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 Πλάτωνος, Λάχης 190b-d 

 

Εισαγωγή  

 

           Το έργο αυτό του Πλάτωνα ανήκει στα πρώιμα έργα του 

και τοποθετείται μεταξύ του θανάτου του δασκάλου του, δηλαδή 

του Σωκράτη, και το πρώτο του ταξίδι στην Σικελία.  

         Στο έργο αυτό οι στρατηγοί Νικίας και Λάχης 

διαφοροποιούνται για το ζήτημα της αξίας των στρατιωτικών 

ασκήσεων με βαρύ οπλισμό. Όμως, ἐν τῇ ῥύμῃ της συζήτησης, 

στην οποία εισάγεται και ο Σωκράτης, πραγματεύονται την φύση 

της ανδρείας.  

        Οι δύο γονείς, Λυσίμαχος και Μελησίας, προσκαλούν τους 

στρατηγούς Νικία και Λάχητα να παρευρεθούν σε μια επίδειξη 

οπλομαχίας και να τούς συμβουλεύσουν για την παιδαγωγική 

αξία και χρησιμότητα τέτοιων θεαμάτων προς τα νεαρά παιδιά 

τους. Στην συζήτηση προσκαλείται και ο Σωκράτης.  

 

        Εξ αρχής το θέμα διευρύνεται ώστε να συγκεκριμενοποιηθεί 

η φύση και η  αξία της ανδρείας ως αρετής. Καταρχάς, δίνονται 

τρεις ορισμοί της ανδρείας, δύο από τον Λάχητα και ένας από τον 

Νικία. Όμως και οι τρεις απορρίπτονται από τον Σωκράτη. 

 

        Το άξιο παρατήρησης είναι πως, ακόμη και αν 

απορρίπτονται από τον Σωκράτη οι ορισμοί, διαφαίνεται και 

στις τρεις προτάσεις και αρνήσεις η σύνδεση της ανδρείας με 

την ψυχή και την γνώση. Είναι εμφανές αυτό από το γεγονός 

πως ο Σωκράτης αποφεύγει να ορίσει εξωτερικούς 

δασκάλους και καταφεύγει στο θεμελιώδες εχέγγυό του, τον 
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Λόγο, ώστε να βοηθήσει στην αναζήτηση και στον ορισμό 

της ανδρείας.  

   Σ’ αυτό μοιάζει το παρόν κείμενο με το κείμενο αναφοράς, 

δηλαδή στην μέγιστη αξία του Λόγου για την απόκτηση 

όποιας αρετής, καθώς και για τους δύο φιλοσόφους η αρετή 

συνδέεται με την ορθή χρήση του Λόγου, ήτοι της φρόνησης.   

 

     Είναι, τέλος, φανερό πως στον διάλογο αυτόν, επειδή είναι 

από τους πρώιμους του Πλάτωνα, όλα εξαρτώνται από τον 

Σωκράτη. Ο ορισμός περνά από στάδια και συνδέεται επαγωγικά 

με την πραγματικότητα. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Αφορμή του διαλόγου του Πλάτωνα Λάχης είναι η πρόσκληση 

που απηύθυναν δύο γονείς, ο Λυσίμαχος και ο Μελησίας, στους 

διάσημους Αθηναίους Νικία και Λάχη να παρακολουθήσουν μαζί 

μια επίδειξη οπλομαχίας και να τους συμβουλευτούν αν τέτοια 

θεάματα είναι χρήσιμα για την αγωγή των νεαρών γιων τους. 

Στη συζήτηση καλείται να συμμετάσχει και ο Σωκράτης που έχει 

επιστρέψει από τη μάχη του Δηλίου, όπου διακρίθηκε για την 

ανδρεία του. 

 

Σωκράτης : Oὐκοῦν, ὦ Λάχης, καὶ νῦν ἡμᾶς τώδε παρακαλεῖτον εἰς συμβουλήν, τίν’ ἂν 

τρόπον τοῖς ὑέσιν αὐτῶν ἀρετὴ παραγενομένη ταῖς ψυχαῖς ἀμείνους ποιήσειε; 

Λάχης : Πάνυ γε. 

Σωκρ. : Ἆρ’ οὖν ἡμῖν τοῦτό γ’ ὑπάρχειν δεῖ, τὸ εἰδέναι ὅτι ποτ’ ἔστιν ἀρετή; εἰ γάρ που 

μηδ’ ἀρετὴν εἰδεῖμεν τὸ παράπαν ὅτι ποτε τυγχάνει ὄν, τίν’ ἂν τρόπον τούτου σύμβουλοι 

γενοίμεθ’ ἂν ὁτῳοῦν, ὅπως ἂν αὐτὸ κάλλιστα κτήσαιτο; 

Λάχης : Οὐδένα, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 

Σωκρ. : Φαμὲν ἄρα, ὦ Λάχης, εἰδέναι αὐτὸ ὅτι ἔστιν. 

Λάχης : Φαμὲν μέντοι. 

Σωκρ. : Οὐκοῦν ὅ γε ἴσμεν, κἂν εἴποιμεν δήπου τί ἐστιν. 

Λάχης : Πῶς γὰρ οὔ; 

Σωκρ. : Μὴ τοίνυν, ὦ ἄριστε, περὶ ὅλης ἀρετῆς εὐθέως σκοπώμεθα –πλέον γὰρ ἴσως 

ἔργον– ἀλλὰ μέρους τινὸς πέρι πρῶτον ἴδωμεν εἰ ἱκανῶς ἔχομεν πρὸς τὸ εἰδέναι· καὶ 

ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ῥᾴων ἡ σκέψις ἔσται. 

Λάχης : Ἀλλ’ οὕτω ποιῶμεν, ὦ Σώκρατες, ὡς σὺ βούλει. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

τῳ δὲ παρακαλεῖτον (δυικός αριθμός) : αυτοί προσκαλούν. 

παραγίγνομαί τινι : βρίσκομαι πλησίον τινός, παρευρίσκομαι. 

παράπαν (επίρρημα) : εντελώς , γενικώς. 

ὦ ἄριστε : φίλε μου. 

σκοποῦμαι : εξετάζω. 

οὐκοῦν : επομένως, λοιπόν (≠ οὔκουν : όχι, λοιπόν). 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Σωκράτης : Επομένως, Λάχητα, αυτοί μάς προσκάλεσαν να 

συμβουλεύσουμε, με ποιόν τρόπο δηλαδή η αρετή, αν βρίσκεται 

στην ψυχή των γιων τους, θα τούς κάνει καλύτερους; 

Λάχης : Ακριβώς, Σωκράτη. 

Σωκράτης : Πρώτα, λοιπόν, εμείς πρέπει να έχουμε αυτό, την 

γνώση δηλαδή τού τί είναι η αρετή; Γιατί, αν εμείς δεν ξέρουμε 

επ' ακριβώς τί είδους πράγμα τυχαίνει να είναι η αρετή, με ποιόν 

τρόπο θα συμβουλεύσουμε αυτό σε οποιονδήποτε, πώς δηλαδή 

θα τήν αποκτήσει όσο το δυνατόν καλύτερα; 

Λάχης : Μού φαίνεται, Σωκράτη, πως με κανέναν τρόπο δεν θα 

μπορούσαμε. 

Σωκράτης : Ισχυριζόμαστε, λοιπόν, Λάχητα, ότι ξέρουμε τί είναι 

η αρετή. 

Λάχης : Το λέμε, βέβαια. 

Σωκράτης : Επομένως, αυτό που ξέρουμε, θα πούμε τί είδους 

πράγμα είναι. 

Λάχης : Πώς θα τό κάνουμε; 

Σωκράτης : Δεν χρειάζεται, λοιπόν, φίλε μου, να εξετάσουμε 

αμέσως όλο το φάσμα της αρετής- γιατί είναι τεράστιο έργο -, 

αλλά πρέπει να δούμε πρώτα αν κατέχουμε επαρκώς ένα μέρος 

αυτής που σχετίζεται με την γνώση. Και τότε, όπως είναι φυσικό, 

η έρευνά μας θα είναι πιο εύκολη. 

Λάχης : Ας ενεργήσουμε έτσι, Σωκράτη, όπως εσύ θες. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

1. Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, ο Σωκράτης θεωρεί δύσκολο 

να συμβουλεύσει τους νέους σχετικά με την αρετή; 

 

       Ο Σωκράτης θεωρεί δύσκολο εγχείρημα την συμβουλή σε 

νέους για την αρετή, διότι αυτή συνδέεται με την γνώση της, την 

οποία σίγουρα οι νέοι ακόμη δεν τήν έχουν, αλλά και ο ίδιος 

πιστεύει πως πρέπει να είναι σίγουρος και καταρτισμένος 

πλήρως, για να δώσει κάποια σημεία της αρετής να γίνουν 

κατανοητά στους νέους.  

        Διαφαίνεται, ακόμη μια φορά, η πίστη του Σωκράτη αφενός 

πως όλα ενυπάρχουν στην ψυχή μας, αφετέρου πως μπορούν να 

γνωσθούν διά της επιστημονικής μεθόδου. 

 

2. Οὐδένα, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες: Να συμπληρώσετε την 

ελλειπτική πρόταση. 

 

Οὐδένα, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, τούτου συμβούλους ἡμᾶς 

γενέσθαι ἂν ὁτῳοῦν. 

 

 

3. Αφού εντοπίσετε τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις του 

κειμένου, να τις χαρακτηρίσετε, να δικαιολογήσετε την 

συντακτική τους θέση μέσα στην πρόταση και να τις 

μετατρέψετε σε ευθύ λόγο. 

 

τίν’ ἂν τρόπον … ποιήσειε : πλάγια ερωτηματική μερικής 

άγνοιας, επεξήγηση στο αφηρημένο ουσιαστικό συμβουλήν.  

 

ὅτι...ἀρετὴ : πλάγια ερωτηματική μερικής άγνοιας, αντικείμενο 

στο απαρέμφατο εἰδέναι. 

 

ὅτι...ὂν : πλάγια ερωτηματική μερικής άγνοιας,  γνήσιο  

αντικείμενο στο εἰδεῖμεν (τὴν ἀρετὴν κατά πρόληψη 

αντικείμενο στο εἰδεῖμεν). 
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ὅτι ἐστὶν : πλάγια ερωτηματική μερικής άγνοιας, γνήσιο 

αντικείμενο στο εἰδέναι (τὸ αὐτὸ κατά πρόληψη αντικείμενο στο 

εἰδέναι). 

 

τὶ ἐστὶν  : πλάγια ερωτηματική μερικής άγνοιας, γνήσιο 

αντικείμενο στο ἂν εἴποιμεν  (η αναφορική ὃ ἴσμεν  κατά 

πρόληψη αντικείμενο στο ἂν εἴποιμεν).  

 

εἰ ἱκανῶς...τὸ εἰδέναι : πλάγια ερωτηματική ολικής άγνοιας, 

αντικείμενο στο ἴδωμεν. 

 

4. τὸ εἰδέναι: Ποιά είναι η συντακτική λειτουργία του 

έναρθρου απαρεμφάτου μέσα στην πρόταση; Γιατί πιστεύετε 

ότι ο συγγραφέας επιλέγει αυτήν την εκφορά αντί ενός 

ουσιαστικού; Με ποιό ουσιαστικό θεωρείτε ότι θα μπορούσε 

να αντικατασταθεί, ώστε να μην αλλοιωθεί το νόημα του 

κειμένου; 

 

τὸ εἰδέναι : έναρθρο απαρέμφατο, το οποίο τίθεται εμπρόθετα 

μαζί με την πρόθεση πρὸς, και λειτουργεί πρὸς τὸ εἰδέναι ως 

εμπρόθετος αναφοράς (ή σκοπού) στο ρήμα. Το έναρθρο ή 

άναρθρο απαρέμφατο ισοδυναμεί με τα αφηρημένα ουσιαστικά, 

άρα δεν έχουν διαφορά.  

Το ισοδύναμο ουσιαστικό θα ήταν η λέξη γνῶσις, άρα > πρὸς 

τὴν γνῶσιν. 

 

 

 

 


