
ΠΛΑΤΩΝ 
πολιτικός 

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΗΛΙΑΣ ΛΑΕΙΟΣ 



ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΕΝΟΣ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 ΝΕΩΤΕΡΟΣ 

25ϊ ΣΩ. ΤΗ τιολλην χάριν οφείλω σοι τ-ης Θεαίτητου γνω-

ρίοεως, ώ Θεόδωρε, αμα και της τον ξένον* 

ΘΕΟ. Τάχα δε [γε], ώ Σώκρατες, όφειλήσεις ταύτης 

τριηλσσίαν ènsiôày τόν τε πολιτικον άηεργάούΤ'ταί σοι και 

τον φιλόσοφον. 

ΣΩ. ΕΙεν ούτω τοντο, ώ φίλε Θεόδωρε, ψήσομεν άκη-

κοότες εϊναι τον τ*ερί Λογισμούς Ηβϊ τα γεωμετρικά κρατί-

στου ; 

b ΘΕΟ Πώς, ώ Σώκρατες ; 

ΣΩ. Των ανδρών Ϊκαατον βέντος τϋς ίσης αξίας, οϊ i g 

τιμή ηλέοτ αλλήλων αψεστάσιν ή κατά τήν αναλογίαν την 

της ύμετέοας τέχνης. 

1. Ό υπότιτλος «περί βασιλείας» αναφέρεται στο περιεχόμενο 
τοϋ διαλόγου πού πραγματεύεται γιάτή βασιλική—πολιτική τέχνη. 
Ό άλλος υπότιτλος «λογικός» οφείλεται στή διαίρεση των διαλόγων 
του Πλάτωνος πού £γινε άπό εκείνον πού έγραψε «τα προλεγόμενα 
της Πλατωνικής φιλοσοφίας» και άπό τον 'Αλβίνο («Εισαγωγή είς 
την Πλάτωνος βί3λον»). ΑύτοΕ, μέ μικρή διαφορά μεταξύ τους, 
διαιρούν τους διάλογους τοΰ Πλάτωνος σέ ζητητικούς, πού 
υποδιαιρούνται σέ γυμναστικούς (μαιευτικούς καί πειραστικούς) καΐ 
σέ αγωνιστικούς (ενδεικτικούς καΐ ανατρεπτικούς) και σέ άφηγη-
τικούς, πού υποδιαιρούνται σε θεωρητικούς (λογικούς καΐ φυσικούς) 
και σέ πρακτικούς (είδικούς καί πολιτικούς}. 

2. Για τά πρόσωπα τοϋ διαλόγου βλ. την Εισαγωγή κεφ. 1. 
' 3 . Ό Θ ε α ί τ η τ ο ς ήταν Αθηναίος, γιος τοΰ Εύφράνορα, άπό 

το Σούνιο. Στον ομώνυμο διάλογο ό Θεαίτητος εϊναι «ΐ'-:ιράκιον». Έκεϊ 
μαζί μέ το φίλο καί συνομήλικο του Σωκράτη τό νεώτερο καταγίνεται 
σέ μαθηματικές εξερευνήσεις. Για το Θεαίτητο πληροφορούμαστε άπό 
άλλου πώς έδίδαξε στην Ποντικήν Ήράκλειαν καί αργότερα έγύρισε 
στην 'Αθήνα 8που έγινε μαθητής, συνεργάτης καί φίλος τοΰ Πλάτωνος, 
ό όποιος τον άγαποϋσε, τον έθαύμαζε καί τόν επαινούσε Πιθανώτατα 
ή διερεύνηση για τους ασύμμετρους αριθμούς καί τά κανονικά πολύεδρα 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ 
(ή περί βασιλείας, λογικός) (Χ) 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ TOV ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

Σωκράτης, Θεόδωρος, Ξένος, Σωκράτης d Νεώτερος (2) . 

Ι . ΠΡΟΟΙΜΙΟ, θέμα τοΰ διαλόγου : ορισμός τοΰ πολιτικού 

ΣΩ. 'Αλήθεια, μεγάλη χάρη σου χρωστώ, Θεόδωρε, 257a 

-πού μ1 έκαμες να γνωρίσω το Θεαίτητο (*)., συγχρόνως καί 

•τον Ξένο. 

ΘΕΟ. Γρήγορα, πιστεύω, Σωκράτη, θά μου χρωστάς 

•/άρη τριπλάσια άπ' αυτή, δταν θά σου παραστήσουν τέ

λεια την εικόνα τοϋ πολιτικού, έπειτα καί του φιλοσόφου. 

ΣΩ. Καλά ! Πολύ καλά ! "Ετσι λοιπόν, αγαπητέ Θεό

δωρε, θα ποΐν-ε πώς έχομε ακούσει- αυτό το πράγμα άπό το 

στόμα τοϋ πιο μεγάλου διδασκάλου της αριθμητικής καί της 

γεωμετρίας ; 

ΘΕΟ. Ποιο, Σωκράτη ; b 

ΣΩ. Το να μεταχειριστούμε αυτούς τους ά\θρώπους 

σαν ϊσης αξίας, ενώ ή διαφορά της αξίας τους ξεπερνά κάθε 

αναλογία (4), πού μπορεί να έκφραση ή δική σας τέχνη. 

•να είναι δικό του ε"ργο. Στά «Στοιχεία» τοϋ Ευκλείδη», κλασσικό βι
βλίο της αρχαίας γεωμετρίας, βρίσκονται μέρη πού φαίνεται δτι 
τα έτΓεξεργάσθηκε πρώτος ό Θεαίτητος. 

4. ' Α ν α λ ο γ ί α υπάρχει μόνο δπου υπάρχει ή προσήκουσα 
•σχέση («λόγος») ή οποία υποθέτει Ορους ομογενείς. Ό Θεόδωρος 
•σφάλλει στο δτι υποθέτει δχι μόνο σχέση, άλλα σχέση ανάμεσα σε 
•όρους ασύγκριτους. Ό Πλάτων στο «Σοφιστή» 231a έχει υπογραμ
μίσει ώς προς το σοφιστή τον κίνδυνο της αναλογίας {«τόν Se ασφα
λή δει πάντων μάλιστα περί τάς ομοιότητας αεί ποιεΐσθαι τήν φυλα-
κήν. . . ύλισθηρότατον γάρ το γένος»=δποιος Ομως δέν θέλει να κάνη 
λάθος, πρέπει να φυλάγεται προπάντων άπό τίς ομοιότητες' είναι 
•uà πολύ τρομερή γλίστρα). 

Πλάτωνος Πολιτικώς 
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ΘΕΟ. Εΰ γε νή τον ήμέτερον θεόν, ώ Σώκρατίς, τοΐ' 
"Αμμωνα, καί δικαίως, καί πάνν μεν ο£ν μνημονικώς èftê-
πληξάς μοι το περί τονς λογισμούς αμάρτημα. Καί σε μεν 
αντί τούτων etc, αΰθις μέτειμι' σν δ' ήμΐν, ώ ξένε. μηδημώς 
άποκάμης χαριζόμενος, αλλ' εξής, είτε τον πολιτικον αν<5ρα 

C πρότερον εϊτε τον φιλόσοφον ποοαιρη, προελόμενος διέξελβε. 

ΞΕ. Ταντ', ώ Θεόδωρε, ποιητέον έπείπερ άπαξ γε 
εγκεχειρνκαμεν,' [καί] ούκ άποστατέο"' πριν αν αυτών προς 
το τέλοι, ελθωμεν. Άλλα γαρ περί Θεαίτητου τονδε τι χρί} 
δραν με ; 

ΘΕΟ. Τον τιέρι ; 
ΞΕ. Διαναπαύσωμεν αυτόν αεταλαβόντες αντον τον 

συγγνμναστήν τόνδε Σωκράτη ; ή πώς συμβουλεύεις ; 
ΘΕΟ. Καθάπερ είπες, μεταλάμβανε' νέω γαρ άντε. 

ραιν οϊσετον πάντα, τιόνον à· απαυομένω. 
d ΣΩ. Καί μην κινδυνενετον, ώ ξένε, αμψω ποθέν έμοι 

σνγγένειαν εχειν τινά. Τον μεν γε oßv ήμ°ϊς κατά την τον 
προσώπου φνσιν Ομοιων εμοί φαίνεσθαί φάτε, τον δ' ήμιν η 

258Ά κλησις ομώνυμος ο-δσα καί η πρόαρησις παρέχεται τίνα 
οικειότητα. Δει δη τους γε συγγενείς ημάς αεί προθνμως 
δια λόγο}ν αναγνωρίζει. Θεαιτήτφ μεν ουν αυτός τε συν-
έμειξα χθες δια λόγων καί ννν άκήκοα άποκρινομένον, Σο>-
κράτους δε ουδέτερα' δεϊ δε σκέψασθαι καί τούτον. Έμοί 
μεν οΰν εις αϋθις, σοι δε ννν άποκρινέσθο). 

ΞΕ. Ταντ' έ'σται. ΎΩ Σώκοατες, ακονεις δη Σωκράτονς; 
NE. ΣΩ. Ναι. 
ΞΕ. Συγχωρείς οϋν οίς λέγει ; 
NE. ΣΩ. Πάνυ μεν οϋν. 

1. "Α μ μ ω V μεγάλη αιγυπτιακή θεότητα. Στην αρχή ήταν το
πικός θεός της πόλεως των Θηβών, Οπου καί ο ναός του, έπειτα επεκ
τάθηκε σέ δλη τήν ΑΙ'γυπτο καί έγινε ό κατεξοχήν εθνικός θεός. 
'Αλλά και πέρα άπό τά σύνορα της Λιβύης λατρεύονταν στην Αιθιο
πία καί στις φυλές της Λιβυκής έρημου. Οί "Ελληνες τόν ονόμαζαν 
Δία "Αμμωνα. "Ως τη νεώτερη εποχή, πολυάριθμοι καί γεμάτοι θαυ
μασμό προσέρχονταν στο ναό τοϋ "Αμμωνα Αία προσκυνητές, πού 
βρίσκονταν σέ μια δάση της έρημου της Λιβύης, δπου ήταν καί το 
περίφημο μαντείο του, .το όποιο ό Κροίσος συμβουλεύθηκε, δπως λέει 
ό 'Ηρόδοτος (Τ, 46), και το οποΐο είχε χαιρετήσει στά 332 π.Χ. τον-
Μ. Αλέξανδρο ώς «υίον τοϋ Διός» («παϊ Διός»). 
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ΘΕΟ. Ώραϊα ! μα το θεό μας, Σωκράτη, τον "Αμμω
να (*) και δίκαια καί πολύ μέ μάλλωσες για το σφάλμα μου 
σχετικά μέ την αριθμητική έτσι ώστε να μή τό λησμονώ. 
Και σένα γι* αυτό άλλη φορά θά σου ανταποδώσω τά ίσα. 
Άλλα, σύ Ξένε,νά μήν αποφυγής να μας κάνης τή χάρη, άλλα 
μέ τη σειρά νά διαπραγματευθης λεπτομερώς, εκλέγοντας 
πρωτύτερα εϊτε τον πολιτικό άνδρα εϊτε τον φιλόσοφο, Οποίον C" 
προτιμάς πρώτο. 

ΞΕ. Αυτό πρέπει νά το κάνουμε, Θεόδωρε, άφοϋ μια 
φορά βάλαμε χέρι, καί δέ θά τό αφήσουμε πριν τελειώσουμε 
το ζήτημα μας. 'Αλλά, αλήθεια, τί πρέπει νά κάνω γι'αυτόν 
εδώ τό Θεαίτητο ; 

ΘΕΟ. Για ποιο ; 
ΞΕ. Ά ς τόν αφήσουμε ν* άναπαυθή λίγο, άναπληρώ-

νοντάςτον μέ τόν σύντροφο του στις ασκήσεις, αυτόν Ιδώ τον 
Σωκράτη ; ή πώς συμβουλεύεις ; 

ΘΕΟ. Κάνε, όπως ακριβώς εΐπες, αναπλήρωσε τον. 
Γιατί νέοι είναι καί οί δυό και πιο εΰκολαθά υποφέρουν κάθε 
κόπο, αν τους αφήσουμε νά άναπαύωνται. 

ΣΩ. Κοντεύουν, Ξένε,νά έχουν και οί δυο μέ μένα κά- d 
ποια μακρυνή συγγένεια. 'Οπωσδήποτε, σεϊς λέτε πώς ό ένας 
μου μοιάζει κατά τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου (2)* ό 
άλλος έχει μέ μένα τό ϊδιο δνομα κι αυτό το όνομα μας δίνει 258a 
κάποια συνγένεια.Πρέπει ασφαλώς εμείς οί συγγενείς πάντα 
πρόθυμα νά ανανεώνουμε τη γνωριμία μας μέ ομιλίες. Μέ 
το Θεαίτητο λοιπόν ό ίδιος χτες συνωμίλησα και τώρα τόν 
άκουσα νά σου αποκρίνεται, αλλά μέ τό Σωκράτη δέν έκαμα 
ούτε τό ε*να ουτ& τό άλλΰ. Πρέπει ό'μως καί αυτόν επίσης νά 
τον εξετάσουμε. Ή σειρά μου νά ρωτήσω Οά *ρθη αργότερα, 
τώρα όμως έσύ πρέπει ν* απάντησης. 

ΞΕ. "Ετσι. θά κάνουμε. "Ε, Σωκράτη, άκοϋς τί λέει ό 
Σωκράτης ; 

NE. ΣΩ. Ναί. 
ΞΕ. Σομφωνεΐς λοιπόν μέ Οσα λέει ; 
Ν Ε . Σ Ω . Βεβαιότατα. 

2. Στό «Θεαίτητο» ό Θεόδωρος λέει για τύ Θεαίτητο 143e : 
<ιούκ έστι καλός, προσέοικε δέ σοι τήν τε σιμότητα και τό έξω τών 
ομμάτων ήττον δέ ή σύ ταΰτ' έχει» (δέν είναι ωραίος, έχει δμως, 
Οπως καί σύ, τή μύτη πλατσουκωτή καί τά μάτια βγαλμένα προς 
τα έξω τά έχει δμως αυτά λιγότερο άπό σένα). 
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ΞΕ. Ον τα σα κωλύειν φαίνεται, δει δε ίσως ετι ήττον 

τάμα διακωΧνειν. 'Αλλα δη μιτα τον σοφιστήν άναγκαϊον* 

ως έμοί φαίνεται, πολιτικον [τον άνδρα] διαζητεϊν νών καί 

μοι λέγε πότερο* των επιστημόνων τιν' ημϊν καί τοΰτον 

Βετέον, ή πώς ; 

NE. ΣΩ. Οντως. 

ΞΕ. Τάς επιστήμης άρα διαληπτέον, ωσπερ ήνίκα τον 

πρότερον εσκοποϋμεν ; 

NE. ΣΩ. Τάχ' αν. 

ΞΕ. Ου μεν δη κατά ταύτόν γε, ώ Σώκρατες, φαίνεται 

μοι τμήμα. 

NE. ΣΩ. Τί μήν; 

C ΞΕ. Κατ7 άλλο. 

NE. ΣΩ. "Εοικέν γε. 

ΞΕ. Τήν οϋν πολιτικήν άτραπον πή τις άνενρήσει ; 

Δει γαρ αυτήν άνευρεϊν, καί χωρίς άφελόντας άπό των 

άλλων ίδέαν αντί} μίαν επισφραγίσασθαι, καί ταϊς άλλαις 

εκτροπαϊς εν α}.λο είδος επισημψαμένους πάσας τάς έπιστή-

μας ως ούσας δύο είδη διανοηθήναι τήν ψοχήν ημών ποιήσαι. 

NE. ΣΩ. Τοΰτ' ήδη σον οϊμαι το έργον, ώ ξένε, αλλ1 

ούκ εμον γίγνεται. 

d ΞΕ. Δεϊγε μην, ώ Σώκρατες, αυτό είναι και σόν, δταν 

έαφανες ήμϊν γένηχαι. 

NE. ΣΩ. Καλώς είπες. 

ΞΕ. ψΑρ' οϋν ούκ αριθμητική μεν καί τίνες ετεραι ταύτ$ 

συγγενείς τέχναι ψιλαί τών πράξεων είσι, το δε γνώναι 

παρέσχρντο μόνον ; 

ΦΕ. ΣΩ. "Εστίν οϋτως. 
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ΞΕ. Φαίνεται πώς δέν υπάρχει εμπόδιο άπό μέρος σου, b 
πρέπει ίσως ακόμη λιγώτερο νά όπάρχη άπό τό δικό μ:>ΰ. 
Είναι δμως ανάγκη, κατά τή γνώμη μου,ΰστερα άπό τον σο
φιστή νά ερευνήσουμε τήν ουσία τοΰ πολιτικού. Πές μου 
λοιπόν πρέπει νά βάλουμε καί τούτον επίσης ανάμεσα στους 
επιστήμονες, ή πώς αλλιώς νομίζεις ; 

NE. ΣΩ. Μάλιστα. 

Ιον ΜΕΡΟΣ Ϊ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΩΣ ΠΟΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΓΕΛΗΣ (258b-277d) 

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (258b-263a) 

I I . Διαίρεση τών επιστημών oè πρακτικές καί θεωρητικές. 
Ή επιστήμη πού αρμόζει στο βασιληα είναι ή βασιλική η\ 

πολιτική 

ΞΕ. Πρέπει λοιπόν νά διαιρέσουμε τις επιστήμες, 
θπως το κάναμε αυτή τή στιγμή, δταν εξετάζαμε τήν προη
γούμενη προσωπικότητα ; 

NE. ΣΩ. "Ισως. 
ΞΕ. *Αλλά, Σωκράτη, μου φαίνεται δτι δέν πρέπει 

νά τήν εξετάσουμε στο ϊδιο μέρος. 
NE. ΣΩ. Τί λοιπόν τότε ; 
ΞΕ. Πρέπει νά τήν εξετάσουμε σ' ενα άλλο. 
NE. ΣΩ. Πιθανώς. 
ΞΕ. Ποΰ θ' ανακαλύψουμε λοιπόν τό μονοπάτι πού 

μας πάει στον πολιτικό ; Γιατί πρέπει νά τό ανακαλύψουμε 
καί ξεχωρίζοντας το άπό τά άλλα νά τοΰ βάλουμε σά σφρα
γίδα Ινα χαρακτήρα πού τοϋ ταιριάζει.Έπειτα νά δώσουμε 
σε δλες τΙς άλλες παραλλαγές τών μονοπατιών îvâ 4£λλο ειδι
κό γνώρισμα καί νά φέρουμε το πνεΰμα μας νά φαντασθή δλες 
τις άλλες επιστήμες σά διηρημένες σέ δυο εΐδη. 

NE. ΣΩ. Αυτό πια είναι δική σου δουλειά, νομίζω, 
καί όχι δική μου. 

ΞΕ. Πρέπει δμως, Σωκράτη, αυτή νά εΐναι καί δική d 
σου, δταν τή διευκρινίσουμε. 

NE. ΣΩ. Καλά είπεε. 
ΞΕ. "Αραγε λοιπόν ή αριθμητική καί μερικές άλλες 

τέχνες, της ίδιας οικογένειας μ'αυτήν, δέν εϊναι στερημένες 
άπό κάθε κλίση για δράση καί περιορίζονται μόνο στο νά 
παρέχουν γνώση ; 

NE. ΣΩ. Έ τ σ ι είναι. 
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ΞΕ. Ai δέ γε περί τεκτονικήν αϋ καί σύμπασσν χειρ 

ονργίαν ώσπερ εν ταϊς πράξεσιν ένοΰσαν ούμφυτον τήν 

e έπιστήμην κέκτηνται, καί σνναποτε?.οϋοι τα γιγνόμεΐ'α ύπ' 

αυτών σώματα πρότερον ούκ δντα. 

NE. ΣΩ. Τί μήν ; 

ΞΕ. Ταϋτη τοίννν συμτιάσας έπιστήμας διαίρει, τήν μεν 

πρακτικήν προσειπών, τήν ôè μόνον γνωστικήν. 

NE. ΣΩ. "Εστω σοι τανθ' ώς μιας έηιστήμης της 

δλης είδη δύο. 

SE.Πότζρον οϋν τονπολιτικον καί βασιλέα καί δεσπό-

την καί ετ* οίκονόμον θήσομεν ώς êv πάντα ταϋτα προσαγο-

ρεύοντες, ή τοσαύτας τέχνας αντάς είναι φώμεν ^σαπζρ ονό

ματα έρρήθη; Μάλλον δέ μοι δενρο έπον. 

NE. ΣΩ. Π$; 

259Ά ΞΕ. Τ$δε. Ει τω τις τών δημοσιεύονταν» ιατρών ικανός 

σνμβονλεύειν 10ιωτενα>ν αυτός, άρ' ούκ άναγκαΐον αϋτώ 

τροσαγορεύεσθαι το&'ομα της τέχνης ταύνα* δπερ φ συμ

βουλεύει ; 

NE. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Τί δ'; δστις βασιλεύοντι χώρος άνδρΐ παραινεϊν 

δεινός Ιδιώτης ων αντός, άρ' ον φήσομεν εχειν αυτόν τήν 

έπιστήμην ήν έδει τον άρχοντα αυτόν κεκτήσθαι ; 

NE. ΣΩ. Φήσομεν. 

b ΞΕ. 'Αλλά μήν ή yç αληθινού βασιλέως βασιλική ; 

NE. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Ταντην δε ό κεκτημένος ούκ, άντε αρχω"> άντε 

Ιδιώτης ών τυγχάν-β, πάντως κατά γι τήν τέχνην αυτήν 

βασιλικός ορθώς προσρηθήσεται; 

NE. ΣΩ. Δίκαιον γονν. 

ΞΕ. Καί μήν οικονόμος γε καί δεσπότης ταύτόν. 
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ΞΕ. Οί τέχ^^ πάλι, πού άφοροϋν στην ξυλουργική 
καί σε κάθε άλλη χειρωνακτική τέχνη, έχουν τήν επιστήμη 
τους έμφυτα συνδεδεμένη μέ τις πράξεις καί άποτελειώ- e 
νουν μαζί τά γινωμένα άπ* αυτές σώματα, πού δέν υπήρχαν 
πρωτύτερα. 

NE. ΣΩ. Πώς λοιπόν ; 
ΞΕ. Σύμφωνα λοιπόν μ1 αύτη τήν αρχή, διαίρεσε τώρα 

τό σύνολο τών επιστημών, δίνοντας στο. ένα μέρος τό όνομα 
πρακτική επιστήμη καί ατό άλλο επιστήμη καθαρά θεω
ρητική. 

NE. ΣΩ. *Ας sTvai λοιπόν, άφοΰ τό θέλετς, αυτά τα 
δυό είδη σέ μιαν επιστήμη πού αποτελεί τό σύνολο της 
επιστήμης. 

ΞΕ. Τόν πολιτικό λοιπόν θά τόν εξετάσουμε συγ
χρόνως σά βασιλιά καΐ δεοπότη τών δούλων καί ακόμα 
σάν οϊκονόμο τοϋ σπιτιού, προσφωνώντας τον μ.έ όλες αυ
τές τίί ονομασίες σάν ενα πράγμα, ή θά ποϋμε πώς υπάρ
χουν τόσες τέχνες, δσα ονόματα έ'χομε πεΐ ; 'Αλλά ακολού
θησε με καλύτερα ο* Ινα άλλο δρόμο. 

NE. ΣΩ. Ποιόν; 
ΞΕ. Αυτόν έδώ : *Αν κάποιος άπλόί ίδιώτη;: ό 'ίδιος 259a 

εϊναι ικανός νά δίνη συμβουλές σέ κάποιο γιατρό, πού βρί
σκεται σέ δημόσια υπηρεσία, άραγε δέ θά είναι αναγκαίο νά 
τόν καλούμε μέ τόν ϊδιο επαγγελματικό τίτλο, μέ τόν όποιο 
καί τόν άνθρωπο, στον όποιο δίνει τις συμβουλές του ; 

NE. ΣΩ. Μάλιστα. 
ΞΕ. Καί τώρα ; "Οποιος, ένώ αυτός εϊναι απλός ιδιώ

της, εϊναι ικανός νά συμβουλεύη ά\θρωπο ποί' βασιλεύει σέ 
χώρα, άραγε δέ θά ποϋμε δτι αυτός κατέχει τήν επιστήμη 
πού έπρεπε νά τήν κατέχη εκείνος πού άρχει ; 

NE. ΣΩ. Θά το πούμε. 
ΞΕ. 'Αλλ' δμοκ ή επιστήμη πού ταιριάζει στον άλη- b 

θινό βασιλιά, δέν εϊναι ή βασιλική επιστήμη ; 
NE. ΣΩ. Ναί. 
ΞΕ. Κι' οποίος κατέχει τή βασιλική τέχνη, ανεξάρτη

τα αν τυχαίνη νά εϊναι άρχοντας ή απλός ιδιώτης, οπωσδή
ποτε δμως, επειδή έχει στην κατοχή του αυτή τήν τέχνη, 
ϋά είναι σωοτό νά προσαγορευθή μέ τόν τίτλο τοϋ βασιλιά; 

NE. ΣΩ. Θά ήταν δίκαιο, δπως κι αν Ιχη τό πράγμα. 
ΞΕ. 'Εξάλλου τό ϊδιο θά εϊναι γιά τόν οίκ^όμο τοϋ 

σπιτιού καί τόν κύρΐΏ δούλων. 
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NE. ΣΩ. Ti μήν ; 
ΞΕ* Ti δέ ; μεγάλ.ης σχήμα οΐκήσεως ή σμικράς αΰ 

πόλεως όγκος μων τι προς αρχήν διοίσετον ; 
NE. ΣΩ. Ουδέν. 

6 ΞΕ. Ονκοΰν, δ νυνδή διεσκοπούμεθα, ψανερόν ώς επι
στήμη μία περί πάντ' έστίταντα· ταντην δε εϊτε βασιλικήν 
εϊτε πολιτικήν εϊτε οίκονομικήν τις ονομάζει, μηδέ" ούτω 
διαφερώμεθα. 

NE. ΣΩ. Τί γάρ ; 
ΞΕ. Άλλα μήν τάδε γε δήλον, ώς βα7ΐλενς άπας χερσί 

και σνμπαντι τω σώματι σμίκρ' αττα ε'ις το καιέχειν τήν 
αρχήν δύναται προς τήν της ψοχής νόνεσιν και ρώαην. 

NE. ΣΩ. Δήλον. 
ΞΕ. Της δή γνωστικής μάλλον ή της χειροτεχνικής 

d καί δλως πρακτικής βονλει τον βασιλέα φώμεν ο'ικειότερον 
είναι ; 

NE. ΣΩ. Τί μήν ; 
ΞΕ. Τήν άρα πολ.ιτικήν και πολιτικοί και βασιλικήν καί 

βασιλικόν εις ταύτόν ώς εν πάντα ταντα σννθήσομεν ; 
NE. ΣΩ. Δήλον. 
ΞΕ. Ούκονν πορενοίμ S' αν εξής, ε'ι μετά ταντα 

τήν γνωστικήν διοριζοίμεθα ; 
NE. ΣΩ. Πάνν γε. 
ΞΕ. Πρόσεχε δή τόν vom âv αρα iv αυτή τίνα δια-

φνήν κατανοήσωμεν. 
NE. ΣΩ. Φράζε ποίαν. 

e ΞΕ. Τοιάνδε. Λογιστική πού τις ήμΐν τέχνη. 
NE. ΣΩ. Ναί. 
ΞΕ. Τών γνοίστικών γε οϊμαι παντάπασι τεχνών. 
NE. ΣΩ. Πώς δ' ον ; 

Î. ΌΞενοφώνστάιιΆπομνημονεύματά» του (III, 4, 12) λέει : 
ή επιμέλεια τών ιδιωτικών υποθέσεων κατά το πλήθος μόνο δια
φέρει άπό τήν επιμέλεια τών κοινών, ώς προς τά άλλα είναι δμοια. 

2. Ό βασιλιάς δεν είναι οΰτε χειροτέχνης οΰτε πυγμάχος- κυ
βερνά μέ το πνεϋμα' το έ-άγγελμά του είναι θεωρητικό. 
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NE. ΣΩ. Φυσικά. 
S E . Καί τοϋτο ακόμη: μεγάλης κατοικίας εξωτερικό ή 

μικρής πόλεως περιοχή θά έχουν κάποια διαφορά ώς πρδς 
τή διακυβέρνηση ; (α) 

NE. ΣΩ. Καμιά. 
ΞΕ. Λοιπόν, γιά ν' αποκριθούμε στο ζήτηαα πού τώρα 0; 

δά εξετάζαμε, είναι φανερό δτι μια επιστήμη εϊναι γιά δλα 
αυτά* κι αυτήν είτε βασιλική ε?τε πολιτική είτε οικονομική 
τήν όνομάζομε, καθόλου δέ θά φέρουμε αντίρρηση γι' αυτό. 

NE. ΣΩ. Καί βέβαια. 

I I I . Ή 6«ι)ρτνπκή ίπιστήμη διακρίνεται σέ διευθυντική 
καί κριτική 

ΞΕ. 'Αλλ'ακόμη το έξης είναι φανερό, δτι κάθε βασι
λιάς γιά νά κατέχη τήν αρχή του, λίγα πράγματα καταφέρνει 
με τά χέρια του καί με δλ--ι ιή δύναμη τοϋ σώματος του απέ
ναντι σέ δ,τι μπορεί (νά επιτυχή) μέ τήν όξύνοια καί τή 
δύναμη της ψυχής του. 

NE. ΣΩ. Είναι φανερό. 
ΞΕ. Θέλεις τότε νά ποΰμε δτι ό βασιλιάς έχει περισ

σότερες σχέσεις μέ τή θεωρητική επιστήμη παρά μέ τήχει- d 
ροτεχνία καί γενικά μέ όλες τις πρακτικές τέχνες (2) ; 

NE. ΣΩ. Πώς λοιπόν ; 
SE. Θά βάλουμε λοιπόν μαζί τήν πολιτική επιστήμη 

καί τόν πολιτικό μέ τή βασιλική επιστήμη καί τον βασιλικό 
άνθρωπο καί άπ' δλα αυτά θά κάνουμε ενα "• 

NE. ΣΩ. Προφανώς. 
ΞΕ. Μπορούμε λοιπόν νά προχωρήσουμε συνέχεια, αν 

ΰστερα άπ* αυτά διαιρέσουμε τή θεωρητική επιστήμη ; 
NE. ΣΩ. Βέβαια. 
ΞΕ. Βάλε τώρα όλη τήν προσοχή σου μήπως ϊσως ανα

καλύψουμε κάποιο φυσικό χώρισμα. 
NE. ΣΩ. Πές μου ποιο. 
ΞΕ. Αυτό εδώ : Μιλήσαμε κάπου γιά μιά τέχνη πρα- θ-

κτική αριθμητική. 
NE. ΣΩ. Ναί. 
ΞΕ. Είναι, -,ομίζω, ολότελα άπό τις θεωρητικές επι

στήμες. 
NE. ΣΩ. Πώς «χι ; 
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ΞΕ. Γνούση δή λογιστική τήν εν τοις άριθμοϊς διαφο-

ραν μών τι πλέον έργον δώσομεν ή τα γνωσθέντα κρϊναι ; 

NE. ΣΩ. Ti μήν ; 

ΞΕ. Καί γαρ αρχιτέκτων γε πας ούκ αυτός εργατι

κός αλλ' εργατών άρχων. 

NE. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Παρεχόμενος γέ που γνώσιν αλλ' ού χειρουργίαν. 

NE. ΣΩ. Οντως. 

ΟΆ ΞΕ. Δικαίως δή μετέχειν αν λέγοιτο τ·ης γνωστικής 

επιστήμης. 

NE. ΣΩ. Πάνο γε. 

ΞΕ. Τούτω δέ γε οϊμαι προσήκει κρίναντι μή τέλος 

£χειν μηδ' απηλλ,άχβαι, καθάπερ ό λογιστής απήλλακτο, 

προστάττειν δέ εκάστοις τών εργατών τό γε πρόσψορον 

Ιως αν άπεργάσωνται τό προαταχθέν. 

NE. ΣΩ. 'Ορθώς. 

ΞΕ. Ονκοΰν γνωστικοί μεν αϊ τε τοιαϋται σύμπασαι 

καί όπόσάί αννέπονται τη λογιστική, κρίσει δε καί επιτάξει 

i διαφέρετον άλλήλοιν τούτω τώ γένη ; 

NE. ΣΩ. Φαίνεαθον. 

ΞΕ. ΎΑρ' οϋν συμπάσης τής γνωστικής εΐ τό μεν έπι-

τακτικόν μέρος, τό δέ κριτικόν διαιρούμενοι προσείποιμεν, 

έμμελώς αν ψαϊμεν διγ/ρήσθαι ; 

NE. ΣΩ. Κατά γε τήν έμήν δόξαν. 

ΞΕ. Άλλα μήν τοις γε κοινή τι πράττουσιν άγαπητόν 

ομονοεϊν. 

NE. ΣΩ. Πώς δ' οϋ ; 

ΞΕ. Τούτου τοίνν* μέχριπερ αν αυτοί κοινωνώμεν, ία-

τέον τά γε τών άλλ,ων δοξάσματα χαίρειν. 

NE. ΣΩ. Τί μήν ; 

1. Κάθε προσπάθεια κάθε λογικής, μονολογικής ή διαλογικής, 
είναι νά ξεκινούμε άπό μιαν αρχή πού τή θεωρούμε βέβαιη καί νά 
επιδιώκουμε τήν έρευνα συμφωνούντες μ' αυτήν καί μεταξύ μας. 
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ΞΕ.Καλά'θά αποδώσουμε λοιπόν στην πρακτική αριθ
μητική πού ξέρει τή διαφορά ανάμεσα στους αριθμούς, κά
ποιο άλλο έργο περισσότερο ή νά έκφέρη κρίση γιά κείνα 
•πού γνωρίζει. 

NE. ΣΩ. Τί άλλο ; 
ΞΕ. Γιατί κ«ί κάθε επιστάτης εργατών δέν εϊναι ό 

ίδιος εργάτης, αλλά προϊστάμενος τών εργατών. 
NE. ΣΩ. Ναί. 
SE. Γιατί παρέχει, νομίζω, γνώση καί δχι εργασία 

•χεριών. 
NE. ΣΩ. Πραγματικά. 
SE. Μπορούμε λοιπόν νά ποϋμε δικαίως πώς μετέχει 260a 

•στή θεωρητική επιστήμη. 
NE. ΣΩ. Βέβαια. 
ΞΕ. Σ ' αυτόν όμως, αν δέν γελιέμαι, ταιριάζει, δταν 

έκφέρη γνώμη, νά μή τελειώνη οΰτε νά απομακρύνεται, 
όπως απομακρύνθηκε ό διδάσκαλος της αριθμητικής, άλλα νά 
-προστάζη σέ κάθε εργάτη τό χρήσιμο ωσότου αποτελειώ
σουν τό έργο πού πήραν τή διαταγή νά κάνουν. 

NE. ΣΩ. Σωστά. 
ΞΕ. "Ετσι λοιπόν δλες οί επιστήμες αότοΰ του είδους 

εϊναι θεωρητικές κι ακόμα δλες εκείνες πού πηγαίνουν μαζί 
μέ τήν πρακτική αριθμητική, αλλά αυτά τά δυο είδη διαφέ
ρουν μεταξύ τους στό δτι τό èva κρίνει καί τό άλλο διευ
θύνει ; b 

NE. ΣΩ. Προφανώς. 
ΞΕ. "Άραγε λοιπόν, αν διακρίνουμε στό σύνολο της 

θεωρητικής επιστήμης Ινα μέρος, πού θά τό καλούσαμε διευ
θυντικό, καί τό άλλο κριτικό, θά μπορούσαμε νά ποϋμε δτι 
έχομε κάνει σωστή διαίρεση ; 

NE. ΣΩ. Ναί, κατά τή γνώμη μου τουλάχιστο. 
ΞΕ. 'Αλλ' έκεΐ\οι πού κάνουν κάτι άπό κοινού, πρέπει 

νά εϊναι ευτυχισμένοι πού συμφωνούν μεταξύ τους {-). 
NE. ΣΩ. 'Αναμφιβόλως. 
ΞΕ. 'Εφ' δσον μεταξύ μας θά έχουμε τήν ευτυχία νά 

συμφωνοΰμε σ' αυτό, πρέπει ν' αφήσουμε τις γνώμες τών 
άλλων νά πάνε στό καλό. 

NE. ΣΩ. Πώς λοιπόν ; 
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e ΞΕ. Φέρε δή, τούτοιν τοΐν τέχναιν ήμϊν τόν βαοιλικον-

έν ποτέρα θετέον ; τΑρ' έν τή κριτική, καθάπερ τινά θεα-

τήν, ή μάλλον τής επιτακτικής ώς οντά αυτόν τέχνης θή-

σομεν, δεσπόζοντα γε ; 

NE. ΣΩ. Πώς γαρ ού μάλλον ; 

ΞΕ. Τήν έπιτακτικήν δή τέχνην πάλιν αν εϊη θεατέον 

eï πη διέατηχεν. Kai μοι δοκεϊ τήδέ πη, καθάπερ ή τών 

καπήλ,ων τέχνη τής τών αύτοπωλών διώρισται τέχνης, καί 

d τό βασιλικόν γένος εοικεν από τον τών κηρύκων γένους 

άφωρίσθαι. 

NE. ΣΩ. Πώς ; 

ΞΕ. Πωληθέντα που πρότερον Ιργα αλλότρια παραδε

χόμενοι δεύτερον πωλοΰσι πάλιν οί κάπηλοι. 

NE. ΣΩ. Πάνυ μεν ούν. 

SE. Ούκοϋν καί τό κηρνκικόν φΰλον επιταχθέντ' αλλό

τρια νοήματα παραδεχόμενον αυτό δεύτερον έπιτάττει πάλαι 

έτέροις. 

NE. ΣΩ. 'Αληθέστατα. 

ΞΕ. Τί ούν ; είς ταύτόν μείξομεν βασιλικήν ίρμψευ-

e τική, κελευστική, μαντική, κηρυχική, καί πολλοίς έχέραις 

τούτων τέ^αις σνγγενέαιν, οί ούμπαιαι τά γ' έπιτάττειν 

ίχονσιν ; Ή βούλει, καθάπερ ήκάζομεν νυνδή, καί τούνομα 

παρεικάσωμεν, επειδή καί σχεδόν άνώννμον δν τυγχάνει τό 

τών αντεχιτακτών γένος, καί ταύτη ταντα διελώμεθα, τό 

μέν τών βαΊ'λίων γένος εις τήν αίτεπιτακτικήν θέντες, τον 

δε αλλού παντός άμελήσαντες, όνομα έτερον αϋτοϊς -ταρο-

χωρήσαντες θέσθαι τινά ; Τον γαρ άρχοντος h/εκα ήμϊ» ή~ 

261α μέθοδος ήν αλλ' ουχί τοϋ εναντίου. 

NE. ΣΩ. Πάνυ μεν ούν. 

1. Ό λιανοπωλητής, τύπος σοφιστή, εμπορεύεται καί δεν δη· 
μιουργεϊ. 
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IV. Τό βασιλικό γένος πρέπει να τό τοποθετήσουμε στή διευθυν
τική τέχνη καί μάλιστα στην τέχνη που άρχει μοναρχικά 

ΞΕ. "Ελα τώρα, σέ ποιάν άπ* αυτές τις δυό τέχνες C 
πρέπει νά τοποθετήσουμε τό βασιλικό άνθρωπο ; *Άραγε 
θά τόν τοποθετήσουμε στην κριτική τέχνη, ακριβώς σάν ένα 
απλό θεατή, ή καλύτερα στή διευθυντική τέχνη, επειδή δια
τάζει σάν κύριος ; 

NE. ΣΩ. Πώς αλλιώς καλύτερα ; 
S E . Πρέπει νά εξετάσουμε πάλι τή διευθυντική τέχνη, 

γιά νά ίδοΰμε μήπως προσφέρη κάποια διαίρεση, καί μου 
φαίνεται έτσι κάπως' όπως ακριβώς ή τέχνη τοΰ λιανο
πωλητή (*) διακρίνεται άπό τήν τέχνη τοϋ έπαγγελματοβιο-
τέχνη, έτσι καί τό βασιλικό γένος φαίνεται δτι διακρίνεται d 
άπό τό γένος τών κηρύκων. 

NE. ΣΩ. Πώς αυτό ; 
ΞΕ. Οί λιανοπωλητές, νομίζω, άφοΰ προμηθευτοΰν 

πουλημένα πρωτύτερα ξένα εμπορεύματα, φτιασμένα άπό 
άλλους, τά μεταπουλοϋν τότε άπό δεύτερο χέρι. 

NE. Σ Ω . Βεβαιότατα. 
ΞΕ. Έ τ σ ι λοιπόν καί τό γένος τών κηρύκων, άφοδ 

δεχτή προσταγμένες ιδέες, πού δέν έχει εννοήσει, τό ϊδιο 
τις προστάζει μέ τή σειρά του σέ άλλους μέ δεύτερη δια
ταγή. 

Ν Ε . Σ Ω . Άληθινότατα. 
S E . Τί λοιπόν ; Θά αναμείξουμε στό ϊδιο τήν τέχνη 

τοΰ βασιλιά μέ τήν τέχνη τοΰ ερμηνευτή, τοϋ κωπηλάτη, e 
τοΰ μάντη, τοϋ κήρυκα: ,καί μέ πολλές άλλες συγγενείς τέχνες, 
πού έχουν δλες μια δύναμη, τό νά διευθύνουν ; *Η θέλεις, α
κολουθώντας τήν παραβολή μας αυτής της στιγμής, νά επι
νοήσουμε επίσης ένα όνομα κατ' άναλογίαν, επειδή καί 
χωρίς δνομα σχεδόν τυχαίνει νά είναι τό γένος εκείνων 
πού έχουν τήν εξουσία νά διεοθύνουν μόνοι τους; Καί 
μ' αυτό τόν : τρόπο θά κάνουμε τή διαίρεση μας, βά-
ζονταε τό ^ένος τών βασιλιάδων στην τέχνη πού άρχει μο
ναρχικών (αύτεπιτακτική), καί, άφοΰ παραμελήσουμε κάθε 
άλλο γένος, νά τοϋ παραχωρήσουμε καί νά τοϋ επιβάλουμε 
κάποιο άλλο δνομα. Γιατί στον άρχοντα αποβλέπει ή μέ
θοδος μας καί 6χι στό αντίθετο τοΰ άρχοντα. 2( 

NE. ΣΩ. Βεβαιότατα. 
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•SE. Oòmvv επειδή τούτο μετρίως.άφέστηκεν άπ' εκεί

νων, άλλοτριότητι διορισθέν προς οικειότητα, τούτο αυτό 

πάλιν αί διαιρεϊν άναγκαϊον, εϊ τίνα τομήν ετι Ιχομεν ύπεί-

κουααν έν τούτφ ; 

NE. ΣΩ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Καί μήν φαινόμεθα Ηχειν ά).λ' επακολουθών συν

τέμνε. 

NE. ΣΩ. Πή ; 

ΞΕ. Πόντος όπόσονς αν άρχοντας διανοηθώμεν επι-

h τάξει προσχρωμένους 5ρ' ονχ εύρήσομεν γενέσεως τίνος 

ένεκα προστάττοντας ; 

NE. ΣΩ. Πώς δ' ού ; 

ΞΕ. Καί μήν τά γε γιγνόμενα πάντα δίχα διαλαβεϊν 

ού παντάπασι χαλεπόν. 

NE. ΣΩ. Πή ; 

ΞΕ. Τα μεν άψοχα αυτών εστί που συμπάντων, τα 

δ' έμψυχα. 

NE. ΣΩ. Nat. 

ΞΕ. Τούτοις δέ γε αύτοϊς τό τον γνωστικού μέρος 

,έπιτακτικόν &ν, εϊπβρ βονλάμεθα τέμνειν, τεμοϋμεν. 

NE. ΣΩ. Κατατί; 

ΞΕ. Τό μέν επί ταΐς τών αψύχων γινέαεσιν αύτοΰ τάτ-

C τοντες, τό δ' επί <ταϊς> τών έμψυχων' και παν ούτως ήδη 

διαιρήσεται δίχα. 

NE. ΣΩ. Παντάπασι γε. 

ΞΕ. Τό μεν τοίννν αυτών τζαραλίπωμεν, τό δ' αναλάβω-

μεν, άναλαβόντες δέ μερισώμεθα εις δύο τό σύμπαν. 

NE. ΣΩ. Λέγεις δ' αΰτοΐν άναληπτέον ehm πότερον ; 

ΞΕ. Πάντως που τό περί τα ζφα έπηαχτικόν. Ού γαρ 

δή τό γε τής βασιλικής επιστήμης εστί ποτέ τών αψύχων 

Ιπυοτατονν, οίον άρχιτεκτονικόν, αλλά γενναιότερον, έν 

d τοις ζφοις καί περί αυτά ταύτα τήν δύναμιν αεί κεκτημένον. 
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V. Τά παραγόμενα εϊδη διαιρούνται σέ άψυχα καί έμψυχα* 
ή βασιλική επιστήμη διευθύνει τα έμψυχα δντα. Ή διακυβέρ
νηση των έμψυχων διαιρείται σέ διακυβέρνηση τών μεμονω-

μένως ζώντων καί σ" εκείνη των κατ* αγέλας ζώντων 

ΞΕ. 'Επειδή λοιπόν αυτό τό γένος, γιά τό όποιο μι-
λοΰμε, έχει άπομακρυνθή αρκετά άπό τά άλλα, χωρισμένο μέ 
αποξένωση άπό τή συγγένεια, εϊναι αναγκαίο αυτό τό ϊδιο 
πάλι μέ τή σειρά του να τό διαιρέσουμε, αν βρίσκουμε 
σ' αυτό ακόμη κάποια τομή κατάλληλη. 

NE. ΣΩ. Βέβαια. 
• ΞΕ. Καί δμως φαίνεται δτι τήν βρίσκουμε· άλλα ακο

λούθησε με καί διαίρεσε μαζί μου. 
NE. ΣΩ. Πώς ; 
ΞΕ. Ά ν μποροϋμε νά φαντασθοΰμε άρχοντες πού εξα

σκούν μια τέτοια διεύθυνση, άραγε δέ !θά βοοΰμε ÓTt οί δια- b 
ταγές τους έχουν ύπ' δψη κάποια παραγωγή ; 

NE. ΣΩ Πως δχι ; 
ΞΕ. Καί δμως δέν εϊναι καθόλου δύσκολο νά διαιρέσουμε 

σέ δυό δλα τά είδη πού παράγονται. 
NE. ΣΩ. Πώς. 
ΞΕ. Σ ' αυτό τό σύνολο, νομίζω, άλλα άπ' αυτά εϊναι 

άψυχα καί άλλα έμψυχα. 
NE. ΣΩ. Ναί. 
ΞΕ. Μέ αυτή τήν προοπτική θά διαιρέσουμε τό διευ

θυντικό μέρος της θεωρητικής επιστήμης, άν βέβαια θέλουμε 
•νά τ/] μοιράσουμε 

NE. ΣΩ. Πώς ; 
ΞΕ. Προορίζοντας ένα άπό τά μέρη της στην παραγω

γή τών αψύχων όντων, καί τό .άλλο σέ έκείνηντών έμψυχων, C 
καί έτσι πια τό σύνολο θα διαιρεθή σέ δυό μέρη. 

NE. ΣΩ. Βεβαιότατα. 
ΞΕ. "Ας αφήσουμε τώρα τά ένα άπό τά μέρη καί τό 

άλλο άς τό πάρο »με, καί άφοΰ τό πάρουμε, ας τό μοιράσουμε 
ολόκληρο σέ δυό. 

NE. ΣΩ. Ποιο" λες πώς πρέπει νά πάρουμε άπ' αυτά; 
ΞΕ. Πρό πάντων, νομίζω, εκείνο πού έχει τή διεύθυν

ση τών ζώντων πλασμάτων. Γιατί βέβαια δέν εϊναι δουλειά 
της βασιλικής επιστήμης νά διει,θύνη ποτέ άψυχα δντα,δπως 
λόγου χάρη ή αρχιτεκτονική, άλλα ό ρόλος της είναι ευγε
νέστερος, βασιλεύει ανάμεσα στά ζώντα δντα, καί γι ' αυτά d 
τά ϊδια έχει αποκτήσει τή δύναμη καί τήν εξασκεί. 
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NE. ΣΩ. 'Ορθώς. 

3Ε. Τήν γε μήν τών ζώων γένεσιν καί τροψήν τήν μέν 

τις αν ϊδοι μονοτροφίαν οϋαάν, τήν δέ κοινήν τών έν ταίς 

άγέλαις θρεμμάτων έπιμέλειαν. 

NE. ΣΩ. 'Ορθώς. 

ΞΕ. Άλ.λ' ού μήν τόν γε πολιτικόν εύρήσομεν Ίδιοτρό-

φον, ώσπερ βοηλάτην ή τίνα Ιπποκόμον, αλλ' ίπποφορβώ 

τε καί βονψορβφ μάλλον προσεοικότα. 

NE. ΣΩ. Φαίνεται γε δή ρηθέν ννν. 

e ΞΕ. Πότερον ούν τής ζωοτροψίας τήντών σνμπόλλων 

κοινήν τροψήν άγελανοτροφίαν ή κοινοτροφικήν τίνα όνομά-

ζομεν ; 

NE. ΣΩ. 'Οπότερον αν έν τώ λόγω σνμβαίνη. 

ΞΕ. Καλώς γε, & Σώκρατες· καν διαφύλαξες τό μή 

σπουδάζειν ini τοις όνόμασιν, πλουσιότερος είς τό γήρας 

άναφανήση φρονήσεως. Ννν δέ τούτο μέν, καθάπερ δια-

κελεύη, ποιητέον τήν δέ άγελαιοτροφικήν άρ' έννοεϊς πϊ 

2Β2& τις δίδνμον άποφηνας τό ζητούμενονέν διπλασίοισι τά νυν 

έν τοις ήμίσεαιν είς τότε ποιήσει ζητεϊαθαι ; 

NE. ΣΩ. Προθυμήσομαι. Καί μοι δοκεί τών μέν ανθρώ

πων έτερα τις είναι, τών δ' «-5 θηρίων άλλη τροφή. 

ΞΕ. Παντάπασι γε προθυμότατα καί άνδρειότατα δφ-

ρησαι· μή μέντοι τοντό γε είς αύθις κατά δύιαμιν πάοχωμεν. 

NE. ΣΩ. Τό ποίον ; 

•SB. Μή σμικρόν μόριον εν προς μεγάλα καί· πολλά 

b άφαιρώμεν, μηδέ είδους χωρίς' άλ).ά τό μέρος άμα είδος 

έχέτω. Κάλλιστον μέν γαρ άπό τών άλλων ευθύς διαχωρίζειν 

τό ζητούμενον; αν ορθώς έχβ, καθάπερ ολίγον σύ πρότερον 
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NE. ΣΩ. Σωστά. 
S E . Ώ ς προς τή γένεση καί τή διατροφή τών ζώων 

μποροϋμε νά διακρίνουμε άπό τή μιά μεριά τήν ανατροφή 
εκείνων πού ζουν μεμονωμένα, κι άπό τήν άλλη τήν κοινή 
-φροντίδα γιά τά θρεφτάρια πού ζουν κατ' αγέλες. 

NE. ΣΩ. 'Ορθώς. 
ΞΕ. 'Αλλ' δμως τόν πολιτικό δέ θά τόν βροΰμε νά έξα-

σκή τήν ατομική ανατροφή, δπως ό γεωργός πού βόσκει τά 
βώδια του ή ό ίπποκόμος, άλλ' δτι μοιάζει περισσότερο μέ 
ίπποτρόφο καί βουκόλο. 

NE. ΣΩ. Μοϋ φαίνεται δτι τώρα έχει έξηγηθή. 
ΞΕ. Ποιο δνομα λοιπόν νά δώσουμε σ' αυτό τό μέρος e 

τής διατροφής των ζώων,πού τρέφει άπό κοινοΰ ομάδες ολό
κληρες; εκείνο τής τέχνης πού τρέφει αγέλες ή εκείνο τής 
κοινής διατροφής ; 

NE. ΣΩ. "Οποιο άπό τά δυό εϊναι σύμφωνο μέ τό λο
γικό. 

ΠΑΡΕΚΒΑΣΗ ΠΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

νΐ.ΓΜικρό μάθημα λογικής διαιρέσεως* είδος καί μέρος 

ΞΕ. Πολύ καλά, Σωκράτη* άν έπιμένης στό νά μή άσχο-
λήσαι επιμελώς μέ τις λέξεις, θά φανήί στά γεράματα, 
πολύ πλούσιος σέ φρόνηση. Τώρα δμως πρέπει νά κά
νουμε δπως τό διατάζεις* άραγε εννοείς πώς θέ απορού
σαμε νά δε'ιξουαε δτι υπάρχουν δυό εϊδη διατροφής σέ 
αγέλες καινά πετύχουμε έτσι ώστε ή έρευνα, άντίνά φέρη 262a 
τώρα α' αυτό τό διπλό πράγμα, νά φέρη μόνο σαό μιοό; 

NE. ΣΩ. Θά δείξω προθυμία. Νομίζω δτι υπάρχει 
ένα εϊδος γιά τή διατροφή τών ανθρώπων καί άλλο πάλι γ ιά 
-τή διχτροφή τών θηρίων. 

ΞΕ. Βεβαίως μέ πάρα πολύ προθυμία καί δραστηριό
τητα έχεις κάμει τή διαίρεση. Πρόσεξε öucoe, δσο αποροΰμε, 
νά μήν ξαναπέσουμε στην ϊδια πλάνη. 

Ν Ε . Σ Ω . Ποια; 
ΞΕ. "Ας μή βάζουμε κατά μέρος ένα μικρό μέρος απέ

ναντι οτά μεγάλα καί πολλά, χωρίς νά λογαριάζουμε τό είδος' b 
άλλα τουναντίον τό μέρος άς έχη μαζί του τό εϊδος. Γιοτί εϊ<* 
ναι πάρα πολύ καλό νά χωρίζουμε αμέσως -άπό τά άλλα τό 
αντικείμενο πού ζητοΰμε, άν όοθώς έχει, δπως σύ λίγο ποωτύ-
-τερα, νομίζοντας πώς κρατάς τή διαίρεση σου, παρατράβηξες 

Ήλάτ»νβς Πολιτικός 



40 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

οίηθείς ϊχειν τήν διαίρεσιν επέυπευσας τον λόγον, ίδών έπΤ 

ανθρώπους πορενόμενον άλλα γάρ, ώφίλε, λεπτονργεΐν ούκ 

ασφαλές, δια μέσων δέ άσφαλέστερον ίέναι τέμνοντας, και 

μάλλον Ιδέαις αν τις προστυχγχάνοι. Τοντο δέ διαφέρει το 

C παν προς τάς ζητήσεις. 

NE. ΣΩ. Πώς, ώ ξένε. λέγεις τοντο ; 

ΞΕ. Πειρατέον ετι σαφέστερον φράζειν εύνοια, τής σης 

φύσεως, ώ Σώκρατες. 'Εν τω μεν ούν παρεστηκότι τσ. ννν 

δηλώσαι μηδέν ένδεώς αδύνατον έπιχειρητεον δέ τι και σμι-

κρφ πλέον αυτό προαγαγεϊν εις το πρόσθεν σαφήνειας ένεκα, 

NE. ΣΩ. Ποίον οϋν δή φράζεις διαιρουμένους ημάς ούκ 

ορθώς άρτι δραν ; 

ΞΕ' Τοιόνδε, οίον ει τις τάνθρώπινον έπιχειρήσας δίχα 

ά διελέσθαι γένος διαιροϊ καθάπερ οί πολλοί τών ένθάΟε δια-

νέμονσι, το μέν "Ελληνικον ώς êv από πάντων αφαιρονντες 

χωρίς, σύμπασι δέ τοις άλλοις γένεσιν, άΊκείροις ούσι καί 

άμείκτοις και άσυμφόχνοις προς αλλ?;Αα, βάρβαρον μια κλήσει 

προσειπόντες αυτό δια τοντψ τήν μίαν κλησιν καί γένος 

εν αντά είναι προσδοκώσιν ή τον αριθμόν τις αύ νομίζοι 

κατ' είδη δύο διαιρειν μυριάδα άποτεμνόμενος άπό πάντων? 

e ώς εν είδος άποχωρίζων, καί τω λοιπώ δή παντί θέμενος êv 
Ονομα olà τήν κλησιν αύ καί τοντ' άξιοι γένος εκείνου χωρίς 

έτερον êv γίγνεσθαι. Κάλλιον δέ ηον καί μάλλον κατ' είδη 

καί Οίχα Οιαιροΐτ' αν, εΐ τον μέν αριθμόν άρτίφ καί περιττώ 

τις τέμνοι, το δέ α$ τών ανθρώπων γένος άρρενι και θήλει, 

Ανδούς δέ ή Φρύγας ή τινας ετέρους προς απαντάς τάττων 

αποσχίζοι τότε, ήνίκα άποροι γένος αμα καί μέρος εύρίσκειν 

263Ά έκάτερον τών σχισθέντων. 

NE. ΣΩ. 'Ορθότατα' αλλά γαρ τοϋτο αυτό, ώ ξένε* 
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το συλλογισμό σου, μόλις zìSzc πόα οδηγούσε στους αν
θρώπους. *Αλλά, φίλε μου, δέν εϊναι ασφαλές νά λεπτολο
γούμε., άλλ3 είναι άσφαλεοτερο να προχωρούμε διαιρώντας 
μέ μισά, καί έτσι μπορούμε νά έχουμε περισσότερες πιθανότη
τες νά συναντήσουμε ειδικούς χαρακτηρε Καί αυτό ενδια
φέρει περισσότερο στϊς έρευνες αας άπό κάθε άλλο. e 

ΝΕ.ΣΩ. Τί θέλεις να πης μ' αυτό, ξένε μου ; 
ΞΕ. Πρέπει νά προσπαθήσουμε νά μιλήσουμε ακόμα 

πιο φανερά άπό εύνοια προς τή δική σου φύση,Σωκράτη μου. 
Γιά τήν παρούσα στιγμή είναι αδύνατο νά φανερώσουμε τά 
τωρινά τελείως" άλλα πρέπει νά δοκιμάσουμε κάπως τό ζήτη
μα αυτό και νάτό φέρουμε: ακόμη λίγο περισσότερο προς τά 
εμπρός γιά νά το σαφηνίσουμε καλύτερα. 

NE. ΣΩ. Ποιο λοιπόν λες πώς διαιρώντας τώρα δά 
δέν το κάναμε σωστά; 

ΞΕ. Αυτό εδώ- άν λόγου χάρη, επιχειρώντας νά διαιρέ
σουμε σε δυό τό ανθρώπινο γένος, κάνουμε τή διαίρεση,δπως d 
ακριβώς τήν κάνουν οί πολλοί άπό τιύς έδώ, όταν, αφαιρών
τας τό Ελληνικό γένος σάν μια ενότητα, διακρινόμενην άπό 
δλα τά άλλα, βάζουν δλα μαζίτά άλλα γένη, ένώ εϊναι άπειρα 
καί δέν αναμειγνύονται οΰτε συνεννοούνται μεταξύ τους, και, 
επειδή τά προσαγορε·»ουν μέ τό μόνο δνομα βάρβαρα, φαντά
ζονται δτι, καλώντας τα έτσι μέ ενα μόνο δνομα, έχουν κάνει 
Ινα uòvo γένος. "Η ακόμη εϊναι δπως, άν πιστεύαμε δτι, γιά 
νά διαιρέσουμε τους αριθμούς σέ δυό εΐδη, αποσπούσαμε τόν 
αριθμό δέκα χιλιάδες άπ* δλους τους άλλους γιά νά τόν βά
λουμε κατά μέρος σάν Ινα είδος, καί νά θέσουμε σέ δλο τό ύ- e 
πόλοιπο ένα μόνο δνομα, φανταζόμενοι αυτή τή φορά ακόμα 
δτι ή απλή ονομασία άρκεΐ νά δημιουργήση ενα δεύτερο γέ
νος απέναντι στό πρώτο. Καλύτερα, νομίζω, καί περισσό
τερο κατ* ε'ι'δη και σέ δυό Οά γίνονταν τ διαίρεση, αν μοιρά
ζαμε τους αριθμούς σέ αρτίους καί περιττούς καί πάλι μοιρά
ζαμε τό ανθρώπινο γένος σέ αρσενικούς καί θηλυκούί, και 
άν αποσχίζαμε τους Λυδούς ή τους Φρύγες ή άλλους μερι
κούς βάζοντας τους απέναντι σέ δλους, τότε μόνο δταν θά 
βρισκόμαστε σέ απορία νά πετύχουμε μια διαίρεση, της 
οποίας κάθε δρος θά ήταν συγχρόνου γένος καί μέρος. 263a 

V I I . Τά ζ ώ α διαιρούνται σέ ήμερα καί άγρια 

\Κ. ΣΩ. Πολ·!ι σωστά* άλλα αυτό τό ίδιο, ξένε μου, 
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ηώς Sx τις γένις καί μέρος έναργέστερον γνοίη, ως ού ταύτόν 

έστον αλλ' έτερον άλλήλοιν ; 

ΞΕ. ΎΩ βέλτιστε ανδρών, ού φανλον προσταχτείς, Σώ

κρατες. *Ημείς μέν καί νυν μακροτέραν τον δέοντος άπα τον 

αροτεθέντος λόγον πεπλανήμεθα, σύ δέ έτι πλέον ημάς κε

λεύεις αλανηθήναι. Ννν μέν ουν, ώαπερ εικός, έπανίωμεν 

b πάλιν ταντα δέ είς αύθις κατά σχολ.ήν καθάπερ Ιχνεύοντες 

μέτιμεν. Ού μήν άλλα τούτα γε αΰ παντάπαοιν φύλαξαι, μή 

Λοτέ παρ' έμον δόξης αυτό έναργώς διωρισμένο* άκηκοέναι. 

NE. ΙΩ. Τό ποίτν ; 

ΞΕ. ΕΙδός τε κει μέρος έτερον αλλήλων είναι. 

NE. ΣΩ. Τιμήν ; 

ΞΕ. Ώς είδος ιιέν δταν ή του, καί μέρος αυτό αναγκαίο' 

είναι τον πράγματος δτονπερ αν είδος λέγηται· μέρος δέ 

είδος ουδεμία ανάγκη. Ταύτη μτή εκείνη μάλλον, ω Σώκρατες, 

άεί φάθι λέγειν. 

NE. ΣΩ. Tarn? έστσι. 

«Β ΞΕ. Φράσον δή μοι τό μετά τούτο. 

NE. Σα. Ποίον ; 

ΞΕ. Τό τής άπλοπλανήαεως οπόθεν ημάς δεϋρ' ήγα-

γεν. Οϊιιαι μέν γαρ /ίώΐιστα, δφεν ερωτηθείς σύ τήν άγελαιο-

τροφίαν δπη διαιρετέον είπες ιιάλα προθύμως δύ' είναι 

ζφων γένη, τό μένανθρώπινον, έτερον δετών άλλων συμπάν

των θηρίων έν. 

ΝΕ.ΣΩ. Αληθή. 

ΞΕ. Καί έμοιγε δή τότ' έφάνης μέρος άφαιρών ήγεΐ-

σθαι καταλιπεϊν τό λοιπόν αύ πάντων γένος έν, δτι ποσι 

d ταύτόν έπονομάζειν έσχες δνομα, θηρία καλέαας. 

NE. ΣΩ. "Ην καί ταύτα οίτως. 

ΞΕ. Τό δέ γε, ώ πάντων άνδρειότατε, τάχ' αν, ει πον 

φρόνιμόν εστί τι ζώον έτερον, οίον δοκεϊ τό τών γερανών, 

ή τι τοιούτον άλλο, δ κατά ταΰτά ϊσως διονομάζει καθάπερ 

καί σύ, γεράνονς μέν έν γένος άντιτιθέν τοις άλλοις ζφοις 
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πώς θά γνωρίζαμε π ώ ολοφάνερα, δτι γένος καί μέρος δέν 
εϊναι τό ϊδιο πράγμα, αλλά δυό πράγματα διαφορετικά με
ταξύ τους ; 

ΞΕ. Φίλτατέ μου Σωκράτη, δέν εϊναι μωρό πράγμα 
αυτό πού ζητάς. 'Εμείς καί τώρα έχομε παραπλανηθή πολύ 
μακριά άπό τήν προκείμενη συζήτηση μας καί σύ μας προτρέ
πεις νά παραπλανηθούμε ακόμη μακρύτερα. Τώρα λοιπόν 
άς επανέλθουμε πίσω, δπως είναι σωστό* καί αυτή τή νέα 
έρευνα τήν έπιχειροϋμε αργότερα μέ τήν άνεση μας σάν καλοί b 
ανιχνευτές. "Ομως αυτό ακόμα πρόσεξε καλά μήπως φανής 
δτι τό έχεις κάποτε ακούσει καλά εξηγημένο άπό μένα. 

Ν Ε . Σ Ω . Ποιο ; 
ΞΕ. "Οτι εϊδος καί μέρος διακρίνονται μεταξύ τους. 
NE. ΣΩ. Καί τότε ; 
ΞΕ. 'Εκεί δπου υπάρχει εϊδος, εϊναι αναγκαστικά καί 

μέρος εκείνου τοΰ πράγματος, τοΰ όποιου λέγεται εϊδος,άλλα 
δέν εϊναι καμιά ανάγκη τό μέρος νά εϊναι συγχρόνως εϊδος. 
Μέ αυτήν ή μ'εκείνη καλύτερα τή διασάφηση,Σωκράτη, λέγε 
πάντοτε νά έκφράζωμ-α. 

NE. ΣΩ. Έ τ σ ι θά κάμω. 
ΞΕ. Πές μου τώρα τό -. ετά άπ' αυτό. c 

NE. ΣΩ. Ποιο ; 

ΞΕ. 'Τπενθύμισέ μου που ήμαστε πριν άπό τήν παρέκ
βαση πού μας παραπλάνησε ώς έδώ. Γιατί, νομίζω, ήταν 
κυρίως τή στιγμή πού, δταν ερωτήθηκες πώς πρέπει να 
διαιρέσουμε τήν τέχνη πού τρέφει τις αγέλες, εϊπες πολύ 
πρόθυμα δτι υπάρχουν δυό είδη ζώων, άπό τό ένα μέρος 
τό ανθρώπινο, καί άπό τό άλλο ένα άπό όλα μαζί τά θηρία. 

NE. ΣΩ. 'Αληθινά. 
ΞΕ. Καί μου φάνηκες τότε δτι, αφαιρώντας ένα μέρος, 

φαντάσθηκες δτι άφησες πάλι τό υπόλοιπο άπό δλα σάν ένα 
γένος, άφοΰ γιά δλα εϊχες τό ίδιο δνομα γιά νά τά όνομα- d 
ζης, καλώντας τα θηρίο. 

NE. ΣΩ. Έ τ σ ι ήταν κι αυτά. 
ΞΕ. Αυτό, φίλε πιό παληκαρά άπ' δλους,θά έκανε, ϊσως, 

κάθε άλλο ζώο άν, νομίζω, ύπάρχη κάποιο μέ φρόνηση, δ
πως λόγου χάρη φαίνεται τό γένος τών γερανών, ή κάποιο 
άλλο τέτοιο' αυτό ϊσως σύμφωνα μέ αυτά διακρίνει τά ονό
ματα δπως κάνεις καί σύ, βάζοντας τό γένος τών γερανών 
απέναντι στ' άλλα ζώα καί, μεγαλώνοντας έτσι αυτό τόν έαυ-



44 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

καί σεμνννον αυτό εαυτό, τα δέ α?.λα μετά τών ανθρώπων 

σνλλαβόν είς ταύτό ουδέν αλ.λο πλ.ήν ϊσως θηρία προσείποι. 

e Πειραθώμεν ονν ήμεϊς έξενλαβεϊσΟαι πάνθ' όπόσα, τοιαύτα. 

NE. ΣΩ. Πώς ; 

ΞΕ. Μή πάν τό τών ζώων γένος οιαιρούαενοι, ίνα 

ήττον αυτά πάσχωμεν. 

ΝΕ.ΣΩ. Ουδέν γαρ δει. 

ΞΕ. Καί γαρ ονν καί τότε ήμαρτάνετο ταύτη. 

ΝΕ.ΣΩ. Τί δή ; 

ΞΕ. Τής γνωστικής όσον έπιτακτικόν ήαίν μέρος ήν 

που τον ζωοτροφικοϋ γένους, άγελαίων μήν ζψων. rH γάρ ; 

ΝΕ.ΣΩ. Ναί. 

264a. ΞΕ. Διήρητο τοίννν ήδη καί τότε σύμπαν τό ζφον τφ 

τιθασψ καί άγρίψ. Τά μέν γάρ έχοντα τιΒασεύεσθαι φύσιν 

ήμερα προαείρηται, τά δέ μή 'θέλ,οντα άγρια. 

NE. ΣΩ. Καλώς. 

ΞΕ. "Ην δέ γε θηρεύομεν έπιστήμην, έν τοις ήμέροις 

ήν τε καί Ιστιν, επί τοις άγελαίοις μήν ζητητέα θρέμμασιν. 

NE. ΣΩ. Nat. 

ΞΕ. Μή τοίννν διαιρώμζθα ώσπερ τότε προς άπαντα 

άποβλέψιντες, μηδέ σπενσαντες, iva δή ταχύ γενώμεθα 

b προς τή πολιτική. Πεποίηκε γάρ ημάς καί νυν παθειν τό 

κατά τήν παροιμίαν πάθος. 

NE. ΣΩ. Ποίον ; 

ΞΕ. Ούχ ήσυχους εύ διαιρούντας ήνυκέναι βραδύτερον. 

NE. ΣΩ. Καί καλώ; γε, ώ ξένε, πεποίηκε. 

ΞΕ. Ταντ' έστω. Πάλιν δ' ούν έξ αρχής τήν κοινο-

τροφικήν πειρώμεΟα διαιρεϊν ϊσως γάρ καί τοντο δ σύ 
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τό του, θά περιλάβαινε τά άλλα μαζί μέ τους ά\θρώπους στό 
ϊδιο πλήθος, γιά τό όποιο δέν βρίσκω πιθανώς άλλο Ονομα 
παρά τό δνομα τών θηρίων. Ά ς προσπαθήσουμε λοιπόν 
εμείς νά προφυλαχτούμε καλά άπό δλα τά σφάλματα αύτοΰ e 
τοΰ εϊδους. 

NE. ΣΩ. Πώς ; 
ΞΕ. Μή διαιρώντας ολόκληρο τό γέ\ος τών ζώων, για 

νά εί'μαστε λιγώτερο υποκείμενοι σέ παρόμοιες πλάνες. 
NE. ΣΩ. Διόλου δέν πρέπει. 
ΞΕ. Καί δμως έτσι καί τότε πέσαμε στην ϊδια πλάνη. 
NE. Ι Ω . Μά γιατί λοιπόν ; 
ΞΕ. "ΕχΓ.με κατατάξει, ν< μ'ζω, στό γένος όσο μέρος 

διευθυντικό ήταν τής θεωρητικής τέχνης : ανατροφή των 
ζώων, τών κοπαδιαστών ΪΓώων. *Ή δέν είναι έτσι ; 

NE. ΤΩ Ναί. 
ΞΕ. Καί τότε λοιπόν ολόκληρο τό γένος τών ζώων εϊχε 

διαιρ- θή σέ ήμερα καί σέ άγρια. Γιατί τά ζώα, πού τό φυσι
κό τους εϊναι νά έξτμερώνωνται, λέγονται ήμερα καί εκεί
να πού άπό φυσικοΰ τους δέν εξημερώνονται, τά λέμε άγρια. 

NE. ΣΩ. Καλά. 
ΞΕ. Ή επιστήμη πού έπιδιώκομε είχε καί έχει κυ

ριότητα στά ήμερα ζώα καί πρέπει νά τή ζητάμε ανάμεσα 
σ' εκείνα πού τρέφομε κατ' αγέλες. 

NE. ΣΩ. Ναί. 
ΞΕ. "Ας μή διαιροΰμε λοιπόν, δπως κάναμε τότε, απο

βλέποντας στό σύνολο τών ζώων, οΰτε τρέχοντας γιά νάφτά-
σουμε ταχύτερα στην πολιτική τέχνη. Γιατί αυτό μας έχει b 
κάνει νά δοκιμάσουμε καί τώρα τήν παροιμιώδη αποτυχία. 

Ν Ε . Σ Ω . Ποια; 
ΞΕ. Νά, δέν θελήσαμε διαιρώντας καλά νά πετύχουμε 

λίγο αργότερα τή διαίρεση μας. 
NE. ΣΩ. Καλό τό πάθημα, ξένε. 

ΕΠΑΝΑΛΗΤΉ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ 

"VIII. Τα ζώα πού ανατρέφονται κατ' άγέλας διαιρούνται σέ 
υδρόβια καί χερσαία- τά χερσαία σέ πετούμενα καί πεζοπόρα 

ΞΕ. Καλά, πολύ καλά. Πάλι λοιπόν εξαρχής άς προσ
παθήσουμε να διαιρέσουμε τήν τέχνη πού διευθύνει τήν ανα
τροφή κατ αγέλες (κοινοτροφική)* γιατί ϊσως καί αυτό πού 
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προθυαγί διαπεραινόμενος ό λόγος αυτός σοι κάλλιον μηνύσει. 
Καί μοι' φράζε. 

ΝΕ.ΣΩ. Ποίον δή ; 
ΞΕ. Τόδε, ε'ί τίνων πολλάκις άρα διακήκοας' ού γαρ 

C πρόστυχης γε δή αυτός οϊδ' δτι γέγονας ταις έν τω Νείλφ 
τιθασείαις τών ιχθύων καί τών êv ταϊς βασιλικαϊς λίμναις. 
'Εν μέν γαρ κρήναις τάχ' αν Ισως εϊης ήσθημένος. 

NE. ΣΩ. Πάνυ μεν ούΊ> καί ταντα τεθέαμαι κάκεϊνα 
πολλών άκήκοα. 

ΞΕ. Καί μήν χηνοβωτίας γε και γεραιοβωτίας, εί καί 
μή πεπλάνησαι περί τα θετταλικά πεδία, πέπνσαι γονν καί 
πιστεύεις εϊναι. 

ΝΕ.ΣΩ. Τί αήν ; 
d ΞΕ. Τοΰδ' ένεκα τοι πάντα ήρώτησα ταντα, διότι 

τής τών άγελαίων τροφής εστί μέν εννδρον, εστί δέ καί 
ξηροβατικόν. 

ΝΕ.ΣΩ. "Εστί γαρ ούν. 
ΞΕ. ΤΑρ' ούν καί σοι σννάοκεϊ ταύτη δεϊν διχάζειν τήν 

κοινοτροφικήν έπιστήμψ, εφ' έκατερω τούτων τό μέρος 
αυτής έπινέμοντας έκάτερον, το μεν έτερον νγροτροφικον 
ονομάζοντας, τό δ' έτερον ξηροτροφικόν; 

NE. ΣΩ. "Εμοιγε. 
ΞΕ. Καί μήν καί το βααιλικόν ούτως ού ζητήσοαεν 

e όποτέρας εστί τής τέχνης' δήλον [δή] γαρ παντί. 
ΝΕ.ΣΩ. Πώς δ' ον ; 
ΞΕ. Πας μέν δή τό γε ξηροτροφικόν τής αγελαιο-

τροφίας διέλοιτ' αν φνλον. 
NE. ΣΩ. Πώς ; 
ΞΕ. Τω πτηνω τε καί πεζώ διορισάμενος. 
NE. ΣΩ. 'Αληθέστατα. 
ΞΕ. Τί δέ ; το πολιτικόν ή περί το πεζον ζητητέον ; 

*Ηούκ οϊει καί τόν άφρονέστατον ώς έπος ειπείν δοξάζειν 
ούτως ; 

1. ΌΆριστοτέλης{Ίστορίατώνζί£ωνΙ, 488a, 3) σημειώνει δτι 
οί γερανοί, δπως δ άνθρωπος, ή μέλισσα, το μυρμήγκι κλπ. είναι ζώα 
«πολιτικά», δηλαδή εργάζονται άποκοινοϋ" άλλα τά μυρμήγκια καί 
πολλά άλλα εργάζονται «άναρχικώς», οί γερανοί, δπως οί μέλισσες» 
εργάζονται υπακούοντας σ' έναν αρχηγό. 
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μέ τόση προθυμία ζητεΐς νά φέρης σέ πέρας, αυτή ή συζή
τηση, άμα άναπτυχθή ώς τό τέλος, καλύτερα θά σοΰ τό φα
νέρωση. Καί τώρα πες μου. 

NE. ΣΩ. Ποιο ; 
ΞΕ. Τούτο δω, άν βέβαια εχης ακούσει πολλές φορές 

νά μιλούν μερικοί γι1 αυτό* γιατί ξέρω δτι προφανώς δεν e 
£χε&£ άσχοληθη ό ΪΒιος μέ τήν εξημέρωση τών ψαριών στό 
Νεΐλο και στίς λίμνες τοΰ Μεγάλου Βασιλιά. 'Αλλά ίσως, 
θά μπορούσες νάίδής νάέξημερώνουνταΐτά ψάρια στίς πηγές. 

Ν Ε . Σ Ω . Βεβαιότατα, καί αυτά τά έχω |δεΐ καί γιά 
έκεΐνα εχω άκουσε-, άπό πολλούς. 

ΞΕ. Επίσης, άν καί δέν έχεις διατρέξει è ϊδιος τις 
πεδιάδες της Θεσσαλίας, έχεις πληροφορηθή πώς ανατρέφουν 
τις χήνες καί τους γερανούς (ι) καί τό πιστεύεις. 

Ν Ε . Σ Ω . Βέβαια. 
ΞΕ. Γι'αύτό ακριβώς σε ρώτησα 6λκ αυτά, γιατί τά ά. 

ζώα πού τρέφονται σε άγέλες,εϊναι άλλα πού ζουν μέσα στό 
νερό καί άλλα πού περπατούν στην ξηρά. 

NE. ΣΩ. Πραγματικά εϊναι. 
ΞΕ. "Αραγε λοιπόν καί σύ συμφωνείς μαζί μου 

δτι πρέπει νά διαιρούμε σέ δυο τήν επιστήμη της κατ'αγέλες 
-ανατροφής καί νά βάζουμε σέ καθεμιά άπ* αυτές τις ομάδες 
τό μέρος αύτης rr)c επιστήμης πού της ταιριάζει, ονομάζοντας 
τό Ινα ανατροφή τών ζώων πού ζουν στό νερό (ύγροτροφικόν) 
καί τό άλλο ανατροφή εκείνων πού περπατούν στην ξηρά 
(ξηροτροφικόν); 

NE. ΣΩ. Εΐααι σύμφωνος. 
ΞΕ. Τώρα δέν θά ζητήσουμε μέ τόν ϊδιο τρόπο σέ ποιάν 

άπό τις δ >ο τέχνες ανήκει τό επάγγελμα τοϋ βασιλιά, γ ιατί e 
στον καθένα είναι φανερό. 

NE. ΣΩ. Καί βέβαια είναι φανερό. 
ΞΕ. Καθένας Βέβαια θά διαιρούσε κύτο τό μέρος της 

ανατροφής κατ* αγέλες πού τό καλούμε ανατροφή στή στε
ριά. 

NE. ΣΩ. Μέ ποιο τρόπο ; 
ΞΕ. Διαιρώντας σέ πετούμενα καί σέ πεζοπόρα. 
NE. ΣΩ. 'Αληθέστατα. 
ΞΕ. Έ καλά* πρέπει νά ζητήσουμε άν τά πεζοπόρα 

είναι στή δικαιοδοσία του πολιτικού. "Ή δέν νομίζεις πώς 
καί οί πιό ανόητοι, γιά νά ποΰμε τό σωστό, έχουν τήν ϊδια 
γνώμη ; 
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NE. ΣΩ. Έγωγε. 

ΞΕ. Τήν δέ πεζονομικήν, καθάπερ άρτι τον αριθμόν, 

δει τεμνομένην δίχα αποφαίνειν 

NE. ΣΩ. Δήλον. 

265a. ΞΕ. Καί μήν έφ' δ γε μέρος ώρμηκεν ήμϊν 6 λόγος, 

έπ* έκεινο δύο τινέ καθοραν όδώ τεταμένα φαίνεται, τήν μέν 

θάττω, προς μέγα μέρος σμικρόν διαιρουμένην, τήν δέ, όπερ 
εν τω πρόσθεν έλέγομεν δτι δει μεσοτομεϊν ώς μάλιστα, 

τοντ' έχονσαν μάλλον, μακροτέραν γε μήν. Έξεστιν οϋν 

όποτέραν αν βονληθώμεν, ταύτην πορενθήναι. 

NE. ΣΩ. Τί δέ ; άμφοτέρας αδύνατον ; 

ΞΕ. "Αμα γ\ ώ θαυμαστέ' εν μέρει γε μήν δήλον δτι 

δυνατόν. 

b NE, ΣΩ. Έν μέρει τοίννν εγα>γε άμφοτέρας αίρονμαι. 

ΞΕ. 'Ράδιον, επειδή τό λοιπόν βραχύ' κατ' αρχάς μήν 

καί μεσονσιν άμα τής πορείας χαλεπόν άν ήν ήμϊν το πρόσ

ταγμα. Νυν δ', επειδή δοκεϊ ταύτ-fl, τήν μακροτέραν πρότε-

ρον ϊωμεν νεαλέστεροι γάρ οντες fäov αυτήν πορευσόμεθα. 

Τήν δέ δή διαίρεαιν δρα. 

NE. ΣΩ. Αέγε. 

ΞΕ. Τά πεζά ήμϊν τών ήμερων, δσαπερ άγελαϊα, 

οι$ρημένα εστί φύσει δίχα. 

NE. ΣΩ. Τίνι ; 

ΞΕ. Τώ τών μέν τήν γένεσιν δκερων εϊναι, τών δέ 

κερασφόρον. 

e NE. ΣΩ. Φαίνεται. 

ΞΕ. Τήν δέ πεζονομικήν διελών απόδος έκατέρω τω 

μέρει λόγω χρώμενος. *Αν γαρ όνομάζειν αυτά βουληθης, 

Ιστσι σοι περιπεπλεγμένον μάλλον τοϋ δέοντος. 

NE. ΣΩ. Πώς ούν χρή λέγειν ; 
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NE. Tè νομίζω. 
ΞΕ. Ή τέχνη γιά τήν περιποίηση τών πεζοπόρων πρέ

πει νά δείξουμε δτι. δπως ό άρτιος αριθμός, διαιρείται σέ 
δυό ιιέρη. 

NE. ΣΩ. Είναι φανερή. 
ΞΕ. Αληθινά, γιά εκείνο πού είναι ό σyoπόc της έρευ- 265a 

vac ματ, φαίνεται δτι διακρίνομεπώς δυό δρόμοι απλώνονται: 
όένας εϊναι γρηγορώτεοος, άλλα διαιρεί αντιτάσσοντας μικρό 
μέρος απέναντι σέ μεγάλο' ό. άλλος κάνει περισσότερο εκείνο 
ακριβώς πού λέγαμε πρωτύτεοα, δτι δηλαδή πρέπει νά διαι
ρούμε σε δυο ΐσα μέρη, δσ3 τό δυνατόν, εϊναι δμως μακρύ
τερος. Μας επιτρέπεται λοιπόν ν'ακολουθήσουμε εκείνον άπό 
τους δ »ό πού θά θελήσουμε. 

NE. ΣΩ. Έ καλά, 8έ μπορούμε -<αί τους δυό ; 
ΞΕ. Βέβαια συγχρόνως, θαυμάσιε άνθρωπε ! ΕΤναι 

δμως φανερό οτι μπορούμε ν'ακολουθήσουμε μέ τή oeipà 
τόν ενα οστερα άπό τόν άλλο. 

NE. ΣΩ. Μέ τή σειρά λοιπόν κι έγώ εκλέγω TOOC δυό, b 
τόν ενα έπειτα άπό τόν άλλο. 

ΞΕ. Εϊναι εύκολο, επειδή εκείνο πού μένει εϊναι λίγο. 
Στην αρχή, αλήθεια, καί στή μέση συγχρόνως τοΰ δρόμου 
6ά μας ήταν δύσκολο νά σέ υπακούσουμε. 'Αλλά τώρα, επει
δή έχεις τήν ίδια γνώμη, ας ακολουθήσουμε πρώτα τόν 
μακρύτερο· γιατί, δντας ακμαιότεροι, θά τόν περάσουμε εύ-
κολώτερα. Κοίταξε λοιπόν πώς κά\ω τή διαίρεση. 

NE. ΣΩ. Μίλησε. 

IX. Τα ζωα μέ κέρατα καί χωρίς κέρατα. Γέννηση μέ διασταύ
ρωση καί χωρίς διασταύρωση. Ζώα δίποδα καί τετράποδα. 

ΞΕ. 'Από τά ήμερα ζώα τά πεζοπόρα, δσα βέβαια ζουν 
χοπαδιαοτά, διαιρούνται φυσικά σέ δυό ομάδες. 

Ν Ε . Σ Ω . Γιατί; 
ΞΕ. "Οτι άπ' αυτά άλλα γεννήθηκαν χωρίς κέρατα 

καί άλλα μέ κέρατα. 
NÈ. ΣΩ. Φαίνεται. Ο 
ΞΕ. Διαίρεσε τώρα τήν τέχνη πού περιποιείται πεζο

πόρα ζώα (πεζονομική) καί άπόδοσε σε κάθε μέρος τόν ανά
λογο χαρακτηρισμό. Γιατί, άν θέλης νά τους δώσης ονό
ματα, θά μπερδευτης σέ έργο μεγαλύτερο άπ' δσο πρέπει. 

NE. ΣΩ. Πώς λοιπόν πρέπει νά λέω ; 
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ΞΕ. τΩδε· της,πεζονομικής επιστήμης δίχα διαιρεθεί-
σης τό μόριον θάτερον επί τω κερασφόρφ μέρει τω τής 
αγέλης επιτετάχθα*, το δέ έτερον επί τω τής ακεράτον. 

ά NE. ΣΩ. Ταντ' έστω ταύτ-fì λεχθέντα· πάντως γαρ 
ίκανώς δεδήλωται. 

ΞΕ. Kai μήν δ γε βασιλέας ήμϊν αϋ καταφανής δτι 
κολο βόν αγέλην τινά κεράτων νομεύει. 

NE. ΣΩ. Πώς γαρ ού δήλος ; 
ΞΕ. Ταύτην τοίννν καταθραύσαντες τα γιγνόμενον 

αύτώ πειρώμεθα έποδονναι. 
NE. ΣΩ. Πάνυ γε. 
ΞΕ. Πότνρον οϋν βούλει τω σχιστώ τε καί τω καλον-

μένω μώνυχι διαιρεΐν αυτήν ή τή κοινογονία τε καί Ιδιογονία; 
Μανθάνεΐ; γάρ πον. 

NE. ΣΩ. Το ποιον ; 
e SE» "Οτι το μέν τών ίππων καί δνων πέφνκεν εξ 

αλλήΡχον γενναν. 
NE. ΣΩ. Ναί. 
ΞΕ. Το δέ γε λοιπόν ετι τής λείαςαγέλης τών ήμερων 

αμιγές γένει προς άλληλα. 
NE. ΣΩ. Πώς δ' ον ; 
ΞΕ. Τί δ'; ό πολιτικός δρ1 έπιμέλειαν έχειν φαίνεχαε 

πότερο: κοινογενονς φύσεως ? τίνος ίδιογενονς ; 
NE. ΣΩ. Δϋλον δτι της άμείκτον. 
ΞΕ. Ταύτην δή δεϊ καθάπερ τα Εμπροσθεν, ώς εοικεν^ 

ημάς δίχα διαστέλλειν. 
NE. ΣΩ. Δει γαρ οϋν. 

266Ά ΞΕ. Καί μήν τό γ$ ζωον, δσον ήμερον καί άγελαϊον> 

σχεδόν πλην γενοϊν δυοϊν παν ήδη κατακεκ?ρμάτισται. Τσ 
γαρ τών κννών ουκ επάξιων καταριθμεϊν γένος ώς έναγελαίοις 
θρέμμασιν. 

Ν. ΣΩ. Ού γαρ οϋν. 'Αλλά τίνι δή τώ δύο διαιρούμενη 

1. "Η λέξη μ ώ ν υ ξ εϊναι συχνή στην «Ίλιάθα». Τά μονόνυχα. 
(άλογο, γάιδαρος κλπ. ) ζευγαρώνουν μεταξύ τους. 

2. Κ ο ι ν ο γ ο ν ί α είναι ή κοινή γονιμοποίηση μέ τό ζευ
γάρωμα δύο διαφόρων γενών, δπως π.χ. τά δυό παραπάνω είδη. 

3. Ί δ ι ο γ ο ν ί α ή γόνιμο—οίηση άπό τό ζευγάρωμα μόνο τοϋ 
ΐδιου γένους. 
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ΞΕ. Έτσι* άφοΰ διαιρεθή ή επιστήμη, πού έχει έργο 
την περιποίηση τών πεζοπόρων, σέ δυό μέρη, άς δώσουμε 
τό ένα άπό τά μέρη της στό μέροί της αγέλης πού έχει κέ
ρατα, καί τό άλλο σιό μέρος πού δέν έχει κέρατα. 

NE. ΣΩ. Αυτά άς εϊναι έτσι είπωμένα" γιατί όπωσδή- d 
ποτέ αρκετά εϊναι φανερά. 

ΞΕ. Ά ρ α καί ό βασιλιάς πάλι μας εϊναι ολοφάνερο 
δτι κάποιαν αγέλη χωρίς κέρατα περιποιείται. 

NE. ΣΩ. Και βέβαια εϊναι φανερό. 
ΞΕ. Άφου λοιπόν κομματιάσουμε αυτή τήν αγέλη, άς 

προσπαθήσουμε νά αποδώσουμε στό βασιλιά τή μερίδα πού 
τοΰ ταιριάζει. 

Φ Ε . Σ Ω . Μάλιστα. 
ΞΕ. Σύμφωνα μέποιά βάση λοιπόν θέλεις νά κάνουμε τή 

διαίρεση : κατά τό νύχι τό σχισμένο ή κατά τό μονόνυχο, δπως 
λέμε (*), ή κατά τή γονιμοποίηση τή διασταυρωμένη (κοι
νογονία) (2) ή τήν καθαρή (ιδιογονία) ( 3 ); Καταλαβαίνεις, 
νομίζω, τί θέλω νά πω. 

NE. ΣΩ. Τί λοιπόν : 
ΞΕ. "Οτι τά άλογα και οί γάιδαροι μπορούν φυσικά e 

μέ ζευγάρωμα νά γεννούν. 
NE. ΣΩ. Ναί. 
ΞΕ. "Ολα δμως τά άλλα της ήσυχης αγέλης τών ήμε^ 

ρων ζώων δέ ζευγαρώνουν μεταξύ τους γιά νά γεννήσουν 
κατ* αυτό τόν τοόπο. 

NE. ΣΩ. Ποιος δέν τό ξέρει ; 
ΞΕ. Έ καλά· ο πολιτικός λοιπόν φαίνεται πώς έχει 

τή φροντίδα της γενεάς πού παράγεται άπό τή διασταύρω
ση δυό διάφορων γενών ή άπό τό ϊδιο γένος ; 

NE. ΣΩ. Εϊναι φυσικό ^τι έχει τή φροντίδα εκείνης 
πού δέ διασταυρώνεται μέ άλλη. 

ΞΕ. Άραγε πρέπει αυτήν, Οπως τά προηγούμενα, νά 
τή διαιρέσουμε σέ δυό, δπως φαίνεται. 

ΦΕ. ΣΩ. Ασφαλώς έ'τσι πρέπει. 
NE. Νά λοιπόν πού δλη ή ομάδα των ζώων και τών 266a 

ήμερων και τών κοπαδιαστών, σχεδόν εκτός άπό δυό γένη, 
έχει πιά μοιραστή σέ κομμάτια. Γιατί τό γένος τών σκύ
λων δέν αξίζει τόν κόπο νά τό λογαριάσουμε ανάμεσα στά 
Ορεφτάρια πού τρέφομε κατ' αγέλες. 

NE. ΣΩ. Φυσικά δχι. 'Αλλά τώρα τά δυό εϊδη πού 
εξετάζομε σύμφωνα μέ ποια βάση θά τά διαιρέσουμε ; 
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ΞΕ. τ^περ καί δίκαιον γε Θεαίτητόν τε καί σέ διανέ-
μειν, επειδή και γεωμετρίας απτεσθον. 

NE. ΣΩ. Τώ ; 
ΞΕ. Τή διαμέτρφ δήπον καί πάλιν τή τής διαμέτρου 

οιαμέτρω. 
NE. ΣΩ. Πώς είπες ; 

b ΞΕ. Ή φύσις, ήν το γένος ημών τών ανθρώπων κέκτη
ται, μών άλλως πως είς τήν πορείαν πέφυκεν ή καθάπερ ή 
διάμετρος ή δυνάμει δίπονς ; 

NE. ΣΩ. Ούκ άλλως. 
ΞΕ. Kai μήν ή γε τον λοιπόν γένους πάλιν εστί κατά 

δύναμιν αϋ τής ημετέρας δυνάμεως διάμετρος, εϊπερ δνοϊν 
γε έστι ποδοϊν δις πεφυκυϊα. 

NE. ΣΩ. Πώς δ' ούκ έστι; Καί δή καί σχεδόν ο βού-
λει δηλονν μανθάνω. 

ΞΕ. Προς δή τούτοις έτερον αϋ τι τώ" προς γέλωτα 
C εύδοκιμησάντων αν, ώ Σώκρατες, άρα καθορώμεν ήμϊν 

γργονος έν τοϊς διηρημένοις; 
NE. ΣΩ. TÒ ποίον ; 
ΞΕ. Τάνθρώπινον ημών αμα γένος σννειληχος καί 

σννδεδραμηκος γένει τω τών Οντων γενναιότατα) καί αμα 
εύχερεστάτφ. 

NE. ΣΩ. Καθορώ καί μάλ' άτόπως σνμβαϊνον. 
ΞΕ. Τί Ô' ; ουκ εικός ύστατα αφικνεΐσθαι τα βραδύτατα; 
NE. ΣΩ. Ναί, τοϋτό γε. 
ΞΕ. Τόδε δέ ουκ έννοονμεν, ώς έτι γελοιότερος ό βα

σιλεύς φαίνεται μετά τής αγέλης συνδι<:ΰέ^.· καί σύνδρομα 
d πεπορενμένος τώ τών ανδρών αϋ προς τον ευχερή βίον 

άριστα γεγνμνασμένω ; 
NE. ΣΩ. Παντάτασι μέν οϋν. 
ΞΕ. Ννν γάρ, ώ Σώκρατες, έκεϊνό έστι καταφανές 

μάλλον το ρηθέν τότ' έν τή π3θΙ τον σοφπτήν ζητήσει. 
NE. ΣΩ. Το ποιον ; 
ΞΕ. "Οτι τή τοιαδε μεθόδω τών λόγων οντε σεμνότερου 

1. Βλ. βτό «Σοφιστή» 227a-c. 
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ΞΕ. Μέ τή βάση ακριβώς πού εϊναι δίκαιο ό Θεαίτη
τος καί σύ νά κάνετε τή διαίρεση, επειδή ασχολείσθε μέ τή 
γεωμετρία. 

NE. ΣΩ. Μέ ποια ; 
ΞΕ. Μέ τή διαγώνιο, υποθέτω, καί πάλι μέ τή δια

γώνιο της διαγωνίου. 
NE ΣΩ. Τί θέλεις νά πής ; . 
ΞΕ. Ή φύση πού έχει τό ανθρώπινο γένος, μήπως b 

έπιτρέπη φυσικά μιαν άλλου κάπως ε'ίδους πορεία άπό έκεί-
νην πού εκφράζει ή διαγώνιος μέ δύναμη δύο ποδιών ; 

NE. ΣΩ. "Οχι δέν επιτρέπει. 
ΞΕ. Ακόμη ή πορεία τοϋ υπόλοιπου γένους έχει πά

λι γιά δύναμη τή διαγώνιο τής δυνάμεως μας, επειδή εϊναι 
φυσικά δυό φορές δυό πόδια. 

NE. ΣΩ. Πώς δέν έχει; Καί τώρα απάνω κάτω κατα
λαβαίνω εκείνο πού θέλεις νά φανέρωσης. 

ΞΕ. Κοντά σ αυτά διαβλέπομε άραγε δτι μας συνέ
βηκε στην πορεία τής διαιρέσεως μας, Σωκράτη, ένα C 
άλλο πάλι περιστατικό, πού θά μπορούσε νά φέρη γιά 
καλά γιά γέλιο ; 

NE. ΣΩ. Ποιο ; 
ΞΕ. "Οτι έχει πιάσει συγχρόνως τό ανθρώπινο γένος 

μας καί τό έχει κάνει νά άγωνισθή σέ ταχύτητα αέ τό γένοί 
τών δντων τό πιο γενναιότερο καί συγχρόνως τό πιό ακίν
δυνο. 

NE. ΣΩ. Τό βλέπω δτι συμβαίνει καί πολύ παράλονα. 
ΞΕ. "Έ καλά ! Δέν είναι πιθανό τά πιό βραδύτερα νά 

φτάσουν πιό τελευταία ; 
NE. ΣΩ. Ναί, ασφαλώς. 
ΞΕ. Καί τοϋτο δώ δέν καταλαβαίνομε: δτι ακόμη πιό 

γελοιχ φαίνεται ό βασιλιάς, δταν πηγαίνη νά ανταγωνίζε
ται στό τρέξιμο μέ τήν άνέλη του καί νά παραβάλλεται στ» 
στίβί μέ τόν άνθρωπο πάλι πού εϊναι άριστα γυμνασμένος 
στην ακίνδυνη ζωή; 

Ν Ε . Σ Ω , Βεβαιότατα. 
ΞΕ. Τώρα λοιπόν, Σωκράτη, εκείνο Ξίναι πραγιχατικά d 

ολοφάνερο πού ειπώθηκε τότε κατά τήν έρευνα μο-c γιά τό 
σοφιστή Ο 

ΝΕ. ΣΩ. Ποιο ; 
S E . "Οτι αυτή εδώ ή μέθοδο;: τών συλλογισμών δέν 
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μάλλον έμέλησεν ή μή, τόν τε σμικρότερον ουδέν ήτίμακε 

προ τοϋ μείζονος, αεί δέ καθ' αυτήν περαίνει τάληθέστατον. 

NE. ΣΩ. Έοικεν. 

ΞΕ. Ούκοϋν ιιετά τοντο, Ινα μή μ* φθής έρωτήιας 

e τήν βραχυτέραν οδόν ήτις τότε ήν επί τόν τον βασιλέως ορον 

αυτός σοι πρότερον έλθω ; 

NE'. ΣΩ. Σφόδρα γε. 

ΞΕ. Αέγ-jo δή δεϊν τότε ευθύς το πεζό·» τω δίπ'οδ ποος 

τό τετράπονν γένος διανεϊμαι, καιιδόντα δέ τάνθρώπινον 

en αόνω τω πτηνώ ουνειληχος τήν δίποδα άγέλην πάλιν τώ 

ψιλφ καί τω πτεροφνεϊ τέμνειν, τιμηθείσης δέ αυτής καί 

τότ' Ψδη της ανθρωπονομικϋς δηλωθείσης τέχνης, φέροντα 

τον πολιτικον καί βασιλ.ικον clov ήνίοχον είς αυτήν ένστή-

σαντα, παρα^οϋναι τάς τής πόλεως ήνιας ώς οίκζίας κοΧ 

αύτώ ταύτης ούσης τής έπιστήαης. 

267& NE. ΣΩ. Καλώς yai καθαπερυ χρέος άπέδο>κάς μοι 

τόν λόγον, προσθείς τήν εκτροπήν οϊον τόκον καί άναπλ.η-

ρώσας αυτόν. 

ΞΕ. Φέρε δή και αυνείρωιιεν επανελθόντες επί τήν 

αρχήν μέχρι της τελεντής τον λόγον τοϋ ονόματος τής τοϋ 

πολιτικού τέχνης. 

NE. ΣΩ. Πάνυ μέν οϋν. 

ΞΕ. Της γνωστικής τοίννν έπιοττίμης ήαίνήν κατ'αρ

χάς μέρος έπιτοκτικόν τούτον δέ άπεικασθέν τί μόρων αύτ-

b επιτακτικόν έρρήθη. Ζφοτροφική δέ πάλιν αύτεπιτακτικνς 

ού τό σμικρότατον τών γενών άπεσχίζετο' καί ζψοτροφικής 

είδος άγελαιοτροφικόν, άγελαιοτροφικον Ö' αύ πιζονοιχικόν 
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έδειξε περισσότερη προσοχή γιά ένα πιό μεγαλόπρεπο υπο
κείμενο παρά γιά ένα άλλο, καί έδωσε λιγότερη τιμή στο μι
κρότερο άπό δ,τι στό μεγαλύτερο, άλλα πάντοτε μόνη της 
φέρει σέ τέλος τήν έρευνα της γιά τό πιό αληθινό. 

NE. ΣΩ. Φαίνεται. 
ΞΕ. "Επειτα λοιπόν άπ* ουτό, γιά νά μή μέ προλάβης 

καί ρωτήσηε ποιος ήταν τότε αυτός ο βραχύτερος δρόμος e 
γιά τόν ορισμό τοϋ βασιλιά, μοΰ επιτρέπεις 6 iBicc νά 'ρθώ 
-σ' αυτόν πρωτύτερα ; 

NE. ΣΩ. Σέ πορακαλώ μάλιστα. 
ΞΕ. Λέω λοιπόν δτι πρέπει τότε αμέσως νά διαιρέ-

•σουμε αυτούς πού περπατούν απάνω στή γη, τους πεζοπό
ρους, βάζοντας τό δίποδο γένος απέναντι στό τετράποδο, 
καί έπειτα, βλέπονταε δτι τό ανθρώπινο γένος μόνο μέ τά 
πετούμενα συμπεριλαμβάνεται, νά διαιρέσουμε τή δίποδη 
«γέλη μέ τή σειρά της σέ δίποδη χωρΐ: φτερά καί δίποδη 
μέ φτερά, καί άφοΰ γίνη αυτή η διαίρεση καί άφου τότε πια 
-ή τέχνη πού φροντίζει γιά τους ανθρώπους φανερωθη,νά 
•φέρουαε τόν πολιτικό καί τό βασιλικό άνθρωπο νά τόν εγκα
ταστήσουμε σ' αυτήν σάν ηνίοχο καί τότε νά τοΰ παραδώ-
σουμ<" τά χαλινάρια t7]C πόλεως σά δικής του, επειδή η 
επιστήμη αυτή εϊναι δική του. 

NE. ΣΩ. Μοΰ ανταπόδωσες τό λόγο γενναιόδωρα καί 267a 
σάν νά μοΰ πλήρωσες χρέος σου, προσθέτοντας τήν παρέκ
βαση γιά τόκο καί συμπληρώνοντας αυτόν προς εξόφληση 
τοϋ λογαριασμού. 

Χ . 'Ανακεφαλαίωση 

ΞΕ. Εμπρός λοιπόν, ας επανέλθουμε στην αρχή του λό-
-γοο μ"εχρι τέλους καί άς αναζητήσουμε κατά σειρά τή συνέ
χεια τοΰ όρισμοΰ της τέχνης τοΰ πολιτικοΰ. 

Ν Ε . Σ Ω . Βεβαιότατα. 
ΞΕ. Στή θεωρητική λοιπόν έπιστή μη διακρ ίναμε κατ'άρχάς 

ένα μέρος διευθυντικό- καί αύτοΰ τό μέρος, πού άναπαραστά-
θηκε κατ* αναλογία, ονομάστηκε απόλυτα διευθυντικό (αύτε-
πιτακτικό). Καί ή περιποίηση τών ζώων αποσχίσθηκε μέ τή b 
σειρά της άπό τήν απόλυτη εξουσία, της οποίας εϊναι ένα 
είδος καί δχι τό μικρότερο, καί στην ανατροφή τών ζώων 
δόθηκε σάν ένα εϊδος ή περιποίηση κατ'αγέλες" καί στην 
τέχνη πάλι της περιποιήσεως κατ* αγέλες δόθηκε σάν ένα 

Πλάτωνος Πολ̂ -ηκος 5 
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τοϋ δέ πεζανοα:κον μάλιστα άπετέμνετο τέχνη τΑςάκ-ράτον 

φύσεως θρεπτική. Ταύτης δ' αϋ τύ μέρος ούκ έλνττον τρι

πλούν σνμπλέκ.ιν αναγκαϊον, αν είς εν τις αυτό δνομα 

σοναγαγεϊν βονληθή, γενέιεως άμείκτου νομεντικήν έπι-

β στήμην προσ-χγοοενων. Τ\ δ' από τούτου τμήμα, επί noiuvff 

δίποδι μέρος άνθροίπονομικον έτι ληφθέν μόνον, τοϋτ' 

αυτό έατιν ήδη Ή ί,ητηΰέν, Sua βασιλικόν ταύτόν κληΟέν 

καί πολιτικόν. 

NE. ΣΩ. Παντάπασι uèv οϋν.. 

ΞΕ. ΎΑρά γ', ώ Σώκρατες, αληθώς ήμϊν τοντο καθά

περ σύ νυν εϊρηκας όντως έστι καί πεπραγμένον; 

NE. ΣΩ. Το ποίον δή; 

ΞΕ. Το παντάπασιν ικανώς είρνσθαι το προταθέν; 

*Η τοϋτ' αυτό καί μάλιστα ή ζήτησις ελλείπει, το τον λόγον 

d ειρήσθαι μέν πως, ού μήν παντάπασι γε τελέως άπειογάσΟαι; 

NE. ΣΩ. Πώς εϊπες; 

ΞΕ. Έγώ νών πειράσοααι τοϋτ' αυτό δ διανοοϋιχαι 

ννν ετι μάλλον δηλώσαι. 

NE. ΣΩ. Αέγοις αν. 

ΞΕ. Ούκοϋν τών νομευτικών ήμϊν πολλών φανεισών 

άρτι τεχνών μία τις ή πολιτική καί μΆ-, τίνος αγέλης επι

μέλεια ; 

NE. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Ταύτην δέ γε διώριζεν ο λόγος ούχ Ιππων εϊναι 

τροφον ούδ' άλλων θηρίων, αλλ' ανθρώπων κοιν,τοοφικήν 

επιστήυ,ην. 

NE. ΣΩ. Ούτως. 

ί. Αύτη ή ανακεφαλαίωση έχει παραλείψει τή διαίρεση σέ ζώα 
άγρια καί ήμερα καί ακόμη τή διαίρεση σέ ζώα πού ζουν στο νε?ά· 
καί ζώα πού ζουν στην ξηρά. 
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εϊδος ή τέχνη της περιποιήσεως τών πεζοπόρων ζώων. Τέ
λος αποσχίσθηκε άπό τήν τέχνη τής περιποιήσεως τών πε
ζοπόρων ζώων σάν κύριο τμήμα ή τέχνη πού περιποιείται 
τό είδος πού δέν έχει κέρατα. Καί τό μέρος αύτης πάλι, οχι λι-
γώτερο, εϊναι ανάγκη νά τό περιπλέξουμε τρεις φορές, Αν 
θέλουμε νά τό συγκεντρώσουμε σ'ένα μόνο δνομα προσαγο-
ρεύοντάς το επιστήμη πού περιποιείται ίσα είδη εϊναι άνε-
πιτήδεια γιά διασταύρωση. Καί τό μέρος έκεΐνο της έπιστή- β 
μης πού αποχωρίσθηκε άπ' αυτήν καί απόμεινε τελευταίο 
πιά μόνο μέρος, αυτό πού επιβλέπει τήν αγέλη τών δίποδων 
ζώων καί έχει τήν αποστολή νά φροντίζη γιά τήν άπό αν
θρώπους αποτελούμενη ποίμνη, εϊναι αυτό ακριβώς τό τμήμα 
της επιστήμης πού εϊναι τό αντικείμενο τών αναζητήσεων 
μας καί πού μπορεί νά χαρακτηριστη συγχρόνως ώς επι
στήμη βασιλική καί πολιτική (Χ). 

Ν Ε . Σ Ω . Βεβαιότατα. 
ΞΕ. Άραγε, Σωκράτη, αληθινά αύτ* τ* κατόρθωμα, 

δπως τό έχεις πει τώρα, έτσι καί τό έχομε πραγματοποιή
σει ; 

NE. ΣΩ, Ποιο λοιπόν ; 
ΞΕ. "Οτι έχομε απαντήσει μέ τρόπο ολότελα επαρκή 

στό ζήτημα πού θέσαμε ; *Η αυτό τό ϊδιο καί προ πάντων 
ή έρευνα μας εϊναι ανεπαρκής, δτι δηλαδή ό ορισμός μας ε£-
πώθηκε κάπως, αλλά δέν καταλήξαμε σ' ένα ορισμό τέλειο d 
άπό κάθε άποψη ; 

Ν Ε . Σ Ω . Τί θέλεις νά π ΐ ς ; 
ΞΕ. Θά προσπαθήσω καί γιά τους δυό μας αυτό τό 

Κδιο πού σκέπτομαι νά τό εκθέσω τώρα ακόμη πιό φανερά. 
NE. ΣΩ. Μπορείς νά τό πης. 
ΞΕ. Ανάμεσα λοιπόν στια πολλές τέχνες, πού άσχο-

λοΰνται μέ τήν ποιμενική ζωή καί πού μας φανερώθηκαν 
πριν άπό λίγο, μιά κάποια ήταν ή πολιτική καί φροντίδα 
της μιά κάποια αγέλη ; 

Ν Ε . Σ Ω . Ναί. 
ΞΕ. Καί ή συζήτηση μας έχει καθορίσει δτι αυτή δέν 

εϊναι τροφός άλογων οδτε άλλων θηρίων, άλλ' επιστήμη 
ανθρώπων πού διευθύ/ει εκείνους πού ζουν κατ* αγέλες. 

NE. ΣΩ. Έ τ σ ι εϊναι. 



58 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

e ΞΕ. Τό δή τών νομέων πάντων διάψορον και τό τών 
βασιλέων θεασώμεθα. 

. NE. ΣΩ. Τό ποίον ; 
ΞΕ. Εϊ τις τών α).λων τω, τέχνης άλλης ovoua έχων, 

κοινή τής αγέλης σύντροφος εϊναί ψησι καί ποοσποιείται. 
NE. ΣΩ. Πώς ψής ; 
ΞΕ. Οίον οί έμποροι καί γεωργοί καί σιιονργοί πάν

τες. καί προς τούτοις γυμνασταί καί τό τών ιατρών γένος, 
οίσθ' οτι τοις περί τά ανθρώπινα νομενσιν, οϋς πολιτικούς 

265a έκαλέσαιιεν, παντάπασι τώ λόγω διααάχοιντ' αν ούτοι σύμ
παντες, ώς σφζϊς της τροψϊίς επιμελούνται της ανθρωπινής, 
ού μόνον άγελ.οίων ανθρώπων άλλα καί τής τών αρχόντων 
αυτών ,* 

NE. ΣΩ. Ούκούν ορθώς αν λέγοιεν ; 
ΞΕ. "Ισως. Καί τοντο αεν έπισκεινόαεθα, τόδε δε ίσμεν, 

ό'τι βουκόλω γε ουδείς αμφισβητήσει περί τούτων ούδενός, 
αλλ' αυτός τής αγέλης τροφός ό βονφορβός, αυτός ιατρός, 
αυτός οίον ννμφεοτής καί περί τονς τών γιγνομένων τάκους 

h καί λοχείας μόνος έπιστήιιων της μαιευτικής. "Ετι τοίννν 
παιδιάς καί μοοαικής εφ' όσον αντον τα θρέμματα φύσει 
μετείληφεν, ούκ άλλος κρείττων παραιινθείσθαι καί κηλών 
πραννϊΐν, μετά τε οργάνου καί χριλώ τω στόματι τήν της 
αύτον ποίμνης άριστα μεταχειριζόαενος μονσικήν. Καί δή 
καί τών Άλλων περί νομέων ό αυτός τρόπος. ΤΗ γάρ ; 

NE. ΣΩ. 'Ορθότατα. 
ΞΕ. Πώς ούν ήμϊν ό λόγος ορθός φανείτσ· καί ακέραιος 

C ό περί τον βασιλέως, δταν ταύτόν νομέα καί τροφόν αγέλης 
ανθρωπινής θώμεν μόνον έκκρίνοντες μνρίων, άλλων αμ
φισβητούντων; 

NE. ΣΩ. Ουδαμώς. 
ΞΕ. Ούκούν ορθώς ολίγον έμπροσθεν ίφοβήθημεν ν-

ποπτεύσαντες μή λέγοντες μέν τι τνγχάνοιμεν σχήμα βασι-
λικόν, ού μήν άπειργασμένοι γε εΐμέν πω δι' ακριβείας τόν 

ί. Βλ. Ξενοφ. «Κύρου Παιδεία» VIII, 2, 141: «...λόγος Se αυτού 
απομνημονεύεται ώς παραπλήσια έργα είναι νομέως άγαθοΰ 
χαί βασιλέως άγαθοΟ» χαΐ 1, 1, 1-3, δπου λέγεται : . . . .γ ιατί κ α ί 
δ βοσκός πρέπει νά κάνη τά κτήνη ευτυχισμένα γιά νά τά μεταχει
ρίζεται καί ό βασιλιάς επίσης νά κάνη τίς πόλεις καί τους πολίτες 
ευτυχισμένους γιά νά τους υ,εταχειρίζεται». 'Ακόμη «Άπομνημ.» Ι , 
2, 32 καί III , 2, 1. 
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XI. 01 Ανταγωνιστές τοϋ πολιτικοο 

ΞΕ. "Ας δοϋμε λοιπόν ai τί διαφέρουν οί βασιλείς άπό e 
όλους τους άλλους ποιμένες (-). 

NE. Σ Ω . Σέ τί ; 
•sE. *Αν κανείς άπό τους άλλους ποιμένες, πού έχε*. 

τόν τίτλο άλλης τέχνης, λέει καί ισχυρίζεται βτι είναι άπό 
κοινοϋ ποιμένας της αγέλης. 

NE. ΣΩ. Τί θέλεις νά πής ; 
ΞΕ.Λόγουχάρη οί έμποροι, οίγεωργοί,οί αρτοποιοί δλοι, 

καί κοντά σ' αυτούς οί γυμναστές καί ολόκληρο τό γένος τών. 
γιατρών, γνωρίζεις οτι προς τους ποιμένες τών ανθρώπων, 
τους όποιους ονομάσαμε πολιτικούς, θά φιλονικοϋσαν ζωη- 288» 
ρά δλοι αυτοί μαζί, λέγοντας δτι αυτοί φροντίζουν για την 
ανατροφή τών ανθρώπων, οχι μόνο τών κοινών άνθρώπο'ν, 
άλλα καί γιά τήν ανατροφή τών ίδιων τών αρχόντων τους ; 

NE. ΣΩ. Σωστά θά έλεγαν. 
SE. "Ισως. Καί αυτό θά τό εξετάσουμε, άλλα τοϋτο 

δώ τό ξέρομε, δτι κανείς δέν θά αμφισβήτηση κανένα άπ'αυ
τούς τους τίτλους άπό τό βουκόλο, άλλ* ό ϊδιος ό τροφός της 
αγέλης είναι πού βόσκει τά βόδια, δ ϊδιος γιατρός, δ ϊδιος, νά 
ποΰμε, προξενητής καί μόνος επιστήμονας της μαιευτικής, 
γιάτά μικρά πού γεννιούνται καί τίς μάννες πού γεννούν.'A- b 
κόμη λοιπόν για τά παιγνίδια καί τή μουσική, δσο τό φυσικό 
τών τροφίμων του είναι επιδεκτικό, κανείς άλλος δέν είναι 
καλύτερος άπ* αυτόν νά τους παρήγορη καί νά τους γοητεύη 
γιά νά καταπρο-υνη τά ήθη τους, εκτελώντας άριστα μέ τή 
βοήθεια οργάνων καί μέ τήν άπλήν επιδεξιότητα της φωνής 
τουτά μέλη τής μουσικής πού ταιριάζουν στό ποίμνιο του. 
"Ετοι λοιπόν δ ϊ δ ι χ τρόπος εφαρμόζεται καί στους* άλλους 
ποιμένες. Δέν είν" αλήθεια ; 

NE. ΣΩ. Πολύ σωστά. 
ΞΕ. Πώί- λοιπόν Βά μας φανή σωστός καί ακέριος δ 

ορισμός μας για τό βασιλιά,δταν τόν βάζουμε 8οσκό(ποιμέ- C 
να) καί τροφό της ανθρώπινης αγέλης, ξεχωρίζοντας τον 
μόνο άπό χίλιους άλλους πού αμφισβητούν τόν τίτλο του ; 

NE. ΣΩ. Καθόλου. 
ΞΕ. Σωστά λοιπόν λίγο πρωτύτερα φοβηθήκαμε, δταν 

ύποπτεύσαμε ιιήπως λέγοντας πετύχουμε κάποια μορφή τής 
βασιλικής ιδιότητας, άλλ' δμως δέν παραστήσαμε τέλεια ακό
μη καί αέ ακρίβεια τόν πολιτικό, ωσότου αφαιρώντας εκείνους 
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πολιτικόν, ίως &ν τονς περιχεχνμένονς αύτφ και τής σύννο
μης αύτφ άντιποιουμένονς πίριελόντες καί χωρίσαντες απ' 
εκείνων καθαρόν μόνον αυτόν άποφήνωμεν; 

d NE. ΣΩ. 'Ορθότατα μέν ούν. 
ΞΕ. Τούτο τοίννν, ώ Σώκρατες, ήμϊν ποιητέον, ει μή 

αέλλομεν επί τφ τέλει καταιαχνναι τόν λόγον. 
NE. ΣΩ. 'Αλλάμήν ουδαμώς τοντό γε δραατέον. 
ΞΕ. Πάλιν τοίννν ϊξ αλλης αρχής δει καθ' έτέραν όδόν 

παρενθήναί τίνα. 
NE. ΣΩ. Ποίον δή ; 
ΞΕ. Σχεδόν παιδιαν έγκεραααμένονς- σνχνφ γαρ μέρει 

δεί μεγάλον μύθου προσχρήσασθαι, καί τό λοιπόν δή, 
e καθάπερ ίν τοις πράαθεν, μέρος αεί μέρονς άφαιρονμένονς 

έπ' άκρον άφικνεΐσθαι τό ζητούμενον. Ούκούν χρή ; 
NE. ΣΩ. Πάνν μέν ούν. , 
ΞΕ. 'Αλλά δή τψ μύθω μον πάνυ πρόσεχε τόν νουν, 

καθάπερ οί παίδες· πάντως ού πολλά Ικφεύγεις παιδιας Ιτη. 
NE. ΣΩ. Λέγοις αν. 
ΞΕ. "Ήν τοίννν καί hi ϊαται τών πάλαι λεχθέντων 

πολλά τε άλλα καί δή καί τό περί τήν Άτρέως τε καί θνέ-
στον λεχθείααν Ιριν φάσ·Λα. Άκήκοας γάρ που καί απομνη
μονεύεις δ φασι γενέσθαι τότε. 

NE. ΣΩ. Τό περί τής χρυσής άρνός ίσως σημεϊσν 
φράζεις. 

269a ΞΕ. Ούδα·ιώς, άλλα τό περί τής μεταβολής δνσεως τε 
καί ανατολής ήλιου καί τών άλλων άστρων, ώς αρα δθεν μεν 
ανατέλλει νϋν είς τούτον τότε τόν τόπον εδνετο. άνέτελλε 
δ' έκ τοϋ εναντίου, τότε δε δή μαρτυρήαας αρα ό θεός ΆτρεΙ 
μετέβαλεν αυτό ίπί τό νϋν σχήμα. 

NE. ΣΩ. Λέγεται γαρ ούν δή καί τούτο. 

1. Στά ποίμνια τοϋ 'Ατρέα γεννήθηκε ένα αρνί χρυσόμαλλο. 
"Οταν φιλονίκησαν γιά μιά κληρονομιά, ό 'Ατρέας θέλησε νά δείξη 
τό αρνί σά σημείο της θεϊκής εονοιας. 'Αλλά ή γυναίκα του τό εϊχε 
δώσει στον Θυέστη. Τότε δ Ζευς γιά νά ΰποστηρίξη τδν 'Ατρέα άλ
λαξε τήν πορεία τών άστρων. 
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πού κινούνται γύρω του καί διεκδικούν ένα μέρος άπό τά δι
καιώματα του ποιμένα, τόν χωρίσουμε άπό κείνους τους αν
τιπάλους του γιά νά τόν παρουσιάσουμε αυτόν μόνο καθαρό ; 

NE. ΣΩ. Βεβαιότατα. d 
ΞΕ. Αυτό λοιπόν τό έργο, Σωκράτη, πρέπει νά κάν^υιιε, 

4ν δέν θέλουμε νά ντροπιάσουμε τη συζήτηση μαςγιά τό απο
τέλεσμα της. 

NE. ΣΩ. 'Αλήθεια, αυτό δέν πρέπει νά τό κάνουμε μέ 
κανένα τρόπο. 

Ο 1ΙΪΘΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

ΧΪΙ. Προσουγή στο μύθο 

ΞΕ. Πάλι λοιπόν πρέπει άπό άλλη άποψη νά εξετά
σουμε τό ζήτημα, ακολουθώντας νέο δρόμο. 

NE. ΣΩ. Ποιόν ; 
ΞΕ. 'Απάνω κάτω θά ανακατώσουμε στή συζήτηση μας 

κάποιο παιγνίδι* γιατί πρέπεινά μεταχειριστούμε πολύ μέρος 
ενός μεγάλου μύθου, καί έπειτα άπ'αυτό,δπως καί πρωτύτερα, 
πηγαίνοντας πάντα άπό διαίρεση σέ διαίρεση, νά φτάσο ·με e 
στην κορ -φή τής ερε »νάς μας. Δέν είναι ή μέθοδος πού επι
βάλλεται ; 

NE. ΣΩ. Βεβαιότατα. 
ΞΕ. Πολύ καλά*βάλε λοιπόν δλη τήν προσοχή σο) στό 

μϋθο μο >, δπως κάνουν τά παιδιά."Αλλωστε δέν είναι πολλά 
•χρόνια πού ξέφυγες άπό τά παιγνίδια τής παιδικής ηλικίας. 

NE. ΣΩ. Σέ ακούω. 
ΞΕ. Διηγούνται λοιπόν καί ακόμα θά διηγούνται, 

ανάμεσα σέ πολλές άλλες ιστορίες τοϋ παλιοϋ καιροϋ, καί 
εκείνο τό φαινόμενο γύρω άπό τήν περίφημη φιλονικία τοϋ 'Α
τρέα καί τοϋ ©υέστη. Γιατί έχεις ακούσει, νομίζω, καί κρα
τάς ατή μνήμη σου εκείνο πού λένε πώς έγινε τότε. 

NE. ΣΩ. θέλεις ϊσως νά πής γιά τό θαΰμα τοϋ χρ >σοϋ 

άρνιοϋ. 
ΞΕ. Διόλου, άλλα γιά τή μεταβολή τής δύσεως καί τής 269a 

ανατολής, τοϋ ήλιου καί τών άλλων άστρων, δτι δηλαδή 
ά π ' δπου ανατέλλει τώρα, σ' αυτόν τόν τόπο βασίλευε τότε 
καί έβγαινε άπό τήν αντίθετη πλευρά, καί τότε ακριβώς 
i θεός γιά νά δείξη εύνοια στον 'Ατρέα άλλαξε τήν πορεία 
-τους καί καθιέρωσε τήν παρούσα τάξη ('). 

NE. ΣΩ. Τό διηγούνται κι' αυτό επίσης. 
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ΞΕ. Καί μήν αδ και τήν γε βασιλείαν ήν ήρξε Κρόνος 
πολλών άκηκόαμεν. 

b NE. ΣΩ. Πλείστων μέν οϋν. 
ΞΕ. Τίδέ; τ ατούς έμπροσθεν φνεσθαι γηγενείς καί ιιή 

έξ αλλήλων γεννασθαι ; 
NE. ΣΩ. Καί τοντο εν τών πάλαι λεχθέντων. 
ΞΕ. Ταντα τοίνυν έστι μέν σύμπαντα έκ ταύτοϋ πάθονς, 

καί προς τούτοις έτερα μνρία καί τούτων έτι θανμαστότερα, 
δια όε χρόνον πλήθος τά μέν αυτών απέσβηκε, τα δέ διε
σπαρμένα ειρηται χωρίς έκαστα απ' αλλήλων. "Ο δ' εστίν 

C πασι τούτοις αίτιον το πάθος ουδείς εϊρηκεν, νν\ δέ δή λε-
κτέον είς γαρ τήν τον βασιλέως άπόδειξιν πρέψει ρηθέν. 

NE. ΣΩ. Κάλλ.ιστ7 είπες, καί λέγε μηδέν ελλείπων. 
ΞΕ. Άκονοις αν. Τό γαρ παν τόδε τοτέ αέν αυτός ό 

θεός συμποδηγεϊ πορευόμενον καίσνγκυκλεϊ, τοτέ δέ άνήκεν> 

Οταν ai περίοδοι τοϋ προσήκοντος αύτώ μέτρον είλήφωσιν 
ήδη χρόνου, τό δέ πάλιν αύτόματον είς τάναντία περιάγεται, 

d ζώον υν καί φρόνησιν είληχός έκ τοϋ σνναρμόσαντος αυτό 
κατ' αρχάς. Τοντο δέ αύτώ τό άνάπαλ,ιν Ιέναι δια τόδ' έξ 
ανάγκης εμφντον γέγονε. 

NE. ΣΩ. Δια το ποίον δή ; 
ΞΕ. Τα κατά τ-αΰτα καί ωσαύτως εχειν άεί καί ταύτόν 

είναι τοϊς πάντων θειοτάτοις προσήκει μόνοις, σώματος 
δέ φύσις ού ταύτης τής τάξεως. ΑΟν δέ ούρανόν καί κόσαον 
έπωνομάκαμεν, πολλ-ών μέν καί μακαρίων παρά τοϋ γεν-
νήσαντος μετείληφεν, άτάρ «ϋν δή κεκοινώνηκέ γε καί σώ-

e ιιατος- δθεν αύτώ αεταβολής άμοίρω γίγνεσθαι δια παντός 
αδύνατον, κατά δύναμίν γε μήν οτι μάλιστα εν τω αϋτώ> 

1. "Οσο καλές κι αν είναι οί κινήσεις τών ίστρων, δέ μπο
ρούν νά είναι απόλυτα κανονικές, άφοΰ είναι υλικές καί ορατές. 
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ΞΕ. * Ακόμη έχομε πάλι άχούσει άπό πολλούς τήν ιστο
ρία TÎjc βασιλεία;: τοΰ Κρόνου. 

NE. ΣΩ. Ά π ό πάρα πολλούς. b 
ΞΕ. Κι' αυτό ακόμα οτι οί άνθρωποι της προηγούμενης 

ηλικίας γεννήθηκαν άπό τή γη ,.αλ δέν έγεννήθηκαν ό ένας 
άπό τον άλλο. 

NE. ΣΩ. Καί αυτό επίσης εϊναι ένας άπό τους παλιούς 
μύθους. 

ΞΕ. "Ολα λοιπόν αύτάτά θαύματα προέρχονται άπό το 
ϊδιο φαινόμενο καί κοντά σ'αύτά χιλιάδες άλλα και ακόμη πιο 
αξιοθαύμαστα άπ' αυτά. Άλλα στην τόσο μακρινή πορεία 
τοϋ χρόνου άλλα άπ* «ύτά εξαφανίστηκαν και άλλα, λένε, δια
σκορπίστηκαν σέ επεισόδια ανεξάρτητα μεταξύ τους. "Ομως 
έκεϊνο τό φαινόμενο, πού εΐναι αϊτιο σέ ολα αυτά, κανείς δέν C 
το έχει πεϊ, τώρα δμο^ς εϊναι πια καιρός νά το ποϋμε. Γιατί, 
άν είπωθη, θα μας εϊναι ωφέλιμο γιά ν' αποδείξουμε τή φύση 
τοΰ βασιλιά. 

Χ2ΙΙ. ΟΙ 8ύο κύκλοι τοϋ σύμπαντος 

NE. ΣΩ. Πολύ καλά εϊπες. Πες τώρα χωρίς νά παρά
λειψης τίποτα. 

ΞΕ. Άκουσε λοιπόν. Αυτό το σύμπαν, πού βρισκό
μαστε, άλλοτε ό ίδιος ό Θεός το όδηγεΐ στην πορεία του καί 
συνεργεί στην περιστροφή του, καί άλλοτε το αφήνει νά πο
ρεύεται, δταν οί περίοδοι τοΰ χρόνου, πού τοΰ είναι ορισμέ
νες έχουν πιά τελειώσει τήν πορεία τους, καί τό σύμπαν ξα
ναρχίζει τότε άπό μόνο του τήν αντίστροφη πορεία, επειδή 
έχει ζωή καί έχει προικιοθή μέ φρόνηση άπ* εκείνον πού τό d 
σύνθεσε απαρχής. Καί αυτή ή διάθεση προς την παλινδρομική 
του πορεία του εϊναι αναγκαστικά έμφυτη γι' αυτόν ακρι
βώς τό λόγο. 

NE. ΣΩ. Για ποιο λόγο λοιπόν ; 
ΞΕ. Νά διαττροϋν πάντοτε τήν ϊδια κατάσταση, να 

Ιχουν τούςϊδιους τρόπους υπάρξεως καί νά μένουν παντοτινά 
τά ίδια, αυτό ταιριάζει μόνο στα πιο θεϊκά άπ' Ολα, δμως 
ή φύση τοΰ σώματος δέν εϊναι αύτης της τάξεως. Έκεϊνο 
όμως πού καλούμε Ουρανό καί Κόσμο, έχει λάβειάπό εκείνον 
πού το γέννησε δώρα πολλά καί θαυμάσια, άλλ'δμως έπη ρε 
συμμετοχή καί στό σώμα. Γι* αυτό λοιπόν τοϋ εϊναι αδύνατο e 
νά μήν έχη γιά πάντα μερίδιο στή μεταβολή ί1}, άλλα γιά 
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κατά ταύτα μίαν φοράν κινείται' διό τήν \νακύκλησιν εϊληχεν, 
δτι σμικροτάτην τής αντοϋ κινήσεως παράλ,λαξιν. Αυτό òè 
έαντό στρέφειν αεί σχεδόν ονδενί δννατον πλην τώ τών κι
νουμένων αϋ πάντων ήγονμένφ· κινεϊν δέ τούτω τοτέ μέν 
άλλως, αύθις δε έναντίως ού θέμις. Έκ πάντων οή τούτων 
τον κόσμον μήτε αυτόν χρή φάναι στρέφειν έαντόν αεί, 
μήτ' αϋ δλ.ον αεί ύπό θεοϋ στρέφεσθαι διττάς καί εναντίας 

270ο. περιαγωγάς, μήτ' αϋ δύο τινέ θειο φρονοϋντε έαυτοϊς εναντία 
στρέφειν αυτόν, άλλ} δπερ άρτι έρρήθη καί μόνον λοιπόν, 
τοτέ μέν ύπ' αλ,λης συμποδηγεϊσθαι θείας αίτιας, το ζην 
πάλιν έπικτώ'ίενον καί λαιιβάνοντα άθανασίαν έπισκεναστήν 
παρά τοϋ δημιονργοϋ, τοτέ δ' όταν άνεθή, δι1 έαντοϋ αυτόν 
Ιέναι, κατά καιρόν άφεθέντα τοιούτον, ώστε άνάπαλιν πο-
ρεύεσθαι πολ,λάς περιόδων μυριάδας δια δή τό ιιέγιστον δν 
καί ίσορροπώτατον έπί μικρότατου βαϊνον ποδός ιέναι. 

h NE. ΣΩ. Φαίνεται γονν δή καί μά).α είκότως είρήσΰαι 
πάνθ' δαα διελήλυθας. 

ΞΕ. Αογισάμενοι δή συννοήσωμεν τό πάθος έκ τών ννν 
λεχθέντων, δ πάντων εφααεν e^at τών θαυμαστών αίτιον. 
"Εστι γαρ οϋν δή τοϋτ' αυτό. 

NE. ΣΩ. Τό ποιον; 
ΞΕ. Το τήν τον παντός φοράν τοτέ μέν εφ' â νυν κυ-

κλεϊται φέοεσθαι, τοτέ δ' έπί τάναντία. 
NE. ΣΩ. Πώς δή ; 
ΞΕ. Ταύτην τήν μεταβολήν ήγεΐσθαι δεϊ τών περί τον 

•C ούρανόν γιγνομένων τροπών πασών εϊναι μεγίστην καί τ*~ 
λειοτάτην τροπήν. 

NE. ΣΩ. "Εοικε γοϋν. 

1. Τ ρ ο τε α Ι εΐναι κυρίως οί ανατροπές της πορείας του ήλιου 
προς τά ηλιοστάσια, δηλαδή στά χρονικά σημεία τοΰ μέσου θέρους 
καί τοΰ μέσου χειμώνα. Οί μεταβολές πού παράγουν τΙς εποχές εΐνα-t 
κοντά στην ανατροπή πού προξενεί ή τροπή ολόκληρου τοΰ σύμπαν
τος. *Η λέξη δμως σημαίνει επίσης (270d, 271c) τήν κατάσταση 
τών πραγμάτων, στην οποία καταλήγει αυτή ή ανατροπή. 
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αντάλλαγμα, κατά τό μέτρο τών δυνάμεων του, κινεί
ται στή θέση του μέ τήν ϊδια κίνηση* άπ* αυτό τοΰ 
έλαχε κατά τή διανομή ή κυκλική κίνηση κατ' αν
τίστροφη πορεία, πού τό απομακρύνει, δσο παίρνει λιγώτερο, 
άπό^τήν αρχική κίνηση. Άλλα νά στρέφη πάντοτε το ϊδιο 
τόν^έαυτό του δέν εϊναι σχεδόν δυνατόν σέ κανένα παρά σέ 
εκείνον μόνο πού όδηγεϊ δλα *τά κινούμενα* δέν τοϋ επι
τρέπεται Ομως νά κινή άλλοτε προς τή μιά κατεύθυνση καί 
άλλοτε πάλι προς τήν αντίθετη. Γιά δλους αυτούς τους λόγους 
δέν πρέπει νά λέμε, ούτε δτι ό κόσμος στρέφει ό ϊδιος πάντο
τε τον εαυτό του οΰτε πάλι δτι ολόκληρος καί χωρίς διακοπή 
στρέφεται άπό το θεό μέ διπλές και αντίθετες περιστροφές, oÖ-
τεπάλι δτι δυό κάποιοι θεοί τον στρέφουν, πού οί θελήσεις 270a 
τους εϊναι αντίθετες. Άλλ' δπως πριν λίγο ειπώθηκε, ή μόνη 
λύση πού μένει <τ7ναι άλλοτε* νά όδηγηται άπό μιαν άλλη θεια 
αίτια καί, άπίκτώντας πάλι νέα ζωή,νά δέχεται άπότά δημι
ουργό του αθανασία ανακαινισμένη, καί άλλοτε, δταν άφεθ^ 
στον εαυτό του, νά κινΐται μέ τήν ϊδια του τήν κίνη
ση, αφημένοι, έτσι ώστε νά πορεύεται παλινδρομικά πολλές 
χιλιάδες περιόδους, γιατί στρέφεται Οντάς μεγαλύτερος άπ' 
δλα καί βρισκόμενος στην πιό μεγάλη ισορροπία Βαδίζει 
απάνω σέ υπερβολικά μικρή βάση. 

NE. ΣΩ. Φαίνεται λοιπόν δτι δλα, Οσα εξέθεσε;:, b 
«ϊπώθηκαν μέ πολλή πιθανότητα. 

XIV. 01 ανατροπές τής κινήσεως καί ot συνέπειες τους 

ΞΕ. Άςσκεφθοΰμε τώρα καί άς εξετάσουμε μαζί ποιο 
άπό εκείνα, πού τώρα εϊπαμε, εϊναι αυτό τό φαινόμενο, πού 
λέμε δτι εϊναι αϊτιο δλων τών αξιοθαύμαστων πραγμάτων. 
Γιατί πραγματικά αυτό ακριβώς εϊναι. 

NE. ΣΩ. Ποιο ; 
ΞΕ. Τό δτι ή φορά τοΰ σύμπαντος στρέφει άλλοτε προς 

τήν κατεύθυνση της τωρινής κινήσεως καί άλλοτε πρόc τήν 
αντίθετη κατεύθυνση. 

NE. ΣΩ. Πώς αυτό ; 
ΞΕ. Αυτή ή μεταβολή κατευθύνσεως πρέπει νά θεωρής 

•δτι, άπ* δλες τίς ανατροπές πού γίνονται στον ουρανό, εϊναι C 
ή πιό μεγαλύτερη καί ή πιο τελειότερη (*). 

NE. ΣΩ. Φαίνεται βέβαια. 
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ΞΕ. Μεγίστας τοίννν καί μεταβολάς χρή νοαίζειν γί

γνεσθαι τότε τοις εντός ήμϊν οίκονσιν αύτον. 

NE. ΣΩ. Καί τοντο εικός. 

ΞΕ. Μεταβολάς δέ μεγάλας καί πολλάς καί παντοίας; 

σνμφεροαένας άρ' ούκ ïauev τήν τών ζφων φνσιν ότι χαλε-

πώς ανέχεται ; 

NE. ΣΩ. Πώς δ' ού; 

ΞΕ. Φθοραί τοίννν έξ ανάγκης τότε μέγισται σνμβαί-

νονσι τών τε άλλων ζφων, καί δή καί τό τών ανθρώπων 

d γένος ολίγον τι περιλείπεταν περί δέ τούτονς άλλα τε 

παθήματα πολλά και θαυμαστά και καινά σνιπίπτει, αέγι-

στον δέ τάδε καί σννεπόμενον τή τον παντός άνειλίξει τότε, 

όταν ή τής ννν καθεστηκυίας εναντία γίγνηται τροπή. 

NE. ΣΩ. Τό ποιον ; 

ΞΕ. ΛΠν ήλικίαν ίκαστον εΧχετώνζώων, αύτη πρώτον 

μέν εστη πάντων, καί επανσατο παν δσον ήν θνητόν έπί τό 

γεραίτερον Ιδεϊν πορευόμενον, μεταβάλλον δέ πάλιν επί 

e τουναντίον οίον νεώτερον καί άπαλώτερον έφύετο' καί τών 

αέν πρεσβυτέρων at λενκαί τρίχες εμελαίνοντο, τών δ' αϋ 

γενειώντων al παρειαί λεαινό'ίεναι πάλιν έπί τήν παρελ-

θοΰσαν ώραν έκαστον καθίστασαν, τών δέ ήβώντων τα σώ

ματα λεαινόμενα καί σμικρότερα καθ* ήιχ-έραν καί νύκτα 

έκάστην γιγνόμενα πάλιν εις τήν τοϋ νεογενοΰς παιδός φύσιν 

απήει, κατά τε τήν ψυχήν καί κατά τό σώιια άφομοιούμεια

τό δ' εντεύθεν ήδη μαραινόμενα κοαιδή το πάμπαν εξηφα-

*·ίζετο. Τών δ' αϋ βιαίως τελευτώντων έν τω τότε χρόνφ 

το τοϋ -'εκρού σώαα τά αυτά ταντα πάαχον παθήματα δια 

271& τάχους άδηλ.ον έν όλίγαις ήμέραις διεφθείρετσ. 

NE. λΩ. Γένεσις δέ <5τ· τίς τότ' ήν, ώ ξένε, ζώων ; 

καί τίνα τρόπον έξ άλλή).ο)ν έγεννώντο ; 

ΞΕ. Δήλον, <δ Σώκρατες, δτι το μέν έξ αλλήλων ούκ 
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•ϋΕ. Πρέπει λοιπόν νά νομίζουμε δτι οι πιό σπουδαιό
τερες μεταβολές γίνονται τότε γιά μας πού ζούμε στο εσω
τερικό του. 

NE. ΣΩ. Κι ! αυτό πιθανό. 
ΞΕ. Άραγε δέν ξέραμε δτι ή φύση τών ζώων δύσκολα 

ανέχεται μεταβολές μεγάλες καί πολλές καί κάθε είδους 
πού συμβαίνουν μαζί ; 

NE. ΣΩ. Πώς δχι ; 
ΞΕ. Εϊναι λοιπόν μοιραίο νά συμβαίνουν τότε καταστρο

φές μέγιστες καί στά άλλα ζώα και πρά πάντων ιοΰτο : δτι τό 
ανθρώπινο γένοςπεριορίζεται σέλίγοάριθμόέπιζώντων.Αύτοί d 
οί $νθρωποι δοκιμάζουν καί άλλες συμφορές, πολλές καί αλ
λόκοτες καί πρωτοφανείς, δμως τό πιό μεγαλύτερο καί επα
κόλουθο στην τότε κυκλική επάνοδο τοΰ σύμπαντος εϊναι 
δταν γίνεται ή τροπή αντίθετα προς εκείνη πού κρατεί τώρα. 

NE. ΣΩ. Ποιο ; 
ΞΕ. Ή ήλικί« πού είχε ΐ'αοένα άπό τά ζώα, αύτη πρώ

τα άπ* δλα σταμάτησε τήν πορείατης,καί καθετί πού ήταν 
θνητό έπαυσε νά προσφέρη στά μάτια τό θέαμα ενός βαθμιαίου 
γηρασμοΰ, όταν δμως πάλι άλλαξε κατάσταση προς τό αν
τίθετο, φύτρωσε, σά νά ποϋμε, νεώτερο καί τρυφερώτερο. 
Καί τότε τών γεροντότερων οί άσπρες τρίχες άρχισαν νά e 
μαυρίζουν καί πάλι εκείνων πού εϊχαν γενειάδα οί παρειές 
έγιναν λεΐες καί ό καθένας ξανάρθε στην περασμένη νεότητα 
του* καί τά σώματα τών αγένειων, γινόμενα λεΐα καί μι
κρότερα άπό μέρα σέ μέρα κι' άπό νύχτα σέ νύχτα, έπανέρ-
χονταν στην κατάσταση του νεογέννητου παιδιοϋ, μοιάζον
τας ολότελα κατά τήν ψυχή καί τό σώμα. Ύστερα άπ* αυτό, 
μαραινόμενα πιά, εξαφανίζονταν ολότελα. Καί τό νεκρό πάλι 
σώμα εκείνων πού πέθαιναν άπό βίαιο θάνατο τόν 
καιρό έκεΐνο, περνώντας άπό τήν ιδι« σειρά μεταμορφώ
σεων μέ ταχύτητα, σέ λίγες μέρες καταστρέφονταν χωρίς 271a 
ν' άφήνη ίχνη. 

XV. ΟΙ γιοί της γής 

NE. ΣΩ. Καί ό τρόπος γεννήσεως, ξένε μου, ποιος 
ήταν τότε γιά τά ζώα ; Καί κατά ποιόν τρόπο γενννθηκαν 
τό ένα άπό τό άλλο ; 

ΞΕ. Είναι φανερό, Σωκράτη μου, δτι τό νά γεννηθούν 
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ήν έν τη τότε φύσει γεννώαενον, τό δέ γηγενές είναι ποτέ 
γένος λεχθέν τοϋτ' ήν τό κατ' εκείνον το* χρόνον έκ }ής 
πάλιν αναστρεφόμενοι', άπεμνημονεύετο δένπότών ήαιτέρων 
προγόνων τών πρώτων, οι τελεντώση μέν τή πρότερα πε-

h ριφορά τόν έξνς χρόνον έγειτόνουν, τήσδε οέ κατ' αρχάς 
έφύοντο' τούτων γάρ ούτοι κήρυκες έγένονθ' ήμϊν τών λόγων, 
οϊ ννν νπό πολλών ούκ ορθώς άπιστοννται. Τό γαρ εντεύθεν 
οϊμαι χρή σνννοεϊν. Έπόμενον γάρ έστι'τώ τους πρεσβύτας 
έπί τήν τον παιδός Ιέναιφύσιν, έκ τών τετελεντηκότων αύ, 
κειμένων δέ έν γή, πάλιν εκεί σννισταμένονς καί άναβιω-
σκομένονς, έπεσθαι τή τροπή σννανακυκλούμενης είς τά
ναντία τής γενέσεως, καί γηγενείς δή κατά τούτον τόν λόγον 

C έξ ανάγκης φνομένονς, ούτως εχειν τοννομα καί τόν λόγον, 
όσον; μή θεός αυτών είς άλλην μοΐραν έκόμισεν. 

ΝΕ.ΣΩ. Κομιδή μεν οϋν τοντο γε έπεται τοις έμ
προσθεν. 'Αλλά δή τόν βίον δν έπί τής Κρόνου φής εϊναι 
δυνάμεως, πότερον έν έκείναις ήν ταΐς τροπαΐς ή έν ταϊσδε ; 
Τήν μέν γαρ τών άστρων τε καί ήλίιν ιιεταβολήν δνλον ώς 
εν έκστέοΊΐς συιχπίπτει ταϊς τροπαϊς γίγνεσθαι. 

ΞΕ. Καλώς τώ λόγω σνμπαρηκολούθηκας. Λ0 δ' ήροσ 
d περί τον πάντα αυτόματα γίγνεσθαι τοις άνθρώποις, ήκιστα 

τή^ ννν έστι καθεστηκυίας φοράς, άλλ' ήν καί τοϋτο τνς ëu-
προσθεν. Τότε γάρ αντής πρώτον τής κνκλ.ήσεως ήρχεν 
έπια^λούμενος δλης δ θεός, ώς δ' αϋ κατά τόπονς ταότό* 
τοντο, νπό θεών αρχόντων παντ' ήν τα τον κόσμου μέρν 
διε'λημμένο.· καί δή καί τά ζώα κατά γέντ καί άγέ/ας οίον 
νομής θειο· διειλήφεσαν δαίαονες, αυτάρκης είς πάντα έκα
στος έκάστοις ών οΐς αυτός ίνεμεν, ώστε ούτ3 äypiov ήν 

e ουδέν ούτε άλλνλ-ων έδωδαί, πόλεμος τε ούκ fanv ουδέ στάσις 
τό πζράπαν άλλα θ' δσα τνς τοιαύτης εστί κατακοσμήσεως 

4. Ό Πλάτων αρέσκεται νά ύπενθυμίζη ή νά μετατοπίζη τό 
μΰθο τών «αυτοχθόνων». Βλέπε Μέν. 237b, οπού γίνεται λόγος γιά 
-ό αύτόχθονο τών 'Αθηναίων. Επίσης βλ. Πολιτεία 414e: « . . . Πραγ
ματικά δμως βρίσκονταν τόν καιρό εκείνο μέσα στή γη καί έκεϊ 
μέσα έπαιρναν οί Ιδιοι τή μόρφωση τους καί τήν παίδευση τους,τά 
Οπλα τους καί ή υπόλοιπη αρματωσιά τους τήν κατασκευή της* δταν 
δά ήταν φτιαγμένα στην εντέλεια, αμέσως πια ή γη, Οντάς μητέρα 
τους, τους έστειλε στον απάνω κόσμο, καί γι ' αυτό πρέπει τώρα τή 
χώρα πού κατοικούν νά τήν υποστηρίζουν σά μητέρα καί. τροφό τους 
μέ βουλή καί μέ πόλεμο, ίν κανένας έρχεται εναντίον τους, καί στην 
υπεράσπιση τών Αλλων πολιτών νά έχουν τή σκέψη δτι πρόκειται 
για ανθρώπους πού είναι αδέρφια τους καί έχουν γεννηθη, δπως κι 
αυτοί, άπό τή γη». 
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τό ένα άπό τό άλλο δέν ήταν δυνατόν στην τότε φύση τους, 
άλλα αύτη ή ιστορία πού διηγούνται γιά μιά γενεά πώς γεν
νήθηκε κάποτε άπό τή γη (*), αυτό συνέβηκε εκείνον τόν 
καιρό, δταν οί άνθρωποι ξανάβγαιναν άπό τή γη, καί ri α
νάμνηση του μεταδόθηκε άπό τους πρώτους προγόνους μας, 
πού γειτόνευκν τόν υπόλοιπο χρόνο μέ τό τέλος αύτης τής 
αρχαίας κυκλικής περιφοράς καί γεννήθηκαν στην αρχή τοΰ b 
τωρινού κύκλου. Αυτοί μας έγιναν κήρυκες αυτών των πα
ραδόσεων, γιά τις όποιες σΐμερα πολλοί άνθρωποι χωρίς 
λόγο αμφιβάλλουν. Γιατί αυτό, νομίζω, πρέπει νά καταλά
βουμε πέρα γιά πέρα. *Ηταν επόμενο οί γέροντες νά επανέρ
χονται στην κατάσταση τών παιδιών, οί πεθαμένοι πάλι καί 
θαμμένοι στή γη επόμενο ήταν νά ξαναοχηματίζωνται έκεΐ καί 
νά ξανάρχονται στή ζωή, παρασυρμένοι άπό τήν έπαναστρο-
φή, πού τους έκανε νά παλινδρομούν ά\τίθετα προς τή γέν
νηση, καί επειδή γι' αυτόν τό λόγο γεννιώνταν αναγκαστικά 
άπό τή γη, έτσι πήραν άπ'έκει τό δνομά τους καί τήν ιστορία C 
τουςέκεϊνΰΐάπ' αυτούς πού δεν τους μετέφερε κάποιος θεός 
σί άλλη μοϊρα. 

NE. Σ Ώ . Ασφαλώς αυτό ακολουθεί τά προηγούμενα. 
*Αλλά τό εϊδος της ζωής πού λες πώς ήταν τήν εποχή τής 
βασιλείας του Κρόνου, σέ ποιάν άπό τίς δυο ήταν, στίς τροπές 
της αρχαίας περιστροφής ή σ" αυτήν πού ζοΰμε ; Γιατί ή 
μεταβολή πού γίνεται στην πορεία τών άστρων καί τοϋ ήλιου, 
εϊναι φανερό δτι συμβαίνει νά γίνεται καί στή μιά καί στην 
άλλη τροπή. 

ΞΕ. Καλά παpακoλoύθησεc τό συλλογισμό. Άλλ'έκεϊνο, 
πού ρώτησες δτι δλα γεννιώνται άπό μόνα τους γιά τή χρήση d 
τών ά\θρώπων, δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν τωρινή πορεία, 
άλλ'άντικει και αυτό στον προηγούμενο κύκλο. Γιατί τότε πρώτα 
πρώτα αύτη τήν περιστροφή τήν κυβερ,'οΰσε καί τή φρόντι
ζε Ολη ό θεός, δπως πάλι κατά τόπους τό ί'διοσυνέβαινε,άφοΰ 
δλα τά μέρη τοΰ κόσμου ήταν μοιρασμένα άπό τους θεούς τους 
επιφορτισμένους νά τά κυβερνοΰν. Και μάλιστα καί τά ζώα 
τά εϊχαν μοιραστή κατά γένη καί αγέλες, σάν βοσκοί, 
θεΐα πνεύματα, άπό τά όποΐα καθένα, μ,ή έχοντας ανάγκη 
του άλλου, μόνο προνοούσε γιά δλες τίς ανάγκες τους, ώστε 
κανένα δέν ήταν άγριο ούτε ώλληλοτρώγονταν,καί δέν ύπήρ- e 
χε μεταξύ τους ούτε πόλεμος οίίτε κανενός εί'δους φιλονικία* 
καί άλλα εύεργετήματι* fi««c εϊναι επακόλουθα αυτής της 
τακτοποιήσεως, θά μπορούσε κανείς νά διηγηθή χιλιάδες. 
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έπόιιενα, μνρία αν εϊη λέγειν. Τό δ' οϋν τών ανθρώπων λεχθέν 

αυτομάτου πέρι βίον δια τό τοιόνδε εϊρηται. Θεός ένεμεν 

αυτούς αυτός επιστατών, καθάπερ νϋν άνθρωπος ζφον αν 

έτερον θειότερον, άλλα γένη φαυλότερα αυτών νομενονσι' 

νέιιοντος δέ εκείνον πολιτεϊαί τε ούκ ήσαν ουδέ κτήσεις 

272dL jwatKcö)· καί παίδων εκ γής γαρ άνεβιώσκοντο πάντες, 

ουδέν μεμνημένοι τών πρόσθεν άλλα τα μέν τοιαύτα άπήν 

πάντα, καρπούς δε άφθονους είχον από τε δένδρων καί πολ

λής ύλης άλλης, ούχ νπό γεωργίας φνομένονς, ÒXV οντομά-

τηςάναδιδούσης της γής.Γυμνοί δέ και άστρωτοι θνρανλονν-

τες τά πολλά ένέμοντο' τό γάρ τών ωρών αύτοϊς αλνπον 

έκέκρατο, μαλάκας δέ εύνάς εϊχον αναφυόμενης έκ γής 

h πόας άφθόνον. Τόν δή βίον, ώ Σώκρατες, άκούεις μέν τόν 

τών επί Κρόνου' τόνδε δ' δν λόγος έπί Διός εϊναι, τον νννί, 

παρών αυτός ήσθησαι'κρϊναι δ'αύτοϊν τόν ενδαιμονέστερον 

aV αν δύναιό τε καί έθελ.ήσειας ; 

. NE. ΣΩ. Ονδααώς. 

ΞΕ. Βονλει δήτα έγώ σοι τρόπον τίνα διακρίνω ; 

NE. ΣΩ. Πάνυ αέν οϋν. 

ΞΕ. ΕΙ με\ τοίιυν οι τρόφιμοι τον Κρόνον^ παρούσης 

αύτοϊς ούτω πολλΰς σχολές καί δυνάμεως τρος το μή μό*ον 

άνθρωποις αλλά καί θηρίοις δια λόγων δύνασθοι συγγίγν.-

C σθαι, κοτεχρώντο τούτοις σύμπιοιν έπί φιλοιοφίαν, μετά 

τε θηρίων καί μετ' αλλήλων ομιλούντες, καί πυνθανόμϊνοι 

παρά πάσης φύσεως ει τινά τις ιδίαν δνναμιν έχουσα ήσθετο 

τι διάφοαον τών άλλω'> είς σν*αγυραίν φρονήιεως, εύκρηον 

δτι τών νϋν ci τότε μνρίω προς εύδαιμονίαν διέφερον εΐ 

δ'εμηιμπλάμειοι σίτων αδην καί ποτών οιελΛγοντσ προς άΑ-

λήλονς καί τά θηρία [μύθους] οία δή καί ta νϋν περί οντών 
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"Έκεϊνο λοιπόν πού ειπώθηκε, πώς οί άνθρωποι ζοΰσαν μόνοι 
•τους χωρίς εξωτερική βοήθεια, ειπώθηκε γιά τόν έξης λόγο. 
* 0 ίδιος ό θεός τους εποίμαινε καί ό ϊδιος τους κυβερνούσε, 
καθώς ακριβώς τώρα οί άνϋρωποι, πού εϊναι ζώο πιό θε-
Έκό,-κυβερνοϋν άλλα εϊδη ζώων κατώτερα άπ*αυτούς. "Οταν 
τους κυβερνούσε έκεϊνος, δέν υπήρχαν πολιτικά συστήματα 
•ούτε καδένας εϊχε δικές του γυναίκες καί παιδιά. Γιατί άπό 272a 
•τή γη ξαναγύριζαν στή ζωή δλοι, χωρίς νά θυμούνται τίποτα 
άπό τήν προηγούμενη υπαρξή τους* τέτοια δέν υπήρχαν, 
εϊχαν δμως άφθονους καρπούς άπό τά καρποφόρα δέντρα 
καί άπό πολλή άλλη βλάστηση, πού δέν-φύτρωναν ΰστερα άπό 
καλλιέργεια,άλλα ή γή μόνη της τους πρόσφερε. Καί γυμνοί 
καί χωρίς κρεβ βάτια, ζώντας στό ΰπαιθρο τό περισσότερο, 
τ ά συγκόμιζαν,γιατί οί εποχές τους ήταν μέτριες, ώστε δέν υ
πόφεραν, καί εϊχαν μαλακά κρεββάτια άπό χλόη πού φύτρωνε 
άπό τή γη άφθονη. Ά κ ο ίσες λοιπόν, Σωκράτη, τή ζωή πού b 
έκαναν οί άνθρωποι τήν εποχή της βασιλείας τοΰ Κρόνου. Αυ
τήν, πού λένε πώς εϊναι κατά τήν εποχή της βασιλείας τοΰ 
Δία, τήν τωρινή, ζώντας την ό ϊδιος τή γνωρίζει^. Θά μπο
ρούσες τώρα και θά 'θελες νά κρίνης ποια άπ* τις δ )ό εϊναι 
-περισσότερο ευτυχισμένη ; 

NE. ΣΩ. Μέ κανένα τρόπο. 
ΞΕ. Τότε θέλεις νά σοϋ κάμω έγώ τήν εκλογή μέ κάποιο 

τρόπο; 
ΝΕ.ΣΩ. Βεβαιότατα. 

XVI. "Ο κόσμος στην εγκατάλειψη. "Ο Ανθρωπος στή φυσική 
κατάσταση 

ΞΕ. Άφου λοιπόν οί τρόφιμοι τοΰ Κρόνο J, έχοντας 
τόσο πολλή άνεο*η καί ικανότητα γιά νά μπορούν νά συνεννο
ούνται δχι μόνο με ανθρώπους, άλλα καί μέ θηρία, έκαναν κα
τάχρηση δλων αυτών τών πλεονεκτημάτων γιά νά ασκούνται C 
«τή φιλοσοφία, επικοινωνούσαν μέ θηρία καί μεταξύ τους 
καί ρωτούταν δλα τά δημιουργήματα,γιά νά ίδοΰν άν κανένα; 
προικισαένο μέ κάποια ιδιαίτερη δύναμη, ένοιωθε κάτι δια
φορετικό άπό τά άλλα θησαυρίζοντας σοφία—εύκολα κατα-
λαβαίνομε δτι οί άνθρωποι εκείνης της εποχής Εεπερνοϋ-
σαν απείρως σέ ευτυχία τους τωρινούς. Καί ότι, χορτα
σμένοι υπερβολικά άπό τροφές καί ποτά, αντάλλαζαν μεταξύ 
τους καί μέ θηρία μύθους,δπως εκείνοι τους οποίους διηγουν-
Πλάτωνος Πολιτικές g 
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d λέγονται, και τούτο, ώς γε κατά την έμίιν δόξαν άποφήνοοθαι, 

καί uà).' ενκριτον. "Ομως δ' ούν ταύτί μέν όφώμεν, έως αν 

ήμϊν μηνντής τις Ικανός φανή, ποτέρως οί τότε τάς h<i-

θνμίας εϊχον περί ιε επιστημών καί τής τών λόγων χρείας' 

ού δ ένεκα τό°> μύθον ήγείραιιεν, τούτο λεκτέον, ίνα τό 

μετά τοντο είς τό πρόσθεν περαίνωμεν. 'Επειδή γαρ πάντων 

τούτων χρόνος έτελεώθη καί μεταβολήν έδει γίγνεσθαι καί 

e δή καί τό γήινον ή5η παν άνήλωτο γένος, πάαας εκάστης 

τής ψυχής τάς γενέσεις άποδεδωκνίοις, δαα ήν εκάστη προσ-

ταχθέν τοσαύτα είς γήν σπέρματα πεσονσης, τότε δή τοΰ 

παντός ό μεν κνβερνήτης, οίον πηδαλίων οϊακος αφέμενος, 

είς την αυτού περιωπήν άπέοτη, τόν δέ δή κόσμον πάλιν 

ανέστρεφεν ειμαρμένη τε καί σύμφντος έπιθνμία. Πάντες 

ούν οι κατά τονς τόπονς σννάρχοντες τω μεγίοτω δαίμονι 

θεοί, γνόντες ήδη τό γιγνόμενον, άφίεσαν αύ τα μέρη τον 

273a κόσμον τής ανιών επιμελείας' ό δε ιΐϊταστρεφόαενος καί 

σνμβάλλων, αρχής τε καί τελευτής έν ιντίαν όραήν ορμηθείς, 

οεισαον πολ.νι εν έαντω ποιών άλλην αύ φθοραν ςώων 

παντοίων απηργάσατο. Μετά δέ τούτα προελθόντος ικανού 

χρόνον, θνρνβιψ τε καί ταραχής ήοη πανόυενος καί τών 

σεισιιών γαλήνης επιλαβόμενος εις τ% τόν είωθότα δρόμον 

τόν εαυτού κατακοαμούμενος ήει, έπιμέλειαν καί κράτος έχων 

h αυτός τών εν αύτώ τε καί εαυτού, τήν τον δηαιονργού καί 

πατρός άπομνημονενων διδαχήν είς δύναυ,ιν. Κατ' αρχάς 

μεν ούν άκριβέστερον άπετέλει, τελεντών δέ άμβλντερον 

τούτω" δε αύτφ τό σωματοειδές τής σνγκράσεως αίτιον, τό 

τής πάλαι ποτέ φύσεως σύνιροφον, οτι πολλ.νς ήν αετέχον 

άτοξίος πριν είς τόν νύν κόσαον άφικέσθοι. Παρά uèv γαρ 

τοϊ αινθέντος πάντα κόλα κέκτηται. Παρά δε τής εαπροσθ™ 

C έξεως, δσα χαλεπά καί άδικα έν ούρανφ γίγνεται, ταντα έξ 

εκείνης αυτός Τ5 έχει καί %οις ί,φοις ένσπερνάζεται. Μ°τά 

μέν ούν τον κνβερνήτου τα ςώα τρέφων εν αύτώ σμικρά uèv 
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•coti καί τώρα, καί αυτό, σύμφωνο μέ τή γνώμη μου, εύκολα d 
επίσης το καταλαβαίνει κανείς. "Ομωςάς τ ' αφήσουμε _τώρα 
αυτά, ωσότου βροΰμε κανένα ικανό ερμηνευτή γιά να μας πη 
μέ ποιο πνεϋμαο'ι άνθρωποι εκείνου τοϋ καιροϋ είχαν τον πόθο 
τών επιστημών καί ήξεραν τή χρησιμότητα των συνομιλιών. 
Γιά ποιο λόγο ξυπνήσαμε το μϋθο, αυτό πρέπει νά ποϋμε 
τώρα, γιάνά φέρουμε, έπειτα άπό τά προηγούμενα, σε κάλο 
τέλος το υπόλοιπο μέρος τοϋ διαλόγου μας. 

"Οταν πραγματικά συμπληρώθηκε ό χρόνος, ό ώρισμέ-
νος σέ 6λα αυτά τά πράγματα, καί ήρθε πια ή ώρα νά γίνη 
μεταβολή, και δταν ακριβώς το γένος, τό φυόμενο άπό τη γη, 
εξαφανίστηκε πιά ολόκληρο, άφοϋ κάθε ψυχή είχε αποδώσει e 
δλα δσα ήταν νά γέννηση καί έπεσαν στή γη τόοα σπέρματα,δσα 
σέκάθ- μιά της εΤχαν καθοριστή, τότε πια ό κυβερνγιτης τοϋ 
σύμπαντος, αφήνοντας, νά ποϋμε, το πηδάλιο, ξαναγύρισε στο 
παρατηρητήριο του, καί στον κόσμο ξανάδωσε παλινδρομική 
στροφή τό πεπρωμένο καί η έμφυτη κλίση.'Όλοι λοιπόν τότε οι 
κατά τόπους θεοί πού συγκυβερνοϋσαν μέ τήν δψιστη θεότη
τα, άφοϋ κατάλαβαν δ,τι έγινε, άφησαν πάλι τά μέρη τοϋ κό-
σμου, τά εμπιστευμένα στις φροντίδες τους. Σ'αύτή τήν πε- 2, 
ριστροφή καί τήν αναστροφή ό κόσμος, επιθυμώντας κίνη
ση αντίθετη άπό εκείνη της αρχής καί τοϋ τέλους, σεισμό 
μεγάλο έκανε μέσα του καί προξένησε πάλι άλλη κα
ταστροφή κάθε είδους ζώων. "Επειτα άπ' αύτα, άφοϋ 
πέρασε αρκετός χρόνος, οί αναστατώσεις καί ή ταρα
χή τελείωσα·' πιά, οί σεισμοί καθησύχασαν ναί ό κόσμος 
εξακολούθησε τή συνηθισμένη δική του πορεία, φροντί
ζοντας ό ίδιος καί κυβερνώντας σάν κύριος καί εκείνους 
πού έφερε στον κόλπο του καί τόν ίδιο τόν έαυτο 
του* κρατούσε καλά στή μνήμη του, δσο μπορούσε, τή δι- ο 
δασκαλία τοϋ δημιουργοΰ του καί πατέρα. Στην αρχή λοιπόν 
έκτελοϋσετά έργα του μέάρκετήν ακρίβεια, στό τέλος δμως 
χαλαρώτερα* αιτία ήταν ή σωματική σύσταση στή σύν
θεση του, ή σύντροφος της μιά φορά κι έναν καιρό φύσε
ως του, γιατί έφερε μαζί της πολλήνάταξία προτοϋ νά φτάση 
στον τωρινό κόσμο. Άπό τό δημιουργό του έίχβ πάρει 
παν δ,τι ήταν καλό- άλλα άπό τήν προηγούμενη σύσταση του c 
δσα κακά καί άδικα γίνονται στον ουρανό, αυτός ό ίδιος τά 
έχει άπό κείνην καί τά μεταδίνει καί στά ζώα. Μέ τή συν
δρομή τοΰ πηδαλιούχου, τρέφοντας τά ζώα πού ζοΰσαν στον 



74 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

<ρλαϋρα, μεγάλα δέ ένέτικτεν αγαθά'χωριζόμενος δέ έν-.ίνον 

τον έγγύτιτα χρόνον αεί τ-ηςαφέσεως κυλιστά πάντα διάγει, 

προϊόντος δέ τον χρόνου καί λήθης έγγιγνομένης έ'1 αύτώ 

υ,αλλον κοί δυναστεύει τό τής παλαιάς άναρμοστίας πάθος, 

•ά τελευτώντος δέ έξανθεϊ τον χρόνο, καί σμικρά μέν τάγΦά. 

πολλήν δέ τήν τών εναντίων κράσιν έπεγκεραννύαενος επί 

διαφθοράς κίνδυνον αντον τε άφικ^ειται και τώι εν ϊ&'ώ^ 

Διό δη καί τότ' τ^η θεός ό κοσαήσας αυτόν, καθορών έν 

άπορίαις δντα, κηδόμενος ίνα μή χειμασθείς ύπί ταραχής 

διαλνθείς είς τόν τής άνοιιοιότητος άπειρον δντα πόντιν δνη, 

•e πάλιν έφεδρος αυτόν τών πηδαλίων γιγνόμενος, τάνοσήσαντα 

καί λυθέντα έν τή καθ' έαντόν πρότερα περιόδω στρέψας, 

κοσμεί τε καί έπανορθών άθάνατον αν.όν καί άγήρων 

απεργάζεται. Τοντο μέν οϋν τέλος απάντων εϊρηταΐ' τό 

δ' έπί τήν τον βασιλέως άπόδζιξιν ίκανόν έκ τοϋ πρόσθεν 

jjj απτοαένοις τοϋ λόγου' στρεφθέντος γάρ αϋ τοϋ κόσιιον τήν 

έπί τήν νϋν γένεσιν όδόν τό τνς ηλικίας αϋ πάλιν ϊστατο 

και καινά τάναντία άπεδίδου τοις τότε. Τά μέν γάρ νπό 

σμικρότητας ολίγον δέοντα ήφανίσθαι τών ζφων ηύξάνετο, 

τα δ' έκ γής νεογενή σώματα πολιά φνντα πάλιν αποθνή

σκοντα εις γήν κατήει. Καί τάλλά τε πάντα μετέβαλλε, 

274& άπομιμούαενακαίαννακολονθοΰντατωτονπα^τόςπαθήαατι, 

καί δή καί τό τής κυήσεως καί γεννήσεως καί τροφής μίμημα 

σννείπετο τοϊς πάσιν ύπ' ανάγκης' ού γάρ έξήν ετ' έν γή δι' 

ετέρων σννιστάντων φύεσθαι ζώον, άλλα καθάπερ τώ κόσαφ 

προσετέτακτο αυτοκράτορα εϊναι τής αύτον πορείας, ούτω δή 

κατάταύτά καϊτοϊς μέρεσιν αντοϊςδι' αντών, καθ' δσον οϊόν 

τ' ήν, φύειν τε καί γεννάν καί τρέφειν προσετάττετο νπό τής 

b όμοιας αγωγής. Ού δέ ένεκα ό λόγος ώρμηκε πάς, έπ' αύτώ 
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κόλπο του, τά μικρά κοί ανάξια λόγου, μ3γάλα αγαθά γεν
νούσε' άλλα χωριζόμενος άπ* εκείνον, σέ κάθε μέν περίοδο πού 
ακολουθεί αμέσως αυτή τήν εγκατάλειψη, κυβερνά ακόμη 
δλα τά πράγματα γιά τό καλύτερο* μέ τή« πρόοδο δμως τοϋ 
χρόνου κι δταν ή λησμονιά τόν κυριεύη .περισσότερο^ κυ
ριαρχεί τό πάθος της παλιάς ακαταστασίας, καί στό τέλος d 
χάνει την άνθηρότητά του καί μικρά εϊναι τά αγαϋα 
καί πολλά το ιναντίον τά κακά. πού σμίγοντας τα τά συγ
χωνεύει, ώσπου φτάνει στον κίνδυνο νά καταστραφη ό ϊδιος 
μαζί μ' εκείνα πού κλείνει μέσα του. Τότε λοιπόν πια 
ό θΐός πού τόν τακτοποίησε, βλέποντας νά βρίσκεται σέ 
δυσκολίες, άπό έγνοια μήπως, άφοΰ υποστη μεγάλες 
βλάβες άπό τήν ταραχή καί διαλ^ή, καταβυθιστή στον άπει
ρο πόντο της ανομοιότητας, παίρνει πάλι τό πηδάλιο e 
του, επανορθώνει εκείνα πού βρίσκονταν σέ κακή κα
τάσταση καί εϊχαν διαλυθή στην πρωτύτερη περίοδο, τόν 
τακτοποιεί καί, ανακαινίζοντας τον, τόν κάνει αθάνατο 
καί αγέραστο. 

"Ετσι λοιπόν τελεώνει δλη αυτή ή παράδοση. Γιά νά 
τήν κάνουμε νά χρησιμεύση στον καθορισμό του Βασιλιά, 
μας εϊναι αρκετό νά ξανασυνδέσο )με τή σ ζήτηση μας μέ τό 
προηγούμενο επεισόδιο. "Οταν πάλι ό κόσμος, με μια νεα 
ανατροπή, ξανάρθε στό δρόμο πού οδηγεί στον τρόπο τής 
τωρινής γενέσεως, ή πορεία της ηλικίας σταμάτησε πάλι γιά 
δεύτερη φορά καί απόδωσε καινούργια τ ' αντίθετα προς 
τά τότε. Γιατί άλλα ζώα, δσα έξ αιτίας της μικρότητας λίγο 
έλειψε ν* αφανιστούν, άρχισαν νά αύξαίνουν, καί τά άπό τη γή 
μόλΐί γεννηθέντα σώματα άρχισαν πάλι νά ασπρίζουν, έπειτα 
νά πεθαίνουν καί νά κατεβαίνουν κάτω στή γή,καί δλα τά 274a 
άλλα μεταβάλλονταν, άπομιμούμενα καί άκολουΡώντας 
μαζί τό πάθημα τοΰ σύμπαντος- ιδιαίτερα οί άπσμιμήσεις 
τής εγκυμοσύνης καί της γεννήσεως καί της τροφής άκολου-
θοΰσαν έξ ανάγκης. Γιατί δέν ήταν πιά δυνατόν νά γεν
νιέται ζώο μέσα στά σπλάχνα της γής άπό συνδρομή ξένων 
στοιχείων άλλα, δπως ακριβώς ήταν υποχρεωμένος ό κό
σμος νά εϊναι απόλυτα κύριος της δικής του πορείας, έτσι 
τώρα καί τά ϊδια τά μέρη του έπρεπα μέ τόν ϊδιο νόμο 
μόνα τους,δσοτούς ήταν δυνατόν,νά κυοφορούν καί νάγεννοϋν 
καί: νά τρέφουν. 

Τώρα γιά ποια αίτία ξεκίνησε δλη αυτί] ή ομιλία, b 
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νυν έσμέν ήδη. Περί μέν. γάρ τών άλλων θηρίων πολλά άν 

καί μακρά διεξελθεϊν γίγνοιτο, έξ ών έκαστα καί δι' ας 

αίτιας μεταβέβληκΐ' περί δέ ανθρώπων βραχύτερα καί μαλ-

λον προσήκοντα. Τής γαρ τοϋ κεκτημένου καί νέμοντος ημάς 

δαίμονος άπερηαωθέντες επιμελείας, τών πολλ-ών αϋθηρ'καν, 

δσα χαλεπά τάς φύσεις ήν, άπαγριωθέντων, αυτοί δέ ασθε

νείς άνθρωποι και αφύλακτοι γεγονότες διηρπάζοντο υπ' 

c αυτών, καί έτ' αμήχανοι καί άτεχνοι κατά τους πρώτους 

ήσαν χρόνους, άτε τνς μέν αυτόματης τροφνςέπιλ,ελοιπνίας, 

πορίζεοθαι δέ ούκ επισταμένοι πω δια το μηδευίσν χυτούς 

χρείαν πρότερον άναγκάζειν. Έκ τούτων πάνταιν έν μεγά-

λαις άπορίαις ήσαν. "Οθεν δή τά πάλαι λεχθέντα παρά 

θεών δώρα ήμϊν δεδώρηται μετ' αναγκαίας διδαχής καί παι-

δεύσεως, πϋρ μεν παρά Προαηθέως, τέχναι δέ παρ* Ήφαί-

d στον και τής συντέχνον, σπέρυ,ατα δέ αϋ και φυτά παρ' 

άλλων καί πάνθ' όπόοα τον άνθρώπινον βίον σνγκαττσκει'ια 

κεν εκ τούτων γέγονεν, επειδή τό μέν έκ θεών, δπερ έρρήθη* 

νυνδή, τνς επιμελείας έπέλιπεν ανθρώπους, δι' εαυτών 

τε έδει τήν τε διαγο^ήν καί την επιμέλειον αυτούς αυτών 

έχειν καθάπερ δ?ος δκόσιιος, φ σνμμιμούμινοι καί σννεπό-

μενοι τον αεί χρόνον νϋν μέν ούτως, τοτέ δέ έκείνως ζώμέν 

e τε καί φνάμεθα. Καί το μεν δή τοϋ μύθου τέλ>ος εχέτω, 

χρήσιμον δέ αυτόν ποιησόυ,εθα προς τό κατιδεϊν δσον ήμάρ-

τομ?» άποφηνάαενο· τον βασιλικόν τε και πολιτικόν έν τφ 

πρόσθε λόγω. 

NE. ΣΩ. Πώς οϋν κα} πόσον αμάρτημα φής slvai 

γεγονός ήαϊν ; 

ΞΕ. Τή μέν Ρραχνχερον, τή δέ μάλα γενναιον και πολ-

λώ α-ϊζον >al πλέον ή τότε. 

NE. ΣΩ. Πώς ; 

ΞΕ. "Οτι μεν ερωτώμενοι τον εκ τνς νϋν περιφοράς 
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ήρθε ή ώρα νά τό ποϋμε. Ώ ς προς τά άλλα θηρία, 
6ά χρειάζονταν πολλοί λόγοι καί χρόνος γιά νά ποΰμε 
λεπτομερώς ποια ήταν ή καταγωγή κάθε είδους καί γιά ποιες 
αιτίες άλλαξαν. Άλλα γιά δ,τι άφορα τους ανθρώπους, μιά 
τέτοια έκθεση εϊναι βραχύτερη καί πιό κατάλληλη. Γιατί 
στερημένοι τή φροντίδα τοΰ δαίμονα, πού μας είχε στην κα
τοχή του καί στή φύλαξη του, άφοϋ τά πολλά θηρία μέ τη σει
ρά τους, οσα άπό φυσικό τους ήταν άγρια, εξαγριώθηκαν, οί 
ϊδιοι οι άιθρωποι, δντας χωρίς δύναμη καί χωρί? προστα
σία, γίνονταν τότ1, λεία αυτών τών θηρίων, κι ακόμα ήταν στά 
πρώτα χρόνα χωρίς μ,ηχανήματα και χωρίς τέχνη, επειδή C 
ή τροφή, πού αυτόματα προέρχεται άναβλαστάνοντας άπό 
τή γή, εϊχεν εκλείψει καί δέν ήξεραν ακόμη νά τήν προμη-
6εύωνται,έ τειδή καμιά ανάγκη δέν τους εϊχε πιέσει πρωτύτερα. 
Γιά δλους λο'.πόν αυτούς τους λόγους βρίσκονταν σέ μεγάλες 
στενοχώριες. Ά π ό τότε ακριβώς μας έχουν παραχωρηθή, σύμ
φωνα μέ τίς άρχαϊες παραδόσεις, δώρα άπό τους θεούς μαζί 
μέ τ ' αναγκαία μαθήματα καί τήν απαραίτητη παιδεία : ή 
φωτιά άπό τόν Προμηθέα, οί τέχνες άπό τόν 'Ήφαιστο 
καί άπό τή σύντροφο του στην τέχνη θεά, οί σπόροι τέλο^ d 
καί τά φυτά άπό άλλες θεότητες. Καί δλα, δσα εβοήθησαν 
στην καλυτέρευση τοΰ ανθρώπινου βίου, άπ* αύτούί έχουν 
γίνει, άφοϋ, δπως είπαμε τώρα δά, οί άνθρωποι στερήθηκαν 
τή φροντίδα τών θεών καί έπρεπε μόνοι τους νά όδηγοΰνται 
καί νά φροντίζουν οί ί'διοι γιά τους εαυτούς τους, δπως ολό
κληρο τό σύμπαν* αυτό μιμούμενοι καί παντοτινά ακο
λουθώντας, πότε έτσι καί πότε αλλιώς, ζοϋμε καί γεννιό
μαστε. Καί τώρα λοιπόν άς τελειώσο,ιμε έ$ώ τό μΰθο μας, e 
νά τόν χρησιμοποιήσουμε δμως γιά νά ιδούμε καθαρά πόσο 
αάναμε λάθος, δταν ώρίζαμε τόν βασιλικό καί τόν πολιτικό 
άνθρωπο στην προηγούμενη ομιλία αας. 

VII. TÒ δίδαγμα τοϋ μύθου 

NE. ΣΩ. Ποΰ λοιπόν εϊνα*. αυτό τό σφάλμα πού έχομε 
κάνει καί ποια εϊναι ή σπο >δαιότητά το ) ; 

ΞΕ. Σ* ένα μέρ<^ μικρότερο καί σ* άλλι πολύ σπουδαίο 
*ίθΐ πολύ μεγάλο καί σοβαρότερο άπό τότε. 

NE. ΣΩ. Πώς ; 
ΞΕ. Νά ! δταν μας ζητούσαν νά ορίσουμε τό βασιλιά 
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καί γενέσεως βασιλέα καί πολιτικόν τόν έκ τής εναντίας πε-
27δ& ριόδον ποιμένα τής τότε ανθρωπινής αγέλης εϊποιι>ν. καί 

ταντα θεόν αντί θνητού, ταύτη αέν πάμπολν παρηνέχθηαεν 
δτι δέ ανιιηάαης τις πόλεως άρχοντα ιύτόν άπεφήναμεν, 
δντινα δέ τρόπο* ού διείποαεν, ταύτχί δέ αύ τό μέν λεχθέν 
αληθές, ού μήν όλον γε ουδέ σαφές έρρήθη, διό καί βραχύ-
τερον ή κατ' εκείνο ήαορτήκαμεν. 

NE. ΣΩ. 'Αληθή. 
ΞΕ. Δεί τοίννν τόν τρόπον, ώς ε*οικε, διορίσαντας τής 

αρχής τής πόλεως ούτω τελέως τόν πολιτικόν ήμϊν είρήσθαι 
προσδοκαν. 

NE. ΣΩ. Καλώς. 
b ΞΕ. Δια ταύτα μήν καί τόν μνθον παρεθέμεθα, ίνα 

ένδείξαιτο περίτής άγελαιοτροφίας μή μόνον ώς πάντες αυτής 
άμφισβητούσι τώ ζητονμένω τά ννν. αλλά κάκείνον αυτόν 
έναργέστερον ιδοιμεν, δν προσήκει μόνον κατατό παράδειγμα 
ποιμένων τε καί βουκόλων τής ανθρωπινής επιμέλειαν έχον
τα τροφής τούτον μόνον άξιωθήναι τού προσρήματος. 

NE. ΣΩ. 'Ορθώς. 
ΞΕ. ΟΙμαι δέ y', & Σώκρατες, τούτο μέν ετι μείζον ή 

C χστά βασιλέα εϊναι τό σχήμα τό τού θείου νομέως, τους 
δ'ένθάδ" ννν δντας πολιτικούς τοίς άρχομένοις όμοιοι ς τε 
εϊναι μάλλον πολύ τάς φύσεις καί παραπλησιαίτερον πα'δϊίας 
μετειληφέναι καί τροφής. 

NE ΣΩ. Πάντως πον. 
ΞΕ. Ζητητέοι γε μήν ουδέν δν εϊησαν ούθ' ήττον 

ούτε μάλλον, εϊθ' ούτως εΐτ' Ικείνως πεφνκασιν. 
NE ΣΩ. Πώς γαρ ού; 
ΞΕ. Τήδε δή πάλιν έπανέλθωμεν. "Ην γαρ εφαμεν 

αύτεπιτακτικήν μέν εϊναι τέχνην έπί ζώοις, ού μήν ίδιο: 
à γε άλλΛ κοινή τήν επιμέλειαν Ιχονσαν, και προσείπομεν 

δή τότε ευθύς άγελαιοτροφικήν—μέμνησαι γάρ ; 
NE. ΣΩ. Ναί. 

1. Στους «Νόμους» 853c τοϋ Πλάτωνος αναφέρεται δτι «οί 
αρχαίοι νομοθέτες, καταγόμενοι οί ΐδιοι άπό τους θεούς, νομοθε
τούσαν γιά τους ήρωες, γιους τών θεών* οί άνθρωποι κάνομε νό
μους γιά τους γιους τών ανθρώπων». 
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καί τόν πολιτικό τής τωρινής κυκλικής περιφοράς καί γενέ
σεως καί εϊπαμε τόν άπό τήν αντίθετη περίοδο ποιμένα, πού 275s 
κυβερνοΰσε τήν τότε ανθρώπινη αγέλη, καί 'ΐάλιστα θεό καί 
6χι θνητ^, πέσαμε σέ πολύ μεγάλη πλάνη. "Όταν δμως 
τον παρουσιάσαμε σάν άρχοντα ολόκληρης της πόλεως, χωρίς 
νά ποϋμε -ώρισμένως κατά ποιόν τρόπο εϊναι τέτοιος, τότε 
πάλι εκείνο πού εϊπαμε ήταν αληθινό, δέν ήταν δμως ή 
αλήθεια ολόκληρη καί καθαρή, γι1 αυτό,καί τό τελε,ίταΐο 
σφάλμα μας ήταν μικρότερο άπό τό πρώτο. 

NE. ΣΩ. Αλήθεια. 

ΞΕ. Πρέπει λοιπόν, καθώς φαίνεται, άφοϋ ώρίσαμε 
τόν τρόπο της εξουσίας πού άσκεΐ ό πολιτικός στην πόλη, 
νά ελπίζουμε δτι έχουμε δώσει γι ' αυτόν ένα τέλειο ορισμό. 

Ν Ε . Σ Ω . Εϊναι αλήθεια. 

ΞΕ. Γι' αυτό λοιπόν παραθέσαμε καί τό μϋθο, γιά νά b 
δείξουμε δτι δχι μόνο δλοι διαφιλονικοΰν προς τόν ζητού-
μενον(βασιλικόν τύπον) τόν τίτλον τοϋτροφοΰ της αγέλης, 
άλλα γιά νά ίδοϋμε καϊ καθαρώτερα αυτόν τόν ίδιο (τόν 
βασΊλέα) πού, άφοΰ κατά τό παράδειγμα τών βοσκών 
καί τών βουκόλων, φροντίζει νά τρέφη τό ανθρώπινο ποί
μνιο του, μονοί αξίζει νά τιμηθή μέ παρόμοιο τίτλο. 

Ν Ε . Σ Ω . Σωστά. 

ΞΕ. Νομίζω, Σωκράτη, δτι αυτή ή μορφή του θείου 
ποιμένα εϊναι ακόμη πολύ υψηλή γιά ένα βασιλιά^) καί δτι Ο 
οί εδώ τώρα βρισκόμενοι πολιτικοί μαε μοιάζουν περισσό
τερο μέ TOÓC υπηκόους τους κατά τή γέννηση τους καί εϊναι 
σχεδόν παρόμοιοι μέ τά μαθήματα καί τήν αγωγή πού έχουν 
πάρει. 

NE. ΣΩ. Χωρίς άλλο, νομίζω. 

ΞΕ. Δέ θά μποροΰσαν να εξετασθούν άπό μας οΰτε λιγώ-
τερο ούτε περισσότερο, εί'τε έτσι εϊτε αλλιώς έχουν γεννηθη. 

Κ Ε . ΣΩ. Πώς δχι; 

ΞΕ. Ά ς επανέλθουμε πάλι στην πρώτη μας συζήτηση. 
Αύτη ή τέχνη γιά τήν οποία μιλήσαμε δτι έχει στά ζώα μιά 
δύναμη απόλυτη καί φροντίζει γι' αυτά δχι ατομικά άλλα 
γιά δλα μαζί καί πού τήν καλέσαμε τότε αμέσως : τέχνη d 
πού τρέφει τίς αγέλες—τό θυμάσαι; 

Ν Ε . Σ Ω . Μάλιστα. 
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ΞΕ. Ταύτης τοίννν πν διημαρτάνομεν. Τόν γάρ πολι

τικόν ονδαμοϋ σννελάβομεν ούδ' ώνομάσαμεν, αλλ' ημάς 

έλαθεν κατά τήν δνομασίαν έκφνγών. 

NE. ΣΩ. Πώς ; 

ΞΕ. Τοϋ τάς άγέλας έκάστας τρέφειν τοις μέν άλλοις 

πον πασι μέτεστι νομεϋσι, τω πολιτικώ δέ ού μετόνεπηνέγ-

•e καμεν τοννομα, δέον τών κοινών έπενεγκεϊν τι σύμπασιν. 

NE. ΣΩ. 'Αληθή λέγεις, ειπερ ετύγχανε γε δν. 

ΞΕ. Πώς δ} ούκ ήν τό γε θεραπενεεν που πασι κοινόν, 

μηδέν διορισθείσης τροφής μηδέ τίνος αλλ.ης πραγματείας ; 

'Αλλ'ή τίνα άγελαιοκομικήν ήθεραπεντικήνήκαί τιναέπιμε-

λητικήν αυτήν ονομάσασιν ώς κατά πάντων εξήν περικαλό-

πτειν καί τόν πολιτικόν άμα τοϊς άλλοις, επειδή δεϊν τοϋτ' 

έσήμαινεν ό λόγος. 

276& NE. ΣΩ. 'Ορθώς. 'Αλλ,' ή μετά τοϋτο διαίρεσις αϋ 

τίνα τρόπον έγίγνετ' αν ; 

ΞΕ. Κατά ταύτα καθ' απερ έμπροσθεν διηρούμεθα τήν 

άγελαίοτροφικήν πεζοις τε καί άπτνσι, καί άμείκτοις τε καί 

άκεράτοις, τοις αύτοϊς αν πον τούτοις διαιρούμενοι καί τήν 

άγελαιοκομικήν- τήν τε νϋν καί τήν έπί Κρόνον βασιλείαν 

περιειληφότες αν ή μεν ομοίως έν τω λόγω. 

NE. ΣΩ. Φαίνεται· ζητώ δέ αϋ τί τό μετά τοϋτο. 

ΞΕ. Δήλον οτι λεχθέντος ούτω τής τον άγελαιοκομικής 

b ονόματος ούκ αν ποτέ έγένεθ' ήμϊν τό τινας άμφισβητεϊν 

ώς ούδ' επιμέλεια τό παράπαν εστίν, ώσπερ τότε δικαίως 

ήμφεσβητήθη μηδεμίαν εϊναι τέχνην έν ήμϊν άξίαν τούτον τον 
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ΞΕ. Σ* αύτη λοιπόν κάπως κάναμε λάθος. Γιατί τόν 
-πολιτικό πουθενά δέν τόν περιλάβαμε στην ομιλία μας οΰτε 
διατυπώσαμε τ ' δνομά του, άλλα μας ξέφυγε χωρίς νά λά
βουμε τα μέτρα μα<: τότε πού πιστεύαμε πώς τόν ώνομάσαμε. 

NE. ΣΩ. Πώς; 
ΞΕ. Στό νά τρέφουν τίς αγέλες TOJC μετέχοιν νομίζω 

δλοι οί άλλοι ποιμένες, άλλα στον πολιτικό αποδώσαμε τό 
δνομα, άν καί δέν μετέχη, ενώ θά έπρεπε νά δώσουμε σέ 
δλουί συγχρόνως κάποιο άπό τά κοινά ονόματα. e 

NE. ΣΩ. Σωστά, άν τύχαινε νά ύπάρχη ένα. 
ΞΕ. Πώς δέν τους ήταν κοιν-f, νομίζω, σέ δλους ή ενέρ

γεια νά λαβαίνουν πρόνοια, ενώ δέν τή διακρίναμε οΰτε σάν 
τροφή οΟτε σάν κάποια άλλη απασχόληση; 'Αλλά μιλώντας 
γιά την τέχνη πού ασχολείται μέ τίς αγέλες ή τις περιποιείται 
ή έχει κάποιαν άλλη φροντίδα γι ' αυτές, είχαμε ένα ορισμό 
κατάλληλο νά καλύψουμε τόν πολιτκό μαζί μέ όλους τους 
άλλους αντιπάλους του, επειδή ακριβώς αυτό;: εϊναι ό σκο
πός τής έρευνας μας. 

XVIII. Ό ποιμένας ανθρώπων τύραννος ^ βασιλιάς 

NE. ΣΩ. Σωστά. Άλλα τότε μέ ποιόν τρόπο θά κάναμε 276a 
πάλι τή διαίρεση πού ακολουθεί; 

ΞΕ. "Οπως ακριβώς έκάναμ^ αμέσως πρωτύτερα, δταν 
εϊχαμε διαιρέσειτήν τέχνη πού τρέφει τίς αγέλες σέ τέχνη ζώων 
πεζοπόρων καί μή πεζοπόρων, ζώων πού δέν ζευγαρώνουν 
καί ζώων χωρίς κέρατα. Προχωρώντας μέ ανάλογες διαι
ρέσεις, bà μπορούσαμε νά περιλάβουμε επίσης, νομίζω, στην 
ΐδια έννοια καί τήν τέχνη πού έχει τή φροντίδα γιά τίς άγέ-
λεΰ,καί τήν τωρινή καί τήν επί της βασιλείας τοΰ Κρόνου. 

Ν Ε . Σ Ω . Φαί\εται* επιθυμώδμωςνά μάθω ποια εϊναι 
ή συνέχεια. 

ΞΕ. Εϊναι φανερό δτι, άφοΰείπώθηκε έτσι τό δνομα της 
τέχνης πού ασχολείται μέ τίς αγέλες, δέ θά μας συνέβαινε b 
ποτέ \ά άκοΰμε δτι μερικοί άμφισβητοΰν πώς δέν υπάρχει ολό
τελα κάποια μέριανα, δπως ακριβώς τότε αμφισβητήθηκε δτι 
δέν υπάρχει μεταξύ μας καμιά τέχνη πού ν* άξίζη αυτή τήν 
επωνυμία τοΰ ίκανοϋ νά φροντίζη γιά τήν τροφή, καί, άν 
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θρεπτικού προσρήματος, ει ό' ούν τις εϊη, πολλοίς πρότερο» 
αυτής καί μάλλον προσήκειν ή τινι τών βασιλέων. 

NE ΣΩ. 'Ορθώς. 
ΞΕ. 'Επιμέλεια δέ γε ανθρωπινής συμπάσης κοινωνίας 

ουδεμία αν έθελήσειεν ετέρα μάλλον καί πρότερα τής βααι-
C λιχής φάναι καί κατά πάντων ανθρώπων αρχής είναι τέχνη. 

NE. ΣΩ. Λέγεις ορθώς. 
ΞΕ. Μετά ταύτα δέ γε, ώ Σώκρατες, &ρ' έννοονμεν ότί 

προς αύτφ δή τφ τέλει συχνό ν αύ διημαρτάνετο ; 
NE. ΣΩ. Τό ποίον ; 
ΞΕ. Τάδε, ώς αρ' ει καί διενοήθημεν ότι μάλ.ιατα τής 

δίποδος αγέλης εϊναι τίνα θρεπτικήν τέχνην, ουδέν τι 
μάλλον ημάς έδει βασιλικήν αυτήν ευθύς καί πολιτικήν ώς 
άποτενελεσμένην προσαγορεύειν. 

NE. ΣΩ. Τιμήν ; 
ΞΕ. Πρώτον μέν, δ λέγομεν, τοϋνομα μετασκευω-

d ρήσασθαι, προς τήν έπιμέλ,ειαν μαλ,λον προσαγαγόντας ή] 
ττ)ν τροφή", έπειτα ταύτην τέμνειν ού γαρ σμικράς αν Ιχοι 
τιιή ieiç ITI. 

NE. ΣΩ. Ποίας ; 
ΞΕ. ΎΗτε τόν θΛον ανπον διειλόμεθανομέα χοίρίς καί 

τόν άνθρώπινον έπιμελητήν. 
NE. ΣΩ. 'Ορθώς. 
ΞΕ. Αύθις δέ γετήν άπονεμηθείσαν επιμελψικήν δίχα 

τέμνειν άναγκαϊον ήν. 
NE. ΣΩ. Τίνι ; 
ΞΕ. Τώ βιαίω τε καί έκονσίω. 
NE. ΣΩ. Τί'δή ; 

e SE. Καί ταύτγι που τό πρότερον άμαρτάνοντες εύΐ]-
θέστερα τοϋ δέοντος εις ταύτόν βασιλέα καί τύραννον συν-
έθεμεν, άνομοιατάτονς όντας αυτούς τε καί τόν τής αρχή: 
έκατέρου τρόπον. 

NE. ΣΩ. Αληθή. 
ΞΕ. Ννν δέ γε πάλιν Ιπανορθούμενοι, καθάπερ εϊπα 

τήν άνθρωπίνην έπιμελητίΛήν δίχα διαιρώμεθα, τφ βιαίω 
καί έκονσίο* · 

1. Βλ. παραπάνω 267e - 268a. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 83 

υπήρχε κάποια, αύτη θά ταίριαζε σέ πολλούς ανθρώπους 
πρωτύτερα καί καλύτερα παρά σέ κάποιο βασιλιά. 

Ν Ε . Σ Ω . Σωστά\ 
S E . "Αρα φροντίδα ολόκληρης της ανθρώπινης κοινω

νίας καμιά δέ θάμποροΰλενάίσχυρισθή πώς είναι άλλη με
γαλύτερη καί ανώτερη άπό τη βασιλική τέχνη καί πώς είναι 
επιστήμη διοικήσεως τών ανθρώπων γεν ικά. Ο 

NE. ΣΩ. Έχεις δίκηο. 
ΞΕ. 'Αλλά έπειτα άπ' αυτά, Σωκράτη, άραγε καταλα-

βαίνομε δτι σ' αυτό ακριβώς το τέλoc έχομε διαπράξει πάλι 
ενα μεγάλο λάθος (*•); 

Ν Ε . Σ Ω . Ποιο; 
ΞΕ. Νά αότό : δτι, αν καί σκεφθήκαμε πώς υ

πάρχει κυρίως κάποια τέχνη ίκανή νά τρέφη τή δίποδη αγέ
λη, δέν έπρεπε διόλου νά τήν προσφωνούμε αμέσως σάν 
άποτελειωαένη τέχνη βασιλική καί πολιτική. 

NE. ΣΩ. Καί τότε; 
ΞΕ. Τ6 πρώτο πράγμα πού έχομε νά κάνουμε εϊναι αυτό 

πού λέγαμε : νά μεταβάλουμε αλλιώς το δνομα, πλησιά- d 
ζοντάς το περισσότερο προς τήν Εδέα της φροντίδας παρά προς 
τήν ίδέα της τροφής, έπειτα νά διαιρέσουμε αυτή τήν ίδια, 
γιατί μπορεί νά έχη ακόμα τομές οχι μικρές. 

Ν Ε . Σ Ω . Ποιες; 
ΕΕ. 'Εκείνη, κατά τήν όποια μπορούμε, νομίζω, νά 

βάλουμε χωριστά τόν ένα άπό τον άλλο τον θείο ποιμένα καί 
τόν ανθρώπινο φροντιστή. 

NE. ΣΩ. Σωστά. 
ΞΕ. Πάλι ήταν αναγκαίο τήν τέχνη τοΰ φροντιστή,πού 

έτσι αποχωρίστηκε, νά τή διαιρέσουμε σέ δύο. 
Ν Ε . Σ Ω . Πώς; 
ΞΕ. Διακρίνοντας εκείνο πού επιβάλλεται μέ τή βία 

καί εκείνο πού είναι παραδεκτό θεληματικά. 
NE. ΣΩ. Βεβαίως. 
ΞΕ. Καί έτσι πιθανώς πρωτύτερα, διαπράττοντας θ 

σφάλμα άνοητότερο άπό δ,τι πρέπει, περιλάβαμε μαζί βασιλιά 
καί τύραννο, ενώ είναι άνομοιότατοι καί οί ίδιοι καί κατά τόν 
τρόπο πού κυβερνά κ&θένας. 

Ν Ε . Σ Ω . Είναι αλήθεια. 
ΞΕ. Τώρα πάλι, διορθώνοντας τον εαυτό μας, δπως 

έλεγα, ας διαιρέσουμε σέ δυό τήν ανθρώπινη τέχνη τηςφρον-



84 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

NE, ΣΩ. Πάνν μέν οϋν. 

ΞΕ. Καί τήν μέν γέ που τών βίαιων τυραννική», τήν 
δέ έκονσιον καί έκονσίων δίποδων άγελαιοκομικήν ζώων 
προσειπόντες πολιτικήν, τόν έχοντα αϋ τέχνην ταύτην καί 
επιμέλειαν δντως οντά βασιλέα καί πολιτικόν άποφαινώμε-
0α ; 

277Ά NE. ΣΩ. Καί κινδυνεύει γε, ώ ξένε, τελέως άν ήμϊν 
ούτως εχειν ή περί τόν πολιτικόν άπόδειξις. 

ΞΕ. Καλώς άν, ώ Σώκρατες, ήμϊν εχοι. Δει δέ μή σοι 
μόνω ταύτα, αλλά κάμοι μετά σον κοινή συνδοκεϊν. Νϋν δέ 
κατά γ ε τήν έμήν ονπω φαίνεται τέλεον ό βασιλεύς ήμϊν 
σχήμα ίχειν, άλλα καθάπερ άνδριαντοποιοί παρά καιρόν 
ενίοτε σπ~εύδοντες πλείω καί μείζω τοϋ δέοντος έκαστα τών 

h έργων έπεμβαλλόμενοι βραδινουσι, καί νϋν ήμεϊς, ίνα δή 
προς τώ ταχύ καί μεγαλοπρεπώς δηλώσαιμεν τό τής έμ
προσθεν αμάρτημα διεξόδου, τω βασιλε ι νομίσαντες πρέπειν 
μεγάλα παραδείγματα ποιεϊσθαι, θαυμαστόν δγκον άράμενοι 
τοϋ μύθου, μείζονι τοϋ δέοντος ήναγκάσθημεν αντον μέρει 
προσχρήσασθαι' διό μακροτέραν τήν άπόδειξιν πεποιήκαμεν 
καί πάντως τω μύθω τέλος ούκ έπέθεμεν, αλλ' άτεχνώς ό 

c λ.όγος ήμϊν ώσπερ ζώον τήν έξωθεν μέν περιγραφήν εοικεν 
ίκανώς Ζχειν, τήν δέ οίον τοις φαρμάκοις καί τή συγκράσει 
τών χρωμάτων ένάργειαν ούκ άπειληφέναι πω. Γραφής δέ 
καί συμπάσης χειρουργίας λέξει καί λόγω δηλοϋν παν ζώον 
μάλλον πρέπει τοις δυνάμενοις έπεσθαι' τοις δ' άλλοις δια 
χειρουργιών. 

NE. ΣΩ. Τοντο μέν ορθώς- δπη δέ ήμϊν ονπω φής 
Ίκανώς εϊρήσθαι δήλωσον. 

1. Ή προφορική περιγραφή είναι ανώτερη άπό τή ζωγραφική 
καί τή γλυπτική* αυτέςεΤναι άφωνες καΐνεκρές («Φαιδρός» 275d-e* 
έκεΐ αναπτύσσεται άριστα ή διαφορά πού έχουν ή γραφή καί ή ζω
γραφιά). Ή προφορική διδασκαλία είναι ζωντανή («λόγον λέγεις 
ζώντα καί Ιμψυχον» ) καί καρποφορεί σέ μιά ψυχή πού είναι Εκανή 
νά παρακολουθη. 
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τίδας, ανάλογα μέ τό άν ή φροντίδα επιβάλλεται μέ τή 
βία ή γίνεται δεκτή θεληματικά. 

NE. ΣΩ. Βεβαιότατα. 
ΞΕ. Και δέ μπορούμε, δταν άσκήται μέ τή βία, νά 

τήν καλοΰιχε τυραννική, καί, δταν άσκήται θεληματικά 
καί ελεύθερα εϊναι δεκτή άπό τήν αγέλη τών δίποδων ζώων, 
πολιτική, και εκείνον πάλι πού εξασκεί αυτή τήν τέχνη καί 
έ'χει τή φροντίδα,νά τόν όνομάσοΛμε πραγματικά βασιλιά καί 
πολιτικό; 

XIX. 'Ορισμός καί χρήση τοΰ παραδ€ίγματος 

NE. ΣΩ. Κοντεύομε, φίλε ξέν?, νά έχουμε έτσι τέλει- 277SL 
ώσει τήν απόδειξη μας σέ δ,τι άφορα τόν πολιτικό. 

ΞΕ. Αυτό, Σωκράτη μου, θά ήταν μιά καλή επιτυχία 
μαί:. 'Αλλά β έβ aia δέν άρκεϊ νά εχης σύ μόνος αυτή τήν πεποί
θηση, μά πρέπει νά τήν έ'χουμε άπό κοινοΰ σύ καί έγώ. Τώρα 
δμως, κατά τή γνώμη μου, δέ μοΰ φαίνεται ακόμη δτι τό σκί
τσο τοΰ βασιλιά έχει γίνει τέλειο, άλλα τουναντίον δπως οί 
άνδριαντοποιοί, πού σπεύδουν καμιά φορά παράκαιρα, άλλα 
έπειτα κάνουν νέες προσθήκες περισσότερες καί μεγαλύτερες 
άπ* δ,τι πρέπει σέ καθένα άπό τά εργατουί, καί βραδύνουν, b 
έτσι τώρα καί εμείς, γιά νά αποκαλύψουμε γρήγορα άλλα καί 
μεγαλοπρεπώς τό αμάρτημα πού κάναμε στην προηγούμενη 
διήγηση μας, τ£τε πού νομίσαμε δτι είναι άξιο νά κάνουμε 
τοϋ βασιλιά μεγάλα πρότυπα, άφοϋ παραφουσκώσαμε τό 
μΰθο, αναγκαστήκαμε νά μεταχειριστούμε μεγαλύτερο άπ' 
δ,τι πρέπει μέρος του. Γι' αυτό παρατείναμε περισσότερο 
τήν απόδειξη χωρίς νά δώσουμε τέλος στο μΰθο μας, άλλα 
τουναντίον ή ομιλία μας φαίνεται πώς έχει ώς ζωγραφιά C 
αρκετά τήν εξωτερική περιγραφή, δέν έχει δμως πάρει 
ακόμη -τήν απαιτούμενη σαφήνεια πού επιτυγχάνεται 
μέ τήν επιλογή καί τή συνένωση τών χρωμάτων. Μέ 
λέξη και ·λόγο περισσότερο άπ* το ίχνογράφημα καί 
τήν καμωμέ\η άπό χέρι'α παράσταση πρέπει νά εκθέτουμε 
κάθε ζωντανό αντικείμενο σ' εκείνους πού είναι ικανοί 
ν* ακολουθούν ί 1 ). Γιά τούί άλλουι: χρειάζεται ύλικώτερη 
παράσταση. 

Ν Ε . Σ Ω . Αυτό εΐναι σωστό* έκεΐ\ο ομακ: πού μοΰ λές 
δτι ή έκθεση μαί δέν -αναπτύχθηκε ακόμη επαρκώς, φανέ
ρωσε το. 
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d ΞΕ. Χαλ.επόν, ώ δαιμόνιε, μή παραδείγμασι χρώμενον 

ίκανώς ένδείκνυσθαί τι τών μειζόνων. Κινδυνεύει γάρ ημών 

έκαστος οϊον δναρ είδώς άπαντα πάντ' αϋπάλ.ιν ώσπερ ϋπαρ 

άγνοεϊν. 

NE. ΣΩ. Πώς τοϋτ* εϊπες ; 

ΞΕ. Καί μάλ' άτόπως εοικά γε έν τω παρόντι κινήσας 

τό περί τής επιστήμης πάθος έν ήμϊν. 

NE. ΣΩ. Τί δή ; 

ΞΕ. Παραδείγματος, ώ μακάριε, αϋ μοι καί τό παρά

δειγμα αυτό δεδέηκεν. 

e NE* ΣΩ. Τί ούν ; Αέγε μηδέν έμον γε ένεκα άποκνών. 

ΞΕ. Αεκτέον επειδή και σύ γε έτοιμος άκολονθεϊν. 

Τους γάρ που παϊδας ϊσμεν, δταν άρτι γραμμάτων έμπειροι 

γίγνωνται. 

NE. ΣΩ. Τό ποίον ; 

ΞΕ . "Οτι τών στοιχείων εκαστον εν ταϊς βραχυτάταις 

καί ράσταις τών συλλαβών ίκανώς διαισθάνονται, καί τάλη-

θή φράζειν περί εκείνα δυνατοί γίγνονται. 

278Ά NE. ΣΩ. Πώς γάρ ού ; 

ΞΕ. Ταύτα δέ γε ταϋτα έν Ολλαις άμφιγνοοϋντες πάλ.ιν 

δόξη τε ψεύδονται καί λόγφ. 

NE. ΣΩ. Πάνυ μέν οϋν. 

ΞΕ. ΎΑρ' οϋν ούχ ώδε ραστον και κάλλιστον έπάγειν 

αυτούς έπί τά μήπω γιγνωσκόμενα ; 

NÉ. ΣΩ. Πώς ; 

ΞΕ. Άνάγειν πρώτον έπ' εκείνα έν οίς ταύτα ταντα 

ορθώς έδόξαζον, άναγαγόντας δέ τιθέναι παρά τά μήπω 

b γιγνωσκόμενα, καί παραβάλλοντας ένδεικνύναι τήν αυτήν 

ομοιότητα καί φύσιν έν άμφοτέραις οϋσαν ταϊς σνμπλοκαις, 

1. Συνδυασμός γραμμάτων προς σχηματισμό λέξεων καί- λέ
ξεων προς σχηματισμον προτάσεων. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 87 

ΞΕ. Εϊναι δύσκολο, καλέ μου φίλε, άν δέν χρησιμοποιή- d 
•σουμε παράδειγμα, νά διαπραγματευθοΰμε ένα αντικείμενο 
•κάποιας σπουδαιότητας μέ τρόπο ικανοποιητικό. Γιατί δια
τρέχει τόν κίνδυνο καθένας άπόμ,αςνά νομίζη δτι τά ξέρει 
-δλα, δπως σ' έναδνειρο, καί νά βρεθη στό τέλος, δτι δέν ξέ
ρει τίποτα, δπως δταν ξυπνήση. 

Ν Ε . Σ Ω . Τίθέλει<:νάπής; 
ΞΕ. Πολύ παράδοξα φαίνεται δτι έθιξα στην παροϋσα 

ίπερίσταση τό φαινόμενο πού αποτελεί σ* έμας τήν επιστήμη. 
NE. ΣΩ. Τί λοιπόν; 
ΞΕ. Καί τό παράδειγμα αυτό, μακάριε, πάλι έχει ανάγκη 

άπό παράδειγμα γιά νά έξηγήθη. 
NE. ΣΩ. Έ τί; Μίλησε χωρίς διόλου νά διστάσης e 

-έξ αίτιας μου. 

2ον ΜΕΡΟΣ : ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ 

XX. Ή χρήση τοΰ παραδείγματος 

ΞΕ. Πρέπει νά μιλήσω, άφοΰ καί σύ εϊσαι έτοιμος νά 
μέ άκολοι,θήί. Γιατί ξέρομε, νομίζω, τά παιδιά, δταν κάνουν 
γνωριμία μέ τά γράμματα τοϋ αλφαβήτου— 

Ν Ε . Σ Ω . Πώς δχι; 27& 
ΞΕ. "Οτι διακρίνουν επαρκώς κάθε στοιχείο στίς συλ

λαβές τίς πιό σύντομες καί εύκολώτερες καί γίνονται ικανά 
νά δίνουν ακριβή απάντηση σχετικά μ' εκείνα. 

Ν Ε . Σ Ω . 'Αναμφιβόλως. 
ΞΕ. 'Αλλά σέ άλλες συλλαβές δέν τ ' αναγνωρίζουν 

πάλι καί τότε κρίνουν καί μιλοϋν γι* αυτά μέ τρόπο εσφαλ
μένο* 

NE. ΣΩ. Βεβαιότατα. 
ΞΕ. "Αραγε λοιπόν δέν εϊναι έτσι εύκολώτερο καί 

ασφαλέστερο νά τά οδηγούμε σ* έκεΐνα πού δέν γνωρίζουν 
ακόμα; 

Ν Ε . Σ Ω . Πώς; 
ΞΕ. Νά τά οδηγούμε πρώτα στίς ομάδες, δτου έχουν 

ερμηνεύσει ακριβώς αυτά τά ϊδια στοιχεία, καί έπειτα, γυρί
ζοντας τα πίσω, νά τά πηγαίνουμε στίς ομάδες πού δέν 
γνωρίζουν ακόμη, καί άφοΰ παραβάλουν τά μέν μέ τά δέ νά b 
τους δείξουμε πώς υπάρχει ή ίδια ομοιότητα καί φύση καί 
•στά δυό είδη συνδυασμών^), ωσότου σέ δλα τά αγνοούμενα 
Πλάτωνος Πολιτικός 7 
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μέχριπερ αν πασι τοίς άγνοουμένοις τά δοξαζόμενα αληθώς 

παρατιθέμενα δειχθή, δειχθέντα' δέ, παραδείγματα ούτω γι-

γνόμενα, ποιήση των στοιχείων εκαστον πάντων έν πάσαις 

ταϊς συλλαβαίς τό μέν έτερον ώς τών άλλων έτερον όν, τό 

c δε ταύτόν ώς ταύτόν αεί κατά ταύτα έαυτω προσαγορεύεσθαι. 

NE. ΣΩ. Παντάπασι μέν ούν. 

ΞΕ. Ούκούν τοϋτο μέν Ίκανώς σννειλήφαμεν, δτι παρα

δείγματος γ' εστί τότε γένεσις, οπόταν όν ταύτόν εν έτέρω 

διεσπασμένω δοξαζόμενον ορθώς καί σνναχθέν περί έκάτερον 

ώς συνάμφω μίαν αληθή δόξαν άποτελή ; 

NE. ΣΩ. Φαίνεται. 

ΞΕ. θαυμάζοιμεν αν ούν ει ταύτόν τούτο ήμώνή ψνχή 

d φύσει περί τά τών πάντων στοιχεία πεπονθυία τότε μεν 

νπ' αληθείας περί êv εκαστον εν τισι συνίσταται, τοτέ δέ περί 

άπαντα έν έτέροις αύ φέρεται, καί τά μέν αυτών άμή γέ πη 

τών συγκράσεων ορθώς δοζ-άζει, μετατιθέμενα δ' είς τάς τών 

πραγμάτων μακράς καί μή ροδίους σύλλαβος Ταύτα ταύτα 

πάλιν αγνοεί ; 

NE. ΣΩ. Καί θανμαστόν γε ουδέν. 

ΞΕ. Πώς γάρ, ώ φίλ,ε, δύναιτο αν τις αρχόμενος άπό 

e δόξης ψευδούς έπί τι τής αληθείας καί μικρόν /.ιέρος άφικό-

μενος κτήσασθαι φρόνησιν ; 

NE. ΣΩ. Σχεδόν ουδαμώς. 

ΞΕ. Ούκούν ταύτα ει ταύτη πέφνκεν, ονοέν δή πλημ-

μελοίμεν αν εγώ τε καί σύ πρώτον μέν έπιχειρήσαντες δλον 

παραδείγματος ίδείν τήν φύσινεν σμικρώ κατά μέρος άλλω 

παραδείγματι, μετά δέ ταύτα μέλλοντες, έπί τό τού βασιλέως 

μέγιστον δν ταύτόν εϊδος άπ' έλλαττόνων φέροντες πόθεν, δια 

παραδείγματος έπιχειρείν αύ τήν τών κατά πάλιν θεραπείαν 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 89 

τους δειχθούν, βαλμένα μπροστά τους, εκείνα πού αληθώς 
ερμηνεύουν μέ ακρίβεια. Κα! δταν δειχθούν, άφοϋ έτσι γί
νουν γι ' αυτά παραδείγματα, τα βοηθούμε για καθένα άπ' 
δλα τα στοιχεία καί σε δλες τις συλλαβές, νά συλλαβίζουν 
το ένα σαν νά είναι διαφορετικό άπό τό άλλο καί το 
ϊδιο σάν το ϊδιο πάντοτε καί αμετάβλητο μέ τον έα'τό το.>. C 

Ν Ε . Σ Ω . Βεβαιότατα. 
ΞΕ. Αυτό λοιπόν αρκετά καλά το νιώσαμε, δτι εκείνο, 

πού κάνει τότε δυνατή τή γένεση τοϋ παραδείγματος (δηλαδή 
τοϋ κατ' άναλογίαν συλλογισμοϋ), είναι τδ άκόλο ·θο γεγονός: 
δταν δηλαδή ενα στοιχείο, πού άπαντα μέ τον ϊδιο τρόπο σέ 
μιαν άλλη διάφορη καί ξεχωριστή ομάδα φαινομένων, ερμη
νεύεται ορθώς καί θεωρήται σ λγκεντρωτικά μέ Ινα ενιαίο 
βλέμμα, αποτελεί μιαν αληθινή αντίληψη, άναφερόμενην 
καί ξεχωριστά σέ καθένα άπό τά δμοια στοιχεία καί στά 
όίδ μαζί. 

Ν Ε . Σ Ω . Φαίνεται. 
ΕΕ. Θά θαυμάζαμε λοιπόν αν ή ψυχή μας υπόκειται 

φυσικά στίς ίδιες διαφορές σέ δ,τι άφορα τά στοιχεία δλων α 
τών πραγμάτων καί άλλοτε στηρίζεται σταθερά στην αλή
θεια γύρω άπό καθένα άπό τά στοιχεία μερικών συνδέσεων 
και άλλοτε πλανιέται πάλι στίς κρίσεις της γιά τά στοι
χεία μερικών άλλων, καί άλλους άπ' αυτούς τούΐ συνδυασμούς 
γραμμάτων τους φαντάζεται κατά κάποιον τρόπο ορθά, δταν 
δμως μεταφερθοϋν στίς μακρές καί δχι εύκολες συλλαβές; 
τών γραμμάτων, αυτούς τoύc ϊδιους πάλι είναι ανίκανη νά 
τους γνωρίζη ; 

NE. ΣΩ. Δέν υπάρχει τίποτα το αξιοπερίεργο. 
3 Ε . Πώς λοιπόν, αγαπητέ μου, θά μποροϋσε κανείς, 

δταν κάνη αρχή άπό ψεύτικη γνώμη, νά πετύχη κάποιο μέ- β 
ρος της άλήθειαί, ΙΌτω καί μικρό, καί ν' απόκτηση έτσι τή 
σοφία ; 

NE. ΣΩ. Δέν είναι σχεδόν δυνατόν. 
ΞΕ. "Αν λοιπδν αυτά είναι έτσι φυσικά, δέ θά ύπάρχη 

τίποτα άπρεπες σ εκείνο πού σύ κι έγώ, επιχειρώντας πρώτα 
νά ίδοϋμε σ Ινα άλλο ιδιαίτερο παράδειγμα τή φύση τοϋ 
παραδείγματος γενικά καί έπειτα επιχειρώντας νά υψώσουμε 
ως τήν πιο ψηλή μορφή τή μορφή τοϋ βασιλιά, αυτή τήν ϊδια 
ιιέθοδο δοκιμασμένη σέ μικρά πράγματα τήν έφαρμόζομε σέ 
Ινα νέο παράδειγμα, γιά νά εξηγήσουμε μεθοδικά σέ τί συνί-
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τέχιη] γνωρίζειν, Ινα ϋπαρ άντ' όνείρατος ήμϊν γίγνηται ; 

NE. ΣΩ. Πάνυ μεν ούν όρθως. 

279& ΞΕ. Πάλιν δή τόν Ιμπροσθε λόγον άναληπτέον, ώς 

επειδή τώ βασιλικώ γένει τής περί τάς πόλεις επιμελείας 

άμφιαβητοϋσι μύριοι, δει δή πόντος άποχωρίζειν τούτους 

. καί μόνον εκείνον λείπειν καί προς τοντο δή παραδείγματος 

έφαμεν δείν τίνος ήμϊν. 

NE. ΣΩ. Καί μάΧα. 

ΞΕ. Τίδήτα παράδειγμα τις αν, έχον τήν αυτήν πολιτι

κή πραγματείαν, σμικρότατον παραθέαενος ίκανώς αν εύροι τό 

b ζητούιιενον ; Βούλει προς Διός, ώ Σώκρατες, ει μή τι πρό-

χειρον έτερον εχσαεν, αλλ' ούν τήν γε ύφαντικήν προελ,ώιιεθα ; 

Καί ταύτην,εΐ δοκεϊ, μή πόσον; Άποχρήσει γαρ Ίσως ή περί 

τά εκ τών ερ'ιων υφάσματα' τάχα γάρ 'αν ή'ΐϊν καί τοντο τό 

έρος αυτήςμαρτυρήσειε προαιρεθέν δ βονλόμεθα. 

NE. ΣΩ. Τί γάρ ού ; 

ΞΕ. Τί δήτα ού, καθάπερ έν τοϊς εμπροσθε τέμνοντες 

μέρη μερών ίκαστον διηρούμεθα, καί ννν περί ύφαντικήν 

ταύτόν τοϋτ' εδράσαμεν, καί κατά δύνααιν δτι μάλιστα δια 

βραχέων ταχύ πάντ' έπελ,θόντες πάλιν ήλ.θουεν έπί τό νϋν 

χρήσιμον ; 

NE. ΣΩ. Πως λέγεις ; 

ΞΕ. Αυτήν τήν διέξοδον άπόκρισ'ιν σοι ποιήσοααι. 

NE. ΣΩ. Κάλλιστ' είπες. 

ΞΕ. "Εστι τοίννν πάντα ήμϊν όπάαα δημιουργοϋμεν καί 

κτώαεθα, τά uèv ένεκα τον ποιείν τι, τά δέ τοϋ μή πάσχειν 

άμυντήρια' καί τών άμνντηρίων τα μέν αλεζιφάρμακα καί 

d θεία καί ανθρώπινα, τα δε προβλήματα' τών δέ προβλημάτων 

τά μέν προς τόν πίλεμον όπλίοματα, τα δέ φράγματα· καί 

1. Πρόβλημ* : άμυντήριο, κάθε τί πού τοποθετεί εμ προς του 
ό πολεμιστής γιά νά προφυλάγεται καί νά αμύνεται. 
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σταται ήφροντίδα τών πραγμάτων της πόλεως καί γιά νά 
περάσουμε έτσι άπύ το δνειρο στό ξύπνημα ; 

NE. ΣΩ. Πάρα πολύ σωστά. 

ΞΕ. Πάλι λοιπόν πρέπει νά ξαναγυρίσουμε στην προη- 279a 
γούμενη συζήτηση γιά νά ίδοϋμε δτι, επειδή άπειροι αντί
παλοι αμφισβητούν άπύ τό βοσιλικο γένος τήν τιμή της 
φροντίδας γιά τις πόλεις, πρέπει φυσικά δλους αυτούς νά 
τους ξεχωρίσουιιε καί μόνο εκείνο ν' αφήσουμε· καί γι ' 
αδτο ακριβώς τύ έργο είπαμε πώς έχομε ανάγκη κάποιου 
παραδείγματος. 

NE. ΣΩ. 'Ασφαλώς. 

XXI. Ή υφαντική 

ΞΕ. Τί 8ά μπορούσαμε λοιπδν νά πάρουμε γιά παράδειγ
μα, άν καί πολύ μικρό, πού παρουσιάζει τήν ϊδια απασχό
ληση μέ τήν πολιτική, καί, παραθέτοντας το, νά βροΰμε 
ικανοποιητικά τύ πράγμα πού ζητάμε ; Θέλεις, μα τύ Δία, b 
αγαπητέ Σωκράτη, άν δέν έχουμε τίποτε άλλο πρόχειρο, νά 
προτιμήσουμε τήν υφαντικά ; Καί αυτήν, άν είσαι της γνώμης 
μου, δχι ολόκληρη, γιατί θά εϊναι αρκετή ϊσως ή υφαντική 
τών μαλλιών (ή έριουργία). "Ισως καί αύτύ μόνο τύ μέρος 
της πού μας άφορα, άμα προτιμηθή, θά μας έπιβεβαιώση 
έκεΐνα πού ζητάμε. 

NE. ΣΩ. Γιατί «χι ; 
ΞΕ. Γιατί λο'πόν, δπως ακριβώς πρωτύτερα, .χωρί

ζοντας τά διάφορα μέρη, διακρίναμε καθένα άπ' αυτά, δέν 
κάνομε καί τώρα τό ϊδιο πράγμα γιά τήν υφαντική, καί c 
γιατί, κατά δύναμη, δσο μπορούμε πιο σύντομα, δέν εξε
τάζομε μέ ακρίβεια δλα γρήγορα, γιά νά γυρίσουμε αμέσως 
σ' εκείνο πού 4ΐάς εϊναι τώρα χρήσιμο; 

NE. ΣΩ. Τί θέλεις νά πης ; 
ΞΕ. Προχωρώντας στή διήγηση Θά σοΰ αποκριθώ. 
NE. ΣΩ. Είπες πολύ καλά. 

ΞΕ "Οσα λοιπόν κατασκευάζομε καί αποκτούμε, μας 
χρησιμεύουν άλλα γιά μέσον νά κάνουμε κάτι καί άλλα σάν προ
φυλακτικά κατά τοϋ πόνου. Καί άπύ τά προφυλακτικά άλλα 
εϊναι αντίδοτα θεια καί ανθρώπινα καί άλλα μέσα γιά άμυνα d 
(προβλήματα) (-·). Ά π ό τά μέσα γιά άμυνα άλλα είναι δπλα 
γιά τον πόλεμο καί άλλα φράγματα. Ά π ό τά φράγματα άλλα 
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τών φραγιιάτων τά μεν παραπετάσματα, τά δέ πράς χειμώνας 

καί καύματα άλεξητήρια' τών δέ άλεξητηρίων τά μέν στε-

γάσματα, τα δέ σκεπάσματα' καί τών σκεπασμάτων ύποπε-

τάαματα uèv άλ?.α, περικαλύμματα δέ έτερα' περικαλνιαά-

των δέ τά μέν όλόαχιστα, σύνθετα δε έτερα' τών δε συνθέτων 

e τά μέν τρητά, τα δέ ανεν τρήσεως σννδετά' καί τών άτρή-

των τά μεν νεύρινα φυτών έκ γής, τα δέ τρίχινα' τών δέ τρί

χινων τά μέν ϋδααι καί γή κολλητά, τ>ά δέ αυτά αύτοϊς 

σννδετά. Τυύτοισι δή τοις έκ τών εαυτοϊς· συνδονμένων 

έργααθείσιν άανντηρίοιςκιίσκιπάσμαιιτόμέν δνομαίμάτια 

έκαλέσαειεν· τήν δέ τών ιματίων μάλ,ΐΊτα έπιμελονιιένην 

28Ô& τέχνην, ώσπερ τότε τήν τνς πόλεως πολιτικήν ειπouεv, 

ούτω καί νϋν ταύτην προσείπωιιεν απ' αύτοϋ τον πράγ-

υοτος Ίματιο^ργικήν ; Φώμεν δέ καί ύφαντικήν, όσον έπί 

τή τών ιματίων εργασία, μέγιατον ήν μόριον, μηδέν δια-

φέρειν πλην όνόαατι ταύτης τής ίματιουργικής, καθάπερ 

κακεΐ τότε τήν βασιλικήν τής πολιτικής ; 

NE. ΣΩ. 'Ορθότατα γε. 

ΞΕ. Tè μετά τοϋτο δή ανλλογισώμεθα δτι τήν ιματίων 

b ύφαντικήν ούτω ρηθείαάν τις τάχ' άν Ίκανώς είρήσθαι δόξειεν, 

μή δυνάμενος συννοεΐν δτι τών μέν εγγύς συνεργών ούπω 

διώρισται, πολλών δέ έτερων συγγενών άπεμερίσθη. 

NE. ΣΩ. Ποίων, είπε, συγγενών ; 

ΞΕ. Ούχ έσπον τοις λ.εχθείσιν, ώς φαίνη' πάλιν ούν 

έοικεν έπανιτέον άρχόμενον άπό τελεντής. Ει γάρ συννοεϊς 

τήν οικειότητα, τήν μέν διετέμομεν άπ' αυτής νυνδή, τήν τών 

στρωμάτων σύνθεσιν περιβολή χωρίζοντες καί υποβολή. 

NE. ΣΩ. Μανθάνω. 

c ΞΕ. Καί μήν τήν έκ τών λ.ίνων καί σπάρτων καί πάντων 

όπόαα φυτών άρτι νεύρα κατά λόγον είπο'μεν, δημιονργίαν 
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είναι προκαλύμματα καί άλλα καταφύγια γιά τους χειμώ
νες καί τις ζέστες. Ά π ύ τά καταφύγια άλλα είναι στεγά-
σματα καί άλλα σκεπάσμοτα. 'Από τά σκεπάσματα άλλα 
είναι υφάσματα γιά νά στρώνωνται κάτω καί άλλα γιά 
νά μας σκεπάζουν. Ά π ' εκείνα πού μας σκεπάζουν, άλλα εϊ
ναι καμωμένα άπό Ινα κομμάτι καί άλλα άπό πολλά κομμά
τια. Ά π ό τά συνθεμένα άλλα εϊναι τρυπητά καί άλλα χωρίς e 
τρύπες. Ά π ό τά μή τρυπητά άλλα εϊναι καμωμένα άπό ίνες, 
βγαλμένες άπό φυτά της γης, καί άλλα τρίχινα. Ά π ό τά 
τρίχινα άλλι". είναι καλοφτιαγμένα μέ νερό καί χώμα καί άλλα 
συνδεμένα τά ϊδιο μεταξύ τους. Σ ' αυτά λοιπόν τά προφυ
λακτικά, πού είναι συνδεμένο, μεταξύ τους, καί στά σκεπά
σματα δώσαιιε τό δνομα ενδύματα' τήν τέχνη λοιπόν πού ασχο
λείται κυρίων μέ τά ενδύματα, καθώί τότε είπαμε πολιτικήν 
έκείνην πού φροντίζει γιά τήν πόλη, δέ θέλεις τώρα 280a 
νά τήν ποϋμε άπ' αυτό ύοαντουργία ; Ά ς ποΰμε τότε 
δτι καί ή υφαντική, δσο μέρος της, τό πιό σπουδαίο, είναι 
γιά τήν κατασκευή ενδυμάτων, δέν διαφέρει παρά κατά τό 
3νομα άπό τήν τέχνη της υφαντουργίας, δπως ακριβώς καί 
έκεϊ τότε ή βασιλική τέχνη διαφέρει κατ' δνομα άπό τήν πο
λιτική τέχνη ; 

Ν Ε . Σ Ω . Πολύ σωστά. 
ΞΕ. 'Ύστερα λοιπόν άπ' αυτά, oc σκεφθοΰΐΛε τοϋτο : 

Θά νόμιζε κανείς δτι ή υφαντική τών ενδυμάτων αρκετά ίσως b 
Ιχει έξηγηθή μέ μιά τέτοια περιγραφή, άν δέν μποροϋσενά έν-
νοήση δτι δεν έχει ακόμα διακριθή άπό τίς γειτονικές βοη
θητικές τέχνες, άλλ' απλώς ξεχωρίστηκε άπό πολλές άλ
λες πού εϊναι αυγγενεΐς της. 

NE. ΣΩ. Ποιες συγγενείς εννοείς ; 

XXII. 01 αντίπαλοι TÎjç υφαντικής 
ΞΕ. Δέν παρακολούθησες δ,τι είπα, καθώς φαίνεται" 

φαίνεται λοιπόν δτι πρέπει νά ξαναγυρίσουμε πάλι αρχίζον
τας άπό τύ τέλος. Γιατί, άν καταλαβαίνης κάτι άπό τά ζη
τήματα της συγγένειας, αυτή τήν κατασκευή τών σκεπα
σμάτων τή χωρίσαμε μόλις, διακρίνοντας την σέ δ,τι βά-
ζομε γύρω καί οέ δ,τι άπλώνομε άπό κάτω. 

NE. ΣΩ. Καταλαβαίνω. 
ΞΕ. 'Επίσης γιά δ,τικάνομε μέ λινάρι,μέ σπάρτα καί c 

μέ δ,τι πριν άπό λίγο είπαμε κατ' άναλογίαν νεϋρα τών φυτών, 
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πασαν άφείλομεν τήν τε αϋ πιλητικήν άφοιρισάμεϋα καί 
τήν τρήσει καί ραφή χρωμένην σύνθεσιν, ής ή πλείστη σκντο~ 
τομική. 

NE. ΣΩ. Πάνυ μέν οϋν. 

ΞΕ. Kai τοίννν τήν τών όλοσχίστων σκεπασμάτων θε· 
ραπείαν δερματουργ.κήν καί τάς τών ατεγασμάτων, δσαι τ ε 
έν οικοδομική και δλη τεκτονική και έν αλλαις τέχναις ρ*εν-

d μάτων στεκτικαί γίγνονται, σνμπάσας άφείλομεν, δσαι τε περί 
τάς κλοπ&ς καί τάς βία πράξεις διακωλυτικά έργα παρέχονται 
τέχναι φραγμάτων, περί τε γένεσιν έπώηματονργίας οϋσαι 
καί τάς τών θυρωμάτων πήξεις, γομφα*τικής άπονεμηθεϊσαι 
μόρια τέχνης' τήν τε όπλοποιικήν άπετεμόμεθα, μεγάλης καί 
παντοίας τής προβληματουργικνς τμήμα οϋοαν δυνάμεως' 

e και δή καί τήν μαγευτικήν τήν περί τά άλεξιφάρμακα κατΤ 

αρχάς ευθύς διωρισάμεθα σύμπασαν, καί λελοίπαμεν, ώς 
δόξαιμεν άν, αυτήν τήν ζητηθεΐσαν άμυντικήν χειμώνων, 
έρεον προβλήματος έργαστικήν, δνομα δέ ύφαντικήν λεχβεϊ-
σαν. 

NE. ΣΩ. "Εοικε γάρ Όνν. 
ΞΕ. 'Αλλ' ούκ έστι πω τέλεον, ώ παι, τοϋτο λελεγμένον. 

Ό γάρ έν αρχή τής τών ιματίων εργασίας άπτόμενος τού-
281& ναντίον υφή δραν φαίνεται. 

NE. ΣΩ. Πώς ; 

ΞΕ. Τό μέν τνς ύφνς^ συμπλοκή τίς έστι πον. 

NE. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Τό δέ γε τών συνεστώτων και συμπεπιλημένων 
διαλυτική. 

NE. ^Ω. ΤΟ ποιον δή ; 

ΞΕ. Τό τής τοϋ ξαίνοντος τέχνης έργον. *Η τήν ξαντι-
κήν τολμήσομεν ύφαΊτιΛήν καί τόν ξάντην ώς ÓVra νφάντην 
καλεϊν ; 

NE. ΣΩ. Ουδαμώς. 

ΞΕ. Καί μήν τήν γε αϋστήμονος έργαστικήν και κρόκης 
εΐ τις ύφαντικήν προσαγορεύει, παράδοξόν τε καί ψεϋδος. 

h δνομα λέγει. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 95 

ολόκληρη αυτή τήν κατασκευή τήν ξεχωρίσαμε* καί ξεχω
ρίσαμε έπίσηί τήν τέχνη γιά τά πιλήματα καί τή συναρμογή 
πού μεταχειρίζεται τρύπημα καί ράψιμο, της οποίας τό με
γαλύτερο μέροε εΐναι ή υποδηματοποιία. 

NE. ΣΩ. Βεβαιότατα. 

ΞΕ. Καί έπειτα τι, βυρσοδεψία πού κατοσκτυάζει τά 
μονοκόμματα καλύμματα, και τί<· τέχνεε των στεγασμάτωνΐ 

όσες οτήν οικοδομική καί σέ δλη τήν ξυλουργική καί στίς 
άλλες τέχνεσ έχουν τήν ιδιότητα νά στεγάζουν άπό τά τρε
χούμενα νερά, δλες τίς αποχωρίσαμε* επίσης δσες τέχνες d 
φραγμάτων μας παρέχουν έργα κατάλληλα νά μας προστα
τεύουν άπό τίς κλοπές καί τίς βίαιες πράξεις, καί έκεΐνες 
πού κατασκευάζουν τά καπάκια καί στερεώνουν τίς πόρτες, 
καί πού είναι ειδικά μέρη της τέχνης του ξυλουργού. "Εχομε 
ακόμα ξεχωρίσει τήν όπλοποιητική, πού είναι τμήμα της με-
γάληί καί περίπλοκης τέχνης τών μέσων αμύνης* ακό
μα ξεχωρίσαμε αμέσως άπό τήν αρχή ολόκληρη τή μαγική e 
τέχνη πού έχει γιά αντικείμενα τά αντίδοτα, καί έχομε αφή
σει, μπορούμε νά ποΰμε, εκείνη τήν τέχ*-.η πού άναζηιοΰμε, 
έκείνην δηλ. πού μας προστατεύει άπό τους χειμώνες, κατα
σκευάζοντας προφυλακτικά μάλλινα, καί πού έχει τό δνομα 
υφαντική. 

ΝΕ.ΣΩ. "Ετσι φαίνεται. 
ΞΕ. Άλλ' ακόμη δέν τελειώσαμε τήν απαρίθμηση μας, 

νεαρέ μου. Γιατί, οποίος πρωτοβάζει χέρι στην κατασκευή 
τών ενδυμάτων, φαίνεται πώς κάνει άλλο πράγμα αντί- 281a 
θετό προς τήν δφανση. 

ΝΕ.ΣΩ. Π ώ ς ; 
ΞΕ. Τό ίίφασμα είναι, νο'ΐίζω, κάποια σύμπλεξη. 
ΝΕ.ΣΩ. Ναι. 
ΞΕ. *Εκεΐνο, γιά τό όποιο μιλάμε, εϊναι τέχνη κατάλλη

λη νά ξεχωρίζη δ,τι είναι ενωμένο καί συμπιεσμένο. 
NE. ΣΩ. Γιά ποιο 'μιλάς τώρα ; 
ΞΕ. Γιά τό έργο της τέχνης αϋτοΰ πού ξαίνει. "Η θά 

τολμήσουμε νά ονομάσουμε τήν ξαντική υφαντική καί τόν 
ξάντη υφαντή ; 

ΝΕ.ΣΩ. Αυτό ποτέ. 
ΞΕ. Ακόμη, αν κανείς πάλι τήν τέχνη, πού κατασκευά

ζει τό στημόνι καί τό υφάδι, τήν καλέση υφαντική, λέει δνομα 
παράξενο καί δχι αληθινό. b 
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NE. ΣΩ. Πώς γαρ ού ; 

ΞΕ. Τί δέ ; κναφεντικήν σνμπασαν καί τήν άκεστικήν 

πότερα μηδεμίαν επιμέλειαν μηδέ τίνα θεραπείαν έσθήτος 

θώμεν, ή καί ταύτας πάσας ώς υφαντικός λέξομεν ; 

NE. ΣΩ. Ουδαμώς. 

ΞΕ. 'Αλλά μήν τής γε θεραπείας άμφιαβητήσουσιν 

αύται σύμπαααι καί τής γενέσεως τής τών Ιματίων τή τής 

υφαντικής δυνάμει, μέγιστον μέν μέρος έκείιη διδοϋ^αι, 

μεγάλα δε καί σφίσιν αύταϊς άπονέμουσαι. 

•c NE. ΣΩ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Προς τοίνυν ταύταις έτι τάς τών εργαλείων δη

μιουργούς τέχνας, di' ων αποτελείται τα τής υφής έργα, 

δοκεϊν χρή τό γε σνναιτίας εϊναι προσποιήσασθαι παντός 

υφάσματος. 

NE. ΣΩ. 'Ορθότατα. 

ΞΕ. Πότερον ούν ήμϊν ό περί τής υφαντικής λ,όγος, ού 

προειλόμεθα μέρους, Ίκανώς εσται διωρισμένος, έάν αρ' 

αυτήν τών επιμελειών όπόσαι περί τήν έρεαν έσθήτα, είς τήν 

•d καλλίατην καί μεγίοτην πασών τιθώμεν ή λέγοιμεν μέν αν 

τι αληθές, ού μήν σαφές γε ουδέ τέλεον, πριν αν καί ταύτας 

αυτής πάσας περιέλωμεν ; 

NE. ΣΩ. 'Ορθώς. 

ΞΕ. Ούκοΰν μετά ταύτα ποιητέον δ λέγομεν, tv εφε

ξής ήμϊν ό λόγος ϊη ; 

NE. ΣΩ. Πώς δ' ού ; 

ΞΕ. Πρώτον μέν τοίννν δύο τέχνας ούσας περί πάντα 

τα δρώμενα θεασώμεθα. 

NE. ΣΩ. Τίνας ; 

ΞΕ. Τήν μέν γενέσεως ούσαν συναίτιον, τήν δ' αυτή 

αίτίαν. 

NE. ΣΩ. Πως ; 

•e ΞΕ. "Οσοι μέν τό πράγμα αυτό μή δημιονργοϋαι, ταίς 

δέ δημιουργούσαις όργανα παρασκενάζουσιν, ών μή παρα-

γενομένων ούκ αν ποτέ έργασθείη τό προστεταγμένον 
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ΝΕ.ΣΩ. Καί βέβαια. 
ΞΕ. "Ε λοιπόν, νά ύρίσουαε δτι ή τέχνη τοϋ λευκαντή 

καί ή τέχνη τοΰ έπιδιορθωτη ενδυμάτων δέν Ιχουν τίποτα νά 
χάνουν μέ τή φροντίδα και τήν περιποίηση τών ενδυμάτων, 
ή θά ποϋμε δτι δλες αυτές είναι υφαντικές ; 

ΝΕ.ΣΩ. Καθόλου. 
ΞΕ. Καί δμως δλες αυτές οί τέχνες Θά αμφισβητήσουν 

άπό τήν υφαντική τή φροντίδα καί τήν κατασκευή τών ενδυ
μάτων καί, άφοΰ παραχωρήσουν σ' εκείνη τό πιό μεγάλο 
μέρος, Θα διεκδικήσουν ακόμη ενα μεγάλο μέρος γιά τόν 
εαυτό τους. 

ΝΕ.ΣΩ. Ασφαλώς. ο 
ΞΕ. "Επειτα άπ' αυτές, οί τέχνες ακόμη πού κατασκευ

άζουν τά εργαλεία,μέ τά. όποια εκτελούνται τά έργα τής ύφάν-
σεως, πρέπει νά πιστεύουαε πώς θά υποστηρίξουν δτι είναι 
βοηθητικές κατασκευών κάθε υφάσματος. 

ΝΕ.ΣΩ. Πολύ σωστά. 
ΞΕ. Ποιο άπό τά δύο λοιπόν: ή έννοια της υφαντικής, 

αύτοΰ τοΰ μέρους της υφαντικής πού έχομε διαλέξει, θά 
είναι αρκετά καθωρισμένη, άν ανάμεσα σέ δλες τίς φρον
τίδες τ ίς σχετικές μέ τά μάλλινα ενδύματα, της δώσουμε τή 
θέση τήν πιό καλή καί τήν πιό σπουδαία άπ' δλες'ή Θά λέγαμε d 
κάτι αληθινό, άλλ' δμως δχι ξεκαθαρισμένο ούτε τέλειο, άν 
δέν απομακρύναμε άπ'αυτήν καί δλες TIC άλλες αντίπαλες της; 

ΝΕ.ΣΩ. Σωστά. 

XXIII. Αιτίες κύριες καί αιτίες βοηθητικές 

ΞΕ. Λοιπόν, ύστερα άπ' αυτά, πρέπει νά κάνουμε εκεί
νο πού λέμε, γιά νά Ιχη ή ομιλία μας σωστή συνέχεια ; 

NE. ΣΩ. Γιατί δ χ ι : 
ΞΕ. Πρώτα λοιπόν άς παρατηρήσουμε δτι δυό τέχνες 

εϊναι γιά δλα δσα παράγονται. 
ΝΕ.ΣΩ. Ποιες ; 
ΞΕ. Ή μία εϊναιαίτία βοηθητική της παραγωγής (συν-

αίτιος) καί ή άλλη είναι ή κύρια αιτία. 
ΝΕ.ΣΩ. Πώς ; 
ΞΕ. "Οσες δέν δημιουργοϋν τό ϊδιο τό πράγμα, άλλα e 

προμηθεύουν τά δργανα σ'έκεϊνεςπού τό παρασκευάζουν,χωρίς 
τ ά όποια καμιά άπ' αυτές δέ θά μπορούσε νά άποτελειώση τό 
έργο πού της έχει άνατεθή, αυτές οί τέχνες είναι αιτίες 
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εκάστη τών τεχνών, ταύτας μέν σνναιτίονς, τάς δέ αυτό το, 

πράγμα άπεργαζομένας αίτιας. 

NE. ΣΩ. Έχει γοϋν λόγον. 

ΞΕ. Μετά τούτο δή τάς μέν περί τε άτράκτονς καί 

κερκίδας καί όπόσα αλ?.α όργανα τρς περί τα άμφιέσματοί 

γενέσεως κοινωνεί, πάσας συναιτίονς εϊποψεν, τάς δέ αυτά. 

θεραπενούσας καί δημιονργούσας αιτίας ; 

NE. ΣΩ. 'Ορθότατα. 

282a ΞΕ. Τών αίτιων δή πλυντικήν μέν καί άκεατικήν καί 

πάσαν τήν περί ταντα θεραπευτικήν, πολλής ούσης τής 

κοσμητικής, τούνταϋθα αυτής μόριον εικός μάλιστα περι-

λαμβάνειν ονομάζοντας παν τή τέχνη τή κναφευτιχή. 

NE. ΣΩ. Καλώς. 

ΞΕ. Καί μήν ξαντική γε καί νηστική και πάντα αύ 

τά περί τήν ποίηαιν αυτήν τής έσθήτος ής λέγομεν μέρη, 

μία τίς έστι τέχνη τών ύπό πάντων λεγομένων, ή ταλασιονρ-

γική. 

NE. ΣΩ. Πώς γάρ ού ; 

b ΞΕ. Τής δή ταλασιουργικής δύο τμήματα έστον, και 

τοντοιν εκάτερον άμα δνοϊν πεφύκατον τέχναιν μέρη. 

NE. ΣΩ. Πως ; 

ΞΕ. Τό μέν ξοντικόν καί τό τής κερκιατικής ήμισν καί 

όσα τά συγκείμενα άπ' αλλήλων άφίστησι, πάν τοϋτο ώ„ έν 

φράζειν τής τε ταλασιονργίας αυτής έστι πον, καί μεγάλα 

τινέ κατά πάντα ήμϊν ήατην τέχνα, ή συγκριτική τε καί δια

κριτική. 

NE. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Τής τοίννν διακριτικής ή τε ξαντική καί τά νυνδή 

c ρηθέντα απαντά έστιν ή γάρ έν ερίοις τε καί στήμοσι δια

κριτική, κερκίδι μέν άλλον τρόπον γιγνομένη, χερσί δέ έτερον, 

εσχεν δσα άρτίως ονόματα έρρήθη. 

NE. ΣΩ. Πάνυ μέν ούν. 

ΞΕ. Αύθις δή πάλιν συγκριτικής μόριον άμα καί ταλο-
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βοηθητικέ*:, καί έκει-'ες πού δημιουργούν τό ϊδιο τό πράγμα 
είναι αιτίες (κύριες). 

ΝΕ.ΣΩ Ή διάκριση είναι βάσιμη. 
ΞΕ. "Επειτα άπ' αυτό, εκείνες πού προμηθεύουν τά 

αδράχτια καί τίς σαΐτες καί δλα τά άλλα δργανα πού συντρέ
χουν στην παραγωγή ένδυμάτων,θά τίς ποϋμε δλες βοηθητικές, 
καίέκεϊνες πού φροντίζουν καί κατασκευάζουν αυτά αιτίες ; 

ΝΕ.ΣΩ. Πολύ σωστά. 
ΞΕ. Λοιπόν μερικές άπ' αυτές τίς τέχνες—αίτιες, ή 282a 

πλυντική καί ή έπιδιορθωτική τών ενδυμάτων καί κάθε άλλη 
πού φροντίζει γι'αυτά, είναι εύλογο, επειδή ή δικαιοδοσία της 
διακοσμητικής τέχνης είναι πλατειά, νά τις περιλάβουμε δλες 
ιιαζί γιά νά σχηαατίσουμε Ινα μέρος αύτης ονομάζοντας το 
δλο μέ Ινα γενικό δνομα: τέχνη πού κατεργάζεται μάλλινα εν
δύματα. 

ΝΕ.ΣΩ. Καλά. 

ΞΕ. Ακόμη ή ξαντική καί ή κλωστική καί δλες πάλι 
οί ενέργειες, πού μπαίνουν σέ δ,τι καλούμε άμεση κατασκευή 
τοΰ ενδύματος, σχηματίζουν μιά κάποια τέχνη πού άπ' δλες 
λέγεται : ή τέχνη της κατεργασίας τών μαλλιών. 

ΝΕ.ΣΩ. Γιατί δ χ ι ; 
ΞΕ. Στην τέχνη Λοιπόν πού κατεργάζεται τά μαλλιά, b 

υπάρχουν δύο τμήματα καί καθένα άπ' αυτά έγινε άπό τήν έ
νωση δύο τεχνών. 

ΝΕ.ΣΩ. Πώς ; 

ΞΕ. Ή ξαντική καί τό μισό μέρος της υφαντικής καί 
δλες οί εργασίες πού έχουν γιά σκοπό νά χωρίζουν τά συνθε
μένα τό Ινα άπό τό άλλο, δλο αυτό παρμένο σάν ενα είναι, 
νομίζω, Ιργο τής τέχνης πού κατεργάζεται τά μαλλιά* 
έχομε λοιπόν γενικά δυό μεγάλες τέχνες : τήν τέχνη πού 
συθέτει (συγκριτική) καί τήν τέχνη πού ξεχωρίζει(διαχωρι-
στική). 

ΝΕ.ΣΩ. Μάλιστα. 
ΞΕ. Λοιπόν στην τέχνη πού ξεχωρίζει μπαίνουν ή ξαν

τική καί δλες οί εργασίες, γιά τίς όποιες τώρα δα μιλήσαμε* c 
γιατί ή τέχνη, πού χωρίζει τά μαλλιά καί τό στημόνι καί πού 
γίνεται άλλου μέ τή σαίτα καί άλλου υέ τά χέρια, καλεί
ται μέ δλα τά ονόματα πού αυτή τή στιγμή αναφέραμε. 

Ν Ε . Σ Ω . βεβαιότατα. 
ΞΕ. "Ας πάρουμε τώρα πάλι μαζί Ινα μέρος της τέχνης 
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αιουργίας έν αυτή γιγνόμενον λάβωμεν δσα δέ τνς διακρι
τικής ήν αυτόθι, μεθιώμεν σύμπαντα, δίχα τέμνοντες τήν 
ταλασιουργίαν διακριτικά) τε καί συγκριτικά» τμήματι. 

NE. ΣΩ. Δι-ηρήοθω. 

ΞΕ. Τό συγκριτικόν τοίννν αϋ σοι καί ταλααιονργικόν 
d άμα μόρων, ώ Σώκρατες, διαιρετέον, ειπερ Ικανώς μέλλομεν 

τήν προρρηθεϊσαν ύφαντικήν αίρήσειν. 
NE. ΣΩ. Ούκούν χρή. 

ΞΕ. Χρή μέν οϋν καί λέγωμέν γε αυτής τό μέν εϊναι 
στρεπτικόν, τό δέ σνμπλεκτικόν. 

NE. ΣΩ. ΎΑρ' οϋν μανθάνω ; Δοκεϊς γάρ μοι τό περί 
τήν τον στήμονας έργασίαν λέγειν στρεπτικόν. 

ΞΕ. Ού μόνον γε, αλλά καί κρόκης' ή γένεσιν άστροφόν 
τίνα αυτής ενρήσομεν ; 

NE. ΣΩ. Ουδαμώς. 
e ΞΕ. Διόρισαι Ιή καί τούτοιν εκάτερον' ϊσως γαρ ό 

διορισμός έγκαιρος αν σοι γένοιτο. 
NE. ΣΩ. Πή ; 

ΞΕ. Τήδε· τών περί ξαντικήν έργων μηκυνθέν τε καί 
σχόν πλάτος λέγομεν εϊναι κάταγμα τι ; 

NE. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Τούτον δή τα μέν άτράκτω τε στραφέν καί ατερεόν 
νήμα γενόμενον στήμονα μέν φάθι τό νήμα, τήν δέ άπενθν-
νονσαν αυτό τέχνην εϊναι στημονονητικήν. 

NE. ΣΩ. 'Ορθώς. 

ΞΕ. "Οσα δέ γε αϋ τήν μέν σνστροφήν χαύνην λαμβάνει, 
τή δέ τοϋ στήμονος εμπλέξει προς τήν τής γνάφεως όλκήν 
έμμέτρως τήν μαλακότητα ισχει , ταντ' άρα κρόκην μέν τά 
νηθέντα, τήν δέ έπιτεταγμένην αύτοις εϊναι τέχνην τήν 

283Ά κροκονητικήν φώμεν. 

1. Τό χωριστικό μέρος αϋτης της εργασίας εΐναι Ιον τό ξάσι-
μο - λανάρισμα, 2ον τό πέρασμα της σαίτας ανάμεσα στό στημόνι. 
Τό συνθετικό μέρος εϊναι : Ιον ή κατασκευή τών νημάτων μέ τό 
στρίψιμο τών λεπτών κλωστών καί 2ον τό σμίξιμο τοΰ στημονιοϋ 
καί τοϋ ύφαδΊοϋ. 
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πού συναρμολογεί καί πού ανήκει στην κατεργασία τών μαλ
λιών καί δσα μέρη της χωριστικής τέχνης βρήκαμε έκεϊ, άς 
τ* αφήσουμε δλα κατά μέρος, μοιοάζοντας έτσι σέ δυό μέρη 
τήν τέχνη της κατεργασίας τών μαλλιών: στό χωριστικό καί 
οτό ουνθετικό (*). 

ΝΕ.ΣΩ. "Ας γίνη καί αυτή f διαίοεση. 
ΞΕ. Τώρα αυτό τό Μέρος πάλι αή--, συνθέσεως καί μαζί 

της κατεργασίας τοϋ μαλλιοΰ, Σωκράτη μου, πρέπει νά τό d 
διαιρέσουμε, μέ ιή σειοά του, άν θέλουμε νά εννοήσουμε άπό-
"λιτα τήν υφαντική τέχνη, γιά τήν οποία μιλήσαμε πρωτύ
τερα. 

NE. ΣΩ. Πρέπει λοιπόν. 
ΞΕ. Ναί πρέπει βέβαιο* καί ϋά ποΰα* τώρ» π'ΐις τό 

ένα [χέρος τηα υφαντική; έχει γιά έργο νά στρίβη καί τό άλλο 
νά σ *νδέη. 

NE. ΣΩ. "Αραγε καταλαβαίνω καλά ; Γιατί αοΰ φαί
νεται δτι λές γιά τήν κατεργασία τοΰ στημονιου, κάνοντας 
λόγο γιά την τέχνη τοΰ στριψίματος. 

ΞΕ. "Οχι uòvo γιά τό στημόνι, άλλα καί γιά τό υφάδι* 
Ύ) θά βροΰιιε κάποιο μέσον νά τό κατασκευάζουμε χωρίς νά 
τό στρίψουμε ; 

NE. ΣΩ. Κανένα. 
ΞΕ. 'Ανάλυσε λοιπόν λεπτομερώς καθεμιά άπ* αυτές e 

Tir εργασίες· ϊοως μιά τέτοια άνάλυοη θά ήταν επίκαιρη. 
NE. ΣΩ. ΪΙΐύΓ ; 
ΞΕ. Νά έτσι* άπό τά κατασκευάσματα τής ξαντικής 

ένο είναι πού έ*χ*·.ι μάκοο^ κοι φάρδος καί τό λέιε λο-ναρι-
σμένο μαλλί (τουλούπα) ; 

NE. ΣΩ. Ναί. 
ΞΕ. "Οταν λοιπόν τό γ*νέσουιιε στό αδράχτι καί τό 

κάνουιιε στέρεο κλωαττ, πέί δτι είναι τό νήμα, καί δτι ή 
τέχνη πον διευθύνει αυτή τήν εργασία, είναι ή τίχ^η που 
παροσκ'Ξ.υάζει τό στηΐλόνι. 

NE. ΣΩ. Σωστά. 
ΞΕ. "Ολείττ^ ϊνείπού σγηματίζο-w χαλαρές κλωστές 

καί έχουν δσο πρέπει τήν άπαλότητα να ένυφαίνωνται στό 
στηυ,όνι καί νά αντέχουν αναλόγως στό τράβηγμα της κα-
τΓργασίας τών υφασμάτων, θά τίς ποϋμε λοιπόν τίς γνε-
σαενες υφάδι, καί τήν τέχνη πού έπιστατεϊ στην τακτοποίη-
QTi τους, θά τήν ποΰμε τέχνη πού ε*χπ γιά σκοπό τήν κατα
σκευή ΐοΰ ύοαδιοΰ. 283a 
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NE. ΣΩ. 'Ορθότατα. 

ΞΕ. Καί μήν τό γε τής υφαντικής μέρος Ô προνθέμεθο 
παντίπον δήλον ήδη. Τό γάρ συγκριτικής τής έν ταλασιονρ-
γία μόριον δταν ενθνπλοκία κρόκης και σχήμονος άπεργά-
γάζηται πλέγμα, τό μέν πλεχθέν σύμπαν έσθήτα έρεαν. 
τήν δ' έπί τούτω τέχνην οϋσαν προααγορεύομεν ύφαντικήν. 

NE. ΣΩ. 'Ορθότατα. 

h ΞΕ. Εϊεν τίδή ποτέ οϋν ούκ ευθύς άπεκρινάμεθα πλ·-
κτικήν εϊναι κρόκης καί στήμονας ύφαντικήν, άλλάι περιήλ-
θομεν έν κύκλφ πάμπολλα διοριζόμενοι μάτην ; 

NE. ΣΩ. Οϋκονν εμοιγε, ώ ξένε, μάτην ουδέν τών 
ρ'ηθέντων ίδοξε ρηθήναι. 

ΞΕ. Kai θανμαστόν γε ουδέν άλλα τάχ' αν, ώ μακάριε, 
δόξειε. Προς δή τό νόσημα τό τοιούτον, αν άρα πολλάκις 
ύστερον έπίη—θανμ<£στόν γάρ ουδέν—λόγον άκουσον τίνα 

C προσήκοντα περί πάντων τών τοιούτων ρ'ηθήναι. 

NE. ΣΩ. Αέγε μόνον. 

ΞΕ. Πρώτον τοίννν ϊδωμεν πασαν τήν τε ύπερβολήν 
και τήν έλλενφιν, ίνα κατά λόγον έπαινώμεν καί φέγωμεν 
τά μακρύτερα τον δέοντος εκάστοτε λεγόμενα καί τάναντία 
περί τάς τοιάσδε διατριβάς. 

NE. ΣΩ. Ούκοϋν χρή. 

ΞΕ. Περί δή τούτων αύτ*υν ό λόγος ήμϊν οϊμαι γιγνό-
μενος ορθώς άν γίγνοιτο. 

NE. ΣΩ. Τίνων ; 

ΞΕ. Μήκονς τε πέρι καί βραχύτητος καί πάσης ύπερο-
d χής τε καί ελλείψεως· ή γάρ πον μετρητική περί πάντ' εστί 

ταντα. 

NE. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Διέλωμεν τοίννν αυτήν δύο μέρη· δεϊ γαρ δή προς 
δ ννν σπεύδομεν. 

1. Ή διάκριση τοϋ στημονιοΰ καί τοΰ ύφαδιοϋ καί ή συνένωση 
τους άπό τόν υφαντή προπαρασκευάζουν τόν Ορισμό τοΰ βασιλιά πού 

εϊναι μεγάλος συνθέτης. 
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Ν Ε . Σ Ω . Πολύ σωστά. 
ΞΕ. 'Επομένως τό μέρος της υφαντικής, πού έχομε 

βάλει σκοπό αας,'εΤναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο.Γιατί, δταν ή 
εργασία της τέχνης πού ενώνει, μπαινη ώς μέρος στην εργασία 
της τέχνης πού κατεργάζεται τό μαλλί καί κατασκευάζη 
μέ τήν ομαλή ύφανση πλέγμα ύφαδιοϋ καί στημονιοΰ, 
τότε δίνουμε στό σύνολο τοΰ πλεγμένου υφάσματος τό 
δνομα : ένδυμα μάλλινο, καί στην τέχνη πού τό παράγει 
τό Ονομα: υφαντική (*). 

NE. ΣΩ. Πάρα πολύ σωοτά. 
XXIV. TÒ σχετικό μέτρο καί το ορθό μέτρο 

ΞΕ. Πολύ καλά. Γιατί λοιπόν τότε δέν απαντήσαμε b 
αμέσως δτι ή υφαντική είναι ή τέχνη πού συνδέει τό υφάδι 
καί τό στημόνι, άλλα τριγυρίσαμε έτσι σέ κύκλο, χάνονται 
άσκοπα ενα σωρό διακρίσεις; 

NE. ΣΩ. Κατά τή γνώμη μου, αγαπητέ ξένε, τίποτα 
άπ' οσα είπαμε δέν είπώθηκε μάταια. 

ΞΕ. Αύτ^ δέν μοΰ ποοξενεϊ καμιά έκπληξη* άλλ* ίσως, 
-φίλε μου, μερικοί θά τό νόμιζαν.*Αλλά στην περίπτωση τήν 
προκείμενη, δπου μιά αρρώστια σάν τή δική τους θά μπο-
ροΰσε νά σοΰ έκδηλωθή αργότερα — γιατί τίποτε δέν εϊναι 
εκπληκτικό — άκουσε κάποιο λόγο πού ταιριάζει νά είπω-
6ή γιά δλα τά ζητήματα αύτοΰ τοΰ είδους. C 

NE. ΣΩ. Έξηγήσου. 
ΞΕ. Πρώτα λοιπόν άς εξετάσουμε, κατά γενικό τρόπο, 

τήν υπερβολή καί τήν έλλειψη* έτσι θά μπορούμε νά 
Μπαίνουμε αναλόγως καί νά κατακρίνουμε έκεϊνα πού κάθε 
φορά λέγονται μακρύτερα άπ'δ,τι πρέπει ή τό αντίθετο, στίς 
<τυνομιλίε<:, δπωί οί oiy.ec μα.:. 

NE. ΣΩ. *Ac έξ;τάσουμε. 
ΞΕ. Λοιπόν γι* αυτά τά πράγματα οί παρατηρήσεις 

μας, νομίζω, μπορούν νά εϊναι ορθές. 
NE. ΣΩ. Γιά ποια πράγματα ; 
ΞΕ. Τά σχετικά μέ τό μάκρος καί τή συντομία καί 

γιά κάθε υπερβολή και έλλειψη. Γιατί, νοαίζω, ή τέχνη τοΰ 
μέτρου καταγίνεται μέ δλ» αότά. d 

NE. ΣΩ. Ναί. 
ΞΕ. *Ας τή διαιρέσουμε λοιπόν αυτή τή τέχνη σέ δυό 

μέρη* μιά τέτοια διαίρεση εϊναι αναγκαία γιά τό σκοπό 
πού τώρα έπιδιώκομε. 
Πλάτωνος Πολιτικός 

http://oiy.ec
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NE. ΣΩ. Αέγοις äv την διαίρεσιν δπη. 

ΞΕ. Τήδε' τό μεν κατά τήν προς άλληλα μεγέθους καί 

σμικρότητος κοινωνίαν, τό δέ [τό] κατά τήν τής γενέσεως 

άναγκαίαν ούαίαν. 

NE. ΣΩ. Πώς λέγεις ; 

ΞΕ. ΎΑρ' ού κατά φνσιν δοκεϊ σοι τό μείζον μηδενός 

έτερον δεϊν μείζον λέγειν ή τοϋ έλάττονος, καί τονλαττον αύ> 

e τοϋ μείζονος έλαττον, άλλ,ου δέ μηδενός ; 

NE. ΣΩ. "Εμοιγε. 

ΞΕ. Τί δέ ; τό τήν τοϋ μετρίου φνσιν υπερβάλλον καί 

ύπερβαλ.λόμενον ύπ' αυτής έν λόγοις εϊτε καί έν εργοις άρ* 

ούκ αύ λέξομεν ώς δντως γιγνόμενον, έν φ καί διαφέρουσε 

μάλιστα ημών οι τε κακοί καί [οί] αγαθοί ; 

NE. ΣΩ. Φαίνεται. 

ΞΕ. Διττός αρα ταύτας ουσίας καί κρίσεις τον μεγάλου· 

καί τοϋ σμικρόν θετέον, άλλ'ούχ ώς εφαμεν άρτι προς άλ

ληλα μόνον δεϊν, à).).' ώσπερ ννν εϊρηται μάλλ,ον τήν μέν 

προς άλληλα λεκτέον, τήν δ' αύ προς τό μέτριον ού δέ 

ένεκα, μαθεΐν 5ρ' άν βονλοίμεθα ; 

ΣΕ. ΣΩ. Τί μήν ; 

284a ΞΕ. Ει προς μηδέν έτερον τήν τοϋ μείζονος έάσει τ«ς\ 

φύσιν ή προς τονλαττον, ούκ εσται ποτέ προς τό μέτριον 

ή γάρ ; 

NE. ΣΩ. Ούτως. 

ΞΕ. Ονκοΰν τάς τέχνας τε αύτάς καί τάργα αυτών σύμ~ 

μπανταδιολοϋμεν τούτω τώ λόγω, καίδή καί τήν ζητονμένην 

νϋν πολιτικήν καί τήν όηθεϊσαν ύφαντικήν άψανιοϋμεν * 

"Απαααι γαρ αϊ τοιαΰταί πον τό τοϋ μετρίου πλέον και έ

λαττον ούχ ώς ουκ δν αλλ' ώς δν χαλεπόν περί τάς πράξεις 

b παραφυλάττουσι, καί τούτω δή τω τρόπω τό μέτρον σφζουσαε 

πάντα αγαθά καί καλά απεργάζονται. 

1. Έμεΐς οί νεώτεροι 6α λέγαμε «κατά τα νόμο κάθε δημι
ουργίας»' αυτό ακριβώς θέλει νά πη ό Πλάτων. 
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NE. ΣΩ. Μπορείς τώρα νά μας πη*: πώς θά κάνουμε 
τή διαίρεση. 

ΞΕ. Νά έτσι* άπό τό ένα μέρος κατά τή σχέση πού 
έχουν τύ ένα μέ τύ άλλο, τύ μέγεθος καί ή μικρότητα, καί 
άπό το άλλο μέρος κατά τήν αναγκαία ούοία τής δημιουργί
ας (>). 

NE. ΣΩ. Τί θέλεις «ά πης; 
ΞΕ. Άραγε δέν σοϋ φαίνεται, κατά τό νόμο της φύ

σεως, ότι τό μεγαλύτερο πρέπει νά τύ λέμε μεγαλύτερο, συγ
κρίνονται: το μέ τό μικρότερο, καί τό μικρότερο έπίσηε, 
συγκρίνοντάε το μέ τό μεγαλύτερο αποκλειστικά ; e 

NE. ΣΩ. "Ετσι μοΰ φαίνεται. 
BE. Γιά πρόσεξε* έκεϊνο, πού ξεπερνά τή φύση τοϋ 

μέτρου ή ξεπερνιέται άπ' αυτήν, εϊτε στή συνομιλία μας εϊτε 
στην πραγματικότητα, μήπως δέν εϊναι, κατά τή γνώμη μαε, 
εκείνο πού δείχνει καλύτερα τή διαφορά μεταξύ των αγα
θών καί τών κακών; 

NE. ΣΩ. Πραγματικά. 
HE. Λοιπύν πρέπει νά δεχτούμε γιά τό μεγάλο καί τό 

μικρό δύο είδη υπάρξεως καί δύο μέτρα κρίσεως· δέν πρέπει 
όμως μόνο νά αρκεσθούμε, όπως τό εϊπαμε τώρα, στην 
αμοιβαία σχέση τους, άλλα καλύτερα νά διακρίνουμε, δπως 
τώρα τό κάνουμε, άπό τό' ενα μέρος τή σχέση πού έχουν τύ 
ένα μέ τό άλλο καί άπό τό άλλο τή σχέση πού έχουν μέ τό 
μέτρο' καί γιά ποιο λόγο θά θέλαμε νά τύ μάθουμε ; 

NE. ΣΩ. Γιατί λοιπόν ; 
ΞΕ. "Αν αρνηθούμε στή φύση τοϋ μεγαλύτερου κάθε 284a 

σχέση άλλη παρά μέ τή φύση τοΰ μικρότερου, δέ θά είναι 
νά τύ αποκλείσουμε άπό κάθε σχέση μέ τό μέτρο ; 

NE. ΣΩ. "Ετσι εϊναι. 
ΞΕ. Θά καταστρέψουμε λοιπόν μ' ενα τέτοιο ισχυρισμό 

καί τίς ϊδιες τίς τέχνες- καί ό,τι παράγουν, καί μάλιστα θά 
εξαφανίσουμε τήν πολιτική πού ζητούμε τώρα νά ορίσουμε 
καί τήν υφαντική πού άρχίζομε νά εξετάζουμε ; Γιατί όλες 
οί τέχνες αΰτοϋ τοϋ εϊδους, νομίζω, προσέχουν τό περισσό
τερο καί τό λιγώτερο τοΰ μέτρου, Οχι σάν κάτι μή πραγματι
κό, άλλα τουναντίον σάν κάτι δυσάρεστο πού θέλουν ν' απο
μακρύνουν άπό τά προΕοντα τους, καί μ' αυτόν τόν τρόπο, 
προφυλάσσοντας τό μέτρο, παράγουν όλα τά αγαθά καί b 
ώραϊα έργα. 
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NE. ΣΩ. Τί μήν ; 

ΞΕ. Ούκοΰν αν τήν πολιτικήν άφανίσωμεν, άπορος 

ήμϊν ή μετά τοϋτο ϊσχαι ζήτησις τής βασιλικής επιστήμης ; 

NE. ΣΩ. Καί μάλα. 

ΞΕ. Πότερον οϋν, καθάπερ έν τω σοφιστή προσηναγ-

κάσαμεν εϊναι τό μή δν, επειδή κατά τοντο διέφνγεν ημάς 

ό λόγος, ούτω καί νϋν τό πλέον αϋ καί ελαττον μετρητά 

προσαναγκαστέον γίγνεσθαι μή προς άλληλα μόνον άλλα καί 

c προς τήν τοϋ μετρίου γένεσιν ; Ού γαρ δή δυνατόν γε ούτε 

πολιτικόν οϋτ3 άλλον τινά τών περί τάς πράξεις επιστήμονα 

αναμφισβητήτως γεγονέναι τούτου μή σννομολογηθέντος. 

NE. ΣΩ. Ούκοϋν και νϋν δτι μάλιστα χρή ταύτόν ποιειν. 

ΞΕ. Πλέον, ώ Σώκρατες, έτι τοϋτο τό έργον ή 'κείνο— 

καίτοι κάκείνον γε μεμνήμεθα τό μήκος δσον ήν—άλ)? 

ύποτίθεσθαι μέν τό τοιόνδε περί αυτών καί μάλα δίκαιον. 

NE. ΣΩ. Τό ποίον ; ' 

•ά ΞΕ. "Ως ποτέ δεήσει τοϋ νϋν λεχθέντος προς τήν περί 

αυτό τάκριβές άπόδειξιν. "Οτι δέ προς τά νϋν καλώς καί 

ίκανώς δε'ικνυται, δοκεϊμοι βοηθεϊν μεγαλοπρεπώς ήμϊν ού

τος ό λόγος, ώς άρα ήγητέον ομοίως τάς τέχνας πάσας εϊναι, 

μεϊζόν τε άμα καί ίλαττον μετρεϊσθαι μή προς άλληλα μόνον 

αλλά καί προς τήν τοϋ μετρίου γένεσιν. Τούτου τε γάρ δντος 

έκεϊνα εστί, κάκείνων ούσών εστί καί τοϋτο, μή δέ δντος 

ποτέρου τούτων ούδέτερον αυτών εσται ποτέ. 

θ NE. ΣΩ. Τοντο μέν ορθώς· άλλα τί δή το μετά τοϋτο ; 

ΞΕ. Δήλον δτι διαιροϊμεν άν τήν μετρητικήν, καθάπερ 

έρρήθη, ταύτη δίχα τέμνοντες, έν μέν τιθέντες αυτής μόριον 

1. Βλ. «Σοφιστή» 241d-e. 
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NE. ΣΩ. Φυσικώτατα. 
ΞΕ. "Άν λοιπόν εξαφανίσουμε τήν πολιτική, θά μας 

εϊναι δύσκολη έπειτα η ερευνά μα.: γιά τή βασιλική επι
στήμη f 

NE. ΣΩ. 'Ασφαλών 
ΞΕ. Ποιο άπό τά δυό λοιπόν: δπως ακριβώς στό «Σο

φιστή» f1) αναγκασθήκαμε νά παραδεχθούμε δτι υπάρχει 
τό μή δν, επειδή μας ξέφυγε ώς προς αυτό ό συλλογισμός 
μαε, έτσι καί τώρα πρέπει νά εξαναγκάσουμε πάλι τό περισ
σότερο καί τά λιγώτερο νά γίνουν σύμμετρα δχι μόνο μεταξύ 
τους, άλλα επίσης μέ τό μέτρο πού παράγουν; Γιατί βέβαια c 
δέν εϊναι δυνατόν νά θέσουμε εξω άπό κάθε αμφισβήτηση 
τήν ύπαρξη τοΰ πολιτικού ή κάθε άλλου επιστήμονα, στά 
κεφάλαιο τών πράξεων, άν δέν συμφωνήσουμε σ' αυτά τό 
σημεϊο. 

NE. ΣΩ. Καί σ' αυτή την περίπτωση λοιπόν πρέπει, 
5σο μποροΰμε, νά κάνουμε τό ϊδιο. 

XXV. Ή τέχνη τοΰ μέτρου 

ΞΕ. Αυτό τό έργο, Σωκράτη, θά εϊναι αύτη τή φορά πιά 
κοπιαστικό άπό εκεΐνο'καί δμως πόσο ήταν τά μάκρος εκείνου, 
τά θυμόμαστε* άλλα καί πολύ δίκαιο εϊναι νά τεθή καί τά 
ακόλουθο. 

NE. ΣΩ. Ποιο ; 
^ Ε . "Οτι ή αρχή, γιά τήν οποία μιλούμε τώρα, εϊναι d 

αναγκαία κάποτε γιά νά μας δείξη τί εϊναι ή καθαυτό ακρί
βεια, καί ακόμη γιά τήν παροΰσα ομιλία μας έχει καλώς καί 
επαρκώς άποδειχθή, μοΰ φαίνεται, δτι αυτός ό συλλογισμός 
μας εϊναι μεγαλόπρεπη'βοήθεια* επομένως πρέπει νά υπο
θέσουμε δτι υπάρχουν εξίσου δλες οί τέχνες καί δτι τό μεγα
λύτερο καίτό μικρότερο λογαριάζονται δχι μόνο μέτήν αμοι
βαία σχέση τους, άλλα καί μέ τή σχέση τους στην παραγωγή 
τοϋ μέτρου. Γιατί, άν αυτή ή τελευταία σχέση ύπάρχη, υπάρ
χουν επίσης καί οί τέχνες, καί, άν υπάρχουν οί τέχνες, υπάρ
χει καί αυτή ή σχέση* άλλ* άν ή μιά άπ* αυτές τίς υπάρξεις 
έξαφανισθή, ή άλλη άπ1 αυτές δέν θά ύπάρχη ποτέ. 

NE. ΣΩ. Αυτό εϊναι σωστό. 'Αλλά κατόπιν; e 
ΞΕ. Εϊναι φανερό πώς μποροΰμε νά διαιρέσουμε τή με

τρητική, δπως είπαμε, χωρίζοντας την σέ δυά έτσι: θέτοντας 
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σύμπασας τέχνας όπόααι τόν αριθμόν καί μήκη καί βάθη 

καί πλάτη καί ταχντήτας προς τουναντίον μετροναιν, τό δέ 

έτερον, όπόααι προς τό μέτριον καί τό πρέπον καί τόν καιρόν 

καί τό δέον καί πάνθ' όπόσα είς τό μέσον άπφκίσθη τών 

εσχάτων. 

NE. ΣΩ. Καί μέγα γε έκάτερον τμήμα είπες, καί πολύ 

διαφέρσν άλλήλοιν. 

ΞΕ. *0 γαρ ενίοτε, ώ Σώκρατες, οΐόμενοι δή τι σοφόν 

285a φράζειν πολλοί των κομψών λέγονσιν, ώς αρα μετρητική 

περί πάντ' εστί τά γιγνόμενα, τοϋτ' αυτό τό νϋν λεχθέν δν 

τυγχάνει. Μετρήσεως μέν γάρ δή τίνα τρόπον πάνθ' όπόσα 

έντεχνα μετείληφεν δια δέ τά μή κατ' εϊδη σννειθίσθαι 

σκοπεΐν διαιρουμένους ταύτα τε τοσούτον διαφέροντα συμ-

βάλλουσιν ευθύς είς ταύτόν όμοια νομίααντες, καί τουναντίον 

αύ τούτου δρώσιν έτερα ού κατά μέρη διαιροϋντες, δέον, 

b δταν μέν τήν τών πολλών τις πρότερον αϊσθηται κοινών ίαν, μή 

προαφίστασθαι πριν άν εν αυτή τάς διαφοράς ϊδη πάσας 

όπόσαιπερ έν εϊδεσι κείνται, τάς δέ αύ παντοδαπάς ανομοιό

τητας, δταν èv πλήθεσιν όφθώσιν, μή δυνατόν εϊναι δνσω-

πούμενον παύεσθαι πριν αν σύμπαντα τά οικεία εντός μιας 

όμοιότητος έρξας γένονς τινός ουσία περιβάληται. Ταύτα 

μέν ούν Ίκανώς περί τε τούτων καί περί τών ελλείψεων καί 

υπερβολών ειρήσθω· φνλάττωμεν δέ μόνον δτι δύο γένη περί 

c αυτά έξηύρηται τής μετρητικής, καί α φαμεν αύτ' εϊναι με-

μνώμεθα. 

NE. ΣΩ. Μεμνησόμεθα, 

ΞΕ. Μετά τούτον δή τόν λόγον έτερον προσδεξώμεθα 

περί αυτών τε τών ζητουμένων καί περί πάσης τής έν τοις 

τοιοίαδε λόγοις διατριβής. 

NE. ΣΩ. Τό ποίον ; 

ΞΕ. ΕΙ τις άνέροιτο ημάς τήν περί γράμματα αννονσία» 

τών μανθανόντων, οπόταν τις ότιούν δνομα έρωτηθή τίνων 

έστι γραμμάτων, πότερον αύτώ τότε φώμεν γίγνεσθαι τήν 
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άπό τό ένα μέρος Ολες τίς τέχνες, όπου ύ άριθμός,τό μάκρος, 
τά βάθη, τά πλάτη καί οί πυκνότητες μετροΰνται μέ τά άντί-
θετά.τους, καί άπό τό άλλο όλες εκείνες πού αναφέρονται στό 
μέτρο, στό πρέπον, ατό επίκαιρο, στό άρμόζον, καί σέ όλα ό
σα κατέχουν τό μέσον ανάμεσα στά τελευταία. 

NE. ΣΩ. Βέβαια εϊπες δυό μεγάλα τμήματα, πού 
διαφέοουν πολύ τό ενα άπό τό άλλο. 

ΕΕ. Πραγματικά εκείνο πού κάποτε, Σωκράτη, λένε 
πολλοί πνευματώδεις άνθρωποι,νομίζοντας πώς λένε κάτι σο- 285a 
φό, ÖTL δηλε'.δή ή μετρητική καταγίνεται μέ δλα Οσα γίνονται, 
αυτό τό ϊδιο τυχαίνει νά είναι ακριβώς αυτό πού τώρα εί
παμε. Γιατί μέ κάποιο τρόπο δλα τά έντεχνα έργα μετέχουν 
στή μέτρηση. 'Αλλά οί άνθρωποι, επειδή δέν είναι συνηθισμέ
νοι νά διαιρούν τά πράγματα κατά εϊδη γιά νά τά μελετούν, 
όση διαφορά κι άν εϊναι σ αυτά τά εϊδη μετρίσεως, αμέσως 
τά πραγματεύονται, κρίνοντας τα σάν νά είναι Ομοια, και κά
νουν πάλι τό αντίθετο γιά άλλα εϊδη, δηλ.τά διαιροΰν όχι κα
τά μέρη, ένώ πρέπει, όταν διακρίνη κανείς Οτι κάποιος 
αριθμός πραγμάτων έχει κάτι τό κοινό, νά μήν απομακρύνε- b 
ται πριν ίδή σ' αυτόν δλες τις διαφορές πού άποτελοΰν τα 
εϊδη' καί πάλι ώς πρύς τίς ανομοιότητες κάθε λογής, δταν 
παρατηρούνται μέσα σέ πλήθη, νά μή ταράττεται ούτε 
νά στάματα, πριν κλείση μέσα σέ μιά ομοιότητα Ολα τα 
συγγενή καί τά συμπεριλάβη στην ουσία ενός είδους. Αυτά 
•λοιπόν εϊναι αρκετά καί γι' αυτά καί γιά τις ελλείψεις 
καί τίς ύπερβολέε. *Ας φυλάξουμε μόνο ότι έχουμε βρει 
γι ' αυτά δυό εϊδη της μετρητικής καί ας θυμούμαστε τίς ο 
ιδιότητες πού τΓ.ύς έχομε αποδώσει. 

NE. ΣΩ. Δέ θά τά λησμονήσουμε. 

XXVI. Ή αληθινή αρχή : τό διαλεκτικό κέρδος 

ΞΕ. "Επειτα άπ' αύτη τήν ομιλία, άς παραδεχτούμε 
μιαν άλλη πού άφορα όχι μόνον αυτά τά παρόντα ζητήματα, 
άλλ' δλες τίς ομιλίες πού προκαλεί αυτό τό είδος τών συζη
τήσεων. 

NE. ΣΩ. Γιά ποιο πρόκειται; 
ΞΕ. "Αν κανείς μας ρωτούσε γιά τό πώς μαθαίνου

με τούε μαθητές νά διαβάζουν τά γράμματα τοΰ αλφαβήτου: 
δταν ζητήση κανείς άπό ποια γράμματα έγινε αύτή^ ή έ-
χείνη η λέξη, γιά ποιο άπό τά δυό θά ποϋμε τότε σ' αυτόν δτι 
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d ζήτησιν ενός ένεκα μάλλον τον προβληθέντος ή τοΰ περί 

πάντα τά προβαλλόμενα γραμματικωτέρω γίγνεσθαι ; 

NE. ΣΩ. Δήλον δτι τοϋ περί άπαντα. 

ΞΕ. Τί δ' αϋ ννν ήμϊν ή περί τον πολιτικού ζήτησις ; 

"Ενεκα αύτοϋ τούτου προβέβληται μάλλον ή τοϋ περί 

πάντα διαλεκτικωτέροις γίγνεσθαι ; 

NE. ΣΩ. Καί τοντο δήλον δτι τον περί πάντα. 

ΞΕ. ΎΗ που τόν τής υφαντικής γε λόγον αυτής ταύτης 

ένεκα θηρεύειν ουδείς αν έθελήαειεν νουν έχων αλλ' οϊμαι 

τους πλείστους λέληθεν οτι τοις μέν τών δντων ρ'αδίως 

e καταμαθεϊν αίσθηταί τίνες ομοιότητες πεφνκασιν, ας ουδέν 

χαλεπόν δηλοϋν, δταν αυτών τις βονληθή τω λόγον άίτοϋντι 

περί τον μή μετά πραγμάτων άλλα χωρίς λόγου ραδίως 

ένδείξασθαι'τοις δ' αϋ μεγίστοις οϋσι καί τιμιωτάτοις ούκ 

εστίν ειδωλον ουδέν προς τους ανθρώπους είργασμέ-

286Ά νον έναργώς, οϋ δειχθέντος τήν τοϋ πννθανομένον ψνχήν S 

βουλόμενος άποπληρώσαι, προς τών αισθήσεων τίνα προσαρ-

μόττων, ίκανώς πληρώσει. Διό δει μελετάν λόγον εκαστον 

δυνατόν εϊναι δούναι καί δέξασθαι· τά γάρ ασώματα, κάλ

λιστα όντα καί μέγιστα, λόγω μόνον άλλω δέ ονδενί σαφώς 

δείκνυται, τούτων δέ ένεκα πάντ' εστί τα νϋν λεγόμενα. 'Ρφων 

h δ' έν τοις έλάττοσιν ή μελέτη παντός πέρι μάλλον ή περί 

τά μείζω. 

NE. ΣΩ. Κά?.λιστ' εϊπες. 

ΞΕ. ΤΩν τοίνυν χάριν άπανθ' ήίΐϊν ταϋτ' έρρήθη περί 

τούτων, μνησθώμεν. 

NE. ΣΩ. Τίνων ; 

ΞΕ. Ταύτης τε ούχ ήκιστα αυτής ένεκα τής δυσχέρειας 

ήν περί τήν μακρολογίαν τήν περί τήν ύφαντικήν άπεδεξά-

μεθα δυσχερώς, καί τήν περί τήν τοϋ νταντάς άνείλιξιν και 

τήν τοϋ σοφιστοϋ πέρι τής τοϋ μή δντος ουσίας, έννοοϋντες 

ώς έαχε μήκος πλέον, καί έπί τούτοις δή πα-siv έπεπλήξαμεν 
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γίνεται η ερε^να,.γιά νά λύση περισσότερο αυτό τό ένα π:>ύ d 
έχει προταθή, ή για νά γίνη πιό έμπειρος στή γραμματική, 
ώστε νά λύση Ολα τά προτεινόμενα γραμματικά ζητήματα; 

Ν Ε . Σ Ω . Βέβαια γιά δλα τά ζητήματα. 
ΞΕ. Τί θά ποΰμε λοιπόν : τώρα ή έρευνα μας γιά τόν πο

λιτικό προβάλλεται άπό ενδιαφέρον γι* αυτόν τόν Κδιο περισ
σότερο ή γιά νά γίνουμε καλύτεροι διαλεκτικοί σέ δλα τά ζη--
τήματα; 

NE. ΣΩ. Εϊναι φανερό δτι γιά τά ζητήματα δλα. 
ΞΕ. Έ ξ άλλου, νομίζω δτι κάποιος πού έχει ευθυκρισία-, 

δέ θά1 θελε νά άναζητή ορισμό της υφαντικής άπό αγάπη γι* 
αυτή τήν ϊδια* άλλα, νομίζω, διαφεύγει τών περισσοτέρων 
δτι μερικά δντα έχουν φυσικές ομοιότητες εϋκολα άντιλη- β: 
πτές μέ τις αισθήσεις, τίς όποιες δέν εϊναι δύσκολο νά τίς 
φανερώσουν, δταν θελήση κανείς νά τις δείξη σ* εκείνους πού 
ζητοΰν μιαν εξήγηση γιά κάτι δχι μέ πράγματα, αλλ' εύκολα. 
καί χωρίς λόγο. "Ομως τά δντα τά πιό μεγάλα καί τά πιό πο
λύτιμα δέν έχουν εικόνες φτιαγμένες γιά νά δώσουν στους αν
θρώπους τή σαφή καί άμεση γνώοη, εικόνες πού θά έδειχνε 
κανείί-, εάν ήθελε νά γεμίση τήν ψυχή εκείνου πού έρωτα 2863 
καί πού θά άρκοΰσε νά τίς προσάρμοση σέ κάποιαν άπό τίς αι
σθήσεις γιά νά χόρταση τήν περιέργεια του.Γι* αυτό πρέπει 
νά εξασκούμαστε, γιά νά μπορούμε νά δίνουμε λόγο γιά κάθε 
πράγμα καινά παίρνουμε. Γιατί τά ασώματα δντα πού εϊναι. 
πανέμορφα καί μέγιστα, δείχνονται ακριβώς μόνο μέ λογική 
έρευνα καί μέ τίποτα άλλο,καί σ'αύτΐ)ν αποβλέπει δλη ή τωρι
νή μας ομιλία. Καί είναι εύκολώτερη ή μελέτη γιά οποιοδή
ποτε ζήτημα στά μικρότερα παραδείγματα καλύτερα παρά b. 
στά μεγαλύτερα. 

NE. ΣΩ. Πολύ καλά τό εϊπες. 
ΞΕ. Ά ς θυμηθούμε λοιπόν γιά ποια λόγο ειπώθηκαν 

άπό μας δλα γι' αυτά τά πράγματα. 
NE. ΣΩ. Γιά ποια λοιπόν ; 
ΞΕ. Εξαιτ ίας κυρίως αύτης της ΐδιας στενοχώριας πού* 

μας προξένησαν αυτές οί μακρές λεπτομέρειες γιά τήν υφαν
τική, οί όποιες αληθινά μας ενόχλησαν, καί αυτός ό λόγος 
γιά τήν παλινδρομική έξέλιΕη τοϋ σύμπαντος καί αυτή ή συ
ζήτηση γύρω άπό τό σοφιστή για τψ ύπαρξη τοΰ μή δντος, 
γιατί εννοήσαμε δτι αυτές ψ αναπτύξεις εϊχαν μεγαλύτερη 
έκταση* κοντά σέ δλα αυτά μαλλώσαμε τους εαυτούς μας. 
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C ήμϊναντοϊς, δείσαντες μή περίεργα άμα και μακρά λέγοιμεν. 
Ιν' οϋν είς αύθις μηδέν πάσχωμεν τοιούτον, τούτων ένεκα 

πάντων τά πρόσθε νων είρήσθαι φάθι. 
NE. ΣΩ. Ταϋτ' εσται. Αέγε εξής μόνον. 
ΞΕ. Αέγω τοίννν ότι χρή δή μεμνημένους έμέ καί σέ 

τών νϋν είρημενων τόν τε ψόγον εκάστοτε καί επαινον 
ποιεϊσθαι βραχντητος άμα καί μήκονς ών αν άεί πέρι 
λέγωμεν, μή προς ά?.ληλα τά μήκη κρίνοντες αλλά κατά τό 

•ά τής μετρητικής μέρος δ τότε εφαμεν δεϊν μεμνήτθαι, προς 
τό πρέπον 

NE. ΣΩ. 'Ορθώς. 
ΞΕ. Ον τοίννν ουδέ προς τοντο πάντα. Οντε γάρ προς 

τήν ήδονήν μήκους άρμόττοντος ουδέν προσδεησόμεθα, πλην 
ει πάρεργόν τι' τό τε αϋπρός τήν τοϋ προβΧηθέντος ζήτησιν, 
ώς άν ράστα καί τάχιστα εϋροιμεν, δεύτερον άλ' ού πρώτον 
δ λόγος αγαπάν παραγγέλλει, πολύ δέ μάλιστα καί πρώτον 
τήν μέθοδον αύτήι τιμάν τον κατ' εϊδη δυνατόν εϊναι διαιρεϊν, 

Θ καί δή καί λόγον, άντε παμμήκης λεχθείς τον άκούσαντα 
εύρετικώτερον άπεργάζηται, τούτον σπονδάζειν καί τω μήκει 
μηδέν άγανακτεΐν, άντ' αϋ βραχύτερος, ωσαύτως' έτι δ αϋ 
προς τούτοις τόν περί τάς τοιάσδε συνουσίας ΐΰέγοντα λόγων 
μήκη και τάς έν κύκλφ περιόδους ούκ άποδεχόμενον, δτι χρή 
τόν τοιοϋ-ον μή [ πάνυ ] ταχύμηδ' ευθύς ούτωμεθιέναι -ψέξαντα 

SÄ^a μόνον ώς μακρά τά λεχθέντα, άλλα καί προσαποφαίνειν 
οϊεσθαι δεϊν ώς βραχντερα αν γενόμενα τους σννόντας 
άπηργάζετο διαλεκτικωτέρονς καί τής τών όντων λόγφ δη
λώσεως εύρετικωτέρονς, τών δέ άλλων καί προς ά?,λ' άττα 
ψόγων καί επαίνων μηδέν φροντίζειν μηδέ τό παράπαν 
άκούειν δοκεϊν τών τοιούτων λόγων. Καί τούτων μέν άλις, 
εί καί σύ ταύτη σννδοκεϊ' προς δέ δή τόν πολιτικόν ϊοψεν 

h πάλιν, τής προρρηθείσης υφαντικής αύτώ φέροντες τό παρά
δειγμα . 

NE. ΣΩ Καλώς εϊπες, καί ποιώμεν â λέγεις. 

1. «Φαιδρός» 267b: «καί μόνος αυτός εΪρηκέναι ίφη ών δεϊ 
λόγων τέχνην δεϊν δέ οΰτε μακρών οΟτε βραχέων, άλλα μετρίων» 
(=.ναί, εΐπε πώς αυτός μονάχος βρήκε άπό ποιες βάσεις έχει χρεία 
ή τέχνη- καί χρειάζεται μήτε πολλά μήτε λίγα, άλλα μετρημένα). 

2. «Θεαίτητος» 172d : «καί Sia μακρών ή βραχέων μέλει ου
δέν λέγειν, άν μόνον τύχωσι τοΰ δντος». 

3. «Νόμοι» 722a : «τα γάρ, οϊμαι, βέλτιστα, άλλ' ού τά βρα-
χύτατα ουδέ τά μήκη τιμητέον». 
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γιατί φοβηθήκαμε μήπως εϊπαμε μαζί περιττά καί μακρά, c 
Γιά νά μήν έχουμε λοιπόν πάλι παρόμοιες ανησυχίες, μάθε 
δτι γιά δλα αυτά έχουν είπωθή δλες οί προηγούμενες παρα
τηρήσεις μας. 

NE. ΣΩ. Σύμφωνοι. Εξακολούθησε μόνο. 
ΞΕ. Λέω λοιπόν δτι, έχοντας στή μνήμη μας τίς παρα

τηρήσεις πού κάναμε τώρα, πρέπει νά κατηγορήσουμε καί να 
επαινέσουμε εγώ καί σύ τή συντομία καί τά μάκρος για δσα 
6ά ποΰμε κάθε φορά, μή κρίνοντας τήν έκταση μέ τήν αμοι
βαία τους σχέση, άλλα μέ έκεϊνο τό μέρος της μετρητικής d 
•πού ειπαίιε τότε δτι πρέπει νά θυμηθούμε, μέ τό πρέπον· 

Ν Ε . Σ Ω . Σωστά. 
ΞΕ. Δέ θά υποτάξουμε λοιπόν δλα τά πράγματα σ* αυτόν 

τάν κανόνα. Γιατί δέν θά έχουμε ανάγκη αυτών τών διαστά
σεων γιά νά είμαστε αρεστοί, εκτός άν πρόκειται γιά επου
σιώδες έργο* καί πάλι ώς προς τή λύση τοΰ προβλήματος πού 
τέθηκε, γιά νά τή βροϋμε Οσο τά δυνατόν πιό εύκολα καί πιό 
γρήγορα, πρέπει νά εϊναι δεύτερη απασχόληση καί δχι πρώ
τος σκοπός, δπως ό λόγος επιβάλλει* πολύ δέ περισσότερο 
καί πρώτο στή σειρά νά εκτιμούμε τή μέθοδο πού διδά
σκει νά διαιρούμε κατ* είδη, δσο είναι δυνατόν. 'Ακόμη θ 
καί τή συνομιλία, άν είπωμένη διεξοδικά καθίστα πιό εφευ
ρετικό έκεΐνον πού τήν ακούει, τέτοια νά τήν επιζητούμε 
και γιά τήν έκταση της νά μήν άγανοκτοϋμε* τό ϊδιο 
καί άν άλλη φορά είπωθή συντομώτερα. Έ ξ άλλου πάλι 
αυτόν πού κατηγορεί τήν έκταση τοϋ λόγου στίς συνομιλίες, 
δπως οί δικές μας, καί δέν παραδέχεται τίς παρεκβάσεις πού 
γίνονται περιοδικά, δέν πρέπει νάτόν αφήνουμε απλώς καί 
μόνο νά κατηγορή τά λεχθέντα δτι δήθεν είναι τραβηγ
μένα είς μάκρος (*), άλλα νά τάν υποχρεώνουμε νά 287a 
απόδειξη 3τι άν γίνονταν συντομώτερες οί συνομιλίες θά 
καθιστούσαν τους ακροατές πιό επιτήδειους στή διαλεκτική 
καί πιό ικανούς (2) νά βρίσκουν τους συλλογισμούς πού φέρνουν 
τήν αλήθεια σέ πλήρες φως(3)/Ως προς τίς άλλες κατηγορίες 
χαί τους επαίνους, σέ δποιο σημεϊο καί άν άναφέρωνται, νά 
μή φροντίζουμε διόλου καί νά μή προσέχουμε σέ λό
γους αύτοΰ τοΰ είδους. Αυτά εϊναι αρκετά, άν καί σύ σύμ
φωνης μέ τή γνώμη μου* καί τώρα άς επανέλθουμε στον πο
λιτικό, γιά νά εφαρμόσουμε σ' αυτόν τά παράδειγμα μας της h 
υφαντικές, γιά τήν οποία μιλήσαμε πρωτύτερα. 

NE. ΣΩ. Έ χ ε ι ς δίκαιο καί άς κάνουμε δσα λες. 
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ΞΕ. Ούκονν από γε τών πολλών δ βασιλεύς δσαι σύν

νομοι, μάλλον δέ άπό πασών τών περί τάς άγέλας διάκε-

χώρισταν λοιπαί δέ, φαμέν, al κατά πόλιν αυτήν τών τε: 

συναιτίων καί τών αίτιων, ας πρώτας άπ' αλλήλων διαιρετέον-

NE. ΣΩ. 'Ορθώς. 

ΞΕ. Οϊσθ' οϋν δτι χαλεπόν αύτάς τεμεϊν δίχα ; Τό-

•C δ' βχϊτιον, ώς οϊμαι, προϊοϋσιν ούχ ήττον ϊσται καταφανές 

NE. ΣΩ. Ούκούν χρή δραν ούτως. 

ΞΕ. Κατά μέλη τοίννν αύτάς οϊον ιερεϊον διαιρώμεθι 

επειδή δίχα άδννατοϋμεν. Δεϊ γάρ εϊς τόν εγγύτατα δ 

μάλιστα τέμνειν αριθμόν αεί. 

NE. ΣΩ. Πώς οϋν ποιώμεν τά νϋν ; 

ΞΕ. "Ωσπερ έμπροσθεν, όπόααι παρείχοντο όργανα περί 

τήν ύφαντικήν, πάσας δήπον τότε έτίθεμεν ώς συναιτίους* 

NE. %Ω. Ναί. 

ΞΕ. Καί νϋν δή ταύτόν μέν τοϋτο, ετι δέ μάλλον ή τόθ* 

d ήμϊν ποιητέον. "Οσαι γάρ σμικρόν ή μέγα τι δημιουργονσι 

κατά πόλιν όργανον, θετέον άπάσας ταύτας ώς ούσας συναι-

τίους. "Ανευ γάρ τούτων ούκ αν ποτέ γένοιτο πόλις ουδέ πο

λιτική, τούτων Ô' αϋ βασιλικής έργον τέχνης ουδέν πον 

θήσομεν. 

NE. ΣΩ. Ού γάρ. 

ΞΕ. Kai μέν δή χαλεπόν έπιχειρονμεν δραν άποχω-

ρίζοντες τοϋτο άπό τών άλλων τό γένος' δτι γάρ οϋν τών 

δντων ϊστιν ώς ενός γέ τίνος δργανον ειπόντα δοκεϊν είρηκέναι 

e τι πιθανόν. "Ομως δέ έτερον αϋ τών εν πόλει κτημάτων ει-

πωμεν τάδε. 

NE. ΣΩ. Το ποίον ; 

ΞΕ. 'Ως ούκ έστι ταύτην τήν δύναμιν έχον. Ού γάρ h 
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3ον ΜΕΡΟΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ : 
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 

XXVII—XXXVIII. Οί βοηθητικές τέχνες της πολιτικές 

ΞΕ. Έχομε λοιπόν ξεχωρίσει τό βασιλιά άπό δλες τίς 
τέχνες πού εϊναι τοΰ αύτοϋ είδους, καί περισσότερο άπό δλες 
εκείνες πού άφοροϋν στίς αγέλες. Μας απομένουν τώρα, εί
παμε, στό εσωτερικό τής πόλεως οί βοηθητικές τέχνες καί 
οί κύριες, τίς όποιες πρέπει πρώτα νά διακρίνουμε τίς μέν ά
πό τίς δέ. 

Ν Ε . Σ Γ . Σωστά. 
ΞΕ. Ξέρεις λοιπόν δτι εϊναι δύσκολο νά τίς διαιρέσουμε 

σέ δυό; Καί τά αίτιο, νομίζω, θά εϊναι δχι λιγώτερο φανερό, C 
όταν προχωρήσουμε. 

NE. ΣΩ. Τότε πρέπει νά κάνουμε έτσι. 
ΞΕ. *Ας τίς χωρίσουμε λοιπόν κατά μέλη, δπως κά

νουμε δταν τεμαχίζουμε ένα σφάγιο κατά τίς θυσίες, εφ' δσον 
ή διαίρεση σέ δυό εϊναι αδύνατη, γιατί πρέπει κάθε φορά 
νά διαιρούμε περιορίζοντας τίς τομές σέ Οσο μποροΰμε 
μικρότερο αριθμό. 

NE. ΣΩ. Πώς λοιπόν θά κάνουμε αυτή τή φορά ; 
ΞΕ. "Οπως έκάναμε καί τότε. "Ολες τίς τέχνες, πού 

προμηθεύουν δργανα στην υφαντική, τίς κατατάξαμε τότε 
στίς βοηθητικές τέχνες. 

NE. ΣΩ. Μάλιστα. 
ΞΕ. Καί τώρα λοιπόν πρέπει νά κάνουμε τό ϊδιο πράγ

μα, άλλα ακόμη εκτενέστερα άπό τότε. "Οσες τέχνες κατά- d 
σκευάζουν τά κάθε φύσεως δργανα μικρά ή μεγάλα, πού χρη
σιμοποιούν οί πολίτες, δλες αυτές πρέπει νά τίς τοποθετή
σουμε στη σειρά τών βοηθητικών. Γιατί, χωρίς αυτές, δέ θά 
γίνονταν ποτέ οΰτε πόλη οΰτε πολιτικί·· έξ άλλου κανένα 
έργο της βασιλικής τέχνης δέ θ' αναθέσουμε σ' αυτές. 

NE. ΣΩ. "Οχι, πραγματικά. 

ΞΕ. 'ΑλΆθεια λοιπόν δύσκολο έργο έπιχειροΰμε νά κά
νουμε, επιχειρώντας νά διακρίνουμε αυτό τά είδος άπό 
τάάλλα* γιατί υπάρχει κάτι άπό τά δντα πού μπορούμε νάτό 
ποΰμε δργανο αύτοϋ ή εκείνου τοΰ πράγματος μέ κάποια πι
θανότητα. "Ομως άς ποϋμε ένα είδος πάλι διαφορετικό άπό τά e 
αποκτήματα πού κατέχει ή πόλη* έτοΰτο έδώ. 

Ν Ε . Σ Ω . Ποιο; 
^ Ε . "Οτι δέν υπάρχει κανένα πού νά έχη αυτί] τ/jv ί-
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γενέσεως αίτια πήγνυται, καθάπερ δργανον, αλλ' ένεκα τον 

δημιουργηθέντος σωτηρίας. 

NE. ΣΩ. Τό ποίον ; 

ΞΕ. Τοντο δ δή ξηροϊς καί νγροΐς καί έμπύροις xol 

άπύροις παντοδαπον εϊδος έργασθέν άγγειον [β δή] μιη. 

κλήσει προσφθεγγόμεθα, καί μάλα γε σνχνόν εϊδος καί τχί 

288& ζητούμενη γε, ώς οϊμαι. προσήκον ουδέν άτεχνώς επιστήμη. 

NE. ΣΩ. Πώς γαρ οϋ ; 

ΞΕ. Τούτον δή τρίτον έτερον εϊδος κτημάτων πάμπολν 

κατοπτέον πεζόν καί έννδρον και πολνπλανές καί απλανές 

καί τίμιον καί άτιμον, έν δέ δνομα έχον, διότι πάν ένεκα τίνος 

έφέδρας έστι, θάκος αεί τινι γιγνόμενον. 

NE. ΣΩ. Το ποιον ; 

ΞΕ. "Οχημα αυτό που λέγομεν, ον πάνυ πολιτικής 

έργον, αλλά μάλλον πολύ τεκτονικής καί κεραμικής καί 

χαλκοτνπικής. 

NE. ΣΩ. Μανθάνω. 

b ΞΕ. Τί δέ τέταρτον ; ΎΑρ' έτερον efvat τούτων λεκτέον, 

έν φ τά πλείστα έστι τών πάλαι φηθέντανν, έσθής τε σύμ

πασα καί τών δπλων τό πολύ καί τείχη πάντα θ' δσα γήινα 

περιβλήματα καί λίθινα, καί μυρία έτερα ; Προβολής δέ 

ένεκα συμπάντων αυτών ειργασμένων δικαιότατ' αν δλον 

προσαγορεύοιτο πρόβλημα, καί πολλφ μάλλον τέχνης oì-
κοδομικής έργον καί υφαντικής τό πλείστον νομίζοιτ' αν 

ορθότερον ή πολιτικής. 

NE. ΣΩ. Πάνυ μέν ούν. 

Ο ΞΕ. Πέμπτον δέ άρ' άν έθέλοιμεν τό περί τόν κόσμον 

καίγραφικήν θεϊναικαίδσα ταύτη προσχρώμενα καί μονσικ§ 

μιμήματα τελείται, προς τάς ήδονάς μόνον ημών άπειρ-

γασμένα, δικαίως δ' αν ονόματι περιληφθέντα évi; 
NE. ΣΩ. Ποίω; 
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κα*νότητα. Γιατί δέν έχει κατασκευασθή σάν δργανο πού 
χρησιμεύει νά παράγη κάποιο πράγμα, άλλα γιά νά διατη-
ρή τά πράγμα πού μιά φορά δημιουργήθηκε. 

NE. ΣΩ. Ποιο εϊναι λοιπόν; 
ΞΕ. Αύτό-εϊναι ένα εϊδος ποικίλο, φτιαγμένο γιά νά 

περιέχη πράγματα ξηρά ή υγρά, παρασκευασμένα στή φω
τ ι ά ς χωρίς φωτιά, καί πού τό καλούμε μέ τό κοινό δνομα 
άγγεΐο· είδος πολύ συχνό καί τό όποιο, καθώς νομίζω, δέν 
ταιριάζει καθόλου στην επιστήμη, γιά τ^ν όποια συ- 288a 
ζητοΰμε. 

NE. ΣΩ. 'Αναμφιβόλως. 
ΞΕ. Πρέπει νά ϊδοΰμε τώρα ένα τρίτο εϊδος κτημάτων 

πάρα πολύ διαφορετικό άπό τά άλλα : χερσαίο ή υδρόβιο, 
πολυπλανώμενο ή σταθερό, πολύτιμο ή χωρίς αξία,πού έχει 
ενα δνομα, γιατί εϊναι καμωμένο ολόκληρο γιά κάθισμα καί 
χοησιμεύει πάντα σέ κάποιο πράγμα γιά νά κάθεται. 

NE. ΣΩ. Μά ποιο εϊναι έπί τέλους ; 
ΞΕ. ΤόΧ όνομάζομε γενικά Οχημα, έργο 8χι της πολιτι

κής τέχνης, άλλα πολύ περισσότερο της ξυλουργικής, τΐίς 
κεραμικής καί της χαλκουργικής. 

NE. ΣΩ. Καταλαβαίνω. 

ΞΕ. Καί τώρα; Τέταρτο άραγε εϊδος πρέπει νά ποΰμε b 
οτι υπάρχει διαφορετικό άπό τά προηγούμενα, μέσα στό όποιο 
εϊνα. τά περισσότερα άπό τά πράγματα πού αναφέραμε 
πάρα πάνω, τό σύνολο δηλαδή τών ενδυμάτων καί τό μεγα
λύτερο μέρος τών Οπλων καί τά τείχη καί δλα τά καταφύγια 
άπό πέτρες καί χώμα καί ένα πλήθος άλλων παρόμοιων πραγ
μάτων; Καί επειδή δλα αυτά μαζί έχουν γίνει γιά νά προ
φυλάσσουν, δικαιότατα μποροΰμε νά τους δώσουμε τό δνομα 
προφυλακτήριον, καί πολύ σωστά, αυτά θά θεωρούνται έργο 
τής οικοδομικής τέχνης καί της υφαντικής περισσότερο παρά 
τής πολιτικής. 

NE. ΣΩ. Βεβαιότατα. 
ΞΕ. "Αραγε θά δεχόμαστε νά βάλουμε γιά πέμπτο εϊδος C 

τή διακόσμηση καί τή ζωγραφική καί δσες απομιμήσεις 
γίνονται εϊτε μέ αυτή τήν τέχνη εϊτε μέ τή μουσική, 
έργα πού φτιάνονται γιά νά μας ευχαριστούν μόνο καί 
που εϊναι σωστό νά τά περιλάβουμε μέσα σέ ένα μόνο 
δνομα ; 

Ν Ε . Σ Ω . Ποιο δνομα; 
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ΞΕ. Παίγνιόν πού τι λέγεται. 
NE. ΣΩ. Τί μήν; 
ΞΕ. Τοϋτο τοίννν τούτοις εν δνομα απασι πρέψει προσ-

αγορευθέν ον γάρ σπονδής ονδέν αυτών χάριν, άλλα παιδιάς 
ένεκα πάντα ορατά«. 

d NE. ΣΩ. Καί τοϋτο σχεδόν τι μανθάνώ. 
ΞΕ. Τό δέ πάσιν τούτοις σώματα παρέχον, έξ ών καί 

έν οϊς δημιονργονσιν όπόσαι τών τεχνών νϋν εϊρηνται, 
παντοδαπόν εϊδος πολλών έτερων τεχνών έκγονον δν, άρ' 
ούχ έκτον θήσομεν ; 

NE. ΣΩ. Τό ποΐον δή λέγει:; 
ΞΕ. Χρντόν τε καί άργνρον καί πάνθ' όπόσα μεταλ

λεύεται καί δσα δρνοτομική καί κονρά σύμπασα τέμνουσα 
παρέχει τεκτονική καί πλεκτική· καί έτι φλοιστί'κή φντών 

β τε και έμψυχων δέρματα σο^μάτων περίαιροϋσα σκυτοτ(.μικη, 
καί δσαι περί τά τοιαϋτά ε'ισιν τέχναι, καί φελλών και βύβλοιν 
καί δεσμών έργαστικαί παρέσχον δημιονργεϊν σύνθετα εκ μη 
συντιθεμένων εϊδη γ$νών. "Εν δέ αυτό προσαγορεύομεν πάν 
το πρωτογενές άνθρώποις κτήμα καί άσννθετον καί βασιλικής 
επιστήμης ουδαμώς έογον δν. 

NE. ΣΩ. Καλώς. 

ΞΕ. Τήν δή τής τροφής κτήσιν, καί δσα είς τό σώμα 
συγκαταμειγνύμενα εαυτών μέρεσι μέρη σώματος εις τό 

289a. θεραπεϋσαί τίνα δύναμιν εϊληχε, λεκτέον έβδομον άνομα-
σαντας αυτό σύμπαν ημών εϊναι τροφόν, ει μή τι κάλλιον 
ίχομεν άλλο θέσθαι' γεωργική δέ καί θηρεντική και γυμνά-
στική καί ιατρική καί μαγειρική πάν ύποτιθέντες δρθότερον 
άποδώσομεν ή τή πολιτική. 

NE. ΣΩ. Πώς γάρ ού ; 

ΞΕ. Σχεδόν τοίνυν δσα έχπαι κτήσεως, πλην τών ήμε
ρων ζφων, έν τούτοις επτά οϊμαι γένεσιν εϊρήσθαι. Σκόπει 
δέ' ήν γάρ δικαιότατα μέν άν τεθέν κατ' αρχάς τό πρωτογενές 

b εϊδος, μετά δέ τοντο Οργανον, άγγειον, όχημα, πρόβλημα, 
παίγνιόν, θρέμμα. <"Α> παραλείπομεν δέ, ε'ί τι μή μέγα 
λέληθεν, εϊί, τι τούτων δυνατόν άρμόττειν, οίον ή τοϋ νομί
σματος Ιδέα καί σφραγίδαη' καί παντός χαρακτήρος. Γένος 

1. ' Η ακατέργαστη πρώτη ίίλη. Ό Πλάτων άλλου θα τήν όνο-
μάση απλώς ΰλη, υλικά,. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 119 

ΞΕ. Τους δίνομε, φαντάζομαι, τό δνου,α παιγνίδι. 
NE. ΣΩ. Βέβαια. 
ΞΕ. Αυτό λοιπόν τά δνομα θά ταιριάζη σέ δλα αυτά σάν 

γ·ενική ονομασία* γιατί κανένα άπ'αύτά δέν γίνεται γιά σπου
δαίο σκοπό, άλλα δλα γιά διασκέδαση. 

NE. ΣΩ. Καί αυτό απάνω κάτω τό καταλαβαίνω. d 
ΞΕ. Καί εκείνο πού παρέχει σέ ολα αυτά τήν υλη άπό 

τήν οποία καί μέσα στην οποία δημιουργοΰν δλες οι τέχνες, 
γιά τίς όποιες έχομε πεϊ, τά έργα τους, αυτό τό ποικίλο 
«ΐδος, πού εϊναι παιδί διαφόρων άλλων τεχνών, άραγε δέν θά 
τό υπολογίσουμε γιά έκτο; 

NE. ΣΩ. Ποιο εννοείς τώρα; 
ΞΕ. Τό χρυσάφι καί τό άσημι καί δλα δσα εξάγονται 

άπό τά μεταλλεία καί δσα κόβοντας ή ξυλοκοπτική καί 
γενικά ή κοπή προμηθεύει στην ξυλουργική καί στην 
πλεκτική" επίσης ή τέχνη του ξεφλουδίσματος τών φυτών 
καί ή βυρσοδεψία πού γδέρνει τά ζώα, καί όλες οί τέχνες πού e 
ασχολούνται μέ τέτοια πράγματα, εκείνες πού παρασκευάζουν 
φελλούς καί παπύρους καί δεσμά, παρέχουν δλη γιά νά δη
μιουργούνται εϊδη πολύπλοκα άπό άπλα γένη. Καί ολο αυτό 
τό ένα άς τό ονομάσουμε τό πανάρχαιο απόκτημα (*) τών αν
θρώπων, τό απαλλαγμένο άπό κάθε σύνθεση, πού δέν εϊναι 
διόλου έργο της βασιλικής επιστήμης. 

ΞΕ. Τήν απόκτηση τώρα της τροφής καί οσα πράγμα
τα ανακατωμένα μέ τά σώμα μας έχουν κάποια δύναμη νά 
διατηρούν τά μέρη τοϋ σώματος μέ τά δικά τους μέρη, πρέ- 289a 
πεινά τά ποΰμε καί νά κάνουμε άπ' αυτά έβδομο είδος, που 
Dà τά ονομάσουμε δλο αυτά συνολικά τροφό μας, άν δέν βρί
σκουμε νά βάλουμε κάποιο άλλο Ονομα καλύτερο. Καί βάζον
τας όλο αυτό σέ τάξη, θά τό αποδώσουμε σωστότερα στη 
γεωργία, στό κυνήγι, στην .ιατρική καί στή μαγειρική πάρα 
στην πολιτική. 

NE. ΣΩ. 'Αναμφιβόλως. 
ΞΕ. Έ τ σ ι σχεδόν δλα τά αποκτημένα αγαθά, εκτός 

άπό τά ήμερα ζώα, νομίζω δτι έχουν άπαριθμηθή σ' αυτά 
τά επτά γένη. Πρόσεξε τώρα* γιατί έξ αρχής δικαιότατα 
έχει τεθή στην κορυφή τό πανάρχαιο εϊδος (ή πρώτη ακα
τέργαστη ύλη), καίδστεραάπ'αύτό,τάοργανο,τάάγγεϊο, το b 
όχημα, τά καταφύγιο, τό παιγνίδι, ή τροφή. "Οσαπαραλεί-
πομε άν δέν έχουμε ξεχάσει κάτι σπουδαίο, σέ κάποιο άπ 1 αυ-
τ ζ Οά εϊναι δυνατόν νά ταιριάζουν, π.χ. τό εϊδος τοΰ νομίσμα-
Πλάτωνος Πολιτικός * 
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ΞΕ. Παίγνιόν πού τι λέγεται. 
NE. ΣΩ. Τί μήν; 
ΞΕ. Τοϋτο τοίνυν τούτοις εν δνομα απασι πρέψει προσ-

αγορευθέν ον γάρ σπονδής ονδέν αυτών χάριν, άλλα παιδιάς 
ένεκα πάντα ορατά«. 

d NE. ΣΩ. Καί τοϋτο σχεδόν τι μανθάνώ. 
ΞΕ. Τό δέ πάσιν τούτοις σώματα παρέχον, έξ ών καί 

έν οϊς δημιονργοϋσιν όπόσαι τών τεχνών νϋν εϊρηνται, 
παντοδαπόν εϊδος πολλών έτερων τεχνών έκγονον δν, άρ' 
ούχ έκτον θήσομεν ; 

NE. ΣΩ. Τό ποΐον δή λέγει:; 
ΞΕ. Χρντόν τε και άργνρον καί πάνθ' όπόσα μεταλ

λεύεται καί δσα δρνοτομική καί κονρά σύμπασα τέμνουσα 
παρέχει τεκτονική καί πλεκτική· καί έτι φλοιστί'κή φντών 

β τε και έμψυχων δέρματα σο^μάτων περίαιρουσα σκυτοτ(.μικη, 
καί δσαι περί τά τοιαϋτά ε'ισιν τέχναι, καί φελλών και βύβλοιν 
καί δεσμών έργαστικαί παρέσχον δημιονργεϊν σύνθετα εκ μη 
συντιθεμένων εϊδη γ$νών. "Εν δέ αυτό προσαγορεύομεν πάν 
τό πρωτογενές άνθρώποις κτήμα καί άσννθετον καί βασιλικής 
επιστήμης ουδαμώς έογον δν. 

NE. ΣΩ. Καλώς. 

ΞΕ. Τήν δή τής τροφής κτήσιν, καί δσα είς τό σώμα 
συγκαταμειγνύμενα εαυτών μέρεσι μέρη σώματος εις τό 

289a. θεραπεϋσαί τίνα δύναμιν εϊληχε, λεκτέον έβδομον ονομά-
σαντας αυτό σύμπαν ημών εϊναι τροφόν, ει μή τι κάλλιον 
ίχομεν άλλο θέσθαι' γεωργική δέ καί θηρεντική και γυμνα
στική καί ιατρική καί μαγειρική πάν ύποτιθέντες δρθότερον 
άποδώσομεν ή τή πολιτική. 

NE. ΣΩ. Πώς γάρ ού ; 

ΞΕ. Σχεδόν τοίνυν δσα έχπαι κτήσεως, πλην τών ήμε
ρων ζφων, έν τούτοις επτά οϊμαι γένεσιν εϊρήσθαι. Σκόπει 
δέ' ήν γάρ δικαιότατα μέν άν τεθέν κατ' αρχάς τό πρωτογενές 

b εϊδος, μετά δέ τοντο Οργανον, άγγεϊον, δχημα, πρόβλημα, 
παίγνιόν, θρέμμα. <"Α> παραλείπομεν δέ, ε'ί τι μή μέγα 
λέληθεν, εϊί, τι τούτων δυνατόν άρμόττειν, οίον ή τοϋ νομί
σματος Ιδέα καί σφραγίδατν καί παντός χαρακτήρος. Γένος 

1. ' Η ακατέργαστη πρώτη ΰλη. Ό Πλάτων άλλου θα τήν όνο-
μάση απλώς ΰλη, υλικά, 
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ΞΕ. Τους δίνομε, φαντάζομαι, τό δνου,α παιγνίδι. 
NE. ΣΩ. Βέβαια. 
ΞΕ. Αυτό λοιπόν τά δνομα θά ταιριάζη σέ δλα αυτά σάν 

γ·ενική ονομασία* γιατί κανένα άπ'αύτά δέν γίνεται γιά σπου
δαίο σκοπό, άλλα δλα γιά διασκέδαση. 

NE. ΣΩ. Καί αυτό απάνω κάτω τό καταλαβαίνω. d 
ΞΕ. Καί εκείνο πού παρέχει σέ ολα αυτά τήν υλη άπό 

τήν οποία καί μέσα στην οποία δημιουργοΰν δλες οι τέχνες, 
γιά τίς όποιες έχομε πεϊ, τά έργα τους, αυτό τό ποικίλο 
«ΐδος, πού εϊναι παιδί διαφόρων άλλων τεχνών, άραγε δέν θά 
τό υπολογίσουμε γιά έκτο; 

NE. ΣΩ. Ποιο εννοείς τώρα; 
ΞΕ. Τό χρυσάφι καί τό άσημι καί Ολα δσα εξάγονται 

άπό τά μεταλλεία καί δσα κόβοντας ή ξυλοκοπτική καί 
γενικά ή κοπή προμηθεύει στην ξυλουργική καί στην 
πλεκτική" επίσης ή τέχνη του ξεφλουδίσματος τών φυτών 
καί ή βυρσοδεψία πού γδέρνει τά ζώα, καί όλες οί τέχνες πού e 
ασχολούνται μέ τέτοια πράγματα, εκείνες πού παρασκευάζουν 
φελλούς καί παπύρους καί δεσμά, παρέχουν δλη γιά νά δη
μιουργούνται εϊδη πολύπλοκα άπό άπλα γένη. Καί ολο αυτό 
τό ένα άς τό ονομάσουμε τό πανάρχαιο απόκτημα (*) τών αν
θρώπων, τό απαλλαγμένο άπό κάθε σύνθεση, πού δέν εϊναι 
διόλου έργο της βασιλικής επιστήμης. 

ΞΕ. Τήν απόκτηση τώρα της τροφής καί οσα πράγμα
τα ανακατωμένα μέ τά σώμα μας έχουν κάποια δύναμη νά 
διατηροΰν τά μέρη τοϋ σώματος μέ τά δικά τους μέρη, πρέ- 289a 
πεινά τά ποΰμε καί νά κάνουμε άπ' αυτά έβδομο είδος, που 
Dà τά ονομάσουμε δλο αυτά συνολικά τροφό μας, άν δέν βρί
σκουμε νά βάλουμε κάποιο άλλο Ονομα καλύτερο. Καί βάζον
τας όλο αυτό σέ τάξη, θά τό αποδώσουμε σωστότερα στη 
γεωργία, στό κυνήγι, στην .ιατρική καί στή μαγειρική πάρα 
στην πολιτική. 

NE. ΣΩ. 'Αναμφιβόλως. 
ΞΕ. Έ τ σ ι σχεδόν δλα τά αποκτημένα αγαθά, εκτός 

άπό τά ήμερα ζώα, νομίζω δτι έχουν άπαριθμηθή σ' αυτά 
τά επτά γένη. Πρόσεξε τώρα* γιατί έξ αρχής δικαιότατα 
έχει τεθή στην κορυφή τό πανάρχαιο εϊδος (ή πρώτη ακα
τέργαστη δλη), καίδστεραάπ'αύτό,τάοργανο,τάάγγεϊο, το b 
δχημα, τά καταφύγιο, τό παιγνίδι, ή τροφή. "Οσαπαραλεί-
πομε άν δέν έχουμε ξεχάσει κάτι σπουδαίο, σέ κάποιο άπ 1 αυ-
τ ζ Οά εϊναι δυνατόν νά ταιριάζουν, π.χ. τό εϊδος τοΰ νομίσμα-
Πλάτωνος Πολιτικός * 
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τε γάρ έν αντοϊς ταντα ουδέν έχει μέγα σνννομον, άλλα τά μέν 

εις κόσμον, τά δέ είς δργανα βία μέν, δμως δέ πάντως ελ-

κόμενα συμφωνήσει. Τά δε περί ζφων κτήαιν τών ήμερων, 

β πλην δούλων, ή πρότερον άγελαιοτροφική διαμεριαθεισα 

πάντ' είληφυϊα άναφανεϊται. 

NE. ΣΩ. Πάνν μέν οϋν. 

ΞΕ. Τό δέ δή δούλων καί πάντων υπηρετών \λοιπόν\ 

έν οϊς πον καί μαντεύομαι τους περί αυτό τό πλέγμα άμ-

φισβητοϋντας τω βασιλεϊ καταφανείς γενήσεσθαι, καθάπερ 

τοις ύφάνταις τότε τους περί τό νήθειν τε καί ξαίνειν καί δσα 

άλλα εϊπομεν. Οί δέ άλλοι πάντες, ώς συναίτιοι λεχθέντες^ 

άμα τοις έργοις τοις νννδή^ηθεΐσιν άνήλωνται καί άπεχωρί-

d σθησαν άπό βασιλικής τε καί πολιτικής πράξεως. 

NE. ΣΩ. Έοίκασι γοϋν. 

ΞΕ. "Ιθι δή σκειρώμεθα τους λοιπούς προσελθόντες 

έγγύθεν, ίνα αυτούς ειδώμεν βεβαιότερον. 

NE. ΣΩ. Ούκούν χρή. 

ΞΕ. Τους μέν δή μέγιστους ύπηρέτας, ώς ένθένδε Ιδεϊν 

τουναντίον έχοντας εύρίσκομεν οϊς ύπωπτεύσαμενέπιτήδενμα 

καί πάθος. 

NE. ΣΩ. Τίνας ; 

ΞΕ. Τους ώνητούς τε καί τώ τρόπφ τούτα» κτητούς' 

θ ονς αναμφισβητήτως δούλονς έχομεν ειπείν, ήκιστα βασιλι

κής μεταποιονμένονς τέχνης* 

NE. ΣΩ. Πώς δ' ού.1 

ΞΕ. Τί δέ, τών ελευθέρων δσοι τοις νννδή ξηθεϊσιν εΙς. 

ύπηρετικήν έκόντες αυτούς τάτΗουσι, τά τε γεωργίας καί τα 

τών άλλων τεχνών έργα διακομίζοντες έπ' αλλήλους και 
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τος τών σφραγίδων καί κάθε αποτυπώματος. Γιατί αύτάτά 
πράγματα δέν περιέχουν μέσα τους κανένα γένος δμοιουεϊδους 
δίπλα στά άλλα, άλλα τουναντίον θά τοποθετηθούν άλλα στή 
διακόσμηση καί άλλα στά Οργανα—μέμεγάλοκόπο,όμολογώ, 
δμως έξάπαντος συρόμενα θά συμφωνήσουν. *Ως προς τήν 
απόκτηση πάλι τών ήμερων ζώων, εκτός των δούλων, ή e 
τέχνη πού αναλύσαμε πρωτύτερα, αυτή πού τρέφει αγέλες, 
θά φανή καθαρά δτι τά έχει περιλάβει δλα. 

NE. ΣΩ. Βεβαιότατα. 

XXIX—XXX. Ol uncSecoTCpoi αντίπαλοι τοϋ πολιτικού 

ΞΕ. απολείπεται τώρα ή ομάδα τών δούλων καί τών 
ύπηρετών,άνάμεσα στους οποίους θαρρώ καί προμαντεύω δτι 
θά γίνουν ολοφάνεροι εκείνοι πού αμφισβητούν άπό τό βα
σιλιά αύτη τήν κατασκευή τοΰ υφάσματος, δπως τήν αμφισβη
τούσαν άπό τους υφαντές τότε οί άνθρωποι πού γνέθουν καί 
ξαίνουν ή κάνουν τίς άλλες εργασίες, γιά τίς Οποιες μιλήσαμε. 
"Ολοι οί άλλοι, πού ώνομάσθηκαν βοηθητικοί, έχουν έξαφα-
νισθή μαζί μέ τά επαγγέλματα, πού μόλις εϊπαμε, καί απο
χωρίσθηκαν άπό τό βασιλικό καί πολιτικό έργο. d 

NE. ΣΩ. Φαίνονται τουλάχιστο. 
ΞΕ. "Ελα τώρα άς εξετάσουμε εκείνους πού απομένουν, 

ερχόμενοι κοντά τους, γιά νά κάνουμε σταθερώτερα τή γνω
ριμία τους. 

Ν Ε . Σ Ω . Πρέπει. 
ΞΕ. 'Ως προς τους μεγαλύτερους υπηρέτες μεταξύ τών 

υπηρετών, γιά νά τους ιδούμε άπό δώ πού είμαστε, βρίσκομε 
δτι έχουν επάγγελμα καί χαρακτήρα αντίθετα πρόςδσαύπω-
πτεύσαμε. 

NE. ΣΩ. Ποιους λές ; 

ΞΕ. 'Εκείνους πού αγοράζουμε καί τους άποκτοΰμε 
μέ τόν ϊδιο τρόπο* μποροΰμε αναμφισβήτητα νά τους ονο
μάσουμε δούλους — αυτοί ελάχιστα διεκδικούν τή βα- θ 
σιλική τέχνη. 

NE. ΣΩ. 'Αναμφιβόλως. 
ΞΕ. Έ ν α άλλο ζήτημα* 5σοι άπό τους ελεύθερους αν

θρώπους παίρνουν θέση θεληματικά στην υπηρεσία εκείνων, 
γιά τους οποίους τώρα μόλις μιλήσαμε, μετακομίζοντας τά 
έργα της γεωργίας καί τών άλλων μεταξύ τους καί φέρνοντας 
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άνισοϋντες, oi μέν κατ' αγοράς, οί δε πόλιν ix πόλεως 
άλλάττοντες κατά ödAarTar καί πεζή, νόμισμα τε προς τά 
άλ,λα «al αυτό προς αυτό διαμείβοντες, οΰς άργυραμοιβούς τε 

29%. κσΐ έμπορους καί νανκλήρονς καί καπήλους έπωνομάκαμεν, 
μων τής πολιτικής άμιαβητήσουσίτι ; 

NE. ΣΩ. Τάχ' άν ίσως τής γε τών έμπορεντικων. 
ΞΕ. 'Αλλ' ού μήν οΰς γε όρώμεν μισθωτούς καί θητας 

πάσιν ετοιμότατα ύπηρετοΰντας, μή ποτέ βασιλικής μετα-
ποιονμένονς εϋρωμεν. 

NE. ΣΩ. Πώς γάρ ; 
ΞΕ. Τί δέ αρα τους τά τοιάδε διακονοϋντας ήμϊν εκά

στοτε ; 
NE. ΣΩ. Τά ποία είπες «al τίνος ; 

b ΞΕ. τΩν τό κηρνκικόν έθνος, όσοι τε περί γράμματα 
σοφοί γίγνονται πολλάκις ύπηρετήσαντες, καί πόλλ' άττα 
έτερα περί τάς αρχάς διαπονεϊσθαί τίνες έτεροι πάνδεινοι, 
τί τούτους αύ λέξομεν ; 

NE. ΣΩ. "Οπερ είπες νϋν, ύπηρέτας, άλ).' ούκ αυτούς 
έν ταϊς πόλεσιν άρχοντας. 

ΞΕ. Άλλα ού μήν οΐμαίγε ένύπνιον ίδών είπον ταύτη 
πη φανήσεαθαι τους διαφερόντως αμφισβητούντος τής πολι
τικής. Καίτοι σφόδρα γε άτοπον άν είναι δόξειε τό ζητεϊν 

c τούτους έν υπηρετική μοίρα τινί. 
NE. ΣΩ. Κομιδή μέν ούν. 
ΞΕ. "Ετι δή προσμείξωμεν εγγύτερον έπί τους μήπω 

βεβααανιαμένους. ΕΊσί δέ οί τε περί μαντικήν έχοντες τίνος 
επιστήμης διακόνου μόριον ερμηνενταί γάρ πον νομίζονται 
παρά θεών ανθρώποις. 

NE. ΣΩ. Ναί. 
ΞΕ. Kai μήν καί τό των ιερέων αύ γένος, ώςτό νόμιμόν 

φησι, παρά μέν ημών δωρεάς θεοΐς δια θνσιών έπιστήμόν 
d έστι κατά νουν έκείνοις δωρεισθαι, παρά δέ εκείνων ήμϊν εν-

χαϊς κτήσιν αγαθών αΐτήσασθαι· ταντα δέ διακόνου τέχνης 
εστί που μόρια αμφότερα. 

1. Κάθε αρχή είχε τους γραμματείς της καί συχνά τους ΰπο 
γραμματείς της. Για νά περιορίζεται ή επιρροή τους, ψηφίστηκε 
νόμος -τού επέβαλλε ν' αλλάζουν υπηρεσία κάθε χρόνο. 
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τα σέ ισορροπία, άλλοι στις αγορές και άλλοι ερχόμενοι άπό 
μιά πόλη σέ άλλη κατά θάλασσα καί άπό ξηρά, ανταλλάζοντας 
νόμισμα μέ άλλα εμπορεύματα καί νόμισμα μέ νόμισμα, τους 
οποίους όνομάζομε άργυραμοιβούς καί έμπορους καίπλοιάρ- 290a 
χους καί μεταπράτες—μήπως θά έχουν αξιώσεις έπί της 
πολιτικές; 

NE. ΣΩ. 'Ισως έπί της τέχνης τοϋ εμπορίου. 
ΞΕ. Έ ξ άλλου εκείνους, πού βλέπομε μισθωτούς καί δου

λοπάροικους νά προσφέρουν σέ δλους τίς υπηρεσίες τους προ
θυμότατα, μήπως ύπάρχη κίνδυνος νά τους βρούμε κάποτε 
νά ιδιοποιούνται μέρος άπό τό βασιλικό έργο; 

NE. ΣΩ. Πώς νά τά υποθέσω; 
HE. Τί θά ποϋμε τώρα γιά τους ανθρώπους πού κάθε 

φορά μας παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες; 
NE. ΣΩ. Ποιες υπηρεσίες καί ποιους ανθρώπους είπες; 
ΞΕ. Αυτούς πού άποτελοϋν δλο τύ κηρυκικό γένος καί b 

δλους αυτούς τους ανθρώπους πού, παρέχοντας τίς υπηρε
σίες τους, γίνονται σοφοί στά γράμματα,καί μερικούς άλλους 
ικανούς νά έργάζωνται βαριά σέ πολλά άλλα έργα γύρω 
στίς αρχές' πώς t»a τους ονομάσουμε τούτους μέ τή σειρά 
τους (') ; 

NE. ΣΩ. "Οπως ακριβώς τώρα δά είπες: υπηρέτες, 
καί δχι άρχοντες πού έχουν εξουσία στίς πόλεις. 

ΞΕ. "Ομως δέν έχω ιδεί δνειρο, νομίζω, λέγον
τας δτι άπ1 αύτη κάπου τήν πλευρά θά φανερωθούν οί εξαι
ρετικά παρουσιαζόμενοι γιά μνηστήρες της πολιτικής. Ώ ς 
τόσο θά φαίνονταν πολύ παράξενο νά τούξ ζητούμε σέ 
κάποιο κλάδο υπηρετικό. c 

NE. ΣΩ. 'Ασφαλώς. 
ΞΕ. *Ας πάμε λοιπόν πολύ πλησιέστερα σ εκείνους 

πού ακόμα δέν έχουν έξετασθ? ακριβώς. Αυτοί εϊναι εκείνοι 
πού αφοσιώνονται στή μαντική καί άσκοΰν έκεϊ μέρος μιας ε
πιστήμης ύπηρέτου· γιατί θεωροϋνται ερμηνευτές τών θε
ών κοντά στους ανθρώπους. 

NE. ΣΩ. Ναί. 
ΞΕ. Επίσης καί τό ιερατικό γένος μέ τή σειρά του, δ

πως βεβαιώνει ή δημόσια πίστη, ξέρει νά προσφέρη στους 
θεούς άπό μέρους μας δωρεές μέ θυσίες πού έχουν στό νοϋ 
τους καί νά ζητάη άπό κείνους γιά μας ευχές γιά απόκτηση d 
αγαθών.-Αυτά ϊϊναι καί τά δυό, νομίζω, μέρη της τέχ
νης τοϋ υπηρέτη. 
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NE. ΣΩ. Φαίνεται γϋΟν. 
ΞΕ. "Ηδη τοίνυν μοι δοκούμεν οϊόν γέ τίνος Ιχνους èy? 

δ πορευόμεθα προσάπτεσθαι. Τό γάρ δή τών ιερέων σχήμα 
καί τό τών μάντεων εϋ μάλα φρονήματος πληρούται καί 
δόξαν σεμνήν λαμβάνει δια τό μέγεθος τών εγχειρημάτων^ 
cÖoTc περί μέν Αϊγυπτον ούδ' εξεστι βασιλέα χωρίς Ιερατικής 

e άρχειν, άλλ' εάν άρα καί τύχη πρότερον έξ άλλου γένους 
βιασάμενος, ύστερον άναγκαϊον είς τοϋτο είστελεϊσθαι αυτόν 
τό γένος · έτι δέ καί των * Ελλήνων πολλαχοϋ ταϊς μεγίσταις 
άρχαϊς τά μέγιστα τών περί τά τοιαύτα θύματα εύροι τις 
άν προσταττόμενα θύειν. Καί δή καί παρ' ήμϊν ούχ ήκιστα 
δήλον δ λέγω· τω γάρ λαχόντι βασιλεϊ φασιν τήδε τά 
σεμνότατα καί μάλιστα πάτρια τών αρχαίων θνσιέδν άπο-
δεδόσθαι. 

NE. ΣΩ. Καί πάνυ γε. 
291& ΞΕ. Τούτους τε τοίννν τους κληρωτούς βασιλέας άμα 

καί Ιερέας, καί νπηρέτας αυτών καί τίνα έτερον πάμπολνν 
δχλον σκεπτέον, δς άρτι κατάδηλος νϋν ήμϊν γέγονεν ά-
ποχωρισθέντων τών έμπροσθεν. 

NE. ΣΩ. Τίνας δ' αυτούς καί λέγεις; 
ΞΕ. Καί μάλα τινάς άτοπους. 
NE. ΣΩ. Τί δή ; 
ΞΕ. Πάμφυλόν τι γένος αυτών, ώς γε άρτι σκοπουμένω 

φαίνεται. Πολλοί μέν γάρ λέονσι τών ανδρών εϊξασι καί 
b Κεντανροις καί τοιοντοισιν έτέροις, πάμπολλοι δέ Σατύροις 

καί τοις άσθενέσι καί πολυτρόποις θηρίοις· ταχύ δέ μεταλ-
λάττουσι τάς τε ίδέας καί τήν δύναμιν είς αλλήλους. Καί 
μέντοι μοι νϋν, ώ Σώκρατες, άρτι δοκώ κατανενοηκέναι 
τους άνδρας. 

NE. ΣΩ. Αέγοις άν ίοικας γάρ άτοπον τι καθοράν. 
ΞΕ. Λβίί' το γάρ άτοπον έξ άγνοιας πασι συμβαίνει. 

1. Στην 'Αθήνα ό δεύτερος άρχοντας ήταν βασιλιάς, μέγας αρ
χιερέας* προήδρευε στις αρχαίες γιορτές ('Ανθεστήρια, Λήναια), 
ϊκρινε τΙς δίκες ασέβειας καί Ιεροσυλίας καί είχε σέ κάθε πόλη 8λο 
τό γόητρο της αρχαίας βασιλείας. 
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NE. ΣΩ. Φαίνεται. 

ΞΕ. Τώρα πιά μοΰ φαίνεται σά "ά βρισκόμαστε στό 
άχνάρι πού μας οδηγεί στό σκοπό μας. Γιατί οί ίερεϊς καί οι 
μάντεις εΐναι πάρα πολύ γεμάτοι από φρόνηση καί άπολαβαί-
νουν σπουδαία δόξα για τό μέγεθος τών επιχειρήσεων τους, 
έτσι ώστε στην Αίγυπτο ένας βασιλιάς δεν επιτρέπεται νά 
βασιλεύη χωρίς νά εχη τό ιερατικό αξίωμα, άλλ' άν τυ- e 
χαίως είχε άνυψωθή μέ τη βία άπό άλλη κατώτερη τάξη, 
είναι αναγκαίο έπειτα νά μυηθή σ* αύτη την τελευταία τάξη. 
Καί ακόμη -ντους "Ελληνες, σέ πολλά μέρη, στά πιό υψηλά 
αξιώματα μπορεί νά βρούμε εμπιστευμένη τήν υποχρέωση 
νά εκτελούν τίς σπουδαιότερες άπ* αυτές τις θυσίες. Καί 
μάλιστα καί σέ μας τους ίδιους αληθεύει δχι λιγώτερο φα
νερά δ,τι λέω* γιατί λένε δτι σέ κεΐνον πού τοζ ε*λαχε νά 
γίνη βασιλιάς, αρμόζουν εδώ δσες άπό τίς αρχαίες θυσίες 
είναι οί πιό επίσημες καί οί πιό καθιερωμένες άπό τήν 
παράδοση f}). 

Ν Ε . Σ Ω . Βεβαιότατα. 
ΞΕ. *Ε λοιπόν, άς εξετάσουμε τώρα τους βασιλείς πού 291a 

•εκλέγονται μέ κλήρο καί συγχρόνως τους ίερεΐς καί τους 
υπηρέτες τους καί επίσης τό άλλο πολυάριθμο πλήθος, τό 
οποΐο μας φανερώθηκε αύτη τή στιγμή, άφοΰ αποχωρίσθη
καν οί άλλοι μνηστήρες πού είπαμε πάρα πάνω. 

NE. ΣΩ. Γιά ποιους θέλεις νά πής ; 
ΞΕ. Γιά ανθρώπους βέβαια πολύ παράξενους. 

NE. Σ&. Τί είναι λοιπόν ; 

ΞΕ. Γέ\ος άπό πολλές φυλές, Οπως φαίνεται σ* εκ3Ϊ-
νον πού τώρα τους εξετάζει. Γιατί πολλοί άπ' αυτούς μοιάζουν 
μέ λιοντάρια καί Κενταύρους καί άλλα τέτοιου είδους θηρία, b 
καί πολύ μεγαλύτερος αριθμός ακόμη μί τους Σατύρους καί 
τά θηρία πού έχουν λίγη δύναμη καί πολλή πονηριά* καί 
γρήγορα μεταβάλλουν μεταξύ τους τό εξωτερικό καί τίς 
ιδιότητες. Καί δμως τώρα, Σωκράτη μου, πιστεύω πώς 
Ίχω καταλάβει τί είναι οί άνθρωποι μας. 

NE. ΣΩ. Μπορείς νά έξηνηθής* γιατί φαίνεσαι οτι 
ανακάλυψες κάποιο πράγμα παράδοξο. 

ΞΕ. Ναί" τό παράδοξο παρουσιάζεται σέ δλους μας 
άπό άγνοια μας. Γιατί πραγματικά αυτή τή στιγμή σέ 
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Καί γάρ δή καί νϋν αυτός τοϋτ' έπαθον εξαίφνης ήμφεγνόησα 
C κατιδών τόν περί τά τών πόλεων πράγματα χορόν. 

NE. ΣΩ. Ποίον; 
ΞΕ. Τόν πάντων τών σοφιστών μέγιστον γόητα καί 

ταύτης τής τέχνης έμπειρότατον όν άπό τών όντως δντων 
πολιτικών και βασιλικών καίπερ παγχάλεπον δντα άφαιρεϊν 
άφαιρετέον, εί μέλλομεν ίδειν έναργώς τό ζητονμενον. 

NE. ΣΩ. 'Αλλά μήν τοϋτό γε ούκ άνετέον. 
ΞΕ. Ονχονν δή κατά γε τήν έμήν. Καί μοι φράζε τόδε. 
NE. ΣΩ. Τό ποιον; 

d ΞΕ. ΎΑρ' ού μοναρχία τών πολιτικών ήμϊν αρχών 
έστι μία; 

NE. ΣΩ. Ναί. 
&Ε. Και μετά μοναρχίαν εϊποι τις αν οϊμαι τήν νπό 

τών ολίγων δυναστείαν. 
NE. ΣΩ. Πώς δ' εϋ; 
ΞΕ. Τρίτον δέ σχήμα πολιτείας ούχ ή τοϋ πλήθονς 

αρχή, δημοκρατία τούνομα κληθεϊσα ; 
NE. ΣΩ. Καί πάνν γε. 
ΞΕ. Τρεϊς δ' οϋσαι μών ού πέντε τρόπον τινά γίγνονται, 

δύ' έξ εαυτών άλλα προς αύταϊς ονόματα τίκτονσαι ; 
NE. ΣΩ. Ποια δή; 

e ΞΕ. Προς τό βίαιόν πον καί έκούσιον άποσκοποϋντες 
νϋν καί πενίαν καί πλοϋτον καί νόμον καί άνομίαν έν αύταϊς 
γιγνόμενα διπλήν έκατέραν το tv δνοιν διαιροϋντες μοναρχίαν 
μέν προσαγορενονσιν ώς δύο παρεχομένην ε ϊδη δνο ϊν όνόμασι, 
τυραννίδι, το δέ βασιλική. 

NE. ΣΩ. Τί μήν ; 
ΞΕ. Τήν δέ νπ' ολίγων γε εκάστοτε κρατηθεϊσαν πόλιν 

αριστοκρατία καί ολιγαρχία. 
NÉ. ΣΩ.' Καί πάνν γε. 

1. Σοφιστής καί μάγος, «Πολιτεία» 598b, «Σοφιστής» 234c— 
235a- σοφιστής καί ρήτορας «Γοργίας» 520a' ρήτορας καί πολιτικός 
«Φαιδρός» 258a—b. 

2. Ό 'Ηρόδοτος (III, 80-82) διακρίνει μοναρχία (απόλυτη ή 
τυραννία), αριστοκρατία ή ολιγαρχία, δημοκρατία. Η έδω διδομένη 
ταξινόμηση ήταν ή συνήθης («Νόμοι» 712c, 714b). Ξενοφ. «Κύρου 
Παιδεία» Ι, 1: αριστοκρατία αδιαίρετη- «Άπομνημον». IV, 6, 12 : 
πλουτοκρατ£α=ολιγαρχία καί δημοκρατία αδιαίρετη. 
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μένα τόν ίδιο συνέβηκε αύτό"ξαφνικάβρέθη*α σέ αμφιβολία, c 
βλέπονται μπροστά μου τό χορό πού κινείται *(ΰρω στί' δη-
μ ό σ ^ υποθέσεις. 

NE. ΣΩ. Ποιόν ; 
ΞΕ. Τόν πιό μεγάλο μάγο άπ* δλους τους σοφιστές 

και τόν πιό έμπειρο σ' αυτή τήν τέχνη* τόν όποιο, άν καί 
εϊναι πολύ δύσκολο νά τόν διακρίνουμε απατούν πραγματικά 
πολιτικούς καί βασιλικούς ανθρώπους,δμως πρέπει νά τόν 
διακρίνουμε, άν θέλουμε νά ίδοΰμε καθαρά τό πράγμα πού 
ζητούμε (τήν ουσία της πολιτικής) f1). 

NE. ΣΩ. 'Αλήθεια αυτό δέν πρέπει νά τό αμελήσουμε. 
ΞΕ. Αυτή εϊναι καί ή γνώμη μου. Καί τώρα απάντησε 

μου στό έξης. 
NE. ΣΩ. Ποιο ; 

XXXI. Οί διάφορες μορφές πολιτευμάτων 

ΞΕ. "Αραγε ή μοναρχία δέν εϊναι μιά άπό τίς μορφές d 
τών πολιτικών μαc άρχων (2) ; 

NE. ΣΩ. Ναι. 
ΞΕ. Καί έπειτα άπό τή μοναρχία θά μπορούσε νά πη 

-/ονείί:, νομίζω, τήν εξουσία τών ολίγων. 
NE. ΣΩ. 'Αναμφιβόλως. 
ΞΕ. Τρίτη μορφή πολιτεύματος δέν εϊναι ή εξουσία 

τοΰ πλήθους, πού τήν καλούμε δημοκρατία ; 
NE. ΣΩ. Βεβαιότατα. 
ΞΕ. Ένώ εϊναι τρεις αύτέί οί μορφές, μήπως μέ κά

ποιο τρόπο γίνονται πέντε, γεννώντας auTèc οί ''διε^ δυό 
άλλες νέες όνομασίεΓ. 

NE. ΣΩ. llmic ονομασίες ; 
ΞΕ. Θεωρώντας τούε χαρακτήρες πού παρουσία- β 

ζουν αύτες οί μορφές, τή βία καί τήν ελευθερία, τη φτώχεια 
καί τόν πλοΰτο, τή νομιμότητα καί τήν παρανομ-ία πού γίνον
ται σ* αυτές, διαιρούμε σε δυο καθεμιά άπό τίς δυό πρώτες, 
καί τή μοναρχία, πού προσφέρει δυό είδη, τήν καλοΰμε μ-ε 
δυό ονόματα: τυραγνία ή βασίλεια-

NE. ΣΩ. Βεβαίως. 
ΞΕ. Καί τό πολίευμα, δπου ή δύναμη εϊναι κάθε φορά 

στά -/έρια τών ολίγων, τό καλοΰμε αριστοκρατία η ολι-
7 ».ρ/ ία. 

*ΝΕ. ΣΩ. Βεβαιότατα. 
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ΞΕ. Δημοκρατίας γε μήν, έάντ' οϋν βιαίως έάντε έκον-

292e. σίως τών τάς ουσίας εχόντων τό πλήθος άρχη, καί έάντε τους 

νόμους ακριβώς φυλάττον έάντε μή, πάντως τοϋνομα ουδείς 

αυτής εϊωθε μεταλλάττειν. 

NE. ΣΩ. 'Αληθή. 

ΞΕ. Τί οϋν ; οίόμεθά τίνα τούτων τών πολιτειών όρθήν 

εϊναι τούτοις τοις δροις όρισθεϊσαν, ένί καί ολίγοις καί 

πολλοίς, καί πλούτφ καί πενία, καί τώ βιαίω καί έκονσίω, καί 

μετά γραμμάτων καί άνεν νόμων σνμβαίνουσαν γίγνεσθαι;' 

NE. ΣΩ. Τί γάρ δή καί κωλύει ; 

b ΞΕ. Σκόπει δή σαφέστερον τήδε επόμενος. 

NE. ΣΩ. Πή; 

ΞΗ. Τω ρηθέντι κατά πρώτας πότερον έμμενοϋμεν ή 

διαφωνήσομεν / 

NE. ΣΩ. Τω δή ποίφ λέγεις ; 

ΞΕ. Τήν βασιλικήν αρχήν τών επιστημών εϊναι τίνα 

εφαμεν, οϊμαι. 

NE. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Καί τούτον γε ούχ άπασών, άλλα κριτικήν δήπον 

τινά καί έπιστατικήν έκ τών άλλων προειλόμεθα. 

NE. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Κάκ τής έπιστατικής τήν μέν έπ' άψύχοις έργοις, 

c τήν δ' έπί ζφοις· καί κατά τούτον δή τόν τρόπον μερίζοντες 

δεϋρ' αεί προεληλύθαμεν, επιστήμης ούκ έπιλανθανόμενοι, 

τό δ' ήτις ούχ ίκανώς πω δυνάμενοι διακριβώσασθαι. 

NE. ΣΩ. Αέγεις ορθώς. 

ΞΕ. Τοϋτ' αυτό τοίνυν άρ' έννοονμεν, δτιτόν δρον 

ουκ ολίγους ουδέ πολλούς, ουδέ τό έκούσιον ουδέ τό άκού-

σιον, ουδέ πενίαν ουδέ πλοϋτον γίγνεσθαι περί αυτών χρεών, 

άλλα τίνα έπιστήμην, ειπερ άκόλουθήσομεν τοις πρόσθεν; 

d NE. ΣΩ. 'Αλλά μήν τοϋτό γε αδύνατον μή ποιεϊν. 
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ΞΕ. Τήί δημοκρατία^ δμως, άν τό πλήθος άρχη 
εϊτε μέ τή βία είτε μέ τή θέληση εκείνων πού έχουν τίς πε- 292a 
ριουσίες, καί εϊτε διατηρεί ακριβώς τους νόμους εϊτε τους 
παραβαίνει, οπωσδήποτε κανείς δέ συνηθίζει νά μεταβάλλη 
τό δνομα. 

NE. ΣΩ. 'Αλήθεια. 

ΞΕ. Τί λοιπόν; Νομίζομε οτι κανένα άπ 1 αυτά τά πολι
τεύματα εϊναι σωστά καθωρισμένο μέ αυτούς τους ορούς: 
«ένας, λίγοι, πολλοί—πλούτος ή φτώχεια — βία ή ελευθε
ρία—μέ νόμουε γραπτούς ή χωρίς νόμους» ; 

NE. ΣΩ. Τί πραγματικά τό εμποδίζει ; 
ΞΕ. Πρόσεξε λοιπόν πιό καθαρά, ακολουθώντας αυτήν b 

έδώ τήν άποψη. 

NE. ΣΩ. Ποια ; 
ΞΕ. Σ ' εκείνο πού εϊπααε στην αρχή θά μείνουμε στα

θεροί ή θά διαφωνήσουμε ; 
NE. ΣΩ, Γιά ποιο \kc τώρα ; 

ΞΕ. Εΐπαμε, νομίζω, δτι ή Βασιλική αρχή είναι κά
ποιο άπό τίΐ επιστημει-:. 

NE. ΣΩ. Ναί. 
ΞΕ. Καί άπ' αύτέ<: οχι ολεί, άλλα, νοιύζω, κάποια 

κριτική καί διειθυντικήν επιστήμη προτιμήσαμε από τίς 
άλλεί.. 

NE. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Καί στή διευθυντική επιστήμη διακρίναμε μιά 
γιά τά άψυχα πράγματα καί τήν άλλη γιά τά ζωντανά δντα* 
μ αύτον λοιπόν τόν τρόπο πάντοτε διαιρώντας, φτάσαμε στό 
τωρινό σημείο, χωρίς νά χάσουμε άπό τά μάτια μας τήν 
επιστήμη, άλλα καί χωρίς νά εϊμαστε ακόμη ικανοί νά εξα
κριβώσουμε επακριβώς ποια εϊναι. 

NE. ΣΩ. Μιλείς σωστά. 
ΞΕ. "Αραγε λοιπόν αυτό τό ?διο εννοούμε: δτι ό δρος, 

πού πρέπει νάχρησιμεύη γιά νά διακρίνουμε αυτά τά πολι-, 
τεύματα, δέν εϊναι οί λίγοι οΟτε οι πολλοί, οϋτε ή ελευθερία 
ή ίι βία, οΐίτε ή φτώχεια ή ό πλοΰτ,ος, άλλα κάπεια Ιπιστήμη, 
άν θέλουμε νά είμαστε συνεπείς μέ τίς προηιούμενεί αρχές 

μας; 
NE. ΣΩ. 'Αλλ' αλήθεια «ύτό εϊναι αδύνατο νά μή τό d 

κάνουμε. 
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ΞΕ. 'Εξ ανάγκης δή νϋν τοϋτο ούτω σκεπτέον, έν τίνι 

ποτέ τούτοιν επιστήμη συμβαίνει γίγνεσθαι περί ανθρώπων 

αρχής, σχεδόν τής χαλεπωτάτης και μεγίστης κτήσασθαι^ 

Δει γάρ Ιδειν αυτήν, ίνα θεασώμεθα τίνας άφαιρετέον άπό 

τον φρονίμου βασι λέως, oî προσποιούνται μέν εϊναι πολιτικοί 

και πείθονσι πολλούς, είσί δέ ουδαμώς. 

NE. ΣΩ. Δει γάρ δή ποιεϊν τοϋτο, ώς ό λόγος ήμϊν 

προείρηκεν. 

β ΞΕ. Μών οϋν δοκέ ι πλήθος γε έν πάλει ταύτην τήν 

έπιστήμην δυνατόν εϊναι κτήσασθαι; 

NE. ΣΩ. Καί πώς; 

ΞΕ. 'Αλλ' άρα έν χιλιάνδρω πόλει δυνατόν εκατόν τινας 

ή καί πεντήκοντα αυτήν ίκανώς κτήσασθαι; 

NE. ΣΩ. *Ρψστη μενταν ούτω' γ' εϊη πασών τών 

τεχνών ϊσμεν γάρ δτι χιλίοον ανδρών άκροι πεττευταί τοσούτοι 

προς. τους έν τοις άλλοις "Ελλησιν ούκ άν γένοιντό ποτέ, 

μή τι δή βασυ.ής γε. Δει γάρ δή τόν γε τήν βασιλικήν 

έχοντα έπιστήμην, αν τ' άρχη καί έάν μή, κατά τόν έμ-

293α. προσθε λόγον δμως βασιλικόν προσαγορεύεσθαι. 

ΞΕ. Καλώς άπεμνημόνενσας. 'Επόμενον δέ οϊμαι τού

το} τήν μέν όρθήν αρχήν περί ενα τινά'καί δύο καί παντάπασιν 

ολίγους δει ζητεϊν, δταν ορθή γίγνηται. 

NE. ΣΩ. Τί μήν; 

ΞΕ. Τούτους δέ γε, έάντε έκόντων άντ' ακόντων άρ-

χωοιν, έάντε κατά γράμματα έάντε άνευ γραμμάτων, και 

έάν πλουτοϋντες ή πενόμτνοι, νομιστέον, ώσπερ ννν ηγού

μεθα, κατά τέχνην ήντινονν αρχήν άρχοντας. Τους Ιατρούς 

b δέ ούχ ήκιστα νενομίκαμεν, έάντε έκόντας έάντε άκοντας 

ημάς Ιώνται, τέμνοντες ή κάοντες ή τίνα άλλην άλγηδόνα 

προσάπτοντας, καί έάν κατά γράμματα ή χωρίς γραμμάτων, 

καί έάν πένητες δντες ή πλούσιοι, πάντως ουδέν ήττον 
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XXXII. "Ο αληθινός αρχηγός πάνω Από τους νόμους 

ΞΕ. Τό ζήτημα, πού πρέπει Ιτσι νά εξετάσουμε τώρα, 
εϊναι αναγκαστικά τσΰτο εδώ : σέ ποιο τέλος πάντων άπ' 
αυτά τά πολιτεύματα συμβαίνει νά πραγματοποιήται ή επι
στήμη της διακυβερνήσεως τών ανθρώπων, σχεδόν ή πιο 
δύσκολη καί ή πιό μεγάλη πού μποροΰμε ν' αποκτήσουμε. 
Γιατί πρέπει νά τήν εξετάσουμε γιά νά ϊδοΰμε ποιους αν
ταγωνιστές πρέπει ν* απομακρύνουμε άπό τό φρόνιμο βα
σιλιά, οί όποιοι κάνουν τάχα δτι εϊναι πολιτικοί καί πεί
θουν πολλούς, δμως δέν εϊναι μέ κανένα τρόπο. 

NE. ΣΩ. Πρέπει βέβαια νά κάνουμε αυτή τή διαίρεση, 
δπω;- μας τό έχει δείξει ή συζήτηση. 

ΞΕ. Μήπως λοιπόν φαίνεται πώς εϊναι δυνατόν σέ μιά β 
πόλη τό πλήθος ν* απόκτηση αυτή τήν επιστήμη ; 

NE. ΣΩ. Καί πώς *, 
ΞΕ. "Αραγε σέ πόλη χιλίων ανθρώπων εϊναι δυνατόν 

εκατό ή καί πενήντα νά εϊναι ικανοί νά τήν αποκτήσουν μέ 
τρόπο ικανοποιητικό ; 

NE. ΣΩ. "Ετσι θά ήταν ή πολιτική ή πιό εύκολώτερη 
άπ' δλες τϊς τέχνες* γιατί ξέρουμε δτι ανάμεσα στους άλλους 
"Έλληνες δέ θά βρίσκονταν ποτέ στους χίλιους τόσοι έξοχοι 
σκακιστές, χωρίς νά λέμε δτι βρίσκονται τόσοι βασιλείς. 
Γιατί πρέπει εκείνος πού κατέχει τή βασιλική επιστήμη, 
εϊτε βασιλεύει εϊτε δχι, σύμφωνα μέ δ,τι έχομε πει, νά κα-
λΐται δμως μέ τό βασιλικό τίτλο. 2! 

ΞΕ. Καλά τό θυμήθηκες. Καί εϊναι επόμενο, νομίζω, 
δτι πρέπει νά ζητοΰμε τή σωστή αρχή σέ ενα μόνο ή σέ 
δυό ή γενικά σέ λίγους, στην περίπτωση πού αυτή ή σωστή 
μορφή πραγματοποιείται. 

NE. ΣΩ. Βεβαίως. 
ΞΕ. Κχί έκείνουε πού άρχουν εϊιε μέ τή'θέληση εϊτε 

χωρίς τί) θέληση τών υπηκόων του<:, σύμφωνα μέ νοαπτούε 
ή άγραφους νόαους, εϊτε εϊναι πλούσιοι εϊτε εϊναι φτωχοί, 
πρέπει νά τους θεωρούμε, δπωε. τώρο τό σκεπτόμαστε, 
δτι κυβερνοΰν μέ μιαν οποιαδήποτε τέχνη. "Ετσι θεω-
ρουαε τους γιατρούς δχι λιγώτερο γιά τέτοιους εϊτε μέ τή b 
θέληση [χας εϊτε παρά τή θέληση μας μάΰ θεραπεύουν, κό
βοντας ή καtovταc ή έπιβάλλονταί κάποιαν άλλη οδυνηρή 
θεραπείο, ε"τε ακολουθούν γραπτούε ή άνραφουι: νόμους, 
εί'τε εϊναι πλούσιοι ή φτωχοί, δπω^ δήποτε δχι λιγώτερο 
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ιατρούς φαμεν, έωσπερ αν έπιστατοϋντες τέχνη? καθαίροντες. 

εϊτε άλλως ίσχναίνοντες εϊτε καί αυξάνοντες, άν μόνον έπΤ 

άγαθφ τω τών σωμάτων, βελτίω ποιοϋντες έκ χειρόνωνΤ 

e σφζωσιν οί θεραπεύοντες έκαστοι -τά θεραπευόμενα* ταύτη, 

θήσομεν, ώς οϊμαι, καί ούκ άλλη, τοϋτον δρον ορθόν εϊναι 

μόνον Ιατρικής καί άλλης ήστινοσοϋν αρχής. 

NE. ΣΩ. Κομιδή μέν οϋν. 

ΞΕ. Άναγκαϊον δή καί πολιτειών, ώς έοικε, ταύτην δρ-

θήν διαφερόντως εϊναι καί μόνην πολιτείαν, έν ή τις αν εύρί-

ακοι τους άρχοντας αληθώς επιστήμονας καί ού δοκοϋντας 

μόνον, έάντε κατά νόμους έάντε άνεν νόμων άρχωσι, καί ε-

κόντων ή ακόντων, καί πενόμενοι ή πλοντοϋντες, τούτων νπο-

d λογιστέον ουδέν ουδαμώς εϊναι κατ' ούδεμίαν ορθότητα. 

NE. ΧΩ. Καλώς. 

ΞΕ. Καί έάντε γε άποκτειννντες τινάς ή καί έκβάλ-

λοντες καθαίρωσιν έπ' άγαθώ, τήν πόλιν,ειτε καί αποικίας οίον· 

σμήνη μελιττών έκπέμποντές ποι σμικροτέραν ποιώσιν, ή 

τινας έπεισαγόμενοί πόθεν άλλους έξαιθεν πολίτας ποιοϋντες 

αυτήν αϋξωσιν, έωσπερ αν επιστήμη καί τω δικαίφ προσ-

χρώμενοι σφζοντες έκ χείρονος βελτίω ποιώσι κατά δύνα-

β μιν, ταύτην τότε καί κατά τονς τοιούτονς δρονς ήμϊν μόνην 

δρθήν πολιτείαν εϊναι ρητέον δσας Ô' άλλας λέγομενΤ 

ού γνήσιας ούδ* δντως ούσας λεκτέον, αλλά μεμιμημένας 

ταύτην, ας μέν ώς έννομους λέγομενΤ έπί τά καλλίω, τάς δε 

άλλας έπί τά αίσχίονα [μεμιμήαθαϊ]* 

NE. ΣΩ. Τά μέν άλλα, ώξένεΤμετρίως έοικεν είρήσθαι' 

τό δέ καί άνευ νόμων δεϊν άρχειν χαλεπώτερον ακούει·» 

έρρήθη. 
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τού.: καλοΰμε γιατρούς, -εφ' δσον έπιστατώντας μέ τέ/νη, 
καθαρίζοντας υ,ας, εϊτε αέ άλλο τρόπο αδυνατίζοντας ή με
γαλώνοντας τό πάχος, άν μόνο τό κάνουν γιά τό καλά τών 
σωμάτων, τά κάνουν αυτά καλύτερα άπό χειρότερα, καί 
σώζουν τά δντα πού τού.: εϊναι εμπιστευμένα. Σ ' αυτό c 
τό δρόμο, νομίζω, θά ζητήσουμε, καί δχι σέ άλλο, τό 
μόνο σωστό ορισμό. της ιατρικής καί άλλης οποιασδή

ποτε αρχής. 

NE. ΣΩ. 'Ακριβώς έτσι. 

ΞΕ. Εϊναι λοιπόν αναγκαίο,καθώς φαίνεται, αυτό μόνο 
τό πολίτευμα νά εϊναι έξοχα καί αποκλειστικά σωστό, 
μέσα στό όποιο θά 'βρίσκε vovzle roue άρχοντες άληθιvoύc 
επιστήμονες καί δχι μόνο φοινομενικούς, εϊι,-ε άρχουν σύμ
φωνα υιέ νόμους ή χωρΐ£ νομο-jc, εϊιε μέ τή θέληση ή παρά 
τή θέληση τών υπηκόων, ?ϊτε ε'ναι φτωχοί ή πλούσιοι* τίποτε 
άπό δλα αυτά δέν πρέπει νά ύπολογίζο >με μέ κανένα τρόπο d 
•κατά την εκτίμηση τής ορθότητας αυτής τηί άργή<:. 

Ν Ε . Σ Ω . Καλά. 

ΞΕ. Καί άν, φονεύοντας μερικούί ή εξορίζονται:,, κα-
"θαρίζο ιν τήν πόλη γιά τό καλό της ε*τε καί στέλνοντας κάπου 
αποικίες σά σμήνη μελισσών τήν κάνουν μικρότερη, ή εισά
γοντας μερικούς άλλους άπό κάπου άπό τό εξωτερικό καί 
δημιουργώντας νέουε πολϊτεα τήν κάνουν πιό μεγάλη, έφ' 
δσον, κάνοντας χρήση έπιστήυ,ης καί δικαιοσύνης, τή δια
τηρούν καί τήν κάνουν άπό χειρότερη καλύτερη, όσο μπο-
,ροΰν, τότε καΐ *χέ τέτοιους Spouc αυτό τό πολίτευαα πρέπει θ 
νά τό ποΰ'-ιε δτι εϊναι γιά μνς τό μόνο σωστό πολίτευμα* 
owcl δλα τά άλλα, πρέπει νά ποΰμε δτι δέν εϊναι γνήσια 
οδτε αληθινά, άλλα άπομιμήσεΐΓ* αυτά, άν έχουν καλούΓ 
νόμους λέμε δτι απομιμούνται τά καλύτερα χαρακτηριστι
κά εκείνου τοϋ σωστού πολιτεύματος* τά άλλα δτι άπομι-
.-μοϋντοιΐ τά χειρότερα χαρακτηριστικά το ). 

XXXIII—XXXV. Ή Ιδεώδης παρανομία είναι ή δύναμη 
πού επιβάλλει τό καλό 

NE. ΣΩ. Τά άλλα, ξένε μου, φαίνεται δτι έχουν είπωθή 
αρκετά καλά* άλλα τό δτι πρέπει νά άρχη κανείς καί χωρίς 
νόμους, αυτό εϊναι πολύ δδυνηρό νά τό άκοΰμε. 
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ΞΕ. Μικρόν γε έφθης με έρόμενος, ώ Σώκρατες. 

294a "Εμελλαν γάρ σε διερωτήσειν ταύτα πότερον άποδέχη πάντα, 

ή τι καί δυσχεραίνεις τών λεχθέντων νϋν δ' Τδη φανερόν δτι. 

τούτο βουλησόμεθα τό περί της τών άνευ νόμων αρχόντων-

όρθότητος διελθείν ημάς. 

NE. ΣΩ. Πώς γάρ ού; 

ΞΕ. Τρόπον τινά μέντοι δήλον δτι τής βασιλικής έστιν 

ή νομοθετική· τό δ' άριστον ού τους νόμους εστίν ίσχύειν 

άλλ' άνδρα τόν μετά φρονήσεως βασιλ,ικόν. ΟΙαθ' δπη; 

NE. ΣΩ. Πή δή λέγεις; 

ΞΕ. "Οτι νόμος ούκ άν ποτέ δύναιτο τό τε άριστον και 

b τό δικαιότατον ακριβώς πάαιν άμα περίλαβαν τό βέλ.τιατον 

έπιτάττειν αίγάρ ανομοιότητες τών τε ανθρώπων και τών 

πράξεων καί τό μηδέποτε μηδέν ώς έπος ειπείν ήονχίαν 

αγειν τών ανθρωπίνων ουδέν έώσιν απλούν έν ούδενί περί 

απάντων καί επί πάντα τόν χρόνον άποφαίνεοθαι τέχνην ούδ' 

ήντινοϋν. Ταύτα δή συγχωροϋμέν που; 

NE. ΣΩ. Τί μήν; 

ΞΕ. Τόν δέ γε νόμον όρώμεν σχεδόν έπ' αυτό τούτο 

c συντείνσντα, ώσπερ τινά άνθρωπον αυθάδη καί αμαθή καί 

μηδένα μηδέν έώντα ποιεϊν παρά τήν εαυτού τάξιν, μηδ' 

έπερωτάν μηδένα, μηδ' άν τι νέον άρα τω συμβαίνη βέλτνον 

παρά τόν λόγον δν αυτός επέταξεν. 

NE. ΣΩ. 'Αληθή' ποιεϊγάρ άτεχνώς καθάπερ είρηκας 

ννν δ νόμος ήμϊν έκάστοις. 

ΞΕ. Ούκούν αδύνατον εύ Ιχειν προς τα μηδέποτε άπλα. 

τό δια παντός γιγνόμενον απλούν; 

NE. ΣΩ. Κινδυνεύει. 

ΞΕ. Δια τί δή ποτ' ούν άναγκαίον νομοθετεΐν, έπει-

d δήπερ ούκόρθότατον S νόμος;'Ανευρετέον τούτου τήν αΐτίαν. 

NE ΣΩ. Τί μήν; 
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ΞΕ. Μόλις πρόλαβες να μέ ρωτήσης, Σωκράτη. Γιατί 
ακριβώς ήθελα νάσέ ρωτήσω, αν παραδέχεσαι δλες α^τές τίς 294a 
σκέψεις ή ύπάρχη καμιά*,, άπ' όσες είπαμε, πού δέν σου 
αρέσει* τώρα πιά είναι φανερέ οτι αύτο θα θελήσουμε νά 
συζητήσουαε, δηλαδή το ζήτηαα νά γνωρίσουμε, αν μια 
αρχή χωρίς νόμους είναι σωστή. 

NE. ΣΩ. Πώς δχι ; 

ΞΕ. Είναι φανερό δμως δτι μέ κάποιο τρόπο ή νομο
θεσία εϊναι έργο βασιλικό' καί το άριστο εϊναι νά ισχύουν 
δχι οί νόμοι, άλλ* ό βασιλικός άνδραί", ό προικισμένος μέ σύ
νεση. Ξέρεις γιατί; 

NE. ΣΩ. Ποιο λοιπόν εϊναι αύτδ το γιατί ; 

ΞΕ. Είναι δτ. ό νόμοε δέ θά μπορούσε ποτέ, άφου 
περιλάβη συγχρδνωτ δ.τι υπάρχει γιά δλ'υς άριστο καί b 
δικαιότατο, νά νομοθέτη το πιο ωφέλιμο' γιατί οί ανομοιό
τητες τών ανθρώπων καί τ ών πράξεων καί το γεγονός δτι 
κανένα ανθρώπινο πράγμα, γιά νά ποϋμε .ο σωσ ιό, δέν εϊναι 
ποτέ σέ ησυχία, δέν αφήνουν θέ-:η σέ καμιά τέχνη γιά 
ένα απόλυτο πού νά άξ'ζη γιά δλες TIC περιπτώσεις καί 
γιά δλους τους χρόνους. Σ* αυτά λοιπόν είμαστε σύμφω
νοι, φαντάζομαι.· 

ΝΕ.ΣΩ. Βεβαίως. 

ΞΕ. Καί ô νόμος βλέπουμε δτι σχεδδν σ* αυτό το £διο 
απόλυτο τείνει, δπως ίνας άνθρωπος αυθάδης καί άμαθης C 
πού δέν επιτρέπει σέ κανένα νά κάνη κάτι ενάντιο στην 
απαγόρευση πού έχει δημοσιεύσει, μήτε επιτρέπει καμιά 
ερώτηση, ακόμη καί άν συμβαίνη σέ κάποιον νά εχη προ-
τείνη κάτι καλύτερο, παρά τήν εντολή πού αυτός έδωσε. 

NE. ΣΩ. Εϊναι αλήθεια. Γιατί δ νόμος ενεργεί ώς προς 
τον καθένα μας ακριβώς δπως αυτή τή στιγμή εϊπες. 

ΞΕ. Εϊναι λοιπόν αδύνατο εκείνο, πού παραμένει 
πάντα απόλυτο, νά προσαρμόζεται σ εκείνα πού ποτέ δέν 
εϊναι απόλυτα ; 

ΝΕ.ΣΩ. Έ τ σ ι φαίνεται. 

ΞΕ. Γιατί λοιπόν εϊναι αναγκαίο νά νομοθετούμε, αν 
ό νόμος δέν εϊναι το πιδ τέλειο ; Πρέπει νά βρούμε τήν d 
αιτία του. 

Ν Ε . Σ Ω . Βέβαια. 
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ΞΕ. Ονκοΰν καί παρ} ήμϊν είσίτίνες οϊαι καί έν άλλαις 

πόλεσιν αθρόων ανθρώπων ασκήσεις, εϊτε προς δρόμον εϊτε 

προς άλλο τι, φιλονικίας ένεκα; 

NE. ΣΩ. Καί πάνν γε πολ,λαί. 

ΞΕ. Φέρε νϋν άναλάβωμεν πάλιν μνήμη τάς τών τέχ»η: 

γυμναζόντων επιτάξεις έν ταϊς τοιαύταις άρχαΐς. 

NE. ΣΩ. Τό ποιον; 

ΞΕ. "Οτι λεπτουργεΐν ούκ έγχωρεϊν ηγούνται καθ' ένα 

εκαστον, τω σώματι τό προσήκον έκάστω προατάττοντες, 

e άλλάπαχύτερονοϊονται δεϊνώς έπίτό πολύ καί έπί πολλούς 

τήν τοϋ λ.υσιτελοϋντος τοις σώμασι ποιεϊσθαι τάξιν. 

NE. ΣΩ. Καλώς. 

ΞΕ. Διό δή γε καί ίσους πόνους νϋν δίδοντες άθρόοις 

άμα μέν έξορμώσιν, άμα δέ καί καταπανονσι δρόμον καί 

πάλης καί πάντων τών κατά τά σώματα πόνων. 

NE. ΣΩ. "Εστι ταΰτα. 

ΞΕ. Καί τόν νομοθέτην τοίννν ήγώμεθα, τόν ταΐσιν 

άγέλαις έπιστατήσοντα τοϋ δικαίου πέρι καί τών προς άλλή-

295Ά λους συμβολαίων, μή ποθ' ίκανόν γενήσεσθαι πάσιν άθρόοις 

προστάττοντα ακριβώς ένί έκάστω τό προσήκον άποδιδόναι. 

NE. ΣΩ. Τό γοϋν εικός. 

ΞΕ. 'Αλλά τό τοις πολλοίς γε οϊμαι καί ώς έπί τό πολύ 

καί πως ούτωσί παχυτέρως έκάστοις τόν νόμον θήσει, καί έν 

γράμμασιν άποδιδονς καί έν άγραμμάτοις, πατρίοις δέ έθεσι 

νομοθετών. 

NE. ΣΩ. 'Ορθώς. 

ΞΕ. 'Ορθώς μέντοι. Πώς γάρ άν τις ικανός γένοιτ' άν 

b ποτέ, ώ Σώκρατες, ώστε δια βίον άεί παρακαθήμενος έκάστω 

δι' ακριβείας προστάττειν τό προσήκον ;Έπεί τοϋτ' άν δννατός 

άη>. ώς οϊμαι, τών τήν βασιλικήν όστισοϋν όντως έπιστήμην 

είληφότων σχολή ποτ' αν έαντώ θειτ' έμποδίσματα γράφων 

τους λεχθέντας τούτους νόμους. 
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ΞΕ. Λοντόν και σέ oâc, δπως καί σέ άλλες πόλεις, 
ΰπά?7ουν μερικές ασκήσεις ανθρώπων δλων μαζί, εϊτε στό 
τρέξιμο, εϊτε σέ τίποτ' άλλο, άπό απλή άμιλλα ; 

NE. ΣΩ. Καί πάρα πολλές. 
ΞΕ. Έ λ α τώρα άς ξαναφέρουμε στή μνήμη μας τά 

παραγγέλματα εκείνων πού γυμνάζουν μέ επιστημονικού.: 
κανόνες evie τέτοιες άρχέί. 

NE. ΣΩ. Ποια παραγγέλματα ; 
ΞΕ. "Οτι νομίζουν πώε δέν επιτρέπεται νά μπουν στίς λε

πτομέρειες ατομικών περιπτώσεων, διατυπώνονταε γιά κάθε 
ιδιαίτερο σώαα ειδικά παραγγέλματα, άλλα νομίζουν δτι πρέ
πει να βλέπουν τά πράγματα καλύτερα χονδρικώς ώς έπί 
τό πολύ καί νά εξετάζουν τήν πλειονότητα τών περιπτώ- e 
σεων καί τών αντικειμένων, δημοσιεύοντας τά παραγγέλματα 
πού θα εϊναι ώοέλιμα στά σώματα γενικώς. 

NE. ΣΩ. Καλά. 
ΞΕ. Γι' αυτό πραγματικά επιβάλλουν σέ όλους ιζαζί 

τους ϊδιους κόπους καί τους κάνουν ν' αρχίζουν τόν ϊδιο χρό
νο καί νά σταματούν σιήν ίδια σηγμή τό τρέξιμο καί τήν 
πάλη καί δλες τις άλλες ασκήσεις τοΰ σώαατοί*. 

NE. ΣΩ. Εϊναι αλήθεια. 
ΞΕ. *Ας νομίζουμε λοιπόν δτι καί ό νομοθέτης, αυτός 

πού οφείλει νά παραγγέλλη cue άγέλετ τίς υποχρεώσεις 
τους γιά τή δικαιοσύνη καί τίς αμοιβαίες συμφωνίεε, δέ θά 295a! 
γίνη ποτέ ικανός, υπαγορεύοντας διαταγή γιά δλουί μαζί, 
νά προσδιορίζη σέ κάθε άτομο δ,τι ακριβώς τοϋ ταιριάζει. 

NE. ΣΩ. Εϊναι τουλάχιστο πιθανό. 
ΞΕ. 'Αλλά θά θέση έκεΐνο τό νόμο πού ταιριάζει 

στην πλειονότητα τών άτόμωλ, νομίζω, καί ττήν πλειονό
τητα τών περιπτώσεων καί έτσι κάπως χονδοικώς θα νο
μοθέτηση γιά τόν καθένα, εϊτε γράφοντας νόμους εϊτε χωρίς 
νά γράψη καί δίνοντας ίσχύ νόμου στά αρχαία έθιμα τών προ
γόνων. 

Ν Ε . Σ Ω . Σωστά. 
ΞΕ. Βέβαια σωστά. Γιατί πώς θά γίνονταν ποτέ ικα

νός, Σωκράτη μου, νά καθήση σέ κάθε στιγμή της b 
ζωής του κοντά σέ κάθε ιδιώτη καί νά τοΰ δρίζη ακριβώς 
τί οφείλει νά κάνη ; Επειδή, άν ήταν ικανός οποιοσδήποτε, 
καθώς νομίζω, άνάαεσα σ' έκείνουε πού κατέχουν τήν αληθι
νή βασιλική έπιστήϋη, δέ θά 'βάζε ποτέ ρτόν εαυτό του 
έϋ,πΛδια, γράφονταί αύτ^-ς τούί vóuouc πού εϊπαμε. 
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NE. ΣΩ. 'Εκ τών νϋν γονν, ώ ξένε, είρημένων. 

ΞΕ. Μάλλον δέ γε, ώ βέλτιστε, έκ τών μελλόντυίν 

ρηθήσεσθαι. 

NE. ΣΩ. Τίνων δή ; 

ΞΕ. Τώντοιώνδε. Εϊπωμεν γάρ δή προς γε ημάς αυτούς 

C ίατρόν μέλλοντα ή καί τίνα γυμναστικόν άποδημεϊν καί 

άπέσεσθαι τών θεραπευομένων συχνόν, ώς οϊοιτο, χρόνονy 

μή μνημονενσειν οίηθέντα τά προαταχθέντα τους γυμνά-

ζομένους ή τους κάμνοντας, υπομνήματα γράφειν αν έθέλειν 

αύτοις, ή πώς; 

NE. ΣΩ. Ούτως. 

ΞΕ. Τί δ' ει παρά δόξαν έλάττω χρόνον άποδημήσας 

έλθοι πάλιν ; ΎΑρ' ούκ αν παρ' έκε iva τά γράμματα τολ.μήσειεν 

αλλ,' ύποθέσθαι, συμβαινόντων άλλων βελτιόνων τοϊς κά-

d μνουσι δια πνεύματα ή τι καί άλλο παρά τήν ελπίδα τών έκ 

Διός έτέρως πως τών είωθότων γενόμενα, καρτερών ο' άν 

ήγοϊτο δεϊν μή έκβαίνειν τάρχαϊά ποτέ νομοθετηθέντα 

μήτε αυτόν προατάττοντα άλλα μήτε τόν κάμνοντα έτερα 

τολμώντα παρά τά γραφέντα δράν, ώς ταύτα δντα ιατρικά 

καί υγιεινά, τά δέ έτέρως γιγνόμενα νοσώδη τε καί ούκ 

έντεχνα' ή πάν τό τοιούτον έν γε επιστήμη συμβαίνον καί 

e άληθεϊ τέχνη περί άπαντα παντάπασι γέλ.ως άν ο μέγιστος 

γίγνοιτο τών τοιούτων νομοθετημάτων; 

NE. ΣΩ. Παντάπασι μέν οϋν. 

ΞΕ. Τφ δέ τά δίκαια δή καί άδικα καί καλά καί αισχρά 

καί αγαθά καί κακά γράψαντι καί άγραφα νομοθετήσαντι 

ταΐς τών ανθρώπων άγέλαις, όπόσαι κατά πόλιν έν έκάσταις 

νομεύονται κατά τους τών γραφόντων νόμους, αν ό μετά 

τέχνης γρμψας ή τις έτερος όμοιος άφίκηται, μή έξέστο) δή 

296dL παρά ταύτα έτερα προστάχτειν; ή καί τοϋτο τό άπόρρημα 

ουδέν ήττον αν εκείνον τή άλ.ηθεία γελ,ο ιον φαίνοιτο ; 

NE. ΣΩ. Τί μήν; 
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NE. ΣΩ. Βέβαια, ξένε μου, σύμφωνα τουλάχιστο μέ 
εκείνα πού έχομε πει. 

ΞΕ. Καλύτερα, αγαπητέ αου, σύμφωνα μ' έκεΐνα πού 
πρόκειται νά ποΰμε. 

NE. ΣΩ. Ποια ακριβώς ; 
ΞΕ. Τούτα εδώ. *Ας θέσουμε σέ μαί τους 'ίδιους τό 

ζήτημα, δτι ενατ γιατοός η καί Ινας κάποιος διδάσκαλος c 
της γυμναστικής, πού μέλλει νά ταξιδέψη στά ξένα καί νά 
εϊναι μακριά άρκετόν καιρό, δπωί νομίζει, άπό τούί ανθρώ
πους πού θεραπεύει, επειδή φοβάτώι δτι οι γυμναζόμενοι ή οί 
άρρωστοι δέ θά θυμοΰνται TÈC παραγγελίες του ,θά'θελε νά 
τούς'άφήση γραπτές παραγγελίες* ή Οχι ; 

NE. ΣΩ. Μάλιστα. 

ΞΕ. Έ τ ί ; * Α ν παρ' ελπίδα, (.'.-ροΰ έμεινε λιγώτερο χρόνο 
στά ξένα, έπανέλθη, άραγε δέ θά τολμούσε νά παραγγείλη 
άλλες συμβουλές άπό εκείνες τις γραμμένες, GTCV θά συνέ
βαιναν άλλες εύνοΐκώτερες περιστάσεις στους ασθενείς, γιά 
τους άνέαους ή γιά κάπ άλλο άπ5 òca έγιναν έ'ξω άπό d 
εκείνα πού προέρχονται άπό τό Δία, δηλαδή κατά κά
ποιο διάφορο τρόπο άπό τά ουνήθοκ γινόμενα, άλλα, δντας 
ισχυρογνώμων, θά νόμιζε οτι πρέπει νά μή παραβαίνουν τίΓ 
παλιές παραγγελίες πού κάποτε νομοθετήθηκαν, μήτε ό ϊδιος 
οφείλει νά διάταξη άλλα ιιήτε ό ασθενής του νά τόλμα νά 
κάνη διάφορα άπό τίς γραπτές συνταγέε, μέ τήν ιδέα δτι 
αυτές μόνο είναι γιατρικές καί ύγεινές καί δλες οί άλλες συν
ταγές εϊναι βλαβερές καί φτιαγμένες δχι μέ τέχνη καί μέ
θοδο* ή μήπως δλη αύτήή σμοιαδιαγωγή, άν συνέβαινε στην 
επιστήμη καί στην αληθινή τέχνη, θά γίνονταν αιτία γιά γέ- e 
λια πάρα πολύ δυνατά στην περίπτωση τέτοιων νομο-
θε^ημάτωv ; 

Ν Ε . Σ Ω . Βεβαιότατα. 
ΞΕ. 'Αλλά σ' εκείνον, πού γιά τά δίκαΐϊ, άδικα, ώροια, 

άσχημα, αγαθά καί κακά έγραψε καί άγραφα ένομοθέτησε 
γιά τις αγέλες τών ανθρώπων, δσεε οέ κάθε πόλη ζουν σύμ
φωνα ιχέ τους νόμους τών νομοθετών τους, άν αυτός πού 
ναμοθέ.ησε uè *εχνη ή κάποιος* Ομοιος άλλος έ'ρθη,λέςνά μή 
επιτρέπεται νά παραγγέλλη άλλες από κεινεα τίς πρώτες 296a 
συνταγές ; *Η καί αυτή ή άπαγόρεϋοη θά φαίνονταν αλη
θινά δχι λιγώτερο γελοία άπό κείνη τήν πρώτη ; 

HE. ΣΩ. Βέβαια. 
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ΞΕ. Οϊσθ' οϋν έπί τφ τοιούτφ λόγον τόν παρά τών 
πολλώ"' λεγόμενον; 

NE. ΣΩ. Ούκ εννοώ νϋν γ' ούτως. 
ΞΕ. Καί μήν ευπρεπής. Φασί γάρ δή δεϊν, εϊ τις 

γιγνώσκει παρά τους τών έμπροσθεν βελτίονς νόμους, νομο-
θετεϊν τήν εαυτοϋ πόλιν εκαστον πείσαντα, άλλως δέ μή. 

NE. ΣΩ. Τί οϋν; ονκ ορθώς; 
b ΞΕ. "Ισως. Άν δ' οϋν μή π$ίθα)ν τις βιάζηται το βέλ-

τιον, άπόκριναι, τί τονρομα τής βίας έσται;Μή μέντοι πω, 
περί δέ τών έμπροσθεν πρότερον. 

NE. ΣΩ. Ποιον δή λέγεις; 
ΞΕ. "Αν τις άρα μή πείθων τόν ίατρενόμενον, έχων δε 

ορθώς τήν τέχνην, παρά τα γεγραμμένα τό βέλτιον άναγκάζν 
δραν παϊδα Ϋ τίνα άνδρα ή καί γυναίκα, τί τοϋνομα τής 
βίας έσται ταύτης ; άρ' ού πάν μάλλον ή τό παρά τήν τέχνην 
λεγόμενον αμάρτημα τό νοσώδες ; καί πάντα ορθώς ειπείν 

c έστι πρότερον τφ βιασθέντί περί τό τοιούτον πλην δτι νοσώ-
δη καί άτεχνα πέπονθεν υπό τών βιασαμένων ιατρών ; 

NE. ΣΩ. 'Αληθέστατα λέγεις. 
ΞΕ. Τί δέ ήμϊν δή τό παρά τήν πολιτικήν τέχνην αμάρ

τημα λεγόμενον έστιν ; άρ' ού τό αίσχρόν καί [το] κακόν 
καί άδικον; 

NE. ΣΩ. Παντάπασι γε. 
ΞΕ. Τών δή βιασθέντων παρά τά γεγραμμένα καί 

πάτρια δραν έτερα δικαιότερα καί άμείνω καί καλλίω τών 
•d έμπροσθεν, φέρε, τόν τών τοιούτων αϋ ψόγον περί τής τοιαύ

της βίας, άρ', ει μέλλει μή καταγελαστότατος εϊναι πάντων, 
πάντ' αύτφ μάλλον λεκτέον εκάστοτε πλην ώς αισχρά καί 

άδικα καί κακά πεπόνθασιν οί βιασθέντες νπό τών βιασαμένων; 
NE. ΣΩ. Αληθέστατα λέγεις. 
ΞΕ. Άλλ' άρα έάν μέν πλούσιος ό βιασάμενος ή, 

δίκαια, άν δ" άρα πένης, άδικα τά βιασθέντα εστίν ; ή καν 

1. Ό Πλάτων ό tSioç λέγει στον «Κρίτωνα» 51 b-C : «ή πείθειν αυ
τήν... βιάζεσθαιδέούνόσιον». Στοός «Νόμους» 772 c, 832 c: Έάν.τάβυ-
νήθη πολιτεύματα δεν εϊναι παρά φατρίες, ή συγκοττάθεση τοϋ λαοΰ 
τους λείπει {ακόντων γαρ έκοϋσα ουδεμία, άλλ' ακόντων έκοϋσα 
Αρχει σύν άεί τινι βία). 'Αλλά 8èv μπορούμε νά ζητήσουμε. άπό 
τους νομοθέτες να κάνουν νόμους πού αρέσουν, ούτε άπό τους για
τρού; νά θεραπεύουν χωρίς πόνο (684 c ) . 
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ΞΕ. Ξέρεις λοιπόν τί λένε σ* αυτή τήν περίσταση 
οί πολλοί άνθρωποι; (') 

Ν Ε . Σ Ω . Δέν καταλαβαίνω αυτή τή στιγμή. 
ΞΕ. Καί δμως ή συνταγή τους εϊναι ή αρμόζουσα. Λένε, 

πραγματικά, δτι πρέπει, άν κανείς γνωρίζη νόμους καλύ-
τερουί άπό εκείνους τών προγόνων, νά νομοθέτη, άφοΰ 
δμως έπιτύχη τή συγκατάθεση κάθε πολίτη, αλλιώτικα 
8χι; 

NE. ΣΩ. ""Ε καλά* δέν έχουν δίκαιο ; 
ΞΕ. "Ισως. *Αν δμωί κάποιος, χωρίς αυτή τή συγκα- b-

τάθεση, έπιβάλη μέ τή βία τό καλύτερο, απάντησε ποιο δνο
μα θά πάρ'ί( αυτή ή βία; "Ομως περίμενε ακόμη, άς επανέλ
θουμε πρωτύτερα στά προηγούμενα παραδείγματα. 

NE. ΣΩ. Τί θέλεις νά πής; 
ΞΕ. *Αν λοιπόν ένας γιατρός πού χωρίς νά πείση τόν α

σθενή του, κατέχοντας δμως καλά τήν τέχνη του, έπιβάλλη 
σ* ενα παιδί ή Ιναν άνδρα ή καί γυναίκα, παρά τίς γραπτές πα
ραγγελίες του, τήν καλή θεραπεία, ποιο Ονομα τότε θά πάρη 
αυτή ή βία; "Αραγε δέν εϊναι κάθε άλλο δνομα καλύτερο άπό 
εκείνο πού λέγεται σφάλμα ολέθριο εναντίον της τέχνης ; 
Καί τό θΰμα αυτής τής βίας δέν θάεϊχετό δικαίωμα νά c 
λέη σωστά δλα σχετικά μ* αυτήν, εκτός δτι έπαθε επιβλαβή 
καί άτεχνα πράγματα άπό τους γιατρούς πού τήν επέβαλαν; 

Ν Ε . Σ Ω . 'Αληθέστατα λές. 
ΞΕ. Καί τώρα πώς θά καλέσουμε τό σφάλμα εναντίον 

τής πολιτικής τέχνης; "Αραγε δέν τό χαρακτηρίζομε άσχημο, 
κακό καί άδικο; 

NE. ΣΩ. Βεβαιότατα. 
ΞΕ. Εκείνων λοιπόν, πού αναγκάσθηκαν νά παραβούν 

τους γραπτούς νόμους καί τά πάτρια έθιμα γιά νά κάνουν άλ
λα δικαιότερα, ώφελιμώτερα καί καλύτερα άπό τά πρωτύτε
ρα, έλα νά ίδοΰμε τήν κατηγορία τους πάλι γι'αυτί) τήν β ί α ν ά 
άραγε, άν μέλλη νά μήν εϊναι ή πιό γελοία άπ* δλες στον κό
σμο-, "δέν πρέπει νά ποΰμε, κατά τήν περίσταση, δλες 
τίς κατηγορίες καλύτερα, έκτος δτι έχουν πάθει άσχημα,άδι-
κα καί κακά εκείνοι πού εξαναγκάσθηκαν άπό τους αϊτιους 
της βίας; 

NE. ΣΩ. Λές τήν καθαρή αλήθεια. 
ΞΕ. ,Αλλ> άραγε, άν ό δημιουργός της βίας εϊναι πλού

σιος, εϊναι ή βία δίκαιη, άν δμως φτωχός, άδικη ; *Η, άν 
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πείαας καν μή πείσας τις, πλούσιος ή πένης, ή κατά γράμματα 

β ή παρά γράμματα, δρό: [μή σύμφορα ή] σύμφορα, τούτον 

δεϊκαΐ περί ταύτα τόν δρον είναι τόν γε άληθινώτατον ορθής 

• πόλεως διοικήσεως, δν ό σοφός καί αγαθός άνήρ διοικήσει 

τό τών αρχομένων ; "Ωσπερ ό κυβερνήτης τό τής νεώς και 

297a. ναυτών άεί σνμφέρον παραφνλλάττων, ού γράμματα τιθείς 

αλλά τήν τέχνην νόμον παρεχόμενος, σφζει τους αννναύτας 

ούτω καί κατά τόν αυτόν τρόπον τούτον παρά τών ούτως 

άρχειν δυναμένων ορθή γίγνοιτ' άν πολιτεία, τήν τής τέχνης 

όώμην τών νόμων παρεχομένων κρείττω; Καί πάντα ποιοϋσι 

τοις έμφροσιν άρχουσιν ούκ Ιατιν αμάρτημα, μέχριπερ δν 

h êv μέγα φνλάττωσι, τό μετά νοϋ καί τέχνης δικαιότατον αεί 

διανέμοντες τυ : έν τή πόλει σφζειν τε αυτούς οίοι τε ώσιν 

και άμείνους έκ χειρόνων άποτελεΐν κατά τό δννατόν; 

NE. ΣΩ. Ούκ ϊστ' άντειπείν παρά γε â ννν είρηται. 

ΞΕ. Καί μήν προς εκείνα ουδέ άντιρρηνέον. 

NE. ΣΩ. Τά ποία είπες; 

ΞΕ. ιΩς ούκ αν ποτέ πλήθος ούδ' ώντινωνονντην τοιαύ-

την λαβόν έπιστήμην οϊόν τ' άν γένοιτο μετά νοϋ διοικείν 

« πόλιν, άλλα περί σμικρόν τι καί ολίγον καί τό έν έστι ζη-

τητέον τήν μίαν έκείνην πολιτείαν τήν όρθήν, τάς δ' άλλας 

μιμήματα θετέον, ωσπερ και ολίγον πρότερον έρρήθη, τάς μέν 

έπί τά καλλίονα, τάς δ' έπί τά αίσχίω μιμούμενος ταύτην. 

- NE. ΣΩ. Πώς τί τοϋτ' εϊρηκας ; Ουδέ γάρ άρτι δήθεν 

κατέμαθον τό περί τών μιμημάτων. 

ΞΕ. Καί μήν ού φαϋλόν γε, άν κινήσας τις τούτον τόν 

λόγον αύτοϋ καταβολή καί μή διελθών ένδείξηται τό νυν 
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μεταχειρ ιζόμενος ß ία ή Αχι κανείς, πλούσιος ή φτωχός, ή συμ
φωνά μέ τους γραπτούς ή άγραφους νόμους, ενεργή [δχι ω
φέλιμα ή] ωφέλιμα, Ινας εϊναι πάντα δ αληθινός τύπος της e 
δίκαιης διοικήσεως μιας πόλεως : εκείνος κατά τόν όποιο ό 
σοφός καί αγαθός άνδρας θά διαχειρισθη τά συμφέροντα τών 
υπηκόων του; "Οπως ακριβώς ό κυβερνήτης, έχοντας πάντο
τε τήν προσοχή του προσηλωμένη στό συμφέρον τοϋ πλοίου 
καί τών ναυτών, χωρίς νά θέτη γραπτούς νόμους, άλλα θέ- 297a 
τοντας τουναντίον τήν τέχνη του γιά νόμο, σώζει εκείνους 
-πού θαλασσοποροϋν μαζί του, έτσι καί μέ τόν ϊδιο τρό
πο οί άρχοντες, οί ίκανοί νά βάλουν σέ ενέργεια αυτή τή μέ
θοδο, θά πραγματοποιήσουν τό σωστό πολίτευμα, προσφέρον
τας τή δύναμη της τέχνης τους ισχυρότερη άπό τους νόμους. 
Οί συνετοί άρχοντες μπορούν νά κάνουν δλα χωρίς νά κιν
δυνεύουν νά πέσουν σέ πλάνη, έφ' δσον μπορούν νά φυλάγουν b 
ενα μεγάλο κανόνα: νά απονέμουν σέ κάθε ευκαιρία στους πο
λίτες τελειότατη δικαιοσύνη μέ νοϋ καί τέχνη καί νά είναι ί
κανοί νά τους σώζουν καί νά τους καθιστοϋν, δσο τό δυ
νατόν, άπό χειρότ*ιους καλύτερους. 

NE. ΣΩ. Σ ' αυτά, πού τώρα ειπώθηκαν, δέν είναι δυ
νατόν νά έχω αντίρρηση. 

ΞΕ. Δέ μπορείς δμως νά εχης αντιρρήσεις καί 
•σ' εκείνα. 

XXXVI—XXXVin. Ή αναγκαία νομιμότητα : 
ol Suo κίνδυνοι 

Ν Ε . Σ Ω . Ποια; 
ΞΕ. "Οτι ποτέ πλήθος ανθρώπων, δποιοι κι αν εϊναι, δέ 

•θα μπορούσε ποτέ, άφοΰ λάβη αύτοϋ τοϋ είδους τήν επιστήμη, 
νά είναι ικανό νά διοίκηση μιά πόλη μέ νοημοσύνη, αλλά του
ναντίον σέ Ινα μικρό καί λίγο αριθμό καί σέ Ινα μόνο πρέπει ο 
νά ζητηθή εκείνο τό ενα σωστό πολίτευμα καί τά άλλα νά θεω
ρηθούν σάν απομιμήσεις, δπως καί λίγο πρωτύτερα ειπώ
θηκε, άπό τίς όποιες άλλες μιμοϋνται τά πιό καλά χαρακτη
ριστικά τοϋ αληθινού πολιτεύματος καί άλλες τά αλλοιώνουν 
έπονείδιστα. 

NE. ΣΩ. Τί εννοείς μ' αυτά πού λές; Γιατί οδτε αυτή 
τή στιγμή, αλήθεια, κατάλαβα τίποτε άπ' αυτές τίς απομι
μήσεις. 

ΞΕ. Κι δμως δέν θά ήταν πράγμα ανάξιο λόγου, 
άν, άφοϋ κανείς άρχίση αυτή τήν ομιλία, τήν εγκατάλειψη Ι-
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d γιγνόμενον αμάρτημα περί αυτό. 
NE. ΣΩ. Ποίον δή; 
ΞΕ. Τοιόνδε τι ύεϊ γε ζητεϊν, ού πάνν σύνηθες ούδε 

ράδιον ϊδεϊν δμως μήν πειρώμεθα λαβείν αυτό. Φέρε γάρ-
ορθής ήμϊν μόνης ούσης ταύτης τής πολιτείας ήν είρήκααεν, 
οϊσθ' δτι τάς αλλάς δει τοϊς ταύτης σνγγράμμασι χρωμένας 
ούτω σφζεσθαι, δρώσας τό νϋν έπαινούμενον, καίπερ ούκ 
δρθότατον δν; 

NE. ΣΩ. Τό ποίον; 
e ΞΕ. Τό παρά τους νόμονς μηδέν μηδένα τολμάν ποιεϊν 

τών έν τη πάλει, τόν τολμώντα δέ θανάτφ ζημιοΰσθσι καϊ 
πασι τοις έσχάτοις. Καί τοϋτ' ίστιν Ορθότατα καί κάλλιστ' 
έχον ώς δεύτερον, έπειδάν τό πρώτον τιςμεταθή τό νυνδή 
ρηθέν ώ δέ τρόπφ γεγονός έστι τοϋτο δ δή δεύτερον έφήσα-
μεν, διαπερανώμεθα. νΗ γάρ; 

NE. ΣΩ. Πάνυ μέν οϋν. 
ΞΕ. Είς δή τάς εΙκόνας έπανίωμεν πάλιν, α Ις ανάγκα ϊον 

άπεικάζειν άεί τους βασιλικούς άοχοντας. 
NE. ΣΩ. Ποίας; 
ΞΕ. Τόν γενναϊον κυβερνήτην καί τον έτερων πολλ.ών 

άντάξιον ίατρόν. Κατίδωμεν γάρ δν τι σχήμα έν τούτοις 
αύτοϊς πλασάμενοι 

NE ΣΩ. Ποιόν τι; 
298& ΞΕ. Τοιόνδε· οίον εΐ πάντες περί αυτών διανοηθεϊμεν 

δτι δεινότατα ύπ' αυτών πάσχομεν. *Ον μέν γάρ αν έθελή-
σωσιν ημών τούτον έκάτεροι σφζειν, ομοίως δή σφζουσιν, δν 
δ' αν λωΒααθαι βουληθώσιν, λωβώνται τέμνοντες καί κάοντες 
καί προστάττοντες άναλώματα φέρειν παρ' εαυτούς οϊον 
φόρους, ών σμικρά μέν εις τον κάμνοντα καί ουδέν άναλί-
σκουσιν, τοις δ' άλλοις αυτοί τε καί οι οΐκέται χρώνταν καϊ 

h δή καί τελεντώντες ή παρά συγγενών ή παρά τίνων έχθρων 

1. Ό μ . 'Ιλιάς Α, 514 : «ίητρός γάρ άνήρ πολλών αντάξιος άλ
λων» (γιατί ένας γιατρός αξίζει πλήθος άλλους ανθρώπους). 
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π ε ι τ α , καί, άφοϋ δεν τήν α ν ά π τ υ ξ η λεπτομερώς, δείξη ποιο 
σφάλμα διέπραξε τώρα δά σ' αυτό τό σημείο. "TÌ 

N E . Σ Ω . Ποιο σφάλμα λοιπόν; 

Ξ Ε . Α ύ τ ό ά κ ρ ι β ώ ς π ρ έ π ε ι ν ά ζητούμε,πού δέν εϊναι μ ά 
λιστα πολύ συνηθισμένο οίίτε πολύ εΰκολο νά τό ανακαλύψουμε* 
ό μ ω ς άς προσπαθήοουμε νά τό συλλάβουμε. Ε μ π ρ ό ς λοιπόν* 
άφοΰ υπάρχει γ ι ά μας έ'να μόνο σωστό πολίτευμα, αυτό πού 
•ε'χομε π ε ι , ξέρεις δτι τά άλλα μόνο εφαρμόζοντας τού:: νό
μους εκείνου σώζοντσι κάνοντας εκείνο πού τ ώ ρ α επαι
νούμε, άν καί δέν εϊναι τό πιό σωστό; 

Ν Ε . Σ Ω . Ποιο λοιπόν; 

ΞΕ. "Οτι δεν πρέπει νά τολμάη κανείς άπό τους πο- e 
λΐτες νά ενεργή παρά τους νόμους, καί εκείνος πού τολμάει, 
νά τιμωρήται μέ θάνατο καί μέ δλες τίς βαρύτατες ποινές. 
Τοΰτο τό πολίτευμα εϊναι τό σωστότερο καί τό καλύτερο ώς 
•δεύτερο, δταν κανείς άπομακρύνη τ'> πρώτο πού μό
λις εκθέσαμε. Μέ ποια τρόπο φθάσαμε σ' αυτό, πού ώνομά-
σαμε δεύτερο, άς τό αναπτύξουμε,. Δέν έχεις αυτή τή 
γνώμη; 

NE. ΣΩ. Βεβαιότατα. 

ΞΕ. *Ας επανέλθουμε λοιπόν πάλι στίς εικόνες, μέ τίς 
όποιες εϊναι αναγκαίο νά παρομοιάζουμε πάντοτε τους βα
σιλικούς άρχοντες. 

NE. ΣΩ. Ποιες εικόνες; 

ΞΕ. Τοΰ αληθινού κυβερνήτη καί τοΰ γιατροΰ 
ττού αξίζει πλήθος άλλους f 1). *Ας παρατηρήσουμε καλά, 
άφοΰ πλάσουμε κάποια μορφή γι' αυτούς. 

NE. ΣΩ. Ποια μορφή; 

ΞΕ. Αυτή δώ* λόγου χάρη, άν δλοι σκεφθοΰμε τί φο- 298a 
βερά πράγματα υποφέραμε άπ' αυτούς. "Οποιον δηλαδή 
άπό μας θελήσουν ό ένας ή ό άλλος νά σώσουν, τόν 
σώζουν καί δποιον θελήσουν νά κακοποιήσουν, τόν κα
κοποιούν, κόβοντας τον καί καίοντας καί προστάζοντας 
δαπάνες πού εϊναι αληθινοί φόροι, άπό τίς όποιες ξο
δεύουν γιά τόν ασθενή Ενα μικρό μέρος ή καί τί
ποτε, καί τίς άλλες χρησιμοποιοΰν γιά δική τους χρήση οί 
ϊδιοι καί οί υπηρέτες τοΰ σπιτιοΰ* καί μάλιστα στό τέλος, 
παίρνοντας ή άπό τους συγγενείς ή άπό μερικούς εχθρούς τοΰ b 
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τοϋ κάμνοντος χρήματα μισθών λαμβάνοντες άποκτεινέασ'ν* 
Οι τ ' αϋ κυβερνντσι μυρία έτερα τοιαϋτα εργάζονται, χατα-
λ,είποντές TS έκ τίνος επιβουλής έν ταϊς άναγωγαϊς έρημους ̂  
καί σφάλματα ποιοϋ^τες έν τοις πελάγεσιν έκβάλλονσιν είς 
τήν θάλατταν, καί έτερα κακουργοϋσιν. Ει δή ταύτα: 
διανοηθέντες βονλενσαίμεθα περί αυτών βονλήν τίνα, τού-

c των τών τεχνών μηκέτι έπιτρέπειν άρχειν αντοκράτορι 
μηδετέρα μήτ' οϋν δούλων μήτ' έλενθέρων, συλλέξοι δ' εκ
κλησία* ημών αυτών, ή σύμπαντα τόν δήμον ή τους πλονσίονς 
μόνον, έξεϊναι δέ καί ιδιωτών καί τών άλλων Ζ'ιμιονργών 
περί τε πλου καί περί νόσων γ*ώμη" ξνμβαλέσθαι καθ' %τι 
χρή τοις φαρμάκοις £μας καί τοις ίατρικοϊς όργάνοις προς 
τονς κάμνοντας χρήαθαι, καί δή καί τοις πλοίοις τε αύτοϊς καί 

d τοις ναυτικοϊς όογάνοις είς τήν τών πλοίων χρείαν και πιρι 
τους κινδύνονς τους τε πρό± αυτόν τον πλουν άνεμων καί 
θαλάττης πέρι κιί προς τάς τοις ληστσϊς έντεύξεις, καί έάν 
ναυμσχΰν άρα δέη που μακροϊς πλοίοις προς έτερα τοιαύτα' 
τά δέ τώ πλήθει δόξαντα π€ρί τ^νων, εϊτε τινών ιατρών καί. 
κυβερνητών εϊτ' άλλων Ιδιωτών συμβουλευόντων, γράψαντας-

e ένκύρβεσίτισικαίστήλαις, τάδε καί άγραφα πάτρια θεμένους-
έθη, κατά ταΰτα ήδη πάντα τόν έπειτα χρόνον ναντίλλεσθαι 
καί τάς τών καμνόντων θεραπείας ποεϊσθχι. 

NE. ΣΩ. Κομιδή γε εϊρηκας άτοπα. 
ΞΕ Κατ' ένιαντόν δέ γε άρχοντας καθίστασθαι τον-

πλήθους, εϊτε έκ τών πλουσίων εϊτε έκ τον δήμου παντός, 
ας άν κληρούαενος λαγχάνν' τονς δέ καταστάντας άρχοντας 
άρχειν κατά τά γράαματα κνβερνώντας τάς ναΐς καί τους 
κάμνοντας ίνμενους 

NE. ΣΩ. Ταϋτ' έτι χαλεπώτερα. 
ΞΕ. Θεώ δή ηαί τό μετά ταΰτα έπόμενον. Έπειδάν 

γάρ δή τών αρχόντων έκάστοις ό ένιαυτός έξέλθη, δεήσει δι
καστήρια καθίσαντας ανδρών, ή τών πλουσίων έκ προκρίσεως 

299& ή σύμπαντος αϋ τοϋ δήμον τους λ.αχόντας, εις τούτους είσά-

1. Συνηθισμένο φιλολογικό θέμα, Οπως Ο αοιδός τοΰ 'Αγαμέ
μνονα ( Ό μ . Όδύο\ Γ, 270), ό 'Αρίων (Ήρόδ. Ι, 23-24). κ. Ä. 

2. Κ ύ ρ β ε ι ς ήταν τριγωνικές πυραμίδες στρεφόμενες γύρω 
άπό άξονα, μέ τρεϊς "Ιδρες ξύλινες ή λίθινες, απάνω στίς δποΐες έγρα
φαν τους νόμους. Σ τ ή λ α ι ήταν πλάκες μαρμάρινες ή μπρούτζι
νες, στημένες σέ δημόσιο τόπο, στίς Οποιες γράφονταν μάχες, συν
θήκες, ψηφίσματα κλπ. 
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ασθενή χρήματα γιά μισθό, τόν φονεύουν. Καί οί κυβερνήτες 
πάλι τών πλοίων κάνουν χιλιάδες άλλα αύτοϋ τοΰ εϊδους κα
τορθώματα καί μηχανεύονται κάθε δόλο γιά ν' αφήσουν τους 
έπι.άτες σέ καμιά ερημιά, ή κάνουν ψεύτικα τεχνάσματα 
στά πέλαγα καί τους ρίχνουν στή θάλασσα, καί άλλα κα
κουργήματα μηχανορραφοΰνί1). "Εχοντας αυτά στό νοϋ 
μας, ( ά έπρεπε νά παίρνουμε σέ συμβούλιο τήν απόφαση 
νά μήν επιτρέψουμε πιά οατε στή μιά οΰτε στην άλλη άπ'αύ- C 
τές τίς δυό τέχνες νά άρχη απολυταρχικά οΰτε σέ δούλους ού
τε σέ ελεύθερους, νά συναθροίσουμε σέ συνέλευση δική μας ή 
δλο τό λαό ή τους πλούσιους μόνο καί νά επιτρέψουμε καί 
στους ιδιώτες καί σέ άλλους επαγγελματίες νά εκφέρουν γνώ
μη γιά τό θαλάσσιο ταξίδι καί τίς ασθένειες, νά πουν πώς 
πρέπε: νά χρησιμοποιούμε τά φάρμακα και τά ιατρικά δρ
γανα γιά τους ασθενείς, καί τά ϊδια τά πλοΐα καί τά ναυ- d 
τικά δργανα γιά τίς ανάγκες τών πλοίων, έπίση;νά πουν γιά 
τους κινδύνους τών άνεμων τους σχετικούς μέ αυτό τό θα
λάσσιο ταξίδι, καί γιά τη θάλασσα καί τίς συναντήσεις μέ 
πειρατές καί τέλος γιά- τήν περίπτωση πού θά ναυμα
χήσουν μέ μακρά πλοία προς άλλα τέτοια. Και OTIC αποφά
σεις πού θά πάρη τό πλήθος γι* αυτά, εϊτε γιατροί εϊτε κυ
βερνήτες εϊτε άλλοι ιδιώτες συμβουλεύσουν, άφοϋ τίς γρά
ψουμε σέ πίνακες (2) καί στήλες, ή χωρίς νά τίς γρά- e 
ψουμε, θά έπρεπ? νά δώσουμε δύναμη πατρογονικών εθί
μων, σύμφωνα μέ τά όποια δλο τόν έπειτα χρόνο νά ταξι
δεύουμε στή θάλασσα καί νά κάνουμε τίς θεραπείες τών 
ασθενών. 

NE. ΣΩ. 'Ασφαλώς λές πράγματα παράξενα. 

ΞΕ. Κάθε χρόνο θά έπρεπε νά διορίζωνται άρχοντες τοΰ 
πλήθους εϊτε άπό τους πλούσιους εϊτε άπό δλο τό λαό,δποιος 
θά τύχαινε νά κληρωθή· καί οί έτσι ώρισμένοι άρχοντες νά 
άρχουν σύμφωνα μέ τους γραπτούς νόμους, κυβερνώντας τά 
πλοϊα και θεραπευονταί τους ασθενείς. 

NE. ΣΩ. Αυτά εϊναι ακόμα πιό σκληρά. 

ΞΕ. Παρατήρησε τώρα καί τά επόμενα. "Οταν 
κάθε άρχοντας τελείωση τό χρόνο του, θά χρειαστή, άφοϋ ο
ρίσουμε δικαστήρια μέ κλήρο άπό άνδρες ή άπό πλούσιους 
παρμένους άπό κατάλογο καταρτισμένο άπό πρωτύτερα ή 299a 
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γειν τονς άρξαντας καί εύθννειν, κατηγορεϊν δέ τόν βονλόμενο 
ώς ού κατά τά γράμματα τόν ένιαντόν έκνβέρνησε τάς ναϋς 
ουδέ κατά τά παλαιά τών προγόνων ^0η· ταντά δέ ταϋτα 
και περί τών τους κάμνοντας Ιωμένων· ών δ' αν καταψηφισθή 
τιμάν δτι χρή παθβϊν αυτών τινας ή άποτίνειν. 

NE. ΣΩ. Ούκοϋν δ γ' έθέλων καί εκών έν τοις τοιον~ 
h τοις άρχειν δικαιότατ' άν ότιοϋν πάσχοι καί άποτίνοι. 

ΞΕ. Καί τοίννν έτι δεήσει θέσθαι νόμον έπί πάσι τού
τοις, άν τις κνβερνητικήν καί τό ναντικόν ή τό ύγιεινόν καί 
ιατρικής άλήθειαν περί πνεύματα τε καί θερμά καί ψυχρά 
ζητών φαίνηται παρά τά γράμματα καί σοφιζόμενος ότιοϋν 
περί τά τοιαύτα , πρώτον μέν μήτε Ιατρικόν αυτόν μήτε 
κυβερνητικόν όνομάζειν άλλα μετεωρολόγον, άδολέσχην τινά 
σοφιστήν, εϊθ' ώς διαφθείροντα άλΛονς νεωτέρονς καί άνα-

C πείθοντα έπιτίθεσθαι κυβερνητική και Ιατρική μή κατά νό
μους, άλλ' αυτοκράτορας άρχειν τών πλοίων καί τών νοσούν-
των, γραψάμενον είσάγειν τόν βουλόμενον οϊς εξεστιν είς δή 
τι δικαστήριον αν δέ παρά τους νόμους καί τά γεγραμμένα 
δόξη πείθειν εϊτε νέους εϊτε πρεσβντας, κολάζειν τοις έσχά-
τοις. Ούδεν γάρ δεϊν τών νόμων εϊναι σοφώτερον ούδένα 
γαρ άγνοεΐν τό τε ιατρικόν καί τό ύγιεινόν ουδέ τό κυβερνη
τικόν καί ναυτικόν έξεϊναι γάρ τω βονλ.ομένφ μανθάνειν 

d γεγραμμένα και πάτρια εθη κείμενα. Ταντα δή περί τε ταύ
τας τάς έπιστήμας είγίγνοιτο ούτως ώςλέγομεν,ώ Σώκρατες, 
καί στρατηγικής καί σνμπάσης ήστινοσοϋν θηρευτικής καί 
γραφικής ή σνμπάσηςμέρος ότιοϋν μιμητικής καί τεκτονικής 
καί σννόλ.ης όποιασοϋν σκευονργίας fj και γεοιργίας καί τής 
περί τά φντά συνόλης τέχνης, ή καί τίνα Ιπποφορβίαν αϋ 
κατά συγγράμματα θεασαίμεθα γιγνομένην ή σύμπασαν 

1. "Οταν τελείωνε ή υπεύθυνη διαχείριση ενός άρχοντα, γί
νονταν έλεγχος καί ζητούσαν ευθύνες γιά τΙς πράξεις τοϋ εξερχό
μενου Αρχοντα. 

2. Ή πραγματεία γιά τους άνεμους, τά νερά καί τους τόπους 
μελετά τήν επιρροή τοϋ κλίματος στους ασθενείς. Ό νομοθέτης οφεί
λει νά λαβαίνη ύπ' δψη τους ανέμους καί τά νερ·* πού επηρεάζουν 
τίς Ιδιοσυγκρασίες καί τους χαρακτήρες. 

3. Ή ανάμνηση της δίκης του Σωκράτη εμπνέει ακόμη αύτη 
ιτή σάτιρα. Κατηγόρησαν τό Σωκράτη «δτι εμβάλλει στους νέους τήν 
περιφρόνηση τών κειμένων νόμων δείχνοντας πόσο εϊναι παράλογη 
ή εκλογή μέ κύαμο (κουκκί), καί ποιες αταξίες δημιουργεί δταν 
εφαρμόζεται» Ξεν. «Άπομν.» Ι, 2, 9-10. 
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πάλι άπό δλο τό λαό μέ κλήρο, νά οδηγούμε στους δικαστές 
τους άρχοντες πού τελείωσαν τή θητεία τους, γιά νά λογοδο
τήσουν καί οποιοσδήποτε θέλει, νά τους κατηγορή δτι δέν 
κυβέρνησαν κοτά τό χρόνο *rîjc άρχήί TOUC σύμφωνα μέτούε 
γραπτούς νόμους τά πλοία ούτε σύμφωνα μετά παλαιά έθιμα 
τών προγόνων f1)* η ''δ ι α άδεια θά δοθή καί γιά κατηγορίες 
εναντίον εκείνων πού θεράπευσαν τους ασθενείς* γιά δσους 
καταδικασθοΰν, οί ÏStot δικαστές θά ορίσουν τήν ποινή πού 
πρέπει νά υποστούν ή τό πρόστιμο πού πρέπεινά πληρώσουν. 

NE. ΣΩ. Καλά* εκείνος λοιπόν πού μέ τή θέληση του 
καί πρόθυμα θά δέχονταν νά άρχη ανάμεσα σ' αυτούς τους αν
θρώπους, δικαιότατα θά άξιζε νά ύποστή οποιαδήποτε ποι- ϊ> 
νή καί νά πλήρωση πρόστιμο. 

ΞΕ. "Επειτα, θά χρειαστή νά θέσουμε ακόμη νόμο α
πάνω άπό δλα αυτά : άν κανείς άναφανή νά ζητάη τ^ν τέχνη 
τοΰ κυβερνήτη πλοίου ή τή ναυτική τέχνη ή τους κανόνες τής 
υγείας καί τήν ίατοική αλήθεια γιά τους άνεμους (2) καί 
τό θερμό καί τό ψυχρό άλλου παρά στους γραπτούς νόμους 
καί κάνη τό σοφό σέ τέτοια πράγματα, αυτόν πρώτα να 
μή τόν λέμ- ούτε γιατρό, ούτε κυβερνήτη, αλλά άερολόγο, 
φλύαρο σοφιστή* έπειτα ώς διαφθορέα άλλων νεώτερων, τους 
οποίους παρασύρει νά έπιδίνωνται στή ναυτική έπιστή- c 
μη καί τήν ίαι-ρική δχι σύμφωνα μέ τού·* νόμους, άλλα 
αυθαίρετα σάν απόλυτοι άρχοντες τών πλοίων καί τών 
ασθενών, οποίος θέλει, ανάμεσα σ' εκείνους πού έχουν τό δι
κά ίωμα,νά επιτρέπεται νά τόν καταγγείληκαί νά τόνέναγάγη 
σέ κάποιο δικαστήριο" καίάνδιαπιστωθήδτι διδάσκειεϊτε νέ
ους εϊτε γέροντες νά περιφρονούν τους νόμους καί τις γραπτές 
διατάξεις, θά τόν τιμωρήσουμε μέ τίς βαρύτερες ποινές (**). 
Γιατί κανείς δέν πρέπει νά είναι πιό σοφό άπό τους νό-
μους'άφοΰ κανένας δέν επιτρέπεται νάάγνοή τήν ιατρική,τλν 
υγιεινή, τήν κυβερνητική καί τή ναυτική, εφ* δσον έχει τό 
δικαίωμα νά μαθαίνητούς γραπτούς νόμους καί τά πα
ραδεγμένα Ιθιμα τών προγόνων. Αμτά λοιπόν, άν γίνονταν d 
ίτσι δπως λέμε, Σωκράτη, γι* αυτές τίς επιστήμες, γιά τή 
στρατηγική καί γιά κάθε άλλο κλάδο τοΰ κυνηγίου, γιά τή 
ζωγραφική ή γιά κάθε ά>λο μέρος τής μιμητικής, γιά τήν ξυ
λουργική καί γιά κάθε άλλη τέχνη επιπλώσεως, ή γιά τή γεωρ
γία καί γιά κάθεεϊδος δενδροκομίας,ήάνπαρατηρήσουμεδτι 
κανονίζεται πάλι μέ γραπτές διατάξεις ή περιποίηση τών ά-
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άγελαιοκομικήν ή μαντικήν ή πάν δτι μέρος διακονική 

e περιείληφεν, ή πεττείαν ή σύμπασαν άριθμητικήν φιλήν 

εϊτε έπίπεδον εϊτ' έν βάθεσιν εϊτ' έν τάχεσιν οϋσάν που,— 

περί άπαντα ταύτα ούτω πραττόμενα τίποτ' άν φανείη, κατά 

συγγράμματα γιγνόμενα και μή κατά τέχνην; 

NE. ΣΩ. Δήλον δτι πάσαί τε αϊ τέχναι παντελώς άν 

άπόλοιντο ήμϊν, καί ούδ' είς αύθις γένοιντ' άν ποτέ δια τόν 

άποκωλύοντα τούτον ζητεϊν νόμον ώστε ό βίος, ών κοί ννν 

χαλεπός, είς τόν χρόνον εκείνον αβίωτος γίγνοιτ' άν τό 

παράπαν. 

3Θ0Ά ΞΕ. Τίδέτόδε; εΐ κατά συγγράμματα μέν άναγκάζοι-

μεν εκαστον γίγνεσθαι τών είρημένων καί τοις σύγγραμμα-

σιν ημών έπιστατεϊν τόν χειροτονηθέντα ή λαχόντα έκ τύχης, 

ούτος δέ μηδέν φροντίζων τών γραμμάτων ή κέρδονς ένεκεν 

τίνος ή χάριτος Ιδίας παρά ταυτ' έπιχειροϊ δραν έτερα, μηδέν 

γιγνφσκων, άρα ον τοϋ κακοϋ τον πρόσθεν μείζον άν έτι 

τοϋτο γίγνοιτο κακόν; 

NE. ΣΩ. 'Αληθέστατα [γε], 

b ΞΕ. Παρά γάρ οϊμαι τονς νόμους τους έκ πείρας πολλής 

κείμενους καί τιναν σνμβούλων έκαστα χαριέντως ονμβον-

λευσάντων καί πεισάντων θέσθαι τό πλήθος, ό παρά ταΰτα 

τολμών δραν, αμαρτήματος αμάρτημα πολλαπλάσιον άπερ-

γαζόμενος, άνατρέποι πασαν αν πραξιν έτι μειζόνως τών 

συγγραμμάτων. 

NE. £Ω. Πώς δ' ον μέλλει; 

C ΞΕ. Δια ταντα δή τοις περί ότονοϋν νόμους καί συγ

γράμματα τιθεμένοις δεύτερος πλους τό παρά ταύτα μήτε 

ένα μήτε πλήθος μηδέν μηδέποτε έάν δράν μηδ' ότιοϋν. 

NE. ΣΩ. 'Ορθώς. 

1. Παράβ. «Άπολογίαν» 38a : «ό Se ανεξέταστος βίος ού βιωτός 
άνθρώπω». 
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λόγων ή κάθε άλλη διατήρηση τών αγελών ή ή ααντική ή κά
θε άλλο μέρος πού έχει περιλάβει ή επιστήμη τής διακονίας, 
ή τό παιγνίδι τοΰ σκακιοΰ τ\ ολόκληρη ή επιστήμη τών άρι- e 
Αμών, εϊτε απλή εϊτε εφαρμοσμένη στό επίπεδο έδαφος, εϊτε 
στά βάθη εϊτε στά πάχη—τί τέλος πάντων θά συνέβαινε μέ 
-δλα αυτά, έτσι πραττόμενα, άν.γίνονταν σύμφωνα μέ γρα
πτές διατάξεις καί δχι μέ τέχνη; 

• NE. ΣΩ. Εϊναι φανερό δτι δλες οί τέχνες θά χάνονταν 
•ολότελα γιά μας καί χωρίς ελπίδα νά Ξαναγίνουν ποτέ, εφ' 
δσον θά καταδιώκονταν άπ* αυτό τό νόμο πού απαγορεύει κάθε 
έρευνα* ώστε ό βίος, πού καί τώρα εϊναι σκληρός, θά γίνον
ταν τότε ολότελα ανυπόφορος {}). 

ΞΕ. Καί τί λές τώρα γι ' αυτή τήν άλλη υπόθεση; *Αν 300a 
αναγκάσουμε σύμφωνα μέ τίς γραπτές διατάξεις νά γίνεται 
καθεμιά άπ* αυτές τίς τέχνες, πού είπαμε, καί σύμφωνα μέ 
τίς γραπτές αυτές διατάξεις νά διευθύνη ό αρχηγός, πού ή εκ
λογή ή ό λαχνός τυχαίως τόν ώρισε, αυτός δμως, χωρίς διόλου 
νά λαβαίνη ύπ' Οψη τις γραπτές διατάξεις ή άπό αγάπη προς 
τό κέρδος ή άπό προσωπική ιδιοτροπία, παρά τό περιεχόμε
νο όλων αυτών, έπιχειρή νά κάνη άλλα, μέ δλο πού δέν ?έρει 
τίποτα—άραγε δέ θά γίνονταν τότε τοΰτο κακό ακόμη με-
γ-αλύτερο άπό τό προηγούμενο; 

NE. ΣΩ. 'Αληθέστατα. 

ΞΕ. Γιατί, νομίζω, παρά τους νό[Αο*υς, πού έχουν προ- b 
οιύψει άπό πολλή πεΐρα καί μέ τή συμβο ;λή μερικών συμβού
λων, πού s ίσηγήθηκαν κάθε άρθρο τών νόμων μέ δεξιότητα 
καί έπεισαν τό πλήθος νά τους θέση, εκείνος πού τολμάει νά 
-ενεργή, παραβαίνοντας αυτά, θά έκανε σφάλμα χίλιες φορές 
χειρότερο άπό τό πρώτο σφάλμα καί θά ανέτρεπε κάθε ενέρ
γεια ασφαλέστερα ακόμη άπ' δσο ϊσως θά έκαναν οί γραπτές 
•διατάξεις. 

Ν Ε . Σ Ω . 'Ασφαλώς. 

ΞΕ. Επομένως γιά κείνους, πού γιά οποιοδήποτε c 
πράγμα καταρτίζουν νόμους καί γραπτά παραγγέλματα, τό 
δεύτερο, έπειτα ά π ' αυτά, πού έχουν νά κάνουν, εϊ
ναι νά μήν αφήνουν ποτέ μήτε ένα άτομο μήτε ένα πλήθος 
νά κάνη οτιδήποτε ενάντια σ' αυτά. 

NE. ΣΩ. Σωστά. 

Πλάτωνος Πολιτικός i l 
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SE. Ούκούν μιμήματα μέν άν έκαστων ταύτα εϊη τής 
αληθείας, τά παρά τών είοότων είς δύναμιν ε^'αι γεγραμ
μένα; 

NE. ΣΩ. Πώς δ' ού; 
ΞΕ. Rai μήν τόν γε είδότα ίφαμεν, τόν δντως πολιτι

κόν, ει μεμνήμεθα, ποιήσειν τβ τέχνη πολλά είς τήν αύτον 
πράξιν τών γραμμάτων ουδέν φροντίζοντα, οπόταν άλλ' αύτώ 

ά βελτίω ôoÇfl παρά τά γεγραμμένα ύψ' αύτοϋ και έπεσταλμένα. 
άποϋσίν τισιν. 

NE. ΣΩ. "Εφαμεν γάρ. 
ΞΕ. Ούκούν άνήρ όατισοΰν εϊς ή πλήθος ότιοϋν, οίς αν 

νόμοι κείμενοι τυγχάνωσι, παρά ταύτα δτι άν έπιχειρήσωσι. 
ποιεΐν ώς βέλτιον έτερον δν, ταύτόν δρώσι κατά δύναμιν 
δπερ ό αληθινός εκείνος; 

NE. ΣΩ. Πάνυ μέν ούν. 
ΞΕ. *Αρ' ούν εί μέν ανεπιστήμονες δντες τό τοιούτον 

δριοεν, μιμείσθαι μέν άν έπιχειροϊεν τό αληθές, μιμοΐντ* 
e άν μέντοι παγκάκως- εί δ' έντεχνοι, τοϋτο ούκ εστίν έτι μί-

μημα αλλ' αυτό τό άληθέστατον εκείνο; 
NE. ΣΩ. Πάντως που. 
ΞΕ. Καί μήν Ιμπροαθέ γε ώμολογημένον ήμϊν κείται 

μηδέν πλήθος μηδ' ήντινοϋν δυνατόν είναι λαβείν τέχνην^ 
NE. ΣΩ. Κείται γάρ ούν. 
ΞΕ. Ούκούν εί μέν εστί βασιλική τις τέχνη, τό τών 

πλουσίων πλήθος καί ό αύμπας δήμος ούκ αν ποτέ λάβοι 
τήν πολιτικήν ταύτην έπιστήμην. 

NE. ΣΩ. Πώς γάρ άν; 
ΞΕ. Δεϊδή τάς τοιύτας γε ώς έοικε πολιτείας, εί μέλ-

301& λουαι καλώ; τήν άληθινήν έκείνψ τήν τοϋ ενός μετά τέχνης 
άρχοντος πολιτείαν είς δύναμιν μιμήσεσθαι, μηδέποτε κει
μένων αύτοΐς τών νόμων μηδέν ποιεΐν παράτα γεγραμμένα 
καί πάτρια έθη. 

1. Ό αληθινός πολιτικός είναι ί5ώ ίνα Ιίανιχό* ή άπταιστη καί 
ελεύθερη πρακτική του. πρότυπο γιά τους κυβερνώντες, κατέχει τη, 
θέση τοϋ δίκαιου, τοϋ καθαυτό ωραίου κλπ. 
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XXXIX—XLI. T i cVrtìlfj πολιτεύματα 

ΞΕ. Αυτοί οί γραπτοί κώδικες θά ήταν λοιπόν σέ κά
θε περιοχή απομιμήσεις της αλήθειας, γραμμένες 5σο το δυ
νατόν τελειότερα άπό εκείνους πού γνωρίζουν; 

NE. ΣΩ. 'Αναμφιβόλως. 

ΞΕ. Καί δμως είπαμε, αν θυμόμαστε, ότι εκείνος πού 
ςέρει, ό αληθινός πολιτ-κός, θα έμπνευσθή σέ πολλές περι
πτώσεις αποκλειστικά άπό τήν τέχνη του γιά τή δική του 
πρακτική, χωρίς νά φροντίζη διόλου για τις γραπτές υποθή
κες, δταν βρή άλλες καλύτερες άπό τίς γραμμένες άπό τον d 
ίδιον καί δημοσιευμένες γιά μερικούς απόντες. 

NE. ΣΩ. Πραγματικά το είπαμε. 

ΞΕ. Λοιπόν αν ό πρώτος τυχών άνθρωπος ή πολλοί, 
γιά τους οποίους τυχαίνει νά υπάρχουν κείμενοι νόμοι, επι
χειρήσουν νά κάνουν κάτι άλλ:>, μέ τήν Εδέ« δτι είναι καλύ
τερο, δέν κάνουν κατά τή δύναμη τους το ίδιο πράγμα πού 
κάνει εκείνος ό αληθινός πολιτικός; 

NE. ΣΩ. Βεβαιότατα. 

ΞΕ."Αραγε λοιπόν, άν, δντας χωρίς επιστημονική μόρ
φωση, κάνουν αυτό, θά επιχειρούσαν βέβαια νά μιμηθούν τό 
αληθινό, θά τό μιμηθούν δμως πολύ κακά* καί Sv ενεργούσαν 8 
μέ τέχνη, αυτό δέν θά είναι πιά μίμηση, άλλα ή ίδια ή πραγ
ματικότητα σέ δλη τήν αλήθεια της; 

NE. ΣΩ. 'Απόλυτα, νομίζω. 
ΞΕ. Καί δμως προηγουμένως συμφωνήσαμε δτι τό 

πλήθος δέν εϊναι ποτέ ικανό ν' αφομοίωση οποιαδήποτε τέχ
νη. 

NE. ΣΩ. Μάλιστα συμφωνήσαμε. 

ΞΕ. "Αν λοιπόν ύπάρχη κάποια βασιλική τέχνη, τό 
πλήθος τών πλουσίων καί όλος μαζί ό λαός δέ θά μπορούσαν 
νά αποκτήσουν ποτέ αυτή τήν πολιτική επιστήμη. 

NE. ΣΩ. Πώς θά μπορούσαν; 
ΞΕ. Πρέπει λοιπόν, δπως φαίνεται, αύτοϋ τοϋ είδους 

τά πολιτεύματα, Sv πρόκειται νά μιμηθοϋν κατά τό δυνατόν 301a 
τέλεια εκείνο τό αληθινό πολίτευμα, τήν αρχή -οϋ ενός 
αρμόδιου άρχοντα, έφ' δσον μιά φορά υπάρχουν γι ' αυτά 
νόμιι, νά μή κάνουν ποτέ τίποτε αντίθετα προς τίς γραπτές 
διατάέεις καί τά πάτρια έθιμα. 



154 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

NE. ΣΩ. Κάλλιατ' εϊρηκας. 

ΞΕ. "Οταν άρα οί πλούσιοι ταύτην μιμώνται, τότε 

άριστοκρατίαν καλοϋμεν τήν τοιαύτην πολ,ιτείαν οπόταν οέ 

τών νόμων μή φροντίζωσιν, όλιγαρχίαν 

NE. ΣΩ. Κινδυνεύει. 

ΞΕ. Kai μήν οπόταν αύθις εις άρχ^} κατά νόμους μι-

h μούμενος τόν επιστήμονα, βασιλέα καλονμεν, ού διορίζοντες 

ονόματι τόν μετ' επιστήμης ή δόξης κατά νόμους μοναρ-

χοϋντα. 

NE. ΣΩ. Κινδυνεύομεν. 

ΞΕ. Ούκούν κάν τις άρα επιστήμων δντως ών εϊς άρχη, 

πάντως τό γε δνομα ταύτόν βασιλεύς καί ουδέν έτερον 

προσρηθήσεται· δι' â δή τά πέντε ονόματα τών νϋν λεγομένων 

πολιτειών έν μόνον γέγονεν. 

NE. Σ.Ω. "Εοικε γοϋν. 

ΞΕ. Τί δ' δταν μήτε κατά νόμονς μήτε κατά έθηπράτ-

C τη τις εις άρχων, προσποιήταίδέ ώσπερ ό επιστήμων ώς άρα 

παρά τά γεγραμμένα τό γε βέλτιστον ποιητέον, jj δέ'τις 

έπιθνμία καί άγνοια τούτον τοΰ μιμήματος ηγουμένη, μών 

ού τότε τόν τοιούτον εκαστον τύραννον κλητίον; 

NE. ΣΩ. Τί μήν; 

ΞΕ. Ούτω δή τύραννος τε γέγονε, ψαμέν, καί βασιλεύς 

καί ολιγαρχία καί αριστοκρατία καί δημοκρατία, δυσχέραναν-

των τών άνθόώπων τόν ένα εκείνον μόναρχον, καί άπιστη-

σάντων μηδένα τής τοιαύτης αρχής άξιον άν γενέσθαι ποτέ, 

d ώστε έθέλειν καί δυνατόν είναι μετ' αρετής καί επιστήμη; 

άρχοντα τά δίκαια καί όσια διανέμειν ορθώς πάσιν, λωβά-

σθαι δέ καί άποκτεινύναι και κακούν δν άν βουληθή" εκάστοτε 

ημών έπεί γενόμενόν γ' άν οίον λέγομεν άγαπάσθαί τε άν 

καί οίκείν διακυβερνώντα εύδαιμάνως όρθήν ακριβώς μόνον 

πολιτείαν. 

NE. ΣΩ. Πώς δ' ού; 
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NE. ΣΩ. Πολύ καλά τό είπες. 

a E . "Οταν λοιπόν οί πλούσιοι πραγματοποιούν αυτή 
τή μίμηση, τότε αυτό τό πολίτευμα τό καλοΰμε αριστοκρατία· 
δταν δμως δέν φροντίζουν καθόλου γιά τους νόμους,τό καλοΰ
με ολιγαρχία. 

JtfE. ΣΩ. "Ετσι φαίνεται. 

û E . Καί δμως, δταν πάλι κυβερνά ένας σύμφωνα μέ τους 
νόμους, μιμούμενος τόν πεπειραμένο αρχηγό, τόν καλοΰμε b 
βασιλιά, χωρίς νά διακρίνουμε μέ δνομα τόν απόλυτο άρχον
τα πού άρχει σύμφωνα μέ τους νόμους μέ ακριβή γνώση ή 
μέ απλή δοίασία. 

ΝΕ.ΣΩ. Προφανώς. 

ù E . Καί άν λοιπόν κάποιος, δντας πραγματικά κάτοχος 
της επιστήμης, εϊναι μόνος αρχηγός, θά τόν προσαγορεύαμε 
οπωσδήποτε μέ τό ίδιο δνομα «βασιλιά» καί μέ κανένα άλλο' 
έτσι λοιπόν τό σύνολο τών ονομάτων τών πολιτευμάτων, 
πού τώρα διακρίναμε, έχει γίνει πέντε μόνο. 

NE. ΣΩ. Έ τ σ ι τουλάχιστο φαίνεται. 

ΞΕ. Τί λοιπόν τώρα, δταν ένας* άρχοντας ενεργ? δχι 
σύμφωνα μί τους νόμους οΰτε μέ τά έθιμα καί προσποιήται, C 
όπως ό επιστήμονας, δτι πρέπει νά κάνη τό πιό μεγάλο καλό, 
παραβαίνοντας τίς γραπτές διατάξεις, άφοϋ τό πάθος καί ή 
άγνοια εμπνέουν τή μίμηση του,- μήπως δέν πρέπει τόν 
καθένα τέτοιον νά τόν ονομάζουμε τύοαννο: 

ΝΕ.ΣΩ.Φυπκά. 

ΞΕ. Έ τ σ ι λοιπόν έχει γεννηθή, είπαμε, ό -τύραννος, 
ό βασιλιάς, ή ολιγαρχία, ή αριστοκρατία καί ή δημοκρατία, 
επειδή οί άνθρωποι αισθάνονται άντιπάθε'.α γιά τόν Ινα εκεί
νον απόλυτο μονάρχη καί αρνούνται νά πιστέψουν δτι μπορεί 
κανείς νά εϊναι κάποτε άξιος τέτοιας αρχής, ώστε νά θέλη d 
καί νά μπορή νά κυβερνά μέ αρετή καί επιστήμη καί νά άπο-
νέμη αμερόληπτα τά δίκαια καί τά καθωρισμένα άπό τόν θείο 
νόμο, καί νά βλάπτη, νά σκοτώνη καί νά κακοποιή δποιον 
άπό μας σέ κάθε ευκαιρία θελήση. Γιατί άν γίνονταν ένας 
μονάρχης πραγματικά τέτοιος πού τόν λέμε, θά αγαπιότανε 
καί θά παρέμενε κυβερνώντας μέσα στην ευτυχία τό μόνο 
πολίτευμα πού εϊναι απόλυτα σωστό. 

ΝΕ.ΣΩ. Πώς δχι; 
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ΞΕ. Ννν δέ γε οπότε ούκ εστί γιγνόμενος. &ς δή 

e φαμεν, έν ταϊς πόλεσι βασιλεύς οίος έν σμήνεσιν έμφύεται, 

τό τε σώμα ευθύς και τήν ψνχήν διαφέρων είς, δεϊ δή 

συνελθόντας συγγράμματα γράφειν, ώς εοικεν, μεταθέοντας 

τά τής αληθέστατης πολιτείας Ιχνη. 

NE. ΣΩ. Κινδυνεύει. 

ΞΕ. θαυμάζομεν δήτα, ώ Σώκρατες, έν ταίς τοιαύταις 

πολιτείαις δσα συμβαίνει γίγνεσθαι κακά καί δσα αυμβή-

σεται, τοιαύτης τής κρηπϊδος υποκείμενης αύταΐς, τής κατά 

γράμματα καί έθη μή μετά επιστήμης πραττούσης τας 

302a πράξεις, <ή> ετέρα προσχρωμένη παντί κατάδηλος ώς πάντ' 

άν διολέσειε τά ταύτη γιγνύμενα; ή εκείνο ήμϊν θαυμαστέον 

μάλλον, ώς ίαχυρόν τι πόλις έστι φύσει; Πάσχουσαι γάρ 

δή τοιαύτα αϊ πόλεις νΰν χρόνον άπέραντον, δμως ένιαί 

τίνες αυτών μόνιμοι τέ είσι καί .ούκ ανατρέπονται' πολλοί 

μήν ενίοτε καί καθάπερ πλοία καταδνόμενα διόλλυνται καί 

διολώλααι καί Ιτι διολοϋνται δια τήν τών κυβερνητών καί 

ναυτών μοχθηρίαν τών περί τά μέγιστα μεγίοτην άγνοιαν 

b είληφότων, οι περί τά πολιτικά κατ' ουδέν γιγνώσκοντες 

ηγούνται κατά πάντα σαφέστατα πασών επιστημών ταύτην 

είληφέναι. 

NE. ΣΩ. 'Αληθέστατα. 

ΞΕ. Τίς ούν δή τών ούκ ορθών πολιτειών τούτων ήκιστα 

χαλεπή σνζήν, πασών χαλεπών ούσών, καί τίς βαρντάτη; 

Δει τι κατιδεϊν ημάς, καίπερ προς γε τό νϋν προτεθέν ήμϊν 

πάρεργον λεγόμενον; Ού μήν άλλ' εις γε τό δλον ίσως 

άπανθ' ένεκα τοϋ τοιούτον πάντες δρώμεν χάριν. 

NE. ΣΩ. Δεϊ- πώς δ' ού; 

Ο ΞΕ. Τήν αυτήν τοίνυν φάθι τριών ούσών γαλεπήν δια-

φερόντως γίγνεσθαι καί ράστην. 

NE. ΣΩ. Πώς φής ; 

ΞΕ. Ούκ άλλως, πλην μοναρχίαν φημί καί ολίγων 
αρχήν καί πολλών, είναι τρεις ταίΐτας ήμϊν λεγόμενος τον ννν 
έπικεχυμένον λόγου κατ' αρχάς. 
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ΞΕ. Τώρα δμως πού δέν γεννιέται, δπως λέμε, βασι
λιάς .στίς πόλεις, δπως γεννιέται στά σμήνη τών μελισσών, e 
ένας, έτσι ώστε νά ύπερέχη κατά το σώμα καί τήν ψυχή, 
πρέπει, δπως φαίνεται, νά συνέρχωνται οί πολίτες, γιά νά 
γράφουν κανονισμούς, άκολουθώνταΓ τ'άχνάρια τοϋ π'ό αλη
θινού πολιτεύματος. 

ΝΕ.ΣΩ. Προφανώς. 

ΞΕ. Θαυμάζομε λοιπόν, Σωκράτη, δσα κακά συμβαί
νει νά γίνωνται στά τέτοια πολιτεύματα καί δσα θά συμβούν, 
έφ'δσον θεμελιώνονται σέ τέτοια βάση, ώστενά κανονίζονται 
οί πράξεις'σύμφωνα μέ τίς γραπτές διατάξεις καί τά έθιμα 
καί δχι μέ τήν επιστήμη, άφοϋ μέ μιά τέτοια βάση εϊναι 302a 
ψΛ^ιεοο στον καθένα δτι θά μπορούσε νά κατέστραφή μιά άλλη 
πολίτεία, ή εκείνο πρέπει νά θαυμάζωμε περισσότερο, 
δτι ή πόλη εϊνα' φυσικά κάτι ισχυρό; Γιατί, άν καί παθαίνουν 
τέτοια οι πόλεις άπό ατελεύτητα τώρα χρόνια, δμως μερικές 

-άπ' αυτές καί σταθερές παραμένουν καί δέν ανατρέπονται' 
πολλές δμως καμιά φορά δπως τά πλοία καταποντιζό-
μενες καταστρέφονται, έχουν καταστραφή καί ακόμη θά κα-
ταστρέφωνται άπό ανικανότητα τών κυβερνητών καί τών 
ναυτών πού έχουν μέγιστην άγνοια στιε πιό σοβαρές υποθέ
σεις, καί χωρίς να ξέρουν τίποτε άπό τά πολιτικά, b 
φαντάζονται δτι κατέχουν αυτή τήν επιστήμη σέ δλες τίς 
λεπτομέρειες της ακριβέστερα άπό δλες.τίς άλλες. 

ΝΕ.ΣΩ. 'Αληθέστατα. 

ΞΕ. Ποιο λοιπόν άπ' αυτά τά μή σωστά πολιτεύματα 
εϊναι εκείνο, δπου $ ζωή εϊναι πολύ λιγώτερο δύσκολη, γιατί 
σέ δλα είναι δύσκολη, καί ποιο τό πιό ανυπόφορο; Πρέπει 
κάπωςνάτά δούμε, άν καί εϊναι επουσιώδες σχετικά προς 
τό τωρινό μας ζίτημα* ίσως μάλιστα γενικά αυτό »'ά 
μας διέπη -δλους σέ δλες τίς ενέργειες μας. 

ΝΕ.ΣΩ. Πρέπει* πώς δχι; 
ΞΕ. Πές λοιπόν δτι άπ' αυτά τά τρία τό ίδιο εϊναι συγ- c 

χρόνως καί τό υπερβολικά δύσκολο καί τό πιό εύκολώτερο. 

NE. ΣΩ. Τί θέλεις νά πης; 

ΞΕ. Τίποτε άλλο παρά λέω δτι ή μοναρχία καί ή αρχή 
τών ολίγων καί ή τών πολλών εϊναι αυτά τά τρία πολιτεύμα
τα, γιά τά οποία μιλήσαμε στην αρχή τούτου τοΰ λόγου πού 
τώρα πήρε κάποιαν έκταση. 
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NE. ΣΩ. τΗσαν γάρ οϋν. 

ΞΕ. Ταύτας τοίνυν δίχα τέμνοντες μίαν έκάστην έξ 

ΐΓΟίάγΐΕί·, τήν όρθήν χωρίς άποκρίναντες τούτων έβδόμην. 

NE. ΣΩ. Πώς; 

d ΞΕ. Έκ μέν της μοναρχίας βασιλικήν καί τυραννικήνγ 

έκ δ' αϋ τών μή πολλών τήν τε ενώνυμον έφαμεν [εϊναι} 

άριστοκρατίαν καί όλιγαρχίαν έκ δ' αϋ τών πολλών τότε 

μέν άπλήν έπονομάζοντες έτίθεμεν δημοκρατίαν, νϋν δΎ αϋ 

καί ταύτην ήμϊν θετέον έστι διπλήν. 

NE. ΣΩ. Πώς δή; καί τίνι διαιροϋντες ταύτην; 

ΞΕ. Ουδέν διαφέροντι τών άλλων, ούδ" εί τοννομα ήδη 

e διπλούν έστι ταύτης· άλλα τό γε κατά νόμους άρχειν καί 

παρανόμως εστί καί ταύτη καί ταϊς άλλαις. 

NE. ΣΩ. "Εστι γάρ οϋν. 

ΞΕ. Τότε μέν τοίνυν τήν όρθήν ζητοϋσι τοϋτο τό τμήμα 

ούκ ήν χρήσιμον, ώς έν τοις πρόσθεν άπεδείξαμενέπ ειδή 

δέέξείλομεν έκείνην, τάς δ' άλλας έθεμεν αναγκαίας, έν 

ταύταις δή τό παράνομον καί έννομον έκάστην διχοτομεί 

τού cor. 

NE. ΣΩ. "Εοικεν τούτον νϋν ρηθέντος τον λόγου-

ΞΕ. Μοναρχία τοίννν ζενχθεϊσα μέν έν γράμμασιν άγα-

θοϊς,οϋςνόμονςλέγομεν, άριστη πασών τών έξ' άνομος δέ 

χαλεπή καί βαρντάτη σννοικνσαι. 

393Ά NE. ΣΩ. Κινδυνεύει. 

3JS. Τήν δέ γε τών μή πολλών, ωσπερ ενός καί πλήθους 

τό ολίγον μέσον, ούτως ήγησώμεθα μέσην έπ' άμφόηρα· 

τήν Ò' αϋ τοϋ πλήθους κατά πάντα ασθενή καί μηδέν μήτε 

αγαθόν μήτε κακόν μέγα δνναμένην ώς προς τάς άλλας δια 

τό τάς αρχάς έν ταύτη διανενεμήσθαι κατά σμικρά εις πολ

λούς. Διό γέγονε πασών μέν νομίμων τών πολιτειών ούσών 

τούτων χειρίστη, παρανόμων δέ ούσών συμπασών βέλτιστη· 

b καί άκολάστα/ν μεν π·ισών ούσών έν δημοκρατία νικά ζήν, 

κοσμίων δ'ούσών ήκιστα έν ταύτη βιωτέον, έν τή πρώτη 
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NE. ΣΩ. Είναι αλήθεια. 
ΞΕ. wAv αυτά λοιπόν τά διαιρέσουμε τό καθένα σε δυό, ά 

κάνουμε εξι, βάζοντας χωριστά άπ' αυτά τό σωστό πολίτευμα 
γιά έβδομο. 

Ν Ε . Σ Ω . Πώς; 
ΞΕ.'Από τήν αρχή είπαμε οτι υπάρχει ή βασιλεία και ή τυ

ραννία, και άπό τήν κυβέρνηση τών μή πολλών ή αριστοκρατία 
πού έ'χει καλό δνομα και ή ολιγαρχία" καί πάλι άπό τήν κυ
βέρνηση τών πολλών βάλαμε εκείνο πού ώνομάσαμε τότε μέ 
απλό όνομα δημοκρατία, άλλα πρέπει τώρα με τή σειρά της 
καί αυτή νά τή θεωρήσουμε διπλή. 

NE. ΣΩ. Πώς λοιπόν διπλή;Και με τι θάτή διαιρέσουμε; 
ΞΕ. "Οχι διαφορετικά άπό τά άλλα, ούτε άν το όνομα 

της είναι πιά διπλό* αλλά νά άρχη κανείς σύμφωνα μέ τους e 
νόμους καί παρά τους νόμους είναι δυνατόν καί σ'αυτήν -Οπως 
και στ' άλλα. 

NE. ΣΩ. Πραγματικά, ίτσι είναι. 
ΞΕ. Τότε λοιπόν πού ζητούσαμε τό σωστό πολίτευμα, 

αυτή ή διαίρεση δέν ήταν χρήσιμη, δπως τό αποδείξαμε προη
γουμένως· οταν όμως απομακρύναμε εκείνο τό πολίτευμα καί 
παραδεχτήκαμε τά άλλα -ός αναγκαία, τότε ή παρα
νομία καί ή νομιμότητα έγινε στό καθένα βάση γιά διχοτό
μηση. 

NE. ΣΩ. Φαίνεται, σύμφωνα μ'αύτή τήν τωρ ινή εξήγηση. 
3 Ε . Ή μοναρχία λοιπόν συνδεμένη μέ καλούς γραπτούς 

κανόνες, πού τους καλοΰμε νόμους, εϊναι τό άριστο άπ* δλα 
τά εξι πολιτεύματα* αλλά χωρίς νόμους κάνει τή ζωή δύσ
κολη καί ανυπόφορη. 

NE. ΣΩ. Έ τ σ ι φαίνεται. 303a 
ΞΕ. Τό πολίτευμα τών ολίγων, άφου τό λίγο είναι τό 

μέσον ανάμεσα στό ενα καί στό πλήθος, άς τό θεωρήσου
με σάν διάμεσο ανάμεσα στά δυό άλλα. Τό πολίτευμα πάλι 
τών πολλών είναι ασθενές σε δλα καί χωρίς μεγάλη δύναμη 
ούτε γιά τόκαλό οίίτεγιά τό κακό, συγκρινόμενο με τ'άλλα, 
γιατί οί αρχές σ* αυτό εϊναι μοιρασμένες σε μικρά κομμά
τια άνάμεοα σε πολλά πρόσωπα.ΓΥαύτό, δταν δλα τά άλλα πο
λιτεύματα είναι νόμιμα, αυτό είναι τό πιό χειρότερο, καί δταν 
εϊναι παράνομα, αυτό εϊναι τό πιό καλύτερο" καί δταν τά άλ
λα εϊναι αχαλίνωτα, εϊναι καλύτερα νά ζή κανείς σέ δημοκρα- b 
τία, άλλ' άν δλα εϊναι κανονικά, αύτη εϊναι ή τελευταία,δπου 
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NE. ΣΩ. τΗσαν γάρ οϋν. 

ΞΕ. Ταύτας τοίνυν δίχα τέμνοντες μίαν έκάστην έξ 

;τθίώ/ΐ£ί·, τήν όρθήν χωρίς άποκρίναντες τούτων έβδόμην. 

NE. ΣΩ. Πώς; 

d ΞΕ. Έκ μέν της μοναρχίας βασιλικήν καί τυραννικήνγ 

έκ δ' αϋ τών μή πολλών τήν τε ενώνυμον έφαμεν [εϊναι} 

άριστοκρατίαν καί όλιγαρχίαν έκ δ' αϋ τών πολλών τότε 

μέν άπλήν έπονομάζοντες έτίθεμεν δημοκρατίαν, νϋν δΎ αϋ 

καί ταύτην ήμϊν θετέον εστί διπλήν. 

NE. ΣΩ. Πώς δή; καί τίνι διαιροϋντες ταύτην; 

ΞΕ. Ουδέν διαφέροντι τών άλλων, ούδ" εί τοννομα ήδη 

e διπλούν έστι ταύτης· άλλα τό γε κατά νόμους άρχειν καί 

παρανόμως εστί καί ταύτη καί ταϊς άλλαις. 

NE. ΣΩ. "Εστι γάρ οϋν. 

ΞΕ. Τότε μέν τοίνυν τήν όρθήν ζητοϋσι τοϋτο τό τμήμα 

ούκ ήν χρήσιμον, ώς έν τοις πρόσθεν άπεδείξαμενέπ ειδή 

δέέξείλομεν έκείνην, τάς δ' άλλας έθεμεν αναγκαίας, έν 

ταύταις δή τό παράνομον καί έννομον έκάστην διχοτομεί 

τού cor. 

NE. ΣΩ. "Εοικεν τούτον νϋν ρηθέντος τον λόγου-

ΞΕ. Μοναρχία τοίννν ζενχθεϊσα μέν έν γράμμασιν άγα-

θοϊς,οϋςνόμονςλέγομεν, άριστη πασών τών έξ· άνομος δέ 

χαλεπή καί βαρύτατη σννοικνσαι. 

393Ά NE. ΣΩ. Κινδυνεύει. 

3JS. Τήν δέ γε τών μή πολλών, ωσπερ ενός καί πλήθους 

τό ολίγον μέσον, ούτως ήγησώμεθα μέσην έπ' άμφόηρα· 

τήν Ò' αϋ τοϋ πλήθους κατά πάντα ασθενή καί μηδέν μήτε 

αγαθόν μήτε κακόν μέγα δνναμένην ώς προς τάς άλλας δια 

τό τάς αρχάς έν ταύτη διανενεμήσθαι κατά σμικρά εις πολ

λούς. Διό γέγονε πασών μέν νομίμων τών πολιτειών ούσών 

τούτων χειρίστη, παρανόμων δέ ούσών συμπασών βέλτιστη· 

b καί άκολάστα/ν μεν π·ισών ούσών έν δημοκρατία νικά ζήν, 

κοσμίων δ'ούσών ήκιστα έν ταύτη βιωτέον, έν τή πρώτη 
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NE. ΣΩ. Εϊναι αλήθεια. 
ΞΕ. wAv αυτά λοιπόν τά διαιρέσουμε τό καθένα σε δυό, ά 

κάνουμε εξι, βάζοντας χωριστά άπ' αυτά τό σωστό πολίτευμα 
γιά έβδομο. 

Ν Ε . Σ Ω . Πώς; 
ΞΕ.'Από τήν αρχή είπαμε δτι υπάρχει ή βασιλεία και ή τυ

ραννία, καί άπό τήν κυβέρνηση τών μή πολλών ή αριστοκρατία 
πού έχει καλό δνομα καί ή ολιγαρχία" καί πάλι άπό τήν κυ
βέρνηση τών πολλών βάλαμε εκείνο πού ώνομάσαμε τότε μέ 
απλό όνομα δημοκρατία, άλλα πρέπει τώρα με τή σειρά της 
καί αυτή νά τή θεωρήσουμε διπλή. 

NE. ΣΩ. Πώς λοιπόν διπλή;Καί με τι θάτή διαιρέσουμε; 
ΞΕ. "Οχι διαφορετικά άπό τά άλλα, ούτε άν τό δνομά 

της εϊναι πιά διπλό* αλλά νά άρχη κανείς σύμφωνα μέ τους e 
νόμους καί παρά τους νόμους είναι δυνατόν καί σ'αυτήν δπως 
καί στ' άλλα. 

NE. ΣΩ. Πραγματικά, έτσι εϊναι. 
ΞΕ. Τότε λοιπόν πού ζητούσαμε τό σωστό πολίτευμα, 

αυτή ή διαίρεση δέν ήταν χρήσιμη, δπως τό αποδείξαμε προη
γουμένως· δταν όμως απομακρύναμε εκείνο τό πολίτευμα καί 
παραδεχτήκαμε τά άλλα -ός αναγκαία, τότε ή παρα
νομία καί ή νομιμότητα έγινε στό καθένα βάση γιά διχοτό
μηση. 

NE. ΣΩ. Φαίνεται, σύμφωνα μ'αύτή τήν τωρ ινή εξήγηση. 
ΞΕ. Ή μοναρχία λοιπόν συνδεμένη μέ καλούς γραπτούς 

κανόνες, πού τους καλοΰμε νόμους, εϊναι τό άριστο άπ* δλα 
τά εξι πολιτεύματα* άλλα χωρίς νόμους κάνει τή ζωή δύσ
κολη καί ανυπόφορη. 

NE. ΣΩ. Έ τ σ ι φαίνεται. 303a 
ΞΕ. Τό πολίτευμα τών ολίγων, άφου τό λίγο εϊναι τό 

μέσον ανάμεσα στό ενα καί στό πλήθος, άς τό θεωρήσου
με σάν διάμεσο ανάμεσα στά δυό άλλα. Τό πολίτευμα πάλι 
τών πολλών εϊναι ασθενές σε δλα καί χωρίς μεγάλη δύναμη 
ούτε γιά τόκαλό οίίτεγιά τό κακό, συγκρινόμενο με τ'άλλα, 
γιατί οί αρχές σ* αυτό εϊναι μοιρασμένες σε μικρά κομμά
τια άνάμεοα σε πολλά πρόσωπα.ΓΥαύτό, δταν δλα τά άλλα πο
λιτεύματα εϊναι νόμιμα, αυτό εϊναι τό πιό χειρότερο, καί δταν 
εϊναι παράνομα, αυτό εϊναι τό πιό καλύτερο" καί δταν τά άλ
λα εϊναι αχαλίνωτα, εϊναι καλύτερα νά ζή κανείς σέ δημοκρα- b 
τία, άλλ' άν δλα εϊναι κανονικά, αύτη εϊναι ή τελευταία,δπου 
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δέ πολύ πρώτον τε καί άριστον, πλην τής εβδόμης' πασών 

γαρ έκείνην γε έκκριτέον, οϊον θεόν έξ ανθρώπων, έκ τών 

άλλατν πολιτειών. 

NE. ΣΩ. Φαίνεται ταϋθ' οντω συμβαίνειν τε καί γί

γνεσθαι, καί ποιητεον ήπερ λέγεις. 

ΞΕ Ούκοϋν δή καί τους κοινοννονς τούτων τών πολιτει-

•C ών πασών πλην τής έπιστήμονος άφαιρετέον ώς ούκ οντάς 

πολιτικούς άλλα στασιαστικο^ς, καί ειδώλων μεγίστων προ-

στάτας δντας καί αυτούς εϊναι τοιούτονς, μέγιστους δέ Οντας 

μιμητός καί γόητας μέγιστους γίγνεσθαι τών σοφιστών 

σοφιστάς 

NE. ΣΩ. Κινδννενει τοϋτο εις τονς πολιτικούς λεγο-

μένονς περιεστράφθαι τό ρήμα ορθότατα. 

ΞΕ. Εϊεν τοϋτο μέν άτεχνώς ήμϊν ώσπερ δράμα, καθά

περ έρρήθη νννδή Κεντανρικόν όρασθαι καί Σατνρικόν τίνα 

•ά θίασον, δν δή χωριστέο > άπό πολιτικής εϊη τέχνης· νϋν Ó' ούτω 

πάνν μόγις έχωρίσθη. 

NE. ΣΩ. Φαίνεται. 

ΞΕ. Τούτου δέ γ'έτερον ετι χαλεπώτερον λείπεται τώ 

συγγενές τε όμοϋ τ' εϊναι μάλλον τω βασιλικω γένει και 

δνσκαταμαθητότερον καί μοι φαινόμεθα τοις τόν χρνσόν 

καθαίρουσι πάθος δμοιον πεπονθέναι. 

NE. ΣΩ. Πώς; 

ΞΕ. Τήν που καί λίθους καί πόλλ' άττα έτερα άποκρί-

νουσι καί εκείνοι πρώτον οί δημιουργοί' μετά δέ ταΰτα 

<e λείπεται σνμμεμειγμένα τά συγγενή τοϋ χρυσού τίμια καί 

πυρί μόνον αφαιρετά, χαλκάς καί άργυρος, εστί δ' δτε καί 

άδάμας. <ä> μετά βασάνων ταϊς έψήαεσι μόγις αφαιρεθέντα 

τ-νν λεγόμενον άκήρατον χρνσόν εϊασεν ημάς ίδειν αυτόν μόνον 

έφ' έαντοϋ. 

NE. ΣΩ. Λέγεται γάρ οϋν δή ταΰτα ούτω γίγνεσθαι. 

1. Οί πολιτικοί περιφρονούσαν τους σοφιστές (Γοργ. 520a, 
Μένων 9, e) . 
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θά ήθελε κανείς νά ζήση, και εκείνο, πού ώνομάσα-
με πρώτο, εϊναι πολύ πρώτο και τό άριστο άπό δλα 
εκτός άπό τό έβδομο* γιατί έκεϊνο πρέπει νά τό ξεχωρίσου
με άπ* δλα τά άλλα πολιτεύματα, δπως τό θεό άπό τους αν
θρώπους. 

NE ΣΩ. Φαίνεται δτι αυτό έτσι συμβαίνει καί πρέπει 
νά κάνουμε όπως λές. 

ΞΕ. Επομένως καί δσους μετέχουν σέ δλα αυτά τά 
πολιτεύματα, εκτός άπό εκείνο τοΰ επιστήμονα, πρέ
πει νά τους αφαιρέσουμε, επειδή δεν εϊναι πολιτικοί, άλλα Ο 
στασιαστές" αυτοί, επειδή εϊναι προστάτες πολύ μεγάλων ει
δώλων, καί οί ίδιοι εϊναι τέτοιοι, καί επειδή είναι έξοχοι μΐμοι 
καί έξοχοι γόητες, γίνονται καί έξοχοι σοφιστές ανάμεσα σέ 
δλους τους σοφιστές. 

NE. ΣΩ. Κοντεύει αυτή ή λέξη νά στρέφεται γύρω -άπό 
τους λεγόμενους πολιτικές (ι) μέ τέλεια ακρίβεια. 

ΞΕ. Πολ1 καλά* είμαστε λοιπόν εδώ Οπως στά δράμα 
καί,ακριβώς καθώς ειπώθηκε αυτή τή στ.γμή, βλέπουμε κά
ποιο θίασο Κενταυρικό ή Σατυρικό, τόν όποιο πρέπε',νά χωρί
σουμε άπό τήν πολιτική τέχνη* άλλα τώρα μέ μεγάλη δυσκο- d 
λία έγινε έτσι ό χωρισμός. 

NE. ΣΩ. Φαίνεται. 

XLII-XLIII. Περιορισμός τών βοηθητικών τεχνών 

ΞΕ. Μένει δμως ένα άλλο ακόμα πιό δύσκολο νά τό 
χωρίσουμε, επειδή εΐναι συγχρόνως πιό συγγενές μέ τό βα
σιλικό γένος καί πιό δύσκολο μάθητο* άλλα φαινόμαστε οτι 
έχομε πάθει όμοιο πάθημα μέ εκείνους τους ανθρώπους πού 
λαγαρίζουν τό χρυσάφι. 

NE. ΣΩ. Πώς αυτό ; 
ΞΕ. Έκεΐνοι "πού κάνουν αυτή τήν εργασία, πρώτα ξε

χωρίζουν, νομίζω, τό χώμα, τά λιθάρια καί πολλά άλλα αύτοδ 
τ ο υ είδους' έπειτα μένουν ανακατωμένα 4à ^πολύτιμα μέταλ- e 
λα τής αύτης οίκογένειας μέ τό χρυσάφι καί πρ# μπορούν 
νά χωριστούν μόνο μέ φωτιά, ό χαλκός καί τό-άσημι καί κα
μιά φορά καί τό διαμάντι, τά όποια* άφοΰ χωριστούν μεθο
δικά με τή φωτιά, μόλις καί μετά βίας μας αφήνουν νά Εδοΰμε 
μόνο καί ξεχωριστό έκεΐνο πού λέμε καθαρό χρυσάφι. 

NE. ΣΩ. Λένε βέβαια δτι έτσι πραγματικά γίνονται 
"αυτά. 
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ΞΕ. Κατά τόν αυτόν τοίνυν λόγον εοικε καί νϋν ήμϊν 

τα μέν έτερα καί όπόσα αλλότρια καί τά μή φίλα πολιτικής 

επιστήμης άποκεχωρίσθαι, λείπεσθαι δέ τά τίμια καί συγ

γενή. Τούτων δ' εστί που στρατηγία και δικαστική καί οση 

304& βασιλική κοινωνούσα ρητορεία πείθουσα τό δίκαιον αυνδια-

κυβερνρ τάς έν ταΐς πόλεαι πράξεις- â δή τίνι τρόπω ραατά 

τις άπομερίζων δείξει γυμνόν καί μόνον έκεϊνον καθ' αυτόν 

τόν ζητούμενον ύφ' ημών; 

NE. ΣΩ. Δϋλον δτι τούτο πη δραν πειρατέον. 

ΞΕ. Πείρας μέν τοίννν ένεκα φανερός ΐαταΐ' δια δέ 

μονσικής αυτόν έγχειρητέον δηλώσαι. Καί μοι λέγε. 

NE. ΣΩ. Τό ποίον; 

h ΞΕ- Μοναικής έστι πού τις ήμϊν μάθησις, καί δλως τών 

περί χειροτεχνίας επιστημών; 

NÉ. ΣΩ. 'Εστίν. 

ΞΕ. Τίδέ; τό δ' αύ τούτων ήντινοϋν είτε δεϊ μανθάνειν 

ημάς εϊτε μή, πότερα φήσομεν έπιστήμην αύ καί ταύτην 

είναι τίνα περί αυτά ταύτα, ή πώς; 

NE. ΣΩ. Ούτως, είναι φήσομεν. 

ΞΕ^ Ούκούν έτέραν όμολογήαομεν εκείνων είναι τ αύτην; 

NE. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Πότερα δέ αυτών ούδεμίαν άρχειν δεϊν άλλψ ά)1νς, 

C ή εκείνος ταύτης, ή ταύτην δεϊν έπιτροπεύονΰαν άρχειν 

συμπασών τών άλλων; 

NE. ΣΩ. Ταύτην έκ-Λνων. 

ΞΕ. <Τήν> εί δει μανθάνειν ή μή τής μανθανομένης κώ 

διδασκούσης άρα σύ γε άποφαίνβ δεϊν ήμϊν άρχειν; 

NE. ΣΩ. Σφόδρα γε. 

ΞΕ. Καί τήν εί δεϊ πείθειν άρα ή μή της δυναμένης 

πείθειν; 
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ΞΕ. 'Ακολουθώντας λοιπόν τήν ϊδια μέθοδο, φαίνεται 
ί τ ι μποροΰμε να ξεχωρίσουμε κι εμείς τώρα άπό τήν πολιτι
κή επιστήμη β,τι διαφέρει καί δ,τι είναι ξένο καί εχθρικό μέ 
αυτήν, καί νά μείνουν οί πολύτιμες επιστήμες καί συγγενείς 
της. Τέτοιες είναι, νομίζω, ή στρατηγική, ή δικαστική επι
στήμη καί ή ρητορική, δση έχει σχέση μέ τή βασιλική έπι- 304a 
-στήμη, άπό συμφώνου μ' αυτήν δανείζει στή δικαιοσύνη 
τήν πειστική της δύναμη καί κυβερνά μαζί της κάθε ενέργεια 
στο εσωτερικό τών πόλεων. Αυτά τώρα μέ κάποιο τρόπο 
-εύκολώτερα ξεχωρίζοντας κανείς, θα μας παρουσίαση γυμνό 
καί,καθαρό άπό κάθε ανάμειξη εκείνο πού ζητούμε. 

ΝΕ.ΣΩ. Είναι φανερό δτι πρέπει να επιχειρήσουμε νά 
τό κάνουμε μέ κάποιο μέσον. 

ΞΕ. "Αν πρόκειται λοιπόν νά δοκιμάσουμε, θά τό βρού
με- άλλα αυτό πρέπει νά επιχειρήσουμε νά τό κάνουμε νά φα-
νερωθή, προσφεύγοντας στή μουσική. Καί τώρα πές μου, πα
ρακαλώ. 

ΝΕ.ΣΩ. Ποιο ; 
ΞΕ. Ή μουσική απαιτεί κάποια μάθηση ; αυτή καί γε- b 

Λ>*κά οί επιστήμες πού απαιτούν χέρια εξασκημένα ; 
ΝΕ.ΣΩ. Μάλιστα. 

ΞΕ. Τί λοιπόν τοϋτο δώ πάλι ; Εϊτε πρέπει νά μάθου
μ ε εϊτε 8χι οποιανδήποτε άπ'αύτές τίς επιστήμες, θά ποϋμε 
-ίτι υπάρχει μιά επιστήμη γιά δλα αότά ή πώς σκέπτεσαι ; 

ΝΕ.ΣΩ. Μάλιστα, θά ποϋμε δτι εϊναι μιά επιστήμη. 
ΞΕ. Θά συμφωνήσουμε λοιπόν δτι αυτή είναι διαφορε

τική άπ' εκείνες τις πρώτες ; 
ΝΕ.ΣΩ. Ναί. 
ΞΕ. Θά ποϋμε επίσης δτι καμιά άπ' αυτές δέν πρέπει 

νά έξουσιάζη τις άλλες ή εκείνες αυτήν, ή δτι πρέπει αυτή νά ο 
επιβλέπη καί νά έξουσιάζη δλες τις άλλες μαζί ; 

ΝΕ.ΣΩ. Αυτή βέβαια δλες εκείνες. 

ΞΕ. Μεταξύ της επιστήμης πού κρίνει άν πρέπει νά μα
θαίνουμε ή οχι, καί εκείνης πού μαθαίνεται καί διδάσκει, σύ 
λοιπόν αποφαίνεσαι δτι πρέπει νά δώσουμε τήν αρχή στην 
πρώτη ; 

ΝΕ.ΣΩ. Πολύ μάλιστα. 
ΞΕ. Καί επίσης μεταξύ εκείνης πού κρίνει αν πρέπει ή 

«8χι νά πείθωμε καί εκείνης πού ξέρει νά πείθη ; 
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NE. ΣΩ. Πώς δ' ού; 

ΞΕ. ΕΙεν· τίνι τό πειστικόν ούν άποδώσομεν επιστήμη 

d πλήθους τε καί δχλον δια μνθολογίας αλλά μή δια διδαχής; 

NE. ΣΩ. Φανερόν οϊμαι καί τοϋτο ρητορική δοτίον δν. 

ΞΕ. Τό δ' είτε δια πίιθοϋς εϊτε και διά τίνος βίας δει 

Άράττειϊ προς τινας ότιοϋν ή καί τό παράπαν <ήσυχίχν> 

Ιχειν, τοϋτ' αύ ποία προσθήσομεν επιστήμη; 

NE. ΣΩ. Tjj τής πειστικής άρχούση καί λεκτικής. 

ΞΕ. Εϊη δ' άν ούκ άλλη τις, ώς οϊμαι, πλ.ήν ή τον 

πολιτικού δύναμις. 

NE. ΣΩ. Κάλλ,ιστ' εϊρηκα^. 

ΞΕ. Καί τοϋτο μέν έοικε ταχύ κεχωρίσθαι πολιτικές τό. 

e ξητορικόν, ώς έτερον είδος δν, υπηρετούν μήν ταύτη. 

NE. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Τί δέ περί τής τοιάσδ' αύ δυνάμεως διανοητέον; 

NE. ΣΩ. Ποίας; 

ΞΕ. Τής ώς πολεμητέον έκάατοις οϊς άν προελώμεθα 

πολεμεΐν, εϊτε αυτήν άτεχνο* εϊτε εντεχνον έροϋμεν; 

NE. ΣΩ. Καί πώς αν άτεχνον διανοηθεϊμεν. ήν γε ή 

στρατηγική καί πάσα ή πολεμική πράξις πράττει; 

ΞΕ. Τήν δέ εϊτε πολεμητέον εϊτε διά φιλίας άπαλλακτέ-

ον οίαν τε και επιστήμονα διαθουλεύσασθαι, ταύτης έτέραν-

ύπολάβωμεν ή τήν αυτήν ταύτη; 

NE. ΣΩ. Τοϊς πρόσθεν άναγκαϊον έπομένοισιν έτέραν. 

305a ΞΕ. Ούκοϋν άρχουααν ταύτης αυτήν άποφανούμεθα^ 

εϊπερ τοις έμπροσθεν γε ύπολ.ηψόμεθα ομοίως; 

NE. ΣΩ. Φημί. 

ΞΕ. Τίν' ούν ποτέ καί έπιχειρήαομεν ούτω δεινής καί 
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ΝΕ.ΣΩ. Πώς δ χ ι ; 
ΞΕ. Καλά, πολύ καλά* σέ ποια λοιπόν επιστήμη θά δώ

σουμε τή δύναμη νά πείθη τό πλήθος καί τόν δχλο, διηγών-
τας μύθους καί δχι διδάσκοντας ; d 

ΝΕ.ΣΩ. ΕΛιαι φανερό, νομίζω, δτι κι αυτό ακόμη πρέ
πει νά τό δώσουμε στή ρητορική. 

ΞΕ. 'Αλλά στό ζήτημα αν πρέπει μέ τήν πειθώ είτε μέ 
κάποια βία νά ένεργοϋμε ό,τιδήποτε απέναντι τών ίλλων % 
ολότελα νά ησυχάζουμε, αυτό σέ ποια πάλι επιστήμη θά δώ
σουμε νά τό άποφασίζη ; 

ΝΕ.ΣΩ. Σ ' εκείνη πού διευθύνει τήν τέχνη τής πειθούς. 
καί τήν τέχνη τοΰ λόγου. 

ΞΕ. Αυτή δέν μπορεί νά είναι κάποια άλλη, δπως νομί
ζω, παρά εκείνη μέ τήν όποια είναι προικισμένος ό πολιτικός. 

ΝΕ.ΣΩ. Πάρα πολί' καλά τό είπες. 

ΞΕ. Νά λοιπόν, φαίνεται δτι αυτή ή περίφημη ρητορική 
γρήγορα έχει χωριστή άπό τήν πολιτική, επειδή είναι άλλου θ 
εΐδου;, υπηρετεί δμως ο' αυτήν. 

ΛΕ.ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Τώρα τί πρέπει νά σκεφθούμε γι ' ούτή πάλι τήν 
άλλη εξουσία ; 

ΝΕ.ΣΩ. Γιά ποια ; 
ΞΕ.Έκείνην πού γνωρίζει πώς πρέπει νά κάνη τόν πό

λεμο σ' εκείνους πού θ' αποφασίζαμε νά τόν κάνουμε, θά τήν 
ποΰμε δτι αγνοεί τίς αρχές της τέχνης ή κατέχει τήν τέχνη ; 

ΝΕ.ΣΩ. Πώς θά διανοούμαστε 8τι εΤναι ξένη προς τήν 
τέχνη, αυτή πού είναι ή δύναμη τής στρατηγικής καί δλης της 
πολεμικής ενέργειας ; 

ΞΕ. 'Αλλ' έκείνην πού μπορεί καί ξέρει ν' άποφασίση 
άν πρέπει νά κάνουμε πόλεμο ή νά διαπραγματευθούμε φι
λικά, θά τή θεωρήσουμε διαφορετικήν ή Ιδιον υ,' αυτήν ; 

ΝΕ.ΣΩ. Είναι ανάγκη νά τή θεωρήσουμε διαφορε-τικήν, 
γιά νά είμαστε συνεπείς μέ τόν εαυτό μας. 

SE. Θά άποφανθοϋμε λοιπόν 6τ.ι αυτή εξουσιάζει τήν 305a 
άλλη, άν θέλουμε νά μείνουμε πιστοί στίς προηγούμενες δια
βεβαιώσεις μας ; 

NE. ΣΩ. Συμφωνώ. 

ΞΕ. Ποια λοιπόν έπί τέλους θά επιχειρήσουμε ν' άνα-
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μεγάλης τέχνης συμπάσης τής πολεμικές δεσπότιν αποφαί-

νεσθαι πλην γε δή τήν όντως ούσαν βασιλικήν; 

NE. ΣΩ. ΟύδεμΙαν άλλψ. 

ΞΕ. Ούκ άρα πολιτικήν θήσομεν,υπηρετικήν γε οίσαν? 

τήν τών στρατηγών έπιστήμην. 

NE. ΣΩ. Ούκ εικός. 

b ΞΕ. "Ιθι δή, καί τήν τών δικαστών των ορθώς δ.καζόν-

των θεαιώμεθα δύναμη. 

NE. ΣΩ. Πάνυ μέν ούν. 

ΞΕ. ΎΑρ' ούν έπί πλέον τι δύναται τοϋ περί τά σνμ~ 

βό/ιαια πάνθ' όπόσα κείται νόμιμα παρά νομοθέτου βασιίΛως 

παραλαβονια, κρίνειν είς εκείνα σκοπούσα τά τε δίκαια: 

ταχθέντ' είναι καί άδικα, τήν αυτής ίδιαν άρετήν παρεχομένη-

τον μήθ' ύπό τίνων δώρων μήθ' ύπό φόβων μήτε οίκτων μήθ' 

c ύπό τίνος άλλης έχθρας μηδέ φιλίας ήττηθεϊαα παρά τήν 

τοΰνομοθέτου τάξιν έθέλειν άν τάλλήλων εγκλήματα διαιρεϊν; 

ΝΕ. ΣΩ. Ούκ, άλλα σχεδόν δτον εϊρηκας ταύτης έστι 

τής δυνάμεως έργον. 

ΞΕ. Καί τήν τών δικαστών άρα ρώμην άνενρίακομ-ν ού 

βασιλικήν ούσαν αλλά νόμων ej*Ue«a καί ύπηρέτιν εκείνης* 

NE. ΣΩ. "Εοικέ* γε. 

ΞΕ. Τάδε δή κατανοητέον ίδόντι συναπάαας τάς έπι-

στήμας al εϊρψται, δτι πολιτική γε αυτών ουδεμία άνεφάνη. 

ά Τήν γάρ όντως ούσαν βασιλικήν ούκ αυτήν δεϊ πράττειν άλ?.' 

άρχειν τών δυναμένων πράττειν, γιγνάσκουσαν τήν αρχήν 

τε καί όρμήν τών μεγίοτων ένταϊς πόλεσιν έγκαιρίας τε 

πέρι καί άκαιρίας, τάς δ' άλλας τά προοταχθέντα δραν. 

NE. ΣΩ. Όρθως. 

ΞΕ. Διά ταύτα άρα ας μέν άρτι δαλ,ηλύθαμεν, ούτ' 

αλλήλων ούθ' αυτών άρχουσαι, περί dériva Ιδίαν αύτίΐς ούσα 

έκαστη πράξιν, κατά τήν Ιδιότητα των πράξεων τοννομα 

δικαίως εϊλ,ηφεν ίδιον. 
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γνωρίσουμε κυρίαρχο τόσο δυνατής καί μεγάλης τέχνης, τής 
πολεμικής γενικά, άν δέν είναι ή πραγματικά βασιλική επι
στήμη ; 

NE. ΣΩ. Καμιά άλλη. 
ΞΕ. Δέ θα βάλουμε λοιπόν οτη θέση της πολιτικής μιά 

επιστήμη πού είναι ύπηοέτριά της, τήν επιστήμη τών στρα
τηγών. 

NE. ΣΩ. Δέν είναι εύκολο. 
ΞΕ. Πάει καλά* άς εξετάσουμε επίσης τή δύναμη πού b 

έχουν οί δικαστές, δταν δικάζουν σωστά. 
Ν Ε . Σ Ω . Βεβαιότατα. 
ΞΕ. "Αραγε λοιπόν μπορεϊ'τίποταπαραπάνω άπό τοϋτο: 

δταν πρόκειται γιά τά συμβόλαια, άφοΰ παραλαβή άπό τό νο
μοθέτη βασιλιά δλα δσα άρθρα νόμου υπάρχουν, ν' άποφασί-
ζη, έχοντας ύπ' δψη εκείνα πού έχουν νομοθετηθή ώς δί
καια και άδικα, προσθέτοντας σ' αυτά τήν ϊδια της δικαστική 
αρετή, δτι ούτε δώρα ούτε φόβοι ούτε οίκτος ούτε μίση οΰτε 
φιλίες κανενός είδους θά μπορούσαν νά τήν κάνουν νά c 
βιάση θεληματικά τήν ώρισμένη άπό τό νομοθέτη διάταξη 
στό χωρισμό πού πρέπει νά κάνη ανάμεσα στά αδικήματα 
τών κατηγόρων ; 

NE. ΣΩ. "Οχι, άλλα τοϋτο είναι έργο αύτης τής αρχής, 
σχεδόν δπως είπες. 

ΞΕ. Βρίσκομε λοιπόν έτσι δτι ή δύναμη τών δικαστών 
δέν είναι βασιλική, άλλα φύλακας τών νόμων καί υπηρέ
τρια εκείνης. 

Ν Ε . Σ Ω . Φαίνεται. 
ΞΕ. Αυτό λοιπόν πρέπει τώρα νά κατανοήσουμε, άφοΰ 

έχουμε εξετάσει δλες αυτές τίς επιστήμες πού αναφέραμε : 
οτι καμιά άπ' αυτές δέ μας φάνηκε δτι είναι ή βασιλική επι
στήμη. Γιατί ή αληθινή βασιλική επιστήμη δέν πρέπει va d 
ενεργή ή ίδια, άλλάνάδιατάζη εκείνες πού μπορούν νά ενερ
γούν, γιατί γνωρίζει ποιες ευκαιρίες θά είναι ευνοϊκές ή δυσ
μενείς στίς πόλεις γιά haoZ^ καί προώθηση πολύ μεγάλων 
επιχειρήσεων, καί οί άλλες νά εκτελούν μόνο τίς διαταγές της. 

NE. ΣΩ. Σωστά. 
ΞΕ. Γι' αυτό λοιπόν οί επιστήμες, πού αυτή τή στιγ

μή πραγματευθήκαμε, μολονότι καμιά άπ' αυτές δέν είναι 
κυρία ούτε τών άλλων ούτε τοΰ έαυτοϋ της, γιατί καθεμιά 
ασχολείται μέ τή δική της δουλειά, δίκαια έχουν πάρει ιδιαί
τερο δνομα σύμφωνα μέ τήν ιδιότητα τών πράξεων τους. 

12 
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β NE. ΣΩ. Εϊξασι γοϋν. 

ΞΕ. Τήν δέ πασών τε τούτων άρχονααν καί τών νόμων 

καί συμπάντων τών κατά πόλιν έπιμελονμένην καί πάντα 

συνυφαίνουσαν όρνότατα, τοϋ κοινού τή κλήσει περιλα-

βόντες τήν δύναμιν Λυτής, προταγορεύοιμεν δικαιότατ' άν, 

ώς έοικε, πολιτικήν. 

NE. ΣΩ. Παντάπασι μέν ούν. 

ΞΕ- Ούκούν δή καί κατά τό τής υφαντικής παράδειγμα 

βουλοίμεθ' αν έπεξελθεϊν αυτήν νϋν, δτε καί πάντα τά γένη 

τά κατά πόλιν δήλα ήμϊν γέγονε; 

NE. ΣΩ. Καί σφόδρα γε. 

î'MSa ΞΕ. Τήν δή βασιλικήν ουμπλοκήν, ώς εοικε, λεκτέον 

ποία τε έστι καί τίνί τρόπω σνμπλέκουσα ποίον ήμϊν 
ύφασμα άποδίδωσιν. 

NE. ΣΩ. Δήλον. 

ΞΕ. ΤΗ χαλεπόν ένδείξασθαι πράγμα άναγκαϊον άρα 

γέγονεν, ώς φαίνεται. 

NE. ΣΩ. Πάντως γε μήν ρητέον. 

ΞΕ. Τό γάρ αρετής μέρος αρετής εϊδει διάφορον είναί 

τίνα τρόπον τοϊς περί λόγους άμφισβητητικοϊς καί μάλ' 

εύεπίθετον προς τάς τών πολλών δόξας. 

NE. ΣΩ. Ούκ εμαθον. 

ΞΕ. Άλλ' ώδε πάλιν. Άνδρείαν γάρ οϊμαί σε ήγεϊσθαι 

b μέρος êv αρετής ήμϊν «7*><ΐί. 

NE. ΣΩ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Καί μήν αωφροσύνψ γε ανδρείας μέν έτερον, êv 
δ' ούν καί τούτο μόριον ής κάκεϊνο. 

NE. ΣΩ. Ναί. 

SE. Τούτων δή πέρι θανμασιόν τίνα λόγον άποφαίνε-

σθαι τολμητέον. 

NE. ΣΩ. Ποϊον; 
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NE. ΣΩ. Έ τ σ ι φαίνεται τουλάχιστο. β 
ΞΕ. 'Αλλ' έκείνην πού εξουσιάζει δλες αυτές τίς τέχ

νες καί φροντίζει γιά τους νόμους καί γιά δλες γενικά τίς 
υποθέσεις τής πόλεως καί συνυφαίνει σ'ένα ύφασμα ορθό
τατα δλα σ-τήν πόλη, άφοΰ κρατεί στά χέρια της δλα τά νή
ματα τής πολιτικής ζωής, περιλαβαίνοντας τή δύναμη της 
μέ τό κοινό δνομα, μποροΰμε νά τήν αποκαλέσουμε, δπως 
φαίνεται, δικαιότατα, πολιτικήν. 

Ν Ε . Σ Ω . Βεβαιότατα. 

XLIV—XLV. Τό ενωτικό ϊργο τοϋ βασιλικοΟ ύφαντη 

ΞΕ. Θά θέλαμε λοιπόν τώρα, χρησιμοποιώντας τό 
παράδειγμα μας τής υφαντικής, νά εξηγήσουμε μέ τή σειρά 
της τήν πολιτική, τώρα πού uäc έχουν γίνει φανερά δλα τά 
εϊδη πού περιέχονται στην πόλη ; 

NE. ΣΩ. Καί πολύ μάλιστα. 
ΞΕ. Σ ' αυτή τήν περίπτωση, τή βασιλική λειτουργία 306a 

τοΰ συνδυασμού πρέπει, καθώς φαίνεται, νά εκθέσουμε : 
ποια είναι ή φύση της καί μέ ποιο τρόπο συμπλέκει καί τί 
λογής ύφασμα μας παραδίνει. 

NE. ΣΩ. Προφανώς. 
ΞΕ. Πόσο δύσκολο πράγμα υποχρεωθήκαμε ν' απο

δείξουμε, είναι φανερό. 
NE. ΣΩ. Πρέπει όμως νά τό κάνουμε μέ κάθε τρόπο. 
ΞΕ. Γιατί ένα μέρος τής αρετής εϊναι κατά κάποιο 

τρόπο διαφορετικό άπό ένα άλλο είδος αρετής στους στρε
ψόδικους κατά τις συζητήσεις καί πολύ ευπρόσβλητο σχε
τικά μέ τίς δοξασίες τών πολλών. 

NE. ΣΩ. Δέν κατάλαβα. 
S E . θ ά εξηγηθώ αλλιώς λοιπόν. Νομίζω πώς θεω

ρείς δτι ή ανδρεία αποτελεί για μας μέρος τής αρετής. b 
NE. Σ Ω . Βέβαια. 
S E . Κι ακόμα θεωρείς δτι ή σωφροσύνη εϊναι δλλο 

πράγμα άπό τήν ανδρεία' εϊναι λοιπόν καί αυτή άλλο μέ
ρος τής αρετής. 

Ν Ε . Σ Ω . Ναί. 
ΞΕ. Πρέπει λοιπόν νά τολμήσουμε νά ποϋμε γ ι ' αυτές 

κάποιο λόγο πού θά κατάπληξη. 
NE. Σ Ο . Ποιόν ; 
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ΞΕ. * Ως έστόνκετάδή τίνα τρόπον εύμαλ.α προς ά).λή-

λας εγβραν καί στάσιν εναντία1· εχοντε έν πολλοίς τών Οντων* 

NE. ΣΩ. Πώς λέγεις; 

ΞΕ. Ούκ είωθότα λόγον ουδαμώς' πάντα γάρ οϋν δή 

c άλλϊ]λοις τά γε τήςάρεττίς μόρια λέγεται πον φίλια. 

NE. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Σκοπώμεν δή προσσχόντες τον νουν εύμάλα πότε-

ρον ούτως απλούν έστι τοϋτο, ή παντός μάλλον αυτών έχει 

διαφοράν τοϊς σνγγενέσιν ëç τι; 

NE. ΣΩ. Ναί, λέγοις άν πή σκεπτέον. 

ΞΕ. }Εν τοις σύμπασι χρή ζητειν δσα καλά μέν λέγο-

μεν, είς δύο δέ αυτά τίθεμεν εναντία αλλήλων εϊδη. 

NE. ΣΩ. Λέγ7 έτι σαφέστερον. 

ΞΕ. 'Οξύτητα καί τάχος, εϊτε κατά σώματα εϊτ7 έν

α. ψνχαις εϊτε κατά φωνής φοράν, εϊτε αυτών τούτων εϊτε έν 

ειδώλοις Οντων, όπόσα μουσική μιμούμενη καί έτι γραφική 

μιμήματα παρέχεται, τούτων τινός . επαινετής εϊτε αυτός 

πώποτε γέγονας εϊτε άλλον παρών έπαινοϋντος ήσθησαι; 

NE. ΣΩ. Τί μήν; 

ΞΕ. rH καί μνήμην έχεις δντινα τρόπον αντό δρώσιν έν 
έκάστοις τούτων; 

NE. ΣΩ. Ουδαμώς. 

ΞΕ. ΎΑρ' ούν δννατός αυτό άν γενοίμην, ώσπερί και 

διανοούμαι, διά λόγων ένδείξασθαί σοι; 

e NE. ΣΩ. Τί δ' ού; 

ΞΕ. 'Ράδιον εοικας ήγεΐσθαι τό τοιούτον σκοπώμεθα 

δ7 ούν αυτό έν τοις νπεναντίοις γένεσι. Τών γάρ δή πράξεων 

έν πολλαϊς καί πολλάκις εκάστοτε τάχος καί σφοδρότητα 

καί οξύτητα διανοήσεώς τε και σώματος, ετι δέ καί φο>νής^ 

δταν άγασθώμεν, λέγομεν αυτό έπαινονντες μια, χρώμενοι 

προσρήσει τή τής ανδρείας. 

NE. ΣΩ. Πώς; 

ΞΕ. 7Οξύ καί άνδρεϊον πρώτον πού φαμεν, καί ταχύ καί 

άνδρικόν, καί σφοδρόν ωσαύτως- καί πάντως έπιφέροντες 
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ΞΕ. "Οτι είναι κατά κάποιο τρόπο πολύ εχθρικές μεταξύ 
τους καί έχουν αντίθετη στάση σέ πολλά άπό τά δντα. 

NE. ΣΩ. Τί θέλεις νά πης ; 

ΞΕ. "Οχι συνηθισμένο λόγο, διόλου* γιατί λένε, νο
μίζω, δτι τά μέρη τής αρετής είναι μεταξύ τους φιλικά. e 

Ν Ε . Σ Ω . Ναί. 

ΞΕ. "Ας εξετάσουμε λοιπόν μέ πολλή προσοχή, άν ή 
φιλία τους είναι έτσι απόλυτη ή δχι; καί π ώ ς ; 

NE. ΣΩ. Να£. Παρακαλώ νά εξήγησης πωα πρέπει 
νά κάνουμε αύτίι τήν εξέταση. . 

ΞΕ. Πρέπει νά ζητούμε σέ δλα γενικώς τά πράγματα 
δσα λέμε καλά, και νά τά βάλουμε αυτά σέ δύο είδη αντί
θετα τό ενα προς τό άλλο. 

NE. ΣΩ. Έξηγήσου ακόμη πιό ξεκάθαρα. 

ΞΕ. Τής ορμητικότητας καί ττίς ταχύτητας πού φαίνονται 
εϊτε στά σώματα εϊτε στίς ψυχές εϊτε στίς κινήσεις τής φωνής, d 
εϊτε ανήκουν στα πράγματα τά ϊδια ή στίς εικόνες τους, 
δσα άπομιμή ματα παρέχει κατά μίμηση ή μουσική καί ακό
μη ή ζωγραφική—αυτών έχεις κάνει ποτέ ώς τώρα τόν έπαι
νο σύ ό ϊδιος ή έχεις άκούσεί άλλον νά τίς έπαινή μπρο
στά σου ; 

NE. ΣΩ. Καί βέβαια. 
ΞΕ. Θυμάσαι επίσης μέ ποιο τρόπο κάνουν τόν έπαι

νο σέ κάθε μιαν άπ' αυτές; 
NE. ΣΩ. Καθόλου. 
ΞΕ. "Αραγε θά ήμουν ικανός, δπως καί σκέπτομαι, 

νά σου αποδείξω τή σκέψη μου μέ λόγια ; 

NE. ΣΩ. Γιατί δχι ; e-

ΞΕ. Φαίνεται νά πιστεύης εύκολα τό τέτοιο* άς τό 
εξετάσουμε λοιπόν στά αντίθετα γένη. Γιά πολλές πράξεις 
πραγματικά καί σέ πολλές περιστάσεις κάθε φορά, δταν 
εϊμαστε μαγεμένοι άπό τήν ταχύτητα καί τήν ορμητικότητα 
καί τή ζωηρότητα της σκέψεως καί τοΰ σώματος, ακόμα 
καί τής φωνής, ό θαυμασμός μας βρίσκει μιά μόνο λέξη νά 
έκφρασθή: τή λέξη ανδρεία. 

NE. ΣΩ. Πως ; 

ΞΕ. Λέμε πρώτα οξύ καί ανδρείο, καί γρήγορο καί 
αρρενωπό επίσης* καί οπωσδήποτε αποδίδοντας τό Ονομα 
Πλάτωνος Πολιτικός 13 
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τοννομα δ λέγω κοινόν πάααις ταϊς φνσεσι ταύταις έπαινοϋ-
μεν αύτάς. 

NE. ΣΩ. Ναί. 
Ì07& ΞΕ. Τί δέ; τό τνς ήρεμαίας αύ γενέσεως είδος άρ' ού 

πολλάκις έπηνέκαμεν έν πολλαϊς τών πράξεων; 
NE. ΣΩ. Καί σφόδρα γε. 
ΞΕ. Μών ούν ον τάναντία λέγοντες ή τιερί εκείνων 

τοϋτο φθεγγόμεθα; 
NE. ΣΩ. Πώς; 
ΞΕ. Ώς ήσυχαϊά πού φαμεν εκάστοτε και σωφρονικά. 

περί τε διάνοιαν πραττόμενα άγααθέντες καί κατά τάς 
πράξεις αύ βραδέα καί μαλακά, και ετι περί φωνάς γιγνό-
μεια λεϊα καί βαρέα, και πάσαν ρυθμικήν κένησιν καί δλ.ην 

h μονσαν έν καιρώ βραδυτήτι προσχρωμένην, ού τό τής αν
δρείας άλλα τό τής κοσμιότητας δνομα επιφέρομεν αύτοϊς 
σύμπασιν. 

ΝΤ'. ΣΩ. 'Αληθέστατα. 
ΞΕ. Καί μήν οπόταν αύ γε αμφότερα γίγνηται ταϋθ' 

ήμϊν άκαιρα, μεταβάλλοντες εκάτερα αυτών ψέγομεν έπί 
τάναντία πάλιν απονέμοντες τοϊς όνόαασιν. 

NE. ΣΩ. Πώς; 
ΞΕ. 'Οξύτερα μεν αυτά γιγνόμενα τοϋ καιρού καί θάττω 

καί σκληρότερα φαινόμενα [καί] υβριστικά καί μανικά λέ-
•C γοντες, τά δέ βαρύτερα καί βραδύτερα καί μαλακώτερα δειλά 

καί βλακικά' καί σχεδόν ώς τό πολύ ταϋτά τε καί τήν 
τώφρονα φύσιν καί τήν άνδρείαν τήν τών εναντίων, οίον 
πΟλεμίαν διαλαχούαας ατάσιν ιδέας, ούτ' άλλήλαις μειγνυ-
μένας έφενρί^κομεν έν τοις περί τά τοιαύτα πράξεσιν, έτι τε 
τονς εν ταϊς ψυχαϊς αύτάς ϊσχοντας διαφερομένους άλλήλοις 
όινόμεθα έάν μεταδιω,κωμεν. 

NE ΣΩ. Ποϋ δή λέγεις; 
ΞΕ.Έν πάσίτεδή τούτοις οίς νϋν εϊπομεν, ώς είκός 

d τε εν έτέροις πολλοίς. Κατά γάρ οϊμαι τήν αυτών έκατέροις 
σνγγένειαν τά μέν έπαινούντες ώς οικεία αφέτερα, τά δέ 

1. «Χαρμίδης» 159b : «κόσμιος πράττειν» καί «ήουχή». «Πο
λιτεία» 503 c: «κοσμίως μετά ησυχίας ζην». Γιά τους ήχους βλ. 
«Τίμαιο» 676b—c· γιά τους ρυθμούς «Πολιτεία» 400a. 
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πού λέώ κοινό σέ όλες αυτές τίς ιδιότητες, έκφράζομε τόν 
έπαινο μας γι ' αυτές. 

Ν Ε . Σ Ω . Μάλιστα. 
ΞΕ. Τόν τρόπο πάλι τής ήσυχης γενέσεως ενός 307a 

πράγματος άραγε δέν τόν επαινέσαμε πολλές φορές σέ πολ
λές πράξεις ; 

NE. ΣΩ. Καί πολύ μάλιστα. 
ΞΕ. Μήπως λοιπόν μεταχειριζόμενοι αντίθετες εκφρά

σεις άπό τίς προηγούμενες δέ λέμε αυτό ; 
NE. ΣΩ. Πώς ; 
ΞΕ. "Οτι καλοΰμε κάθε φορά ήσυχες καί σοφές καί 

σκέψεις καί πράξεις, τών οποίων θαυμάζομε πάλι τή βρα
δύτητα καί μαλακότητα, κι ακόμη ήχους απαλούς καί βα
ρείς, καί κάθε ρυθμική κίνηση καί κάθε καλλιτεχνική πα
ραγωγή πού μεταχειρίζεται επίκαιρη βραδύτητα" σέ ολα γε- b* 
νικώς αυτά άποδίδομε δχι τό δνομα τής ανδρείας, άλλα τής 
φρόνιμης διαγωγής (")• 

NE. ΣΩ. 'Αληθινώτατα. 
ΞΕ. Κι ακόμη, όταν πάλι ή μιά καί ή άλλη ά π ' αυτές 

τίς αντίθετες ιδιότητες φανερώνεται παράκαιρα, μεταβάλλο-
με έκφραση καί τις έπικρίνομε ανατρέχοντας πάλι σέ επίθετα 
όλως αντίθετα. 

NE. ΣΩ. Πώς αυτό ; 
ΞΕ. "Αν αύ-ά τά πράγματα, γιά τά όποϊα μιλούμε, 

μας φαίνωνται ζωηρότερα, ταχύτερα καί σκληρότερα άπ' 
δ,τι πρέπει, τά καλούμε βίαια καί παράλογα, και τά βαρύ
τερα καί βραδύτερα καί μαλακώτερα άπ' δ,τι πρέπει, τά c 
λέμε δειλά καί ανόητα. Καί σχεδόν πάντο·*\ε αυτές τίς ιδιό
τητες καί τή συνετή φύση καί τήν ανδρεία τών αντίθετων, 
σάν εχθρικές ίδέες πού διαιρέθηκαν μέ κλήρ$, δέν τις βρί-
σκομε ανακατωμένες μεταξύ τους στις πράξεις, δπου πραγ
ματοποιούνται, κι ακόμη εκείνους πού τις κατέχουν στις 
ψυχές τους, θά τους ιδούμε νά φιλονικοϋν μεταξύ τους, αν 
θελήσουμε νά τίς αναζητήσουμε. 

NE. ΣΩ. Ποϋ ακριβώς λές ; 
ΞΕ. Σέ δλες αυτές τίς περιστάσεις, πού αυτή τή στιγμή 

είπαμε, καί δπως εϊναι φυσικό σέ πολλές άλλες. Γιατί, νο- d 
μίζω, οί άνθρωποι κατά τή συγγένεια πού έχουν μέ τή μιά 
ή μέ τήν άλλη τάση, επαινούν εκείνη πού βρίσκουν λίγο 
τής δικής τους φύσεως καί κατηγορούν τήν άλλη πού 
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τών διαφόρων φέγοντες ώς αλλότρια, πολλήν είς έχθραν 
άλλήλοις καί πολλών πέρι καθίστανται. 

NE. ΣΩ. Κινδννεύοναιν. 

ΞΕ. Παιδιά τοίννν αύτη γέ τις ή διαφορά τούτων έστι i 
τών ειδών· περί δέ τά μέγιστα νόσος συμβαίνει πασών 
έχθίστη γίγνεσθαι ταϊς πόλεσιν. 

NE. ΣΩ. Περί δή ποϊα φής; 

« ΞΕ. Περί δλην, ώς γε εικός, τήν τοϋ ζην παρασκενήν. 
01 μέν γάρ δή διαφερόντως δντες κόσμιοι τόν ήσυχον αεί 
βίον έτοιμοι ζήν, αυτοί καθ' αυτούς μόνοι τά σφέτερα 
αυτών πράττοντες, οϊκοι τε αύ προς απαντάς ούτως ομι
λούντες, καί προς τάς έξωθεν πόλεις ωσαύτως έτοιμοι 
πάντα οντες τρόπον τινά άγειν είρήνην' καί διά τόν έρωτα 
δή τούτον άκαιρότερον δντα ή χρή, δταν â βούλονται πράτ-
τωσιν, Ιλαθον αυτοί τε άπολέμως ϊσχοντες καί τους νέους 
ωσαύτως διατιθέντες, δντες τε αεί τών επιτιθεμένων, 
έξ ών ούκ έν πολλοίς ετεσιν αυτοί καί παϊδες καί σύμπασα 

30S& ή πόλις άντ' ελευθέρων πολΜχις έλαθον αυτούς γενόμενοι 
δοϋλ.οι. 

NE. ΣΩ. Χαλεπόν είπες καί δεινόν πάθος. 

ΞΕ. Τί δ' οί προς τήν άνδρείαν μάλλον ρέποντες; 
ΤΑρ' ούκ έπί πόλεμον άείτινα τάς αυτών συντείνοντες πόλεις 
διά τήν τοϋ τοιούτου βίον αφοδροτέραν τοϋ δέοντος έπιθυ-
μίαν εΙς έχθραν πολλοίς καί δυνατοϊς καταστάντες ή πάμ-
παν διώλεσαν ή δούλας αύ καί ύποχειρίονς τοις έχθροϊς 
υπέθεσαν τάς αυτών πατρίδας; 

b ΝΕ.ΣΩ. "Εστι καί ταϋτα. 

ΞΕ. Πώς ούν μή φώμεν έν τούτοις αμφότερα ταϋτα 
τά γένη πολλήν προς άλληλα αεί καί τήν μεγίστψ ϊσχειν 
έχθραν καί στάσιν; 

NE. ΣΩ. Ουδαμώς ώς ού φήσομεν. 

ΞΕ. Ούκούν όπερ έπεσκοπούμεν κατ' αρχάς άνηυρή-
καμεν, δτι μόρια αρετής ου σμικρά άλλήλοις διαφέρεσθον 
νύσει καί δή καί τους ϊιχοντας δράτον τό αυτό τούτο; 

NE. ΣΩ. Κινδυνεύετον. 
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-αισθάνονται νά τους είναι ξένη, καί έτσι καταντούν σέ έχθρα 
μεγάλη «εταξύ τους γιά πολλά πράγματα. 

NE. ΣΩ. "Ετσι φαίνεται. 
S E . "Eva παιχνίδι λοιπόν εϊναι ό καυγάς αυτών τών 

χαρακτήρων* άλλα στά πιό σοβαρά πράγματα συμβαίνει νά 
γίνεται ή πιό φοβερή ασθένεια πού υπάρχει στίς πόλεις. 

NE. ΣΩ. Γιά ποια σοβαρά πράγματα λές ; 
ΞΕ. Γιά δλα, δπως εϊναι φυσικό, πού αφορούν στην e 

οργάνωση τής ζωής. Γιατί οί άνθρωποι, πού εϊναι υπερβολι
κά κανονικοί, εϊναι έτοιμοι νά ζουν πάντα μιά ζωή αδιά
κοπης ησυχίας, απομακρύνονται καί απομονώνονται γιά νά 
ασχολούνται μέ τίς υποθέσεις τους, καί στό σπιτικό τους 
πάλι μέ τήν ϊδια διάθεση συναναστρέφονται μέ δλους, καί 
.μέτίς ξένες πόλεις εϊναι επίσης πάντα έτοιμοι νά ζουν εϊρηνι-
κά μέ κάθε τρόπο. Καί γ ι ' αυτή λοιπόν τήν αγάπη, πού 
εϊναι περισσότερο άπ' δ,τι πρέπει άκαιρη,, δταν ζουν δπως 
•θέλουν, ασυνείδητα χάνουν οί ϊδιοι κάθε ικανότητα γιά τόν 
πόλεμο, μορφώνουν τους νέους τους έτσι σ' αυτή τήν αδυναμία 
καί βρίσκονται στή διάθεση τών πρώτων πού θά τους επιτε
θούν γιά δλα αυτά δχι σέ πολλά χρόνια αυτοί, τά παιδιά 
τους καί ολόκληρη ή πόλη, χωρίς καί οί ϊδιοι νά τό καταλά
βουν, πολλές φορές έγιναν άπό ελεύθεροι δούλοι. 308a 

NE. ΣΩ. Εϊπες σκληρό καί φοβερό πάθημα. 
ΞΕ. Τί ν« πούμε τώρα γιά κείνους πού έχουν ροπί* 

περισσότερο προς τήν ανδρεία ; "Αραγε δέν ώθοϋν τις πό
λεις τους πάντα σέ κάποιο πόλεμο γιά τό πολύ- μεγάλο πά
θος πού έχουν γι ' αυτό τό εϊδος τής ζωής καί Ιτσι εκθέτουν 
τις πατρίδες τους σέ έχθρα μέ πολλούς καί ισχυρούς καί 

τ ίς οδηγούν στην πλήρη καταστροφή ή τις κάνουν δούλες 
καί υποχείριες στους εχθρούς ; 

NE. ΣΩ. Κι αυτά εϊναι αληθινά. b 
ΞΕ. Πώς λοιπόν νά μήν ομολογήσουμε δτι υπάρχει ανά

μεσα στά δυό αυτά εϊδη πνευμάτων μιά πηγή συνεχής καί 
πολύ βαθειά έχθρας καί διχόνοιας ; 

NE. ΣΩ. Αδύνατο νά μή τό ομολογήσουμε. 
S E . "Εχομε βρει λοιπόν εκείνο πού έξ αρχής ερευνού

σαμε, δτι μερικά μέρη της αρετής, καί δχι μικρά, είναι αντί
θετα μεταξύ τους άπό φυσικού τους καί μάλιστα γεννούν στά 
πνεύματα, δπου βρίσκονται, τίς ϊδιες άντιθέσε'ς. 

NE. ΣΩ. Φαίνεται. 
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ΞΕ. Τάδε τοίνυν αύ λάβωμεν. 

ΝΕ.ΣΩ. Τό ποίον; 

C ΞΕ. Εϊ τις που τών συνθετικών επιστημών πράγμα. 

ότιοϋν τών αυτής έργων, κάν εί τό φανλότατον, fj«röK< έκ 

μοχθηρών καί χρηστών τίνων σννίστησιν,ή πάσα επιστήμη· 

πανταχού τά μέν μοχθηρά είς δύναμιν αποβάλλει,' τά δέ 

επιτήδεια καί [τά] χρηστά έλαβεν, έκ τούτων δέ καί όμοιων 

καί άνο/Λ-ία»* δντων, πάντα είς h αυτά συνάγουσα, μίαν 

τινά δύναμιν καί ίδέαν δημιουργεί. 

ΝΕ.ΣΩ. Τί μήν; 

d ΞΕ. Ούδ' άρα ή κατά φύαιν αληθώς ούσα ήμϊν πο-
Ιιτική μή ποτέ έκ χρηστών καί κακών ανθρώπων έκοϋαα-

είναι συατήσηται πόλιν τινά άλλ' εϋδηλον δτι παιδιφ πρώ

τον βααανιεϊ, μετά δέ τήν βάαανον αύ τοϊς δνναμένοις παι-

δεύειν καί ύπηρετεϊν προς τοϋτ' αυτό παραδώσει, προσ-

τάττοναα pai έπιατατοναα αυτή, καθάπερ υφαντική τοϊς 

τε ξαίνουσι καί τοϊς τάλλα προπαρασκευάζουσα Ίσα προς 

τήν πλέξιν αυτής σνμπαρακολουθοϋσα προστάττει και έπι-

e ατατεϊ, τοιαύτα έκάοτοις ένδεικνΰοα τά έργα άποτελεϊν οϊα. 

άν επιτήδεια ήγήται προς τήν αυτής είναι αυμπλοκήν. 

ΝΕ.ΣΩ. Πάνυ μέν ούν. 

ΞΕ. Ταύτόν δη μοι τοϋθ' ή βασιλική φαίνεται πάοΊ 

τοϊς κατά νόμον παιδενταϊς καί τροφεύσιν, τήν της έπιατα-

τικής αυτή δύναμιν έχουσα, ούκ έπιτρέψειν άσκεΐν δτι μή τις 

προς την αύτ""ς σύγκρασιν άπεργαζόμενος ήθος τι πρέπον 

αποτελεί, ταϋτα δέ μόνα παραχελεύεσθαι παιδεύειν καί 

τους μέν μή δυναμένους κοινωνειν ήθους ανδρείου καί σώ

φρονος δσα τε άλλα εστί τείνοντα προς άρετήν, άλλ' εις ά-

309& θεότητα καί ϋβριν καί άδικίαν ύπό κακής βία φύσεως 

άπωθουμένους, θανάτοις τε έκβάλλει »al φνγαϊς καί ταϊς 

μεγίσταις κολάζουσα άτιμίαις. 

NE. ΣΩ. Λέγεται γοϋν πως ούτως. 
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XLVI. "Ο βασιλικός υφαντής καί ή συγχώνευση 
των αντιθέτων 

ΞΕ. Ά ς πάρουμε τώρα τοϋτο δώ πάλι. 
NE. ΣΩ. Ποιο ; 
ΞΕ. Ά ς εξετάσουμε άν κάποια άπό τίς συνθετικές e 

επιστήμες συνδυάζη οποιοδήποτε πράγμα άπό τά έργα 
της, "στω κιάν εϊναι τό πιόταπεινό, μέ τή θέληση της άπό 
κακάκαίκαλάστοιχεϊα,ήάν κάθε επιστήμη σέ κάθε τομέα 
•άπομακρύνη κατά δύναμη τά κακά στοιχεία καί διατηρή 
τά ωφέλιμα καί καλά, κι άπ' αυτά πού εϊναι δμοια καί ανό
μοια, άφοϋ τά ενώνει δλα αυτά μαζί σ' ένα έργο, δημιουργή 
μιά κάποια δύναμη καί μορφή. 

NE. ΣΩ. Βέβαια. 
ΞΕ. Επομένως ή πολιτική μας, ή αληθινή πολιτική, d 

ή σύμφωνη μέ τή φύση, δέ Ρά ίδρυση ποτέ μέ τή θέληση τ ι ς 
κάποια πόλη άπό καλούς καί κακούς ανθρώπους, άλλ'-εϊναι 
ολοφάνερο δτι πρώτα θά ύποβάλη τους υπηκόους της στή 
•δοκιμή τοϋ παιχνιδιού καί έπειτα άπό τή δοκιμασία πάλι 
θά τους παραδώση σέ παιδαγωγούς πού μπορούν νά εκπαι
δεύουν καί εϊναι κατάλληλοι γι'αύτή τήν υπηρεσία, προσ
τάζοντας καί διευθύνοντας ή "δια, δπως ακριβώς κάνει ή 
υφαντική στους ξάντες καί σε δλους τους άλλους βοηθούς 
πού προπαρασκευάζουν τά άλλα υλικά γιά τό πλέξιμο : 
μένοντας κοντά τους, -επιβλέπει καί διευθύνει δλες τίς 
κινήσεις τους προσδιορίζοντας σέ καθένα νά έκτελή τέτοια 
ίργα, δποια νομίζει δτι εϊναι ωφέλιμα γιά τή δική της έρ- & 
γασία της ύφάνσεως. 

SE. Τό ϊδιο λοιπόν, μοΰ φαίνεται, θά κάνη καί ή βασι
λική επιστήμη ώς προς δλους εκείνους πού, σύμφωνα μέ τού; 
νόμους, διδάσκουν καί ανατρέφουν, δηλαδή θά διατήρηση 
τή διευθυντική εξουσία, δέ θά έπιτρέψη καμιά άσκηση παρά 
εκείνη πού έχει τήν τάση νά διευκολύνη τό δικά της μείγμα, 
σχηματίζοντας χαρακτήρες πού πρέπει, καί θά τους ύπο-
χρεώνη μόνο αυτά νά διδάσκουν. Καί εκείνους πού δέν μπο
ρούν νά μετέχουν σέ χαρακτήρα ανδρείο καί φρόνιμο καί σβ 
ίλεςτίς άλλες ενάρετες κλίσεις, καί 'πού σπρώχνονται βίαια 
προς τήν ασέβεια, τήν υπερβολή καί τήν αδικία άπό τήν κακή 309» 
τους φύση, τους διώχνει καί τους τιμωρεί μέ θάνατο, εξο
ρία καί μέ τίς πιό βαρύτερες ποινές. 

ΝΕ· ΣΩ. "Ετσι λένε τουλάχιστο. 
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ΞΕ. Τους δέ έν άμαθία τε αύ xal ταπεινότητι πολλϊ} 

κνλινδονμένονς είς τό δονλικόν ύποζεύγννσι γένος. 

NE. ΣΩ. 'Ορθότατα. 

ΞΕ. Τους λοιπούς τοίννν, όσων ai φύσεις έπί τό γεν-

b ναϊον ικανοί παιδείας τυγχάνονσαι καθίττασθαι καί δέξασθαι 

μετά τέχνης αύμμειξιν προς άλλήλας, τούτων τάς μέν έπί 

τήν άνδρείαν μάλλον αυντεινούσας, οίον στημονοφυές νομί-

σασ' αυτών είναι τό στερεόν ήθος, τάς δέ έπί τό κόσμιον 

πίονί τε καί μαλακφ καί κατά τήν εικόνα κροκώδει διανήματι 

προσχρωμένας, εναντία δέ τείνουσας άλλήλαις, πειράται 

τοιόνδε τινά τρόπον Ίυνδεϊν καί αυμπλέκειν. 

NE. ΣΩ.. Ποίον διι; 

c ΞΕ. Πρώτον μέν κατά τό σνγγενές τό άειγενές δν τής 

ψυχής αυτών μέρος θείψ σιναρμοσαμένη δεσμώ, μετά δέ τό 

θείον τό ζωογενές αυτών αύθις άνθρωπίνοις. 

NE. ΣΩ. Πώς τοϋτ' είπες αύ; 

ΞΕ. Τήν τών κα).ών καί δικαίων πέρι καί αγαθών καί 

τών τούτοις εναντίων όντως ούσαν αληθή δόξαν μετά βεβαι

ώσεως, οπόταν έν [τους] ψυχαϊς έγγίγνητιι, θείαν φημί έν 

δαιμονίφ γίγνεσθαι γένει. 

NE. ΣΩ. Πρέπει γοϋν ούτω. 

d ΞΕ. Τόν δή πολιτικόν και τόν αγαθόν νομοθέτψ άρ' 

ϊαμεν δτι προσήκει μόνον δυνατόν είναι τή τής βασιλικής 

μούαη τοϋτο αυτό έμποιεϊν τοις ορθώς μετα}.αβονσι παιδείας> 

οϋς έλέγομεν νυνδή; 

NE. ΣΩ. Τό γοϋν είκός. 

ΞΕ. *Ος δ' άν δραν γε, ώ Σώκρατες, άδννατή τό τοι

ούτον, μηδέποτε τοϊς νϋν ζητουμένοις όνόμαοιν αυτόν προσ-

αγορεύωμεν. 

NE. ΣΩ. 'Ορθότατα. 

ΞΕ. Τί ούν;.'Ανδρεία ψυχή λαμβανομένη τ-τς τοιαύτης 

e αληθείας άρ' ούχ ήμεροϋται καί τών δικαίων μάλιστα ούτω 

κοινωνειν άν έθελήαειε., μή μεταλαβοϋαα δέ αποκλίνει 

μάλλο προς θηριώδη τινά φνσιν; 
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ΞΕ. 'Εκείνους, πού κυλιούνται στην αμάθεια καί στην 
πολλή κατάπτωση, τους βάζει στό ζυγό τής σκλαβιάς. 

NE. ΣΩ. Πολύ σωστά. 
S E . 'Ως προς τους άλλους δμως, δσων οί φύσεις τυχαί-

νει-νά εϊναι γεννημένες ικανές γιά μιά καλή ανατροφή προς b 
τίς ευγενικές αρετές καί γιά νά δέχωνται μέ τέχνη κάποιαν 
ανάμειξη μεταξύ τους, άπ' αυτούς, δσοιφέρονται περισσότερο 
προς τήν ανδρεία, νομίζοντας δτι ό στερεός τους χαρακτή
ρας είναι σάν δμοιος μέ τις κλωστές τοϋ στημονιοΰ, καί 
τους άλλους πού τείνουν προς τήν κοσμιότητα " μέ ήθος 
πυκνό καί μαλακό πού μοιάζει κατά τήν είκόνα μας μ έ λ η 
μα δμοιο προς τό υφάδι—αντίθετους, καθώς είναι, μεταξύ 
τους—προσπαθεί νά τους σύνδεση καί νά τους συνένωση 
κατά τόν ακόλουθο τρόπο. 

Ν Ε . Σ Ω . Ποιόν λοιπόν; 
BE. Συνενώνει πρώτα κατά τις συγγένειες τους τό c 

αιώνιο μέρος τής ψυχής τους μ' ένα θεϊκό νήμα, έπειτα, 
ύστερα άπό τό θεϊκό μέρος, ενώνει πάλι τό ζωϊκό μέρος τους 
μέ ανθρώπινα νήματα. 

NE. ΣΩ. Τί θέλεις πάλι νά πής μ' αυτό ; 
BE. Ά ν ύπάρχη πραγματικά μιά αληθινή καί στα

θερή γνώμη γιά τά καλά, δίκαια καί αγαθά καί γιά τά αντί
θετα τους, δταν ριζώνη στίς ψυχές, λέω δτι κάποιο θεϊκό 
πράγμα γεννιέται σέ δαιμονικό γένος. 

NE. ΣΩ. Ταιριάζει νά τό λέμε έτσι. 
BE. Άραγε ξέρομε δτι ό πολιτικός καί δ σοφός νο- d 

μοθέτης έχει αυτός μόνος τό προνόμιο τής δυνάμεως, μέ τη 
βοήθεια τής μούσας τής βασιλικής επιστήμης, νά έντυπώση 
μιά τέτοια γνώμη σ' εκείνους πού έχουν πάρει τήν καλή 
αγωγή καί γιά τους οποίους αυτή τή στιγμή μιλήσαμε ; 

NE. ΣΩ. Είναι πιθανό τουλάχιστο. 
ΞΕ. 'Εκείνον πού δέν έχει αυτή τή- δύναμη να 

ενεργή έτσι, Σωκράτη μου, ποτέ δέν θά τόν προσφωνήσουμε 
μέ τους τίτλους πού αναφέραμε. 

NE. ΣΩ. Πολύ σωστά. 
S E . Τί λοιπόν ; μιά ανδρεία ψυχή, δταν διαπνέεται 

άπό μιά τέτοια αλήθεια, άραγε δέν εξημερώνεται καί δέ θά- e 
θελε πιό ευχάριστα νά μετέχη στά δίκαια, ένώ αλλιώς, άν 
δέν μετέχη, θά κλίνη προς μιαν αγριότητα σχεδόν κτη
νώδη ; 
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NE. ΣΩ. Πώς δ' ού; 

ΞΕ. Τίδέ τό τής κοσμίας φύσεως; *Αρ' ον τούτων μέν 

μετάλαβαν τών δοξών όντως σώφρον καί φρόνιμον,ώς γε έν 

πολιτείφ, γίγνεται; μή κοινώνησαν δέ ων ).έγομεν έπονεί-

διστόν τίνα εύηθείας δικαιότατα λαμβάνει φήμην; 

NE. ΣΩ. Πάνν μέν ούν. 

ΞΕ. Ούκούν ουμπλ,οκήν καί δεσμόν τούτον τοις μέν 

κακοϊς προς σφάς αυτούς καί τοις άγαθοϊς προς τονς κακούς 

μηδέποτε μόνιμον φώμεν γίγνεσθαι, μηδέ τίνα έπιστήμην 

αύτώ σπουδή προς τους τοιούτους άν χρήσθαί ποτέ; 

NE. ΣΩ. Πώς γάρ; 

110Ά ΞΕ, Τοις δ' εύγενέσι γενομένοις τε έξ αρχής ήθεσι 

θρεφθεϊσί τε κατά φνσιν μόνοις διά νόμων έμφύεσθαι, καί 

έπί τούτοις δή τοϋτ' εϊνοι τέχνη φάρμακον, καί καθάπερ 

εϊπομεν τούτον θειότερον είναι τόν σύνδεσμον αρετής μερών 

φύσεως ανόμοιων καί έπί τά εναντία φερομένων. 

NE. ΣΩ. 'Αληθέστατα. 

ΞΕ. Τους μήν λοιπούς, όντας άνθρωπίνονς δεσμούς, 

υπάρχοντος τούτον τοϋ θείον σχεδόν ουδέν χαλεπόν ούτε 

έννοεϊν ούτε έννοήσαντα άποτελεϊν. 

b NE. ΣΩ. Πώς δή, καί τ ίνας; 

ΞΕ. Τους τών έπιγαμιών καί παίδων κοινωνήσεων καί 

τών περί τάς ίδιας εκδόσεις καί γάμους. Οί γάρ πολλοί τά 

περί ταύτα ούκ ορθώς αυνδοϋνται προς τήν τών παίδων 

γέννησιν. 

NE. ΣΩ. Τί δή; 

ΞΕ. Τά μέν πλ,ούτου καί δυνάμεων έν τοϊς τοιούτοις 

δ·-ώγματα τί καί τις άν ώς άξια λόγον σπονδάζοι μεμφόμένος; 

NE. ΣΩ. Ουδέν. 
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NE. ΣΩ. Πώς δχι ; 
SE. Καί τώρα τοϋτο: άραγε, άν ή μετρημένη φύση με-

ταλάβϊΐ άπ'αυτές τις γνώμες, γίνεται πραγματικά συνετή καί 
φρόνιμη, δσο τουλάχιστον τό απαιτεί ή ζωή μέσα σε μ'άπόλη, 
άν δμως στερηθή άπό τά φώτα πού λέμε,άποκτα πολύ δίκαια 
μιαν άξιοκατάκριτη φήμη ζλ.ιθιότητας; 

Ν Ε . Σ Ω . Βεβαιότατα. 

ΞΕ. Νά βεβαιώσουμε λοιπόν δτι ή συνένωση καί ό σύν
δεσμος αυτός δένγίνεται ποτέ σταθερός ούτε στους κακούς με
ταξύ τους ούτε στους αγαθούς uè τους κακούς, καί καμιά ε
πιστήμη δέν θά μπορούσε ποτέ σοβαρά νάτόν χρησιμοποίηση 
γιά ανθρώπους τέτοιου εϊδους; 

NE. ΣΩ. Πώς θά μπορούσε; 

S E . Μόνο στους χαρακτήρες, στους οποίους ή ευγέ
νεια εϊναι έμφυτη καί συμπληρώνεται μέ τήν αγωγή,μπορεί 
νά έγχαραχθή μέ τους νόμους κύτος ό δεσμός καί γ ι αυτούς 
έχει άπό τήν τέχνη έπινοηθή τούτο τό φάρμακο. "Οπως 
είπαμε, αυτός ό σύνδεσμοςπού ενώνει μ.εταξύ τους τά μέρη 
τής αρετής, δσο ανόμοια καί άν εϊναι άπό τή α>ύση καί δσο 
αντίθετες τάσεις κι άν έχουν, εϊναι αληθινά θείοτερος. 

Ν Ε . Σ Ω . 'Αληθέστατα. 

XLVII—XLVIII. ΟΙ ανθρώπινοι δεσμοί : γάμοι καί 
συνοικέσια 

SE. Τους υπόλοιπους δεσμούς, τους ανθρώπινους, 
μιά πού υπάρχει αυτός ό θείος, σχεδόν $έν είναι διόλου 
δύσκολο ούτε νά τους εννοήσουμε οίτε, άν τοός εννοήσουμε, 
νά τους πραγματοποιήσουμε. 

NE. ΣΩ. Πώς αυτό καί γιά ποιους δεσμούς πρόκειται; 
ΞΕ.Γιά τους δεσμούςτώνέπιγαμιώνκαίτήνκοινότητα 

παιδιών καί 5σα άαιοροϋ-ιστήν αποκατάσταση τών κοριτσιών 
καί στους γάμους. Γιατί οί πολλοί κάνουν αύτοϋ τοϋ εϊδους τΙς 
έπιγαμίες ύπό δρους δυσμενείς για τή γέννηση τών παιδιών. 

NE. ΣΩ. Πως αυτό; 
BE. Οί πρόθυμες επιδιώξεις πλούτου καί δυνάμεων 

σ' αότις τίς περιπτώσεις αξίζουν τόν κόπο μιΐς σοβαρής 
κριτικής ; 

NE. ΣΩ. "Οχι βέβαια. 
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ΞΕ. Μάλλον δέ γε δίκαιον τών περί τά γένη ποιούμενων 
C επιμέλειαν τούτων πέρι λέγειν, ε% τι μή κατά τρόπο·* πράτ-

τουσιν. 

NE. ΣΩ. Εικός γάρ ούν. 
ΞΕ. Πράττουσι μέν δή ούδ7 έξ ενός ορθού λόγου, τήν h 

τφ παραχρήμα Οιώκοντες ραστώνην καί τφ τους μέν προσ-
ομοίονς αύτοις άσπάζεσθαι, τους δ7 ανόμοιους μή στέργειν, 
πλείστον τή δνσχερεία μέρος απονέμοντες. 

NE. ΣΩ. Πώς; 

ΞΕ. Οί μέν που κόσμιοι τό σφέτερον αυτών ήθος ζη-
τοϋσι, καί κατά δύναμιν γαμονσί τε παρά τούτων καί τάς 

à έκδιδομένας παρ' αυτών είς τούτους έκπέμπονσι πάλ.ιν ώς 
δ7 αϋτως τό πέρι τήν άνδρείαν γένος δρρ., τήν αύτοϋ μετα-
διώκον φύσιν, .δέον ποιεΐν αμφότερα τά γένη τούτον τουναν
τίον άπαν. 

NE. ΣΩ. Πώς, καί διά τί; 

ΞΕ. Διότι πέφνκεν ανδρεία τε έν πολλ*ις γενέσεσιν 
άμεικτος γεννώμενη σώφρονι φύσει κατά μέν αρχάς άκμάζειν 
ρώμβ, τελεντώσα δέ έξανθεΐν παντάπασι μανίαις. 

NE. ΣΩ. Εικός. 

ΞΕ. *Η δέ αιδονς γε αύ λίαν πλήρης ψυχή καί άκέ-
θ ραστος τόλμης ανδρείας, έπί δέ γενεάς πολλάς ούτω γεννη-

θεϊσα, νωθεστέρα φνεσθαι τοΰ καιρού καί άποτελευτώσα δή 
παντάπασιν άναπηρονσθαι. 

NE. ΣΩ. Καί τοϋτ7 εικός ούτω συμβαίνειν. 

ΞΕ. Τούτους δή τονς δεσμούς έλεγον δτι χαλεπόν 
ονδεν σννδεϊν ύπάρξαντος τον περί τά καλά κάγαθά μιαν 
έχειν αμφότερα τά γένη δόξαν. Τοντο γαρ êv καί δλον 
εστί βασιλικής συννφάνσεως έργον} μηδέποτε έάν άφίστα-
σθαι σώφρονα άπό τών άνδρείατν ήθη, σνγκερκίζοντα δέ 
όμοδοξίαις καί τιμαΐς καί άτιμίαις καί δόξαις καί όμηρειών 
έκδόσεσιν είς αλλήλους, λεϊον καί τό λεγόμενον εύήτριον 

Sila, ύφασμα συνάγοντα έξ αυτών, τάς έν ταις πόλεσιν αρχάς 
αεί κοινή τούτοις έπιτρέπειν. 

NE. ΣΩ. Πώς; 

ΞΕ. Ού μεν αν ενός άρχοντος χρεία σνμδαίνη, τόν 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 183 

ΞΕ. Καλύτερα είναι, νά μιλούμε γιά κείνου:: πού φρον
τίζουν γιά τό γένος τους καί νά δείξουμε σέ τί ό τρόπος τους c 
νά ενεργούν εϊναι εσφαλμένος. 

NE. ΣΩ. Είναι σωστό. 
ΞΕ. Ενεργούν λοιπόν έξω άπό κάθε ορθό λόγο, επιδι

ώκουν τήν άμεση ανάπαυση, προσκολλώνται μέ αγάπη 
προς τους ομοίους τους, δέν αγαπούν ίούς άλλους καί αφή
νοντα*. νά οδηγούνται πρό πάντων άπό τίς αντιπάθειες τους. 

Ν Ε . Σ Ω . Πώς; 

ΞΕ. Οί φρόνιμοι, νομίζω, ζητούν ανθρώπους του δικού 
τους χαρακτήρα καί παίρνουν τίς γυναίκες τους, Οσο εϊναι 
δυνατόν, άπ' αύτότό περιβάλλον, καί τίς κόρες τους πάλι μέ d 
αυτούς τίς παντρεύουν Ihm πάλι κάνουν κι έκεΐνοι του αν
δρείου γένους, επιζητώντας ν ά ξαναβρούν τή δική τους φύ
ση, ένώ καί ή μιά καί ή άλλη φύση θά έπρεπε νά κάνη 
εντελώς τό αντίθετο. 

NE. ΣΩ. Πώς καί γιατί; 

ΞΕ. Γιατί άπό φυσικού* της ή ανδρεία, 6ταν σέ πολλές 
διαδοχικές γενεές μεταδίνεται χωρίς ανάμειξη μέ σώφρονα 
χαρακτήρα, στην αρχή ακμάζει σέ ευρωστία, τέλος δμως εκ
φυλίζεται εντελώς σέ άγρ'ες' τρέλλες. 

NE. ΣΩ. Φυσικά. 

ΞΕ. Έ ξ άλλου ή πολύ γεμάτη άπό ντροπή ψυχή, ή μή 
ανάμεικτη μέ ανδρεία τόλμη, πού έπί πολλές γενεές άναπα- e 
ράγεται, γίνεται μέ τόν καιρό πιό νωθρή καί στό τέλος καταν
τά ολότελα ανάπηρη. 

NE. ΣΩ. Αυτό εϊναι εΰλογο νά συμβαίνη έτσι. 
ΞΕ. Αυτούς λοιπόν τους δεσμούς έλεγα Οτι δέν θά ήταν 

καθόλου δύσκολο νά συνδέσουμε, φτάνει μόνο αυτά τά δυό 
γένη νά έχουν τήν ϊδια γνώμη γιά τα καλά καί αγαθά. Για
τί αυτό εϊναι co ένα καί μοναδικό έργο τής βασιλικής τέχνης 
τής συνυφάνσεως: νάμήνάφήνη ποτέ νά χωρίζουν οί σώφρο
νες χαρακτήρες άπό τους ανδρείους, άλλα νά τους ΰφαίνη μα
ζί μέ συμφωνία γ\ωμών, μέ τιμές καί δόξες, μέ αμοιβαίες 
ανταλλαγές ομήρων, γιά νά κάνη άπ* αυτούς ένα ύφασμα ομα
λό στην άφή καί καλοϋφασμένο καί νά εμπιστεύεται σ* αυτούς 311a 
πάντοτε άπό κοινού ιΐς αρχές στίς πόλεις. 

Ν Ε . Σ Ω . Πώς; 
ΞΕ. 'Εκεί δπου γρειάζεται ένας μόνο άργον τας, νά έκ-
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ταντα αμφότερα έχοντα αίρούμενον έπιστάτην ού δ7 αν 

πλειόνων, τούτων μέρος έκατέρων συμμειγνύντα. Τά μεν 

γάρ σωφρόνων άρχόντοον ήθη σφόδρα μέν ευλαβή καί δί

καια καί σαπήρια, δριμύτητος δέ καί τίνος ίταμότητος οξείας 

καί πρακτικής ένδεϊται. 

NE. ΣΩ. Δοκεϊ γοϋν δή καί τάδε. 

h ΞΕ. Τά δ7 άνδρεΐά γε αύπρός μέν τό δίκαιον και ευλα

βές εκείνων έπιδεέστερα, τό δέ έν ταΐς πράξεσι ίταμόν 

διαφερόντως ΐσχει. Πάντα δέ καλώς γίγνεσθαι τά περί τάς 

πόλεις Ιδία καί δημοσία τούτοιν μή παραγενομένοιν άμφοϊν 

αδύνατον. 

NE. ΣΩ. Πώς γάρ ού; 

ΞΕ. Τοϋτο δή τέλος υφάσματος εύθνπλοκία σνμπλακέν 

γίγνεσθαι φώμεν πολιτικής πράξεως τό τών ανδρείων καί 

σωφρόνων ανθρώπων ήθος, οπόταν ομόνοια καί φιλία κοινόν 

c συναγαγονσα αυτών τόν βίον ή βασιλική τέχνη, πάντατν 

μεγαλοπρεπέστατοι υφάσματα»/ καί άριστον άποτελέαασα 

[ώστ3 είναι κοινόν] τους τ' άλλονς έν ταϊς πόλεσι πάντας 

δούλους καί έλενθέρους άμπίσχονσα, βυνέχη τούτφ τω πλέ-

γματι, καί καθ' δσον εύδαίμονι προσήκει γίγνεσθαι πόλει 

τούτου μηδαμή μηδέν έλλείπονσα άρχτ] τε καί επιστάτη. 

NE. ΣΩ. Κάλλιστα αύ τόν βασιλικόν άπετέλεσας άν

δρα ήμϊν, φ ξένε, καί τόν πολιτικόν, 
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λέγουν'τέτοιαν πού έχει καί τους δυό αυτούς χαρακτήρες* ε
κεί οπού χρειάζονται περισσότεροι, νά βάλουν ϊσο μέρος καί 
άπό τους δύο. Γιατί οί χαρακτήρες τών σωφρόνων αρχόντων 
εϊναι πολύ προσεκτικοί καί δίκαιοι καί φέρουν σωτηρία, άλ
λα τους λείπει ή ορμητικότητα καί κάποια άσυλλόγιστη 
τόλμη όξεια καί δραστική. 

NE. ΣΩ. Καί αυτό φαίνεται επίσης αληθινό. 
ΞΕ. Οί ανδρείοι πάλι, κατώτεροι άπό εκείνους b 

ώς προς τή δικαιοσύνγι καί τή σωφροσύνη, δταν πρό
κειται νά δράσουν, έχο-jv TTÌV άσυλλόγιστη τόλμη παραπά
νω άπό κάθε άλλον.Εϊναι επίσης αδύνατο νά γίνωνται δλα αυ
τά καλά στίς πόλεις ·\ ά τους ιδιώτες καί γιά τό κράτος, άν 
αυτοί οί δυό χαρακτήρες δέν συνδυάζωνται. 

Ν Ε . Σ Ω . Π ώ , όχι; 
ΞΕ. "Ας ποΰμε λοιπόν δτι είναι πιά τελειωμένο αυτό τό 

ύφασμα πού ΰφανε μέ όμαλήν ύφανση ή πολιτική ενέργεια, 
παίρνοντας τους χαρακτήρες τών ανδρείων καί σωφρόνων αν
θρώπων, δταν ή βασιλική τέχν _ μέ Ομόνοια καί φιλία ενώ- C 
νονταε τό βίο τους καί πραγματοποιώντας έτσι τό πιό μεγα
λόπρεπο καί τό έξαιρετικώτερο άπ' δλα τά υφάσματα, 
καί τους άλλους στις πόλεις Ολους, δούλους καί ελεύθερους, 
τους περισφίγγη καί τους συγκρατή σ' αυτό τό πλεγμένο 
πράγμα, καί εξασφαλίζοντας στην πόλη, χωρίς νά ύστερη 
σέ καμιά περίπτωση, κάθε ευτυχία πού ταιριάζει ν* απόλαυ
ση, κυβέρνα καί εποπτεύη. 

NE. ΣΩ. Έξοχα πάλι μας αποτελείωσες, ξένε μου, τήν 
εικόνα τοΰ βασιλικού άνδρα. 


