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 ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νομίσαι περὶ 

αὐτῶν, εἰ ταῦτ’ ἀληθῆ· τὴν παιδείαν οὐχ 

οἵαν τινὲς ἐπαγγελλόμενοί φασιν εἶναι 

τοιαύτην καὶ εἶναι. Φασὶ δέ που οὐκ 

ἐνούσης ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιστήμης σφεῖς 

ἐντιθέναι, οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν 

ἐντιθέντες. 

Φασὶ γὰρ οὖν, ἔφη. 

Ὁ δέ γε νῦν λόγος, ἦν δ’ ἐγώ, σημαίνει 

ταύτην τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ 

ψυχῇ καὶ τὸ ὄργανον ᾧ καταμανθάνει 

ἕκαστος, οἷον εἰ ὄμμα μὴ δυνατὸν ἦν ἄλλως 

ἢ σὺν ὅλῳ τῷ σώματι στρέφειν πρὸς τὸ 

φανὸν ἐκ τοῦ σκοτώδους, οὕτω σὺν ὅλῃ τῇ 

ψυχῇ ἐκ τοῦ γιγνομένου περιακτέον εἶναι, 

ἕως ἂν εἰς τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντος τὸ 

φανότατον δυνατὴ γένηται ἀνασχέσθαι 

θεωμένη· τοῦτο δ’ εἶναί φαμεν τἀγαθόν. Ἦ 

γάρ; 

Ναί. 

Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν 

εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς ῥᾷστά 

τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται, οὐ 

τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, ἀλλ’ ὡς ἔχοντι 

μὲν αὐτό, οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ 

βλέποντι οἷ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασθαι. 

Ἔοικεν γάρ, ἔφη. 

Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι 

ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἶναι τῶν τοῦ 

σώματος—τῷ ὄντι γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι 

πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι   ἔθεσι καὶ 

ἀσκήσεσιν—ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς 

μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, 

οὖσα, ὃ τὴν μὲν δύναμιν οὐδέποτε 

ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς 

χρήσιμόν τε καὶ ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον αὖ 

καὶ βλαβερὸν γίγνεται. 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Πρέπει, λοιπόν να σχηματίσουμε μία τέτοια άποψη γι’ αυτά 

τα ζητήματα, αν όντως είναι αληθινά, και όχι σαν αυτήν 

την άποψη που κάποιοι υποστηρίζουν για την παιδεία με 

τις υποσχέσεις τους, επειδή τήν έχουν ως επάγγελμα. Γιατί, 

υποστηρίζουν ότι, ενώ δεν υπάρχει μέσα στην ψυχή γνώση, 

αυτοί την βάζουν, σαν να βάζουν σε τυφλά μάτια όραση. 

Πράγματι, αυτό υποστηρίζουν, είπε. 

Η σημερινή μας, όμως, συζήτηση, είπα εγώ, καταδεικνύει 

ότι η δύναμη της γνώσης ενυπάρχει στην ψυχή του κάθε 

ανθρώπου και ότι ο καθένας έχει ήδη μέσα στην ψυχή του 

το όργανο για να μάθει. Όπως για παράδειγμα το μάτι δεν 

θα μπορούσε διαφορετικά να στραφεί από το σκότος στο 

φως παρά μόνο αν μετακινούταν μαζί με όλο το σώμα προς 

το φως, αναλόγως και η δύναμη της γνώσης που έχουμε 

πρέπει να μεταστραφεί μαζί με όλη την ψυχή από το χώρο 

της φθοράς και της ύλης προς την άλλη πλευρά (την 

αληθινή περιοχή του όντος ), έως ότου αντέξει να βλέπει την 

φωτεινή θέα του όντος. Αυτή η περιοχή ισχυριζόμαστε πως 

είναι η Ιδέα του Αγαθού έτσι δεν είναι; 

Αυτή ακριβώς είπε. 

Η παιδεία, λοιπόν, θα είναι η τέχνη της μεταστροφής αυτής 

της δυνάμεως και του οργάνου της ψυχής, δηλαδή με ποιον 

τρόπο θα μπορέσει αυτή να μεταστραφεί προς την Ιδέα του 

Αγαθού εύκολα και αποτελεσματικά. Αυτή η τέχνη δεν 

είναι τέχνη εμφύτευσης όρασης, διότι η ψυχή τήν έχει 

αυτήν, αλλά είναι η τέχνη της μεταστροφής της ψυχής 

προς την ορθή κατεύθυνση και προς τον τόπο που πρέπει. 

Έτσι φαίνεται, είπε. 

Οι υπόλοιπες, λοιπόν, ψυχικές αρετές καταντούν να είναι 

σχεδόν όμοιες με τις σωματικές – γιατί, πράγματι, ενώ πριν 

δεν υπήρχαν στην ψυχή αποκτήθηκαν αργότερα με τον 

εθισμό και την άσκηση. Όμως, η αρετή της φρόνησης 

τυχαίνει να ανήκει περισσότερο σε κάτι πιο θείο. Η αρετή 

αυτή ποτέ δεν χάνει την δύναμη της, αλλά αναλόγως της 

μεταστροφής της γίνεται χρήσιμη και ωφέλιμη ή άχρηστη 

και βλαβερή. 
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Θέμα : Παιδεία είναι η περιαγωγή της ψυχής προς την Ἰδέα τοῦ  Ἀγαθοῦ δια 

της έμφυτης αρετής της, δηλαδή της φρόνησης. 
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