεί, οτι ή πράξη τοϋ πατέρα τοϋ Εύθύφρονα 
είναι απεχθής σέ όλους τους θεούς, δέν θά έχουμε μάθει τί είναι το 
όσιο, άφοϋ, όπως μόλις πρωτύτερα (8a 10-bc) διαπιστώθηκε, ή 
έννοια τοϋ οσίου δέν άδράχνεται μέ αυτές τίς κατηγορίες 
(θεοφιλές θεομισές,). ' Ωστόσο ή ελαφρά τροποποίηση του αρχι
κού όρισμοϋ (δ μέν αν πάντες οί θεοί... 9a 2-3) απασχολεί γιά λίγο 
τόν Σωκράτη. 
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ΣΩ. Ονδεν ^μ^ γε, ω Εύθύφρων, άλλα σι» δη το σον σκο

πεί, εί τούτο ύποθέμενος ούτω ραΌτά με ôiÔdfeis Ô νπέσχου. 

Ε Τ Θ . 'Αλλ' έγωγε φαίην άν τούτο εΐναι το οσιον δ άν e 

πάντες οι θεοϊ φιλώσιν, καϊ το εναντίον, δ άν πάντες θεοί 

μισώσιν, άνόσιον. 

ΣΩ. Ονκούν έπισκοπώμεν αδ τούτο, ω Εύθύφρων, εί 

καλώς λέγεται, η έώμεν καϊ ούτω ημών τε αυτών àπoδeχώ- 5 

μέθα καϊ τών άλλων, έάν μόνον φή τίς τι έχειν ούτω 

συγχωρούντες εχειν; η σκεπτέον τί λέγει ό λέγων; 

Ε Τ Θ . Σκεπτέον οΐμαι μέντοι έγωγε τούτο νννϊ καλώ? 

λέγεσθαι. 

ΣΩ. Ύάχ', ώγαθέ, βέλτιον είσόμεθα. εννόησαν γάρ το ί ο 

τοιόνδε- άρα το Οσιον Οτι Οσιόν έστιν φιλεΐται ύπά τών 

θεών, η ότι φιλεΐται Οσιόν έστιν; 

10a2 3 Τό δίλημμα πού θέτει ό Σωκράτης στον Εύθύφρονα: άραγε τόοσιο 
(α) είναι αγαπητό στους θεούς επειδή είναι οσιο ή (β) είναι όσιο 
επειδή είναι αγαπητό ατούς θεούς: κλείνει 'ένα πολύ δύσκολο 
ηθικό καί μεταφυσικό πρόβλημα. Τά (α) σκέλος τοϋ διλήμματος 
συνεπάγεται τήν οντολογική προτεραιότητα τοϋ όσιου σέ σχέση 
μέ τό θείο: Τό οσιο —άλλα καί κάθε άλλη έκφανση τοϋ αγαθού— 
αποτελεί μιά αξία προς τήν οποία υποχρεωτικά συμμορφώνεται 
καί τό θείο Τό (β) σκέλος συνεπάγεται γιά τό οσιο ένα χαρακτήρα 
αυθαιρεσίας άφοϋ ή όποια αξία του ουσιαστικά δέν ενυπάρχει σ' 
αυτό αλλά αντλείται άπό τήν αρέσκεια καί μόνο μιας ανώτερης 
αρχής, τοϋ θεοϋ. Τό δίλημμα τοϋ Εύθύφρονα έχει άμεσες ηθικές 
προεκτάσεις πού συνοψίζονται στό ερώτημα άπό ποϋ πηγάζει ή 
εγκυρότητα τών ηθικών εντολών καί —κατά συνέπεια— άπό πού 
απορρέει ή ηθική υποχρέωση του ανθρώπου: (α) ' Από τή «φύση» 
τών ηθικών άξιων; ή (β) άπό τή βούληση τοϋ θεοϋ; Τό πρόβλημα 
επανέρχεται διαρκώς στην ιστορία τής φιλοσοφίας καί σημαντικοί 
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ΣΩ. ' Ε μ έ ν α τίποτα, Εύθύφρονα. Κοίταξε ομως καταπόσο θά 

μπορέσεις εσύ νά μοϋ ε ξ η γ ή σ ε ι ς χ ω ρ ί ς δυσκολία ο,τι μοϋ 

υποσχέθηκες . 

ΕΥΘ. Έ γ ώ πάντως θά έλεγα οτι τό ο σ ι ο είναι αυτό πού τό 

άγαποϋν όλοι οί θεοί, καί οτι τό αντίθετο του, αυτό πού όλοι οί 

θεοί τό μισούν, είναι α ν ό σ ι ο . 

ΣΩ. Λοιπόν. Εύθύφρονα, θά τό εξετάσουμε καί αυτό, νά δούμε 
άν είναι σωστό; " Η θά τό αφήσουμε καί θά τό δεχόμαστε χωρίς 
α ν τ ί ρ ρ η σ η άν κάποιος άπό μας ή κάποιος άλλος υποστηρίζει πώς 
έτσι έχει τό πράγμα; " Η μήπως πρέπει νά σκεφτούμε τί εννοεί 
αυτός πού τό λέει; 

ΕΥΘ. Νομίζω ότι πρέπει νά σκεφτούμε. ' Ω σ τ ό σ ο έχω τή γνώμη 
Οτι αυτό πού λέω τώρα είναι σωστό. 

ΣΩ. Σέ λ ίγο. φίλε μου, θά τό ξέρουμε καλύτερα. Γιατί σκέψου 
τό έξης: "Αραγε τό οσιο είναι α γ α π η τ ό στους θεούς επειδή είναι 
ο σ ι ο ή είναι οσιο επειδή τους είναι α γ α π η τ ό ; 

στοχαστές έχουν ταχθεί μέ τήν (α) —'Αγ. Θωμάς Άκινάτης, 
Ralph Cudworth (1617 1688), Samuel Clarke (1675-1729) —ή τήν 
(β)— Duns Scotus, Hobbes, Locke - άποψη. Τήν απόλυτη 
οντολογική καί ηθική προτεραιότητα τών άξιων όπως πολύ 
χαρακτηριστικά συμπυκνώνεται στό (α) σκέλος τοϋ διλήμματος, 
òri οσιόν έσπ φιλεΐται ύπά τών θεών, 10a 2 - διακήρυχνε 
ανεπιφύλαχτα ό Πλάτων, «"Ο,τι κι αν εΐναι οί θεοί», σημειώνει ό 
GM.Α. Grube, Plato's Thought σελ. 152, συγκεφαλαιωτικά γιά 
τήν πλατωνική άποψη, «θά άγαποϋν άπό τήνίδια τή φύση τους τό 
σωστό, επειδή είναι σωστό. Θά συμμορφώνονται μέ αυτό, όπως κι 
εμείς πρέπει νά συμμορφωνόμαστε μέ αυτό, άλλα πιό άτεγκτα άπό 
εμάς, επειδή είναι πιό τέλειοι Τό σύμπαν δέν τό κυβερνά ή θεία 
βούληση, άφοϋ οποίος υποχρεωτικά οφείλει νά συμμορφώνεται 
μέ κάτι δέν μπορεί νά λογίζεται παντοδύναμος: Δέν αγαπά (ένν. 
τό θείο) τό σωστό μέ τή θέληση του, ο φ ε ί λ ε ι νά τό αγαπά» (Πρβ. 
καί Η ν Arnim, Piatos Jugenddialoge, σελ 144) Κάτι ανάλογο 
υποστηρίζει καί ό Kant στην Grundlegung zur Metaphysik der 
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Ε Τ Θ . Ονκ οΐδ* ότι λέγεις, ω Σώκρατες. 

ΣΩ. *Αλλ* έγώ πειράσομαι σαφέστερον φράσαι. λέγο- j 

μέν τι φερόμενον καϊ φέρον καί άγόμενον καϊ άγον καϊ 

ορώμενον καϊ ορών καϊ πάντα τά τοιαύτα μανθάνεις ότι 

έτερα αλλήλων έστϊ καί $ έτερα; 

Ε Τ Θ . "Εγωγέ μοι δοκώ μανθάνειν. 

ΣΩ. Ούκοΰν καϊ φιλούμενόν τί ^oru» καϊ τούτον έτερον ίο 

το φιλούν; 

Ε Τ Θ . Πώϊ γάρ ον; 

ΣΩ. Αέγε δή μοι, πότερον τά φερόμενον διότι φέρεται b 

φερόμενον έστιν, η δι' &λλο τι; 

Ε Τ Θ . Ονκ, άλλα δια τούτο. 

ΣΩ. Καϊ τα άγόμενον δή διότι άγεται, καϊ το ορώμενον 

διότι όραται; 5 

Sitten οπού ρητά διακηρύχνεται οτι ακόμη καί ό Θεός τού 
Ευαγγελίου ταυτίζεται μέ τήν πραγμάτωση της ϊδέας τής ηθικής 
τελειότητας — ' Ο ορισμός τοϋ Εύθύφρονα οτι οσιο είναι ό πάντες 
οί θεοί φιλώσιν, 9e 1-2— μιά άποψη πού φαίνεται νάάντικατοπτρί 
ζει αυτό πού πίστευαν οί περισσότεροι 'Αθηναίοι— αποτελεί, 
κατά τόν R.E. Allen, ön. π. 44, χαρακτηριστικό δείγμα θεολογικού 
βολουνταρισμοϋ πού έχει σημαδέψει ανεξίτηλα τήν ευρωπαϊκή 
θεολογική σκέψη. Γιά πληρέστερη κατατόπιση παραπέμπουμε 
τόν αναγνώστη στά άρθρα τών D M MacKinnon καί Hugo 
Meynell, The Euthyphro Dilemma στον συμπληρωματικό τόμο 
46(1972) τής Aristotelian Society, σελ. 211 221 (MacKinnon) καί 
σελ. 223 234 (Η. Meynell). 

10a 5 1 la 9 Μέ βάση τρία ζεύγη περιπτώσεων συνάγεται επαγωγικά ό γενικός 
κανόνας ότι ή κατάσταση (φερόμενον, άγόμενον. ορώμενον} είναι 
τό επακόλουθο ένώ ή δραστηριότητα (φέρον, άγον, ορών) τό 
a m o παράλληλα υποστηρίζεται οτι ή σχέση αυτή δέν άντιστρέ 
φεται (οΰχ οτι γιγνόμενόν έστι γιγνεται, αλλ' οτι γίγνεται 
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ΕΥΘ. Δέν καταλαβαίνω τί εννοείς, Σ ω κ ρ ά τ η . 

ΣΩ. Θά π ρ ο σ π α θ ή σ ω νά τό διατυπώσω σαφέστερα. Μ ι λ ά μ ε 

σ υ χ ν ά γ ιά κάτι πού μεταφέρεται καί γιά κάτι πού μεταφέρει, γ ιά 

κάτι πού οδηγείται καί γ ιά κάτι πού οδηγεί , γιά κάτι πού βλέπεται 

καί γ ιά κάτι που βλέπει· τό καταλαβαίνε ις οτι σέ όλες αυτές τίς 

περιπτώσεις τά μέν είναι δ ιαφορετικά ά π ό τά δέ, καί πού έγκειται 

ή δ ιαφορά τους; 

ΕΥΘ. Νομίζω vai. 

ΣΩ. ' Ε π ί σ η ς οτι υπάρχει κάτι πού είναι α γ α π η τ ό καί κάτι ά λ λ ο 
πού αγαπά; Δέν είναι έτσι; 

ΕΥΘ. ' Α σ φ α λ ώ ς . 

ΣΩ. Γ ιά πές μου λοιπόν: αυτό πού μεταφέρεται είναι κάτι 

μεταφερόμενο επειδή μεταφέρεται ή γιά κάποιον ά λ λ ο λόγο; 

ΕΥΘ. "Οχι* μόνο γι* αυτόν. 

ΣΩ. Καί τό οδηγούμενο, επειδή οδηγείται; Και τό όρώμενο, 
επειδή βλέπεται; 

γιγνόμενόν εστί, lOe 2-3). Μέ τόν ορισμό τοϋ Εύθύφρονα (οσιον ό 
άν πάντες οί θεοί φιλώσιν, 9e 12) τό οσιο εκλαμβάνεται αυτόματα 
ώς μιά περίπτωση φιλουμένου πού —σύμφωνα μέ τόν παραπάνω 
κανόνα— προϋποθέτει κάποια σύστοιχη δραστηριότητα, κάποιο 
φιλούν. Στό πλαίσιο αυτό τό οσιο είναι αγαπητό επειδή τό άγαποϋν 
—καί οχι επειδή είναι οσιο. Ή αστόχαστη όμως ευκολία μέ τήν 
οποία ό Εύθύφρων δέχεται (εοικεν, lud 8) τήν παραπλανητική 
εισήγηση τοϋ Σωκράτη (Διότι άρα οσιόν έστιν φιλείται.,.ΙΟά 6-7} 
υπονομεύει αμέσως τόν ορισμό τοϋ 9e 12. ' Η ταύτιση τοϋ οσίου μέ 
τό θεοφιλές κλονίζεται μόλις γίνεται δεκτό ( lOel ìa κ.έ.) άτι ό 
παραπάνω κανόνας διέπει μόνο τό θεοφιλές καί οτι γιά τό οσιον 
ισχύει ο,π ακριβώς αποκλείεται άπό αυτόν τόν κανόνα: Ή 
αντιστροφή τής σχέσης αιτίου αποτελέσματος (lOe-lla). — Ή 
κεντρική αυτή ενότητα τοϋ Εύθύφρονα αναλύεται διεξοδικά οέ 
μιά σειρά άρθρα τών J Η. Brown, Ρ.Τ. Geach. J.C. Hall, A 
Anderson, S M Cohen, T D Paxson (βλ. βιβλιογραφία) 
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Ε Τ Θ . Πάνν γε. 

ΣΩ. Ουκ άρα διότι ορώμενον γέ έστιν, διά τούτο οράται, 

αλλά το εναντίον διότι οράται, δια τούτο ορώμενον ονδε 

διο'τι άγόμενον έστιν, δια rovro άγεται, άλλα διότι άγεται, 

ίο δια τούτο άγόμενον ουδέ διότι φερόμενον φέρεται, άλλα 

διότι φέρεται φερόμενον. άρα κατάδηλον, ω Εύθύφρων, h 

C βονλομαι λέγειν; βούλομαι δέ τάδε, Οτι εϊ τι γίγνεται ή τι 

πάσχει, ούχ ότι γιγνόμενόν έστι yiyrcrai, αλλ' Οτι γίγνεται 

γιγνόμενόν έστιν ουδ' ότι πάσχον έστϊ πάσχει, άλλ* όΥι 

πάσχει πάσχον εστίν η ον συγχωρείς ούτω; 

5 Ε Τ Θ . "Εγωγε. 

ΣΩ. Ονκούν καί το φιλονμενον η γιγνόμενόν τί έστιν ή 

πάσχον τι υπό τον; 

Ε Τ Θ . Πάνν γε. 

ΣΩ. Καϊ τούτο άρα όντως έχει ώσπερ τά πρότερα' ούχ 

ίο οτι φιλονμενον έστιν φιλεΐται νπο ών φιλεΐται, άλλ* οτι 

φιλεΐται φιλονμενον; 

Ε Τ Θ . 'Ανάγκη. 

d ΣΩ. Τ ί δή ονν λέγομεν περϊ τον οσίου, ω Εύθύφρων; 

άλλο τι φιλεΐται ύπο θεών πάντων, ώς ό σας λόγος; 

Ε Τ Θ . Ναί. 

ΣΩ. Ά ρ α δια τούτο, Οτι Οσιόν έστιν, η δι άλλο τι; 

5 Ε Τ Θ . Ονκ, άλλα διά τούτο. 

ΣΩ. Διότι άρα Οσιόν έστιν φιλεΐται, άλλ' ούχ ότι 

φιλεΐται, διά τούτο Οσιόν έστιν; 
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ΕΥΘ. Βεβαίως. 

ΣΩ. 'Επομένως, δέν βλέπεται, επειδή είναι κάτι όρώμενο, άλλα 
αντίθετα, επειδή βλέπεται, γιά τούτο είναι όρώμενο. Οϋτε τό 
οδηγούμενο οδηγείται, επειδή είναι οδηγούμενο, αλλά, αντίστρο
φα, επειδή οδηγείται είναι κάτι οδηγούμενο· κι ούτε τό μεταφερό
μενο μεταφέρεται επειδή είναι μεταφερόμενο, αλλά επειδή μετα
φέρεται γιά τούτο είναι κάτι μεταφερόμενο. "Εγινε άραγε, 
Εύθύφρονα, φανερό τί θέλω νά πώ; Νά τί εννοώ: "Οταν κάποιο 
πράγμα γίνεται ή παθαίνει κάτι, ή διεργασία αυτή δέν οφείλεται 
στό οτι τό πράγμα αυτό είναι κάτι πού γίνεται, άλλα, αντίστροφα, 
ε π ε ι δ ή συντελείται αυτή ή διεργασία γιά τούτο αποτελεί καί 
αυτό κάτι τό όποιο γίνεται' κι οϋτε, πάλι, παθαίνει κάποιο πράγμα 
κάτι επειδή είναι κάτι πού παθαίνει, άλλα, αντίστροφα, ε π ε ι δ ή 
συμβαίνει νά παθαίνει κάτι γιά τοϋτο αποτελεί κάτι πού παθαίνει. 

Η μήπως δέν συμφωνείς; 

ΕΥΘ. Συμφωνώ. 

ΣΩ. "Ετσι καί τό αγαπητό: Είναι ή κάτι πού γίνεται ή κάτι πού 
παθαίνει κάτι άπό κάποιον. Σωστά; 

ΕΥΘ. Βεβαίως. 

ΣΩ. 'Επομένως ισχύει καί γιά αυτό ο,τι ακριβώς καί γιά τά 
προηγούμενα: Δέν αγαπιέται, άπό εκείνους πού τό αγαπούν, 
επειδή είναι κάτι άγαπώμενο άλλα, αντίστροφα, ε π ε ι δ ή αγα
πιέται αποτελεί κάτι άγαπώμενο. Δέν είναι έτσι; 

ΕΥΘ. Κατανάγκη. 

ΣΩ. Καί γιά τό όσιο, Εύθύφρονα, τί έχουμε νά ποϋμε; Δέν είναι, 

σύμφωνα μέ τά λεγόμενα σου, αγαπητό άπό Ολους τους θεούς; 

ΕΥΘ. Ναί 

ΣΩ. "Αραγε επειδή είναι οσιο ή γιά κάποιον άλλο λόγο; 

ΕΥΘ. "Όχι, γΓ αυτό. 

ΣΩ. 'Επομένως, δέν είναι οσιο επειδή είναι αγαπητό, άλλα 
επειδή είναι οσιο γιά τοϋτο είναι αγαπητό. 



Ε Τ Θ . Έοικεν. 

ΣΩ. 'Αλλα μέν δή διότι γε φιλεΐται υπό θεών φιλον

μενον έστι καί θεοφιλές. 

Ε Τ Θ . Πώΐ γαρ ον; 

ΣΩ. Ουκ άρα το θεοφιλές Οσιόν έστιν, ω Εύθύφρων, ουδέ 

το Οσιον θεοφιλές, ώς σν λέγεις, άλλ' έτερον τούτο τούτον. 

Ε Τ Θ . Πώς δή, ω Σωκρατες; e 

212. "Οτι ομολογοϋμεν το μέν Οσιον δια τούτο φιλεΐσθαι, 

Οτι Οσιόν έστιν, άλλ' ού διότι φιλεΐται οσιον eivar ή γάρ; 

Ε Τ Θ . Ναί. 

ΣΩ. Το δ^ γε θεοφιλέ$ Οτι φιλεΐται νπο θεών, αύτω 5 

τούτω Ttf φιλεΐσθαι θεoφιλέs εΐναι, άλλ' ούχ Οτι θεοφιλές, 

δια τούτο φιλεΐσθαι. 

Ε Τ Θ . 'Αλι/Λΐ λέγεις. 

ΣΩ. 'Αλλ' ει γε ταύτον ήν, ω φίλε Εύθύφρων, το 

θεοφιλές καί το Οσων, εί μεν διά το Οσιον eivai «φιλίΐτο το ίο 

Οσιον, καϊ διά το θεοφιλή eivai έφιλεΐτο άν το θεοφιλές, ei 11 

δέ διά το φιλεΐσθαι νπο θεών τά θεοφιλές θεοφιλές ην, καί 

το Οσιον άν διά το φιλεΐσθαι Οσιον ήν νύν δέ οράς ότι 

έναντίως έχετον, ώς παντάπασιν έτέρω όντε αλλήλων, το 

μεν γάρ, Οτι φιλεΐται, εστίν οΐον φιλεΐσθαι' το Ô' Οτι έστιν 5 

οίον φιλεΐσθαι, δια τούτο φιλεΐται. καϊ κwbυvεύεις, ω Εύθύ

φρων, ερωτώμενος το Οσιον Οτι ποτ' εστίν, τήν μεν ονσίαν 

μοι αύτοΰ ού βούλεσθαι δηλώσαι, πάθος δέ τι περϊ αύτον 

λέγειν, ότι πέπονθε τούτο το οσιον, φιλεΐσθαι ύπο πάντων 

θεών δ π δε ον, ούπω εΐπες. ίΐ ουν σοι φίλον, μή με άπο- b 

κρύψη άλλα πάλιν είπε έξ αρχής τί ποτέ όν το Οσιον είτε 
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ΕΥΘ. "Ετσι φαίνεται. 

ΣΩ. 'Ωστόσο, άφοϋ τό οσιο τό άγαποϋν οί θεοί, είναι κάτι 
αγαπητό καί, πιό ειδικά, αγαπητό στους θεούς. 

ΕΥΘ. Φυσικά. 

ΣΩ. Τότε λοιπόν, Εύθύφρονα, τό αγαπητό στους θεούς δέν είναι 
οσιο, οϋτε καί τό οσιο είναι αγαπητό στους θεούς, όπως 
υποστηρίζεις έσύ, άλλα τό καθένα απ' αυτά είναι διαφορετικό. 

ΕΥΘ. "Αλλά πώς αυτό, Σωκράτη; 

ΣΩ. Διότι έμεΐς συμφωνούμε ότι τό οσιο τό άγαποϋν επειδή 
είναι οσιο καί όχι οτι είναι όσιο επειδή τό άγαποϋν. Ετσι δέν 
είναι; 

ΕΥΘ. Ναί. 
ΣΩ. Σέ σχέση όμως μέ τό αγαπητό στους θεούς, δεχόμαστε οτι 

είναι αγαπητό στους θεούς ακριβώς επειδή τό άγαποϋν, δηλαδή 
δυνάμει τοΰ γεγονότος ότι οί θεοί τό άγαποϋν, καί όχι οτι οί θεοί 
τό άγαποϋν επειδή αποτελεί κάτι αγαπητό σ' αυτούς. 

ΕΥΘ. Σωστά. 
ΣΩ. "Αν, λοιπόν, φίλε Εύθύφρονα, τό αγαπητό στους θεούς 

ταυτιζόταν μέ τό οσιο, τότε, άν οί θεοί αγαπούσαν τό όσιο επειδή 
είναι οσιο, θά έπρεπε καί τό αγαπητό στους θεούς νά αγαπιέται 
άπό αυτούς, επειδή τους είναι κάτι αγαπητό' κι αν πάλι τό 
αγαπητό στους θεούς ήταν αγαπητό στους θεούς δυνάμει τοϋ οτι 
τό άγαποϋν οί θεοί, θά έπρεπε καί τό οσιο νά είναι όσιο δυνάμει 
τοϋ οτι αγαπιέται άπό τους θεούς. Βλέπεις όμως οτι μέ αυτά τά δύο 
συμβαίνει τό αντίθετο, ακριβώς επειδή πρόκειται γιά δύο εντελώς 
διαφορετικά πράγματα: Τό ένα άπ' αυτά είναι αγαπητό επειδή 
αγαπιέται, ένώ τό άλλο αγαπιέται επειδή είναι αγαπητό. Καί 
φαίνεται, Εύθύφρονα, πώς όταν σέ ρώτησα τί τέλος πάντων είναι 
τό όσιο, δέν θέλησες νά μοϋ εξηγήσεις τήν ουσία του άλλα μοϋ 
ανέφερες μόνο μία ιδιότητα του, δηλαδή ότι είναι αγαπητό σέ 
όλους τους θεούς- τί είναι όμως τό οσιο. δέν τό είπες ακόμη. "Αν 
έχεις λοιπόν τήν καλωσύνη. μή μοϋ τό κρατάς κρυφό αλλά λέγε 
πάλι άπό τήν αρχή: ώς τί λογής πράγμα τό όσιο είναι είτε 
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φιλεΐται νπο θεών είτε ότιδή πάσχει—ον γάρ περϊ τούτον 

διοισο'μίοα—άλλ' είπε προθνμως τί έστιν τά τε Οσιον καϊ 

το άνόσιον; $ 

Ε Τ Θ . 'Αλλ', ω Σώκρατες, ούκ έχω έγωγε όπως σοι ειπώ 

δ νοώ· περιέρχεται γάρ πως ήμΐν άεϊ δ άν προθώμεθα καί 

ούκ έθέλει μένειν Οπου άν ιδρυσώμεθα αυτό. 

ΣΩ. Ύού ημετέρου προγόνου, ω Εύθύφρων, έοικεν εΐναι 

Δαιδάλου τά νπο σού λεγόμενα, καϊ el μεν αυτά έγώ ελεγον e 

καϊ έτιθέμην, ϊσως άν με έπέσκωπτες ώs άρα καϊ έμοϊ κατά 

τήν εκείνον σνγγένειαν τά έν τοΐς λόγοις έργα άποδιδράσκει 

καϊ ούκ έθέλει μένειν οπον άν τις αυτά θή· νΰν δέ σαϊ γάρ 

5 αί υποθέσεις είσίν. άλλον δή τίνος δεΐ σκώμματος- ού γάρ 

^ λ ο υ σ ι σοϊ μένεα>, ώς καϊ αύτιρ σοι δοκεΐ. 

I la 6 9 Ό Σωκράτης παρατηρεί σωστά οτι μέ τόν ορισμό τοϋ Εύθύφρονα 
(όσιο είναι αυτό πού τό άγαποϋν όλοι οί θεοί) δέν δηλώνεται ή 
ουσία της όσιότητας αλλά ένα συμπτωματικό γνώρισμα της 
("πάθος TiJ βλ. καί ύποσ. 6e 10. Αυτή ή θεμελιακή διάκριση έχει έδώ 
μιά απλή διχοτομική μορφή μέ τήν οποία προετοιμάζεται ή 
πληρέστερη διάκριση (: ορός. Ίδιον, γένος, συμβεβηκός) στά 
Τοπικά, 101b 17 25, τοϋ 'Αριστοτέλη Ή χρήση τώνορωνούσία 
καί πάθος χωρίς άλλες διασαφηνίσεις —πέρα άπό μιά ελαφρά 
συμπλήρωση, οτι πέπονθε τούτο τό οσιον, φιλεΐσθαι, I la 5— δέν 
υποδηλώνει κάποια εξοικείωση τοϋ Εύθύφρονα μέ τή φιλοσοφική 
ορολογία, αλλά απλώς— όπως είχαμε παρατηρήσει γιά τή χρήση 
τών όρων ιδέα καί είδος. ύποσ. στό 5d 4 —αποτελεί ένδειξη οτι ή 
φυσική σημασία τών λέξεων έπαρκεϊ νά εκφράσει τό διανόημα τοϋ 
Σ ω κ ρ ά τ η — Ό Ρ. Friedländer, Platon II σελ. 79-80, παρατηρεί οτι 
ή αντίρρηση του Σωκράτη γιά τήν εγκυρότητα τού ορισμού τοϋ 
Εύθύφρονα είναι λογική καί όχι πραγματολογική. Δέν ρωτάει τόν 
Εύθύφρονα πώς λ.χ. θά μπορούσαμε νά εξακριβώσουμε τήν 
ομοφωνία τών θεών ή, εφόσον θά τήν θεωρήσουμε δεδομένη, πώς 
θά μπορούσαμε νά βεβαιωθούμε οτι 6έν πρόκειται γιά περιστα 
σιακή ομοφωνία: Τήν ανασκευή της θέσης τοϋ Εύθύφρονα τήν 
στηρίζει αποκλειστικά στή διάκριση ουσίας πάθους. 

61 

α γ α π η τ ό στους θεούς εϊτε οτ ιδήποτε ά λ λ ο — γιατί δέν θά τά 

χαλάσουμε βέβαια γ Γ αυτό. Γ ιά λέγε, λοιπόν, χ ω ρ ί ς ενδοιασμούς, 

τί είναι τό οσιο καί τί τό ανόσιο; 

ΕΥΘ. Πραγματικά, Σ ω κ ρ ά τ η , δέν ξέρω πώς νά στό εκφράσω 

αυτό πού έχω στό νοΰ μου. Γιατί, κατά κάποιον τ ρ ό π ο , όποια 

γνώμη κι άν διατυπώσουμε στριφογυρίζει καί δέν λέει νά σταθεί 

έκει πού θά τήν βάλουμε. 

ΣΩ. Τά λόγια σου. Εύθύφρονα. μοιάζουν νά είναι τοϋ Δαίδαλου, 

τοϋ προγόνου μου. "Αν τά ε ίχα πει κι άν τά ε ίχα στήσει έγώ, θά 

μέ κορόιδευες ϊσως πώς μοϋ τό σκάνε εξαιτίας τής συγγένειας 

μου μέ εκείνον καί δέν θέλουν νά σταθούν έκεϊ πού τά βάζουν. 

' Ε δ ώ όμως πρόκειται γιά δικές σου προτάσεις καί γ Γ αυτό θά 

ταίριαζε κάποιο ά λ λ ο πείραγμα. Γιατί έσύ είσαι εκείνος πού δέν 

θέλουν νά τοϋ σταθούν, όπως κι ό ϊδ ιος θά συμφωνήσεις . 

1 lb 6 8 Στό σημείο αυτό αρχίζουν νά γίνονται φανερά τά αποτελέσματα 
τοϋ σωκρατικού έλεγχου. Τήν αρχική αυτοπεποίθηση τού Εύθύ
φρονα (4d 3, 5a 1. 5c 13) διεδέχεται μιά αμηχανία πού καί όΊδιος 
αναγκάζεται νά τήν ομολογήσει: ούκ έχω έγωγε όπως σοι εΊπω ο 
νοώ... Εΐναι χαρακτηριστικό οτι ή αμηχανία αυτή δέν εκδηλώνεται 
ώς άγνοια άλλα ώς δυσκολία στην έκφραση, ώς ασυμμετρία τοϋ 
νοεΐν προς τό έκφράζεσθαι. Παρόμοια αντιδρά στον σωκρατικό 
έλεγχο ό Λάχης πού στον ομώνυμο διάλογο. 194b, παραπονείται: 
Νοε'ιν μέν γαρ έμοιγε δοκώ περί ανδρείας οτι εστίν, ούκ οίδα δ ' 
οπη μέ άρτι διέφυγεν, ώστε μή συλλαβεϊν τώ λόγω αυτήν καί ειπείν 
οτι εστίν. 

I l e Ή μυθική παράδοση εξαίρει τή μεγάλη ζωντάνια τών έργων τοϋ 
Δαιδάλου πού, όπως πιστευόταν στην αρχαιότητα, πρώτος έδωσε 
βλέμμα στά αγάλματα του ανοίγοντας τους τά μάτια, καί χώρισε 
τά χέρια άπό τόν κορμό, ώστε νά δίνουν τήν εντύπωση της 
κίνησης (επαγγελία τοϋ βαδίζειν). Μέ μιά περίεργη ταύτιση 
επαγγέλματος καί γένους ό Σωκράτης, γιος τοϋ γλύπτη Σωφρονί 
σκου, χαρακτηρίζει τόν Δαίδαλο, τόν 'ιδρυτή τής συντεχνίας τών 
γλυπτών, προγονό του. 



62 

Ε Τ Θ . Έμοϊ δέ δοκεΐ σχεδόν τι τον αυτού σκάμματος, ω 

Σώκρατες, δεΐσθαι τά λεγόμενα' το γάρ περαέναι αύτοΐς 

τούτο καϊ μή μένειν έν τώ αύτψ οΰκ έγώ ειμί ό έντιθείς, 

u άλλα σύ μοι δοκεΐς ò Δαίδαλος, έπεϊ έμοΰ γε ivexa εμενεν 

άν ταύτα ούτως. 

ΣΩ. Κινδυνεύω άρα, ω έταΐρε, εκείνου τού άνδρας δεινό

τερος γεγονέναι τήν τέχνην τοσούτω, οσω è μέν τά αυτού 

5 μόνα έποίει ού μένοντα, έγώ δέ προς τοις έμαντού, ώς εοικε, 

καϊ τά αλλότρια, καϊ δήτα τούτο μοι τής τέχνης έστϊ 

κομψότατον, ότι άκων είμϊ σοφός- έβουλόμην γάρ άν μοι 

τονς λόγους μένειν καϊ άκινήτως Ίδρύσθαι μάλλον ή προς τή 

e Δαιδάλου σοφία τά Ταντάλου χρήματα γενέσθαι, καϊ τού

των μέν άδην επειδή δέ μοι δοκεΐς σν τρνφάν, αυτός σοι 

σνμπροθνμήσομαι [δειζαι] Óπωs άν με διδάξης περϊ τοΰ 

οσίου, καϊ μή προαποκάμης· ΐδέ γάρ εί ούκ άναγκαΐόν σοι 

5 δοκεΐ δίκαιον eivai πάν το Οσιον. 

Ε Τ Θ . "Εμοιγε. 

ΣΩ. 'Αρ' ονν καϊ πάν το δίκαιον οσιον; ή το μέν Οσιον 

12 πάν δίκαιον, το δέ δίκαιον ού πάν Οσιον, άλλα το μέν αυτού 

οσιον, το δέ τι καϊ άλλο; 

Ε Τ Θ . Ούχ έπομαι, ω Σώκpaτεs, TOÎS λεγομένου. 

ΣΩ. Καϊ μήν νεώτερος γέ μου ει ουκ έλαττον ή όσω 

5 σοφώτερος' άλλ', δ λέγω, τρνφας ύπο πλοντον τής σοφίας. 

άλλ', ώ μακάριε, σύντεινε σαυτο'ν καί γάρ ουδέ χαλεπον 

l i e Ό Τάνταλος, ό μυθικός βασιλιάς τής Φρυγίας, ήταν περίφημος 
γιά τά πλούτη του όσο καί γιά τήν καταδίκη του στον "Αδη άπό 
τους θεούς νά διψάει χωρίς νά μπορεί νά αγγίξει τό νερό. 

I l e 4 5 Καί οί τρεϊς απόψεις γιά τό οσιο πού εξετάστηκαν ώς τώρα είχαν 
διατυπωθεί άπό τόν Εύθύφρονα. Ή ομολογία όμως τοϋ τελευ 
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ΕΥΘ. Κι όμως, Σωκράτη, έχω τήν εντύπωση οτι αυτό τό 
σκώμμα ταιριάζει στά λεγόμενα μας. Γιατί δέν είμαι έγώ ή αίτια 
πού στριφογυρίζουν καί δέν στέκονται σ' ένα μέρος αλλά εσύ, 
νομίζω, ό Δαίδαλος' γιατί όσο εξαρτάται άπό μένα, θά έμεναν έκεϊ 
πού τά βάλαμε. 

ΣΩ. Αυτό σημαίνει, φίλε, οτι έγώ τόν έχω ξεπεράσει τό Δαίδαλο 
σ' αυτή τήν τέχνη' γιατί εκείνος έκανε νά μή στέκονται μόνο τά 
δικά του έργα, ένώ έγώ, καθώς φαίνεται, έκτος άπό τά δικά μου 
μπορώ νά κάνω νά μή στέκονται καί τών άλλων τά έργα. Καί τό 
πιό νόστιμο, δίχως αμφιβολία, σ' αυτή τήν τέχνη μου είναι οτι 
τήν κατέχω χωρίς νά τό θέλω. Γιατί θά προτιμούσα νά μένουν τά 
λόγια μου σταθερά καί νά μή μετακινούνται άπό έκεϊ πού τά βάζω. 
Θά τό προτιμούσα αυτό άπό τήν τέχνη τοϋ Δαίδαλου καί τόν 
πλούτο μαζί τοϋ Τάνταλου. 'Αλλά αρκετά μέ αυτά. 'Επειδή 
ωστόσο μοϋ δίνεις τήν εντύπωση οτι δέν καταδέχεσαι, θά 
προσπαθήσω νά σέ βοηθήσω κι έγώ νά μοϋ δώσεις τίς εξηγήσεις 
πού ζητάω γιά τό οσιο. Μήν αποκάμεις· κοίταξε άν, κατά τή 
γνώμη σου, γενικά κάθε οσιο πράγμα είναι κατανάγκη καί δίκαιο. 

ΕΥΘ. Νομίζω. 

ΣΩ. "Αραγε καί κάθε δίκαιο πράγμα είναι γενικά οσιο; ή μήπως 
τό οσιο είναι Ολο γενικά δίκαιο, ένώ τό δίκαιο δέν είναι στην 
ολότητα του όσιο, αλλά ένα μέρος του είναι οσιο ένώ ένα άλλο 
μέρος του είναι κάτι άλλο; 

ΕΥΘ. Δέν μπορώ, Σωκράτη, νά παρακολουθήσω τά λόγια σου. 

ΣΩ. Κι όμως εσύ δέν είσαι λιγότερο πιό νέος άπό μένα άπ' οσο 
πιό σοφός- αλλά συμβαίνει αυτό πού είπα: Δέν καταδέχεσαι 
εξαιτίας τοϋ πλούτου τής σοφίας σου. Γιά συγκεντρώσου όμως, 

ταίου οτι αδυνατεί νά εκφράσει αυτό πού έχει στον νοϋ του ( 11 b 6 
7) αναγκάζει τόν Σωκράτη νά αναλάβει τήν πρωτοβουλία τής 
συζήτησης: Ή συσχέτιση τοϋ οσίου μέ τό δίκαιον είναι ή πρώτη 
θετική εισήγηση του Σωκράτη άπό τήν αρχή τού διαλόγου 
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κατανοήσαι b λέγω. λέγω γάρ δή το εναντίον η 6 ποιητής 

έποίησεν à πoιήσas— 

Ζήνα δέ τον [θ'\ ερξαντα καϊ ος τάδε πάντ έφύτενσεν 

ούκ έθέλει νεικεΐν iva γάρ δέος ένθα καϊ αΐδώΐ. b 

έγώ ονν τούτω διαφέρομαι τώ ποιητή. εΧπω σοι όπη; 

Ε Τ Θ . Πάνυ γε. 

ΣΩ. Ού δοκεΐ μοι εΐναι " ϊνα δέος ένθα καϊ αίδώς " 

πολλοί γάρ μοι δοκοΰσι καϊ νόσους καϊ πενίας καϊ άλλα 5 

πολλά τοιαύτα δ€διότες bεbtέvaι μέν, αίδεΐσθαι δέ μηbέv 

ταύτα α δίδίασιν' ού καϊ σοι δοκεΐ; 

Ε Τ Θ . Πάνυ γε. 

ΣΩ. 'Αλλ' ίνα γε αϊδώρ ένθα καϊ δέος είναι- έπεϊ έστιν 

Οστις αίδονμενός τι πράγμα καϊ αισχυνόμενος ού πεφόβηταΐ ίο 

re καϊ δέδοικεν άμα δόξαν πονηρίας; C 

12a Στίχοι τοϋ Στασίνου άπό τά Κύπρια έπη. Μιά φιλοσοφική 
παράφραση των παραπάνω στίχων εντοπίζει ό D. Mannsperger, 
Physis bei Platon, σελ. 128. στό 597c τής πλατωνικής Πολιτείας 

12a e ' Ο P. Shorey, What Plato, Said, σελ 78, καί ό Α.Ε. Taylor, Plato 
σελ. 153 παλαιότερα, άλλα καί σχετικά πρόσφατα ή R.K. Sprague. 
Plato's Use of Eallacy, σελ 92 94 έχουν υποστηρίξει οτι στό σημείο 
αυτό τοϋ διαλόγου ό Πλάτων επιχειρεί νά δείξει ότι οί γενικές 
καταφατικές προτάσεις δέν αντιστρέφονται άπλα*. ' O R E . Allen, 

* ' Α ν τ ι σ τ ρ ο φ ή μιας πρότασης είναι ή μετατροπή τού 

υποκειμένου της σέ κατηγόρημα καί τοϋ κατηγορήματος σε 

υποκείμενο χωρίς μεταβολή τοϋ ποιου τής πρότασης (οί καταφα 

τικές μένουν καταφατικές καί οί άποφατικές μένουν άποφατικές), 

π.χ. όλοι οί θάμνοι είναι φυτά. 

ολα τά φυτά είναι θάμνοι. 

' Η αντιστροφή λέγεται α π λ ή όταν τό ποσό τής νέας πρότασης 

είναι τό αυτό μέ τό ποσό τής πρότασης πού αντιστράφηκε, δηλαδή 

όταν οί γενικές προτάσεις μένουν γενικές καί οί μερικές μένουν 

μερικές— Οί οροί είναι αριστοτελικοί, άπό τά Αναλυτικά 

πρότερα I. 25a, 5-25. 
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βρέ ευλογημένε- δέν είναι δά τόσο δύσκολο νά καταλάβεις τί λέω. 

Λέω ακριβώς τό αντίθετο άπ' αυτό πού έγραφε ό ποιητής στό 

ποίημα, οτι: 

Τόυ Δία όμως τόυ δημιουργό, πού έπλασε ολ* αυτά 

δέυ θέλει υά τόυ κακολογήσει" γιατί οπού φόβος έκεϊ 

[καί σεβασμός. 

' Εγώ λοιπόν δέν συμφωνώ μέ αυτόν τόν ποιητή. Καί νά σου πώ σέ 

τί; 

ΕΥΘ. Ναί, νά μοϋ πεις. 

ΣΩ. Δέν μοϋ φαίνεται σωστό πώς «οπού φόβος έκεϊ καί 

σεβασμός». Γιατί νομίζω οτι πολλοί άνθρωποι πού φοβούνται καί 

τίς αρρώστιες καί τή φτώχια καί άλλα πολλά παρόμοια, αισθά

νονται βέβαια φόβο, χωρίς ωστόσο νά έχουν τόν παραμικρό 

σεβασμό γΓ αυτά τά οποία φοβούνται. Δέν τό νομίζεις κι έσύ; 

ΕΥΘ. Ναί. βέβαια. 

ΣΩ. 'Απεναντίας όμως. όπου υπάρχει σεβασμός, υπάρχει καί 

φόβος. Γιατί ποιος άνθρωπος, πού σέβεται κάτι κι έχει μέσα του 

τό αίσθημα τής ντροπής, δέν φοβάται καί δέν τρέμει μήπως 

θεωρηθεί κακός; 

δπ. π. σελ. 51, άφοϋ υπενθυμίζει τή διάκριση ανάμεσα στή logica 
utens, τή λογική όπως καθημερινά χρησιμοποιείται στή ζωή, καί 
τή logica docens, τή λογική ώς επιστήμη, πού είναι δημιούργημα 
τοϋ "Αριστοτέλη, υποστηρίζει οτι ό Πλάτων δέν γνώριζε τήν 
ταξινόμηση τών προτάσεων ανάλογα μέ τό ποιο καί τό ποσό τους 
ούτε ότι ό λογικός τύπος τών προτάσεων μπορεί νά θεμελιώνει 
σχέσεις εντελώς ανεξάρτητα άπό τό περιεχόμενο τών προτάσεων. 
"Εχουμε τή γνώμη οτι ή παραπάνω ενότητα είναι ένα άπό τά 
πολλά σημεία στό πλατωνικό έργο πού δείχνουν άπό ποιες 
πραγματικές συνθήκες ζωντανού διαλόγου ξεπήδησε καί διαμορ 
φώθηκε ή ιδιαίτερη προβληματική πού λίγο αργότερα έμελλε νά 
αποκρυσταλλωθεί στά λογικά συγγράμματα τοϋ 'Αριστοτέλη 



66 

Ε Τ Θ . Δέδοικε μέν ονν. 

ΣΩ. Ούκ άρ' ορθώς έχει λέγειν " ΐνα γάρ δέος ένθα καϊ 

αιδώς," άλλ' Ϊνα μεν αΙδώς ένθα καί δέος, ού μέντοι iva γε 

δέος πανταχού αΐδώ?· έπϊ πλέον γάρ οΐμαι δέος αΐδούς. 5 

μόριον γάρ αιδώς δέους ώσπερ αριθμού περιττόν, ώστε ούχ 

ϊναπερ αριθμός ένθα καϊ περιττόν, iva δε περιττόν ένθα καϊ 

αριθμός, έπη γάρ πον νυν ye; 

Ε Τ Θ . Πάνυ γε. 

ΣΩ. Το τοιούτον τοίνυν καϊ έκεϊ λέγων ήρώτων άρα ΐνα ίο 

δίκαιον ένθα καϊ Οσιον; ή Ϊνα μέν οσιον ένθα καϊ δίκαιον, d 

iva δέ δίκαιον ού πανταχού Οσιον μόριον γάρ τού δικαίου 

12b-c Ό RE. Allen, οπ. π. σελ. 61 κέ.ξ., παρατηρεί Οτι ή μοναδική σέ 
Ολο τόν διάλογο αναφορά σέ θρησκευτικά συναισθήματα καί 
εσωτερικές καταστάσεις γίνεται μέ αυτή τή σύντομη διευκρίνιση 
κή σφήνα τοΰ Σωκράτη οπού διερευνάται ή σχέση δέους καί 
αίδοϋς. «Τούτο», σημειώνει ό Allen, «θά φανεί παράξενο στον 
σύγχρονο αναγνώστη, γιά τόν όποιο τό στοιχείο αυτό (δηλαδή τό 
συναισθηματικό) αποτελεί ουσιαστικό μέρος τής θρησκείας. Ό 
σύγχρονος αναγνώστης θά παραξενευτεί ακόμη γιά τήν έλλειψη 
κάθε αναφοράς σέ ομολογία πίστης ή σε θρησκευτικό δόγμα. 
'Αλλά ή ελληνική θρησκεία ήταν σέ μεγάλο βαθμό ζήτημα 
δρωμένων, πράξεων καί τελετουργιών πολύ λίγη σχέση είχε μέ τό 
τί αισθανόταν ό πιστός κατά τήν τέλεση τους ή μέ τό τί σκεπτόταν 
γιά τή σημασία τους... Ή παραδοσιακή ελληνική θρησκεία δέν 
ήταν ούτε δογματική, ούτε μυστική, ούτε ευαγγελική». 

12d 5 κέ Ή διεξοδικότητα μέ τήν όποια ήδη άπό τό 12a αναλύεται ή σχέση 
μέρους όλου δίνει τήν εντύπωση οτι ό Σωκράτης προσπαθεί 
επίσης νά δείξει στον Εύθύφρονα οτι τά ουσιαστικά γνωρίσματα 
κάθε έννοιας είναι —στή γλώσσα τής τυπικής λογικής— τό 
προσεχές γένος (genus proximum), δηλαδή τό αμέσως ύπερκεί 
μενο γένος στοϋ οποίου τό πλάτος εμπίπτει ή όριοτέα έννοια 
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ΕΥΘ. Κανένας ασφαλώς. 

ΣΩ. "Αρα δέν είναι σωστό νά λέγεται οτι «όπου φόβος έκεϊ καί 

ντροπή»- τό σ ω σ τ ό είναι οτι όπου υπάρχει ν τ ρ ο π ή υπάρχει καί 

φόβος,όχι όμως καί τό αντίθετο, δ η λ α δ ή όπου υπάρχει φόβος έκεϊ 

υπάρχει πάντοτε καί ν τ ρ ο π ή . Γιατί νομίζω οτι ό φόβος είναι κάτι 

ευρύτερο άπό τή ντροπή- ή ν τ ρ ο π ή είναι μέρος τού φόβου 

ακριβώς όπως ό περιττός αριθμός είναι μέρος τού άριθμοϋ, έτσι 

ώστε όπου έχουμε περιττό αριθμό νά έχουμε καί αριθμό, ένώ, 

απεναντίας, δέν συμβαίνει άπου έχουμε αριθμό νά έχουμε κατα-

ν ά γ κ η καί περιττόν αριθμό. Μέ παρακολουθείς κάπως τώρα; 

ΕΥΘ. Βεβαίως. 

ΣΩ. Αυτό λοιπόν εννοούσα μέ τήν ερώτηση πού σοϋ έκανα 

πρωτύτερα: "Αραγε όπου υπάρχει δ ίκαιο υπάρχει έκεΐ καί οσιο; ή 

όπου υπάρχει ο σ ι ο υπάρχει καί δ ίκαιο, ένώ, απεναντίας . Οπού 

(μόριον γάρ αιδώς δέους, ώσπερ αριθμού περιττόν, 12c 6) καί ή 
ειδοποιός διαφορά (differentia specifica), τό ιδιαίτερο γνώρισμα μέ 
τό όποϊο ή έννοια αυτή αντιδιαστέλλεται άπό κάθε άλλη έννοια 
πού ανήκει στό πλάτος τοϋ αύτοϋ γένους. Μέ τήν αναγωγή τού 
προβλήματος στην εξειδίκευση ενός γένους (δεί δή ημάς, ώς 
έοικεν, έξευρείν τό ποΓον μέρος αν ε"\η τοϋ δικαίου τό οσιον, 12d 6 
7) ή συζήτηση κατακτά μιά πιό αφηρημένη βαθμίδα, ανώτερη άπό 
εκείνη στην όποια είχαν κινηθεί οί δύο προηγούμενοι ορισμοί 
(οσιο είναι τό αρεστό στους θεούς, 7d, οσιο είναι τό αρεστό σέ 
όλους τους θεούς, 9e) πού καθώς ταύτιζαν τό οσιο μέ τό κοινό 
γνώρισμα τών επιμέρους εκφάνσεων του καθήλωναν τήν άναζή 
τηση στό επίπεδο τής ατομικά προσδιορισμένης αντικειμενικό 
τητας 

12d 9 10 Ό χαρακτηρισμός τού άρτιου άριθμοϋ ώς ισοσκελούς καί τοϋ 
περιττού ώς σκαληνοϋ (= άνισος, ακανόνιστος, ανώμαλος) 
ανάγεται στή συνήθεια τών 'Ελλήνων νά παριστάνουν εποπτικά 
τίς αριθμητικές σχέσεις μέ γεωμετρικά σχήματα. 
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το Οσιον; ούτω φώμεν η άλλως σοι δοκεΐ; 

Ε Τ Θ . Ουκ, αλλ' ούτω. φαίνη γάρ μοι ορθώς λέγειν. 

ΣΩ. Ορα δή το μετά τοΰτο. εί γάρ μέρος το Οσιον τοΰ $ 

δίκαιον, δει δή ημάς, ώς ίοικεν, έξευρεΐν το ποΐον μέρος άν 

ε'ιη τού δικαίου το οσιον. εί μέν ονν σν με ήρώτας τι τών 

νυνδή, οίον ποιον μέρος έστιν άριθμοϋ το άρτιον καϊ τίς ων 

τυγχάνει οντος 6 αριθμός, εΐπον άν Οτι δς άν μή σκαληνος 

ίο ή άλλ' Ισοσκελής· η ού δοκεΐ σοι; 

Ε Τ Θ . Έμοιγε. 

e Σίί. Πειρώ δή καϊ σν έμε ούτω οώάξαι το ττοΐον μέρος 

τοΰ δικαίου Οσιόν έστιν, ϊνα και Μ(λτ/τω λέγωμεν μηκέθ' 

ημάς άδικεΐν μηδέ ασεβείας γράφεσθαι, ώς ίκανώΐ ήδη παρά 

σον μεμαθηκάτας τά τε ευσεβή καϊ Οσια καϊ τά μή. 

5 Ε Τ Θ . Τοΰτο τοίννν έμοιγε δοκεΐ, ω Σώκρατες, τά μέρος 

τοϋ δικαίου eivai ευσεβές τε καϊ Οσιον, το περϊ τήν τών θεών 

θεραπείαν, το δέ περϊ τήν τών ανθρώπων το λοιπόν εΐναι 

τοΰ δικαίου μέρος. 

ΣΩ. Καϊ καλώΐ γέ μοι, ω Εύθύφρων, φαίντ} λέγειν, άλλα 

13 σμικρού TIVOS «ίτι ενδεής είμι- τήν γάρ θεραπείαν ούπω 

συνίημι ήντινα ονομάζεις, ού γάρ που λέγεις γε, οΐαίπερ καϊ 

αϊ περϊ τά άλλα θεραπεΐαί είσιν, τοιαύτην καϊ περϊ θεούς— 

λέγομεν γάρ πον—οΓόν φαμεν ίπποι*· ού πάς έπίσταται 

5 θεραπεύειν άλλα ò fcrmicuV τ] γάρ; 

ΕΤΘ. Πάνυ γε. 

12e Ή απάντηση τοϋ Εύθύφρονα (τό μέρος τοϋ δικαίου... τό περί τήν 
τών θεών θεραπείαν, 12e 5-7) ανταποκρίνεται τυπικά στην 
απαίτηση τοϋ Σωκράτη νά οριστεί τό οσιο per genus proximum el 
differentiam specificam {... τό ποίον μέρος τοϋ δικαίου οσιόν εστί. 
12el 2 καί γΓ αυτό ό Σωκράτης τόν επαινεί, 12e 9. 'Ωστόσο ό 
ορισμός αυτός ουσιαστικά δέν έχει περιεχόμενο, γιατί προϋποθέ 
τει τή γνώση τών θεών πού είναι καί τό ζητούμενο. 
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υπάρχει δίκαιο δέν συμβαίνει νά υπάρχει έκεΐ καί οσιο; Μήπως 
δηλαδήτό οσιο είναι μέρος τοϋ δικαίου; Θά τό δεχτούμε αυτό ή 
έχεις διαφορετική γνώμη; 

ΕΥΘ. "Οχι, θά τό δεχτούμε. Νομίζω οτι είναι σωστό. 

ΣΩ. Πρόσεχε τότε τό επόμενο σημείο: Άφοϋ τό οσιο είναι 
μέρος του δικαίου, πρέπει, καθώς φαίνεται, νά προσδιορίσουμε 
ποιο συγκεκριμένο μέρος τοϋ δικαίου είναι τό οσιο. Γιατί άν μέ 
ρωτοϋσες σχετικά μέ οσα λέγαμε τώρα δά, λ.χ. ποιο μέρος τοϋ 
άριθμοϋ είναι τό άρτιο καί τί λογής είναι ό άρτιος αριθμός, θά σοϋ 
απαντούσα οτι άρτιος είναι ό μή άνισος αριθμός ποϋ διαιρείται σέ 
δύο ΐσα μέρη. Συμφωνείς; 

ΕΥΘ. Μάλιστα. 

ΣΩ. Προσπάθησε λοιπόν κι εσύ νά μοϋ εξηγήσεις μέ τόν ίδιο 
τρόπο ποιο μέρος τοϋ δικαίου είναι τό όσιο, ώστε νά πώ στον 
Μέλητο νά πάψει νά μέ κυνηγάει άδικα καί νά σταματήσει τή 
δικαστική δίωξη εναντίον μου γιά ασέβεια μιά καί έγώ θά έχω πιά 
μάθει άπό σένα ποια πράγματα είναι όσια καί ευσεβή καί ποια δέν 
είναι. 

ΕΥΘ. "Ε καλά, Σωκράτη- νομίζω ότι οσιο καί ευσεβές είναι τό 
μέρος τού δικαίου πού σχετίζεται μέ τήν προσφορά υπηρεσιών 
στους θεούς, ένώ έκεϊνο πού σχετίζεται μέ τήν προσφορά 
υπηρεσιών στους ανθρώπους αποτελεί τό υπόλοιπο μέρος τοϋ 
δικαίου. 

ΣΩ. Αυτό πού λές, Εύθύφρονα, είναι νομίζω, σωστό, έχω όμως 
τήν εντύπωση οτι κάτι λείπει ακόμη: γιατί δέν καταλαβαίνω τί 
εννοείς λέγοντας «προσφορά υπηρεσιών»- δέν τήν εννοείς, 
ασφαλώς, αυτή τήν προσφορά υπηρεσιών στους θεούς σάν κάτι 
παρόμοιο μέ τίς φροντίδες πού καταβάλλουμε γιά τά άλλα 
πράγματα, όπως λ.χ. όταν λέμε —γιατί κάπως έτσι τό λέμε— οτι 
δέν είναι ό καθένας σέ θέση νά φροντίζει τά άλογα αλλά μόνο 
όποιος κατέχει τήν ιππική τέχνη. "Ετσι δέν είναι; 

ΕΥΘ. 'Ασφαλώς. 
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ΣΩ. Ή γάρ πον ιππική Γιτπων θεραπεία. 

Ε Τ Θ . Ναί. 

Σ ί ί . Oîiôe γε κύνας πάς έπίσταται θεραπενειν αλλά ό 

ίο κυνηχ€τιΐΗ>ΐ. 

Ε Τ Θ . Ούτω. 

ΣΩ. Ή γάρ που κυνηγετική κννών θεραπεία. 

b Ε Τ Θ . Ναί. 

Σ ί ί . Ή δέ γε βοηλατική βοών. 

Ε Τ Θ . Πάνυ γε. 

ΣΩ. Ή δέ δή ασιάτης τε καϊ ευσέβεια θεών, ω Εΰσιί-

5 φρων; ούτω λέγεις; 

Ε Τ Θ . "Εγωγε. 

ΣΩ. Ούκοϋν θεραπεία γε πάσα ταύτον διαπράττεται; 

οίον τοιόνδί- έπ' άγαθω rivi έστι καϊ ώφελία τον θεραπευο-

μένου, ώσπερ οράς δή Οτι οί ιττποι ΰπο της ιππικοί θερα-

πενόμενοι ωφελούνται καϊ βελτίονς γίγνονται· η ού δοκοϋσί ίο 

σοι; 

Ε Τ Θ . "Euoiye. 

Σί2. Και οί wives γέ που ύπο της κυνηγετικής, καϊ οί 

βόες νπο τής βοηλατικής, καϊ τάλλα πάντα ωσαύτως· ή έπϊ e 

βλάβη οϊει τον θεραπενομένου τήν θεραπείαν είναι; 

Ε Τ Θ . Μα Δί* ούκ έγωγε. 

Σ ί ί . 'Αλλ' έπ ώφελία; 

Ε Τ Θ . Πώΐ δ' ού; S 

13b 4 Κατά τόν Ι.Μ. Crombie, An Examination of Plato's Doctrines τόμ I, 
σελ. 209 210, μέ τή σιωπηρή αντικατάσταση τοϋ όσιου άπό τήν 
όσιότητα μετατοπίζεται τό εννοιολογικό κέντρο βάρους άπό τήν 
κοινή ποιότητα όλων τών οσίων πράξεων ή πραγμάτων (πού ό 
Crombie τήν συνδέει μέ τόν έναρθρο ουδέτερο τύπο) στην κοινή 
ποιότητα όλων τών οσίων ανθρώπων (μέ τήν όποια ό Crombie 
συσχετίζει τό αφηρημένο ουσιαστικό όσιότης). 
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ΣΩ. Κατά κάποιον τρόπο, λοιπόν, ιππική τέχνη είναι νά 
φροντίζεις τά άλογα. 

ΕΥΘ. Ναί. 

ΣΩ. Οϋτε καί τά κυνηγετικά σκυλιά μπορεί ό καθένας νά τά 
φροντίζει αλλά μόνο οποίος ασχολείται μέ τό κυνήγι. 

ΕΥΘ. Σωστά. 

ΣΩ. Καί κυνηγετική τέχνη, σημαίνει νά φροντίζεις τά κυνηγε
τικά σκυλιά 

ΕΥΘ. Ναί. 

ΣΩ. Καί τό 'ίδιο ισχύει καί γιά τήν τέχνη εκείνου πού βόσκει τά 
βόδια. 

ΕΥΘ. 'Ασφαλώς. 

ΣΩ. Καί ή όσιότητα, επομένως, καί ή ευσέβεια σημαίνει νά 

φροντίζεις τους θεούς· έ, Εύθύφρονα, αυτό λές; 

ΕΥΘ. Μάλιστα. 

ΣΩ. Κάθε τέτοια φροντίδα όμως δέν επιτελεί ουσιαστικά τό Ίδιο 
έργο; 'Εννοώ τό εξής: Υπάρχει γιά νά κάνει καλό καί νά ωφελεί 
εκείνο στό όποϊο απευθύνεται, οπως λ.χ. βλέπεις ότι συμβαίνει μέ 
τά άλογα πού ή φροντίδα τής ιππικής τέχνης τά ώφελεΐ καί τά 
βελτιώνει. "Η μήπως δέν συμφωνείς; 

ΕΥΘ. Συμφωνώ. 

ΣΩ. Καί τά σκυλιά, επίσης, ωφελούνται άπό τήν κυνηγετική 
τέχνη καί τά βόδια άπό τήν τέχνη τοϋ βοσκοϋ καί τό ίδιο 
συμβαίνει μέ ολα τά άλλα. "Η μήπως νομίζεις ότι οί φροντίδες 
αυτές καταβάλλονται γιά νά βλάψουν έκεϊνο στό όποιο απευθύ
νονται; 

ΕΥΘ. Μά τόν Δία, όχι. 

ΣΩ. 'Αλλά γίνονται γιά τό καλό του. 

ΕΥΘ. 'Ασφαλώς. 
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Σ Ω . Η ουν καί ή ασιάτης θεραπεία ούσα θεών ώφελία 

τέ έστι θεών καί βελτίους τονς θεούς ποιεΐ; καί συ τούτο 

σνγχωρήσαις Ον, ώς έπειδάν τι Οσιον ποιής, βελτίω τινά 

τών θεών άπεργάζη; 

Ε Τ Θ . Μα Δ ί ' ουκ έγωγε. ,ο 

Σί2. Ουδέ γάρ έγώ, ω Εύθύφρων, οΐμαι σε τούτο λέγειν 

—πολλού καϊ δέω—άλλα τούτον δή ένεκα καϊ άνηρόμην 

τίνα ποτέ λέγοις τήν θεραπείαν τών θεών, ούχ ηγούμενος σε d 

τοιαντην λέγειν. 

Ε Τ Θ . Καί ορθώς γε, ω Σώκρατες· ον γάρ τοιαντην λέγω. 

ΣΩ. Εΐεν' άλλα τίς δή θεών θεραπεία εΐη άν ή ασιάτης; 

Ε Τ Θ . Ηνττΐο, ω Σωκρατες, ο'ι δούλοι τους δέσποτας ς 

θεραπενουσιν. 

ΣΩ. Μανθάνω υπηρετική τις άν, ώς ίοικεν, εΐη θεοΐς. 

Ε Τ Θ . Πάνυ μέν ο5ν. 

Σ Ω . "Εχοις άν ονν ειπείν ή ίατροΐς υπηρετική είs TÌvos 
έργου άπεργασίαν τυγχάνει ούσα υπηρετική; ούκ εις ύγιείας ίο 

οϊει; 

Ε Τ Θ . *Εγωγε. 

Σ ί ί . Τ ί δέ ή ναυπηγοΐς υπηρετική; εις τίνος έργον e 

άπεργασίαν υπηρετική έστιν; 

13c 6 ' Ο Σωκράτης δέν προβάλλει κανένα επιχείρημα γιά νά 
θεμελιώσει τήν ταύτιση τής θεραπείας θεών μέ τήν ώφελία θεών 
καί τό βελτίους ποιειν τους θεούς. Οί δύο συνομιλητές —πού 
προφανώς δέχονται ώς αυτονόητο οτι οί θεοί εϊναι τέλειοι— 
συμφωνούν αμέσως (13c 7-10) πώς οί άνθρωποι δέν έχουν 
απολύτως καμία δυνατότητα νά ασκήσουν τήν παραμικρή 
βελτιωτική επίδραση στους θεούς. 

13d Μέ αφορμή τήν απάντηση τοϋ Εύθύφρονα (12e) ό Σωκράτης 
διακρίνει δύο διαφορετικούς τρόπους θεραπείας: ' Ο πρώτος είναι 
άμεσος καί καταβάλλεται απευθείας σέ κάποιο αντικείμενο μέ 
σκοπό τήν ωφέλεια καί τή βελτίωση του, όπως λχ. συμβαίνει μέ τά 
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ΣΩ. Τότε λοιπόν ή όσιότητα, σάν φροντίδα πού είναι γιά τους 

θεούς, τους ώφελεΐ τους θεούς καί τους κάνει πιό καλούς; Θά 

παραδεχόσουν ποτέ έσύ πώς κάνοντας μιά Οσια πράξη συμβάλ

λεις στή βελτίωση κάποιου θεοϋ; 

ΕΥΘ. Μά τόν Δία, όχι. 

ΣΩ. Οϋτε έγώ, Εύθύφρονα, νομίζω οτι τό υποστηρίζεις αυτό 

—κάθε άλλο μάλιστα. Καί ακριβώς γΓ αυτό σέ ρώτησα πώς πάνω 

κάτω εννοείς αυτή τή «φροντίδα γιά τους θεούς», επειδή δέν 

πιστεύω Οτι εννοείς κάτι τέτοιο. 

ΕΥΘ. Καί πολύ σωστά, Σωκράτη- δέν τήν εννοώ έτσι. 

ΣΩ. 'Ωραία. 'Αλλά τότε τί λογής «φροντίδα γιά τους θεούς» θά 
μπορούσαμε, τέλος πάντων, νά ποϋμε ότι είναι ή όσιότητα; 

ΕΥΘ. Σάν κι αυτή, Σωκράτη, πού καταβάλλουν οί δούλοι γιά τά 
αφεντικά τους. 

ΣΩ. Καταλαβαίνω. Πρόκειται, φαίνεται, γιά ένα είδος προσφο
ράς υπηρεσιών στους θεούς. 

ΕΥΘ. 'Ακριβώς αυτό. 

ΣΩ. Θά μποροϋσες τότε νά μοϋ πεις σέ τίνος έργου τήν 

εκπλήρωση συντελεί λ.χ. ή προσφορά υπηρεσιών στους γιατρούς; 

Δέν νομίζεις ότι γενικά συντελεί στην αποκατάσταση τής υγείας; 

ΕΥΘ. Βεβαίως. 

ΣΩ. 'Αλλά καί ή προσφορά υπηρεσιών σέ ναυπηγούς; σέ τίνος 
έργου τήν εκπλήρωση συντελεί αυτή; 

άλογα πού ή φροντίδα τής ιππικής τέχνης τά ώφελεΐ καί τά 
βελτιώνει, 13b 9 10. Ό δεύτερος τρόπος θεραπείας εκδηλώνεται 
έμμεσα ώς επικουρία καί βοήθεια σέ κάποιον ειδικό — λ,χ. σ ' έναν 
γιατρό, ένα ναυπηγό, 'έναν αρχιτέκτονα— πού ύπό τήν ιδιότητα 
του αυτή έχει αναλάβει νά εκτελέσει ένα συγκεκριμένο έργο Αυτή 
τή δεύτερη μορφή φροντίδας καί προσφοράς υπηρεσιών ό 
Σωκράτης τήν χαρακτηρίζει ώς υπηρετική. 
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Ε Τ Θ . Δήλον Οτι, ω Σώκpaτεs, eis πλοίον. 

ΣΩ. Καί ή οίκοδόμοις γέ πον els οικίας; 

Ε Τ Θ . Ναί. 

ΣΩ. Είπε δη, ω άριστε' ή δέ θεοΐς υπηρετική εις τίνος 

έργον άπεργασίαν υπηρετική άν εΐη; δήλον γάρ Οτι σν 

οισθα, έπειδήπερ τά γε θεία κάλλιστα φής εΐόέναι ανθρώπων. 

Ε Τ Θ . Καί αληθή γε λέγω, ω Σώκρατες. 

ΣΩ. Είπε δη προς Διός τί ποτέ έστιν εκείνο το πάγκα-

λον ίργον δ οι θεοϊ απεργάζονται ήμιν ύπηρέταις χρωμενοι; 

Ε Τ θ . Πολλά καϊ καλά, ώ Σώκρατ£ΐ. 

Σί2. Καί γάρ οί στρατηγοί, ω φίλε- άλλ' όμως τά κεφά-

λαιον αυτών ραδίως άν εΐποις, Οτι νίκην έν τψ πολέμω 

απεργάζονται· ή ον; 

Ε Τ Θ . Πώΐ δ' ου; 

ΣΩ. Πολλά δε γ , οΐμαι, καϊ καλά καί ο'ι γεωργοί' άλλ' 

Ομως το κεφάλαιον αυτών έστιν τής άπεργασίας ή έκ τής 

γής τροφή. 

Ε Τ Θ . Πάνυ γε. 

Ό Guthrie, A History of Greek Philosophie, τ.IV σ. 107ϋποσημ. 1. 
υπενθυμίζει ότι στην 'Απολογία, 30a 5 7. ό Σωκράτης κάνει λόγο 
γιά μιά δική του προσφορά υπηρεσιών στους θεούς, ουδέν πω ήμιν 
μείζον αγαθόν γενέσθαι έν τή πόλει ή τήν έ μήν τω θεώ υ π η 
ρ ε σ ί α ν. «Τό αρνητικό συμπέρασμα σχετικά μέ τήν υπηρετική», 
σημειώνει ό Guthrie, «δέν πρέπει νά μας κάνει νά ξεχάσουμε οτι ό 
Σωκράτης ήξερε πολύ καλά ποια ήταν ή δική του τω θεώ 
υπηρεσία: νά πείθει τους ανθρώπους νά γίνονται καλύτεροι, νά 
βελτιώνουν τίς ψυχές τους». Ό άγγλος ιστορικός τής ελληνικής 
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ΕΥΘ. Είναι φανερό, Σωκράτη: στή ν α υ π ή γ η σ η πλοίου. 

ΣΩ. Καί ή π ρ ο σ φ ο ρ ά υ π η ρ ε σ ι ώ ν σέ αρχιτέκτονες δέν συντελεί 

σ τ η ν κατασκευή ενός κάποιου σπιτ ιού; 

ΕΥΘ. Ναί. 

ΣΩ. Τότε, λο ιπόν, γιά πές μου, φίλε μου: Σέ τίνος έργου τήν 

ε κ π λ ή ρ ω σ η συντείνει ή π ρ ο σ φ ο ρ ά υ π η ρ ε σ ι ώ ν στους θεούς; Γιατί 

είναι φανερό οτι έσύ τό ξέρεις αυτό, μιά καί υποστηρίζε ις οτι 

ξέρεις πιό καλά άπό κάθε άλλον οτ ιδήποτε σχετίζεται μέ τους 

θεούς. 

ΕΥΘ. Ναί, καί λέω αλήθεια, Σ ω κ ρ ά τ η . 

ΣΩ. Γ ιά πές μου, λοιπόν, γιά τό όνομα τοϋ Δία. ποιο τέλος 

πάντων είναι εκείνο τό υπέροχο έργο πού οί θεοί τό διεκπεραιώ

νουν έχοντας ώς βοηθούς τους εμάς; 

ΕΥΘ. Π ο λ λ ά καί ώραϊα έργα. Σ ω κ ρ ά τ η . 

ΣΩ. Τ ό ίδ ιο κάνουν καί οί στρατηγοί , φίλε μου' ωστόσο εύκολα 

θά μπορούσε κανείς νά συγκεφαλαιώσει τό έργο τους λέγοντας οτι 

είναι ή κ α τ ά κ τ η σ η τής ν ίκης. " Η δέν είναι έτσι; 

ΕΥΘ. ' Α σ φ α λ ώ ς είναι έτσι. 

ΣΩ. Π ο λ λ ά καί ώραϊα έργα πραγματοποιούν, νομίζω, επίσης οί 

γεωργοί- ωστόσο τό έργο τους συγκεφαλαιώνεται στην π α ρ α γ ω γ ή 

τών τροφών άπό τή γ η . 

ΕΥΘ. Μάλιστα. 

φιλοσοφίας επισημαίνει ακόμη τήν «αξιοπρόσεκτη φραστική 
ομοιότητα» τοϋ παραπάνω χωρίου (13e 14a) τοϋ Εύθύφρονα με 
τήν Α' Προς Κορινθίους 'Επιστολή 3.9: Θεοϋ γάρ έομέν συνεργοί 
θεοϋ γεώργιον. θεοϋ οικοδομή έστέ καί παρατηρεί οτι «σύμφωνα 
μέ αυτή τή χριστιανική διδασκαλία είμαστε κι έμεΐς συνεργάτες 
τοϋ Θεοϋ. καί αυτό πού παράγει ό Θεός μέ τή δική μας συνδρομή 
—κάτι ανάλογο μέ τά κτίσματα τοϋ αρχιτέκτονα καί τή συγκομιδή 
τοϋ γεωργού— είναι ό "ίδιος ό εαυτός μας». 
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Σ ί ί . Τ ί δέ δή τών πολλών καϊ καλών α οί θεοί άπεργά-

ιο ζβντοΑ; τί το κεφάλαιόν Ϊστι τής εργασίας; 

Ε Τ Θ . Καί ολίγον σοι πρότερον εΐπον, ω Σώκρατες, Οτι 

b πλείονος έργον έστιν ακριβώς -πάντα ταύτα ώς έχει μαθεΐν 

τobε μεντοι σοι απλώς λέγω, Οτι έάν μεν κεχαρισμένα τις 

έπίστηται τοις θεοΐς λέγειν τε καϊ πράττειν ευχόμενος τε 

καί θνων, ταντ έστι τά Οσια, καϊ σώζει τά τοιαύτα τους τε 

5 Ιδίους οίκου? και τά κοινά τών πόλεων τά δ' εναντία τών 

κεχαρισμένων άσεβη, α δή και ανατρέπει άπαντα καϊ 

άπόλλυσιν. 

ΣΩ. Η πολύ μοι διά βραχντέρων, ω Εύθύφρων, ei 

έβούλου, εΐπες άν το κεφάλαιόν ών ήρώτων άλλα γάρ ού 

C πρόθνμός με έΐ διδά£αι—δτ)λθ£ εΐ. καϊ γάρ νύν επειδή έπ' 

αντω ήσθα άπετράπον, Ô ei άπεκρίνω, Ίκανώς άν ήδη παρά 

σον τήν όσιότητα έμεμαθήκη. νύν δέ ανάγκη γάρ τον έρώντα 

τω έρωμενω άκολονθεΐν όπη άν εκείνος ύπάγη, τί δή αν 

λέγεις το Οσιον είναι καϊ τήν όσιότητα; ουχί έπιστήμην 5 

τινά τον θύειν τε καί εύχεσθαι; 

14c 12 Τή φράση τοϋ Σωκράτη έπειόή έ π ' αύτώ ήσθα ορισμένοι 
παλαιότεροι ερευνητές τήν εκλαμβάνουν ώς νεϋμα τοϋ Πλάτωνα 
οτι οί απαντήσεις τοϋ Εύθύφρονα, θεραπεία θεών 12e 6-7, 
υπηρετική θεών 13d 5 7, αγγίζουν τή λύση τοϋ προβλήματος της 
όσιότητας. Σ ' αύτη τή βάση ό Η. Arnim πιστεύει ότι ό Πλάτων θά 
Οριζε τήν όσιότητα ώς μιά επιστήμη υπηρετική θεοϊς εις τό 
βελτίους ποιεϊν τάς τών ανθρώπων ψυχάς. Piatos Jugenddialoge 
κλπ. σελ. 149, δηλαδή ώς μιά έκφανση τής ε π ι σ τ ή μ η ς τ ο ϋ 
α γ α θ ο ύ . Στην περιοχή τοϋ αγαθού εντοπίζεται ή λύση τοϋ 
προβλήματος καί στό ÜberwegPraechter, Grundriss der Geschi 
chte der Philosophie, τόμ. Ι, σελ. 236, όπου υποστηρίζεται οτι ή 
ορθή απάντηση δέν διατυπώνεται ρητά στό διάλογο επειδή «τά 
πορίσματα τοϋ Χαρμίδη καί τοϋ Λάχη 'έδειχναν τόσο καθαρά τό 
δρόμο ώστε... άρκοϋσε ένας απλός υπαινιγμός». 'Επίσης ό Ρ. 
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ΣΩ. Τί γίνεται όμως μέ τά πολλά καί ώραϊα έργα τών θεών; Σέ τί 

θά μπορούσε κανείς νά συγκεφαλαιώσει τήν εργασία τών θεών; 

ΕΥΘ. Σου είπα καί πρίν λ ίγο, Σωκράτη, οτι δέν είναι εύκολο νά 

μάθει κανείς μέ ακρίβε ια πώς έχουν ολα αυτά τά πράγματα. 

Π ρ ό χ ε ι ρ α πάντως μπορώ νά σοΰ πώ τοϋτο: "Αν κανείς ξέρει στις 

προσευχές καί τίς θυσίες του νά λέει καί νά κάνει πράγματα πού οί 

θεοί τά δέχονται μέ ε υ χ α ρ ί σ τ η σ η , τά πράγματα αυτά είναι τά όσια. 

Καί τά όσια είναι ή σωτηρία τόσο γ ιά τίς οικογένειες ό σ ο καί γ ιά 

τίς πολιτείες. Τά αντίθετα όμως άπό ό σ α προξενούν ε υ χ α ρ ί σ τ η σ η 

στους θεούς αποτελούν ασέβεια καί ή ασέβεια αυτή καταστρέφει 

καί αφανίζει τά πάντα. 

ΣΩ. Θά μπορούσες, Εύθύφρονα, άν τό ήθελες, νά είχες 
απαντήσει μέ πολύ λιγότερα λόγια στό καίριο σ η μ ε ί ο τών 
ερωτήσεων μου- αλλά έσύ δέν έχεις διάθεση νά μοϋ τά ε ξ η γ ή σ ε ι ς 
— ε ί ν α ι ολοφάνερο. Γιατί μόλις άγγιξες αυτό τό σ η μ ε ί ο — στό 
ό π ο ϊ ο , άν είχες δώσει α π ά ν τ η σ η , θά μοϋ είχες μάθει αρκετά 
πράγματα γ ιά τήν ό σ ι ό τ η τ α — έκανες πίσω. Τ ό ξέρεις όμως πώς 
όποιος ποθεί κάποιον τόν ακολουθεί αναγκαστικά, όπου κι άν 
πάει εκείνος- πές μου λ ο ι π ό ν ξανά: Τί υποστηρίζε ις ότι είναι τό 
όσιο καί ή όσιότητα; Δέν είναι ένα είδος γνώσης πώς νά θυσιάσεις 
καί πώς νά προσεύχεσαι; 

Friedender, Platon τόμ. 2, σελ. 82, θεωρεί ότι «τό αγαθό εϊυαι γιά 
τόν Σωκράτη κάτι τόσο υψηλό, ώστε δέν θά ήταν δυνατό νά τό 
εκφράσει ό Εύθύφρων χωρίς νά τό παρανοήσει η νά τό 
βεβηλώσει». ' Ωστόσο, παρά τόν πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα 
τής φpάσηc έπ ' αύτώ ήσθα πιστεύουμε ότι σωστά ό RE. Allen, 
Plato's Euthyphro κλπ. σελ. 58, ύποσημ. 1) τήν συνδέει μέ τόν τύπο 
μόνο καί Οχι μέ τό περιεχόμενο τών απαντήσεων του Εύθύφρονα. 
κι ακόμη οτι σωστά ό παραπάνω ερευνητής αμφισβητεί οτι ό 
Πλάτων προσπαθεί εδώ νά υποβάλει πλάγια στον αναγνώστη 
κάποιο θετικό συμπέρασμα γιά τό περιεχόμενο τής διερευνώμενης 
έννοιας, όπως υποστήριζαν οί παλαιότεροι ερευνητές πού 
αναφέραμε. 
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Ε Τ Θ . Έγωγί. 

ΣΛ. Οΰκονν το &VCLV οωρ(ΐσθα( Ιστι τοις Oeoìs, το δ' 

€νχ€σοαι αίτίϊν τοί/ς θ(ούς; 

Ε Τ Θ . Καί μάλα, ω Σωκρατις. ,ο 

ΣΩ. Επιστήμη άρα αϊτησ(ως καί οόσςως 0€ΟΪΪ όσιότης d 

αι» «ίη ^κ τοντον τον λόγου. 

Ε Τ Θ . Πάνν καλώς, ώ Σώκρατ«, owrjicas & άπαν. 

Σίί. Έπιθνμητης γάρ €ΐμι, ω φιλί, της σης σοφίας και 

προσέχω τον νονν avrfj, ωστ( ον χαμαϊ π(σίΐται ort αν 5 

(ίπης. άλλα μοι λέζον τίς αντη ή νπηρισία ΙστΊ Toi? θίοίς; 

αΙτ€Ϊν τ€ φης aùroùs καί διδόναι ίκίίνοις; 

ΕΤΘ. 'Έγωγί. 

ΣΩ. *Αρ' ονν ον τό γ( ορθώς α'ιτίΐν αν ίϊη ων ο(όμ(θα 

παρ' ίκΐίνων, ταντα αντονς alrtiv; 10 

Ε Τ Θ . "Αλλά τί; 

ΣΩ. Καί αν το διδόναι ορθώς, ων ÎKeîvoi τνγχάνονσιν e 

οΐόμΐνοι -trap' ημών, ταντα (Ήίνοις αν αντίοωρύσθαι; ον 

γάρ τιον ΤΓχνικόν γ' αν (Ιη οωροφορΰν οιοόντα τω ταντα ων 

ovòìv δίΐται. 

Ε Τ Θ . ΆΚηθη λέγ€ΐς, ω Σωκρατις. 5 

Σίί. Εμπορική άρα τις αν ΐϊη, ω Ενσιίφρων, τέχνη η 

ασιάτης θ(οΐς καϊ άνθρωποις παρ' αλλήλων. 

Ε Τ Θ . 'Εμπορική, el όντως ηοιόν σοι όνομάζίιν. 

14d 1 Μέ τόυ ορισμό πού υποβάλλει εδώ ό Σωκράτης στόυ Εύθύφρονα 
(επιστήμη αιτήσεως καί δόσεως θεοϊς όοιότης, 14d 1), ή διερεύ 
υηση μετατοπίζεται άπό τό χώρο τών ηθικών άξιων (12άκέ ) στό 
πεδίο της ειδικής γνώσης, τής επιστήμης. Κατά τόυ Ρ. Friedländer. 
οπ.π. σελ. 82, πρόκειται ουσιαστικά γιά μετάπλαση τοΰ προηγού 
μευου όρισμοϋ (υπηρετική τις... αν εΐη θεοϊς, 13d 7) «άπό τή 
γλώσσα τοϋ Σωκράτη στή γλώσσα του Εύθύφρονα» —μιά 
μετάπλαση πού αποβλέπει νά οδηγήσει αυτή τήν άποψη ad 
absurdum 
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ΕΥΘ. Βεβαίως. 

ΣΩ. 'Αλλά ή θυσία δέν είναι μιά δωρεά στους θεούς; Καί ή 

προσευχή; Δέν είναι κι αυτή μιά παράκληση στους θεούς; 

ΕΥΘ. 'Ακριβώς. Σωκράτη. 

ΣΩ. Συνεπώς, κατά τά λεγόμενα σου, ή όσιότητα είναι τό νά 

ξέρεις πώς νά προσφέρεις δώρα στους θεούς. 

ΕΥΘ. Κατάλαβες πολύ καλά, Σωκράτη, αυτό πού είπα. 

ΣΩ. Μά έγώ, αγαπητέ, είμαι εραστής τής σοφίας σου καί 
προσέχω νά μήν πάει χαμένο τίποτα άπ' οσα λές. Γιά πές μου 
όμως. σέ τί συνίσταται αυτή ή υπηρεσία στους θεούς; Μήπως στό 
νά τους ζητάμε καί νά τους δίνουμε κάτι; Αυτό λές; 

ΕΥΘ. Μάλιστα. 

ΣΩ. 'Αλλά ό σωστός τρόπος νά ζητάμε άπό τους θεούς δέν είναι 

νά τους ζητάμε κάτι πού τό έχουμε ανάγκη; 

ΕΥΘ. Βεβαίως. 

ΣΩ. Κι άπό τήν άλλη πλευρά, σωστή προσφορά δέν είναι νά 
τους ανταποδίδουμε τίς δικές τους δωρεές προσφέροντας τους 
κάτι δικό μας πού τυχαίνει νά τό έχουν εκείνοι ανάγκη; Γιατί τί 
νόημα θά είχε νά δωρίζεις σέ κάποιον κάτι πού δέν τό χρειάζεται; 

ΕΥΘ. Σωστά λές, Σωκράτη. 

ΣΩ. ' Επομένως, Εύθύφρονα, ή όσιότητα είναι, θά λέγαμε, 'ένα 

είδος εμπορικής σχέσης μεταξύ ανθρώπων καί θεών. 

ΕΥΘ. 'Εμπορικής, αν προτιμάς νά τό ονομάζεις έτσι. 

14e 6 Μέ αυτή τή σαρκαστική υπαγωγή τής όσιότητας στην εμπορική 
τέχνη (ανάλογη μέ τήν υπαγωγή τής δικαιοσύνης στην κλεπτική 
εοικεν ούν ή δικαιοσύνη καί κατά σέ και καθ ' Ό μ η ρ ο ν καί κατά 
Σιμωνίδη κλεπτική τις είναι, έπ ' ώφελία μέντοι φίλων καίέπτ βλάβη 
τών έχθρων. 334b 3 5) ό Πλάτων εκφράζει τήν αντίθεση του στην 
αντίληψη οτι τό θείο είναι δυνατόν νά επηρεάζεται άπό τίς 
λατρευτικές πράξεις τών ανθρώπων, τίς προσευχές καί τίς θυσίες. 
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ΣΩ. Άλλ' ουδέν ήδιον έμοιγε, ει μή τυγχάνει αληθές ον. 

φράσον δέ μοι, τίς ή ώφελία τοις θεόΐς τννχάνίΐ ούσα άπα ίο 

τών δώρων ών παρ' ημών λαμβάνουσιν; α μέν γάρ διδόασι 

a παντί δήλον ουδέν γάρ ήμιν έστιν αγαθόν ότι άν μή 

έκεΐνοι δώσιν. α δέ παρ' ημών λαμβάνουσιν, τί ωφελούνται; ή 

τοσούτον αυτών πλεονεκτονμεν κατά τήν έμπορίαν, ώστε πάντα 

τά αγαθά παρ' αυτών λαμβάνομεν, εκείνοι δέ παρ' ημών ουδέν; 

5 Ε Τ Θ . Ά λ λ ' οΐει, ω Σώκρατες, τους θεούς ώφελεΐσθαι 

άπό τούτων α παρ* ημών λαμβάνουσιν; 

ΣΩ. Άλλα τί δήποτ' άν εΐη ταύτα, ω Εύθύφρων, τά παρ' 

ημών δώρα τοις θεοΐς; 

Ε Τ Θ . Τ ί δ1 οΐει άλλο η τιμή τε καϊ γέρα καί, Οπερ έγώ 

ίο άρτι έλεγον, χάρις; 

καί νά ανταποκρίνεται στις επιθυμίες τους. Αυτή ή συρρίκνωση 
τής σχέσης θεοϋ καί ανθρώπου στό do ut des θά απασχολήσει τόν 
Πλάτωνα καί στην Πολιτεία. «Αγύρτες καί μάντεις τριγυρί 
ζοντας, όπως ξέρουμε, στις πόρτες τών πλουσίων καλλιεργούν 
τήν πεποίθηση οτι έχουν στην κατοχή τους μιά δύναμη πού τήν 
παίρνουν άπό τους θεούς μέ θυσίες καί μέ γητέματα γιά νά 
γιατρεύουν μέ τήν τέλεση προσφορών καί γιορτών τά αδικήματα 
όσα έκαμε κανένας ό "ίδιος ή οί προπάτορές του κι άνΊσως θέλει 
κανείς νά ρίξη στον εχτρό του κάποια συμφορά, αυτοί είναι 
πρόθυμοι μέ λίγα έξοδα νά βλάψουν χωρίς διάκριση καί τόν δίκαιο 
καί τόν άδικο μέ τήν χρησιμοποίηση μαγικών επικλήσεων καί 
μαγικών καταδέσμων, καταφέρνοντας, λένε, τους θεούς νά 
γίνωνται υπηρέτες τους», 365b 5-c5. (Μετάφραση Κ,Δ, Γεωργού 
λη, Πλάτωνος Πολιτεία. 'Αθήναι θεσσαλονίκη 1939, σελ. 43). 
Πρβ. καί Νόμοι 716e 717a. 

15a Στην ενότητα αυτή τοϋ Εύθύφρονα (12e 5-15a) υποδηλώνονται 
απόψεις πανομοιότυπες μέ εκείνες πού —εντελώς ανεξάρτητα 
άπό τόν Πλάτωνα— διατυπώνει ό Kant στό έργο του Religion 
innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft (1793) «Θρησκεία 
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ΣΩ. Έ γ ώ δέν προτιμώ τ ίποτα, παρά μόνο τό αληθινό. Πές μου 

όμως, ποια ή ωφέλεια πού ενδεχομένως έχουν οί θεοί άπό τά δώρα 

πού δέχονται άπό εμάς; Γιατί, βέβαια, αυτά πού έκεΐνοι μας 

προσφέρουν είναι φανερά σ ' όλους: ' Α π λ ο ύ σ τ α τ α , δέν υπάρχει 

αγαθό πού νά μή μας τό δίνουν εκείνοι. " Η μήπως υπερέχουμε 

τ ό σ ο πολύ σ 1 αυτή τήν εμπορική σ χ έ σ η , ώστε εμείς νά παίρνουμε 

ά π 1 αυτούς ολα τά αγαθά, ένώ εκείνοι νά μήν παίρνουν άπό μας 

τ ίποτα; 

ΕΥΘ. Μ ά . Σ ω κ ρ ά τ η , σ τ ' αλήθεια νομίζεις ότι οί θεοί έχουν 

κανένα κέρδος άπό αυτά πού παίρνουν άπό μας; 

ΣΩ. ' Α λ λ ά τότε τί είναι τέλος πάντων τά δώρα πού προσφέρου

με στους θεούς; 

ΕΥΘ. Μά τί άλλο νομίζεις πώς είναι παρά σεβασμός καί τιμή 

καί. Οπως έλεγα πριν λίγο, κάτι πού γίνεται δεκτό μέ ευχαρί

σ τ η σ η ; 

είναι ή γνώση όλων τών καθηκόντων μας ώς θεϊκών εντολών». 
διακηρρύσσει ό γερμανός φιλόσοφος, καί συνεχίζει: «Μέ τόν 
γενικό αυτόν ορισμό αποφεύγεται ή λαθεμένη αντίληψη ότι 
θρησκεία είναι ένα σύνολο ι δ ι α ί τ ε ρ ω ν καθηκόντων α π ' 
ευθείας απέναντι στον θεό' μέ τόν ορισμό αποφεύγεται επίσης ή 
παραδοχή πώς έκτος άπό τά ηθικά καθήκοντα πού ώς άνθρωποι 
έχουμε (ό ένας απέναντι στον άλλον) υπάρχουν καί κάποιες 
αυλικές υπηρεσίες, μέ τίς όποιες μάλιστα θά είναι δυνατόν νά 
αντισταθμίσουμε τίς παραλείψεις στην τήρηση τών ηθικών 
καθηκόντων μας. Δέν υπάρχουν ιδιαίτερα καθήκοντα απέναντι 
στον θεόσέ μιά γενική θρησκεία γιατί ό θεός δέν μπορεί νά δεχθεί 
άπό εμάς τίποτε δέν μπορούμε νά τόν επηρεάζουμε ούτε νά 
κάνουμε κάτι γι' αυτόν». Ges. Schriften VI, σ. 154. 

15a 5 6 Ή παραδοχή του Εύθύφρονα πώς οί θεοί δέν Ιχουν κάποιο 
κέρδος από όσα παίρνουν άπό μας, 15a 5-6, αίρει τή δυνατότητα νά 
υπάρχει ένας σωστός τρόπος προσφοράς δωρεών σ" αυτούς. 
"Ετσι ό ορισμός (14d 12) πού ταυτίζει τήν όσιότητα μέ τή γνώση 
τοϋ νά ζητάς καί νά προσφέρεις δώρα στους θεούς αυτόματα 
παύει νά έχει νόημα. 
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b ΣΩ. Κεχαρισμένον άρα εστίν, ω Εύθύφρων, τα όσιον, 

αλλ' ούχϊ ώφέλιμον ονδέ φίλον τοις θεοΐς; 

Ε Τ Θ . Οιμαι έγωγε πάντων γε μάλιστα φίλον. 

ΣΩ. Τούτο &ρ' εστίν αύ, ώς έοικε, το όσιον, το TOÎS 

5 θεοΐς φίλον. 

Ε Τ Θ . Μάλιστα γε. 

ΣΩ. Θαυμάστ/ ονν ταύτα λέγων έάν σοι οί λο'νοι φαίνων-

ταΐ μή μένοντες άλλα βαδίζοντες, καϊ έμε αίτιάση τον 

Δαίδαλον βαδίζοντας αυτούς ποιεΐν, αυτός ών πολύ γε 

ίο τεχνικωτερος τοΰ Δαιδάλου και κύκλω περιιόντα ποιών; η 

ούκ αίσθάνη ότι ό λο'-yoy ήμιν περιελθών ιτάλιν είς ταύτον 

C ήκει; μέμνησαι γάρ πον Οτι έν τω πρόσθεν τό τε όσιον καϊ 

το θεοφιλές ού ταύτον ήμΐν έφάνη άλλ' έτερα αλλήλων τ) 

ον μέμνησαι; 

Ε Τ Θ . Έγωγε. 

5 Σ ί ί . Νίίν ονν ούκ έννοεΐς ότι το τοΐς θεοΐς φίλον φής 

όσιον εΐναι; τούτο δ' άλλο τι ή θεοφιλές γίγνεται; ή ού; 

Ε Τ Θ . Πάνν γε. 

ΣΩ. Ούκονν ή άρτι ον καλώς ώμολογούμεν, ή ει τότε 

καλώς, νύν ούκ ορθώς τιθέμεθα, 

Ε Τ Θ . "EOIMV. ίο 

15b 4-5 ' Η έρευνα καταλήγει στό σημείο άπό τό όποιο ξεκίνησε: Τό μέν 

τοίς θεόϊς προσφιλές οσιον. 6e 10 τοϋτο αρ ' εστίν,., τό οσιον, τό 

τοις θεοΐς φίλον, 15b, άποψη πού στό μεταξύ (10e 9-lia 6) έχει 

αναιρεθεί. Είναι ή Ιδια κυκλική διαλεκτική πού τήν συναντάμε 

στον Λύσι «γυρίζουμε στά λόγια πού ε'ίχαμε απορρίψει πρωτύ

τερα», 222d 1-3, στον Ιππία μείζονα «κι έτσι ή συζήτηση μας 

γύρισε στην προηγούμενη συζήτηση». 303e 12 13, στον Εύθύδημο, 

297b 7c3, στον Χαρμίδη, 174e 5. «Δέν καταλαβαίνεις οτι ό λόγος 

μας. άφοϋ έκανε ένα γύρο, έχει έρθει ατό "ίδιο σημείο;» ρωτά τώρα 

ό Σωκράτης τόν Εύθύφρονα. Συλλογίζομαι κάποιους στίχους τοϋ 

T.S. Elliot: 
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ΣΩ. 'Επομένως, Εύθύφρονα, τό οσιο είναι τό ευπρόσδεκτο καί 

όχι τό ωφέλιμο ή τό αγαπητό στους θεούς. 

ΕΥΘ. 'Εγώ πάντως νομίζω ότι τους είναι αγαπητό καί μάλιστα 

περισσότερο άπό οτιδήποτε άλλο. 

ΣΩ. Νά λοιπόν τί είναι, καθώς φαίνεται, τό οσιο: Τό αγαπητό 

στους θεούς. 

ΕΥΘ. Βεβαιότατα. 

ΣΩ. Θά παραξενευτείς άραγε τώρα άν μέ αυτά πού υποστηρίζεις 

γίνει φανερό οτι τά λόγια σου δέν στέκονται σ' ένα σημείο άλλα 

περπατάνε: Καί θά τά βάλεις πάλι μ' εμένα, τόν Δαίδαλο, καί θά 

λές πώς έγώ τά κάνω νά περπατούν; Κι όμως, εσύ είσαι πολύ πιό 

τεχνίτης άπό τόν Δαίδαλο καί εξαιτίας σου στριφογυρίζουν. "Η 

μήπως δέν καταλαβαίνεις οτι ή κουβέντα μας έφερε μιά γυροβολιά 

κι ήρθε πάλι στό 'ίδιο σημείο; Γιατί θά θυμάσαι, πιστεύω, ότι 

πρωτύτερα μας φάνηκε πώς τό αγαπητό στους θεούς δέν ταυτίζε

ται μέ τό οσιο κι ότι τό ένα είναι διαφορετικό άπό τό άλλο. Δέν τό 

θυμάσαι; 

ΕΥΘ. Ναί, τό θυμάμαι. 

ΣΩ. Δέν καταλαβαίνεις όμως οτι τώρα υποστηρίζεις πώς οσιο 

είναι τό αγαπητό στους θεούς; ή μήπως δέν είναι έτσι; 

ΕΥΘ. Βεβαίως. 

ΣΩ. Συνεπώς ή οσα παραδεχτήκαμε πριν λίγο δέν ήταν σωστά ή 

—άν εκείνα τότε ήταν σωστά— δέν εΐναι σωστά οσα υποστηρί

ζουμε τώρα. 

ΕΥΘ. "Ετσι φαίνεται. 

We shall not cease from exploration 

And the end of our exploring 

Will be to arrive where we started 

And know the place for the first time. 

(Four Quartets, Little Gidding V) 
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ΣΩ. Έζ αρχής άρα ήμΐν πάλιν σκεπτέον τί έστι το 

όσιον, ώς έγώ πριν άν μάθω εκών «ναι ούκ άττοδίίλιάσω. 

άλλα μή με άτιμάσης άλλα παντϊ τρόπω προσσχών τον d 

νουν Οτι μάλιστα νΰν είπε τήν άλήθειαν οΤσοα γάρ εϊπερ 

ris άλλος ανθρώπων, καϊ ούκ άφετέος ει ώσπερ ò Πρωτεύς 

πρϊν άν εϊπτ}5. εί γάρ μή τ$ησθα σaφώs τό τε όσιον και το 

άνόσιον, ούκ έστιν Οπως άν ποτέ έπεχείρησας υπέρ άνδρας 5 

θητος άνδρα πρεσβύτην πατέρα διωκάβειν φόνον, αλλά καϊ 

τους θεούς άν έδεισας παρακινδύνευε tv μή ούκ ορθώς avrò 
ποιήσοις, και τονς άνθρώπονς ήσχύνθης- νΰν άέ ευ οΐδα οτι 

σαφώς οϊει είδέναι τό τε Οσιον καϊ μή. εϊπέ ούν, ω βέλτιστε e 

Εύθύφρων, καϊ μή απόκρυφη Οτι avrò ήγή. 

Ε Τ Θ . Εις αύθις τοίννν, ώ Σώκρατες· νύν γάρ σπεύδω 

ποι, καί μοι ώρα άπιέναι. 

ΣΩ. ΟΤα ποιείς, ω εταίρε, άπ' ελπίδος με καταβαΧων 5 

μεγάλης άπέρχγ ήν εΐχον, ώς παρά σον μαθών τά τε όσια 

και μή καϊ τής προς Μέλητον γραφής άπαλλάξομαι, ένδειξά-

μένος έκείνω ότι σοφός ι/δτ/ 7ταρ' Εύθνφρονος τα θεία γέγονα ΐ6 

καί οτι OVKCTI ύπ' άγνοιας αυτοσχεδιάζω ουδέ καινοτομώ 

περϊ αυτά, καϊ δή καϊ τον άλλον βίον Οτι άμεινον βιω-

σοίμην. 

15d ' Ο Πρωτεύς, ό ομηρικός αλιος γέρων, είχε προφητική δύναμη καί 
τήν ικανότητα νά αλλάζει μορφές. Γιά νάπροφητεύσει, έπρεπε νά 
χρησιμοποιηθεί εναντίον του βία πού τήν απέφευγε μέ τίς 
μεταμορφώσεις του. Τήν παρομοίωση τοϋ Πρωτέα. πού τήν 
συναντάμε καί σέ άλλους πλατωνικούς διάλογους (Εύθύδημος. 
288b, 7ων. 541e, πάντοτε σέ σχέση μέ τους συνομιλητές τοϋ 
Σωκράτη) ό Πλάτων την χρησιμοποιεί έδώ μέ ιδιαίτερα ειρωνική 
διάθεση (δπως τόν Πρωτέα, έτσι κι εσένα δέν πρέπει νά σ' 
αφήσουμε νά φύγεις, προτού πεις... 5d 3-4) τή στιγμή πού έχει γίνει 
πιά ολοφάνερη ή ανεπάρκεια τού Εύθύφρονα. 
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ΣΩ. Πρέπει επομένως νά ξανασκεφτούμε άπό τήν αρχή τί είναι 
τό οσιο γιατί έγώ δέν έχω καμιά διάθεση νά τά παρατήσω προτού 
τό μάθω. Κι εσύ όμως,σέ παρακαλώ, μή μέ περνάς γιά εντελώς 
ανάξιο αλλά βάλε τά δυνατά σου νά συγκεντρωθείς καί νά μου 
πεις πώς έχει τό πράγμα. Γιατί τήν κατέχεις τήν αλήθεια πιό καλά 
άπό κάθε άλλον καί γι' αυτό, όπως τόν Πρωτέα, έτσι κι εσένα δέν 
πρέπει νά σ' αφήσει κανείς νά φύγεις προτού μιλήσεις. Γιατί, άν 
δέν ήξερες στην εντέλεια τί είναι οσιο καί τί ανόσιο, δέν θά 
αποτολμούσες ποτέ γιά χάρη ενός δουλοπάροικου νά σύρεις στά 
δικαστήρια τόν πατέρα σου, γέρο άνθρωπο, άλλα καί τους θεούς 
θά φοβόσουν, μή τυχόν πάς νά κάνεις κάτι πού δέν εΐναι σωστό, 
καί τους ανθρώπους θά ντρεπόσουν. Τώρα Ομως δέν έχω καμιά 
αμφιβολία ότι πιστεύεις πώς ξέρεις πολύ καλά τί εΐναι οσιο καί τί 
δέν είναι. Πές το λοιπόν, φίλε Εύθύφρονα, καί μή τό κρατάς 
κρυφό αυτό πού νομίζεις πώς είναι τό όσιο. 

ΕΥΘ. Καμιάν άλλη φορά, Σωκράτη- τώρα είμαι βιαστικός. 
πρέπει νά πηγαίνω. 

ΣΩ. "Αχ, τί είναι αυτό πού κάνεις, φίλε μου. Φεύγεις καί μού 
σβύνεις τή μεγάλη ελπίδα ότι θά μάθαινα άπό σένα τί είναι οσιο 
καί τί δέν είναι, κι οτι θά ξέμπλεκα άπό τήν καταγγελία τοϋ 
Μέλητου, άφοϋ θά τοϋ έδειχνα ξεκάθαρα πώς χάρη στον 
Εύθύφρονα εχω γίνει σοφός στά θέματα τής θρησκείας κι ότι ή 
άγνοια δέν μέ παρασύρει πιά σέ αυτοσχεδιασμούς καί καινοτομίες 
—πάνω άπ' όλα Ομως μοϋ σβύνεις τήν ελπίδα οτι θά ζούσα τήν 
υπόλοιπη ζωή μου πιό σωστά. 

15d 4 6e 2 Μέ τήν ξαφνική αναφορά στον Μέλητο καί τήν ειρωνική 
αντιπαράθεση τών δύο καταγγελιών, που υπενθυμίζουν στον 
αναγνώστη τήν αρχή της συζήτησης, ολοκληρώνεται αισθητικά 
τό έργο καί συνάμα υπογραμμίζεται άλλη μιά φορά ή μεγάλη 
ηθική υπεροχή τοϋ Σωκράτη. 


