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(Φαίδωνος 106 C ) 

Θέλων ό Πλάτων να απόδειξη της ψυχής την άθανασίαν λέγει δτι, του θανά
του έπελθόντος, ή ψυχή δεν άπόλλυται, άλλ' απέρχεται σώα και αδιάφθο
ρος, δπως και τοϋ αρτίου έλθόντος απέρχεται το περίττόν. Δεν τρέπεται, λέγει, 
ή έτερα ιδέα εις τήν άλλην, άλλ' έλθούσης της μιας ή έτερα αποχωρεί. Άλλ' 
ενταύθα δύναται, επιλέγει, να προβληθή ή άντίρρησις δτι το περίττόν δεν 
γίνεται μεν άρτιον, δύναται δμως να νοηθή, δτι το περίττόν άπόλλυται και τήν 
θέσιν αύτοΰ καταλαμβάνει το άρτιον. Και συνεχίζει δια τών έξης : 

Τω ταντα λέγοντι ουκ αν εχοιμεν διαμάχεσθαι δτι ουκ άπόλλυται' το γαρ 
άνάρτιον ουκ άνώλεθρόν εστίν. 

Ένταϋθα εισάγεται ή ενδεχομένη να έγερθή ενστασις και δεικνύεται άμα το 
ασθενές αυτής και άνίσχυρον. Κατά τής γνώμης δηλαδή οτι το περίττόν άπόλ

λυται δύναται να άντιταχθή δτι «το περίττόν δεν χάνεται, διότι (ως ιδέα) είναι 
άνώλεθρόν». Τοϋτο είναι προφανώς το νόημα, δπερ δμως δεν συνάγεται εκ του 
κειμένου, λέγοντος, δπως νυν έχει, το εναντίον του προσήκοντος καί προσδοκώ
μενου. Διότι ή παραδεδομένη γραφή «ουκ άνώλε&ρον» αντίκειται άντικρυς προς 
το αίτιολογούμενον ουκ άπόλλυται (δεν χάνεται το περίττόν, διότι δεν είναι 
άνώλεθρόν!). Ό υγιής νους απαιτεί τον όβελισμον τής αρνήσεως ουκ τής προ-
τασσομένης του «άνώλεθρόν». Λέγει λοιπόν δτι «το περίττόν δεν χάνεται, διότι 
είναι άνώθερον». 

Πλην άλλ' δμως, ή τοιαύτη ενστασις, επάγεται, δεν θα ώφέλει ή μας : επεί, 
ει τοϋτο ώμολόγητο ήμϊν, ραδίως αν διεμαχόμεθα, δτι απελθόντος τοϋ αρτίου το 
περίττόν και τα τρία οϊχεται άπιόντα ( = διότι, άφου παρεδέχθημεν τοΰτο (το 
δτι δηλαδή ΊΟ περίττόν δέν φθείρεται) θα ήτο ευκολον να δεχθώμεν (να άκού-
σωμεν) τήν άντίρρησιν δτι (καί τεθέντος δτι το περίττόν δέν φθείρεται, δμως) 
δταν έπέλθη το άρτιον, τότε το περίττόν καί τα τρία φεύγουν ταχέως σώα 
(δηλαδή το άρτιον λαμβάνει τήν θέσιν του περιττού, άτε μη άφανισθεντος άλλ' 
απλώς απελθόντος) ι. Οΰτω πως πράγματι ή ένστασις ελέγχεται ανωφελής. 
Διότι, καί αν ακόμη δεν ά^ανί^εται το περίττόν, δμως είναι δυνατόν να άπέρ-
χηται (άβλαβες) καί να άφήνη τήν θέσιν του εις το άρτιον. 

Είναι παράδοξον, δτι τήν δυσκολίαν του προκειμένου μέρους καί τήν ανάγκην 
διορθώσεως του χωρίου ουδείς τών μέχρι τούδε κριτικών καί ερμηνευτών, καθ' 
δσον ήμεΐς γε γινώσκομεν, Ι'χει παρατηρήσει, 

Β' 

Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Α 

Το ρήμα πλουτίζω συντίθεται μόνον μετά τής προθέσεως κατά, κατα-
πλουτίζω τινά = πλουτίζω τινά τελείως ή πολύ, ποιώ τίνα πολύ πλούσιον. 

1) Είναι άξιον προσοχής δτι το ρ. διαμάχομαι ένταΰθα λαμβάνεται ένθεν μεν επί μέ
σης, ένθεν δέ επί παθητικής διαθέσεως. 
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Tò S' «εμπλουτίζω» είναι γαλλισμός, τουτέστιν είναι μετάφρασίς του enrichir* 
Όμοίως έχει καΐ το «άνθαρρύρω», αντί του παραβαρρύνω λεγόμενον, κατά 
μετάφρασιν του encourager. Περί δέ του «ενημερώ» ρητέον δτι είναι ωσαύ
τως ακραιφνής γαλλισμός, δηλαδή μετάφρασις τοϋ qui est à jour ή au courrantj 

Ουχί σπανίως γράφεται και δή και ύπό τίνων έπαγγελλομένων τον «φιλόλο-
γον», «παρ' δτι,. .. αντί του καίτοι, ει και, καίπερ' οϊον « . . . παρ' δτι ή γλώσ
σα εϊναι δημώδης . . . » . Λοιπόν και «παρ' δτι ήτο ασθενής, έξήλθεν». 'Εάν 
εγράφετο «παρά το δ τ ι . . . » , θα είχε λόγον τινά' νυν δέ θα ήτο άντ' αύτοΰ προ-
τιμότερον το δημώδες και έμφαντικώτερον αμόλον δτι . . .». 

Ωσαύτως λέγεται το «απαντάται, συναντάται». Άλλα ταΰτα, αν μή είναι 
ανελλήνιστα, πάντως είναι αδόκιμα. Ό μέσος τύπος εισήχθη, φαίνεται, το πρώ
τον υπό του Πολυβίου και παρελήφθη υπό τών μετέπειτα. Δόκιμον δ' είναι μόνον 
το απαντάω, ώ, - ας, à. "Οθεν πρέπει να λέγηται' «ή λέξις, ό τύπος, ή σύνταξις 
άπαντα ή φέρεται παρά τω δεΐνι συγγραφεί ή εν τω δεΐνι συγγράμματι». 
Οΰτω γράφει και ό άοίδιμος Κόντος και άλλοι παλαιότεροι φιλόλογοι. 

Εις τα έξαίρετχ και μεγαλοπρεπή επιτεύγματα της συγχρόνου επιστήμης 
καταλέγεται άναμφιλέκτως ή Οντως θαυμαστή μηχανή ή πολύπλοκος συσκευή, 
δι' ής προβάλλονται και άναπαρίστανται τα εκπληξιν έμποιοΰντα παμποίκιλα του 
ουρανού σώματα και φαινόμενα, μεγάλοι δηλονότι πλανήται, αστέρες και αστε
ρισμοί, νεφελώματα και κύκλοι ωριαίοι και οσα άλλα υπέροχα και θεία δημιουρ
γήματα, μετεωριζόμενα ή δολιχοδρομοΰντα, καταλάμπουσι το άπέραντον στερέωμα. 

Το τοιούτο μηχάνημα, έξευρεθέν τω 1919 και ύστερον βελτιωθεν και τελειο-
ποιηθέν, ονομάζεται ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΝ, είναι δέ πολύτιμον και χρησιμώτατον, 
άτε βοηθούν εις τήν σπου^ήν της Αστρονομίας. Έ ν παρόδω δ' ειρήσθω δτι είναι 
λίαν δαπανηρον και δια του co κτήμα ήδη ολίγων χωρών, έν αις ευτυχώς και ή 
Ελλάς. Ευρίσκεται, ο'>ς γνωστόν, έν 'Αθήναις άπο τοϋ 1961 και απόκειται έν 
μεγαλοπρεπεΐ μεγάρω, δπερ άνήγειρεν ή μεγαλοδωρία φιλοπάτριδος ανδρός, του 
Ευγενίου Ενγενίδου, και φέρει το ευγενές όνομα τοϋ επιστημονικού τούτου 
ευεργέτου. 

Και ταΰτα μέν ούτως έ'χουσι, και έ'χουσι κάλλιστα. "Ο,τι δεν έχει ένταΰθα 
'ίσως καλώς, είναι το όνομα Πλανητάριον. Και έγένετο μέν προφανώς παρά το 
πλανήτης, πλανώμαι, πόρρω δ' δμως απέχει άπο τοϋ να έ'χη ύγιώς. Πρώτον μέν 
είναι τυπ.κώς άσύστατον, έπειτα δέ, δπερ και κυριώτερον, εμφαίνει έννοιαν 
έχουσαν στενότερον τοϋ δέοντος πλάτος. Διότι, ώς ήδη ελέχθη, το μηχάνημα 
προσεγγίζει και ποιεί εύπαραττηρήτους ουχί μόνον τους πλανήτας, άλλα γενικώς 
τα παντοία και μυρία τοϋ ούρανοΰ σώματα και φαινόμενα. Διό και προσήκει 
να δοθή άλλο τι όνομα, προσφυέστερον. Τοιοΰτο δέ νομίζομεν το Ονρανοσκόπιον 
(πβλ. τηλεσκόπιον, ήλεκτροσκόπιον, στηθοσκόπιον). 

Κατά ταΰτα ορθόν είναι και πρέπον να λέγηται ουχί «Εύγενίδειον Πλανητά
ριον» 1, άλλ' «Εύγενίδειον ονρανοακόπιον». 

"Οταν ή έρις έξίκηται ε'ις το έπακρον, λέγεται δτι οι έρίζοντες «έρχονται εις 
τα χέρια» (πβλ. και το «πιάνονται», «έπιάσθησαν άπο τα μαλλιά»). *Η έκφρα-

1) Ούτως επιγράφεται ώραϊον και διαφωτιστικον τεΰχος, εκδοθέν τφ 1965. 
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σις είναι παρεμφερής τη αρχαία «levai εις χείρας, εν χερσί γίγνεσθαι τινι, όμόσε 
Ιέναι ή γίγνεσθαι, σνμμειγνύναι τινί, τουτέστι συμπλέκεσθαι προς τίνα. 

"Εξαλλος εν τη αρχαία γλώσση σημαίνει, τον πολύ διάφορον και μεταφορικώς 
τον λαμπρόν, εξοχον. Σήμερον δ' όμως λέγεται έπί της εννοίας του έκτος έαυτοΰ 
δντος* «ό δείνα είναι έξαλλος» = είναι έξω φρενών πβλ. «ε'γινεν έξω φρενών». 
Ταΰτα λέγονται αντί του εξω ή εκτός εαντοϋ εστίν, ή γέγονε, εξίσταται εαντοϋ, 
έξέστη εαντοϋ' πβλ. τα ξένα ausser sich sein (kommen), être hors de lui 
(de sens). 

Τ ο δε «κάμνω τινά να γίνη εξω φρενών)) λέγεται ποιώ τίνα εξω εαυτόν 
γενέσθαι. 

Άφόρητον και αηδή ξενισμον εμφανίζει το νυν κοινολεκτούμενον «εμπε
ριστατωμένος» και έπίρρ. «εμπεριστατωμένους»* οΐον «ή έ'ρευνα ήτο έμπεριστα 
τωμένη», «ταύτα έξητάσθησαν εμπεριστατωμένων:»· έ'νθα το μεν «εμπεριστα
τωμένος» λέγεται αντί τοΰ διεξοδικός, λεπτομερής καΐ επομένως ακριβής, το δε 
'»έμπεριστατωμένως», αντί του διεξοδικώς, λεπτομερώς, ακριβώς. 

Είναι δε ταΰτα ξενισμοί, γενόμενοι κατά μετάφρασιν όθνείων ονομάτων* γαλλ. 

circonslardié. αγγλ. circolisi en di al, -lly, γερμ. umständlich-
Ή κοινή αμάθεια (ή μάλλον άμαθία) και ή άσύγγνωστος αδιαφορία έ'χουσι 

συσσωρεύσει περί τήν γλώσσαν αληθή κόπρον Αύγείου, ής ή αποβολή απαιτεί 
μακράν και σύντονον έργασίαν πολλών Ή ρ α κ λ έ ω ν . 

Έ ν σχέσει προς τον ετ:ίνικον 7 τοΰ Βακχυλίδου, περί où έγένετο λόγος εν 
τω προηγουμένω τόμω τοϋ «Πλάτωνος», έπιτραπήτω μοι νά ε'ίπω συντόμους 
τάδε. Δεν νομίζω δτι είναι αναγκαία οιαδήποτε μεταβολή του πάντων ή μετα
φορική τις ερμηνεία. Διότι το κ>χεϊν τα φενγοντα δεν αντίκειται, ώς εκ π ρ ώ 
της όψεως φαίνεται, προς το πάντων. Δεν σημαίνει δηλαδή, ώς ορθώς παρετη-
ρήθη, δτι ίχει τις πάντα και ζητεί να απόκτηση δσα δεν έχει, όποτε θα 
είχομεν παράλογον έκφρασιν* ουχί τούτο, αλλ' άλλο τι δηλοΰται : καίτοι ό άνθρω
πος γνωρίζει δτι ή κτήσις (τών) πάντων δεν θα καταστήση αυτόν ευτυχή, δμως 
επιζητεί τα ελλείποντα αύτω. Ούτως εξαγγέλλεται μεγάλη πρακτική αλήθεια, 
έμφαίνουσα άμα το έπίκηρον και ασθενές της ανθρωπινής φύσεως. Ή μοίρα 
τοϋ ανθρώπου είναι νά ζητή πάντοτε «κάτι», χωρίς νά εύρίσκη ποτέ τήν εύτυχίαν. 

" ίσως προς τήν τοιαύτην έ'ννοιαν συνάπτεται το λεγόμενον έν σ π χ . 42 τοΰ 
έπινίκου 10, έ'νθα εύστόχως το έ π ί π α ι σ ί διωρθώθη εις επί πάσιν.Ύο τελευ-
ταιον τοΰτο σημαίνει σ κ ο π ό ν τουτέστι πασαν έργασίαν εργάζεται προς άπό-
κτησιν πάντων ( συνηγορεί το επίθετον ποικίλον). 


