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ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΝ ΣΟΦΙΣΤΗΝ 

Έν τοις εξής θα προέλθωμεν εις κριτικάς και έρμηνευτικάς παρατηρήσεις 

των δυσκολωτέρων χωρίων του πλατωνικού Σοφιστοΰ. Και είναι ομολογουμένως 

ό διάλογο; ούτος δυσχερής, μάλλον δε ό δυσχερέστατος των άλλων διαλόγων. 

Ή δέ δυσχέρεια δεν είναι, οΰτως ειπείν, όψιγενής, οφειλομένη εις φθοράν, τω 

χρόνω έπιγενομένην, του παραδεδομένου κειμένου, ή εις πλημμελείας τών αντι

γραφέων ουχί, είναι δυσχέρεια αρχέγονος προερχομένη έξ αύτοΰ του φιλοσόφου 

και έμφαίνουσα παράδοξον έξαίρεσιν. 

Βεβαίως ή γλώσσα και τοϋ διαλόγου τούτου φέρει πλατωνικόν τίνα τύπον 

και καθόλου ειπείν έχει άρετάς χαρακτηριζούσας τα πλατωνικά έργα' είναι πλα

στική και παραστατική, έ'ντονος και ζωηρά" έχει την συνήθη τω φιλοσοφώ λε

πτότητα της ηθογραφίας και είσδύεται βαθύτατα εις τα μεγάλα λογικά και 

οντολογικά προβλήματα. Πλην όμως στερείται της άγλαΐας και χάριτος, ήτις 

περικοσμεΐ καί είναι διακεχυμένη εις άλλους διάλογους. Ή λέξις (το λεκτικον) 

είναι πολλαχοΰ στρυφνή καί περίπλοκος, τραχεία καί ανώμαλος, άσυναφής καί 

αυτό τοϋτο ασυνάρτητος, τούτου δ' ένεκα είναί που σφόδρα δυσνόητος καί μόλις 

εκ τών συμφραζομένων επιτρέπουσα τών νοουμένων τήν μάντευσιν. ,νΑς προστεθή 

καί ή απουσία τών επιτηδείων προς άναψυχήν του άναγνώστου επεισοδίων. 

Καί ερωτάται' ποία τις είναι της τοιαύτης ανωμαλίας ή αιτία ; Μήπως είναι 

ή ψυχολογική κατάστασις, ύφ' ης κατείχετο ό φιλόσοφος γράφων ; Άλλ' αν ένθυ-

μηθώμεν δτι τοιαύτας ανωμαλίας, μάλλον ή ήττον παρεμφερείς, άπαντώμεν καί 

έν έτέροις δυσί διαλόγοις, μάλιστα μεν τω Παρμενίδη έν μέρει δέ καί τω Πολι-

τικώ ι, προς δέ άναλογισθώμεν δτι καί οι τρεις ούτοι διάλογοι εΐ\αι τρόπον τινά, 

οι φιλοσοφικώτατοι πάντων τών άλλων διαλόγων, ευλόγως θα πεισθώμεν δτι 

αιτία δεν είναι ουδεμία άλλη ή αυτή ή φύσις τών ενταύθα έρευνωμέ\ων κατ' εξο

χήν φιλοσοφικών ζητημάτων. Ό φιλόσοφος δηλαδή συγγραφεύς, άφροντιστών 

παντάπασι του λόγου καί της μορφής αύτοΰ, μόνον δέ κατ' ανάγκην ως άπα-

ραίτητον όργανον τούτον χρησιμοποιών, άθροί ζεται χαί συλλέγεται (ίνα με-

ταχειρισθώμεν έ'κφρασιν πλατωνικήν), συγκεντροΰται εις εαυτόν καί Ολην 

στρέφει τήν προσοχήν αύτοΰ, σύντονον καί άδιάλειπτον, εις τά υπέρλεπτα 

καί εμβριθή εξαγγελλόμενα εκάστοτε διανοήματα. Ταΰτα αναδύονται ορμη

τικά, ραγδαία καί αλλεπάλληλα, εκ τοΰ βάθους της φιλοσόφου συνειδήσεως 

καί τείνουσι νά καταλάβωσιν εκαστον τήν έαυτοΰ θέσιν. "Ενια δέ αυτών 

δύο (ή καί πλείονα), συγγενή ά?λως καί ίσόσταθμα, οιονεί άνθαμιλλώνται προς 

άλληλα καί αγωνίζονται τον αγώνα της έπικρατήσεως' έν φ άγώνι συμβαίνει 

μηδέτερον νά επικράτηση δλως, άλλ* αμφότερα νά έμφανισθώσι, πλην έν μέρει 

1) Διό καί οί διάλογοι οδτοι μετά τοϋ Σοφιστοΰ έθεωρήθησαν ύπό τίνων νόθοι. 
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μόνον. 'Εντεύθεν προέρχονται εις την γλώσσαν τυπικαί και μάλιστα συντακτικαί 

άνωμαλίαι, α'ίτινες, ψυχολογικήν εχουσαι την άφορμήν, ονομάζονται το πρεπώδες 

βνομα της συμφύρσεως, περί ής άλλαχου δι' ολίγων διελάβομεν 1 και ης την 

χρήσιν και δύναμιν θα συναντώμεν συχνήν έν τοις έξης 2. 

Ώ ς προς την γλώσσαν έπάναγκες να έ'χωμεν τούτο μάλιστα προ οφθαλμών, 

δ τι εν έξαιρετικοΐς καί σπανίοις της ιστορίας καιροΐς οι τών μεγάλων και έκπρε-

πών πνευματικών έργων, ε'ίτε επιστημών και τεχνών, εϊτε γλωσσών καί λεκτι

κού ύφους καί τών τοιούτων, περιφανείς δημιουργοί ενεργούσα δλως ελευθέρως, 

αυτοτελώς καί προ παντός άνεπιγνώστως, κατ' έμφυτους τινάς Γυνάμεις καί 

ενδόμυχα ασφαλή όρμήματα. Ταύτα δή αϊ υστεραι γενεαί, δταν παρέλθη ή εΰγο-

νος πρωτοτυπία καί επακολούθηση ή στείρα περίοδος της απλής ιστορικής έπι-

σκοπήσεως καί φιλολογικής επεξεργασίας, ταύτα πάντα ονομάζουσι νόμους καί 

κανόνας, οιονεί οδηγούς καί υποδείγματα, εις τούςέπιγενεστέρους. Έ κ τούτου νοεί

ται διατί οι μεγάλοι δημιουργοί έ\εργουσιν άνευ κανόνων, καθίστανται δε αυτοί 

πρωταίτιοι καί γενεσιουργοί τών νόμων. Τοιούτω τρόπω καί ή γλώσσα ή πλατωνική 

ή πλατωνίζουσα δεν υπόκειται κατ' αρχήν είς ώρισμένα μέτρα καί κανόνας συντα

κτικούς, δπως θα γίνη έν τοις εξής, κατά την έρμηνείαν του κειμένου, φανερόν. 

Άλλ' ας ελθωμεν νυν εις το κείμενον. 

216 Α. ("Ομηρος) φησιν άλλους τε θεούς τοις άνθρώποις, όπόσοι μζτίχον-

αιν αΐδοϋς δικαίας, καί δή καί τον ξένιον ούχ ήκιστα θεον συνοπαδον γιγνό-

μενον ύβρεις τε και ευνομίας ανθρώπων καθοραν. 

Φαίνεται καί είναι πράγματι παράδοξος ή του λόγου σύνθεσις, καθ* ην «φη
σιν . . . . γιγνόμετον ύβρεις τε καί . . . καθ ραν» ώε εάν το λεκτικον ρήμα συνε-
τάσσετο άδιαφόρως μετά μετοχής ή απαρεμφάτου. Περιεμένομεν, κατά την έκφε-
ρομένην έ'ννοιαν, άλλοΐον τον λόγον «φησιν . . . άλλους τε θεούς . . . . συνοπαδους 
γίγνεσθαι ύβρεις τε καί . . . . καθοραν». 

Ενταύθα ό φιλόσοφος έ'χει προ οφθαλμών τους ομηρικούς στίχους α Καί τε 
Θεοί ξείνοισιν εοικότες άλλοδαποϊσιν,— παντοίοι τελίθοντες, επιστρωφώσι πό-
ληας —ανθρώπων ϋβριν τε καί εύνομίην εφορώντες (Όδυσσ. Ρ, 485). Πβλ. καί 
(Ζευς), δς ςείνοισιν αμ αίδοίοισιν όπηδεϊ (αύτ. J, ^70). Σχετικά είναι δσα λέγει 
ό Πλάτων έν Πρωταγ. 322 C «Ζευς ουν δείσας περί τω γένει ημών, μη άπό-
λοιτο παν, Έρμήν πέμπει άγοντα εις ανθρώπους αιδώ τε και δίκην, ϊν εΐεν πό
λεων κόσμοι τε δεσμοί φιλίας συναγωγοί. . . . » 

Λέγει κατά πληθυντικον νβρεις καί ευνομίας ού μόνον επί το μεγαλοπρεπέστε-
ρον άλλα καί 'ίνα δήλωση τα διάφορα ε'ίδη τών ιδιοτήτων τούτων. Ό Πλάτων 
συνάπτει άδικίαν και ϋβριν, ϋβριν καί άλαζονείαν, ϋβριν καί άναρχίαν, άσω-
τείαν καί άναίδειαν. (Νόμ. 906 Α. Φαΐδρ. 253 Ε. Πολ. 8, 560 Ε.) 

Έξήγησις' «ό όποιος ("Ομηρος) λέγει δτι καί οι άλλοι θεοί καί μάλιστα 

1) "Επιθ. Κριτικά καί ερμηνευτικά είς "Ελληνας συγγραφείς, σελ. 56 έξ. 

2) Σημειωτέον ενταύθα δτι τάς πολλάς καί δεινάς γ^ωσσικάς ανωμαλίας, ας οι άλ)οι 

έρμηνευταί πάντες παρέρχονται έν σιγή, έπειράθημεν καί συντόνως έσπουδάσαμεν νά έρμη-

νεύσωμεν ή τουλάχιστον λογικώς πως να αΐτιολογήσωμεν έλπίζομεν δέ οτι ό επαΐων ανα

γνώστης θα όμολογήση οτι δεν ήστοχήσαμεν εις το δυσχερέστατον τοϋτο εγχείρημα. 
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ό ξένιος Ζευς γίνεται συνακόλουθος εις τους ανθρώπους τους σεβόμενους το δί
καιον και δτι επιβλέπει τάς ύπερβασίας (αύθάδειαν καί άλαζονείαν) και τήν ύπο 
των ανθρώπων τήρησιν των νόμων. 

(συνέχ.) τάχ ουν αν καί σοι τις ούτος των κρεητόνοίν συνέποιτο, φαύλους ημάς 
οντάς, êv τοις λόγοις εποψόμενός τε καί ελέγξων, θεός ιόν τις ελεγκτικός. 

των κρειττόνων, των ανωτέρων όντων—τάχ ουν . . . . συνέποιτο = τάχ' ουν 
ούτος ό συνεπόμενός σοι εΐη αν τις των κρειττόνων — εποψόμενος και ελέγξων, 
τελικαί μετοχαί (—- Ί'σως λοιπόν καί αυτός ό οπαδός σου να είναι εν άπο τα 
ανώτερα οντά καί ήλθ; να επιθεώρηση καί να έλέγξη ήμας, οι οποίοι εΐμεθχ 
άσημοι εις τάς συζητήσεις, ένω αυτός είναι θεός ελέγχων). 

(συνέχ.) ουχ ούτος δ τρόπος . . . του ξένου, άλ?Λ μετριώτερος των περί τάς έριδας 
εσπονδακότων. Καί μοι δοκεΐ θεός μεν άνήρ ουδαμώς είναι, θείος μήν πάντας 
γαρ εγώ τους φιλοσόφους τοιούτους προσαγορεύω. 

Ό τρόπος, ό «χαρακτήρα πβλ. Πρωτ. 336 Α. Φαΐδρ. 270 Β. Θεαίτ. 175(1. 
κά.π.,—μετριώτερος, μετριοφρονέστερος. Πβλ. Πολ. 539 C. Παρμ. 166 Ε. σπου
δάζω περί τας ίριδας, ασχολούμαι περί τήν έριστικήν τέχνην. ( = 6 χ ι δεν είναι 
τοιούτος ό χαρακτήρ του ξένου μας, άλλ' είναι μετριοφρονέστερος άπο τους ασχο
λούμενους εις τήν έριστικήν τέχνην. Καί εις έμέ δέν φαίνεται καθόλου ό άνθρω
πος (ούτος) να είναι Oeóc, είναι δμως θείος (θεϊκός, υπέροχος)* διότι δλους τους 
φιλοσόφους ονομάζω έγώ θείους). Καί συνεχίζει τον θεσπέσιον χαρακτηρισμον 
των φιλοσόφων «το είδος τοΰτο, λέγει, των ανθρώπων δεν είναι εύκολον να δια-
κρίνη τις άπο το είδος τοϋ Θεού. Διότι οι άνθρωποι ούτοι, οχι οι ψευδείς άλλ* οι 
αληθινοί φιλόσοφοι 1, φαινόμενοι ως πολύ διαφορετικοί (ε'ις τους πολλούς), διά τον 
λόγον οτι δέν τους γνω; ίζουν, επισκέπτονται τάς πόλεις καί βλέπουν άπο υψηλά 
τον βίον των κατωτέρων ανθρώπων. Καί εις άλλους μεν φαίνονται δτι δέν αξί
ζουν τίποτε εις άλλους δε τουναντίον δτι είναι άξιοι πάσης τιμής. Καί άλλοτε 
μεν εκλαμβάνονται ώς πολιτικοί άλλοτε δε ως σοφισταί" ενίοτε νομίζονται υπό 
τίνων ώς εντελώς παράφρονες». Καί έν τέλει παρατηρεί ό Σωκράτης «άπο τον 
ξένον μας (τον Θεαίτητον) δμως θά έπεθύμουν με εύχαρίστησιν να μάθω, άν έ'χη 
τήν καλωσύνην να ει'πη, ποίαν γνώμην έχουν καί π ώ ς ονομάζουν οι άνθρωποι 
του τόπου του (της Ε λ έ α ς ) πάντα ταύτα». Εις τήν έρώτησιν τοϋ Θεοδώρου τα 
ποία δη ; ό Σωκράτης άπαντα σοφιστήν, πολιτικόν, φιλόσ^φον (ταύτα είναι τρία 
σπουδαία καί άξια έρεύνης ζητήματα) . 

217 Β. Ε ν τ α ύ θ α δ' δμως προέκυψε το ζήτημα yaì ή απορία, άν ταύτα ένο-
μίζοντο ώς τρία, ισάριθμα προς τα οικεία ονόματα, ή ώς δύο ή ώς εν υπό διά
φορα ονόματα. Ό Θεόδωρος παρατηρεί δτι τάς αύτάς ερωτήσεις ύπέβαλλον ήδη 
εις τον ξένυν, πριν έ'λθωσιν ενταύθα* ό δε ταύτα άπερ προς σε ννν καί τότε έσκή-
πτετο προς ημάς' 

Οι κώδικες έ'χουσι ταϋτα, δπερ ό Heindorf ορθώς άνέγνω ταύτα—σκήπτομαι, 
σημαίνει τό προφασίζομαι, προβάλλω ώς δικαιολογίαν. Πβλ. Θεαίτ. 145 C 
«σκηπτόμενος παίξοντα λέγειν τόνδε». Σ υ μ π . 217 d «σκηπτόμενος δτι όψέ εί'η». 
—έ σ κ ή π τ ε τ ο ά π ε ρ . . . = σκηπτόμενος ελεγεν εκείνα άπερ . . . ( = ούτος δμως 
έ'λεγε καί τότε εις ημάς τάς ιδίας ακριβώς προφάσεις, τάς όποιας το')ρα λέγει 
είς σέ)* 

επεϊ διακηκοέναι γέ φησιν Ικανώς και ούκ άμνημονεϊν. 

1 ) Είναι αξία προσοχής ή ένταϋθα γινομένη διάκρισις των γνησίων φιλοσόφων άπο των 
ψευδωνύμων (των «ψευτοφιλοσόφων»), περί ων λέγει ό Πλάτων έν Πολιτεία (485 d). 
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Tò επει έν τη αρχή της προτάσεως είναι, ως και το γάρ, έπεξηγηματικόν και 
χρησιμεύει ώς άοχή διηγήσεως" ισοδυναμεί δε προς το λοιπόν, τώ δντι, άλλως 
δέ. Πβλ. κ α τ ω τ . ' 2 1 7 Ε . 2 ι2 Β. 243 Β. 247 G κά. Παρμ. 128 Ε , ' Θ ε α ί τ . 1 3 0 C 
κ ά . π . Ό νους είναι ώδε' ό ξένος μας, όπως πρότερον, ούτω και τώρα προ
βαίνει ε'ις δικαιολογίας και δεν αποκρίνεται* άλλως δμως ομολογεί οτι ήκουσεν 
αρκετά μαθήματα και δεν έχει λησμονήσει αυτά. 

217 C. πότερον εϊωθας ήδιον αυτός επί σαυτον μακρω λόγω διεξιέναι λέγων 

τοϋτο δ αν ενδειξασθαι τω βουληθης, ή δι' ερωτήσεων... ; 

ήδιον, εύαρεστότερον' το πλήρες και άκριβέστερον θα ήτο ήδιον ποιείς—το επί 
σεαντοΰ, ισοδυναμεί προς το όλίγω κατωτέρω το καθ' αυτόν ( = μονολογικώς) 
καί αντιτίθεται προς το δι' ερωτήσεων ή το προς άλλον (τινά), ( = διαλογικώς). 
—ενδειξασθαι, άπαρέμ. αορίστου του ρ. ένδείκνυμαι, όπερ σημαίνει το εξηγώ, 
δεικνύω, αποδεικνύω. Πβλ. Γοργ. 481 d «ενδειξασθαι έτέρω το έαυτοΰ πάθημα». 
Θεαίτ. 158 Ε. «χλλά τι άλλο έχεις σαφές ένδείξασθαι». Τίμ. 24 Β κά. ( = ποιον 
εκ των δύο συνηθίζεις να κάμνης εύχαριστότερον, να διηγήσαι μονολογικώς δια 
μακρού λόγου, λέγων ò ίοιος εκείνο το όποιον θέλεις να εξήγησης, ή (να όμι-
λής) με έρωταποκρίσεις ; 

217 C. τ ω μεν . . . αλύπως τε και εύηνίως προαδιαλεγομένω ραον οντω, το 

προς άλλον' ει δε μη, το καθ' αυτόν. 

ραον (εστί διεξιέναι ή λέγειν) οΰτω, δηλ. το προς άλλον — εις το ραον υπονοείται 
το μοι (== μετ' άνθρωπου συζητοΰντος κατά τρόπον ήρεμον καί πράον μου είναι 
εύκολώτερον να ομιλώ ούτω π ω ς , δηλαδή διαλογικούς* έν εναντία δ' δμως περι-
πτώσει, προτιμώ να ομιλώ μονολογικώς. 

217 D. αΙδώς τις μ' έχει το νυν πρώτον ανγγενόμενον νμϊν μη κατά σμικρόν 

έπος προς έπος ποιεϊσθαι τήν συνουσίαν, αλλ" εκτείναντα άπομηκύνειν λόγον συχνον 

κατ εμαυτόν, εϊνε και προ; έτερον., οίον επίδειξιν ποιούμενον. 

Σύντασσε' αιδώς τίς μ' έχει μή ποιεϊσθαι τ/,ν συνουσίαν κατά σμικρόν, έ'πος 
προς έπος, ανγγενόμενον νυν το πρώτον ύμΐν, άλλ' άπομηκύνειν λόγον έκτείνοντα 
(αύτον) συχνόν, (είτε) κ α τ ' έμαυτόν είτε προς έτερον (λέγοντα), οίον . . ,·—έπος 
προς έπος, λόγον προς λόγον, δηλχδή μονολόγων καί μή απαντών εις εκαστον 
λόγον, άντα/λάσσων λόγον προς λόγον. Παρεμφερή φράσιν έχει ό Αισχύλος έν 
Εύμενίσι, στ. 586 καί ό 'Αριστοφάνης έν Νεφέλαις, στ. 1379. 

Έ ξ ή γ η σ ι ς - με κατέχει κάποια έντροπή, άφοϋ τώρα δια πρώτην φοράν έρχομαι 
εις τήν συναναστροφήν σας, νά μή συζητώ με μικράς εκφράσεις, απαντών εις εκα
στον λόγον, άλλα να απαγγέλλω μακρόν καί εκτενή λόγον είτε μονολόγων (είτε 
κατ' εμαυτόν ?.έγων). είτε και άποτεινόμενος προς άλλον (είτε καί προς έτερον 
λέγων), ώς εάν ήθελον νά κάμνω έπίδειξιν. 

(συνέχ.) τ ώ γαρ δντι το νυν ρηθέν ούχ όσον ώδε έρωτηθεν ελπίσειν αν αυτό 

εϊναίτις, άλλα τυγχάνει λόγου παμμήκους δν. 

Σύμπλεκε* τ ώ δντι γάρ τό νυν ρηθέν (ούκ εστί τοσούτο μόνον) δσον άν τις 
έλπίσειεν αυτό είναι ώδε έρωτηθεν άλλα . . . {=διότι αληθώς τό πρό ολίγου τε-
θέν ζήτημα δεν είναι τόσον απλούν, δσον ήδύνατο νά έλπιση τις δτι είναι, άπευ-
θύνας ταύτην δα τήν έρώτησιν δέν είναι τόσον εΰκολον, δσον έφαντάσθη ό άπευ-
θύνας τήν έρώτησιν), άλλα συμβαίνει νά άπαιτή πολύ μακράν συζήτησιν). 



- 2 3 8 -

xò δε αν σοι μη χαρίζεσθαι καί τοϊσδε, άλλως τε καί σοϋ λέξαντος, ώς εί
πες, αξενόν τε καταφαίνεται μοι και αγριον. 

αξενον, άφιλόξενον — άγ ιον, τραχύ, σκληρον ( = αλλά πάλιν να μη κάμνω 
χάριν εις σέ καί εις [πάντας] τούτους δά, και μάλιστα άφου είπες οσα είπες, 
μου φαίνεται πολύ άφιλόξενον καί σκληρόν). 

εκεί Θεαίτητόν γε τον προσδιαλεγόμενον είναι δέχομαι παντάπασιν εξ ών 

αυτός τε πρότερον διείλεγμαι και συ τα νυν μοι διακελεύγ}. 

περί του ετζεϊ του εν αρχή εΐπομεν ανωτέρω δτι είναι έπεξηγηματικον — το 
τον προσδιαλεγόμενον είναι κατηγορούμενον : δέχομαι να είναι ό Θεαί;ητος 
συνομιλητής—ε| ών τε διείλεγμαι, ορμώμενος, παρακινούμενος έξ εκείνων . . . .— 
καί συ διακελενη, (καί έκ τούτου, δτι) συ διακελεύει* διακελεύομαι, παρακινώ, 
προτρέπω' πβλ. Θεαίτ. 149 Β. Πολιτ. 261 Ε. ( = Λοιπόν τον Θεαίτητόν πολύ 
ευχαρίστως δέχομαι νά γίνη συνομιλητής μου, παρακινούμενος άπο δσα εγώ ό 
ίδιος προηγουμέ.ως συνεζήτησα μετ' αύτοϋ καί διότι σύ τώρα μου το συνιστάς 
(παρακινούμενος καί άπο τήν παρουσαν ίδικήν σου προτροπήν). 

218 C. δει δε αεί παντός πέρι το πράγμα αυτό μάλλον δια λόγων ή τοννομα 

μόνον συνωμολογήσθαι χοιρίς λόγου. 

Παντός περί = περί παντός — Σημειωτέον οτι του απαρεμφάτου παραδίδον
ται τρεις διάφοροι γραφαί, συνωμολογήσθαι, συνομολογήσασθαι, συνομολογεϊσθαι. 
Ήμεις γε νομίζομεν ορθοτέραν τήν κατ' ενεστώτα γραφήν διότι όλίγω κατω
τέρω λέγεται παρακείμενος δει διαπονεϊσβαι. Ό μέσος τύπος του ρήματος τούτου 
(συνομολογούμαι), δπερ σημαίνει συμφωνώ, άπαντα καί άλλαχοΰ : Έ ν Εύθυδ. 
280 Β. Φίλ. 41 d. Σοφιστ. 248 Α. Νόμ 660 d. κά.—λόγοι είναι οι ορισμοί, 
αϊ λογικαί εξηγήσεις. 

Έξήγησις' πρέπει δέ πάντοτε, προκειμένου περί πάντων, να έρχώμεθα προτι-
μότερον εις συμφωνίαν περί του ιδίου του πράγματος δια μέσου ορισμών (λογι
κών εξηγήσεων) παρά νά συμφωνώμεν περί του ονόματος μόνον άνευ ορισμού 
(έξηγήσεως) του πράγματος. 

Ταύτα λέγονται έν συνάφεια προς τα πρόσΟεν λεχθέντα, καθ* α ενδέχεται οι 
συνομιληταί νά λέγωσι το αυτό δνομα, τήν αυτήν λέξιν, άλλα νά νοώσι διάφορα 
πράγματα, άλλος άλλο. Διό παρίσταται ανάγκη προ της συζητήσεως νά καθορί-
ζηται ακριβώς ή σημασία τών λέξεων, ών ή έννοια μέλλει νά καταστη ύποκεί-
μενον έρεύνης. 

Ούτω δή καί ενταύθα πρέπει νά έξηγηΟη ακριβώς έν αρχή, τί νοοΰμεν λέ
γοντες τήν λέξιν σοφιστής. 

(συνέχ.). Το δε φϋλον, δ νυν επινοοϋμεν ζητεϊν, ου πάντων ράστον σνλλαβεϊν 

τί ποτ* εστίν ό σοφιστής' δσα δ' αυτών μεγάλων δει διαποιεϊσθαι καλώς, περί τών 

τοιούτων δέδοκται πάσιν καί πάλαι το πρότερον εν σμικροϊς και ράοβιν αυτά δεΐν 

μελεταν, πριν εν αύτοϊς τοις μεγίστοις. 

Το φϋλον σημαίνει τήν γενεάν, το γένος, ενταύθα δέ είδικώτερον το είδος τών 
ανθρώπων. Πβλ. «το ήρωϊκον φυλον» (Κρατ. 98 Ε) , το ακηρυκικον φυλον» 
(Πολιτ. 260 d) — επινοώ, προτίθεμαι, έ'χω κατά νουν. πβλ. «επινοεί. . . . ποιή-
σαι» (Τίμ. 37 d), «όταν έπινοή τις παιδας ποιεΐσθαι (Νομ. 674 Β ) — τ ο συλ
λαμβάνω, έπί εννοιών λεγόμενον σημαίνει το αρπάζω το νόημα, αντιλαμβάνο
μαι καλώς, κατανοώ. Πβλ. «τον πολιτικον ούδαμοΰ συνελάβομεν . . . άλλ' ήμας 
έλαθε . . . έκφυγών» Πολιτ. 275 d, Λάχ. 194 d. κά. — διαπονώ, μετά κόπου ερ
γάζομαι ή ποιώ τι. πβλ. «Οταν τι δέη τοιούτο διαπονεΐν»(Πολ. 503 d). Τίμ. 90 Β. 



- 2 3 9 -

Νομ. 846 d)—δέδοπται πααιν, έχει θεο^ρηθή υπό πάντων ώς ορθόν. πβλ. «οίς 
ούν ούτω δέδοκται και οις μή» (Κρίτ. 49 d). Νομ. 967 Β. ^69 Α. κά. 

Έξήγησις' το δε γένος εκείνο, το όποιον τώρα προτιθέμεθα (πρόκειται) νά 
έξετάσωμεν, δέν είναι καθόλου εΰκολον να κατανόηση τις κατά την ούσιαν του, 
δηλαδή τί πράγμα είναι ό σοφιστής. Έ ξ άλλου δ' δμως (δ' αύ), οσα εκ των 
μεγάλων πραγμάτων πρέπει μετά κόπου καλώς νά παρασκευασθώσι, περί των 
τοιούτων έχει θεωρηθή υπό πάντων και ανέκαθεν ώς ορθόν Οτι πρέπει να μελέτα 
(να σπουδάζη) τις αυτά προηγουμένως επάνω εις μικρά καί εύκολώτερα (αντι
κείμενα), προ του να έλθη εις αυτά (τα ίδια, οντά) μέγιστα. 

Καί άλλαχοΰ διδάσκει ό Πλάτων δτι τα μεγάλα προβλήματα πρέπει να έξετά-
ζωνται πρώτον κατά την εύκολωτέραν καί σαφεστέραν μορφήν καί έπειτα κατά 
την δυσκολωτέραν καί άσαφεστέραν. Ρ βλ. αυτόθι (κατωτέρω) 218 Ε. 227 Α έξ. 
Μένων 75 Α. Πολ. 368 d, ένθα λέγεται δ π τα αυτά γράμματα πρέπει να ανα
γνώσω μεν πρώτον μείζονα καί έπειτα έλάττονα, διότι εκείνα είναι εύκολώτερα. 

220 Α. Καί δεί γ ε ήμας το μεν τών άψυχων, άνώννμον ον πλην κατ ενια 

της κολυμβητικής αττα μέρη καί τοιαϋτ* άλλα βραχέα χαίρειν εάσαι . . . 

το μέν (γένος) τών άτυχων, το γένος το περιλαμβάνον την θήραν τών άψυ
χ ω ν εννοεί την θήραν τών σπόγγων, τους οποίους οι τότε δέν κατέλεγον εις τα 
ζώα, άλλ' ύπελάμβανον ώς άψυχα — το πλην δέν συντάσσεται μετά γενικής, διότι 
δέν είναι ενταύθα σύνδεσμος άλλ' επίρρημα. Πβλ, «παντί δήλον πλην έμοί» 
( Πολ. 529 Α), «αν ποτέ τις αυτό άλλο πλην ψυχήν εϊπη» (Τίμ. 37 C), Γοργ. 489 C. 
Πρωταγ. 334 Β κά. — κατ evia, συχνάκις ή πρόθεσις^κατα μζτ αιτ. άπαντα έπί 
της εννοίας της διανομής του δλου εις μέρη. Πβλ. Φαϊδρ. 273 Ε «κατ' εϊδη τε 
διαιρεΐσθαι τα οντά καί μια ιδέα . . . καθ' εν έκαστον περιλαμβάνειν». Τίμ. 30 C. 
Κριτίας 109 Α κά.π. ( = Καί πρέπει βεβαίως την μέν τάξιν τήν περ·.λαμβάνου-
σαν τήν θήραν τών άψυχων, ή οποία δέν Ι'χει όνομα, εξαιρουμένων ολίγων τινών 
μερών της κολυμβητικής καί άλλων τινών αναξίων λόγου, να άφήσωμεν κατά 
μέρος). 

Έ ν 220 Β.C λέγεται δτι ή θήρχ τών ένυδρων (ή αλιευτική) γίνεται κατά δύο 
τρόπους, το μέν ερκεσιν το δέ πληγή, δηλαδή ή δια φραγμάτων (δικτύων, βρόχων 
καί τών τοιούτων) ή διά κτυπημάτων. Ταύτα έπεξηγουνται ώδε* το μέν, δτι πάν 
δσον αν ένεκα κωλνσεως, εϊργη τι περιέχον, ερκος εϊκος όνομάζειν. 

ερχος είναι ό φράκτης, το περίφραγμα — ένεκα κωλνσεως, σημαίνει τον σκο-
πόν, 'ίνα εμπόδιση τήν φυγήν του θηράματος. — Σύντασσε- το μέν (εν είδος, μέ
ρος) λέγω εικός (είναι) όνομάζειν ερκος, δτι ( = διότι) επειδή δε έν τή 
αύτη προτάσει δέν συμβιβάζονται αμφότερα τα επόμενα, το παν δσον καί το 
περιέχον, πρέπει νά ύπολάβωμεν δτι ή πρότασις προήλθεν εκ συμφύσεως δύο 
προτάσεων 1) δτι παν όσον άν . . . εΐργη· καί 2) δτι ένεκα κωλύσεως εϊργει τι 
περιέχον. Μέρος της μιας προτάσεως καί μέρος της ετέρας συναπετέλεσαν τήν 
τρίτην ταύτην ( = τ ο μεν (έν είδος) λέγω δτι είναι εΰλογον νά όνομάζωμεν 
περίφραγμα, διότι περικλείει περιοχήν τίνα καί φράσσει δσον μέρος δύναται, 'ίνα 
εμπόδιση τήν φυγήν (του θηράματος). 

222 Β. Θες δε δπη χαίρεις, είτε μηδέν τιθεϊς ήμερον, είτε άλλο μεν ήμερόν τι1 

τον δε ανθρωπιν αγριον, είτε ήμερον μεν λέγεις αυτόν ανθρωπον, ανθρώπων δε 

μηδεμίαν ήγη θήραν. 

*0 Cobet μετατυποΐ το τιθείς εις τιθεΐς, δπερ είναι δεύτερον πρόσωπον, ώς 
εκ ρήματος τιθέω = ώ . Άλλ' ό τοιούτος σχηματισμός είναι μεταγενέστερος άπαν-
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τών πχρά Λουκιανώ. — "Ορχ τήν άνώμαλον σύνταξιν, καθ' ην το πρώτον εϊτε 
συντάσσεται μετά μετοχή; το δέ δεύτερον μετά ρήματος (λέγεις). — Περί της 
φύσεως του άνθρωπου εν αναφορά προς το ζωον ό Πλάτων παρατηρεί «άνθρωπος 
δέ, ως φαμεν, ήμερον, δμως μην παιδείας μεν ορθής τυχόν και φύσεως ευτυχούς 
θεότατον ήμερώτατόν τε ζωον γίγνεσθαι φιλεϊ, μη ίκανώς δε ή μη καλώς τραφέν 
άγριώτατον, όπόσα φύει γη» (Νομ. 766 Α). 

Έξήγησις' άλλα (συ) πάρε το, δπως θέλεις, εϊτε παραδέχεσαι ότι δεν υπάρ
χει τίποτε ήμερον, είτε παραδέχεται δτι άλλα ζώα είναι ήμερα ό δέ άνθρωπος 
είναι άγριος, είτε πάλιν παραδέχεσαι δτι είναι μεν ό άνθρωπος ήμερος, άλλ' δμως 
δεν παραδέχεσαι δτι υπάρχει κυνήγιον ανθρώπων. 

22 J d. το δε γε εξ άλλης εις αλλην πόλιν διαλλάττον ώνη τε και πράσει 

εμπορική ; 

το δέ γε (ενν. είδος της μεταβλητικής)—διαλλάττον, οΰτω γράφουσιν οι νεώτε
ροι έκδόται κατά τον κώδικα W. ΙΙλήν αλλ' οι πλείονες κώδικες (Β. Τ. Υ) παρα-
δίδουσι το μέσον διαλλαττομένων (γρ. διαλλαττόμενον), δπερ νομίζομεν όρθότε-
ρον* διότι το μέσον, ει και άνευ προθέσεως, άπαντα όλίγω κατωτέρω : «. . δια 
νομίσματος άλλάττεται». Το κάμνω δηλαδή άνταλλαγάς έλέγετο εϊτε άνταλλάττω 
έΐτε, ως μέσον, άνταλλάττομαι, άλλάττομαι—εμπορική (ενν. ον προσαγορεύεται). 
( = το δέ είδος εκείνο (της μεταβλητικής, δηλαδή της μεταπωλούσης εμπορίας), 
το όποιον προβαίνει εις άνταλλαγάς δι' αγοραπωλησιών ( ώνη τε και πράσει), 
ένω μετακινείται άπο πόλεως εις πόλιν, δεν ονομάζεται εμπορική ; ) 

Διεκρίνοντο οί ν,άπηλοι άπο των εμπόρων' εκείνοι μεν ήσκουν τήν έμπορίαν 
παραμένοντες έν τη άγορφ μόνον, ούτοι δέ μετέβαινον άπο πόλεως εις πόλιν. 
Πβλ. Πολ. 371 d. ' Γοργ. 517 d. 

(συνέχ.). της δ' εμπορικής αρ' ουκ ήσθήμεθα δτι το μεν δσοις το σώμα τρέ

φεται και χρήται, το δε δσοις ή ψνχή, πωλούν δια νομίσματος άλλάττεται ; 

Το και χρήται προέρχεται εξ επιτυχούς διορθώσεως του Heindorf αντί του 
παραδεδομένου κέχρηται — δσοις, δεν λέγει οϊς, διότι αποβλέπει εις το πλήθος.— 
Σύμπλεκε ώδε ουκ ήσθήμεθα άρα δτι το μέν της εμπορικής άλλάττεται πωλούν 
δια νομίσματος (εκείνα) δσοις τρέφεται και χρήται το σώμα, το δέ (άλλάττεται 
εκείνα), δσοις ή ψυχή (τρέφεται και χρήται ;) (— δεν παρετηρήσαμεν αρά γε 
δτι το μέν έν μέρος (είδος) της εμπορικής ανταλλάσσει δια πωλήσεως αντί χρη
μάτων εκείνα τα πράγματα, δια τών οποίων τρέφεται και τα όποια χρησιμο
ποιεί το σώμα- το δέ άλλο (είδος ανταλλάσσει εκείνα), δια τών οποίων τρέφεται 
και τα όποια χρησιμοποιεί ή ψυχή ;) . 

224 Α. Μουσικήν τε τοίνυν συνάπασαν λέγωμεν, εκ πόλεως εκάστοτε εις πό

λιν ένθεν μέν ώνηθεϊσαν, ετέρωσε δε άγομένην και πιπρασκομένην, και γραφι-

κήν και θαυματοποιικήν και πολλά έτερα της ψυχής, τα μέν παραμυθίας, τα 

δέ και σπουδής χάριν αχθέντα και πωλούμενα, τον αγο\τα καί πωλοϋντα μηδέν 

ήττον της τών σιτίων καί ποτών κράσεως εμπορον ορθώς αν λεγόμενον πα-

ρασχεϊν. 

Ή άσυνήθως μακρότατη αυτή πρότασις είναι άπελπιστικώς δυσοικονόμητος 
καί δυσερμήνευτος. 'Η παράδοσις τών χειρογράφων είναι σύμφωνος, μή έμφανί-
ζουσα διαφοράς, πλην δτι αντί του έν τέλει παρασχεϊν, κώδικες τίνες εχουσι 
παρέχειν. ΟΊ έκδόται δέν μεταβάλλουσι το κείμενον, μόνον δέ ό Burnet εγκλείει 
ώς περιττον έν άγκύλαις το [καί πιπρασκομένην]. Οί έκδόται πάντες, καθ' δσον 
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ήμεΐς γε γινώσκομεν, αρκούνται εις παραφράσεις, ας ύπεμφαίνουσι τα συμφρα
ζόμενα, ουδείς δε επεχείρησε να έρμηνεύση τάς πολλαχοΰ του κειμένου έμφανι-
ζομένας ως παραδόξους «ασυνάρτητους ανωμαλίας». Της τοιαύτης συνήθους μέν, 
άλλ' ήκιστα ορθής μεθόδου ημείς αποκλίνοντες και σφόδρα ταύτην άποδοκιμά-
ζοντες, έπεχειρήσαμεν το μέν κείμενον, ώς οιόν τε πιστότερον να άποδίδωμεν, 
παρέχωμεν δε εΰλογον ή τουλάχιστον ευλογοφανή έξήγησιν τών παραδόξων της 
συντάξεως ανωμαλιών, ας πάντες έν σιγή παρέρχονται. 

Οΰτω και τήν προκειμένην δύσκολον μακροτάτην πρότασιν παραφράζουσι παρο-
ρώντες και μηδέν λέγοντες περί του έν τέλει απαρεμφάτου. Ή έξάρτησις αύτοΰ 
— ή μόνη δυνατή — εκ του λέγωμεν, δέν εύοδοΰται υπό του νοήματος. Μετά 
πολλήν βάσανον ούδεμίαν ευρομεν δυνατήν σύνταξιν του κειμένου, ώς τοΰτο ήμΐν 
παρεδόθη. (Είναι το μόνον χωρίον του προκειμένου διαλόγου, ου δέν κατωρθώ-
σαμεν να εύρωμεν ποιάν τίνα διασάφησιν άνευ διορθώσεως). Ούδενός δέ τρόπου 
θεραπείας έξευρεθέντος, ουδέν άλλο ύπελείπετο ή ή δυσάρεστος άλλ' άμα απαραί
τητος εις τοιαύτας περιστάσεις έπέμβασις της κριτικής έγχειρήσεως και τομής. 
Διορθοΰμεν λοιπόν το έν τέλει «ορθώς άν λεγόμενον» μετατυποΰντες εις ορθώς 
αν λέγοιμιν καΐ έγκλείομεν έν άγκύλαις το άπαρέμφατον παρασχεΐν ή παρέχειν 
ώς άναιτιολόγητον. Έ π ί τούτοις θέτομεν μετά τήν λέξιν πωλούμενα ύπόστιξιν, 
οίαν απαιτεί το νόημα. Τοιουτοτρόπως ή μακρότατη περίοδος διαιρείται ε'ις δύο 
ήμίκωλα, ών έκάτερον παρέχει εύλογον νουν. Το μέν πρώτον λέγει περί τής 
μουσικής καθόλου και περί τών άλλων ειδών τών υπηρετικών τής ψυχής, το δέ 
δεύτερον χαρακτηρίζει τους πωλοΰντας πάντα τα τοιαύτα ε'ίδη ώς μηδέν διαφέ
ροντας τών εμπόρων τροφίμων και ποτών, 

Το δλον έρμηνεύομεν ώς έξης : (το εϊδος τής εμπορικής το άφορων εις τήν 
ψυχήν) * ας το όνομάζωμεν μουσικήν καθόλου (γενικώς), ή οποία άφ' ενός μέν 
μεταφερομένη κατά καιρούς άπό πόλεως ε'ις πόλιν αγοράζεται, άφ' ετέρου δέ 
(προσυπακούεται : χωρίς να μεταφέρεται, άλλ' ένφ μένει έν τή πόλει) αγοράζεται 
και πωλείται-ας προσθέσωμεν (καΐ) τήν ζωγραφική ν και τήν ταχυδακτυλουργικήν 
και άλλα ε'ίδη (υπηρετικά) τής ψυχής, άλλα μέν προς άνακούφισιν, άλλα δέ χάριν 
σπουδής φερόμενα και πωλούμενα' τον φέροντα (λοιπόν ) και πωλοΰντα (τα είρη-
μένα) ορθώς δυνάμεθα να όνομάζωμεν εμηορον οχι όλιγώτερον (δηλαδή έξ 'ίσου 
καλώς βπως καΐ τόν εμπορον τροφίμων και ποτών). 

Έ ν άλλοις λόγοις ό ενταύθα λέγων (ομιλών) Ξένος απαριθμεί τα ε'ίδη του 
εμπορίου του άφορώντος εις τήν θεραπείαν της ψυχής (τ.ε\ τήν μουσικήν, τήν 
γραφικήν και άλλα), άποφαίνει δέ τους πωλοϋντας ταΰτα ώς κοινούς εμπόρους. 

Οΰτω διά τής ημετέρας διορθώσεως το κείμενον ευρίσκει εΰλογον άποκατά-
στασιν και παρέχει πρόσφορον νόημα. 

224 Ε. κιί το κτητικής άοα μεταβλητικόν, αγοραστικόν, καπηλικον εϊτε 

αντοπωλικόν, άμφοτέρως, δ,τι περ αν χ\ περί τα τριάντα μαθηματοπωλικον γέ

νος, άει συ ποοσεοεϊς, ώς φαίνη, σοφιστικόν. 

Μεταβλητικος είναι ό ανταλλακτικός, ό αρμόδιος εις άνταλλαγήν μ ε τ α β λ η-
τ ι κ ή (τέχνη) είναι ή εμπορία, το έμπόριον. Πβλ. άνωτ. 223d. -καπηλικον εϊτε 
αντοπωλικόν = (είτε) καπηλικόν είτε αύτοπωλικόν (μέρος), δηλαδή εϊτε τα πω
λούμενα προέρχονται έξ αγοράς ε'ίτε είναι έργα αύτου τούτου του πωλοΰντος—δ,τι 
περί τα τοιαύτα, προσυπχκούεται öf, Οτι είναι σχετικόνπρός τα τοιαύτα—αμφοτέρως, 
και κατά τους δύο τρόπους λαμβανόμενον (το αγοραστικόν) — μαθηματοπωλικον 

1) Τοΰτο νοείται έκ τών προηγουμένων. 

16 
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γενος, τάξί,ς (είδος) τέχνης πωλούσης γνώσεις τουτέστιν, ή σοφιστική. ( = καί 
της κτητικής άρα τέχνης το ανταλλακτικών είδος, το αγοραστικό ν, εϊτε είναι κα-
πηλικον εϊτε αύτοπωλικόν, καί κατά τους δύο τρόπους λαμβανόμενον,—δ,τι λοι
πόν σχετικον ον προς τα τοιαύτα αποτελεί το γένος (την κατηγορίαν) της τέχνης 
της πωλούσης γνώσεις, θα το όνομάζης σύ πόντοτε, καθώς είναι φανερόν, 
σ ο φ ι σ τ ι κ ό ν). 

225 Α. ουκ από τρόπον τοίννν εστί διαιρεϊν αυτήν δίχα. 

ουκ άπο τρόπου εστί (ή έχει)' ή φράσις από τρόπου σημαίνει το άπρεπώς, 
άναρμόστως. Πβλ. Φίλ. 34 Α «ούκ άπο τρόπου φθέγγοι άν», Φαιδρ. 278 d. 
Θεαίτ. 14? C. 'Αντίθετος είναι ή φράσις κατά τρόπον = πρεπόντως, αρμοδίως, 
( = Λοιπόν είναι πρέπον να διαιρέσωμεν αυτήν (την άγωνιστικήν) εις δύο μέρη. 

225 Β. τω δε λόγοις προς λόγους τι τις. . . άλλο εϊπη πλην άμφισβητητικόν ; 

Σύντασσε" τω δε (μέρει της μαχητικής τω γιγνομένω) λόγοις προς λόγους τί 
άλλο τις εϊπη πλην (=ή) άμφισβητητικόν; —κώδικες πολλοί έ'χουσιν άμφισβη-
τικόν, είναι δε άμφισβητητικος ό εριστικός, φιλόνικος. Πβλ. κατωτ. 232 d «ποιεΐν 
άμφισβητητικούς». 226 a «άμφισβητητικής (τέχνης)» ( = ε'ις εκείνο δετό είδος 
της μαχητικής, το όποιον διεξάγεται με λόγους προς λόγους, ποιον άλλο όνομα 
να δώση τις παρά (όνομα) έριστικόν ; (δηλαδή να το όνομάση λογομαχητικήν). 

225 C. τον δε άντιλογικοϋ το μεν δσον περί τα συμβόλαια αμφισβητείται 
μεν, εική δε καί άτέχνως περί αυτό πράττεται, ταύτα θετέον μεν είδος, έπεί περ 
αυτό διεγνωκεν ώς έτερον ον ό λόγος . . . 

το μέν (ενν. μέρος)—συμβόλαια είναι αϊ συμφωνίαι, τα ομόλογα, αϊ έμπορικαί 
συναλλαγαί — το αμφισβητείται κείται πολλάκις άπροσώπως" λέγεται δε αμφι
σβητείται περί τι ή περί τίνος" (εγείρεται άμφισβήτησις περί τι ή περί τίνος). 
δσον περί τα συμβόλαια αμφισβητείται, δσον μέρος άφορα εις τα συμβόλαια καί 
διεγείρει αμφισβητήσεις, δηλαδή το άφορων εις τα διαφιλονικούμενα συμβόλαια.— 
πράττεται, εκτελείται, διεξάγεται—ταύτα Θετέον, οΰτω φέρεται εν ταΐς νεω-
τέραις έκδόσεσιν. Άλλα τί θέλει ενταύθα το ταϋτα ; Πρόκειται περί του μέρους 
του άντιλογικοϋ δσον αμφισβητείται καί περί αυτό πράττεται . . . καί ό λόγος 
αυτό διεγνωκεν' λοιπόν τοϋτο θετέον είδος. Είναι προφανής ή ανάγκη τής διορθώ 
σεως τοΰ «ταΰτα» εις τοϋτο, δπερ αναφέρεται εις το εν αρχή ύπονοούμενον μέρος. 

Έξήγησις* τής δέ άντιλογικής τέχνης το μέρος, το όποιον άφορα εις τα συμ
βόλαια καί διεγείρει αμφισβητήσεις, γίνεται δέ ή διεξαγωγή αύτου τυχαίως 
(δπως τύχη) καί άτέχνως (άνευ τέχνης), τοϋτο πρέπει να θεωρήσωμεν ώς ('ίδιον) 
είδος, άφοϋ ή συζήτησις (ο λόγος) το διέκρινεν ώς διαφορετικόν. 

225 d. Δοκώ μην τό γε δι ήδονήν τής περί ταϋτα διατριβής αμελές των 

οικείων γιγνόμενον, περί δε την λέξιν τοις πολλοίς των άκουόντων ου μεθ' ηδο

νής ακουόμενον καλεΐσθαι κατά γνώμην την έμήν ούχ έτερον άδολοσχικοϋ. 

Το μην ο Heindorf διορθοΐ εις μέν — το δέ γε, ενν. το μέρος τοΰ άντι
λογικοϋ. Ή σύνταξ'.ς έ'χει ώδε' εκ τοΰ δοκώ ( == νομίζω) εξαρτάται το άπαρέμ-
φατον καλεΐσθαι, οδ ύποκείμενον είναι το (5' ήδονήν . . . γιγνόμενον, περί δε 
την λέξιν . . . ου μεθ' ηδονής ακουόμενον, κατηγορούμενον δέ είναι το ούχ έτερον 
άδολεσχικοϋ. Μετά το δοκώ φαίνεται βεβαίως παρέλκον το κατά γνώμην τήν 
έμήν—άδολεσχικον (μέρος, είδος, γένος), άργολόγον, φλύαρον, ( = νομίζω αλη
θώς δτι το γένος εκείνο τής εριστικής τέχνης, το όποιον άπο εύχαρίστησιν να 
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άσχολήται με αυτά παραμελεί τάς οίκογενειακάς του υποθέσεις, άλλα ώς προς 
το υφός του λόγου (το λεκτικον) δεν ακούεται ευχαρίστως από τους περισσο
τέρους άκροατάς, — έχω τήν γνώμην (λοιπόν) δτι δεν δύναται να ονομασθή με 
δνομα διαφορετικον άπό το του φλύαρου). 

Ανάγκη προσοχής, διότι ενταύθα ή λέξις άδολεσχία δεν έχει επ' αληθείας 
κακήν σημασίαν, άλλα λέγεται εφ' ής εννοίας μετεχειρίζοντο τήν λέξιν οι ρήτορες 
θέλοντες νά μιμηθώσι τους φιλοσόφους, ους παρίστων ώς «άδολέσχους και μετεω
ρολόγους». Τάς τελευταίας ταύτας λέξεις επαναλαμβάνει ό Πλάτων πολλαχου, 
μετά τίνος ειρωνείας, ώς διαβλητικάς κατά της φιλοσοφίας προφερομένας υπό 
τών ρητόρων. Ούτως εν Φαίδρω ( 270 Α) λέγεται «πασαι δσαι μεγάλαι των 
τεχνών προσδέονται άδολεσχίας και μετεωρολογίας φύσεως πέρι. το γαρ ύψηλό-
νονν τοϋτο και πάντη τελεσιουργον εοικεν εντεύθεν [δηλαδή έκ της λεγομένης 
άδολεσχίας και μετεωρολογίας] πόθεν είσιέναι1». Πβλ. Παρμ. 135d «έλκυσον δε 
σεαυτον και γύμνασαι μάλλον δια της δοκούσης αχρήστου είναι και καλούμενης 
υπό τών πολλών άδολεσχίας, έως έτι νέος ει». Πολιτ. 299 Β. Κρατ. 401 Β. 
Πολ. 488 Ε. 

Πρόκειται λοιπόν ενταύθα περί της διαλεκτικής και τών διαλεκτικών, οϊτινες 
υπό πόθου της αληθείας ήμέλουν των οικείων πραγμάτων και ήσχολοΰντο περί 
σπουδαιότερα, ήκούοντο δε υπό τών πολλών και άφιλοσοφήτων ουχί ήδέως. Ή 
διαλεκτική αποτελεί, ώς είπε ανωτέρω, είδος χρηματοφθορικόν, εν αντιθέσει προς 
τήν σοφιστικήν, ήτις είναι είδος χρηματιστικόν. Εριστικοί τρόπον τινά είναι και 
οι φιλόσοφοι και οι σοφισταί, μετά της διαφοράς δτι εκείνοι μεν έφρόντιζον περί 
της αληθείας και έζημιοϋντο έκ της παραμελήσεως τών οικείων πραγμάτων, οδτοι 
δε διαστρέφοντες τήν άλήθειαν άπέβλεπον μόνον εις τον χρηματισμόν. 

225 Ε. τούτον τοίνυν τουναντίον, από τών Ιδιωτικών ερίδων χρηματίζαμε-

νον, εν τω μέρει συ πειρώ νυν ειπείν. 

τουναντίον, το εναντίον (μέρος ) τούτου, το χ ρ η μ α τ ι ζ ό μ ε ν ο ν, τουτέστι 
κτώμεν ον χρήματα. Πβλ. «χρήμαύζοιντο μεν αν ήττον άναιδώς εν τη πόλει» 
(Πολ. 556 Β). Γοργ. 452 E, 467d. κ ά.)—λέγειν εν τω μέρει, όμιλεΐν διαδοχι
κώς, δταν έλθη ή σειρά. Πβλ. Γοργ. 462 Α, εν τφ μέρει έρών τε και ερωμένος. 
Πρωτ. 341 d). (—το εναντίον λοιπόν άπ' αυτό είδος, το όποιον κερδίζει χρή
ματα άπο τάς ίδιωτικάς φιλονικίας, προσπάθησε τώρα συ μέ τήν σειράν σου να 
όνομάσης). 

(συνέχ.). και τίτις αν αύ εΙπών έτερον ουκ έξαμάρτοι πλην γε τον θαυμαστον 

πάλιν εκείνον ήκειν αν νυν τέταρτον τον μεταδιωκόμενον νφ' ημών σοφιστήν ; 

Το έν τη αρχή τι είναι προσθήκη, υπό του Heindorf γενομένη, ήτις και έγέ-
νετο αποδεκτή — το ειπών είναι μετοχή υποθετική ( = ει τις εϊποι)— το πλην 
ισοδυναμεί τω ή και αναφέρεται εις το έτερον — ύποκείμενον του ήκειν είναι το 
τον . . . σοφιστήν—μεταδιώκω σημαίνει το παρακολουθώ έκ του πλησίον (εκ ποδός 
έπομαι), τρέχω όπως προφθάσω τινά. Πβλ. Φίλ. 47Β. και ταύτας (τας ήδονάς) 
. . . άεί μεταδιώκει». 23 Ε. 32d. 44d. κ.ά.— θαυμαστόν, λέγεται είρο^νικώς— τέ
ταρτον, τετάρτην φοράν — δρα τήν επανάληψιν αυ αϋ πάλιν.— ( = και τί άλλο 
πάλιν αν έλεγε τις, δεν θα έ'καμνε λάθος παρά δτι πάλιν δια τετάρτην φοράν εμφα-

1) Ή λεγομένη καΐ δήθεν οδσα ιάοολεοχία και μετεωρολογία* έπάγετχι κατά τον Πλά
τωνα το ν^ηλόνονν και τελεοιονργόν. 
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νίζεται τώρα ό αξιοθαύμαστος εκείνος σοφιστής, τον οποίον παρακολουθοΰμεν 
εκ του πλησίον ; ) . 

226 Α. Ουδέν αλλ* ή το χρηματιστικον γένος . . . (έστιν) 6 σοφιστής. 

Ό σοφιστής κείται αντί του σοφιστική' οΰτω ή σοφιστική είναι πράγματι το 
σοφιστικον γένος, ού ό σοφιστής απλώς ό αντιπρόσωπος. ( = ουδέν άλλο είναι 
ό σοφιστής παρά το χρηματιστικον είδος της εριστικής τέχνης). 

226 Α. Όρας ονν ως αληθή λέγεται το ποικίλον είναι τοντο το θηρίον, κα\ 

το λεγόμενον ου τή έτερα ληπτόν ; 

Ό κώδιξ W έχει το θηρίον τοντο — ό Cobet γράφει θατέρα αντί του τη 
ετέρα. — ή γραφή ληπτόν είναι ορθότερα της ληπτέον, διότι δηλοΐ το φύσει γινό-
μενον.— Σύμπλεκε ώδε' . . . ώς αληθή λέγεται το είναι ποικίλον τοΰτο το θηρίον* 
το δε ώς αληθή λέγεται ισοδυναμεί τω ώς αληθή έστιν ά λέγεται. *Η επομένη 
άπαρεμφατική έ'κφρασις είναι τό λογικον ύποκείμενον, κατηγορούμενον δε το 
αληθή, άνθ' ού προσεδοκατο το αληθές (άτε άναφερόμενον εις το άπαρέμφατον) 
'Αλλ' ή τοιαύτη ανωμαλία έχει παρεμφερή παραδείγματα. Π βλ. Μεν. 98 Β «και 
τοντο δοκεΐς μοι àX-φή λέγειν. Ααχ. 186 Α «τοΰτο μεν άληθήί λέγεις. Ή παρά
δοξος αΰτη σύνταξις προήλθε πιθανώς, νομίζομεν, εκ τούτου, δτι εν τή καθ' ήμέ-
ραν συνηθεία έλέγετο συχνάκις ταντα αληθή' κατ' άναλογίαν δέ τούτου ελέχθη 
το καΐ τοντο αληθή. 

Ό σοφιστής ονομάζεται προσφυώς θηρίον ποικίλον, θηρίον δηλονότι έχον πολ-
λάς μορφας συνηνωμένας εις μίαν, ώς ήτο ή Χίμαιρα καί ή Σκύλλη και ό Κέρ
βερος. Πβλ. Πολ. 588 Β C «θηρίου ποικίλου καί πολυκεφάλου». καί 589 Β — 
ού τη ετέρα (τ.ε. χειρί) ληπτόν = μή δυνάμενον να συλληφθή δια της μιας (μό
νον) χειρός. 

Έξήγησις' βλέπεις λοιπόν δτι είναι αληθές το λεγόμενον δτι το θηρίον τοΰτο 
είναι πολύμορφον καί, δπως λέγει ή παροιμία, δέν είναι δυνατόν να συλληφθή δια 
τής μιας (μόνον) χειρός ; 

226 Α Β. Χρή γαρ ούν, και κατά δύναμίν γε ούτω ποιητέον, τοιόνδε τι 

μεταθέοντας Ιχνος αντοϋ. 

γαρ ονν, βεβαίως, εννοείται — μεταθέοντας, κατ' αίτιατικήν διότι αναφέρεται 
λογικώς εις το ημάς το λανθάνον εν τφ ποιητέον μ ε τ α θ έ ω δέ σημαίνει το 
τρέχω δπισθέν τίνος, διώκω, κυνηγώ, ιδίως επί των κυνών — τοιόνδε τι είναι 
κατηγορούμενον τοΰ ίχνος* το 'ίχνος είναι τοιούτο τι, έπεξηγούμενον δια τών 
επομένων. ( = Βεβαίως πρέπει, καί δσον είναι δυνατόν τοΰτο πρέπει να πράξω-
μεν τρέχοντες όπισθεν καί ζητοΰντες το 'ίχνος αύτοΰ, το όποιον είναι τοιοΰτό τι). 

(συνέχ.). τών οικετικών ονομάτων καλοΰμεν αττα που ; 

Ή φράσις αΰτη νοείται ώς σύμμειξις δύο προτάσεων 1) τών οικετικών όνο-
μάτο^ν εστίν αττα που καί 2) τών ονομάτων καλονμεν αττα που οίκετικά. 
Έ κ τής συμφύρσεως αμφοτέρων προέκυψεν ή προκειμένη πρότασις. Ό νους είναι 
δδε' ύπάρχουσιν αρά γε ονόματα τίνα, δηλοΰντα οίκιακάς υπηρεσίας ; 

226 C. Το ποίον αυτών πέρι βουληθείς δηλώσαι παραδείγματα προθείς ταύτα 

κατά πάντα ήρου; 

Σύντασσε ώδε, το ποιον βουληθείς δηλώσαι περί αυτών ήρου προθείς ταΰτα 
παραδείγματα κατά πάντων;—ήρον, άόρ. ήρόμην, -ου τοΰ ρ. ερωτώ ( = ήρώτη-
σας) — προτίθημί τι παράδειγμα, προβάλλω τι ή χρησιμοποιώ τι ώς παράδειγμα 
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Λέγεται και χρώμαι παραδείγματι. Πβλ. Πολ. 500 Ε. «οί τω θείω παραδεί
γματι χρώμενοι ζωγράφοι». Τίμ. 28 Β.—κατά πάντων, αναφέρεται εις το παρα
δείγματα και σημαίνει το παραδείγματα δια πάντα, ισχύοντα επί πάντων. Πβλ. 
Φαΐδρ 260Β «συντιθείς λγόον, έπαινον κατά του ονουκ Δύναται δ' δμως να 
συνταχθή και μετά του ήρον διότι, ώς λέγεται ζητώ κατά πάντων. (Μένων 73Α), 
δύναται νά λεχθή και ερωτώ κατά πάντων. Φαίνεται λοιπόν δτι το κατά πάντων 
αναφέρεται εις τε το προηγούμενον παραδείγματα και εις το αμέσως έπόμενον 
ήρον διό και ετέθη μεταξύ αμφοτέρων. 

Έξήγησις" τί ηθέλησες περί αυτών νά φανέρωσης (να κάμης φανερόν, σαφές) 
καΐ ήρώτησες χρησιμοποιήσας ταύτα ώς παραδείγματα ισχύοντα επί πάντων ; 

Αύτ. Κατά τον εμον τοίνυν λόγον ώς περί ταϋτα μίαν οϋσαν εν ίίπασι τέχνην 
ε ος ονόματος άξιώσομεν αυτήν. 

Το περί ταντα και το εν απαοι λέγουσι το αυτό, διό και φαίνεται δτι το έτε
ρον αυτών παρέλκει. Ή συνύπαρξις αμφοτέρων προέρχεται εκ τούτου, δτι ή πρό-
τασις προήλθεν εκ συμφύρσεως δύο διαφόρων άλλα ταυτοσήμων προτάσεων* 
1) ώς περί ταϋτα μίαν οδσαν . . . τέχνην καί 2) ώς μίαν ούσαν εν απασι τέχνην 
( = κ α τ ά τον ίδικόν μου λοιπόν όρισμόν, επειδή ταύτα πάντα συναποτελοΰσι 
μίαν τέχνην, εν όνομα αξίζει νά δώσωμεν εις αυτήν). 

226 Ε. Εις τον λόγον του Ξένου δτι πας δύναται νά διακρίνη διττον είδος 
καθαρμών ό Θεαίτητος παρατηρεί* Ναι, κατά σχολήν γε ϊσως' ου μην §γωγ& 
καθορώ νυν. 

Το κατά σχολήν ή επί σχολής ή μετά σχολής σημαίνει το αν ύπάρχη καιρός, 
αν δοθη εύκα·ρία. 'Ενταύθα ό λόγος περί ευκαιρίας, ευθέτου χρόνου, προς σκέψιν. 
( = Ναί, αν εχη τις καιρόν, ίσως" άλλ' έγώ τουλάχιστον δεν το βλέπω τώρα). 

227 Α. Τά τε τών ζώων, δσα εντός σωμάτων ύπο γυμναστικής Ιατρικής 

τε ορθώς διακρινόμενα καθαίρεται και περί τακτός, ειπείν μεν ψαϋλα, δσα βα

λαν ευτική παρέχεται' 

Τά τε τών ζώων, εϊναι άπάντησις εις την έρώτησιν : ποία εϊδη καθάρσεων ; 
Λοιπόν είναι τά εϊδη της καθάρσεως τών εμψύχων. Ταΰτα καθαίρονται διττώς 
κατά τά δύο μέρη, τ.έ'. το έσωτερικον (εντός τών σωμάτων) καί το έξωτερικον 
{περί τακτός) — ορθώς διακρινόμενα, μετοχή τροπική δηλοΰσα το πώς γίνεται 
ή κάθαρσις, γίνεται δηλαδή δι' ορθής διαλύσεως καί εκκρίσεως (τών περιττών 
και επιβλαβών) - μόνον ούτω νοοϋμεν ημείς γε το ενταύθα διακρίνειν καί δια-
ρίνεσϋαι. 

"Οτι το διακρίνεσθαι σημαίνει το διαλύεσθαι, μαρτυρουσι καί άλλα πλατω
νικά χωρία, οίον (Τίμ. 49 C (οΰτω όρώμεν) «ποιούμενον και διακρινόμενον . . . 
γιγνόμενον . . . πνεύμα καί αέρα» αύτ. 89 Ε «διακρινόμενης μεν οδν υπό νόσων 
της σαρκός έκαστης — ό σύνδεσμος μεν ό προ του απαρεμφάτου, δέν έχει άπό-
δοσιν — βαλανευτική (τέχνη), ή τέχνη ή ανήκουσα εις τήν λουσιν εν βαλανείοις* 
βαλανεΐον δε είναι ό λουτήρ, ό λουτρών. — Ή σύνταξις είναι ανώμαλος, διότι, 
άφου ελέχθη δτι τα εντός τών σωμάτων καθαίρονται υπό γυμναστικής ιατρικής 
τε, έ'πρεπεν όμαλώς νά συνεχισθή ό λόγος δια του «καί τα εκτός υπό βαλα-
νευτικής». 'Αντί τούτου, το δεύτερον μέρος άπεσπάσθη καί κατέστη ιδία πρότα-
σις «τά περί τακτός . . . (καθαίρεται εΐδεσι) δσα . . . ». 

Έξήγησις* είναι τά είδη της καθάρσεως τών εμψύχων, τά όποια καθαρίζον
ται εσωτερικώς υπό της γυμναστικής καί της ιατρικής, δια καταλλήλου διαλύ
σεως καί εκκρίσεως, ενώ τά εξωτερικά μέρη (του σώματος), έ'χοντα ευτελή (πρό
στυχα) ονόματα, καθαρίζονται δια μέσων, τά όποια παρέχει ή λουτρική. 
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Μέχρι τούδε ό λόγος ήτο περί της καθάρσεως των εμψύχων, υπολείπεται ή 
κάθαρσις των άψυχων σωμάτων. 

Αύτ. (συνέχ.). και τών άψυχων σωμάτων, ων γναφεντική και σύμπασα κο

σμητική την επιμέλειαν παρεχομένη κατά σμικρά πολλά και γελοία δοκονντα 

ονόματα εσχεν. 

και των αψύχων σωμάτων (ενν. εστί τα ει'δη της καθάρσεως) —γναφεντική 
ή κναφευτική (τέχνη), ή τέχνη του καθαρίζειν και βάφειν υφάσματα — κοσμητική 
(τέχνη), ή τέχνη του ένδύεσθαι και κοσμεΐσθαι. Πβλ. Πολιτ. 282 Α — το κατά 
σμικρά είναι άνάλογον προς το ανωτέρω (225C) —μικρά ονόματα, ονόματα μη
δαμινά, ανάξια λόγου, γελοία — εσχεν, γνωμικός αόριστος. ( = κ α ί έπειτα (είναι) 
τα εϊδη της καθάρσεω; τών άψυχων σωμάτων, περί των οποίων φροντίζει 
ή βαφική και πάσα άλλη εξωραϊστική τέχνη και τα όποια έχουν πολλά ανάξια 
λόγου και γελοία θεωρούμενα ονόματα). 

227Α. (συνέχ.). αλλά γαρ τη τών λόγων μεθόδω σπογγιστικής ή φαρμακο

ποιίας ούδεν ήττον ουδέ τι μάλλον τυγχάνει μελον, εΐ το μίν σμικρά, το δε με

γάλα ημάς ωφελεί καθαΐρον. 

ή τών λόγων μέθοδος, ή μέθοδος της λογικής έρεύνης —σπογγιστική (τέχνη), 
ή τέχνη του σπογγίζειν, του καθαίρειν δια σπόγγου — φαρμακοποιίας, ούτω γρά-
φομεν κατά τόν κώδικα W, αντί του συνήθους «φαρμακοπίας» —ονδεν ήττον 
ουδέ τι μάλλον, ούτε όλιγώτερον ούτε περισσότερον. Πβλ. Πολιτ. 275 C ζη-
τητέοι γε . . . ούθ' ήττον ούτε μάλλον — μέλει τινί, εστί τινί φροντίς, φροντίζει 
τις — καθαΐρον, μετοχή τροπική. 

Σύντασσε ώδε' άλλα γαρ τυγχάνει μέλον τή τών λόγων μεθόδω ουδέν ήττον 
ουδέ τι μάλλον σπογγιστικής ή φαρμακοποιίας — το μεν . . το δε, αντί του εκείνη 
μεν . . . αύτη δέ. ( = άλλα βεβαίως ή μέθοδος της λογικής έρεύνης δεν φροντί
ζει (δέν διαφέρεται) ούτε όλιγώτερον ούτε περισσότερον περί τής σπογγιστικής, 
παρά περί τής φχρμακευτικής, εάν (επειδή) εκείνη με το καθάρισμα της μας 
ωφελεί ολίγον, αύτη δέ πολύ). 

Εις τήν λογικήν δηλονότι ερευναν είναι αδιάφορος ή ποιότης του έρευνωμέ-
νου και ή ποσότης τής παρεχομένης ωφελείας. 

(συνέχ.). τοϋ κτήσασθαι γαρ ένεκα νονν πασών τεχνών το συγγενές και το 

μή συγγενές κατανοειν πειρωμένη τιμά προς τοϋτο εξ ϊσον πάσας, και χαν-

νότερον. 
Σύμπλεκε' πειρωμένη γάρ, ένεκα του κτήσασθαι νουν, κατανοειν το συγγενές 

και το μή συγγενές πασών τών τεχνών τίμα . . . . και ουδέν ηγείται θάτερα γε
λοιότερα τών ετέρων, ουδέν δέ νενόμικε σεμνότερόν τι (είναι) τον δηλούντα θη-
ρευτικήν διά στρατηγικής ή (τον δηλούντα θηρευτικήν δια) φθειριστικής, άλλα 
(νενόμικε τούτον) το πολύ χαυνότερον. 

κτώμαι νουν, πορίζομαι εννοιαν, δηλαδή σαφή γνώσιν, πλήρη κατανόησιν. 
Πβλ. Λαχ. 210 Β «εις α δ'αν νουν μή κτησώμεθα» — ένεκα τοϋ κτήσασθαι νονν, 
το άπαρέμφατον κτήσασθαι δηλοΐ τήν προσπάθειαν (χάριν τής προσπάθειας όπως 
απόκτηση τις ασφαλή κρίσιν, τελείαν γνώσιν.) — χάννος, είναι ό χάσκων, ό αλα
ζονικός, κενός. 

Έξήγησις' διότι, άφου χάριν αποκτήσεως εννοίας (σαφούς γνώσεως), προσπα
θεί (ή επιστημονική μέθοδος) να κατανοή τήν συγγένειαν και τήν μή συγγέ-
νειαν τήν ύπάρχουσαν εις πάσας τάς τέχνας, (δια τούτο) εκτιμά, προς τον σκο-
πον τούτον, εξ ι'σου πάσας (τάς τέχνας) και δέν νομίζει καθόλου Οτι κατά τήν 
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όμοιότητα (κατά την άποψιν της όμοιότητος) είναι ή μία γελοιωδεστέρα της 
άλλης' ουδέ νομίζει δτι ό έξηγών την τέχνην του κυνηγίου δια της στρατηγικής 
( δ ι α της παρομοιώσεως δηλαδή εκείνης προς την στρατηγικήν) είναι κατά τι 
σοβαρώτερος άπο τον έξηγοΰντα έκείνην δια της ψειριστικής 1 άλλα το πολύ 
(τον νομίζει) περισσότερον άλαζονικόν. 

(συνέχ.). Καί δη καί νϋν, δπερ ήρου, τί προσεροϋμεν όνομα σύμπασας δυνά

μεις δσαι σώμα είτε εμψυχον είτε αψνχον είλήχασι καθαίρειν, ούδεν αύτη διοί-

σει, ποιόν τι λεχθεν εύπρεπέστατον είναι δόξεί' 

"Οπερ ήρου, ενν. εκείνο, δπερ ήρου, (ως προς εκείνο, το όποιον ήρώτησες) 
— είλήχασι, παροκείμ. ίου ρ. λαγχάνω, όπερ σημαίνει το λαμβάνοί δια κλήρου 
ή παρά θεών ή της τύχης ' ορίζομαι υπό της μοίρας εις τ ι . Σημειωτέον δτι κώ
δικες τίνες έ'χουσιν αντί του είλήχασι το «φασι» — ούδεν αύτη διοίσει, ουδέν δια-
φέρον έ'σται αύτη (τη μεθόδω των λόγων) ' είναι άδιάφορον εις αυτήν. ( = ΚαΙ 
τώρα λοιπόν, ως προς έκεΐνο, το όποιον ήρώτησες, μέ τί δηλαδή όνομα να ονο
μάσω μεν ολας όμου τάς ενεργείας, οσαι είναι προωρισμέναι να καθαρίζουν το 
σώμα, εϊτε έ'μψυχον εΐτε άψυχον, (λέγω δτι) είναι εις αυτήν (τήν μέθοδον) άδιά
φορον ποιον όνομα θα φανή άρμοδιώτερον). 

(συνέχ.).' μόνον εχέτω χωρίς των της ψνγ/}ς καθάρσεων πάντα συνδήσαν δσα 

άλλο τι καθαιρεί. 

εχέτω (ενν. ή μέθοδος) μόνον (εν)· ας κράτηση μόνον (εν) όνομα — συνδη
σαν, μετοχή του αορίστου συνέδησα, οδ ό ένεστώς είναι συνδέω = δένω όμοϋ, 
συνάπτω' ενταύθα ή σύναψις αναφέρεται εις τάς σημασίας του ονόματος. (== ας 
κράτηση ( ή μέθοδος) μόνον (εν) δνομα, το όποιον θα συμπεριλάβω πάντα δσα 
καθαρίζουν άλλο τι (δσα δηλουν κάθαρσιν, καθάρισμα, οιουδήποτε άλλου π ρ ά γ μ α 
τ ο ς ) , πλην τών καθάρσεων της ψυχής). Ε π ι μ έ ν ε ι ε'ις τοΰτο, διότι θέλει να γίνη 
σαφής ή διάκρισ* τών καθάρσεων του σώματος άπο τών της ψυχής. 

(συνέχ.). τον γαρ περί τήν διάνοιαν καθαρμον από τών αλλ.ων επικεχείρηκεν 

άφορίσασθαι τα νϋν, ει γε δπερ βονλεται μαν&άνομεν. 

αφορίζομαι, αποκόπτω, αποχωρίζω, διακρίνω. Πβλ. Παρμ. 133 Β. «ει Ιν 
είδος εκαστον τών δντων άεί τι άφοριζόμενος θήσεις. Νομ. 643 Ε. 8 1 5 C. — μαν-
θάνομεν, το ρ. τοΰτο σημαίνει ενταύθα το εννοώ, καταλαμβάνω. Πβλ. Εύθυδ. 
3 0 5 C «ήδη μανθάνω». Πολ. 332 Β κ.ά. ( = διότι ( ή μέθοδος) έχει αναλάβει 
νά διασάφηση καί άποχωρίση τώρα άπο τών άλλων (διαφόρων καθαρμών) τον 
καθαρμον της διανοίας, έάν τουλάχιστον καταλαμβάνωμεν εκείνο, το όποιον θέ
λει (επιδιώκει ή μέθοδος) ). 

227 d. καθ' οποί' αν ύφηγη, πειράσομαί σοι σνντέμνειν. 

συντέμνω, κάμνω τήν τομήν (διαίρεσιν) μετά τίνος. Πβλ. Πολιτ. ' 2 6 1 Α 
«αλλ' επακολουθών συντέμνε»—καθ' όποια (δηλ. μέρη)* ομοίως ελέχθη ανωτέρω 
(225 Α) «έστι διαιρεΐν . . . καθ' όποϊα λέγε». ( = Θα προσπαθήσω να κάμω 

1 ) Προς έξήγησιν τοϋ τί είναι θήρα (κυνήγιον) ό μέν εις παραβάλλει αυτήν προς τήν 
στρατηγικήν (τήν κυνηγούσαν ανθρώπους πολεμίους), ό δε Αλλος προς.τήν φθειριστικήν (τήν 
κυνηγούσαν ψείρας) Διά τήν έπιστημονικήν ε̂ ρευναν δέν υπάρχει διαφορά καί προτίιχησις 
τούτου ή εκείνου τοϋ παραδείγματος. '11 επιστήμη δηλαδή δέν αποβλέπει εις το έξωτερικον 
ή τήν άξίαν ουδέ αδιαφορεί προς τα μικρά καί άσημα. Πβλ. Πολιτ. 266d. Παρμ. 130 Cd. 
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τήν διαίρεσιν μετά σου, σύμφωνους προς μέρη (διαιρών εις μέρη), τα όποια συ 
θα υπόδειξης). 

227 Ε. και ψυχής αρα, καθ' δσον b\v εύρίσκωμεν κακίας άφαίρεσίν τίνα, 

καθαρμον αυτόν λέγοντες εν μέλει φθεγξόμεθα. 

εν μέλει = έμμελώς, έναρμονίως, τ. ε. ορθώς' ου εναντίον είναι, το παρά 
μέλος. Φίλ. 28 Β (uva μηδέν . . . παρά μέλος φθεγξώμεθά τι». Κριτίας 106 Β. 
Νομ. 696 d — Ό λόγος είναι ανώμαλος, ουχί δε άπεικότως παλαιότερος φιλόλο
γος (ό Stephanus) προέτεινε την μεταβολήν του αυτόν εις αυτό. Αϊ προτάσεις 
είναι δύο' 1) καθ* δσον λοιπόν εΰρίσκομεν δτι γίνεται κάποια έκδίωξις της κα
κίας άπό της ψυχής, 2) (κατά τοσούτο) ορθώς θα άποφανθώμεν λέγοντες αυτό 
(το πράγμα) καθαρμον (της ψυχής). Δύναταί τις ευλόγως να είκάση δτι ή αντω
νυμία άφωμοιώθη προς την πτώσιν της λέξεως καθαρμον, ει και το πράγμα αντι
βαίνει είς τήν σαφήνειαν του λόγου. 'Όπως αν έχη, ή έννοια εΤναι δτι ή απαλ
λαγή άπό τής κακίας είναι κάθαρσις τής ψυχής. 

228 C. δσα . . . καθ* εκάστην όρμήν παράφορα αύτοΰ (του σκοπού) γίγνηται 

και άποτυγχάνη . . . 

ορμή είναι ή έξόρμησις. Τίμ. 25 Β «μια επεχείρησεν ορμή δουλοΰσθαι». 
Πολιτ. 273 Α. 305 d —παράφορος τίνος, ό παραφερόμενος, κινούμενος μακράν 
άπό τίνος (του σκοπού). Νόμ. 775 d «σπείρειν οδν παράφορος άμα καΐ κακός 
ό μεθύων». Ίδέ κατωτ. παράφορος σύνεσις. ( = δ σ ο ι εις έκάστην έξόρμησιν 
εκτρέπονται του σκοπού και αποτυγχάνουν. . . ). Θέλει να ειπη δτι δσοι αποτυγ
χάνουν του σκοπού αυτών, πάσχουν άπό άσυμμετρίαν. 

228 C d. το γε μην αγνοεϊν εστίν «V αλήθειαν ορμώμενης ψυχής, παράφο

ρου συνέσεως γιγνομένης, ουδέν άλλο πλην παραφροσύνη. 

παραφροσύνη, παράφορος σύνεσις, πεπλανημένη γνώσις, επομένως ψευδός. 
Ή ετυμολογία τής λ. παραφροσύνη παρά το «παράφορος σύνεσις» ανήκει εις τάς 
αστείας ετυμολογίας, ών βρίθει ό Κρατύλος. — Σύμπλεκε' το . . . άγνοεΐν έστιν 
ουδέν άλλο πλην παραφροσύνη ψυχής ορμώμενης έπ' αλήθειαν — παράφορου συνέ
σεως γιγνομένης, γενική απόλυτος, ( = έ ν ώ ή γνώσίς της παρεκτρέπεται, έκτρο-
χιάζεται, ούτω δε άποπλαναται τής αληθείας). 

Έξήγησις' Βεβαίως ή άγνοια δέν είναι άλλο τι παρά παραφροσύνη (πεπλα
νημένη γνώσις) τής ψυχής, ή οποία εξορμά προς τήν αλήθειαν, άλλ' έκτροχιά-
ζεται ή γνώσίς της (άποπλαναται τής αληθείας). 

Κακώς νοείται συνήθως ή λέξις σύνεσις' διότι σύνεσις, φρόιησις δέν έχει 
ενταύθα ήθικήν σημασίαν άλλα γνωσιολογικήν σημαίνει δηλαδή ιήν γνώσιν, όρθήν 
γνώμην. Πβλ. Κρατ. 437 Β «τή συνέσει ταύτη καΐ επιστήμη». Μένων. 237 d 
«δ (ζώον) συνέσει . . . υπερέχει τών άλλων». Πολ. 376Β ((συνέσει τε και αγνοία» 
(== γνώσει και αγνοία) κ.ά. 

Κατά τήν έκδοχήν ταύτην άγνοια είναι ουδέν άλλο ή ψευδός' και ευλόγως, 
διότι το σπουδαιότατον στοιχεΐον τής αγνοίας είναι ή δοκησισοφία (229C), ή κυ
ρία δηλαδή και πρωτίστη αμάθεια, ήτις προφανώς είναι ψευδός. 

228 Ε. Ούκοΰν εν σώματι γε περί δύο παθήματε τούτω δύο τέχνα τινε 
εγενέσθην ; 

Ό κώδιξ W έχει εν γε τω σώματι — Σύντασσε' ούκουν εγενέσθην δύο τινέ 
τούτω τέχνα περί δύο παθήματε έν σώματι —περί παθήματε, σημαίνει τήν άνα-
φοράν ή το κατά τι, τ.ϊ. έν σχέσει προς τά παθήματα (τάς καταστάσεις) — έν 
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σώματι, τα συμβαίνοντα εν τ ω σώματι (== Λοιπόν δεν ευρέθησαν (εδημιουργή-
θησαν ) δύο τινές τέχναι σχετικαί (άναφερόμεναι) εις δύο καταστάσεις συμβαί
νουσας εντός του σώματος ; Ύπάρχουσι δηλαδή δύο τέχναι ύπηρετοΰσαι εις δύο 
καταστάσεις του σώματος. 

229 Β. το γονν εικός, ώς ειπείν κατά τήν άνθρωπίνην δόξαν. 

το γούν εικός (έστι), τοΰτο είναι τουλάχιστον π ι θ α ν ό ν — ώς ειπείν κατά την 
άνθρωπίνην δόξαν, δια να είπωμεν κατά τήν γνώμην των ανθρώπων. Το άπα-
ρέμφατον είναι άνεξάρτητον. Π βλ. ούτως ειπείν, συνελόντι ειπείν. 

229 Β. την αγνοιαν Ιδόντες, ει πη κατά μέσον αυτής τομήν έχει τινά. 

Το Ιδόντες είναι μετοχή υποθετική προσδιορίζουσα το νοούμενον ρήμα εύρή-
σεις—ει πη . . . έχει, πλαγία έρώτησις, νοουμένου του οκόπεϊ ύποκείμενον του 
έχει είναι ή άγνοια'—έχει τομήν, επιδέχεται διαίρεσιν. Πβλ. Νόμ. 738 Α «πας 
( αριθμός) εις πάντα εις πάσας τομάς εΐληχεν». ( = (θα εΰρωμεν λύσιν), εάν 
έςετάσωμεν τήν αγνοιαν, μήπως αΰτη χάπου εις το μέσον επιδέχεται διαίρεσιν 
(χωρισμόν)). Έξεταστέον δηλαδή αν ή άγνοια διακρίνεται εις μέρη. 

229 d. τι δε δη τω της διδασκαλικής αρα μέρει τω τούτο απαλλάττοντι 
λεκτέον ; 

Σύντασσε' τί . . . λεκτέον τ ω μέρει τούτω της διδασκαλικής τ ω άπαλλάττοντι 
τούτο ; — το ρήμα απαλλάττω συντάσσεται αιτιατική, δταν σημαίνη το απομα
κρύνω, αΐρω. Πβλ «απαλλάττω λύπας» ( Π ρ ω τ . 354 d ) , «απαλλάττω χαυνό-
τητα» (Θεαίτ. 1 7 5 Β ) . ( — Ποίον λοιπόν δνομα πρέπει να δώσωμεν εις το μέρος 
εκείνο της διδασκαλικής τέχνης, ή οποία απομακρύνει τούτο (τήν άμάθειαν ;). 

Ή άγνοια διακρίνεται εις δύο εΐδη, εις τήν καθόλου δηλαδή αγνοιαν, καΐ 
εις τήν κυρίαν και μεγίστην αγνοιαν, τουτέστι τήν δοκησισοφίαν έκείνην μεν θε-
ραπεΟουσιν αϊ δημιουργικοί (χειροτεχνικαί, έπαγγελματικαί) διδασκαλία/, ταύτην 
δε ή παιδεία (ή έκπαίδευσις, ή μόρφωσις). 

230 Α. το δε γε, εϊξασί τίνες αν λόγον εαυτοις δόντες ήγήσασθαι πασαν 

άκούσιον άμαθ'αν είναι, και μαΟεϊν ουδέν πιτ αν έθέλειν τον οΐόμενον είναι σο-

φον τούτων ων οϊοιτο πέρι δεινός είναι. 

Το δε γε, ενν. άλλο μόριον της διδασκαλικής* είναι αιτιατική της αναφοράς 
και σημαίνει ώς προς το άλλο μέρος (καθ' όσον άφορα το άλλο μέρος) της διδα
σκαλικής τέχνης — εϊςασι (έοίκασι*) άόρ. του εϊκω, είμαι όμοιος, ομοιάζω, 
φαίνομαι ώς — προ του εϊξααι γράφουσί τίνες, κατά τον κώδικα Venet. ώς, 
δπερ δμως λείπει άπο των άλλων κωδίκων. — λόγον διδόναι εαυτοΐς σημαίνει 
κατά λέξιν το δίδειν λογαριασμον εις έ-.υτούς, τουτέστι καλώς έξετάζειν καθ' 
εαυτούς. Πβλ. το του Σοφοκλέους έν Οίδ. τυρ. σ. 582 «ουκ εί διδοίης, ώς εγώ, 
σεαυτω λόγον» — έκ του ήγήσασθαι εξαρτάται το άπαρέμφατον είναι και το έπό-
μενον εθέλειν . . . αν ύποκείμενον δε του τελευταίου τούτου απαρεμφάτου είναι 
το τον οΐόμενον είναι ooqòv — μ α θ ε ϊ ν ουδέν (έκ) τούτων, περί ών οϊοιτο είναι 
δεινός) ( = π ε ρ Ι α φαντάζεται δτι εΐναι πολύ Ικανός). 

Έξήγησις · ώς προς δε το άλλο μέρος (τον άλλον τρόπον της διδασκαλικής), 
(παρατηρώ οτι) μερικοί πάλιν, άφου καλώς έξήτασαν το πράγμα, έσχημάτισαν 
τήν γνώμην (ήγήσασθαι) οτι πάσα άγνοια είναι ακουσία και δτι οποίος φαντά
ζεται δτι είναι σοφ^ς ποτέ δεν θα ήθελε να μάθη τίποτε άπο εκείνα, είς τα 
όποια νομίζει δτι είναι δεινός. . . 

(συνέχ.). μετά δέ πολλού πόνου το νονθετητικον είδος της παιδείας σμικρόν 
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ανύτειν = προσέτι δε (έσχημάτισαν την γνώμην) δτι ό συμβουλευτικός τρόπος 
της παιδείας, με πολύν κόπον (ει και πολύ κοπιάζει) δλίγα (μόνον) πράγματα 
κατορθώνει. 

230 Β, τω τοι ταύτης της δόξης επί εκβολήν αλλω τρόπω στέλλονται. 

Το τω τοι σημαίνει δ,τι και το και γάρ, όπερ άλλως παρέχουσι δύο κώδικες 
(ό Τ και ό Υ) — επί εκβολήν της δόξης, προς άποβολήν της δοκησισοφίας. 
Νομ. 847 Α «έκβολαΐς έκ της πόλεως κολάζοντες» — στέλλονται, το ρήμα τούτο 
στέλλω, -μαι συντασσόμενον μετά δοτικής, ώς εσθήτι, χιτώνι, έσήμαινε το ενδύω, 
-μαι. Π βλ. Ήρόδ. 3, 14. Σοφ. Τραχ. 612" εντεύθεν κατέστη ίσοδύναμον τω 
χρώμαί τινι. ( = Διά τούτο λοιπόν προς έκρίζωσιν ταύτης της δοξασίας (της 
δοκησισοφίας) μεταχειρίζονται άλλον τρόπον). 

(συνέχ.). Διερωτώσιν ών αν οϊηταί τις τι πέρι λέγειν λέγων μηδέν. 

Διερωτώσιν (οί διαλεκτικοί) εκείνα, περί ών αν ο'ίηταί τις λέγειν τι (καίπερ 
λέγων μηδέν). 'Υπό το τις εκείνο λανΟάνουσιν οί σοφισταί, οίτινες ήδη ελέγχον
ται. ( = υποβάλλουν ερωτήσεις περί πραγμάτων, εις τα όποια φαντάζεται τις 
(ό ερωτώμενος) δτι λέγει κάτι σπουδαΐον, ενώ δέν λέγει τίποτε) 

Εννοεί δτι οί διαλεκτικοί ήρώτων τους σοφιστάς πράγματα, εις τα όποια ούτοι 
ένόμιζον δτι ήσαν δεινοί" και δμως άπεδεικνύετο έκ της συζητήσεως, δτι ουδέν 
σπουδαΐον έ'λεγον. 

(συνέχ.)' εΐθί ατε πλανωμένων τάς δόξας δαδίως εξετάζουσι, και σννάγοντες 

δη τοΐς λόγοις εις ταντον τιθέασι παρ' άλλή?.ας, τιθίντες δέ επιδεικνύονσιν αντάς 

αύταϊς άμα περί των αυτών προς τα αυτά κατά ταντά εναντίας. 

'Ενταύθα ό λόγος περί του τρόπου, καθ' δν ήλέγχοντο οί σοφισταί. 
Έξετάζονσιν, ύποκείμενον νοείται οί διαλε<τικοί' εξετάζουσι δέ σημαίνει έξε-

λέγχουσι — τοις λόγοις, δια της λογικής έρεύνης — σννάγοντες (ενν. τάς δόξας, 
τάς γνώμας των σοφιστών) — τιθέασι παρ' άλλήλας, θέτουσι ταύτας παρ* άλλή-
λας προς σύγκρισιν — επιδεικνύονσιν αντάς (ούσας) εναντίας έαυταΐς, δηλαδή 
άντιφασκούσας, (ώς λέγουσας) αντίθετα περί των αυτών (πραγμάτων) προς τα 
αυτά (κατά τάς ιδίας σχέσεις), κατά ταύτα (κατά τάς ιδίας απόψεις). Περιέ-
πιπτον οί σοφισταί εις αντιφάσεις, διότι έξέφερον δοξασίας εναντίας προς έαυτάς" 
ελεγον τα εναντία προς δσα πρότερον εϊπον, εί και προέκειτο περί τών ιδίων 
πραγμάτων εξεταζομένων κατά τάς ιδίας σχέσεις και τάς ιδίας απόψεις. 

Έξήγησις· έ'πειτα εύκό)ως έξελέγχουσι τάς γνώμας αυτών, διότι είναι έσφαλ-
μέναί" και λοιπόν συναγάγοντες δια της λογικής έρεύνης τάς γνώμας αυτών (τών 
σοφιστών) εις το αυτό μέρος παραβάλλουν αύτάς προς άλλήλας, παραβάλλοντες 
δέ κάμνουν φανερόν δτι αύται είναι έναντίαι προς έαυτάς (είναι άντιφατικαί), 
διότι αποφαίνονται συγχρόνως τα αντίθετα περί τών ιδίων πραγμάτων (θεωρου
μένων) κατά τάς ιδίας σχέσεις (προς άλλα) και κατά τάς ιδίας απόψεις. 

'Αποτέλεσμα της τοιαύτης άποκαλύψεως είναι, λέγει, τούτο, δτι οί σοφισταί 
άγανακτοΰσι καθ' εαυτών, απέναντι δέ τών άλλων γίνονται ήμεροι και κατά τόν 
τρόπον τούτον απαλλάσσονται τών μεγάλων και επίμονων πλανών, ας έ'χουσι 
φανταζόμενοι εαυτούς μεγάλους- ή δέ τοιαύτη απαλλαγή και λύτρωσις παρέχει 
εις μεν τόν άκροατήν μεγίστην τέρψιν, εις δέ τόν πάσχοντα (σοφιστήν) μεγά-
λην άσφάλειαν. Ούτω πως, έκ του έλεγχου προκύπτει ωφέλεια, διότι έ'νθεν μεν 
ο·. σοφισταί εύτελίζονται και άμα σωφρονίζονται πως, έ'νθεν δε οί άκροαταί 
τέρπονται επί τή διδασκαλία και άμα τη αποκαλύψει της αγνοίας τών σοφιστών. 
Είναι ή περιγραφή αύτη τών σοφιστών αληθώς υπέροχος. 
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231 Β, ου γαρ περί ö μικρών δρων τήν άμψισβήτησιν οϊομαι γενήαεσβαι 

τότε οπόταν ικανούς φνλάττωσιν. 

Ό λόγος ενταύθα είναι περί της όμοιότητος του σοφιστοΰ προς τον φιλόσο-
φον άλλ' ή όμοιότης είναι οία ή μεταξύ λύκου και κυνός, άγριωτάτου καΐ ήμε-
ρωτάτου. Τοιαϋται ομοιότητες εΐναι, λέγει, πράγμα επισφαλές και ολισθηρόν 
άλλ' όμως ας γίνωνται προς στιγμήν. Διότι. . . 

Ενταύθα προσκρούσαντες οί έρμηνευταί έτράπησαν ε'ις διορθώσεις" ό Schanz 
διώρθωσε τήν τελευταίαν λέξιν εις φνλάτ τ ω μεν, ο Heindorf εις φυλαχθώσ ι ν, 
ό Madwig εις φωραθώσιν, ό Richard εις φανώσιν. Πλην δμως το χωρίον δεν 
χρήζει διορθώσεως, άλλ' ορθής συντάξεως και ερμηνείας. Ύποκείμενον του φν
λάττωσιν είναι το νοούμενον οί λέγοντες (οί συζητοϋντες), άντικείμενον δε το 
δρονς' Ικανώς δε σημαίνει το έρρωμένως, κρατερώς, τουτέστιν οί συζητοΰντες 
θα ύπερασπ ζωσι κρατερώς έκάτερος τα οικεία ό'ρία (τα σύνορα), δταν άμύ-
νωνται έκάτερος υπέρ της ιδίας επικρατείας.—όμφισβήτησις είναι ή άντιλογία, ό 
άγων τών άντιλεγόντων προς αλλήλους' τότε οϊομαι γενήσεσθαι τήν άμφισβήτησιν 
(ενν. ίσχυράν) ου περί σμικρών δρων (τότε νομίζω δτι θα διεξαχθή άντιλογία 
(ζωηρά) περί δρων οχι αναξίων λόγου). Είναι εύνόη-ον το λογοπαίγνιον το γι-
νόμενον δια του δροι, όπερ σημαίνει ένθεν μεν τα δρια, ένθεν δέ τάς εννοίας. 
Λέγει λοιπόν τα έξης' θά διατηρήσωμεν τάς ομοιότητας, διότι τότε θα κατα-
στώσιν έμφανέστεραι αί ανομοιότητες καί διαφοραί. Τότε οί αντιφρονούντες θα 
ύπερασπίσωσιν έκάτερος τήν εαυτού γνώμην, θα άγωνισθώσιν έκάτερος υπέρ τών 
ορίων της έπικρχτείας του* τότε λοιπόν θα διεξαχθή κρατερός άγων, ζωηρά 
συζήτησις, περί σπουδαίων δρων : (προφανώς δροι εινχι καί τα σύνορα καί αί 
εννοιαι (γνώμαι, απόψεις). Ούτω δια της διττής σημασίας της λέξεως δρος γί
νεται λογοπαίγνιον καί το πράγμα εκφράζεται είκονικώς καί ζωηρότατα. 


