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φιλόσοφος.

του

στρατηγός

Πλάτωνα.

Ο διάλογος Τίμαιος είναι ίσως το μόνο και πάντως το
σημαντικότερο κείμενο της Πλατωνικής φυσικής. Ο υπότιτ
λος περί φνσεως δηλώνει κοσμολογικό και ανθρωπολογικό
περιεχόμενο, που υπερβαίνει τη σημερινή αντίληψη για τη
φύση και τα φυσικά όντα. Ανήκει στην τελευταία περίοδο
της συγγραφικής παραγωγής του Πλάτωνα.
Από τον συσχετισμό των πληροφοριών που παρέχει το ίδιο
το έργο η χρονολογία δράσης τοποθετείται από τον Α. Ε.
Taylor γύρω στα 421 π.Χ., εποχή της Νικίειας ειρήνης. Τέσ
σερα πρόσωπα αποτελούν την ομάδα των συζητητών". Ο Τί
μαιος, πληροφορούμαστε από τον ίδιο τον διάλογο, κατάγε
ται από τη Λοκρίδα της Ιταλίας, έχει ασκήσει δημόσια αξιώ
ματα στη γενέτειρα του και διαθέτει υψηλή επιστημονική και
φιλοσοφική κατάρτιση, γεγονός που αποτυπώνεται στη μα
κρά ομιλία του, η οποία αποτελεί το κυρίως μέρος του έργου.
Ο Ερμοκράτης, πολιτικός και στρατηγός από τις Συρακού
σες, είχε διακριθεί στην άμυνα της πόλης κατά την εκστρα
τεία των Αθηναίων στα 415. Ο Θουκυδίδης και ο Ξενοφών
παρέχουν πληροφορίες γι αυτόν. Αμφιλεγόμενη ήταν η ταυ
τότητα του προσώπου του Κριτία. Υποστηρίχθηκε η εκδοχή
πως ήταν ο Κριτίας των Τριάκοντα αλλά ο Βρετανός Πλατωνιστής J. Burnet απέδειξε πως πρόκειται για τον παππού
αυτού του Κριτία και προππάπο του Πλάτωνα, συλλογισμός
που έγινε δεκτός' το ηλικιακό επιχείρημα, άλλωστε, που
προκύπτει από το 26 b, είναι ισχυρό. Το τέταρτο πρόσωπο
είναι ο Σωκράτης.
Ο διάλογος διαρθρώνεται κατά τα παρακάτω μέρη:
Α. Εισαγωγή. Ο Σωκράτης ανακεφαλαιώνει το περιεχό
μενο συζήτησης που έγινε την προηγουμένη μεταξύ των ίδιων
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συνομιλητών —και κάποιου απόντος (17 a)— η οποία υπο
βάλλει σε ομοιότητες προς το περιεχόμενο της Πολιτείας
(βιβλία Β' - Ε').
Β. Μύθος της Ατλαντίδας. Η πολιτική οργάνωση που
σκιαγραφήθηκε συνοπτικά στο εισαγωγικό μέρος προβάλλε
ται τώρα στο Αθηναϊκό παρελθόν. Πριν από εννέα χιλιάδες
χρόνια η Αθήνα αντιμετώπισε την επεκτατική δύναμη των
βασιλέων της Ατλαντίδας, μεγάλης ηπείρου που βρισκόταν
πέρα από τις Ηράκλειες στήλες, και υπερίσχυσε παρά την
αριθμητική και υλική υπεροχή των επιδρομέων. Η σχετική
αφήγηση γίνεται από τον Κριτία, ο οποίος στον ομώνυμο
διάλογο επανέρχεται σ' αυτήν διεξοδικά. Απώτερη πηγή α
ποτελούν οι αφηγήσεις των Αιγυπτίων ιερέων προς τον Σό
λωνα. Οι φυσικές καταστροφές εξαφάνισαν τα παλαιότερα
μνημεία της παράδοσης, λειτουργώντας έτσι ανανεωτικά
για τις αντιλήψεις και την κοσμοθεωρία των Ελλήνων και
εξασφαλίζοντας τους·αιώνια πνευματική νεότητα. Οι Αιγυ
πτιακοί πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί κατάγονται από την
αρχέγονη Αθήνα, η οποία, κατά χίλια χρόνια προγενέστερη
των Αιγυπτίων, αποτέλεσε το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο
αυτοί οργανώθηκαν. Η αυθεντία της παράδοσης, αδιαμφισβήτη στην Αίγυπτο, αντιμετωπίζεται κριτικά από τους Έλλη
νες: Και στην Πολιτεία και στον Φαιδρό ο Πλάτων έχει
διατυπώσει την ανάγκη για νέα «μυθολογία», για ανακαίνιση
των θεμελιωδών αρχών των πολιτειών και για πνευματική
αναβάπτιση του ατόμου. Το θαυμαστότερο από τα κατορθώ
ματα της παλαιάς πόλης των Αθηνών είναι η επικράτηση επί
της Ατλαντίδας. Ο Κριτίας υπόσχεται ν' αφηγηθεί αναλυτικά
την ιστορία, το τελικό αίτιο της οποίας έχει ήδη σκιαγραφη
θεί, αφού προηγηθεί ο λόγος του Τίμαιου σχετικά με τη
δημιουργία του σύμπαντος και του ανθρώπου.
Γ. Η ομιλία του Τίμαιου. Η αφήγηση του Τίμαιου εισάγει
δύο αρχές: Τα αισθητά ανήκουν στον κόσμο της γενέσεως,
είναι δημιουργημένα. Επίσης, κάθε δημιουργημένη υπόστα
ση, κάθε γιγνόμενον, έχει κάποια αιτία. Η αιτία του αισθητού
κόσμου είναι ο δημιουργός, που, όπως κάθε τεχνίτης, εργά
ζεται με βάση κάποιο υπόδειγμα (παράδειγμα). Ο δημιουρ
γός, ως άριστος, επέλεξε το υπόδειγμα, το οποίο, επειδή
συγκεντρώνει κάθε είδους ωραιότητα και τελειότητα, είναι
ποιοτικώς υπέρτερο και συνεπώς αιώνιο και αμετάβλητο.
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Δημιουργήθηκε, λοιπόν, ο αισθητός κόσμος ως εικόνα του
αιώνιου και άριστου υποδείγματος.
Οι λογικές αναφορές προς τα δύο μεγέθη παρουσιάζουν
την ακόλουθη διαφορά: Ό,τι αναφέρεται στο αιώνιο πρότυπο
είναι οριστικό και ασφαλές, ενώ ό,τι αναφέρεται στον μεταβαλόμενο αισθητό κόσμο είναι απλώς πιθανό' άρα για κάθε
πόρισμα σχετικό με την αισθητή πραγματικότητα επιφυλλάσσεται η δυνατότητα αναθεώρησης και βελτίωσης με βάση νέα
δεδομένα. Για τον δημιουργό προέκυψε η αναγκαιότητα δη
μιουργίας ψυχής ως έδρας της νοήσεως, επειδή η τελευταία
τίθεται ως προϋπόθεση της κοσμικής αρμονίας, η οποία, με
την πρόνοια του δημιουργού, μορφοποιεί την προϋπάρχουσα
άτακτη ύλη, και τη μεταβάλλει από τη χαοτική της κατάστα
ση

σε

ζωον

εμψυχον

εννουν τε.

Το σύμπαν εκ κατασκευής είναι ορατό και απτό. Τα στοι
χεία που του προσδίδουν τις ιδιότητες τούτες είναι το πυρ και
η γη αντίστοιχα, που συνδέονται, ως τρισδιάστατα, με δύο
ενδιάμεσους συνδετικούς όρους. Αυτοί είναι ο αήρ και το
νδωρ. Τα τέσσερα τούτα στοιχεία, υπό δεδομένη και σταθε
ρή αναλογία, συναποτελούν τον κόσμο, ο οποίος γίνεται έτσι
ανεπίδεκτος διάσπασης από εξωγενείς παράγοντες. Το σύ
μπαν ενδύεται το σφαιρικό σχήμα, γιατί αυτό είναι το κα
ταλληλότερο για το ον που περικλείει μέσα του τα πάντα.
Πραγματικά, έξω από αυτό δεν υπάρχει τίποτα, γι' αυτό ο
δημιουργός δεν το εφοδιάζει με αισθητήρια, μέλη, άκρα,
μηχανισμούς θρέψης κλπ. Το εφοδιάζει όμως με την περί
τον άξονα του κίνηση και με την κοσμική ψυχή, η οποία
προκύπτει ως προϊόν της αμέριστου, της μεριστής και της
τρίτης ουσίας που δημιουργήθηκε από την ανάμειξη των δύο
πρώτων. Η ψυχή είναι χωρισμένη σε τμήματα, καθένα από
τα οποία μετέχει κατά δεδομένες αναλογίες στη φύση των
τριών συνιστωσών. Οι αναλογίες απηχούν τους λόγους των
πλανητικών κινήσεων και συνδέονται με τα διαστήματα των
μουσικών κλιμάκων. Κάθε υπαρκτή ή δυνατή αρμονία ενυ
πάρχει στην κοσμική ψυχή.
Στη συνέχεια περιγράφεται η δημιουργία των δύο κύκλων
από τις ουσίες του ταντοϋ και του μεριστον που συνδέονται με
τη δημιουργία των απλανών και των πλανητών αστέρων. Οι
κύκλοι κινούνται και διασταυρώνονται και στο κέντρο τους
υπάρχει η γη. Περιγράφονται οι κινήσεις, οι κατευθύνσεις και
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η διασταύρωση των κύκλων, στο κέντρο των οποίων βρίσκε
ται η γη.
Ο κόσμος συνολικά κινείται σύμφωνα με την κίνηση που
το ψυχικό τμήμα του μεταδίδει στη σωματική υπόσταση του
σύμπαντος. Η διαπίστωση πως ο κόσμος δεν μπορεί να ταυ
τιστεί ποιοτικά με το αιώνιο και αναλλοίωτο πρότυπο, με
βάση το οποίο κατασκευάστηκε, οδηγεί στη δημιουργία του
χρόνου. Αυτός είναι διαιρετός και για τη μέτρηση του δη
μιουργούνται από τον θεό τα κινούμενα αισθητά σώματα του
ουρανού, των οποίων οι περιφορές ρυθμίστηκαν με βάση τους
κύκλους του ταυτον και του μεριστοϋ. Δημιουργεί επίσης ο
θεός τα όντα που θα εγκατοικήσουν στο σύμπαν, χωρισμένα
σε τέσσερις κατηγορίες, τους ουράνιους θεούς, δηλαδή τα
κατασκευασμένα από φωτιά άστρα, τα φτερωτά, τα υδρόβια
και τα χερσαία. Στα κατώτερα όντα δίνεται ψυχή ανάλογη με
την κοσμική, αλλά όχι της ίδιας καθαρότητας. Η δημιουργία
των φθαρτών όντων γίνεται με τη μεσολάβηση των κατώτε
ρων θεών. Περιγράφεται η κατασκευή του ανθρώπινου σώ
ματος, όπου την προτεραιότητα έχει το κεφάλι, έδρα των
σημαντικότερων λειτουργιών, για την εξυπηρέτηση του ο
ποίου προστίθενται τα μέλη. Οι λειτουργίες των αισθήσεων
της όρασης και της ακοής αποσκοπούν στο να οδηγήσουν τον
άνθρωπο στην πρόσληψη της τον παντός φύσεως και στην
εναρμόνιση της δικής του φύσης προς την ουράνια τάξη.
Η κοσμολογία του Τίμαιου φωτίζεται στη συνέχεια πε
ρισσότερο με τις διατυπώσεις του σχετικά με τον νου και την
ανάγκη. Ο αισθητός κόσμος δημιουργείται από τη σύμπραξη
των δύο αυτών μεγεθών. Η μεταξύ τους σχέση ρυθμίζεται
από τον ηγετικό ρόλο του νου. Η ανάγκη, η πλανωμε'νη αίτια,
αντιπροσωπεύει ό,τι εξακολουθεί να διατηρείται πέρα απ'
οποιαδήποτε λογική ερμηνεία. Εισάγεται, παράλληλα με τα
μεγέθη του νοητού και του αισθητού κόσμου, η τρίτη κατη
γορία της υποδοχής. Αυτή είναι χωρικό μέγεθος, τόπος
{χώρα) που γίνεται αντιληπτός λογισμω τινι νόθω και παρέ
χει στα όντα τη δυνατότητα της κατά χώρον ύπαρξης. Η
υποδοχή αποτελεί σνναίτιον στη διαδικασία της δημιουρ
γίας, παράγοντας τα τέσσερα υλικά στοιχεία. Αυτά μπορούν
ν' αναλυθούν σε μικρά τριγωνικά σχήματα, το ορθογώνιο
ισόπλευρο και το ορθογώνιο σκαληνό, οι συνδυασμοί των
οποίων αποδίδουν τέσσερα πολύεδρα αντίστοιχα των τεσσά-
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ρων στοιχείων. Έχει εξαρθεί από τους μελετητές η προσπά
θεια του Πλάτωνα για «γεωμετρική - αριθμητική εξήγηση
του ορατού κόσμου».
Οι συνδυασμοί των σωμάτων αποδίδουν την πολλαπλότη
τα της ύλης και των μορφών με τις οποίες αυτή εμφανίζεται.
Αναπτύσσονται τα σχετικά με τις αισθητές ιδιότητες των
σωμάτων και αναλύονται ζητήματα όπως η εμφάνιση των
μετεώρων, η δημιουργία των μετάλλων, των υδάτων κλπ.,
για να καταλήξει αυτή η ενότητα της αφήγησης στην ερμη
νεία της δημιουργίας της ηδονής και του πόνου, με βάση την
πεποίθηση για τη μεταξύ των αισθημάτων τούτων αναπλή
ρωση.
Ο διάλογος μεταβαίνει πλέον σε ζητήματα ιατρικής και
ψυχολογίας. Με αφετηρία την αντίληψη πως το σώμα κατα
σκευάστηκε για να υπηρετεί την ψυχή, αναπτύσσονται τα
σχετικά με τη δημιουργία των μερών του οργανισμού, τις
λειτουργίες τους και τα φαινόμενα με τα οποία συνδέεται το
καθένα.- Αναφέρεται ο ουσιώδης ρόλος του μνελον, με τον
οποίο συνάπτονται τα μέρη της ψυχής, των νεύρων, μείγμα
τος οστών και σάρκας, των οστών, δημιουργημένων από γη
και μυελό, και του ήπατος, που συνδέεται με τη μαντική, την
οποία ο θεός παραχώρησε ως αντιρρόπηση της ανθρώπινης
αφροσύνης.
Γίνεται στη συνέχεια προσπάθεια καταχώρησης των ασθε
νειών σε κατηγορίες με παράλληλη ερμηνεία των αιτιών τους.
Παρατηρήθηκε απόκλιση των απόψεων που καταγράφει ο
Πλάτων από τα δόγματα της Ιπποκρατικής σχολής, κυρίως
σχετικά με τα περί χυμών, και η σύμπλευση του πιθανότατα
με τις θεωρίες των συμπατριωτών του Τίμαιου, Φιλολάου και
Φιλιστίωνα. Στη νοσηρότητα της σωματικής υπόστασης ανα
ζητούνται τα αίτια και των ψυχικών ασθενειών. Ενοχοποιού
νται επίσης η παιδεία και η αγωγή, οι οποίες, όταν αποκλί
νουν από το δέον, μπορούν να διαταράξουν την ψυχοσωματική
αρμονία. Η τελευταία αξιολογείται ως η υπέρτερη επιδίωξη:
Κάθε μονόπλευρη ανάπτυξη αποβαίνει αρνητική. Οι συνυπάρ
χουσες υποστάσεις διέπονται από τους δικούς τους κανόνες
και αναλαμβάνουν τους ρόλους που τους προσιδιάζουν έτσι το
αιώνιο στοιχείο επιδίδεται σε αθάνατους και θεϊκούς συλλο
γισμούς, ενώ το φθαρτό αναδέχεται τον ρόλο του επίκουρου
και τροφέα.
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Κατακλείδα του διαλόγου αποτελούν οι απόψεις που από
πολλούς κρίθηκαν ως εισαγωγή εξελικτικής θεωρίας, με κα
τεύθυνση από το τελειότερο προς το ατελέστερο, η οποία
ερμηνεύεται με κριτήριο την παρακμή της ανθρώπινης ψυ
χής. Ο βαθμός φρόνησης ή αφροσύνης που κατακτά κάθε ον
προσδιορίζει τελικά τη βιολογική τάξη στην οποία αυτό κα
τατάσσεται.
Όπως αναφέρθηκε ο Τίμαιος αποτελεί απόπειρα για ερμη
νεία της φύσης, υπό την ευρύτερη έννοια της, με βάση την
αριθμητική και τη γεωμετρία. Η επίδραση του ήταν ισχυρή
από την αρχαιότητα και παρέμεινε μέχρι τους νεότερους
χρόνους. Τον 13ο αι. η Δύση γνώρισε τα Αριστοτελικά συγ
γράμματα" ως τότε ο Τίμαιος, γνωστός από τη μετάφραση
και τον σχολιασμό του Χαλκίδιου, ήταν το κύριο όργανο για
τη μελέτη κοσμολογικών και φυσικών ζητημάτων. Οι διατυ
πώσεις της Πλατωνικής κοσμογονίας, η διερεύνηση των ο
ντολογικών περιοχών σε σχέση με τον αισθητό κόσμο, έργο
και εικόνα της θεότητας, η κίνηση της κοσμικής ψυχής, η
αναγωγή της φυσικής επιστήμης στα μαθηματικά κλπ., είναι
αντικείμενα που άσκησαν σημαντική επίδραση στο έργο του
Descartes, του Leibnitz, του Spinoza κ.ά.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Ένας, δύο, τρεις πού είναι, αγαπητέ
μου Τίμαιε, ο τέταρτος των χθεσινών μας καλεσμένων,
σημερινών μας οικοδεσποτών;
ΤΙΜΑΙΟΣ. Κάποια ασθένεια, Σωκράτη, του έτυχε.
Ποτέ δεν θα έχανε τη συνάντηση μας με τη θέληση του.
ΣΩ. Τότε το έργο της αναπλήρωσης του δεν πρέπει να
αναλάβεις εσύ και αυτοί εδώ;
ΤΙ. Φυσικά και κατά τη δύναμη μας δεν θα παραλεί
ψουμε τίποτα. Γιατί πραγματικά, δεν θα ήταν καθόλου
σωστό, αφού χθες φιλοξενηθήκαμε από σένα με όσα ταί
ριαζαν, να μη σου ανταποδώσουμε εμείς οι υπόλοιποι πρό
θυμα τη φιλοξενία.
ΣΩ. Θυμόσαστε λοιπόν ποσα και ποια θέματα όρισα για
να συζητήσουμε;
ΤΙ. Βέβαια τα θυμόμαστε, όσα όμως ξεχάσαμε, θα μας
τα θυμίσεις εσύ που είσαι παρών. Ή καλύτερα, αν δεν σου
κάνει κόπο, να μας τα ξαναπείς με δυο λόγια από την αρχή,
ώστε να τα κατανοήσουμε καλύτερα.
ΣΩ. Εντάξει. Το βασικό θέμα βέβαια όσων είπα χθες σε
σχέση με το πολίτευμα ήταν τι είδους και από τι ανθρώ
πους πρέπει να δημιουργείται για να μου φαίνεται π ω ς θα
έχει γίνει άριστο.
ΤΙ. Και πραγματικά, Σωκράτη, όσα είπες είναι απόλυ-
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τα σύμφωνα με αυτά που πιστεύουμε ολοι μας.
ΣΩ. Δεν ξεχωρίσαμε κατ' αρχάς την τάξη των γεωρ
γ ώ ν και των άλλων γενικά τεχνιτών από την τάξη αυτών
που θα υπερασπιστούν την πολιτεία;
ΤΙ. Ακριβώς.
ΣΩ. Και αφού αναθέσαμε σε κάθε πολίτη μια μόνο
συγκεκριμένη απασχόληση σύμφωνα με τη φύση του, εί
παμε ότι εκείνοι που κυρίως έχουν καθήκον να υπερασπί
ζονται την πολιτεία, θα πρέπει να είναι μόνο φύλακες της
πόλης, σε περίπτωση που κάποιος από το εξωτερικό η και
το εσωτερικό επιτεθεί με σκοπό να την καταστρέψει, κρί
νοντας με επιείκεια αυτούς που βρίσκονται κατω απο την
εξουσία τους, που είναι φυσικοί σύμμαχοι τους, αλλά εμ
φανιζόμενοι σκληροί στους εχθρούς που αντιμετωπίζουν
στη μάχη.
ΤΙ. Πολύ σωστά.
ΣΩ. Νομίζω ακόμα π ω ς είπαμε ότι η φύση της ψυχής
των φυλάκων πρέπει να είναι εξαιρετικά ορμητική και
φιλόσοφη συνάμα, ώστε να μπορούν αυτοί να εμφανίζο
νται με σωστό τρόπο πράοι και σκληροί.
ΤΙ. Μάλιστα.
ΣΩ. Και για την εκπαίδευση τους τι υποστηρίξαμε; Δεν
είπαμε ότι πρέπει με γυμναστική, μουσική και με όλα τ'
άλλα ν' ανατραφούν, όσα ταιριάζουν σε τέτοιους άνδρες;
ΤΙ. Βεβαίως.
ΣΩ. Ειπώθηκε γενικά ότι όσοι εκπαιδευτούν με τέτοιο
τρόπο δεν θα πρέπει να θεωρούν ούτε το χρυσάφι ούτε το
ασήμι ούτε οποιοδήποτε άλλο απόκτημα ως ατομική τους
περιουσία αλλά ως υπάλληλοι παίρνοντας μισθό για τη
φύλαξη από εκείνους που προστατεύουν, όσο είναι αρκετό
στους σώφρονες, να ζουν καταναλώνοντας από κοινού και
συναναστρεφόμενοι μεταξύ τους, φροντίζοντας με κάθε
τρόπο για την αρετή χωρίς να τους απασχολεί τίποτε άλλο.
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ΤΙ. Ναι, αυτά ακριβώς συζητήσαμε.
ΣΩ. Και κάναμε επίσης λόγο για τις γυναίκες, ότι θα
πρέπει να διαμορφωθούν ως προς τους χαρακτήρες με
τρόπο παραπλήσιο προς τους άνδρες και π ω ς σε όλες πρέ
πει ν' ανατεθούν οι ίδιες ασχολίες και ως προς τον πόλεμο
και ως προς τις άλλες δραστηριότητες της ζωής.
ΤΙ. Έ τ σ ι ειπώθηκαν κι αυτά.
ΣΩ. Τι είπαμε λοιπόν σχετικά με την τεκνοποιία; Ή
αυτό το έχετε εύκολα συγκρατήσει στη μνήμη, επειδή όσα
ειπώθηκαν ήταν ασυνήθιστα; Καθορίσαμε οτι ολα τα σχε
τικά με τον γάμο και τα παιδιά πρέπει να είναι κοινά για
όλους, βρίσκοντας τρόπους ώστε κανένας να μην ξέρει ποτέ
ποιο είναι το δικό του παιδί, αλλά όλοι να θεωρούν τους
πάντες συγγενείς τους, δηλαδή αδελφούς και αδελφές ό
σους έχουν την ανάλογη ηλικία , τους προγενέστερους και
μεγαλύτερους γονείς -και προγόνους τ ω ν γονέων, ενώ τους
μεταγενέστερους παιδιά και απογόνους τ ω ν παιδιών τους.
ΤΙ. Είναι όπως τα λες και τα θυμόμαστε καλά.
ΣΩ. Δεν θυμόμαστε λοιπόν ότι, για να γεννιούνται από
την αρχή παιδιά με άριστο κατά το δυνατόν χαρακτήρα,
είπαμε πως οι άρχοντες και οι αρχόντισσες θα πρέπει να
βρουν τρόπο ώστε, με τυπική μυστική κλήρωση, κατά τους
γάμους οι φαύλοι και οι αγαθοί ξεχωριστά να συνευρίσκονται ο καθένας με τις όμοιες του, και να μην τους δημιουρ
γείται από αυτά καμιά εχθρότητα αλλά να θεωρούν αιτία
της συνεύρεσης την τύχη;
ΤΙ. Το θυμόμαστε.
ΣΩ. Δεν είπαμε επίσης ότι πρέπει ν' ανατρέφονται
βέβαια τα παιδιά των χρηστών πολιτών, ενώ των κακών
πρέπει να στέλνονται κρυφά σε διάφορα μέρη της πολι
τείας; Και καθώς μεγαλώνουν (δεν είπαμε π ω ς ) πρέπει,
παρακολουθώντας συνεχώς, να επαναφέρουν τους άξιους,
ενώ τους ανάξιους που έχουν κοντά τους να τους στέλνουν
2
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σε αντικατάσταση στη θέση των επανερχόμενων;
ΤI. Έτσι είπαμε.
ΣΩ. Μιλήσαμε λοιπόν περιληπτικά για όσα είπαμε χθες
ή θέλουμε ακόμη κάτι από τα λεχθέντα, αγαπητέ μου
Τίμαιε, που ίσως παραλείψαμε ;
ΤΙ. Καθόλου, Σωκράτη, αντίθετα ακριβώς αυτά ήταν
όσα ειπώθηκαν.
ΣΩ. Μπορείτε ν' ακούσετε λοιπόν, μετά από αυτά, τι
ένιωσα για την πολιτεία που περιγράψαμε. Έμοιαζε το
αίσθημα μου με κάτι τέτοιο, όποιο (νιώθει) ένας που,
αφού αντικρίσει κάπου όμορφα ζώα ειτε ζωγραφισμένα
είτε ζωντανά αλλά ακίνητα, αισθάνθηκε την επιθυμία να
τα δει να κινούνται τα ίδια και να αγωνίζονται σε κάτι που
θεωρείται π ω ς ταιριάζει με τη σωματική διάπλαση τους.
Αυτό ακριβώς έπαθα κι εγώ σχετικά με την πόλη που
περιγράψαμε. Θα άκουγα δηλαδή με ευχαρίστηση κάποιον
να αναφέρει τους άθλους που η πόλη επιτελεί, κάνοντας
αυτή εναντίον άλλων πολιτειών τους αγώνες που είναι
αναγκασμένη να κάνει οποιαδήποτε πολιτεία, φτάνοντας
μέχρι και σε πόλεμο, και στη διάρκεια του πολέμου να
αποδίδει τα πρέποντα στην εκπαίδευση και την ανατροφή
των πολιτών, και κατά τη διεξαγωγή των μαχών και κατά
το στάδιο των διαπραγματεύσεων με καθεμιά πόλη. Εδώ
όμως, Κριτία και Ερμοκράτη, έχω καταλάβει ο ίδιος τον
εαυτό μου ότι δεν έχω την ικανότητα να εγκωμιάσω όπως
πρέπει τους πολίτες και την πολιτεία μας. Αυτό δεν είναι
καθόλου παράξενο για μένα, έχω όμως σχηματίσει την ίδια
γνώμη και για τους ποιητές, τους παλιότερους και τους
σύγχρονους, όχι επειδή περιφρονώ το γένος των ποιητών,
αλλά επειδή είναι φανερό πως η χορεία των μιμητών μπορεί
να μιμηθεί πιο εύκολα και πιο σωστά τα πράγματα με τα
οποία ανατράφηκε. Αντίθετα είναι δύσκολο με έργα κι ακό
μα δυσκολότερο με λόγους να μιμηθεί κάποιος σωστά κάτι
3
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που βρίσκεται έξω από την αγωγή του. Νομίζω επίσης ότι
η τάξη των σοφιστών είναι ικανή για πολλά λόγια και άλλα
σημαντικά πράγματα, φοβάμαι όμως μήπως, επειδή περι
φέρονται από πόλη σε πόλη χωρίς να επιδιώκουν πουθενά
μόνιμη κατοικία, δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν όσα
λένε και κάνουν και στις πολεμικές περιόδους και στις
μάχες εκείνοι που είναι φιλόσοφοι συνάμα και πολιτικοί,
ασχολούμενοι με το καθετί είτε με λόγια είτε με έργα.
Απομένουν λοιπόν οι άνθρωποι της δικής σας νοοτροπίας,
οι οποίοι από τη φύση και την αγωγή τους μετέχουν και
στη φιλοσοφία και στην πολιτική. Ο Τίμαιος λοιπόν,
αυτός εδώ, που κατάγεται από ιδιαιτέρως ευνομούμενη
πολιτεία , τη Αοκρίδα της Ιταλίας, και δεν είναι κατώτε
ρος κανενός από τους εκεί σε περιουσία και καταγωγή,
άσκησε στην πατρίδα του τα ανώτατα αξιώματα και έλα
βε τις μεγαλύτερες τιμές και έφτασε, κατά τη γνώμη μου,
στο ανώτερο σημείο της φιλοσοφίας συνολικά. Από την
άλλη μεριά, ξέρουμε όλοι οι ντόπιοι ότι ο Κριτίας δεν είναι
άσχετος με κανένα από τα θέματα που συζητάμε. Όσο για
τον Ερμοκράτη, καθώς έχουμε πολλούς μάρτυρες που
μπορούν να μας διαβεβαιώσουν ότι ο χαρακτήρας και η
α γ ω γ ή του είναι αξιόλογα για να μπορεί ν' ασχολείται με
όλα αυτά, πρέπει ασφαλώς να το πιστεύσουμε. Αυτά σκε
πτόμενος κι εγώ, δέχτηκα πρόθυμα να ικανοποιήσω την
επιθυμία σας, όταν μου ζητήσατε χθες ν' αναπτύξω τα
σχετικά με την πολιτεία. Ήξερα ότι κανένας άλλος δεν
θα ήταν πιο ικανός από σας ν' ασχοληθεί με τη συνέχεια
της συζήτησης, εφόσον το θέλατε. Μόνο εσείς ανάμεσα
στους τωρινούς πολίτες θα μπορούσατε να εφοδιάσετε
την πολιτεία με όλα τα απαραίτητα, ώστε να την οδηγή
σετε σε αποφασιστικό πόλεμο. Στη συνέχεια, αφού είπα
αυτά που μου ζητήθηκαν, σας ζήτησα με τη σειρά μου
αυτά που τώρα αναφέρω. Κι εσείς, αφού το συζητήσατε
4
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μεταξύ σας, συναποφασίσατε να μου ανταποδώσετε τώρα
τη φιλοξενία του διαλόγου. Ήρθα λοιπόν τακτοποιημένος
γ ι ' αυτά και περισσότερο απ' όλους έτοιμος να τα δεχτώ.
ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ. Πραγματικά, Σωκράτη, όπως είπε
κι αυτός εδώ ο Τίμαιος, δεν πρόκειται ούτε απροθυμία να
δείξουμε ούτε δικαιολογίες να προβάλουμε για να μην
κάνουμε αυτά. Χθες μάλιστα, μόλις γυρίσαμε στο σπίτι
του Κριτία στον ξενώνα, αλλά και πιο πριν, όταν ήμαστε
καθ' οδόν, τα ίδια πράγματα συζητούσαμε. Αυτός μας
διηγήθηκε κάποια παλιά παράδοση. Πες την, Κριτία, τ ώ 
ρα σ' αυτόν, για να κρίνει κι ο ίδιος αν είναι κατάλληλη ή
όχι για το θέμα που καθόρισε.
ΚΡΙΤΙΑΣ. Πρέπει να το κάνω, αν συμφωνεί και ο
τρίτος της συντροφιάς, ο Τίμαιος.
ΤΙ. Ασφαλώς συμφωνώ.
ΚΡ. Τότε, Σωκράτη, άκου μια πολύ παράδοξη παρά
δοση αλλά βέβαια απόλυτα αληθινή, όπως τη διηγήθηκε
κάποτε ο Σόλωνας , ο σοφότερος απ' τους εφτά" σοφούς. Ο
Σόλωνας ήταν συγγενής και πολύ στενός "φίλος του προ
πάππου μου Δρωπίδη, όπως λέει ο ίδιος σε πολλά ποιή
ματα του. Στον παππού μου τον Κριτία είπε, όπως με τη
σειρά του ο γέροντας έλεγε σε μας, ότι παλαιά κατορθώ
ματα αυτής της πόλης, σημαντικά και αξιοθαύμαστα, έ
χουν ξεχαστεί, επειδή πέρασε πάρα πολύς καιρός και πέ
θαναν οι άνθρωποι. Α π ' όλα σημαντικότερο ήταν ένα που,
αφού το θυμηθούμε, πρέπει σε σένα να το προσφέρουμε σαν
ανταπόδοση και συνάμα προς τη θεά στην πανήγυρη δίκαια
κι αληθινά, σαν ακριβώς να της ψέλναμε εγκώμιο.
ΣΩ. Σωστά μιλάς. Αλλά ποιο είναι αυτό το κατόρθωμα
που διηγήθηκε ο Κριτίας, όπως το άκουσε από τον Σόλω
να, όχι σαν απλή παράδοση αλλά σαν πραγματικό γεγονός,
που το έκανε η πόλη αυτή πριν από πολύ καιρό;
ΚΡ. Θα σας πω παλιά ιστορία που την άκουσα όχι από
6
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νέο άνθρωπο, αφού τότε ο Κριτίας, όπως είπε, ήταν σχεδόν
ενενήντα χρόνων, ενώ εγώ ήμουν δέκα. Έτυχε να έχουμε
τότε την Κουρεώτιδα ημέρα των Απατουρίων . Έγινε και
τότε αυτό που κάθε φορά συνηθίζεται με τα παιδιά στη
γιορτή, και βέβαια οι πατέρες μας όρισαν βραβεία για τις
απαγγελίες. Απαγγέλθηκαν ποιήματα διαφόρων ποιητών,
αλλά τα πιο πολλά παιδιά είπαμε ποιήματα του Σόλωνα,
επειδή ήταν καινούρια εκείνη την εποχή. Ένας από τη
φυλή μας, είτε επειδή το πίστευε είτε επειδή ήθελε να
ευχαριστήσει τον Κριτία, είπε οτι κατα τη γνώμη του ο
Σόλωνας ήταν ο πιο σοφός και στα υπόλοιπα ζητήματα,
αλλά και ο ελευθεριότερος απ' όλους τους ποιητές. Ο
γέρος —πολύ ζωντανά το θυμάμαι— ένιωσε μεγάλη χαρά
και είπε χαμογελώντας: «Στ αλήθεια, Αμύνανδρε, αν δεν
είχε επιδοθεί στην ποίηση ως πάρεργο αλλα την καλλιερ
γούσε όπως οι άλλοι, κι αν είχε τελειοποιήσει την παρά
δοση που μετέφερε εδώ από την Αίγυπτο, αντί να την
παραμελήσει εξαιτίας των εμφύλιων σπαραγμών και τ ω ν
άλλων δεινών που βρήκε εδώ όταν επέστρεψε, τότε κατά
τη γνώμη μου βέβαια, ούτε ο Ησίοδος ούτε ο Όμηρος ούτε
κανένας άλλος ποιητής θα γινόταν ποτέ ανώτερος του».
«Και ποια είναι», ρώτησε εκείνος, «αυτή η παράδοση,
Κριτία;» « Ή τ α ν σχετικά με ένα πολυ μεγάλο και δίκαια
το πιο ονομαστό απ' όλα κατόρθωμα», απάντησε εκείνος,
«που έχει κάνει αυτή η πολιτεία, αλλά από τον πολύ χρόνο
που πέρασε και τον θάνατο εκείνων που το πραγματοποί
ησαν δεν διατηρήθηκε στη μνήμη μας μέχρι σήμερα».
«Πες μας από την αρχή», είπε αυτός, « τ ι και π ώ ς έγινε
και από ποιους έχοντας το ακούσει ο Σόλωνας το έλεγε ως
αληθινό».
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της περιοχής είναι η Σάις, από την οποία καταγόταν ο
βασιλιάς Αμασις. Σύμφωνα με κείνους, ιδρυτής της πόλης
ήταν μια θεά που στα Αιγυπτιακά ονομάζεται Νήιθ, και,
όπως λένε οι ίδιοι, Αθηνά στα Ελληνικά. Οι κάτοικοι της
αγαπούν πολύ τους Αθηναίους και ισχυρίζονται ότι, κατά
κάποιο τρόπο, είναι συγγενείς τους. Όταν λοιπόν πήγε εκεί
ο Σόλωνας, τον τίμησαν, είπε, εξαιρετικά. Όταν ζήτησε
πληροφορίες για την αρχαία ιστορία τους από τους ιερείς,
που κατ' εξοχήν γνώριζαν αυτά τα πράγματα, διαπίστωσε
π ω ς ούτε ο ίδιος ούτε κανένας άλλος Έλληνας, όπως λέ
γεται, γνώριζε τίποτα σχετικά μ' αυτά. Κι όταν σε κάποια
περίπτωση θέλησε να τους παρασύρει σε συζήτηση σχετικά
με την αρχαία ιστορία, τους μίλησε για τις παλιές Αθη
ναϊκές παραδόσεις, για τον Φορωνέα που θεωρείται ο πρώ
τος άνθρωπος, για τη Νιόβη, για τον Δευκαλίωνα επίσης
και την Πύρρα, για τον τρόπο που σώθηκαν από τον
κατακλυσμό και για τη γενεαλογία των απογόνων τους,
και προσπάθησε να υπολογίσει το χρονικό διάστημα που
πέρασε από τότε μετρώντας τα χρόνια. Τότε ένας πολύ
ηλικιωμένος ιερέας του είπε: "Σόλωνα, Σόλωνα, εσείς οι
Έλληνες είστε αιωνίως παιδιά . Δεν υπάρχει γέρος Έλλη
νας". Ακούγοντας αυτό λοιπόν ρώτησε: " Π ώ ς ; Τι εννοείς
με αυτά που είπες;" "Είστε όλοι νέοι στην ψυχή", είπε,
" γ ι α τ ί δεν έχετε μέσα σας παλαιές αντιλήψεις από αρχαία
παράδοση ούτε και καμιά διδασκαλία που να πάλιωσε με
το πέρασμα του χρόνου. Η αιτία όλων αυτών είναι η εξής:
Συνέβησαν και θα συμβούν πολλές και διάφορες καταστρο
φές στο ανθρώπινο γένος. Οι σημαντικότερες προήλθαν
από φωτιές και πλημμύρες, ενώ οι μικρότερες από αμέτρη
τες άλλες αιτίες. Η παράδοση σας ότι κάποτε ο Φαέθων, ο
γιος του Ήλιου, αφού έζεψε το άρμα του πατέρα του,
επειδή δεν κατάφερε να το οδηγήσει στη διαδρομή του
πατέρα του, κατέκαψε οτιδήποτε βρισκόταν πάνω στη γη
;
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και τελικά σκοτώθηκε από κεραυνό, αναφέρεται σαν απλός
μύθος. Η πραγματικότητα όμως είναι η μεταβολή της
κίνησης των ουράνιων σωμάτων γύρω από τη γη και η
καταστροφή όλων όσων βρίσκονται στην επιφάνεια της
από τεράστιες φωτιές ανάμεσα σε μεγάλα χρονικά διαστή
ματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όλοι όσοι κατοικούν στα
βουνά ή σε τόπους ψηλούς και άνυδρους παθαίνουν μεγα
λύτερες καταστροφές από εκείνους που ζουν κοντά σε
ποτάμια ή στη θάλασσα. Σε μας ο Νείλος, που είναι και
σε άλλες περιπτώσεις ο σωτήρας μας, ξεχειλίζει και μας
σώζει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Όταν πάλι, από
την άλλη μεριά, οι θεοί καθαρίζουν τη γη πλημμυρίζοντας
τη με νερά, γλιτώνουν οι βοσκοί και οι βουκόλοι που
βρίσκονται στα βουνά, ενώ εκείνοι που ζουν στις πόλεις
σας παρασύρονται στη θάλασσα. Σ' αυτήν εδώ όμως τη
χώρα ούτε τότε ούτε άλλη φορά πέφτει από πάνω το νερό
στο έδαφος" αντίθετα ξεπετιέται με φυσικό τρόπο από τη
γ η . Γι' αυτούς λοιπόν τους λόγους οι τοπικές παραδόσεις
θεωρούνται ότι είναι πολύ παλιές. Η αλήθεια, πάντως,
είναι ότι σε κάθε τόπο που η ζέστη ή το κρύο δεν είναι
υπερβολικά, υπάρχει πάντα το ανθρώπινο γένος, άλλοτε
πιο πολυάριθμο και άλλοτε πιο ολιγάριθμο. Όσα έχουν
γίνει μεγάλα ή όμορφα ή με κάποιο τρόπο αξιοθαύμαστα
στη δική σας ή στη δική μας χώρα ή και οπουδήποτε
αλλού, που εξ ακοής τα γνωρίζουμε, όλα αυτά είναι κατα
χωρημένα και διατηρημένα στους ναούς μας από τα παλιά
χρόνια. Στη χώρα σας όμως, αλλά και σε αρκετές άλλες,
έρχεται κάθε τόσο το ρεύμα του ουρανού σαν φοβερή αρ
ρώστια και καταστρέφει όλα όσα έχουν αναπτυχθεί με τα
γράμματα και όλα όσα χρειάζονται οι πόλεις, αφήνοντας
ζωντανούς μόνο τους αγράμματους και τους ακαλλιέργη
τους από σας, ώστε γίνεστε σαν νέοι από την αρχή, χωρίς
να γνωρίζετε τίποτα από εκείνα που έγιναν τον παλιό καιρό
10
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τόσο στη δική μας χώρα όσο και στη δική σας. Αυτά
λοιπόν που ανέφερες μόλις τώρα, Σόλωνα, για τις παρα
δόσεις σας σχετικά με τις γενεαλογίες έχουν πολύ μικρή
διαφορά από τα παιδικά παραμύθια. Εσείς θυμάστε μόνο
έναν κατακλυσμό, αν και προηγουμένως έγιναν πολλοί. Δεν
ξέρετε, επίσης, ότι στη δική σας χώρα γεννήθηκε το πιο
όμορφο κι ευγενικό ανθρώπινο γένος, από το οποίο κατά
γεσαι κι εσύ και όλοι οι συμπολίτες σου, επειδή βέβαια
διασώθηκε λίγο σπέρμα. Αυτό όμως το αγνοείτε, γιατί επί
πολλές γενιές οι επιζήσαντες πέθαναν χωρίς να γνωρίζουν
να γράφουν. Κάποτε, Σόλωνα, πριν γίνει ο μεγάλος κατα
κλυσμός, αυτή που σήμερα είναι η πολιτεία των Αθηναίων
ήταν πολύ γενναία στον πόλεμο και εξαιρετικά ευνομούμε
νη από κάθε άποψη. Λέγεται μάλιστα ότι εκεί έγιναν τα
πιο σημαντικά έργα και τα καλύτερα πολιτεύματα απ' όσα
τώρα έχουμε ακούσει π ω ς υπήρξαν στον κόσμο". Όταν τα
άκουσε αυτά ο Σόλωνας, απόρησε, όπως μου είπε, και
γεμάτος ενδιαφέρον ζήτησε από τους ιερείς να του διηγη
θούν με όλες τις λεπτομέρειες τα γεγονότα σχετικά με τους
αρχαίους συμπολίτες του. Ο ιερέας λοιπόν του είπε: "Δεν
θα σου το αρνηθώ, Σόλωνα. Θα σου τα πω όλα, τόσο για
χάρη σου όσο και για χάρη της πολιτείας σου, αλλά κυρίως
για χάρη της θεάς που προστάτευσε, ανέθρεψε κι εκπαί
δευσε και τον δικό σας και μετά τον δικό μας τόπο, αρχί
ζοντας από σας χίλια χρόνια πιο πριν", όταν πήρε το
σπέρμα για χάρη σας από τη Γη και τον Ήφαιστο. Η
διάρκεια του πολιτισμού μας, όπως λένε τα ιερά μας βι
βλία, είναι οκτώ χιλιάδες χρόνια. Θα σου μιλήσω λοιπόν με
συντομία για τους νόμους και τα υπέροχα έργα των συμπο
λιτών σου, που έζησαν πριν από εννέα χιλιάδες χρόνια.
Αργότερα, όταν θα βρούμε περισσότερο χρόνο, θα τα συ
ζητήσουμε με λεπτομέρειες, έχοντας στα χέρια μας και τα
γραμμένα. Για να πάρεις μια ιδέα τ ω ν νόμων τους, πρέπει
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να τους συγκρίνεις με τους νόμους που έχουμε εδώ, γιατί
έτσι θα δεις ότι στη χώρα μας έχουμε πολλά παραδείγματα
α π ' όσα ίσχυαν τότε εκεί. Θα δεις, πρώτα πρώτα, π ω ς η
τάξη των ιερέων είναι εντελώς χωριστή από τις υπόλοιπες"
το ίδιο συμβαίνει και με την τάξη των τεχνιτών, που
εργάζεται απομονωμένη και δεν έχει σχέση με τις άλλες
τάξεις" ακολουθούν οι τάξεις των βοσκών, των κυνηγών
και των γεωργών, που καθεμιά είναι τελείως ανεξάρτητη
από τις υπόλοιπες. Ακόμα, η τάξη των πολεμιστών εδώ
είναι χωριστή από τις άλλες, όπως θα έχεις ακούσει, αφού
ο νόμος της επιτρέπει ν' ασχολείται μόνο με την πολεμική
εκπαίδευση και με τίποτα άλλο. Θα πρόσεξες ίσως ακόμα
ότι οι πολεμιστές είναι οπλισμένοι με ασπίδες και κοντά
ρια, τα οποία χρησιμοποιήσαμε πρώτοι εμείς οι Ασιάτες,
σύμφωνα με τις οδηγίες της θεάς που πριν απ' όλους
δίδαξε εσάς σ' εκείνους τους τόπους. Σχετικά τώρα με
την πνευματική καλλιέργεια, θα παρατήρησες χωρίς αμφι
βολία ότι ο νόμος έχει δείξει εδώ από την αρχή μεγάλη
φροντίδα για την τακτοποίηση όλων τ ω ν επιστημών που
ασχολούνται με την κοσμική τάξη, μέχρι τη μαντική και
την ιατρική, που έχει αντικείμενο την υγεία, αποκαλύπτο
ντας τις θείες αυτές επιστήμες στους ανθρώπους και συ
στηματοποιώντας όλες τις γνώσεις που προέρχονται από
αυτές. Η θεά λοιπόν ίδρυσε πρώτα τη δική σας πολιτεία
και της χάρισε αυτό το οργανωμένο και τακτικό σύστημα,
διαλέγοντας τον τόπο όπου έχετε γεννηθεί, αφού πρόσεξε
ότι το καλό κλίμα των εποχών που επικρατεί εκεί θα
δημιουργούσε ανθρώπους με εξαιρετική σωφροσύνη. Ως
φιλοπόλεμη αλλά και φιλόσοφος, η θεά διάλεξε και κατοί
κησε πρώτο τον τόπο που είχε πολλές πιθανότητες να
βγάλει ανθρώπους οι οποίοι θα της έμοιαζαν. Ζήσατε λοι
πόν σύμφωνα με τους νόμους αυτούς και με ακόμα περισ
σότερη ευνομία, ξεπερνώντας σε αρετή όλους τους άλλους,
12
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μια και είσαστε γέννημα και θρέμμα των θεών. Πολλά
είναι, στ' αλήθεια, τα κατορθώματα της πολιτείας σας,
καταγραμμένα εδώ, τα οποία θαυμάζονται, ένα όμως υπε
ρέχει απ' όλα τ' άλλα σε μεγαλείο και αρετή. Τα βιβλία
μας γράφουν πόσο ισχυρή δύναμη κάποτε η πολιτεία σας
κατέστρεψε, που ξεκινώντας με αλαζονεία από κάποιο
μακρινό σημείο του Ατλαντικού ωκεανού, ξεχύθηκε ενα
ντίον ολόκληρης της Ευρώπης και της Ασίας. Πραγματι
κά, τότε μπορούσε κάποιος να διασχίσει εκείνη τη θάλασ
σα, γιατί στην είσοδο της, που εσείς ονομάζετε Ηράκλειες
στήλες, υπήρχε νησί το οποίο ήταν μεγαλύτερο από τη
Λιβύη και την Ασία μαζί . Α π ' αυτό το νησί μπορούσε
κανείς εκείνη την εποχή να περάσει σ τ ' άλλα νησιά και στη
συνέχεια στην απέναντι ήπειρο, η οποία βρισκόταν γύρω
από εκείνο τον αληθινό ωκεανό. Το μέρος που βρίσκεται
μέσα από τον πορθμό, για τον οποίο μιλάμε, μοιάζει σαν
λιμάνι με στενή είσοδο, ενώ πέρα από το στόμιο, βρίσκεται
ένας αληθινός ωκεανός, και η ξηρά που τον περιβάλλει
είναι πραγματική ήπειρος. Σ' αυτό λοιπόν το νησί, την
Ατλαντίδα, υπήρχε μεγάλη οργάνωση βασιλιάδων με τε
ράστια και θαυμαστή δύναμη, που εξουσίαζε όλο εκείνο το
μέρος, πολλά άλλα νησιά και τμήματα της ηπείρου. Ακό
μα, οι βασιλιάδες εξουσίαζαν αρκετές χώρες μέσα από τον
πορθμό, όπως τη Λιβύη μέχρι την Αίγυπτο, και την
Ευρώπη μέχρι την Τυρρηνία. Όλοι αυτοί, αφού ενώθηκαν
σε μια τεράστια δύναμη, προσπάθησαν κάποτε να υποδου
λώσουν τη χώρα σας, τη χώρα μας και όλους τους τόπους
που βρίσκονται στο εσωτερικό του πορθμού. Και τότε
ακριβώς, Σόλωνα, η δύναμη της πολιτείας σας αποδείχτη
κε μοναδική ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους και για
την ανδρεία και για την αρετή της. Αφού όλους υπερέβαλε
σε θάρρος και πολεμικές τέχνες είτε έχοντας την αρχηγία
των Ελλήνων είτε αναγκαστικά εντελώς μόνη, όταν την
13
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εγκατέλειψαν οι άλλοι, και, αφου έφτασε σε σοβαρότατους
κινδύνους, νίκησε τους εισβολείς, έστησε τρόπαια, κατά
φερε να μην υποδουλωθούν, όσοι δεν ήταν ακόμα δούλοι,
και πέτυχε ν' απελευθερώσει όλους εμάς τους άλλους που
κατοικούμε μέσα από τις Ηράκλειες στήλες χωρίς ν'
απαιτήσει το παραμικρό. Ύστερα όμως από αρκετό και
ρό έγιναν μεγάλοι σεισμοί και πλημμύρες και, μέσα σ' ένα
φοβερό μερόνυχτο η γη κατάπιε ολόκληρο τον στρατό σας
ενώ η Ατλαντίδα βούλιαξε στη θάλασσα. Αυτός είναι ο
λόγος που η θάλασσα είναι αδιάβατη κι ανεξερεύνητη σ'
εκείνο το σημείο, γιατί εμποδίζει η λάσπη από τον καταποντισμό του νησιού που βρίσκεται ελάχιστα μόλις κάτω
από την επιφάνεια τ η ς " » .
Ακουσες λοιπόν, Σωκράτη, με συντομία όλα όσα μου
είπε ο παλαιός Κριτίας, όπως τα είχε ακούσει κι εκείνος
από τον Σόλωνα. Κι όταν εσύ μίλησες χθες για την πολι
τεία και τους κατοίκους της, θυμόμουν αυτά που είπα τώρα
κι ένιωσα μεγάλο θαυμασμό, γιατί κατάλαβα ότι από κά
ποια θεία σύμπτωση τα λόγια σου δεν διέφεραν από τα
περισσότερα που διηγήθηκε ο Σόλωνας. Δεν θέλησα όμως
να μιλήσω αμέσως, γιατί λόγω του χρόνου που είχε περά
σει δεν θυμόμουν καλά. Προτίμησα λοιπόν να τ' αναφέρω,
αφού πρώτα θυμηθώ όλες τις λεπτομέρειες. Γι αυτό συμ
φώνησα αμέσως με αυτά που πρότεινες χθες, πιστεύοντας
ότι πρέπει να είμαστε καλά καταρτισμένοι για να ορίσουμε
τι θα συζητήσουμε σύμφωνα με τις σκέψεις μας, κάτι που
έχει πρωταρχική σημασία σε τέτοιες περιστάσεις. Έ τ σ ι ,
όπως είπε κι αυτός (ο Ερμοκράτης), τη στιγμή που φύγα
με από το σπίτι σου χθες άρχισα να λέω στους υπόλοιπους
όσα μπόρεσα να θυμηθώ και, όταν χωριστήκαμε, τα σκε
φτόμουν όλη τη νύχτα και τελικά τα ξανάφερα στη μνήμη
μου σχεδόν όλα. Είναι πραγματικά απόλυτα αληθινό αυτό
που λέγεται, ότι δηλαδή όσα μαθαίνει ένα παιδί τυπώνο-
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νται στη μνήμη του. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να θυμηθώ
πάλι όλα όσα άκουσα χθες, ενώ θα μου φαινόταν παράξενο
αν ξεχνούσα έστω και μερικές μόνο λεπτομέρειες από
εκείνα που έμαθα πριν από τόσο πολύ καιρό. Τότε λοιπόν
με μεγάλη χαρά κι ευχαρίστηση τ' άκουγα, και ο παππούς
μου μιλούσε με προθυμία, καθώς εγώ τον ξαναρωτούσα
πολλές φορές, ώστε ν' αποτυπωθούν όλα στο μυαλό μου
σαν να είχαν ανεξίτηλα χαραχτεί με πυρωμένο σίδερο.
Μόλις ξημέρωσε, είπα αμέσως την ιστορία σ' αυτούς
εδώ για να βρουν κι αυτοί θέμα συζήτησης μαζί μου.
Τώρα λοιπόν, για να πάμε σε όσα έγιναν αφορμή να μιλή
σουμε γι' αυτή την ιστορία, είμαι έτοιμος, Σωκράτη, να τα
επαναλάβω όλα όχι περιληπτικά αλλά με λεπτομέρειες,
όπως ακριβώς τ' άκουσα. Και την πόλη με τους πολίτες
που ανέφερες χθες σαν μύθο, θα τη μεταφέρουμε στην
πραγματικότητα υποθέτοντας ότι αυτή η πολιτεία είναι
εκείνη η αρχαία πόλη και θα θεωρήσουμε ότι οι πολίτες,
που σκεφτόσουν, είναι οι αληθινοί μας πρόγονοι, όπως
ακριβώς ανέφερε ο ιερέας. Όλα θα ταιριάξουν και δεν θα
κάνουμε λάθος, αν υποστηρίξουμε ότι αυτοί είναι εκείνοι
που ζούσαν τότε. Εξετάζοντας λοιπόν το θέμα από κοινού,
θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να δώσουμε λύση
στα προβλήματα που έθεσες. Πρέπει όμως πρώτα, Σωκρά
τ η , να δούμε αν μας ενδιαφέρει αυτή η ιστορία ή μήπως
πρέπει να αναζητήσουμε κάποια άλλη στη θέση της.
ΣΩ. Και ποια μπορεί να είναι προτιμότερη απ' αυτή,
Κριτία, αφού συνδέεται με τη σημερινή θυσία για τη θεά,
με την οποία ταιριάζει θαυμάσια; Άλλωστε πρόκειται για
κάτι σπουδαιότατο, αφού είναι πραγματικό γεγονός και όχι
φτιαχτός μύθος. Πού θα βρούμε άλλο θέμα αν απορρίψουμε
αυτό; Είναι αδύνατον. Εσείς λοιπόν κατά αγαθή τύχη πρέ
πει να το αναπτύξετε κι εγώ με τη σειρά μου θα σας
ακούσω ήσυχα, σε ανταπόδοση του χθεσινού μου λόγου.
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ΚΡ. Πρόσεξε, λοιπόν, Σωκράτη, με ποιο τρόπο κανο
νίσαμε την ανταπόδοση της φιλοξενίας. Αφού ο Τίμαιος
είναι καλύτερος α π ' όλους μας στην αστρονομία κι έχει
ορίσει βασικό μέλημα του να μάθει τη φύση του σύμπα
ντος, μας φάνηκε σωστό να μιλήσει πρώτος, αρχίζοντας
από την προέλευση του κόσμου και φτάνοντας μέχρι τη
φύση του ανθρώπου. Μετά θα συνεχίσω εγώ, σαν να είχα
δεχτεί ανθρώπους που γεννήθηκαν σύμφωνα με τα λόγια
του και εκπαιδευμένους, κάποιους α π ' αυτούς, από σένα με
τρόπο ξεχωριστό. Ύστερα, σύμφωνα με τον λόγο και τον
νόμο του Σόλωνα, θα σας τους παρουσιάσω σαν να είσαστε
δικαστές, και θα τους κάνω κατοίκους της πολιτείας μας,
θεωρώντας αυτούς Αθηναίους εκείνης της περασμένης ε
ποχής, τους οποίους, παρ' ότι χαμένους, αποκάλυψαν τα
γραπτά των ιερών κειμένων. Έτσι θα συνεχίσω την ομιλία
μου γ ι ' αυτούς σαν να ήταν συμπολίτες μου και Αθηναίοι.
ΣΩ. Μου φαίνεται ότι θ' ανταμειφθώ γενναιόδωρα και
υπέροχα για τη φιλοξενία που σας πρόσφερα με τα λόγια
μου. Μπορείς λοιπόν, Τίμαιε, να αρχίσεις αμέσως την
ομιλία σου, αφού επικαλεστείς τους θεούς, όπως απαιτεί
η συνήθεια.
ΤΙ. Όσο γ ι ' αυτό, Σωκράτη, όλοι το κάνουν, όσοι είναι
έστω κι ελάχιστα συνετοί, δηλαδή επικαλούνται βέβαια τον
θεό τη στιγμή που επιδιώκουν να κάνουν κάτι, είτε μικρό
είναι αυτό είτε μεγάλο. Εμείς λοιπόν που σκοπεύουμε να
μιλήσουμε για το σύμπαν και να πούμε π ώ ς δημιουργήθη
κε ή αν είναι ακόμα αγέννητο, θα πρέπει, εκτός κι αν
είμαστε εντελώς τρελοί, να ζητήσουμε βοήθεια από θεούς
κι από θεές, και να ευχηθούμε πρώτα να είναι τα λόγια μας
ευχάριστα σ' εκείνους και στη συνέχεια σε μας τους ίδιους.
Αυτή ας είναι η παράκληση μας προς τους θεούς όσο για
μας, ας τους παρακαλέσουμε να μας βοηθήσουν, ώστε εσείς
μεν να καταλάβετε εύκολα αυτά που θα σας π ω , εγώ δε να
15
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καταφέρω να σας εξηγήσω όσο πιο καθαρά μπορώ τις
απόψεις μου σχετικά με το θέμα της συζήτησης μας.
Πρώτα απ' όλα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να κάνου
με την εξής διάκριση : Τι είναι αυτό που υπάρχει πάντα
και δεν γεννιέται ποτέ, και τι είναι εκείνο που γεννιέται
συνεχώς αλλά δεν υπάρχει ποτέ; Το πρώτο μπορεί να γίνει
αντιληπτό με τη σκέψη και με λογικούς συλλογισμούς,
επειδή είναι αμετάβλητο. Το δεύτερο γίνεται αντιληπτό
με τη δοξασία και με την αίσθηση, χωρίς λογικούς συλλο
γισμούς, αφού γεννιέται και χάνεται χωρίς ποτέ να υπάρ
χει πραγματικά. Αλλωστε, όλα γίνονται κ α τ ' ανάγκη από
κάποια αιτία χωρίς αυτή είναι αδύνατο να δημιουργηθεί
οτιδήποτε. Επομένως, όταν ο δημιουργός φτιάχνει κάτι
και του δίνει σχήμα και λειτουργικότητα αποβλέποντας
στο αιώνιο και αμετάβλητο κι έχοντας αυτό -για πρότυπο
του, τούτο αναγκαίως θα είναι καλό. Όταν όμως το φτιά
χνει χρησιμοποιώντας για πρότυπο το γεννημένο, τότε το»
δημιούργημα του δεν θα είναι καλό. Επομένως, ολόκληρο
τον ουρανό ή τον κόσμο ή οποιοδήποτε άλλο όνομα θα
μπορούσε να δεχτεί, ας τον ονομάζουμε έτσι. Πρέπει λοι
πόν πρώτα να εξετάσουμε αυτό που οφείλουμε να έχουμε
ως βάση από την αρχή, όταν κάνουμε το ίδιο για οποιοδή
ποτε πράγμα ποιο απ' τα δυο, δηλαδή, υπήρχε πάντα
χωρίς να γεννηθεί ποτέ ή δημιουργήθηκε κάποτε ξεκινώ
ντας από κάποια αρχή. Γεννήθηκε γιατί είναι ορατός,
απτός και έχει σώμα όλα αυτά είναι αισθητά —και τα
αισθητά πράγματα, που γίνονται αντιληπτά με τη δοξασία
με τη βοήθεια των αισθήσεων, υποστηρίξαμε πως γεννιού
νται και δημιουργούνται. Είπαμε επίσης ότι κάθε τι που
γεννιέται προέρχεται κατ' ανάγκη από κάποια αιτία. Είναι
όμως δύσκολο να βρει κανείς τον δημιουργό και πατέρα του
σύμπαντος , κι αν ακόμα τον βρει δεν θα μπορέσει να τον
αποκαλύψει σε όλους. Τούτο λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε
16
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πάλι σχετικά μ' αυτό, σύμφωνα με ποιο από τα δυο πρό
τυπα τον έφτιαξε ο δημιουργός του. Σύμφωνα με το αιώνιο
και αμετάβλητο ή σύμφωνα με εκείνο που γεννήθηκε; Αν ο
κόσμος γύρω μας είναι όμορφος και ο δημιουργός του
αγαθός, τότε γίνεται φανερό ότι προς το αιώνιο απέβλε
π ε διαφορετικά, κάτι που ούτε να το πει κανείς επιτρέπε
ται, αν ο κόσμος δεν είναι καλός ούτε ο δημιουργός του
αγαθός, τότε απέβλεπε προς κάτι που γεννήθηκε. Είναι
όμως φανερό σε όλους ότι φτιάχτηκε σύμφωνα με το αιώ
νιο, επειδή ο κόσμος είναι ο ομορφότερος απ' όλους όσοι
γεννήθηκαν κι ο δημιουργός του είναι η ανώτερη απ' όλες
τις αιτίες. Αφού λοιπόν φτιάχτηκε έτσι, σύμφωνα με τους
λόγους μας, καταλαβαίνουμε ότι φτιάχτηκε σύμφωνα με το
αμετάβλητο πρότυπο που γίνεται αντιληπτό από τη λογική
και τη σκέψη. Αφού, επομένως, δεχόμαστε ολα αυτα, τοτε
αναγκαστικά αυτός ο κόσμος πρέπει να είναι εικόνα κά
ποιου άλλου. Τώρα, σε σχέση με όλα τα θέματα, είναι πολύ
σημαντικό ν' αρχίζουμε από τη φυσική τους αρχή. Κατά
συνέπεια, όταν ασχολούμαστε με μια εικόνα και με το
πρότυπο της , πρέπει να βεβαιωνόμαστε οτι τα επιχειρή
ματα μας οφείλουν να ταιριάζουν με τα διάφορα πράγματα
που εξηγούν. Όσα είναι μόνιμα, σταθερά και κατανοητά με
τη βοήθεια της σκέψης, θα είναι και τα ίδια σταθερά και
αμετάβλητα. Πρέπει λοιπόν να βασιστούμε σε σταθερούς
και αμετάβλητους συλλογισμούς, που αποκλείεται ν' απο
δειχτούν λανθασμένοι, ώστε να μην υστερούν σε τίποτα
έτσι οι συλλογισμοί που εξηγούν εκείνο που δημιουργήθηκε
με πρότυπο το αιώνιο και αποτελεί εικόνα του, πρέπει να
είναι πιθανοφανείς και ανάλογοι με τους πρώτους, αφού
όποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στη γένεση και την ουσία
η ίδια υπάρχει ανάμεσα στην πίστη και την αλήθεια. Μην
απορήσεις λοιπόν, Σωκράτη, ενώ πολλοί έχουν πει πολλά
σχετικά με τους θεούς και τη δημιουργία του σύμπαντος,
19
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αν δεν καταφέρουμε να διατυπώσουμε σωστούς και από
λυτα συνεπείς από κάθε άποψη συλλογισμούς. Αν όμως
κάνουμε υπολογισμούς που δεν είναι κατώτεροι από άλ
λους, θα πρέπει να νιώσουμε ικανοποίηση, έχοντας κατά
νου ότι τόσο εγώ που μιλάω όσο και εσείς που με κρίνετε
είμαστε άνθρωποι. Αφού λοιπόν δεχτούμε κάποια πιθανή
ερμηνεία γι' αυτά τα θέματα δεν θα πρέπει να αναζητούμε
τίποτα περισσότερο α π ' αυτό.
ΣΩ. Θαυμάσια, Τίμαιε. Πρέπει να δεχτούμε απόλυτα
αυτά που προτείνεις. Ακούσαμε βέβαια το προοίμιο σου με
θαυμασμό" μίλησε μας τώρα και για το κύριο θέμα.
ΤΙ. Ας εξετάσουμε λοιπόν για ποιο λόγο έφτιαξε ο
δημιουργός τη γένεση και τον κόσμο. Ή τ α ν αγαθός,
και ο αγαθός δεν έχει κανένα φθόνο μέσα του για τίποτα·
γ ι ' αυτό θέλησε να γίνουν τα πάντα όσο το δυνατόν πιο
όμοια με τον ίδιο. Όποιος λοιπόν δέχεται αυτή ως σπου
δαιότερη αρχή για τη γένεση και τον κόσμο, ακούγοντας
την από συνετούς ανθρώπους, θα έπραττε σωστά. Ο θεός,
θέλοντας να κάνει όλα τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο
καλά και χωρίς ασχήμιες, πήρε όλη την ορατή ύλη που
ποτέ δεν ησύχαζε, αλλά βρισκόταν σε άτακτη και ακανό
νιστη κίνηση, και την έβαλε από την αταξία σε τάξη, πι
στεύοντας ότι αυτή σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερη .
Σαν άριστος που είναι, ούτε ήταν ούτε είναι επιτρεπτό να
κάνει τίποτα άλλο από το ωραιότερο. Αφού λοιπόν σκέφτη
κε καλά, κατάλαβε π ω ς οτιδήποτε ορατό από τη φύση και
χωρίς λογικό δεν θα είναι ποτέ ωραιότερο από κάποιο
άλλο σύνολο με νου, αλλά και π ω ς δεν είναι δυνατό να
υπάρξει σε κάτι νους χο,ιρίς ψυχή. Με αυτή τη σκέψη
έβαλε το λογικό στην ψυχή, και βάζοντας την ψυχή στο
σώμα δημιουργούσε το σύμπαν, ώστε το έργο του να είναι
από τη φύση του το καλύτερο και το ωραιότερο. Σύμφωνα
λοιπόν μ' αυτό τον πιθανό συλλογισμό πρέπει να δεχτούμε
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ότι ο κόσμος αυτός δημιουργήθηκε ζωντανός, με ψυχή και
με λογικό χάρη στην πρόνοια του θεού.
Αφού έτσι έχουν τα πράγματα, πρέπει να εξετάσουμε
αυτό που ακολουθεί στη συνέχεια. Ποιον άλλο ζωντανό
κόσμο πήρε ο δημιουργός για πρότυπο, όταν θέλησε να
φτιάξει όμοιο του τον κόσμο. Δεν πρέπει να πιστέψουμε
ότι είναι από τη φύση του μέρος κάποιου άλλου κόσμου,
γιατί, αν μοιάζει με κάτι που δεν είναι τέλειο, τότε απο
κλείεται να είναι κι ο ίδιος καλός. Είναι πιο σωστό να
δεχτούμε ότι μοιάζει περισσότερο απ' οτιδήποτε άλλο μ'
εκείνο τον ζωντανό κόσμο του οποίου αποτελούν μέρος όλα
τα άλλα πλάσματα και ως άτομα και ως σύνολο, επειδή
εκείνος περιλαμβάνει και κλείνει μέσα του όλα τα νοητά
όντα, όπως ακριβώς αυτός ο κόσμος περιλαμβάνει εμάς και
όλα τα άλλα ορατά πλάσματα. Αφού λοιπόν ο θεός θέλησε
να τον κάνει να μοιάζει με το καλύτερο και τελειότερο απ
όλα τα νοητά δημιουργήματα, έφτιαξε έναν ορατό κόσμο, ο
οποίος περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά πλάσματα που από
τη φύση τους είναι όμοια προς αυτόν. Έχουμε λοιπόν δίκιο
όταν περιγράφουμε τον κόσμο σαν μοναδικό; Ή μήπως θα
ήταν πιο σωστό να πούμε οτι υπάρχουν πολλοί και άπειροι;
Αν έγινε σύμφωνα με το πρότυπο του, τότε πρέπει να είναι
μόνο ένας, γιατί αυτό που περιλαμβάνει όλα τα νοητά ζώα
δεν μπορεί ποτέ να είναι δεύτερο μαζί με κάποιο άλλο. Σ'
αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να υπάρχει άλλος ένας που
να κλείνει μέσα του και τους δύο, οι οποίοι θ' αποτελούν
τμήματα του. Τότε όμως δεν θα ήταν σωστό να υποστη
ρίξουμε ότι αυτός ο κόσμος είναι όμοιος με εκείνους τους
δύο αλλά μόνο με τον ένα που κλείνει μέσα του τους άλλους
δύο. Για να είναι επομένως ο κόσμος μόνος του όμοιος με
το τέλειο πρότυπο, ο δημιουργός δεν έφτιαξε ούτε δύο ούτε
άπειρους άλλους κόσμους, αλλά αυτός ο ουρανός είναι ένας
και μοναδικός και τώρα και πάντα .
23

67

ΠΛΑΤΩΝ

68

ΤΙΜΑΙΟΣ

Οτιδήποτε δημιουργείται πρέπει να έχει σώμα ορατό
και απτό . Τίποτα όμως δεν μπορεί να είναι ορατό μακριά
από τη φωτιά και τίποτα απτό χωρίς να έχει στερεότητα.
Δεν υπάρχει όμως τίποτα στερεό χωρίς να έχει χώμα.
Όταν λοιπόν ο θεός άρχισε να φτιάχνει το σώμα του
σύμπαντος, χρησιμοποίησε φωτιά και χώμα. Δεν είναι
όμως δυνατό να ενωθούν καλά δυο σώματα χωρίς τη με
σολάβηση και κάποιου τρίτου, γιατί ανάμεσα στα δύο
πρώτα πρέπει να υπάρχει κάτι που θα τα συνδέει . Καλύ
τερος δεσμός είναι αυτός που ενώνει τον εαυτό του τέλεια
με εκείνα τα πράγματα που συνδέει σε ένα ενιαίο. Η
εργασία αυτή γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο από τη
φυσική σχέση των αναλογιών. Όταν δηλαδή ο μέσος από
τρεις αριθμούς, είτε κύβοι είναι αυτοί είτε δυνάμεις, έχει με
τον τελευταίο την ίδια σχέση που έχει κι ο πρώτος με τον
μέσο, και αντίστροφα, όποια σχέση έχει ο τελευταίος προς
τον μέσο έχει και ο μέσος με τον πρώτο, τότε, επειδή ο
μέσος γίνεται και πρώτος και τελευταίος, ενώ ο πρώτος κι
ο τελευταίος γίνονται με τη σειρά τους μέσοι, αναγκαστικά
θα είναι όλοι ίδιοι και κατά συνέπεια θ' αποτελούν ενιαίο
σύνολο. Αν λοιπόν το σώμα του σύμπαντος γινόταν επίπε
δο χωρίς βάθος, ένας μόνο μέσος όρος θα ήταν αρκετός για
να συνδέσει τον εαυτό του με τα άλλα δυο στοιχεία. Τώρα
όμως, το σώμα του σύμπαντος έπρεπε να είναι στερεό και
τα στερεά δεν συνδέονται ποτέ με έναν μέσο αλλά πάντα με
δύο. Για τον λόγο αυτό ο θεός ανάμεσα στη φωτιά και το
χώμα έβαλε το νερό και τον αέρα με την ίδια αναλογία ,
δηλαδή ο αέρας να αναλογεί με το νερό όσο η φωτιά με τον
αέρα και το νερό με το χώμα όσο ο αέρας με το νερό,
φτιάχνοντας έναν κόσμο ορατό και απτό. Με αρμονική
λοιπόν αναλογία αυτών των τεσσάρων στοιχείων, που εί
ναι τέτοιου είδους, δημιουργήθηκε το σώμα του κόσμου.
Ώστε, αφού φτιάχτηκε ενιαίο και ιδιο με τον εαυτό του,
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έγινε αδιάσπαστο από τον οποιονδήποτε εκτός από τον
δημιουργό του.
Έτσι, στη δημιουργία του κόσμου έχουν περιληφθεί
ολόκληρα αυτά τα τέσσερα στοιχεία, αφού ο δημιουργός
του χρησιμοποίησε ολόκληρη τη φωτιά, το νερό, τον αέρα
και το χώμα που υπήρχε, χωρίς να αφήσει εξω τ ί π ο τ α με
το οποίο θα μπορούσε να φτιαχτεί οτιδήποτε άλλο. Και
τούτο γιατί σκέφτηκε αυτά πρώτο, να φτιάξει ένα σύνολο
κατά το δυνατόν τέλειο και ολοκληρωμένο, αποτελούμενο
από τέλεια μέρη' δεύτερο, να είναι μοναδικό, αφού δεν θα
έχει μείνει κανένα στοιχείο έξω α π ' αυτό, ώστε να δη
μιουργηθεί άλλο τέτοιο και τέλος, να μένει άθικτος απο
γεράματα κι αρρώστιες, επειδή ήξερε ότι το ζεστό και το
κρύο και όλα όσα έχουν βίαιες ιδιότητες, όταν περιβάλλουν
απ' έξω ένα σύνθετο σώμα και συγκρούονται μαζί του,
μπορούν να το διαλύσουν πρόωρα κ α ι να το καταστρέψουν
με γεράματα κι αρρώστιες. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο και μ'
αυτή τη σκέψη οικοδόμησε τον κόσμο με τέτοιο τρόπο,
ώστε ν' αποτελεί ενιαίο σύνολο με όλα τα στοιχεία που
υπάρχουν και να είναι τέλειος και αγέραστος και άτρωτος
από ασθένειες. Του έδωσε επίσης το σχήμα που του ταί
ριαζε περισσότερο και ήταν πιο συγγενικό προς αυτόν.
Στον ζωντανό όμως κόσμο που είχε σχεδιαστεί για να
κλείσει μέσα του κάθε πλάσμα, καταλληλότερο ήταν το
σχήμα που μπορούσε να τα περιλάβει όλα τα σχήματα
που υπάρχουν. Γι' αυτό τον λόγο τον έκανε κυκλικό και
σφαιρικό, με το κέντρο του σε ίση απόσταση απ' όλα τα
σημεία της περιφέρειας του, ένα σχήμα, δηλαδή, που είναι
τελειότερο α π ' όλα τ' άλλα και περισσότερο όμοιο με τον
εαυτό του, πιστεύοντας ότι το όμοιο ε ί ν α ι απείρως ωραιό
τερο από το ανόμοιο. Εξωτερικά τον έκανε λείο με μεγάλη
ακρίβεια, για πολλούς λόγους. Ο κόσμος, άλλωστε, δεν
χρειαζόταν να έχει μάτια, αφού έξω από αυτόν δεν υπήρχε
-

-
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τίποτα ορατό ούτε ακοή χρειαζόταν, εφόσον δεν υπήρχε
τίποτα που θα μπορούσε να γίνει ακουστό γύρω απο τον
κόσμο δεν υπήρχε αέρας για ν' αναπνέει ούτε πάλι είχε
ανάγκη και από όργανα για να δέχεται τροφή ή ν' απο
βάλλει αυτή που είχε χωνέψει πιο πριν, αφού τίποτα δεν
μπορούσε να μπει ή να βγει από οποιοδήποτε μέρος του
— δεν υπήρχε άλλωστε τίποτα Ή τ α ν φτιαγμένος με τρόπο
που μπορούσε να δίνει ο ίδιος για τροφή στον εαυτό του
εκείνο το μέρος του που φθείρεται, και είχε φτιαχτεί από
τον δημιουργό του τέτοιος, ώστε όλες οι ενέργειες και τα
πάθη του να προέρχονται από τον ίδιο τον εαυτό του, αφού
ο δημιουργός του έκρινε ότι θα ήταν καλύτερος αν είχε
αυτάρκεια, παρά αν χρειαζόταν κι αλλα πράγματα. Σκέ
φτηκε επίσης να μην του δώσει χέρια, γιατί δεν υπήρχε
τίποτα που θα μπορούσε να πιάσει ή ν' αποκρούσει, αλλά
ούτε και πόδια ή άλλα όργανα για να κινείται. Του έδωσε
βέβαια την κατάλληλη για το σωμα του κίνηση, δηλαδή
εκείνη από τις εφτά κινήσεις που ταιριάζει περισσότερο
στη λογική και τη σωφροσύνη. Γι' αυτό λοιπόν τον έκανε
να κινείται ομοιόμορφα κυκλικά, στο ίδιο σημείο και γύρω
από τον εαυτό του, αφαιρώντας τις άλλες έξι κινήσεις και
διαμορφώνοντας τον με τρόπο που θα του ήταν άχρηστες.
Βλέποντας ότι μ' αυτή την περιστροφική κίνηση δεν χρεια
ζόταν να περπατάει, τον κατασκεύασε χωρίς σκέλη και
πόδια.
-
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Η σκέψη του αιώνιου θεού, η οποία αφορούσε τον θεό
που θα γεννηθεί κάποτε, έφτιαξε το σώμα του κόσμου λείο,
ομαλό και με όλα τα μέρη του σε ίδια απόσταση από το
κέντρο, δηλαδή έναν κόσμο ενιαίο, τέλειο και αποτελούμενο
από τέλεια συστατικά. Στη μέση του τοποθέτησε την ψυ
χή, απλώνοντας την παντού —ακόμα και την εξωτερική
του επιφάνεια περικάλυψε μ' αυτή την ίδια. Έτσι δημιούρ
γησε έναν και μοναδικό κόσμο που κινείται κυκλικά, που
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από την αυτάρκεια του παίρνει από μέσα του ό,τι χρειά
ζεται, δίχως να έχει ανάγκη απο τίποτε αλλο, που γνωρίζει
ο ίδιος 'τον εαυτό του και τον αγαπά πολύ. Γι' αυτό τον
λόγο τον έφτιαξε ευτυχισμένο θεό.
Την ψυχή δεν την κατασκεύασε ο θεός μετά από το
σώμα ώστε να είναι νεότερη, όπως εμείς τώρα αναφέρου
με. Όταν ο θεός τα συνέδεσε μεταξύ τους, δεν ήταν δυνατό
ν' αφήσει το αρχαιότερο να κυβερνιέται από το νεότερο.
Εμείς που μετέχουμε στο τυχαίο και το άτακτο, μιλάμε με
τον ίδιο τρόπο. Ο θεός όμως δημιούργησε την ψυχή πριν
από το σώμα κι έτσι είναι ανώτερη του τοσο στην ηλικία
όσο και στην αρετή, για να το εξουσιάζει και όχι να εξου
σιάζεται απ' αυτό. Την έφτιαξε μάλιστα από την ύλη και
με τον τρόπο που θα σας περιγράψω. Ανάμεσα στην ουσία
που είναι αδιαίρετη και αμετάβλητη, και στην ουσία που
γίνεται διαιρετή και μεταβλητή στα σώματα ανακάτεψε
ένα τρίτο είδος ουσίας που αποτελείται τόσο από το αμε
τάβλητο όσο και από το μεταβλητό . Την τοποθέτησε
λοιπόν ανάμεσα στην αδιαίρετη και στη διαιρετή ουσία
των πραγμάτων. Και μετά, παίρνοντας τα τρία αυτά εί
δη, τα ανακάτεψε ώστε να σχηματίσουν ένα μόνο σώμα,
αναγκάζοντας τη φύση του άλλου να προσαρμοστεί με τη
βία στη φύση του αμετάβλητου, εκείνου δηλαδή που δεν
αναμειγνύεται. Ύστερα, έφτιαξε από τις τρεις ουσίες μαζί
ένα μείγμα που το χώρισε σε όσα μέρη χρειαζόταν. Καθένα
α π ' αυτά τα μέρη είχε αποτελεστεί από την αμετάβλητη,
τη μεταβλητή και την τρίτη ουσία. Στη συνέχεια άρχισε να
διαιρεί το μείγμα ως εξής: Πρώτα χώρισε ένα μέρος από
ολόκληρο το μείγμα. Ύστερα χώρισε διπλάσια ποσότητα
απ' αυτήν. Τρίτο, χώρισε ποσότητα μιάμιση φορα μεγα
λύτερη από τη δεύτερη και τριπλάσια από την πρώτη.
Τέταρτο, πήρε διπλάσια ποσότητα από τη δεύτερη. Πέ
μπτο, χώρισε ποσότητα τριπλάσια από την τρίτη. Έκτο,
29
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πήρε ποσότητα οκταπλάσια από την πρώτη. Και έβδομο
χώρισε ποσότητα είκοσι εφτά φορές περισσότερη από την
πρώτη. Στη συνέχεια γέμισε τα κενά που είχαν λόγο το
δύο και τα κενά με λόγο το τρία, χωρίζοντας κι άλλες
ποσότητες από το αρχικό μείγμα και βάζοντας τες στη
μέση των παραπάνω αναλογιών, με τρόπο ώστε να υπάρ
χουν δύο μέσοι όροι. Α π ' αυτούς, ο πρώτος υπερέχει από
το ένα άκρο ακριβώς όσο υπολείπεται από το άλλο' ο
δεύτερος υπερέχει και υπολείπεται εξίσου, κατά τον ίδιο
αριθμό. Επειδή όμως έτσι δημιουργήθηκαν νέα διαστήμα
τα σ' εκείνα που υπήρχαν ήδη, δηλαδή αναλογίες τριών
προς δύο, τεσσάρων προς τρία και εννέα προς οκτώ, συ
μπλήρωσε τις αναλογίες των τεσσάρων προς τρία με δια
στήματα των εννέα προς οκτώ. Έ τ σ ι έμεινε τελικά ένα
μικρό μέρος από το καθένα τους, που μπορεί να παραστα
θεί με την αναλογία διακόσια πενήντα έξι προς διακόσια
σαράντα τρία. Έ τ σ ι χρησιμοποίησε ολόκληρο το αρχικό
μείγμα. Αυτή τη σύνθεση τη χώρισε κατά μήκος φτιάχνο
ντας δυο κομμάτια. Αφού έβαλε το ένα μισό πάνω στο
άλλο, όπως το σχήμα του Χ, τα λύγισε κυκλικά ενώνοντας
πρώτα τα άκρα τους και στη συνέχεια τα σημεία αυτά
μεταξύ τους, σχηματίζοντας έτσι δυο κάθετους κύκλους.
Σ' αυτούς τους δυο κύκλους, τον ένα μέσα στον άλλο,
έδωσε κίνηση που γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο και
στον ίδιο τόπο. Ύστερα έδωσε στο αμετάβλητο την εξωτε
ρική κίνηση, ενώ την εσωτερική στο μεταβλητό και κανό
νισε ώστε η κίνηση του αμετάβλητου να γίνεται πλευρικά
προς τα δεξιά, ενώ η κίνηση του μεταβλητού διαγώνια
προς τ' αριστερά. Την υπεροχή την έδωσε στην περιστρο
φή του αμετάβλητου, την οποία άφησε άσχιστη. Αντίθετα,
έσχισε έξι φορές την εσωτερική περιστροφή δημιουργώ
ντας εφτά άνισους κύκλους με τα δίπλα και τριπλά
διαστήματα, τρία από κάθε είδος. Ύστερα όρισε ότι αυ30
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τοί οι δυο κύκλοι θα κινούνται σε αντίθεση κατεύθυνση.
Από τους εφτά εσωτερικούς κύκλους κανόνισε ώστε οι
τρεις να περιστρέφονται με την ίδια ταχύτητα, ενώ οι
υπόλοιποι τέσσερις με ταχύτητες διαφορετικές τόσο με
ταξύ τους όσο και σχετικά με τους πρώτους τρεις, όμως
σταθερά και με κανονικότητα.
Όταν ολοκληρώθηκε η σύνθεση της ψυχής με τη θέληση
του δημιουργού, τότε εκείνος δημιούργησε και το σώμα.
Έπειτα τα σύνδεσε και τα εναρμόνισε κέντρο με κέντρο. Η
ψυχή, ξεκινώντας από το μέσον, απλώθηκε μέχρι τα τε
λευταία άκρα του ουρανού, τον κάλυψε κυκλικά απ' έξω κι
άρχισε να γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, σε μια αιώνια
και σώφρονα ζωή. Το σώμα του ουρανού είναι ορατό, ενώ
της ψυχής αόρατο. Εκείνη όμως μετέχει στη λογική και
στην αρμονία, ως ψυχή των νοητών και των αιώνιων
όντων, και είναι η ανώτερη απ' όλα τα όντα που έχουν
γεννηθεί, αφού δημιουργήθηκε από το άριστο. Επειδή λοι
πόν δημιουργήθηκε από το ανακάτεμα αυτών των τριών
πραγμάτων, του αμετάβλητου, του μεταβλητού και της
τρίτης ουσίας, που χωρίστηκαν και αναμείχθηκαν αναλο
γικά, και επειδή περιστρέφεται γύρω και μέσα στον εαυτό
της, κάθε φορά που συναντιέται με κάτι διαιρετό ή αδιαί
ρετο, προσδιορίζει με τι μοιάζει αυτό ή από τι διαφέρει.
Έτσι καθορίζει το πού, το πώς, το πότε και τη σχέση
αυτών που συμβαίνουν στον κόσμο, τη θέση που έχουν
μεταξύ τους και την αλληλεπίδραση που υπάρχει και ανά
μεσα τους και σε σχέση με τ' αμετάβλητα. Ο προσδιορι
σμός αυτός, που είναι το ίδιο αληθινός είτε πρόκειται για
το μεταβλητό είτε για το αμετάβλητο, κατευθύνεται χωρίς
φωνή και ήχο σ' αυτό που κινείται μόνο του. Κι όταν έχει
σχέση με το αισθητό, τότε ο κύκλος του μεταβλητού που
κινείται σε ευθεία γραμμή το κάνει γνωστό σ' ολόκληρη
την ψυχή, κι έτσι δημιουργούνται οι γνώμες και οι πεποι32
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θήσεις οι απόλυτα βέβαιες και αληθινές. Όταν όμως ανα
φέρεται στο νοητό, που ο γρήγορος κύκλος του αμετάβλη
του το μεταφέρει αμέσως στην ψυχή, τότε το αποτέλεσμα
είναι η νόηση και η γνώση. Κι αν κανείς ισχυριστεί ποτέ
ότι αυτό από το οποίο δημιουργήθηκαν αυτά τα δυο πράγ
ματα είναι κάτι διαφορετικό από την ψυχή, τότε ασφαλώς
οτιδήποτε άλλο εκτός από την αλήθεια λέει.
Ο δημιουργός χάρηκε όταν διαπίστωσε ότι ο κόσμος
κινείται και μοιάζει με τους αιώνιους θεούς και, ευχαρι
στημένος απ' αυτό, σκέφτηκε να τον κάνει ακόμα πιο όμοιο
με το πρότυπο που είχε χρησιμοποιήσει. Ξέροντας οτι το
πρότυπο του είναι ζωντανό και αιώνιο, προσπάθησε να
κάνει το ίδιο και με τον κόσμο. Επειδή όμως η φύση
εκείνου του προτύπου είναι αιώνια και δεν μπορούσε να
τη μεταδώσει απόλυτα στον κόσμο, σκέφτηκε να τον κά
νει σαν κινητή εικόνα της αιωνιότητας. Βάζοντας λοιπόν
τάξη στον ουρανό, έφτιαξε της σταθερής αιωνιότητας την
εικόνα, η οποία κινείται σύμφωνα με τους νόμους των
αριθμών, αυτό που βέβαια ονομάζουμε χρόνο, και ταυτό
χρονα δημιούργησε τις ημέρες, τις νύχτες, τους μήνες και
τα χρόνια που δεν υπήρχαν πριν δημιουργηθεί ο ουρανός.
Όλα αυτά είναι μέρη του χρόνου. Το μέλλον και το πα
ρελθόν είναι επίσης μορφές του χρόνου που εμείς, χωρίς να
το καταλαβαίνουμε, εσφαλμένα αποδίδουμε στην αιώνια
ουσία, αφού λέμε ότι αυτή υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρ
χει πάντα, ενώ το σωστό είναι να λέμε μόνο ότι υπάρχει.
Το υπήρχε και το θα υπάρχει πρέπει να τα λέμε μόνο για
τη γένεση που κινείται μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά
όρια. Το υπήρχε και το θα υπάρχει είναι απλές κινήσεις,
ενώ η αμετάβλητη ουσία δεν μπορεί να γίνεται πιο παλαιά
ή πιο νέα με το πέρασμα του χρόνου ούτε να γεννιέται ή να
έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί ούτε να υφίσταται το παρα
μικρό απ' όσα συμβαίνουν στα πράγματα που γίνονται
-
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αντιληπτά με τις αισθήσεις, αφού όλα είναι μορφές του
χρόνου που μιμείται την αιωνιότητα και περιστρέφεται
σταθερά σύμφωνα με τους νόμους των αριθμών. Ακόμα,
κάνουμε λάθος όταν μιλάμε έτσι, δηλαδή ότι το γεγονός
είναι γεγονός, ότι γίνεται αυτο που γίνεται, οτι θα γίνει
κάτι που πρόκειται να γίνει και ότι το ανύπαρκτο είναι
ανύπαρκτο. Σχετικά μ' αυτά όμως δεν θα ήταν ίσως η
κατάλληλη ευκαιρία για να τα αναλύσουμε τώρα με ακρί
βεια.
Ο χρόνος λοιπόν γεννήθηκε μαζί με τον ουρανό και θα
χαθούν —αν επέλθει ποτέ κάποια καταστροφή τους —
μαζί, αφού δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα και σύμφωνα με
το πρότυπο της αμετάβλητης ουσίας, ώστε να της μοιάζει
όσο το δυνατόν περισσότερο. Το πρότυπο υπάρχει στην
αιωνιότητα, ενώ ο χρόνος από το άλλο μέρος υπήρχε,
υπάρχει και θα υπάρχει. Επομένως, ως συνέπεια αυτής
της λογικής και των σχεδίων του θεού, όσο αφορά τη
γένεση του χρόνου, δημιουργήθηκε ο ήλιος, το φεγγάρι
και άλλα πέντε άστρα που ονομάζονται πλανήτες, ετσι
ώστε να προσδιοριστούν και να διατηρηθούν οι αριθμοί
του χρόνου. Όταν ο θεός έφτιαξε τα σώματα αυτών των
πλανητών, τους τοποθέτησε στις τροχιές που υπάρχουν
στη μεταβλητή ουσία, δηλαδή εφτά πλανήτες σε εφτα
τροχιές. Πρώτη τοποθέτησε τη σελήνη σε τροχιά γύρω
από τη γη και στη συνέχεια τον ήλιο' ακολούθησε ο Ε
ωσφόρος και το άστρο του Ερμή διανύοντας την τροχιά
τους με την ταχύτητα που έχει ο ήλιος, αλλά σε εντελώς
αντίθετη κατεύθυνση απ' αυτόν. Έτσι ο ήλιος, ο Εωσφόρος
και ο Ερμής φτάνουν ξαφνικά ο ένας τον άλλο ή προλαμβά
νονται ο ένας από τον άλλο. Όσο για τα υπόλοιπα άστρα,
αν κανείς εξέταζε αναλυτικά τις θέσεις στις οποίες τα
τοποθέτησε ο θεός και όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες,
η περιγραφή —που δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή— θα
34
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ήταν πολύ πιο κουραστική από το θέμα εξαιτίας του ο
ποίου θα λεγόταν. Αυτά ίσως αργότερα σε κάποια ευκαιρία
να τύχουν της αναφοράς που τους αξίζει. Όταν λοιπόν όλα
τ' άστρα, που η συνεργασία τους θα δημιουργούσε τον
χρόνο, μπήκαν στην τροχιά τους, απέκτησαν ζωή κι έμα
θαν τον προορισμό τους, τότε άρχισαν να περιστρέφονται
σύμφωνα με την κίνηση της μεταβλητής ουσίας, που είναι
πλάγια σε σχέση με της αναλλοίωτης, από την οποία
κυριαρχείται. Ορισμένα είχαν μεγαλύτερο κύκλο, ενώ άλ
λα μικρότερο τα δεύτερα είχαν ταχύτερη περιστροφή, ενώ
τα πρώτα πολύ πιο αργή. Με την κίνηση όμως της αμε
τάβλητης ουσίας, τα άστρα που περιστρέφονταν πιο αργά
φαίνονταν να καταφθάνουν τα άλλα, ενώ στην πραγματι
κότητα συνέβαινε το αντίθετο. Κι αυτό επειδή η κίνηση
της αναλ-λοίωτης ουσίας στρέφει ελικοειδώς όλους τους
κύκλους, δίνοντας την εντύπωση ότι το σώμα που απομα
κρυνόταν πολύ αργά απ αυτήν βρισκόταν πιο κοντά της.
Για να υπάρχει σαφές μέτρο σύγκρισης των σχετικών
κινήσεων των άστρων, γρήγορων και αργών, με τις ο
ποίες περιστρέφονταν στις οκτώ τροχιές τους, ο θεός άνα
ψε ένα φως στη δεύτερη τροχιά μετά τη γ η , το οποίο τώρα
έχουμε ονομάσει ήλιο, που φωτίζει όσο γίνεται καλύτερα
ολόκληρο τον ουρανό και βοηθάει να μετέχουν στους αριθ
μούς όσα όντα πρέπει να μετέχουν, διδάσκοντας τα από
την περιστροφή του αμετάβλητου και αναλλοίωτου. Γι'
αυτούς λοιπόν τους λόγους δημιουργήθηκε έτσι η ημέρα
και η νύχτα, που αποτελούν μαζί τη μόνη και πιο σοφή
κυκλική κίνηση. Ο μήνας, από το άλλο μέρος, δημιουργεί
ται οταν το φεγγάρι συμπληρώσει την κυκλική του κίνηση
και ξαναφτάσει πάλι τον ήλιο, ενώ το έτος γίνεται με τη
συμπλήρωση ενός κύκλου από τον ήλιο. Οι περιστροφές
των υπόλοιπων άστρων δεν είναι γνωστές στους-ανθρώ
πους, εκτός από λίγους, και γι' αυτό δεν τους έχουν δώσει
-
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ονόματα αλλά ούτε και σκέφτηκαν να τις συγκρίνουν με
ταξύ τους με βάση τους αριθμούς. Έ τ σ ι δεν ξέρουν, κατά
κανόνα, π ω ς οι περιστροφές κι αυτών τ ω ν άστρων, που
παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και θαυμαστή τάξη, είναι
επίσης χρόνος . Μπορούμε όμως να καταλάβουμε ότι ο
τέλειος αριθμός του χρόνου συμπληρώνει το τέλειο έτος,
όταν όλα τα κινούμενα άστρα ολοκληρώσουν τις οκτώ
περιστροφές τους και φτάσουν στο ίδιο σημείο απ' όπου
ξεκίνησαν, συγκρινόμενα με την περιστροφή του αμετά
βλητου και ομοιόμορφα κινούμενου. Μ' αυτό λοιπόν τον
τρόπο δημιουργήθηκαν όλα τ' άστρα που μετακινούνται
στον ουρανό, ώστε το σύμπαν να μοιάζει όσο το δυνατόν
περισσότερο με το τέλειο και νοητό πλάσμα σε σχέση με
την απομίμηση της αιώνιας φύσης.
Όλα τα όντα που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τη γέννηση
του κόσμου ήταν όμοια με το πρότυπο τους, εκείνα όμως
που γεννήθηκαν στη συνέχεια δεν έμοιαζαν με το πρότυπο,
αφού δεν περιλαμβάνονταν στα πρώτα. Ο θεός λοιπόν
ολοκλήρωσε το ασυμπλήρωτο τμήμα του κόσμου κάνο
ντας τον όμοιο με τη φύση του προτύπου. Καθώς η λογική
αντιλαμβάνεται πόσες και ποιες είναι οι ιδέες που υπάρ
χουν στον αμετάβλητο ζωντανό κόσμο, ο δημιουργός σκέ
φτηκε ότι κι ο μεταβλητός κόσμος έπρεπε να έχει τις ίδιες
μορφές, ποσοτικά και ποιοτικά. Αυτές οι μορφές είναι
τέσσερις πρώτη το ουράνιο γένος των θεών, δεύτερη το
φτερωτό γένος που κινείται στον αέρα, τρίτη το γένος όσων
ζουν στο νερό, και τέταρτη το γένος αυτών που ζουν στη
γη και περπατούν. Τη θεία μορφή ο δημιουργός την έφτια
ξε κυρίως από φωτιά, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο
λαμπρή και όμορφη, της έδωσε σφαιρικό σχήμα για να
μοιάζει με το σύμπαν, την τοποθέτησε στο εξωτερικό
μέρος του σύμπαντος και την άπλωσε κυκλικά γύρω στον
ουρανό, ώστε ν' αποτελεί πραγματικό του κόσμημα. Στα
36
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θεία όντα έδωσε δύο κινήσεις· η μια είναι ομοιόμορφη και
γίνεται στο ίδιο σημείο, επειδή ο θεός έχει την ίδια άποψη
για τα ίδια πράγματα· η άλλη είναι κίνηση προς τα εμπρός,
που υπακούει στην περιστροφή της αναλλοίωτης και αμε
τάβλητης ουσίας. Τις υπόλοιπες πέντε κινήσεις, ο θεός δεν
τις έδωσε στα θεία όντα, αλλά τα έκανε ακίνητα και στά
σιμα, για να γίνουν κατά το δυνατόν τέλεια. Αυτός είναι ο
λόγος που τα απλανή άστρα, ως θεϊκά και αιώνια ζωντανά
όντα, περιστρέφονται πάντα στο ίδιο σημείο. Οι πλανήτες
όμως, που κινούνται και περιστρέφονται, δημιουργήθηκαν
με τον τρόπο που αναφέραμε παραπάνω. Τη γη που μας
θρέφει και είναι τυλιγμένη γύρω στον άξονα που διασχίζει
το σύμπαν από τη μια μέχρι την άλλη άκρη, ο θεός την
έκανε δημιουργό και φρουρό της μέρας και της νύχτας, σαν
πρώτη και μεγαλύτερη απ' όλους τους θεούς που δημιουρ
γήθηκαν στον ουρανό. Θα ήταν όμως ματαιοπονία, αφού
δεν διαθέτουμε πρότυπα για να μελετήσουμε τις κινήσεις
τους, να μιλήσουμε για τους χορούς αυτών των άστρων,
για τις συνόδους τους, για τις προσεγγίσεις και απομα
κρύνσεις τους, για τους θεούς που πλησιάζουν ή απομακρύ
νονται μεταξύ τους, για το ποιοι και πότε περνούν πίσω
από κάποιον άλλο, ώστε να χάνονται και να ξαναεμφανί
ζονται στα μάτια μας, στέλνοντας ανησυχητικά σημάδια
στους ανθρώπους, που δεν μπορούν να σκεφτούν λογικά
για τα πράγματα που θα συμβούν στο μέλλον. Επομέ
νως, ας αρκεστούμε σε όσα είπαμε μέχρι τώρα κι ας
σταματήσουμε εδώ τη συζήτηση σχετικά με τη φύση
των ορατών και δημιουργημένων θεών.
Η συζήτηση πάλι σχετικά με τις υπόλοιπες θεότητες
και την προέλευση τους είναι πολύ βαρύ έργο για τις
δυνάμεις μας. Ας δείξουμε λοιπόν εμπιστοσύνη σ' εκεί
νους που μίλησαν γ ι ' αυτές πριν από μας και που, όπως
έλεγαν, ήταν απόγονοι θεών και ήξεραν χωρίς αμφιβολία
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πολυ καλα τους προγόνους τους. Είναι αδύνατο να απιστούμε σε παιδιά θεών, έστω κι αν όσα λένε στερούνται
επαρκών αποδείξεων, αλλά, αφού μιλάνε για οικογενειακά
τους θέματα, ας δεχτούμε αυτά που υποστηρίζουν, ότι
δηλαδή από τη Γη και τον Ουρανό γεννήθηκαν ο Ωκεανός
και η Τηθύς, κι απ' αυτούς ο Φ-όρκυς, ο Κρόνος, η Ρέα και
αρκετοί άλλοι μαζί τους' κι ότι από τον Κρόνο και τη Ρέα
γεννήθηκαν ο Δίας και η Ήρα και όλοι εκείνοι τους οποίους
θεωρούμε αδελφούς και απογόνους τους . Όταν γεννήθη
καν λοιπόν όλοι οι θεοί, κι εκείνοι που περιφέρονται φανερά
κι εκείνοι που εμφανίζονται όποτε θέλουν, ο δημιουργός
του σύμπαντος τους είπε:
«Θεοι θεων, που εγώ δημιούργησα και γέννησα, θα
είστε άφθαρτοι όπως τα έργα μου, όσο θέλω να υπάρχετε
και να μην εξαφανιστείτε. Ό,τι είναι συναρμολογημένο
μπορεί να λυθεί, αλλά αυτός που θα επιχειρήσει να χαλά
σει κάτι φτιαγμένο σωστά ασφαλώς κάνει κακή πράξη.
Επομένως κι εσείς, επειδή ακριβώς γεννηθήκατε κάποτε,
δεν είστε ούτε αθάνατοι ούτε άφθαρτοι. Δεν θα φθαρείτε
όμως ποτέ ούτε θα υποκύψετε στον θάνατο, γιατί με τη
θέληση μου διαθέτετε δεσμό πολύ μεγαλύτερο και στερε
ότερο από εκείνους με τους οποίους συνδεθήκατε τη στιγμή
της γέννησης σας. Ακούστε λοιπόν τι έχω να σας π ω .
Απομένουν αγέννητα ακόμη τρία θνητά γένη, που αν δεν
δημιουργηθούν ο κόσμος δεν θα είναι τέλειος, καθώς θα
του λείπουν πολλά είδη πλασμάτων. Πρέπει λοιπόν να
δημιουργηθούν, αν θέλουμε να είναι απόλυτα τέλειος .
Αν αυτά τα γένη γίνουν από μένα και τους δώσω εγώ
ζωη, θα είναι ίδια με τους θεούς. Για να γίνουν θνητά
και για να είναι το σύμπαν πραγματικό σύμπαν, πρέπει
ν' αναλάβετε εσείς, όπως προστάζει η φύση, να δημιουργή
σετε τα ζωντανά πλάσματα, έχοντας για παράδειγμα τη
δικη μου ενέργεια, όταν σας δημιούργησα. Θα σπείρω
38
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όμως, θα προετοιμάσω και θα σας παραδώσω εκείνο το
μέρος τους που πρέπει να χαρακτηρίζεται αθάνατο, να
θεωρείται θείο και να επιβάλλεται σε όσα θέλουν να υπα
κούουν πάντα στη δικαιοσύνη και σε σας τους ίδιους. Όσο
για το υπόλοιπο, φτιάξτε το εσείς συνδυάζοντας το θνητό
με το αθάνατο, δημιουργήστε ζωντανά όντα, θρέψτε τα για
να μεγαλώσουν και, όταν πεθάνουν, πάρτε τα πάλι πίσω» .
Αφού τα είπε αυτά, ανακάτεψε πάλι στο ίδιο δοχείο και
με τον ίδιο τρόπο ό,τι είχε απομείνει από τις ουσίες που
είχε χρησιμοποιήσει πιο πριν, και έφτιαξε την ψυχή των
πάντων. Αυτή τη φορά όμως δεν χρησιμοποίησε εντελώς
καθαρές και αμετάβλητες ουσίες, αλλά δεύτερης και τρίτης
ποιότητας. Αφού έφτιαξε το μείγμα, το χώρισε σε τόσα
μέρη όσα και τ' άστρα, για να δώσει στο καθένα από μια
ψυχή. Ύστερα έβαλε τις ψυχές σαν μέσα σε όχημα, τους
έδειξε τη φύση του σύμπαντος και τους είπε τους νόμους
της μοίρας, ότι δηλαδή η πρώτη γέννηση θα είναι μία και η
αυτή για όλα τα πλάσματα, ώστε καμιά να μην αδικηθεί
α π ' α υ τ ό ν ότι οι ίδιες οι ψυχές, αφού τοποθετηθούν καθε
μία στο κατάλληλο όργανο του χρόνου, θα δημιουργήσουν
το πιο θεοσεβούμενο απ' όλα τα όντα' και ότι, επειδή η
ανθρώπινη φύση είναι διπλή, ανώτερο φύλο θα είναι εκείνο
που θα ονομαστεί στη συνέχεια ανδρικό. Αφού οι ψυχές θα
τοποθετούνται αναγκαστικά στα πλάσματα, οπότε ένα μέ
ρος τους θα προστίθεται κι ένα θ' αφαιρείται από το σώμα
τους, στην αρχή θα δημιουργηθεί σε όλα τα πλάσματα
αναγκαστικά μια έμφυτη και κοινή εντύπωση εξαιτίας
αυτών των βίαιων μεταβολών. Δεύτερον, θα υπάρχει επι
θυμία ανακατεμένη με απόλαυση και λύπη. Τρίτον, θα
προκαλείται φόβος και θυμός και όλα τα άλλα πάθη που
είναι είτε συγγενικά είτε αντίθετα μ' αυτά. Αν οι ανθρώ
πινες ψυχές υποτάξουν τα πάθη αυτά, θα ζήσουν με δικαιο40
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σύνη· διαφορετικά θα βουτηχτούν στην αδικία. Κι όποιος
περάσει σωστά τον χρόνο που έχει οριστεί γι' αυτόν, θα
επιστρέψει μετά τον θάνατο του στο άστρο απ' όπου ξεκί
νησε για να ζήσει εκεί ευτυχισμένα. Αν όμως δεν γίνει
αυτό, τότε στη δεύτερη γέννηση του θα γίνει γυναίκα.
Αν, ακόμα και τότε, δεν σταματήσει να κάνει κακό, θα
συνεχίσει να μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος της κα
κίας του στο αντίστοιχο άγριο θηρίο. Αυτές οι μεταμορφώ
σεις δεν θα σταματήσουν παρά μόνο όταν υποταχτεί στην
περιφορά του αμετάβλητου και αναλλοίωτου που έχει μεσα
του και, κυριαρχώντας με τη λογική σ' εκείνη τη φοβερή
μάζα φωτιάς, νερού, αέρα και γης που του δόθηκε μετά τη
γέννηση του, θυελλώδη και παράλογη μάζα, επιστρέψει και
πάλι στην αρχική άριστη μορφή του. Αφού λοιπόν ο θεός
τους έδωσε αυτές τις εντολές, ώστε να είναι ανεύθυνος για
τις μελλοντικές κακίες τους, συνέχισε να σπέρνει κι άλλες
ψυχές στη γη, στο φεγγάρι και στα υπόλοιπα όργανα του
χρόνου. Ύστερα ανέθεσε στους νέους θεούς να δημιουργούν
θνητά σώματα, να ελέγχουν το υπόλοιπο της ανθρώπινης
ψυχής, που έπρεπε να προστεθεί, και να κυβερνούν τα
θνητά πλάσματα με τον καλύτερο και ωραιότερο δυνατό
τρόπο που είχαν στη διάθεση τους, εκτός πια κι αν αυτά
γίνονται μόνα τους αίτια συμφορών για τον εαυτό τους.
Όταν έδωσε αυτές τις εντολές, ο δημιουργός κλείστηκε
πια στον εαυτό του με τον συνηθισμένο του τρόπο. Κι οσο
βρισκόταν σ' αυτή την ήρεμη κατάσταση, τα παιδιά του
κατανόησαν τις διαταγές που είχαν πάρει και υπάκουσαν σ'
αυτές. Πήραν λοιπόν την αθάνατη αρχή του θνητού πλά
σματος και, με παράδειγμα τον πατέρα τους, δανείστηκαν
από τον κόσμο τμήματα φωτιάς, γης, νερού και αέρα, με
την υπόσχεση να του τα επιστρέψουν πάλι αργότερα, κι
άρχισαν να τα συνδέουν μεταξύ τους, για να φτιάξουν ένα
ενιαίο σύνολο, όχι με τους αδιάλυτους δεσμούς που είχαν
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δεθεί εκείνα τα ίδια αλλά στερεώνοντας τα υλικά με αμέ
τρητα καρφιά, τόσο μικρά που ήταν αόρατα. Έτσι έφτια
ξαν κάθε σώμα ανεξάρτητο από τα άλλα και μέσα του
έβαλαν τις περιφορές της αθάνατης ψυχής . Τότε οι ψυ
χές, κλεισμένες μέσα στο σώμα σαν σε μεγάλο ποτάμι,
ούτε το κατεύθυναν ούτε κατευθύνονταν απ' αυτό, αλλά
μόνο παρέσυραν και παρασύρονταν βίαια, κάνοντας έτσι
ολόκληρο το ζωντανό πλάσμα να κινείται άτακτα κι ακα
τάστατα σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, αφού διέθετε και τις
έξι κινήσεις. Πήγαινε δηλαδή μπρος, π ί σ ω , πάνω, κάτω,
δεξιά, αριστερά και περιπλανιόταν σε όλες τις κατευθύν
σεις. Μολονότι όμως το κύμα, που πλημμύριζε την ψυχή
και μετά ξεχυνόταν έξω απ' αυτή καθώς της έδινε τροφή,
ήταν πολύ δυνατό, πολύ μεγαλύτερη ήταν η ταραχή που
δημιουργούσαν στα πλάσματα διάφορα άλλα εξωτερικά
αίτια, όταν τύχαινε κάποιο απ' αυτά να συγκρουστεί με
ξένη φωτιά που συναντούσε στον δρόμο του ή με στέρεο
τμήμα γης ή με τη γλιστερή επιφάνεια του νερού ή με
κάποια ανεμοθύελλα της ατμόσφαιρας. Όλες οι κινήσεις
που οφείλονταν σ' αυτές τις αιτίες περνούσαν από το σ ώ 
μα κι έπεφταν πάνω στην ψυχή. Γι' αυτό τον λόγο ονο
μάστηκαν τότε αισθήσεις , όπως δηλαδή εξακολουθούν να
ονομάζονται και σήμερα. Ακόμα, προκαλώντας συνεχείς
και έντονες κινήσεις καθώς συναντούσαν το αιώνιο ρεύμα
του ποταμού και δημιουργώντας ισχυρή ταραχή στην πε
ριφορά της ψυχής, εμπόδισαν τελικά με το αντίθετο ρεύμα
τους τη ροή του αμετάβλητου που προχωρούσε δημιουργι
κά. Από το άλλο μέρος διατάραξαν την πορεία και του
μεταβλητού μπερδεύοντας την τάξη του, δηλαδή τα τρία
διαστήματα του διπλού και του τριπλού αλλα και τα ενδιά
μεσα και τους δεσμούς των τριών προς δύο, τεσσάρων προς
τρία και εννέα προς οκτώ, που δεν μπορούσαν να χαλάσουν
παρά μόνο από εκείνον που τα είχε φτιάξει. Προκάλεσαν
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ακόμα κάθε είδους συστροφές, δημιουργώντας διάφορες
ρωγμές και φθορές στους κύκλους τους, με αποτέλεσμα
να συγκρατούνται πολύ χαλαρά μεταξύ τους, να κινούνται
ακανόνιστα και κάποτε να βρίσκονται σε αντίθετη, πλάγια
ή ανάποδη κίνηση. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι
κάποιος, αφού πέσει σε ύπτια στάση, στηρίξει το κεφάλι
στη γη και τα πόδια σε κάτι ψηλά πάνω του. Στη θέση που
βρίσκεται ο πάσχων και οι θεατές το δεξί μέρος του ενός θα
φαίνεται στους υπόλοιπους αριστερό και το αριστερό δεξί.
Το ίδιο ακριβώς και άλλα παρόμοια συμβαίνουν και με τις
περιφορές της ψυχής' κάθε φορά που θα συναντήσει κάποιο
εξωτερικό αντικείμενο που ανήκει στην κατηγορία του
αμετάβλητου ή του μεταβλητού, τότε λένε αντίστοιχα ότι
είναι ίδια ή διαφορετική απ' αυτό, κάτι που έρχεται σε
αντίθεση με την αλήθεια. Έτσι γίνονται ψεύτες και ανόη
τοι· μεταξύ τους δεν υπάρχει καμιά περιφορά που άρχει ή
κυβερνά. Αν πάλι μερικές εξωτερικές αισθήσεις συγκρου
στούν, καθώς κινούνται, μ' αυτές τις περιφορές και παρα
σύρουν μαζί τους ολόκληρο το υλικό περίβλημα της ψυχής,
τότε αυτές οι περιφορές, μολονότι εξουσιάζονται, φαίνο
νται να εξουσιάζουν. Αυτός είναι ο λόγος που, όταν η ψυχή
κλειστεί σε θνητό σώμα, μετατρέπεται αμέσως σε ανόητη.
Όταν όμως το ρεύμα που τρέφει και αυξάνει το σ ώ μ α
μειώνεται σε ένταση, τότε οι περιφορές ηρεμούν, παίρνουν
τον κανονικό τους δρόμο και γίνονται συνεχώς σταθερότε
ρες καθώς περνάει ο χρόνος. Τελικά οι τροχιές των διαφό
ρων κύκλων κινούνται σύμφωνα με τη φυσική τους κατεύ
θυνση και δίνουν τη σωστή ονομασία στο μεταβλητό και
στο αμετάβλητο, έτσι ώστε ο κάτοχος τους να γίνεται
συνετός. Αν, μαζί μ' αυτά, υπάρξει σωστή ανατροφή και
εκπαίδευση, ο άνθρωπος γίνεται απόλυτα υγιής και απο
φεύγει τη μεγαλύτερη ασθένεια . Αν όμως τα παραμελή
σει, θα περάσει άσχημη ζωή και θα επιστρέψει στον Άδη
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ατελής και ανόητος. Φυσικά, αυτά συμβαίνουν κάποτε
αργότερα. Σχετικά λοιπόν με όσα έχουμε τώρα αναφέρει,
πρέπει να τα εξετάσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Για όσα
όμως προηγήθηκαν, δηλαδή τη δημιουργία των διαφόρων
τμημάτων του σώματος και την αιτία ή τη θεία πρόνοια
από την οποία προήλθε η ψυχή, πρέπει να ερευνήσουμε τις
πιο πιθανές προϋποθέσεις και έτσι να προχωρήσουμε σύμ
φωνα μ' αυτά εξετάζοντας.
Αφού μιμήθηκαν τη σφαιρική μορφή του σύμπαντος,
έκλεισαν τις δύο θεϊκές περιφορές σ' ένα σφαιρικό σχήμα
που ονομάζουμε κεφάλι, το πιο θεϊκό τμήμα του σ ώ μ α τ ο ς
μας, το οποίο εξουσιάζει όλα τ' άλλα μέρη που υπάρχουν
μέσα μας. Οι θεοί το έβαλαν στην κορυφή του σώματος,
που αποτελεί τον υπηρέτη του, φροντίζοντας να μετέχει το
κεφάλι σε όλες τις κινήσεις που θα γίνονται. Για να μην
κυλάει όμως πάνω στη γη, που είναι γεμάτη υψώματα και
βάθη, και για να μη βρίσκεται σε δύσκολη θέση όταν
πρόκειται ν' ανέβει ή να κατέβει κάποιο απ αυτά, έδωσαν
στο κεφάλι το σώμα σαν όχημα και μέσο μεταφοράς.
Αυτός είναι ο λόγος που το σώμα απέκτησε μήκος και,
με επινόηση του θεού, δημιούργησε τέσσερα άκρα, μακριά
κι εύκαμπτα, που χρησιμεύουν για να μετακινείται, να
πιάνεται, να στηρίζεται και να πηγαίνει από μέρος σε
μέρος, μεταφέροντας στην κορυφή του την κατοικία του
πιο ιερού και θεϊκού τ μ ή μ α τ ο ς μας. Έ τ σ ι , γ ι ' αυτούς τους
λόγους, όλοι έχουν σκέλη και χέρια. Επειδή όμως οι θεοί
πίστευαν ότι το μπροστινό μέρος του σώματος είναι πιο
πολύτιμο από το πίσω και πιο κατάλληλο να μας διευθύνει,
κανόνισαν να βαδίζουμε κυρίως προς αυτή την κατεύθυνση.
Γι' αυτό έπρεπε το μπροστινό μας μέρος να είναι ξεχω
ριστό και διαφορετικό από το π ί σ ω . Έ τ σ ι , αφού αρχικά
έβαλαν το πρόσωπο στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού, το
εφοδίασαν με όργανα κατάλληλα για την εξυπηρέτηση της
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ψυχής και διέταξαν να είναι οδηγός του υπόλοιπου σώμα
τος αυτό που από τη φύση ήταν μπροστά. Τα πρώτα
όργανα που έφτιαξαν ήταν τα μάτια που είχαν το φως,
που τα έβαλαν στο πρόσωπο για τον λόγο τούτο. Εκείνο
το τμήμα της φωτιάς που δεν έχει την ιδιότητα να καίει
αλλά μόνο να δίνει ήμερη λάμψη, επινόησαν να γίνει σώμα,
που μοιάζει με την κάθε ημέρα . Κανόνισαν να κυλάει
ανάμεσα στα μάτια μας αυτή η καθαρή φωτιά με απαλό
και πυκνό τρόπο, αφού πρώτα συμπύκνωσαν τα μάτια και
προπάντων το κέντρο τους, ωστε να εμποδίζεται το ισχυ
ρότερο μέρος της φωτιάς και να περνάει μόνο το καθαρό της
τμήμα που μοιάζει με την ημέρα. Έ τ σ ι , όταν υπάρχει το
φως της ημέρας γύρω από το ρεύμα των ματιών, συνα
ντιούνται δυο όμοια πράγματα, ενώνονται και σχηματί
ζουν μια μόνο συγγενική ύλη μπροστά στα μάτια μας,
δηλαδή ακριβώς στο σημείο όπου συναντιέται η φωτιά
που βγαίνει από μέσα μας μ' εκείνη που υπάρχει έξω.
Από την ομοιότητα των δύο αυτών στοιχείων, δημιουργεί
ται κάτι ομοιόμορφο, μεταδίδει τις κινήσεις όλων των
αντικειμένων που αγγίζει ή από τα οποία αγγίζεται σ'
ολόκληρο το σώμα και μέχρι το βάθος της ψυχής, δίνοντας
αυτή την αίσθηση που ονομάζουμε όραση. Όταν όμως η
εξωτερική φωτιά εξαφανίζεται μέσα στο σκοτάδι της νύ
χτας, η εσωτερική αποχωρίζεται από εκείνη· βγαίνοντας
δηλαδή από τα μάτια, συναντά κάτι ανόμοιο, αλλοιώνεται
και σβήνει, αφού δεν έχει πλέον την ίδια φύση με τον αέρα
γύρω της, ο οποίος δεν διαθέτει φωτιά. Έ τ σ ι παύει να βλέ
πει και προκαλεί τον ύπνο, αφού τα βλέφαρα, που επινοή
θηκαν από τους θεούς για την προστασία των ματιών,
καλύπτουν τη δύναμη της εσωτερικής φωτιάς, η οποία
τότε διαλύει και ηρεμεί τις κινήσεις προς το εσωτερικό.
Όταν αυτές εξομαλυνθούν έρχεται ησυχία μέσα μας, κι
όταν έρχεται μεγάλη ησυχία έρχεται ύπνος με σύντομα
5
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όνειρα· αν όμως εξακολουθούν να υπάρχουν κινήσεις ακό
μα, τότε προκαλούνται όνειρα ανάλογα με τη φύση και τους
τόπους που έχουν αυτές οι κινήσεις. Τα όνειρα αυτά αφο
μοιώνονται μέσα μας και τα ξαναθυμόμαστε μόλις
ξυπνήσουμε . Δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβουμε
τώρα τα είδωλα που σχηματίζονται στους καθρέφτες και
τις υπόλοιπες γυαλιστερές και λείες επιφάνειες. Επειδή
υπάρχει ομοιότητα στην εσωτερική και την εξωτερική φ ω 
τιά, κάθε φορά που συναντιούνται πάνω σε λεία επιφάνεια
αντανακλώνται μαζί και παρουσιάζουν αναγκαστικά αυτά
τα είδωλα, επειδή η φωτιά του προσώπου ενώνεται με την
εξωτερική φωτιά πάνω στην επιφάνεια αυτή, αποτελώντας
ένα είδος συμπαγούς ενότητας. Τότε το δεξί μας φαίνεται
αριστερό, γιατί γίνεται επαφή της εσωτερικής φωτιάς με το
αντίθετο μέρος της εξωτερικής, κάτι δηλαδή διαφορετικό
από τον συνηθισμένο τρόπο όρασης. Αντίθετα, το δεξί
φαίνεται δεξί και το αριστερό αριστερό, όταν η εσωτερική
φωτιά αλλάξει θέση και ενωθεί κανονικά με το αντικείμενο
που θέλει. Αυτό συμβαίνει όταν η λεία επιφάνεια του κα
θρέφτη ανασηκωθεί από τη μια κι από την άλλη μεριά,
ώστε να στείλει το δεξί μέρος της εξωτερικής φωτιάς στο
αριστερό μάτι και αντίστροφα. Όταν ο ίδιος καθρέφτης
περιστραφεί κατά μήκος του προσώπου, τότε τα κάνει
όλα να φαίνονται ανάποδα, επειδή στέλνει το κάτω μέρος
του στο φως του πάνω μέρους των ματιών και το πάνω στο
κάτω.
47
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Όλα αυτά ανήκουν στις βοηθητικές αιτίες που χρησι
μοποιεί ο θεός σαν συνεργάτες του για να τελειοποιήσει,
κατά το δυνατόν, τη μορφή του αρίστου. Για τους περισσό
τερους ανθρώπους όμως δεν είναι βοηθητικές αλλά κύριες
αιτίες των πάντων, αφού προκαλούν το κρύο και τη ζέστη,
τη συστολή και τη διαστολή, και οτιδήποτε άλλο σχετικό,
ενώ στην πραγματικότητα δεν διαθέτουν λογική και σκέ-
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ψη. Γιατί μόνο την ψυχή πρέπει ν' αναφέρουμε ως το
μοναδικό ανάμεσα στα όντα που διαθέτει λογική . Ακό
μα, είναι αόρατη, ενώ η φωτιά, το νερό, η γη και ο αέρας
ε ί ν α ι ολα ορατά. Όποιος λοιπόν αγαπάει τη νόηση και τη
γνώση πρέπει πρώτα πρώτα να εξετάζει τις αιτίες της
λογικής φύσης και στη συνέχεια να ενδιαφέρεται για εκεί
νες που δημιουργούνται από άλλες και οι οποίες, με τη
σειρά τους, αναγκαστικά κινούν κι άλλες. Οφείλουμε λοι
πόν να κάνουμε κι εμείς το ίδιο, να εξετάζουμε δηλαδή και
τα δύο είδη των αιτιών, χωριστά εκείνες που με τη βοήθεια
της σκέψης δημιουργούν καλά και σωστά πράγματα και
χωριστά όσες παράγουν τυχαία και ακανόνιστα αποτελέ
σματα, επειδή δεν διαθέτουν φρόνηση. Αναφορικά τώρα με
τις βοηθητικές αιτίες που έδωσαν στα μάτια την ικανότητα
την ο π ο ί α διαθέτουν, είπαμε αρκετά. Στη συνέχεια πρέπει
να εξετάσουμε το σημαντικότερο όφελος που προσφέρουν
τα μάτια μας, για το οποίο μας τα έδωσε ο θεός. Κατά την
άποψη μου, η αιτία της μεγαλύτερης ωφέλειας μας είναι η
όραση, αφού όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα για το σύμπαν
δεν θα μπορούσαν να έχουν λεχθεί, αν δεν βλέπαμε ούτε τα
άστρα ούτε τον ήλιο ούτε τον ουρανό. Ό π ω ς είναι όμως τα
πράγματα, βλέποντας τη μέρα, τη νύχτα, τους μήνες και
τα διαστήματα των χρόνων, αναπτύξαμε τους αριθμούς και
αντιληφθήκαμε τον χρόνο και τον τρόπο για να ερευνήσου
με τη φύση του σύμπαντος. Από αυτά πήραμε τη φιλοσο
φία, η οποία αποτελεί αγαθό που μεγαλύτερο της ούτε
υπήρξε ούτε θα υπάρξει δώρημα των θεών προς το γένος
των θνητών. Αυτό λέω πως είναι λοιπόν το μεγαλύτερο
όφελος που μας προσφέρουν τα μάτια. Τα υπόλοιπα, όσα
είναι δευτερεύοντα, τι ανάγκη να τα υμνούμε; Όποιος
χάσει την όραση του θα θρηνεί μάταια, αν δεν είναι φιλό
σοφος. Αυτό επομένως ας παραδεχτούμε, πως αιτία που ο
θεός δημιούργησε και χάρισε την όραση είναι για να
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βλέπουμε τις περιφορές του νου στον ουρανό και να τις
χρησιμοποιούμε σαν πρότυπα της δικής μας νόησης, που
είναι συγγενική με την πρώτη, έστω κι αν εκείνη είναι
σταθερή και η δεύτερη συνεχώς ακατάστατη. Μαθαίνοντας
λοιπόν και μετέχοντας στη φυσική ορθότητα των συλλο
γισμών με τη μίμηση των σταθερών περιφορών του θεού,
θα καταφέρουμε να βάλουμε σε τάξη τις ακατάστατες
περιφορές που υπάρχουν μεσα μας . Ζχετικα τωρα με
τους ήχους και την ακοή, πρέπει να υποθέσουμε και πάλι
τα ίδια, ότι δηλαδή μας τα χάρισαν οι θεοί για τον ίδιο
σκοπό και τις ίδιες αιτίες. Ο λόγος δόθηκε γι' αυτά τα
ίδια, συμβάλλοντας κατά μεγάλο μέρος σ' αυτά στη φωνή
δόθηκε ό,τι είναι χρήσιμο από τη μουσική, εξαιτίας της
αρμονίας, για ν' ακούμε. Η αρμονία, που έχει περιφορές
συγγενικές προς τις περιφορές της ψυχής στο εσωτερικό
μας, δόθηκε από τις Μούσες σε όποιον έρχεται σε επαφή
μαζί τους με φρόνηση και όχι για ασυλλόγιστη απόλαυση,
όπως πιστεύεται σήμερα, ώστε ως σύμμαχος της ψυχής
δόθηκε από τις Μούσες, για να βοηθήσει την εσωτερική
περιφορά της ψυχής, οταν χάνει τη δική της αρμονία, να
ξαναβρεί την τάξη και τη συμφωνία με τον εαυτό της.
Ακόμα, για τον ίδιο λόγο μας δόθηκε κι ο ρυθμός από
τις ίδιες, για να μας βοηθήσει, δηλαδή, στην ευμετάβλητη
και συνήθως άσχημη διάθεση των περισσοτέρων.
-

Όσα είπαμε μέχρι τώρα, εκτός από μικρό μέρος τους,
έχει αποδειχτεί π ω ς δημιουργήθηκαν από τις λειτουργίες
του νου. Πρέπει όμως ν' αναφέρουμε και όσα είναι δη
μιουργήματα της ανάγκης. Πραγματικά, η δημιουργία
του κόσμου αυτού προήλθε από συνδυασμό της ανάγκης
και της λογικής . Κι επειδή ο νους κατεύθυνε την ανάγκη
πείθοντας τη να κάνει όσο μπορούσε καλύτερα τα περισ
σότερα πλάσματα της, δημιουργήθηκε κατ' αρχάς το σύ
μπαν μας με αυτό τον τρόπο, μέσα δηλαδή από την
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ανάγκη που υποτασσόταν στην πειθώ της λογικής. Αν
λοιπόν θέλει κάποιος ν' αναπτύξει με ακρίβεια τον τρόπο
της δημιουργίας του σύμπαντος, οφείλει ν' αναφέρει επί
σης τη μεταβλητή αιτία, όπως υπάρχει στη φύση. Πρέπει
επομένως να ξαναγυρίσουμε πίσω, να πάρουμε μια άλλη
αρχή που να ταιριάζει με τα πράγματα και να τα εξετά
σουμε πάλι όπως κάναμε με το προηγούμενο θέμα μας.
Τώρα έτσι σχετικά μ' αυτά πάλι πρέπει να ξεκινήσουμε από
την αρχή. Πρέπει να ερευνήσουμε σε τι κατάσταση βρισκό
ταν η φωτιά, το νερό, ο αέρας και η γη πριν από τη δη
μιουργία του ουρανού και ποιες ήταν οι ιδιότητες τους.
Μέχρι σήμερα κανένας δεν έχει ασχοληθεί με τη γένεση
τους, όλοι όμως μιλάμε σαν να ξέρουμε καλά τι είναι η
φωτιά ή τα υπόλοιπα στοιχεία, τα αποκαλούμε αρχές και
λέμε ότι αποτελούν τη βάση του σύμπαντος, μολονότι στην
πραγματικότητα δεν αξίζει εύλογα να παρομοιάζονται ούτε
με συλλαβές από έναν άνθρωπο που διαθέτει έστω και ελά
χιστη λογική. Προς το παρόν, πάντως, ας συνεχίσουμε τη
συζήτηση μας. Δεν θα έπρεπε να ερμηνεύσουμε την αρχή
όλων των πραγμάτων ή τις αιτίες τους ή όπως αλλιώς θα μας
άρεσε να τα ονομάσουμε, κι αυτό όχι για κανέναν άλλο λόγο
παρά μόνο επειδή είναι δύσκολο να εξηγήσουμε τις απόψεις
μας σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο έρευνας. Εσείς δεν πρέπει
να νομίζετε ότι εγώ πρέπει να τις αναπτύξω, ενώ κι από
μέρους μου δεν θα μπορούσα να πείσω τον εαυτό μου π ω ς
είμαι ικανός ν' αναλάβω τόσο δύσκολο έργο. Επειδή όμως
εξακολουθώ να πιστεύω αυτά που είπαμε πιο πριν, ότι
δηλαδή πρέπει να βασιζόμαστε στην έννοια των πιθανών
συλλογισμών, θα προσπαθήσω να πω πράγματα περισσότε
ρο πιθανά απ' όσα είπαν άλλοι, ξεκινώντας από την αρχή για
το καθένα αναλυτικά και για όλα σαν σύνολο. Και αφού από
την αρχή ζητήσω από τον θεό να μας φυλάξει από παράδο
ξες και ασυνήθιστες διηγήσεις και να μας οδηγήσει σε
52

111

ΠΛΑΤΩΝ

112

ΤΙΜΑΙΟΣ

λογικά συμπεράσματα, ας αρχίσουμε παλί τη συζήτηση.
Ας κάνουμε τώρα περισσότερες διαιρέσεις από πριν
στη νέα αρχή μας για το σύμπαν. Προηγουμένως διακρί
ναμε δύο είδη, τώρα όμως πρέπει ν' αναφέρουμε και ένα
τρίτο γένος. Τα δύο ήταν αρκετά στην πρώτη μας έρευνα
πή-ραμε το πρώτο ως νοητό και πάντα αμετάβλητο πρό
τυπο, ενώ το δεύτερο ως γεννητό και ορατό αντίγραφο
του πρώτου. Δεν διακρίναμε τότε τρίτο είδος, γιατί θεωρή-σαμε ότι τα δύο ήταν αρκετά. Τώρα όμως ο συλλογι
σμός φαίνεται να μας αναγκάζει ν' αποσαφηνίσουμε με
λόγια το δυσνόητο και ασαφές τρίτο είδος. Ποια,φυσική
ιδιότητα πρέπει να υποθέσουμε ότι έχει; Περίπου τέτοια,
να είναι αυτό που υποδέχεται και τρέφει οτιδήποτε γεννιέ
ται. Αυτό βέβαια σωστά έχει αναφερθεί, πρέπει όμως να
μιλήσουμε σαφέστερα γι' αυτό. Αυτό είναι δύσκολο, γιατί
χρειάζεται πρώτα να προσδιορίσουμε τι είναι η φωτιά και
κατ' ανάγκη τα υπόλοιπα τρία είδη που αναφέραμε, για
χάρη αυτού. Είναι όμως εξίσου δύσκολο να ορίσουμε ποιο
ακριβώς στοιχείο θα λέμε νερό κι όχι φωτιά και π ώ ς θα
ονομάζουμε καθένα χωριστά ή όλα μαζί, ώστε να χρησι
μοποιούμε αξιόπιστους και σταθερούς λόγους. Πώς λοι
πόν γι' αυτό και με ποιο τρόπο και τι σχετικά μ' αυτά τα
ζητήματα εύλογα θα μπορούσαμε ν' αναρωτηθούμε κάνο
ντας λόγο; Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε ότι όταν παγώνει
αυτό που ονομάσαμε νερό, γίνεται πέτρα και χ ώ μ α όταν
πάλι λιώνει και διαλύεται, μετατρέπεται σε αέρα και ά
νεμο. Κι ο αέρας με την καύση γίνεται φωτιά. Αντίθετα,
όταν η φωτιά συμπυκνωθεί και σβήσει, παίρνει πάλι τη
μορφή αέρα' αν συσταλει και πυκνωθεί ο αέρας, μετα
βάλλεται σε σύννεφο και ομίχλη. Και στη συνέχεια, αν
αυτά συμπιεστούν περισσότερο, γίνονται νερό, από το
οποίο καταλήγουμε πάλι στις πέτρες και στο χώμα. Έ τ σ ι
βλέπουμε ότι όλα τα στοιχεία μετατρέπονται το ενα στο
-
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άλλο και δημιουργούν μια συνεχή κυκλική γένεση. Επο
μένως, αφού κανένα δεν παραμένει στην ίδια κατάσταση,
π ώ ς κάποιος δεν θα ντρέπεται τον εαυτό του λέγοντας ότι
κάποιο στοιχείο από αυτά έχει πάντα την ίδια υπόσταση
και δεν είναι διαφορετικό; Δεν υπάρχει κανένας. Αντίθετα,
το πιο σωστό είναι να μιλάμε για τα στοιχεία αυτά ως
εξής: Οτιδήποτε βλέπουμε ν' αλλάζει μορφή, όπως για
παράδειγμα η φωτιά, δεν πρέπει να λέμε «αυτή» η φωτιά
αλλά κάθε φορά «αυτού του εί-δους» η φωτιά, ούτε
«αυτό» το νερό αλλά πάντοτε «αυτού του είδους» το
νερό. Ούτε και τα υπόλοιπα μπορούμε να τα ονομάζουμε
σαν να είχαν κάποια σταθερότητα, όπως γίνεται όταν
χρησιμοποιούμε τις λέξεις «αυτό» ή «εκείνο», πιστεύο
ντας ότι αναφερόμαστε σε συγκεκριμένο στοιχείο. Γιατί
αυτά είναι ασταθή, φεύγουν και δεν δέχονται τον προσδιο
ρισμό «αυτό» και «εκείνο» ή οτιδήποτε άλλο που δείχνει
ότι είναι πάντα σταθερό . Κατά συνέπεια κανένα στοιχείο
δεν πρέπει να ονομάζεται έτσι, αλλά αυτό τον χαρακτη
ρισμό να τον αποδίδουμε μόνο σε κάτι που κατά την
περιφορά του παραμένει σταθερό και αμετάβλητο είτε
είναι ένα είτε είναι όλα μαζί. Σύμφωνα λοιπόν με τα
παραπάνω, φωτιά θα ονομάσουμε κάτι που είναι αιωνίως
φ ω τ ι ά το ίδιο θα κάνουμε με οτιδήποτε άλλο γεννιέται.
Τις λέξεις «αυτό» ή «εκείνο» μπορούμε να τις χρησιμο
ποιούμε μόνο για να χαρακτηρίσουμε αυτό από το οποίο
προέρχονται τούτα τα στοιχεία, εμφανίζονται και ξαναχάνονται αργότερα . Ό,τι άλλο όμως, το ζεστό ή το λευκό ή
τ' αντίθετα τους και όσα προέρχονται από αυτά δεν πρέπει
να του δίνουμε το ίδιο όνομα μ' εκείνα. Πρέπει όμως να
μιλήσουμε σαφέστερα πάνω σ' αυτό το θέμα. Αν λοιπόν
ένας άνθρωπος φτιάξει όλα τα σχήματα από χρυσάφι και
στη συνέχεια αρχίζει να τα μετασχηματίζει συνεχώς, δί
νοντας τους τη μορφή άλλων σχημάτων , κι αν .κάποιος
53
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άλλος του δείξει, ένα απ' αυτά τα σχήματα κ α ι τον ρωτή
σει, τι είναι., η πιο αληθινή απάντηση θα ήταν ότι πρόκει
ται για χρυσάφι. Δεν πρέπει δηλαδή να ονομάζει πραγμα
τικά όντα το τρίγωνο ή τα άλλα σχήματα που έφτιαξε,
αφού μεταβάλλονται ακόμα και τη στιγμή που φτιάχνο
νται. Αν όμως θέλει να δεχτεί για κάποιο απ' αυτά τον
προσδιορισμό «αυτού του είδους το...», πρέπει να συμφω
νήσουμε. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τη φύση που
περιλαμβάνει όλα τα σώματα πρέπει να την ονομάζουμε
πάντα με το ίδιο όνομα, αφού ποτέ δεν χάνει τις ιδιότητες
της. Δέχεται τα πάντα, χωρίς ποτέ να πάρει τη μορφή των
αντικειμένων που μπαίνουν μέσα της. Είναι φτιαγμένη σαν
πρότυπο για όλα τα πράγματα, το οποίο κινείται και παίρ
νει το σχήμα όλων όσων δέχεται κι αυτός είναι ο λόγος που
κάθε φορά φαίνεται διαφορετικό. Αυτά που μπαίνουν και
βγαίνουν είναι απομιμήσεις των αμετάβλητων όντων, που
αποτυπώθηκαν απ' αυτά τα ίδια με θαυμάσιο αλλά ανεξή
γητο τρόπο, για τον οποίο θα ξαναμιλήσουμε αργότερα.
Προς το παρόν, πρέπει να φανταστούμε τρία γένη: Εκείνο
που γεννιέται, εκείνο που δημιουργεί μέσα του το προηγού
μενο και εκείνο που κατ' απομίμηση του δημιουργείται το
πρώτο. Αυτό που δημιουργεί κάτι μέσα του μπορούμε να
το θεωρήσουμε μητέρα, ε κ ε ί ν ο που από την απομίμηση του
δημιουργείται κάτι θα το πούμε πατέρα, ενώ το ενδιάμεσο
τους ας το παρομοιάσουμε με παιδί. Οφείλουμε ακόμα να
καταλάβουμε ότι, επειδή αυτό που γεννιέται θα πάρει
διάφορες μορφές κάθε είδους, η ύλη στην οποία θα τοπο
θετηθεί για ν' αποτυπωθεί δεν θα μπορέσει ν' ανταποκριθεί
στον προορισμό της, παρά μόνο αν δεν έχει καμιά απ'
αυτές τις μορφές που πρόκειται να δεχτεί απ' οπουδήπο
τε. Αν ήταν όμοιο με οποιαδήποτε εισερχόμενη μορφή,
τότε, αν έμπαι-νε μέσα του κάποιο αντίθετο ή εντελώς
διαφορετικό είδος, θα το αντέγραφε άσχημα, παρουσιάζο-
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ντας τη δική του ορατή μορφή. Είναι λοιπόν ανάγκη αυτό
που θα δεχτεί μέσα του όλα τα γένη να μη διαθέτει καμιά
μορφή, όπως γίνεται με τ' αρώματα, οπότε οι άνθρωποι
προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν άοσμα τα υγρά που
θα δεχτούν τις αρωματικές ουσίες. Με τον ίδιο τρόπο, όσοι
επιχειρούν να αποτυπώσουν σχήματα σε κάποιο μαλακό
υλικό, προσπαθούν να κάνουν την επιφάνεια του όσο γίνε
ται πιο λεια και επίπεδη, επιδιώκοντας να εξαφανίσουν
οποιαδήποτε άλλη μορφή υπήρχε μέχρι τότε πάνω του.
Με τον ίδιο τρόπο κι εκείνο που θα δεχτεί σ' ολόκληρο
τον εαυτό του τα αντίγραφα όλων των αμετάβλητων και
αιώνιων όντων πρέπει να είναι εντελώς άμορφο από τη
φύση του. Επομένως, τη μητέρα και καταφύγιο του ορα
τού .και του αισθητού ας μην την ονομάζουμε ούτε γη ούτε
αέρα ούτε νερό ούτε φωτιά ούτε τίποτα α π ' όσα γεννιού
νται ούτε τίποτα από εκείνα από τα οποία γεννήθηκαν
τούτα. Δεν θα κάνουμε λάθος αν την περιγράψουμε ως
αόρατο και άμορφο είδος που δέχεται τα πάντα και μετέ
χει στο αμετάβλητο με ανεξήγητο και περίπλοκο για μας
τρόπο . Σύμφωνα λοιπόν με τα προηγούμενα μπορεί κα
νείς ν' αποκτήσει σωστή αντίληψη για τη φύση και να
θεωρήσει φωτιά το μέρος που φαίνεται κάθε φορά πυρω
μένο, νερό το μέρος που είναι υγρό, ενώ γη και αέρα αυτό
που δέχεται τις απομιμήσεις τους. Πρέπει λοιπόν εξετά
ζοντας αυτό να διερευνήσουμε σχετικά με τούτα: Υπάρχει
άραγε η φωτιά καθαυτή ή οποιοδήποτε από τα άλλα
στοιχεία για τα οποία λέμε πως πάντοτε το καθένα υπάρ
χει καθαυτό; Ή μήπως είναι αληθινά μόνο όσα βλέπουμε ή
αισθανόμαστε με το σώμα μας και δεν υπάρχει τίποτα άλλο
πουθενά πέρα απ' αυτά, ώστε να λέμε μάταια πως υπάρχει
πάντα μια νοητή εικόνα κάθε πράγματος, ενώ αυτό δεν
είναι παρά μόνο λόγος; Δεν αξίζει λοιπόν ν' αφήσω άλυτο
και αδιερεύνητο αυτό το θέμα και να υποστηρίξω ότι έτσι
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είναι πραγματικά. Δεν πρέπει πάλι να παρεμβάλουμε στον
ήδη μακρό λόγο μας έναν άλλο εξίσου μακρό, αλλά θα ήταν
πολύ σημαντικό αν δίναμε κάποιο βασικό ορισμό χρησιμο
ποιώντας λίγα μόνο λόγια . Να όμως ποια είναι η άποψη
που θα ήθελα να αναπτύξω: Αν η λογική και η αληθινή
γνώμη είναι δυο διαφορετικά πράγματα, τότε σίγουρα
υπάρχουν καθαυτά τα είδη που δεν είναι αντιληπτά από
τις αισθήσεις μας αλλά μόνο από τη νόηση. Αν όμως η
αληθινή γνώμη δεν διαφέρει από τον νου, όπως πιστεύουν
μερικοί, τότε, αντίθετα, όλα τα πράγματα που αισθανόμα
στε με το σώμα μας είναι απολύτως πραγματικά. Πρέπει
επομένως να δεχτούμε ότι αυτά τα δυο είναι διαφορετικά
πράγματα, αφού δημιουργήθηκαν χωριστά και είναι ανό
μοια μεταξύ τους . Το ένα αποκτάται με τη διδασκαλία
και το άλλο με την πειθώ' το ένα συμβαδίζει με τον νου
ενώ το άλλο δεν διαθέτει καμιά λογική' το ένα δεν μετα
βάλλεται με την πειθώ, ενώ το δεύτερο μεταπείθεται. Στο
ένα πρέπει να δεχτούμε ότι μετέχουν όλοι οι άνθρωποι,
ενώ στο άλλο μόνο οι θεοί και ελάχιστοι άνθρωποι. Επει
δή λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, οφείλουμε να συμφω
νήσουμε ότι το ένα είδος είναι αμετάβλητο, αγέννητο και
άφθαρτο, χωρίς να δέχεται τίποτα μέσα του από πουθενά
και χωρίς να μεταβιβάζεται σε κάτι άλλο, αόρατο και
ασύλληπτο απο τις αισθήσεις, που μόνο η νόηση μπορεί
να αντιληφθεί. Το δεύτερο είδος έχει το ίδιο όνομα και
μοιάζει με το προηγούμενο, είναι όμως αισθητό, δημιουρ
γημένο, ευρισκόμενο σε αιώνια κίνηση, που εμφανίζεται
και χάνεται διαρκώς σε κάποιο μέρος και γίνεται αντιλη
πτό από τη γνώμη με τη βοήθεια των αισθήσεων. Το τρίτο
είδος είναι ο αιώνιος χώρος, που δεν φθείρεται .αλλά πα
ρέχει διαμονή σε όσα γεννιούνται και γίνεται αντιληπτό με
ένα είδος νόθου συλλογισμού, χωρίς τη βοήΒεια των αισθή
σεων αλλά μόνο με την πίστη. Αυτό προς το οποίο απο58
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βλέποντας ονειρευόμαστε και υποστηρίζουμε ότι κάτι που
υπάρχει πρέπει αναγκαστικά να βρίσκεται σε κάποιο τόπο
και να πιάνει ορισμένο χώρο. Διαφορετικά, αν δεν βρίσκε
ται ούτε στη γη ούτε στον ουρανό, είναι ανύπαρκτο. Σύμ
φωνα με αυτές και άλλες παρόμοιες έννοιες δεν μπορούμε,
όταν ξυπνήσουμε, να διακρίνουμε καθαρά την ακοίμητη
και πραγματικά υπαρκτή φύση αυτού του τρίτου είδους
ή ν' αντιληφθούμε την αλήθεια, εξαιτίας της ονειροπόλη
σης μας, ότι δηλαδή αυτή η εικόνα αποτελεί απομίμηση
και δεν έχει δικό της τον χώρο για τον οποίο δημιουργή
θηκε αλλά πετάει πάντα σαν φάντασμα και ξαναδημιουρ
γείται μέσα σε κάποιο άλλο πράγμα, παίρνοντας έτσι
υπόσταση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι τίποτα.
Από το άλλο μέρος, η αληθινή και εξακριβωμένη νόηση
μας βοηθάει να αποδείξουμε ότι, αφού ένα πράγμα είναι
αυτό που είναι και κάποιο άλλο διαφέρει απ' αυτό, κανένα
από τα δυο δεν θα μπορέσει να δημιουργηθεί μέσα στο
άλλο, ώστε το ίδιο πράγμα να γίνεται ταυτόχρονα και
ένα και δύο διαφορετικά πράγματα.
Αυτός λοιπόν είναι περιληπτικά, σύμφωνα με όσα είπα,
ο συλλογισμός που έκανα' ότι δηλαδή υπήρχαν τρία διαφο
ρετικά πράγματα, το ον, ο χώρος και το γεννητό, πριν
ακόμα γεννηθεί ο ουρανός. Η τροφός του γεννητού, που
υγραίνεται, διαπυρώνεται, παίρνει τη μορφή της γης και
του αέρα, και υφίσταται όλες τις μεταβολές τους, παρου
σιαζόταν με κάθε λογής εμφάνιση. Επειδή όμως είναι
γεμάτη με δυνάμεις ανόμοιες και μη ισορροπημένες δεν
έχει ευστάθεια, ταλαντεύεται ανώμαλα, σείεται από αυτά
που έχει μέσα της και τα σείει με τη σειρά της καθώς
κινείται κι η ίδια. Τα είδη αυτά, καθώς κινούνται, πάνε
πότε εδώ και πότε εκεί και χωρίζονται μεταξύ τους, όπως
γίνεται στο καθάρισμα του σταριού με τα κόσκινα και τα
άλλα όργανα λιχνίσματος των σπόρων, οπότε τα στερεά
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και βαριά πέφτουν σε ένα μέρος ενώ τα αραιά και ελαφρά
σε άλλο. Το ίδιο έγινε με τα τέσσερα εκείνα γένη που
κινούνταν μέσα στον χώρο που τα δέχτηκε. Η κίνηση
του, σαν όργανο που προκαλεί σεισμό, χώριζε τα ανόμοια
μέρη και έσπρωχνε κοντά εκείνα που έμοιαζαν. Έτσι κα
θένα έπιανε διαφορετικό χώρο πριν ακόμα τακτοποιηθεί
και γεννηθεί απ' αυτά το σύμπαν. Πραγματικά, προηγου
μένως όλα αυτά τα πράγματα δεν είχαν λογική και μέτρο.
Όταν όμως άρχισε η τακτοποίηση του σύμπαντος, η φ ω 
τιά, το νερό, η γη κι ο αέρας, μολονότι διέθεταν ορισμένα
στοιχεία της φύσης τους , βρίσκονταν στην κατάσταση
που υπάρχει όταν λείπει ο θεός. Αυτή ήταν λοιπόν η κα
τάσταση τους, όταν ο θεός άρχισε να τους δίνει σχήμα
χρησιμοποιώντας ιδέες και αριθμούς. Και το ότι τα τακτο
ποίησε όσο γινόταν καλύτερα, ενώ βρίσκονταν σε διαφορε
τική κατάσταση, αυτό πρέπει να θεωρείται δεδομένο στη
συζήτηση μας. Τώρα όμως πρέπει να προσπαθήσω να σας
εξηγήσω με ασυνήθιστα λόγια τη διάταξη και τη δημιουρ
γία καθενός απ' αυτά τα είδη. Δεδομένου μάλιστα ότι
ξέρετε τη μέθοδο που πρέπει αναγκαστικά να χρησιμοποι
ήσω, θα σας είναι εύκολο να με παρακολουθήσετε.
60

Κατ' αρχάς είναι σε όλους γνωστό ότι η φωτιά, η γη, το
νερό κι ο αέρας είναι σώματα κι ότι κάθε σώμα έχει βάθος,
το οποίο πάλι περιλαμβάνει κατ' ανάγκη μια επίπεδη επι
φάνεια. Οι επίπεδες επιφάνειες αποτελούνται από τρίγωνα,
που καθένα απ' αυτά περιέχει δυο άλλα τρίγωνα, που έχουν
μια ορθή και δυο οξείες γωνίες. Το ένα απ' αυτά έχει σε
κάθε πλευρά από ένα μέρος ορθής γωνίας που περιβάλλεται
από ίσες πλευρές, ενώ το άλλο έχει άνισα μέρη ορθής
γωνίας που περιβάλλεται από άνισες πλευρές. Ας υποθέ
σουμε λοιπόν ότι αυτή είναι η βασική αρχή της φωτιάς και
των άλλων σωμάτων για να προχωρήσουμε σε μια διαδι
κασία όπου το πιθανό συνδυάζεται με το αναγκαστικό . Οι
-
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αρχές που είναι ακόμα ανώτερες απ' αυτές είναι γνωστές
μόνο στον θεό και σ' όσους από τους ανθρώπους του είναι
αγαπητοί. Πρέπει τώρα να καθορίσουμε ποια είναι τα
τέσσερα καλύτερα σώματα, ανόμοια μεταξύ τους αλλά
ικανά να αναπαράγονται το ένα από το άλλο, όταν διαλυ
θούν. Αν καταφέρουμε να βρούμε αυτό, θ' αντιληφθούμε
την αλήθεια σχετικά με τη δημιουργία της γης, της φωτιάς
και άλλων δυο σωμάτων που βρίσκονται ανάμεσα τους.
Άλλωστε, δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με κανέ
ναν που θα υποστήριζε ότι κάπου υπάρχουν καλύτερα ορα
τά σώματα απ' αυτά, που το καθένα αποτελεί διαφορετικό
είδος. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε
αυτά τα τέσσερα είδη σωμάτων, που διαφέρουν σε ομορ
φιά, για να πούμε ύστερα ότι κατανοήσαμε ικανοποιητικά
τη φύση τους. Από τα δυο είδη τριγώνων, το ισοσκελές
έχει μόνο μια μορφή, ενώ το σκαληνό άπειρες. Α π ' αυτές
τις άπειρες μορφές πρέπει να προτιμήσουμε την ωραιότε
ρη, αν θέλουμε να κάνουμε σωστή αρχή. Αν, πάντως,
κάποιος, αφου επιλέξει, βρει κάτι που είναι ωραιότερο
στη σύσταση του απ' αυτά τα σώματα, δεν θα θεωρηθεί
εχθρός αλλά εξυπηρετικός φίλος. Εμείς όμως αφήνουμε
στην· άκρη όλα τ' άλλα και θεωρούμε ότι μόνο ένα είναι
το καλύτερο από τα πολλά τρίγωνα, εκείνο που, αν επα
ναληφθεί, μας δίνει ένα τρίτο, το ισόπλευρο. Θα χρειάζο
νταν πολλά λόγια να πούμε το γιατί. Αν όμως καταφέρει
κάποιος να αποδείξει ότι η υπόθεση μας είναι αβάσιμη,
ευχαρίστως θα τον τιμούσαμε με τη φιλία μας. Ας υποθέ
σουμε λοιπόν ότι απ' αυτά τα δυο τρίγωνα δημιουργήθηκε
το σώμα της φωτιάς και των άλλων στοιχείων το ένα είναι
το ισοσκελές και το άλλο εκείνο του οποίου το τετράγωνο
της μεγαλύτερης πλευράς είναι τρεις φορές μεγαλύτερο
από το τετράγωνο της μικρότερης. Αυτό όμως που προη
γουμένως αναφέρθηκε με ασάφεια, πρέπει τώρα να διευ-
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κρινιστεί περισσότερο. Φαίνεται οτι τα τέσσερα ειδη γεννιούνταν το ένα από το άλλο, αυτό όμως δεν είναι σωστό.
Από τα τρίγωνα που αναφέραμε, δημιουργούνται τέσσερα
είδη, τα τρία από το τρίγωνο με τις άνισες πλευρές, ενώ
μόνο το τέταρτο προέρχεται από το ισοσκελές τρίγωνο.
Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να διαλυθούν όλα μεταξύ τους,
ώστε να σχηματίσουν λίγα μεγάλα σώματα που αποτελού
νται από πολλά μικρά —και το αντίστροφο. Αυτό γίνεται
μόνο με τα τρία είδη, επειδή δημιουργήθηκαν από ένα
τρίγωνο. Όταν διαλύονται τα μεγαλύτερα σώματα, απ'
αυτά -προέρχονται πολλά μικρά τα οποία παίρνουν το σχή
μα που τους ταιριάζει. Αντίθετα, όταν πολλά μικρά διαλυ
θούν στα τρίγωνα τους, θα δημιουργήσουν με την ένωση
τους μια μόνο μεγάλη μάζα διαφορετικού είδους. Ας έχουν
ειπωθεί λοιπόν αυτά για την αμοιβαία γέννηση του ενός
από το άλλο. Στη συνέχεια πρέπει να εξηγήσουμε τη
μορφή με την οποία δημιουργείται και τους αριθμούς
από τους οποίους αποτελείται κάθε είδος. Ας αρχίσουμε
από το πρώτο, που έχει τα μικρότερα συστατικά στοιχεία.
Βασικό του χαρακτηριστικό ε ί ν α ι το τρίγωνο που εχει την
υποτείνουσα διπλάσια στο μήκος από τη μικρότερη πλευ
ρά. Αν συνδέσουμε δυο τέτοια τρίγωνα κατά μήκος της
υποτείνουσας και επαναλάβουμε την ίδια ενέργεια τρεις
φορές, έτσι ώστε οι υποτείνουσες και οι μικρότερες πλευ
ρές να ενωθούν σε ένα κοινό σημείο σαν σε κέντρο, από τα
έξι τρίγωνα που είχαμε θα δημιουργηθεί ένα ισόπλευρο
τρίγωνο. Αν στη συνέχεια ενώσουμε τέσσερα ισόπλευρα
τρίγωνα, κάθε τρεις επίπεδες γωνίες σχηματίζουν μια
στερεή γωνία, η οποία είναι εφεξής της αμβλύτερης από
τις επίπεδες γωνίες. Όταν αυτό γίνει τέσσερις φορές, τότε
σχηματίζεται το πρώτο στερεό είδος, που χωρίζει σε ίσα
και όμοια μέρη ολόκληρη την επιφάνεια της σφαίρας στην
οποία βρίσκεται. Το δεύτερο στερεό είδος σχηματίζεται
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από τα ίδια τρίγωνα, αν ενωθούν οχτώ ισόπλευρα τρίγωνα
για ν' αποτελέσουν μια στερεή γωνία από τέσσερις επίπε
δες . Όταν αυτό επαναληφθεί έξι φορές, τότε ολοκληρώ
νεται το δεύτερο είδος. Το τρίτο στερεό είδος σχηματίζεται
από εκατόν είκοσι τρίγωνα ενωμένα κι από δώδεκα στερεές
γωνίες που καθεμιά αποτελείται από πέντε επίπεδα ισό
πλευρα τρίγωνα, έτσι ώστε να έχει είκοσι ισόπλευρες τρι
γωνικές βάσεις . Το πρώτο από τα τρίγωνα έπαψε να
υπάρχει όταν δημιούργησε αυτά τα τρία σώματα. Το ισο
σκελές όμως γέννησε το τέταρτο στερεό σώμα. Αφού ενώ
θηκαν δηλαδή τέσσερα τέτοια τρίγωνα στο κέντρο τους,
σχημάτισαν ένα ισόπλευρο τετράγωνο. Έ ξ ι τετράγωνα
ενωμένα έφτιαξαν οκτώ στερεές γωνίες, που καθεμία απο
τελέστηκε από τρεις επίπεδες ορθές. Το σχήμα του σώμα
τος που δημιουργήθηκε έτσι είναι κυβικό , με έξι επίπεδες
τετράγωνες και ισόπλευρες βάσεις. Επειδή όμως υπήρχε
και πέμπτος συνδυασμός , αυτόν ο θεός τον χρησιμοποί
ησε για το σύμπαν, όταν το σχεδίαζε.
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Όποιος τώρα σκεφτεί όλα αυτά τα πράγματα, θα απο
ρήσει ποιο από τα δύο πρέπει να λέει, ότι υπάρχουν άπειροι
κόσμοι ή ο αριθμός τους είναι ορισμένος; Η πεποίθηση ενός
ανθρώπου χωρίς τη γνώση των πραγμάτων που θα έπρεπε
να ξέρει είναι ότι υπάρχουν άπειροι κόσμοι. Δεν μπορεί
όμως να πει με βεβαιότητα αν έγινε ένας ή πέντε. Κατά
την άποψη μας, ο θεός δείχνει π ω ς μόνο ένας κόσμος
γεννήθηκε από τη φύση, ενώ κάποιος άλλος, ξεκινώντας
από άλλες αρχές, μπορεί να έχει διαφορετική γ ν ώ μ η . Ας
τον αφήσουμε όμως αυτόν στην άκρη και ας κατατάξουμε
τα είδη που βρήκαμε με τον συλλογισμό μας σε φωτιά, γ η ,
νερό και αέρα. Στο χώμα θα δώσουμε το σχήμα του κύβου,
επειδή είναι το πιο δυσκίνητο και εύπλαστο από τα τέσσε
ρα είδη. Ένα σώμα με τέτοιες ιδιότητες έχει αναγκαστικά
τις πιο ασφαλείς βάσεις. Σχετικά με τα τρίγωνα που πε67
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ριγράψαμε στην αρχή, δεν υπάρχει αμφιβολία πως ασφα
λέστερες βάσεις έχει εκείνο με τις ίσες πλευρές και όχι με
τις άνισες. Ακόμα, από τις επίπεδες επιφάνειες που απο
τελούνται από διάφορα τρίγωνα, πιο σταθερή είναι εκείνη
που σχηματίζει ένα ισόπλευρο τετράγωνο και όχι ενα ισό
πλευρο τρίγωνο, τόσο στα μέρη της όσο και συνολικά.
Ακολουθούμε, επομένως, λογικό συλλογισμό όταν αποδί
δουμε αυτό το σχήμα στη γη. Από τα υπόλοιπα σχήματα
θα δώσουμε το πιο δυσκίνητο στο νερό, το πιο ευκίνητο
στη φωτιά και το ενδιάμεσο στον αέρα. Στη συνέχεια, θα
δώσουμε το μικρότερο σχήμα στη φωτιά, το μεγαλύτερο
στο νερό και το μεσαίο στον αέρα. Τέλος, θα δώσουμε το
πιο οξύ σχήμα στη φωτιά, το δεύτερο στον αέρα και το
τρίτο στο νερό. Α π ' όλα αυτά τα σχήματα, αναγκαστικά
πιο ευκίνητο είναι εκείνο που έχει τις λιγότερες βάσεις,
αφού είναι από παντού πιο κοφτερό και οξύ. Είναι επίσης
και το ελαφρότερο, επειδή αποτελείται από ελάχιστα όμοια
μέρη. Το δεύτερο έρχεται δεύτερο σ' αυτές τις ιδιότητες
και ακολουθεί το τρίτο στη σειρά. Σύμφωνα λοιπόν με τον
ορθό και τον πιο πιθανό συλλογισμό, το στερεό με το
σχήμα της πυραμίδας είναι το στοιχείο και το σπέρμα
της φωτιάς. Εκείνο που σχηματίζεται δεύτερο θα το απο
δώσουμε στον αέρα και το τρίτο στο νερό. Πρέπει όμως να
αντιληφθούμε ότι όλα αυτά είναι τόσο μικρά, ώστε δεν
μπορούμε να τα διακρίνουμε όταν είναι μόνα τους, ένα
από κάθε είδος, παρά μόνο όταν συνενωθούν οι μάζες
πολλών μαζί. Ακόμα, σχετικά με τις αριθμητικές αναλο
γίες που αφορούν τις μάζες, τις κινήσεις και τις υπόλοιπες
ιδιότητες τους, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο θεός τις
τακτοποίησε με ακρίβεια και αρμονία σε όλα τα σημεία,
όπου η ανάγκη υποχωρούσε μπροστά του, είτε εκούσια είτε
επειδή πειθόταν α π ' αυτόν.
Α π ' όσα είπαμε μέχρι τώρα σχετικά με τα παραπάνω
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είδη, αυτά πρέπει πιθανότατα να συμπεριφέρονται ως εξής:
Η γ η , όταν συναντά τη φωτιά και διασκορπίζεται από την
οξύτητα της, θα συνεχίσει να κινείται , είτε η διάλυση
προέρχεται από την ίδια τη φωτιά είτε από μια μάζα αέρα
ή νερού, ώσπου τα μέρη της να συναντηθούν σε κάποιο
σημείο, να ενωθούν πάλι μεταξύ τους και να ξαναγίνουν
χώμα" είναι φυσικό η γη να μην μπορεί να μεταβληθεί ποτέ
σε κάποιο άλλο είδος. Το νερό όμως, όταν διασπαστεί από
τη φωτιά ή τον αέρα, μετατρέπεται σε ένα σώμα φωτιάς
και δύο αέρα, όταν ενωθούν και πάλι τα στοιχεία του. Όσο
για τον αέρα, τα στοιχεία που προέρχονται από τη διάλυση
ενός μέρους του θα σχηματίσουν δυο σώματα φωτιάς.
Αντίθετα, όταν η μικρή ποσότητα της φωτιάς που υπάρ
χει μέσα σε μια μεγάλη ποσότητα αέρα ή νερού ή γης
παρασυρθεί από την κίνηση τους και διασπαστεί, νικημένη
στον αγώνα εναντίον τους, τότε μπορεί να συνενωθούν δυο
σώματα φωτιάς για να σχηματίσουν ένα μονο σώμα αερα.
Κι όταν ηττηθεί και διασπαστεί ο αέρας, από δυο ολόκληρα
κι από ένα μισό τμήμα του θα σχηματιστεί ένα συνολικό
είδος νερού. Ας εξετάσουμε όμως πάλι τα πράγματα με τον
εξής τρόπο: Όταν ένα από τα υπόλοιπα τρία στοιχεία
κλειστεί μέσα στη φωτιά, τότε κομματιάζεται από αυτή
εξαιτίας της οξύτητας των γωνιών και των πλευρών της.
Όταν όμως συνενωθεί με τη φύση της φωτιάς παύει να
διασπάται, επειδή κάθε στοιχείο που είναι αμετάβλητο και
όμοιο με τον εαυτό του δεν είναι δυνατό να προκαλέσει ή να
υποστεί μεταβολές από κάποιο άλλο είδος που είναι επίσης
αμετάβλητο και όμοιο με τον εαυτό του. Αν, πάντως, ένα
μικρότερο είδος βρεθεί μέσα σ' ένα μεγαλύτερο, δεν στα
ματά να διασπάται πάντα σαν ασθενέστερο που μάχεται
ενάντια σε ισχυρότερο. Όταν επίσης λίγα και μικρά είδη
κλειστούν μέσα σε μεγαλύτερα και περισσότερα, κομμα
τιάζονται κι εξαφανίζονται. Αν όμως θελήσουν να συνενω68
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θούν με το μεγαλύτερο είδος, τότε δεν χάνονται, αλλά από
τη φωτιά δημιουργείται αέρας κι από τον αέρα νερό. Αν
πάλι αντιδράσουν στη συνένωση τους με αυτό ή με κάποιο
άλλο είδος, δεν παύουν να διαλύονται μέχρι να καταλήξουν
στο συγγενικό τους στοιχείο ή να νικηθούν και, αντί για
πολλά είδη, καταλήξουν να πάρουν όμοια μορφή με αυτό
που τα νίκησε και συνεχίζουν να συγκατοικούν μαζί του.
Ανάλογα λοιπόν μ' αυτές τις επιδράσεις μεταβάλλουν τις
θέσεις τους, αφού ο αρχικός όγκος κάθε είδους έχει τον
δικό του τόπο, εξαιτίας της κίνησης του χώρου που τα
περιέχει. Όσα α π ' αυτά τα σώματα γίνονται κάποτε ανό
μοια με τον εαυτό τους και όμοια με κάποια άλλα, μετα
φέρονται με την κίνηση στο μέρος όπου ανήκουν εκείνα με
τα οποία εξομοιώθηκαν.
Αυτές είναι λοιπόν οι αιτίες από τις οποίες δημιουργή
θηκαν τα απλά και πρωταρχικά σώματα . Για το ότι όμως
μέσα τους υπάρχουν κι άλλα είδη, πρέπει να θεωρήσουμε
ως αιτία τη σύσταση τ ω ν δυο βασικών τριγώνων, επειδή
για την κατασκευή τους δεν δημιουργήθηκε αρχικά ένα
μόνο τρίγωνο με συγκεκριμένο μέγεθος αλλά τόσα πολλά
μεγαλύτερα και μικρότερα όσα είναι και τα γένη μέσα στα
είδη. Συνεπώς, όταν ανακατεύονται τόσο με τον εαυτό τους
όσο και με τ' άλλα, δημιουργούν άπειρες ποικιλίες. Κι
αυτή λοιπόν την ποικιλία πρέπει να μελετήσουν όσοι σκο
πεύουν να χρησιμοποιήσουν λογικούς συλλογισμούς για τη
φύση.
Αν τώρα δεν καταλήξουμε σε κάποιο συγκεκριμένο
συμπέρασμα σχετικά με την κίνηση και τη στάση, δηλαδή
π ώ ς και με ποιες συνθήκες γίνονται, τότε θα συναντήσουμε
πολλά εμπόδια στον επόμενο συλλογισμό μας. Έχουμε ήδη
αναφέρει ορισμένα γεγονότα" πέρα όμως απ' αυτά, πρέπει
ακόμα να πούμε ότι η κίνηση ποτέ δεν ταυτίζεται με την
ομοιομορφία, επειδή είναι πολύ δύσκολο —ή μάλλον αδύ69
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νατο— να υπάρξει κάτι που θα κινηθεί χωρίς να υπάρχει κι
εκείνο που θα το κινήσει ή το αντίθετο, να υπάρχει δηλαδή
κάτι που κινεί χωρίς να υπάρχει και κάτι που κινείται. Αν
λείπουν, δεν υπάρχει κίνηση" από το άλλο [J.Z-,ΊΖ. χυτά τα
δυο είναι αδύνατο να έχουν ομοιομορφία μ ε τ ζ ; υ τους. Συ
νεπώς, πρέπει πάντα να ταυτίζουμε την ηρεμία με την
ομαλότητα και την κίνηση με την ανομοιομορφία. Εξηγή
σαμε λοιπόν την πηγή της ανομοιομορφίας, δεν έχουμε
όμως ακόμα κάνει λόγο για τον τρόπο με τον οποίο τα
είδη, αφού χωρίστηκαν μεταξύ τους, εξακολουθούν να κι
νούνται και να περνάνε το ένα μέσα από το άλλο. Τώρα
λοιπόν έτσι πρέπει να μιλήσουμε: Το σύμπαν σφίγγει μέσα
του όλα τα είδη που έχει δημιουργήσει, εξαιτίας της περι
φοράς του που είναι κυκλική και δεν αφήνει τον παραμικρό
κενό χώρο. Γι' αυτό η φωτιά χώνεται πρώτη σε όλα τα
πράγματα και στη συνέχεια ο αέρας, που είναι από τη
φύση του δεύτερος σε λεπτότητα. Το ίδιο συμβαίνει και
με τα υπόλοιπα στοιχεία. Όσα έγιναν από μεγάλα μέρη
έχουν μεγαλύτερα κενά στην κατασκευή τους, ενώ όσα
έγιναν από μικρά αφήνουν ελάχιστα κενά. Έ τ σ ι η συμπύ
κνωση σπρώχνει τα μικρά στα κενά των μεγάλων. Όταν
γίνει αυτό, τα μικρά σώματα χωρίζουν τα μεγάλα, τα
μεγάλα συμπιέζουν τα μικρά και όλα μαζί μετακινούνται
πάνω κάτω στις θέσεις τους. Γιατί όταν οτιδήποτε μετα
βάλει το μέγεθος του, μεταβάλει επίσης τη θέση του μέσα
στον χώρο. Γι' αυτό τον λόγο και μ' αυτό τον τρόπο η
γένεση της ανομοιομορφίας, που διατηρείται πάντα, προ
καλεί την αιώνια κίνηση αυτών των στοιχείων, η οποία δεν
σταματάει και όεν πρόκειται να σταματήσει ποτε .
Στη συνέχεια πρέπει ν' αναφέρουμε ότι υπάρχουν πολλά
είδη φωτιάς" η φλόγα, αυτο που παράγεται από τη φλόγα
— το οποίο δεν καίει αλλά δίνει στα μάτια το φως— και
τέλος αυτό που μένει στα διάπυρα σώματα όταν σβήσει η
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φλόγα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον αέρα, του οποίου το
καθαρότερο μέρος είναι ο αιθέρας, το πιο θολό ονομάζεται
ομίχλη και σκοτάδι, ενώ υπάρχουν και άλλα είδη χωρίς
όνομα, τα οποία προήλθαν από την ανισότητα των τριγώ
νων. Τα είδη του νερού είναι κατ' αρχάς δύο, το ένα υγρό
και το άλλο χυτό. Το υγρό είδος, επειδή αποτελείται από
μικρά και άνισα γένη νερού, κινείται είτε μόνο του είτε από
την επίδραση άλλων δυνάμεων εξαιτίας της ανομοιομορ
φίας και του είδους του σχήματος του. Το δεύτερο είδος
όμως, που αποτελείται από μεγάλα και ομοιόμορφα μέρη,
είναι πιο σταθερό από το πρώτο, πιο βαρύ και πιο πυκνό
λόγω της ομοιομορφίας του. Όταν όμως το διαπερνά και
το διασπά η φωτιά, χάνεται η ομοιομορφία και στη συνέ
χεια γίνεται πιο ευκίνητο. Τότε ωθείται από τον αέρα που
βρίσκεται γύρω του και απλώνεται πάνω στη γη. Η διά
λυση της μάζας του λέγεται τήξη, ενώ το άπλωμα του
πάνω στη γη ροή. Όταν πάλι η φωτιά φύγει από το
νερό, δεν πηγαίνει στο κενό αλλά πιέζει τον κοντινό αέ
ρα, ο οποίος με τη σειρά του πιέζει την ευκίνητη υγρή
μάζα στο μέρος που κατείχε η φωτιά και ανακατεύεται
μαζί της. Αυτή η μάζα ξαναπαίρνει με την πίεση την
ομοιομορφία της, επειδή έφυγε η φωτιά, η αιτία της ανο
μοιομορφίας, και γίνεται πάλι όμοια με τον εαυτό της. Η
απομάκρυνση της φωτιάς ονομάζεται ψύξη και η συμπύ
κνωση, μετά την αποχώρηση της, ονομάζεται πήξη. Από
εκείνα τώρα που ονομάσαμε χυτά νερά, το πυκνότερο πα
ράγεται από τα πιο λεπτά και πιο ομοιόμορφα μέρη. Είναι
μοναδικό ως είδος, έχει γυαλιστερό κίτρινο χρώμα, μετα
βλήθηκε σε στερεό, γιατί συμπιέστηκε ανάμεσα στις πέ
τρες, στερεοποιήθηκε και έγινε χρυσάφι, το πολύτιμο α
πόκτημα. Το εξόγκωμα εκείνο του χρυσαφιού, που είναι
υπερβολικά σκληρό λόγω της πυκνότητας του και έχει
μαύρο χρώμα, ονομάζεται διαμάντι. Εκείνο πάλι το ιδιαί-
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τερο είδος λαμπρού και πυκνού υγρού, που μοιάζει πολύ με
το χρυσάφι αλλά έχει περισσότερα από ένα είδη, είναι πιο
πυκνό και πιο σκληρό από το χρυσάφι, γιατί περιέχει
μερικά πολυ λεπτά μερη απο χώμα, ενώ είναι πιο ελαφρύ
λόγω των μεγάλων κενών που υπάρχουν μέσα του, αυτό το
είδος διαμορφώθηκε, με τη στερεοποίηση του, σε χαλκό.
Το μέρος του χώματος που έχει αναμειχθεί μαζί του και
ξεχωρίζει με τον καιρό, αυτό ονομάζεται σκουριά. Δεν
είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς τη δημιουργία και όλων
των άλλων που μοιάζουν μ' αυτά, αρκεί ν' ακολουθήσει
πιθανούς συλλογισμούς. Όταν για αναψυχή παραμερίζει
κάποιος τις σκέψεις που αφορούν τα αιώνια όντα και ασχο
λείται με τις πιθανές αιτίες της δημιουργίας του σύμπα
ντος, κάτι δηλαδή που του προσφέρει ευχάριστη και αβλα
βή ικανοποίηση, τότε δίνει στη ζωή του όμορφη και φρό
νιμη απασχόληση. Με τον ίδιο τρόπο τώρα θα προσπαθή
σουμε κι εμείς να δώσουμε τις παρακάτω πιθανές ερμη
νείες αναφορικά με αυτά τα ζητήματα. Το λεπτό και ρευ
στό νερό που ανακατεύτηκε με τη φωτιά ονομάζεται υγρό,
εξαιτίας της κίνησης του και του τρόπου με τον οποίο
κυλάει πάνω στη γη. Είναι επίσης μαλακό, επειδή οι βά
σεις του, λιγότερο σταθερές από εκείνες της γης, υποχω
ρούν πιο εύκολα. Όταν όμως αποχωριστεί από τη φωτιά
και τον αέρα και απομονωθεί, τότε γίνεται πιο ομοιόμορ
φο, αλλά για τον ίδιο λόγο συμπιέζεται στον εαυτό του. Κι
όταν συμπιεστεί έτσι, όσο μέρος του βρίσκεται πάνω από
τη γη ονομάζεται χαλάζι, ενώ εκείνο που υπάρχει στην
επιφάνεια της γης λέγεται πάγος. Το νερό όμως που δεν
συμπιέστηκε αρκετά, αλλά μόνο μισοπύκνωσε, ονομάζεται
χιόνι, εφόσον βρίσκεται πάνω από το έδαφος, και πάχνη,
όταν βρίσκεται στην επιφάνεια της γης και προέρχεται
από τη δροσιά. Τα υπόλοιπα είδη του νερού που ανακα
τεύονται μεταξύ τους και διηθούνται μέσα από τα φυτά της
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γης ονομάζονται χυμοί. Επειδή όμως τα διάφορα είδη
χυμών είναι ανόμοια μεταξύ τους λόγω της ανάμειξης,
τα περισσότερα δεν έχουν δικό τους όνομα. Τέσσερις πά
ντως απ' αυτούς τους χυμούς, που έγιναν εξαιρετικά δια
φανείς και λαμπεροί, πήραν χωριστό όνομα . Εκείνος που
ζεσταίνει την ψυχή και το σώμα ονομάζεται κρασί ο
άλλος, που φαίνεται λαμπρός και γυαλιστερός και στιλ
πνός, επειδή είναι λείος και διαστέλλει το φως, είναι το
λάδι στο οποίο περιλαμβάνεται η πίσσα, το ρετσινόλαδο,
το ελαιόλαδο και οι υπόλοιποι χυμοί που έχουν τις ίδιες
ιδιότητες ο τρίτος, που έχει την ικανότητα να χαλαρώνει
τα πιο σφιχτά μέρη του στόματος όσο το επιτρέπει η φύση
και με αυτή την ιδιότητα του δημιουργεί γλυκύτητα, πήρε
τη γενική ονομασία μέλι' και, τέλος, το είδος που μπορεί
να κάψει και να διαλύσει τη σάρκα ξεχωρίστηκε εντελώς
από τους άλλους χυμούς και πήρε το όνομα οπός.
71

-

1

Από τα είδη του χώματος, εκείνο που διηθήθηκε μέσα
από το νερό πήρε πέτρινη υφή με την ακόλουθη διαδικασία.
Όταν διασπαστεί το νερό που είναι ανακατεμένο με το
χώμα, μεταβάλλεται σε αέρα, ο οποίος τρέχει να καταλά
βει τον χώρο που του ανήκει. Επειδή όμως δεν υπάρχει
κενό γύρω του, σπρώχνει τον αέρα που βρίσκεται κοντά
του. Εκείνος βαραίνει από την πίεση, απλώνεται γύρω στη
γ η , τη συνθλίβει και παίρνει τη θέση του νέου αέρα, ο
οποίος ανεβαίνει ψηλότερα. Η γη πάλι, πιεζόμενη έτσι
από τον αέρα, ενώνεται με το νερό και μεταβάλλεται σε
αδιάλυτη πέτρα. Η πέτρα που αποτελείται απο ισα και
ομοιόμορφα μέρη γίνεται διαφανής και πολύ όμορφη, ενώ
εκείνη που έχει αντίθετες ιδιότητες είναι άσχημη. Το είδος
από το οποίο έχει αφαιρεθεί η υγρασία από την ταχύτητα
της φωτιάς και έχει συμπυκνωθεί σε ξηρότερο σώμα από
την πέτρα, είναι αυτό που έχουμε ονομάσει κεραμίδι. Με
ρικές φορές όμως, όταν η υγρασία παραμείνει στο χώμα
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και η γη ρευστοποιηθεί από τη φωτιά, όταν ξανακρυώσει
στη συνέχεια, δημιουργείται ένα είδος πέτρας με μαύρο
χρώμα. Από το άλλο μέρος, υπάρχουν δυο είδη που απο
χωρίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο από τη μεγάλη
ποσότητα του νερού που βρισκόταν μαζί τους και αποτε
λούνται από λεπτά και αλμυρά μέρη γης. Όταν μισοπήξουν
και μετά διαλυθούν πάλι με νερό, το ένα γίνεται ποτάσα
που μπορεί και καθαρίζει τους λεκέδες λαδιού ή σκόνης,
ενώ το άλλο, που ταιριάζει θαυμάσια με αντικείμενα ευχά
ριστα στη γεύση και είναι πολύ αγαπητό στους θεούς,
ονομάζεται αλάτι. Όσα σώματα σύνθετα από χώμα και
νερό δεν διασπώνται από το νερό αλλά μόνο από τη φ ω 
τιά, στερεοποιούνται για τον εξής λόγο: Η φωτιά και ο
αέρας δεν διασπούν τις μάζες της γης, επειδή τα στοιχεία
τους είναι πιο μικρά από τα κενά που υπάρχουν μέσα στον
όγκο της γης κι έτσι κυκλοφορούν εύκολα στο εσωτερικό
της χωρίς να διαλύουν ή να λιώνουν το χώμα. Αντίθετα, τα
μέρη του νερού, ως μεγαλύτερα από τα κενά, χρησιμο
ποιούν βία για να βρουν διέξοδο και κατά συνέπεια λιώ
νουν και διαλύουν το χώμα. Έτσι η γη που δεν είναι συμπα
γής διασπάται βίαια μόνο από το νερό. Όταν όμως είναι
συμπαγής, δεν τη διαλύει τίποτα άλλο εκτός από τη φ ω 
τιά, αφού μόνο αυτή είναι ικανή να μπει στο εσωτερικό της.
Επίσης, το πυκνό νερό διαλύεται μόνο από τη φωτιά , ενώ,
όταν η πυκνότητα του είναι πιο χαλαρή, διαλύεται τόσο από
τη φωτιά όσο και από τον αέρα ο αέρας εισχωρεί στα κενά,
ενώ η φωτιά φτάνει και μέχρι τα τρίγωνα. Ο πολύ πυκνός
αέρας δεν διαλύεται με τίποτα, εκτός από τα ίδια του τα
στοιχεία, ενώ ο λιγότερο πυκνός διαλύεται μόνο από τη
φωτιά. Όσο για τα σώματα που είναι μείγμα χώματος
και νερού, αν το νερό κατέχει τα κενά του χώματος και τα
πιέζει βίαια, τα μέρη του νερού που έρχονται απ' έξω και δεν
βρίσκουν είσοδο, ρέουν γύρω από τον όγκο αυτό και τον
7

-
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αφήνουν αδιάλυτο. Τα μέρη όμως της φωτιάς που μπαί
νουν στα κενά του νερού ενεργούν όπως το νερό πάνω στη
γη ή όπως η φωτιά πάνω στον αέρα και συνεπώς γίνονται
αιτία να διαλυθεί το μείγμα και να λιώσει. Από "αυτά τα
σώματα, όσα έχουν λιγότερο νερό α π ' ό,τι χώμα αποτελούν
τα διάφορα είδη του γυαλιού και τις χυτές πέτρες· εκείνα
που έχουν περισσότερο νερό αποτελούν τα κηροειδή και
αρωματικά σώματα.
Εξηγήσαμε λοιπόν τα διάφορα είδη που δημιουργούνται
από σχήματα, συνδυασμούς και αμοιβαίες μεταβολές. Στη
συνέχεια πρέπει να προσπαθήσουμε ν' αποσαφηνίσουμε τις
αιτίες που προκαλούν αυτά τα πράγματα. Κατ' αρχάς, όλα
όσα συζητήσαμε μέχρι τώρα έχουν σχέση με τις αισθήσεις·
δεν έχουμε όμως αναφέρει τίποτα για τη δημιουργία της
σάρκας και όσα είναι σχετικά μ' αυτή, ούτε και για το
θνητό μέρος της ψυχής. Είναι όμως πράγματα που δεν
μπορούν να εξεταστούν χωριστά από τις παραστάσεις,
όσες δημιουργούν αισθήσεις, όπως άλλωστε κι εκείνες
δεν μπορούν να εξεταστούν χωρίς να τις συνδυάσουμε μ'
αυτά. Από το άλλο μέρος, είναι αδύνατο να μιλήσουμε και
για τα δυο ταυτόχρονα. Πρέπει επομένως να θεωρήσουμε
το ένα από τα δύο ως βέβαιο και αργότερα να επανεξετά
σουμε όσα υποθέσαμε. Για ν' αναφέρουμε λοιπόν τις εντυ
πώσεις που παράγονται από τα είδη, ας αρχίσουμε με όσα
αφορούν το σώμα και την ψυχή. Πρώτα πρώτα ας σκε
φτούμε γιατί λέμε τη φωτιά θερμή, όταν βλέπουμε τον
τρόπο με τον οποίο ενεργεί πάνω στα σώματα μας κόβο
ντας και χωρίζοντας. Όλοι αισθανόμαστε ότι η εντύπωση
που προκαλείται είναι κάτι οξύ. Πρέπει όμως να εξηγή
σουμε τη λεπτότητα των πλευρών, την οξύτητα των γ ω 
νιών, τη μικρότητα των μορίων και την ταχύτητα της
κίνησης της, τα οποία την κάνουν έντονη και κοφτερή,
ώστε να διασπά οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά της. Σ'
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αυτό θα μας βοηθήσει η ενθύμηση της δημιουργίας του
σχήματος της, ότι δηλαδή πάνω απ' όλα η φύση της κι
όχι τίποτα άλλο είναι αυτό που προκαλεί την εντύπωση την
οποία δικαιολογημένα, αφού κόβει και διαιρεί τα σώματα
μας σε πολύ μικρά μέρη, νιώθουμε ως θερμότητα και της
δίνουμε αυτό το όνομα. Η αντίθετη αίσθηση είναι επίσης
προφανής" ας μην παραλείψουμε όμως να την περιγράψου
με. Όταν τα υγρά που έχουν ογκωδέστερα μόρια γύρω από
το σώμα μας επιχειρήσουν να μπουν μέσα του, διώχνουν τα
μικρότερα, επειδή δεν μπορούν να χωθούν στις θέσεις τους,
και συμπιέζουν την υγρότητα που υπάρχει στο σώμα μας,
με αποτέλεσμα να επιφέρουν ομοιομορφία και πυκνότητα
στη θέση της ανομοιομορφίας και της κίνησης. Η υγρότη
τα όμως, που συμπιέζεται αντίθετα με τη φύση της, αντι
δρά σύμφωνα με τη φύση της και σπρώχνει τον εαυτό της
προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στην αντίδραση που προ
καλείται απ' αυτή τη μάχη δίνουμε τα ονόματα τρεμού
λιασμα και ρίγος, ενώ ολόκληρη η εντύπωση που προκα
λείται και το γεγονός που τη δημιουργεί ονομάζεται ψύχος.
Σκληρό χαρακτηρίζουμε κάθε σώμα που μπροστά του
υποχωρεί η σάρκα μας ενώ, αντίθετα, μαλακό λέμε οτιδή
ποτε υποχωρεί μπροστά της. Με τον ίδιο τρόπο και στις
μεταξύ τους σχέσεις. Τα σώματα που υποχωρούν έχουν
μικρή βάση" όποιο λοιπόν έχει τετράγωνη βάση αντιστέ
κεται καλύτερα από τα άλλα, επειδή στηρίζεται πιο γερά.
Το ίδιο συμβαίνει με οτιδήποτε έχει μεγάλη πυκνότητα.
Μπορούμε να αντιληφθούμε πολύ καλά το βαρύ και το
ελαφρύ, αν τα εξετάσουμε σε συσχετισμό με το λεγόμενο
πάνω και κ ά τ ω . Δεν είναι καθόλου σωστό να πιστεύουμε
ότι υπάρχουν δυο διαφορετικές και εντελώς αντίθετες πε
ριοχές που περιέχουν το σύμπαν, χωρίζοντας το σε δυο
μέρη, το κ ά τ ω , προς το οποίο πηγαίνουν όλα τα σώματα
που έχουν όγκο, και το πάνω, προς το οποίο όλα κινούνται
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παρά τη θέληση τους. Αφού ολόκληρος ο ουρανός είναι
σφαιρικός, τα πιο απομακρυσμένα μέρη του που απέχουν
εξίσου από το κέντρο πρέπει αναγκαστικά να είναι τα άκρα
του. Το κέντρο όμως, που βρίσκεται σε ίση απόσταση από
τα άκρα, πρέπει κανείς να πιστεύει ότι είναι στο ακριβώς
αντίθετο σημείο α π ' αυτά. Αφού λοιπόν ο κόσμος δημιουρ
γήθηκε μ' αυτό τον τρόπο, ποιο από τα άκρα αν χαρακτη
ρίσουμε πάνω ή κ ά τ ω , δεν θα έχουμε δώσει την εντύπωση
ότι κάνουμε λάθος; Πραγματικά, το μέρος που βρίσκεται
στη μέση του κόσμου δεν πρέπει να ονομάζεται πάνω ή
κάτω αλλά μόνο κέντρο, ενώ ο χώρος που υπάρχει γύρω
του δεν είναι στη μέση και κανένα σημείο του δεν είναι πιο
κοντά στο κέντρο από το ακριβώς αντίθετο του. Αφού
λοιπόν το σύμπαν είναι παντού ομοιόμορφο, π ώ ς θα έλεγε
κανείς ότι έχει σωστή αντίληψη, αν του αποδώσει ιδιότητες
αντίθετες από τη φύση του; Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι
στο κέντρο του υπήρχε κάποιο στερεό και ισορροπημένο
σώμα, δεν θα μπορούσε ποτέ να μεταφερθεί σε κάποιο
άκρο, αφού όλα αυτά είναι απολύτως όμοια μεταξύ τους.
Κι αν κανένας προχωρούσε κυκλικά γύρω απ' αυτό το
σώμα, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει πάνω ή κάτω το ίδιο
σημείο φτάνοντας σ' εκείνο που βρίσκεται ακριβώς απέ
ναντι του, αφού, όπως είπαμε, το σύμπαν είναι σφαιρικό
και δεν είναι χαρακτηριστικό λογικού ανθρώπου να θεωρεί
πάντα ένα σημείο πάνω και κάποιο άλλο κάτω. Τώρα
πρέπει να ορίσουμε την πηγή και την αληθινή έννοια των
ονομάτων που μας έδωσαν τη συνήθεια να κάνουμε αυτές
τις διακρίσεις σ' ολόκληρο τον ουρανό, σύμφωνα με τις
ακόλουθες αρχές. Αν κάποιος στέκεται στο σημείο του
σύμπαντος όπου είναι συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο μέ
ρος της ουσίας της φωτιάς, προς το οποίο κατευθύνεται και
οποιαδήποτε μικρότερη μάζα της, κι έχει τη δύναμη να
χωρίσει και να ζυγίσει ορισμένα μέρη της πάνω σε κάποια
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ζυγαριά, θα έβλεπε τότε σαφώς ότι, όσο σήκωνε τη ζυγα
ριά κι έσερνε τη φωτιά στον ανόμοιο της αέρα, θα ήταν
φανερό πως το μικρό πολύ ευκολότερα δέχεται τη βία α π '
ό , τ ι το μεγαλύτερο. Όταν δυο σώματα ανυψώνονται ταυ
τόχρονα απο την ιδια δύναμη, το μικρότερο υποχωρεί
ευκολότερα, ενώ το μεγαλύτερο, το οποίο αναπτύσσει ι
σχυρότερη αντίσταση, βιάζεται λιγότερο. Τότε το μεγαλύ
τερο σώμα ονομάζεται βαρύ και πηγαίνει κάτω, ενώ το
μικρότερο ελαφρύ και πηγαίνει πάνω. Αυτό λοιπόν πρέπει
να παρατηρήσουμε κι εμείς, όταν στεκόμαστε σε κάποιο
σημείο. Όταν βρισκόμαστε στη γη και πάρουμε χώμα ή
κάποιες άλλες ύλες της για να τις ζυγίσουμε, τις σέρνουμε
βίαια και αντίθετα με τη φύση τους στον ανόμοιο τους
αέρα. Τότε τα σώματα αυτά αντιδρούν και επιδιώκουν να
παραμείνουν στο συγγενικό τους είδος. Η μικρότερη μάζα
όμως υποχωρεί ευκολότερα και ανεβαίνει πρώτη στον α
έρα" γι' αυτό τη λέμε ελαφριά και τον τόπο στον οποίο την
αναγκάζουμε να πάει τον ονομάζουμε πάνω. Τα αντίθετα
τους πάλι τα λέμε βαριά και κ ά τ ω . Αυτά τα στοιχεία
διαφέρουν μεταξύ τους, επειδή η αρχική μάζα καθενός
κατέχει τόπο διαφορετικό από τον τόπο των άλλων. Γιατί
το ελαφρύ σε μια περιοχή με ε κ ε ί ν ο που είναι ελαφρύ στο
αντίθετο μέρος, το βαρύ με το βαρύ, το κάτω με το κάτω
και το πάνω με το πάνω, βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι
αντίθετα μεταξύ τους, ότι έχουν πλάγιες κατευθύνσεις
και ότι έχουν γίνει τελείως διαφορετικά. Πρέπει λοιπόν
να προσέξουμε π ω ς η μετακίνηση κάθε στοιχείου προς
το συγγενικό του σώμα είναι αυτή π ο υ το κάνει να φαίνε
ται βαρύ και μας επιβάλλει να λέμε κάτω τον τόπο προς
τον οποίο κινείται. Εκείνα πάλι που έχουν αντίθετες ιδιό.τητες παίρνουν και αντίθετα ονόματα. Σχετικά λοιπόν με
τις ιδιότητες των σωμάτων ας αναφερθούν αυτά ως αίτια.
Σχετικά τώρα με τη λεία και την τραχιά ιδιότητα πολλών
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πραγμάτων, μπορεί οποιοσδήποτε να τις παρατηρήσει,
ώστε να τις εξηγήσει και στους άλλους. Το ένα δημιουργεί
η σκληρότητα σε συνδυασμό με την ανομοιομορφία, ενώ το
άλλο η ομοιομορφία σε συνδυασμό με την πυκνότητα.
Το πιο σημαντικό σημείο που πρέπει να εξετάσουμε
τώρα σε σχέση με τις εντυπώσεις που δημιουργούνται σ'
ολόκληρο το σώμα είναι να βρούμε τα αίτια της απόλαυσης
και της λύπης, αλλά και τα αίτια των εντυπώσεων που
αποκτούμε με τα μέρη του σώματος, οι οποίες προκαλούν
διάφορα άλλα συναισθήματα με αποτέλεσμα τις λύπες και
τις απολαύσεις. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε τις
αιτίες σε σχέση με κάθε αισθητή ή μη αισθητή εντύπωση,
έχοντας στο μυαλό μας τη διάκριση που κάναμε προηγου
μένως μεταξύ των κινητών και των ακίνητων πραγμάτων.
Μόνο έτσι θα καταφέρουμε ν' αντιληφθούμε τα γεγονότα
που θέλουμε να κατανοήσουμε. Αυτό που είναι από τη
φύση του ευκίνητο, όταν δεχτεί έστω και μια πολύ μικρή
εντύπωση, τη μεταδίδει κυκλικά και σε όλα του τα μόρια
μέχρι να φτάσει στη συνείδηση για να της εξαγγείλει την
ιδιότητα του αιτίου που προκάλεσε την εντύπωση. Το
αντίθετο σώμα όμως, που είναι σταθερό και δεν έχει κυ
κλική κίνηση, δέχεται την εντύπωση μόνο του αλλά δεν
κινεί κανένα γειτονικό του μόριο. Συνεπώς, αφού τα μόρια
δεν μεταδίδουν ανάμεσα τους την αρχική εντύπωση, αυτή
δεν καταφέρνει να επιδράσει πάνω σ' ολόκληρο το ζωντανό
πλάσμα, με αποτέλεσμα να μην την αντιλαμβάνεται το
σώμα. Αυτό το παρατηρούμε στα κόκαλα, τα μαλλιά και
σε όσα μέρη μας είναι κυρίως γήινα. Αντίθετα, αυτά που
είπαμε προηγουμένως ισχύουν περισσότερο για την όραση
και την ακοή, αφού αυτές περιέχουν μεγάλη δύναμη φω
τιάς και αέρα. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα της
απόλαυσης και της λύπης με τον παρακάτω τρόπο. Μια
εντύπωση, που δημιουργείται αντίθετα προς τη φύση και
73
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αιφνιδιαστικά, προκαλεί δυσαρέσκεια, ενώ εκείνη που μας
ξαναφέρνει πάλι απότομα στη φυσική μας κατάσταση είναι
ευχάριστη. Η εντύπωση όμως που δημιουργείται ήρεμα
και βαθμιαία είναι ανεπαίσθητη —το αντίστροφο στις
αντίθετες περιπτώσεις. Κάθε εντύπωση που δημιουργεί
ται με ευκολία γίνεται απόλυτα αντιληπτή, χωρίς να προ
καλεί λύπη ή απόλαυση. Αυτό συμβαίνει με την όραση που,
όπως είπαμε πιο πριν, γίνεται την ημέρα σύμφυτη μας. Οι
τομές, τα καψίματα και οι υπόλοιπες εντυπώσεις που δέ
χεται η όραση δεν προξενούν λύπη αλλά ούτε και απόλαυ
ση, όταν ξαναγυρίσει στην αρχική της κατάσταση. Της
προκαλούν όμως έντονα και καθαρά αισθήματα, ανάλογα
με τις εντυπώσεις που προέρχονται από τα αντικείμενα τα
οποία αντικρίζει με το βλέμμα, δεδομένου ότι δεν ασκείται
βία ούτε στη συστολή ούτε στη διαστολή του ματιού. Ία
σώματα όμως που αποτελούνται από μεγαλύτερα μόρια
προκαλούν λύπες και απολαύσεις, επειδή υποχωρούν δύ
σκολα στην ενέργεια που ασκείται πάνω τους και μεταδί
δουν την κίνηση τους στο σύνολο. Οι λύπες προκαλούνται
όταν μεταβάλλονται τα σώματα, και οι απολαύσεις όταν
επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση. Εκείνα όμως
που υφίστανται βαθμιαίες απώλειες και μειώσεις του πε
ριεχομένου τους, ενώ οι αναπληρώσεις είναι απότομες και
άφθονες, δεν αισθάνονται τις κενώσεις αλλά τις πληρώσεις.
Συνεπώς, δεν προκαλούν λύπες στο θνητό μέρος της ψυχής
αλλά μόνο απόλαυση, κάτι που είναι φανερό στην περίπτω
ση των αρωμάτων. Όσα πάλι υφίστανται βίαιες μεταβολές
και ξαναγυρίζουν αργά και δύσκολα στην αρχική τους
κατάσταση, ενεργούν τελείως διαφορετικά από αυτά που
αναφέραμε προηγουμένως. Αυτό είναι κάτι που το διαπι
στώνουμε καθαρά σε περίπτωση καψίματος ή τραύματος
του σώματος μας.
Είπαμε όμως αρκετά για τις εντυπώσεις που είναι κοι-
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νές στο σώμα ως σύνολο και για τα ονόματα που δίνονται
στις αιτίες οι οποίες τις προκαλούν. Τώρα πρέπει να προ
σπαθήσουμε, αν μπορούμε, να περιγράψουμε τι συμβαίνει
στα διάφορα μέρη του σώματος, δηλαδή τόσο τις εντυπώ
σεις όσο και τις αιτίες που τις δημιουργούν. Κατ' αρχάς
πρέπει να επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε όσο γίνεται καλύ
τερα εκείνα που παραλείψαμε προηγουμένως στην περι
γραφή των χυμών, που αποτελούν ιδιαίτερες εντυπώσεις
για τη γλώσσα. Φαίνεται πως κι αυτές, όπως οι περισσό
τερες άλλες, προκαλούνται από κάποιες συστολές και δια
στολές, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν, πιο πολύ από τις
υπόλοιπες αισθήσεις, τις ιδιότητες που έχει το τραχύ και
το λείο. Όλα τα γήινα αντικείμενα που μπαίνουν στις
φλέβες , οι οποίες απλώνονται από την καρδιά μέχρι τα
δοκιμαστήρια όργανα της γλώσσας, όταν φτάσουν στα πιο
υγρά και μαλακά τμήματα της σάρκας, διαλύονται, συ
στέλλουν τις μικρές φλέβες και τις αποξηραίνουν. Όσα
έχουν τραχύτητα φαίνονται στυφά, ενώ τα λιγότερο τρα
χιά είναι τσουχτερά. Εκείνα που καθαρίζουν τις φλέβες και
ξεπλένουν όλη την επιφάνεια της γλώσσας, όπως το νίτρο
που ενεργεί έτσι πέρα από το φυσιολογικό και μπορεί να
διαλύσει ακόμα και την ουσία της γλώσσας, λέγονται πι
κρά. Όσα, τέλος, έχουν μικρότερη δραστικότητα, μας φαί
νονται αλμυρά χωρίς να είναι πικρά και μας κάνουν ευχά
ριστη εντύπωση. Εκείνα που διαλύονται από τη θερμότητα
του στόματος και, με τη σειρά τους, κάνουν να καίει το
τμήμα που τα θέρμανε, ανεβαίνουν προς τα πάνω εξαιτίας
της ελαφρότητας τους και φτάνουν στις αισθήσεις του κε
φαλιού, κόβοντας όλα όσα συναντήσουν στην πορεία τους.
Αυτά, από τις ιδιότητες που διαθέτουν, ονομάστηκαν καυ
τερά. Όσα πάλι έγιναν λεπτά απο τη σήψη, μπορούν και
εισέρχονται στις στενές φλέβες. Αν βρεθούν σε αναλογία με
τα γήινα μέρη και τα μόρια του αέρα που υπάρχουν εκεί, τ'
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αναγκάζουν να κινούνται και ν' ανακατεύονται μεταξύ τους
και στη συνέχεια να χώνονται το ένα μέσα στο άλλο και να
σχηματίζουν κοιλότητες που περιβάλλουν τα εισερχόμενα
μόρια. Με τον τρόπο αυτό ο αέρας καλύπτεται από μια
υγρή μεμβράνη που άλλοτε είναι από γήινο υλικό και άλλο
τε από καθαρό υγρό. Έ τ σ ι οι κοιλότητες μοιάζουν με υγρά
δοχεία, σφαιρικά και άδεια. Όσες σχηματίζονται από κα
θαρή υγρασία είναι τα διαφανή σφαιρίδια που ονομάζονται
φυσαλίδες, ενώ εκείνες που αποτελούνται από γήινα υλικά,
τα οποία κινούνται και ανυψώνονται, λέγονται βρασμός και
ζύμωση. Η αιτία που προκαλεί αυτές τις μεταβολές ονο
μάζεται οξύ. Σε όλα όσα έχουμε πει σχετικά μ' αυτά η
αντίθετη εντύπωση προέρχεται από αντίθετη αιτία. Όταν
δηλαδή η σύνθεση των μορίων που μπαίνουν στο υγρό είναι
από τη φύση της συγγενική με τα συστατικά της γλώσσας,
τότε αλείφει και μαλακώνει τα μέρη της που έχουν γίνει
τραχιά, χαλαρώνει αυτά που έχουν υποστεί βίαιη συστολή
και συμπιέζει εκείνα που έχουν χαλαρώσει, επαναφέροντας
τα πάντα στην κανονική τους κατάσταση. Στην περίπτωση
αυτή, επειδή η αποκατάσταση των βίαιων εντυπώσεων
είναι ευχάριστη και ευπρόσδεκτη σε όλους, ονομάζεται
γλυκό.
Αυτά όμως σχετικά με τούτο το ζήτημα. Όσον αφορά
τις ιδιότητες της μύτης, δεν υπάρχουν βέβαια συγκεκριμέ
νες κατηγορίες. Γιατί οι οσμές συνολικά είναι κάτι ανολο
κλήρωτο και κανένα από τα είδη δεν έχει τέτοια αναλογία,
ώστε να παράγει οσμή. Οι φλέβες οι σχετικές μ' αυτά είναι
φτιαγμένες πολύ στενές για τα είδη του νερού και της γης
ενώ, αντίθετα, είναι πολύ πλατιές για τη φωτιά και τον
αέρα. Γι' αυτό κανένας ποτέ δεν νιώθει τη μυρωδιά αυτών
των στοιχείων, παρά μόνο των πραγμάτων που έχουν
βραχεί, σαπίσει, λιώσει ή εξαερωθεί. Οι οσμές δημιουρ
γούνται μόνο στις ενδιάμεσες καταστάσεις, όταν δηλαδή το
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νερό μεταβάλλεται σε αέρα και ο αέρας σε νερό" ολες οι
οσμές είναι καπνός ή ομίχλη. Ομίχλη είναι η μεταβολή του
αέρα σε νερό και καπνός η μετατροπή του νερού σε αέρα.
Έ τ σ ι , όλες οι οσμές είναι λεπτότερες από το νερό αλλά
πυκνότερες από τον αέρα. Αυτό γίνεται φανερό, όταν προ
σπαθεί να αναπνεύσει κάποιος του οποίου έχει φραχθεί η
ανάσα. Τότε δεν περνάει καμιά οσμή μαζί με τον αέρα, που
εισπνέεται εντελώς μόνος του. Αυτός είναι ο λόγος που οι
ποικιλίες των οσμών δεν έχουν ιδιαίτερο όνομα , αφού δεν
προέρχονται ούτε από πολλά ούτε από απλά είδη. Αναφέ
ρονται μόνο δύο σαφή είδη, το ευχάριστο και το δυσάρεστο.
Το δεύτερο προκαλεί διαταραχή και επηρεάζει βίαια τη
σωματική μας κοιλότητα που βρίσκεται ανάμεσα στο κε
φάλι και τον αφαλό, ενώ το πρώτο καταπραΰνει την ίδια
περιοχή και την ξαναφέρνει μ' ευχάριστο τρόπο στην αρχι
κή της κατάσταση.
Το τρίτο μέρος μας το σχετικό με τις αισθήσεις καθώς
εξετάζουμε, το σχετικό με την ακοή, πρέπει ν' αναφέρουμε
και για τις αιτίες από τις οποίες δημιουργούνται οι σχετι
κές εντυπώσεις. Γενικά, δεχόμαστε ότι ο ήχος είναι ερε
θισμός από τον αέρα που περνάει μέσα από τ' αυτιά, τον
εγκέφαλο και το αίμα μέχρι την ψυχή. Δεχόμαστε επίσης
ότι η κίνηση που προκαλείται από τον ερεθισμό, η οποία
αρχίζει από το κεφάλι και καταλήγει στην έδρα του συκω
τιού, λέγεται ακοή. Η γρήγορη κίνηση προκαλεί τους οξείς
ήχους, ενώ η αργή τους πιο βαθιούς. Η ομοιόμορφη κίνηση
φέρνει τον ήρεμο και απαλό ήχο, ενώ η αντίθετη τον τραχύ.
Η έντονη δημιουργεί δυνατό και η αντίθετη της ασθενικό
ήχο. Τα σχετικά όμως με τη συμφωνία τους πρέπει να
ειπωθούν σ' όσα θα πούμε αργότερα.
Μας μένει το τέταρτο είδος αίσθησης, το οποίο πρέπει
να χωρίσουμε σε διάφορα είδη, γιατί έχει πολλές ποικιλίες
που ονομάζουμε χρώματα, μια φλόγα που βγαίνει από
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διάφορα σώματα και περιέχει μόρια ανάλογα με την όρα
ση, ώστε να γίνονται αισθητά. Μιλήσαμε προηγουμένως
για τα αίτια που δημιουργούν την όραση. Σχετικά τώρα με
τα χρώματα, η ακόλουθη εξήγηση είναι πιο πιθανή και
πρέπει να το διαπραγματευτούμε όπως ταιριάζει. Από τα
μόρια που φεύγουν από τα αντικείμενα και φτάνουν στο
μάτι μας, ορισμένα είναι πιο μικρά, ορισμένα πιο μεγάλα
και ορισμένα ίσα με τα μέρη του ματιού. Τα ίσα δεν
γίνονται αντιληπτά και τα ονομάζουμε διαφανή· τα μεγα
λύτερα όμως και τα μικρότερα, που συστέλλουν και δια
στέλλουν αντίστοιχα το μάτι, μοιάζουν με τα θερμά και
ψυχρά μόρια που επηρεάζουν τη σάρκα, με τα στυφά που
επιδρούν στη γλώσσα και με τα καυστικά που ονομάσαμε
πικρά. Αυτά είναι τα άσπρα και τα μαύρα, οι ιδιότητες των
οποίων είναι σε άλλη μορφή οι ίδιες και φαίνονται διαφο
ρετικές για τους λόγους που ήδη αναφέραμε. Πρέπει λοι
πόν να ονομάζουμε άσπρο εκείνο που διαστέλλει το ματι
και το αντίθετο του μαύρο. Κι όταν η φωτιά, που ανήκει σε
διαφορετικό είδος από εκείνη των ματιών, φτάσει στην
όραση και τη διαστείλει μέχρι τα μάτια, εισέρχεται στους
πόρους τους και τους διασπά, με αποτέλεσμα να βγαίνει
από τα μάτια πολλή φωτιά και νερό που τα ονομάζουμε
δάκρυα. Η κίνηση αυτή είναι φωτιά που προέρχεται από
αντίθετη κατεύθυνση ως προς το μάτι. Η φωτιά που προ
έρχεται από τα μάτια μοιάζει να έρχεται από αστραπή,
ενώ εκείνη που έρχεται από αντίθετη κατεύθυνση μπαίνει
στο εσωτερικό του ματιού και σβήνει από την υγρασία του.
Από αυτό το ανακάτεμα δημιουργούνται όλων των ειδών
τα χρώματα και η εντύπωση που προκαλείται ονομάζεται
μαρμαρυγή, ενώ το αντικείμενο που την παράγει λέγεται
λαμπερό και γυαλιστερό . Όταν πάλι το είδος της φωτιάς
που βρίσκεται ανάμεσα τους φτάσει στο υγρό των ματιών
και ανακατευτεί μαζί του, δεν γυαλίζει, αλλά εξαιτίας του
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ανακατέματος της λάμψης με την υγρασία παίρνει το χρώ
μα του αίματος που το ονομάζουμε κόκκινο. Όταν το
λαμπερό χρώμα ανακατευτεί με το κόκκινο και το άσπρο
γίνεται κίτρινο. Δεν έχει καμιά σημασία να ερευνήσουμε
πόσα μέρη από το κάθε χρώμα ανακατεύονται μεταξύ
τους, γιατί, ακόμα κι αν το ξέραμε, κανένας δεν θα ήταν
ικανός να εξηγήσει ούτε την ανάγκη ούτε την αιτία που
προκαλεί τα πράγματα αυτά. Το κόκκινο που ανακατεύ
εται με το μαύρο και το άσπρο δημιουργεί το πορφυρό αν
σ' αυτά τα χρώματα, αφού ανακατευτούν και καούν πε
ρισσότερο, προσθέσουμε κι άλλο μαύρο, τότε έχουμε το
σκουροκόκκινο. Το καστανό προέρχεται από την ανάμειξη
κίτρινου και γκρίζου, το γκρίζο από το άσπρο και το
μαύρο, και το ωχρό είναι ανακάτεμα άσπρου και κίτρι
νου. Όταν το άσπρο συνδυαστεί με το κίτρινο και μετά
ριχτεί στο μαύρο, μετατρέπεται σε βαθυγάλαζο χρώμα" αν
αυτό ανακατευτεί με το άσπρο θα δημιουργήσει το γαλά
ζιο. Αν, τέλος, ανακατέψουμε καστανό με μαύρο θα έχουμε
το πράσινο. Όσο για τα υπόλοιπα χρώματα, είναι φανερό
ότι δημιουργούνται α π ' αυτά, όταν ανακατευτούν μεταξύ
τους σε ορισμένες αναλογίες που διατηρούν την πιθανή
αιτία. Αν, πάντως, κάποιος ήθελε να τα δοκιμάσει στην
πράξη, θα έδειχνε ότι δεν γνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα
στην ανθρώπινη και στη θεία φύση —ότι δηλαδή ο θεός
έχει αρκετή γνώση και ικανότητα για να συνδυάζει πολλά
πράγματα σε ένα και να διαλύει το ένα σε πολλά. Από τους
ανθρώπους όμως δεν θα βρεθεί ποτέ κανένας που να έχει τη
δύναμη να κάνει τέτοια πράγματα ούτε τώρα ούτε στο
μέλλον.
1

Όλα λοιπόν αυτά, που έγιναν έτσι από την ανάγκη, ο
δημιουργός του πιο όμορφου και του πιο καλού τα έβαλε
μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα τότε που έφτιαχνε τον
αυτάρκη και τελειότατο θεό, χρησιμοποιώντας τα σαν
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βοηθούς του στη δημιουργία του αγαθού που σκόπευε να
κατασκευάσει. Πρέπει λοιπόν να διακρίνουμε δύο είδη
αιτιών , την αναγκαία και τη θεία. Τη θεία πρέπει να
την αναζητούμε σε όλα τα πράγματα για να ζήσουμε όσο
πιο ευτυχισμένη ζωή επιτρέπει η ανθρώπινη φύση μας την
αναγκαία πάλι πρέπει να την αναζητούμε για χάρη της
θείας, με τη σκέψη ότι χωρίς αυτή είναι αδύνατο να κατα
νοήσουμε μόνοι μας τα θέματα που μας απασχολούν ή να τ
αποκτήσουμε ή να μετάσχουμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
σ' αυτά.
Αφού λοιπόν τώρα έχουμε μπροστά μας χωριστά τα δυο
είδη των αιτιών, όπως το ξύλο που πρόκειται να επεξερ
γαστεί ο ξυλουργός , από τις οποίες πρέπει να συντεθεί ο
υπόλοιπος λόγος μας, ας ξαναγυρίσουμε με λίγα λόγια
στην αρχή και ας βρεθούμε γρήγορα στο σημείο από το
οποίο φθάσαμε εδώ. Έτσι θα μπορέσουμε να βάλουμε στον
λόγο μας ένα συμπέρασμα σαν κεφάλι που ταιριάζει με όσα
είπαμε μέχρι τώρα. Όπως αναφέραμε στην αρχή, ο θεός
έβαλε συμμετρία στα πράγματα που ήταν ακατάστατα,
τόσο μέσα στο καθένα όσο και ανάμεσα τους, έτσι ώστε
να γίνουν κατά το δυνατόν ανάλογα και αρμονικά. Τότε
κανένα από τα πράγματα δεν μετείχε, εκτός από σύμπτω
ση, σε αναλογίες και αρμονίες, ούτε και άξιζε να τους
δώσουμε τις ονομασίες που έχουν σήμερα, δηλαδή φωτιά,
νερό ή οποιοδήποτε από τ' άλλα. Τα έβαλε λοιπόν κ α τ '
αρχάς σε τάξη και μετά δημιούργησε το σύμπαν που ξέ
ρουμε σαν μοναδικό ζωντανό πλάσμα που περιέχει μέσα
του όλα τα θνητά και τ' αθάνατα όντα. Δημιούργησε μόνος
του τα θεία όντα, ενω ανέθεσε στα πλάσματα του τη
δημιουργία τ ω ν θνητών. Κι εκείνα, μιμούμενα τον πατέ
ρα τους, πήραν απ' αυτόν την αρχή της αθάνατης ψυχής
και γύρω της σκάλισαν θνητό σώμα για να το χρησιμο
ποιεί σαν όχημα. Έβαλαν όμως μέσα στο σώμα κι άλλο
77
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είδος ψυχής, το θνητό, που έχει φοβερά και ασυγκράτητα
πάθη: Κατ' αρχάς, τις απολαύσεις, που είναι το δέλεαρ
του κακού" ύστερα τις λύπες, που διώχνουν τα αγαθά την
απερισκεψία και τον φόβο, που είναι άφρονες σύμβουλοι
τον θυμό, που δύσκολα υποχωρεί την ελπίδα, που παρα
σύρεται εύκολα. Με όλα αυτά, αφού τ' ανακάτεψαν με το
παράλογο αίσθημα και τον έρωτα που τολμά τα πάντα,
αναγκαστικά έφτιαξαν το θνητό γένος. Επειδή όμως φο
βούνταν μήπως μολύνουν το θείο στοιχείο, εκτός βέβαια
από περίπτωση απόλυτης ανάγκης, τοποθέτησαν το θνητό
χωριστά σε άλλο μέρος του σώματος, βάζοντας τον λαιμό
σαν όριο και ισθμό ανάμεσα στο κεφάλι και στο στήθος,
ώστε αυτά τα δυο στοιχεία να παραμένουν πάντα χωριστά.
Μέσα στο στήθος και τον θώρακα, όπως ονομάζεται, έβα
λαν το θνητό μέρος της ψυχής. Κι επειδή ένα τμήμα της
είναι από τη φύση του καλύτερο ενώ το άλλο χειρότερο,
έφτιαξαν ένα χώρισμα στην κοιλότητα του θώρακα, όπως
χωρίζουμε τα δωμάτια των ανδρών από των γυναικών ,
τοποθετώντας σαν φραγμό τις φρένες. Εκείνο το μέρος της
ψυχής που μετέχει στο θάρρος και στην ορμή, επειδή είναι
φιλόνικο, το έβαλαν πιο κοντά στο κεφάλι, ανάμεσα στο
διάφραγμα και στον λαιμό, για ν' ακούει τη λογική και να
συγκρατεί διά της βίας τις επιθυμίες, κάθε φορά που αυτές
αρνούνται να υπακούσουν εκούσια στις εντολές που προ
έρχονται από την ακρόπολη της λογικής. Την καρδιά, που
αποτελεί δεσμό των φλεβών και πηγή του αίματος, το
οποίο κυκλοφορεί με δύναμη σε όλα τα μέλη του σώμα
τος, την όρισαν να είναι φρουρός, έτσι ώστε, όταν φουντώ
νει η οργή του πάθους, το λογικό ειδοποιεί ότι υφίσταται
κάποια άδικη πράξη είτε από εξωτερικά ειτε απο εσωτε
ρικά αίτια. Τότε όλα τα μέλη του σώματος αντιλαμβάνο
νται μέσω των φλεβών τις συμβουλές ή τις απειλές, τις
υπακούνε και τις ακολουθούν, αφήνοντας έτσι το άριστο
-

-

-
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μέρος να διευθύνει, τα πάντα. Επειδή η καρδιά κατά την
αναμονή κακών ή στην ένταση της οργής σκιρτά, οι θεοί,
ξέροντας από πριν ότι το φούσκωμα του θυμού προέρχεται
αποκλειστικά από τη φωτιά, δημιούργησαν και τοποθέτη
σαν κοντά της τον πνεύμονα , που είναι μαλακός, δεν έχει
αίμα και διαθέτει κοιλότητες όπως το σφουγγάρι, έτσι
ώστε να δέχεται την πνοή και το ποτό, για να δροσίζει
και ν' ανακουφίζει την καρδιά, όταν είναι οργισμένη. Για
τον σκοπό αυτό κατεύθυναν τις διακλαδώσεις της τραχείας
αρτηρίας στα πνευμόνια, και αυτά τα έβαλαν γύρω από την
καρδιά σαν μαξιλάρι, ώστε, όταν φουντώνει μέσα της ο
θυμός, να αναπηδά πάνω στα μαλακά πνευμόνια που υπο
χωρούν, να ηρεμεί, να υποφέρει λιγότερο και να μπορεί να
υπηρετεί τη λογική με δύναμη.
Το μέρος πάλι της ψυχής που επιθυμεί τις τροφές, τα
ποτά και όλα τ' άλλα που χρειάζεται το σώμα, το τοπο
θέτησαν στον χώρο ανάμεσα στις φρένες και στην περιοχή
του αφαλού, τον οποίο ολόκληρο διαμόρφωσαν ως φάτνη
για τη διατροφή του σώματος. Έδεσαν λοιπόν εκεί αυτό
το μέρος της ψυχής σαν άγριο πλάσμα που πρέπει να
τρέφεται δεμένο, αν θέλουμε να επιζήσει το ανθρώπινο
γένος. Της όρισαν αυτή την περιοχή για διαμονή, ώστε
τρεφόμενη στη φάτνη της και τοποθετημένη όσο το δυνα
τόν πιο μακριά από το λογικό, να προκαλεί ελάχιστο
θόρυβο κι ενοχλήσεις, για να μπορεί το θείο μέρος να
σκέφτεται τι είναι περισσότερο ωφέλιμο τόσο για το σύ
νολο όσο και για κάθε μέλος του σώματος. Και επειδή οι
θεοί ήξεραν ότι δεν θα κατανοούσε ποτέ το λογικό και ότι,
ακόμα κι αν δεχόταν κάποτε κάποια αίσθηση, δεν θα ειχε
την ικανότητα να αντιληφθεί τα αίτια της, αλλά θα παρα
σύρεται μέρα νύχτα απο φανταστικές εικόνες και παρα
στάσεις, επινόησαν, για να την προφυλάξουν, το συκώτι
και το έβαλαν κοντά στην κατοικία της. Το έφτιαξαν
80
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μάλιστα πυκνό, απαλό, • λαμπερό, γλυκό αλλά και πικρό,
κάνοντας ώστε η δύναμη της σκέψης που ξεκινάει από το
μυαλό να αντανακλά πάνω του σαν σε καθρέφτη που
δέχεται εικόνες και παράγει είδωλα, να φοβίζει αυτό το
μέρος της ψυχής, να το απειλεί χρησιμοποιώντας ένα
μέρος της πικρότητας του συκωτιού, να σκορπίζει οξύτη
τα στην επιφάνεια του και να δημιουργεί όλα τα χρώματα
της χολής, κάνοντας το να φαίνεται τραχύ και γεμάτο
ρυτίδες. Ακόμα, συστέλλει και πιέζει προς τα κάτω τον
λοβό του, ενώ φράζει και κλείνει τα αγγεία του, προκα
λώντας έτσι λύπες και αδιαθεσίες. Από το άλλο μέρος,
όταν μια ήρεμη πνοή από το λογικό ζωγραφίζει πάνω του
φανταστικές εικόνες διαφορετικές από τις προηγούμενες,
το απαλλάσσει από την πικρότητα, επειδή δεν θέλει να
πλησιάσει ή ν' αγγίξει κάτι αντίθετο με τη φύση της.
Χρησιμοποιεί τότε την έμφυτη γλυκύτητα του συκωτιού
για να ξαναφέρει όλα τα μέρη του στη σωστή τους μαλακή
κι ελεύθερη θέση και δίνει στο τμήμα της ψυχής που βρί
σκεται γύρω στο συκώτι γαλήνη και αταραξία, ώστε να
περνάει ήρεμα τις νύχτες και να χρησιμοποιεί τη μαντική
όταν κοιμάται, αφού δεν μετέχει ούτε στη λογική ούτε στη
φρόνηση. Οι θεοί που μας έφτιαξαν έχοντας υπόψη την
εντολή του πατέρα τους, που τους διέτασσε να κάνουν το
θνητό γένος όσο πιο καλό μπορούσαν, βελτιώνοντας το
κακό τμήμα της θνητής ψυχής, της έδωσαν μαντική δύνα
μη, η οποία μας αποκαλύπτει κατά ένα μέρος την αλήθεια.
Σημαντική απόδειξη ότι ο θεός έδωσε στην ανθρώπινη
αφροσύνη τη μαντική είναι το γεγονός ότι κανένας δεν έχει
πραγματική και θεόπνευστη μαντική δύναμη όταν είναι
ξύπνιος, παρά μόνο στον ύπνο του, τοτε που η δύναμη
της σκέψης είναι περιορισμένη, ή όταν ενεργεί παράλογα
από κάποια αρρώστια ή θεία έμπνευση. Γνώρισμα του
ανθρώπου που έχει τα λογικά του είναι να θυμάται και να
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σκέφτεται όσα ονειρεύεται ή όσα βλέπει, όταν δεν κοι
μάται, χάρη στη θεία δύναμη κι έμπνευση, αλλά και να
αναλύει με τη λογική όσες εικόνες είδε, δηλαδή τη σημασία
τους και για ποιον δείχνουν κάτι καλό ή κακό για το
μέλλον, το παρόν ή το παρελθόν. Εκείνος όμως που έπαθε
ιερή μανία και εξακολουθεί να βρίσκεται σ' αυτή την κα
τάσταση δεν μπορεί να κρίνει όσα βλέπει ή ακούει αφού,
όπως λέγεται από τα παλιά χρόνια, μόνο αυτός που έχει τα
λογικά του είναι σε κατάσταση να ενεργεί και να αντιλαμ
βάνεται τον εαυτό του και όσα συμβαίνουν γύρω του. Έ τ σ ι
δημιουργήθηκε η συνήθεια να ερμηνεύουν τις θεόπνευστες
μαντείες οι προφήτες, που ορισμένοι τους ονομάζουν μά
ντεις, γιατί αγνοούν εντελώς ότι εξηγούν απλώς τις αινιγ
ματικές φωνές και οράματα κι ότι πολύ σωστά θα μπο
ρούσαν να ονομάζονται ερμηνευτές των μαντείων και όχι
μάντεις .
Γι' αυτούς λοιπόν τους λόγους η φύση του συκωτιού
είναι όπως την περιγράψαμε και έχει τοποθετηθεί στο
σημείο που αναφέραμε πιο πριν, για χάρη δηλαδή της
μαντικής. Ακόμα, όταν κάποιος είναι ζωντανός δίνει κα
θαρά σημάδια, ενώ, όταν πάψει να ζει, γίνεται τυφλό, και
οι μαντείες του είναι πολύ ασαφείς και αόριστες. Όσο για
το όργανο που βρίσκεται δίπλα του, αυτό δημιουργήθηκε
και έχει την έδρα του στ' αριστερά για χάρη του συκωτιού,
ώστε να το διατηρεί πάντα λαμπερό και καθαρό, όπως το
μαλακό όργανο, σαν σε καθρέφτη κοντά, πάντοτε έτοιμο.
Έ τ σ ι , όταν δημιουργούνται στο συκώτι ακαθαρσίες που
προέρχονται από σωματικές ασθένειες, η σπλήνα τις κα
θαρίζει και τις απορροφά επειδή είναι φτιαγμένη από πο
ρώδες υλικό και δεν έχει αίμα. Όταν λοιπόν γεμίσει από
τις ακαθαρσίες, μεγαλώνει και εξογκώνεται όταν όμως
καθαριστεί το σώμα, η σπλήνα μικραίνει και ξαναγυρίζει
στην αρχική της κατάσταση.
81
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Μπορούμε επομένως, αν βέβαια συμφωνεί μαζί μας ο
θεός, να υποστηρίξουμε την ορθότητα τ ω ν ισχυρισμών μας
σχετικά με την ψυχή, δηλαδή ποιο τμήμα της είναι θείο και
ποιο θνητό, σε ποιο σημείο έχει τοποθετηθεί, κοντά σε
ποια όργανα βρίσκεται και για ποιο λόγο τοποθετήθηκε
χωριστά. Δεν πρέπει ν' αμφιβάλλουμε ότι είπαμε πράγμα
τα πιθανά, αλλά να τα επιβεβαιώνουμε καθώς προχωρούμε
στην ανάπτυξη του' θέματος μας. Τώρα λοιπόν έτσι ας
συνεχίσουμε τη συζήτηση μας κι ας εξετάσουμε τον τρόπο
με τον οποίο έγινε και το υπόλοιπο σώμα, κάνοντας τις
παρακάτω σκέψεις. Εκείνοι που δημιούργησαν το γένος
μας γνώριζαν την απληστία που θα γεννιόταν μέσα μας
για τα φαγητά και τα ποτά, κι ότι από τη λαιμαργία μας
θα καταναλώναμε περισσότερα απ' όσα χρειαζόμαστε.
Προνοώντας λοιπόν να μη φτάσει σε οριστικό τέλος το
ατελές γένος μας από αρρώστιες, φρόντισαν να φτιάξουν
ένα είδος δοχείου που ονομάζεται κάτω κοιλία, της οποίας
προορισμός είναι να δέχεται το πλεόνασμα από την κατά
χρηση ποτών και φαγητών. Γύρω της τύλιξαν τα έντερα ,
για να μη φεύγει έξω η τροφή και αναγκάζει το σώμα να
ζητάει άλλη κάνοντας εξαιτίας της γαστριμαργίας ολόκλη
ρο το ανθρώπινο γένος αδιάφορο προς τη φιλοσοφία και
άμουσο και απείθαρχο προς το κατ' εξοχήν θείο στοιχείο
που υπάρχει μέσα μας.
82

Όσο για τα κόκαλα, τη σάρκα και τα υπόλοιπα μέρη,
αυτά έγιναν ως εξής. Η αρχή τους βρίσκεται στη γένεση
του μυελού. Σ' αυτόν στερεώθηκαν οι δεσμοί της ζωής, οι
οποίοι συνδέουν την ψυχή με το σώμα και αποτελούν τις
ρίζες του ανθρώπινου γένους, ενώ ο ίδιος δημιουργήθηκε
από άλλα πράγματα. Ο θεός πήρε από τα πρώτα τρίγωνα
όσα ήταν ανθεκτικά, λεία και μπορούσαν να παράγουν με
ακρίβεια φωτιά, νερό, αέρα και χώμα, τα ξεχώρισε από το
είδος τους, τ' ανακάτεψε μεταξύ τους με ορισμένη αναλο-
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γία κι έφτιαξε τον μυελό που αποτέλεσε κοινό σπέρμα για
ολο το γένος των θνητών. Ύστερα δημιούργησε τα διάφορα
είδη της ψυχής, τα συνδύασε μεταξύ τους και χώρισε τον
μυελό από την αρχή σε σχήματα αντίστοιχα κατά τον
αριθμό και τη φύση του με εκείνα της ψυχής. Το μέλος
του μυελού που θα περιλάμβανε μέσα του το θείο σπέρμα,
σαν να ήταν καρπερό χωράφι, το έφτιαξε σφαιρικό και το
ονόμασε εγκέφαλο επειδή αυτό το δοχείο, όταν θα ολοκλη
ρωνόταν κάθε ζωντανό πλάσμα, θα γινόταν κεφάλι. Το
μέρος όμως που προοριζόταν να δεχτεί το υπόλοιπο και
θνητό μέρος της ψυχής το διαίρεσε σε στρογγυλά και
μακρόστενα σχήματα τα οποία ονόμασε μυελό. Από αυ
τά, σαν να ήταν άγκυρες, έριξε τους δεσμούς ολόκληρης
της ψυχής κι έπλασε γύρω τους ολόκληρο το σώμα μας,
φτιάχνοντας προηγουμένως ένα κοκάλινο περίβλημα για
την προστασία του. Το κόκαλα έγιναν με τον ακόλουθο
τρόπο. Αφού κοσκίνισε χώμα μέχρι να γίνει λεπτό και
καθαρό, το ανακάτεψε και το ύγρανε με μυελό. Έπειτα
το έβαλε στη φωτιά, το βύθισε στο νερό, το έβαλε πάλι
στη φωτιά και μετά το ξαναβύθισε στο νερό. Επανέλαβε
αρκετές φορές την ίδια διαδικασία, ώστε να γίνει αδιάλυτο
από τα δυο αυτά στοιχεία και, στη συνέχεια, χρησιμοποιώ
ντας την ύλη αυτή, δημιούργησε μια κοκάλινη σφαίρα
γύρω από τον εγκέφαλο, στην οποία άφησε ένα στενό
άνοιγμα. Ύστερα κατασκεύασε σπονδύλους στον λαιμό
και στην πλάτη, τους οποίους τοποθέτησε σαν στρόφιγγες
τον ένα κάτω από τον άλλο σε ολόκληρο το σώμα, αρχί
ζοντας από το κεφάλι. Και για να προφυλάξει ολόκληρο το
σπέρμα, το έκλεισε μέσα σε ένα φράχτη από πέτρα. Ύ σ τ ε 
ρα έφτιαξε αρθρώσεις ανάμεσα στα κόκαλα χρησιμοποιώ
ντας τη δύναμη του μεταβλητού, έτσι ώστε να μπορούν να
κινούνται και να κάμπτονται. Πιστεύοντας όμως ότι το
κόκαλο ήταν πολύ σκληρό και αλύγιστο, ώστε να κατα-
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στρέψει το σπέρμα που υπήρχε μέσα του όταν θα θερμαι
νόταν και θα ξανακρύωνε, επινόησε τη δημιουργία των
νεύρων και της σάρκας. Συνέδεσε όλα τα μέλη του σώμα
τος με νεύρα που σφίγγονται ή χαλαρώνουν γύρω από τις
αρθρώσεις, βοηθώντας έτσι το σώμα να λυγίζει και να
τεντώνεται. Επινόησε ακόμα τη σάρκα σαν ασπίδα για
τη ζέστη και σαν προφύλαξη από το κρύο ή τις πτώσεις,
οπότε λειτουργεί σαν παραγεμισμένο ρούχο που υποχωρεί
στην πίεση. Και η υγρασία που διαθέτει μέσα της ανεβαίνει
το καλοκαίρι στην επιδερμίδα με τον ιδρώτα που εξατμί
ζεται και προσφέρει φυσική δροσιά σ' ολόκληρο το σώμα.
Αντίθετα, τον χειμώνα, η εσωτερική της φωτιά προστα
τεύει το σώμα από το κρύο που το χτυπάει και το περι
κυκλώνει α π ' έ ξ ω . Έχοντας τις σκέψεις αυτές, ο πλάστης
μας ανακάτεψε και συνέδεσε νερό, φωτιά και χώμα κι
έβαλε σ' αυτό το μείγμα λίγο ζυμάρι από οξύ και αλάτι
δημιουργώντας τη μαλακή και γεμάτη χυμούς σάρκα.
Έ φ τ ι α ξ ε επίσης τα νεύρα από μείγμα κόκαλου και αζύμωτης σάρκας, σχηματίζοντας έτσι μια ύλη με τις ιδιότητες
των δυο συστατικών της στοιχείων, στην οποία έδωσε
ξανθό χρώμα. Γι' αυτό τα νεύρα είναι πιο σφιχτά και
πιο σκληρά από τη σάρκα, αλλά πιο μαλακά και πιο ελα
στικά από τα κόκαλα. Μ' αυτά λοιπόν ο θεός -τύλιξε τα
κόκαλα και τον μυελό, αφού πρώτα τα σύνδεσε μεταξύ
τους, και στη συνέχεια τα κάλυψε όλα με σάρκες . Όσα
κόκαλα είχαν μέσα τους μεγάλη ποσότητα ψυχής, τα τ ύ 
λιξε με ελάχιστες σάρκες, ενώ εκείνα που είχαν λιγότερη
ψυχή κάλυψε με πολλές και πυκνές σάρκες. Στις συνδέσεις
των οστών, όπου η λογική έδειχνε ότι δεν χρειαζόταν
μεγάλη ποσότητα, έβαλε λίγη σάρκα, ώστε να μην εμπο
δίζεται η κάμψη και γίνονται τα σώματα βαριά και δυσκί
νητα. Αλλωστε, ο όγκος και η πυκνότητα της σφιχτής
σάρκας θα προκαλούσε αναισθησία στο σώμα από τη στε83
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ρεότητά της και θα εμπόδιζε τα διανοητικά του τμήματα
να λειτουργήσουν αποδοτικά. Γι' αυτό τον λόγο συμπλη
ρώθηκαν με σάρκες οι μηροί, οι κνήμες, τα ισχία, τα
κόκαλα του χεριού και του βραχίονα, καθώς και όλα εκεί
να που δεν έχουν φρόνηση λόγω της μικρής ποσότητας
ψυχής στον μυελό τους. Εκείνα όμως που έχουν φρόνηση
είναι εφοδιασμένα με λιγότερες σάρκες, εκτός από τις
περιπτώσεις που ο θεός έφτιαξε σκόπιμα κάποια σαρκώδη
όργανα, ειδικά για αισθήσεις, όπως είναι η γλώσσα. Τα
περισσότερα όμως τα έφτιαξε όπως είπαμε παραπάνω. Η
ύλη που γεννιέται και διατηρείται από την ανάγκη δεν
δέχεται τη συνύπαρξη χοντρού κόκαλου και άφθονης σάρ
κας. Αν αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούσαν να βρεθούν
μαζί, θα τα ειχε το κεφάλι τότε το ανθρώπινο γένος, με
σαρκώδες, δυνατό και νευρώδες κεφάλι θ' αποκτούσε δι
πλάσια και πολλαπλάσια ζωή από την τωρινή, πιο υγιεινή
και λιγότερο δυστυχισμένη. Οι δημιουργοί μας όμως τώρα,
με τη σκέψη αν έπρεπε να φτιάξουν γένος που θα ζει
περισσότερα χρόνια και θα είναι χειρότερο ή πιο βραχύβιο
και καλύτερο, θεώρησαν ότι η συντομότερη και καλύτερη
ζωή είναι πολύ προτιμότερη από τη μεγάλη και χειρότερη.
Έ τ σ ι , κάλυψαν το κεφάλι με λεπτό κόκαλο κι όχι με
σάρκες και νεύρα, δεδομένου ότι δεν χρειαζόταν να είναι
εύκαμπτο. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν προστέ
θηκε στο ανθρώπινο σώμα το κεφάλι, που είναι πιο ευαί
σθητο και συνετό, αλλά πολύ πιο ασθενικό. Για τον ίδιο
λόγο και με τον ίδιο τρόπο ο θεός έβαλε τα νεύρα στη βάση
του κεφαλιού, τα τύλιξε συμμετρικά γύρω από τον λαιμό
και τα στερέωσε μαζί με τα σαγόνια κάτω από το πρόσω
πο. Τα υπόλοιπα νεύρα τα σκόρπισε στα άλλα μέλη του
σώματος, συνδέοντας άρθρωση με άρθρωση. Ακόμα, εκεί
νοι που διακόσμησαν το στόμα μας, το στόλισαν με δόντια
και γλώσσα και χείλη, όπως το βλέπουμε σήμερα, τόσο
-
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από ανάγκη όσο και για το καλό του. Αναγκαίο είναι
οτιδήποτε μπαίνει στο στόμα και εφοδιάζει το σώμα με
τροφή, ενώ το καλύτερο ρεύμα απ' οποιοδήποτε άλλο είναι
η ροή του λόγου που βγαίνει έξω και εξυπηρετεί τη λογική.
Δεν ήταν, επίσης, δυνατό ν' αφήσουν το κεφάλι καλυμμένο
μόνο με το κόκαλο, εξαιτίας της διαφοράς μεγάλης ζέστης
και δυνατού κρύου που οφείλονται στην εναλλαγή τ ω ν
εποχών. Ούτε μπορούσαν να το αφήσουν να καλυφθεί με
πολλές σάρκες, ώστε να γίνει ανόητο και χωρίς σωστή
αντίληψη εξαιτίας του όγκου της σάρκας που θα το σκέ
παζε. Χώρισαν λοιπόν από τη σάρκα που δεν ξεραινόταν
εύκολα ένα μεγάλο κομμάτι, που ονομάζεται δέρμα, το
οποίο απλώθηκε και σχημάτισε ένα κυκλικό περικάλυμμα
γύρω από το κεφάλι, όπου υπήρχε υγρασία, η οποία, βγαί
νοντας από τις ραφές του κρανίου και ποτίζοντας το δέρμα,
το έκλεισε τελικά στην κορυφή του κεφαλιού κάνοντας το
κόμπο. Τα διάφορα είδη των ραφών του κρανίου δημιουρ
γήθηκαν από τις περιφορές της ψυχής και από την τροφή
της' αυξάνουν σε αριθμό όταν αυτά τα δυο μάχονται μετα
ξύ τους, ενώ μειώνονται όταν επικρατεί ηρεμία. Όλο αυτό
το δέρμα ο θεός το κέντησε παντού με φωτιά. Όταν όμως
τρυπήθηκε και άρχισε να βγαίνει έξω η υγρασία του, τότε
χάθηκε όλο το υγρό και θερμό μέρος του, όσο ήταν καθαρό,
ενώ εκείνο που ήταν ανακατεμένο με τα υλικά από τα
οποία φτιάχτηκε, σπρώχτηκε με δύναμη προς τα πάνω,
έγινε πολύ λεπτό κι έφυγε έξω από τ' ανοίγματα. Επειδή
όμως ήταν αργό και ξανασπρωχνόταν πίσω από τον εξω
τερικό αέρα που υπήρχε γύρω του, τότε ξαναχωνόταν μέσα
στο σώμα και συγκεντρωνόταν κάτω από το δέρμα. Αυτή
είναι η διαδικασία με την οποία φύτρωσαν οι τρίχες στο
δέρμα με το οποίο μοιάζουν πολύ" είναι όμως πιο σκληρές
και πυκνές, γιατί τις έχει συμπιέσει το κρύο και φαίνονται
σαν ιμάντες. Αυτή η συστολή προκλήθηκε σε όλες τις

189

ΠΛΑΤΩΝ

190

ΤΙΜΑΙΟΣ

τρίχες χωριστά, όταν αποχωρίστηκαν από το δέρμα και
συστέλλονταν από το κρύο. Σύμφωνα λοιπόν με τα παρα
πάνω, ο δημιουργός τοποθέτησε πυκνό τρίχωμα στο κεφά
λι μας, με τη σκέψη να το χρησιμοποιήσει σαν κάλυμμα
του αντί για τη σάρκα, επειδή ήταν ελαφρύ, προστάτευε το
κρανίο, έδινε σκιά χειμώνα και καλοκαίρι και δεν αποτε
λούσε εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία των αισθήσεων.
Ύστερα, στο σημείο όπου ενώνονται τα νεύρα, το δέρμα
και τα κόκαλα των δαχτύλων τοποθετήθηκε ένα ειδικό
μείγμα, το οποίο σχηματίστηκε από το ανακάτεμα των
τριών αυτών στοιχείων, που ξεράθηκε κι έγινε σκληρό.
Αυτό το μείγμα δημιουργήθηκε βέβαια από τις δεύτερες
αιτίες, τελειοποιήθηκε όμως από την πρωταρχική αιτία, τη
θεία διάνοια, για χάρη όσων θα γίνονταν στη συνέχεια.
Εκείνοι που μας έπλασαν ήξεραν, φυσικά, ότι από τους
άντρες θα δημιουργούνταν κάποια μέρα γυναίκες και όλα
τ' άλλα πλάσματα. Ήξεραν ακόμα ότι πολλά απ' αυτά τα
πλάσματα θα είχαν ανάγκη από νύχια σε διάφορες περι
στάσεις. Γι' αυτό έδωσαν νύχια στους ανθρώπους μόλις
τους δημιούργησαν. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις σκέψεις
έφτιαξαν το δέρμα, τις τρίχες και τα νύχια στις άκρες των
μελών του σώματος.
Αφού λοιπόν είχαν συνενωθεί όλα αυτά τα μέλη και τα
τμήματα των θνητών, αναγκαστικά η ζωή τους εξαρτιόταν
από τη φωτιά και τον αέρα. Επειδή όμως φθείρονταν και
διαλύονταν, όταν άδειαζαν απ' αυτά τα στοιχεία, οι θεοί
επινόησαν τρόπο για να τους βοηθήσουν. Αφού ανακάτεψαν
λοιπόν τη φύση του ανθρώπου με άλλα σχήματα κι αισθή
σεις, δημιούργησαν μια φύση συγγενική με τη δική του,
από την οποία έγιναν κι άλλα είδη όντων, όπως τα καλ
λιεργημένα δέντρα, τα φυτά και οι σπόροι που αναπτύχθη
καν με τη γεωργία και μας εξυπηρετούν . Μέχρι τότε
υπήρχαν μόνο τ' άγρια είδη τους, που είναι πολύ παλαιό84
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τερα από τα ήμερα. Όποιο πράγμα, επομένως, μετέχει στη
ζωή πρέπει πολύ σωστά και δίκαια να ονομάζεται ζωντα
νό. Το πλάσμα όμως για το οποίο συζητάμε αυτή τη
στιγμή μετέχει στο τρίτο είδος της ψυχής, η οποία, όπως
είπαμε, βρίσκεται ανάμεσα στις φρένες και τον αφαλό,
χωρίς λογική και ορθή σκέψη. Διαθέτει το αίσθημα του
ευχάριστου ή του δυσάρεστου μαζί με επιθυμίες. Διαρκώς
βρίσκεται σε κατάσταση παθητική, γιατί η γένεση δεν του
έδωσε την ικανότητα να περιστρέφεται γύρω από τον ε
αυτό του και, απωθώντας την εξωτερική κίνηση, να χρη
σιμοποιεί τη δική του. Ακόμα, δεν έχει την έμφυτη ικανό
τητα να καταλαβαίνει και να σκέφτεται την κατάσταση
του. Επομένως ζει και δεν διαφέρει καθόλου από τα υπό
λοιπα πλάσματα, παραμένει όμως πάντα ακίνητο και ρι
ζωμένο στο χωμα, γιατί δεν διαθέτει κίνηση που προέρχε
ται από τον ίδιο του τον εαυτό.
Όταν λοιπόν οι ανώτεροι μας δημιούργησαν όλα αυτά
τα είδη για να τρεφόμαστε εμείς οι κατώτεροι, άνοιξαν
διόδους μέσα στο σώμα μας, όπως γίνεται με τους κήπους
που ποτίζονται από το τρεχούμενο νερό. Πρώτα πρώτα
έφτιαξαν δυο αθέατα αυλάκια κάτω από το σημείο όπου
ενώνεται το δέρμα με τη σάρκα, δηλαδή τις νωτιαίες φλέ
βες, τη δεξιά και την αριστερή, επειδή και το σώμα μας
έχει δεξιό και αριστερό τμήμα. Τις τοποθέτησαν κατά
μήκος της σπονδυλικής στήλης, ώστε ο γόνιμος μυελός
να βρίσκεται ανάμεσα τους και να διατηρείται όσο το
δυνατόν πιο ακμαίος για να γίνεται από εκεί ομαλά το
πότισμα των άλλων μελών του σώματος, αφού η κυκλοφο
ρία προς τα κάτω είναι πιο εύκολη. Έπειτα, αφού χώρισαν
τις φλέβες γύρω στο κεφάλι, τις έπλεξαν μεταξύ τους και
τις οδήγησαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, στρέφοντας
τις αριστερές προς τα δεξιά και τις δεξιές προς τ' αριστε
ρά, έτσι ώστε να χρησιμεύουν μαζί με το δέρμα ως σύνδε-
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σμος του κεφαλιού με το σώμα, δεδομένου ότι η κορυφή
του κεφαλιού δεν είναι τυλιγμένη με νεύρα, αλλά και για να
μεταδίδονται σ' ολόκληρο το σώμα όλες οι αισθήσεις που
προέρχονται κι από τα δυο μέρη του. Ύστερα κανόνισαν
την άρδευση με τέτοιο περίπου τρόπο, που θα καταλάβου
με ευκολότερα αν συμφωνήσουμε στο ακόλουθο ζήτημα.
Όλα τα σώματα που αποτελούνται από μικρότερα μόρια
εμποδίζουν τα μεγαλύτερα, ενώ όσα αποτελούνται από
μεγαλύτερα δεν μπορούν να εμποδίσουν τα μικρότερα.
Έ τ σ ι η φωτιά, που διαθέτει τα μικρότερα στοιχεία απ'
όλα τα γένη, μπορεί να περνάει μέσα από το νερό, το
χώμα και τον αέρα και μέσα απ' όσα αποτελούνται απ'
αυτά, χωρίς να την εμποδίζει τίποτα. Ακριβώς το ιδιο
πρέπει να έχουμε υπόψη μας και σχετικά με την κοιλιά
μας. Μπορεί και συγκρατεί τις τροφές και τα ποτά που
μπαίνουν μέσα της, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει τον αέρα
και τη φωτιά που αποτελούνται απο μικρότερα μόρια.
Αυτά τα δυο λοιπόν χρησιμοποίησε ο θεός για να μεταφέ
ρει τα υγρά από την κοιλιά στις φλέβες, φτιάχνοντας με
αέρα και φωτιά ένα πλέγμα όπως το ψαράδικο καλάθι, από
αέρα και φωτιά, που είχε δυο εσωτερικούς σάκους στο
άνοιγμα του, από τους οποίους πάλι ο ένας ήταν φτιαγμέ
νος έτσι ώστε να χωρίζεται στα δύο. Αυτούς τους δυο
σάκους τους τέντωσε κυκλικά, σαν να ήταν σκοινιά, γύρω
από ολόκληρα τα πνευμόνια, μέχρι τις άκρες τους. Το
εσωτερικό του πλέγματος αυτού έγινε από φωτιά, ενώ οι
σάκοι και το περίβλημα δημιουργήθηκαν από αέρα. Ύ σ τ ε 
ρα πήρε αυτό το αντικείμενο και το έβαλε στο πλάσμα που
είχε φτιάξει με τον εξής τρόπο. Τον ένα σάκο τον έβαλε
στο στόμα" κι επειδή ήταν διπλός, κατέβασε το ένα μέρος
του από την τραχεία στον πνεύμονα και το αλλο στην
κοιλιά δίπλα στις αρτηρίες. Από τον δεύτερο σάκο, αφού
τον χώρισε στη μέση, έβαλε κάθε τμήμα του στ' ανοίγματα
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της μύτης, έτσι ώστε όταν δεν άφηνε ελεύθερη τη δίοδο ο
σάκος που βρισκόταν στο στόμα, να γεμίζουν από τον άλλο
όλα τα ρεύματα, ακόμα και του πρώτου. Έπειτα κόλλησε
το υπόλοιπο τμήμα του πλέγματος γύρω από την κοιλό
τητα του σώματος μας και το έκανε άλλοτε να ρέει ομαλά
προς τους σάκους που είναι φτιαγμένοι από αέρα και άλλο
τε να γυρίζει προς τα π ί σ ω . Κι επειδή το σώμα μας είναι
αραιό, το πλέγμα μπορεί να μπαίνει ή να βγαίνει απ' αυτό
ακολουθούμενο από τις ακτίνες της εσωτερικής φωτιάς που
συνδέονται μαζί του, όταν ο αέρας κινείται προς τη μια ή
την άλλη κατεύθυνση. Αυτό το πράγμα δεν θα σταματήσει
να γίνεται όσο ζει το θνητό πλάσμα και λέμε πως ονομά
στηκε εισπνοή και εκπνοή από εκείνον που έδωσε τα ονό
ματα. Όλη αυτή η διαδικασία και τ' αποτελέσματα της
διαμορφώθηκαν για να εξασφαλιστεί η τροφή και η ζωη
του σώματος μας με το πότισμα και τη δροσιά. Η εσωτε
ρική φωτιά ακολουθεί πάντα την αναπνοή που μπαίνει ή
βγαίνει από μέσα μας, αιωρείται στην κοιλιά μας, δέχεται
τις τροφές και τα ποτά που υπάρχουν εκεί, τα διαλύει σε
μικρά μόρια, τα παρασύρει μέσα από τα ανοίγματα, απ'
όπου περνάει η ίδια, και τα κατευθύνει στις διόδους των
φλεβών σαν να τ' αντλεί, δημιουργώντας τα ρεύματα των
φλεβών που κυλάνε διά μέσου του σώματος.
Ας εξετάσουμε όμως πάλι τη διαδικασία της αναπνοής
και τις αιτίες που την έκαναν να λειτουργεί έτσι. Κατ' αυτό
τον τρόπο λοιπόν. Επειδή δεν υπάρχει πουθενά κενό στο
οποίο θα μπορούσε να μπει κάποιο κινούμενο σώμα και
επειδή η ανάσα μας βγαίνει προς τα έξω, είναι φανερό στον
καθένα ότι η εκπνοή δεν γίνεται στο κενό αλλά διώχνει από
την έδρα του τον αέρα που βρίσκεται μπροστά της, ο
οποίος, καθώς απωθείται, διώχνει πάντοτε τον αέρα που
υπάρχει γύρω του. Έ τ σ ι λοιπόν τα πάντα κινούνται κυκλι
κά γύρω από το μέρος απ' όπου βγαίνει η αναπνοή, την
85
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ακολουθούν και γεμίζουν το κενό που έχει δημιουργηθεί,
παίρνοντας τη θέση της. Όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρο
να, σαν τον τροχό που περιστρέφεται, επειδή δεν υπάρχει
καθόλου κενό. Γι' αυτό τον λόγο ο χώρος του στήθους και
των πνευμόνων, που αδειάζει όταν βγει από μέσα τους ο
αέρας, ξαναγεμίζει από τον αέρα που υπάρχει γυρω απο το
σώμα, ο οποίος διεισδύει μέσα από τις αραιές σάρκες και
κινείται κυκλικά. Ύστερα, όταν αυτός ο αέρας διωχτεί έξω
από το σώμα, σπρώχνει την αναπνοή μέσα από το στόμα
και τα ρουθούνια. Η αιτία αυτής της διαδικασίας πρέπει να
δεχτούμε ότι είναι η παρακάτω. Τα εσωτερικά μέρη κάθε
ζωντανού πλάσματος, τα οποία βρίσκονται γύρω στο αίμα
και τις φλέβες του, είναι πολύ ζεστά, σαν να υπάρχει μέσα
τους μια αστείρευτη πηγή φωτιάς. Αυτο το έχουμε παρο
μοιάσει με ψαράδικο πλέγμα και είπαμε ότι το μέρος που
βρίσκεται στη μέση είναι φτιαγμένο από φωτιά ενώ το
εξωτερικό περιέχει αέρα. Πρέπει τώρα να δεχτούμε ότι
η θερμότητα από τη φύση της βγαίνει προς τα έξω και
πηγαίνει στο συγγενικό της είδος. Κι επειδή υπάρχουν δυο
έξοδοι, η μια από το έξω μέρος του σώματος και η άλλη
από το στόμα και τη μύτη, κάθε φορά που η φωτιά τρέχει
σε μια απ' αυτές σπρώχνει τον αέρα προς την άλλη. Ο
αέρας, όταν απωθείται, πέφτει στη φωτιά και θερμαίνε
ται, ενώ εκείνος που βγαίνει έξω κρυώνει. Καθώς η θερμό
τητα αλλάζει θέση και τα μόρια γύρω στην άλλη έξοδο
θερμαίνονται, το πιο ζεστό μέρος του αέρα στρέφεται προς
τα εκεί και, επειδή κινείται προς μια φύση όμοια με τη
δική του, σπρώχνει κυκλικά τον αέρα που βρίσκεται στην
άλλη έξοδο. Έ τ σ ι , παθαίνοντας και ανταποδίδοντας συνε
χώς τα ίδια, το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένας
κύκλος με ταλαντώσεις μπρος πίσω, και από αυτές τις δύο
να γίνεται η εισπνοή και η εκπνοή.
Πρέπει τωρα να εξετάσουμε με τον ιδιο τρόπο τις αίτιες
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των φαινομένων που συνδέονται με τις βεντούζες των
γιατρών, τις αιτίες της κατάποσης και τις αιτίες των
σωμάτων που αιωρούνται ή πέφτουν πάνω στη γ η . Θα
ερευνήσουμε επίσης τις αιτίες των ήχων που άλλοτε μας
φαίνονται γρήγοροι και άλλοτε αργοί, οξείς ή βαθιοί, και
άλλοτε χωρίς αρμονία, εξαιτίας της ανομοιότητας της κί
νησης που δημιουργούν μέσα μας, και άλλοτε σύμφωνοι,
εξαιτίας της ομοιότητας της κίνησης. Όταν πάλι οι πιο
αργοί ήχοι προλαβαίνουν τους γρηγορότερους που αρχίζουν
να σταματούν και ν' αποκτούν ταχύτητα σχεδόν ίδια με
τους αργούς, συγκρούονται μαζί τους και τους δίνουν νέα
ώθηση. Όταν όμως τους προλαβαίνουν, δεν τους διαταράσ
σουν, επιβάλλοντας τους διαφορετική κίνηση, αλλά εξο
μοιώνουν τη βραδύτερη με την πιο γρήγορη που κοντεύει
να σταματήσει κι έτσι δημιουργούν μια ενιαία εντύπωση
από οξείς και βαθιούς ήχους που δίνει ευχαρίστηση στους
επιπόλαιους, ενώ οι συνετοί αισθάνονται απόλαυση από τη
μίμηση της θείας αρμονίας, η οποία εκδηλώνεται διά μέσου
θνητών κινήσεων. Ακόμα, η ροή των νερών, η πτώση των
κεραυνών, η λεγόμενη ελκτική ιδιότητα του ήλεκτρου και
των Ηράκλειων λίθων, δεν έχουν στην πραγματικότητα
καμιά ικανότητα έλξης. Επειδή όμως δεν υπάρχει κανένα
κενό κι αυτά τα σώματα ωθούνται κυκλικά μεταξύ τους,
ώστε με τον διαχωρισμό και την επανένωση τους ν' αλλά
ζουν συνεχώς θέσεις μέχρι να φτάσουν στην πιο κατάλλη
λη, οι περίπλοκες και αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις τους θα
φανούν αληθινά θαύματα σε όποιον τα ερευνήσει μεθοδικά.
-

Επομένως η αναπνοή, με την οποία άρχισε η συζήτηση
μας, γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο και τα μέσα που
αναφέραμε πιο πριν. Η φωτιά δηλαδή χωρίζει τις τρο
φές, ανασηκώνεται μέσα στο σώμα μας ακολουθώντας
τον αέρα και γεμίζει τις φλέβες αντλώντας από την κοιλιά
τις τεμαχισμένες τροφές. Με τον τρόπο αυτο τα ρεύματα
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της θρέψης κυλάνε μέσα στο σώμα όλων των ζ ώ ω ν . Κι
επειδή αυτά τα θρεπτικά στοιχεία έχουν πρόσφατα κοπεί
κι αποκτηθεί από συγγενείς ουσίες, δηλαδή άλλα από
καρπούς και άλλα από δημητριακά που έφτιαξε ο θεός
ακριβώς για να τα χρησιμοποιούμε για τροφή, παίρνουν
κάθε είδους χρώμα από το ανακάτεμα τους. Το πιο συνη
θισμένο όμως είναι το κόκκινο που προέρχεται από την
ενέργεια της φωτιάς να διασπά την υγρή τροφή και να
της δίνει το χρώμα της. Γι' αυτό τον λόγο το χρώμα του
ρεύματος που κυλάει μέσα μας έχει την εμφάνιση που
περιγράψαμε προηγουμένως, το ονομάζουμε αίμα και απο
τελεί την τροφή της σάρκας και ολόκληρου του σώματος
μας. Από το υγρό αυτό ποτίζεται κάθε μέρος του σώματος
και γεμίζουν όλα τα σημεία που αδειάζουν. Η διαδικασία
της συμπλήρωσης και του αδειάσματος είναι όμοια με την
κίνηση όλων των πραγμάτων στο σύμπαν, δηλαδή κάθε
είδος τείνει προς το συγγενικό του. Τα πράγματα που
βρίσκονται γύρω μας διαλύουν συνεχώς το σώμα μας και
στέλνουν στο συγγενικό τους είδος τα μόρια που δημιουρ
γούνται από τη διάσπαση αυτή. Τα μόρια λοιπόν του αί
ματος, που είναι σκορπισμένα μέσα στο σώμα μας και
περιβάλλονται απ' αυτό όπως τα πλάσματα από τον ουρα
νό, είναι αναγκασμένα να μιμούνται την κίνηση του σύμπα
ντος.. Έτσι, κάθε μόριο που έχει διασπαστεί μέσα μας,
κινείται προς το συγγενικό του είδος για να ξανακαταλάβει το κενό που δημιουργήθηκε. Κι όταν το εξερχόμενο
υγρό είναι περισσότερο από το εισερχόμενο, τότε το σώμα
φθίνει, ενώ, όταν το εξερχόμενο είναι λιγότερο, το σώμα
αυξάνει. Όταν δηλαδή η κατασκευή ενός πλάσματος είναι
νέα και τα τρίγωνα από τα οποία δημιουργήθηκε είναι
ακόμα καινούρια σαν να έχουν μόλις βγει από τη ρίζα
τ ω ν στοιχείων, τότε διατηρεί ισχυρή την ένωση μεταξύ
τους κι ολόκληρος ο όγκος του είναι μαλακός, επειδή δη-
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μιουργήθηκε πρόσφατα από μυελό και τράφηκε με γάλα'
και επειδή τα τρίγωνα που μπήκαν μέσα του για να σχη
ματίσουν τις τροφές και τα ποτά είναι πιο παλιά και πιο
αδύνατα από τα δικά του, υπερισχύει και τα κομματιάζει
με τα καινούρια δικά του τρίγωνα, κάνοντας έτσι να με
γαλώσει το πλάσμα τρεφόμενο από πολλά όμοια στοιχεία.
Όταν όμως οι ρίζες αυτών των τριγώνων χαλαρώσουν από
τους πολλούς αγώνες που έδωσαν επί πολύ καιρό, τότε δεν
έχουν πλέον την ικανότητα να διασπούν τα εισερχόμενα
τρίγωνα της τροφής και να τ' αφομοιώνουν αλλά, αντίθε
τα, διασπώνται τα ίδια από εκείνα που μπαίνουν απ' έξω.
Κάθε πλάσμα που βρίσκεται σ' αυτή την κατάσταση, που
λέγεται γηρατειά, ατονεί και φθίνει. Τέλος, όταν οι δεσμοί
των τριγώνων του μυελού χαλαρώσουν και δεν μπορούν να
αντέξουν περισσότερο από. την κόπωση, τότε παραλύουν
έτσι διαλύονται και οι δεσμοί της ψυχής, η οποία, απελευ
θερωμένη από το σώμα, πετάει ευχαριστημένη μακριά του,
αφού οτιδήποτε γίνεται ενάντια στη φύση είναι επίπονο,
ενώ ότι γίνεται σύμφωνα με τη φύση είναι ευχάριστο. Με
τον ίδιο τρόπο λοιπόν, ο θάνατος που προέρχεται από
ασθένειες ή τραύματα είναι λυπηρός και βίαιος, ενώ, όταν
έρχεται στο τέλος φυσιολογικά μαζί με τα γηρατειά, είναι
ο λιγότερο οδυνηρός από τους θανάτους και φέρνει περισ
σότερη ευχαρίστηση παρά λύπη.
Η προέλευση των ασθενειών είναι, φυσικά, εμφανής σε
όλους. Τα στοιχεία από τα οποία φτιάχτηκε το σώμα είναι
τέσσερα, "η γ η , η φωτιά, το νερό και ο αέρας. Το πλεό
νασμα ή η έλλειψη κάποιου απ' αυτά αντίθετα με τη φύση
και η μετακίνηση του από τον τόπο όπου μένει σε κάποιο
άλλο σημείο, αλλά και οι διάφορες ποικιλίες της φωτιάς
και των υπόλοιπων στοιχείων, τα οποία παίρνουν ιδιότητες
που δεν τους ταιριάζουν, και όλα τα παρόμοια, προκαλούν
εσωτερικές διαταραχές και αρρώστιες. Όταν ένα στοιχείο
86
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υφίσταται κάποια μεταβολή που είναι αντίθετη με τη φύ
ση, τα ψυχρά μέρη θερμαίνονται, τα στεγνά γίνονται υγρά,
τα ελαφριά βαριά και το αντίθετο παθαίνουν δηλαδή κάθε
είδους αλλαγή. Υποστηρίζουμε επομένως ότι ένα στοιχείο
θα παραμείνει σώο, υγιές και όμοιο με τον εαυτό του μόνο
όταν υπάρχει προσθήκη ή αφαίρεση ίδιας ύλης από ίδια ύλη
με την ίδια τάξη, τον ίδιο τρόπο και την ίδια αναλογία.
Οτιδήποτε ξεφεύγει από αυτές τις συνθήκες μπαίνοντας ή
βγαίνοντας, θα προκαλέσει κάθε είδους μεταβολές και α
μέτρητες ασθένειες ή φθορές.
Επειδή όμως υπάρχουν από τη φύση και δεύτερες σω
ματικές κατασκευές, πρέπει, όποιος θέλει να κατανοήσει
τις νόσους, να κάνει και δεύτερη εξέταση. Αφού δηλαδή ο
μυελός, τα κόκαλα, η σάρκα, τα νεύρα και το αίμα, αν και
το τελευταίο με διαφορετικό τρόπο, είναι όλα φτιαγμένα
από τα ίδια στοιχεία, οι περισσότερες ασθένειες είναι ό
μοιες με εκείνες που περιγράψαμε προηγουμένως. Οι πιο
σημαντικές όμως έχουν άσχημα αποτελέσματα. Όταν δη
λαδή η κατασκευή αυτών των δευτερότερων συνθέσεων
γίνεται αντίθετα από τον φυσικό τρόπο, τότε προκαλείται
φθορά, αφού φυσιολογικά η σάρκα και τα νεύρα γίνονται
από το αίμα. Το νεύρο δημιουργείται από ίνες από την
ομοιότητα του μ' αυτά, και η σάρκα από το πηχτό αίμα
που πήζει, όταν αποχωρίζεται από τις ίνες. Ακόμα, η
κολλώδης και λιπαρή ουσία που προέρχεται από τα νεύρα
-και τη σάρκα οχι μονο κολλάει τη σάρκα πάνω στα κόκαλα
αλλά θρέφει κι αυξάνει το γύρω από τον μυελό κόκαλο.
Αντίθετα, εκείνο που γίνεται από το πιο καθαρό, μαλακό
και παχύ είδος τριγώνων, διυλίζεται από τα χοντρά κόκα
λα και ποτίζει τον μυελό περνώντας και στάζοντας ανάμε
σα τους. Όταν λοιπόν τα στοιχεία αυτά δημιουργούνται με
τέτοιο τρόπο, τότε συνήθως υπάρχει υγεία, ενώ όταν συμ
βαίνει το αντίθετο έρχονται οι ασθένειες. Γιατί όταν η
-
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σάρκα αποσυντίθεται και στέλνει τα φθαρμένα υλικά της
μέσα στις φλέβες όπου κυλάει πλέον πολύ αίμα κάθε είδους
μαζί με αέρα, τότε αλλάζει το χρώμα, η πικρότητα, η
αλμυρότητα και η οξύτητα του αίματος, το οποίο γεμίζει
με κάθε είδους χολές, ορούς και φλέγματα. Όλα αυτά, όταν
φτιάχτηκαν ανάποδα και χάλασαν, άρχισαν να καταστρέ
φουν το αίμα και στη συνέχεια, επειδή σταμάτησαν να
δίνουν τροφή στο σώμα, κινούνται παντού μέσα στις φλέ
βες, χωρίς να τηρούν την τάξη των φυσικών τους περιφο
ρών και γίνονται εχθρικά για τον ίδιο τους τον εαυτό. Δεν
μπορούν να προσφέρουν καμιά ωφέλεια πλέον και πολεμούν
κάθε τμήμα σώματος που έχει σωστή σύσταση και κατά
σταση, φθείροντας και καταστρέφοντας. Όταν λοιπόν φθα
ρεί το παλαιότερο μέρος της σάρκας, τότε γίνεται σκληρό
και μαύρο από την παλαιά αδιάκοπη καύση. Κι επειδή
διαβρώνεται από παντού, γίνεται πικρό κι επικίνδυνο για
τα μέρη του σώματος που δεν έχουν ακόμα καταστραφεί.
Μερικές φορές, επειδή λιγοστεύει το πικρό, το μαύρο χρώ
μα γίνεται οξύ άλλοτε πάλι η πικρότητα παίρνει πιο
κόκκινο χρώμα, όταν βυθιστεί μέσα στο αίμα, ενώ αν
ανακατευτεί με το μαύρο γίνεται πρασινωπή. Ακόμα, ό
ταν η σάρκα είναι νέα και καταστρέφεται από τη φλόγα
της φωτιάς, το ξανθό χρώμα ανακατεύεται με την πικρό
τητα. Όλα αυτά τα φαινόμενα ονομάστηκαν χολή από
μερικούς γιατρούς ή από κάποιους που είναι ικανοί να
παρατηρούν συνάμα πολλές ανόμοιες περιπτώσεις και να
ξεχωρίζουν το κοινό χαρακτηριστικό ολων αυτών των
ανόμοιων στοιχείων που αξίζει να δώσει σε όλα το όνομα
του. Όλα τ' άλλα είδη χολής που αναφέρονται έχουν ονο
μαστεί από το ξεχωριστό χρώμα που έχει το καθένα. Ο
ιχώρ, ο ορός του αίματος είναι ήρεμος, ενώ εκείνος της
μαύρης και οξείας χολής είναι τραχύς, όταν εξαιτίας της
θερμότητας ανακατεύεται με την αλμυρότητα. Τοτε ονο-
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μάζεται οξύ φλέγμα. Ένα άλλο είδος περιέχει αέρα και
δημιουργείται από τη διάλυση νέας και τρυφερής σάρκας.
Όταν ο αέρας φουσκώσει και περικυκλωθεί από υγρασία,
τότε παράγονται φυσαλίδες, που καθεμιά τους είναι αόρα
τη, επειδή είναι πολύ μικρή, όλες μαζί όμως σχηματίζουν
ορατή μάζα με άσπρο χρώμα, εξαιτίας του αφρού που
δημιουργήθηκε. Αυτή η διάλυση της τρυφερής σάρκας
αναμεμειγμένη με αέρα ονομάζεται άσπρο φλέγμα. Ο ο
ρός του νεοσχηματισμένου φλέγματος είναι ο ιδρώτας και
το δάκρυ και τα όμοια τους, τα οποία βγάζει έξω το σώμα
κάθε μέρα ώστε να καθαρίζεται. Όλα αυτά είναι παράγο
ντες ασθενειών, όταν το αίμα δεν αναπληρώνεται φυσιολο
γικά από τροφές και ποτά, αλλά αυξάνει τον όγκο του
αντίθετα προς τους νόμους της φύσης. Όταν οποιοδήποτε
μέρος της σάρκας αποσυντίθεται από τις αρρώστιες αλλά
οι βάσεις της παραμένουν υγιείς, τότε το κακό περιορίζεται
στο μισό, επειδή αυτό που χάθηκε μπορεί εύκολα ν' ανα
πληρωθεί. Όταν όμως αρρωστήσει η ουσία που συνδέει τη
σάρκα με τα κόκαλα και δεν μπορεί ν' αποχωριστεί από τις
ίνες και τα νεύρα για να τροφοδοτήσει τα κόκαλα και ν'
αποτελέσει τον μεταξύ τους σύνδεσμο, αλλά μεταβάλλεται
από μαλακό, λείο και λιπαρό σε τραχύ και αλμυρό εξαιτίας
της κακής διατροφής, τότε η ουσία που τα παθαίνει αυτά
φθείρεται κάτω από τη σάρκα και τα νεύρα, με αποτέλε
σμα να φεύγει από τα κόκαλα. Σ' αυτή την περίπτωση οι
σάρκες ξεκολλάνε από τις ρίζες τους, αφήνουν τα νεύρα
γυμνά και γεμάτα αλμύρα, πέφτουν πάλι μέσα στο ρεύμα
του αίματος και πολλαπλασιάζουν τις αρρώστιες που ανα
φέραμε. Μολονότι όμως αυτές οι ασθένειες είναι βαριές,
υπάρχουν και ακόμα σοβαρότερες, εκείνες που μας απα
σχόλησαν προηγουμένως, όταν δηλαδή το κόκαλο δεν ανα
πνέει αρκετά εξαιτίας της πυκνής σάρκας που υπάρχει
τριγύρω του τότε θερμαίνεται από τη μούχλα που δη-
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μιουργείται, σαπίζει και δεν μπορεί πλέον να δεχτεί τρο
φή. Αντίθετα, φθείρεται και πέφτει το ίδιο μέσα στην
τροφή, η οποία περνάει στη σάρκα που στη συνέχεια μπαί
νει στο αίμα και προκαλεί αρρώστιες, οι οποίες είναι πολυ
βαρύτερες από εκείνες που αναφέραμε πιο πριν. Χειρότερο
α π ' όλα είναι όταν αρρωστήσει η ουσία του μυελού είτε από
ελλείψεις είτε από κάποιες υπερβολές. Τότε προκαλούνται
οι βαρύτερες και πιο επικίνδυνες ασθένειες που οδηγούν
στον θάνατο, επειδή η φύση του σώματος συνολικά κατευ
θύνεται αναγκαστικά προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Τρίτη κατηγορία ασθενειών πρέπει ν' αποδοθεί σε τρία
διαφορετικά αίτια, στον αέρα, στο φλέγμα και στη χολή .
Όταν τα πνευμόνια, που στέλνουν αέρα στο σώμα, δεν
καταφέρουν να διατηρήσουν καθαρές τις εξόδους του, επει
δή έχουν φραχτεί από ρεύματα, τότε ο αέρας αλλού δεν
περνάει καθόλου και αλλού μπαίνει περισσότερος απ' όσο
χρειάζεται. Στην περίπτωση αυτή σαπίζει τα μερη που δεν
δροσίζονται, ενώ επίσης πιέζει και παραμορφώνει τις φλέ
βες, διαλύει το σώμα και παραμένει κλεισμένος στο κεντρι
κό του σημείο, όπου βρίσκεται το διάφραγμα. Αμέτρητες
οδυνηρές ασθένειες που συνοδεύονται από άφθονο ιδρώτα
προκαλούνται απ' αυτό. Συχνά πάλι, όταν διασπάται η
σάρκα, ο αέρας, που βρίσκεται μέσα στο σώμα και δεν
μπορεί να ξεφύγει, προξενεί τους ίδιους πόνους με κείνον
που έρχεται α π ' έξω. Οι πόνοι αυτοί είναι πολύ δυνατοί,
όταν ο αέρας που περιβάλλει τα νεύρα και τις γειτονικές
τους φλέβες τραβάει τους μύες των ώμων και τους κάνει να
τεντώνονται προς τα π ί σ ω . Από το έντονο τέντωμα αυτής
της πάθησης οι σχετικές ασθένειες ονομάστηκαν τέτανοι
και οπισθότονοι. Η θεραπεία τους είναι πολύ δύσκολη·
πυρετοί όμως που παρουσιάζονται τις θεραπεύουν. Και
το άσπρο φλέγμα επίσης είναι επικίνδυνο, όταν παραμείνει
μέσα στο σώμα, εξαιτίας του αέρα των φυσαλίδων. Αν
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όμως φτάσει κοντά στην επιφάνεια, τότε έχει ηπιότερη
μορφή, αλλά γεμίζει το σώμα προκαλώντας εξανθήματα,
λευκά στίγματα και διάφορες παρόμοιες ασθένειες. Αν
ανακατευτεί με μαύρη χολή και απλωθεί στις περιφορές
του κεφαλιού, που είναι θεϊκές, και τις διαταράξει, η δράση
του είναι ήπια, αν συμβεί στον ύπνο, αν όμως συμβεί κατά
την εγρήγορση, τότε με πολλή δυσκολία απαλλάσσεται
κανείς απ' αυτό. Κι επειδή πρόκειται για ασθένεια της
ιερής ουσίας ονομάζεται, πολύ σωστά, ιερή νόσος. Το
οξύ και αλμυρό φλέγμα είναι η πηγή όλων των καταρροϊκών ασθενειών από τα σημεία όπου συμβαίνει η καταρροή,
επειδή είναι διαφορετικά, παίρνουν καθε είδους ονόματα.
Όσες αρρώστιες ονομάζονται φλεγμονές, επειδή το σώμα
καίγεται και φλέγεται, προκαλούνται απο τη χολη. Όταν
αυτή έχει άνοιγμα προς τα έξω, βράζει και δημιουργεί
κάθε λογής αποστήματα όταν όμως μένει κλεισμένη μέσα
στο σώμα, γεννάει πολλές ασθένειες με πυρετό . Σοβαρό
τερη απ' αυτές είναι όταν η χολή, αφού ανακατευτεί με
καθαρό αίμα, διώξει τις ίνες από τη θέση τους. Οι ίνες
βρίσκονται διασκορπισμένες μέσα στο αίμα για να του
δίνουν συμμετρία λεπτότητας και πάχους, ώστε να μη
φεύγει από το αραιό σώμα σαν υγρό εξαιτίας της θερμό
τητας, αλλά και να μην κυκλοφορεί με δυσκολία μέσα στις
φλέβες, αν είναι πιο πυκνό. Αυτή η συμμετρία διατηρείται
από τις ίνες, επειδή αυτή είναι η φυσική τους σύσταση.
Όταν κανείς τις συγκεντρο^σει από το νεκρό και ψυχρό
αίμα, τότε αυτό χύνεται έξω από το σώμα αν όμως τις
αφήσει στη θέση τους, το κάνουν να πήζει γρήγορα με τη
βοήθεια του ψύχους που υπάρχει γύρω του. Επειδή λοιπόν
οι ίνες έχουν αυτή την ιδιότητα, η χολή, που σχηματίζεται
φυσιολογικά από παλαιό αίμα και που επιστρέφει πάλι σ'
αυτό, όταν διαλύεται από τις σάρκες, εισχωρεί αργά στο
αίμα όσο είναι θερμή και υγρή, όπου πήζει με τη δύναμη
-
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των ινών. Αν πήξει και κρυώσει απότομα, προκαλεί εσω
τερικές κρυάδες και τρεμούλες. Όταν όμως μπει στο αίμα
μεγαλύτερη ποσότητα χολής, επιβάλλεται με τη θερμότη
τα της, αρχίζει"να βράζει κι έτσι διαλύει τις ίνες. Αν η
επιβολή της είναι συνεχής ως το τέλος, εισχωρεί στην
ουσία του μυελού, καίει τους δεσμούς που κρατάνε την
ψυχή δεμένη μαζί του, όπως τα παλαμάρια ενός πλοίου,
και την αφήνει ελεύθερη. Όταν όμως η ποσότητα της ε ί ν α ι
μικρή, το σώμα αντιστέκεται στη διάλυση και αυτή νικη
μένη ή διασκορπίζεται σ ολόκληρη την επιφάνεια του
σώματος ή σπρώχνεται μέσα από τις φλέβες στην πάνω
ή την κάτω κοιλιά και φεύγει από το σώμα, σαν τον
εξόριστο που εγκαταλείπει επαναστατημένη πόλη, αφήνο
ντας πίσω της διάρροιες, δυσεντερίες και όλες τις παρό
μοιες ασθένειες. Αν κάποιο σώμα αρρωστήσει από υπερβο
λική θερμότητα , παθαίνει συνεχείς φλογώσεις και πυρε
τούς" από αέρα, παρουσιάζει πυρετούς κάθε δυο μέρες" απο
νερό παθαίνει τριταίους πυρετούς, επειδή αυτό το στοιχείο
είναι πιο αργό από τον αέρα και τη φωτιά" και, τέλος, αν
νοσήσει από γ η , που είναι το πιο βραδυκίνητο στοιχείο,
επειδή καθαρίζεται σε τετραπλάσιο χρονικό διάστημα, α
φού εμφανίσει τεταρταίους πυρετούς, θεραπεύεται πολύ
δύσκολα.
?
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Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται οι σω
ματικές ασθένειες. Οι ψυχικές ασθένειες, όμως, που προ
έρχονται από τη διάθεση του σώματος, συμβαίνουν με τον
παρακάτω τρόπο. Πρέπει να συμφωνήσουμε πως η άνοια
είναι ψυχική αρρώστια, και πως δύο είδη άνοιας υπάρχουν,
η μανία και η αμάθεια . Αν λοιπόν κάποιος υποφέρει απ'
οποιαδήποτε από τις δυο, πρέπει να το χαρακτηρίσουμε
ασθένεια. Σοβαρότερες ψυχικές ασθένειες πρέπει να θεω
ρήσουμε τις υπερβολικές απολαύσεις ή λύπες. Όταν ένας
άνθρωπος χαίρεται ή λυπάται έντονα, επειδή βιάστηκε ν'
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αποκτήσει, άκαιρα υπερβολική απόλαυση ή ν' αποφύγει
μεγάλη λύπη, χάνει την ικανότητα να βλέπει ή ν' ακούει
σωστά, βρίσκεται σε κατάσταση λύσσας και δεν είναι σε
θέση να χρησιμοποιήσει το λογικό του. Κι όταν στον μυελό
του ανθρώπου δημιουργείται άφθονο και δυνατό σπέρμα,
σαν το δέντρο που παράγει περισσότερους καρπούς από το
κανονικό, αυτός δοκιμάζει κάθε τόσο πολλές ξεχωριστές
λύπες και πολλές απολαύσεις και τις σχετικές μ' αυτές
συνέπειες· αυτός γίνεται μανιακός στο μεγαλύτερο διάστη
μα της ζωής του, εξαιτίας των υπερβολικών ηδονών και
λυπών, η ψυχή του υποφέρει εξαιτίας των ενεργειών του
σώματος και γίνεται νοσηρή και ανόητη. Αυτός ο άνθρω
πος δεν θεωρείται άρρωστος αλλά εκούσια κακός, λανθα
σμένα· στην πραγματικότητα η ακράτεια του στις αφροδί
σιες απολαύσεις οφείλεται κυρίως σε μια ειδική ουσία η
οποία διαπερνά την αραιότητα των οστών, υγραίνει ολό
κληρο το σώμα και είναι ψυχική ασθένεια. Όλες σχεδόν οι
κατηγορίες σχετικά με την ακολασία στις ηδονές και με
την αισχρότητα, όσες διατυπώνονται εναντίον των ανθρώ
πων, ότι με τη θέληση τους γίνονται οι κακοί, δεν είναι
σωστές" κανένας δεν είναι με τη θέληση του κακός . Ο
κακός γίνεται κακός από κάποια άσχημη κατάσταση του
σώματος του και από κακή ανατροφή, κάτι δηλαδή που
στον καθένα συμβαίνει αθέλητα και κατά τρόπο εχθρικό.
Από τις λύπες, επίσης, που προέρχονται από την κακή
κατάσταση του σώματος, μπορεί να γίνει κακή η ψυχή.
Όταν οι χυμοί που προέρχονται από οξέα και αλμυρά
φλέγματα και όσοι είναι πικροί και γεμάτοι χολή, τριγυ
ρίσουν μέσα στο σώμα και δεν βρουν δρόμο για έξω, τότε
•ανακατεύουν τους ατμούς τους με την κίνηση της ψυχής,
ενώνονται μαζί της και δημιουργούν μικρές και μεγάλες
ψυχικές ασθένειες κάθε είδους, μεγαλύτερες και μικρότε
ρες, περισσότερες και λιγότερες. Αυτές κινούνται προς τις
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τρεις περιοχές της ψυχής και, όπου καταλήξουν, προκα
λούν κάθε λογής δυσθυμίες και στενοχώριες, διάφορα είδη
θράσους ή δειλίας, ανοησίες και λησμοσύνες. Πέρα όμως
α π ' αυτά, οι πολιτείες που δημιουργούνται από ανθρώπους
σε τέτοια άσχημη κατάσταση, καθώς και οι δημόσιοι ή
ιδιωτικοί λόγοι που εκφωνούνται, είναι αναγκαστικά κα
κοί. Έ τ σ ι , αν δεν διδαχτούμε από πολύ μικροί τα μαθή
ματα που μπορούν να θεραπεύσουν τέτοιες ασθένειες, τότε
όλοι μας γινόμαστε ακούσια κακοί εξαιτίας αυτών των δυο
λόγων. Γι' αυτές τις ασθένειες δεν πρέπει να θεωρούμε
υπεύθυνα τα παιδιά αλλά πάντοτε περισσότερο τους γονείς
και αυτούς που τ' αναθρέφουν. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να
προσπαθούμε, όσο καλύτερα γίνεται, να διώχνουμε από
πάνω μας το κακό και να επιδιώκουμε το αντίθετο, χρη
σιμοποιώντας τις ικανότητες μας, τη διαπαιδαγώγηση και
τη διδασκαλία. Φυσικά όμως αυτά αποτελούν ξεχωριστά
θέματα για συζήτηση.
Τώρα είναι λογικό και σωστό να ψάξουμε να βρούμε το
αντίστροφο για τα προηγούμενα, δηλαδή τον τρόπο με τον
οποίο πρέπει να φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας,
ώστε να τα διατηρούμε σε καλή κατάσταση· άλλωστε είναι
σωστό να μιλάμε περισσότερο για τα καλά παρα για τα
κακά. Κάθε καλό είναι ωραίο και έχει μέτρο. Κατά συνέ
πεια, το πλάσμα που είναι όμορφο θα είναι και συμμετρικό.
Εμείς όμως αντιλαμβανόμαστε μόνο τις μικρές συμμε
τρίες, ενώ δεν μπορούμε να συλλάβουμε τις μεγάλες και
σημαντικές. Κι αναφορικά με την υγεία, τις ασθένειες, την
αρετή και την κακία, δεν υπάρχει καμιά συμμετρία ή
ασυμμετρία μεγαλύτερη από εκείνη που ισχύει για την
ψυχή σε σχέση με το σώμα. Εμείς όμως δεν παρατηρούμε
και δεν σκεφτόμαστε τίποτα απ' αυτά. Δεν βλέπουμε δη
λαδή ότι, όταν ένα μικρό κι ασθενικό σώμα αποτελεί το
όχημα της ψυχής ή και αντίστροφα, όταν συμβαίνει το
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αντίθετο, τότε το πλάσμα δεν είναι ολόκληρο ωραίο, επειδή
δεν έχει τις σωστές αναλογίες στις πιο σημαντικές συμμε
τρίες του. Όταν όμως το πλάσμα είναι αντίθετο από το
προηγούμενο, εκείνος που ξέρει να προσέχει το θεωρεί ως
το ωραιότερο και πιο θαυμαστό θέαμα. Ένα σώμα που έχει
μακριά σκέλη ή οποιαδήποτε άλλη δυσαναλογία που οφεί
λεται στην υπερβολή, δεν είναι μόνο άσχημο αλλά, στην
περίπτωση που χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, κουράζε
ται υπερβολικά, παθαίνει σπασμούς, πέφτει κάτω από
αδεξιότητα κι έτσι προκαλεί πολλά κακά στον εαυτό του.
Το ίδιο πρέπει να σκεφτούμε για τον συνδυασμό που ονο
μάζουμε ζωντανό πλάσμα. Όταν η ψυχή μέσα του είναι
ισχυρότερη από το σώμα και βρίσκεται σε ένταση, τότε το
συνταράζει από μέσα και του προκαλεί διάφορες ασθένειες·
όταν ασχολείται με πάθος με κάποιες μελέτες ή έρευνες,
του δημιουργεί φθορές. Αν πάλι παίρνει μέρος, ιδιωτικά ή
δημόσια, σε βίαιες διδασκαλίες και ρητορικές διαμάχες, το
σωμα φουντώνει, ταράζεται και παθαίνει καταρροές. Έτσι
εξαπατά την πλειοψηφία των λεγόμενων γιατρών και τους
κάνει ν' αποδίδουν το κακό σε άλλες αιτίες αντί για τις
πραγματικές. Από το άλλο μέρος, όταν ένα μεγάλο και
ισχυρότερο από την ψυχή σώμα βρίσκεται κοντά σε μια
μικρή και ασθενική διάνοια —επειδή οι άνθρωποι έχουν
από τη φύση τους δυο είδη επιθυμιών, δηλαδή την τροφή
για το σώμα και τη φρόνηση για το θείο τμήμα που δια
θέτουν— οι κινήσεις του ισχυρότερου υπερισχύουν και αυ
ξάνουν τη δύναμη του, ενώ η ψυχή γίνεται ανόητη, χωρίς
αρκετή αντίληψη και σημαντική μνήμη. Τότε προκαλείται
η μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη απ' όλες τις αρρώστιες, η
αμάθεια. Γι' αυτά τα δύο υπάρχει μόνο ένας τρόπος σω
τηρίας· να μην ασκούμε την ψυχή χωρίς το σώμα ή το
αντίθετο, ώστε να μην αντιδρούν μεταξύ τους και να εξα
σφαλίζουν την υγεία και την ισορροπία τους. Έτσι, όποιος
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ασχολείται, με τα μαθηματικά ή με οποιοδήποτε άλλο
αντικείμενο κι εργάζεται διανοητικά με ένταση, πρέπει
επίσης να ασκεί ανάλογα και το σώμα του με τη γυμναστι
κή, ενώ εκείνος που φροντίζει το σώμα του με προσοχή
οφείλει να κάνει ανάλογες ασκήσεις και στην ψυχή, καλ
λιεργώντας τη μουσική και τη φιλοσοφία γενικά, αν θέλει
να ονομάζεται ταυτόχρονα καλός και αγαθός. Πρέπει επί
σης να φροντίζουμε τα διάφορα μέρη του σώματος και της
ψυχής, μιμούμενοι τη μορφή του σύμπαντος. Αφού το
σώμα καίγεται ή παγώνει εσωτερικά από τα μόρια που
μπαίνουν μέσα του, ενώ ξηραίνεται ή υγραίνεται απ' όσα
υπάρχουν γύρω του, με αποτέλεσμα να υποφέρει κι από τις
δυο αυτές κινήσεις, αν ο κάτοχος του δεν αντιδράσει και
μείνει ήσυχος, τότε θα καταστραφεί· αν όμως μιμηθεί
κάποιος εκείνη που ονομάσαμε μητέρα και τροφό του σύ
μπαντος και δεν αφήσει ποτέ το σώμα του αδρανές αλλά το
κινεί συνεχώς προκαλώντας εσωτερικά τραντάγματα, τότε
το υπερασπίζεται σωστά από τις εσωτερικές και εξωτερι
κές κινήσεις. Αν μάλιστα με σωστές δονήσεις βάλει σε
τάξη, όπως ταιριάζει με τη φύση τους, τις σωματικές
παθήσεις και τα μέρη που κινούνται ακατάστατα, σύμφω
να με όσα είπαμε πιο πριν για το σύμπαν, τότε δεν θα τους
επιτρέψει να δημιουργήσουν πολέμους και αρρώστιες μέσα
στο σώμα σαν να ήταν εχθροί του αλλά, αφού τα βάλει
κοντά του σαν φίλους, θα τα κάνει δημιουργούς υγείας. Σε
σχέση τώρα με τις κινήσεις του σώματος, η καλύτερη είναι
εκείνη που γίνεται από τον εαυτό του για τον ίδιο του τον
εαυτό, αφού είναι σχεδόν όμοια με την κίνηση της διάνοιας
και του σύμπαντος. Αντίθετα, η κίνηση που προκαλείται
από κάτι άλλο δεν είναι εξίσου καλή, ενώ χειρότερη απ'
όλες είναι εκείνη η οποία επιβάλλεται σ' ένα σώμα που
βρίσκεται σε ηρεμία και η οποία κινεί τα μέρη του με τη
βοήθεια ξένης επίδρασης. Γι' αυτό τον λόγο καλύτερη
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κίνηση είναι, εκείνη που καθαρίζει και αναπτύσσει το σώ
μα με τη γυμναστική· ακολουθεί εκείνη που γίνεται με
ταλαντώσεις χωρίς σωματική κόπωση, όπως συμβαίνει
μέσα σ' ένα πλοίο ή σε κάποιο όχημα το τρίτο είδος,
που μολονότι είναι χρήσιμο σε κάποιον που βρίσκεται σε
απόλυτη ανάγκη, δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτό απο
κανέναν, είναι η κάθαρση με φάρμακα. Καμιά ασθένεια
που δεν συνεπάγεται μεγάλους κινδύνους δεν πρέπει να
την ερεθίζουμε με φάρμακα. Πραγματικά, η φύση των
ασθενειών μοιάζει κάπως με εκείνη των ζωντανών πλα
σμάτων, επειδή η σύσταση αυτών των πλασμάτων έχει
καθορισμένη περίοδο ζωής για το σύνολο του είδους αλλά
και για κάθε συγκεκριμένο άτομο χωριστά, με εξαίρεση τα
αναπότρεπτα ατυχήματα. Τα τρίγωνα κάθε ατόμου είναι
φτιαγμένα από την αρχή με ικανότητα ζωής μέχρι ένα
ορισμένο χρονικό όριο, πέρα από το οποίο τίποτα δεν
μπορεί να συνεχίσει να ζει. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει
και με τη σύσταση των ασθενειών. Όταν τις διαλύσουμε
βίαια με φάρμακα πριν συμπληρωθεί ο προκαθορισμένος
τους χρόνος, τότε ακολουθούν πολλές και σοβαρές αρρώ
στιες στη θέση των λίγων κι ελαφρών. Γι' αυτό πρέπει να
αντιμετωπίζουμε αυτές τις ασθένειες, όσο έχει κάποιος
αυτή την ευκαιρία, με δίαιτα, παρά να τις ερεθίζουμε με
φάρμακα που μπορεί να δυσκολέψουν τη θεραπεία του
κακού.
-

Νομίζω όμως πως είναι αρκετά όσα είπαμε μέχρι τώρα
για τη σύσταση του ζωντανού πλάσματος και για το σώμα
του, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο θα κατευθύνει και
θα κατευθύνεται από τον εαυτό του, ώστε να ζει σύμφωνα
με τη λογική. Πρώτα απ' όλα όμως θα πρέπει να προε
τοιμάσουμε όσο γίνεται καλύτερα το μέρος που θα γίνει
οδηγός του, για ν' αποκτήσει την ικανότητα να το κατευ
θύνει με τέλειο τρόπο. Είναι λοιπόν κάτι πολύ σοβαρό αυτό
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καθαυτό το να μιλήσουμε με λεπτομέρειες για το ζήτημα
τούτο. Πάντως, αν κάποιος ήθελε να το αναπτύξει συμπλη
ρωματικά, σύμφωνα με τον τρόπο που χρησιμοποιήσαμε
μέχρι τώρα και χωρίς να βρίσκεται έξω από αυτό, θα
κατέληγε στα εξής συμπεράσματα. Ό π ω ς είπαμε ήδη αρ
κετές φορές σε τρία σημεία μέσα μας υπάρχουν τρία είδηψυχής και καθεμιά έχει τις δικές της κινήσεις. Πρέπει
τώρα να επαναλάβουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε ότι το
είδος που δεν κάνει τίποτα και μένει, ακίνητο γίνεται ανα
γκαστικά πολύ ασθενικό, ενώ εκείνο που γυμνάζεται γίνε
ται ισχυρότατο. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να φροντίζουμε
να έχουν όλα συμμετρικές κινήσεις μεταξύ τους. Όσο για
το κυρίαρχο μέρος της ψυχής, οφείλο,υμε να σκεφτόμαστε
μ' αυτό τον τρόπο, ότι, δηλαδή, ο θεός το έδωσε στον
καθένα μας σαν φύλακα άγγελο για να κατοικεί στην κο
ρυφή του σώματος μας, να μας ανυψώνει από τη γη και να
μας φτάνει μέχρι τον ουρανό, δεδομένου ότι πιστεύουμε
δικαιολογημένα π ω ς είμαστε ουράνια κι όχι γήινα πλάσμα
τα. Και πραγματικά, κρεμώντας το κεφάλι μας σαν ρίζα
από τον ουρανό, όπου δημιουργήθηκε αρχικά η ψυχή, η
θεία δύναμη διατηρεί όρθιο ολόκληρο το σώμα μας. Σε
όποιον λοιπόν αρέσουν οι απολαύσεις ή οι φιλονικίες και
ασχολείται μ' αυτές υπερβολικά, αναγκαστικά έχει μέσα
του θνητές απόψεις και γίνεται κι ο ίδιος απόλυτα θνητός,
χωρίς να μετέχει ούτε ελάχιστα στην αθανασία, αφού έχει
αυξήσει σε τεράστιο βαθμό το θνητό του μέρος. Εκείνος
όμως που έχει αφοσιωθεί με συνέπεια στη μάθηση και την
κατανόηση της αλήθειας, γυμνάζοντας ιδιαίτερα αυτό το
μέρος του που κάνει σκέψεις αθάνατες και θεϊκές, αν πλη
σιάσει την αλήθεια, τότε κατ' ανάγκη θα μετάσχει απολύ
τως στην αθανασία, στον βαθμό που μπορεί να μετάσχει
στην αθανασία η ανθρώπινη φύση . Ένας τέτοιος άνθρω
πος, που υπηρετεί το θείο και τιμά τον φύλακα άγγελο που
93
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έχει συγκάτοικο μέσα του, θα είναι πάντα εξαιρετικά ευ
τυχισμένος. Με κάθε τρόπο για κάθε άνθρωπο ένας είναι ο
τρόπος περιποίησης, η παροχή σε κάθε μέρος του των
τροφών και κινήσεων που είναι οι αρμόζουσες. Όσο για
το θείο μέρος που βρίσκεται μέσα μας, συγγενικές του
κινήσεις είναι τα διανοήματα και οι περιφορές του σύμπα
ντος, τις οποίες πρέπει ν' ακολουθούμε για να διορθώσουμε
τις άσχημες κινήσεις τις σχετικές με τη γένεση που υπάρ
χουν στο κεφάλι μας, με την κατανόηση της αρμονίας και
των περιφορών του σύμπαντος. Με τον τρόπο αυτό θα
εξομοιώσουμε τον νου μας με το αντικείμενο που κατανο
είται σύμφωνα με την αρχική του φύση και, όταν το κα
ταφέρουμε, θα φτάσουμε τελικά στον σκοπό της ζωής που
έχει τεθεί μπροστά μας από τους θεούς σαν καλύτερος τόσο
για το παρόν όσο και για το μέλλον.
Τώρα πια μπορούμε να πούμε ότι φαίνεται πως φτάσα
με σχεδόν στο τέλος εκείνου που αναγγείλαμε στην αρχή
ότι θα συζητήσουμε, να δώσουμε δηλαδή την περιγραφή
του σύμπαντος μέχρι τη δημιουργία του ανθρώπου. Πρέπει
να πούμε όμως περιληπτικά και για τον τρόπο με τον οποίο
δημιουργήθηκαν τα υπόλοιπα ζωντανά πλάσματα, δεδομέ
νου ότι αυτό το θέμα δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάπτυξη.
Έ τ σ ι θα φανούμε συνεπείς και με τον εαυτό μας, αφού θα
τηρήσουμε το μέτρο που καθιερώσαμε για τη συζήτηση
μας. Ας πούμε λοιπόν τα παρακάτω. Οι άνδρες που φάνη
καν δειλοί ή πέρασαν τη ζωή τους κάνοντας αδικίες είναι
πολύ πιθανό ότι στη δεύτερη γένεση τους μεταβλήθηκαν σε
γυναίκες. Αυτός είναι ο λόγος που εκείνη την εποχή οι θεοί
επινόησαν τον πόθο της σαρκικής ένωσης , δημιουργώντας
ένα ζωντανό πλάσμα και τοποθετώντας το ένα μέρος του
στους άνδρες και το άλλο στις γυναίκες, κάνοντας το κα
θένα με τον ακόλουθο τρόπο. Τον αγωγό που δέχεται τα
ποτά και τα πηγαίνει από τα πνευμόνια στα νεφρά, στην
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κύστη και τελικά τα βγάζει έξω με την πίεση του αέρα, τον
τρύπησαν και τον σύνδεσαν με τον πυκνό μυελ'ό που κατε
βαίνει από το κεφάλι και τον λαιμό μέχρι τη σπονδυλική
στήλη, τον οποίο στην προηγούμενη συζήτηση μας ονομά
σαμε σπέρμα. Κι επειδή αυτός ο μυελός έχει ζωή και
αναπνέει, ένιωσε μια ακατανίκητη επιθυμία διεξόδου από
το μέρος όπου βρήκε την αναπνοή του, δημιουργώντας έτσι
την επιθυμία της γέννησης. Για τον λόγο αυτό το γεννητικό
μόριο των ανδρών έγινε ανυπάκουο και εγωιστικό, σαν
πλάσμα που δεν δίνει σημασία στη λογική και προσπαθεί
να εξουσιάσει τα πάντα με τις ασυγκράτητες επιθυμίες του.
Για τους ίδιους λόγους η μήτρα και η ονομαζόμενη υστέρα
των γυναικών, που βρίσκεται μέσα στο σώμα τους σαν
πλάσμα που θέλει να γεννάει, όταν μείνει πολύ καιρό ά
καρπη, ενώ είναι ώριμη, αγανακτεί, αρρωσταίνει, μετατο
πίζεται εδώ κι εκεί, φράζει τις εξόδους του αέρα, εμποδίζει
την αναπνοή, φέρνει απελπισία στο σώμα και προκαλεί
κάθε λογής ασθένειες. Αυτό εξακολουθεί μέχρι να σμίξει
ο πόθος και η επιθυμία των δύο φύλων. Τότε, σαν να
μαζεύουν τους καρπούς από τα δέντρα, σπέρνουν μέσα
στη μήτρα, που μοιάζει με καλλιεργημένο χωράφι, σπερ
ματοζωάρια, που δεν διακρίνονται, επειδή είναι ακόμα πολύ
μικρά και ασχημάτιστα, τα οποία τρέφονται και διαμορφώ
νονται μέσα στο σώμα. Ύστερα τα φέρνουν στο φως και
έτσι ολοκληρώνουν τη διαδικασία της γέννησης ζωντανών
πλασμάτων. Μ' αυτό λοιπόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν οι
γυναίκες και όλα τα θηλυκά πλάσματα. Τα πουλιά, που
έχουν φτερά κι όχι τρίχες, δημιουργήθηκαν από τη μετα
μόρφωση ανδρών όχι κακών αλλά επιπόλαιων, οι οποίοι
ασχολούνται με τον ουράνιο θόλο και υποστηρίζουν από
ανοησία ότι οι πιο σίγουρες αποδείξεις γ ι ' αυτά τα θέματα
προέρχονται από την όραση. Τα υπόλοιπα είδη των χερ
σαίων ζ ώ ω ν προήλθαν από ανθρώπους που αδιαφορούν για
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τη φιλοσοφία και δεν ερευνούν τη φύση του ουρανού, επειδή
σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τις περιφορές που γίνονται
μέσα στο κεφάλι και ακολουθούν ως οδηγό τους τα μέρη
της ψυχής που βρίσκονται στο στήθος. Εξαιτίας λοιπόν
αυτών των ασχολιών τους, κατέβασαν το κεφάλι και τα
μπροστινά τους μέλη στη γη, επειδή πιστεύουν ότι συγγε
νεύουν μ' αυτή. Απέκτησαν έτσι μακρουλό κεφάλι κάθε
σχήματος, ανάλογα με την πίεση που δέχτηκαν οι περιφο
ρές της ψυχής τους από την αργία. Μ' αυτό τον τρόπο
έγιναν τετράποδα και πολύποδα, επειδή ο θεός έδωσε πε
ρισσότερες βάσεις σ' αυτά που έχουν έλλειψη μυαλού για
να στηρίζονται καλύτερα, επειδή έλκονται πολύ από τη γ η .
Στα πιο ανόητα ζώα, που δεν χρειάζονται πόδια επειδή
απλώνουν ολόκληρο το σώμα τους πάνω στη γ η , ο θεός
δεν έδωσε καθόλου κάτω άκρα και όρισε να σέρνονται στο
έδαφος. Το τέταρτο είδος, το οποίο ζει μέσα στο νερό,
προήλθε από τους πιο ανόητους και αμαθείς ανθρώπους,
που, όταν τους ξανάφτιαξαν οι θεοί, δεν τους θεώρησαν
άξιους ούτε ν' αναπνέουν, δεδομένου ότι είχαν ψυχή ακά
θαρτη και γεμάτη από κάθε λογής αμαρτίες. Αντί λοιπόν
για τη λεπτή και καθαρή πνοή του αέρα, έστειλαν αυτούς
στη θολή και βαθιά αναπνοή του νερού. Α π ' αυτούς δη
μιουργήθηκε το γένος των ψαριών, των οστρακοφόρων και
όλων των υδρόβιων πλασμάτων που, για τιμωρία της
αμάθειας τους, πήραν τη χειρότερη κατοικία. Έτσι, σύμ
φωνα με όσα είπαμε, και τότε και τώρα τα ζωντανά πλά
σματα περνάνε από το ένα είδος στο άλλο και μεταμορφώ
νονται ανάλογα με την απόκτηση ή την απώλεια νόησης ή
ανοησίας.
Τώρα λοιπόν μπορούμε να πούμε π ω ς η συζήτηση μας
σχετικά με το σύμπαν έφτασε στο τέλος της. Τούτος ο
κόσμος φτιάχτηκε μ' αυτό τον τρόπο, κλείνοντας μέσα
του ζωντανά πλάσματα, θνητά και αθάνατα, κι αφού ολο-
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κληρώθηκε, έγινε ορατός ζωντανός οργανισμός που περιέ
χει τα ορατά, αισθητός θεός, εικόνα του νοητού θεού,
μέγιστος, άριστος, ωραιότατος και τελειότατος, αυτός ο
ένας και μοναδικός ουρανός.
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στρατηγός

Ο διάλογος Κριτίας αποτελεί συνέχεια του Τίμαιου, δεύ
τερο μέρος, κατά μία εκδοχή, ανολοκλήρωτης τριλογίας του
Πλάτωνα (το τρίτο μέρος θα ήταν ο διάλογος Έρμοκράτης).
0 Κριτίας δεν ολοκληρώθηκε, αφού ο Πλάτων τον εγκατέ
λειψε και συνέγραψε τους Νόμους.
Η ονομασία του διαλόγου οφείλεται στον κύριο ομιλητή, τον
Κριτία, προπάππο του Πλάτωνα, ενώπιον των ίδιων προσώ
πων τα οποία απαρτίζουν την ομάδα των συζητητών του
Τίμαιου (βλ. σχετ. εισαγωγή Τίμαιου). Ο υπότιτλος Άτλαντικός παραπέμπει στο θέμα του διαλόγου, που είναι η εξιστό
ρηση της νικηφόρας σύγκρουσης της αρχαίας πόλης των Αθη
νών προς τους βασιλείς της Ατλαντίδας.
Στην αρχή της αφήγησης του ο Κριτίας, αφού αναφέρει το
θέμα που πρόκειται ν' αναπτύξει, εκθέτει τα σχετικά με την
αρχαία πόλη των Αθηνών, εννέα χιλιάδες χρόνια πριν από τον
διαδραματιζόμενο διάλογο, απώτερη πηγή των οποίων είναι
οι πληροφορίες που έδωσαν στον Σόλωνα οι ιερείς της Αιγύ
πτου. Η αρχαία Αττική, χώρα προστατευόμενη από την
Αθηνά και τον Ήφαιστο, περιγράφεται ως εύφορη και με
φυσικές καλλονές περιοχή, στην οποία οι γηγενείς κάτοικοι
δημιούργησαν πολιτικό σύστημα, με βασικούς θεσμούς αυ
τούς που περιγράφονται στο πρώτο μέρος του Τίμαιου και
απηχούν τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην περιγραφή της γεωλογικής μορφολο
γίας και σύστασης του εδάφους της Αττικής, πριν αυτό αλ
λοιωθεί από σειρά φυσικών καταστροφών που ακολούθησαν.
Αναλυτικότερος είναι ο ομιλητής σχετικά με τη νήσο Ατ
λαντίδα. Αυτή περιγράφεται ως ήπειρος μεγαλύτερη από την
Ασία και την Αφρική, που μοιράστηκε σε δέκα βασιλικούς
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οίκους, των οποίων γενάρχης ήταν ο θεός Ποσειδώνας. Η
εξουσία των ηγεμόνων της Ατλαντίδας ήταν απόλυτη και
στηριζόταν σε αυστηρή και με θεϊκή προέλευση νομοθεσία.
Οι κάτοικοι ανέπτυξαν αξιόλογο τεχνικό πολιτισμό και απέ
κτησαν σημαντική στρατιωτική ισχύ. Στη συνέχεια γίνεται
λόγος για την πολιτική και ηθική παρέκβαση της κοινωνίας
της Ατλαντίδας από τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες όφειλε
την πρόοδο της, και ο διάλογος διακόπτεται στο σημείο όπου
αυτή η παρακμή προκαλεί την τιμωρό επέμβαση των θεών.
Εύλογα μπορούμε να εικάσουμε ποια θα ήταν η συνέχεια και
το επιμύθιο: Το φαύλο καθεστώς, στηριγμένο στην υλική του
υπεροχή, αναζητά διέξοδο στους κατακτητικούς πολέμους,
για να γνωρίσει τελικά τη συντριβή από το υπέρτερο ηθικό
φρόνημα της Αθηναϊκής πολιτείας.
Στον Κριτία ο Πλάτων στρέφεται με θαυμασμό στο Αθη
ναϊκό παρελθόν, όπου προβάλλει με διάθεση εξιδανίκευσης
πολλές από τις κοινωνικές και πολιτικές του πεποιθήσεις. Η
αφήγηση ανάγεται σε πηγές από την Αίγυπτο, με την οποία οι
δεσμοί του Πλάτωνα είναι γνωστοί. Θεωρείται βέβαιο πως με
τις πληροφορίες που διέθετε συνδύασε τη δική του φαντασία
καθώς και πραγματικά δεδομένα, προγενέστερα ή σύγχρονα
του, που έκρινε πως μπορούσαν να συσχετιστούν με το αντι
κείμενο και να συμφωνήσουν προς το εξαγόμενο του.
Η σχετική με την Ατλαντίδα ογκώδης επιστημονική και
φιλολογική διαπραγμάτευση απέδωσε επισφαλή και συνήθως
αντικρουόμενα πορίσματα, αξιοποιώντας πηγές από την αρ
χαιότητα και νεότερες διαπιστώσεις. Πρέπει να σημειωθεί
πως πολλές από τις τελευταίες τείνουν να ενισχύσουν τα
δεδομένα που έχει καταγράψει ο Πλάτων στον Τίμαιο και
τον Κριτία. Σε διάστημα επτά ως δέκα χιλιάδων χρόνων
πριν τοποθετείται η υποχώρηση των υδάτων των πάγων,
που είχαν καλύψει βόρεια τμήματα της Ευρώπης και της
Αμερικής, φαινόμενο που προϋποθέτει ευρείες μεταβολές
στην περιοχή του Ατλαντικού. Παρατηρήσεις επί της μορφο
λογίας των ακτών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού
πιστοποιούν γεωλογικά σημάδια μεγάλης καταβύθισης του
παρελθόντος. Εθνολογικές και γλωσσολογικές παρατηρήσεις
έχουν προταθεί ως ενδεικτικές της ιστορικής πιθανότητας των
Πλατωνικών αναφορών, όλα όμως παραμένουν ανεπιβεβαίω
τα ενδεχόμενα χωρίς να παράγουν ασφαλείς αποφάνσεις.
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ΤΙΜΑΙΟΣ. Πόσο ευχαριστημένος νιώθω, Σωκράτη·
σαν να έχω αναπαυτεί από μεγάλη οδοιπορία, έτσι τώρα
έχω απαλλαχτεί μ' ευχαρίστηση από τη μεγάλη οδοιπορία
της ομιλίας ! Παρακαλώ τώρα τον θεό, που η ύπαρξη του
έχει βεβαιωθεί εδώ και χρόνια από τα πράγματα και που
πριν από λίγο πιστοποιήθηκε επίσης ότι υπάρχει από τη
συζήτηση μας, να μας χαρίσει υγεία για όσα από τα λε
χθέντα είπαμε σωστά και να μας τιμωρήσει όπως μας
αξίζει, αν αθέλητα αναφέραμε κάτι που δεν έπρεπε. Σω
στή τιμωρία μάλιστα είναι να ξαναφέρει στην τάξη εκείνον
που ξέφυγε απ' αυτή. Για να μπορέσουμε, επομένως, να
μιλήσουμε σωστά στη συνέχεια για τη γένεση των θεών,
εύχομαι να μας δώσει το καλύτερο και τελειότερο απ' όλα
τα φάρμακα, τη γ ν ώ σ η . Αφού λοιπόν προσευχηθήκαμε,
δίνουμε τον λόγο στον Κριτία, όπως είχαμε συμφωνήσει,
για να συνεχίσει τη συζήτηση.
ΚΡΙΤΙΑΣ. Δέχομαι λοιπόν, Τίμαιε. Ζητώ όμως κι εγώ
τώρα από σας εκείνο που ζήτησες στην αρχή της ομιλίας
σου, δηλαδή να φανούμε ανεκτικοί επειδή θα μιλούσες για
πολύ σημαντικά ζητήματα. Απαιτώ μάλιστα να δείξετε
μεγαλύτερη συγκατάβαση σε όσα πρόκειται να σας πω
ε γ ώ . Ξέρί^ καλά ότι αυτό που ζητώ θεωρείται κάπως
ανάγωγο και αλαζονικό, αλλά πρέπει να το π ω . Ποιος
1
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βέβαια συνετός άνθρωπος Θα τολμούσε να πει πως δεν
έχουν ειπωθεί με σωστό τρόπο αυτά που είπες; Θα προ
σπαθήσω όμως να σας αποδείξω ότι αυτά που θα σας πω
πρέπει να τ' ακούσετε με περισσότερη ανεκτικότητα, επει
δή είναι δυσκολότερα. Είναι ευκολότερο, Τίμαιε, να φαίνε
ται κανείς ότι μιλάει ικανοποιητικά στους ανθρώπους σχε
τικά με τους θεούς, παρά να κάνει το ίδιο σε μας σχετικά
με τους θνητούς, επειδή η έλλειψη πείρας και η ολοκληρω
τική άγνοια όσων τον ακούνε για το αν είναι έτσι τα
πράγματα δίνει μεγάλη ευχέρεια σ' εκείνον που πρόκειται
να πει κάτι σχετικά μ' αυτά . Και ξέρετε σε ποιο συμπέ
ρασμα φτάσαμε σχετικά με τους θεούς. Για να εξηγήσω
όμως σαφέστερα τι εννοώ, προσέξτε τι θα πω παρακάτω.
Οι περιγραφές που κάναμε όλοι μας πρέπει να είναι ανα
γκαστικά μίμηση και απεικόνιση κάποιου πράγματος .
Όσο αφορά την απεικόνιση θείων ή ανθρώπινων σωμάτων
από τους ζωγράφους, αντιλαμβανόμαστε την ευκολία ή τη
δυσκολία με την οποία τα μιμούνται, ώστε όσοι βλέπουν
τους πίνακες τους να νομίζουν ότι μοιάζουν πολύ. Θα
παρατηρήσουμε μάλιστα ότι νιώθουμε ευχαρίστηση αν
κάποιος απ' αυτούς καταφέρει να ζωγραφίσει έστω και
λίγο πιστά τη γη, τα βουνά, τα ποτάμια, τα δάση, όλο
τον ουρανό και όσα βρίσκονται πάνω του και κινούνται
κυκλικά, κι ακόμα γιατί δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα με
ακρίβεια σχετικά με τα πράγματα αυτού του είδους κι
έτσι δεν εξετάζουμε ούτε κρίνουμε τους πίνακες, αλλά
μας αρκεί μια ασαφής και παραπλανητική σκιαγραφία
αυτών που βλέπουμε. Όταν όμως κάποιος ζωγραφίσει
ανθρώπινα σώματα, καταλαβαίνουμε αμέσως τις ελλεί
ψεις τους, επειδή τα ξέρουμε καλά από την καθημερινή
μας παρατήρηση, και γινόμαστε αυστηροί κριτές εκείνου
που δεν απέδωσε σωστά όλες τις ομοιότητες. Το ίδιο
μπορούμε να δούμε ότι συμβαίνει και στις συζητήσεις·
3
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τα ουράνια και τα θεία μας ικανοποιούν αν η περιγραφή
τους απεικονίζει έστω και ελάχιστα την πραγματικότητα ,
ενώ εξετάζουμε τα ανθρώπινα και εφήμερα ζητήματα με
κάθε λεπτομέρεια. Πρέπει λοιπόν να με συγχωρήσετε, αν
δεν καταφέρω να κάνω ακριβή αναπαράσταση των πραγ
μάτων, καθώς θα μιλήσω χωρίς προηγούμενη προετοιμα
σία. Πρέπει να σκεφτείτε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο,
αλλά αντίθετα δύσκολο, να αναπαραστήσουμε όπως πρέπει
τα θνητά θέματα. Είπα όλ' αυτά, Σωκράτη, γιατί θέλω να
σας τα υπενθυμίσω τούτα και να ζητήσω όχι λίγη αλλά
πολλή συγκατάβαση για όσα πρόκειται να π ω . Αν, επομέ
νως, σας φαίνομαι ότι δικαιούμαι τη χάρη, να μου τη
δώσετε με τη θέληση σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Και γιατί να μην τη δώσουμε, Κριτία;
Ακόμα περισσότερο, πρέπει να δώσουμε το ίδιο και σ'
αυτόν τον Ερμοκράτη που θα μιλήσει τρίτος στη σειρά.
Είναι άλλωστε φανερό πως, λίγο μετά, όταν θα πρέπει
να μιλήσει, θα κάνει την ίδια παράκληση όπως και σεις.
Για να μπορέσει λοιπόν ν' αρχίσει διαφορετικά την ομιλία
του και να μην αναγκαστεί να κάνει την ίδια εισαγωγή,
έτσι ας μιλήσει τότε, σαν να έχει από τώρα την ανοχή μας.
Σου λέω εκ των προτέρων όμως, αγαπητέ μου Κριτία, τις
διαθέσεις αυτών στους οποίους θα μιλήσεις. Αυτός που
μίλησε πριν από σένα τα είπε πολύ καλά' ώστε, αν εννοείς
να μπορέσεις ν' αντεπεξέλθεις σ' αυτά, θα χρειαστείς κά
ποια μεγαλύτερη ανοχή από μέρους μας.
ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ. Αλήθεια, Σωκράτη, κάνεις και σε μέ
να την ίδια προειδοποίηση. Όμως να μην ξεχνάς, Κριτία, ότι
κανένας άνθρωπος χωρίς φρόνημα δεν κέρδισε ποτέ τρό
παιο. Πρέπει να προχωρήσεις λοιπόν με θάρρος στην ανά
πτυξη του θέματος σου και, αφού ζητήσεις τη βοήθεια του
Παίωνα Απόλλωνα και των Μουσών, να εκθειάσεις και να
εξυμνήσεις τη λαμπρότητα των παλαιών μας συμπολιτών.
5
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ΚΡ. Έχεις θάρρος ακόμα, φίλε Ερμοκράτη, γιατί πριν
από σένα που θα μιλήσεις αύριο, προηγείται κι άλλος. Τι
είναι όμως αυτό το κουράγιο, θα το αντιληφθείς πολυ
γρήγορα μόνος σου. Πρέπει πάντως να σε υπακούσουμε
που μας παρηγορείς κι ενθαρρύνεις, και κοντά στους θεούς
που ανέφερες ας προσκαλέσουμε και τους υπόλοιπους,
προπάντων μάλιστα τη Μνημοσύνη, αφού απ' αυτήν εξαρ
τάται το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας μου. Αν θυμηθώ
αρκετά και αναφέρω τον μύθο που είπαν κάποτε οι ιερείς
στον Σόλωνα , ο οποίος τον έφερε σε μας, είμαι βέβαιος ότι
θα δώσω την εντύπωση σ' αυτή την ομήγυρη πως είπα
πολύ καλά αυτά που είχα να π ω . Αυτό λοιπόν πρέπει να
κάνω αμέσως και να μην καθυστερώ περισσότερο.
Πρώτα απ' όλα, πρέπει να θυμηθούμε ότι πέρασαν
συνολικά εννέα χιλιάδες χρόνια από τότε που έγινε ο πό
λεμος ανάμεσα σ' εκείνους που ζούσαν έξω από τις στήλες
του Ηρακλή και σ' όλους εκείνους που κατοικούσαν στο
μέσα μέρος . Οφείλω λοιπόν να σας μιλήσω για τον πόλεμο
με όλες τις λεπτομέρειες. Την αρχηγία όσων κατοικούσαν
μέσα λέγεται πως είχε αυτή η πόλη μέχρι το τέλος του
πολέμου, ενώ των άλλων αρχηγοί ήταν οι βασιλιάδες της
νήσου Ατλαντίδας, που, όπως είπαμε, ήταν κάποτε μεγα
λύτερη από τη Λιβύη και την Ασία μαζί. Τώρα που
βυθίστηκε από σεισμούς, έχει καλυφθεί από λάσπη, η
οποία εμποδίζει όσους θέλουν να ταξιδέψουν στον ωκεανό
που βρίσκεται πιο πέρα. Τα πολυάριθμα βαρβαρικά εθνη
και όλα τα Ελληνικά γένη που υπήρχαν εκείνη την εποχή,
θα τα φανερώσει ο λόγος σαν να σηκώνει ό,τι συναντά σε
κάθε σημείο' πρέπει όμως στην αρχή να πω πρώτα για
τους Αθηναίους εκείνης της εποχής και τους εχθρούς, που
πολέμησαν μεταξύ τους, για τη στρατιωτική δύναμη και
τα πολιτεύματα τους. Από αυτά λοιπόν πρέπει να προτι
μήσω ν' αναφέρω πρώτα τα εξής.
7
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Κάποτε οι θεοί έβαλαν σε κλήρο τις διάφορες περιοχές
όλης της γης και τις μοιράστηκαν μεταξύ τους, χωρίς
τσακωμούς. Δεν θα ήταν ασφαλώς σωστό να μην ξέρουν
τι ανήκει στον καθένα τους ούτε να θέλουν να πάρουν με
έριδες κάτι, αν και ξέρουν ότι ανήκει σε κάποιον άλλο.
Αφού λοιπόν έγινε η διανομή με κλήρο, πήρε καθένας το
μερίδιο του και κατοίκησαν στην περιοχή που κέρδισαν. Κι
όταν εγκαταστάθηκαν, μας έτρεφαν σαν κοπάδια, δικά
τους αποκτήματα και ζωντανά, χωρίς να χρησιμοποιούν
όμως σωματική βία, σαν τους βοσκούς που οδηγούν τα
κοπάδια στη βοσκή χτυπώντας τα. Επειδή ο άνθρωπος
είναι ευκολοκυβέρνητο πλάσμα, κατευθύνουν, όπως το
πλοίο από την πρύμνη με το πηδάλιο, αγγίζοντας την
ψυχή με την πειθώ ανάλογα με τις διαθέσεις τους, και
δίνοντας κατεύθυνση μ' αυτό τον τρόπο κυβερνούσαν ό
λους τους θνητούς. Αλλοι λοιπόν από τους θεούς, αφού
πήραν με κλήρο διάφορους τόπους, τους τακτοποίησαν.
Στον Ήφαιστο και την Αθηνά όμως, επειδή είχαν κοινή
φύση, σαν αδέλφια από τον ίδιο πατέρα, και είχαν την ίδια
κατεύθυνση στη σοφία και τις καλές τέχνες, έτυχε να πέσει
στον κλήρο αυτή εδώ η περιοχή, η οποία από τη φύση της
τους ταίριαζε και ήταν κατάλληλη για την αρετή και τη
φρόνηση τους. Έφτιαξαν λοιπόν εκεί καλούς κατοίκους και
τους βοήθησαν ν' αντιληφθούν ποιος ήταν ο σωστότερος
τρόπος για τη διακυβέρνηση της πολιτείας τους. Τα ονό
ματα των ντόπιων εκείνης της εποχής έχουν διατηρηθεί
μέχρι σήμερα, έχουν όμως χαθεί τα έργα τους από τις
πολλές καταστροφές που έκαναν οι διάδοχοι τους και
από τη φθορά του χρόνου. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, όσοι
επιζούσαν μετά από κάθε καταστροφή ήταν αγράμματοι
βουνίσιοι, που είχαν ακούσει μονο τα ονόματα των παλιών
ηγετών αλλά γνώριζαν ελάχιστα πράγματα για τα έργα
τους. Έτσι, προτιμούσαν να δίνουν αυτά τα ονόματα στα
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παιδιά τους, αγνοούσαν όμως τις αρετές και τους νόμους
των προγενέστερων, εκτός από κάποιες ασαφείς πληροφο
ρίες που είχε τύχει ν' ακούσουν για τον καθένα. Και επειδή
ακόμα οι ίδιοι και τα παιδιά τους επί πολλές γενιές δεν
είχαν τα αναγκαία μέσα για τη συντήρηση τους, σκέφτο
νταν συνεχώς για τα πράγματα που τους έλειπαν, χωρίς να
δίνουν καμιά σημασία σε όσα είχαν συμβεί προηγουμένως
τα περασμένα χρόνια. Οι ιστορικές γνώσεις και η έρευνα
του παρελθόντος ήρθαν και τα δυο στις πόλεις αργότερα,
οταν οι άνθρωποι είχαν εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη
ζωή τους, και όχι πριν". Με αυτό τον τρόπο διατηρήθηκαν
τα ονόματα των αρχαίων αλλά όχι και τα έργα τους.
Αναφέρω αυτά συμπεραίνοντας από το ότι ο Σόλωνας είπε
π ω ς οι Αιγύπτιοι ιερείς, περιγράφοντας τον πόλεμο εκείνης
της εποχής, με αυτά ως επί το πλείστον ονόμαζαν εκείνους,
όπως του Κέκροπα, του' Ερεχθέα, του Εριχθόνιου, του
Ερυσίχθονα, καθώς και πολλά άλλα που αναφέρονταν σε
ήρωες παλαιότερους από τον Θησέα. Με τον ίδιο τρόπο
διατηρήθηκαν και τα ονόματα των γυναικών. Ακόμα, η
εικόνα και το άγαλμα της θεάς δείχνουν ότι εκείνη την
εποχή οι πολεμικές ασχολίες ήταν κοινές και για τις γυ
ναίκες και για τους άνδρες. Έτσι, σύμφωνα μ' εκείνο το
έθιμο, η θεά οπλισμένη ήταν αφιέρωμα για τους τότε
κατοίκους, απόδειξη ότι όλα τα ζώα, αρσενικά και θηλυ
κά, που ζουν μαζί, είναι ικανά από τη φύση τους να εξα
σκούν τις ικανότητες που έχει το γένος του καθενός.
Σ' εκείνο τον τόπο κατοικούσαν τότε και οι άλλες τάξεις
των πολιτών που ασχολούνταν με τις τέχνες και τη γε
ωργία, υπήρχε επίσης και η τάξη των πολεμιστών από
άνδρες που είχαν θεϊκή καταγωγή. Η τάξη αυτή χωρίστη
κε από την αρχή και κατοικούσε σε ιδιαίτερη περιοχή,
έχοντας ό,τι χρειαζόταν για την τροφή και την εκπαίδευ
ση της, χωρίς κανένας τους να έχει τίποτα δικό του αλλά
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όλα τα πράγματα θεωρούνταν κοινά για όλους. Δεν δέχο
νταν από τους άλλους πολίτες τίποτα πέρα από αρκετή
τροφή κι έκαναν όλες τις δουλειές που αναφέραμε χθες,
όταν μιλήσαμε για τους διορισμένους φύλακες. Ακόμα,
λεγόταν για τη χώρα μας το εξής πιθανό και πιστευτό,
ότι δηλαδή τα σύνορα της τότε έφθαναν μέχρι τον Ισθμό,
και από το άλλο μέρος της ξηράς μέχρι τον Κιθαιρώνα και
την Πάρνηθα, κι ότι κατέβαιναν τα σύνορα μέχρι τον
Ασωπό ποταμό έχοντας στα δεξιά την Ωρωπία και στ'
αριστερά τη θάλασσα . Αυτός ο τόπος ξεπερνούσε κάθε
άλλον στη γονιμότητα, γ ι ' αυτό και μπορούσε τότε να
τρέφει πολύ στρατό που προερχόταν από γειτονικά μέρη.
Μεγάλη μάλιστα απόδειξη της γονιμότητας του είναι το
γεγονός ότι το μέρος που απέμεινε σήμερα από εκείνη την
περιοχή ξεπερνάει οποιονδήποτε άλλο τόπο στην παραγω
γή και την αφθονία καρπών, ενώ επίσης είναι πλούσιο σε
βοσκοτόπια για όλα τα είδη ζώων. Εκείνη την εποχή,
εκτός από τις φυσικές καλλονές, αυτά όλα τα είχε σε
αφθονία. Πώς όμως μπορούν ν' αποδειχτούν όλ' αυτά
και για ποιο λόγο πρέπει ο τόπος μας να χαρακτηριστεί
αληθινά απομεινάρι εκείνης της πλούσιας γης; Η περιοχή
μας ξεχωρίζει από την υπόλοιπη στεριά και χώνεται σαν
ακρωτήριο μέσα στο πέλαγος, τυχαίνει μάλιστα όλη η
θάλασσα γύρω της να έχει μεγάλο βάθος. Επειδή όμως
έγιναν πολλοί μεγάλοι κατακλυσμοί στη διάρκεια των εν
νέα χιλιάδων ετών —τόσα πέρασαν από τότε μέχρι σήμε
ρα— το χώμα σ' αυτά τα χρόνια και εξαιτίας αυτών των
γεγονότων απομακρυνόταν από τα υψώματα και δεν συ
γκεντρωνόταν πάνω στο έδαφος, όπως συμβαίνει σε άλλους
τόπους, αλλά πάντοτε γλιστρούσε σε μεγάλες ποσότητες
και εξαφανιζόταν στα βάθη της θάλασσας. Έτσι, όπως
συμβαίνει στα μικρά νησιά, αυτό που έχει απομείνει, συ
γκρινόμενο με εκείνο που υπήρχε στο παρελθόν, μοιάζει με
12
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σκελετό άρρωστου κορμιού, αφού το χώμα, όσο ήταν εύ
φορο και μαλακό, παρασύρθηκε μακριά κι απέμεινε μόνο ο
ρηχός φλοιός της γης . Εκείνη όμως την παλαιά εποχή ο
τόπος μας, επειδή διατηρούσε την ακεραιότητα του, αντί
για βουνά και τους σημερινούς ξερότοπους είχε ψηλούς
χωμάτινους λόφους, και αυτές οι πεδιάδες που σήμερα
ονομάζονται φελλέες ήταν γεμάτες εύφορο χώμα και τα
βουνά είχαν πολλά δάση, από τα οποία ακόμα και σήμερα
φαίνονται σημάδια. Υπάρχουν δηλαδή μερικά βουνά που
παράγουν μόνο τροφή για μέλισσες , ενώ παλαιότερα εί
χαν τεράστια δέντρα από τα οποία έχουν γίνει οι στέγες
πολλών κτιρίων που εξακολουθούν να είναι άθικτες μέχρι
τις μέρες μας. Ακόμα, υπήρχαν πολλά άλλα καρποφόρα
δέντρα και άφθονα βοσκοτόπια για τα κοπάδια. Πλουτιζό
ταν επίσης κάθε χρόνο με το νερό που έπεφτε από τον Δία,
το οποίο δεν χανόταν όπως σήμερα που κυλάει πάνω στην
αποψιλωμένη γη και καταλήγει στη θάλασσα, αλλά έχο
ντας πολλά χώματα το συγκρατούσε η ίδια, αποθηκεύο
ντας το κάτω από τη λάσπη που σκέπαζε τη γ η , επειδή το
άφηνε να τρέχει από τα υψώματα στις λεκάνες που βρί
σκονταν πιο χαμηλά έτσι όλα τα μέρη είχαν τρεχούμενα
νερά από πηγές και ποτάμια. Οι βωμοί που έχουν απομεί
νει μέχρι σήμερα στα μέρη όπου υπήρχαν πηγές είναι
σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι είναι αληθινά όσα λέγο
νται τώρα γι' αυτή.
13
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Έ τ σ ι λοιπόν φτιάχτηκαν από τη φύση τα υπόλοιπα
μέρη, τα οποία, όπως είναι φυσικό, καλλιεργούνταν από
πραγματικούς γεωργούς, που ασχολούνταν μόνιμα με τη
γ η , που αγαπούσαν το ωραίο και ήταν έξυπνοι. Είχαν
πλούσιο έδαφος, άφθονα νερά και ακόμα εποχές με εύκρα
το κλίμα. Όσο για την πόλη, είχε οργανωθεί τότε με τον
εξής τρόπο: Κατ' αρχάς, η ακρόπολη τότε δεν ήταν σαν τη
σημερινή. Κάποια νύχτα έτυχε να πέσει ασυνήθιστα δυνατή
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βροχή που παρέσυρε όλο το χώμα γύρω της και την άφησε
γυμνή, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν σεισμοί και τρεις
καταστρεπτικές πλημμύρες πριν από τον κατακλυσμό του
Δευκαλίωνα . Πιο πριν όμως, σε άλλες εποχές, η έκταση
της έφθανε μέχρι τον Ηριδανό και τον Ιλισσό, περιλάμβανε
την Πνύκα και είχε για σύνορο τον Λυκαβηττό απέναντι
από την Πνύκα. Ολόκληρη είχε πλούσιο χώμα και, εκτός
από ελάχιστα σημεία, ήταν επίπεδη στο πάνω μέρος της.
Στα εξωτερικά της σημεία, κατω από τις πλαγιές, κατοι
κούσαν τεχνίτες και αγρότες που καλλιεργούσαν τις γύρω
περιοχές. Στο πάνω μέρος, γύρω από το ιερό της Αθηνάς
και του Ηφαίστου, κατοικούσε η τάξη των πολεμιστών,
περίκλειστη από φράχτη, όπως ο κήπος σπιτιού. Στο βό
ρειο μέρος βρίσκονταν οι κοινές κατοικίες τ ω ν πολεμιστών
και οι χειμερινές εγκαταστάσεις για τα συσσίτια τους και
όσα κτίρια ήταν αναγκαία για τις κοινές ανάγκες της πο
λιτείας, να κατοικούν οι ίδιοι και οι ιερείς, χωρίς να έχουν
χρυσάφι ή ασήμΐ' απ' αυτά τίποτα και καθόλου δεν χρησι
μοποιούσαν, αλλά, επιδιώκοντας το ενδιάμεσο της σπατά
λης και της φιλαργυρίας, έχτιζαν όμορφα σπίτια, όπου
έμεναν οι ίδιοι και τα παιδιά τους μέχρι να γεράσουν και
στη συνέχεια τα έδιναν στις επόμενες γενιές χωρίς ν'
αλλάζουν τίποτα. Όσο για τα νότια σημεία της ακρόπο
λης, αυτά χρησιμοποιούνταν ως κήποι, γυμναστήρια και
χώροι συσσιτίων. Το καλοκαίρι, πάντως, τα εγκατέ
λειπαν . Στο μέρος όπου βρίσκεται σήμερα η ακρόπολη
υπήρχε μια πηγή που καταστράφηκε από τους σεισμούς,
και το μόνο που απομένει απ' αυτή είναι μερικά ρυάκια
ολόγυρα. Τότε όλοι έπαιρναν τρεχούμενο νερό απ' αυτή τη
βρύση, που ήταν αρκετά ζεστό τον χειμώνα και δροσερό το
καλοκαίρι. Μ' αυτό τον τρόπο λοιπόν ζούσαν οι πολεμιστές
που ήταν φύλακες TOJV συμπολιτών τους και ηγέτες των
άλλων Ελλήνων, με τη θέληση των τελευταίων. Φρόντιζαν
15
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να κρατούν πάντοτε σταθερό αριθμό ανδρών και γυναικών
ικανών να φέρουν όπλα, δηλαδή περίπου ήταν εκείνη την
εποχή είκοσι χιλιάδες.
Αυτοί λοιπόν τέτοιοι ήταν και κυβερνούσαν δίκαια τη γη
τους και ολόκληρη την Ελλάδα πάντοτε με τον τρόπο αυτό.
Ή τ α ν πασίγνωστοι στην Ευρώπη και την Ασία, όπου τους
θαύμαζαν για τα όμορφα κορμιά και τα κάθε είδους ψυχικά
τους χαρίσματα. Τώρα όμως, ελπίζοντας ότι δεν έχω ξε
χάσει όσα άκουσα όταν ήμουν παιδί, θα τ' αναφέρω στη
μέση της ομιλίας μου για να πληροφορηθείτε εσείς οι φίλοι
μου πώς ήταν εκείνοι που πολέμησαν εναντίον τους, τι
είδους πολιτεία είχαν και π ώ ς ξεκίνησαν όλα.
Πριν όμως αρχίσω, οφείλω αμέσως να πω ότι δεν πρέ
πει να σας φανεί παράξενο που θα μ' ακούσετε να δίνω σε
βαρβάρους Ελληνικά ονόματα· θα μάθετε άλλωστε αμέσως
τον λόγο. Επειδή ο Σόλωνας σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει
τη διήγηση αυτή στα ποιήματα του, πληροφορήθηκε, όταν
ρωτούσε για τη σημασία των ονομάτων, ότι οι Αιγύπτιοι
που έγραψαν πρώτοι αυτή την ιστορία, τα είχαν μεταφρά
σει στη γλωσσά τους. Έ τ σ ι κι ο ίδιος με τη σειρά του
μάθαινε τη σημασία κάθε ονόματος και το καταχωρούσε
μεταφρασμένο στη δική μας γλώσσα. Τα χειρόγραφα του,
που βρίσκονταν στην κατοχή του παππού μου, είναι σήμε
ρα στα χέρια μου και μπορώ να πω οτι τα έμαθα απ έξω
όταν ήμουν μικρός. Αν λοιπόν ακούτε τέτοια ονόματα να
μοιάζουν με τα δικά μας, μην ξαφνιαστείτε, γιατί ξέρετε
πια την αιτία. Τέτοια λοιπόν ήταν περίπου η αρχή της
μακριάς διήγησης.
Ό π ω ς ειπώθηκε πιο πριν για την κλήρωση που έκαναν
οι θεοί, ότι μοίρασαν όλη τη γη και ορισμένοι πήραν με
γαλύτερες περιοχές ενώ άλλοι μικρότερες, στις οποίες
έφτιαξαν βωμούς και κανόνισαν τις θυσίες που έπρεπε να
γίνονται προς τιμήν τους, έτσι κι ο Ποσειδώνας, που του
17
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έτυχε το νησί της Ατλαντίδας, εγκατέστησε εκεί τα παιδιά
που είχε αποκτήσει με μια θνητή γυναίκα σε κάποια τέτοια
περιοχή του νησιού. Κοντά στη θάλασσα, στο κέντρο του
νησιού, υπήρχε πεδιάδα, που λέγεται ότι ήταν η ωραιό
τερη και πιο εύφορη σ' ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμα,
κοντά στο κέντρο της, σε απόσταση πενήντα στάδια από
τη μέση του νησιού, βρισκόταν ένα χαμηλό βουνό, όπου
ήταν κάτοικος κάποιος από τους πρώτους ανθρώπους που
γεννήθηκαν από τη γ η , ο Ευήνορας, που έμενε μαζί με τη
γυναίκα του Λευκίππη. Οι δυο γέννησαν μοναχοκόρη την
Κλειτώ. Όταν η κοπέλα έφτασε σε ηλικία γάμου, πέθανε η
μητέρα και ο πατέρας της. Τότε ο Ποσειδώνας ποθώντας
τη συνευρέθηκε μαζί της. Ύστερα οχύρωσε το μικρό βου
νό, όπου κατοικούσε, και το έκανε απόκρημνο από παντού,
ώστε να μην μπορεί να το περάσει κανένας. Έφτιαξε γύρω
του αλλεπάλληλες κυκλικές ζώνες στεριάς και θάλασσας,
άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες, δύο στεριανές και
τρεις θαλάσσιες ζώνες τόσο στρογγυλές σαν να τις είχε
τορνέψει, στη μέση του νησιού, σε ίση απόσταση απ' όλες
τις άκρες του, ώστε να είναι απρόσιτες στους ανθρώπους,
αφού τότε ούτε πλοία υπήρχαν ούτε ταξίδια γίνονταν.
Έπειτα στόλισε πλούσια, σαν θεός που ήταν, το μικρό
κεντρικό νησί αφού έφερε από το εσωτερικό της γης δυο
ειδών νερά, το ένα ζεστό και το άλλο κρύο, που έρεε από
μια κρήνη, κάνοντας τη γη να παράγει άφθονα τρόφιμα
κάθε είδους. Αφού γέννησε πέντε ζευγάρια δίδυμων γιων,
μοίρασε όλο το νησί της Ατλαντίδας σε δέκα μέρη και στον
μεγαλύτερο απ' όσους είχαν γεννηθεί πρώτοι έδωσε την
κατοικία της μητέρας του με ολόκληρο τον χώρο τριγύ
ρω, που ηταν το καλύτερο και το μεγαλύτερο από τα
μερίδια. Τον όρισε επίσης βασιλιά των άλλων, ενώ έκανε
τους άλλους κυβερνήτες μεγάλου αριθμού ανθρώπων και
χάρισε στον καθένα τεράστιες εκτάσεις γης. Ακόμα, τους
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έδωσε ονόματα. Ο μεγαλύτερος και πρώτος βασιλιάς, από
τον οποίο ολόκληρο το νησί και ο ωκεανός πήραν το όνομα
Ατλαντικός, λεγόταν Ατλαντας. Ο άλλος που γεννήθηκε
μαζί του πήρε με κλήρο την άκρη του νησιού, η οποία
βρισκόταν κοντά στις στήλες του Ηρακλή, την περιοχή
δηλαδή που σήμερα λέγεται Γαδειρική, Εύμηλος στα Ελ
ληνικά και Γάδειρος στη γλώσσα των ντόπιων, από το
οποίο όλος ο τόπος πήρε τ' όνομα του. Από τα παιδιά
που γεννήθηκαν δεύτερα ονόμασε το ένα Αμφήρη και το
άλλο Ευαίμονα. Από τα τρίτα, ο μεγαλύτερος ονομάστηκε
Μνησέας και ο μικρότερος Αυτόχθονας. Τα τέταρτα λέγο
νταν Ελάσιππος ο πρώτος και Μήστορας ο δεύτερος. Και,
τέλος, από τα πέμπτα, τον πρώτο ονόμασε Αζάη και τον
δεύτερο Διαπρεπή. Αυτοί λοιπόν και οι απόγονοι τους
κατοίκησαν επί πολλές γενιές εκεί και εξουσίαζαν τα πε
ρισσότερα νησιά του πελάγους κι ακόμα, όπως ειπώθηκε
και προηγουμένως, άπλωσαν την εξουσία τους και στο
εσωτερικό των στηλών του Ηρακλή, μέχρι την Αίγυπτο
και την Τυρρηνική θάλασσα. Απο τον Άτλαντα δημιουργή
θηκε μεγάλη γενιά με σημαντικούς απογόνους. Ο μεγαλύ
τερος, που γινόταν πάντα βασιλιάς, έδινε το σκήπτρο στο
πρώτο του παιδί κι έτσι η εξουσία τους διατηρήθηκε επί
πολλές γενιές, αποκτώντας τόσα πλούτη που καμιά δυνα
στεία δεν είχε πριν α π ' αυτούς, αλλά ούτε και στο μέλλον
μπορεί ν' αποκτήσει καμιά άλλη. Έβρισκαν επίσης οτιδή
ποτε χρειάζονταν είτε μέσα στην πόλη είτε στην υπόλοιπη
χώρα, γιατί, σαν άρχοντες που ήταν, έφερναν πολλά πράγ
ματα από το εξωτερικό. Αλλά και το νησί τους έδινε τα
περισσότερα απ' όσα χρειάζονταν στην καθημερινή τους
ζ ω ή και πρώτα πρώτα τα μέταλλα, που βγαίνουν από
τα ορυχεία στερεά και κείνα που βγαίνουν σε ρευστή κα
τάσταση, ΐ π η ρ χ ε ακόμα κι εκείνο το είδος που σήμερα
ξέρουμε μόνο τ' όνομα του, δηλαδή ο ορείχαλκος, που
-
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τότε ήταν κάτι περισσότερο από τ' όνομα του, που έβγαινε
από τη γη σε πολλές περιοχές του νησιού και ήταν το πιο
πολύτιμο πράγμα μετά το χρυσάφι* και ξυλεία, που τη
χρησιμοποιούν οι ξυλουργοί στη δουλειά τους, έβγαζε ά
φθονη και είχε όλα τα είδη ήμερων και άγριων ζ ώ ω ν . Τότε
μάλιστα υπήρχαν εκεί πολλοί ελέφαντες. Διέθετε άφθονη
τροφή όχι μόνο για τα ζώα που βόσκουν στους βάλτους, τις
λίμνες και τα ποτάμια, αλλά και για εκείνα που τριγυρί
ζουν στις πεδιάδες και στα βουνά. Η τροφή ηταν τοσο
πλούσια που επαρκούσε ακόμα και για τους ελέφαντες,
οι οποίοι τρώνε πολύ, σαν μεγαλόσωμα ζώα που είναι.
Εκτός όμως απ' αυτά, όσα τώρα βγάζει γενικά η γ η ,
μυρωδικά, ρίζες, βότανα και δέντρα ή ουσίες από λουλού
δια και καρπούς έβγαζε κι έτρεφε σε μεγάλες ποσότητες.
Υπήρχαν ακόμα χλωροί και ξηροί καρποί που τους χρησι
μοποιούμε για φαγητό —τους καρπούς αυτούς τους ονο
μάζουμε όσπρια— καθώς επίσης και καρποί δέντρων από
τους οποίους φτιάχνουμε ποτά, φαγητά ή λάδια, και τους
καρπούς που, επειδή τους καλλιεργούμε τόσο για στολισμό
όσο και για ευχαρίστηση, έγιναν δυσκολοφύλακτοι. Τέλος,
υπήρχαν και τα φρούτα που δίνουμε μετά το φαγητό σε
όσους θέλουν ν' ανακουφίσουν το φορτωμένο στομάχι τους.
Όλα αυτά βρίσκονταν σε μεγάλη αφθονία και με απέραντη
ομορφιά πάνω σ' εκείνο το νησί που ήταν κάποτε παλαιά
ιερό κάτω από τον ήλιο. Παίρνοντας λοιπόν τόσα πολλά
προϊόντα από τη γ η , οι κάτοικοι του νησιού μπόρεσαν να
φτιάξουν ναούς, παλάτια, λιμάνια, ναύσταθμους και όλα τ'
άλλα έργα που χρειαζόταν η χώρα τους.
Πρώτα απ' όλα γεφύρωσαν τις κυκλικές θάλασσες .που
βρίσκονταν γύρω από την αρχαία μητρόπολη κι έφτιαξαν
δρόμο που οδηγούσε μέχρι τα βασιλικά ανάκτορα , τα
οποία είχαν χτίσει στο σημείο όπου κατοίκησε ο θεός και
οι προγονοί τους. Κι επειδή, παρ' ότι ήταν στολισμένα,
18
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καθε βασιλιάς που τα έπαιρνε από τον προηγούμενο πρό
σθετε νέα στολίδια, προσπαθώντας να ξεπεράσει τον προ
κάτοχο του, τα ανάκτορα έγιναν τελικά ασύγκριτα χάρη
στο μεγαλείο και την ομορφιά τους. Αρχίζοντας ύστερα
απο τη Θάλασσα του εξωτερικού κύκλου, άνοιξαν διώρυγα
τρία πλέθρα πλάτος, βάθος εκατό πόδια και μήκος πενή
ντα στάδια. Έτσι ακόμα και τα μεγαλύτερα πλοία μπο
ρούσαν να περνάνε από το στόμιο της και να φτάνουν μέχρι
το λιμάνι. Έκαναν επίσης άνοιγμα στις εσωτερικές ζώνες
της ξηράς, που χώριζαν τις λωρίδες της θάλασσας κοντά
στο σημείο που βρίσκονταν οι γέφυρες, το οποίο οδηγούσε
από κύκλο σε κύκλο και ήταν τόσο ώστε να χωράει μια
τριήρης. Το κάλυψαν από πάνω, αφού το επίπεδο της
ξηράς βρισκόταν αρκετά ψηλότερα • από την επιφάνεια
της θάλασσας, έτσι ώστε τα πλοία να περνάνε από κ ά τ ω .
Η μεγαλύτερη απ' αυτές τις κυκλικές ζώνες, που επικοι
νωνούσε άμεσα με τη θάλασσα, είχε πλάτος τρία στάδια,
και το πρόχωμα που ακολουθούσε στη συνέχεια είχε το ίδιο
μήκος. Από τις άλλες δυο ζώνες, η θαλασσινή είχε πλάτος
δυο στάδια, ενώ ίση ήταν πάλι και η στεριανή ζώνη. Ο
κύκλος που έζωνε το κεντρικό νησί είχε ένα στάδιο πλάτος,
ενώ η διάμετρος του νησιού στο οποίο βρισκόταν το παλάτι
ήταν πέντε στάδια. Το νησί, οι ζώνες γύρω του και η
γέφυρα που είχε πλάτος ενός πλέθρου περιφράχτηκαν με
πέτρινο τείχος κι από τις δυο πλευρές. Στις άκρες κάθε
γέφυρας, πάνω από τα περάσματα προς τη θάλασσα, έ
φτιαξαν πύργους και πύλες. Τις πέτρες που χρειάζονταν
για τον σκοπό αυτό τις έβγαζαν από τα λατομεία που
υπήρχαν τόσο στο κεντρικό νησί όσο και στις ζώνες της
ξηράς που βρίσκονταν γύρω του. Άλλες ήταν άσπρες, άλλες
μαύρες κι άλλες κόκκινες. Στο σημείο α π ' όπου τις έβγα
ζαν δημιουργήθηκαν δυο μεγάλα κοιλώματα, τα οποία
έκαναν υπογείους ναύσταθμους και τα σκέπασαν με αυτό
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τον βράχο. Ορισμένα από τα κτίρια φτιάχτηκαν με πέτρες
του ίδιου χρώματος, άλλα όμως έγιναν πολύχρωμα, ώστε
να φαίνονται στολισμένα και να σκορπίζουν την ευχαρίστη
ση. Την επιφάνεια του τείχους που κάλυπτε ολόκληρη την
εξωτερική ζώνη τη σκέπασαν με χαλκό αντί να τη βάψουν,
ενώ την εσωτερική επιφάνεια την έντυσαν με κασσίτερο.
Το τείχος της ακρόπολης καλύφθηκε με αστραφτερό ορεί
χαλκο που έλαμπε σαν φωτιά.
Τα ανάκτορα που βρίσκονταν μέσα στην ακρόπολη ήταν
φτιαγμένα ως εξής: Στη μέση υπήρχε ναός αφιερωμένος
στην Κλειτώ και τον Ποσειδώνα, τριγυρισμένος από χρυσό
τοίχο που δεν επιτρεπόταν να τον πλησιάσει κανένας. Σ'
εκείνο το σημείο είχαν σμίξει για πρώτη φορά αυτοί οι δυο
και γέννησαν τα παιδιά που έγιναν αρχηγοί των δέκα
βασιλικών οικογενειών. Εκεί πήγαιναν κάθε χρόνο εκπρό
σωποι των δέκα περιφερειών που μοιράστηκαν με κλήρο,
για να προσφέρουν τους πιο διαλεχτούς καρπούς της γης
αφιέρωμα στον καθένα θεό. Τπήρχε ναός του Ποσειδώνα
που είχε μήκος ένα στάδιο, πλάτος τρία πλέθρα και ύψος
ανάλογο με τις άλλες διαστάσεις, όπως το βλέπει κανείς,
αλλά η μορφή του ήταν κάπως βαρβαρική. Α π ' έξω ήταν
ντυμένος ολόκληρος με ασήμι, εκτός από τις γωνίες που
ήταν χρυσές. Η οροφή του στο εσωτερικό ήταν φτιαγμένη
από ελεφαντοστό και είχε χρυσά, ασημένια και ορειχάλκινα
στολίδια. Τα υπόλοιπα σημεία, τους τοίχους, τους κίονες
και το δάπεδο τα κάλυψαν με ορείχαλκο. Μέσα στον ναό
τοποθέτησαν το χρυσό άγαλμα του Ποσειδώνα που ήταν
όρθιος στο άρμα του και οδηγούσε τα έξι φτερωτά του
άλογα. Ή τ α ν τόσο ψηλός που το κεφάλι του άγγιζε τη
σκεπή του ναού. Γύρω του υπήρχαν εκατό αγάλματα Νη
ρηίδων πάνω σε δελφίνια, γιατί οι τότε άνθρωποι πίστευαν
ότι τόσες ήταν οι Νηρηίδες. Ακόμα υπήρχαν πολλά άλλα
αγάλματα, τα οποία είχαν αφιερώσει διάφοροι ιδιώτες.
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Στο εξ(ϋ μέρος γύρω απο τον ναό βρίσκονταν χρυσές εικό
νες όλων των βασιλιάδων και των συζύγων τους που κα
τάγονταν από τα δέκα αδέλφια, καθώς και πολλά άλλα
αφιερώματα των ίδιων ή άλλων ατόμων όχι μόνο από
την πολιτεία αλλά και από τα υπόλοιπα μέρη που εξουσία
ζε αυτή η χώρα. Ο βωμός ήταν ανάλογος στο μέγεθος και
στην εμφάνιση με το περιβάλλον, ενώ τα παλάτια ταίρια
ζαν με την ισχύ της πολιτείας κι επίσης ταίριαζαν με το
μεγαλείο του ναού. Οι βρύσες, που είχαν το κρύο και το
ζεστό νερό, ήταν πλούσιες κι επειδή με τα όμορφα και
θεραπευτικά νερά τους εξυπηρετούσαν ιδιαίτερα τους κα
τοίκους, έφτιαξαν γύρω τους διάφορες εγκαταστάσεις και
φύτεψαν υδρόφιλα φυτά. Ακόμα κατασκεύασαν δεξαμενές,
τόσο στα χωράφια όσο και μέσα στην πόλη" ορισμένες ήταν
υπαίθριες και άλλες κλειστές για να χρησιμοποιούνται τον
χειμώνα σαν θερμά λουτρά, χωριστά των βασιλέων, χω
ριστά των πολιτών, ενώ υπήρχαν ακόμα και μερικές για
τις γυναίκες, ορισμένες για τ' άλογα και για τα κατοικίδια
ζώα, διακοσμώντας καθεμιά με τον ανάλογο στολισμό. Το
νερό που έτρεχε από τις δεξαμενές χρησίμευε για το πό
τισμα του ιερού άλσους του Ποσειδώνα, που είχε κάθε
είδους όμορφα και ψηλά δέντρα, χάρη στη γονιμότητα
του εδάφους. Με αυλάκια έφερναν το νερό από τις δεξαμε
νές μέχρι τις γέφυρες στις εξωτερικές ζώνες, όπου υπήρ
χαν ναοί πολλών θεών, κήποι και γυμναστήρια για άνδρες
και γι' άλογα ολόγυρα στο νησί. Στο κέντρο του μεγαλύ
τερου νησιού υπήρχε ένας ξεχωριστός ιππόδρομος με πλά
τος ένα στάδιο και μήκος όσο η περιφέρεια του νησιού, που
τον χρησιμοποιούσαν για ιππικά αγωνίσματα. Στις δυο
πλευρές του ιπποδρόμου υπήρχαν οι κατοικίες των πολ
λών σωματοφυλάκων του βασιλιά, οι πιο πιστοί όμως
ζούσαν στη δεύτερη ζωνη, που βρισκόταν πιο κοντά στην
Ακρόπολη. Όσοι ήταν ακόμα πιο αφοσιωμένοι από τους
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άλλους είχαν κατοικίες μέσα στην Ακρόπολη, γύρω από τ'
ανάκτορα. Οι ναύσταθμοι ήταν γεμάτοι με τριήρεις και τα
εξαρτήματα τους σε τέλεια τάξη. Τα σχετικά λοιπόν με τις
βασιλικές κατοικίες έτσι ήταν κατασκευασμένα. Όταν κά
ποιος διέσχιζε τα λιμάνια, που ήταν τρία, για να βγει έξω,
έβλεπε ένα τείχος που άρχιζε από τη θάλασσα και περιτρι
γύριζε το νησί σε απόσταση πενήντα σταδίων από τη
μεγαλύτερη ζώνη και το μεγαλύτερο λιμάνι, για να κατα
λήξει στο στόμιο της διώρυγας που βρισκόταν κοντά στη
θάλασσα. Στο εσωτερικό του υπήρχαν αμέτρητα σπίτια το
ένα κοντά στο άλλο. Η διώρυγα και το μεγάλο λιμάνι ήταν
γεμάτα πλοία και εμπόρους που έρχονταν απ' όλα τα μέρη
του κόσμου και, επειδή ήταν πολλοί, έκαναν τόση φασαρία
και κάθε είδος θορύβους, μέρα και νύχτα.
Για την πόλη λοιπόν και την αρχαία οίκηση της σχεδόν
όπως ειπώθηκαν τότε τ' απομνημόνευσα και τ' αφηγήθη
κα. Πρέπει όμως να συνεχίσω με την περιγραφή των
φυσικών χαρισμάτων και του στολισμού της υπόλοιπης
χώρας. Κατ' αρχάς λέγεται ότι ολόκληρος εκείνος ο τόπος
ήταν πολύ ψηλός και είχε απόκρημνες ακτές, ενώ η όλη
περιοχή γύρω στην πόλη ήταν πεδινή και τριγυρισμένη από
βουνά που οι πλαγιές τους κατέβαιναν μέχρι τη θάλασσα.
Η πεδιάδα ήταν εντελώς επίπεδη, χωρίς υψώματα, με
παραλληλόγραμμο σχήμα μήκους τριών χιλιάδων και πλά
τους δύο χιλιάδων σταδίων από τη θάλασσα μέχρι το
κέντρο της. Ολόκληρη αυτή η περιοχή έβλεπε νότια και
ήταν προφυλαγμένη από τους βοριάδες. Τα γύρω βουνά
ήταν φημισμένα παντού, γιατί ήταν ανώτερα απ' όλα τα
τωρινά κατά τον αριθμό, το ύψος και την ομορφιά. Ανά
μεσα τους υπήρχαν πολλά πλούσια χωριά, ποτάμια, λίμνες
και λιβάδια, όπου όλα τ' άγρια και ήμερα ζώα έβρισκαν
άφθονη τροφή. Ή τ α ν επίσης γεμάτα δέντρα πολλά κάθε
είδους, που έδιναν αρκετή ξυλεία για τις ανάγκες όλων των
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επαγγελμάτων. Αυτή λοιπόν η πεδιάδα ήταν φτιαγμένη
έτσι από τη φύση αλλά και από τα έργα που έκαναν
πολλοί βασιλιάδες στη διάρκεια αμέτρητων χρόνων. Το
σχήμα της ήταν τετράγωνο και, στα περισσότερα μέρη,
ορθογώνιο και μακρουλό" ίσιωσαν όμως τ' ακανόνιστα
σημεία της σκάβοντας τριγύρω χαντάκια. Το βάθος, το
πλάτος και το μήκος κάθε χαντακιού ήταν τόσο μεγάλο
που είναι απίστευτο αυτό που λέγεται, ότι ήταν φτιαγμένο
από ανθρώπινα χέρια, αφού, σε σύγκριση με άλλα παρό
μοια έργα, φαινόταν τεράστιο. Οφείλουμε, πάντως, ν' α
ναφέρουμε ό,τι ακούσαμε. Είχε σκαφτεί το βάθος του ένα
πλέθρο και το πλάτος σε όλα τα σημεία ένα στάδιο" επειδή
τώρα ήταν σκαμμένο γύρω σ' ολόκληρη την πεδιάδα, το
μήκος του τύχαινε να είναι δέκα χιλιάδες στάδια. Δεχόταν
όλα τα νερά που κατέβαιναν κυλώντας από τα βουνά,
κύκλωνε την πεδιάδα, έφτανε μέχρι την πόλη κι από τα
δυο μέρη της, προχωρούσε μέχρι τη θάλασσα κι άδειαζε
εκεί όλα τα νερά. Από το εσωτερικό της περιοχής ξεκινού
σαν αυλάκια πλάτους περίπου εκατό ποδών, που διέσχιζαν
την πεδιάδα σε παράλληλες γραμμές και είχαν τέτοια κλί
ση, ώστε τα νερά τους χύνονταν στο χαντάκι. Μέσα απ'
αυτά τα αυλάκια, που απείχαν μεταξύ τους εκατό στάδια,
κατέβαζαν την ξυλεία από τα βουνά στην πόλη και μετέ
φεραν με πλοία τα υπόλοιπα προϊόντα κάθε εποχής, αφού
πρώτα άνοιξαν κι άλλα αυλάκια, πλάγια μεταξύ τους, ώστε
να επικοινωνεί το ένα με το άλλο και με την πόλη. Είχαν
συγκομιδή δυο φορές τον χρόνο, χρησιμοποιώντας τον
χειμώνα τα νερά που τους έστελνε ο Δίας και το καλο
καίρι όσα έβγαιναν από τις πηγές, που τα έφερναν στην
πεδιάδα μέσα από τα τεχνητά αυλάκια. Σχετικά τώρα με
τον αριθμό των πολεμιστών, είχε κανονιστεί ότι κάθε τμή
μα της χωράς θα έδινε από έναν αρχηγό για τους άνδρες
που ήταν ικανοί να φέρουν όπλα. Η έκταση κάθε τμήματος
19
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ήταν περίπου εκατό στάδια και υπήρχαν εξήντα χιλιάδες
τέτοια τμήματα. Οι άνδρες που έμεναν στα βουνά και τα
άλλα μέρη της χώρας ήταν, όπως λεγόταν, αμέτρητοι κι
εξουσιάζονταν από τους αρχηγούς τους σύμφωνα με τον
συνοικισμό ή το χωριό στο οποίο ζούσαν. Σε καιρό πολέ
μου ο αρχηγός έπρεπε να δίνει το ένα έκτο ενός πολεμικού
άρματος, σε δέκα χιλιάδες άρματα, δυο άλογα με τους
ιππείς τους, δυο άλογα χωρίς άρμα, έναν πεζό με ελαφριά
ασπίδα, έναν ιππέα που μπορούσε να πηδάει από άλογο σε
άλογο, δυο βαριά οπλισμένους πεζούς, δυο τοξότες, δυο
σφενδονιστές, τρεις πετροβολητές, τρεις ακοντιστές και,
τέλος, από τέσσερις ναύτες για τα χίλια διακόσια πλοία
της χώρας. Έτσι λοιπόν είχαν οργανωθεί τα στρατιωτικά
πράγματα της βασιλικής πόλης. Όσο για τα υπόλοιπα
εννέα τμήματα, καθένα είχε τη δική του οργάνωση, που
θα χρειαζόταν πολλή ώρα για ν' αναπτύξω.
Τα αξιώματα και οι τιμητικές διακρίσεις κανονίστηκαν
από την αρχή με τον παρακάτω τρόπο. Καθένας από τους
δέκα βασιλιάδες κυβερνούσε τους ανθρώπους που ζούσαν
στην περιοχή και την πρωτεύουσα του, όριζε τους περισσο
τέρους νόμους και τιμωρούσε ή θανάτωνε όποιον ήθελε .
Οι σχέσεις όμως και η εξουσία που είχαν μεταξύ τους ήταν
ρυθμισμένες σύμφωνα με τις αρχές που είχε ορίσει ο Πο
σειδώνας, όπως όριζε ο νόμος που είχε φτάσει μέχρις
αυτούς από γενιά σε γενιά χαραγμένος με γράμματα από
τους πρώτους βασιλιάδες σε στήλη από ορείχαλκο, που
βρισκόταν στον ναό του Ποσειδώνα στο κέντρο του νη
σιού. Οι βασιλιάδες συγκεντρώνονταν κάθε πέντε και κάθε
έξι χρόνια με τη σειρά —γιατί τιμούσαν τόσο τους μονούς
όσο και τους ζυγούς αριθμούς— και συζητούσαν, έπαιρναν
αποφάσεις για τα κοινά τους συμφέροντα, εξέταζαν τις
παραβάσεις των νόμων και δίκαζαν τις σχετικές υποθέ
σεις. Όταν επρόκειτο να δικάσουν, έδιναν πρώτα διαβε20
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βαιώσεις μεταξύ τους με τον ακόλουθο τρόπο'. Άφηναν
ελεύθερους τους ταύρους μέσα στον ναό του Ποσειδώνα
κι έμεναν μόνοι μαζί τους, όντας δέκα, και παρακαλούσαν
τον θεό να διαλέξει το σφάγιο που θα τον ευχαριστούσε κι
άρχιζαν να κυνηγάνε τους ταύρους άοπλοι, κρατώντας μονο
ξύλα και θηλιές. Όποιον τύχαινε να πιάσουν, τον πήγαιναν
στη στήλη και τον έσφαζαν πάνω από το μέρος όπου ήταν
γραμμένος ο νόμος. Στη στήλη ήταν χαραγμένος και ο
όρκος που καταριόταν με φοβερά λόγια όσους καταπατού
σαν τους νόμους. Όταν λοιπόν έκαναν τη θυσία σύμφωνα
με τους νόμους τους κι ευλογούσαν τα μέλη του ταύρου,
ανακάτευαν σ' ένα κύπελλο λίγο κρασί με μερικές σταγό
νες από το αίμα του ζώου ο καθένας με τη σειρά του.
Μετά έριχναν τα κομμάτια του ιερού σφαγίου στη φωτιά
και καθάριζαν τη στήλη. Έπειτα έπαιρναν με χρυσές
φιάλες λίγο κρασί από το κύπελλο, έκαναν σπονδές στη
φωτιά κι ορκίζονταν ότι θ' απέδιδαν δικαιοσύνη σύμφωνα
με τους νόμους της στήλης, τιμωρώντας όσους τους είχαν
παραβεί. Ακόμα, ορκίζονταν ότι δεν θα παραβούν κανένα
γραπτό νόμο εκούσια, δεν θα διοικήσουν και δεν θα υπα
κούσουν στον βασιλιά, παρά μόνο αν οι προσταγές του
είναι σύμφωνες με τους νόμους του πατέρα τους. Όταν
καθένας έδινε τέτοιες διαβεβαιώσεις για λογαριασμό δικό
του και της γενιάς του, έπινε και μετά αφιέρωνε τη φιάλη
στο ιερό του θεού και ύστερα έτρωγε και τακτοποιούσε
όλες τις άλλες ανάγκες. Μόλις νύχτωνε και η φωτιά γύρω
από τα σφάγια έσβηνε, φορούσαν μια θαυμάσια γαλάζια
στολή, έσβηναν όλες τις φωτιές του ναού και κάθονταν
δίπλα στ' απομεινάρια της θυσίας όλη τη νύχτα δικάζο
ντας και δικαζόμενοι, αν κανένας κατηγορούσε κάποιον
άλλο πως είχε παραβεί τον νόμο. Μετά την έκδοση της
απόφασης σχετικά με κάθε υπόθεση που είχε κριθεί, την
έγραφαν, όταν ξημέρωνε, πάνω σ' ένα χρυσό πίνακα και
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την αφιέρωναν στον θεό μαζί με τις στολές τους. Υπήρχαν
πολλοί ειδικοί νόμοι σχετικά με τα προνόμια κάθε βασιλιά,
σημαντικότεροι από τους οποίους ήταν ότι ποτε δεν θα
έκαναν πόλεμο ο ένας εναντίον του άλλου ότι θα βοηθού
σαν όλοι, αν κάποιος επιχειρούσε ν' ανατρέψει τη βασιλική
οικογένεια κάποιας πόλης κι ότι θα συγκεντρώνονταν,
όπως οι προγονοί τους, για να πάρουν κοινές αποφάσεις
σε περίπτωση πολέμου ή σχετικά με άλλα σοβαρά ζητή
ματα, παραχωρώντας την αρχηγία στη γενιά του Ατλαντα.
Τέλος, κανένας βασιλιάς δεν είχε το δικαίωμα να θανατώ
σει κάποιο συγγενή του, αν δεν είχε τη συγκατάθεση πε
ρισσότερων από τους μισούς ανάμεσα στους δέκα βασιλιά
δες.
Αυτή όμως την τόσο μεγάλη και τέτοιου είδους δύναμη
που υπήρχε τότε σ' εκείνο το μέρος, αφού την οργάνωσε ο
θεός, την οδήγησε εναντίον αυτών των χωρών με την εξής,
σύμφωνα με την παράδοση, δικαιολογία: Για πολλές γε
νιές, όσο υπήρχε ακόμα πάνω τους η επίδραση του θεου
από τον οποίο κατάγονταν, υπάκουαν στους νόμους και
τιμούσαν τη θεϊκή τους καταγωγή. Οι καρδιές τους ήταν
καθαρές και το μυαλό τους αφοσιωμένο σ' ευγενικά έργα.
Έδειχναν πάντα λογική και σωφροσύνη στις εκάστοτε
περιστάσεις και ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις. Γι
αυτό τον λόγο περιφρονούσαν οτιδήποτε εκτός από την
αρετή και δεν έδιναν μεγάλη σημασία στ' αγαθά που εί
χαν, θεωρώντας βάρος την ποσότητα του χρυσαφιού και
της υπόλοιπης περιουσίας. Έτσι, χωρίς να μεθύσουν από
την τρυφηλότητα κι εξαιτίας του πλούτου να χάσουν τον
αυτοέλεγχο τους, δεν παραδόθηκαν στα πάθη τους. Με
νηφαλιότητα, αντίθετα, έβλεπαν καθαρά ότι και αυτά όλα
αυξάνουν από τη φιλία και μαζί με την κοινή αρετή, ενώ η
διαρκής επιδίωξη και λατρεία αυτών TOJV αγαθών κατα
στρέφει τα ίδια και την αξία τους. Με αυτές λοιπόν τ ι :
-

-
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σκέψεις και με τη θεϊκή επίδραση πάνω τους, τα πάντα σ'
αυτούς προόδευσαν , όσα αναφέραμε προηγουμένως. Όταν
όμως ατόνησε κι εξαφανίστηκε σιγά σιγά το θεϊκό στοιχείο
από μέσα τους, επειδή αναμείχθηκε πολύ με το θνητό
στοιχείο , κι επικράτησε το ανθρώπινο, τότε άρχισαν να
συμπεριφέρονται άσχημα, μη μπορώντας ν' αντέξουν το
βάρος του πλούτου που είχαν. Σ' αυτόν που είχε τη δυνα
τότητα να παρατηρεί φαίνονταν αισχροί, που είχαν χάσει
τα πιο πολύτιμα από τ' αγαθά τους. Σ εκείνους ομως που
δεν μπορούσαν να διακρίνουν ποια είναι η πραγματικά
ευτυχισμένη ζωή, φαίνονταν κατ' εξοχήν καλοί και ευλο
γημένοι, παρά την πλεονεξία που τους είχε καταλάβει ν'
αυξάνουν με κάθε τρόπο τα πλούτη τους. Ο Δίας λοιπόν,
ο θεός των θεών, που κυβερνάει σύμφωνα με τους νόμους,
επειδή μπορεί να βλέπει τέτοια πράγματα, παρατηρώντας
ότι αυτός ο χρηστός λαός τραβούσε για την καταστροφή,
αποφάσισε να τον τιμωρήσει, για να γίνουν νουνεχείς αφού
συνετιστούν. Κάλεσε λοιπόν σε συμβούλιο όλους τους θεούς
στην τιμιότατη κατοικία τους, που βρίσκεται στη μεση του
κόσμου και βλέπει καλά τα πάντα, οσα έχουν πραγματοποιηθεί, κι αφου τους συγκέντρωσε ειπε...
21
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ΤΙΜΑΙΟΣ
1. Στο κείμενο δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον χο!>ρο
και τις άλλες συνθήκες του διαλόγου. Αυτός, λόγω των θε
μάτων που αναφέρονται στην αρχή, θυμίζει την Πολιτεία.
Υποστηρίχθηκε η άποψη πως ο Τίμαιος διαδραματίζεται
ακριβώς την επόμενη ημέρα, αλλά εκφράσθηκε ο αντίλογος
πως η «χθεσινή συζήτηση» που αναφέρει ο Σωκράτης δεν
συνδέεται με αυτήν που καταγράφεται στην Πολιτεία.
2. "Οσοιπερ

άν

της

πρεπονσης

εντός

ηλικίας

γίγνωνται.

Οι

σχετικές διατάξεις αναφέρονται λεπτομερώς στην Πολιτεία
(461 d-e), και προβλέπουν ότι όσοι γεννήθηκαν τον δέκατο ή
έβδομο μήνα μετά τους γάμους κάποιου κηδεμόνα θ' αποκα
λούνται γιοι του και κόρες του και πως τα παιδιά που γεννή
θηκαν την περίοδο τεκνοποιίας (εγεννων 461 d 8) των γονέων
τους θα θεωρούνται αδέλφια. Τα αδέλφια θα μπορούν να
παντρευτούν μεταξύ τους με τη συναίνεση της Πυθίας. Ο
Richards σε παρατήρηση" του θεωρεί πως η λέξη εγεννων
αναφέρεται σ' ολόκληρη την περίοδο κατά την οποία ένας
κηδεμόνας μπορεί να τεκνοποιήσει. Απ' αυτό, σύμφωνα με
την παρατήρηση του Α. Ε. Taylor, (A commentary on Plato's
Timaeus, Οξφόρδη, 1928, σελ. 47) προκύπτει πως «οι περισ
σότεροι γάμοι θα γίνονται ανάμεσα σε άτομα, που, σύμφωνα
με τους κρατικούς θεσμούς, θα είναι αδέλφια, και πως στους
γάμους μεταξύ 'αδελφών' θα περιλαμβάνονται κι αυτοί που
εμείς θ' αποκαλούσαμε αιμομεικτικούς, δηλαδή γάμοι ανάμε
σα σε άτομα που έχουν τους ίδιους φυσικούς γονείς)). Όσο για
την άδεια από την Πυθία, ο Richards θεωρεί πως αναφέρεται
από τον Σωκράτη γιατί έτσι ήταν το τυπικό.

Είναι όμως πιθανό, όπως συνεχίζει ο Taylor, οι αρχές να
κρατούσαν «αρχείο» γάμων και γεννήσεων κι επομένως να
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γνώριζαν τους φυσικούς γονείς κάθε παιδιού. Θα συμβού
λευαν επομένως μυστικά την Πυθία να δώσει ή να μη δώσει
κάποια συγκεκριμένη «άδεια», εάν αφορούσε αδέλφια εξ αί
ματος.
3. Αναφέρθηκαν συνοπτικά οι βασικές αρχές σχετικά με
τους φύλακες και την παιδεία τους, τις γυναίκες και τα κα
θήκοντα που αυτές πρέπει ν' αναλαμβάνουν, τους γάμους, την
τεκνοποιία και την ανατροφή των παιδιών. Τα θέματα αυτά
έχουν αναπτυχθεί διεξοδικά στα βιβλία Β'-Ε' της Πολιτείας.
4. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον Τίμαιο, εκτός απ'
αυτές που αναφέρονται στο κείμενο. Η άποψη του Σωκράτη
γι
αυτόν, πως φιλοσοφίας... επ' άκρον άπάσης έλήλυθεν,
είναι ενδεικτική για τη συγκρότηση του. Ο Α. Ε. Taylor
(Πλάτων. Ο άνθρωπος και το έργο τον, μετ. Ιορδ. Αρζόγλου, Αθήνα, 1990, σ. 496), αναφέρει πως «η διδασκαλία
που εμφανίζεται (ο Τίμαιος) να υποστηρίζει αποτελεί ανα
γνωρίσιμη παραλλαγή της πυθαγόρειας φιλοσοφίας, με τη
βιολογία και την ιατρική του Εμπεδοκλή εμφυτευμένες στη
βασική μαθηματική ανάλυση του Πυθαγόρα».
5. Οι Λοκροί της Ιταλίας ήταν κατά παράδοση ευνομού
μενη πόλη. Την αναφέρει και ο Πίνδαρος στον Όλνμπιάνικο
του (10, 13) σχετικά με τη νίκη του Αγησίδαμου στους παι
δικούς αγώνες πυγμαχίας. Η ευνομία αυτή αποδίδεται συνή
θως στις ρυθμίσεις του Λοκρού νομοθέτη Ζάλευκου (6ος αι.).
Ίσως όμως ο Πλάτων και ο Πίνδαρος να εννοούν κάτι πε
ρισσότερο. Η αναφορά του Πλάτωνα στο δημόσιο αξίωμα
που κατείχε ο Τίμαιος ίσως να σημαίνει πως οι Λοκροί ήταν
από τις πόλεις που κυβερνούσαν οι Πυθαγόρειοι πριν τις
ταραχές που ξέσπασαν στα μέσα του 5ου αι. Επομένως το
πολίτευμα των Λοκρών συμφωνούμε με τις πολιτικές πεποι
θήσεις τόσο του Πλάτωνα όσο και του Πίνδαρου.
6. Συχνά στο έργο του ο Πλάτων εκφράζεται με θαυμασμό
για τον Σόλωνα, με τον οποίο ήταν συγγενής από την πλευρά
της μητέρας του. Κατ' επανάληψη τον αναφέρει μεταξύ των
προσώπων που με το έργο τους ωφέλησαν το σύνολο.
7. Τα Άπατούρια ήταν γιορτή που τελούνταν στην Αθήνα
στα μέσα του φθινοπώρου, τον μήνα Πυανεψιώνα. Είχαν
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διάρκεια τρεις μέρες, οι οποίες ονομάζονταν κ α τ ά σειρά δορπεία, άνάρρυσις και κουρεώτις. Την τρίτη μέρα γινόταν ε γ 
γ ρ α φ ή τ ω ν π α ι δ ι ώ ν στους καταλόγους της φυλής τους και
γίνονταν α π ' αυτά α π α γ γ ε λ λ ί ε ς π ο ι η μ ά τ ω ν .
8. Ο Taylor (A Commentary κ λ π . , σελ. 51) διερωτάται:
Ποια ακριβώς είναι εδώ η φιλοφρόνηση; Α π ό το κείμενο
φαίνεται π ω ς ο ομιλητής επαινεί το ύφος του Σόλωνα και
όχι την ουσία. Ο έπαινος δεν μπορεί να αφορά τις πολιτικές
πεποιθήσεις που εκφράζει ο Σόλων στους στίχους του. Το
ελευθέρων σημαίνει αυτό που χαρακτηρίζει τον «ελεύθερο
ά ν θ ρ ω π ο » , κι ο «ελεύθερος άνθρωπος» είναι το αντίθετο όχι
μόνο του «δούλου» αλλά κ α ι του « β ά ν α υ σ ο υ » . Μπορούμε
λοιπόν να θεωρήσουμε π ω ς ο Σόλων δεν έγραφε όπως άλλοι
γ ν ω σ τ ο ί ποιητές (Πίνδαρος, Σιμωνίδης, Βακχυλίδης) για να
ευχαριστήσει κάποιον ισχυρό προστάτη, αλλά μόνο για να
ευχαριστήσει τον εαυτό του. Έ τ σ ι ο Σ ό λ ω ν γράφει ό,τι και
ό π ω ς του αρέσει, χρησιμοποιώντας τη γ λ ώ σ σ α κ α τ ά βούλη9. Έλληνες άει παίδες". Η περίφημη ρήση σχετικά με την
« α ι ώ ν ι α νεότητα» τ η ς Ελληνικής φυλής. Η αναφορά σε φ υ 
σικές καταστροφές που συνέβησαν στον Ελλαδικό χώρο εξη
γ ε ί την έλλειψη π η γ ώ ν τόσο π α λ α ι ώ ν όσο τ ω ν σ ω ζ ό μ ε ν ω ν
στην Α ί γ υ π τ ο . Το χωρίο σε συνδυασμό με το 274 c κ.ε. του
Φαιδρού οδήγησε πολλούς μελετητές στην άποψη π ω ς η
αμφισβήτηση της γ ρ α φ ή ς και γενικότερα της παράδοσης,
που εκφράζεται στο τελευταίο, είναι Ελληνικής και όχι Α ι 
γ υ π τ ι α κ ή ς ε μ π ν ε ύ σ ε ω ς . Στην Α ί γ υ π τ ο ά λ λ ω σ τ ε η ισχύς και
το κύρος της παράδοσης ήταν αδιαμφισβήτητα. Και σε άλλα
σημεία του έργου του ο πιστός στις απόλυτες αξίες Π λ ά τ ω ν
α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι κριτικά την παράδοση, τον «παλαιό κόσμο»
και τη μυθολογία του. Κατά την επικρατέστερη γ ν ώ μ η , τ έ 
τοιας τ ά ξ ε ω ς , ανάμεσα σ τ ' άλλα, είναι και η αμφισβήτηση
προς την ποίηση που εκφράζεται στην Πολιτεία, ιδίως σε
αντιδιαστολή προς τον φιλοσοφικό στοχασμό που εκπροσω
πεί

ο

ίδιος

(παλαιά μέν τις διαφορά φιλοσοφία και ποιητική,

607 b) Η κριτική κ α τ ά της ποίησης, όπως κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι στην
Πολιτεία, σε συνδυασμό προς την « π α λ α ι ά διαφορά» της με
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τη φιλοσοφία, είναι, κατά την επικρατέστερη γνώμη, αμφι
σβήτηση για άλλη μια φορά της παράδοσης από τον-Πλάτω
να.
10. Η λεξη λυόμενος είναι η πλέον αξιόπιστη γραφή, η
ερμηνεία της όμως παρουσιάζει δυσκολίες. Σύμφωνα με την
ερμηνεία του Πορφυρίου σημαίνει την απελευθέρωση του
ποταμού από τις υπόγειες πηγές που τον τροφοδοτούν. Κι
αν αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στον Νείλο σε περιόδους
ξηρασίας, δεν εξηγεί γιατί θα συνέβαινε κάτι τέτοιο και στην
περίπτωση του «ολοκαυτώματος», αντί ν' αποξηρανθεί όπως
συμβαίνει σε άλλα ποτάμια. Το λυόμενος επίσης θα μπορούσε
να θεωρηθεί μέσος τύπος, σύμφωνα με τη γνώμη πολλών
μελετητών. Ή ως μέση μετοχή θα σήμαινε «αυτός που πλη
ρώνει τα λύτρα». Το ρυόμενος του κώδικα F μοιάζει με
αυθαίρετη διόρθωση που έγινε για να ξεπεραστεί το παραπά
νω πρόβλημα. Υπάρχει ακόμη και η εκδοχή λυξόμενος (με
τοχή μέλλοντος). Όπως επίσης και του ύόμενος —οι βροχο
πτώσεις στην Αίγυπτο όμως είναι σπανιότατες.
11. Καταγράφεται η μαρτυρία για τη χρονική προτεραιό
τητα των' Ελλήνων. Η αναφορά στον Ήφαιστο και τη Γη
σχετίζεται με τον μύθο της γέννησης του Εριχθόνιου, του
οίκουροϋ

οφεως

του

Παρθενώνα.

12. Γίνεται αναφορά στο" υγιεινό κλίμα της Αττικής. Εκ
φράζεται η αντίληψη πως το ισορροπημένο κι εύκρατο κλίμα
ευνοεί την ανάπτυξη της νοημοσύνης, ενώ κλίματα πολύ
ψυχρά, πολύ θερμά, πολύ υγρά ή πολύ ξηρά επιδρούν αρνη
τικά στην ευφυία των κατοίκων.
13. Το πορευσιμον αναφέρεται στο οτι ο Ατλαντικός ήταν
πλωτός παλαιότερα, επειδή η λάσπη που σχηματίστηκε από
τον καταποντισμό της Ατλαντίδας δεν υπήρχε, κι όχι επειδή η
υποτιθέμενη απόσταση ανάμεσα στα αναφερόμενα νησιά ήταν
μικρότερη. Ο Αριστοτέλης, που αναφέρεται σχετικά με το
σημείο αυτο από τον Πρόκλο, κάνει επίσης λόγο για τη «λά
σπη έξω από τις Ηράκλειες στήλες» (Μετεωρολογικά Β, I,
354, 22).
14. Περιγράφεται το νησί της Ατλαντίδας. Διεξοδικότερη
περιγραφή και αναφορά στη διοικητική οργάνωση της κάνει ο
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Πλάτων στον διάλογο Κριτίας. Το θέμα είχε απασχολήσει
και τον Σόλωνα, ο οποίος όμως δεν ολοκλήρωσε σχετικό
σύγγραμμα του, πιθανώς λόγω της προχωρημένης του ηλι
κίας. Ο Πλούταρχος στη βιογραφία του Σόλωνα (κεφ. 31)
αναφέρει πως ο Πλάτων ανέλαβε τη συνέχιση του εγχειρή
ματος του προγόνου του κατά σνγγένειαν, χωρίς όμως κι
αυτός να προλάβει να το ολοκληρώσει, οσω μάλλον ευφραίνειν
τά
άνιάσας.

γεγραμμένα,

τοσοΰτω

μάλλον

τοις

άπολειφθεΐσιν

Τα σχετικά με την Ατλαντίδα ήταν από την αρχαιότητα
αμφιλεγόμενα, τόσο ως προς τις πηγές του Πλάτωνα, όσο και
για τη συγκεκριμένη χώρα που αυτός είχε στον νου του. Οι
διχογνωμίες δεν έλειψαν και στα νεότερα χρόνια, οπότε υπο
στηρίχθηκε πως η χαμένη Ατλαντίδα είναι η Αμερικάνικη
ήπειρος, η Σκανδιναυία, ο Καύκασος, η Κρήτη, η βόρεια
Αφρική κ.ά. Υποστηρίχθηκε επίσης η άποψη πως πρόκειται
για ήπειρο ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική που κα
ταβυθίστηκε στον Ατλαντικό ωκεανό. Η σχετική φιλολογία
είναι ογκώδης, όχι πάντοτε με τεκμήρια αλλά γοητευτική
15. Στο σημείο αυτό αρχίζει η ομιλία του Τίμαιου, που δεν
διακόπτεται μέχρι την ολοκλήρωση της παρά από, αραιές και
σύντομες παρεμβάσεις του Σωκράτη.
16. Στο τμήμα τούτο ο Τίμαιος επιμένει και επανέρχεται
στο ν' αποσαφηνίσει πως η κοσμολογία δεν μπορεί να θεω
ρηθεί «ακριβής επιστήμη». Η κοσμολογία, η βιολογία ακόμα
και η φυσική δεν μπορούν να είναι «ακριβείς» κατά την άποψη
του Πλάτωνα. Με τις επιστήμες αυτές δεν μπορεί να φτάσει
κανείς στην απόλυτη αλήθεια, όπως γίνεται με τα μαθηματι
κά, γιατί το αντικείμενο τους υφίσταται συνεχείς μεταβολές
ή, όπως το θέτει ο Τίμαιος, «ποτέ δεν είναι αλλά συνεχώς
γίνονταιτι. Ο Τίμαιος επιμένει πως το «παροδικό» είναι το
βασικό χαρακτηριστικό της φύσης. Κι αυτός είναι ο λόγος
που όλες οι φυσικές επιστήμες είναι «προσοορινές» ενώ η
αριθμητική, για παράδειγμα, είναι «απόλυτη)) ή ακόμη γι'
αυτό τον λόγο οι φυσικές επιστήμες είναι «προοδευτικές»
ενώ τα καθαρά μαθηματικά όχι. Οι φυσικοί νόμοι συνεχώς
αναδιατυπώνονται υπό το φως νέων στοιχείων ενώ τα αποτε-

299

ΣΧΟΛΙΑ

λέσματα των μαθηματικών δεδομένων παραμένουν σταθερά.
Η άποψη τούτη του Πλάτωνα για την ακρίβεια των φυ
σικών επιστημών αντιτίθεται προς τον Αριστοτέλη, ο οποίος
διατυπώνει βεβαιότητα για την απόλυτη αλήθεια των επιστη
μών.
Ο Δαρβίνος στηρίχτηκε σ' αυτές τις απόψεις του Πλάτωνα
στη διατύπωση της θεωρίας του για την εξέλιξη.
Ο Taylor σχολιάζει πως η Πλατωνική διάκριση ανάμεσα
στο είναι των αντικειμένων της επιστήμης και στο γίγνεσθαι
των πραγμάτων που εξελίσσονται, θυμίζει τη θεωρία του
Bergson περί της αδυναμίας του νου να συλλάβει χωρίς παρα
μόρφωση οτιδήποτε δεν ανήκει στον «άψυχο» χώρο των γε
ωμετρικών μορφών. Ο Πλάτων όμως δεν θέτει τη «μυθο
λογία» υπεράνω της ακριβούς επιστημονικής γνώσης· αντίθε
τα τη θεωρεί .υποδεέστερη. Δεν πιστεύει επομένως στον
«υψηλότερο βαθμό αλήθειας» της ενορατικής φαντασίας, ό
πως ο Bergson. Θεωρεί πως, παρ' όλο που δεν μπορεί να
επιτευχθεί η απόλυτη αλήθεια στην επιστημονική σκέψη,
κύριο μέλημα της πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύ
τερη προσέγγιση σ' αυτήν (A Commentary κλπ., σελ. 59-61).
Η άποψη αυτή αποτελεί και τη βάση της σύγχρονης επιστή
μης. Ο. Heisenberg μάλιστα έδωσε και το μέτρο της διάστασης
του είναι και του γίγνεσθαι, όταν διατύπωσε την αρχή της
Απροσδιοριστίας (περί του ανέφικτου της ταυτόχρονης μέ
τρησης των μεγεθών της θέσης και της ορμής κινητού). Ο
Einstein φαίνεται να συμφωνεί περισσότερο με τον Αριστοτέ
λη, μη αποδεχόμενος την ύπαρξη αντικειμενικής διάστασης
ανάμεσα στην ακρίβεια και την εξέλιξη αλλά θεωρώντας πως
με την εξέλιξη των τεχνικών μέσων θα κατορθώσουμε να
άρουμε το εμπόδιο της Απροσδιοριστίας και να επιτύχουμε
απόλυτη γνώση του αντικειμένου.
17. Το νόημα εδώ είναι πως το μόνο από,το οποίο εξαρτά
ται η ομορφιά είναι η συγκεκριμένη και αναγνωρίσιμη μορφή.
Ένα έργο τέχνης που κυμαίνεται μπροστά στο εσωτερικό
όραμα του καλλιτέχνη, που δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα της
«αιώνιας» μορφής την οποία ο ίδιος επιδιώκει ν' αποτυπώ
σει, δεν είναι πραγματικό έργο τέχνης. Εδώ εισάγεται δευτε-
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'ρεύουσα αρχή, σύμφωνα με την οποία «ο αισθητός κόσμος ως
σύνολο είναι πραγματικό έργο τέχνης, ως εκ τούτου αποτελεί
αποκάλυψη αιώνιας μορφής». Όμως ο αισθητός κόσμος είναι
κάτι που «έχει γίνει» ή όχι; Η αρχή περί της αιτιότητας
διατυπώθηκε αρχικά για παν τό γιγνόμενον και δεν μπορού
με να περιλάβουμε σ' αυτή τον αισθητό κόσμο, εκτός κι αν
τον θεωρήσουμε γιγνόμενον. Έχει ήδη αναφερθεί πως ό πας
ουρανός είναι γιγνόμενον, εφόσον όλα τα αισθητά είναι
γιγνόμενα, αλλά και ο ουρανός επίσης είναι αίσθητόν.
18. Ο Πλάτων γνώριζε καλά πως οι απόψεις του για την
ύπαρξη του Θεού που βασίζονταν στην εξάρτηση όλων των
φυσικών κινήσεων από την «ψυχή», δεν γίνονταν εύκολα
κατανοητές. Γνώριζε βέβαια πως η προσωπική θρησκευτική
πίστη στον Θεό (όπως αναλύεται από τον Σωκράτη στην
Απολογία και αποτελεί τη βάση του Πυθαγόρειου τρόπου
ζωής) δεν ήταν κάτι νέο. Είναι όμως αλήθεια πως ο Θεός
δεν αποτελούσε κύριο θέμα της επιστημονικής φιλοσοφίας,
μέχρις ότου ο Πλάτων δημιούργησε τη φυσική θεολογία.
Ακόμα κι ο ίδιος ο Πλάτων σε προηγούμενους διάλογους
μιλά για τον Θεό στη γλώσσα της θρησκευτικής αφοσίωσης
και δεν αναφέρεται σ' αυτόν σαν σε αντικείμενο επιστημονι
κής ανάλυσης κι αιτιολόγησης. Η θεολογία ως επιστήμη
ξεκινά με την πολεμική ενάντια στην αθεΐα και στην άρνηση
της ηθικής κυβέρνησης του κόσμου (Νόμοι 10). Γι' αυτό τον
λόγο στη δεύτερη Επιστολή του Πλάτωνα προς τον Διονύ
σιο, δεν καταγράφει παρά μόνο «μυστηριώδεις υπεκφυγές».
Πίστευε πως η θεολογία του δεν επιτρέπεται να σπαταλιέται
σε ανθρώπους που δεν διαθέτουν την ηθική και πνευματική
συγκρότηση να σκεφτούν μόνοι τους, από τη στιγμή που τους
έχει δειχτεί ο σωστός δρόμος. Παρόμοιες θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν οι απόψεις του αποστόλου Παύλου σχετικά
με το ζήτημα.
19. Ο φυσικός κόσμος έχει επομένως «δημιουργό», πράγ
μα που σημαίνει, όπως ακριβώς και στη Χριστιανική θεολο
γία, πως ο φυσικός κόσμος δεν είναι αυθύπαρκτος αλλά ε
ξαρτάται από μία πραγματικά αυθύπαρκτη ψυχή, τον Θεό,
για την ύπαρξη του. Εδώ γεννάται το ερώτημα κατά πόσο το
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π ρ ό τ υ π ο π ο υ είχε ο δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς ή τ α ν « ό μ ο ι ο » κ α ι « α ι ώ ν ι ο » τ ο
ίδιο ή ή τ α ν κ ά τ ι π ο υ « ε ί χ ε γ ί ν ε ι » . Ε ί ν α ι ο « κ ό σ μ ο ς » σ υ ν ο λ ι κ ά
η ε ν σ ά ρ κ ω σ η σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ λ ο γ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ ή α π ο τ ε λ ε ί τη
β ά σ η γ ι α κ ά τ ι π ο υ , π α ρ ' όλη τ η σ υ ν ε χ ή τ ο υ ε ξ έ λ ι ξ η , θ α ε ί ν α ι
πάντοτε ατέλειωτο κι εφήμερο
-

Α ν δ ε χ τ ο ύ μ ε ό μ ω ς π ω ς μ π ο ρ ε ί κ ά π ο ι α υ π ό θ ε σ η ν α είναι
πιο « π ι θ α ν ή » α π ό κ ά π ο ι α ά λ λ η , τ ό τ ε κ α ι τ ο σύνολο τ ω ν
α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν κ α ι γ ε γ ο ν ό τ ω ν σ τ α οποία α ν α φ έ ρ ε τ α ι η υ π ό θ ε 
ση πρέπει να ενσαρκώνουν κάτι συγκεκριμένο και απόλυτο,
δ ι ό τ ι α ν τ ο α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τ η ς υ π ό θ ε σ η ς μ α ς ή τ α ν τ ο ίδιο μ ε 
τ α β λ η τ ό , τ ό τ ε δεν θ α υ π ή ρ χ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο ν ' α π ο φ α ν θ ε ί κ ά π ο ι ο ς
α ν μ ι α υ π ό θ ε σ η είναι π ι θ α ν ό τ ε ρ η από κ ά π ο ι α ά λ λ η .
Ο Τίμαιος το αποδεικνύει λέγοντας π ω ς το πρότυπο, του
οποίου ο κ ό σ μ ο ς α π ο τ ε λ ε ί ε ι κ ό ν α , π ρ έ π ε ι να είναι όμοιο κ α ι
α ι ώ ν ι ο , αν ο δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς τ ο υ κ ό σ μ ο υ ε ί ν α ι κ α λ ό ς κ α ι αν το
έργο τ ο υ ε ί ν α ι έργο τ έ χ ν η ς . Ο Τ ί μ α ι ο ς δ έ χ ε τ α ι π ω ς ο κ ό σ μ ο ς
είναι τ ο α ρ ι σ τ ο ύ ρ γ η μ α τ η ς τ έ χ ν η ς κ α ι π ω ς ο δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς τ ο υ
ε ί ν α ι ο ά ρ ι σ τ ο ς ό λ ω ν (Taylor, A Commentary κ λ π . , σελ. 7172).
20. Έ χ ο υ μ ε δ ε χ τ ε ί π ω ς το παράδειγμα β ά σ ε ι τ ο υ οποίου
κ α τ α σ κ ε υ ά σ τ η κ ε ο φ υ σ ι κ ό ς κ ό σ μ ο ς είναι « α ι ώ ν ι ο » , ο ίδιος ο
κ ό σ μ ο ς ό μ ω ς είναι μ ε τ α β λ η τ ό ς . Έ τ σ ι λ ο ι π ό ν οι λόγοι π ο υ
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι στο π α ρ ά δ ε ι γ μ α π ρ έ π ε ι να ε ί ν α ι μόνιμοι, ε ν ώ
ο ι λ ό γ ο ι π ο υ α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ τ ο μ ε τ α β λ η τ ό α ν τ ί γ ρ α φ ο τ ο υ δεν
μ π ο ρ ο ύ ν να είναι ακριβείς" θα π ρ έ π ε ι να ε ί μ α σ τ ε ι κ α ν ο π ο ι η 
μένοι ό τ α ν η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η σ τ η ν α κ ρ ί β ε ι α ε ί ν α ι α π λ ώ ς η μ ε γ α 
λύτερη δυνατή. Η φυσική, επομένως, ως επιστήμη της εμπει
ρικής ύ π α ρ ξ η ς π ρ έ π ε ι ν ' α ρ κ ε ί τ α ι στο ν α είναι π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ή
και προσωρινή.
21. Σ τ η ν Π λ α τ ω ν ι κ ή ο ν τ ο λ ο γ ί α ο κ ό σ μ ο ς τ η ς γενέσεως
είναι ο δ η μ ι ο υ ρ γ η μ έ ν ο ς , μ ε τ α β α λ ό μ ε ν ο ς κ α ι φ θ α ρ τ ό ς κ ό 
σ μ ο ς , π ο υ α ν τ ι δ ι α σ τ έ λ λ ε τ α ι προς τ ο ν κ ό σ μ ο τ η ς ουσίας, όπου
β ρ ί σ κ ε τ α ι το όντως όν. Η γ ν ω σ τ ι κ ή π ρ ο σ έ γ γ ι σ η τ ο υ τ ε λ ε υ 
τ α ί ο υ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι μ έ σ ω τ η ς νοήσεως, ω ς α π ώ τ ε ρ ο
στάδιο μιας μακράς και ανοδικής διαδικασίας που διέπεται
από τ ο υ ς δ ι α λ ε κ τ ι κ ο ύ ς ν ό μ ο υ ς .
22. Ό τ α ν ο Π λ ά τ ω ν λέει π ω ς ο Θεός έ φ τ ι α ξ ε τ ο ν κ ό σ μ ο
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παίρνοντας όλα τα ορατά σε κατάσταση χάους και θέτοντας
τους νόμο και τάξη, δεν εννοεί πως υπήρχε προγενέστερη
περίοδος κατά την οποία επικρατούσε χάος. Αυτή η ερμηνεία
έρχεται σε αντίθεση με την μετέπειτα δήλωση πως ο «χρό
νος» κι ο «ουρανός» γεννήθηκαν μαζί. Η σωστή ερμηνεία
είναι μάλλον η εξής! Αν δεν υπήρχε η θεϊκή δράση, ο νόμος
και η τάξη θα εξαφανίζονταν με αποτέλεσμα το χάος.
23. Πρβλ. και 92 b.
24. Στο σημείο αυτό αναφέρονται οι δύο ιδιότητες των
σωμάτων που γίνονται αντιληπτές με την όραση και την
αφή, επειδή μ' αυτές αντιλαμβανόμαστε το σχήμα και το
μέγεθος των σωμάτων, και επειδή τα αισθητά σώματα δεν
εκπέμπουν όλα ήχο ή οσμή ούτε είναι δυνατό να τα αντιλη
φθούμε όλα με τη γεύση. Όλα όμως τα σώματα που γίνονται
αντιληπτά, τα αντιλαμβανόμαστε με βάση το μέγεθος και με
το σχήμα. Έτσι η όραση και η αφή είναι οι κατ' εξοχήν
αισθήσεις που αποτιμούν τα σώματα ενώ οι υπόλοιπες αφο
ρούν κυρίως ιδιότητες ή σχέσεις των σωμάτων.
25. Οι χαρακτήρες του πυρός και της γης είναι τόσο δια
φορετικοί που θα πρέπει να παρεμβληθούν ένα ή περισσότερα
συστατικά ενδιάμεσου χαρακτήρα, ώστε να χρησιμεύσουν σαν
συγκολλητική ουσία. Ο «δεσμός» που ενοποιεί καλύτερα τον
εαυτό του και τους προς σύνδεση όρους, είναι μια αναλογία ή
«πρόοδος», όπου ο πρώτος κι ο τελευταίος όρος έχουν «μέσο»
ή ενδιάμεσο όρο ή όρους, που συνδέονται με μαθηματικό
τρόπο. Ο Πυθαγόρας και οι οπαδοί του μελέτησαν πρώτοι
τις αναλογίες, και η ονομασία αυτή χρησιμοποιήθηκε για τις
τρεις απλές μορφές σειρών, τις οποίες ακόμα αποκαλούμε
«προόδους», την αριθμητική, τη γεωμετρική και
νική. Οι Πυθαγόρειοι (ή, κατά την παράδοση, ο

την

αρμο

ίδιος ο Πυ
θαγόρας) ανακάλυψαν και τις τρεις μέσα από τις μουσικές
τους μελέτες.
26. Δημιουργούνται οι αναλογίες! Φωτιά/Αέρας = Αέρας/
Νερό = Νερό/Γη. Αφορούν τον προσιτό στην αισθητηριακή
αντίληψη κόσμο.
27. Το σχήμα του κόσμου είναι το καλύτερο, δηλαδή το πιο
κατάλληλο για το πλάσμα που θα περιέχει όλα τα άλλα
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πλάσματα. Είναι επομένως σφαιρικό, γιατί αυτό είναι που
περιέχει όλα τα άλλα σχήματα. Τα σχήματα στα οποία ανα
φέρεται είναι τα περίφημα πέντε Πλάτωνος σχήματα, το
τετραεδρο, ο κύβος, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο και το
εικοσάεδρο. Ο Ευκλείδης στο 13ο βιβλίο των Στοιχείων του
δίνει την κατασκευή της εγγραφής και των πέντε στη σφαίρα
και αποδεικνύει πως δεν υπάρχουν άλλα εγγράψιμα κανονικά
στερεά.
28. Οι λέξεις έκ τέχνης σημαίνουν ακριβώς πως το γεγονός
ότι η αποσύνθεση του ενός αποτελεί την τροφή του άλλου, δεν
είναι καθόλου τυχαίο (έκ τύχης) αλλά αποτέλεσμα προσεκτι
κού σχεδιασμού της θείας πρόνοιας. Βλέπουμε πως ο Πλάτων
πιστεύει στην ύπαρξη σχεδίου του σύμπαντος (Taylor, Α
Commentary κλπ., σελ. 103).

29. Η αρχή σειράς μερισμών γίνεται με την τρίτη υπόστα
ση που δημιουργείται ανάμεσα στην άμέριστον και την μεριστήν ούσϊαν, και η οποία μετέχει στη φύση και των δύο.
Από τις τρεις τούτες ουσίες θα προκύψει μια νέα, που κι αυτή
με τη σειρά της θα διαιρεθεί.
30. Ο όρος ήμιόλιον σημαίνει τη σχέση 3/2, το έπίτριτον τη
σχέση 4/3 και το έπόγδοον το 9/8.

31. Κινήσει πέριξ αύτάς έλαβε: Μέχρι στιγμής δεν έχει
λεχθεί τίποτα γύρω από την έννοια της περιστροφής των
δύο κύκλων. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε πως η φράση ή κατά
ταύτα έν ταύτω περιαγομένη κίνησις
σημαίνει περιστροφή
σφαίρας γύρω από τον άξονα της, γιατί εδώ δεν έχουμε
σφαίρες αλλά κύκλους, που η κίνηση τους μοιάζει με την
κίνηση τροχού.
32. Η λέξη ομοίως δεν χρησιμοποιείται εδώ με την κοινή
σημασία της στην Αττική, αλλά έχει μαθηματική έννοια,
οπως στην Ιωνική επιστημονική γλώσσα, όπου η λέξη
όμοιος σήμαινε ((ίσος». Επίσης η λέξη τάχος εδώ δεν σημαί
νει αυτό που ονομάζουμε ταχύτητα πλανήτη στην τροχιά του.
Σημαίνει τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μια
περιστροφή. Δύο ομόκεντροι περιστρεφόμενοι δακτύλιοι, που
εκτελούν περιστροφή σε ίσους χρόνους, δεν έχουν ίδια ταχύ
τητα.
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33. Όταν η ψυχή συναντήσει ένα πράγμα, διαιρετό ή α
διαίρετο, αναγνωρίζει με ποιο τρόπο, πώς, πότε και με ποιο
πράγμα αυτό είναι ταυτόσημο ή διαφορετικό, και δεν μπορεί
παρά να είναι ένα από τα δύο (όμοιο ή διαφορετικό) σε σχέση
με τα διάφορα αντικείμενα που ανήκουν είτε στα γιγνόμενα
είτε στα αιώνια και αναλλοίωτα. Η πρόταση αυτή παρουσιά
ζει δυσκολίες στην κατανόηση της λόγω της περιληπτικής της
σύνταξης.
34. Εκφράζεται η δυσπιστία του ομιλητή προς τις ανθρώ
πινες θετικές κρίσεις, αλλά η διερεύνηση του σχετικού θέμα
τος παραμένει εκκρεμής στο σημείο αυτό.
35. Χρόνος σημαίνει ομοιόμορφη διαδοχή" όταν υπάρχει
ομοιόμορφη διαδοχή μόνο τότε ο χρόνος είναι μετρήσιμος.
Για να υπάρχει λοιπόν χρόνος δημιουργήθηκαν οι πλανήτες,
οι «χρονομέτρες του σύμπαντος». Ο Τίμαιος εδώ αναφέρεται
στο αστρονομικό πρόβλημα της κατασκευής Ημερολογίου και
γι' αυτό τον λόγο κατονομάζει τους πλανήτες, και ιδιαίτερα
τον ήλιο και τη σελήνη, από τις περιστροφές των οποίων
μπορούμε να χωρίσουμε τον χρόνο σε έτη και μήνες. Οι
Έλληνες αστρονόμοι δεν έδιναν μεγάλη σημασία στους πλα
νήτες κι ασχολούνταν κυρίως με τα «ακίνητα» αστέρια, δε
δομένου ότι αυτά χρησιμοποιούσαν στη ναυσιπλοΐα. Απο τη
αρχή ήταν απαλλαγμένοι από την αστρολογική δεισιδαιμονία
των Βαβυλωνίων, που δεν εμφανίζεται στα κείμενα τους όλη
την κλασική περίοδο. Αργότερα, στους Ελληνιστικούς χρό
νους μόνο, τη βλέπουμε να εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της
επίδρασης των Στωικών που κατάγονταν από πόλεις της
Ανατολής (Taylor, A Commentary κλπ., σελ. 191-192).
36. Εδώ εκφράζεται μομφή για τους ανθρώπους που είναι
ευχαριστημένοι με τις περιόδους περιστροφής του ήλιου και
της σελήνης και με τη μεταξύ τους σύγκριση. Οι κατασκευα
στές ή οι αναθεωρητές του Ημερολογίου ασχολούνται μόνο με
την εύρεση της σχέσης ανάμεσα στο έτος και τον μήνα και δεν
ασχολούνται καθόλου —με την εξαίρεση μερικών Πυθαγο
ρείων— με τις περιόδους των άλλων πέντε πλανητών ούτε
έχουν προσπαθήσει ποτέ να συγκρίνουν το «έτος» του ενός
πλανήτη με το «έτος» κάποιου άλλου.
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37. Βλέπουμε πως ο Τίμαιος χρησιμοποιεί την άποψη του
Εμπεδοκλή για τα τέσσερα στοιχεία και τα κατατάσσει σε
τέσσερις αντίστοιχες κατηγορίες έμβιων όντων που ζουν στον
ουρανό, στον αέρα, στο νερό και στην ξηρά. Εδώ εκφράζεται
και η παράξενη άποψη πως τα πραγματικά αστέρια δημιουρ
γήθηκαν μετά από τους πλανήτες.
38. Από τη Γη μέχρι τον Δία καταγράφονται στο σημείο
αυτό τέσσερις γενεές θεών. Σέ άλλα έργα του ο Πλάτων όμως
γενεαλογεί με διαφορετικό τρόπο το θεϊκό γένος.
39. Η ύπαρξη των θνητών είναι απαραίτητη όπως και αυτή
των αθανάτων για να ολοκληρωθεί ο ουρανός. Ο θάνατος κι η
γένεση αποτελούν μέρος του αρχικού σχεδίου του Θεού και
δεν είναι «αποτέλεσμα αμαρτίας». Ο Τίμαιος δεν θα συμφω
νούσε με την Παλαιά Διαθήκη, πως ο Δημιουργός δεν δη
μιούργησε τον θάνατο και πως η ύπαρξη του τελευταίου είναι
αποτέλεσμα του Κακού. Η άποψη αυτή παραπέμπει στις
απαρχές της Ελληνικής σκέψης. Ο κόσμος είναι φτιαγμένος
από αντίθετα (εναντία) —το αθάνατοι - θνητοί είναι τέτοιο
αντιθετικό ζεύγος. Σύμφωνα με τον Ηράκλειτο, χάρη στον
συνδυασμό και την ενότητα αυτών των αντιθέτων διατηρείται
η μυστική αρμονία (αφανής άρμονίη) του συστήματος. Τα
αντίθετα διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο και σύμφωνα με
τη σκέψη των Πυθαγορείων. Ο θνητός πρέπει επομένως να
υπάρχει μέσα στο σύστημα, κι αυτό δεν είναι δυνατόν αν ο
Δημιουργός φτιάξει τα πάντα μόνος του. Τα δημιουργήματα
του δεν πρέπει να είναι απλά ανδρείκελα αλλά πρέπει να
μπορούν να δημιουργήσουν και τα ίδια, μόνο που βέβαια τα
δικά τους έργα είναι κατώτερα από τα θεϊκά.
40. Το άπεργάζεσθε ζώα δείχνει πως ο Τίμαιος αναφέρεται
στην αντίθεση αθάνατου και θνητού μέρους ως ισοδύναμη
προς την αντίθεση ψυχής και σώματος, δεδομένου πως η
ένωση τους αποτελεί το ζώον. Φαίνεται λοιπόν πως το σώμα
μας είναι φτιαγμένο από υλικά που προέρχονται από τη γη,
τον αέρα κτλ., πως τρεφόμαστε κι αναπνέουμε παρόμοια
υλικά, και πως, όσο το σώμα μας μπορεί να τ' αφομοιώνει,
μεγαλώνουμε, αλλά, όταν η αφομοιωτική ικανότητα μειώνε
ται, το σώμα συρρικνώνεται και γίνεται αδύναμο. Στο τέλος,
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όταν πεθαίνουμε, η γη μέσα μας γυρνά στη γη, το νερό μέσα
μας στο νερό, ο αέρας στον αέρα κτλ. Ο λόγος γίνεται πλήρως
κατανοητός αν έχουμε κατά νου πως αναφέρεται στη γη και
τους πλανήτες, που πιστεύεται πως κατοικούνται από «αν
θρώπους». Οι θεοί των θεογονικών παραδόσεων δεν έχουν
σχέση μ' αυτή τη διαδικασία.
41. Έτσι εξηγείται η πνευματική σύγχυση κι η σωματική
αδυναμία του βρέφους. Η ένωση της ψυχής και του σώματος
λειτουργεί στην αρχή αποσυντονιστικά για την πρώτη. Εκ
φράζεται εδώ η αντίληψη πως κύρια λειτουργία στη βρεφική
και παιδική ηλικία είναι η ανάπτυξη.
Ο Taylor σημειώνει πως οι αισθήσεις του βρέφους μέσα
στην τυχαία τους κίνηση έρχονται σ' επαφή με επώδυνες
εμπειρίες, όπως τη φωτιά που καίει ή τα σκληρά αντικείμενα
που γδέρνουν, κι αυτά αυξάνουν περισσότερο τη σύγχυση.
Η σωστή κίνηση των κύκλων μπορεί ν' αποκατασταθεί
μόνο όταν η φθορά και η αποκατάσταση ισορροπήσουν ως
σωματικές διαδικασίες, όταν δηλαδή φτάσουμε στην άκμή'
χρειάζεται ακόμα η παίδευσις για να επιτύχουμε ακόμα με
γαλύτερη ορθότητα περιστροφής των κύκλων.
42. Ο Τίμαιος επιχειρεί να ετυμολογήσει τη λέξη αί'σθησις.
Δεν την αναφέρει ακριβώς, αφήνει όμως να εννοηθεί πως η
λέξη αίσθησις προέρχεται από κάποια άλλη που σημαίνει
«γρήγορη κίνηση». Ο Πρόκλος θεωρεί πως αναφέρεται στον
Όμηρο (ό δ' έβραχε θνμον άίσθων, Π 468) ή ίσως επίσης και
στο άίσσειν, όπως αναφέρει στα σχόλια του πως το αί'σθησις
ορίζεται ως ψνχής φορά ("Οροί 414 c) .
43. Ο Τίμαιος εννοεί πως, όταν παραδινόμαστε άκριτα σε
μια παρόρμηση, πιστεύουμε πως ενεργούμε «ελεύθερα», πως
ακολουθούμε εσωτερική τάση, ενώ στην πραγματικότητα η
συμπεριφορά μας έχει προκαθοριστεί από κάποια εξωτερική
δράση.
44. Δυο πράγματα είναι απαραίτητα για ν αποκτήσει ο
άνθρωπος αρετή και σοφία: (ΐ) Η σωστή τροφή από την αρχή
της ζωής του, ώστε το σώμα του ν' αναπτυχθεί με σωστό
τρόπο και (2) η εκπαίδευση που έρχεται κατόπιν, ολοκληρώ
νοντας το έργο της τροφής.
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45. Ε ί ν α ι η ίδια ά π ο ψ η π ο υ α π ο τ ε λ ε ί τη β ά σ η τ ο υ π ε ρ ί φ η 
μ ο υ π α ρ α λ λ η λ ι σ μ ο ύ α ν ά μ ε σ α σ τ η ν όραση κ α ι τ η γ ν ώ σ η , σ τ ο ν
ή λ ι ο κ α ι τ η ν Ιδέα τ ο υ Α γ α θ ο ύ , σ τ ο Έ κ τ ο β ι β λ ί ο τ η ς Πολι
τείας. Τ π ά ρ χ ε ι η λ ι α κ ό φ ω ς μ έ σ α σ τ ο ίδιο τ ο μ ά τ ι κ α ι α υ τ ό τ ο
φ ω ς είναι στην π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α το «όργανο της όρασης». Η
κ ε ν τ ρ ι κ ή ιδέα είναι π ω ς τ α « ό μ ο ι α α ν τ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι τ α ό 
μοια», κι αυτό σημαίνει π ω ς πρέπει να υπάρχει φ ω ς μέσα
μας για να μπορούμε ν' αντιληφθούμε το φως.
46. διαχεΓ. Δ ι α χ έ ε ι , δ ι α σ κ ο ρ π ί ζ ε ι . Η λ έ ξ η α υ τ ή με όλες τ ι ς
φυσικές και ψυχολογικές της εφαρμογές, είναι η αντίθετη του
πηγννναι ( σ υ μ π υ κ ν ώ ν ω ) . Η κ ί ν η σ η τ ο υ ε σ ω τ ε ρ ι κ ε υ μ έ ν ο υ
οπτικού ρεύματος μοιάζει με μεγάλο κ ύ μ α που στο πέρασμα
του ξεπλένει κάθε μικρότερη κίνηση.

Τάς εντός κινήσεις". Η ε ρ μ η ν ε ί α τ ω ν ο ν ε ί ρ ω ν π ο υ α κ ο λ ο υ 
θεί δείχνει π ω ς ο ι κ ι ν ή σ ε ι ς σ τ ι ς οποίες α ν α φ έ ρ ε τ α ι ε ί ν α ι τ ο 
π ι κ έ ς κ ι ν ή σ ε ι ς τ ο υ ίδιου τ ο υ ο φ θ α λ μ ο ύ α λ λ ά ε φ ό σ ο ν , ό π ω ς θ α
δούμε αργότερα, η αίσθηση ε ξ α ρ τ ά τ α ι από την υποκίνηση του
εγκεφάλου, πρέπει να σ κ ε φ τ ο ύ μ ε και κινήσεις που γίνονται
σ τ α κέντρα τ ω ν α ι σ θ ή σ ε ω ν μ π ο ρ ο ύ μ ε ε π ί σ η ς ν α υ π ο θ έ σ ο υ μ ε
ότι σ' αυτές τις κινήσεις περιλαμβάνεται και κάθε εσωτερική
διαταραχή του οργανισμού συνολικά. Η γενική επίδραση της
επιστροφής της φ ω τ ι ά ς στο μ ά τ ι είναι η επιβολή ηρεμίας σε
όλες α υ τ έ ς τ ι ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς κ ι ν ή σ ε ι ς .
47. Το τόποι α ν α φ έ ρ ε τ α ι σε περιοχές τ ο υ ίδιου τ ο υ μ α τ ι ο ύ
κ α τ ' αρχάς και σε περιοχές τ ω ν «κέντρων τ ω ν αισθήσεων»,
όπου κ ά π ο ι ε ς κ ι ν ή σ ε ι ς δεν έχουν α κ ό μ η ε ξ ο μ α λ υ ν θ ε ί . Ο χ α 
ρ α κ τ ή ρ α ς τ ω ν ονείρων μ α ς ε π ο μ έ ν ω ς ε ξ α ρ τ ά τ α ι α π ό τ η μορφή
τ ω ν κ ι ν ή σ ε ω ν π ο υ έχουν π α ρ α μ ε ί ν ε ι , κ α ι α π ό τ ι ς περιοχές τ ο υ
σ ώ μ α τ ο ς όπου σ υ μ β α ί ν ο υ ν .
48. Ο Τ ί μ α ι ο ς σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ε δ ώ δίνοντας ε ρ μ η ν ε ί α σ τ ο ν σ χ η 
μ α τ ι σ μ ό ειδώλων από κ ά τ ο π τ ρ α ή ανακλαστικές επιφάνειες,
όπως επίσης και στις π α ρ α μ ο ρ φ ώ σ ε ι ς τους, που ε ξ α ρ τ ώ ν τ α ι
α π ο τ ο είδος τ ο υ κ α τ ό π τ ρ ο υ . Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ η ν ίδια λ έ ξ η
(φαντάσματα) τόσο γ ι α τ ι ς εικόνες π ο υ ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι σ τ α
όνειρα, όσο κ α ι γ ι α τ ι ς « μ η π ρ α γ μ α τ ι κ έ ς » εικόνες π ο υ α ν α κ λ ώ ν τ α ι από τ α κ ά τ ο π τ ρ α . Γ ι α τ ο ν λόγο α υ τ ό μ ι λ ά ε ι εδώ κ α ι
γ ι ' α υ τ ή τ η ν ά λ λ η κ α τ η γ ο ρ ί α φαντασμάτων. Η α ν α φ ο ρ ά σ'
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αυτό το θέμα είναι δυσανάλογα μακροσκελής, τούτο όμως δεν
είναι παράδοξο, αν συνυπολογίσουμε πως οι επιστημονικοί
μελετητές ούτε τους στοιχειώδεις νόμους της οπτικής γνώρι
ζαν.
49. Η αόρατη ψυχή, σε αντίθεση με τα αισθητά υλικά
στοιχεία, είναι η μόνη ουσία που αρμόζει να διαθέτει λογική.
50. Ο απώτερος στόχος της φιλοσοφίας είναι η διαμόρφω
ση συγκεκριμένου τρόπου ζωής. Η γνώση των περιόδων των
ουράνιων κύκλων κι ο υπολογισμός των μεταξύ τους λόγων
χρειάζεται για να μας κατευθύνει στην προσπάθεια μας ν'
αποκαταστήσουμε την τάξη στις διαταραγμένες περιστροφές
των κύκλων της ψυχής μας. Η φιλοσοφία συνεπώς είναι το
επόμενο βήμα στη διαδικασία που άρχισε με την όρθήν
τροφήν και την παίδευσιν. Το τέλος της πορείας είναι, όπως
μας λέει ο Θεαίτητος, το όμοιοϋσθαι θεώ.
51. Μέχρις εδώ ασχοληθήκαμε κυρίως με τη λογική ή
τελική αιτία του «ουρανού». Στο υπόλοιπο του διαλόγου θ'
ασχοληθούμε κυρίως με τους τρόπους που έγινε δυνατό αυτό
το αποτέλεσμα, όπως με θεωρίες γύρω από τη μοριακή δομή
των τεσσάρων «στοιχείων"»-, τη χημική σύσταση των σωμά
των, τους ιστούς των ζώντων οργανισμών κλπ. Μπαίνουμε
δηλαδή στη «θετική» επιστήμη. Μέχρι τώρα ήταν αρκετό να
λέμε πως το σώμα του «ουρανού» αποτελείται από τα τέσσε
ρα «στοιχεία» του Εμπεδοκλή και πως τα σώματα των κα
τώτερων οργανισμών που περιλαμβάνει ο «ουρανός» είναι κι
αυτά ενώσεις τους. Τώρα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπο
ρούμε ν' αναλύσουμε τα ίδια τα «στοιχεία» και μετά να
προσπαθήσουμε να καθορίσουμε τον χαρακτηριστικό συνδυα
σμό των διαφόρων συστατικών τους. Μέχρι τώρα αναφερό
μαστε σ' αυτά σαν να γνωρίζαμε τι ακριβώς είναι η γη, το
νερό, ο αέρας και η φωτιά, παρ όλο που δεν τα είχαμε ορίσει.
Τώρα προχωρούμε στην εξέταση της ίδιας μας της υποθέ
σεως και στην έρευνα του κατά πόσο τα «στοιχεία» αυτά
έχουν ή όχι σύμπλοκο χαρακτήρα. Τόσο σύμπλοκο μάλιστα
που να μην μπορούμε πλέον να τα ονομάζουμε «έσχατα»
στοιχεία της φύσης αλλά ούτε και συλλαβές των λέξεων της
γλώσσας της (Taylor, A Commentary κλπ, σελ. 297-299).
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52. έξ άτοπου και άήθους διηγήσεως'. Η φράση φανερώνει
πως ο Τίμαιος γνώριζε πόσο νεοτεριστικές ήταν οι απόψεις
του παρ' όλο που απευθυνόταν σε κύκλο μυημένων.
53. φεύγει... φάσις'. Ο Τίμαιος αλλάζει προς στιγμή το
ύφος της αφήγησης, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα με χιουμο
ριστική διάθεση, δεδομένου ότι μεταχειρίζεται λέξεις πολύ
συνηθισμένες στη δικανική διάλεκτο.
54. Μέχρι το σημείο αυτό ο Τίμαιος μοιάζει να έχει ξεπε
ράσει και τον Ηράκλειτο στην αμφισβήτηση οποιασδήποτε
φυσικής μονιμότητας. Κατά τον Ηράκλειτο δεν μπορεί κά
ποιος ν' αποκαλέσει τη γη ή το νερό τοϋτο γιατί το καθένα
τους είναι τοιοϋτο, δηλαδή «παροδική φάση» στη ζωή της
φύσης και τίποτε άλλο. Στην πραγματικότητα η φωτιά είναι
το υλικό από το οποίο έχουν φτιαχτεί τα πάντα —φάσεις της
φωτιάς είναι ακόμη και το νερό και η γη. Ο Τίμαιος εξηγεί
ότι το πυρ δεν είναι παρά τοιοϋτον, μια παροδική φάση, όπως
κι όλα τα υπόλοιπα. Μήπως λοιπόν έχει περιορίσει ολόκληρη
τη φύση σε απλή διαδοχή, σε αλλαγή χωρίς την παραμικρή
μονιμότητα, κι αυτό είναι που μπορεί να ονομαστεί αυτά ή
τοϋτο', Εξηγεί τώρα πως δεν εννοεί κάτι τέτοιο. Εκείνο που
«παραμένει μόνιμο σε κάθε αλλαγή» μπορεί να ονομαστεί
αυτά ή τοϋτο και είναι μέσα σ' αυτό που γίνονται τα συμβά
ντα. Μέσα του συμβαίνουν διάφορα πράγματα αλλά το ίδιο
δεν «συμβαίνει», υπάρχει μόνο εκεί και παραμένει αμετάβλη
το όσο διαρκούν όλες οι μεταβολές. Ο Τίμαιος μοιάζει πιο
προσεκτικός ακόμα κι από τους Πυθαγόρειους, που πιστεύουν
στο μέγα κενόν, και από τους διαδόχους τους, τους Ατομι
κούς. Στο δικό του σύστημα, που δεν είναι παρά ένας ουρανός,
δεν υπάρχει θέση για κανένα κενό «έξω από τον κόσμο». Οι
απόψεις του για «κενούς» χώρους μέσα στον κόσμο θα φα
νούν αργότερα, όταν θ' αναφερθεί στα κενά. Στη γενική του
όμως άποψη για τη «χωρικότητα» δεν μπερδεύει τον χώρο με
το περιεχόμενο του με το να βεβαιώνει πως υπάρχουν χώροι
χωρίς «περιεχόμενο» συμβάντων (Taylor, A Commentary
κλπ., σελ. 319-321).
55. Για να κάνει σαφέστερη την άποψη του ο Τίμαιος
χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα από τους χειροτέχνες. Η συ-
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χνότητα και ο πλούτος τέτοιων παραδειγμάτων είναι χαρα
κτηριστική στον Πλάτωνα, που προφανώς ενδιαφερόταν για
όλα τα είδη χειροτεχνίας και τα παρακολουθούσε προσεκτικά.
56. μεταλαμβάνον δέ άπορώτατά πη τοϋ νοητοϋ'. Δηλαδή
τέτοια προβολή δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από τις αισθή
σεις αλλά μόνο με τη σκέψη. Όπως έχει ήδη πει, η ίδια η
προβολή δεν έχει ποιότητα ούτε μορφή αλλά είναι άμορφον.
Αυτό που βλέπουμε είναι τούτο ή εκείνο το χρωματιστό
τμήμα, δηλαδή μια προβολή με μορφή και χρώμα. Τούτο
επομένως δεν μπορεί να γίνει ορατό, γιατί το μόνο που βλέ
πει κανείς είναι η συγκεκριμένη έγχρωμη επιφάνεια, που έχει
σχήμα και (αισθητό) ποιόν. Αυτό εννοεί όταν λέει ότι αυτό
βγαίνει από τα όρια της νόησης.
57. πϋρ αυτό έφ' έαυτοϋ. Η έκφραση αυτή δεν είναι Σω
κρατικό ή Πλατωνικό εφεύρημα αλλά δάνειο από τον Σωκρα
τικό κύκλο της επιστήμης του 5ου αι. Η συνηθέστερη στον
Πλάτωνα έκφραση αντό καθ' αυτό, που απαντά λίγο πιο
κάτω, είναι παραλλαγή που εκφράζει το ίδιο ακριβώς νόημα.
58. Ο Τίμαιος δεν αποπειράται πλήρη έρευνα της βάσης
της μεταφυσικής· κάτι τέτοιο θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για
ένα διάλογο με κοσμολογικό αντικείμενο που είναι ήδη μεγά
λος. Δεν μπορεί όμως ούτε ν' αντιπαρέλθει αξιωματικά το
θέμα και προτείνει σύντομη ανάλυση, την οποία οι ακροατές
του πρέπει να θεωρήσουν αληθινή για την πρόοδο του διαλό
γου.
59. II δόξα στην Πλατωνική γνωσιολογία παραπέμπει στο
πεπερασμένο των ανθρώπινων γνωστικών δυνατοτήτων. Α
ποτελεί κατώτερο γνωστικό στάδιο, σύνοψη δύο μερικότερων,
της εικασίας και της πίστεως, ενώ οι ανώτερες γνωστικές
κατηγορίες της διανοίας και της νοήσεως συνοψίζονται στην
ευρύτερη

της

επιστήμης.

60. ίχνη μέν έχοντα αυτών άττα'. Δεν πρέπει ακόμα να
σκεφτούμε πως τα σωματίδια που απαρτίζουν τα τέσσερα
«στοιχεία» έχουν τη γεωμετρική δομή που πρόκειται να πε
ριγραφεί. Τα σωματίδια του κυκεώνα ανήκουν σε τέσσερις
ομάδες κι έχουν τα σχήματα που θ' αποκτήσουν, όταν θα πά
ρουν εντολή από τον νουν ν' αποτελέσουν τα τέσσερα στοιχεία.
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61. υποτιθε'μεθα... πορενόμενοι'. Με τον τρόπο αυτό βλέ
πουμε πως μπαίνουμε στην περιοχή των «υποθέσεων», των
εικότων λόγων. Ο Τίμαιος δεν προσφέρεται ν' αποδείξει τη
θεωρία του για το σχήμα των σωματιδίων των «στοιχείων»,
δεν τη θεωρεί όμως και αυταπόδεικτη. Λίγο πιο κάτω λέει ο
ίδιος πως μπορεί και ν' αποδειχτεί «εφήμερη» θεώρηση,
πιστεύει όμως αξιωματικά στον χωρισμό των σωματιδίων
σε τρίγωνα δύο ειδών, σύμφωνα με τους κανόνες και τη
μέθοδο που περιγράφονται στον Φαίδωνα, με σκοπό την εξέ
ταση των συμβαινόντων με αυτό τον τρόπο. Υποθέτει ότι τα
σωματίδια των «στοιχείων» έχουν κάποια συγκεκριμένα σχή
ματα, που μπορούν να κατασκευαστούν γεωμετρικά απ' αυτά
τα τρίγωνα, και θεωρεί πως με την «υπόθεση» αυτή μπορεί
να «σώσει», δηλαδή να δικαιώσει, τα «φαινόμενα» όπως τα
γνωρίζει. Γνωρίζει καλά όμως πως η γνώση του για τα
«φαινόμενα» είναι ατελής.
62. Το στερεό που σχηματίζεται έτσι είναι το τετράεδρο.
Το πρώτο αυτό στερεό, όπως λέει στη συνέχεια, είναι η
μορφή της φωτιάς.
63. Το στερεό που σχηματίζεται εδώ είναι το κανονικό
οκτάεδρο και αντιπροσωπεύει τον αέρα.
64. Εδώ το στερεό είναι το εικοσάεδρο και αντιπροσωπεύει
το νερό.
65. Το στερεό που σχηματίζεται εδώ είναι ο κύβος και
αντιπροσωπεύει τη γη.
66. Υπάρχει και πέμπτος συνδυασμός αλλα δεν αντιπρο
σωπεύει το μόριο κανενός στοιχείου ούτε μπορεί να κατα
σκευαστεί με τη μέθοδο που περιγράφει ο Τίμαιος. Γι' αυτό
και η χρήση του ήταν άλλη. Κι αυτό είναι το δωδεκάεδρο, που
έχει δώδεκα έδρες κι η καθεμιά τους είναι κανονικό πεντά
γωνο. Ο Τίμαιος δεν περιγράφει την κατασκευή του, αφού
χρειάζεται τέσσερα μόνο στερεά για τα σωματίδια των
«στοιχείων». Επειδή όμως πρέπει να βρει κάποια άλλη χρή
ση γι' αυτό το πέμπτο, λέει πως το χρησιμοποίησε ο Θεός
κατά τον σχεδιασμό του σύμπαντος. Η διάκριση αυτή οφεί
λεται στο ότι από τα πέντε παραπάνω στερεά που εγγράφο
νται στην ίδια σφαίρα, το δωδεκάεδρο έχει τον μεγαλύτερο
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όγκο και π λ η σ ι ά ζ ε ι περισσότερο από τα υπόλοιπα στη σύ
μ π τ ω σ η με τη σφαίρα, προς την οποία μοιάζει περισσότερο.
67. Μερικοί θεωρούν π ω ς αναφέρεται στον Δημόκριτο, ενώ
άλλοι π ω ς υπαινίσσεται κάποιες απόψεις που υπήρχαν στην
ίδια τη σχολή του, δεδομένου π ω ς αυτά τα θέματα δεν είχαν
ερευνηθεί ακόμη αρκετά.
68. Κατά τον σχολιασμό του Taylor, εδώ εννοεί την απο
διοργάνωση του κυβικού μορίου της γ η ς και όχι α π λ ώ ς τον
χωρισμό του ενός κύβου από τον άλλον από σωματίδια φ ω 
τιάς που έχουν μπει ανάμεσα τους. Οι κύβοι κόβονταν στις
έδρες που τους αποτελούσαν ή και σ τ ' αρχικά τ ρ ί γ ω ν α από τα
οποία προήλθαν. Οι έδρες τ ω ν διαλυμένων κ ύ β ω ν ήταν τετρά
γ ω ν α ή η μ ι τ ε τ ρ ά γ ω ν α και δεν μπορούσαν να συνδυαστούν με
στοιχεία του μέσου εντός του οποίου βρίσκονταν, γ ι α τ ί αυτό
αποτελούνταν από άλλου είδους στοιχειώδη τ ρ ί γ ω ν α . Μπο
ρούσαν μόνο να παρασύρονται ωσότου συναντηθούν μεταξύ
τους και αποτελέσουν πάλι κύβους. Στο μεταξύ δεν είναι
ούτε γη αλλά ούτε κ α ι κανένα άλλο γ ν ω σ τ ό σ ώ μ α , είναι μόνο
αιωρούμενα επίπεδα σχήματα μιας συγκεκριμένης γ ε ω μ ε τ ρ ι 
κής κατασκευής. Τα π α ρ α π ά ν ω δεν είναι το μόνο παράδειγμα
αποδιοργάνωσης τ ω ν σ ω μ α τ ι δ ί ω ν σε κ ά τ ι που δεν είναι κ α 
νένα από τα «τέσσερα σ ώ μ α τ α » . Θα δούμε π ω ς , όταν το νερό
γίνεται αέρας ή ο αέρας νερό, υποτίθεται π ω ς περνούν μετα
βατικές φάσεις στις οποίες δεν έχουν τη δομή κανενός από τα
τέσσερα « σ τ ο ι χ ε ί α » .
69. Η ερμηνεία της δημιουργίας τ ω ν ακράτων και πρώτων
σωμάτων ολοκληρώνεται με την επισήμανση π ω ς και για την
κατασκεή τ ω ν κατ' αρχάς τ ρ ι γ ώ ν ω ν χρησιμοποιήθηκαν πολλά
μικρά στοιχεία. Ο αριθμός τους είναι ο ίδιος με αυτόν τ ω ν
γενών που δημιουργήθηκαν μετά μέσα στα πρωταρχικά είδη.
70. Η ανομοιομορφία και η κίνηση είναι, κ α τ ά τον Τίμαιο,
δύο στοιχεία που θα υπάρχουν α ι ω ν ί ω ς και που συνδέονται
αιτιακά. Τονίζεται το γεγονός ότι η μεταβολή του μεγέθους
ακολουθείται π ά ν τ ο τ ε από μεταβολή τ η ς θέσης του σώματος.
71. Η αναφορά στα υγρά γίνεται στα πλαίσια της διαπραγ
μάτευσης από τον Τίμαιο τ ω ν μορφών με τις οποίες είναι
δυνατό να εμφανίζονται τα σ ώ μ α τ α και τ ω ν ιδιοτήτων που
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έχει το καθένα με βάση τη δομή του.
72. τήν δ' ύδατος... πνρ'. Στο σημείο αυτό υπάρχει παρέκ
κλιση από το θέμα. Ο Τίμαιος εξηγεί πως όταν το νερό έχει
συμπυκνωθεί βίαια μπορεί να διαλυθεί μόνο από τη δράση της
φωτιάς, ενώ ο αέρας, βίαια ή όχι συμπυκνωμένος, διαλύεται
και στις δύο περιπτώσεις από τη φωτιά. Αυτό γίνεται γιατί
τα μεγαλύτερα σωματίδια δεν μπορούν να μπουν ανάμεσα στα
μικρότερα. Ο Τίμαιος θεωρεί πως ανάμεσα στα σωματίδια
υπάρχουν πάντα διάκενα και πως τα διάκενα που υπάρχουν
και στα τέσσερα σώματα είναι μικρότερα από τα σωματίδια
που τ' αποτελούν. Έτσι, σε κανονικές συνθήκες, τόσο ο αέρας
όσο και η φωτιά μπορούν να μπουν μέσα στα διάκενα του
νερού. Αν ο εισβολέας είναι ο αέρας, τότε απλώς και μόνο
μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στα σωματίδια του νερού, αν
όμως εισβολέας είναι η φωτιά, τα σωματίδια του νερού μπο
ρεί να κατατμηθούν στα τρίγωνα τους.
73. Στο σημείο αυτό γίνεται εξέταση της ηδονής και της
λύπης, σε σχέση τόσο με το σώμα όσο και με την ψυχή, με
βάση τα μεγέθη της πληρώσεως και της κενώσεως. Ο Taylor
(Πλάτων κλπ, σελ. 519) αναφέρει πως ((η εφαρμογή του
διατυπώματος αυτού στις 'αμιγείς' ηδονές των αισθήσεων
στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι ηδονές αποτελούν αιφνίδιες
και σημαντικές 'αναπληρώσεις' μιας κένωσης , τόσο ήπιας
και βαθμιαίας ώστε δεν μεταβιβάζεται στην 'έδρα της συνεί
δηση ς'».
74. Υπήρχε η θεωρία πως στη γλώσσα βρίσκονταν μικρά
φλεβίδια, τα φλέβια, που πρέπει να σημαίνει ((νεύρα», την
ύπαρξη των οποίων είχε ανακαλύψει ο Αλκμαίων, και τους
είχε δώσει το όνομα πόροι.
75. Όχι μόνο δεν μπορεί κανείς να καθορίσει «απλή» ή
«κανονική» μορφή που αντιστοιχεί σε κάθε ευχάριστη ή δυ
σάρεστη μυρωδιά αλλά ούτε και να τις απαριθμήσει. Δεν
μπορεί να πει κανείς πως υπάρχουν, για παράδειγμα, μόνο
δέκα ή είκοσι άσχημες μυρωδιές. Αν προσπαθήσει να τις
«ταξινομήσει» δεν θα μπορέσει να βρει συγκεκριμένο αριθμό
κατηγοριών. Με τούτα δεν εννοεί πως δεν υπάρχουν «πολλές»
ευχάριστες ή δυσάρεστες μυρωδιές. Δυο μόνο θεωρίες για τη
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μυρωδιά έχουν καταγραφεί, του Αλκμαίονα και του Εμπεδο
κλή. Σχετικά με τις απόψεις του Αλκμαίονα γνωρίζουμε
απλώς ότι πίστευε πως οσφραινόμαστε με τον εγκέφαλο
που τραβάει τις μυρωδιές μέσα από την αναπνοή. Ο Εμπε
δοκλής έλεγε πως οι μυρωδιές μπαίνουν στα πνευμόνια με τον
αέρα, γιατί ένας άνθρωπος που έχει κρυώσει χάνει την όσφρη
ση του. Και οι δύο όμως έχουν ασχοληθεί περισσότερο με τη
διαδικασία της οσφραντικής λειτουργίας κι όχι με την φύση
των πραγμάτων που «μυρίζουν». Αξίζει να σημειωθεί πως,
ενώ ο Τίμαιος υποστηρίζει τη θεωρία του Αλκμαίονα σχετικά
με την πρωταρχική σημασία του εγκεφάλου, σ' αυτό το
κομμάτι δεν την αναφέρει, πράγμα που ίσως σημαίνει πως
εδώ έχει στο μυαλό του τη θεωρία του Εμπεδοκλή. Επανα
λαμβάνει επίσης, αν και κάπως παραλλαγμένη, την παρατή
ρηση του Εμπεδοκλή για τη δυσκολία της όσφρησης, όταν η
αναπνευστική διαδικασία έχει υποστεί κάποια διαταραχή.
76. Στο σημείο αυτό ξεκινά η προσπάθεια να εξηγηθούν τα
ενδιάμεσα χρώματα. Το πρώτο απ' αυτά είναι το λαμπρόν και
στίλβον, που κάνει τα μάτια να υγραίνονται και να θαμπώ
νουν. Φωτιά που εκπέμπεται από το αντικείμενο κινείται με
μεγάλη ταχύτητα, και τα σωματίδια του καταφέρνουν να
σπάσουν την ακτίνα μέχρι το μάτι, φτάνοντας έτσι σ' επαφή
με τις διεξόδους του ματιού. Εκεί θερμαίνουν και διαλύουν το
υλικό τους και προκαλούν την εκροή μείγματος από φωτιά
και νερό, το οποίο αποκαλούμε δάκρυ. Αφ' ενός λοιπόν έχου
με φωτιά που εκπέμπεται από το μάτι και αφ' ετέρου φωτιά
που εκπέμπεται από το αντικείμενο και σβήνεται στους
χυμούς του ματιού. Σ' αυτή τη γενική σύγχυση (κΰκησις)
βλέπουμε όλων των ειδών τα χρώματα και λέμε πως έχουμε
«θαμπωθεί». Το αντικείμενο που προκαλεί τα παραπάνω
λέγεται λαμπρόν ή στίλβον. Ως εδώ βλέπουμε πως δεν πε-

ριγράφηκε κάποια νέα απόχρωση ή τόνος, αλλά μόνο η θαμβωτική δράση του λαμπρού φωτός.
77. Γίνεται η αναφορά στα δύο είδη αιτίων, το άναγκαϊον
και το θείον, στο σημείο ακριβώς που ο διάλογος, κατά την
παρατήρηση του Taylor, στρέφεται «από τη φυσική στην
ανατομία, τη φυσιολογία και την ιατρική». Ο ίδιος μελέτη-
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τ ή ς θ ε ω ρ ε ί κ ε ν τ ρ ι κ ή ιδέα τ η ς ε ν ό τ η τ α ς τ η ν ά π ο ψ η π ω ς « ο
οργανισμός δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί την ψυχή».
78. Το νλη εδώ σ η μ ε ι ώ ν ε ι τα δύο είδη α ι τ ί α ς , τ η ς π ρ ω 
τ α ρ χ ι κ ή ς , π ο υ είναι ο Θεός, κ α ι τ η ς δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο υ σ α ς , π ο υ ε ί ν α ι
η α ν ά γ κ η . Τ α δύο α υ τ ά είδη έχουν ξ ε χ ω ρ ι σ τ ε ί π ρ ο σ ε κ τ ι κ ά ,
κ α ι τ ώ ρ α β ρ ι σ κ ό μ α σ τ ε σ τ η θ έ σ η τ ο υ τ ε χ ν ί τ η π ο υ έχει μ π ρ ο 
σ τ ά τ ο υ τ α δ ι ά φ ο ρ α υ λ ι κ ά , μ ε τ α οποία π ρ ό κ ε ι τ α ι ν α α ρ χ ί σ ε ι
κ α τ α σ κ ε υ ή συνδυάζοντας σ ω σ τ ά τα υλικά που διαθέτει. Με
ποιους όμως τεχνίτες συγκρίνει ο Τίμαιος τον εαυτό του και
τ ο υ ς α κ ρ ο α τ έ ς τ ο υ ; Ο τέκτων είναι μ α ρ α γ κ ό ς ή ξ υ λ ο υ ρ γ ό ς ,
π α ρ ' όλο π ο υ η λ έ ξ η σ υ χ ν ά χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι κ α ι μ ε τ η ν ε υ ρ ύ 
τερη σ η μ α σ ί α της, αναφερόμενη και σε πολλές άλλες κ α τ η 
γ ο ρ ί ε ς τ ε χ ν ι τ ώ ν . Η ίδια η λ έ ξ η νλη φ α ν ε ρ ώ ν ε ι π ω ς ο Τ ί μ α ι ο ς
α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ η ν α ρ χ ι κ ή σ η μ α σ ί α τ η ς , π ο υ έχει σ χ έ σ η μ ε τ ο
ξ ύ λ ο ' έ τ σ ι ο τ ε χ ν ί τ η ς θα είναι κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ή ς σ π ι τ ι ώ ν ή
πλοίων.
79. Το π α ρ ά δ ε ι γ μ α π ο υ α ν α φ έ ρ ε ι ο Τ ί μ α ι ο ς σ τ ο σ η μ ε ί ο
αυτό είναι ενδεικτικό της κοινωνικής και άλλης αξιολόγησης
της εποχής σχετικά με το γυναικείο φύλο.
80. Σ τ η ν ε π ι σ τ ή μ η τ ο υ 5ου κ α ι 4ου α ι . , ο πλενμων θ ε ω 
ρ ε ί τ α ι ένα κ α ι μόνο ό ρ γ α ν ο , χ ω ρ ί ς τ ο ν σ ύ γ χ ρ ο ν ο δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό
σε «δεξιό» και «αριστερό» λωβό.
Η λ έ ξ η μάλαγμα ε ί ν α ι σ ω σ τ ή , π α ρ ' όλο π ο υ δεν α π α ν τ ά
σ τ α χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α κ ι έχει βρεθεί από α ν α φ ο ρ έ ς σ ε νεότερα
κ ε ί μ ε ν α . Έ χ ε ι δύο έννοιες: Π ρ ώ τ η κ α ι π ι ο σ υ ν η θ ι σ μ έ ν η ε ί ν α ι
η σ η μ α σ ί α τ ο υ κ α τ α π λ ά σ μ α τ ο ς κ α ι δ ε ύ τ ε ρ η είναι α υ τ ή ενός
μαλακού μαξιλαριού που απορροφά το αποτέλεσμα κρούσης.
Σ τ ο κ ε ί μ ε ν ο χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι μ ε τ η δεύτερη σ η μ α σ ί α . Η λ έ ξ η
ήταν αρκετά σπάνια κι έτσι εξηγείται η απουσία της από τα
χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α . Το άλμα τ ο υ A W κ α ι άλμα τ ο υ F, θα π ρ έ π ε ι να
ε ί ν α ι τ α τ έ σ σ ε ρ α τ ε λ ε υ τ α ί α γ ρ ά μ μ α τ α τ ο υ μάλαγμα, όπου τ ο
γ έχει μ ε τ α τ ρ α π ε ί σε λ. Η χ ρ ή σ η τ ο υ ε π ι θ έ τ ο υ μαλακήν π ι ο
π ά ν ω μ α ς π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ε ι γ ι α τ η ν ε μ φ ά ν ι σ η τ η ς λ έ ξ η ς μάλαγμα.
81. Ο Τ ί μ α ι ο ς θ ε ω ρ ε ί τη σ π λ α γ χ ν ο σ κ ο π ί α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο
α σ α φ ή μέθοδο π ρ ό β λ ε ψ η ς τ ο υ μ έ λ λ ο ν τ ο ς α π ' ό,τι τ α όνειρα,
γ ι α τ ί , εφόσον τ ο θ ύ μ α είναι ήδη νεκρό, τ α ο υ σ ι α σ τ ι κ ά σ η μ ά 
δια τ ο υ ή π α τ ο ς έχουν α ρ χ ί σ ε ι ν α σ β ή ν ο υ ν . Ω ς ε κ τ ο ύ τ ο υ
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θεωρεί ανάξια τη μαντική αυτού του είδους. Απ' αυτό μπο
ρούμε να συμπεράνουμε πως η άποψη που έχει για τα όνειρα
συμπίπτει στα περισσότερα σημεία της με αυτή των σύγχρο
νων γιατρών και ψυχιάτρων. Είναι όμως παράξενο που ο
Τίμαιος δεν αποδίδει καμιά ψυχολογική λειτουργία στο ήπαρ
και θεωρεί πως υπάρχει απλώς και μόνο μαντικής χάριν.
Ας λάβουμε υπόψη την αμέσως παραπάνω (71 e) εκφρα
σμένη άποψη του Τίμαιου, πως η μαντική τέχνη δωρήθηκε
από τον Θεό ως αντιστάθμισμα της ανθρώπινης αφροσύνης.
Η μαντική δεν συμβιώνει με τη σκέψη, γ ι ' αυτό ενεργοποιεί
ται όταν ο άνθρωπος κοιμάται ή όταν ενεργεί κατά τρόπο
παράλογο.
82. Παρατηρήθηκε πως η αναφορά του Πλάτωνα στο
έντερο και τις περιελίξεις του έχει παιγνιώδη χαρακτήρα. Ο
Αριστοτέλης στο σύγγραμμα του Περι ζώων μορίων, αναφε
ρόμενος στη λαιμαργία των ψαριών, παρατηρεί πως τα πλέον
αδηφάγα απ' όλα τα πλάσματα είναι εκείνα των οποίων το
έντερο είναι ευθύγραμμο και χωρίς περιελίξεις.
83. Τα οστά χρειάζονταν κι αυτά κάλυψη. Ένας απλός
οστέινος σκελετός που παράγει μυελό θα είχε τρία μειονεκτή
ματα· θα ήταν εύθραυστος, άκαμπτος και θα πάθαινε άμεσες
βλάβες από τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Τα νεϋρα λύνουν
το δεύτερο πρόβλημα και η σαρξ το πρώτο και το τρίτο,
εφόσον χρησιμεύει σαν μαξιλάρι στα χτυπήματα και διατηρεί
τα οστά και το περιεχόμενο τους σε σταθερή θερμοκρασία
χειμώνα και καλοκαίρι. Η λέξη νεϋρα δεν σημαίνει ό,τι και
η σημερινή αντίστοιχη —αν ο Τίμαιος γνώριζε την ύπαρξη
τους θα τα είχε συμπεριλάβει στα φλέβια και τους πόρους—
αλλά τένοντες και μύες. Σύμφωνα με τον Τίμαιο, η σάρκα, οι
μύες κτλ., υπάρχουν μόνο για την προστασία του οστέινου
σκελετού που προστατεύει τον μυελό, το πιο σημαντικό μέρος
του σώματος. Ο Αριστοτέλης διαφωνεί: «Η σάρκα είναι η
καθαυτή βάση των ζώων και αποτελεί το ουσιαστικό συστα
τικό του σώματος τους».
84. Τα δέντρα και τα φυτά είναι παλαιά όσο και η ανθρω
πότητα. Ο Τίμαιος θεωρεί πως όλα τα ζώα προέρχονται από
τον άνθρωπο, επομένως ο άνθρωπος αρχικά δεν μπορεί να

317

ΣΧΟΛΙΑ

ή τ α ν σ α ρ κ ο φ ά γ ο ς α λ λ ά θ α π ρ έ π ε ι ν α έ τ ρ ω γ ε φ α γ ώ σ ι μ α χορ
τ α ρ ι κ ά π ο υ υ π ή ρ χ α ν α π ό τ ό τ ε π ο υ υ π ή ρ ξ ε κ α ι ο ίδιος. Α π '
α υ τ ό τ ο κ ο μ μ ά τ ι δεν ε ί ν α ι σ ω σ τ ό ν α β γ ά λ ο υ μ ε σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α
για την προσωπική δίαιτα ή π ρ α κ τ ι κ ή του Π λ ά τ ω ν α ούτε
μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως επιχείρημα υπέρ της
ά π ο ψ η ς π ω ς ο ι Π υ θ α γ ό ρ ε ι ο ι ή τ α ν « χ ο ρ τ ο φ ά γ ο ι » . Τ ο μόνο π ο υ
λέει εδώ ο Τ ί μ α ι ο ς ε ί ν α ι π ω ς οι π ρ ώ τ ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι ή τ α ν
( ( χ ο ρ τ ο φ ά γ ο ι » , γ ι α τ ί δεν υ π ή ρ χ α ν α κ ό μ η ζ ώ α . Σ η μ α ν τ ι κ ό
σ τ ο ι χ ε ί ο εδώ είναι π ω ς ο Τ ί μ α ι ο ς σ υ μ φ ω ν ε ί μ ε τ ο ν Ε μ π ε δ ο 
κ λ ή , ότι τ ο φ υ τ ι κ ό β α σ ί λ ε ι ο δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε π ρ ι ν α π ό τ ο ζ ω 
ικό.
85. « Τ ο ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό τ ε ρ ο γ ν ώ ρ ι σ μ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς α υ τ ο ύ
ε ί ν α ι η π ε ρ ί τ ε χ ν η π ρ ο σ π ά θ ε ι α (77 b-79 e, 80 d- 81 e) ε ξ η γ η τικής περιγραφής (ευφάνταστα βέβαια διανθισμένης) τ ω ν
φαινομένων της αναπνοής, της καρδιακής συστολής - διαστο
λ ή ς κ α ι τ η ς χ ώ ν ε υ σ η ς ω ς τ ε ρ ά σ τ ι α ς ε ν ι α ί α ς δ ι ε ρ γ α σ ί α ς , ρυθ
μικής και μηχανικής, που εξυπηρετεί τον διπλό σκοπό της
διατήρησης της ζωικής θερμότητας του σώματος και της
διανομής τ η ς τροφής στους διάφορους ιστούς διαμέσου του
α ί μ α τ ο ς » (Taylor, Πλάτων κ λ π , σελ. 519-520).
86. Σ τ η ν ε ν ό τ η τ α π ο υ α κ ο λ ο υ θ ε ί ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι η π α θ ο λ ο γ ί α
του ανθρώπινου σ ώ μ α τ ο ς , η οποία θα οδηγήσει α μ έ σ ω ς μ ε τ ά
στην εξέταση της παθολογίας της ψυχής. Σημειώνεται η
α π ό κ λ ι σ η από τ η ν Ι π π ο κ ρ α τ ι κ ή θ ε ω ρ ί α σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο υ ς χ υ 
μ ο ύ ς τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς , α φ ο ύ το φλέγμα κ α ι η χολή θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι
εδώ β λ α π τ ι κ έ ς γ ι α τ η ν υ γ ε ί α ε κ κ ρ ί σ ε ι ς κ α ι όχι φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ά
στοιχεία του οργανισμού, όπως ήταν η Ιπποκρατική αντίλη
ψη·
87. Σ τ ο σ η μ ε ί ο α υ τ ό ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι τ ρ ί τ η κ α τ η γ ο ρ ί α α σ θ ε 
ν ε ι ώ ν , ο ι οποίες π ρ ο κ α λ ο ύ ν τ α ι α π ό τ η σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η πνεύμα
τος, φλέγματος κ α ι χολής. Οι α ν ω μ α λ ί ε ς τ η ς π ρ ώ τ η ς κ α τ η 
γορίας αναφέρονται στη θερμοκρασία και περιλαμβάνουν τα
τ έ σ σ ε ρ α είδη π υ ρ ε τ ο ύ . Η δ ε ύ τ ε ρ η κ α τ η γ ο ρ ί α α ν α φ έ ρ ε τ α ι σε
ασθένειες τ ω ν οστών και του μυελού. Η τρίτη, που κ α τ α γ ρ ά 
φεται εδώ, σχετίζεται με ανωμαλίες τ ω ν πνευμόνων, πλευρί
τ ι δ ε ς κ α ι τ έ τ α ν ο (όλες ο φ ε ί λ ο ν τ α ι σ τ ο πνενμα), με ε π ι λ η ψ ί α
(που οφείλεται στο φ λ έ γ μ α και τη μαύρη χολή), με δυσεντε-
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ρίες κ α ι ε σ ω τ ε ρ ι κ έ ς φ λ ε γ μ ο ν έ ς ( ο φ ε ί λ ο ν τ α ι σ τ η χ ο λ ή ) , μ ε
ε κ ζ έ μ α τ α , δ ε ρ μ α τ ι κ έ ς α σ θ έ ν ε ι ε ς κ α ι φ λ ε γ μ ο ν έ ς τ ο υ βλεννογό
νου ( π ο υ ο φ ε ί λ ο ν τ α ι σ τ ο φ λ έ γ μ α ) . Υ π ά ρ χ ε ι δ υ σ κ ο λ ί α σ χ ε τ ι κ ά
μ ε τ η ν κ α τ ά τ α ξ η τ η ς δ ε ύ τ ε ρ η ς κ α ι τ ρ ί τ η ς κ α τ η γ ο ρ ί α ς . Δεδο
μένου π ω ς η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α γ ε ν ι κ ά τ ο υ φ λ έ γ μ α τ ο ς κ α ι τ η ς χ ο λ ή ς
δ ό θ η κ ε σ τ ο μέρος π ο υ α σ χ ο λ ε ί τ α ι μ ε τ ι ς α ν ω μ α λ ί ε ς τ ω ν δευ
τέρων συστάσεων, θα έ π ρ ε π ε να π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε π ω ς κ α ι οι
α σ θ έ ν ε ι ε ς που ο φ ε ί λ ο ν τ α ι σ τ ο φ λ έ γ μ α κ α τ η χ ο λ ή θ ' α ν ή κ α ν
σ τ η ν ίδια κ α τ η γ ο ρ ί α . Τ α π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α ό μ ω ς π ο υ α ν α φ έ ρ ο 
νται εκεί σχετίζονται με δηλητηρίαση του αίματος, και τα
π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ ο φ ε ί λ ο ν τ α ι σ τ ο φ λ έ γ μ α κ α ι τ η χολή μ π α ί 
νουν μ α ζ ί μ ε α υ τ ά τ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς σ τ η ν τ ρ ί τ η κ α τ η γ ο ρ ί α .
88. Ε δ ώ υ π ά ρ χ ο υ ν δύο π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς , ( ΐ ) Η σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η
τ η ς χ ο λ ή ς μ π ο ρ ε ί να βρει διέξοδο (άναπνοήν) κ α ι τ ό τ ε π ρ ο 
κ α λ ε ί ψύματα, ε π ι φ α ν ε ι α κ έ ς κ α ι ε π ι π ό λ α ι ε ς φ λ ε γ μ ο ν έ ς , κ α ι
(2) δεν β ρ ί σ κ ε ι διέξοδο κ α ι π α ρ α μ έ ν ε ι σ τ α ε σ ω τ ε ρ ι κ ά ό ρ γ α ν α ,
ο π ό τ ε τ ' α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α είναι π ο λ ύ σ ο β α ρ ό τ ε ρ α . Π ρ ο κ α λ ε ί
πολλές
φλεγμονές
(πνρίκαυτα νοσήματα).
Εδώ
προφανώς
πρέπει να συμπεριληφθούν και οι φλεγμονές που ήταν πολύ
κοινές κ α ι π ο λ ύ δ ύ σ κ ο λ ε ς σ τ η θ ε ρ α π ε ί α τ ο υ ς ε κ ε ί ν η τ η ν ε π ο 
χ ή , ό π ω ς σ υ μ π ε ρ α ί ν ο υ μ ε από τ α έργα τ ο υ Ι π π ο κ ρ ά τ η : Η
π ν ε υ μ ο ν ί α (περιπλευμονίη), η π λ ε υ ρ ί τ ι δ α (πλευρΐτις) κ α ι η
φ λ ε γ μ ο ν ή τ ο υ ε γ κ ε φ ά λ ο υ (φρενΐτις). Ο καύσος, α σ θ έ ν ε ι α με
σ ύ μ π τ ω μ α τον υ ψ η λ ό π υ ρ ε τ ό , κ α τ α τ ά σ σ ε τ α ι ε π ί σ η ς σ τ ι ς β α 
ριές. Ο Ι π π ο κ ρ ά τ η ς λέει π ω ς η φρενΐτις π ρ ο κ α λ ε ί τ α ι όταν η
χ ο λ η π ρ ο σ β ά λ λ ε ι σπλάγχνα ή φρένας. Το π α ρ α λ ή ρ η μ α μ ο ι ά ζ ε ι
ε π ο μ έ ν ω ς μ ε τ η « μ ε λ α γ χ ο λ ί α » π ο υ ο φ ε ί λ ε τ α ι σ τ η ν ίδια α ι τ ί α ,
δηλαδή στην παρουσία χολής στο αίμα.
89. ινών γένος: Η π α ρ ο υ σ ί α τ η ς χολής ε μ π ο δ ί ζ ε ι το α ί μ α
ν α έχει σ ω σ τ ή ρ ε υ σ τ ό τ η τ α , μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α α υ τ ό ν α γ ί ν ε τ α ι
είτε πολυ ρευστό είτε πολύ πυκνό. Ό τ α ν το α ί μ α υπερθερμαίν ε τ α ι κ α ι γ ί ν ε τ α ι π ο λ ύ ρ ε υ σ τ ό , ξ ε φ ε ύ γ ε ι α π ό τ ο υ ς πόρους,
ε ν ώ , ό τ α ν π υ κ ν ώ ν ε ι , δεν κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί όσο γ ρ ή γ ο ρ α θ α έπρεπε
και παραμένει στάσιμο.
90. Οι π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς γ ι α τ ο υ ς π υ ρ ε τ ο ύ ς δεν α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι
σ τ ι ς α σ θ έ ν ε ι ε ς π ο υ π ρ ο κ α λ ε ί η χ ο λ ή , α λ λ ά σ τ η ν πλεονεξΐαν
ενος α π ό τ α τ έ σ σ ε ρ α β α σ ι κ ά « σ τ ο ι χ ε ί α » . Π ρ έ π ε ι ε π ο μ έ ν ω ς ν α
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θεωρήσουμε π ω ς ανήκουν στην π ρ ώ τ η από τις τρεις κ α τ η γ ο 
ρίες τ ο υ Τ ί μ α ι ο υ . Ό τ α ν π ε ρ ι έ γ ρ α φ ε τ η ν π ρ ώ τ η κ α τ η γ ο ρ ί α δεν
μ α ς έ δ ω σ ε κ α ν έ ν α π α ρ ά δ ε ι γ μ α , γ ι α υ τ ό σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε ι τ ο κενό
τ ώ ρ α . Παρατηρήθηκε όμως π ω ς ο Π λ ά τ ω ν βρίσκεται λίγο
« έ ξ ω α π ό τ ο σ τ ο ι χ ε ί ο τ ο υ » δεδομένου π ω ς ολόκληρο τ ο κ ε ί 
μενο π ο υ α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ η ν π α θ ο λ ο γ ί α δείχνει π ω ς δεν α ι σ θ ά 
νεται άνετα με το θέμα.
91. Δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι οι δύο κ α τ η γ ο ρ ί ε ς τ η ς ψ υ χ ι κ ή ς νόσου τ η ς
η μανία κ α ι η άμαθϊα. Σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α θα ε ν ο χ ο π ο ι η θ ο ύ ν
«εξωτερικά» αίτια για την εμφάνιση τους.
92. Η π ε ρ ί φ η μ η α π ό φ α ν σ η ουδείς εκών κακός, σ χ ε τ ι κ ώ ς
α σ υ μ β ί β α σ τ η , όπως παρατηρείται, με τη θεωρία του Τίμαιου.
93. Ο π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο ς , γ ι α τ ί το π ρ α γ μ α τ ι κ ά
α θ ά ν α τ ο σ τ ο ι χ ε ί ο ε ί ν α ι η ψ υ χ ή — ή μ ά λ λ ο ν τ ο θείο σ υ σ τ α τ ι κ ό
τ η ς — ό μ ω ς ο ά ν θ ρ ω π ο ς α π ο τ ε λ ε ί σύνολο α π ό α θ ά ν α τ η ψ υ χ ή
κ α ι φ θ α ρ τ ό σ ώ μ α . Έ τ σ ι σ τ ο ν δ ι ά λ ο γ ο Φαίδων έ χ ο υ μ ε σ υ ν ε 
χείς αναφορές στην εποχή «πριν γίνουμε άνθρωποι» ή «πριν
α π ο κ τ ή σ ο υ μ ε ανθρώπινο σώμα)). Δεδομένου π ω ς ο Τίμαιος
έστω και τ υ π ι κ ά ομολογεί π ω ς πιστεύει, όπως ο Πυθαγόρας
κι ο Εμπεδοκλής, στο π έ ρ α σ μ α της ψυχής σε ζωικές μορφές,
δεν μ π ο ρ ε ί ν ' α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ η ν α θ α ν α σ ί α τ ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ γ ε ν ι κ ά
αλλά στην αθανασία τ η ς ψυχής. Α λ λ ω σ τ ε στο Πλατωνικό
σ ύ σ τ η μ α τ ο σ ώ μ α ε ί ν α ι α π λ ό όργανο ή ε ρ γ α λ ε ί ο τ η ς ψ υ χ ή ς .

άνοιας,

94. Ο Τ ί μ α ι ο ς π ι σ τ ε ύ ε ι π ω ς η σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή ορμή είναι α υ 
τ ό ν ο μ ο ζώον π ο υ ζ ε ι μ έ σ α μ α ς . Η κ ύ ρ ι α α ν α τ ο μ ι κ ή α λ λ α γ ή
ε ί ν α ι ό τ ι σ τ ο α ρ σ ε ν ι κ ό ζ ώ ο δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε ένας α γ ω γ ό ς , α π '
όπου ο μυελός τ η ς σπονδυλικής στήλης επικοινωνούσε άμεσα
μ ε τ ο όργανο εκείνο π ο υ είχε δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί γ ι α ν α α π ά γ ε ι τ α
π ε ρ ι τ τ ά υγρά από το σ ώ μ α . Α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς τροποποιήσεις έπρε
π ε ν α γ ί ν ο υ ν κ α ι σ τ α θ η λ υ κ ά , μόνο π ο υ α υ τ έ ς δεν π ε ρ ι γ ρ ά - '
φ ο ν τ α ι ε κ τ ε ν ώ ς . Η γονή τ ω ν ζ ώ ω ν ε π ο μ έ ν ω ς ε ί ν α ι , σ ύ μ φ ω ν α
μ ε τ η ν ά π ο ψ η α υ τ ή , ένα μέρος τ ο υ ν ω τ ι α ί ο υ μ υ ε λ ο ύ , π ο υ
β γ α ί ν ε ι α π ό τη ν ε ο δ η μ ι ο υ ρ γ η μ έ ν η έξοδο. Ο ρόλος π ο υ έ π α ι ζ ε
το αρσενικό και το θηλυκό στην α ν α π α ρ α γ ω γ ή απασχολούσε
έ ν τ ο ν α τ ο υ ς β ι ο λ ό γ ο υ ς τ ο υ 5ου α ι . Τ ο κ ύ ρ ι ο ε ρ ώ τ η μ α τ ο υ ς
α φ ο ρ ο ύ σ ε στο κ α τ ά π ό σ ο κ α ι τ α δύο φ ύ λ α δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ σ α ν
σ π έ ρ μ α κ α ι σ τ ο α ν τ ο ύ τ ο ή τ α ν προϊόν ο λ ό κ λ η ρ ο υ τ ο υ σ ώ μ α -
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τος ή μέρους αυτού. 0 Τίμαιος, όπως και ο Αριστοτέλης,
διαφωνεί με την άποψη πως το σπέρμα δημιουργείται από
το σύνολο του σώματος.
95. Στα γυναικολογικά συγγράμματα των εκπροσώπων
της Ιπποκρατικής σχολής και της σχολής της Κνίδου η μή
τρα αναφέρεται ως έμψυχο όργανο, που διαθέτει τις αισθήσεις
της οσμής και της γεύσης, και που κινείται προς άλλα όργανα
του σώματος, όπως το συκώτι, την καρδιά, το κεφάλι κ.ά.
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ΚΡΙΤΙΑΣ
1. Η ομιλία, την οποία μόλις έχει ολοκληρώσει ο Τίμαιος,
είναι η ανάπτυξη των κοσμολογικών και φυσικών ζητημάτων
που έχουν καταγραφεί στον ομώνυμο Πλατωνικό διάλογο.
Στον Κριτία πρόκειται να γίνει η αφήγηση σχετικά με την
σύγκρουση των παλαιών κατοίκων της Αθήνας με τους βασι
λείς της Ατλαντίδας, θέμα το οποίο επίσης έχει ακροθιγώς
αναφερθεί στον Τίμαιο.
2. Εμφανίζεται η γνωστή Σωκρατική αρχή σχετικά με την
ποιοτική υπεροχή της αληθινής γνώσης. Αυτή διαμορφώνει
τον ανθρώπινο βίο σε όλες τις εκφάνσεις του.
3. Είναι αξιοσημείωτη η αντίληψη του Κριτία πως οι
άνθρωποι ενδιαφέρονται περισσότερο και κρίνουν αυστηρότε
ρα ό,τι σχετίζεται με τα ζητήματα του ανθρώπινου βίου,
παρά με αυτά που υπερβαίνουν τον εφήμερο κόσμο. Ίσως
κι αυτό ν' αποτελεί απήχηση της θεώρησης του Σωκράτη,
που είναι πρωτίστως ανθρωπολογική και ανθρωποκεντρική.
Είναι οπωσδήποτε Σωκρατική επιρροή στον βαθμό που συν
δέει τη δυνατότητα ουσιαστικής κρίσης με τη βαθύτερη γνώ
ση.
4. Διατυπώνονται από τον Κριτία αρχές της Πλατωνικής
θεωρίας των Ιδεών. Τα αντικείμενα και τα φαινόμενα του
αισθητού κόσμου αποτελούν κατ' ανάγκη απεικάσματα κά
ποιου νοητού προτύπου.
5. Η φράση του Κριτία, έτσι διατυπωμένη και δεδομένης
της προηγούμενης ομιλίας του Τίμαιου, είναι δυνατό να εκλη
φθεί και ως αρνητικός υπαινιγμός για τις απόψεις που διατύ
πωσε ο τελευταίος. Με βάση αυτό μπορεί να γίνει περισσό
τερο κατανοητή η παρέμβαση του Σωκράτη αμέσως παρακά
τω (108 b).
6. Παιών'. Επωνυμία του Απόλλωνα, με την οποία λα
τρευόταν σε περιοχές της Αττικής.
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7. Α ν α φ έ ρ ε τ α ι στο π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ό της ε π ί σ κ ε ψ η ς του Σόλωνα
σ τ η ν Α ί γ υ π τ ο . Σ τ ο ν δ ι ά λ ο γ ο Τίμαιος (21 b κ . ε . ) το α φ η γ ε ί τ α ι
ο ίδιος ο Κ ρ ι τ ί α ς , ό π ω ς το είχε α κ ο ύ σ ε ι , ό τ α ν ή τ α ν π α ι δ ί , α π ό
τον π α π π ο ύ του.
8. Οι κάτοικοι τ ω ν χ ω ρ ώ ν που βρέχονται από τη Μεσόγειο
θάλασσα.
9. Λ έ γ ο ν τ α ς Λιβύης εννοεί τη Α φ ρ ι κ α ν ι κ ή ή π ε ι ρ ο . Κ α ι
σ τ ο ν Τίμαιο είχε α ν α φ ε ρ θ ε ί η μ ε γ ά λ η έ κ τ α σ η τ η ς νήσου
Α τ λ α ν τ ί δ α ς . Β λ . κ α ι σ χ ό λ ι ο αρ. 14 τ ο υ Τίμαιου.
10. Α ν α φ έ ρ ε τ α ι με θ α υ μ α σ μ ό σ τ ο υ ς π α λ α ι ο ύ ς κ α τ ο ί κ ο υ ς
της Α τ τ ι κ ή ς και της Αθήνας. Είναι πιθανό τα ονόματα αυτά
ν α υ π ή ρ χ α ν από τ η ν ε π ο χ ή τ η ς σ ύ γ κ ρ ο υ σ η ς μ ε τ η ν Α τ λ α ν τ ί 
δα.
11. Ε ί ν α ι φ υ σ ι κ ό η α ν ά π τ υ ξ η τ ω ν « ι σ τ ο ρ ι κ ώ ν » ε π ι σ τ η μ ώ ν
να εμφανίζεται αφότου οι άνθρωποι εξασφάλισαν κατά το
δυνατόν ασφαλή και ευνομούμενη ζωή μέσα στις πρώτες
τους κοινότητες. Προηγουμένως δημιουργήθηκαν οι ανάλο
γες κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες, που συνέβαλαν
στην ε π ί γ ν ω σ η της α ν α γ κ α ι ό τ η τ α ς για κ α τ α γ ρ α φ ή και μελέ
τη του παρελθόντος.
12. Η περιοχή π ο υ π ε ρ ι κ λ ε ί ε τ α ι σ τ α όρια α υ τ ά τ α υ τ ί ζ ε τ α ι
π ε ρ ί π ο υ μ ε τ ο ν σ η μ ε ρ ι ν ό νομό Α τ τ ι κ ή ς .
13. Η π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ο υ Κ ρ ι τ ί α φ α ν ε ρ ώ ν ε ι π ό σ ο μ ε γ ά λ ε ς ή τ α ν
οι μεταβολές που επέφεραν τα φυσικά φαινόμενα στο Α τ τ ι κ ό
τ ο π ί ο , ώ σ τ ε α υ τ ό να μ ο ι ά ζ ε ι , ό π ω ς λέει, με νοσήσαντος σώμα
τος όστα. Μ έ σ α σ τ ο ν φ υ σ ι κ ό χ ώ ρ ο τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς , ε ν τ ε λ ώ ς
διαφορετικό απ' αυτόν της εποχής του διαλόγου, οι παλαιοί
κ ά τ ο ι κ ο ι ζ ο ύ σ α ν δ ρ α σ τ ή ρ ι α κ ι ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν η ζ ω ή , τ η ν οποία
θα π ε ρ ι γ ρ ά ψ ε ι α μ έ σ ω ς π α ρ α κ ά τ ω (111 e-112 e). Ο Α. Ε. Taylor
(Πλάτων. Ο άνθρωπος και το έργο του, μ ε τ . Ιορδ. Α ρ ζ ό γ λ ο υ ,
Α θ ή ν α , 1990, σελ. 522, 683) τ ο ν ί ζ ε ι τη « δ ι α υ γ ή σ ύ λ λ η ψ η τ ω ν
αποτελεσμάτων της βαθμιαίας εδαφολογικής υποβίβασης της
Α τ τ ι κ ή ς » , όπως εκτίθεται στο κείμενο, και σημειώνει: « Λ έ 
γ ε τ α ι ό μ ω ς (Rivaud, Timee, σ. 239) ό τ ι μ ε γ ά λ ο μέρος τ η ς
α π ο γ ύ μ ν ω σ η ς τ η ς Α τ τ ι κ ή ς , τ η ν οποία ο Π λ ά τ ω ν α π ο δ ί δ ε ι
σ τ ο ν κ α τ α κ λ υ σ μ ό π ο υ μ ν η μ ο ν ε ύ ε τ α ι σ τ ο ν Τίμαιο 25 d κ α ι σ τ ο ν
Κριτία 112 a σ τ ά θ η κ ε σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α α ν θ ρ ώ π ι ν ο έ ρ γ ο » .
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14. Προφανώς πρόκειται για το όρος Υμηττός.
15. Δευκαλίωνος φθορας'. 0 Δευκαλίων, γιος του Προμη
θέα, μυθικός γενάρχης των Ελλήνων, σώθηκε μέσα σε κιβω
τό, μόνος αυτός και η σύζυγος του Πύρρα, από τον εννεαή
μερο κατακλυσμό με τον οποίο ο Δίας κατέστρεψε το ανθρώ
πινο γένος. Από το γεναρχικό ζευγάρι αναδημιουργήθηκε με
μυθικό τρόπο το ανθρώπινο γένος. Σε πάρα πολλές Ελληνικές
και ανατολικές πόλεις υπήρχε στην αρχαιότητα η παράδοση
του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα, χρονολογούμενη με βάση
τους άρχοντες της εποχής της καταστροφής. Εδώ και στον
Τίμαιο ο Πλάτων αναφέρει με βεβαιότητα την παράδοση,
αφού οι παλαιότερες σχετικές αφηγήσεις ανάγονται στους
ανθρώπους που ζούσαν εκείνη την εποχή.
Υποστηρίζεται πως ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα σχε
τίζεται με ευρείες γεωλογικές αναστατώσεις και μεταβολές
στον φλοιό της γης, πιθανότατα κατά τη μετάβαση από την
τεταρτογενή στην πεμπτογενή περίοδο.
16. Η πιο βάσιμη υπόθεση είναι πως τους απομάκρυνε η
μεγάλη ζέστη που επικρατούσε τα καλοκαίρια.
17. Από το σημείο αυτό η αφήγηση του Κριτία εισέρχεται
στα σχετικά με τη νήσο Ατλαντίδα και τους κατοίκους της.
Εδώ είναι περισσότερο αναλυτικός απ' ό,τι στο κεφάλαιο που
αφορούσε στην Αθήνα. Αναφέρεται με θαυμασμό στους θε
σμούς και κυρίως στα τεχνικά επιτεύγματα των κατοίκων της
Ατλαντίδας. Ο Α. Ε. Taylor (ό.π., σελ. 522, 683) πιθανολογεί
το να εμπνεύστηκε ο Πλάτων από πραγματικά περιστατικά
που συνέβησαν στις Συρακούσες: «Ίσως ο Πλάτων έχει επί
σης υπόψη του τη μετατροπή του Πειραιά σε μεγάλο στρα
τιωτικό λιμάνι" άμεση όμως πηγή της περιγραφής αποτελούν
μάλλον όσα είδε ο ίδιος στις Συρακούσες».
18. Συνεχίζεται η περιγραφή των τεχνικών έργων και μά
λιστα κατά τρόπο λεπτομερή. Η απεικόνιση, μέσα από την
αφήγηση των έργων, φανερώνει βαθιά γνώση του Πλάτωνα
ως προς τα τεχνικά επαγγέλματα, το ενδιαφέρον του για την
έκθεση των σχετικών επιτευγμάτων και τη σημασία που
απέδιδε στην «υλικοτεχνική» συγκρότηση μιας πόλης, παράλ
ληλα με την πνευματική ολοκλήρωση των κατοίκων της.
1
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19. Η αντίληψη π ω ς τα νερά τ ω ν βροχών που τροφοδοτούν
τα ποτάμια και τις λίμνες προέρχονται από τον Δία ήταν πολύ
π α λ ι ά . Συνδέεται με τη λατρεία του πατέρα τ ω ν θεών και ως
θεού της βροχής. Ο Όμηρος χαρακτηρίζει συχνά τους ποτα
μούς θεϊκούς και γεννημένους από τον Δία ( π . χ . Αίγύπτοιο,
Διιπετεος

ποταμοίο,

δ

477

κ.α.).

20. Η εξουσία τ ω ν βασιλέων περιγράφεται ως απόλυτη και
με υλική αρμοδιότητα στα πολιτικά, θρησκευτικά, δικαστικά
και σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά ζ η τ ή μ α τ α , όπως ήταν φυσικό γ ι α την εποχή.
Μπορούμε να πούμε π ω ς οι βασιλείς, αυτόνομοι μέσα στην
εδαφική επικράτεια τους, συνδέονται μεταξύ τους μ' ένα είδος
«ομοσπονδίας», οι ρίζες της οποίας ανάγονται στον σύνδεσμο
της κοινής θεϊκής κ α τ α γ ω γ ή ς όλων τ ω ν β α σ ι λ ι κ ώ ν οίκων. Πιο
κ ά τ ω (120 d-e) περιγράφονται οι μεταξύ τ ω ν βασιλέων σχέ
σεις και η οριοθέτηση τ ω ν αμοιβαίων δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν και υπο
χ ρ ε ώ σ ε ω ν τους.
21. Περιγράφεται η α ν ά π τ υ ξ η και η πρόοδος του κράτους
όσο οι αρχές του ρυθμίζονται από την προσήλωση στον νόμο
και την αφοσίωση σ τ α ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά καθήκοντα κάθε τάξης.
Φέρνουν στον νου τις ρυθμίσεις που εισάγει ο Π λ ά τ ω ν στην
Πολιτεία και επαναλαμβάνει συνοπτικά στο π ρ ώ τ ο μέρος του
Τίμαιου.

22. Η νόθευση του θεϊκού στοιχείου, το οποίο ενυπήρχε
στους ανθρώπους, με τους χαρακτήρες της φθαρτής φύσης,
προκαλεί αρνητικά αποτελέσματα τόσο στο ατομικό-υπαρξιακό όσο κ α ι στο συνολικο-πολιτικο επίπεδο. Η παρακμή ως
αίτιο και αποτέλεσμα συνάμα της μετακύλησης από τις
«καθαρές» μορφές στις «νόθες» είναι σ ύ μ φ ω ν η και με την
πολιτική και με την οντολογική θεώρηση του Π λ ά τ ω ν α .
Από το σημείο αυτό άρχιζε η αφήγηση της « π α ρ έ κ β α σ η ς »
του κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς της Ατλαντίδας, η οποία θα είχε ως φυσιο
λογική κατάληξη —αν διαθέταμε τον διάλογο πλήρη— την
ήττα τους από την ευνομούμενη πολιτεία τ ω ν Αθηναίων.
23. «Η έννοια της "πρόθεσης του Δ ί α ' απηχεί μάλλον την
επική ποίηση. Δεν μπορεί να είναι τ ε λ ε ί ω ς σ υ μ π τ ω μ α τ ι κ ό το
γεγονός ότι η τελευταία πλήρης πρόταση του αποσπάσματος
θυμίζει την παραλλαγή του Τρωικού μύθου στα Κυπριά, όπου
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αφετηρία του μεγάλου πολέμου θεωρείται το σχέδιο του Δία
για πρόληψη του υπερπληθυσμού» (Taylor, ό.π., σελ. 523).
24. Στο σημείο αυτό ο διάλογος διακόπτεται, αφού έχει
γίνει αναφορά στην οργάνωση της πολιτείας της Ατλαντίδας
και έχει εξαρθεί η υψηλή τεχνική ανάπτυξη του κράτους.
Κατά τον Α. Ε. Taylor, (ό.π., σελ. 523) «μπορούμε να είμα
στε βέβαιοι ότι, αν ο διάλογος είχε ολοκληρωθεί, ένα από τα
κύρια σημεία του θα ήταν ο θρίαμβος του πατριωτισμού και
της ορθής ηθικής επί της τεχνολογίας».
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