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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΕΞΗ ΑΡΦΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΓΓΡΑΥΕΩΝ 

ΠΛΑΣΩΝ 

ΠΡΩΣΑΓΟΡΑ 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΑΡΙΣΕΙΔΟΤ ΦΑΡΟΚΟΠΟΤ 

ΔΚΓΟΔΙ ΦΔΞΗ 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ο Πξσηαγόξαο, δηάινγνο ηνπ Πιάησλνο, εηξσληθόο αιιά θαη βαζύο, 

ζπλεγξάθε επί ζθνπώ λα ηέξςε άκα θαη λα θσηίζε αλαπαξηζηώλ ηα ήζε θαη 

ην πλεύκα ησλ ζνθηζηώλ ελ απηή ηε πξάμεη θαη ππνβάιισλ απηά ππό ηνλ 

έιεγρνλ απζηεξάο θξηηηθήο. 

Ζ ππόζεζηο ηνπ δηαιόγνπ ηνύηνπ, ν νπνίνο νκνηάδεη πξνο πξάμηλ δξάκαηνο 

θαη είλαη πηζηή θαη δσεξά άκα εηθώλ εθ ηνπ θπζηθνύ, έρεη σο εμήο: 

Ο λεαξόο πηόο ηνπ Απνιινδώξνπ Ηππνθξάηεο πξνζέξρεηαη βηαζηηθά εηο ηνλ 

νίθνλ ηνπ σθξάηνπο θαη ηνλ παξαθαιεί λα ηνλ ζπζηήζε εηο ηνλ 

θεκηζκέλνλ ζνθόλ Πξσηαγόξαλ, ν νπνίνο, σο επιεξνθνξήζε, έθζαζελ εηο 

Αζήλαο, δηά λα θαηαζηή θαη απηόο ζνθηζηήο. 

Μεηά ζύληνκνλ ζπδήηεζηλ κεηαμύ ηνπ σθξάηνπο θαη ηνπ λεαξνύ 

Ηζνθξάηνπο, ε νπνία ζθνπόλ είρε λα ζρεκαηίζε νύηνο θαζαξάλ ηδέαλ πεξί 

ηνπ ηη δεηεί από ηνλ Πξσηαγόξαλ θαη ηη αθξηβώο ν Πξσηαγόξαο 

επαγγέιιεηαη, αθ' νπ εμεκέξσζε, κεηέβεζαλ νκνύ εηο ηνλ νίθνλ ηνπ 

Καιιίνπ, έλζα δηέκελελ ν Πξσηαγόξαο, δηά λα ηνλ ζπζηήζε ν σθξάηεο 

πξνο απηόλ. Δθεί εύξνλ όρη κόλνλ ηνλ Πξσηαγόξαλ, αιιά θαη άιινπο 

επηζήκνπο ζνθηζηάο θαη δηαθόξνπο επγελείο λένπο καζεηάο ησλ. Οη 

ζνθηζηαί παξίζηαληαη ελ ησ δηαιόγσ σο άλζξσπνη επηδεηθηηθνί θαη 

επηβιεηηθνί θαη δηά ηεο εμσηεξηθήο παξαζηάζεώο ησλ θαη δηά ηεο σξαίαο 

θαη ηερληθήο νκηιίαο ησλ. Ο Πξσηαγόξαο ηδίσο, δηά λα επηβιεζή θαη εηο 

απηόλ ηνλ σθξάηελ θαη εηο ηνπο άιινπο παξηζηακέλνπο, πιεξνθνξεί 

ζνβαξώο θαη πνκπσδώο όηη δηδάζθεη ηελ ηέρλελ ηεο δηνηθήζεσο ησλ 

ηδησηηθώλ θαη δεκνζίσλ ππνζέζεσλ, δει. ηελ πνιηηηθήλ. Ο σθξάηεο 
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δεηθλύεη απνξίαλ πεξί ηνπ αλ είλαη δπλαηόλ λα δηδάζθεηαη ε πνιηηηθή. 

Ηζρπξίδεηαη δε όηη θαη νη ακαζέζηεξνη πνιίηαη πξνζθαινύληαη εηο ηαο 

ζπλειεύζεηο ηεο πνιηηείαο θαη ιέγνπλ ηελ γλώκελ ησλ θαη εηο ηαο 

ζνβαξσηέξαο αθόκε πεξηζηάζεηο, ρσξίο λα δηδαρζνύλ ηελ πνιηηηθήλ ηέρλελ. 

Οη δε ηθαλώηαηνη πνιηηηθνί, θαζώο ι. ρ. ν Πεξηθιήο, δελ εκπόξεζαλ λα 

κεηαδώζνπλ εηο ηνπο πηνύο ησλ ηελ πνιηηηθήλ ησλ κάζεζηλ. 

 Πξσηαγόξαο αλαιακβάλεη λ' απνδείμε εληειώο όηη ε πνιηηηθή δηδάζθεηαη 

σο κάζεκα απνηειεζκαηηθώηαηα, θαηά δύν ηξόπνπο, ή κ' έλα κύζνλ ή κε 

απνδεηθηηθόλ ζπιινγηζκόλ. Καη δηεγείηαη ηόηε ηνλ παιαηόλ κύζνλ ηνπ 

Δπηκεζέσο θαη ηνπ αδειθνύ ηνπ Πξνκεζέσο, εηο ηνπο νπνίνπο νη ζενί 

αλέζεζαλ λα κνηξάζνπλ εηο όια ηα δώληα επί ηεο γεο ηαο δηαθόξνπο 

ηδηόηεηαο θαη ηα πξνηεξήκαηα, ηελ απξνβιεςίαλ ηνπ Δπηκεζέσο, ηελ 

επθπίαλ κε ηελ νπνίαλ έθιεςελ ν Πξνκεζεύο από ην ραιθείνλ ηνπ 

Ζθαίζηνπ ηελ θσηηάλ, θαη ηέινο ηελ επέκβαζηλ ηνπ Γηόο, ν νπνίνο έδσθε κ' 

ειεπζεξηόηεηα εηο θάζε άλζξσπνλ κέξνο από ηα δύν κόλα αγαζά, ηα νπνία 

κεηά ηελ δηαλνκήλ απέκεηλαλ, δει. ηελ &δηθαηνζύλελ& θαη ηνλ 

&ζεβαζκόλ&. Αη δύν αύηαη αξεηαί είλαη ε βάζηο ηεο πνιηηηθήο ηέρλεο θαη, 

αθ' νπ ηαο έιαβαλ νη άλζξσπνη, ήην θπζηθόλ πξάγκα θαη αλαγθαίνλ ην λα 

εμεύξνπλ λα δίδνπλ γλώκελ δηά ηα πνιηηηθά πξάγκαηα. ζηε απηή ε γλώζηο 

είλαη δώξνλ ησλ ζεώλ. Ούηε εκπνξεί θαλείο λα θαληαζζή άλζξσπνλ, ν 

νπνίνο λα κε έρε ηελ παξακηθξάλ ηδέαλ δηθαηνζύλεο. 

Ούησ πσο απέδεημελ ν Πξσηαγόξαο όηη νη θνηλνί άλζξσπνη, νη νπνίνη εηο ηαο 

ζπλειεύζεηο δίδνπλ γλώκελ, θαη πνιιάθηο ζσζηήλ, δηά ηαο πνιηηηθάο 

ππνζέζεηο, δελ είλαη αδίδαθηνη, αιι' εδηδάρζεζαλ ηελ δηθαηνζύλελ θαη ηνλ 

ζεβαζκόλ από ηνπο ζενύο. 

Έπεηηα αλήξεζε θαη ηνλ άιινλ ηζρπξηζκόλ ηνπ σθξάηνπο, όηη δει. νη 

κεγάινη πνιηηηθνί δελ εκπόξεζαλ λα κεηαδώζνπλ ηελ ηθαλόηεηά ησλ εηο ηα 

παηδηά ησλ, θαηά ηνλ εμήο ηξόπνλ· πάληνηε, ιέγεη, θαη εηο όια ηα κέξε νη 

άδηθνη άλζξσπνη θαηαθξίλνληαη θαη ηηκσξνύληαη. Δάλ ε έιιεηςηο ηεο 

δηθαηνζύλεο ήην θπζηθή εηο ηνλ άλζξσπνλ, ζα ήην παξαινγηζκόο λα 

ηηκσξνύλ δηά κίαλ θπζηθήλ έιιεηςηλ, όπσο ζα ήην παξαινγηζκόο, αλ 

εηηκώξνπλ έλα νπνηνλδήπνηε άλζξσπνλ, δηόηη είλαη αζζελήο ή άζρεκνο. Γελ 

ηηκσξνύλ δε ηνπο ηνηνύηνπο, δηόηη, όζνλ θαη αλ βηαζζνύλ, δελ εκπνξνύλ λα 

δηνξζώζνπλ ηνπο εαπηνύο ησλ. Σνπο αδίθνπο όκσο ηηκσξνύλ, δηόηη 

εκπνξνύλ, εάλ πξνζπαζήζνπλ, λα δηνξζσζνύλ θαη λα γείλνπλ δίθαηνη. ζηε 

όινη νη άλζξσπνη παξαδέρνληαη, όηη θαζείο εκπνξεί λα κάζε ηελ 

δηθαηνζύλελ. Γηά ηνύην νη πνιίηαη, θαη απηνί νη ίδηνη θαη δηά δηδαζθάισλ, 

πξνζπαζνύλ δηά ην θαιόλ ηεο πνιηηείαο λα εκπλεύζνπλ εηο ηα ηέθλα ησλ ηελ 

ηδέαλ ηεο δηθαηνζύλεο. ηη δε νη παίδεο ησλ ελαξέησλ αλζξώπσλ δελ 

γίλνληαη πάληνηε θαη απηνί ελάξεηνη πξνέξρεηαη εθ ηνπ όηη όινη νη άλζξσπνη 

δελ έξρνληαη εηο ηνλ θόζκνλ πξνηθηζκέλνη εμ ίζνπ, θαη όηη, δηά λ' απνθηήζε 
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θαλείο κίαλ πςεινηέξαλ αξεηήλ, ρξεηάδεηαη, λα έρε θαιπηέξαλ θπζηθήλ 

πξνδηάζεζηλ, λα θαηαβιεζνύλ δε θαη κεγάιαη πξνζπάζεηαη. 

Ο σθξάηεο βιέπσλ όηη ε ζπδήηεζηο έσο εδώ δελ ήην επηζηεκνληθή, αιιά 

κε παξαδείγκαηα ηεο πείξαο, θαη όηη δελ ήην δπλαηόλ λα θζάζε εηο αθξηβέο 

ζπκπέξαζκα, αιιάδεη κέζνδνλ θαη δίδεη επηζηεκνληθήλ πνξείαλ εηο ηελ 

ζπδήηεζηλ. 

Θέηεη ινηπόλ ην δήηεκα νύησ: δηά λα κάζσκελ αλ ε αξεηή εκπνξεί λα 

δηδαρζή, είλαη αλάγθε λα εμεύξσκελ από ηη απηή απνηειείηαη. Δξσηά 

ινηπόλ ηνλ Πξσηαγόξαλ, αλ ε αξεηή είλαη πξάγκα &απινύλ& ή 

&ζύλζεηνλ& από κέξε αλεμάξηεηα ην έλ ηνπ άιινπ, θαη αλ ε δηθαηνζύλε, ε 

εγθξάηεηα θαη ε αλδξεία είλαη κέξε ηνηαύηα ηεο αξεηήο. Ο Πξσηαγόξαο 

παξαδέρεηαη ην δεύηεξνλ, ελ ώ ν σθξάηεο δη' αιιεπαιιήισλ εξσηήζεσλ 

ηνλ θάκλεη λα έιζε εηο αληίθαζηλ κε ηνλ εαπηόλ ηνπ θαη λα παξαδερζή επί 

ηέινπο ρσξίο λα ζέιε, όηη ε &αξεηή είλαη εθ θύζεσο κία θαη απιή&, δηόηη, 

αλ ήην ζύλζεηνο από κέξε αλόκνηα ην έλ κε ην άιιν, θαλέλ από ηα κέξε 

απηά δελ ζα πεξηείρε κέζα ηνπ ηίπνηε από εθείλν πνπ πεξηέρεη ην άιιν 

κέξνο· θαη ηόηε δε ε δηθαηνζύλε ζ' απέθιεηε ηελ αλδξείαλ θαη ε εγθξάηεηα 

ηελ δηθαηνζύλελ θαη ζα εκπνξνύζακελ λα ζπκπεξάλσκελ, όηη ν δίθαηνο δελ 

εκπνξεί λα είλαη αλδξείνο θαη ν εγθξαηήο δίθαηνο. Καη εθηόο ηνύηνπ, εάλ ηα 

κέξε ηεο αξεηήο είλαη αληίζεηα ην έλ ηνπ άιινπ, ζα εκπνξνύζακελ λα 

ζπκπεξάλσκελ, όηη έλ πξάγκα εκπνξεί λα έρε πνιιά αληίζεηα, ην νπνίνλ 

είλαη πξάγκα αδύλαηνλ. Ζ αξεηή ινηπόλ είλαη κία θαη απιή θαη θαηά ηελ 

νπζίαλ ηεο θαη θαηά ηελ ελέξγεηάλ ηεο, θαη θαθώο ήζειε ρσξίζε απηήλ 

θαλείο εηο κέξε. Σα δε ιεγόκελα κέξε ηεο αξεηήο είλαη δηάθνξνη ηξόπνη 

απηήο, κε απνθιείνληεο ν είο ηνλ άιινλ, πεξηερόκελνη κέζα εηο ηελ ηδίαλ ηελ 

νπζίαλ απηήο θαη ελσκέλνη κε απηήλ, όπσο ηα ζπκπεξάζκαηα ελόο 

ζπιινγηζκνύ κε ηελ αξρήλ από ηελ νπνίαλ απνξξένπλ. Σα δηάθνξα ινηπόλ 

κέξε ηεο αξεηήο, ηα νπνία ιέγνληαη θαη απηά αξεηαί, ζπλέρνληαη θαηά 

βάζνο ην έλ κε ην άιιν, είλαη αιιειέλδεηα θαη απνηεινύλ έλ όινλ. 

Ούησ ζεσξνπκέλε ε αξεηή δελ εκπνξεί λα εηζαρζή εηο ηελ ςπρήλ βαζκεδόλ 

δηά πξννδεπηηθήο δηδαζθαιίαο, όπσο ηζρπξίδεην ν Πξσηαγόξαο, λα δηδαρζή 

δει. θαηά ζεηξάλ πξώηνλ ε δηθαηνζύλε δηά θαλόλσλ θαη παξαδεηγκάησλ, 

έπεηηα ε αλδξεία θηι., θαη λα εκθπηεπζνύλ εηο ηελ ςπρήλ. Ζ αξεηή κε όιαο 

ηαο δηαθιαδώζεηο ηεο γελλάηαη εμ εκπλεύζεσο θύζεσο ηηκίαο, ήηηο δηά ηεο 

ηδίαο πξνζπαζείαο πεξηβάιιεη ζπγρξόλσο θαη ηελ νπζίαλ θαη ηνπο ηξόπνπο 

απηήο ράξηο εηο ην έκθπηνλ ζπλαίζζεκα ηνπ αγαζνύ, ην νπνίνλ πξνεγείηαη 

θαη δεκηνπξγεί απηήλ. Απηήλ ινηπόλ ηελ γλώζηλ, πνπ είλαη πξαγκαηηθώο 

πξνγελεζηέξα θαη αλσηέξα από ηελ γλώζηλ ηεο αξεηήο, θαλείο δελ εκπνξεί 

λα ηελ δηδάμε, δηόηη θαλείο δελ εκπνξεί λα ηελ ιάβε από άιινλ παξά κόλνλ 

κέζα από ηνλ ίδηνλ ηνλ εαπηόλ ηνπ, δηόηη γελλώκεζα καδί κε απηήλ. 
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Οη αθαηακάρεηνη ηνπ σθξάηνπο ζπιινγηζκνί δελ έπεηζαλ ηνλ επεξκέλνλ 

ζνθηζηήλ, ν νπνίνο πξνβάιιεη αθόκε ζνθηζηηθά επηρεηξήκαηα ιέγσλ όηη ε 

αλδξεία αλαγθαίσο είλαη ρσξηζηή από ηαο άιιαο αξεηάο, δηόηη θαη ν πιένλ 

άδηθνο θαη ν πιένλ άζσηνο εκπνξεί λα δεηρζή αλδξείνο. Αιι' ν σθξάηεο 

απνδεηθλύεη όηη ε αλδξεία, όηαλ ζηεξήηαη θξνλήζεσο, κε άιινπο ιόγνπο 

γλώζεσο, δελ είλαη αιεζήο αλδξεία. Ζ νπζία ηεο αλδξείαο είλαη ε γλώζηο 

ησλ πξαγκάησλ, ηα νπνία είλαη θνβεξά θαη εθείλσλ ηα νπνία δελ είλαη. 

Δπεηδή δε όιαη αη αξεηαί απνηεινύλ κίαλ θαη κόλελ, απηήο δε, ηεο κηαο θαη 

κόλεο, όξνο είλαη ε γλώζηο, ε δε γλώζηο εκπνξεί λα δηδαρζή, ν σθξάηεο 

θαίλεηαη όηη πεξηέπεζελ εηο αληίθαζηλ παξαδερόκελνο ηώξα ηελ απηήλ 

γλώκελ κε ηνλ Πξσηαγόξαλ, όηη ε αξεηή είλαη θαξπόο γλώζεσο, ήηηο 

εκπνξεί λα δηδαρζή. 

Δίηε δηόηη ήζειελ ν σθξάηεο εηο ην ηέινο ηνπ αγώλνο λα θαηαζηήζε 

θαλεξόλ εηο ηνλ Πξσηαγόξαλ όηη εκπνξεί θαιύηεξα από έλα ζνθηζηήλ λ' 

απνδείμε ό,ηη ζέιεη, θαη ηελ ππέξ δει. γλώκελ θαη ηελ θαηά, είηε δηόηη 

εζέιεζε λα κείλε ελ ακθηβόισ ην δήηεκα αλ ε αξεηή εκπνξεί λα δηδαρζή ή 

όρη, δηαθόπηεη ηνλ δηάινγνλ απεπζύλσλ θηιόθξνλαο θαη επαηλεηηθνύο 

ιόγνπο εηο ηνλ Πξσηαγόξαλ θαη αλαβάιισλ εηο άιινηε ηελ ζπλέρεηαλ θαη ην 

ηέινο ηεο ζπδεηήζεσο. 
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ΠΛΑΣΩΝΟ 

ΠΡΩΣΑΓΟΡΑ (ή νθηζηαί). 

ΣΑ ΠΡΟΩΠΑ ΣΟΤ ΓΙΑΛΟΓΟΤ 

ΥΙΛΟ ΣΟΤ ΩΚΡΑΣΟΤ, ΩΚΡΑΣΗ, ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ, ΠΡΩΣΑΓΟΡΑ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, 

ΚΑΛΛΙΑ, ΚΡΙΣΙΑ, ΠΡΟΔΙΚΟ, ΙΠΠΙΑ. 

Φίινο 

     — Από πνύ έξρεζαη, σθξάηε; Ή είλαη δα θαλεξόλ όηη έξρεζαη από ην 

    θπλήγεκα ηεο σξαηόηεηνο ηνπ Αιθηβηάδνπ; Καη όκσο θαη εηο εκέ, ν 

    νπνίνο ηνλ είδνλ πξνεγνπκέλσο, αλ θαη ηέιεηνο άλδξαο πιένλ, 

    εθαίλεην κελ σξαίνο, αιι' όκσο άλδξαο πιένλ, σθξάηε, αο ην 

    νκνινγήζσκελ κεηαμύ καο, θαη αξρίδνπλ λα θπηξώλνπλ γέλεηα εηο ηνλ 

    πώγσλά ηνπ. 

σθξάηεο 

    Έπεηηα ηη πεηξάδεη ηνύην; π όκσο δελ δίδεηο δίθαηνλ ηνπ Οκήξνπ, ν 

    νπνίνο είπελ, όηη ηα πιένλ ραξηησκέλα λεηάηα είλαη, όηαλ αξρίδνπλ 

    λα θπηξώλνπλ ηα γέλεηα, ηα νπνία (λεηάηα) έρεη ηώξα ν Αιθηβηάδεο; 

Φίινο 

    Πώο πεγαίλνπλ ινηπόλ ηώξα ηα πξάγκαηα; Έξρεζαη βέβαηα από εθείλνλ· 

    θαη πνίαο δηαζέζεηο δεηθλύεη πξνο ζε ην παιιεθάξη; 

σθξάηεο 

    Καιάο, θαζώο ηνπιάρηζηνλ κνπ εθάλε, θαη κάιηζηα θαηά ηελ ζεκεξηλήλ 

    εκέξαλ· δηόηη πνιιά είπε πξνο έπαηλόλ κνπ, ιακβάλσλ ην κέξνο κνπ, 

    θαη ηώξα ινηπόλ από εθείλνλ έξρνκαη. Θέισ όκσο λα ζνπ είπσ έλ 

    πξάγκα παξάμελνλ· όηη δειαδή, ελ ώ εθείλνο ήην παξώλ, θαη ν λνπο 

    κνπ δελ έδηδε πξνζνρήλ εηο απηόλ θαη ζπρλά ηνλ ειεζκόλνπλ. 

Φίινο 

    Καη ηη πξάγκα ηόζνλ ζνβαξόλ ζπλέβε ζρεηηθώο κε ζε θαη εθείλνλ; 

    Γηόηη δελ θαληάδνκαη όηη απήληεζεο θαλέλα άιινλ σξαηόηεξνλ κέζα 

    ηνπιάρηζηνλ εηο απηήλ ηελ πόιηλ. 

σθξάηεο 

    Απήληεζα βέβαηα θαη πνιύ σξαηόηεξνλ. 
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Φίινο 

    Ση ιέγεηο; Πνιίηελ ή μέλνλ; 

σθξάηεο 

    Ξέλνλ. 

Φίινο 

    Από πνηνλ κέξνο; 

σθξάηεο 

    Από ηα Άβδεξα. 

Φίινο 

    Καη ηόζνλ σξαίνο εζεώξεζεο όηη είλαη ν μέλνο απηόο, ώζηε λα ζνπ 

    θαλή σξαηόηεξνο από ηνλ πηόλ ηνπ Κιεηλίνπ; 

σθξάηεο 

    Πώο δελ πξέπεη, θαιόηπρε, ην ζνθώηεξνλ λα θαίλεηαη σξαηόηεξνλ; 

Φίινο 

    Αιιά εηο ηα ζσζηά ζνπ, σθξάηε, καο ήιζεο, αθ' νπ απήληεζεο θάπνηνλ 

    ζνθόλ; 

σθξάηεο 

    νθώηαηνλ βέβαηα, από όζνπο ηνπιάρηζηνλ ηώξα ππάξρνπλ, εάλ ζνπ 

    θαίλεηαη όηη ν Πξσηαγόξαο είλαη ζνθώηαηνο. 

Φίινο 

    Ω, ηη ιέγεηο; Ο Πξσηαγόξαο καο ήιζε; 

σθξάηεο 

    Δίλαη ηώξα ηξίηε εκέξα αθ' όηνπ ήιζε. 

Φίινο 

    Καη ινηπόλ έξρεζαη, αθ' νπ πξν νιίγνπ ηνλ αληάκσζεο; 

σθξάηεο 

    Ναη, θαη αθ' νπ βέβαηα παξαπνιιά θαη είπα θαη ήθνπζα. 

Φίινο 

    Καη δελ καο δηεγείζαη ινηπόλ ηελ ζπλνκηιίαλ ζαο, εάλ δελ έρεο θαλέλ 

    εκπόδηνλ, θαζίδσλ εδώ δα, αθ' νπ ζεθώζεο ηνύην εδώ ην παηδίνλ; 

σθξάηεο 

    Πνιύ επραξίζησο· θαη ζα ζαο ρξεσζηώ βεβαίσο ράξηλ, εάλ δώζεηε 

    αθξόαζηλ. 
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Φίινο 

    Καη εκείο επίζεο ζα ζνπ ρξεσζηνύκελ ράξηλ, εάλ καο είπεο. 

σθξάηεο 

    Θα είλαη ινηπόλ ακνηβαία ε ράξηο. Αιιά δώζαηε ινηπόλ αθξόαζηλ. 

Απηήλ δα ηελ λύθηα πνπ επέξαζε, ελ ώ ήην αθόκε 

όξζξνο βαζύο, ν Ηππνθξάηεο, ν πηόο ηνπ 

Απνιινδώξνπ θαη αδειθόο ηνπ Φάζσλνο, εθηύπα 

πνιύ δπλαηά ηελ ζύξαλ κε ηελ ξάβδνλ ηνπ, θαη, αθ' 

νπ θάπνηνο ηνπ ήλνημελ, επξνρώξεη κέζα βηαζηηθά 

θαη θσλάδσλ δπλαηά έιεγε· 

— σθξάηε, είζαη έμππλνο ή θνηκάζαη; 

Καη εγώ, επεηδή εγλώξηζα ηελ θσλήλ ηνπ, είζαη, είπα, 

ν Ηππνθξάηεο· κήπσο, καο θέξεηο θακκίαλ λέαλ 

είδεζηλ; 

— Σίπνηε άιιν, είπε, παξά θαιάο βέβαηα εηδήζεηο. 

— Ο Θεόο λα δώζε, είπνλ εγώ· αιιά ηη ηξέρεη; 

Καη δηά πνίαλ αηηίαλ ήιζεο ηόζνλ πξσί; 

— Ο Πξσηαγόξαο έθζαζελ, είπελ, αθ' νπ εζηάζε πιεζίνλ κνπ. 

— Από πξνρζέο, είπνλ εγώ, θαη ζπ ηώξα ην έκαζεο; 

— Μα ηνπο ζενύο, είπε, ην εζπέξαο βέβαηα ην 

έκαζα. Καη ζπγρξόλσο ςάρλσλ εύξε ην ζθακλί, 

εθάζηζε πιεζίνλ εηο ηνπο πόδαο κνπ θαη είπε· ην 

εζπέξαο βέβαηα, πνιύ αξγά, αθ' νπ έθζαζα από 

ηελ Οηλόελ· δηόηη ν δνύινο κνπ άηπξνο κνπ 

έθπγε θξπθά· ελ ώ ινηπόλ είρα ζθνπόλ λα ζνπ 

είπσ, όηη ζα ηνλ θπλεγήζσ λα ηνλ εύξσ, ήιζελ 

άιιν πξάγκα εηο ηνλ λνπλ κνπ θαη ειεζκόλεζα 

ηνύην. ηαλ δε επέζηξεςα θαη είρνκελ δεηπλήζεη 

θαη επξόθεηην λα πιαγηάζσκελ, ηόηε κνπ ιέγεη ν 

αδειθόο κνπ όηη ήιζελ ν Πξσηαγόξαο. Καη θαη' 

αξράο κελ εζθέθζελ λα έιζσ πξνο ζε ακέζσο 

(λα ζνπ ην είπσ). Έπεηηα όκσο εζθέθζελ όηη 

είλαη πνιύ πξνρσξεκέλε ε λπμ· επζύο δε πνπ ν 

ύπλνο κε ειάθξσζελ από ηνλ θόπνλ, ακέζσο 

εζεθώζελ θαη εθίλεζα λα έιζσ εδώ. 
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Καη εγώ γλσξίδσλ ηελ θαξδίαλ ηνπ θαη (βιέπσλ) ηελ 

ηαξαρήλ ηνπ, εξώηεζα: 

— Ση ινηπόλ είλαη ηνύην πνπ έπαζεο; Μήπσο 

ζνπ έθακε θαλέλ θαθόλ ν Πξσηαγόξαο; 

Καη εθείλνο, αθ' νπ εγέιαζελ, είπε: 

     — Ναη, κα ηνπο ζενύο, σθξάηε, δηόηη κόλνο ηνπ βέβαηα είλαη ζνθόο, 

    δελ θάκλεη δε θαη εκέ ζνθόλ. 

     — Αιιά λαη, κα ηνλ Γία, είπα εγώ, εάλ δώζεο εηο απηόλ ρξήκαηα θαη 

    ηνλ θαηαθέξεο, ζα θάκε θαη ζε ζνθόλ. 

— Μαθάξη, είπελ απηόο, Εεπ θαη ζενί, λα 

εμαξηάηαη από ηνύην, δηόηη ηόηε νύηε από ηα 

ηδηθά κνπ ρξήκαηα ζ' αθήζσ ιεπηόλ νύηε από ηα 

ρξήκαηα ησλ θίισλ κνπ· αιι' ίζα ίζα δη' απηήλ 

ηελ αηηίαλ έξρνκαη θαη ηώξα πξνο ζε, δηά λα ηνπ 

νκηιήζεο δη' εκέ, δηόηη εγώ αθ' ελόο κελ είκαη 

λένο, εμ άιινπ δε δελ έρσ ίδεη νπδέ αθνύζεη πνηέ 

κνπ ηνλ Πξσηαγόξαλ· ήκελ αθόκε παηδίνλ, όηε 

ηελ πξνεγνπκέλελ θνξάλ ήιζελ ν Πξσηαγόξαο, 

αιιά βεβαίσο (αθνύσ όηη) επαηλνύλ όινη ηνλ 

Πξσηαγόξαλ θαη ιέγνπλ όηη είλαη εηο ην λα νκηιή 

ζνθώηαηνο· αιιά δηαηί δελ πεγαίλνκελ πξνο 

απηόλ, δηά λα ηνλ πξνθζάζσκελ εηο ην ζπίηη; 

Έκεηλε δε, θαζώο εγώ ήθνπζα, εηο ηνπ Καιιίνπ 

ηνπ Ηππνλίθνπ· αιι' έια λα ππάγσκελ. 

Καη εγώ είπνλ· αο κε ππάγσκελ εθεί αθόκε, θαιέ 

κνπ, δηόηη, είλαη πξσί· αιι' έια, αο ζεθσζώκελ λα 

εμέιζσκελ εηο ηελ απιήλ θαη αο πεξάζσκελ εθεί ηελ 

ώξαλ πεξηθεξόκελνη, έσο όηνπ λα θέμε· έπεηηα 

πεγαίλνκελ. Γηόηη σο επί ην πιείζηνλ ν Πξσηαγόξαο 

κέλεη κέζα, ώζηε κε θνβείζαη· ζα ηνλ εύξσκελ, 

θαζώο είλαη βέβαηνλ, κέζα. 

Έπεηηα από απηά εζεθώζεκελ θαη επεξηπαηνύκελ εηο 

ηελ απιήλ· θαη εγώ ζέισλ λα εκβαζύλσ εηο ηνλ 

ζθνπόλ ηνπ Ηππνθξάηνπο ηνλ εβνιηδνζθόπνπλ θαη 

εξώησλ απηόλ σο εμήο (1): 

σθξάηεο 

    Δηπέ κνπ, είπνλ εγώ, Ηππνθξάηε, ηώξα πξόθεηηαη λα ππάγεο θνληά εηο 
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    ηνλ Πξσηαγόξαλ, λα πιεξώζεο σο κηζζόλ εηο εθείλνλ ρξήκαηα δηά ηνλ 

    εαπηόλ ζνπ· πξνο πνίνπ είδνπο άλζξσπνλ λνκίδεηο όηη πεγαίλεηο θαη 

    δηά λα ζε θάκε ηη είδνπο άλζξσπνλ; Καζώο εάλ ζνπ ήξρεην εηο ηνλ 

    λνπλ λα ππάγεο εηο ηνλ νκώλπκόλ ζνπ, ηνλ Ηππνθξάηε από ηελ λήζνλ 

    Κσ, ν νπνίνο είλαη από εθείλνπο πνπ θαηάγνληαη από ηνλ Αζθιεπηόλ, 

    δηά λα πιεξώζεο σο κηζζόλ εηο εθείλνλ ρξήκαηα δηά ηνλ εαπηόλ ζνπ, 

    θαη ζε εξώηα θαλείο, εηπέ κνπ, Ηππνθξάηε, έρεηο ζθνπόλ λα πιεξώλεο 

    κηζζόλ εηο ηνλ Ηππνθξάηελ, επεηδή είλαη ηη είδνπο άλζξσπνο; Ση 

    ήζειεο απνθξηζή; 

Ηππνθξάηεο 

    Θα έιεγα, είπελ, όηη θάκλσ ηνύην, επεηδή είλαη ηαηξόο. 

σθξάηεο 

    Καη δηά λα γείλεο θαη ζπ ηη είδνπο άλζξσπνο; 

Ηππνθξάηεο 

    Γηά λα γείλσ, είπελ, ηαηξόο. 

σθξάηεο 

    Δάλ δε ζνπ ήξρεην εηο ηνλ λνπλ, αθ' νπ ππάγεο εηο ηνλ Πνιύθιεηηνλ 

    από ην Άξγνο, ή εηο ηνλ Φεηδίαλ από ηαο Αζήλαο λα πιεξώλεο εηο 

    εθείλνπο κηζζόλ δηά ηνλ εαπηόλ ζνπ, εάλ ήζειε ζε εξσηήζε θαλείο· ηη 

    είδνπο αλζξώπνπο ζεσξείο ηνλ Πνιύθιεηηνλ θαη ηνλ Φεηδίαλ θαη έρεηο 

    ζθνπόλ λα πιεξώλεο απηά ηα ρξήκαηα; Ση ήζειεο απνθξηζή; 

Ηππνθξάηεο 

    ζα έιεγα όηη ηα πιεξώλσ, δηόηη είλαη αγαικαηνπνηνί. 

σθξάηεο 

    Καη δηά λα γείλεο ηη πξάγκα ζπ ν ίδηνο; 

Ηππνθξάηεο 

    Γηά λα γείλσ, ελλνείηαη, αγαικαηνπνηόο. 

σθξάηεο 

    Πνιύ θαιά, είπα εγώ· ηώξα ινηπόλ εγώ θαη ζπ, αθ' νπ ππάγσκελ εηο 

    ηνλ Πξσηαγόξαλ, ζα είκεζα έηνηκνη λα πιεξώλσκελ δηά ζε σο κηζζόλ ηα 

    ηδηθά καο ρξήκαηα, εάλ απηά αξθνύλ θαη κε απηά ηνλ θαηαθέξσκελ· εάλ 

    δε όρη, δαπαλώληεο θαη ηα ρξήκαηα ησλ θίισλ καο. Δλ ώ ινηπόλ εκείο 

    κε ηόζελ πξνζπκίαλ θαηαγηλόκεζα εηο απηά, εάλ θαλείο καο εξσηήζε· 

    εηπέ κνπ, σθξάηε θαη Ηππνθξάηε, ηη είδνπο άλζξσπνλ ζεσξείηε ηνλ 

    Πξσηαγόξαλ θαη έρεηε ζθνπόλ λα ηνπ πιεξώλεηε ρξήκαηα; Ση εζέινκελ 

    απνθξηζή εηο απηόλ; Ση άιιν όλνκα αθνύνκελ λα ιέγνπλ δηά ηνλ 

    Πξσηαγόξαλ, θαζώο ιέγνπλ δηά ηνλ Φεηδίαλ ην όλνκα αγαικαηνπνηόο, 
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    θαη δηά ηνλ κεξνλ ην όλνκα πνηεηήο; Ση ηνηνύηνλ όλνκα αθνύνκελ δηά 

    ηνλ Πξσηαγόξαλ; 

Ηππνθξάηεο 

    Ολνκάδνπλ βεβαίσο, σθξάηε, είπελ ν Ηππνθξάηεο, ηνλ άλδξα όηη είλαη 

    ζνθηζηήο. 

σθξάηεο 

    Θα ππάγσκελ ινηπόλ λα πιεξώλσκελ ηα ρξήκαηα εηο απηόλ σο ζνθηζηήλ; 

Ηππνθξάηεο 

    Μάιηζηα. 

σθξάηεο 

    Δάλ ινηπόλ ζε εξσηήζε θαλείο αθόκε θαη ηνύην· ζπ ν ίδηνο ηη ζέιεηο 

    λα γείλεο θαη πεγαίλεηο θνληά εηο ηνλ Πξσηαγόξαλ; 

Ηππνθξάηεο 

    Καη εθείλνο είπελ, αθ' νπ εθνθθίληζε — δηόηη πιένλ ήξρηζε λα θέγγε 

    ε εκέξα, ώζηε απηόο εθαίλεην θαζαξά — εάλ κελ νκνηάδε ηνύην θαηά ηη 

    κε ηα πξνεγνύκελα, δηά λα γείλσ, ελλνείηαη, ζνθηζηήο. 

σθξάηεο 

    π δε, είπνλ εγώ, δηά ην όλνκα ησλ ζεώλ, δελ ζα εληξέπεζαη λα 

    παξνπζηάζεο ηνλ εαπηόλ ζνπ εηο ηνπο Έιιελαο σο ζνθηζηήλ; 

Ηππνθξάηεο 

    Ναη, κα ηνλ Γία, σθξάηε, ζα εληξεπόκελ, εάλ πξέπε λα νκνινγήζσ 

    εθείλα ηα νπνία ζθέπηνκαη. 

σθξάηεο 

    Αιι' άξά γε, Ηππνθξάηε, κήπσο δελ λνκίδεηο όηη ε κάζεζίο ζνπ εθ 

    κέξνπο ηνπ Πξσηαγόξνπ ζα είλαη ηνηαύηε (δηά λ' απνθηήζεο δειαδή ην 

    επάγγεικα ηνπ ζνθηζηνύ), αιιά σζάλ εθείλελ ε νπνία έγεηλελ εθ 

    κέξνπο ηνπ γξακκαηνδηδαζθάινπ θαη ηνπ θηζαξνδηδαζθάινπ θαη ηνπ 

    παηδνηξίβνπ (δειαδή ηνπ γπκλαζηνύ); Γηόηη ζπ δελ έκαζεο θαλέλ από 

    απηά ηα καζήκαηα σο ηέρλελ δηά λα γείλεο ηερλίηεο, αιιά δηά λα 

    εθπαηδεπζήο, όπσο αξκόδεη λα εθπαηδεύεηαη ν πνιίηεο θαη ν ειεύζεξνο 

    άλζξσπνο. 

Ηππνθξάηεο 

    Βεβαηόηαηα, είπελ ν Ηππνθξάηεο, κνπ θαίλεηαη όηη κάιινλ ηνηαύηε 

    πξέπεη λα είλαη ε εθ κέξνπο ηνπ Πξσηαγόξνπ κάζεζίο κνπ. 
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σθξάηεο 

    Γλσξίδεηο ινηπόλ εθείλν ην νπνίνλ πξόθεηηαη ηώξα λα πξάμεο, ή δελ 

    ην θαηαιακβάλεηο; Δίπα εγώ. 

Ηππνθξάηεο 

    Πξνθεηκέλνπ πεξί ηίλνο πξάγκαηνο; 

σθξάηεο 

    ηη πξόθεηηαη λα παξαδώζεο ηελ ςπρήλ ζνπ λα ηελ πεξηπνηεζή 

    άλζξσπνο, σο ιέγεηο, ζνθηζηήο· ηη δε πξάγκα είλαη ν ζνθηζηήο, ζα 

    κνπ θαλή παξάμελνλ, αλ ην εμεύξεο. Καη όκσο, εάλ δελ εμεύξεο ηνύην, 

    νύηε εηο ηη είδνπο άλζξσπνλ παξαδίδεηο ηελ ςπρήλ ζνπ εμεύξεηο, νύηε 

    αλ ηελ παξαδίδεηο εηο θαιόλ ή εηο πξαγκαηηθώο θαθόλ. 

Ηππνθξάηεο 

    Ννκίδσ βέβαηα, είπελ ν Ηππνθξάηεο, όηη εμεύξσ. 

σθξάηεο 

    Λέγε ινηπόλ, ηη λνκίδεηο όηη είλαη ν ζνθηζηήο; 

Ηππνθξάηεο 

    Δγώ κελ, είπελ απηόο, θαζώο θαη ην όλνκα θαλεξώλεη, λνκίδσ όηη 

    ζνθηζηήο είλαη εθείλνο πνπ γλσξίδεη ηα ζνθά πξάγκαηα. 

σθξάηεο 

    Γελ εκπνξνύκελ ινηπόλ, είπα εγώ, λα είπσκελ ηνύην θαη δηά δσγξάθνπο 

    θαη δηά ηέθηνλαο, όηη δειαδή απηνί είλαη νη νπνίνη γλσξίδνπλ ηα 

    ζνθά πξάγκαηα· αιι' εάλ θαλείο καο εξσηήζε, θαηά ηη ζνθά πξάγκαηα 

    εμεύξνπλ νη δσγξάθνη, ζα είπσκελ ίζσο εηο απηόλ, όηη γλσξίδνπλ ηα 

    αλαθεξόκελα εηο ηελ ηερλνύξγεζηλ ησλ εηθόλσλ, θαη ηα άιια νκνίσο. 

    Δάλ δε θαλείο ήζειελ εξσηήζεη ην εμήο, ν δε ζνθηζηήο ησλ θαηά ηη 

    ζνθώλ πξαγκάησλ είλαη γλώζηεο; Ση εζέιακελ απνθξηζή εηο απηόλ; ηη 

    πνίαλ εξγαζίαλ γλσξίδεη; 

Ηππνθξάηεο 

    Ση άιιν ζα ειέγακελ εηο απηόλ, σθξάηε, παξά όηη ν ζνθηζηήο 

    γλσξίδεη λα θάκλε έλα ηθαλόλ εηο ην ιέγεηλ; 

σθξάηεο 

    Θα ειέγακελ ίζσο ηελ αιήζεηαλ, είπα εγώ, όρη όκσο βέβαηα επαξθώο· 

    δηόηη ε απόθξηζίο ζνπ καο ρξεηάδεηαη αθόκε κίαλ εξώηεζηλ· πεξί 

    πνίνπ πξάγκαηνο δειαδή ν ζνθηζηήο θάκλεη έλα ηθαλόλ λα ιέγε· θαζώο 

    ν θηζαξνδηδάζθαινο θάκλεη βεβαίσο έλα ηθαλόλ λα ιέγε δη' εθείλν ην 

    πξάγκα ην νπνίνλ ηνλ έκαζε, δειαδή δηά ηνλ θηζαξηζκόλ· δελ είλαη 

    έηζη; 
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Ηππνθξάηεο 

    Ναη. 

σθξάηεο 

    Πνιύ θαιά· ν δε ζνθηζηήο ινηπόλ πεξί πνίνπ πξάγκαηνο θάκλεη έλα 

    ηθαλόλ λα ιέγε; Ή ελλνείηαη όηη ηνλ θάκλεη ηθαλόλ λα ιέγε δη' 

    εθείλν ην νπνίνλ θαη εμεύξεη; 

Ηππνθξάηεο 

    Δπόκελνλ είλαη βεβαίσο. 

σθξάηεο 

    Πνίνλ ινηπόλ είλαη ην πξάγκα πεξί ηνπ νπνίνπ θαη ν ίδηνο ν ζνθηζηήο 

    γλσξίδεη θαη ηνλ καζεηήλ ηνπ θάκλεη λα γλσξίδε; 

Ηππνθξάηεο Μα ηνλ Γία, είπελ ν Ηππνθξάηεο, δελ εκπνξώ πιένλ λα ζνπ ην 

είπσ. 

σθξάηεο Καη έπεηηα από ηνύην εγώ είπα· Ση ινηπόλ; Ζμεύξεηο εηο πνίνλ 

θίλδπλνλ πεγαίλεηο λα εθζέζεο ηελ ςπρήλ ζνπ; Ή ην κελ ζώκα ζνπ, εάλ ήην 

ρξεία λα εκπηζηεπζήο απηό εηο θαλέλα, δηαθηλδπλεύσλ ή λα γείλε θαιά ή λα 

γείλε θαθά, ζα εζθέπηεζν επαλεηιεκκέλσο πνιιά, αλ πξέπεη λα ην 

εκπηζηεπζήο εηο απηόλ ή όρη, θαη ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπγγελείο ζνπ ζα 

παξεθάιεηο λα ζε ζπκβνπιεύζνπλ θαη ζα εμήηαδεο ην πξάγκα πνιιάο 

εκέξαο· εθείλν δε ην νπνίνλ ζεσξείο πνιπηηκόηεξνλ από ην ζώκα ζνπ, 

δειαδή ηελ ςπρήλ ζνπ, θαη εθ ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη θαζ' όια ε επηπρία ή 

δπζηπρία ζνπ, εάλ απηή γείλε θαιή ή θαθή, δηά ηνύην ινηπόλ ην πξάγκα 

νύηε εηο ηνλ παηέξα ζνπ, νύηε εηο ηνλ αδειθόλ ζνπ, νύηε εηο θαλέλα από 

εκάο ηνπο θίινπο ζνπ έθακεο ηίπνηε γλσζηόλ, δηά λα ζπκβνπιεπζήο αλ 

πξέπεη λα εκπηζηεπζήο ηελ ςπρήλ ζνπ ή όρη εηο ηνύηνλ ηνλ μέλνλ όζηηο 

ήιζελ, αιι' αθνύ ην έκαζεο ην εζπέξαο, θαζώο ιέγεηο, ηα ραξάκκαηα 

έξρεζαη θαη δηόινπ δελ αλαθέξεηο νύηε ζπκβνπιήλ δεηείο δη' απηό ην 

δήηεκα, αλ πξέπεη δειαδή λα εκπηζηεπζήο ηνλ εαπηόλ ζνπ εηο απηόλ ή όρη, 

είζαη δε έηνηκνο λα δαπαλήζεο θαη ηα ηδηθά ζνπ θαη ησλ θίισλ ζνπ ηα 

ρξήκαηα, δηόηη ηώξα πιένλ έρεηο πεηζζή, όηη εμάπαληνο πξέπεη λα πιεζηάζεο 

ηνλ Πξσηαγόξαλ, ηνλ νπνίνλ νύηε γλσξίδεηο, θαζώο ιέγεηο, νύηε 

ζπλσκίιεζεο πνηέ έσο ηώξα κε απηόλ, ηνλ νλνκάδεηο δε κόλνλ ζνθηζηήλ· ηη 

πξάγκα δε είλαη ν ζνθηζηήο, εηο ηνλ νπνίνλ πξόθεηηαη λα εκπηζηεπζήο ηνλ 

εαπηόλ ζνπ, απνδεηθλύεζαη όηη δελ εμεύξεηο. 

Ηππνθξάηεο 

    Καη απηόο, αθ' νπ ήθνπζε ηαύηα, είπελ· από απηά ηα νπνία ζπ ιέγεηο, 

    σθξάηε, θαίλεηαη όηη έρεηο δίθαηνλ. 
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σθξάηεο 

    Μήπσο άξά γε, Ηππνθξάηε, ν ζνθηζηήο ηπραίλεη λα είλαη έκπνξνο ή 

    παληνπώιεο ησλ πξαγκάησλ, κε ηα νπνία ηξέθεηαη ε ςπρή; 

Ηππνθξάηεο 

    Δηο εκέ ηνπιάρηζηνλ ηνηνύηνο θαίλεηαη· ε δε ςπρή κε ηη ηξέθεηαη, 

    σθξάηε; 

σθξάηεο Με καζήκαηα βέβαηα, είπα εγώ. Καη πξέπεη λα πξνζέρσκελ, θίιε 

κνπ, λα κε καο απαηήζε ν ζνθηζηήο, ν νπνίνο επαηλεί εθείλα ηα νπνία 

πσιεί, θαζώο θάκλνπλ νη πσινύληεο ηελ ηξνθήλ ηνπ ζώκαηνο, ν έκπνξνο 

δειαδή θαη ν παληνπώιεο. Γηόηη θαη απηνί δελ γλσξίδνπλ βέβαηα νύηε νη 

ίδηνη από ηα ηξόθηκα ηα νπνία πσινύλ πνίνλ είλαη σθέιηκνλ θαη πνίνλ 

βιαβεξόλ δηά ην ζώκα· ηα επαηλνύλ δε όια ελ ώ ηα πσινύλ, νύηε εθείλνη νη 

νπνίνη αγνξάδνπλ από απηνύο εμεύξνπλ (πνίνλ είλαη σθέιηκνλ θαη πνίνλ 

βιαβεξόλ) εθηόο εάλ ηύρε θαλείο θάηνρνο ηεο γπκλαζηηθήο ή ηαηξόο (2). 

Σνηνπηνηξόπσο δε θαη εθείλνη νη νπνίνη πεξηθέξνπλ ηα καζήκαηα εηο 

δηαθόξνπο πόιεηο θαη ηα πσινύλ θαη ηα εκπνξεύνληαη εηο εθείλνλ ν νπνίνο 

ζπκβή λα επηζπκή απηά, επαηλνύλ κελ όια, όζα πσινύλ, ίζσο όκσο, 

θίιηαηε, θαη από ηνύηνπο κεξηθνί λα κε γλσξίδνπλ από εθείλα ηα νπνία 

πσινύλ πνίνλ είλαη σθέιηκνλ ή πνίνλ βιαβεξόλ εηο ηελ ςπρήλ. Δπίζεο θαη 

εθείλνη νη νπνίνη αγνξάδνπλ από απηνύο, εθηόο εάλ πάιηλ ηύρε θαλείο έρσλ 

ηαηξηθάο γλώζεηο δηά ηελ ςπρήλ. Δάλ ινηπόλ ηπραίλε ζπ λα γλσξίδεο από 

απηά ηα καζήκαηα, πνίνλ είλαη σθέιηκνλ θαη πνίνλ βιαβεξόλ δηά ηελ 

ςπρήλ, άθνβα εκπνξείο λα αγνξάζεο καζήκαηα θαη από ηνλ Πξσηαγόξαλ 

θαη από νπνηνλδήπνηε άιινλ· εάλ δε δελ γλσξίδεο, πξόζερε, θίιηαηε, κήπσο 

παίμεο εηο ηελ ηύρελ θαη θηλδπλεύζεο ηα πξνζθηιέζηεξα εηο ηνλ θόζκνλ 

πξάγκαηα. Καη βέβαηα είλαη πνιύ κεγαιύηεξνο θίλδπλνο εηο ηελ αγνξάλ ησλ 

καζεκάησλ ή εηο ηελ αγνξάλ ησλ ηξνθίκσλ. Γηόηη, αθ' νπ αγνξάζε θαλείο 

ηξόθηκα από θαλέλα παληνπώιελ ή έκπνξνλ, εκπνξεί λα ηα κεηαθνκίζε 

κέζα εηο δνρεία, θαη, πξνηνύ ηα θάγε ή ηα πίε θαη νύησ ηα δερζή κέζα εηο 

ην ζώκα ηνπ, εκπνξεί λα πξνζθαιέζε θαη ηνλ εηδήκνλα λα ηνλ 

ζπκβνπιεπζή πνίνλ δύλαηαη λα θάγε ή λα πίε θαη πόζνλ από απηό θαη πόηε· 

ώζηε εηο ηελ αγνξάλ ηνύησλ δελ ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο. Σα δε καζήκαηα 

δελ είλαη δπλαηόλ λα ηα κεηαθέξσκελ κέζα εηο άιιν δνρείνλ, αιι' είκεζα 

ππνρξεσκέλνη, αθ' νπ πιεξώζσκελ ηελ αμίαλ, λα πάξσκελ ην κάζεκα κέζα 

εηο ηελ ηδίαλ ςπρήλ καο, θαη, αθ' νπ ην κάζσκελ, ζ' αλαρσξήζσκελ ή 

βιακκέλνη ή σθειεκέλνη. Σαύηα ινηπόλ αο εμεηάζσκελ θαη καδί κε ηνπο 

γεξνληνηέξνπο καο· δηόηη εκείο είκεζα αθόκε λένη θαη δελ εκπνξνύκελ λα 

θξίλσκελ αζθαιώο δηά ηόζνλ δύζθνινλ πξάγκα. Σώξα όκσο, κίαλ θνξάλ 

πνπ εθηλήζακελ, αο ππάγσκελ θαη αο αθνύζσκελ ηνλ άλδξα, έπεηηα, αθ' νπ 

ηνλ αθνύζσκελ, αο ην θάκσκελ γλσζηόλ θαη εηο άιινπο· δηόηη δελ είλαη 

κόλνλ ν Πξσηαγόξαο εθεί, αιιά θαη ν Ηππίαο από ηελ Ήιηδα· λνκίδσ δε όηη 

είλαη εθεί θαη ν Πξόδηθνο από ηελ Κέαλ θαη άιινη πνιινί θαη ζνθνί. 
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Αθ' νπ απεθαζίζακελ απηά, επεγαίλακελ· όηαλ δ' 

εθζάζακελ εκπξόο εηο ηελ ζύξαλ, εζηακαηήζακελ θαη 

ζπλσκηινύζακελ δη' έλ δήηεκα, ην νπνίνλ εγελλήζε 

κεηαμύ καο εηο ηνλ δξόκνλ· δηά λα κε κείλε ινηπόλ ε 

νκηιία αηειείσηε, αιιά πξώηα λα ηελ ηειεηώζσκελ 

θαη έπεηηα λα έκβσκελ, εζηακαηήζακελ εκπξόο εηο 

ηελ ζύξαλ θαη ζπλσκηινύζακελ, έσο όηνπ εκείλακελ 

κεηαμύ καο ζύκθσλνη· κνπ θαίλεηαη ινηπόλ όηη ν 

ζπξσξόο, θάπνηνο επλνύρνο, είρε ην απηί ηνπ θαη καο 

ήθνπε· θαίλεηαη δε όηη έλεθα ηνπ πιήζνπο ησλ 

εξρνκέλσλ ζνθηζηώλ εβαξύλζε εθείλνπο, νη νπνίνη 

εζύρλαδαλ εηο ηελ νηθίαλ· όηαλ ινηπόλ εθηππήζακελ 

ηελ ζύξαλ, αθ' νπ ήλνημε θαη καο είδελ, νπθ, είπε, 

θάηη πάιηλ ζνθηζηαί είλαη· δελ έρεη θαηξόλ θαη 

ζπγρξόλσο γξήγνξα-γξήγνξα έπηαζε ηελ ζύξαλ κε ηα 

δύν ηνπ ρέξηα θαη κε όιελ ηνπ ηελ δύλακηλ καο ηελ 

έθιεηζελ εηο ηα κνύηξα. Καη εκείο εθ λένπ 

εθηππνύζακελ, θαη εθείλνο θξαηώλ θιεηζκέλελ ηελ 

ζύξαλ απεθξίζε θαη είπελ· σ άλζξσπνη, είπε, δελ 

εθνύζαηε, όηη δελ έρεη θαηξόλ; Αιιά, θίιε κνπ, είπα 

εγώ, νύηε εηο ηνλ Καιιίαλ εξρόκεζα, νύηε ζνθηζηαί 

είκεζα· ώζηε κε θνβείζαη· ήιζνκελ λα ίδσκελ ηνλ 

Πξσηαγόξαλ, επεηδή ηνλ ρξεηαδόκεζα· εηδνπνίεζε 

ινηπόλ. Μεηά πνιιήο δπζθνιίαο ν άλζξσπνο επί 

ηέινπο καο ήλνημε ηελ ζύξαλ άκα δ' εκβήθακελ, 

εύξνκελ ηνλ Πξσηαγόξαλ, ν νπνίνο επεξηπάηεη 

έκπξνζζελ ηεο ζηνάο· θαηά ζεηξάλ δ' επεξηπάηνπλ 

καδί κε απηόλ από κελ ην έλ κέξνο ν Καιιίαο ν πηόο 

ηνπ Ηππνλίθνπ θαη ν από ηελ ηδίαλ κεηέξα αδειθόο 

ηνπ ν Πάξαινο ν πηόο ηνπ Πεξηθιένπο θαη ν 

Υαξκίδεο ν πηόο ηνπ Γιαύθσλνο· από δε ην άιιν 

κέξνο ν άιινο πηόο ηνπ Πεξηθιένπο Ξάλζηππνο, θαη ν 

Φηιηππίδεο ν πηόο ηνπ Φηινκήινπ θαη ν Αληίκνηξνο 

από ηελ Μέλδελ (ηεο Θξάθεο), ν νπνίνο είλαη ν 

πιένλ πεξίθεκνο από ηνπο καζεηάο ηνπ Πξσηαγόξνπ 

θαη καλζάλεη ράξηλ ηεο ηέρλεο, δηά λα γείλε 

ζνθηζηήο. Δθείλνη δε νη νπνίνη εθνινύζνπλ νπίζσ απ' 

απηνύο θαη εθξνάδνλην ηα ιεγόκελά ησλ, νη κελ 

πεξηζζόηεξνη εθαίλνλην μέλνη, ηνπο νπνίνπο ζύξεη ν 

Πξσηαγόξαο από όιαο ηαο πόιεηο από ηαο νπνίαο 

πεξλά, καγεύσλ απηνύο κε ηελ θσλήλ ηνπ θαζώο ν 

Οξθεύο, εθείλνη δε αθνινπζνύλ πξνο ην κέξνο ηεο 

θσλήο καγεπκέλνη· ήζαλ δε θαη κεξηθνί από ηνπο 

εληνπίνπο κέζα εηο ηελ ζπληξνθηά· απηήλ ινηπόλ ηελ 
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ζπληξνθηά άκα εγώ ηελ είδνλ, επραξηζηήζελ βέβαηα 

παξά πνιύ. Βιέπσλ όηη επξόζεραλ θαιά λα κε 

επξίζθσληαη πνηέ εηο ην έκπξνζζελ κέξνο ηνπ 

Πξσηαγόξνπ κέζα εηο ηα πόδηα ηνπ, αιι' όηαλ απηόο 

έζηξεθελ εηο ηα νπίζσ, θαη εθείλνη νη νπνίνη 

επξίζθνλην καδί ηνπ, κε εύκνξθνλ θάπσο ηξόπνλ θαη 

κε ηάμηλ ερσξίδνλην εηο δύν απηνί νη αθξναηαί ηνπ 

από ην έλ κέξνο θαη από ην άιιν, θαη βαδίδνληεο 

θπθινηεξώο πάληνηε εηνπνζεηνύλην όπηζζελ ηνπ 

σξαηόηαηα. 

Έπεηηα από απηόλ σο θάζκα δηέθξηλα, θαζώο είπελ ν 

κεξνο, ηνλ Ηππίαλ από ηελ Ήιηδα, ν νπνίνο εθάζεην 

εηο ηα έκπξνζζελ ηεο αληηθξπλήο ζηνάο εηο ζξόλνλ· 

νιόγπξά ηνπ δε εθάζελην εηο ζξαλία ν Δξπμίκαρνο ν 

πηόο ηνπ Αθνπκελνύ θαη ν Φαίδξνο από ηελ 

Μπξξηλνύληα ηεο Αηηηθήο θαη ν Άλδξσλ ν πηόο ηνπ 

Αλδξνηίσλνο, θαη από ηνπο μέλνπο κεξηθνί 

ζπκπαηξηώηαη ηνπ θαη κεξηθνί άιινη. Δθαίλνλην δε 

όηη εξώησλ πόηε ν έλαο θαη πόηε ν άιινο ηνλ Ηππίαλ 

δηά δεηήκαηα ηεο θπζηθήο θαη δηά κεξηθά 

αζηξνλνκηθά δεηήκαηα, εθείλνο δε εηο ηνλ ζξόλνλ 

θαζήκελνο έιπε ην δήηεκα θαζελόο από απηνύο θαη 

έδηδελ εθηεηακέλαο απνθξίζεηο εηο ηαο εξσηήζεηο 

ησλ· δηέθξηλα δ' επίζεο κέζα θαη ηνλ Σάληαινλ, 

δειαδή είρελ έιζεη ινηπόλ θαη ν Πξόδηθνο από ηελ 

Κέαλ· ήην δε κέζα εηο έλ κηθξόλ δσκάηηνλ, ην νπνίνλ 

πξνηήηεξα κεηερεηξίδεην σο απνζήθελ ν Ηππόληθνο, 

ηώξα δε ν Καιιίαο έλεθα ηνπ πιήζνπο ησλ 

δηαηξηβόλησλ εθεί, αθ' νπ άδεηαζε θαη απηό, ην έθακε 

θαηνηθίαλ δηά ηνπο μέλνπο. Ο κελ Πξόδηθνο ινηπόλ 

ήηνλ αθόκε πιαγηαζκέλνο, ηπιηγκέλνο κέζα εηο 

κεξηθά δέξκαηα θαη ζθεπάζκαηα παξά πνιιά, θαζώο 

εθαίλεην δε, εθάζελην πιεζίνλ εηο απηόλ επάλσ εηο 

ηα πιεζίνλ θξεββάηηα ν Παπζαλίαο από ην 

πξνάζηεηνλ ησλ Κεξακέσλ θαη καδί κε απηόλ έλα 

λένλ αθόκε παηδάξηνλ, θαζώο εγώ λνκίδσ, θπζηθά 

εύκνξθνλ θαη αγαζόλ θαη θαηά ηελ όςηλ παξά πνιύ 

σξαίνλ. Μνπ εθάλε όηη ήθνπζα λα ην νλνκάδνπλ 

Αγάζσλα, θαη δελ ζα κνπ θαλή παξάμελνλ αλ είλαη 

παηδίνλ εξσκέλνλ ηνπ Παπζαλίνπ. Ήην ινηπόλ ηνύην 

ην παηδάξηνλ, θαη νη δύν Αδείκαληνη, ν πηόο ηνπ 

Κήπηδνο δειαδή θαη ν πηόο ηνπ Λεπθνινθίδνπ, 

εθαίλνλην δε κεξηθνί άιινη. Γηά πνία δε δεηήκαηα 

ζπλσκίινπλ, εγώ ηνπιάρηζηνλ πνπ ήκελ απ' έμσ δελ 
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εκπόξνπλ λα θαηαιάβσ, αλ θαη επεζύκνπλ κε πάζνο 

λ' αθνύζσ ηνλ Πξόδηθνλ· δηόηη κνπ θαίλεηαη όηη είλαη 

άλζξσπνο πάλζνθνο θαη ζείνο· αιι' επεηδή ε θσλή 

ηνπ είλαη βαξεία, εγίλεην έλαο βόκβνο κέζα εηο ην 

δσκάηηνλ θαη έθακλελ ώζηε λα κε δηαθξίλσληαη ηα 

ιεγόκελα. 

Όζηεξ' απ' νιίγν, αθ' νπ είρνκελ εκείο εηζέιζεη, 

θαηόπηλ εκβήθελ έπεηηα θαη ν Αιθηβηάδεο ν σξαίνο, 

θαζώο ζπ ιέγεηο θαη εγώ ην παξαδέρνκαη, θαη ν 

Κξηηίαο ν πηόο ηνπ Καιαίζρξνπ. Ζκείο ινηπόλ θαζώο 

εκβήθακελ, αθ' νπ αθόκε νιίγνλ ερξνλνηξηβήζακελ 

θαη παξεηεξήζακελ απηά, επιεζηάζακελ πξνο ηνλ 

Πξσηαγόξαλ θαη εγώ είπα. 

σθξάηεο Πξσηαγόξα, θαη εγώ θαη απηόο εδώ ν Ηππνθξάηεο ήιζνκελ πξνο 

ζε. 

Πξσηαγόξαο 

    Ση από ηα δύν, είπε, ζέιεηε κε κόλνλ εκέ λα νκηιήζεηε ηδηαηηέξσο, ή 

    ελ ώ είλαη καδί κνπ θαη νη άιινη; 

σθξάηεο 

    Μαο είλαη όισο δηόινπ αδηάθνξνλ, είπνλ εγώ· αθ' νπ δε αθνύζεο ηελ 

    αηηίαλ, δηά ηελ νπνίαλ ήιζνκελ, κόλνο ζνπ ζθέςνπ (ηη πξέπεη λα 

    γείλε). 

Πξσηαγόξαο 

    Πνία ινηπόλ, είπελ, είλαη ε αηηία, δηά ηελ νπνίαλ ήιζεηε; 

σθξάηεο 

    Απηόο εδώ ν Ηππνθξάηεο, είλαη κελ εληόπηνο, πηόο ηνπ Απνιινδώξνπ, 

    από κεγάιελ θαη πινπζίαλ νηθνγέλεηαλ· απηόο δε θαίλεηαη όηη θαηά ηα 

    θπζηθά πξνηεξήκαηα είλαη σζάλ θάζε έλα ηεο ειηθίαο ηνπ. Δπηζπκεί 

    δε, θαζώο κνπ θαίλεηαη, λα γείλε πεπαηδεπκέλνο κέζα εηο ηελ πόιηλ, 

    λνκίδεη δε όηη ζα θαηνξζώζε ηνύην πξν πάλησλ, εάλ ζπνπδάζε πιεζίνλ 

    ζνπ· ηώξα ινηπόλ ζπ ζθέςνπ απηά· ηη από ηα δύν, λνκίδεηο όηη πξέπεη 

    λα ζπλνκηιήζεο κόλνο ζνπ κε εκάο κόλνπο, ή λα είλαη θαη νη άιινη 

    καδί. 

Πξσηαγόξαο σζηά, είπε, ιακβάλεηο πξνθπιάμεηο δη' εκέ, σθξάηε. Γηόηη 

μέλνο άλζξσπνο, ν νπνίνο πεγαίλεη εηο κεγάιαο πόιεηο, θαη κέζα εηο απηάο 

πείζεη ηνπο θαιπηέξνπο λένπο λ' αθήζνπλ ηαο ζπλαλαζηξνθάο ησλ άιισλ, 

θαη ζπγγελώλ θαη μέλσλ, θαη γεξόλησλ θαη λέσλ θαη λα ζπλαλαζηξέθνληαη 

απηόλ, δηά λα γείλνπλ δηά ηεο ζπλαλαζηξνθήο ηνπ θαιύηεξνη, πξέπεη, ελ ώ 
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θάκλεη απηά, λα θνβήηαη· δηόηη εηο απηά ηα πξάγκαηα δελ ζπκβαίλνπλ 

κηθξνί θζόλνη θαη άιια κίζε θαη επηβνπιαί. Δγώ δε ιέγσ όηη ε κελ 

ζνθηζηηθή ηέρλε είλαη παιαηά, από δε ηνπο παιαηνύο άλδξαο, εθείλνη νη 

νπνίνη κεηερεηξίδνλην απηήλ, επεηδή εθνβνύλην ηελ δπζαξέζθεηαλ ηελ 

νπνίαλ πξνθαιεί, είρνλ σο πξόθαζηλ θαη εθξύπηνλην, άιινη κελ ηελ 

πνίεζηλ, θαζώο ν κεξνο θαη ν Ζζίνδνο θαη ν ηκσλίδεο, άιινη δε πάιηλ 

ηειεηάο θαη πξνθεηείαο, θαζώο αη ηνπ Οξθέσο θαη ηνπ Μνπζαίνπ· κεξηθνί 

δε, θαζώο εθαηάιαβα, θαη ηελ γπκλαζηηθήλ, θαζώο ν Ίθθνο από ηνλ 

Σάξαληα θαη εθείλνο ν νπνίνο αθόκε θαη ηώξα είλαη ζνθηζηήο από όινπο 

αλώηεξνο ν Ζξόδηθνο από ηελ ειπβξίαλ ηεο Θξάθεο, θαηαγόκελνο δε από 

ηα Μέγαξα· ηελ κνπζηθήλ δε κεηερεηξίζζε σο πξόθαζηλ θαη ν ηδηθόο ζαο 

Αγαζνθιήο, ν νπνίνο είλαη κεγάινο ζνθηζηήο, θαη ν Ππζνθιείδεο, από ηελ 

Κέαλ θαη πνιινί άιινη. ινη απηνί, θαζώο ιέγσ, επεηδή εθνβήζεζαλ ηνλ 

θζόλνλ, κεηερεηξίζζεζαλ απηάο ηαο ηέρλαο δηά παξαπεηάζκαηα· εγώ δε κε 

όινπο απηνύο σο πξνο ηνύην δελ ζπκθσλώ· δηόηη θξνλώ όηη απηνί δελ 

θαηώξζσζαλ εθείλν ην νπνίνλ εζέιεζαλ δηόηη είλαη αδύλαηνλ λα θξπθζή 

θαλείο, από εθείλνπο, νη νπνίνη έρνπλ δύλακηλ κέζα εηο ηαο πόιεηο λα 

επηβάιισληαη, έλεθα ησλ νπνίσλ κεηαρεηξίδεηαη θαλείο απηάο ηαο 

πξνθάζεηο· επεηδή ν θνηλόο ιαόο βεβαίσο δελ θαηαιακβάλεη ηίπνηε απ' 

απηά, αιι' εθείλα ηα νπνία απηνί (νη πξνύρνληεο) δηαδώζνπλ, απηά επαηλεί. 

Σν λα ζέιε ινηπόλ θαλείο λα θξπθζή, ελ ώ δελ εκπνξεί λα θξπθζή, αιιά 

γίλεηαη νινθάλεξνο, είλαη θαη πνιύ αλόεηνο δνπιεηά, θαη ρσξίο άιιν θάκλεη 

ηνπο αλζξώπνπο λα ηνλ κηζνύλ πεξηζζόηεξνλ· δηόηη λνκίδνπλ όηη εθείλνο 

πνπ θάκλεη απηά, θνληά εηο ηα άιια είλαη θαη θαηεξγάξεο. Δγώ ινηπόλ δελ 

εθνινύζεζα ηνύηνπο, αιι' όισο δηόινπ ηνλ ελαληίνλ δξόκνλ, θαη νκνινγώ 

όηη θαη ζνθηζηήο είκαη θαη αλζξώπνπο δηδάζθσ, θαη λνκίδσ όηη απηή ε 

πξνθύιαμηο είλαη θαιπηέξα από εθείλελ, ην λα νκνινγώ δειαδή ην 

επάγγεικά κνπ κάιινλ παξά λα ην αξλνύκαη· θνληά δε εηο απηήλ έρσ 

ζθεθζή θαη άιιαο πξνθπιάμεηο, ώζηε, δηά λα είπσ ηελ αιήζεηαλ, δελ έπαζνλ 

θαλέλ θαθόλ, δηόηη νκνινγώ όηη είκαη ζνθηζηήο. Αλ θαη είλαη έσο ηώξα 

πνιιά βεβαίσο έηε πνπ εμαθνινπζώ απηήλ ηελ ηέρλελ· δηόηη θαη όια νκνύ 

ηα ρξόληα ηεο ειηθίαο κνπ είλαη πνιιά· θαη δελ είλαη θαλείο από όινπο ζαο, 

ηνπ νπνίνπ λα κε είκαη παηήξ θαηά ηα ρξόληα· ώζηε ζα είλαη παξά πνιύ 

επράξηζηνλ εηο εκέ, εάλ ζέιεηε ηίπνηε, δη' όια όζα επηζπκείηε λα 

νκηιήζσκελ εκπξόο εηο όινπο όζνη είλαη κέζα. 

Καη εγώ — δηόηη ππσςηάζζελ όηη απηόο επηζπκεί λα 

επηδεηρζε εηο ηνλ Πξόδηθνλ θαη εηο ηνλ Ηππίαλ θαη λα 

θακαξώζε, όηη έρνκελ έιζεη δηόηη είκεζα ζαπκαζηαί 

ηνπ — είπνλ. 

σθξάηεο 

    Γηαηί λα κε θαιέζσκελ θαη ηνλ Πξόδηθνλ θαη ηνλ Ηππίαλ θαη όζνπο 

    είλαη καδί ησλ, δηά λ' αθξναζζώζη ηελ ζπλνκηιίαλ καο; 
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Πξσηαγόξαο 

    Βεβαηόηαηα, είπε. 

Καιιίαο 

    Δπηζπκείηε ινηπόλ, είπελ ν Καιιίαο, λα βάισκελ γύξσ θαζέδξαο, δηά 

    λα ζπλνκηιήηε θαζήκελνη; 

Δγλσκνδνηήζακελ όηη ρξεηάδνληαη· εκείο δε όινη 

ραίξνληεο όηη ζ' αθνύζσκελ άλδξαο ζνθνύο, κόλνη 

καο επηάζακελ ηα ζξαλία θαη ηα θξεββάηηα θαη ηα 

εηνπνζεηήζακελ πιεζίνλ ηνπ Ηππίνπ· δηόηη εθεί 

ππήξρνλ από πξνηήηεξα ηα ζξαλία. Δηο ηνύην δε ην 

κεηαμύ έθζαζαλ θαη ν Κξηηίαο θαη ν Αιθηβηάδεο 

νδεγνύληεο ηνλ Πξόδηθνλ, ηνλ νπνίνλ εζήθσζαλ από 

ην θξεββάηη, θαη εθείλνπο πνπ ήζαλ καδί κε ηνλ 

Πξόδηθνλ. Αθ' νπ δε όινη εθαζίζακελ καδί, ν 

Πξσηαγόξαο είπε· ηώξα ινηπόλ, σθξάηε, πνπ θαη 

απηνί εδώ είλαη παξόληεο, εκπνξείο λα είπεο εθείλα 

ηα νπνία κνπ αλέθεξεο πξν νιίγνπ δηά ηνλ λένλ 

ηνύηνλ. 

σθξάηεο 

    Θ' αξρίζσ, Πξσηαγόξα, λα ζνπ είπσ εθείλα δηά ηα νπνία ήιζνλ, κε ηα 

    ίδηα ιόγηα κε ηα νπνία ήξρηζα πξν νιίγνπ. Απηόο εδώ δειαδή ν 

    Ηππνθξάηεο ζπκβαίλεη λα επηζπκή πνιύ ηελ ζπλαλαζηξνθήλ ζνπ· ιέγεη 

    δε όηη επραξίζησο επηζπκεί λα κάζε ηη ζα σθειεζή, εάλ θνηηήζε 

    πιεζίνλ ζνπ. Σόζνλ κόλνλ έρσ λα είπσ. 

Έιαβε ινηπόλ ηνλ ιόγνλ ν Πξσηαγόξαο θαη είπε· 

Πξσηαγόξαο 

    Παηδί κνπ, ζα ιάβεο ηελ εμήο σθέιεηαλ, εάλ έιζεο θνληά κνπ, ηελ 

    εκέξαλ θαηά ηελ νπνίαλ ζα ζπλνκηιήζεο καδί κνπ, ζα ππάγεο εηο ην 

    ζπίηη ζνπ, αθ' νπ γείλεο θαιύηεξνο παξ' ό,ηη ήζν, θαη ηελ αθόινπζνλ 

    εκέξαλ ην ίδηνλ ζα ζπκβή θαη θαη' εμαθνινύζεζηλ θάζε εκέξαλ ζα 

    πξνθόπηεο εηο ην θαιύηεξνλ. 

Καη εγώ, αθ' νπ ήθνπζα απηά, είπνλ. 

σθξάηεο Πξσηαγόξα, ηνύην πνπ ιέγεηο δελ είλαη δηόινπ παξάμελνλ, αιιά 

θπζηθόλ πξάγκα, δηόηη θαη ζπ, αλ θαη έρεηο ηόζνλ κεγάιελ ειηθίαλ θαη είζαη 

ηόζνλ ζνθόο, εάλ ζε δηδάμε θαλείο εθείλν ην νπνίνλ ζπκβαίλεη λα κε 

γλσξίδεο, ζα εγίλεζν θαιύηεξνο· δελ δεηνύκελ όκσο ηνύην, αιιά ην εμήο· 

αλ ιόγνπ ράξηλ ηώξα έμαθλα ν Ηππνθξάηεο απηόο εδώ ήιιαζζελ επηζπκίαλ 

θαη επεζύκεη ηελ ζπλαλαζηξνθήλ ηνύηνπ ηνπ λένπ, ν νπνίνο ηώξα εζράησο 
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ήιζελ εηο ηνλ ηόπνλ καο, ηνπ Εεπμίππνπ δειαδή από ηελ Ζξάθιεηαλ, θαη αθ' 

νπ ήζειελ ππάγεη θνληά εηο απηόλ, θαζώο ηώξα έξρεηαη θνληά εηο ζε, ήζειελ 

αθνύζεη από απηόλ απηά ηα ίδηα, ηα νπνία αθνύεη από ζε, όηη δειαδή 

ζπλαλαζηξεθόκελνο απηόλ θάζε εκέξαλ ζα γίλεηαη θαιύηεξνο θαη ζα 

πξνθόπηε· εάλ ηνλ εξσηήζε πάιηλ εηο ηη πξάγκα ιέγεηο όηη ζα γείλσ 

θαιύηεξνο θαη εηο ηη πξάγκα ζα πξνθόςσ; Ο Εεύμηππνο ζα είπε εηο απηόλ, 

όηη ζα πξνθόςε εηο ηελ δσγξαθηθήλ θαη εάλ, αθνύ αληάκσλε ηνλ 

Οξζαγόξαλ ηνλ Θεβαίνλ, ήζειελ αθνύζεη θαη από εθείλνλ απηά ηα ίδηα, ηα 

νπνία αθνύεη από ζε, ζα ηνλ εξώηα πάιηλ εηο ηη πξάγκα ζα γίλεηαη θαζ' 

εκέξαλ θαιύηεξνο, εάλ ζπλαλαζηξέθεηαη εθείλνλ, ζα ηνπ έιεγε βεβαίσο θαη 

απηόο όηη ζα γείλε θαιύηεξνο εηο ην παίμηκνλ ηνπ απινύ· έηζη ινηπόλ θαη ζπ 

εηπέ εηο ηνλ λένλ θαη εηο εκέ ν νπνίνο ζ' εξσηώ δη' απηόλ· απηόο εδώ ν 

Ηππνθξάηεο, αλ θνηηήζε θνληά εηο ηνλ Πξσηαγόξαλ, ηελ εκέξαλ θαηά ηελ 

νπνίαλ ζα ηνλ ζπλαλαζηξαθή, ζ' αλαρσξήζε αθ' νπ γείλε θαιύηεξνο θαζώο 

θαη θάζε κίαλ από ηαο άιιαο εκέξαο ζα πξνθόςε πνιύ, αιιά εηο ηη πξάγκα, 

Πξσηαγόξα, θαη δηά πνίνλ ζθνπόλ; 

Καη ν Πξσηαγόξαο, αθ' νπ ήθνπζελ απηά από εκέ, είπε: 

Πξσηαγόξαο 

    Καη ζπ θαιά εξσηάο, σθξάηε, θαη εγώ αηζζάλνκαη ραξάλ λ' 

    απνθξίλσκαη εηο εθείλνπο νη νπνίνη θαιά κ' εξσηνύλ. Ο Ηππνθξάηεο 

    ινηπόλ, όηαλ έιζε θνληά κνπ, δελ ζα πάζε εθείλα, ηα νπνία ζα 

    επάζαηλελ, εάλ εγίλεην θνηηεηήο εηο θαλέλα άιινλ από ηνπο ζνθηζηάο· 

    δηόηη νη κελ άιινη θαηαζηξέθνπλ ηνπο λένπο· ελ ώ νύηνη απνθεύγνπλ 

    ηαο ηέρλαο, απηνί πάιηλ εθ λένπ ηνπο ζύξνπλ ρσξίο λα ζέινπλ θαη 

    ηνπο ξίπηνπλ κέζα εηο ηαο ηέρλαο, δηδάζθνληεο ινγαξηαζκνύο θαη 

    αζηξνλνκίαλ θαη γεσκεηξίαλ θαη κνπζηθήλ — θαη ζπγρξόλσο έξξηςε 

    βιέκκα πξνο ηνλ Ηππίαλ — , όηαλ δ' έιζε θνληά εηο εκέ, δελ ζα κάζε 

    δηά θαλέλ άιιν πξάγκα, παξά δη' εθείλν, δηά ην νπνίνλ ήιζε. Σν δε 

    κάζεκά κνπ είλαη ε νξζή ζθέςηο δηά ηα πξάγκαηα ηεο νηθίαο, δηά λα 

    εκπνξή λα δηνηθή όζνλ ην δπλαηόλ θαιύηεξνλ ην ζπηηηθόλ ηνπ, θαη δηά 

    ηα πξάγκαηα ηεο πόιεσο, δηά λα είλαη ηθαλώηαηνο λα νκηιή δη' όζα 

    αλαθέξνληαη εηο ηελ πόιηλ θαη λα εθηειή απηά. 

σθξάηεο 

    Άξά γε, είπνλ εγώ, λα εθαηάιαβα απηά πνπ ιέγεηο; Γηόηη κνπ θαίλεηαη 

    όηη νκηιείο δηά ηελ πνιηηηθήλ ηέρλελ θαη ππόζρεζαη όηη θάκλεηο ηνπο 

    αλζξώπνπο θαινύο πνιίηαο. 

Πξσηαγόξαο 

    Απηό ινηπόλ αθξηβώο, σθξάηε, είλαη, είπε, ην έξγνλ, ην νπνίνλ 

    επαγγέιινκαη. 
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σθξάηεο 

    Καιήλ ινηπόλ ηέρλελ, είπνλ εγώ, θαηέρεηο, εάλ ηελ θαηέρεο· δηόηη 

    ηίπνηε άιιν βέβαηα δελ ζα ζνπ είπσ παξά εθείλα ηα νπνία ζθέπηνκαη. 

    Δγώ δειαδή, Πξσηαγόξα, ελόκηδνλ όηη ηνύην ην πξάγκα δελ είλαη 

    δπλαηόλ λα δηδαρζή, αιι' αθ' νπ ζπ ην ιέγεηο, δελ έρσ ιόγνλ λα 

    δείμσ δπζπηζηίαλ. Έρσ όκσο ην δηθαίσκα λα είπσ δηαηί θξνλώ όηη απηό 

    δελ είλαη δπλαηόλ λα δηδαρζή, νύηε λα κεηαδνζή από αλζξώπνπο εηο 

    άιινπο αλζξώπνπο. 

Γηόηη εγώ, θαζώο θαη νη άιινη Έιιελεο, ιέγσ όηη νη 

Αζελαίνη είλαη ζνθνί. Βιέπσ ινηπόλ, όηαλ 

ζπλαζξνηζζώκελ εηο ηελ ζπλέιεπζηλ, όηη, όηαλ κελ 

είλαη ρξεία λα εθηειέζε ηίπνηε ε πόιηο αλαθεξόκελνλ 

εηο νηθνδνκήζεηο, πξνζθαιεί σο ζπκβνύινπο δη' 

εθείλα πνπ ζα νηθνδνκήζε ηνπο νηθνδόκνπο, όηαλ δε 

πξόθεηηαη δηά λαππεγήζεηο, πξνζθαιεί ηνπο 

λαππεγνύο, θαη κε ηνλ ίδηνλ ηξόπνλ εθηειεί όια ηα 

άιια, όζα λνκίδνπλ όηη κπνξεί θαλείο λα ηα κάζε θαη 

όηη είλαη δπλαηόλ λα δηδαρζώζηλ. Δάλ δε πξνβάιε 

θαλείο άιινο λα ηνπο ζπκβνπιεύζε, ηνλ νπνίνλ 

εθείλνη λνκίδνπλ όηη δελ είλαη ηερλίηεο, θαη παξά 

πνιύ σξαίνο θαη πινύζηνο θαη επγελήο αλ είλαη, όρη 

κόλνλ κ' όια ηνπ απηά δελ ηνλ αθνύνπλ, αιιά θαη ηνλ 

πεξηγεινύλ θαη θάκλνπλ ζόξπβνλ έσο όηνπ ν ίδηνο, ν 

νπνίνο επξόβαιε λα νκηιήζε, ζεθσζή λα θύγε, ή νη 

ηνμόηαη (δειαδή νη θιεηήξεο) ηνλ ζύξνπλ εθείζελ ή 

ηνλ πεηάμνπλ έμσ θαηά δηαηαγήλ ησλ πξπηάλεσλ 

(δειαδή ησλ πξνέδξσλ). Γη' εθείλα ινηπόλ ηα 

πξάγκαηα, δηά ηα νπνία ρξεηάδεηαη ηέρλε, 

ηνηνπηνηξόπσο θάκλνπλ· όηαλ δε ήζειελ είλαη ρξεία 

λα ζθεθζώζη θαη απνθαζίζσζη δηά θαλέλ πξάγκα πνπ 

απνβιέπεη εηο ηελ δηνίθεζηλ ηεο πόιεσο, ζεθώλεηαη 

θαη ηνπο ζπκβνπιεύεη νπνηνζδήπνηε θαη αλ είλαη 

αδηαθξίησο, θηίζηεο, ραιθσκαηάο, πεηζσκαηάο, 

έκπνξνο, πινίαξρνο, πινύζηνο, πησρόο, επγελήο, 

πξόζηπρνο, θαη θαλείο δελ ηνλ καιώλεη, όπσο 

καιώλνπλ ηνπο πξνεγνπκέλνπο, όηη ηάρα ρσξίο λα 

είρνλ θαλέλα δηδάζθαινλ, έπεηηα ηνικνύλ λα 

ζπκβνπιεύζνπλ· δηόηη, θαζώο θαίλεηαη, λνκίδνπλ όηη 

ηνύην ην πξάγκα δελ είλαη δπλαηόλ λα ην δηδαρζή 

θαλείο· θαη όρη κόλνλ ε θνηλσλία γεληθώο ηεο πόιεσο 

έηζη θάκλεη, αιιά θαη ηδηαηηέξσο κεηαμύ καο νη πιένλ 

ζνθνί θαη νη θαιύηεξνη από ηνπο πνιίηαο εθείλελ ηελ 

ηθαλόηεηα, ηελ νπνίαλ έρνπλ, δελ είλαη ηθαλνί λα ηελ 

παξαδώζνπλ εηο άιινπο· επεηδή θαη ν Πεξηθιήο, ν 
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παηήξ ηνύησλ εδώ ησλ παηδίσλ, εθείλα κελ ηα 

πξάγκαηα, ηα νπνία εμεξηώλην από δηδαζθάινπο, 

ηνπο ηα έκαζε θαιά θαη ζσζηά, εθείλα δε εηο ηα νπνία 

απηόο ν ίδηνο είλαη ζνθόο, νύηε ν ίδηνο ηνπο ηα 

δηδάζθεη νύηε εηο θαλέλαλ άιινλ ηνπο παξαδίδεη λα 

ηα κάζνπλ· αιιά κόλνη ησλ πεξηηξηγπξίδνπλ θαη 

βόζθνπλ σζάλ ιπηά δώα, κήπσο πνπζελά ηπραίσο 

ζπλαληήζνπλ εκπξόο ησλ ηελ ηθαλόηεηα. Δάλ δε 

ζέιεο θαη άιιν παξάδεηγκα, απηόο ν ίδηνο ν 

Πεξηθιήο, επίηξνπνο ηνπ Κιεηλίνπ, λεσηέξνπ 

αδειθνύ ηνύηνπ εδώ ηνπ Αιθηβηάδνπ, επεηδή 

εθνβείην δη' απηόλ κήπσο ν Αιθηβηάδεο ηνλ 

δηαθζείξε, ηνλ ερώξηζελ από απηόλ θαη ηνλ 

παξέδσθελ εηο ηνλ (αδειθόλ ηνπ) Αξίθξνλα λα ηνλ 

δηδάμε· θαη πξνηνύ πεξάζνπλ έμ κήλεο, ν Αξίθξσλ 

ηνλ έδσθελ νπίζσ εηο απηόλ, δηόηη δελ ήμεπξε ηη λα 

ηνλ θάκε. Ζκπνξώ δε λα ζνπ αλαθέξσ θαη όζνπο 

ζέιεηο άιινπο, νη νπνίνη, ελ ώ νη ίδηνη ήζαλ ηθαλνί, 

δελ θαηώξζσζαλ λα θάκνπλ πνηέ έσο ηώξα θαλέλα 

ηθαλόλ νύηε από ηνπο ζπγγελείο ησλ νύηε από ηνπο 

μέλνπο. Δγώ ινηπόλ, Πξσηαγόξα, έρσλ ππ' όςεη απηά 

ηα παξαδείγκαηα, λνκίδσ όηη ε ηθαλόηεο είλαη πξάγκα 

πνπ δελ εκπνξεί λα δηδαρζή· επεηδή όκσο ζε αθνύσ 

λα ιέγεο απηά, ππνρσξώ θαη λνκίδσ όηη θάηη ιέγεηο, 

δηόηη ζεσξώ όηη έρεηο απνθηήζεη πείξαλ πνιιώλ 

πξαγκάησλ, όηη έρεηο κάζεη δε πνιιά, θαη όηη άιια 

πάιηλ έρεηο αλαθαιύςεη κόλνο ζνπ. Δάλ ινηπόλ 

εκπνξήο λα καο απνδείμεο θαζαξώηεξα όηη ε 

ηθαλόηεο είλαη πξάγκα ην νπνίνλ δύλαηαη λα δηδαρζή, 

κε θαηαδερζήο λα καο ην θξύςεο, αιιά δείμε ην εηο 

εκάο. 

Πξσηαγόξαο 

    Αιιά, σθξάηε, είπε, δελ ζα ζαο ην θξύςσ· αιιά ηη από ηα δύν 

    ζέιεηε; ζέιεηε σο γέξσλ εηο λένπο λα ζαο ην απνδείμσ δηεγνύκελνο 

    έλα κύζνλ(3), ή ζέιεηε λα ην πξαγκαηεπζώ κε ινγηθάο απνδείμεηο; 

Πνιινί ινηπόλ από ηνπο εθεί θαζεκέλνπο 

απεθξίζεζαλ εηο απηόλ όηη εκπνξεί λα πξαγκαηεπζή 

ην δήηεκα κε νπνηνλδήπνηε ζέιεη από ηνπο δύν 

ηξόπνπο. 

Πξσηαγόξαο Δγώ ινηπόλ λνκίδσ, είπελ, όηη είλαη πιένλ επράξηζηνλ λα ζαο 

δηεγεζώ έλα κύζνλ: Τπήξμε θάπνηε θαηξόο, πνπ νη κελ ζενί ππήξρνλ, ηα 

δηάθνξα δε γέλε πνπ απνζλήζθνπλ δελ ππήξρνλ. ηαλ δε ήιζελ ν 
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δησξηζκέλνο θαηξόο δηά λα γείλνπλ θαη απηά, νη ζενί ηα εζρεκάηηζαλ εηο ην 

εζσηεξηθόλ ηεο γεο από ρώκα θαη θσηηάλ αλακίμαληεο θαη από όζα 

αλαθαηεύνληαη κε ηελ θσηηάλ θαη ην ρώκα. ηαλ δ' επξόθεηην λα ηα θέξνπλ 

εηο ην θσο, επξόζηαμαλ ηνλ Πξνκεζέα θαη ηνλ Δπηκεζέα λα ηα ζηνιίζνπλ 

θαη λα κνηξάζνπλ εηο θαζέλα δπλάκεηο όπσο ηνπο αξκόδεη. Ο δε Δπηκεζεύο 

παξαθαιεί ηνλ Πξνκεζέα λα ηνλ αθήζε λα κνηξάζε απηόο, αθ' νπ δε εγώ 

κνηξάζσ, είπε, ζπ έπεηηα λα θάκεο επηζεώξεζηλ· θαη ηνηνύηνηξόπσο, αθ' νπ 

ηνλ εθαηάθεξελ, έθακελ απηόο ηελ κνηξαζηά. Καζώο ινηπόλ εκνίξαδελ, εηο 

άιια κελ επξνζθνιινύζε δύλακηλ ρσξίο ηαρύηεηα, ηα δε πιένλ αδύλαηα 

εζηόιηδε κε ηαρύηεηα· εηο άιια δε έδηδελ όπια, εηο εθείλα δε εηο ηα νπνία 

έδηδε θύζηλ ρσξίο όπια εθεύξηζθε θάπνηαλ άιιελ δύλακηλ δηά λα ζώδσληαη. 

Γηόηη εθείλα κελ από απηά, ηα νπνία ελέδπε κε κηθξόηεηα, ηνπο εκνίξαδε 

πηεξά δηά λα θεύγνπλ ή θαηνηθίαλ θάησ εηο ηελ γελ δηά λα θξύπησληαη· 

εθείλα δε ηα νπνία εύμαλε δηά ηεο κεγαιόηεηνο, ηνπο έδηδελ σο κέζνλ 

ζσηεξίαο απηήλ ηελ ηδίαλ κεγαιόηεηα· θαη ηα άιια ηνηνπηνηξόπσο 

εκνίξαδελ, ώζηε λα ππάξρε κεηαμύ ησλ ηζόηεο. Απηνύο δε ηνπο ηξόπνπο 

εθεύξηζθελ, επεηδή εθνβείην κήπσο θαλέλ από ηα γέλε απηά θαηαζηξαθή. 

Αθ' νπ δε ηνπο έδσθελ αξθεηά κέζα, δηά λα μεθεύγνπλ ηελ θαηαζηξνθήλ ηα 

κελ από ηα δε, εθεύξηζθε ηξόπνλ, δηά λα πξνθπιάηησληαη από ηαο εθ ηνπ 

Γηόο πξνεξρνκέλαο επνράο ηνπ έηνπο, ελδύσλ απηά κε ππθλάο ηξίραο θαη 

ζηεξεά δέξκαηα, δηά λα πξνθπιαρζώζηλ από ην ςύρνο θαη λα δύλαληαη λα 

πξνθπιαρζώζη θαη από ηελ δέζηελ· θαη δηά λα ππάξρνπλ απηά ηα ίδηα εηο 

θαζέλ σο ζηξώκα ηδηθόλ ηνπ θαη ην νπνίνλ θπηξώλεη κόλνλ ηνπ, όηαλ 

πεγαίλνπλ λα θνηκεζώζη· θαη ππνθάησ από ηα πόδηα ησλ εηο άιια κελ 

έβαιελ νπιάο, εηο άιια όλπραο θαη δέξκαηα ζηεξεά θαη ρσξίο αίκα. Έπεηηα 

από ηνύην επξνκήζεπελ εηο απηά ηξνθάο άιιελ εηο ην έλ θαη άιιελ εηο ην 

άιιν, εηο άιια κελ ρνξηάξηα από ηελ γελ, εηο άιια θαξπνύο δέλδξσλ, εηο 

άιια ξίδαο, εηο κεξηθά δ' έδσθε λα ηξέθσληαη ηξώγνληα άιια δώα· εηο άιια 

έδσθε λα γελλώζηλ νιίγα, εηο εθείλα δε, ηα νπνία απηά θαηαζηξέθνπλ, 

έδσθε λα γελλώζη πνιιά, δηά λα ζώδεηαη κε ηνύηνλ ηνλ ηξόπνλ ην γέλνο 

ησλ. Δπεηδή ινηπόλ ν Δπηκεζεύο δελ ήην παξά πνιύ θξόληκνο, ρσξίο λα ην 

θαηαιάβε, εμώδεπζελ όιαο ηαο δπλάκεηο· έκελε ινηπόλ εηο απηόλ αθόκε 

αζηόιηζηνλ ην γέλνο ησλ αλζξώπσλ, θαη δελ ήμεπξε ηη λα ην θάκε. Δλ ώ δ' 

επξίζθεην εηο ακεραλίαλ, έξρεηαη ν Πξνκεζεύο, δηά λα επηζεσξήζε ηελ 

κνηξαζηά, θαη βιέπεη όηη ηα κελ άιια δώα είρνλ ελ ηάμεη όια, ν δε άλζξσπνο 

έκεηλε γπκλόο, ρσξίο ππνδήκαηα, ρσξίο ζηξώκα θαη ρσξίο όπια· έθζαζε δε 

πιένλ θαη ε δησξηζκέλε εκέξα, θαηά ηελ νπνίαλ έπξεπε θαη ν άλζξσπνο λα 

εμέιζε από ηελ γελ εηο ην θσο. Δπεηδή ινηπόλ ν Πξνκεζεύο επξίζθεην εηο 

ακεραλίαλ θαη δελ ήμεπξε πνίνλ κέζνλ ζσηεξίαο λα εύξε δηά ηνλ 

άλζξσπνλ, έθιεςελ από ηνλ Ήθαίζηνλ θαη ηελ Αζελάλ ηελ ζνθίαλ ησλ 

ηερλώλ καδί κε ηελ θσηηάλ — δηόηη είλαη αδύλαηνλ λα απνθηήζε θαλείο ή λα 

κεηαρεηξηζζή απηήλ ηελ ζνθίαλ ρσξίο ηελ θσηηά — θαη έηζη ινηπόλ ηελ 

εράξηζελ εηο ηνλ άλζξσπνλ. Σελ κελ ινηπόλ ζνθίαλ, ηελ νπνίαλ ρξεηάδεηαη ν 

άλζξσπνο δηά λα δήζε, ηελ έιαβε θαη' απηόλ ηνλ ηξόπνλ, ηελ πνιηηηθήλ 
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όκσο ζνθίαλ δελ ηελ είρε, δηόηη επξίζθεην πιεζίνλ ηνπ Γηόο· εηο δε ηνλ 

Πξνκεζέα δελ επεηξέπεην πιένλ λα εκβή εηο ηελ Αθξόπνιηλ πνπ 

εθαηνηθνύζελ ν Εεπο· εθηόο δε ηνύηνπ θαη νη θύιαθεο ηνπ Γηόο επξνμέλνπλ 

θόβνλ· εκβήθελ όκσο θξπθά εηο ην ζπίηη πνπ εθαηνηθνύζαλ καδί ε Αζελά 

θαη ν Ήθαηζηνο θαη θαηεγίλνλην εηο ηαο ηέρλαο· θαη αθ' νπ έθιεςε ηελ 

ηέρλελ ηνπ Ζθαίζηνπ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θσηηά θαη ηελ άιιελ ηέρλελ 

ηεο Αζελάο, ηελ έδσθελ εηο ηνλ άλζξσπνλ, θαη έλεθα ηνύηνπ εκπνξεί ν 

άλζξσπνο εύθνια λα δε· ν δε Πξνκεζεύο πζηεξώηεξα εμ αηηίαο ηνπ 

Δπηκεζέσο, θαζώο ιέγνπλ, εηηκσξήζε δηά ηελ θινπήλ. 

Δπεηδή δε ν άλζξσπνο έιαβε κέξνο ζετθήο δπλάκεσο, 

κόλνλ απηόο από ηα δώα έλεθα ηεο ζπγγελείαο ηνπ κε 

ηνλ ζεόλ ειάηξεπζε ζενύο θαη ήξρηζε λα πςώλε 

ζπζηαζηήξηα, θαη αγάικαηα ζεώλ· έπεηηα δηά κέζνπ 

ηεο ηέρλεο έθακε γξήγνξα ήρνπο θσλήο, θαη ιέμεηο 

ελάξζξνπο θαη εθεύξεθελ νηθίαο θαη θνξέκαηα θαη 

ππνδήκαηα θαη θξεββάηηα θαη ηξνθάο από ηελ γελ. 

Αθ' νπ απέθηεζαλ ινηπόλ ηνηαύηα εθόδηα νη 

άλζξσπνη, εηο ηελ αξρήλ εθαηνηθνύζαλ ζθνξπηζκέλνη 

εδώ θαη εθεί, πόιεηο δε δελ ππήξρνλ· θαηεζηξέθνλην 

ινηπόλ από ηα ζεξία, δηόηη εηο όια ηα κέξε ήζαλ 

πιένλ αδύλαηνη από απηά θαη ε θαηαζθεπαζηηθή ησλ 

ηέρλε ηνπο εβνήζεη κελ αξθεηά, δηά λα επξίζθνπλ 

ηξνθήλ, δελ ήην όκσο αξθεηή, δηά λα πνιεκνύλ ηα 

ζεξία· δηόηη δελ είρνλ αθόκε ηελ πνιηηηθήλ ηέρλελ, 

ηεο νπνίαο κέξνο είλαη ε πνιεκηθή. Δδήηνπλ ινηπόλ 

λα ζπλαζξνίδσληαη θαη λα ζώδσληαη θηίδνληεο 

πόιεηο· όηε ινηπόλ ήζεινλ ζπλαζξνηζζή, αδηθνύζαλ ν 

είο ηνλ άιινλ, δηόηη δελ είρνλ ηελ πνιηηηθήλ ηέρλελ, 

ώζηε ζθνξπηδόκελνη εθ λένπ θαηεζηξέθνλην. Ο Εεπο 

ινηπόλ, επεηδή εθνβήζε δηά ην γέλνο καο, κε ραζή 

νιόθιεξνλ, έζηεηιε ηνλ Δξκήλ λα θέξε εηο ηνπο 

αλζξώπνπο ηελ επζέβεηαλ θαη ηελ δηθαηνζύλελ, δηά 

λα θέξνπλ ηελ ηάμηλ εηο ηαο πόιεηο θαη λα 

ζπλελώζσζη ηνπο αλζξώπνπο δηά ησλ δεζκώλ ηεο 

αγάπεο. Ζξώηεζε ινηπόλ ν Δξκήο ηνλ Γία κε πνηνλ 

ηξόπνλ λα δώζε ηελ δηθαηνζύλελ θαη ηελ επζέβεηαλ 

εηο ηνπο αλζξώπνπο· ζα ηαο κνηξάζσ είπε, θαη απηάο 

κε ηνλ ίδηνλ ηξόπνλ πνπ εκνηξάζζεζαλ θαη αη ηέρλαη; 

Δκνηξάζζεζαλ δε αη ηέρλαη σο εμήο· είο ιόγνπ ράξηλ 

πνπ έρεη ηελ ηαηξηθήλ ηέρλελ είλαη αξθεηόο δηά 

πνιινύο πνπ δελ ηελ εμεύξνπλ, έηζη γίλεηαη θαη κε 

ηνπο άιινπο ηερλίηαο· έηζη ινηπόλ ζα βάισ θαη ηελ 

δηθαηνζύλελ θαη ηελ επζέβεηαλ κέζα εηο ηνπο 

αλζξώπνπο ή ζα ηαο κνηξάζσ εηο όινπο; ζα ηαο 
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κνηξάζεο εηο όινπο, είπελ ν Εεπο, θαη όινη λα ιάβνπλ 

κέξνο από απηάο· δηόηη δελ είλαη δπλαηόλ λα 

ππάξμνπλ πόιεηο, αλ νιίγνη κόλνλ ιάβνπλ κέξνο από 

απηάο, θαζώο ζπκβαίλεη εηο ηαο άιιαο ηέρλαο· θαη 

βάιε λόκνλ εθ κέξνπο κνπ, εθείλνλ ν νπνίνο δελ 

εκπνξεί λα ιάβε κέξνο επζεβείαο θαη δηθαηνζύλεο λα 

ηνλ ζαλαηώλνπλ σο αξξώζηηαλ ηεο πόιεσο. Έηζη 

ινηπόλ, σθξάηε, θαη δη' απηάο ηαο αηηίαο θαη νη 

άιινη άλζξσπνη θαη νη Αζελαίνη, όηαλ πξόθεηηαη λα 

γείλε ζπδήηεζηο δηά ηθαλόηεηα εηο ηελ ηεθηνληθήλ ή 

εηο θακκίαλ άιιελ θαηαζθεπαζηηθήλ ηέρλελ, 

θξνλνύλ όηη νιίγνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέξνο θαη 

λα ζπκβνπιεύνπλ, θαη αλ ζπκβνπιεύε θαλείο έμσ 

από ηνπο νιίγνπο ηνύηνπο, δελ ηνλ ππνθέξνπλ, θαζώο 

ζπ ιέγεηο· νξζώο δε θάκλνπλ, ιέγσ εγώ· όηαλ όκσο 

πξνβώζηλ εηο ζπκβνπιήλ, ε νπνία ρξεηάδεηαη 

πνιηηηθήλ ηθαλόηεηα πνπ πξέπεη λα πξνβαίλε κε όιελ 

ηελ δηθαηνζύλελ θαη ηελ θξνληκάδα, επιόγσο 

ππνθέξνπλ ηόηε θάζε άλζξσπνλ λα είπε ηελ γλώκελ 

ηνπ, δηόηη πξέπεη ή θάζε άλζξσπνο λ' απνθηήζε απηό 

ην πξνηέξεκα, ή λα κε ππάξρνπλ πόιεηο. Απηή, 

σθξάηε, είλαη ε αηηία ηνύηνπ ηνπ πξάγκαηνο· δηά λα 

κε λνκίζεο δε όηη ζε απαηώ ιέγσλ, όηη πξαγκαηηθώο 

όινη νη άλζξσπνη κεηέρνπλ από δηθαηνζύλελ θαη από 

ηα ινηπά πνιηηηθά πξνηεξήκαηα, πάξε ινηπόλ σο 

απόδεημηλ θαη ην εμήο. Δηο ηα άιια πξνηεξήκαηα, 

θαζώο ζπ ιέγεηο, αλ είπε θαλείο όηη είλαη ι. ρ. ηθαλόο 

αζιεηήο, ή εηο νπνηαλδήπνηε άιιελ ηέρλελ, εάλ δελ 

είλαη ηθαλόο, νη άλζξσπνη ή ηνλ πεξηπαίδνπλ ή 

ζπκώλνπλ, θαη νη ζπγγελείο ηνπ πιεζηάδνπλ θαη ηνλ 

καιώλνπλ ιέγνληεο όηη εηξειιάζε· πξνθεηκέλνπ δε 

δηά ηελ δηθαηνζύλελ θαη ηα άιια πνιηηηθά 

πξνηεξήκαηα, αλ κάζνπλ όηη θαλείο είλαη άδηθνο, εάλ 

απηόο ν ίδηνο έκπξνζζελ πνιιώλ αλζξώπσλ ιέγε ηελ 

αιήζεηαλ ελαληίνλ ηνπ εαπηνύ ηνπ (όηη δειαδή δελ 

έρεη δηθαηνζύλελ θαη άιια πνιηηηθά πξνηεξήκαηα), 

εθείλν ην νπνίνλ ζα εζεώξνπλ εηο άιιελ πεξίζηαζηλ 

σο θξνληκάδα, ην λα ιέγε δειαδή θαλείο ηελ 

αιήζεηαλ, εηο απηήλ ηελ πεξίζηαζηλ ην ζεσξνύλ σο 

ηξέιιαλ, θαη ιέγνπλ όηη πξέπεη όινη λα ιέγνπλ όηη 

είλαη δίθαηνη, θαη αλ είλαη θαη αλ δελ είλαη· αιιέσο 

εθείλνο, ν νπνίνο δελ πξνζπνηείηαη όηη είλαη δίθαηνο, 

είλαη ηξειιόο· δηόηη είλαη αλαπόθεπθηνλ λα κε 

ππάξρε θαλείο ν νπνίνο λα κε κεηέρε νπσζδήπνηε 
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από απηό, ή αιιέσο πξέπεη απηόο λα κε ππάξρε 

κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. 

Πεξί ηνπ όηη ινηπόλ παξαδέρνληαη επιόγσο θάζε 

άλζξσπνλ σο ζύκβνπινλ, όηαλ ρξεηαζζή απηή ε 

αξεηή, επεηδή λνκίδνπλ όηη ν θαζείο έρεη κέξνο από 

απηήλ, απηά έρσ λα είπσ· όηη δε λνκίδνπλ εμ άιινπ 

κέξνπο όηη απηή ε αξεηή δελ είλαη θπζηθόλ ράξηζκα, 

νύηε έξρεηαη κόλε ηεο εηο εθείλνλ ν νπνίνο ηελ έρεη, 

αιιά θαηόπηλ δηδαζθαιίαο θαη θξνληίδνο, ηνύην 

έπεηηα από ην πξώηνλ ζα πξνζπαζήζσ λα ζ' 

απνδείμσ. Πξαγκαηηθώο, δη' όζα θαθά λνκίδεη έλαο 

άλζξσπνο όηη έρεη ν άιινο άλζξσπνο εθ θύζεσο ή εθ 

ηύρεο, θαλείο δελ ζπκώλεη, νύηε λνπζεηεί, νύηε 

δηδάζθεη, νύηε ηηκσξεί εθείλνπο πνπ έρνπλ απηά δηά 

λα ηνπο θάκε λα κε είλαη ηνηνύηνη, αιιά ηνπο 

ιππνύληαη· ηνπο αζρήκνπο ι. ρ. ή ηνπο κηθξνύο ή 

ηνπο αδπλάηνπο πνίνο είλαη ηόζνλ αλόεηνο ώζηε λα 

θάκε εηο απηνύο θαλέλ από απηά πνπ ιέγνκελ; Γηόηη 

απηά κελ, λνκίδσ, γλσξίδνπλ νη άλζξσπνη όηη 

ζπκβαίλνπλ εηο ηνπο αλζξώπνπο εθ θύζεσο θαη εθ 

ηύρεο, ηα σξαία δειαδή θαη ηα ελαληία εηο απηά· όζα 

δε αγαζά λνκίδνπλ όηη απνθηώζηλ νη άλζξσπνη έπεηηα 

από επηκέιεηαλ θαη γύκλαζηλ θαη δηδαζθαιίαλ, αλ 

θαλείο δελ έρε απηά, αιι' έρε ηα θαθά ηα ελαληία εηο 

απηά, δη' απηά βεβαίσο γίλνληαη θαη νη ζπκνί θαη αη 

ηηκσξίαη θαη αη λνπζεζίαη. Από ηα νπνία θαθά έλ 

είλαη θαη ε αδηθία θαη ε αζέβεηα θαη γεληθώο θάζε ηη, 

ην νπνίνλ είλαη ελαληίνλ εηο ηελ πνιηηηθήλ αξεηήλ· 

θαη ηόηε ίζα — ίζα ν θαζείο ζπκώλεη θαη λνπζεηεί 

νπνηνλδήπνηε, δηόηη εδύλαην λ' απνθηήζε ηελ αξεηήλ 

ηαύηελ, αλ εθξόληηδε θαη ηελ εκάλζαλε. Γηόηη, αλ 

ήζειεο λα θαηαιάβεο, σθξάηε, ηη δύλακηλ έρεη ην λα 

ηηκσξώληαη νη αδηθνύληεο, απηό ήζειε ζε δηδάμεη, όηη 

νη άλζξσπνη λνκίδνπλ όηη ε αξεηή δύλαηαη λ' 

απνθηεζή. Γηόηη θαλείο δελ ηηκσξεί εθείλνπο πνπ 

αδηθνύλ έρσλ εηο ηνύην ηελ πξνζνρήλ ηνπ 

εζηξακκέλελ θαη δηά ηαύηελ ηελ αηηίαλ, δηόηη δει. 

εδίθεζαλ, εθηόο κόλνλ εθείλνο, ν νπνίνο ηηκσξεί 

ρσξίο λα ζθέπηεηαη, σο ζεξίνλ· εθείλνο δε, ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη λα ηηκσξή ινγηθώο, δελ ηηκσξεί έλεθα 

ηνπ αδηθήκαηνο, ην νπνίνλ επέξαζε πιένλ — δηόηη κε 

ηνύην δελ εκπνξεί βέβαηα λα θάκε λα κε γείλε 

εθείλν πνπ έγεηλελ — αιιά ηηκσξεί ράξηλ ηνπ 

κέιινληνο, δηά λα κε αδηθήζε πάιηλ κήηε απηόο ν 
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ίδηνο ν ηηκσξεζείο, κήηε θαλείο άιινο, ν νπνίνο είδελ 

απηόλ λα ηηκσξεζή· θαη ζθέπηεηαη ηνηνπηνηξόπσο, 

επεηδή θαηαιακβάλεη όηη ε αξεηή εκπνξεί λ' 

απνθηεζή δηά ηεο παηδείαο· ηηκσξεί ινηπόλ, δηά λ' 

απνηξέςε έλα άιινλ από ην θαθόλ. Απηήλ ινηπόλ 

ηελ ηδέαλ έρνπλ όινη, όζνη ηηκσξνύλ θαη ηδηαηηέξσο 

θαη δεκνζίσο· εθδηθνύληαη δε θαη ηηκσξνύλ όζνπο 

λνκίδνπλ όηη αδηθνύλ θαη νη άιινη άλζξσπνη θαη νη 

ζπκπνιίηαη ζνπ Αζελαίνη επίζεο· ώζηε ζύκθσλα κε 

απηήλ ηελ ζθέςηλ θαη νη Αζελαίνη είλαη από εθείλνπο, 

νη νπνίνη λνκίδνπλ όηη ε αξεηή απνθηάηαη θαη 

δηδάζθεηαη. ηη ινηπόλ επιόγσο παξαδέρνληαη νη 

ζπκπνιίηαη ζνπ, όηαλ ζπκβνπιεύε εηο ηα πνιηηηθά 

θαλείο ραιθσκαηάο θαη πεηζσκαηάο, θαη όηη ζεσξνύλ 

όηη ε αξεηή είλαη πξάγκα πνπ δηδάζθεηαη θαη 

απνθηάηαη, ζνπ ην έρσ απνδείμεη αξθεηά, σθξάηε, 

θαζώο ηνπιάρηζηνλ κνπ θαίλεηαη. 

Απνκέλεη ινηπόλ αθόκε λα ιπζή ε απνξία, ηελ 

νπνίαλ έρεηο δηά ηνπο αγαζνύο άλδξαο, δηαηί ηάρα νη 

αγαζνί άλδξεο θαηά κελ ηα άιια δηδάζθνπλ ηνπο 

πηνύο ησλ εθείλα, ηα νπνία ρξεηάδνληαη δηδαζθάινπο 

θαη ηνπο θάκλνπλ ζνθνύο, θαηά δε ηελ αξεηήλ, εηο 

ηελ νπνίαλ απηνί δηαπξέπνπλ, δελ ηνπο θάκλνπλ 

δηόινπ θαιπηέξνπο. Γη' απηό ινηπόλ ην δήηεκα, 

σθξάηε, δελ ζα ζνπ είπσ πιένλ κύζνλ, αιι' 

απόδεημηλ· ζθέςνπ ινηπόλ θαηά ηνλ εμήο ηξόπνλ ηη 

από ηα δύν, ππάξρεη έλ πξάγκα ή δελ ππάξρεη, από ην 

νπνίνλ είλαη απαξαίηεηνλ όινη νη πνιίηαη λα 

κεηέρνπλ, εάλ πξόθεηηαη λα ππάξμε πόιηο; Γηόηη δηά 

ηνύηνπ ιύεηαη αύηε ε απνξία ηελ νπνίαλ έρεηο, ή 

πνπζελά αιινύ δελ ιύεηαη. Γηόηη, εάλ κελ ππάξρε θαη 

ηνύην ην έλ, δελ είλαη δε ηνύην νύηε ε ηεθηνληθή νύηε 

ε ραιθεπηηθή νύηε ε θεξακεπηηθή ηέρλε, αιιά ε 

δηθαηνζύλε θαη ε ζσθξνζύλε θαη ην λα είλαη θαλείο 

ζεάξεζηνο θαη γεληθώο απηό νλνκάδσ όηη είλαη ην έλ, 

ε αξεηή ηνπ αλζξώπνπ· εάλ ηνύην ππάξρε, από ην 

νπνίνλ πξέπεη όινη λα κεηέρνπλ θαη θάζε άλζξσπνο, 

αλ ζέιε λα κάζε θαη λα εθηειέζε θαλέλ άιιν έξγνλ, 

έηζη κόλνλ λα ην εθηειή, κόλνλ καδί κε ηνύην, ρσξίο 

δε ηνύην λα κε ην εθηειή· ή εθείλνλ ν νπνίνο δελ 

είλαη κέηνρνο ηνύηνπ πξέπεη θαη λα ηνλ δηδάζθσκελ 

θαη λα ηνλ ηηκσξώκελ· θαη παηδίνλ θαη αλήξ θαη γπλή 

αλ είλαη, έσο όηνπ ηηκσξνύκελνο λα γείλε θαιύηεξνο, 

όπνηνο δε ηηκσξνύκελνο θαη δηδαζθόκελνο δελ 
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ππαθνύεη, ηνύηνλ λα ηνλ εθδηώθσκελ από ηαο πόιεηο 

ή λα ηνλ ζαλαηώλσκελ, δηόηη είλαη αζεξάπεπηνο· 

αθνύ δε είλαη έηζη, νη αγαζνί άλδξεο, αλ ηα κελ άιια 

πξάγκαηα δηδάζθσζη ηνπο πηνύο ησλ, ηνύην δε δελ ην 

δηδάζθσζη (δειαδή ηελ αξεηήλ), ζθέςνπ ηόηε όηη νη 

αγαζνί άλδξεο ζα παξάγσληαη κόλνλ σο εθ 

ζαύκαηνο· δηόηη ππνζέησ όηη απηό ην πξάγκα 

θξνλνύλ όηη εκπνξεί λα δηδαρζή θαη ηδηαηηέξσο θαη 

δεκνζίσο· αθ' νπ δε εκπνξεί λα δηδαρζή θαη λα 

ππεξεηεζή, ηα κελ άιια πξάγκαηα δηά ηα νπνία δελ 

ππάξρεη σο ηηκσξία ν ζάλαηνο, ηα δηδάζθνπλ ινηπόλ 

εηο ηνπο πηνύο ησλ, αλ νύηνη δελ ηα εμεύξνπλ, εθείλν 

δε (δει. ε αξεηή), δηά ην νπνίνλ εηο ηα παηδηά ησλ θαη 

ε ηηκσξία είλαη ζάλαηνο θαη εμνξίαη αλ δελ ην 

κάζνπλ, κήηε ηνπο πεξηπνηεζνύλ δηά λα γείλνπλ 

ελάξεηνη, θαη δη' απηό εθηόο ηνπ ζαλάηνπ γίλνληαη 

δεκεύζεηο πεξηνπζηώλ θαη, δηά λα είπσκελ κ' έλα 

ιόγνλ, γεληθαί ησλ νηθνγελεηώλ θαηαζηξνθαί, απηό 

δε εκπνξεί λα κε ην δηδάζθνπλ νύηε λα θαηαβάιινπλ 

δη' απηό θάζε επηκέιεηαλ; Πξέπεη βέβαηα, σθξάηε, 

λα λνκίδσκελ όηη λαη. 

Καη αθ' νπ αξρίζνπλ από ηόηε πνπ νη πηνί ησλ είλαη 

κηθξά παηδηά, ηνπο δηδάζθνπλ θαη ηνπο λνπζεηνύλ 

κέρξη ηέινπο ηεο δσήο ησλ επζύο πνπ αξρίζε θαλείο 

λα θαηαιακβάλε όζα ηνπ ιέγνπλ, θαη ε παξακάλλα 

θαη ε κήηεξ θαη ν παηδαγσγόο θαη ν ίδηνο ν παηήξ 

ζπλαγσλίδνληαη ην πξάγκα, δηά λα γείλε δειαδή ην 

παηδίνλ όζνλ ην δπλαηόλ θαιύηεξνλ, δηδάζθνληεο 

απηό θαη δεηθλύνληεο εηο θάζε κίαλ πξάμηλ θαη εηο 

θάζε ιόγνλ, όηη ηνύην κελ είλαη δίθαηνλ, εθείλν δε 

είλαη άδηθνλ θαη ηνύην κελ είλαη σξαίνλ, εθείλν δε 

άζρεκνλ, θαη ηνύην κελ είλαη άγηνλ, εθείλν δε 

αζεβέο, θαη απηά κελ λα ηα θάκλεο, εθείλα δε λα κε 

ηα θάκλεο· θαη αλ κελ ην παηδίνλ ππαθνύε εηο απηά 

κε ην θαιόλ, ην επαηλνύλ εάλ δε δελ αθνύε, θαζώο 

ηζάδνπλ έλ δέλδξνλ, ην νπνίνλ γίλεηαη ζηξαβόλ θαη 

θπξηόλ, έηζη ηζάδνπλ θαη απηό κε θνβέξαο θαη 

θηππήκαηα. Τζηεξώηεξα δε ζηέιινπλ ηα παηδηά εηο 

δηδαζθάινπο θαη παξαγγέιινπλ εηο απηνύο λα 

θξνληίζνπλ πνιύ πεξηζζόηεξνλ δηά ηελ θαιήλ 

δηαγσγήλ ησλ παξά δηά ηα γξάκκαηα θαη ην παίμηκνλ 

ηεο θηζάξαο· νη δε δηδάζθαινη θαη δη' απηά 

θξνληίδνπλ, θαη όηαλ πάιηλ κάζσζη ηα παηδηά 

γξάκκαηα θαη εκπνξνύλ λα θαηαιακβάλνπλ ηα 
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γξακκέλα, θαζώο πξνηήηεξα ηα πξνθνξηθά, ηνπο 

δίδνπλ εηο ηα ζξαλία λ' αλαγηλώζθνπλ πνηήκαηα 

θαιώλ πνηεηώλ θαη ηα ππνρξεώλνπλ λα ηα 

καλζάλνπλ εθ ζηήζνπο, κέζα εηο ηα νπνία ππάξρνπζη 

πνιιαί λνπζεζίαη θαη πνιιαί δηεγήζεηο θαη έπαηλνη 

θαη εγθώκηα παιαηώλ ελαξέησλ αλδξώλ, δηά λα ηνπο 

δειεύε ην παηδίνλ θαη λα ηνπο κηκήηαη θαη λα επηζπκή 

λα γείλε θαη απηό ηνηνύηνο. Οη δε δηδάζθαινη πάιηλ 

ηεο θηζάξαο θαη άιιαο ηνηαύηαο θαηαβάιινπλ 

πξνζπαζείαο, θξνληίδνπλ δειαδή θαη θξόληκνη λα 

γείλνπλ νη λένη θαη λα κε θάκλνπλ θακκίαλ θαθήλ 

πξάμηλ· θαη πξνο ηνύηνηο, αθ' νπ κάζνπλ λα παίδνπλ 

ηελ θηζάξαλ, ηνπο δηδάζθνπλ πνηήκαηα άιισλ πάιηλ 

θαιώλ πνηεηώλ, πνπ ηα θάκλνπλ δηά λα ηξαγσδώληαη, 

πξνζαξκόδνληεο απηά εηο ηνπο ήρνπο ηεο θηζάξαο, 

θαη αλαγθάδνπλ ώζηε αη ςπραί ησλ παίδσλ λα 

εμνηθεηώλσληαη κε ηνπο ξπζκνύο θαη κε ηαο αξκνλίαο 

ηεο κνπζηθήο, δηά λα είλαη εκεξώηεξνη, θαη 

ζπλεζίδνληεο εηο ηνλ θαιόλ ξπζκόλ θαη εηο ηελ θαιήλ 

αξκνλίαλ λα είλαη ρξήζηκνη θαη εηο ην λα ιέγνπλ θαη 

εηο ην λα θάκλνπλ, δηόηη όιε ε δσή ηνπ αλζξώπνπ 

έρεη ρξείαλ από θαιόλ ξπζκόλ θαη θαιήλ αξκνλίαλ. 

Δθηόο ινηπόλ ηνύησλ, ζηέιινπλ πξνο ηνύηνηο ηα 

παηδηά θαη εηο ηνλ παηδνηξίβελ, δηά λα έρσζη ηα 

ζώκαηα θαιύηεξα, δηά λα ππεξεηώζηλ απηά ηνλ 

θαιόλ λνπλ, θαη λα κε ππνρξεώλσληαη λα δεηιηάδνπλ 

έλεθα ηεο αδπλακίαο ησλ ζσκάησλ θαη εηο ηνπο 

πνιέκνπο θαη εηο ηαο άιιαο πξάμεηο, θαη θάκλνπλ 

απηά εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ πεξηζζόηεξνλ ηα κέζα· 

έρνπλ δε ηα κέζα πεξηζζόηεξνλ νη πάξα πνιύ 

πινύζηνη· θαη ηα παηδηά ηνύησλ, αθ' νπ αξρίζνπλ εηο 

πνιύ κηθξάλ ειηθίαλ λα πεγαίλνπλ εηο δηδαζθάινπο, 

παύνπλ λα πεγαίλνπλ εηο πνιύ κεγάιελ ειηθίαλ. 

ηαλ δε παξαηηήζνπλ ηνπο δηδαζθάινπο, ε πόιηο 

πάιηλ ηνπο ππνρξεώλεη λα κάζνπλ ηνπο λόκνπο θαη λα 

δνπλ ζύκθσλα κε απηνύο, σζάλ ζύκθσλα κε 

παξάδεηγκα, δηά λα κε πξάηηνπλ απηνί από ιόγνπ 

ησλ ό,ηη ηνπο θαπλίζε, αιι' αθξηβώο όπσο νη 

γξακκαηνδηδάζθαινη, εηο ηα παηδηά ηα νπνία αθόκε 

δελ είλαη ηθαλά λα γξάθνπλ, αθ' νπ γξάθνπλ 

ππνθάησζελ γξακκάο κε ηελ γξαθίδα, ηόηε δίδνπλ ην 

θνλδύιηνλ θαη ππνρξεώλνπλ ην παηδίνλ λα γξάθε 

θαηά ηελ νδεγίαλ ησλ γξακκώλ. Σνηνπηνηξόπσο 

ινηπόλ θαη ε πόιηο, αθ' νπ γξάςε ππνθάησζελ σο 
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νδεγίαλ λόκνπο, ηνπο νπνίνπο εύξνλ νη θαινί θαη 

παιαηνί λνκνζέηαη, ππνρξέσλεη ηνπο αλζξώπνπο 

ζύκθσλα κε απηνύο λα θπβεξλνύλ θαη λα 

θπβεξλώληαη· εθείλνλ δε, ν νπνίνο πεξηπαηεί έμσ από 

ηνπο λόκνπο ηνύηνπο, ηνλ ηηκσξεί θαη ε ηηκσξία αύηε 

νλνκάδεηαη θαη εηο ηνλ ηόπνλ καο θαη εηο πνιιά άιια 

κέξε επζύλεη, δηόηη ε ηηκσξία επζύλεη, δειαδή ηζάδεη 

ηνλ άλζξσπνλ. Αθ' νπ ινηπόλ ηόζε θξνληίο 

θαηαβάιιεηαη θαη ηδησηηθώο θαη δεκνζίσο δηά ηελ 

αξεηήλ, ζνπ θαίλεηαη παξάμελνλ, σθξάηε, θαη 

απνξείο αλ ε αξεηή εκπνξεί λα δηδαρζή; Καη δελ 

πξέπεη λα ζνπ θαίλεηαη, πνιύ πεξηζζόηεξνλ 

παξάμελνλ, αλ δελ εκπνξνύζε λα δηδαρζή; Γηαηί 

ινηπόλ πνιιά παηδηά ελαξέησλ παηέξσλ γίλνληαη 

θαθά; Μάζε πάιηλ ηελ αηηίαλ ηνύηνπ· δηόηη δελ είλαη 

δηόινπ παξάμελνλ αλ εγώ εηο ηα πξνεγνύκελα έιεγνλ 

ηελ αιήζεηαλ, όηη θαλείο δελ πξέπεη λα κείλε ακαζήο 

ηνύηνπ ηνπ πξάγκαηνο, δειαδή ηεο αξεηήο, αλ 

πξόθεηηαη λα ππάξμε πόιηο. Γηόηη, αλ εθείλν ην 

νπνίνλ ιέγσ είλαη έηζη όπσο ην ιέγσ — είλαη δε 

πεξηζζόηεξνλ από θάζε άιιν έηζη — ζθέςνπ θαη 

δηάιεμε έλ άιιν από ηα επαγγέικαηα θαη ηα 

καζήκαηα όπνην ζέιεηο. Δάλ δελ ήην ι. ρ. δπλαηόλ λα 

ππάξρε πόιηο, αλ όινη καο δελ είκεζα απιεηαί, ν 

θαζείο όπσο εκπνξνύζε ηόηε, θαη απηήλ ηελ ηέρλελ 

θαη ηδηαηηέξσο θαη δεκνζίσο ζα εδίδαζθελ εηο ηνλ 

άιινλ θαη ζα επέπιεηηελ εθείλνλ, ν νπνίνο δελ έπαηδε 

θαιά ηνλ απιόλ θαη δελ ήην δειηάξεο δηά ηελ ηέρλελ 

ηνπ, θαζώο ηώξα δηά ηα δίθαηα θαη ηα λόκηκα θαλείο 

δελ είλαη δειηάξεο νύηε ηα θξύπηεη από ηνπο άιινπο, 

θαζώο θάκλνπλ δηά ηαο άιιαο ηέρλαο· δηόηη καο 

σθειεί, λνκίδσ, ε δηθαηνζύλε θαη ε αξεηή ηνπ ελόο 

πξνο ηνλ άιινλ· έλεθα ηνύηνπ ν θαζείο ιέγεη θαη 

δηδάζθεη εηο ηνλ άιινλ θαη ηα δίθαηα θαη ηα λόκηκα. 

Δάλ ινηπόλ θαηά ηνλ ίδηνλ ηξόπνλ θαη δηά ην παίμηκν 

ηνπ απινύ είρνκελ όιελ ηελ πξνζπκίαλ ρσξίο 

δεινηππίαλ λα δηδάζθσκελ ν είο ηνλ άιινλ, λνκίδεηο, 

σθξάηε, είπελ, όηη ηα παηδηά ησλ θαιώλ απιεηώλ ζα 

εγίλνλην θαηά ηη πεξηζζόηεξνλ θαινί απιεηαί παξά 

ηα παηδηά ησλ θαθώλ απιεηώλ; Ννκίδσ όηη όρη, αιιά 

νπνηνπδήπνηε ν πηόο έηπρε λα γείλε εθ θύζεσο 

επηδεθηηθόο εηο ην παίμηκνλ ηνπ απινύ, απηόο ζα 

πξνώδεπε θεκηδόκελνο· νπνηνπδήπνηε δε ν πηόο δελ 

είλαη θπζηθά επηδεθηηθόο, δελ ζα απέθηα θήκελ· θαη 
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πνιιάο θνξάο ηθαλνύ απιεηνύ πηόο ζα έβγαηλε 

θαθόο· πνιιάο δε θνξάο πάιηλ θαθνύ απιεηνύ πηόο 

ζα έβγαηλε ηθαλόο· αιιά βεβαίσο όινη νη απιεηαί ζα 

ήζαλ ηθαλνί παξαβαιιόκελνη κε ηνπο ακαζείο θαη κε 

γλσξίδνληαο ηίπνηε από παίμηκνλ απινύ. Σνηαύηελ 

ηδέαλ λα έρεο θαη ηώξα. πνηνο άλζξσπνο από 

εθείλνπο πνπ αλεηξάθεζαλ αλάκεζα εηο λόκνπο θαη 

αλζξώπνπο, ζνπ θαίλεηαη πάξα πνιύ άδηθνο, λόκηδε 

όηη είλαη δίθαηνο θαη ηερλίηεο, κάιηζηα ηνύηνπ ηνπ 

πξάγκαηνο, δειαδή ηεο δηθαηνζύλεο, αλ πξόθεηηαη λα 

ηνλ ζπγθξίλσκελ κε αλζξώπνπο εηο ηνπο νπνίνπο 

νύηε αλαηξνθή ππάξρεη, νύηε δηθαζηήξηα, νύηε 

λόκνη, νύηε θακκία ππνρξέσζηο, ε νπνία λα ηνπο 

αλαγθάδε λα θξνληίδνπλ δηά ηελ αξεηήλ, αιι' είλαη 

άλζξσπνη άγξηνη σζάλ εθείλνπο ηνπο νπνίνπο ην 

πεξαζκέλνλ έηνο ν πνηεηήο Φεξεθξάηεο(4) 

παξέζηεζελ εηο έλ δξάκα ηνπ θαηά ηαο ενξηάο ηνπ 

Λελαίνπ (δειαδή ηνπ Βάθρνπ). Αλακθηβόισο αλ 

επξίζθεζν αλάκεζα εηο ηνπο ηνηνύηνπο αλζξώπνπο, 

νκνίνπο σζάλ ηνπο κηζαλζξώπνπο, ηνπο νπνίνπο ν 

πνηεηήο παξηζηάλεη εηο εθείλνλ ηνλ ρνξόλ ηνπ 

δξάκαηνο, ζα επξνηίκαο πνιύ πεξηζζόηεξνλ, αλ 

εύξηζθεο εκπξόο ζνπ ηνλ Δπξύβαηνλ θαη ηνλ 

Φξπλώλδαλ(5) θαη ζα εζξήλεηο απνδεηώλ ησλ εδώ 

αλζξώπσλ ηελ θαθίαλ· ηώξα δε θαινπεξλάο, 

σθξάηε, δηόηη όινη είλαη δηδάζθαινη ηεο αξεηήο εηο 

όζα εκπνξεί ν θαζείο, δηά ηνύην θαλείο δελ ζνπ 

θαίλεηαη όηη είλαη ν κόλνο δηδάζθαινο ηεο αξεηήο, 

θαη αλ εδήηεηο πνίνο είλαη δηδάζθαινο ηεο αξεηήο, 

θαλείο δελ ήζειε παξνπζηαζζή (δηόηη όινη ηελ 

δηδάζθνπλ) νύηε βεβαίσο, λνκίδσ, αλ εδήηεηο πνίνο 

εηο ηνλ ηόπνλ καο δύλαηαη λα δηδάμε ηνπο πηνύο ησλ 

ρεηξνηερλώλ απηήλ ηελ ηδίαλ ηέρλελ, ηελ νπνίαλ ίζα 

ίζα έρνπλ κάζεη από ηνλ παηέξα ησλ, εηο όζνλ ν 

παηήξ ησλ θαη νη θίινη ηνπ παηξόο ησλ, νη 

ζπληερλίηαη ηνπ, ήζαλ ηθαλνί, θαη πνίνο εκπνξεί λα 

δηδάμε απηήλ εηο ηνύηνπο αθόκε θαιύηεξα, λνκίδσ, 

σθξάηε, όηη δελ ζα είλαη εύθνινλ λα παξνπζηαζζή 

δηδάζθαινο δηά ηνύηνπο, λα παξνπζηαζζή όκσο δηά 

ηνπο κε γλσξίδνληαο ηίπνηε είλαη όισο δηόινπ 

εύθνινλ· ην ίδηνλ ζπκβαίλεη θαη εηο ηελ αξεηήλ θαη 

εηο ηα άιια· εάλ δειαδή, ππάξρε θαλείο νιίγνλ 

ηθαλώηεξόο καο, ν νπνίνο λα καο πξννδεύζε εηο ηελ 

αξεηήλ, πξέπεη λα είκεζα επραξηζηεκέλνη. Δίο ινηπόλ 
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από ηνύηνπο λνκίδσ όηη είκαη εγώ, θαη όηη εμεύξσ 

θαιύηεξα από ηνπο άιινπο λα δηδάμσ, δηά λα γείλε 

ηηο θαιόο θαη ελάξεηνο άλζξσπνο, θαη ηόζνλ όζνλ 

αμίδεη ν κηζζόο ηνλ νπνίνλ ιακβάλσ, θαη αθόκε 

πεξηζζόηεξνλ, ώζηε θαη εθείλνο όπνπ έκαζελ από 

εκέλα ην βεβαηώλε. Έλεθα ηνύηνπ ηνπ ιόγνπ θαη ηνλ 

κηζζόλ κνπ εηζπξάηησ κε ηνλ αθόινπζνλ ηξόπνλ. 

ηαλ θαλείο κάζε από εκέ, αλ κελ ζέιε, πιεξώλεη 

ηνλ κηζζόλ ηνλ νπνίνλ ζπλήζσο ιακβάλσ· αλ δε δελ 

ζέιε πεγαίλεη εηο ηελ εθθιεζίαλ, νξθίδεηαη, θαη όζνλ 

είπε όηη αμίδνπλ ηα καζήκαηα, ηόζνλ πιεξώλεη. 

Σνηνύηνλ, σθξάηε, κύζνλ θαη ηνηαύηελ απόδεημηλ 

ιέγσ εηο ζε, δηά λα ζνπ απνδείμσ όηη ε αξεηή 

εκπνξεί λα δηδαρζή θαη όηη ηνύην θξνλνύλ θαη νη 

Αζελαίνη, όηη πξνο ηνύηνηο δελ είλαη δηόινπ 

παξάμελνλ από θαινύο παηέξαο λα γίλσληαη θαθά 

παηδηά, θαη από θαθνύο θαιά, επεηδή θαη ηα παηδηά 

ηνπ Πνιπθιείηνπ, ηεο απηήο ειηθίαο κε ηνλ Πάξαινλ 

θαη κε ηνλ Ξάλζηππνλ, παξαβαιιόκελα κε ηνλ παηέξα 

ησλ είλαη ηίπνηε· έηζη θαη ηα παηδηά δηαθόξσλ άιισλ 

ηερληηώλ. Σνύηνπο δε (ηνλ Πάξαινλ θαη ηνλ 

Ξάλζηππνλ) δελ είλαη δίθαηνλ αθόκε λα ηνπο 

θαηαδηθάζσκελ· δηόηη ππάξρνπζηλ αθόκε κέζα εηο 

απηνύο ειπίδεο· είλαη βεβαίσο λένη αθόκε. 

Ο κελ Πξσηαγόξαο, αθ' νπ ηόζα θαη ηόζνλ εύκνξθα 

σκίιεζελ, εηειείσζε ηελ νκηιίαλ ηνπ. Καη εγώ δηά 

πνιιήλ κελ ώξαλ καγεπκέλνο ηνλ εθύηηαδα αθόκε 

κήπσο είπε θαη ηίπνηε άιιν, επεηδή επεζύκνπλ λα ηνλ 

αθνύσ· όηαλ δε πιένλ εθαηάιαβα όηη πξαγκαηηθώο 

είρε παύζεη, θάπσο κεηά δπζθνιίαο αθ' νπ 

ζπλεθέληξσζα ηξόπνλ ηηλά ηνλ εαπηόλ κνπ, εθύηηαμα 

ηνλ Ηππνθξάηελ θαη είπνλ· 

σθξάηεο Τηέ ηνπ Απνιινδώξνπ, πόζελ επγλσκνζύλελ ζνπ ρξεσζηώ, 

δηόηη κε παξεθίλεζεο λα έιζσ εδώ· δηόηη κεγάιελ αμίαλ απνδίδσ εηο εθείλα 

ηα νπνία ήθνπζα από ηνλ Πξσηαγόξαλ. Δγώ βέβαηα έσο ηώξα κελ ελόκηδνλ 

όηη δελ ππάξρεη αλζξσπίλε επηκέιεηα, δηά ηεο νπνίαο νη ελάξεηνη λα 

γίλσληαη ελάξεηνη· ηώξα δε έρσ πεηζζή πεξί ηνύηνπ. Αιιά ππάξρεη έλ 

κηθξόλ πξάγκα, ην νπνίνλ κε εκπνδίδεη, ην νπνίνλ θαλεξόλ είλαη όηη ν 

Πξσηαγόξαο ζα δηδάμε θαη απηό επθόισο, αθ' νπ θαη απηά ηα πνιιά εηο ηελ 

εληέιεηαλ εδίδαμε. Γηόηη, αλ κελ ήζειε ζπκβνπιεπζή θαλείο δη' απηά ηα ίδηα 

πξάγκαηα έλα νπνηνλδήπνηε από ηνπο ιατθνύο ξήηνξαο, ίζσο ζα ήην 

δπλαηόλ λ' αθνύζε ιόγνπο ηνηνύηνπο, σζάλ ηνπο ιόγνπο ή ηνπ Πεξηθιένπο ή 

θαλελόο άιινπ από ηνπο ηθαλνύο ξήηνξαο· αλ δ' έπεηηα ήζειε πάιηλ 
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εξσηήζεη θαλείο θαλέλα από απηνύο ηίπνηε, δελ εκπνξνύλ νύηε λ' 

απνθξηζνύλ, νύηε απηνί λα εξσηήζνπλ όπσο ηα (άθσλα) βηβιία· αιι' αλ 

θαλείο εξσηήζε έπεηηα θαη θαλέλ κηθξόλ πξάγκα, από εθείλα πνπ είπνπλ, 

θαζώο ηα ράιθηλα αγγεία όηαλ θηππεζνύλ θάκλνπλ ήρνλ καθξόλ θαη δηαξθεί 

ν ήρνο, αλ θαλείο δελ ηνλ ζηακαηήζε, ηνηνπηνηξόπσο θαη νη ξήηνξεο δηά 

κηθξά πξάγκαηα αλ εξσηεζνύλ, εμαθνινπζνύλ αηειείσηνλ νκηιίαλ. Απηόο 

εδώ όκσο ν Πξσηαγόξαο είλαη κελ ηθαλόο λα είπε καθξνύο θαη σξαίνπο 

ιόγνπο, θαζώο απηά πνπ εθνύζακελ όηη απνδεηθλύνπλ, είλαη δε ηθαλόο θαη 

όηαλ εξσηεζή λ' απνθξίλεηαη ζύληνκα θαη όηαλ εξσηά λα πεξηκέλε θαη λα 

δέρεηαη όπσο πξέπεη ηελ απόθξηζηλ, ηα νπνία νιίγνη είλαη εηο θαηάζηαζηλ λα 

θάκνπλ. Σώξα ινηπόλ, Πξσηαγόξα, κνπ ιείπεη αθόκε έλ κηθξόλ πξάγκα, δηά 

λα έρσ όια, θαη ζα ζνπ είκαη ππόρξεσο, αλ επαξεζηεζήο λα κνπ απνθξηζήο 

εηο ην εμήο. Λέγεηο όηη ε αξεηή εκπνξεί λα δηδαρζή θαη εγώ ζε πηζηεύσ 

πεξηζζόηεξνλ παξά θάζε άιινλ άλζξσπνλ εηο ηνλ θόζκνλ· εθείλν δε ην 

νπνίνλ εζαύκαζα, όηαλ ζπ ην έιεγεο, ηνύην ζπκπιήξσζέ ην, παξαθαιώ, 

κέζα εηο ηελ ςπρήλ κνπ. Έιεγεο ινηπόλ όηη ν Εεπο έζηεηιελ εηο ηνπο 

αλζξώπνπο ηελ δηθαηνζύλελ θαη ηελ επζέβεηαλ, θαη πάιηλ εηο πνιιά κέξε 

ησλ νκηιηώλ ζνπ έιεγεο όηη ε δηθαηνζύλε θαη ε ζσθξνζύλε θαη ε νζηόηεο 

θαη όια απηά πεξηιακβάλνληαη όια νκνύ εηο έλ, δειαδή ηελ αξεηήλ· απηά 

ινηπόλ ηα ίδηα εμήγεζέ κνπ δηά ηεο νκηιίαο κε αθξίβεηαλ, ηη από ηα δύν 

δειαδή, ε κελ αξεηή είλαη έλ πξάγκα, ε δηθαηνζύλε δε θαη ε ζσθξνζύλε θαη 

ε νζηόηεο είλαη κέξε ηεο, ή απηά ηα νπνία πξν νιίγνπ έιεγα είλαη όια 

δηάθνξα νλόκαηα ελόο θαη ηνπ απηνύ πξάγκαηνο· ηνύην είλαη εθείλν ην 

νπνίνλ επηζπκώ αθόκε λα κάζσ. 

Πξσηαγόξαο 

    Αιιά εηο ηνύην βεβαίσο, είπελ, είλαη εύθνινλ, σθξάηε, λ' απνθξηζή 

    θαλείο, όηη, ελ ώ ε αξεηή είλαη έλ πξάγκα, απηά δηά ηα νπνία εξσηάο 

    είλαη κέξε ηνπ. 

σθξάηεο. 

    Ση από ηα δύν είπνλ, θαζώο ηα κέιε ηνπ πξνζώπνπ είλαη απηά κέξε 

    πξαγκαηηθώο, θαζώο δειαδή ην ζηόκα θαη ε κύηε θαη ηα νκκάηηα θαη ηα 

    απηηά, ή θαζώο είλαη ηα κόξηα ηνπ ρξπζνύ, ηα νπνία δηόινπ δελ 

    δηαθέξνπλ ηα κελ από ηα δε, δειαδή ην έλ από ην άιιν θαη θαζέλ από 

    ην όινλ, παξά κόλνλ θαηά ην κέγεζνο θαη ηελ κηθξόηεηα; 

Πξσηαγόξαο 

    Ωζάλ εθείλα, κνπ θαίλεηαη, σθξάηε, δειαδή θαζώο ηα κέξε ηνπ 

    πξνζώπνπ ζρεηηθώο πξνο ην όινλ πξόζσπνλ. 

σθξάηεο 

    Ση ινηπόλ από ηα δύν, είπνλ εγώ, ιακβάλνπλ ινηπόλ νη άλζξσπνη από 

    απηά ηα κέξε ηεο αξεηήο άιινη κελ έλ, άιινη δε άιιν, ή είλαη 

    αλαγθαζκέλνη, αλ θαλείο ιάβε έλ, λα ηα έρε όια νκνύ; 
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Πξσηαγόξαο 

    Γηόινπ, είπελ, επεηδή πνιινί είλαη αλδξείνη, είλαη όκσο άδηθνη, θαη 

    πνιινί είλαη πάιηλ δίθαηνη, δελ είλαη όκσο ζνθνί. 

σθξάηεο 

    Δίλαη ινηπόλ θαη απηά κέξε ηεο αξεηήο, είπνλ εγώ, ε ζνθία θαη ε 

    αλδξεία; 

Πξσηαγόξαο 

    Πεξηζζόηεξνλ βέβαηα από όια, είπε· θαη ην κεγαιύηεξνλ βεβαίσο από 

    ηα κέξε είλαη ε ζνθία. 

σθξάηεο 

    Καη θαζέλ βεβαίσο από απηά δηαθέξεη από ην άιιν; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη. 

σθξάηεο 

    Καη θαζέλ από απηά έρεη βεβαίσο ηδηθήλ ηνπ ελέξγεηαλ, θαζώο ηα κέξε 

    ηνπ πξνζώπνπ; πνπ ην κάηη δελ είλαη όηη είλαη ην απηί, νύηε ε 

    ελέξγεηά ηνπ είλαη ε ηδία· νύηε θαλέλ από ηα άιια είλαη όκνηνλ κε 

    ην άιιν, νύηε θαηά ηελ ελέξγείαλ, νύηε εηο άιιν ηη· θαη ινηπόλ θαηά 

    ηνλ ίδηνλ ηξόπνλ θαη ηα κέξε ηεο αξεηήο, ην έλ κέξνο δελ είλαη 

    όκνηνλ κε ην άιιν, νύηε απηό ην ίδηνλ νύηε ε ελέξγεηά ηνπ; Ή είλαη 

    θαλεξόλ όηη απηά δελ νκνηάδνπλ κεηαμύ ησλ, αλ νκνηάδνπλ κε ην 

    παξάδεηγκα ην νπνίνλ εθέξακελ; 

Πξσηαγόξαο 

    Αιι' έηζη είλαη, είπε, σθξάηε. 

σθξάηεο 

    Καη εγώ είπνλ· θαλέλ άιιν ινηπόλ από ηα κέξε ηεο αξεηήο δελ είλαη 

    όκνηνλ κε ηελ επηζηήκελ, νύηε κε ηελ δηθαηνζύλελ, νύηε κε ηελ 

    αλδξείαλ, νύηε κε ηελ εγθξάηεηαλ, νύηε κε ηελ αγηόηεηα. 

Πξσηαγόξαο 

    Γελ είλαη όκνηνλ, είπελ. 

σθξάηεο 

    Έια ηώξα, είπνλ εγώ, λα ζθεθζώκελ καδί πνία είλαη ε θύζηο θαζελόο 

    από απηά. Καη αο αξρίζσκελ από ην εμήο· ε δηθαηνζύλε είλαη θάηη ηη 

    πξαγκαηηθόλ, ή δελ είλαη ηίπνηε πξαγκαηηθόλ; δηόηη εγώ λνκίδσ όηη 

    είλαη θάηη· ζπ δε ηη θξνλείο; 
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Πξσηαγόξαο 

    Καη εγώ, είπε, λνκίδσ όηη είλαη θάηη ηη. 

σθξάηεο 

    Ση ινηπόλ; αλ θαλείο εξσηήζε θαη εκέ θαη ζε· Πξσηαγόξα θαη σθξάηε, 

    είπεηέ κνπ ινηπόλ, ηνύην ην πξάγκα, ην νπνίνλ πξν νιίγνπ σλνκάζαηε, 

    δειαδή ε δηθαηνζύλε, απηό ην ίδηνλ, είλαη θαλέλ πξάγκα δίθαηνλ ή 

    άδηθνλ; Δγώ κελ ήζεινλ απνθξηζή εηο απηόλ όηη είλαη πξάγκα δίθαηνλ· 

    ζπ δε πνίαλ ςήθνλ ήζειεο ξίςεη; Σελ ηδίαλ όπνπ έξξηςα θαη εγώ ή 

    άιιελ; 

Πξσηαγόξαο 

    Σελ ηδίαλ, είπελ. 

σθξάηεο 

    Δίλαη ινηπόλ ε δηθαηνζύλε πξάγκα ηνηνύηνλ, νπνίνλ ην λα είλαη 

    θαλείο δίθαηνο, εγώ ηνπιάρηζηνλ ζα έιεγνλ απνθξηλόκελνο εηο εθείλνλ 

    ν νπνίνο κ' εξσηά· δελ ζα έιεγεο θαη εζύ ην ίδηνλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη, είπελ. 

σθξάηεο 

    Αλ ινηπόλ έπεηηα από ηνύην ήζειε καο εξσηήζεη· δελ ιέγεηε όηη 

    ππάξρεη θαη θάπνηα νζηόηεο; δελ ζα ειέγνκελ λαη, θαζώο 

    εγώ λνκίδσ; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη, είπελ απηόο. 

σθξάηεο 

    Γελ ιέγεηε ινηπόλ όηη θαη ηνύην είλαη θάηη πξαγκαηηθόλ; ζα ειέγνκελ 

    λαη· ή όρη; 

Πξσηαγόξαο 

    πλεθώλεζα θαη εηο ηνύην. 

σθξάηεο 

    Ση από ηα δύν ινηπόλ, ιέγεηε όηη απηό ην ίδηνλ πξάγκα είλαη όκνηνλ 

    κε ην αλόζηνλ ή όκνηνλ κε ην όζηνλ; Δγώ βεβαίσο, είπνλ, ζα εζύκσλα 

    δηά ηελ εξώηεζηλ, ζα έιεγνλ· έια εηο ηνλ λνπλ ζνπ, επινγεκέλε· θαη 

    πνίνλ άιιν πξάγκα ζα ήην όζηνλ εηο ηνλ θόζκνλ; εάλ βεβαίσο ε ηδία ε 

    νζηόηεο δελ ζα ήην όζηνλ· ηη δε ζα έιεγεο ζπ; Γελ ζ' απεθξίλεζν κε 

    ηνλ ίδηνλ ηξόπνλ; 
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Πξσηαγόξαο 

    Βεβαηόηαηα, είπελ. 

σθξάηεο 

    Αλ ινηπόλ έπεηηα από απηό εξσηώλ εκάο ήζειελ είπεη· πώο ινηπόλ 

    ειέγεηε νιίγνλ πξνηήηεξα; Μήπσο δελ ζαο ήθνπζα θαιά; Καζώο 

    εθαηάιαβα είπεηε όηη ε ζρέζηο, ηελ νπνίαλ έρνπλ ηα κέξε ηεο αξεηήο 

    ην έλ κε ην άιιν είλαη ηνηαύηε, ώζηε ην έλ από απηά λα κε είλαη 

    όκνηνλ κε ην άιιν· εγώ βεβαίσο ζα έιεγνλ πξνο απηόλ όηη ηα κελ άιια 

    ζσζηά ηα ήθνπζεο, αλ δε λόκηδεο όηη είπνλ ηνύην εγώ, ηόηε δελ ζα 

    ήθνπζεο θαιά· δηόηη απ' εδώ ν Πξσηαγόξαο έδσθελ απηάο ηαο 

    απνθξίζεηο, εγώ δε ηνλ εξώησλ· Αλ ινηπόλ ήζειε ζνπ είπεη· αιήζεηαλ 

    ιέγεη, Πξσηαγόξα, απηόο εδώ; π παξαδέρεζαη όηη από ηα κέξε ηεο 

    αξεηήο ην έλ είλαη όκνηνλ κε ην άιιν; Απηή ε γλώκε ηδηθή ζνπ είλαη; 

    Ση ήζειεο απνθξηζή εηο απηόλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Θα ήκελ ππνρξεσκέλνο, σθξάηε, λα νκνινγήζσ. 

σθξάηεο 

    Αθ' νπ ινηπόλ νκνινγήζσκελ απηά, Πξσηαγόξα, ηη ζ' απνθξηζώκελ εηο 

    απηόλ, αλ καο εξσηήζε έπεηηα σο εμήο· ε αγηόηεο ινηπόλ δελ είλαη 

    όκνηνλ πξάγκα όπσο ην δίθαηνλ, νύηε ε δηθαηνζύλε όκνηνλ κε ηελ 

    αγηόηεηα, αιι' είλαη όκνηνλ κε ηελ κε αγηόηεηα· ε δε αγηόηεο είλαη 

    νκνία κε ηελ κε δηθαηνζύλελ, επνκέλσο κε ηελ αδηθίαλ, θαη ε 

    δηθαηνζύλε κε ηελ αλνζηόηεηα; Ση ζ' απνθξηζώκελ εηο απηόλ; Γηόηη 

    εγώ κελ ν ίδηνο, δηά λα ππεξαζπίζσ βεβαίσο ηνλ εαπηόλ κνπ, ζα 

    έιεγνλ όηη θαη ε δηθαηνζύλε είλαη πξάγκα άγηνλ θαη ε αγηόηεο πξάγκα 

    δίθαηνλ· θαη ζε δε δηά λα ππεξαζπίζσ, αλ κνπ επέηξεπεο, απηά ηα 

    ίδηα εθ κέξνπο ζνπ ήζεινλ απνθξηζή, όηη δειαδή ε δηθαηνζύλε ή είλαη 

    ην ίδηνλ πξάγκα κε ηελ αγηόηεηα ή πξάγκα όζνλ ελδέρεηαη όκνηνλ θαη 

    πεξηζζόηεξνλ από όια θαη ε δηθαηνζύλε είλαη νκνία κε ηελ αγηόηεηα 

    θαη ε αγηόηεο νκνία κε ηελ δηθαηνζύλελ. Αιιά ζθέςνπ, αλ ζα κ' 

    εκπνδίζεο λα δώζσ απηήλ ηελ απόθξηζηλ ή ζα ην παξαδερζήο θαη ζπ. 

Πξσηαγόξαο 

    Γελ πνιππαξαδέρνκαη, είπε, σθξάηε, όηη είλαη ηόζνλ θαζαξόλ ην 

    πξάγκα, ώζηε λα παξαδερζώ όηη ε δηθαηνζύλε είλαη πξάγκα άγηνλ θαη ε 

    αγηόηεο είλαη πξάγκα δίθαηνλ· αιιά κνπ θαίλεηαη όηη κεηαμύ ησλ 

    ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά. Αιιά ηνύην ηη πεηξάδεη; είπελ· αθ' νπ ην 

    ζέιεηο, αο παξαδερζώκελ όηη θαη ε δηθαηνζύλε είλαη αγηόηεο θαη ε 

    αγηόηεο είλαη δηθαηνζύλε. 

σθξάηεο 

    ρη, λα ζε ραξώ, είπνλ εγώ· δηόηη δελ έρσ ρξείαλ λα ζέζσκελ ππό 
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    εμέηαζηλ απηό ην «αλ ζέιεο θαη αλ εγθξίλεο», αιιά λα ζέζσκελ ππό 

    εμέηαζηλ εκέ θαη ζε, ιέγσ δε ην εκέ θαη ζε, δηόηη λνκίδσ όηη κε 

    απηόλ ηνλ ηξόπνλ ζα απνδεηρζή θαιύηεξα ε αιήζεηα, αλ αθαηξέζε 

    θαλείο από απηήλ ηελ αιήζεηαλ ην «εάλ». 

Πξσηαγόξαο 

    Αιι' όκσο πξάγκαηη, είπελ νύηνο, νκνηάδεη θαηά ηη ε δηθαηνζύλε κε 

    ηελ αγηόηεηα, δηόηη θαη νπνηνλδήπνηε πξάγκα νκνηάδεη κε θάπνηνλ 

    ηξόπνλ κε νπνηνλδήπνηε άιιν. Σν άζπξνλ ησόληη νκνηάδεη θαηά ηη κε 

    ην καύξνλ, θαη ην ζθιεξόλ κε ην καιαθόλ θαη ηα άιια όζα θαίλνληαη 

    όηη είλαη ηειείσο ελαληία ην έλ κε ην άιιν· θαη εθείλα ηα νπνία 

    ειέγακελ ηόηε όηη έρνπλ δηαθνξεηηθήλ ελέξγεηαλ θαη όηη ην έλ δελ 

    είλαη όκνηνλ κε ην άιιν, δει. ηα κέξε ηνπ πξνζώπνπ, εηο θάπνηνλ 

    ηξόπνλ νκνηάδνπλ ην έλ κε ην άιιν· ώζηε βέβαηα κε ηνύηνλ ηνλ 

    ηξόπνλ, αλ ζέιεο, θαη αλ ηαύηα εμεηάζεο, δύλαζαη λ' απνδείμεο όηη 

    όια ηα πξάγκαηα είλαη όκνηα ην έλ κε ην άιιν. Αιιά δελ είλαη 

    δίθαηνλ λα νλνκάδεο όκνηα εθείλα πνπ έρνπλ αζήκαληνλ νκνηόηεηα, 

    νύηε λα νλνκάδεο αλόκνηα εθείλα πνπ έρνπλ θάπνηαλ αλνκνηόηεηα, θαη 

    αλ πνιύ κηθξάλ έρνπλ ηελ νκνηόηεηα. 

— Καη εγώ, επεηδή κνπ εθάλε παξάμελνλ ηνύην, είπνλ εηο απηόλ· 

σθξάηεο 

    Πξαγκαηηθώο θξνλείο όηη ε δηθαηνζύλε θαη ε αγηόηεο έρνπλ ηνηαύηελ 

    ζρέζηλ κεηαμύ ησλ, ώζηε ε κία κε ηελ άιιελ λα έρνπλ κόλνλ κίαλ 

    κηθξάλ νκνηόηεηα; 

Πξσηαγόξαο 

    Ούηε ηόζνλ πνιύ κηθξάλ, είπελ, νύηε όκσο πάιηλ ηόζνλ κεγάιελ όζελ, 

    λνκίδσ, θαληάδεζαη ζπ όηη έρνπλ. 

σθξάηεο 

    Αιι' όκσο, είπνλ εγώ, επεηδή κνπ θαίλεζαη όηη δπζαξεζηείζαη κε απηό 

    ην δήηεκα, αο ην αθήζσκελ· απηό δε ην άιιν λα εμεηάζσκελ από εθείλα 

    ηα νπνία έιεγεο. Τπάξρεη θαλέλ πξάγκα, ην νπνίνλ νλνκάδεηο 

    θαθνθεθαιηάλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη, είπελ. 

σθξάηεο 

    ινλ ην ελαληίνλ εηο ηνύην ην πξάγκα δελ είλαη ε ζνθία (δειαδή ε 

    νξζή ζθέςηο); 
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Πξσηαγόξαο 

    Μνπ θαίλεηαη, είπε. 

σθξάηεο 

    Ση δε από ηα δύν, όηαλ πξάηηνπλ νη άλζξσπνη ζσζηά θαη σθέιηκα, 

    ηόηε, επεηδή πξάηηνπλ θαη' απηόλ ηνλ ηξόπνλ, ζνπ θαίλεηαη όηη 

    ζθέπηνληαη νξζά, ή αλ έθακλαλ ην ελαληίνλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Μνπ θαίλεηαη, όηη, αλ θάκλνπλ έηζη, ζθέπηνληαη ζσζηά, είπε. 

σθξάηεο 

    Καη ππάξρεη ινηπόλ εηο εθείλνπο νη νπνίνη ζθέπηνληαη ζσζηά νξζή 

    ζθέςηο; 

Πξσηαγόξαο 

    Αλακθηβόισο. 

σθξάηεο 

    Καη ινηπόλ εθείλνη νη νπνίνη δελ πξάηηνπλ ζσζηά, πξάηηνπλ άζθεπηα 

    θαη, επεηδή πξάηηνπλ ηνηνπηνηξόπσο, δελ έρνπλ νξζήλ ζθέςηλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Έηζη θξνλώ θαη εγώ, είπε. 

σθξάηεο 

    Σν λα πξάηηε ινηπόλ θαλείο άζθεπηα, είλαη ην ελαληίνλ εηο ην λα 

    πξάηηε κε νξζήλ ζθέςηλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη, είπελ. 

σθξάηεο 

    Δθείλα ηα νπνία πξάηηνληαη αζθέπησο, πξάηηνληαη κε αζθεςίαλ· εθείλα 

    δε ηα νπνία πξάηηνληαη θξόληκα, πξάηηνληαη κε νξζήλ ζθέςηλ; 

— Σν εβεβαίσλελ (ν Πξσηαγόξαο). 

σθξάηεο 

    Καη ινηπόλ, αλ θαλέλ πξάγκα πξάηηεηαη κε δύλακηλ, πξάηηεηαη δπλαηά; 

    θαη αλ κε αδπλακίαλ, πξάηηεη αδύλαηα; 

— Σν παξεδέρεην (ν Πξσηαγόξαο), 
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σθξάηεο 

    Καη αλ θαλέλ πξάγκα πξάηηεηαη κε γξεγνξάδα, πξάηηεηαη γξήγνξα, θαη 

    αλ κε αξγόηεηα, πξάηηεηαη αξγά; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη, είπε. 

σθξάηεο 

    Καη αλ θαλέλ πξάγκα πξάηηεηαη κε ηνλ ίδηνλ ηξόπνλ, πξάηηεηαη από 

    ηνλ ίδηνλ ελεξγνύληα, θαη αλ θαλέλ πξάγκα πξάηηεηαη κε ελαληίνλ 

    ηξόπνλ, πξάηηεηαη από ηνλ ελαληίνλ ελεξγνύληα; 

— πλεθώλεζελ (ν Πξσηαγόξαο). 

σθξάηεο 

    Αο ίδσκελ ινηπόλ, είπνλ εγώ· ππάξρεη θαλέλ πξάγκα, ην νπνίνλ 

    νλνκάδνπλ σξαίνλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη, είπελ. 

σθξάηεο 

    Δηο ηνύην ππάξρεη θαλέλ άιιν πξάγκα, ελαληίνλ, εθηόο ηνπ αζρήκνπ; 

Πξσηαγόξαο 

    Γελ ππάξρεη. 

σθξάηεο 

    Ση δε ιέγεηο, ππάξρεη θαλέλ πξάγκα πνπ ην νλνκάδνπλ αγαζόλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Τπάξρεη. 

σθξάηεο 

    Δηο ηνύην ππάξρεη θαλέλ άιιν ελαληίνλ, εθηόο ηνπ θαθνύ; 

Πξσηαγόξαο 

    Γελ ππάξρεη. 

σθξάηεο 

    Ση δε ιέγεηο, εηο ηελ θσλήλ ππάξρεη θαλέλ πξάγκα, ην νπνίνλ ιέγεηαη 

    νμύ; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη είπελ. 
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σθξάηεο 

    Δηο ηνύην κήπσο ππάξρεη θαλέλ άιιν ελαληίνλ παξά ην βαξύ; 

Πξσηαγόξαο 

    ρη, είπελ. 

σθξάηεο 

    Καη ινηπόλ, είπνλ εγώ, εηο θαζέλ από ηα ελαληία κεηαμύ ησλ έλ κόλνλ 

    ππάξρεη ελαληίνλ θαη όρη πνιιά; 

— Σν παξεδέρεην. 

σθξάηεο 

    Έια ινηπόλ, είπνλ εγώ, αο μαλαπεξάζσκελ κίαλ θνξάλ εθείλα εηο ηα 

    νπνία εκέλακελ ζύκθσλνη. Δζπκθσλήζακελ όηη εηο έλ πξάγκα έλ κόλνλ 

    πξάγκα είλαη ελαληίνλ, θαη όρη πεξηζζόηεξα; 

Πξσηαγόξαο 

    Δζπκθσλήζακελ. 

σθξάηεο 

    Δθείλν δε ην νπνίνλ πξάηηεηαη κ' ελαληίνλ ηξόπνλ, όηη πξάηηεηαη από 

    ελαληία αίηηα; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη, είπελ, 

σθξάηεο 

    Δζπκθσλήζακελ όηη εθείλν ην νπνίνλ πξάηηεηαη άζθεπηα, πξάηηεηαη κ' 

    ελαληίνλ ηξόπνλ πξνο εθείλν ην νπνίνλ πξάηηεηαη κε νξζήλ ζθέςηλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη, είπελ. 

σθξάηεο 

    Δθείλν δε ην νπνίνλ πξάηηεηαη θξόληκα, όηη πξάηηεηαη από νξζήλ 

    ζθέςηλ, εθείλν δε ην νπνίνλ πξάηηεηαη άζθεπηα, πξάηηεηαη ρσξίο 

    ζθέςηλ; 

— Έκελε ζύκθσλνο. 

σθξάηεο 

    Καη ινηπόλ, αλ πξάηηεηαη κ' ελαληίνλ ηξόπνλ, δελ παξεδέρζεκελ όηη 

    πξάηηεηαη κ' ελαληίνλ αίηηνλ; 
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Πξσηαγόξαο 

    Ναη. 

σθξάηεο 

    Πξάηηεηαη δε ην κελ έλ από ζθέςηλ νξζήλ, ην δ' άιιν από αζθεςίαλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη. 

σθξάηεο 

    Με ελαληίνλ ηξόπνλ ην έλ πξνο ην άιιν; 

Πξσηαγόξαο 

    Βέβαηα. 

σθξάηεο 

    Γελ πξάηηνληαη ινηπόλ από αίηηα ελαληία κεηαμύ ησλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη. 

σθξάηεο 

    Δίλαη ινηπόλ ελαληίνλ ε αζθεςία πξνο ηελ νξζήλ ζθέςηλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Φαίλεηαη. 

σθξάηεο 

    Δλζπκείζαη, όηη εηο ηνπο πξνεγνπκέλνπο καο ιόγνπο παξεδέρζεκελ όηη 

    ε αζθεςία είλαη πξάγκα ελαληίνλ εηο ηελ ζνθίαλ (δειαδή εηο ηελ 

    νξζήλ ζθέςηλ); 

— Σν παξεδέρεην. 

σθξάηεο 

    Καη όηη έλ πξάγκα κόλνλ εηο έλ πξάγκα είλαη ελαληίνλ; 

Πξσηαγόξαο. 

    Ναη, ιέγσ. 

σθξάηεο 

    Ση ινηπόλ, Πξσηαγόξα, από ηα δύν ζπκπεξάζκαηα καο λα παξαδερζώκελ; 

    Σν όηη ην έλ κόλνλ εηο έλ είλαη ελαληίνλ, ή εθείλν εηο ην νπνίνλ 

    ειέγνκελ όηη άιιν είλε ε νξζή ζθέςεο θαη άιιν ε ζνθία, όηη δε θαζέλ 

    από ηα δύν είλε κέξνο ηεο αξεηήο, θαη όηη εθηόο ηνπ όηη είλαη άιιν 

    ην έλ θαη άιιν ην άιιν, είλαη θαη αλόκνηα πξάγκαηα θαη απηά ηα ίδηα 
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    θαη αη ελέξγεηαη απηώλ, θαζώο ηα κέξε ηνπ πξνζώπνπ; Ση ινηπόλ από 

    ηα δύν λα παξαδερζώκελ; Γηόηη απηά ηα ζπκπεξάζκαηα θαη, ηα δύν δελ 

    ιέγνληαη κε πνιύ κνπζηθήλ ζπκθσλίαλ· δηόηη νύηε ζπκθσλνύλ νύηε 

    ηαηξηάδνπλ κεηαμύ ησλ. Πώο ζα ήην δπλαηόλ λα ζπκθσλνύλ, αθ' νπ 

    βεβαίσο είλε αλάγθε εηο έλ κελ πξάγκα έλ κόλνλ πξάγκα λα είλαη 

    ελαληίνλ θαη όρη πνιιά, εηο δε ηελ αζθεςίαλ, ε νπνία είλαη έλ 

    πξάγκα θαίλεηαη ελαληία ε ζνθία θαη πξνο ηνύηνηο πάιηλ θαη ε νξζή 

    ζθέςηο· δελ ζνπ θαίλεηαη έηζη, Πξσηαγόξα, είπνλ εγώ, ή αιιέσο πσο; 

— Με θαθή θαξδηά ην παξεδέρζε. 

σθξάηεο 

    Θα είλαη ινηπόλ έλ πξάγκα (ην ίδηνλ πξάγκα δει.) ε νξζή ζθέςηο θαη 

    ε ζνθία, θαζώο πξνηύηεξα πάιηλ καο εθάλε όηη ε δηθαηνζύλε θαη ε 

    αγηόηεο είλαη πξάγκα ζρεδόλ ην ίδηνλ. Έια ινηπόλ, είπνλ εγώ, 

    Πξσηαγόξα, αο κε βαξπλζώκελ, αιι' αο εμεηάζσκελ κε ηελ ζθέςηλ καο 

    θαη ηα επίινηπα. Δίο άλζξσπνο, ν νπνίνο αδηθεί, ζνπ θαίλεηαη όηη 

    ζθέπηεηαη ζσζηά δηόηη αδηθεί; 

Πξσηαγόξαο 

    Δγώ βεβαίσο, είπε, σθξάηε, ζα εληξεπόκελ λα νκνινγήζσ ηνύην, αλ 

    θαη πνιινί άλζξσπνη ην παξαδέρνληαη. 

σθξάηεο 

    Ση από ηα δύν ινηπόλ, λ' απεπζύλσ ηελ νκηιίαλ πξνο εθείλνπο, είπα, 

    ή πξνο ζε; 

Πξσηαγόξαο 

    Δάλ έρεο επραξίζηεζηλ, είπε, νκίιεζνλ ζρεηηθώο κε απηήλ ηελ γλώκελ 

    πνπ έρνπλ νη πνιινί. 

σθξάηεο 

    Αιιά ηνύην δηόινπ δελ κ' ελδηαθέξεη, εάλ βεβαίσο απνθξίλεζαη (εθ 

    κέξνπο ησλ) κόλνλ ζπ, είηε παξαδέρεζαη ηαύηα, είηε όρη. Δγώ εμεηάδσ 

    πξν πάλησλ ηα ιεγόκελά ησλ (θαζ' εαπηά), ζπκβαίλεη όκσο ίζσο κε 

    απηά λα εμεηαδώκεζα θαη εγώ ν νπνίνο εξσηώ θαη ζπ ν νπνίνο 

    απνθξίλεζαη. 

     — Καη' αξράο κελ καο εδείθλπε δπζθνιίαλ ν Πξσηαγόξαο, δηόηη 

    επξνθαζίδεην όηη ην αληηθείκελνλ ηεο ζπδεηήζεσο είλε δύζθνινλ· 

    έπεηηα όκσο ζπγθαηεηέζε λ' απνθξίλεηαη. 

σθξάηεο 

    Έια ινηπόλ, δνο κνπ απόθξηζηλ εηο ηελ πξώηελ εξώηεζηλ. νπ 

    θαίλνληαη κεξηθνί όηη είλαη ζώθξνλεο ελ ώ αδηθνύζηλ; 
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Πξσηαγόξαο 

    Αο ην παξαδερζώ, είπε. 

σθξάηεο 

    Σν δε λα είλαη θαλείο ζώθξσλ, ιέγεηο όηη είλαη ην λα ζθέπηεηαη 

    νξζώο; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη, είπε. 

σθξάηεο 

    Σν δε λα ζθέπηεηαη νξζώο ιέγεηο όηη είλαη λα θξνλή σο νξζήλ γλώκελ 

    ην όηη αδηθεί; 

Πξσηαγόξαο 

    Αο ην παξαδερζώ, είπε. 

σθξάηεο 

    Ση από ηα δύν, είπνλ εγώ, αλ επηπρή όηαλ αδηθή, ή αλ δπζηπρή; 

Πξσηαγόξαο 

    Δάλ επηπρή. 

σθξάηεο 

    Λέγεηο ινηπόλ όηη κεξηθά πξάγκαηα είλε αγαζά; 

Πξσηαγόξαο 

    Σν ιέγσ. 

σθξάηεο 

    Άξά γε, είπνλ εγώ, εθείλα ηα πξάγκαηα είλαη αγαζά, ηα νπνία είλαη 

    σθέιηκα εηο ηνπο αλζξώπνπο; 

Πξσηαγόξαο 

    Καη λαη, κα ηνλ Γία, είπελ, πνιιάθηο θαη αλ δελ είλαη σθέιηκα εηο 

    ηνπο αλζξώπνπο, εγώ ηνπιάρηζηνλ ηα νλνκάδσ αγαζά 

— Καη κνπ εθάλε ηώξα ν Πξσηαγόξαο όηη είρε 

ζπκώζε θαη εζηελνρσξείην θαη πξνθιεηηθώο 

εηνηκάζζε λ' απνθξίλεηαη· επεηδή ηνλ έβιεπα εηο 

ηνηαύηελ θαηάζηαζηλ, κεηά πξνθπιάμεσο ηνλ 

εξώηεζα σο εμήο αηαξάρσο: 

σθξάηεο 

    Ση από ηα δύν, είπνλ εγώ, ιέγεηο αγαζά, Πξσηαγόξα· εθείλα, ηα νπνία 

    εηο θαλέλα από ηνπο αλζξώπνπο δελ είλαη σθέιηκα, ή εθείλα ηα νπνία 
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    δελ είλαη δηόινπ σθέιηκα; Καη εθείλα πνπ είλαη ηνηαύηα ζπ ηα 

    νλνκάδεηο αγαζά; 

Πξσηαγόξαο Γηόινπ, είπελ· αιι· εγώ εμεύξσ πνιιά πξάγκαηα, θαη θαγεηά 

θαη πνηά θαη ηαηξηθά θαη άπεηξα άιια, ηα νπνία εηο ηνπο αλζξώπνπο είλαη 

αλσθειή· άιια δε ηα νπνία είλαη σθέιηκα· άιια δε ηα νπνία δηά κελ ηνπο 

αλζξώπνπο είλαη αδηάθνξα, είλαη δε σθέιηκα δηά ηνπο ίππνπο· άιια δε 

κόλνλ δηά ηνπο βόαο, άιια δε δηά ηνπο θύλαο· άιια δε πνπ δελ είλαη εηο 

θαλέλ από απηά ηα δώα σθέιηκα θαη είλαη όκσο σθέιηκα εηο ηα δέλδξα· 

άιια δε δηά κελ ηαο ξίδαο ησλ δέλδξσλ είλαη θαιά, δηά δε ηνπο βιαζηνύο 

θαθά, θαζώο είλαη θαη ε θόπξνο, ε νπνία αλ κελ ξηθζή εηο ηαο ξίδαο όισλ 

ησλ θπηώλ θάκλεη θαιόλ, αλ δε ζειήζεο λα ηελ ξίςεο εηο ηνπο θιάδνπο θαη 

ηα λέα θισλάξηα, ηα θαηαζηξέθεη όια· επεηδή θαη ην έιαηνλ δη' όια κελ ελ 

γέλεη ηα θπηά είλαη ηειείσο θαθόλ θαη δηά ηαο ηξίραο ησλ άιισλ δώσλ ν 

κεγαιύηεξνο ερζξόο, εθηόο δηά ηαο ηξίραο ηνπ αλζξώπνπ, εθηόο δε από ηαο 

ηξίραο ηνπ αλζξώπνπ σθειεί θαη ην επίινηπνλ ζώκα. Σόζελ δε πνηθηιίαλ 

θαη ηόζνλ πνιιά είδε έρεη ην αγαζόλ, ώζηε θαη εηο ην παξάδεηγκα ηνύην ην 

έιαηνλ δηά ηα έμσζελ κέξε ηνπ ζώκαηνο είλαη εηο ηνλ άλζξσπνλ αγαζόλ, δηά 

δε ηα έζσζελ απηό ην ίδηνλ είλαη θάθηζηνλ· θαη δηά ηνύην όινη νη ηαηξνί 

παξαγγέιινπλ εηο ηνπο αζζελείο λα κε κεηαρεηξίδνληαη έιαηνλ, κόλνλ δε 

όζνλ ην δπλαηόλ νιίγνλ εηο εθείλα ηα νπνία πξόθεηηαη λα θάγνπλ, θαη κόλνλ 

όζνλ ρξεηάδεηαη δηά ηαο αηζζήζεηο ηεο νζθξήζεσο, ε νπνία γίλεηαη κε ηνπο 

ξώζσλαο δηά λα θαηαζβέζνπλ ηελ θαθήλ κπξσδίαλ πνπ έρνπλ ηα 

ηξσγόκελα θξέαηα. 

— Αθ' νπ ινηπόλ απηόο είπε ηαύηα, νη 

παξεπξηζθόκελνη ερεηξνθξόηεζαλ δπλαηά όηη 

θαιά ιέγεη· θαη εγώ είπνλ: 

σθξάηεο 

    Πξσηαγόξα, εγώ ηπραίλεη λα είκαη άλζξσπνο μεραζηάξεο, θαη αλ θαλείο 

    κνπ καθξνινγή, ιεζκνλώ ην αληηθείκελνλ δηά ην νπνίνλ γίλεηαη ε 

    νκηιία. Καζώο ινηπόλ, αλ ζπλέβαηλε λα είκαη νιίγνλ θσθόο, ζα 

    ελόκηδεο όηη πξέπεη, αλ επξόθεηην λα ζπλνκηιήζεο καδί κνπ, λα 

    νκηιήο δπλαηώηεξα εηο εκέ παξά εηο ηνπο άιινπο, έηζη θαη ηώξα, 

    επεηδή εύξεο εκπξόο ζνπ άλζξσπνλ μεραζηάξε, ζπληόκεπέ κνπ ηαο 

    απνθξίζεηο θαη θάκε ηαο κηθξνηέξαο, αλ ζέιεο λα ζε παξαθνινπζήζσ. 

Πξσηαγόξαο 

    Πώο ινηπόλ απαηηείο λ' απνθξίλσκαη ζύληνκα; Ή ζέιεηο, είπε, λα ζνπ 

    απνθξίλσκαη ζπληνκώηεξα παξά όζνλ πξέπεη; 

σθξάηεο 

    Γηόινπ, είπνλ εγώ. 



www.schooltime.gr ελίδα 47 
 

Πξσηαγόξαο 

    Αιιά ζέιεηο λα ζνπ απνθξίλσκαη όζα πξέπεη; Δίπε. 

σθξάηεο 

    Ναη, είπνλ εγώ. 

Πξσηαγόξαο 

    Ση από ηα δύν ινηπόλ ζέιεηο λα ζνπ απνθξίλσκαη, ηόζα όζα εγώ λνκίδσ 

    όηη πξέπεη λ' απνθξίλσκαη, ή όζα ζπ; 

σθξάηεο 

    Έρσ αθνύζε, ησ όληη, είπνλ εγώ, όηη θαη ζπ ν ίδηνο είζαη ηθαλόο, 

    θαη άιινλ εκπνξείο λα δηδάμεο δηά ηα ίδηα αληηθείκελα θαη 

    εθηεηακέλα λα νκηιήο, αλ ζέιεο, ηόζνλ, ώζηε ν ιόγνο πνηέ λα κε 

    παύε, θαη πάιηλ ηόζνλ ζύληνκα, ώζηε θαλείο λα κελ εκπνξή λα νκηιήζε 

    κε νιηγσηέξα ιόγηα από ζε· εάλ ινηπόλ ζέιεο λα ζπλνκηιήζεο κ' εκέ, 

    κεηαρεηξίζνπ καδί κνπ ηνλ δεύηεξνλ ηξόπνλ, δειαδή ηελ θνληνινγίαλ. 

Πξσηαγόξαο 

    σθξάηε, είπε, εγώ έσο ηώξα κε πνιινύο αλζξώπνπο ήιζα εηο 

    ινγνπόιεκνλ, θαη εάλ έθακλα ηνύην, ην νπνίνλ ζπ απαηηείο, δειαδή λα 

    ζπλδηαιέγσκαη, όπσο απαηηνύζελ ν αληίπαιόο κνπ λα ζπλδηαιέγσκαη, 

    δελ ζα εθαηλόκελ θαιύηεξνο από θαλέλα, νύηε ζα ππήξρε ην κέγα όλνκα 

    ηνπ Πξσηαγόξα κεηαμύ ησλ Διιήλσλ. 

σθξάηεο 

    Καη εγώ — δηόηη εθαηάιαβα όηη δελ ήξεζελ ν ίδηνο εηο ηoλ εαπηόλ ηνπ 

    κε ηαο πξνεγνπκέλαο ηνπ απνθξίζεηο, θαη όηη δελ ζα ζέιεζε 

    ζειεκαηηθώο λα ζπλδηαιερζή δίδσλ κόλνλ απνθξίζεηο — επεηδή ελόκηζα 

    όηη δελ είλαη πιένλ δνπιεηά ηδηθή κνπ λα παξεπξίζθσκαη εηο ηελ 

    ζπλαλαζηξνθήλ, είπνλ· 

Πξσηαγόξα, νύηε εγώ ζε ζηελνρσξώ ελαληίνλ ηεο 

γλώκεο ζνπ λα γείλε ε ζπλνκηιία καο, αιι' όηαλ ζπ 

ζειήζεο λα ζπλδηαιερζήο κε ηξόπνλ ώζηε θαη εγώ λα 

εκπνξώ λα παξαθνινπζώ, ηόηε ζέισ ζπλδηαιερζή κε 

εζέ. Γηόηη ζπ κελ, θαζώο ιέγνπλ δηά ζε, ιέγεηο δε θαη 

ζπ ν ίδηνο, είζαη ηθαλόο λα θάκεο ζπλδηαιέμεηο θαη κε 

καθξνινγίαλ θαη κε θνληνινγίαλ, δηόηη είζαη ζνθόο· 

εγώ δε εηο απηά ηα καθξά είκαη αδύλαηνο, αλ θαη 

επεζύκνπλ λα είκαη ηθαλόο. Αιιά ζπ, ν νπνίνο είζαη 

δπλαηόο θαη εηο ηνπο δύν ηξόπνπο, έπξεπε λα θαλήο 

ζπγθαηαβαηηθόο εηο εκέ, δηά λα γείλε ζπλδηάιεμηο· 

ηώξα δε, επεηδή δελ ζέιεηο θαη εγώ έρσ θάπνηαλ 

δνπιεηά, θαη δελ κνπ είλαη δπλαηόλ λα κείλσ πνιύλ 
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θαηξόλ δηά λα κνπ απεπζύλεο καθξνινγίαο — δηόηη 

είλαη αλάγθε θάπνπ λα ππάγσ — αλαρσξώ· αλ θαη 

δελ ήθνπζα ίζσο κε αεδίαλ θαη απηά ηα νπνία κνπ 

είπεο. 

— Καη, αθ' νπ είπνλ απηά, ζπγρξόλσο εζεθώζελ 

δηά λ' αλαρσξήζσ· θαη ελ ώ εζεθσλόκελ λ' 

αλαρσξήζσ, ν Καιιίαο κε ηελ δεμηάλ ηνπ ρείξα 

κνπ έπηαζε ην ρέξη, θαη κε ηελ αξηζηεξάλ 

εθξάηεζε ηνύην εδώ ην επαλσθόξη κνπ θαη είπε· 

Καιιίαο 

    Γελ ζα ζε αθήζσκελ, σθξάηε· δηόηη εάλ ζπ εμέιζεο, δελ ζα έρσκελ 

    παξνκνίαο ζπλνκηιίαο. ε παξαθαιώ ινηπόλ λα εμαθνινπζήζεο κέλσλ 

    καδί καο· δηόηη εγώ θαλέλα άλζξσπνλ δελ ήζεινλ αθνύζεη κε 

    πεξηζζνηέξαλ επραξίζηεζηλ παξά ζε θαη ηνλ Πξσηαγόξαλ λα 

    ζπλδηαιέγεζζε· αιιά θάκε απηήλ ηελ ράξηλ εηο όινπο καο. 

σθξάηεο 

    Καη εγώ είπνλ — είρνλ δε πιένλ ζεθσζή δηά λα εμέιζσ — πηέ ηνπ 

    Ηππνλίθνπ, εγώ κελ βέβαηα ζε ζαπκάδσ πάληνηε δηά ηελ θηινκάζεηάλ 

    ζνπ θαη ηώξα αθόκε ηελ επαηλώ θαη ηελ αγαπώ, ώζηε επεζύκνπλ λα ζ' 

    επραξηζηήζσ, αλ κνπ εδήηεηο πξάγκαηα πνπ εκπνξνύλ λα γείλνπλ· ηώξα 

    είλαη σο λα κνπ εδήηεηο λ' αθνινπζήζσ εηο ην ηξέμηκνλ ηνλ Κξίζσλα 

    ηνλ Ηκεξαίνλ (6), όζηηο είλαη λεώηαηνο, ή θαλέλα από ηνπο 

    δνιηρνδξόκνπο (νίηηλεο ηξέρνπλ δώδεθα θνξάο ηνλ γύξνλ ηνπ ζηαδίνπ) 

    ή θαλέλα εκεξνδξόκνλ (7) λα ηξέμσ κε απηνύο θαη λα ηνπο αθνινπζήζσ, 

    ζα ζνπ έιεγνλ όηη εγώ πνιύ πεξηζζόηεξνλ από ζε δεηώ από ηνλ εαπηόλ 

    κνπ λ' αθνινπζήζε ηνύηνπο ηξέρνληαο, αιι' όκσο δελ εκπνξώ, αιι' αλ 

    είλαη θακκία αλάγθε λα ίδεο ζπγρξόλσο λα ηξέρσκελ εγώ θαη ν Κξίζσλ, 

    παξαθάιεζέ ηνλ λα θάκε ζπγθαηάβαζηλ εηο εκέ· δηόηη εγώ κελ δελ 

    εκπνξώ λα ηξέρσ γξήγνξα, απηόο όκσο εκπνξεί λα ηξέρε αξγά. Αλ 

    ινηπόλ επηζπκήο λ' αθνύεο εκέ θαη ηνλ Πξσηαγόξαλ, παξαθάιεζε απηόλ, 

    θαζώο θαη' αξράο κνπ απεθξίλεην κ' νιίγα ιόγηα θαη εηο εθείλα 

    αθξηβώο πνπ ηνλ εξώησλ, έηζη θαη ηώξα λ' απνθξίλεηαη· αλ δε όρη, ηη 

    ηξόπνο ζπλδηαιέμεσο ζα είλαη απηόο ηόηε; Γηόηη εγώ ηνπιάρηζηνλ 

    ελόκηδα όηη ην λα ζπλαλαζηξέθσληαη κεηαμύ ησλ νη άλζξσπνη 

    ζπλδηαιεγόκελνη θαη ην λα δεκεγνξνύλ είλαη δύν δηαθνξεηηθά 

    πξάγκαηα. 

Καιιίαο 

    Αιιά βιέπεηο, είπε, σθξάηε· ν Πξσηαγόξαο θαίλεηαη όηη ιέγεη δίθαηα 

    πξάγκαηα, δηόηη απαηηεί θαη απηόο λα έρε ηελ άδεηαλ λα ζπλδηαιερζή 

    όπσο ζέιεη θαη ζπ πάιηλ όπσο ζέιεηο. 
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— Ο Αιθηβηάδεο ινηπόλ έιαβε ηνλ ιόγνλ θαη είπε· 

Αιθηβηάδεο 

    Καιιία, δελ νκηιείο ζσζηά· δηόηη απ' εδώ ν σθξάηεο νκνινγεί όηη 

    δελ εμεύξεη από καθξνινγίαο θαη όηη θαηά ηνύην είλαη αλώηεξνο ν 

    Πξσηαγόξαο, εηο δε ηελ ηθαλόηεηα λα ζπλδηαιέγεηαη θαη λα εμεύξε λα 

    δίδε θαη λα ιακβάλε ινγηθάο απνδείμεηο ζα κνπ εθαίλεην παξάμελνλ αλ 

    εζεώξεη θαλέλα άιινλ άλζξσπνλ αλώηεξόλ ηνπ. Αλ ινηπόλ θαη ν 

    Πξσηαγόξαο νκνινγή, όηη είλαη θαηώηεξνο από ηνλ σθξάηε λα 

    ζπλδηαιερζή, ν σθξάηεο ζα ην ζεσξήζε αξθεηήλ ηθαλνπνίεζηλ· αλ δε 

    λνκίδε όηη εκπνξεί λα ηνλ ληθήζε, αο θάκε καδί ηνπ ζπλδηάιεμηλ 

    θάκλσλ εξσηήζεηο θαη δίδσλ απνθξίζεηο, ρσξίο λ' απεπζύλε εηο θάζε 

    εξώηεζηλ εθηεηακέλελ νκηιίαλ δηά λα μεθεύγε ηαο ινγηθάο απνδείμεηο 

    θαη επεηδή δελ ζέιεη λα δώζε ινγηθήλ απόθξηζηλ, αιιά καθξύλεη ηελ 

    νκηιίαλ έσο όηνπ νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο αθξναηάο λα ιεζκνλήζνπλ 

    δηά πνίνλ αληηθείκελνλ ήην ε εξώηεζηο· επεηδή δηά ηνλ σθξάηε εγώ 

    εγγπώκαη, όηη απηόο δελ ζα ιεζκνλήζε, θαη αο αζηεηεύεηαη θαη ιέγεη 

    όηη είλαη μεραζηάξεο. Δγώ ινηπόλ θξνλώ όηη ν σθξάηεο είλαη 

    ζσζηόηεξα απηά όπνπ πξνηείλεη· δηόηη πξέπεη ν θαζείο καο λα εθθξάζε 

    ηελ ηδέαλ ηνπ. 

     — Έπεηηα δε από ηνλ Αιθηβηάδελ, θαζώο λνκίδσ, ήην ν Κξηηίαο πνπ 

    είπε ηα εμήο· 

Κξηηίαο 

    Πξόδηθε θαη Ηππία, ν κελ Καιιίαο κνπ θαίλεηαη όηη είλαη παξά πνιύ 

    ππέξ ηνπ Πξσηαγόξνπ, ν δε Αιθηβηάδεο εηο ό,ηη πξάγκα ξηθζή κε ηα 

    κνύηξα είλαη θηιόλεηθνο, εκείο όκσο δελ πξέπεη κεηαμύ καο λα 

    θηινλεηθώκελ νύηε δηά ηνλ σθξάηε, νύηε δηά ηνλ Πξσηαγόξα. Αιι' 

    όινη καδί λα παξαθαιέζσκελ θαη ηνπο δύν λα κε δηαθόςνπλ εηο ην 

    κέζνλ ηελ ζπλδηάιεμηλ. 

— Αθνύ δε είπελ απηά, ν Πξόδηθνο είπε· 

Πξόδηθνο Μνπ θαίλεηαη, Κξηηία, όηη νκηιείο ζσζηά· δηόηη πξέπεη εθείλνη, νη 

νπνίνη παξεπξίζθνληαη εηο ηνηνύηνπ είδνπο νκηιίαο λα είλαη κελ όινη καδί 

αθξναηαί θαη ησλ δύν πνπ ζπλδηαιέγνληαη, όρη όκσο κε ην ίδηνλ ελδηαθέξνλ. 

Γηόηη δελ είλαη ηεο ηδίαο αμίαο· πξέπεη κελ βεβαίσο λ' αθνύζνπλ όινη θαη 

ηνπο δύν, λα κε δώζνπλ δε ηόζελ εθηίκεζηλ εηο ηνλ έλα, όζελ θαη εηο ηνλ 

άιινλ. Αιι' εηο κελ ηνλ ζνθώηεξνλ λα δώζνπλ πεξηζζνηέξαλ, εηο δε ηνλ 

ακαζέζηεξνλ νιηγσηέξαλ· εγώ ινηπόλ θαη από κέξνπο κνπ, Πξσηαγόξα θαη 

σθξάηε, απαηηώ λα ζπκθσλήηε θαη λα ζπδεηήζεηε κεηαμύ ζαο δηά η' 

αληηθείκελα ηεο νκηιίαο, λα κε καιώζεηε όκσο· δηόηη ζπδεηνύλ κελ κε 

αγάπελ θαη νη θίινη κε ηνπο θίινπο, καιώλνπλ δε εθείλνη όπνπ έρνπλ 

δηαθνξάο θαη είλαη ερζξνί κεηαμύ ησλ. Καη κε απηόλ ηνλ ηξόπνλ ε 
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ζπλνκηιία ζαο ζα είλαη εηο εκάο παξά πνιύ επράξηζηνο· δηόηη κε απηό ηνλ 

ηξόπνλ θαη ζεηο πνπ ζα νκηιήζεηε, δελ ζα ιάβεηε από εκάο ηνπο αθξναηάο 

έπαηλνλ, αιιά ππόιεςηλ· δηόηη ππόιεςηο κελ είλαη (ζπλαίζζεκα) εηο ηαο 

ςπράο ησλ αθξναηώλ (εηιηθξηλέο θαη) ρσξίο απάηελ· ν δ' έπαηλνο είλαη 

πνιιάο θνξάο ςεπδνινγία ελαληίνλ ηεο πεπνηζήζεώο καο· θαη εκείο πάιηλ 

νη αθξναηαί θαη' απηόλ ηνλ ηξόπνλ ζα αηζζαλζώκελ κεγάιελ επθξνζύλε θαη 

όρη κεγάιελ λνζηηκάδα, δηόηη επθξνζύλε κελ είλαη λα καλζάλε θαλείο έλ 

πξάγκα θαη κε ηνλ ίδηνλ ηνλ λνπλ ηνπ λ' απνθηά θάπνηαλ γλώζηλ, λνζηηκάδα 

δε, όηαλ ηξώγε ηίπνηε ή κε ην ίδηόλ ηνπ ζώκα αηζζάλεηαη θακκίαλ άιιελ 

γιπθύηεηα. 

— Αθ' νπ είπελ απηά ν Πξόδηθνο, πάξα πνιινί 

από ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο ηα παξεδέρζεζαλ· 

έπεηηα δε από ηνλ Πξόδηθνλ, ν ζνθόο Ηππίαο 

είπε· 

Ηππίαο 

    Κύξηνη παξεπξηζθόκελνη, εγώ λνκίδσ όηη είζζε κεηαμύ ζαο όινη νκνύ 

    θαη ζπγγελείο θαη θίινη θαη ζπκπνιίηαη θαη όρη έλεθα ηνπ λόκνπ — 

    δηόηη ην όκνηνλ έρεη εθ θύζεσο ζπγγέλεηαλ κε ην όκνηόλ ηνπ — ν 

    νπνίνο είλαη ηύξαλλνο ησλ αλζξώπσλ θαη πνιιά πξάγκαηα ελαληία εηο 

    ηελ θύζηλ ηα επηβάιιεη κε ηελ βίαλ. Δίλαη ινηπόλ εληξνπή εκείο λα 

    εμεύξσκελ κελ ηελ θύζηλ ησλ πξαγκάησλ, λα είκεζα δε ζνθώηαηνη όισλ 

    ησλ Διιήλσλ, λα έρσκελ ζπλαζξνηζζή ηώξα (εηο ηαο Αζήλαο, εηο απηό 

    ην ίδηνλ ην πξπηαλείνλ(8) ηεο Διιάδνο, θαη εηο ηελ κεγαιπηέξαλ θαη 

    πινπζησηέξαλ νηθίαλ ηεο πόιεσο) θαη λα κε εθθξάζσκελ κίαλ γλώκελ 

    αμίαλ ηνπ κεγαιείνπ καο, αιι' σζάλ ηνπο πιένλ ηηπνηέληνπο αλζξώπνπο 

    λα καιώλσκελ κεηαμύ καο. Δγώ κελ ινηπόλ θαη ζαο παξαθαιώ θαη ζαο 

    ζπκβνπιεύσ, Πξσηαγόξα θαη σθξάηε, σζάλ λα είκεζα εκείο εδώ 

    δηαηηεηαί ζαο, λ' αθνινπζήζεηε θαη νη δύν ηνλ κεζαίνλ δξόκνλ, θαη 

    κήηε ζπ, σθξάηε, λα δεηήο απηό ην αθξηβέο είδνο ησλ ζπλδηαιέμεσλ, 

    ην νπνίνλ αθνινπζεί παξά πνιιήλ ζπληνκίαλ, εάλ δελ επραξηζηή ηνλ 

    Πξσηαγόξαλ, αιιά αο απνιύζε θαη αο ραιαξώζε ηα ραιηλάξηα ησλ 

ιόγσλ, 

    δηά λα ζαο θαίλσληαη πιένλ κεγαινπξεπείο θαη εύκνξθνη, κήηε πάιηλ ν 

    Πξσηαγόξαο λα ηεληώζε όια ηα ζρνηληά, λ' απνιπζή κε νύξηνλ άλεκνλ 

    θαη λα ηξέρε εηο ην πέιαγνο ησλ ιόγσλ ράλσλ από ηα κάηηα ηνπ ηελ 

    μεξάλ, αιιά λα ραξάμεηε θαη νη δύν κεζαίνλ δξόκνλ. 

Έηζη ινηπόλ λα θάκεηε, θαη εάλ ζέιεηε λα κε 

αθνύζεηε, εθιέμαηε έλα ξαβδνύρνλ θαη δηεπζπληήλ 

θαη πξόεδξνλ ν νπνίνο λα ζαο θξαηή ην κέηξνλ ηνπ 

κήθνπο ησλ νκηιηώλ θαη ηνπ ελόο θαη ηνπ άιινπ. 
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— Απηά ήξεζαλ εηο ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο θαη 

όινη ηα επεδνθίκαζαλ, θαη ν Καιιίαο είπελ όηη 

δελ ζα κε αθήζε λα θύγσ θαη κε παξεθάινπλ λα 

εθιέμσ θξηηήλ ηεο ζπδεηήζεσο. Δίπνλ ηόηε εγώ. 

σθξάηεο Θα ήην εληξνπή λα εθιέμσ άλζξσπνλ δηα λα βξαβεύε ηα 

ιεγόκελα. Γηόηη εάλ εθείλνο πνπ ζα εθιερζή είλαη ρεηξόηεξνο από εκάο, δελ 

ζα ήην ζσζηόλ πξάγκα ν ρεηξόηεξνο λα θξίλε ηνπο θαιπηέξνπο ηνπ· εάλ 

πάιηλ είλαη όκνηνο, νύηε ηόηε ζα ήην ζσζηόλ· δηόηη ν όκνηνο ζα θάκε θαη 

όκνηα κε εκάο, ώζηε πεξηηηή ζα είλαη ε εθινγή ηνπ. Αιιά, ζα είπεηε όηη ζα 

εθιέμεηε, θαλέλα θαιύηεξνλ από εκάο. Μα ηελ αιήζεηαλ, θαζώο εγώ 

λνκίδσ, ζαο είλαη αδύλαηνλ λα εθιέμεηε θαλέλα ζνθώηεξνλ από ηνλ 

Πξσηαγόξαλ απ' εδώ· εάλ δε εθιέμεηε κελ θαλέλα ν νπνίνο λα κε είλαη 

δηόινπ θαιύηεξνο, είπεηε δε όηη είλαη θαιύηεξνο, ζ' απεηέιεη θαη ηνύην 

πξνζβνιήλ εηο ηνύηνλ εδώ, δηόηη ζα ήην σζάλ λα εθιέγαηε θξηηήλ ελόο 

αληθάλνπ αλζξώπνπ· επεηδή όζνλ αθνξά εηο εκέ απηό δελ κ' ελδηαθέξεη 

δηόινπ. Αιι' επηζπκώ λα θάκσ ην εμήο, δηά λα γείλε εθείλν ην νπνίνλ 

επηζπκείηε, δειαδή ζπλαλαζηξνθή θαη ζπλδηάιεμηο κεηαμύ καο· εάλ ν 

Πξσηαγόξαο δελ ζέιεη λ' απνθξίλεηαη, ηόηε απηόο κελ αο εξσηά, ζ' 

απνθξίλσκαη δ' εγώ, θαη ζπγρξόλσο ζα πξνζπαζήζσ λα ηνπ δείμσ κε πνίνλ 

ηξόπνλ ιέγσ όηη πξέπεη λ' απνθξίλεηαη εθείλνο πνπ απνθξίλεηαη· όηαλ δ' εγώ 

ήζεινλ απνθξηζή εηο όζα απηόο κε εξώηα, πάιηλ κε ηνλ όκνηνλ ηξόπνλ λα 

ηνλ εξσηώ εγώ θαη λα κ' απνθξίλεηαη απηόο. Δάλ ινηπόλ ήζειε θαλή όηη δελ 

είλαη πξόζπκνο λα δώζε απόθξηζηλ εηο εθείλν αθξηβώο πνπ ηνλ εξσηνύλ, 

ηόηε καδί θαη εγώ θαη ζεηο ζα παξαθαιέζσκελ απηόλ, όπσο ζεηο ηώξα 

παξαθαιείηε εκέ, λα κε καηαηώλε ηελ ζπλδηάιεμηλ· θαη δη' απηό ην πξάγκα 

δελ ρξεηάδεηαη δηόινπ λα γείλε έλαο θξηηήο, αιιά καδί όινη λα θξίλεηε. 

Παξεδέρζεζαλ όινη λα θάκλνπλ έηζη· θαη εηο ηνλ 

Πξσηαγόξαλ δελ πνιπάξεζε ηνύην, ππερξεώζε όκσο 

λα παξαδερζή λα εξσηά· θαη όηαλ αξθεηά εξσηήζε, 

ηόηε πάιηλ νιίγνλ θαη' νιίγνλ απνθξηλόκελνο λα δίδε 

ιόγνλ (εηο ηα εξσηώκελα). Ήξρηζε ινηπόλ λα εξσηά 

επάλσ θάησ σο εμήο· 

Πξσηαγόξαο 

    Φξνλώ, είπε, σθξάηε, εγώ όηη πνιύ κεγάινλ κέξνο ηεο παηδείαο ελόο 

    αλζξώπνπ είλαη λα είλαη ηθαλόο εηο ηα απνβιέπνληα ηα πνηήκαηα· 

    ζπλίζηαηαη δ' απηή ε ηθαλόηεο εηο ην λα εκπνξή λα θαηαιαβαίλε 

    εθείλα πνπ ιέγνπλ νη πνηεηαί, πνία είλαη ζσζηά 

    βαικέλα εηο πνίεκα θαη πνία όρη, θαη λα εμεύξε λα θξίλε δη' απηά· 

    θαη όηαλ ηνλ εξσηνύλ λα δηθαηνινγή ηελ θξίζηλ ηνπ. Καη ινηπόλ θαη 

    ηώξα ε εξώηεζίο κνπ ζα είλαη δηά ην απηό κελ αληηθείκελνλ δηά ην 

    νπνίνλ θαη εγώ θαη ζπ ηώξα ζπλνκηινύκελ, δειαδή δηά ηελ αξεηήλ ην 

    νπνίνλ ζα κεηαθέξσ όκσο εηο ηελ πνίεζηλ· κόλνλ απηήλ ηελ δηαθνξάλ 
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    ζα έρε· ιέγεη ινηπόλ θάπνπ ν πνηεηήο ηκσλίδεο πξνο ηνλ θόπαλ, ηνλ 

    πηόλ ηνπ Κξένληνο από ηελ Θεζζαιίαλ, όηη «είλαη δύζθνινλ λα γείλε 

    θαλείο αιεζηλά άλζξσπνο ελάξεηνο, ηεηξάγσλνο θαηά ηαο ρείξαο θαη 

    ηνπο πόδαο θαη ηνλ λνπλ, θαηαζθεπαζκέλνο ρσξίο ειάηησκα». Ζμεύξεηο 

    ηνύην ην ηξαγνύδη, ή λα ζνπ ην επαλαιάβσ νιόθιεξνλ; 

σθξάηεο 

    Καη εγώ είπα όηη δελ ρξεηάδεηαη δηόινπ· δηόηη θαη ην εμεύξσ θαη έρσ 

    παξά πνιύ θξνληίζε λα κειεηήζσ απηό ην ηξαγνύδη. 

Πξσηαγόξαο 

    Σόζνλ ην θαιύηεξνλ, είπε. Ση από ηα δύν ινηπόλ, ζνπ θαίλεηαη· όηη 

    ην ηξαγνιπδη είλαη θαιόλ θαη ζσζηόλ, ή όρη; 

σθξάηεο 

    Παξά πνιύ είπνλ εγώ εύκνξθνλ θαη ζσζηόλ. 

Πξσηαγόξαο 

    Δάλ δε ν πνηεηήο ιέγε ν ίδηνο ηα ελαληία εηο ηνλ εαπηόλ ηνπ, ζνπ 

    θαίλεηαη ηόηε, όηη είλαη θαιόλ ην πνίεκα; 

σθξάηεο 

    ηη δελ είλαη θαιόλ, είπνλ εγώ. 

Πξσηαγόξαο 

    Πξόζεμέ ην ινηπόλ, είπε, θαιύηεξα. 

σθξάηεο 

    Αιιά, θίιε κνπ, ην έρσ εμεηάζε θαιά. 

Πξσηαγόξαο 

    Μάζε ινηπόλ, είπελ, όηη θαζώο πξνρσξεί ην ηξαγνύδη ιέγεη θάπνπ, όηη 

    «ν ιόγνο ηνπ θηινζόθνπ Πηηηαθνύ δηόινπ δελ κνπ αξέζεη, αλ θαη ηνλ 

    έρεη είπε άλζξσπνο ζνθόο, όηαλ ιέγε όηη είλαη δύζθνινλ λα είλαη ηηο 

    ελάξεηνο». Καηαιαβαίλεηο όηη απηόο ν ίδηνο ιέγεη θαη απηά θαη 

    εθείλα ηα πξνεγνύκελα; 

σθξάηεο 

    Σν εμεύξσ είπνλ εγώ. 

Πξσηαγόξαο 

    νπ θαίλεηαη ινηπόλ, είπελ, όηη απηά είλαη ζύκθσλα; 

σθξάηεο 

    Δηο εκέ βεβαίσο θαίλεηαη όηη είλαη ζύκθσλα. 
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     — πγρξόλσο όκσο εθνβνύκελ κήπσο είπε άιιν ηη θαη δηά ηνύην ηνπ 

    είπνλ· 

Μήπσο εηο ζε θαίλνληαη όηη δελ είλαη ζύκθσλα; 

Πξσηαγόξαο 

    Αιιά πώο είλαη δπλαηόλ λα είλαη ζύκθσλνο ν ίδηνο κε ηνλ εαπηόλ ηνπ 

    εθείλνο όπνπ ιέγεη ηα δύν απηά πξάγκαηα, ν νπνίνο ηελ κελ πξώηελ 

    θνξάλ ν ίδηνο παξεδέρζε όηη είλαη δύζθνινλ πξάγκα λα γείλε θαλείο 

    αιεζηλά ελάξεηνο άλζξσπνο· κόιηο δε επξνρώξεζελ νιίγνλ εηο ην 

    πνίεκα θαη ηνλ Πηηηαθόλ ν νπνίνο ιέγεη ηα ίδηα ιόγηα πνπ είπελ, όηη 

    δειαδή είλαη δύζθνινλ λα γείλε θαλείο ελάξεηνο, ηνλ θαηεγνξεί θαη 

    ιέγεη όηη δελ παξαδέρεηαη ηα ιεγόκελά ηνπ, ελ ώ εθείλνο ιέγεη ηα 

    ίδηα απαξαιιάθησο. Καη ινηπόλ, όηαλ θαηεγνξή εθείλνλ πνπ ιέγεη ηα 

    ίδηα κε όζα απηόο είπε πξνηύηεξα, είλαη θαλεξόλ όηη θαηεγνξεί θαη 

    ηνλ εαπηόλ ηνπ, ώζηε ή πξνηύηεξα δελ έιεγε ζσζηά, ή ύζηεξα. 

— Με απηά ινηπόλ πνπ είπελ επξνθάιεζελ εηο 

πνιινύο ζόξπβνλ θαη από ηνπο αθξναηάο 

έπαηλνλ· θαη εγώ θαη' αξράο κελ, σζάλ λα ήζειε 

θάγσ γξνζηά από δπλαηόλ γξνλζηζηήλ, 

εζθνηίζζελ θαη εγύξηζα ην θεθάιη κνπ θαζώο 

είπελ απηά θαη νη άιινη ηνλ ερεηξνθξόηεζαλ· 

έπεηηα, δηά λα ζνπ είπσ ηελ αιήζεηαλ, δηά λα 

εύξσ θαηξόλ λα ζθεθζώ ηη ιέγεη ν πνηεηήο, 

εγύξηζα πξνο ηνλ Πξόδηθνλ θαη ηνλ εθάιεζα θαη 

ηνπ είπα· 

σθξάηεο 

    Πξόδηθε, αθ' νπ είλαη ζπκπνιίηεο ζνπ ν ηκσλίδεο, δίθαηνλ είλαη λα 

    δώζεο βνήζεηαλ εηο ηνλ άλζξσπνλ. Μνπ θαίλεηαη ινηπόλ όηη εγώ ζε 

    παξαθαιώ, θαζώο ιέγεη ν κεξνο, όηη ν θάκαλδξνο όηαλ επνιηνξθείην 

    από ηνλ Αρηιιέα, παξεθάιεη ηνλ ηκόεληα θαη έιεγελ· «Αγαπεηέ 

    αδειθέ, αο ζηακαηήζσκελ θαη νη δπν ηελ δύλακηλ ηνπ αλδξόο ηνύηνπ». 

    Καη εγώ ινηπόλ ζε παξαθαιώ, βνήζεζε λα κε καο θπξηεύζε ν 

Πξσηαγόξαο 

    ηνλ ηκσλίδε, δηόηη ε ππεξάζπηζηο ηνπ ηκσλίδνπ έρεη ρξεηάλ από ηελ 

    κνπζηθήλ ζνπ (δειαδή ηελ θηινζνθίαλ ζνπ), δηά ηεο νπνίαο μερσξίδεηο 

    ηελ ζέιεζηλ από ηελ επηζπκίαλ, δηόηη δελ είλαη ην ίδηνλ πξάγκα· θαη 

    εθείλα, ηα νπνία είπεο πξν νιίγνπ ήζαλ θαη πνιιά θαη εύκνξθα. 

    Κύηηαδε θαη ηώξα, αλ έρεο ηελ ηδίαλ γλώκελ κ' εκέ. Γηόηη δελ κνπ 

    θαίλεηαη όηη ιέγεη ελαληία εηο ηνλ εαπηόλ ηνπ ν ηκσλίδεο. π 

    ινηπόλ, Πξόδηθε, εηπέ πξώηνο ηελ γλώκελ ζνπ· ζνπ θαίλεηαη όηη είλαη 

    ην ίδηνλ ην λα γείλε θαλείο θαη ην λα είλαη, ή όηη είλαη άιιν; 
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Πξόδηθνο 

    Άιιν, κα ηνλ Γία, είπελ. 

σθξάηεο 

    Καη ινηπόλ είπνλ εγώ, εηο κελ ηνπο πξώηνπο ζηίρνπο δελ είπελ ν 

    ηκσλίδεο ηελ ηδηθήλ ηνπ γλώκελ, όηη δειαδή είλαη δύζθνινλ λα γείλε 

    θαλείο αιεζηλά ελάξεηνο άλζξσπνο; 

Πξόδηθνο 

    Αιεζηλά ιέγεηο, είπελ. 

σθξάηεο 

    Σνλ Πηηηαθόλ δε, είπνλ εγώ, θαηεγνξεί ν ηκσλίδεο όρη, όπσο λνκίδεη 

    ν Πξσηαγόξαο, όηη ιέγεη ηα ίδηα πνπ είπε πξνηύηεξα, δηόηη είπε 

    άιιν. Ο Πηηηαθόο ησ όληη δελ έιεγε ην ίδηνλ θαζώο ν ηκσλίδεο, όηη 

    δει. είλαη δύζθνινλ λα γείλε ηηο ελάξεηνο, αιι' όηη είλαη δύζθνινλ 

    λα είλαη ελάξεηνο· δελ είλαη ην ίδηνλ, Πξσηαγόξα, θαζώο ιέγεη απ' 

    εδώ ν Πξόδηθνο, ην λα είλαη κε ην λα γείλε· αλ δε ην λα είλαη θαη 

    ην λα γείλε δελ είλαη ην ίδηνλ, ν ηκσλίδεο δελ ιέγεη ελαληία ν 

    ίδηνο εηο ηνλ εαπηόλ ηνπ. Καη ζα έιεγελ ίζσο απ' εδώ ν Πξόδηθνο θαη 

    πνιινί άιινη, ζύκθσλα κε ηνλ Ζζίνδνλ, όηη ην λα γείλε κελ θαλείο 

    ελάξεηνο είλαη δύζθνινλ, δηόηη νη ζενί έζεζαλ έκπξνζζελ ηνύηνπ ηεο 

    αξεηήο ηδξώηα· όηαλ δε θζάζε θαλείο εηο ηελ θνξπθήλ απηήο, ηόηε, αλ 

    θαη είλαη εηο ηελ αξρήλ δύζθνινο, έπεηηα γίλεηαη εύθνινλ λα ηελ 

    απνθηήζε. 

     — Ο κελ Πξόδηθνο ινηπόλ, άκα ήθνπζε ηαύηα, κ' επήλεζε· ν δε 

    Πξσηαγόξαο είπε· 

Πξσηαγόξαο 

    Ζ δηόξζσζίο ζνπ, σθξάηε, έρεη κεγαιύηεξνλ ζθάικα παξά εθείλν, ην 

    νπνίνλ δηνξζώλεηο. 

σθξάηεο 

    Καη εγώ είπνλ· έθακα ινηπόλ θαθόλ, θαζώο θαίλεηαη, Πξσηαγόξα, θαη 

    είκαη έλαο γεινίνο ηαηξόο· ελ ώ ζέισ λα ηαηξεύζσ, θάκλσ κεγαιπηέξαλ 

    ηελ αξξσζηίαλ. 

Πξσηαγόξαο 

    Αιι' έηζη είλαη, είπε, θαζώο ιέγεηο. 

σθξάηεο 

    Πώο ινηπόλ; είπνλ εγώ. 
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Πξσηαγόξαο 

    Θα ήην, είπε, κεγάιε ακάζεηα ηνπ πνηεηνύ, αλ ιέγε όηη είλαη ηόζνλ 

    εύθνινλ λ' απνθηήζε θαλείο ηελ αξεηήλ, ε νπνία είλαη ην 

    δπζθνιώηεξνλ από όια, θαζώο παξαδέρνληαη όινη νη άλζξσπνη. 

σθξάηεο Καη εγώ είπα· κα ηνλ Γία, εηο θαηάιιεινλ πεξίζηαζηλ έηπρε λα 

επξίζθεηαη παξώλ εηο ηελ ζπδήηεζίλ καο απ' εδώ ν Πξόδηθνο. Γηόηη, 

Πξσηαγόξα, ε ζνθία ηνπ Πξνδίθνπ είλαη ζρεδόλ ζεία θαη παιαηά, ε νπνία 

ήξρηζε βέβαηα από ηνλ θαηξόλ ηνπ ηκσλίδνπ ή θαη αθόκε παιαηόηεξα. π 

δε ελ ώ εηο άιιαο πνιιάο ζνθίαο είζαη έκπεηξνο, απνδεηθλύεζαη όηη από 

απηήλ δελ έρεηο είδεζηλ, νύηε ηόζελ όζελ έρσ εγώ, δηόηη είκαη καζεηήο 

ηνύηνπ εδώ ηνπ Πξνδίθνπ· θαη ηώξα κνπ θαίλεηαη πσο δελ θαηαιαβαίλεηο, 

όηη θαη ηελ ιέμηλ απηήλ δύζθνινλ ν ηκσλίδεο δελ ηελ ελννύζελ έηζη, όπσο 

ζπ ηελ ελλνείο, αιιά θαζώο απηόο εδώ ν Πξόδηθνο κε λνπζεηεί θάζε θνξάλ 

δηά ηελ ιέμηλ δεηλόο (θνβεξόο ή παξά πνιύ ηθαλόο), όηαλ εγώ δηά λα 

επαηλέζσ ζε ή θαλέλα άιινλ όηη ν Πξσηαγόξαο είλαη άλζξσπνο ζνθόο θαη 

δεηλόο (ηθαλώηαηνο θαη θνβεξώηαηνο), απηόο κ' εξσηά αλ δελ εληξέπσκαη ηα 

θαιά πξάγκαηα λα ηα νλνκάδσ δεηλά (θνβεξά). Γηόηη ιέγεη, δεηλόλ ζα είπε 

θαθόλ· θαλείο ησ όληη θακκίαλ θνξάλ δελ ιέγεη ηνλ πινύηνλ δεηλόλ, νύηε 

ηελ εηξήλελ δεηλήλ, νύηε ηελ πγείαλ δεηλήλ, αιιά ιέγεη ηελ αζζέλεηαλ 

δεηλήλ, θαη ηνλ πόιεκνλ δεηλόλ θαη ηελ πησρείαλ δεηλήλ, δηόηη δεηλόλ ζα 

είπε θαθόλ πξάγκα. Ίζσο ινηπόλ θαη ην δύζθνινλ πάιηλ νη Κείνη θαη ν 

ηκσλίδεο ή ην λνκίδνπλ θαθόλ, ή άιιν ηίπνηε ην νπνίνλ ζπ δελ 

θαηαιαβαίλεηο· αο εξσηήζσκελ ινηπόλ ηνλ Πξόδηθνλ· δηόηη είλαη δίθαηνλ 

απηόλ λα εξσηήζσκελ δηά ηελ γιώζζαλ ηνπ ηκσλίδνπ (δηόηη είλαη 

παηξηώηεο απηνύ)· εηπέ καο, Πξόδηθε, ηη ήζειε λα είπε κε ηελ ιέμηλ 

δύζθνινλ ν ηκσλίδεο; 

Πξόδηθνο Καθόλ πξάγκα, είπε. 

σθξάηεο 

    Γη' απηόλ ινηπόλ ηνλ ιόγνλ θαη θαηεγνξεί, είπνλ εγώ, Πξόδηθε, ηνλ 

    Πηηηαθόλ, ν νπνίνο ιέγεη όηη είλαη δύζθνινλ λα είλαη θαλείο 

    ελάξεηνο, σζάλ λα ηνλ ήθνπε λα ιέγε όηη είλαη θαθόλ πξάγκα λα είλαη 

    θαλείο ελάξεηνο. 

Πξόδηθνο 

    Αιιά ηη λνκίδεηο, είπελ ν Πξόδηθνο, σθξάηε, όηη ν ηκσλίδεο ιέγεη 

    άιιν πξάγκα, θαη όρη απηό θαη όηη δελ πξνζβάιιεη ηνλ Πηηηαθόλ, 

    δηόηη δελ ήμεπξε λα κεηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηαο ιέμεηο, επεηδή ήην από 

    ηελ Λέζβνλ θαη είρελ αλαηξαθή κε βάξβαξνλ γιώζζαλ; 

σθξάηεο 

    Αθνύεηο ινηπόλ, είπνλ εγώ, Πξσηαγόξα, ηη ιέγεη απ' εδώ ν Πξόδηθνο; 

    Έρεηο ηίπνηε εηο απηά λ' απαληήζεο; 
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— Καη ν Πξσηαγόξαο είπε· 

Πξσηαγόξαο 

    Κάζε άιιν παξά λα είλαη έηζη Πξόδηθε· αιι' εγώ εμεύξσ θαιά όηη θαη 

    ν ηκσλίδεο έιεγε δύζθνινλ εθείλν πνπ ην ιέγνκελ ηέηνην θαη εκείο 

    νη άιινη, όρη δειαδή ην θαθόλ, αιι' εθείλν ην νπνίνλ δελ ήζειελ 

    είζζαη εύθνινλ, αιιά γίλεηαη δηά κέζνπ πνιιώλ δπζθνιηώλ. 

σθξάηεο 

    Αιιά θαη εγώ λνκίδσ, είπα, Πξσηαγόξα, όηη ν ηκσλίδεο ηνύην ιέγεη, 

    θαη όηη απηόο εδώ ν Πξόδηθνο ην εμεύξεη, αιιά αζηεηεύεηαη θαη 

    ζέιεη, θαίλεηαη, λα ζε δνθηκάζε εάλ είζαη ηθαλόο λα ππνζηεξίμεο ηελ 

    γλώκελ ζνπ· επεηδή όηη ν ηκσλίδεο δύζθνινλ δελ ιέγεη ην θαθόλ, 

    κεγάιε απόδεημηο είλαη εθείλν πνπ ιέγεη ακέζσο θαηόπηλ· δηόηη ιέγεη 

    όηη «κόλνο ν Θεόο δύλαηαη λα έρε ηνύην ην βξαβείνλ». 

Γηόηη αλ έιεγελ όηη είλαη θαθόλ πξάγκα λα είλαη 

θαλείο ελάξεηνο, δελ ζα έιεγελ έπεηηα όηη κόλνο ν 

Θεόο εκπνξεί λα έρε απηήλ ηελ ράξηλ θαη δελ ζ' 

απέδηδελ εηο κόλνλ ηνλ ζεόλ απηό ην βξαβείνλ· δηόηη 

ν Πξόδηθνο ζα έιεγε ηόηε ηνλ ηκσλίδελ άλζξσπνλ 

αζεβή θαη θαη' νπδέλα ηξόπνλ Κείνλ·(9) αιι' εθείλα 

ηα νπνία κνπ θαίλεηαη όηη ελλνεί λα είπε ν ηκσλίδεο 

εηο ηνύην ην ηξαγνύδη, ζέισ λα ζνπ ηα είπσ δηά λα 

θαηαιάβεο πνίαο γλώζεηο έρσ εηο απηό ην 

αληηθείκελνλ, ην νπνίνλ ζπ ιέγεηο, δειαδή ην πεξί 

πνηεκάησλ· αλ δε ζέιεο λα κνπ είπεο ζπ, ζα ζ' 

αθνύζσ κ' επραξίζηεζηλ. 

— Ο κελ Πξσηαγόξαο ινηπόλ, αθ' νπ κε ήθνπζε λα ιέγσ απηά, είπελ· 

Πξσηαγόξαο πσο ζέιεηο, σθξάηε. 

— Ο δε Πξόδηθνο θαη ν Ηππίαο θαη νη άιινη πνιύ 

κε παξεθίλνπλ λα είπσ εγώ. Δγώ δε είπνλ σο 

εμήο· 

σθξάηεο Σελ γλώκελ κνπ ηνπιάρηζηνλ δηά ην ηξαγνύδη απηό ζα 

πξνζπαζήζσ λα ζαο ηελ εθζέζσ. Ζ θηινζνθία είλαη πνιύ παιαηά θαη παξά 

πνιιή κεηαμύ ησλ Διιήλσλ θαη εηο ηελ Κξήηελ θαη εηο ηελ Λαθεδαίκνλα, 

θαη εθεί ππάξρνπλ νη πεξηζζόηεξνη ηνπ θόζκνπ ζνθηζηαί· αιι' εηο ηνπο 

άιινπο ην αξλνύληαη θαη πξνζπνηνύληαη όηη είλαη ακαζείο, δηά λα κε ηνπο 

θαηαιακβάλνπλ όηη ππεξηεξνύλ ηνπο άιινπο Έιιελαο θαηά ηελ ζνθίαλ, 

σζάλ ηνπο ζνθηζηάο ηνπο νπνίνπο αλέθεξελ ν Πξσηαγόξαο, αιιά δηά λα 

λνκίδνπλ νη άιινη όηη ππεξηεξνύλ θαηά ηελ πνιεκηθήλ ηέρλελ θαη ηελ 
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αλδξείαλ, επεηδή λνκίδνπλ όηη, εάλ κάζνπλ νη άιινη εηο ηη ππεξηεξνύλ, όινη 

ζα θάκνπλ ηόηε ην έξγνλ απηό, δειαδή ηελ ζνθίαλ. Σώξα δε, επεηδή ην 

απέθξπςαλ, εμεπάηεζαλ εθείλνπο νη νπνίνη εηο ηαο δηαθόξνπο πόιεηο 

κηκνύληαη ό,ηη θάκνπλ νη Λάθσλεο· θαη άιινη κελ από απηνύο δηά λα 

κηκεζνύλ ηνπο Λάθσλαο θαηαθόπηνπλ ηα απηία ησλ, δώλνληαη κε ισξία, 

επηδίδνληαη εηο ηελ γπκλαζηηθήλ θαη θνξνύλ θνληά θνξέκαηα, επεηδή 

λνκίδνπλ όηη ηάρα κε απηά νη Λαθεδαηκόληνη ππεξηεξνύλ ηνπο Έιιελαο· νη 

δε Λαθεδαηκόληνη, όηαλ ζειήζνπλ κε ειεπζεξίαλ λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνπο 

ζνθηζηάο ησλ θαη ζηελνρσξεζνύλ πιένλ λα ζπλνκηινύλ κε απηνύο θξπθά, 

ελεξγνύλ έμσζηλ ησλ μέλσλ θαη εθείλσλ νη νπνίνη κηκνύληαη ηνπο Λάθσλαο 

θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ μέλνπ, ν νπνίνο ηύρε λα επξεζή εηο ηνλ ηόπνλ ησλ, 

θαη ηόηε ζπλαλαζηξέθνληαη ηνπο ζνθηζηάο ησλ ρσξίο λα ην πέξλνπλ είδεζηλ 

νη μέλνη, θαη νη ίδηνη δελ επηηξέπνπλ εηο θαλέλα από ηνπο λένπο λα 

μεληηεύεηαη εηο άιιαο πόιεηο, θαζώο θάκλνπλ θαη νη Κξήηεο, δηά λα κε 

μεκαζαίλνπλ νη λένη εθείλα ηα νπνία απηνί δηδάζθνπλ. Δίλαη δε κέζα εηο 

απηάο ηαο πόιεηο όρη κόλνλ άλδξεο νη νπνίνη έρνπλ κεγάιελ ηδέαλ δηά ηελ 

παηδείαλ ησλ, αιιά θαη γπλαίθεο. Ζκπνξείηε δε λα πιεξνθνξεζήηε όηη απηά 

όπνπ ιέγσ είλαη αιεζηλά θαη όηη νη Λαθεδαηκόληνη είλαη θάιιηζηα 

πεπαηδεπκέλνη εηο ηελ θηινζνθίαλ θαη ηελ ξεηνξηθήλ κε ηνλ αθόινπζνλ 

ηξόπνλ· εάλ ζέιε θαλείο λα ζπδεηήζε κε ηνλ ακαζέζηαηνλ από ηνπο 

Λαθεδαηκνλίνπο, θαη' αξράο κελ ζα ηνπ θαίλεηαη όηη είλαη θαλέλαο θνπηόο, 

έπεηηα εθείλνο εηο ηελ ζεηξάλ ηεο νκηιίαο, όπνπ εύξε επθνιίαλ, ξίπηεη κίαλ 

ζύληνκνλ νκηιίαλ αμηόινγνλ θαη ζηξηθνγπξηζηήλ σζάλ θαλέλαο έμνρνο 

αθνληηζηήο, ώζηε λα θαλή εθείλνο πνπ νκηιεί καδί ηνπ, όηη δελ είλαη δηόινπ 

θαιύηεξνο από κσξό παηδί. Σνύην ινηπόλ ην ίδηνλ πξάγκα, ππάξρνπλ πνιινί 

νη νπνίνη ην έρνπλ ελλνήζε, θαη από ηνπο παιαηνύο, όηη ην λα κηκήηαη θαλείο 

ηνπο Λάθσλαο ζπλίζηαηαη πνιύ πεξηζζόηεξνλ εηο ην λα θηινζνθή παξά εηο 

ην λ' αγαπά ηελ γπκλαζηηθήλ, γλσξίδνληεο όηη κόλνλ ηειείσο πεπαηδεπκέλνο 

είλαη ηθαλόο λα ιέγε ηνηαύηα. Από ηνύηνπο ηνπο ζνθνύο ήην θαη ν Θαιήο ν 

Μηιήζηνο, θαη ν Πηηηαθόο, ν Μηηπιελαίνο, θαη ν Βίαο ν Πξηελεύο θαη ν 

ηδηθόο καο ν όισλ θαη ν Κιεόβνπινο ν Λίλδηνο θαη ν Μύζσλ ν Υελεύο 

(10) θαη έβδνκνο κεηαμύ ηνύησλ ειέγεην ν Λαθεδαηκόληνο Υίισλ. ινη 

απηνί εδήιεπζαλ θαη εγάπεζαλ θαη ήζαλ καζεηαί ηεο παηδείαο ησλ 

Λαθεδαηκνλίσλ· θαη εκπνξεί θαλείο λα πιεξνθνξεζή, όηη ε ζνθία ησλ ήην 

ηνηαύηε από κεξηθά αμηνκλεκόλεπηα ζύληνκα ιόγηα, ηα νπνία θαζείο απ' 

απηνύο έρεη είπε, ηα νπνία απηνί, αθ' νπ ζπλεζξνίζζεζαλ όια καδί, η' 

αθηέξσζαλ εηο ηνλ Απόιισλα εηο ηνλ λαόλ ηνπ πνπ είλαη εηο ηνπο Γειθνύο 

σο πξνθαληά ηεο ζνθίαο ησλ, αθ' νπ ηα έγξαςαλ, ηα νπνία όινη 

δηαζαιπίδνπλ, δειαδή ηα «γλώζη ζαπηόλ» (γλώξηζε ηνλ εαπηόλ ζνπ), θαη 

«κεδέλ άγαλ» (εηο ηίπνηε κε ην παξαθάλεο). Γηά πνίαλ ιξηπόλ αηηίαλ εγώ 

ιέγσ απηά; Γηά λα ηδήηε όηη απηόο είλαη ν παιαηόο ηξόπνο ηεο θηινζνθίαο, 

θάπνηα δειαδή ιαθσληθή θνληνινγία· θαη ηνπ Πηηηαθνύ ινηπόλ, ηδηαηηέξσο 

πεξηεθέξεην θαη εγθσκηάδεην από ηνπο ζνθνύο απηό ην ιόγηνλ, όηη 

«δύζθνινλ είλαη λα είλαη θαλείο ελάξεηνο». Ο ηκσλίδεο ινηπόλ, επεηδή δελ 
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ήζειε λα ηνλ πεξάζε θαλείο εηο ηελ ζνθίαλ, ελόεζελ όηη, αλ ξίςε θάησ απηό 

ην ιόγηνλ σζάλ θεκηζκέλνο αζιεηήο θαη ην ληθήζε, απηόο ζα εθεκίδεην 

ηόηε κεηαμύ ησλ ηόηε αλζξώπσλ. Ωο πξνο ηνύην ινηπόλ ην ιόγηνλ, θαη δηά 

ηνύηνλ ηνλ ζθνπόλ επηβνπιεπόκελνο απηό, έθακελ όινλ ην ηξαγνύδη δηά λα 

θαηαζηξέςε ην ιόγηνλ, θαζώο κνπ θαίλεηαη. 

Αο εμεηάζσκελ ινηπόλ απηό ην πνίεκα όινη καδί δηά 

λα ίδσκελ αλ εγώ ιέγσ ηελ αιήζεηαλ. Γηόηη ακέζσο ε 

αξρή ηνπ πνηήκαηνο ζα εθαίλεην αλόεηνο, αλ, ελ ώ 

ήζειε λα είπε όηη είλαη δύζθνινλ λα γίλε άλζξσπνο 

ελάξεηνο, έπεηηα έζεηε κέζα εηο ηελ θξάζηλ ηελ ιέμηλ 

&κελ&. Γηόηη απηή ε ιέμηο θαίλεηαη όηη δελ είρε 

θαλέλα ιόγνλ λα ηεζή εθεί κέζα, εθηόο κόλνλ αλ 

λνκίζε θαλείο όηη ν ηκσλίδεο νκηιεί σζάλ λα 

θηινλεηθή κε ηελ γλώκελ ηνπ Πηηηαθνύ· δηόηη ελ ώ ν 

Πηηηαθόο ιέγεη όηη είλαη δύζθνινλ λα είλαη θαλείο 

άλζξσπνο ελάξεηνο, απηόο κε παξαδερόκελνο ηνύην, 

είπελ όηη όρη· αιιά λα γείλε κελ θαλείο άλζξσπνο 

ελάξεηνο είλαη δύζθνινλ, Πηηηαθέ, αιεζηλά, εθείλνο 

πνπ δελ είλαη αιεζηλά ελάξεηνο, νύηε εηο ηνύην 

επάλσ· ιέγεη ηελ αιήζεηαλ, σζάλ ηάρα λα ήζαλ 

κεξηθνί, άιινη κελ αιεζηλά ελάξεηνη, άιινη δε 

ελάξεηνη &κελ&, όρη όκσο αιεζηλά· δηόηη ηνύην 

ήζειε βέβαηα θαλή αλόεηνλ θαη αλάξκνζηνλ λα ην 

είπε ν ηκσλίδεο· αιιά πξέπεη λα θάκσκελ ηελ ιέμηλ 

αιεζώο λα πεδήζε από ηελ ζέζηλ ηεο εηο άιιελ, θαη 

έηζη λα είπσκελ έπεηηα ηελ ιέμηλ ηνπ Πηηηαθνύ, σζάλ 

ζα εζέηακελ ηνλ ίδηνλ ηνλ Πηηηαθόλ λα ιέγε θαη ηνλ 

ηκσλίδελ λ' απνθξίλεηαη, λα ιέγε δειαδή ν 

Πηηηαθόο, σ άλζξσπνη, δύζθνινλ είλαη λα είλαη 

θαλείο ελάξεηνο, ν δε ηκσλίδεο λ' απνθξηζή, 

Πηηηαθέ, δελ ιέγεηο ηελ αιήζεηαλ, δηόηη όρη λα είλαη, 

αιιά λα γείλε κελ θαλείο άλζξσπνο ελάξεηνο, 

ηεηξάγσλνο θαη θαηά ηαο ρείξαο θαη θαηά ηνπο πόδαο 

θαη θαηά ηνλ λνπλ, ρσξίο ζθάικα θαηαζθεπαζκέλνο 

είλαη δύζθνινλ αιεζηλά. Έηζη θαίλεηαη όηη ε ιέμηο 

«κελ» είρε ιόγνλ λα βαιζή εθεί κέζα θαη ε ιέμηο 

«αιεζηλά» ζσζηά εβάιζε εηο ην ηέινο· θαη όια 

εθείλα, ηα νπνία ιέγνληαη θαηόπηλ, βεβαηώλνπλ 

ηνύην, όηη ειέρζε κε απηόλ ηνλ ηξόπνλ. Ζκπνξεί κελ 

λ' απνδείμε θαλείο θαη δηά θαζέλ από ηα ιεγόκελα εηο 

ην πνίεκα όηη ηα πεξηζζόηεξα ν πνηεηήο εύκνξθα ηα 

έθακε, δηόηη είλαη παξά πνιύ ραξηησκέλα θαη 

αξκνληθά· αιιά ζα ερξεηάδεην θαηξόο λα εμεηάζσκελ 

ην πνίεκα θαη' απηόλ ηνλ ηξόπνλ· αο εμεηάζσκελ 



www.schooltime.gr ελίδα 59 
 

γεληθώο ην ζρέδηνλ απηνύ, δηά λα δείμσκελ όηη 

πεξηζζόηεξνλ από θάζε άιιν από ηελ αξρήλ έσο ην 

ηέινο ην πνίεκα απνβιέπεη εηο ην λα εμειέγμε ην 

γλσκηθόλ ηνπ Πηηηαθνύ. 

Γηόηη έπεηηα από ηνύην, αθ' νπ αλέθεξελ νιίγα, ιέγεη, 

σζάλ λα δηθαηνινγήζε απηό όπνπ είπελ, όηη δειαδή 

λα γείλε κελ θαλείο άλζξσπνο ελάξεηνο είλαη 

δύζθνινλ, είλαη όκσο δπλαηόλ λα γείλε ελάξεηνο δηά 

θάκπνζνλ ηνπιάρηζηνλ θαηξόλ, αθ' νπ δε γείλε, λα 

δηακέλε εηο απηήλ ηελ θαηάζηαζηλ, θαη λα είλαη 

(δηαξθώο) άλζξσπνο ελάξεηνο, θαζώο ζπ ιέγεηο, 

Πηηηαθέ, είλαη αδύλαηνλ θαη αλώηεξνλ ηεο δπλάκεσο 

ηνπ αλζξώπνπ, αιιά κόλνο ν ζεόο εκπνξεί λα έρε 

ηνύην ην πξνλόκηνλ, «άλζξσπνο δε δελ είλαη δπλαηόλ 

λα κε γείλε θαθόο, ηνλ νπνίνλ ήζειε θαηαθξεκλίζε 

αθαηακάρεηνο ζπκθνξά». Πνίνλ ινηπόλ 

θαηαθξεκλίδεη αθαηακάρεηνο ζπκθνξά; Φαλεξόλ 

είλαη όηη δελ θαηαθξεκλίδεη ηνλ ακαζή, δηόηη ν 

ακαζήο είλαη πάληνηε θξεκληζκέλνο· θαζώο ινηπόλ 

δελ εκπνξεί θαλείο λα ξίςε θάησ εθείλνλ ν νπνίνο 

είλαη πεζκέλνο, αιι' εθείλνλ ν νπνίνο ίζηαηαη όξζηνο 

εκπνξεί θακκίαλ θνξάλ λα ηνλ ξίςε θαλείο θάησ, 

ώζηε λα ηνλ θάκε θάησ ξηγκέλνλ, εθείλνλ δε ν 

νπνίνο είλαη θάησ ξηγκέλνο δελ εκπνξεί, έηζη θαη 

εθείλνλ πνπ εύθνια πνιεκείηαη θακκίαλ θνξάλ 

εκπνξεί κία αθαηακάρεηνο ζπκθνξά λα ηνλ 

θαηαβάιε· εθείλνλ δε ν νπνίνο είλαη πάληνηε 

αθαηακάρεηνο δελ εκπνξεί· θαη ηνλ θπβεξλήηελ ελόο 

πινίνπ, αλ ηνλ εύξε κεγάιε ηξηθπκία, εκπνξεί λα ηνλ 

θάκε λα κε επξίζθε ηξόπνλ λα ηελ θαηαπνιεκήζε, 

θαη ηνλ γεσξγόλ, αλ ηνλ εύξε κία θαθνθαηξία, 

εκπνξεί λα ηνλ θέξε εηο ζέζηλ λα κε εμεύξε ηη λα 

θάκε· παξόκνηα αίηηα δύλαληαη λα ζαζηίζνπλ θαη έλα 

ηαηξόλ. Γηόηη εηο κελ ηνλ θαιόλ εκπνξεί λα ζπκβή λα 

γείλε θαθόο, θαζώο βεβαηώλεη θαη έλαο άιινο 

πνηεηήο, ν νπνίνο είπελ όηη «ν αγαζόο αλήξ άιινηε 

κελ είλαη θαιόο, άιινηε δε θαθόο»· εηο δε ηνλ θαθόλ 

δελ είλαη δπλαηόλ λα ζπκβή λα γείλε θαθόο, αιι' 

αλαγθαίσο είλαη πάληνηε ηνηνύηνο, ώζηε εθείλνλ κελ 

ν νπνίνο είλαη ηθαλόο θαη ζνθόο θαη αγαζόο, όηαλ 

ήζειε ηνλ θξεκλίζε αθαηακάρεηνο ζπκθνξά, δελ 

είλαη δπλαηόλ λα κε γείλε θαθόο· ζπ δε ιέγεηο, 

Πηηηαθέ, όηη είλαη δύζθνινλ λα είλαη θαλείο ελάξεηνο, 

ελ ώ ην λα γείλε θαλείο ελάξεηνο είλαη δύζθνινλ, 
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είλαη δε δπλαηόλ, λα είλαη όκσο (πάληνηε) είλαη 

αδύλαηνλ, «δηόηη θάζε άλζξσπνο είλαη αγαζόο, αλ 

πξάμε θαιά, θαθόο δε αλ πξάμε θαθά». Πνία ινηπόλ 

ιέγεηαη θαιή πξάμηο εηο ηελ θηινινγίαλ, θαη πνία 

πξάμηο θάκλεη έλα άλζξσπνλ αγαζόλ εηο ηελ 

θηινινγίαλ; Δίλαη θαλεξόλ όηη ηνλ θάκλεη αγαζόλ εηο 

ηελ θηινινγίαλ ε κάζεζηο απηήο· πνία δε θαιή 

πξάμηο θάκλεη έλα άλζξσπνλ αγαζόλ ηαηξόλ; Δίλαη 

θαλεξόλ όηη ηνλ θάκλεη ηνηνύηνλ ε κάζεζηο ηεο 

ηαηξείαο ησλ αξξώζησλ, ηνπο νπνίνπο ν θαθόο ηαηξόο 

θαθά ζεξαπεύεη· πνίνο ινηπόλ εκπνξεί λα γείλε 

θαθόο ηαηξόο; Φαλεξόλ είλαη όηη εθείλνο ν νπνίνο 

θαη' αξράο κελ είλαη ηαηξόο, έπεηηα δε γίλεηαη αγαζόο 

ηαηξόο· δηόηη απηόο εκπνξεί λα γείλε θαη θαθόο 

ηαηξόο· εκείο δε νη νπνίνη είκεζα ακαζείο εηο ηελ 

ηαηξηθήλ, δελ είλαη δπλαηόλ πνηε λα εθηειέζσκελ 

θαθώο ην έξγνλ ηνπ ηαηξνύ, νύηε ηνπ θηίζηνπ, νύηε 

θαλέλ άιιν από ηα ηνηαύηα· εθείλνο δε ν νπνίνο 

ρσξίο λα είλαη ηαηξόο, ήζειε θάκεη θαθώο ην έξγνλ 

ηνπ ηαηξνύ, είλαη θαλεξόλ όηη δελ είλαη θαθόο ηαηξόο. 

Σνηνπηνηξόπσο θαη ν κελ ελάξεηνο άλζξσπνο 

θακκίαλ θνξάλ εκπνξεί λα γείλε θαη θαθόο ή έλεθα 

ηεο ειηθίαο ή έλεθα θόπνπ ή έλεθα αζζελείαο ή 

θαλελόο άιινπ πεξηζηαηηθνύ, δηόηη απηή κόλε είλαη 

πξαγκαηηθή θαθή πξάμηο, ην λα ζηεξεζή θαλείο ηελ 

γλώζηλ ηνπ θάζε πξάγκαηνο· ν δε θαθόο άλζξσπνο 

δελ είλαη δπλαηόλ πνηέ λα γείλε θαθόο, δηόηη είλαη 

πάληνηε θαθόο· αιιά δηά λα γείλε έπεηηα θαθόο, 

πξέπεη πξνηύηεξα λα ππήξμε αγαζόο, ώζηε θαη απηό 

ην κέξνο ηνπ πνηήκαηνο εηο ηνύην απνβιέπεη, όηη δελ 

είλαη κελ δπλαηόλ λα είλαη θαλείο άλζξσπνο ελάξεηνο 

δηακέλσλ δηαξθώο ελάξεηνο, είλαη όκσο δπλαηόλ λα 

γείλε θαλείο ελάξεηνο, θαζώο είλαη δπλαηόλ βέβαηα 

απηόο ν ίδηνο λα γείλε θαη θαθόο. Μέλνπλ δε ηνλ 

πεξηζζόηεξνλ θαηξόλ ελάξεηνη θαη είλαη νη θαιύηεξνη 

από όινπο εθείλνη ηνπο νπνίνπο αγαπώζηλ νη ζενί. 

Καη όια ινηπόλ απηά ηα είπελ ελαληίνλ ηνπ Πηηηαθνύ 

θαη ηα επαθόινπζα ηνπ πνηήκαηνο αθόκε 

πεξηζζόηεξνλ θαλεξώλνπζη ηνύην. Γηόηη ιέγεη· 

«έλεθα ηνύηνπ εγώ δελ ζα θνπηάζσ δηά λα δεηήζσ 

εθείλν ην νπνίνλ είλαη θελή θαη αθαηόξζσηνο ε ειπίο 

λα εύξσ, άλζξσπνλ δειαδή ρσξίο ζθάικα αλάκεζα 

εηο εκάο ηνπο άιινπο, νη νπνίνη δώκελ από ηνλ 

θαξπόλ ηεο γνλίκνπ γεο· αλ ηνλ εύξσ, έπεηηα ζα ζαο 
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ην είπσ»· αιιά θαη εηο νιόθιεξνλ ην πνίεκα 

θαηαθέξεηαη ηόζνλ δπλαηά ελαληίνλ ηεο γλώκεο ηνπ 

Πηηηαθνύ· «θάζε δε άλζξσπνλ, ν νπνίνο δελ πξάμε 

θακκίαλ αηζρξάλ πξάμηλ, κε ηελ θαξδηά κνπ ηνλ 

αγαπώ θαη ηνλ επαηλώ· αιιά κε ηελ αλάγθελ θαη νη 

ζενί νη ίδηνη δελ ηα βάδνπλ»· θαη απηό αθόκε δηά ηνλ 

ίδηνλ ζθνπόλ ην είπε. Γηόηη ν ηκσλίδεο δελ ήην 

ηόζνλ ακαζήο, ώζηε λα ιέγε όηη επαηλεί εθείλνπο νη 

νπνίνη δελ θάκλνπλ ζειεκαηηθώο θαλέλ θαθόλ, σζάλ 

λα ππάξρνπλ θαη κεξηθνί νη νπνίνη λα θάκλνπλ θαθά 

ζειεκαηηθώο. Γηόηη εγώ θξνλώ ηνύην επάλσ θάησ, 

όηη θαλείο από ηνπο ζνθνύο άλδξαο δελ παξαδέρεηαη 

όηη ππάξρεη άλζξσπνο ν νπνίνο ζειεκαηηθώο λ' 

ακαξηάλε θαη λα πξάηηε ζειεκαηηθώο πξάμεηο 

αηζρξάο θαη θαθάο, αιιά γλσξίδσλ θαιώο όηη όινη, 

όζνη θάκλνπλ ηαο αηζρξάο θαη θαθάο πξάμεηο, ηαο 

θάκλνπλ ρσξίο λα ζέινπλ· ινηπόλ θαη ν ηκσλίδεο 

δελ ιέγεη όηη επαηλεί εθείλνπο νη νπνίνη δελ θάκλνπλ 

θαθά ζειεκαηηθώο, αιι' απηήλ ηελ ιέμηλ 

«ζειεκαηηθώο» ηελ ιέγεη δηά ηνλ εαπηόλ ηνπ. Γηόηη 

εθξόλεη όηη εηο άλζξσπνλ θαιόλ θαη αγαζόλ πνιιέο 

θνξέο ζπκβαίλεη ώζηε λα βηάδε ν ίδηνο ηνλ εαπηόλ 

ηνπ λα επαηλή θαη λ' αγαπά έλα άιινλ· ζπκβαίλεη ι. ρ. 

πνιιέο θνξέο εηο έλα άλζξσπνλ λα είλαη βηαζκέλνο λ' 

αγαπά ζηξαβνθέθαινλ κεηέξα ή παηέξα ή παηξίδα ή 

θαλέλ άιιν από ηα ηνηαύηα. Οη κελ θαθνί άλζξσπνη 

ινηπόλ, όηαλ ζπκβή εηο απηνύο θαλέλ ηνηνύηνλ 

πξάγκα, σζάλ επραξηζηεκέλνη ην βιέπνπλ θαη ην 

δεηθλύνπλ εηο ηνπο άιινπο παξαπνλνύκελνη θαη 

θαηεγνξνύλ ηελ θαθίαλ ησλ γνλέσλ ησλ ή ηεο 

παηξίδνο, δηά λα κε ηνπο θαηαδηθάδνπλ νη άλζξσπνη 

δηά ηελ ακέιεηάλ ησλ πξνο απηνύο θαη λα κε ηνπο 

νλεηδίδνπλ δηόηη ηνπο ακεινύλ, θαη θξνληίδνπλ, ώζηε 

αθόκε πεξηζζόηεξνλ λα ηνπο θαηαθξίλνπλ (ηνπο 

γνλείο θαη ηελ παηξίδα ησλ) θαη λα πξνζζέηνπλ 

ελαληίνλ ησλ εηο ηελ αλαγθαζηηθήλ αληηπάζεηαλ θαη 

ζειεκαηηθά κίζε· νη δε αγαζνί άλζξσπνη, εθξόλεη όηη 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζθεπάδνπλ ηα ζθάικαηά ησλ 

θαη λα ηνπο επαηλνύλ, θαη αλ θάπνηε ζπκώζνπλ, 

επεηδή εβιάθζεζαλ, ελαληίνλ ησλ γνλέσλ ή ηεο 

παηξίδνο ησλ, όηη νη ίδηνη παξεγνξνύλ ηνλ εαπηόλ 

ησλ θαη ζπκθηιηώλνληαη θαη ππνρξεώλνπλ πξνο 

ηνύηνηο ηνλ εαπηόλ ηνπο λ' αγαπά θαη λα επαηλή ηνπο 

ηδηθνύο ησλ. Ννκίδσ δε όηη πνιιέο θνξέο θαη ν 
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ηκσλίδεο εζεώξεζε πξέπνλ λα επαηλέζε θαη λα 

εγθσκηάζε θαη απηόο ν ίδηνο ή κνλάξρελ ή θαλέλα 

άιινλ από ηνπο ηνηνύηνπο, όρη δηόηη ην ήζειε, αιιά 

δηόηη ήηνλ ελαγθαζκέλνο.(11) Απηά ινηπόλ ιέγεη θαη 

εηο ηνλ Πηηηαθόλ όηη «εγώ, Πηηηαθέ, δελ ζε 

θαηαθξίλσ δη' απηά, δηόηη είκαη θηινθαηήγνξνο, 

επεηδή εηο εκέ βέβαηα αξθεί έλαο άλζξσπνο, λα κε 

είλαη θαθόο κήηε πνιύ αλσθειήο, λα είλαη πγηήο 

(θαηά ηνλ λνπλ) θαη λα εμεύξε ηελ σθέιηκνλ εηο ηαο 

πόιεηο δηθαηνζύλελ. Γελ είκαη θηινθαηήγνξνο· δηόηη 

ην γέλνο ησλ θνπηώλ είλαη απεηξάξηζκνλ, ώζηε αλ 

επραξηζηήην θαλείο λα ηνπο θαηαθξίλε θαηεγνξώλ 

απηνύο ζα εθνπξάδεην. ιαη αη πξάμεηο είλαη θαιαί, 

εηο ηαο νπνίαο δε είλαη αλαθαησκέλαη θαη αηζρξαί». 

Γελ ιέγεη ηνύην, σζάλ λα έιεγελ όηη «όια εθείλα 

είλαη άζπξα, εηο ηα νπνία δελ είλαη αλαθαησκέλα θαη 

καύξα»· δηόηη ζα ήην ππό πνιιάο επόςεηο γεινίνλ 

αιιά δηόηη απηόο παξαδέρεηαη θαη ηνλ κέζνλ όξνλ, 

ηνλ κεηαμύ δειαδή ηνπ θαθνύ θαη ηνπ θαινύ, ώζηε 

λα κε θαηαθξίλε· θαη «δελ δεηώ, είπε, άλζξσπνλ 

εληειώο ρσξίο ζθάικα, κεηαμύ εκώλ· όζνη 

ηξεθόκεζα από ηνλ θαξπόλ ηεο επθόξνπ γεο· θαη αλ 

ηνλ εύξσ, έπεηηα ζα ζαο ην είπσ· ώζηε έλεθα ηνύηνπ 

βεβαίσο δελ ζα επαηλέζσ θαλέλα, αιι' είλαη εηο εκέ 

αξθεηόλ αλ θαλείο είλαη κέηξηνο θαη δελ θάκλε θαλέλ 

θαθόλ· ηνπο ηνηνύηνπο εγώ όινπο αγαπώ θαη 

επαηλώ»· θαη εδώ κεηαρεηξίδεηαη ηελ δηάιεθηνλ ησλ 

Μπηηιελαίσλ, επεηδή ιέγεη πξνο ηνλ Πηηηαθόλ ηαο 

ιέμεηο· «όινπο επαηλώ θαη αγαπώ ζειεκαηηθώο (εδώ 

πξέπεη εηο ηελ ιέμηλ ζειεκαηηθώο λα ζηακαηήζε 

εθείλνο πνπ αλαγηλώζθεη) όζνπο δελ θάκνπλ θακκίαλ 

αηζρξάλ πξάμηλ, ππάξρνπλ όκσο κεξηθνί, ηνπο 

νπνίνπο επαηλώ θαη αγαπώ ρσξίο λα Θέισ. ε 

ινηπόλ, θαη αλ κέηξηα έιεγεο θαιά θαη αιεζηλά 

πξάγκαηα, Πηηηαθέ, δελ ήζειά πνηε ζέ θαηαθξίλε. 

Σώξα όκσο, επεηδή, ελ ώ ςεύδεζαη δπλαηά εηο ηα 

ζπνπδαηόηεξα πξάγκαηα, λνκίδεηο όηη ιέγεηο ηελ 

αιήζεηαλ, δη' απηό εγώ ζε θαηαθξίλσ». 

— Απηά κνπ θαίλεηαη, Πξόδηθε θαη Πξσηαγόξα, 

είπνλ εγώ, είρε πξν νθζαικώλ ν ηκσλίδεο θαη 

έθακελ απηό ην πνίεκα. 

Καη ν Ηππίαο είπε· 
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Ηππίαο 

    Μνπ θαίλεηαη, σθξάηε, όηη θαη ζπ θαιήλ αλάπηπμηλ έθακεο δη' απηό 

    ην πνίεκα· έρσ όκσο θαη εγώ λα είπσ ζπνπδαία πξάγκαηα δη' απηό, ηα 

    νπνία, αλ επηζπκήηε, ζα ζαο η' αλαθνηλώζσ. 

— Καη ν Αιθηβάδεο· 

Αιθηβηάδεο 

    Ναη, είπε, Ηππία, αιιά κίαλ άιιελ θνξάλ. Σώξα είλαη δίθαηνλ λα 

    γείλνπλ εθείλα ηα νπνία εζπκθώλεζαλ κεηαμύ ησλ ν Πξσηαγόξαο θαη ν 

    σθξάηεο· ν κελ Πξσηαγόξαο δειαδή, αλ αθόκε έρε ηελ επραξίζηεζηλ 

λα 

    εξσηά, λ' απνθξίλεηαη δε ν σθξάηεο, αλ δε έρε πάιηλ ν Πξσηαγόξαο 

    ηελ επραξίζηεζηλ ν σθξάηεο λ' απνθξίλεηαη, ηόηε λα εξσηά ν άιινο. 

σθξάηεο Καη εγώ είπα· παξαρσξώ κελ ην δηθαίσκα εηο ηνλ Πξσηαγόξαλ 

λα εθιέμε όπνην από ηα δύν ηνλ επραξηζηεί θαιύηεξα· αλ δε επηζπκή ηελ 

κελ νκηιίαλ πεξί πνηεκάησλ θαη πνηεηηθώλ δηεγήζεσλ αο ηελ αθήζσκελ 

θαηά κέξνο, δηά δε ηα δεηήκαηα, δηά ηα νπνία εγώ θαη' αξράο ζε εξώηεζα, 

Πξσηαγόξα, εμεηάδσλ απηά καδί ζνπ ζα έθζαλα κ' επραξίζηεζηλ εηο 

θάπνηνλ ζπκπέξαζκα. Γηόηη θξνλώ όηη ην λα ζπλνκηιή θαλείο δηά ηελ 

πνίεζηλ είλαη παξά πνιύ όκνηνλ κε ηα ζπκπόζηα ηα νπνία θάκλνπλ νη 

ακαζείο θαη πξόζηπρνη άλζξσπνη. Γηόηη θαη απηνί, επεηδή δελ εκπνξνύλ, ηελ 

ώξαλ ηνπ θαγνπνηηνύ λ' αληαιιάμνπλ απηνπξνζώπσο νκηιίαο κεηαμύ ησλ, 

κήηε κε ηελ ηδηθήλ ησλ θσλήλ θαη ηαο ηδηθάο ησλ ιέμεηο, εμ αηηίαο ηεο 

ακαζείαο ησλ απνδίδνπλ ηηκήλ εηο ηαο γπλαίθαο πνπ παίδνπλ ηελ θινγέξα, 

θαη έηζη ελνηθηάδνπλ αθξηβά μέλελ θσλήλ, ηελ θσλήλ δειαδή ηεο θινγέξαο, 

θαη κ' εθείλελ ηελ θσλήλ θαηνξζώλνπλ λα θάκνπλ ζπλαλαζηξνθήλ κεηαμύ 

ησλ· όπνπ όκσο ππάξρνπλ ελάξεηνη θαη πεπαηδεπκέλνη ζύληξνθνη εηο ην 

θαγνπόηη, δελ είλαη δπλαηόλ λα ίδεο εθεί γπλαίθαο λα παίδνπλ θινγέξαο ή 

λα ρνξεύνπλ ή λα ςάιινπλ, αιι' απηνί νη ίδηνη είλαη ηθαλνί λα 

ζπλδηαιερζνύλ αλακεηαμύ ησλ ρσξίο ηαο θιπαξίαο θαη ηα παηγλίδηα κε ηελ 

ηδηθήλ ησλ θσλήλ, νκηινύληεο θαη αθξναδόκελνη θαζέλαο κε ηελ ζεηξάλ ηνπ 

κε ηάμηλ, αθόκε θαη παξά πνιύ θξαζί αλ πίνπλ. Έηζη θαη αη ηνηνύηνπ είδνπο 

ζπλνκηιίαη, όηαλ ηύρε λα γίλσληαη από αλζξώπνπο, όπσο νη πεξηζζόηεξνη 

από εκάο ιέγνπλ όηη είλαη, δελ έρνπλ ρξείαλ μέλεο θσλήο, νύηε αλάγθελ 

από πνηεηάο, ηνπο νπνίνπο νύηε λα εξσηήζε θαλείο είλαη δπλαηόλ δη' εθείλα 

ηα νπνία ιέγνπλ, θαη νη πεξηζζόηεξνη αλαθέξνληεο απηνύο εηο ηαο νκηιίαο 

ησλ, άιινη κελ ιέγνπλ όηη ν πνηεηήο ελλνεί απηά, άιινη δε όηη ελλνεί άιια, 

ζπλνκηινύληεο δηά πξάγκα ην νπνίνλ δελ έρνπλ ηελ δύλακηλ λα 

εμαθξηβώζνπλ· δη' απηήλ ηελ αηηίαλ (νη ελάξεηνη θαη πεπαηδεπκέλνη) 

αθίλνπλ θαηά κέξνο απηνύ ηνπ είδνπο ηαο ζπλαλαζηξνθάο, νη ίδηνη δε 

απηνπξνζώπσο ζπλδηαιέγνληαη κεηαμύ ησλ ιακβάλνληεο θαη δίδνληεο ν 

έλαο εηο ηνλ άιινλ κε ηαο νκηιίαο ησλ απόδεημηλ ηεο αμίαο ησλ. Σνύηνπ ηνπ 

είδνπο ηνπο αλζξώπνπο κνπ θαίλεηαη όηη πξέπεη εγώ θαη ζπ θαηά πξνηίκεζηλ 
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λα κηκώκεζα, αθίλνληεο δε θάησ ηνπο πνηεηάο, εκείο νη ίδηνη απηνπξνζώπσο 

λα ζπλνκηιήζσκελ αλακεηαμύ καο, ιακβάλνληεο απόδεημηλ ηεο αιεζείαο θαη 

ηεο αμίαο ηνπ εαπηνύ καο. Καη αλ κελ αθόκε επηζπκήο ζπ λα εξσηάο, είκαη 

πξόζπκνο λα ζνπ απνθξίλσκαη, αλ δε πάιηλ επηζπκήο, ιάβε ζπ ηελ 

θαισζύλελ λα κνπ απνθξίλεζαη, δηά λα θέξσκελ εηο έλ ζπκπέξαζκα εθείλα 

ηα δεηήκαηα, ηα νπνία εηο ηνύην ην αλακεηαμύ επαύζακελ λα εμεηάδσκελ. 

— Δλ ώ ινηπόλ εγώ έιεγνλ ηαύηα θαη άιια 

παξόκνηα, ν Πξσηαγόξαο δελ εμεγείην θαζαξά ηη 

από ηα δύν ζα θάκε. 

Δίπε ινηπόλ ν Αιθηβηάδεο αθ' νπ εθύηηαμε ηνλ Κάιιίαλ· 

Αιθηβηάδεο 

    Καιιία, ζνπ θαίλεηαη, είπελ, όηη θαιά θάκλεη θαη ηώξα ν Πξσηαγόξαο, 

    ν νπνίνο δελ εμεγείηαη θαζαξά αλ ζα δώζε ιόγνλ ή δελ ζα δώζε; Γηόηη 

    εγώ λνκίδσ όηη δελ θάκεη θαιά· ή αο ζπλδηαιερζή ή αο είπε όηη δελ 

    ζέιεη λα ζπλδηαιερζή δηά λα θαηαιάβσκελ ηνλ ζθνπόλ ηνπ· ν δε 

    σθξάηεο λα ζπλδηαιερζή ηόηε κε θαλέλα άιινλ, ή νπνίνο άιινο ζέιεη 

    κε άιινλ. 

— Καη ν Πξσηαγόξαο, επεηδή εληξάπε, θαζώο 

ηνπιάρηζηνλ κ' εθάλε, πνπ ήθνπε θαη ηνλ 

Αιθηβηάδελ λα ιέγε απηά θαη ηνλ Καιιίαλ θαη 

ζρεδόλ όινπο ηνπο παξεπξεζέληαο λα ηνλ 

παξαθαινύλ, κεηά δπζθνιίαο απεθάζηζε λα 

πξνβή εηο ηελ ζπλδηάιεμηλ θαη παξεθάιεζε ηνλ 

σθξάηελ λα ηνλ εξσηά δηά λ' απνθξίλεηαη. 

σθξάηεο Δίπα ινηπόλ εγώ· Πξσηαγόξα, κε θαληάδεζαη όηη επηζπκώ λα 

ζπλδηαιερζώ καδί ζνπ κε άιινλ ζθνπόλ παξά δηά λα εμεηάζσκελ εθείλα εηο 

ηα νπνία από θνξάλ εηο θνξάλ εγώ ν ίδηνο έρσ ακθηβνιίαλ. Γηόηη θξνλώ όηη 

πνιύ ζσζηά ιέγεη ν κεξνο ηα εμήο· «όηαλ δύν πεγαίλνπλ καδί, ν έλαο 

βιέπεη εθείλν ην νπνίνλ δελ βιέπεη ν άιινο». ηαλ βεβαίσο είκεζα καδί 

πνιινί άλζξσπνη, έρνκελ κεγαιπηέξαλ επθνιίαλ εηο θάζε πξάγκα ην νπνίνλ 

πξόθεηηαη λα θάκσκελ θαη λα είπσκελ θαη λα ζθεθζώκελ· έλαο άλζξσπνο, 

θαη αλ ζθεθζή θάηη, ακέζσο ηξέρεη εδώ θαη εθεί θαη δεηεί θαλέλα άιινλ δηά 

λα ηνπ ην θαλεξώζε θαη κε ηνλ νπνίνλ λα βεβαησζή όηη είλαη ζσζηόλ, έσο 

νπ λα εύξε θαλέλα. Έηζη θαη εγώ δη' απηήλ ηελ αηηίαλ ζπλδηαιέγνκαη κε ζε 

θαιύηεξα παξά κε άιινλ, επεηδή λνκίδσ όηη ζπ έρεηο εμεηάζε θάιιηζηα θαη 

ηα άιια δεηήκαηα, ηα νπνία ρξένο έρεη ν πεπαηδεπκέλνο λα εμεηάδε, θαη ην 

δήηεκα πεξί αξεηήο. Δηο πνίνλ δε άιινλ εκπνξεί θαλείο λ' απεπζπλζή 

θαιύηεξα παξά εηο ζε; Ο νπνίνο βεβαίσο λνκίδεηο όηη είζαη ελάξεηνο 

άλζξσπνο θαη όρη σζάλ κεξηθνί άιινη, νη νπνίνη απηνί κελ νη ίδηνη είλαη 

κνξθσκέλνη, άιινπο όκσο λα θαηαζηήζνπλ κνξθσκέλνπο δελ εκπνξνύλ. 
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π δε θαη ν ίδηνο είζαη ελάξεηνο θαη άιινπο είζαη ηθαλόο λα θάκεο 

ελαξέηνπο, θαη έρεηο ηόζελ πεπνίζεζηλ εηο ηνλ εαπηόλ ζνπ, ώζηε θαη ελ ώ 

άιινη θξύπηνπλ απηήλ ηελ ηέρλελ, ζπ βέβαηα δεκνζίσο ηελ εθήξπμεο εηο 

όινπο ηνπο Έιιελαο νλνκαζζείο ζνθηζηήο, θαη απέδεημεο ηνλ εαπηόλ ζνπ 

δηδάζθαινλ παηδείαο θαη αξεηήο, απαηηήζαο πξώηνο λα ιακβάλεο δηά ηνύην 

κηζζόλ. Πώο ινηπόλ δελ πξέπεη λα ζε πξνζθαιή θαλείο δηά ηελ εμέηαζηλ 

ηνύησλ ησλ δεηεκάησλ θαη λα ζ' εξσηά θαη λα ζνπ θάκλε γλσζηάο ηαο 

ακθηβνιίαο ηνπ; Γελ είλαη δπλαηόλ λα κε ην θάκλε θαλείο απηό. Καη ηώξα 

ινηπόλ εγώ εθείλα, ηα νπνία εηο ηελ αξρήλ εξώηεζα δη' απηά ηα δεηήκαηα, 

επηζπκώ πάιηλ από ηελ αξρήλ άιια κελ λα κνπ ηα μαλαελζπκήζεο, άιια δε 

λα ηα εμεηάζσκελ καδί. Σν δήηεκα δε ήην, θαζώο εγώ λνκίδσ, ην εμήο· ε 

ζνθία θαη ε εγθξάηεηα θαη ε αλδξεία θαη ε δηθαηνζύλε θαη ε αγηόηεο, ηη από 

ηα δύν, ελ ώ απηά είλαη πέληε νλόκαηα, είλαη, θαη ηα πέληε ελόο θαη ηνπ 

απηνύ πξάγκαηνο, ή εηο θαζέλ από απηά ηα νλόκαηα αληηζηνηρεί κία 

ηδηαηηέξα νπζία θαη έλ πξάγκα ην νπνίνλ έρεη ρσξηζηά ηαο ηδηόηεηάο ηνπ, θαη 

θαζέλ από απηά ηα πξάγκαηα δελ είλαη όκνηνλ κε ην άιιν; π ινηπόλ έιεγεο 

όηη απηά δελ είλαη νλόκαηα πνιιά δηά ην ίδηνλ πξάγκα, αιι' όηη θαζέλ 

ρσξηζηά από ηα νλόκαηα απηά αλαθέξεηαη εηο ηδηαίηεξνλ πξάγκα, όηη δε όια 

απηά ηα πξάγκαηα είλαη κέξε ηεο αξεηήο, ηα νπνία δελ είλαη όκνηα κεηαμύ 

ησλ θαη κε ην όινλ, ηνπ νπνίνπ είλαη κέξε, θαζώο είλαη ηα κέξε ηνπ ρξπζνύ, 

αιιά είλαη αλόκνηα θαη κε ην όινλ, ηνπ νπνίνπ είλαη κέξε θαη αλακεηαμύ 

ησλ, θαζώο είλαη ηα κέξε ηνπ πξνζώπνπ, θαη έρνπλ θαζέλ ρσξηζηά 

ηδηαηηέξαο ηδηόηεηαο. Αλ κελ εμαθνινπζήο λα έρεο αθόκε δη' απηά ηελ απηήλ 

γλώκελ θαζώο ηόηε, εηπέ ην· αλ δ' εζρεκάηηζεο άιιελ γλώκελ, εμήγεζε 

απηήλ, δηόηη εγώ δελ ζε ζεσξώ δηόινπ ππεύζπλνλ, εάλ ηώξα εμεγεζήο 

άιισο πσο· δηόηη δελ ζα εζεώξνπλ παξάμελνλ αλ ηόηε έιεγεο απηά δηά λα κε 

δνθηκάζεο. 

Πξσηαγόξαο 

    Αιι' εγώ, είπε, ζνπ ιέγσ, σθξάηε, όηη όια απηά είλαη κέξε ηεο 

    αξεηήο, θαη ηα κελ ηέζζαξα από απηά είλαη αξθεηά όκνηα κεηαμύ ησλ, 

    ε δε αλδξεία είλαη παξά πνιύ δηαθνξεηηθή από όια απηά· από ην εμήο 

    δε ζα θαηαιάβεο όηη εγώ ιέγσ ηελ αιήζεηαλ· δηόηη ζα εύξεο πνιινύο 

    από ηνπο αλζξώπνπο, νη νπνίνη είλαη κελ αδηθώηαηνη θαη αληεξώηαηνη 

    θαη αθνιαζηόηαηνη θαη ακαζέζηαηνη, είλαη δε εμόρσο αλδξείνη. 

σθξάηεο 

    ηακάηηζε εδώ, είπνλ, εγώ· δηόηη αμίδεη ηνλ θόπνλ λα εμεηάζσκελ 

    απηό ην νπνίνλ ιέγεηο. Ση από ηα δύν, ιέγεηο όηη νη αλδξείνη είλαη 

    θαη ζαξξαιένη ή ιέγεηο ηίπνηε άιιν; 

Πξσηαγόξαο 

    ρη κόλνλ απηό, είπε, αιιά θαη όηη νξκνύλ θαη' επάλσ εηο εθείλα ηα 

    πξάγκαηα, ελαληίνλ ησλ νπνίσλ θνβνύληαη νη άιινη λα ππάγνπλ. 



www.schooltime.gr ελίδα 66 
 

σθξάηεο 

    Αο ίδσκελ· ιέγεηο όηη ε αξεηή είλαη θαλέλ σξαίνλ πξάγκα θαη επεηδή 

    απηό είλαη σξαίνλ πξάγκα, ζπ πξνζθέξεηο ηνλ εαπηόλ ζνπ δηδάζθαινλ 

    απηήο; 

Πξσηαγόξαο 

    Λέγσ βέβαηα όηη είλαη σξαηόηαηνλ, αλ βέβαηα δελ είκαη ηξειιόο. 

σθξάηεο 

    Ση από ηα δύν ινηπόλ, είπνλ εγώ· ιέγεηο όηη κέξνο κελ από απηό ην 

    πξάγκα (δει. ηελ αξεηήλ) είλαη άζρεκνλ, κέξνο δε όηη είλαη σξαίνλ, 

    ή όηη νιόθιεξνλ είλαη σξαίνλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Λέγσ όηη νιόθιεξνλ είλαη σξαίνλ, όπνπ δελ γίλεηαη θαη πεξηζζόηεξνλ. 

σθξάηεο 

    Ζμεύξεηο ινηπόλ πνίνη βνπηνύλ εηο ηα πεγάδηα κε ζάξξνο; 

Πξσηαγόξαο 

    Μάιηζηα· εμεύξσ όηη βνπηνύλ νη βνπηεθηαί. 

σθξάηεο 

    Γηά πνίαλ από ηαο δύν αηηίαο· δηόηη εμεύξνπλ λα βνπηνύλ, ή δηά 

    θαλέλα άιινλ ιόγνλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Γηόηη εμεύξνπλ λα βνπηνύλ. 

σθξάηεο 

    Πνίνη δε έρνπλ ην ζάξξνο λα πνιεκνύλ επάλσ από άινγα: Πνίνη από 

    ηνπο δύν; ζνη εμεύξνπλ λα δηεπζύλνπλ άινγα ή όζνη δελ εμεύξνπλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Δθείλνη νη νπνίνη εμεύξνπλ. 

σθξάηεο 

    Πνίνη δε έρνπλ ην ζάξξνο λα πνιεκνύλ θξαηνύληεο πέιηαο; Δθείλνη πνπ 

    εμεύξνπλ λα ηαο κεηαρεηξίδσληαη ή εθείλνη πνπ δελ εμεύξνπλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Δθείλνη νη νπνίνη εμεύξνπλ. Καη εηο όια βέβαηα ηα άιια, αλ δεηήο 

    ηνύην, είπε, εθείλνη νη νπνίνη εμεύξνπλ έρνπλ πεξηζζόηεξνλ ζάξξνο 

    από εθείλνπο νη νπνίνη δελ εμεύξνπλ, θαη απηνί νη ίδηνη έρνπλ 

    πεξηζζόηεξνλ ζάξξνο αθ' νπ κάζνπλ παξά πξνηνύ κάζνπλ. 
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σθξάηεο 

    Έρεηο παξαηεξήζε έσο ηώξα θαλέλα, είπνλ, ν νπνίνο, ελώ δελ εμεύξεη 

    απηά ηα πξάγκαηα, λα δεηθλύε όκσο εηο θαλέλ από απηά ζάξξνο; 

Πξσηαγόξαο 

    Μάιηζηα, είπελ απηόο· θαη λα δεηθλύε βέβαηα θαη πνιύ ζάξξνο. 

σθξάηεο 

    Απηνί ινηπόλ νη γεκάηνη από ζάξξνο είλαη θαη αλδξείνη; 

Πξσηαγόξαο 

    Αιιά ζα ήην ηόηε, είπελ, άζρεκνλ πξάγκα ε αλδξεία· επεηδή απηνί 

    βέβαηα είλαη ηξειινί. 

σθξάηεο 

    Πώο ινηπόλ, είπνλ εγώ, ιέγεηο όηη αλδξείνη είλαη νη ζαξξαιένη; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη, είπε· θαη ηώξα βέβαηα ην ίδηνλ ιέγσ. 

σθξάηεο 

    Απηνί ινηπόλ, είπνλ εγώ, πνπ έρνπλ απηό ην είδνο ηνπ ζάξξνπο δελ 

    ζνπ θαίλνληαη αλδξείνη αιιά ηξειινί; Απ' ελαληίαο πάιηλ απηνί νη 

    ζνθώηαηνη όηη είλαη θαη ζαξξαιεώηαηνη, επεηδή δε είλαη ηνηνύηνη, 

    είλαη θαη αλδξεηόηαηνη; Καη θαηά ηνλ ζπιινγηζκόλ ζνπ ηνύηνλ ε ζνθία 

    είλαη θαη αλδξεία. 

Πξσηαγόξαο Γελ ελζπκείζαη είπε, θαιά, σθξάηε, εθείλα ηα νπνία έιεγα 

θαη απεθξηλόκελ εηο ζε. Δγώ, όηαλ κε εξώηεζεο αλ νη αλδξείνη είλαη 

ζαξξαιένη, ην εβεβαίσζα· αλ δε θαη νη ζαξξαιένη είλαη αλδξείνη, δελ κε 

εξώηεζεο· δηόηη αλ ηόηε κε εξώηαο, ζα ζνπ έιεγνλ όηη δελ είλαη όινη νη 

ζαξξαιένη αλδξείνη· όηη δε νη αλδξείνη είλαη ζαξξαιένη, ην νπνίνλ εγώ 

εβεβαίσζα, πνπζελά δελ απέδεημεο όηη δελ είλαη ζσζηόλ! Έπεηηα 

γλσκνδνηείο όηη εθείλνη νη νπνίνη εμεύξνπλ, έρνπλ πεξηζζόηεξνλ ζάξξνο 

παξά ηόηε πνπ δελ εμεύξνπλ θαη από άιινπο αλζξώπνπο πνπ δελ εμεύξνπλ· 

θαη θαηά ηνύην θξνλείο όηη ε αλδξεία θαη ε ζνθία είλε ην ίδηνλ· αλ δε κε 

απηόλ ηνλ ηξόπνλ ζπιινγίδεζαη, ζα παξαδερζήο όηη ε δύλακηο είλαη ζνθία. 

Γηόηη θαηά πξώηνλ, αλ νύησ πσο εμεηάδσλ κε εξώηαο, αλ νη άξξσζηνη είλαη 

δπλαηνί, ζα έιεγα λαη, αλ κε εξώηαο έπεηηα, αλ όζνη εμεύξνπλ λα παιαίνπλ 

είλαη δπλαηώηεξνη από εθείλνπο πνπ δελ εμεύξνπλ λα παιαίνπλ θαη απηνί νη 

ίδηνη είλαη δπλαηώηεξνη αθ' νπ κάζνπλ, παξά πξνηνύ κάζνπλ, ζα έιεγα 

πάιηλ λαη· αθ' νπ δε εγώ εβεβαίσλα απηά, ζα εδύλαζν, κεηαρεηξηδόκελνο 

απηά ηα είδε σο απνδείμεηο λα ιέγεο όηη ζύκθσλα κε ηελ βεβαίσζίλ κνπ ε 

ζνθία είλαη επξσζηία. Δγώ όκσο πνπζελά νύηε εηο απηήλ ηελ πεξίζηαζηλ 

βεβαηώλσ όηη νη δπλαηνί είλαη εύξσζηνη· βεβαηώλσ όκσο όηη νη εύξσζηνη 
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είλαη δπλαηνί· δηόηη δελ βεβαηώλσ όηη ε δύλακηο θαη ε επξσζηία είλαη ην 

ίδηνλ πξάγκα, αιι' όηη ην κελ πξώηνλ, δειαδή ε δύλακηο, πξνέξρεηαη θαη 

από κάζεζηλ θαη από ηξέιιαλ θαη από ζπκόλ, ην δε άιιν, δειαδή ε 

επξσζηία, πξνέξρεηαη από ηελ θύζηλ θαη από ηελ θαιήλ ηξνθήλ ησλ 

ζσκάησλ. Έηζη δε θαη εηο ην άιιν δήηεκα ιέγσ όηη ζάξξνο θαη αλδξεία δελ 

είλαη ην ίδηνλ πξάγκα. Γηόηη ζπκβαίλεη νη κελ αλδξείνη λα είλαη ζαξξαιένη, 

νη ζαξξαιένη όκσο λα κε είλαη όινη αλδξείνη· δηόηη ην κελ ζάξξνο γελλάηαη 

εηο ηνπο αλζξώπνπο θαη από ηελ ηέρλελ θαη από ηνλ ζπκόλ θαη από ηελ 

ηξέιιαλ, θαζώο θαη ε δύλακηο, ε δε αλδξεία γελλάηαη από ηελ θύζηλ θαη από 

ηελ θαιήλ ηξνθήλ ησλ ςπρώλ. 

σθξάηεο 

    Αιιά παξαδέρεζαη, είπα, Πξσηαγόξα, όηη κεξηθνί άλζξσπνη δνπλ θαιά, 

    κεξηθνί δε πάιηλ θαθά; 

Πξσηαγόξαο 

    Παξαδέρνκαη, είπε. 

σθξάηεο 

    Καη παξαδέρεζαη ινηπόλ όηη έλαο άλζξσπνο εκπνξεί λα δε θαιά, αλ 

    πεξλά ηελ δσήλ ηνπ κέζα εηο ζηελνρσξίαο θαη πηθξίαο; 

Πξσηαγόξαο 

    ρη, είπε. 

σθξάηεο 

    Ση δε ιέγεηο, αλ απνζάλε, αθ' νπ πεξάζε ηελ δσήλ επράξηζηα, δελ ζνπ 

    θαίλεηαη όηη θαη' απηόλ, ηνλ ηξόπνλ έρεη δήζε θαιά; 

Πξσηαγόξαο 

    Έηζη ηνπιάρηζηνλ λνκίδσ, είπε. 

σθξάηεο 

    Σν κελ λα δε θαλείο επράξηζηα είλαη ινηπόλ θαιόλ πξάγκα· ην δε λα 

    δε δπζάξεζηα θαθόλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη, είπελ· αλ βεβαίσο δε επραξηζηεκέλνο εηο ηα θαιά, 

σθξάηεο 

    Ση ινηπόλ, Πξσηαγόξα; Μήπσο θαη ζπ, θαζώο θαη ν θνηλόο ιαόο, κεξηθά 

    επράξηζηα πξάγκαηα ηα νλνκάδεηο θαθά, θαη κεξηθά δπζάξεζηα ηα 

    νλνκάδεηο θαιά; Γηόηη εγώ εξσηώ, άξά γε δηά ηνύην δελ είλαη απηά 

    θαιά, δηόηη είλαη επράξηζηα, αλ δελ πξνθύςε από απηά θαλέλ θαθόλ; 
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    Καη πάιηλ ηα δπζάξεζηα επίζεο δελ είλαη θαθά, δηόηη είλαη 

    δπζάξεζηα; 

Πξσηαγόξαο 

    Γελ εμεύξσ, σθξάηε, είπε, αλ πξέπε λ' απνθξηζώ, έηζη απιά, όπσο ζπ 

    εξσηάο, όηη όια ηα επράξηζηα είλαη θαιά, θαη όια ηα δπζάξεζηα θαθά· 

    αιιά κνπ θαίλεηαη όηη είλαη αζθαιέζηεξνλ εηο εκέ λ' απνθξηζώ, όρη 

    κόλνλ ζρεηηθώο πξνο ηελ ησξηλήλ κνπ απόθξηζηλ, αιιά θαη ζρεηηθώο 

    πξνο όιελ ηελ άιιελ ηδηθήλ κνπ δσήλ, όηη ππάξρνπλ κελ κεξηθά από ηα 

    επράξηζηα, ηα νπνία δελ είλαη θαιά, ππάξρνπλ δε πάιηλ κεξηθά από ηα 

    δπζάξεζηα, ηα νπνία δελ είλαη θαθά· ππάξρνπλ δε κεξηθά, ηα νπνία 

    είλαη, θαη ηξίηνλ ππάξρνπλ κεξηθά, ηα νπνία δελ είλαη νύηε ην έλ 

    νύηε ην άιιν, δειαδή νύηε θαθά νύηε θαιά. 

σθξάηεο 

    Γελ νλνκάδεηο δε επράξηζηα, είπνλ εγώ, εθείλα ηα νπνία κεηέρνπλ 

    επραξηζηήζεσο ή πξνμελνύλ επραξίζηεζηλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Βεβαηόηαηα, είπε. 

σθξάηεο 

    Σνύην ινηπόλ εξσηώ, εάλ δελ είλαη θαιά, δηόηη είλαη επράξηζηα, ε 

    ηδία δειαδή ε επραξίζηεζηο δελ είλαη θαιόλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Καζώο θαη ζπ ιέγεηο θάζε θνξάλ, είπε, σθξάηε, αο ην εμεηάζσκελ, 

    θαη αλ κελ ε ηδέα απηή θαλή όηη είλαη ζύκθσλνο κε ηελ ινγηθήλ θαη 

    απνδεηρζή όηη ην επράξηζηνλ θαη ην θαιόλ είλαη ην ίδηνλ πξάγκα, 

    ηόηε αο ηελ παξαδερζώκελ αλ δε όρη, ηόηε πιένλ λα ζπδεηήζσκελ. 

σθξάηεο 

    Ση ινηπόλ από ηα δύν, είπνλ εγώ, ζπ ζέιεηο λα δηεπζύλεο ηελ 

    ζπδήηεζηλ, ή λα ηελ δηεπζύλσ εγώ; 

Πξσηαγόξαο 

    Γίθαηνλ είλαη, είπε, λα δηεπζύλεο ζπ· δηόηη ζπ έθακεο θαη ηελ αξρήλ 

    ηεο νκηιίαο. 

σθξάηεο Άξά γε ινηπόλ, είπνλ εγώ, εκπνξεί ηνύην λα γείλε θαλεξόλ εηο 

εκάο δηά ηνπ εμήο ηξόπνπ; Καζώο έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο ζέιεη λα 

ζρεκαηίζε ηδέαλ δηά ηελ πγείαλ ελόο άιινπ ή δηά θακκίαλ άιιελ από ηαο 

ζσκαηηθάο εξγαζίαο από ηελ κνξθήλ ηνπ, αθ' νπ ίδε ην πξόζσπνλ θαη ηαο 

ρείξαο, δελ αξθείηαη, αιιά ηνπ ιέγεη· έια ινηπόλ μεζθέπαζε θαη δείμε κνπ 

θαη ηα ζηήζε θαη ηα νπίζζηά ζνπ δηά λα ζε παξαηεξήζσ θαιύηεξα, θαη εγώ 
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έλ ηνηνύηνλ πξάγκα επηζπκώ δηά ηελ εμέηαζηλ ηνπ δεηήκαηόο καο· αθ' νπ 

παξεηήξεζα όηη έρεηο ηνηαύηελ ηδέαλ δηά ην θαιόλ θαη ην επράξηζηνλ, 

νπνίαλ ζπ ιέγεηο, έρσ ρξείαλ λα ζνπ είπσ θη' έλ ηνηνύηνλ πξάγκα· έια 

ινηπόλ, Πξσηαγόξα, μεζθέπαζε κνπ θαη ηνύην ην κέξνο ηνπ λνπ ζνπ, πνίαλ 

δειαδή ηδέαλ έρεηο δηά ηελ επηζηήκελ (δει. δηά ηελ γλώζηλ); Ση από ηα δύν, 

έρεηο ηελ ηδίαλ ηδέαλ, ηελ νπνίαλ έρεη θαη ν θνηλόο ιαόο, ή έρεηο άιιελ 

ηδέαλ; Ο δε θνηλόο ιαόο έρεη κίαλ ηνηαύηελ ηδέαλ δηά ηελ γλώζηλ, όηη δελ 

είλαη πξάγκα δπλαηόλ νύηε ηθαλόλ λα νδεγή νύηε άμηνλ λα θπβεξλά· νύηε 

ζθέπηνληαη δη' απηήλ όηη είλαη έλ ηνηνύηνλ πξάγκα, αιιά πνιιέο θνξέο, ελ ώ 

ππάξρεη εηο ηνλ άλζξσπνλ γλώζηο, λνκίδνπλ όηη δελ θπβεξλά απηόλ ε 

γλώζηο, αιι' άιινηε κελ ν ζπκόο, άιινηε δε ε επραξίζηεζηο, άιινηε δε ε 

ιύπε, άιινηε δε ν έξσο, θαη πνιιέο θνξέο ν θόβνο, θαη ζθέπηνληαη ελ γέλεη 

δηά ηελ επηζηήκελ, σζάλ δηά θαλέλ αλδξάπνδνλ, ην νπνίνλ ζύξεηαη εδώ θαη 

εθεί από όινπο ηνπο άιινπο. Άξά γε ινηπόλ, έρεηο θαη ζπ παξνκνίαλ ηδέαλ 

δη' απηήλ, ή θξνλείο όηη ε Δπηζηήκε είλαη σξαίνλ πξάγκα θαη ηθαλόλ λα 

θπβεξλά ηνλ άλζξσπνλ, θαη όηη αλ θαλείο γλσξίδε ηα θαιά θαη ηα θαθά, δελ 

είλαη δπλαηόλ λα θπξηεπζή από θαλέλ πξάγκα, ώζηε λα θάκλε άιια παξά 

εθείλα ηα νπνία ππαγνξεύεη ε γλώζηο, αιιά όηη ε θξόλεζηο είλαη ηθαλή κόλε 

λα ζώζε ηνλ άλζξσπνλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Καη θξνλώ, είπελ, έηζη θαζώο ζπ ιέγεηο, σθξάηε, θαη ζπγρξόλσο 

    είλαη θαη εηο εκέ εληξνπή πεξηζζνηέξα παξά εηο θάζε άιινλ άλζξσπνλ 

    λα κε νκνινγήζσ όηη ε ζνθία θαη ε γλώζηο είλαη ην αλώηεξνλ από όια 

    ηα αλζξώπηλα πξάγκαηα. 

σθξάηεο 

    Καιά, βεβαίσο, θαη αιεζηλά ιέγεηο, είπνλ, εγώ. Ζμεύξεηο όκσο όηη ν 

    θνηλόο ιαόο δελ πηζηεύεη εκέ θαη ζε, αιιά ιέγνπλ όηη γλσξίδνπλ 

    πνιινύο νη νπνίνη, ελ ώ εκπνξνύλ, δελ θάκλνπλ ηαο θαιπηέξαο 

    πξάμεηο, αιιά θάκλνπλ άιιαο πξάμεηο· θαη όζνπο ινηπόλ εγώ εξώηεζα 

    λα κνπ εηπνύλ πνία ηάρα είλαη ε αηηία ηνύηνπ ηνπ πξάγκαηνο, ιέγνπλ 

    όηη εθείλνη, νη νπνίνη θάκλνπλ απηάο ηαο πξάμεηο, ηαο θάκλνπλ δηόηη 

    ληθώληαη από ηελ επραξίζηεζηλ ή από ηελ ιύπελ, ή δηόηη θπξηεύνληαη 

    από θαλέλ από απηά ηα πάζε, ηα νπνία ηώξα πξν νιίγνπ εγώ έιεγα. 

Πξσηαγόξαο 

    Οη άλζξσπνη, είπε, σθξάηε, λνκίδσ όηη θαη άιια πνιιά πξάγκαηα δελ 

    ηα ιέγνπλ ζσζηά. 

σθξάηεο 

    Έια ινηπόλ, αλάιαβε καδί κνπ λα θαηαπείζεο ηνπο αλζξώπνπο θαη λα 

    ηνπο δηδάμεο εηο ηη ζπλίζηαηαη απηό ην πάζεκά ησλ, θαζώο ιέγνπλ, λα 

    ληθώληαη από ηαο επραξηζηήζεηο θαη εμ αηηίαο απηώλ λα κε θάκλνπλ 

    ηαο θαιπηέξαο πξάμεηο αλ θαη ηαο γλσξίδνπλ. Γηόηη ίζσο, ελ ώ εκείο 
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    ζα ιέγσκελ, σ άλζξσπνη, δελ ιέγεηε ζσζηά αιιά ςεύδεζζε, ζα καο 

    εξώησλ· Πξσηαγόξα θαη σθξάηε, αλ δελ ππάξρε απηό ην πάζεκα, λα 

    ληθάηαη ν άλζξσπνο από ηελ επραξίζηεζηλ, αιιά ηη ινηπόλ ππάξρεη, 

    θαη ζεηο ηη ιέγεηε λα είλαη απηό ην πξάγκα; Δηπέηε καο θαη νη δύν 

    ζαο. 

Πξσηαγόξαο 

    Αιιά ηη λνκίδεηο, σθξάηε, πξέπεη εκείο λα ιακβάλσκελ ππ' όςηλ ηελ 

    γλώκελ ησλ θνηλώλ αλζξώπσλ, νη νπνίνη ιέγνπλ ό,ηη ηύρε; 

σθξάηεο 

    Μνπ θαίλεηαη, είπνλ εγώ, όηη ηνύην θάηη καο ρξεηάδεηαη δηά λα 

    εύξσκελ πνίαλ ζρέζηλ έρεη ε αλδξεία κε η' άιια κέξε ηεο αξεηήο. Αλ 

    ινηπόλ έρεο ηελ ηδέαλ λα κείλεο ζηαζεξόο εηο εθείλα ηα νπνία πξν 

    νιίγνπ απεθαζίζακελ, εγώ δειαδή λα δηεπζύλσ ηελ ζπδήηεζηλ όπσο 

    λνκίδσ όηη εκπνξεί θαιύηεξα λα γείλε ην πξάγκα θαλεξόλ, αθνινύζεη 

    κε· αλ δε δελ ζέιεο, ζε αθήλσ ήζπρνλ, εάλ ηνύην ζ' επραξηζηή. 

Πξσηαγόξαο Απελαληίαο, είπε, ζσζηά ιέγεηο θαη εμαθνινύζεζε θαζώο 

ήξρηζεο. 

σθξάηεο 

    Πάιηλ, είπνλ εγώ, αλ καο εξσηήζσζη· ηη ιέγεηε ινηπόλ όηη είλαη 

    ηνύην, ην νπνίνλ εκείο ειέγακελ, «λα ληθάηαη θαλείο από ηαο 

    επραξηζηήζεηο», εγώ ηνπιάρηζηνλ ζα ηνπο έιεγα θαηά ηνλ εμήο ηξόπνλ· 

    αθνύεηε ινηπόλ δηόηη εγώ θαη ν Πξσηαγόξαο ζα πξνζπαζήζσκελ λα ζαο 

    ην είπσκελ. Ω άλζξσπνη, ηνύην ην νπνίνλ ζπκβαίλεη εηο ζαο εηο απηά 

    ηα πξάγκαηα, ιέγεηε όηη είλαη ηίπνηε άιιν, παξά ό,ηη πνιιέο θνξέο 

    θπξηεπόκελνη από θαγεηά θαη πνηά θαη αθξνδηζηαθάο απνιαύζεηο, ηα 

    νπνία είλαη επράξηζηα πξάγκαηα, ελ ώ εγλσξίδαηε όηη είλαη θαθά, 

    όκσο ηα εθάκαηε; ζα έιεγνλ εθείλνη όηη λαη, θαη ζα εξσηνύζακελ 

    απηνύο, εγώ θαη ζπ πάιηλ· ππό πνίαλ έπνςηλ ιέγεηε όηη απηά ηα 

    πξάγκαηα είλαη θαθά; Γηά πνίαλ από ηαο δύν αηηίαο· δηόηη απηήλ ηελ 

    επραξίζηεζηλ πξνμελνύλ ζηηγκηαίσο θαη είλαη θαζέλα από απηά 

    ζηηγκηαίσο επράξηζηνλ, ή δηόηη εηο ηνλ κεηέπεηηα θαηξόλ θέξνπλ 

    αζζελείαο θαη πησρείαλ, θαη πνιιά άιια ηνηαύηα θαθά πξνμελνύλ; ή 

    θαη αλ θαζέλα απ' απηά εηο ηνλ κεηέπεηηα θαηξόλ θαλέλ δελ πξνμελή, 

    θαη αλ κόλνλ επραξίζηεζηλ καο θέξνπλ, ζα ήζαλ όκσο θαθά, δηόηη όηαλ 

    ηα έρεηε, πξνμελνύλ επραξίζηεζηλ πάληνηε θαη θαηά πάληα; Άξά γε 

    λνκίδνκελ, Πξσηαγόξα, όηη απηνί ήζεινλ απνθξηζή άιιν ηίπνηε παξά 

    όηη απηά δελ είλαη θαθά θαηά ηνύην, όηη πξνμελνύλ απηήλ ηελ 

    ζηηγκηαίαλ επραξίζηεζηλ, αιιά δη' εθείλα ηα θαθά ηα νπνία 

    ζπκβαίλνπλ κεηέπεηηα, δειαδή ηαο αζζελείαο θαη ηα άιια. 
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Πξσηαγόξαο 

    Δγώ κελ λνκίδσ, είπελ ν Πξσηαγόξαο, όηη νη πεξηζζόηεξνη απηά ήζεινλ 

    απνθξηζή. 

σθξάηεο 

    Δάλ ινηπόλ θέξνπλ αζζελείαο, δελ θέξνπλ δπζαξεζθείαο, θαη αλ θέξνπλ 

    πησρείαο, δελ θέξνπλ δπζαξεζθείαο; ζα ην παξεδέρνλην, θαζώο εγώ 

    λνκίδσ. 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη, είπε. 

σθξάηεο 

    Γελ ζαο θαίλεηαη ινηπόλ, σ άλζξσπνη, θαζώο ιέγνκελ θαη εγώ θαη ν 

    Πξσηαγόξαο, όηη απηά δηά θακκίαλ άιιελ αηηίαλ δελ είλαη θαθά, παξά 

    δηόηη θαη εηο δπζαξεζθείαο ηειεηώλνπλ θαη από άιιαο επραξηζηήζεηο 

    απνζηεξνύλ; Θα ην παξεδέρνλην; 

— Δκείλακελ ζύκθσλνη θαη νη δύν όηη ζα ην παξεδέρνλην. 

σθξάηεο 

    Δάλ ινηπόλ πάιηλ εζέινκελ εξσηήζε· σ άλζξσπνη, νη νπνίνη ιέγεηε 

    πάιηλ όηη ππάξρνπλ δπζάξεζηα πξάγκαηα ηα νπνία είλαη θαιά, άξά γε 

    δελ ελλνείηε ηα εμήο; ι. ρ. ηαο αζθήζεηο ηνπ ζώκαηνο, ηα πνιεκηθά 

    γπκλάζηα, ηαο ζεξαπείαο ηνπ ζώκαηνο κε θαπηήξηα θαη κε εγρεηξήζεηο 

    θαη κε θάξκαθα γηλνκέλαο, όηη απηά είλαη κελ θαιά, είλαη όκσο 

    δπζάξεζηα; ζα έιεγνλ λαη; 

— Δκείλακελ ζύκθσλνη όηη ζα έιεγνλ λαη! 

Γηά πνίαλ ινηπόλ από ηαο δύν αηηίαο απηά ηα 

νλνκάδεηε θαιά· δηόηη ζηηγκηαίσο πξνμελνύλ ηαο 

θνβεξσηέξαο ιύπαο θαη πόλνπο, ή δηόηη εηο ηνλ 

κεηέπεηηα θαηξόλ πξνέξρνληαη από απηά πγίεηαη θαη 

επξσζηείαη ησλ ζσκάησλ θαη ζσηεξίαη ησλ πόιεσλ 

θαη εμνπζίαη άιισλ θαη πινύηνη; Θα έιεγνλ λαη, 

θαζώο εγώ λνκίδσ. 

— Σν παξεδέρζε θαη απηόο. 

σθξάηεο 

    Δίλαη δε απηά θαιά δη' άιιελ αηηίαλ, παξά δηόηη ηειεηώλνπλ εηο 

    επραξηζηήζεηο θαη εηο ιπηξσκνύο θαη εηο εκπνδίζκαηα δπζαξεζθεηώλ; Ή 

    εκπνξείηε λα εηπήηε θαλέλα άιινλ ζθνπόλ, εηο ηνλ νπνίνλ απεβιέςαηε 
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    θαη νλνκάδεηε απηά θαιά, εθηόο από ηαο επραξηζηήζεηο θαη ηαο 

    δπζαξεζθείαο; ζα έιεγνλ όηη όρη, θαζώο εγώ λνκίδσ. 

Πξσηαγόξαο 

    Έηζη λνκίδσ θαη εγώ, είπελ. 

σθξάηεο 

    Γελ επηδηώθεηε ινηπόλ ηελ κελ επραξίζηεζηλ δηόηη είλαη θαιόλ, ηελ 

    δε δπζαξέζθεηαλ απνθεύγεηε δηόηη είλαη θαθόλ; Αλακθηβόισο. Σνύην 

    ινηπόλ λνκίδεηε, όηη είλαη θαθόλ ε δπζαξέζθεηα θαη θαιόλ ε 

    επραξίζηεζηο, επεηδή θαη απηή ηόηε ιέγεηε όηη είλαη θαθόλ, όηαλ ζαο 

    απνζηεξή από κεγαιπηέξαο επραξηζηήζεηο παξά όζαο απηή έρεη, ή όηαλ 

    ζαο πξνμελή κεγαιπηέξαο δπζαξεζθείαο από ηαο επραξηζηήζεηο ηαο 

    νπνίαο πεξηέρεη· επεηδή, αλ δη' άιιελ αηηίαλ ηελ ηδίαλ ηελ ραξάλ 

    ηελ νλνκάδεηε θαθόλ, θαη δηόηη απεβιέςαηε εηο θαλέλα άιινλ ζθνπόλ, 

    ζα εκπνξνύζαηε λα ηα εηπήηε θαη εηο εκάο· αιιά, λνκίδσ, δελ ζα 

    εκπνξέζεηε. 

Πξσηαγόξαο 

    Καη εγώ λνκίδσ, όηη δελ ζα εκπνξέζνπλ, είπελ ν Πξσηαγόξαο. 

σθξάηεο 

    Καη δηά ηελ ηδίαλ πάιηλ ηελ δπζαξέζθεηαλ, δελ ζπκβαίλεη ην ίδηνλ; 

    Γελ νλνκάδεηε ηελ ηδίαλ ηελ δπζαξέζθεηαλ θαιόλ ηόηε, όηαλ ή ιπηξώλε 

    από κεγαιπηέξαο δπζαξεζθείαο, από ηαο επξηζθνκέλαο κέζα εηο απηήλ, 

    ή πξνμελή επραξηζηήζεηο κεγαιπηέξαο από ηαο δπζαξεζθείαο; Δπεηδή, 

    αλ απνβιέπεηε εηο θαλέλα άιινλ ζθνπόλ, όηαλ νλνκάδεηε ηελ ηδίαλ ηελ 

    δπζαξέζθεηαλ θαιόλ, παξά εηο ηνλ ζθνπόλ ηνλ νπνίνλ εγώ ιέγσ, 

    εκπνξείηε λα καο ην εηπήηε, αιιά δελ ζα εκπνξέζεηε. 

Πξσηαγόξαο 

    Αιήζεηαλ ιέγεηο, είπελ ν Πξσηαγόξαο. 

σθξάηεο 

    Πάιηλ ινηπόλ, είπνλ εγώ, αλ κ' εξσηήζεηε θαη ζεηο, σ άλζξσπνη, δηά 

    πνίαλ ηάρα αηηίαλ ιέγεηο πνιιά δηά ην δήηεκα ηνύην, θαη ππό πνιιάο 

    επόςεηο, ζπγρσξήζαηέ κε, ζα έιεγνλ εγώ. Γηόηη πξώηνλ κελ δελ είλαη 

    εύθνινλ λα ζαο απνδείμσ ηη ηάρα είλαη απηό ην νπνίνλ ζεηο νλνκάδεηε 

    «λα ληθάηαη θαλείο από ηαο επραξηζηήζεηο»· έπεηηα από απηό 

    εμαξηώληαη όιαη αη απνδείμεηο. Αιι' αθόκε θαη ηώξα έρεηε θαηξόλ λα 

    καο δηαθεξύμεηε, αλ εκπνξήηε λα εηπήηε όηη ην θαιόλ είλαη άιιν 

    ηίπνηε παξά ε επραξίζηεζηο, ή ην θαθόλ όηη είλαη άιιν ηίπνηε παξά ε 

    δπζαξέζθεηα, ή ζαο είλαη αξθεηόλ ην λα πεξάζεηε ηελ δσήλ ζαο 

    επραξίζησο ρσξίο δπζαξεζθείαο; Αλ δε ζαο είλαη αξθεηόλ θαη δελ 

    έρεηε λα εηπήηε όηη είλαη θαιόλ ή θαθόλ, θαλέλ άιιν, ην νπνίνλ λα 
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    κε ηειεηώλε εηο απηά ηα δύν, ηόηε αθνύζαηε ηελ ζπλέρεηαλ ηνύηνπ, 

    δηόηη εγώ ζαο ιέγσ, όηη αθ' νπ ηνύην είλαη έηζη, ε νκηιία γίλεηαη 

    γεινία, όηαλ ιέγεηε, όηη πνιιέο θνξέο ν άλζξσπνο, ελ ώ γλσξίδεη ηα 

    θαθά όηη είλαη θαθά, όκσο ηα θάκλεη, ελ ώ εκπνξεί λα κε ηα θάκλε, 

    ζπξόκελνο θαη δαιηδόκελνο από ηαο επραξηζηήζεηο· θαη όηαλ πάιηλ 

    ιέγεηε όηη, ελ ώ γλσξίδεη ν άλζξσπνο ηα θαιά, δελ ζέιεη λα ηα 

    θάκλε, εμ αηηίαο ησλ ζηηγκηαίσλ επραξηζηήζεσλ, επεηδή ληθάηαη από 

    απηάο. 

ηη δε απηά είλαη γεινία, ζα γείλε νινθάλεξνλ, αλ 

δελ κεηαρεηξηδώκεζα πνιιάο νλνκαζίαο, ηαο 

νλνκαζίαο δειαδή επράξηζηνλ θαη δπζάξεζηνλ θαη 

θαιόλ θαη θαθόλ· αιι' επεηδή απηά απεδείρζε όηη 

είλαη δύν, αο ηα νλνκάδσκελ θαη κε δύν νλόκαηα· 

θαη' αξράο κελ αο ηα νλνκάδσκελ θαιόλ θαη θαθόλ, 

θαη έπεηηα πάιηλ επράξηζηνλ θαη δπζάξεζηνλ. Αθ' νπ 

δε ζπκθσλήζσκελ έηζη, αο είπσκελ όηη ν άλζξσπνο, 

ελ ώ γλσξίδεη ηα θαθά όηη είλαη θαθά, όκσο ηα 

θάκλεη. Δάλ ινηπόλ καο εξσηήζε θαλείο δηαηί ηα 

θάκλεη, δηόηη ληθάηαη, ζα είπσκελ. Από πνίνλ ληθάηαη; 

ζα καο εξσηήζε εθείλνο· εηο εκάο δε δελ επηηξέπεηαη 

πιένλ λα είπσκελ όηη ληθάηαη ππό ηεο 

επραξηζηήζεσο. Γηόηη αληί ηεο επραξηζηήζεσο έιαβελ 

άιιν όλνκα, ην όλνκα θαιόλ· εηο εθείλνλ ινηπόλ αο 

απνθξηζώκελ θαη αο είπσκελ, όηη θάκλεη ην θαθόλ 

δηόηη ληθάηαη. Από πνίνλ; ζα είπε εθείλνο· από ην 

θαιόλ, κα ηνλ Γία, ζα είπσκελ. Αλ ινηπόλ ζπκβή 

εθείλνο πνπ καο εξώηεζε λα είλαη πβξηζηήο, ζα 

γειάζε θαη ζα είπε· πξαγκαηηθώο γεινίνλ πξάγκα 

ιέγεηε, αλ θάκλε θαλείο θαθά, ελ ώ γλσξίδεη όηη είλαη 

θαθά θαη ελ ώ δελ πξέπεη λα ηα θάκλε, δηόηη ληθάηαη 

από ηα θαιά. Άξά γε, ζα είπε, δηόηη δελ είλαη άμηα εηο 

ζαο ηα θαιά λα ληθνύλ ηα θαθά, ή δηόηη είλαη άμηα; 

Απνθξηλόκελνη, θαλεξόλ είλαη όηη ζα είπσκελ, δηόηη 

δελ είλαη άμηα ηα θαιά λα ληθήζνπλ ηα θαθά· δηόηη 

άιισο εθείλνο, ηνλ νπνίνλ είπακελ όηη ληθάηαη από 

ηαο επραξηζηήζεηο δελ ζα έζθαιιε. Καηά ηη δε, ζα 

είπε ίζσο, ηα θαιά δελ είλαη άμηα λα ληθήζνπλ ηα 

θαθά ή ηα θαθά λα ληθήζνπλ ηα θαιά; Καη' άιιν 

ηίπνηε ή όηαλ ηα κελ είλαη κεγαιύηεξα ηα δε 

κηθξόηεξα; Ή όηαλ ηα κελ είλαη πεξηζζόηεξα ηα δε 

oιηγώηεξα; Γηόηη δελ ζα εκπνξέζσκελ λα είπσκελ 

άιιελ αηηίαλ παξά απηήλ. Δίλαη ινηπόλ θαλεξόλ, ζα 

είπε, όηη κε ην ληθάηαη απηό όπνπ ιέγεηε, ελλνείηε όηη 

αληί κηθξνηέξσλ θαιώλ ιακβάλεη κεγαιύηεξα θαθά. 
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Καη απηά κελ είλαη έηζη. Αο πάξσκελ ινηπόλ πάιηλ 

νπίζσ δη' απηά ηα ίδηα πξάγκαηα ηα νλόκαηα 

επράξηζηνλ θαη δπζάξεζηνλ θαη αο είπσκελ όηη 

θάπνηνο άλζξσπνο θάκλεη, πξνηήηεξα κελ ειέγνκελ 

ηα θαθά, ηώξα αο είπσκελ ηα δπζάξεζηα, ελ ώ 

γλσξίδεη όηη είλαη δπζάξεζηα, επεηδή ληθάηαη από ηα 

επράξηζηα ηα νπνία είλαη θαλεξόλ όηη δελ είλαη άμηα 

λα ληθήζνπλ. Καη ηη άιιν θάκλεη ηελ επραξίζηεζηλ 

αμίαλ λα ληθήζε ηελ δπζαξέζθεηαλ παξά όηαλ ε κία 

είλαη πεξηζζνηέξα από ηελ άιιελ ή ειιεηπεζηέξα; 

Απηαί δε ζπκβαίλεη λα γείλσληαη θαη κεγαιπηέξα, θαη 

κηθξνηέξα ε κία από ηελ άιιελ, θαη πεξηζζνηέξα θαη 

νιηγσηέξα θαη δπλαησηέξα θαη αδπλαησηέξα. Γηόηη 

αλ θαλείο ήζειελ είπε όηη, αιιά δηαθέξεη πνιύ, 

σθξάηε, ε ζηηγκηαία επραξίζηεζηο από ηελ 

επραξίζηεζηλ θαη δπζαξέζθεηαλ ε νπνία ζα ζπκβή 

ύζηεξνλ από θαηξόλ, εγώ ηνπιάρηζηνλ ζα ηνπ έιεγα, 

κήπσο δηαθέξεη θαη' άιιν ηίπνηε παξά θαηά ηελ 

επραξίζηεζηλ θαη ηελ δπζαξέζθεηαλ; Γηόηη δελ είλαη 

δπλαηόλ λα δηαθέξνπλ εηο ηίπνηε άιιν. Αιιά σζάλ 

άλζξσπνο ηθαλόο λα δπγίδεο, αθ' νπ βάιεο καδί ηα 

επράξηζηα θαη αιινύ ηα δπζάξεζηα θαη ηα πιεζίνλ 

θαη ηα καθξάλ, ην βάιεο θαη απηό εηο ηελ δπγαξηάλ, 

εηπέ πνία από απηά είλαη πεξηζζόηεξα. Γηόηη, αλ 

δπγίζεο επράξηζηα κ' επράξηζηα, πξέπεη πάληνηε λα 

εθιέμεο ηα κεγαιύηεξα θαη ηα πεξηζζόηεξα· αλ δε 

δπζάξεζηα κε δπζάξεζηα, πξέπεη λα εθιέμεο ηα 

νιηγώηεξα θαη κηθξόηεξα. Αλ δε επράξηζηα κε 

δπζάξεζηα, αλ κελ ηα επράξηζηα ππεξηεξνύλ ηα 

δπζάξεζηα, θαη αλ ηα καθξάλ επράξηζηα ππεξηεξνύλ 

ηα πιεζίνλ, θαη αλ ηα πιεζίνλ επράξηζηα ππεξηεξνύλ 

ηα καθξάλ, πξέπεη λα πξνηηκήζεο λα θάκεο απηήλ 

ηελ πξάμηλ εηο ηελ νπνίαλ ππάξρνπλ απηά, δει. ηα 

πεξηζζόηεξα επράξηζηα· αλ δε ηα δπζάξεζηα 

ππεξηεξνύλ ηα επράξηζηα, δελ πξέπεη λα ηα 

πξάμσκελ· κήπσο δελ είλαη έηζη ην πξάγκα, όπσο ην 

ιέγσ, ζα έιεγνλ, σ άλζξσπνη; Ζμεύξσ όηη δελ ζα 

εκπνξνύζαλ λα είπνπλ όηη δελ είλαη έηζη. 

— πλεθώλεζελ εηο ηνύην θαη εθείλνο. 

σθξάηεο Σώξα ινηπόλ πνπ είλαη έηζη απηό, απνθξηζήηε κνπ, ζα ηνπο είπσ, 

εηο ην εμήο. Πξάγκαηα πνπ έρνπλ ην ίδηνλ κέγεζνο θαίλνληαη εηο ηα κάηηα 

ζαο από πιεζίνλ κελ κεγαιύηεξα, από καθξάλ δε κηθξόηεξα· ή όρη; Ναη, ζα 

εηπνύλ. Καη ηα πνιιά θαη ηα ρνλδξά ην ίδηνλ; Καη αη ίζαη θσλαί από 
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πιεζίνλ δελ αθνύνληαη κεγαιύηεξαη, από καθξάλ δε κηθξόηεξαη; Ναη, ζα 

έιεγνλ. Δάλ ινηπόλ ε επηπρία καο ζπλίζηαην εηο ηνύην, εηο ην λα θάκλσκελ 

θαη λα εθιέγσκελ ηα κεγάια θαη καθξά, λ' απνθεύγσκελ θαη λα κε 

θάκλσκελ ηα κηθξά, πνίνλ πξάγκα ζ' απεδεηθλύεην όηη εηο ηελ δσήλ καο 

απνηειεί ηελ ζσηεξίαλ καο; Άξά γε ε ηέρλε καο εηο ην λα κεηξώκελ ή ε 

δύλακίο καο εηο ην λα παξαηεξώκελ; Ή αύηε κελ, ε παξαηήξεζηο δειαδή, 

καο απαηνύζε θαη καο έθακλε πνιιέο θνξέο άλσ θαη θάησ, λα 

μαλαξρίδσκελ ηα ίδηα θαη λα κεηαλνώκελ, θαη όηαλ εθάκλακελ θαη όηαλ 

επξνηηκνύζακελ θαη ηα κεγάια θαη ηα κηθξά. Ζ ηέρλε όκσο ηνπ λα 

κεηξώκελ δελ ζα έθακλελ αλάμηνλ κελ λα πηζηεύεηαη ηνύην ην ςεύηηθνλ 

θαηλόκελνλ, ζα εθαλέξσλε δε ηελ αιήζεηαλ, ζα θαζεζύραδε ηελ ςπρήλ ε 

νπνία ηόηε ζα έκελε θάηνρνο ηεο αιεζείαο θαη ζα εμεζθάιηδε ηελ επηπρίαλ 

ηεο δσήο; Άξά γε ζα σκνιόγνπλ νη άλζξσπνη εηο εκάο ζρεηηθώο κε απηά ηα 

νπνία είπνλ, όηη ζώδεη ηνλ άλζξσπνλ ε ηέρλε ηνπ λα κεηξά, ή όηη θακκία 

άιιε ηέρλε ηνλ ζώδεη; 

— Ο Πξσηαγόξαο σκνιόγεη όηη ζώδεη ε κεηξεηηθή ηέρλε. 

σθξάηεο 

    Ση δε θξνλείο; Αλ ε ζσηεξία ηεο δσήο κνπ εμαξηάηαη από ηελ 

    πξνηίκεζηλ ηνπ κνλνύ θαη ηνπ δπγνύ, πόηε δειαδή είλαη ζσζηόλ λα 

    πξνηηκώκελ ην πεξηζζόηεξνλ θαη πόηε ην oιηγώηεξνλ, ή όηαλ 

    ζπγθξίλσκελ ην ίδηνλ κε ην ίδηνλ ή ην άιιν κε ην άιιν, είηε πιεζίνλ 

    είλαη είηε καθξάλ, ηη εδύλαην λα καο ζώζε ηελ δσήλ; Άξά γε δελ ζα 

    καο ηελ έζσδε κία επηζηήκε, δειαδή κία γλώζηο; Καη άξά γε δελ ζα 

    καο έζσδε κία κεηξεηηθή γλώζηο, επεηδή βεβαίσο απηή είλαη ε ηέρλε 

    ηνπ λα επξίζθσκελ ην πεξηζζόηεξνλ θαη ην oιηγώηεξνλ; Δπεηδή δε 

    είλαη ε ηέρλε ηνπ κνλνύ θαη ηνπ δπγνύ, πνία άξά γε άιιε ηέρλε είλαη 

    απηή παξά ε αξηζκεηηθή; ζα έκελαλ εηο ηνύην ζύκθσλνη νη άλζξσπνη 

    καδί καο ή όρη; 

— Παξεδέρζε θαη ν Πξσηαγόξαο όηη ζα ζπλεθώλνπλ καδί καο. 

σθξάηεο 

    Έζησ, σ άλζξσπνη· επεηδή δε παξεδέρζεκελ όηη ε ζσηεξία ηεο δσήο 

    εμαξηάηαη από ηελ ζσζηήλ εθινγήλ ηεο επραξηζηήζεσο θαη ηεο 

    δπζαξεζθείαο, θαη ηνπ πεξηζζνηέξνπ θαη νιηγσηέξνπ θαη κεγαιπηέξνπ 

    θαη κηθξνηέξνπ θαη καθξνηέξνπ θαη πιεζηεζηέξνπ, άξά γε θαηά πξώηνλ 

    κελ δελ θαίλεηαη όηη είλαη κία εμέηαζηο ε νπνία κεηξά ηελ ππεξβνιήλ 

    θαη ηελ έιιεηςηλ θαη ηελ ηζόηεηα ελ ζρέζεη πξνο αιιήιαο; 

Πξσηαγόξαο 

    Γελ εκπνξεί λα είλαη αιιέσο παξά έηζη. 
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σθξάηεο 

    Δπεηδή δε είλαη κεηξεηηθή ελέξγεηα ζα είλαη αθεύθησο θαη ηέρλε θαη 

    επηζηήκε. 

Πξσηαγόξαο 

    Θα ην παξαδερζνύλ νύησο. 

σθξάηεο 

    Μίαλ άιιελ θνξάλ ζα εμεηάζσκελ ινηπόλ ηη είδνπο ηέρλε θαη επηζηήκε 

    είλαη απηή· ηώξα ζπκθσλνύκελ όηη είλαη επηζηήκε, θαη ηόζνλ κόλνλ 

    θζάλεη δηά λα ζαο απνδείμσκελ, εγώ θαη ν Πξσηαγόξαο, εθείλα δηά ηα 

    νπνία καο εξσηήζαηε. 

Μαο εξσηήζαηε δε, αλ ελζπκήζζε, όηαλ εκέλακελ 

ζύκθσλνη κεηαμύ καο όηη θαλέλ πξάγκα δελ είλαη 

αλώηεξνλ από ηελ επηζηήκελ, αιι' όηη απηή πάληνηε 

ληθά, όπνπ θαη αλ ήζειελ ππάξρεη, θαη ηελ 

επραξίζηεζηλ θαη όια η' άιια· ζεηο δε ειέγαηε όηη 

πνιιέο θνξέο ε επραξίζηεζηο ληθά αθόκε θαη ηνλ 

άλζξσπνλ πνπ εμεύξεη, επεηδή δε δελ επαξαδερόκεζα 

ηελ γλώκελ ζαο, έπεηηα από απηό καο εξσηήζαηε· 

Πξσηαγόξα θαη σθξάηε, αλ δελ παζαίλε απηό πνπ 

ιέγνκελ, λα ληθάηαη από ηελ επραξίζηεζηλ, αιιά ηη 

άξά γε είλαη απηό θαη ηη ην ιέγεηε ζεηο όηη είλαη; 

Δηπέηε καο. Αλ ινηπόλ ηόηε ακέζσο ζαο ειέγακελ όηη 

είλαη ακάζεηα, ζα καο επεξηπαίδαηε· ηώξα δε αλ 

γειάζεηε κε εκάο, ζα γειάζεηε θαη κε ηνλ ίδηνλ 

εαπηόλ ζαο. Γηόηη θαη ζεηο έρεηε νκνινγήζε όηη από 

έιιεηςηλ ηεο γλώζεσο ζθάιινπλ, σο πξνο ηελ 

εθινγήλ ησλ επραξηζηήζεσλ θαη δπζαξεζθεηώλ, 

εθείλνη νη νπνίνη ζθάιινπλ. Απηά δε είλαη θαη θαιά 

θαη θαθά· θαη όρη κόλνλ από ηελ έιιεηςηλ γλώζεσο, 

αιιά θαη πξνεγνπκέλσο αθόκε έρεηε νκνινγήζε όηη 

από έιιεηςηλ κεηξεηηθήο γλώζεσο· ε δε πξάμηο εηο 

ηελ νπνίαλ ζθάιιεη θαλείο δηόηη είλαη άγλσξνο, 

εμεύξεηε βέβαηα θαη ζεηο νη ίδηνη όηη πξάηηεηαη από 

ακάζεηαλ. ζηε ηνύην είλαη ην λα ληθάηαη θαλείο από 

ηελ επραξίζηεζηλ, ε πιένλ κεγάιε ακάζεηα, ηεο 

νπνίαο απ' εδώ ν Πξσηαγόξαο ιέγεη όηη είλαη ηαηξόο 

θαζώο θαη ν Πξόδηθνο θαη ν Ηππίαο· ζεηο δε, επεηδή 

θαληάδεζζε, όηη είλαη άιιν ηίπνηε θαη όρη ακάζεηα, 

νύηε ζεηο έξρεζζε, νύηε ηα παηδηά ζαο ζηέιιεηε εηο 

ηνύηνπο εδώ ηνπο ζνθηζηάο, νη νπνίνη είλαη νη 

δηδάζθαινη ηνύησλ ησλ πξαγκάησλ, δηόηη ίζσο 
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λνκίδεηε όηη απηό ην πξάγκα δελ εκπνξεί λα δηδαρζή, 

αιιά ιππνύκελνη ηα ρξήκαηά ζαο θαη κε δίδνληεο εηο 

ηνύηνπο, επξίζθεζζε εηο δπζηπρίαλ θαη ηδησηηθώο θαη 

δεκνζίσο. 

Απηά κελ εζέινκελ απνθξηζή εηο ηνλ θνηλόλ ιαόλ· 

εξσηώ δε ηώξα ζαο, Ηππία θαη Πξόδηθε καδί κε ηνλ 

Πξσηαγόξαλ — δηόηη εκπνξείηε όινη ζαο καδί λα 

εηπήηε ηελ γλώκελ ζαο. — Ση από ηα δύν θξνλείηε 

όηη ιέγσ, αιήζεηαλ ή ςεύδνο; 

— Απεθάλζεζαλ όινη όηη είλαη πιεξέζηαηα αιεζηλά όζα είπα. 

σθξάηεο 

    Δίζζε ινηπόλ ζύκθσλνη, είπνλ εγώ, όηη ην κελ επράξηζηνλ είλαη 

    θαιόλ, ην δε δπζάξεζηνλ θαθόλ. Σελ δε δηάθξηζηλ ησλ νλνκάησλ, ηελ 

    νπνίαλ θάκλεη απ' εδώ ν Πξόδηθνο, παξαθαιώ λα ηελ αθήζε· δηόηη είηε 

    επράξηζηνλ είηε ηεξπλόλ είηε ραξνπνηόλ, είηε από όπνπ θαη όπσο 

    επραξηζηείζαη λα δίδεο όλνκα εηο ηα ηνηαύηα, θίιηαηε Πξόδηθε, εηο 

    ηνύην κόλνλ, εηο ην νπνίνλ επηζπκώ, δνο κνπ απόθξηζηλ. 

— Αθ' νπ εγέιαζελ ν Πξόδηθνο παξεδέρζε· επίζεο θαη νη άιινη. 

σθξάηεο 

    Ση δε θξνλείηε ινηπόλ, σ άλδξεο, είπνλ εγώ, δηά ην εμήο πξάγκα; 

    ιαη αη πξάμεηο αη νπνίαη γίλνληαη δηά ηνύηνλ ηνλ ζθνπόλ, δηά λα 

    δώκελ ρσξίο ιύπελ θαη κε επραξίζηεζηλ, άξά γε δελ είλαη σξαίαη θαη 

    σθέιηκνη; Καη ην σξαίνλ έξγνλ δελ είλαη θαη αγαζόλ θαη σθέιηκνλ; 

— Δηο ηνύην έκεηλαλ ζύκθσλνη. 

σθξάηεο 

    Αλ ινηπόλ, είπνλ εγώ, ην επράξηζηνλ είλαη αγαζόλ, θαλείο ν νπνίνο 

    λα εμεύξε ή λα θξνλή όηη ππάξρνπλ άιιαη θαιύηεξαη πξάμεηο παξά 

    εθείλαη ηαο νπνίαο θάκλεη θαη όηη έρεη ηελ δύλακηλ λα ηαο εθηειέζε, 

    έπεηηα εμαθνινπζεί λα θάκλε απηάο πνπ θάκλεη, ελ ώ εκπνξνύζε λα 

    θάκλε ηαο θαιπηέξαο· νύηε ην λα είλαη θαλείο θαηώηεξνο ηνπ εαπηνύ 

    ηνπ είλαη άιιν ηίπνηε ηνύην παξά ακάζεηα, νύηε ην λα είλαη θαλείο 

    θαιύηεξνο ηνπ εαπηνύ ηνπ, είλαη ηίπνηε άιιν παξά ζνθία. 

— Σν παξεδέρζεζαλ όινη. 

σθξάηεο 

    Ση δε θξνλείηε ινηπόλ; Γελ νλνκάδεηε ινηπόλ ακάζεηαλ ην ηνηνύηνλ 
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    πξάγκα, ην λα θαλείο έρε δειαδή ςεπδή ηδέαλ θαη λα είλαη απαηεκέλνο 

    δηά ηα πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ κεγάιελ αμίαλ; 

— Σν παξεδέρζεζαλ θαη ηνύην όινη. 

σθξάηεο 

    Καη έλ άιιν ινηπόλ, είπνλ εγώ· θαλείο βέβαηα δελ πεγαίλεη 

    ζειεκαηηθώο επάλσ εηο ηα θαθά, νύηε εηο εθείλα ηα νπνία λνκίδεη όηη 

    είλαη θαθά· νύηε είλαη ηνύην, θαζώο θαίλεηαη, θπζηθόλ εηο ηνλ 

    άλζξσπνλ, αληί λα πεγαίλε εηο ηα θαιά, λα πεγαίλε ζειεκαηηθώο θαη' 

    επάλσ εηο εθείλα ηα νπνία λνκίδεη όηη είλαη θαθά. ηαλ δ' επξεζή 

    ππνρξεσκέλνο από δύν θαθά λα πξνηηκήζε ην έλ, θαλείο δελ ζα εθιέμε 

    ην κεγαιύηεξνλ, ελ ώ εκπνξεί λα εθιέμε ην κηθξόηεξνλ. 

— ια απηά ηα εύξνκελ όινη καο σο νξζά. 

σθξάηεο 

    Ση ινηπόλ θξνλείηε; είπνλ εγώ· ππάξρεη θαλέλ πξάγκα ην νπνίνλ 

    νλνκάδεηε ζεηο ηξόκνλ θαη θόβνλ θαη άξά γε ην ίδηνλ ην νπνίνλ θαη 

    εγώ νλνκάδσ έηζη; Οκηιώ εηο ζε, Πξόδηθε. Σνύην δε, είηε θόβνλ είηε 

    ηξόκνλ ην νλνκάδεηε, ιέγσ όηη είλαη ην λα πεξηκέλε θαλείο θαλέλ 

    θαθόλ. Ο Πξσηαγόξαο κελ θαη ν Ηππίαο παξεδέρζεζαλ όηη θαη θόβνο θαη 

    ηξόκνο είλαη ηνύην· ν Πξόδηθνο όκσο παξεδέρζε όηη είλαη ηξόκνο, όρη 

    όκσο θόβνο. Αιιά ηνύην δελ κ' ελδηαθέξεη δηόινπ, είπνλ εγώ, 

    Πξόδηθε· κ' ελδηαθέξεη όκσο, εάλ είλαη αιεζηλά όζα είπακελ 

    πξνεγνπκέλσο, πνίνο άξά γε άλζξσπνο πξνεγνπκέλσο ζα επήγαηλε εηο 

    εθείλα ηα νπνία θνβείηαη, ελ ώ εκπνξεί λα ππάγε εηο εθείλα ηα νπνία 

    δελ θνβείηαη; Ή πξνθύπηεη από όζα παξεδέρζεκελ όηη ηνύην είλαη 

    αδύλαηνλ; Γηόηη έρνκελ παξαδερζή όηη εθείλα ηα νπνία θνβείηαη, ηα 

    λνκίδεη όηη είλαη θαθά· θαλείο δε νύηε πεγαίλεη θαη' επάλσ εηο 

    εθείλα ηα νπνία λνκίδεη θαθά νύηε ηα ιακβάλεη ζειεκαηηθώο. 

— ινη παξεδέρζεζαλ όηη θαη απηά είλαη νξζά. 

σθξάηεο 

    Αθνύ ινηπόλ, απηά είλαη έηζη, είπνλ εγώ, Πξόδηθε θαη Ηππία, αο καο 

    απνινγεζή απ' εδώ ν Πξσηαγόξαο, θαηά πνίνλ ηξόπνλ είλαη ζσζηαί αη 

    απνθξίζεηο ηαο νπνίαο έδσθε θαη' αξράο, κήπσο εθείλαη ηαο νπνίαο 

    έδσθε θαη' αξράο δελ είλαη δηόινπ ζσζηαί, δηόηη ηόηε κελ, ελ ώ 

    είλαη πέληε ηα κέξε ηεο αξεηήο, είπελ όηη θαλέλ από απηά δελ 

    νκνηάδεη κε ην άιιν, θαζέλα δε έρεη ηδηαίηεξνλ ραξαθηεξηζηηθόλ δηά 

    ηνλ εαπηόλ ηνπ· αιιά δελ νκηιώ δη' απηά· νκηιώ δη' εθείλα ηα νπνία 

    είπελ έπεηηα. Γηόηη' έπεηηα είπελ όηη ηα κελ ηέζζαξα κέξε είλαη 

    ζρεδόλ όκνηα κεηαμύ ησλ, ην δ' έλ, ε αλδξεία δειαδή, είλαη παξά 

    πνιύ δηαθνξεηηθόλ από η' άιια, είπε δε όηη εκπνξώ λα ην θαηαιάβσ 
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    από ηελ εμήο απόδεημηλ· δηόηη εκπνξείο λα εύξεο, σθξάηε, αλζξώπνπο 

    νη νπνίνη είλαη αζεβέζηαηνη θαη αδηθώηαηνη θαη αζσηόηαηνη θαη 

    ακαζέζηαηνη, είλαη όκσο αλδξεηόηαηνη· από ην νπνίνλ ζα θαηαιάβεο 

    όηη ε αλδξεία δηαθέξεη πνιύ από ηα άιια κέξε ηεο αξεηήο. Καη ηόηε 

    θαη' αξράο κνπ εθάλε πνιύ παξάμελνο ε απόθξηζηο, θαη αθόκε 

    πεξηζζόηεξνλ παξάμελνο κνπ εθάλε, αθ' νπ εμήηαζα απηά ηα πξάγκαηα 

    καδί ζαο. Σνλ εξώηεζα ινηπόλ εάλ ηνπο αλδξείνπο ηνπο ζεσξή 

    αλζξώπνπο κε ζάξξνο· εθείλνο δε είπελ όηη ηνπο ζεσξεί θαη 

    νξκεηηθνύο. Δλζπκείζαη, είπνλ εγώ, Πξσηαγόξα, όηη απεθξίζεο απηά; 

— Δβεβαίσζελ όηη ην ελζπκείηαη. 

σθξάηεο 

    Δκπξόο ινηπόλ, είπνλ εγώ, εηπέ καο, νη αλδξείνη θαη' επάλσ εηο πνία 

    πξάγκαηα ιέγεηο όηη είλαη νξκεηηθνί; Μήπσο θαη επάλσ εηο ηα ίδηα 

    εηο ηα νπνία είλαη νξκεηηθνί θαη νη δεηινί; 

Πξσηαγόξαο 

    ρη, είπε. 

σθξάηεο 

    Καη ινηπόλ θαη' επάλσ εηο άιια; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη, είπελ απηόο. 

σθξάηεο 

    Ση από ηα δύν, νη κελ δεηινί πεγαίλνπλ θαη' επάλσ εηο ηα άθνβα 

    πξάγκαηα, νη δε αλδξείνη θαη' επάλσ εηο ηα θνβεξά; 

Πξσηαγόξαο 

    Απηό δα, σθξάηε, ιέγνπλ νη άλζξσπνη. 

σθξάηεο 

    Αιήζεηαλ ιέγεηο, είπνλ εγώ· αιιά δελ εξσηώ ηνύην· εξσηώ, ζπ θαη' 

    επάλσ εηο ηη πξάγκα ιέγεηο όηη είλαη νξκεηηθνί νη αλδξείνη; Άξά γε 

    θαη' επάλσ εηο ηα θνβεξά πξάγκαηα, ελ ώ λνκίδνπλ όηη είλαη θνβεξά, 

    ή θαη' επάλσ εηο εθείλα ηα νπνία δελ είλαη θνβεξά; 

Πξσηαγόξαο 

    Αιιά ηνύην βέβαηα, είπελ, εηο ηνπο ζπιινγηζκνύο ηνπο νπνίνπο ζπ 

    έιεγεο, απεδείρζε πξν νιίγνπ όηη είλαη αδύλαηνλ. 

σθξάηεο 

    Καη ηνύην, είπνλ εγώ, ην νπνίνλ ιέγεηο, είλαη αιήζεηα· ώζηε αλ 
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    ηνύην απεδείρζε ζσζηά, θαλείο δελ πεγαίλεη θαη' επάλσ εηο εθείλα ηα 

    πξάγκαηα ηα νπνία λνκίδεη όηη είλαη θνβεξά, επεηδή ην λα είλαη 

    θαηώηεξνο ηνπ εαπηνύ ηνπ επξέζε όηη είλαη ακάζεηα. 

— Σν παξεδέρζε (ν Πξσηαγόξαο). 

σθξάηεο 

    Αιι' όκσο όινη πάιηλ πεγαίλνπλ θαη' επάλσ εηο εθείλα ηα πξάγκαηα ηα 

    νπνία δελ ηα θνβνύληαη, θαη νη δεηινί θαη νη αλδξείνη, θαη εηο 

    απηήλ ηνπιάρηζηνλ ηελ πεξίζηαζηλ νη δεηινί θαη νη αλδξείνη 

    δηεπζύλνληαη εηο ηα ίδηα πξάγκαηα. 

Πξσηαγόξαο 

    Αιι' όκσο, είπε, σθξάηε, είλαη όισο δηόινπ ελαληία εθείλα εηο ηα 

    νπνία δηεπζύλνληαη νη δεηινί από εθείλα εηο ηα νπνία δηεπζύλνληαη 

    νη αλδξείνη. Έμαθλα εηο ηνλ πόιεκνλ νη κελ αλδξείνη ζέινπλ λα 

    πεγαίλνπλ, νη δε δεηινί δελ ζέινπλ. 

σθξάηεο 

    Ση από ηα δύν, είπνλ εγώ, δελ ζέινπλ λα πεγαίλνπλ, δηόηη είλαη 

    εύκνξθνλ πξάγκα ή είλαη άζρεκνλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Γηόηη είλαη σξαίνλ, είπε. 

σθξάηεο 

    Καη ινηπόλ, εάλ είλαη σξαίνλ, παξεδέρζεκελ πξνεγνπκέλσο όηη είλαη 

    θαη αγαζόλ, (δειαδή ελάξεηνο πξάμηο), δηόηη παξεδέρζεκελ όηη όιαη 

    αη σξαίαη πξάμεηο είλαη θαη ελάξεηνη. 

Πξσηαγόξαο 

    Αιεζηλά ιέγεηο, θαη εγώ ηνπιάρηζηνλ πάληνηε απηήλ ηελ γλώκελ έρσ. 

σθξάηεο 

    σζηήλ γλώκελ βέβαηα, είπνλ εγώ. Αιιά πνίνη από ηνπο δύν ιέγεηο όηη 

    δελ ζέινπλ λα πεγαίλνπλ εηο ηνλ πόιεκνλ, ελ ώ ηνύην είλαη πξάμηο 

    σξαία θαη ελάξεηνο; 

Πξσηαγόξαο 

    Οη δεηινί, είπελ απηόο. 

σθξάηεο 

    Δάλ ηνύην είλαη πξάμηο σξαία θαη ελάξεηνο, είπνλ εγώ, δελ είλαη θαη 

    πξάμηο επάξεζηνο; 
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Πξσηαγόξαο 

    Σν έρνκελ παξαδερζή βέβαηα, είπε. 

σθξάηεο 

    Άξά γε δελ ζέινπλ ινηπόλ νη δεηινί λα πεγαίλνπλ εηο εθείλν ην 

    νπνίνλ είλαη θαη σξαηόηεξνλ θαη εζηθώηεξνλ θαη πιένλ επάξεζηνλ, ελ 

    ώ γλσξίδνπλ όηη είλαη ηνηνύηνλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Αιι' εάλ παξαδερζώκελ θαη ηνύην, είπε, ζα αλαηξέςσκελ θείλα ηα 

    νπνία εβεβαηώζακελ πξνεγνπκέλσο. 

σθξάηεο 

    Ση δε θάκλεη ν αλδξείνο; Γελ πεγαίλεη εηο εθείλν ην νπνίνλ είλαη 

    σξαηόηεξνλ θαη εζηθώηεξνλ θαη πιένλ επράξηζηνλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Δίκεζα ππνρξεσκέλνη, είπε, λα ην παξαδερζώκελ. 

σθξάηεο 

    Οη αλδξείνη ινηπόλ, όηαλ θνβώληαη, δελ θνβνύληαη δηόινπ θόβνπο 

    αηζρξνύο, νύηε όηαλ έρνπλ αθνβίαο, έρνπλ αθνβίαο αηζρξάο. 

Πξσηαγόξαο 

    Αιήζεηα είλαη, είπε. 

σθξάηεο 

    Δάλ δε όρη αηζρξνύο, ινηπόλ σξαίνπο; 

Πξσηαγόξαο 

    Βέβαηα, είπε. 

σθξάηεο 

    Δάλ δε σξαίνπο θαη αγαζνύο; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη. 

σθξάηεο 

    Λνηπόλ θαη νη δεηινί θαη νη ηξνκεξνί θαη νη καληαθνί απελαληίαο δελ 

    θνβνύληαη αηζρξνύο θόβνπο θαη δελ έρνπλ αηζρξάο αθνβίαο; 

— Σν παξεδέρεην (ν Πξσηαγόξαο). 
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σθξάηεο 

    Έρνπλ δε αθνβίαλ εηο ηα αηζρξά θαη θαθά δηά θακκίαλ άιιελ αηηίαλ ή 

    έλεθα αγλνίαο θαη ακαζείαο; 

Πξσηαγόξαο 

    Έηζη είλαη, είπε. 

σθξάηεο 

    Ση ινηπόλ θξνλείο; Σνύην, έλεθα ηνπ νπνίνπ νη δεηινί είλαη δεηινί, 

    ην νλνκάδεηο δεηιίαλ ή αλδξείαλ; 

Πξσηαγόξαο 

    Δγώ, βέβαηα ην νλνκάδσ δεηιίαλ, είπε. 

σθξάηεο 

    Γελ εδείρζεζαλ δε όηη είλαη δεηινί έλεθα ηεο ακαζείαο ησλ θνβεξώλ 

    πξαγκάησλ. 

Πξσηαγόξαο 

    Βεβαηόηαηα, είπελ. 

σθξάηεο 

    Δμ αηηίαο ινηπόλ ηαύηεο ηεο ακαζείαο είλαη δεηινί; 

— Σν παξαδέρεην (ν Πξσηαγόξαο). 

σθξάηεο 

    Οκνινγείο ινηπόλ όηη ε άγλνηα ησλ θνβεξώλ θαη κε θνβεξώλ ηνπο 

    θάκλεη λα είλαη δεηινί; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη, είπε. 

σθξάηεο 

    Ζ ακάζεηα ινηπόλ εθείλσλ πνπ είλαη θνβεξά θαη εθείλσλ όπνπ δελ 

    είλαη θνβεξά, ηνύην δελ είλαη ε δεηιία; 

— Έθακε λεύκα όηη ην παξεδέρζε. 

σθξάηεο 

    Αιι' όκσο, είπνλ εγώ, ε αλδξεία είλαη ην ελαληίνλ ηεο δεηιίαο; 

Πξσηαγόξαο 

    Ναη, είπε. 
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σθξάηεο 

    Ζ γλώζηο ινηπόλ ησλ θνβεξώλ θαη ησλ κε θνβεξώλ πξαγκάησλ δελ είλαη 

    ελαληία εηο ηελ ακάζεηαλ απηώλ; 

— Καη εηο ηνύην αθόκε έθακε λεύκα όηη ην παξαδέρεηαη. 

σθξάηεο Ζ δε ακάζεηα ηνύησλ δελ είλαη δεηιία; 

— Μεηά κεγάιεο δπζθνιίαο εδώ έθακε λεύκα, όηη ην παξαδέρεηαη. 

σθξάηεο 

    Ζ γλώζηο ινηπόλ ησλ θνβεξώλ θαη κε θνβεξώλ δελ είλαη αλδξεία, ε 

    νπνία είλαη ελαληία εηο ηελ ακάζεηαλ ηνύησλ; 

— Δδώ πιένλ δελ εζέιεζελ νύηε δηά λεύκαηνο 

λα δείμε όηη ην παξαδέρεηαη. 

Δγώ δε είπνλ· 

σθξάηεο 

    Γηαηί ινηπόλ, Πξσηαγόξα, ζπ νύηε παξαδέρεζαη νύηε αξλείζαη εθείλα, 

    ηα νπνία εξσηώ; 

Πξσηαγόξαο 

    Μόλνο ηειείσζέ ηα, είπε. 

σθξάηεο 

    Να ηειεηώζσ, είπνλ εγώ, κόλνλ, αθ' νπ ζ' εξσηήζσ αθόκε έλ πξάγκα. 

    Δάλ εμαθνινπζήο αθόκε λα λνκίδεο, όπσο θαη' αξράο, όηη ππάξρνπλ 

    κεξηθνί άλζξσπνη ακαζέζηαηνη κελ, αλδξεηόηαηνη όκσο. 

Πξσηαγόξαο 

    Μνπ θαίλεζαη, είπε, σθξάηε, όηη βηάδεζαη λα ζνπ απνθξηζώ 

    εγώ· ζα ζνπ θάκσ ινηπόλ ηελ ράξηλ. νπ ιέγσ ινηπόλ ζύκθσλα κε όζα 

    παξεδέρζεκελ, όηη θξνλώ όηη είλαη αδύλαηνλ λα ππάξρνπλ άλζξσπνη 

    ακαζέζηαηνη κελ, αλδξεηόηαηνη όκσο. 

σθξάηεο Γηά θαλέλα άιινλ ιόγνλ, είπνλ εγώ, δελ θάκλσ όιαο απηάο ηαο 

εξσηήζεηο, εηκή επεηδή επηζπκώ λα εμεηάζσ, πώο ηάρα είλαη ηα 

αλαθεξόκελα εηο ηελ αξεηήλ θαη ηη ηάρα είλαη απηή ε ηδία ε αξεηή. Γηόηη 

εμεύξσ όηη, όηαλ ηνύην γείλε θαλεξόλ, εκπνξεί λα γείλε παξαπνιύ 

θαζαξόλ θαη εθείλν, δηά ην νπνίνλ θαη εγώ θαη ζπ εθάκακελ κεηαμύ καο 

κεγάιελ ζπδήηεζηλ, θαη εγώ κελ ππεζηήξηδα όηη ε αξεηή δελ εκπνξεί λα 

δηδαρζή, ζπ δε όηη εκπνξεί λα δηδαρζή. Καη κνπ θαίλεηαη όηη ην πξν νιίγνπ 

ζπκπέξαζκα ησλ ζπδεηήζεώλ καο, σζάλ λα είλαη άλζξσπνο, καο θαηεγνξεί 

θαη καο πεξηγειά, θαη αλ εκπνξνύζε λα νκηιήζε, ζα έιεγελ όηη εράζαηε ηνλ 
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λνπλ ζαο, σθξάηε θαη Πξσηαγόξα· ζπ κελ αθ' νπ εηο ηα πξνεγνύκελα 

έιεγεο όηη ε αξεηή δελ εκπνξεί λα δηδαρζή, ηώξα βηάδεζαη λ' αληηθξνύζεο 

ηνλ εαπηόλ ζνπ, αλαιακβάλσλ λ' απνδείμεο όηη όια ηα πξάγκαηα είλαη 

γλώζηο, θαη ε δηθαηνζύλε θαη ε εγθξάηεηα θαη ε αλδξεία, εηο ηξόπνλ ώζηε λ' 

απνδεηρζή όηη ε αξεηή θάιιηζηα εκπνξεί λα δηδαρζή· δηόηη εάλ ε αξεηή ήην 

ηίπνηε άιιν παξά γλώζηο, θαζώο ν Πξσηαγόξαο επξνζπάζεη λα ππνζηεξίδε, 

δελ ζα ήην δπλαηόλ θαζαξά λα δηδαρζή· ηώξα δε, αλ απνδεηρζή όηη 

νιόθιεξνο είλαη γλώζηο, θαζώο πξνζπαζείο σθξάηε, ζα ήην παξάμελνλ αλ 

δελ ήην δπλαηόλ λα δηδαρζή. Ο Πξσηαγόξαο δε πάιηλ, ελ ώ ηόηε 

ππεζηήξηδελ όηη εκπνξεί λα δηδαρζή, ηώξα απελαληίαο θαίλεηαη άλζξσπνο 

ελδηαθεξόκελνο λ' απνδερζή όηη απηή ζρεδόλ θάζε ηη άιιν είλαη παξά 

γλώζηο· θαη δηά ηνύην δηόινπ δελ είλαη δπλαηόλ λα δηδαρζή. Δγώ ινηπόλ, 

Πξσηαγόξα, θαιώο βιέπσλ όηη όια απηά αλαθαηεύνλην θαη 

αλαπνδνγύξηδαλ, έρσ όιελ ηελ θαιήλ δηάζεζηλ λα γείλνπλ απηά νινθάλεξα, 

θαη επεζύκνπλ, αθ' νπ εκείο ηα ζπδεηήζσκελ, λα απνδείμσκελ έπεηηα ηη 

πξάγκα είλαη θαη ε αξεηή, θαη πάιηλ έπεηηα λα εμεηάζσκελ δη' απηήλ, εάλ 

εκπνξή λα δηδαρζή ή δελ εκπνξή, κήπσο πνιιάο θνξάο ν Δπηκεζεύο 

εθείλνο θαη εηο ηελ εμέηαζίλ καο θάκε ιάζνο θαη καο εμαπαηήζε, θαζώο θαη 

εηο ηελ κνηξαζηάλ καο παξεκέιεζελ, όπσο ζπ ιέγεηο. Καη εηο εκέ ινηπόλ 

ήξεζε θαη εηο ηνλ κύζνλ ν Πξνκεζεύο θαιύηεξα από ηνλ Δπηκεζέα· θαη 

θαηά ην παξάδεηγκά ηνπ εγώ θάκλσλ πξνκήζεηαλ δη' όιελ κνπ ηελ δσήλ, 

ελαζρνινύκαη εηο όια απηά ηα δεηήκαηα, θαη εάλ ζπ έρεο επραξίζηεζηλ, ην 

νπνίνλ θαη εηο ηελ αξρήλ έιεγα, καδί ζνπ ζα εμήηαδα απηά κε πνιύ κεγάιελ 

επραξίζηεζηλ. 

— Καη ν Πξσηαγόξαο είπελ· 

Πξσηαγόξαο, 

    Δγώ, σθξάηε, επαηλώ ηελ πξνζπκίαλ ζνπ θαη ηνλ ηξόπνλ, πνπ ζπδεηείο 

    ηα δεηήκαηα. Γηόηη νύηε θαηά ηα άιια λνκίδσ όηη είκαη θαθόο 

    άλζξσπνο, θαη θζνλεξόο δε είκαη oιηγώηεξνλ από θάζε άλζξσπνλ, 

    επεηδή θαη δηά ζε έρσ δα είπε εηο πνιινύο αλζξώπνπο όηη από όζνπο 

    ζπλαλαζηξέθνκαη πνιύ πεξηζζόηεξνλ ζαπκάδσ ζε θαη παξά πνιύ 

κάιηζηα 

    από ηνπο έρνληαο ηελ ειηθίαλ ζνπ· θαη ιέγσ βεβαίσο όηη δελ ζα κνπ 

    εθαίλεην δηόινπ παξάμελνλ, εάλ εγίλεζν κίαλ εκέξαλ είο από ηνπο 

    πεξηθήκνπο δηά ηελ ζνθίαλ άλδξαο. Καη δη' απηά δε ηα δεηήκαηα κίαλ 

    άιιελ θνξάλ, όηαλ έρεο επραξίζηεζηλ, ζπδεηνύκελ ηώξα δε είλαη πιένλ 

    θαηξόο λα θπηηάμσκελ θαη θακκίαλ άιιελ ππόζεζηλ. 

σθξάηεο 

    Αιιά, είπνλ, εγώ είλαη ρξεία έηζη λα θάκσκελ, δηόηη θαη εγώ είλαη 

    θαηξόο εθεί όπνπ έιεγα πξν πνιινύ λα ππάγσ, αιι' έκεηλα δηά λα 

    επραξηζηήζσ ηνλ εύκνξθνλ Καιιίαλ. 
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— Απηά αθ' νπ είπνκελ θαη εθνύζακελ, αλερσξήζακελ. 

Ζ εηξά ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ πγγξαθέσλ, ησλ Δθδόζεσλ Φέμε, ππήξμελ 

έλαο ζηαζκόο ζηα ειιεληθά ρξνληθά. Γηα πξώηε θνξά πξνζθεξόηαλ 

ζπζηεκαηηθά ζην ειιεληθό αλαγλσζηηθό θνηλό, ε αξραία ειιεληθή ζθέςε 

(Ηζηνξία, θηινζνθία, πνίεζε, δξάκα, δηθαληθόο θαη πνιηηηθόο ιόγνο) ζε 

δεκηνπξγηθέο κεηαθνξέο ηεο, από ηνπο άξηζηνπο κεηαθξαζηέο ηνπ ηόπνπ, 

ζηελ πην ζύγρξνλε κνξθή πνπ πήξε εμειηζζόκελν ην γισζζηθό ηεο όξγαλν. 

Ο κεξνο, νη Σξαγηθνί θη ν Αξηζηνθάλεο, ν Ζξόδνηνο, ν Θνπθπδίδεο, ν 

Πιάησλ, ν Ξελνθώλ, ν Αξηζηνηέιεο, ν Θεόθξηηνο, ν Θεόθξαζηνο, ν 

Δπίθηεηνο, ν Πινύηαξρνο, ν Λνπθηαλόο θιπ. πξνζθέξνληαη θαη ζήκεξα, 

ζηηο θιαζηθέο πηα κεηαθξάζεηο ησλ Πνιπιά, Ραγθαβή, Μσξατηίδε, 

Κνλδπιάθε, Πνξηώηε, Γξππάξε, Σαλάγξα, Πνιέκε, Κακπάλε, Καδαληδάθε, 

Βάξλαιε, Απγέξε, Βνπηηεξίδε, Εεξβνύ, Φηιαδειθέσο, Σζνθόπνπινπ, 

ηγνύξνπ, Κ. Υξεζηνκάλνπ θιπ, ζε κηα ζύγρξνλε ζεηξά εθδόζεσλ βηβιίνπ 

ηζέπεο, πξάγκα πνπ επίζεο γίλεηαη γηα πξώηε θνξά, ζπζηεκαηηθά, ζηελ 

Διιάδα. 

Πξσηαγόξαο Όζηεξα από σξαία θαη εηξσληθή πεξηγξαθή ησλ επηδεηρηηθώλ 

θαη θαληαζκέλσλ ηξόπσλ ησλ ζνθηζηώλ, γίλεηαη ζπδήηεζε, αλάκεζα ζηνλ 

σθξάηε θαη ηνλ Πξσηαγόξα, πεξί αξεηήο. Δπηδέμηα θέξλνληαο ζε αδηέμνδν 

ηνλ ζνθηζηή, ν σθξάηεο απνδείρλεη πσο ε αξεηή είλαη απηνδίδαρηε θ' 

ύζηεξα, κεηαζηξέθνληαο ηνπο ζπιινγηζκνύο ηνπ ηελ παξνπζηάδεη ζαλ 

απνηέιεζκα γλώζεο. 

Η «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΔΞΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ ΤΓΓΡΑΦΔΩΝ» 

ΑΝΑΣΤΠΩΘΗΚΔ ΑΠΟ ΣΟ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ. 

ΑΘΗΝΑΙ, ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 36 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΙΜΙΚΗ 61 

ΣΙΜΗ ΣΟΜΟΤ ΓΡΑΥΜΔ 10 

*** 

1) Υάξηλ ζαθελείαο ηίζεληαη από ηνπ εμήο εηο επηθεθαιίδα ηα νλόκαηα ησλ 

δηαιεγνκέλσλ. 

2) Οιίγνλ πξν ηνπ Ηππνθξάηνπο, επεηδή νη ηαηξνί παξακέιεζαλ ηελ 

δηαηηεηηθήλ, ε νπνία απαηηεί γλώζηλ ησλ λόκσλ ηεο θύζεσο, αλέιαβαλ 

απηήλ σο άιιν πξάγκα αδέζπνηνλ νη δηδάζθαινη ηεο γπκλαζηηθήο θαη 

εθαλόληδνλ απηνί ηελ δίαηηαλ ησλ καζεηώλ ησλ ζύκθσλα κε ηελ θξάζηλ θαη 

ηα είδε ησλ αζθήζεώλ ησλ. Ο Ηππνθξάηεο όκσο πξώηνο επαλέιαβε ηελ 

δηαηηεηηθήλ θαη νύησ θαη' νιίγνλ νη ηαηξνί αλέθηεζαλ ηελ ζέζηλ ησλ. Καηά 
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ηνπο ρξόλνπο ηνπ Πιάησλνο νιίγνη ήζαλ νη παιαηζηαί νη κεηεξρόκελνη νύησ 

ηνπο ηαηξνύο. 

3) Δίρνλ ηδηαηηέξαλ ηθαλόηεηα νη ζνθηζηαί εηο ηελ θαηαζθεπήλ θαη δηήγεζηλ 

κύζσλ. Οη δε κύζνη νύηνη δηέθζεηξαλ θαη εμήιεηςαλ βαζκεδόλ ηελ θπζηθήλ 

ζξεζθείαλ. 

4) Ούηνο επνίεζε δξάκα ππν ηνλ ηίηινλ «Άγξηνη», ην νπνίνλ παξεζηάζε θαη 

ηνπ νπνίνπ ζθνπόο ήην λα δείμε όηη νη πξώηνη άλζξσπνη νη αθόκε κε 

ζπζηήζαληεο έλλνκνλ θαη εύηαθηνλ πνιηηείαλ ήζαλ δπζηπρείο. Ήζειε δε λα 

δηδάμε κε ηνύην ηνπο Έιιελαο λα πνζώζη ηελ εηξήλελ κεηαμύ ησλ θαη λα 

είλαη εππεηζείο εηο ηνπο λόκνπο δηά λα επηπρώζη. 

5) Ούηνη ήζαλ δηάζεκνη θαθνύξγνη θαη ην όλνκά ησλ έκεηλε παξνηκηώδεο. 

6) Ούηνο ελίθεζε ηξεηο θνξάο εηο ην ζηάδηνλ θαη εβξαβεύζε. 

7) Ούηνη δηήλπνλ εηο θάζε εκέξαλ καθξόλ δηάζηεκα. 

8) Πξπηαλεία σλνκαδνλ ηνπο λανύο, εηο ηνπο νπνίνπο λπρζεκεξόλ έθαηελ 

άζβεζηνλ ην αθηεξσκέλνλ εηο ηελ Δζηίαλ ηεξόλ ππξ. 

9) Οη Κείνη εθεκίδνλην σο επζεβείο θαη ρξεζηνήζεηο. 

10) Ζ παηξίο ηνύηνπ εην εηο ηελ Φσθίδα πιεζίνλ ηνπ όξνπο Οίηε. 

11) Τπαηλίηηεηαη ηαο θηιηθάο ηνπ ηκσλίδνπ ζρέζεηο κεηά ηνπ βαζηιέσο ησλ 

Λαθεδαηκνλίσλ Παπζαλίνπ θαη ηνπ ζνθνύ ηπξάλλνπ ησλ πξαθνπζίσλ 

Ηέξσλνο. 
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